તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ સાલં ગપરુ (જી. બોટાદ) ખાતે યોજયે કૃષિ મહોત્સાળ ૨૦૧૬ નો
અહેળા :કૃષવ મષોત્શંળ – ૨૦૧૬ અંતગગત બોટાદ જિલ્ામાં બોટાદ, ગઢડા, રાણપુર અને બરળાલા
તાલુકાના ખેડુતો માટે તા.ર૧ અને ૨૨ મે, ૨૦૧૬ દરમ્યાયન બી.એ.પી.એશ. સળા્ષમ નારાયણ ષળદ્યા મંદદર
ષાઇસકૂા, શાલંગપુર ખાતે બે દદળશીય કૃષવ પ્રદગન અને કૃષવ શેમીનાર યોિળામાં આવ્યો . પ્રથમ
દદળશે તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ શદર કૃષવ મષોત્શરળના ઉદૃઘાટન પ્રશંગે ગુિરાત રાિયના મંત્રી માન.
શ્રી શૌરભભાઇ ૫ટે(નાણાં, ઉર્જગ અને પેટ્રો કેમીકલ્શી) ષળઘાનશભાના ઉપાઘ્યક્ષશ્રી માન. શ્રી
આત્મા રામભાઇ ૫રમાર, ગુિરાત એગ્રો ઇન્ડરસટ્રીતઝના ચેરમેન માન. શ્રી બાબુભાઇ જેબીયા, બરળાલા
ુ ા ષળઘાનશભા મત ષળસતાેેરના ઘારાશભ્યિ શ્રી ાજીભાઇ મેર અને બોટાદ ષળઘાન શભા મત
અને ઘંઘક
ષળસતાઘરના ઘારાશભ્ય્ શ્રી ડો. ટી.ડી. માણીયા ઉ૫સ્સથત રષી દદ૫ પ્રાગટય કરી કાયગક્રમની રુઆત કરી
ષતી. ળઘુમાં બોટાદ જિલ્ા્ના કેકટર શ્રી પ્રષળણા ડી. કે. તેમિ જિલ્ાર ષળકાશ અષઘકારી શ્રી

દષતે

કોયા, જિલ્ા ખેતીળાડી અષઘકારી શ્રી એન. જે. ગોદષ, આણંદ કૃષવ યુષનળષશિટીના નોડ ળૈજ્ઞાષનક શ્રી
આર. એન. ચૌઘરી તથા અન્યી ળૈજ્ઞાષનકો, જી.એશ.એફ.શી., જી.એન.એફ.શી.ના ૫દાષઘકારીશ્રીઓ ળગેરે
૫ણ ષાિર ષતા. શમારં ભની રુઆત બી.એ.પી.એશ. સળાણષમનારાયણ ષળદ્યામંદદર ષાઇસકૂનના
ષળદ્યાથીઓ ઘ્ળારા પ્રાથગના તથા સળાિગત ગીતથી કરળામાં આળી. કૃષવ શેમીનાર અંતગગત આણંદ કૃષવ
યુષનળષશિટીના ળૈજ્ઞાષનકો ઘ્ળારરા કૃષવ / બાગાયત અને ૫શુપાન ઉ૫ર ખેડુતો માટે માગગદગક પ્રળચન
આ૫ળામાં આવ્યાક. જેમાં કપાશ, િમીન ચકાશણી, શજીળ ખેતી, અથગક્ષમ ખેતી બાગાયતી ખેતી માટે
ઘ્યા૫નમાં રાખળાના ખાશ મુદા, શંકલત રોગ-જીળાત વ્ય ળસથાક૫ન, ળઘુ દૂ ઘ ઉત્પાદન માટેના ચાળીરુ૫
મુદૃાઓ, આણંદ કૃષવ યુષનળષશિટીના ષળષળઘ અભ્યા શ ક્રમ અંગેની માદષતી ળગેરે ષળવયો શમાષળષ્ઠથ ષતા.
આ પ્રશંગે મંત્રીશ્રી શૌરભભાઇ ૫ટે, ષળઘાનશભા ઉપાઘ્ય ક્ષશ્રી આત્માતરામભાઇ ૫રમાર,
ુ ા અને બરળાલા)
ગુિરાત એગ્રો ઇન્ડંસટ્રીમઝના ચેરમેનશ્રી બાબુભાઇ જેબીયા, ઘારાશભ્ય શ્રી (ઘંઘક
ાજીભાઇ મેર અને ઘારાશભ્્શ્રી (બોટાદ) ડો. ટી. ડી. માણીયાએ ખેડુતો માટે ઉત્શાેાષળઘક
ગ પ્રાશંલગક
ઉદૃબોઘન કયુ.ું

