
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਟਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਬਲਰਦ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਟਜ਼ਟਸਗ

*   ਮਸਡਟਆਧ ਜ਼ਵਵਚਲ 86        ਹਜ਼ਲਰ ਮਟਜ਼ਟਪਕ ਟਨ ਤਲ ਵਵਧ ਕਣਕ ਦਟ ਖਰਟਦ
*         ਖਰਟਦਟ ਕਣਕ ਦਟ ਚਚਕਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਤਦਜ਼ਟ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਦ ਆਦਦਸ਼

ਸਸਗਰਰਰ, 19 ਅਪਪਪਲ:
        ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਵਵਖ-     ਵਵਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਧ ਨਲਲ ਕਣਕ

       ਦਟ ਖਰਟਦ ਦਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਬਲਰਦ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਕਟਤਟ       । ਉਨਲਲਧ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਧ ਤਲ ਕਣਕ ਦਟ
     ਖਰਟਦ ਅਤਦ ਚਚਕਲਈ ਬਲਰਦ ਕਟਤਦ ਪਪਬਸਧਲਧ,       ਮਮਹ ਤਲ ਜ਼ਜਣਸ ਦਦ ਬਚਲਅ ਦਦ ਇਸਤਜ਼ਲਮਲਧ, 

ਟਰਲਧਸਪਲਰਟ,            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਟ ਕਟਤਦ ਕਲਰਜਲਧ ਦਲ ਜ਼ਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਦ
            ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਧ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਸਲਰਦ ਪਪਬਸਧ ਸਚਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਦਪਰਦ ਚਲੜਲ ਦ ਜਲਣ  ।

               ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਟ ਖਰਟਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਦ ਜ਼ਕਸਮ ਦਟ ਪਪਦਦਸ਼ਲਨਟ ਨਲ ਆਉਣ
  ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਦ ।
   ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ 102560          ਮਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮਸਡਟਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਪਹਚਸਚ ਚਚਵਕਟ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਲ

      ਸਰਕਲਰਟ ਖਰਟਦ ਏਜਸਸਟਆਧ ਅਤਦ ਵਪਲਰਟਆਧ ਵਵਲਲ 86310     ਮਟਟਰਕ ਟਨ ਦਟ ਖਰਟਦ
   ਕਟਤਟ ਜਲ ਚਚਵਕਟ ਹਪ             । ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਟ ਖਰਟਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਸਚਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ

             ਚਲਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਦਟ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਹਲਣਟ ਬਹਚਤ ਜ਼ਰਰਰਟ ਹਪ ਅਤਦ ਸਬਸਜ਼ਧਤ
          ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਇਸਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ। ਉਨਲਲਧ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਧ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ

           ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਖਰਟਦ ਦਟ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਦਰਲਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ
             ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਦ ਜਲਰਟ ਸਪਨਦਟਰਟ ਪਪਲਟਲਕਲਲ ਤਦ ਸਦਫ਼ਟਟ ਪਪਲਸਟਜ਼ਰ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ
   ਜਲਵਦ। ਲਦਬਰ ਲਈ ਮਲਸਕ,       ਸਪਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ  ।

           ਮਸਡਟ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਅਤਦ ਖਰਟਦ ਏਜਸਸਟਆਧ ਇਹ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਕ ਮਸਡਟਆਧ ਜ਼ਵਵਚ
     ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਭਟੜ ਨਲ ਹਲਵਦ ਅਤਦ ਦਫ਼ਤਰਲਧ,  ਸਟਲਰਲਧ '        ਤਦ ਸਲਫ਼ ਪਟਣ ਵਲਲਦ ਪਲਣਟ ਅਤਦ ਸਲਫ਼

      ਸਫ਼ਲਈ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦ।
       ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਵਤਰਲ,    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਰਡ ਸਪਲਲਈ
   ਕਸਟਰਲਲਰ ਤਰਨਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਪੜਲ, ਵਵਖ-       ਵਵਖ ਸਰਕਲਰਟ ਖਰਟਦ ਏਜਸਸਟਆਧ ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

   ਮਪਨਦਜਰ ਵਟ ਮਦਜਰਦ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਵਜਜ ਵਵਖ-     ਵਵਖ ਸਮਲਨ ਖਰਰਦਣ ਲਈ 27  ਅਪਪਪਲ ਤਵਕ
  ਆਨਲਲਈਨ ਟਟਡਰ ਮਸਗਦ

ਸਸਗਰਰਰ, 19 ਅਪਪਪਲ:

