
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 28-04-2021 

1. Details of Samples and Cases: - 

1 Total Samples taken 7107801 

2 Sample collected on the day 53365 

3 Test conducted on the day 54443 

4 Total No. of patients tested Positive 

 
358186 

5 No. of patients discharged 295988 

6 Number of active Cases 53426 

7 No. of Patients on oxygen support 700 

 
8 Patients who are critical and on ventilator support 97 

9 Total Deaths reported 8772 

10 Healthcare Workers vaccinated with 1
st 

dose on the day 961 

11 Total Healthcare Workers vaccinated with 1
st 

dose 174647 

12 

 
Frontline Workers vaccinated with 1

st 
dose on the day 11852 

13 Total Frontline Workers vaccinated with 1
st 

dose 437550 

14 Healthcare Workers vaccinated with 2
nd 

dose on the day 1131 

15 Total Healthcare Workers vaccinated with 2
nd 

dose 85174 

16 Frontline Workers vaccinated with 2
nd

 dose on the day 2923 



17 Total Frontline Workers vaccinated with 2
nd

 dose 93788 

18 
COVID-19 Vaccinated with 1

st 
dose on the day 

(Healthcare + Frontline Workers) 
12813 

19 
COVID-19 Vaccinated with 2

nd 
dose on the day 

(Healthcare + Frontline Workers) 
4054 

20 
Total COVID-19 Vaccinated with 1

st 
dose 

(Healthcare + Frontline Workers) 
612197 

21 
Total COVID-19 Vaccinated with 2

nd 
dose 

(Healthcare + Frontline Workers) 
178962 

22 Above 45 Vaccinated with 1
st 

dose on the day 47111 

23 Total Above 45 Vaccinated with 1
st 

dose 2214342 

24 Above 45 Vaccinated with 2
nd 

dose on the day 16882 

25 Total Above 45 Vaccinated with 2
nd 

dose 181211 

26 Total Vaccination 1
st 

dose on the day 59924 

27 Total Vaccination 2
nd  

dose on the day 20936 

28 Total Vaccination 1
st  

and 2
nd 

dose on the day 80860 

 

 

 

 

On 28
th

 April 2021 

 

1. Number of New patients 

admitted in ICU 
20 

(Ludhiana -5, Patiala-15) 

2. Number of New patients put on 

ventilator support 
16 

(Amritsar-12, Faridkot-4 ) 

3. Number of New patients 

discharged 
5272 

(Ludhiana-546, Jalandhar-931, SAS Nagar-852, 

Patiala-254, Amritsar-730, Hoshiarpur-50, 

Bathinda-387, Gurdaspur-263, Kapurthala-83,  

SBS Nagar-43, Pathankot-101, Sangrur-196, 

Ferozpur-104, Ropar-49, Faridkot-69, Fazilka-

75, Muktsar-162, FG Sahib-59,   Tarn Taran-37, 

Moga-146, Mansa-115, Barnala-20) 

4. Number of New deaths reported 142 

(Amritsar-18, Barnala-1, FG Sahib-4, Fazilka-4, 

Ferozpur-5, Gurdaspur-22, Hoshiarpur-5, 

Jalandhar-8, Ludhiana-15, Mansa-3, Moga-1, 



S.A.S Nagar -12, Muktsar-3, Pathankot-1, 

Patiala-10, Ropar-6, Sangrur-17, SBS Nagar-4, 

Tarn Taran-3) 

 

 

Patients reported Positive on 28
th

 April 2021 -   6472 

District 
Number of 

Cases 
Positivity Case Details Remarks 

Ludhiana 
952 8.99% 

83 Contact of Positive Case,105 New 

Cases (OPD), 488 New Cases (ILI), 10 

Healthcare worker, 266 New Cases 
---------- 

Jalandhar 
614 11.97% 614 New Cases 

---------- 

SAS Nagar 
867 25.01% 

26 Contacts of Positive Case, 157 New 

Case (ILI), 684 New Cases ---------- 

Patiala 
597 12.52% 

56 Contacts of Positive Case,  541 New 

Cases ---------- 

Amritsar 
501 11.24% 501 New Cases 

---------- 

Hoshiarpur 
249 10.68% 

42 Contacts of Positive Case, 18 New 

Case (ILI), 189 New Cases ---------- 

Bathinda 
421 13.35% 

2 Contact of Positive case, 74 New 

Cases (ILI), 345 New cases ---------- 

Gurdaspur 
337 11.21% 

68 Contact of Positive case, 22 New 

Cases (ILI), 247 New cases ---------- 

Kapurthala 
146 7.27% 146 New Cases 

---------- 

SBS Nagar 
73 5.83% 14 New Cases (ILI), 59 New Cases 

---------- 

Pathankot 
299 13.63% 58 New Cases (ILI), 241 New Cases 

---------- 



Sangrur 
188 10.28% 188 New Cases 

---------- 

Ferozepur 
145 15.09% 145 New cases 

---------- 

Ropar 
128 9.77% 128 New Cases 

---------- 

Faridkot 
150 13.20% 150  New Cases 

---------- 

Fazilka 
150 16.95% 

18 Contact of Positive Case, 36 New 

Case (ILI), 96 New Cases ---------- 

Muktsar 
269 19.75% 67 New Cases (ILI), 202 New Cases 

---------- 

FG Sahib 
61 4.20% 29 New Cases (ILI), 32 New Cases 

---------- 

Tarn Taran 
15 1.37% 15 New Cases 

---------- 

Moga 
85 15.23% 85 New Cases 

---------- 

Mansa 
201 18.27% 201 New Cases 

---------- 

Barnala 
24 6.11% 24  New Cases 

---------- 

 

 

 

 

 

 

Cumulative Cases: - 

 

S. No. 
District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1 Ludhiana 52444 7853 43254 1337 



2 Jalandhar 41894 4278 36548 1068 

3 SAS Nagar 44825 8757 35489 579 

4 Patiala 31993 3666 27573 754 

5 Amritsar 31512 4905 25676 931 

6 Hoshiarpur 19878 1827 17335 716 

7 Bathinda 19451 4056 15070 325 

8 Gurdaspur 15175 1644 13039 492 

9 Kapurthala 12133 1042 10762 329 

10 SBS Nagar 8674 534 7903 237 

11 Pathankot 9618 1485 7927 206 

12 Sangrur 8226 1280 6629 317 

13 Ferozepur 7399 1112 6075 212 

14 Ropar 7939 1208 6471 260 

15 Faridkot 7369 1330 5922 117 

16 Fazilka 7064 1500 5438 126 

17 Muktsar 7435 1927 5373 135 

18 FG Sahib 4951 405 4407 139 

19 Tarn Taran 5524 1068 4246 210 

20 Moga 5214 1151 3943 120 

21 Mansa 5915 1933 3912 70 

22 Barnala 3553 465 2996 92 

 Total 358186 53426 295988 8772 

 

*From Patiala 16 Repeat cases entries excluded. 

*From Gurdaspur 70 Repeat cases entries excluded. 

*From Barnala 1 Repeat cases entries excluded. 

*SAS Nagar  519 Cases added after reconciliation of old data. 

