ਸਬ

- ;aqh nBzdg[o ;kfjp

;qh nBzdg[o ;kfjp d/ J/ohJ/ ftZu efonkB/ dhnK d[ekBK ;pzXh fb;N
bVh Bzpo
1H

d[ekBk dk BK

wkbe dk BK

w'pkfJb Bzpo

Bo?D dk; efonkBk ;N'o,u'Jh piako,

;aqh fJzdoihs e"A;ab

98783^49151

;aqh nBzdg[o ;kfjp.

94176^60655

gzikp efonkBk ;N'o,w/B piako,;aqh
nBzdg[o ;kfjp.

;aqh r[owhs f;zx

62804^30976

soBihs f;zx

98156^79059

bhbk okw irs BkE,;aqh nBzdg[o
;kfjp.

;aqh ;"ot ;aowk

78888^18684

d[ekB dk BK

;fjo dk BK

w'pkfJb Bzpo

1H

ਰਾਣਾ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

ਮੀਂਢਵਾਂ

---

2H

ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

ਮੀਂਢਵਾਂ

-----

3H

ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ ਕਰਰਆਨਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਾਨ/

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ ਸਾਰਿਬ

98898-59784

2H

3H

bVh Bzpo

98765^91746

ਸਟੋਰ
4

ਗੋਨੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

ਕੀਰਤਪ੍ੁਰ ਸਾਰਿਬ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ

--

5

ਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰ ਦਰ ਕਰਰਆਨਾ
ਮਰਿੰ ਦਰ ਰਸੰ ਘ ਐਡ

ਗੰ ਭੀਰਪ੍ੁਰ ਉਪ੍ਰਲਾ

89788-24958

ਸਟੋਰ
6

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

ਸੂਰੇਵਾਲ ਅੱ ਪ੍ਰ

85842-57542

Bro e'A;b ;qh nBzdg[o ;kfjp d/ J/ohJ/ ftZu w?vheb dhnK d[ekBK ;pzXh fb;N
bVh Bzpo
1H

e?fw;N dk BK

wkbe dk BK

toeo dk BK

gpfbe w?vheb jkb, B/V/ pZ; ;N?Av,

;aqh n;atBh e[wko

ft;akb ;aowk 98725^52892

;aqh nBzdg[o ;kfjp.

99157^74125
:'r/;a ;aowk
95922^76925

2H

3H

okm"o w?vheb ;N'o, Biadhe rzYk
u"Ae,;aqh nBzdg[o ;kfjp

;aqh n;atBh e[wko

wbj'sok w?vhe'ia ;N'o,

;aqh nze[o wbj'sok

f;tb j;gskb,

99151^69053

dbihs f;zx 87289^93612

98158^25242
joftzdo f;zx 99156^85785

;aqh nBzdg[o ;kfjp.

bVh Bzpo

d[ekB dk BK

;fjo dk BK

w'pkfJb Bzpo

1H

GkNhnk w?vheb ;N'o

f;tb j;gskb ,;qh nBzdg[o ;kfjp

89789-74885

2H

e{zBo w?vheb ;N'o

f;tb j;gskb ,;qh nBzdg[o ;kfjp

89447-89987

3H

n?wHphH w?vheb ;N'o

f;tb j;gskb ,;qh nBzdg[o ;kfjp

85279-84894

4

;zs w?vheb ;N'o

u'Jh piko ;qh nBzdg[o ;kfjp

85854-89842

5

;?Dh w?vhe"i

B/V/ J/eB{o j;gskb, ;qh nBzdg[o ;kfjp

88259-78948

6

;/yo w?vheb jkb

rzr{tkb

98899-99852

7

gzikp w?vheb jkb

w/B piko ;qh nBzdg[o ;kfjp

7898227488

8

ftPkb w?vhe'I

b'Xhg[o

89784-48988

9

ਸੰ ਦੀਪ੍ w?vheb ;N'o

ਅਗੰ ਮਪ੍ੁਰ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵੈਟਨਰੀ ਿਸਪ੍ਤਾਲ,

8427779442

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ ਸਾਰਿਬ

Bro e'A;b ;qh nBzdg[o ;kfjp d/ J/ohJ/ ftZu w?vheb dhnK d[ekBK ;pzXh fb;N
bVh Bzpo

