
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: - 05-05-2021 

 

1. Details of Samples and Cases: - 

1 Total Samples taken 7510673 

2 Sample collected on the day 67336 

3 Test conducted on the day 70318 

4 Total No. of patients tested Positive 

 
407509 

5 No. of patients discharged 334677 

6 Number of active Cases 63007 

7 No. of Patients on oxygen support 8457 

 
8 Patients who are critical and on ventilator support 240 

9 Total Deaths reported 9825 

10 Healthcare Workers vaccinated with 1
st 

dose on the day 852 

11 Total Healthcare Workers vaccinated with 1
st 

dose 178960 

12 

 
Frontline Workers vaccinated with 1

st 
dose on the day 11449 

13 Total Frontline Workers vaccinated with 1
st 

dose 519627 

14 Healthcare Workers vaccinated with 2
nd 

dose on the day 1087 

15 Total Healthcare Workers vaccinated with 2
nd 

dose 90561 

16 Frontline Workers vaccinated with 2
nd

 dose on the day 3828 

17 Total Frontline Workers vaccinated with 2
nd

 dose 112186 

18 
COVID-19 Vaccinated with 1

st 
dose on the day 

(Healthcare + Frontline Workers) 
12301 



19 
COVID-19 Vaccinated with 2

nd 
dose on the day 

(Healthcare + Frontline Workers) 
4915 

20 
Total COVID-19 Vaccinated with 1

st 
dose 

(Healthcare + Frontline Workers) 
698587 

21 
Total COVID-19 Vaccinated with 2

nd 
dose 

(Healthcare + Frontline Workers) 
202747 

22 Above 45 Vaccinated with 1
st 

dose on the day 28826 

23 Total Above 45 Vaccinated with 1
st 

dose 2406824 

24 Above 45 Vaccinated with 2
nd 

dose on the day 24027 

25 Total Above 45 Vaccinated with 2
nd 

dose 270473 

26 Total Vaccination 1
st 

dose on the day 41127 

27 Total Vaccination 2
nd  

dose on the day 28942 

28 Total Vaccination 1
st  

and 2
nd 

dose on the day 70069 

 

 

 

On 5
th

 May 2021 

 

1. 
Number of New patients 

admitted in ICU 

17 

(Amritsar-12, Patiala- 5) 

2. 
Number of New patients put on 

ventilator support 

14 

(Amritsar-3, Patiala-2, Ludhiana-9 ) 

3. 
Number of New patients 

discharged 

6701 

(Ludhiana-705, Jalandhar-1093, SAS Nagar-

1000, Patiala-747, Amritsar-550, Hoshiarpur-

103, Bathinda-655, Gurdaspur-149, 

Kapurthala-141,  SBS Nagar-49, Pathankot-77, 

Sangrur-152, Ferozpur-138,  Ropar-79, 

Faridkot-155, Fazilka-150, Muktsar-299, FG 

Sahib-56, Tarn Taran-93, Moga-92, Mansa-

197, Barnala-21) 

4. 
Number of New deaths 

reported 

182 

(Amritsar-18, Barnala-4, Bathinda-21, 

Faridkot-4, Fazilka-10, Ferozpur-2, FG Sahib-

2, Gurdaspur-4, Hoshiarpur-7, Jalandhar-9, 

Ludhiana-19, Kapurthala-4,  Mansa-3, Moga-

1, S.A.S Nagar -17, Muktsar-9, Pathankot-6, 

Patiala-19, Sangrur-19, SBS Nagar-3, Tarn 

Taran-1) 

 

 

  



Patients reported Positive on 5
th

 May 2021  -  8015 

District 
Number of 

Cases 
Positivity Case Details Remarks 

Ludhiana 1186 10.92% 

63 Contact of Positive Case, 199 New 

Cases (OPD), 621 New Cases (ILI), 2 

Healthcare worker, 301 New Cases 
---------- 

Jalandhar 838 13.67% 838 New Cases ---------- 

SAS Nagar 1056 29.42% 
23 Contacts of Positive Case, 269 New 

Case (ILI), 764 New Cases ---------- 

Patiala 696 10.74% 
45 Contact of Positive Cases, 651 New 

Cases ---------- 

Amritsar 932 19.34% 932 New Cases ---------- 

Hoshiarpur 361 10.52% 
80 Contacts of Positive Case, 25 New 

Case (ILI), 256 New Cases ---------- 

Bathinda 692 15.61% 
15 Contact of Positive case, 130 New 

Cases (ILI), 547 New cases ---------- 

Gurdaspur 100 3.60% 
19 Contact of Positive case, 9 New 

Cases (ILI), 72 New cases ---------- 

Kapurthala 88 3.00% 88 New Cases ---------- 

SBS Nagar 125 6.85% 15 New Cases (ILI), 110 New Cases ---------- 

Pathankot 100 5.51% 63 New Cases (ILI), 37 New Cases ---------- 

Sangrur 248 8.84% 248 New Cases ---------- 

Ferozepur 56 3.10% 56 New cases ---------- 

Ropar 191 15.26% 191 New cases ---------- 



Faridkot 88 6.30% 88 New Cases ---------- 

Fazilka 317 14.81% 
89 Contact of Positive Case, 45 New 

Case (ILI), 183 New Cases ---------- 

Muktsar 268 8.98% 268 New Cases ---------- 

FG Sahib 85 6.12% 36 New Cases (ILI), 49 New Cases ---------- 

Tarn Taran 91 7.84% 91 New Cases ---------- 

Moga 112 6.49% 112 New Cases ---------- 

Mansa 338 8.61% 338 New Cases ---------- 

Barnala 47 7.44% 47  New Cases ---------- 

 

 

 

 

 

  



Cumulative Cases: - 

 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1 Ludhiana 61321 10778 49073 1470 

2 Jalandhar 46454 5260 40072 1122 

3 SAS Nagar 50988 8701 41636 651 

4 Patiala 35931 4157 30931 843 

5 Amritsar 35108 5361 28715 1032 

6 Hoshiarpur 21675 2093 18820 762 

7 Bathinda 24014 5392 18183 439 

8 Gurdaspur 16329 1470 14320 539 

9 Kapurthala 12872 968 11555 349 

10 SBS Nagar 9154 634 8271 249 

11 Pathankot 11136 1860 9033 243 

12 Sangrur 9666 1631 7634 401 

13 Ferozepur 8174 1090 6846 238 

14 Ropar 8972 1558 7140 274 

15 Faridkot 8305 1330 6833 142 

16 Fazilka 9112 2420 6514 178 

17 Muktsar 9289 2563 6543 183 

18 FG Sahib 5537 651 4733 153 

19 Tarn Taran 5961 849 4883 229 

20 Moga 5945 1418 4394 133 

21 Mansa 7656 2364 5207 85 

22 Barnala 3910 459 3341 110 

 Total 407509 63007 334677 9825 

 

*From Jalandhar 22 Repeat case entries excluded. 

*From Patiala 19 Repeat case entries excluded. 

*From Gurdaspur 6 Repeat case entries excluded. 

*From Ferozepur 13 Repeat case entries excluded. 



*From Bathinda 1 Repeat death case entry excluded. 

