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ਸਿਟੀ ਕਾਉਸਂਸਿਲ ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਿਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ, brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅੱਪਡੇਟਭਾਈਚਾਰਾ

ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਵਾਸੀਓ, ਮਂੈ ਪਿਛਲੇ ਪਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਪਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ 
ਮਿੱਤਵਿੂਰਣ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਿੱਲ ਕਰਿ ਪਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਪਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸਪਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਿਵਾਦ ਕਰਿਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਭਾਵਂੇ ਇਿ ਬਂੈ੍ਿਟਿ ਪਵੱਚ 25,000 ਿੋਰ ਿੌਕਰੀਆਂ ਿੈਦਾ 
ਕਰਿ ਦਾ ਮੇਰਾ 2016 ਦਾ ਿ੍ਸਤਾਵ ਸੀ, ਮਾਪਸਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਕਾਉਸਂਪਸਲ ਵੋਪਟੰਗ ਿੋਸਟ ਕਰਕੇ 
ਿਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿੀ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿ੍ਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਲੂ ਪਰਬਿ ਕਮੇਟੀ (Blue Ribbon 
Committee) ਪਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਪਜਸਿੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵੀਂ ਯੂਿੀਵਰਪਸਟੀ ਪਲਆਉਣ ਪਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਤੁਿਾਡੀ ਰਾਏ ਿੂਰੀ ਸਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।

ਿਤੀਜੇ ਮਿੱਤਵਿੂਰਣ ਿਿ। ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿੰੂ ਪਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਲ ਪਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਬਂੈ੍ਿਟਿ ਪਿਵਾਸੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਿੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਿਣੇ ਸਾਂਝੇ 
ਟੀਪਚਆਂ ਿੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਿ ਪਵੱਚ ਸਫਲ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ।

ਇਸਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਮੇਰਾ ਪਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਵਧਦਾ-ਫੱੁਲਦਾ ਅਤੇ ਜੁਪਿਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਪਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ, 
ਪਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਿੌਕਰੀਆਂ, ਉੱਤਮ ਕੁਆਪਲਟੀ ਦੀ ਪਸੱਪਿਆ, ਸੰਸ਼ੋਪਧਤ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਿ 
ਸਂੈਟਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟ੍ਾਂਪ਼ਟ ਤੱਕ ਿਿੰੁਚ ਿੋਵੇ।

ਅਪਜਿਾ ਪਸਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਯਥਾ ਸਪਥਤੀ ਿਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਾ ਕਰਕੇ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ - ਸਾਡਾ 
ਸ਼ਪਿਰ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਦਾ ਿਾਤਰ ਿੈ।

ਸੁਪਿਰਦਤਾ ਿਾਲ,

ਕਾਉਸਂਲਰ ਗੁਰਿ੍ੀਤ ਪਿੱਲਂੋ (Gurpreet Dhillon)

ਸਿਟੀ ਕਾਉਿਂਲਰ ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਸਿੱਲਂੋ (Gurpreet Dhillon) ਵੱਲਂੋ ਿੁਨੇਹਾ

ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਾ ਵੱਡਾ ਸਿਮਾਿ ਿੈ। 
ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਪਿਰ ਿੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਅਿੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਸੱਚਮੁਚ ਅਸਧਾਰਿ ਿੈ। ਕਈ 
ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਿੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਪਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਿਣਾ ਉਤਸ਼ਾਿ ਿ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿੇ 
ਿਾਂ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ ਯੂਿੀਵਰਪਸਟੀ ਫੈਪਸਪਲਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਇਸ 
ਸਾਲ ਿਵੀਂ ਸਪਿੰ੍ਗਡੇਲ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ (Springdale Library) ਅਤੇ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ ਕਪਮਉਪਿਟੀ ਸਂੈਟਰ (Gore 
Meadows Community Centre) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 

ਮੈਿੰੂ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਬਿੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਪਕ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ ਕਪਮਉਪਿਟੀ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows 
Community Centre) ਪਵਸਤਾਰ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਬਿੁਤ ਜਲਦੀ ਿੂਰਾ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਿਵਾਂ ਚਰਿ ਕਈ ਿਵੀਆਂ 
ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੂਲਤਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਕੇ ਫੈਪਸਪਲਟੀ ਿੰੂ ਿੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱੁਕੇਗਾ ਪਜਵਂੇ ਪਕ ਿਵੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਫੈਪਸਪਲਟੀ, 
ਪਫਟਿੈਸ ਸਂੈਟਰ, ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਪਟੰਗ ਪਰੰਕ ਆਪਦ। 

ਮਂੈ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਉੱਿਤੀ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਲਈ ਿਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿੱੁਛਪਗੱਛ ਲਈ ਬੇਪਝਝਕ ਪਸੱਧੇ ਮੇਰੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਪਵੱਚ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਸੁਪਿਰਦਤਾ ਿਾਲ,

ਕਾਉਸਂਲਰ, ਜੌਿ ਸਿਰੋਪਵਏਰੀ (John Sprovieri)

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਿਂਲਰ ਿਪਰੋਸਵਏਰੀ ਵੱਲਂੋ ਿੁਨੇਹਾ



ਿਸਰਫ਼ ਛੋਟੀ-ਰਂੇਜ ਦੇ ਪਟਾਿਕਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਮੀਟਰ
(10 ਫੱੁਟ) ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ। 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਟਾਿਕਆਂ 'ਤੇ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਿਕਆਂ ਨੰੂ ਗਲੀ, 
ਪਗਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਿਸਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਿਮਊਿਨਿਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 
ਪ� ਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਹੈ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:
• ਪਟਾਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰ�ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਰੱਖੋ

• ਫੁਲਝੜੀ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ 
ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਹੱਥ 
ਿਵੱਚ ਨਾ ਫੜ�ੋ

• ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਤਂੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਕੰ�ਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ
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ਅੱਪਡੇਟਭਾਈਚਾਰਾ

ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਵਾਸੀਓ, ਮਂੈ ਪਿਛਲੇ ਪਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਪਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ 
ਮਿੱਤਵਿੂਰਣ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਿੱਲ ਕਰਿ ਪਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਪਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸਪਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਿਵਾਦ ਕਰਿਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਭਾਵਂੇ ਇਿ ਬਂੈ੍ਿਟਿ ਪਵੱਚ 25,000 ਿੋਰ ਿੌਕਰੀਆਂ ਿੈਦਾ 
ਕਰਿ ਦਾ ਮੇਰਾ 2016 ਦਾ ਿ੍ਸਤਾਵ ਸੀ, ਮਾਪਸਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਕਾਉਸਂਪਸਲ ਵੋਪਟੰਗ ਿੋਸਟ ਕਰਕੇ 
ਿਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿੀ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿ੍ਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਲੂ ਪਰਬਿ ਕਮੇਟੀ (Blue Ribbon 
Committee) ਪਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਪਜਸਿੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵੀਂ ਯੂਿੀਵਰਪਸਟੀ ਪਲਆਉਣ ਪਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਤੁਿਾਡੀ ਰਾਏ ਿੂਰੀ ਸਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।

ਿਤੀਜੇ ਮਿੱਤਵਿੂਰਣ ਿਿ। ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿੰੂ ਪਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਲ ਪਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਬਂੈ੍ਿਟਿ ਪਿਵਾਸੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਿੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਿਣੇ ਸਾਂਝੇ 
ਟੀਪਚਆਂ ਿੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਿ ਪਵੱਚ ਸਫਲ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ।

ਇਸਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਮੇਰਾ ਪਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਵਧਦਾ-ਫੱੁਲਦਾ ਅਤੇ ਜੁਪਿਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਪਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ, 
ਪਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਿੌਕਰੀਆਂ, ਉੱਤਮ ਕੁਆਪਲਟੀ ਦੀ ਪਸੱਪਿਆ, ਸੰਸ਼ੋਪਧਤ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਿ 
ਸਂੈਟਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟ੍ਾਂਪ਼ਟ ਤੱਕ ਿਿੰੁਚ ਿੋਵੇ।

ਅਪਜਿਾ ਪਸਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਯਥਾ ਸਪਥਤੀ ਿਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਾ ਕਰਕੇ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ - ਸਾਡਾ 
ਸ਼ਪਿਰ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਦਾ ਿਾਤਰ ਿੈ।

ਸੁਪਿਰਦਤਾ ਿਾਲ,

ਕਾਉਸਂਲਰ ਗੁਰਿ੍ੀਤ ਪਿੱਲਂੋ (Gurpreet Dhillon)

ਸਿਟੀ ਕਾਉਿਂਲਰ ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਸਿੱਲਂੋ (Gurpreet Dhillon) ਵੱਲਂੋ ਿੁਨੇਹਾ

ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਾ ਵੱਡਾ ਸਿਮਾਿ ਿੈ। 
ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਪਿਰ ਿੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਅਿੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਸੱਚਮੁਚ ਅਸਧਾਰਿ ਿੈ। ਕਈ 
ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਿੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਪਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਿਣਾ ਉਤਸ਼ਾਿ ਿ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿੇ 
ਿਾਂ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ ਯੂਿੀਵਰਪਸਟੀ ਫੈਪਸਪਲਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਇਸ 
ਸਾਲ ਿਵੀਂ ਸਪਿੰ੍ਗਡੇਲ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ (Springdale Library) ਅਤੇ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ ਕਪਮਉਪਿਟੀ ਸਂੈਟਰ (Gore 
Meadows Community Centre) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 

ਮੈਿੰੂ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਬਿੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਪਕ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ ਕਪਮਉਪਿਟੀ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows 
Community Centre) ਪਵਸਤਾਰ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਬਿੁਤ ਜਲਦੀ ਿੂਰਾ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਿਵਾਂ ਚਰਿ ਕਈ ਿਵੀਆਂ 
ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੂਲਤਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਕੇ ਫੈਪਸਪਲਟੀ ਿੰੂ ਿੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱੁਕੇਗਾ ਪਜਵਂੇ ਪਕ ਿਵੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਫੈਪਸਪਲਟੀ, 
ਪਫਟਿੈਸ ਸਂੈਟਰ, ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਪਟੰਗ ਪਰੰਕ ਆਪਦ। 

ਮਂੈ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਉੱਿਤੀ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਲਈ ਿਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿੱੁਛਪਗੱਛ ਲਈ ਬੇਪਝਝਕ ਪਸੱਧੇ ਮੇਰੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਪਵੱਚ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਸੁਪਿਰਦਤਾ ਿਾਲ,

ਕਾਉਸਂਲਰ, ਜੌਿ ਸਿਰੋਪਵਏਰੀ (John Sprovieri)

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਿਂਲਰ ਿਪਰੋਸਵਏਰੀ ਵੱਲਂੋ ਿੁਨੇਹਾ


