
ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ  

‘ਕੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਿਕਰਾਏ ਉਤੇ ਿਦ� ਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?’  

ਮੁ� ਦ ੇਤੇ ਰਾਏ 

 

2. ਕੀ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਕਾਰਏ ਉਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ, ਲੇਖਕ� ਅਤੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੁ� ਜੇਗਾ? 
ਇਸ ਪ&ਸ਼ਨ ਦਾ (ਤਰ ਲ� ਭਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਰਵ�ਈਏ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ�ਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

(ੳ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ ਕਰੀਬ ਨ� ਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਖਕ� ਤ0 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸਤਕ� ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ 

ਦੀ ਕੁ� ਲ ਕੀਮਤ ਤ0 ਵ� ਧ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ2� ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਵਲ0 ਲੇਖਕ� ਦਾ ਮਾਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

(ਅ) ਪ&ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਤ0 ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਗੁਣ� ਤ� ਕ ਰ� ਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅ� ਧੇ ਮੁ� ਲ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ 

ਪਾਠਕ� ਦੀ ਮਾਲੀ ਲੁ� ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਠਕ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਇਸ ਰਵ�ਈਏ ਤ0 ਦੁਖੀ ਹੈ। 

(ੲ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵ� ਡੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਦੀ ਲੇਖਕ� ਨਾਲ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਥ0 ਤ� ਕ ਿਕ ਿਗਆਨਪੀਠ ਵਰਗੇ ਪ&ਿਤਸ਼ਠਤ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਿਵਰੁ� ਧ ਆਪਣੇ ਹ�ਕ ਪ&ਾਪਤ ਕਰ ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ 

ਪ8ਦਾ ਹੈ। 

 

ਰਾਏ  

ਇਸ ਮੁ� ਦੇ ਉਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪ&ਫੁ� ਲਤਾ ਹੋਣੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਖਕ�/ਪਾਠਕ� ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜਨ2 � ਨ;  ਲੁ� ਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਧ�ਦਲੀ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ। 

 

3. ਕੀ ਦੁਕਾਨ� ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਸਚਮੁ�ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮ8ਬਰ� ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਦੁਕਾਨ� ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਬ� ਝਵ= ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਲ� ਗ 

ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਇ� ਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪ&ਬੰਧਕ� ਵਲ0 ਅਕਸਰ ਅਕਾਡਮੀ 

ਦੀ ਥ�, ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਿਹ�ਤ� ਦਾ ਵ� ਧ ਿਧਆਨ ਰਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਥ ਨੰੂ ਸਪ� ਸ਼ਟ  ਕਰ ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਹੇਠ� ਿਦ� ਤੀਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ : 

(ੳ) ਿਮਤੀ 01.01.1999 ਨੰੂ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ0 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਨਾ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ 

ਿਕਰਾਇਆ ਕੇਵਲ ਪੰਦਰ� ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ&ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਾਵੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ 

ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਇੰਨ;  ਘ� ਟ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਿਹ�ਤ� ਿਵਚ 

ਨਹ= ਸੀ। 

(ਅ) 01 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੰੂ ਚੇਤਨਾ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 

3525/-ਰੁਪਏ ਰ� ਖੀ ਗਈ।  

ਇਨ2 � ਇਕਰਾਨਾਿਮਆਂ ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਿਕਰਾਇਆ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹ�ਕ ਦੇ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ0 ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਮਆਦ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹ= ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹ�ਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਮ�ਦ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 

ਿਹ�ਤ� ਦੇ ਿਵਰੁ� ਧ ਅਤੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਲਈ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਰਹੀ। 

(ੳ) ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਇਕੋ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਰਮ� ਦੇ ਦੋ ਵ� ਖਰੇ ਵ� ਖਰੇ ਨ� ਹਨ ਜੋ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅੜਚਨ� ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰ� ਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਦੋਹ� ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਵਲ0 ਇਕੋ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਿਮਤੀ 15 ਜੂਨ, 2007 ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਕੇਵਲ 3025/-ਰੁਪਏ ਪ&ਤੀ 



ਮਹੀਨ;  ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਦੇ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਿਵਚ ਆCਦੇ ਜ�ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵD ਪ&ਕਾਸ਼ਕ 

ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ2 � ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ�ਝਾ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨ� ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਦੇਣਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ 

ਨਹ= ਹੈ। 

(ਅ) ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ0 01 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੰੂ ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਬੁਕਸ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਿਲਮ. ਚੰਡੀਗੜ• ਨੰੂ ਕੇਵਲ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ&ਤੀ 

ਮਹੀਨਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਕਸ ਛ� ਡੇ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਿਵਚ ਸਨ। 

(ੲ) ਚੇਤਨਾ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਵਲ0 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਰਾਇਆ ਸਮD ਿਸਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਿਮਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤ�ਕ ਇਨ2 � ਦੋਹ� ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਵ� ਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਕੁ� ਲ 71000/-ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ&ਬੰਧਕ� ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ, 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਿਹ�ਤ� ਨੰੂ ਸਰੁ� ਿਖਅਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ0 ਉਕਤ ਦੋਹ� ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਦਾ 35000/-ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਿਹ�ਤ� ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁ� ਜਾ। 

(ਸ) ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪੈਰ� 'ਹ' ਿਵਚ ਦਰਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਇਕ ਇਹ ਮ�ਦ ਵੀ ਪਾ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇਨ� ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨ� ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮD ਪਿਹਲ ਿਦ� ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮ�ਦ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹ�ਤ� ਿਵਚ ਨਹ= ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ= 

ਇਨ� ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਿਕ ਸ&ੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਿਢ� ਲ0, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਸੰਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।  ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਰਕੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਿਹ�ਤ� ਲਈ ਸIਪਣਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ ਘ� ਟ ਅਤੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਿਹ�ਤ ਿਵਚ ਵ� ਧ ਹੈ। 

(ਹ) ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ� ਵ� ਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕ&ਮ ਅਨੁਸਾਰ 37000/-ਰੁਪਏ ਅਤੇ 

31750/-ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ2� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ 6900/- ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ� ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ 

54682/-ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਠ; ਕੇਦਾਰ ਵ� ਲ 130722/-ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਏ 31.01.2012 ਤ�ਕ ਦ ੇ

ਹਨ। ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਨ2 � ਰਕਮ� ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧ� ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

(ਕ) ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ� ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਿਵਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹ= ਆCਦੀ ਸਗ0 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨ� ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲ0 

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁ� ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਠ; ਕੇਦਾਰ ਕੋਲ0 ਅਕਾਡਮੀ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁ� ਕੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤ0 ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਵ� ਡੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ ਚਾਹੁਣ ਤ� 

ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਰਾਇਆ ਿਦ� ਤੇ ਸਾਲ� ਬ� ਧੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(ਖ) ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕ8ਪਸ ਿਵਚ ਨਹ= ਰ� ਖ 

ਸਕਦਾ। ਇਨ2 � ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕ8ਪਸ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦ� ਤੇ ਜਾ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ2 � ਉਪਰ ਅਕਾਡਮੀ ਅਮਲ ਨਹ= ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ 

ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਕੰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਰਾਏ 

ਇਸ ਮੁ� ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਉਪਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਵਾਧਾ ਨਹ= ਹੋਣ ਲ� ਗਾ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਮੁਕ� ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ 

ਵਧੇਗੀ। 


