International Cooperative Day Celebrations ( 2nd July 2022)
Theme- Cooperatives Build a Better World 2022
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਿੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰ ਤਰੀ ,
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਹਵਸੇਸ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਪੰ ਜਾਬ ਵਲੋ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਿੇ ਨਵੇ ਪਰੋਡਕਟਸ-ਕਾਰਨਫਲੇ ਕਸ ਨੂੰ ਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

ਪਹਟਆਲਾ ਮੰ ਡਲ
1H ਦੀ ਝਿੰ ਗੜਾ ਕਲਾ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਝਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਝਲਮ: ਦਫਤਰ ਸਹਾਇਕ ਰਝਿਸਟਰਾਰ, ਸ$ਸ ਖਰੜ ਝਿਲਾ
ਮੋਹਾਲੀ, ਹਵੱ ਂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਪਹਟਆਲਾ ਿੀ ਪ੍ਰਾਨਗੀ ਿੇਠ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ।
ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਹਸਰਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕੇ ਂੰ ਗੇ ਸਮਾਜ ਿੀ ਹਸ੍ਰਜਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰ ਰੀ ਪ੍ੇਹਰਆ ਹਗਆ, ਇਸ ਿੋਰਾਨ ਹਕਸਾਨ
ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਇਫਕੋ ਵੱ ਲੋ ਹਵਕੱ ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਿੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ,ਖਾਿਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਿਾਰਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

2. ਲੰਗ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਝਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਫਤਰ ਸਹਾਇਕ ਰਝਿਸਟਰਾਰ ਪਝਟਆਲਾ, ਝਿਲਾ ਪਝਟਆਲਾ ਹਵਖੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਾਜਰ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਇਫਕੋ ਿੇ ਅਹਰਕਾਰੀਆਂ ਿੀ ਟੀਮ ਿੁਆਰਾ ਨੈਨੋ ਖਾਿ ਿੇ ਲਾਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸ ਿੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਹਸਰਾਤਾ ਿਾ ਅਰਥ ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

3 ਦੀ ਸੁਤਰਾਾਾ MPCASS LTD ਸੁਤਰਾਾਾ , ਸਹਾਇਕ ਰਝਿਸਟਰਾਰ ਸਝਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਪਾਤੜਾ ,(ਹਜਲ੍ਾ ਪਹਟਆਲਾ) ਹਵਖੇ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਬਰਾਾਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਸਤ ਹਸਰਾਤਾ ਬਾਰੇ ਿਹਸਆ ਹਗਆ। ਸੁਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ
ਖਾਿ ਿੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ , ਸਭਾਵਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਟਾਈਜ (Digitization), ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱ ਲੋ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਿੇ ਪ੍ੋਡਕਟਸ ਆਹਿ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ

4 ਿੀ ਗਾਜੇਵਾਸ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ:ਸਿਾਇਕ ਰਹਜਸਟਰਾਰ, ਸ/ਸ ਸਮਾਣਾ ਹਵਂ ਹਵਸਵ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਈਆ ਹਗਆ ।ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਵਭਾਗ ਤੋ ਵੱ ਰ ਤੋ ਵੱ ਰ ਹਕਵੇ ਫਾਇਿਾ ਹਲਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੱ ਲ ਰੁਸਨੀ ਪਾਈ ।ਇਸ ਿੇ ਨਾਲ ਿੀ
ਹਕਸਾਨ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਾ ਹਰਆਨ ਰੱ ਖਿੇ ਿੋਏ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਹਿਤੇ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋ ਆਪਣੇ
ਪ੍ੋਡਕਟਸ ਿੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਕੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਡਕਟਸ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤੀ ਗਈ।

5 ਘਨੌਰ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ: ਸਿਾਇਕ ਰਹਜਸਟਰਾਰ, ਸ/ਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਜਲਾ ਪਹਟਆਲਾ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਅਿਾਹਰਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾ ਵੱ ਲੋ ਹਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਹਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਿਾਰਥਾ ਬਾਰੇ
ਸੂਹਂਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਿਾਜਰ ਆਏ ਮੈਬਰਾ ਵੱ ਲੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਬੰ ਰੀ ਆਪਣੇ ਹਵਂਾਰ ਸਾਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

6. ਿੀ ਸਹਿਣਾ ਬਿੁੰ ਮਤਵੀ ਸਭਾ ਤਪਾ, ਸਿਾਇਕ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਤਪਾ ਹਜਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਹਗਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਹਸਰਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਆ ਰਿੀ ਮੁਸਕਲਾ ਬਾਰੇ ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

7 ਿੀ ਮੋੜ ਬਿੁੰ ਮਤਵੀ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ , ਸਿਾਇਕ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਜਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਹਸਰਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਆ ਰਿੀ ਮੁਸਕਲਾ ਬਾਰੇ ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

8 ਿੀ ਜੱ ਸੜ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ , ਸ.ਰ. ਲੁਰਹਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਹਜਲਾ

