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Screening camps to be held for persons desirous of going back to home states, DC Girish 

Dayalan  

 

  

 

Persons may register at portal covidhelp.punjab.gov.in or call on 6284264563 for any query  

 

  

 

S. A. S. Nagar, May 2: 

 

  

 

"The District Administration as part of the Standard Operating Procedure (SOP) would hold 

screening camps for the outward movement of persons from other states who are interested in 

going back. Those who get themselves registered within two days would be screened and issued 

fitness certificates." This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish 

Dayalan.  

 

  

 

Divulging more, he said that the movement of such persons would start from May 5 and they 

must register at the portal, covidhelp.punjab.gov.in. He also added that in case of any query, 

6284264563 can be contacted. But care must be taken to make calls of serious nature only. 

Besides this, those persons who are not able to register by themselves, can send their details 

through whatsapp to the same number i.e. 6284264563. 

 

  

 

Disclosing more, he said that at the time of giving screening certificate, options would be taken 

from each individual/group/family whether they have their own vehicles by which they want to 

travel. In case, they don’t have their own vehicles or do not want to travel in own vehicle, they 

would be asked to give preference that whether they want to travel by train/road. Giving them 

the option of train/road would be the prerogative of the District Administration. 

 

  

 

He also added that those who have desired for movement by own vehicle, SMS would be sent to 

them asking them to apply for curfew movement pass on COVA App/Link. Those IDs which are 

in the lists finalized by DCs for movement by train would be informed about the time/departure 

route/coach number of train via sms. The SMS would also serve as curfew movement pass from 

residence to railway station of such people. Those not covered in above 2 categories, list of 

http://covidhelp.punjab.gov.in/
http://covidhelp.punjab.gov.in/


willing private bus operators with their numbers would be sent to them through SMS alongwith 

upper cap of per KM price and once a group is formed to move by such private vehicle, after the 

group members have telephonically negotiated with a private operator then the private operator 

would be informed to apply for curfew movement pass through COVA App/Link. 
-- 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Three patients discharged from Gian Sagar Hospital  

 

One positive case emerges  

 

S. A. S. Nagar, May 2: 

 

The District today saw a positive case emerging. A 25 year old female from Desumajra in Kharar 

was found positive for corona virus. This was disclosed here today by the Deputy Commissioner 

Mr. Girish Dayalan.  

 

 

He also clarified that earlier there were reports about two positive cases in the district. 
 

But on probing the matter further, it became known that the 67 year old man belongs to 
Gurdaspur district. He came to PGIMER on April 24,2020 directly from Gurdaspur. 
However, the Mohali health department has done contact tracing, sampling and the 
police have cordoned off the area. Now the patient is admitted in Ivy Hospital, 
Mohali.The patient's son who is taking care of him in hospital is living in SBI Officers 
Colony phase 10 Mohali.The Civil Surgeon Gurdaspur has been informed in this regard. 
 

The DC also divulged that the District also had today 3 patients being discharged from the Gian 

Sagar Hospital. All of these belonged to village Jawaharpur.  

 

Regarding the status of quarantined people, he said that a total of 766 people are currently 

undergoing quarantine period while 2488 people have successfully undergone quarantine period.  

 

As of now, the total number of positive cases in the district is 93. 

 
-- 

DC directs all protocols to be followed in 

quarantine facility 



Takes stock of arrangements at quarantine facility in Sector-70 

Meritorious School 

S. A. S. Nagar, 2 May:  

The Deputy Commissioner Girish Dayalan today directed that all the protocols must 
be followed in the quarantine facility at Sector-70 meritorious school. He expressed 
these views while taking stock of the arrangements made at the quarantine facility 
for the persons admitted here. 

On the occasion, he was apprised that the people who came from Hazur Sahib in 
Maharashtra and Kota in Rajasthan are getting adequate basic facilities including 
food, medicines and shelter at quarantine facility and are being kept well in an 
absolutely neat and clean environment. The facility houses 37 people. The tea is 
served at 8 am and it includes biscuits. The breakfast is served between 9:30-10 am 
and it includes Rice, Sabzi, Parantha. The lunch comes from Gurudwara Singh 
Shaheedan Sohana and is prepared under hygienic conditions and includes sabzi, 
Dal, roti, rice, kheer and lassi. Evening tea follows at 4 pm and dinner pm and later 
in evening the dinner is served.  

