
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 25-09-2020 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Samples taken 1713652 

2 Total samples collected on the day 30929 

3 Total No. of patients tested positive 107096 

4 No. of patients discharged 84025 

5 Number of active cases 19937 

6 No. of Patients on oxygen support 435 

7 Patients who are critical and on 

ventilator support 
73 

8 Total Deaths reported 3134 

 
On 25th September 2020 

1. Number of new patients on 

oxygen support 

NIL 



2. Number of new patients 

admitted in ICU 

01 
(Jalandhar-1) 

3. Number of new patients put on 

ventilator support 

16 
(Bathinda-1, FG Sahib-1, Moga-2, Ludhiana-3, 

Jalandhar-5, SBS Nagar-1, Hoshiarpur-1, Kapurthala- 

2) 

4. Number of new patients 

discharged 

2550 
(Ludhiana-294, Jalandhar-297, Patiala-226, SAS 

Nagar-144, Amritsar-312, Gurdaspur-226, Bathinda- 

30, Hoshiarpur-197, Ferozepur-8, Sangrur-57, 

Pathankot-152, Kapurthala-48, Faridkot-73, Muktsar- 

73, Moga-28, Fazilka-41, Ropar-177, FG Sahib-44, 

Barnala-5, Tarn Taran-55, Mansa-19, SBS Nagar-44) 

5. Number of new deaths reported 68 
(Amritsar-11, Hoshiarpur-8, Ludhiana-7, Bathinda-6, 

Jalandhar-6, Patila-5, Fazilka-3, SAS Nagar-3, SBS 

Nagar-3, Sangrur-3, Ferozepur-2, Moga-2, Muktsar-2, 

Ropar-2, Tarn Taran-2, FG Sahib-1, Gurdaspur-1, 
Pathankot-1) 

 

Patients reported positive on 25
th
 September 2020- 1930 

 
 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Local Cases Remarks 

Ludhiana 171 --------------- 18 Contacts of positive 

cases. 58 New cases (OPD). 

58 New cases (ILI). 1 New 

case (ANC). 30 New cases. 

5 New cases (HCW). 1 

New case (SARI) 

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

Jalandhar 256 --------------- --------------- Rest cases details 

pending as 

reports received 

late. 

Patiala 118 --------------- 16 Contacts of positive 

cases. 56 New cases (ILI). 7 

New cases (SARI). 39 New 
cases. 

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

SAS Nagar 160 --------------- --------------- Cases details 

pending as 

reports received 
late. 

Amritsar 176 --------------- 96 Contacts of positive 

cases. 80 New cases. 

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



Gurdaspur 73 --------------- 18 Contacts of positive 

cases. 9 New cases (ILI). 46 

New cases 

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

Bathinda 163 --------------- 24 New cases (ILI). 17 

Contacts of positive cases. 

2 New cases (Frontline 
Workers). 120 New cases. 

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

Hoshiarpur 86 --------------- 4 Contacts of positive 

cases. 1 New case (ILI). 64 

New cases. 

Rest cases details 

pending as 

reports received 

late. 

Ferozepur 79 --------------- 20 New cases. 21 Contacts 

of positive cases. 7 New 

cases (SARI) 

Rest cases details 

pending as 

reports received 
late. 

Sangrur 35 --------------- 12 New cases (ILI). 2 

Contacts of positive cases. 

1 New case (Frontline 

Worker). 4 New cases 

(OPD). 1 New case (Pre 

operative). 15 New cases 

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

Pathankot 117 --------------- 9 Contacts of positive 

cases. 2 New cases (ILI). 
106 New cases 

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

Kapurthala 95 --------------- 12 Contacts of positive 

cases. 9 New cases (ILI). 74 

New cases. 

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

Faridkot 38 --------------- 4 New cases. Rest cases details 

pending as 

reports received 
late. 

Muktsar 90 --------------- 25 New cases (OPD). 26 

New cases (ILI). 35 New 

cases (Prisoners). 4 New 
cases 

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

Moga 52 --------------- 6 New cases (ILI). 46 New 

cases. 

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

Fazilka 67 --------------- 60 New cases (OPD). 7 

New cases (ILI) 

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

Ropar 27 --------------- 27 New cases. --------------- 

FG Sahib 16 2 New cases 

(Interstate Travelers) 

2 Contacts of positive 

cases. 3 New cases (ILI). 3 

New cases (OPD). 1 New 

case (Pre Operative). 5 New 
cases. 

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



Barnala 12 --------------- 12 New cases (OPD) --------------- 

Tarn Taran 41 1 New case 

(Domestic Traveler). 

1 New case (Foreign 

Returned) 

27 New cases. 3 New cases 

(OPD). 2 New cases 

(ANC). 3 New cases 

(Frontline Workers). 4 
Contacts of positive cases. 

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

Mansa 30 --------------- 30 New cases. --------------- 

SBS Nagar 28 1 New case (Foreign 

Returned) 

5 New cases (ILI). 3 

Contacts of positive cases. 

1 New case (Frontline 

Worker). 1 New case 

(ANC). 17 New cases 

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

 

 5 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 17156 1421 15033 702 

2. Jalandhar 12338 2042 9939 357 

3. Patiala 11021 1563 9151 307 

4. SAS Nagar 9670 2543 6966 161 

5. Amritsar 9245 1598 7311 336 

6. Gurdaspur 5510 953 4432 125 

7. Bathinda 5519 1849 3564 106 

8. Hoshiarpur 4196 792 3267 137 

9. Ferozepur 3552 531 2928 93 

10. Sangrur 3388 431 2820 137 

11. Pathankot 3308 975 2272 61 

12. Kapurthala 2959 683 2143 133 

13. Faridkot 2585 507 2037 41 

14. Muktsar 2355 670 1650 35 

15. Moga 2143 423 1656 64 

16. Fazilka 2161 653 1475 33 

17. Ropar 1907 572 1269 66 

18. FG Sahib 1799 227 1495 77 

19. Barnala 1759 436 1286 37 

20. Tarn Taran 1546 313 1174 59 

21. Mansa 1487 402 1058 27 

22. SBS Nagar 1492 353 1099 40 

 Total 107096 19937 84025 3134 

 From Ludhiana 1 case shifted to Mansa.

 From Jalandhar 20 repeat case entries deleted and 11 cases shifted to Amritsar.

 From SAS Nagar 34 duplicate case entries deleted.

 From Gurdaspur 4 cases shifted to Muktsar.

 From Ferozepur 2 death cases shifted to Amritsar.



Containment Zones:- 

 

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

the area contained 

1 Ludhiana 1 New Durga Puri Haibowal 3640 

 total   3640 

     

2 Ropar 1 Shivalik Avenue 1 B, Nangal 3185 

 Total   3185 

     

3 Muktsar sahib 1 District Jail, Sri Muktsar Sahib 800 

 Total   800 

     

4 Patiala 1 Radient textile factory Village 

Chouhant, Patiala 

452 

 Total   452 

     

5 Gurdaspur 1 VILL PAKHOKE MEHMAN 

PHC DHIANPUR 

800 

 Total   800 

     

6 Ferozepur 1 Chak Nidhana GHS 1675 

 Total   1675 

     

     

 Punjab Total  6 10552 



Micro Containment Zones:- 

 

 

 

S.No 

 

 

District 

 

 

S.No. 

 

 

Micro containments 

 
Total 

population of 

the area 

contained 

1 Amritsar 1 Bhai lalo Ji Nagar 75 

  2 Preet Nagar, Verka 228 

  3 Lal Mill 209 

  4 Karampura 200 

  5 Kot Mit Singh 28 

  6 Green Avenue 75 

 TOTAL   815 

     

2 Hoshiarpur 1 AJRAM, HARTA BADLA 3098 

 TOTAL   3098 

     

3 Ludhiana 1 Basant Avenue 934 Stno 3 842 

  2 Phase 2 Dugri , Ludhiana  

  3 Sec 32 A chandigarh Road 198 

  4 Village Akalgarh  

  5 Pind Koanke kalan( jagroan )  

  6 201 R, Model Town , Near 

Bikaner Sweets 

1265 

  7 1097, Ayali Khurd  



  8 Golden Avenue Gali No 2  

  9 Pind Bhundri, Sidwa Bet 3483 

  10 Mahvir enclave , Barrewal Road , 

ludhiana 

 

  11 Village Khattra 377 

  12 Sham Singh Road Ludhiana 142 

  13 Shakti Nagar , Pakhowal Road 

Ludhiana 

 

 TOTAL   6307 

     

4 Patiala 1 Dhaliwal Colony Opp. Amar 

Hospital. PTA 

143 

  2 Kirshna Colony Nabha Road, 

Patiala 

38 

  3 Ekta Colony, SUS Nagar, St No.3, 

Jhill Road, Patiala 

99 

  4 Vill. Manjoli Near Ghanour 43 

  5 Vill. Dhakaunda Block Bhadson 

Teh. Nabha, Patiala 

91 

  6 Vill. Kotli Block Bhadson Teh. 

Nabha, Patiala 

 

  7 Ghuman Nagar-B Street No.8, 

Patiala 

29 

  8 Urban Estate Ph-2 House No. 

1061-1108, Patiala 

 

  9 Urban Estate Ph-2 House No. 526- 

529, Patiala 

 

 TOTAL   443 

     



5 Jalandhar 1 mohalla no 10 84 

  2 mohalla no 30 86 

  3 Bhoor mandi 60 

  4 Mayur Street 40 

  5 MOHALLA NO 18 52 

  6 Poonia Village , Shahkot 280 

  7 urban estate ph 1 252 

  8 KHURLA KINGRA 105 

  9 TOWER ENCLAVE 52 

  10 Miawal araian 220 

  11 mohalla no 12 28 

 TOTAL   1259 

     

6 Muktsar sahib 1 Mandi Harji Ram Malout 1050 

  2 Roop Nagr. Giddarbaha 220 

  3 Bawa Colony, Muktsar 612 

  4 Guru Angad Dev nagr, Muktsar 219 

  5 SAS Nagr, Muktsar 685 

  6 Bentabad, Giddarbaha 150 

  7 Sammeywali, CSW 612 

  8 Sarabha Nagr, Malout 2200 

 TOTAL   5748 

     

