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ਐਟਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ (Atrial-Punjabi)
ਐਟਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲ ਿੀ ਅਫ਼ਜਹੀ ਸਫ਼ਥਤੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਫ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਨਯਫ਼ਮਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲ ਿੀ ਧੜਕਨ
ਿੀ ਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਨ ਿੀ ਿਰ ਦਨਯਦਿਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਿ ਿੀ ਸਦਿਤੀ ਦ ੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਿੰ ਟ 60 ਅਤੇ 100 ਿੇ
ਦ ੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਨ ਿੀ ਿਰ ਨਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਗਰਿਨ ਜਾਂ ਕਲਾਈ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਿੁਆਰਾ ਿਾਪ੍
ਸਕਿੇ ਹੋ।
ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦ ੱ ਚ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਨ ਿੀ ਿਰ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿੇ-ਕਿੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਿਾਿਦਲਆਂ
ਦ ੱ ਚ ਇਹ ਇੱ ਕ ਦਿਿੰ ਟ ਦ ੱ ਚ 100 ਧੜਕਨ ਿੀ ਤੁਲਣਾ ਦ ੱ ਚ ਬਹੁਤ ਦਜਆਿਾ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੇ ਕਾਰਨ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਦ ੱ ਚ ਤਕਲੀਿ ਅਤੇ ਿਕਾਨ ਦਜਹੀਆਂ ਸਿੱ ਦਸਆ ਾਂ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨਿੰ ਦਧਆਨ ਿੇਣ ਯੋਗ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਨ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਅਕਸਰ ਕੁੱ ਝ ਸਦਕਿੰ ਟ ਜਾਂ ਕੁੱ ਝ ਿਾਿਦਲਆਂ ਦ ੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਦਿਿੰ ਟਾਂ, ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਿੰ ਿਦਹਸਸ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਤੇਜ਼,
ਧੜਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਨਯਦਿਤ ਧੜਕਿਾ ਹੈ।
ਕਿੇ-ਕਿੇ, ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਿੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤ ਦ ਅਕਤੀ ਨਿੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ ਦਕ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਨ ਿੀ ਿਰ ਦਨਯਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਦਿਲ ਸਧਾਰਨ ਿਰ ਨਾਲ ਧੜਕਿਾ ਹੈ ਇਸ ਿੀਆਂ
ਿਾਂਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਕਿੰ ਧ ਖਨ ਨਿੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦ ੱ ਚ ਪ੍ਰ ਾਹ ਕਰਨ ਿੇ ਲਈ ਸੁਿੰ ਗੜਿੀਆਂ (ਕਸਾਅ ਅਤੇ ਦਨਚੋੜਨਾ) ਹਨ। ਦਿਰ
ਉਹ ਦ ੱ ਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਦਕ ਦਿਲ ਦ ੱ ਚ ਿੋਬਾਰਾ ਖਨ ਭਰ ਜਾ ੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਹਰ ਾਰ ਿੋਹਰਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ੀ
ਦਿਲ ਧੜਕਿਾ ਹੈ।
ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦ ੱ ਚ ਦਿਲ ਿੇ ਉੱਪ੍ਰੀ ਚੈਂਬਰਾਂ (ਆਰਦਟਰਆ) ਦ ੱ ਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਕਿੇ-ਕਿੇ ਇਿੰ ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਸੁਿੰ ਗੜਿਾ ਹੈ ਦਕ ਦਿਲ ਿੀ ਿਾਂਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਸੁਿੰ ਗੜਨ ਦ ੱ ਚ ਸਹੀ ਿੰ ਗ ਨਾਲ ਦ ੱ ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਾਉਂਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਿੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ
ਕਾਰਜ ਸਿਰੱ ਿਾ ਨਿੰ ਪ੍ਰਭਾਦ ਤ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ
ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਿਾ ਸੱ ਭ ਤੋਂ ਆਿ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਨ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ – ਜਿੋਂ ਅਕਸਰ ਕੁੱ ਝ ਸਦਕਿੰ ਟ ਜਾਂ ਕੁੱ ਝ ਿਾਿਦਲਆਂ ਦ ੱ ਚ ਕੁੱ ਝ
ਦਿਿੰ ਟਾਂ, ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਿੰ ਿਦਹਸਸ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਤੇਜ਼, ਧੜਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਨਯਦਿਤ ਧੜਕਿਾ ਹੈ।ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਨਯਦਿਤ ਦਿਲ
