
ਈਕਵਲ ਆਪਰਟਿਊਨਿੀਜ਼ ਕਟਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ  ਦਾ ਟਿਆਨ ਅਤ ੇ

ਟਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟਿਆਨ (“ਟਿਆਨ”) 

ਅਸੀਂ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ (ਟਨਿੱਜਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Cap 486, ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰਨ) ("PD(P)O") ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਸਹ ੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ।  ਅਟਜਹਾ ਕਰਦ ੇਸਿੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸੂੰਗਤ ਟਿਹਾਰਕ ਕਦਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਠਾਿਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਸ ਰਿੱਟਿਆ ਅਤ ੇਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਿਾਨਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਫ਼ ਿੈਂਿਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ PD(P)O ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਿਰਤੋਂ 

ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੂੰਧਤ ਟਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (''ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ'') ਨ ੂੰ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਪ ਿੱਛਟਗਿੱਛ ਜਾਾਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ , 

ਈਕਵਲ  ਆਪਰਟਿਊਨਿੀਜ਼ ਕਟਿਸ਼ਨ (ਈ ਓ ਸੀ) ਕੋਲ ਦਰਿਾਸਤਾਾਂ ਦਾਿਲ ਕਰਨ  ਸਿੇਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਾਗਿਾਾਂ ਟਿਚ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਿੇਂ ਜਾਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਿਾਤ ਕਰਨ  ਸਿੇਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  ਜ ੇਲੋੜੀਂਦਾ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਪਰਦਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਪ ਿੱਛਟਗਿੱਛ, ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾ ਕਰ  ਸਕੀਏ ਜਾਾਂ 

ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਿੱਿ ਸਕੀਏ।  

ਅਸੀਂ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਹੇਠ ਟਲਿੇ ਿਕਸਦਾਾਂ ਟਿਚੋਂ ਟਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ: 

ਓ .  ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ ਿੱਛਟਗਿੱਛ ਅਤ ੇਟਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ 'ਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਅਤ ੇਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਕਰਨਾ; 

ਅ. ਸਾਡੇ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਿੈਧਾਟਨਕ ਕੂੰਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕਰਨ  ਲਈ;  

ਈ .  ਸਾਡੀ ਸੇਿਾ ਦੇ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਟਿਚ ਸ ਧਾਰ  

   ਅਤੇ ਿਾਨੀਿਟਰੂੰਗ ਲਈ;  

ਸ .  ਸੇਿਾ ਟਿਚ ਸ ਧਾਰਾਾਂ ਲਈ ਿੋਜ ਕਰਨ  ਿਾਸਤੇ;  

ਹ .  ਟਕਸੇ ਦਾਅਿੇ ਦੇ ਸਿੂੰਧ ਟਿਚ ਈ ਓ ਸੀ (EOC) ਿੀਿਾਕਰਤਾ ਨ ੂੰ ਸ ਟਚਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਜਾਾਂ ਟਕਸੇ  

    ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਿਚਾਅਪਿੱਿ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਟਜਿੱਥੇ ਟਕ ਤ ਸੀਂ ਇਕ ਟਧਰ ਿਿੱਜੋਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ;  

ਕ .  ਸਾਡੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸਿੂੰਧ ਟਿਚ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਿਿੱਗਰੀਆਾਂ ਭੇਜਣਾ (ਤ ਹਾਡੀ  

    ਸਟਹਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ);  

ਿ .  ਟਨਯਾਿਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਟਕਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰਨਾਾਂ, ਟਨਯਿਾਾਂ ਜਾਾਂ  

    ਟਦਸ਼ਾ-ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ;  

ਗ .  ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਸਟਹਿਤੀ ਟਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਹੋਰ ਮਕਸਦ ; ਅਤ ੇ  

