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કૃષિ મહોત્સવ 

પ્રસ્તાવના: 
 

કૃષિકે્ષતે્ર ગજુરાત બે આંકડાના કૃષિ ષિકાસ દર સાથે સમગ્ર દેશમાાં અગ્રેસર રહ્ય ુ છે. જેનો શ્રેય 
સરકારશ્રીની કકસાન લક્ષીનીષતઓ, અષિકારીશ્રીઓની જહમેત અન ેગજુરાતના કકસાન બાંધઓુની અથાગ 
મહનેતને આભારી છે. ખેડતૂોનનુાં કૃષિ ઉત્પાદન બમણુાં કરિાના ઉદે્દશ સાથે સૌ પ્રથમ િિષ 2005-06 માાં 
કૃષિ મહોત્સિ-2005 તરીકે શરૂઆત કરિામાાં આિી. કૃષિ મહોત્સિ રાજ્ય સરકારનો એક માસ લાાંબો અને 
ઘષનષ્ ટ ષિસ્ તર  કાયષ્રમમ છે. સરકારી ખાતાના અષિકારીઓ, કૃષિ િૈજ્ઞાષનકો અને તજજ્ઞોને સાથે રાખીને 
ઉજિ ી કરિામાાં આિતી હોય. ગજુરાતનો ઉત્સિ એટલે કૃષિ મહોત્સિ. 

 

          કૃષિ મહોત્સિ દરમ્યાન કૃષિ િૈજ્ઞાષનક શ્રીઓ, અષિકારી શ્રીઓ અને પદાષિકાર શ્રીઓ દ્રારા કૃષિ 
રથના માધ્યમથી રાજ્યના તમામ ગામની મલુાકાત લઇ આધષુનક કૃષિ તાાંષત્રકતા અંગે ખેડતૂોને માગષદશષન 
આપિામાાં આિે છે. કૃષિ મહોત્સિ-2005 ના આયોજનથી રાજ્યમાાં કૃષિક્ષતે્રે સફળતાનો પાયો નાંખાયેલ છે 
આ મહોત્સિનુાં ખબુજ સારૂ પકર ામ જોિા મળતાાં રાજ્ય સરકારશ્રી દર િિે કૃષિ મહોત્સિનુાં આયોજન કરી 
ખેડતૂોને માગષદશષન પરુૂ પાડેલ છે. 
 

અભ્યાસના હતેઓુ: 

1. કૃષિ મહોત્સિથી ખેડતૂોની આષથિક સ્સ્થષતમાાં થયેલા ફેરફારનો અભ્યાસ કરિો. 
2. કૃષિ મહોત્સિથી ખેડતૂોમાાં જાગષૃત આિી છે તે જા િાનો.  
3. કૃષિ મહોત્સિથી પાક તરાહમાાં આિેલ પકરિતષન જા િાનો.  

સશંોધન પદ્ધષત અને માહહતીના સ્ત્રોતો:              
પ્રસ્તતુ સાંશોિનમા ગૌ  માકહતીના આિાકરત છે. તેમાાં સામાજીક આષથિક સમીક્ષા, સરકારી રીપોટ, 

આંકડાશાખાથી મળેલ આંકડાકીય માકહતીનો ઉપયોગ કરેલ છે. 

કૃષિ મહોત્સવ 

કૃષિ મહોત્સિમાાં ગામડાઓની મલુાકાત દરમ્યાન ખેડતૂોને િૈજ્ઞાષનક અને આધષુનક ખેતી પદ્ધષત, 
બજાર અને માાંગ આિાકરત ખેતી, ટકાઉ ખેતી, સેન્દ્રદ્રય ખેતી, કૃષિમાાં યાાંષત્રકર , સકૂ્ષ્મ ષપયત પદ્ધષત, પાકોનુાં 
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મલુ્યિિષન, કૃષિ અને બાગાયતી પાકોની ઉત્પાદકતા િિારી તેનુાં મલુ્ય િિષન, આદશષ પશપુાલન તથા 
સરકારશ્રીની ષિષિિ સહાયકારી યોજનાઓ અગેનુાં માગષદશષન ખેડુતોને ઘર આગ ે જ ઉપલબ્િ કરાિી 
તેમના ખેતીખર્ષમાાં ઘટાડાની સાથે ઉત્પાદનમાાં િિારો કરી ખેડુતોની આિક બમ ી થાય તેિો રાજ્ય 
સરકારશ્રીનો અભભગમ રહ્યો છે. કૃષિ મહોત્સિ દરમ્યાન કૃષિલક્ષી અને ગ્રામ ષિકાસન ેલગતા કાયષ્રમમનુાં 
આયોજન કરી િૈજ્ઞાષનક માગષદગષન સ્થાષનક કક્ષાએ ઉપલબ્િ કરાિિામાાં આિે છે. તેમજ કૃષિ આનસુાાંભગત 
બાબતો અંગે રૂબરૂ માગષદશષન આપિામાાં આિે છે. સરકારશ્રીની ષિષિિ ખેડતૂલક્ષી સહાય યોજનાઓનુાં 
અમલીકર  પ  કરિામાાં આિે છે. 