Special care is taken to provide fruits to the inmates of Muslim community to open 'Roza' in the evening. 

It was also brought to his notice that the facility is divided into A and B blocks with 
block A, having those patients who have come to kept in further surveillance after 
discharge from Gian Sagar, is cleaned everyday between 8-10 am and B block 
between 10-12 pm. Block B includes the people from Nanded and Kota. He further 
disclosed that when a patient is admitted in the quarantine centre, sampling is done. 
Those positive are admitted to Gian Sagar and those who test negative are 
quarantined here for 14 days. In case, any patient wants medical services then the 
same are provided as per requirement.The ambulances service is available just at 
half an hour notice.  

The Deputy Commissioner further warned no laxity would be tolerated in the matter 
of providing every facility to the people undergoing quarantine. He also cautioned 
that spreading baseless rumours in this regard would also be strictly dealt with.  

  

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 



ਆਣ ੇੂਜਫਆਂ ਨੰੂ ਵਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਸਵਾਨ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਰਈ ਕਰੀਜਨੰਗ ਕੈਂ ਰਗਾ ਜਾਣਗੇ, ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ 

ਜਵਅਕਤੀ ਯਟਰ covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਯਜਜਟਯ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਕੇ ਵੀ  ੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਰਈ 

6284264563' ਤੇ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ ੰਯਕ  

   ਨਗਯ, 2 ਭਈ: 

 “ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਟੈਂਡਯਡ ਯੇਜਟੰਗ ਰਜਕਜਯਆ (  ੀ) ਦੇ ਜਸੁੱ ੇ ਵਜੋਂ ਆਣੇ ੂਜਫਆਂ ਨੰੂ ਵਾ ਜਾਣ ਦੇ 

ਚਾਸਵਾਨ ਦੂਜ ੇੂਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਾਸਯੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਈ ਕਰੀਜਨੰਗ ਕੈਂ ਰਗਾਗਾ। ਦ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯ 

ਆਣ ੇਆ ਨੰੂ ਯਜਜਟਯ ਕਯਾਉਣ ਵਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕਰਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਪਟਨੈ ਦੇ ਯਟੀਜਪਕੇਟ 

ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੁੱਜ ਇਥੇ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅਜਜਸੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 5 ਭਈ ਤੋਂ ਆਯੰਬ ਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਯਟਰ, covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਯਜਜਟਯ ਕਯਵਾਉਣਾ ਵੇਗਾ। ਉਸਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਕੇ ਵੀ 
 ੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਦੇ ਭਾਭਰੇ ਜਵਚ 6284264563 ‘ਤੇ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ। ਯ ਜਯਪ ਅਰ ਚਾਸਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਕਾਰਾਂ 
ਕਯਨੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਜ ਖ ਦ ਯਜਜਟਯਡ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੇ, ਉਸ ਆਣੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਉੇ ਨੰਫਯ ਬਾਵ 6284264563 ‘ਤੇ ਵਟ ਯਾਸੀਂ ਬੇਜ ਕਦੇ ਸਨ। 

ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕਰੀਜਨੰਗ ਯਟੀਜਪਕੇਟ ਦੇਣ ਵੇਰੇ ਸਯੇਕ ਜਵਅਕਤੀ / ਭੂਸ / ਜਯਵਾਯ ਕਰੋਂ  
ਜਵਕਰ ਰ ਜਾਣਗੇ ਜਕ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਵਾਸਨ ਸਨ ਜਜ ਦ ਆਯਾ ਉਸ ਜਾਣਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਸਨਾਂ ਕਰ ਆਣੇ 
ਵਾਸਨ ਨਸੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਣੇ ਵਾਸਨ ਨਸੀਂ ਰੈ ਜਾਣਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਯਜੀਸ ਦੇਣ ਰਈ ਜਕਸਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕ ਕੀ 
ਉਸ ਯੇਰ ਜਾਂ ੜਕ ਯਾਸੀਂ ਮਾਤਯਾ ਕਯਨਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯੇਰ / ਯਡ ਦਾ ਜਵਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ 
ਅਜਧਕਾਯ ਸਵੇਗਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਜਸੜੇ ਰਕ ਆਣੇ ਵਾਸਨ ਰੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਯੁੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ਭ  ਬੇਜਜਆ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਪਾ  / ਜਰੰਕ 'ਤੇ ਕਯਜਪਊ ਾ ਰਈ ਜਫਨੈ ਕਯਨ ਰਈ ਜਕਸਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਜਸੜੇ ਆਈਡੀ਼ਿ ਜ 
ਡੀੀ ਦ ਆਯਾ ਯੇਰ ਦ ਆਯਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰਈ ਅੰਤਭ ਯੂ ਜਵੁੱ ਚ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਭ ਯਾਸੀਂ 
ਯੇਰਗੁੱ ਡੀ ਦੇ ਭੇਂ / ਯਵਾਨਗੀ / ਕਚ ਨੰਫਯ ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ ਅਜਜਸੇ ਰਕਾਂ ਦੇ ਜਯਸਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਯੇਰਵ ੇ

ਟੇਸ਼ਨ ਤੁੱਕ ਕਯਜਪਊ ਭੂਵਭੈਂਟ ਰਈ ਾ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯੇਗਾ। ਜਜਸੜੇ ਉਯਕਤ 2 ਵਯਗਾਂ ਜਵਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛ ੁੱ ਕ ਰਾਈਵੇਟ ਫੁੱ  ਆਯੇਟਯਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਰਤੀ ਜਕਰਭੀਟਯ ਕੀਭਤ ਦੇ ਨਾਰ ਭ ਦੇ ਯਾਸੀਂ ਬੇਜੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਯ ਜਦੋਂ ਜਕੇ ਜਨਿੱਜੀ ਵਾਸਨ ਦ ਆਯਾ ਜਾਣ ਰਈ ਇਕ ਭੂਸ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਭੂਸ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ 
ਦ ਆਯਾ ਟੈਰੀਪਨ ਯਾਸੀਂ ਜਕੇ ਰਾਈਵੇਟ ਆਯੇਟਯ ਨਾਰ ਗੁੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਈਵੇਟ ਆਯੇਟਯ ਨੰੂ ਕਵਾ  / 

ਜਰੰਕ ਯਾਸੀਂ ਕਯਜਪਊ ਾ ਰਈ ਅਯ਼ਿੀ ਦੇਣ ਰਈ ੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

http://covidhelp.punjab.gov.in/
http://covidhelp.punjab.gov.in/


 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜਤੰਨ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਭਰੀ ਛ ੁੱ ਟੀ  
ਇਕ ਾਜੇਜਟਵ ਕੇ ਆਇਆ ਾਸਭਣੇ  
   ਨਗਯ, 2 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵੁੱ ਚ ਅੁੱਜ ਇੁੱਕ ਸਯ ਾਜੇਜਟਵ ਕੇ ਾਸਭਣੇ ਆਇਆ ਸੈ। ਖਯੜ ਦੇ ਦੇੂਭਾਜਯਾ ਦੀ ਇਕ 25 ਾਰਾ ਭਜਸਰਾ 
ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਰਈ ਾਜੇਜਟਵ ਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੁੱਜ ਇਥੇ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 

ਉਸਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ੁੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਸਰਾਂ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵੁੱ ਚ ਦ ਾਜੇਜਟਵ ਕੇਾਂ ਫਾਯੇ ਜਯਯਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨ। 

ਯ ਭਾਭਰੇ ਦੀ ਸਯ ਜਾਂਚ ਕਯਨ 'ਤੇ ਤਾ ਰੁੱ ਜਗਆ ਜਕ 67 ਾਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਗ ਯਦਾ ਯ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸੈ। ਉਸ 

24 ਅਰੈਰ,2020 ਨੰੂ ਜੁੱ ਧੇ ਗ ਯਦਾ ਯ ਤੋਂ ੀਜੀਆਈ ਆਇਆ ੀ। ਸਾਰਾਂਜਕ, ਭ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਨੇ ੰਯਕ 