d[ekB dk BK

;fjo dk BK

w'pkfJb Bzpo

1H

ਸੁਰਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

ਸੂਰੇਵਾਲ 8

84888-85228

8

ਰਸ਼ਵ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

ਪ੍ਿਾੜਪ੍ੁਰ

88999-84958

4

ਬੈਂਸ ਅਯੂਰਵੈਰਦਕ ਸਟੋਰ

ਪ੍ਿਾੜਪ੍ੁਰ

85274-85278

5

ਰਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਡੀਕੋਾ

ਮੱ ਸੇਵਾਲ

87992-27852

4

ਭਾਟੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

ਲੋ ਦੀਪ੍ੁਰ

89248-44885

;qh nBzdg[o ;kfjp d/ J/ohJ/ ftZu efonkB/ dhnK d[ekBK ;pzXh fb;N
bVh Bzpo

d[ekB dk BK

;fjo dk BK

w'pkfJb Bzpo

1H

wfjsk efonkBk ;N"o

;qh nBzdg[o ;kfjp

2H

f;woB efonkBk ;N"o

vkYh

3H

n?wHn?uHfvgkoNw?ANb ;N'o

B{og[o p/dh

9815972129

4

rrB vgkoNw?ANb ;N"o

B{og[o p/dh

7009345427

5

wB'jo bkb efonkBk ;N"o

p?A;k

7998122222

6

bytho efonkBk ;N'o

p;hA (B{og[o p/dh)

8847292171

7

feqPBk No/voi

ehosg[o ;kfjp

7009033592

8

uZYk efonkBk ;N"o

ehosg[o ;kfjp

8360114761

9

p?jeh No/voI

ehosg[o ;kfjp

9216064100

10

;ziht No/voI

ehosg[o ;kfjp

9417456489

11

nwhs efonkB ;N'o

ehosg[o ;kfjp

7814600354

12

i'Ph efonkBk ;N"o

ehosg[o ;kfjp

8146594575

13

sfizdo e[wko

guozvk

14

e[zdB f;zx

uzdg[o

15

dhge efonkBK ;N'o

nfpnkDk

28

ਅਟਵਾਲ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

ਢੇਰ

9872296561

Bro e"APb ;qh nBzdg[o ;kfjp d/ J/ohJ/ ftZu ਦੁੱ ਧ ਦਹੀਂ ਦੀ d[ekBK ;pzXh fb;N
bVh Bzpo

d[ekB dk BK

wkbe dk BK

w'pkfJb Bzpo

1H

ਚੌਧਰੀ ਸਵੀਟਸ)ਦਿੀ ਦੁੱ ਧ(ਸਾਰਿਬਸ ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ ਸ਼ਰੀ ਰੋਡ ਕੋਰਟ ,

ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

85278-48448

2H

ਮਾਘੀ ਦੀ ਿੱ ਟੀਸਾਰਿਬ ਕੀਰਤਪ੍ੁਰ)ਦਿੀਂ ਦੁੱ ਧ(

ਮੱ ਘਰ ਰਸੰ ਘ

89798-89999

4.

ਮੱ ਖਣ ਸਵੀਟਸਸਾਰਿਬ ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ ,ੜਤਰਿਗੜ ਮੁਿੱਲਾ ,

ਮੱ ਖਣ ਰਸੰ ਘ

79259-98288

5

ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਂਸ ਬੇਕਰੀ ਨੇੜੇ ਪ੍ਾਵਰ ਕਲੋ ਨੀਸਰਿਬ ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ ,

ਰਰਾੰ ਦਰ ਰਸੰ ਘ

88589-94984

;qh nBzdg[o ;kfjp d/ J/ohJ/ ftZu ਤੂੜੀ ਸਪ੍ਲਾਇਰ ;pzXh fb;N
ਲੜੀ

ਤੂੜੀ ਸਪ੍ਲਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ

ਨੰ.

ਨਾਮ

1

ਮੰ ਗਲਾੀਤ ਰਸੰ ਘ,

ਵਾਸੀ ਰਪ੍ੰ ਡ

ਵਾ ਬਲਕਾਰ ਰਸੰ ਘ

ਰਾਮਗੜ

ਮੋਬਾਇਲ

ਵਿੀਕਲ ਨੰ.

