
 

 

 

 
 
 
 

કૃષિ મહોત્ સવ-૨૦૧૭ નડિયાદ 
મખુ્ યમત્ રીશ્રીશએ ૧૩ મા રાજયવ્ યાપરીશ કૃષિ મહોત્ સવનો નડિયાદથરીશ કરાવ્ યો પ્રારતભ 

મખુ્યમંત્ રી શ્રરીવિજયભાઇરૂપાણરીએખેડાજજલ્લાના ાના  ડયાદખાતે૧૩મંારાજયવ્યાપરીષિવમમંત્ િના ્્ારતભ
કરાિતાજણાવ્ુતત ુતકારાજયના ાખેોનત્ના રીી િરીક્ુા,ખુેખેતરીમંાતના રીતના િા્ય્ ્નેા પ રણામેંરજુરાતે૧૧ટકા
જેટલ્ષિવમ વિકા દરજાળિરીરાખ્ય્ .ેઆીસિ રામખુ્યમંત્ રીશ્રરીએખેડા જજલ્લામંાત રૂાઆ૧૭૮કર્ડના ાખર્ચે શેઢી
વ િંર્ચાઇય્જના ાના રીકાના ાલ્ના રીમંરામંતકામં રીરીતાથધરિાના રીજાતારાતકરીતતરીઆશેઢીકાના ાલમંાતતાલમંાત૬૦૦ક ેુક
પાણરીના રી િતના ક્ષમંતા .ેઆ જે મંરામંતબાદ ૧૮૦૦ ક ેુકએટલે કા ્ણ ણરી થશેઆ જેના ્ લાભખેડા જજલ્લાના ા
ખેોનત્નેા મંળશેઆ 
 મખુ્યમંત્ રી શ્રરી વિજયભાઇરૂપાણરીએજણાવ્ુતકારાજયના ાખેોનત્એ,કુ્ષ્મં વપયતવ િંર્ચાઇપદ્ધવતઓસપના ાિરી
વ િંર્ચાઇના ાપાણરીના ્કરક રકુતઉપય્ કરી‘‘પરડ્ર્પમં્રક્ર્પ’’ના ા,ુ્ નેા  ાર્ચાસથથમંાત ાથથકકરીઓ.ાખર્ચે
િધુપાકઉપાદના મેંળિરીીવથ ક મ િદ્ધદ્ધમેંળિરી.ેઆ 
 મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએખેડા-ીણતદ જજલ્લાના ાબે્ વતશરીલખેોનત્નેા  રૂાઆ૭૫તજારના ા રદારપટાલષિવમ તશ્ધના 
પરુસ્કાર તથા ૦૫ ખેોનત્નેા  જજલ્લા કક્ષાના ા ીમંા એિ્ડથે પપપુાલના  વિભા  વારારા ય્જાયેલ ધનધ ત રઇાઇના ા
વિજેતાઓનેા ર્ચેક વિતરણકરિા ાથે ૧૨લાભાથીઓનેા  રૂાઆ૧૨લાખના ાખાતેદારખેોનતસકસ્મંાતિરીમંાય્જના ાના ા
ર્ચેકનુતવિતરણકુુંત ુતઆ 
 મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએ ખેતરીિાડી શાખાના રી વિવિધ ય્જના ાઓના ા પ નિથ મંતૂ નરી પ્્ સનેા  ઉ્જિલા ય્જના ાના ા
લાભાથીઓનેા  ે કીટનુતવિતરણકુુંત ુતઆ 
 મખુ્યમંત્ રીશ્રરીના ા તસ્તેીણતદ ષિવમ વુના િથવ ટી વારારા તાયાર કરિામંાતીિેલ ઇ- ા તયે ષિવમ ્ાના   તપ નટ-
૨૦૧૭નુત વિમં્ર્ચના  કરિામંાત ીવ્ુત ત ુતઆ મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએ જજલ્લા ્શા ના  વારારા તાયાર કરિામંાત ીિેલ મંારી
ના  રપાલલકાેપારદશથકના  રપાલલકામં્બાઇલએપનુતલ્ન્ર્ચીં કુુંત ુતઆ 
 મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએીણતદષિવમવુના િવ  ટીવારારાજગ ુામંે ્ધરાસનેા ીણતદમંાતવના મંાથણથયેલવિવિધભિના ્નુત
લ્કાપથણકરિા ાથેખેડા જજલ્લામંાત.ીુથિે દકદિાખાના ાતથાિાિડીસનેા ર્ચેતર,ુતબામંાતજેટક્વારારા વના મંાથણ
થયેલ૬૬કાઆિરીઆ બસ્ટાશના ્નુતલ્કાપથણકુુંત ુતઆખેડાજજલ્લાના રીવિવિધ તસ્થાઓવારારામખુ્યમંત્ રીશ્રરીકન્યાકાળિણરી
વના વધમંાત રૂાઆ૯આ૧૫ લાખના ા ર્ચેક મખુ્યમંત્ રીશ્રરીનેા  સપથણ કયાથ તતાઆ મખુ્યમંત્ રીશ્રરીનુત વિવિધ  મંાજ  ત ુના ્ વારારા
સલભિાદના કરિામંાતીવ્ુતત ુતઆ  
  