 

 



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 800 

  3 Guru nagar Verka 4708 

  4 Green Avenue 4000 

    13308 

     

2 Gurdaspur 1 

PREM NAGR 

HARDOCHANNI ROAD 

GSP 

1380 

    1380 

     

3 Hoshiarpur 1 Kharkan 2000 

    2000 

     

4 Ludhiana 1 dugri phase 1 10500 

  2 dugri phase 2 10450 

    20950 

     

5 Pathankot 1 
Jawahar Novodya 

Vidayala,Gharota 
120 

    120 

     



6 Tarn taran 1 
Village manakpura, block 

gharyala 
1250 

    1250 

     

7 Muktsar 1 district jail 723 

    723 

     

8 Jalandhar 1 Gandhi Vanita Ashram 152 

    152 

     

9 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 168 

    1065 

     

 Total  18 40948 

 

 

 

Micro Containment Zones:- 

 

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

the area contained 

1 Amritsar 1 Dayanand Nagar (Basant Avenue) 52 



  2 Shastri Nagar (Basant Avenue) 135 

  3 Jujhar Singh Avenue 500 

  4 Mahal lakh da datta(Verka) 85 

  5 Jagdev kalan 500 

  6 Lawrence Road(Backside hotel 

lawrence)Basant avenue 

160 

  7 E- block Ranjit avenue 150 

  8 New Rajesh nagar(mustfabad) 474 

  9 Krishna square phase-1(Kangra colony) 113 

  10 Joshi colony(Basant avenue) 100 

  11 Dayanand nagar gali no 2(Basant 

avenue) 

200 

  12 Krishna nagar(Basant avenue) 80 

  13 Kartar nagar(chheharta) 500 

  14 Alexendra school girls hostel(Gwal 

mandi) 

39 

  15 Katra bagia(Ram bagh) 297 

  16 Guru Teg Bhadur nagar(gawal mandi) 140 

  17 Fairland/Funland(Basant avenue 40 

  18 KishanKot(Haripur) 500 

  19 Gali Gurdware wali Faizpura 150 

  20 New medical enclave 60 

  21 East Gobind  nagar 500 

  22 New partap nagar 500 

  23 Shakti nagar 30 



  24 Mall mandi 80 

  25 East Mohan nagar 450 

  26 Chand avenue(Ranjit avenue) 150 

  27 Kartar nagar (chherhrta)2 260 

  28 Kathunangal 500 

  29 Ranjit avenue D-block 60 

  30 Gali Kharasiyan+Kucha Ranjodh Singh 

(Ram Nagar) 

350 

  31 Sultanwind (Verka) 500 

  32 Gulmohar Avenue, Majitha Road 

(Gopal Nagar) 

85 

  33 Tilak Nagar(shivala Colony) temple 

side, (kangra Colony) 

218 

  34 Shivala colony, Opp. Shivala Temple 

(Kangra Colony) 

107 

  35 Varindavan Garden (Verka) 250 

  36 Dilawari Street (Gawal Mandi) 50 

    8365 

     

2 Jalandhar 1 Plot no. 3, Gali Gyani kharore wali, B/S 

Hotel Raj mahal, Milap chownk 

610 

  2 H.no. 230(227-233), Dyal Nagar, Opp 

Shehnai palace, Depot wali gali 

32 

  3 H.no. 297, Kishanpura 81 

  4 H.no.441, Master tara singh nagar, B/s 

PNT colony, Chacha Rounki Ram gali, 

Jal 

124 



  5 H.No. 41, Mohalla no. 28, Opp. Sai 

baba Mandir, Jallandhar cantt. 

100 

  6 Brahm Kumari ashram, Adarsh nagar 77 

    1024 

     

3 Ludhiana 1 B-32/758, VILL- BHORA, NETA JI 

NAGAR, LUDHIANA 

400 

  2 VILL- BHORLA, MANUPUR, LDH 1360 

  3 VILL- MAHAPUR, MANUPUR, LDH 150 

  4 805 RAM NIWAS, CIVIL LINES, 

PATEL NAGAR, LUDHIANA 

429 

  5 2334 RADHA SWAMI ROAD, GILL 

ROAD, LDH 

591 

  6 URBAN ESTATE PHASE-I, 

JAMALPUR, LDH 

1935 

  7 GREEN PARK, LDH 679 

  8 B-10. ROYAL RESIDENCE, OMAXE, 

PAKHOWAL ROAD, LDH 

340 

  9 SHAKTI VIHAR, LUDHIANA 250 

    6134 

     

4 Patiala 1 Upkar Nagar Factory Area, Patiala 42 

  2 Gurbux Colony, Gali No. 1 31 

  3 Anand Nagar, Gali No. 5 43 

  4 House No. 25-36,Sewak Colony, 

Patiala 

53 

  5 SOS Village, Rajpura 128 



  6 House No.119-135, Power Colony-1, 

Patiala. 

82 

  7 Street No. 4 Ghuman Nagar, Sirhind 

Road, Patiala. 

 

  8 Vill. Dargahpur, Block Bhadson Teh. 

Nabha, Patiala. 

 

    379 

     

5 Hoshiarpur 1 Sector 03 3848 

  2 Bassi Purani 687 

  3 Alera 642 

  4 Saila Khurd 752 

  5 Satnaur 543 

  6 Ambe velly 376 

    6848 

     

6 Mohali 1 #1047 PH 3B2 20 

  2 # 56,SEC 70 MOHALI 35 

  3 # 847 SEC 70 MOHALI 33 

  4 # 404 TOWER C LVORY TOWER 

SEC 70 MOHALI 

18 

  5 # 8152 15TH FLOOR TOWER NO. 8 

ATS CASA ESPANA MOHA LI 

10 

  6 # 1640 PHASE 3B2 MOHALI 33 

  7 #1755 PHASE 3B2 MOHALI 45 

  8 239 D AMAN CITY JHUIGIAN 50 



KHARAR 

  9 VILLAGE BHAGO MAJRA 

KHARAR 

60 

  10 149 GF PHASE 4 MOHALI 29 

  11 # 217 SEC 78 MOHALI PUNJAB 43 

  12 ANAND VIHAR ,BALTANA 60 

  13 HARMILAP NAGAR,BALTANA 80 

  14 SUSHMA ELITE CROSS,DHAKOLI 16 

  15 #1197 BLOCK E DASHMESH 

NAGAR NAYAGAON 

59 

  16 RANJIT NAGAR 67 

  17 VILL. MIRZAPUR 518 

  18 GOVIND VIHAR BALTANA 88 

    1264 

     

7 Fazilika 1 Aggarwal colony Jbd 25 

    25 

     

8 Fatehgarh sahib 1 VIKAS NAGAR MGG 135 

  2 CHANDERLOK MGG 95 

  3 SHASHTRI NGR 90-95 

  4 DALIP NAGAR 80-90 

  5 SUBHASH NAGAR MGG 85-95 

    0 

     



9 Ropar 1 Shaheed-E-Azam Bhagat Singh Nagar 

Ropar 

388 

  2 Indra Nagar Nangal 64 

    452 

     

10 Muktsar sahib 1 Mai Bhago Ayurvadic College. SMS 120 

  2 Govt. Sen. Sec . School, Mandi Harji 

Ram Malout 

50 

  3 Near Punjab Bus Stand, Opposite  

Truck Union, Mandi Killianwali 

120 

  4 Babnia near Madhir road 80 

  5 Sacred Heart Convent School Malout 70 

  6 Puda Colony Malout 250 

  7 Patel nagar malout 400 

  8 Guru nanak nagri ward no 23 malout 450 

  9 Adarsh nagar malout 500 

  10 Ward No 4 Bariwala 250 

  11 near State Bank, Musalman Hadiyan 

wale wali Gali, Mandi Bariwala 

250 

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

Road Malout 

39 

  13 Deshmesh Nagar street No 3,5,6 sri 

muktsar sahib 

200 

  14 Main street mohan lal  street N,1 sri 

muktsar sahib 

212 

  15 Mimit College Malout 0 

    2991 



     

