Press Release
સ્વરાજ ટ્રેક્ટર્સ બાગાયતી કૃષિને ષિકેનાઇઝેશન િાગે અગ્રેર્ર કરશે



બાગાયતી ખેડૂત િાટે નવીન અને વાજબી ફાિસ ષિકેનાઇઝે શન ર્ોલ્યુશન CODE પ્રસ્તુત કયુું
ઉદ્યોગિાાં ર્ૌપ્રથિ ડ્યુઅલ ગ્રાઉન્ડ ક્લીઅરન્ર્ અને બાય-ડાયરેક્શનલ ડ્રાઇવવાંગ જે વી ખાષર્યતો ર્ાથે ષવષવધતાર્ભર
બહુ -ઉદ્દેશી રાઇડ-ઓન િશીન, ડડઝાઇન અને વજનિાાં નાનુાં અને હળવુાં

િોહાલી, 11 નવેમ્બર, 2021: િષહન્રા ગ્રૂપની કાંપની સ્વરાજ ટ્રેક્ટર્ે આજે ભારતિાાં બાગાયતી ખેતીિાાં પડરવતસન લાવવા િાટે
પડરવતસનકારક નવુાં બહુ ઉદ્દેશી ફાિસ ષિકેનાઇઝે શન ર્ોલ્યુશન CODE પ્રસ્તુત કયુું હતુ.ાં
સ્વદેશી ડડઝાઇન ધરાવતુાં ફાિસ ષિકેનાઇઝે શન ર્ોલ્યુશન CODE બાગાયતી કૃષિિાાં ર્ાંકળાયેલી િજૂ રીને દૂર કરવાના ષવચાર ર્ાથે
ષવકર્ાવવાિાાં આવયુાં છે . ર્ૌથી ર્ાાંકડુાં અને વજનિાાં હળવુાં રાઇડ-ઓન િશીન CODE ભારતિાાં બાગાયતી ખેતીિાાં પડરવતસનનો
પવન ફાંકશે, જે ખેડૂતોને ષવષવધ શાકભાજી અને ફળફળાડદના પાકો િાટે ર્ાાંકડી હરોળિાાં ઇન્ટર-કલ્ચર કાિગીરી હાથ ધરવાની
ર્ુષવધા આપશે. ઉપરાાંત આ િશીનની ટૂાંકી ટર્નુંગ ષિજયા બાગાયતી પાક લેતા નાનાાં ખેડૂતોિાાં શ્રેષ્ઠ િેનુવરેષબષલટી પ્રદાન કરશે.
બાગાયતી ર્ેગિેન્ટિાાં CODE લોંચ કરવા પર િષહન્રા એન્ડ િષહન્રા ષલષિટેડના ફાિસ ઇષક્વપિેન્ટ ર્ેક્ટરના પ્રેષર્ડન્ટ હેિત
ાં
ષર્ક્કાએ કહ્ુાં હતુાં કે, “છે લ્લાાં થોડાાં વિોિાાં ભારતની કૃષિ જીડીપીિાાં બાગાયતી ખેતીનો ષહસ્ર્ો વધવાની ર્ાથે ઉત્પાદકતાિાાં વધારો
કરવા આ ર્ેગિેન્ટ પર ધ્યાન કેષન્રત કરવાની તાતી જરૂર છે . સ્વરાજ દ્વારા CODE નવીન ફાિસ ષિકેનાઇઝે શન ર્ોલ્યુશન છે , જે
િષહન્રા ફાિસ ઇષક્વપિેન્ટ ર્ેક્ટરના ‘ખેતીિાાં પડરવતસન લાવવા અને જીવનને ર્િૃદ્ધ કરવાના’ ઉદ્દેશ ર્ાથે ર્ુર્ાંગત છે . CODE
પ્રસ્તુત કરવાનો અિારો ઉદ્દેશ ખેડૂતોને વાજબી અને નવીન ટેકનોલોજી ર્રળતાપૂવસક ર્ુલભ પ્રદાન કરવાનો છે .”
આ નવા લોંચ ષવશે સ્વરાજ ટ્રેક્ટર્સના ર્ીઇઓ હડરશ ચવવાણે કહ્ુાં હતુાં કે, “આપણા દેશિાાં બાગાયતી ખેતી ષિકેનાઇઝે શન િાટે
િોટી તક ધરાવે છે . સ્વરાજ દ્વારા CODE ગ્રાહકોની જરૂડરયાતોનો અભ્યાર્ કરીને અને બાગાયતી ખેતીિાાં ખેડૂતોની
જરૂડરયાતોનો ષવચાર કરીને ખાર્ ષવકર્ાવવાિાાં આવેલુાં િશીન છે . અત્યાર ર્ુધી આ ર્ેગિેન્ટિાાં િાનવીય અને પશુઓના શ્રિની
બહુ જરૂર છે અને આ નવીન ર્ોલ્યુશન આ ર્ેગિેન્ટિાાં ષિકેનાઇઝે શન લાવવાની ડદશાિાાં પથપ્રદશસક પગલુાં છે .”
ષવષશષ્ટ ક્ષિતાઓ ર્ાથે CODE બાગાયતી ખેતી ર્ાથે ર્ાંબાંષધત ર્િસ્યાઓનુાં ર્િાધાન કરવાિાાં િદદ કરશે અને ‘ખેતી કી દુષનયા
કા ર્બર્ે પેહલા યર્ િશીન’ ગણાય છે , ત્યારે બાગાયતી ખેડૂતને ઉદ્યોગિાાં કેટલાાંક ર્ૌપ્રથિ ફાયદા આપે છે . કેટલીક િુખ્ય
ખાષર્યતોિાાં ર્ાિેલ છે ેઃ
ડ્યુઅલ ગ્રાઉન્ડ ક્લીઅરન્ર્ – પાકની ઊંચાઈ વધવાની ર્ાથે િશીનનુાં ગ્રાઉન્ડ ક્લીઅરન્ર્ વધારી શકાશે, જે થી િાનવીય કાિગીરી
પર ષનભસરતાિાાં ઘટાડો થશે.
બાય-ડાયરેક્શનલ ડ્રાઇવવાંગ – બાય-ડાયરેક્શનલ ર્ુષવધા િશીનના આગળના ભાગિાાં એટેચિેન્્ર્ ર્ાથે કાિગીરી કરવા ર્ક્ષિ
બનાવશે, જે એને ડાાંગરિાાં લણણીની કાિગીરી િાટે અષત ર્ુષવધાજનક બનાવે છે .
CODE શરૂઆતિાાં ગુજરાત, કણાસટક, આાંધ્રપ્રદેશ અને તેલાંગાણાિાાં સ્વરાજની ડડલરષશપિાાં પ્રસ્તુત થશે તથા ટૂાંક

