કષૃ િ મહોત્સવ-૨૦૧૭ – ગોધરા
તા.૧૪/૫/૨૦૧૭

ૂ ને સધ્ધર બનાવવા રાજ્ય સરકાર કષૃ િ મહોત્સવન
ખેડત

જવવી

કર ેે

ુ ડીશન થ મ આધારરત પંચમહાલ અને મહીસાગર જવલ્લાનો
ગોધરા, રષવવાર-: માકે ટ અને વેલ્યએ
સંયક્ુ ત કૃષિ મહોત્સવ ગોધરા ખાતે

જદઘાટન વળ સંપષિ(સ્વતંત્ર હવાલો) પ્રાથષમક અને માધ્યષમક ષશક્ષી મંત્ર
પ્રભારી મંત્ર શ્ર

ુ ાઇ વાનાી એ કાયશક્રમના અધ્યક્ષ સ્થાનેથ
નાનભ

અકસ્માત વ મા યોવનાન

પ્રદશશનન ંુ

જવવાયો હતો. આ પ્રસંગે યોજાયેલા સમારોહ અને

અને પંચમહાલ જવલ્લા

ૂ
કયું ુ હ..ંુ ાંમાં ખેડત
ખાતેદારોને

સહાયના ચેક, બેસ્ટ આત્મા ફામશર એવોડશ , સ્મ ૃષતચચન્હ

સાથે, દુધાળા પશ ુ

ુ ાલનન ષવષવધ યોવનાના મંજુરી હુકમો જપસ્સ્થત
ખરીદી લોનન વ્યાવ સહાય અને કૃષિ, બાગાયત, પશપ
ુ ાવોના હસ્તે એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
મહાનભ
ુ ાઇ વાનાી એ વીાવ્ય ંુ હ. ુ ક, રાજ્ય સરકારરાજ્યના ખેડત
ૂ ને સધ્ધર
અધ્યક્ષ સ્થાનેથ મંત્ર શ્ર નાનભ
બનાવવા કૃષિ મહોત્સવન
અને

આધષુ નક

ૂ ોન
જવવી કર ેે . ાં પાેળ રાજ્યના ખેડત

ટકનોલોજીના સથવારબમી કરવા સાથેખેત ખચશ ઘટાડી

ખેત

જપવવૈજ્ઞાષનક ઢબે

આવક વધારવાનો જદશેે . કૃષિ

ુ ાલન, બાગાયત ાંવા ષવષવધ ષવિયોના
ૂ ોને ચબયારી, ખાતર, ષસિંચાઇ પધ્ધષત, પશપ
મહોત્સવમાં ખેડત
ૂ ન
રાજ્યના ખેડત

તવજ્ઞો દ્વારા માગશ દશશન અને જાીકારી આપવામાં આવે ેે . ાંનાથ
ૂ ન
ેે . ખેડત

ુ ો, જવલ્લો, રાજ્ય અને દશન
સમ ૃધ્ધ્ધ વધશેતો ગામ તાલક

સમ ૃધ્ધ્ધ વધે

સમ ૃધ્ધ્ધ વધશે. આ માટ રાજ્ય

સરકાર તમામ સ્તરના પ્રયાસો કરી રહી ેે .
મંત્ર શ્ર

ુ ાઇ વાનાી એ આ પ્રસંગે વધમ
ુ ાં વીાવ્ય ંુ ક, વિશ ૧૯૪૭ આઝાદી પેી વિશ ૨૦૦૦
નાનભ

ુ રાજ્યનો ખેડત
ુ વિા વાળુ ચબયારી, ખાતર ક દવા જપલબ્ધ ન
ૂ ચબચારો- બાપડો હતો. ખેડત
ૂ માટ ગી
સધ
હોતા ષપયત માટ સમય સર પાી અને ષવવળી નહોતા મળતા. ષવવળી હોય તો સમયસર નહોત મળત , નાના
ુ બન ંુ ષધરાી નહો. ંુ મળ.,ંુ ખેત જપવ માટ માકે ટ નહો. ંુ મળ..ંુ
મોટા ખેત કામ માટ નાીાન વરૂરીયાત મવ
ેે લ્લે બજારમાં પોતાન
કગાર પર હતો.