ਲੁਰਹਆਣਾ ਹਵਖ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਮੈਬਰਾ ਨਾਲ ਖਾਿ ਪਾਲੀਸੀ , ਸਭਾਵਾ ਿੇ ਖਾਿ ਿੀ ਐਕਨਾਲੇ ਜਮੈਟ ਸੰ ਬਰੀ, ਸਭਾਵਾ
ਿੀ ਹਰਕਰੀ ਸਬੰ ਰੀ ਆਹਿ ਿੋਰ ਮੁਹਿਆ ਿੇ ਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ

9 ਿੀਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ ਲੁਹਰਆਣਾ ਪੱ ਛਮੀ, ਹਜਲਾ ਲੁਹਰਆਣਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਹਿਵਸ ਮਨਾਈਆ ਹਗਆ। ਇਸ ਿੋਰਾਨ ਹਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਿੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾ ਿੀ ਖਾਿ ਿੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ,ਆਨ ਫੰ ਡ ਸਭਾਿਾ ਿੇ
3 ਪ੍ਤੀਸਤ ਹਵਆਜ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਸਮੇ ਹਸਰ ਨਾ ਿੋਣ ਬਾਰੇ , ਇੰ ਮਲਾਈ ਲੈ ਸ ਸਭਾਵਾ ਬਾਰੇ, ਸਭਾਵਾ ਨੂੰ ਹਡਜੀਟਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਿੋਈਆ

10 ਿੀਬੀਜਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ , ਸ.ਰ. ਖੰ ਨਾ , ਹਜਲਾ ਲੁਹਰਆਣਾ ਹਵਖੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਿੋਰਾਨ ਿਾਜਰ ਆਏ ਮੈਬਰਾ ਨਾਲ , ਸਭਾਵਾ ਿੀ ਖਾਿ ਿੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ, ਸਭਾਵਾ ਨੂੰ ਹਡਜੀਟਲ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ , ਸਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਰੀ ਪਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਿੋਈਆ ।

11 ਿੀ ਓਟਾਲਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ, ਸ.ਰ. ਸਮਰਾਲਾ , ਲੁਹਰਆਣਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵਂ ਮੈਬਰਾ ਨਾਲ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਨਾਲ ਬੀ ਕੰ ਪੋਨੈਟ ਿੀ ਿਵਾਇਆ ਿੇਣ ਬਾਰੇ, ਸਭਾਿਾ ਿੀਆ ਹਰਕਵਰੀ
ਸਬੰ ਰੀ

,
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।

12 ਿੀ ਰਾਮਪੁਰ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ , ਸ.ਰ. ਪਾਇਲ ਲੁਹਰਆਣਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵਂ ਮੈਬਰਾ ਨਾਲ ਖਾਿ ਸਬੰ ਰੀ , ਪੀ.ਓ.ਐਸ ਮਸੀਨਾ ਬਾਰੇ , ਲੈ ਡ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ
ਿੋਈਆ ।

13 ਿੀਜੰ ਡੀ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ, ਸ.ਰ ਜਗਰਾੳ, ਲੁਹਰਆਣਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵਂ ਮੈਬਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਸਰਾਤ ਖਾਿ ਸਬੰ ਰੀ , ਪੀ.ਓ.ਐਸ ਮਸੀਨਾ ਬਾਰੇ , ਲੈ ਡ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਹਵਂਾਰ
ਵਟਾਿਰਾ ਿੋਈਆ ।

14 ਿੀਰਾਜਗੜ੍ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ , ਸ.ਰ. ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਹਰਆਣਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵੱ ਂ ਸਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ ਬੰ ਿ ਪਏ ਡੀਜਲ ਪੰ ਪ ਸਬੰ ਰੀ,ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਵੱ ਲੋ ਖਾਿ ਿੀ
ਮਾਤਰਾ ਇਡੈਟ ਨਾਲੋ ਘੱ ਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਰੀ ਵਹਂਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੈ ਡ ਸੇਲ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਸਬੰ ਰੀ ਹਵੱ ਂਾਰ ਕੀਤਾ ।

15 ਿੀ ਰਾਣੀਮਾਜਰਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ: ਸ.ਰ. ਡੇਰਾਬੱ ਸੀ ਹਜਲ੍ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਹਵੱ ਂ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵੱ ਂ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਹਟਵ ਐਕਟ 1961, ਰੂਲ 1961 ਬਾਰੇ
ਸਰਕਾਰ ਿੀਆ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਆਰਹਥਕ ਸਹਕਮਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱ ਰ ਤੋ ਵੱ ਰ ਹਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਬੰ ਰੀ
ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ।

16. ਿੀ ਸੋਿਾਣਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ: ਸੋਿਾਣਾ, ਸ.ਰ. ਮੋਿਾਲੀ , ਹਜਲ੍ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਹਵੱ ਂ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵੱ ਂ ਹਕਸਾਨ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਇਫਕੋ ਵੱ ਲੋ ਹਵਕੱ ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਿੇ
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ,ਖਾਿਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਿਾਰਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਵੱ ਰ ਤੋ ਵੱ ਰ ਹਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਬੰ ਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