7 Mansa 1 JAIN SCHOOL WALI GALI 

MANSA 

325 

  2 VILLAGE KULRIAN W.NO 3 219 

  3 SAHEED BHAGAT SINGH 

CHOWK, MANSA 

160 



  4 WARD NO. 5, BOHA 92 

 Total   796 

     

8 Fatehgarh sahib 1 Gurunanakpura Mohalla Bassi 

Pathana 

71 

  2 Amul Milk Plant Khamano 65 

 TOTAL   136 

     

9 Barnala 1 16 acre Barnal 560 

  2 Thulliwal 506 

 TOTAL   1066 

     

10 Mohali 1 sector 78 113 

 TOTAL   113 

     

11 Ropar 1 JAGJIT NAGAR, ROPAR 650 

  2 MANGEWAL 367 

  3 MAIN MARKET NANGAL 339 

  4 Ramgharh manda 233 

  5 Beli 125 

  6 Band Lehri 167 

  7 Sehjowal 163 

 Total   2044 

     

12 Kapurthala 1 JCT Mill Phagwara 117 

  2 Urban Estate Kapurthala 48 

  3 Patel Nagar Kapurthala 31 

  4 Vill. Nanak Nagri 42 



  5 Mandi Fattudhinga 48 

 TOTAL   286 

     

13 Pathankot 1 khothey khiala 62 

  2 Mamoon 60 

  3 Shant vihar , khanpur chowk 48 

  4 INDRA COLONEY GALI NO 4 90 

 TOTAL   260 

     

14 Gurdaspur 1 VILL HAYAT NAGAR PHC 

DORANGALA 

3680 

  2 CIVIL LINE BATALA 1356 

  3 VILL BABEHALI PHC 

RANJITBAGH 

492 

  4 VILL KOTLI SURAT MALHI, 

PHC DHIANPUR 

2397 

  5 VILL MIRPUR PHC BHULLAR 1416 

  6 VILL JAFFARWAL, PHC N M 

SINGH 

2515 

  7 WARD NO 6 FATEHGARH 

CHURIAN 

1499 

  8 VILL WADALA GRANTHIAN 

PHC BHULLAR 

4284 

  9 AHMADIA MOHALLA, 

QADIAN, CHC BHAM 

1645 

 TOTAL   19284 

     

15 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 

     

16 Faridkot 1 Jiwanjot wali gali ,Harindra Nagar 

FDK 

50 

  2 Gali NO-4 , New Harindra Nagar 

FDK 

35 

  3 Green Enclave , Kotkapura 80 

 Total   165 

     

17 Tarn Taran 1 deep avenue 120 

 Total   120 

     

     

     

 GRAND TOTAL  91 42761 

 

  





Important updates on COVID-19 at Social Media Handles 

(2PM 24/09/2020 to 2 PM 25/09/2020)  

1. Chief Minister Captain Amarinder Singh has appealed to the farmers to strictly maintain 

law and order, and adhere to all #COVID safety protocols, during #Bandh against the 

#AgricultureBills. While the state government was fully with the farmers in their fight 

against the Bills, and no FIRs will be registered for violation of Section 144, there should 

be no disturbance of the law and order during the Bandh, the Chief Minister said.   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666232380339535&id=14123175990643

59  

2. Punjab Sports and Youth Services Minister Rana Gurmit Singh Sodhi said that awareness 

programs were conducted in 9355 villages and towns of the state under the week-long 

campaign against rumours of #Corona pandemic to stop the misleading propaganda of the 

anti-social elements.      

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665736790389094&id=14123175990643

59 

3. Punjab Social Security, Women and Child Development Minister Mrs. Aruna Chaudhary 

formally launched ‘Digital Parent Margdarshak Program’ to build up the learning ability 

of the anganwadi going toddlers, stuck at home and guiding their parents during these 

unprecedented times of #COVID19 pandemic.     

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665740257055414&id=14123175990643

59  

4. | Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 

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

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665821447047295&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=2666232380339535&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666232380339535&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665736790389094&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665736790389094&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665740257055414&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665740257055414&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665821447047295&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665821447047295&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 25, 2020 

(From 2:00 PM 24/09/2020 to 2:00 PM 25/09/2020) 

 

1. Government of Punjab & CMO 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਾਂ ਅਤ ੇਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਸੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਸਕ #ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਾਂ 

ਨ ੰ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਸਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਵੱਢੀ ਗਈ ਮੁਸਹੰਮ ਸਵੱਚ 

ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ  ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਸਦਆਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੁਸਹੰਮ ਤਸਹਤ ਸ ਬੇ ਦੇ 9355 ਸਪੰਡਾਾਂ ਤੇ 

ਸ਼ਸਹਰਾਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।                                                            Punjab Sports and 

Youth Services Minister Rana Gurmit Singh Sodhi said that awareness programs were 

conducted in 9355 villages and towns of the state under the week-long campaign against 

rumours of #Corona pandemic to stop the misleading propaganda of the anti-social 

elements.     

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665736790389094&id=1412317599064359  

2 

| 24 ਸਤੰਬਰ | #ਕੋਸਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਸਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ ।       

| Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 

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

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665821447047295&id=1412317599064359  

3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਸਜਕ ਸੁਰੱਸਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਸਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ #ਕੋਸਵਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 

ਦੌਰਾਨ #ਕੋਸਵਡ ਕਾਰਨ ਘਰਾਾਂ ਸਵੱਚ ਬੰਦ ਆਾਂਗਨਵਾੜ੍ੀਆਾਂ ਦੇ ਬੱਸਚਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਾਸਪਆਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਡਜੀਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ।                      Punjab Social 

Security, Women and Child Development Minister Mrs. Aruna Chaudhary formally 

launched ‘Digital Parent Margdarshak Program’ to build up the learning ability of the 

anganwadi going toddlers, stuck at home and guiding their parents during these 

unprecedented times of #COVID19 pandemic.    

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665740257055414&id=1412317599064359  

4 

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ ਨੇ ਸਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ #ਖੇਤੀਸਬੱਲਾਾਂ ਸਵਰੁੱਧ #ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨ ੰਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਨ ੰ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਅਤੇ #ਕੋਸਵਡ ਦੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਭਾਵੇਂ ਸਬੱਲਾਾਂ ਸਵਰੁੱਧ 

ਸਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਵੱਚ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ੀ ਹ ੈਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨ ੰਨ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।                               Chief 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665736790389094&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665821447047295&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665740257055414&id=1412317599064359


Minister Captain Amarinder Singh has appealed to the farmers to strictly maintain law and 

order, and adhere to all #COVID safety protocols, during #Bandh against the 

#AgricultureBills. While the state government was fully with the farmers in their fight 

against the Bills, and no FIRs will be registered for violation of Section 144, there should 

be no disturbance of the law and order during the Bandh, the Chief Minister said.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666232380339535&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1086689665121688&id=631211620669497  

5 

ਸਕਸੇ ਨ ੰ #ਕੋਸਵਡ ਨਮ ਨੀਆ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਸ ਨ ੰ ਘਰ ਸਵੱਚ ਹੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ  ਡਾ ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ੍ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ।                                                         

If someone gets infected with #COVID pneumonia should he/she remain home isolated or 

get admitted to hospital. Here is what Dr KK Talwar advises. #DrTalwarAdvises     

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666376463658460&id=1412317599064359  

 

TWITTER 

 

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

1 Punjab Social Security, Women & Child Development Minister Mrs. @ArunaC_Official 
launched ‘Digital Parent Margdarshak Program’ to build up learning ability of anganwadi 
going toddlers, stuck at home & guiding their parents during these unprecedented times of 
#COVID19 pandemic 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1309101013958299650?s=19  

2 

90,962 volunteers of Youth services department caution people against rumours of 
#corona pandemic. Awareness programs conducted during week-long campaign in 9355 
villages and towns of the state.                                                          
https://t.co/2fFehSsC13  

3 

| Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 
efforts being taken by Punjab Government to check the spread of #CoronaVirus, by Dr. 
Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at Chandigarh. 
https://t.co/LWGMtCWQUr  

4 

Chief Minister @capt_amarinder Singh has appealed to the farmers to strictly maintain law 
and order, and adhere to all #COVID safety protocols, during today’s Bandh against the 
Agriculture Bills.                
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1309312547674226690?s=19  

5 

If someone gets infected with #COVID pneumonia should he/she remain home isolated or 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666232380339535&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1086689665121688&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666376463658460&id=1412317599064359
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1309101013958299650?s=19
https://t.co/2fFehSsC13
https://t.co/LWGMtCWQUr
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1309312547674226690?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click


get admitted to hospital. Here is what Dr KK Talwar advises. #DrTalwarAdvises 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1309432774856589312  
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1 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਾਂ ਅਤ ੇਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਸੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਸਕ #ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਾਂ 

ਨ ੰ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਸਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਵੱਢੀ ਗਈ ਮੁਸਹੰਮ ਸਵੱਚ 

ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ  ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਸਦਆਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੁਸਹੰਮ ਤਸਹਤ ਸ ਬੇ ਦੇ 9355 ਸਪੰਡਾਾਂ ਤੇ 

ਸ਼ਸਹਰਾਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।                                                           Punjab Sports and 

Youth Services Minister Rana Gurmit Singh Sodhi said that awareness programs were 

conducted in 9355 villages and towns of the state under the week-long campaign against 

rumours of #Corona pandemic to stop the misleading propaganda of the anti-social 

elements.    https://www.instagram.com/p/CFjMHXyDOCv/?igshid=812liyb05bho  

2 ਸਕਸੇ ਨ ੰ #ਕੋਸਵਡ ਨਮ ਨੀਆ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਸ ਨ ੰ ਘਰ ਸਵੱਚ ਹੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ  ਡਾ ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ੍ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ।                                                       If 

someone gets infected with #COVID pneumonia should he/she remain home isolated or 

get admitted to hospital. Here is what Dr KK Talwar advises. 