*From Tarn Taran 1 Repeat death case entry 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 Mohali 1 SKYNET ENCLAVE ZIRAKPUR 388 

  2 Sohana  

  3 Sector 79, Mohali  



  4 Phase 11, Mohali  

  5 Nayagaon  

  6 Balongi  

  7 Village Daon, Mohali  

  8 Kumbra, Mohali  

  9 Shaktinagar, Derabassi  

  10 Mubarikpur, Derabassi  

  11 Behlolpur, Boothgarh  

  12 Bharonjian, Boothgarh  

  13 Sector71, Mohali  

  14 Sector 68, Mohali  

  15 Sector 66, Mohali  

  16 Sector 70, Mohali  

  17 Sector 69, Mohali  

  18 Phase 1, Mohali  

  19 Phase 2, Mohali  

  20 Phase 3B1, Mohali  

  21 Phase 4, Mohali  

  22 Phase 5, Mohali  

  23 Phase 6, Mohali  

  24 Phase 9, Mohali  

  25 Phase 7, Mohali  

  26 Phase 10, Mohali  

    388 

     

10 Patiala 1 DMW Colony Residential Area, Patiala. 892 

    892 

     

11 SBS nagar 1 Jadla Dana Mandi(CONTAINMENT) 16 

    16 

     

12 Sangrur 1 SLIET longowal  

          

          

  Punjab total   54 53923 

 

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 VILL- AKALGARH, CHRUCH ROAD, 

BLOCK SUDHAR, LDH 

2698 

  2 VIVEKANAND VIRDH ASHRAM, 

MODEL TOWN EXT, LDH 

277 

  3 73-A RAJ GURU NAGAR, LUDHIANA — 

  4 GEETA MANDIR ASHRAM, THREEKE, 

LUDHIANA 

670 

  5 407 BASANT AVE. DUGRI ROAD, 

LUDHIANA 

2000 

  6 32 MAYA NAGAR, COLLEGE ROAD, 

LUDHIANA 

283 

  7 61C KITCHLU NAGAR, LUDHIANA 164 

  8 8033 DURGAPURI, MANDIR WALI 

GALI, LUDHIANA 

405 

  9 44- JAMALPUR COLONY, FOCAL 

POINT, LUDHIANA 

2723 

  10 VILL- LALHERI, KHANNA — 

  11 2752 SUNDAR NAGAR, LUDHIANA 135 

    9355 

     

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 # 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 

KHARAR 

50 

  9 VILLAGE BHAGO MAJRA KHARAR 60 

  10 310 BADAL COLONY ZIRAKPUR 50 

  11 145/L NEW GENERATION 

APPARTMENT DHAKOLI 

17 

  12 #123,TRIBUNE COLONY BALTANA 69 

  13 Bankharpur, Derabassi  

  14 GBP Rosewood, Derabassi  

  15 SBP Housing Park  

    440 

     

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   149 36425 

 



 
  



 

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 05, 2021 
(From 2:00 PM 04/05/2021 to 2:00 PM 05/05/2021) 

 

1. Government of Punjab & CMO 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਭਲਾਈ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਸਿਨ ਅਨੁਿਾਿ ਪੰਜਾਬ ਸਵੱਚ 4 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਕੱੁਲ 

3,27,976 ਮਿੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਘਿ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇਹਨ। 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ 

#ਖਿਸ਼ਨਫਖਤਹ 

#ਪੰਜਾਬਫਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ 
.... 
As per the Media Bulletin released by Department of Health & Family Welfare, Punjab till 
May 4, 2021, a total of 3,27,976 #COVID19 patients were discharged. 
 
Stay Safe, Stay Strong 
We got this! 
 
#MissionFateh 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2835139763448795/  

2 ਫਿੰਿਲਾਈਨ ਵਾਿੀਅਿਜ਼ ਿਾਡਾ ਸਿਆਲ ਿੱਿਦ ੇਹਨ। ਿਾਡਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ ਹ ੈਸਕ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਿਾਥ ਦਈਏ।  

 

ਇਿ ਸਵੱਚ ਅਿੀਂ ਿਭ ਇਕੱਠੇ ਹਾਾਂ।  

 

ਹਾਰੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ, ਖਜੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 

 

#ਖਿਸ਼ਨਫਖਤਹ 

#ਪੰਜਾਬਫਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ 
.... 
The frontline warriors are taking care of us. we also have a duty to follow the rules and 
support them. 
 
 In this we are all together. 
 
 Corona will lose, Punjab will win. 
 
 #MissionFateh 
 #PunjabFightsCorona 

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/2835139763448795/


https://www.facebook.com/watch/?v=388930132203945  

3 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਿਖਹਸੂਸ? 

ਹੋਵੋ ਨਾ ਖਫਰ ਇੰਝ ਿਾਯੂਸ! 
 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਲੱਗੇ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਇਹ ਆਿਾਨ ਸਜਹੇ ਤਿੀਕੇ ਅਪਣਾਓ।   

ਪੰਜਾਬ ਿਿਕਾਿ ਇਿ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਿਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਿੀਆਾਂ ਦੇ ਹਿ ਪਲ ਨਾਲ ਹ ੈ, ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਕੋਸਵਡ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਦਓ 

ਿਾਥ।  

#ਖਿਸ਼ਨਫਖਤਹ #ਪੰਜਾਬਫਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ #ਟੀਕਾਲਗਵਾਓਪਖਰਵਾਰਬਚਾਓ 

... 
Feeling Unwell? 
Stay Calm! 
 
Remember, many have recovered from Covid-19 without any serious symptoms! 
 
Follow these simple steps as soon as you feel unwell. 
 
The battle is not just yours, it's ours! 
 
#MissionFateh 
#PunjabFightsCorona 
#TekaLagaoPariwarBachao 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2835009306795174/  

4 ਕਿੋਨਾ ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਕ ਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਿਨ ਸਵਸਦਆਿਥੀਆਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕਿਾਨ ਨ ੰ ਿੋਕਣ ਵਾਿਤੇ ਸਿੱਸਿਆ ਮੰਤਿੀ 

ਿਰੀ ਸਵਜੇ ਇੰਦਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਹ।ੈ 

. 
To curtail the loss of education of students due to closure of schools, Education Minister 
Vijay Inder Singla has given the consent to conduct online classes through DD Punjabi 
from 5th May. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834626276833477/  

5 ਿ ਬੇ ਸਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪੱਧਿਾਾਂ 'ਤੇ ਆਕਿੀਜਨ ਿਹਾਿੇ ਚੱਲ ਿਹੇ ਕੋਸਵਡ ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 10000 ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੇ ਚੱਲਸਦਆਾਂ ਮੱੁਿ 

ਮੰਤਿੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਿੰਦਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਮੀਿਸਿਕ ਿਨ ਵਾਧ  ਆਕਿੀਜਨ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ 20 ਹੋਿ ਿੈਂਕਿਾਾਂ ਲਈ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਿੀ 

ਨਸਿੰਦਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗਰਸਹ ਮੰਤਿੀ ਅਸਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨ ੰ ਸਲਸਿਆ ਪੱਤਿ। 

. 
As the number of #COVID patients on varying levels of oxygen support in the state went 
up to 10000, Chief Minister Captain Amarinder Singh writes to Prime Minister Narendra 
Modi and Home Minister Amit Shah for additional 50 MT of liquid medical #oxygen 
allocation and 20 more tankers. 
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834606686835436/  

 

TWITTER 

 

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

1 As per the Media Bulletin released by Department of Health & Family Welfare, Punjab till 
May 4, 2021, a total of 3,27,976 #COVID19 patients were discharged. 
 