ર્િયિાાં તબક્કાવાર રીતે અન્ય તિાિ રાજ્યોિાાં પ્રસ્તુત થશે. આ પ્રોડક્ટ િાષલકીના ર્રળ અનુભવ િાટે ર્ુષનષચચત
ર્ર્વસર્ ર્પોટસ પણ આપશે. About Swaraj
Swaraj Tractors a division of Mahindra Group is India’s second largest and fastest growing
tractor brand. Established in 1974, based in Punjab, the grain bowl of India, Swaraj is a
brand that is made by the farmer, for the farmer as many of its employees are also farmers.
They bring real world performance and create an authentic, powerful product with assured
performance and enduring quality, designed with one purpose – enabling the Indian farmer
to Rise. Swaraj Tractors manufactures tractors in the range of 15HP to 65HP and also
provides complete farming solutions.
Learn more about Swaraj Tractor on www.swarajtractors.com/
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About Mahindra
Founded in 1945, the Mahindra Group is one of the largest and most admired multinational
federation of companies with 260,000 employees in over 100 countries. It enjoys a
leadership position in farm equipment, utility vehicles, information technology and financial
services in India and is the world’s largest tractor company by volume. It has a strong
presence in renewable energy, agriculture, logistics, hospitality and real estate.
The Mahindra Group has a clear focus on leading ESG globally, enabling rural prosperity
and enhancing urban living, with a goal to drive positive change in the lives of communities
and stakeholders to enable them to Rise.
Learn more about Mahindra on www.mahindra.com / Twitter and Facebook:
@MahindraRise/ For updates subscribe to https://www.mahindra.com/news-room
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