
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 16-09-2020 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Samples taken 1467301 

2 Total samples collected on the day 27718 

3 Total No. of patients tested positive 87184 

4 No. of patients discharged 63570 

5 Number of active cases 21022 

6 No. of Patients on oxygen support 451 

7 Patients who are critical and on ventilator support 82 

8 Total Deaths reported 2592 

 

 
On 16th September 2020 

1. Number of new patients on 

oxygen support 

NIL 



2. Number of new patients admitted 

in ICU 

17 

(Amritsar-14, Jalandhar-2, Hoshiarpur-1) 

3. Number of new patients put on 

ventilator support 

26 

(Jalandhar-16, Kapurthala-1, SBS Nagar-1, 

Hoshiarpur-1, FG Sahib-1, Ludhiana-3, Pathankot- 

1, Moga-1, Gurdaspur-1) 
4. Number of new patients 

discharged 

2756 

(Ludhiana-661, Jalandhar-527, Patiala-206, 

Amritsar-183, SAS Nagar-42, Gurdaspur-187, 

Bathinda-13, Sangrur-27, Ferozepur-610, 

Pathankot-35, Faridkot-45, Muktsar-74, Barnala- 

27, Fazilka-28, FG Sahib-10, Ropar-12, Tarn 

Taran-7, Mansa-48, SBS Nagar-14) 
5. Number of new deaths reported 78 

(Ludhiana-15, Patiala-11, Jalandhar-10, Amritsar-9, 

Bathinda-6, Hoshiarpur-5, Sangrur-5, Moga-3, 

Fazilka-2, Kapurthala-2, Muktsar-2, Ropar-2, 

Barnala-1, FG Sahib-1, Ferozepur-1, Gurdaspur-1, 

Mansa-1, Pathankot-1 ) 

 

Patients reported positive on 16
th
 September 2020- 2717 

 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Local Cases Remarks 

Ludhiana 562 ---------------- 75 Contacts of positive cases. 

141 New cases (OPD). 175 

New cases (ILI). 11 New cases 

(HCW). 1 New case (Pre 

operative). 8 New cases 

(SARI). 145 New cases. 2 

New cases (Police personnel). 
4 New cases (ANC). 

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

Jalandhar 209 ---------------- ---------------- Rest cases details 

pending as reports 

received late. 

Patiala 247 ---------------- 122 New cases. 13 New cases 

(SARI). 79 New cases (ILI). 

33 Contacts of positive cases. 

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

Amritsar 267 ---------------- 103 Contacts of positive cases. 

164 New cases. 

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

SAS Nagar 272 ---------------- 2 New cases (SARI). 53 

Contacts of positive cases. 124 

New cases (ILI). 49 New 

cases. 40 New cases (OPD). 4 
New cases (ANC) 

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



Gurdaspur 144 ---------------- 28 New cases (ILI). 71 

Contacts of positive cases. 2 

New cases (Frontline 

workers). 43 New cases. 

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

Bathinda 119 6 New cases 

(Domestic Travelers) 

42 New cases (ILI). 3 

Contacts of positive cases. 6 

New cases (Frontline 

Workers). 42 New cases 

(OPD). 1 New case (ANC). 18 

New cases (Pre operative). 1 

New case. 

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

Hoshiarpur 206 ---------------- 15 New cases (ILI). 191 New 

cases 

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

Sangrur 53 1 New case (Domestic 

Traveler). 

5 New cases (ILI). 2 Contacts 

of positive cases. 21 New 

cases. 5 New cases (Pre 

Operative). 19 New cases 
(OPD) 

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

Ferozepur 39 ---------------- ---------------- Cases details 

pending as reports 
received late 

Pathankot 37 ---------------- 32 New cases (OPD). 4 New 

cases (ILI). 1 contact of 

positive case. 

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

Kapurthala 72 1 New case (Foreign 

Returned). 

1 New case (Frontline 

Worker). 3 New cases 

(Prisoners). 15 Contacts of 

positive cases. 7 New cases 

(ILI). 45 New cases. 

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

Faridkot 131 ---------------- 25 New cases. 1 New case 

(HCW). 34 New cases. 

Rest cases details 

pending as reports 

received late. 

Moga 32 ---------------- 32 New cases ---------------- 

Muktsar 19 ---------------- 3 New cases (ILI). 8 New 

cases (OPD). 3 New cases 

(Prisoners). 4 New cases. 1 

New case (HCW) 

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

Barnala 25 ---------------- 7 Contacts of positive cases. 8 

New cases (ILI). 10 New cases 

(OPD) 

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

Fazilka 54 ---------------- 13 Contacts of positive cases. 

6 New cases (ILI). 33 New 

cases (OPD). 2 new cases. 

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

FG Sahib 35 ---------------- 11 Contacts of positive cases. 

9 New cases (OPD). 7 New 

cases (ILI). 1 New case 

(HCW). 1 New case (Police 
Personnel). 6 New cases. 

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



Ropar 78 ---------------- ---------------- Cases details 

pending as reports 

received late. 

Tarn Taran 12 ---------------- 12 New cases ---------------- 

Mansa 50 ---------------- 50 New cases. ---------------- 

SBS Nagar 54 ---------------- 21 Contacts of positive cases. 

5 New cases (ILI). 28 New 

cases. 

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

 

 8 New Cases source of infection out of Punjab



2. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Ludhiana 14738 1465 12651 622 

2. Jalandhar 10358 2315 7762 281 

3. Patiala 9459 2007 7188 264 

4. Amritsar 7236 1708 5250 278 

5. SAS Nagar 7443 2785 4519 139 

6. Gurdaspur 4504 1405 2999 100 

7. Bathinda 4320 1508 2731 81 

8. Hoshiarpur 3304 1249 1952 103 

9. Sangrur 2948 492 2335 121 

10. Ferozepur 2501 95 2326 80 

11. Pathankot 2507 864 1603 40 

12. Kapurthala 2263 662 1493 108 

13. Faridkot 2174 799 1342 33 

14. Moga 1953 575 1325 53 

15. Muktsar 1848 645 1176 27 

16. Barnala 1521 389 1099 33 

17. Fazilka 1572 433 1114 25 

18. FG Sahib 1538 281 1196 61 

19. Ropar 1486 444 995 47 

20. Tarn Taran 1251 335 870 46 

21. Mansa 1154 304 832 18 

22. SBS Nagar 1106 262 812 32 

 Total 87184 21022 63570 2592 

 From Hoshiarpur 10 repeat case entries deleted and 6 cases shifted to Gurdaspur.

 From Faridkot 6 cases shifted to Ferozepur, 3 cases shifted to Moga and 2 cases shifted to Haryana.

 From FG Sahib 3 repeat case entries deleted.



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 1980 

 total   1980 

     

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 District Jail, Sri Muktsar Sahib 800 



 Total   800 

     

8 Patiala 1 Central jail female barrack 

patiala 

1550 

 Total   1550 

     

     

 Punjab Total  10 16389 

 

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 

  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  

  13 Sukhmani incalave Barrewal Road  

  14 Shiva ji Nagar  

  15 Kichlu Nagar  



 TOTAL   6238 

     

4 Patiala 1 Ravidas Nagar, Near railway 

station, Patiala 

75 

  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 

     

6 Muktsar sahib 1 Ganesh Cotton Factory Muktsar 326 

  2 Mandi Harji Ram Malout 1050 

  3 Roop Nagr. Giddarbaha 220 

  4 Bura gujjar road. Muktsar 436 

  5 Bawa colony, Muktsar 612 

  6 Kusht Ashram, Muktsar 3509 

  7 Guru Angad Dev nagr, Muktsar 219 

  8 SAS Nagr, Muktsar 685 

  9 Bentabad, Giddarbaha 150 

  10 Village Madhir 250 

  11 Sammeywali, CSW 612 

 TOTAL   8069 

     

7 Mansa 1 Ward no 10,Budhlada,Mansa 130 

  2 Ward no 12,Budhlada,Mansa 180 

  3 WARD NO.16 BUDHLADA 160 

  4 MEERPUR KALAN, SARDULGARH 123 

  5 JAIN SCHOOL WALI GALI MANSA 325 

 Total   918 

     

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 

  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 Arfawala Mohalla kapurthala 35 



  2 Adarsh Nagar Phagwara 58 

  3 Ashok Vihar 145 

  4 Amrit Bazar 61 

  5 Sunra Rajputtan Phagwara  

  6 VPO Dorgranwal, FattuDhinga  

 TOTAL   299 

     

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 

  8 VILL BIJLIWAL PHC BHULLAR 1850 



  9 VILL HAYAT NAGAR PHC 

DORANGALA 

3680 

  10 CIVIL LINE BATALA  

  11 VILL PAKHOKE MEHMAN PHC 

DHIANPUR 

800 

  12 VILL BABEHALI PHC RANJITBAGH 492 

 TOTAL   24041 

     

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 

  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 Sangrur 1 Hargobindpura basti, sangrur 70 

 Total   70 

     

19 Fazilika 1 Nai Abadi, Abohar 70 

  2 Khunger Street, Fazilka 0 

 Total   70 

     

20 Moga 1 Ahata Badan singh 20 

  2 Dashmesh nagar 28 

 Total   48 

     

     

 GRAND TOTAL  121 75526 

 





                 Important updates on COVID-19 at Social Media Handles 

(2 PM 15/09/2020 to 2 PM 16/09/2020) 

1. Owing to several key initiatives taken by Captain Amarinder Singh Government, 

2,34,072 units of total 2.6 lac involving 15.78 lac workers have resumed their operations 

and economic activity, stated Industries Minister Sunder Sham Arora. Over 90% of units 

have already started functioning, Arora said, assuring all aggressive assistance from the 

state to manage and alleviate #COVID induced stress. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658071011155672&id=14123175990643

59 

 

2. Dr. KK Talwar giving brief description of necessary precautions to be taken by #COVID 

positive persons and their family members during home isolation. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658770181085755&id=14123175990643

59 

 

3. | Sept 15 | Official statement on authentic real-time information, guidelines about 

#COVID_19 and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 

#CoronaVirus, by Dr. Jaskirandeep Kaur Dhillon, member of State Control Room set up 

at Chandigarh. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658163284479778&id=14123175990643

59 

 

 

 

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 

 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658071011155672&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658071011155672&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658770181085755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658770181085755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658163284479778&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658163284479778&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


SOCIAL MEDIA REPORT (COVID) FOR SEPT 16, 2020 

(From 2:00 PM 15/09/2020 to 2:00 PM 16/09/2020) 

 

1. Government of Punjab & CMO 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ  ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਚ ੱਕ ੇਗਏ ਅਰਿਮ ਕਦਮਾਾਂ  ਦਕਾ ਕ ੱਲ 2.6 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਾਂ ਰਿਨ੍ਾਾਂ ਰਵੱਚ 15.78 ਲੱਖ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਰਵੱਚੋਂ 2,34,072 ਇਕਾਈਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮਕਾਿ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ ਮ ੜ ਸ ਰੂ ਕਰ 

ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮਿੰਤਰੀ  ਰੀ   ਿੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਦੱਤੀ।  ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਰ ਆ ਰਕ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਇਕਾਈਆਾਂ ਨੇ ਪਰਿਲਾਾਂ ਿੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮਕਾਿ ਸ ਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨੂਿੰ #ਕੋਰਵਡ19 ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ  ਮੱਰ ਆਵਾਾਂ ਨੂਿੰ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰ  ਿੰਭਵ  ਿਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋ ਾ ਰਦੱਤਾ। 

Owing to several key initiatives taken by Captain Amarinder Singh Government, 2,34,072 

units of total 2.6 lac involving 15.78 lac workers have resumed their operations and 

economic activity, stated Industries Minister Sunder Sham Arora. Over 90% of units have 

already started functioning, Arora said, assuring all aggressive assistance from the state to 

manage and alleviate #COVID induced stress. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658071011155672&id=1412317599064359  

2 

| 15  ਤਿੰਬਰ | #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਿਾਬ 

 ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ  ਿਾਪਤ  ਟੇਟ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਿ ਰਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰ ੱਲੋਂ  ਦਾ 

ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ । 

| Sept 15 | Official statement on authentic real-time information, guidelines about 

#COVID_19 and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 

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

Chandigarh. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658163284479778&id=1412317599064359  

3 

#ਕੋਰਵਡ ਪੌਿਰਟਵ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਾਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਬਾਰੇ  ਿੰਖੇਪ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਡਾ ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ।  

Dr. KK Talwar giving brief description of necessary precautions to be taken by #COVID 

positive persons and their family members during home isolation. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658770181085755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1079626672494654&id=631211620669497  

 

TWITTER 

 

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658071011155672&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658163284479778&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658770181085755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658770181085755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658770181085755&id=1412317599064359


1 Owing to several key initiatives taken by Captain Amarinder Singh Government, 2,34,072 
units of total 2.6 lac involving 15.78 lac workers have resumed their operations and 
economic activity, stated Industries Minister Sunder Sham Arora. Over 90% of units have 
already started functioning, Arora said, assuring all aggressive assistance from the state to 
manage and alleviate #COVID induced stress. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658071011155672&id=1412317599064359 