Stay Safe, Stay Strong 
We got this! 
 
#MissionFateh 

https://www.facebook.com/watch/?v=388930132203945
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2835009306795174/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834626276833477/
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2834606686835436/


#PunjabFightsCorona https://t.co/f7EQ5GgPU2  

2 The frontline warriors are taking care of us. we also have a duty to follow the rules and 
support them. 
 
 In this we are all together. 
 
 Corona will lose, Punjab will win. 
 
 #MissionFateh 
 #PunjabFightsCorona https://t.co/nFjQcqEdAO  

3 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਿਖਹਸੂਸ? 

ਹੋਵੋ ਨਾ ਖਫਰ ਇੰਝ ਿਾਯੂਸ! 
 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਲੱਗੇ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਇਹ ਆਿਾਨ ਸਜਹੇ ਤਿੀਕੇ ਅਪਣਾਓ।   

ਪੰਜਾਬ ਿਿਕਾਿ ਇਿ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਿਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਿੀਆਾਂ ਦੇ ਹਿ ਪਲ ਨਾਲ ਹ ੈ, ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਕੋਸਵਡ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਦਓ 

ਿਾਥ।  

#ਖਿਸ਼ਨਫਖਤਹ #ਪੰਜਾਬਫਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ #ਟੀਕਾਲਗਵਾਓਪਖਰਵਾਰਬਚਾਓ https://t.co/XJS3GWGxCX  

4 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab government has been distributing food 
ration kits to the home isolated underprivileged families who have tested #Covid19 
positive. Sharing some pictures from Gurdaspur.  
#PunjabFightsCorona https://t.co/PTkxJ7IFIN  

5 To curtail the loss of education of students due to closure of schools, Education Minister 
@VijayIndrSingla has given the consent to conduct online classes through DD Punjabi 
from 5th May. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389567438824427524?s=19  

6 As the number of #COVID patients on varying levels of oxygen support in the state went 
up to 10000, Chief Minister @capt_amarinder Singh writes to @narendramodi and 
@AmitShah for additional 50 MT of liquid medical #oxygen allocation and 20 more 
tankers.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389543927443861506?s=19  

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 ਫਿੰਿਲਾਈਨ ਵਾਿੀਅਿਜ਼ ਿਾਡਾ ਸਿਆਲ ਿੱਿਦ ੇਹਨ। ਿਾਡਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ ਹ ੈਸਕ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਿਾਥ ਦਈਏ।  

 

ਇਿ ਸਵੱਚ ਅਿੀਂ ਿਭ ਇਕੱਠੇ ਹਾਾਂ।  

 

ਹਾਰੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ, ਖਜੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 

 

#ਖਿਸ਼ਨਫਖਤਹ 

#ਪੰਜਾਬਫਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ 
.... 
The frontline warriors are taking care of us. we also have a duty to follow the rules and 
support them. 
 
 In this we are all together. 

https://t.co/f7EQ5GgPU2
https://t.co/nFjQcqEdAO
https://t.co/XJS3GWGxCX
https://t.co/PTkxJ7IFIN
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389567438824427524?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389543927443861506?s=19


 
 Corona will lose, Punjab will win. 
 
 #MissionFateh 
 #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/COe16XgJ1YZ/?igshid=10mdvxxirt4xp  

2 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਭਲਾਈ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਸਿਨ ਅਨੁਿਾਿ ਪੰਜਾਬ ਸਵੱਚ 4 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਕੱੁਲ 

3,27,976 ਮਿੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਘਿ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇਹਨ। 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ 

#ਖਿਸ਼ਨਫਖਤਹ 

#ਪੰਜਾਬਫਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ 
.... 
As per the Media Bulletin released by Department of Health & Family Welfare, Punjab till 
May 4, 2021, a total of 3,27,976 #COVID19 patients were discharged. 
 
Stay Safe, Stay Strong 
We got this! 
 
#MissionFateh 
#PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/COfADbHFMEk/?igshid=1puzbvkcb32kj  

3 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਿਖਹਸੂਸ? 

ਹੋਵੋ ਨਾ ਖਫਰ ਇੰਝ ਿਾਯੂਸ! 
 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਲੱਗੇ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਇਹ ਆਿਾਨ ਸਜਹੇ ਤਿੀਕੇ ਅਪਣਾਓ।   

ਪੰਜਾਬ ਿਿਕਾਿ ਇਿ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਿਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਿੀਆਾਂ ਦੇ ਹਿ ਪਲ ਨਾਲ ਹ ੈ, ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਕੋਸਵਡ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਦਓ 

ਿਾਥ।  

#ਖਿਸ਼ਨਫਖਤਹ #ਪੰਜਾਬਫਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ #ਟੀਕਾਲਗਵਾਓਪਖਰਵਾਰਬਚਾਓ 

... 
Feeling Unwell? 
Stay Calm! 
 
Remember, many have recovered from Covid-19 without any serious symptoms! 
 
Follow these simple steps as soon as you feel unwell. 
 
The battle is not just yours, it's ours! 
 
#MissionFateh 
#PunjabFightsCorona 
#TekaLagaoPariwarBachao 
https://www.instagram.com/p/COedRYsFW8j/?igshid=1tof0wnw84oct  

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 Let's follow the rules to avoid COVID 
https://youtu.be/Sm12vI5Vq_U  

 

https://www.instagram.com/p/COe16XgJ1YZ/?igshid=10mdvxxirt4xp
https://www.instagram.com/p/COfADbHFMEk/?igshid=1puzbvkcb32kj
https://www.instagram.com/p/COedRYsFW8j/?igshid=1tof0wnw84oct
https://youtu.be/Sm12vI5Vq_U


Blog 

 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਮੀਟਰਰਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 20 ਹੋਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ 
ਪੁੱਤਰ ਰਲਰਖਆ 

https://wp.me/p5V6YZ-2IP  
Punjab CM writes to Modi & Shah for 50MT additional O2 allocation & 20 more 
tankers 
https://wp.me/p5V6YZ-2IJ  

 

 

2. Amritsar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਰਜਲੇ ਰਵੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜ 2907 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 
  https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/323703519095658 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੋਏ 370 ਰਵਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

--- ਅੁੱ ਜ 674 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਵ 

----ਰਜਲਾ ਅੰਰਿ੍ਰਤਸਰ ਰਵੁੱ ਚ ਕ ਲ ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 5006 

https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/323703595762317 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਰਜਲੇ ਰਵੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜ 2907 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389860831911845889 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੋਏ 370 ਰਵਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

