ૂ ોને માગગદર્ગન માટે કૃષિ રથન ાં આયોજન
આગામી માસમાાં ખેડત
ૂ ોન ાં સન્નમાન કરાય ાં
ખેતી ક્ષેત્રે ષસધ્ઘિ હાાંસલ કરનાર ખેડત
છોટાઉદે પર ખાતે વડોદરા અને છોટાઉદે પર જજલ્લાનો સાંયકત કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો
છોટાઉદે પર:- ગરૂવારઃ છોટાઉદે પર અને વડોદરા જજલ્લાનો સાંયકત કૃષિ મહોત્સવ રાજયના કૃષિ
ખેડૂત કલ્યાણ અને ઉજાગ માંત્રીશ્રી ચીમનભાઇ સાપરીયાની અઘયક્ષસ્થાને એસ.એન.કોલેજ છોટાઉદે પર
ખાતે યોજાયો હતો.
આ અવસરે રાજયના કૃષિ માંત્રીશ્રી ચીમનભાઇ સાપરીયાએ જણાવય ાં હત ાં કે , ગજરાતના ખેડૂતોના
કલ્યાણ અને હહત માટે ગજરાતના તત્કાલીન મખ્યમાંત્રીશ્રી અને હાલના દે ર્ના વડાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ
મોદીએ સને-૨૦૦૫થી કૃષિ મહોત્સવનો પ્રારાં ભ કરાયો હતો. જેના થકી

ખેડૂતો આઘષનક ખેત-પઘિષત

અપનાવી આજે ખેડૂતો મહત્તમ પાક ઉત્પાદન લેતા થયા છે અને આષથિક સઘિરતામાાં વિારો થયો છે .
તેમણે વઘમાાં ઉમેયું હત ાં કે , ખેડૂતોને તવેર અને મગફળીના પોિણક્ષમ ભાવો મળી રહે તે માટે રાજય
સરકારે ખેડૂતના હહતમાાં ષનણગય લઇ તવેર અને મગફળીની ખરીદી કરી ખેડૂતોને પોિણક્ષમ ભાવો આપી
ર્કયા છીએ. ઉપરાાંત ખેડૂતો ઓછા ખચે, ઓછા પાણીએ વિારામાાં વિારે પાક ઉત્પાદન લે તે માટે ડ્રીપ
ઇરીગેર્ન માટે સહાયમાાં વિારો કરાયો છે . જેથી મહત્તમ ખેડૂતોને પઘિષત અપનાવવા સલાહ આપી
હતી.
રાજયના ખેડૂતો ઓગેષનક ખેતી કરી આષથિક સઘિરતા પ્રાપ્ત કરે તે માટે ગજરાતમાાં ઓગેષનક
કૃષિ યષનવષસિટી સ્થાપવાન ાં આયોજન કરાય ાં છે . ખેડૂતો માટે પ્રિાનમાંત્રી ષસિંચાલ યોજના અમલમાાં મ ૂકી
છે . જેનો મહત્તમ લાભ લેવા અનરોિ કરતા રાજયના કૃષિ માંત્રીશ્રી ચીમનભાઇ સાપરીયાએ જણાવય ાં હત ાં
કે , ખેડૂતોને ઝેરી જાનવર કરડવા કે અકસ્માત મ ૃત્ય થાય તો ખેડૂતોના વારસદારને રૂ.૧ લાખની સહાય
આપવામાાં આવે છે . નાના ષસમાાંત ખેડૂતો તેમજ અનસચચત જાષત અને અનસચચત જનજાષતના ખેડૂતો
માટે સબસીડીમાાં વિારો કરાયો છે . ખેડૂતોના ખેતરમાાં ભડાં ૂ અને રોઝ જેવા પ્રાણીઓથી ખેતીને નકર્ાન
થત ાં હોવાથી રાજય સરકારે ખેડૂતોનો પાક બચાવવા માટે રૂ.૭૫૦ કરોડની તારની વાડની યોજના અમલી
બનાવી છે . ચાલ વિે રૂ.૨૦૦ કરોડની જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે . ખેડૂતોને કૃષિલક્ષી જદી-જદી
યોજનાઓના લાભ આપવા માટે આઇ હકર્ાન પોટગ લના માઘયમ દ્વારા સહાય અને સબસીડી માટે
રજીસ્રે ર્ન કરવામાાં આવે છે . જેના થકી ખેડૂતોને લાભ આપવામાાં આવે છે .
માંત્રીશ્રીએ જણાવય ાં હત ાં કે , ખેતી આિારીત ઉિોગો ખેડૂતની પોતાની જમીનમાાં કરવો હોય તો
જમીન એન.એ. કરાવી પડર્ે નહી તથા ૨૪ કલાક વીજળી આપવાનો ષનણગય કયો છે . દર વિે ખેડૂતોને
નવા વીજ કનેકર્ન આપવા એક સવે નાંબરમાાં બે વીજ કનેર્કન આપવા રાજય સરકાર દર વિે રૂ.૪૭૦
કરોડની વીજ સબસીડી આપે છે . તેમણે ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે કૃષિલક્ષી ષવષવિ યોજનાઓ અમલીત છે .
જેનો લાભ લઇ મહત્તમ ઉત્પાદન વિારી રાજય અને દે ર્ના ષવકાસમાાં સહભાગી બનવા અનરોિ કયો
હતો, ઉપરાાંત કૃષિ મહોત્સવ સફળ થવા બદલ જજલ્લા વહીવટી તાંત્રને અચભનાંદન પાઠવયા હતા.
રાજય કક્ષાના વન અને આહદજાષત ષવભાગના માંત્રી અને છોટાઉદે પર જજલ્લાના પ્રભારી માંત્રીશ્રી
ર્બ્દર્રણભાઇ તડવીએ જણાવય ાં હત ાં કે , ખેડૂતોના ઉત્થાન માટે રાજય સરકારે અથાગ પ્રયાસો આદરીયા

