
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: - 04-05-2021 

 

1. Details of Samples and Cases: - 

1 Total Samples taken 7443337 

2 Sample collected on the day 65777 

3 Test conducted on the day 65589 

4 Total No. of patients tested Positive 

 
399556 

5 No. of patients discharged 327976 

6 Number of active Cases 61935 

7 No. of Patients on oxygen support 8034 

 
8 Patients who are critical and on ventilator support 231 

9 Total Deaths reported 9645 

10 Healthcare Workers vaccinated with 1
st 

dose on the day 278 

11 Total Healthcare Workers vaccinated with 1
st 

dose 178108 

12 

 
Frontline Workers vaccinated with 1

st 
dose on the day 3134 

13 Total Frontline Workers vaccinated with 1
st 

dose 508178 

14 Healthcare Workers vaccinated with 2
nd 

dose on the day 325 

15 Total Healthcare Workers vaccinated with 2
nd 

dose 89474 

16 Frontline Workers vaccinated with 2
nd

 dose on the day 877 

17 Total Frontline Workers vaccinated with 2
nd

 dose 108358 



18 
COVID-19 Vaccinated with 1

st 
dose on the day 

(Healthcare + Frontline Workers) 
3412 

19 
COVID-19 Vaccinated with 2

nd 
dose on the day 

(Healthcare + Frontline Workers) 
1202 

20 
Total COVID-19 Vaccinated with 1

st 
dose 

(Healthcare + Frontline Workers) 
686286 

21 
Total COVID-19 Vaccinated with 2

nd 
dose 

(Healthcare + Frontline Workers) 
197832 

22 Above 45 Vaccinated with 1
st 

dose on the day 6732 

23 Total Above 45 Vaccinated with 1
st 

dose 2377998 

24 Above 45 Vaccinated with 2
nd 

dose on the day 4246 

25 Total Above 45 Vaccinated with 2
nd 

dose 246446 

26 Total Vaccination 1
st 

dose on the day 10144 

27 Total Vaccination 2
nd  

dose on the day 5448 

28 Total Vaccination 1
st  

and 2
nd 

dose on the day 15592 

 

 

 

On 4
th

 May 2021 

 

1. 
Number of New patients 

admitted in ICU 

34 

(Amritsar-14, Jalandhar-1, Ludhiana-14, 

Patiala- 5) 

2. 
Number of New patients put on 

ventilator support 

11 

(Faridkot-8, Jalandhar-1, Patiala-1, Ludhiana-1 

) 

3. 
Number of New patients 

discharged 

6115 

(Ludhiana-1320, SAS Nagar-886, Patiala-523, 

Amritsar-379, Hoshiarpur-263, Bathinda-660, 

Gurdaspur-211, Kapurthala-138,  SBS Nagar-

59, Pathankot-239, Sangrur-115, Ferozpur-

143,  Ropar-113, Faridkot-148, Fazilka-226, 

Muktsar-106, FG Sahib-60, Tarn Taran-135, 

Moga-90, Mansa-238, Barnala-63) 

4. 
Number of New deaths 

reported 

173 

(Amritsar-16, Barnala-3, Bathinda-20, 

Faridkot-6, Fazilka-10, Ferozpur-6, FG Sahib-

2, Gurdaspur-5, Hoshiarpur-6, Jalandhar-8, 

Ludhiana-20, Kapurthala-4,  Mansa-2, Moga-

3, S.A.S Nagar -12, Muktsar-8, Pathankot-6, 

Patiala-16, Ropassr-5, Sangrur-10, SBS Nagar-

1, Tarn Taran-4) 

 

 



Patients reported Positive on 4
th

 May 2021  -  7601 

District 
Number of 

Cases 
Positivity Case Details Remarks 

Ludhiana 1347 12.51% 

10 Contact of Positive Case, 205 New 

Cases (OPD), 702 New Cases (ILI), 4 

Healthcare worker, 426  New Cases 
---------- 

Jalandhar 733 10.37% 733 New Cases ---------- 

SAS Nagar 847 32.89% 
22 Contacts of Positive Case, 135 New 

Case (ILI), 690 New Cases ---------- 

Patiala 640 12.29% 640 New Cases ---------- 

Amritsar 674 21.11% 674 New Cases ---------- 

Hoshiarpur 186 4.69% 
48 Contacts of Positive Case,15 New 

Case (ILI), 123 New Cases ---------- 

Bathinda 803 22.58% 
20 Contact of Positive case, 127 New 

Cases (ILI), 656 New cases ---------- 

Gurdaspur 192 6.15% 
23 Contact of Positive case, 17 New 

Cases (ILI), 152 New cases ---------- 

Kapurthala 101 3.36% 101 New Cases ---------- 

SBS Nagar 77 7.56% 15 New Cases (ILI), 62 New Cases ---------- 

Pathankot 284 20.33% 284 New Cases ---------- 

Sangrur 209 8.00% 
16 Contact of Positive case, 93 New 

Cases (ILI), 100 New cases ---------- 

Ferozepur 103 4.72% 103 New cases ---------- 

Ropar 71 3.28% 71 New cases ---------- 



Faridkot 189 9.89% 189 New Cases ---------- 

Fazilka 243 10.45% 
46 Contact of Positive Case, 72 New 

Case (ILI), 125 New Cases ---------- 

Muktsar 429 14.43% 429 New Cases ---------- 

FG Sahib 98 8.87% 98 New Cases ---------- 

Tarn Taran 74 9.09% 74 New Cases ---------- 

Moga 194 12.33% 194 New Cases ---------- 

Mansa 85 4.46% 85 New Cases ---------- 

Barnala 22 1.92% 22  New Cases ---------- 

 

 

 

 

 

  



Cumulative Cases: - 

 

S. No. 
District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1 Ludhiana 60135 10316 48368 1451 

2 Jalandhar 45638 5546 38979 1113 

3 SAS Nagar 49932 8662 40636 634 

4 Patiala 35254 4246 30184 824 

5 Amritsar 34176 4997 28165 1014 

6 Hoshiarpur 21314 1842 18717 755 

7 Bathinda 23323 5376 17528 419 

8 Gurdaspur 16235 1529 14171 535 

9 Kapurthala 12784 1025 11414 345 

10 SBS Nagar 9029 561 8222 246 

11 Pathankot 11036 1843 8956 237 

12 Sangrur 9418 1554 7482 382 

13 Ferozepur 8131 1187 6708 236 

14 Ropar 8781 1446 7061 274 

15 Faridkot 8217 1401 6678 138 

16 Fazilka 8795 2263 6364 168 

17 Muktsar 9021 2603 6244 174 

18 FG Sahib 5452 624 4677 151 

19 Tarn Taran 5871 852 4790 229 

20 Moga 5833 1399 4302 132 

21 Mansa 7318 2226 5010 82 

22 Barnala 3863 437 3320 106 

 Total 399556 61935 327976 9645 

 

*From Patiala 36 Repeat case entries excluded. 

*From Gurdaspur 8 Repeat case entries excluded. 

*From Kapurthala 4 Repeat case entries excluded. 

*From SBS Nagar 2 Repeat case entries excluded. 



*From Ropar 23 Repeat case entries excluded. 

*From Fazilka 14 Repeat case entries excluded. 