ਰਕੱ ਥੋਂ ਤੋਂ

8847317087

PB-41B9033

ਰਪ੍ੰ ਡ

94643-

PB-43B-

ਰਪ੍ੰ ਡ

ਰਕੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ

ਰਾਮਗੜ

(ਰਾਲਹਾ ਲੁਰਧਆਣਾ

)ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਕੈਟਲ ਪ੍ੌਂਡ ਸੁੱ ਖੇ ਮਾਾਰਾ, ਬਲਾਕ ਨੂਰਪ੍ੁਰ
ਬੇਦੀ, ਰੂਪ੍ਨਗਰ

)ਮਾਛੀਵਾੜਾ
(ਰਾਲਹਾ ਲੁਰਧਆਣਾ
2

ਅਮਰਰੰ ਦਰ ਰਸੰ ਘ ਵਾ

ਵਾਸੀ ਰਪ੍ੰ ਡ ਚੱ ਕ

ਚੱ ਕ

ਲੋ ਟ)ਮਾਛੀਵਾੜਾ( ਕੈਟਲ ਪ੍ੌਂਡ ਸੁੱ ਖੇ ਮਾਾਰਾ, ਬਲਾਕ ਨੂਰਪ੍ੁਰ

ਲਛਮਣ ਦਾਸ

ਲੋ ਟ)ਮਾਛੀਵਾੜਾ(

72715

2917

ਰਾਲਹਾ ਲੁਰਧਆਣਾ

ਬੇਦੀ, ਰੂਪ੍ਨਗਰ

PB-29N9244

ਰਪ੍ੰ ਡ ਕੰ ਗ ਰਾਈਆਂ, ਰੜਲੋ ਰ, ਕੈਟਲ ਪ੍ੌਂਡ ਸੁੱ ਖੇ ਮਾਾਰਾ, ਬਲਾਕ ਨੂਰਪ੍ੁਰ

ਰਾਲਹਾ ਲੁਰਧਆਣਾ
3

ਰਵਾੇ

ਵਾ ਵਾਸੀ ਰਪ੍ੰ ਡ ਕੰ ਗ 8284960989
ਰਾਈਆਂ, ਰੜਲੋ ਰ,

ਕੁਮਾਰ

ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ

ਰਾਲਹਾ ਾਲੰਧਰ

ਬੇਦੀ, ਰੂਪ੍ਨਗਰ

ਰਾਲਹਾ ਾਲੰਧਰ

ਲੜੀ

ਟਰੈਕਟਰ

ਨੰ.

ਡਰਾਇਵਰ

ਪ੍ਤਾ

ਮੋਬਾਇਲ

ਵਿੀਕਲ ਨੰ.

ਰਕੱ ਥੋਂ ਤੋਂ

ਵਾਸੀ ਰਪ੍ੰ ਡ ਮਥੁਰਾ

9872456631

PB-07W-9828

ਸ਼ਰੀ

7973782728

PB-12Y-5209

ਰਕੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ

ਦਾ

ਨਾਮ
1

ਸੁਰਾਨ ਰਸੰ ਘ

ਤਰਿ. ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ

ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਗੜਸ਼ੰ ਕਰ

ਸਾਰਿਬ

ਸਾਰਿਬ
2

ਕੁਲਦੀਪ੍ ਰਸੰ ਘ

ਵਾਸੀ ਰਪ੍ੰ ਡ ਸੂਰੇਵਾਲ
ਤਰਿ. ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ
ਸਾਰਿਬ