#DrTalwarAdvises 
https://www.instagram.com/tv/CFjRm3njyns/?igshid=1xveyswp36rgm  
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| 24 ਸਤੰਬਰ | #ਕੋਸਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਸਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ । | 

Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 

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

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

https://youtu.be/R9h1CJEbngE  
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1 

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  90,962 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਸ ਚੇਤ                       
90,962 volunteers of Youth services department caution people against rumours of corona 
pandemic                                                                                                   
https://bit.ly/3j8l6tC  

 

 

2. Amritsar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 291 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  
--- ਅੱਜ 154 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

----ਵਜਲਾ ਅੂੰ ਵਮਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 1627 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/207522470713764 

2 ਮੈਂ ਅਰਸਵੰਦਰ ਸਸਘੰ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮ ਹ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ  ੰਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਸਦਓ। ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਨਜੱੀ ਸਜਮੰੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ ੈਸਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨ ੰ ਸੁਰਸੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਡੰ-

ਸਪਡੰ, ਸ਼ਸਹਰ ਸ਼ਸਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਇਲ ਟਸੈਸਟੰਗ ਵੈਨਾ ਭੇਜੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਨ  ੰਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਜਕੇਰ ਸਕਸ ੇਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਪਾਜਸਟਵ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨ  ੰਘਰ ਸਵਚੱ ਹੀ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜ ੋਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬਸਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/207304090735602  

3 ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੂੰ ਤਰੀ ਸਿੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ #ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਘਰਾਾਂ ਸਵਚੱ ਬੰਦ ਆਾਂਗਨਵਾੜ੍ੀਆਾਂ ਦ ੇਬੱਸਚਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸਖੱਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ 

ਵਧਾਉਣ ਤ ੇਮਾਸਪਆਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਡਜੀਟਲ ਪਰੇੈਂਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਰੁ ਆਤ ਕੀਤੀ। 

.... 
Punjab Social Security, Women and Child Development Minister Mrs. Aruna 
Chaudhary formally launched ‘Digital Parent Margdarshak Program’ to build up the 
learning ability of the anganwadi going toddlers, stuck at home and guiding their 
parents during these unprecedented times of #COVID19 pandemic. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/207504484048896  

4 24 ਸਤੂੰ ਬਰ | #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ  ੰਰਕੋਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਸਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕਟੰਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪਇਦੰਰ ਕਰੌ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ 

। 

... 
| Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 
#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/207525994046745  
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https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/207525994046745


TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 291 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  
--- ਅੱਜ 154 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

----ਵਜਲਾ ਅੂੰ ਵਮਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 1627 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309379965452861440 

2 To more effectively address and weed out the menace of domestic abuse especially 
during #Covid19 times, Punjab State Women Commission has launched 'Together 
We Can' campaign. I wish them the very best in this endeavour. 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309351475517116416  

3 Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of #CoronaVirus, 
by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at Chandigarh. 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309351207123656704  

4 ਮੈਂ ਅਰਸਵੰਦਰ ਸਸਘੰ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮ ਹ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ  ੰਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਸਦਓ। ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਨਜੱੀ ਸਜਮੰੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ ੈਸਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨ ੰ ਸੁਰਸੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਡੰ-

ਸਪਡੰ, ਸ਼ਸਹਰ ਸ਼ਸਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਇਲ ਟਸੈਸਟੰਗ ਵੈਨਾ ਭੇਜੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਨ  ੰਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਜਕੇਰ ਸਕਸ ੇਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਪਾਜਸਟਵ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨ  ੰਘਰ ਸਵਚੱ ਹੀ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜ ੋਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬਸਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309046113169805314  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 291 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  
--- ਅੱਜ 154 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

----ਵਜਲਾ ਅੂੰ ਵਮਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ  ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 1627 

2 ਮੈਂ ਅਰਸਵੰਦਰ ਸਸਘੰ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮ ਹ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ  ੰਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਸਦਓ। ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਨਜੱੀ ਸਜਮੰੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ ੈਸਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨ ੰ ਸੁਰਸੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਡੰ-

ਸਪਡੰ, ਸ਼ਸਹਰ ਸ਼ਸਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਇਲ ਟਸੈਸਟੰਗ ਵੈਨਾ ਭੇਜੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਨ  ੰਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਜਕੇਰ ਸਕਸ ੇਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਪਾਜਸਟਵ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨ  ੰਘਰ ਸਵਚੱ ਹੀ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜ ੋਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬਸਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

3 ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੂੰ ਤਰੀ ਸਿੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ #ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਘਰਾਾਂ ਸਵਚੱ ਬੰਦ ਆਾਂਗਨਵਾੜ੍ੀਆਾਂ ਦ ੇਬੱਸਚਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸਖੱਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309379965452861440
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309351475517116416
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309351207123656704
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1309046113169805314
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXN5oASr1oCLxwg0HG2oChFPvq3tU2-sNLwD6bcP-WkwmAqayLwRt5zWV79c0S7Ipt2ouqha7jsz1LM14kiCO8a89cV0EChMXq-3pwvoODcofCN0HgYrMNVASvr_nnExBeSCjtMKxz0oKgi9hchBIzZPc1o3e0QVgscFtW8lUR6sBZDGK5zF4A11SX8twmywZRdXxLoR21zHmDGC5SOSC9Y7uoQeud0ROEyxZ0BBNNg0esWBdXjqGq4LMlHKGFF63NY9lVEyB8Wk0e_UjpBS8C1&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXN5oASr1oCLxwg0HG2oChFPvq3tU2-sNLwD6bcP-WkwmAqayLwRt5zWV79c0S7Ipt2ouqha7jsz1LM14kiCO8a89cV0EChMXq-3pwvoODcofCN0HgYrMNVASvr_nnExBeSCjtMKxz0oKgi9hchBIzZPc1o3e0QVgscFtW8lUR6sBZDGK5zF4A11SX8twmywZRdXxLoR21zHmDGC5SOSC9Y7uoQeud0ROEyxZ0BBNNg0esWBdXjqGq4LMlHKGFF63NY9lVEyB8Wk0e_UjpBS8C1&__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=AZXN5oASr1oCLxwg0HG2oChFPvq3tU2-sNLwD6bcP-WkwmAqayLwRt5zWV79c0S7Ipt2ouqha7jsz1LM14kiCO8a89cV0EChMXq-3pwvoODcofCN0HgYrMNVASvr_nnExBeSCjtMKxz0oKgi9hchBIzZPc1o3e0QVgscFtW8lUR6sBZDGK5zF4A11SX8twmywZRdXxLoR21zHmDGC5SOSC9Y7uoQeud0ROEyxZ0BBNNg0esWBdXjqGq4LMlHKGFF63NY9lVEyB8Wk0e_UjpBS8C1&__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=AZXN5oASr1oCLxwg0HG2oChFPvq3tU2-sNLwD6bcP-WkwmAqayLwRt5zWV79c0S7Ipt2ouqha7jsz1LM14kiCO8a89cV0EChMXq-3pwvoODcofCN0HgYrMNVASvr_nnExBeSCjtMKxz0oKgi9hchBIzZPc1o3e0QVgscFtW8lUR6sBZDGK5zF4A11SX8twmywZRdXxLoR21zHmDGC5SOSC9Y7uoQeud0ROEyxZ0BBNNg0esWBdXjqGq4LMlHKGFF63NY9lVEyB8Wk0e_UjpBS8C1&__tn__=*NK-y-R


ਵਧਾਉਣ ਤ ੇਮਾਸਪਆਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਡਜੀਟਲ ਪਰੇੈਂਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਰੁ ਆਤ ਕੀਤੀ। 

.... 
Punjab Social Security, Women and Child Development Minister Mrs. Aruna 
Chaudhary formally launched ‘Digital Parent Margdarshak Program’ to build up the 
learning ability of the anganwadi going toddlers, stuck at home and guiding their 
parents during these unprecedented times of #COVID19 pandemic. 

4 24 ਸਤੂੰ ਬਰ | #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ  ੰਰਕੋਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਸਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕਟੰਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪਇਦੰਰ ਕਰੌ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ 

। 

... 
| Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 
#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 
Chandigarh. 

 

3. Barnala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਐਨਐਸਐਸ ਵਦਿਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਵਪਤ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੱੁਕੜ ਮੀਵਟੂੰ ਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ 

*ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜਾਗਰ ੂ ਕ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/544295136361513/ 
 

2 corona update 25 sep 2020 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/543797929744567/ 
 

3 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ. ਤਜੇ ਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਫ ਲਕਾ ਅਤ ੇਸਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਗੁਸਰਦੰਰਵੀਰ ਸਸੰਘ ਦੀ  ਅਗਵਾਈ 

ਹਠੇ ਪਰਮਲ ਸਸਘੰ ਸਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਧ ਰਕੋਟ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ. ਟੀਮ ਦਫਤਰ ਸਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ) ਕੋਸਵਡ ਮਰੀਜਾਾਂ 

ਨ  ੰਘਰਾਾਂ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਸਬਧੰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ । 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/543772466413780/ 

4 ਸਰਬੱਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ ਰਿਕ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਸਰਬੱਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ” ਅਧੀਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 9023 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: ਡਾ 
ਜੀ.ਬੀ. ਵਸੂੰ ਘ 

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਹ ਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਵਰਹੈ ਜਾਗਰ ਕ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/543673633090330/ 
 

 