11 Gurdaspur 1 GEETA BHAWAN ROAD 

GURDASPUR 

1450 

  2 urban estate batala 528 

  3 guru teg bahadur nagar batala 558 

  4 greater kailash batala 556 

  5 kalgidhar colony batala 565 

  6 master colony ward no 4 dinanagar 1435 

  7 leper colony dinanagar 156 

  8 shastri nagar batala 612 

  9 khajoori gate batala 592 

  10 ujagar nagar batala 585 

    7037 

     

12 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 

    1434 



     

13 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 

     

14 Pathankot 1 Ramleela Ground 39 

  2 Basant Colony 68 

    107 

     

15 Bathinda 1 Boys and Girls Hostel Complex, 

Central University, Ghudha 

248 

    248 

     

16 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 

    250 

     

17 Tarn taram 1 Village Ekalgadda, Mianwind block 200 



  2 kulla chowk, patti urban area 150 

    350 

     

18 Mansa 1 WARD NO. 21 D.A.V. SCHOOL 

WALI GALI MANSA 

85 

  2 WARD NO. 24 JWAHRKE ROAD 

MANSA, NEAR GANGA OIL MIL 

108 

  3 DALWIR MC WALI GALI 

OPPOSITE BAL BHAWAN NEW 

COURT ROAD MANSA 

150 

    343 

     

19 SBS Nagar 1 RAIL MAJRA 7 

  2 RAKRA BET 34 

  3 Vil- Punnu Mazara 4 

    45 

     

20 Sangrur 1 vill chowas jakhepal block kauhrian  

     

21 Barnala 1 16 acre barnala 450 

  2 Dr. Naresh Hospital Tapa 350 

  3 Village Mehta eara Darjia wala mohala 350 

    1150 

     

 GRAND 

TOTAL 

 150 39627 

 



 

 

 



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 APRIL 28, 2021 
(From 2:00 PM 27/04/2021 to 2:00 PM 28/04/2021) 

 

1. Government of Punjab & CMO 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਬੈਡਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਿੱਧਤਾ। ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹ।ੈ 

. 
#COVID19 Bed Availability in Govt. & Private Hospitals. Captain Amarinder Singh led 
Punjab Government is committed to providing quality healthcare to citizens. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2830455470583891/  

2 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ, ਕੋਵਵਡ19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਕਿੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ ਵਦਵਸ 'ਤੇ, ਆਓ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ ਿੰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਭਵ 

ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ। 

. 
Appropriate safety and health measures at work can play crucial role in containing the 
spread of #COVID19. On World Day for Safety and Health at Work, Let's pledge to take all 
the possible safety measures to protect one another. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2830438257252279/  

3 ਮੁਿੱਿ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਵਹ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਮਲਟੀਪ੍ਲੈਕਸ ਵਵਚਲੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਸਮੇਤ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਮ ਡਵਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ। (ਵਵਸਥਾਰ ਵਵਿੱਚ ਜਾਨਣ 

ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋ) 

.... 
On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Home Department 
allowed all shops including those in malls and multiplexes to close by 5 pm with home 
delivery upto 9 pm. (Read in detail at the link below) 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2830083270621111/  

4 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 

ਡਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ।  

.... 
In the wake of 2nd wave of COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. Talwar replying to 
the queries of the people of the state regarding this pandemic. 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/1525581307629258/  

5 ਸਿੰਗਰ ਰ ਵਵਿੱਚ #ਕੋਵਵਡ ਪ੍ੌਜਵਟਵ  ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਿੇ ਗਏ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਲਈ ਿਾਣੇ ਦੀਆਾਂ ਵਕਿੱਟਾਾਂ ਦੀ 

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/1412317599064359/posts/2830455470583891/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2830438257252279/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2830083270621111/
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/1525581307629258/


ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

... 
Door ro door delivery of food kits ensured for the home isolated family members of the 
#COVID positive persons in Sangrur. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2830011460628292/  

6 ਕੋਵਵਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਿੱਿ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ 1 ਮਈ ਨ ਿੰ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪ੍ੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾਾਂ ਮੌਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਿੱਿ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਤੇ 

ਵੇਿ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

. 
Amidst the unprecedented COVID pandemic, CM Captain Amarinder Singh would virtually 
join people in offering ‘Ardas’ on auspicious occasion of #400thPrakashPurb celebrations 
of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib on May 1. CM appealed to watch events on TV & offer 
‘Ardas’ from their homes. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2829999897296115/  

7 ਪ੍ਵਟਆਲੇ ਦੇ #ਕੋਵਵਡ ਪ੍ੌਜਵਟਵ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਿੇ ਗਏ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਦਰ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਿਾਣੇ ਦੀਆਾਂ ਵਕਿੱਟਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

... 
The home isolated family members of #COVID positive persons from Patiala receiving the 
food kits being provided by the Punjab Government at their door steps. 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2829942300635208/  

 

TWITTER 

 

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

1 #COVID19 Bed Availability in Govt. & Private Hospitals. @Capt_Amarinder Singh led 
Punjab Government is with you during these trying times. Please wear mask,  maintain 
social distancing and wash hands regularly.  
https://t.co/yLCgPEIriQ  

2 Appropriate safety and health measures at work can play crucial role in containing the 
spread of #COVID19. On World Day for Safety and Health at Work, Let's pledge to take all 
the possible safety measures to protect one another.  
https://t.co/xQJK2M9ukJ  

3 On the directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, the Home Department 
allowed all shops including those in malls and multiplexes to close by 5 pm with home 
delivery upto 9 pm. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1387058549482610697?s=19  

4 In the wake of 2nd wave of #COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. Talwar replying to 
the queries of the people of the state regarding this pandemic.  
https://t.co/7sEobNt7XA  

5 Amidst the unprecedented COVID pandemic, CM @Capt_Amarinder Singh would virtually 
join people in offering ‘Ardas’ on auspicious occasion of #400thPrakashPurb celebrations 
of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib on May 1. CM appealed to watch events on TV & offer 
‘Ardas’ from their homes. 

https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2830011460628292/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2829999897296115/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2829942300635208/
https://t.co/yLCgPEIriQ
https://t.co/xQJK2M9ukJ
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1387058549482610697?s=19
https://t.co/7sEobNt7XA


https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1386990324078108673?s=19  

6 Door ro door delivery of food kits to the home isolated family members of the #COVID 
positive persons in the Moonak subdivision of Sangrur district. 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/cnDYko6zCG  

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦਰੌਾਨ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ, ਕਵੋਵਡ19 ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਿੰਮ 'ਤ ੇਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ ਵਦਵਸ 'ਤ,ੇ ਆਓ ਇਕ ਦ ਜ ੇਨ ਿੰ ਸਰੁਿੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਦ ੇ

ਸਾਰ ੇਸਿੰਭਵ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ। 

. 

