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Date:- 18-09-2020 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Samples taken 1524012 

2 Total samples collected on the day 27672 

3 Total No. of patients tested positive 92833 

4 No. of patients discharged 68463 

5 Number of active cases 21662 

6 No. of Patients on oxygen support 501 

7 Patients who are critical and on ventilator support 76 

8 Total Deaths reported 2708 
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On 18

th
 September 2020 

1. Number of new patients on 

oxygen support 

12 

2. Number of new patients admitted 

in ICU 

07 

(Jalandhar-7) 

3. Number of new patients put on 

ventilator support 

16 

(Patiala-2, Faridkot-1, Sangrur-1, Ludhiana-6, 

Kapurthala-3, Hoshiarpur-1, Pathankot-1, 

Jalandhar-1) 

4. Number of new patients 

discharged 

2645 

(Ludhiana-502, Jalandhar-174, Patiala-206, 

Amritsar-208, SAS Nagar-228, Gurdaspur-382, 

Bathinda-113, Hoshiarpur-100, Sangrur-31, 

Pathankot-49, Kapurthala-223, Faridkot-142, 

Moga-69, Muktsar-51, Fazilka-44, FG Sahib-41, 
Barnala-13, Tarn Taran-64, SBS Nagar-5) 

5. Number of new deaths reported 62 
(Ludhiana-12, Jalandhar-10, Hoshiarpur-7, SAS 

Nagar-6, Patiala-5, Amritsar-2, Barnala-2, 

Gurdaspur-2, Kapurthala-2, Muktsar-2, SBS Nagar- 

2, Sangrur-2, Tarn Taran-2, Bathinda-1, Faridkot-1, 

FG Sahib-1, Moga-1, Pathankot-1, Ropar-1) 
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Patients reported positive on 18
th

 September 2020- 2817 
 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Local Cases Remarks 

Ludhiana 437 1 New case (Foreign 

Returned) 

35 Contacts of positive cases. 

92 New cases (OPD). 101 New 

cases (ILI). 12 New cases 

(HCW). 1 New case (Pre 

operative). 2 New cases 

(SARI). 77 New cases. 1 New 

case (ANC). 10 New cases 
(Police Personnel) 

Rest cases details 

pending as reports 

received late. 

Jalandhar 307 ---------------- ---------------- Cases details 

pending as reports 

received late. 

Patiala 219 ---------------- 46 Contacts of positive cases. 

55 New cases (ILI). 99 New 

cases. 

Rest cases details 

pending as reports 

received late. 

Amritsar 401 ---------------- 183 Contacts of positive cases. 
218 New cases. 

---------------- 

SAS Nagar 312 ---------------- ---------------- Cases details 

pending as reports 

received late 

Gurdaspur 131 1 New case (Domestic 

Returnee) 

1 New case (ANC). 88 Contacts 

of positive cases. 3 New cases 

(ILI). 38 New cases 

---------------- 

Bathinda 105 5 New cases (Domestic 

Travelers). 

15 New cases (ILI). 4 Contacts 

of positive cases. 1 New case 

(HCW). 38 New cases (OPD). 

36 New cases. 1 New case 

(ANC). 5 New cases (Prisoners) 

---------------- 

Hoshiarpur 163 ---------------- ---------------- Cases details 

pending as reports 

received late. 

Sangrur 55 ---------------- 11 New cases (ILI). 10 

Contacts of positive cases. 3 

New cases (OPD). 30 New 

cases. 1 New case (Pre 

operative) 

---------------- 

Ferozepur 57 ---------------- ---------------- Cases details 

pending as reports 

received late 

Pathankot 119 ---------------- 24 Contacts of positive cases. 2 

New cases (ILI). 93 New 
cases 

---------------- 
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Kapurthala 85 ---------------- 1 New case (Police Personnel). 

11 Contacts of 

positive cases. 15 New cases 

(ILI). 58 New cases. 

---------------- 

Faridkot 69 ---------------- 6 New cases. 1 New case 

(Frontline worker). 1 New 

case (Pre Operative). 4 New 

cases (OPD). 4 New cases 
(ILI) 

Rest cases details 

pending as reports 

received late. 

Moga 6 ---------------- 6 New cases. ---------------- 

Muktsar 43 ---------------- 19 New cases (OPD). 2 New 

cases (Prisoners). 11 Contacts 

of positive cases. 11 New cases 

(ILI) 

---------------- 

Barnala 43 ---------------- 17 Contacts of positive cases. 8 

New cases (ILI). 18 New cases 

(OPD) 

---------------- 

Fazilka 73 ---------------- 17 Contacts of positive cases. 4 

New cases (ILI). 52 New cases 

(OPD) 

---------------- 

FG Sahib 32 4 New cases (Interstate 

Travelers) 

1 New case (ILI). 3 Contacts of 

positive cases. 16 New cases 

(OPD). 8 New cases. 

---------------- 

Ropar 42 ---------------- 42 New cases. ---------------- 

Tarn Taran 49 ---------------- 20 New cases. 18 Contacts of 

positive cases. 9 New cases 

(Prisoners). 1 New case (ANC). 

1 New case (Frontline 
Worker) 

---------------- 

Mansa 42 ---------------- ---------------- Cases details 

pending as reports 

received late 

SBS Nagar 27 ---------------- 27 New cases. ---------------- 

 

 11 New Cases source of infection out of Punjab
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2. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Ludhiana 15715 1848 13221 646 

2. Jalandhar 10976 2531 8144 301 

3. Patiala 9963 2139 7549 275 

4. SAS Nagar 8144 2795 5203 146 

5. Amritsar 7728 1668 5778 282 

6. Gurdaspur 4752 1263 3385 104 

7. Bathinda 4646 1661 2902 83 

8. Hoshiarpur 3527 1059 2358 110 

9. Sangrur 3067 533 2408 126 

10. Pathankot 2627 792 1790 45 

11. Ferozepur 2716 257 2376 83 

12. Kapurthala 2481 597 1774 110 

13. Faridkot 2281 649 1598 34 

14. Moga 1961 435 1470 56 

15. Muktsar 1968 667 1272 29 

16. Fazilka 1684 471 1186 27 

17. FG Sahib 1652 321 1264 67 

18. Barnala 1592 417 1139 36 

19. Ropar 1587 517 1022 48 

20. Tarn Taran 1344 357 939 48 

21. Mansa 1233 373 842 18 

22. SBS Nagar 1189 312 843 34 

 Total 92833 21662 68463 2708 

 From Jalandhar 27 cases shifted to Ludhiana.

 From Patiala 8 cases shifted to SAS Nagar.

 From Amritsar 1 death case shifted to Jalandhar.

 From Gurdaspur 14 cases shifted to Hoshiarpur and 7 cases shifted to SAS Nagar.

 From Faridkot 14 repeated case entries deleted and 2 cases shifted out of State.

 From FG Sahib 1 death case shifted to SAS Nagar.
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Containment Zones:- 
 

S.NO District S.No. Large outbreak Total population of 

the area contained 

1 Amritsar 1 Sharifpura 6502 

 total   6502 

     

2 Ludhiana 1 kusht Asharam Backside Bus 

stand Khanna 

 

  2 New Durga Puri Haibowal 3640 

 total   3640 

     

3 Faridkot 1 Patwari Street , Jaito 128 

    128 

     

4 Ferozepur 1 Makhu ward no 5 1762 

  2 Bharat Nagar 132 

    1894 

     

5 Ropar 1 Shivalik Avenue 1 B, Nangal 3185 

 Total   3185 

     

6 Fazilika 1 Ladhuka Mandi 350 

 Total   350 

     

7 Muktsar sahib 1 Ganesh Cotton Factory Muktsar 326 

  2 District Jail, Sri Muktsar Sahib 800 

  3 Kusht Ashram, Muktsar 3509 
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 Total   4635 

     

8 Patiala 1 Central jail female barrack 

patiala 

1550 

 Total   1550 

     

     

 Punjab Total  12 21884 
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Micro Containment Zones:- 
 

 

 

S.No 

 

 

District 

 

 

S.No. 

