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ਮੋਤੀਆਬ ਿੰਦ ਨਾਲ ਬਨਦਾਨ ਕੀਤ ੇਮਰੀਜਾ਼ਾਂ ਲਈ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਗਾਈਡ 

A Decision-Making Guide for Patients Diagnosed with Cataract(s)

ਮੋਤੀਆਬ ਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? 

ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਜਿਕਜਸਤ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਲੈਂਸ 

ਧੁ਼ਿੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜ ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਦੋਿੇਂ ਅੱਖਾਾਂ ਜਿੱਚ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਅੱਖ ਦ ਜੀ ਨਾਲੋਂ  ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਿਾਲੇ ਜ ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੋ ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ 

ਗਤੀਜਿਧੀਆਾਂ (ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਪੜਹਨ) ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ 

ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਆਪਣੀ ਨ ਰ ਜਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿੱਲ 

ਜਧਆਨ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦ਼ਿੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਜਦ ਉਹ ਹਣੁ ਕਾਨ ਼ਿੰ ਨੀ ਡਰਾਈਜਿ਼ਿੰਗ 

ਦੀਆਾਂ  ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 

ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਰ ਜਿੱਚ 

ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ 

ਐਨਕਾਾਂ ਜਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਾਂ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ ਅਤ ੇਿਾਧ  ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਜਬਹਤਰ ਦੇਖਣ ਜਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 

ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਜਰੀ ਨ ਼ਿੰ  ਜਿਚਾਜਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਅਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਿਧੀਆ ਨਾ ਹਿੋੇ। 

ਮੈਨ ਿੰ  ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ? 

ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ: 

 ਧੁ਼ਿੰਦਲੀ, ਅਸਪਸ਼ਟ, ਧੁ਼ਿੰਦਲਾ, ਅਜਨਸ਼ਜਚਤ ਜਾਾਂ ਧੁ਼ਿੰਦਲੀ ਨ ਰ 

 ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਾਂ ਰਾਤ ਨ ਼ਿੰ  ਬਹਤੁ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁ਼ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ 

 ਸ ਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਸਮੱਜਸਆਿਾਾਂ 

 ਛੋਟਾ ਜਪਰ਼ਿੰਟ ਪੜਹਨ ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ 

 ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿੱਚ ਦੇਖਣ ਜਿੱਚ ਸਮੱਜਸਆ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਰ਼ਿੰਗਾਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਿੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਜਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 

 ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਜਚੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਨ ਰ "ਦੋਗੁਣੀ" ਹੋਣਾ 

 

 

ਮੋਤੀਆਬ ਿੰਦ ਨ ਿੰ  ਬਕਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ "ਜਦਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ" ਜਿਧੀ ਹੈ 

ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੁ਼ਿੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਖ ਨ ਼ਿੰ  ਸੁ਼ਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਐਨੇਸਥੈਜਟਕ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਤੁੇ ਮਰੀ ਾਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਆਮ 

ਐਨੇਸਥੈਜਟਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਚ਼ਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਿਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹ ੋਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਬਾਅਦ ਜਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪਿੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਿਾਈ ਪਾਉਣ ਜਾਾਂ ਗੱਡੀ 

ਚਲਾਉਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਦੋਹਾਾਂ 

ਅੱਖਾਾਂ ਜਿੱਚ ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਦੋ ਸਰਜਰੀਆਾਂ ਦੇ ਜਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਾਂ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਿੇਲੇ, ਨੇਤਰ ਜਿਜਗਆਨੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਜਹੇ ਚੀਰੇ ਦਆੁਰਾ 

ਇਸ ਦੇ ਮੋਤੀਆ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਨ ਼ਿੰ  ਹਟਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨ ਼ਿੰ  ਇਕ ਨਕਲੀ ਲੈਂਸ (IOL) ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਇੱਥੇ 

ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਲੈਂਸ (ਆਈਲ ) ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ। MSP ਦਆੁਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਂਸ ਜ ਆਦਾਤਰ 

ਮਰੀ ਾਾਂ ਜਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਿ  ਅਲ ਸੁਧਾਰ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਕਈ ਿਾਰ ਦ ਰ ਦੀ ਜਦਰਸ਼ਟੀ 

ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਕ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ। 

MSP ਦਆੁਰਾ ਕਿਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਲੈਂਸ, ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  

ਐਨਕਾਾਂ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਕ ਲਤਾ ਜਾਾਂ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਲੈਂਸ ਸਾਰ ੇਮਰੀ ਾਾਂ ਲਈ ਉਜਚਤ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਖੱ-ਿੱਖ ਜਿਕਲਪਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਮੇਰੀ ਬਰਕਵਰੀ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜ ਆਦਾਤਰ 

ਮਰੀ  ਪਜਹਲਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਜਬਹਤਰ ਨ ਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ 



ਹੋਰ ਹੈਲਥਜਲ਼ਿੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਜਿਜਸ਼ਆਾਂ ਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਸਹਤ ਯ ਜਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. 

ਜਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉਚੱਾ 

ਸੁਣਨ ਿਾਜਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਜਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਜ ਆਦਾਤਰ ਮਰੀ ਾਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਠੀਕ 

ਹੋਣ ਅਤ ੇਜਿਿਸਜਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਲੱਗ 

ਜਾਣਗ।ੇ 

 ਬਹਤੁੇ ਮਰੀ  ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਚ ਥੋੜਹੀ 

ਜਜਹੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਿੰਭੀਰ 

ਸਮੱਜਸਆਿਾਾਂ ਆਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 

 ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਿੱਚ, ਜਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ) ਨਿੇਂ ਨਕਲੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਧੁ਼ਿੰਦਲਾਪਨ 

ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਛੋਟੀ ਲੇ ਰ ਜਿਧੀ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਮ ਭਾਿਨਾ ਅੱਖ ਜਿਚ ਕੁਝ 

ਖੁਸ਼ਕੀ, ਜਲਣ, ਅਤ ੇਸ਼ਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  

ਮਦਦ ਲਈ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਡਰੌਪਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਨ ਿੰ  ਬਕਹੜ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 

ਨ ਿੰ  ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਸਿੰਭਾਬਵਤ ਲੱਛਣ: 

 ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘ਼ਿੰਜਟਆਾਂ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ 

o ਧੁ਼ਿੰਦਲੀ ਨ ਰ 

o ਹਲਕੀ ਲਾਲੀ 

o ਅੱਖ ਜਿੱਚ 'ਰੜਕ' 

 ਸਰਜਰੀ ਦੇ 24 ਘ਼ਿੰਟੇ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 

o ਜਬਹਤਰ ਜਦਰਸ਼ਟੀ 

o ਹਲਕੀ ਲਾਲੀ 

o ਘੱਟ ਦਰਦ ਜਾਾਂ 'ਰੜਕ' ਦੀ ਭਾਿਨਾ 

 ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ >1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 

o ਅ਼ਿੰਤ ਜਿੱਚ ਨਿੀਆਾਂ ਐਨਕਾਾਂ ਦੀ ਜਪਰਸਜਕਰਪਸ਼ਨ (ਜੇ ਲੋੜ 

ਹੋਿੇ) 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਕਾਲ ਕਰ ੋਜੇ: 

 ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘ਼ਿੰਜਟਆਾਂ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ 

o ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਬੁਰਾ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਜਸਰ ਦਰਦ ਹੋਿੇ 

o ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀ ਹੋਿ ੇ

 ਸਰਜਰੀ ਦੇ 24 ਘ਼ਿੰਟੇ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 

o ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਬੁਰਾ ਦਰਦ 

o ਬਦਤਰ ਲਾਲੀ 

o ਬਦਤਰ ਨ ਰ 

o ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਜਾਾਂ ਕਈ ਫਲੋਟਰ ਦੇਖਣਾ 

 ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ >1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 

o ਬਦਤਰ ਨ ਰ 

ਸਿੰਖੇਪ ਬਵੱਚ 

 ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮ, ਸੁਰੱਜਖਅਤ, ਘੱਟ 

ਦਰਦਨਾਕ ਅਤ ੇਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 

 ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਜਬਨਾਾਂ-ਜੋਖਮ ਿਾਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 

ਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਸਾਰ ੇਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤ ੇਲਾਭਾਾਂ ਦੀ 

ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

 ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰ ੇਜਿਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਰ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  

ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਰੋ ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਜਿਧੀਆਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਕ਼ਿੰਜਪਊਟਰ ਨ ਼ਿੰ  ਪੜਹਨਾ ਜਾਾਂ ਿਰਤਣਾ) ਜਿੱਚ 

ਸਮੱਜਸਆਿਾਾਂ ਜਦ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਜਿ਼ਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਦੀਆਾਂ  ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਰ 

ਨ ਼ਿੰ  ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਮੋਤੀਆਜਬ਼ਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

ਕਰਿਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ, ਆਤਮ-ਜਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤ ੇ

ਸੁਤ਼ਿੰਤਰਤਾ ਨ ਼ਿੰ  ਿਧਾਉਣ ਜਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਰ ਦੀਆਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਨ ਼ਿੰ  ਜਕਿੇਂ 

ਪਰਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 
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