TWITTER 

 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXN5oASr1oCLxwg0HG2oChFPvq3tU2-sNLwD6bcP-WkwmAqayLwRt5zWV79c0S7Ipt2ouqha7jsz1LM14kiCO8a89cV0EChMXq-3pwvoODcofCN0HgYrMNVASvr_nnExBeSCjtMKxz0oKgi9hchBIzZPc1o3e0QVgscFtW8lUR6sBZDGK5zF4A11SX8twmywZRdXxLoR21zHmDGC5SOSC9Y7uoQeud0ROEyxZ0BBNNg0esWBdXjqGq4LMlHKGFF63NY9lVEyB8Wk0e_UjpBS8C1&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXN5oASr1oCLxwg0HG2oChFPvq3tU2-sNLwD6bcP-WkwmAqayLwRt5zWV79c0S7Ipt2ouqha7jsz1LM14kiCO8a89cV0EChMXq-3pwvoODcofCN0HgYrMNVASvr_nnExBeSCjtMKxz0oKgi9hchBIzZPc1o3e0QVgscFtW8lUR6sBZDGK5zF4A11SX8twmywZRdXxLoR21zHmDGC5SOSC9Y7uoQeud0ROEyxZ0BBNNg0esWBdXjqGq4LMlHKGFF63NY9lVEyB8Wk0e_UjpBS8C1&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXEqzBAof_uYBW8yDzTm-487KUd_NTmCTcOilCRtJtC0EBgpUPv9R154dBSl6Jk0ChQfCac7WjAa0wHphSPdF3cd2jvdKW1a6OszmMWFX8-4seZNB_NAs9C-X40HaFePMRLa8vZHHhn6dB6FjgNz0IPiGYvAD9-IjlCxa_uNkkQn96GZp7n7JEvuzLM3g0wLL-SqSUhHh7ci7PFpQNZzrav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/544295136361513/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/543797929744567/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/543772466413780/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/543673633090330/


S.N. Post with link 

1 ਪਰਮਲ ਵਸੂੰ ਘ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਧ ਰਕੋਟ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ. ਟੀਮ ਦਫਤਰ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ) 
ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1309058894606544897?s=08 
 

2 | Sept 24 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by Punjab Government to check the spread of 
#CoronaVirus, by Dr. Deepinder Kaur, member of State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1309144720594079748?s=08 
 

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh urges Prime Minister @narendramodi  to 
ensure adequate medical oxygen supplies for Punjab from other states. Seeks 
immediate release of Rs 200 Cr for #COVID management, removal of 35% limit on 
SDR for COVID. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1308776875221610499?s=08 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਐਨਐਸਐਸ ਵਦਿਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਵਪਤ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੱੁਕੜ ਮੀਵਟੂੰ ਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ 

*ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜਾਗਰ ੂ ਕ 

 

2 corona update 25 sep 2020 

3 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ. ਤਜੇ ਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਫ ਲਕਾ ਅਤ ੇਸਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਗੁਸਰਦੰਰਵੀਰ ਸਸੰਘ ਦੀ  ਅਗਵਾਈ 

ਹਠੇ ਪਰਮਲ ਸਸਘੰ ਸਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਧ ਰਕੋਟ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ. ਟੀਮ ਦਫਤਰ ਸਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ) ਕੋਸਵਡ ਮਰੀਜਾਾਂ 

ਨ  ੰਘਰਾਾਂ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਸਬਧੰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ । 

4 ਸਰਬੱਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ ਰਿਕ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਸਰਬੱਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ” ਅਧੀਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 9023 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: ਡਾ 
ਜੀ.ਬੀ. ਵਸੂੰ ਘ 

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਹ ਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਵਰਹੈ ਜਾਗਰ ਕ 

 

 

4. Batala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1309058894606544897?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1309144720594079748?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1308776875221610499?s=08


1 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਾਈਿੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦ ੇਰੇਟ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/813947159361363  

2 ਸ. ਸਸਕੰਦਰ ਸਸਘੰ, ਸਰਪੰਚ ਸਪਡੰ ਬਾਲੇਵਾਲ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਮ ਹ ਪਜੰਾਬੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੰਚਾਾਂ-ਸਰਪਚੰਾਾਂ ਨ  ੰਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਸਕ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਵਚੱ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਈਆਾਂ 

ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਦਾ ਸਸਹਯਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਆਪਣੀ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ 

 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/813857472703665  

3 ਮੁੱ ਿ ਮੂੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਿੱਲੋਂ  ਸਮ ਹ ਪਿਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  
ਅਪੀਲ ਵਕ ਉਹ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਮਰੀਜਾਾਂ ਨ  ੰਹਰ ਸਬਹਤਰੀਨ ਸਭੰਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥਕੱ ਤ ੇਸਨਰਸਵਾਰਥ ਯਤਨ ਕਰਨ। 

 
 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/814518622637550  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਾਈਿੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦ ੇਰੇਟ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1309085077087883268  
  

2 ਸ. ਸਸਕੰਦਰ ਸਸਘੰ, ਸਰਪੰਚ ਸਪਡੰ ਬਾਲੇਵਾਲ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਮ ਹ ਪਜੰਾਬੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੰਚਾਾਂ-ਸਰਪਚੰਾਾਂ ਨ  ੰਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਸਕ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਵਚੱ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਈਆਾਂ 

ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਦਾ ਸਸਹਯਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਆਪਣੀ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1309068114143961088  
 

3 ਮੁੱ ਿ ਮੂੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਿੱਲੋਂ  ਸਮ ਹ ਪਿਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  
ਅਪੀਲ ਵਕ ਉਹ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਮਰੀਜਾਾਂ ਨ  ੰਹਰ ਸਬਹਤਰੀਨ ਸਭੰਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥਕੱ ਤ ੇਸਨਰਸਵਾਰਥ ਯਤਨ ਕਰਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1309345032047034368  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਾਈਿੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦ ੇਰੇਟ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/813947159361363
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/813857472703665
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/814518622637550
https://twitter.com/adpro_batala/status/1309085077087883268
https://twitter.com/adpro_batala/status/1309068114143961088
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1309345032047034368


 
 

2 ਸ. ਸਸਕੰਦਰ ਸਸਘੰ, ਸਰਪੰਚ ਸਪਡੰ ਬਾਲੇਵਾਲ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਮ ਹ ਪਜੰਾਬੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੰਚਾਾਂ-ਸਰਪਚੰਾਾਂ ਨ  ੰਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਸਕ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਵਚੱ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਈਆਾਂ 

ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਦਾ ਸਸਹਯਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਆਪਣੀ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ 

 
 

3 ਮੁੱ ਿ ਮੂੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਿੱਲੋਂ  ਸਮ ਹ ਪਿਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  
ਅਪੀਲ ਵਕ ਉਹ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਮਰੀਜਾਾਂ ਨ  ੰਹਰ ਸਬਹਤਰੀਨ ਸਭੰਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥਕੱ ਤ ੇਸਨਰਸਵਾਰਥ ਯਤਨ ਕਰਨ। 

 

 

5. Bathinda 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Today’s Summary report 24-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 55507 
Total positive cases reported -- 5310  
Total discharged till now -- 3564 
Deaths reported -- 103 
Today’s positive cases-- 82 
Today’s discharged cases -- 91 
Today’s negative report -- 1064 
Active cases as on today --- 953 
( 690 cases shifted to other districts) 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388283091465761/ 
 

2 Bed Capacity in Bathinda 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388307498129987/ 
 

3 'ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ' 

3564 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱ ਲ 55507 ਸੈਂਪਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388458151448255/ 
 

4 ਨੌਜਿਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇਪਿਧਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਡਮੁੱ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ .. 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388885358072201/ 

 

https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388283091465761/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388307498129987/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388458151448255/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2388885358072201/


 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Today’s Summary report 24-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 55507 
Total positive cases reported -- 5310  
Total discharged till now -- 3564 
Deaths reported -- 103 
Today’s positive cases-- 82 
Today’s discharged cases -- 91 
Today’s negative report -- 1064 
Active cases as on today --- 953 
( 690 cases shifted to other districts) 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309109090547830784?s=20 
 

2 Bed Capacity  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309119113441181698?s=20 
 

3 ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ' 
3564 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱ ਲ 55507 ਸੈਂਪਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309163830757355520?s=20 
 

4 ਨੌਜਿਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇਪਿਧਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ   ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਡਮੁੱ ਲੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ .. 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309366272178573313?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 

Instagram 

 

S.N. Text with link 

1 Today’s Summary report 24-09-2020 
District Bathinda 
Total Samples tested till now -- 55507 
Total positive cases reported -- 5310  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309109090547830784?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309119113441181698?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309163830757355520?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1309366272178573313?s=20


Total discharged till now -- 3564 
Deaths reported -- 103 
Today’s positive cases-- 82 
Today’s discharged cases -- 91 
Today’s negative report -- 1064 
Active cases as on today --- 953 
( 690 cases shifted to other districts) 
https://www.instagram.com/p/CFhP3b-nVnQ/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

2 Bed Capacity in Bathinda 
 
https://www.instagram.com/p/CFhUpWWnFeD/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

3 ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ' 
3564 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱ ਲ 55507 ਸੈਂਪਲ 

https://www.instagram.com/p/CFjEoTAni-q/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

4 ਨੌਜਿਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇਪਿਧਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਡਮੁੱ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ .. 
https://www.instagram.com/p/CFjE7WMnAju/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 

Youtube 

 

S.N. Text with link 

1 ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੁੱ ਬ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਡਮ ੁੱ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ .. 
https://www.youtube.com/watch?v=l5X8a5HDcok 
 

 

6. Fatehgarh Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/710710
179656868/  

ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਵਹ ਤਵਹਤ ਸਰਬੱਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ 10,954 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ   

2 Fight Against Covid-19: Employment Generation and Training Officer, Fatehgarh 
Sahib, Arvinder Kaur, appeals people to come forward for testing regarding Covid-
19 and don't believe in rumours. 
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2726903754079985  

3 24 ਸਤਬੰਰ | #ਕੋਸਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਸਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇ#ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ  ੰਰੋਕਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇ

ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਸਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪਇਦੰਰ ਕਰੌ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ ।  

https://www.instagram.com/p/CFhP3b-nVnQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFhUpWWnFeD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFjEoTAni-q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFjE7WMnAju/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=l5X8a5HDcok
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/710710179656868/
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/photos/a.221251068602784/710710179656868/
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2726903754079985


https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/313461929953136  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Fight Against Covid-19: Employment Generation and Training Officer, Fatehgarh 
Sahib, Arvinder Kaur, appeals people to come forward for testing regarding Covid-
19 and don't believe in rumours. 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1309072548643172360  

2 ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਵਹ ਤਵਹਤ ਸਰਬੱਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ 10,954 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ   
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1309369141204197377  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Fight Against Covid-19: Employment Generation and Training Officer, Fatehgarh 
Sahib, Arvinder Kaur, appeals people to come forward for testing regarding Covid-
19 and don't believe in rumours.  