2 

| Sept 15 | Official statement on authentic real-time information, guidelines about 
#COVID_19 and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 
#CoronaVirus, by Dr. Jaskirandeep Kaur Dhillon, member of State Control Room set up at 
Chandigarh.  
https://t.co/cYDlgwlDUw  

3 

Dr. KK Talwar giving brief description of neccessary precautions to be taken by #COVID 
positive persons and their family members during home isolation. 
https://t.co/qM9oOpuaxR  

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ  ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਚ ੱਕ ੇਗਏ ਅਰਿਮ ਕਦਮਾਾਂ  ਦਕਾ ਕ ੱਲ 2.6 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਾਂ ਰਿਨ੍ਾਾਂ ਰਵੱਚ 15.78 ਲੱਖ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਰਵੱਚੋਂ 2,34,072 ਇਕਾਈਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮਕਾਿ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ ਮ ੜ ਸ ਰੂ ਕਰ 

ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮਿੰਤਰੀ  ਰੀ   ਿੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਦੱਤੀ।  ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਰ ਆ ਰਕ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਇਕਾਈਆਾਂ ਨੇ ਪਰਿਲਾਾਂ ਿੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮਕਾਿ ਸ ਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨੂਿੰ #ਕੋਰਵਡ19 ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ  ਮੱਰ ਆਵਾਾਂ ਨੂਿੰ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰ  ਿੰਭਵ  ਿਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋ ਾ ਰਦੱਤਾ। 

Owing to several key initiatives taken by Captain Amarinder Singh Government, 2,34,072 

units of total 2.6 lac involving 15.78 lac workers have resumed their operations and 

economic activity, stated Industries Minister Sunder Sham Arora. Over 90% of units have 

already started functioning, Arora said, assuring all aggressive assistance from the state to 

manage and alleviate #COVID induced stress. 

https://www.instagram.com/p/CFL7XI5DnCG/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 

#ਕੋਰਵਡ ਪੌਿਰਟਵ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਾਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਜ਼ਰੂਰੀ  ਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਬਾਰੇ  ਿੰਖੇਪ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਡਾ ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ। 

Dr. KK Talwar giving brief description of neccessary precautions to be taken by #COVID 

positive persons and their family members during home isolation. 

https://www.instagram.com/tv/CFMKVtrjUv4/?igshid=e6ixezd9y1ya 
https://www.instagram.com/tv/CFMKpV_giNP/?igshid=13kgu51507n3m  

 

YouTube 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658071011155672&id=1412317599064359
https://t.co/cYDlgwlDUw
https://t.co/qM9oOpuaxR
https://www.instagram.com/p/CFL7XI5DnCG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CFMKVtrjUv4/?igshid=e6ixezd9y1ya
https://www.instagram.com/tv/CFMKpV_giNP/?igshid=13kgu51507n3m
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| 15  ਤਿੰਬਰ | #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਿਾਬ 

 ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ  ਿਾਪਤ  ਟੇਟ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਿ ਰਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰ ੱਲੋਂ  ਦਾ 

ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ । 

| Sept 15 | Official statement on authentic real-time information, guidelines about 

#COVID_19 and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 

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

Chandigarh. 

https://www.youtube.com/watch?v=J6dfxSgOSQ0  

 

Blog 

 

S.N. Post with link 

1 

ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
Assuring proactive cooperation to industry to mitigate COVID stress 
https://wp.me/p5V6YZ-1xK  

 

 

2. Amritsar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਡਵਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਚੌਕਸ 

ਟੈਸਟਾਂ ਡਵਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿੌਤਾਂ ਦੀ ਡਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੈਲ ਡਰਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205166207616057 

2 ਿਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਡਜੱਤ -ਡਿਲਾ ਪਰੋਿਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ 

ਆਂਿਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ ਜਾਿਰ ਕ 

ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਿਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205167277615950 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੋਏ 132 ਡਵਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  

--- ਅੱਜ 305 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ 

----ਡਜਲਾ ਅੂੰ ਡਿਰਤਸਰ ਡਵੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਡਟਵ ਕੇਸ 1640 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205188187613859 

4 ਿਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ #ਕੋਡਵਿ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ, ਸਿੰਕ ੇਅਤ ੇਪਰਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੰਬੋਧਨ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

https://www.youtube.com/watch?v=J6dfxSgOSQ0
https://wp.me/p5V6YZ-1xK
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205166207616057
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205167277615950
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205188187613859
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5S3KB6fFHBKZ4n0xSEqX-fM8dYBVWP480MTKKMeeTjh1hPUa0ezpT4-3FqLim5uBNkZaJpupgMuELEHWZVE0NM5uJDpePiOevAvLvCDGrbmSRkZ2paVlWEBRS3CceQ6fgM4FDS9cLI5_ycK68RSC2826HVG2tid9tcYdZxOainbLzTNhed3zq05SRitBARZ1hXq17XIx1wdXKHDmzyVCSbx_ghgswkyNsT7SMLlUsiw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5S3KB6fFHBKZ4n0xSEqX-fM8dYBVWP480MTKKMeeTjh1hPUa0ezpT4-3FqLim5uBNkZaJpupgMuELEHWZVE0NM5uJDpePiOevAvLvCDGrbmSRkZ2paVlWEBRS3CceQ6fgM4FDS9cLI5_ycK68RSC2826HVG2tid9tcYdZxOainbLzTNhed3zq05SRitBARZ1hXq17XIx1wdXKHDmzyVCSbx_ghgswkyNsT7SMLlUsiw&__tn__=*NK-y-R


... 

Dr. K.K. Talwar addressing the queries, suspicions & perceptions of people related 

to #COVID pandemic. #DrTalwarAdvises 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205141964285148  

5 ਅਿੰਰਮਰਤ ਰ ਪਛੱਮੀ ਤੋਂ ਰਵਧਾਇਕ ਅਤ ੇਕਬੈਰਨਟ ਦਰਿਾ ਪਰਾਪਤ  ੀਨੀਅਰ ਆਗ ੂ ਰੀ ਰਾਿ ਕ ਮਾਰ ਵਰੇਕਾ, ਿ ੋਰਕ ਕੋਰਨੋਾ ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੇ 

ਿਲਕ ੇਰਵਚ ਲਗਤਾਰ  ਰਗਰਮ ਿਨ, ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਕ  ਾਵਧਾਨ ਰਿ,ੋ ਡਰ ੋਨਾ। ਉਨਾਾਂ ਰਕਿਾ ਰਕ ਿੇਕਰ ਤਿਾਨੂਿੰ ਰਤੀ 

ਭਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਕੱ ਪੈਂਦਾ ਿ ੈਤਾਾਂ  ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲ ਿਾਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਾਂ ਤੋਂ ਮ ਫਤ ਟ ੈਟ ਕਰਵਾਓ। ਿੇਕਰ ਕਰੋੋਨਾ ਦੀ ਰਰਪਰੋਟ 

ਪਾਰਜ਼ਟਵ ਆ ਵੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿ ੈਤਾਾਂ ਵੀ ਤ  ੀਂ ਘਰ ਰਰਿ ਕ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਿਠੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਿ ਕਰ  ਕਦ ੇਿ।ੋ ਇ  ਨਾਲ ਤ  ੀਂ 

ਤ ੇਤ ਿਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰ   ਰਰੱਖਅਤ ਰਰਿਣਗੇ। 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205367914262553  

6  ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਪਰਤੀ  ੋਚ ਬਦਲ ਰਰਿ ੈਕੋਰਨੋਾ- ਰੀ ਰਿਨੀਸ ਉਬਰਾਏ ਵਾ ੀ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਅਿੰਰਮਰਤ ਰ ਰਿਿੰਨਾ ਦੀ  ੋਚ 

 ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕ ੇਬਿ ਤੀ ਚਿੰਗੀ ਨਿੀਂ  ੀ ਅਤ ੇਉਿ ਵੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਲੈਾਈਆਾਂ ਅਫਵਾਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ੱਚ ਮਿੰਨਦ ੇ ਨ, ਿਦੋਂ 

ਕਰੋੋਨਾ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗ ਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਅਤ ੇਿ ਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਿੋਏ ਤਾਾਂ ਉਿੋਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਅਮਲੇ 

ਦਾ ਰਵਵਿਾਰ, ਇਲਾਿ,  ਿਲੂਤਾਾਂ ਵਖੇ ਕ ੇਅਰਤ ਪਰ ਿੰਨ ਿਏੋ। ਿ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਿਾਣ ਮੌਕ ੇਉਨਾਾਂ ਇਲਾਿ ਅਤ ੇ ਰਮਲੀਆਾਂ  ਿੂਲਤਾਾਂ 

ਲਈ  ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/205367724262572  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਡਵਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਚੌਕਸ 

ਟੈਸਟਾਂ ਡਵਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿੌਤਾਂ ਦੀ ਡਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੈਲ ਡਰਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1305821470107467776 

2 ਿਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਡਜੱਤ -ਡਿਲਾ ਪਰੋਿਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ 

ਆਂਿਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ ਜਾਿਰ ਕ 

ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਿਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1305822631111794688 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੋਏ 132 ਡਵਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  

--- ਅੱਜ 305 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ 

----ਡਜਲਾ ਅੂੰ ਡਿਰਤਸਰ ਡਵੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਡਟਵ ਕੇਸ 1640 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1305851132447805441 

4 ਅਿੰਰਮਰਤ ਰ ਪਛੱਮੀ ਤੋਂ ਰਵਧਾਇਕ ਅਤ ੇਕਬੈਰਨਟ ਦਰਿਾ ਪਰਾਪਤ  ੀਨੀਅਰ ਆਗ ੂ ਰੀ ਰਾਿ ਕ ਮਾਰ ਵਰੇਕਾ, ਿ ੋਰਕ ਕੋਰਨੋਾ ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੇ 

ਿਲਕ ੇਰਵਚ ਲਗਤਾਰ  ਰਗਰਮ ਿਨ, ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਕ  ਾਵਧਾਨ ਰਿ,ੋ ਡਰ ੋਨਾ। ਉਨਾਾਂ ਰਕਿਾ ਰਕ ਿੇਕਰ ਤਿਾਨੂਿੰ ਰਤੀ 

ਭਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਕੱ ਪੈਂਦਾ ਿ ੈਤਾਾਂ  ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲ ਿਾਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਾਂ ਤੋਂ ਮ ਫਤ ਟ ੈਟ ਕਰਵਾਓ। ਿੇਕਰ ਕਰੋੋਨਾ ਦੀ ਰਰਪਰੋਟ 

ਪਾਰਜ਼ਟਵ ਆ ਵੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿ ੈਤਾਾਂ ਵੀ ਤ  ੀਂ ਘਰ ਰਰਿ ਕ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਿਠੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਿ ਕਰ  ਕਦ ੇਿ।ੋ ਇ  ਨਾਲ ਤ  ੀਂ 

ਤ ੇਤ ਿਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰ   ਰਰੱਖਅਤ ਰਰਿਣਗੇ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306131493735915521  

https://www.facebook.com/hashtag/covid?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5S3KB6fFHBKZ4n0xSEqX-fM8dYBVWP480MTKKMeeTjh1hPUa0ezpT4-3FqLim5uBNkZaJpupgMuELEHWZVE0NM5uJDpePiOevAvLvCDGrbmSRkZ2paVlWEBRS3CceQ6fgM4FDS9cLI5_ycK68RSC2826HVG2tid9tcYdZxOainbLzTNhed3zq05SRitBARZ1hXq17XIx1wdXKHDmzyVCSbx_ghgswkyNsT7SMLlUsiw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5S3KB6fFHBKZ4n0xSEqX-fM8dYBVWP480MTKKMeeTjh1hPUa0ezpT4-3FqLim5uBNkZaJpupgMuELEHWZVE0NM5uJDpePiOevAvLvCDGrbmSRkZ2paVlWEBRS3CceQ6fgM4FDS9cLI5_ycK68RSC2826HVG2tid9tcYdZxOainbLzTNhed3zq05SRitBARZ1hXq17XIx1wdXKHDmzyVCSbx_ghgswkyNsT7SMLlUsiw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/drtalwaradvises?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5S3KB6fFHBKZ4n0xSEqX-fM8dYBVWP480MTKKMeeTjh1hPUa0ezpT4-3FqLim5uBNkZaJpupgMuELEHWZVE0NM5uJDpePiOevAvLvCDGrbmSRkZ2paVlWEBRS3CceQ6fgM4FDS9cLI5_ycK68RSC2826HVG2tid9tcYdZxOainbLzTNhed3zq05SRitBARZ1hXq17XIx1wdXKHDmzyVCSbx_ghgswkyNsT7SMLlUsiw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/drtalwaradvises?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5S3KB6fFHBKZ4n0xSEqX-fM8dYBVWP480MTKKMeeTjh1hPUa0ezpT4-3FqLim5uBNkZaJpupgMuELEHWZVE0NM5uJDpePiOevAvLvCDGrbmSRkZ2paVlWEBRS3CceQ6fgM4FDS9cLI5_ycK68RSC2826HVG2tid9tcYdZxOainbLzTNhed3zq05SRitBARZ1hXq17XIx1wdXKHDmzyVCSbx_ghgswkyNsT7SMLlUsiw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205141964285148
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205367914262553
https://www.facebook.com/dproasr/posts/205367724262572
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1305821470107467776
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1305822631111794688
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1305851132447805441
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306131493735915521


