
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 

ਹੁਣ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵ� ਚ ਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤ  ਦੁਪਿਹਰ 1:00 ਵਜੇ ਤ� ਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਖੁ� ਲ	ਣਗੀਆਂ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਵ� ਖਰੇ-ਵ� ਖਰੇ ਿਦਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੋਲ	ਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਦਾਰ ਸਸ਼ੋਲ ਿਡਸਟ,ਿਸੰਗ ਸਮੇਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

 
ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ 5 ਮਈ 2020 ( ) 

ਿਜ਼ਲ	ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸ�. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨ7  ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਿਹਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ 

ਵਰਤ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਖੋਲ	ਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ  ਦਪੁਿਹਰ 1 ਵਜੇ ਤ� ਕ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ 

ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਰਟੋੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਖੁ� ਲ	ਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸਥਾਰ ਪਰੂਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ7  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਮ�ਦੇਨਜ਼ਰ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ 

ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਦਨ� ਿਵ� ਚ 9 ਤ  1 ਵਜੇ ਤ� ਕ ਖੋਿਲ	ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਗਰਸੋਰੀ ਸਟੋਰ, ਕਿਰਆਨਾ ਸਟਰੋ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨ�, ਦੁ� ਧ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸਵੀਟ, ਟੀ.ਸਟਾਲ, ਜੂਸ, ਬੇਕਰੀ, ਮੀਟ, ਸੀਮ,ਟ/ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ, ਸੀਡ ਐਡਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, 

ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਕਨਫੈਕਸਨਰੀ ਅਤ ੇਕੰਸਟਰ� ਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਦੁਕਾਨ� ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਪੰਜ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤ  ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁ� ਕਰਵਾਰ ਤ� ਕ 

ਖੁ� ਲ	ਣਗੀਆਂ। 

ਇਸੇ ਤਰ	� ਸੈਨ7 ਟਰੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਪਲਾਈਵੁ� ਡ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ, ਮਾਰਬਲ, ਪੀਵੀਸੀ, ਗਲਾਸ ਵੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ, ਟਾਇਰ, ਆਟੋ 

ਮੋਬਾਇਲ, ਸਾਈਕਲ, ਪੰਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕੈਿਨਕ ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨ� ਹਫ਼ਤੇ ਿਵ� ਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁ� ਧਵਾਰ ਅਤੇ 

ਸ਼ੁ� ਕਰਵਾਰ ਖੁ� ਲ	ਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤ  ਇਲਾਵਾ ਐਨਕ�, ਘੜੀ, ਮਿਨਆਰੀ (ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ), ਪ�ਵੀਜ਼ਨ ਸਟੋਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਫ਼ੋਟੋ ਸਟੇਟ, 

ਕ�ਪਿੜਆਂ, ਟੇਲਰ, ਗਾਰਮ,ਟ, ਸੂਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਦਰ, ਿਜਊਲਰੀ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਡਾਇੰਗ, ਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ, ਖੇਡ� ਦੇ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ, 

ਕਰਾਕਰੀ, ਪਲਾਸਿਟਕ, ਿਗਫ਼ਟ, ਫਲਾਵਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵ� ਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 

ਖੁ� ਲ	ਣਗੀਆਂ। ਉਨ	 � ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਲਟੀ ਬਰ,ਡ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲ, ਸੈਲੂਨ/ਿਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ7 ਿਕਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲ	ਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਰਹਗੇੀ।   

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਖੋਲ	ਣ ਸਮ@ ਸਸ਼ੋਲ ਿਡਸਟ,ਿਸੰਗ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ	 � ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੁਕਾਨ� 

ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਚ� ਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ  ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤ  ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਿਵ� ਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 

ਸੈਨ7 ਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ	 � ਇਹ ਵੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇ� ਕ ਮ,ਬਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ 

ਆBਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਦਾ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ 

ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਤ  ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰ� ਖ।ੇ 