Appropriate safety and health measures at work can play crucial role in containing the 

spread of #COVID19. On World Day for Safety and Health at Work, Let's pledge to take 

all the possible safety measures to protect one another. 

https://www.instagram.com/p/COMnsdKBBpI/?igshid=s93obkp94580  

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 Dr. K. K. Talwar replying to the queries regarding 2nd wave of #COVID 
https://youtu.be/DpZiWeBGkQM  

 

Blog 

 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦ ੇਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨਿ ਨਿਭਾਗ੍ ਿੇ ਕੋਨਿਡ ਸਬੰਧੀ ਿੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗ੍ਾਈਆਂ 
https://wp.me/p5V6YZ-2H2  
On CM’S directives, Home Department imposes additional restrictions regarding 
COVID 
https://wp.me/p5V6YZ-2GX  

 

 

2. Amritsar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਸਿਲ ਸਰਜਿ 

ਨਜਲੇ ਨਿੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜ 6899 ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਲਗ੍ਾਇਆ ਕਰੋਿਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1386990324078108673?s=19
https://t.co/cnDYko6zCG
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/COMnsdKBBpI/?igshid=s93obkp94580
https://youtu.be/DpZiWeBGkQM
https://wp.me/p5V6YZ-2H2
https://wp.me/p5V6YZ-2GX


https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319199322879411  

2 ਕੋਰੋਿਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਿੋਏ 350 ਨਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿੰੂ 

--- ਅੁੱ ਜ 431 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਿਾ ਪਾਜੀਨਟਿ 

----ਨਜਲਾ ਅੰਨਿ੍ਰਤਸਰ ਨਿੁੱ ਚ ਕ ਲ ਐਕਨਟਿ ਕੇਸ 5152 

https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319199039546106  

3 ਸ ਣੋ! ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਸ: ਗ੍ ਰਪਰੀਤ ਨਸੰਘ ਖਨਿਰਾ ਕੋਨਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ, ਕਰਨਿਊ ਦ ੇ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦ ਕਾਿਾਂ ਦ ੇਬੰਦ ਿੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਦ ੇਰਿੇ ਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ? 

https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319173859548624  

4 ਕਰੋਿਾ ਦ ੇਿੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
- ਨਮਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ੍ ਮੰਿੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319192739546736  

 

TWITTER 

https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319199322879411
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319199039546106
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319173859548624
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/319192739546736


S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਸਿਲ ਸਰਜਿ 

ਨਜਲੇ ਨਿੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜ 6899 ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਲਗ੍ਾਇਆ ਕਰੋਿਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387022487230115843  

2 ਕੋਰੋਿਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਿੋਏ 350 ਨਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿੰੂ 

--- ਅੁੱ ਜ 431 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਿਾ ਪਾਜੀਨਟਿ 

----ਨਜਲਾ ਅੰਨਿ੍ਰਤਸਰ ਨਿੁੱ ਚ ਕ ਲ ਐਕਨਟਿ ਕੇਸ 5152 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387022334037422083  

3 ਸ ਣੋ! ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਸ: ਗ੍ ਰਪਰੀਤ ਨਸੰਘ ਖਨਿਰਾ ਕੋਨਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ, ਕਰਨਿਊ ਦ ੇ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦ ਕਾਿਾਂ ਦ ੇਬੰਦ ਿੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਦ ੇਰਿੇ ਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ? 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387001021432426497  

4 ਕਰੋਿਾ ਦ ੇਿੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 

- ਨਮਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ੍ ਮੰਿੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387018537395318785  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਸਿਲ ਸਰਜਿ 

ਨਜਲੇ ਨਿੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜ 6899 ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਲਗ੍ਾਇਆ ਕਰੋਿਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 

2 ਕੋਰੋਿਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਿੋਏ 350 ਨਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿੰੂ 

--- ਅੁੱ ਜ 431 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਿਾ ਪਾਜੀਨਟਿ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387022487230115843
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387022334037422083
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387001021432426497
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1387018537395318785


----ਨਜਲਾ ਅੰਨਿ੍ਰਤਸਰ ਨਿੁੱ ਚ ਕ ਲ ਐਕਨਟਿ ਕੇਸ 5152 

3 ਸ ਣੋ! ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਸ: ਗ੍ ਰਪਰੀਤ ਨਸੰਘ ਖਨਿਰਾ ਕੋਨਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ, ਕਰਨਿਊ ਦ ੇ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦ ਕਾਿਾਂ ਦ ੇਬੰਦ ਿੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਦ ੇਰਿੇ ਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ? 

4 ਕਰੋਿਾ ਦ ੇਿੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
- ਨਮਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ੍ ਮੰਿੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ 

 

3. Barnala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਮੈਂਿੰੂ ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਦੀ ਨਿਕਰ ਿੈ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਿਾ ਿੈਕਸੀਿ ਲਗ੍ਿਾ ਨਲਆ ਿੈ. ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਲਗ੍ਿਾਇਆ? 

 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/664193914371634/ 
 

2 ਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੀਂਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/663867141070978/ 
 

3 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ 

ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ।  

.... 
In the wake of 2nd wave of COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. Talwar 
replying to the queries of the people of the state regarding this pandemic. 
 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1525582134295842/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਮੈਂਿੰੂ ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਦੀ ਨਿਕਰ ਿੈ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਿਾ ਿੈਕਸੀਿ ਲਗ੍ਿਾ ਨਲਆ ਿੈ. ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਲਗ੍ਿਾਇਆ? 

 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1387276719359291398?s=1001 
 

2 ਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੀਂਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1387201264417574912?s=1001 
 

 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/664193914371634/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/663867141070978/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1525582134295842/
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1387276719359291398?s=1001
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1387201264417574912?s=1001


WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਮੈਂਿੰੂ ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਦੀ ਨਿਕਰ ਿੈ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਿਾ ਿੈਕਸੀਿ ਲਗ੍ਿਾ ਨਲਆ ਿੈ. ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਲਗ੍ਿਾਇਆ? 

 

2 ਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੀਂਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
 

3 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ 

ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ।  

.... 
 

 

 

4. Batala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 
ਪੰਜਾਬ ਨਿੁੱ ਚ ਘਰੇੂਲ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਅਧੀਿ 1,80,461 ਮਰੀਜ਼ ਨਸਿਤਯਾਬ ਿੋਏ : ਚੇਅਰਮੈਿ ਚੀਮਾ 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/959106101512134   
 

2 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦਰੌਾਨ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ, ਕਵੋਵਡ19 ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ 

ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਿੰਮ 'ਤ ੇਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ ਵਦਵਸ 'ਤ,ੇ ਆਓ ਇਕ ਦ ਜ ੇਨ ਿੰ ਸਰੁਿੱਵਿਅਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਿੰਭਵ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ। 

. 
Appropriate safety and health measures at work can play crucial role in 
containing the spread of #COVID19. On World Day for Safety and Health 
at Work, Let's pledge to take all the possible safety measures to protect 
one another. 
 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/959690218120389  
 

3 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦਸੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਵੋੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ। 

.... 
In the wake of 2nd wave of COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. 
Talwar replying to the queries of the people of the state regarding this 
pandemic. 
 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/959106101512134
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUUKX1fFZJzEtAt3Ti7N4b7XDEEYJHMbo00bfTsoZ9DRsANVIzkD65SXd_Cexv4qF4FI05sMqE6fTI6zGzai2Gdnmr02rlbB1j8BYr7vDYCzgFajEMm465TBM_QvNmdkGkO6MpmDDY5_SsNCGBxgxD4QGB_MZZ1mzgetjxlME1N2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUUKX1fFZJzEtAt3Ti7N4b7XDEEYJHMbo00bfTsoZ9DRsANVIzkD65SXd_Cexv4qF4FI05sMqE6fTI6zGzai2Gdnmr02rlbB1j8BYr7vDYCzgFajEMm465TBM_QvNmdkGkO6MpmDDY5_SsNCGBxgxD4QGB_MZZ1mzgetjxlME1N2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/959690218120389


https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/959692604786817  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 
ਪੰਜਾਬ ਨਿੁੱ ਚ ਘਰੇੂਲ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਅਧੀਿ 1,80,461 ਮਰੀਜ਼ ਨਸਿਤਯਾਬ ਿੋਏ : ਚੇਅਰਮੈਿ ਚੀਮਾ 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1386979049944195075  

