
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ(ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ) 

ਨੂ ੰ  ਖੁ ੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 

ਇਹ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਖੁ ੱ ਲ ੇ  ਰਿਹ ਕੇ ਗਾਹਕ  ਨੂ ੰ  ਕਰਨਗੇ 

ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ-ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ 
 

 
ਮੋਗਾ 21 ਅਪੈਲ: 
  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸ ੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੀੰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ ੇ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
  ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ  ਹੁਕਮ  ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਨੂ ੰ  ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ ਿਦਨ  ਵਾਈਜ਼ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਿਦਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ)  ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ  ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀ 
ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂ ੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਸਮਾਨ ਨਹ  ਵੇਚਣਗੇ।  
  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਿਦਨ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ 
ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂ ੰ  ਿਜਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਖੋਲ ◌੍ਹਕੇ ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣਕੇ ਉਨ  ਿਵੱਚ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ 
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਖਾ ਚਕ, ਮੋਗਾ 98159-10504, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ 79862-98731, ਖੁਰਾਣਾ 
ਐ ਂਡ ਸੰਨਜ ਸਾਧਾ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ 98558-21237, ਮਨਹਰ ਦੀ ਹੱਟੀ  ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ 97793-70486, ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਰਆਨਾ  
ਸਟੋਰ ਆਰਾ ਰੋਡ 76961-97108, ਮਨਹਰ ਲਾਲ ਧਰਮਪਾਲ ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ 70095-66766, ਗੁਪਤਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨੜੇ ਦੇਵ 
ਹੋਟਲ 94650-05075, ਸੋਨੂ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਨੜੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ, ਮੋਗਾ 98550-28960, ਅਕਸ਼ੇ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨੜੇ ਬੰਦ 
ਫਾਟਕ, ਬੇਦੀ ਨਗਰ 75049-60001, ਿਵਕਰਮ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਅਿਮਤਸਰ ਰੋਡ 98886-38075, ਦੀਪਕ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਲਾਲ 
ਿਸੰਘ ਰੋਡ 97814-18008, ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ 98558-01636, ਚੌਧਰੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਫਾਟਕ 
9914696265, ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98148-50100, ਰਵੀ ਕ ਤ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਸੰਨੀ 
ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 98888-00209, ਸੰਗਲਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਫਰੈਡਸ ਕਲੋਨੀ 99142-21622, ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਓਮ 
ਪਕਾਸ਼ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98158-94994, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਿਵਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 99153-00555, ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦੰਮਨ 
ਿਸੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ 90561-00131, ਿਵਜੇ ਕਿਰਆਨਾ  ਟੋਰ ਿਨਊ ਟਾਊਨ ,98143-19729, ਏ.ਪੀ.ਐਲ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਸਟੋਰ ਕੱਚਾ ਦੋਸ ਝ 
ਰੋਡ 97810-90711, ਕਾਲੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 98785-76783, ਪੇਮ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਮੋਗਾ 88259-
67415, ਮਾਹਸ਼ੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਿਨਊ ਟਾਊਨ 98154-20002, ਗੁਪਤਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਿਨਊ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ 70097-39635, ਅਰੋੜਾ 
ਿਡਪਾਰਟਮਟਲ ਸਟੋਰ ਿਗੱਲ ਰੋਡ ਮੋਗਾ 98146-04046, ਭੁਟੋ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 70093-98434, ਆਰ.ਕੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ 
ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98141-55925, ਗੁਲਜਾਰੀ ਮੱਲ ਪੀਰ ਦਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 94177-62751, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਐ ਂਡ ਸੰਨਜ 
ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98880-08286, ਿਸਟੀ ਵੰਨ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, 98884-10571, ਕਾਕਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਪਹਾੜਾ 
ਿਸੰਘ ਚਕ 92178-81581, ਵੀਰ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਪਹਾੜਾ ਿਸੰਘ ਚਕ 99142-24390, ਮਦਨ ਲਾਲ ਪਵੀਨ ਕਮੁਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਿਸਟੀ ਰੋਡ 
