
ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੱ4 ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟ8ੀ ਫਰਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕਿੋਸ਼ਸ਼ਾਂ 

ਿਜਵE ਿਕ ਤੁਸF ਸੁਿਣਆ ਹਵੋਗੇਾ, ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟ8ੀ ਫਰਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਯਤਨ ਚਨੁNਤੀ ਭਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦ ੇਪ8ਤੀਕਰਮ ਵਜ4 ਹਨ ਜੋ  ਉਤਪਾਦਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ I 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਿਵਆਪਕ ਹIੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਵਧੱ ਤ4 ਵਧੱ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਵੋਗੇੀ I ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾ ਂਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਕ, ਪੈਕਰ 

ਅਤ ੇਕੁਝ ਗਰੁਪੱ, ਿਜਵE ਿਕ ਨNਜਵਾਨ ਗ8ੋਅਰਸ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ ਆਿਦ I  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ8ੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤ ੇਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਗੇਾ ਤਾਂ ਜੋ 

ਸੈਕਟਰ ਦ ੇਭਿਵਖੱ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕIੇ ਪ8ੋਜੈਕਟ ਿਵਚੱ ਸਾਰ ੇਫਕੈWਰਜ਼ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਜਵE ਿਕ ਲੇਬਰ, ਇੰਨXਵਸ਼ੇਨ, ਐYਸਟZਸ਼ਨ ਅਤ ੇਨਵF ਿਕਸਮਾਂ ਤਕੱ 

ਪਹੁਚੰI 

ਅਸF ਸਾਰ ੇਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕ ੇਦਰੌਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਅਿਧਐਨ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂਆਈਆਂ ਹਨI ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪ8ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਹ ਉ [ਤ ੇਿਲਜਾਣ ਦੀਆ ਂਿਨਰਤੰਰ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਿਨਰਤੰਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ 

ਇਨਵਸੈਟਮZਟ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਅਸF ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹF ਦਖੇ ਰਹ ੇਹਾਂ I  ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨ\ ਨਵF ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਹਰਕੇ ਪ8ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ 

ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ I ਮੰਤਰਾਲੇ ਨ\ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਹਸੱਾ ਲਵਗੇਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਗੇਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਟ8ੀ ਫਰਟੂ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 

ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਸ ਕਮੰ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦਣੇ ਲਈ, ਇਥੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁਪੱ ਵੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ

ਿਜਵE ਿਕ: 

• ਬੀ ਸੀ ਫਰਟੂ ਗਰਵੋਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

• ਬੀ ਸੀ ਚੈਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

• ਿਨਊ ਟ8ੀ ਫਰਟੂ ਿਡਵਲੈਪਮZਟ ਕਸ̀ਲ 

• ਸਟੀਰਾਈਲ ਇਨਸੇਕਟ ਰਲੀਸ ਪ8ੋਗਰਾਮ 

• ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਗ8ੇਪ ਕਾਉ aਸਲ / ਬੀ.ਸੀ. ਗਰਪੇਗ8ੋਅਰਸ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

• ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐaਡ ਐਗਰੀਫ਼ਡੂ ਕਨੈ\ਡਾ 



ਅਸF ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਉਤਪਾਦਕਾ ਂਲਈ ਉਨcਾਂ ਦ ੇਖੇਤਾਂ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਤ4 ਦਰੂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਈੋ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹF ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਪ8ੋਜੈਕਟ ਬੀ ਸੀ ਦ ੇ

ਟ8ੀ ਫਰਟੂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਿਵਖੱ  ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਕਾ ਂਦੀ ਰਜ਼ੋੀ-ਰਟੋੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰ ੇਹ ੈI  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ4 ਉਤਪਾਦਕਾ ਂਦ ੇ

ਫ8ੀ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤ ੇਅੰਗ8ੇਜ਼ੀ ਦਹੋਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਇੰਗੇਜਮZਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰ ੇਆਪਣ ੇਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਨI 

. ਜੇ ਤੁਸF ਕਈੋ ਸੱਦਾ ਪ8ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਅਤ ੇਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਆਫ NTFVDC ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੋਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ 

ਕਰਦੀ ਹ ੈI 

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਇਸ ਪ8ਾਜੈਕਟ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਪ8ਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਸF ਇਸ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ, ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

Lindsay.Hainstock@gov.bc.ca, ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ I 

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, 

Bruce Currie 

Chairman NTFVDC

mailto:Lindsay.Hainstock@gov.bc.ca

