ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਅੱ ਜ 12 ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਕਰਿਾ ਿੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
ਘੱ ਟ ਿਿੀਨ ਵਾਲ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ਹੋੲ ਿੁਆਫ਼
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 23 ਿਈ (

)- ਪੰ ਜਾਬ ਦ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਖਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਿੁਆਫ਼ੀ ਦ ਕੀਤ ਗੲ ਵਾਅਦ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦ ਹੋੲ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 12320 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ
71.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ਦੀ ਕਰਿਾ ਿੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ਉਕਤ ਰਕਿ ਸਬੰ ਧਤ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦ ਬੈਂਕ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਚ
ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ ਦ ਢਾਈ ੲਕੜ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਿਿੀਨ ਵਾਲ 4484 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ
ਨੰ ਕਰਿਾ ਿੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਿਾਰ ਸਭਰਵਾਲ ਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਕਰਜਾ ਿੁਆਫੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਜਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਸਬ ਿਵੀਜਨਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱ ਟੀ ਅਤ ਖਿਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਚ ਸਿਾਗਿ
ਕਰਵਾ ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਕਰਿਾ ਿੁੱ ਕਤੀ ਦ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕਟ ਜ਼ਦੱ ਤ ਗੲ। ਸਰੀ ਸਭਰਵਾਲ ਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਇੰ ਨਾਂ
ਸਿਾਗਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦ 2455 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ 14 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪੲ, ਪੱ ਟੀ ਦ 1560 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ 9 ਕਰੋੜ
36 ਲੱਖ ਅਤ ਖਿਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦ 469 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ 2 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪੲ ਦ ਕਰਿਾ ਿੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ, ਜਦਜ਼ਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖ ਕੀਤ ਗੲ ਸਿਾਗਿ ਜ਼ਵਚ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਜਲ ਦ 7836 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ 41.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ਦਾ ਕਰਿਾ ਿੁਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰੀ ਸਭਰਵਾਲ ਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤ ਖਤੀ ਕਰਿ ਦੀ ਿੁਆਫ਼ੀ ਦ ਫ਼ੈਸਲ ਨੰ ਆਪਣ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦ ਪਜ਼ਹਲ ਸਾਲ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੀ ਅਿਲੀ ਜਾਿਾ ਪਜ਼ਹਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰਜ਼ਟਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 40 ਬਰਾਂਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 186 ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਿਲਟੀਪਰਪਿ ਸਭਾਵਾਂ
ਦ 44212 ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 312 ਕਰੋੜ ਿੁਆਫੀ ਯੋਗ ਕਰਿਾ ਪੋਰਟਲ ਉਤ ਅਪਲੋ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤ
ਅਗਲ ਪੜਾਅ ਜ਼ਵਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਾ ਿੁਆਫ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਅੱ ਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਬ ਿਵੀਿਨ ਜ਼ਵਖ ਹੋੲ ਕਰਿਾ ਿੁਆਫੀ ਸਿਾਗਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਰੀ ਧਰਿਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
ਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਭਾਰ ਰਜ਼ਹਤ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕਟ ਤਕਸੀਿ ਕੀਤ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ’ਤ ਝਲਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਜ਼ਬਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤ ਤਸੱ ਲੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਨ ਿੁਬਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿੌਕ ਐਸ ਿੀ ਐਿ ਸਰੀਿਤੀ ਅਿਨਦੀਪ ਕੌ ਰ, ਜ਼ਿਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਪਲਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੱ ਲ, ਜ਼ਜਲਾ ਿੈਨਜਰ
ਦਲਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ, ੲ. ਆਰ ਜਜ਼ਤੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ, ਿੈਨਜਰ ਹਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਅਨਭੋਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਹਾਇਕ ਿੈਨਜਰ ਅਤ
ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੱ ਟੀ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗੱ ਲ ਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਕਰਿਾ ਿੁਕਤੀ ਦ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕਟ
ਵੰ ਿ। ਇਸ ਿੌਕ ਐਸ ਿੀ ਐਿ ਸਰੀ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ। ਖਿਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਵਧਾਇਕ
ਸੰ ਤੋਖ ਜ਼ਸੰ ਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਭਾਰ ਿੁਕਤ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕਟ ਵੰ ਿ। ਇਸ ਿੌਕ ਐਸ ਿੀ ਐਿ ਪਲਵੀ ਚੌਧਰੀ ਆਈ
ੲ ਐਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗ ਗੁਰਿਹਾਂਵੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਹਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਾਿਰ
ਸਨ।