 કૃષિ મહોત્સવ લાભ કોણ લઈ શકે? 

        રાજ્યના તમામ ખેડતૂ ભાઇઓ અને મકહલા ખેડતૂો લાભ લઇ શકે છે. 

કૃષિ મહોત્સવ મળતા લાભો 
કૃષિ મહોત્સિમાાં ષિના મલુ્યે કૃષિ, બાગાયત અને પશપુાલન કીટ્સ ષિતર , ખેડતૂોને િૈજ્ઞાષનક અને 

આધષુનક ખેતી પદ્ધષત, સેન્દ્રદ્રય ખેતી, કૃષિમાાં યાાંષત્રકર , સકૂ્ષ્મ ષપયત પદ્ધષત, પાકોનુાં મલુ્યિિષન તેમજ કૃષિ 
આનસુાાંભગત બાબતો અંગે રૂબરૂ માગષદશષન તેમજ યોજનાકીય માકહતી ષિશે જા કારી મળી રહ ેછે. 
    કૃષિ મહોત્સિ દરમ્યાન કૃષિરથ સાથે કૃષિ અષિકારીશ્રીઓ અને કૃષિ િૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ દ્રારા દરેક ખેડતૂોને 
ખેતી ષિિયક તેમજ સરકારશ્રીની યોજનઓ અંગ ેમાગષદશષન/જા કારી ઘર આંગ ે આપિામાાં આિે છે. 
 

કૃષિ મહોત્સવને કારણે ખેડતૂોને થયેલ લાભો. 
 કૃષિ મહોત્સિને કાર ે ખેડતૂોને જે મોટામાાં મોટો લાભ થઈ રહ્યો છે તે ખેતી ખર્ષમાાં િટાડાનો છે. 
 કૃષિ મહોત્સિથી ખેડતૂોમાાં સારી જાગષૃત આિી છે. િૈજ્ઞાષનકોએ ખેડતૂને સમજાવ્ુાં તેથી તે પદ્ધષતસરની 

ખેતીકરતા થયા છે. 
 પાકની ફેરબદલી કરિામાાં આિે અને તેમાાં પ  જો ખેડતૂ બાગાયતી પાક તરફ િળે તો પરાંપરાગત કૃષિ 

પેદાશની સરખામ ીમાાં ખેડતૂોને આિકમાાં િિારો થાય. 
 ઓછી જમીનમાાં કયો પાક લઈ શકાય અને ક્યા પાકમાાં િધ ુઆિક થાય તેની જા કારી પ  મળે છે. 
 ટપક ષસિંર્ાઈ પદ્ધષત ઓછા ખરે્ િધ ુઆિક મેળિિા ખેડતૂોને માગષદશષન અપાય છે. 

 

કૃષિ મહોત્સવ 2017  

ગજુરાતમાાં 2005થી દર િિે અખાત્રીજથી કૃષિ મહોત્સિનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે. કૃષિ 
મહોત્સિ દરમ્યાન કૃષિ િૈજ્ઞાષનક શ્રીઓ, અષિકારીશ્રીઓ અને પદાષિકારશ્રીઓ દ્રારા કૃષિ રથના માધ્યમથી 
રાજ્યના ગામની મલુાકાત લઇ આધષુનક કૃષિ તાાંષત્રકતા અંગે ખેડતૂોને માગષદશષન આપિામાાં આિે છે. િિષ 
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2005 થી રાજ્ય સરકારે પ્રથમ કૃષિ મહોત્સિનો પ્રારાંભ કરેલ છે. અત્યાર સિુીમાાં 12 કૃષિ મહોત્સિ 
સફળતાપિૂષક યોજિામાાં આિેલ છે. રાજ્ય સરકાર ર્ાલ ુિિષ 13મો કૃષિ મહોત્સિ આયોજન કરેલ છે.   

કૃષિ મહોત્સિ 2017 માાં માન. મખુ્યમાંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાાં નડીયાદ ખાતેથી શરૂ કરિામાાં આવયો 
હતો. કૃષિ મહોત્સિ 2017 અંતગષત નડીયાદ, જુનાગઢ, ભજુ, અમરેલી, કહમતનગર, જામખાંભાભળયા, ગોિરા, 
વયારા, મહસેા ા, છોટા ઉદેપરુ, ગોંડલ, ડીસા, દાહોદ અને િઠિા , બાિળા, આહિા, અને અંકલેશ્વર ખાતે 
એમ કુલ 17 કાયષ્રમમ સફળતાપિૂષક પ ૂષ થયેલ છે કૃષિ મહોત્સિ 2017ના વયસ્તતગત લાભાથીઓની 
યોજનાઓની ષસદ્ધદ્ધઓની ષિગત દશાષિેલ છે. 

