ੲਯੀਆ ਵਿਕਾਸ ਰੋਗਯਾਭ ਅਧੀਨ 1092.36 ਰੱਖ ਦਾ ਕਯਜ਼ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ- ਿਧੀਕ ਵਡਟੀ
ਕਵਭਸ਼ਨਯ
ਸਾਰ 2018-19 ’ਚ 172 ਡਅਯੀ ਮੂਵਨਟ ਸਥਾਵਤ ਕਯਨ ਰਈ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ 633 ਰੱਖ ਦਾ ਕਯਜ਼
ਤਯਨ ਤਾਯਨ 22 ਜੂਨ ( )ਵਜ਼ਰ ਵਿੱ ਚ ਭਵਹਰਾ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਯੁੱ  , ਡਅਯੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਹੋਯ ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਵਦਆਂ ਨੂੰ ਆਣ
ੈਯਾਂ ’ਤ ਖੜਾ ਹੋਣ ਰਈ ਫੈਂਕ ਤਯਜੀਹ ਦ ਅਧਾਯ ’ਤ ਘੱ ਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਯਾਂ ਉਤ ਕਯਜ਼ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਨੂੰ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋ ੜਿੰ ਦ ਰੋ ਕ ਆਯਵਥਕ ਖੋਂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿਧੀਕ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ
(ਜਨਯਰ) ਸਰੀ ਸੰ ਦੀ ਕੁਭਾਯ ਵਯਸ਼ੀ ਨ ਅੱ ਜ ਵਜ਼ਰਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਦ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਫੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਰਾ ਸਰਾਹਕਾਯ ਕਭਟੀ
ਦੀ ਭੀਵਟੰ ਗ ਦੌਯਾਨ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਫੋਧਨ ਕਯਵਦਆਂ ਵਦੱ ਤੀ।

ਿਧੀਕ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਨ ਅੱ ਗ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ ਡਅਯੀ ਵਿਕਾਸ ਦ 172 ਮੂਵਨਟ ਸਥਾਵਤ
ਕਯਨ ਰਈ 633 ਰੱਖ ਯੁੲ ਦਾ ਕਯਜ਼ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ
ਇਸ ਤਯਾਂ ੲਯੀਆ ਵਿਕਾਸ ਰੋਗਯਾਭ ਅਧੀਨ ਖਡੂਯ ਸਾਵਹਫ, ੱ ਟੀ ਅਤ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਰਈ ਅਗਰ 5 ਸਾਰਾਂ ਰਈ
150 ਕਸਾਂ ਰਈ 1092.36 ਰੱਖ ਦਾ ਕਯਜ਼ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਿੱ ਖਿੱ ਖ ਫੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਕੀਤ ਗੲ ਟੀਵਚਆਂ ਨੂੰ ਹਯ ਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜੋ
ਰੋ ੜਿੰ ਦ ਰੋ ਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਭੌਕ ਉਨਾਂ ਫੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਯੁੱ ਾਂ ਨੂੰ ਕਯਜ਼ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ
ਫਕਾਇਆ ਾੲ ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੱ ਕ ਵਨਟਾਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾੜੀ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਵਦਖਾਉਣ

ਿਾਰ ਫੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਾਫ ਦਣਾ ਿਗਾ ਇਸ ਰਈ ੂਯੀ ਰਗਨ ਤ ਵਭਹਨਤ ਨਾਰ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। ਇਸ ਭੌਕ ਉਨਾਂ ਫੈਂਕਾਂ
ਿਰੋਂ ਰਾਤ ਟੀਵਚਆਂ ਦੀ ਸਭੀਵਖਆ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ਇਸ ’ਤ ਤਸੱ ਰੀ ਦਾ ਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਭੌਕ ਸਰ.ਅਭਯੀਕ ਵਸੰ ਘ ਚੀਪ ਐਰ.ਡੀ.ਐਭ. ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਨ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਸੁਝਾਅ ਅਤ
ਆ ਯਹੀਆਂ ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਣਆ ਅਤ ਉਨਾ ਨੂੰ ਦੂਯ ਕਯਨ ਦਾ ਮਤਨ ਕੀਤਾ।