2 ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਵਹ ਤਵਹਤ ਸਰਬੱਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ 10,954 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ   

 

7. Faridkot 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵ਼ਿਲੇ ‘ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ 47 ਆਏ ਪਾ਼ਿੀਵਟਵ,ਐਕਵਟਵ ਕੇਸ 540 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਤਵਹਤ 65 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਏ ਤੰਦਰ ਸਤ 

ਸਾਵਰਆਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਤਮਾ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ ਕ ਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2667092336887070/?app=fbl 
 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਵਵਮਲ ਸੇਤੀਆ ਫੇਸਬ ੁੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰ ਬਰ  
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤ ੇਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤ ੇਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸੇਤੀਆ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2666947240234913/?app=fbl 
 
 

3 ਸ਼ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਸਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਸਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆਦੇਸ਼ (ਫਰੀਦਕੋਟ )ਸਵਖੇ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਸਦੱਤੀਆਾਂ 

ਵਧੀਆ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ।ਉਨਹਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ 

ਫੈਲਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਝ ਠੀਆਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਸਹਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2666792090250428/?vh=e&extid=h
PYFIUXj8axEK1zo&d=n 
 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/313461929953136
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1309072548643172360
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1309369141204197377
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2667092336887070/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2666947240234913/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2666792090250428/?vh=e&extid=hPYFIUXj8axEK1zo&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2666792090250428/?vh=e&extid=hPYFIUXj8axEK1zo&d=n


 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ‘ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ 47 ਆਏ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ,ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 540 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਤਵਹਤ 65 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ 

ਸਾਵਰਆਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਾਤਮਾ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਵਜੂੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1309139808665600000?s=20 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਫੇਸਬੱੁਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰ ਬਰ  
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵਜੱਤ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸੇਤੀਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1309061357216641025?s=20 
 

3 ਸ਼ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜਸਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰਤੰ ਕੋਸਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆਦਸ਼ੇ (ਫਰੀਦਕਟੋ )ਸਵਖ ੇਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਵਲੱੋਂ  ਸਦਤੱੀਆਾਂ 

ਵਧੀਆ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਦੰਾ ਹਇੋਆ ।ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ  ੰਸਰਕਾਰੀ ਸਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸਵਚੱ ਕਰਨੋਾ ਦ ੇਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ 

ਫਲੈਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਝ ਠੀਆਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਸਹਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1309009460397039617?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ‘ਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ 47 ਆਏ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ,ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 540 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਤਵਹਤ 65 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ 

ਸਾਵਰਆਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਾਤਮਾ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਵਜੂੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਫੇਸਬੱੁਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰ ਬਰ  
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵਜੱਤ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸੇਤੀਆ 

3 ਸ਼ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜਸਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰਤੰ ਕੋਸਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆਦਸ਼ੇ (ਫਰੀਦਕਟੋ )ਸਵਖ ੇਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਵਲੱੋਂ  ਸਦਤੱੀਆਾਂ 

ਵਧੀਆ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਦੰਾ ਹਇੋਆ ।ਉਨਹ ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ  ੰਸਰਕਾਰੀ ਸਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸਵਚੱ ਕਰਨੋਾ ਦ ੇਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ 

ਫਲੈਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਝ ਠੀਆਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਸਹਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

 

8. Fazilka 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰ ਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਸੂੰ ਧ  ਿੱਲੋਂ  ‘ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ’ ਜਾਰੀ 
-ਕੋਵਿਡ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਿੂੰ ਦ ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ 
ਦੁੱ ਧ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1309139808665600000?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1309061357216641025?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1309009460397039617?s=20


https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2734550610206176  

2 ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਦਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2734455056882398  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰ ਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਸੂੰ ਧ  ਿੱਲੋਂ  ‘ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ’ ਜਾਰੀ 
-ਕੋਵਿਡ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਿੂੰ ਦ ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ 
ਦੁੱ ਧ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1309082298005032960?s=20  

2 ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਦਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1309096514405445635?s=20  

instagram 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰ ਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਸੂੰ ਧ  ਿੱਲੋਂ  ‘ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ’ ਜਾਰੀ 
-ਕੋਵਿਡ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਿੂੰ ਦ ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ 
ਦੁੱ ਧ 

https://www.instagram.com/p/CFiw7CwHhRk/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਦਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 
https://www.instagram.com/p/CFiw_hTH-Xh/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰ ਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਸੂੰ ਧ  ਿੱਲੋਂ  ‘ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ’ ਜਾਰੀ 
-ਕੋਵਿਡ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਿੂੰ ਦ ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ 
ਦੁੱ ਧ 

 

2 ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਦਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 

 

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2734550610206176
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2734455056882398
https://twitter.com/DproFazilka/status/1309082298005032960?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1309096514405445635?s=20
https://www.instagram.com/p/CFiw7CwHhRk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFiw_hTH-Xh/?utm_source=ig_web_copy_link


9. Ferozepur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ਤਵਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਹੱਤ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਵਹੂੰ ਮ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1046130912492919 

 

2 Covid19 update on 24.09.2020 

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1046163699156307 

  

3 ਸਕ ਲੀ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਿਤੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਪਿਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ (ਿੀਡੀਓ) 
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1046096139163063  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ਤਵਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਹੱਤ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਵਹੂੰ ਮ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1309074610449788928?s=20 

 

2 Covid19 update on 24.09.2020 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1309089725559517185?s=20  

3 ਸਕ ਲੀ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਿਤੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਪਿਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ (ਿੀਡੀਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1309063941507682312?s=20  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ਤਵਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਹੱਤ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੁਵਹੂੰ ਮ ਜਾਰੀ 

2  Covid19 update on 24.09.2020 

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1046130912492919
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1046163699156307
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1046096139163063
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1309074610449788928?s=20
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1309089725559517185?s=20
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1309063941507682312?s=20


 

10. Gurdaspur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 'ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ'-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131259875353301&id=101636

008315688 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 106621 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 101053 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਿਟ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131269078685714&id=101636
008315688 

3 ਡਾ: ਵਕਸ਼ਨ ਚੂੰ ਦ,  ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 
 
https://www.facebook.com/101636008315688/videos/993564944450245 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ'-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1309109747149418500?s=20 

 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 106621 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 101053 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਿਟ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1309123582841233409?s=20 

3 ਡਾ: ਵਕਸ਼ਨ ਚੂੰ ਦ,  ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 
 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1309056657939460098?s=20 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ'-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 



2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 106621 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 101053 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਿਟ 

3 ਡਾ: ਵਕਸ਼ਨ ਚੂੰ ਦ,  ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 

 

11.  Hoshiarpur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 SARPANCH SPEAKS 
 
Appealing people to shun rumours and co-operate with the health teams, Bagher 
Singh, village Lallian of Hoshiarpur district saying that people should adopt health 
protocols to contain the spread of COVID-19(Video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/801058674030625/ 
 

2 ਫੇਸਬੱੁਕ ਲਾਈਿ: ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ, ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ’ਚ ਲਾਪਿਿਾਹੀ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲੋਕ: 
ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/801276887342137/ 

3 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪਿਾਈਿੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਹੀ ਿਸ ਲਣ : ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/801312967338529/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 SARPANCH SPEAKS 
 
Appealing people to shun rumours and co-operate with the health teams, Bagher 
Singh, village Lallian of Hoshiarpur district saying that people should adopt health 
protocols to contain the spread of COVID-19(Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1308981298967588864?s=19 
  

2  फेसबुक लाइव: कोरोना अपने चरम पर, सावधाननयाां अपनाने में लापरवाही न अपनाए लोग: अपनीत ररयात 

- डिप्टी कममश्नर ने गांभीर बीमाररयों से पीड  ित कोववि पाजीटटव मरीजों को अस्पताल में दाखिल करवाने की 
अपील की 
-  कहा, मरीजों की सुववधा के मलए जजले में उपलब्ध है एिवाांस लाइफ स्पोटट एबुलेंस(फ़ोटो सटहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1309098118156357636?s=19 
 
 

3 DEPUTY COMMISSIONER LAUNCHES VERKA’s IMMUNITY BOOSTER ‘HALDI MILK’ 
 
SAYS PRODUCT TO GO A LONG WAY TO KEEP PEOPLES’ IMMUNITY STRONG 
ESPECIALLY AMID COVID-19 PANDEMIC 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/801058674030625/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/801276887342137/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/801312967338529/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1308981298967588864?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1309098118156357636?s=19


 
NUTRITIOUS PRODUCT HAVE SHELF LIFE OF FOUR MONTHS, WILL BE 
AVAILABLE AT HOSPITALS TOO(with pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1309099415743934467?s=19 
 
 

4 PRIVATE LABORATORIES SHOULD CHARGE RATES OF COVID TESTS AS 
CAPPED BY STATE GOVERNMENT-APNEET RIYAIT 
 
ASKS LABORATORIES TO DISPLAY RATES IN VISIBLE MANNER 
 
Rs. 1600 FIXED FOR RT-PCR TEST, Rs 2000 & 2400 FOR TRUENAT AND CBNAAT 
TESTS RESPECTIVELY(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1309112581504802818?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 SARPANCH SPEAKS 
 
Appealing people to shun rumours and co-operate with the health teams, Bagher 
Singh, village Lallian of Hoshiarpur district saying that people should adopt health 
protocols to contain the spread of COVID-19(Video) 
 

2 ਫੇਸਬੱੁਕ ਲਾਈਿ: ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ, ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ’ਚ ਲਾਪਿਿਾਹੀ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲੋਕ: 
ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

3 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪਿਾਈਿੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਹੀ ਿਸ ਲਣ : ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 

 

12. Jalandhar 

FACEBOOK 

  

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋੋਨਾ 'ਤ ੇਫਤਸਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਸੀਪੀ (ਹਡੈਕੁਆਰਟਰਸ) ਸਬਮਲ ਕਾਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਾਂ ਹਰੋ ਲਛੱਣ ਹਣੋ ਦੀ ਸ ਰਤ 

ਸਵਚੱ ਤੁਰਤੰ ਕੋਸਵਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/653535818891035/ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1309099415743934467?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1309112581504802818?s=19
https://www.facebook.com/JalandharDPRO/videos/653535818891035/


2 ਸਾਨ  ੰਇਹ ਦੱਸਣ ਸਵਚੱ ਖੁਸ਼ੀ ਮਸਹਸ ਸ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਸਕ ਅੱਜ 187 ਹਰੋ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜੀਸਟਵ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕ ੇ

ਛੁੱਟੀ ਦ ੇਸਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਤੰਦਰਸੁਤ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/pcb.1202846396769296/120284
6306769305/?type=3&theater 

3 ਅੱਜ ਸਜਲਹ ਾ ਜਲਧੰਰ ਦ ੇਵਖੱ-ਵਖੱ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਸਵਚੱ ਬੈੈੱਡਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹਠੇਾਾਂ ਸਦਤੱ ੇਸਲਕੰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਜਕੇਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਸੱਸਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸਜਲਹੇ  ਦ ੇਕੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਨਾਲ 0181-2224417 ਫਨੋ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇ

ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

https://drive.google.com/file/d/1LgLzXgyb3AwDxq-LdEF3PxoR-
Ra015uq/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR0v6ohDotjIzfA6lVJ5oi-KBewmc3-
ThABJb3D4Tw1-QeaFjvwTEBNfw9s 

  

  

TWITTER 

  

S.N
. 