17. ਿੀ ਸੰ ਘੋਲ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ:, ਸ.ਰ.ਖਮਾਣੋ ਹਜਲ੍ਾ ਸ੍ੀ ਫਹਤਿਗੜ੍ ਸਾਹਿਬ ਹਵਂ ਮਨਾਇਆ
ਹਗਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਿੋਰਾਨ ਹਕਸਾਨ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਇਫਕੋ ਵੱ ਲੋ ਵੇਂੇ ਜਾਿੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ,ਖਾਿਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਿਾਰਥਾ
ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬਰਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਆਪ੍ੇਹਟਵ ਬੈਕ ਵੱ ਲੋ ਘੱ ਟ ਹਵਆਜ ਿਰਾ ਤੇ ਕਰੇਹਡਟ ਸਕੀਮਾ
ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ।

18. ਿੀ ਖਹਨਆਣ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ ਸ.ਰ. ਅਮਲੋ ਿ ਫਹਤਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਹਵਂ

ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਹਵਂ ਹਕਸਾਨ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ , ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ
ਹਸਰਾਤ , ਮਾਰਕਫੁ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਿੇ ਸਮਾਨਾ ਬਾਰੇ ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

19. ਿੀ ਘੁਮੰਡਗੜ੍ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਹਵਸ ਸਭਾ ਹਲਮ:ਘੁਮੰਡਗੜ੍, ਸ.ਰ. p;h gmkDk, ਫਹਤਿਗੜ
ਸਾਹਿਬ ਹਵਂ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵਂ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ ਅਤੇ
ਸਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ ਵੱ ਰ ਤੋ ਵੱ ਰ ਮੈਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਸਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਸੰ ਿਾ ਿੀ ਵੱ ਰ ਤੋ ਵੱ ਰ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਿੂਲਤਾ ਿੇਣ ਬਾਰੇ ਿੱ ਹਸਆ

20. ਿੀ ਸਿੇੜੀ MPCASS Itd, ਸ.ਰ ਸ਼੍ੀ ਂਮਕੌ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜਲਾ ਰੋਪੜ ਹਵਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ
ਹਵੱ ਂ ਸਮੂਹਲਅਤ ਕੀਤੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ . ਖਾਿ ਸਬੰ ਰੀ, ਹਕ ਸਭਾਵਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਟਾਈਜ (Digitization) ਕਰਨ ਸਬੰ ਰੀ ਸਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ
ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਿੇ ਪ੍ੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਰਲੈ ਕਸ ਕਰਨ ਸਬੰ ਰੀ ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ

21. ਿੀ ਗਰੇਵਾਲ MPCASS Itd,ਸ.ਰ. ਰੋਪੜ,ਹਜਨਾ ਰੋਪੜ ਹਵਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵੱ ਂ
ਸਮੂਹਲਅਤ ਕੀਤੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਵੱ ਲੋ ਆਏ ਅਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹਵੱ ਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀ
ਖਾਿ ਅਤੇ ਿਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ, ਇਿਨਾ ਿੀ ਸਿੀ ਵਰਤੋ ਿਾ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ
ਹਗਆ।

22 ਿੀ ਹਸੰ ਬਲ ਮਾਜਰਾ MPCASS Itd, ਸ਼੍ੀ ਅਨੰਿਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜਲਾ ਰੋਪੜ ਹਵਖੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸ
ਸਮਾਰੋਿ ਹਵਂ ਿਾਜਰ ਆਏ ਮੈਬਰਾ ਨਾਲ ਖਾਿ ਸਬੰ ਰੀ, ਸਭਾਵਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਟਾਈਜ (Digitization) ਕਰਨ ਬਾਰੇ, . ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ
ਲੈ ਡ ਸੇਲ ਿੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਭਾਵਾ ਤੋ NOC ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਿੋਈਆ ।

ਜਲੰਰਰ ਮੰ ਡਲ
1. ਿੀ ਂੀਮਾ ਕਲਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ: ਂੀਮਾ ਕਲਾ, ਸ.ਰ.

ਹਫਲੋ ਰ ਹਜਲਾ ਜਲੰਰਰ ਹਵਂ International Day of

Cooperatives ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਿੁਆਰਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਂਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਸਕੀਮਾ ਬਾਰੇ ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ। ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਸੰ ਰਾਤਾ ਬਾਰੇ ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ

2. ਿੀ ਬਾਗੋਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿ. ਸਭਾ ਸ.ਰ. (ਿੁਹਸ਼ਆਰਪੁਰ) ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ 2022 ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ
ਹਗਆ। ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਂਲਾਇਅਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਕੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿੱ ਹਸਆ
ਹਗਆ ਹਕ ਸਮਾਜ ਿੇ ਹਵਕਾਸ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਿਾ ਹਿੱ ਤੇ ਯੋਗਿਾਨ ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ

3. ਿੀ ਲਾਬੜਾ ਕਾਗੜੀ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਸ.ਰ ਅਤੇ ਹਜਲਾ ਿੁਹਸਆਰਪੂਰ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆ ਮਜਬੂਤੀ ਿੇਣ ਸਬੰ ਰੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ
ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ ਸੰ ਬਰੀ ਹਵਂਾਰ ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ।

4 ਿੀ ਸੰ ਮੀਪੁਰ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ, ਸ:ਰ:ਜਲੰਰਰ^2 ,ਹਜਲਾ ਜਲੰਰਰ ਹਵਖੇ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ
ਹਵੱ ਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਂਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਕੀਮਾ ਬਾਰੇ, Role of Cooperative to enhance income of
Farmers, Promotion of Cooperatives Distribution Societies, Creation and Promotion of Cooperatives
Distribution Societies, Computerisation of Cooperatives,Skill enhancement for Self Help Group,Crop
Diversification,Tree Plantation, Pollution Free Environment, Stubble,ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਸੰ ਰਾਤਾ ਬਾਰੇ ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ।

5. ਿੀ ਭੋਆ ਕੋਆਪ੍ੇਹਟਵ ਸਭਾ, ਸ. ਰ ਹਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵੱ ਂ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ।ਹਜਸ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਿੀਆਂ ਗਤੀਹਵਰੀਆਂ, ਢਾਂੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇ
ਉਿੇਸ਼ ਸਬੰ ਰੀ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਹਵਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਿੱ ਹਸਆ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਹਿੱ ਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ
ਸ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਹਰਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਰੁੱ ਖ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।

6. ਡੀ.ਸੀ ਕੰ ਮਪਲੈ ਕਸ, ਸ.ਰ. ਪਠਾਨਕੋਟ, . ਹਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵੱ ਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ
ਿੀਆਂ ਗਤੀਹਵਰੀਆਂ, ਢਾਂੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਸਬੰ ਰੀ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਹਵਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਿੱ ਹਸਆ ।ਇਸ ਿੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨਾ ਵਲੋ ਇਿ
ਵੀ ਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਮਿਿ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ ਪਰਾਲੀ ਿੀ ਰੰ ਹਿਿ ਖੁੰ ਿ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ
ਹਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸੰ ਿ ਉਪਲਬਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਿੇ ਿਨ ਹਜਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਿੂਸ਼ਤ ਿੋਣ ਤੋ ਬਂੀਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ।

7. ਿੀ ਬਟਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰ ਡ ਹਮੱ ਲ ਹਲਮ: ਬਟਾਲਾ, ਸ..ਰ ਗੁਰਿਾਸਪੂਰ

ਹਜਲਾ ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ

ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵੱ ਂ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਰਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਿਾਹਰਆ ਰਾਿੀ ਹਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾ/ ਸਿੂਲਤਾ ਿਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਲਈ
ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਹਗਆ

8. ਿੀ ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰ ਡ ਹਮੱ ਲ ਹਲਮ: ਪਹਨਆੜ , ਸ..ਰ ਗੁਰਿਾਸਪੂਰ ਹਜਲਾ ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵੱ ਂ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਰਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਿਾਹਰਆ ਰਾਿੀ ਹਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾ/ ਸਿੂਲਤਾ ਿਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਲਈ
ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਹਗਆ

9. ਿੀ ਕੇਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕ ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਸ..ਰ ਗੁਰਿਾਸਪੂਰ ਹਜਲਾ ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵੱ ਂ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵਲੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ
ਗਏ।

10. ਿੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਸ.ਰ. ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਜਲਾ ਗੁਰਿਾਸਪੂਰ ਹਵਖੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਕਰਮਂਾਰੀਆ ਵਲੋ ਇਸ ਸ਼ੁੱ ਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

11. ਿੀ ਕਾਿਨੂੰਵਾਨ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਸ..ਰ ਗੁਰਿਾਸਪੂਰ ਹਜਲਾ ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵੱ ਂ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵਲੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ ।

12. ਹਜਲਾ ਪੱ ਰਰ ਿਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪੈਲੇਸ, ਸ.ਰ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਜਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਵੱ ਂ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ

ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵੱ ਂ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵਲੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਿੀਆਂ ਗਤੀਹਵਰੀਆਂ ,ਢਾਂੇ,ਇਸ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਸਬੰ ਰੀ, ,ਫਸਲਾ
ਿੀ ਰਹਿੰ ਿ ਖੁੰ ਿਿ , ਸਭਾ ਹਵਂ ਮੋਜੂਿ ਸੰ ਿਾ ਰਾਿੀ ਰਰਤੀ ਹਵਂ ਮਲਂਰ ਕਰਨ,ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰ ਰਖਣ ਬਾਰੇ ਹਵਂਾਰ
ਵਟਾਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ।

