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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਨਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨਲਨ ’ਚ ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਲਨ ਦਰ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਲਈ ਜਲਰਰ: ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਮਮਡਰਕਲ ਸਹਲਇਤਲ ਲਈ ਰਮਜ਼ਪਡ ਜ਼ਰਸਪਪਸ ਟਰਮਲਨ ਤਲਇਨਲਤ
* ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਸਟਖਲ ਫਲਟਕ ਖਟਤਰ ਅਤਟ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਨ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨਲਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਰਰਰ ਪਪਬਸਧਲਨ ਦਲ
ਜਲਇਜ਼ਲ
* ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਨ ਨਰ ਸ ਹਮਲਪ ਡਮਸਕ ਬਣਲ ਕਟ ਨਨ ਮਲਇਸਦਟ ਮਮਕਟ ’ਤਟ ਹਲਜ਼ਰ ਰਵਖਣ ਦਟ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼
ਬਰਨਲਲਲ, 13 ਅਪਰਮਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਨਟ ਸਟਖਲ ਰਲਡ ਨਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਖਟਤਰ ਦਟ 6 ਵਲਰਡਲਨ ਅਤਟ ਮਜ਼ਹਲ
ਕਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਵਲਵਲਨ ਲਈ ਆਰਆਰਟਰਜ਼ (ਰਮਜ਼ਪਡ ਜ਼ਰਸਪਪਸ ਟਰਮਲਨ ) ਤਲਇਨਲਤ ਕਰਤਰਆਨ ਗਈਆਨ
ਹਨ ਤਲਨ ਜਲ ਲਲ ਕਲਨ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਮਨਸ਼ਕਲ ਪਟਸ਼ ਨਲ ਆਵਟ। ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਟਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ
ਫਰ ਲਕਲ ਨਟ ਸਟਖਲ ਰਲਡ ਖਟਤਰ ਦਟ ਵਲਰਡ ਨਸਸਬਰ 13, 15, 16, 17, 18 ਤਟ 19 ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਵਲਵਲਨ ਅਤਟ
ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਲਨ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਮ ਣ ਮਮਕਟ ਕਰਤਲ। ਇਸ ਮਮਕਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਗਨਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ
ਜ਼ਸਸਘ ਵਰ ਮਮਜਰਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮਮਕਟ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਟ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਟਖਲ ਰਲਡ ਖਟਤਰ ਅਤਟ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਨ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਨਟ
ਗਏ ਹਨ ਅਤਟ ਇਨਲਨ ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਦਟ ਵਲਸਰਆਨ ਨਰ ਸ 14 ਜ਼ਦਨਲਨ ਲਈ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ। ਇਨਲਨ
ਖਟਤਰਲਨ ਜ਼ਵਚ ਲਲ ਕਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਲਨ ਅਤਟ ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਵਲਵਲਨ ਦਰ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਟਸ਼ ਨਲ ਆਵਟ, ਇਸ ਵਲਸਤਟ
ਪਨਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਤਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨਲਨ ਜ਼ਵਚ ਸਵਟਰਟ 7 ਤਲ 10 ਵਜਟ ਤਵਕ ਅਤਟ ਸ਼ਲਮ 4 ਤਲ 5 ਵਜਟ ਤਵਕ
ਆਰਆਰਟਰਜ਼ ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਵਲਵਲਨ ਲਈ ਤਲਇਨਲਤ ਕਰਤਰਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ, ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਐਮਰਜਮਸਰ
ਸਟਵਲਵਲਨ ਲਈ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲਲਨ ਜ਼ਵਚ ਡਲਕਟਰਲਨ ਦਰ ਜ਼ਡੳਰਟਰ ਲਗਲਈ ਗਈ ਹਮ, ਜ਼ਜਨਲਨ ਨਰ ਸ ਲਲ ੜ ਪਮਣ ’ਤਟ
ਸਟਵਲਵਲਨ ਦਟਣ ਲਈ ਮਮਕਟ ’ਤਟ ਭਟਜਣ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਹਮ।
ਉਨਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨਲਨ ਜ਼ਵਚ ਦਨ ਵਧ ਦਰ ਸਪਲਲਈ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ਰਆਨ, ਰਲਸ਼ਨ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਅਤਟ
ਸਮਨਟਟਲਈਜ਼ਟਸ਼ਨ ਜ਼ਵਭਲਗ ਮਨਖਰਆਨ ਦਰ ਜ਼ਨਗਰਲਨਰ ਹਟਠ ਹਲ ਰਹਰ ਹਮ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਜ਼ਰਆਣਟ ਤਲ ਰਲਸ਼ਨ ਦਰ
ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਲਈ ਲਈ ਫਰ ਡ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਜ਼ਸਹਤ ਸਟਵਲਵਲਨ ਲਈ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਦਨ ਧ
ਵ ਦਰ
ਸਪਲਲਈ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਰ ਡਲਇਰਮਕਟਰ ਪਸ਼ਰ ਪਲਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਸਲਫ-ਸਫਲਈ ਲਈ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ
ਨਗਰ ਕਪਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਆਜ਼ਦ ਹਮਲਪ ਡਮਸਕ ਬਣਲ ਕਟ ਆਪਣਟ ਨਨ ਮਲਇਸਦਟ ਮਮਕਟ ’ਤਟ ਹਲਜ਼ਰ ਰਵਖਣ ਦਟ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼
ਜ਼ਦਵਤਟ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜਵਥਟ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਸ਼ਫਟਲਨ ਜ਼ਵਚ 24 ਘਸਟਟ ਸਟਵਲਵਲਨ ਦਟਣ ਲਈ ਜ਼ਡੳਰਟਰ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਟਟ ਲਲਏ ਗਏ ਹਨ,