98882-32201, ਕਰਨਲ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਪੀਤ ਨਗਰ 98144-32091, ਗੋਿਬੰਦ ਪੋਿਵਜਨਲ ਸਟੋਰ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 98551-
87300, ਿਕਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 97800-01918, ਕੁਮਾਰ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਮੋਗਾ 98551-33747, 
ਕਾਕਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਜ਼ਵਾਹਰ ਨਗਰ 70095-02478, ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜੀਰਾ ਰੋਡ 98143-16905, ਕਿਪਲ ਕਿਰਆਨਾ 
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ਸਟੋਰ ਮੇਨ ਬਜਾਰ ਫਾਟਕ 62849-97840, ਜਸਵੰਤ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਅਕਾਲਸਰ, ਰੋਡ 9779091198, ਬੇਿਸਕ ਨੀਡਸ ਅਿਮਤਸਰ ਰੋਡ 
77119-00011, ਿਧਆਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆਿਰਆ ਸਕੂਲ ਰੋਡ 98159-17200, ਸਿਹਜ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਅਗਵਾੜ ਖਾਨ ਕਾ 98774-
95205, ਮਨਚੰਦਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨੜੇ ਦੇਵ ਹੋਟਲ 94632-13009, ਸੰਗਲਾ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 79734-89265, ਰਾਜੂ 
ਦੀ ਹੱਟੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 98147-09256, ਿਵਪੁਲ ਕਿਰਆਣਾ, ਸਟੋਰ ਨੜੇ ਬੀਬੀ ਜਾਨਕੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ 94170-09920, ਲਾਲ ਚੰਦ ਰੇਲਵੇ 
ਰੋਡ, 94173-09444, ਿਸ਼ਵ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਰਿਜੰਦਰਾ ਇਸਟੇਟ 98036-11923, ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਿਵਜ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਗੰਜ ਰੋਡ 98881-
04300, ਪੀਤ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬੇਦੀ ਨਗਰ 80135-87000, ਚੋਧਰੀ ਰਾਮ ਓਮ ਪਕਾਸ਼ ਬੇਦੀ ਨਗਰ 98885-36993, ਸੋਨੂ 
ਪਰਵੀਨਲ ਸਟੋਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਰੋਡ 98550-28960, ਸੀ ਚੰਦ ਐ ਂਡ ਸੰਨਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ 98156-51380, ਸਤੀਸ਼ 
ਕੁਮਾਰ ਐ ਂਡ ਕੰਪਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 98159-40561, ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਰਾਮ ਲੁਬਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 98727-21726, 
ਅੱਗਰਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 94170-79022, ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ 98777-77719, 
ਏ ਵੰਨ ਕੰਨਫੈਕਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਗੰਜ 79861-98838, ਕੇਵਲ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਗੀਤਾਭਵਨ ਰੋਡ 94658-46977, ਸੁਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਅਿਮਤ 
ਕੁਮਾਰ ਗ ਧੀ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ 98769-22336, ਅਮਰਨਾਥ ਅੱਗਰਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 94658-65560, ਿਸ਼ਵ ਸੰਕਰ ਕਿਰਆਣਾ, ਸਟੋਰ 
ਵੇਦ ਤ ਨਗਰ 94176-70682, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚਕ ਸ਼ੇਖਾ 94639-96486, ਕਟਾਰੀਆ ਐਂਡ ਸੰਨਜ ਚੌਕ ਸੇਖ, ਿਗੱਲ 
ਰੋਡ, ਮੋਗਾ 97793-70486, ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਰਡ ਨੰ: 44 95925-72017, ਰੋਿਹਤ ਮੋਿਹਤ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ 
ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 94781-11417, ਗਨਪਤੀ ਰਾਏ ਕੇਸਰੀ ਨੰਦਨ  ਮੇਨ ਬਜਾਰ 94650-05832, ਘਨਈਆਂ ਸੰਨਜ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਮੋਗਾ 
98883-58259, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 98887-35299, ਚਾਨਣਾ ਟਰੈਡਰਜ਼ ਆਨੰਦ ਨਗਰ 99146-
97405, ਗਾਬਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਮੋਗਾ 98356-64959, ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੋਗਾ 98144-32919, ਗੁਰੂ ਿਕਪਾ ਕਿਰਆਨਾ 
ਸਟੋਰ ਇੰਦਰਾ ਪੂਰੀ, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ 97800-01380, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98146-95926, ਨਵੀਨ 
ਟਰੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ 9,ਿਨਊ ਟਾਊਨ 98721-41560, ਭਿਵਆ ਟਰੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98146-07504, ਪਾਲੂ ਰਾਮ ਮੋਤੀ 
ਲਾਲ ਨੜੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 98774-75176, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜਗਨ ਨਾਥ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98766-22365 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।  
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰਿਦਆ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਕਿਰਆਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਕਤ 
ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲੋ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਕਿਰਆਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਰ ਪਹੁ ੰ ਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਆਨਾ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵੱਧ ਮੁ ੱਲ 
ਵਸੂਲਣ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਵੱਲੋ  ਕਿਰਆਨਾ ਦੁਕਾਨ  ਦੇ ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ  ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਨ  ਹੁਕਮ  ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
---ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੁ ੱ ਕਰਵਾਰ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ) ਨੂ ੰ ਖੁ ੱ ਲਣ 