13. ਿੀ ਸੁਰਹਸੰ ਘ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ: ਸੁਰਹਸੰ ਘ ਸ.ਰ ਪੱ ਟੀ ਹਜਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਹਿਵਸ ਮਲਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵੱ ਂ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਿੀ ਰਹਿੰ ਿ ਖੂੰ ਿਿ ਨੂੰ ਸਭਾ ਹਵਂ ਮੋਜੂਿ ਸੰ ਿਾ ਰਾਿੀ ਰਰਤੀ
ਹਵਂ ਮਲਂਰ ਕਰਨ ਸਬੰ ਰੀ ਿਹਸਆ ਹਗਆ,।ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਖ ਵਖ ਤਰਾ ਿੇ ਬੂਟੇ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਿਨਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੱ ਰਰ ਤੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

14. ਿੀ ਸੁਲਤਾਨਹਵੰ ਡ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਹਲਮ ਹਜਲਾ ਅੰ ਹਮਤਸਰ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਲਾਇਆ
ਹਗਆ ।ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿੇ ਮੁੱ ਖ ਉਿੇਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ। ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾ ਪਾਸ ਉਪਲਬਰ
ਖੇਤੀ ਸੰ ਿਾ ਿੀ ਵੱ ਰ ਤੋ ਵੱ ਰ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਿ ਿੀ ਸਿੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਿੀ ਸਿੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਿੂਸ਼ਣ ਿੀ ਸਮੱ ਹਸਆ ਤੋ ਹਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ
ਹਵੱ ਂ ‘ਿੀ ਜਾਹਗਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ. ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਕਾਲੋ ਨੀ ਅੰ ਮ੍ਹਤਸਰ ਿੇ ਮੰ ਿ ਬੁੱ ਰੀ ਬੱ ਂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਹਆ ਅਤੇ
ਮੰ ਿ ਬੁੱ ਰੀ ਬੱ ਹਂਆ ਨੂੰ ਉਿਨਾ ਿੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋ ਿੀਆਂ ਂੀਜਾ ਅਤੇ ਹਖਡੋਣੇ ਆਿੀ ਵੰ ਡੇ ਗਏ।

15. ਿੀ ਮਾਹਿਲ ਗਹਿਲਾ ਬਿੁ ਮੰ ਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹਲਮ: ਮਾਹਿਲ ਗਹਿਲਾ ਤਹਿ:ਬੰ ਗਾ ਹਜਲਾ:ਸ਼ਿੀਿ ਭਗਤ ਹਸੰ ਘ ਨਗਰ
ਹਵੱ ਂ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਸ ਹਵੱ ਂ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਮੂਿ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰ ਿ, ਟ੍ੈਕਟਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਮੂਿ ਿੇ ਖ੍ੀਿ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ, ਜਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਤੋ ਸਸਤੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ । ਫਜੂਲ ਖ਼ਰਂੇ ਘਟਾ ਕੇ ਹਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਿਨ ਵਰਾਉਣ
ਇਸ ਸਬੰ ਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

16. ਿੀ ਅਠੋਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਸ.ਰ ਫਗਵਾੜਾ,ਹਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਿੀਆਂ ਗਤੀਹਵਰੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ।ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਿੀਆਂ ਫਸ਼ਲਾ ਿੀ ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਹਵਭਣਤਾ ਅਪਨਾਉਣ
ਲਈ ਪ੍ੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਿੂਸ਼ਤ ਿੋਣ ਤੋ ਬਂਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਿਾਨ ਹਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਿੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਿਰਾ ਵੱ ਲੋ ਹਮੱ ਟੀ ਿੀ
ਪਰਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿੀ ਲੌ ੜੀਿੇ ਤੱ ਥ ਫਸਲਾ ਹਵੱ ਂ ਪਾਉਣ ਿੀ ਸਲਾਿ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ।ਇਫਕੋ ਿੇ ਿਾਜਰ ਆੲ ਹਾਨੁਮਾਇੰ ਿੇ ਵੱ ਲੋ
ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਕਾਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ।

17. ਿੀ ਭਾਣੋਲੰਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ,ਹਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ.ਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਹਗਆ । ਬੈਕ ਵੱ ਲੋ ਿਾਜਰ

ਆਏ ਨੁਮਾਇੰ ਿੇ ਵੱ ਲੋ ਬੈਕ ਿੀਆ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ

ਗਈ।ਹਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਿਵਾਇਆ ਘੱ ਟ ਤੋ ਘੱ ਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਿਰਾ ਵੱ ਲੋ ਹਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਹਮੱ ਟੀ ਿੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿੀ ਲੌ ੜੀਿੇ ਤੱ ਥ ਫਸਲਾ ਹਵੱ ਂ ਪਾਉਣ ਿੀ ਸਲਾਿ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ।ਇਫਕੋ ਿੇ ਿਾਜਰ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰ ਿੇ
ਵੱ ਲੋ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਕਾਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ।