 

 

Micro containments 

 
Total 

population of 

the area 

contained 

1 Amritsar 1 Vijay Nagar Gali No. 2 and 3, 

Gopal Nagar 

488 

  2 Gokul Avenue 125 

  3 Green Avenue 125 

  4 Kot Harnam Dass 140 

 TOTAL   878 

     

2 Hoshiarpur 1 AJJOWAL, Chakkowal, HSP 4425 

  2 AJIT NAGAR ASLAMABAD 

HSP. URBAN 

2278 

  3 UNCHI BASSI, MAND 

BHANDER 

2756 

  4 KAINTHAN MOHALLA 

DASUYA 

7178 

  5 KHUDDA, TANDA URBAN 2658 

  6 JALALA, 755 

  7 KAKKO, MOUNT CARMEL 

SCHOOL, CHAKOWAL 

2015 

  8 MODAL TOWN, HSP 0 

 TOTAL   22065 

     

3 Ludhiana 1 Ramgarh Bullar 2660 
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  2 Pind Cheema 216 

  3 Kundanpur Civil Line 580 

  4 Amar Pura , Ludhiana 648 

  5 Raman Enclave Extn 290 

  6 stno1 Prem Gali Old 

Madhopuri 

229 

  7 Ramdit Nagar Tibba road Ldh 1405 

  8 Bank Colony Khanna  

  9 Model Gram  

  10 Phase 2 Dugri , Ludhiana  

  11 Pind Burj Kacha 210 

  12 Sec 32 A chandigarh Road 198 

  13 Sukhmani incalave Barrewal 

Road 

 

  14 Shiva ji Nagar 165 

  15 Kichlu Nagar 515 

  16 Rajghunath Encalve, Knail 

Road 

 

  17 Geeta Colony  

  18 Malerkotla House  

  19 Village Ramgarh Sardara 

(Maloud) 

128 

 TOTAL   7244 

     

4 Patiala 1 Ravidas Nagar, Near railway 75 
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   station, Patiala  

  2 Vikas Nagar Near NTC School, 

Rajpura 

45 

  3 Satya Naryan Mandir Near 

Shyam Sweets, Rajpura 

48 

  4 Sarbha Nagar, Bhadson Road, 

Patiala 

31 

  5 RGMC Club Quarters, Patiala 150 

  6 Malarian Street, Nabha 93 

  7 E Type Quarters, Civil Lines, 

Near Bhupindra Road, Patiala 

55 

  8 Gurbux Colony Street No. 9, 

Patiala 

61 

  9 Dhaliwal Colony Opp. Amar 

Hospital. PTA 

 

 TOTAL   558 

     

5 Jalandhar 1 Mohalla no 8 16 

  2 old vijay nagar 36 

  3 new vijay nagar 42 

  4 Guru Nanak Pura West 141 

  5 Nakodar City - ashok vihar 117 

  6 mohalla no 10 84 

  7 mohalla no 30 86 

  8 Bhoor mandi 60 

  9 Mayur Street 40 

  10 MOHALLA NO 18 52 

 TOTAL   674 
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6 Muktsar sahib 1 Mandi Harji Ram Malout 1050 

  2 Roop Nagr. Giddarbaha 220 

  3 Bura gujjar road. Muktsar 436 

  4 Bawa Colony, Muktsar 612 

  5 Guru Angad Dev nagr, Muktsar 219 

  6 SAS Nagr, Muktsar 685 

  7 Bentabad, Giddarbaha 150 

  8 Village Madhir 250 

  9 Sammeywali, CSW 612 

  10 Sarabha Nagr, Malout 2200 

 TOTAL   6434 

     

7 Mansa 1 WARD NO.16 BUDHLADA 160 

  2 MEERPUR KALAN, 

SARDULGARH 

123 

  3 JAIN SCHOOL WALI GALI 

MANSA 

325 

 Total   608 

     

8 Fatehgarh sahib 1 KISCO CASTING 

INDUSTRIES Mandi 

Gobingarh 

40 

  2 Gurunanakpura Mohalla Bassi 

Pathana 

71 

  3 Amul Milk Plant Khamano 65 

 TOTAL   176 

     

9 Bathinda 1 Sai Mandir wali Gali Rampura 

Phool 

120 
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  2 Ganpati Enclave ( House No. 

401 to 410) 

50 

  3 Kamla Nehru Colony ( House 

no. 200 to 450) 

750 

  4 Baba deep Singh Nagar gali no. 

3/6 

500 

 TOTAL   1420 

     

10 Barnala 1 Lakhi colony 1750 

  2 Pakho wala Bagh 1560 

  3 16 acre Barnal 560 

 TOTAL   3870 

     

11 Mohali 1 sector 78 113 

 TOTAL   113 

     

12 Ropar 1 JAGJIT NAGAR, ROPAR 650 

  2 MANGEWAL 367 

  3 AMBUJA COLONY 130 

  4 MAIN MARKET NANGAL 339 

 Total   1486 

     

13 Kapurthala 1 Adarsh Nagar Phagwara 58 

  2 Ashok Vihar 145 

  3 Amrit Bazar 61 

  4 Sunra Rajputtan Phagwara 51 

  5 VPO Dorgranwal, FattuDhinga 96 

  6 Raipur Arrian 211 
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  7 Strach Mill Phagwara 53 

  8 JCT Mill Phagwara 121 

  9 Dhiliwal Bet 98 

  10 Vill. Bhano Langa 17 

  11 Urban Estate Kapurthala 48 

 TOTAL   959 

     

14 Pathankot 1 Thariyal 232 

  2 Arjun nagar ptk 127 

  3 T3 shahpur kandi 111 

  4 Madhopur 171 

  5 shant vihar, khanpur chowk 48 

 TOTAL   689 

     

15 Gurdaspur 1 PREM NAGAR NEAR 

THANA SADAR GSP 

4300 

  2 SANGALPURA ROAD, 

NEAR HINDUSTAN 

PHARMACY GSP 

3266 

  3 GALI DARZIAN HANUMAN 

CHOWK GSP 

1926 

  4 MAI KA TALAB, BACKSIDE 

GEETA BHAWAN MANDIR, 

GSP 

1400 

  5 ISLAMABAD MOHALLA, 

ANAND MODEL SCHOOL 

GALI, GSP 

2832 

  6 AHMADIA MOHALLA, 

QADIAN, CHC BHAM 

1645 

  7 BERIAN MOHALLA 

DINANAGAR 

1850 
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  8 VILL BIJLIWAL PHC 

BHULLAR 

1850 

  9 VILL HAYAT NAGAR PHC 

DORANGALA 

3680 

  10 CIVIL LINE BATALA 1356 

  11 VILL PAKHOKE MEHMAN 

PHC DHIANPUR 

800 

  12 VILL BABEHALI PHC 

RANJITBAGH 

492 

  13 VILL KOTLI SURAT MALHI, 

PHC DHIANPUR 

2397 

  14 VILL MIRPUR PHC 

BHULLAR 

1416 

  15 VILL JAFFARWAL, PHC N 

M SINGH 

2515 

 TOTAL   31725 

     

16 SBS Nagar 1 Vilage Hakimpur, Mukandpur 87 

  2 Garhi kangoo, Balachaur 121 

  3 PSPCL (electricity department) 

balachaur 

41 

  4 Shanti nagar, Nawanshahr 82 

  5 VILL. HAPPOWAL, Sujjon 490 

 Total   821 

     

17 Ferozepur 1 Shanti Nagar 110 

  2 Police line 390 

  3 Gawal Toli 602 

  4 Khalasi Line 336 

  5 HB Colony 648 



1 

 

  6 Golden Enclave 205 

  7 Burt road 150 

  8 Railway Colony 250 

  9 Dhawan Colony 112 

  10 Azad Nagar 120 

  11 KALCHI Qadim block momdot 

CHC 

100 

 Total   3023 

     

18 Fazilika 1 Nai Abadi, Abohar 70 

  2 Khunger Street, Fazilka 0 

 Total   70 

     

19 Moga 1 ahata badan singh 20 

  2 Dashmesh nagar 28 

 Total   48 

     

     

     

     

 GRAND TOTAL  129 82861 
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Important updates on COVID-19 at Social Media Handles 

(2 PM 17/09/2020 to 2 PM 18/09/2020) 

 | Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 

#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 

Chandigarh.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2659944677634972&id=14123175990

64359  

 

 As the dengue cases on rise in this season, Dr K.K. Talwar differentiates between 

#Dengue and #COVID, advises to get #corona test done on observing any symptoms.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660554060907367&id=14123175990

64359  

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release  

http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa  

http://diprpunjab.gov.in/?q=hi/press-releaseh 

 

 

SOCIAL MEDIA REPORT (COVID) FOR SEPT 18, 2020 
(From 2:00 PM 17/09/2020 to 2:00 PM 18/09/2020) 

 

1. Government of Punjab & CMO 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 

| 17 ਸਤੰਬਰ | #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪ੍ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । | 

Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 

efforts being taken by Punjab Government to check the spread of #CoronaVirus, by Dr. 

Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at Chandigarh. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2659944677634972&id=1412317599064359  

2 

ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗ  ਦੇ ਿੱਿ ਰਹੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਿਾੜ੍ #ਡੇਂਗ  ਅਤ ੇ#ਕੋਵਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ 

ਅਤੇ ਲੱਛਿਾਾਂ ਨ ੰ ਿੇਖਿ 'ਤੇ #ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ।                                                         As 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2659944677634972&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2659944677634972&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660554060907367&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660554060907367&id=1412317599064359
http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release%20
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa%20
http://diprpunjab.gov.in/?q=hi/press-releaseh
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2659944677634972&id=1412317599064359
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the dengue cases on rise in this season, Dr K.K. Talwar differentiates between #Dengue 

and #COVID, advises to get #corona test done on observing any symptoms. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660554060907367&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1081253112332010&id=631211620669497  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link (Here RT means retweeting CM’s tweet) 

1 | Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 
efforts being taken by Punjab Government to check the spread of #CoronaVirus, by Dr. 
Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at Chandigarh. 
https://t.co/DEXNX58nDL  

2 

As the dengue cases on rise in this season, Dr K.K. Talwar differentiates between 
#Dengue and #COVID, advises to get #corona test done on observing any symptoms. 
https://t.co/DIevzYiJnF  

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 

ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗ  ਦੇ ਿੱਿ ਰਹੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਿਾੜ੍ #ਡੇਂਗ  ਅਤ ੇ#ਕੋਵਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ 

ਅਤੇ ਲੱਛਿਾਾਂ ਨ ੰ ਿੇਖਿ 'ਤੇ #ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ।                                                          

As the dengue cases on rise in this season, Dr K.K. Talwar differentiates between 

#Dengue and #COVID, advises to get #corona test done on observing any symptoms. 

https://www.instagram.com/p/CFReaopjgkI/?igshid=topce1de5j1y  

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 

| 17 ਸਤੰਬਰ | #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪ੍ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । | 

Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 

efforts being taken by Punjab Government to check the spread of #CoronaVirus, by Dr. 

Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at Chandigarh. 

https://youtu.be/wMFUCNb62Hg  

 

Blog 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660554060907367&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1081253112332010&id=631211620669497
https://t.co/DEXNX58nDL
https://t.co/DIevzYiJnF
https://www.instagram.com/p/CFReaopjgkI/?igshid=topce1de5j1y
https://youtu.be/wMFUCNb62Hg
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S.N. Post with link 

1 

Nil 

 

 

2. Amritsar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰ ਕ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਕੋਵਾ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205631424236202 

2 

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ  ਰ ੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਨ ੂੰ  'ਅੂੰ ਰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਗੱਡੀ' ਭੇਟ 

ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਰਨਰਸਵਾਰਥ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਕਧਰੇ ਕੋਈ ਰਮਸਾਲ ਨਹੀਂ : ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰ ਗ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇਵੇਗੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ : ਡਾ.ਓਬਰਾਏ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205638140902197 

3 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 302 ਰਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  

--- ਅੱਜ 181 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਰਟਵ 

----ਰਜਲਾ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਰਵੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 1563 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205640334235311 

4 

17 ਸਤੂੰ ਬਰ | #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਰਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ  ੰਰਕੋਿ ਲਈ ਪ੍ਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਖ ੇਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪ੍ਇਦੰਰ ਕਰੌ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ 

। 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205631424236202
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205638140902197
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205640334235311
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
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... 

| Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 

#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 

Chandigarh. 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205849694214375  

5 

ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਨਮਜਤੋ ਕੌਰ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ ਲੈ ਕ ੇਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ 

ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ। 

https://www.facebook.com/dproasr/videos/359502581901047  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰ ਕ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਕੋਵਾ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306539984241917953 

2 

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ  ਰ ੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਨ ੂੰ  'ਅੂੰ ਰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਗੱਡੀ' ਭੇਟ 

ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਰਨਰਸਵਾਰਥ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਕਧਰੇ ਕੋਈ ਰਮਸਾਲ ਨਹੀਂ : ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰ ਗ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇਵੇਗੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ : ਡਾ.ਓਬਰਾਏ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306552766534316033 

3 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 302 ਰਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  

--- ਅੱਜ 181 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਰਟਵ 

----ਰਜਲਾ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਰਵੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 1563 

https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205849694214375
https://www.facebook.com/dproasr/videos/359502581901047
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306539984241917953
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306552766534316033
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https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306555834449588224 

4 

17 ਸਤੂੰ ਬਰ | #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਰਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ  ੰਰਕੋਿ ਲਈ ਪ੍ਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਖ ੇਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪ੍ਇਦੰਰ ਕਰੌ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ 

। 

... 

| Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 

#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 

Chandigarh. 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306873193676890113  

5 

ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਨਮਜਤੋ ਕੌਰ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ ਲੈ ਕ ੇਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ 

ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306213992587653120  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰ ਕ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਕੋਵਾ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬ 

2 

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ  ਰ ੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਨ ੂੰ  'ਅੂੰ ਰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਗੱਡੀ' ਭੇਟ 

ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਰਨਰਸਵਾਰਥ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਕਧਰੇ ਕੋਈ ਰਮਸਾਲ ਨਹੀਂ : ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰ ਗ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇਵੇਗੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ : ਡਾ.ਓਬਰਾਏ 

3 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 302 ਰਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306555834449588224
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTxIUzH7SibQRhtkQopStRLKaOZ5bkE0vrukFeiG4R7_3L8d5bJ-m_YjbzLSfrv1ZctYz3w6FpW899vlSqNqLfW-ROBqUSwSqsJizVvr6WJR3uvAIzwMHADUmFFU-F8lzFeNDJpgs3YEY2icRU8fXfbGtdhaek5PQk_yA1HX_GaqnZYJ8m4n4vELLx5zzVnyg&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306873193676890113
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306213992587653120
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--- ਅੱਜ 181 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਰਟਵ 

----ਰਜਲਾ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਰਵੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 1563 

4 

ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਨਮਜਤੋ ਕੌਰ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ ਲੈ ਕ ੇਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ 

ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ। 

 

3. Barnala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ : ਰਿਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਬਲਾਕ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539725056818521/ 
 

2 ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ : ਰਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਦਰ ਵਧੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539723413485352/ 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਹਨ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਇਹ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਨੂੰ ਬਰ,ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 
ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539320046859022/ 
 

4 ਰਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਅਪ੍ਡੇਟ 17 ਸਤੂੰ ਬਰ 2020 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539257530198607/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Get tested for corona - Save urself and ur loved ones ਵਧੀਕ ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 
ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1306206348565127169?s=08 
 

2 | Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 
#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 
Chandigarh 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1306623156061310976?s=08 
 

 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539725056818521/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539723413485352/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539320046859022/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/539257530198607/
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1306206348565127169?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1306623156061310976?s=08
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WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ : ਰਿਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਬਲਾਕ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ 

 

2 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਹਨ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਇਹ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਨੂੰ ਬਰ,ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 
ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ 
 

3 ਰਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਅਪ੍ਡੇਟ 17 ਸਤੂੰ ਬਰ 2020 

 

 

4. Batala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਰਹ  ਕੋਰੋਨਾ 
 

ਰਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਰਿੂੰ ਦਗੀ ਰਦੱਤੀ 
 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808472209908858  
 

2 ਕੋਰਵਡ-19 ਉਤ ੇਰਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਟ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣ - ਚੇਅਰਮ ਨ ਬਾਜਵਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਿ ਵੀ ਘਰ ਰਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਰਵਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808477219908357  
 

3 

Corona testing motivational song by assistant director youth services 

gurdaspur 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808425559913523  

4 

Sarpanch Mandeep Singh village Rangar Nangal (Batala) appeals to people for 

COVID-19 testing 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808364923252920 

5 

ਸ. ਮੋਹਨ ਰਸੂੰ ਘ ਪੱ੍ਡਾ ਜ ੋਰਕ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਨਵਾਂ ਵ ਰੋਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ੂੰ ਚ ਹਨ, ਓਨਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਬਾਰੇ 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808472209908858
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808477219908357
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808425559913523
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808364923252920
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ਰਵਚਾਰ ਸੁਣੋ 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808349079921171 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਰਹ  ਕੋਰੋਨਾ 
 

ਰਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਰਿੂੰ ਦਗੀ ਰਦੱਤੀ\ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1306532646361726976  
 
 

2 ਕੋਰਵਡ-19 ਉਤ ੇਰਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਟ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣ - ਚੇਅਰਮ ਨ ਬਾਜਵਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਿ ਵੀ ਘਰ ਰਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਰਵਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1306534642690994176  
 
 

3 

Corona testing motivational song by assistant director youth services gurdaspur 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1306525175467433984  

 

4 

ਸ. ਮੋਹਨ ਰਸੂੰ ਘ ਪੱ੍ਡਾ ਜ ੋਰਕ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਨਵਾਂ ਵ ਰੋਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ੂੰ ਚ ਹਨ, ਓਨਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਬਾਰੇ 

ਰਵਚਾਰ ਸੁਣੋ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1306492681649041409  

5 

Sarpanch Mandeep Singh village Rangar Nangal (Batala) appeals to people for 

COVID-19 testing 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1306492517668577280  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਰਹ  ਕੋਰੋਨਾ 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/808349079921171
https://twitter.com/adpro_batala/status/1306532646361726976
https://twitter.com/adpro_batala/status/1306534642690994176
https://twitter.com/adpro_batala/status/1306525175467433984
https://twitter.com/adpro_batala/status/1306492681649041409
https://twitter.com/adpro_batala/status/1306492517668577280
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ਰਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਰਿੂੰ ਦਗੀ ਰਦੱਤੀ 
 
 

2 ਕੋਰਵਡ-19 ਉਤ ੇਰਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਟ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣ - ਚੇਅਰਮ ਨ ਬਾਜਵਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਿ ਵੀ ਘਰ ਰਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਰਵਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

 
 

3 Corona testing motivational song by assistant director youth services 

gurdaspur. 

