ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ – ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕਾ
ਆਖਰੀ ਨਾਾਂ

ਸਲੰਗ:

ਿਰਜਨ 1.0 – ਸਦਿੰਬਰ 30, 2020

ਪਛਾਣ (ਸਜਿੇਂ- ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ)

ਪਸਹਲਾ ਨਾਾਂ

☐ ਔਰਤ ☐ ਮਰਦ ☐ ਦੋਿਾਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ☐ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੇ

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ

ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ

ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਿੜਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਸਹਰ

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ (ਮਹੀਨਾ, ਸਦਨ, ਿਾਲ)
/

ਉਮਰ

/

ਕੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਹਾਡੀ ਪਸਹਲੀ ਜਾਾਂ ਦੂ ਜੀ ਖਰਾਕ ਹੈ?
ਜੇ ਦੂ ਿਰਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਸਹਲੀ ਖਰਾਕ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦਰਿਾਓ:

ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰ (ਪਸਰਿਾਰਕ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਿ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ)

ਿੂਬਾ

ਡਾਕ ਕੋਡ

☐ First ☐ Second
/

/

(ਮਹੀਨਾ, ਸਦਨ, ਿਾਲ)

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਿਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਦਓ:
ਕੀ ਤਹਾਨੂ ੰ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਅੱਜ ਤਿੀਂ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋਂ?

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
ਕੀ ਤਹਾਨੂ ੰ ਪਸਹਲਾਾਂ ਐਲਰਜੀ ਪਰਤੀਸਿਆ ਹੋਈ ਿੀ, ਸਕਿੇ ਟੀਕੇ (ਸਜਿ ਸਿਚ ਤਹਾਡੀ ਪਸਹਲੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)
ਜਾਾਂ Pfizer-BioNTech ਜਾਾਂ Moderna ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਕਿੇ ਕਾਰਕ ਨਾਲ?

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
ਕੀ ਤਹਾਨੂ ੰ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG)** ਜੋ ਟੀਕੇ ਸਿੱਚ ਹੈ, ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ?

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ** ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਕਿੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ
ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਿੇਖੋ**

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ ☐ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤ
ਕੀ ਤਿੀਂ ਸਪਛਲੇ 14 ਸਦਨਾਾਂ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾ (ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ) ਲਿਾਇਆ ਹੈ?

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ

ਤਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਹਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਸਤਆਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
ਕੀ ਤਿੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਂ, ਜਾਾਂ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋਂ?
ਕੀ ਤਿੀਂ ਦੱਧ ਚਘ
ੰ ਾਉਂਦੇ ਹੋਂ?

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ

ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਇਸਮਯੂਨ ਸਿਿਟਮ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਿਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੀ ਤਿੀਂ ਕੋਈ ਦਿਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਂ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਇਸਮਯੂਨ ਸਿਿਟਮ ਨੂ ੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ
ਿਕਦਾ ਹੈ (ਸਜਿੇਂ ਉੱਚ ਖਰਾਕ ਿਟੇਰਈ
ੋ ਡ੍ਿ, ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ਪ
ੇ ੀ)? ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਪੱਛੋ ਜੇਕਰ ਤਿੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਥਤੀਆਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂ

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
ਕੀ ਤਹਾਨੂ ੰ ਏੰਟੀ-ਇਮਯੂਨ ਸਬਮਾਰੀ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਪੱਛੋ ਜੇਕਰ ਤਿੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਥਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂ
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☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
ਕੀ ਤਹਾਨੂ ੰ ਖੂਨ ਿਗਣ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂ ੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਨ (ਸਜਿੇਂ, ਲਹੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ
ਿਾਲੀ)? ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਪੱਛੋ ਜੇਕਰ ਤਿੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਥਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂ

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
ਕੀ ਤਿੀਂ ਕਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜੋਰ ਜਾਾਂ ਬੇਹਸ਼
ੋ ਮਸਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਸਦਓ

☐ ਨਹੀਂ ☐ ਹਾਾਂ
* ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ- ਬਖਾਰ, ਨਿੀਂ ਖੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਜਾਾਂ ਪਰਾਣੀ
ਖੰਘ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ, ਿਾਹ ਚੜਹ ਨਾ, ਿਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ, ਗਲੇ ਸਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਨਗਲਣ ਸਿੱਚ
ਮਸ਼ਕਲ, ਮਸਹਕ ਜਾਾਂ ਿਆਦ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਠੰਡ, ਸਿਰਦਰਦ, ਅਣਜਾਣ ਥਕਾਿਟ /
ਬੀਮਾਰੀ / ਮਾਾਂਿਪੇਸ਼ੀ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ / ਉਲਟੀਆਾਂ, ਦਿਤ ਜਾਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਗਲਾਬੀ ਅੱਖ, ਜਾਾਂ ਨੱਕ
ਿਗਣਾ ਜਾਾਂ ਸਬਨਾਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, 70 ਿਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ,
ਅਣਜਾਣ ਜਾਾਂ ਫਾਸਲਆਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਗਰਾਿਟ, ਪਰਾਣੀਆਾਂ ਿਸਥਤੀਆਾਂ ਦਾ
ਸਿਗੜਨਾ ਜਾਾਂ ਤਣਾਅ।