5  ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਪਰਤੀ  ੋਚ ਬਦਲ ਰਰਿ ੈਕੋਰਨੋਾ- ਰੀ ਰਿਨੀਸ ਉਬਰਾਏ ਵਾ ੀ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਅਿੰਰਮਰਤ ਰ ਰਿਿੰਨਾ ਦੀ  ੋਚ 

 ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕ ੇਬਿ ਤੀ ਚਿੰਗੀ ਨਿੀਂ  ੀ ਅਤ ੇਉਿ ਵੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਲੈਾਈਆਾਂ ਅਫਵਾਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ੱਚ ਮਿੰਨਦ ੇ ਨ, ਿਦੋਂ 

ਕਰੋੋਨਾ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗ ਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਅਤ ੇਿ ਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਿੋਏ ਤਾਾਂ ਉਿੋਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਅਮਲੇ 

ਦਾ ਰਵਵਿਾਰ, ਇਲਾਿ,  ਿਲੂਤਾਾਂ ਵਖੇ ਕ ੇਅਰਤ ਪਰ ਿੰਨ ਿਏੋ। ਿ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਿਾਣ ਮੌਕ ੇਉਨਾਾਂ ਇਲਾਿ ਅਤ ੇ ਰਮਲੀਆਾਂ  ਿੂਲਤਾਾਂ 

ਲਈ  ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306133326982340609  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਡਵਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਚੌਕਸ 

ਟੈਸਟਾਂ ਡਵਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿੌਤਾਂ ਦੀ ਡਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੈਲ ਡਰਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ 

2 ਿਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਡਜੱਤ -ਡਿਲਾ ਪਰੋਿਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ 

ਆਂਿਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ ਜਾਿਰ ਕ 

ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਿਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੋਏ 132 ਡਵਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  

--- ਅੱਜ 305 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ 

----ਡਜਲਾ ਅੂੰ ਡਿਰਤਸਰ ਡਵੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਡਟਵ ਕੇਸ 1640 

4 ਅਿੰਰਮਰਤ ਰ ਪਛੱਮੀ ਤੋਂ ਰਵਧਾਇਕ ਅਤ ੇਕਬੈਰਨਟ ਦਰਿਾ ਪਰਾਪਤ  ੀਨੀਅਰ ਆਗ ੂ ਰੀ ਰਾਿ ਕ ਮਾਰ ਵਰੇਕਾ, ਿ ੋਰਕ ਕੋਰਨੋਾ ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੇ 

ਿਲਕ ੇਰਵਚ ਲਗਤਾਰ  ਰਗਰਮ ਿਨ, ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਕ  ਾਵਧਾਨ ਰਿ,ੋ ਡਰ ੋਨਾ। ਉਨਾਾਂ ਰਕਿਾ ਰਕ ਿੇਕਰ ਤਿਾਨੂਿੰ ਰਤੀ 

ਭਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਕੱ ਪੈਂਦਾ ਿ ੈਤਾਾਂ  ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲ ਿਾਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਾਂ ਤੋਂ ਮ ਫਤ ਟ ੈਟ ਕਰਵਾਓ। ਿੇਕਰ ਕਰੋੋਨਾ ਦੀ ਰਰਪਰੋਟ 

ਪਾਰਜ਼ਟਵ ਆ ਵੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿ ੈਤਾਾਂ ਵੀ ਤ  ੀਂ ਘਰ ਰਰਿ ਕ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਿਠੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਿ ਕਰ  ਕਦ ੇਿ।ੋ ਇ  ਨਾਲ ਤ  ੀਂ 

ਤ ੇਤ ਿਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰ   ਰਰੱਖਅਤ ਰਰਿਣਗੇ। 

5  ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਪਰਤੀ  ੋਚ ਬਦਲ ਰਰਿ ੈਕੋਰਨੋਾ- ਰੀ ਰਿਨੀਸ ਉਬਰਾਏ ਵਾ ੀ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਅਿੰਰਮਰਤ ਰ ਰਿਿੰਨਾ ਦੀ  ੋਚ 

 ਰਕਾਰੀ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕ ੇਬਿ ਤੀ ਚਿੰਗੀ ਨਿੀਂ  ੀ ਅਤ ੇਉਿ ਵੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਲੈਾਈਆਾਂ ਅਫਵਾਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ੱਚ ਮਿੰਨਦ ੇ ਨ, ਿਦੋਂ 

ਕਰੋੋਨਾ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗ ਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਅਤ ੇਿ ਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਿੋਏ ਤਾਾਂ ਉਿੋਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਅਮਲੇ 

ਦਾ ਰਵਵਿਾਰ, ਇਲਾਿ,  ਿਲੂਤਾਾਂ ਵਖੇ ਕ ੇਅਰਤ ਪਰ ਿੰਨ ਿਏੋ। ਿ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਿਾਣ ਮੌਕ ੇਉਨਾਾਂ ਇਲਾਿ ਅਤ ੇ ਰਮਲੀਆਾਂ  ਿੂਲਤਾਾਂ 

ਲਈ  ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

3. Barnala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 | 15  ਤਿੰਬਰ | #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਰਣਕ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸ ਅਤ ੇਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰ  ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੂਿੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਿੰਿਾਬ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1306133326982340609


 ਰਕਾਰ ਵਲੱੋਂ  ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਿ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖ ੇ ਿਾਪਤ  ਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਿ ਰਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਰ ਲੱੋਂ  ਦਾ 

ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ । 

... 
| Sept 15 | Official statement on authentic real-time information, guidelines about 
#COVID_19 and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread 
of #CoronaVirus, by Dr. Jaskirandeep Kaur Dhillon, member of State Control Room 
set up at Chandigarh. 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/538494500274910/ 
 
 

2 ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਡਹ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਡਿਆਨ ਤਡਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਰ ਕ 

 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/538468523610841/ 
 

3 ਪਰਰ ਧੱ ਡਾਕਟਰ ਡਾ ਿਰਰਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵਚੱ #ਕਰੋਵਡ ਦ ੇਬਿਾਨੇ ਅਿੰਗ ਕੱ  ੇਿਾਣ ਬਾਰ ੇਫਲੈੀਆਾਂ ਅਫਵਾਿਾਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਖਿੰਡਨ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

... 
Renowned Dr. Harshinder Kaur logically refutes the rumors circulating about the 
removal of organs in the hospitals under the pretext of Covid 19 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/537941326996894/ 
 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੇਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਿਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਡਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਡਵਖੇ 
ਿੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਜਥੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ. ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋਹਲ ਪੱਤੀ ਡਵਖੇ ਇਲਾਜ 
ਅਧੀਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਤਾਰਾ ਚੂੰ ਦ  
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/537937680330592/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 #IndiaFightsCorona 
 

अभिवादन करते समय दसूरों से 2 गज की दरूी बना कर रखें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार। 
 
https://twitter.com/MoHFW_INDIA/status/1306093243327807490?s=08 
 

2 | Sept 15 | Official statement on authentic real-time information, guidelines about 
#COVID_19 and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread 
of #CoronaVirus, by Dr. Jaskirandeep Kaur Dhillon, member of State Control Room 
set up at Chandigarh. 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1305884194325716994?s=08 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/538494500274910/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/538468523610841/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/537941326996894/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/537937680330592/
https://twitter.com/MoHFW_INDIA/status/1306093243327807490?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1305884194325716994?s=08


3 With #COVID cases & fatality in the state rising, Chief Minister @capt_amarinder 
Singh directed the Health Department to step up indigenous manufacturing of 
medical Oxygen to tackle any future crisis. 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1305489363422208000?s=08 
 

4 Dr. K.K. Talwar addressing the queries, suspicions & perceptions of people related 
to #COVID pandemic. #DrTalwarAdvises 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1305499178492067842?s=08 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 | 15  ਤਿੰਬਰ | #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਰਣਕ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸ ਅਤ ੇਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰ  ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੂਿੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਿੰਿਾਬ 

 ਰਕਾਰ ਵਲੱੋਂ  ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਿ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖ ੇ ਿਾਪਤ  ਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਿ ਰਕਰਨਦੀਪ ਕਰੌ ਰ ਲੱੋਂ  ਦਾ 

ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ । 

 

2 ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਡਹ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਡਿਆਨ ਤਡਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਰ ਕ 

 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੇਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਿਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਡਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਡਵਖੇ 
ਿੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਜਥੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ. ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋਹਲ ਪੱਤੀ ਡਵਖੇ ਇਲਾਜ 
ਅਧੀਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਤਾਰਾ ਚੂੰ ਦ  
 

4 Corona Update Sep 15, 2020 

 

4. Batala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਡਬਲਕੁਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ - ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਡਬਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__[0]=68.ARC
6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-
LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-
ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-
vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-
J6blVk5TyeJ-
MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-
gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-
gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1305489363422208000?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1305499178492067842?s=08
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807060843383328?__xts__%5B0%5D=68.ARC6MeMz5gwjNLTexB6ckqFsf8RbXq0L-hxUL8d-LsbML7OczborLr2gcjGnLD2pbgBnxsE2EGST67reFksmj-ZeuBoimcTW9OrpPyym1whNrczjlyl0dmKIgtFQB3hU-tvI7U-vgdGHkNQ6aj5NkM_cYzuPUvL9f-ltWcxhQzzaLFNxNM3tAW_KbZqTJUYf77b-J6blVk5TyeJ-MhO8pHE0Skqs6x9NmVcpiUA1uIhcj50GdBtuOHqn_JFUdD0l_0XizFdxZ0-gactkzjRXnKCrN3aZZ-RsvCfflTPYsaPlffirWLwyVmBAN3P-gUj4275WcVjkOWewu0UN5v0LWrw&__tn__=-R


2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਿ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਡਿਰਫ਼ਤ ਡਵੱਚ ਡਲਆ - ਚੇਅਰਿੈਨ ਚੀਿਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__[0]=68.ARB
qyUC-
IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-
qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-
LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-
B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87N
UK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1
RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R  

3 
SMO Dr. Bhalla appeals to people for COVID-19 testing 

 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__[0]=68.ARA
CjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-
n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe
_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZ
ulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-
swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YS
QrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-
JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਡਬਲਕੁਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ - ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਡਬਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1305883638576291840  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਿ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਡਿਰਫ਼ਤ ਡਵੱਚ ਡਲਆ - ਚੇਅਰਿੈਨ ਚੀਿਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1305884660942004224  

3 
SMO Dr. Bhalla appeals to people for COVID-19 testing 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1305805650061074433  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਡਬਲਕੁਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ - ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/807063543383058?__xts__%5B0%5D=68.ARBqyUC-IkZ6VzusGDtHpiqHHvh7zrWSCwPEH8dhakRsB30XBJVBwSzWpoMh0S_iReea-qqhYVKbnERaUBFBoiMd3NtJ0O9feoBeJXDe_-K9jl2_WYklPmGdR-LTBfwFTjaaa1wzBb38MjP65T69wHWVL584w-FxEf2qKc1koKR-B2D8Ss2_kQboiHq81MlXQjIwnSuAuw7mPKVpHgvgY2XBylJw9AUdMJ53KxFKgi87NUK4wrL_X8SRqm3ZuN91VOXTTysMVyqGAydvfmiB0ThaidOch0yPLpyGpvk9hRZc1RgBcEY88IQ1SbUIMeCGudQAP9Mook-vSVHb-cdsIYc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/806857240070355?__xts__%5B0%5D=68.ARACjNX6tcTIJRvMoNdut1yQQo5DPO-TjL79i-9XsnzM-n2aFLXhoNCT1dwclMR9W1n_yDfPhEv5k3zF3r24D1qjE2RUm2LN4Dlobsv7oQ2taCe_UF_HCiiqCymuvHkmHLTH05mS49FKUG1T49X6qM4vFWmZawKO7Jl9ibKN1u_pbZulUoRGVOMJENErSNgJ_bDEa-swGWhFsytsgyEBuAICAbx3OXnh4uqqow3rjtC3fGdmjMrZ71EfbJi1lzu0S6jsicGH0YSQrUZ0kuUq9y4a-FlsmqhBjSt1JK79baFPygYa8rukg-JLeWeh_IPyRUD6mXXWDYu2qo3q3pZZq_KQmv7IKjcZ&__tn__=-R
https://twitter.com/adpro_batala/status/1305883638576291840
https://twitter.com/adpro_batala/status/1305884660942004224
https://twitter.com/adpro_batala/status/1305805650061074433


ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਡਬਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਿ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਡਿਰਫ਼ਤ ਡਵੱਚ ਡਲਆ - ਚੇਅਰਿੈਨ ਚੀਿਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

3 
SMO Dr. Bhalla appeals to people for COVID-19 testing 

 

 

5. Bathinda 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਲਾ ਬਡ ੂੰ ਿਾ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰ ਦਰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦ ੇਇੱਕ  ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ-ਡਿਲਾ ਿੈਡਜਸਟੇੇ੍ਰਟ 

ਹੁਕਿਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਡਖਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਿੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380702158890521/ 
 

2 ਕੈਬਡਨਟ ਿੂੰ ਤਰੀ ਸ. ਿੁਰਪਰੀਤ ਡਸੂੰ ਘ ਕਾਂਿੜ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਡਹਣ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ .... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380809318879805/ 
 

3 Today’s Summary Report 15-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 46915 
Total positive cases reported -- 4358 
Total discharged till now -- 2685 
Deaths reported -- 76 
Today’s positive cases -- 136 
Today’s discharged cases -- 79 
Today’s negative report -- 535 
Active cases as on today -- 1027 
570 Cases shifted to other districts  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380941488866588/ 
 

4 Bed Capactiy  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380944735532930/ 
 

5 ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ' 
2685 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਡਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਿਏ ਕੁੱ ਲ 46915 ਸੈਂਪਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2381011262192944/ 
 

 

TWITTER 

 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380702158890521/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380809318879805/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380941488866588/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2380944735532930/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2381011262192944/


S.N. Post with link 

1 'ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ' 
2606 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਡਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਿਏ ਕੁੱ ਲ 46030 ਸੈਂਪਲ 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਨੇ ਿਰੋ ਦੱਰ ਆ ਰਕ ਬੀਤ ੇ24 ਘਿੰਰਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਿੀਰਟਵ 115, ਨੈਗੇਰਟਵ 682 ਤ ੇਕਰੋਨਾ ਪਰਭਾਰਵਤ 137 

ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਿਣੋ ਉਪਰਿੰਤ ਆਪ ੋਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪ  ਪਰਤ ੇਗਏ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305718139288780800?s=20 
 

2 ਡ ਜਲਹਾ ਬਡ ੂੰ ਿਾ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰ ਦਰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਇਕੱ  ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ- ਡ ਜਲਹਾਂ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305731217082343431?s=20 
 

3 ਕੈਬਡਨਟ ਿੂੰ ਤਰੀ ਸ. ਿੁਰਪਰੀਤ ਡਸੂੰ ਘ ਕਾਂਿੜ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਡਹਣ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ .... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305790910672691202?s=20 
 

4 Today’s Summary Report 15-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 46915 
Total positive cases reported -- 4358 
Total discharged till now -- 2685 
Deaths reported -- 76 
Today’s positive cases -- 136 
Today’s discharged cases -- 79 
Today’s negative report -- 535 
Active cases as on today -- 1027 
570 Cases shifted to other districts  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305847206067408896?s=20 
 

5 Bed Capacity 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305848691329175552?s=20 
 

6 'ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ' 
2606 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਡਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਿਏ ਕੁੱ ਲ 46030 ਸੈਂਪਲ 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਨੇ ਿਰੋ ਦੱਰ ਆ ਰਕ ਬੀਤ ੇ24 ਘਿੰਰਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਿੀਰਟਵ 115, ਨੈਗੇਰਟਵ 682 ਤ ੇਕਰੋਨਾ ਪਰਭਾਰਵਤ 137 

ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਿਣੋ ਉਪਰਿੰਤ ਆਪ ੋਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪ  ਪਰਤ ੇਗਏ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305871115831648256?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305718139288780800?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305731217082343431?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305790910672691202?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305847206067408896?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305848691329175552?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1305871115831648256?s=20


Instagram 

 

S.N. TEXT with link 

1  ਡ ਜਲਹਾ ਬਡ ੂੰ ਿਾ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰ ਦਰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱ  ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ- ਡ ਜਲਹਾਂ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

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

2 ਕੈਬਡਨਟ ਿੂੰ ਤਰੀ ਸ. ਿੁਰਪਰੀਤ ਡਸੂੰ ਘ ਕਾਂਿੜ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਡਹਣ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ .... 
https://www.instagram.com/p/CFJsPTUne_W/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

3 Today’s Summary Report 15-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 46915 
Total positive cases reported -- 4358 
Total discharged till now -- 2685 
Deaths reported -- 76 
Today’s positive cases -- 136 
Today’s discharged cases -- 79 
Today’s negative report -- 535 
Active cases as on today -- 1027 
570 Cases shifted to other districts  
https://www.instagram.com/p/CFKEk6_HJyt/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

4 Bed Capactiy  
https://www.instagram.com/p/CFKFTCenEO6/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

5 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ  
2685 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ - ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਡ ਜਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਿਏ ਕੁੱ ਲ 46915 ਸੈਂਪਲ 

https://www.instagram.com/p/CFKPvv6HY9a/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 

6. Fatehgarh Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 https://www.facebook.com/watch/?v=997865447293064  
Sept 15 | Official statement on authentic real-time information, guidelines about 
#COVID_19  

2 ਡਿਸ਼ਨ ਫਤਡਹ : ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/704238
283637391  

3 ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਡਹਯੋਿ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ ਫਡਤਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਨਾਿਰਾ  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/704236
350304251/  

https://www.instagram.com/p/CFJQFDnnMYw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFJsPTUne_W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFKEk6_HJyt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFKFTCenEO6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFKPvv6HY9a/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=997865447293064
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/704238283637391
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/704238283637391
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/704236350304251/
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/704236350304251/


4 Fight Against Covid-19: Covid positive Manoj Tiwari admitted at RIMT Isolation 
centre said that all the arrangements made by the government are up to the mark. 
He appeals people to go ahead for maximum testing and don't believe in rumours 
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/1224884534547228  

5 Fight against Covid-19: Covid positive Pankaj, said that all the arrangements made 
by the state government are up to the mark and people shouldn't hesitate regarding 
testing. https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2651096618485947  

6 Covid Survivor Speaks: Covid positive Amit kumar expresses statisfaction 
regarding arrangements at RIMT Isolation Centre. He saud people shouldn't hesitate 
regarding testing and they must go for tests so that they would get timely treatment. 
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2253943558063626  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਡਹਯੋਿ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ ਫਡਤਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਨਾਿਰਾ   
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306093256384499713  

2 https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306092251211345922 ਡਿਸ਼ਨ ਫਤਡਹ : ਯੁਵਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ   ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਿੁਡਹੂੰ ਿ  

3 Fight against Covid-19: Covid positive Pankaj, said that all the arrangements made 
by the state government are up to the mark and people shouldn't hesitate regarding 
testing.  https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1305778134797615105  

4 Fight Against Covid-19: Covid positive Manoj Tiwari admitted at RIMT Isolation 
centre said that all the arrangements made by the government are up to the mark. 
He appeals people to go ahead for maximum testing and don't believe in rumours.  
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1305778090493095936  

5 Covid Survivor Speaks: Covid positive Amit kumar expresses statisfaction 
regarding arrangements at RIMT Isolation Centre. He saud people shouldn't hesitate 
regarding testing and they must go for tests so that they would get timely treatment. 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1305777844899909632  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਡਹਯੋਿ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ ਫਡਤਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਨਾਿਰਾ  

2 ਡਿਸ਼ਨ ਫਤਡਹ : ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ   ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਿੁਡਹੂੰ ਿ  

3 Share daily covid 19 report  

 

7. Faridkot 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/1224884534547228
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2651096618485947
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2253943558063626
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306093256384499713
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1306092251211345922
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1305778134797615105
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1305778090493095936
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1305777844899909632


1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵ਼ਿਲੇ 'ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ, 73 ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿੀਵਟਿ,ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 725 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਤਵਹਤ 45 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਸਤ 

ਬਾਜਾਖਾਨਾ,ਕੋਟਕਪ ਰਾ,ਜੈਤੋ,ਸਾਵਦਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫਲ  ਕਾਰਨਰ ਹਨ ਸਥਾਵਪਤ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659694037626900/?app=fbl 
 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤ ੇਹੋਿੇਗਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੈੈੱਸਟ 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਖੱੁਲੀ ਪਵਹਲੀ ਪਰਾਈਿੇਟ ਕੋਵਿਡ ਟੈੈੱਸਟ ਲੈਬ 

ਵ਼ਿਲ•ੇੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ੇਾੇ  ਦੀਆ  12 ਲੈਬ਼ਿ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659695984293372/?app=fbl 
 

3 Social activist Shri Kewal Krishan Kataria President Seer Society Faridkot appeals to the 
residents of area to conduct maximum tests for prevention of Corona epidemic, take 
precautions and beware of false rumors. 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659404407655863/?vh=e&extid=7
huwGgCYWrusTbLP&d=n 
 

4 Faridkot 
 Ophthalmologist Dr. Sanjeev Garg urges the people to take precautions against the 
Corona epidemic, get more tests and beware of false rumors. 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659358397660464/?vh=e&extid=F
2EYTcIQ7vaAXhJc&d=n 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵ਼ਿਲੇ 'ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ, 73 ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿੀਵਟਿ,ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 725 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਤਵਹਤ 45 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਸਤ 

ਬਾਜਾਖਾਨਾ,ਕੋਟਕਪ ਰਾ,ਜੈਤੋ,ਸਾਵਦਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫਲ  ਕਾਰਨਰ ਹਨ ਸਥਾਵਪਤ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306079490867490819?s=20 
 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤ ੇਹੋਿੇਗਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੈੈੱਸਟ 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਖੱੁਲੀ ਪਵਹਲੀ ਪਰਾਈਿੇਟ ਕੋਵਿਡ ਟੈੈੱਸਟ ਲੈਬ 

ਵ਼ਿਲ•ੇੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ੇਾੇ  ਦੀਆ  12 ਲੈਬ਼ਿ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1305823482391928832?s=20 
 

3 Social activist Shri Kewal Krishan Kataria President Seer Society Faridkot appeals to the 
residents of area to conduct maximum tests for prevention of Corona epidemic, take 
precautions and beware of false rumors. 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1305777609070923776?s=20 
 

4 Faridkot 
 Ophthalmologist Dr. Sanjeev Garg urges the people to take precautions against the 
Corona epidemic, get more tests and beware of false rumors. 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1305774195473707009?s=20 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659694037626900/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659695984293372/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659404407655863/?vh=e&extid=7huwGgCYWrusTbLP&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659404407655863/?vh=e&extid=7huwGgCYWrusTbLP&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659358397660464/?vh=e&extid=F2EYTcIQ7vaAXhJc&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2659358397660464/?vh=e&extid=F2EYTcIQ7vaAXhJc&d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1306079490867490819?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1305823482391928832?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1305777609070923776?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1305774195473707009?s=20


 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵ਼ਿਲੇ 'ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ, 73 ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿੀਵਟਿ,ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 725 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਤਵਹਤ 45 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਸਤ 

ਬਾਜਾਖਾਨਾ,ਕੋਟਕਪ ਰਾ,ਜੈਤੋ,ਸਾਵਦਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫਲ  ਕਾਰਨਰ ਹਨ ਸਥਾਵਪਤ 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤ ੇਹੋਿੇਗਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੈੈੱਸਟ 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਖੱੁਲੀ ਪਵਹਲੀ ਪਰਾਈਿੇਟ ਕੋਵਿਡ ਟੈੈੱਸਟ ਲੈਬ 

ਵ਼ਿਲ•ੇੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ੇਾੇ  ਦੀਆ  12 ਲੈਬ਼ਿ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 

3 Social activist Shri Kewal Krishan Kataria President Seer Society Faridkot appeals to the 
residents of area to conduct maximum tests for prevention of Corona epidemic, take 
precautions and beware of false rumors. 
 

4 Faridkot 
 Ophthalmologist Dr. Sanjeev Garg urges the people to take precautions against the 
Corona epidemic, get more tests and beware of false rumors. 

