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ਕਰੋ
ERRIN ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸੀ ਕ੍ਨ ਵਾਹਿਆਂ ਿਈ ਭਾ੍ਤ ਦੇ 
ਸਾ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਹਵਚ ਪੁਨ੍-ਗਠਨ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  ਮੁੱਖ 
ਦਫ਼ਤ੍ ਨਵੀਂ ਹਦੱਿੀ ਹਵਚ ਿੈ ਅਤੇ ਿਗਭਗ 174 ਸਥਾਨਕ ਡਾਇਓਹਸਸ 
ਿਨ।

ਪਹਿਿਾ ਸੰਪ੍ਕ ਨਵੀਂ ਹਦੱਿੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਿੋਵੇਗਾ।
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ERRIN
ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ- ਗਠਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਯੂਰੋਪੀ ਰਰਟਰਨ ਐਂਡ ਰੀਇੰਟੀਗਰਹੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ (European Re-
turn and Reintegration Network – ERRIN) 15 ਸਹਿਭਾਗੀ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸੋ੍ਟੀਅਮ ਿੈ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 
ਪੁਨ੍-ਏਕੀਕ੍ਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਯੂ੍ਪ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ੍ਹਿ ਸਕਦੇ 
ਜਾਂ ਿੁਣ ਨਿੀਂ ੍ਹਿਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ। ERRIN ਿੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵਆਪਕ ਿੜੀ ਨੂੰ 
ਪੂ੍ਾ ਕ੍ਦਾ ਿੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਤਣ ਵਾਿੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ 
ਕੌਂਸਹਿੰਗ, ੍ ੈਫ਼੍ਿ ਅਤੇ ਪੁਨ੍-ਏਕੀਕ੍ਨ ਸਿਾਇਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕ੍ਦਾ ਿੈ।

ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾ੍ੀਟਸ ਇੰਟ੍ਨੈਸ਼ਨਿ ਬੈਿਜੀਅਮ (CIB) ਭਾ੍ਤ 
ਿਈ ਇਕ੍ਾ੍ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੈ। CIB, ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗੈ੍-ਸਵੈਇੱਛਤ 
ਦੋਵਾਂ ਤ੍ਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਹਿਆਂ ਿਈ ਘ੍ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ 
ਪੁਨ੍-ਗਠਨ ਦੇ ਪਹਿਿੇ ਪੜਾਵਾਂ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕ੍ਨ ਿਈ Caritas India 
ਦੇ ਨਾਿ ਿਾਗੂ ਕ੍ਨ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾ੍ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕ੍ਦਾ ਿੈ।

ERRIN ਨੂੰ European Union Asylum, Migration and Inte-
gration Fund (AMIF) ਦੁਆ੍ਾ ਫੰਡ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਿੈਣ 
ਵਾਿੀਆਂ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਿੋ੍ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ੋ: www.returnnetwork.eu

ERRIN
ਸਰਹਭਾਗੀ ਦੇਸ਼

ਯੂਰਪੀ ਸਰਹਭਾਗੀ ਸੰਸਥਾਨ
ਆਸਟ੍ੀਆ ਅੰਦ੍ੂਨੀ ਮਾਮਹਿਆਂ ਬਾ੍ੇ ਸੰਘੀ ਹਵਭਾਗ
ਸਪੇਨ ਿੇਬ੍, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੁ੍ੱਹਖਆ ਮੰਤ੍ਾਿਾ – ਪ੍ਵਾਸ 

ਹਵਭਾਗ
ਸਹਵੱਟਜ੍ਿੈਂਡ ਪ੍ਰਵਾਸ ਿਈ ੍ਾਜ ਸਕੱਤ੍ੇਤ
ਸਵੀਡਨ ਸਵੀਹਡਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਏਜੰਸੀ 
ਫ੍ਾਂਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਾਿਾ - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਨ ਹਵਭਾਗ
ਜ੍ਮਨੀ ਅੰਦ੍ੂਨੀ, ਹਬਿਹਡੰਗ ਅਤੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤ੍ਾਿੇ – 

