
 

  

 

 
ਟਿਰਪ ਸਰੇਮੋਨਾ (TARIP CREMONA): ਉਹ ਸੱਭ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਪੰਕਚਅੁਲ ਟੈਿਰਫ ਫੀਸ: ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ 
 
 
ਨਵੀ ਂਟਿਰਪ ਸਿਥਤੀ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਪੰਕਚਅੁਲ ਟੈਿਰਫ ਫੀਸ (TARIP) ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾਯੋਗ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਜਾ ਂਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੈਰਢਕ ੇਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਬਜਾ ਜਾ ਂਹਾਿਸਲ ਹੈ, 
ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� ਘਰ, ਗਰਾਜ, ਦਫਤਰ, ਦਕੁਾਨਾ,ਂ ਆਿਦ)। ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀ ਂTARIP ਸਿਥਤੀ ਿਕਵ� ਚਾਲੂ 
ਕਰਨੀ ਹੈ: 
ਘਰੇਲੂ ਸੁਿਵਧਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
 TARIP ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ 
 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਪ�ੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ (ਲੀਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਡੀਡ. ਆਿਦ)। 
 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਸਤਹ ਖੇਤਰ, ਸਮੇਤ ਲਾਗਤਾ ਂ(ਸੈਲਰ, ਗਰਾਜ, ਆਿਦ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ।  

ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ: 
• ਕੈਡੇਸਟ�ਲ ਯੋਜਨਾ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਿਵੱਚ 
• ਗੈਰ-ਕੈਡੇਸਟ�ਲ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ 
• ਊਰਜਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 
• ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਿਜੱਥ ੇਸਤਹ ਖੇਤਰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ�ਾ  
             ਕਮਰੇ। 

NB: ਇੱਕ ਵਾਰ TARIP ਸਿਥਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਟਂਰਾ ਂਿਵਖੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛੰਟਾਈ ਲਈ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਸੱੈਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟ�ਡਰਡ ਨੰੂ 
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ (ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਮ, ਆਿਦ) 
ਘਰੇਲੂ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
ਚ�ਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 
 ਜੇ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਟੈਕਸ ਕੋਡ/ਵੈਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ 
 ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਦੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ (SCIA ਜਾ ਂਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) 
 ਜੇ ਕਬਜ਼ ੇਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਿਛਤ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ 

NB: ਇੱਕ ਵਾਰ TARIP ਸਿਥਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਟਂਰਾ ਂਿਵਖੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛੰਟਾਈ ਲਈ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਸੱੈਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟ�ਡਰਡ ਨੰੂ 
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਟ�ਡਰਡ ਸੱੈਟ ਤ� ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪੋਸਟਮੂੀਆ 102 (Postumia 102) ਰਾਹੀ ਂਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਾਊਟਂਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
 
 
ਆਪਣੀ ਟਿਰਪ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾ,ਂ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗੈਰਛਾਂਟੇ ਸੱੁਕ ੇਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਦੇ ਥੈਲੇ ਜਾ ਂਗੈਰਛਾਂਟੇ ਸੱੁਕ ੇਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ 
 ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਦੀ ਛਾਂਟੀ (ਕਾਗਜ਼, ਕੱਚ, ਜੈਿਵਕ, ਹਰਾ ਕੂੜਾ, ਆਿਦ) ਲਈ ਸੱੈਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ 
 ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਗੈਸ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾ ਂਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ (ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫਾਰਮ ਜਾ ਂਆਖਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਾਨ) 
 ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ (ਲੀਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਡੀਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਆਿਦ) ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ 

ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸਹਲੂਤਾ,ਂ ਲਈ, ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦਰਸਾਏ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਨ ਰੌਕੋ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰੋ 
 ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ (ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 

ਚ�ਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ)। 
 
 
 

 

 



ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ TARIP ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਨਵੀ ਂTARIP ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਨਾ ਂਛਾਂਟੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆ ਂਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੰੇਨਰ ਟੁਟੱ ਿਗਆ ਹੈ 
ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੇਰੋਿਮਨੀ 7 (Geromini 7) ਰਾਹੀ ਂTARIP ਕਾਊਟਂਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ 
ਬੁਿਕਗੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
NB: ਸਟ�ਡਰਡ ਸੱੈਟ ਤ� ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਸਟਮੂੀਆ 102 (Postumia 102) ਰਾਹੀ ਂਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਾਊਟਂਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 
ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

 
 

ਸਾਡੇ ਕਾਊਟਂਰ  
 
ਜੇਰੋਿਮਨੀ 7 ਰਾਹੀ ਂਟਿਰਪ ਕਾਊਟਂਰ 
ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾ:ਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ 8:30 - 13:00 / ਬੱੁਧਵਾਰ 8:30 - 16:30 
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 ਆਪਣੀ TARIP ਸਿਥਤੀ (ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਸਮਾਪਤੀ, ਪਿਰਵਰਤਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾ ਂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ 
 ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰਛਾਂਟੇ ਸੱੁਕ ੇਕੂੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ  
 ਿਬੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਿਪ�ਟੰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ  
 ਪੂਰਾ ਿਮਆਰੀ ਸੱੈਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ  
 ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰੀ ਬੈਗ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ 

ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂTARIP ਕਾਊਟਂਰ 'ਤੇ ਜੇਰੋਿਮਨੀ ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱੁਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
- website linea-gestioni.it/sportello-tarip/ 
- ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ 800 173803 
 
ਪੋਸਟਮੂੀਆ 102 ਰਾਹੀ ਂਵੇਸਟ ਕਾਊਟਂਰ 
ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾ:ਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ 9:00 - 12:30 ਅਤੇ 14:00 - 17:00 / ਬੱੁਧਵਾਰ 9:00 - 15:00 
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰ ਪ�ਾਪਤ ਜਾਂ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨਾ 
 ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰ ਬਦਲਣੇ 

NB: ਪੋਸਟਮੂੀਆ ਿਵਖੇ ਕਾਉਟਂਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ TARIP ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
 
ਦੋਵਾ ਂਕਾਉਟਂਰਾਂ ਿਵਖੇ, ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 ਕੂੜੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਸਟ�ਡਰਡ ਬੈਗ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੇ  
 ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਸਟ�ਡਰਡ ਕੰਟੇਨਰ ਬਦਲਣੇ  
 ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਜਾ ਂਿਰਪੋਰਟਾ ਂਕਰਨੀਆਂ 

 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੇ ਕਾਉਟਂਰਾਂ ਤਕੱ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦੇ 
ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ, ਆਪਣੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ, ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਕਸੀ (ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾ ਂਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇੱ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਕਲਿਪਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਜੋੜ ਕੇ taripcremona@a2a.eu ਉਤੇੱ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਿਵਧਾ ਅਤ ੇਟਿਰਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
 Taripcremona@a2a.eu ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਿਲਖੋ 
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ਵਰਤਿਦਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਊਟਂਰ ਰਾਹੀ ਂਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਿਬੱਲ (ਰਕਮਾ,ਂ ਸਮਾ ਂਸੀਮਾ, ਭੁਗਤਾਨ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਆਿਦ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਿਸੱਧੇ ਡੈਿਬਟ ਜਾ ਂਡੈਿਬਟ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਿਬੱਲ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਬੈਗਾਂ/ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂਗੈਰ-ਛਾਂਟੇ ਸੱੁਕ ੇਕੂੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 'ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ' 
ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ 800 173803 ਉਤੇੱ ਕਾਲ ਕਰੋ 