 

8. Fazilka 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  928 ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਪਰਿਤੀ ਅਧੀਨ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ ਡਸੱਧ  

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2726125857715318 

2 

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਡਬਿਾਰੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਵਚ 62 ਲੱਖ ਓਪੀਿੀ ਹੋਈ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ 

ਡਸੱਧ  

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2726177921043445 

3 

ਅੱਜ 46 ਜਡਣਆਂ ਸਿੇਤ ਕੁੱ ਲ 1086 ਜਡਣਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਿਾਤ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2725986151062622 

4 

ਕੋਡਵਿ-19 ਿਹਾਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯ .ਟੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਡਟੂੰ ਿ ਤਡਹਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 671 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਿਾਨਤ 

ਡਿਲੀ: ਡਜਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਿ ਜੱਜ 

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2726125857715318
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2726177921043445
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2725986151062622


https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2726676040993633 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  928 ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਪਰਿਤੀ ਅਧੀਨ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ ਡਸੱਧ  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1305823397893386241?s=20 

 

2 

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਡਬਿਾਰੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਵਚ 62 ਲੱਖ ਓਪੀਿੀ ਹੋਈ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ 

ਡਸੱਧ  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1305834003711193089?s=20 

3 

ਅੱਜ 46 ਜਡਣਆਂ ਸਿੇਤ ਕੁੱ ਲ 1086 ਜਡਣਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਿਾਤ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1305834732102459393?s=20 

4 

ਕੋਡਵਿ-19 ਿਹਾਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯ .ਟੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਡਟੂੰ ਿ ਤਡਹਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 671 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਿਾਨਤ 

ਡਿਲੀ: ਡਜਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਿ ਜੱਜ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1305821919577403399?s=20 

 

Instagram 

 

S.N. TEXT 

1 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  928 ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਪਰਿਤੀ ਅਧੀਨ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ ਡਸੱਧ  

https://www.instagram.com/p/CFKG60GHun7/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

2 

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਡਬਿਾਰੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਵਚ 62 ਲੱਖ ਓਪੀਿੀ ਹੋਈ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ 

ਡਸੱਧ  

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

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2726676040993633
https://twitter.com/DproFazilka/status/1305823397893386241?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1305834003711193089?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1305834732102459393?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1305821919577403399?s=20
https://www.instagram.com/p/CFKG60GHun7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFKHERKnnvU/?utm_source=ig_web_copy_link


3 

ਅੱਜ 46 ਜਡਣਆਂ ਸਿੇਤ ਕੁੱ ਲ 1086 ਜਡਣਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਿਾਤ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://www.instagram.com/p/CFKHL71nzYF/?utm_source=ig_web_copy_link 

4 

ਕੋਡਵਿ-19 ਿਹਾਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯ .ਟੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਡਟੂੰ ਿ ਤਡਹਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 671 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਿਾਨਤ 

ਡਿਲੀ: ਡਜਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਿ ਜੱਜ 

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

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  928 ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਪਰਿਤੀ ਅਧੀਨ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ ਡਸੱਧ  
 

2 

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਡਬਿਾਰੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਵਚ 62 ਲੱਖ ਓਪੀਿੀ ਹੋਈ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰ ਘ 

ਡਸੱਧ  

3 

ਅੱਜ 46 ਜਡਣਆਂ ਸਿੇਤ ਕੁੱ ਲ 1086 ਜਡਣਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਿਾਤ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

 

4 

ਕੋਡਵਿ-19 ਿਹਾਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯ .ਟੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਡਟੂੰ ਿ ਤਡਹਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 671 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਿਾਨਤ 

ਡਿਲੀ: ਡਜਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਿ ਜੱਜ 

 

9. Ferozepur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਤਡਹਤ ਸਕ ਲੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਹਾਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪਰਤੀ ਕੀਤਾ ਡਿਆ 
ਜਾਿਰ ਕ  
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/1038884323217578/ 
 

2 Covid Survivor Speaks 
Vikram kumar of Ferozepur district  sharing his experience about the  
treatment and health facilities at civil hospital, Fzr. 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/1038775016561842/ 
 

3 Covid19 update on 15.09.2020 

https://www.instagram.com/p/CFKHL71nzYF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFKGzKbHjJq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/1038884323217578/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/1038775016561842/


https://www.facebook.com/357336414705709/posts/1038879369884740/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਤਡਹਤ ਸਕ ਲੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਹਾਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪਰਤੀ ਕੀਤਾ ਡਿਆ 
ਜਾਿਰ ਕ  
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1305833028925624320?s=20 
 

2 Covid Survivor Speaks 
Vikram kumar of Ferozepur district  sharing his experience about the  
treatment and health facilities at civil hospital, Fzr. 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1305806905281978371?s=20 
 

3 Covid19 update on 15.09.2020 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1305831264100859907?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਤਡਹਤ ਸਕ ਲੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਹਾਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪਰਤੀ ਕੀਤਾ ਡਿਆ 
ਜਾਿਰ ਕ  

2 Covid Survivor Speaks 
Vikram kumar of Ferozepur district  sharing his experience about the  
treatment and health facilities at civil hospital, Fzr. 

3 Covid19 update on 15.09.2020 

 

10. Gurdaspur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 'ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ'-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=12892148558714 

 

2 

ਪਰਰ ਧ ਪਿੰਿਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਰਵਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ ਰਦਆਲਪ ਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਫਵਾਿਾ ਤ ੋਬਚਣ  ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/101636008315688/videos/550047242408236 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/1038879369884740/
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1305833028925624320?s=20
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1305806905281978371?s=20
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1305831264100859907?s=20


3 

ਕਰਿਜੀਤ ਡਸੂੰ ਘ ਡਪੂੰ ਿ ਪਾਹੜਾ ( ਿੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਡਸਹਤ ਟੀਿਾ ਨਾਲ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 

https://www.facebook.com/101636008315688/videos/599898490892365  

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ'-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1305839200181186561?s=20 

 

 

2 

ਪਰਰ ਧ ਪਿੰਿਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਰਵਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ ਰਦਆਲਪ ਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਫਵਾਿਾ ਤ ੋਬਚਣ  ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1305805616967905280?s=20 

3 

ਕਰਿਜੀਤ ਡਸੂੰ ਘ ਡਪੂੰ ਿ ਪਾਹੜਾ ( ਿੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਡਸਹਤ ਟੀਿਾ ਨਾਲ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ  

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ'-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

2 

ਪਰਰ ਧ ਪਿੰਿਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਰਵਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ ਰਦਆਲਪ ਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਫਵਾਿਾ ਤ ੋਬਚਣ  ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

 

3 

ਕਰਿਜੀਤ ਡਸੂੰ ਘ ਡਪੂੰ ਿ ਪਾਹੜਾ ( ਿੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਡਸਹਤ ਟੀਿਾ ਨਾਲ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ  

 

4 

Gurdaspur corona update 

 

11.  Hoshiarpur 

FACEBOOK 



 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ  ਡਿਲਹੇ  ’ਚ ਸਿਾਡਜਕ, ਰਾਜਨੀਡਤਕ, ਧਾਰਡਿਕ ਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਵਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ ਰਨ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794598564676636/ 
 

2  ਪਰਰ ਧੱ ਡਾਕਟਰ ਡਾ ਿਰਰਸਿੰਦਰ ਕਰੌ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚ #ਕੋਰਵਡ ਦ ੇਬਿਾਨੇ ਅਿੰਗ ਕੱ  ੇਿਾਣ ਬਾਰ ੇਫਲੈੀਆਾਂ ਅਫਵਾਿਾਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਖਿੰਡਨ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794614598008366/ 
 

3 *SARPANCH SPEAKS* 
 
Parvinder Singh, Sarpanch of village Bham of Hoshiarpur district making people 
aware about COVID-19. He appealed people not to fall prey to rumours and 
cooperate with the teams to contain covid effectively(video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794355754700917/ 
 

4 *SARPANCH SPEAKS* 
 
Balwinder kumar, Sarpanch of village Manolian of Hoshiarpur district making 
people aware about COVID-19. He appealed people not to fall prey to rumours and 
cooperate with the teams to contain covid effectively(video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794349284701564/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1  SARPANCH SPEAKS 
 
Balwinder kumar, Sarpanch of village Manolian of Hoshiarpur district making 
people aware about COVID-19. He appealed people not to fall prey to rumours and 
cooperate with the teams to contain covid effectively(Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1305768498023464960?s=19 
  

2 SARPANCH SPEAKS 
 
Parvinder Singh, Sarpanch of village Bham of Hoshiarpur district making people 
aware about COVID-19. He appealed people not to fall prey to rumours and 
cooperate with the teams to contain covid effectively(Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1305768525747818496?s=19 
 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794598564676636/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794614598008366/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794355754700917/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/794349284701564/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1305768498023464960?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1305768525747818496?s=19


1 ਡਿਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ  ਡਿਲਹੇ  ’ਚ ਸਿਾਡਜਕ, ਰਾਜਨੀਡਤਕ, ਧਾਰਡਿਕ ਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਵਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ ਰਨ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

2 ਪਰਰ ਧੱ ਡਾਕਟਰ ਡਾ ਿਰਰਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਿ ਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵਚੱ #ਕਰੋਵਡ ਦ ੇਬਿਾਨੇ ਅਿੰਗ ਕੱ  ੇਿਾਣ ਬਾਰ ੇਫਲੈੀਆਾਂ ਅਫਵਾਿਾਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਖਿੰਡਨ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

3  *SARPANCH SPEAKS* 
 
Parvinder Singh, Sarpanch of village Bham of Hoshiarpur district making people 
aware about COVID-19. He appealed people not to fall prey to rumours and 
cooperate with the teams to contain covid effectively(video) 
 

4 *SARPANCH SPEAKS* 
 
Balwinder kumar, Sarpanch of village Manolian of Hoshiarpur district making 
people aware about COVID-19. He appealed people not to fall prey to rumours and 
cooperate with the teams to contain covid effectively(video) 
 

 

12. Jalandhar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਿਲਿੰਧਰ ਵਾ ੀ ਮਨੋਿ ਕ ਮਾਰ ਕਰੋੋਨਾ ਰਖਲਾਫ ਿਿੰਗ ਰਿਤੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ  ਾਾਂਝ ੇਕਰਦ ੇਿੋਏ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੋਰਵਡ ਰਾਿਤ 

ਕੇਂਦਰ ਰਵਖ ੇ10 ਰਦਨ ਤਕੱ ਇਲਾਿ ਚੱਰਲਆ। 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/896193074541391 

2 

ਿਲਿੰਧਰ ਵਾ ੀ ਿਰਿੀਤ ਰ ਿੰਘ ਕਰੋਨੋਾ ਰਖਲਾਫ ਿਿੰਗ ਰਿਤੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ  ਾਾਂਝ ੇਕਰਦ ੇਿਏੋ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੋਰਵਡ ਰਾਿਤ 

ਕੇਂਦਰ ਰਵਖ ੇ10 ਰਦਨ ਤਕੱ ਇਲਾਿ ਚੱਰਲਆ। 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/325920545405764 

3 

ਨੂਰਮਰਿਲ (ਿਲਿੰਧਰ) ਵਾ ੀ ਕਰਨ ਕ ਮਾਰ ਕੋਰਨੋਾ ਰਖਲਾਫ ਿਿੰਗ ਰਿਤੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ  ਾਾਂਝ ੇਕਰਦ ੇਿਏੋ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 

ਕੋਰਵਡ ਰਾਿਤ ਕੇਂਦਰ ਰਵਖ ੇ10 ਰਦਨ ਤੱਕ ਇਲਾਿ ਚੱਰਲਆ। 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/749525539178848 

4 

Covid Awareness Wallpaper 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894833581041668&set=a.4330523572197

95&type=3&theater 

 

TWITTER 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/896193074541391
https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/325920545405764
https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/749525539178848
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894833581041668&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894833581041668&set=a.433052357219795&type=3&theater


 

S.N. Post with link 

1 

Manoj Kumar from Jalandhar, shares his experience after winning war against 

Covid-19. He has undergone treatment for ten-days continually in Covid Care 

Centre. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1305802420488998919 

2 

Harjit Singh from Jalandhar, shares his experience after winning war against Covid-

19. He has undergone treatment for ten-days continually in Covid Care Centre. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1305799458148380672 

3 

Karan Kumar from Nurmehal (Jalandhar), shares his experience after winning war 

against Covid-19. He has undergone treatment for ten-days continually in Covid 

Care Centre. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1305797009807269889 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕਡਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਡਲਸ ਵਲੋਂ  ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 41006 ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  1.98 ਕਰੋੜ ਜੁਰਿਾਨਾ 

 

13. Kapurthala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Go for testing 
Rajwinder kaur from begowal urges people for testing as she has also undergo 
testing in Gurdwara sahib at her village. 
 
https://www.facebook.com/1142383869235354/posts/1874190399388027/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

 Go for testing 
Rajwinder kaur from begowal urges people for testing as she has also undergo 
testing in Gurdwara sahib at her village. 
 
https://twitter.com/dpro_kapurthala/status/1305733698394955779?s=19 

 

WhatsApp 

 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1305802420488998919
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1305799458148380672
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1305797009807269889
https://www.facebook.com/1142383869235354/posts/1874190399388027/
https://twitter.com/dpro_kapurthala/status/1305733698394955779?s=19


S.N. TEXT 

1 Go for testing 
Rajwinder kaur from begowal urges people for testing as she has also undergo 
testing in Gurdwara sahib at her village. 

