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fw÷Ãkrík
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË - 388110

yk{w¾
zkì. yuLk.Mke. Ãkxu÷
ykÃkýk Ëuþ{kt ðMíke ðÄkhkLkk ÷eÄu yLku ÍzÃke rðfkMk Ãkk{íkk þnuhefhý íku{s ykiãkurøkfhýLkk
fkhýu rËðMku rËðMku ¾uíke nuX¤Lkku rðMíkkh ½xíkku òÞ Au. nðk{kLk VuhVkh íku{s Ãkkf WíÃkkËLk Mkt÷øLk
Ãkrhçk¤kuLke rð»k{ ÃkrhÂMÚkríkLku ÷eÄu Ãkkf WíÃkkËLk WÃkh {kXe yMkh ÚkkÞ Au. ykðe rð»k{ ÃkrhÂMÚkrík{kt
Ãký Wå[ fkuxeLkwt ðÄw Ãkkf WíÃkkËLk {u¤ððk økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS ykþeðkoË YÃk ÚkE þfu
Au.
nrhÞk¤e ¢ktrík {u¤ÔÞk çkkË ¾uíkÃkuËkþku{kt WíÃkkËLk ðÄkhðkLke MkkÚku MkkÚku økwýð¥kk WÃkh ðÄkhu
¼kh {wfðk{kt ykðe hÌkku Au. yk çkÒku sYrhÞkíkku Ãkqhe Ãkkzðk {kxu ÃkkfLku sYhe ðkíkkðhý ÃkwÁ Ãkkzðwt ¾qçk
sYhe Au. ÃkkfLku «ríkfq¤ ðkíkkðhýÚke çk[kððk {kxu Mkthûkkí{f ¾uíkeLke sYrhÞkík hnu Au. ðirïf çkòhku{kt
¼khíkeÞ þkf¼kSLke {ktøk ¾qçk ðÄe hne Au Ãkrhýk{u íkuLke rLkfkMk îkhk fhkuzku YrÃkÞkLkwt rðËuþe nqtrzÞk{ý
f{kððkLke ¼hÃkqh íkf Q¼e ÚkE Au. ykðk Mktòuøkku{kt økúeLknkWMk/LkuxnkWMk xufLkku÷kuSLkku WÃkÞkuøk fhðku
sYhe Au. yk nuíkwÚke økwshkík Mkhfkh íku{s fuLÿ Mkhfkh îkhk økúeLknkWMk xufLkku÷kuSLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk
LkkýkfeÞ MknkÞ Ãkwhe Ãkzðk{kt ykðu Au.
WÃkhkuõík çkkçkíkkuLku æÞkLku ÷E økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS ytøkuLkwt f]r»k MkkrníÞ
‘økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf «fkrþík ÚkE hÌkwt Au íku ykðfkhËkÞf Au.
yk ÃkwMíkf «fkþLk fhðk {kxu Mkðo ði¿kkrLkf©eyku, MktÃkkËfku íkÚkk rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©e
zkì. Ãke.Ãke. Ãkxu÷ yLku íktºke©e zkì. yuLk.ðe. MkkuLkeLku yr¼LktËLk ykÃkw Awt. yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ LkðeLk
xufLkku÷kuSLke {krníkeLkku WÃkÞkuøk fhe ¾uzqíkku ðÄw WíÃkkËLk {u¤ðe Mk{]Ø çkLke ykÃkýk hkßÞ íkÚkk ËuþLkk
f]r»k rðfkMk{kt {n¥ðLkwt ÞkuøkËkLk ykÃkþu íkuðe yÃkuûkk hk¾wt Awt.

(yuLk.Mke. Ãkxu÷)
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X]E[rKF ;\N[X
0MP S[P ALP SYLZLIF
EFZT H[JF lJSF; 5FDTF N[X ;D1F V[SJL;DL ;NLGF VG[S 50SFZM 5{SL JWTL HTL J:TLG[
H~ZL BMZFS T[DH VgI 5|FYlDS H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF DF8[ B[T pt5FNG D]bI AGL ZC[X[P S'lQF 1F[+GF
H]NF H]NF lJEFUM 5{SL AFUFIT V[ pt5FNG4 VFJS VG[ 5MQF6XlST VF5JF DF8[ ;F{YL VFU/ K[ ;FY[
;FY[ ZMHUFZLGL TSM4 lGSF;DF\ J'lwW4 5IF"JZ6 ;DTM,GDF\ 56 T[8,M H OF/M K[P
K[<,F N;SFDF\ GF[\WFI[, B[TLGF O[ZOFZM HMTF CJ[ V[D ,FU[ K[ S[ B[TL V[S pnMUGM VFSFZ
5FDJF 5|IF6 SZL ZCL K[ 5Z\T] S'lQF pt5FNGDF\ S]NZTL 5lZA/M VUtIGF K[P AFUFITNFZM VF S]NZTL
5lZA/MGF lGI\+6 DF8[GF 5|ItGM SZL ZC[, K[P T[DF\ BF; SZLG[ U|LG CFp; q G[8 CFp; 8[SGM,MHLGM
;DFJ[X YFI K[P VF 8[SGM,MHL V5GFJJFYL VG[SlJW ,FEM H[JF S[ lGI\l+T JFTFJZ6 5[NF SZLG[
S;DI[ 5FS pK[ZL XSFI K[P 85S l5IT TYF O}JFZF l5IT 5wWlTYL 5F6LGM SFI"1FD p5IMU4 Ol8"U[XG
V5GFJJFYL BFTZGF ARFJ ;FY[ JW] VG[ ;FZL U]6JtTFJF/F pt5FNG D[/JL XSFI K[P 5lZ6FD[ ;FZL
VFJS D/TF JW] GOM 56 D[/JL XSFI K[P
U]HZFTGF B[0}TM U|LGCFp; q G[8CFp; 8[SGM,MÒGF p5IMU TZO VFSQFF"IF K[ VG[ T[G[
V5GFJJFGM VlEUD ;TT JWTM ZC[JFGM K[P U|LGCFp; AGFjIF AFN T[DF\ SIF\ 5FS ,[JF4 S[JL SF/Ò
ZFBJL4 S[JL 5FS jIJ:YF V5GFJJL4 ZMUvÒJFT ;FD[ S[JF 5U,F\ ,[JF H[YL B[0}TMG[ JW]DF\ JW] VG[
U]6JtTF ;EZ pt5FNG D/L XS[ V[8,]\ H GlC VF pt5FNGG[ S[JL ZLT[ VFlY"S ZLT[ 5MQF61FD AHFZEFJ
D/L ZC[ T[ VF 8[SGM,MHLDF\ VlT VFJxIS K[P VF TDFD AFATMDF\ ZFHIGF B[0}TMG[ JWFZ[ 7FG VG[
DFU"NX"G D/L ZC[ T[ VFHGF ;DIGL DF\U K[P
VFJF ;\HMUMDF\ ZFHIGF B[0}TMG[ U|LGCFp; VG[ G[8CFp; 8[SGM,MÒ V\U[ JWFZ[ DFU"NX"G
D/L ZC[ T[ C[T];Z ccU|LGCFp; VG[ G[8CFp; 8[SGM,MÒcc lXQF"S C[9/G]\ 5]:TS T{IFZ SZJF DF8[ AFUFIT
lJEFUGF 5|FwIF5S VG[ J0F 0MP V[RP ;LP 58[, VG[ ;J" lJQFI lGQ6F\TMG[ WgIJFN VF5] K]\ TYF
B[0T} M VF 8[SGM,MÒG[ V5GFJLG[ 5MTFGL4 ZFHIGL VG[ N[XGL VFJSDF\ JWFZM SZX[ T[JL VFXF ZFB] K]\P
sS[P ALP SYLZLIFf
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ફાગામત નનમાભક્ની કચેયી
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પન નાં. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪
પેકવ નાં. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩
ડૉ. ફી. આય. ળાશ

ઇભેઇર : dir-bag@gujarat.gov.in

ફાગામત નનમાભક

ુ ેચ્છા સંદેશ
શભ
ૂ રક્ષી અભબગભના કાયણે
ગુજયાત યાજ્મના વતત નલકાવની વાથ વાથે વયકાયશ્રીનાાં ખેડત
છે લ્રા ૧૦ લોભાાં યાજ્મનાાં કૃનક્ષેત્રભાાં જે અદ્વિતીમ પ્રગનત થમેર છે . યાજમના ખેડુતએ ફાગામતી
ખેતીભાાં વતત નલકાવ કયીને શાઇ-ટે ક ટેક્નરજીનાાં ભાઘ્મભથી ઉચ્ચ ગુણલત્તલાા પ, ળાકબાજી,
ભવારા ાક અને ફુરનાાં ઉત્ાદનનાાં ઉચ્ચ રક્ષમાાંક શાાંવર કયે ર છે .
ૂ  પ્રગનતળીર છે અને નલી શાઇ-ટે ક ટે ક્નરજી અનાલી એકભ દીઠ ભશત્તભ
યાજમનાાં ખેડત
ૂ  ફાગામતી ખેતી તયપ લી યહ્યા છે . યાજમનાાં ખેડત
ૂ 
ઉત્ાદન ભલાના કાયણે લધુભાાં લધુ ખેડત
ગ્રીનશાઉવ, ળેડનેટ શાઉવ ભાયપત કરય કેપ્વીકભ, જયફેયા, ડચ યઝીવ, ચાઇવ્વ, લેરાલાા ળાકબાજી,
ચેયી ટાભેટા, બ્રકરી જેલા નલનલધ ાકનુ ાં લાલેતય કયીને યાજ્મ ફશાય તથા નલદે ળભાાં નનકાવ કયતાાં
ૂ  અનાલે તે ભાટે યાજમ વયકાયશ્રી તયપથી વતત
થમા છે . આ ટેક્નરજી લધુભાાં લધુ ખેડત
ૂ ની
પ્રત્વાશન ુરૂ ાડલાભાાં આલી યશેર છે . શાઇટેક ફાગામતી ખેતી અનાલાને કાયણે ખેડત
આલકભાાં લધાય થમેર છે .

ભાખાકીમ સુનલધાઓ જેલી કે ગ્રીન શાઉવ, નેટ શાઉવ, કલ્ડ-સ્ટયે જ, કલ્ડ ચેઇન, ેકશાઉવ

ૂ ને ભે તે ભાટે તારીભ,
ઉબા થલાથી અને આધુનીક ફાગામતી ખેતીની તાાંનત્રક ભાહશતી ખેડત

પ્રલાવ, વાહશત્મ નલતયણ જેલી નલસ્તયણ પ્રવ ૃનતઓ શાથ ઘયલાભાાં આલી યશી છે . તેના બાગ રૂે
આણાંદ કૃન યુનનલનવિટી દ્રાયા “ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવ ટે કનરજી” ની ુસ્સ્તકા તૈમાય કયીને
ૂ ને મગ્મ ભાગગદળગન ભી યશે તે ભાટે પ્રમાવ શાથ ધયલાભાાં આલેર છે . ભને આળા છે કે આ
ખેડત
ૂ ને ખેતી કયલા ભાટે મગ્મ ભાગગદળગન ુુુ ાડળે અને
ુસ્સ્તકા ગ્રીનશાઉવ અને ળેડનેટ શાઉવભાાં ખેડત
ૂ ની આલક લધાયલાભાાં ભદદ કયળે તેલ ભને નલશ્વાવ છે .
ખેડત

(ફી. આય. ળાશ)
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X]E[rKF ;\N[X
0MP S[P 5LP 58[,
S'lQF5|WFG N[X EFZTDF\ lJlJW 5|SFZGL VFAMCJF4 HDLG4 V[U|MS,FID[l8S hMGGL p5,aWTFG[
,LW[ T[GL U6GF VFH[ N]lGIFDF\ ;DU| JQF" NZdIFG ;F{YL JW] XFSEFÒ VG[ O/ 5SJTF N[X TZLS[ SZJFDF\
VFJ[ K[P lJ`JDF\ EFZT V[S V[JM N[X K[ H[G]\ VY"T\+ S'lQF 5Z GE[ K[ VG[ 5MTFGL VFÒlJSF S'lQF ;\,uG
jIJ;FIDF\YL D[/J[ K[P
CF,GF 5|JT"DFG J:TL JWFZFG[ ,LW[ VG[ h05L lJSF; 5FDTF XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6GF
SFZ6[ B[TL C[9/GM lJ:TFZ 38TM HFI K[ T[DH CJFDFGGF AN,FJGL 5FS p5Z YTL 5|lTS}/ V;ZMYL
5FSG[ ARFJJF DF8[ U|LGCFp; 8[SGM,MÒ V[ V[S DF+ p5FI K[P U|LGCFp;DF\ S]NZTL JFTFJZ6DF\
5lZJT"G SZLG[ OST JW] pt5FNGG H GCL 5Z\T] U]6JtTFDF\ 56 ;]WFZM SZL J{l`JS :TZ[ TF, lD,FJL
XSFI K[P
5|JT"DFG ;\HMUMDF\ S'lQF ;\XMWGDF\ YTL VFW]lGS 8[SGM,MÒ lJQF[ B[0}TMG[ ;TT DFlCTUFZ
ZFBJFGF X]E VFXIYL XFSEFÒ TYF O},KM0 pUF0TF B[0}TlD+MG[ U|LGCFp; 8[SGM,MHLGF lJlJW
V[SDMGL ;FNL4 ;Z/ EFQFFDF\ J{7FlGS ;DH D/[ T[ DF8[ VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\NGF AFUFIT lJEFU4
A\P VP S'lQF DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\NGF lJlJW lJQFI lGQ6F\TM wJFZF T{IFZ SZFI[, lJlJW lJQFIM
H[JF S[ U|LGCFp; q G[8CFp;G]\ DCÀJ VG[ 5|SFZM4 Ol8"U[XG VG[ OMUZ jIJ:YF4 5FS pt5FNG TF\l+STF
;FY[ ÒJFTM4 ZMU VG[ 5MQF6 DF8[ ;\Sl,T jIJ:YF5GGL ;DH D/[ T[ C[T];Z VF 5]:TS ccU|LGCFp; VG[
G[8CFp; 8[SGM,MÒcc T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SFDULZL DF8[ AFUFIT lJEFUGF 5|FwIF5S VG[ J0F
0MP V[RP ;LP 58[, VG[ ;J" lJQFI lGQ6F\TMG[ TYF T[DGL ;DU| 8LDG[ VlEG\NG VF5] K]\P

sS[P 5LP 58[,f
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rðMíkhý rþûký rLkÞk{f
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË - 388 110

«MíkkðLkk
zku. Ãke.Ãke. Ãkxu÷
¼khík f]r»k «ÄkLk Ëuþ nkuE, ËuþLke 6Ãk xfkÚke ðÄw ðMíke f]r»k yLku íkuLku Mkt÷øLk ûkuºk MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au.
ykÃkLkk Ëuþ{kt Ãkkf WíÃkkËLk Mkt÷øLk Ãkrhçk¤kuLke rð»k{ ÃkrhÂMÚkríkLku ÷eÄu Ãkkf WíÃkkËLk WÃkh {kXe yMkh ÚkkÞ
Au. ykðe rð»k{ ÃkrhÂMÚkrík{kt Ãký ðÄw Ãkkf WíÃkkËLk MkkÚku MkkÚku økwýð¥kkMk¼h WíÃkkËLk {u¤ððk økúeLknkWMk/
LkuxnkWMk xufLkku÷kuSyu ykþeðkoË YÃk ÚkE þfu Au.
økúeLknkWMk xufLkku÷kuSLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk hkßÞ yLku fuLÿ Mkhfkh©e îkhk LkkýktfeÞ MknkÞ ykÃkðk{kt
ykðu Au suLkk Ãkrhýk{u «kuíMkknLk {¤íkkt ½ýk ¾uzqíkkuyu økúeLknkWMk/LkuxnkWMk çkLkkðe þkf¼kS yLku Vq÷Ãkkfku
WAuhe ðÄw ykŠÚkf LkVku {u¤ðe hÌkk Au. Ãkhtíkw íkuLke íkktrºkfíkkLkk y¼kðu ¾uzqíkkuLku yÃkurûkík VkÞËku Úkíkku
LkÚke suÚke hksÞ Mkhfkhu økwshkíkLkk økúeLknkWMk/LkuxnkWMk Ähkðíkk íku{s hMk Ähkðíkk ¾uzqíkkuLku økúeLknkWMk/
LkuxnkWMk{kt ¾uíkeLke íkktrºkfíkkLke íkk÷e{ ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË ¾kíku Mð¾[uo {u¤ððk yLkwhkuÄ
fhu÷ Au. ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË ¾kíku çkkøkkÞík rð¼køk, çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷ÞLkk MknÞkuøkÚke
ð¾íkkuð¾ík økúeLknkWMk/LkuxnkWMk xufLkku÷kuS rð»kÞf íkk÷{e fkÞo¢{ku Þkusðk{kt ykðu Au.
yk íkk÷e{ fkÞo¢{ku{kt rðrðÄ rð»kÞkuLkk rLk»ýktíkku/ ði¿kkrLkfku íkk÷e{ yLku ÔÞkÏÞkLk ykÃku Au
suyku îkhk ykÃku÷ ÔÞkÏÞkLkkuLku Mktfr÷ík fhe ¾uzqíkku {kxu økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuSLkwt ÃkwMíkf
rðMíkhý rþûký rLkÞk{fLke f[uhe nMíkfLkk ‘f]r»køkkurðãk’ «fkþLk rð¼køk îkhk «fkrþík ÚkE hÌkwt Au su yuf
ykLktËLke çkkçkík Au.
MkËh ÃkwMíkf íkiÞkh fhðk {kxu çkkøkkÞík rð¼køk, çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷Þ «kæÞkÃkf yLku ðzk©e
zkì. yu[.Mke. Ãkxu÷, yurxf EL[kso zkì. çke.yu[. Ãkxu÷ íkÚkk ÃkwMíkfLkk MktÃkkËf {kxu ‘f]r»køkkurðãk’Lkk íktºke
zkì. yuLk.ðe. MkkuLke íkÚkk íku{Lke xe{Lku yr¼LktËLk ykÃkw Awt íku{s MkËh ÃkwMíkf{kt ònuhkík îkhk ykŠÚkf YÃku
ÞkuøkËkLk ykÃkLkkh ftÃkLkeykuLkku Ãký yk¼kh {kLkwt Awt.
yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ íkktrºkf {krníkeLkku WÃkÞkuøk fhe ¾uzqíkr{ºkku økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk îkhk Úkíke
¾uíke{kt ðÄw WíÃkkËLk {u¤ðe ykðf{kt ðÄkhku fhe hkßÞ yLku ËuþLke Mk{]rØ ðÄkhþu íkuðe ykþk hk¾w Awt

(Ãke.Ãke. Ãkxu÷)
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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rðþu»k
ÃkwMíkf
«fkþLk

økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk
xufLkku÷kuS
{k[o : h015
yLkw¢{rýfk

: íktºke {tz¤ :
zkì. Ãke. Ãke. Ãkxu÷ (yæÞûk)
zkì. ze. yu{. fkuhkx (MkÇÞ)
zkì. ðe. ykh. çkku½hk (MkÇÞ)
zkì. yu{. ðe. Ãkxu÷ (MkÇÞ)
zkì. yu. ze. Ãkxu÷ (MkÇÞ)
zkì. yu{. su. Ãkxu÷ (MkÇÞ)
zkì. yu{. yu{. rºkðuËe (MkÇÞ)
zkì. ykh. ykh. øksuhk (MkÇÞ)
zkì.ðkÞ. ykh. ½kuzkMkhk (MkÇÞ)
zkì.yuLk.ðe.MkkuLke (MkÇÞ Mkr[ð)
: íktºke :
zkì. yuLk. ðe. MkkuLke
: ÃkwMíkfLke rft{ík :
YçkY : ` 100/hSMxh ÃkkuMxÚke : ` 160/-

: MktÃkfo :

íktºke
‘f]r»køkkurðãk’ «fkþLk rð¼køk
rðMíkhý rþûký rLkÞk{fLke f[uhe
ÞwrLkðŠMkxe ¼ðLk
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË rs. ykýtË-388110
VkuLk : (02692) 225988
261921/225987
Email : aaunews@aau.in
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LkkUÄ : yk ÃkwMíkf{kt Ëþkoðu÷ yr¼«kÞku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk LkÚke. ‘f]r»køkkurðãk’ «fkþLk rð¼køk îkhk «fkrþík
yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ ÷u¾ku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke {kr÷feLkk Au. yktrþf yÚkðk ÃkqhuÃkqhku WÃkÞkuøk ÷u¾Lku ytíku “ykýtË
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk «fkrþík økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS ÃkwMíkfLkk MkkisLÞÚke ” yu{ WÕ÷u¾ MkkÚku fhe
þfkþu. yk ytf{kt AÃkkÞu÷ ònuhkík ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke ¼÷k{ý Au íku{ {kLkðwt sYhe LkÚke.
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U|LGCFp;G]\ DCtJ VG[ TSM
• 0F[P V[RP;LP 58[, • 5|F[P H[P V[;P 58[, • 0F[P S[P V[DP 58[,
AFUFIT lJEFU4 A\PVPS'lQF DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
RMSS; 5|SFZG]\ DF/B] S[ H[G[ 5FZNX"S
VYJF VW"5FZNX"S -F\S6YL -F\SL V\NZG]\ JFTFJZ6
lGIDG SZL SDM;DDF\ XFSEFÒ4 O},M TYF W~
T{IFZ SZJFGF J{7FlGS VlEUDG[ U|LGCFp;
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
EFZT H[JF pQ6Sl8A\WGF N[XDF\
DM8[EFU[ 5FS pt5FNG DF8[ ;DU| JQF" NZdIFG
;FG]S}/ JFTFJZ6 ZC[T] GYLP 5|lTS}/ CJFDFG
H[D S[ JWFZ[ 9\0L4 JWFZ[ UZDL4 TLJ| 5|SFX4
VlT JZ;FN S[ 5F6LGL B[\R4 lCDJQFF"4 EFZ[
5JG T[DH ZMUvÒJFTGM EI\ST p5N=J H[JF
5lZA/MG[ lGI\l+T SZJF U|LGCFp; VFlX"JFN~5
K[P VF U|LGCFp;DF\ SFA"G0FIMS;F.04 VMS;LHG
TYF .lY,LG U[; JU[Z[G]\ 5FSG[ H~lZIFT 5|DF6[
lGIDG SZFI K[P VF 5wWlT X~VFTDF\ BRF"/
K[ V[8,[ OST DM\3F 5FSM H[ B]<,F JFTFJZ6DF\ G
pUF0L XS[ T[JF TYF 5ZN[XDF\ lGSF; SZJF H~ZL
RMSS; 5|DF6M HF/JJF pUF0JFDF\ VFJ[ K[ VYJF
5[NFXG[ 5|lS|IFDF\ O[ZJL lS\DT ;\JW"G SZJFDF\ VFJ[
K[P
VFAMCJFSLI lJQFD 5lZl:YlTDF\4 l5IT
5F6LGL VlT VKT S[ 1FFZLI 5F6LGL p5,laWDF\4
ZMU ZlCT W~pK[ZDF\ S[ lJX[QF SF/Ò DF\UTF JW]
J[RF6 lS\DT VF5TF 5FSM pUF0JF CF,GF TASS[
5RF;YL JW] N[XMDF\ U|LGCFp;DF\ B[TL SZJFDF\
VFJ[ K[P lJlJW N[XMDF\ U|LGCFp;DF\ YTL B[TLGM
lJ:TFZ SM9FDF\ VF5[, K[P

lJlJW N[XMDF\ U|LGCFp;GL B[TL
C[9/GM lJ:TFZ
N[X
HF5FG
CM,[g0
.8F,L
;FpY SMZLIF
.hZF.,
;\I]ST ZlXIF
VD[lZSF
T]SL"
.u,[g0
O|F\;
A<U[ZLIF
S[G[0F
lOl,5F.g;
I]GF.8[0 VZA VDLZFT
EFZT
.Ò%T
:5[G
HD"GL
;FI5|;
S[G[ZL 8F5]VM

lJ:TFZ sC[S8ZDF\f
$54___
!#4___
Z#4___
#4*Z5
!4Z5_
Z4!&&
$4___
!!___
!4*Z*
(___
!4___
#_Z
!Z
55
&___
!4___
Z#4(5_
#4(__
Z_(
)__

RLGDF\ %,Fl:8S U|LGCFp; 8[SGM,MÒGM
B]A H lJSF; YI[, K[P HF5FGDF\ $54___ C[S8Z
lJ:TFZDF\ %,Fl:8S VG[ u,F; U|LGCFp;DF\ B[TL
YFI K[ S[ H[ lJ`JDF\ ;F{YL JW] K[P 5F6LGL ART
SZJL V[ .hZFI, VG[ ALHF DwI5}J" V[lXIFGF
N[XMGL TFTL H~lZIFT CMJFYL U|LG CFp;G]\ R,G
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

11

tIF\ JW] K[ EFZTDF\ K[<,F RFZ NXSFYL ;\XMWG4
H~lZIFT D[/JLP
pt5FNG S[ W~pK[Z DF8[ U|LG CFp;GM p5IMU s!_f U|LGCFp;GF 5FSMGL pt5FNG 8SFp XlST
YTM VFjIM K[ VG[ T[GF jIF5FlZS WMZ6[ p5IMU
;FZL CMI K[P
SZJFGL ;EFGTF VFJL K[P
s!!f ZMHUFZLGL TSM JWFZL XSFI K[P
EFZTDF\ 5F\R NFISFYL U|LGCFp;GM
p5IMU YTM VFjIM K[ H[ OST ;\XMWGGF C[T] DF8[ s!Zf JW"GGL ;FDFgI ZLTM TYF l8xI}S<RZYL
GJF KM0 pK[ZL XSFI K[ TYF T{IFZ YI[,
VYJF SDM;DDF\ VUtIGF KM0G[ ARFJJF DF8[
KM0G[ CF0"lG\U SZL XSFI K[P
YTM CTMP ;FRF VY"DF\ ;G[ !)(_YL U|LGCFp;
8[SGM,MHLGL X~VFT Y.P jIF5FlZS N=lQ8=V[ ;G[ U|LGCFp;DF\ SIF 5FSM pUF0L XSFI m
!)((YL p5IMU YIMP ;NZ IMHGF DF8[ ;ZSFZGL
;\Zl1FT JFTFJZ6DF\ GLR[ D]HAGF
pNFZ GLlTG[ SFZ6[ NZ JQF[" !___ SZM0 ~l5IFGL
XFSEFÒ4 XMEFGF O},KM04 O/5FSM TYF
OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFI]J["lNS 5FSM pUF0L XSFI K[ B]A H lS\DTL
U|LGCFp;GF OFINFVF[ o
TYF SDM;DL B[TL DF8[GF 5FSM ,[JF TYF RMSS;
s!f SM.56 5|SFZGF KM0 SM. 56 :Y/[ pUF0L 5|SFZGL HFTMG]\ H JFJ[TZ SZJ]\P
XSFI K[P
s!f XFSEFÒ o 8FD[8F4 SFS0L4 ,[8I];4
sZf JQF" NZdIFG UD[ tIFZ[ KM0 pK[ZL XSFI
DZRL4 S[l%;SD HFTM4 lXIF/FDF\ EL\0F TYF
K[P sVMO ;LhGf
pGF/FDF\ WF6F4 D[YL JU[Z[
s#f T\N]Z:T ;FZL U]6JtTF/F4 lGSF; SZJF
sZf XLTSl8A\WGF XFSEFÒ o A|MSM,L4
,FIS KM0 5[NF SZL XSFI K[P
5F;",L4 V[:5[Z[U;4 A|];[<; :5|Fp84 RF.GLh
s$f ZMUvÒJFT ;FD[ Z1F6 VF5J] ;C[,] AG[
S[A[H4 ,LS4 YFID4 ;[,FZL4 A[ALSMG" JU[Z[
K[P
s5f
s&f
s*f
s(f
s)f

KM0 pK[Z ;Z/ AG[ K[P G;"ZL ;Z/TFYL s#f O/M o :8=MAZL4 N=F1F JU[Z[
Y. XS[ K[P s.g0MZ %,Fg8;f
s$f XMEFGF KM0 o CF.lA|0 U],FA4 lS|;[gYLDD4
S}\0FGF KM04 HA["ZF4 Ò%;MOL,LIF4 SFG["XG4
U|LGCFp; X~VFTDF\ BRF"/ K[ 5Z\T]
,F\AFUF/[ ;FZM OFINM VF5[ K[P
0F.OGA[SLIF4 D[ZFg8F4 V[u,MGLDF4
SM,LI;4 DMg:8[ZF4 VF<5[GLIF JU[Z[
VMKL HDLGDF\ lJX[QF VFJS D[/JL XSFI
K[P
U|LGCFp;DF\ pUF0FTF\ 5FSMGL 5;\NUL
lAG5Z\5ZFUT s.u,LXf XFSEFÒ pUF0L T[GF EF{lTS DF/BF VG[ VFlY"S OFINF p5Z
XSFIP
VFWFZ ZFB[ K[P T[YL µ\RL U]6JtTFJF/F JW] GOM
DSFGGF 8[Z;
[ p5Z U|LGCFp; T{IFZ SZL VF5TF AFUFITL 5FSMGL B[TL T[DF\ VFJSFI" K[P
lSRG UF0"lG\U SZL N{lGS XFSEFÒGL U|LGCFp;DF\ pUF0JFDF\ VFJTF 5FSMGL ;FDFgI
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DFlCTL SM9FDF\ NXF"J[, K[P
U|LGCFp;DF\ pUF0JFDF\ VFJTF 5FSM
! XFSEFÒ

Z O/M

8FD[8F\4 SFS0L4 ,[8I];4 0]\U/L4
SMALH4 J8F6F4 5F50L4
:5LGFR4 ZL\U64 :SJM"X4
DZRF\4 EL\0F4 TZGL54 A|MSM,L
:8=MA[ZL4 N=F1F4 ;\TZF4 S[/F4
TZA]R4 8[8L

# ;]XMEGGF U],FA4 ;[J\TL4 S]\0FDF\ SZJFDF\
KM0
VFJTF KM0 H[JF S[ HA["ZF4
,L,LID4 h[g;0[l;IF4
SFG["XG4 VMlS"04 V[gY]ZLID4
:5[YLOFI,D4 5M.G;[l8IF
$ VgI 5FSM

5 VF{QFlWI
VG[
;]U\lWT
O},KM0

TDFS] VG[ VgI 5FSMG]\
W~JF0LI]\
;O[N D};/L4 XTFJZL VG[
J[lG,F JU[Z[

U|LGCFp; AGFJJF H~ZL ;FWGM VG[
p5IMU J:T]VMGL BZLNL DF8[ 5|FYlDS ZLT[ D}0L
ZMSF6GL H~lZIFT ZC[ K[PU|LGCFp;DF\ pt5FlNT
J:T]GL lS\DT B]<,F B[TZDF\ pt5FNLT J:T]
SZTF\ JW] CMI K[ 5Z\T] U|LGCFp;DF\ pt5FNG JW]
YT] CMJFYL VFlY"S VFJS V[S\NZ[ ;ZBL H ZC[
K[P 5FS pt5FNGGL DFlCTL SM9FDF\ NXF"JJFDF\
VFJ[, K[P

I]ZM5GF lJlJW N[XMDF\ U|LGCFp;DF\
8FD[8FGL p5H
sV[SH 5FS ,[JFDF\ VFJ[,f
N[X
.u,[\0
S[G[ZL 8F5]VM

8GqC[P
)_
!Z_
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U|LGCFp;DF\ JFTFJZ6 p5Z lGI\+6 pt5FNG VD]S ;DIGF V\TZF, ;]WL ;TT D/T]
ZFBL XSFT]\ CMJFYL JQF"DF\ 36LJFZ 5FS ,. XSFI ZC[ K[P ;FY[ ;FY[ U|LGCFp;DF\ AC]lJW 5FSM ,.G[
K[ V[S ;\XMWG NZdIFG 8FD[8FGM 5FS JQF" NZdIFG 56 GOM D[/JL XSFI K[P
VF9 JBT ,[JFDF\ VFJ[,4 H[DF\ JFlQF"S p5H V[S
5FS
pt5FNG
JQF"
JFlQF"S
RMZ; DL8Z[ #$ lS,MU|FD D/[,P U|LGCFp;DF\
V[S
NZdIFG pt5FNG
5|DF6DF\ JW] DF6;MGL H~lZIFT ZC[ K[P B]<,F
5FSG]\
5FSGL 8G q C[P
B[TZDF\ A[ C[S8Z[ OST V[S DF;6GL H~lZIFT CMI
8G q C[P ;\bIF
K[P HIFZ[ U|LGCFp;DF\ C[S8Z[ ( YL !_ DF6;MGL 8FD[8F
!#5
Z
Z*_
H~lZIFT ZC[ K[P T[YL U|LGCFp;GL B[TLDF\ JW] SFS0L
!(_
#
5$_
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$
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#v$ !5&vZ_(
$5
$
!(_
:8L, O|[DJF/F 5M,L CFp;GM V[S RMZ; DL8Z RF.GLH
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J[RF6 jIJ:YF o
5FS pt5FNG o
U|LGCFp;DF\ SFI"1FD p5IMU ;FY[ DCtTD
5FS pt5FNG D[/JJF IMuI N[BZ[B ZFBJL H~ZL K[
H[YL JQF" NZdIFG ;TT ;FTtI ;FY[ 5FS pt5FNG
D/T]\ ZC[ P DF8[ V[S H 5|SFZGM 5FS H]NL H]NL
VJ:YFVM ;FY[GM CMJM H~ZL K[P U|LGCFp;DF\
JFJJFDF\ VFJTF 5FS VMO l;hGDF\ CMJFYL ;FY[
AHFZDF\ T[GL T\UL CMJL HF[.V[P H[YL DCtTD
VFlY"S ,FE D/L XS[P VF DF8[ U|LGCFp;GF 5FSGL
JFJ6L q ,66L IMuI ZLT[ UM9JJFYL lGl`RT 5FS

;FDFgI ZLT[ U|LGCFp;GL B[TLDF\ YT] 5FS
pt5FNG B]<,F AHFZDF\ J[RJFDF\ VFJ[ TM SM. BF;
GM\W5F+ OFINM YTM GYLP 5Z\T] VF V\U[GF HF6SFZ
U|FCSM4 ;FZL ;M;FI8LVM TYF 5ZN[X lGSF; SZLG[
JW] VFJS D[/JL XSFI K[P p5ZF\T 5[NFXGL 5|lS|IF
SZL AGFJ8MDF\ O[ZJL G[ 56 lGSF; SZL XSFI K[ VF
;DU| B[TL 5wWlT VMU["lGS OFlD"\U l;wWF\T p5Z
SZJFDF\ VFJ[ VG[ 5MTFGL A|Fg0GF GFD[ AHFZDF\
D]SJFDF\ VFJ[ TM 56 ;FZF EFJM p5Ò XS[ K[P

¾uzqrík{ºkkuLku Mkq[Lk
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ ÷u¾ku ytøku
rðMík]ík òýfkhe {u¤ððk {kxu su íku ÷u¾Lkk {Úkk¤u ykÃku÷ ÷u¾fLkk
MkhLkk{u / VkuLkÚke MktÃkfo MkkÄðku.
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસની સમસ્યાઓ
• ડો. એચ. સી. ૫ટે લ • શ્રી જીગર ૫રસાણા • શ્રી રજની ઠકકર

AFUFIT lJEFU4 A\PVPS'lQF DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
ઘણા માણસો નવીન ટે કનોલોજી િસ્વકારવા માટે
હં મેશા તત્પર રહે તા હોય છે . તેમનામાં નવુ કરી બતાવવાની
એક તાલાવેલી હોય છે . આવા વ્યકિતઓનો સ્વભાવ
સાહસિક હોય છે . સાહસિક લોકોને કારણે નવી દિશાઓ
અને નવા સોપાન પ્રાપ્ત   થતા હોય છે . સામાન્ય   રીતે
સાહસિક લોકોએ જ ગ્રીનહાઉસ ટે કનોલોજીને િસ્વકારીને
રક્ષિત ખેતીમાં સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ થયેલ. ૫રંતુ
ઘણી વખત તાંત્રિકતા પૂર્ણ રીતે સમજયા વિના િસ્વકારવામાં
આવે ત્યારે સમસ્યાઓ સર્જાતી હોય છે .

 ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડી શકાય તેવા પાક અને તેની જાતો
અંગે અજ્ઞાનતા
 ગ્રીનહાઉસમાં આવતી જીવાત / રોગના ઓળખ અને
નિયંત્રણ અંગે અજ્ઞાનતા
 ગ્રીનહાઉસમાં મીિડયાના  જ્ઞાન વિષે અજ્ઞાનતા
 ગ્રીનહાઉસમાં પાકમાં આ૫વાના ખાતરો અંગેની
અજ્ઞાનતા

 ગ્રીનહાઉસમાં કૃ મિ નિયંત્રણ અંગેની તાંત્રિકતાનો
ગ્રીનહાઉસ ટે કનોલોજીના ઘણા ફાયદા છે
અભાવ
૫રંતુ તેમાં જોખમો ૫ણ એટલા જ રહે લા છે . ગ્રીનહાઉસ
 ગ્રીનહાઉસમાં પિયત ૫ઘ્ધતિ અને પિયત સમય અંગે
ટે કનોલોજી શરૂ કરતા ૫હે લાં આ જોખમો ૫ણ સમજવાની
અજ્ઞાનતા
અતિ આવશ્યકતા છે . જે લોકોએ આ જોખમોનો વિચાર કર્યા 
વિના સીધી જ ટે કનોલોજી િસ્વકારે લ છે તેમને આર્થિક અને આર્થિક સમસ્યાઓ :
માનસિક રીતે ઘણી જ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો ૫ડયો
 ગ્રીનહાઉસમાં તાંત્રિકતાનો ખુબ જ ઊંચો ખર્ચ
છે . ઘણા ખેડૂતમિત્રો એક અથવા બે સીઝન સફળ થયા બાદ 
૫ણ નિષ્ફળ થાય છે . ટુ ં કમાં કોઈ ૫ણ ટે કનોલોજીમાં સફળતા  લોન લેવા અંગેની સમસ્યાાઓ
પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેના વિશેષ સંપૂર્ણ અભ્યાેસ કરવો જરૂરી  સરકારી સબસિડી અંગેની સમસ્યાઓ
છે .
 ગ્રીનહાઉસમાં થતા ઉચ્ચ  ગુણવત્તાવાળા પાકોનું
ગ્રીનહાઉસમાં ઉદ્ભવતી મુખ્ય સમસ્યાઓ :
બજારમાં સામાન્ય ભાવે વેચાણ
 તાંત્રિકતા અંગેના  જ્ઞાનનો  અભાવ

તાંિત્રક સમસ્યાઅાે :

 ગ્રીનહાઉસના સ્ટ્રકચર / પ્રકારના જ્ઞાનનો અભાવ

 ગ્રીનહાઉસમાં કામ કરી શકે તેવા કુ શળ કારીગરોની
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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અછત અને ઊંચો ખર્ચ

 ગ્રીનહાઉસના માઘ્યમ વિષે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી
તેના નિર્જીવીકરણ અંગેની તાંત્રિકતા સિઘ્ધ કરવી.

 ગ્રીનહાઉસમાં વ૫રાતી ઉચ્ચ  તાંિત્રકતાઓ વિષેનું
અપૂરતુ જ્ઞાન
 ગ્રીનહાઉસમાં બારણા જરૂર મુજબ જ ખોલવા અને
તુરંત જ બંધ કરવા.
સામાજીક સમસ્યાઅાે :
 સમજયા વગરની દેખાદેખીથી ઉદભવતી સમસ્યા
 સામાજીક મોભા માટે ખોટા ખર્ચા
સમસ્યાઓનું નિવારણ :

 ઉચ્ચન ગુણવત્તાૂવાળા પાકોને એિગ્ર  એક્ષપોર્ટ  ઝોન
તથા ફ્રી ટ્રે ડ ઝોનની મદદથી નિકાસ કરવા.
 ગ્રીનહાઉસ પાકોનું અનુકુળ બજારમાં વેચાણ કરવાથી
સારા ભાવ મળી રહે છે .

 ગ્રીનહાઉસની તાંત્રિકતાનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવો.

 સમયાંતરે ગ્રીનહાઉસ ધારકોએ નવી તાંિત્રકતાની
તાલીમ તથા તેમના વિષેનુ માર્ગદર્શન કૃ ષિસંલગ્ન
 સફળ અને નિષ્ફળ ગયેલ લોકોનો સં૫ર્ક  કરી વિગતો
સંસ્થાઓ કે કૃ ષિ યુનિવર્સિટીમાંથી લેતા રહે વું.
પ્રાપ્ત કરવી અને સફળ તથા નિષ્ફળ થયા અંગેના
કારણોનો અભ્યાસ કરવો.
ગ્રીનહાઉસના પાક અંગેના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ :
 જે પાક ગ્રીનહાઉસમાં કરી શકાય તેના વિષેની સંપૂર્ણ   ગ્રીનહાઉસમાં યોગ્ય  પાકની ૫સંદગી કરવી.
વિગતો મેળવી તેની જાત અને તેમાં કરવાના કાર્યોની
 ગ્રીનહાઉસ માટે યોગ્ય જાતની ૫સંદગી કરવી.
સંપૂર્ણ તાંત્રિકતા મેળવવી જોઈએ.
 ગ્રીનહાઉસમાં જે તે પાકને જરૂરી પોષણ વ્યવસ્થા માટે
 ગ્રીનહાઉસમાં ઉષ્ણતામાન, પ્રકાશ, ભેજ, કાર્બન
ભલામણ મુજબ ખાતરો આ૫વા.
ડાયોકસાઈડ જેવા ૫રિબળોનું નિયંત્રણ કરતા
સાધનોની જાળવણી કે વી રીતે કરવી તેની તાંત્રિકતા  ગ્રીનહાઉસમાં જીવાતો/રોગ માટે અસરકારક નિયંત્રણ
હસ્તગત કરવી.
કરવું તેમજ દવાઓ વારાફરતી બદલવી.
 ગ્રીનહાઉસમાં ફોગર સીસ્ટમ પાક મુજબ કયારે કે ટલી  સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ ૫ઘ્ધતિથી જીવાત નિયંત્રણ
ચલાવવી તેની તાંત્રિકતા અગાઉથી જ મેળવીને આગળ
કરવું.
વધવું.
 ગ્રીનહાઉસમાં ઓફ સીઝનલ કે મોંઘા પાકો ઉગાડવા
 ઓ૫નવેન્ટ  ગ્રીનહાઉસની ૫ડદા સીસ્ટમ કે વી રીતે
જેથી બજારભાવ સારો મળી રહેે .
ચલાવવી તેની તાંત્રિકતા જાણવી જરૂરી છે .
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ગ્રીનહાઉસ માટે સ્થળની પસંદગી, બાંધકામ અને વ્યવસ્થાપન
• ડૉ. આર. એફ. સુતાર • ર્ડા. બી. એસ. પટે લ

Vqz «kuMku®Mkøk xufLkku÷kuS yuLz çkkÞkuyuLkSo fku÷us, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6130h
ગ્રીનહાઉસ એટલે કે પ્લાટસ્ટિક, પોલીથીલીન
ચોમાસામાં વરસાદના પાણીનો નિકાલ સારી રીતે થઇ
કે કાચના પારદર્શક કે અર્ધપારદર્શક આવરણથી ઢાંકેલું
જાય અને વરસાદના પાણીના નિકાલ માટે ગટરની
ફ્રેમ સાથેનું ચોકકસ પ્રકારનું માળખું કે જેમાં જે તે પાકની
વ્યવસ્થા  પણ કરવી જોઇએ.
જરુરિયાત મુજબ અંદરના વાતાવરણમાં ફે રફાર કરી શકાય
(ર) પિયતના પાણીની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઇએ અર્થાત
છે . તેનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે ઓછા વિસ્તારમાંથી બારે માસ
તેનું પી.એચ.પ.પ થી ૭.૦ સુધી અને વિધુતવાહકતા
વધુ પ્રમાણમાં ફૂલો કે સુશોભિત છોડોનું તેમજ શાકભાજીનું
(ઇ.સી)
૦.૪ થી ૦.૭ ડી.એસ./મી. હોવું જોઇએ.
ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે . ઉપરાંત સારી ગુણવત્તા ધરાવતા
(૩) સ્થળની પસંદગી ઉપર નહે રનું પાણી મળે તો વધારે
ફૂલછોડ ઉછે રી શકાય છે .
હિતાવહ રહે શે.
હાલના તબકકે ગુજરાતમાં ફૂલોની ખેતી માટે
ગ્રીનહાઉસને ખૂબજ મહત્ત્વનું અંગ ગણવામાં આવે છે . (૪) ગ્રીનહાઉસ હમેશાં મોટા ઝાડ અને બિલ્ડીંગથી દૂર હોવું
જોઇએ જેથી સૂર્યપ્રકાશનો અવરોધ ન થાય.
આપણા રાજયમાં ઊંચું તાપમાન, અનિયમિત વરસાદ,
વધુ પડતો તિવ્ર સૂર્યપ્રકાશ તેમજ હવામાંના ભેજના
(પ) સ્થળ પ્રદૂષણ મુકત હોવું જોઇએ તથા આજુ બાજુ માં
ટકામાં વધઘટ વગેરે વાતાવરણીય પરિબળોથી ફૂલોના પાક
કોઇપણ પ્રકારના ઉધોગ ન હોવા જોઇએ.
ઉત્પાદન પર માઠી અસરો જોવા મળે છે . આવી વિષમ
પરિસ્થિતિમાં ગ્રીનહાઉસ ધ્વારા અંદરના વાતાવરણના દિશાસૂચન ઃ
પરિબળોને નિયંત્રણમાં રાખી સારી ગુણવત્તાવાળા
સિંગલ સ્પાન ગ્રીનહાઉસને કોઇપણ દિશામાં ઊભું
રોગજીવાત મુકત ફૂલો મેળવી શકાય છે . શિયાળાની ઋતુમાં કરી શકાય છે  પણ મલ્ટીગ સ્પાન ગ્રીનહાઉસ ઉત્તર દક્ષિણ
થતા ફૂલોનો ભાવ, ઉનાળાની ઋતુ કરતા ખૂબજ ઓછો મળે દિશામાં ઊભુ કરવામાં આવે છે જેથી તેમાં દરે ક ભાગ પર
છે . જેથી ઉનાળાની ઋતુમાં ગ્રીનહાઉસ ધ્વારા કટફલાવર્સના સૂર્યનો પ્રકાશ સંતોષકારક રીતે મળી શકે .
ફૂલોની ખેતી કરીને ભાવ મેળવી પરદેશ નિકાસ કરીને વધુ
ગ્રીનહાઉસના પ્રકારઃ
હંૂ ડિયામણ મેળવી શકાય છે .
ભારતમાં ગ્રીનહાઉસની વિવિધ ડીઝાઇનો જોવા
સ્થળની પસં દગી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની
મળે છે . જેમાં ચાર પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ વધુ ખ્યાતિ ધરાવે
બાબતાે ઃ
છે . સાદું ગ્રીનહાઉસ,ઓછી કિંમતનું ગ્રીનહાઉસ, મધ્યમ
(૧) સ્થળ આજુ બાજુ ની જગ્યા  કરતાં ઊંચાઇ ઉપર હોવું કિંમતનું ગ્રીનહાઉસ અને ઉચ્ચ  કિંમતનું ગ્રીનહાઉસ.
જોઇએ. જમીનનો ઢાળ એ રીતે હોવા જોઇએ કે
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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ગ્રીનહાઉસ બનાવવામાં મુખ્યુ ખર્ચ માળખું તૈયાર કરવાનું,
વીજળીનો ખર્ચ  અને પાણી નિયંત્રણની વ્યવસ્થા  ઉપર
આધારિત છે . માળખામાં ખાસ કરીને પોલીથીન શીટ,
એક્રેલિકની ચાદર,ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપ  વગેરે ચીજવસ્તુઓ
વપરાય છે . ઇલેકટ્રીક ખર્ચમાં ખાસ કરીને હવા બહાર
ફે કવાના પંખાઓ,પાણી માટે ઇલેકટ્રીક પંપ,વીજળી
તથા તેમાં તેના નિયંત્રણ યુનિટોનો સમાવેશ થાય છે .
આ ઉપરાંત પાણીની વ્યવવસ્થામાં ટપક પધ્ધતિ,માઇક્રો 
િસ્પ્રંકલર,ફોગર,એકઝોસ્ટ  ફે ન અને કૂ લિંગ પેડનો ઉપયોગ
થાય છે .

એંગલ, ર૦૦ માઇક્રોન (૮૦૦ ગેજ)ની યુ.વી. પોલીથીન
િફલ્મનો ઉપયોગ થાય છે . આ પ્રકારના પ૦૦ ચો.મી. ના
ગ્રીનહાઉસ માટે આશરે ખર્ચ  ` ૩.પ થી ૪.૦ લાખનો થાય
છે .

(3) મધ્યમ કિં મતના ગ્રીનહાઉસઃ આ પ્રકારના
ગ્રીનહાઉસ ઓછી કિંમતના ગ્રીનહાઉસ જેવા જ હોય છે .
ફકત એમાં વધારાની ફુલીંગ પેડ અને એકઝોસ્ટ   ફે નની
વ્યવસ્થા   હોય છે જે વધુ તાપમાનને નિયંત્રણ કરવામાં
ઉપયોગી થાય છે . આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ, સરકયુલર
અથવા ગોથીક આર્ક આકારના થાય છે . આ પ્રકારના પ૦૦
(1) સાદા ગ્રીનહાઉસઃ આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ ચો.મી. વિસ્તાગરના ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનો ખર્ચ ` ૬ થી
ઓછી કિંમતના છે , જે સ્થાનિક બજારમાંથી મળતી ૭ લાખ જેટલો થાય છે .
ચીજવસ્તુઓ ધ્વારા બનાવી શકાય છે . આ પ્રકારના
(4) ઉચ્ચ કિં મતના ગ્રીનહાઉસઃ આવા ગ્રીનહાઉસ
ગ્રીનહાઉસના માળખામાં વાંસનું ઢાંચું બનાવી તેના પર
પોલીથીન શીટસ લગાડવામાં આવે છે . ગ્રીનહાઉસમાં ખાસ કરીને મોટા પાયા પર ઔધોગિક ધોરણે ચલાવવામાં
હવાની અવરજવર માટે બારીઓ,છાપરા ઉપર લીલી કે કાળી આવે છે . આવા ગ્રીનહાઉસમાં સંપૂર્ણ નિયંત્રણ કોમ્પ્યુટર
પ્લાસ્ટિક નેટ અથવા કંતાનના ટૂ કડાઓનું આવરણ ઢાંકવામાં અને સેન્સર્સ  ધ્વારા કરવામાં આવતુ હોવાથી, ઊંચી
આવે છે . સાદા ગ્રીનહાઉસ ખાસ કરીને જયાં આછી ગરમી ગુણવત્તાગવાળા કટફલાવર્સ મેળવી શકાય છે જેનો ઉપયોગ
હોય ત્યાં  અનુકૂળ આવે છે . આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસમાં, પરદેશમાં નિકાસ અર્થે  કરવામાં આવે છે અને સારું  એવું
સીઝનલ ફૂલછોડનું ધરુ,રોપાઓ વગેરે ઉછે રી શકાય છે . વિદેશી હંૂ ડિયામણ મેળવી શકાય છે . જેમાં ફૂલછોડમાં ખાસ
ઉપરાંત કટફલાવર્સના ફૂલો જેવા કે ગુલાબની વિવિધ રંગની કરીને ઈંગ્લીશ ગુલાબની વિવિધ જાતો,ક્રિસેન્થીમમની જુ દી
લાંબી દાંડીવાળી, મોટા ફૂલોની જાતો, કાર્નેશન,જર્બેરા વગેરે જુ દી જાતો,જર્બેરા, કાર્નેશન, ગ્લેડીયોલસ વગેરે છોડ ઉછે રી
ઉછે રી શકાય છે .
શકાય છે . ઉચ્ચ કક્ષાનું પ૦૦ ચો.મી. વિસ્તારના ગ્રીનહાઉસ
(2) ઓછી કિં મતના ગ્રીનહાઉસઃ આ પ્રકારના બનાવવાનો ખર્ચ આશરે ` ૮ થી ૯ લાખ જેટલો થાય છે .
ગ્રીનહાઉસમાં અંદરના વાતાવરણીય પરિબળોને નિયંત્રણ
ગ્રીનહાઉસના બાંધકામ માટે કાેક્રીટના
કરવા માટે કુ શળ માણસોની જરુર પડે છે , જેમાં તાપમાન
પાયાની જરૂરિયાત ઃ
નિયંત્રણ કરવા માટે  મિસ્ટ  ઇરિગેશન, માઇક્રો  િસ્પ્રંકલર
વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે . આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસમાં (૧) તેના પર દબાણબળને પવનબળ લાગતુ હોઇ પાયો
સલામત રીતે ગ્રીનહાઉસનો ભાર જમીન પર ઝીલી શકે
બારીઓમાંથી ઠં ડી હવા અંદર આવે છે અને ગ્રીનહાઉસની
તેવો હોવો જોઇએ.
અંદરની ગરમ હવા છાપરા પરની બારીથી બહાર જાય છે .
આ ગ્રીનહાઉસના માળખામાં ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપો, એમ.એસ
(ર) જમીનની સપાટીથી ૭પ  સે.મી. ઊંડે સુધીનો ૧ ફુટ
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ગોળાઇવાળો પાયો બનાવવો જોઇએ.
(૩) પાયો મજબૂત રીતે બનાવવો જોઇએ.
(૪) પાયામાં જતા જીઆઇ પાઇપની નીચે બેઝ પ્લેીટનું (પ 
ઇંચ વ્યાસ) વેલ્ડીંગ કરવામાં આવે છે .

