
ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ
ਸਹਾਇਤਾ: CN 
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ ਨ ੰ
ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ

ਰਵਰ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਿੋਟਿਅਲ ਨ ੂੰ ਐਕਸੈਸ
ਕਿਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਟਲੱਕ ਕਿੋ

https://player.vimeo.com/video/651195929


1. ਇੱਕ ਰਵਰ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਮ ਪੇ੍ਜ 'ਤੇ ਪ੍ਲੱਸ ਸਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਨੋਿ: ਜੇਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਿਵੇ ਟਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਡਸਪੈਚਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਰਵਰ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਸੁਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

1

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ



ਟਰਮੀਨਲ ਚੁਣੋ

ਟਰੱਰਕੰਗ ਕੰਪ੍ਨੀ ਚੁਣੋ

ਟਰੱਕ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ

ABCD - ਅਰਧਕਾਰਤ ਕੰਪ੍ਨੀ 1

WXYZ - ਅਰਧਕਾਰਤ ਕੰਪ੍ਨੀ 2

2

3

4

5

ਨੋਿ: ਜੇਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਿਵੇ ਟਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਡਸਪੈਚਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

2. ਟਰਮੀਨਲ ਚੁਣੋ (ਇਸ ਪੁ੍ਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਮਾਲਪੋ੍ਰਟ ਰਸਰਫ਼ ਰਕਰਰਆਸੀਲ ਰਵਕਲਪ੍ ਹੈ)

3. ਟਰੱਰਕੰਗ ਕੰਪ੍ਨੀ, ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
4. ਟਰੱਕ ਆਈ.ਡੀ.
5. ਆਪ੍ਣੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ



RV ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਹ ਰਵਕਲਪ੍ ਚੁਣੋ

ਆਪ੍ਣਾ RV ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

6 7

ਨੋਿ: ਜੇਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਿਵੇ ਟਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਡਸਪੈਚਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

6. ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਰ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ RV ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ – 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ RV ਨੰਬਰ ਹੈ' ਨ ੰ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੀ ਰਵਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਰੌਪ੍ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਪ੍ਕਅੱਪ੍), ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ RV ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਅਪੌ੍ਇੰਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

7. 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ RV ਨੰਬਰ ਹੈ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RV ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਨ ੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ RV 

ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਐਪ੍ ਤੁਹਾਡੇ RV ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਤਆਰ ਕਰੇਗੀ



ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

8. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਰ਼ਿਟ ਲਈ ਰਕਸੇ RV ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਾਧ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ

ਨੋਿ: ਜੇਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਿਵੇ ਟਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਡਸਪੈਚਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

8a 8b

ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਰਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ
ਰਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ RV ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ



ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

ਨੋਿ: ਜੇਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਿਵੇ ਟਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਡਸਪੈਚਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ

9a 9b

9. ਤੁਹਾਡੇ RV ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗੀ

a. ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਡਰੌਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ RV

b. ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਰਪੱ੍ਕ ਅੱਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ RV



ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

ਨੋਿ: ਜੇਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਿਵੇ ਟਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਡਸਪੈਚਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

10a 10b

10. RV ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਬਾਕੀ ਼ਿਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ



ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

ਨੋਿ: ਜੇਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਿਵੇ ਟਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਡਸਪੈਚਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

11

11. ਸਮਾਨ ਗੇਟ ਅਪੌ੍ਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਧ RV ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਧ RV ਲਈ ਗੰੁਮ ਼ਿਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

ਇਹ ਦ ਜਾ RV ਸਮਾਨ ਗੇਟ
ਅਪੌ੍ਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ



ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

ਆਪ੍ਣੀ ਟਰਮੀਨਲ ਰਵਰ਼ਿਟ
ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਮਤੀ ਚੁਣੋ

ਆਪ੍ਣੀ ਟਰਮੀਨਲ ਰਵਰ਼ਿਟ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ
ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡੀ ਰਡਵਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਡਸਪ੍ਲੇਅ

ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

12. ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਰਵਤ ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