ਿੀ ਧੜਕਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਨ ਲੱਗਿਾ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਇੱ ਕ ਦਿਿੰ ਟ ਦ ੱ ਚ 100 ਧੜਕਨ ਿੀ ਤੁਲਣਾ ਦ ੱ ਚ ੱ ਧ)।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਦ ੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:
• ਿਕਾਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦ ੱ ਚ ਘੱ ਟ ਸਿਰੱ ਿਾ
• ਸਾਹ ਿੁੱ ਲਣਾ
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• ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦਸਰ ਦ ੱ ਚ ਹਲਕਾਪ੍ਣ ਿਦਹਸਸ ਕਰਨਾ
• ਛਾਤੀ ਦ ੱ ਚ ਿਰਿ
ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦ ੱ ਚ ਦਿਲ ਿੇ ਧੜਕਨ ਿਾ ਿੰ ਗ ਦਿਲ ਿੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੱ ਿਾ ਦ ੱ ਚ ਕਿੀ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਘੱ ਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਦਿਲ ਿਾ ਿੌਰਾ ਪ੍ੈ ਸਕਿਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ
ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਉਸ ਲ
ੇ ੇ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਇਲੈ ਕਟਰੀਕਲ ਤਰਿੰ ਗ ਅਚਾਨਕ ਐਦਟਰਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਿੀ
ਹੈ। ਇਹ ਤਰਿੰ ਗ ਦਿਲ ਿੇ ਕੁਿਰਤੀ ਪ੍ੇਸਿੇਕਰ ਤੇ ਹਾ ੀ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਦਿਲ ਿੀ ਤਾਲ ਨਿੰ ਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪ੍ਾਉਂਿਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਿੀ ਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਦਨਸ਼ਚਤ ਸਿਹਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦ ੱ ਚ(ਹੇਠਾਂ ਿੇਖ)ੋ ਇਸ ਿੇ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਣ ਿਾ ਰੁਝਾਨ
ਹੈ ਅਤੇ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਸਦਿਤੀਆਂ ਦ ੱ ਚ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਦਜ ੇਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਿਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਣਾ ਜਾਂ ਦਸਗਰਟ ਪ੍ੀਣਾ।
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ਦਿਲ ਿੀਆਂ ਹੋਰ ਦਬਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦ ੱ ਚ ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਿ ਹੈ, ਦਜ ੇਂ ਦਕ:
• ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ)
• ਐਿੀਰੋਸਕਲੇ ਰੋਦਸਸ (ਇੱ ਕ ਅਦਜਹੀ ਸਦਿਤੀ ਦਜਸ ਦ ੱ ਚ ਧਿਣੀ ਿੈਟ ਪ੍ਿਾਰਿ ਨਾਲ ਬਲੌ ਕ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਦਜਸ ਨਿੰ ਪ੍ਲੇ ਕ ਜਾਂ
ਅਿੇਰੋਿਾ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਦਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ)
• ਦਿਲ ਿੇ ਾਲ ਿੀ ਦਬਿਾਰੀ
• ਦਿਲ ਿੀ ਜਨਿਜਾਤ ਦਬਿਾਰੀ (ਇਹ ਜਨਿ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਦ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਿ ਸ਼ਬਿ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਿੀ ਆਿ
ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿੰ ਪ੍ਰਭਾਦ ਤ ਕਰਿੀ ਹੈ)
• ਕਾਰਡੀਓਿਾਈਪ੍ੈਿੀ (ਇਹ ਦਿਲ ਿੀ ਿਾਂਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਦਬਿਾਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਿ ਸ਼ਬਿ ਹੈ)
• ਪ੍ੇਰੀਕਾਰਡੀਦਟਸ (ਪ੍ੇਰੀਕਾਰਡੀਦਟਸ ਿੀ ਸੁਜਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਿੈਲੀ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ)
ਇਹ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਦਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ੀ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ:
• ਦਜਆਿਾ ਸਰਗਰਿ ਿਾਇਰਾਇਡ ਗਰਿੰ ਿੀ
• ਦਨਿੋਨੀਆ
• ਿਿਾ
• ਕਰੋਦਨਕ ਔਬਸਟਰੱ ਕਦਟ ਪ੍ਲਿਨਰੀ ਦਬਿਾਰੀ (COPD)
• ਿੇਿਦੜਆਂ ਿਾ ਕੈਂਸਰ
• ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ
• ਪ੍ਲਿਨਰੀ ਐਿਬੋਦਲਸਿ
• ਕਾਰਬਨ ਿੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਦਹਰ
ਇਲਾਜ
ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਿੇ ਇਲਾਜ ਦ ੱ ਚ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਿੀ ਿਰ ਨਿੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਾਲੀ ਿ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਿੇ ਖਤਰੇ ਨਿੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਨਿੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡੀਓ ਰਜਨ ਦਜਹੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਾਂ ੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਦਚਤ ਇਲਾਜ ਿਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਿਕੇਅਰ ਟੀਿ ਿੇ
ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਕ ਦਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਦਧਆਨ ਦ ੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਹੋ ੇਗਾ:
• ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੁੱ ਚੀ ਦਸਹਤ
• ਤੁਹਾਡੀ ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਿੀ ਦਕਸਿ
• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ
• ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਦਜਨਹਾਂ ਿਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਐਟਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਨੂੁੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਾਈਆਂ

ਂ ੀ-ਏਰਿੀਦਿਕਸ ਿ ਾਈਆਂ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਿੁਆਰਾ ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਨਿੰ ਕਾਬ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ:
ਐਟ
• ਇੱ ਕ ਆਿ ਦਿਲ ਤਾਲ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ
• ਿਰ ਦਜਸ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਿਾ ਹੈ
ਂ ੀ-ਐਰਡੀਦਿਕਸ ਿ ਾਈਆਂ ਿੀ ਚੌਣ ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਿੀ ਦਕਸਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਚਕਤਸਾ ਸਦਿਤੀਆਂ, ਚੁਣੀ
ਐਟ
ਹੋਈ ਿ ਾਈ ਿੇ ਿਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਿੀ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਦਕਦਰਆ ਕਰਨ ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।
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ਂ ੀ-ਐਰਡੀਦਿਕਸ ਿ ਾਈਆਂ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਐਟਰੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤ ਕੁੱ ਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਐਟ
ਸਕਿੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫ਼ ੁੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ਕਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਆਪ੍ਣੇ GP ਨਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ।
ਉਪਯੋਗੀ ਫ਼ਲੁੰਕ
NHS ਦ ਕਲਪ੍ www.nhs.uk/conditions/atrial-fibrillation/Pages/Introduction.aspx
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ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਥ
ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਯਾਿ ਰੱ ਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਇੱ ਕ ਿੀਡਬੈਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿੰ ਨ ਾਿੀ ਹੋ ਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਦਰ ਰ ਿੇ
ਦਕਸੇ ੀ ਜੀਅ ਨਿੰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦ ੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਇਲਾਜ ਿੇ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ ਲ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਰੀਜਾਂ ਨਿੰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇ ਾਂ ਾਂ ਦ ੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੱ ਚ ਿਿਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱ ਕ ਿੌਕਾ ਹੈ।
University Hospital Southampton NHS Foundation
Trust Southampton General Hospital
Tremona
Road
Southampto
n SO16 6YD
ਿੇਨ ਸਦ ੱ ਚਬੋਰਡ: 023 8077 7222

ਸ਼
ਇਸ ਿੈਕਟਸ਼ੀਟ ਦ ੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਦ ਕਲਪ੍ਾਂ www.nhs.uk ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਸ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਾ ਅਨਵਾਿ, ਇੱਕ ਿਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਵੱ ਡੇ
ਅੱ ਖਰਾਂ, ਬਰੇਲ ਜਾਂ ਆੱਡੀਓਟੇਪ ਫ਼ਵੱ

ਸੁੰ ਸਕਰਣ

ਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 023 8120 4688 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ।
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