 
 

2 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦਰੌਾਨ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ, ਕਵੋਵਡ19 ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ 

ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਿੰਮ 'ਤ ੇਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ ਵਦਵਸ 'ਤ,ੇ ਆਓ ਇਕ ਦ ਜ ੇਨ ਿੰ ਸਰੁਿੱਵਿਅਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਿੰਭਵ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ। 

. 
Appropriate safety and health measures at work can play crucial role in 
containing the spread of #COVID19. On World Day for Safety and Health 
at Work, Let's pledge to take all the possible safety measures to protect 
one another. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1387297336536158212  
 

3 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦਸੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਵੋੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ। 

.... 
In the wake of 2nd wave of COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. 
Talwar replying to the queries of the people of the state regarding this 
pandemic. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1387297772601106432  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 
ਪੰਜਾਬ ਨਿੁੱ ਚ ਘਰੇੂਲ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਅਧੀਿ 1,80,461 ਮਰੀਜ਼ ਨਸਿਤਯਾਬ ਿੋਏ : ਚੇਅਰਮੈਿ ਚੀਮਾ 

 
 

2 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦਰੌਾਨ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ, ਕਵੋਵਡ19 ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ 

https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/959692604786817
https://twitter.com/adpro_batala/status/1386979049944195075
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUUKX1fFZJzEtAt3Ti7N4b7XDEEYJHMbo00bfTsoZ9DRsANVIzkD65SXd_Cexv4qF4FI05sMqE6fTI6zGzai2Gdnmr02rlbB1j8BYr7vDYCzgFajEMm465TBM_QvNmdkGkO6MpmDDY5_SsNCGBxgxD4QGB_MZZ1mzgetjxlME1N2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUUKX1fFZJzEtAt3Ti7N4b7XDEEYJHMbo00bfTsoZ9DRsANVIzkD65SXd_Cexv4qF4FI05sMqE6fTI6zGzai2Gdnmr02rlbB1j8BYr7vDYCzgFajEMm465TBM_QvNmdkGkO6MpmDDY5_SsNCGBxgxD4QGB_MZZ1mzgetjxlME1N2A&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/adpro_batala/status/1387297336536158212
https://twitter.com/adpro_batala/status/1387297772601106432


ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਿੰਮ 'ਤ ੇਸਰੁਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ ਵਦਵਸ 'ਤ,ੇ ਆਓ ਇਕ ਦ ਜ ੇਨ ਿੰ ਸਰੁਿੱਵਿਅਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਿੰਭਵ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ। 

. 
Appropriate safety and health measures at work can play crucial role in 
containing the spread of #COVID19. On World Day for Safety and Health 
at Work, Let's pledge to take all the possible safety measures to protect 
one another. 
 

3 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦਸੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਵੋੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ। 

.... 
In the wake of 2nd wave of COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. 
Talwar replying to the queries of the people of the state regarding this 
pandemic. 

 

5. Bathinda 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Corona daily update 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537738846520184/ 

2 ਬੀਤੇ 24 ਘੰਨਟਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਿਾ ਿਾਲ 7 ਦੀ ਮੌਤ, 636 ਿਿੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ 434 ਿੋਏ ਤੰਦਰ ਸਤ : ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537741913186544/ 

3 ਿੈਕਸੀਿੇਸ਼ਿ ਤੇ ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਨਿਚ ਨਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ ਤੇਜ਼ੀ : ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537746073186128/ 

4 ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ 

 93825 ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਲਗ੍ਿਾਈ ਕਰੋਿਾ ਿੈਕਸੀਿ-ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537755953185140/ 

5 ਬੀਤੇ 24 ਘੰਨਟਆਂ ਦੌਰਾਿ 3275 ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਤੇ 2473 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਿੈਕਸੀਿੇਸ਼ਿ : ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537758906518178/ 

6 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ 

ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ।  

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1525582197629169/ 

7 Dc orders 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537907129836689/ 

 

TWITTER 

 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUUKX1fFZJzEtAt3Ti7N4b7XDEEYJHMbo00bfTsoZ9DRsANVIzkD65SXd_Cexv4qF4FI05sMqE6fTI6zGzai2Gdnmr02rlbB1j8BYr7vDYCzgFajEMm465TBM_QvNmdkGkO6MpmDDY5_SsNCGBxgxD4QGB_MZZ1mzgetjxlME1N2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUUKX1fFZJzEtAt3Ti7N4b7XDEEYJHMbo00bfTsoZ9DRsANVIzkD65SXd_Cexv4qF4FI05sMqE6fTI6zGzai2Gdnmr02rlbB1j8BYr7vDYCzgFajEMm465TBM_QvNmdkGkO6MpmDDY5_SsNCGBxgxD4QGB_MZZ1mzgetjxlME1N2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537738846520184/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537741913186544/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537746073186128/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537755953185140/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537758906518178/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1525582197629169/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2537907129836689/


S.N. Post with link 

1 Corona Daily Update 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387014680913141761?s=20  

2 ਿੈਕਸੀਿੇਸ਼ਿ ਤੇ ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਨਿਚ ਨਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ ਤੇਜ਼ੀ : ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

 

ਨਕਿਾ, ਉਦਯੋਨਗ੍ਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦੀ ਪਰਿਾਿਗ੍ੀ ਨਬਿਾਂ ਆਕਸੀਜ਼ਿ ਨਸਲੰਡਰ ਿਾ ਿਰਤਣ 

 

ਕਰੋਿਾ ਦ ੇਿਧ ਰਿੇ ਪਰਭਾਿ ਿੰੂ ਠੁੱ ਲਹ ਪਾਉਣ ਦ ੇਮੁੱ ਦੇਿਜ਼ਰ ਉਚ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਨਟੰਗ੍ 

 

ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਤਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਆਨਡਟ ਟੀਮਾਂ ਨਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਿਾਧਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387020327226535940?s=20  

3 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸ਼ਰੀਵਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਕਰਨੋਾ ਦ ੇਵਿੱਧ ਰਹ ੇਪ੍ਰਕਪੋ੍ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਦ ੇਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ 

ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਵਵਸ਼ਸੇ਼ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387022881855467522?s=20  

4 Corona Daily Update 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387023670313308160?s=20  

5 DC orders 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387097638936346624?s=20  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 

Instagram 

 

S.N. Post with link 

1 Corona Daily Udate 
https://www.instagram.com/p/COKzcCusD_e/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ 

93825 ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਲਗ੍ਿਾਈ ਕਰੋਿਾ ਿੈਕਸੀਿ-ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.instagram.com/p/COK32HgMiHw/?utm_source=ig_web_copy_link  