શમારં ભમાં બોટાદ જિલ્ાટ ળષીળટી તંત્ર ઘ્ેાે્ેીેાશરા ષળષળઘ યોિનાઓના ાભાથીઓને

ં ા.
શષાય / ચેકનુ ં ષળતરણ ૫ણ કરળામાં આવ્યુે
ુ ા ષળષળઘ ષળવયોના ૧૦ સટોળ ઉ૫રાંત ગુિરાત રાિયના ષળષળઘ
કૃષવ પ્રદગનમાં આકૃયન
ષળભાગો, કૃષવ, બાગાયત, ૫શુપાન, ળનષળભાગ તેમિ જી.એશ.એફ.શી., જી.એન.એફ.શી., આત્માણ
પ્રોજેકટ, આઇ.શી.ડી.એશ., ષમશન મંગમ અને અન્યગ પ્રાઇળેટ કં૫નીઓના ૫ણ સટોઉ ષતા. શદર કૃષવ
મષોત્શનળમાં બોટાદ, ગઢડા, બરળાલા અને રાણપુર તાલુકાઓમાંથી મોટી શંખ્યા માં ખેડુત ભાઇઓ /
બષેનોએ ઉત્શાશષપ ૂળક
ગ ભાગ ીઘો. કૃષવ મષોત્શકળમાં શફલ શંચાન માટે બોટાદ જિલ્ાએ ખેતીળાડી
અષઘકારી, જીલ્ાર ળષીળટી તંત્ર, આણંદ કૃષવ યુષનળષશિટી તથા આત્માદના અષઘકારીશ્રીઓએ મષત્ળકની
ભ ૂષમકા ષનભાળી.

શાલંગપુર (જીલ્ો : બોટાદ) ખાતે કૃષવ મષોત્સળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૬ના રોિ કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનારનો
ઉદૃઘાટન શમારોષ રાિયના નાણાં, ઉર્જગ અને પેટ્રો કેમીકલ્શ ના માન. મંત્રીશ્રી શૌરભભાઇ ૫ટેના અઘ્યાક્ષ સથાડને
યોિળામાં આળે ષતો. આ પ્રશંગે રાિયના ષળભાનશભા ઉપાઘ્યગક્ષશ્રી આત્માટરામભાઇ ૫રમાર, ગુિરાત એગ્રો
ુ ા ષળઘાનશભા મત ષળસતા રના ઘારાશભ્ય શ્રી
ઇન્ડાસટ્રી ઝના ચેરમેનશ્રી બાબુભાઇ જેબીયા, બરળાલા અને ઘંઘક
ાજીભાઇ મેર અને બોટાદ ષળઘાનશભા મત ષળસતાેીરના ઘારાશભ્યાશ્રી ડો. ટી. ડી. માણીયા, બોટાદ જિલ્ાિના
કેકટરશ્રી પ્રષળણા ડી. કે. તેમિ જિલ્ાભ ષળકાશ અષઘકારીશ્રી દષતે કોયા, જિલ્ા ખેતીળાડી અષઘકારીશ્રી એન. જે.
ગોદષ, આણંદ કૃષવ યુષનળષશિટીના નોડ ળૈજ્ઞાષનકશ્રી આર. એન. ચૌઘરી તથા અન્ય ળૈજ્ઞાષનકો, જી.એશ.એફ.શી.,
જી.એન.એફ.શી.ના ૫દાષઘકારીશ્રીઓ ળગેરે ૫ણ ષાિર રહ્યા ષતા.

શાલંગપુર (જીલ્ોન : બોટાદ) ખાતે કૃષવ મષોત્શ ળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૧ અને રર મે, ૨૦૧૬ દરમ્યાેીન બે દદળશીય
કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનાર યોિળામાં આળે ષતો. આ પ્રશંગે જીલ્ાેાના ૫દાષઘકારીશ્રીઓ અને જુદાજુદા ષળભાગના
અષઘકારીઓ તેમિ મોટી શંખ્યાળમાં ખેડુત ભાઇઓ અને બષેનો ષાિર રષયા ષતા.

શાલંગપુર (જીલ્ોય : બોટાદ) ખાતે કૃષવ મષોત્શ ળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૧ મે, ૨૦૧૬ ના રોિ યોર્જયે કૃષવ-પ્રદગનળ-શેમીનાર ઉદૃઘાટન શમારોષ ષનષમત્તેન પ્રાશંલગક ઉદૃબોઘન કરતા રાિયના નાણા, ઉર્જગ અને પેટ્રો કેમીકલ્શરમંત્રીશ્રી
શૌરભભાઇ ૫ટે.

શાલંગપુર (જીલ્ો : બોટાદ) ખાતે કૃષવ મષોત્શ ળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૧ અને રર મે, ૨૦૧૬ દરમ્યામન બે દદળશીય
કૃષવ-પ્રદગન ષનષમત્તે આણંદ કૃષવ યુષનળષશિટીના ળૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ ઘ્ળા રા પ્રદગન સટોેેની મુાકાત ેતા બોટાદ
જીલ્ાઇના ખેડુતોને િરુરી ખેતી ષળવયક માગગદગન આપે.

શાલંગપુર (જીલ્ોેો : બોટાદ) ખાતે કૃષવ મષોત્શળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૧ મે, ૨૦૧૬ ના રોિ યોર્જયે કૃષવુ ા પ્રદગન સટોષની મુાકાત ેતા ઘારાશભ્યતશ્રી ડો. ટી. ડી. માણીયા (બોટાદ) અને
પ્રદગન ષનષમત્તેી આકૃયન
ુ ા).
ઘારાશભ્ય શ્રી ાજીભાઇ મેર (બરળાલા અને ઘંઘક