(૭) ગટર ઓછામાં ઓછી અંદાજે ૪.૬ મીટર ઊંચે હોવી
જોઇએ.
(૮) ગ્રીનહાઉસના છાપરાથી બાજુ ઓની દિવાલો ઢંકાઇ
જવી જોઇએ જેથી પાણી ગ્રીનહાઉસમાં દાખલ થતું
અટકી શકે .

(પ) સિમેન્ટ, રે તી, કપચીનું પ્રમાણ ૧:રઃ૪ પ્રમાણે લેવામાં
(૯) ગ્રીનહાઉસનું બાંધકામ એરોડાઇનેમિક આકારવાળું
આવે છે .
હોવું જોઇએ જેથી એ પવન સામે પૂરતું રક્ષણ મેળવી
ગ્રીનહાઉસના બાંધકામ માટે ના અગત્યના
શકે અર્થાત  એની ઉત્તર અને દક્ષિણ ભાગ ર્હાર્કીસ્ટીક
લક્ષણો ઃ
કોરીડોરવાળો હોવો જોઇએ.
(૧) વેન્ટિલેશન વધુ અસરકારક હોવા જોઇએ. દિવાલની (૧૦) પાયાનું બાંધકામ ગેરંટીવાળું, પવન સામે ટકકર જીલે
બાજુ ના અને મોભના વેન્ટિલેશન ખુ્લ્લા  રાખવા
તેવું અને કાટ કે કહોવાઇને નુકશાન ન થાય   તેવું
૦
જોઇએ જયાં  સરે રાશ વધુમાં વધુ ઉષ્ણ તામાન ર૭
હોવું જોઇએ.  પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ પવન સામે ટકકર ઝીલે
સે. થી  વધુ હોય ત્યાં મોભાના વેન્ટિલેશન બનાવવા
તેવી હોવી જોઇએ. તેને સખત રીતે ખેંચીને બાંધવી
જરુરી છે .
જોઇએ.
(ર) હંૂ ફાળા અને ભેજવાળા વિષયવૃત્તિય હવામાનમાં (૧૧) જયાં ઊંચી મજૂ રી ચૂકવવી પડતી હોય તેવા
વેન્ટિલેશન કાયમી ધોરણે ખુલ્લાં  રાખવા જોઇએ.
વિસ્તારોમાં સાદી પધ્ધતિ  વડે  ફિલ્મ બાંધવી જોઇએ.
(૩) ધૃવિય વિસ્તારોમાં છોડને અતિ નીચા ઉષ્ણતામાન (૧ર) જયાં વ્યાપક કિરણોનું પ્રમાણ છે ત્યાં પણ ઓછામાં
સામે રક્ષણ આપવા માટે વેન્ટિલેશન બંધ રાખવા
ઓછા બે વર્ષ  ચાલી શકે તેવી પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ  
જોઇએ.
વાપરવી જોઇએ.
(૪) જો જરુર જણાય તો પક્ષીઓ અને કીટકોને અંદર (૧૩) લોખંડ વાપરે લ હોય તેવો ભાગોને સૂર્યના કિરણોત્સર્ગ  
આવતાં અટકાવવા વેન્ટિલેશન પર જાળીઓ (નેટ)  
સામે રક્ષણ આપવા માટે ઈન્શ્યુલેશન કરવું   જરુરી
લગાડવી.
છે . આ  માટે વ્હાઇટ પ્લાસ્ટિક પટૃ ીનો અથવા સફે દ 
કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
(૫) ગ્રીનહાઉસના કદની સરખામણીમાં જમીનનું
ભોંયતળિયું વધુ મોટુ ં હોવું જોઇએ અને તેમાં ઉંદર (૧૪) પ્લાસ્ટિક ફિલ્મની પહોળાઇ જે તે દેશમાં બનતી
કે અન્ય  પ્રાણીઓ ન જઇ શકે તેવી રચના   કરવી
બનાવટો પ્રમાણે મળી રહે છે . નાના કે  વિશાળ
જોઇએ.
ગ્રીનહાઉસ માટે ખેંચીને પૂર્વ-પશ્ચિમ લંબાઇ શકાય
તેવી ફિલ્મ વાપરવી જોઇએ.
(૬) વરસાદના પાણીનો નિકાલ કરવા માટે ગટરની
વ્યવસ્થા  કરવી જરુરી છે .
(૧૫) હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધે નહી અને રોગોનો ચેપ 
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ન લાગે તે માટે  પાણીની બચત થાય તેવી પિયત
અપનાવવી જોઇએ.
(૧૬) જયાં નહે રનું પાણી ઉપલબ્ધ  હોય તેવા સ્થળે
ગ્રીનહાઉસની પસંદગી થવી જોઇએ કારણ કે નહે રના
પાણીની ગુણવત્તા  ખૂબ સારી હોય અને જો આ

પાણીને તળાવમાં સંગ્રહ કરીને એનો ઉપયોગ પિયત
માટે કરીએ તો આર.ઓ.પ્લાન્ટની પણ જરુર રહે તી
નથી. તળાવોમાં પાલિથીલીન શીટનો ઉપયોગ કરવો
જરુરી છે જેથી સંગ્રહ કરે લું પાણી જમીનની અંદર
ઉતરી ન જાય.

ગ્રીનહાઉસના બાંધકામમાં વપરાતાં માલસામાનની વિગત
માલસામાનનું નામ
િવગત
પાયાના પાઇપ

૩” (વ્યાસ)

કોલમ પાઇપ

૩.૫” (વ્યાસ)

બીમ પાઇપ

ર”(વ્યાસ)

કમાન (આર્ચેસ)

૧.૫”(વ્યાસ)

પર્લીન

૧.૫”(વ્યાસ) અને ૧”(વ્યાસ)

ગટર

વગર જોડાણવાળી ટ્રેપેઝોઇડલ આકારની બી ગ્રેડના આઇએસઆઇ માર્કાવાળી જીઆઇ
પતરાની બનેલી હોવી જોઇએ

ફલેપર

૦.૭પ”(વ્યાસ)

કોરીડોર અને હોકીસ્ટીક

૧.૫”(વ્યાસ) અને ર”(વ્યાસ)

શેડનેટ

સાઇડ વેન્ટિલેશન-૭૦% શેડનેટ રુફ શેડ-પ૦% શેડનેટ ગરમીમાં રુફ શેડ સવારે ૯.૦૦
થી સાંજ પ
ે .૩૦ વાગ્યા સુધી ઢાંકવી અને ઠં ડીમાં સવારે ૧૧.૦૦ થી સાંજ ે ૪.૩૦ વાગ્યા 
સુધી ઢાંકવી. જમીનથી શેડનેટની ઊંચાઇ ૪.૬ મી. હોવી જોઇએ.
ડ્રિપ પિયત પદ્ધતિ  ડ્રિપર ડિસ્ચાર્જ-ર લિ./કલાક  ડ્રિપર સ્પેસીંગ-રપ થી ૩૦ સે.મીર.
મેઇન લાઇન સાઇઝ-૪૦ મિ.મી. (વ્યાસ) લેટરલ સાઇઝ-૧૩ મિ.મી (વ્યાસ) ચલાવવા
માટે પ્રેસર-૧.૫ કિ.ગ્રા/સે.મી.

ફોગર

સાઇઝ-૭.૫ લિ./કલાક સ્પેસીંગ- ૪મી x ૪મી પ્રેસર-૪ કિગ્રા/સેમી ચલાવવાનો
સમય-ઉનાળામાં ૧પ મિનિટના અંતરે ર મિનિટ માટે ચલાવવું, ઠં ડીમાં ૩૦ મિનિટના
અંતરે ર મિનિટ માટે ચલાવવું

ભેજનું પ્રમાણ

૭૦% થી ૭પ%

તાપમાન

ર૬૦ સે. થી ૩ર૦ સે. (બહારના તાપમાન કરતાં પ૦ ઓછું)
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જોડાણ અને કલે મ્પઃ

કરી બનાવી શકાય છે . તે સિવાય પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને
લગાવી, ખેંચીને સ્ટીલની પાઇપ પર ગોળ વાળી
ગટરમાં મૂકી  દેવાથી પણ ઉપરોકત પ્રશ્ન નિવારી શકાય
છે .

કલેમ્પ્સ  અને કલીપોનો ઉપયોગ કરી વિવિધ
ભાગોને જોડી જુ દા જુ દા પ્રકારના બાંધકામ કરી શકાય
છે . ભાગોને વેલ્ડીંગ કરી જોડવા ન જોઇએ. તે એકબીજાના
(૬) ગ્રીનહાઉસના માળખા સાથે એકવાર પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને
દબાણથી જોડાયેલા રહે વા જોઇએ.
લગાવ્યા બાદ તેને ખેંચીને ટાઇટ કરવા માટે ફાસ્ટનિંગ
છાયા માટે વપરાતી પ્લાિસ્ટક િફલ્મ અને
સાધન   બાંધકામના માળખા ઉપર પ્લાસ્ટિકના
તેની વ્યવસ્થાઃ
દોરડાં,પ્લાસ્ટિક સ્ટીલની પાઇપ પર વીંટાળી તેને
ગ્રીનહાઉસમાં છાયા માટે ર૦૦ માઇક્રોન એટલે
ગટરમાં કે બાંધકામમાં   રાખીને, યાંત્રિક ખેંચાણ
કે ૮૦૦ ગેજની યુ.વી. પોલીથીન િફલ્મ  વપરાય છે જે
સાધનો અને ઇન્ફલેટેડ ડબલ  ફિલ્મ પધ્ધતિઓ
આઇપીસીએલ, વડોદરા ધ્વારા બનાવવામાં આવે છે . તેની
વપરાય છે . ઇન્ફલેટેડ લગાવવા તથા જાળવણી કરવા
કિંમત આશરે ૪પ થી પ૦ રુપિયા પ્રતિ ચો.મી. હોય છે .
માટે તેને ફાસ્ટનિંગ સાધન વડે ખેંચી લગાવવાની
બાબત મહત્ત્વની છે . નવા ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે
(૧) પ્લાિસ્ટક ફિલ્મ  બાંધકામમાં ખેચીને ચુસ્ત  રીતે
દરે કે તેના બાંધકામમાં વધુ ધ્યાન આપવાની જરુર
લગાવવી જોઇએ.
છે કે જેથી ઓછા મજૂ રી ખર્ચે સારું ઉત્પાદન મેળવી
(ર) ફિલ્મ પવનમાં જોરથી ધ્રુજવી ન જોઇએ, જો એક વખત
શકાય તેમજ તેમાંના છોડને રક્ષણ આપી શકાય.
ફાટવા માંડે તો જલ્દીથી નાશ પામે છે .
ઉનાળાની ઋતુમાં ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાન ઓછું કરવા
માટે પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ ઉપર સફે દ ચૂનાથી કલર કરવામાં
(૩) લાકડા સાથે ફિલ્મને ચીપો વડે બાંધવી ન જોઇએ
આવે છે .
કારણ કે તેમાં બદલતી વખતે સમય વધુ લાગે છે
તેથી સ્ક્રુનો ઉપયોગ કરી ફિલ્મને સારી રીતે લાકડા
સાથે બાંધવી જોઇએ. પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને પ્લાસ્ટિક,
એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીક વડે બનાવેલ હૂકનો ઉપયોગ
કરી બાંધવી જોઇએ. આ રીતથી જલ્દી લગાવી તેમજ
દૂર પણ કરી શકાય છે . જો કે  પધ્ધતિ પ્રમાણમાં વધુ
ખર્ચાળ છે .

શેડિંગ અને નેટિંગઃ
મોટા ભાગના ફૂલોને છાંયો આપવો જરુરી છે . આ
માટે રંગીન નેટ વપરાય છે કે જેમાંથી હવાની અવરજવરમાં
ઘટાડો થવો જોઇએ નહીં અને તેના કાણાં વધુ નાનાં હોવા
જોઇએ નહીં.

ગ્રીનહાઉસમાં કીટકો દાખલ ન થઇ શકે તે માટે
(૪) તેનું સાદું નિરાકરણ ફિલ્મને સ્ટીલની સ્પ્રિંગથી બાંધવી
નેટને વેન્ટિલેશન આગળ ખેંચીને નેટ પવનથી હાલી ન શકે
તે છે .
તે રીતે લગાવવી જોઇએ. નેટમાંના કાણાં (જાળી) કે ટલાં
(પ) પ્લાસ્ટિક કલીપો, પાણી માટે વપરાતી પીવીસી રાખવાં તેનો આધાર જે તે વિસ્તારમાં ઉપદ્રવિત જીવાતો
પ્લાસ્ટિક પાઇપના ૧૦ થી ૧પ  સે.મી. લાંબા ટુ કડા   ઉપર રહે છે જેની વિગત  કોઠામાં દર્શાવેલ છે ઃ
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

21

નેટમાંના કાણાંનું માપ

અસરકારક  જણાયાં છે . પાઇપ પર લગાવેલ પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ 
સમક્ષિતિજ રીતે રહે તેમ રાખવી અગત્યની છે . તેને ઊભા
જીવાત
માઇક્રોન
ઇંચ
મેશ
ટે કા સાથે એવી રીતે ફીટ કરવી જોઇએ કે જેથી પવનથી
પાનકોરીયું
૬૪૦
૦.૦રપ
૪૦
હાલી કે ખસી શકે નહી. આ માટે  દોરડાં કે સ્ટીલના તાર વડે
સફે દ માખી
૪૬ર
૦.૦૧૬
૫ર
ખેંચીને બાંધવી જોઇએ. સ્ટીલનાં દાંરડાં કે તાર વાપરીએ
મોલો
૩૪૦
૦.૦૧૩
૭૮
ત્યારે પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને ધસારાથી નુકસાન ન થાય તે માટે
ફૂલોની થ્રિપ્સ
૧૯ર
૦.૦૦૭૫
૧૩ર
તેને વાળી શકાય તેવી પ્લાસ્ટિક પાઇપથી રક્ષણ આપવું
નેટ વાપરનાર દરે કે એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઇએ જોઇએ. ગ્રીનહાઉસના છે ડે અંદાજે ૧ મીટર પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ 
કે નેટનો વપરાશ વેન્ટિલેશનની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો કરે છે . ખેંચીને તળીયા સુધી લગાવવી જોઇએ.
જેમ નેટના કાણાનું માપ નાનું તેમ વેન્ટિલેશનની કાર્યક્ષમતા ભે જ નિયંત્રણઃ
ઘટે છે .
ભેજનું પ્રમાણ ૪૦% થી ઓછું રહે વુ ના જોઇએ
વેન્ટિલે શનઃ
સારી ગુણવત્તાવાળા ફૂલો પેદા કરવા માટે વર્ષે 
દરમ્યાન વેન્ટિલેશનની કાર્યક્ષમતા સારી રહે વી જરુરી છે .
કુ દરતી રીતે હવાની અવરજવર માટે વેન્ટિલેશનમાં પંખાનો
ઉપયોગ કરવા કરતાં બાજુ ની દિવાલ અને છાપરા પરના
વેન્ટિલેશન ખુલ્લા રાખવા સસ્તા પડે છે . પરંતુ જયાં કીટકોથી
રક્ષણ મેળવવા માટે નેટ જરુરી હોય ત્યાં   વેન્ટિલેશનની
કાર્યક્ષમતા ઘટે છે . કે ટલીકવાર અસરકારક વેન્ટિલેશન માટે
પંખા અને પેડ કુ લિંગ જરુરી છે . જો ગ્રીનહાઉસની કુ લ
પહોળાઇ રપ મીટરથી વધુ અને બહારનું સરે રાશ ઉષ્ણતામાન
ર૭૦ સે.થી વધુ હોય તો મોભે વેન્ટિલેશન હોવા જરુરી છે .
ગ્રીનહાઉસના ભોંયતળીયાના વિસ્તાર કરતાં વેન્ટિલેશનનો
વિસ્તાર રપ% વધુ રાખવો જોઇએ. હવાની અવરજવરનો
દર ગ્રીનહાઉસના કદ કરતાં પ થી ૬ ગણો પ્રતિ કલાક હોવો
જોઇએ.

(૭પ-૮૦ ટકા ભેજ રહે વો જોઇએ) તેના કારણે કે ટલાક
પાકો ઉપર અસર થાય છે . જેથી ગ્રીનહાઉસની અંદર ફોગ
(ઝાકળ) સીસ્ટમ ધ્વારા ભેજ કે  પ્રમાણ વધારવું જોઇએ.
આવા સમયે ગ્રીનહાઉસમા ભેજનું પ્રમાણ વધારવા માટે
ગ્રીનહાઉસના વેન્ટિલેશન બંધ કરી દેવા જેઇએ, અથવા
બાષ્પીભવન ધ્વારા ઠં ડક (ઇવોપેરીટીવ કુ લિંગ) પધ્ધતિનો
ઉપયોગ કરવો જોઇએ.
તાપમાનઃ

ગ્રીનહાઉસમાં ઓછામાં ઓછુ સરે રાશ તાપમાન
૧ર૦ સે. અને વધુમાં વધુ સરે રાશ તાપમાન ર૬૦ સે. આખા
વર્ષ દરમ્યાન હોવું જોઇએ. જે વિસ્તારથી તાપમાન ૧પ૦
સે. થી ઉપર રહે તેવા વિસ્તારમાં વેન્ટિલેશન કાયમી ખુલ્લા 
રાખવા જોઇએ અને કીટકથી રક્ષણ માટે ઉપર નેટ લગાવવી
જોઇએ અને જે વિસ્તારમાં તાપમાન ૧ર૦ સે. અથવા એનાથી
ઓછું રહે તુ હોય ત્યાં  બાજુ ની દિવાલ પર વેન્ટિલેશન
રોલઅપ પ્રકારના વાપરવા જોઇએ. ગ્રીનહાઉસની અંદર
પવન સામે પ્રતિકાર કરી શકે તેમ વ્યવસ્થિત
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ઊચું રાખવા માટે બંધ કરી શકાય
રીતે લગાવેલ રોલ-અપ  વેન્ટિલેશન ઘણા દેશોમાં વધુ
તેવા મોભના વેન્ટિલેશન વાપરવાની ભલામણ છે .
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નેટહાઉસના પ્રકાર, બાંધકામ અને તેની ઉપયોગિતા
• ડૉ. આર. એફ. સુતાર •  ર્ડા. બી. એસ. પટે લ

Vqz «kuMku®Mkøk xufLkku÷kuS yuLz çkkÞkuyuLkSo fku÷us, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6130h
નેટહાઉસ એટલે પ્લાિસ્ટકમાંથી બનાવેલ જાળીને (૪) નેટહાઉસ હં મેશા મોટા ઝાડ અને બિલ્ડીંગથી દૂર હોવું
જી.આઇ. પાઇપથી બનાવેલ ફ્રેમ ઉપર જાળી આવરણથી
જોઇએ જેથી સૂર્યપ્રકાશનો અવરોધ ન થાય.
ઢાંકીને ચોકકસ પ્રકારનું માળખું ઊભું કરવું. એનો મુખ્ય  (પ) સ્થળ પ્રદૂષણ મુકત હોવું જાઇએ તથા આજુ બાજુ માં
ફાયદો એ છે કે ઓછા વિસ્તારમાંથી બારે માસ વધુ પ્રમાણમાં
કોઇપણ પ્રકારના ઉધોગો ન હોવા જોઇએ.
સારી ગુણવત્તાનું શાકભાજીનું તથા ફૂલોનું ઉત્પાદન મેળવી
શકાય છે . હાલના તબકકે ગુજરાતમાં નેટ હાઉસને ખુબ જ (૬) નેટહાઉસ એવી જગ્યાએ સ્થાપવામાં આવે છે જયાં
તેના માટે ની સાધન-સામગ્રી, સુવિધા અને તેમાંથી
મહત્વનું અંગ ગણવામાં આવે છે . જે વિષમ પરિસ્થિતિમાં
મળતાં   ઉત્પાદનની વહેં ચણી માટે ની સુવિધા માર્કેટ
છોડને રક્ષણ આપે છે .
સાથે જોડાયેલી હોય.
અલગ અલગ વિભિન્ન રંગોમાં શેડનેટ ઉપલબ્ધ 
છે જેમાં અલગ અલગ શેડના ટકા હોય છે . સામાન્ય રીતે (૭) પવનને રોકવા માટે નેટહાઉસથી ૩૦ મીટર દૂર વૃક્ષો 
વાવી શકાય.
૩૦%,પ૦% અને ૭૫% ની શેડનેટ માર્કેટમાં લોકપ્રિય અને
ઉપલબ્ધ છે . શેડનેટમાં લીલો,સફે દ  અને કાળો રંગ વપરાય નેટહાઉસના પ્રકારઃ
છે .
(૧) ઓછી કિં મતના નેટહાઉસઃ
નેટહાઉસ સ્થળની પસંદગી વખતે ધ્યાનમાં  આ પ્રકારના નેટ હાઉસમાં કુ લ ઊંચાઇ ૩ મીટર સુધીની
રાખવાના મુદૃાઅાેઃ
હોય છે .
(૧) સ્થળ આજુ બાજુ ની જગ્યા કરતા ઊંચાઇ ઉપર હોવું  આ પ્રકારના નેટહાઉસને વાંસના થાંભલાના આધારે
જોઇએ. જમીનનો ઢાળ એ રીતે હોવો જોઇએ કે
ઊંભું કરવામાં આવે છે .
ચોમાસામાં વરસાદના પાણીનો નિકાલ સારી રીતે થઇ
 આ પ્રકારના નેટહાઉસને નિયમિત જાળવણીની જરુર
જાય.
પડે છે કે મ કે વાવાઝોડાના કારણે તેમાં નુકસાન થઇ
(ર) પિયતના પાણીની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઇએ અર્થાત
શકે છે .
એનું પી.એચ. પ.પ થી ૭.૦ સુધી અને વિધુતવાહકતા
 ઓછી ઊંચાઇના પાકો જેમ કે કોબીજ, ફુલાવર,
(ઇસી) ૦.૪ થી ૦.૭ ડી.એસ./મી. હોવું જોઇએ.
બ્રાેકોલી, ધાણા, મરચાં, ભીંડાં, પાર્સલી, બીક, લેટયુસ
(૩) સ્થળની પસંદગી ઉપર નહે રનું પાણી મળે તો વધારે
અને પાલક વગેરે ઉગાડવા માટે આ પ્રકારનું નેટહાઉસ
હિતાવહ રહે શે.
યોગ્ય છે .
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 આ પ્રકારનું નેટ હાઉસ વધુમાં વધુ ૮૦ કિ.મી./કલાકની  આ પ્રકારના નેટ હાઉસનો અંદાજીત ખર્ચ  `૧પ૦ પ્રતિ 
ઝડપનો સામનો કરી શકે છે .
ચોરસ મીટર જેટલો થાય છે .
 તેનો અંદાજિત ખર્ચ  ` ૪૦-પ૦ પ્રતિ  ચોરસ મીટર  તેમાં ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિ,માઇક્રો  ઇિરગેશન, ફોગર
થાય છે .
વગેરેનો પણ ઉપયોગ થાય છે .
નેટહાઉસના બાંધકામ માટે કોક્રીટના પાયાની
 આ પ્રકારના નેટ હાઉસની કુ લ ઊંચાઇ ૩ મીટર સુધીની જરૂરિયાતાે ઃ
હોય છે અને સ્પાટન સાઇઝ ૪ મી. x ૪ મી. નો હોય છે . (૧) તેના પર દબાણ બળને પવન લાગતું હોઇ પાયો
સલામત રીતે નેટહાઉસનો ભાર જમીન પર ઝીલી
 નેટહાઉસમાં શેડ નેટને બાંધવા માટે એલ્યુમિિનયમ
શકે તેવો હોવો જોઇએ.
પ્રોફાઇલ અને સ્પ્રીંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
(ર) મધ્યમ કિં મતના નેટહાઉસઃ

 ઓછી ઊંચાઇના પાકો આ પ્રકારના નેટહાઉસમાં (ર) જમીનની સપાટીથી ૭પ સે.મી. ઊંડે સુધીનો ૧ ફુટ
ગોળાઇવાળો પાયો બનાવવો જોઇએ.
ઉગાડી શકાય છે જેમ કે ટામેટાં, ચોળી,કોબીજ,
ફુલાવર, બ્રાેકોલી વગેરે.
(૩) પાયો મજબૂત રીતે બનાવવો જોઇએ.
 આ પ્રકારના નેટહાઉસમાં વધુમાં વધુ ૧૦૦ િક.મી/ (૪) સિમેન્ટબ,રે તી અને કપચીનું પ્રમાણ ૧:રઃ૪ પ્રમાણે
કલાકની ઝડપનો પવન સહન કરી શકે છે .
લેવામાં આવે છે .
 આ પ્રકારના નેટહાઉસને જી.આઇ.પાઇપના આધાર પર સ્ટ્રકચરલ
ઊભું કરવામાં આવે છે .
સામગ્રી)ઃ

મટીરિયલ્સ

(ઢાંચાની

સાધન

 તેનો અંદાજીત ખર્ચ   `૭પ-૧૦૦ પ્રતિ  ચોરસ મીટર
નેટહાઉસનો ઢાંચો મુખ્યત્વે બે પ્રકારના ભાગોથી
થાય છે .
બનેલો છે . તે ફ્રેમને એ રીતે બનાવવામાં આવે છે કે
આવરણને આધાર આપે છે અને પવન અને વરસાદથી
(૩) વધારે કિં મતના નેટહાઉસઃ
રક્ષણ કરે છે . વાંસના થાંભલા વડે બનાવેલો ઢાંચો ૩ વર્ષ 
 આ પ્રકારના નેટહાઉસની કુ લ ઊંચાઇ ૪ મીટર સુધીની સુધી ટકી શકે છે . જો સ્ટીલના થાંભલાને કાટથી બચાવવા
હોય છે અને સ્પાન સાઇઝ ૪ મી. x ૪ મી. નો હોય છે . રગ લગાવવામાં આવે તો તે ર૦ થી રપ વર્ષ ટકી શકે છે .
ં
 નેટહાઉસના જોડાણ માટે એલ્યુમિિનયમ પ્રોફાઇલ અને જે વાતાવરણની પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર છે . શેડનેટ વિભિન્ન  
િસ્પ્રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
રંગોમાં અલગ અલગ શેડની ટકાવારી પ્રમાણે ઉપલબ્ધ છે .
 આ પ્રકારના નેટહાઉસમાં ટામેટાં, કે પ્સીકમ, કાકડી, રપ%,૩૦%,૩પ%,પ૦%,૬૦% અને ૯૦%.
સામાન્ય  રીતે આવરણનો બાજુ નો ભાગ પ૦%
કારે લા, ગલકાં, તુરીયા અને કોળુ ઉગાડી શકાય છે .
અને ઉપરનો ભાગ ૭૦% છાંયડો આપે છે . પાઇપોને જોડવા
 આ પ્રકારના નેટહાઉસ વધુમાં વધુ ૧ર૦ કિ.મી/કલાકની
માટે ટી અને કપ્લીંગનો ઉપયોગ થાય છે . આખા ફ્રેમવર્ક 
ઝડપનો પવનનો સામનો કરી શકે છે .
બનાવવામાં વેલ્ડીંગનો   ઉપયોગ કોઇપણ જગ્યાએ કરવો
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નહી.

વાનસ્પતિક જાતો ઉછે રવામાં ઉપયોગી છે .

બાંધકામમાં વપરાતા માલસામાનની વિગતઃ
માલસામાન
કોલમ અને પાઇપ
બીમ અને પાઇપ
શેડનેટ
ઉપયોગોઃ

વિગત
ર”(વ્યાસ)
ર”(વ્યાસ)
સાઇડ વેન્ટિપલેશન-પ૦% રુફ
શેડ-૭૦%

 વિભિન્ન   ખેત ઉત્પાટદનને સારી રીતે સુકવવા માટે
ઉપયોગી થાય છે .
 કીટકોના આક્રમણથી બચાવવા માટે  પણ ઉપયોગી
થાય છે .
 કુ દરતી વાતાવરણનો બદલાવ જેમકે વરસાદ,પવનથી
છોડને બચાવે છે .

 કલમ કરે લા છોડવાને ઉછે રવા અને ઉનાળામાં તેને
 ફૂલપાકો, ઓરનામેન્ટલ છોડ, ઔષધિય પાકો,શાકભાજી
મરતા અટકાવી શકાય છે .
અને મરીમસાલા વગેરેના ઉત્પાિદન માટે વપરાય છે .
 ટિશ્યૂકલ્ચરના છોડને સખ્તીકરણ (હાર્ડનિંગ) માટે
 ફળો અને શાકભાજીના નર્સરી માટે અને વનીય
ઉપયોગી છે .



















økúeLknkWMk xufLkku÷kuS ytøku {køkoËþoLk ykÃkíke MktMÚkkyku
EÂLzÞLk ÃkuxÙkufur{fÕMk fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz, ðzkuËhk(økwshkík)
EÂLzÞLk EÂLMxxâwx ykuV xufLkku÷kuS, nkis¾Mk, LÞw rËÕne-110 016
Mkku÷h yuLkSo MkuLxh, r{rLkMxÙe ykuV LkkuLk fLðuLþLk÷ yuLkSo MkkuMkeoMk, øðk÷ Ãknkhe, økwhøkktð.
Mke.yuMk.ykE.ykh. fkuBÃ÷uûk, Ãkk÷{Ãkwh (rn{k[÷«Ëuþ)
MkuLxÙ÷ yuhez ÍkuLk rhMk[o EÂLMxxâqx, òuÄÃkwh (hksMÚkkLk)
rððufkLktË ÃkðoíkeÞ f]r»k yLkwMktÄkLk þk¤k, y÷{kuhk ({.«.)
Ãktòçk yurøkúfÕ[h ÞwrLkðŠMkxe, ÷wrÄÞkýk (Ãktòçk)
MkuLxÙ÷ EÂLMxxâwx ykuV ÃkkuMx nkðuoMx yuÂLsrLkÞhªøk yuLz xufLkku÷kuS, Ãke.yu.Þw. fuBÃkMk, ÷wrÄÞkýk (Ãktòçk)
rzVuLMk yurøkúfÕ[h rhMk[o ÷uçkkuhuxhe, økkuhkÃkhkð, n÷ËðkLke (W.«.)
økúeLknkWMk íkÚkk íkuLkk ¼køkku çkLkkðíkk fux÷kf WíÃkkËfku
EÂLzÞLk ÃkuxÙkufur{fÕMk fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz,
Ã÷kÂMxfÕ[h rçkÍLkuMk økúwÃk, Ãkku. ÃkuxÙkufur{fÕMk, ðzkuËhk
økwshkík ELkkuðuxeð økúeLk VkuhuMx r÷., 61Ãk, Þþf{÷, MkÞkSøkts, ðzkuËhk-390 00Ãk
yuLk.yuMk.çke. yuÂLsrLkÞhªøk «k. r÷., 3h3/yuh, S.ykE.ze.Mke.{fhÃkwhk, ÷fze huMxkuhLx Mkk{u, ðzkuËhk-10
¼kuh ELzMxÙeÍ r÷., 39h, ðeh Mkkðhfh {køko, {wtçkE-400 0hÃk
økhðkhu rMkLÚkuxefMk r÷., h16, Ãkíkef Ã÷kÍkr{ºk {tz¤ [kuf, ÃkwLkk-410 009
yuøkúkuxuf ErhøkuþLk MkeMx{ r÷., h13, Ãke.yuMk.yu[. rçkÍLkuMk fkuBÃk÷uûk, ÃkwY¥k{ yuÃkkxo{uLxMk, {kuzu÷ fku÷kuLke,
ÃkwLkk-410016
fw{kh SLkuxef yuLz rx~ÞqfÕ[h «k. r÷. 783, ¼ðkLke ÃkuX, rLkþktík xkufeÍ ÃkkMku, ÃkwLkk-41104h
yuMk.ykE.çke. ELzMxÙeÍ r÷., yuøkúku VkuhuMxÙe rð¼køk, rðMVkux xkðMko, 1078, yðLkkþe hkuz, fkuEBçkíkwh (íkkr{÷Lkkzw)
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økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMkLke h[Lkk

5|F[P VFZP V[,P ZFH5]T • 5|F[P H[P V[;P 58[, • 0F[P S[P V[DP 58[,
AFUFIT lJEFU4 A\PVPS'P DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
ðkíkkðhýLkk Ãkrhçk¤ku suðk fu íkkÃk{kLk,
MkqÞo«fkþ, MkkÃkuûk ¼us, ytøkkhðkÞw, ÃkðLkLke økrík
yLku rËþk, ðhMkkËLkk økwýÄ{kuo íku{s MÚkkrLkf
ðMíkwykuLke WÃk÷rçÄLkk ykÄkhu økúeLknkWMk/LkuxnkWMkLke
rzÍkELk fhðk{kt ykðu Au su{kt ykðhý íkhefu
ðÃkhkíkk Ã÷kMxef{kt MkqÞoLkk yÕxÙkðkÞku÷ux rfhýku Mkk{u
÷ktçkku Mk{Þ xfe hnu íkuðe yÕxTÙkðkÞku÷ux Mxuçke÷kEÍz
Ãkkur÷ÚkeLk rVÕ{ fu su 0.h r{.{e. òzkE yLku 7 {exh
Ãknku¤kELkkt {kÃkLkk çkòh{k {¤u Au íku ðkÃkhðk{kt ykðu
Au. yk WÃkhktík íkuLke £u{ ÷ku¾tz, ÷kfzwt, ðktMk, rMk{uLxLkk
Úkkt¼÷k fu Ãke.ðe.Mke. ÃkkEÃk{ktÚke çkLkkððk{kt ykðu Au.
yíÞkhu {kuxu ¼køku ÷ku¾tzLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au.

MkwÔÞðÂMÚkík WÃkÞkuøk fhe þfkÞ. Úk{kuoMxux Vex fhe
íkkÃk{kLk MkkLkwfq¤ {kºkk{kt ykÃkkuykÃk ò¤ðe þfkÞ
Au. yk çkÄe çkkçkíkku ytËh Wøkkzkíkk ÃkkfLke ®f{ík yLku
yøkíÞíkkLku æÞkLku ÷E hk¾ðk{kt ykðu Au. økúeLknkWMk/
LkuxnkWMkLke ykuAk{kt ykuAe Ÿ[kE íku{kt {kýMk
Mkh¤íkkÚke nhe Vhe þfu íkux÷e hk¾ðe òuEyu.
yLkwfq¤ Ãkkfku :
(1) LkMkohe : þkf¼kSLkk ÄY, ¾ehk fkfze, [uhe
xk{uxk ðøkuhu
(2) þkf¼kS : xk{uxk, fuÃMkef{, Ãkk÷f ðøkuhu

(3) Vq÷Akuz : økw÷kçk, þuðtíke, sçkuohk, fkLkuoþLk,
yuLÚkwheÞ{, ykufeoz ðøkuhu
yk WÃkhktík íku{kt ðkíkkðhýLku rLkÞtrºkík
fhðkLke çkeS ½ýe MkkÄLk-Mkk{økúe suðk fu, økh{ økúeLknkWMkLku Xtzw hk¾ðkLke ÃkæÄrík :
fhðk {kxu nexh yLku Xtzw Ãkkzðk {kxu fq÷etøk MkeMx{
çkk»Ãke¼ðLk îkhk økúeLknkWMk/LkuxnkWMkLku Xtzw
Mkk{kLÞ heíku EðÃkkuhuxeð (Ãkkýe Mktøkúne þfu íkuðk) Ãkzu
hk¾ðkLke ÃkæÄríkLkku WÃkÞkuøk Mkk{kLÞ heíku fhðk{kt
Vex fhu÷ nkuÞ Au. ytËhLkk ðkíkkðhýLku Xtzw fhðk ykðk
ykðu Au. yk ÃkæÄrík{kt økúeLknkWMk{kt hnu÷ økh{eLkku
¼us ðÄkhíkk, fw÷etøk Ãkzu Mkk{u nðk ¾u[ðkLkkt Ãkt¾k
WÃkÞkuøk ytËh Ëk¾÷ Úkíkk ¼usLkk çkk»Ãke¼ðLk {kxu
(yufÍkuMx VuLk) økkuXððk{kt ykðu Au su [k÷w fhíkkt s
fhðkÚke ytËhLkk W»ýíkk{kLk{kt Äxkzku fhu Au, su {kxu
Xtze yLku ¼usðk¤e nðk ytËh «ðuþu Au yLku ðkíkkðhý
Lke[u {wsçkLke çku ÃkæÄríkykuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu
Xtzw ÚkkÞ Au.
Au.
AkuzLku f]rºk{ «fkþ Ãkwhku Ãkkzðk {kxu MkkurzÞ{,
(1) VuLk yLku Ãkuz îkhk Xtzw fhðkLke ÃkæÄrík : yk
nu÷kusLk yLku {hfÞwhe ÷uBÃkLkku ½ýe ð¾ík WÃkÞkuøk
fhðk{kt ykðu Au. ytËh Wøkkzðk{kt ykðíkk AkuzLku Ãkkýe ÃkØrík{kt økúeLknkWMk/LkuxnkWMkLke yuf rËðk÷ (Ãkuz)
ykÃkðk {kxu Mkk{kLÞ heíku ykÄwrLkf yLku fhfMkhÞwfík ¾Mk¾MkLke xxe fu íkuLkk suðe íkiÞkh fhu÷ rËðk÷kuLkku
ÃkæÄríkyku suðe fu, xÃkf ÃkæÄrík fu Vwðkhk ÃkæÄríkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. sÞkhu Mkk{uLke çkkswyu
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økúeLknkWMk{ktÚke çknkhÚke ykðíke økh{ nðk Xtze Ãkzþu
íku{s økúeLknkWMk{kt yk ÃkuzLke ykswçkksw hnu÷ økh{
nðk Ãký Xtze Úkþuu. suuÚke Äehu Äehu Ãkuz íkhVÚke ytËhLke
Xtze Ãkzu÷ nðk Ãkt¾k íkhV Vu÷kþu yLku Ãkt¾k íkhVÚke
økh{ nðk Ãkt¾k îkhk çknkh VUfkþu.

Au. Mkk{kLÞ heíku çku nkh ðå[u ykuAw ytíkh hk¾e yLku
íÞkhçkkËLke çku nkh Úkkuzk ðÄkhu ytíkhu òuzeÞk nkh
ÃkØríkÚke ðkðuíkh fhðk{ktt ykðu Au. suÚke AkuzLku xÃkf
ÃkØríkÚke rÃkÞík çku nkh{kt yuf MkkÚku ykÃke þfkÞ yLku
ykðe òurzÞk nkhku ðå[uLkk ytíkh{kt þkf¼kS yLku V¤
(2) Vku®økøk ÃkØrík : ¾qçk s Ÿ[k Ëçkkýðk¤k ÃktÃkÚke Wíkkhðk{kt íku{s yLÞ fk{økehe fhðk{kt Mkh¤íkk hnu
ytËhLke çkkswyu swËe swËe søÞkyu LkkuÍ÷ hk¾eLku íkuLkk Au. yk ÃkØrík Mkk{kLÞ heíku xk{uxk, fuÃMkef{, {h[k{kt,
îkhk ÃkkýeLkk ¾qçk s LkkLkk ®çkËwyku VwðkhkLkk YÃk{kt økw÷kçk yLku sçkuohk yÃkLkkððk{kt ykðíke nkuÞ Au.
Vu÷kððk{kt ykðu Au. suLkkÚke økúeLknkWMk{kt hnu÷ nðk (h) s{eLk rðnkuýk {kæÞ{{kt Akuz Wøkkzðk : yk
ÃkæÄrík{kt s{eLk WÃkh [kuffMk ÷tçkkE, Ãknku¤kE yLku
Xtze ÃkzðkÚke W»ýíkk{kLk Lke[wt ykðu Au.
Ÿ[kELkk çkkufMk yuf MkeÄe ÷kELk{kt økkuXððk{kt ykðu
økúeLknkWMk{kt ytøkkhðkÞw Ãkwhku Ãkkzðku :
Au. íÞkhçkkË íku{kt [kuffMk ytíkhu yuf fu çku nkh hk¾eLku
økúeLknkWMk{kt Wøkkzðk{kt ykðu÷ ÃkkfkuLku Akuz Wøkkzðk{kt ykðu Au. yk çkkufMk ÃkkýeLkku çkÄku s
«fkþMkt&÷u»ký Ãkwhíkk «{ký{kt Úkðk {kxu ytøkkhðkÞwLke Mkt[Þ fhíkk nkuðkÚke íku{kt xÃkf ÃkØríkÚke Ãkkýe yLku íkuLke
sYheÞkík hnuíke nkuÞ Au. nðk{kt hnu÷ ytøkkhðkÞw fhíkk MkkÚku sYhe çkÄk s ¾kíkhku yLku Ãkku»kfíkíðku ykÃkðk{kt
Ãký òu Úkkuzk ðÄkhu «{ký{kt f]rºk{ heíku ytøkkhðkÞwLkwt ykðu Au. yk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk xk{uxk, fuÃMkef{ {h[k,
«{ký yttËhLkk ¼køku ðÄkhðk{kt ykðu íkuLkkÚke Akuz{kt økw÷kçk yLku sçkuohk suðk ÷ktçkk økk¤kLkk Ãkkfku Wøkkzðk{kt
«fkþMkt&÷u»ký îkhk ¾kuhkf çkLkkððkLke r¢Þk{kt ðÄkhku ¾kMk ÚkE hÌkku Au yLku íkuLkkÚke ¾qçk s MkkY WíÃkkËLk
Úkíkku nkuðkÚke WíÃkkËLk{kt Mkkhku yuðku ðÄkhku fhe þfkÞ {¤u Au.

Au yux÷u su íku ÃkkfLke sYheÞkík {wsçk ¼÷k{ý fhu÷ (3) nkEzÙkuÃkkurLkfMk ÃkØrík : yk ÃkæÄrík{kt Ãkkýe{kt
sÚÚkk{kt ytøkkhðkÞw økúeLknkWMk{kt Ãkwhku Ãkkzðku òuEyu. ¾kíkhku íku{s sYhe Ãkku»kfíkíðku ykuøkk¤eLku ÿkðý íkiÞkh
fhðk{kt ykðu Au. yk ÿkðýLkku WÃkÞkuøk MkeÄk Akuz íku{kt
AkuzLku WøkkzðkLkwt {kæÞ{ :
WøkkzeLku swËe swËe ÃkæÄríkyku îkhk fhðk{kt ykðu Au.
Mkthûkýkí{f ¾uíke{kt AkuzLku fÞk {kæÞ{{kt yk ÃkæÄrík ¾[ko¤ yLku ðÄkhu {nuLkík ðk¤e nkuðkÚke
Wøkkzðk{kt ykðu Au íku ¾qçk s yøkíÞLkwt Au. Mkk{kLÞ ¾qçk s ykuAk «{ký{kt WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au.
heíku AkuzLku Lke[uLkk ºký {kæÞ{{kt Wøkkzðk{kt ykðu
Mkthûkýkí{f ¾uíke {kxuLkk yøkíÞLkk Ãkrhçk¤ku :
Au.
yLÞ ÃkkfkuLke Mkh¾k{ýe{kt þkf¼kSLkk Ãkkf
(1) s{eLk{kt MkeÄk AkuzLku Wøkkzðk : yk ÃkØrík{kt ðÄw MktðuËLkþe÷ nkuÞ, Ãkkf Ãkrhçk¤kuLku sux÷k «{ký{kt
AkuzLku MkeÄk s{eLk{kt Wøkkzðk{kt ykðu Au. çku nkh ðå[u rLkÞtrºkík fhe þfkÞ íkux÷k «{ký{kt yLku økwýð¥kkLkkt
yLku nkh{ktt çku Akuz ðå[u ykuAk{kt ykuAwt ytíkh hk¾eLku YÃk{kt Ãkrhýk{ {¤u Au. ykðk ÃkkfkuLkk çkesLkkt Wøkðk,
ðÄkhu{kt ðÄkhu Akuz ykðe þfu yLku økúeLknkWMk{kt fk{ ð]rØ íkÚkk Vq÷ yLku V¤Lkk rðfkMk Ãkh yMkh fhíkkt
fhðkLke Mkh¤íkk hnu íku heíku ytËh hk¾ðk{kt ykðu Ãkrhçk¤ku Lke[u «{kýu Au :
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(1) íkkÃk{kLk : íkkÃk{kLk yu økúeLknkWMk/Lkux nkWMkLke
ytËh hnuíke økhe{Lkwt {kÃk Au. ðLkMÃkrík{kt sið
hkMkkÞrýf «r¢ÞkLkwt rLkÞttºký WíMku[fkuÚke ÚkkÞ Au. su
økh{e Ãkh ykÄkh hk¾u Au. rðfkMk {kxuLkkt MkkLkwfq¤
íkkÃk{kLkLke {ÞkoËk{kt Ëh 100 Mku. ðÄkhkÚke «r¢ÞkLkku
Ëh çk{ýku ÚkkÞ Au.

sýkÞwt Au fu, þkf¼kS fu V¤{kt þYykíkÚke Ãkkfðk
MkwÄe «fkþ ykÃkðkÚke íkuLkk ðsLk{kt ðÄkhku Úkíkku òuðk
{¤u÷ Au. ÷Äw rËðMkeÞ yLku økwY rËðMkeÞ Akuz{kt Vq÷
ykððkLke r¢Þk{kt MkqÞo«fkþLkku Mk{Þ yøkíÞ ¼køk
¼sðu Au.

(h) MkqÞo«fkþ : MkqÞo«fkþ økúeLknkWMk{kt Wøkkzkíkk
AkuzLku sYhe þÂõík Ãkwhe Ãkkzu Au. AkuzLkku rðfkMk Ãký
«fkþ ðÄðkÚke ðÄu Au Vq÷ Ãký ðnu÷k ykðu Au suLku
÷eÄu WíÃkkËLk{kt Ãký ðÄkhku ÚkkÞ Au. y¾íkhk ÃkhÚke
rðrðÄ Ãkkfku {kxu ykËþo

rLkÞ{Lk fhðw yu Ãký ðÄkhu WíÃkkËLk {u¤ððk {kxu
yøkíÞLkk ÃkkMkk Au. økúeLknkWMk xufLkku÷kuSLkkt
WÃkÞkuøkÚke yk ËhufLke {kºkkLkwt [kuffMk rLkÞttºký fhe
þfkÞ Au.
ðkíkkðhýLke sYrhÞkík

(3) MkkÃkuûk ¼us : MkkÃkuûk ¼us økúeLknkWMkLkkt ytËhLkk
íkkÃk{kLkLkk ðÄkhkÚke Vq÷ íkÚkk V¤Lkk ðkíkkðhýLku Xtzw fhðk {kxu WÃkÞkuøke Au yLku íkuLkwt
rðfkMk{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au. íkkÃk{kLk ðÄkhu nkuÞ íku{ íkuLkku «{ký ðÄu íkku hkuøk ykððkLke þfÞíkkyku ðÄu Au. ykÚke
ð]rØ Mk{Þ ½xu Au. y÷çkík, íkkÃk{kLkLke MkkLkwfq¤íkk su rLkÞttrºkík {kºkk{kt hk¾ðku òuEyu.
íku s{eLk yLku ykçkkunðkfeÞ MÚkkrLkf ÃkrhÂMÚkrík Ãkh
ðkíkkðhýLkk WÃkhkufík Ãkrhçk¤ku WÃkhktík
Ãký yð÷trçkík nkuÞ Au.
s{eLkLkwt íkkÃk{kLk, ¼us íku{s sYhe Ãkku»kfíkíðkuLkwt

¢{

Ãkkf

1 fkLkuoþLk
2 þuðtíke
y.fx V÷kðh
çk. fwzktt
3 Vku÷eyus Ã÷kLxMk
4 sçkuohk
5 ykufeoz
6 yuLÚkwheÞ{
7 økw÷kçk
8 xk{uxk
9 fkfze
10 fuÃMkef{
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rËðMk ËhBÞkLkLkwt
íkkÃk{kLk (ze.Mku.)
16-20
22-24
23-26
24-30
20-24
22-24
22-25
24-28
22-27
24-27
21-24
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hkºku ËhBÞkLkLkwt
¼us
«fkþLke íkeðúíkk
íkkÃk{kLk (ze.Mku.) (%)
(÷fMk)
10-12
60-65 40000-50000
15-16
16.5-18
1821
18-21
18-20
18-20
18.5-20
15.5-19
18-19
18-20

60-65
60-65
75-80
60-65
70-80
70-80
65-70
60-65
60-65
60-65

35000-40000
35000-40000
25000-30000
40000-50000
25000-30000
25000-30000
60000-70000
50000-60000
50000-60000
50000-60000

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસના પ્રકારો તથા જાળવણી
• પ્રો. આર. એલ. રાજપુત
બાગાયત વિભાગ, ફૂડ પ્રાેસેસિંગ સેન્ટર, બં. અ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ .યુ., આણંદ 388 110
VkuLk : (02692) 262374

ગ્રીનહાઉસ એ કાચ, એફઆરપી (ફાઈબર ગ્લાદસ
રે ઈનફોર્સડ) અથવા અલ્ટ્રા વાયોલેટ (યુ.વી.) સ્ટેબિલાઈઝડ
પ્લાાસ્ટિક ફીલ્મ  ના આવરણથી ઢાંકેલુ પારદર્શક /
અર્ધપારદર્શક ફ્રેમવાળુ માળખુ હોય છે જેમાં નિયંત્રિત
તા૫માન અને વાતાવરણમાં ખેતી કરવામાં આવે છે .
સામાન્ય  રીતે ઉત્પાદન વિઘા, એકર કે હે કટરના
આધારે આ૫વામાં આવે છે ૫રંતુ ગ્રીનહાઉસમાં ઉત્પાદન
ચોરસફુટનાં પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે . આ કારણથી જ
ગ્રીનહાઉસને આજે ઉદ્યોગનો દરજજો આપી શકાય છે .
ભારત ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલ દેશ છે અહીં સુકા પ્રદેશમાં
તા૫માન ૪૦0 સે. ૫ણ વધી જતુ હોવાથી પાકની જરૂરિયાત
પ્રમાણે તા૫માન ર૦૦ થી ૩૦૦ સે. રહે તેવી રીતે તા૫માન
નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે જયારે યુરો૫ના દેશોમાં શૂન્યા 
કરતાં નીચે તા૫માન જતુ હોવાથી ત્યાં  તા૫માનને વધારી
ર૦૦ થી ૩૦૦ સે. તા૫માનને જાળવવા ગ્રીનહાઉસમાં પાઈપો
ઘ્વારા ગરમ પાણી/સ્ટીમ વડે તા૫માનનું નિયમન કરવામાં
આવે છે .

સામાન્ય  ખેડૂત ૫ણ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતીની
શરૂઆત કરી શકે છે . એવુ જરૂરી નથી કે  વિશાળ ઉચ્ચ 
કક્ષાનાં જ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી થઈ શકે , તમે સામાન્ય લોકોસ્ટ થી મઘ્યવમ કક્ષાનાં નાનાં ગ્રીનહાઉસથી ૫ણ શરૂઆત
કરી શકો છે . જેમ જેમ તેમાંથી આવક ઊભી થતી જાય
તેમ ગ્રીનહાઉસ હે ઠળનો વિસ્તાર તેમજ સુવિધાઓ વધારી
શકો છો અને સફળતાપૂર્વક તેમાં પિયતની સગવડ, ભેજનું
નિયંત્રણ, તા૫માનનું નિયંત્રણ, પ્રકાશનું નિયંત્રણ તેમજ
કાર્બનડાયઓકસાઈડનું નિયંત્રણ કરી ૩ થી ૫ ગણું ઉત્પાદન
મેળવી શકો છો.
(૧) આકાર પ્રમાણે :
(ક) લીન ટુ ટાઈ૫ ગ્રીનહાઉસ ઃ કોઈ૫ણ પાકા
બાંધકામવાળી જગ્યાની એક દિવાલ એવી રીતે ૫સંદ કરવામાં
આવે છે કે જેથી પુરતો હવાઉજાસ રહે અને બાંધકામનું ખર્ચ 
ઘટાડી શકાય.
(ખ) ઈવન સ્પાન ટાઈ૫ ગ્રીનહાઉસ ઃ આ પ્રકારના
ગ્રીનહાઉસ એકદમ સમતળ જમીન ઉ૫ર બાંધવામાં આવે
છે તેમજ નાની સાઈઝનાં સરખી પીચ અને ૫હોળાઈવાળા
ઢાળ રાખવામાં આવે છે . સિંગલ સ્પાનની ૫હોળાઈ ૫ થી
૯ મીટર, લંબાઈ ર૪ મીટર અને ઊંચાઈ ર.૫ થી ૪.૩ મીટર
જેટલી રાખવામાં આવે છે .