18. ਿੀ ਭੁਲੱਥ ਮਾਰਕੇਹਟੰ ਗ ਸਭਾ,ਸ.ਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ
ਉਿਨਾ ਿੇ ਅਹਰਕਾਰਾ ਅਤੇ ਕਰਤਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਆ ਹਗਆ। ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਿੂਸ਼ਤ
ਿੋਣ ਤੋ ਬਂਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਿਾਨ ਹਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਿੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਿਾਜਰ ਆਏ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਹਵੱ ਂ ਮਜੂਿ ਆਰੂਹਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰ ਿਾ ਰਾਿੀ ਫਸਲਾ ਿੀ ਰਹਿੰ ਿ ਖੂਿ ਨੂ ਜਮੀਨ ਹਵੱ ਂ ਿੀ ਜਜਬ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਿੀ
ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।

ਝਫਰੋਿਪੂਰ ਮੰ ਡਲ
1 ਦੀ ਝਭੰ ਡਰ ਖੁਰਦ ਐਮ.ਪ.ਸ. ਐਸ ਸ.ਰ. ਧਰਮਕੋਟ ਝਿਲਾ ਮੋਗਾ

ਝਵੱ ਚ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਝਿਸਟਰਾਰ, ਸਝਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ,

ਝਫਰੋਜਪੁਰ ਮੰ ਡਲ ਦੀ ਪ੍ਧਾਾਗੀ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਝਹਕਾਰਤਾ ਝਦਵਸ ਮਾਾਇਆ ਝਗਆ ।ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਕਾ, ਮੈਬਰਾ
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਾੂੰ ਸਝਹਕਾਰੀ ਝਸਧਾਤਾ ਾੂੰ ਅਪਾਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸਝਹਕਾਰਤਾ ਲਝਹਰ ਾੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਝਿਕ
ਭਲਾਈ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਲਈ ਪ੍ੇਝਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਾ੍ਾ ਾੇ ਝਕਸਾਾਾ ਾੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱ ਕਰ ਤੋ ਝਾਜਾਤ ਪਾਉਾ, ਫਸਲਾ ਦੀ
ਰਝਹੰ ਦਖੂੰੑ ਹਦ ਾੂੰ ਅੱ ਗ ਲਾਉਾ ਤੋ ਗੁਰੇਜ ਕਰਾ, ਵਾਤਾਵਰਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਾੀ ਬਚਾਉਾ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ
ਰਸਾਇਝਾਕ ਖਾਦਾ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ ਸੰ ਿਮ ਾਾਲ ਕਰਾ, ਿੈਝਵਕ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਪ੍ਮਾਝਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾ
ਦੀਆਂ ਝਕਸਮਾ ਦੀ ਹੀ ਝਬਿਾਈ ਕਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

2. ਿੀ ਂੱ ਠੇਵਾਲਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹਲਮ: ਂੱ ਠੇਵਾਲਾ , ਸਿਾਇਕ ਰਹਜਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ,
ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਹਜਲਾ ਬਹਠੰਡਾ ਹਵਖੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਸਧਿਕਾਰਤਾ

ਧਵਭਾਗ ਦੀ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤੋ ਧਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਿੀ ਧਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਵਲੋ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੋਏ 150 ਤੋ ਵੱਿ
ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ੳਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ
ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲਫ ਿੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਰਆ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

3. ਦੀ ਕੋਠਾਗੁ ਰੂ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਧਕਾਰੀ ਸਭਾ ਧਲਮ ਕੋਠਾਗੁ ਰੂ ਬਧਠੰ ਡਾ ਸਿਾਇਕ ਰਜਧਸਟਰਾਰ, ਸਿਧਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ,
ਫੂਲ ਧਵਖੇ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਿਾਜਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਲਧਿਰ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਇਆ ਧਗਆ ਤੇ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ
ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਧਸਿਾਤਾ ਅਤੇ ਧਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਧਗਆ ।

4. ਦੀ ਬਾਂਡੀ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਾਂਡੀ ,ਸਿਾਇਕ ਰਜਧਸਟਰਾਰ, ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਬਧਠੰ ਡਾ ਧਵਖੇ
ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ । ਮੌਕੇ ਤੇ ਿਾਜਰ ਸਭਾ ਿੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਸਬੰ ਰੀ ਜਾਣੂ

ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾ ਿੇ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪ੍ੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਫਕੋ ਵੱ ਲੋ ਆਪਣਾ
ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹਗਆ ਤੇ ਉਿਨਾ ਵਲੋ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ ।

5. ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਧਲਮ: ਮੁਕਤਸਰ,ਦਫਤਰ ਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ, ਸ੍ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਧਿਬ, ਧਜਲ੍ ਾ
ਸ੍ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਧਿਬ ਧਵਖੇ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ । ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਧਵੰਚ ਸਧਿਕਾਰੀ ਬੈਕ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਇਫਕੋ
ਆਧਦ ਵਲੋ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਅਤੇ ਫਰਜਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ
ਧਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਿੀ ਧਕਸਾਨ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ
ਨੂ ੂੂੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਧਵੱਚ ਮੋਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਰਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ।