 

Instagram 

 

S.N. TEXT with link 

1 Nil 

 

14. Ludhiana 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

Mission Fateh: Youth Services department launches drive against COVID-19 

rumours  

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3414579081918995/?sfnsn=scw
shmo&extid=6CEhLIue6gFwwwm9 

2 

ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਡਕਹਾ ! ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨ ੂੰ  ਅੱਿ 
ਲਿਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ, ਡਬਿਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਿਾ  
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3415019158541654/?sfnsn=scw
shmo&extid=kTkLknLrRdWSaXHS 

3 

ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ- 

ਡਿਲਹਾ ਲੁਡਧਆਣਾ ਡਵੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ 4991 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

- ਿਰੀਿਾਂ ਦ ੇ ੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 81.9% ਹੋਈ 

- ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਐੱਸ.ਿੀ.ਐੱਿਿ ਅਤੇ ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

- ਡਕਹਾ! ਅਸੀਂ ਚਰਿ ਸੀਿਾ (Peak) ਦੌਰ ਡਵੱਚੋਂ ਿੁਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3415009888542581/?sfnsn=scw

shmo&extid=lICIA19wuZpefiSK 

4 

ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ- 

ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਵੀਿ-19 ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਖਲਾਫ ਚਲਾਈ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

-ਪੂੰਜਾਬ ਯ ਥ ਡਿਪੈਲਪਿੈਂਟ ਬੋਰਿ ਦ ੇਚੇਅਰਿੈਨ ਵੱਲੋਂ  ਹਫਤਾ ਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਰ  

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3414579081918995/?sfnsn=scwshmo&extid=6CEhLIue6gFwwwm9
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3414579081918995/?sfnsn=scwshmo&extid=6CEhLIue6gFwwwm9
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3415019158541654/?sfnsn=scwshmo&extid=kTkLknLrRdWSaXHS
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3415019158541654/?sfnsn=scwshmo&extid=kTkLknLrRdWSaXHS
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3415009888542581/?sfnsn=scwshmo&extid=lICIA19wuZpefiSK
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3415009888542581/?sfnsn=scwshmo&extid=lICIA19wuZpefiSK


https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3414987185211518/?sfnsn=scw

shmo&extid=wDPtiOIvHuIJsgaL 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

Mission Fateh: Youth Services department launches drive against COVID-19 

rumours 

Chairman Punjab Youth Development Board Sukhwinder Singh Bindra along with 

DC Ludhiana Varinder Sharma launched the week-long drive by releasing 

awareness posters at DC Office here.  

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1305865935853703170?s=08 

 

Instagram  

 

S.N. TEXT 

1 

Mission Fateh: Youth Services department launches drive against COVID-19 

rumours 

Chairman Punjab Youth Development Board Sukhwinder Singh Bindra along with 

DC Ludhiana Varinder Sharma launched the week-long drive by releasing 

awareness posters at DC Office here.  

https://www.instagram.com/p/CFKNBgwpqrB/?igshid=14y9dhum3ads 

 

WhatsApp  

 

S.N. TEXT 

1 

Mission Fateh: Youth Services department launches drive against COVID-19 

rumours  

2 

ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਡਕਹਾ ! ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨ ੂੰ  ਅੱਿ ਲਿਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ, ਡਬਿਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਿਾ  

3 

ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ- 

ਡਿਲਹਾ ਲੁਡਧਆਣਾ ਡਵੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ 4991 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3414987185211518/?sfnsn=scwshmo&extid=wDPtiOIvHuIJsgaL
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3414987185211518/?sfnsn=scwshmo&extid=wDPtiOIvHuIJsgaL
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1305865935853703170?s=08
https://www.instagram.com/p/CFKNBgwpqrB/?igshid=14y9dhum3ads


- ਿਰੀਿਾਂ ਦ ੇ ੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 81.9% ਹੋਈ 

- ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਐੱਸ.ਿੀ.ਐੱਿਿ ਅਤੇ ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

- ਡਕਹਾ! ਅਸੀਂ ਚਰਿ ਸੀਿਾ (Peak) ਦੌਰ ਡਵੱਚੋਂ ਿੁਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

4 

ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ- 

ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਵੀਿ-19 ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਖਲਾਫ ਚਲਾਈ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

-ਪੂੰਜਾਬ ਯ ਥ ਡਿਪੈਲਪਿੈਂਟ ਬੋਰਿ ਦ ੇਚੇਅਰਿੈਨ ਵੱਲੋਂ  ਹਫਤਾ ਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਰ  

5 

Covid Media Bulletin Dated September 15, 2020   

 

15. Mansa 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਜਾਿਰ ਕ 

*ਲੋਕਾਂ ਡਵੱਚ ਵੂੰ ਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਪਰਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761340844644529 
 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਡਹਰੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵੱਚ ਟੈਸਡਟੂੰ ਿ ਪਰਡਕਡਰਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

* ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਸਹਤ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

* ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਿਡਰਕ: ਿਡਹੂੰ ਦਰਪਾਲ 

* ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਦ ੇਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਸਹਤ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੀਡਖਆ ਿੀਡਟੂੰ ਿ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761339021311378 
 

3 ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੁਢਲਾਿਾ ਦ ੇ160 ਿੁਲਾਿਿਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761333551311925 
 

4 ਰਮਸਨ ਫ਼ਰਤਿ ਤਰਿਤ ਰ ਿਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਰਵਸੇਸ ਉਦਮ ਕਰਰਦਆਾਂ ਐ .ਡੀ.ਐਮ ਸਰੀ  ਾਗਰ  ੇਤੀਆ ਦੀ ਪਰਰੇਨਾ ਅਤ ੇਰਡਪਟੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਸਨਰ ਡਾ. ਰਣਿੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਠੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ ਬ  ਲਾਡਾ ਦ ੇ ਮਿੂ ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਵੀ ਟੈ ਟ ਕੀਤ ੇਿਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ ਦ ੇ  ਪਰਡੈਂਟ ਸਰੀ ਅਿੀਤ ਰ ਿੰਘ ਨੇ ਪਰਸਾ ਨ ਦ ੇਉਦਮ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਰਰਦਆਾਂ ਿਰੋਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਟੈ ਟ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ ੈਤਾਾਂ ਿ ੋਕਰੋਨੋਾ ਦ ੇਪਾ ਾਰ ਨੂਿੰ ਰਰੋਕਆ ਿਾ  ਕੇ। 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761084838003463 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761340844644529
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761339021311378
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761333551311925
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761084838003463


5 ਡਾ. ਰਣਿੀਤ ਰ ਿੰਘ ਰਾਏ, ਰਡਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਸਨਰ ਮਾਨ ਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ ੈਰਕ ਕਰੋਨੋਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ, ਦ ੋਤਾਾਂ, 

 ਨੇਿੀਆਾਂ ਤ ੇ ਮਾਿ ਨੂਿੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ ਦ ਦਾ ਟੈ ਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿੇੱਦ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤ ੇਚੱਲ ਰਿ ੇ

ਗ ਿੰਮਰਾਿਕ ਿੰਨ  ਿੰਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ   ਚਤੇ ਰਰਿਣ ਦਾ  ੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਿ ੈਅਤ ੇਰਕ  ੇਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ  ਾਿਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤ ੇਤ ਰਿੰਤ ਆਪਣਾ ਟੈ ਟ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ।ੈ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761080711337209 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਜਾਿਰ ਕ 

*ਲੋਕਾਂ ਡਵੱਚ ਵੂੰ ਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਪਰਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305902577784037376 
 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਡਹਰੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵੱਚ ਟੈਸਡਟੂੰ ਿ ਪਰਡਕਡਰਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

* ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਸਹਤ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

* ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਿਡਰਕ: ਿਡਹੂੰ ਦਰਪਾਲ 

* ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਦ ੇਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਸਹਤ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੀਡਖਆ ਿੀਡਟੂੰ ਿ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305901572103139329 
 

3 ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੁਢਲਾਿਾ ਦ ੇ160 ਿੁਲਾਿਿਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305900519873863681 
 

4 ਰਮਸਨ ਫ਼ਰਤਿ ਤਰਿਤ ਰ ਿਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਰਵਸੇਸ ਉਦਮ ਕਰਰਦਆਾਂ ਐ .ਡੀ.ਐਮ ਸਰੀ  ਾਗਰ  ੇਤੀਆ ਦੀ ਪਰਰੇਨਾ ਅਤ ੇਰਡਪਟੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਸਨਰ ਡਾ. ਰਣਿੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਠੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ ਬ  ਲਾਡਾ ਦ ੇ ਮਿੂ ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਵੀ ਟੈ ਟ ਕੀਤ ੇਿਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ ਦ ੇ  ਪਰਡੈਂਟ ਸਰੀ ਅਿੀਤ ਰ ਿੰਘ ਨੇ ਪਰਸਾ ਨ ਦ ੇਉਦਮ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਰਰਦਆਾਂ ਿਰੋਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਟੈ ਟ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ ੈਤਾਾਂ ਿ ੋਕਰੋਨੋਾ ਦ ੇਪਾ ਾਰ ਨੂਿੰ ਰਰੋਕਆ ਿਾ  ਕੇ। 

 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305805851022651392 
 

5 ਡਾ. ਰਣਿੀਤ ਰ ਿੰਘ ਰਾਏ, ਰਡਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਸਨਰ ਮਾਨ ਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ ੈਰਕ ਕਰੋਨੋਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ, ਦ ੋਤਾਾਂ, 

 ਨੇਿੀਆਾਂ ਤ ੇ ਮਾਿ ਨੂਿੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ ਦ ਦਾ ਟੈ ਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿੇੱਦ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤ ੇਚੱਲ ਰਿ ੇ

ਗ ਿੰਮਰਾਿਕ ਿੰਨ  ਿੰਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ   ਚਤੇ ਰਰਿਣ ਦਾ  ੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਿ ੈਅਤ ੇਰਕ  ੇਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ  ਾਿਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤ ੇਤ ਰਿੰਤ ਆਪਣਾ ਟੈ ਟ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ।ੈ 

 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305803679564406784 
 

 

WhatsApp 

 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/761080711337209
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305902577784037376
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305901572103139329
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305900519873863681
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305805851022651392
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1305803679564406784


S.N. TEXT 

1 ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਜਾਿਰ ਕ 

*ਲੋਕਾਂ ਡਵੱਚ ਵੂੰ ਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਪਰਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ 

 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਡਹਰੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵੱਚ ਟੈਸਡਟੂੰ ਿ ਪਰਡਕਡਰਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

* ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਸਹਤ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

* ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਿਡਰਕ: ਿਡਹੂੰ ਦਰਪਾਲ 

* ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਦ ੇਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਸਹਤ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੀਡਖਆ ਿੀਡਟੂੰ ਿ 

 

3 ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੁਢਲਾਿਾ ਦ ੇ160 ਿੁਲਾਿਿਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ 

4 ਰਮਸਨ ਫ਼ਰਤਿ ਤਰਿਤ ਰ ਿਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਰਵਸੇਸ ਉਦਮ ਕਰਰਦਆਾਂ ਐ .ਡੀ.ਐਮ ਸਰੀ  ਾਗਰ  ੇਤੀਆ ਦੀ ਪਰਰੇਨਾ ਅਤ ੇਰਡਪਟੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਸਨਰ ਡਾ. ਰਣਿੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਠੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ ਬ  ਲਾਡਾ ਦ ੇ ਮਿੂ ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਵੀ ਟੈ ਟ ਕੀਤ ੇਿਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ ਦ ੇ  ਪਰਡੈਂਟ ਸਰੀ ਅਿੀਤ ਰ ਿੰਘ ਨੇ ਪਰਸਾ ਨ ਦ ੇਉਦਮ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਰਰਦਆਾਂ ਿਰੋਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਟੈ ਟ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ ੈਤਾਾਂ ਿ ੋਕਰੋਨੋਾ ਦ ੇਪਾ ਾਰ ਨੂਿੰ ਰਰੋਕਆ ਿਾ  ਕੇ। 

(Video) 
 

5 ਡਾ. ਰਣਿੀਤ ਰ ਿੰਘ ਰਾਏ, ਰਡਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਸਨਰ ਮਾਨ ਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ ੈਰਕ ਕਰੋਨੋਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ, ਦ ੋਤਾਾਂ, 

 ਨੇਿੀਆਾਂ ਤ ੇ ਮਾਿ ਨੂਿੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ ਦ ਦਾ ਟੈ ਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿੇੱਦ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤ ੇਚੱਲ ਰਿ ੇ

ਗ ਿੰਮਰਾਿਕ ਿੰਨ  ਿੰਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ   ਚਤੇ ਰਰਿਣ ਦਾ  ੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਿ ੈਅਤ ੇਰਕ  ੇਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ  ਾਿਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤ ੇਤ ਰਿੰਤ ਆਪਣਾ ਟੈ ਟ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿ।ੈ 

 
(Video) 
 

 

 

 

16. Moga 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਨਿਰ ਡਨਿਿ ਿੋਿਾ ਵੱਲੋ 7 ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਡਵਸੇਸ਼ ਫਾਡਿੂੰ ਿ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771528772987419 
 

2 6ਵੇਂ ਸ ਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਿਿਾਰ ਿੇਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਤੀ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771528289654134 
 

3 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ- 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771528772987419
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771528289654134