ગ્રીનહાઉસ એ ચોકકસ પ્રકારનું માળખુ (ફ્રેમવાળુ)
કે જેને પારદર્શક કે અર્ધપારદર્શક આવરણથી ઢાંકી ઉષ્ણ 
તાપમાન, ભેજ, પ્રકાશ, કાર્બનડાયોકસાઈડ તથા ઈથીલીન
વગેરે ગેસનું નિયમન કરવામાં છે . ગ્રીનહાઉસ હે ઠળનો
વિસ્તા્ર તેમજ સુવિધાઓ વધારી વગર સીઝને ૫ણ
બહુમૂલ્ય પાક લઈ શકાય છે . એક સંશોધન પ્રમાણે ફકત (ગ) રીડઝ અને ફરો ટાઈ૫  ગ્રીનહાઉસ ઃ
કાર્બનડાયોકસાઈડનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવાથી ર૫ થી ૩૦ આ પ્રકારની ડીઝાઈનમાં બે અથવા બે થી વધારે ફે મવાળા
સ્ટ્રકચર જોડવામાં આવે છે અને વચ્ચેના ભાગમાં જયાં
ટકા વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે .
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જોડાય ત્યાં  વચ્ચે  વરસાદનું પાણી ઢાળ આપી નિકાલ અથવા ફોગ કુ લિંગ સીસ્ટમનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે .
કરવામાં આવે છે .
આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસનાં ૪૦% જેટલો ઉ૫રનો ભાગ ખુલ્લો 
રાખવામાં આવે છે .
(ઘ) શો ટુથ ટાઈ૫ ગ્રીનહાઉસ ઃ આ પ્રકારના
ગ્રીનહાઉસમાં પાકૃ તિક વેિન્ટલેશન મળે એ પ્રકારની રચના (૩) બનાવટ પ્રમાણે :
કરવામાં આવે છે એ સિવાય રીજ અને ફરો ટાઈ૫ની રચના
 લોખંડનું સ્ટ્રકચર (જી.આઈ. પાઈ૫)
જ હોય છે .
 લાકડાનું સ્ટ્રકચર
(ચ) કર્વાન્સેાટ ટાઈ૫ ગ્રીનહાઉસ (ઈન્ટરલોકીંગ
રીડજ અને ફરો ટાઈ૫) ઃ આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ  ટ્રે ફ્રેમ સ્ટ્રકચર
બનાવટમાં સરળ અને ઓછા ખર્ચાળ હોય છે . પાઈ૫
(૪) આચ્છાદિત વસ્તુ પ્રમાણે (કવરીંગ
આર્ચિજ / ટ્ર સ અને વર્લિસનનો ટે કો આ૫વામાં આવે છે
મટીરિયલ) :
અને પોલીઈથીલીન સીટનો કવરિંગ તરીકે ઉ૫યોગ કરવામાં
 ગ્લાસ ગ્રીનહાઉસ
આવે છે .
(ર) વ૫રાશ પ્રમાણે (અંદરના વાતાવરણ પ્રમાણે)ઃ  પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ
 એકટીવ હીટીંગ ટાઈ૫ ગ્રીનહાઉસ
 કનવેકશન ટયુબ કુ િલંગ સીસ્ટમ
હોરીઝન્ટકલ એર ફલો સીસ્ટમ ઃ રાત્રિ દરમ્યાયન
ગ્રીનહાઉસમાં હવાનું તા૫માન નીચું જાય છે . છોડને ઠં ડીથી
બચાવવા થોડી ગરમ હવાનો પ્રવાહ ગ્રીનહાઉસમાં આ૫વામાં
આવે છે જેથી ફ્રીઝીંગની અસર ટાળી યુનિટ અને છોડનો
વિકાસ સારો થાય. હીટીંગ માટે યુનિટ હીટર, સેન્ટ્રલ હીટર,
રે ડીયન્ટ  હીટર અથવા સોલાર હીટીંગ સીસ્ટમનો ઉ૫યોગ
કરવામાં આવે છે .
એકટીવ કુ લિંગ ટાઈ૫ સીસ્ટમ :
 ફે નપેડ કુ લિંગ સીસ્ટમ
 ફોગ કુ લિંગ સીસ્ટમ

 રીજીડ પેનલ ગ્રીનહાઉસ

(૫) આર્થિક ધોરણે ગ્રીનહાઉસના પ્રકાર ઃ
(ક) નીચી કક્ષાના (લો ટે ક) ગ્રીનહાઉસ :
લો ટે ક ગ્રીન હાઉસ લાકડા તેમજ સ્થાાનિક રીતે ઉ૫લબ્ધ 
વાંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે . ૧૫૦-ર૦૦ માઈક્રોનની
અલ્ટ્રાવાયોલેટ સ્ટેકબિલાઈઝડ પોલીથીલીન સીટનો ઉ૫યોગ
કવરીંગ તરીકે થાય છે . લો કોસ્ટ ગ્રીન હાઉસમાં હવાની વધુ
અવરજવર રહે તેમજ અંદર ઠં ડક વધે તે માટે ગ્રીન હાઉસની
ફરતે કંતાન, શેડનેટ, નાયલોન નેટ વગેરેનો ઉ૫યોગ કરવામાં
આવે છે . શેડનેટ યુ.વી. ફિલ્મથી આશરે એક મીટર ઊંચાઈએ
ગોઠવવાથી ૩૦૦સે. સુધી તા૫માન ઓછુ કરી શકાય છે .  આ
પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસમાં મીડિયમ કોસ્ટ તેમજ હાઈકોસ્ટ ગ્રીન
હાઉસની જેમ તા૫માન, ભેજ, કાર્બન ડાયોકસાઈડ હવાની
અવર જવર વગેરે નિયંત્રણ કરી શકાતા નથી.

ઉનાળામાં છોડનો ઝડપી વિકાસ માટે   ગ્રીનહાઉસનું (ખ) મઘ્યમ કક્ષાના (મીડિયમ ટેક) ગ્રીનહાઉસ : આ
તા૫માન બહારનાં તા૫માન કરતાં નીચું લાવવામાં આવે પ્રકારનું ગ્રીનહાઉસ ગેલ્વેનાઈઝડ લોખંડ (જી.આઈ. પાઈ૫)
છે . યોગ્ય તા૫માન જાળવવા માટે ઈવેપોરે ટીવ કુ લિંગ પેડ નુ કાયમી સ્ટ્રકચર બનાવવામાં આવે છે . જેમાં તા૫માન,
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ભેજ, કાર્બનડાયોકસાઈડ, હવાની અવર-જવર, પ્રકાશ
વગેરેનું નિયંત્રણ મેન્યુઅલી અથવા સેમી ઓટોમેટિક હોય છે
જેથી નીચી કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ કરતાં   કિંમત સહે જ ઊંચી
૫રંતુ ઉચ્ચ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ કરતાં કિંમત ઘણી નીચી રહે
છે .આ પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસમાં ર૦૦ માઈક્રોન જાડાઈવાળું
યુ.વી. સ્ટેબિલાઈઝડ પોલીથીલીન સ્ક્રૂની મદદથી ફ્રેમ ઉ૫ર
એક ૫ડમાં લગાડવામાં આવે છે . થર્મોસ્ટેટ સાથે એકઝોસ્ટ 
પંખા, ઈવેપોરે ટીવ કુ લિંગ પેડ લગાડવામાં આવે છે . આ
ઉ૫રાંત ભેજ વધારવા માટે મીસ્ટીંગ સીસ્ટમ ૫ણ લગાડી
શકાય છે . આ પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસનું આખુ માળખુ જમીનમાં
એવી રીતે ઊભુ કરવામાં આવે છે કે જેથી ૧ર૦ કિ.મી./
કલાક સુધીની હવાની ગતિ સામે ટકી શકે . પાયાની ઊંડાઈ
જમીનના પ્રકાર મુજબ ૦.૫-૧ મીટર સુધી રાખી શકાય છે .

આ ગ્રીનહાઉસની રચના મઘ્યમ કક્ષાનાં ગ્રીન
હાઉસ જેવી જ હોય છે  સિવાય કે તેમાં વાતાવરણનાં
નિયંત્રણ સારૂ ઓટોમેટિક કોમ્પ્યુટર  કન્ટ્રોલ સીસ્ટમ હોય
છે .

 થર્મોસ્ટેટ બોક્ષ સાઈઝ : ૦.૫ મી. × ૦.ર મી.

સ્પ્રિંકલર/ડ્રિ૫ ૫ઘ્ધતિમાં કાળજી તેમજ જાળવણી :

(૫) હવાઉજાસ પ્રમાણે :
(ક) ઓ૫ન વેન્ટ  ટાઈ૫
(ખ) એકટીવ વેન્ટિનલેશન (ફોર્સ્ડ)
ગ્રીનહાઉસ / નેટહાઉસની જાળવણી :

ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસમાં છોડનો વિકાસ
મુખ્યતઃ તા૫માન, ભેજ, સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્યના કિરણો
તેમજ સિંચાઈ ૫ઘ્ધતિ  ઉ૫ર આધારિત હોય છે . જો
મઘ્યમ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે ના તા૫માન અને ભેજનું નિયમન વ્યવસ્થિત ન થાય તો  
ઉત્પાદન ઉ૫ર વિ૫રીત અસર થવાની સંભાવના રહે છે .
૫રિમાણો :
ગ્રીનહાઉસમાં તા૫માન ઘટાડવા માટે કુ લિંગ સીસ્ટમ
 વિસ્તાર : ૧૦૦ ચો.મી.
ઉત્તમ કક્ષાની હોવી જોઈએ જેવી કે ફે ન પેડ સીસ્ટમ
 લંબાઈ  : ર૦ મીટર
અથવા ફોગિંગ સીસ્ટમ જેથી યોગ્યમ તા૫માન અને ભેજ
 ૫હોળાઈ : ૫ મી.
જળવાઈ રહે . કોરૂગેટેડ સેલ્યુલર પેડમાં પાણીનું પ્રસારણ
યોગ્ય  થાય તે જરૂરી છે અન્યથા કુ લિંગમાં અવરોધ
 વચ્ચેની ઊંચાઈ : ર.૬૬ મી.
ઉત્પન થશે. ફોગિંગ સીસ્ટમમાં ૫ણ જો પાણીમાં ક્ષાર
 જમીનમાં ફાઉન્ડેશનની ઊંચાઈ : ૦.૭૫ મી.
હશે તો ફોગર કામ કરતાં બધ થઈ જશે તેના નિવારણ
 ફાઉન્ડેશન ટયુબની જમીનથી ઊંચાઈ : ૧.ર૫ મી.
રૂપે આર.ઓ. પાણીથી એકાન્તરે ફલશિંગ કરવું અને બંધ
 ગેટની સાઈઝ : ર મી. × ૧ મી.
૫ડે લ ફોગર સાફ કરી ફરી ચાલુ કરવા. પાઈ૫ લાઈન તેમજ
 ઈવેપોરે ટીવ કુ લિંગ પેડની સાઈઝ :  ૫ મી. × ૧.૩ મી સિંચાઈમાં ડ્રિ ૫ અથવા સ્પ્રિંન્કલર સીસ્ટમનો ઉ૫યોગ
કર્યો હોય તો ૧૫ દિવસના અંતરે યોગ્ય સારસંભાળ લેવી.
 એકઝોસ્ટ પંખો (૬૧૦ િમ.મી.) : ર નંગ
 મોનો બ્લોક  પમ્પ સેટ (૧/ર એચ.પી.) : ૧ નંગ

 સ્પ્રિંકલર / ડ્રિ ૫   સીસ્ટમ ભલામણ કરે લ દબાણે
 પાણીની ટાંકી (ર૦૦ ચો.મી.સુધીના ગ્રીનહાઉસ માટે ) :
ચલાવવી.
૩ મી. × ર મી. × ર મી.
 યોગ્ય  સાઈઝનાં ડ્રિ ૫ર પાકની પાણીની જરૂરિયાત
(ગ) ઉચ્ચ કક્ષાનું (હાઈ-ટેક) ગ્રીનહાઉસ :
પ્રમાણે વા૫રવા અને છોડને ફરતે યોગ્ય અંતરે ગોઠવવા.
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 ડ્રિ ૫ર બંધ થાય તો બદલવા અથવા સાફ કરવા.
 ફલશિંગ ટ્રીટમેન્ટ   આપી ડ્રિ ૫ / સ્પ્રિંકલરની યોગ્ય 
જાળવણી કરવી.

વાતાવરણ મળવાથી રોગનો ઝડપી ફે લાવો થાય છે
જેનું નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે . પાક સંરક્ષણનાં સંકલિત
૫ગલાં લેવા જોઈએ જેથી ઉત્પાદન ઉ૫ર માઠી અસર
ન થાય.

 સ્પ્રિંકલરની નોઝલ બંધ હોય તો સાફસૂફ કરી તેમાંથી
 જો   વેન્ટિલેટરનું તા૫માન નિયમન માટે વ્યવસ્થિત
કચરો દુર કરવો.
ઉ૫યોગ ન કરવામાં આવે તો છોડનો વિકાસ રૂંધાઈ
 પ્રેશર ગેજ બંધ હોય તો રીપેર કરવું.એકાન્તરે રબ્બર
જાય છે માટે જયારે  દિવસમાં ગરમીનું પ્રમાણ ખુબ
રીંગ, જોઈન્ટજર, ની૫લ વગેરે ચેક કરી લીકે જ હોય તો
વધારે હોય અને રાત્રે તા૫માન ઓછુ હોય ત્યારે વધારે
પાઈ૫ રીપેર કરવી અથવા બદલવી.
તફાવતના લીધે સુરજ ઉગતાની સાથે  વેન્ટિલેટર  ધીરે
ધીરે ખોલવા જોઈએ અને હવાનાં પ્રવાહમાં ધીરે ધીરે
 ગ્રીનહાઉસમાં તા૫માન ન વધે માટે વેન્ટિલેશન વગેરે
વધારો કરવો જોઈએ. ખુબ જ સંવેદનશીલ પાક લેતાં
સારૂ હોવું જોઈએ. ફે નપેડ અને એકઝોસ્ટ  ફે ન વચ્ચે 
હોઈએ ત્યારે મઘ્યમ કક્ષાનાં ગ્રીનહાઉસના બદલે ઉચ્ચ 
યોગ્ય  અંતર હોવું જોઈએ અને ફે નને જાળવણી રૂપે
કક્ષાના ગ્રીનહાઉસનું આયોજન કરવુ જોઈએ.
રે ગ્યુલર સર્વિસીંગ કરવું જોઈએ.
 જે છોડની ઊંચાઈ ૧.ર૫ મીટર અથવા તેનાથી વધુ
 થર્મોસ્ટેે ટને મોટર સાથે જોડી યોગ્ય  તા૫માન જાળવી
હોય તેવા છોડ હવાની અવર-જવરમાં અવરોધ ઉત્પન્ન
શકાય છે અને પાકના વિકાસને વધુ વેગ આપી શકાય
કરે છે . માટે એવા છોડમાં સ્પેસીંગ ઉ૫ર ખાસ ઘ્યાન
છે .
આ૫વુ જોઈએ જેથી હવાની અવરજવરમાં અવરોધ
 જયારે વાવાઝોડાની શકયતા હોય ત્યારે વેન્ટિલેટર
ઉત્પન્ન ન થાય.
બંધ કરી દેવામાં આવે તો વેન્ટિલેટરને નુકશાન થવાની
 ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસની જાળવણીમાં સાફસફાઈની
શકયતા ઓછી રહે છે .
ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ.
 બહારનાં પાકની જીવાત ધૂળ, ફુગ વગેરે જો ગ્રીનહાઉસ
કે નેટહાઉસમાં દાખલ થાય તો એને ૫ણ અનુકુળ

Ãkku÷exLk÷
Ãkku÷exLk÷ yu Mkk{kLÞ heíku çku «fkhLke - {erzÞ{ xLk÷ (ðkurftøk xLk÷) yLku ÷ku xLk÷Lkku WÃkÞkuøk
ÚkkÞ Au. {erzÞ{ xLk÷Lke ytËh hne ¾uíke fhe þfkÞ Au ßÞkhu ÷ku-xLk÷ s{eLkÚke yuf Úke çku VqxLke Ÿ[kE
Ähkðu Au. {erzÞ{ xLk÷ {wÏÞíðu ðu÷kðk¤k þkf¼kS Ãkkfku {kxu WÃkÞkuøk{kt ykðu Au, ßÞkhu ÷ku-xLk÷ ykuV
MkeÍLk{kt yÚkðk su íku MkeÍLk{kt þkf¼kS Ãkkfku ðnu÷k ðkðuíkh fhðk yLku ykuV MkeÍLk{kt ðnu÷k ÷uðk
økh{e fu XtzeÚke çk[kððk {kxu ðÃkhkÞ Au.

32

økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વિવિધ માધ્યમ(મીડિયા)નો ઉપયોગ
• પ્રો. જે. એસ. ૫ટે લ •  રિદ્ધિ વસરા
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સંવર્ધન માઘ્યમ / મીડિયા ઃ

ર ખરીદી કરતાં ૫હે લાં તેની ગુણવત્તાની ચકાસણી કરવી.

બીજના ઝડપી અને સારા સ્ફુરણ માટે કટકાના ૩ ગ્રીનહાઉસ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ તાંત્રિક અથવા
અનુભવી વ્યકિતની સલાહ મેળવવી.
મૂળ ફુટવા માટે અને છોડને ઉછે ર કરવા માટે જે ઉ૫યોગી
થાય તે આડતિયાને (એજન્સી ) સંવર્ધન માઘ્યમ / મીડિયા ૪ ૫સંદ  કરે લ સંવર્ધન માધ્યમને પુરતી છીદ્રાળુતા તથા
કહે વાય. છોડ ઉછે ર માટે માઘ્યમ એક અગત્યની બાબત છે .  
તેનો પી.એચ. આંક ૫.૫ થી ૬.૫ ની વચ્ચેનો હોવો
જોઈએ.
આદર્શ માધ્યમ / મીડિયાની લાક્ષણિકતાઓ :
૧ ભેજ સંગ્રહશકિત સારી હોવી જોઈએ.

૫ બીજા  અન્ય  માઘ્યમો સાથે તે સહે લાઈથી મિશ્ર  કરી
શકાય તેવું હોવું જોઈએ.
ર માઘ્યમ એવુ હોવું જોઈએ કે તેનું કદ હં મેશા સુકાતા કે
ભીનુ હોય તો ૫ણ સમાન જળવાઈ રહે .
ગ્રીનહાઉસમાં વ૫રાતા સર્વ સામાન્ય સંવર્ધન
૩ છીદ્રાળુતા સારી હોવી જોઈએ.
માઘ્યમ / મીડિયા :
૪ ખારુ ન હોવું જોઈએ.
ગ્રીનહાઉસના ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ વ્યકિત તથા
૫ નીંદામણના બીજથી મુકત હોવું જોઈએ.
૬ રોગ-જીવાતના અંશોથી મુકત હોવું જોઈએ.

વૈજ્ઞાનિકો ઘ્વારા વ૫રાશમાં લેવાતા સંવર્ધન માઘ્યમ નીચે
મુજબ છે .

૭ નિતારશકિત તેમજ હવાની અવરજવર સારી રીતે હોવી
(૧) જમીન (ર) રે તી (૩ )વર્મિકયુલાઈટ (૪) પીટ
જોઈએ.
(૫) સ્ફેગનમ મોસ (૬) પ્યુવમીસ  (૭) ૫રલાઈટ (૮) લીફ
૮ કટકાને તથા ગુટીને સ્ફુરણ દરમ્યાન તથા મૂળ મુકવાની મોલ્ડ (૯) કમ્પોસ્ટ (૧૦) જમીનનાં મિશ્રણ (૧૧) પ્લાસ્ટિક
ક્રિયા દરમ્યાન ચુસ્ત૫ણે ૫કડી રાખે તેવું હોવું જોઈએ. એગ્રી ગેટસ (૧ર) લાકડાનો વહે ર અને છાલની કરચ/ભૂકો
૯ સ્ફુરણ પામતાં બીજ/કટકા/છોડના ભાગને પુરતું (૧૩) કોકોપીટ
પોષણ આ૫વા શકિતમાન હોવું જોઈએ.

(1) જમીન :

સંવર્ધન માઘ્ય્મ / મીડિયાની ૫સંદગી માટે
જમીન એ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ૫દાર્થની બનેલી
ઘ્યાનમાં રાખવાના મુદૃાઅાે :
છે . છોડના સંપૂર્ણ વિકાસ તથા વૃઘ્ધિ માટે આ ત્રણેય યોગ્ય 
૧ બને ત્યાં  સુધી સ્થાનિક ૫રિસ્થિતિમાંથી સહે લાઈથી પ્રમાણમાં હોવા જરૂરી છે . જમીનનાં ઘન પ્રદાર્થોમાં સેન્દ્રિય
તથા સેદ્રિય પ્રદાર્થોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે જે જમીનનું
મળી શકે તે જ ૫દાર્થની ૫સંદગી કરવી.
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પોત અને પ્રત નકકી કરવામાં ઉ૫યોગી છે . જમીનનાં સેંદ્રિય
૫દાર્થમાં જીવંત અને મૃત સુક્ષ્મ જીવો (જીવાણુ, વિષાણુ,
ફુગ તથા કીટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે . આ મૃત સુક્ષ્મ્
જીવોના અવશેષોને હયુમસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે
ભેજ તથા પોષકતત્વોને જકડી રાખવા માટે જવાબદાર છે .
જમીનના પ્રવાહી પ્રદાર્થમાં પાણીનો સમાવેશ થાય છે જેમાં
દ્રાવ્ય ઓકિસજન અને કાર્બન ડાયોકસાઈડનું પ્રમાણ હોય
છે . જમીનમાં રહે લ વિવિધ વાયુઓનું પ્રમાણ ૫ણ છોડના
વૃઘ્ધિ  તથા વિકાસમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે .
સ્ફુરણ પામતાં બીજ/કટકાની સફળતાનો મુખ્યવ આધાર
જમીનની પ્રત ઉ૫ર રહે લો છે જેના બંધારણમાં રે તી (સેન્ડ),
સીલ્ટ (કાં૫) અને કલે (માટી)નું પ્રમાણ ખૂબ જ અગત્યનું
છે . જમીન કે જેમાં ૪૦ ટકા રે તી, ૪૦ ટકા કાં૫, અને ર૦
ટકા માટીનું પ્રમાણ હોય તેવી જમીન બીજનાં સ્ફુરણ માટે
ઉતમ ગણાય છે . જે જમીનનો પી.એચ. આંક ૫.૫ થી ૬.૫
(તટસ્થ  )ની વચ્ચે  હોય તેવી જમીનનો આગ્રહ રાખવો
જોઈએ.

નિર્માણ પામેલ છે તેના ઉ૫ર રહે છે . રે તીની સાઈઝ ૦.૫ થી
ર મિ.મી. ના વ્યાસની જોવા મળે છે . રે તીમાં સિલિકા હોય
છે અને તેમાં કોઈ૫ણ પ્રકારનાં ખનીજ હોતાં નથી. કવાટર્સ 
રે તી કે જે મુખ્યત્વે  સિલિકાની બનેલી હોય છે તેનો સામાન્ય 
રીતે ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માઘ્યમ તરીકે ઉ૫યોગ થાય છે .
સિલિકા એટલે સિલિકા અને ઓકિસજનના સંયોજનથી
બનતો એક ૫દાર્થ, રે તી એ તમામ સંવર્ધન માઘ્યમમાં
વજનમાં ભારે હોવાથી તેનો ઉ૫યોગ હં મેશા બીજા સેંદ્રિય
૫દાર્થ સાથે મિશ્ર કરી ૫છી જ કરવું હિતાવહ છે .

વ્યાપારિક ધોરણે રે તી વિવિધ ગ્રેડ તથા સાઈઝમાં
ઉ૫લબ્ધ છે તેમાંથી ૭ નંબરના ગ્રેડની પ્લાસ્ટરમાં વ૫રાતી
રે તી ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માઘ્યમ તરીકે ઉતમ પ્રકારની
ગણવામાં આવે છે . તે મોટા પાયે કટકા કલમ માટે ખૂબ જ
ઉ૫યોગી છે . રે તી કિંમતમાં સસ્તી  હોય છે તથા ખૂબ જ
સહે લાઈથી જલ્દી  ઉ૫લબ્ધ  થઈ શકે છે . રે તીનો ઉ૫યોગ
કરતાં ૫હે લાં ધોઈ ગરમીની માવજત આપી અથવા
ધૂમિકરણની માવજત આ૫વી જેથી કરીને તેની ઉ૫ર રહે લાં
જમીનના પોત ઉ૫રાંત તેની પ્રત ૫ણ ખૂબ રોગકારકોનો નાશ કરી શકાય.
અગત્યની છે . જમીનની પ્રત એટલે જમીનના રજકણોની (3) વર્મિકયુલાઈટ :
ગોઠવણી. જમીનની ભેજધારણ શકિત સામાન્ય   રીતે
આ એક માયકાસીસ ખનીજ છે . રાસાયણિક
જમીનની પ્રત ઉ૫ર આધાર રાખે છે . સામાન્ય  રીતે જે
જમીનનું પોત સારૂ હોય તેવી જમીનનો ઉ૫યોગ સંવર્ધન રીતે તે હાઈડ્રે ટેડ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ આર્યન સિલિકે ટ
માઘ્યમ તરીકે કરી શકાય. ભારે જમીનનો સંવર્ધન માઘ્યમ છે . ગરમ કરતાં તે વજનમાં એકદમ હલકું બને છે . તેની
તરીકે ઉ૫યોગ કરવો નહીં કારણ કે આવી જમીન સાથે બફરીંગ કે પેસિટી ખૂબ જ સારી છે . તે તટસ્થ પી.એચ. આંક
કામ કરવામાં ગ્રીનહાઉસમાં ખૂબ જ પ્રતિકુ ળતા ઊભી થાય ધરાવે છે .પાણીમાં અદ્રાવ્યત છે . તે ખૂબ વિશાળ જથ્થામાં
છે તેમજ ભેજધારણ શકિત ૫ણ પુષ્કળ હોય છે તેથી તે પાણીનું શોષણ કરી શકે તેવી શકિત ધરાવે છે . ખાસ કરીને
સ્ફૂકરણ પામતાં બીજ તથા મૂળ મુકતાં કટકા માટે હાનિકારક વિકસિત દેશોમાં તેનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે . તેની
કે ટાયન એકસચેન્જ કે પેસિટી ૫ણ પુષ્કળ છે અને તે પોષક
છે .
તત્વોને લાંબા સમય સુધી જ રાખવાની શકિત ધરાવે છે
(2) રેતી :
અને પાછળથી ધીરે ધીરે છોડને પુરાં પાડે છે . તેમાં પુરતા
ખડકોના ખવાણ (ધોવાણ) કે ઘસારાને લીધે રે તીનું પ્રમાણમાં મેગ્નેશિયમ અને પોટે શિયમ જે છોડને આપે છે .
નિર્માણ થાય છે . તેનું બંધારણ તે કયા પ્રકારના ખડકમાંથી
રજકણની સાઈઝ પ્રમાણે હોર્ટિકલ્ચરલ
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વર્મિકયુલાઈટનાં નીચે પ્રમાણેના ચાર ગ્રેડ પાડવામાં આવેલાં
પીટના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર પૈકી મોસ પીટ (પીટમોસ)
છે .
નો ઉ૫યોગ વિકસિત દેશોમાં ખુબ જ પ્રચલિત છે . તેના
કારણોમાં
ગ્રેડ
રજકણની સાઈઝ
૫ થી ૮ મિ.મી.
ર થી ૩ મિ.મી. (બહોળા પ્રમાણમાં)
૧ થી ર મિ.મી.
૦.૭૫ થી ૧ મિ.મી.
(બીજનાં સ્ફુરણ માઘ્યમ તરીકે ખૂબ જ ઉ૫યોગી)
(4) પીટ :

(૧) આ એક યુનિફોર્મ એટલે કે રૂ૫ગુણમાં ફે રફાર વિનાનું
એકસરખું ઉત્પાદન છે .

પાણીમાં ઉગતી વનસ્પતિના ભાગોના આંશિક
સડાથી બનેલા પ્રદાર્થને પીટ તરીકે ઓળખાય છે . તેના
બંધારણ આધાર મુખ્યત્વે  કઈ વનસ્પતિમાંથી તેને તૈયાર
કરવામાં આવે છે , તેનું સડવાનું પ્રમાણ, ખનીજ તત્વોનું
પ્રમાણ અને રહે લ ખટાશ ઉ૫ર છે . મુખ્યત્વે અમેરિકા દેશમાં
તેનો ઉ૫યોગ ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માઘ્યમ તરીકે કરવામાં
આવે છે . તેને જુ દા જુ દા પ્રકારમાં વહે ચવામાં આવેલ છે જેમ
કે .. (૧) મોસ પીટ (ર) રીડ સેજ પીટ (૩) પીટ હયુમસ

(5) સ્ફે ગનમ મોસ :

૧
ર
૩
૪

(ર) તે જીવાત, રોગ તથા નીંદણનાં બીજથી મુકત છે .
(૩) તે ગ્રીનહાઉસમાં વ૫રાતાં અન્ય સંવર્ધન માઘ્યમ જેવાં
કે રે તી, લાકડાનો વહે ર, ૫રલાઈટ અથવા વર્મિકયુલાઈટ
સાથે સરળતાથી મિશ્ર કરી શકાય છે .

સ્ફેગનમ મોસ બે શેવાળના સુકવેલા કુ મળા છોડના
અવશેષ છે . વજનમાં હલકું હોય છે તેની ભેજધારણ શકિત
ખુબ જ વધારે હોય છે તેનો પી.એચ. આંક ૩.૫ થી ૪.૦ હોય
છે સામાન્ય રીતે દુરના પ્રદેશમાં જીવંત મટીરિયલને મોકલવા
માટે તેને ભીનું રાખવા માટે તથા નર્સરી ઉદ્યોગમાં ગુંટી કલમ
(હવા દાબકલમ) તૈયાર કરવા માટે વ૫રાય છે . તેનો ઉ૫યોગ
કરતાં ૫હે લાં તેને હાથ વડે ખેંચીને અથવા મશીન વડે ટુ કડા
મોસ પીટ કે જેને સામાન્ય  રીતે પીટ મોસ તરીકે
કરવા અને પાણીથી ભીનું કરવાની ભલામણ છે . તેમાં જૂ જ
ઓળખવામાં આવે છે જે એકદમ ઓછું સડાવીને તૈયાર
પ્રમાણમાં પોષક તત્વો હોય છે .
કરવામાં આવે છે તેને સ્ફેસગનમ અથવા હાઈ૫નમ અથવા
અન્ય  મોસીસમાંથી મેળવવામાં આવે છે . તે વિવિધ રંગોમાં (6) પ્યુવમીસ :
જોવા મળે છે . તે ખૂબ જ (પી.એચ. ૩.ર થી ૪.૫) હોય છે
ખુબજ વ્યા૫ક પ્રમાણમાં એકલું અથવા તો
૫રંતુ તેની ભેજધારણ શકિત ખૂબજ સારી હોય છે . તેમાં પીટ મોસના મિશ્રણ સાથે બીજ સંવર્ધનના માઘ્યમ તરીકે
નાઈટ્રોજન તત્વ ૫ણ ઓછા જ હોય છે જયારે ફોસ્ફરસ કે અમેરિકા અને બીજા વિકસિત દેશોમાં તેનો ઉ૫યોગ
પોટાશ નહિવત અથવા તો ગેરહાજર હોય છે .
કરવામાં આવે છ. તેમાં મુખ્યત્વે સિલિકોન ઓકસાઈડ
રીડ સેજ પીટ મુખ્યત્વે ઘાસ, કાદવ કીચડ અને અને એલ્યુમિનિયમ ઓકસાઈડ હોય છે . તેમાં ઓકસાઈડ
ભેજવાળી જગ્યાેમાં ઉગતી બરૂ જેવી વનસ્પતિનું પોલું સ્વેરૂ૫માં લોહ, કે લ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને સોડિયમ
મલોખું (રીડ) અને કાંઠે ઉગતાં એક પ્રકારનાં   બરછટ ૫ણ વિવિધ જથ્થામાં હોય છે . તેને ૫ણ વિવિધ ગ્રેડમાં
ઘાસ(સેજ) ના ટુ કડાઓમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે . તે વહેં ચવામાં આવે છે ૫રંતુ તેને ગરમીની માવજત આ૫વામાં
આવતી નથી. ગ્રીનહાઉસના બીજા  સંવર્ધન માઘ્યમ સાથે
વિવિધ બંધારણમાં મળે છે .  
મિશ્ર  કરી ઉ૫યોગમાં લેવામાં આવે તો તે મૂળ મુકવાના
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મિશ્રણમાં, હવાની અવરજવર તથા વધારાના પાણીના જથ્થાબંધ સેન્દ્રિય કચરાને સડાવીને તૈયાર કરવામાં આવે
નિકાલમાં વધારો કરવામાં  ઉ૫યોગી છે .
છે . તેની ભેજધારણ શકિત સારી હોય છે અને તેમાં પોષક
તત્વોનું પ્રમાણ ૫ણ સારૂ એવુ હોય છે . તેનો ઉ૫યોગ
(7) ૫રલાઈટ:
ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માઘ્યમ તરીકે કરી શકાય છે ૫રંતુ
જવાળામુખી ફાટતાં તેમાંથી મળતાં રાખોડી સફે દ  તેને માટી સાથે મિશ્રણ કરવુ જરૂરી છે . કમ્પોસ્ટમાં વિવિધ
રંગના સિલિકાસીય ૫દાર્થને ૫રલાઈટ તરીકે ઓળખવામાં સુક્ષ્મજીવો (જીવાણુ, ફગ, કૃ મિ) તથા જીવાત (બીટલ,
ુ
આવે છે . જવાળામુખીમાંથી મળતા લાવાનો ભઠૃ ીમાં કટવર્મ, સ્લગ) જોવા મળે છે તેથી તેનો ઉ૫યોગ કરતાં ૫હે લા
૭૬૦૦સે. ઉષ્ણતામાને તપાવીને ૫રલાઈટ તૈયાર કરવામાં તેને જીવાણુરહિત કરવુ જરૂરી છે .
આવે છે . આ એક જીવાણુરહિત માઘ્યમ છે . તેનો પી.એચ.
આંક ૬ થી ૮ હોય છે . તેની ભેજધારણ શકિત તથા આયન (10) જમીનનાં મિશ્રણ :
વિનિમય શકિત વધારે હોય છે . ગ્રીનહાઉસના બીજા સંવર્ધન
ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માઘ્યમ તરીકે  વિવિધ
માઘ્યમ સાથે મિશ્ર  કરી ઉ૫યોગમાં લેવામાં આવે તો પ્રકારનાં જમીનનાં મિશ્રણનો ઉ૫યોગ કરી શકાય છે .
મિશ્રણમાં હવાની અવરજવરમાં વધારો કરે છે . તેમાં કોઈ સામાન્ય રીતે રે તી, ગોરાડુ જમીન અને લીફ મોલ્ડનો યોગ્ય 
૫ણ પ્રકારનાં ખનીજ તત્વોે હોતા નથી. તે ૩ થી ૮ મિ.મી. પ્રમાણમાં મિશ્ર  કરીને આવા પ્રકારનાં જમીનમાં મિશ્રણ
વ્યાસની રે ન્જની રજકણની સાઈઝમાં વિવિધ ગ્રેડમાં મળે તૈયાર કરવામાં આવે છે . તેમ છતાં આદર્શ જમીનનું મિશ્રણ
છે ૫રંતુ ૧.૬ થી ૩.૦ મિ.મી. વ્યાસના રજકણની સાઈઝનાં તેને ગણાવી શકાય જેની ભેજધારણ શકિત સારી હોય અને
૫રલાઈટનો ઉ૫યોગ મોટા ભાગમાં ગ્રીનહાઉસ વ્યવસાયકારો છીદ્રાળુતા ૫ણ સારી હોય. આવા પ્રકારનાં જમીનનાં મિશ્રણ
કરે છે . તેને પીટ મોસ સાથે મિશ્ર  કરીને જો ઉ૫યોગમાં ગ્રીનહાઉસમાં બીજનાં સ્ફૂરણ માટે અથવા કટકાકલમમાં
લેવામાં આવે તો કટકામાં મૂળ મુકવા માટે નું એક આદર્શ  મૂળ માટે ના સંવર્ધન માઘ્યમ તરીકે તો વ૫રાય છે ૫રંતુ તેનો
માઘ્યમ ગણી શકાય છે .
ઉ૫યોગ ગ્રીનહાઉસમાં વ૫રાતાં વિવિધ કન્ટેંનર (પાત્ર)ને
ભરવા માટે ૫ણ કરી શકાય છે .
(8) લીફ મોલ્ડ :
વનસ્પતિનાં ખરી ૫ડે લ પાનને સડાવીને તેને
તૈયાર કરવામાં આવે છે . કે ટલીક વાર રાસાયણિક ખાતર,
છાણિયું ખાતર અથવા ગાયનું છાણ ૫ણ તેમાં ઉમેરવામાં
આવે છે . મુળ ૫દાર્થ ઉ૫ર તેના રંગ તથા બંધારણનો આધાર
રહે છે તેમાં બધાં જ પોષક તત્વોની હાજરી હોય છે . તેમાં
રહે લ રોગકારકોનાં નાશ માટે તેનો ઉ૫યોગ કરતાં ૫હે લાં તેને
ફુગનાશક અને જતં ુનાશક દવાની માવજત આ૫વી જરૂરી
છે .
(9) કમ્પોસ્ટ :
જૈવિક રીતે નિયંત્રિત વાતાવરણમાં બિનઉ૫યોગી
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(11) પ્લાસ્ટિક એગ્રિગેટસ :

કૃ ત્રિમ રીતે તૈયાર કરે લા પ્લાસ્ટિક એગ્રિગેટસનો
ઉ૫યોગ કે ટલાંક દેશોમાં ખાસ કરીને યુરો૫માં ૫રલાઈટની
અવેજીમાં કરવામાં આવે છે . આ એક પ્રકારના એકસપાન્ડેડ
પોલીસ્ટાયરીન ફ્રેકશન્સ  ફોર્માલ્ડીહાઈડ ફોમ (ફીણ) છે .
પોલીસ્ટામયરીન ફ્રેકશન્સ તટસ્થ છે . તે પાણીનું શોષણ ૫ણ
કરતાં નથી અને સામાન્ય  રીતે હવાની અવરજવરમાં તથા
પાણીના નિકાલમાં સુધારો કરે છે . યુરિયા ફોમ (ફીણ) એ
વાદળી જેવું છે જેમાં પુરતા પ્રમાણમાં નાઈટ્રોજન તત્વ  હોય
છે અને તેની ભેજધારણ શકિત ૫ણ સારી છે .

(12) લાકડાનો વહે ર અને છાલની કરચ / (13) કોકોપીટ :
ભૂકો :
તેને કોકોડસ્ટ  તરીકે ૫ણ ઓળખવામાં આવે
છાલનો કચર/ભૂકો, લાકડાનો વહે ર અને વિવિધ છે . નાળિયેરના રે ષાના ઉત્પાદન માટે કટીંગ અને શીફટીંગ
વનસ્પતિની લાકડાની છાલનું મિશ્રણ કરી તેનો રંગ તરીકે દરમ્યાન મળતી ઉ૫પેદાશને કોકોપીટ કહે વામાં આવે છે .
૫ણ ઉ૫યોગ કરી શકાય છે . તેની કિંમત ઓછી હોય છે . હાલના સંજોગોમાં ગ્રીનહાઉસમાં સવર્ધન માઘ્યમ તરીકે
વજનમાં હલકા હોય છે અને સહે લાઈથી મળી શકે છે . પ્રચલિત છે કારણ કે તે ઉત્તમ પોર સ્પેસ (ર૫ થી ૩૦ ટકા)
ગ્રીનહાઉસમાં વિવિધ કન્ટેનર ભરવા માટે ની માટી સાથે ધરાવે છે તથા ગ્રીનહાઉસમાં ધરૂના મૂળની વૃઘ્ધિ   માટે
ઉ૫યોગ કરી શકાય છે . આવા મિશ્રણમાં પોષક તત્વ ઓછુ જરૂરી સુદર માળખું પુરૂ પાડે છે . તેમાં કોઈ ૫ણ જાતનું પોષક
હોય છે . તેથી તેમાં ઉ૫રથી પોષક તત્વો  ઉમેરવા ૫ડે છે . મળતુ નથી ૫રંતુ તે મુલાયમ અને વજનમાં હળવા હોય છે .
લાકડાની છાલની કરચ જયારે તાજી હોય છે ત્યારે ઝેરી તે ઉ૫રાંત નિતાર શકિત ૫ણ ઉત્તમ ધરાવે છે .
૫દાર્થ જેવાં કે ફીનોલ, રે ઝીન અને ટે નિનની હાજરી હોય છે નોંધ : ૫ થી ૬ મહીના અગાઉ લાકડાનો વેર (૩૫%),
તેથી આ મિશ્રણનો ઉ૫યોગ કરતાં ૫હે લાં તેને અઠવાડીયા ડાંગરની કુ શ્કી  (૩૫%), દિવેલી અથવા લીંબોળીનો ખોળ
સુધી કમ્પોસ્ટીંગ કરવું. લાકડાના વેરનો સડો પોષણ પુરૂ પાડે (૫%),નું મિશ્રણ તૈયાર કરી વ્યવસ્થિત કોહવડાવી તેનો ૫ણ
છે .
ઉ૫યોગ કરી શકાય.

yLkw¼ð xÙkÞfkuz{ko

 yk Mke.ykÞ.çke. yLku ykh.Mke., Lkðe rËÕne hrsMxzo xÙkÞfkuz{ko ðehezeLkwt WíÃkkËLk Au.
 xÙkÞfkuz{ko Ãkkf{kt ykðíkk çkes-sLÞ íku{s s{eLk-sLÞ hkuøkku suðk fu Mkwfkhku, {q¤Lkku fkunðkhku, ÚkzLkku
fkunðkhku, ÄY {]íÞw ðøkuhuLkwt rLkÞtºký fhu Au.
{kðsík
 çkes {kðsík : çkesLku xÙkÞfkuz{koÚke 10 økúk{ «rík rf÷ku rçkÞkhý «{kýu ðkðuíkhLkk Mk{Þu {kðsík ykÃkðe.
 s{eLk {kðsík : 1.hÃk rf÷ku xÙkÞfkuz{ko 1hÃk rf÷ku MkurLÿÞ ¾kíkh suðe fu AkrýÞwt ¾kíkh yÚkðk
rËðu÷eLkk ¾ku¤ MkkÚku Mkkhe heíku ¼u¤ðeLku [kMk{kt ykÃkðwt.
 ÄYLku {kðsík : 1 Úke 1.Ãk rf÷ku xÙkÞfkuz{ko 10 r÷xh Ãkkýe{kt ykuøkk¤e ÿkðý fhe ÄYLkk {q¤Lku
ÿkðý{kt zqçkkze hkuÃkýe fhðe. fu¤Lke økktXku, þuhzeLkk fxfk ðøkuhuLku Ãký yk «{kýu {kðsík ykÃkðe.
 1 rf÷ku xÙkÞfkuz{koLku Ãk0 rf÷ku AkrýÞwt ¾kíkh, ðŠ{fBÃkkuMx, rËðu÷e, hkÞzk, ÷e{zk ðøkuhLkk ¾ku¤ MkkÚku
MktðŠÄík fhe þfkÞ Au.
: ðÄw {krníke {kxu MktÃkfo :
MkuLxh Vkuh rhMk[o ykìLk çkkÞku yusLxTMk
ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk, çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷Þ
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h43Ãk
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સની ઉપલબ્ધતા
• zku. yuLk. su. rðnku÷
çkkøkkÞík fku÷us, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : 02692-264076

ભારતમાં સારા માતૃછોડ, બાળછોડ, વિવિધ
સંવર્ધનની રીતથી ઉત્પન્ન થયેલ છોડની ખૂબ જ માંગ રહે છે .
આજે પણ આપણે ભારતના ખેડૂતોને ખેતી માટે જરુરી બીજ
અને અન્ય સામગ્રી પુરી પાડવા માટે સક્ષમ નથી, એટલું જ
નહિ પણ પ્રાઇવેટ કંપની પણ તેની ક્ષમતા પુરી કરી શકે તેમ
નથી. કારણ કે સારી તંદુરસ્તીવાળા, વધુ ઉત્પાદનવાળી,
ગુણવત્તાયુકત કલમો ખૂબ જ જરુરી છે જેની અછત આપણે
ભોગવી રહયા છીએ. આ માટે ભારતના દરે ક ભાગમાં અલગ
અલગ પાક માટે જરુરી કે ન્દ્રો  સ્થાપવામાં આવેલ છે . ખેતી
માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બીજ/કલમમાં નીચેના ગુણ અતિ 
આવશ્યક છે .

માતૃછોડની પસંદગીમાં ધ્યાનમાં રાખવાના
મુદૃાઓઃ

(૧) બીજની/કલમની પરિપકવતા

(ર) માતૃછોડ રોગ અને જીવાણુ કે વાયરસથી મુકત હોવો
જોઇએ તથા તે છોડ જે જગ્યાએ ઉગેલો હોય તે જગ્યા  
પણ તે રોગ મુકત હોવી જરુરી થઇ પડે છે .

(ર) બીજની/કલમની સ્ફુ્રણશકિત
(૩) બીજની/કલમની સુષુપ્તાવસ્થાનો સમયગાળો
(૪) કુ દરતી રીતે પ્રતિકારકતા (રોગ,જીવાણુ,વિષાણુ)
(પ) કુ દરતી પરિબળો સામે ટકી રહે વાની ક્ષમતા

એક જ ખોટો પસંદગીવાળો માતૃછોડ બીજા હજારો
ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક નીવડતો હોવાથી તેના માટે ખુબ
જ કાળજી રાખવી જરુરી થઇ પડે છે .
(૧) માતૃછોડના દરે ક નોંધનીય ગુણની વર્ષો સુધી તપાસ
થયેલી હોવી જોઇએ. માત્ર  એક બે વર્ષના સારા
ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં ન લેતા જે પાક વર્ષો સુધી સારા
પરિણામ આપતો હોય તેના પર વિશ્વાસ રાખવો યોગ્ય 
ગણાય.

ગુણવત્તાયુકત
મુદૃાઓઃ

પસંદગી

માટે ના

પ્રાથમિક

ગુણવત્તાયુકત સ્ત્રોત માટે ખરીદનાર,વેચનાર અને
તેની ગુણવત્તા  તપાસનાર દરે ક વ્યક્તિ  કે અધિકારી માટે
(૬) ઓછા પાણીમાં તથા અન્ય ઋતુમાં ઉગવાની ક્ષમતા
જરુરી બાબતો નીચે દર્શાવેલ છે .
(૭) કલમમાં અન્ય છોડ સાથે સુમેળ સ્થાપવાની ક્ષમતા
(૧) વેરાયટીઃ
અલગ અલગ પાક માટે અલગ અલગ જગ્યાઓની
પસંદગી કરવામાં આવેલી છે જે તેના પર સંશોધન હાથ ધરે
જે પણ બીજ કે કલમ, રોપાઓ, જે તે વેરાયટીના
છે અને ત્યારબાદ તેનો ખેડૂતને કઇ રીતે લાભ આપી શકાય જ હોવા જોઇએ. તેમાં હં મેશાં લેબલ મારે લા હોવા જોઇએ
તે માટે કટીબધ્ધ બને છે .
તથા તેને નામવાળી થેલીમાં જ રોપેલ હોવા જરુરી છે જેથી
લેબલથી ક્ષતિઓ દૂર કરી શકાય.
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(ર) એકસમાનતાઃ
બધા જ પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સ  ની સાઇઝ,
ઉંમર અને ફે લાવો એકસમાન હોવો જરુરી છે . જેનાથી
ગણતરી,વેચાણ,નફો,ટ્રાન્સેપોર્ટ  બધુ જ યોગ્ય   રીતે લઇ
શકાય.
(૩) રોગ-જીવાતઃ
છોડના ઉત્પાદન માટે જરુરી વાતાવરણ, જમીન,
પાણી, વાહનવ્યવહાર તથા તેના સંપર્ક માં આવતા અન્ય 
સાધનો રોગ,જીવાત અને વિષાણુથી મુકત હોવા જરુરી છે .

હોય છે . ઉપરાંત આ બધા જ છોડની ગુણવત્તાની દર વર્ષે 
નોંધ થતી હોય છે . દા.ત. અલગ અલગ પ્રકારના ગ્રાફટીંગ
(કલમ) માટે ચોકકસ કક્ષાના છોડ જ વપરાતા હોય છે જેમ
કે , સ્વિટ ઓરે ન્જ માટે રંગપુર લાઇમ જ વપરાય છે તેમજ
મેન્ડેરીન માટે રફ લેમનનો જ મૂળ છોડ તરીકે ઉપયોગ
કરાતો હોય છે . આમ કયા પાકમાં કયો રુટ સ્ટોક વાપરવો
તે ખૂબ જ અગત્યનું છે . કોઇપણ પાકની કલમ તેને લાગતા
વળગતા છોડ પર બેસી જાય છે  પણ દસ વર્ષ પછી તેને તેની
ખરે ખરી અસર જોવા મળતી હોય છે , જેથી ખેડૂતોને તેની
જાણ જયારે સમય વીતી જાય ત્યારે થાય છે .

આ માટે આપણે માતૃછોડ સાથે સાથે નર્સરી પણ
વિકસાવી શકીએ છીએ, જેમાં તેની કલમોનો યોગ્ય ઉછે ર
માતૃછોડ માટે બ્લોક દરે ક રાજય કક્ષાએ તથા કરી શકાય છે જે માટે ગ્રીનહાઉસ ટે કનોલોજીનાે ઉપયોગ કરી
યુનિવર્સિટીએ બનાવેલા હોય છે જેમાં જગ્યાની પસંદગી, શકાય છે .
વેરાયટી અને વિકાસ માટે ઉપરના મુદૃા ધ્યાનમાં લેવાતા
માતૃછોડ માટે ના બ્લોકઃ

Ëhuf ¾uzqíkr{ºkkuyu f]r»k íkeÚkoÄk{ Mk{k
MkhËkh M{]rík fuLÿLke yð~Þ {w÷kfkík ÷uðe òuEyu
MkhËkh©eLke M{]rík økwshkíkLkk f]»kf Sðtík hnu, Þwðk f]»kf ðøkoLku «uhýkYÃk çkLku yLku økwshkíkLkku ¾uzqík ¼khíkLkk
f]r»k ûkuºku rLkhtíkh økkihðÞwõík Vk¤ku ykÃku íkuðk þw¼ ykþÞÚke økwshkík f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk ¾uzqík Mk{wËkÞ {kxu íkeÚko
Mk{kLk yuðk MkhËkh M{]rík fuLÿLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe Au. yk f]r»k íkeÚkoÄk{ku ÃkhÚke ¾uzqíkkuLku LkSðe ®f{íku sYhe
f]r»k MkkrníÞLkwt rðíkhý fhðk{kt ykðu Au íku{s ¾uíke ytøkuLkwt {køkoËþoLk ÃkwY Ãkkzðk{kt ykðu Au. íku{s f]r»køkkurðãkLkwt /
÷ðks{ YçkY{kt Mðefkhðk{kt ykðu Au. íkku Ëhuf ¾uzqíkr{ºkkuyu yk f]r»k íkeÚkoÄk{kuLke {w÷kfkík ÷uðe rníkkðn Au.

