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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਵਿ ਜਾਦਦ ਲੋ ਕ ਤਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਨ
ਕਰੰ ਸੀ ਨੋਟਾ ਦੀ ਥਾ ਜ਼ਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈ ਨ-ਦਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਦਉ ਪਜ਼ਹਲ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਮਈ (

)-ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਾ ਨੇ ਘਰਦਲੂ ਕੰ ਮਕਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਦਦ ਲੋ ਕਾ ਤਦ

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਦ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ , ਾਮਾਹਕ ਅਤਦ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਸਟਾੀ ਵੱ ਲੋ ਹਰ
ਸਮੇ ਕੱ ਪੜਦ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨ ਕਦ ਰੱ ਜ਼ਖਿਆ ਜਾਵਦ । ਮਾਸਕ ਇਸ ਢੰ ਾ ਨਾਲ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਿਆ ਜਾਵਦ ਜ਼ਕ ਨੱਕ ਤਦ ਮੂੰ ਹ ਿੰ ਾੀ
ਤਰਾ ਢੱ ਜ਼ਕਿਆ ਜਾਵਦ। ਕੱ ਪੜਦ ਦਦ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਬਨ ਤਦ ਪਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕਦ ਵਰਜ਼ਤਿਆ ਜਾਵਦ।
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਾ ਦਦ ਬੁਲਾਰਦ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰ ਸਮੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜਦ ਤਂ ਘੱ ਟੋ -ਘੱ ਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਨਾ ਕਦ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵਦ ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਾਮਾਹਕਾ ਅਤਦ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਸਟਾੀ ਵੱ ਲਂ ਦੁਕਾਨ /ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵੱ ਿ ਧੂਮਰਪਾਨ ਜਾ ਤੰ ਬਾਕੂ ਿਆਧਾਜ਼ਰਤ
ਿੀਜ਼ਾ ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਕ ਾੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਿਆਜ਼ਦ ਦਾ ਸਦਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਦ । ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜ਼ਵੱ ਿ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਾਿਆ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਾਮਾਹਕਾ ਵੱ ਲਂ ਜ਼ਡਜ਼ੀਟਲ ਿੁਾਤਾਨ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਦ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾ ਉਨਾ ਦਦ ਵਰਕਰਾ ਅਤਦ ਾਮਾਹਕ ਵੱ ਲਂ
ਜਦਕਰ ਕਰੰ ਸੀ ਲੈ ਨ-ਦਦਨ (ਕੈਸ਼ ਟਰਾਸਦਕਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਸਤਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਤਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਆਪਨਦ ਹੱ ਥਾ
ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵਦ।
ਾਮਾਹਕਾ/ਖਪਤਕਾਰਾ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਾ ਜ਼ਵੱ ਿ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਾਿਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਖਪਤਕਾਰਾ ਵੱ ਲਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਨ
ਲਈ ਿਆਪਨਦ ਘਰਂ ਹੀ ਕੱ ਪੜਦ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜ਼ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵਦ । ਇਸ ਕੱ ਪੜਦ ਦਦ ਥੈਲਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵੱ ਿ ਕੋਸਦ ਪਾਨੀ ਅਤਦ
ਸਾਬਨ/ਜ਼ਡਟਰਜੈਟ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਵਦ। ਖਾਨਦ ਦੀਿਆਂ ਸਾਰੀਿਆਂ ਵਸਤੂਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੀ ਤਾਜ਼ਦ ਪਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਵਦ। ਕੱ ਿਦ
ਖਾਧਦ ਜਾਨ ਵਾਲਦ ਫ਼ਲ ਅਤਦ ਸਬਜ਼ੀਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਪੀਪੀਐੱਮ ਕਲੋ ਰੀਨ ਅਤਦ ਤਾਜ਼ਦ ਪਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਵਦ।
ੀੂਡ ਹੈਡਲਰਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਵਸਦਸ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜ਼ਵਿ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾੀ ਵਰਦੀ, ਦਸਤਾਨੇ,
ਹਰ ਸਮੇ ਕੱ ਪੜਦ ਦਦ ਮਾਸਕ / ਜ਼ਿਹਰਦ ਦਦ ਢੱ ਕਨ ਅਤਦ ਜ਼ਸਰ ਢਕਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ । ਲਾਕਰ( ਜਦ ਕੋਈ ਹੈ) ਜ਼ਨੱਜੀ
ਿੀਜਾ ਰੱ ਖਨ ਲਈ ਸਾਂਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਨਾ ਿਾਹੀਦਾ। ੀੂਡ ਹੈਡਲਰਾ ਨੂੰ ਿਆਪਨਦ ਹੱ ਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਨ ਅਤਦ ਪਾਨੀ
ਨਾਲ ਧੋਨਦ ਿਾਹੀਦਦ ਹਨ। ਉਨਾ ਨੂੰ ਖਾਨਦ ਨੂੰ ਸੰ ਿਾਲਨ / ਜ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਦਲਦ ਦਸਤਾਨੇ ਪਜ਼ਹਨਨਦ ਿਾਹੀਦਦ ਹਨ ਅਤਦ
ਖਾਨਾ ਬਨਾਉਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਜ਼ਵਖਦ ਾਜ਼ਹਜ਼ਨਿਆਂ, ਘੜੀਿਆਂ ਿਆਜ਼ਦ ਪਾਉਨ ਤਂ ਪਰਹਦਜ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਦ ੀੂਡ ਹੈਡਲਰਾ / ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰੀ ਸਟਾੀ ਜ਼ਵਿਂ ਕੋਈ ਕਰਮਿਾਰੀ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤਦ ਜਦਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਉਸਦਦ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱ ਿ ਿਆਇਿਆ ਹੈ ਤਾ
ਘਬਰਾਉਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਦ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜ਼ਵੱ ਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਜਾ ਸਟਦਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ
ਨੰਬਰ 0172-2920074 / 08872090029 'ਤਦ ਕਾਲ ਕਰਕਦ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱ ਿ ਿਆਉਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜਾਵਦ ਅਤਦ ਅਾਲਦ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਦ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਮਈ (

)-ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨ

ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਸਰਫ ਉਨਾ ਵਾਹਨਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਧੀਨ
ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਨਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਮ.ਵੀ. ਰੂਲਜ਼ 1989 ਅਧੀਨ ਰਜ਼ਜਸਟਮਸ਼
ੇ ਨ ਮਾਰਕ ਸੌਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਅੱ ਜ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਪਮੈਸ ਜ਼ਬਆਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ।
ਉਨਾ ਵਾਹਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਜ਼ਦਆਿ ਦੱ Î ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਵਹੀਕਲਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਵਾਹਨ

ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਦਾ ਪਮਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ ਏਜੰ ਸੀਆਿ ਵੱ ਲੋ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮ ਪਰੀਵਾਹਨ ਐਪ ਰਾਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਵਹੀਕਲ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਮਦੂਸ਼ਣ ਕਲੀਅਰੈਸ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਵਾਹਨ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵਾਹਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਹੀਕਲ ਬੀਮੇ, ਪਮਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਜ਼ਦਆਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ, ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਆਫ਼ ਵਹੀਕਲ ਵਜੋ ਜਾਜ਼ਣਆ
ਿ ਰੀ ਜਨਰੇਟ
ਜਾਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਜਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ , ਜ਼ਕਉ ਬੈਕਲੌ ਗ ਐਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਸਸਟਮ ਤੱ ਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਕਸੈਸ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱ ਥ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜ਼ਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟਮਸ਼
ੇ ਨ ਦੀ ਪਮਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਭਮਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਤੋ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਨਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਵਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਵਾਧਾ-ਗੁਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਘਰੇਲੂ ਲੋ ੜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਵਧਾਈ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਮਈ (

)-ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਿ ਪੰ ਜਾਬ ਤੇ ਿੰ ਡੀਗੜ ਜ਼ਵਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ

ਉਤੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵਿ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਪਹੁੰ ਿਾ ਕੇ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਉਥੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋ ਬਿਾਉਣ ਜ਼ਵਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈਨੇਜਰ
ਸ. ਗੁਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ ਲਈ
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਜ਼ਮਲੇ ਗਾ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਵਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਲੋ ਖੰ ਡ , ਜ਼ਘਉ, ਦਾਲਾ, ਹਲਦੀ, ਅਿਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਸੌਸ
ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਵੇਿ ਰਹੇ ਹਾ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ 66 ਲੱਖ ਤੋ ਵੱ ਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਇਕ ਸਟੋਰ ਤੋ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਜ਼ਨਊ , ਗਰੀਨ ਐਵੀਜ਼ਨਊ,
ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਕਲੇ ਵ, ਫਜ਼ਤਹਗੜ ਿੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਵਸੀਆਂ ਕਾਲੋ ਨੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਵਸਤਾ
ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰ ਤੋ ਪਮਤਾਪ ਨਗਰ, ਸੰ ਤ ਨਗਰ, ਸੁਲਤਾਨਜ਼ਵੰ ਡ ਰੋਡ, ਜ਼ਨਊ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ,
ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਨਗਰ ਤੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱ ਸੀਆਂ ਕਾਲੋ ਨੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 81465-25040 ਅਤੇ 83609-46880
ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 150 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ
ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੀ
ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਦਾ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਜਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਗੁਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ।
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