Containment Zone: 

S.no District S.No. Containments Total population of 

the area contained 

1 Amritsar 1 New Amritsar, A block and B block 3800 

  2 Kashmir Avenuue(Gopal nagar) 800 

  3 Guru nagar Verka 4708 

  4 Green Avenue 4000 

  5 Jujhar Singh Avenue 3700 

  6 Varndavan gardan 2000 

  7 Nehru colony 869 

  8 Pawan Nagar (Mustafabad) 5207 

  9 Gopal nagar 1134 

  10 Basant Avenue 450 

    26668 

     

2 Gurdaspur 1 nangal kotli gsp 360 

  2 ram sharnam colony gsp 270 

  3 prem nagar gsp 450 

    1080 

     

3 Ludhiana 1 dugri phase 1 10500 

  2 dugri phase 2 10450 

    20950 

     

4 Pathankot 1 Jawahar Novodya Vidayala,Gharota 120 

    120 

     

5 Tarn taran 1 Kulla road 1472 

    1472 

     

6 Muktsar 1 district jail 723 

    723 

     

7 Jalandhar 1 Gandhi Vanita Ashram 152 

    152 

     

8 Fazilika 1 Radha swami colony Fazilka 125 

  2 Ganghi Nagar Fazilka 150 

  3 Nai abadi Abohar 365 

  4 Circular Road,Abohar 195 

  5 Kailash Nagar Fazilka 62 

  6 Bazidpura Kattanwali 565 

    1462 

     

9 Patiala 1 DMW Colony Residential Area, Patiala. 892 

    892 

     

10 SBS nagar 1 Jadla Dana Mandi(CONTAINMENT) 16 

    16 



     

11 Sangrur 1 SLIET longowal  

     

     

 Total  28 53535 

 

Micro Containment Zones:- 

 

S. No District S. No Micro Containments Total population of 

the area contained 

1 Amritsar 1 Kartar nagar (chherhrta)2 258 

  2 Ranjit Avenue A Block 22 

  3 Kot Baba Deep Singh, Gali no. 3 to 6 (Jodh 

Nagar) 

500 

  4 Green field(Mustfabad) 110 

  5 Guru Nanakpura(Kot khalsa) 550 

  6 Raj avenue(Ghanupur kale) 520 

  7 Sewa nagar (Putlighar) 90 

  8 Guru Ram das avenue(Verka) 520 

  9 Guru Nanak wara(Putlighar) 73 

  10 Jagdish niwas(Chherhrta) 219 

  11 Judge Nagar (ESI Chheharta) 500 

  12 Nawakot gali no 1 to 4 330 

  13 Rani ka bagh 100 

  14 Gumtala 520 

  15 Azad nagar 312 

  16 ANAND VIHAR(Bhagtawala) 500 

  17 NAMAK MANDI 320 

  18 New partap nagar Gali no 4(gobind nagar) 115 

  19 Kot atma ram (Jodh nagar)Gali 1-4 156 

  20 New Golden avenue Near Gurudwara 328 

  21 Shri Ram avenue(Mustafabad) 335 

  22 Islamabad near police chowki wali gali 300 

  23 Partap avenue gali no 4(Chheharta) 200 

    6878 

     

2 Jalandhar 1 H.no. 91, bank colony, Mithapur Road near 

P.N.B bank, Jalandhar 

121 

  2 H.no. 84, bank wali gali near shining star 

school, Harbans Nagar, Jalandhar 

75 

  3 H.no. 8, gali no. 5, Ujala nagar,Basti 

sheikh, Jalandhar 

47 

  4 Ward no. 08, opp. Aujla Hospital Mandi 

road,Noormahal 

66 

  5 H.no.113, Near Goal kothi,New Raja 

Garden, Jal 

132 

  6 H.no.116, back Tajfood World, New 

Isharpuri Colony,Mithapur Jal 

141 

    582 

     



3 Ludhiana 1 ST-N018,  B34 HOUSE NO-4813, 

DURGAPURI, LDH 

570 

  2 2520 SANJEEVNI HOSP. HAIBOWAL, 

LDH 

250 

  3 VILL- AKALGARH, CHRUCH ROAD, 

BLOCK SUDHAR, LDH 

2698 

  4 VIVEKANAND VIRDH ASHRAM, 

MODEL TOWN EXT, LDH 

277 

  5 73-A RAJ GURU NAGAR, LUDHIANA — 

  6 GEETA MANDIR ASHRAM, THREEKE, 

LUDHIANA 

— 

  7 407 BASANT AVE. DUGRI ROAD, 

LUDHIANA 

— 

  8 32 MAYA NAGAR, COLLEGE ROAD, 

LUDHIANA 

283 

    4078 

     

4 Patiala 1 Old Mehar Singh Colony, Near Tripuri, 

Patiala. 

43 

  2 Dalima Vihar, Near Gurudwara Sahib, 

Rajpura 

112 

  3 Aman Nagar, Near DMW, Patiala Street 

No 4 . 

43 

  4 New Freinds Enclave, Near Urban Estate, 

Patiala. 

22 

  5 Malwa Enclave, Near Guru Nanak 

Foundation School, Patiala. 

13 

  6 Urban Estate PH-2, Patiala around House 

No. 2317-2421 

67 

  7 Charan Bagh Near Madhu Nursing Home, 

Patiala 

28 

    328 

     

5 Hoshiarpur 1 Ambe Vally 376 

    376 

     

6 Mohali 1 310 badal colony zirakpur 50 

  2 145/L new generation apartment dhakoli 17 

  3 123 tribune colony baltana 69 

    136 

     

7 Fatehgarh sahib 1 CHANDERLOK MGG 95 

  2 SHASHTRI NGR 94 

  3 DALIP NAGAR MGG 90 

  4 SUBHASH NAGAR MGG 95 

  5 CHAKRI MOHALLA BASSI PATHANA 90 

  6 ADARSH NAGAR MGG 95 

  7 DASHMESH NAGAR MGG 95 

  8 VILL SALANI CHK  

    654 

     

8 Ropar 1 Shaheed-E-Azam Bhagat Singh Nagar 

Ropar 

388 



  2 Indra Nagar Nangal 64 

    452 

     

9 Muktsar sahib 1 Govt. Sen. Sec . School, Mandi Harji Ram 

Malout 

50 

  2 Sacred Heart Convent School Malout 70 

  3 Patel nagar malout 400 

  4 Guru nanak nagri ward no 23 malout 450 

  5 Govt. Sen. Sec School VPO malout 50 

  6 Mimit College Malout 150 

  7 Govt. Sen.Sec.School For Girls, Thesil 

Road Malout 

39 

  8 Puda Colony Malout 250 

  9 Govt. High. School Boys, Mandi Harji 

Ram Malout 

0 

  10 Deshmesh Nagar street No 3,5,6 sri 

muktsar sahib 

200 

  11 Main street mohan lal  street N,1 sri 

muktsar sahib 

212 

  12 St.No 1,2,3,Bawa Colony Sri Muktsar 

Sahib 

280 

  13 Ward No 4 Bariwala 250 

  14 near State Bank, Musalman Hadiyan wale 

wali Gali, Mandi Bariwala 

250 

  15 Near Guruduwara Sahib vpo Sarawan 

Bodla 

280 

  16 Kabarwala road, near Seva kendar, and 

Heath Center Backside, Vill. Burj Sidhwan, 

0 

    2931 

     

10 Gurdaspur 1 greater kailash batala 556 

  2 shastri nagar batala 612 

  3 khajoori gate batala 592 

  4 ujagar nagar batala 585 

  5 bath waali gali gsp 190 

  6 jail road gsp 240 

  7 sangal pura road gsp 260 

  8 onkar nagar gsp 130 

  9 islamabad mohalla gsp 250 

  10 geeta bhawan gsp 440 

  11 behrampur road gsp 320 

  12 babowal, gsp 520 

  13 railway colony gsp 160 

  14 baba farid avenue gsp 150 

  15 rulia ram colony gsp 170 

  16 banda bahadur colony gsp 170 

  17 civil lines gsp 130 

  18 new sant nagar gsp 150 

  19 gopal nagar gsp 290 

  20 hathi gate batala 542 

  21 anand vihar colony batala 515 

  22 sekhrian mohalla batala 585 

    7557 



     

