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દાહોદઃ-સોમવારઃ- કેન્દ્રિય આદદજાષત રાજ્ય માંત્રી શ્રી િસવાંતષસિંહ ભાભોરે દાહોદ ખાતે જિલ્લાના કૃષિ મહોત્સવ-
૨૦૧૭ને ગૌ માતાના પિૂન અને દદપ પ્રાગટય સાથે પ્રારાંભ કરાવ્યો હતો. આ સાથ ેપશ ુઆરોગ્ય ષશબિરનુાં ઉદ્ઘાટન 
કર્ુું હત ુાં. મ ાંત્રીશ્રી િશવાંતષસિંહ ભાભોરે ઉપસ્થથત જિલ્લાના ખેડતૂ અને પશપુાલક ભાઇ-િહનેોન ેિણાવ્ર્ુાં હત ુાં કે, 
ગિુરાતના તત્કાબલન મખુ્ય માંત્રી અને દેશના હાલના વડાપ્રધાનશ્રી નરેરિભાઇ મોદીએ ગિુરાતની ધરતી પરથી 
૨૦૦૫થી કૃષિ મહોત્સવનો પ્રારાંભ કરાવી ગિુરાતનો ખડેૂત પરાંપરાગત ખતેી છોડી આધષુનક ખતેી કરે અન ે
સધુારેલ બિયારણોના ઉપયોગ થકી, ખેતી ખર્ચમાાં ઘટાડો કરી ગણુવત્તા ર્કુત ખેત ઉત્પાદન કરે ત ેમાટે ષનષ ણાત 
ખેતી તિજ્ઞો, વજૈ્ઞાષનકોના માધ્યમથી ગામડે ગામડે ખેડતૂોના ખતેર સધુી િઇ માગચદશચન પરુુાં પાડર્ુાં જેના 
પદરણામ થ વરૂપપ ખેડતૂો અધ્યતન ખતેી કરી આષથકક રીતે સધ્ધર થયા છે. દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેરિભાઇ મોદીનુાં 
૨૦૨૨ સધુી દરેક ખેડતૂ ખતે ઉત્પાદન મલુ્ય વષધકત કરે અન ેિમણી આવક ઉભી કરે તે માટેનુાં થ વપ્ ન છે. ત્યારે 
દાહોદ જિલ્લાના ધરતી પતુ્રો કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૭ નો લાભ લઇ તનેે પોતાના ખેતરમાાં અપનાવે તવેી ષવનાંતી શ્રી 
ભાભોરે આ પ્રસાંગે કરી હતી.  

દાહોદ જિલ્લાના ખેડૂતોના િાળકો  અધ્યતન ખતેીલક્ષી ઉચ્ર્ અભ્યાસ થ થાષનક કક્ષાએ કરી અધ્યતન 
ખેતી કરી િમણી આવક મેળવે તે માટે દાહોદ અને દેવગઢિારીયા ખાતે કૃષિ ઇિનેરી કોલિેો શરૂપ કરવામાાં આવી 
છે. રાિય સરકારે ખેડતૂનુાં મોત થાય તો રૂપા.૧ લાખનુાં વળતર, ખડેૂતોને ૧ ટકાના નદહવત ૂ વ્યાિ દરે ૩ લાખ 
સધુીનુાં પાક ષધરાણ, વગેરે િારા રૂપા.૧૧ હજાર કરોડનો ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ખાતર વગર 
ખેડતૂ ખેતીમાાં નકુશાની ન ભોગવે તે માટે પરૂતો િથ્થો દરેક રાિયોમાાં ઉપલબ્ધ કરાવ્યો છે. દાહોદ જિલ્લાના 
ખેડતૂો માટે ૧,૦૯,૪૧૦ મેદિકટન ખાતરનો પરૂતો િથ્થો પરૂો પડાયો છે. દાહોદ જિલ્લામાાં છેલ્લા દસ વિચમાાં 
ખડેતૂોને ૩૧૨ કરોડની ષવષવધ સહાય ચકૂવવામાાં આવી છે. ખેતીના પરુક ધાંધા તરીકે પશપુાલનનો ધાંધો કૃષિ 
મહોત્સવ થકી વધ્યો જેના થકી ૩૦૦ મેદિક ટન ઉત્પાદન પરથી ૮૦૦ મેદિક ટન ઉત્પાદન વધ્ર્ુાં છે જે પાછળ 
રૂપા.૨૦ કરોડની સહાયનો ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો છે. દાહોદ જિલ્લાના ખેડતૂો િાગાયતી ખતેી કરતાાં થયા છે. ફૂલોની 
ખેતી કરતા થયા છે. શાકભાજીની ખેતી કરતાાં થયા છે. જે ખેત ઉત્પાદન દદલ્હી અને મ ુાંિઇના િજારોમાાં વરે્ાય 
છે.એમશ્રી ભાભોરે િણાવ્ર્ુાં હત ુાં.   