 

 

4 

ਸ. ਮੋਹਨ ਰਸੂੰ ਘ ਪੱ੍ਡਾ ਜ ੋਰਕ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਨਵਾਂ ਵ ਰੋਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ੂੰ ਚ ਹਨ, ਓਨਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਬਾਰੇ 

ਰਵਚਾਰ ਸੁਣੋ। 

5 

Sarpanch Mandeep Singh village Rangar Nangal (Batala) appeals to people for 

COVID-19 testing 

 

 

5. Bathinda 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Today’s Summary report 17-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 49052 
Total Positive cases reported -- 4630 
Total discharged till now -- 2889 
Deaths reported -- 82 
Today’s positive cases-- 163 
Today’s discharged cases -- 120 
Today’s negative report -- 1107 
Active cases as on today -- 1064 
(595 cases shifted to other districts) 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2382640275363376/ 

2 Bed Capacity 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2382646432029427/ 

3 'ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ' 
2889 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ੀੜਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੇ ਘਰ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2382640275363376/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2382646432029427/
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ਰਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱ ਲ 49052 ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2382687638691973/ 

4 ਦੇਖੋ ਆਪ੍ਣੇ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਰਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਨੇ ਕੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ .... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2383305728630164/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Today’s Summary report 17-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 49052 
Total Positive cases reported -- 4630 
Total discharged till now -- 2889 
Deaths reported -- 82 
Today’s positive cases-- 163 
Today’s discharged cases -- 120 
Today’s negative report -- 1107 
Active cases as on today -- 1064 
(595 cases shifted to other districts) 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306566920288657408?s=19 

2 Bed Capacity 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306569619046449152?s=19 

3 'ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ' 

2889 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ੀੜਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੇ ਘਰ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱ ਲ 49052 ਸੈਂਪ੍ਲ 

 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਰੋ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਬੀਤ ੇ24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ 163, ਨੈਗੇਵਟਿ 1107 ਤ ੇਕਰਨੋਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 120 

ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹਿੋ ਉਪ੍ਰਤੰ ਆਪ੍ ੋਆਪ੍ਿੇ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤ ੇਗਏ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306618248696225792?s=19 

4 ਦੇਖੋ ਆਪ੍ਣੇ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਰਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਨੇ ਕੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ .... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306849226421272576?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 

Instagram 

 

S.N. Link with post  

1 Today’s Summary report 17-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 49052 
Total Positive cases reported -- 4630 
Total discharged till now -- 2889 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2382687638691973/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2383305728630164/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306566920288657408?s=19
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306569619046449152?s=19
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306618248696225792?s=19
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1306849226421272576?s=19
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Deaths reported -- 82 
Today’s positive cases-- 163 
Today’s discharged cases -- 120 
Today’s negative report -- 1107 
Active cases as on today -- 1064 
(595 cases shifted to other districts) 
https://www.instagram.com/p/CFPL9r9H3Jj/?igshid=12kuyfgn0adah 

2 Bed Capacity 
https://www.instagram.com/p/CFPNJMVnpV7/?igshid=lmx8kk6762fi 

3 'ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ' 

2889 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ੀੜਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੇ ਘਰ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱ ਲ 49052 ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://www.instagram.com/p/CFPpvPdHqx-/?igshid=1223gc4ds1bjb 

4 ਦੇਖੋ ਆਪ੍ਣੇ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਰਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਨੇ ਕੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ .... 
https://www.instagram.com/p/CFRMD6rnOhx/?igshid=oa58jw7b1862 

 

6. Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Fight against Covid-19: Team of Health Department, Fatehgarh Sahib taking 
samples regarding Covid testing  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/812681612835686  

2 Fight Against Covid-19: Civil Surgeon Fatehgarh Sahib Dr. Surinder Singh appeals 
to the people to come forward for testing and he thanked those people who had 
came forward for Covid testing without any hesitation.  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/4923754270971825  

3 17 ਸਤੂੰ ਬਰ | #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਰਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ ਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪ੍ਇੂੰ ਦਰ 
ਕੌਰ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ  
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/351290769391492  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 What are the chances of #COVID19 hike in the upcoming season of winters? Dr. 
K.K. Talwar unfolds the truth about it.  
https://twitter.com/CMOPb/status/1306494200066662400  

2 Fight against Covid-19: Team of Health Department, Fatehgarh Sahib taking 
samples regarding Covid testing. 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306529377207943170  

3 Fight Against Covid-19: Civil Surgeon Fatehgarh Sahib Dr. Surinder Singh appeals 
to the people to come forward for testing and he thanked those people  who had 

https://www.instagram.com/p/CFPL9r9H3Jj/?igshid=12kuyfgn0adah
https://www.instagram.com/p/CFPNJMVnpV7/?igshid=lmx8kk6762fi
https://www.instagram.com/p/CFPpvPdHqx-/?igshid=1223gc4ds1bjb
https://www.instagram.com/p/CFRMD6rnOhx/?igshid=oa58jw7b1862
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/812681612835686
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/4923754270971825
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/351290769391492
https://twitter.com/CMOPb/status/1306494200066662400
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306529377207943170
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came forward for Covid testing without any hesitation. 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306524139407265793  

  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 What are the chances of #COVID19 hike in the upcoming season of winters? Dr. 
K.K. Talwar unfolds the truth about it.   

2 Fight against Covid-19: Team of Health Department, Fatehgarh Sahib taking 
samples regarding Covid testing.  

3 SHARE DAILY COVID 19 REPORT  

 

7. Faridkot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ, 51 ਆਏ  ਪਾ਼ਿੀਜਟਵ,ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ 616 

ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ 115 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ 

361 ਸ਼਼ੱਕੀ ਮਰੀ਼ਿ਼ਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਇਕ਼ੱਤਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661331604129810/?app=fbl 
 

2 ਹੁਣ ਤ਼ੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 1435 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਜ਼ੱ ਤ ਕੇ ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵ਼ੱ ਧ ਤੋਂ ਵ਼ੱ ਧ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਵਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁ਼ੱ ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 
ਹੋਏ ਜਜਲ•ਾਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰ ਬਰ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661234947472809/?app=fbl 
 

3 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਿੀ ਸ ਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤਿ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ, ਸੈਮਪ੍ਵਲੰਗ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661094537486850/ 

 

4 ਡਾ ਅਿਤਾਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਬਾਜਾਖਾਨਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਖੰਘ ,ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਜਾਾਂ ਬ਼ੁਖਾਰ ਆਵਦ ਲੱਛਿ ਵਦੱਸਿ ਤੇ ਤ਼ੁਰੰਤ 

ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ।ਉਨਹ ਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸਸਥਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਬਲਕ਼ੁ ੱਲ ਮ਼ੁਫ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661059244157046/?vh=e&extid=M

BrTxkwW7wFEQ5kT&d=n 

 

 

TWITTER 

 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306524139407265793
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661331604129810/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661234947472809/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661094537486850/
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661059244157046/?vh=e&extid=MBrTxkwW7wFEQ5kT&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2661059244157046/?vh=e&extid=MBrTxkwW7wFEQ5kT&d=n


15 

 

S.N. Post with link 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ, 51 ਆਏ  ਪਾ਼ਿੀਜਟਵ,ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ 616 

ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ 115 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ 

361 ਸ਼਼ੱਕੀ ਮਰੀ਼ਿ਼ਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਇਕ਼ੱਤਰ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306809122277318656?s=20 
 

2 ਹੁਣ ਤ਼ੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 1435 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਜ਼ੱ ਤ ਕੇ ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵ਼ੱ ਧ ਤੋਂ ਵ਼ੱ ਧ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਵਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁ਼ੱ ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 
ਹੋਏ ਜਜਲ•ਾਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰ ਬਰ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306519047605903361?s=20 
 

3 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਿੀ ਸ ਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤਿ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ, ਸੈਮਪ੍ਵਲੰਗ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306503775155154946?s=20 
 

4 ਡਾ ਅਿਤਾਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਬਾਜਾਖਾਨਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਖੰਘ ,ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਜਾਾਂ ਬ਼ੁਖਾਰ ਆਵਦ ਲੱਛਿ ਵਦੱਸਿ ਤੇ ਤ਼ੁਰੰਤ 

ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ।ਉਨਹ ਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸਸਥਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਬਲਕ਼ੁ ੱਲ ਮ਼ੁਫ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306473218153168896?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ, 51 ਆਏ  ਪਾ਼ਿੀਜਟਵ,ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ 616 

ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ 115 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ 

361 ਸ਼਼ੱਕੀ ਮਰੀ਼ਿ਼ਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਇਕ਼ੱਤਰ 

2 ਹੁਣ ਤ਼ੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 1435 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਜ਼ੱ ਤ ਕੇ ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵ਼ੱ ਧ ਤੋਂ ਵ਼ੱ ਧ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਵਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁ਼ੱ ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 
ਹੋਏ ਜਜਲ•ਾਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰ ਬਰ  
 

3 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਿੀ ਸ ਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤਿ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ, ਸੈਮਪ੍ਵਲੰਗ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 

4 ਡਾ ਅਿਤਾਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਬਾਜਾਖਾਨਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਖੰਘ ,ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਜਾਾਂ ਬ਼ੁਖਾਰ ਆਵਦ ਲੱਛਿ ਵਦੱਸਿ ਤੇ ਤ਼ੁਰੰਤ 

ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ।ਉਨਹ ਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸਸਥਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਬਲਕ਼ੁ ੱਲ ਮ਼ੁਫ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

 

8. Fazilka 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306809122277318656?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306519047605903361?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306503775155154946?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306473218153168896?s=20
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FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਫੋਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਿਮੀ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਿਲੇੇ੍ਹ ਰਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1142 ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਦ ੇਕੇ ਹੋਏ ਰਸਹਤਯਾਬ 

ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ `ਤੇ 104 ਨੂੰ ਬਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਲ 

 

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2727978870863350 

 

2  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਫੋਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਿਮੀ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਿਲੇੇ੍ਹ ਰਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1142 ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਦ ੇਕੇ ਹੋਏ ਰਸਹਤਯਾਬ 

ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ `ਤੇ 104 ਨੂੰ ਬਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਲ 

 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1306562280134332417?s=20 

 