11 Ferozepur 1 Model town , Ferozepur city 33 

  2 rikhi colony, ferozepur city 40 

  3 saido k naul , block mamdot 290 

  4 Rose Avenue 78 

  5 Housing Board 90 

  6 Bazar no. 1 FZR Cantt 260 

  7 Bhagel  Singh Wala Block Mamdot 430 

  8 Street no 2 Ferozepur cantt 103 

  9 Basti Guru karam singhwali, block 

Guruharsahai 

110 

  10 Pind saner  

    1434 

     

12 Faridkot 1 Khooh Wali Gali Sadda Pati Jaito 166 

  2 Guru Nanak Colony St.No. 2,5,6 485 

  3 New Cant Road St.No. 2,4,5,6 530 

  4 patel nagar  

  5 Jodiyan chakkiyan kotkapura  

  6 kamal nagar  

    1181 

     

13 Pathankot 1 Ramleela Ground 39 

  2 Basant Colony 68 

    107 

     

14 Bathinda 1 Street No 7, Ajit Road, Bathinda 100 

  2 Street No 3, Nai Basti, Bathinda 193 

    293 

     

15 Kapurthala 1 Gali No. 07, Guru Harkrishan Nagar, 

Phagwara 

250 

  2 Type 4 RCF Complex, Kapurthala 80 

  3 VPO Dandhal CHC Kala Sanghian 50 

  4 Ranjit Avenue, Kapurthala 50 

  5 Gali No.3 Bhagatpura, Phagwara 500 

  6 Chahal Nagar Gali No. 1 & 2, Phagwara 200 

    1130 

     

16 Tarn taram 1 Garden colony 610 

    610 

     

17 Mansa 1 WARD NO. 21 D.A.V. SCHOOL WALI 

GALI MANSA 

85 

  2 DALWIR MC WALI GALI OPPOSITE 

BAL BHAWAN NEW COURT ROAD 

MANSA 

150 

  3 MANSA KHURD, NEW COURT ROAD 108 

  4 GANGA OIL MILL STREET NO. 3, 

MANSA 

240 

    583 

     



18 SBS nagar 1 Vil- Punnu Mazara 16 

  2 VILLAGE BHARO MAJARA 219 

    235 

     

19 Sangrur 1 Kuahrian Block 80 

  2 narendra colony malerkotla 450 

    530 

     

20 Barnala 1 Village Mehta eara Darjia wala mohala 350 

    350 

     

21 Fazilika 1 Amar Colony Fazilka 124 

  2 Vairo ke 295 

    419 

     

 GRAND TOTAL  134 30844 

 



 
  



 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

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

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

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

 

SOCIAL MEDIA REPORT (COVID) FOR MAY 04, 2021 
(From 2:00 PM 03/05/2021 to 2:00 PM 04/05/2021) 

 

1. Government of Punjab & CMO 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 #ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਿਾੜ। 

... 
Dr. K.K. Talwar sharing information on how the #COVIDvaccination works. 
https://www.facebook.com/watch/?v=192396212721952  

2 ਮ ੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ ਸਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿੁੱਚ ਇਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁੱਧਰੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ 

ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਵਿਖੇ ਇਕ ਐਲ.ਐਮ.ਓ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਤ ਰੰਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਸਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵਿੁੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਬਹ ਤ ਗੰਭੀਰ ਹ ੈਇਸ ਲਈ 

ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਨ ੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਸੰਭਾਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੁੱਚ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

. 
In a high-level meeting chaired by the Chief Secretary, Ms Vini Mahajan, it was decided 
that a LMO storage tank will be set up at Government Medical College (GMC), Amritsar. 
“As the levels of availability of medical oxygen in Amritsar remain critical, the work of 
operationalising the storage tank shall be carried out at a war footing level and 
accomplished within minimum possible time,” revealed Ms Mahajan. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834086106887494/  

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਅੁੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਵਖਆ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੁੱਚ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਤ ਰੰਤ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ ਬੇ 

ਕੋਲ ਵਸਰਫ 15 ਟੈਂਕਰ ਹੀ ਉਪਲੁੱਬਧ ਹਨ ਅਤ ੇਕੁੱਲਹ  ਤੁੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ।ੈ ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਵਗਣਤੀ ਦ ਸਰੇ 

ਸ ਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਵਜੁੱਠਣ ਲਈ ਬਹ ਤ ਘੁੱਟ ਹ।ੈ 

. 
Chief Minister Captain Amarinder Singh appealed to the Centre for more Oxygen tankers 
to be made available to the state. The Chief Minister, at the Covid review meeting, said the 
state urgently need more tankers, as it currently had only 15 at its disposal, with two more 
likely to come in by tomorrow. These, he said, were not enough to handle the requirement 
for transporting the Oxygen supplies coming in from other states. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834033626892742/  

4 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਕ ਉਹ ਮ ਕੰਮਲ ਤੇ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁੱਕ ਵਿੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸ ਬੇ ਵਿੁੱਚ ਲਗਾਈਆਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨ ੰ ਵਚਤਾਿਨੀ ਵਦੰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜੇਕਰ ਸਵਥਤੀ ਵਿੁੱਚ 

ਸ ਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਾਂ ਮ ਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹੋਣਾ ਪਿੇਗਾ। 

. 
CM Captain Amarinder Singh made it clear that he was not in favour of a complete and 
harsh lockdown and warned people against laxity in adherence to the curbs imposed and 

http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release%20
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa%20
http://diprpunjab.gov.in/?q=hi/press-releaseh
https://www.facebook.com/watch/?v=192396212721952
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834086106887494/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834033626892742/


said if the situation did not improve he would be forced to consider a total lockdown. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834002336895871/  

5 ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਿੁੱਲੋਂ  18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ 

3.30 ਲੁੱਖ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਵਮਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਹ ਕਮ ਵਦੁੱਤੇ ਹਨ ਵਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ ਰਾਕਾਾਂ 

ਸਵਹ-ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਖਿੀਆਾਂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਿਰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 

ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੁੱਚ ਆਉਂਦ ੇਕਾਵਮਆਾਂ ਅਤੇ ਮ ਲਾਜਮਾਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ। 

... 
With the state getting an allocation of only 3.30 lakh vaccines for the 18+ category from 
the Serum Institute of India for the month of May, Chief Minister Captain Amarinder Singh 
ordered 70% of the doses to be reserved for individuals with co-morbidities, and the 
remaining 30% to high-risk category of employees and workers in this age group. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2833983630231075/  

6 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਅੁੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਸ ਬੇ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ (ਐਕਰੀਡੇਵਟਡ) ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 

ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ #ਕੋਵਿਡ ਵਿਰ ੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਯੋਵਧਆਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸ ਬੇ ਵਿਚ ਵਬਜਲੀ 

ਵਨਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ੰ ਿੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਉਚ ਪੁੱਧਰੀ 

ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮ ਲਾਜ਼ਮ ਪਵਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣ 

ਸਣੇ ਉਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਿਰਕਰ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ।   

... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh announced all accredited and yellow card 
journalists in the state to be included in the list of frontline warriors in the fight against 
#COVID. All Power Corporation employees in the state have also been brought into the 
ambit of frontline workers. These employees, along with the journalists, will now be eligible 
for all benefits, including priority vaccination, that frontline workers are entitled to from the 
state government, said the Chief Minister at a high-level COVID review meeting. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2833948540234584/  

7 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੁੱਟਾਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲ  ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੁੱਚ 