 દાહોદ જિલ્લાના ખેડતૂોન ેપીવાનુાં શધુ્ધ પાણી મળે અન ેષસિંર્ાઇ થકી િારેમાસ ખતેી કરતો થાય ત ેમાટે 
નમચદા આધાદરત હાાંફેશ્વર યોિના અને કડાણા આધાદરત યોિનાઓના કામો ઝડપભેર ર્ાલી રહ્ાાં છે. દેશના 
ગામડાઓની મદહલાઓ-ગદૃહણીઓ રસોઇ િનાવવામાાં ધમુાડાથી મકુત થાય તે માટે ઉિિવલા યોિના હઠેળ ૨ 
કરોડ મદહલાઓએ લાભ લીધો છે. અને તનેી પાછળ ૩૫ કરોડનો ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો છે. દરેક ગરીિ પદરવારન ે
પાકા મકાનો ૧.૨૦ લાખના ખર્ે પરૂા પાડવા માટે સરકાર કદટિધ્ધ છે. એમ કેરિીય રાિયમાંત્રીશ્રી ભાભોરે 
િણાવ્ર્ુાં હત ુાં. ત્યારે દેશના અને રાિયના ષવકાસમાાં સૈા સદહયારા પ્રયાસો હાથ ધરીએ તવેી શ્રી ભાભોરે અપેક્ષા 
વ્યકત કરી હતી. 

પશપુાલન ગૌસાંવધચન રાિયમાંત્રી શ્રી િચભુાઈ ખાિડે િણાવ્ર્ ુ હત ુ કે રાિય સરકારે પશપુાલનન ે
વ્યવસાય તરીકે ખડુેતો અપનાવે તે દદશામાાં સાથચક પ્રયત્નો કરી અનેક યોિનાઓ અમલીત કરી છે.પશઓુની દુધ 
ઉત્પાદક શદકત વધારવા સાથે રોગ સારવાર માટે પશ ુદવાખાનાઓ ઉપરાાંત મોિાઇલ વાન દ્ધારા ઝડપી અન ે

કાયચક્ષમ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરી છે.દાહોદ જીલ્લાના 8 તાલકુાઓમાાં ૧૦ ગામો વચ્ર્ે એક પશ ુસારવારની મોિાઇલ 



વાન ટુાંક સમયમાાં શરુ થશે.દુધાળા પશઓુ આપવાની અમલીત યોિનામાાં ૧૦ ગાયો સાથે એક સાાંઢ પણ 
લાભાથીને આપવામાાં આવશે. 