ਵਾਲੇ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 

---ਇਹ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰ ੇ10:00 ਵਜ ੇਤੋ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜ ੇਖੁ ੱ ਲ ੇ ਰਿਹ ਕੇ ਗਾਹਕ  ਨੂ ੰ ਕਰਨਗ ੇਸਮਾਨ ਦੀ 

ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ-ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ 

--ਪੈਿਕਜ਼ਡ ਦੁ ੱ ਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਆਨਾ ਿਰਟੇਲਰ ਸਵੇਰ ੇ6.00 ਵਜ ੇਤ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਤੱਕ ਪਿਹਲਾ ਦੀ 

ਤਰ  ਦੁ ੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗ ੇ

--ਪੈਿਕਜ਼ਡ ਦੁ ੱ ਧ ਵਾਲੇ ਕਿਰਆਨਾ ਿਰਟੇਲਰ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 

ਮੋਗਾ 21 ਅਪੈਲ: 
  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸ ੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੀ ੰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ ੇਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
  ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ  ਹੁਕਮ  ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਨੂ ੰਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ ਿਦਨ  ਵਾਈਜ਼ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਿਦਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ)  ਸਵੇਰ ੇ 10.00 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਵਜ ੇ ਤੱਕ ਘਰ  ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀ 
ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂ ੰਦੁਕਾਨ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਸਮਾਨ ਨਹ  ਵੇਚਣਗੇ।  
 