2  

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 

ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਫੋਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਿਮੀ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਿਲੇੇ੍ਹ ਰਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1142 ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਦ ੇਕੇ ਹੋਏ ਰਸਹਤਯਾਬ 

ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ `ਤੇ 104 ਨੂੰ ਬਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਲ 

https://www.instagram.com/p/CFPdz0OnAGN/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

2  

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2727978870863350
https://twitter.com/DproFazilka/status/1306562280134332417?s=20
https://www.instagram.com/p/CFPdz0OnAGN/?utm_source=ig_web_copy_link


17 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਫੋਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਿਮੀ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਿਲੇੇ੍ਹ ਰਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1142 ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਦ ੇਕੇ ਹੋਏ ਰਸਹਤਯਾਬ 

ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ `ਤੇ 104 ਨੂੰ ਬਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਲ 

 

2  

 

9. Ferozepur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੇ ਰਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1041098449662832  

2 Covid19 update on 17.09.2020 
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1040503349722342   

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੇ ਰਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1306818883135963138?s=20  

2 Covid19 update on 17.09.2020 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1306550872315318272?s=20  
 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੇ ਰਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਜਾਰੀ 

2 Covid19 update on 17.09.2020 

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1041098449662832
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1040503349722342
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1306818883135963138?s=20
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1306550872315318272?s=20
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3  

 

10. Gurdaspur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 'ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ'-ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਯ ਰਨਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸ ਕੂੰ ਡਰੀ ਸਕ ਲ ਨੌਸ਼ਰਹਰਾ ਮੱਝਾ ਰਸੂੰ ਘ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ  
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਰਤ 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129456628866959&id=

101636008315688 

2 

ਸਰ: ਪ੍ਰਗਟ ਰਸੂੰ ਘ,  ਡਾਇਰ ਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਲਾਨੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ  ਕੀਤੀ 

https://www.facebook.com/101636008315688/videos/966689710498317 

 

3 

ਕਲਾਨੌਰ ਰਵਖੇ ਬੱਚੇ  ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/101636008315688/videos/917526652105353 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ'-ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਯ ਰਨਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸ ਕੂੰ ਡਰੀ ਸਕ ਲ ਨੌਸ਼ਰਹਰਾ ਮੱਝਾ ਰਸੂੰ ਘ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ  

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਰਤ 

 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1306552120091451392?s=20 

 

2 

ਸਰ: ਪ੍ਰਗਟ ਰਸੂੰ ਘ,  ਡਾਇਰ ਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਲਾਨੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ  ਕੀਤੀ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1306527661989064704?s=20 

 

3 

ਕਲਾਨੌਰ ਰਵਖੇ ਬੱਚੇ  ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 



19 

 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1306528986294435841?s=20 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ'-ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਯ ਰਨਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸ ਕੂੰ ਡਰੀ ਸਕ ਲ ਨੌਸ਼ਰਹਰਾ ਮੱਝਾ ਰਸੂੰ ਘ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ  
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਰਤ 

 

2 

ਸਰ: ਪ੍ਰਗਟ ਰਸੂੰ ਘ,  ਡਾਇਰ ਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਲਾਨੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ  ਕੀਤੀ 

 

3 

ਕਲਾਨੌਰ ਰਵਖੇ ਬੱਚੇ  ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟ ਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

 

4 

Gurdaspur corona update 

 

11.  Hoshiarpur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 SARPANCH SPEAKS 
 
Sohan Singh, Sarpanch, village Bihran (Hoshiarpur) urging people to get 
themselves tested in case of corona symptoms develop. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795849607884865/ 
 

2  SARPANCH SPEAKS 
 
Appealing people to shun rumours and co-operate with the health teams,  
Balbir singh, Sarpanch, village Najarpur of Hoshiarpur district saying that people 
should adopt health protocols to contain the spread of COVID-19. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795850174551475/ 
 

3 ਕੋਰਵਡ-19 : ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਰਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਕ ੜੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮ ਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ 
ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਵਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ  ਸੁਚਾਰ  ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ : ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਰਨਗਮ(ਪ੍ਰ ਸ ਨੋਟ ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795958117874014/ 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795849607884865/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795850174551475/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795958117874014/
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4 ਫੇਸਬੱੁਕ ਲਾਈਵ : ਕੋਰਵਡ ਦ ੇਫ ਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲੋਕ : ਅਪ੍ਨੀਤ ਰਰਆਤ(ਪ੍ਰ ਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795959937873832/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1  #Hoshiarpur 
SARPANCH SPEAKS 
 
Sohan Singh, Sarpanch, village Bihran (Hoshiarpur) urging people to get 
themselves tested in case of corona symptoms develop(Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306470231787761664?s=19 
 
 

2 SARPANCH SPEAKS 
 
Appealing people to shun rumours and co-operate with the health teams,  
Balbir singh, Sarpanch, village Najarpur of Hoshiarpur district saying that 
people should adopt health protocols to contain the spread of COVID-
19(Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306470304072466432?s=19 
 

3 घरों में एकाांतवास पाजीटिव मरीजों के कूड ेव बायोमडैिकल वेस्ि उठवाने का नगर ननगम की ओर से 

ककया गया है सचुारु व व्यवस्स्ित प्रबांध: कममश्नर नगर ननगम 

- समस्या आने पर मरीज 94787-15701, 98887-88355 व 96464-05335  पर कर सकत ेहैं 
सांपकक , स्वच्छता एप के माध्यम से भी दे सकत ेहैं जानकारी 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306530079179067392?s=19 

4 फेसबकु लाइव: कोववि के फैलाव को रोकने के मलए ज्यादा से ज्यादा िैस्स्िांग करवाएां लोग: अपनीत 

ररयात 

- घरों में एकाांतवास कोववि पाजीटिव मरीज फोन नांबर 90419-01590 व 0172-4071400 से 

आने वाले काल्ज को जरुर करें अिैंि(फ़ोिो सटहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306530992736227328?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 SARPANCH SPEAKS 
 
Sohan Singh, Sarpanch, village Bihran (Hoshiarpur) urging people to get 
themselves tested in case of corona symptoms develop. 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/795959937873832/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306470231787761664?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306470304072466432?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306530079179067392?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1306530992736227328?s=19
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2 SARPANCH SPEAKS 
 
Appealing people to shun rumours and co-operate with the health teams,  
Balbir singh, Sarpanch, village Najarpur of Hoshiarpur district saying that 
people should adopt health protocols to contain the spread of COVID-19. 
 

3 ਕੋਰਵਡ-19 : ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਰਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਕ ੜੇ ਅਤ ੇਬਾਇਓਮ ਡੀਕਲ ਵੇਸਟ 
ਚੱੁਕਣ ਦਾ ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ  ਸੁਚਾਰ  ਅਤ ੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ : ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਰਨਗਮ(ਪ੍ਰ ਸ 
ਨੋਟ ) 

4 ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਲਾਈਵ : ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਫ ਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲੋਕ : ਅਪ੍ਨੀਤ 
ਰਰਆਤ(ਪ੍ਰ ਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

 

12. Jalandhar 
FACEBOOK 

  

S.N. Post with link 

1 ਸਾਨ  ੰਇਹ ਦਸੱਿ ਵਿਚੱ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਵਹਸ ਸ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਵਕ ਅਜੱ 208 ਹਰੋ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਪ੍ਾਜ਼ੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਿਾ ਕ ੇਛ਼ੁ ਟੱੀ ਦ ੇ

ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਤਦੰਰ਼ੁਸਤ ਅਤ ੇਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਿਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/pcb.1196939580693311/1196939527359983

/ 

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਜਲਿੰਰ ਦ ੇਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੈੱਡਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬੱਿਤਾ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਤੱ ੇਵਲਕੰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜਕੇਰ ਇਸ 

ਸਬਿੰੀ ਕਈੋ ਸਮਵੱਸਆ ਸਾਹਮਿੇ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਨਾਲ 0181-2224417 ਫਨੋ ਨਬੰਰ 'ਤ ੇਸਪੰ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹ ੈ

https://drive.google.com/file/d/1BYBWmtJc2j0YYfN1rnSTzJNNOeOQHLl-
/view?usp=drivesdk 

3 ਕਰਮਸ਼ਨਰੇਟ ਪ੍ੁਰਲਸ ਵਲੋਂ  ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 41659 ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  2.01 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=897414414116918&set=a.112526199272414 

4 A Covid survivor speaks about her fight against pandemic and appeals people to not to believe on rumours. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897194164138943/ 

5 A health worker inquires about the health of a Covid-19 patient and his experience. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897182120806814/ 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/pcb.1196939580693311/1196939527359983/
https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/pcb.1196939580693311/1196939527359983/
https://drive.google.com/file/d/1BYBWmtJc2j0YYfN1rnSTzJNNOeOQHLl-/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR04wuxMO06QgAOfdXW7XKr7mlg9XMM1aI6jar9rUbPNTFHHX7sGWWsnJJY
https://drive.google.com/file/d/1BYBWmtJc2j0YYfN1rnSTzJNNOeOQHLl-/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR04wuxMO06QgAOfdXW7XKr7mlg9XMM1aI6jar9rUbPNTFHHX7sGWWsnJJY
https://www.facebook.com/photo/?fbid=897414414116918&set=a.112526199272414
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897194164138943/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897182120806814/
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6 A covid -19 patient speaks about the facilities bring provided at Covid Care Centre, Jalandhar 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897162237475469/ 