કૃષિ જત્પાદનના વાવબ

રાજ્યન ંુ સકુ ાન

ૂ
ભાવ નહોતા મળતા. પરરીામે ખેડત
પાયમાલ ન

ુ યમંત્ર તરીક
હાલના વડા પ્રધાન શ્ર નરન્રભાઇ મોદીએ મખ્

સંભાળય ંુ

ત્યારથ સૌ પ્રથમ કાયશ તેમીે વરસાદના વહી વતા પાી ને રોકવાન ુ કય.ું ુ આ માટ ચેકડમ, તળાવો
ુ ત ષવવળી જપલબ્ધ કરાવ , ાંના
બનાવવા, તળાવો ઉંડા કરવા સાથે જ્યોષતગ્રામ યોવના અંતગશ ત પર
કારીે કૃષિષવકાસ દર

બે

ૂ ોના ખેતરથ
ને. ૃત્વમાં ખેડત
રાજ્ય અને કન્રન

આંકડામાં નોંધાયો.

હાલન

ુ યમંત્ર શ્ર ષવવયભાઇ રૂપાી ના
રાજ્ય સરકાર મખ્

ૂ ો નકુ શાન થ
વ ખેત જત્પાદનનાટકાના ભાવે ખરીદીને ખેડત

જગાયાશ ેે .

ૂ ોના જત્થાન માટ મહત્વના પગલાઓ લ ધા ેે . અનેકષવધ
બંન્ને સરકારોએ ખેડત

ુ પહોંચ્યા ેે . તેમ ભાર પ ૂવશક મંત્ર શ્ર એ વીાવ્ય ંુ હ..ંુ
ૂ ો સધ
યોવનાઓના લાભ ખેડત
કૃષિ, શહરી ગૃહ ષનમાશ ી રાજ્ય મંત્ર શ્ર વલ્લભભાઇ વઘાષસયાએ પ્રાસંચગક જદબોધન કરતાં
ૂ ન ંુ જીવન ધોરી જન્નત બને તે માટ રાજ્ય સરકાર અનેક કદમ લ ધા ેે . ચાલ ુ
વીાવ્ય ંુ હ. ંુ ક, ખેડત
ુ ેરના મબલખ જત્પાદનને ખેડત
ૂ ના ખેતરથ
વિે મગફળી અને .વ
ુ રન ૧૩૫ લાખ ટન કરતા વધન
ુ
ટન કરતાં વધ ુ અને .વે
વાવબ

રકિંમત ચ ૂકવ

ખરીદી કરી ેે . મગફળી ૨ લાખ

ૂ ને તેન
ખરીદી કરીને ખેડત

જપવન

ૂ ના મઝ
ેે . આ જપરાંત ખેડત
ં ૂ વતા પ્રશ્નોન ંુ સરળ ષનરાકરી સરકાર કયશ ુ ેે .ાંમાં૮

ૂ ને બે વ વ વોડાી અને પાી ન
વધ ુ વમ ન ધરાવતા ખેડત

એકરથ
આપ

ેે .

ૂ ના ખેતરમાંથ
વો ખેડત

બે મોટર ચલાવવાન

છૂટ

ૂ ને પ્રાયોરરટીના
હોય તેવા ખેડત

૬૬ ક.વ .ન વ વ લાઇન વત

ધોરીે વ વ કનેકશન આપવા સાથે ઘીા પ્રશ્નોન ંુ ષનરાકરી પી સરકાર કયું ુ ેે .
આ પ્રસંગે જપસ્સ્થત કૃષિ અને સહકાર ષવભાગના સંસરદય સચચવ શ્ર
સાંસદ શ્ર

ુ ાઇ પટલ અને
બાબભ

પ્રભાતષસિંહ ચૌહાીે પ્રાસંચગક જદબોધનો કયાશ હતાં.

ૂ ોન ંુ
ગોધરા ખાતે યોજાયેલા કૃષિ મહોત્સવને વોવા અને જાીવા માટ ઝારખંડ રાજ્યના ૫૦ ખેડત
પ્રષતષનષધ મંડળ પી આવ્ય ંુ હ..ંુ રાજ્યના ૧૦ રદવસના પ્રવાસે આવેલા આ પ્રષતષનષધ મંડળના રકસાન
શૈલેન્ર શમાશ એ રાજ્યન
ગામથ

