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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਿਫਰੋਜਪੁਰ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦਰਿਮਆਨ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਰਵਾਰ�  ਨ�  ਪ ਾਪਤ 

ਕੀਤੀ 7345 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਫਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 357 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਦਾਲ�: ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ ਕੁਲ 1,45,212 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਿਵ� ਚ( 1,27,820 ਨੰੂ ਪ ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿਲਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਿਦਤੀ ਗਈ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ�  ਲਈ 15 ਿਕ� ਲੋਗ ਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਿਕ� ਲੋ ਦਾਲ� 

ਿਫਰੋਜਪੁਰ ,  1 ਜੂਨ ,  2020 - 

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਿਰਵਾਰ�  ਨੰੂ ਵ� ਡੀ ਰਾਹਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਜਲਾ ਪ ਸ਼ਾਸਨ  ਵ� ਲ(  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 

ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦਰਿਮਆਨ 7245 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 357 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਦਾਲ� ਦੀ ਮੁਫਤ ਿਵ� ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ । 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਮੁ� ਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰ4ਦਰ 

ਿਸੰਘ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ� ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵ� ਲ(  ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵ� ਚ 

ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ6 ਛ� ਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ।  ਉਨ	 � ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਪ ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿਲਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਿਜਲ	ੇ   ਦੇ ਸਾਰੇ 1,45,212 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ 15 ਿਕਲੋ ਕਣਕ  ( ਪ ਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 

)  ਅਤੇ 3 ਿਕਲ( ਦਾਲ  ( ਪ ਤੀ ਪਰਵਾਰ ) ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ  ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਉਨ	 � ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ 

ਤ� ਕ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁ� ਿਕਆ ਹੈ ਜਿੋਕ 1,27,820 ਹਨ ਜਦ( ਿਕ ਬਾਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 

ਨੰੂ ਵੀ ਕੁ� ਝ ਹੀ ਿਦਨ� ਿਵ� ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਿਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼ ੀ ਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ  ਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਮੁ� ਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰ4ਦਰ 

ਿਸੰਘ  ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼ ੀ ਭਾਰਤ ਭੁਸ਼ਣ ਆਸ਼ੁ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� <ਤੇ ਇਹ ਮੁਿਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ,  ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ 1.45 ਲ� ਖ ਤ( ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਕ ਪਹੰੁਚਕ ੇਉਨ	 �ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਣਕ 

ਅਤੇ ਦਾਲ� ਉਪਲ� ਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ।  ਉਨ	 � ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਨਜੀ ਤੌਰ <ਤੇ ਸਾਰੀ 

ਵੰਡ ਪਿਰਕ ੀਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤ�ਜ ੋਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਨੰੂ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਲ( ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ� 

ਤ� ਕ ਪਹਂੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇ।  ਉਨ	 � ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਿਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਵਜ	ਾ ਨਾਲ 

ਪ ਭਾਿਵਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ� ਤ� ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਹੁਚਾਣਾ ਸੀ ਤ�ਜੋ ਕਈੋ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ	ਾ ਵਲ( 

ਭੁ� ਖਾ ਨਹ6 ਰਹੇ । 

ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਮਿਹਕਮਾ ਸਮੇਬ� ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ� 

ਤ� ਕ ਪਹੰੁਚਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬ� ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਵਭਾਗ  ਵ� ਲ(  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਮ� ਦੇਨਜਰ 

ਜਨਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮ� ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,  ਿਜਨ	 � ਿਵ� ਚ ਮੁ� ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ� ਤ� ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਣਾ ਹੈ । 
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ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਪ ੈਸ ਨ? ਟ 

ਬ@ਕ� ਿਵ� ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵ� ਲ(  ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ� ਧਰੀ ਬੈਿਕੰਗ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਤਮਾਹੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 

ਜਾਰੀ 

ਚਾਲੂ ਿਵਤੀ ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਚ 8177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

 
 

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 01 ਜੂਨ 2020 ( ) ਬ@ਕਾ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ 

ਨਾਲ ਗ� ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ	 � ਦੀ ਹਰ ਸਮ� ਿਸਆ ਦਾ ਹ� ਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ : ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਬ@ਕ� 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ� ਧਰੀ ਬੈਿਕੰਗ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਤਮਾਹੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਦ� ਤੇ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਥ� ਲੇ ਗਈ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ <ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਦਾ 

ਫਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ	 � ਬ@ਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ 

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ	 � ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 

ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬੈਿਕੰਗ ਸਕੀਮ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਆਉਣ� ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆFਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਦਾ ਹ� ਲ ਕਰੋ।  ਉਨ	 � 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚ� ਲਿਦਆਂ ਬ@ਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬ@ਕ� ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ(  ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਿਜਵ4 ਿਕ ਸੋਸ਼ਲ 

ਿਡਸਟ@ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ( ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵ� ਲ(  ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੀ 8177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (2020-21) ਨੰੂ ਵੀ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 6585 ਕਰੋੜ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 1087 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 

ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਖੇਤਰ� ਲਈ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰ� ਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਕ, ਓਰੀਐਟਂਲ ਬੈਕ, ਆਫ਼ 

ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵ� ਲ(  ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ (2020-21) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ 

ਮੌਕੇ  ਲੀਡ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਮੈਨ� ਜਰ ਸ ੀ. ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ ੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ ਨਬਾਰਡ ਤ( ਇਲਾਵਾ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ ਮੁ� ਖ ਬ@ਕ� ਦੇ 

ਿਜ਼ਲ	ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  