છે ત્યારે ખેડૂતોએ અવ-નવી ખેત પઘિષત અપનાવી મહત્તમ પાક લેવા ભાર મ ૂકયો હતો. છે લ્લા ચૌદ
વિગથી કૃષિ મહોત્સવના આયોજનના લીિે ખેડૂતોના જીવનમાાં પહરવતગન આવય ાં છે . ઉપરાાંત ખેડૂતો
બાગાયતી ખેતી તરફ વળી આષથિક સઘિરતા પ્રાપ્ત કરવાની ર્ીખ આપી હતી.
રાજયના વન અને આહદજાષત ષવકાસ ષવભાગના સાંસદીય સચચવશ્રી જયાંષતભાઇ રાઠવાએ
વતગમાન સરકારે જયારથી સાર્નઘરા સાંભાળી ત્યારથી જ ખેડૂતોના ઉત્કિગ માટે અનેકષવિ કૃષિલક્ષી
યોજનાઓ અમલી બનાવી છે . જેનો લાભ લેવા ર્ીખ આપી હતી, વઘમાાં ઉમેયું કે, આહદજાષત ખેડૂતોના
સવાગગી ષવકાસ માટે રાજય સરકારે અથાગ પ્રયાસો આદરવાને લીિે ખેડૂતો આત્મષનભગર બન્દ્યા છે .
સાાંસદશ્રી રામષસિંહ રાઠવાએ જણાવય ાં હત ાં કે , ભારત દે ર્ કૃષિ પ્રિાન દે ર્ છે ત્યારે ખેડૂતોના હહત
માટે રાજય સરકારે છે લ્લા ચૌદ વિગથી કૃષિ મહોત્સવના આયોજનને લીિે ખેડૂતો વૈજ્ઞાષનક ખેત પઘિષત
અપનાવતા થયા છે , સાથોસાથ સપ્રમાણ ખાતર, પાણી અને ષનિંદામણ અપનાવી ખેડૂતો સારામાાં સારૂ
પાક ઉત્પાદન લેતા થયા છે .
આ અવસરે ખેતી ક્ષેત્રે ષસધ્ઘિ હાાંસલ કરનારા ખેડૂતોને સહાયના ચેક/પ્રમાણપત્ર આપી માંત્રીશ્રી
તેમજ મહાનભાવોના હસ્તે બહમાન કરાવામાાં આવય ાં હત ાં.
પ્રારાં ભમાાં માંત્રીશ્રી તેમજ મહાનભાવોએ કૃષિલક્ષી ષવષવિ યોજનાઓની ઝાાંખી કરાવતા સ્ટોલપ્રદર્ગનની મલાકાત લીિી હતી.
આ પ્રસાંગે ડભોઇના િારાસભ્યશ્રી બાલકૃષ્ણ પટે લ, ગડાના ચેરમેનશ્રી એમ.વી.પટે લ, કલેકટરશ્રી
ષવજય ખરાડી, આણાંદ કૃષિ યષનવષસિટીના કલપષતશ્રી ડો.એન.સી.પટે લ, જજલ્લા ષવકાસ અષિકારીશ્રી
અમ ૃતેર્ ઔરાં ગાબાદકર, સામાજજક અગ્રણીઓ જશભાઇ રાઠવા, એસ.ટી.ષનગમના ડીરે કટરશ્રી જશભાઇ
ભીલ તેમજ વડોદરા-છોટાઉદે પર જજલ્લાના ખેતીવાડી અષિકારીશ્રીઓ, પદાષિકારીઓ અને ખેડૂતો મોટી
સાંખ્યામાાં ઉપસ્સ્થત રહયા હતા.
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