ૂ ો
આધનુ િક વૈજ્ઞાનિક ખેતી અપિાવી ખેડત
આનથિક અિે સામાજિક રીતે સમ ૃધ્ધ બનાાં છે
કૃનિ મહોત્સવ-૨૦૧૭ (અમદાવાદ જિલ્લો )
ખેડૂતોિે પાક અિે આધનુ િક વૈજ્ઞાનિક ખેત પધ્ધનતિી ાણકકારી માે રૂ  કરાેલ કૃનિ
ુ ો માે ૂ ૂબ પપોીી બિી ર્ો છે તેમ મહૂ ૂલ માં્ી ્ી ૂ ૂપેનરનસંહ
મહોત્સવ ધરતીુ્
ચડુ ાસમાએ િકાવ ાંુ છે
કૃનિ મહોત્સવ-૨૦૧૭િી પિવકી અંતીગ ત અમદાવાદ જિલ્લાિો કૃનિ મહોત્સવ
બાવળા ખાતે ોિવામાાં આવો હતો જિલ્લા વહીવેીતાં્ વારારા આોજિત કૃનિ મહોત્સવમાાં
કૃનિ પ્રદરગિ અિે કૃનિ સેનમિારિે માં્ી ્ી ૂ ૂપેનરનસંહ ચડુ ાસમાિા હે તે

ૃહ રા  માં્ી ્ી

પ્રદદપનસંહ ાણડાણ તથા મદહલા અિે બાળકલ્ાક રા  માં્ી ્ીમતી નિમગલાબેિ
વાધવાકીિી પ્રેરક પપને થનતમાાં ૂલ્ુ લો મકુ વામાાં આવો હતો
ુ ાસમાએ વધમ
ુ ાાં કું  ાં ુ હ ાંુ કપ આપ ાંુ સમ અર અથગત્
માં્ી ્ી ૂ ૂપેનરનસંહ ચડ
ાં કૃનિ પર
ુ ોિો
આધાદરત છે અિે અથગત્
ાં િે વધ ુ બળવત્તર અિે વેીવાિ બિાવવામાાં આપકાાં ધરતીુ્
મહત્તમ ફાળો છે તેથી ખેડૂતોિે પાક અંીે વૈજ્ઞાનિક ઢબે આધનુ િક માદહતી મળી રહ તે માે
ુ ાલિિો નવીતવાર અભ્ાસ કરીિે માીગ દરગિ આપવામાાં
િમીિપ ખેતીપ પાકી અિે પશપ
આવી રું  ાં ુ છે પહલા કૃનિ પેદારિી આવક િવ હાણર કરોડિી હતી પક કૃનિ મહોત્સવિા
ુ ી પહોંચી ીો છે જે આપકી ૂ ૂબ મોેી
આોિિ થકી આજે આ આંક સવા લાખ કરોડ ૂધ
સફળતા છે
ખરીફ અિે રનવ પાકોમાાં ખેડૂતોિે બમકી આવક થા તેવો સરકારિો અભિીમ ર્ો
છે તેમ માં્ી્ીએ િકાવ ાંુ હ ાંુ તથા જે ખેડૂતો વિથી થી પરાં પરાીત ઢબે પાક લેતા હતા તે
નિષકાાંતોિા માીગ દરગિથી વૈજ્ઞાનિક ધોરકે થતી ખેતીિે અપિાવીિે બમકી આવક મેળવતા
થા છે
કૃનિ રા  માં્ી ્ી વલ્લ્િિા

વાાસીાએ પ્રાસાંભીક પ્રવચિમાાં િકાવ ાંુ કપ ખેતીિે

સધ્ધર અિે સમ ૃધ્ધ બિાવવા અિે ખેડૂતોિે આવક બમકી કરવામાાં કનૃ િ મહોત્સવિો ૂ ૂબ
મોેો ફાળો રહલો છે

રા માાં ખેડૂતોિે પ્રોત્સાદહત કરવા અિેક ોિિા
ુ ાલિ ક્ષે્ે પક
છે સાથે સાથે પશપ
આ પ્રસાંીે માં્ી્ી

િો અમલ કરવામાાં આવી ર્ો

ુ રાત અ અરેસર બિી રું  ાં ુ છે
િ

િા હે તે િળસાંચિા કામો માેિા વકગ

ડગ ર માેિા ચેક વોેર

ુ ોિે આપવામાાં આવા હતા પપરાાંત ધોળકાપ દસરોઇો
રેડ કનમદેિા પ્રમખ

તાકકુ ાિા ્ક

ખેડૂતોિે અકે માત નવમા ોિિા અંતીગ ત નવમા સહાિા ચેક આપવામાાં આવા હતા તથા
‘બેે ે આત્મા ફામગસ એવોડગ ’ અંતીતગ ચાર તાકકુ ાિે ૂ ા દસ હાણરિી સહાિા ચેક આપવામાાં
હતા
આ પ્રસાંીે

ુ રાત એ અરો
િ

ુ ા
નડે ીીનિા ચેરમેિ ્ી બાુિ

જેબલીાએ

ીગેન નિક

ફાનમિંી કવી રીતે કરવ ાંુ તે અંીે માીગ દરગિ ુૂ ુ પાડ્ ાંુ હ ાંુ
ુ ા
કૃનિ મહોત્સવિા આ પ્રસાંીે કૃનિ અિે સહકાર નવિાીિા સાંસદી સભચવ ્ી બાુિ
ુ સાદ ટાંુ દડાપ અમદાવાદ જિલ્લા કલેટરેર ્ીમતી અવાંનતકાનસંાપ
જે પેલપ સાાંસદ ્ી રાંૂપ્ર
જિલ્લા નવકાસ અનધકારી્ીપ કૃનિ નુ િવનસિેીિા વૈજ્ઞાનિકોપ કૃનિ નવિાીિા અનધકારી
ુ ાલકો અિે નવરાળ સાંખ્ામાાં િાીદરકો પપને થત ર્ા હતા
ખેડૂતોપ પશપ

પ