ਰਵਹ ਰਹੇ #ਕੋਵਿਡ-19 ਪੌਜਵਟਿ ਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਤ ਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦ ਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਾਂ। 

#ਮਿਸ਼ਨਫਮਿਹ 

... 
Punjab Government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh has been providing 
immediate relief to the home isolated COVID-19 positive needy persons by distributing 
ration kits. 
We are in this together! #MissionFateh #PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/watch/?v=771067167179941  

 

TWITTER 

 

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

1 #ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਿਾੜ। 

... 
Dr. K.K. Talwar sharing information on how the #COVIDvaccination works. 
https://t.co/19VCkhDgvm  

2 In a high-level meeting chaired by @CsPunjab Ms Vini Mahajan it was decided to setup a 
LMO storage tank at Government Medical College, Amritsar, as the levels of availability of 
medical oxygen in Amritsar remains critical. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389239895000895492?s=19  

https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834002336895871/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2833983630231075/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2833948540234584/
https://www.facebook.com/watch/?v=771067167179941
https://t.co/19VCkhDgvm
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389239895000895492?s=19


3 CM @Capt_Amarinder Singh made it clear that he was not in favour of a complete and 
harsh lockdown and warned people against laxity in adherence to the curbs imposed and 
said if the situation did not improve he would be forced to consider a total lockdown. 
https://t.co/S3gGtabmKv  

4 CM @Capt_Amarinder Singh made it clear that he was not in favour of a complete and 
harsh lockdown and warned people against laxity in adherence to the curbs imposed and 
said if the situation did not improve he would be forced to consider a total lockdown. 
https://t.co/S3gGtabmKv 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389199875821039616?s=19  

5 Chief Minister @capt_amarinder Singh appealed to the Centre for more #Oxygen tankers 
to be made available to the state, which did not have enough tankers to transport the 
critical commodity for saving lives of seriously ill #COVID patients. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389195867060457476?s=19  

6 With only 3.30 lakh allocation for 18+ in May, Chief Minister @capt_amarinder Singh 
orders 70% doses to be used for co-morbid individuals. 30% doses kept for high-risk 
categories of govt employees, construction workers, teachers & other govt/pvt staff. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389194224143192069?s=19  

7 Chief Minister @capt_amarinder Singh announced all accredited & yellow card journalists 
in the state to be included in the list of frontline warriors in fight against #COVID. All Power 
Corporation employees in the state have also been brought into the ambit of frontline 
workers. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389188865882091521?s=19  

8 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh has been providing 
immediate relief to the home isolated COVID-19 positive needy persons by distributing 
ration kits. We are in this together! #MissionFateh 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/u5fY2bwIXi  

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਡਾਕਟਰ ਕ.ੇਕ.ੇ ਤਲਿਾੜ। 

... 
Dr. K.K. Talwar sharing information on how the #COVIDvaccination works. 
https://www.instagram.com/tv/COcJEJMJ2wv/?igshid=1d5d4igszjwb4  

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 How COVID Vaccine works? 
https://youtu.be/SUc7o0qXuI0  

 

Blog 

 

S.N. Post with link 

1 ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦ ੇਪੱਖ ਵ ੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਵਿਤੀ ਵ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ  ੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ 

https://t.co/S3gGtabmKv
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389199875821039616?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389195867060457476?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389194224143192069?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389188865882091521?s=19
https://t.co/u5fY2bwIXi
https://www.instagram.com/tv/COcJEJMJ2wv/?igshid=1d5d4igszjwb4
https://youtu.be/SUc7o0qXuI0


‘ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
https://wp.me/p5V6YZ-2IF  
NOT IN FAVOUR OF TOTAL LOCKDOWN BUT WILL CONSIDER HARSH MEASURES 
IF SITUATION DOESN’T IMPROVE, SAYS PUNJAB CM 
https://wp.me/p5V6YZ-2Iu  

2 ਸੂਬੇ ਵ ੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ 3.30 ਲੱਖ  ੈਕਸੀਨ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ  ੱਲੋਂ  
70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਵਹ-ਵਬਮਾਰੀ  ਾਵਲਆਂ ਲਈ  ਰਤਣ ਦ ੇਹੁਕਮ 

https://wp.me/p5V6YZ-2IA  
With only 3.30 lakh allocation for 18+ in May, Punjab CM orders 70% doses to be 
used for co-morbid individuals 
https://wp.me/p5V6YZ-2Iq  

 

 

2. Amritsar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 700 ਵ ਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/322651762534167  

2 ਵਜਲੇ ਵ ੱਚ ਅੱਜ 2454 ਵਸਹਤ ਕਾਵਮਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/322651762534167  

3 ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇ ੱਧ ਰਹੇ ਪਰਭਾ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ 
ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/322624665870210  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 700 ਵ ਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389203389813198849  

2 ਵਜਲੇ ਵ ੱਚ ਅੱਜ 2454 ਵਸਹਤ ਕਾਵਮਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389203366459240451   

3 ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇ ੱਧ ਰਹੇ ਪਰਭਾ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ 
ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389187960621256709  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 700 ਵ ਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

https://wp.me/p5V6YZ-2IF
https://wp.me/p5V6YZ-2Iu
https://wp.me/p5V6YZ-2IA
https://wp.me/p5V6YZ-2Iq
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/322651762534167
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/322651762534167
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/322624665870210
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389203389813198849
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389203366459240451
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389187960621256709


2 ਵਜਲੇ ਵ ੱਚ ਅੱਜ 2454 ਵਸਹਤ ਕਾਵਮਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 

3 ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇ ੱਧ ਰਹੇ ਪਰਭਾ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ 
ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

 

3. Barnala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵ ਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲ ਾੜ 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=192396212721952 
 

2 ਸ ਬ ੇਨ ੰ ਮਈ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇਸੰਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਿੁੱਲੋਂ  18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ 

3.30 ਲੁੱਖ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਵਮਲਣ ਦ ੇਮੁੱਦਨੇਜਰ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸਘੰ ਨੇ ਹ ਕਮ ਵਦੁੱਤ ੇਹਨ ਵਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ ਰਾਕਾਾਂ 

ਸਵਹ-ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਖਿੀਆਾਂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਜਾਣ ਤ ੇਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ੇਉਮਰ ਿਰਗ ਦ ੇਉੱਚ ਜਖੋਮ 

ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੁੱਚ ਆਉਂਦ ੇਕਾਵਮਆਾਂ ਅਤ ੇਮ ਲਾਜਮਾਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ। 

 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/667128490744843/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵ ਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲ ਾੜ 

 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389454914930323457?s=1001 
 

2 ਸ ਬ ੇਨ ੰ ਮਈ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇਸੰਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਿੁੱਲੋਂ  18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ 

3.30 ਲੁੱਖ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਵਮਲਣ ਦ ੇਮੁੱਦਨੇਜਰ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸਘੰ ਨੇ ਹ ਕਮ ਵਦੁੱਤ ੇਹਨ ਵਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ ਰਾਕਾਾਂ 

ਸਵਹ-ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਖਿੀਆਾਂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਜਾਣ ਤ ੇਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ੇਉਮਰ ਿਰਗ ਦ ੇਉੱਚ ਜਖੋਮ 

ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੁੱਚ ਆਉਂਦ ੇਕਾਵਮਆਾਂ ਅਤ ੇਮ ਲਾਜਮਾਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ। 

 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389194224143192069?s=1001 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 #ਕੋਵ ਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲ ਾੜ 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=192396212721952
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/667128490744843/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389454914930323457?s=1001
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389194224143192069?s=1001


2 ਸ ਬ ੇਨ ੰ ਮਈ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇਸੰਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਿੁੱਲੋਂ  18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ 