 દાહોદ જીલ્લાના આદદવાસી ખડુેત ભાઈિહનેો પણ રાિયના કૃષિ ષવકાસની હરોળમાાં આવે તે માટે 
ખેતીની યોિનાઓ અંતગચત રાિય સરકારે 85 ટકાની સિસીડી ષનધાચર કરી છે.ઇ-માકેટીંગ દ્ધારા ષવશ્વ િજાર સધુી 

દાહોદ જિલ્લાનો ખેડુત પોતાનુાં ખતે ઉત્પાદન વેર્ી શકે તવેી વ્યવથથાઓ ઉભી કરવામાાં આવી રહી છે.આ માટે 
જિલ્લાના ખેડુતોને અધતન અને વૈજ્ઞાષનક કૃષિનુાં જ્ઞાન મળે,સધુારેલા ખતે ઓજારો મળે,બિયારણ અને ખાતરો 
ઉપલબ્ધ થાય તે માટે તમામ વ્યવથથાઓ સરકાર દ્ધારા  ઉપલબ્ધ િનાવવામાાં આવી છે.જિલ્લાના દેવગઢ 
િારીઆ તાલકુાના પીપલોદ ખાતે ટુાંક સમયમાાં ઇફકો ખાતર કાંપની દ્ધારા દકસાન માકેટ કેરિનો પ્રારાંભ થનાર 
છે.આ કેરિ ઉપરથી ખાતર,બિયારણ ખતે ઓજારો સદહત ખેડુતોને કૃષિ સાંિાંધી છેલ્લામાાં છેલ્લી માદહતી ઉપલબ્ધ 
થશ.ેદાહોદ જિલ્લાના ખેડુતો ખેતી સાથે ફુલપાક,મસાલા પાક,િાગયતી પાક,જેવા રોકડીઆ પાકોની વધનુે વધ ુ
ખેતી કરતા થાય તે માટે રાિય સરકાર અને કૃષિ ર્ષુનવષસકટી દ્ધારા આગવા પ્રયાસો કરવામાાં આવી રહ્ા છે. 

 આ ઉપરાાંત રાિય સરકારે પ્રાણીઓ દ્ધારા પાક ભલેાણના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા તારની વાડ િનાવવાની 

યોિના અમલીત કરી છે.તો ષસિંર્ાઇનુાં પાણી સલુભતાથી  પ્રાપ્ત થાય અને ખડુેતો િારમાસી ખતેી કરતા થાય તે 
માટે કડાણા અને નમચદાના નીરને ખેડુતોના ખેતર સધુી પહોર્ાડવાના કામો પ્રગષતમાાં છે.દાહોદ જિલ્લાના 
ધરતીપતુ્રો ધરતી પર ધાર્ુચ પદરણામ લાવી શકે તેવી તમામ સષુવધાઓ અને યોિનાકીય સહાય સરકાર દ્ધારા 
કરવામાાં આવી રહી છે.તેવ ુભારપવુચક માંત્રીશ્રી િચભુાઈ ખાિડ ેવધમુાાં િણાવ્ર્ ુહત.ુ  

કૃષિ,શહરેી ગહૃ ષનમાચણ રાિય માંત્રીશ્રી વલ્લભભાઈ વધાષસયાએ આ પ્રસાંગે િણાવ્ર્ ુહત ુકે કૃષિ મહોત્સવો 
થકી ખેડુતોને રાિય સરકારે વજૈ્ઞાષનક ઢિની અને આધષુનક ખેતીનુાં જ્ઞાન આપીને ખતેીને સમધૃ્ધ કરવા સાથ ે
ખેડુતોની આવક િમણી કરી છે. હાલમાાં ર્ાલી રહલેા 13માાં કૃષિ મહોત્સવના વિચ દરષમયાન ઔધોબગક ખતે 
પધ્ધષતના વ્યાપને વધારવા દકસાનોને પરુતા માગચદશચન સાથે યોિનાકીય સહાયો આપવામાાં આવી રહી છે. વન 
અષધકાર અષધષનયમ હઠેળ ખડુેતોને િ ાંગલની િમીન ખેડવાના હક્કો આપવાનો ઐષતહાષસક ષનણચય રાિય સરકારે 
કયો છે. ખતેી ખર્ચ ઘટાડવા સાથે પાણીના ટીપે ટીપાનો કરકસર ઉપયોગ થઇ શકે તે માટે ખડુેતોને ફુવારા 
પધ્ધષત અને ટપક ષસિંર્ાઇ પધ્ધષતની ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને એને અપનાવવા સિસીડી રુપી આષથકક 
સહાય પણ આપવામાાં આવી રહી છે. આ સહાય આદદવાસી ખડુેતો માટે 70 ટકાથી વધારી 85 ટકા કરવામાાં આવી 