ਮਾਈਗ੍ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ੍ਹਫਊਜੀ ਿਈ ਸੰਘੀ ਦਫਤ੍
ਬੈਿਜੀਅਮ ਸ਼੍ਣ ਮੰਗਣ ਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਹ੍ਸੈਪਸ਼ਨ ਿਈ ਏਜੰਸੀ/ ਫੈਡ੍ਿ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤ੍
ਡੈਨਮਾ੍ਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਨ ਮੰਤ੍ਾਿਾ
ਨਾ੍ਵੇ ਨਾ੍ਵੇਜੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇ੍ੈਕਟੋ੍ੇਟ
ਨੀਦ੍ਿੈਂਡਜ਼ ਹਨਆਂ ਅਤੇ ਸੁ੍ੱਹਖਆ ਮੰਤ੍ਾਿਾ – ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ 

ਸੇਵਾ
ਗ੍ਰੀਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਾਿਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੁਨ੍-ਹਨ੍ਮਾਣ
ਹਫਨਿੈਂਡ ਹਫਹਨਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ੍ਹਵਸ
ਮਾਿਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਾਿੇ ਅਤੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਹਖਆ
ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਹਕੰਗਡਮ ਿੋਮ ਆੱਹਫਸ
ਿਕਸਮਬ੍ਗ ਹਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ੍ਪੀਅਨ ਮਾਮਹਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਾਿੇ

ERRIN 
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾ੍ਤ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ੍ੱਖਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ERRIN ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ 
(ਹਜਸ ਨੂੰ ਹਪਛਿੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ*) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ 
ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ ਤੋਂ ਿਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਵਾਪਸ ਮੁੜਣ ਵਾਿੇ ਿ੍ੇ ਉਮ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਿਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕ ਸਵੈਇੱਛਤ 
ਅਤੇ ਗੈ੍-ਸਵੈਇੱਛਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਿ ਿੋ 
ਸਕਦੇ ਿਨ:

• ਪਨਾਿ ਮੰਗਣ ਵਾਿੇ
• ਇਨਕਾ੍ ਕੀਤੇ ਪਨਾਿ ਮੰਗਣ ਵਾਿੇ
• ਹਨਯਮਤ ਅਤੇ ਅਹਨਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
• ਹਬਨਾ ਸਾਥ ਵਾਿੇ ਨਾਬਾਿਗ
• ਿੋ੍ ਕਮਜ਼ੋ੍ ਹਵਅਕਤੀ

ਪਾਤ੍ਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾ੍ ਅਥਾਹ੍ਟੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ 
ਹਨ੍ਧਾ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪੁਨ੍-ਏਕੀਕ੍ਨ ਸਿਾਇਤਾ ਹਸ੍ਫ ਉਿਨਾਂ 
ਅਥਾ੍ਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਿ ਕ੍ਨ ‘ਤੇ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ
 ਰਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ERRIN ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਹਵੱਚ ERRIN ਸੰਪ੍ਕ ੍ ਾਿੀਂ 
ਦ੍ਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਿ ਵ੍ਕ੍ ਜਾਂ ਕੌਂਸਿ੍ ਤੋਂ ਿੋ੍ 
ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਿੈ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਪੁਨ੍-ਏਕੀਕ੍ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਵਿ ERRIN ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਗ੍ਮ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਹਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ERRIN ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸੀ ਕ੍ਨ ਵਾਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 
ਤੁਸੀਂ Caritas India ਦੁਆ੍ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿੁਤ ਸਾ੍ੀਆਂ 
ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੁਨ੍-ਏਕੀਕ੍ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ 
ਮੂਿ ਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕ੍ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁ੍ੂਆਤ ਕ੍ਨ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕ੍ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ੍ੂਪ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ 
ਿੋ੍ ਤ੍ੀਕੇ ਨਾਿ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ) ਅਤੇ ਇਿ ਇਸ ਗੱਿ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਿ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕੱਥੋਂ ਆਏ ਿੋ, ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਿ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ 
ਖਾਸ ਿੋੜਾਂ ਕੀ ਿਨ। 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰਹਰਕਰਰਆ

ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਦ੍ਖਾਸਤ ਨੂੰ ERRIN ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼੍ੂ੍ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕ੍ਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕ੍ਨ ਿਈ Caritas India ਅਤੇ Caritas International Belgium 
(ਸੰਪ੍ਕ ਵੇ੍ਵੇ ਦੇਖੋ) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕ੍ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