ਸ਼ਰੀ
ਸਾਰਿਬ

ਅਨੰਦਪ੍ੁਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਗੜਸ਼ੰ ਕਰ

efonkB/ dhnK d[ekBK dh fb;NL^
bVh BzL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

fzgzv dk BK
nrzwg[o
fpG'o ;kfjp
pk;
pZYb b'no
pZYb nZgo
pqjwg[o nZgo
pk;'tkb
pk;'tkb eb'Bh
phekg[o b'no
po{tkb
pb'bh
p/bk fXnkBh nZgo
pzdb?jVh
p/bk fXnKBh
GBz{gbh
pfjb{
GbZVh
p/bk fXnkBh r[io p;sh
GZN'
p/bk okwrVQ
pDh
uzdg[o
uZe (;j'sk)
uheDK
S[N/tkb
uzv/;o
dV'bh b'no
dV'bh nZgo
d'Bkb

d[ekBdko dk Bk
ewb efonkBk ;N'o
;'wBkE
rrB
ewbihs e'o
fti? E[wko
I;tho f;zx
n;atBh e[wko
e/;t ;akto
gq/w uzd
pbtho f;zx
r[ogkb f;zx
db/o uzd
y[;ftzdo
wBdhg f;zx
T[gb efonkBk ;N'o
joGiB f;zx
r[ou??B f;zx
;'jD bkb
;sB d/t
fgqsgkb f;zx
r[odhg efonkBk
GkB uzd
g[fBs feonkBk ;N'o
;[Zuk f;zx
;[fozdo w''jD g[Zso G'bk okw
e[bdhg f;zx
;[Bhb efonkB ;N'o
I;tho efonkBk ;N'o
pbtho uzd

w'pkfJb Bzpo
94631-96531
98764-43555
95307-63934
98153-46807
76278-92210
95010-67278
8720055460
98764-81481
99152-50990
94173-87259
98556-12943
98159-94070
81465-60966
98150-32352
94636-80558
94789-64381
94650-09396
81466-95007
81948-29609
94635-96416
95922-99560
95306-66978
62836-72950
89681-56806
95012-14521
99154-98610
904172-0073
99154-98135

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Y/o
d'b'tkb nZgo
d?jDh
dp{V
dp{V nZgo
dpy/Vk nZgo
Ykj/
fdnkg[o
d[p/Nk
v[ebh
rZig[o
xBko{
rok
rZr
rzGhog[o
r'jbDh
jkihg[o
jzp/tkb
fMziVh
fMziVh b'no
iKdbk
iKdbk nZgo
iZio
fizdpVh nZgo
;?Dh wkiok
efbZsoK
yw/Vk
e'Nbk
e[broK
eb;/Vk
ykBg[o
b'dhg[o
bzwb?jVh

oiht e[wko
pbd/t oki
j/w oki
n;'ae efonkBk ;N'o
j/w oki
gtB e[wko
;o{g f;zx
;[Gk;a uzd
irdh;a e'o
Bhoi e[wko
n;atBh e[wko
I;h
;a;ah gkb
T[w bkb
Bfozdo
jogkb efonkBk ;N'o
;ftZsoh d/th g[Zsoh okw b'e
r[owhs f;zx
pbd/t g{oh
Tw gqek;a
wB'jo bkb
n;'ae e[wko
gzei BZvk
dB//;a e[wko
T[eko BkE
r[ow/b f;zx
wB'jo bkb
gow'X
f;at e[wko
;[oihs e[wko
pbd/t f;zx
r[odhg efonkBk
puB dk;

99153-18070
Nil
80548-48729
95011-67060
97262-02062
99154-17367
94646-49341
70093-47924
Nil
88377-91323
82888-76017
89689-72877
84274-98517
97818-50091
98728-63888
83606-72896
98726-88009
81463-39412
97810-75516
94174-02672
89688-35610
78147-45169
98778-85972
98555-78271
94635-10567
098727-42140
94175-86691
95924-20396
95307-71607
73475-77169
94788-71367
88722-31150
75893-94613.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

bzr wikoh
wkDeg[o
w/xg[o
wfjzdbh ebK
wj?D
wEok
wfjo'bh
wZ;/tkb
w'Vk
wN"o
whYtK b'no
wM/V
wikoh b'no
w'I'tkb
w'jhtkb
wikok
BZehnK
fBZe{tkb
NgohnK
Eb{j
Eb{j j/mbk
skokg[o
soc wikoh
sbtkVk
EZgb