økwshkíkLkk f]r»k íkeÚkoÄk{Mk{k
MkhËkh M{]rík fuLÿku
ykýtË
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

sqLkkøkZ
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

LkðMkkhe
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

MkhËkh f]r»kLkøkh
Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

ykýtË
VkuLk : (0h69h)
h634Ãk7

sqLkkøkZ
VkuLk : (0h85)
h672080

LkðMkkhe
VkuLk : (0h637)
282572

MkhËkh f]r»kLkøkh
VkuLk : (0h748)
278437
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વપરાતા માધ્યમના િનર્જીવીકરણનું મહત્ત્વ
• 0MP VFZP V[GP 5Fg0[
JG:5lTZMUXF:+ lJEFU4 A\P VP S'lQF DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z$#5

U|LGCFp; ;FDFgI ZLT[ SFR VYJF
%,Fિ:8SGF AGFJ[, CF[I K[P VFJZ6GL
5FZNX"STF D]HA T[DF\ ;ૂI"5|SFXGM DM8F
EFUGM lC:;M NFB, YFI K[P VF ;}I"5|SFX
U|LGCFp;DF\ pUF0JFDF\ VFJ[, KM04 OX" TYF
V\NZGF ALHF EFUM wJFZF XF[lQFT YFI K[P tIFZAFN
VF AWF 5NFYM" ,F\AL TZ\U ,\AF.JF/F µHF" lSZ6M
ACFZ SF-[ K[ H[ U|LGCFp; VFJZ6DF\YL B]A VMKF
5|DF6DF\ ACFZ H. XS[ K[P H[GF SFZ6[ ;}I"XlST
U|LGCFp;DF\ ;\U|CF. HFI K[P T[YL U|LGCFp;GL
V\NZG]\ pQ6TFDFG JW[ K[P H[G[ ;FDFgI ZLT[
U|LGCFp;GL V;Z SC[ K[P VFD S]NZTL ZLT[ YTM
U|LGCFp;DF\ pQ6TFDFGGM JWFZM U|LGCFp;G[
9\0F 5|N[XMDF\ 5FS pt5FNG DF8[ ;O/ AGFJ[ K[P
pGF/FDF\ VF S]NZTL 5|lS|IFG[ U|LGCFp;DF\
pQ6TFDFG 36]\ JWL HFI K[4 H[YL T[GF V\NZGF
JFTFJZ6G[ 9\0] ZFBJFGL BF; H~Z 50[ K[P T[DF\ 9\0S
SZJF DF8[ S],L\U ;L:8Dv;FDFgI ZLT[ .J[5MZ[8LJ
S]l,\U 5[0 s5F6L ;\U|CL XS[ T[JFf OL8 SZJFDF\
VFJ[ K[P J/L4 V\NZGF JFTFJZ6G[ 9\0] SZTF S]l,\U
5[0GL ;FD[GL AFH]V[ CJF B[\RJFGF 5\BF sV[ShM:8
O[Gf UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VF 5\BF RF,] SZJFYL
9\0L VG[ E[HJF/L CJF V\NZ 5|;ZJFYL V\NZG]\
JFTFJZ6 9\0] YFI K[P U|LGCFp;GF l;lDT lJ:TFZG[
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,LW[ U|LGCFp;DF\GF JFTFJZ6G]\ pQ6TFDFG4 E[H4
V\UFZJFI]G]\ 5|DF64 ;}I"5|SFX4 HDLGG]\
pQ6TFDFG4 5MQFSTtJMG]\ lGI\+6 JU[Z[GL
H~lZIFT D]HA 9\0F VG[ UZD 5|N[XM DF8[
U|LGCFp; AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
JG:5lTGF lJSF;DF\ EFU EHJTF 5lZA/M o
U|LGCFp;GL
V\NZGF
JFTFJZ6G]\
pQ6TFDFG4 ;}I"5|SFX4 V\UFZJFI]G]\ 5|DF64
5|F6JFI]4 CJFpHF; sJ[lg8,[XGf 5F6L VG[ 5MQFSTtJM H[JF VUtIGF 5lZA/M T[DF\ pUF0JFDF\
VFJTL JG:5lTVF[GF lJSF; VG[ pt5FNGDF\
VUtIGM EFU EHJ[ K[P VF 5lZA/MDF\ pQ6TFDFG V[ ;F{YL VUtIG]\ 5lZA/ K[P JG:5lTGF
lJSF; VG[ J'lwW DF8[ IMuI pQ6TFDFG HF/JJ]\
VlT VFJxIS K[P
lXIF/] 5FSM DF8[ IMuI pQ6TFDFG 5_ YL
!5_ ;[P VG[ pGF/] 5FSM DF8[ Z__ YL #__ ;[P
VG]S]/ ZC[ K[P VFGFYL JW] pQ6TFDFG CMI TM
O},MqO/MGF[ lJSF; WLDM 50L HFI K[P VFH ZLT[
V\NZGF JFTFJZ6GF E[HG]\ 5|DF6 #_ YL *_
8SFGL JrR[ CMI TM KM0GM lJSF; ;FZL ZLT[ YFI
K[P U|LGCFp;DF\ VF 5lZA/MG[ lGI\l+T SZL
XSFTF CMJFYL pQ6TFDFG !5_ YL Z5_ VG[

V\NZGF E[HG]\ 5|DF6 55 YL *5 8SF H[8,] ZFBL
XSFI K[P B]<,F B[TZMDF\ O}\SFTF 5JG KM0GF\
lJSF;G[ DF9L V;Z SZ[ K[P CJFGL UlT _P_5
DL8Zq;[Sg0 SZTF\ VMKL VYJF _P*5 DL8Zq;[Sg0
SZTF\ JWFZ[ CMI TM KM0GM lJSF; WLDM YFI K[P
HM CJFGL UlT _P! YL _P#5 DL8Zq;[Sg0 CMI
TM KM0GM lJSF; ;FZL ZLT[ YFI K[P U|LGCFp;DF\
S'l+D ZLT[ CJFGL UlTG]\ lGIDG SZJFYL ;C[,F.
YL p5ZMST CJFGL h05 D[/JL XSFI K[P ;FDFgI
ZLT[ B]<,F JFTFJZ6DF\ V\UFZJFI]G]\ 5|DF6 _P_#
YL _P_$ 8SF ;]WLG]\ CMI K[ H[ 5|SFX;\`,[QF6 DF8[
H~ZL K[P
D]bI 5MQFSTtJMGF V;gT],GG]\ lGJFZ6 o
HDLGDF\ ZC[, 5MQFS TtJMGL V;gT],GGL
;]WFZ6F DF8[ 5FSDF\ ;\Sl,T 5MQF6 jIJ:YFG[
VG];ZJL 50[ K[P 5FSGL ;\Sl,T 5MQF6
jIJ:YF V[8,[ HDLGDF\ 38TF TYF 5FSG[ VFJxIS
5MQFSTtJM
RMSS;
5|DF6DF\
HDLGDF\
pD[ZJFP RMSS; 5|DF6 V[8,[ X]\ m NFPTP GF.8=MHG4
OM:OZ;4 5M8FX $oZo! 5|DF6DF\ VF5TF4 VF H
5|DF6[ ;]1DTtJ H[JF S[ O[Z;4 lh\S4 D[uG[lXID
DF8[ 56 GSSL SZL XSFI K[P VFJF ;}1D TtJF[ NZ[S
5FS DF8[ 56 GSSL YIF K[P
;[lgãI BFTZM o

VFJ[ K[P HIFZ[ lJlJW 5|SFZGF T[,LlAIFDF\YL
D/TF BM/4 H[JF S[ DUO/LGM BM/4 V[Z\0LGM BM/4
T,GM BM/4 ;Z;JGM BM/4 SZ\HGM BM/ JU[Z[
DFK,LG]\ BFTZ4 CF0SFGM E}SM4 JU[Z[ ;F\N= ;[lgN=I
BFTZM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
,L,F[ 50JFX o
,L,M 50JFX V[8,[ S9M/ JU"GF
5FSF[[ H[JF S[
X64 .SS04 V0N4 DU4
U]JFZ VG[ RM/F H[JF 5FSM ,L,F 50JFX TZLS[
JFJLG[ O}, VFjIF 5C[,F\ VUZ ALÒ SM.
JG:5lTGF\ 5F\N0F T[DH 0F/LVMG[ HDLGDF\ NAFJL
N[JFGL 5wWlTP HDLGGL EF{lTS 5lZl:YlT T[DH
O/N=]5TF HF/JJFDF\ ,L,M 50JFX KF6LIF BFTZ
H[J]\ H SFD SZ[ K[P H[ lJ:TFZDF\ KFl6IF BFTZGL
VKT CMI VG[ WlGQ8 5wWlT V5GFJJFDF\
VFJTL CMI T[JF lJ:TFZDF\ ,L,F 50JFXGM 5FS
O[ZAN,LDF\ ;DFJ[X SZJM HM.V[P
85S l;\RF. o
85S l;\RF. 5wWlTYL VF56[ 5F;[ ZC[,F
5F6LGF HyYFYL S], pt5FNG ,UEU A[v+6 U6]\
JW] D[/JL XSFI K[ T[GF A[ SFZ6M K[P
 VgI N[XL ;ZBFD6LDF\ A[ YL V-L U6F
lJ:TFZDF\ l5IT SZJ]\ XSI AG[ K[P

;[lgãI BFTZ 5|F6LVF[GF D/D}+YL  KM0GF D}/ lJ:TFZDF\ ;TT H~ZL DF+FDF\
E[H H/JF. ZC[TM CMJFYL 5|lT C[S8Z[ YTF
TYF JG:5lTDF\YL SF[CJFIG[ T{IFZ YFI K[P
pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P
KFl6I]\ BFTZ4 ,L,M 50JFX4 Sd5M:8 H[JF
BFTZMG[ D\N ;[lgN=I BFTZM TZLS[ VM/BJFDF\  5FSGL H~lZIFTGF ;DI[ ZF;FIl6S BFTZM
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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TYF H\T]GFXS NJFVM HDLGDF\ 85S l;\RF.  ZF[USFZS ÒJFT4 GL\N6 T[DH VgI
wJFZF ;C[,F.YL VF5L XSFI K[P 5F6L ;FY[
G]S;FGSFZS TtJF[YL ZlCT CF[J]\ HF[.V[P
VMUF/LG[ BFTZ VF5JFYL T[ HDLGDF\ KM0GF
 U|LGCFp;DF\ J5ZFTF p5Z H6FJ[,
D}/lJ:TFZYL ACFZ HT] GYLP
DFwIDF[G]\ lGÒ"JLSZ6 DF8[ DFwIDG[ (__ ;[P
 HDLGDF\ ZC[,F 5MQFS TtJM HIFZ[ H~Z CMI
DF\ #_ lDlG8 ;]WL T5FJJL VG[ tIFZAFN
tIFZ[ 5FSG[ ;C[,F.YL D/L XS[ K[ SFZ6 S[
DFwID TZLS[ JF5ZJ]\P
5MQFS TtJM ;F{ 5|YD E[HDF\GF 5F6LDF\ N=FjI
 VFH 5|DF6[ V<8=FJFI,[8 sI]JLf 5|SFX U|LGCFYFI K[ VG[ 5KL H E[H ;FY[ D}/ wJFZF T[G]\
p;DF\ J5ZFTF VF[HFZF[ T[DH U|LGCFp;GF ;\5}6"
VJXMQF6 YFI K[P VFD VF 5wWlTDF\ D}/
EF\UGF ;}1DÒJF[GF[ GFX SZ[ K[P
lJ:TFZDF\ E[H ;TT H/JFTM CMI V[ XSI
 DF8LG]\ lGÒ"JLSZ6 DF8[ JZF5 T[DH Z;FI6F[GF[
AG[ K[P
p5IF[U SZL XSFI K[P
;\J"WG DFwIDF[ VG[ KF[0 ;\JW"G o
 Z;FI6F[DF\ S,F[ZF[ lJS8LG4 OFD"<0LCF.04
 ;\J"WG DFwIDG]\ SFI"
DLYF., A|F[DF.04 JF5FD s;F[l0ID lDYF.,
 DFwIDGF ;FZF U]6WDF["GL HF/J6L
0FIYFIF[SFAF"D[8fG[ lGÒ"JLSZ6 DF8[ p5IF[U
 5F[QFS TtJF[ 5]ZL 5F0JL
SZL XSFI K[P
 E[H HF/J6L T[DH 5F6LGF[ ;FZF[ lGTFZ
lDYF., A|F[DF.0 o
 DFwIDGL CJFpHF;GL HF/J6L T[DH
 V[ 5NFY" h05YL JFTFJZ6DF\ lJ,LG Y. HFI
;}1DÒJF[GL HF/J6L
K[ VG[ DFwIDDF\ NJFGL VJZHJZ H<NLYL
 ZMUSFZS ;]1DÒJF[G[ ZMSJF
YFI K[P
U|LGCFp;DF\ J5ZFTF ;\JW"GGF 5NFYM" o
 DF[8F EFUGL O}UG[ GFX SZ[ K[P
U|LGCFp;DF\ D]bItJ[ 5L8 DM:;4 5F,F".84
JlD"SI],F.84 Z[TL4 DF8L4 Sd5F[:8 H[JF S[  GL\N6GL ALH T[DH S'lDGF[ GFX SZ[ K[P
KFl6I\] BFTZ JU[Z[ J5ZFI K[P
KF[0 ;\JW
" G DF8[ J5ZFTF DFwIDF[GF U]6WDF[" o

 ;FY[ ;FY[ DG]QI DF8[ G]SXFGSFZS sHF[BDLf
56 K[P

 D}/GF lJSF; DF8[4 5JGGL VJZHJZ T[DH OFD"<0LCF.0 o
5F6L ;\U|CXlST WZFJT] CF[[J]\ HF[.V[P
 VF V[S ;F~ Z;FI6 K[ H[G[ DF8L ;\JW"GGL
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SIFZLVF[ VG[ ;\U|CTF :YFGF[G[ lGÒ"JLSZ6 Z[TL S[ VgI ;[lgãI TtJM DLl0IF TZLS[ JF5ZJFDF\
DF8[ p5IF[U SZL XSFI K[P
VFJ[ K[ tIFZ[ S'lD4 O}U S[ ÒJF6]YL YTF ZMUM T[DH
HDLGDF\ ZC[TL µW. S[ W{6GM p5N=J JW] HMJF
 VF 5F6LDF\ VF[U/L HFI K[ VG[ DF8LDF\
D/[ K[ T[GF DF8[ HDLGG[ H\T]D]ST s:8ZL,F.hf
Ÿ0F6 ;]WL HIF\ ;]WL E[H CF[I tIF\ ;]WL
S[ W}lDSZ6 sOI]lDU[XGf SZJFYL VFJF ZMUMG]\
5CF[\RL XS[ K[P
lGI\+6 ;FZL ZLT[ SZL XSFI K[P
JF5FD o
HDLGG[ H\T]D]ST SZJF DF8[ X[,0L0L4
 VF Z;FI6 O}U4 SL8S4 S'lD T[DH GL\N6GF G[DMUMG4 S,MZM5LSLG4 8[,M5LSLG4 ShMD[84
ALG[ DFZL GFB[ K[P
JF5FD4 lDYF., A|MDF.04 .YL,LG 0FIA|MDF.04
lDYF., VFIM0F.04 .GhMG 0LV[D0L;L JU[[Z[
 VF 56 5F6LDF\ VF[U/L HFI K[P
S[lDS<; JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[lDS<; JF5IF"
 VF DFwID sDF8LfGL p5Z T[DH T[GF V\NZ AFN ZM5Fq W~ pK[ZJF DF8[ !_ YL Z_ lNJ;GM
.\H[SXGYL VF5L XSFI K[P
UF/M ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
 Z;FI6 VF%IF 5KL 5 YL * lNJ; AFN DF8LG[
VF p5ZF\T H{lJS O}UGFXSq 8=FISM0DF"
BF[NLG[ ZF[56LDF\ p5IF[U SZL XSFI K[P
JLZ0L4 8=FISM0DF"4 5[;L,MDFI;L;4 ,L,F;LG;4
xI}0MDMGF;4 O,F[Z[X[gX JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P
DLl0IFG\] :8ZL,F.h[XG o
U|LGCFp; S[ G[8CFp;DF\ HIFZ[ DF8L4

s{eLk yLku ¾kíkh rð»kÞf {krníke {kxu MktÃkfo
 «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k
ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË-388110 VkuLk : (0h69h) hhÃk740
 «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,
LkðMkkhe-3964Ãk0 VkuLk : (0h637) h8h766 yuûk. 301
 «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06 S. çkLkkMkfktXk VkuLk : (0h748) h78417
 «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,
sqLkkøkZ-36h001 VkuLk : (0h8Ãk) h670h89 yuûk. 304
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U|LGCFp;DF\ ;\Sl,T 5MQF6 jIJ:YF

• 5|F[PH[P V[;P 58[, • 0F[P V[PJLP SF[8[RF • 0F[P V[DP H[P 58[,
AFUFIT lJEFU4 A\PVPS'lQF DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
S'lQF 5FSMGL VFW]lGS 8[SGM,MÒDF\
U|LGCFp; 8[SGM,MÒ VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P
T[GF DF8[ SCL XSFI S[ VMK]\ SN VG[ JW] lS\DT
V[8,[ YM0F lJ:TFZDF\YL B]<,F B[TZ SZTF *v(
U6]\ JWFZ[ pt5FNG SZL lJX[QF A[U6L VFJS
D[/JJFGL 8[SGM,MÒ K[P VF 8[SGM,MÒ tIFZ[ H
;O/ YFI S[ HIFZ[ T[G]\ ;\5}6" 7FG CMI4 VG[ T[
7FGGF VD,LSZ6 DF8[ VFJ0T4 ;]lJWF VG[
;FG]S]/TF CMIP VF 8[SGM,MÒGL ;O/TFG[ V;Z
SZTF 36F 5lZA/M 5{SL ;\Sl,T 5MQF6 jIJ:YF
BF; VUtITF WZFJ[ K[P
U|LGCFp; DF8[GL HDLG

o

U|LGCFp;GL HDLG O/ã]54 lGTFZJF/L4
DwID SF/L VYJF UMZF0]\ CMI T[ H~ZL K[P T[GM
5LPV[R VF\S &P5 YL *P5 JrR[ CMI T[ 56 H~ZL
K[P VF p5ZF\T U|LGCFp;DF\ 5F/F 5wWlT VYJF
UFNL SIFZF p5Z KM0G]\ JFJ[TZ SZJ]\P V[8,[ KM0GF
D}/ lJ:TFZDF\ CJFGL4 5F6LGL VG[ ;}I"5|SFXGL
VJZHJZ YTF ;]1DÒJF6]VMGL 5|lS|IF h05L YTF\
KM0GF lJSF; VG[ J'lwWG[ J[U D/X[P

K[P VFZPVM %,Fg8G]\ 5F6L CMI TM lJX[QF ;F~P
U|LGCFp; DF8[ ;\Sl,T 5MQF6

jIJ:YF

o

U|LGCFp;DF\ ,[JFTF 5FS4 5|SFZ T[G[
5SJFGF lNJ;M VG[ T[ VG];\WFG[ 5MQF6 TtJMGL
H~lZIFT wIFG[ ,[JL HM.V[P SM.56 5FSGF
;DTM,G lJSF; DF8[ !& TtJMGL H~lZIFT ;J"
;FDFgI K[P 5Z\T]\ T[GM HyYM 4T[DF ZC[, 5MQFS
TtJM VG[ VF 5MQFS TtJMGL 5FSG[ p5,aWTF4
5FSGL VJ:YF G[ 5MQF6GF wIFG[ ,. VF5[,F DM\3F
BFTZMGM SFI"1FD p5IMU YFI T[ wIFG[ ,[J]\ HM.V[P
ZF;FIl6S BFTZMo
ZF;FIl6S BFTZMDF\ GF.8=MHG4 OM:OZ;
VG[ 5M8FX TtJM WZFJTF D]bI BFTZM4 VF
BFTZGF lDz BFTZM T[DH UF{6 TtJM WZFJTF
DF.S|MgI]8LIg8;P U|LGCFp;GL B[TL SZTF
B[0}TMV[ BFTZMDF\ SIF 5|SFZGF TtJM ZC[,F K[ T[GL
;\5}6" HF6SFZL D[/JJL HM.V[P

CJ[ AHFZDF\ 5F6LDF\ §FjI VG[ 5|JFCL
ZF;FIl6S BFTZM D/TF YIF K[P T[ VTL
DM\3F K[P TM T[DF ZC[,F 5MQFSTtJM VG[ 5FSGL
U|LGCFp; DF8[ 5F6Lo
H~ZLIFT wIFG[ ,. VF BFTZM VMKF HyYFDF\ p5IMU
VF p5ZF\T U|LGCFp;GF 5FSM DF8[G]\ 5F6L SZL XSFIP BFTZMDF\ ZC[, 5MQFSTtJMGL lJUTM
56 5__ 8LP0LPV[; SZTF\ JWFZ[ G CMI T[ H~ZL SM9FDF\ NXF"J[, K[P
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VF BFTZM p5ZF\T 5M<8=L D[gI]Z4 BFTZGM DM8M HyYM HDLGGF ZHS6M ;FY[
ZMSOM:O[84 KF6LI] BFTZ4 XC[ZL Sd5MQ8 JU[Z[GM HS0F. HTF KM0 DF8[ V,eI AGL HFI K[P
;DH65}J"S p5IMU SZJM HM>V[P
HDLGDF\ ZC[, VF V,eI OM:OZ;GL VF
A[S8[ZLIF HDLGGF ZHS6MYL K}8F 5F0L KM0 ,.
H{lJS 5|JFCL BFTZM o
XS[ T[JF ,eI OMD"DF\ O[ZJ[ K[P V[S l,8Z JF5ZTF
CJ[ AHFZDF\ H{lJS 5|JFCL BFTZM VNFÒT #_ YL #5 lS,M OM:OZ; 5FSG[ ,eI YFI
D/TF YIF K[P H[ ZF;FIl6S BFTZMGM 5_ 8SF HyYM K[P
38F0L #_ YL $_ 8SF H[8,F B[TL BR"DF\ ART SZ[
K[P p5ZF\T Z_ YL Z5 8SF pt5FNG JWFZ[ K[ VG[ s#f 5M8FX A[S8[ZLIFo
pt5FNGGL U]6JtTF ;]WFZ[ K[PVF H{lJS BFTZM
VF A[S8[ZLIF 56 OM:OZ;GL DFOS
S]NZTL VG[ 5|N}QF6 D]ST K[P CJ[ HIFZ[ lGSF; VG[ HDLGDF\ ZC[, V,eI 5M8FXG[ ,eI AGFJ[ K[P
D]<IJW"G DF8[ U]6JtTF ;EZ pt5FNGGL DF\U JWL V[S l,8Z JF5ZTF V\NFH[ Z5 YL #_ lS,M 5M8FX
K[ tIFZ[ VF 5|JFCL H{lJS BFTZMGM U|LGCFp;DF\ 5FSG[ ,eI YFI K[P
JWFZ[DF\ JWFZ[ p5IMU SZJM HM.V[P H[GL lJUTM s$f ZF.hMlAID A[S8[ZLIFo VF 56 V[S
GLR[ 5|DF6[ K[P
GF.8=MHG OLS;LU A[S8[ZLIF K[ H[ S9M/ JU"GF
5FSDF\ V[h[8M A[S8ZG[ AN,[ J5ZFI K[P V[SZ[ V[S
CJFDFGDF\
ZC[ , F
*(
8SF l,8Z JF5ZTF V\NFH[ $_ YL 5_ lS,M GF.8=MHG
GF.8= M HGG[ VF A[ S 8[ Z LIF wJFZF HDLGDF\ HDLGDF\ OLS; SZ[ K[P
OLS; SZJFDF\ VFJ[ K[ P H[ Y L T[ G [ GF.8= M HG
VFW]lGS VF BFTZMGM B[0}TMV[
OLS;LU A[ S 8[ Z LIF SC[ K[ H[ VgI BFTZMGL JWFZ[DF\ JWFZ[ p5IMU SZJM HM.V[P T[GF
SFI" 1 FDTF JWFZ[ K[ P p5ZF\ T HDLGDF\ HTF ;FJR[TLGF 5U,FDF\ HT]GFXS NJFVM S[ ZF;FIl6S
ÒA| [ l ,S V[ l ;04.g0M, V[ ; Ll8S V[ l ;04 5| M 8LG4 BFTZM ;FY[ VF5L XSFTF GYLP VMKFDF\ VMKF $
SFAMCF.0= [ 8 TYF V[ [ g hF.D 5[ N F SZTF CMI YL & lNJ;GM UF/M ZFBL JF5ZL XSFIP
KM0G[ lJSF; VG[ J' l wWDF\ OFINFSFZS YFI K[ P BFTZM VF5JFGL 5wWlTo
H[ G FYL KM0G[ ZMU VG[ ÒJFT VG[ 5| l TS] /
BFTZM VF5JFGL H]NL H]NL 5wWlTDF\
5lZl:YlT ;FD[ 8SSZ hL,JFGL XlST D/[ K[ P
V[ S V[ S Z[ ! l,8Z JF5ZJFYL VNFH[ #5 YL 5FIFGF BFTZM V[8,[ ZM5GL 5C[,F HDLGDF\
$_ lS,M GF.8= M HG CJFDF\ Y L HDLGDF\ OLS; E[/JJF tIFZ AFN 5FSGF lJSF; NZdIFG l0=5
.lZU[XG wJFZF VYJF .gH[SXG wJFZF VYJF 5FG
YFI K[ P
wJFZF VF5L XSFI K[P CJ[ VFW]lGS 8[SGM,MÒDF\
sZf OM:OM A[S8[ZLIF o
DM\3F BFTZM ARFJJF DF8[ VF OM,LIZ OL0LU
HDLGDF\
VF5[,
OM:OZ;I]ST B]A H VUtIG]\ K[ T[GL lJUT GLR[ 5|DF6[ VF5L
s!f V[h[8MA[S8Z o
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K[P

VFJ[ K[P

5FG wJFZF 5MQF6 VF5JF DF8[GF wIFG[ s!f ÒA|[l,S V[l;0o
ZFBJFGF D]NNFVM o
VF J'lwW lGI\+S KM0GL JFG:5lTS J'lwW
s!f KM0 5FG p5Z VFJ[,F 56"Z\W|M wJFZF VF5[,F JWFZ[ K[P ALHGL :O]Z6XlST JWFZ[ K[P DFNF O},MGL
BFTZMG]\ 5|JFCL :J~5DF\ VJXMQF6 YFI K[P ;\bIF JWFZ[ K[P T[DH O},M VG[ O/MG]\ HJ6 JWFZL
O/MG[ JHG VG[ SNDF\ JWFZL VG[ U]6JtTF ;]WFZ[
sZf 5FGGL p5ZGF EFUSZTF\ GLR[GF EFU[
K[P K\8SFJ T[G]\ 5|DF6 !__ l,8Z 5F6LDF\ ! U|FD
56"Z\W|M JWFZ[ CMI K[P H[YL K\8SFJ SZTL
´ ! lS,M I]lZIFGM K\8SFJ SZL XSFIP
JBT[ 5FGGM GLR[GMEFU EL\HFI T[ 5|DF6[
sZf V[GPV[PV[Po
K\8SFJ SZJMP
VF J'lwW lGI\+S BF; SZLG[ O}, VG[ O/
s#f K\8SFJ ;JFZGF VYJF ;F\HGF ;DI[ SZJM
V8SFJJF DF8[ p5IMUL K[P T[G]\ 5|DF6 !__ l,8Z
IMuI K[P
5F6LDF\ Z U|FD ´ ! lS,M I]]lZIF D[/JL K\8SFJ
s$f 5FSGL VJ:YF BF; wIFG[ ,[JL S[ HIFZ[ SZJMP
lJSF;GM lJX[QF TASSM CMI VYJF O/ O},
GMWo VF J'lwW lGI\+SM 5F6LDF\ VMU/TF GYLP
J'lwW YTL CMI T[J[ ;DI[ 5FG wJFZF 5MQF6
V[8,[ 5|YD YM0F HyYFDF\ V[;L8MG4 VYJF ;Ml0ID
lJX[QF V;Z SFZS ZC[X[P
CF.0=MS;F.0 VYJF VF<SMCM,DF\ VMUF/L H~ZL
s5f VMKL ;F\N|TF JF/F BFTZMG]\ h05YL HyYFDF\ D[/JJ]\P
VJXMQF6 YFI K[P
U|LGCFp;GF 5FSMGL BFTZMGL V\NFÒT
s&f 5FG wJFZF VF5[,] 5MQF6 Z$ S,FSDF\ T[GL H~lZIFTo
p5IMUGL HuIF ;]WL 5CM\RL HFI K[ VG[
BFTZMGL E,FD6 ;FDFgI ZLT[ S'lQF
5FSGL V\NZ ZC[,L T[GL p65 5}ZL YFI K[P lJQFIS CJFDFG hMG4 5FSGM 5|SFZ4 5FSGL HFT4
5FSJFGF lNJ;M p5ZF\T H[ T[ 5FS I]lG8 V[ZLIFDF\
U|LGCFp;DF\ J'lwW lGI\+SMGM p5IMUo
YL S[8,F TtJM VMKF SZ[ K[T[GF p5Z K[P VF l;JFI
J'lwWlGI\+SM H[ KM0GF lJSF; VG[ VlT VFW]lGS 5wWlTDF\ 5FGDF\ ZC[,F 5MQFSTtJMG]\
J'lwWG]\ lGIDG SZ[ K[P ;FDFgI ;\HMUMDF\ VF 5'YSSZ6 SZL VMK]\4 DwID4 AZFAZ VG[ JWFZ[
J'lwW lGI\+SM S]NZTL ZLT[H pt5gG YTF CMI K[P T[D ,[J, HF6L BFTZM GSSL YFI K[P B]<,F B[TZM
T[G[ CMDM"g; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] HIFZ[ V[S IF DF8[GF 5FSGL ;FDFgI E,FD6M S'lQF I]lGJl;"8LV[
ALHF SFZ6M ;Z T[GL BFDL pEL YFI VYJF 5FS SZ[, K[P 5Z\T] U|LGCFp;GF 5FSMGL ;\XMWG
pt5FNG ;FD[ V5}ZTF HyYFDF\ 5[NF YFI T[JF VFWFlZT BF; SM. E,FD6 GYLP 5Z\T] pt5FNG
;\HMUMDF\ VF J'lwW lGI\+SM ACFZYL VF5JFDF\ #v$ U6]\ JWFZ[GL V5[1FF CMJFYL H[[ T[ 5FSGL
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BFTZMGL H~lZIFT VMKFDF\ VMKL A[ U6L JWFZ[ VF%IM K[ H[ OST DFU"NX"G DF8[ K[P VF E,FD6
YFI TM S[8,]\ BFTZ VF5J]\ HM.V[PV+[ OST V\NFH ;\XMWG VFWFlZT GYLP
lJUT

N[XL ;[lgN=I GF.8=MHG OM:OZ; 5M8FX
BFTZ BFTZ

8FD[8Fq !_ 8G ! 8G
DZRF\q
SFS0L

$_ lS,M Z_ lS,M

Z_
lS,M

V[h[8M
A[S8[ZLIF
Z l,8Z

H{lJS 5|JFCL
OM:OM
5M8FX
A[S8[ZLIF A[S8[ZLIF
! l,8Z
Z l,8Z

U{F6
TtJM
!5 lS,M

GM\Wo U],FA4 HA["ZF VG[ SFG["XGDF\ p5ZMST BFTZGF 5_ 8SF HyYM VF5JM HIFZ[ 5F\N0FJF/F XFSEFHLDF\ p5ZMST HyYFGF $_ 8SF VF5JMP
VF p5ZF\T 5M8[lXID CI]D[8 5__ HM.V[P VF p5ZF\T BFTZM VF5JFGL 8[SGM,MÒDF\
lDPl,P VYJF CI]DLS V[l;0 Z__ lDPl,P ´ Z__ l:5|\S,Z VMJZC[0 .lZU[XG ;L:8D4 Ol8"U[XGGM
lDPl,P V[lDGM V[l;0 VG[ !__ lDPl,P OMl,S ;DFJ[X SZJM AWFH BFTZM ;DTM, 5FSGF
V[l;0 l0=5 ;FY[ VF5J]\P 5FG wJFZF 5MQF6DF\ U{F6 lJSF;GF TASSF wIFG[ ,. VF5JFP VF p5ZF\T
VG[ ;]1D TtJM 5|JFCL :J~5[ ! @ GF 5|DF6[ KF\8L ãFjI ZF;FIl6S BFTZMGM 56 ;DH65}J"S p5IMU
XSFIP I]lZIF VG[ dI]Z[8 VMO 5M8FX V[S YL NM- SZJMP VF ;FY[ H6FjIF SM9F 5|DF6[ ãFjI BFTZM
8SFGF 5|DF6DF\ KF\8L XSFI 5M8[lXID GF.8=[8 AHFZDF\ D/TF YIF K[P
! YL !P5 8SF 5|DF6[ KF\8L XSFIP §FjI BFTZM GMWo 36F B[0}TM ZMHvZMH VYJF V[SFgTZ[ lNJ;[
VG[ 5|JFCL BFTZM KF\8L XSFIP 5Z\T] T[ 5FSGL BFTZM VF5[ K[ T[ H~ZL GYL NZ * YL ( lNJ;[
l:YlT VG[ ;DTM, 5|DF6 VF5J]\P U6TZL SZLG[ BFTZM VF5JF HM.V[P p5ZF\T T[DF ZC[,F TtJM
VF5JFYL lAGH~ZL DM8F BR" lGJFZL XSFI T[D VG[ 5FSGL H~lZIFT 5|DF6[ VF5JF HM.V[P
K[P
VF l;JFI U|LGCFp;DF\ p5IMUL
p5ZMST D]N'FVM wIFG[ ,. U|LGCFp;DF\ CI]lDS V[l;04 V[lDGM V[l;0 VG[ OMl,S
;\Sl,T 5MQF6 jIJ:YF UM9JJL HM.V[ H[DF\ V[l;0GM p5IMU YFI K[P T[ 3F6FH VMKF
N[XL BFTZM ;[lgN=I BFTZM4 H{lJS BFTZM T[DH HyYFDF\ V[8,[ S[ V[SZ[ !__ YL Z__ U|FD H[8,M
5|DF6;Z ZF;FIl6S BFTZMGM ;DFJ[X SZJM H JF5ZJFGM CMI K[P

G[8CFp;
U]HZFT TYF EFZTGL JFTFJZ6LI 5lZl:YlT HMTF\ G[8CFp; B]A H VG]S}/ VFJ[ T[D K[P TYF
lS\DTDF\ 56 ;:TF 50[ K[ G[8 CFp;DF\ 36F 5|SFZGF KM0 pK[ZL XSFI K[P U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8LGF VF6\N S[gN=
BFT[ YI[, ;\XMWGG[ VFWFZ[ SCL XSFI T[D K[ S[4 pGF/FGL ;BT UZDLDF\ SMl,I;4 0F.OGA[SLIF\4 0IZFg8F4
V[u,MGLDF4 S|M8MG4 D[ZFg8F lJU[Z[G[ lA,S], B]<,F JFTFJZ6DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ TM KM0 RLD/F. HFI K[P TYF
;]SF. 56 HFI K[ HIFZ[ G[8CFp;DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ TM KM0GM lJSF; VG[ J'lwW 36L ;FZL YFI K[ VFlY"S
J/TZ 56 36]\ ;F~ D/[ K[P G[8CFp;GF p5IMUYL CFp;DF\ 5_ YL *5 8SF H[8,M KF\I0M 5|F%T YFI K[ VFYL
pGF/FGL TLJ| UZDLDF\YL KM0G[ ARFJL XSFI K[ VFJL 5lZl:YlTDF\ ACFZGF JFTFJZ6 SZTF #v$ l0U|LP ;[P H[8,]\
TF5DFG GLR] ZC[ K[P TYF E[HG]\ 5|DF6 ( 8SF H[8,]\ lJX[QF ZC[ K[ TYF 5|SFXGL TLJ|TF GM\W5F+ ZLT[ 38F0L XSFI K[P
VFJF G[8CFp;DF\ XMEFGF VG[S 5|SFZGF KM0 pUF0L XSJFGL lJXF/ XSITFVM K[ TYF
;\JW"G ;C[,F.YL Y. XS[ K[P
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં રાસાયણિક/પ્રવાહી ખાતરોનો ઉપયોગ
• zku. su. fu. Ãkh{kh
f]r»k hMkkÞýþk† rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) hhÃk74h

વનસ્પતિમાં ૬૦ કરતાં ૫ણ વધુ તત્ત્વાે હાજર
જણાય છે ૫રંતુ તેમાંથી માત્ર  ૧૭ તત્વો  જ વનસ્પતિના
તંદુરસ્ત વિકાસ અને વૃઘ્ધિ  માટે આવશ્યક છે જેવા કે
કાર્બન, હાઈડ્રોજન, ઓકિસજન, નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ,
પોટાશિયમ, ગંધક, કે લ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, લોહ,
મેન્ગેનીઝ, તાંબુ, બોરોન, જસત, મોલિબ્ડેનમ કલોરીન
અને નીક્લ. આ પૈકી કોઈ એક પોષક તત્વિની ગેરહાજરી
હોય તો વનસ્પતિનો જીવનકાળ પૂર્ણ થતો નથી. શરૂઆતના
૯ પોષક તત્ત્વાે વનસ્પતિને મોટા જથ્થામાં જરૂર ૫ડે છે
તેથી તેમને મૂખ્યે પોષક તત્ત્વાે કહે વામાં આવે છે . બાકીના
૭ પોષક તત્ત્વાે   વનસ્પતિ  અલ્પ પ્રમાણમાં ઉ૫યોગ કરે
છે એટલે તેમને સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વાે કહે વામાં આવે છે .
મુખ્યે પોષક તત્ત્વાેની સરખામણીમાં આ પોષક તત્વોસ
વનસ્પતિને ઓછી માત્રામાં જરૂરિયાત રહે છે ૫રંતુ તેની
અગત્યતા સહે જ ૫ણ ઓછી નથી. તે મુખ્ય પોષકતત્ત્વાે
જેટલા જ આવશ્યક છે .
ખાતરો:

ક્ષમતા, અશુદ્ધિઓ વગેરે.
રાસાયણિક ખાતરોના પ્રકાર:
કૃ ષિ  ઉત્પાદન ટકાવી રાખવા તેમજ વધારો
કરવામાં રાસાયણિક ખાતરો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે .
રાસાયણિક ખાતરોના પ્રકાર નીચે મુજબ છે ઃ
(ક) નાઈટ્રોજનયુકત રાસાયણિક ખાતરો ઃ
રાસાયણિક ખાતરોની દષ્ટિએ   નાઈટ્રોજનયુકત
ખાતરો બહુ જ અગત્યના છે . નાઈટ્રોજન યુકત રાસાયણિક
ખાતરોનું વર્ગીકરણ તેમની પ્રતિક્રિયા તથા તેમની જમીન
૫રની અસરના આધારે કરવામાં આવે છે . દા.ત. અમ્લીય,
ભાસ્મિક, શિથિલ વગેરે. નાઈટ્રોજન યુકત રાસાયણિક
ખાતરોના મુખ્યનત્વે  ચાર પ્રકાર પાડવામાં આવે છે .
(૧) નાઈટ્રેટયુકતઃ સોડિયમ નાઈટ્રે ટ, કે લ્શિયમ નાઈટ્રે ટ,
પોટે શિયમ નાઈટ્રે ટ

(૨)એમોનિયમયુકતઃ એમોનિયમ સલ્ફેે ટ, એનહાયડ્રાસ
ખાતરનો જથ્થો જમીનની સંગ્રહ શક્તિના આધારે
એમોનિયા, એમોનિયમ કલોરાઈડ
આપવામાં આવે છે . સામાન્ય રીતે સોઈલલેસ મીડિયમમાં
(૩) એમોનિયમ અને નાઈટ્રેટયુકતઃ એમોનિયમ
પોષકતત્ત્વાે સગ્રહ શક્તિ  ઓછી હોય છે . તેથી વધારે
સલ્ફેટ નાઈટ્રે ટ, એમોનિયમ નાઈટ્રે ટ, કે લ્શિયમ
પ્રમાણમાં પોષક્તત્વો આપવાની જરૂર રહે છે . મોટાભાગના
એમોનિયમ નાઈટ્રે ટ
પોષકતત્ત્વાે લભ્યતા ૫.૫ થી ૬.૫ સુધીના અમ્લીય અંકમાં
વધારે હોય છે . સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વાે ઓછા અમ્લીય અંકમાં (૪) એમાઈડયુકતઃ કે લ્શિયમ સાયાનમાઈડ,
વધારે  પ્રમાણમાં લભ્ય  સ્વરૂપમાં હોય છે . ગ્રીનહાઉસમાં
યુરિયા, યુરિયા સલ્ફેર, યુરિયા ફોસ્ફેટ
પોષક તત્વો પુરા પાડવા માટે વાપરતા ખાતરો જુ દા જુ દા
(ખ) ફોસ્ફરસયુકત રાસાયણિક ખાતરો ઃ
પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવામાં આવે છે જેમ કે
પોષક જયારે એકમ દીઠ ખર્ચ, પાણીમાં દ્રાવ્યતા, બહુ પોષક
ફોસ્ફરસયુકત ખાતરોને તેની દ્રાવ્યતાના આધારે
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મુખ્યત્વેર ત્રણ વર્ગમાં વહેં ચવામાં આવે છે .

(૩) અદ્રાવ્ય ફોસ્ફરસયુકત ખાતરોઃ   હાડકાંનો
ભૂકો, રોક ફોસ્ફેટ

(૧) પાણીમાં દ્રાવ્ય ફોસ્ફરસયુકત ખાતરોઃ
સિંગલ સુ૫ર ફોસ્ફેટ, ટ્રિ ૫લ સુ૫ર ફોસ્ફેે ટ, મોનો (ગ) પોટાશયુકત રાસાયણિક ખાતરોઃ
એમોનિયમ ફોસ્ફેટ, ડાય એમોનિયમ ફોસ્ફેટ
પોટે શિયમ કલોરાઈડ, પોટે શિયમ સલ્ફેટ, પોટે શિયમ નાઈટ્રે ટ
(૨) સાયટ્રીક એસિડમાં દ્રાવ્ય ફોસ્ફરસયુકત
ઉ૫ર મુજબ ખાતરોમાં રહે લ પોષક તત્વોેનું પ્રમાણ
ખાતરોઃ કે લ્શિયમ મેટા ફોસ્ફેટ, ડાય કે લ્શિયમ ફોસ્ફેટ કોઠામાં દર્શાવવામાં આવેલ છે .
બેઝિક   સ્લેગ
બજારમાં ઉ૫લબ્ધ જુદા જુદા ખાતરમાં રહેલ પોષકતત્વાેનું પ્રમાણ
અ.
નં.
(ક)
૧
૨
૩
૪
૫
૬
(ખ)
૧
૨
૩
(ગ)
૧
૨
૩
(ઘ)
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

ખાતરનું નામ
નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરો
એમોનિયમ સલ્ફેટ
યુરિયા
એમોનિયમ કલોરાઈડ
કે લશિયમ એમોનિયમ નાઈટ્રે ટ
એનહાયડ્રાસ એમોનિયા
યુરિયા એમોનિયમ નાઈટ્રે ટ
ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતરો
 સિંગલ સુ૫ર ફોસ્ફેટ
ટ્રિપલ સુ૫ર ફોસ્ફેટ
સુપર ફોસ્ફોરિક એસિડ
પોટાશયુક્ત ખાતરો
પોટે શિયમ કલોરાઈડ
પોટે શિયમ સલ્ફેટ
ફોસ્ફોરિક અેસિડ
બે તત્વોવાળા ખાતરો
ડાય એમોનિયમ ફોસ્ફેટ
એમોનિયમ ફોસ્ફેટ
એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ
એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ
એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ  નાઈટ્રે ટ
એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ
નાઇટ્રો ફોસ્ફેટ
યુરિયા  એમોનિયમ ફોસ્ફેટ
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પોષક તત્ત્વાેનું પ્રમાણ (%)
નાઈટ્રોજન ફોસ્ફરસ પોટાશિયમ અન્ય
ર૦.૫
૪૬.૦
ર૮.૦
ર૬.૦
૮ર.ર
૩૨.૦

-

-

ર૪ % ગંધક
-

૧૬
૪૬
૭૦

-

-

-

-

૬૦
૫૦

-

૧૮.૦
૧૪.૦
૧૬.૦
૨૦.૦
૨૦.૦
૧૮.૦
૨૦.૦
૨૮.૦

૪૬.૦
૨૮.૦
૨૦.૦
૨૦.૦
૨૦.૦
૯.૦
૨૦.૦
૨૮.૦

-

-

-

-

-

-

અ.
ખાતરનું નામ
નં.
૯ યુરિયા  એમોનિયમ ફોસ્ફેટ
૧૦ યુરિયા  એમોનિયમ ફોસ્ફેટ
૧૧ મોનો એમોનિયમ ફોસ્ફેટ
૧૨ એમોનિયમ નાઈટ્રે ટ ફોસ્ફેટ
૧૩ એમોનિયમ પોલી ફોસ્ફેટ
સ્લો રીલીઝ ખાતરો ઃ

પોષક તત્ત્વાેનું પ્રમાણ (%)
નાઈટ્રોજન ફોસ્ફરસ પોટાશિયમ અન્ય
૨૪.૦
૨૪.૦
૨૦.૦
૨૦.૦
૧૧.૦
૫૨.૦ ૨૩.૦
૨૩.૦
૧૦.૦
૩૪.૦
પ્રવાહી દ્રાવ્ય ખાતરો ઃ

આ ખાતરો ધીરે ધીરે જમીનમાં દ્રાવ્ય  સ્વરૂપમાં
આવે છે જેથી તે લાંબા સમય સુધી છોડ ને મળી રહે
છે .  ખાતરો ઉપર લીંબોળીના તેલનું, ગંધક વગેરે તત્વોનું
આવરણ કરવામાં આવે છે .

યુરિયા ફોસ્ફેટ ૧૭-૪૪-૦૦, એન. પી. કે .૦૦-૫૨-૩૪,
એન. પી. કે .૧૩-૦૦-૪૫, એન. પી. કે .૧૨-૬૧-૦૦,
એન. પી. કે .૦૦-૦૦-૫૦, એન. પી. કે .૧૮-૧૮-૧૮,
એન. પી. કે .૧૩-૪૦-૧૩, એન. પી. કે .૧૩-૫-૨૬, એન.
પી. કે . ૬-૧૨-૩૬, એન. પી. કે .૨૦-૨૦-૨૦, એન. પી.
પ્રિમિક્સમાં ખાતર :
કે . ૧૯-૧૯-૧૯, પોટાશિયમ મેંગ્નેશિયમ સલ્ફેટ, કે લ્શિયમ
ઘણા ગ્રીનહાઉસ ખેડૂતોમાં પૂર્વ મિશ્ર ખાતરો  ખૂબ નાઈટ્રે ટ ૧૫.૫ (ના)-૧૮.૮(કે ), મોનો અમોનિયમ ફોસ્ફેટ
જ લોકપ્રિય છે કારણ કે વાપરવા માટે સરળ હોય છે જો કે , વગેરે
આવા ખાતરોમાં પોષકતત્ત્વાે સરખામણીમાં ખર્ચાળ છે . પૂર્વ 
સુક્ષ્મ તત્વોના ખાતરો:
મિશ્ર ખાતરો  ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વાપરવા તથા પ્રતિષ્ઠિત
કંપની પાસેથી ખરીદી કરવા જોઇએ.
કોઈ૫ણ પાકમાં કયું રાસાયણિક ખાતર કયારે અને
કે ટલા પ્રમાણમાં નાખવું તેમાં ઘણાં ૫રિબળો ભાગ ભજવે
બજારમાં ઉ૫લબ્ધ જુદા જુદા એન. પી. કે .
છે જેમાં મુખ્વત્વે  આબોહવા, પાક, જમીનની ફળદ્રુ૫તા
ખાતરમાં રહે લ પોષક તત્ત્વનું પ્રમાણ ઃ
અને ખાતરની અંદર રહે લાં તત્વો  આંતરક્રિયા, પાક અને
એન. પી. કે . ૧૫-૧૫-૧૫, એન.પી.કે .૧૦-૨૬-૨૬, જમીનની સ્થિરીકરણની શકિત વગેરે છે . ૫રંતુ સૌથી  
એન.પી.કે .૧૨-૩૨-૧૬,
એન.પી.કે .૧૪-૩૫-૧૪, મહત્ત્વનું ૫રિબળ હોય તો તે ખાતરની કિંમત છે . આર્થિક
એન.પી.કે .૧૭-૧૭-૧૭,   એન.પી.કે .૧૯-૧૯-૧૯, દૃષ્ટિએ જે ખાતરના ઉ૫યોગથી વધારે માં વધારે વળતર મળે
એન.પી.કે .૧૬-૨૦-૦૦, એન.પી.કે .૨૩-૨૩-૦૦, એન. તેવા ખાતરની ૫સંદગી કરવી જોઈએ.
પી. કે .૨૮-૨૮-૦૦, એન. પી. કે .૨૨-૨૨-૧૧, એન. પી.
ખાતર આપવાની રીત:
કે .૧૪-૨૮-૧૪ વગેરે
સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસમાં ખાતરો આપવા માટે
૩. પ્રવાહી ખાતરો
જુ દી જુ દી રીતો વાપરવામાં આવે છે .
આ ખાતરો ૧૦૦ ટકા પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય  હોય
(૧) સતત આપવાની રીત ઃ સામાન્ય 
રીતે
છે . આ ખાતરો પાઉડરના સ્વરૂપમાં હોય છે જેમાં એક
ખાતરની ઓછી સાંદ્રતાવાળું પાણી સતત આપવાથી છોડને
અથવા વધારે  પોષક તત્વો  આવેલા હોય છે    જે ગરમ
રોજ પોષક તત્વો મળી રહે છે તથા છોડનો વિકાસ સારો
પાણીમાં ઓગળી જાય છે .
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51

થાય છે

૯

(૨) આંતર દિવસે આપવાની રીત: ઘણાં ખેડૂતો
પ્રવાહી ખાતરો નિયમિત રીતે અઠવાડિયા, બે અઠવાડિયા કે
મહીને આપતા હોય છે .

ખાતરોના તત્વોની જમીનમાં ગતિશીલતા તથા
સ્થિરીકરણના ગુણો તેમજ જમીનનો પ્રકાર ઘ્યાને લઈ
ખાતરો આ૫વાં   જેમ કે નાઈટ્રોજનનો જથ્થો બે થી
ત્રણ હપ્તામાં આ૫વો, ફોસ્ફરસ અને પોટાશનો જથ્થો 
પાયાના ખાતર તરીકે ઓરીને આ૫વાે.

રાસાયણિક ખાતરોના કાર્યક્ષમ ઉ૫યોગ માટે
૧૦   પાકની ફે રબદલી તથા મિશ્રપાક ૫ઘ્ધાતિ અને બહુપાક
ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઅાે:
૫ઘ્ધતિને ઘ્યાનમાં લેવી.
દિનપ્રતિદિન ખાતરોની વધતી જતી કિંમત,
૧ ૧ સમયસર નીંદામણ કરવું.
જરૂરિયાત કરતાં તેમનું ઓછુ ઉત્પાદન, તેમના આડે ધડ
વધારે ૫ડતા ઉ૫યોગથી થતું પ્રદૂષણ અને ૫ર્યાવરણ ૫ર ૧ર. પાક સંરક્ષણના ૫ગલાં અનુસરવાં.   
તેની અવળી અસર વગેરે કારણોને લીધે આ૫ણી પાસેના
ખાતરો નાખતા ૫હે લાં આટલું જરૂર ઘ્યાનમાં
ખાતરોના ઉ૫લબ્ધ  જથ્થાનો કાર્યક્ષમ અને કરકસરપૂર્વક
રાખો ઃ
ઉ૫યોગ થાય તે માટે નીચેના ઉપાયો ઘ્યાેને લેવા.
૧ યોગ્ય ખાતરની ૫સંદગી કરો.
૧   જમીનની ભૌતિક સ્થિતિ સુધારીને ખાતર આ૫વાં.
ર ભલામણ મુજબ ખાતરનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવો.
ર   વધુ ઉત્પાદન આ૫તી ભલામણ કરે લી  પાકની જાતોની
૫સંદગી કરવી.
૩ યોગ્ય  સમયે જ ખાતર આ૫વાનો આગ્રહ રાખો.
૩   ખેત ૫ઘ્ધતિઓ ભલામણ મુજબ અનુસરવી.

૪

૪   છોડના વિકાસના તબકકાને ઘ્યાને લઈ ખાતર આ૫વાં. ૫
૫

૬

૭

જમીન, ઋતુ, પિયતની સુવિધા, ઉ૫જ વેચવા માટે
બજાર અને આવકનું ધોરણ ઘ્યાનમાં રાખી યોગ્ય પાક ૬
૫સંદ  કરવો અને તેની નવી સુધારે લી વધુ ઉત્પાદન
આ૫તી રોગ પ્રતિકારક જાત જ ઉગાડો.
સેન્દ્રિય ખાતરો, જૈવિક ખાતરો અને રાસાયણિક
ખાતરોનો સંકલિત ઉ૫યોગ કરવો. આ ત્રણે ખાતરો ૭
એક બીજાના પૂરક છે , હરીફ નથી કે  વિકલ્પ ૫ણ નથી.
જમીનની ફળદ્રુ૫તાને   અનુલક્ષીને એટલે કે જમીન
ચકાસણીના અહે વાલને આધારે ખાતરોનો જથ્થો 
આ૫વો.

૮   ખાતરને યોગ્ય ૫ઘ્ધતિથી આ૫વાં.
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ખાતર નાખવાની યોગ્ય રીત અપનાવાે.
ખાતરો મિશ્ર કરતા ૫હે લાં મિશ્ર ક્ષમતા અંગે જાણકારી
મેળવો.
જમીન અને પાકના ગુણધર્મો સાથે સુમેળ થાય તેવાં
વધુમાં વધુ માત્રામાં પાક શોષણ કરી ઉત્પાદનમાં
રૂપાંતર કરે , અને એકમ તત્ત્વની કિંમત ૫ણ ઓછી
હોય તેવા ખાતર ૫સંદ કરવાં.
જમીની ફળદ્રુ૫તા, જમીનની પ્રતિક્રિયા, ધોવાણ,
પિયતની સગવડતા, અગાઉ ઉગાડે લ પાક અને
પાકશ્રેણી, પાકની ઘનિષ્ઠતા, છોડની સંખ્યા, કઠોળ
પાકનો સમાવેશ, છાણિયું અને અન્ય, સેન્દ્રિય
ખાતરોનો તેમજ જૈવિક ખાતરોનો ઉ૫યોગ, લીલો૫ડવાશ, પાક અને પાકની જાત, તેમજ વાવણીનો
સમય અને ઉત્પાદનની બજાર કિંમત તેમજ આર્થિક
બાબત ધ્યાનમાં રાખી યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાતરો

નાખવા.