3 ਬੀਤੇ 24 ਘੰਨਟਆਂ ਦੌਰਾਿ 3275 ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਤੇ 2473 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਿੈਕਸੀਿੇਸ਼ਿ : ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.instagram.com/p/COK396isEFu/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 ਿੈਕਸੀਿੇਸ਼ਿ ਤੇ ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਨਿਚ ਨਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ ਤੇਜ਼ੀ : ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.instagram.com/p/COK4HIAscRN/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387014680913141761?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387020327226535940?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387022881855467522?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387023670313308160?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1387097638936346624?s=20
https://www.instagram.com/p/COKzcCusD_e/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COK32HgMiHw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COK396isEFu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COK4HIAscRN/?utm_source=ig_web_copy_link


5 DC Orders 

https://www.instagram.com/p/COLY8husqZM/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

 

6. Fazilka 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 24 ਘੰਨਟਆ ਂਨਿਚ 158 ਿੇ ਿਰਾਇਆ ਕਰੋਿਾ, 256 ਿਿੇਂ ਕੇਸ, 6 ਮੌਤਾਂ 
 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਗੈ੍ਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸੁੱ ਦਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2916353215359247/?sfnsn=w

iwspmo  

2 ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰਟੇ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 
* ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਅਗ੍ਲੀ ਸਿੇਰ ਦ ੇ5 ਿਜ ੇਤੁੱ ਕ ਗੈ੍ਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ 
* ਦ ਕਾਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2915823992078836/?sfnsn=w

iwspmo  

3  

  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 24 ਘੰਨਟਆ ਂਨਿਚ 158 ਿੇ ਿਰਾਇਆ ਕਰੋਿਾ, 256 ਿਿੇਂ ਕੇਸ, 6 ਮੌਤਾਂ 
 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਗੈ੍ਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸੁੱ ਦਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1387256824546562054?s=20  

2 ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰਟੇ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 
* ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਅਗ੍ਲੀ ਸਿੇਰ ਦ ੇ5 ਿਜ ੇਤੁੱ ਕ ਗੈ੍ਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ 
* ਦ ਕਾਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1387016009022799872?s=20  

3  

 

https://www.instagram.com/p/COLY8husqZM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2916353215359247/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2916353215359247/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2915823992078836/?sfnsn=wiwspmo
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2915823992078836/?sfnsn=wiwspmo
https://twitter.com/DproFazilka/status/1387256824546562054?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1387016009022799872?s=20


WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 24 ਘੰਨਟਆ ਂਨਿਚ 158 ਿੇ ਿਰਾਇਆ ਕਰੋਿਾ, 256 ਿਿੇਂ ਕੇਸ, 6 ਮੌਤਾਂ 
 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਗੈ੍ਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸੁੱ ਦਾ 

2 ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰਟੇ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 
* ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਅਗ੍ਲੀ ਸਿੇਰ ਦ ੇ5 ਿਜ ੇਤੁੱ ਕ ਗੈ੍ਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ 
* ਦ ਕਾਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇ

3  

 

7. Ferozepur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਨਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਨਿੁੱ ਚ ਕਰੋਿਾ ਦ ੇ49 ਿਿੇ ਕੇਸ ਆਏ/ 
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1196211440818198 

2 ਕੋਨਿਡ ਦੇ ਿੁੱ ਧ ਰਿੇ ਪਰਭਾਿ ਿੰੂ ਦੇਖਨਦਆਂ ਨਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਨਿਰਜ਼ੋਪ ਰ ਿੁੱ ਲੋਂ ਿੈਲਪਲਾਈਿ ਿੰਬਰ ਜਾਰੀ-
ਿਧੀਕ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1196734830765859 

3 

ਕੋਨਿਡ ਦੋਰਾਿ ਸਿਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੰੂ ਨਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਪੂਰਾ ਸਨਿਯੋਗ੍- ਗੇ੍ਜਾ ਰਾਮ  

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1196736417432367 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਨਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਨਿੁੱ ਚ ਕਰੋਿਾ ਦ ੇ49 ਿਿੇ ਕੇਸ ਆਏ/ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1387002939177267208?s=20 

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1196211440818198
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1196734830765859
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1196736417432367
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1387002939177267208?s=20


2 ਕੋਨਿਡ ਦੇ ਿੁੱ ਧ ਰਿੇ ਪਰਭਾਿ ਿੰੂ ਦੇਖਨਦਆਂ ਨਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਨਿਰਜ਼ੋਪ ਰ ਿੁੱ ਲੋਂ ਿੈਲਪਲਾਈਿ ਿੰਬਰ ਜਾਰੀ-
ਿਧੀਕ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1387274809306849284?s=20 

3 

ਕੋਨਿਡ ਦੋਰਾਿ ਸਿਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੰੂ ਨਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਪੂਰਾ ਸਨਿਯੋਗ੍- ਗੇ੍ਜਾ ਰਾਮ  

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1387275712160178179?s=20 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਨਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਨਿੁੱ ਚ ਕਰੋਿਾ ਦ ੇ49 ਿਿੇ ਕੇਸ ਆਏ/  

 

2 ਕੋਨਿਡ ਦੇ ਿੁੱ ਧ ਰਿੇ ਪਰਭਾਿ ਿੰੂ ਦੇਖਨਦਆਂ ਨਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਨਿਰਜ਼ੋਪ ਰ ਿੁੱ ਲੋਂ ਿੈਲਪਲਾਈਿ ਿੰਬਰ ਜਾਰੀ-
ਿਧੀਕ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

3 

ਕੋਨਿਡ ਦੋਰਾਿ ਸਿਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੰੂ ਨਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਪੂਰਾ ਸਨਿਯੋਗ੍- ਗੇ੍ਜਾ ਰਾਮ  

 

8. Gurdaspur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਨਮਸ਼ਿ ਿਤਨਿ’-ਸਨਿ ਲਓ ਟੀਕ ੇਦਾ ਿਲਕਾ ਬ ਖ਼ਾਰ, ਟੀਕਾ ਬਚਾਏ ਕੋਨਿਡ ਦਾ ਿਾਰ 

https://www.facebook.com/GurdaspurDPRO/posts/25736002
6076618 

 

2  

3  

 

TWITTER 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1387274809306849284?s=20
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1387275712160178179?s=20


 

S.N. Post with link 

1 

ਨਮਸ਼ਿ ਿਤਨਿ’-ਸਨਿ ਲਓ ਟੀਕ ੇਦਾ ਿਲਕਾ ਬ ਖ਼ਾਰ, ਟੀਕਾ ਬਚਾਏ ਕੋਨਿਡ ਦਾ ਿਾਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1387299575631814656?s=20 

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਨਮਸ਼ਿ ਿਤਨਿ’-ਸਨਿ ਲਓ ਟੀਕ ੇਦਾ ਿਲਕਾ ਬ ਖ਼ਾਰ, ਟੀਕਾ ਬਚਾਏ ਕੋਨਿਡ ਦਾ ਿਾਰ 

2 Gurdaspur corona update 

3  

 

 

9. Mansa 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1  ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਤਨਿਤ 794 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

119 ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰ ਸਤ ਿੋਏ 

 

2 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦਸੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਵੋੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ। 

.... 
In the wake of 2nd wave of COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. 
Talwar replying to the queries of the people of the state regarding this 
pandemic. 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1525582214295834&ref=watch_permalink 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1525582214295834&ref=watch_permalink