છે.રાિયના િજેટમાાં કૃષિ િાગાયત, પશપુાલનમાાં પરુતી નાણાદકય િોગવાઇ કરી છે. ખેડુતો િારમાસી ખતેી કરી 
શકે તે માટે િરુરી તમામ આધષુનક અને આષથકક સહાય રાિય સરકારે ઉપલબ્ધ કરી છે. જેનો મહતમ લાભ લવેા 
માંત્રીશ્રી વલ્લભભાઈ વધાષસયાએ ઉપસ્થથત ખેડુત િનસમદુાયને ષવનાંતી કરી હતી. 

 માકેટીંગ અને વલે્ર્ ુ એડીશન આધારીત કૃષિ મહોત્સવના આ સમારોહમાાં યોજાયેલા કૃષિ ષવિયક 
સેમીનારમાાં દાહોદની કૃષિ ઇિનેરી પોલીટેકનીક કોલિેના આર્ાયચ ડો.એમ.એમ.ષત્રવેદીએ િળ સાંરક્ષણ અન ે
વ્યવથથાપન અંગ ે ષવશદ્ જાણકારી આપી હતી. સોયાિીનની વૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગે આણાંદ કૃષિ ર્ષુનવષસકટીના 
દેવગઢ િારીયા ખાતનેા સહ પ્રાધ્યાપક ડો.જી.જે.પટેલે ઉપસ્થથત ખેડુતોને માગચદશચન આપ્ર્ ુ હત.ુ આ પ્રસાંગ ે
દેવગઢ િારીઆ તાલકુાના કેલીયા ગામના પ્રગષતશીલ ખેડુત આપષસિંગભાઈ પટેલે િાગાયતી ખતેી હઠેળ 

વેલાવાળા શાકભાજીની માંડપ પધ્ધષતની ખતેી ષવશે માગચદશચન આપી િણાવ્ર્ ુહત ુકે ઓછી િમીનમાાં િે કે ત્રણ 
માળના માાંડવા િનાવી જુદા જુદા શાકભાજીનુાં ઉત્પાદન કરી વધ ુ આવક મળેવી શકાય છે. આપષસિંગભાઈએ 



તેમના ગામ ઉપરાાંત આસરપાસ  ગામના 432 જેટલા ખેડુતોન ે શાકભાજીની આ ખેત પધ્ધષત અને રાિય 
સરકારની યોિનાઓની જાણકારી આપવા સાથે લાભાસ્રવત પણ કયાચ છે. 

 દાહોદ ખાતે યોજાયેલા કૃષિ મહોત્સવ સેષમનાર અને પ્રદશચનને િોવા-જાણવા માટે છત્તીસગઢના 48 
જેટલા દકસાનોનુાં ગપૃ આવ્ર્ ુ હત.ુ જેમાાં ખેડુતો ઉપરાાંત િાગાયત, ખેતી અને પશપુાલનના અષધકારીઓ પણ 

આવ્યાાં હતા. જેમાના કિીરધામ જિલ્લાના ટુમદરયા ગામના ખડુેત તીકમષસિંહ રાિપતુે િણાવ્ર્ુાં હત ુાં કે, અમે અમારા 
ખેતરમાાં ડાાંગર, સોયાિીન, ર્ણા, તવુેર, ઘઉં જેવા ર્ીલાર્ાલ ુપાકો લઇએ છે. જેમાાં પરુત ુાં ઉત્પાદન અને ભાવ 
મળતા નથી. ગિુરાતના જુદા જુદા જિલ્લા અને ષવથતારોની મલુાકાતમાાં ખડુેતો, તિજ્ઞો અને અષધકારીઓથી સારી 
એવી માદહતી મેળવી છે. ખાસ કરીને ઉનાળુ મગ અને તલ ષવશે મળેલી જાણકારીનો અમે અમારા ષવથતારમાાં 
ઉપયોગ કરી અમારી આવક વધારીશુાં. ખરેખર, ગિુરાત સરકારે ખેડુતો માટે જે યોિનાઓ કરી છે, લાભો આપ્યા 
છે અને સગવડો ઉભી કરી છે તે વખાણવા લાયક છે. 