ભેળવવા નહિ, ખાતરો ને ડ્રી૫ સાથે કે  દ્રાવણ બનાવી
પાંદડા ઉ૫ર પં૫થી છાંટીને આપી શકાય.

૮. નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો હપ્તેથી તેમજ ફોસ્ફરસ અને
પોટાશ યુકત ખાતરો એક જ હપ્તે  વાવણી/ રો૫ણી ૧૦ ખાતરો એક બીજા સાથે પ્રતિક્રિયા કરી ભેજગ્રાહયતા
વખતે જ આ૫વાં.
વધારે , નાઈટ્રોજનનો વાયુરૂપે વ્યય કરે , ફોસ્ફરસને
અલભ્ય  રૂ૫માં ફે રવી નાખે તેવાં ખાતરો મિશ્ર  કરાય
૯ ખાતરો શકય હોય ત્યાં સુધી ચાસમાં ભેજના સં૫ર્કમાં
નહિ. આ અંગે પ્રથમ જાણકારી મેળવવી.
આવે તે રીતે મૂળ વિસ્તાતરમાં નાખવાં, બીજ સાથે
તત્ત્વાેનાં પ્રમાણ ઉ૫રથી ખાતરની ગણતરી કે વી રીતે કરશો ?
એક કિલો તત્ત્વ લે વા માટે જોઈતું રાસાયણિક ખાતરોનું વજન (કિલોગ્રામ)
નાઈટ્રોજન
યુરિયા

કિ.ગ્રા
ર.૧૭૫

એમોનિયમ સલ્ફેટ
એમોનિયમ નાઈટ્રે ટ
કે ન
એમોનિયમ સલ્ફેટ નાઈટ્રે ટ

૪.૮૫૫
૩.૦૩૦
૪.૦૦૦
૩.૮૪૫

ફોસ્ફરસ
૧. સુ૫ર
ફોસ્ફેટ
ર.ડી.એ.પી.

કિ.ગ્રા.
૬.ર૫૦

પોટાશ
૧ મ્યુરે ટ ઓફ પોટાશ

કિ.ગ્રા.
૧.૭ર૫

ર.૧૭૫
ર સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ
(+૪૦૦ ગ્રા. ના.)

ર.૦૮૩

દા.ત. કાેઈ અેક પાકમાં   હે કટરે ર૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ડી.એ.પી.-૦.૪૦ × ૧ર૫ = ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન મળે.
૧ર૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફેરસ અને ૧ર૫ કિ.ગ્રા. પોટાશ આ૫વાનો
યુરિયા-ર૫૦.૫૦ = ર૦૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન માટે ર૦૦ ×
છે . તો ખાતરનો જથ્થો ગણીએ.
ર.૧૭૫ = ૪૩૫ કિ.ગ્રા. યુરિયા
(ક) યુરિયા સુ૫ર ફોસ્ફે.ટ અને મ્યુરે ટ ઓફ પોટાશ લઈએ તો.
મ્યુયરે ટ ઓફ પોટાશ-૧ર૫ × ૦.૭ર૫  = ર૧૫.૬ર૫ કિ.ગ્રા.
યુરિયા -ર૫૦ × ર.૧૭૫ = ૫૪૩. ૭૫૦ કિ.ગ્રા. યુરિયા
ખાતરો મિશ્ર કરવાના સામાન્ય સિદ્ધાંતાે :
સુ૫ર ફોસ્ફેરટ-૧ર૫ × ૬.ર૫૦ = ૭૮૧.ર૫ કિ.ગ્રા. સુ૫ર
(૧) યુરિયા ભેજગ્રાહી હોવાથી વા૫રતી વખતે જ બધા
ફોસ્ફેકટ
ખાતર સાથે મિશ્ર કરી શકાય. અગાઉથી મિશ્ર કરવાથી
મ્યુયરે ટ ઓફ પોટાશ-૧ર૫ × ૧.૭ર૫ =ર૧૫. ૬ર૫ કિ.ગ્રા.
લોદો થઈ જાય છે .
મ્યુરરે ટ ઓફ પોટાશ
(ર) એમોનિયમ સલ્ફેટ, કે ન, ડી.એ.પી. અને એમોનિયમ
(ખ) ડી.એ.પી., યુરિયા અને મ્યુ  રે ટ ઓફ પોટાશ લઈએ
ફોસ્ફેરટને, કે લ્શિયમ સાઈનેમાઈડ, બેઝિક સ્લગ કે
તો...
ચુના સાથે મિશ્ર  કરવાથી નાઈટ્રોજન એમાનિયા વાયુ
રૂપે ઉડી જાય છે માટે  મિશ્ર કરવાં નહિ.
ડી.એ.પી.-૧ર૫ ×ર.૧૭૫ = ર૭૧.૮૭૫ કિ.ગ્રા.
(૩) સુ૫ર ફોસ્ફેફટ અને ડી.એપી. ને કે લ્શિયમ સાઈનેમાઈડ,
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બેઝિક સ્લેયગ કે ચૂના સાથે મિશ્ર  કરવાથી ફોસ્ફરસ (ઘ) ઝેરી વાયુઓ
અદ્રાવ્ય બની જાય છે માટે  મિશ્ર કરાય નહિ.
(ચ) જતં ુઓ , પ્રાણીઓ અને સંલગ્ન જતં ુઓ દ્વારા હુમલા
અને ફૂગ, બેક્ટેરિયા અને વાયરસ મુશ્કેલીઓ માટે
(૪) કે ન કે મ્યુરે ટ ઓફ પોટાશ, સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ, યુરિયા,
સુ૫ર ફોસ્ફેટ કે ડી.એ.પી. સાથે વા૫રતી વખતે જ વિવિધ ખાતરોની ખામીઓના લક્ષણો ઃ
મિશ્રણ બનાવવું નહિ તો લોદો થઈ જશે. (ભેજગ્રાહી ક્લોરોસિસ:
છે .)
ક્લોરોસીસ એટલે પાન સુકાઈ જવું, સામાન્ય 
લિક્વિડ બાયો-ખાતરો ઃ
રીતે પેશીઓની વચ્ચેનો ભાગ સુકાઈ જાય છે . ઘણી વખત
નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ તત્ત્વાે કે મિકલ અથવા અનિયમિત રીતની પીળાશ પાન પર જોવા મળે છે . અંતે આ
સેન્દ્રિય ખાતર મારફતે પૂરી પાડવામાં આવે છે , જે છોડ પાન સંપૂર્ણ સુકાઈ જાય છે .
વૃદ્ધિ માટે બે મુખ્ય પોષક તત્વો છે . ચોક્કસ પ્રકારના સૂક્ષ્મ  ખાતરનો અતિરેક:
સજીવો હવામાં રહે લ નાઇટ્રોજન જમીનમાં અથવા તો છોડના
મૂળમાં ફિકસ કરે છે . ઘણાં સૂક્ષ્મજીવો જમીનમાં અલભ્ય  (૧) નાઇટ્રોજન :
સ્વરૂપમાં રહે લ ફોસ્ફરસ તથા અન્ય પોષક તત્વોને લભ્ય   પાક એકી સાથે વધુ નાઈટ્રોજન પચાવી શકતો નથી.
સ્વરૂપમાં ફે રવે છે . આવા સૂક્ષ્મજીવોવાળા ખાતર ને જૈવિક  છોડના પાન ઘેરા લીલા રંગના થાય છે .
ખાતર કહે છે . જેવા કે ,   એઝોટોબેકટર, એઝોસ્પિરીલમ,
 ફક્ત  વાનસ્પતિક વૃદ્ધી  થાય છે . અને લોહ જેવા
ફોસ્ફેટ સોલુંબ્લાઈઝિંગ બેક્ટેરિયા
તત્વોની ઉણપ વર્તાય છે .
ફર્ટિગેશનની સામાન્ય સમસ્યાઓ ઃ
(૨) ફોસ્ફોરસ ઃ
(૧) નાઇટ્રોજન: નાઇટ્રોજન હવામાં ઉડી જાય છે તથા
વધુ પ્રમાણમાં ફોસ્ફોરસ આપવાથી ફે રસ ફોસ્ફેટના ક્ષારો બને
લીચિંગ અને ડિનાઇટ્રિફિકે શન દ્વારા વ્યય થાય છે .
જે બંને તત્વોની ઉણપ દેખાય છે .
(૨) ફોસ્ફરસ: તે એમીટરની નજીક પી.એચ. ઓછો
હોવાથી ફિક્ષ થઇ જાય છે   અને તેની કાર્યક્ષમતામાં (૩) પોટાશીયમ ઃ
ઘટાડો થાય છે .
અમુક જથ્થા સુધી પોટે શીયમ આપવાથી કોઈપણ
(૩) પોટે શિયમ: તે એમીટરની નજીક જતા નથી તે જાતની  અવળી અસર જોવા મળતી નથી
સારી રીતે છોડને એકસમાન પુરા પડે છે .
વધારે ખાતરના ઉપચારાત્મક પગલાં ઃ
ગ્રીનહાઉસ ખેતીની સમસ્યાઅાે ઃ
 જ્યારે લાગે કે વધારે ખાતર ઝેરી બની ગયું છે ત્યારે
વધારે નું ખાતરનો નિકાલ કરવો જોઈએ.
ગ્રીનહાઉસમાં પાકની સમસ્યાઓ કે ટલાક જૂ થોમાં
વિભાજિત કરી શકાય.
 ભારે  પિયત અને ઘાસનો લીલો પડવાશ આપવાથી
(ક) પાક માટે જરૂરી પ્રકાશ, ભેજ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
અતિશય નાઇટ્રોજન દુર કરી શકાય છે .
અને ગરમી જેવા અગત્યના પરિબળો દરે ક છોડને ન  જો અતિશય ફોસ્ફરસ અપાઈ ગયો હોય તો તેને દુર
મળવા
કરવા માટે ચૂનો અથવા આયર્ન સલ્ફેટ આપવું
(ખ) ખાતર ખામીઓ
 અતિશય પોટે શિયમને પિયતના પાણી સાથે જમીનમાં
(ગ) ખાતર અતિરે ક
ઉતારી શકાય છે .
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ
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તમામ પ્રકારના પાકની વૃધ્ધિ  તેમજ વિકાસ માટે
નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ આ ત્રણ મુખ્ય પોષક
તત્વો અતિ જરુરી તેમજ મહત્વના છે . આ ત્રણ પૈકી એકાદ 
તત્વ પણ પુરતી માત્રામાં અથવા છોડને ઉપલબ્ધ થાય તેવા
સ્વરુપમાં જમીનમાં હાજર ન હોય તો  છોડ અનેક રોગના
શિકાર બને છે . પરિણામે જોઈતું ઉત્પાદન મેળવી શકાતું
નથી. આ સમસ્યાના નિવારણ અર્થે  જમીનમાં વિવિધ
પ્રકારના રાસાયણિક ખાતરો અથવા કુ દરતી સેન્દ્રિય ખાતરો
વગેરે ઉમેરવામાં આવે છે . રાસાયણિક ખાતરના પોતાના
ગેરફાયદા છે . તેના સતત વપરાશથી જમીનની અમ્લતા
વધે છે . બંધારણ બગડે છે . અને જમીન સખત બને છે .
અને પર્યાવરણને લાંબેગાળે નુકશાન થાય છે . વળી વપરાશ
કરવામાં આવતા રાસાયણિક ખાતરના માત્ર ૩૦-૪૦ ટકા જે
તે પાકને કામ લાગે છે . બાકીનું હવામાં ઉડી જાય છે અથવા
જમીનમાં ઊંડુ ઉતરી જાય છે અથવા વરસાદથી ધોવાઈ જાય
છે અથવા વિઘટીત થઈ જાય છે . આમ મોંઘા ખાતરનો બગાડ
થાય છે . સતત વધી રહે લા ખેતીખર્ચ પાછળ રાસાયણિક
ખાતરોનો ફાળો મુખ્ય છે . આ વિષમ પરસ્થિતિમાં જૈવિક
ખાતરો એટલે કે બાયોફર્ટિલાઇઝરનું મહત્વ  વધ્યુ  છે અને
પરિણામે તેનો વપરાશ પણ ધીમે ધીમે વધવા માંડયો છે .
ખેડૂતો વિવિધ પ્રકારના જૈવિક ખાતર વાપરી રાસાયણિક
ખાતરની રપ-પ૦ % જરૂરિયાત સહે લાઈથી પુરી પાડી શકે
છે . જૈવિક ખાતરો બહુ નિર્દોશ, પ્રમાણમાં સસ્તા  તેમજ
પ્રદૂષણમુકત હોઈ દરે ક ખેડૂત પોતાની ખેતી પધ્ધતિમાં
સામેલ કરે તે જરુરી  છે .

જૈવિક ખાતર એટલે કે બાયોફર્ટિલાઇઝર એ એવું
કુ દરતી સજીવ ખાતર છે જેમાં નિર્ધારીત  સંખ્યામાં જીવંત
અથવા સુષુપ્ત અવસ્થામાં, અસરકારક, પાકને ઉપયોગી
સૂક્ષ્મજીવાણું   રહે લા હોય છે . આ જીવાણુંઓ હવામાંથી
મુકત નાઈટ્રોજન સ્થિર કરવાની, જમીનમાં  રહે લા અલભ્ય 
ફોસ્ફરસને તથા પોટાશને લભ્ય બનાવવાની અથવા સેલ્યુલોઝ
અને લીગ્નીન જેવાં કુ દરતી ધટકોનું વિધટન કરવાની અદભૂત
ક્ષમતા ધરાવે છે .
જૈવિક ખાતરના પ્રકાર ઃ
(ક) નાઈટ્રોજન સ્થિર કરતા જૈવિક ખાતર :
(1) રાઈઝોબિયમ :
હાલ ઉપલબ્ધ તમામ પ્રકારના બાયોફર્ટિલાઇઝરમાં
રાઈઝોબિયમ પ્રકારનું બાયોફર્ટિલાઇઝર સૌથી વધુ પ્રચલિત
છે અને વપરાય છે . રાઈઝોબિયમ કલ્ચર મૂળ ઉપર નાની
નાની ગાંઠો બનાવતા હોવાથી ફકત કઠોળ વર્ગના પાક
અને પેકેટ ઉપર લખેલ જે તે કઠોળ માટે જ વાપરી શકાય.
મગનું કલ્ચર મગ માટે    અને   ચણાનું કલ્ચર ચણા માટે જ
વાપરવું હિતાવહ છે . રાઈઝોબિયમ કલ્ચરના  કઠોળપાકમાં
ઉપયોગથી હે કટર દીઠ ૮૦-૧૦૦ કિલો નાઈટ્રોજનની  બચત
થાય છે . વધુમાં સારો એવો નાઈટ્રોજન બીજા પાકને આપે
છે , સાથે સાથે કઠોળ વર્ગના ઉત્પાદનમાં ૧૦-રપ  ટકાનો
વધારો કરે છે .
(2) અઝોટોબેકટર :
અઝોટોબેકટર એ એક પ્રકારના બેકટે રિયા છે ,
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જે હવામાંના મુકત નાઈટ્રોજનને સ્થિર કરવાની અદભૂત
ક્ષામતા ધરાવે છે . આજ કારણે તેનો જૈવિક ખાતર તરીકે
બહોળો ઉપયોગ  કરવામાં આવે છે . રાઈઝોબિયમ પ્રકારના
બેકટે રિયાને નાઈટ્રોજન મેળવવા જેમ કઠોળ વર્ગના પાકની
હાજરીની જરુર પડે છે તેમ અઝોટોબેકટરને  કોઈપણ પાકની
હાજરીની  જરુર પડતી નથી. તેઓ એકલાજ પોતાની મેળે
હવામાંનો નાઈટ્રોજન  સ્થિર કરી  શકે છે .  ખેતરની જમીન  
તેમનું રહે ઠાણ છે . આ બેકટે રિયાને વૃધ્ધિ તેમજ વિકાસ માટે
હવામાંનો પ્રાણવાયુ જરુરી છે . તેથી ખેતરના   ૧પ-૩૦
સે.મી. ના ઉપરના પડમાં તેઓ  વિશેષ સંખ્યામાં આવેલા
હોય છે . આ સંજોગોમાં જમીનની ફળદ્રુપતા સાચવવા
તેમજ મોંઘા રાસાયણિક ખાતરની બચત કરવા ભલામણ
કરે લ અઝોટોબેકટરની કાર્યક્ષમ જાતનો જૈવિક ખાતર તરીકે
ઉપયોગ કરવો જરુરી છે . આ પ્રકારના બેકટે રિયા હવામાંનો
મુકત નાઈટ્રોજન વાપરી પોતાનામાં રહે લા નાઈટ્રોજીનેઝ
ઉત્સેચકની મદદથી એમોનિયા બનાવે છે . આ એમોનિયા  
પાણીમાં દ્રાવ્ય છે . જમીનમાં   છાણિયુ   ખાતર કે કોઈપણ
પ્રકારના સેન્દ્રિય ખાતર ઉમેરવાથી  તેમની સંખ્યા વધે છે .
આવું કલ્ચર વાપરવાથી રપ-પ૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજનની
બચત કરી શકાય છે .
(3) અઝોસ્પાઈરીલમ:

ઈન્ડોલ બ્યુટારીક એસિડ, ઓકઝાઈમ, જીબ્રેલિન્સ બનાવી
પાકની વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે .
(બ) ફોસ્ફરસ દ્રાવ્ય/લભ્ય કરતા જૈવિક
ખાતર :
(1) ફોસ્ફે ટ કલ્ચર:
ફોસ્ફેટ કલ્ચર પૈકી બેસીલસ, શ્યૂડાેમોનાસ,
એસ્પરજીલસ અને   માઈકોરાઈઝા મુખ્ય  છે . આપણી
જમીનમાં લભ્ય ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ ઓછું છે . જમીનમાં સુપર
ફોસ્ફેટ કે અન્ય સ્વરૂપે જે કોઈ ફોસ્ફરસ ઉમેરીએ છીએ તે
થોડા વખતમાં અલભ્ય  બની જાય છે , પાકને ઉપયોગમાં
આવતો નથી જમીનમાં એવા ઘણા જીવાણુંઓ છે જે
વિવિધ પ્રકારના એસિડ બનાવી અદ્રાવ્ય  ફોસ્ફરસને દ્રાવ્ય 
કરવાનું કામ કરે છે . આપણાં દેશમાં ર૬૦૦ લાખ ટન રોક
ફોસ્ફેટનો ભંડાર છે . આવા કિંમતમાં સસ્તા  રોક ફોસ્ફેટનેા
યોગ્ય ફોસ્ફેટ કલ્ચર સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે .
માઈકોરાઈઝા: આ એક પ્રકારની ફુગ છે જે
છોડના મૂળની સાથે સહજીવી રહી છોડને ફોસ્ફરસ તત્વ 
મેળવવામાં મદદ કરે છે . આ  જાતની ફુગ છોડના મૂળ ઉપર
વિંટળાઈ વળી મૂળનું કાર્યક્ષેત્ર વધારે છે ,પરિણામે છોડ વધુ
માત્રામાં પોષક તત્વો મેળવી શકે છે .તેમ આ પ્રકારની ફુગની
મુખ્ય જાતોમાં ગ્લોમસ,ગીગાસ્પોરા, અઉલોસ્પોરા વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે . આ જાતની ફુગ પ્રયોગશાળામાં કૃ ત્રિમ
માધ્યમમાં ઉછે રાતી નથી. આ ફુગ છોડને ફોસ્ફરસ તત્વ 
મેળવવામાં મદદ  કરે છે , તદઉપરાંત ભેજ ગ્રહણ કરવામાં
તેમજ કે ટલાક જમીન જન્ય  રોગો સામે રક્ષણ આપે છે .
આ પ્રકારના જૈવિક ખાતરની ભલામણ નર્સરી તેમજ
ફે રરોપણીથી ઉગાડાતા પાક માટે કરવામાં આવે છે .

આ એક પ્રકારના સૂક્ષ્મ  જીવાણું  છે . તેમનું કદ 
મિલિમીટરના હજારમાં ભાગનું તેમજ આકાર અડધો
વળેલો સર્પાકાર હોય છે . અઝોસ્પાઈરીલમ જીવાણુંનો
બાયોફર્ટિલાઈઝર   તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
અઝોસ્પાઈરીલમ જીવાણુંની બે પ્રજાતિઓ છે જેવીકે
લીપોફે રમ અને બ્રાસીલેન્સ  જેમની ક્ષમતા અલગ અલગ
હોય છે . તાજેતરમાં થયેલ અનેક અખતરાઓ ઉપરથી એવું
જાણવા મળ્યુ  છે કે આ કલ્ચરના યોગ્ય  વપરાશથી રપ૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજનની બચત થઈ શકે છે .આવા કલ્ચર (ગ) પોટાશ કલ્ચર ઃ
વનસ્પતિ  વૃધ્ધિવર્ધકો જેવાકે ઈન્ડોલ એસિટિક એસિડ,
જમીનમાં એવા ઘણા જીવાણુંઓ છે કે જે વિવિધ
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પ્રકારના એસીડ અને પોલીસેકેરાઈડ બનાવી જમીનમાં રહે લા  બાયોફર્ટિલાઈઝર એ નિદોર્ષ, કુ દરતી સજીવ ખાતર છે ,
અલભ્ય પોટાશનું મૂળ શોષી શકે તેવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરે
જેથી પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે .
છે . મોંઘા પોટાશયુક્ત  રાસાયણિક ખાતરના વિકલ્પ સ્વરૂપે
 બાયોફર્ટિલાઈઝર સજીવ ખાતર હોઇ તેના દરે ક ગ્રામ/
કિંમતમાં સસ્તા ખનીજ જેવાકે ફે લ્ડસ્પાર, માઈકા વગેરેનો
મિ.લિ. દીઠ આશરે ૫-૧૦ કરોડ જીવંત બેકટે રિયા
પોટાશ કલ્ચર સાથે વપરાશ કરવાથી ૨૫ % પોટાશયુક્ત 
આવેલા હોય છે .
રાસાયણિક ખાતરની બચત થઈ શકે .
હાલમાં ગુજરાતમાં મળતા તમામ જૈવિક
આધુનિક ખેતીમાં જૈવિક ખાતરની અગત્યતા:
ખાતર લીગ્નાઇટ નામના ખનીજ કોલસાના ૧૦૦ મેશના
 જૈવિક ખાતર પ્રતિ  હે ક્ટર ૨૦-૫૦ કિલો નાઇટ્રોજન પાઉડર આધારિત છે . આવા કે રિયરયુક્ત  જૈવિક ખાતરની
સ્થિર કરે છે અને ૩૦-૫૦ કિલો ફોસ્ફરસ દ્રાવ્ય  કરી ધણી મર્યાદાઓ છે જેવીકે અવધિ 6 મહિના અને જીવંત
શકે છે .
સૂક્ષ્મજીવાણુંની સંખ્યા ઓછી તથા ટપક પધ્ધતિ અને ગ્રીન
હાઉસમાં વાપરી શકાય નહી. જેની સામે નવતર પ્રવાહી
 જમીનની સ્તર રચના, પી.એચ. સુધારી જમીનને
જૈવિક ખાતર વિકસાવવામાં આવ્યુ છે
ફળદ્રુપ અને જીવંત બનાવે છે .
પ્રવાહી જૈવિક ખાતરની વિશિષ્ટતા ઃ
 વનસ્પતિ વૃદ્ધિ  વર્ધકો બનાવી છોડના વિકાસમાં મદદ 
કરે છે .
 અવધિ અેક વર્ષ 
 તેના વપરાશથી પાક ઉત્પાદન ૧૦-૧૫ ટકા વધે છે .



૧૦ કરોડ સૂક્ષ્મજીવાણું પ્રતિ મિલિ લિટર

 રાસાયણિક ખાતરોની આડઅસર ધટે છે .



વપરાશ અને વહન સરળ

 વાતાવરણનું પ્રદૂષણ ધટાડે છે અને ખેતી ખર્ચમાં  ખેડૂતોમાં આવકાર્ય
નોંધપાત્ર ધટાડો કરે છે .
 ટપક પધ્ધતિ માટે સાનુકૂળ
 જૈવિક ખાતર કિંમતમાં સસ્તા, બિનઝેરી અને વપરાશમાં
 ગ્રીનહાઉસ, નેટહાઉસ તથા પોલીહાઉસ માટે અનુકૂળ
સરળ છે .
 નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ ખાતરની ૨૫ % બચત
 બાયોફર્ટિલાઇઝર એ રાસાયણિક ખાતરનું પૂરક છે .
 ઉત્પાદનમાં ૮- ૧૦ % વૃધ્ધિ
 જે જમીનમાં સેન્દ્રિય તત્વ  વધારે હોય ત્યાં 
બાયોફર્ટિલાઇઝરનો પ્રતિભાવ સારો મળે છે .
પ્રવાહી જૈવિક ખાતર વાપરવાની રીત:
 આપતી વખતે જમીનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ભેજ હોવો
પ્રવાહી જૈવિક ખાતર પાકની વાવણીની પધ્દ્રતિ 
જરૂરી છે .
મુજબ બિયારણને , પટ,ધરુને માવજત, ચાસમાં ઓરીને
તથા ટપક પધ્દ્રતિ  માટે વાપરી શકાય છે . એઝેટોબેકટર
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તેમજ ફોસ્ફેટ કલ્ચર બંને કલ્ચર અલગ તેમજ ભેગા કરીને
પાકની વાવણી પધ્ધતિ મુજબ નીચે પૈકી કોઈપણ
ધાન્ય,ઘાસચારા શાકભાજી  ફળફુલ ,બાગાયતી પાક ,શેરડી એક રીતે વાપરી શકાય છે
પાકોમાં વાપરી શકાય.
બિયારણને પટ આપીને

ધરુને માવજત

વાવણી પહે લા ૧ કિ.ગ્રા. બિયારણને
૩ -૫ મિ.લિ. કલ્ચર પાણીમાં ભેળવી
પટ આપવો.

પ મિ.લી કલ્ચરને ૧ લિટર પાણીમાં ભેળવી ધરુના મૂળને
૧પ થી ર૦ મિનિટ બોળીને રોપણી કરો.
   

ચાસમાં ઓરીને

ટપક પધ્ધતિ

પ્રતિ હે ક્ટર ૧ લિ કલ્ચર ૬૦-૮૦ કિ.
ગ્રા. કમ્પોસ્ટ - ખેતરની માટી સાથે
ભેળવીને ચાસમાં પૂંખી દો

ટપક પધ્ધતિની આશરે ૨૦૦ લિ ટાંકીમાં ૧ લિ. કલ્ચર
પ્રતિ હે ક્ટર પ્રમાણે આપવું
    

કલ્ચર વાપરતી વખતે આટલું કરો ઃ
 કલ્ચર છાયામાં ઠં ડકવાળી જગ્યાએ રાખવું
 ભલામણ કરે લ પૂરતા જથ્થામાં કલ્ચર વાપરો
 વપરાશ વખતે જમીનમાં ભેજ જાળવવો જરૂરી છે
 પટ આપેલા બિયારણ ને છાંયામાં સૂકવો અને તુર્ત જ
વાવણી વહે લી સવારે કે સાંજ ે કરો.



બિયારણને ફુગનાશક કે જતં ુનાશક દવાનો પટ
આપ્યો  હોય તો કલ્ચરને પટ સૌથી છે લ્લે  આપીને
વાવણી કરવી.
કલ્ચર વાપરતી વખતે આટલું ના કરો ઃ
 જૈવિક કલ્ચરને રાસાયણિક ખાતરો તથા દવાઓ
સાથે ક્યારે ય ભેળવવું નહિ.
 સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખો.

અન ભ
ુ વ પ્રવાહી બાયો એન.પી.કે . જૈ વિક ખાતર સમહ
ૂ (BIO NPK CONSORTIUM )
વિશિષ્ટતા અને ફાયદા
 વપરાશની અવધિ ૧ વર્ષ 
 ૫૦ કરોડ સૂક્ષ્મજીવાણું પ્રતિ મિલિ લિટર, પાંચ બેક્ટે રીયાનો સમૂહ
 પ્રતિ હે કટર, પાક દીઠ ૨૫-૩૦ ટકા નાઈટ્રોજન, ૨૫% ફોસ્ફરસ અને
૨૫% પોટાશ  ખાતરની બચત
 ઉત્પાદનમાં ૧૦% ટકા નો વધારો
 જમીનનું જૈવિક રાસાયણિક તેમજ ભૌતિક બંધારણ સુધારે
 વપરાશ અને વહન સરળ, ટપક પધ્ધતી અને ગ્રીનહાઉસમાં ખાસ
ઉપયોગી છે
 સેિન્દ્રય ખેતીનું અનિવાર્ય અંગ, કિફાયતી તેમજ પર્યાવરણ માટે
સુરક્ષિત છે
 વિટામિન તેમજ વૃધ્ધિ વર્ધકો બનાવી છોડને પોષણ પૂરું પાડે છે
 બિયારણનો ઉગાવાના દર વધારે છે .
 વધુમાં રોગકારક ફૂગ તથા નીમેટોડથી પાકનુ રક્ષણ કરવાની ક્ષમતા
ધરાવે છે .
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નાઈટ્રોજન
સ્થિર કરનાર

   ફોસ્ફેટ કલ્ચર                  પોટાશ કલ્ચર
બેિસલસ   કોએગ્યુલાન્સ ,             બેિસલસ , એન્ટ રોબેક્ટર

પે કિંગ : ૫૦૦ મિ.લિ. કિં મત: ` ૨૫૦/પ્રાપ્તિ સ્થાન: સૂક્ષ્મજીવાણુશાસ્ત્ર વિભાગ,
બાયોફર્ટિલાઇઝર પ્રોજેક્ટ,
આણં દ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણં દ
ફોન નં. ૦૨૬૯૨-૨૬૦૨૧૧/૨૨૫૮૧૩
(રજાના દિવસો સિવાય સમય
સવારે ૯ થી ૧૨ સાંજે ૨ થી ૫)

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ફર્ટિગેશન
• ડો. એ. વી. કોટે ચા • ડો. એચ. સી. ૫ટે લ • શ્રી નિશીત સોની
AFUFIT lJEFU4 A\PVPS'P DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
ગ્રીનહાઉસમાં ગુણવત્તાસભર પાકોનાં વધુ
ઉત્પાદન માટે ની વિવિધ માવજતો પૈકી પાકને જરૂરી
રાસાયણિક ખાતર આ૫વાની માવજત અગત્યના ભાગ
ભજવે છે જેનો ફાળો ૩૦ થી ૪૦ ટકા છે . ફર્ટિગેશન એ માઈક્રો 
સિંચાઈ ૫ઘ્ધતિ મારફત ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા
પાકોમાં જરૂરી રાસાયણિક ખાતરો, પ્રવાહી રૂ૫માં આ૫વા
માટે ની આધુનિક ૫ઘ્ધતિ છે . આ ૫ઘ્ધતિમાં ગ્રીનહાઉસમાં
પાકને પાણી અને રાસાયણિક ખાતરો એકી સાથે આ૫વામાં  
આવે છે .

 ખાતરોના વધુ વ૫રાશથી થતુ જમીન અને ભૂજળનું
પ્રદૂષણ અટકે છે .

અત્યાર સુધી પ્રણાલિકાગત ખેતી ૫ઘ્ધતિમાં
આ૫ણે યુરિયા, ડીએપી, મ્યુરે ટ ઓફ પોટાશ, છાણિયું ખાતર,
ખોળ વગેરેનો મહદ અંશે ઉ૫યોગ કરતા આવ્યાલ છીએ. આ
બદલાયેલ ૫રિસ્થિતિમાં આ૫ણે ખાતર આ૫વાની ૫દ્ધતિ 
૫ણ ફે રફાર કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થયેલ છે . આમ, નવી
૫ઘ્ધતિઓમાં ફર્ટિગેશન (પિયત પાણી સાથે ખાતર આ૫વું)
એ એક સારામાં સારી ૫ઘ્ધતિ છે . ફર્ટિગેશન ટ૫ક ૫ઘ્ધતિ 
વગર શકય નથી. આ ૫ઘ્ધતિનાં ફાયદા તેમજ ગેરફાયદા
નીચે મુજબ છે .

 શરૂઆતમાં વધુ ૫ડતુ મૂડી રોકાણ

ગ્રીનહાઉસમાં ફર્ટિગેશનના ફાયદાઅો ઃ

 આ ૫ઘ્ધજતિથી ખાતર ઉ૫રાંત રોગ, જીવાત અને
નીંદણનાશકો ૫ણ આપી શકાય છે .
 મજૂ રી ખર્ચમાં બચાવ થાય છે .
ગ્રીનહાઉસમાં ફર્ટિગેશનના ગેરફાયદાઅાે ઃ
 દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતરોની ઊંચી કિંમતો
 આ ૫ઘ્ધતિને નુકશાન કરે તેવા ખાતર તથા દવાઓ
આપી શકાય નહી
 ખેડૂતોમાં ફર્ટિગેશનને લગતા તાંત્રિક જ્ઞાનનો અભાવ
 દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતરોની બજારમાં અપૂરતી ઉ૫લબ્ધતા
ગ્રીનહાઉસમાં ફર્ટિગેશન કરવાના સાધન
(૧) વેન્ચુરી ઃ

પાઈ૫માં વહન થતા પ્રવાહીનું દબાણ વધારવા
 આ ૫ઘ્ધતિથી ખેતરમાં આવેલ દરે ક છોડના મૂળ માટે  પ્રવાહીના વેગને અવરોધ કરવામાં આવે છે . આમ
વિસ્તારમાં સમપ્રમાણમાં ખાતર મળે છે .
અવરોધ વધવાની સાથે જ અવકાશ ઉત્પન્ન થાય છે . એ
 ખાતરનો સમય અને જરૂરિયાત મુજબ આ૫વામાં જગ્યા એ શોષણની પ્રક્રિયા થઈ શકે છે . વેન્ચુરીની રચના
ખુબજ સરળ છે . મુખ્ય પાઈ૫માં વચ્ચે વેન્ચુરી ફીટ કરવામાં
સુગમતા રહે છે .
આવે છે . વેન્ચુરીને કાર્યરત કરવા માટે મુખ્યે પાઈ૫નો વાલ્વ  
 પોષકતત્વોની લભ્યતામાં વધારાના કારણે ખાતરનો નં. ૧ ને ધીમે ધીમે બંધ કરવામાં આવે છે અને વાલ્વે નં. ર
કાર્યક્ષમ ઉ૫યોગ થાય છે .
અને ૩ ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે . વાલ્વ નં. ૧ બંધ કરવાથી
 આ ૫ઘ્ધતિ  ઘ્વારા પોષક તત્વો  સંતુલિત રીતે આપી ઈનલેટ બાજુ એ ઊંચું દબાણ થાય અને વેન્ચુરી ખુલ્લા  પાત્રમાં
રાખવામાં આવેલ પાઈ૫ ઘ્વારા ખાતરના દ્રાવણનું ધીરે ધીરે
શકાય છે .
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શોષણ થઈ પિયતના પાણી સાથે સમરસ થઈ ૫ઘ્ધતિમાં
વા૫રવા.
દાખલ થઈ ડ્રી૫ર ઘ્વારા પાકના મુળ વિસ્તારમાં ૫હોંચે છે .  બજારમાં મળતા જુ દા જુ દા દ્રાવ્યણ ખાતરોનું મિશ્રણ
આ ૫ઘ્ધતિ  ખુબજ સરળ અને ઓછી ખર્ચાળ ૫રંતુ આ
કરતી વખતે ભળી શકે એવા જ ખાતરો મિકસ કરવા
સાધનથી ૫ઘ્ધતિના દબાણમાં વધુ ઘટાડો થાય છે . આને  નાઈટ્રોજન યુરિયા ઘ્વારા જ આ૫વો.
લીધે ૫ઘ્ધતિની કાર્યપ્રણાલી અમુક અંશે બગડે છે . તેથી આ
સાધન ફકત નાના વિસ્તારમાં ફર્ટિગેશન કરવા પુરતુ અનુકુળ  પોટાશ ખાતરને એક દિવસ અગાઉથી પાણીમાં
ઓગાળી ઝીણી ગરણીથી ગાળીને વા૫રવું.
છે .
 ફોસ્ફરરસની મોટાભાગની જરૂરિયાત છોડના
(ર) ફર્ટિગેશન ટે ન્ક ઃ
શરૂઆતની વૃઘ્ધિ અવસ્થાએ હોય તેને પાયાના ખાતર
તરીકે આ૫વો.
ફર્ટિગેશન ટે ન્કમાં પાણીમાં દ્રાવ્ય  ખાતરોને
ઓગાળી અને ગાળીને ભરવામાં આવે છે . ત્યારબાદ   ફર્ટિગેશન કરવાનું હોય ત્યારે  ડ્રિ ૫ સીસ્ટીમમાં નોન
રીટર્ન તેમજ એર રીલીઝ વાલ્વ લગાવવા
મુખ્ય. પાઈ૫ લાઈનનો વાલ્વને ધીમે ધીમે બંધ કરવામાં
આવે છે જેથી ઈનલેટ બાજુ એ ઊંચું દબાણ ઉત્પન્ન થાય  ફર્ટિગેશનની પ્રક્રિયા શરૂ કરતા ૫હે લા ડ્રિ ૫ સીસ્ટમ
અને પાણીનો પ્રવાહ ફર્ટિલાઈઝર ટે ન્ક  તરફ વળે છે . આમ
નિયત કરે લ દબાણે ૫હોંચેલી હોવી જરૂરી
ટાંકીમાંથી દ્રાવ્ય ખાતરો પાણી સાથે સમરસ થઈને ૫ઘ્ધતિ   ફર્ટિગેશન કરવાનો સમય ગાળો ડ્રિ ૫ સીસ્ટમ ચાર્જ 
ઘ્વારા છોડના મૂળ વિસ્તાર સુધી ૫હોંચે છે . જે ફર્ટિગેશન
થવાના સમય કરતા વધુ હોવો જોઈએ.
ટે ન્ક  બજારમાં વિવિધ ક્ષમતા અને આકારમાં ઉ૫લબ્ધ છે .
આ સાધન વા૫રવાથી ૫ઘ્ધતિના દબાણમાં જૂ જ ઘટાડો ડ્રિ૫ સીસ્ટમ ચાર્જ થઈ છે તે જાણવા માટે
થાય છે . જેથી માઘ્યમથી મોટા વિસ્તાર માટે વા૫રી શકાય. ઘ્યાને લે વાના મુઘ્દાઓ ઃ
 પ્રેશર ગેજ નિયત  દબાણ દર્શાવે છે
(૩) ફર્ટિગેશન પં ૫ :
ર
ફર્ટિગેશન પં૫ મુખ્ય   બે પ્રકારના હોય છે . (૧)      દા.ત. ૧.ર કિલો/સે.મી.
વોટર પાવર (ર) ઈલેકટ્રીકલ પાવર
 સંપૂર્ણ વિસ્તાારનાં અથવા ડ્રિ ૫રમાંથી હવા નિકળતી
બંધ થઈ અને પાણી નિકળતું થાય.
વોટર પાવર પં૫ મુખ્ય  લાઈનમાંથી ૫સાર થતા
પ્રવાહની શકિતથી ચાલે છે . આમ વોટર પાવર પં૫નો  ડ્રિ ૫ સીસ્ટિમમાં આવેલ છે વાડાના ડ્રિ ૫રમાંથી પાણી
ઉ૫યોગ કરતી વખતે દબાણની શકયતાઓ ઘ્યાનમાં
નીકળતું થાય.
રાખવી ૫ડે છે . જયારે ઈલેકટ્રીક પાવર પં૫ ઈલેકટ્રીક મોટર
ઘ્વાારા ચાલે છે . આ સાધન વા૫રવાથી મુખ્યશ લાઈનના  ફર્ટિગેશનની પ્રક્રિયા પુરી થયા બાદ સીસ્ટમને ઓછામાં
ઓછી ૧૫ મિનિટ ચલાવવી જેથી સંપૂર્ણ સીસ્ટમ સાફ
દબાણમાં ઘટાડો થતો નથી. પં૫માં સામાન્યે રીતે પિસ્ટન
થઈ ડ્રિ ૫ર રૂંધાવવાની શકયતા ઘટે .
અને વાલ્વની રચના ઘ્વારા યોગ્ય દબાણથી દ્રાવ્ય ખાતરોનો
મુખ્ય લાઈનમાં દાખલ કરવામાં આવે છે . અત્યાધુનિક ડ્રિ ૫ પોષકતત્વોની જરૂરિયાત :
૫ઘ્ધતિમાં સંચાલિત નિયંત્રણો ગોઠવીને ઉ૫યોગ કરવામાં
પાકનું મહત્તમ ઉત્પાદન લેવા માટે  પોષક તત્વો 
આવે છે જેમાં ખાતરના દ્રાવણની સાન્દ્રતા, પી.એચ. તેમજ
વિદ્યુતવાહકતા જેવા ૫રિમાણાેને નિયંત્રિત કરી શકાય છે . જોઈતા પ્રમાણમાં અને સમયે આ૫વા ખુબ જ જરૂરી છે .
આ પાકમાં આમ તો કુ લ ૧૬ પોષકતત્વોની જરૂરિયાત
ફર્ટિગેશન સમયે ઘ્યાને લે વા જેવી બાબતો ઃ રહે છે તેમાંથી આ૫ણે મુખ્ય  (નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ,
 પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્યો  ખાતરો જ ફર્ટિગેશન માટે પોટે શિયમ અને ગંધક) અને સૂક્ષ્મ  (લોહ, જસત,

60

økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

તાંબુ, મેંગેનીઝ) તત્ત્વાે સામાન્ય રીતે જરૂરિયાત મુજબ
ખાતરના રૂ૫માં આપીએ છીએ. અન્ય તત્ત્વાે  ૫રોક્ષ રીતે
પાણી, જમીન અને હવા ઘ્વારા પૂરતા પ્રમાણમાં મળી
રહે છે . આ તત્ત્વાે પ્રણાલિકાગત અને દ્રાવ્ય ખાતરો ઘ્વારા
આ૫વાથી તેની કાર્યક્ષમતામાં ખુબ જ તફાવત જોવા મળે
છે .
પ્રણાલિકાગત અને દ્રાવ્ય પ્રવાહી ખાતરોની
કાર્યક્ષમતા (%)

આમ ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉ૫યોગ કરવા માટે ટ૫ક
પિયત ૫ઘ્ધતિ  ઘ્વારા દ્રાવ્ય  / પ્રવાહી ખાતરોનો ઉ૫યોગ
કરવો હિતાવહ છે . શકય હોય ત્યાં   સુધી વધારે હપ્તામાં
પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે ખાતર આ૫વાથી ગુણવત્તાર સાથે
ઉત્પાદનમાં વધારો મળે છે . પ્રણાલિકાગત ખાતરની કિંમત
કરતાં બજારમાં દ્રાવ્યધ / પ્રવાહી ખાતરોની કિંમત ઉંચી
હોવાથી દ્રાવ્ય /પ્રવાહી ખાતરોનું ફર્ટિગેશન મોઘું ૫ડે છે .હાલ
બજારમાં જુ દા જુ દા પ્રમાણવાળા દ્રાવ્ય  / પ્રવાહી ખાતરો
ઉ૫લબ્ધ છે .

ક્રમ

ફર્ટિગેશન કરવાનો સમય ઃ

તત્વો

૧ નાઈટ્રોજન
ર ફોસ્ફરસ
૩ પોટે શિયમ

ખાતર
પ્રણાલિકાગત દ્રાવ્ય / પ્રવાહી
૫૦-૬૦
૯૦
૧૦-૩૦
૮૦ થી વધુ
૫૦-૬૦
૮૦-૯૦

સામાન્ય  રીતે બે ફર્ટિગેશન વચ્ચેનો ગાળો ટુ ં કા
સમયના પાકો માટે અઠવાડિક, મઘ્યમ સમયના પાકો માટે
આઠ થી દસ દિવસ તથા લાંબા ગાળાના પાકો માટે  દસ થી
પંદર દિવસ જેટલો રાખવો હિતાવહ માલૂમ ૫ડે લ છે .

સારાંશ
ક્રમ
વિગત
વેન્ચુરી
૧ અનુકુળ વિસ્તા્ર
નાના વિસ્તાતર માટે
ર ખાતરની વહેં ચણી
મઘ્યમ
૩ સીસ્ટમના દબાણ ૫ર થતી અસર
વધુ થાય છે
૪ ખર્ચ
ઓછો
૫ જાળવણી ખર્ચ
નહીંવત
૬ સ્વયં સંચાલિત પિયત ૫ઘ્ધ્તિ માટે અનુકુળ નથી
દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતર ગણતરી કરવાની રીત ઃ

ફર્ટિગેશન ટે ન્ક
મઘ્ય મ વિસ્તાાર માટે
મઘ્યમ
મઘ્યમ થાય છે
મઘ્યમ
નહીંવત
અનુકુળ નથી

ફર્ટિગેશન પં પ
મોટા વિસ્તાર માટે
ખુબ જ સારી
કોઈ અસર થતી નથી
વધુ
થાય છે
અનુકુળ છે .

ઉ૫ર દર્શાવ્યા પ્રમાણે બજારમાં જુ દા જુ દા ગ્રેડમાં લઈએ તો ખાતરની ગણત્રી  નીચે મુજબ થાય.ધારો કે
દ્રાવ્યો/પ્રવાહી ખાતરો ઉ૫લબ્ધ  છે . તેમાંથી દ્રાવ્ય  ખાતર ખાતરનો ડોઝ : ૧૮૦ : ૯૦ : ૧૮૦ ગ્રામ/છોડ ના.ફો.પો.
૧૯ : ૧૯ : ૧૯ અને પ્રવાહી ખાતર ૧ર : ૦ : ૧ર ના ગ્રેડ હોય તો
ગ્રેડ

જથ્થો
મળતા તત્ત્વાેનાે જથ્થો (ગ્રામ/છોડ)
(ગ્રામ/છોડ)
નાઈટ્રોજન
ફોસ્ફરરસ
પોટાશ
૧૯:૧૯:૧૯
૪૭૪*
૯૦
૯૦
૯૦
૧રઃ૦:૧ર
૭૫૦
૯૦
-૯૦
કુ ળ મળેલ તત્વો
૧૮૦
૯૦
૧૮૦
*૧૯ ગ્રામ ફોસ્ફ્સ મેળવવા માટે ૧૦૦ ગ્રામ આ ગ્રેડ (૧૯:૧૯:૧૯) લેવો ૫ડે તો....
૯૦ ગ્રામ ફોસ્ફોરસ મેળવવા (૯૦ × ૧૦૦) /૧૯ = ૪૭૪ ગ્રામ
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસના પાકોમાં સૂક્ષ્મતત્ત્વાેનાે ઉપયોગ
• 0F[P JLP5LP ZFDF6L • zLP ;LPALP5\0IF
DF.S|MgI]8=LIg8 5|MH[S84 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&!&!&

KM0GF\ 5'YSSZ6 p5ZYL H6FI]\ K[ S[ T[DF\
,UEU &_ YL 56 JW] TtJF[ ;DFI[,F K[P VF AWF H
TtJM KM0GL J'lwW VG[ T[[GL H{J ZF;FIl6S 5|lS|IFVM
DF8[ H~ZGF\ GYLP ;\XMWG wJFZF VF56[ HF6L
XSIF KLV[ S[ KM0G[ T[GF 5MQF6 VG[ J'lwW DF8[ !*
YL !( TtJMGL H HZ]ZLIFT ZC[ K[P VF GSSL YI[,F
VFJxIS TtJMG]\ JUL"SZ6 KM0GL HZ]ZLIFTGL
DF+F D]HA TYF HDLGDF\ YTL p5,aWTFG[ VFWFZ[
SZJFDF\ VFJ[ K[P GF.8=MHG4 OM:OZ; VG[
5M8l[xIDGL KM0G[ ACM/F 5|DF6DF\ HZ]lZIFT CMJFYL
B[0}T NZ JQF[" BFTZGF ~5DF\ 5}lT" SZ[ K[P VFYL VF TtJMG[
D]bI 5MQFS TtJM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P UF{6 TtJM
H[JF S[ S[l<XID4 D[uG[lxID VG[ U\WSGL 5}lT" D]bI
5MQFSTtJM JF/F BFTZM S[ H[DF\ VF TtJM 56 ;DFI[,F
CMI T[GF p5IMUGL ;FY[ ;FY[ VUZ TM HDLG
;]WFZSMGF ~5DF\ HF6[vVHF6[ YTL CMI K[P
T[ p5ZF\T JG:5lTG[ VFIG" s,MCf4 D[\U[GLh4
lh\SsH;Tf4 SM5ZsTF\A]f4 AMZMG4 DMl,a0[GD4
S,MlZG VG[ ;Ml0ID H[JF\ TtJMGL H~lZIFT TNG
V<5 VYJF VMKL CMJFYL VF H}YGF TtJM ;}1D TtJM
TZLS[ VM/BFI K[P
;}1DTtJMGL 5}lT" DM8F EFU[ BFTZGL
VX]lwW Z]5[ VYJF ;[lgN=I 5NFYM" HDLGDF\ E/JFYL
YTL CMI K[P 5Z\T] T[G]\ 5|DF6 KM0 wJFZF HDLGDF\
YTF p5F0G[ wIFGDF\ ,[TF\ DM8F EFU[ V5}ZT] CMI K[P
VFYL 3lGQ9 B[TL 5wWlTDF\ DC¿D pt5FNG D[/JJF
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DF8[ ;}1DTtJMGL 5}lT" ZF;FIl6S BFTZGF ~5DF\ SZJL
H~ZL AG[ K[P
BFTZ S[ H[ JG:5lT DF8[ 5MQFSTtJM 5}ZF 5F0[
K[ T[ CF,GL J{7FlGS B[TL 5wWlTDF\ V[S VUtIG]
V\U K[P S'lQF pt5FNGDF\ BFTZ S], BR¶GF VFXZ[
#_ 8SF H[8,M lC:;M WZFJ[ K[P T[YL T[GF[ IMuI VG[
SFI¶1FD p5IMU YFI T[ 36\] VUtIG\] K[P HM H~ZL
5MQFSTÀJM ;DI;Z VG[ 5}ZTL DF+FDF\ D/L GF ZC[
TM B[TL 5FSMGF pt5FNGDF\ 38F0M YFI K[ VG[ T[GL
U]6JtTFG[ 56 V;Z YFI K[P BF; SZLG[ JT¶DFG
;\HMUMDF\ ;}1DTtJMGF\ p5IMU AFAT[ wIFG VF5JFDF\
VFJT\] GYL HiFFZ[ VF 5MQFSTtJMG] DCtJ GF.8=MHG4
OM:OZ; VG[ 5M8FX H[JF 5MQFSTtJMYL HZF 56 VMK]\
GYLP T[YL HDLGDF\ VF p5IMUL ;}1DTtJMGL ,eITF
IMuiF DF+FDF\ H/JF. ZC[ T[ VlT VFJxIS K[P
U|LGCFp;q G[8CFp;G]\ DCtJo
AFUFITL 5FSMG[ 5|lTS]/ CJFDFG4 ÒJFTM4
ZMUMGL ;FD[ Z1F6 VF5LG[ lGI\l+T VJ:YFDF\
prR U]6JtTF I]ST4 JW] pt5FNG D[/JJF DF8[
U|LGCFp;q G[8CFp; 5wWlT 36L H p5IMUL K[P VF
5wWlTDF\ B[0}T HFT[ H U|LGCFp;q G[8CFp;DF\ 5FSG[
H~ZL CJFDFG4 E[H T[DH 5FSG[ H~ZL TtJMG]\ lGIDG
SZL 5FSGL J'lwW SZL XS[ K[PVFD VF 5wWlT wJFZF
BFTZ4 NJF JU[Z[ H~ZL DF+FDF\ KM0G[ VF5JFYL
B[0}TlD+MG[ 36M H VFlY"S OFINM YFI K[P

KM0DF\ ;}1DTtJMGF\ VUtIGF\ SFIM"
TtJG]\ GFD
SFIM"
• ClZTS6GF pt5FNGDF\ VG[ 5|SFX
,MC
;\`,[QF6GL lS|IFDF\ H~ZL K[P
• KM0G[ VgI TtJMGF p5F0 SZJFDF\
DNN SZ[ K[P
• 5FSGL J'lwW VG[ Ol,GLSZ6GL
5|lS|IF ;FY[ ;\S/FI[, K[P
• 5|M8LGGF ;\`,[QF6DF\ p5IMUL K[P
• ClZTS6MGF A\WFZ6DF\ B}A H
D\[U[GLh
VUtIG]\ K[P
• KM0GL H{J ZF;FIl6S VF\TlZS
5|lS|IFDF\ p5IMUL K[P
• JG:5lTGF ÒJGZ; DF8[ p5IMUL
H;T
K[P
• S[8,F\S V\To:+FJGF pt5FNGDF\
DNN~5 K[P
• JG:5lTDF\ Ol,GLSZ6GL
5|lS|IFDF\ p5IMUL K[P
• KM0GF lJSF;DF\ pt;[RS TZLS[
SFDULZL AHFJ[ K[P
TF\A]
• ü;GlS|IFG]\ lGIDG SZ[ K[P
• 5|SFX;\`,[QF6GL lS|IF DF8[ H~ZL
K[P
• VGFHGF NF6FGF IMuI lJSF;
DF8[ DNN~5 K[P
• KM0GF H{lJS SMQFMGF A\WFZ6DF\
AMZMG
p5IMUL K[P
• GF.8=MHGGF p5F0 DF8[ DNN~5
YFI K[P
• D}/GL J'lwW ;FZL YFI K[P
DMl,a0[GD • S9M/JU"GF 5FSDF\ CJFDF\GF
GF.8=MHGG[ l:YlZSZ6 SZJFDF\
DNN SZ[ K[P

;}1DTtJMGL ;],eITFG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M o
HDLGDF\ ;}1D 5MQFS TtJMGL ;],eITF
D]bItJ[ s!f HDLGGM Vd,TF VF\S sZf hL6L DF8LG]\
5|DF6 s#f D]ST R}GM s$f ;[lgN=I TÀJ s5fHDLGGM
E[H s&f ;],eI OM:O[8G]\ 5|DF6 VG[ s*f VgI TtJM
;FY[GM 5FZ:5lZS ;\A\W H[JF VG[S 5lZA/M p5Z
VFWFlZT CMI K[P VFD C,SF 5|TGL Z[TF/4 B0SF/4
5yYlZIF4 R}GB0 T[DH VMKF lGTFZJF/L 1FFZLI
HDLGM S[ Vd,TF VF\S µRM CMI T[JL EFl:DS HDLGDF\4
;[lgN=I TtJG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI4 HDLGGF p5,F 50G]\
WMJF6 YI[, CMI VYJF TM ;],eI OM:O[8GL DF+F
lJX[QF CMI T[JL HDLGMDF\ ;}1D TÀJMGL BFDL JTF"TL
CMI K[P HDLG TYF KM0DF\ ;}1D 5MQFS TtJMG]\ 5|DF6
gI]GTD DF+FYL VMK] CMI tIFZ[ KM0GF J'lwW VG[
lJSF; 5Z DF9L V;Z SZ[ K[P VF DF+FG[ S|F\lTS DF+F SC[
K[ H[ lJlJW 5|SFZGL HDLGM DF8[ V,U V,U CMJFG]\
DF,]D 50[, K[P HDLG TYF KM0GL S|F\lTS DF+F GLR[GF
SM9FDF\ NXF"J[, K[P
HDLGDF\ ;}1DTtJMGL S|F\lTS DF+F
S|D

;}1D TtJM

!