ખેોનત્ના ાપાકનેા ર્ખડાેભ નતડના ા્ા થરીબર્ચાિિામંાટારાજય રકારાર્ચાલુિમેખેોનત્ના ાખેતરઇરતેતારના રીિાડ
મંાટારૂાઆ૭૫૦કર્ડના રીબજેટમંાતજ્ િાઇકરિામંાતીિરીત્િાનુતમખુ્યમંત્ રીશ્રરીએજણાવ્ુતત ુતઆ 
 રજુરાતના ાતકાલલના મખુ્યમંત્ રીશ્રરીસનેા દાશના ાતાલના ાિડા્ધાના શ્રરીના રાન્રભાઇમં્દીએરાજયના ાખેોનત્નેા 
િા્ાવના ક સનેા ીધવુના ક ખતે પદ્ધવતનુત ્ાના  ઘરા બેુા મંળે તે મંાટા ષિવમ મંત્ િના ્ ્ારતભ કરાવ્ય્ તત્, એમં
જણાિતાત મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએ ઉમેંુું ત ુત કા રાજયના રી ષિવમ સનેા   ક ાના ્ના રી  મ િદ્ધદ્ધ મંાટા ર્ચાર ષિવમ વુના િવ  ટીઓમંાત
ષિવમલક્ષરી તશ્ધના ્તાથધરિામંાતીિરીરતયા.ેઆખેોનત્ના રીમંતાના તેષિવમવુના િવ  ટીઓના ામંા થદશથના ના ા મંન્િયથરી
ી ામંરી્ણિમથમંાતખેોનત્ના રીીિકબમંણરીથશેતેિ્રઢવિશ્વા મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએવ્યકતકયયો તત્આ 
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 મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએખેોનત્ના ા તતમંાટારાજય રકારાલરીધેલાવના ણથય્ના રીવિસ્ િતજાણકારીીપતાતજણાવ્ુતત ુત
કા,રાજય રકારાટાકાના ાભાિેખેોનત્પા ેથરીમં ઇળીબાદ૧આ૭૫લાખમેંટ્રીકટના  િેુરના રીખરીદીકરી.ેઆરાજય
 રકારાિધુ૫૦તજારમેંટ્રીકટના  િેુરખરીદિાના ્વના ણથયકયયો ત્િાનુતતેમંણેઉમેંુુંત ુતઆ 
 મખુ્યમંત્ રીશ્રરીએ જણાવ્ુત કા, ખેોનત્નેા   મંય ર લબયારણે રા ાયલણક ખાતરે જ ત નુા ાશક દિાઓે િરીજળીે
વ િંર્ચાઇમંાટાનુતપાણરીમંળીરતા તેમંાટા રકારાી ્તરૂતીય્જના કુું .ેઆજેના ાપ રણામેંરજુરાતના ્ખેોનતીજે
ગ્રરીના તાઉ ેનેા ટતાઉ મંાતીધવુના કખેતરીકરીપ્તાના ાખેતઉપાદના ્વિશ્વબજારમંાતવના કા કરીરતયાત.ેઆ 
 મંતા,લુ મંત્ રી શ્રરી ભ નપેન્રવ િંત ાડુા મંાએ ખેોનત્નેા  રા ાયલણક ખાતરે લબયારણ સનેા  વ િંર્ચાઇના ા પાણરીઓ
 ્મંાણઉપય્ કરીખેતરીખર્ચથઘટાડીમંતત્તમંપાકઉપાદના મેંળિિાસનરુ્ધકરીખેોનત્નેા પ્તાના રીજમંરીના ના રી
 મંયાતતરાર્ચકા ણરીકરાિરીજમંરીના મંાતખ નટતાપ્મકતિ્ઉમેંરિાજણાવ્ુતત ુતઆ 
 ષિવમ મંત્ રી શ્રરી ર્ચરીમંના ભાઇ  ાપ રયાએ જણાવ્ુત કા, રાજયમંાત .ેલ્લા ૧૨ િમથથરી ય્જાતા ષિવમ મંત્ િના ા
ક્રાતવતકારીપ રણામં્મંળ્યા .ેઆિમથ ૨૦૦૫મંાત ષિવમના રીીિક૯૦૦૦કર્ડતતરીઆજેીજે૧ે૨૬ે૦૦૦કર્ડ ઉપર
પતોંર્ચરી.ેઆજેખેોનત્ના ાપ રશ્રમંસનેા ષિવમિા્ ાવના ક્ના ામંા થદશથના નેા ીભારી.ેઆ 