Post with link 

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

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1309102228108705794 

2 We are happy to share that today 187 more coronavirus positive patients were 
discharged from across facilities. We wish them healthy and prosperous days. The 
current status of district is also shared with you. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1309116140426276873 

3 ACP (Headquarters) Bimal Kant who is #COVID survivor, appeals people to undergo 
Covid test immediately in case of fever or other symptoms. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1309030310282235905 

  

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/pcb.1202846396769296/1202846306769305/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/pcb.1202846396769296/1202846306769305/?type=3&theater%20
https://drive.google.com/file/d/1LgLzXgyb3AwDxq-LdEF3PxoR-Ra015uq/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR0v6ohDotjIzfA6lVJ5oi-KBewmc3-ThABJb3D4Tw1-QeaFjvwTEBNfw9s
https://drive.google.com/file/d/1LgLzXgyb3AwDxq-LdEF3PxoR-Ra015uq/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR0v6ohDotjIzfA6lVJ5oi-KBewmc3-ThABJb3D4Tw1-QeaFjvwTEBNfw9s
https://drive.google.com/file/d/1LgLzXgyb3AwDxq-LdEF3PxoR-Ra015uq/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR0v6ohDotjIzfA6lVJ5oi-KBewmc3-ThABJb3D4Tw1-QeaFjvwTEBNfw9s
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1309102228108705794
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1309116140426276873
https://www.facebook.com/hashtag/covid?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMp1D6eass77H9VR9lRMpS45y8-EFR5Ej3bt5QBmtIc7zfI5P4wU1wklWXIuN2lQGrKSfPd9a0x5GF-fg3HsI8nvyFVqJu0lhML85QVLhmo85tqUJ2f3NfhW5zYDSGjCam0bzAhVXTN0xk64k9srsgxlbTWIhDCsmKKSnoo326l5OOpqTZefq-tiViaSfVa8jcSGMLAMUUyZSb3JrvnzTogFaOzTZlmOi0w5ITKFV-_0MRvyQ1RG9kGv46_AIuNbOpIP7y-rxLNy2Xh4Jp5AGYsskSF10FcOJdk7FMz8Jreg53w_OYylgFZCx3sLWtbzXRig5X1-csf4lntwZuAMqSU-8UoTMR12c&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMp1D6eass77H9VR9lRMpS45y8-EFR5Ej3bt5QBmtIc7zfI5P4wU1wklWXIuN2lQGrKSfPd9a0x5GF-fg3HsI8nvyFVqJu0lhML85QVLhmo85tqUJ2f3NfhW5zYDSGjCam0bzAhVXTN0xk64k9srsgxlbTWIhDCsmKKSnoo326l5OOpqTZefq-tiViaSfVa8jcSGMLAMUUyZSb3JrvnzTogFaOzTZlmOi0w5ITKFV-_0MRvyQ1RG9kGv46_AIuNbOpIP7y-rxLNy2Xh4Jp5AGYsskSF10FcOJdk7FMz8Jreg53w_OYylgFZCx3sLWtbzXRig5X1-csf4lntwZuAMqSU-8UoTMR12c&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1309030310282235905


WhatsApp 

 

S.N
. 

TEXT 

1 ਕਵਮਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਵਲਸ ਿਲੋਂ  ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ 43889 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  2.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਜੁਰਮਾਨਾ 

 
13. Kapurthala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Covid update KPT 

Total Positive Cases reported till today:-3009. 

Active: - 647. 

Cured: -2019. 

Discharged cases today: -112 

Deaths-128 

Be alert , be safe 

https://www.facebook.com/1142383869235354/posts/1883328015140932/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Covid update KPT 

Total Positive Cases reported till today:-3009. 

Active: - 647. 

Cured: -2019. 

Discharged cases today: -112 

Deaths-128 

Be alert , be safe 

https://twitter.com/dpro_kapurthala/status/1308989811504668673?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 

https://www.facebook.com/1142383869235354/posts/1883328015140932/
https://twitter.com/dpro_kapurthala/status/1308989811504668673?s=19


14. Ludhiana 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Sarpanch Har tehal Singh from village Dhaul Khurd in Block Malaud, Ludhiana 
appealing people to make Mission Fateh successful by getting themselves tested 
for COVID-19. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3446012005442369/?sfnsn=wiw
spwa&extid=wqo2OPCJqnRuS84U&d=w&vh=e 

2 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ- 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ 5079 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 86.83% ਹੋਈ 

- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ  ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

- ਵਕਹਾ! ਅਸੀਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ (Peak) ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ  

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443936328983270/?sfnsn=wiw
spwa&extid=rHCCeGLmVTv85JjL 

3 

MISSION FATEH: 

5079 samples for COVID-19 taken in Ludhiana district 

Recovery rate of COVID-19 patients reaches at 86.83% 

Deputy Commissioner appreciates SDMs and Health Department teams 

COVID-19 is on peak, People should adhere to safety protocols and stay indoors  

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443934855650084/?sfnsn=wiw
spwa&extid=3KmKu8dyhdWxQN1m 

4 

 Weekly Facebook Live of Sanjeevni Group working under the aegis of Government 

of Punjab 

https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/352952459087768/?sfnsn=wiw

spwa&extid=ljdcLeOlVtkMKUN8&d=w&vh=e 

5 

BDPO Pyar Singh appealing people to get COVID-19 tests done to fight the 

pandemic  

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443014262408810/?sfnsn=wiw
spwa&extid=GmsSpoDhfSx5ygMK&d=w&vh=e 

 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3446012005442369/?sfnsn=wiwspwa&extid=wqo2OPCJqnRuS84U&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3446012005442369/?sfnsn=wiwspwa&extid=wqo2OPCJqnRuS84U&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443936328983270/?sfnsn=wiwspwa&extid=rHCCeGLmVTv85JjL
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443936328983270/?sfnsn=wiwspwa&extid=rHCCeGLmVTv85JjL
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443934855650084/?sfnsn=wiwspwa&extid=3KmKu8dyhdWxQN1m
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443934855650084/?sfnsn=wiwspwa&extid=3KmKu8dyhdWxQN1m
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/352952459087768/?sfnsn=wiwspwa&extid=ljdcLeOlVtkMKUN8&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/352952459087768/?sfnsn=wiwspwa&extid=ljdcLeOlVtkMKUN8&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443014262408810/?sfnsn=wiwspwa&extid=GmsSpoDhfSx5ygMK&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3443014262408810/?sfnsn=wiwspwa&extid=GmsSpoDhfSx5ygMK&d=w&vh=e


TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 BDPO Ludhiana-2 Pyar Singh appealing people to get COVID-19 tests done to fight 
the pandemic 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1309038152238206976?s=08 

2 

Sarpanch Har Tehal Singh from village Dhaul Khurd in Block Malaud, Ludhiana 

appealing people to make Mission Fateh successful by getting themselves tested 

for COVID-19  

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1309345605316042752?s=08 

 

You Tube   

 

S.N. TEXT 

1 Sarpanch Speaks* Sarpanch Har tehal Singh from village Dhaul Khurd in Block Malaud, 

Ludhiana  

https://youtu.be/ThEo7Sb4G_4 

 

Instagram 

 

S.N. TEXT 

1 

Sarpanch Har tehal Singh from village Dhaul Khurd in Block Malaud, Ludhiana 

appealing people to make Mission Fateh successful by getting themselves tested 

for COVID-19.  

https://www.instagram.com/tv/CFi7aeapfym/?igshid=pr9cg9rxooxf 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ- 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ 5079 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 86.83% ਹੋਈ 

- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ  ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

- ਵਕਹਾ! ਅਸੀਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ (Peak) ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ  

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1309038152238206976?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1309345605316042752?s=08
https://youtu.be/ThEo7Sb4G_4
https://www.instagram.com/tv/CFi7aeapfym/?igshid=pr9cg9rxooxf


2 

MISSION FATEH: 

5079 samples for COVID-19 taken in Ludhiana district 

Recovery rate of COVID-19 patients reaches at 86.83% 

Deputy Commissioner appreciates SDMs and Health Department teams 

COVID-19 is on peak, People should adhere to safety protocols and stay indoors  

3 - ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ – 
ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਵਹਣ - ਵਸਹਤ ਮਾਵਹਰ 

- ਹਫ਼ਤਾਿਰੀ ਫੇਸਬੱੁਕ ਲਾਈਿ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
- ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੈਂਪਵਲੂੰ ਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

4 Covid Media Bulletin Dated September 24, 2020 

 

15. Mansa 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਰ ਬਰ  ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/768592780586002 

 

2 ਸਮਸ਼ਨ ਫ਼ਸਤਹ ਤਸਹਤ ਸ. ਗਰੁਲਾਭ ਸਸੰਘ, ਸਡਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਸਕ ਕਰੋੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ 

ਲੋਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫੈਲਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਸਵਧਾ ਤਸਹਤ 

ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/767904557321491 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਰ ਬਰ  ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1309349689817473025 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/768592780586002
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/767904557321491
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1309349689817473025


2 ਸਮਸ਼ਨ ਫ਼ਸਤਹ ਤਸਹਤ ਸ. ਗਰੁਲਾਭ ਸਸੰਘ, ਸਡਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਸਕ ਕਰੋੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ 

ਲੋਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫੈਲਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਸਵਧਾ ਤਸਹਤ 

ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1309010724170215428 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਰ ਬਰ  ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

(PN) 

2 ਸਮਸ਼ਨ ਫ਼ਸਤਹ ਤਸਹਤ ਸ. ਗਰੁਲਾਭ ਸਸੰਘ, ਸਡਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਸਕ ਕਰੋੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ 

ਲੋਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫੈਲਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਸਵਧਾ ਤਸਹਤ 

ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜਰ ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

(Video) 

 

 

 

16. Moga 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ- 
ਅੱਜ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਜੱਤ, 373 ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 
https://www.facebook.com/1082529171887386/posts/1779054122234884/ 

2 ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ- 
26 ਅਤੇ 29 ਸਤੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਿੇ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਯੋਵਜਤ 

https://www.facebook.com/1082529171887386/posts/1779053568901606/ 

3 Stay home stay safe (pamphlet) 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1779037078903255 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਪੂੰ ਚ ਸੁਿਵਜੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਵਪੂੰ ਡ ਡਗਰ  ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ 2 ਨੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 
ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1309065339083386882?s=20 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1309010724170215428
https://www.facebook.com/1082529171887386/posts/1779054122234884/
https://www.facebook.com/1082529171887386/posts/1779053568901606/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1779037078903255
https://twitter.com/DproMoga/status/1309065339083386882?s=20


 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ- 
ਅੱਜ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਜੱਤ, 373 ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 

2 ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ- 
26 ਅਤੇ 29 ਸਤੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਿੇ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਯੋਵਜਤ 

3 Stay home stay safe (pamphlet) 

4 ਸਰਪੂੰ ਚ ਸੁਿਵਜੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਵਪੂੰ ਡ ਡਗਰ  ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ 2 ਨੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 
ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 

 

 

17. Patiala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331869843820193/ 
 

2 ਰਾਸਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੋਸਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਅੱਜ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਵਰੇਕਾ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੁਧੱ ਸਦਤੱਾ ਸਗਆ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331786710495173/ 
 

3 ਕੋਸਵਡ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱ ਹਰੋ ਗਭੰੀਰ ਤ ੇਜਾਨਲੇਵਾ ਸਬਮਾਰੀ ਪੇਨਕਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ ਸਪਰੰਸ, ਨ ੰ ਰਾਸਜੰਦਰਾ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ  ਨਵੀਂ ਸਜੰਦਗੀ ਦੇਣ 'ਤ ੇਉਸ ਦ ੇਸਪਤਾ ਸਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦ ੇਹਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331786633828514/ 
 

4 ਡਾ. ਰਸੁਪੰਦਰਜੀਤ ਸਹਾਇਕ ਪਰਫੋੈਸਰ (ਮਡੈੀਸਨ), ਰਾਸਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਇਕੱ ਮਰੀਜ ਨ  ੰਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮਤੇ 

ਦੇਖਦ ੇਹਏੋ। ਦ ਸਰ ੇਵੀਡੀਓਜ ਚ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਕਸ ਤਰਾਾਂ ਸਾਾਂਭ - ਸਭੰਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331663387174172/ 
 

5 ਮੁੱਲਾਾਂ ਪਰੁ ਗਰੀਬਦਾਸ ਤੋਂ ਰਾਸਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੋਸਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਕੁਲਸਵੰਦਰ ਸਸਘੰ ਦ ੇਇਥੱ ੇਸਮਲ ਰਹੀਆਾਂ 

ਇਲਾਜ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਵਚਾਰ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331633830510461/ 
 

6 ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਇੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਵਲਕ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਵਮਤੀ 25 ਸਤੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਦੇਣਗੇ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331869843820193/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331786710495173/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331786633828514/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331663387174172/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331633830510461/


ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਸਵਰੇ ੇ11 ਵਜ ੇਤਕੱ ਫੇਸਬੁਕੱ ਪਜੇ ਦ ੇਕ ਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਸਲਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331651697175341/ 
 

7 ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹਾਲਤ ਚ ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਤੇਵਜੂੰ ਦਰ ਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਦ ੇਮਨ ਚ 

ਕੋਸਵਡ ਵਾਰਡ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਪਰਤੀ ਬਹਤੁ ਸਸਤਕਾਰ ਹ।ੈ ਆਓ! ਉਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀਏ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331627110511133/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 We Care Patients 
 
Verka Haldi Milk Provided to the COVID patients at Rajindra Hospital today. 
#missionfateh 

 ਰਾਸਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੋਸਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਅੱਜ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ  ੰਵੇਰਕਾ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱਧ ਸਦਤੱਾ ਸਗਆ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1309072228064034817?s=19 
 

2 #WeCarePatients Dr. Rupinder Jeet, Asst. Professor (Medicine) Attends a COVID 
patient at #RajindraHospitalPatiala with her team. In this vidoe, how the other 
patients are being cared, can also be seen. @CsPunjab @preneet_kaur 
@capt_amarinder @PunjabGovtIndia @thetribunechd @ANI 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1309055664824737792?s=19 
 

3 #COVIDPATIENTSPEAKS Kulwinder Singh from Mullanpur Garibdas (Near 
Chandigarh) who is recuperating at COVID Ward, #RajindraHospitalPatiala, shares 
his experiences about facilities. @CsPunjab @preneet_kaur @capt_amarinder 
@PunjabGovtIndia @IndianExpress @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1309017782848290817?s=19 
 

4 #COVIDPATIENTSPEAKS Tejinder Pal Singh from Nabha who was admitted to 
Rajindra Hospital in Sick Condition, has high regards for COVID Ward Staff. He 
shares his experiences. @CsPunjab @preneet_kaur @capt_amarinder 
@PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS @thetribunechd 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1309007695987511297?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Information given by CS Dr Harish Malhotra  (Video) 

2 ਰਾਸਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੋਸਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਅੱਜ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਵਰੇਕਾ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੁਧੱ ਸਦਤੱਾ ਸਗਆ।  (Video) 

3 ਕੋਸਵਡ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱ ਹਰੋ ਗਭੰੀਰ ਤ ੇਜਾਨਲੇਵਾ ਸਬਮਾਰੀ ਪੇਨਕਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ ਸਪਰੰਸ, ਨ ੰ ਰਾਸਜੰਦਰਾ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ  ਨਵੀਂ ਸਜੰਦਗੀ ਦੇਣ 'ਤ ੇਉਸ ਦ ੇਸਪਤਾ ਸਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।  (Video) 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331651697175341/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1331627110511133/
https://twitter.com/hashtag/missionfateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1309072228064034817?s=19
https://twitter.com/hashtag/WeCarePatients?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RajindraHospitalPatiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RajindraHospitalPatiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/thetribunechd
https://twitter.com/thetribunechd
https://twitter.com/ANI
https://twitter.com/ANI
https://twitter.com/DproPatiala/status/1309055664824737792?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVIDPATIENTSPEAKS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RajindraHospitalPatiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RajindraHospitalPatiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/IndianExpress
https://twitter.com/IndianExpress
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1309017782848290817?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVIDPATIENTSPEAKS?src=hashtag_click
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/thetribunechd
https://twitter.com/thetribunechd
https://twitter.com/DproPatiala/status/1309007695987511297?s=19


4 ਡਾ. ਰਸੁਪੰਦਰਜੀਤ ਸਹਾਇਕ ਪਰਫੋੈਸਰ (ਮਡੈੀਸਨ), ਰਾਸਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਇਕੱ ਮਰੀਜ ਨ  ੰਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮਤੇ 

ਦੇਖਦ ੇਹਏੋ। ਦ ਸਰ ੇਵੀਡੀਓਜ ਚ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਕਸ ਤਰਾਾਂ ਸਾਾਂਭ - ਸਭੰਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  (Video) 

5 ਮੁੱਲਾਾਂ ਪਰੁ ਗਰੀਬਦਾਸ ਤੋਂ ਰਾਸਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੋਸਵਡ ਵਾਰਡ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਕੁਲਸਵੰਦਰ ਸਸਘੰ ਦ ੇਇਥੱ ੇਸਮਲ ਰਹੀਆਾਂ 

ਇਲਾਜ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਵਚਾਰ।   (Video) 

6 ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਇੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਵਲਕ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਵਮਤੀ 25 ਸਤੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਦੇਣਗੇ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਸਵਰੇ ੇ11 ਵਜ ੇਤਕੱ ਫੇਸਬੁਕੱ ਪਜੇ ਦ ੇਕ ਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਸਲਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ  (Photo) 

7 ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹਾਲਤ ਚ ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਤੇਵਜੂੰ ਦਰ ਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਦ ੇਮਨ ਚ 

ਕੋਸਵਡ ਵਾਰਡ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਪਰਤੀ ਬਹਤੁ ਸਸਤਕਾਰ ਹ।ੈ ਆਓ! ਉਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀਏ।   (Video) 

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 

Information given by CS Dr Harish Malhotra 

https://www.instagram.com/tv/CFhPks3hTUV/?igshid=13rfzwhfg0sqg 

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 Patiala - COVID UPDATE dt. 24.09.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 

https://youtu.be/8dFJDM8SUBE 

 

18. Pathankot 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 

https://www.instagram.com/tv/CFhPks3hTUV/?igshid=13rfzwhfg0sqg
https://youtu.be/8dFJDM8SUBE


WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 

19.  RoopNagar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1  ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਪੰਡ ਰ ਡ ਮਾਜਰਾ,ਵ਼ਿਲਹਾ ਰ ਪਨਗਰ , ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954181041743979&id=289205534908203 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਪੰਡ ਰ ਡ ਮਾਜਰਾ,ਵ਼ਿਲਹਾ ਰ ਪਨਗਰ , ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

https://twitter.com/rupnagardpro/status/1309038527343202313?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਪੰਡ ਰ ਡ ਮਾਜਰਾ,ਵ਼ਿਲਹਾ ਰ ਪਨਗਰ , ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