ૂ ોન
અને ખેડત

ખેત

વાત કરી હત . બેમેતરા જવલ્લાના નાનકડા પતોરા

ુ ાકાતમાં વીાવ્ય ંુ હ. ંુ ક, ગોધરા આવતા પહલા તેમીે
ૂ
આવેલા ખેડત
શૈલેન્ર એ એક મલ

દાહોદ જીલ્લાન

ુ ાકાત લ ધ
મલ

હત . ઓેા પાી એ સફદ મકાઇ અને સોયાબ નના વધ ુ જત્પાદનથ

ૂ ો અને કૃષિ અષધકારીઓ પાસેથ
તેઓ પ્રભાષવત થયા હતા. અને તે અંગે તેમીે દાહોદ જવલ્લાના ખેડત
ષવશદ મારહત

મેળવ

ેે . આ જપરાંત ખેત

ુ ાલનનો વ્યવસાય પી કરી શકાય તેન ંુ
સંલગ્ન પશપ

માગશ દશશન મેળવ્ય ંુ ેે .
દુગશ જવલ્લાના કું બલ
વૈજ્ઞાષનક પધ્ધષતન
ખેત

ૂ ો પાસેથ કૃષિ જપવ બમી
ગામના ધનેશ્વર શાહુ કહ ેે ક, ખેડત

જાીકારી મેળવ

કરવાન

ુ બન
ેે . ાં અમે અમારા વતન રાજ્ય ઝારખંડમાં વઇને તે મવ

જાતે કરીશ ંુ તેમવ આસપાસના રકસાન ભાઇઓને પી તેન જાીકારી આપશ.ંુ
ુ રાત કૃષિકારોન ંુ ત રથ
રાવનાંદ જવલ્લાના ઇન્દાવાી ગામના ત રથ યાદવ કહ ેે ક, સાચેવ ગવ

ેે . અહી અમે સફદ મકાઇના પાકન

ખેત ન

ષવસ્. ૃત જાીકારી મેળવ

ેે . સાથે ફક્ત ખરીફમાંવ નરહ

ષશયાળામાં પી મકાઇનો પાક લેવાન આવડત શ ખ ેે .
ુ રાતનો સાધારી દખાવનો
ૂ ભરત ચન્રાકર કહ ેે ક ગવ
દુગશ જવલ્લાના ખોરડયા ગામના ખેડત
ુ વિાયક્ુ ત અને વધ ુ જત્પાદન કરતો
ૂ આાં વૈજ્ઞાષનક ઢબે અને આધષુ નક ટકનોલોજીના સથવાર ગી
ખેડત
ુ રાતે કૃષિને પ્રાથષમકતા આપ ને ખેડત
ૂ ોને
થયો ેે . ાં વોઇને અમેપી આ પધ્ધષતઓ અપનાવ શ.ંુ ગવ
ૂ માટ તમામ સાધનો
સમ ૃધ્ધ કયાશ ેે . તેમવ આવા મહોત્સવો અને કાયશક્રમો યોજીને ઘરઆંગીે ખેડત
ુ રાતન
જપલબ્ધ કરાવ ને ગવ

સરકાર જમદા ફરવ બજાવ ેે .

ગોધરાના એસ.આર.પ . ગ્રાજન્ડ ખાતે યોજાયેલા આ કૃષિ મહોત્સવમાં આીંદ કૃષિ યષુ નવષસટટી,
પંચમહાલ અને મહીસાગર જવલ્લાના ખેત

ુ ાલન, ષસિંચાઇ, ખાતર, જીવાત-કીટ ષનયંત્રી,
બાગાયત, પશપ

ૂ ો
ચબયારી ાંવા ષવષવધ પ્રદશશન અને માગશ દશશન આપતા સ્ટોલ્સ જભા કરવામાં આવ્યા હતા. ાંન ખેડત
ુ ાકાત લ ધ
અને આમંષત્રતોએ મલ

ુ ખાતે પશ ુ આરોગ્ય મેળો
હત . આ કાયશક્રમના જપલક્ષમાં ેબનપર

ુ ના ષવષવધ રોગોન સારવાર પશ ુ ચચરકત્સકો દ્વારા આપવામાં આવ
યોવવામાં આવ્યો હતો. ાંમાં પશઓ
હત . સેષમનારમાં કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો દ્વારા આધષુ નક ખેત અને સંશોષધત ચબયારીોન જાીકારી આપવામાં આવ
હત .
આ પ્રસંગે,

