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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
‘ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾਵਾ ਜ਼ਵਚ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ’

* ਗੳੂਸ਼ਾਲਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਨੇ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
* ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾਵਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾਵਾ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੇ ਹਰੇਚਾਰੇ ਜਾ ਤੂੜੀ ਆਜ਼ਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕਾਲੇ ਜ਼ਕਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾਵਾ ਜ਼ਵਚ
ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਜਾ ਤੂੜੀ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਹਨ। ਰਾਮਬਾਗ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੋਤੀ
ਰਾਮ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ
ਡਿਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਗਾਰਗੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਝੇ ਹੰ ਭਲੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀ
ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਨਭਾਈਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਏਡਿੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਵਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭਦੌੜ
ਜ਼ਨਰਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੳੂਧਾਮ ਭਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰ ਜ਼ਡਿਤ ਜ਼ਸ਼ਵਰਾਮ ਗੌੜ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਜ਼ਮੱ ਤਲ ਆਜ਼ਦ
ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਦਾਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ
* ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੱ ਲੋ ਐਨਜੀਓਜ਼ਿ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜਵੰ ਦ
ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਨੀ ਸੱ ਜਣਾ, ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁਜ਼ਟਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿੀਡਿੀਪੀਓ ਸ੍ਰੀ ਸੰ ਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਦੇ ਨੁਮਾਜ਼ਿਿੲੰਜ਼ਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵੰ ਡਿੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਾ ਡਿਟੇ ਰਜ਼ਹਣ ਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਨੀ ਸੰੰ ਸਥਾਵਾ, ਐਨਜੀਓਜ਼ਿ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਿਾਰਾ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱ ਜ
ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਹੈ।
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਕੋਜ਼ਵਡਿ 19 ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਰਾਲੇ : ਸਬਜ਼ਿੀ ਮੰ ਡਿੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੈਪ
* 350 ਤੋ ਵੱ ਧ ਆੜਤੀਆਂ, ਸਬਜ਼ਿੀ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾਵਾ ਤੇ ਮਜ਼ਿਦੂਰਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ
* ਅਨਾਜ ਮੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾਈ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਿਰ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱ ਜ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਸਬਜ਼ਿੀ ਮੰ ਡਿੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੈਪ ਲਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ਿੀ ਮੰ ਡਿੀ ਜ਼ਵਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਆੜਤੀਆਂ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ਿੀ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾਵਾ ਤੇ ਮਜ਼ਿਦੂਰਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਿਾ. ਗੁਜ਼ਰੰ ਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਪੰ ਡਿ ਜ਼ਰਸਪੌਂਸ ਟੀਮ (ਆਰਆਰਟੀ) ਦੇ
ਡਿਾਕਟਰ ਅੰ ਜ਼ਮਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਜਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੰ ਘ, ਜੁਕਾਮ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਲੀਫ ਆਜ਼ਦ ਲੱਛਣਾ ਦੀ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਿਾ.
ਗੁਜ਼ਰੰ ਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ’ਤੇ ਅੱ ਜ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੈਪ ਲਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ,
ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਿੀ ਮੰ ਡਿੀ ਜ਼ਵਚ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾ ਜ਼ਵਚੋ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾਵਾ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ
ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਾ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾ ਜ਼ਵਚ ਅਨਾਜ
ਮੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਿੂਦਰਾ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
* ਅਨਾਜ ਮੰ ਡਿੀ ਜ਼ਵਚ ਮਜ਼ਿਦੂਰਾ ਨੂੰ ਵੰ ਡਿੇ ਗਏ ਮਾਸਕ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ
ਮਾਸਕ ਵੰ ਡਿਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਫੂਲਕਾ
ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮਾਸਕ ਰੱ ਖਣ ਤਾ ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ
ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱ ਜ ਸਵੇਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰ ਡਿੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਡਿੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਰੂਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡਿੀ ਜ਼ਵਚ ਮਜ਼ਿਦੂਰਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰ ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ, ਤਾ ਜੋ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਜਸ ਕੋਲ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱ ਪੜਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ
ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਤਰਾ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਵੀ
ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ਰਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ।
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ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾ ਮੰ ਡਿੀ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਧਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿਦੂਰਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ਰਆ। ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਰੂਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ
ਦੇਣ, ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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