I;ftzdo f;zx efonkBk
oi/;a e[wko
wBihs f;zx
I;tho f;zx
nfezs e[wko
nkswK okw
gq/w f;zx
Xow gkb
dbhg uzd
r'oh okw
noiB f;zx
ofizdo e[wko
I;gkb f;zx
pBko;h bkb
fpnk;k d/th
okwgkb efonkBk ;N'o
j?gh efonkB ;N'o
pbd/t f;zx
fsbe oki efonkBk
T[eko I';ah
w'fjs ;aowK
oki e[wko
w'jD f;zx
;sh;a ewko
wB'jo bkb

98725-97575
94644-86206
94179-73534
94634-55293
97797-87839
81664-61697
99150-28441
94653-67569
98772-44832
98378-72121
98725-35447
99151-11182
62392-46026
94633-89704
62835-82313

94658-42060
94170-95391
95019-61276
98722-92836
94653-66524
98158-67007
77877-98612
98140-96260

;qh nBzdg[o ;kfjp d/ fgzvK ftZu w?vheb dhnK d[ekBK$;N'oK ;pzXh ;{uBk
bVh BzL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

fzgzv dk BK
nrzwg[o
fpG'o ;kfjp
pk;'tkb eb'Bh
GZN'
Y/o
d?jDh
d?jDh nZgo
Ykj/
fdnkg[o
r'jbDh
fMziVh b'no
efbZsoK
e'Nbk
e[broK
eb;/Vk
bzwb?jVh
bzr wikoh
wkDeg[o
wj?D
wfjo'bh
w'I'tkb
Bzrb fBe{ b'no
NgohnK
Eb{j j/mbk

d[ekBdko dk Bk
;aowK w?vheb ;N'o
nkoHe/ w?vhe'i
ni/ w?vheb
;akw bkb
I'sh w?vheb ;N'o
wB{ w?vheb ;N'o
oe/; a[ewko
r'ot w?vheb ;N'o
;zs'y f;zx
frb w?vheb ;N'o
ftZeh
ntsko f;zx ;?Dh
bZeh w?vheb ;N'o
;[oihs w?vheb ;N'o
e';afbnk d/th
I;gkb f;zx
ewb w?vheb jkb
nofuzs ;kek w?vheb ;N'o
w'fBek d/th
fgq; ;aowK
vkL ofizdo e[wko
Xow gkb
bZeh w?vheb ;N'o
oki e[wko

w'pkfJb Bzpo
98784-51942
93186-65790
95012-33650
95927-64289
98155-47685
94174-84850
70098-72932
94177-66511
85804-05899
99157-99602
94641-73187
94645-21099
94630-90430
94177-89650
93162-21363
94176-84345
01887-23661
95014-82080
70094-90007
94786-95295
94173-89958
89680-06370
83607-70966
94631-94357

ਬਲਾਕ ਨੂਰਪਰ ਬੇਦੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਕਵਰਆਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ।

ਲੜੀ

ਰਪ੍ੰ ਡ

ਦਾ ਕਰਰਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.

ਨੰ.

ਨਾਮ

ਨਾਮ

1.

ਿੀਰਪ੍ੁਰ

ਰਾਣਾ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89789-89578

---

---

2.

ਰਟੱ ਬਾ

ਮੋਿਣ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89982-59889

ਝੱ ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

85274-95828

ਟੱ ਪ੍ਰੀਆਂ
3.

ਬਾਰੂੜ

ਵਰਮਾ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

95479-24949

ਰਰਵੰ ਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

88942-74842

4.

ਭੱ ਟੋਂ

ਧਰਮਪ੍ਾਲ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

--

--

---

5.

ਸਰਥਲੀ

ਸੁਖਦੇਵ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89789-89849

--

---

6.

ਗੜਬਾਗਾ

ਨਾਥ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

99749-78898

--

--

7.

ਾਤੋਲੀ

ਸੰ ਦੀਪ੍ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89787-84798

---

--

8.

ਗੋਲੂ ਮਾਾਰਾ

--

--

ਧਰਰਮੰ ਦਰ ਮੈਡਕੀਲ ਸਟੋਰ

89799-84889

9.