7 A Covid-19 Survivor ASI Mangat Rai appeals people to not to believe on rumours of organ harvesting. 
Jalandhar 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897155694142790/ 

  
 TWITTER 

  

S.N. Post with link 

1 We are happy to share that today 208 more coronavirus positive patients were 
discharged from across facilities. We wish them healthy and prosperous days. The 
current status of district is also shared with you. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306562553892364288 

2 Beds availability in various hospitals in district Jalandhar can be downloaded from the 
link below. If any problem kindly contact control room 2224417. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306544923596877825 

3 A Covid-19 survivor speaks about her fight against pandemic and appeals people to not to believe on 
rumours, 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306512143827623936 

4 A health worker inquires about the health of a Covid-19 patient and his experience. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306508676870492161 

5 A covid -19 patient speaks about the facilities bring provided at Covid Care Centre, Jalandhar 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306496959188881408 

6 A Covid-19 Survivor ASI Mangat Rai appeals people to not to believe on rumours of organ harvesting. 
Jalandhar 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306494135734472704 

  

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897162237475469/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/897155694142790/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306562553892364288
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306544923596877825
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306512143827623936
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306508676870492161
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306496959188881408
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1306494135734472704
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1 17-09-2020 Order Containment Zones -converted 

2 ਕਰਮਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁ੍ਰਲਸ ਵਲੋਂ  ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 41659 ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  2.01 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ 

 

13. Kapurthala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 COVID warrior speaks 
Baljit Singh from shikarpur village shares his journey to beat the 
COVID. 
 
https://www.facebook.com/1142383869235354/posts/187630086584364
7/?vh=e&d=n 
 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 COVID warrior speaks 
Baljit Singh from shikarpur village shares his journey to beat the 
COVID. 
 
https://twitter.com/dpro_kapurthala/status/1306474451568005121?s
=12 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 
14. Ludhiana 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Corona warriors are also the ones who take care of the dead bodies of the people 
killed due to Covid-19 - Dr. Bishav Mohan 
- Warriors who fought behind the scenes through weekly Facebook Live were made 
to face the people 
- Appeal to people not to believe in rumors 

https://www.facebook.com/1142383869235354/posts/1876300865843647/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1142383869235354/posts/1876300865843647/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dpro_kapurthala/status/1306474451568005121?s=12
https://twitter.com/dpro_kapurthala/status/1306474451568005121?s=12
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https://www.facebook.com/dproludhianapage/posts/3421727561204147  

2 Again bought 5311 samples in district Ludhiana 
- The recovery rate of patients rises to 82.74 % 
- S by Deputy Commissioner. D. Appreciation of AIIMS and health department teams 
https://www.facebook.com/dproludhianapage/posts/3421296131247290  

3 Let us meet and listen 'The Unsung Hero's' fighting the battle of COVID 19 on the 
frontline. STAY CONNECTED STAY SAFE 

Post Your Queries Here 
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/370643810623080/  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Corona warriors are also the ones who take care of the dead bodies of the people 
killed due to Covid-19 - Dr. Bishav Mohan 
- Warriors who fought behind the scenes through weekly Facebook Live were made 
to face the people 
- Appeal to people not to believe in rumors  
(Eng & Pbi) 

2 Again bought 5311 samples in district Ludhiana 
- The recovery rate of patients rises to 82.74 % 
- S by Deputy Commissioner. D. Appreciation of AIIMS and health department teams 
(Eng & Pbi) 

3 Let us meet and listen 'The Unsung Hero's' fighting the battle of COVID 19 on the 
frontline. STAY CONNECTED STAY SAFE 

Post Your Queries Here 

4 Covid Media Bulletin dated September 17,2020 

 

15. Mansa 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਿਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 328 ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਲਏ ਕੋਰਨੋਾ ਸੈਂਪ੍ਲ *ਰਿਲਹੇ  ਦ ੇ842 ਰਵਅਕਤੀ 
ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਦ ੇਚੱੁਕੇ ਹਨ ਮਾਤ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/762786244499989 
 

2 ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ 

ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੋਂ ਰਸੱਧ ੇਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਵਡ ਸਬੂੰ ਧੀ 

https://www.facebook.com/dproludhianapage/posts/3421727561204147
https://www.facebook.com/dproludhianapage/posts/3421296131247290
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/370643810623080/
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306625069532225539/photo/1
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306625069532225539/photo/1
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306625069532225539/photo/1
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ 
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪ੍Çਲੂੰ ਗ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਕੀਤਾ 
ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਰਸਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/762871891158091 
 

3 ਬ਼ੁਢਲਾਡਾ ਦ ੇਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਚੱ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ  ੰਆਪ੍ਿੇ ਟਸੈਟ 

ਕਰਿਾਉਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਰਤ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਫ਼ਿਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਚਤੇ ਰਵਹਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਟਸੈਟ 

ਕਰਿਾਉਿ ਵਿਚੱ ਮਵਹਜ਼ 30 ਸਵਕਟੰ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵਬਲਕ਼ੁਲ ਿੀ ਘਬਰਾਉਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/762626287849318 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਿਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 328 ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਲਏ ਕੋਰਨੋਾ ਸੈਂਪ੍ਲ *ਰਿਲਹੇ  ਦ ੇ842 ਰਵਅਕਤੀ 
ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਦ ੇਚੱੁਕੇ ਹਨ ਮਾਤ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306625069532225539 
 

2 ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ 

ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੋਂ ਰਸੱਧ ੇਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਵਡ ਸਬੂੰ ਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ 
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪ੍Çਲੂੰ ਗ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਕੀਤਾ 
ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਰਸਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306623830283042816 
 

3 ਬ਼ੁਢਲਾਡਾ ਦ ੇਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਚੱ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ  ੰਆਪ੍ਿੇ ਟਸੈਟ 

ਕਰਿਾਉਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਰਤ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਫ਼ਿਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਚਤੇ ਰਵਹਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਟਸੈਟ 

ਕਰਿਾਉਿ ਵਿਚੱ ਮਵਹਜ਼ 30 ਸਵਕਟੰ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵਬਲਕ਼ੁਲ ਿੀ ਘਬਰਾਉਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306517201382326272 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਿਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 328 ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਲਏ ਕੋਰਨੋਾ ਸੈਂਪ੍ਲ *ਰਿਲਹੇ  ਦ ੇ842 ਰਵਅਕਤੀ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/762871891158091
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/762626287849318
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306625069532225539
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306623830283042816
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1306517201382326272
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ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਦ ੇਚੱੁਕੇ ਹਨ ਮਾਤ 

(PN) 

2 ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ 

ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੋਂ ਰਸੱਧ ੇਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਵਡ ਸਬੂੰ ਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ 
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪ੍Çਲੂੰ ਗ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਕੀਤਾ 
ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਰਸਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ 

(PN) 

3 ਬ਼ੁਢਲਾਡਾ ਦ ੇਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਚੱ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ  ੰਆਪ੍ਿੇ ਟਸੈਟ 

ਕਰਿਾਉਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਰਤ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਫ਼ਿਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਚਤੇ ਰਵਹਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਟਸੈਟ 

ਕਰਿਾਉਿ ਵਿਚੱ ਮਵਹਜ਼ 30 ਸਵਕਟੰ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵਬਲਕ਼ੁਲ ਿੀ ਘਬਰਾਉਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

(Video) 

 

 

 

16. Moga 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਦਫਤਰ ਰਿਲਾ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ 
-ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ- 
-ਅੱਜ ਤੱਕ 1401 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਮਰੀਿਾ ਨ ੂੰ  ਦਰੁਸਤੀ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਕੀਤਾ ਰਡਸਚਾਰਜ, 327 
ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਸ ਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772704862869810 
 

2 ਸੁਣੋਂ ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ  ਰਰਆਂਦੀ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਰਵਰੁੱ ਧ 
ਫ ਲਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਬੇਬੁਰਨਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰ ੇਕੀ ਰਕਹਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772696106204019 
 

3 ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਹਰਨੇਕ  ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਬਾਜੇਕ ੇਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇ
ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772693082870988 
 

4 ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਬਲਕਾਰ ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਘੋਲੀਆ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਹਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772704862869810
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772696106204019
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772693082870988
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ਰਵਭਾਗ ਰਵਰੁੱ ਧ ਫ ਲਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂੰ ਡਨ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772691526204477 
 

5 -ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ- 
ਕਰੋਨਾ ਰਵਰੁੱ ਧ ਰਵੱਢ ੇਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ ਦੀ ਤੇਿ ਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਾਂਝ ੇਸਰਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਰੱਰਖਆ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772671019539861 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸੁਣੋਂ ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ  ਰਰਆਂਦੀ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਰਵਰੁੱ ਧ 
ਫ ਲਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਬੇਬੁਰਨਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰ ੇਕੀ ਰਕਹਾ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1306549517374779392?s=20 
 
 

2 ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਹਰਨੇਕ  ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਬਾਜੇਕ ੇਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇ
ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1306549404678025219?s=20 
 
 