--- ਅੁੱ ਜ 674 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਵ 

----ਰਜਲਾ ਅੰਰਿ੍ਰਤਸਰ ਰਵੁੱ ਚ ਕ ਲ ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 5006 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389861270128496640 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਰਜਲੇ ਰਵੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜ 2907 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 

https://wp.me/p5V6YZ-2IP
https://wp.me/p5V6YZ-2IJ
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/323703519095658
https://www.facebook.com/AmritsarDPRO/posts/323703595762317
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389860831911845889
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1389861270128496640


2 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੋਏ 370 ਰਵਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 

--- ਅੁੱ ਜ 674 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਵ 

----ਰਜਲਾ ਅੰਰਿ੍ਰਤਸਰ ਰਵੁੱ ਚ ਕ ਲ ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 5006 

 

3. Barnala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਹਸੂਸ? 

ਹੋਵੋ ਨਾ ਰਿਰ ਇੰਝ ਮਾਯੂਸ! 
 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ  ੰਲੱਗ ੇਸਕ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਇਹ ਆਿਾਨ ਸਜਹ ੇਤਿੀਕ ੇਅਪਣਾਓ।   

ਪਜੰਾਬ ਿਿਕਾਿ ਇਿ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਿਮੇਂ 'ਚ ਪਜੰਾਬ ਵਾਿੀਆਾਂ ਦ ੇਹਿ ਪਲ ਨਾਲ ਹ ੈ, ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਕੋਸਵਡ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਦਓ 

ਿਾਥ।  

#ਰਮਸ਼ਨਿਰਤਹ #ਪੰਜਾਬਿਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ #ਟੀਕਾਲਗਵਾਓਪਰਰਵਾਰਬਚਾਓ 

 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/667604474030578/ 
 

2 ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਲਈ ਰੇਟ ਰਨਰਧਾਰਤ 

 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/667562454034780/ 
 

3 ਵਧੀਕ ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਰੀ ਆਰਦਰਤਆ ਿੇਚਲਵਾਲ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ 
ਨਵੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਰਸਆ 

 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/331490898488645/ 
 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਹਸੂਸ? 

ਹੋਵੋ ਨਾ ਰਿਰ ਇੰਝ ਮਾਯੂਸ! 
 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ  ੰਲੱਗ ੇਸਕ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਇਹ ਆਿਾਨ ਸਜਹ ੇਤਿੀਕ ੇਅਪਣਾਓ।   

ਪਜੰਾਬ ਿਿਕਾਿ ਇਿ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਿਮੇਂ 'ਚ ਪਜੰਾਬ ਵਾਿੀਆਾਂ ਦ ੇਹਿ ਪਲ ਨਾਲ ਹ ੈ, ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਕੋਸਵਡ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਦਓ 

ਿਾਥ।  

#ਰਮਸ਼ਨਿਰਤਹ #ਪੰਜਾਬਿਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ #ਟੀਕਾਲਗਵਾਓਪਰਰਵਾਰਬਚਾਓ 

 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389781928467832834?s=1001 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/667604474030578/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/667562454034780/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/331490898488645/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1389781928467832834?s=1001


2 ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਲਈ ਰੇਟ ਰਨਰਧਾਰਤ 

 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1389784455024238593?s=1001 
 

3 ਵਧੀਕ ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਰੀ ਆਰਦਰਤਆ ਿੇਚਲਵਾਲ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ 
ਨਵੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਰਸਆ 

 
 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1389545536194236418?s=1001 
 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਹਸੂਸ? 

ਹੋਵੋ ਨਾ ਰਿਰ ਇੰਝ ਮਾਯੂਸ! 
 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ  ੰਲੱਗ ੇਸਕ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਇਹ ਆਿਾਨ ਸਜਹ ੇਤਿੀਕ ੇਅਪਣਾਓ।   

ਪਜੰਾਬ ਿਿਕਾਿ ਇਿ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਿਮੇਂ 'ਚ ਪਜੰਾਬ ਵਾਿੀਆਾਂ ਦ ੇਹਿ ਪਲ ਨਾਲ ਹ ੈ, ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਕੋਸਵਡ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਦਓ 

ਿਾਥ।  

#ਰਮਸ਼ਨਿਰਤਹ #ਪੰਜਾਬਿਾਈਟਸਕੋਰੋਨਾ #ਟੀਕਾਲਗਵਾਓਪਰਰਵਾਰਬਚਾਓ 

 

2 ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਲਈ ਰੇਟ ਰਨਰਧਾਰਤ 

 

3 ਵਧੀਕ ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਰੀ ਆਰਦਰਤਆ ਿੇਚਲਵਾਲ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ 
ਨਵੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਰਸਆ 

 

4. Batala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ - ਏ.ਿੀ.ਸੀ. ਰਾਹ ਲ 

 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/963445921078152  

2 24x7 Covid  helpline 

 
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/963477054408372  

3  

 

TWITTER 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1389784455024238593?s=1001
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1389545536194236418?s=1001
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/963445921078152
https://www.facebook.com/BatalaDPRO/posts/963477054408372


 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ - ਏ.ਿੀ.ਸੀ. ਰਾਹ ਲ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1389520493234040834  

2 24x7 Covid  helpline 

 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1389820279208120321  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ - ਏ.ਿੀ.ਸੀ. ਰਾਹ ਲ 

2 24x7 Covid  helpline 

3  

 

5. Bathinda 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ : ਿਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕ ਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542237179403684/  

2 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਿਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ:- ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ 

ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ 868 ਬੈੈੱਿ ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦ ੇ186 ਬੈੈੱਿ ਰਤਆਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਪਾਬੰਦ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542228889404513/  

3 ਰਮਸ਼ਨ ਫ਼ਰਤਹ 

111895 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542211899406212/  

4 ਕੋਰਵਿ-19 

ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਮੁੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤੀ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਕਹਾ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਆਂ ਤੇ ਐਬੂਂਲੈਂਸ, ਕਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ੂਨਾ ਜਾਵੇ ਰੋਰਕਆ 

ਬਾਹਰੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਗਰਟਵ ਰਰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐਟਂਰੀ 
ਰੇਲਵੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਰਪਗ ਤੇ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542199219407480/  

5 ਬੀਤੇ 24 ਘੰਰਟਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 20 ਦੀ ਮੌਤ, 806 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ 660 ਹੋਏ ਤੰਦਰ ਸਤ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542198119407590/  

https://twitter.com/adpro_batala/status/1389520493234040834
https://twitter.com/adpro_batala/status/1389820279208120321
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542237179403684/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542228889404513/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542211899406212/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542199219407480/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542198119407590/


6 ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਰਕਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਪਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਰਕਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ 
ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੁੱ ਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 10 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕੇ 
ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲਏ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542196909407711/  

7 ਬੀਤ ੇ24 ਘੰਰਟਆ ਂਦੌਰਾਨ 2986 ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ ਤੇ 1215 ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਲਗਾਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਰਸਨ : ਰਿਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542195719407830/  

8 Corona Daily Update 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542192806074788/  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
         

ਰਕਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਪਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਰਕਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ 
       

ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੁੱ ਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 10 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕੇ 
       

ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲਏ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389549365690310657?s=20  

2 Corona Daily Update 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389550347698458624?s=20  

3 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਮੁੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਿਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ:- ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ 