3 
ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਜੰਗ੍ ਿਰਗ੍ੀ ਸਨਥਤੀ ਿਾਲ ਿਨਜੁੱ ਠਣ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ੍ 'ਤ ੇਸੈਿਾ ਦੀ ਪੁੱਛਮੀ 
ਕਮਾਂਡ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਿ ਪਲਾਂਟ ਮ ੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿੰੂ ਮੁੱ ਦਦ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਸਤਾਨਿਤ 100-ਨਬਸਤਨਰਆ ਂਿਾਲੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਕੋਨਿਡ ਿੈਨਸਲਟੀ ਲਈ 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਕੀਤੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਨਸਿਤ ਨਿਭਾਗ੍ ਿੰੂ ਿੈਕਸੀਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਿਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਿਦਾਇਤ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿਿੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨਿੁੱ ਚ 2000 ਿੋਰ ਨਬਸਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਦ ੇਿ ਕਮ ਨਦੁੱ ਤ ੇ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/906843946760884 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1  ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਤਨਿਤ 794 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

119 ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰ ਸਤ ਿੋਏ 

 

2 
ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਜੰਗ੍ ਿਰਗ੍ੀ ਸਨਥਤੀ ਿਾਲ ਿਨਜੁੱ ਠਣ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ੍ 'ਤ ੇਸੈਿਾ ਦੀ ਪੁੱਛਮੀ 
ਕਮਾਂਡ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਿ ਪਲਾਂਟ ਮ ੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿੰੂ ਮੁੱ ਦਦ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਸਤਾਨਿਤ 100-ਨਬਸਤਨਰਆ ਂਿਾਲੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਕੋਨਿਡ ਿੈਨਸਲਟੀ ਲਈ 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਕੀਤੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਨਸਿਤ ਨਿਭਾਗ੍ ਿੰੂ ਿੈਕਸੀਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਿਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਿਦਾਇਤ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿਿੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨਿੁੱ ਚ 2000 ਿੋਰ ਨਬਸਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਦ ੇਿ ਕਮ ਨਦੁੱ ਤ ੇ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/906843946760884 
 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/906843946760884
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/906843946760884


1  ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਪਨਲੰਗ੍ ਤਨਿਤ 794 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

119 ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰ ਸਤ ਿੋਏ 

 

2 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦਸੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਵੋੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ। 

.... 
In the wake of 2nd wave of COVID in Punjab and the country, Dr. K. K. 
Talwar replying to the queries of the people of the state regarding this 
pandemic. 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1525582214295834&ref=watch_permalink 
 

3 
ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਜੰਗ੍ ਿਰਗ੍ੀ ਸਨਥਤੀ ਿਾਲ ਿਨਜੁੱ ਠਣ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ੍ 'ਤ ੇਸੈਿਾ ਦੀ ਪੁੱਛਮੀ 
ਕਮਾਂਡ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਿ ਪਲਾਂਟ ਮ ੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿੰੂ ਮੁੱ ਦਦ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਸਤਾਨਿਤ 100-ਨਬਸਤਨਰਆ ਂਿਾਲੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਕੋਨਿਡ ਿੈਨਸਲਟੀ ਲਈ 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਕੀਤੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਨਸਿਤ ਨਿਭਾਗ੍ ਿੰੂ ਿੈਕਸੀਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਿਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਿਦਾਇਤ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿਿੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨਿੁੱ ਚ 2000 ਿੋਰ ਨਬਸਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਦ ੇਿ ਕਮ ਨਦੁੱ ਤ ੇ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/906843946760884 
 

 

 

 

 

 

10. Patiala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਪਨਟਆਲਾ ਨਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਨਿਊ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਿਾਧਾ, ਿ ਣ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜ ੇਤੁੱ ਕ 
ਰਿੇਗ੍ੀ ਪਾਬੰਦੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501895933484249/ 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1525582214295834&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/906843946760884
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501895933484249/


2 ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਅਪਣਾਈਏ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕਰੋਿਾ ਕੋ ਿੈ ਿੈਰਾਿਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501894653484377/ 
 

3 3717 ਿੇ ਲਗ੍ਿਾਈ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501891883484654/ 
 

4 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦਸੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਵੋੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ 

ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ। 

https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/1525582267629162/ 
 

5 ਨਜ਼ਲਹਾ ਮਨਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501797356827440/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 New orders of DM #Patiala @KUMARAMIT_IAS rgd #COVID19 #Curfew 

#NightCurfew #MissionFateh #Unite2FightCorona #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1387081157645193220?s=08 
 

2 Civil Surgeon Dr. Satinder Singh providing information regarding #COVID19 

update in Distt. #Patiala on 27 april 

#PunjabFightsCorona #Unite2FightCorona #MissionFateh 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1387040957867040768?s=08 
 

3 ਨਜ਼ਲਹੇ  ਚ #COVID19Vaccine ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਪਾਰ,ਟੀਕਾ ਨਬਲਕ ਲ ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਗ਼ਲਤ ਅਿਿਾਿਾਂ 
'ਤੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਿਾ ਕਰਿ ਲੋਕ , 479 new #COVID19 cases, 9 deaths, 

#PunjabFightsCorona #Unite2FightCorona  

#MissionFateh 201 ਮਰੀਜ ਠੀਕ, Govt ਤੇ Pvt ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
http://patiala.nic.in 'ਤੇ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1387038901735346187?s=08 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501894653484377/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501891883484654/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/1525582267629162/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1501797356827440/
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Curfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Curfew?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/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Unite2FightCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Unite2FightCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1387081157645193220?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/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/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1387040957867040768?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19Vaccine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19Vaccine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?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/MissionFateh?src=hashtag_click
https://t.co/9ORyCgk8lD?amp=1
https://t.co/9ORyCgk8lD?amp=1
https://t.co/9ORyCgk8lD?amp=1
https://t.co/9ORyCgk8lD?amp=1
https://twitter.com/DproPatiala/status/1387038901735346187?s=08


1 ਪਨਟਆਲਾ ਨਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਨਿਊ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਿਾਧਾ, ਿ ਣ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜ ੇਤੁੱ ਕ 
ਰਿੇਗ੍ੀ ਪਾਬੰਦੀ   (Press Note) 

2 ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਅਪਣਾਈਏ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕਰੋਿਾ ਕੋ ਿੈ ਿੈਰਾਿਾ   (Photo) 

3 3717 ਿੇ ਲਗ੍ਿਾਈ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ   (Press Note) 

4 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦਸੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਵੋੀਡ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਵਹਰ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ 

ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਡਾ. ਕ.ੇ ਕ.ੇ ਤਲਵਾੜ।   (Video) 

5 ਨਜ਼ਲਹਾ ਮਨਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ    (Photo) 

 

11. Pathankot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਬੈਡਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਿੱਧਤਾ। ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/738001700162087  

2 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦਰੌਾਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ, ਕੋਵਵਡ19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ।  

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/738002960161961  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਬੈਡਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਿੱਧਤਾ। ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/dpropathankot/status/1387326932778242094?s=20  

2 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦਰੌਾਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ, ਕੋਵਵਡ19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ।  

https://twitter.com/dpropathankot/status/1387328341930172422?s=20  

3  

 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/738001700162087
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/738001700162087
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/738002960161961
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/738002960161961
https://twitter.com/dpropathankot/status/1387326932778242094?s=20
https://twitter.com/dpropathankot/status/1387328341930172422?s=20


WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਬੈਡਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਿੱਧਤਾ। ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹ।ੈ 

2 ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਦਰੌਾਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ, ਕੋਵਵਡ19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣ ਵਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ।  

