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ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੂੰ
ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ
ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਿਖਲਾਫ ਅਨੁ ਿਚਤ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਿਲਆਉ: ਘਰੇਲੂ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ (DFSV) ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਣ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ DFSV ਨੂੰ
ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤ� ਿਕਵ�
ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਬਰਪੱਤਰਾਂ (newsletters) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੱਤਰ (flyer) ਵਜ� ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਬਤੌਰ ਪੋਸਟਰ ਿਵਖਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਿਕ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲ� ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ
ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ,
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੀ
ਿਵਚਾਰ ਹਨ।
ਇਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ: DFSV ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਔਰਤਾਂ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।
ਇਹ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ (sermon) ਰਾਹੀ,ਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ� ਘੱਟ

ਉਪਚਾਰਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਿਹਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਿਰਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ� ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ ਿਕ ਿਕਵ� ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰੰਪਰਾ,
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਿਕਵ� ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੁੜ:ੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲ ਵਜ� ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੋ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ
ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਦਵਸ’ (International Day for the
Elimination of Violence Against Women) ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ
10 ਿਦਸੰਬਰ, 16 ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਿਲੰ ਗ-ਅਧਾਰਤ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਮੁਿਹੰਮ ਛੇੜਦਾ ਅਿਭਆਨ’ (Activism against Gender-based
violence campaign). ਤੁ ਹਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ
ਂ ੇ ਹੋਏ ਤੁ ਸੀ ਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਹਲਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦ
ਿਦਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ: ਔਰਤਾਂ ਪ�ਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਕੇ, ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ
ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦਓ।
ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ/ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹ’ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਕਰਨਾ; ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗੁਆਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇਣੀ; ਅਤੇ
ਨਵ� ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ।
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ: ਹੋਰ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ (ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਇਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ
ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ� ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ DFSV ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ�
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DFSV ਸਰੋਤ
ਿਹੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ
ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1800 RESPECT - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ, ਘਰੇਲੂ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ
DFSV ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
Information about DFSV in different languages
ਐਂਗਲੀਕਨ ਡਾਈਓਸੀਜ਼ ਮੈਲਬਰਨ (Anglican Diocese Melbourne)
ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ
Preventing Violence Against Women Program
AMES ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗੁਆਈ ਪ�ੋਜੈਕਟ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਦੱਸਣ ਆਲੇ ਲ� ਿਗਕਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ - ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ:ਧਰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਸੀ ਸਿਹਯੋਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
Promoting Equality and Respect: An interfaith collaboration
on preventing family violence
ਚਰਚ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲ� ਡ - ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ

ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਵੇਖੋ - ਆਓ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ: ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਿਵੱਚ
ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ
Let’s change the story: Violence against women
inAustralia
ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਵੇਖੋ - ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ
Prevention Practitioner Guide
(ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ਸੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)
ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਵੇਖੋ - ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
What Drives Violence Against Women?
ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਟੂਲਿਕੱਟ
Manual and toolkit
SASA! ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ (Faith)
ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ - ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ
ਐਚਆਈਵੀ
A Guide for Faith Communities to Prevent Violence Against
Women and HIV
Trocaire ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ
ਦ ਮੈਨ ਬਾਕਸ: ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ
ਦ ਮੈਨੱਜ਼ ਪ�ੋਜੈਕਟ - ਿਜਸੁਇਟ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
The Men’s Project – Jesuit Social Services

ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ
Working to end violence against women Resources for
tackling violence against women

ਵ�ਾਈਟ ਿਰੱਬਨ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਸਰੋਤ
resources

ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦਾ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ DFSV

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਅਤੇ ਿਕਨ�ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ:
ਧਾਰਿਮਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਅਿਤ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ
KeyTips forEffectivePreventionin FaithSettings
ਯੂ ਨੀਵਰਸਟੀ ਆੱ ਫ ਮੈਲਬਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਕ�ਦਰ (Multicultural Centre for Women’s Health).
ਇਨਟੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਿਖਲਾਫ ਬਹੁ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕ�ਦਰ
(InTouch Multicultural Centre Against Family
Violence)
ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ - ਔਰਤਾਂ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
Empowering Faith and Community Leaders to Prevent
Violence Against Women

ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 1800RESPECT (1800 737
732) ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਜਾਂ
www.1800RESPECT.org.au

ਿਕਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਿਕਸੇ
ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ 000 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ DFSV ਬਾਰੇ 4 ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੱਤਰ (ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ) ਹੈ। ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੱਥ
ਸ਼ੀਟ 3 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। DFSV ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 1 ਅਤੇ 2 ਵੇਖੋ।