3.30 ਲੁੱਖ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਵਮਲਣ ਦ ੇਮੁੱਦਨੇਜਰ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸਘੰ ਨੇ ਹ ਕਮ ਵਦੁੱਤ ੇਹਨ ਵਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ ਰਾਕਾਾਂ 

ਸਵਹ-ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਖਿੀਆਾਂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਜਾਣ ਤ ੇਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ੇਉਮਰ ਿਰਗ ਦ ੇਉੱਚ ਜਖੋਮ 

ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੁੱਚ ਆਉਂਦ ੇਕਾਵਮਆਾਂ ਅਤ ੇਮ ਲਾਜਮਾਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ। 

 

 

4. Batala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਕੋਵ ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਿਾਪਤ 

01874-221966, 01874-502863 , 85589-42110 ਤ ੇ9780002601 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਸੰਪਰਕ 

  

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/962840551138689  

2 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ  ੱਲੋਂ  ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਪੰਡਾਂ ਵ ੱਚ ਕੋਵ ਡ ਟੈਸਵਟੰਗ  ਧਾਉਣ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ 

ਘਰੇਲ ੂਇਕਾਂਤ ਾਸ  ਾਲੇ ਹਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ੇ ਕਰੋਨਾ ਫਵਤਹ ਵਕੱਟ 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/962840144472063  
 

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਕੋਵ ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਿਾਪਤ 

01874-221966, 01874-502863 , 85589-42110 ਤ ੇ9780002601 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਸੰਪਰਕ 

 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1389164905480167431  

2 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ  ੱਲੋਂ  ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਪੰਡਾਂ ਵ ੱਚ ਕੋਵ ਡ ਟੈਸਵਟੰਗ  ਧਾਉਣ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ 

ਘਰੇਲ ੂਇਕਾਂਤ ਾਸ  ਾਲੇ ਹਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ੇ ਕਰੋਨਾ ਫਵਤਹ ਵਕੱਟ 

 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1389164731341021186  

3  

 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/962840551138689
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/962840144472063
https://twitter.com/adpro_batala/status/1389164905480167431
https://twitter.com/adpro_batala/status/1389164731341021186


WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਕੋਵ ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਿਾਪਤ 

01874-221966, 01874-502863 , 85589-42110 ਤ ੇ9780002601 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਸੰਪਰਕ 

 

2 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ  ੱਲੋਂ  ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਪੰਡਾਂ ਵ ੱਚ ਕੋਵ ਡ ਟੈਸਵਟੰਗ  ਧਾਉਣ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ 

ਘਰੇਲ ੂਇਕਾਂਤ ਾਸ  ਾਲੇ ਹਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ੇ ਕਰੋਨਾ ਫਵਤਹ ਵਕੱਟ 

 

3  

 

5. Bathinda 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ 

110680 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਗ ਾਈ ਕਰੋਨਾ  ੈਕਸੀਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541625256131543/ 

2 ਪਰਾਈ ੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੰੂ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ :- ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਲੈ ਲ 2 ਦ ੇ767 ਅਤੇ ਲੈ ਲ 3 ਦ ੇ177 ਬੈੈੱਡ ਵਤਆਰ ਰੱਖਣ ਦ ੇਪਾਬੰਦ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541597289467673/ 

3 ਬੀਤੇ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 1807 ਦ ੇਲਏ ਸੈਂਪਲ ਤੇ 2561 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਕਰੋਨਾ  ੈਕਵਸਨ : ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541568302803905/ 

4 ਬੀਤੇ 24 ਘੰਵਟਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 13 ਦੀ ਮੌਤ, 623 ਨ ੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ 585 ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541567069470695/ 

5 ਬਵ ੰਡਾ ਵਜਲੇ ਵ ਚ ਨ ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਵ ਚ ਕੇ ਲ 2 ਵ ਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫਰ 

10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਦਾ ਇਕੱ  ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ 
ਧਾਰਵਮਕ ਅਸਿਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541565976137471/  

6 Corona Daily Update 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541625256131543/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541597289467673/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541568302803905/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541567069470695/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541565976137471/


https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541547502805985/  

7 ਕੋਵ ਡ-19 

ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਕਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਗਵਟ  ਵਰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ੇਗੀ ਐਟਂਰੀ 

ਘਰਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਆਕਸ਼ੀਜਨ ਵਸਲੰਡਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541451742815561/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Corona Daily Update 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389184029690253319?s=20  

2 ਬੀਤੇ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 1807 ਦ ੇਲਏ ਸੈਂਪਲ ਤੇ 2561 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲਗਾਈ ਕਰੋਨਾ  ੈਕਵਸਨ : ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

  

24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ 697 ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਪ ਵਲਸ ਨਾਵਕਆਾਂ ਦ ਆਰਾ, 571 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤ ੇ539 ਪਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਸੈਂਪਲ 

ਲਏ ਗਏ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389188001410912261?s=20  

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸ਼ਰੀਵਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱਵਸਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 110680 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨੋਾ ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾ ਚ ੁੱਕ ੇ

ਹਨ।  ਇਨਾਾਂ ਵਿੁੱਚ 12216 ਹਲੈਥ ਿਰਕਰਜ਼, 24146 ਫਰਟੰ ਲਾਇਨ ਿਰਕਰਜ਼, 45 ਤੋਂ 60 ਤੁੱਕ 30716 ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ  ੰਅਤ ੇ

ਇਸ ੇਤਰਾਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧਰੇ ੇਉਮਰ ਦ ੇ25127 ਬਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਨ ੰ ਪਵਹਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389188417066455040?s=20  

4 ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕਾਰ,ਟੈਕਸੀ ਵ ਚ ਕੇ ਲ 2 ਵ ਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫਰ 

 

10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਦਾ ਇਕੱ  ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389192323691520000?s=20  

5 ਧਾਰਵਮਕ ਅਸਿਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389192361129902080?s=20  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 

Instagram 

 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541547502805985/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2541451742815561/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389184029690253319?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389188001410912261?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389188417066455040?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389192323691520000?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389192361129902080?s=20


S.N. Post with link 

1 Corona Daily Update 
https://www.instagram.com/p/COaN2hFMxQe/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਵਜਲੇ ਵ ਚ ਨ ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਵ ਚ ਕੇ ਲ 2 ਵ ਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫਰ 

10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਦਾ ਇਕੱ  ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ 
ਧਾਰਵਮਕ ਅਸਿਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 

https://www.instagram.com/p/COb6RRZMxK0/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

6. Faridkot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ  ਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2828444387418530/ 

 
 

2 - ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵੁਲਸ ਵ ਭਾਗ ਵ ੱਚ ਪਬਵਲਕ ਡੀਵਲੰਗ ਨੰੂ ਸੀਮਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ- ਸ ਰਨਦੀਪ ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2828485230747779/ 

 
 

3 ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.  ੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ੇਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2828485467414422/ 

 

4 ਕੋਵ ਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜਲਹੇ  ਾਸਤੇ 27 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗ ਨ-ਸੇਤੀਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2828562990740003&id=19407
55456187432 

 

 

TWITTER 

 

https://www.instagram.com/p/COaN2hFMxQe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COb6RRZMxK0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2828444387418530/
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2828485230747779/
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2828485467414422/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2828562990740003&id=1940755456187432
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2828562990740003&id=1940755456187432


S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ  ਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389171930213748739?s=20 

 

2 - ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵੁਲਸ ਵ ਭਾਗ ਵ ੱਚ ਪਬਵਲਕ ਡੀਵਲੰਗ ਨੰੂ ਸੀਮਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ- ਸ ਰਨਦੀਪ ਵਸੰਘ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389172741413109762?s=20 

 

3 ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.  ੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ੇਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389173559814017025?s=20 

 

