
ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ-ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਅਪਰੈਲ (   ) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਿੋ  ਛੋਟਾਂ 

ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈੋ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
 

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜਕਸ ੇਵੀ ਛੋਟ ਿਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 

ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਜਫਲਹਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ 
ਜਹੱਤ ਲਈ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਿਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਿੋ ਜਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਸਕੇ। 

  



ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਰੇਹੜੀ ਤ ੇਫੜੀਆ ਂਵਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਿੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵਚੇਣ-ਜਿਲ•ਾਾ ਮੰਿੀ ਅਫਸਰ 

ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸ ਲਣ ਵਾਜਲਆ ਂਜਵਰੱੁਧ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਅਪਰੈਲ (          )    ਸਰੀ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਜਿਲ•ਾਾ ਮੰਿੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਿੀ ਮੰਿੀਆ ਂਜਵਚ ਰੋਿਾਨਾ ਸ਼ਬਿੀਆ/ਂਫਲਾਂ ਦ ੇਤੈਅ ਸ਼ਦੁਾ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਿਸ ਪਲੇਅ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਫੜ•ਾੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਬਿੀਆ/ਂਫਲ ਵਚੇ ਸਕਣ। 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਰੇਹੜ•ਾੀ ਤੇ ਫੜ•ਾੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ 

ਕੋਲੋ ਵੱਧ ਪੈਸ ੇਵਸ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰੇਹੜੀਆ ਂਤੇ ਫੜ•ਾੀਆਂ ਵਾਜਲਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵਚ 

ਅਮਲ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨ ੰ  ਬਖਜਸ਼ਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਮੰਿੀ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੋਿਾਨਾਂ ਸ਼ਬਿੀਆ/ਂਫਲਾਂ ਦੇ ਜਨਰਧਾਜਰਤ 
ਕੀਤੇ ਤੈਅ ਦੀ ਸ ਚੀਆਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਜਧਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਿਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ 

ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸ ਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ/ਫੜ•ਾੀਆ ਂਵਾਜਲਆਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਰ ਪੱੁਛਣ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਿੇਕਰ ਕਈੋ ਰੇਹੜੀ ਤਾਂ ਫੜ•ਾੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸ ੇਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਨੋ 

ਨੰਬਰ 01874-247109 ਤੇ ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
-----------------ਕੈਪਸ਼ਨ--------- 

 

  



ਸਰੀ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਜਿਲਾ ਮੰਿੀ ਅਫਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੈਪਟਨ ਹਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਮਲਕਫੈੈੱਿ ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਜਮਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਖੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ 

ਮੀਜਟੰਗ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਲਆ ਿਾਇਿਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਅਪਰੈਲ (        ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਜਮਲਕਫੈੈੱਿ ਪੰਿਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਹਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਵਲੋ ਪ ਰੇ ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਜਹਤ ਅੱਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 

ਜਮਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਐਿਵੋਕਟੈ ਬਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਮਲਕ 

ਪਲਾਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਐਸ.ਕੇ ਬੈਨਰਿੀ ਿਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ, ਨਵਤਿੇ ਜਸੰਘ ਇੰਚਾਰਿ ਮਾਰਕੀਜਟੰਗ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ ਨਾਗਰਾ 

ਇੰਚਾਰਿ ਜਮਲਕ ਪਰੋਜਕਉਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਢਾ ਪੀ.ਏ ਵੀ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਪਟਨ ਹਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜਮਲਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 
ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜਲਆ ਜਗਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਦੀ 

ਘੜੀ ਜਵਚ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤ ੇਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਉਨਾਂ ਮੌਿ ਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਜਵਿ-19 ਵਰਗੀ ਜਵਸ਼ਵ ਜਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  
ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਲਿ ਹੈਲਥ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਮਾਪਢੰਿਾਂ ਅਤੇ ਜਦਸ਼-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ 

ਕੀਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਜਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਮਲਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 
ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹਲ ਤ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਮ ਜਿਲਵਰੀ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜਵਚ 

ਕੈਬਜਨਟ ਵਿੀਰ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਜਹਕਾਰਤਾ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਜਹੱਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਜਵਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਜਮਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਮਾਪਢੰਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੋੜੀਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਦਾ 

ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਿ ਦਾ ਕੋਜਵੰਿ-19 ਨ ੰ  ਜਿੱਤਣ ਜਵਚ ਅਜਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਿ ਵਲੋਂ ਆਪਣ ੇਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੱ ਧ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਿੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਿਾ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਲ•ਾਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਚੰਬਾ ਅਤ ੇਿੰਮ  ਨ ੰ  

ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਐਿਵੋਕਟੈ ਬਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਰਕਾ ਜਮਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵੰਿ-19 ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜਦਆ ਂਸਾਰੇ ਇਹਜਤਆਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਔਖੀ ਘੜੀ ਜਵਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਰਜਵਘਨ 

ਸਹ ਲਤਾਂ ਪੁਿਦਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜਿਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ 



ਸਾਰੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਜਮਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਿਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ ਐਸ.ਕੇ.ਬੈਨਰਿੀ ਵਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਰਕਾ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਤਜਹਤ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹ ਲਤਾਂ ਪੁਿਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਜਿਸ 

'ਤ ੇਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਾਿਕੁ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਲੋਂ ਜਨਭਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਜਿਊਟੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 
----------------ਕੈਪਸ਼ਨ----1----------------- 

ਕੈਪਟਨ ਹਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਮਲਕਫੈੈੱਿ ਪੰਿਾਬ , ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਖੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਐਿਵਕੋੈਟ ਬਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਤੇ ਹੋਰ। 

 

 