  ਿਜ਼ਲਾ ਮੇ◌ੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਦਨ ਸ਼ੁ ੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂ ੰਖੁ ੱ ਲਣ 
ਵਾਲੇ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਿ਼ਵੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 95921-61513 ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ 
ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਹੱਟੀ ਸਾਧਾ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ 98145-27458 ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਤੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਿਵਨਦ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ, ਿਗੱਲ 
ਰੋਡ, 98147-95724,ਇਜੀ ਡੇ 9, ਿਨਊ ਟਾਊਨ  98145-94616 ਰਾਜ ੂਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ ਐਸ. ਕੇ ਪਰਿਵਜਨ ਸਟੋਰ 
ਨੜੇ ਦੇਵ ਹੋਟਲ 96466-80270 ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ, ਨੜੇ ਿਫਨਲਡੀਆ ਹੋਟਲ 98143-74585 ਪਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਟੀ ਰੇਲਵ ੇਰੋਡ ਮੋਗਾ 
95924-48648 ਬ ਸਲ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਨੜੇ ਚੁ ੰਗੀ ਨੰ: 3 98144-81681 ਿਛੰਦੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਭੀਮ ਨਗਰ ਕਪ 99148-03007 ਭਾਈ 
ਰੂਪ ਚੰਦ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਾਨਕ ਪੁਰਾ ਮੋਹਲਾ 78883-75593 ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 
ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98552-31813 ਸੂਦ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 62803-80997 ਏਕਜੋਤ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਫੋਕਲ 
ਪੋਆਇੰਟ 98157-74842 ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੋਸ ਝ ਰੋਡ 98888-41446 ਬੱਬੀ ਜਨਰਲ, ਸਟੋਰ ਦਸ਼ਹੇਰਾ ਗਰਾ ਡ 
90414-21021 ਅਨੁ ਵਰੈਟੀ ਸਟੋਰ ਦੱਤ ਰੋਡ, ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 79862-97267 ਵੇਦ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਪ, ਮੋਗਾ 98158-
95204 ਸੱਚਦੇਵਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਿਨਗਾਹਾ ਰੋਡ 98553-34917 ਿਧਆਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆਿਰਆ ਸਕੂਲ ਰੋਡ 98761-51353 ਿਬਜ ਲਾਲ 
ਿਤਲਕ ਰਾਜ ਿਬਜ ਲਾਲ ਿਤਲਕ ਰਾਜ ਿਨਊ ਟਾਊਨ 98144-25530 ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਿਜਲਾ ਪਬੰਧਕੀ 
ਕੰਪਲੈਕਸ 85569-81866 ਪਾਲ ੂ ਰਾਮ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨੜੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 98774-73176 ਕੇਸ਼ਵ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਿਗੱਲ ਰੋਡ 
93573-30002 ਪੇਮ ਚੰਦ ਪਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਿਵਸ਼ਕਰਮਾ ਨਗਰ 94177-85342 ਿਢੱਲੋ ਸੇਲਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98801-00001 
ਪੰਜਾਬ ਸਪਾਈਸ ਲਡ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 70092-65781 ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਐਂਡ ਸੰਨਜ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 97807-64325 ਵੇਦ 
ਪਕਾਸ਼ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 94643-83660 ਕੇ.ਐਲ.ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, 94648-05591 ਿਮੱਲਕ ਬਾਰ 
ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਚਹਰੀ ਰੋਡ 95925-07500 ਮੋਨੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਭੀਮ ਨਗਰ ਕਪ 98143-30157 ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਹਾੜਾ ਿਸੰਘ ਚਕ 
99149-96955 ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪੇਮ ਨਗਰ 80542-00742 ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 98887-
35299 ਆਨੰਦ ਵੇਰਾਇਟੀ ਸਟੋਰ ਦੋਸ ਝ ਰੋਡ 98887-70994 ਗਰੋਵਰ ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 99153-22003 
ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਟਰਪਾਈਜ ਕਪ ਰੋਡ ਮੋਗਾ 98141-92398 ਲੇਖ ਰਾਮ ਓਮ ਪਕਾਸ਼ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ 98147-29013 ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ 
ਮੋਗਾ 94171-55056 ਗੋਇਲ ਇੰਟਰਪਾਈਜ਼ ਫੌਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 98039-00086 ਮਨਚੰਦਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਮੋਗਾ 94632-13009 
ਕਿਲਆਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਨੰ: 6 98727-24512 ਸੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਿਕਸ਼ਨਪੁਰਾ 70092-84667 ਰਤਨ ਲਾਲ 
ਕਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ 62393-46272 ਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਦਾਤ ਨਗਰ 94176-70682 ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ 
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ਚੂ ੰਗੀ ਨੰ: 3 98880-53356 ਚਾਵਲਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਚਕ ਸ਼ੇਖਾ 95928-00393 ਚਰਨ ਰਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੂਰ ੁਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 
94175-54896 ਦੀਪ ੂਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਲੋਨੀ 94633-44003 ਦਾਦੀ ਮ  ਸਟੋਰ ਬਕ ਕਲੋਨੀ, ,ਮੋਗਾ 94631-00468 
ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਾਲ ਗੋਧੇਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਿਸੰਘ ਨਗਰ, 98154-91285 ਬ ਸਲ ਟੀ ਟੇਡਰਜ਼ ਗ ਧੀ ਰੋਡ 98771-17298 ਸੂਰਜ ਭਾਨ 
ਿਵਜ ੈਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਗੰਜ 98881-04300 ਅਰੋੜਾ ਕਨਫੈਕਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਆਨਾ ਰਾਮ ਗੰਜ 94653-06603 ਛਾਬੜਾ ਟੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ 
ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ 95923-09000 ਚਾਨਣ ਰਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 94175-54896 ਹੰਸ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਿਕਸ਼ਨ 
ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 98145-06500 ਸੀ ਨੰਗਲੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 90415-19147 ਆਨੰਦ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ 
ਸਾਹਮਣ ੇਕਮੇਟੀ ਘਰ 62830-04844 ਜਸਪਾਲ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬੁ ੱ ਕਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ 94641-07245 ਵਜੀਰ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬੇਦੀ 
ਨਗਰ 98145-79397 ਮਨਹਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ, ਮੋਗਾ 99159-57037 ਮਨਹਰ ਲਾਲ ਯਸ਼ਪਾਲ ਰਾਮਗੰਜ 98882-80425 
ਢ ਗਰਾ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਰੇਗਰ ਨਗਰ 99149-34261 ਐਂਸ਼ੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹੱਟੀ ਰੇਲਵ ੇਰੋਡ ਮੋਗਾ 98149-00789 ਬਾਲ ਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ 
ਕੰਪਨੀ ਰੇਲਵ ੇਰੋਡ 90418-23342 ਅਰੋੜਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਰੇਲਵ ੇਰੋਡ 98149-38688 ਸੂਰਜ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੋਡ, 
94780-43044 ਮਾਹਲੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98774-17716 ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਆਿਰਆ ਰੋਡ ਮੋਗਾ 98761-
51353 ਿਕਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਆਨੰਦ ਨਗਰ 98883-39630 ਦਰਸੰਤੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਕਲੋਨੀ 95179-02222 ਿਵਸ਼ਾਲ 
ਮੇਗਾ ਮਾਰਟ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 79882-27853 ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਿਮਤਸਰ ਰੋਡ 94176-26956 ਗਾਿਵਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 
ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ 97794-54000 ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਲਾਜਪਤ ਰਾੲ ਮੇਨ ਬਜਾਰ 62398-19388 ਬੇਿਸਕ ਨੀਡਸ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ 77118-
00011 ਿਵਜ ੈਕਿਰਆਨ ਸਟੋਰ ਿਨਊ ਟਾਊਨ 98143-19729 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 
 
