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ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇੱ ਕ ਜ਼ਨਿੇਕਲ੍ਾ ਉਪਰਾਲ੍ਾ:
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਨਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ ੱ ਤਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲ੍ਗਾਈ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲ੍ੋ ਖੇਤੀ ਜ਼ ੱ ਤਰਕਲ੍ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੇਕਲ੍ੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ 31 ਿਈ,2020 ( ) ਅੱ ਜ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੀ ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ, ਆਈ ਏ ਐਸ, ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਖੇ ਪਹੁੰ

ਕੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ ੱ ਤਰਕਲ੍ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਹ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਿਾ. ਹਰਨੇ ਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੋਿੇ, ਿੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ,

ਫਰੀਦਕੋਟ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਿੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਨਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ੍,
ਖੇਤੀ ਿੰ ਨ ਸੁਿੰਨਤਾ ਨੰ ਪਰਫਜ਼ੁੱ ਲ੍ਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੱ ਤਰ ਕੀਜ਼ੜਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਿੱ ਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਨੇ ਲ੍ੈ ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਜ਼ਦ
ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲ੍ੋੜੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਸਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿੱ

ਿਰਤੀਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਲ੍ੋੜੀਆਂ ਜਜ਼ਹਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰ ਦਲ੍ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰ ਬ ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ''ਪਿਣ ਗੁਰ ਪਾਣੀ
ਜ਼ਪਤਾ, ਿਾਤਾ ਧਰਤ ਿਹੱ ਤ'' ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੰ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿੱ

ਬਹੁਤ ਖਬਸਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਫਸਲ੍ੀ ਜ਼ਿਜ਼ਭੰ ਨਤਾ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ

ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਨਰਿੇ, ਿੱ ਕੀ ਅਤੇ ਤੇਲ੍ ਬੀਜ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਤਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੱ

ਸ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਰਰੀ ਅਤੇ ਲ੍ਘ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਲ੍ੱਛਣਾਂ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜ਼ ੱ ਤਰ ਿੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿੱ

ਸ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰ ਲ੍ਾਹੇਿੰਦ ਧੰ ਦਾ ਬਣਾਊਣ ਲ੍ਈ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਦੇ ਿੱ ਖੀ

ਪਾਲ੍ਣ, ਫਲ੍ਦਾਰ ਬਜ਼ਟਆਂ ਦੀ ਿੁਕੰਿਲ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜ਼ ੱ ਤਰ ਿੀ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਘਰੇਲ੍
ਬਗੀ ੀ ਜ਼ਿੱ

ਜਜ਼ਹਰ ਿੁਕਤ ਸਬਜੀਆਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਜ਼ ੱ ਤਰ ਿੀ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਖੱ

ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਗੁਰਆਂ ਪੀਰਾਂ

ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੰ ਬ ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਿੀ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੰ ਦ ਨੰ ਜ਼ਿੱ ਟੀ ਜ਼ਿੱ
ਜ਼ਿਲ੍ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੀ ਨਿੀਨਤਿ ਿਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿੱ

ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ ੱ ਤਰਕਲ੍ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਦੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੰ ਲ੍ਾਹੇਿੰਦ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾ. ਅਜ਼ਿਜ਼ਨੰਦਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਾ. ਜਗਸੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ,
ਿਾ. ਰਣਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਾ. ਰਿਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਾ. ਜ਼ਪੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਾ. ਅਿਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਿ, ਿਾ. ਗੁਜ਼ਰੰ ਦਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਇੰ ਜ: ਹਰ ਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਾ. ਕੁਲ੍ਦੀਪ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸੰ ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸਿਹ ਸਟਾਫ ਹਾਿਰ ਸੀ।