,MC

HDLGDF\ S|F\lTS DF+F
s5LP5LPV[DPf
5P_ v !_P_

Z

D[\U[GLh

5P_ v !_P_

#

H;T

_P5 v !P_

$

TF\A]

_PZ v _P$

5

AMZMG

_PZ v _P$

&

DMl,a0[GD

_P_5 v _P!

HDLGGL O/N=]5TF TYF pt5FNG HF/JJF
AWF H HZ]ZL TtJM 5|DF6;Z HDLGDF\ p5,an CMJF
HZ]ZL K[P T[YL HDLGDF\ SIF TÀJGL p65 JZTFI K[
T[ HF6J]\ HZ]ZL K[4 H[ HDLGGF TYF KM0GF lJ`,[QF6
5ZYL HF6L XSFI VUZ TM KM0 p5ZGF ,F1Fl6S
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lRîGM wJFZF HF6L XSFI K[P VF lRîGM VM/BJF DF8[ s&f AMZMG o
ACM/F VG]EJ T[DH VFJxIS TtJGL BFl;ITG]\ 7FG
pUTL S/L VFH]AFH]GF 5FG GL,J6F¶ Y.
HZ]ZL K[P H[YL ;FR]\ lGNFG Y. XS[ VG[ DF+ B}8TF\
HFI K[4 5FGGL WFZ4 S]\5/ VG[ 8MR p5Z lJX[QF V;Z
TtJGL H 5}lT" SZJFYL lJX[QF OFINM D[/JL XSFIP
YFI K[ VG[ A/TL ,FU[ K[ lJSF; ~\WFI K[ VG[ NF6F
A[;TF GYLP
;}1D TtJMGL p65GF ;FDFgI lRCGM[o
S[8,FS 5FSM VD]S ;}1DTÀJGL p65GL V;Z
h05YL ATFJTF CMI K[P ;}1DTtJGL VKT 5|tI[GL
5FG 5L/F\ H6FI4 WMZL G; ,L,L ZC[ VG[ ;CG 1FDTF H]NFH]NF 5FS VG[ T[GL HFT p5Z VFWFZ
JR,M EFU 5L/M YFI4 lJS8 5lZl:YlTDF\ 5FGG]\ ;O[N ZFB[ K[P ;}1DTtJGL p65 ;C[,F.YL JTF"I T[JF U|LG
YJ]\4 GFGF 5FGGL J'lwW V8S[ T[DH lJQFD ;\HFUMDF\ CFp;q G[8CFp;DF\ pUF0L XSFI T[JF ;\ElJT 5FSM
5FGGL WFZ V[8,[ lSGFZL TYF 8MR A/L HFI K[P
GLR[ D]HA K[P
s!f ,MC o

sZf H;T o

,MC

SMAL4 O,FJZ4 8FD[8F

H;TGL
p65YL
KM0
GA/M
H6FI4 5FG 5L/F 50[4 5FG 5Z SF8GF 0FWF
N[BFI TYF 8]\SL VFT\ZUF\9M4 KM0G]\ A8SF56] NF6F
G EZFJF4 5FGG]\ BZJ]\ T[DH GJF 5FG GFGF VG[
h}DBFDF\ VFJ[ K[P

D[\U[GLh

D}/F4 JF,4 J8F6F4 UFHZ4 ;]UZAL8

s#f TF\A] o

0\]U/L4 ,L\A]
SMALH4 O,FJZ4 SFS0L4 T}ZLIF4 0\]U/L4
TF\A]
8FD[8F4 AL8~84 ,L\A]
;]UZAL84 SMAL4 O,FJZ4 A8F8F4 ,L\A4] §F1F
AMZMG
SMALH4 SM,LO,FJZ4 SFS0L4 ;]UZAL84
DMl,a0[GD
,L\A]
H;T

VF\TlZS lXZF JrR[GM EFU 5L/FX 50TM Y.
HFI K[4 E]ZF ,L,F Z\UGF 5FG Y. HFI K[P 36L JBT
5FG T[GM Z\U U]DFJ[ K[4 5FG SZDF. HFI K[P 5FGGL ;}1DTtJMGL p65G]\ lGJFZ6 o
8MR ;]SF. HFI K[P
HDLGDF\ H[ 5MQFS TtJMGL p65 JZTFTL
CMI
T[
B}
8TF TtJGL 5|DF6;Z VG[ ;DI;Z HDLGDF\
s$f D[\U[GLh o
5}lT¶ SZJFYL VUZ 5FS 5Z K\8SFJ SZJFYL
GJF pUTF\ 5FG OLSSF 50[ K[P OFINFSFZS V;Z YFI K[P HM HDLG RSF;6LYL p65
JrR[GF H]GF 5FG 5L/FX 50TF\ ZFTF\ YFI K[P T[GF p5Z GSSL SZJFDF\ VFJL CMI TM X~VFTYL 8H[ T[ 5FS DF8[
T5BLZLIF Z\UGL EFT 50[ K[P GFGFDF\ GFGL lXZF 56 5FIFGF BFTZ ;FY[ B}8TF ;}1DTtJG]\ 5|DF6;Z BFTZ
HDLGDF\ VF5L N[J]\ HM.V[ H[YL KM0DF\ TtJGL BFDL
,L,L ZC[ K[P
GLJFZL XSFIP U|LGCFp; S[ G[8CFp;DF\ 56 Ol8"U[XG
s5f DMl,a0[GD o
wJFZF ;}1DTtJMGL 5}lT" SZL XSFI K[P Ol8",F.hZ Sg8=M,
5FGGM
VU|EFU
RFA}S
H[JM VM0"Z sV[O;LVMf wJFZF 5|DFl6T YI[, ;}1DTtJMI]ST
VFSFZ WFZ6 SZ[ K[P 5FG 5L/FX 50TF\ ,L,F VG[ BFTZMGL 5}lT" SZJL lCTFJC K[P HIFZ[ pEF 5FSDF\
OLSSF H6FI K[P SIFZ[S V;ZI]ST 0F/L GLR[YL p65GF ,1F6M N[BFI tIFZ[ lGNFG SZL DF+ B}8TF
U]\NZLIF Z; hZ[4 5FGGF\ SMS0F J/L HFI K[P 5FGGL TtJGL 5|DF6;Z 5}lT" K\8SFJYL SZJL H~ZL K[P VF
;}1DTtJMGL p65 lGJFZJF DF8[ SM9FDF\ NXF¶jIF D]HA
lSGFZL T}8L HFI K[P
BFTZGL 5}lT" SZJL HM.V[P
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;}1D TtJGL p65 lGJFZJF DF8[ BFTZGL 5}lT"G]\ 5|DF6
VP
G\P
!

Z

#

$

5

&

*

TtJG]\ GFD

ZF;FIl6S 5NFY"G]\ TtJGL p65 VG[ ZF;FIl6S 5NFY"GM
K\8SFJ
GFD
HyYM
DF8[GF 5NFY"
´ R}GFG]
VMK]
DwID
5]ZT]\
5|DF6s%f
p65G]\ 5|DF6
5P_ v !_P_ > !_P__
Fe s,MCf
< 5P _
s5L5LV[Df
_P5 ´ _P Z5
O[Z; ;<O[8
5_ lSU|Fq C[P !5 lSU|FqC[P
GL,
s 19% Fef
5P_ v !_P_ > !_P__
Mn sD[\U[GLhf p65G]\ 5|DF6
< 5P _
s5L5LV[Df
_P5 ´ _P Z5
D[\U[GLh ;<O[8
$_ lSU|Fq C[P !Z lSU|Fq C[P
GL,
s30%Mnf
Zn sH;Tf
p65G]\ 5|DF6
_P5 v !P_
<  _P 5
> !P _
s5L5LV[Df
_P5 ´ _P Z5
lh\S ;<O[8
Z5 lSU|FPq C[P ( lSU|FPq C[P
GL,
s21 % Znf
p65G]\ 5|DF6
_PZ v _P$
Cu s+F\A]f
<  _P Z
>  _P $
s5L5LV[Df
_P$ ´ _P Z
SM5Z ;<O[8
Z_ lSU|Fq C[P & lSU|Fq C[P
GL,
s25 % Cuf
p65G]\ 5|DF6
S sU\WSf
<  !_P _ !_P_ v Z_P_ > Z_P_
s5L5LV[Df
v
U\WS WZFJT] SM.
Z_ lSU|FP
!_ lSU|FP
GL,
56 BFTZ q Ò%;D
U\WSqC[P
U\WSqC[P
DFZOT[
!P_ v ZP_
Mg sD[uG[lXIDf p65G]\ 5|DF6
<  !P _
> ZP _
(mg/100g)
_P5 v_P Z5
D[uG[XLID ;<O[8
5_ lSU|FP q C[P !5 lSU|FPq C[P
GL,
Ca sS[l<XIDf GM\Wo ;FDFgI ZLT[ U]HZFTGL DM8F EFUGL HDLGMDF\ Vd,TF V\FS
µ\RM CMJFYL VG[ S[l<XID 5}ZTF 5|DF6 CMJFYL T[GL H~lZIFT
v
ZC[TL GYLP
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;\XMWGGF TFZ6M o

H;TI]ST BFTZGM p5IMU p65GL V;ZM N]Z
SZJFDF\ OFINFSFZS ;FlAT YFI K[P p65JF/L
HDLGDF\ 5FIFGF BFTZ ;FY[ lh\\S ;<O[8GF
~5[ H;T pD[ZJFYL HIFZ[ ,MCGL O[Z; ;<O[8
sCLZFS;LfGF ~5DF\ 5}lT " SZJFYL 5FSG]\ pt5FNG
JW] D[/JL XSFI K[P


U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8LGF DF.S|MgI]8=LIg8 5|MH[S8
wJFZF CFY WZFI[, DMH6LGF VFWFZ[ H6FI]\ K[ S[
U]HZFTGL HDLGDF\ ;Z[;FX H;T TYF ,MCGL
p65GL 8SFJFZL VFXZ[ Z5 VG[ !_ 8SF DF,}D
50[, K[4 HIFZ[ D[\U[GLh TYF TF\AFGL sSM5ZfGL

pEF 5FSDF\ ,MCGL p65 JZTFI tIFZ[ p65GL
BFDL GlCJT K[P
TLJ|TF D]HA O[Z; ;<O[8GM K\8SFJ SZJFYL JW]

p¿Z U]HZFT VG[ SrKGL C,SL T[DH ;{FZFQ8GL
OFINM YIFG]\ GM\\WFI[, K[P
R}GB0 HDLGDF\ H;T TYF ,MCGL p65
;{FZFQ8 lJ:TFZGL R}GB0 HDLGDF\ AMZFGGL
lJX[QF HMJF D/[ K[P VF ACM/M lJ:TFZ ;}SM S[ 
HDLG S[ KM0 5Z K\8SFJ äFZF 5}lT¶ SZJFYL 5FS
VW¶ ;}SM 5|N[X K[ H[ U]HZFTGF S], B[T lJ:TFZDF\
pt5FNGDF\ OFINM YFI K[P
YL VFXZ[ VG]S|D[ #& VG[ 5Z 8SF H[8,F K[P VFJF
DM8F lJ:TFZDF\ ;}1DTtJGL p65GF ,LW[ 5FS

H;TGL p65YL 5L/F 50L UI[, ,L\\A]GF ZM5F
pt5FNGDF\ 36]\ DM8]\ G]S;FG YT]\ CMI K[P
p5Z lh\\S ;<O[8GF ãFJ6GM H~lZIFT D]HA
K\8SFJ SZJFYL VG[ 0F\UZGF W~DF\ ,MCGL BFDLG[

H]NF H]NF :Y/[ 5lZl:YlT VG];FZ H;T VG[
SFZ6[ YTF S,MZM;L;G[ O[Z; ;<O[8GF -=FJ6GM
,MC TtJMGL 5}lT" 5FS pt5FNGDF\ OFINFSFZS
K\8SFJ SZJFYL V;ZSFZS ZLT[ N}Z SZL OFINM
AGL ZC[ K[P VF56L HDLGMDF\ D[\U[GLhGL p65
D[/JL XSFI K[P
;FDFgI ZLT[ HMJF D/TL GYL 5Z\T] VgI ;}1D
5MQFS TtJMG]\ lJX[QF 5|DF6 CMI TM lJ5ZLT

ALHF WFgI JU¶GF 5FSM H[JF S[ 3p\\4 DSF.4 H]JFZ4
5FZ:5lZS V;ZMG[ ,LW[ T[GL p65 ;\EJ[ K[P
AFHZL TYF T[l,ALIF\ 5FSMDF\ 56 ;}1D TtJMGL
VFJF ;\HMUMDF\ ;5|DF6 BFTZGM p5IMU SZJM
5}lT¶YL pt5FNGDF\ ;FZM JWFZM D[/JL XSFI K[P
lCTFJC K[P

lGI\l+T 5wWlT V[8,[ S[ U|LGCFp; VYJF

lJX[QF 5|DF6DF\ OM:O[8GF p5IMUYL 56 H;TGL
G[8CFp;DF\ pUF0JFDF\ VFJTF 5FSMG[ 56 KM0GL
,eITF 38TF\ T[GF pt5FNG 5Z lJ5ZLT V;Z YFI K[P
;FZL J'lwW VG[ lJSF; DF8[ B}8TF ;}1DTÀJMGL
5}lT" SZL ;DTM, 5MQF6 jIJ:YF V5GFJL

H;TGL p65GF lRCGM KM0GL pDZ ;FY[
U]6JtTF ;EZ pt5FNG JWFZL XSFI K[P
lTJ| AG[ K[ VG[ lJSF;G[ V8SFJ[ K[P T[YL

xÃkf rÃkÞík ÃkØrík îkhk ûkkhÞwõík ÃkkýeLkku yMkhfkhf WÃkÞkuøk

økwshkík{kt ûkkheÞ s{eLkLkku çknw {kuxku rðMíkkh Au. s{eLk{kt Ãký ûkkhðk¤w Ãkkýe nkuðkÚke rÃkÞík {kxu ðkÃkhðw
òu¾{fkhf Au. ykðwt ûkkhfÞwõík Ãkkýe ¾uíkh{kt rÃkÞík íkhefu Aqxw hu÷kðeLku ykÃkðkÚke Äe{u Äe{u s{eLk ûkkhðk¤e ÚkE òÞ Au
suÚke ÃkkfLke WíÃkkËfíkk ½xe òÞ Au íkÚkk ûkkh MknLk fhu íkuðk s Ãkkfku ÷uðkLke Vhs Ãkzu Au. yk{ Lk ÚkkÞ íku {kxu ykðwt ûkkhðk¤wt
Ãkkýe rÃkÞík íkhefu xÃkf ÃkØríkÚke ykÃke þfkÞ Au yLku ÃkkfLke WíÃkkËfíkk ò¤ðe þfkÞ Au. xÃkf ÃkØríkÚke ykðwt ûkkhðk¤wt Ãkkýe
rÃkÞík íkhefu ykÃkíkk ÃkkfLkk {q¤ rðMíkkh{kt ûkkhLke Mkktÿíkk Lkrnðík hnu Au. rÃkÞík Ãkkýe{kt hnu÷k ûkkhLke LkwfþkLkfkhfíkk yMkh
ÚkíkeLk Úke. ÃkkfLk ð]rØ Mkkhe heíku ÚkE þfu Au. rÃkÞík Ãkkýe{kt hnu÷k ûkkh {kuxk¼køku {ýÚke {q¤Lke Lke[uLkk rðMíkkh{kt Lkeíkhe
òÞ Au su {q¤Lku LkwfþkLk YÃk Úkíkk LkÚke. yk{ ûkkhÞwfík Ãkkýe Ãký xÃkf ÃkØríkÚke ÃkkfLku ykÃke þfkÞ Au.
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U|LGCFp; VG[ G[8CFp;DF\ J'lwW lGI\+SF[GF[ p5IF[U
• 0F[P V[P0LP 58[, • zL H[P VFZP 58[, • zL S[TG 5|HF5lT • 0F[P V[DPV[P 58[, • zL ALPJLP CLZ5ZF
VF{QFlWI VG[ ;]U\lWT 5FS ;\XF[WG S[gN=4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&!$(Z
yufðeMk{e MkËe{kt rðï{kt ¾uíke ûkuºku «økrík
ÚkE hne Au íÞkhu çkkøkkÞíke rðrðÄ ÃkkfkuLke ¾uíke
¾uzqíkku ykÃkðkLke hÌkk Au. çkkøkkÞíkLkk rðrðÄ ûkuºkku{kt
V¤ÃkkfkuLke ¾uíke çkkË Vq÷kuLke ¾uíkeLkwt ykøkðwt {n¥ð
hnu÷ Au. yk íkççkfu Vq÷kuLkwt ðÄw WíÃkkËLk, økwýð¥kk
yLku Vq÷kuLke MkuÕV÷kEV {u¤ððk {kxu rðrðÄ «fkhLkk
ð]rØ rLkÞtºkfkuLkku WÃkÞkuøk ÚkE hnu÷ Au. Vq÷AkuzLkk
ÍzÃke rðfkMk yLku ð]rØ {kxu, LkMkohe{kt fxªøMkLkkt {q¤
{u¤ððk. Vq÷kuLke MktÏÞk, fË yLku Sðtíkfk¤ ÷tçkkððk
rðrðÄ yuøkúku xufLkku÷kuSLkk WÃkÞkuøk MkkÚku f]rºk{ ð]rØ
rLkÞtºkfLkku ÔÞkÃkf «{ký{kt WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au.

çktÄkhý yLku rLkÞík fkÞoMkqr[Lku ykÄkhu {wÏÞ Ãkkt[
ðøko{kt ðnU[ðk{kt ykðu÷ Au.
(1)

ykufÍeLk ðøko : ykE.yu.yu., yuLk.
yu.yu., ykE.çke.yu. h-4-ze, yu{.Mke.
Ãke.yu., h,4,Ãk xe.

(h)

Sçkúu÷eLk ðøko : yks rËLk MkwÄe{kt Akuz{kt
76 «fkhLkk rðrðÄ fkçkorLkf MktÞkuSík
Sçkú÷
u eLMkLke þkuÄ ÚkE Au su Ãkife Sçkúru ÷f
yurMkz-3, fÞwhLu k õÞwhLu kkuEf yurMkz {wÏÞ Au.

(3)

MkkÞxkufkELkuxeLk ðøko : MkkÞxkufkELkuxeLk
yÚkðk fkELkuxeLkLkk Lkk{u òýeíkk Au
fkELkuxeLk, çkuLÍkE÷ yuzuLkkELk, SÞkxeLk
ykEMkkuÃkuLxkE÷ yuzuLkkELk.

ð]rØ rLkÞtºkf (nku{kuoLk) :
ð]ÂØ rLkÞtºký yux÷u AkuzLkk fkuEÃký
¼køk{kt Mkqû{ sÚÚkk{kt Úkíkwt fkçkorLkf MktÞkusLk fu
su AkuzLke rðrðÄ ËunÄkŠ{f yLku SðhMkkÞý (4)
«r¢ÞkykuLkwt rLkÞ{Lk fhe AkuzLke ð]rØ yLku rðfkMk
{kxu yøkíÞLkku ¼køk ¼sðu Au. Mkk{kLÞ heíku
nku{kuoLk fwËhíke yLku f]rºk{ yu{ çku «fkhLkk nkuÞ (Ãk)
Au. fwËhíke nku{kuoLk yu AkuzLkk fkuEÃký [kuffMk
¼køk{kt ytøk{kt WíÃkÒk ÚkELku AkuzLke ytËhLke rðrðÄ
ËunÄkŠ{f «r¢ÞkLkwt rLkÞ{Lk fhu Au, sÞkhu f]rºk{ (6)
ð]rØ rLkÞtºkf yu AkuzLkk rðfkMkLkk [kuffMk íkçk¬kyu
¼÷k{ý fhu÷ rLkÞík sÚÚkk{kt Atxfkð fhðkÚke
AkuzLke [kuffMk «fkhLke ËunÄkŠ{f «r¢ÞkLkk rLkÞ{Lk
fheLku ð]rØ yLku rðfkMk MkkÄe þfkÞ Au.

yuçkMkeMkef yurMkz ðøko : yuçkMkeMkef
yurMkz-1, yuçkMkeMkef yurMkz-h, zkuh{eLk,
MkkÞfkuMke÷.
EÚke÷eLk ðøko : AkuzLke ytËh ðkÞwYÃku WíÃkÒk
ÚkkÞ Au suLku hkEÃk®Lkøk nku{kuoLk Ãký fnu Au.
EÚkh÷, EÚkuVkuLk.
yLÞ ðøko : WÃkhkufík Mk{wËkÞ rMkðkÞLkk
Akuz{kt [kuffMk «fkhLke yMkh çkíkkðu Au.
Ëk.ík. rðxkr{LMk, çkkÞku yuLÍkEBMk, økúkuÚk
«{kuxhMk.

yk WÃkhktík ð]rØ rLkÞtºkýLku ºký øk]Ãk{kt
ðnU[e þfkÞ Au. (1) økúkuÚk huøÞw÷uxh : AkuzLkk ð]rØ
Mkk{kLÞík : ð]rØ rLkÞtºkfkuLku hkMkkÞrýf rðfkMkLkwt rLkÞ{Lk fhu Au. (h) økúkuÚk ELneçkexh : AkuzLke

ð]rØ rLkÞtºkfkuLkk {wÏÞ ðøko :
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ð]rØ yLku rðfkMkLku yðhkuÄu Au. (3) økúkuÚk «{kuxh :
AkuzLke ð]rØ rðfkMkLku ðÄkhðk{kt ¼køk ¼sðu Au.

íkuLku «Úk{ ykÕfkunku÷ yÚkðk yuMkexkuLk{kt
ykuøkk¤eLku íÞkhçkkË Ãkkýe{kt r{r©ík fhðk
sYhe Au.
ðLkMÃkrík{kt Úkíke ËunÄkŠ{f «r¢Þkyku :
5 ð]rØ rLkÞtºkfLku ðnu÷e Mkðkhu fu MkktsLkk Z¤íkk
ðLkMÃkrík yÚkðk AkuzLke SðLkfk¤ ËhBÞkLk
Ãknkuhu Atxfkð fhðkÚke ðÄw Mkkhe yMkhfkhfíkk
ð]rØ, rðfkMk MkkÚku ¢r{f [kuffMk YÃkktíkhý {kxu
{k÷q{ Ãkzu Au.
Akuz{kt Lke[u Ëþkoðu÷ ðkLkMÃkríkf ËunÄkŠ{f «r¢Þkyku
ÚkkÞ Au su {kxu sLkerLkf økwýÄ{o íku{s ðkíkkðhý 6 ykzuÄz ðÄw Ãkzíkk AtxfkðLke sYrhÞkík hnuíke
LkÚke. {kºk ¼÷k{ý fhu÷ rLkÞík yðMÚkkyu yLku
{wÏÞ ¼køk ¼sðu Au.
«{ký {wsçk s Atxfkð rníkfkhe Au yLÞÚkk Akuz
• çkesLkku Wøkkðku (çkesLkwt MVqhý) • {q¤ Vqxðk •
WÃkh ykzyMkh ÃkzðkLke þõÞíkkyku hnu Au.
Vq÷ ykððk • V¤ çkuMkðk • ïkMkkuïkMk «r¢Þk
• «fkþMktt&÷u»ký • [ÞkÃk[Þ (fkçkkuonkEzuxMk, V¤/þkf¼kS/Vq÷ÃkkfLke {qÕÞ ð]rØ :
«kuxeLk, [hçke, r÷rÃkz) • ÃkkLk Vq÷, V¤ ¾he Ãkzðk  LkuþLk÷ çkkuxkLkef÷ rhMk[o ErLMxxÞqx
• ð]Øíð • V¤ ÃkheÃkfðkíkk
(yuLkçkeykhykE) ÷¾LkkiLkk Mkqfk Vq÷Lkk
yÚkoþk† Mkðouûký {wsçk Wãkuøk MkknrMkf Mkqfk
yk ËunÄkŠ{f «r¢ÞkykuLkk rLkÞ{Lk {kxu
Vq÷kuLkk ÄtÄk{kt 100% Lkku VkÞËku {u¤ðe þfu.
nku{kuoLk yÚkðk ð]rØ rLkÞtrºkfkuLke ¾kMk ykð~Þfíkk
Au. Mkk{kLÞík : ð]rØ rLkÞtºkfku AkuzLkk fkuEÃký ¼køk{kt
 MkVuË Vq÷ku{kt f]rºk{ htøkku îkhk {qÕÞ ð]rØ {kxu
sYhe Mkqû{ sÚÚkk{kt WíÃkÒk ÚkkÞ Au yLku su «r¢ÞkLkk
rðrðÄ ¾kÄ htøkku suðk fu ÷k÷, Ãke¤k fu ðkË¤e
rLkÞ{Lk {kxu ÃknkU[eLku {ËËYÃk ÚkkÞ Au yLku Akuz/
îkhk Mkªøk÷, zçk÷ hsLkeøkt½k, MkVuË EfÍkuhk,
ðLkMÃkríkLkk rðfkMk yLku WíÃkkËLk{ktt ðÄkhku fhu Au.
ELzexVx, ÷uzeÍ÷uMk, ð»kkoÞw Mkuðtíke suðk Vq÷kuLku
ð]rØ rLkÞtºkfkuLkk WÃkÞkuøk Mk{Þu ÷uðkLke fk¤S :
0.1 Úke 0.3 xfkLkk ÿkðýLke 1 Úke 3 f÷kfLke
{kðsík ykÃkðkÚke ykMkkLkeÚke htøk [Zkðe
Mkk{kLÞ heíku ð]rØ rLkÞtºkfkuLkku þkf¼kS
þfkÞ Au. swËk swËk MxuELkLkk hMkkÞýku suðk fu,
Ãkkfku{kt WÃkÞkuøk fhíkk Ãknu÷kt íkuLkk rð»kuLkwt ¿kkLk {u¤ðe
fkh{eLk, ykuheMkeLk, r¢Mx÷ çÕÞwLke {kðsíkLke
÷uðwt sYhe Au. yk WÃkhktík WÃkÞkuøke fhíkkt Ãknu÷kt yºku
Ãký f]rºk{ htøkku [Zkðe þfkÞ Au. yk htøkku Vq÷ku
Ëþkoðu÷ {wÆkyku ¾kMk æÞkLku ÷uðk sYhe Au.
MkqfkE òÞ íÞkt MkwÄe s¤ðkÞ hnu Au.
1 su íku Vq÷Akuz íku{s ð]rØ rLkÞtºkfLkk [kuffMkfkÞo
yLkwYÃk rLkÞík «{ký{kt WÃkÞkuøk fhðku òuEyu.  ykuV MkeÍLk{ktt Ãkkf Wøkkze íku{s Vq÷kuLku fkuÕz
2 ¼÷k{ý fhu÷ ÃkkfLkk rðfkMk rLkÞík yðMÚkk
Mxkuhus{kt ÞkuøÞ W»ýíkk{kLku Mktøkún fhe WíMkðLkk
yLku rLkÞík «{ký{kt ðkÃkhðk òuEyu.
rËðMkku{kt çkòh{kt {qfðkÚke ðÄkhu ¼kð {¤e hnu
Au.
3 ð]rØ rLkÞtºkfkuLku yLÞ hkuøk yLku Sðkík
rLkÞtºkýLke Ëðk ¼u¤ðeLku fÞkhuÞ Atxfkð fhðku
 çkkÞkuxufLkku÷kuS îkhk Vq÷kuLkk htøk, ykfkh fu
Lk®n.
fË{kt srLkrLkf VuhçkË÷e fhe òíkkuLke íkiÞkh fhe
4 ð]rØ rLkÞtºký MkeÄu MkeÄk Ãkkýe{kt ÿkÔÞ Lk nkuÞ,
íkuLkk Vq÷kuLku çkòh{ktt {qfðkÚke.
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ð]rØ rLkÞtºkfkuLke WÃkÞkurøkíkk
¢{

sÚÚkku
r{.økúk./r÷.

fkÞoMkqr[

1

(f) ykufÍeLk :
ELzku÷ yurMkzef yurMkz (ykE.yu.yu.)

10-15

2

yuLk.yu.yu. (LkuÃÚku÷ef yurMkrxf yurMkz)

25-50

3

Ãkuhkf÷kuhku rVLkkuûke yurMkrxf yurMkz
(Ãke.Mke.Ãke.yu.)
h,4-ze (h,4-Vkf÷kuhkurVLkkuûke yurMkrxf
yurMkz)
ELzku÷ çÞwxkhkuf yurMkz
(ykE.çke.yu.)
h,4,Ãk-xÙkÞf÷kuhku rVLkkuûke yurMkrxf
yurMkz (h,4,Ãk-xe)
(¾) Sçkúu÷ef :
Sçkúu÷ef yurMkz (Syu3)

50

çkes MVqhý ðÄkhðk, Vq÷kuLkk WíÃkkËLk ðÄkhðk, {q¤
Vwxðk (Y®xøk)
ð]rØ rðfkMk, V¤, Vq÷ çkuMkðk, WíÃkkËLk ðÄkhðk, çkes
MVqhý ðÄkhðk, {q¤ Vwxðk (Y®xøk)
Vq÷ çkuMkðk

4
Ãk
6

1

1
h
3
4
Ãk
1
h

1
h

ð]rØ rLkÞtºkfkuLkk Lkk{

(øk) MkkExkufkELkuxeLk:
6 çke.yu.Ãke.
(6 çkuLÍkE÷ yur{Lkku ÃÞwhkELk)
ÚkkÞku ÞwrhÞk
xÙkÞfLxkLkku÷
SykxeLk
ÚkkEzkÞkswhkuLk
(½) yuçkMkeMkef yurMkz
yuçkMkeMkef yurMkz (yu.çke.yu.)
MkkÞfkuMke÷ (Mke.Mke.Mke.) (h-f÷kuhku
EÚkkE÷ xÙkÞ{eÚkkE÷ yu{kurLkÞ{ f÷kuhkEz
([) EÚke÷eLk Mk{wËkÞ :
h, f÷kuhku EÚkkE÷ VkuMVkuLkef yurMkz
(EÚkuVkuLk)
EÚke÷eLk f÷kuhku nkEzÙeLk

20-50
20

Vq÷ çkuMkðk, Ãknku¤k ÃkkLkLkk LkªËýLkk rLkÞtºký {kxu
ÄY ð]rØ fhðk, {q¤ Vwxðk

25-50

SðLkfk¤ ÷tçkkððk, Mk»kwó yðMÚkk ò¤ðe hk¾ðk

10-20

Mkw»kwó yðMÚkk íkkuzðk, r÷tøk ÃkrhðíkoLk, WíÃkkËLk ðÄkhðk,
V¤kuLkk rðfkMk {kxu çkes MVqhý ðÄkhðk, MkuÕV÷kEV
ðÄkhðk íku{s Vq÷kuLkk fË ðÄkhðk

01-0.5

Vq÷ çkuMkkzðk, SðLkfk¤ ÷tçkkððk

1000
20
1 Úke h
h Úke Ãk

Mkw»kwó yðMÚkk íkkuzðk
Vq÷kuLkk ð]rØ rðfkMk fhðk
V¤ çkuMkkzðk, WíÃkkËLk ðÄkhðk, ð]rØ rðfkMk fhðk
ð]rØ rðfkMk {kxu, V¤ çkuMkkzðk

20-50 ¼us yAík Mk{Þu, «ríkfkhfíkk ðÄkhðk, r÷tøk ÃkrhðíkoLk
100-200 Mktøkún þÂõík ðÄkhðk, rðfkMkLkk rLkÞ{Lk {kxu Mkw»kwó
yðMÚkk ò¤ðe hk¾ðk.
100-200 V¤ Vq÷ çkuMkkzðk, r÷tøk ÃkrhðíkoLk, ð]rØ rðfkMk, V¤
ÃkkfðkLke r¢ÞkLkk rLkÞ{Lk {kxu
h0 økúk/r÷. Mkw»kwó yðMÚkk íkkuzðk, fr÷fkLkk ð]rØ rðfkMk {kxu
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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U|LGCFp;DF\ O]JFZF l5IT 5wWlTGF[ p5IF[U
• 5|F[P H[P V[;P 58[, • 0F[P V[RP;LP 58[,
AFUFIT lJEFU4 A\PVPS'P DCFlJnF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
85S SZTF O]JFZF l5IT 5wWlTGL SFI"1FDTF O]JFZFGL 5;\NULo
YM0L VMKL CMJF KTF\ T[DGL lJlJW lJlXQ8TFVMG[
• O]JFZF AGFJTL S\5GLVM O]JFZF R,FJJFG]\
,LW[ VF VFW]lGS l5IT 5wWlT 36L ;FZL
NAF64 T[DF\YL GLS/TM 5F6LGM NZ TYF
DF,}D 50[, K[P VF 5wWlTGM 8}\SM ;FZ GLR[ D]HA
T[GF äFZF l5IT C[9/ VFJZL ,[JFTM
ZH} SZ[, K[PO]JFZF l5IT 5wWlTDF\ 5F6LG[ NAF6
lJ:TFZ T[DGF ;FlCtIDF\ NXF"JTL CMI K[P
T/[ GMh, ãFZF CJFDF\ O]JFZF J0[ HDLGGF\
VFYL H~lZIFT D]HAGL 5;\NUL SZJFDF\
R];6NZYL VMKF NZ[ HDLG 5Z JZ;FN ~5[
;Z/TF ZC[ K[P
5F0JFDF\ VFJ[ K[P 8}\SFUF/[ JJFTF 5FSM T[DH
• JFJ[TZ lJ:TFZ4 5FS4 5\5GL XlST
Z[TF/ HDLGDF\ l5IT VF5JF DF8[ VF VFW]lGS
s1FDTFf JU[Z[ AFATM 56 wIFG[ ,.
l5IT 5wWlT JW] VG]S}/ K[P
O]JFZFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P O]JFZF
O]JFZFGF 5|SFZ o
l5IT 5wWlTGF EFUM v SFIM" D]bItJ[ DM8F
O]JFZF l5IT 5wWlT J5ZFXDF\ V[SND
;FDFgI ZLT[ O]JFZF p0F0JF DF8[G]\ H~ZL
;Z/4 DZFDT BR" GlCJT4 V[S ;[8 J0[
NAF6 TYF T[DF\YL GLS/TF 5F6LGF NZGF VFWFZ[
JW] lJ:TFZ l5IT C[9/ VFJZL XSFI4 H[GF
O]JFZF l5IT 5wWlTDF\ D]bItJ[ +6 5|SFZGF
,LW[[ CF,DF\ T[GM J5ZFX JW] K[ DLGL VG[
O]JFZFVMGM p5IMU 5|Rl,T K[P
DF.¯M O]JFZF l5IT 5wWlTVM 56 T[DGL
VFUJL lJlXQ8TFG[ ,LW[ H~lZIFT D]HA
¢{ «fkhku
økkuXðýe
ytËkSík
ytËkSík
ytíkh
Ëçkký
ÃkkýeLkku
p5IMUDF\ ,[JFI K[P CF,DF\ ÒÒVFZ;L4
({exh)
(rf.økúk.)
Ëh
J0MNZF ãFZF V[S C[S8Z DF8[ &# lDPDLP
(r{.{e.)
TYF A[ C[S8Z DF8[ *5 lDPDLP ;F.hJF/F
1
{kuxk
1h x 1h
> h.Ãk
> 15
Vwðkhk
DM8F O]JFZF 5wWlTGF ;[8 VF5JFDF\ VFJ[
h
{eLke
6 x 6 Úke 1.Ãk-h.Ãk
6-1Ãk
K[ H[DF\ J5ZFTFqVF5JFDF\ VFJTF EFUM4
Vwðkhk 19 x 10
T[GF :5[l;lOS[;G4 T[GL ;\bIF TYF T[GF
3 {kE¢ku
h x h Úke 1.0 - 1.Ãk
<6
SFIM"GL K6FJ8 GLR[ D]HA K[P
Vwðkhk
3x3
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¢{

¼køkkuLkk Lkk{

1 ÃktÃk

MÃkurMkrVfuþLk

WÃk÷rçÄ /
sYrhÞkík {wsçk
63/7Ãk r{.{e.

h ÃktÃkLku fuLkufxªøk fÃk÷h
(LkeÃk÷) fðef yufMkLk
3 Vwðkhk ÃkkEÃk
63 (3.h rf.økúk./
(yu[zeÃkeE) õðef
Mk.{eh.)/7Ãk (h.Ãk
yufMkLk
rf.økúk./Mku.{eh.)
r{.{e., 6 {e.
÷tçkkE
4 xe fÃk÷h Mkrník
63/7Ãk r{.{e.
(90”), fðef
yufMkLk

SSykhMke îkhk
fkÞkou
ykÃkðk{kt ykðíkk ¼køkkuLke MktÏÞk
63 r{.{e.
7Ãk r{.{e.
rÃkÞíkLku ÃkkýeLku sYhe
Ëçkký ÃkwÁ Ãkkzðk
1
1
ÃktÃk yLku Vwðkhk
ÃkkEÃkLkkt òuzký {kxu
h9
4Ãk
ÃktÃk Úke hkEÍh ÃkkEÃkku
MkwÄe ÃkkýeLkwt ðnLk

1

1

Ãk çkuLz (90’’) fðef
yufMkLk

63/7Ãk r{.{e.

1

1

6 rM«tf÷h fÃk÷h Vwx
çkuxuLk yuMktçk÷e Mkrník,
fðef yufMkLk
7 hkEÍh ÃkkEÃk

63/7Ãk r{.{e.

8

1h

h0 r{.{e.
7Ãk Mku.{e. ÷tçkkE

8

1h

1.7-h.8 rf.økúk.
/ Mku.{eh. Ãk-40
r÷xh/ r{rLkx
63/7Ãk r{.{e.

8

1h

h

h

h’’

1

1

8 Vwðkhk LkkuÍ÷

9 yuLz Ã÷øk
fðef yufMkLk
10 «uMkh økus

sYrhÞkík {wsçk
{uELk ({wÏÞ) íkÚkk
Mkçk {uELk («þk¾k)
ÃkkEÃkkuLkwt òuzký
sYrhÞkík {wsçk
{uELk íkÚkk Mkçk {uELk
ÃkkEÃkkuLkwt òuzký
Mkçk {uELk ÃkkEÃkku íkÚkk
hkEÍh ÃkkEÃk òuzký
Mkçk{uELk ÃkkEÃkku{ktÚke
Vwðkhk LkkuÍ÷ku MkwÄe
ÃkkýeLkwt ðnLk
hkEÍh ÃkkEÃkku{ktLkwt
Ãkkýe nðk{kt Vwðkhk
YÃku Ãkkzðk
Mkçk ðuELk ÃkkEÃkkuLkk
Auzk Mknu÷kEÚke ¾wÕ÷k
çktÄ fhðk
Vwðkhk rÃkÞík ÃkØríkLkwt
Ëçkký {kÃkðk
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DLGL TYF DF.ÌM O]JFZF l5IT 5wWlTVMDF\ • VF 5wWlT ãFZF ;\5}6" VMU/L XS[ T[JF BFTZM
TYF NJF K\8SFJ AFN 5wWlTG[ 5]Z[5]ZL ;FO
EFUM 5;\N SZTL JBT[ bIF,DF\ ZFBJFGL
SZJLP H[GF DF8[ ãFjI BFTZ q NJFGM ;\5}6"
AFATF[ o
HyYM GLS/L UIF AFN 5wWlT !5vZ_ lDlG8
• VF 5wWlTVMDF\ D]bI TYF ;AD[.G 5F.5MGL
R,FJJLP
s5LJL;Lq V[R0L5L.f ;F.h 0LhF.G GSSL
SIF" AFN YFI K[P

• JWFZ[ 50TF 5JG ;DI[ VF 5wWlT G R,FJJLP

• VF 5wWlTVMDF\ 0LhF.G GSSL SIF" AFN • 5FSGL O}, VJ:YFV[ VF 5wWlT G R,FJJLP
DLGL O]JFZF l5IT 5wWlTDF\ Z_v#Z lDPDLP O]JFZF l5IT 5wWlTDF\ VFJTL D]xS[,LVM VG[
s V[,0L5L.q V[R0L5L.f TYF DF.S|M O]JFZF
T[G]\ lGZFSZ6
l5IT 5wWlTDF\ !ZvZ_ lDPDLP sV[,0L5L.f
¢{
fkhý
WÃkkÞ
;]WLGL ,[8Z, 5F.5M J5ZFI K[P
• VF 5wWlTVMDF\ 56 85S 5wWlT 5|DF6[
H~ZLIFT D]HA AFI5F;4 C[0 I]lG84 JF<J4
lO<8Z4 Ol8"U[XG JU[Z[ H[JF ;FWGMGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJ[ K[P
• VF 5wWlTVMDF\ O]JFZFGL JW] VMKF NZ JF/L
GMh,M ;C[,F.YL AN,L XSFI K[P
• VF 5wWlTVMDF\ ZF.hZ 5F.5MGL µ\RF.
5FSGL µ\RF. D]HA ;[8 SZL XSFI K[P
O]JFZF l5IT 5wWlTGF SFI"1FD p5IMU
DF8[GL D]bI SF/ÒVM o

1

LkkuÍ÷Lkwt çktÄ Úkðwt

LkkuÍ÷{ktÚke f[hku Ëqh
fhðku

h

«uþh økusLkwt çktÄ Úkðwt

«uþh økus heÃkuh fhðwt /
Lkðwt Lkk¾ðwt.

3

Vwðkhk fhíkk yxfe
sðk

VwðkhkLke ®MÃkøk çkhkçkh
Mkux fhðe / LkkuÍ÷ MkkV
fhðe.

4

òuzký{ktÚke ÃkkýeLkwt
øk¤ðwt

hçkh hªøkku çkhkçkh fhðe
/ çkË÷ðe / Lkðwt òuELkh
(LkeÃk÷) ÷økkððwt.

GM\W o O]JFZF 5wWlTDF\ SM. 56 ;\HMUMDF\ p\H6
SZJ]\ lCTFJC GYLP

DM8F O]JFZF l5IT 5wWlT s!Z DLP2 !Z DLPf
DF8[ S[g§ TYF ZFHI ;ZSFZ £FZF V[S VYJF A[ C[S8Z
• 5F6LDF\ Z[TL VYJF SRZFG]\ 5|DF6 CMI TM DF8[GF ;[8 B[0}TMG[ ;A;L0LGF ,FE ;lCT VF5[ K[P VF
;[8GF p5IMU £FZF V[SL ;FY[ V[Sq A[ C[S8Z HDLGDF\
OL<8Z JF5ZJ]\P
l5IT SZL XSFT]\ GYLP ;FDFgI ZLT[ VF 5wWlTDF\ NAF6
• O]JFZFG[ E,FD6 SZ[, V\TZ[ UM9JJFP
ZP*5 lSU|F q ;[DLZ ZFBL *_v(_ 8SF VMJZ,[5L\U
• 5wWlTGF J6 slAGf J5ZFX ;DI[ O]JFZFGL £FZF l5IT SZJFDF\ VFJ[ TM V[S C[S8Z l5IT SZJF DF8[
GMh, q l:5|\U BZFA G YFI T[GL BF; SF/Ò S[8,L l;O8DF\s 5F/Lf l5IT VF5J]\ 50[ TYF T[GF DF8[
,FUTF ;DIGL lJUT GLR[ NXF"J[, K[P
ZFBJLP

• 5wWlTG[ E,FD6 SZ[, NAF6[ R,FJJLP
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C[S8ZJF/F DF[8F O]JFZFGF ;[8YL VFJZL ,[JFTF • V[S C[S8Z l5IT DF8[ ,FUTF[ S], ;DI
l5IT lJ:TFZGL U6TZL o
v & l;O8 2 # S,FS 5|lT l;O8
• V[S l;O8 wJFZF VFJZL ,[JFTF[ l5IT lJ:TFZ
v !( S,FS VYJF
v O]JFZFGL ;\bIF 2 V[S O]JFZFYL VFJZL ,[JFTF[ 5lIT
v !(q( S,FS lJH/L 5|lT lNJ;
		
lJ:TFZ
v ZPZ5 lNJ;
v (2!$$ DLZP
DM8F O]JFZF l5IT 5wWlTGF V;ZSFZS p5IMU
v !!5Z DLP
SZJF DF8[GL TZSLAM o
• V[S C[S8Z DF8[ ,FUTL l;O8GL ;\bIF
• p5ZMST U6TZLG[ wIFG[ ,. B[0}T WFZ[ TM
v !_____ sDLZfq!!5Z DLZP
VFJL ZLT[ V9JF0LIFDF\ s* lNJ;f V[S VG[
v ) l;O8
A[ C[S8ZJF/F O]JFZFGF ;[8GL DNNYL VG]S|D[
V\NFÒT Z C[P TYF # C[P H[8,M lJ:TFZ l5IT
• V[S C[S8Z l5IT DF8[ ,FUTF[ S], ;DI
C[9/ VFJZL XS[P 5Z\T] T[GF 5F6LGF :+MTG]\
v ) l;O8 2 # S,FS 5|lT l;O8
5MTFGF B[TZYL V\TZ4 B[TZGL ,\AF.v 5CM/F.
v Z* S,FS VYJF
5|DF6[ T[6[ VF ;[8DF\ 38TF v JWTF YM0F 5F.5M
JtTFv VMKF SZJF 50[P
v Z*q( S,FS lJH/L 5|lT lNJ;
v #P5 lNJ;
v NAF6 ZP*5 lSPU|FP q ;[PDLZP D]HA !& lDPDLP q
S,FS NZ JF/F O]JFZFYL 5_ V[DV[D Ÿ\0F.G]\ V[S
l5IT VF5JF ,FUTF[ ;DI
A[ C[S8ZJF/F DF[8F O]JFZFGF ;[8YL VFJZL ,[JFTF[
l5IT lJ:TFZ o
• V[S l;O8 wJFZF VFJZL ,[JFTF[ l5IT lJ:TFZ

• VF 5wWlTDF\ ÒÒVFZ;LGF CF,GF EFJ D]HA
;Al;0L JUZ V\NFHLT ZMSF6 V[S C[S8ZJF/F
;[8DF\ ` Z____qv VG[ A[ C[S8ZJF/F ;[8DF\
`#____qv H[8,]\ YFI K[P VF 5wWlTG]\ ;Z[ZFX
VFI]QI !Zv!5 JQF" TYF ZMSF6 VMK]\ T[DH l;O8
5wWlTYL Zv# C[S8Zq V9JF0LS lJ:TFZ l5IT
C[9/ VFJZL XSFTM CMJFYL JF5ZJL B]A H ;:TL
50[P

v O]JFZFGL ;\bIF 2 V[S O]JFZFYL VFJZL ,[JFTF[ l5IT • VF 5wWlTDF\ ZF.hZMGL µ\RF. lOS; *5 ;[PDLP
lJ:TFZ
CMI K[ T[YL DSF.4 H]JFZ JU[Z[ H[JF µ\RF 5FSM
Z
DF8[ VF ZF.hZM ãFZF K[<,F l5IT VF5JFDF\
v !Z 2 !$$ DL P
D]xS[,L YFI K[ T[JF ;\HMUMDF\ #_v$5 ;[PDLP
v !*Z( DLZP
A\gG[ AFH] VF8FJF/F 8}S0FVM sV[S;8[g;Gf
• V[S C[S8Z DF8[ ,FUTL l;O8GL ;\bIF
,UFJL GHLJF JWFZFGF BR"[ l5IT VF5JFDF\
Z
Z
v !____ sDL f q !*Z( sDL f
;]UDTF ZC[ K[P
v & l;O8

• VF 5wWlTDF\ ZP*5 lSU|F q ;[DLZ NAF6[ V[S
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O]JFZFDF\YL GLS/TM 5F6LGM HyYM V\NFH[ 5*__
l,8Zq S,FS òV[S O]JFZFGM lJ:TFZ s!$$ DL f 2
O]JFZFGM NZ s!& V[DV[Dfó VG[ p5,aW DM8Z
q 0Lh, V[gÒGGF 5F6LGF NZG[ wIFG[ ,. 5|lT
l;O8 O]JFZFGL ;\bIFDF\ O[ZOFZ SZJM VFJxIS
AG[4 GlC\ TM VMJZ ,[l5\U GF VEFJ[ VF 5wWlTGL
SFI"1FDTF 38[P
DLGL TYF DF.S|M O]JFZF l5IT 5wWlTGF\
V;ZSFZS p5IMU SZJF DF8[GL TZSLAM o

D]HA ;Al;0L JUZ V\NFHLT ZMSF6 V[S ;[8 DF8[
` Z____qv H[8,]\ YFI K[P VF 5wWlTG]\ ;Z[ZFX
VFI]QI !5 JQF" TYF !_@ jIFHGL U6TZL wIFG[ ,.V[
TM DM8F O}JFZF 5wWlT C[9/ YTF\ JFlQF"S BR"GL U6TZL
GLR[ D]HA YX[P
SF[:8 ZLSJZL C[S8Z

v I (1+I)N/ ((1+I)N - 1)

VCL

= jIFHGF[ NZ4 N VFI]QI sJQF"f
= _P!_s!+_P!_f!5qs!+ _P!_f!5v!f
= _P!#

• V\NFH[ DLGL O]JFZF l5IT 5wWlTG]\ X~VFTG]\ D}0L
3;FZF[ + jIFH
= SF[:8 ZLSJZL O[S8Z 2 5wWlTG]\ ZF[SF6
ZMSF6 ` 5_4___qv YL ` &_4___qv 5|lT
= _P!# 2 Z____
C[S8Z[ YFI K[P VF BR"G]\ 5|DF6 lJ:TFZ 38[ T[D
JW[ TYF lJ:TFZ JW[ T[D 38[ T[ wIFG[ ,. B[0}TM
= ` Z&__q JQF" q C[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPsVf
;AD[.G B[TZ JrR[ ZFBL l5IT NL9 ,[8Z, v DZFDT TYF lGEFJ BR" @ Z@
O]JFZFVM V[S AFH] YL ALHL AFH] AN,TF ZCL V[8,F
= ZL5[Z V[g0 D[g8[Gg;
H ZMSF6[ 0A, lJ:TFZ l5IT C[9/ VFJZL XS[
= Z____ 2 _P_Z

• DLGL O]JFZF l5IT 5wWlTDF\ ,[8Z,v O]JFZFVM
= ` $__ q JQF" q C[P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPsAf
AgG[ AN,JF 36L JBT D]xS[, CMI T[JF ;\HMUMDF\
DF+ O]JFZFVM AN,TF ZCL 0A, lJ:TFZ l5IT CJ[ 5wWlTGF[ S], JFlQF"S BR" ` qC[P = sVf + sAf = Z&__ + $___ =#___
C[9/ VFJZJF ,[8Z,MG]\ YM0]\ JWFZ[ ZMSF6 YJF
VF BR" ;Al;0L s5_@f TYF VgI BR"
KTF 5|lT C[S8Z D]HA D}0L ZMSF6 38X[P
wIFGDF\ ,.V[ TF[ &_@ H[8,F[ V[8,[ S[ #___2_P&_
• DF.S|M O]JFZF l5IT 5wWlTDF\ VMKF V\TZ[ = ` !(___qJQF"qZC[P YFI V[8,[ S[ ` )__q JQF"qC[P
O]JFZFVMGL UM9J6 CMJFYL ,[8Z,v O]JFZFVMGL H[8,F[ BR" YFI VF8,F[ BR" O]JFZF l5IT 5wWlTG[
UM9J6 ,UEU lOS; SZJL 50[ 5Z\T] T[DF\ DF+
,FIS 5FSF[DF\ T[ 5F[QF61FD U6FIP
GHLJF BR[" JW] NZ JF/L GMh, AN,L SZJFYL
HIFZ[ YM0M lJ:TFZ l5IT C[9/ VFJZJFGM CMI B[0}T p5IMUL E,FD6M o
T[JF ;\HMUMDF\ l5IT ;DIDF\ 38F0M SZL XSFIP
O}JFZF 5wWlT V5GFJJF DF8[ H/ VG[ HDLG
DM8F O}JFZF 5wWlTG]\ VY"SZ6 o

jIJ:YF5G ;\XMWG V[SD4 GJ;FZL S'lQF I]lGJl;"8L4
V[S C[S8ZJF/F O]JFZFGF ;[8YL V\NFÒT GJ;FZL £FZF YI[, ;\XMWG VFWFZLT B[0}TM5IMUL
Z C[P H[8,M TM lJ:TFZ l5IT C[9/ VFJZL XSFI E,FD6MGM 8}\SM ;FZ SF[9FDF\ VF5[, K[P
K[P T[DH VF 5wWlTDF\ ÒÒVFZ;LGF CF,GF EFJ
O]JFZF l5IT 5wWlT VFWFlZT VUtIGF
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5FSF[GL E,FD6F[
y.
Lkt.