ਗੜਡੋਲੀਆ

ਭੰ ਗਲ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

85858-44885

-

--

10. ਭੰ ਗਲ

ਮਦਨ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

85858-88785

-

-

11. ਭੰ ਗਲ

ਾੋਗੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

92889-99847

ਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

88995-88484

12. ਭੈਣੀ

ਸੰ ਤੋਖ ਰਸੰ ਘ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

85858-44954

--

---

13. ਭਨੂੰਿਾਂ

ਰਸਮਰਨ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

92889-99489

--

--

14. ਗੋਚਰ

ਕਰਮ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89254-58824

--

--

15. ਰਾਮ

ਰਸ਼ਵ ਚੰ ਦ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89785-89448

---

--

16. ਮਰਿੰ ਦਪ੍ੁਰ

ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

9947999844

ਰਮੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

89445-89442

17. ਿਰੀਪ੍ੁਰ

ਚੋਿਾਨ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89784-75844

--

--

18. ਸਪ੍ਾਲਵਾਂ

ਅਮਰ ਨਾਥ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

87785-49824

--

--

19. ਸਮੁੰ ਦੜੀਆਂ

ਪ੍ਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89254-24548

---

--

20. ਖੇੜਾ

ਪ੍ਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

85842-84894

--

--

21. ਚਨੋਲੀ

ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੰ ਘ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89244-87982

--

--

22. ਭਟੋਲੀ

ਬੱ ਗਾ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

85848-22944

--

--

23. ਬੈਂਸ,

ਾਗਤਾਰ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

79479-45842

ਵੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

89788-88952

24. ਥਾਣਾ

ਰਵੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

99574-58784

ਿੀਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੋ

85848-48882

25. ਝੱ ਾ

ਯਸ਼ਪ੍ਾਲ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

88249-98248

---

---

ਰੋੜੂਆਣਾ

ਕਲਮੋਟ

26. ਕਲਵਾਂ

ਸਭਾਸ਼ ਚੰ ਦ ਕਰਰਆਨਾ

74579-94489

--

--

88258-27489

ਮਿਾਂਵੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

89255-89972

85848-89598

--

--

ਸਟੋਰ
27. ਡੂਮੈਵਾਲ

ਅਨਮੋਲ ੜਰੈਸ
ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

28. ਸੈਦਪ੍ੁਰ

ਰਗਆਨ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

29. ਸੰ ਗਤਪ੍ੁਰ

ਸ਼ਾਮ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89442-98499

--

--

30. ਕਰੂਰਾ

ਧਰਮਪ੍ਾਲ ਕਰਰਆਨਾ

84928-48924

--

--

99785-29978

--

--

98898-92997

--

--

89784-74458

---

--

88249-92844

---

--

ਖੁਰਦ
31. ਬਾੜੀਆਂ

ਸਟੋਰ
ਭੁਰਪ੍ੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

32. ੜੁਕਾਪ੍ੁਰ

ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

33. ਨੂਰਪ੍ੁਰ
ਖੁਰਦ
34. ਭੋਲੇਵਾਲ

ਮੋਿਣ ਰਸੰ ਘ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ
ਾੈ ਮਾਤਾ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