12a 12b



13. ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਵਰ਼ਿਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪ੍ਾਸੇ ਦਾ ਰਨਸਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਰਕ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀ ਗਈ
ਸਾਰਣੀ ਸਰਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

14

ਰਵਰ਼ਿਟ ਦੀ ਸਰਥਤੀ
ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਰਕੰਗ

ਨ ੰ ਦੇਖੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ
ਇੱਕ ਟਵਟਿਿ ਬਣਾਓ

ਟਵਟਿਿ ਦੀ ਸਟਥਤੀ
ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਕਝੁ 
ਠੀਕ ਹੈ

ਗੇਟ ਨ ੰ  ਸਫ਼ਲਤਾਪ੍ ਰਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ
਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੱਰਸਆ 
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ

14. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਰਕਓਸਕ 'ਤੇ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਵੇਲੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉਂਗਲ ਨ ੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। CN ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ
ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈਚਾਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਰਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

View EIR



1

‘EIR ਨ ੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ’ੋ ‘ਤੇ
ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

ਨੋਿ: EI ਿਸੀਦ ਟਸਿਫ਼ CN ਐਕਸਪਰੈਸ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨਗੇਿ ਜਾਂ ਆਊਿਗੇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ
ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ

ਉਪਕਿਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਿਸੀਦ (EIR) ਨ ੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ

1. ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਰਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਕਰਰਆਸੀਲ ਰਪ੍ਕਅੱਪ੍/ਡਰੌਪ੍ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਼ਿਰ ਰਤ ਲਈ 'EIR ਦੇਖੋ' 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

View EIR



2a 2b

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

ABCD ABCD

ਉਪਕਿਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਿਸੀਦ (EIR) ਨ ੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ

2. ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਲਈ EIR ਨ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਰ 'ਸਾਂਝਾ ਕਰ'ੋ ਬਟਨ ਨ ੰ
ਦੇਖੋ

ਉਸ ਰਵਰ਼ਿਟ ਨ ੰ ਚੁਣੋ, ਰਜਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ EIR ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ

ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ



3

ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ

ਕਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ
ਸਾਮਲ ਕਰੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ
ਉਪਕਿਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਿਸੀਦ (EIR) ਨ ੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ

3. ਅਰਜਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ ਦਰਜ ਕਰ,ੋ ਰਜਸ 'ਤੇ EIR ਭੇਜਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ

ABCD



4

ਇਰਤਹਾਸਕ EIR ਲਈ ਇੱਥੇ
ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ
ਉਪਕਿਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਿਸੀਦ (EIR) ਨ ੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ

4. ਰਪ੍ਛਲੇ 30 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਤਹਾਸਕ EIR ਤੱਕ EI ਰਸੀਦ ਇਰਤਹਾਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

View EIR



1. ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਰਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਕਰਰਆਸੀਲ ਰਪ੍ਕਅੱਪ੍/ਡਰੌਪ੍ ਕਾਰਜ ਹਨ। 'ਰਵਰ਼ਿਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ' 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਰਜਸ ਲਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਵਕਲਪ੍ ਰਸਰਫ਼ ਮੌਜ ਦਾ ਰਵਰ਼ਿਟ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈੈ,ੈ ਨਾ ਰਕ ਇਰਤਹਾਸਕ
ਰਵਰ਼ਿਟਾਂ ਲਈ

ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿਨਾ

1

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਰਟੰਗ
ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

View EIR



2. ‘ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਤੀਰ’ ਅਤੇ ਰਿਰ 'ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆ'ਂ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿਨਾ

2

‘ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ‘ਤੇ
ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

‘ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਤੀਰ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ
ਕਰੋ

ABCD



3. ਪੌ੍ਪ੍-ਅੱਪ੍ ਤੋਂ, ‘ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਟ’ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ

ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿਨਾ

3

ਇਸ ਬਟਨ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ

ABCD



4. ਸਰੇਣੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ,ੋ ਰਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਰਪੋ੍ਰਟ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਸਬਰਮਟ ਕਰ'ੋ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਰਪੋ੍ਰਟ ਸਬਰਮਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿਨਾ

4a 4b
ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ ੰ

ਚੁਣੋ

ਡਰੌਪ੍ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰੋ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਾਸ


