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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 2020-21 ਦੀ ਕਰਿਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ
* ਕੱ ਲ੍ 5448 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰਿੇ
* ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਸਿੂਹ ਬੈਂਕਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 26 ਜੂਨ:
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੀਡ ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਿਾ ਯੋਜਨਾ 2020-21 ਅੱ ਜ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ੰ ਦ ਪਾਲ੍
ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ ਜ਼ ਖੇ ਇਕ ਜ਼ ਸ਼ੇਸ਼ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਜ਼ਿਤ ਇਸ ਸਾਲ੍ ਖੇਤੀ
ਖੇਤਰ ਲ੍ਈ 4083.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਿੈਨੇਜਰ, ਲ੍ੀਡ ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਜ਼ਸ਼ ਚਰਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਜ਼ਿਤ 5448.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਿੇ
ੱ ਖ- ੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ ਚ ਬੈਂਕਾਂ ੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਰਜੀਿੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ ੱ ਚ 5056. 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ
ਲ੍ਈ 713.69 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 505.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲ੍ੋਂ ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਿੇਠ ਗੁਿਾਰਾ ਕਰ
ਰਿੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿੱ ਿੇ ਗਏ ਿਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਸਿੂਿ ਬੈਂਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰੇਕ ਲ੍ੋ ੜ ੰ ਦ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਟੀਚੇ ਿੁਕੰਿਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦਾ ਿਰੇਕ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ੀ ਲ੍ੋ ੜ ੰ ਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਿਾ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਤੋਂ ਾਂਝਾ ਨਾ ਰਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਿ ਤਜ਼ਿਤ ਕੋਜ਼ ਡ 19 ਦੇ ਚੱ ਲ੍ ਰਿੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਸਿੂਿ ਬੈਂਕਾ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸਕ
ਪਾਉਣ, ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਕਰਿਚਰੀ ਕੋਜ਼ ਡ ਦੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤ
ੇ ਰਜ਼ਿਣ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਕਰਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲ੍ਈ ਿਨਜੂਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਿਲ੍ਕਦਿੀ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱ ਜ਼ਠਆ ਜਾ ੇ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਚਆਂ ’ਚ ਅਣਗਜ਼ਿਲ੍ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸਿੂਿ ਬੈਂਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲ੍ਣ, ਘਰ-ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਆਜ਼ਦ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਿਲ੍ਕਦਿੀ ਨਾਲ੍ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜ ੰ ਦ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ਿਣਗੇ। ਸਿੂਿ ਬੈਂਕਾਂ ੱ ਲ੍ੋਂ
ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਿੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ੱ ਲ੍ੋਂ ਸਾਲ੍ 2020-21 ਲ੍ਈ ਜ਼ਿੱ ਿੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ
ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੰ ਫਲ੍ੈ ਟ ਵੰ ਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
* ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਦਾ ਿੰ ਤਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 26 ਜੂਨ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਿ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ੱ ਖ- ੱ ਖ
ਸਿਾਜ ਸੇ ੀ ਸੰ ਸਿਾ ਾਂ ੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਫਲ੍ੈ ਟ ੰ ਡ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਸਕੱ ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਰੀ
ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਸੰ ਸਿਾ ਾਂ ੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਿ ਜ਼ ਚ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਿ ਦਾ ਿੰ ਤ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਨੂੰ ਿਰਾਉਣਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੰ ਸਿਾ ਾਂ
ਦੇ ਨੁਿਾਇੰ ਜ਼ਦਆਂ ੱ ਲ੍ੋਂ ਿੱ ਿਾਂ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਿ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੰ ਫਲ੍ੈ ਟ ਫੜ ਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ
ਿੱ ਿ ਧੋਣ, ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਸਰਫ਼ ਲ੍ੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲ੍ੋਂ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਖ਼ੁਦ ੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਰਤਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ
ਰੋਕਿਾਿ ਲ੍ਈ ਜਾਗਰੂਕ ਿੋਣ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਸ਼ਨ
ਫ਼ਜ਼ਤਿ ਨੂੰ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ ਕਾਿਯਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ਤਿ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