ਟਯੇਜੰਗ, ੈਂਜਰੰਗ ਕੀਤੀ ਸੈ ਅਤੇ  ਜਰ ਨੇ ਇ ਖੇਤਯ ਜਵਚ ਨਾਕਾਫੰਦੀ ਕਯ ਰਈ ਸੈ। ਸ ਣ ਭਯੀ਼ਿ ਆਈਵੀ 
ਸਤਾਰ, ਭ ਸਾਰੀ ਜਵੁੱ ਚ ਦਾਖਰ ਸੈ। ਭਯੀ਼ਿ ਦਾ  ੁੱ ਤਯ ਜ ਸਤਾਰ ਜਵੁੱ ਚ ਉਦੀ ਦੇਖਬਾਰ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸੈ ਉਸ 

ਫੀਆਈ ਅਪਯ ਕਰਨੀ ਪੇ਼ਿ 10 ਭ ਸਾਰੀ ਜਵੁੱ ਚ ਯਜਸ ਜਯਸਾ ਸੈ। ਜਵਰ ਯਜਨ ਗ ਯਦਾ ਯ ਨੰੂ ਇ ਫੰਧ ਜਵੁੱ ਚ 

ੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੈ। 

ਡੀੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦੁੱ ਜਆ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵੁੱ ਚ ਅੁੱਜ 3 ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਵੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ। 
ਇਸ ਾਯੇ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ। 

ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਫਾਯੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ਵੇਰੇ ਕ ੁੱ ਰ 766 ਜਵਅਕਤੀ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਅਧੀਨ ਸਨ 

ਜਦਜਕ 2488 ਜਵਅਕਤੀ ਪਰਤਾੂਯਨ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਜਵਚੋਂ ਰੰਘ ਚ ੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਸ ਣ ਤਕ, ਜ਼ਿਰੇ ਜਵਚ ਾਜੇਜਟਵ ਕੇਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱ ਰ ਜਗਣਤੀ 93 ਸੈ। 

 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਡੀ ੀ ਨੇ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਸੂਰਤਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਾਯੇ ਰਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣ ਕਯਨ ਦੇ ਜਦੁੱ ਤੇ ਜਨਯਦੇਸ਼  

ੈਕਟਯ -70 ਦੇ ਭੈਯੀਟਯੀਅ ਕੂਰ ਜਵਚ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਰਆ ਜਾਇ਼ਿਾ  

   ਨਗਯ, 2 ਭਈ: 



ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੁੱਜ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ੈਕਟਯ -70 ਦੇ ਭੈਯੀਟਯੀਅ ਕੂਰ ਦੀ 
ਕ ਆਯੰਟੀਨ  ਜਵਧਾ ਜਵੁੱ ਚ ਾਯੇ ਰਟਕਾਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। ਉਸਨਾਂ ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਇਥੇ ਦਾਖਰ 

ਕੀਤੇ ਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਰਈ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ ਰੈਂਜਦਆਂ ਕੀਤਾ। 

ਇ ਭਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਜਆ ਜਗਆ ਜਕ ਭਸਾਯਾਸ਼ਟਯ ਦੇ ਸ਼ਿੂਯ ਾਜਸਫ ਅਤੇ ਯਾਜਥਾਨ ਦੇ ਕਟਾ ਤੋਂ ਆ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਕ ਆਯੰਟੀਨ  ਜਵਧਾ ਜਵਚ ਬਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਜਸਣ ਰਈ ਥਾਂ ਭੇਤ ਕਾਫੀ ਫ ਜਨਆਦੀ ਸੂਰਤਾਂ ਜਭਰ ਯਸੀਆਂ 

ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਫਰਕ ਰ ਾਫ- ਥਯੇ ਵਾਤਾਵਯਣ ਜਵਚ ਯੁੱ ਜਖਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸੈ।  ਜਵਧਾ ਜਵੁੱ ਚ 37 ਰਕ ਯਜਸੰਦੇ ਸਨ। 
ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਯੇ 8 ਵਜ ੇਚਾਸ ਜਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਜਵਚ ਜਫਕ ਟ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨ। ਵੇਯ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੇਯੇ 

9: 30-10 ਵਜ ੇਦੇ ਜਵਚਕਾਯ ਯਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਜਵੁੱ ਚ ਚਰ, ਫ਼ਿੀ, ਯਾਂਠਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨ। ਦ ਜਸਯ 

ਦਾ ਖਾਣਾ ਗ ਯੂਦਵਾਯਾ ਜੰਘ ਸ਼ਸੀਦਾਂ ਸਾਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇਸ ਾਪ- ਥਯੇ ਭਾਸਰ ਜਵੁੱ ਚ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਜਵੁੱ ਚ ਫ਼ਿੀ, ਦਾਰ, ਯਟੀ, ਚਾਵਰ, ਖੀਯ ਅਤੇ ਰੁੱ ੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਭ ਦੀ ਚਾਸ ਸ਼ਾਭ 4 ਵਜ ੇਅਤੇ 

ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਸ਼ਾਭ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਇ ਕ ਆਯੰਟੀਨ  ਜਵਧਾ ਜਵਖੇ ਯਜਸਣ ਵਾਰੇ ਭ ਜਰਭ ਬਾਈਚਾਯੇ ਦੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਪਰ ਵੀ ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ।  

ਇਸ ਵੀ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਜਰਆਂਦਾ ਜਗਆ ਜਕ ਸੂਰਤ ਨੰੂ  ਅਤੇ ਫੀ ਫਰਾਕਾਂ ਜਵਚ ਵੰਜਡਆ ਜਗਆ ਸੈ। ਫਰਾਕ 

 ਜਵਚ ਉਸ ਭਯੀ਼ਿ ਜ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੁੱ ਗੇ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇ ਨੰੂ 

ਸਯ ਯ਼ਿ ਵੇਯੇ 8-10 ਵਜੇ ਦੇ ਜਵਚਕਾਯ ਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਫਰਾਕ ਫੀ ਨੰੂ 10-12 ਵਜ ੇਜਵਚਕਾਯ ਾਪ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਫਰਾਕ ਫੀ ਜਵੁੱ ਚ ਨਾਂਦੇੜ ਅਤੇ ਕਟਾ ਦੇ ਰਕ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਆ ਜਕ ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਯੀ਼ਿ ਨੰੂ 

ਕ ਆਯੰਟੀਨ ੈਂਟਯ ਜਵਚ ਦਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਤਾਂ ਨਭੂਨੇ ਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।   ਜਜਸਨਾਂ ਦੇ ਟੈਟ ਾਜੇਜਟਵ ਾ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਜਵੁੱ ਚ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਜ ਨੈਗਜਟਵ ਜਯਯਟ ਵਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਥੇ 14 ਜਦਨਾਂ 
ਰਈ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਜ ੇਕਈ ਵੀ ਭਯੀ਼ਿ ਡਾਕਟਯੀ ੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੜ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਰੜ ਅਨ ਾਯ 

ਭ ਸੁੱਈਆ ਕਯਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। ਫੂਂਰੈਂ ੇਵਾ ਜਯਪ ਅੁੱ ਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨ ਜਟ 'ਤੇ ਉਰਫਧ ਸੈ। 

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਜਕ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਤੋਂ ਗ ਼ਿਯ ਯਸੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਯ ਸੂਰਤ ਭ ਸੁੱਈਆ 

ਕਯਵਾਉਣ ਦੇ ਭਾਭਰੇ ਜਵੁੱ ਚ ਜਕੇ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਢੁੱ ਰ ਨੰੂ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਜਚਤਾਵਨੀ ਵੀ 
ਜਦੁੱ ਤੀ ਜਕ ਇ ਫੰਧ ਜਵੁੱ ਚ ਫੇਫ ਜਨਆਦ ਅਪਵਾਸਾਂ ਪੈਰਾਉਣ ਵਾਜਰਆਂ ਨਾਰ ਵੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਨਜਜੁੱ ਜਠਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 