6. ਦੀ ਲਾਲਬਾਈ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਧਲਮ ਦਫਤਰ ਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ, ਸ.ਸ ਮਲੋ ਟ ਧਜਲ੍ ਾ ਸ੍ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਧਿਬ
ਧਵਖੇ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ ।ਕੋਅਪ੍ੇਧਟਵ ਮੂਵਮੈਟ ਨੂੰ ਿੋਰ ਵਧਿਆ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ਸਭਾਵਾਂ ਧਵੱਚ ਲੋ ੜ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਵੇ ਕੰਮ ਧਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਿੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰਾ ਅਤੇ ਫਰਜਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਿੀ ਧਕਸਾਨ
ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਧਵੱਚ ਮੋਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਧਰਤ ਕੀਤਾ
ਧਗਆ।

7. ਦੀ ਧਨਊ ਧਗੱਦੜਬਾਿਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਧਲਮ: ਦਫਤਰ ਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ, ਸ. ਸ ਧਗੱਦੜਬਾਿਾ, ਧਜਲ੍ ਾ ਸ੍ੀ
ਮੁਕਤਸਰ ਧਵੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੋਰਾਨ ਕੋਆਪ੍ੇਧਟਵ ਮੂਵਮੈਟ ਨੂੰ ਿੋਰ ਵਧਿਆ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ਸਭਾਵਾਂ ਧਵੱਚ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਵੇ
ਕੰਮ ਧਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਿੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾ
ਅਤੇ ਫਰਜਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਿੀ ਧਕਸਾਨ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਧਵੱਚ ਮੋਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਰਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ।

8. ਦੀ ਮਧਿਣਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਧਲਮ: ਮਧਿਣਾ ਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ, ਸ.ਸ. ਮੋਗਾ ਧਜਲ੍ ਾ ਮੋਗਾ
ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਧਲਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ
ਧਵੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਿੇਵੰਦ ਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਧਵੱਚੋ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਵੱਚ ਫਸਲੀ ਧਵੰਭਨਤਾ ਧਲਆਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਧਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂ ੰ ਘੇ
ਿੁੰਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸਤ ਿੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਧਿੰਦ ਖੂਧਿੰਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਧਵੱਚ ਿੀ ਖਾਦ
ਦੇ ਰੂਪ ਧਵੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਿੱਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂ ਨੀਵਰਧਸਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕਰਨ
ਸਬੰਿੀ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ।

9. ਦੀ ਬੁੱਿ ਧਸੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਧਲਮ: ਬੁੱਿ ਧਸੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ, ਸ-ਸ
ਬਾਘਾਪੁਾਰਾਣਾ ਧਜਲਾ ਮੋਗਾ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ।ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਧਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਧਵੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ
ਲਾਿੇਵੰਦ ਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਧਵੱਚੋ ਸੰਦਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਵੱਚ ਫਸਲੀ ਧਵਭਨਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਧਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂ ੰ ਘੇ ਿੁੰਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ
ਦੇ ਿੱਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂ ਨੀਵਰਧਸਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ
ਧਗਆ।

10. ਦੀ ਪੱਤੋ ਿੀਰਾ ਧਸੰਘ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਧਲਮ: ਪੱਤੋ ਿੀਰਾ ਧਸੰਘ ਦਫਤਰ ਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ,
ਸ-ਸ. ਧਨਿਾਲ ਧਸੰਘ ਵਾਲਾ ਧਜਲ੍ ਾ ਮੋਗਾ ਧਵਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ। ਇਸ ਧਵੱਚ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਧਲਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਧਵੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਿੇਵੰਦ ਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਿੀ
ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਧਵੱਚੋ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਧਵੱਚ ਫਸਲੀ ਧਵਭਨਤਾ ਧਲਆਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਧਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂ ੰ ਘੇ ਿੁੰਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਨੂੰ ਦੂਸਤ ਿੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਧਿੰਦ ਖੂਿੰਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਧਵੱਚ ਿੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਧਵੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਿੱਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂ ਨੀਵਰਧਸਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ।

11. ਦੀ ਸੀਤੋ ਗੁ ੰਨੋ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਿਧਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਧਲਮ ਐਟ ਖੈਰਪੁਰ। ਸ.ਸ ਅਬੋਿਰ , ਧਜਲਾ ਫਾਧਜਲਕਾ ਧਵੱਚ
ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ ਇਸ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾ ਪਾਸੋ ਘੱਅ ਰੇਟ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ
ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਵੀ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ।

12. ਦੀ ਧਢੰਪਾਵਾਲੀ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਧਲਮ ਸ-ਸ ਫਾਧਜਲਕਾ ਧਜਲਾ , ਫਾਧਜਲਕਾ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ। ਧਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧਵੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਧਚਤ ਵਰਤੋ, ਧਮੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ
ਜੈਵਧਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਧਵੱਚ ਘੁ ੱਲਣਸ਼ੀਲ ਉਰਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ।

