
કિસાન િલ્યાણ મહોત્સવ ૨૦૧૮, બોડલેી 

છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં જીલ્લા િક્ષાનો કિસાન િલ્યાણ મહોત્સવ એ.પી.એમ.સી., બોડેલી ખાતે 

તા.૨/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયો, જેમાાં અાંદાજીત ૭૦૦ જેટલા ખેડૂત ભાઈઓ- બહેનો હાજર રરહલે 

હતા. આ િાયરિમમાાં મુખ્ય મહેમાન તરીિે શ્રીબચભુાઈ ખાબડ , માનનીય રાજ્ય િક્ષાના માંત્રીશ્રી, 

પશુપાલન અન ે ગોસાંવર્રન ઉપસ્થિત હતા. અન્ય માંચથિ મહાનુભાવોમાાં  શ્રી રામસસાંહભાઈ રાઠવા, 

સાંસદસભ્યશ્રી, છોટાઉદેપુર, શ્રી અભેસસાંહ તળવી, ર્ારાસભ્યશ્રી, સાંખેડા, સાંયુિતા સમર્ાર, ખાસ ફરજ 

પરના અસ્ર્િારી,નીસ્ત આયોગ, કદલ્હી, શ્રી સુજલિમુાર મયાત્રા, િલેિટરશ્રી, છોટાઉદેપુર, શ્રી રસ્સત 

રાજ, સ્જલ્લા સ્વિાસ અસ્ર્િારી, છોટાઉદેપુર અને આણાંદ િૃસ્િ યુસ્નવર્સરટીના વૈજ્ઞાસ્નિો 

ડો.એ.એમ.ઠાિર, ડીન  અન ે સ્િસ્ન્સપાલ, વટેરનરી િોલજ, આણાંદ અન ે  ડો.એ.બી.બ્રહમભટ્ટ, 

િાધ્યાપિ અન ેવડા, પિેોલોજી સ્વભાગ, આણાંદ તેમજ સાંયુક્ત ખેતી સ્નયામિ શ્રી િુરેશી હાજર રહ્યા 

હતા. 

િાયરક્રમના સમારાંભમાાં શ્રી પી.એમ. આચાયર, જીલ્લા ખેતીવાડી અસ્ર્િારીએ સવે મહેમાનોનુાં 

શાસ્દદિ થવાગત િરી  કિસાન િલ્યાણ સ્વિેની પાયાની બાબતો જેવીિે િમાસ્ણત સ્બયારણ, જમીન 

સુર્ારણા અાંગેની વાત િરી હતી. ડો.એ.એમ.ઠાિર, ડીન  અને સ્િસ્ન્સપાલ, વેટરનરી િોલજ, આણાંદ અન ે

ડો.એ.બી.બ્રહમભટ્ટ, િાધ્યાપિ અન ે વડા, પિેોલોજી સ્વભાગ, િૃસ્િ િોલજે, આણાંદ ધ્વારા ખેડૂતોની 

આવિ વર્ારવાના ચાવી રૂપ મુદ્દાઓ જેવા િ ે સ્બયારણ, જમીનનુાં આરોગ્ય, જૈસ્વિ ખાતરનો ઉપયોગ, 

પાિની ફેરબદલી, રાસાયસ્ણિ ખાતરો અન ેદવાઓનો સ્વવેક્પૂણર ઉપયોગ, પશુપાલનમાાં રસીનુાં મહત્ત્વ,   

પશુમાવજત, રોગ સ્નદાન વગરેેની સ્વશદ  છણાવટ િરવામાાં આવી. રાજ્ય િક્ષાના માનનીય માંત્રી શ્રી 

બચુભાઈ ખાબડ ેપણ િાસાંસ્ગિ િૃસ્િ સ્વિયિ ઉદબોર્ન િરી ખેડૂતોન ે આરુ્સ્નિતા તરફ વળવા હાિલ િરી 

િોત્સાસ્હત િયાર હતા. સાંયુક્ત સમર્ાર, નીસ્ત આયોગ, કદલ્હી એ કિસાન સ્મત્રો ને તેમની આગવી 

શૈલીમાાં િૃસ્િ સ્વિયિ બાબતો- રાસાયસ્ણિ ખાતર નો ઉપયોગ ઘટાડીન ેજૈસ્વિ ખાતર નો ઉપયોગ િરવો, 

સોઇલ હેલ્િ િાડરનુાં મહત્ત્વ, એગ્રોફોરથેટરી, ઓગરસ્નિ ફૂડ વગેરનેી ચચાર િરી હતી.  શ્રી અભેસસાંહ તળવી 

ર્ારાસભ્ય શ્રી, સાંખેડા ધ્વારા ખેડૂત સ્મત્રો માટ ેજળ સાંચય અન ે  પાણીના થતર ઉચા લાવવાનુાં   િામ 

જીલ્લા માાં િઈ રહ્યુાં છે, તેની વાત િરી હતી.. 

િાયરિમ ના અાંતમાાં સ્વસ્વર્ િગસ્તશીલ ખેડૂતોન ેઆમાંસ્ત્રત મહેમાનોના હથતે  િોત્સાહન ઇનામો,  

િમાણપત્ર અન ેએવોડર આપવામાાં આવ્યા હતા. િગસ્તશીલ ખેડૂતો સરોજબેન અને રમેશભાઈએ તેમના 

સજીવ ખેતીના સફળ અનભુવો રજૂ િયાર હતા.   

 



 

 

  

 
 

 
 

 