ਉਥਟ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਸ਼ਫਟਲਨ ਜ਼ਵਚ ਪਟਵਲਰਰਆਨ ਦਰਆਨ ਜ਼ਡੳਰਟਰਆਨ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਲਨ ਦਰ ਸਪਲਲਈ
ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਲਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ। ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਟ ਬਲਵਜਰਦ ਵਰ ਜਟਕਰ ਜ਼ਕਸਟ
ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਮਨਸ਼ਕਲ ਪਟਸ਼ ਆਉਦਰ ਹਮ ਤਲਨ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਟ ਨਸਬਰ 01679-230032 ਜਲਨ
99152-74032 ’ਤਟ ਸਸਪਰਕ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ।
ਇਸ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਤਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਨ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਵਰ
ਪਪਬਸਧਲਨ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਟ ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਲਨ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਦਰ ਚਮਜ਼ਕਸਗ ਕਰਤਰ ਗਈ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖ਼ਰਦਦ ਭਲਕ ਤਤ: ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਖ਼ਰਦਦ ਲਈ 98 ਮਸਡਦਆਆ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸਸਭਲਲ ਲਈ 107 ਪਪਲਈਵਵਟ ਸ਼ਸ਼ਲਰਲਆ ਦਦ ਸ਼ਨਲਖ਼ਤ
* ਮਸਡਦ ’ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮਮ ਅਸਲ ਪਲਸ ਜ਼ਦਖਲਉਣਲ ਹਲਵਵਗਲ ਲਲਜ਼ਮਦ
* ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਦ ਤਵ ਸਸਖਲਵਮ ਪਪਬਸਧਲਆ ਲਈ 500 ਤਤ ਵਵਧ ਵਲਸਟਦਅਰ ਰਵਖਣਗਵ ਬਲਜ਼ ਅਵਖ
ਬਰਨਲਲਲ, 13 ਅਪਰਸ਼ਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਵ ਮਵਦਵਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਵ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ’ਚ ਕਣਕ ਦਦ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮਮ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਕਸਵ
ਪਪਕਲਰ ਦਦ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਵਗਦ। ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖ਼ਰਦਦ 15 ਅਪਰਸ਼ਲ ਤਤ ਸ਼ਸਰਦ ਹਲ
ਜਲਵਵਗਦ। ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮਮ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਵਸ਼ ਪਲਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਵ ਜਲਣਗਵ। ਕਣਕ ਦਦ
ਕਟਲਈ ਲਈ ਕਸਬਲਇਨ ਚਲਲਉਣ ਦਲ ਸਮਲਆ ਸਵਵਰਵ 8 ਤਤ ਸ਼ਲਮ 7 ਵਜਵ ਤਵਕ ਹਲਵਵਗਲ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸਸਚਲਰਦ
ਪਪਬਸਧਲਆ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਵ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ/ਸ਼ਸ਼ਲਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਜਦਓਜਦ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ 500 ਤਤ ਵਵਧ ਯਸਵਕ
ਸਵਵਲਵਲਆ/ਰਸ਼ਸ਼ਰਡ ਕਲਸ ਵਲਸਟਦਅਰ ਤਲਇਨਲਤ ਰਜ਼ਹਣਗਵ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਜ਼ਲਵ ਦਵ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਤਵਜ
ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦ ਲਕਲ ਨਵ ਜ਼ਦਵਤਦ।
ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਵ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਸਲਆਭ-ਸਸਭਲਲ ਲਈ ਕਦਤਵ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਦ ਸਮਦਜ਼ਖਆ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਉਨਲਆ
ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਵ ਅਸਦਰ 98 ਮਸਡਦਆਆ ’ਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਵਗਦ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਕਣਕ
ਰਖਲਉਣ ਲਈ 107 ਪਪਲਈਵਵਟ ਸ਼ਸ਼ਲਰਲਆ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ਼। ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਲਈ
ਮਸਡਦ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਕਦਤਦ ਜਲਵਵਗਦ। ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਜਣਸ ਨਦ ਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ
ਆੜਤਦਆਆ ਰਲਹਹ ਪਲਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਵ ਜਲ ਰਹਵ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਸ ਮਲਰਕਦਟ ਕਮਵਟਦ ਵਵਲਤ 72 ਘਸਟਵ ਪਜ਼ਹਲਲਆ
ਆੜਤਦਆਆ ਰਲਹਹ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਵ ਜਲਣਗਵ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਆਪਣਦ ਜ਼ਜਣਸ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਲਆ ਸਕਣ।
ਉਨਲਆ ਇਹ ਵਦ ਸਪਵਸ਼ਟ ਕਦਤਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਦ ਸ ਪਲਸ ਦਦ ਜ਼ਮਤਦ ਵਲਲਵ ਜ਼ਦਨ ਹਦ ਆਪਣਦ ਕਣਕ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਲਜਲਣ ਦਦ ਆਜ਼ਗਆ ਹਲਵਵਗਦ। ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮਮ ਅਸਲਦ ਪਲਸ ਜ਼ਦਖਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਦ
ਹਲਵਵਗਲ। ਉਨਲਆ ਇਹ ਵਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਲਸ ਦਦ ਫ਼ਲਟਲ ਕਲਪਦ ਨਹਹ ਮਸਨਦ ਜਲਵਵਗਦ ਅਤਵ ਪਲਸ ਨਲਲ ਛਵੜਛਲੜ ਕਰਨ
ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਕਲਨਦ ਸਨਦ ਕਲਰਵਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਵਗਦ। ਉਨਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਮਸਡਦਆਆ
ਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਦਦ ਸਸਖਲਵਦ ਆਮਦ, ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਦ ਤਵ ਹਲਰ ਪਪਬਸਧਲਆ ਨਦ ਸ ਸਸਚਵਜਲ ਬਣਲਉਣ ਲਈ 500 ਤਤ ਵਵਧ
ਵਲਸਟਦਅਰ ਤਲਇਨਲਤ ਰਜ਼ਹਣਗਵ।
ਉਨਲਆ ਇਹ ਵਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਅਤਵ ਸਮਦਹ ਖ਼ਰਦਦ ਕਮਦਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਵਟਦ ਵਲਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਲਈ
ਪਦਣ ਵਲਲਵ ਪਲਣਦ ਤਵ ਹਲਰ ਸਸਭਵ ਸਹਦਲਤਲਆ ਮਸਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲਣਗਦਆਆ। ਉਨਲਆ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਦ ਸ ਇਹ
ਵਦ ਖ਼ਲਸ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਕਸਵ ਤਰਲਆ ਦਦ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਵਸ਼ ਨਲ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਵ। ਉਨਲਆ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਇਕ ਵਲਰ ਜ਼ਫਰ ਅਪਦਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਦ ਸ ਫਸ਼ਲਣ ਤਤ
ਰਲਕਣ ਦਵ ਮਵਦਵਨਜ਼ਰ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਦ ਬਣਲ ਕਵ
ਰਵਖਣ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਸਡਦ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਵ ਅਸਦਰ 98 ਮਸਡਦਆਆ ’ਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ
ਕਦਤਦ ਜਲਵਵਗਦ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਖ਼ਰਦਦ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਵ ਤਰਲਆ ਦਦ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ ਆਉਣ ਦਵ
ਮਵਦਵਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਰਖਲਉਣ ਲਈ 107 ਪਪਲਈਵਵਟ ਸ਼ਸ਼ਲਰਲਆ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ਼। ਉਨਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ 30 30 ਦਵ ਖਲਨਵ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਲਆ ਜਲ ਕਣਕ ਦਦਆਆ ਢਵਰਦਆਆ ਢਸ ਕਵਹ ਦਦ ਰਦ ’ਤਵ
ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲ ਸਕਣ।
Elaborate arrangements for smooth wheat procurement in Barnala
·
More than 500 volunteers to keep close eye at purchase
centres to ensure guidelines against COVID 19
·
Marking done at grain markets/yards to ensure social
distancing and other measures
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·

98 grain markets/purchase centres and 107 rice mills for
hassle-free procurement

Barnala, April 13
District Administration has been made elaborate preparations for
smooth and hassle-free procurement of wheat in the district. This was
stated by Deputy Commissioner Barnala Mr. Tej Partap Singh Phoolka.
Deputy Commissioner said that wheat procurement will start on April
15. While bringing wheat to the market/purchase centres, special
passes are being issued to the farmers. To ensure wide arrangements
and to comply with guidelines of the Punjab Government, more than
500 Youth Services/Red Cross Volunteers will be deployed under the
guidance of GOG. There are 62 GOG are in district and 2 or 3 volunteer
will be deployed for every purchase centre/rice mills, so that farmers,
labour or any person associated with procurement process could not
face any difficulty.
Mr. Phoolka said that there are 98 grain markets/purchase centres in
district and 107 rice mills have been arranged amid circumstances
due to covid 19. Passes are being issued to farmers to bring wheat to
the market. These passes will be issued to the farmers 72 hours in
advance by the market committee so that farmers can bring their crop
on time. He also made it clear that original pass must be shown; photo
copy will be not allowed.
DMO Jaspal Singh said that wheat will be procured in 98 purchase
centres in the district. In addition, 107 rice mills have been arranged.
He said that marking has been done at purchase centres to maintain
social distancing.
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