Caritas India ਤੁਿਾਨੂੰ ਭਾ੍ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਹਨਆਦੀ ਸਿਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ੍ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਏਅ੍ਪੋ੍ਟ ਹਪਕ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਪਿੁੰਚ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹ੍ਸੈਪਸ਼ਨ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦ੍ ਯਾਤ੍ਾ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ

ਅਸਥਾਈ ਹ੍ਿਾਇਸ਼ (ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 7 ਹਦਨ) 

ਜ੍ੂ੍ੀ ਡਾਕਟ੍ੀ ਦੇਖਭਾਿ ਿਈ ਿਵਾਿੇ 

ਿੋ੍ ਬੁਹਨਆਦੀ ਜ਼੍ੂ੍ਤਾਂ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
1962 ਹਵੱਚ ਸਥਾਪਤ Caritas India, ਸੰਕਟਕਾਿ ਪ੍ਰਤੀਹਕਹ੍ਆ ਅਤੇ 
ਹ੍ਕਵ੍ੀ, ਭਾਈਚਾ੍ਕ ਹਵਕਾਸ, ਪੁਨ੍ ਹਨ੍ਮਾਣ ਅਤੇ ਕੁਦ੍ਤੀ ਵਸੀਹਿਆਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਜੋਂ, ਭਾਇਚਾ੍ੇ ਨਾਿ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਜੋਂ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋਇਆ ਿੈ। 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋ੍ ਅਤੇ ਗ੍ੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵ੍ਗਾਂ ਿਈ ਕੰਮ ਕ੍ਦਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਭਹ੍ਆ ਹਟਕਾਊ ਹਵਕਾਸ 
ਿਾਸਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 1990 ਦੇ ਅਖੀ੍ ਤੋਂ, Caritas India ਸੁ੍ੱਹਖਅਤ 
ਪ੍ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕ੍ੀ ਦੇ ਿੱਿ ਿਈ ਕੰਮ ਕ੍ ੍ਿੀ ਿੈ।

Caritas International Belgium (CIB) ਇੱਕ ਗ਼ੈ੍-ਸ੍ਕਾ੍ੀ 
ਸੰਸਥਾ ਿੈ ਅਤੇ Caritas India ਦੇ ਨਾਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਿ ਕੰਮ 
ਕ੍ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ERRIN ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। CIB, 2007 ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਾਪਸੀ 
ਦੇ ਖੇਤ੍ ਹਵੱਚ ਸੰਸਾ੍ ਭ੍ ਹਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸ੍ਕਾ੍ੀ 
ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ ਿਾਗੂ ਕ੍ ਹ੍ਿਾ ਿੈ।

ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

Caritas India, ਉਪਿਬਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ੍ਕਮ ਦੇ ਅੰਦ੍-ਅੰਦ੍, ਤੁਿਾਡੇ 
ਨਾਿ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਿ ਪੁਨ੍-ਏਕੀਕ੍ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਵਕਸਤ ਕ੍ਨ ਿਈ 
ਕੰਮ ਕ੍ੇਗਾ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਿੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ੍ੱਖੇਗੀ। 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:

ਸਮਾਜਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ੀ ਸਿਾਇਤਾ

ਹ੍ਿਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ

ਪੜਿਰਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਸਖਿਾਈ

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹਕੱਤਾਕਾ੍ੀ ਹਸਖਿਾਈ

ਕਾ੍ੋਬਾ੍ ਦੀ ਸ਼ੁ੍ੂਆਤ ਿਈ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕਮਜ਼ੋ੍ ਸਮੂਿਾਂ ਿਈ ਜ਼੍ੂ੍ਤ ਅਧਾਹ੍ਤ ਸਿਾਇਤਾ

*ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕਿਓ ਕਿ ਨੈਟਵਰਿ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 
ਸਕਿਭਾਗੀ ਿੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕਵਚ ERRIN ਿੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 
ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਏਿੀਿਰਨ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਿਰਿੇ 
ਿਨ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੋ ਸਿਿੀ ਿੈ।  ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸਲਾਿਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ।