ਅੱਜ 404 ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿੇਜੇ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771527809654182 
 

4 ਡਿਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਿ ਨ ਦ ੇਇਕ ਸਾਲ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪੂੰ ਜਾਬ ਤਡਹਤ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਿਾਉਣ ਦੀ 
ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਆਰੂੰ ਿੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771527709654192 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਪੂੰ ਚ ਪਾਲਾ ਡਸੂੰ ਘ ਡਪੂੰ ਿ  ਿਲ ਰ ਬਲਾਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਿਰਾਿ ਪੂੰਚਾਇਤ ਸਿੇਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 
ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਡਕਨਾਰ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1305805320657072129?s=20 
 

2 ਬਲਾਕ ਸੂੰ ਿਤੀ ਿੈਂਬਰ ਸਿਾਲਸਰ ਤਡਹਸੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਿਰਾਿ ਪੂੰਚਾਇਤ ਸਿਾਲਸਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਅਤੇ 
ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਡਟੂੰ ਿ ਡਵੱਚ ਪ ਰਨ ਸਡਹਯੋਿ ਦਾ ਡਦੱਤਾ ਿਰੋਸਾ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1305804163016585216?s=20 
 

3 ਸਰਪੂੰ ਚ ਜਿਸੀਰ ਡਸੂੰ ਘ ਡਪੂੰ ਿ ਲੂੰ ਡਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿ ਹ ਿਰਾਿ ਪੂੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੂੰ ਿਨ 

https://twitter.com/DproMoga/status/1305802569097211905?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਨਿਰ ਡਨਿਿ ਿੋਿਾ ਵੱਲੋ 7 ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਡਵਸੇਸ਼ ਫਾਡਿੂੰ ਿ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਜਾਰੀ 
 

2 6ਵੇਂ ਸ ਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਿਿਾਰ ਿੇਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਤੀ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ 
 

3 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ- 
ਅੱਜ 404 ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿੇਜੇ 
 

4 ਡਿਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਿ ਨ ਦ ੇਇਕ ਸਾਲ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪੂੰ ਜਾਬ ਤਡਹਤ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਿਾਉਣ ਦੀ 
ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਆਰੂੰ ਿੀ 
 

5 ਸਰਪੂੰ ਚ ਪਾਲਾ ਡਸੂੰ ਘ ਡਪੂੰ ਿ  ਿਲ ਰ ਬਲਾਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਿਰਾਿ ਪੂੰਚਾਇਤ ਸਿੇਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771527809654182
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1771527709654192
https://twitter.com/DproMoga/status/1305805320657072129?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1305804163016585216?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1305802569097211905?s=20


ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਡਕਨਾਰ ਕੀਤਾ 
 

6 ਬਲਾਕ ਸੂੰ ਿਤੀ ਿੈਂਬਰ ਸਿਾਲਸਰ ਤਡਹਸੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਿਰਾਿ ਪੂੰਚਾਇਤ ਸਿਾਲਸਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਅਤੇ 
ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਡਟੂੰ ਿ ਡਵੱਚ ਪ ਰਨ ਸਡਹਯੋਿ ਦਾ ਡਦੱਤਾ ਿਰੋਸਾ 
 

7 ਸਰਪੂੰ ਚ ਜਿਸੀਰ ਡਸੂੰ ਘ ਡਪੂੰ ਿ ਲੂੰ ਡਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿ ਹ ਿਰਾਿ ਪੂੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੂੰ ਿਨ 

 

 

 

17. Patiala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Patiala - COVID UPDATE dt. 15.09.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1324106557929855/ 
 

2 ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਦ ਪਰਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਦਿੰਦਾ ਿਇੋਆ  ਟਾਫ਼। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323885617951949/ 
 

3 ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ ਚ  ਟਾਫ ਲਖਰਵਿੰਦਰ ਕਰੌ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੇਟ  ਮਤੇ ਇਕੱ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰ ਿਤ ਦੀ 

ਿਾਾਂਚ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323884011285443/ 
 

4 ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿਣੋ ਬਾਅਦ ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਚ ਰ ਿਤਯਾਬ ਿ ੋਰਿ ੇਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਰਰਿਣ ਵਾਲੇ ਰਪਆਰਾ 

ਰ ਿੰਘ, ਿ ਪਤਾਲ ਚ ਕੋਰਨੋਾ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਕੀਤ ੇਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੱ ਦ ੇਿੋਏ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323841004623077/ 
 

5 ਅਜ਼ਾਦ ਵੀਰ ਕਰੌ ਿ ੋਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰ, ਮੈਰੀਟਰੋੀਅ   ਕੂਲ ਪਰਟਆਲਾ ਚ ਰਰਿ ਕ ੇਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਿਏੋ, ਆਪਣਾ ਤਿਰਬਾ 

 ਾਾਂਝਾ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323832524623925/ 
 

6 ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ, ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਰ ਿਤਯਾਬ ਿ ੋਕ ੇਘਰ ਿਾਣ ਮਕੌ ੇ ਤੀਨਾਿ 

ਕਰਮਕੂਰ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਪਰਗਟਾਉਂਦ ੇਿਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323828917957619/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 SSP Vikram Jeet Duggal on Rajpura Terror Module Part 02 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305901823325216768?s=19 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1324106557929855/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323885617951949/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323884011285443/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323841004623077/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323832524623925/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1323828917957619/
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305901823325216768?s=19


 

2 
#missionfateh COVID SURVIVOR SPEAKS Azadvir Kaur who recoverd from COVID at 

COVID Care Center, Meritorious School, Patiala sharing his experience. ਅਜ਼ਾਦ ਵੀਰ ਕਰੌ ਿ ੋ

ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰ, ਮੈਰੀਟਰੋੀਅ   ਕੂਲ ਪਰਟਆਲਾ ਚ ਰਰਿ ਕ ੇਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਿੋਏ, ਆਪਣਾ ਤਿਰਬਾ  ਾਾਂਝਾ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

@CsPunjab 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305814790573441024?s=19 
 

3 #missionfateh  
#COVID19 SURVIVOR SPEAKS 
 
Satinath Karmukar, who recovered from COVID Ward of Rajindra Hospital, after 
undergoing treatment, sharing his views. 
 

ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ, ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਰ ਿਤਯਾਬ ਿ ੋਕ ੇਘਰ ਿਾਣ ਮੌਕ ੇ ਤੀਨਾਿ ਕਰਮਕੂਰ 

ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਪਰਗਟਾਉਂਦ ੇਿਏੋ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1305814572972949504?s=19 
 

4 #missionfateh  
#Covid_19 PATIENT SPEAKS 
 
Piara Singh from Patiala who is recovering at Rajindra Hospital from COVID, 
describing the arrangements made by the hospital authorities for the cure of COVID 
Positive Patients. 

ਡਪਆਰਾ ਡਸੂੰ ਘ ਕੋਰੋਨਾ ਿਰੀਿਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1305812080964984834?s=19 
 

5 #WeCarePatients #missionfateh Staff Lakhwinder Kaur with her teammate records 

vitals of patients admitted at #COVID19 ward Rajindra Hospital Patiala ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਦ ੇ

ਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ ਚ  ਟਾਫ ਲਖਰਵਿੰਦਰ ਕਰੌ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੇਟ  ਮੇਤ ਇਕੱ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰ ਿਤ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। @CsPunjab 

@ravibhagatiaspb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305807191853596673?s=19 
 

6 #missionfateh  
#WeCarePatients 
 
Lunch is being served to the Patients at COVID Ward of Rajindra Hospital Patiala. 
 

ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ ਚ  ਦ ਪਰਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਦਿੰਦਾ ਿਇੋਆ  ਟਾਫ਼।  

@CMOPb 
   
@preneet_kaur 
 
@CsPunjab 
  
@ravibhagatiaspb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305805994023202822?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305814790573441024?s=19
https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305814572972949504?s=19
https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305812080964984834?s=19
https://twitter.com/hashtag/WeCarePatients?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WeCarePatients?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/ravibhagatiaspb
https://twitter.com/ravibhagatiaspb
https://twitter.com/ravibhagatiaspb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305807191853596673?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1305805994023202822?s=19


S.N. TEXT 

1 Patiala - COVID UPDATE dt. 15.09.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra   
(Video) 

2 ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਦ ਪਰਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਦਿੰਦਾ ਿਇੋਆ  ਟਾਫ਼।  (Video) 

3 ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ ਚ  ਟਾਫ ਲਖਰਵਿੰਦਰ ਕਰੌ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੇਟ  ਮਤੇ ਇਕੱ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰ ਿਤ ਦੀ 

ਿਾਾਂਚ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। (Video) 

4 ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿਣੋ ਬਾਅਦ ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਚ ਰ ਿਤਯਾਬ ਿ ੋਰਿ ੇਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਰਰਿਣ ਵਾਲੇ ਰਪਆਰਾ 

ਰ ਿੰਘ, ਿ ਪਤਾਲ ਚ ਕੋਰਨੋਾ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਕੀਤ ੇਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੱ ਦ ੇਿੋਏ। (Video) 

5 ਅਜ਼ਾਦ ਵੀਰ ਕਰੌ ਿ ੋਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰ, ਮੈਰੀਟਰੋੀਅ   ਕੂਲ ਪਰਟਆਲਾ ਚ ਰਰਿ ਕ ੇਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਿਏੋ, ਆਪਣਾ ਤਿਰਬਾ 

 ਾਾਂਝਾ ਕਰਦ ੇਿਏੋ।   (Video) 

6 ਰਾਰਿਿੰਦਰਾ ਿ ਪਤਾਲ, ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਕੋਰਵਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਰ ਿਤਯਾਬ ਿ ੋਕ ੇਘਰ ਿਾਣ ਮਕੌ ੇ ਤੀਨਾਿ 

ਕਰਮਕੂਰ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਪਰਗਟਾਉਂਦ ੇਿਏੋ।  (Video) 

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 

ਅਜ਼ਾਦ ਵੀਰ ਕਰੌ ਿ ੋਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰ, ਮੈਰੀਟਰੋੀਅ   ਕੂਲ ਪਰਟਆਲਾ ਚ ਰਰਿ ਕ ੇਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਿਏੋ, ਆਪਣਾ ਤਿਰਬਾ 

 ਾਾਂਝਾ ਕਰਦ ੇਿਏੋ। 

https://www.instagram.com/p/CFKXE6mh8HG/?igshid=w2j3wdxf0o91 

2 Lunch is being served to the Patients at COVID Ward of Rajindra Hospital Patiala. 
https://www.instagram.com/tv/CFKVuuNhLBw/?igshid=1nyik8le2jbzt 
 

3 

Information given by CS Dr Harish Malhotra 

https://www.instagram.com/tv/CFKNgHCBZFb/?igshid=axjogyl9na58 

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 Satinath Karmukar, who recovered from COVID Ward of Rajindra Hospital, Patiala  
after undergoing treatment, sharing his views. 
https://youtu.be/g_cWob1uFFw 
 

2 

Azadvir Kaur who recoverd from COVID at COVID Care Center, Meritorious School, 

https://www.instagram.com/p/CFKXE6mh8HG/?igshid=w2j3wdxf0o91
https://www.instagram.com/tv/CFKVuuNhLBw/?igshid=1nyik8le2jbzt
https://www.instagram.com/tv/CFKNgHCBZFb/?igshid=axjogyl9na58
https://youtu.be/g_cWob1uFFw


Patiala sharing his experience.  

https://youtu.be/ZHGPj2qwIX4 

3 

Information given by CS Dr Harish Malhotra 

https://youtu.be/AUFDtswhyQ4 

 

18. Pathankot 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਿੂੰ ਿਲਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਈ 189 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=607707409858184&set=a.104159430212987 

2 ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਿਾਸਕ ਨ ੂੰ  ਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਕਾ, 
ਨੱਕ/ਮੂਿੰਿ ਤ ੇਲਾ ਤ ੇਿਾਨ ਬਚਾ। 

https://www.facebook.com/photo?fbid=607746039854321&set=a.104159430212987 

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਿੂੰ ਿਲਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਈ 189 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ 

https://twitter.com/dpropathankot/status/1306080600030244864?s=20  

2 ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਿਾਸਕ ਨ ੂੰ  ਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਕਾ, 
ਨੱਕ/ਮੂਿੰਿ ਤ ੇਲਾ ਤ ੇਿਾਨ ਬਚਾ। 

https://twitter.com/dpropathankot/status/1306100327570046978?s=20  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਿੂੰ ਿਲਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਈ 189 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ 

2 ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਿਾਸਕ ਨ ੂੰ  ਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਕਾ, 
ਨੱਕ/ਮੂਿੰਿ ਤ ੇਲਾ ਤ ੇਿਾਨ ਬਚਾ। 

3  

 