3 ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਬਲਕਾਰ ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਘੋਲੀਆ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਹਤ 
ਰਵਭਾਗ ਰਵਰੁੱ ਧ ਫ ਲਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂੰ ਡਨ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1306549303054274561?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਦਫਤਰ ਰਿਲਾ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ 
-ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ- 
-ਅੱਜ ਤੱਕ 1401 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਮਰੀਿਾ ਨ ੂੰ  ਦਰੁਸਤੀ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਕੀਤਾ ਰਡਸਚਾਰਜ, 327 
ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਸ ਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 

 
 

2 ਸੁਣੋਂ ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ  ਰਰਆਂਦੀ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਰਵਰੁੱ ਧ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772691526204477
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1772671019539861
https://twitter.com/DproMoga/status/1306549517374779392?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1306549404678025219?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1306549303054274561?s=20
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ਫ ਲਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਬੇਬੁਰਨਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰ ੇਕੀ ਰਕਹਾ 
 

3 ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਹਰਨੇਕ  ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਬਾਜੇਕ ੇਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇ
ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
 
 

4 ਸਰਪ੍ੂੰਚ ਬਲਕਾਰ ਰਸੂੰ ਘ ਰਪ੍ੂੰ ਡ ਘੋਲੀਆ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਹਤ 
ਰਵਭਾਗ ਰਵਰੁੱ ਧ ਫ ਲਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂੰ ਡਨ ਕੀਤਾ 
 
 

5 -ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ- 
ਕਰੋਨਾ ਰਵਰੁੱ ਧ ਰਵੱਢ ੇਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ ਦੀ ਤੇਿ ਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਾਂਝ ੇਸਰਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਰੱਰਖਆ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 

 

 

17. Patiala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Patiala - COVID UPDATE dt. 17.09.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325806047759906/ 
 

2 ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਚਾਿਲਾ ਇਕੱ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਿੱਰ ਠੀਕ ਰਖੱਿ 

ਅਤ ੇਸਾਹ ਲੈਿ ਚ ਆਉਂਦੀ ਮ਼ੁਸ਼ਵਕਲ ਨ  ੰਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ' ਉਲਟ ੇਲੇਟਿ ' ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਿ  ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325684524438725/ 
 

3 ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੌ ਨ ੰ ਖਾਿਾ ਖਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325615557778955/ 
 

4 ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਖ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹ ੋਵਰਹਾ ਇਸ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਗਾਇਨੀ ਓ ਟੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਪੱ੍  

ਕ਼ੁਮਾਰ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦ ੇਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬਿੰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦ ੇਹੋਏ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325607057779805/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 #WeCarePatients Asst. Professor Dr. Harjeet Chawla guiding a patient about body 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325806047759906/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325684524438725/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325615557778955/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1325607057779805/
https://twitter.com/hashtag/WeCarePatients?src=hashtag_click
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positioning to maintain oxygen saturation at COVID Ward of Rajindra Hospital, Patiala. 
#missionfateh 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1306541537350746113?s=19 
 

2 #missionfateh  
#WeCarePatients 
 
A Health worker at #COVID Ward of Rajindra Hospital feeding an oldage patient Parkash 
Kaur.   
 

ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੌ ਨ ੰ ਖਾਿਾ ਖਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ। 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1306511495660929026?s=19 
 

3 #miesionfateh 
COVID WARRIOR SPEAKS 
 
Pappu Kumar, Attendent of Gynae OT,  who has been recuperating from COVID at 
Rajindra Hospital, Sharing his Views. 

ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖ ੇਕਵੋਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹ ੋਵਰਹਾ ਇਸ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਗਾਇਨੀ OT ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਪੱ੍  ਕ਼ੁਮਾਰ, ਇਲਾਜ 

ਪ੍ਰਬਿੰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦ ੇਹਏੋ। 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1306509521997590538?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Patiala - COVID UPDATE dt. 17.09.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra   
(Video) 

2 ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਚਾਿਲਾ ਇਕੱ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਿੱਰ ਠੀਕ ਰਖੱਿ 

ਅਤ ੇਸਾਹ ਲੈਿ ਚ ਆਉਂਦੀ ਮ਼ੁਸ਼ਵਕਲ ਨ  ੰਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ' ਉਲਟ ੇਲੇਟਿ ' ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਿ  ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।    (Video) 

3 ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੌ ਨ ੰ ਖਾਿਾ ਖਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।    

(Video) 

4 ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਖ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹ ੋਵਰਹਾ ਇਸ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਗਾਇਨੀ ਓ ਟੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਪੱ੍  

ਕ਼ੁਮਾਰ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦ ੇਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬਿੰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦ ੇਹੋਏ।  (Video) 

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 

Information given by CS Dr Harish Malhotra 

https://www.instagram.com/tv/CFPTRlDh6U3/?igshid=6w49hrrpm5qm 

2 ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੌ ਨ ੰ ਖਾਿਾ ਖਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ। 

https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1306541537350746113?s=19
https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WeCarePatients?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1306511495660929026?s=19
https://twitter.com/hashtag/miesionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1306509521997590538?s=19
https://www.instagram.com/tv/CFPTRlDh6U3/?igshid=6w49hrrpm5qm
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https://www.instagram.com/p/CFOx6eIhfzu/?igshid=703sxuy04dv9 
 

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 Patiala - COVID UPDATE dt. 17.09.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 

https://youtu.be/TTUbyojkC1w 

2 

ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਿਾਰਡ ਚ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੌ ਨ ੰ ਖਾਿਾ ਖਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ। 

https://youtu.be/p4zZrE-bEko 

 

18. Pathankot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ -ਸਰੀ ਅਰਮਤ ਰਵੱਜ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT
/posts/608646929764232  

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ -ਸਰੀ ਅਰਮਤ ਰਵੱਜ  
https://twitter.com/dpropathankot/status/1306820672635547653?s=20  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ -ਸਰੀ ਅਰਮਤ ਰਵੱਜ  

 

19.  RoopNagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

https://www.instagram.com/p/CFOx6eIhfzu/?igshid=703sxuy04dv9
https://youtu.be/TTUbyojkC1w
https://youtu.be/p4zZrE-bEko
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/608646929764232
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/608646929764232
https://twitter.com/dpropathankot/status/1306820672635547653?s=20


31 

 

1  

ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ: ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਜਵਭਾਗ ਵ਼ੱਲੋਂ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੁਜਹੰਮ ਜੰਗੀ ਪ਼ੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ  

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/948856725609744/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ: ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਜਵਭਾਗ ਵ਼ੱਲੋਂ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੁਜਹੰਮ ਜੰਗੀ ਪ਼ੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ  

https://twitter.com/rupnagardpro/status/1306566947643904000?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ: ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਰਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਜੂੰਗੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ  

 

20. Sangrur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ ਤਰਹਤ ਰਸਹਤ ਬਲਾਕ ਲੌਂ ਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ  ਕੋਰਵਡ ਦੇ 56 ਨਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762634817315441/?extid=gMIJ
XEeLhibqPfgN&d=n 

2 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ 

ਰਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2377 ਪ੍ਾਜਰਟਵ ਮਰੀਿ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ: ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*42 ਜਰਣਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਰਤਹ ਹਾਰਸਲ ਕੀਤੀ-ਰਾਮਵੀਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762635290648727/?extid=yfQ
XtV5Uxtjcv9ez&d=n 

3 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ- 
ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਰਹ ਕੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੂੰ ਟਰੋਲ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*ਰਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/948856725609744/
https://twitter.com/rupnagardpro/status/1306566947643904000?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762634817315441/?extid=gMIJXEeLhibqPfgN&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762634817315441/?extid=gMIJXEeLhibqPfgN&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762635290648727/?extid=yfQXtV5Uxtjcv9ez&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762635290648727/?extid=yfQXtV5Uxtjcv9ez&d=n


32 

 

*ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਦੱਤ ੇਜਵਾਬ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762641773981412/?extid=XyH
vb9f68AVbiT8Z&d=n 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ- ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਰਹ ਕੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੂੰ ਟਰੋਲ-ਰਡਪ੍ਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 *ਰਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ  
*ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਦੱਤ ੇਜਵਾਬ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1306818181231554560?s=20 

2 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਰਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2377 ਪ੍ਾਜਰਟਵ ਮਰੀਿ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ: ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 *42 ਜਰਣਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਰਤਹ ਹਾਰਸਲ ਕੀਤੀ-ਰਾਮਵੀਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1306815342216273920?s=24 

3 ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ ਤਰਹਤ ਰਸਹਤ ਬਲਾਕ ਲੌਂ ਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ  ਕੋਰਵਡ ਦੇ 56 ਨਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306815445727457281?s=24 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ- ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਰਹ ਕੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੂੰ ਟਰੋਲ-ਰਡਪ੍ਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 *ਰਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ  
*ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਦੱਤ ੇਜਵਾਬ 

2 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਰਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2377 ਪ੍ਾਜਰਟਵ ਮਰੀਿ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ: ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 *42 ਜਰਣਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਰਤਹ ਹਾਰਸਲ ਕੀਤੀ-ਰਾਮਵੀਰ 

3 ਰਮਸ਼ਨ ਫਤਰਹ ਤਰਹਤ ਰਸਹਤ ਬਲਾਕ ਲੌਂ ਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ  ਕੋਰਵਡ ਦੇ 56 ਨਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 

 

21. Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਿਲਹੇ  ਰਵਚ ਅੱਜ 236 ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰਵਡ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੀ ਮਾਤ, 278 ਨਵੇਂ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਮਰੀਿ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 4 ਮਰੀਿਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 

 
Covid-19 update     17/09/2020 
 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762641773981412/?extid=XyHvb9f68AVbiT8Z&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2762641773981412/?extid=XyHvb9f68AVbiT8Z&d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306818181231554560?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306815342216273920?s=24
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306815445727457281?s=24
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https://www.facebook.com/128209614562924/posts/614904512560096/ 
 

2 #COVID SURVIVOR SPEAKS# 
Janak Raj Soni from SAS tested #COVID19 positive. Recovered from the infection;  
Exhorts others to adhere to Safety Protocols and get test done on developing 
COVID19 symptoms.  
 