 

ਪਰਾਈਵਿੇ ਹਿਪਤਾਲਾਾਂ ਨ  ੰਲੈਵਲ 2 ਦ ੇਬੈੈੱਡ 767 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕ ੇ868 ਬੈੈੱਡ ਅਤ ੇਲੈਵਲ 3 ਦ ੇਬੈੈੱਡ 177 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕ ੇ186 ਬੈਡ 

ਸਤਆਿ ਿਿੱਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਸਦਤੱ ੇਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389551151767429125?s=20  

4 ਪਜੰਾਬ ਿਿਕਾਿ ਅਤ ੇਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ ਪਜੰਾਬ ਵਲੱੋਂ  ਇੱਕ ਲੱਿ ਤੋਂ ਵਧੱ ਘਿਲੇ  ਇਕਾਾਂਤਵਾਿ ਕੀਤ ੇਕਿਨੋਾ ਪਾਜੀਸਿਵ ਮਿੀਜਾਾਂ ਨ  ੰਵਧੀਆ 

ਸਿਹਤ ਿਹ ਲਤਾਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਕਿੋਨਾ ਫਸਤਹ ਸਕੱਿਾਾਂ’ ਸਦਤੱੀਆਾਂ ਜਾ ਿਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਸਜਿ ਸਵਚੱ ਸਡਜੀਿਲ 

ਥਿਮਾਮੀਿਿ, ਿਿੀਮਿ, ਆਕਿੀਮੀਿਿ, ਜ਼ਿ ਿੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਸ਼ਾਸਮਲ ਿਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389552113185824773?s=20  

5 Beds list 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389567539307376646?s=20  

6 ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਿ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸ਼ਰੀਸਨਵਾਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕ ਸਜ਼ਲੇ ਸਵੱਚ ਹਣੁ ਤੱਕ 111895 ਸਵਅਕਤੀ ਕਿਨੋਾ ਵਕੈਿੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁਕੱ ੇ

ਹਨ।  ਇਨਾਾਂ ਸਵਚੱ 12239 ਹਲੈਥ ਵਿਕਿਜ਼, 24360  ਫਿੰਿ ਲਾਇਨ ਵਿਕਿਜ਼, 45 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ 31036 ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ  ੰਅਤ ੇ

ਇਿ ੇਤਿਾਾਂ 60 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵਧਿੇ ੇਉਮਿ ਦ ੇ25268 ਬਜ਼ਿੁਗਾਾਂ ਨ ੰ ਪਸਹਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389807533380968453?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542196909407711/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542195719407830/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2542192806074788/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389549365690310657?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389550347698458624?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389551151767429125?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389552113185824773?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389567539307376646?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389807533380968453?s=20


7 Orders 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389852383417552897?s=20  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 

Instagram 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਿ-19 

ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਮੁੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤੀ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਕਹਾ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਆਂ ਤ ੇਐਬੂਂਲੈਂਸ, ਕਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ੂਨਾ  ਜਾਵੇ ਰੋਰਕਆ 

ਬਾਹਰੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਗਰਟਵ ਰਰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐਟਂਰੀ 
ਰੇਲਵੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਰਪਗ ਤੇ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://www.instagram.com/p/COcaglhsWoR/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 Corona Daily Update 
https://www.instagram.com/p/COc0YFEMWYX/?utm_source=ig_web_copy_link  

3 Bed Capacity  
https://www.instagram.com/p/COc8SAhMEhA/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 Bed Capacity  
https://www.instagram.com/p/COc9BUaMRuh/?utm_source=ig_web_copy_link  

5 ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਰਕਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਪਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਰਕਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ 
ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੁੱ ਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 10 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕੇ 
ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲਏ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ 

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

6 Orders 
https://www.instagram.com/p/COe91VDsiz0/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

6. Faridkot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਐਿਂ ਰਸੰਧ ਬੈਂਕ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829176584011977/ 
 

2 ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829188450677457/ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1389852383417552897?s=20
https://www.instagram.com/p/COcaglhsWoR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COc0YFEMWYX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COc8SAhMEhA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COc9BUaMRuh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COdKGlzsmwn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COe91VDsiz0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829176584011977/
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829188450677457/


 

3 Covid-19 Data 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829344690661833/ 
 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829332573996378/ 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਐਿਂ ਰਸੰਧ ਬੈਂਕ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389505375121022976?s=20 
 

 

2 ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389505506927022087?s=20 
 

3 Covid-19 Data 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389796279341912064?s=20 
 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389578817698553863?s=20 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਐਿਂ ਰਸੰਧ ਬੈਂਕ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ 

 

2 ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

3 Covid-19 Data 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

 

7. Fazilka 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Covid update 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829344690661833/
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2829332573996378/
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389505375121022976?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389505506927022087?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389796279341912064?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1389578817698553863?s=20


Total Positive case: 8812 
Active case: 2281 
Death:167 
Discharged:  6364 (on the day 226 patient discharge) 
On the day positive case:-  243 
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2921304554864113  

2  

3  

  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Covid update 
Total Positive case: 8812 
Active case: 2281 
Death:167 
Discharged:  6364 (on the day 226 patient discharge) 
On the day positive case:-  243 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1389590042436202511?s=20  

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Covid update 
Total Positive case: 8812 
Active case: 2281 
Death:167 
Discharged:  6364 (on the day 226 patient discharge) 
On the day positive case:-  243 
 

2  

3  

 

8. Ferozepur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ103 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਮਲੇ 143 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ 

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1200734430365899 

  

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2921304554864113
https://twitter.com/DproFazilka/status/1389590042436202511?s=20
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/1200734430365899


 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ103 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਮਲੇ 143 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1389539237825941504?s=20 

  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ103 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਮਲੇ 143 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ 

  

 

 

9.  Hoshiarpur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਿ-19: ਪ ਰਲਸ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/949467085856449/ 

2 Covid-19 Availability of Beds in Hoshiarpur Hospitals 
 
 

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਿ-19: ਪ ਰਲਸ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1389189193184645123?s=19 

2 Covid-19 Availability of Beds in Hoshiarpur Hospitals 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/949420979194393/ 
 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1389539237825941504?s=20
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/949467085856449/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1389189193184645123?s=19
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/949420979194393/


1  ਕੋਰਵਿ-19: ਪ ਰਲਸ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

2 Covid-19 Availability of Beds in Hoshiarpur Hospitals 

3  

 

10. Jalandhar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Describing inoculation as the most effective weapon against the Covid 
pandemic, the Deputy Commissioner Jalandhar Mr Ghanshyam Thori today 
envisioned that Jalandhar would soon win war against Corona virus through 
comprehensive vaccination drive. 
https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/a.753320531721887/1365358
313851436/  

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Describing inoculation as the most effective weapon against the Covid 
pandemic, the Deputy Commissioner Jalandhar Mr Ghanshyam Thori today 
envisioned that Jalandhar would soon win war against Corona virus through 
comprehensive vaccination drive. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1389750796808425472  

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਰਵਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਰਥਆਰ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਚਰਹਰੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਕੋਰਵਿ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ 

3 ਐਸ.ਿੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਰਟੰਗ 

4 ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਰਵਿ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 25 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸਨਟਰੇਟਰਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  

5 ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਿ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 
ਦੌਰਾ 

https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/a.753320531721887/1365358313851436/
https://www.facebook.com/JalandharDPRO/photos/a.753320531721887/1365358313851436/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1389750796808425472


 

11. Mansa 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਿਾਊਨ ਨੰੂ ਛੁੱ ਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਦਨ ਕ ਝ ਹੋਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/911951009583511 
 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ, ਸਰੀ ਸ ਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ, ਿਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰਜੰਦਲ ਤੇ ਿਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ full video link here 

 

https://youtube.com/watch?v=uE8UQnaDG9s… 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1389547686647549952?s=20 
 

2 Chief Minister @Capt_Amarinder Singh condoled the sad demise of the founder 

of Center for Research in Rural and Industrial Development (CRRID) and noted 

scholar Rashpal Malhotra (84), who passed away this morning after battling with 

#COVID19 for over a week. 