ਘ.  ਉੱਪਰੋਕਤ ਟਿਚ ਟਕਸੇ ਨਾਲ ਸਿੂੰਧਤ ਮਕਸਦ ।   

ਕ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਇਿ 'ਤੇ ਟਿਟਜ਼ਿ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਟਿਟਜ਼ਿ ਨ ੂੰ ਕੇਿਲ ਇਕ ''ਟਹਿੱਿ'' ਿਿੱਜੋਂ ਟਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇ

ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੂੰਧਤ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਟਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਛਾਣਯੋਗ ਟਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਇਕਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇ

ਹਾਾਂ।  ਦ ਜ ੇਪਾਸੇ ''ਕ ਕੀਜ਼'' ਨ ੂੰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੂੰਟਪਊਿਰ ਦੇ ਿੈਿ ਿਰਾਊਜ਼ਰ ਟਿਚ ਸਿੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਇਸ ਫੂੰਕਸ਼ਨ 

ਨ ੂੰ ਸਿਰਿੱਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਕ ''ਕ ਕੀ'' ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਿੈਿਸਾਇਿ ਨ ੂੰ ਿਰਾਊਜ਼ 

ਕਰਟਦਆਾਂ ਉਸ  ਿੈਿਸਾਇਿ ਦ ਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ  ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਪਰਾਥਟਿਕਤਾਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਤ ਹਾਡੇ ਿੈਿ ਿਰਾਊਜ਼ਰ ਟਿਚ ਸਿੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਨ ੂੰ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਕ ਕੀਜ਼ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਾਂਗੇ।  ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੈਿ ਿਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤ ੇਕ ਕੀਜ਼ ਨ ੂੰ ਅਸਿਰਿੱਥ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ  ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕ ਕੀਜ਼ 

ਨ ੂੰ ਅਸਿਰਿੱਥ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੈਿਸਾਇਿ ਉੱਪਰ ਟਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕ ਝ ਿਾਸ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ 

ਕਰ  ਸਕੋਗ,ੇ ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਪਟਹਲ ਟਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ ਚ ਣਨਾ।  



ਡਾਿਾ ਦੀ ਸ ਰਿੱਟਿਆ ਅਤ ੇਿ ਲਾਸਾ 

ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਨ ੂੰ ਗ ਪਤ ਰਿੱਿਦੇ ਹਾਾਂ ਪਰ  ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ  ਿੂੰਤਿਾਾਂ ਲਈਟਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹੇਠ ਟਲਿੀਆਾਂ 

ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ (ਚਾਹੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਿਾਹਰ) ਨ ੂੰ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਪਰਗਿ ਦਾ ਿ ਲਾਸਾ ਜਾਾਂ ਤਿਾਦਲਾ ਕਰ  ਸਕਦੇ 

ਹਾਾਂ; 

ਓ.  ਈ ਓ ਸੀ (EOC) ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ(ਤਾਾਂ), 

ਪ ਿੱਛਟਗਿੱਛ(ਛਾਾਂ), ਦਰਿਾਸਤ(ਤਾਾਂ) ਅਤ ੇਿੇਨਤੀ(ਆਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੂੰਧਤ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਧਰਾਾਂ;  

ਅ.  ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਲਏ  ਗਏ  ਟਕਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ; ਟਜਿੇਂ  ਟਕ  ਿੋਜ  

ਸਲਾਹਕਾਰ  ਅਤੇ  ਏਜੂੰਿ  

ਈ.  ਉਨ੍ਾਾਂ ਟਿਅਕਤੀਆਾਂ ਟਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟਨਯਾਿਕ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਟਰਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੀ  

ਏਜੂੰਸੀ ਜਾਾਂ ਟਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਾਂ ਟਕਸੇ ਟਨਆਾਂਇਕ ਸੂੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਕਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ   ਕਾਨ ੂੰਨਾਾਂ, ਟਨਯਿਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਟਦਸ਼ਾ-ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਦਾ ਿ ਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦ ੇ

ਅਧੀਨ ਹਾਾਂ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ  

ਸ.   ਉਨ੍ਾਾਂ ਟਿਅਕਤੀਆਾਂ ਟਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨ ੂੰਨੀ  ਗਤੀਟਿਧੀਆਾਂ  ਜਾਾਂ 