કૃષિ મહોત્સવ 2017 થીમ 

આષધનુક કૃષિ તાાંષત્રકતાઓ, કૃષિ અને સલાંગ્ન ષિિયક માકહતી તથા સરકાર શ્રીની ષિષિિ સહાયકારી 
યોજનાઓ અંગેનુાં માગષદશષન ખેડુતોને ઘર આંગ  ેજ ઉપલબ્િ કરાિી તમેના ખતી  ખર્ષમાાં ઘટાડાની સાથે 
ઉત્પાદનમાાં િિારો કરી ખેડતૂોની આિક બમ ી કરિી. 

કૃષિ મહોત્સવ 2017 નો સમયગાળો : તા.06/05/2017 થી તા.27/05/2017. 
 
કૃષિ મહોત્સવ 2017 ના અંતગગત થયેલ કામગીરી/ષસદ્ધદ્ધઓ. 

 માન.મખુ્યમાંત્રીશ્રીની  ઉપસ્સ્થતમાાં નડીયાદ ખાતેના કાયષ્રમમથી કૃષિ મહોત્સિ 2017 નો શભુારાંભ કરિામાાં 
આિેલ છે. જેમાાં બહોળા પ્રમા માાં ખેડતૂોએ હાજરી આપેલ હતી. 

 કૃષિ મહોત્સિ 2017 અંતગષત નડીયાદ, જુનાગઢ, ભજુ, અમરેલી, કહમતનગર, જામ ખાંભાભળયા, ગોિરા, 
વયારા, મહસેા ા, છોટા ઉદેપરુ, ગોંડલ, ડીસા, દાહોદ અને િઠિા , બાિળા, આહિા, અને અંકલેશ્વર ખાતે 
એમ કુલ 17 કાયષ્રમમ સફળતાપિૂષક પ ૂષ થયેલ છે. 

 કૃષિ મહોત્સિમાાં કુલ 3,82,157 ખેડતૂોની હાજર. 
 કુલ 16,895 લાભાથીઓને કુલ રૂ. 3283.57 લાખની રકમના રે્ક/માંજુરી પત્રોનુાં ષિતર . 
  કુલ 1748 સ્ટોલ થકી ખેડતૂોને કૃષિ તેમજ સાંલગ્ન અંગે માગષદશષન. 
 કાાંટાળા તારની યોજના અંતગષત કુલ 147 માંજુરી પત્રોનુાં ષિતર . 
 કુલ 156563 સોઇલ હલે્થ કાડષ ષિતર . 
 પશ ુસારિાર આપેલ કુલ ગામો - 270. 
 પશ ુસારિાર આપેલ કુલ સમાિેશ ગામો - 969. 
 કુલ પશ ુસારિાર – 158936. 
 કૃષત્રમ બીજદાન – 121498. 
 પશ ુરસીકર  – 4463042.  
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 પશ ુખસીકર  – 1409         

તારણો :- 

કૃષિ મહોત્સિના પકર ામે ટુાંકા સમયમાાં ટેકનોલોજી જા કારી સામારય ખેડતૂ સિુી પહોંરે્ છે. પાક સાંબાંિી 
જાગષૃત આિે છે. િૈજ્ઞાષનક ખેતી વયાપ િધ્યો છે સરિાળે ઉત્પાદન િધ્્ુાં છે. પાક તરાહમાાં પ  પકરિતષન 
આિેલ જોિા મળે છે. ખેડતૂો આિકમાાં પ  િિારો થયો છે. કૃષિ મહોત્સિથી ખેડતૂોની આષથિક સ્સ્થષતમાાં 
ફેરફાર થયેલ જોિા મળે છે.  

“પછૂયા કરતાાં જો્ુાં ભલુાં અને જોયા કરતાાં જાણ્ુાં ભલુાં’ આ કહિેત મજુબ જે ખેડતૂોએ સફળતાથી સ્થાન 
મેળવ્ુાં છે તેમને રૂબરૂ મળીને તેમના ખેતરો જોઇને, તેમની સાથે ર્ર્ાષ કરીને તેમનો અનભુિનો ષનર્ોડ 
જા ીને પોતાનાને ઉપયોગી, કદશાસરૂ્ક અને રૂબરૂ પ્રશ્નોત્તરી કરાિીને િાસ્તષિકતાને સમજાિી શકાય અને 
પોતાના પશ્નોનુાં ષનરાકર  િૈજ્ઞાષનક રીતે થાય છે.   
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II. સામાજીક આષથિક સમીક્ષા 2017-18. ગજુરાત રાજ્ય ગાાંિીનગર. 
 

Website   

 

I. www.gswan.gov.in  
 
 
 

     ******************************************************************************************* 

િાવડા હદલીપિન્દ્ર આઈ. 
Ph.D. Scholar  
અથષશાસ્ત્ર ષિભાગ 
ગજુરાત ્ષુનિસીટી 
 

Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 

http://www.gswan.gov.in/