4 ਕੋਵ ਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜਲਹੇ  ਾਸਤੇ 27 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗ ਨ-ਸੇਤੀਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389216704778018816?s=20 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ  ਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ 

 

2 - ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵੁਲਸ ਵ ਭਾਗ ਵ ੱਚ ਪਬਵਲਕ ਡੀਵਲੰਗ ਨੰੂ ਸੀਮਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ- ਸ ਰਨਦੀਪ ਵਸੰਘ 

 
 

3 ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.  ੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ੇਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

4 ਕੋਵ ਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜਲਹੇ  ਾਸਤੇ 27 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗ ਨ-ਸੇਤੀਆ 

 

 

7. Fazilka 
FACEBOOK 

 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389171930213748739?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389172741413109762?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389173559814017025?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389216704778018816?s=20


S.N. Post with link 

1 Total case: 8576 
Active case: 2281 
Death:157 
Discharged: 6138 (on the day 159 patient discharge) 
On the day positive case:-  307 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920442248283677/?sfnsn=wiw
spmo  

2 ਦਫਤਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ 
ਸਾਰੀਆ ਂਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆ ਂਬੰਦ 

ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਨੈਗੇਵਟ  ਕੋਵ ਡ ਵਰਪੋਰਟ ਜਾਂ  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ 

ਵਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ ਹੋ ੇਗੀ ਕਾਰ ਾਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920367738291128/?sfnsn=w

iwspmo  

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

ਸੈਂਪਵਲੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਹੋਮ ਆਈਸਲੇਸ਼ਨ ਆਵਦ ਦੀਆਂ ਗ ਤ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920414191619816/?sfn
sn=wiwspmo  

  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Total case: 8576 
Active case: 2281 
Death:157 
Discharged: 6138 (on the day 159 patient discharge) 
On the day positive case:-  307 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1389227963887996931?s=20  

2 ਦਫਤਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ 
ਸਾਰੀਆ ਂਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆ ਂਬੰਦ 

ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਨੈਗੇਵਟ  ਕੋਵ ਡ ਵਰਪੋਰਟ ਜਾਂ  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ 

ਵਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ ਹੋ ੇਗੀ ਕਾਰ ਾਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1389432947825016834?s=20  

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

ਸੈਂਪਵਲੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਹੋਮ ਆਈਸਲੇਸ਼ਨ ਆਵਦ ਦੀਆਂ ਗ ਤ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1389433032273108999?s=20  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920442248283677/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920442248283677/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920367738291128/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920367738291128/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920414191619816/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2920414191619816/?sfnsn=wiwspmo
https://twitter.com/DproFazilka/status/1389227963887996931?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1389432947825016834?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1389433032273108999?s=20


 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Total case: 8576 
Active case: 2281 
Death:157 
Discharged: 6138 (on the day 159 patient discharge) 
On the day positive case:-  307 
 

2 ਦਫਤਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ 
ਸਾਰੀਆ ਂਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆ ਂਬੰਦ 

ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਨੈਗੇਵਟ  ਕੋਵ ਡ ਵਰਪੋਰਟ ਜਾਂ  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ 

ਵਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ ਹੋ ੇਗੀ ਕਾਰ ਾਈ 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

ਸੈਂਪਵਲੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਹੋਮ ਆਈਸਲੇਸ਼ਨ ਆਵਦ ਦੀਆਂ ਗ ਤ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ 
 

8. Gurdaspur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 1561 ਵ ਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

 
https://www.facebook.com/GurdaspurDPRO/posts/261003112378976 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 1561 ਵ ਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1389487260966350849?s=20 

  

2  

3  

 

WhatsApp 

 



S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 1561 ਵ ਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

 

2 Gurdaspur corona update 

3  

 

9.  Hoshiarpur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Covid-19 Availability of Beds in Hoshiarpur Hospitals 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/948817292588095/ 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Covid-19 Availability of Beds in Hoshiarpur Hospitals 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1389162894760103936?s=19 

 

 

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Covid-19 Availability of Beds in Hoshiarpur Hospitals 

2  

3  

 

10. Jalandhar 
 

 

WhatsApp 

 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/948817292588095/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1389162894760103936?s=19


S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ੱਲੋਂ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵ ੱਚ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

 

 

11. Mansa 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਸਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ, ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਵਜੰਦਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਡੀਪੀਆਰਓ ਮਾਨਸਾ ਦ ੇਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲਾਈ   
https://www.facebook.com/watch/live/?v=544352093261404&ref=watch_p
ermalink 
 

2 
ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ 

ਸੂਬੇ ਵ ੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵ ਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਵਸਰਫ਼ 3.30 ਲੱਖ  ੈਕਸੀਨ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 
ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ  ੱਲੋਂ  70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਵਹ-ਵਬਮਾਰੀ  ਾਵਲਆ ਂਲਈ  ਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 

30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਸਾਰੀ  ਰਕਰਾਂ, ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਵਨੈੱਜੀ 
ਅਮਲੇ  ਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ ੀਆ ਂ

ਅੱਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 6 ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਪਰਭਾਵ ਤ ਵਜ਼ਵਲਆ ਂਤ ੇ30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ 
ਪਰਭਾਵ ਤ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣਗੀਆਂ 

45 ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵ ਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ ਵਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕ ੁ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚਾਲ ੂ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996536345625 
 

3 ਕੋਵ ਡ ਸਮੀਵਖਆ - 4 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ  ੱਲੋਂ   ੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996919678920 
 

4 ਰਾਤ ਦ ੇਕਰਵਫਊ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ  ੰਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਡੰਾਾਂ ਅਦੰਰ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰ ੇਲਗਾਉਣ 

ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ। 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841726361106 
 

5 ਕਰਵਫਊ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿਾਾਂਗ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿਰੇ ੇ5 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਹਿੋਗੇਾ। ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਕਰਵਫਊ ਸ਼ ੁੱਕਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮ 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=544352093261404&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=544352093261404&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996536345625
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996919678920
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841726361106


6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਮੋਿਾਰ ਸਿਰੇ 5 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਹਿੋਗੇਾ। ਕਰਵਫਊ ਦਰੌਾਨ ਕਈੋ ਿੀ ਿਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲੇਗਾ। ਕਿੇਲ ਮਡੈੀਕਲ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨ  ੰਛਟੋ ਹਿੋਗੇੀ। 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841139694498 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh has been 

providing immediate relief to the home isolated COVID-19 positive needy 

persons by distributing ration kits. 

We are in this together! 

#MissionFateh 

#PunjabFightsCorona 
(retweet) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389160824355184645 
 

2 ਡਾ. ਕ.ੇ ਕੇ. ਤਲ ਾੜ ਵਰਮੇਡਸੀਵ ਰ ਦ ਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ #ਕੋਵ ਡ ਵਰਕਿਰੀ ਵਿੁੱਚ ਇਸ ਦੀ 

ਉਪਯਗੋਤਾ ਸਬੰਧੰੀ ਇਕ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਦਦੰ ੇਹਏੋ। 

... 

Dr. K. K. Talwar replying to a query regarding availability of #Remdesivir 

medicine and its usefulness in #COVID recovery. 