19.  RoopNagar 

https://youtu.be/ZHGPj2qwIX4
https://youtu.be/AUFDtswhyQ4
https://www.facebook.com/photo/?fbid=607707409858184&set=a.104159430212987
https://www.facebook.com/photo?fbid=607746039854321&set=a.104159430212987
https://twitter.com/dpropathankot/status/1306080600030244864?s=20
https://twitter.com/dpropathankot/status/1306100327570046978?s=20


FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1  ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ : ਪੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀਆ  ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਮਤੀ 30 ਸਤੂੰਬਰ :ਵ਼ਿਲਹਾ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਫ਼ਸਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=947295219099228&id=289205534908203 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ : ਪੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀਆ  ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਮਤੀ 30 ਸਤੂੰਬਰ :ਵ਼ਿਲਹਾ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਫ਼ਸਰ 

https://twitter.com/rupnagardpro/status/1305863085559775233?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਡਿਸ਼ਨ ਫਤਡਹ : ਪੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਡਿਤੀ 30 ਸਤੂੰ ਬਰ :ਡਿਲਹਾ 
ਿਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ 

 

20. Sangrur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 34 ਜਡਣਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਡਹ ਹਾਡਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760908804154709/?extid=hnY
cBSZBIGvZ8Lm6&d=n 

2 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ 

ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਡਵਿ-19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਿਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ 
ਜਾਰੀ 
*ਪੇਂਿ  ਯ ਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਰੈਿ ਰੀਬਨ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ 
ਜਾਿਰ ਕ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760907930821463/?extid=lP5X
y4i6r6CVlvAk&d=n 

3 ਡਿਸਨ ਫਤਡਹ- 
ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਤਡਹਤ ਬਲਾਕ ਫਡਤਹਿੜ ਪੂੰਜਿਰਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਪੂੰ ਿਾਂ ਤੋਂ ਕੋਡਵਿ ਦ ੇ101 ਨਿ ਨੇ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=947295219099228&id=289205534908203
https://twitter.com/rupnagardpro/status/1305863085559775233?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760908804154709/?extid=hnYcBSZBIGvZ8Lm6&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760908804154709/?extid=hnYcBSZBIGvZ8Lm6&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760907930821463/?extid=lP5Xy4i6r6CVlvAk&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760907930821463/?extid=lP5Xy4i6r6CVlvAk&d=n


ਜਾਂਚ ਲਈ ਿੇਜੇ 
*31 ਰੈਡਪਿ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਿ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਿੌਕੇ ਤੇ ਨਤੀਿੇ ਡਦੱਤੇ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760905284155061/?extid=dnu
M380s0rfgR4lN&d=n 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 34 ਜਡਣਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਡਹ ਹਾਡਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1306085111776129024?s=24 

2 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਡਵਿ-19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਿਰ ਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ  
*ਪੇਂਿ  ਯ ਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਰੈਿ ਰੀਬਨ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ  
ਜਾਿਰ ਕ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1306084689929801728?s=24 

3 -ਡਿਸਨ ਫਤਡਹ- ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਤਡਹਤ ਬਲਾਕ ਫਡਤਹਿੜ ਪੂੰਜਿਰਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਪੂੰ ਿਾਂ ਤੋਂ 
ਕੋਡਵਿ ਦ ੇ101 ਨਿ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿੇਜੇ  
*31 ਰੈਡਪਿ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਿ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਿੌਕੇ ਤੇ ਨਤੀਿੇ ਡਦੱਤੇ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306083714116595714?s=24 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 34 ਜਡਣਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਡਹ ਹਾਡਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

2 ਡਿਸਨ ਫਤਡਹ- ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਤਡਹਤ ਬਲਾਕ ਫਡਤਹਿੜ ਪੂੰਜਿਰਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਪੂੰ ਿਾਂ ਤੋਂ 
ਕੋਡਵਿ ਦ ੇ101 ਨਿ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿੇਜੇ  
*31 ਰੈਡਪਿ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਿ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਿੌਕੇ ਤੇ ਨਤੀਿੇ ਡਦੱਤੇ 

3 ਡਿਸ਼ਨ ਫਡਤਹ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਡਵਿ-19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਿਰ ਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ  
*ਪੇਂਿ  ਯ ਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਰੈਿ ਰੀਬਨ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ  
ਜਾਿਰ ਕ 

 

21. Sahibzada Ajit Singh Nagar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਲਹੇ  ਡਵਚ ਅੱਜ 154 ਿਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਡਵਿ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਿਾਤ, 188 ਨਵੇਂ ਪਾਜੇਡਟਵ ਿਰੀਿ ਆਏ ਸਾਹਿਣੇ ਅਤੇ 3 ਿਰੀਿਾਂ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760905284155061/?extid=dnuM380s0rfgR4lN&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2760905284155061/?extid=dnuM380s0rfgR4lN&d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306085111776129024?s=24
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306084689929801728?s=24
https://twitter.com/dprosangrur/status/1306083714116595714?s=24


ਦੀ ਹੋਈ ਿੌਤ  
 
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/613588432691704/ 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਵਰੁੱ ਧ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ  ਵੱਲੋ ਜਾਿਰ ਕ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

 

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ (ਡਵਕਾਸ) ਨੇ ਜਾਿਰ ਕ  ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦਾ  ਕੀਤਾ ਆਿਾਿ 

 

ਕਰੋਨਾ ਡਵਰੁੱ ਧ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਡਵੱਚ ਸਕ ਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦ ੇਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਹੋਣਿੇ ਸ਼ਾਿਲ  
 
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/613586062691941/ 
 

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਲਹੇ  ਡਵਚ ਅੱਜ 154 ਿਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਡਵਿ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਿਾਤ, 188 ਨਵੇਂ ਪਾਜੇਡਟਵ ਿਰੀਿ ਆਏ ਸਾਹਿਣੇ ਅਤੇ 3 ਿਰੀਿਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਿੌਤ  
 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1305868742195400705?s=19 

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਵਰੁੱ ਧ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ  ਵੱਲੋ ਜਾਿਰ ਕ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

 

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ (ਡਵਕਾਸ) ਨੇ ਜਾਿਰ ਕ  ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦਾ  ਕੀਤਾ ਆਿਾਿ 

 

ਕਰੋਨਾ ਡਵਰੁੱ ਧ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਡਵੱਚ ਸਕ ਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦ ੇਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਹੋਣਿੇ ਸ਼ਾਿਲ  
 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1305867666092101634?s=19 
 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਡਿਲਹੇ  ਡਵਚ ਅੱਜ 154 ਿਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਡਵਿ ਨ ੂੰ  ਡਦੱਤੀ ਿਾਤ, 188 ਨਵੇਂ ਪਾਜੇਡਟਵ ਿਰੀਿ ਆਏ ਸਾਹਿਣੇ ਅਤੇ 3 ਿਰੀਿਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਿੌਤ  
 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਵਰੁੱ ਧ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ  ਵੱਲੋ ਜਾਿਰ ਕ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

 

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ (ਡਵਕਾਸ) ਨੇ ਜਾਿਰ ਕ  ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਦਾ  ਕੀਤਾ ਆਿਾਿ 

 

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/613588432691704/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/613586062691941/
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1305868742195400705?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1305867666092101634?s=19


ਕਰੋਨਾ ਡਵਰੁੱ ਧ ਿੁਡਹੂੰ ਿ ਡਵੱਚ ਸਕ ਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦ ੇਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਹੋਣਿੇ ਸ਼ਾਿਲ  
 

3  

 

22. Shaheed Bhagat Singh Nagar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ‘ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ’ ਨ ੂੰ  ਕਾਿਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਪੋ ਤੇ ਬਿੀਿ ਦੀ ਿ ਡਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਡਹਿ-ਿਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਿਰਵਾਲ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1351220635048518 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਦੇ ਕੋਡਵਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪੈਂਫਡਲਟ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1351229348380980 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ‘ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ’ ਨ ੂੰ  ਕਾਿਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਪੋ ਤੇ ਬਿੀਿ ਦੀ ਿ ਡਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਡਹਿ-ਿਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਿਰਵਾਲ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306104948770271236 
 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਦੇ ਕੋਡਵਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪੈਂਫਡਲਟ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306109366248955904 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ‘ਡਿਸ਼ਨ ਫ਼ਡਤਹ’ ਨ ੂੰ  ਕਾਿਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਪੋ ਤੇ ਬਿੀਿ ਦੀ ਿ ਡਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਡਹਿ-ਿਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਿਰਵਾਲ 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ  ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿਾਿ ਦੇ ਕੋਡਵਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪੈਂਫਡਲਟ ਜਾਰੀ 

 

23.  Sri Anandpur Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਡਸੂੰ ਘ ਨੇ ਡਪੂੰ ਿ ਢੇਰ ਡਵਚ ਖ ਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607201536628412&id=1000201571307
68&sfnsn=wiwspwa&extid=KWG68qjE7gSo6uYO 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1351220635048518
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1351229348380980
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306104948770271236
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1306109366248955904
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607201536628412&id=100020157130768&sfnsn=wiwspwa&extid=KWG68qjE7gSo6uYO
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607201536628412&id=100020157130768&sfnsn=wiwspwa&extid=KWG68qjE7gSo6uYO


 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਡਸੂੰ ਘ ਨੇ ਡਪੂੰ ਿ ਢੇਰ ਡਵਚ ਖ ਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ 

https://twitter.com/adproaps/status/1306064963660775425?s=08 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਡਸੂੰ ਘ ਨੇ ਡਪੂੰ ਿ ਢੇਰ ਡਵਚ ਖ ਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ 

 

24. Sri Muktsar Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤੀ ਰਡਹਬਰ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

- ਿਾਸਕ, ਸਿਾਡਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1442543715939780/ 

2 ਡਿੂੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ ਸ਼ਰਿਾ ਸਰਪੂੰਚ ਡਪੂੰ ਿ ਝਬੇਲਵਾਲੀ   ਡ ਜਲਹਾ ਸਰੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਡਹਬ ਨਿਰ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਡਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਰਤੀ ਜਾਿਰ ਕ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1442474989279986/?sfnsn=wiws
pmo&extid=n3avsOyBYVEB8PvS&d=n&vh=e 

3 Media Health Report 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1442951542565664/  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤੀ ਰਡਹਬਰ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

- ਿਾਸਕ, ਸਿਾਡਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

https://twitter.com/adproaps/status/1306064963660775425?s=08
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1442543715939780/
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1442474989279986/?sfnsn=wiwspmo&extid=n3avsOyBYVEB8PvS&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1442474989279986/?sfnsn=wiwspmo&extid=n3avsOyBYVEB8PvS&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1442951542565664/


2 ਡਿੂੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ ਸ਼ਰਿਾ ਸਰਪੂੰਚ ਡਪੂੰ ਿ ਝਬੇਲਵਾਲੀ   ਡ ਜਲਹਾ ਸਰੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਡਹਬ ਨਿਰ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਡਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਰਤੀ ਜਾਿਰ ਕ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://twitter.com/DproMuktsar/status/1305776438302318592?s=19 

3 Media Health Report  
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1305959215580749826?s=21  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤੀ ਰਡਹਬਰ ਿੁਡਹੂੰ ਿ 

- ਿਾਸਕ, ਸਿਾਡਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

2 ਡਿੂੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ ਸ਼ਰਿਾ ਸਰਪੂੰਚ ਡਪੂੰ ਿ ਝਬੇਲਵਾਲੀ   ਡ ਜਲਹਾ ਸਰੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਡਹਬ ਨਿਰ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਡਸਹਤ ਡਵਿਾਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਡਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਰਤੀ ਜਾਿਰ ਕ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

3 Media Health Report 

 

25. Tarntaran 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਹੁਣ ਤੱਕ 862 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੇਡਟਵ ਿਰੀਿ ਕਰੋਨਾ ਿੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੂੰ ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਡਸਹਤਯਾਬ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3526468444051912 
 

2 ਡਦਨ-177 (15 ਸਤੂੰ ਬਰ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਿ ਤੋਂ ਿਾ: ਜਸਡਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਿੈਿੀਕਲ 
ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਡਬਆਨ 

https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3526714454027311 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਹੁਣ ਤੱਕ 862 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੇਡਟਵ ਿਰੀਿ ਕਰੋਨਾ ਿੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੂੰ ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਡਸਹਤਯਾਬ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1305867042231332866 

 

WhatsApp 

 

https://twitter.com/DproMuktsar/status/1305776438302318592?s=19
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1305959215580749826?s=21
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3526468444051912
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3526714454027311
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1305867042231332866


S.N. TEXT 

1 ਡਦਨ-177 (15 ਸਤੂੰ ਬਰ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਿ ਤੋਂ ਿਾ: ਜਸਡਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਿੈਿੀਕਲ 
ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਡਬਆਨ 

 

2 ਹੁਣ ਤੱਕ 862 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੇਡਟਵ ਿਰੀਿ ਕਰੋਨਾ ਿੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੂੰ ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਡਸਹਤਯਾਬ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

 

 

 