ਮੈਂ 'ਕੋਸਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ' ਨੂ ੰ ਪਸੜਹ ਆ (ਜਾਾਂ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜਹ ੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਿਮਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ
ਪੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਿੰਤਸ਼ਟੀ
ਮਤਾਸਬਕ ਜਿਾਬ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

☐

ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਮਤ ਹਾਾਂ।

** ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG) ਬਹਤ ਘੱਟ ਹੀ ਅਲਰਜੀ ਿੰਬੰਧੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਾਂ, ਆਾਂਤੜੀਆਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਲਈ ਕੋਲਨੋ ਿਕੋਪੀ, ਜਲਾਬ, ਖੰਘ ਲਈ
ਰਿ, ਕਾਿਮੈਸਟਕਿ, ਚਮੜੀ ਲਈ ਕਰੀਮਾਾਂ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਟੂ ਥਪੇਿਟ, ਕਾਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂ ਿ ਅਤੇ ਿੰਪਰਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਈ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਸਿੱਚ
ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। PEG ਭੋਜਨ ਜਾਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਸਿੱਚ ਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਭੋਜਨ ਜਾਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਪਰਤੀਸਿਆਿਾਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਸਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਿ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਨੱਜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਾਨੂ ੰ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਲਾਿਾ
ਇਿ ਮਕਿਦ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਦਆਰਾ
ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਿੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਿ ਦਾ ਖਲਾਿਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਮਖ
ੱ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਿਰ, ਸਿਹਤ ਨੂ ੰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਸਜੱਥੇ
ਸਿਹਤ ਿਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ
ਖਲਾਿਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਿਪਤਾਲ, ਿਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਤਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ
ਦੇ ਲਈ, ਤਹਾਨੂ ੰ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਿਾਉਣ
ਲਈ ਿੰਚਾਰ, ਤਹਾਨੂ ੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਖੋਜ ਪਰੋਜਕ
ੈ ਟਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਣ ਲਈ ਿੰਦਸ਼
ੇ )
ਮੈਂ ਿੰਦੇਸ਼ੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਿਸਹਮਤ ਹਾਾਂ, ਦਆਰਾ:

☐

ਈਮੇਲ

☐

ਫੋਨ / ਐਿ ਐਮ ਐਿ

☐ ☐

ਮੈਂ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ
ਕਥਨ ਨੂ ੰ ਪਸੜਹ ਆ ਅਤੇ ਿਮਸਿਆ ਹੈ।

ਦਿਤਖਤ

ਸਪਰਟ
ੰ ਨਾਮ

ਦਿਤਖਤ ਦੀ ਸਮਤੀ

☐ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦਿਤਖਤ ਕਰ

ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦਿਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਤਾਾਂ ਉਿ ਸਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਿੰਬੰਧ ਦਰਿਾਓ:

ਸਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਮੈਂ ਮਾਾਂ-ਸਪਓ /
ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਿਰਪਰਿਤ ਜਾਾਂ ਬਦਲਿਾਾਂ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਹਾਾਂ

ਸਿਰਫ ਕਲੀਸਨਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ
ਏਜੰਟ

ਕੋਸਿਡ-19

ਿਰੀਰਕ ਜਗਹਾ

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ

ਲੌ ਟ #

☐ ਖੱਬੀ ਮਾਿਪੇਸ਼ੀ ☐ ਿੱਜੀ ਮਾਿਪੇਸ਼ੀ

ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ

/

/

ਰਿਤਾ

(ਮ./ਸਦਨ/ਿਾਲ)

ਦਆਰਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ (ਨਾਮ,
ਅਹਦਾ)

ਸਟਕਾਣਾ

ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ
ਿਮਾਾਂ

:

ਖਰਾਕ
ਇੰਟਰਾਮਿਕੂ ਲਰ
am pm

AEFI?

ਖਰਾਕ #
☐ ਹਾਾਂ

☐ ਨਹੀਂ

ਦਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ

☐ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਰਕਰ ☐ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਰਕਰ: ਐਲਟੀਿੀ ਹੋਮ ☐ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਰਕਰ: ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

☐ ਐਲਟੀਿੀ ਹੋਮ: ਸਨਿਾਿੀ

☐ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ: ਸਨਿਾਿੀ ☐ ਉੱਨਤ ਉਮਰ: ਿਮਦਾਯ ਆਿਾਿ

☐ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਐਲਟੀਿੀ, ਆਰ.ਐਚ. ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ☐ ਿਿਦੇਸ਼ੀ ਿਮਦਾਯ ☐ ਦੀਰਘ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗ

ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਕਾਰਣ

ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨਕ : ☐ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋੰਟਰਾਇੰਸਡਕੇਟੇਡ ਹੈ ☐ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਸਹਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਲੀ ☐ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਤਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ
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