(retweet) 

https://twitter.com/CMOPb/status/1389505126134472704?s=20 

 

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ, ਸਰੀ ਸ ਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ, ਿਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰਜੰਦਲ ਤੇ ਿਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ full vide link here 

 

https://youtube.com/watch?v=uE8UQnaDG9s… 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1389547686647549952?s=20 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/911951009583511
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1389547686647549952?s=20
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb/status/1389505126134472704?s=20
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://t.co/Y92qcFoftU?amp=1
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1389547686647549952?s=20


2 Chief Minister @Capt_Amarinder Singh condoled the sad demise of the founder 

of Center for Research in Rural and Industrial Development (CRRID) and noted 

scholar Rashpal Malhotra (84), who passed away this morning after battling with 

#COVID19 for over a week. 

(retweet) 

https://twitter.com/CMOPb/status/1389505126134472704?s=20 

 

3  

 

 

 

12. Moga 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲ ੂਰੁੱ ਖਣ  ਲਈ ਰਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ 
ਰਨਰਧਾਰਰਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962993647174263 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਗੋਧੇਵਾਲਾ ਸਟੇਿੀਅਮ ਨੰੂ ਓਪਨ ਜੇਲ ਦ ੇਰੂਪ ਰਵੁੱ ਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਹ ਕਮ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962993260507635 
 

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲ ੂਰੁੱ ਖਣ  ਲਈ ਰਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ 
ਰਨਰਧਾਰਰਤ 

 

https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb/status/1389505126134472704?s=20
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962993647174263
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1962993260507635


2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਗੋਧੇਵਾਲਾ ਸਟੇਿੀਅਮ ਨੰੂ ਓਪਨ ਜੇਲ ਦ ੇਰੂਪ ਰਵੁੱ ਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਹ ਕਮ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਰੀ 
 

3  

 

 

 

13. Patiala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1507570989583410/ 
 

2 #patiala #ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ ਵਲੱੋਂ  #ਕਸੋਵਡ #ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਭ ਿਭੰਾਲ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਿਹ ੇਅਣਥਕੱ ਯਤਨਾਾਂ 

ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਬਾਿ ੇਸਵਿਥਾਿ ਚ ਦਿੱਦ ੇਹਏੋ #ਡਾਕਿਿ ਆਿ ਪੀ ਐਿ ਸਿਬੀਆ, ਵਾਈਿ ਸਪਰਿੰੀਪਲ, #ਿਿਕਾਿੀ 

#ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤ ੇਿਾਸਜਦੰਿਾ ਹਿਪਤਾਲ, ਪਸਿਆਲਾ। #PunjabFightsCorona #MissionFateh 

#COVID19 #RAJINDRA #hospital 

https://www.facebook.com/watch/?v=530682707926659 
 

3 ਚਡੰੀਗੜ੍ ਦੀ ਿਸਹਣ ਵਾਲੀ ਿਸ਼ਮੀ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਿਮਤੇ ਿਾਸਜਦੰਿਾ ਹਿਪਤਾਲ ਪਸਿਆਲਾ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਿਡ 

ਚ ਇਲਾਜ ਚਲ ਸਿਹਾ ਹੈ। ਉਿ ਵਲੱੋਂ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿੰਭਾਲ ਬਾਿ ੇਿਤੁੰਸ਼ਿੀ ਪਰਗਿਾਈ ਗਈ। 

https://www.facebook.com/watch/?v=458156211920033 
 

4 614 ਕੋਰਵਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ ਸ਼ਟੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1507514372922405/ 
 

5 Important Appeal By SSP Patiala Vikramjeet Duggal to the Public regarding 
adherence to Covid Precautions #nightcurfew #PunjabFightsCorona 
#MissionFateh #PatialaPolice 
https://www.facebook.com/watch/?v=748281525728146 
 

6 ਿਾਡਾ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਿਿਾਕੱ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਿਸਹ ਸਗਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਿ ਵਲੱੋਂ  1-15 ਮਈ ਲਈ ਕਵੇਲ 6 ਲਿੱ ਡਸੋਿਿ 

ਅਲਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਯਾਨੀ 40 ਹਜ਼ਾਿ ਪਰਤੀ ਸਦਨ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਿੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਿੀ ਡਾ. ਹਿਸ਼ਵਿਧਨ ਜੀ ਨ  ੰਬਨੇਤੀ 

ਕਿਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਉਹ ਪਜੰਾਬ ਸਵਚੱ ਕਿੋਨੋਾ ਵਾਇਿਿ ਦ ੇਮਾਮਸਲਆਾਂ ਨ ੰ ਦਿੇਦ ੇਹੋਏ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਿਮੈਂਿ ਸਵਚੱ ਵਾਧਾ 

ਕਿਨ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1507304209610088/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1507570989583410/
https://www.facebook.com/watch/?v=530682707926659
https://www.facebook.com/watch/?v=458156211920033
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1507514372922405/
https://www.facebook.com/watch/?v=748281525728146
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1507304209610088/


7 ਪਸਿਆਲਾ ਦ ੇ#ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਿਡ ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵਾ ਿਹੀ ਬਜ਼ਿੁਗ ਮਸਹਲਾ ਿਾਸਹਬ 

ਕਿੌ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਿ ੇਪੁਛੱਦੀ ਹਈੋ ਿਿਾਫ਼ ਨਿਿ। 

https://www.facebook.com/watch/?v=476200630304196 
 

8 ਮਾਨਿਾ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦਾ ਗਿੁਸਵਦੰਿ ਸਿਘੰ, ਪਸਿਆਲਾ ਦ ੇ#ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਿਡ ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ 

ਕਿਵਾ ਸਿਹਾ ਹ।ੈ ਉਿ ਵਲੱੋਂ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿੰਭਾਲ ਬਾਿ ੇਿਤੁੰਸ਼ਿੀ ਪਰਗਿਾਈ ਗਈ। 

https://www.facebook.com/watch/?v=208059611131260 
 

9 #patiala #ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ  ਵਲੱੋਂ  #ਕਸੋਵਡ #ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਭ ਿਭੰਾਲ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਿਹ ੇਅਣਥਕੱ ਯਤਨਾਾਂ 

ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਬਾਿ ੇਸਵਿਥਾਿ ਚ ਦਿੱਦ ੇਹਏੋ #ਡਾਕਿਿ ਆਿ ਪੀ ਐਿ ਸਿਬੀਆ, ਵਾਈਿ ਸਪਰਿੰੀਪਲ, #ਿਿਕਾਿੀ 

#ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤ ੇਿਾਸਜਦੰਿਾ ਹਿਪਤਾਲ, ਪਸਿਆਲਾ।  

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

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 COVID PATIENT SPEAKS 

A staff from #RAJINDRA #Hospital, asking the well being of a patient Sahib Kaur 

undergoing treatment at #COVID Ward 

#ਰਾਰਜੰਦਰਾ #ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰਵਿ ਵਾਰਿ ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਬਜ਼ ਰਗ ਮਰਹਲਾ ਸਾਰਹਬ ਕੌਰ 

ਦੀ ਰਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪ ੁੱ ਛਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ #PunjabFightsCorona #MissionFateh 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1389529812696449026?s=08 
 

2 #COVID #PATIENT #SPEAKS 

Gurwinder Singh from Mansa Dist, undergoing treatment at COVID Ward Rajindra 

Hospital, expressed satisfaction over the treatment & care being provided here. 

ਰਾਰਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰਵਿ ਵਾਰਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਗ ਰਰਵੰਦਰ ਰਸੰਘ-ਇਲਾਜ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ 
ਪਰਗਟਾਈ @CsPunjab 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1389509926742110212?s=08 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ   (Press Note) 

2 #patiala #ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ ਵਲੱੋਂ  #ਕਸੋਵਡ #ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਭ ਿਭੰਾਲ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਿਹ ੇਅਣਥਕੱ ਯਤਨਾਾਂ 

ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਬਾਿ ੇਸਵਿਥਾਿ ਚ ਦਿੱਦ ੇਹਏੋ #ਡਾਕਿਿ ਆਿ ਪੀ ਐਿ ਸਿਬੀਆ, ਵਾਈਿ ਸਪਰਿੰੀਪਲ, #ਿਿਕਾਿੀ 

https://www.facebook.com/watch/?v=476200630304196
https://www.facebook.com/watch/?v=208059611131260
https://www.facebook.com/watch/?v=192396212721952
https://twitter.com/hashtag/RAJINDRA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RAJINDRA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Hospital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Hospital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?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/%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%B9%E0%A8%B8%E0%A8%AA%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%B2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1389529812696449026?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PATIENT?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PATIENT?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SPEAKS?src=hashtag_click
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/CsPunjab
https://twitter.com/DproPatiala/status/1389509926742110212?s=08


#ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤ ੇਿਾਸਜਦੰਿਾ ਹਿਪਤਾਲ, ਪਸਿਆਲਾ। #PunjabFightsCorona #MissionFateh 

#COVID19 #RAJINDRA #hospital (Video) 

3 ਚਡੰੀਗੜ੍ ਦੀ ਿਸਹਣ ਵਾਲੀ ਿਸ਼ਮੀ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਿਮਤੇ ਿਾਸਜਦੰਿਾ ਹਿਪਤਾਲ ਪਸਿਆਲਾ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਿਡ 

ਚ ਇਲਾਜ ਚਲ ਸਿਹਾ ਹੈ। ਉਿ ਵਲੱੋਂ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿੰਭਾਲ ਬਾਿ ੇਿਤੁੰਸ਼ਿੀ ਪਰਗਿਾਈ ਗਈ।  (Video) 

4 614 ਕੋਰਵਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ ਸ਼ਟੀ 

5 Important Appeal By SSP Patiala Vikramjeet Duggal to the Public regarding 
adherence to Covid Precautions #nightcurfew #PunjabFightsCorona 
#MissionFateh #PatialaPolice   (Video) 

6 ਿਾਡਾ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਿਿਾਕੱ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਿਸਹ ਸਗਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਿ ਵਲੱੋਂ  1-15 ਮਈ ਲਈ ਕਵੇਲ 6 ਲਿੱ ਡਸੋਿਿ 

ਅਲਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਯਾਨੀ 40 ਹਜ਼ਾਿ ਪਰਤੀ ਸਦਨ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਿੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਿੀ ਡਾ. ਹਿਸ਼ਵਿਧਨ ਜੀ ਨ  ੰਬਨੇਤੀ 

ਕਿਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਉਹ ਪਜੰਾਬ ਸਵਚੱ ਕਿੋਨੋਾ ਵਾਇਿਿ ਦ ੇਮਾਮਸਲਆਾਂ ਨ ੰ ਦਿੇਦ ੇਹੋਏ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਿਮੈਂਿ ਸਵਚੱ ਵਾਧਾ 

ਕਿਨ।    

7 ਪਸਿਆਲਾ ਦ ੇ#ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਿਡ ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵਾ ਿਹੀ ਬਜ਼ਿੁਗ ਮਸਹਲਾ ਿਾਸਹਬ 

ਕਿੌ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਿ ੇਪੁਛੱਦੀ ਹਈੋ ਿਿਾਫ਼ ਨਿਿ।    (Video) 

8 ਮਾਨਿਾ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦਾ ਗਿੁਸਵਦੰਿ ਸਿਘੰ, ਪਸਿਆਲਾ ਦ ੇ#ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਕਸੋਵਡ ਵਾਿਡ ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ 

ਕਿਵਾ ਸਿਹਾ ਹ।ੈ ਉਿ ਵਲੱੋਂ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿੰਭਾਲ ਬਾਿ ੇਿਤੁੰਸ਼ਿੀ ਪਰਗਿਾਈ ਗਈ।   (Video) 

9 #patiala #ਿਾਸਜਦੰਿਾ #ਹਿਪਤਾਲ  ਵਲੱੋਂ  #ਕਸੋਵਡ #ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਭ ਿਭੰਾਲ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਿਹ ੇਅਣਥਕੱ ਯਤਨਾਾਂ 

ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਬਾਿ ੇਸਵਿਥਾਿ ਚ ਦਿੱਦ ੇਹਏੋ #ਡਾਕਿਿ ਆਿ ਪੀ ਐਿ ਸਿਬੀਆ, ਵਾਈਿ ਸਪਰਿੰੀਪਲ, #ਿਿਕਾਿੀ 

#ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤ ੇਿਾਸਜਦੰਿਾ ਹਿਪਤਾਲ, ਪਸਿਆਲਾ।  (Video) 

 

14. Pathankot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੂਝ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਰਵੁੱ ਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਰਦੁੱ ਤੀ ਰਜਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATH
ANKOT/posts/741535993141991  

2 ਰਜਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪ ਰਲਸ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਰਸਨੀਅਰ ਰਸਟੀਜਨ ਨੰੂ ਕੋਰਵਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾ 
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਿਰ ਘਰ ਛੁੱ ਿਣ ਦੀ ਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ ਰ ੂ

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATH
ANKOT/posts/741536529808604  

3  

 

TWITTER 

 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/741535993141991
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/741535993141991
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/741536529808604
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/741536529808604


