
 

 

ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਵਜਿਆਰਥੀ ਨੀਤੀ ਿਾ ਨੋਜਿਸ 

BP/AR 5145.7 - ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ; BP/AR 1312.3 - ਇਕਸਾਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ 
 

ਏਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ (“ਜਡਸਜਰਰਕਰ”) ਸਕੂਲ ਜਵਿੱ ਚ, ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਿਤ ਸਮਾਗ੍ਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 
ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਸਾਰੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਘਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਦੇ ਲੀਗ੍ਲ 
ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਰ (ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਾਲਣਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ੍) ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਰ ਐਡਜਮਜਨਸਰਰੇਰਰ ਨੰੂ ਜਰਪੋਰਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਿਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸਦੀ ਜਕਸੇ ਘਰਨਾ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਦੇ ਲੀਗ੍ਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਰ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਈਰ 
ਐਡਜਮਜਨਸਰਰੇਰਰ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਦੁਰਜਵਹਾਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ 
ਜਵਹਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਉਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਐਡਜਮਜਨਸਰਰੇਜਰਵ ਰੈਗ੍ੁਲੇਸ਼ਨ 
(“AR”) 1312.3 - ਇਕਸਾਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗ੍ੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੰਰ ਆਜਫਸ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਅਜਿਹੇ ਜਵਹਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਿੱਕੋ ਜਲੰਗ੍ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਜਵਰੋਿੀ ਜਲੰਗ੍ ਵਾਲੇ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ, ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

1. ਅਣਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਿਾਂ ਪਰਸਤਾਵ 

2. ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤੁਹਮਤਾਂ, ਨਾਮ ਰਿੱ ਖਣੇ, ਿਮਕੀਆਂ, ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਦੁਰਜਵਹਾਰ, ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਜਰਿੱ ਪਣੀਆਂ, ਿਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਜਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਣਨ 

3. ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਰ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜਰਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਨੈੱਿੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ 

4. ਜਿਨਸੀ ਚੁਰਕਲੇ, ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਪੋਸਰਰ, ਨੋਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਾਰਰੂਨ, ਡਰਾਇੰਗ੍ਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਿਾਂ ਕੰਜਪਊਰਰ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਦੇ 
ਜਚਿੱ ਤਰ 

5. ਜਿਨਸੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ 
6. ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ-ਜਲੰਗ੍ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੇੜਨਾ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਜਰਿੱ ਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ 
7. ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫੜਨਾ, ਹਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਲਾਰਨਾ, ਸਜਹਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਛੂਹਣਾ 
8. ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਾਂ ਕਿੱ ਪਜੜਆਂ ਨੰੂ ਜਿਨਸੀ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ 
9. ਜਲੰਗ੍ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਘਨ ਿਾਂ ਰੁਕਾਵਰ ਪਾਉਣੀ ਿਾਂ ਸਕੂਲੀ ਗ੍ਤੀਜਵਿੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ 
10. ਜਿਨਸੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਦਰਜਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 
11. ਜਿਨਸੀ ਜਹੰਸਾ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਨਸੀ ਕੁਿੱ ਰਮਾਰ, ਿਾਂ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
12. ਇਲੈਕਰਰੋਜਨਕ ਸੰਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਿਾਂ ਰੈਕਸਰ ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਜਰਿੱ ਪਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਸੇ ਗ੍ਏ ਜਚਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 

ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਿ ਕਰਨ ਿਾਂ ਇਸ ਪੋਸਜਿੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਜਿਤ ਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 
ਹੇਠਾਂ ਜਿਿੱ ਤ ੇਿਾਂ ਜਕਸੇ ਸਕ ਲ ਸਾਈਿ ਐਡਜਿਜਨਸਿਰੇਿਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ: 

ਲੀਗਲ ਕੂੰ ਪਲਾਇੂੰ ਸ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਿ, ਜਹਊਿਨ ਜਰਸੋਰਜਸਜ਼        ਿੈਲੀਫੋਨ: (916) 686-7793       ਈਿੇਲ: TitleIX@egusd.net  
 

ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ (ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪੀੜਤ):  
• ਨੰੂ ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਜਲਖਤੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ। 
• ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਮਲਣ 'ਤੇ ਜਡਸਜਰਰਕਰ/ਸਕੂਲ ਸਾਈਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗ੍ੀਆਂ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਜਲੰਗ੍, ਅਕਾਦਜਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ/ਿਾਂ "ਕੋਈ 

ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ" ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਆਪਣੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਗ੍ੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, AR 1312.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਜਚਤ ਹੋਵੇ। 
• ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱ ਸਣ ਅਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। 
• ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦਾ ਨੋਜਰਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ AR 1312.3 ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਆ ਹੈ। 
• ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਮਲੇਗ੍ੀ ਜਕ ਿੇ ਉਹ ਨਤੀਿੇ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਡਪਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ AR 1312.3 ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਆ ਹੈ। 
• ਆਪਣੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਸਿੱ ਿਾ ਯੂ.ਐੈੱਸ. ਜਡਪਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ਼ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਸਵਲ ਰਾਈਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵਿੱਚ ਨਾਜਮਤ ਜਵਅਕਤੀ (ਉੱਤਰਦਾਤਾ/ਕਜਥਤ ਅਪਰਾਿੀ): 

• ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਜਵਰੁਿੱ ਿ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗ੍ਏ ਦਾਅਜਵਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। 
• ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱ ਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵਚਾਰ-ਅਿੀਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਡਸਜਰਰਕਰ/ਸਕੂਲ ਸਾਈਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗ੍ੀਆਂ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ 

ਕਾਉਂਸਜਲੰਗ੍, ਅਕਾਦਜਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ/ਿਾਂ "ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ" ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਉਹਨਾਂ ਜਵਰੁਿੱ ਿ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਗ੍ੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, AR 1312.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਜਚਤ 

ਹੋਵੇ। 
• ਨੰੂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। 
• ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਰੁਿੱ ਿ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦਾ ਨੋਜਰਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ AR 1312.3 ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਆ ਹੈ। 

 
ਜਡਸਜਰਰਕਰ/ਸਕੂਲ ਸਾਈਰ ਦੁਆਰਾ: 

• ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਰ ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਦੇ ਲੀਗ੍ਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਰ ਿਾਂ ਪਰਜਕਜਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗ੍ੀ। ਮਨੋਨੀਤ ਜਵਅਕਤੀ 
ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਨੋਨੀਤ ਜਵਅਕਤੀ AR 1312.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ/ਕਜਥਤ 
ਅਪਰਾਿੀ ਨੰੂ ਨਤੀਿੇ ਦੇ ਨੋਜਰਸ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗ੍ਾ।  

• ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵਚਾਰ-ਅਿੀਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ/ਕਜਥਤ ਅਪਰਾਿੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗ੍ੀ। 
• ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਗ੍ੁਪਤ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇਗ੍ਾ, ਜਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਿਦੋਂ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਖੁਲਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। 
• ਜਡਸਜਰਰਕਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ ਉਜਚਤ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗ੍ੀਆਂ।  