(retweet) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389136016276037634 

 

3 On #WorldPressFreedomDay 

, the Punjab Government led by Chief Minister @Capt_Amarinder Singh 

acknowledge the vital role played by the fourth pillar of democracy - the Press - 

in creating a democratic culture in India, and reiterates its commitment to ensure 

the freedom of press. 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389078181890596864 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਸਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ, ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਵਜੰਦਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਡੀਪੀਆਰਓ ਮਾਨਸਾ ਦ ੇਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲਾਈ   
https://www.facebook.com/watch/live/?v=544352093261404&ref=watch_p
ermalink 
 

2 
ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841139694498
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389160824355184645
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Remdesivir?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Remdesivir?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389136016276037634
https://twitter.com/hashtag/WorldPressFreedomDay?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WorldPressFreedomDay?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389078181890596864
https://www.facebook.com/watch/live/?v=544352093261404&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=544352093261404&ref=watch_permalink


ਸੂਬੇ ਵ ੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵ ਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਵਸਰਫ਼ 3.30 ਲੱਖ  ੈਕਸੀਨ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 
ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ  ੱਲੋਂ  70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਵਹ-ਵਬਮਾਰੀ  ਾਵਲਆ ਂਲਈ  ਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 

30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਸਾਰੀ  ਰਕਰਾਂ, ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਵਨੈੱਜੀ 
ਅਮਲੇ  ਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ ੀਆ ਂ

ਅੱਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 6 ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਪਰਭਾਵ ਤ ਵਜ਼ਵਲਆ ਂਤ ੇ30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ 
ਪਰਭਾਵ ਤ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣਗੀਆਂ 

45 ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਵ ਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ ਵਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕ ੁ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚਾਲ ੂ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996536345625 
 

3 ਕੋਵ ਡ ਸਮੀਵਖਆ - 4 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ  ੱਲੋਂ   ੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996919678920 
 

 ਰਾਤ ਦ ੇਕਰਵਫਊ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ  ੰਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਡੰਾਾਂ ਅਦੰਰ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰ ੇਲਗਾਉਣ 

ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ। 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841726361106 
 

 ਕਰਵਫਊ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿਾਾਂਗ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿਰੇ ੇ5 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਹਿੋਗੇਾ। ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਕਰਵਫਊ ਸ਼ ੁੱਕਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮ 

6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਮੋਿਾਰ ਸਿਰੇ 5 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਹਿੋਗੇਾ। ਕਰਵਫਊ ਦਰੌਾਨ ਕਈੋ ਿੀ ਿਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲੇਗਾ। ਕਿੇਲ ਮਡੈੀਕਲ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨ  ੰਛਟੋ ਹਿੋਗੇੀ। 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841139694498 
 

 

 

 

12. Moga 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਮੋਗਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇ969 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇ

ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਸ਼ਨ  ੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਵਬੰਨ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962189917254636 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996536345625
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910996919678920
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841726361106
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/910841139694498
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962189917254636


2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਵਹਲੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵ ੱਚ ਲਗਾਈਆ ਂਹੋਰ 
 ਾਧ ੂਪਾਬੰਦੀਆ ਂ

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962194143920880 
 

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਮੋਗਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇ969 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇ

ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਸ਼ਨ  ੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਵਬੰਨ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਵਹਲੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵ ੱਚ ਲਗਾਈਆ ਂਹੋਰ 
 ਾਧ ੂਪਾਬੰਦੀਆ ਂ

 

3  

 

 

 

 

 

 

13. Patiala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਈਏ ਵਨੈੱਤ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਪਾਈਏ ਵਜੱਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1506813359659173/ 
 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962194143920880
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1506813359659173/


2 ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਵਤੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲੇ ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ। 

https://www.facebook.com/watch/?v=1177437202709878 
 

3 481 ਕੋਵ ਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ 
1060 ਨੇ ਲਗ ਾਈ ਕੋਵ ਡ  ੈਕਸੀਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1506763982997444/ 
 

4 Coronavirus (COVID-19) Information Center 
https://www.facebook.com/watch/?v=900288787490204 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 An initiative by District Adminstration, Patiala #ਰਾਵਜੰਦਰਾ #covid19 #MissionFateh 

#NightCurfew #PunjabFightsCorona  

watch full video https://fb.watch/5fPHfVnO7Q/ 

@CsPunjab @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1389239597486415876?s=08 
 

2 Important Information Regarding COVID Helpline and other Services in Patiala By 

District Administration. 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1389222160242147333?s=08 

 

3 #COVID19 #Patiala #COVIDVaccination  

#MissionFateh  #PunjabFightsCorona #Unite2FightCorona  

 ੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 4 ਮਈ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸੰਸਿਾਂ ਾਂ ਚ ਟੀਕ ੇਨਹੀ ਲਗਣਗੇ, 

#Isolation ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਵਤੰਦਰ ਵਸੰਘ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1389214303450898432?s=08 

 

4 #COVID19 481new cases in #Patiala, 10 #deaths  2,21,430 ਨੇ ਲਗ ਾਈ 

#COVIDVaccination  

#MissionFateh 412  ੀਕ #PunjabFightsCorona #Unite2FightCorona  

 ੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 4 ਮਈ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸੰਸਿਾਂ ਾਂ ਚ ਟੀਕ ੇਨਹੀ ਲਗਣਗੇ, 

#Isolation ਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਸਾਹ, ਹੱਿ ਪੈਰ ਨੀਲੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ- ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1389213585096601603?s=08 

 

 

WhatsApp 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1177437202709878
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1506763982997444/
https://www.facebook.com/watch/?v=900288787490204
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%9C%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A6%E0%A8%B0%E0%A8%BE?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%9C%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A6%E0%A8%B0%E0%A8%BE?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NightCurfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NightCurfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NightCurfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://t.co/U5GFHy01Y5?amp=1
https://t.co/U5GFHy01Y5?amp=1
https://t.co/U5GFHy01Y5?amp=1
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1389239597486415876?s=08
https://twitter.com/DproPatiala/status/1389222160242147333?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVIDVaccination?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Unite2FightCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Unite2FightCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Isolation?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Isolation?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Isolation?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1389214303450898432?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/deaths?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/deaths?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVIDVaccination?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVIDVaccination?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVIDVaccination?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Unite2FightCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Unite2FightCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Isolation?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Isolation?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Isolation?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1389213585096601603?s=08


S.N. TEXT 

1 ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਈਏ ਵਨੈੱਤ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਪਾਈਏ ਵਜੱਤ    (Photo) 

2 ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਵਤੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲੇ ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ।   (Video) 

3 481 ਕੋਵ ਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ 
1060 ਨੇ ਲਗ ਾਈ ਕੋਵ ਡ  ੈਕਸੀਨ    (Press Note) 

4 Coronavirus (COVID-19) Information Center  (Video) 

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 Important Information Regarding COVID Helpline and other related Services in 

Patiala By District Administration. 

https://www.instagram.com/p/COak0ZUhQ9F/?igshid=1qyshfg7q5fy5 

 

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 Regarding COVID Helpline and other related Services in Patiala By District 

Administration. 

https://youtu.be/BQA81OGzs2U 

 

 

14. Pathankot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵ ਧਾ ਲਈ ਸਿਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/741118873183703  

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵ ਧਾ ਲਈ ਸਿਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 

https://www.instagram.com/p/COak0ZUhQ9F/?igshid=1qyshfg7q5fy5
https://youtu.be/BQA81OGzs2U
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/741118873183703
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/741118873183703


https://twitter.com/dpropathankot/status/1389519314697474050?s=20  

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵ ਧਾ ਲਈ ਸਿਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 

2  

3  

 

15. Sangrur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਵ ੱਚ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲੋਕ- ਡਾ. ਤੇਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ 

*ਬਲਾਕ ਕੌਹਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਸਹਤ ਟੀਮਾਂ  ੱਲੋਂ  ਸੈਂਵਪਗ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/294082
7109496210/?app=fbl  

2 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ਼ਸਟਰੇਟ  ੱਲੋਂ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ’ਚ ਨ ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 

*ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ 

ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*4 ਪਹੀਆਂ  ਾਹਨਾਂ ’ਚ 2 ਵ ਅਕਤੀ, ਦ ੋਪਹੀਆਂ  ਾਹਨ ’ਤੇ ਕੇ ਲ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਸ ਾਰੀ 