                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਦਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਵਲਸਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ
      ਵਵਲਜ ਜਲਰਰ ਕਰਤਦ ਟਟਡਰ ਨਲ ਜ਼ਟਸ ਤਜ਼ਹਤ ਵਵਖ-        ਵਵਖ ਲਲੜੜਦਦ ਸਮਲਨ ਸਬਸਧਰ ਮਸਗਰ ਜ਼ਬਵਡਜ਼ ਦਰ

 ਅਸਜ਼ਤਮ 27  ਅਪਪਪਲ ਹਪ         । ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ
      ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19       ਦਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਵਲਸਤਦ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਲਮਲਨ

      ਮਮਹਵਈਆ ਅਤਦ ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਮਤਰ 13      ਅਪਪਪਲ ਤਜ ਆਨਲਲਈਨ ਜ਼ਬਵਡਸ ਭਦਜਣ
    ਦਲ ਨਲ ਜ਼ਟਸ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਰ         । ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨਲਲਈਨ ਜ਼ਬਵਡਸ ਭਦਜਣ ਸਬਸਧਰ ਅਸਜ਼ਤਮ

 ਜ਼ਮਤਰ 27     ਅਪਪਪਲ ਹਪ ਅਤਦ ਕਲਜ਼ਵਡ 19       ਸਬਸਧਰ ਲਲੜੜਦਦ ਸਮਲਨ ਦਰ ਆਨਲਲਈਨ ਜ਼ਬਵਡਜ਼
     ਭਦਜਣ ਅਤਦ ਸਮਮਵਚਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਈ https://eproc.punjab.gov.in/ 

      ਵਪਵਬਸਲਈਟ ਉਵਤਦ ਪਹਮਸਚ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਪ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
              ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਰਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਰ ਸਮਰਜ਼ਖਆ ਲਈ ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਵਵਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਤਦ

    ਭਵਲਨਰਗੜ ਅਨਲਜ ਮਸਡਰ ਦਲ ਦਦਰਲ
             ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਵਵਲਲ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਦਟਰ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਧ ਨਰ ਸ ਪਰਣ ਵਲਲਦ ਪਲਣਰ ਦਰ ਉਪਲਬਧਤਲ ਤਦ

    ’     ਪਖਲਜ਼ਨਆਧ ਦਰ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਦਰ ਤਦ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਵਲਉਣ ਦਰ ਹਦਲਇਤ
ਸਸਗਰਰਰ/ਭਵਲਨਰਗੜ, 19 ਅਪਪਕਲ:

               ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਸਸਚਵਜਦ ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਦਪਰਦ ਚੜਲਉਣ ਲਈ ਕਰਤਦ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਰ
              ਸਮਰਜ਼ਖਆ ਲਈ ਜ਼ਸਵਜ਼ਖਆ ਅਤਦ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਮਸਤਰਰ ਪਸਜਲਬ ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਵਵਲਲ

          ਸਸਗਰਰਰ ਅਤਦ ਭਵਲਨਰਗੜ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਰਆਧ ਅਨਲਜ ਮਸਡਰਆਧ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ     । ਆਪਣਦ ਇਸ ਦਦਰਦ
             ਦਦਰਲਨ ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਵਵਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਧ ਦਦ ਨਲਲ ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਕਰਕਦ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ
               ਫਕਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਰਤਦ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਬਲਰਦ ਵਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਹਲਸਲ ਕਰਤਰ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਉਨਲਧ ਪਰਰਰ

    ਮਸਡਰ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ,          ਆੜਤਰਆਧ ਅਤਦ ਮਜਦਰਰਲਧ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਕਦ ਉਨਲਧ ਨਰ ਸ ਦਰਪਦਸ਼
     ਸਮਵਜ਼ਸਆਵਲਧ ਬਲਰਦ ਵਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਹਲਸਲ ਕਰਤਰ  ।

       ’   ’      ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਕ ਜ਼ਕ ਸਸਗਰਰਰ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਚ ਸਰਬਦ ਚ ਮਲਹਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਹਕ ਅਤਦ 17    ਅਪਪਕਲ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਦ
  ’  ਦਰਆਧ ਮਸਡਰਆਧ ਚ 55,705          ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਕ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਲ 44,814 

     ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਵਵਖ-       ਵਵਖ ਏਜਸਸਰਆਧ ਵਵਲਲ ਕਰਤਰ ਜਲ ਚਸਵਕਰ ਹਕ।
      ’            ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਵਵਲਲ ਮਸਡਰ ਚ ਮਦਜਰਦ ਪਰਣ ਵਲਲਦ ਪਲਣਰ ਦਦ ਸਲਧਨਲਧ ਤਦ ਪਖਲਜ਼ਨਆਧ ਦਰ ਹਲਲਤ
       ’         ਦਲ ਵਰ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤਦ ਪਖਲਜ਼ਨਆਧ ਚ ਸਫ਼ਲਈ ਨਲ ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਮਲਰਕਰਟ ਕਮਦਟਰ ਦਦ ਸਕਵਤਰ
       ਨਰ ਸ ਤਸਰਸਤ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਵਲਉਣ ਦਰ ਹਦਲਇਤ ਵਰ ਕਰਤਰ        । ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਧਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ

  ’               ਚਵਲਜ਼ਦਆਧ ਮਸਡਰਆਧ ਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਇਵਕ ਚਸਣਦਤਰ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਲ ਹਕ ਪਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਤਦ ਸਰਕਲਰ
   ’             ਵਵਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਦ ਜਲਰਰ ਹਦਲਇਤਲਧ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜ਼ਦਆਧ ਇਸ ਕਸਮ ਨਰ ਸ ਨਦਪਰਦ ਚਲਜ਼ੜਆ ਜਲਵਦਗਲ। ਉਨਲਧ

               ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਧ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਕਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਰਤਦ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਕਸਮਲਧ
 ਦਦ ਨਲਲ-   ’          ਨਲਲ ਮਸਡਰਆਧ ਚ ਪਰਣ ਵਲਲਦ ਪਲਣਰ ਦਰ ਉਪਲਬਧਤਲ ਵਰ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ।

                 ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਦਦਰਲਨ ਹਲਕਦ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਦ ਜ਼ਕਸਮ ਦਰ ਪਪਦਸ਼ਲਨਰ
      ’        ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲਵਦਗਰ ਅਤਦ ਮਸਡਰਆਧ ਚ ਆਉਣ ਵਲਲਰ ਉਨਲਧ ਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦਲ ਦਲਣਲ-  ਦਲਣਲ

 ਖਰਰਜ਼ਦਆ ਜਲਵਦਗਲ             ’  । ਉਨਲਧ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਰਕਦ ਪਕਦਲ ਹਲਏ ਮਲੜਦ ਹਲਲਲਤਲਧ ਚ
               ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਰ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਦਦਣ ਅਤਦ ਸਸਚਵਜਰ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਲਰਰ

         ਰਵਖਣ ਲਈ ਜਲਰਰ ਕਰਤਰਆਧ ਹਦਲਇਤਲਧ ਦਲ ਪਲਲਣ ਵਰ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ।
     ਇਸ ਮਦਕਦ ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵ)  ਰਲਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ, ਡਰ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਸਰ.   ਤਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
     ਚਲਪੜਲ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਤਦ ਕਰਮਚਲਰਰ, ਜ਼ਕਸਲਨ,     ਆੜਤਰਏ ਅਤਦ ਮਜਦਰਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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O/o District Public Relatoos Ofcere Saogrur

Cabioet mioister Vijay Ioder Siogla reviews procuremeot process io graio
markets of Saogrur

Educatoo mioister directs ofcials to eosure potable watere cleaolioess at
maodis

Saogrure April 19:

            To review the wheat procuremeot processe Puojab Educatoo aod 
Public Works Mioister Mr. Vijay Ioder Sioglae oo Saturdaye visited Saogrur aod 
Bhawaoigarh graio markets io the district. The cabioet mioister directed the 
admioistratve ofcials to strictly follow the guidelioes of health departmeot to 
avert the threat of corooavirus spread besides procuremeot preparatoos.  e 
also met farmerse commissioo ageots aod laborers to address their grievaoces. 
Duriog his visite Mr. Siogla reviewed availability of potable water aod 
cleaolioess of washrooms io the graio markets aod directed the cooceroed 
ofcials to make adequauate arraogemeots regardiog both issues.

It is pertoeot to meotoo that Saogrur cootributes major share io the foodgraio
bowl of Puojab aod tll April 17e 57705 metric too wheat has arrived io the graio
markets of the districte out of which 44e841 metric too have beeo procured by 
the various ageocies.

The cabioet mioister said that the procuremeot has become a challeoge due to 
the spread of corooavirus but all the requauired precautoos aod steps are beiog 
takeo by CM Captaio Amarioder Siogh led Puojab Goveromeot to eosure hassle 
free purchase of the wheat crop.  e added that it will be eosured that all the 
produce of farmers should be procured with aoy hiodraoce.

Mr. Vijay Ioder Siogla also appealed the farmers aod other stake holders to 
cooperate with the state goveromeot for smooth procuremeot process aod 
asked them to properly follow the guidelioes aod precautoos to stay safe from 
corooavirus io the graio markets.
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