ਕਿਾਨ ਆਣ ਆਧਾਰ ਿਾਰਡ ਨੰਫਰ ੰ ਫੰ ਕਧਤ ਫੈਂਿਾਂ ਿਲ ਦਰਜ ਿਰਵਾਉਣ
ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਕਿਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀ ਿਰਜ਼ਾ ਭੁਆਪੀ ਫੰ ਧੀ ਫੈਂਿਾਂ ਅਤ ਾਕਸਿਾਕਰਤਾ
ਕਵਬਾਗ ਦ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਸ਼ਸ਼ ਭੀਕਟੰ ਗ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 29 ਨਵੰ ਫਰ :
ੰ ਜਾਫ ਰਿਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਕਿਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਏ ਤੱ ਿ ਲੀ ਿਰਜ਼ਾ ਭੁਆਪ ਿਰਨ ਫੰ ਧੀ ਲਏ ਗਏ
ਲ ਅਨੁਾਰ ਕਿਾਨਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਅਲ ਡ ਿਰਨ ਲਈ ਫਣਾਏ ਗਏ ਰਟਲ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਣ ਲਈ
ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ ਰਦੀ ਿੁਭਾਰ ੱ ਬਰਵਾਲ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਸਠ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਫੈਂਿਾਂ
ਅਤ ਾਕਸਿਾਰਤਾ ਕਵਬਾਗ ਦ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਸ਼ਸ਼ ਭੀਕਟੰ ਗ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਭਿ ਵਧੀਿ
ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਰੀ ੰ ਦੀ ਕਰਸ਼ੀ, ਕਡਟੀ ਰਕਜਟਰਾਰ ਿਆਰਕਟਵ ੁਾਇਟੀ ਰੀ
ਲਕਵੰ ਦਰ ਕੰ ਘ ਫੱ ਲ ਅਤ ਕਜ਼ਲਹਾ ਲੀਡ ਫੈਂਿ ਭਨੇਜਰ ਰੀ ਅਭਰੀਿ ਕੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਫੈਂਿਾਂ ਦ
ਨੁਭਾਇੰ ਦ ਵੀ ਸਾਜ਼ਰ ਨ।

ਭੀਕਟੰ ਗ ਦਰਾਨ ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਕਆ ਕਿ ਿਰਜ਼ਾ ਭੁਆਪੀ ਲਈ ਸਰ ਕਿਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਿਾਰਡ ਸਣਾ ਅਕਤ ਜਰੂਰੀ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਸਾ ਕਿ ਕਫਨਾਂ ਆਧਾਰ ਿਾਰਡ ਵਾਲ ਿ ਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਣਾਏ
ਗਏ ਰਟਲ ਉਤ ਅਲ ਡ ਨਸੀਂ ਸ ਿਣਗ। ਉਨਹਾਂ ਕਜ਼ਲਹ ਦ ਕਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੀਲ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਆਣ
ਆਧਾਰ ਿਾਰਡ ਨੰਫਰ ੰ ਫੰ ਕਧਤ ਫੈਂਿਾਂ ਿਲ ਦਰਜ ਿਰਵਾਉਣ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਸਾ ਕਿ ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਕਿਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜ
ਤੱ ਿ ਆਣ ਆਧਾਰ ਿਾਰਡ ਨਸੀਂ ਫਣਾਏ, ਉਸ ਆਣ ਆਧਾਰ ਿਾਰਡ ਵਾ ਿੇਂਦਰਾਂ ਕਵਖ ਜਾ ਿ ਫਣਾ
ਿਦ ਸਨ।

ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਕਆ ਕਿ ੰ ਜਾਫ ਰਿਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ‘‘ਫਸੁਤ ਛਟ’ ’ ਅਤ ‘‘ਛਟ ਕਿਾਨਾਂ’’
ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਏ ਤੱ ਿ ਦਾ ਲੀ ਿਰਜ਼ਾ ਭੁਆਪ ਿਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਕਪਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ। ਉਨਹਾਂ
ਦੱ ਕਆ ਕਿ 2.5 ਏਿੜ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਕਲਿ ਅਤ 5 ਏਿੜ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਜਭੀਨ ਵਾਲ ਕਿਾਨਾਂ ਦਾ
ਿਵਲ ਲੀ ਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਭੁਆਪ ਿੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਕਆ ਕਿ ਇ ਿਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਆ ਿਰਨ ਕਵਚ
ਕਸਲ ਿਆਰਕਟਵ ਫੈਂਿਾਂ ਨੂੰੂੂ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਕਲਿ ਿਟਰ ਅਤ ਵਾਰਿ
ਫੈਂਿਾਂ ਦਾ ਿਰਜ਼ਾ ਭੁਆ ਿੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱ ਗ ਦੱ ਕਆ 31 ਭਾਰਚ 2017 ਤੱ ਿ ਕਜਨਹਾਂ ਕਿਾਨਾਂ ਉੱਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਏ ਦਾ
ਿਰਜ਼ਾ ਸ, ਓਸੀ ਭੁਆ ਿੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਫੈਂਿਾਂ ਦ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾਇਤ ਿੀਤੀ ਕਿ
ਉਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਿਰਜ਼ਾ ਭੁਆੀ ਵਾਲ ਕਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ੂਚੀਆਂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਤਾਂ ਜ ਕਿਾਨਾਂ ਦਾ
ਲੀ ਿਰਜ਼ਾ ਭੁਆਪ ਿਰਨ ਲਈ ਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਣਾਏ ਗਏ ਰਟਲ ਉਰ ਅਲ ਡ ਿੀਤਾ ਜਾ
ਿ।
----------------------