ਸ਼ਿੱਕੀ ਗਤੀਟਿਧੀਆਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਜਾਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉਪਾਿਾਾਂ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਦਾ ਿ ਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰ ਹਾਾਂ।   

ਦ ਜੀਆਾਂ ਿੈਿਸਾਇਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟਲੂੰਕ 

ਤ ਹਾਡੀ ਸ ਟਿਧਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦ ਜੀਆਾਂ ਿੈਿਸਾਇਿਾਾਂ ਲਈ ਹਾਈਪਰਟਲੂੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ।  ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰ,ੋ 

ਇਹ  ਟਿਆਨ ਕੇਿਲ ਸਾਡੀ ਿੈਿਸਾਇਿ ਉੱਪਰ ਲਾਗ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੈਿਸਾਇਿਾਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਿੈਿਸਾਇਿ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਟਕਸੇ ਹਾਈਪਰਟਲੂੰਕ ਉੱਪਰ ਕਟਲਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਦ ਜੀ ਿੈਿਸਾਇਿ 'ਤ ੇ

ਡਾਿਾ ਟਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸ ਰਿੱਟਿਆ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡਾ ਕ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਟਿਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਟਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਤ ਹਾਨ ੂੰ 

ਸਿੂੰਧਤ ਿੈਿਸਾਇਿ ਦੀ ਟਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਅਟਭਆਸਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਟਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸ ਧਾਈ 

PD(P)O ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਤਿੱਕ ਪਹ ੂੰਚ ਕਰਨ  ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਟਕਸੇ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਨ ੂੰ ਸਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ  ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ  ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।  ਟਨਿੱਜੀ 

ਡਾਿਾ ਤਿੱਕ ਪਹ ੂੰਚ ਕਰਨ  ਅਤ ੇ ਸ ਧਾਈ ਕਰਨ  ਨਾਲ ਸਿੂੰਧਤ ਟਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਟਲਿਤ ਟਿਚ Equal 

Opportunities Commission, 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 

ਨ ੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੇਠ ਟਲਿੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਟਿਚੋਂ ਟਕਸੇ ਨ ੂੰ ਸੂੰਿੋਟਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

 

ਓ .  ਟਨਰਦੇਸ਼ਕ (ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ) ਜਾਾਂ ਿ ਿੱਿ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ  

    ਿੇਤਰ ਟਿਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਟਿਚੋਂ ਟਕਸੇ ਦ ਆਰਾ ਰਿੱਿੇ ਗਏ  ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਦੇ ਸਿੂੰਧ ਟਿਚ;  

ਅ .  ਟਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਪਲਾਟਨੂੰਗ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਾਂ ਕੋਲ, ਿਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਟਰਕਾਰਡਾਾਂ ਟਿਚ ਰਿੱਿੇ ਗਏ   

    ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਦ ੇਸਿੂੰਧ ਟਿਚ।   

ਿੇਰਟਿਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ‘ਟਨਿੱਜਤਾ ਅਤ ੇਡਾਿਾ ਸ ਰਿੱਟਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਅਟਭਆਸ’ ਦੇਿੋ। 

https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=Privacy%20Policy%20


ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿੂੰਧੀ ਟਕਸੇ ਿੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ  ਲਈ ਫੀਸ ਿਸ ਲਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ।  

 

ਇਹ  ਟਿਆਨ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਅਨ ਿਾਟਦਤ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਟਿਚ ਟਲਟਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜ ੇਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤੇ 

ਸੂੰਸਕਰਣਾਾਂ ਟਿਚ ਕੋਈ ਅੂੰਤਰ ਜਾਾਂ ਿਕਰਾਿ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂੰਸਕਰਣ ਲਾਗ  ਹੋਏਗਾ।  

 

ਅਕਤ ਿਰ 2021 ਟਿਚ ਸੋਟਧਆ ਟਗਆ 

 

 

 