 

20. Sangrur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ 

71 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ , ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੀ ਿਾਪਸੀ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768690066709916/?extid=ke3t
57A9moy6hBOO&d=n 

2 -ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਵਹ- 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954181041743979&id=289205534908203
https://twitter.com/rupnagardpro/status/1309038527343202313?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768690066709916/?extid=ke3t57A9moy6hBOO&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768690066709916/?extid=ke3t57A9moy6hBOO&d=n


ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰੇਗਾ ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ  ਿੇਰਕਾ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ ਲਾਂਚ, ਿੇਰਕਾ ਬ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਮਲੇਗਾ ਕੇਸਰ ਕੁਲਫੀ ਿਾਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ 
ਦੁੱ ਧ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693196709603/?extid=j4NC
wPzZceVjxpLk&d=n 

3 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਿੇ ਆਯੋਵਜਤ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 1000 

ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਵਲਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਰਾਮਿੀਰ 

*ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 100 ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693923376197/?extid=QoX
T5KRS1NJRt544&d=n 

4 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ- 
ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੂੰਗ ਵਜੱਤਣ ਿਾਵਲਆ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰ ਕੇਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693923376197/?extid=QoX
T5KRS1NJRt544&d=n 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ 

71 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ , ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੀ ਿਾਪਸੀ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1309346911556530176?s=24 

2 -ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਵਹ- 
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰੇਗਾ ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ  ਿੇਰਕਾ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ ਲਾਂਚ, ਿੇਰਕਾ ਬ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਮਲੇਗਾ ਕੇਸਰ ਕੁਲਫੀ ਿਾਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ 
ਦੁੱ ਧ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1309347292583919616?s=24 

3 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਿੇ ਆਯੋਵਜਤ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 1000 

ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਵਲਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਰਾਮਿੀਰ 

*ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 100 ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1309347792016404480?s=24 

4 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ- 
ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੂੰਗ ਵਜੱਤਣ ਿਾਵਲਆ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰ ਕੇਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1309348280363438083?s=24 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693196709603/?extid=j4NCwPzZceVjxpLk&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693196709603/?extid=j4NCwPzZceVjxpLk&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693923376197/?extid=QoXT5KRS1NJRt544&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693923376197/?extid=QoXT5KRS1NJRt544&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693923376197/?extid=QoXT5KRS1NJRt544&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2768693923376197/?extid=QoXT5KRS1NJRt544&d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1309346911556530176?s=24
https://twitter.com/dprosangrur/status/1309347292583919616?s=24
https://twitter.com/dprosangrur/status/1309347792016404480?s=24
https://twitter.com/dprosangrur/status/1309348280363438083?s=24


 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ 

71 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ , ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੀ ਿਾਪਸੀ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 -ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਵਹ- 
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰੇਗਾ ਿੇਰਕਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ  ਿੇਰਕਾ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੁੱ ਧ ਲਾਂਚ, ਿੇਰਕਾ ਬ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਮਲੇਗਾ ਕੇਸਰ ਕੁਲਫੀ ਿਾਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ 
ਦੁੱ ਧ 

3 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਿੇ ਆਯੋਵਜਤ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 1000 

ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਵਲਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਰਾਮਿੀਰ 

*ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 100 ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ- 
ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੂੰਗ ਵਜੱਤਣ ਿਾਵਲਆ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰ ਕੇਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

21.  Sahibzada Ajit Singh Nagar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 #COVID19 Daily Update  
 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚ ਅੱਜ 349 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਮਾਤ, 169 ਨਿੇਂ ਪਾਜੇਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 

 
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/619541278763086/ 

2 #sarpanch speaks 
Sarpanch Narinder Kaur of village Salamatpur,  SAS Nagar makes an appeal  to  the 
villagers to come forward for #COVID19  testing . 
 
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/619387368778477/ 
 

3 ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਰੜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇਿਭਾਲ ਪਿਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਨਰੀਿਣ 

 

ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਲ  ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/619541278763086/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/619387368778477/


ਘਰੇਲ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=619963662054181&id=1282096145629
24 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 #COVID19 Daily Update  
 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚ ਅੱਜ 349 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਮਾਤ, 169 ਨਿੇਂ ਪਾਜੇਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1309134544679899137?s=19 

2 #sarpanch speaks 
Sarpanch Narinder Kaur of village Salamatpur,  SAS Nagar makes an appeal  to  the 
villagers to come forward for #COVID19  testing . 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1309060173969993728?s=19 

3 ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਰੜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇਿਭਾਲ ਪਿਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਨਰੀਿਣ 

 

ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਲ  ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਘਰੇਲ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ  
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1309136585221431302?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 #COVID19 Daily Update  

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚ ਅੱਜ 349 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਮਾਤ, 169 ਨਿੇਂ ਪਾਜੇਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 

2 #sarpanch speaks 
Sarpanch Narinder Kaur of village Salamatpur,  SAS Nagar makes an appeal  to  the 
villagers to come forward for #COVID19  testing . 

3 ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਰੜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇਿਭਾਲ ਪਿਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਨਰੀਿਣ 

ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਲ  ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਘਰੇਲ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ  

 

22. Shaheed Bhagat Singh Nagar 

FACEBOOK 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=619963662054181&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=619963662054181&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1309134544679899137?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1309060173969993728?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1309136585221431302?s=19


 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ  ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਵਭਆਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1358664227637492 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ  ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਵਭਆਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1309366522394025985 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ  ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਵਭਆਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ 

2  

3  

 

23.  Sri Anandpur Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੋਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਬਲ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰ  ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਸੋਨਾਲੀ 
ਵਗਵਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2627628884215729/?sfnsn=wiw
spmo&extid=e8SV7Tb5wvv5v2sa 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੋਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਬਲ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰ  ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਸੋਨਾਲੀ 
ਵਗਵਰ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1358664227637492
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1309366522394025985
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2627628884215729/?sfnsn=wiwspmo&extid=e8SV7Tb5wvv5v2sa
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2627628884215729/?sfnsn=wiwspmo&extid=e8SV7Tb5wvv5v2sa


https://twitter.com/adproaps/status/1309325652261175297?s=08 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਅੋਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਬਲ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰ  ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਸੋਨਾਲੀ 
ਵਗਵਰ 

 

24. Sri Muktsar Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਇਵਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੀ ਟੁੱ ਟੀ ਗੂੰ ਢੀ ਸਾਵਹਬ ਵਿਿੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ 
ਰਵਹਬਰ ਮੁਵਹੂੰ ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1450756918451793/?extid=boBx
VrT1bZfisdul&d=n  

2 ਗੁਲਾਬ ਵਸੂੰ ਘ ਸਰਪੂੰਚ ਢਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਵ ਜਲਹਾ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਨਗਰ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 
ਸੈਂਪਲ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੇਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਿਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ । 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1450307471830071/?vh=e&extid
=eeZIUaILCNW44XM4&d=n   

3 Health Media Report  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਇਵਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੀ ਟੁੱ ਟੀ ਗੂੰ ਢੀ ਸਾਵਹਬ ਵਿਿੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ 
ਰਵਹਬਰ ਮੁਵਹੂੰ ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1309211733999980546?s=21  

2 ਗੁਲਾਬ ਵਸੂੰ ਘ ਸਰਪੂੰਚ ਢਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਵ ਜਲਹਾ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਨਗਰ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 
ਸੈਂਪਲ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੇਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਿਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ । 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1309044657175900161?s=21 

3 Health Media Report 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://twitter.com/adproaps/status/1309325652261175297?s=08
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1450756918451793/?extid=boBxVrT1bZfisdul&d=n
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1450756918451793/?extid=boBxVrT1bZfisdul&d=n
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1450307471830071/?vh=e&extid=eeZIUaILCNW44XM4&d=n
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1450307471830071/?vh=e&extid=eeZIUaILCNW44XM4&d=n
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1309211733999980546?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1309044657175900161?s=21


1 ਇਵਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੀ ਟੁੱ ਟੀ ਗੂੰ ਢੀ ਸਾਵਹਬ ਵਿਿੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ 
ਰਵਹਬਰ ਮੁਵਹੂੰ ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ 

2 ਗੁਲਾਬ ਵਸੂੰ ਘ ਸਰਪੂੰਚ ਢਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਵ ਜਲਹਾ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਨਗਰ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 
ਸੈਂਪਲ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੇਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਿਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ । 

3 Health Media Report 

 

25. Tarntaran 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਵਦੂੰ ਵਦਆਂ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ  
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3557624310936325    

2 ਉਪ-ਮੂੰ ਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਡ ਰ ਸਾਵਹਬ ਸਿੀ ਰੋਵਹਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਰਿਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 

https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3557596810939075  

3 ਵਦਨ-186 (24 ਸਤੂੰ ਬਰ)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਡਾ: ਦੀਪਇੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਵਬਆਨ. 
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3555798677785555  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਵਦੂੰ ਵਦਆਂ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1309352664988184578    

2 ਉਪ-ਮੂੰ ਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਡ ਰ ਸਾਵਹਬ ਸਿੀ ਰੋਵਹਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਰਿਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1309349107761164289  

3 ਵਦਨ-186 (24 ਸਤੂੰ ਬਰ)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਡਾ: ਦੀਪਇੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਵਬਆਨ. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1309137647764475913  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਵਦੂੰ ਵਦਆਂ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ  

2 ਉਪ-ਮੂੰ ਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਡ ਰ ਸਾਵਹਬ ਸਿੀ ਰੋਵਹਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਰਿਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 

https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3557624310936325
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3557596810939075
https://www.facebook.com/dprotarntaran/posts/3555798677785555
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1309352664988184578
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1309349107761164289
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1309137647764475913


3 ਵਦਨ-186 (24 ਸਤੂੰ ਬਰ)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਡਾ: ਦੀਪਇੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਵਬਆਨ. 

 

 