3  

 

12.  Rupnagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1  

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ ੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ 
ਖਾਲ੍ੀ ਬੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ  

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/1100147827147299/ 

2  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ ੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ 
ਖਾਲ੍ੀ ਬੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ  

https://twitter.com/rupnagardpro/status/1387312476451065859?s=19 

2 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/1100147827147299/
https://twitter.com/rupnagardpro/status/1387312476451065859?s=19


1 

ਨਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੁੱ ਕ ਨਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈ੍ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨਿੁੱ ਚ ਕੋਰੋਿਾ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਖਾਲੀ ਬੈਿੱਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸ਼ਰ ਕੀਤੀ  

 

2  

3  

 

13. Sangrur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

-ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ- 

60 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਿੋਮਆਈਸੋਲੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਿੰੂ ਿਰਾ ਕੇ 

ਿਨਤਿ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ-ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/293652
2579926663/?app=fbl  

 

2 

ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ ਲਗ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਿੁੱ ਡੀ ਨਗ੍ਣਤੀ ਲੋਕ ਆਉਣ 

ਲੁੱ ਗੇ੍ ਸਾਿਮਣੇ - ਰਣਬੀਰ ਨਸੰਘ ਢੰਡੇ 

*ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ ਤਨਿਤ ਅਮਰਗ੍ੜਹ ਨਿਖੇ 75 ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਲਗ੍ਿਾਈ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/293652
2059926715/?app=fbl  

 

 

3 

ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2936522579926663/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2936522579926663/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2936522059926715/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2936522059926715/?app=fbl


* ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਅਗ੍ਲੀ ਸਿੇਰ ਦ ੇ5 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ ਗੈ੍ਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

* ਦ ਕਾਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/293652
2953259959/?app=fbl  

 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

-ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ- 

60 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਿੋਮਆਈਸੋਲੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਿੰੂ ਿਰਾ ਕੇ 

ਿਨਤਿ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ-ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/138726093148738765
4?s=20  

 

 

2 

ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ ਲਗ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਿੁੱ ਡੀ ਨਗ੍ਣਤੀ ਲੋਕ ਆਉਣ 

ਲੁੱ ਗੇ੍ ਸਾਿਮਣੇ - ਰਣਬੀਰ ਨਸੰਘ ਢੰਡੇ 

*ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ ਤਨਿਤ ਅਮਰਗ੍ੜਹ ਨਿਖੇ 75 ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਲਗ੍ਿਾਈ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/138726063501302169
6?s=20  

 

 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2936522953259959/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2936522953259959/?app=fbl
https://twitter.com/dprosangrur/status/1387260931487387654?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1387260931487387654?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1387260635013021696?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1387260635013021696?s=20


3 

ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 

* ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਅਗ੍ਲੀ ਸਿੇਰ ਦ ੇ5 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ ਗੈ੍ਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

* ਦ ਕਾਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/138726117464791040
4?s=20   

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

-ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ- 

60 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਿੋਮਆਈਸੋਲੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਿੰੂ ਿਰਾ ਕੇ 

ਿਨਤਿ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ-ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

 

2 

ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ ਲਗ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਿੁੱ ਡੀ ਨਗ੍ਣਤੀ ਲੋਕ ਆਉਣ 

ਲੁੱ ਗੇ੍ ਸਾਿਮਣੇ - ਰਣਬੀਰ ਨਸੰਘ ਢੰਡੇ 

*ਨਮਸ਼ਿ ਿਨਤਿ ਤਨਿਤ ਅਮਰਗ੍ੜਹ ਨਿਖੇ 75 ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਲਗ੍ਿਾਈ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ 

 

3 

ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਿਿੇਂ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 

* ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਅਗ੍ਲੀ ਸਿੇਰ ਦ ੇ5 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ ਗੈ੍ਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

* ਦ ਕਾਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ 

 

 

14. Shaheed Bhagat Singh Nagar 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1387261174647910404?s=20
https://twitter.com/dprosangrur/status/1387261174647910404?s=20


FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਨਜ਼ਲਹੇ  ਨਿਚ ਕੋਰੋਿਾ ਦ ੇ66 ਿਿੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਿਮਣੇ, 4 ਮੌਤਾਂ, ਐਕਨਟਿ ਕੇਸ 516 

 
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1519162124921034 
   

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਨਜ਼ਲਹੇ  ਨਿਚ ਕੋਰੋਿਾ ਦ ੇ66 ਿਿੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਿਮਣੇ, 4 ਮੌਤਾਂ, ਐਕਨਟਿ ਕੇਸ 516 

   
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1387347646935822337 
  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਨਜ਼ਲਹੇ  ਨਿਚ ਕੋਰੋਿਾ ਦ ੇ66 ਿਿੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਿਮਣੇ, 4 ਮੌਤਾਂ, ਐਕਨਟਿ ਕੇਸ 516  
   

 

15.  Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਿੰਦਪ ਰ ਸਾਨਿਬ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਚ ਆਮਦ ਨਜਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਿਾਲੋ ਿਾਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ 
ਖਰੀਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2797763817202234&id=
1954877261490898?sfnsn=wiwspmo&extid=a 

 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1519162124921034
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1387347646935822337
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2797763817202234&id=1954877261490898?sfnsn=wiwspmo&extid=a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2797763817202234&id=1954877261490898?sfnsn=wiwspmo&extid=a


1 ਸਰੀ ਅਿੰਦਪ ਰ ਸਾਨਿਬ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਚ ਆਮਦ ਨਜਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਿਾਲੋ ਿਾਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ 
ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/adproaps/status/1387007216083902467?s=08 

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਅਿੰਦਪ ਰ ਸਾਨਿਬ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਚ ਆਮਦ ਨਜਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਿਾਲੋ ਿਾਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ 
ਖਰੀਦ 

2  

3  

 
 

16. Tarntaran 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰਟੇ ਤਰਿ ਤਾਰਿ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦ ੇਿਿੇਂ 
ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4158878057477611 

2 ਨਜ਼ਲਹਾ ਤਰਿ ਤਾਰਿ ਨਿੁੱ ਚ 88484 ਨਿਅਕਤੀਆ ਂਿੰੂ ਲਗ੍ਾਇਆ ਨਗ੍ਆ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ ਦਾ ਟੀਕਾ-
ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4160653553966728 

3  

 

TWITTER 

 

https://twitter.com/adproaps/status/1387007216083902467?s=08
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4158878057477611
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4160653553966728


S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰਟੇ ਤਰਿ ਤਾਰਿ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦ ੇਿਿੇਂ 
ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1387055436944199680 

2 ਨਜ਼ਲਹਾ ਤਰਿ ਤਾਰਿ ਨਿੁੱ ਚ 88484 ਨਿਅਕਤੀਆ ਂਿੰੂ ਲਗ੍ਾਇਆ ਨਗ੍ਆ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ ਦਾ ਟੀਕਾ-
ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1387272776357056513 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਿਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰਟੇ ਤਰਿ ਤਾਰਿ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦ ੇਿਿੇਂ 
ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਨਜ਼ਲਹਾ ਤਰਿ ਤਾਰਿ ਨਿੁੱ ਚ 88484 ਨਿਅਕਤੀਆ ਂਿੰੂ ਲਗ੍ਾਇਆ ਨਗ੍ਆ ਕੋਨਿਡ ਿੈਕਸੀਿ ਦਾ ਟੀਕਾ-
ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ 

3  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1387055436944199680
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1387272776357056513