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/614805845903296/ 
 

3 Facebook Shared 

| 17 ਸਤਬੰਰ | #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇ#ਕਰੋੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਿ ਨ  ੰਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਖ ੇਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪ੍ਇਦੰਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 

... 
| Sept 17 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 
#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/615066695877211/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਿਲਹੇ  ਰਵਚ ਅੱਜ 236 ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰਵਡ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੀ ਮਾਤ, 278 ਨਵੇਂ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਮਰੀਿ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 4 ਮਰੀਿਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 

 
Covid-19 update     17/09/2020 
 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1306614321418469376?s=19 
 

2 #COVID SURVIVOR SPEAKS# 
Janak Raj Soni from SAS tested #COVID19 positive. Recovered from the infection;  
Exhorts others to adhere to Safety Protocols and get test done on developing 
COVID19 symptoms.  
 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1306540070397042688?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਿਲਹੇ  ਰਵਚ ਅੱਜ 236 ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰਵਡ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੀ ਮਾਤ, 278 ਨਵੇਂ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਮਰੀਿ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 4 ਮਰੀਿਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 

 
Covid-19 update     17/09/2020 
 

2 #COVID SURVIVOR SPEAKS# 
Janak Raj Soni from SAS tested #COVID19 positive. Recovered from the infection;  

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/614904512560096/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/614805845903296/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/615066695877211/
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1306614321418469376?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1306540070397042688?s=19
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Exhorts others to adhere to Safety Protocols and get test done on developing 
COVID19 symptoms.  

 

22. Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਨਵਾਂਸ਼ਰਹਰ ਰਸਟੀ ਪ੍ਰੁਲਸ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤ ੇਰਵਚ ਦੋ ਰਦਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੂੰ ਡੇਗੀ ਮਾਸਕ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/13520272
41634524 

2 ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵ -ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/13520263
21634616 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਨਵਾਂਸ਼ਰਹਰ ਰਸਟੀ ਪ੍ਰੁਲਸ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤ ੇਰਵਚ ਦੋ ਰਦਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੂੰ ਡੇਗੀ ਮਾਸਕ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/13064587725004103
68 

2 ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵ -ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/13064583719402536
98 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਨਵਾਂਸ਼ਰਹਰ ਰਸਟੀ ਪ੍ਰੁਲਸ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤ ੇਰਵਚ ਦੋ ਰਦਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੂੰ ਡੇਗੀ ਮਾਸਕ 

 

2 ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵ -ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟ ਸਰਟੂੰ ਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 

 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1352027241634524
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1352027241634524
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1352026321634616
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1352026321634616
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306458772500410368
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306458772500410368
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306458371940253698
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306458371940253698
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23.  Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਟੇਢੇਵਾਲ, ਨ ਰਪ਼੍ੁਰ ਬਦੇੀ ਵਿਚੱ ਸਪ੍ੀਕਰ ਰਾਿਾ ਕ ੇਪ੍ੀ ਵਸਘੰ ਨੇ ਨਿੀਂ ਜਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ। 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2620591998252751/?sfnsn=wiwspmo&ex
tid=44G15cCfv0r4zj0V 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਟੇਢੇਵਾਲ, ਨ ਰਪ਼੍ੁਰ ਬਦੇੀ ਵਿਚੱ ਸਪ੍ੀਕਰ ਰਾਿਾ ਕ ੇਪ੍ੀ ਵਸਘੰ ਨੇ ਨਿੀਂ ਜਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ। 

https://twitter.com/adproaps/status/1306591104767201288?s=08 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਟੇਢਿੇਾਲ, ਨ ਰਪ਼੍ੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਚੱ ਸਪ੍ੀਕਰ ਰਾਿਾ ਕ ੇਪ੍ੀ ਵਸਘੰ ਨੇ ਨਿੀਂ ਜਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ਥੱਰ। 

 

24. Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ  ਜਾਗਰ ਕ- ਰਸਰਵਲ ਸਰਜਨ 

 ਰਿਲਹੇ ’ਚ 74 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਿਰੇਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ 
 45 ਹੋਰ ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੀ ਮਾਤ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1444609639066521/?sfns
n=wiwspmo&extid=XWz3H2PezcPazl7n  

2 Media Health Report 17.09.2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1444325845761567/?sfns
n=wiwspmo&extid=OL4xY3B1cbsrGWEF 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ  ਜਾਗਰ ਕ- ਰਸਰਵਲ ਸਰਜਨ 

 ਰਿਲਹੇ ’ਚ 74 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਿਰੇਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2620591998252751/?sfnsn=wiwspmo&extid=44G15cCfv0r4zj0V
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2620591998252751/?sfnsn=wiwspmo&extid=44G15cCfv0r4zj0V
https://twitter.com/adproaps/status/1306591104767201288?s=08
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1444609639066521/?sfnsn=wiwspmo&extid=XWz3H2PezcPazl7n
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1444609639066521/?sfnsn=wiwspmo&extid=XWz3H2PezcPazl7n
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1444325845761567/?sfnsn=wiwspmo&extid=OL4xY3B1cbsrGWEF
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1444325845761567/?sfnsn=wiwspmo&extid=OL4xY3B1cbsrGWEF
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 45 ਹੋਰ ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੀ ਮਾਤ 

https://twitter.com/DproMuktsar/status/1306660267657277440?s=19  

2 Media Health Report 17.09.2020 

https://twitter.com/DproMuktsar/status/1306549219772174336?s=09  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਮਸ਼ਨ ਫਰਤਹ ਤਰਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ  ਜਾਗਰ ਕ- ਰਸਰਵਲ ਸਰਜਨ 

 ਰਿਲਹੇ ’ਚ 74 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਿਰੇਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ 
 45 ਹੋਰ ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੀ ਮਾਤ 

2 Media Health Report 17.09.2020 

 

25. Tarntaran 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਰਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣ ੇ
ਆਉਣ ‘ਤ ੇਤੁਰੂੰ ਤ ਆਪ੍ਣਾ ਟ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3535076123191144 

2 

ਰ ਰਪ੍ਡ ਟ ਸਟਾਂ 'ਚੋਂ 250 ਰਵਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 24 ਰਵਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ੀੜਤ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਰਕ ਟਰ ਨੈਟ ਦ ੇਕੀਤੇ 8 
ਟ ਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 8 ਰਵਅਕਤੀ ਨੈਗੇਰਟਵ ਪ੍ਾਏ ਗਏ   

https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3535124859852937 

3 ਰਦਨ-179 (17 ਸਤੂੰ ਬਰ)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਡਾ: ਦੀਪ੍ਇੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਮ ਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਰਬਆਨ. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3535304213168335/?app=fbl 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਰਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣ ੇ

https://twitter.com/DproMuktsar/status/1306660267657277440?s=19
https://twitter.com/DproMuktsar/status/1306549219772174336?s=09
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3535076123191144
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3535124859852937
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3535304213168335/?app=fbl
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ਆਉਣ ‘ਤ ੇਤੁਰੂੰ ਤ ਆਪ੍ਣਾ ਟ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣ-ਰਡਪ੍ਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1306816217768894464 

2 

ਰ ਰਪ੍ਡ ਟ ਸਟਾਂ 'ਚੋਂ 250 ਰਵਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 24 ਰਵਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ੀੜਤ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਰਕ ਟਰ ਨੈਟ ਦ ੇਕੀਤੇ 8 
ਟ ਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 8 ਰਵਅਕਤੀ ਨੈਗੇਰਟਵ ਪ੍ਾਏ ਗਏ  

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1306821102367195138  

3 

ਰਦਨ-179 (17 ਸਤੂੰ ਬਰ)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਡਾ: ਦੀਪ੍ਇੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਮ ਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਰਬਆਨ. 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1306844328912977925?s=19 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਵਾਸੀ ਅਫ਼ਵਾਹ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਦਾ ਲ਼ੱ ਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤ ੇਤੁਰੰਤ 
ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ-ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

 

2 

ਰ ਰਪ੍ਡ ਟ ਸਟਾਂ 'ਚੋਂ 250 ਰਵਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 24 ਰਵਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ੀੜਤ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਰਕ ਟਰ ਨੈਟ ਦ ੇਕੀਤੇ 8 
ਟ ਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 8 ਰਵਅਕਤੀ ਨੈਗੇਰਟਵ ਪ੍ਾਏ ਗਏ   

3 

ਰਦਨ-179 (17 ਸਤੂੰ ਬਰ)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਡਾ: ਦੀਪ੍ਇੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਮ ਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਰਬਆਨ. 

 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1306816217768894464
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1306821102367195138
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1306844328912977925?s=19