 છત્તીસગઢના ખેડુતોનુાં ગપૃ ગિુરાતમાાં િાિરી, જુવાર, તલ, નાદરયલ જેવી ખતેીથી ખિુ િ પ્રભાષવત 
થર્ુાં હત,ુ તેમિ િારમાસી ખતેી કરવા, પાણીનો કાયચક્ષમ ઉપયોગ કરવા, સાંગ્રહ કરવા અને ગણુવત્તાર્કુત ખતે 

ઉત્પાદન સાથે મલુ્યવધચન માટે ગિુરાત સરકારે કરેલા પ્રયાસોની ખિુ િ સરાહના કરી હતી. 

 આ પ્રસાંગે મ ાંત્રીશ્રીઓ અને મહાનભુાવોના વરદ્ હથતે દાહોદ જીલ્લાના ખેડુતો,પશપુાલકોને કૃષિ, 
િાગાયત, પશપુાલનનની ષવષવધ યોિનાઓ અંતગચત સહાયના ર્ેકો, સાધનો અને માંજુરી પત્રોનુાં ષવતરણ 
કરવામાાં આવ્ર્ુાં હત ુાં. સાથે જિલ્લાના પ્રગષતશીલ ખેડતૂોને આત્મા એવોડચ એનાયત કરવામાાં આવ્યાાં હતાાં. ખતેીવાડી 
ષવભાગ દ્વારા તયૈાર કરવામાાં આવલેી “કૃષિ યાાંષત્રકરણ“ અન ેઆણાંદ કૃષિ ર્ષુનવષસકટીની “પાકોમાાં પ્રોસેષસિંગ અન ે
મલૂ્ય વધચન“ પસુ્થતકાઓનુાં ષવમોર્ન કરવામાાં આવ્ર્ુાં હત ુાં.  

 આ પ્રસાંગે થવાગત પ્રવર્ન જિલ્લા કલેકટરશ્રી રાંજીથ કુમાર.જે. એ િયારે આભાર ષવધી જિલ્લા ષવકાસ 
અષધકારીશ્રી સિુલ કુમાર મયાત્રાએ અને કાયચક્રમનુાં સ ાંર્ાલન નાયિ મામલતદારશ્રી રમશે પરમારે કર્ુું હત ુાં.  

આ કાયચક્રમમાાં જિલ્લા ભાિપા પ્રમખુ શ્રી શાંકરભાઇ અમલીયાર, ધારા સભ્યશ્રી રમશેભાઇ કટારા, 
નગરપાબલકા પ્રમખુ સશુ્રી સાંર્કુતાિને મોદી, ગિુરાત પ્રવાસન ષનગમના દડરેકટર શ્રી સધુીરભાઇ લાલપરુવાલા, 
આણાંદ કૃષિ ર્ષુનવચષસટીના કુલપષત ડાચ. એન.સી.પટેલ, વડોદરા સાંર્કુ્ત ખતેી ષનયામકશ્રી કુરેશી, સાંશોધન ષનયામક 
ડાચ. કથીરીયા, ષનવાસી અષધક કલકે્ટરશ્રી આર.એમ.ડામોર, પ્રાાંત અષધકારીશ્રી. પી.એ.ગાષમત, જિલ્લા ખતેીવાડી 
અષધકારીશ્રી એમ.પી.િગડા, નાયિ ખતેી ષનયામકશ્રી રાઠવા,શ્રી જે.ડીર્ારેલ,  જિલ્લા-તાલકુાના 
અષધકારીઓ,પદાષધકારીઓ-મોટી સાંખ્યામાાં ખેડતૂો ઉપષથ થત રહયા હતા.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