13. ਦੀ ਚੱਕ ਵੈਰੋ ਕੇ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਧਲਮ ਸ.ਰ ਜਲਾਲਾਬਾਅਦ ਧਜਲਾ ਫਾਧਜਲਕਾ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ
ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ।ਇਸ ਧਵੱਚ ਮਧਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਿ ਤੋ ਵੱਿ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ
ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਧਵੱਚ ਿਾਜਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਧਦੱਤੀ ਗਈ।

14. ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਪੁਰਾ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਦਫਤਰ ਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਧਜਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ
ਧਦਵਸ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦਧਆਂ ਵੱਲੋ ਿਾਜਰ ਆਏ ਧਕਸਾਨ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਿੋਰ
ਜਰੂਰੀ ਐਗਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਧਆ ਧਗਆ। ਿਾਜਰ ਆਏ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਤਧਿਾਸ ਅਤੇ ਭਧਵੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਧਸਆ
ਧਗਆ ।
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ਿੀ ਕੋਠੇ ਸੈਣੀਆਂ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਿਫਤਰ ਸਿਾਇਕ ਰਹਜਸਟਰਾਰ, ਸ$ਸH ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਧਵੱਚ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਧਕ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਿਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਧਜਕ ਅਤੇ ਆਰਧਿਕ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਧਨਭਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ
ਅਤੇ ਅੰਤ ਧਵੱਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਦਾ ਸਬੰਿ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਮਧਿਕਮੇ ਨਾਲ ਿੋਣ ਸਬੰਿੀ ਦੱਸਦੇ ਿੋਏ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

16. ਦੀ ਪਬਧਲਕ ਰੋਮਾਣਾ ਅਜੀਤ ਧਸੰਘ , ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸ.ਰ. ਜੈਤੋ ਧਜਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ
। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਦਧਸਆ ਧਗਆ ਧਕ ਸਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਿਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਧਜਕ ਅਤੇ ਆਰਧਿਕ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਧਨਭਾ
ਰਿੀਆਂ । ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਵੱਚ ਧਵਕਾਸ ਦੀ ਬਿੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਨ।

17. ਦੀ ਸੈਦੇ ਕੇ ਰਾਵੇਲਾ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ ਸ.ਰ. ਧਫਰਜੋਪੂਰ ਧਜਲਾ ਧਫਰੋਜਪੂਰ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ
।ਇਸ ਧਵੱਚ ਮਧਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਿ ਤੋ ਵੱਿ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ
ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ।ਇਸ
ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ਧਵੱਚ ਿਾਜਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ।

18. ਦੀ ਿਾਮਦ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ ਸ.ਰ. ਗੁ ਰੂ ਿਰਸਿਾਏ . ਧਜਲਾ ਧਫਰੋਜਪੂਰ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ
।ਇਸ ਧਵੱਚ ਧਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਿਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਕਿਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਵੱਿ ਤੋ ਵੱਿ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਿਕਾਰਤਾ
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ੇਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ।

19. ਦੀ ਖੋਲਾ ਦਲ ਧਸੰਘ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਸ.ਰ. ਧਜਰਾ , ਧਜਲਾ ਧਫਰੋਜਪੂਰ ਸਮਾਗਮ ਦੋਰਾਨ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਲਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੇ ਇਧਤਿਾਸ ਤੌ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਧਮਕਾ ਸਬੰਿੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ । ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਧਵੱਚ ਆਏ ਧਕਸਾਂਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਧਸਿਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਧਦੱਤੀ ਗਈ।ਧਕਸਾਂਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਧਵੱਚ ਆ ਰਿੀਆ ਮੁਸ਼ਧਕਲਾ ।

20. ਦੀ ਰੱਲਾ ਐਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਸਭਾ ਸਿਾਇਕ ਰਧਜਸਟਰਾਰ, ਸ. ਸ. ਮਾਨਸਾ ਧਜਲਾ ਮਾਨਸਾ ਧਵੱਚ 100ਵਾਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਧਿਕਾਰੀ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ । ਇਸ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰੀ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਤੇ
ਧਵਆਜ ਸੰਬਿੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ ।

21. ਦੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਐਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਐਸ, ਸਭਾ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਧਜਲਾ ਮਾਨਸਾ ਧਵੱਚ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਦਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਧਗਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕ ਬ੍ਾਂਚ ਵਰ੍ੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ। ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼
ਔਕੜਾਂ ਤੋ ਸਧਿਕਾਰਤਾ ਧਵਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਧਗਆ ।

22. ਿੀ ਝੁਨੀਰ ਬਿੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਸ.ਰ. ਸਰਿੂਲਗੜ੍ ,ਹਜਲਾ ਮਾਨਸਾ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ

ਹਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹਗਆ । ਇਸ ਹਵੱ ਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਿੇ
ਨਾਲ ਇਫਕੋ ਖਾਿਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਉਤਪਾਿਾ ਿੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱ ਤੀ।

