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1/23585/2020
ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ-19
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸ
*ਸਸਸਸਸਸ ’ਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ
*ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ’ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ 1897 ਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ 2005 ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ, 11 ਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸ. ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ 1897 ਸਸਸਸਸ-2 ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ 10 ਸਸ 2020
ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ, ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ,
ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ/ ਸਸ.ਸਸ.ਸਸ ਸਸਸਸਸ/ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ/ ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ,
ਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ,
ਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ 3 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ’ਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ/ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ 10 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ, ਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 12 ਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸ/ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 3 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 3 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 6 ਸਸਸ ਸਸਸ 8 ਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸ 5 ਸਸਸ ਸਸਸ 7 ਸਸਸ, ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 10 ਸਸਸ, ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 12 ਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸ 7 ਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸ/ਸ.ਸਸ.ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 1 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 1 ਸਸਸ
ਸਸਸ 4 ਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ ’ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ ਸਸਸ 24 ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 12 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ ਸਸ 10 ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9
ਸਸ ਸਸਸ 5 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ/
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ/ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ/ਸ-ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 1 ਸਸਸ ਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸ 6
ਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸ 8 ਸਸਸ,
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸ 7 ਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ

ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸ 5 ਸਸਸ ਸਸਸ, ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7
ਸਸਸ ਸਸਸ 7 ਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7
ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 3 ਸਸਸ
ਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 7 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 10 ਸਸਸ ਸਸਸ,
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸ, ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ, ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 3 ਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ, ਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ 9 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 1 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ 1 ਸਸਸ ਸਸਸ 5 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ,
ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ’ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ 17 ਸਸ 2020 ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸ.ਸਸ.ਸਸ. ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ’ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ’ਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ 1897 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ 2005 ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ

ਪਪਪਪਪ ਪਪਪ-2
1/23710/2020
ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ’ਸ 1 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ
40 ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ- ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ, 11 ਸਸ:
ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ’ਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸ. ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ 40
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ.ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ 25 ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ
2460 ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸ, ਸਸਸਸਸ ’ਸਸ 2244 ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸ 155 ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ 21 ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ

ਪਪਪਪਪ ਪਪਪ-3
1/23723/2020
ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ 151 ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ’ਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ/ਸਸਸਸਸਸਸਸ, 11 ਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ-ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ‘ਸ 50 ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ 54 ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ‘ਸ 47
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ‘ਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ’ਸ
ਸਸਸਸਸ ’ਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ‘ਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ‘ਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸ ’ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ’ਸ ਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ
ਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ.ਸਸ.ਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ, ਸਸ: ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ, ਸਸ
ਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ
ਸਸਸਸਸ:
ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ
ਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸ ਸਸ ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ਟ-4
1/23741/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 11 ਿਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਿੱਦੇਨਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸੂਜ਼ਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰਜ਼ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਾਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਵਡ-19) ਜ਼ਸਸਟਜ਼ਿਕ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੋ ਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਿੌਜ਼ਕਆਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ ੱਕਾਾਂ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਜ਼ ੱਜ਼ਟਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਾਹ ਿਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਪੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ

ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਫੈਕਜ਼ਟਡ ਚੀਿਾਾਂ/ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਨੂੰ ੂਹਣ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਕਉਜ਼ਾਂ ਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਵਾਇਰਸ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂਚ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਤੰਦਰਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕਸੇ ਇੰਫੈਕਜ਼ਟਡ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਇੰਫੈਕਜ਼ਟਡ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ
ਉਸਦੇ ਜ਼ਬਿਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਅਨਸਾਰ ਨੋ ਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ (ਕੋਜ਼ਵਡ -19) ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ/ਗੈਰ-ਸੰਬੰਜ਼ਧਤ
ਾਂ
ਸੱਕੀ ਿਾਿਲੇ ਦੀ ਪ ਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਜ਼ਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੰਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਭੇਜ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਿਾਿਜ਼ਲਆਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਾਂ ਪਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਾਿਲੇ ਦੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ 14 ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ
ਵਾਜ਼ਪਸ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ 14 ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕ ਉਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਲੱ ਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੈ ਗੇਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਜ਼ਵਚ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਟੀਿਾਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਾਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨਸਾਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਯਾਤਰੂ
ਇੱਕ ਖੱਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਰਹੇ। ਕਿਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਦੋਹਾਾਂ ਜ਼ਵੱਚਕਾਰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਗਾਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਿਜ਼ਹਲਾ, ਬੱਜ਼ਚਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜ਼ਬਿਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਰਹਾ ਜਾਵੇ।
ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹੱਿਾਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਯਕਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਜ਼ਹਣ। ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪਕਵਾਨ, ਪੀਣ
ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕੱਪ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ, ਜ਼ਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ
ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਰ ਸਿੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਿਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨ ਕੇ ਰੱਖਣ।ਿਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰ 6-8 ਘੰਜ਼ਟਆਾਂ ਬਾਅਦ
ਬਦਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਡਸਪੋਜੇਬਲ ਿਾਸਕ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵਚ ਨਾ
ਜ਼ਲਆਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖਾਾਂਸੀ / ਬਖਾਰ / ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਜਹੇ ਲੱ ਣ ਜ਼ਦਖਾਈ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਕਤ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰੰਤ ਨਜਦੀਕੀ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਨੰਬਰ 01722920074/088720-90029 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਇਨਾਾਂ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨਸਾਰ ਜ਼ਸਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤਿੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਿਾਰੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਿੇਵਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਿੈਲੀਆਾਂ
ਚਾਦਰਾਾਂ/ਕੱਪਜ਼ੜਆਾਂ ਨੂੰ ਝਾਜ਼ੜਆਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਾਂ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜ਼ਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਨਾ
ਆਉਣ ਜ਼ਦਓ।ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਿਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯਜ਼ਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ
ਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਵਚ ਲੱ ਣ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਦੇ
ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 14 ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਬ ਟੈਸਟ ਜ਼ਵਚ ਨੈ ਗੇਜ਼ਟਵ ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਜਾਾਂਦ,ੇ
ਉਸ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

