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म
ु य मंी

ी पवन चामलङले भनु भएको छ राय जैवक खेती श!
ु गनक
ु# ो

म
ु य उ%े&य आय़ आज#न र कृषकह,लाई लाभािवत गराउन मा होइन तर
पया#वरण र प1
ू # भने
ृ वीको संर3णका 4नि5त जैवक खेती क4तको मह6वपण
सदे श सारा व&वलाई 9दनु प4न हो।

ी चामलङले मा4नसह,सत यस वषयलाई

ग5भीरतासत लने अपील गनु# भएको छ।
सि<कमले आज प9हलो जैवक राय 9दवस पालन ग=यो। यस अवसरमा पव
ू #
िज>लाको रानीपल
नजीकै सर5सा बग@चामा जैवक उ6सवलाई स5बोधन गदB
ु
म
ु यमीले भनु भयो सि<कममा जैवक खेतीबारे 4नण#य, गहन अDययन र
Eचतन गरे र लइएको हो। यसलाई 4नरतरता 9दनप
ु नF खाँचोमाEथ जोर9दँ दै

म
ु य

मीले यव
ु ावग#सत यस अवसरको लाभ उठाउने र खेतीपातीलाई Jयवसायको
,पमा अपनाउने आKह गनभ
ु# यो। मा4नसह,ले जैवक खेतीको अवसरबाट लाभ
उठाउन सकेनन ् भने रायलाई लाभ पNु ने छै न भनी बताउँ दै वहाँले सबैसत यसबाट
कसरO फायदा लन सQकछ भनेबारे ग5भीर Eचतन गनF आKह गनु# भयो।
सि<कमका माग र आव&यकता सि<कमले नै परू ा गनप
ु# छ# भनी जोड 9दँ दै
चामलङले

ी

2017 सालमा दध
ू , सागसWजी, फल, कुखुरा, अXडा लगायत रायका

सबै आव&यकता र मांगह, सि<कमबाट नै परू ा गनF संक>प लने आYवान गनु#
भयो।

ी चामलङले भनु भयो शZ3त यवाह,का 4नि5त जैवक खेती एउटा ठूलो
अवसर रहे को छ QकनQक सि<कम दे शको प9हलो जैवक राय भएको हुनाले
जैवक उ6पादको बजारप खुला छ र यसमा अक[ कुनै \4तयोगी छै न।
जैवक खेती गाउँ ले र कृषकह,को उ6थानको म
ु य साधन भएको कुरो बताउँ दै
म
ु य मंीले भनभ
ु यो- कृषक र गाउँ लेह,लाई वकासमा सहभागी बनाउनु जैवक
खेतीको उ%े&य हो।
सबै जनतालाई वकासको साधन होइन तर वकासको सहभागी बनाउने सरकारको
चाहना Jय<त गदB

ी चामलङले भनु भयो- समावेशी वकासको अवधारणा

अपनाएर सरकारले काम ग^ररहे छ।
ी चामलङले कृषक र गाउँ लेह,सत आ_नो खेतीपातीलाई बढाउने जमीनलाई
बाँजो नराने र वष#मा दईु चो9ट खेती गनF अपीत गनु# भएको छ। यसै स5बधमा
म
ु य मंीले जैवक खेतीलाई लएर 115 करोड !पयाँ लागतका योजना लागू
भइरहे को कुरो प4न बताउनु भयो।

टे ट अेनक डे
यसै रायले आज प9हलो सि<कम जैवक 9दवस पालन ग=यो। यो वष# यस
9दवसको वषय Eथयो असल व&वका 4नि5त कृषमा प^रवत#न पोहोर साल आजै
9दन सि<कम दे शको प9हलो जैवक राय बनेको Eथयो। \धान मंी

ी नरे b

मोदOले गातोकको Eचतन भवनमा आयोिजत रािcdयकृष स5मेलनमा म
ु यमी
मंी

ी पवन चामलङलाई जैवक रायको \माण प सिु 5पनु भएको Eथयो।

सि<कम जैवक 9दवसको अवसरमा पव
ू # िज>लाको सरमसा बग@चामा आयोिजत
जैवक उ6सवमा बो>दै कृष तथा बागबानी मंी

ी सोमनाथ पौfयालले कृष

3ेमा Jयापक उgयमी वकास पहल श!
ु ग^रएको कुरो बताउनु भयो। वहाँले

भनभ
ु यो कृषकह,लाई खेतीपातीमा आ6म4नभ#र बनाउने 9दशातफ# वभागले काम
ग^ररहे छ।
यसअ4घ वभागका सEचव

ी खोल[ भ9ु टयाले जैवक खेतीको वकासiमबारे \काश

पादB भनभ
ु यो- 2003 सालमाजैवक खेतीको \Qiया श!
ु ग^रएको हो र यो काम
तीन चरणमा ग^रएको छ- आधारभत
ू , तयार र काय#वयन । वहाँले जम#नीले
जाँचमा सि<कमको अदव
ु ालाई रसायनम<
ु त पाएको कुरो प4न बताउनु भयो।
रायको कृष तथा बागवानी वभागgवारा आयोिजत यस उ6सवमा मा वभन
जैवक उ6पादक \दश#नी र kबil mथलह, खडा ग^रएको Eथयो। \ग4तशल
कृषकह,बीच \4तयोEगता राnखएखो Eथयो।यसमा 65 \4तयोEगताह,ले भाग लए।
प4छ \4तयोEगताका वजेता, ऋण 9दने Wयाqक र कृष श3कह,लाई अभनदन र
\माण प \दान ग^रयो।

एसकेएम
सि<कम iाितकारO मोचा# एसकेएम पाटrले पव
ू # िज>लामा माता#म ,5तेक
समिcटमा भएका औgयोEगक ईकाईह,मा mथानीय यव
ु ाह,ले रोजगार नपाएको
आरोप लगाएको छ।
पाटr अDय3 \ेम संह तामाङले आज माता#म बmतीदे nख माच#कस5म tमण गरO
मा4नसह,सत समmयाको सोधपछ
ु गनु# भयो।
आज जारO एउटा \ेस वuvती अनस
ु ार पाटrले यस समिcटमा kबजुलO, पउने पानी
र बाटोलाई लएर समmया भएको आरोप लगाएको छ।

वक या नाइडु
केिbय सच
ू ना तथा \सारण मी

ी एम भ@कैया नाइडुले पकार बने इwछा

भएका वgयाथxह,सत समाचार र वचारलाई नमलाउनु भनु भएको छ। वहाँले
भनभ
ु एको छ- \6येक यव
ु ा पकारले त1यलाई 4नcप3 दे शमा पेश गन#का 4नि5त
\चरु uान हासल गनप
ु# छ# ।
नयाँ 9द>लOमा 9हज भारतीय जनसंचार संmथान IIMC को पkकाको वमोचन गदB
ी नाइडुले वgयाथxह,सत नयाँ \ौgयोEगकlर संचारका नयाँ माDयम \4त अवगत
रहने र पyने बानी बसाउने आKह गनभ
ु# यो।