S.N. Post with link 

1 ਕੂਝ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਰਵੁੱ ਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਰਦੁੱ ਤੀ ਰਜਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ 

https://twitter.com/dpropathankot/status/1389805636867608577?s=20  

2 ਰਜਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪ ਰਲਸ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਰਸਨੀਅਰ ਰਸਟੀਜਨ ਨੰੂ ਕੋਰਵਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾ 
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਿਰ ਘਰ ਛੁੱ ਿਣ ਦੀ ਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ ਰ ੂ

https://twitter.com/dpropathankot/status/1389805765733453828?s=20  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੂਝ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਰਵੁੱ ਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਰਦੁੱ ਤੀ ਰਜਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ 

2 ਰਜਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪ ਰਲਸ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਰਸਨੀਅਰ ਰਸਟੀਜਨ ਨੰੂ ਕੋਰਵਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾ 
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਿਰ ਘਰ ਛੁੱ ਿਣ ਦੀ ਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ ਰ ੂ

3  

 

 

15. Sangrur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ 115 ਕੋਰਵਿ ਪਾਜ਼ਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਮਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਤੰਦਰ ਸਤ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/294150
6582761596/?app=fbl  

 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ 115 ਕੋਰਵਿ ਪਾਜ਼ਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਮਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਤੰਦਰ ਸਤ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/138979267157773926

https://twitter.com/dpropathankot/status/1389805636867608577?s=20
https://twitter.com/dpropathankot/status/1389805765733453828?s=20
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2941506582761596/?app=fbl
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2941506582761596/?app=fbl
https://twitter.com/dprosangrur/status/1389792671577739266?s=20


6?s=20  

 

2  

3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ 115 ਕੋਰਵਿ ਪਾਜ਼ਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਮਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਤੰਦਰ ਸਤ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 

2  

3  

 

16. Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੁੱ ਜ 889 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 847 ਨਵੇਂ ਪਾਜੇਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=747978149252731&id=1282096145629
24 
 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੁੱ ਜ 889 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 847 ਨਵੇਂ ਪਾਜੇਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1389785859604373507?s=19 
 

2  

3  

 

WhatsApp 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=747978149252731&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=747978149252731&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1389785859604373507?s=19


S.N. TEXT 

1 ਅੁੱ ਜ 889 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 847 ਨਵੇਂ ਪਾਜੇਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ : ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

2  

3  

 

17. Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ75 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣ,ੇ 1 ਮੌਤ, 

ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 596 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/15

23755887794991 

 

2 ਲਾਕਿਾਊਨ ਤੇ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਰਖਲਾਫ਼ 9 ਮ ਕੁੱ ਦਮ ੇ
ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523755644461682 
 

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ75 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣ,ੇ 1 ਮੌਤ, 

ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 596 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/13898309541

81484544 

 

2 ਲਾਕਿਾਊਨ ਤੇ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਰਖਲਾਫ਼ 9 ਮ ਕੁੱ ਦਮ ੇ
ਦਰਜ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389831533511409664 
 

https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523755887794991
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523755887794991
https://www.facebook.com/SBSNagarDPRO/posts/1523755644461682
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389830954181484544
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389830954181484544
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1389831533511409664


3  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ75 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣ,ੇ 1 ਮੌਤ, 

ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 596 

2 ਲਾਕਿਾਊਨ ਤੇ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਰਖਲਾਫ਼ 9 ਮ ਕੁੱ ਦਮ ੇ
ਦਰਜ 

3  

 

18.  Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਸੁੱ ਤ ਹੋਰ ਰਪੰਿਾਂ ਰਵਚ ਉਸਾਰ ੇਜਾਣਗੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ:ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਰਸੰਘ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2802975283347754&id=195487726149
0898?sfnsn=wiwspmo&extid=a 
 

2  

3  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਸੁੱ ਤ ਹੋਰ ਰਪੰਿਾਂ ਰਵਚ ਉਸਾਰ ੇਜਾਣਗੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ:ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਰਸੰਘ 

https://twitter.com/adproaps/status/1389568145686335493?s=08 
 

2  

3  

 

WhatsApp 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2802975283347754&id=1954877261490898?sfnsn=wiwspmo&extid=a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2802975283347754&id=1954877261490898?sfnsn=wiwspmo&extid=a
https://twitter.com/adproaps/status/1389568145686335493?s=08


S.N. TEXT 

1 

ਸੁੱ ਤ ਹੋਰ ਰਪੰਿਾਂ ਰਵਚ ਉਸਾਰ ੇਜਾਣਗੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ:ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਰਸੰਘ 

 

2  

3  

 

19. Sri Muktsar Sahib 
 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Media Health Report on 04.05.2021 

2  

3  

 

20. Tarntaran 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਲਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/41804732019847 

2 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱ ਚ 99161 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਕੋਰਵਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4180467118652038 

3 

ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਿ ਰਵੁੱ ਚ ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱ ਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖ਼ਤਾ 
ਪਰਬੰਧ-ਿਾ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਧਵਨ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177978688900881 

4 

ਕੋਰਵਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੌਬ ਕਾਰਿ ਹੋਲਿਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇ 
ਰਰਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਵੁੱ ਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4180473201984763
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4180467118652038
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177978688900881


https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177877015577715 

5 

ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵਖੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ 
ਰਾਸ਼ੀ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਸਬੀਰ ਰਸੰਘ ਰਗੁੱ ਲ (ਰਿੰਪਾ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177787385586678 

6 

ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਿੀਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਕੁੱ ਲਹ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4178217435543673 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਲਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389820309470027776 

2 ਖਿਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖਵੱਚ 99161 ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਖਗਆ ਕੋਖਵਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਖਡਪਟੀ ਕਖਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389819554122002432 

3 

ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਿ ਰਵੁੱ ਚ ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱ ਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖ਼ਤਾ 
ਪਰਬੰਧ-ਿਾ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਧਵਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389529038788521984 

4 

ਕੋਰਵਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੌਬ ਕਾਰਿ ਹੋਲਿਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇ 
ਰਰਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਵੁੱ ਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389528954298507266 

5 

ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵਖੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ 
ਰਾਸ਼ੀ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਸਬੀਰ ਰਸੰਘ ਰਗੁੱ ਲ (ਰਿੰਪਾ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389504067563442177 

https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177877015577715
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4177787385586678
https://www.facebook.com/TarnTaranDPRO/posts/4178217435543673
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389820309470027776
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389819554122002432
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389529038788521984
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389528954298507266
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389504067563442177


6 

ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਿੀਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਕੁੱ ਲਹ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389556124173488129 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਲਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ 

2 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱ ਚ 99161 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਕੋਰਵਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 

ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਿ ਰਵੁੱ ਚ ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱ ਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖ਼ਤਾ 
ਪਰਬੰਧ-ਿਾ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਧਵਨ 

4 

ਕੋਰਵਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੌਬ ਕਾਰਿ ਹੋਲਿਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇ 
ਰਰਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਵੁੱ ਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਰਿਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

5 

ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵਖੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ 
ਰਾਸ਼ੀ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਸਬੀਰ ਰਸੰਘ ਰਗੁੱ ਲ (ਰਿੰਪਾ 

6 

ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਿੀਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਕੁੱ ਲਹ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1389556124173488129