*10 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਇਕੱ  ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ੇਗੀ ਰੋਕ 

*ਧਾਰਵਮਕ ਸਿਾਨ ਸ਼ਾਮ 6  ਜਹੇ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ 

*ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਿਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/294082
7586162829/?app=fbl  

https://twitter.com/dpropathankot/status/1389519314697474050?s=20
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2940827109496210/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2940827109496210/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2940827586162829/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2940827586162829/?app=fbl


3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਵ ੱਚ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲੋਕ- ਡਾ. ਤੇਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ 

*ਬਲਾਕ ਕੌਹਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਸਹਤ ਟੀਮਾਂ  ੱਲੋਂ  ਸੈਂਵਪਗ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/138944363803217920
5?s=20  

  

 

2 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ਼ਸਟਰੇਟ  ੱਲੋਂ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ’ਚ ਨ ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 

*ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ 

ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*4 ਪਹੀਆਂ  ਾਹਨਾਂ ’ਚ 2 ਵ ਅਕਤੀ, ਦ ੋਪਹੀਆਂ  ਾਹਨ ’ਤੇ ਕੇ ਲ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਸ ਾਰੀ 

*10 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਇਕੱ  ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ੇਗੀ ਰੋਕ 

*ਧਾਰਵਮਕ ਸਿਾਨ ਸ਼ਾਮ 6  ਜਹੇ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ 

*ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਿਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/138944397141634662
6?s=20  

 

 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1389443638032179205?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1389443638032179205?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1389443971416346626?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1389443971416346626?s=20


1 

ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਵ ੱਚ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲੋਕ- ਡਾ. ਤੇਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ 

*ਬਲਾਕ ਕੌਹਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਸਹਤ ਟੀਮਾਂ  ੱਲੋਂ  ਸੈਂਵਪਗ ਜਾਰੀ 

 

2 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ਼ਸਟਰੇਟ  ੱਲੋਂ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ’ਚ ਨ ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 

*ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ 

ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*4 ਪਹੀਆਂ  ਾਹਨਾਂ ’ਚ 2 ਵ ਅਕਤੀ, ਦ ੋਪਹੀਆਂ  ਾਹਨ ’ਤੇ ਕੇ ਲ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਸ ਾਰੀ 

*10 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਇਕੱ  ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ੇਗੀ ਰੋਕ 

*ਧਾਰਵਮਕ ਸਿਾਨ ਸ਼ਾਮ 6  ਜਹੇ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ 

*ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਿਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 

 

3  

 

16. Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੱਜ 1042 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 534 ਨ ੇਂ ਪਾਜੇਵਟ  ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/747478065969406/ 
 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੱਜ 1042 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 534 ਨ ੇਂ ਪਾਜੇਵਟ  ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1389447551405871106?s=19 
 

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/747478065969406/
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1389447551405871106?s=19


2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਅੱਜ 1042 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 534 ਨ ੇਂ ਪਾਜੇਵਟ  ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2  

3  

 

17. Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ64 ਨ ੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣ,ੇ 2 ਮੌਤਾਂ, ਐਕਵਟ  ਕੇਸ 580 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523082624528984 

 

2 ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ਼ 15 ਪਰਚੇ ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523082677862312 

 

3 ਕੋਰੋਨਾ 'ਤ ੇਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਵਟੰਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸ. ਜਗਦੀਸ਼ ਵਸੰਘ ਜੌਹਲ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523082921195621 

 

4 ਸ ੱਛ ਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੱਿਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨੰੂ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭ : ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਕਪੂਰ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523083411195572 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ64 ਨ ੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣ,ੇ 2 ਮੌਤਾਂ, ਐਕਵਟ  ਕੇਸ 580 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389466375467372545 

 

2 ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ਼ 15 ਪਰਚੇ ਦਰਜ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389466648457859074 

 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523082624528984
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523082677862312
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523082921195621
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523083411195572
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389466375467372545
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389466648457859074


3 ਕੋਰੋਨਾ 'ਤ ੇਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਵਟੰਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸ. ਜਗਦੀਸ਼ ਵਸੰਘ ਜੌਹਲ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389467106991767553 

 

4 ਸ ੱਛ ਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੱਿਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨੰੂ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭ : ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਕਪੂਰ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389467535209209856 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ64 ਨ ੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣ,ੇ 2 ਮੌਤਾਂ, ਐਕਵਟ  ਕੇਸ 580 

2 ਕੋਵ ਡ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ਼ 15 ਪਰਚੇ ਦਰਜ 

3 ਕੋਰੋਨਾ 'ਤ ੇਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਵਟੰਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸ. ਜਗਦੀਸ਼ ਵਸੰਘ ਜੌਹਲ 

4 ਸ ੱਛ ਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੱਿਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨੰੂ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭ : ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਕਪੂਰ 

 

18.  Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਵਜਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਯਕੀਨੀ- 
ਸੁਵਰੰਦਰਪਾਲ ਕੋੜਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2802211150090834&id=195487726149
0898?sfnsn=wiwspmo&extid=a 
 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਵਜਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਯਕੀਨੀ- 
ਸੁਵਰੰਦਰਪਾਲ ਕੋੜਾ 
https://twitter.com/adproaps/status/1389188048966111239?s=08 
 

2  

3  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389467106991767553
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389467535209209856
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2802211150090834&id=1954877261490898?sfnsn=wiwspmo&extid=a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2802211150090834&id=1954877261490898?sfnsn=wiwspmo&extid=a
https://twitter.com/adproaps/status/1389188048966111239?s=08


 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਵਜਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਯਕੀਨੀ- 
ਸੁਵਰੰਦਰਪਾਲ ਕੋੜਾ 

2  

3  

 

19. Sri Muktsar Sahib 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Media Helath Report on 03.05.2021 

2 

DC Muktsar and MLA Raja Warring visits 
Muktsar and Gidderbaha Civil Hospitals  

3  

 

20. Tarntaran 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ  ੱਧ ਰਹੇ ਪਰਭਾ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤ ੇਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆ ਂਲਾਗ-ੂ
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4175407885824628 

2 

ਛੋਟੇ ਬੱਚ ੇਮਹਾਂ ੀਰ  ੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵ ੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਯੋਗਦਾਨ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4175790499119700 

 

3 ਮਿਲ੍ਹਾ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਮ ਿੱ ਚ 97895 ਮ ਅਕਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲ੍ਗਾਇਆ ਮਗਆ ਕੋਮ ਡ  ੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177372745628142 
 

 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4175407885824628
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4175790499119700
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177372745628142


TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ  ੱਧ ਰਹੇ ਪਰਭਾ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤ ੇਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆ ਂਲਾਗ-ੂ
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389202580341886976 

2 

ਛੋਟੇ ਬੱਚ ੇਮਹਾਂ ੀਰ  ੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵ ੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਯੋਗਦਾਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389244979323621376 

 

3 ਮਿਲ੍ਹਾ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਮ ਿੱ ਚ 97895 ਮ ਅਕਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲ੍ਗਾਇਆ ਮਗਆ ਕੋਮ ਡ  ੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389446030731608066 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ  ੱਧ ਰਹੇ ਪਰਭਾ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤ ੇਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆ ਂਲਾਗ-ੂ
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

 

2 

ਛੋਟੇ ਬੱਚ ੇਮਹਾਂ ੀਰ  ੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵ ੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਯੋਗਦਾਨ 

 

3 ਮਿਲ੍ਹਾ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਮ ਿੱ ਚ 97895 ਮ ਅਕਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲ੍ਗਾਇਆ ਮਗਆ ਕੋਮ ਡ  ੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389202580341886976
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389244979323621376
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389446030731608066

