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ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਿਿੇਂ ਿਰੀਏ

ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਹਿਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ 
ਇਸਨੰੂ ਪ੍ਹਿਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

ਗੂੜ੍ੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਔਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਪੰਨਾ 12 ‘ਤੇ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕ ਨੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।.

ਲਜੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਕਲਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈਲਸ ਸਰਿਾਰ 
ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਿੈੱਬਸਾਈਟ: gov.wales/renting-homes-housing-law-
changing 

ਈ - ਮੇਲ: RentingHomes@gov.wales

ਫੋਨ: 03000604400

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ ਵੇਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ ਕਚੰਨ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲ੍ਹਿਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਕ 
ਇਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਹਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ 
ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਲਲੱਕ ਕਰੋ.

http://gov.wales/renting-homes-housing-law-changing
http://gov.wales/renting-homes-housing-law-changing
mailto:RentingHomes%40gov.wales?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUNzZQM1ZQUENKWFNURlVaWEE3VzM4UUhJSi4u
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਵੇਲਜ਼ ਲਵੱਚ ਘਰ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਨਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨਵਾਂ ਰੈਂਕਟੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਿਾਨੰੂਨ ਘਰ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਸਰਲ ਅਤੇ 
ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਿਾ। 

ਨਵਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਿਾ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵੱਚ 
ਰਲਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਿਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਲਕਰਾਏਦਾਰ 
ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ?

ਨਿੇਂ ਿਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਕਹਤ:

 ▪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਧਾਰਿ (ਲਕਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ) ਵਜੋਂ 
ਜਾਲਣਆ ਜਾਵੇਿਾ।

 ▪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ (ਲਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।

ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਾਰਕ - ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਲਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ

2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ:

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ 
ਜਾਂ ਹਾਊਲਸੰਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਲਜਸ ਨੰੂ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਲਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਕਮਆਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਕਸੇ ਲਨੱਜੀ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 

ਪਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ 
ਲਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਮਰਲਥਤ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ (ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਹੇਠਾਂ ‘ਸਮਰਲਥਤ ਲਰਹਾਇਸ਼’ ਭਾਿ ਦੇਿੋ)।
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ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਲਿਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ 
ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ▪ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਦੱਤੀ ਿਈ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ।  

 ▪ ਅਲਧਕਾਰ ਅਤੇ ਲਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਲਵੱਚ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

 ▪ ਲਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਦਨ ਮੁੱ ਦੇ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ 4 ਹਫ਼ਲਤਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਲਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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 ▪ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਲਪ੍ਰੰ ਟ ਆਉਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, 
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਧਾਰਿ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਲਵਚ ਦੱਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਹੋ।



ਪੰਨਾ 8

ਹਾਊਕਸੰਗ ਿਾਨੰੂਨਾਂ ਕਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ 

ਹਾਊਲਸੰਿ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਲਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 
ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਘਰ ਨੰੂ ਰਕਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 
ਰਲਹਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ:

 ▪ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵਜੋਂ ਲਫੱਟ ਕਰੋ 

 ▪ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਫੱਟ ਕਰੋ 

 ▪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਲਬਜਲੀ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਹੈ।

ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜ਼ਲਹਰੀਲੀ ਿੈਸ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਵੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿੈਸ ਬਾਇਲਰ ਿਰਾਬ ਹੈ
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਰਲਹਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਲਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਿਾ। 

ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ

ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਲਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਲਟਸ ਇੱਕ ਲਲਿਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ 6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦਾ ਨੋਲਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

https://gov.wales/fitness-homes-human-habitation-guidance-landlords
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ਮੁਰੰਮਤ

ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਕਲਹ ਸਕਦਾ ਲਕਉਂਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 
ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮਾ੍ੀ ਹਾਲਤ ਲਵੱਚ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਿਤ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਧਾਰਿ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਵੱਚ ਲਕਸੇ 
ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਜਸ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀਂ ਰਲਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪਣਾ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਰਲਹਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਲਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਲਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਿ ਬੱਲਚਆਂ ਨੰੂ।

ਸਕਹਯੋਗੀ ਕਰਹਾਇਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਲਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਰਲਥਤ ਲਰਹਾਇਸ਼ 
ਲਵੱਚ ਰਲਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰਕਿਤ ਕਮਆਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇ
ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। 
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ਸਮਰਲਥਤ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ 
ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਸਮਰਕਿਤ ਕਮਆਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਲਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਤਰਹਿਾਂ 
ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਵੱਚ ਅਲਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 ▪ ਲੋ੍ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਲਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਾ।

 ▪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ 48 ਘੰਲਟਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਲਹਣ ਲਈ ਕਲਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਲਨਆਂ ਲਵੱਚ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ।

ਹਾਊਲਸੰਿ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕ ਲਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਲਈ ਲਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: 
gov.wales/tenants-housing-law-changing-renting-
homes

https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi
https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi
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ਔਖੇ ਸਬਦ

ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਜ਼ਲਹਰੀਲੀ ਿੈਸ.CO ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਕਉਂਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਦੇਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।