 
 ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਪੈਕਜ਼ਡ ਦੁ ੱ ਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਆਨਾ ਿਰਟੇਲਰ ਿਜਹੜੇ ਿਕ  ਸਵੇਰ ੇ6.00 ਵਜ ੇਤ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਤੱਕ 
ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਤਰ  ਦੁ ੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।  
 ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨਾ ਿਵੱਚ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਸਟੋਰ ਦੋਸ ਝ ਰੋਡ 79867-99729, ਸੀਨਾਥਣ ਜੈਨ ਏਜੰਸੀ ਿਨਊ ਟਾਊਨ 98888-
42567, ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਟਰਪਾਈਸਜ਼ ਨੜੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲੀ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 83602-20515, ਸੰਨੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੱਮਨ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ 
ਨਗਰ 98888-00209 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰਸੂਿਚਤ ਕਰਿਦਆ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਕਿਰਆਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਕਤ 
ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲੋ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਕਿਰਆਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਰ ਪਹੁ ੰ ਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਆਨਾ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵੱਧ ਮੁ ੱਲ 
ਵਸੂਲਣ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਵੱਲੋ  ਕਿਰਆਨਾ ਦੁਕਾਨ  ਦੇ ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਨ  ਹੁਕਮ  ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬੁ ੱ ਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ (ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ) 

ਨੂ ੰ ਖੁ ੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 

ਇਹ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਖੁ ੱ ਲ ੇ ਰਿਹ ਕੇ ਗਾਹਕ  ਨੂ ੰ ਕਰਨਗੇ 

ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ-ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ 
ਮੋਗਾ 21 ਅਪੈਲ: 
  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸ ੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੀ ੰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਫੈਲਣ ਤ ੋਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ ੇ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਹਨ। 
  ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ  ਹੁਕਮ  ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨ  ਨੂ ੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਦਨ  ਵਾਈਜ਼ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਿਦਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ)  ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ  
ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂ ੰ
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਸਮਾਨ ਨਹ  ਵੇਚਣਗੇ।  
  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੁ ੱ ਧਵਾਰ ਅਤ ੇਵੀਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਿਜਹੜ ੇਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ 
ਖੁ ੱ ਲਣਗੇ ਉਨ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹ ੈਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 99149-79162, ਅਮਨ 
ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣੀ ਬ ਸਲ 98723-28547, ਬ ਸਲ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ 88474-30003, 
ਰੋਿਹਤ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ  ਸੰਤ ਨਗਰ, ਲੰਢੇਕ,ੇ ਮੋਗਾ 88472-46101, ਗਰਗ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਹਾਤਾ ਬਦਨ ਿਸੰਘ 
92564-48000, ਿਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਨੜੇ ਦੇਵ ਹੋਟਲ 98552-97979, ਬਾਲ ਿਕਸ਼ਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 98157-92485, ਆਸ਼ੀਮ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਨੜ ੇਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 94642-14143, ਸੱਤ ਪਾਲ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ 
ਨੜੇ ਗੋਮਤੀ ਹਸਪਤਾਲ 99884-38338, ਮਦਾਨ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬਾਲਮੀਕੀ ਕਲੋਨੀ 99884-42032, ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ 
ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਰੋਡ 96462-55156, ਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਮੋਗਾ 98887-
24000, ਸਤੀਸ਼ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 73559-00056, ਰੇਨੂ ੰ ਬਾਲਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 
98143-12538, ਚਾਵਲਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਵ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 97800-09914, ਹੈਪੀ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 
98156-20728, ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਕ ਸ਼ੇਖਾ 98148-03953, ਿਰਧੀ ਿਸੱਧੀ ਟੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਸ਼ਹੇਰਾ 
ਗਰਾ ਡ 96533-44447, ਹਰੀਸ਼ ਪਿਵਜਨ ਸਟੋਰ ਦੱਤ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ 79867-79970 , ਸਤੀਸ਼ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ 
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 72939-00036, ਅਕਾਸ਼ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਕੱਚਾ ਦੋਸ ਝ ਰੋਡ 79884-22557, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 
ਲਾਲ ਿਨਊ ਟਾਊਨ 70094-64664, ਕਵਾਲਟੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98144-48042, ਰਾਕੇਸ਼ 
ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਿਪਪਲ ਵਾਲਾ ਚਕ 98778-36909, ਰਵੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 76963-15707, ਦੀਪਕ 
ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਿਗੱਲ ਰੋਡ 99889-49025 ਬਜਾਜ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਿਗੱਲ ਰੋਡ ਮੋਗਾ 97806-25433 ਇੰਦਰਜੀਤ 
ਿਸੰਘ ਐਂ ਡ ਸੰਨਜ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 94630-84009 ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 99887-85959 
ਅੱਗਰਵਾਲ ਕੰਪਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 99155-29563 ਗਨਪਤੀ ਟੇਡਰਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 98760-28766 ਮੋਿਹਤ 
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ਐਂ ਡ ਕੰਪਨੀ ਸਟੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 94179-16930 ਸੰਤ ਰਾਮ ਪੇਮ ਸਾਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, 98158-15495 
ਰਕੇਸ਼ ਪਰਵੀਜਨਲ ਸਟੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜਾਰ 98552-17986 ਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਪਹਾੜਾ ਿਸੰਘ ਚਕ 99881-
68266 ਦਾਦੀ ਮ  ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨਗਰ 94635-29591 ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਤਾਪ ਰੋਡ 98143-