 ખેોનત્મંાટાષિવમ ાથેઉજાથપણમંતિનુતઅં .ેયારાખેોનત્ના ા તતમંાતરાજય રકારાએકિરીજજ્ડાણમંાત
બેઇલેકટ્રીકમં્ટરર્ચલાિિાેએક િેના તબરમંાતબેિરીજજ્ડાણીપિાતથાખતેરીીધા રતઉદ્ય્ સ્થાપિામંાટા
લબના ખેતરી પરિાના  રી િ ર ખેોનત્નેા  ૨૪ કલાક િરીજળીીપિાના ્ મંતિકાતક્ષરી વના ણથય  રકારા કયયો  .ે તેમં શ્રરી
 ાપ રયાએજણાવ્ુતત ુતઆ 
 વિધાના  ભાના ામખુ્યદતડકશ્રરીપતકજભાઇદા ાઇએજણાવ્ુતકાષિવમમંત્ િના ામંા્યમંથરીખેોનત્પરતપરા ત
ખેતરીનેા બદલેિા્ાવના કઢબેસદ્યતના ખેતરીકરતાથયા .ેઆખેોનત્ના રી મ િદ્ધદ્ધમંાટાષિવમ પેદાશ્ના રીઉપાકતાિધેતે
મંાટાષિવમિા્ાવના ક્વારારામંા થદશથના પ નરૂતપાડિામંાતીિરીરતુત .ેઆ્િતથમંાના  રકારષિવમ- ક ાના ્ના ા વિકા મંાટા
 તકલ્પબદ્ધ .ે, તેમં જણાિતાત રાજય  રકારા ખેોનત્ના ા  તત મંાટા લરીધેલ કલ્યાણકારી વના ણથય્ના રી તેમંણે વિસ્ િત
મંા તતરીીપરીતતરીઆ 
  ાત દશ્રરીદાવવુ િંતર્ચૌતાણેજણાવ્ુત કા ષિવમમંત્ િના ાપ રણામેંખેોનત્નેા ઘરાબેુ ાખેતરીનુતીધવુના ક્ાના 
મંળતાત ખેોનત્નુત ીવથ ક જીિના ધ્રણ બદલાુત .ેઆ ખેોનત્ીવથ ક રીતે િધુ  મ િદ્ધ બનેા  તે મંાટા  રકારા લરીધેલ
પ લાતના રી તેમંણે.ણાિટકરીતતરીઆ્ધાના મંત્ રીઇ લિરીમંાય્જના ાતાુ ળખેોનત્નેા િાિણરીથરીમંાતડીકાપણરી,ધુરી
પાકનેા િરીમંાતાુ ળીિરીલેિામંાતીવ્ય્.ેઆ 
 ્ારતભમંાતીણતદષિવમવુના િવ  ટીના ાષુલપવતડૉઆએના આ રીઆપટાલે ૌના ્ીિકારકયયો તત્આ 
 ી સિ રા જજલ્લા પતર્ચાયત ્મખુશ્રરી જયતવતભાઇ  ્ઢાે  ત દીય  લર્ચિ શ્રરી બાગભુાઇ પટાલે  ાત દ 
શ્રરી  દલરીપભાઇ પટાલે લાલવ િંત િડ્દીયાે ધારા ભ્ય  િથશ્રરી કા રીવ િંત  ્લતકીે  તજયભાઇ પટાલે પ નિથમંત્ રી 
શ્રરી રીઆડીઆપટાલેશ્રરીલબમંલભાઇશાતેપ નિથધારા ભ્યશ્રરીકનભુાઇડાભરીેષિવમવિભા ના ાસગ્ર લર્ચિશ્રરી તજય્ ાદે
પપપુાલના  સનેા   તકાર  લર્ચિશ્રરી ડૉઆમરુલરી ક્રશ્નાે જીઆ રીઆએમંઆએમંઆએઇઆના ા એમંઆડીઆ શ્રરીીરઆએ આ ્ઢીે  કલેકટર 
શ્રરી ષુલ દપીયથે જજલ્લા વિકા સવધકારીશ્રરી,ધુરીરપટાલેષિવમવુના િથવ ટીઓના ા ષુલપવતઓેકામંધેનુવુના આના ા
ષુલપવત ડૉઆએમંઆ રીઆિાષ્ણયેે જજલ્લાપ્લરી સવધક્ષકશ્રરીમંવના ન્દરવ િંતપિારેીણતદસનેા ખેડાના ાસગ્રણરીશ્રરીઓે
પદાવધકારીઓે ષિવમે  તકારે પપપુાલના  વિભા ના ા સવધકારીઓે ષિવમ િા્ાવના ક્   તત વિશાળ  તખ્યામંાત ખેડા-
ીણતદજજલ્લાના ્ખેોનત મદુાયતાજરરતય્તત્આ 
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