35. ਅਰਬਆਣਾ

ਪ੍ੁਰੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

85854-8997

--

--

ਸੈਣੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

85844-97884

---

---

37. ਦਿੀਰਪ੍ੁਰ

ਸੋਨੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰੌ

92588-98294

38. ਰਾਰਾਗਰੀ

ਚੰ ਨਣ ਰਸੰ ਘ ਕਰਰਆਨਾ

88242-87488

--

--

89788-99599

--

--

ਖੁਰਦ
36. ਅਰਬਆਣਾ
ਕਲਾਂ

ਸਟੋਰ
39. ਕਰਤਾਰਪ੍ੁਰ

ਮਨੋਾ ਕੁਮਾਰ
ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

40. ਅਸਾਲਤਪ੍ੁਰ

ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ

89784-88582

--

--

41. ਔਲਖ

ਰਦਲਾੀਤ ਰਸੰ ਘ

74982-77488

--

--

85844-84942

----

---

85844-87985

---

---

---

--

--

ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ
42. ਮੁੰ ਨਾ

ਮੇਿਰ ਰਸੰ ਘ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

43. ਮੀਰਪ੍ੁਰ

ਅਰਾਨ ਰਸੰ ਘ
ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

44. ਬਸੀ

ਮੋਿਣ ਰਸੰ ਘ ਕਰਰਆਨਾ

ਸਟੋਰ
45. ਨਾਨਗਰਾਂ

ਕੰ ਵਰ ਕਰਰਆਨਾ

89799-29998

--

-

99575-49978

--

--

79989-92884

--

--

98947-88848

--

--

84927-28889

--

--

89249-88589

----

--

98882-27448

---

-

ਸਟੋਰ
46. ਰਾਮਪ੍ੁਰ
ਠੋਡਾ
47. ਕਾਿਨਪ੍ੁਰ
ਖੂਿੀ
48. ਅਬਾਦੀ
ਬਾਿਤੀ
49. ਲਸਾੜੀ

ਰਸ਼ੰ ਦਰਪ੍ਾਲ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ
ਅਵਤਾਰ ਰਸੰ ਘ
ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ
ਿਰਭਾਨ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

50. ਮੋਠਾਪ੍ੁਰ

ਗੁਰਨਾਮ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

51. ਰਝੰ ਾੜੀ

ਸਰਬਣ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

52. ਸਮੀਰੋਵਾਲ

ਰਾਮ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89784-75885

--

--

53. ਪ੍ਲਾਟਾ

ਗੋਪ੍ਾਲ ਚੰ ਦ ਕਰਰਆਨਾ

89794-55445

--

--

ਸਟੋਰ
54. ਮੁਕਾਰੀ

--

--

-

89789-25898

ਰਮੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

85844-94878

ਰਾਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

85842-57982

74999-49828

--

--

85844-89948

--

--

59. ਸ਼ਾਖਪ੍ੁਰ

ਸੁਮਨ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ 87788-74888

--

-

60. ਪ੍ਚਰੰ ਡਾ

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ

89789-78954

--

-

89784-98824

--

--

99788-48488

--

--

ਿਰਾੀਤ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

55. ਮਾਣਕੂ

ਮੋਿਣ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

ਮਾਾਰਾ
56. ਨੂਰਪ੍ੁਰ
ਬੇਦੀ
57. ਸਸਕੌ ਰ

ਸੁਨੀਤਾ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

58. ਲਖਣੋਂ

ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ
61. ਸੂਰੇ ਮਾਾਰਾ

ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

62. ਰਸੰ ਬਲ

ਰਸ਼ੰ ਦੂ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

ਮਾਾਰਾ
63. ਤਖਤਗੜ

ਾੋਸ਼ੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

87789-44587

---

--

64. ਘਾਿੀ

ਸੈਣੀ ਕਰਰਆਨਾ ਸਟੋਰ

89772-77894

---

---*

ਦਰਵੰ ਦਰ ਕਰਰਆਨਾ

92584-88982

--

--

89794-88584

ਰਾਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਟਰ

94897-87999

85279-44455

---

-

85242-87274

ਰਮੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

85278-89598

85844-79782

--

-

88487-78594

--

--

89788-78488

--

-

ਮਾਾਰਾ
65. ਸਾਊਪ੍ੁਰ

ਸਟੋਰ
66. ਰਿਆਤਪ੍ੁਰ

ਅਮਰੀਕ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

67. ਾੱ ਸਾ ਮਾਾਰਾ ਸੁਰਾੀਤ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ
68. ਰਸੰ ਘਪ੍ੁਰ

ਰਵੀਕਾਂਤ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

69. ਮੂਸਾਪ੍ੁਰ

ਰਸਕੰ ਦਰ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

70. ਸਬੌਰ

ਰਵਸ਼ਵਾੀਤ ਕਰਰਆਨਾ
ਸਟੋਰ

71. ਰਾਏਪ੍ੁਰ

ਮਰਿੰ ਦਰ ਕਰਰਆਨਾ

ਸਟੋਰ
72. ਮਵਾ

ਸੁਰਰੰ ਦਰ ਕਰਰਆਨਾ

87789-84429

---

--

ਧਨਰਾਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

89788-49892

---

--

ਸਟੋਰ
73. ਨੰਗਲ
74. ਬੜਵਾ

ਰਰਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਕਰਰਆਨਾ 89789-92879
ਸਟੋਰ
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