15217 ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜਲੰਧਰ ਕਲੋਨੀ 83603-40948 ਇਜੀ ਡੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 98056-40412 ਗੋਰੇ 
ਕਾਲੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਮੋਗਾ 98882-07890  ਿਸੰਗਲਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ 95922-73400 ਆਰ.ਐਸ 
ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਕੱਚਾ ਦੋਸ ਝ ਰੋਡ 95921-61513 ਿਚਮਨ ਲਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ 97807-00143 
ਦੋਲਤਰਾਮ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਿਮਤਸਰ ਰੋਡ 99885-24414 ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਐਂ ਡ ਸੰਨਜ 
ਅਹਾਤਾ ਬਦਨ ਿਸੰਘ, 94642-14143 ਰੋਿਹਤ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਆਿਰਆ ਸਕੂਲ ਰੋਡ 79734-99282 ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 
ਚਮਨ ਲਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 81460-10666 ਪਰਫੈਕਟ ਪੋਆਇੰਟ ਨੜੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 9814551092 
ਿਵਕਰਮਜੀਤ ਪਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 98142-40612 ਬਾਵਾ ਟਰੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 94656-09650 
ਅਗੱਰਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਮੋਗਾ 8957500001 ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੱਤ ਪਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ 98769-09845 
ਇੰਦਰ ਸੱਲਜ ਰਾਮ ਗੰਜ,98723-93210 ਜਨਤਾ ਕੰਨਫੈਕਸ਼ਰੀ ਰਾਮਗੰਜ ਰੋਡ 90417-00100 ਬੰਟੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ 
ਬੇਦੀ ਨਗਰ 98888-00857 ਿਨਸ਼ ੂਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬੁਘੀਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ 70153-61345 ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਿਵਜ਼ ੇਕੁਮਾਰ 
ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 75089-53800 ਮਦਨ ਲਾਲ ਪਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੰਨਜ ਪੁਰਾਣੀ ਿਸਟੀ ਰੋਡ 98882-32201 ਦੁਆ 
ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 94649-05377 ਗੰਗਾਰਾਮ ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 98147-23154 
ਅਿਮਤ ਸੇਲਜ਼ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਮਰਿਕਟ 92176-79936 ਿਵਜ਼ ੈਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਗਲੀ ਨੰ: 9, ਿਨਊ ਟਾਊਨ 98143-19729 
ਜਨਤਾ ਕਨਫੈਕਸ਼ਰੀ ਅਤ ੇਕਿਰਆਨ  ਰਾਮ ਗੰਜ 90417-00100 ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਗ ਧੀ ਰੋਡ 92568-13213 
ਸੰਦੀਪ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਗੋਧੇਵਾਲਾ 98140-80188 ਿਸੰਗਲਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 79734-89265 ਹ ਡਾ 
ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵੇਦ ਤ ਨਗਰ 97800-09508 ਲਕਸ਼ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਵਾਰਡ ਨੰ: 45 ਦੁਨਕ ੇ 98149-40570 
ਬਨਾਰਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਲਾਲ ਚਕ ਸ਼ੇਖਾ 98885-79404 ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੁ ੰਗੀ ਨੰਬਰ 3 98148-65465 
ਏ.ਐਸ.ਟਰੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 98886-69370 ਕਿਪਲ ਕਿਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਮੇਨ ਬਜਾਰ 98881-84986 
ਗਰੋਵਰ ਸੇਲਜ਼ ਮੇਨ ਬਜਾਰ, ਰਾਮ ਗੰਜ 94174-40008 ਲਾਡੀ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 98785-26303 
ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਗੇਟ, ਮੋਗਾ 84466-00008 ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਮੋਗਾ 94171-0775 ਭਗਵਾਨ 
ਚੰਦ ਕੁਲਭੁਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੋਗਾ 93156-00490 ਿਸ਼ਵ ਸ਼ੰਕਰ ਟਰੇਡਰਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 99155-60159 ਸੁ ੰ ਦਰ ਬਸੰਤ 
ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਗੋਿਬੰਦਗੜ ਬਸਤੀ 98552-00282 ਸੁਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 78885-33308 
ਿਸੰਗਲਾ ਟਰੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ  ਿਨਊ ਟਾਊਨ 85287-91234 ਮਦਾਨ ਟੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੜੇ ਆਿਰਆ ਸਕੂਲ 98141-19376। 
 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰਸੂਿਚਤ ਕਰਿਦਆ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਰਤ ੋ ਯੋਗ ਕਿਰਆਨ ਦਾ 
ਸਮਾਨ ਉਕਤ ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਮੰਗਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲੋ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਕਿਰਆਨਾ 
ਸਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਰ ਪਹੁ ੰ ਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਆਨਾ 
ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵੱਧ ਮੁ ੱਲ ਵਸੂਲਣ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ੇਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਵੱਲੋ  ਕਿਰਆਨਾ ਦੁਕਾਨ  ਦ ੇਮਾਲਕ  ਅਤ ੇਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਨ  
ਹੁਕਮ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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