ગોધરાના

ધોળાકુ વા

ખાતે

આવેલા આીંદ

બનાવવામાં આવેલા બોયઝ હોસ્ટલના નષવન ભવનન

કૃષિ

એધ્ન્વયરીંગ

કોલેવ

કમ્પસમાં

તક્ત ન ંુ અનાવરી જપસ્સ્થત મંત્ર શ્ર ઓ અને

ુ ાવોના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્ય ંુ હ..ંુ ૧૨૦ ષવદ્યાથીઓને રહવા વમવા સાથે આધષુ નક સગવડ
મહાનભ
ુ ી પાડ. ંુ ચાર મવલાન
પર

બોયઝ હોસ્ટલન ંુ મકાન રૂા.૩.૭૦ કરોડના ખચે તૈયાર થય ંુ ેે . ાં ૪૦ રૂમ

ધરાવે ેે . અહીં રહીને ષવદ્યાથીઓ કૃષિ ઇવનેરીનો જચ્ચ અભ્યાસ કરી શકશે.
કૃષિ

મહોત્સવમાં

પંચમહાલ

સાંસદશ્ર રામષસિંહભાઇ રાઠવા,

જવલ્લા

ુ
પંચાયતના પ્રમખ

ધારાસભ્ય સવશશ્ર ાંઠાભાઇ આહીર,

શ્ર મત
શ્ર

ુ ેન દસાઇ,
ક.બ
અરષવિંદષસિંહ

ુ
ેોટાજદપર

રાઠોડ,

શ્ર મત

ુ ાર, ગવ
ુ રાત મરહલા આષથટક ષવકાસ ષનગમના ચેરપસશન શ્ર મત
ષનષમિાબેન સથ
ષવકાસ ષનગમના ચેરમેનશ્ર કુ બેરભાઇ ડીંડોર, શ્ર

અષશ્વનભાઇ પટલ, શ્ર

મ નાબેન પંડયા, વન

મ ૂળજીભાઇ રાીા, આીંદ કૃષિ

યષુ નવષસટટીના જપકુ લપષત ડૉ. એન.સ .પટલ, બાગાયત ષનયામક ડૉ.આર.એ.સેરસ યા, મહીસાગર જવલ્લા
કલેક્ટરશ્ર ડૉ.એમ.ડી.મોરડયા, જવલ્લા ષવકાસ અષધકારીશ્ર

ુ ા પંચાયતના
આર.જી.ગોરહલ સરહત તાલક

ુ શ્ર ઓ, જવલ્લા તાલક
ુ ાના પદાષધકારીઓ અને બંન્ને જવલ્લાના ષવશાળ સંખ્યામાં ખેડત
ૂ ભાઇ બહનો
પ્રમખ
જપસ્સ્થત રહ્યા હતા.
આ પ્રસંગે શાબ્બ્દક સ્વાગત કરતા પંચમહાલ જવલ્લા કલેક્ટરશ્ર એસ.ક.લાંગાએ વીાવ્ય ંુ હ. ંુ કા રાજ્ય
ુ
ૂ ોના દ્વાર સધ
સરકાર ખેડત

કૃષિન

આધષુ નક અને વૈજ્ઞાષનક ઢબન

ખેત

પધ્ધષતના તાંષત્રક માગશ દશશન

ૂ ો ઓેા ખચે ખેત માં બમી આવક મેળવે ાંથ તેમન
સાથે યોવનારકય લાભો પહોંચાડયા ેે . રાજ્યના ખેડત
આષથટક અને સામાજીક જન્નત થાય તેવો હ. ુ આ કૃષિ મહોત્સવ જવવવા પાેળ રાજ્ય સરકારનો રહ્યો ેે .
આપીા બંન્ને જવલ્લાઓને હરરયાળા બનાવવા તળાવા ખેત તલાવડી ચેક ડમ દ્વારા વળસંરક્ષી કરીએ
ૂ ોને જદબોધનમાં વીાવ્ય ંુ
અને પાી ના ટીપે ટીપાનો કરકસર રીતે જપયોગ કરીએ તેમ જપષસ્થત ખેડત
હ..ુ શ્ર લાંગાએ ચબયારીમાં પંચમહાલ જવલ્લાન શ્રેઠતાને વધ ુ ષનખારવા વીાવ્ય ંુ હ..ંુ
કૃષિ મહોત્સવન

આભાર ષવષધ પંચમહાલ જવલ્લા ષવકાસ અષધકારીશ્ર

૦૦૦૦૦૦

ક.બ .ઝવેરીએ કરી હત .