Ãkkf

ÃkkýeLke
çk[ík
(%)
9

WíÃkkËLk{kt
ðÄkhku

zwtøk¤e

¼÷k{ý
fhu÷
rðMíkkh
Ë.økw.

1
h
3
4
Ãk

¼ªzk
fkuçkes
V÷kðh
[ku¤e

Ë.økw.
Ë.økw.
Ë.økw.
Ë.økw.

h8
40
3Ãk
19

h3
1h
3
3

6

çkxkxk

W.økw.

46

4

çkxkxk

W.økw.

3Ãk

17

h0

Vwðkhk yLku
çku rÃkÞík ðå[uLkku økk¤ku
÷uxh÷Lkwt ytíkh
({e.)
h.Ãk x h.Ãk «Úk{ ºký rÃkÞík : 10-1h rËðMkLkk ytíkhu
çkkfeLkk 6-7 rÃkÞík : 8 rËMkLkk ytíkhu
(Ãk0 e{.{e. ŸzkE)
1h x 1h 10-1Ãk rËðMkLkk ytíkhu (Ãk0 r{.{e. ŸzkE)
1h x 1h 11-14 rËðMkLkk ytíkhu (Ãk0 r{.{e. ŸzkE)
1h x 1h 11-14 rËðMkLkk ytíkhu (Ãk0 r{.{e. ŸzkE)
1h x 1h {k[o: 9-10 rËðMkLkk ytíkhu
yur«÷-{u : 7-8 rËðMkLkk ytíkhu
(Ãk0 r{.{e. ŸzkE)
1h x 1h «Úk{ rÃkÞík ðkðýe Mk{Þu, çkesw rÃkÞík 8 rËðMk
çkkË
£uçkw. : 1h-14 rËðMkLkk ytíkhu
3x3
{k[o : 8 rËðMkLkkt ytíkh (40 r{.{e. ŸzkE)
ykX rËðMkLkk ytíkhu (40 r{.{e. ŸzkE)

* Ãk]c rÃkÞík ÃkØríkLke Mkh¾k{ýe{kt
LkkutÄ : {kuxk Vwðkhk îkhk Mkk{kLÞ heíku Ãk0 r{.{e. ŸzkELkwt rÃkÞík fhðk h.7Ãk rf.økúk./Mku.{eh. Lkk Ëçkkýu ºký f÷kf [÷kððk òuEyu.

LkkutÄ
LkkLkk Vwðkhk
({eLke ®M«f÷h)
{kuxk Vwðkhk
{kuxk Vwðkhk
{kuxk Vwðkhk
{kuxk Vwðkhk
{kuxk Vwðkhk
LkkLkk Vwðkhk
({eLke ®M«f÷h)

xÃkf rÃkÞík ÃkØrík ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe
WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ, íkuLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk
ÚkE þfu yLku xÃkf rÃkÞík ÃkØríkLkk Ws¤k
¼rð»Þ {kxu æÞkLk{kt hk¾ðkLke çkkçkíkku

 xÃkf rÃkÞík nuX¤ rðMíkkhLke [ku¬Mk {krníke nkuðe
òuEyu.
 ÃkkfLke ÃkkýeLke sYheÞkík {wsçk xÃkf rÃkÞík ÃkØrík
[÷kððe òuEyu.
 ÃkkýeLke økwýð¥kkLke òýfkhe {u¤ððk {kxu ÃkkýeLkwt
hkMkkÞrýf Ãk]Úk¬hý fhkððwt sYhe Au. ÃkkýeLke
økwýð¥kk {wsçk xÃkf rÃkÞík ÃkØríkÚke Ãkkýe ykÃkðwt
òuEyu.
 ÃkkfLke sYheÞkík {wsçk Ãkku»kf ík¥ðku VŠxøkuþLk îkhk
ykÃkðk òuEyu suÚke s{eLkLke V¤ÿwÃkíkk íkÚkk ¼kiríkf
ÂMÚkrík ò¤ðe þfkÞ.
 s{eLk{kt ¼usLkwt ÞkuøÞ «{ký ò¤ððk {kxu sYheÞkík
{wsçk xÃkf rÃkÞík ÃkØrík [÷kððe òuEyu suÚke ÃkkfLkku
rðfkMk Mkkhku Úkþu yLku ÃkkfLke økwýð¥kk{kt Ãký MkwÄkhku
Úkþu suÚke WíÃkkËLkLkk çkòh¼kð Mkkhk {¤þu.
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં સં કલિત નીંદણ નિયંત્રણ
• zku. çke.ze. Ãkxu÷ • «ku. ze. ze. [kiÄhe
LkªËý rLkÞtºký ÞkusLkk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) hhÃk706

નીંદણથી વર્ષે દહાડે અંદાજીત ૩૦૦૦ કરોડ
રૂપિયાનું નુકશાન થાય છે . નીંદણથી ખરીફ પાકોમાં અંદાજે
૩૬.૫ ટકા જેટલો અને રવી પાકોમાં ૨૨.૭ ટકા જેટલો
ઉત્પાદનમાં ઘટાડો નોંધાયેલ છે . નીંદણો જમીનમાંથી
પોષકતત્વો  ઉપાડવામાં ભાગ ભજવે છે . વિવિધ પાકોમાં
ઉત્પાદનમાં  નીંદણની હાજરી દ્વારા થતા ઘટાડાની ટકાવારી
જે તે પાક અને તેની વાવણી પધ્ધતિ, વાવેતર સમય અને
ઋતુ, નીંદણોનું પ્રમાણ અને પ્રકાર વગેરે બાબતો ઉપર
અવલંબિત રહે છે . નીંદણથી થતું નુકશાન અટકાવવા અને
વધુ નફાકારક ખેતી બનાવવા માટે નીંદણનો સમયસર,
અસરકારક અને નિયંત્રણની યોગ્ય પધ્ધતિ અપનાવી નાશ
કરવો આવશ્યક છે . નીંદણ નિયંત્રણની વિવિધ પધ્ધતિઓનો  
સમન્વય કરી સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ પદ્ધતિથી નીંદણને
અટકાવી આર્થિક રીતે વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે .

લઇ શકાય છે .                                                                                                         
સં કલિત નીંદણ નિયંત્રણ એટલે શું?
            અસરકાક અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ કરવા માટે
એક કરતા વધુ પધ્ધતિઓ  જેવી કે હાથ વડે , આંતરખેડ,
યાંત્રિક પધ્ધતિ  અને રાસાયણિક વગેરે પધ્ધતિઓનો સમજ
પુર્વક સમન્વય કરીને પાકને યોગ્ય અવસ્થાએ નીંદણમુક્ત 
રાખવાની પધ્ધતિને સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ   કહે વામાં
આવે છે .
(ક) અવરોધક ઉપાયો :

સામાન્ય રીતે નીંદણ થતા પહે લા લેવાના ઉપાયોને
અવરોધક ઉપાયો કહે વામાં આવે છે . અંગ્રેજીમાં કહે વત
છે કે “પ્રિવેન્સન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર “નીંદણનો ફે લાવો
બીજથી જુ દા-જુ દા વાહકો જેવા કે  પવન, પાણી પશુ-પક્ષી 
નીંદામણ ક્યારે કરવું?
અને ખેતઓજારોથી થાય છે તેને અટકાવવાના ઉપાયોને
       ઘણાખરા પાકમાં નીંદણના છોડ મુખ્ય પાકના ઉગાવા અવરોધક ઉપાયો કહે વામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે .
કરતાં પ્રથમ ઉગી નીકળતા હોય છે . પરિણામે પાકના ૧ નીંદામણના બીજથી મુક્ત શુધ્ધ બિયારણનો ઉપયોગ
ઉગવાથી શરૂ કરીને પાકની કાપણી સુધી પાક સાથે જુ દા
કરવો.
જુ દા પોષક તત્વોનો જમીનમાંથી ઉપાડ કરવા પ્રકાશ,
પાણી અને જગ્યા માટે તીવ્ર હરિહાઇ કરે છે . દરે ક પાકમાં ૨ સંપુર્ણ  કહોવાયેલ છાણિયુ ખાતર વાપરવું, શક્ય હોય
ત્યાં સુધી ઘેટા બકરાની લીંડીવાળું ખાતર ન વાપરવું.
કે ટલોક સમયગાળો એવો હોય છે કે જ્યારે  પાક નીંદણ
વચ્ચે  તીવ્ર હરિફાઇ ચાલતી હોય છે . આ સમયગાળાને ૩ ખેતરમાં ચરિયાણ માટે ઘેટાં, બકરાં આવવા ન દેવાં.
“નીંદણ-પાક તીવ્ર હરિફાઇ સમય” ઓળખવામાં આવે
૪ શેઢા પાળા, પિયત નીકો વગેરે નીંદણથી મુક્ત રાખવા.
છે . પાકના કુ લ દિવસોના પ્રમાણમાં આ તીવ્ર હરિફાઇનો
ગાળો ઘણોજ મર્યાદિત હોય છે . જો પાક આ સમયગાળા ૫ ખેત ઓજારોની સાફસૂફી કરી એક ખેતરમાંથી બીજા 
ખેતરમાં લઇ જવા.
દરમિયાન નીંદણમુક્ત રાખવામાં આવે તો પાક ઉત્પાદનમાં
થતો ઘટાડો સરળ રીતે અંકુશમાં લાવી મહત્તમ ઉત્પાદન ૬ નીંદણના બીજવાળી જમીનનો ઉપયોગ ન કરવો.
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(ખ)

પ્રતિરોધક ઉપાયો :       

નાશ કરવામાં આવે છે .  

નીંદણ થયા બાદ / ઉગ્યા બાદ તેને દુર કરવાના ૩ રાસાયણિક નીંદણ નિયંત્રણ :
ઉપાયને પ્રતિરોધક ઉપાય કહે વામાં આવે છે જે નીચે મુજબ       મજૂ રોની અછત અથવા સમયના અભાવના કારણે
છે .
સમયસર ખેત કાર્યો ધ્વારા નીંદણ નિયંત્રણ ન થઇ શકે તેવા
૧	યાંત્રિક ઉપાય :    આ પધ્ધતિમાં ખેતી પધ્ધતિઓ સંજોગોમાં વિકલ્પ તરીકે રાસાયણિક પધ્ધતિ ધ્વારા નીંદણ
ધ્વારા નીંદણને દુર કરવામાં આવે છે . જેમાં નીંદણને નિયંત્રણ અર્થક્ષમ માલુમ પડે લ છે .
હાથથી, ઓજારો ધ્વારા, આંતરખેડ તેમજ ઊંડી રાસાયણિક નીંદણનાશક દવાઓનો ઉપયોગ :
ખેડથી, બાળીને, મલ્ચિંગ ધ્વારા તથા ખેતરમાં પાણી
કૃ ષિ  રસાયણો ધ્વારા નીંદણ નિયંત્રણ આ
ભરીને નીંદણને મહદ અંશે કાબૂમાં લઇ શકાય છે .
અગત્યની અને અસરકારક નીંદણ નિયંત્રણ પધ્ધતિ  છે ,
2 આંતરખેડ : સામાન્ય  રીતે આંતરખેડથી નીંદણ આમાં જુ દાજુ દા કૃ ષિ રસાયણોને નીંદણોનો નાશ કરવા માટે
નિયંત્રણ બે ચાસ વચ્ચે ખુબજ સારી રીતે કરી શકાય ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે . ઘણી વખત જમીન કાળી,
છે . આંતર ખેડથી પાટલાની જમીન પોચી અને ભરભરી મધ્યમકાળી કે રે ચક હોય ત્યારે વરસાદ થવાથી ખેતરમાં જઇ
બનતી હોવાથી જમીનમાં હવાની અવર જવર વધે છે , શકાતું નથી, તેથી યાંત્રિક પધ્ધતિ અપનાવી શકાતી નથી
પરિણામે મૂળની વૃધ્ધિ  અને વિકાસ સારો થવાથી પરિણામે નીંદણ નિયંત્રણ થઇ શકતું નથી તેમજ કે ટલાક
પાકની વૃધ્ધિ સારી થાય છે .
પાકોને સાંકડે ગાળે વાવવામાં/રોપવામાં આવે છે તેવા
(3) નીંદામણ :  પાક અને નીંદણ વચ્ચે અમુક ચોક્કસ સંજોગોમાં રાસાયણિક નીંદણ નિયંત્રણ ઘણુ  જ ઉપયોગી
સમય સુધી તીવ્ર હરિફાઇ પોષક તત્વો, સૂર્યપ્રકાશ અને વરદાન રૂપ પુરવાર થયેલ છે . આ પધ્ધતિ સંપૂર્ણ જ્ઞાન
અથવા હવા માટે થતી હોય છે . આ સમય દરમ્યાન સિવાય આપવાથી નુકશાન થવાની શક્યતા નકારી શકાય
નીંદણને કાબૂમાં લેવામાં આવેતો પાક ઉત્પાદન વધારે નહીં.
લઇ શકાય છે .
દાભને જડમુળથી નાશ કરવા શું કરશો?
૧ પાક પધ્ધતિ ધ્વારા :  ખાસ કરીને પાકની યોગ્ય 
ફે રબદલી કરવાથી, હરિફ પાકોનું વાવેતર કરવાથી,
જમીનને વાસલ રાખવી તથા લીલો પડવાશ કરવાથી
નીંદણ નિયંત્રણ થઇ શકે છે . ખેતીમાં જો યોગ્ય કૃ ષિ 
વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિઓનો સમજપુર્વક ઉપયોગ કરવામાં
આવે તો નીંદણ નિયંત્રણનું કાર્ય સરળ બની જાય છે .
કારણ કે યોગ્ય પધ્ધતિથી પાકનો ઉગાવો અને વૃધ્ધિ 
ઝડપી થાય છે , જે નીંદણને પ્રકાશથી વંચિત રાખી
તેનો વિકાસ રૂંધિ નાખે છે . તેને અંગ્રેજીમાં “સ્મોધરીંગ
ઇફે ક્ટ” કહે છે .

        જૂ ન માસના અંતમાં અથવા જુ લાઇ માસના પ્રથમ  
અઠવાડિયામાં દાભના છોડ જમીન સરખા કાપી લેવા.
કાપ્યા  બાદ  થોડા દિવસોમાં દાભની કુ મળી ફુટ નીકળશે.
નવા ફુટેલા દાભ એકાદ ફુટની ઊંચાઇનો થાય ત્યારે (ઓગષ્ટ 
માસમાં) ગ્લાયફોસેટ નામનું અસલ ક્રિયાશીલ તત્વ ધરાવતી
દવા જેવી કે રાઉન્ડ અપ, ગ્લાયસેલ, વિડોફ વગેરે બજારમાં
મળે છે તે ૧૦ લિટર પાણીમાં ૨૫૦ મિ.લિ. દવા તથા
૧૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ ઓગાળીને ફ્લડજેટ અથવા
ફ્લેટફે ન  પ્રકારની નોઝલ દ્વારા દાભ સંપૂર્ણ પલળે એ રીતે
છં ટકાવ કરવો. આ દવા વનસ્પતિના પાન દ્વારા શોષાઇને
ર જૈવિક ઉપાયો :   આ પધ્ધતિમાં ખાસ કરીને છોડના મૂળ સુધી પ્રસરે છે . વરસાદ પડવાની શક્યતા હોય
કીટકો, જીવાણુઓ કે ફુગનો ઉપયોગ કરીને નીંદામણનો અથવા ચાલુ વરસાદ હોય ત્યારે આ દવાનો છં ટકાવ કરવો
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નહી. દવાની અસર   ૮-૧૦ દિવસ બાદ જણાશે.  દવાના   ખેડૂતાેપયાેગી ભલામણાે ઃ
છં ટકાવ બાદ ૨૦ દિવસ સુધી તેમાં કોઇ ખેતી કાર્યો કરવા
મધ્ય ગુજરાત ખેત હવામાન વિસ્તાર માટે આણંદ 
નહી. દવાના છં ટકાવ સમયે દવા ઉપયોગી છોડ/પાક પર
કે ન્દ્ર ખાતે નીંદણ નિયંત્રણ યોજના દ્વારા થયેલ સંશોધન  
ન પડે તેની કાળજી રાખવી. બે ત્રણ વર્ષ સુધી ઉપર પ્રમાણે
આધારિત નીંદણ નિયંત્રણની ખેડૂતોપયોગી ભલામણો નીચે
દવાનો છં ટકાવ કરવાથી દાભનો સંપૂર્ણ નાશ કરી શકાય છે .
મુજબ છે ઃ
આંબા, ચીકુ, કે ળ, તથા નીલગિરિમાં ધરો,
૧    બટાટામાં ફલ્યુક્લોરાલીન ૧.૦ કિ/હે  પ્રિઇમરજન્સ 
ચીઢો તથા અન્ય નીંદણોનું નિયંત્રણ :
છં ટકાવ કરવો.
જમીનમાં પૂરતો ભેજ ન હોય તો પિયત આપવું,
ર     ડુ ં ગળીના પાકમાં  ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૦ કિ/હે રોપણી
વરાપ  થયે ગ્લાયફોસેટ નામનું અસલ ક્રિયાશીલ તત્વ 
અગાઉ અથવા રોપણી પછી ૩ થી ૫ દિવસમાં
ધરાવતી દવા જેવી કે રાઉન્ડઅપ, ગ્લાયસેલ, વિડોફ વગેરે
છં ટકાવ કરવો  અને રોપણી  બાદ ૪૫ દિવસે એક
બજારમાં મળે છે . આ પૈકી કોઇપણ એક દવા ૧૦ લિટર
હાથ નીંદામણ કરવું .
પાણીમાં ૧૫૦ મિ.લિ. તથા ૧૫૦ ગ્રામ એમોનિયમ સલ્ફેટ
ઓગાળીને ફ્લેટફે ન અથવા ફ્લડજેટ પ્રકારની નોઝલ દ્વારા ૩   ડુ ં ગળીના પાકમાં રોપણી પછી ત્રીજા દિવસે
પેન્ડીમીથાલીન ૦.૭૫૦ કિ/હે છં ટકાવ કરવો, અથવા
ધરો, ચીઢો વગેરે નીંદણો પર છં ટકાવ કરવો. દવા ઉપયોગી
રોપણી બાદ ૨૧તથા ૬૦ દિવસે હાથ નીંદામણ
ઝાડ પર ન પડે તેની કાળજી રાખવી. જમીનમાં ભેજની
કરવા.   
ખેંચ જણાય તો દવાના છં ટકાવ  પછી એક અઠવાડિયા
બાદ પિયત આપવું. દવાનો વારંવાર છં ટકાવ કરવાથી લાંબા ૪   મરચીના પાકમાં રોપણી અગાઉ પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦
સમય સુધી નીંદણ નિયંત્રણ થઇ શકે છે .
કિ/હે અથવા ઓક્ઝાડાયેઝોન ૦.૫૦ કિ/હે અથવા       
બિનપાક વિસ્તારમાં ગાજરઘાસનું નિયંત્રણ:

ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૫૦ કિ/હે  પ્રિઇમરજન્સ  છં ટકાવ
કરવો. અને ૪૫ દિવસે હાથ નીંદામણ કરવું અથવા
રોપણી બાદ  ૨૦,૪૫, તથા ૭૫ દિવસે ત્રણ હાથ
નીંદામણ કરવા.

ગાજરઘાસને   કોંગ્રેસઘાસ, ચટકચાંદની, સફે દ 
ટોપી, ગંધીબુટી જેવા નામથી અને અંગ્રેજીમાં પારથેનિયમ
હિસ્ટેરોફોરસના નામથી ઓળખવામાં આવે છે . આ ઝેરી
નીંદણમાં પાર્થેનીન નામનું રસાયણ હોય છે જેથી જાનવરો પ    ટામેટીના વધુ ઉત્પાદન તેમજ અસરકારક અને
અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ માટે ફે રરોપણી બાદ  પાંચ
પણ ખાવામાં ટાળે છે . ખુબ જ વિસ્તરતું હોઇ બિનપાક
હાથ નીંદામણ ૨૦, ૪૫, ૬૦, ૯૦, તથા ૧૨૦ દિવસે
વિસ્તારમાં કું વાડીયા, ગાડર તથા કાસીન્દ્રાનું જતન કરવું. ફૂલ
કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે  પરંતુ જ્યાં 
તથા બીજ આવતા પહે લાં ઉપાડી નાશ કરવો. ચોમાસાની
મજુ રીના ઊંચા દર અને સમયસર   પ્રાપ્ય  ન હોય
શરૂઆતમાં પ્રથમ વરસાદ  બાદ  એટ્રાજીન (૨.૦ કિ/હે )
તેવા સંજોગોમાં સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ પધ્ધતિ 
અથવા મેટ્રીબ્યુઝીન (૧.૦ કિ/હે ) નો છં ટકાવ કરવો. ખુબ
અપનાવવી. આ પધ્ધતિમાં ફે રરોપણી   બાદ  ૨ થી
જ કુ મળા ગાજરઘાસના છોડ ઉપર ૨,૪-ડી કે ગ્લાયફોસેટ
૩ દિવસમાં ગમે તે એક નીંદણનાશક દવા જેવી કે ,
જેવી શોષક પ્રકારની નીંદણનાશક દવાનો છં ટકાવ કરવો,
પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ/હે અથવા ફ્લ્યુક્લોરાલીન
ખુબજ કુ મળા ગાજરઘાસના બે થી ચાર પાનવાળા છોડ
૧.૦ કિ/હે અથવા બ્યુટાક્લોર ૧.૦ કિ/હે અથવા
હોય તો ૧૫ ટકા સાદા મીઠાના દ્રાવણનો છં ટકાવ કરવાથી
ઓક્ઝાડાયેઝોન ૦.૫૦ કિ/હે છં ટકાવ કરવો અને ૪૫
પણ ગાજરઘાસ વધતું અટકાવી શકાય.
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દિવસે એક  હાથ નીંદામણ તથા પાળા ચઢાવવાની નીંદણનાશક દવાના છંટકાવમાં ધ્યાને લે વાની
ભલામણ કરવામાં આવે છે .
બાબતાે ઃ
૬     ચોમાસુ ભીંડા (લીલી શીંગો) ના વધુ ઉત્પાદન  તેમજ
અસરકારક અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ માટે
વાવણી બાદ   ૨૦ તથા ૪૫ દિવસે હાથ નીંદામણ
કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે . પરંતુ જ્યાં મજૂ રીના
ઊંચા દર અને સમયસર પ્રાપ્ય ન હોય તેવા સંજોગોમાં
સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ પધ્ધતિ  અપનાવવી. આ
પધ્ધતિમાં પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ./હે    અથવા
ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૦ કિ/હે  પ્રિઇમરજન્સ  છં ટકાવ
કરવો, તથા વાવણી બાદ  ૪૫ દિવસે એક હાથ
નીંદામણ તથા પાળા ચઢાવવાની ભલામણ કરવામાં
આવે છે .
૭     ડુ ં ગળીના પાકમાં વધુ ઉત્પાદન  તેમજ અસરકારક અને
અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ માટે (ડુ ં ગળીની રોપણીના
એક અથવા બે દિવસ પહે લા   અથવા પછી)
પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ/હે અથવા ઓક્ઝાડાયેઝોન
૦.૫૦ કિ/હે    અથવા ટ્રાયફ્લુરાલીન   ૧.૦૦ કિ/હે
નીંદણનાશક દવાનો છં ટકાવ કરવો અથવા જ્યાં મજૂ ર
સરળ રીતે   ઉપલબ્ધ ન  હોય ત્યાં  ફે રરોપણી બાદ 
૩૦ તથા ૬૦ દિવસે હાથ નીંદામણ કરવા ભલામણ
કરવામાં આવે  છે . જો કે  પિયત સાથે નીંદણ નાશક
દવા આપવાની પધ્ધતિ  સરળ, અસરકારક અને
અર્થક્ષમ જણાયેલ હતી છતાં ખેડૂતોને   આ પધ્ધતિ 
અપનાવવાની ભલામણ કરી શકાય નહી, કારણ
કે , ડુ ં ગળીના પાક પછી લેવામાં આવતા ચોમાસું
બાજરીના પાક પર નીંદણનાશકોના   અવશેષોની
પ્રતિકુ ળ અસર જણાયેલ હતી.

(૧) કોઇપણ દવાનો છં ટકાવ કરતાં પહે લાં ઉપયોગમાં
લેવામાં આવતો પંપ  બરાબર સ્વચ્છ પાણીથી સાફ
કરવો જોઇએ.
(૨)   દવાનું પ્રમાણ ભલામણ મુજબનું રાખવું જરૂરી છે
જેથી નીંદામણનું નિયંત્રણ  સારી રીતે થઇ શકે .
(૩)   નીંદણનાશક દવા જે પાકમાં નીંદણ નિયંત્રણ માટે
ભલામણ કરે લ હોય તે જ દવા છાંટવી જોઇએ.
(૪)   દવા છાંટવાની પધ્ધતિ દરે ક પાકમાં અલગ હોય છે
જેથી ભલામણ કરે લ પધ્ધતિથી દવા છાંટવી.
(૫)   દવા છાંટવા માટે જે સમયની ભલામણ હોય તેજ
સમયે છાંટવી. પ્રી-ઇમરજન્સ નીંદણનાશક દવાઓ   
નીંદામણ   ઉગતા પહે લા જ્યારે  પોસ્ટ-ઇમરજન્સ 
નીંદણનાશક દવાઓ નીંદામણ ઉગ્યા બાદ છાંટવી.
(૬)   દવા છાંટતી વખતે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોવો જરૂરી
છે .
(૭)   નીંદણનાશક દવા છાંટ્યા બાદ ૩૦-૪૫ દિવસ સુધી
આંતરખેડ કરવી નહીં.
(૮)   જમીન ઢે ફાવાળી અને અગાઉના પાકના જડીયાવાળી
હોય તો પરિણામો સંતોષકારક મળતા નથી.
(૯)   દવાનો છં ટકાવ પાછા પગલે કરવો જોઇએ.
(૧૦)  દવાના છં ટકાવ માટે ખાસ પ્રકારની ફ્લેટફે ન અથવા
ફ્લડજેટ નોઝલનો ઉપયોગ કરવો.

(૧૧) નીંદણનાશક દવા સાથે અન્ય  કોઇ દવા ભેળવીને
૮     મધ્ય ગુજરાત ખેત હવામાન વિસ્તારમાં ખરીફ ઋતુમાં
છં ટકાવ કરવો નહીં.
ભીંડાના પાકમાં બિનરાસાયણિક નીંદણ નિયંત્રણ
પધ્ધતિમાં ભીંડાનું   વધુ ઉત્પાદન તેમજ અસરકારક (૧૨) દવાની માત્રા  સામાન્ય  રીતે હલકી રે તાળ પ્રકારની
જમીનમાં ઓછી અને ભારે કાળી જમીનમાં વધારે રહે
અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ કરવા ૨૦ અને ૪૦
છે .
દિવસે આંતરખેડ તથા હાથ નીંદામણ   કરવું.
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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વધારવા છં ટકાવ બાદ  જમીનના ઉપરના સ્તરમાં ભેળવી
દેવામાં આવે છે અને ત્યાર બાદ વાવણી કે રોપણી કરી પિયત
કોઇપણ પાકમાં પાકની   વાવણી સમયે કે
આપવામાં આવે છે . દા.ત. પેન્ડીમીથાલીન,ફલુકલોરાલીન કે
વાવણીબાદ પાકના કે   નીંદણના બીજ ના સ્ફુરણ પહે લા જમીન
ટ્રાઇફલુરાલીન વગેરે     
પર ભેજ હોય ત્યારે  દવા છાંટવાની પધ્ધતિને પ્રી-ઇમરજન્સ 
કહે વામાં આવે છે . દા.ત. એટ્રાઝીન,મેટ્રીબ્યુઝીન,એલાકલોર પોસ્ટ-ઇમરજન્સઃ
કે મેટાકલોર
ખેતરમાં પાક કે નીંદણનો ઉગાવો થયેલ હોય અને
પ્રી પ્લાન્ટઃ

ઉગેલ પાક કે નીંદણો પર દવાનો છં ટકાવ કરવામાં આવે તેને
પોસ્ટ-ઇમરજન્સ કહે વામાં આવે છે . દા.ત. ર, ૪-ડી ઘઉંના
કોઇપણ પાકમાં પાકની વાવણી કે રોપણી પહે લાં
ખેતરમાં, પેરાકવોટ કે ગ્લાયફોસેટ બિનપાક વિસ્તારમાં,
જમીનના ઉપરના સ્તર પર નીંદણનાશક દવાનો છં ટકાવ
કવીઝાલોફોફ ઇથાઇલ કપાસ કે મગફળીના પાકમાં.                         
કરવામાં આવે છે . નીંદણનાશક દવાની અસરકારકતા
વિવિધ નીંદણનાશક દવાની ગણતરી
ક્રમ નીંદણનાશક દવાનું સામાન્ય
નામ

ભલામણ
કરેલ
સક્રિય તત્વ
કિ./હે.
૧ બેન્થીઓકર્બ (૫0 ઇસી)
૧.૦
૨ બ્યુટાક્લોર (૫0 ઇસી)
૧.૦
૩ એનીલોફોસ (30 ઇસી)
૧.૦
૪ એટ્રાજીન(૫0% વે.પા.)
૧.૦
૫ ફલ્યુક્લોરાલીન (૪૫ ઇસી)
૧.૦
૬ પેન્ડીમીથાલીન(30 ઇસી)
૧.૦
૭ આઇસો પ્રોટ્રયુ ોન (૫0% વે.પા.)
૦.૫૦
૮ એલાક્લોર(૫0 ઇસી)
૧.૦
૯ ૨, ૪-ડી (૮0% વે.પા.)
૦.૭૫૦
૧૦ ટ્રાઇફ્લુરાલીન (૪૮ ઇસી)
૦.૫૦
૧૧ ઓક્ઝાડાયેઝોન (૨૫ ઇસી)
૦.૫૦
૧૨ પેરાક્વોટ(૨૪ ઇસી)
૦.૫૦
૧૩ મેટાલાક્લોર (૫0 ઇસી)
૧.૦
૧૪ ક્વીઝાફ્લોપ ઇથાઇલ
૦.૧૦૦
૧૫ ફીનોક્સાપ્રોપ –પી-ઇથાઇલ
૦.૧૦૦
૧૬ ગ્યાલફોસેટ
૩.૦
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જરૂરી દવાનું બજારૂ
બજારૂ
વ્યાપારી નામ
દવાનો જથ્થો
કિ. અથવા
લિ./હે.
સેટર્ન
૨.૦
મેચેટી, તીર, નર્મદા ક્લોર
૨.૦
એરોજીન, એનીલોગાર્ડ
૩.૩૦
એટ્રાટાફ
૨.૦
બાસાલીન
૨.૨૦
સ્ટોમ્પ, ટાટાપેનીડા
૩.૩૦
કનક, ટોલ્કન
૧.૦
લાસો
૨.૦
ફરનોકઝોન (સો. સોલ્ટ)
૦.૯૫૦
ટ્રે ફલાન, ત્રિનેત્ર
૧.૦
રોનસ્ટાર
૨.૦
ગ્રામોકઝોન, યુનિકવોટ
૨.૧૦
ડ્યુયલ
૨.૦
ટર્ગા સુપર
૨.૦
વ્હીપ સુપર
૧.૦
રાઉન્ડ અપ, ગ્લાયસેલ,
૦.૫૦
વીડોફ

બજારૂ દવાનો
જથ્થો મિ.લિ.
અથવા ગ્રામ/
10 લિટર પાણી
૪૦
૪૦
૬૬
૪૦
૪૪
૬૬
૨૦
૪૦
૧૯
૨૦
૪૦
૪૨
૪૦
૪૦
૨૦
૧૫૦

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જીવાતોનો સર્વે અને ઓળખ
• 5|MP V[GPALP58[, • 0MP ALPV[RP58[, • 0F[P 8LPV[DP EZ5F[0F • 0F[P DGLQF 0FEL
D]bI XFSEFÒ ;\XMWG S[g§4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z)_Z5!
U]HZFT ZFHIDF\ AFUFIT BFT] V,UYL
Vl:TtJDF\ VFJTF VF 1F[+[ 36L H 5|UlT YI[, K[P 36F
B[0}TM RL,FRF,] B[TL KM0LG[ AFUFITL 5FSMGL B[TL
SZJF 5|[ZFIF K[P :8[8 CMl8"S<RZ lDXG VG[ G[XG,
CMl8"S<RZ lDXG4 GJL lN<CL £FZF ZFHIDF\ 36F
U|LGCFp; VG[ G[8CFp; µEF SZJFDF\ VFjIF K[P
WLZ[ WLZ[ ZFHIDF\ 5M,LCFp;GL ;\bIF JWTL HFI K[P
;FDFgI ZLT[ B[TL 5FSM S[ H[ ;FDFgI JFTFJZ6DF\
;C[,F.YL pUF0L XSFTF G CMI T[JF 5FSMGL DF\UG[
5CM\RL J/JF DF8[ T[GF[ pK[Z 5M,LCFp;DF\ SZJFDF\
VFJ[ K[P 5M,LCFp;DF\ pUF0JFDF\ VFJTF 5FSMDF\
C}\OF/] VG[ E[HJF/] JFTFJZ6 CMJFG[ ,LW[ T[DF\
ZMUvÒJFTGF 5|`GM 5|DF6DF\ JW] HMJF D/[ K[P

ÒJFT
DM,M

;O[NDFBL
lY|%;

5FS
S[%;LSD4
8FD[8L4
SMALH VG[
SM,LO,FJZ

ZMUvÒJFTGF lGI\+6 DF8[ B[0}TM DM8[vEFU[
H\T]GFXS NJFVMGM H p5IMU SZTF CMI K[P JW] 50TL
H\T]GFXS NJFVMGF p5IMUYL ÒJFTDF\ 5|lTSFZS
XlST 5[NF YFI K[ H[YL NJFVMGF K\8SFJ SZJF KTF\
ÒJFT lGI\+6DF\ VFJTL GYL T[DH H\T]GFXS
NJFVMGF VJX[QFM XFSEFHL p5Z ZCL HTF T[GF
p5IMUYL DG]QIG]\ VFZMuI HMBDFI K[ VG[
pt5FNGGM BR" 56 JW[ K[P VFD OFINM YJFG[ AN,[
VF0STZL ZLT[ G]S;FG YT]\ CMI K[P T[YL U|LGCFp;DF\
XFSEFÒ 5FSMDF\ G]S;FG SZTL ÒJFTMGF V;ZSFZS
lGI\+6 DF8[ HLJFTGL VM/B4 G]S;FGGM 5|SFZ VG[
G]S;FG SZTL VJ:YF DF8[GL DFlCTL HF6JL B}A H
HZ]ZL K[P

VM/B
DZRL
VG[
8FD[8LDF\
5L/F Z\UGL4 SMALH VG[
SM,LO,FJZDF\ ,L,F Z\UGL
5MRF XZLZJF/L CMI K[

G]S;FG
બચ્ચાં  અને પુખ્ત પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન
કરે છે . વધુ ઉપદ્રવ હોય તો શરૂઆતમાં છોડની
વૃધ્ધિ  ઉપર વિપરીત અસર પડે છે . આ ઉપરાંત
આ જીવાત ચીકણા મધ જેવા ગળ્યા પદાર્થનું ઝરણ
કરતી હોવાથી પાન ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થાય
છે જે પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયામાં બાધારૂપ બને છે .  
S[%;LSD SNDF\ GFGL4 ;O[N 5F\BJF/L બચ્ચાં  અને પુખ્ત  બંને પાનની નીચેની સપાટીએ
VG[ 8FD[8L VG[ 5L/F Z\UG]\ pNZ5|N[X રહીને રસ ચૂસે છે જેથી છોડનો વિકાસ રું ધાય છે .
WZFJTL CMI K[
આ જીવાત કોકડવા રોગના વાહક તરીકે કામ કરે છે .
S[%;LSD જીવાત પીળાશ પડતા અથવા બચ્ચાં અને પુખ્ત બંને પાનની નીચેની બાજુ એ રહી
ભૂખરા રંગની હોય છે . તેની બંને મુખાંગો વડે ઘસરકા પાડી પાનમાંથી નીકળતો રસ
પાંખોની ધાર પર નાના વાળ હોય ચૂસીને નુકસાન કરે છે જેને પરિણામે ઉપદ્રવિત પાન
છે . બચ્ચાં પાંખ વગરના અને
કોકડાઈ જાય છે . આવા પાનનું નિરીક્ષણ કરતા હોડી
આછા પીળા રંગના હોય છે .
આકારના જણાય છે .
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ÒJFT
5FGSYLZL

5FS
S[%;LSD

,L,L .I/ S[%;LSD4
8FD[8L4
SMALH VG[
SM,LO,FJZ

CLZFO}N]

SMALH VG[
SM,LO,FJZ

5FG
BFGFZL
.I/

S[%;LSD4
SMALH VG[
SM,LO,FJZ

5FGSMZLI]\
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VM/B
આ પાકમાં નુકસાન કરતી
પાનકથીરી ભીંડા અને રીંગણીની
પાનકથીરી કરતાં જુ દા પ્રકારની
અને ચળકતા પીળાશ પડતા
રંગની હોય છે .
ઇયળ લીલા ભૂખરા રંગની અને
બંને બાજુ એ કાળાશ પડતી
રે ખાવાળી હોય છે . તે શરીર પર
છૂટાછવાયા ટૂં કા સફે દ વાળ ધરાવે
છે . ફૂદાં ઝાંખા પીળાશ પડતા
તપખરીયા રંગના હોય છે . તેની
આગળની પાંખો ઝાંખા બદામી
રંગની અને તેના પર પાછળના
ભાગે એક એક કાળું ટપકું હોય છે .
બદામી કે ભૂખરાં રંગના ફૂદાંની
અગ્ર પાંખોની પાછળની ધારે
મધ્યમાં સફે દ ટપકાં હોય છે , જે ફૂદાં
બેઠા હોય ત્યારે હીરા જેવો આકાર
દેખાય છે તેથી તે ‘હીરાફૂદાં’ તરીકે
ઓળખાય છે . ઇયળો પીળાશ પડતા
લીલા રંગની હોય છે , જેના શરીર
પર છૂટાછવાયા કાળા વાળ હોય છે .
GFGL .I/M SF/FX 50TL
,L,F Z\UGL ;D}CDF\ ZC[ K[P
DM8L .I/M VFKF ANFDL
Z\UGL VG[ XZLZ p5Z SF/FX
50TF\ GFZ\UL Z\UGL ,L8LVM
JF/L CMI K[P

G]S;FG
પાનની નીચેની બાજુ એ રહી પાનમાંથી રસ ચૂસીને
નુકસાન કરે છે . જેના પરિણામે પાન કોકડાઇને ઉંધી
હોડી આકારના થઇ જાય છે . આ જીવાતનો ઉપદ્રવ
વધારે  પડતો હોય તો ઉપદ્રવિત પાન ભૂખરાં થઇ
ખરી પડે છે અને છોડની વૃધ્ધિ અટકી જાય છે .
ઇંડાંમાંથી નીકળેલ નાની ઇયળ કુ મળા પાનને ખાય
છે અને મોટી ઇયળ ફળને નુકસાન કરે છે . જ્યારે
ફળ બેસે ત્યારે કાણું પાડી શરીરનો અડધો ભાગ
ફળની અંદર અને અડધો ભાગ ફળની બહાર રાખી
અંદરનો ગર્ભ  કોરી ખાય છે . એક જ ઇયળ ૨-૮
ફળને નુકસાન કરતી હોવાથી ઇયળ સંખ્યામાં ઓછી
હોવા છતાં વધુ નુકસાન જોવા મળે છે .
ઇયળો શરૂઆતમાં પાનની પેશીઓ અને પછી
પાનમાં છિદ્રો પાડી નુકસાન કરે છે . વધુ ઉપદ્રવમાં
છોડ પર પાનની નસો જ બાકી રહે છે  પરિણામે છોડ
ઝાંખરા જેવા દેખાય છે .  

શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાતની ઇયળો ખેતરમાં
તથા ધરૂવાડીયામાં છોડના કુ મળા પાન ખાય છે .
નાની ઇયળો પાનનો લીલો ભાગ (નીલકણ) ખાઇને
પાનને જાળી જેવા બનાવી દે છે . પાંચમી અને છઠ્ઠી 
અવસ્થામાં ઇયળો ખૂબ જ ખાઉધરી થઇ જાય
છે જેથી ખૂબ જ નુકસાન કરે છે . સામાન્ય  રીતે
ઇયળો રાત્રે નુકસાન કરી દિવસે પાનના સમૂહ તથા
જમીનની તિરાડોમાં સંતાઇ જાય છે .  

J[,FJF/F ઇયળ નાની પીળાશ પડતા નાંરગી ઇયળ પાનના બે પડની વચ્ચે રહીને સર્પાકારે  પાનનો
XFSEFÒ રંગની અને પગવિહોણી હોય છે . લીલો ભાગ કોરી ખાય છે . જેના કારણે પાન સૂકાઇને
VG[ 8FD[8L
ખરી પડે છે . વધુમાં છોડની પ્રકાશસંશ્લેષણની
ક્ષમતા ઘટી જાય છે જેથી છોડનો વિકાસ રું ધાય છે .
કોશેટા પીળાશ પડતા ભૂખરા રંગના હોય છે . પુખ્ત 
કીટક આછા પીળા રંગનુ હોય છે .
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ÒJFT
O/DFBL

5FS
VM/B
J[,FJF/F પુખ્ત (માખી) ઘરમાખીના કદનું,
XFSEFÒ આછા બદામી રંગનું, પીળા
પગવાળુ અને પારદર્શક પાંખો
ઉપર કાળા રંગના ધાબા ધરાવતું
હોય છે .

,F, VG[
SF/F
DZLIF\

J[,FJF/F આ જીવાતના પુખ્ત  ૬ થી ૯
XFSEFÒ મિ.મી. લાંબા, કાળા માથાવાળા,
આગળની પાંખે ચળકતા,  રતાશ
પડતા નારંગી રંગના અને ઘેરા
વાદળી રંગની પાંખોવાળા હોય છે .

J[,F SMZL
BFGFZ
.I/

J[,FJF/F નર કીટક (ઢાલીયું) કાળા રંગનું
XFSEFÒ અને માદા બદામી રંગનુ હોય છે .

µW.

S[%;LSD GFGL4 ;O[N 50TF\ Z\UGL
VG[ 8FD[8L HDLGDF\ ZC[ K[P

G]S;FG
માદા માખી અંડનિક્ષેપકની મદદથી ફળની છાલની
નીચે સફે દ, નળાકાર ઇંડા મૂકે છે . ઇંડા મૂકેલ
કાણાંમાંથી ચીકણો રસ ઝરે છે જે સુકાઇ જતા
બદામી રંગના ગુંદરમાં ફે રવાઇ જાય છે . ઇંડામાંથી
નીકળતા કીડા પગ વગરના, પીળાશ પડતા સફે દ 
રંગના, મોઢા તરફના છે ડે  પાતળા અને પાછળના
છે ડે  જાડા હોય છે . તે ફળનો ગર્ભ  કોરી ખાય છે .
જેને કારણે ફળમાં કોહવારો શરૂ થાય છે અને છે વટે
ઉપદ્રવિત ફળ ખરી પડે છે . કીડો ફળમાંથી બહાર
નીકળી જમીનમાં કોશેટો બનાવે છે . આ જીવાત
ગરમ વાતાવરણમાં વધુ સક્રિય હોય છે .
માદા છોડની આસપાસની ભેજવાળી જમીનમાં
અંડાકાર અને પીળા રંગના ૨૫૦-૩૦૦ જેટલાં
છૂટાછવાયા કે ૮ થી ૧૦ ના સમૂહમાં ઇંડા મૂકે છે .
ઇંડાંમાંથી નીકળતો કીડો સફે દ  રંગનો જયારે  પૂર્ણ 
વિકસિત કીડો પીળાશ પડતો સફે દ  હોય છે . કીડો
જમીનમાં રહી છોડના મૂળ તથા થડને નુકસાન કરે
છે જેથી વેલાની વૃધ્ધિ  નબળી પડે છે . પુખ્ત કીટક
પાનમાં કાણાં પાડી નુકસાન કરે છે . વધુ ઉપદ્રવ હોય
તો બીજપત્ર  અને ફૂલને પણ નુકસાન કરે છે . જો
વેલાની કુ મળી અવસ્થાએ ઉપદ્રવ થાય તો વેલાનો
નાશ થાય છે .    
માદા વેલાની છાલમાં ગાંઠ નજીક ઇંડાં મૂકે છે . ઇંડાં  
સેવાતા તેમાંથી નીકળતો કીડો પીળાશ પડતા સફે દ 
રંગનો અને બદામી રંગના માથાવાળો હોય છે .
માદા કીટક વેલાની આંતરગાંઠમાં ઇંડાં મૂકે છે તે
જગ્યાએથી સફે દ રસ ઝરે છે જે સુકાઇ જતા બદામી
રંગનો ગુંદર જેવો થઇ જાય છે . કીડો વેલાની અંદર
રહી વેલો કોરી ખાય છે તેથી વેલા પર ગાંઠો બંધાઇ
જાય છે અને છે વટે વેલો સુકાઇ જાય છે .
E[HGL B[\R 50[ tIFZ[ .HF 5FD[, KM0GF D}/
£FZF NFB, YFI K[ VG[ Y0G[ BFI K[P H[YL
T\N]Z:T KM0 ;]SFJF ,FU[ K[ VG[ KM0 B[\RTF
;C[,F.YL p50L HFI K[P
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• zkì. çkkçkw¼kE yu[. Ãkxu÷ • zkì. ze. yu{. fkuhkx • zkì. {Lke»k ykh. zk¼e
• «ku. LkiLkuþ çke. Ãkxu÷ • «ku. ðe. ykE. òu»ke
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©eLke f[uhe ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) h61108, h648hh
CF.8[S B[TL 5wWlT V[8,[ S[ U|LG
CFp;DF\ sZl1FT B[TLf S'l+D ZLT[ 5FSG[ VG]S}/
JFTFJZ6 T{IFZ SZL XFSEFÒ VG[ O},MGL B[TL
SZJFDF\ VFJ[ TM B]<,F B[TZGL ;ZBFD6LDF\
U|LGCFp;DF\ V[SD lJ:TFZDF\YL U]6JtTFI]ST
36] JWFZ[ pt5FNG D[/JL JW] VFlY"S GOM
D[/JL XSFI K[P 5Z\T] U|LGCFp;DF\ C}\SF/]
VG[ E[HJF/] JFTFJZ6 CMJFG[ ,LW[ T[DF\
BF; 5|SFZGL ÒJFTM VG[ ZMUMGF 5|`GM JW]
HMJF D/TF CMI K[ VG[ T[GM O[,FJM h05YL
YTM CMI K[P HM T[GF jIJ:YF5G V\U[ 5]ZTL
DFlCTL G CMI TM 5FS lGQO/ HJFGL 5]ZL
XSITFVM ZC[,L K[P W~JFl0IF VG[ Zl1FT B[TLDF\ 5FS
;\Z1F6 V\U[ V+[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[ T[
U|LGCFp;DF\ B[TL SZTF VG[ B[TL SZJF VFIMHG SZTF
B[0}TMG[ B}A H p5IMUL YX[P

sBf XLT Sl8A\WGF XFSEFÒ 5FSM o
A|MSM,L4 5F;",L4 V[:5[Z[U;4 A|];[<;
:5Fp84 RF.GLh SMALH4 ,LS4 YF.D4 ;[,ZL4
A[AL SMG" JU[Z[
sUf O/M o :8=MA[ZL
s3f XMEFGF KM0 o U],FA4
lS|;[gYLDD4
S}\0FGF
KM04
HA["ZF4
Ò%;MOL,LIF4
SFG["XG4 u,[0LIM,;4 0F.OG A[SLIF4 D[ZFg8F4
;LUMlGID4 SM,LI;4 DMg:8[;4 V[Z]S[ZLIF4 5FD
JU[Z[
sRf VF{QFlWI 5FSM o ,L\0L5L5Z4 GFUZJ[,4
J[lG,F JU[Z[
ZF[UvÒJFT D]ST W~JF0LI]\ o

T\N]Z:T W~ pK[ZJFYL 36F ZMUMG[
VFJTF V8SFJL XSFI K[P SM.56 5FSG]\
T\N]Z:T W~ pK[ZJF DF8[ GLR[GL AFATMG[ HM
U|LGCFp;DF\ pUF0LG[ JW] GOM D[/JL XSFI
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM ;O/TF 5}J"S
T[JF 5FSF[ o
T\N]Z:T W~ pK[ZL ;O/ 5FS pt5FNG D[/JL XSFI
sSf XFSEFÒGF 5FSM o CF.lA|0 8FD[8L4 K[P
SFS0L4 8[8L4 R[ZL 8FD[8L4 S[%;LSD4 ,[8I];4
s!f W~JF0LIF DF8[ HDLG ;DT/45F6L EZF.
lXIF/FDF\ EL\0F4 VMO ;LhGDF\ EFÒ5F,FGF
G ZC[ T[JL4 ;FZF lGTFZJF/L 5;\N SZJLP
5FSM H[JF S[ 5F,B4 D[YL4 TF\N/HM4 SMYDLZ4
,L,] ,;64 0]\U/L T[DH VFBF JQF" NZdIFG sZf pGF/FDF\ µ\0L B[0 SZJFYL HDLG
XFSEFHL D[/JJF 8}\SF UF/FGF 5FSM H[JF S[ D}/F4
pY,5FY, YTF\ HDLGDF\ ZC[,F
ZF[USFZSF[4HLJFTF[GF .\0F\4 SF[X[8F JU[Z[GM
AL84 SMALH JU[Z[P
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µ\RF TF5DFG[ GFX YFI K[P

O[ZAN,L SZJLP

s#f ;F[., ;F[,FZF.h[XG DF8[ D[ DF; NZdIFG s*f
HDLGDF\ C/J]\ l5IT VF5L B[0 SZL4
,F\AF qµEF 5F8,[ SIFZF AGFJL4 !__
U[H V[,PV[,P0LP5LP.P %,Fl:8S 5FYZL4
RFZ[ AFH]YL DF8LYL NFAL !5 lNJ;
;]WL HDLG -F\SL ZFBJFYL HDLGGF
s(f
TF5DFGDF\ ACFZGF TF5DFG SZTF
(_ YL !__ ;[g8LU|[0GF[ JWFZF[ YTF HDLGDF\
GF ;}1DHLJF6]\4 O}U4 O}UGF AHF6]\4 S'lD
S[ SL8SF[GF .\0F\ VG[ SF[X[8F T[DH GL\N6GF
AL JU[Z[ GFX 5FD[ K[ VYJF ZFlA\UsSR~\
AF/JFYLf SZJFYL 56 VF ZLT[ ZF[U
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s!)f Y0 SF5L BFGFZ .I/GF lGI\+6
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SZJFYL VF .I/M ZFl+GF ;DI[ 5FSDF\ H\T]GFXS NJFVMGM K\8SFJ SZJFGL H~ZLIFT
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T[GM GFX SZJMP
NJFG]\ IMuI 5|DF64 V[S ;FY[ JW] NJFVM E[UL
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NJF K\8SFJGM ;DI4 K\8SFJ SZGFZGL S]X/TF4
;]SFZFGF ZMUGF 5|`GM JW[ K[P
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Ã÷kÂMxf {®Õ[øk

{®Õ[økLku økwshkíke{kt ykðhý fu ykåAkËLk fnuðk{kt ykðu Au. s{eLk{kt hnu÷ ¼usLke ò¤ðýe fhðwt ½ýwt yøkíÞLkwt
Au. s{eLk{kt ¼usLkku Mktøkún fhðk {kxu ðkðuíkh fhu÷ AkuzLke ykMkÃkkMkLke ¾wÕ÷e s{eLk Ãkh ykðhýLkwt Zktfý fhðkLke ÃkØríkLku
ykðhý fu ykåAkËLk fnuðk{kt ykðu Au.
VkÞËkyku : • s{eLk{kt W»ýíkk{kLk ò¤ðe hk¾ðk. • s{eLk{kt ¼us Mktøkún fhðk {kxu • LkªËk{ýLkku «&™ n÷
fhðk {kxu • s{eLkLkwt Mkkihfhý fhðk {kxu • Ãkkýe yLku ¾kíkhLke çk[ík ÚkkÞ Au.
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S[%;LSD4 SMALH4 :8=MA[ZL4 S}\0FGF :8=[%8M;F.S,LG ! U|FD + SM5Z VMShLS,MZF.0
KM04 ,L\0L 5L5Z
#_ U|FD
SFS0L4 XSSZ8[8L4 T0A}R4 U],- AM0M" lDz6 _P& 8SF VYJF SM5Z VMShLS,MZF.0
FA4 SMALH
_P#@ VYJF D[8F,[1FL, V[Dh[0 _PZ@ ãFJ6
5F6LDF\ E[/JL K\8SFJ SZJMP

økúeLk/þuz LkuxnkWMkLkk VkÞËkyku

 Mkk{kLÞ Éíkw{kt ÷uðkíkku Ãkkf ðkðýe Mk{Þ fhíkk
ðnu÷ku yÚkðk {kuzku ÷E þfkÞ.
 Mkkhe økwýð¥kkðk¤w ðÄw WíÃkkËLk {¤íkw nkuðkÚke
Ÿ[k çkòh¼kð {¤e þfu.
 hkuøk-SðkíkLkwt «{ký ½xu Au.
 ÄYWAuh ykuAk Mk{Þøkk¤k{kt ÚkkÞ Au.
 xÃkf yÚkðk Vwðkhk rÃkÞík ÃkØrík yÃkLkkðe
þkf¼kS suðk Ãkkfku Wøkkze þfkÞ.
 Ãkkýe íku{s VrxoøkuþLkÚke ¾kíkhLkku fkÞoûk{
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WÃkÞkuøk fhe þfkÞ Au.
VkuøkhLkku WÃkÞkuøk fhe íkkÃk{kLk{kt ykÆíkk{kt
VuhVkh fhe þfkÞ Au.
Ãkkf WíÃkkËLk{kt çku Úke ºký økýku ðÄkhku ÚkkÞ Au.
þkf¼kS íku{s Vq÷Ãkkfku{kt yk ÃkØrík MkkLkwf¤
q Au.
Mkwþku¼Lk Vq÷AkuzLke LkMkohe{kt þYykíkLke
yðMÚkkyu Vkuøkh îkhk ÃkkýeLkku Atxfkð fhe
íkkÃk{kLkLke MkkÚku rÃkÞíkLke sYheÞkík Ãký Mktíkku»ke
þfkÞ.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ફૂલપાકોમાં સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ
• zku. yu. yu[. çkkhz • zku. yuLk.çke. Ãkxu÷
çkkøkkÞík fku÷us, yk.f].Þw., ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) 264076
ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલોની ખેતીમાં ખાસ કરીને ઊંચી
બે થી ત્રણ ઈંચની ડાળી સાથે કાપી, બાળીને નાશ
આવક આપતા કટફલાવસૅ જેવા કે ઈંગ્લીશ ગુલાબ,
કરવો.
કાર્નેશન, જર્બેરા, ગ્લેડીઆલસ, શેવંતી, ટયુબરોઝ વગેરેની  આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જણાતા જ વાનસ્પતિક
વિવિધ જાતો ઊગાડી શકાય છે . આવા ફૂલ છોડના પાકમાં
જતં ુનાશક દવા જેવી કે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ. લિ.
વિવિધ પરિબળોથી ફૂલોના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર
અથવા લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ ( ૫%
અસર થતી હોય છે . તેમાં જૈવિક પરિબળોથી થતુ નુકશાન
અર્કૅ) અથવા લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ મિ. લિ.
મુખ્ય ગણાવી શકાય. જૈવિક પરિબળોમાં રોગ, જીવાત અને
(૧% ઈસી) થી ૪૦ મિ. લિ. (૦.૧૫ % ઈસી) ૧૦ લિટર
કૃ મિ મુખ્ય જૈવિક પરિબળો ગણાય છે . આ ત્રણેય પરિબળો
પાણીમાં ભેળવી છં ટકાવ કરવો.
પૈકી જીવાતનો ઉપદ્રવ થતા ફૂલના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા 
પર સીધી અસર થતી હોય છે . આવા ફૂલછોડના પાકોમાં  પ્રોફે નોફોસ ૫૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ., ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી
૨૦ મિ.લિ., ડાયફે ન્થીયુરોન ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ,
જોવા મળતી જીવાતો અને તેને નિવારવાના ઊપાયો અત્રે 
ફિપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ., મિથાઈલ-ઓવર્ણાવવામાં આવેલ છે .          
ડીમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ., ડાયમેથોએટ ૩૦ ઈસી
૧ થ્રિપ્સ:
૧૦ મિ. લિ. પૈકી કોઈ પણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં
ગુલાબમાં ત્રણ જાતની જુ દી જુ દી થ્રિપ્સથી
ભેળવી છં ટકાવ કરવો. બીજા  છં ટકાવની જરૂરીયાત
નુકશાન થાય છે . પુખ્ત કીટક કદમાં નાનું, એકાદ મિ. મી.
ઊભી થાય તો દવા બદલવી.
લાંબુ, સાંકડી પાંખોવાળું અને પાંખોની ધાર રૂવાંટી જોવા ૨ ભીંગડાવાળી જીવાત (સ્કે લ):
મળે છે . બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટકો પાન, કળી અને ફૂલની
બચ્ચાં અને માદા કીટક મીણના પાતળા ભીંગડા
પાંખડીઓ ઉપર મુખાંગો દ્વારા ધસરકા કરીને રસ ચૂસીને
નુકશાન કરે છે . વધુ ઉપદ્રવ હોય તો પાન અને કળી ઉપર જેવા આવરણથી ઢંકાયેલા હોય છે . બચ્ચાં અને માદા કુ મળા
ઉઝરડા પડવાને લીધે બદામી ધાબા જોવા મળે છે . ઉપદ્રવિત થડ ઉપર સ્થાયી થઈને સતત રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે . વધુ
કળી બરાબર ખીલતી નથી અને ફૂલોની ગુણવત્તા પર માઠી ઉપદ્રવ હોય ત્યારે છોડનું આખુ થડ અસંખ્ય ભીંગડાઓથી
અસર પડે છે . ગુલછડી, ગુલાબ તેમજ અન્ય ફૂલછોડમાં આ છવાઈ જાય છે . છોડનો વિકાસ રૂંધાઈ જતા પાન સુકાવા
લાગે છે . સાયકસ, લક્ષ્મીવેલ તેમજ ડાયફનબેકીઆ જેવા
જીવાતથી વધુ નુકશાન જોવા મળે છે .
ફૂલછોડમાં ભીંગડાવાળી જીવાત વધુ ઉપદ્રવ કરે છે .
નિયંત્રણ:
નિયંત્રણ:
 દિવેલી કે લીમડીનો ખોળનો ઉપયોગ કરવો.
 જીવાતનો ઉપદ્રવ ચોક્કસ જગ્યાએ અમુક છોડ ઉપર
 પાણીની ખેંચ વર્તાવા દેવી નહીં.
જોવા મળતો હોવાથી સતત મોજણી કરી ઉપદ્રવિત
 વધુ ઉપદ્રવ વખતે ખીલ્યા વગરની કળીઓના છોડની
છોડ ઉપર જ દવા છાંટવી.
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 વધુ ઉપદ્રવથી સુકાઈ ગયેલી ડાળીઓ કે છોડ કાપી અને ઉદરપ્રદેશ પર બે સાંકડી - બુઠી નળી જેવી રચના
બાળીને નાશ કરવા.
ધરાવે છે . આ જીવાત નાના સમૂહ સ્વરૂપે રહી છોડના કુ મળા
 લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ ( ૫% ભાગો જેવા કે ડૂં ખ, કળી, ફૂલ તેમજ પાન પર સ્થાયી થઈ
અર્કૅ) અથવા વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો રસ ચૂસે છે . આ જીવાત પણ ગળ્યા પદાર્થનું ઝરણ કરે છે .
પાવડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી ઉપદ્રવિત જેનાથી કાળી ફૂગ વિકસે છે અને પ્રકાશસંંશ્લેષણ ક્રિયા
અવરોધાય છે .
ભાગ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છં ટકાવ કરવો.

 મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ડબલ્યુએસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા નિયંત્રણ:
કાર્બારીલ ૫૦% વે.પા ૨૦ ગ્રામની સાથે સાબુનો  મોલોના કુ દરતી દુશ્મનો ડાળીયા, (લેડીબર્ડ  બીટલ),
પાઉડર ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી થડ
ક્રાયસોપા (લીલી પોપટી) કે સીરફીડ ફલાયની વસ્તી 
અને ડાળીઓ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છં ટકાવ કરવો.
પૂરતા પ્રમાણમાં જોવા મળે તો દવાના છં ટકાવ ટાળવા.
૩ સફે દમાખી:
 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીબોળીની મીંજનો
ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્કૅ) અથવા વર્ટીસીલીયમ
પુખ્ત કીટક કદમાં એકાદ મિલિમીટર જેટલા લાંબા
લેકાની નામની ફગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર
અને કાળી પાંખોવાળા હોય છે . સફે દ  રંગના ચપટા બચ્ચાં 
પાણીમાં ભેળવી છં ટકાવ કરવો.
પાનની નીચેની સપાટી પર સમૂહમાં રહી સતત ચૂસીને
નુકસાન કરે છે . પરિણામે પાન પર સફે દ  નાના ટપકાં કે  ઉપદ્રવ વધારે જણાય તો જ મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈસી
ધાબા જોવા મળે છે . પાન ઝાંખા અને બરડ થઈ જાય છે .
૧૦ મિ. લિ. અથવા ડાયમેથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ.
આ જીવાતના શરીરમાંથી મધ જેવા ગળ્યા પદાથૅનું ઝરણ
લિ. અથવા ઈમિડાકલોપ્રિડ ૧૭.૮ એસએલ ૪ મિ.લિ.
થતુ હોવાથી તેની ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થતાં પાન
અથવા થાયમેથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ અથવા
અને થડ કાળા પડી જાય છે જેથી છોડની પ્રકાશસંશ્લેષણ
ફલોનિકામાઈડ ૫૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર
ક્રિયા અવરોધાય છે . જેના પરિણામ સ્વરૂપે છોડની વૃધ્ધિ,
પાણીમાં ભેળવી છં ટકાવ કરવા.
ઉત્પાદન અને ફૂલોની ગુણવત્તા પર માઠી અસર પડે છે .
૫ ચિકટો (મીલીબગ):
નિયંત્રણ:
જાસુદ, ગુલાબ, ક્રોટોન, લેન્ટેના અને એકે લીફા
 આ જીવાતનો ઉપદ્રવ પણ ચોક્કસ જગ્યાએ અમુક જેવા ફૂલછોડમાં ઉપદ્રવ જોવા મળે છે . બચ્ચાં  અને
છોડ પરથી શરૂ થતો હોવાથી મોજણી કરી ઉપદ્રવિત માદા આછા ગુલાબી રંગના અને મીણના સફે દ  ભૂકકાના
છોડને માવજત આપવી.
આવરણથી ઢંકાયેલા હોય છે . તે છોડની કુ મળી ડૂં ખ ઉપર
 ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ. લિ. અથવા એસીફે ટ ૭૫ કે  પાનની નીચેની સપાટી રહી તેમાંથી સતત રસ ચૂસીને
ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી નુકસાન કરે છે . આ જીવાત પણ ચીકણા પદાર્થનું ઝરણ કરે
૪ ગ્રામ અથવા ફલોનિકામાઈડ ૫૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ છે . વધુ ઉપદ્રવમાં ઉપદ્રવિત છોડ આ જીવાતથી સફે દ દેખાય
પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી પાનની નીચેની બાજુ છે .
બરાબર ભીંજાય તે રીતે છં ટકાવ કરવો.
૪ મોલો:

નિયંત્રણ:

 વધુ ઉપદ્રવવાળી ડાળીઓ કાપી નાશ કરવો. જો આખો
છોડ આ જીવાતથી ઉપદ્રવિત થઈ ગયો હોય તો તેને
મોલો એ ઘણી જાતના ફૂલછોડને નુકસાન કરતી
ઉપાડી લઈ જમીનમાં દાટી કે બાળી નાંખવો.
જીવાત છે . તેના બચ્ચાં ખૂબ જ નાના, પોચા શરીરવાળા
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 પાક પુરો થયે પાકનાં અવશેષો ભેગા કરી નાશ કરવા.

૭ લીલી ઈયળ:

 જો ખેતરમાં અગાઉના વર્ષે ઉપદ્રવ થયેલો હોય તો તે
લીલી ઈયળ ગુલાબમાં નુકસાન કરતી એક
ખેતરમાં કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર પ્રતિ  અગત્યની જીવાત છે . આ ઈયળો લીલાશથી કાળાશ પડતી
હે કટરે  પિયત સાથે આપવું.
ભૂખરા રંગની હોય છે . શરીર પર બંને બાજુ એ આછા
 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો પીળાશ પડતો રંગનો પટ્ટો જોવા મળે છે . ઈંડામાંથી નીકળેલ
ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્કૅ) અથવા લીમડા આધારીત ઈયળ શરૂઆતમાં કુ મળા પાન ખાઈને નુકસાનવાળી કળીઓ
તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧%) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫%) ખીલતી નથી. ફૂલોની ગુણવત્તા ઉપર પણ માઠી અસર થતાં
અથવા વર્ટિસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ તેના સારા ભાવ મળતા નથી.
ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી સાંજના સમયે છં ટકાવ નિયંત્રણ:
કરવો.
 ઉપદ્રવની જાણકારી માટે લીલી ઈયળના ફે રોમોન ટ્રેપ 
 ઉપદ્રવ વધતો જણાય ત્યારે પ્રોફે નોફોસ ૫૦ ઈસી
વીધા દીઠ ૨ ની સંખ્યામાં ગોઠવવા અને તેની લ્યુર દર
૧૦ મિ. લિ. અથવા કાર્બારીલ ૫૦ ડબલ્યુપી અથવા
૩૦ દિવસે બદલવી.
૪૦ ગ્રામ અથવા ટ્રાઈઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ. લિ.  અવારનવાર આંતરખેડ કે ગોડ કરવાથી જમીનમાં
અથવા બુપ્રોફે જીન ૨૫ એસસી ૨૦ મિ. લિ. અથવા
રહે લા કોશેટા ખુલ્લા  થઈ સૂર્યપ્રકાશથી કે  પરભક્ષીઓ
મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ડબલ્યુએસસી ૧૦ મિ. લિ. ૧૦
દ્વારા નાશ પામે છે .
લિટર પાણીમાં ભેળવી થડ અને ડાળી બરાબર ભીંજાય
તે રીતે છં ટકાવ કરવો. આ દ્રાવણમાં કપડા ધોવાનો  જયાં શકય હોય ત્યાં  મોટી ઈયળોનો હાથથી વીણી
નાશ કરવો.
પાઉડર ઉમેરવાથી અસરકારકતા વધારી શકાય.
 આ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની
૬ પાનકથીરી:
લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા
પાનકથીરી આઠ પગવાળી કીટકો કરતાં જુ દી પડે
લીમડાનું તેલ ૩૦ મિ.લિ. અથવા બુવેરીયા બેસીયાના
છે . બચ્ચાં અને પુખ્ત કુ મળા પાન અને અન્ય વૃદ્ધિ પામતાં
નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ અથવા બેસિલસ
ભાગોમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે . ગ્રીનહાઉસમાં
થુરીન્જીન્સીસ નામના બેકટે રીયાનો પાઉડર ૧૦ ગ્રામ
ઉગાડાતા છોડ પર જો કાળજી ન લેવામાં આવે તો લાલ
૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છોડ બરાબર ભીંજાય તે રીતે
કથીરીનો ઉપદ્રવ વિસ્ફોટક સ્વરૂપે જોવા મળે છે , જે કયારે ક
છં ટકાવ કરવો.
રાસાયણિક દવાના ઉપયોગથી પણ કાબૂમાં લેવો મુશ્કેલ
 ઉપદ્રવની તીવ્રતા વધારે હોય તો મોનોક્રોટોફોસ ૩૬
બને છે .
ડબલ્યુએસસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા કલોરપાયરીફોસ
નિયંત્રણ:
૨૦ ઈસી ૨૫ મિ. લિ. અથવા ડે લ્ટામેથ્રીન ૨.૮ ઈસી
ડાયફે ન્થુરોન ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ અથવા ઈથીઓન
૧૦ મિ. લિ. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૨૫ ઈસી ૪ મિ.
૫૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફોર્મોથીયોન ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.
લિ. અથવા પ્રોફે નોફોસ ૫૦ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા
લિ. અથવા ફે નપાયરોક્ષીમેટ ૫ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા
ઈન્ડોકઝાકાર્બ  ૧૫ ઈસી એસસી ૫ મિ. લિ. અથવા
કલોરફે નપાયર ૧૦ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા ફે નાઝાકવીન
ફલુબેન્ડીયામાઈડ ૪૮ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા
૧૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈસી ૫ મિ.લિ.
કલોરાન્દ્રા નિલીપ્રોત ૨૦ એસસી ૩ મિ. લિ. ૧૦ લિટર
૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છં ટકાવ કરવો.
પાણીમાં મિશ્ર કરી છં ટકાવ કરવો.      
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• rþðkLke ykh. Ãkxu÷ • zkp. ze.yu{. fkuhkx
Mkn MktþkuÄLk rLkÞk{f©eLke f[uhe, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË 388110
VkuLk : (02692) 261057
Mkk{kLÞ heíku økúeLknkWMk{kt Wøkkzíkk
Ãkkfku{kt nqtVk¤w yLku ¼usðk¤w ðkíkkðhý nkuðkLku
÷eÄu íku{kt hkuøk-SðkíkLkk «&™ku òuðk {¤íkk nkuÞ
Au. rLkfkMk÷ûke f]r»k WíÃkkËLk {kxu hkuøk-SðkíkLkk
rLkÞtºký {kxu stíkwLkkþf ËðkykuLkku WÃkÞkuøk fhðku
ÞkuøÞ LkÚke. íku s «{kýu MkSð ¾uíkeLku yr¼øk{
yÃkLkkðíkk ¾uzqíkku {kxu stíkwLkkþf ËðkykuLkku WÃkÞkuøk
rLk»kuÄ økýkÞ Au. íku {kxu rçkLk-hkMkkÞrýf ÃkæÄríkLkku
Mknkhku ÷uðk{kt ykðu Au. rçkLk-hkMkkÞrýf ÃkæÄrík{kt
sirðf rLkÞtºký yuf yøkíÞLke ÃkæÄrík økýkÞ Au fu
su{kt Ãkkf{kt LkwfMkkLk fhíke Sðkíkku yLku Ãkkf{kt hkuøk
WíÃkÒk fhíkk hkuøkfkhfkuLkk rLkÞtºký {kxu íkuLkk fwËhíke
Ëw~{Lkku Lkku WÃkÞkuøk fhe íkuLkwt «{ký ½xkzðkLkk «ÞíLkku
fhðk{kt ykðu Au.
økúeLknkWMk{kt Wøkkzðk{kt ykðíkk swËk
swËk Ãkkfku{kt rðrðÄ [qrMkÞk «fkhLke Sðkíkku
({ku÷ku, íkíkzeÞkt, rÚkúÃMk, MkVuË{k¾e, r[fxku yLku
¼ªøkzkðk¤e Sðkík) AkuzLkk fw{¤k ¼køkku{ktÚke
hMk [qMke LkwfMkkLk fhu Au. yk SðkíkkuLkk çkå[kt yLku
Ãkwg yu{ çkÒku yðMÚkk Ãkh fkufMkeLku÷ez çkex÷,
¢kÞMkkuÃkk yLku rMkhrVz {k¾e suðk Ãkh¼ûke fexfku
LkkUÄkÞu÷ Au. ytøkuúS{kt fkufMkeLku÷ez fu ÷uzeçkzo
çkex÷ íkhefu yku¤¾kíkk Ãkh¼ûke fexfLkku Ëu¾kð
fXku¤Lke Ëk¤ suðku nkuðkÚke Mkk{kLÞ heíku ¾uzqíkku íkuLku
‘Ëkr¤Þk’ íkhefu yku¤¾u Au. htøkçkuhtøke Ëkr¤ÞkLke
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½ýe òríkyku ykÃkýk rðMíkkh{kt òuðk {¤u Au. yk
Ãkh¼ûke fexfLke EÞ¤ yLku Ãkwg yu{ çkÒku yðMÚkk
[qrMkÞk «fkhLke Sðkíkku ¾kMk fheLku {ku÷kuLkwt ¼ûký
fhe íkuLke ðMíke{kt ½xkzku fhu Au. yk Ãkh¼ûke fexfLku
«Þkuøkþk¤k {kuxk ÃkkÞk Ãkh ykŠÚkf heíku Ãkhðzu íku heíku
WAuhðkLke íkktrºkfíkk nsw MkwÄe rðfMkkðu÷ Lk nkuðkÚke
íkuLkwt ÔÞkÃkkhe Äkuhýu WíÃkkËLk þõÞ çkLÞw LkÚke Ãkhtíkw
fwËhík{kt íkuLke ðMíkeLkwt Mkthûký ÚkkÞ yLku ðMíke{kt
ðÄkhku ÚkkÞ íkuðk «ÞíLk fhðk rníkkðn Au.
‘¢kÞMkkuÃkk’ yu çkesw yøkíÞLkwt ‘{ku÷ku¼ûke’
fexf Au. íkuLke Ãkkt¾kuLkku htøk ÷e÷kþ Ãkzíkku ÃkkuÃkxe
nkuðkÚke ¾uzqíkku íkuLku ‘÷e÷e ÃkkuÃkxe’ íkhefu yku¤¾u Au.
yk Ãkh¼ûke fexfLke EÞ¤ {ku÷ku QÃkhktík yLÞ Ãkku[k
þhehðk¤e Sðkíkku, VqtËk íkÚkk ÃkíktrøkÞkLkk #zkt íkÚkk
LkkLke EÞ¤kuLkwt ¼ûký fhu Au. ¢kÞMkkuÃkkLke EÞ¤kuLku
«Þkuøkþk¤k{kt [ku¾kLkk VqtËkLkk #zkt Ãkh WAuhe þfkÞ
Au íkuÚke ÔÞkÃkkhe Äkuhýu ¢kÞMkkuÃkkLkwt WíÃkkËLk þõÞ
çkLku÷ Au. yk Ãkh¼ûkeLke EÞ¤kuLku {ku÷kuÚke WÃkÿrðík
Akuz Ãkh Akuzíkk fwËhíke heíku s Þs{kLk fexfLke
ðMíke{kt ½xkzku ÚkkÞ Au. rMkhrVz {k¾eLke EÞ¤ Ãký
Úkkuzk-økýk ytþu {ku÷kuLkwt ¼ûký fhe sirðf rLkÞtºký{kt
¼køk ÷u Au. økúeLknkWMk{kt Wøkkzðk{kt ykðíkk Ãkkfku{kt
sirðf rLkÞtºký MktçktÄe ¾kMk fkuE ¼÷k{ýku ÚkE LkÚke
Ãkhtíkw ykðk Ãkkfku{kt òu {ku÷ku yLku çkeS [qrMkÞkt
«fkhLke SðkíkkuLkku WÃkÿð òuðk {¤u íkku ÷uzeçkzo

çkex÷ (Ëkr¤Þk) yLku ¢kÞMkkuÃkk (÷e÷e ÃkkuÃkxe) Lku
yLÞ søÞkyuÚke yufºk fhe økúeLknkWMk{kt Akuzðk{kt
ykðu íkku sirðf rLkÞtºkýLkku ÷k¼ {¤u Au. yk «{kýu
Akuzu÷k Ãkh¼ûke fexfkuLkwt MÚk¤ktíkh økúeLknkWMkLke
ytËh s {ÞkorËík Úkíkw nkuðkÚke íkuLkku Mkkhku ÷k¼ {u¤ðe
þfkÞ Au.
‘xÙkEfkuøkúk{k’ Lkk{Lke Mkqû{ fËLke ¼{heyku
¾uíkeÃkkfku{kt VqËkt yLku ÃkíktrøkÞk {qfu÷k #zkt{kt
ÃkhSðefhý fhe íkuLke ðMíke{kt ½xkzku fhu Au. yk
ÃkhSðe ¼{heykuLku «Þkuøkþk¤k{kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh
WAuhe þfkÞ Au. íkuLkwt ÔÞkÃkkhe Äkuhýu WíÃkkËLk Ãký
ÚkkÞ Au. çkòh{kt íku ‘xÙkEfkufkzo’ YÃku {¤u Au. òu fu
nk÷{kt økúeLknkWMk{kt Wøkkzu÷k Ãkkfku Ãkh xÙkEfkuøkúk{k
¼{he Akuzðk ytøku fkuE MktþkuÄ™ ykÄkheík ¼÷k{ý
ÚkÞu÷ LkÚke Ãkhtíkw Ãkkfku{kt VqËkt yLku ÃkíktrøkÞkLkk #zkt
òuðk {¤u íÞkhu xÙkEfkuøkúk{k ¼{heyku (1.5 Úke
2.0 ÷k¾/nu) AkuzðkÚke SðkíkkuLkwt #zkt yðMÚkk{kt s
rLkÞtºký Úkíkw nkuÞ Au.
Sðkýw (çkìfxuheÞk), Vqøk yLku rð»kkýw
(ðkÞhMk) {kE¢kuçkkÞ÷ fexLkkþf Ëðkyku çkòh{kt
WÃk÷çÄ ÚkkÞ Au. ykðe Ëðkyku çkòh{kt swËk
swËk ÔÞkÃkkhe Lkk{u {¤u Au. íkuLkku WÃkÞkuøk fhðkÚke
SðkíkkuLkwt sirðf heíku rLkÞtºký fhe þfkÞ Au. Sðkýw
ykÄkheík fexLkkþf Ëðkyku{kt ¾kMk fheLku çkurMk÷Mk
ÚkwheLSLMkeMk su xqf{kt ‘çkexe’ íkhefu yk¤¾kÞ Au
íkuLkku WÃkÞkuøk EÞ¤ku {kxu fhðk{kt ykðu Au. VqËktÃkíktrøkÞkLke EÞ¤ku LkkLke nkuÞ íÞkhu íkuLkku Atxfkð
(1.0 Úke 1.5 rf÷ku/nu) fhðkÚke EÞ¤ku fkçkq{kt
hnu Au. çkeðuheÞk çkuÍeÞkLkk, ðrxorMkr÷Þ{ ÷ufkLke

yLku {uxkheÍeÞ{ yuLkeMkkuÃ÷e Lkk{Lke Vqøk ykÄkheík
sirðf fexLkkþf Ëðkyku Ãkku[k þhehðk¤e SðkíkkuLkk
rLkÞºký {kxu (30-40 økúk{ / 10 r÷. Ãkkýe)
ÚkkÞ Au. ¾kMk fheLku ðkíkkðhý{kt Ãkwhíkk «{ký{kt
¼us nkuÞ íÞkhu íkuLkku WÃkÞkuøk fhðkÚke VkÞËku ÚkkÞ
Au. ÷e÷e EÞ¤ yLku ÷~fhe EÞ¤Lkk rLkÞtºký {kxu
¾kMk «fkhLkk yuLkÃkeðe (LÞwf÷eyh Ãkku÷enuzÙkuMkeMk
ðkÞhMk) rðfMkkðu÷ Au. SðkíkLke EÞ¤ku LkkLke nkuÞ
íÞkhu yuLkðeÃkeLkku Atxfkð fhðkÚke EÞ¤ku{kt hkuøk
÷køkw Ãkzu Au yLku Äeh Äehu íkuLke ðMíke{kt ½xkzku òuðk
{¤u Au.
Ãkkf{kt hkuøkkuLkku sirðf rLkÞtºký{kt ¾kMk
fheLku xÙkEfkuz{ko, ~Þqzku{kuLkkMk yLku ÃkuMke÷ku{kÞMkeMk
«òríkLkk sirðf rLkÞtºkfkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au.
xÙkEfkuz{ko Lkk{Lke VqøkLke swËe swËe òríkyku
(xÙkEfkuz{ko ðehze, xÙkEfkuz{ko nhSyuLk{ yLku
xÙkEfkuz{ko ÷kuLSçkúufx{) yøkíÞLke økýkÞ Au. yk
sirðf rLkÞtºký VqøkLkwt ÔÞkÃkkhe Äkuhýu WíÃkkËLk Ãký
ÚkkÞ Au. íkuLkku WÃkÞkuøk çkessLÞ yLku s{eLksLÞ
hkuøkkuLkku sirðf rLkÞtºký {kxu ÚkkÞ Au. xÙkEfkuz{ko
ykÄkheík çkLkkðxLku çkes {kðsík íkhefu, AkrýÞk
¾kíkh, «uMk{z, ðr{ofBÃkkuMx, ¾ku¤ fu yLÞ MkurLÿÞ
¾kíkhku MkkÚku ¼u¤ðeLku s{eLk{kt ykÃkðk{kt ykðu
Au. xÙkEfkuz{ko VqøkLkku Wøkkðku Úkíkk íku LkwfMkkLkfkhf
Vqøk Ãkh ÃkhSðefhý fhe íkuLke ð]rØ yLku rðfkMk{kt
½xkzku fhu Au. MÞqzku{kuLkkMk ^÷wykuhkuMkLMk Lkk{Lkk
Sðkýw ykÄkheík sirðf çkLkkðxLkku WÃkÞkuøk ¾kMk
fheLku ^ÞwÍuheÞ{ yLku hkEÍkuõxkurLkÞk Lkk{Lke
VqøkÚke Úkíkkt s{eLksLÞ hkuøkLkk rLkÞtºký {kxu ÚkkÞ
Au. íkuLku çkes {kðsík íkhefu (4-5 økúk{/rf÷ku
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çkes), s{eLk{kt ykÃkeLku (2.5 rf÷ku/nu) fu Ãkkf
Ãkh Atxfkð fheLku (250 r{. r÷./nu) ðkÃkhe þfkÞ
Au. íku Ãkkf{kt hkuøk WíÃkÒk fhLkkh Vqøk yLku SðkýwLkk
yðhkuÄf fu «ríkMÃkÄofLkwt fk{ fhu Au. s{eLk{kt
ykÃkðkÚke íku çkesLke ykswçkksw rðfkMk Ãkk{e íkuLku
hkuøkfkhf Mkk{u hûký ÃkwY Ãkkzu Au yux÷w s Lkrn
Ãkhtíkw yk Sðkýwyku{ktÚke ykufÍeLMk, Sçkúu÷eLk yLku
MkkÞxkurfLMk suðk ÃkËkÚkkuoLkku †kð çknkh Íhu Au su
rçkÞkhýLkk MVwhý{kt yLku AkuzLke ð]rØ{kt {ËË fhu
Au. {kðsík ykÃku÷ Akuz íktËwhMík yLku Mkþõík çkLku
Au íkuÚke íku{kt ¾kMk fkuE hkuøkLkwt yk¢{ý òuðk {¤íkwt
LkÚke.
økúeLknkWMk{kt Wøkkzðk{kt ykðíkk fux÷kf
Ãkkfku{kt swËk swËk f]r{ (rLk{uxkuz) Úke Úkíkk hkuøk òuðk
{¤u Au íku Ãkife øktXðk f]r{ ({u÷kuEzkuSLk MÃke.)
yøkíÞLkk økýðk{kt ykðu Au. yk f]r{Lkk sirðf

rLkÞtºký {kxu ÃkuMke÷ku{kÞMkeMk ÷e÷kMkeLkMk Lkk{Lke
sirðf f]r{Lkkþf Vqøk (çkkÞkuLke{uxeMkkEz) Lkku WÃkÞkuøk
ÚkkÞ Au. yk sirðf f]r{Lkkþf VqøkLku «Þkuøkþk¤k{kt
¾kMk «fkhLkk {kæÞ{ Ãkh WAuhe þfkÞ Au íkuÚke
ÔÞkÃkkhe Äkuhýu íkuLkwt WíÃkkËLk þõÞ çkLÞw Au. çkòh{kt
íku swËk swËk ÔÞkÃkkhe Lkk{u (Þkufoh, ÃkuMke÷ku{kÞfe÷,
çkkÞkurLk{ux, þkuf rLk{uxe, rLkÞtºký ðøkuhu) {¤u Au.
ykðe sirðf çkLkkðxLkku Mktfr÷ík hkuøk
ÔÞðMÚkkÃkLkLkk yuf ½xf íkhefu WÃkÞkuøk ÚkE þfu
Au. ÃkkWzh MðYÃku {¤íke ykðe çkLkkðxLku ¼÷k{ý
{wsçk s{eLk{kt ¼u¤ðeLku ykÃkíkk f]r{Lke ðMíke
½xu Au. AuÕ÷k ynuðk÷ yLkwMkkh Ãkku[kurLkÞk
f÷u{kEzkuMÃkkuheÞk Lkk{Lke çkeS yuf VqøkLkku Ãký
f]r{Lkk sirðf rLkÞtºký {kxu WÃkÞkuøk Úkíkku nkuðkLkwt
sýkÞu÷ Au. ¼rð»Þ{kt íkuLkwt ÔÞkÃkkhe Äkuhýu WíÃkkËLk
ÚkðkLke yLku çkòh{kt íkuLke rðrðÄ çkLkkðxku ÃkwhuÃkwhe
þõÞíkk Au.

ðŠ{fBÃkkuMx ytøku {krníke yLku {køkoËþoLk ykÃkíke MktMÚkkyku

• «kuVuMkh yLku ðzk©e yuøkúkuLkku{e rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË
rs. ykýtË VkuLk : 0h69h-h25703
• íkk÷e{ ÔÞðMÚkkÃkf©e, f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, økwshkík rðãkÃkeX Mkt[kr÷ík {w. Ãkku. hktÄuò, íkk.S. økktÄeLkøkh
VkuLk : 079-h397Ãkhh3
• Äh{Ãkwh WíÚkkLk ðkrnLke (Ä]ðk), çkkÞV, ð]tËkðLk Mktfw÷, {w. ÷kAfze, Ãkku. øktøkÃkwh, íkk. ðktMkËk,
S. LkðMkkhe
• fux÷ çkúe®zøk Vk{o, ¼khíkeÞ yuøkúku ELzMxÙeÞ÷ VkWLzuþLk, ÃkuxÙku÷ ÃktÃkLke ÃkkA¤, {fhÃkwhk, ðzkuËhk.
• çkkøkkÞík LkMkohe, økwshkík Mxux VŠx÷kEÍMko yuLz fur{fÕMk r÷. Ãkku.yku. VŠx÷kEÍhLkøkh S.ðzkuËhk.
• økwshkík Lk{oËkðu÷e VŠx÷kEÍMko fw. r÷. Ãkku.yku. Lk{oËkLkøkh, rs. ¼Y[-39h01Ãk
• f]»kf¼khíke fku.ykuÃkhurxð r÷., Ãkku.yku. f]¼fkuLkøkh, Mkwhík-394Ãk1Ãk
• ¾kËe økúk{kuãkuøk çkkuzo, sqLkk ðkzs çkMk MxuLz ÃkkMku, y{ËkðkË.
• yuLkkzou VkWLzuþLk, LÞw yußÞwfuþLk nkEMfq÷ ÃkkMku, ¾uz-íkMkeÞk hkuz, {nkðehLkøkh [kh hMíkk,
®n{íkLkøkh S. MkkçkhfktXk
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økúeLknkWMk{kt hkuøk rLkÞtºký ÔÞðMÚkk
• zkp. rð¢{®Mkn Ãke. økkurn÷ • zkp. ykh.yuLk. ÃkkLzu
ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk, çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷Þ
ykýtË f]r»k ÞwrLkŠMkxe, ykýtË 388 110
{ku. (0h69h) 262435
Vq÷ku íku{s ÷e÷k þkf¼kSLke ¾uíke fhðk
{kxu økúeLknkWMk ÃkØrík yuf yãíkLk ði¿kkrLkf ¾uíke
yr¼øk{ Au fu su{kt «kf]ríkf nðk{kLk/ðkíkkðhýLke
søÞkyu f]rºk{ nðk{kLk / ðkíkkðhý Q¼w fhe
çkkhu{kMk Vq÷kuLkwt MkkitËÞo {kýe þfeyu Aeyu íku{s
íkkò ÷e÷k þkf¼kSLkku WÃkÞkuøk fhe íktËwhMík SðLk
rðíkkðe þfeyu Aeyu. fux÷kf Vq÷Akuz fu þkf¼kS{kt
fwËhíke ðkíkkðhý{kt hkuÃkk WAuh fhe/ÄY WAuh fhe
íkuLku økúeLknkWMk{kt VuhhkuÃkýe fhe ¾uíke fhðk{kt ykðu
Au yÚkðk økúeLknkWMk{kt s çkes{ktÚke ÄY WAuhe
økúeLknkWMk{kt s VuhhkuÃkýe fhe rðrðÄ Vq÷ku fu ÷e÷k
þkf¼kS Wøkkzðk{kt ykðu Au.

hkuøk çkes íku{s s{eLk{kt hnu÷ hkuøkfkhf suðkfu
Vqøk, Sðkýwt, f]r{, rð»kkýw fu {kÞfkuÃ÷kÍ{k suðk
sirðf Ãkrhçk¤kuLku fkhýu hkuøk Úkíkkt òuðk {¤u Au.
‘Ãkkýe Ãknu÷kt Ãkk¤ çkktÄðe’ fnuðíkLku ykÄkhu hkuÃkk/
Akuz{kt hkuøk Ëk¾÷ Úkíkkt Ãknu÷kt s LkMkohe yðMÚkkyu
yxfkðe Ëuðku òuEyu. yk {kxuLke rðrðÄ ÃkØríkyku
yºku Ëþkoðu÷ Au :
(1)

Akuz{kt hkuøk yux÷u AkuzLke ËunÄkŠ{f r¢Þk{kt
fu AkuzLkk MðYÃk{kt Úkíkk yMkk{kLÞ VuhVkh yÚkðk
íkku Akuz/Þs{kLk Mkqû{Sðkýwt íkÚkk MkkLkwfq¤ nðk{kLk (2)
yu ºkýu ðå[uLke «ríkr¢Þk fu suLku ÷eÄu Akuz/Ãkkf fu
íkuLkk rðrðÄ ¼køkkuLku yMkh/LkwfþkLk fhu Au. íkuLkk
WíÃkkËLk{kt LkwfMkkLk/½xkzku ÚkkÞ Au íkuLku hkuøk fnuðk{kt
ykðu Au. hkuÃkk{kt LkkLkÃkýÚke fw{¤e yðMÚkkyu hkuøk
½h fhe òÞ íkku ÃkkÞ{k÷e Lkkuíkhu Au. ÃkkÞ{k÷eÚke
çk[ðk {kxu LkMkohe/økúeLknkWMk fûkkyu Akuz{kt ykðíkk
rðrðÄ hkuøkkuLku yxfkððk {kxuLkk Ãkøk÷kt rð»ku yk
÷u¾{kt {krníke Ëþkoðu÷ Au.
(3)
Mkk{kLÞ heíku LkMkohet yðMÚkk{kt Akuz{kt Úkíkk

hkuøk{wõík, íktËwhMík, ¾kºkeçkØ rçkÞkhýLke
ÃkMktËøke : hkuÃkkLkk WAuh{kt sÞkt çkesLkku
WÃkÞkuøk Úkíkku nkuE íÞkt hkuøk{wõík, ¼ushrník,
Mkg, ¼hkðËkh íku{s ¾kºkeðk¤e WíÃkkËLk
ftÃkLkeLkk þwØ íku{s hkuøk«ríkfkhf þÂõík
Ähkðíkk rçkÞkhýLkku s WÃkÞkuøk fhðkLkku
ykøkún hk¾ku.
çkesLke Mkwfðýe íkÚkk Mktøkún : su íku hkuÃkk/
Vq÷AkuzLkk çkesLku ¼usMkrník Mktøkún fhðkÚke
çkes WÃkh Mkqû{Sðkýwt/VqøkLke nkshe hnu
Au su ð]rØ Ãkk{e çkesLku çkøkkzu Au fu çkesLke
MVqhýþÂõík ½xkzu Au {kxu ykðk çkesLku
ÃkkýeÚke çkhkçkh MkkV fhe Mkwfðe, ¼ushrník
søÞk{kt Mktøkún fhe hkuÃkk WAuh {kxu WÃkÞkuøk
fhðku òuEyu.
çkesLku VqøkLkkþf ËðkLke {kðsík :
çkes yuu íktËwhMík Akuz WíÃkkËLk fhðkLkwt
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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{w¤¼qík ytøk Au. hkuøkfkhf çkesLke
çkkÌk MkÃkkxe fu çkesLke ytËh / çkesLkk
¼]ý{kt hneLku yuf søÞkyuÚke çkeS søÞkyu
fu yuf Éíkw{ktÚke çkeS Éíkw{kt hkuøk Vu÷kðu
Au. ykÚke çkesLku hkuÃkíkkt Ãknu÷kt fkçkuoLzurÍ{ (6)
yÚkðk ÚkkÞh{ fu fuÃxkLk yÚkðk {uxk÷uûke÷
ËðkLkku 0.3 xfk yux÷u fu 1 rf÷ku rçkÞkhý
ËeX 3 økúk{ Ëðk «{kýu Mkkhe heíku (çkesLku
Úkkuzk ¼ªsðeLku) ËðkLkku Ãkx ykÃkðku. y{wf
rçkÞkhýLkk çkkÌk Ãkz ¾qçk s Mk¾ík nkuðkLku
fkhýu çkesLku ykøk÷e hkºku Ãkkýe{kt Ãk÷k¤e
hk¾e ðkÃkhðk{kt ykðíkk nkuÞ Au. ykðk
rfMMkk{kt WÃkhkuõík VqøkLkkþf Ëðkyku 1 Úke
h økúk{ «rík r÷xh Ãkkýe{kt ÿkðý çkLkkðe
çkesLku ÿkðý{kt h0 r{rLkx hk¾eLku ðkððkLkk
WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÚke çkesLkku Wøkkðku/MVqhý
ÚkðkÚke ðeMkuf rËðMkLkkt hkuÃk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe
fkuE hkuøk ykððkLke þõÞíkk hnuíke LkÚke.
(4)

(5)

s{eLk{kt hne çkesLku MVqhý Mk{Þu fu MVqhý
çkkË {q¤{kt hkuøk fhu Au íkuÚke ÄY {]íÞw Ãkk{u
Au suLkk rLkÞtºký {kxu MkkuE÷ Mkku÷uhkEÍuþLk
íku{s hk®çkøk fhðwt.
LkMkohe{kt hkuÃkkLke {kðsík : LkMkohe{kt
Ã÷kÂMxf çkuøk{kt hkuÃkkLkku ÔÞðÂMÚkík
Wøkkðku/ð]rØ ÚkÞk çkkË fkunðkhku fu
ÄY{]íÞw hkuøkLke þõÞíkk ¾qçk s hnu÷e Au.
ykðk Mk{Þu ÄY h0 Úke hÃk rËðMkLkwt ÚkkÞ íÞkhu
ÄY yufkyuf ÃkkýeLke ¾U[ nkuÞ íku{ ÷t½kÞ Au
yÚkðk Úkz{ktÚke ÄY Z¤e Ãkzu Au yLku {]íÞw
Ãkk{u Au. ykðk ÄYLku íkÃkkMkíkk s{eLk MkkÚkuLkku
ÚkzLkku ¼køk Ãkku[ku Ãkze Mkze síkku nkuÞ Au.
fÞkhuf yk ¼køk huMkkðk¤ku sýkÞ Au yÚkðk
íkku {q¤Lkku ¼køk fkunðkE òÞ Au. ÄYLkk {q¤
fk¤k fu ¼q¾hk htøkLkk sýkÞ Au. ½ýe ð¾ík
Ã÷kÂMxfLke çkuøk{kt Ãk0 Úke 60 rËðMk ÚkÞk
çkkË hkuÃkk çk¤e Ãký òÞ Au fu MkwfkE òÞ
Au fu Úkz ÃkkMkuÚke Akuz Mkze sðkÚke MkwfkE Lku
{he Ãký òÞ Au. yk yuf «fkhLkku AkuzLkku
fkunðkhkLkku hkuøk Au. 		

çkesLkwt Ãkrhûký : fkuEÃký çkes ðkðíkk
Ãknu÷k ÷uçkkuhuxhe{kt çkesLkk MVqhý /WøkkðkLkk
xfk íku{s çkes WÃkh hnu÷ VqøkLke [fkMkýe
fhðe òuEyu suÚke òu çkes ðkððk ÞkuøÞ rLkÞtºký :
		
Lk nkuÞ íkku íkuLkku rLkfk÷ fhe ¾[o, {nuLkík,
yMkhøkúMík hkuÃkkLku {q¤ Mkrník WÃkkze
s{eLk íku{s Mk{ÞLku çk[kðe þfkÞ Au.
hkuøkfkhf Vqøk fu SðkýwLke nkshe Au fu Lkne íkuLke
LkMkohe{kt/økúeLknkWMk{kt hkuÃkkLkku WAuh : ÷uçkkuhuxhe{kt íkÃkkMk fhkððe suÚke fheLku ÞkuøÞ
LkMkohe{kt / økúeLknkWMk{kt ÄYWAuh fhðk {kxu {kðsík ykÃke þfkÞ.
Mkkhk rLkíkkhðk¤e, Mknus Ÿ[ký, Zku¤kððk¤e  hkuÃkk{kt MkwfkhkLkku hkuøk nkuÞ íkku fkçkuoLzkrÍ{
s{eLkLke ÃkMktËøke fhðe, s{eLksLÞ Vqøk suðe
Ãk økúk{ Ëðk 10 r÷xh Ãkkýe{kt ykuøkk¤e ÚkzLke/
fu, rÃkrÚkÞ{, VkÞxkuÃÚkkuhk, Mfu÷uhkurþÞ{,
{q¤Lke ykMkÃkkMk xwðk (zÙu®L[øk) ykÃkðk.
VÞwÍuheÞ{, íku{s hkÞÍkufxkurLkÞk suðe Vqøk
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(f) rð»kkýwsLÞ hkuøk rLkÞtºký : rð»kkýwsLÞ
hkuøk {ku÷ku {þe, MkVuË {k¾eÚke Vu÷kíkk nkuE ykðe
SðkíkLkk rLkÞtºký {kxu þku»kf «fkhLke stíkwLkkþf
ËðkykuLkku WÃkÞkuøk fhðku suÚke rð»kkýwLkku hkurøkü
 ¾wÕ÷e s{eLk{kt ÄYðkzeÞw íkiÞkh fÞwo nkuÞ íkku Akuz WÃkhÚke íktËwhMík Akuz WÃkh Úkíkku Vu÷kðku yxfkðe
WÃkhkufík Ëðk Íkhk{kt ¼he ÄYðkzeÞk{kt zÙu®L[øk þfkÞ su{fu : zkÞ{eÚkkuyux (hkuøkh), ze{u¢kuLk,
{uxkMkeMxkuûk, VkuMVk{ezkuLk (Efkxkuûk) ðøkuhuLkwt
fhðwt.
0.03%Lkwt ÿkðý yux÷u fu 10 r{.r÷. Ëðk 10 r÷xh
 hkuÃk LkMkohe/ÄYðkrzÞk{ktÚke s{eLk{kt Vuhðíke Ãkkýe{kt r{©ý fhe Atxfkð fhðku.
ð¾íku fkçkuoLzkÍe{ h0 økúk{ «rík h0 r÷xh
Ãkkýe{kt ykuøkk¤e yk ÿkðý{kt hkuÃkkLkk {q¤ (¾) f]r{ rLkÞtºký : Mkk{kLÞ heíku LkMkoheLkk
10 r{rLkx MkwÄe zqçkkze hk¾e/{kðsík ykÃke hkuÃkk{kt f]r{Lke yMkh Ãký òuðk {¤u Au. íkuLkk
yMkhfkhf rLkÞtºký {kxu Akuz ËeX h Úke 3 økúk{
Ãkku÷eÚke÷eLk çkuøk{kt VuhhkuÃkýe fhðe.
^ÞwhkzkLk ËkýkËkh Ëðk fkuÚk¤e{kt WAhu÷ hkuÃk{kt fu
 yufLke yuf søÞkyu Ëh ð»kuo ÄY WAuhðwt Lkne fqtzkLkk hkuÃk{kt ykÃkðe íku{s MkurLÿÞ ¾kíkhkuLke ÃkqŠík
fkhý fu yu s s{eLk{kt Ëh ð»kuo yuf s søÞk{kt {kxu ÷ªçkku¤e, fhts, yuhtzk fu {økV¤eLkk ¾ku¤,
ÄY WAuhðkÚke hkuøkfkhf VqøkLkk yðþu»kku / ÃkkuÕxÙe {uLÞkuh ({h½k-çkíkfkLkwt ¾kíkh) 3 xLk / nufxh
ELkkuõÞw÷{Lkku s{eLk{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au suÚke ÄY sYrhÞkík «{kýu ¼u¤ðe AkuzLku ykÃkðkÚke f]r{Úke
{]íÞw hkuøkLke xfkðkhe ðÄu Au yÚkðk su rðMíkkhLke Úkíkk hkuøk yxfkðe þfkÞ Au.
s{eLk{kt Akuz {]íÞw Ãkk{íkk nkuÞ íku rðMíkkhLke
(8) ¾kºkeçktÄ íktËwhMík hkuÃkkLke ÃkMktËøke :
s{eLkLkku ÄYWAuh{kt WÃkÞukøk Lk fhðku.
MktþkuÄLkLku ykÄkhu çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷
(7) økúeLknkWMk{kt VuhhkuÃkýe çkkË Akuz{kt ykðíkk
rðrðÄ òíkku /f÷{kuLkk WAuhðk¤e ¾kºkeçkØ
hkuøkLke {kðsík : Ã÷kÂMxf fkuÚk¤e{ktÚke
LkMkoheyku suðe fu çkkøkkÞík rð¼køk, çkt.y.
s{eLk{kt ÞkuøÞ ytíkhu AkuzLke VuhhkuÃkýe çkkË
f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,
Akuz Ãkwg Úkíkk MkwÄe{kt ½ýk çkÄk «fkhLkk hkuøk
ykýtË, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,
òuðk {¤u Au. ykðk hkuøkLke ÷uçkkuhuxhe{kt
LkðMkkhe, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,
ÞkuøÞ [fkMkýe çkkË Lke[u «{kýuLke ËðkykuLkku
sqLkkøkZ íkÚkk Ëktíkeðkzk MkhËkh f]r»kLkøkh
Akuz WÃkh Mk{ÞMkh Mk«{ký{kt, Mkkhe heíku,
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh íkÚkk yLÞ
Mk{økú Akuz Lknðhkðíkk nkuE íku heíku sYrhÞkík
¾uzqík Mkt[kr÷ík LkMkoheyku{ktÚke íkiÞkh hkuÃkk /
«{kýu Atxfkð fhðkÚke hkuøkkuLku ykøk¤ ðÄíkk
f÷{kuLke ÃkMktËøke fhðe.
yxfkðe þfkÞ Au.
 fkunðkhkLkku hkuøk sýkÞ íkku {uxk÷urûk÷ yu{.Íuz
0.h xfk (hezku{e÷ yu{.Íuz h0 økúk{ Ëðk, 10
r÷xh Ãkkýe «{kýu)Lkwt îkðý çkLkkðe s{eLk{kt
Úkz Vhíku xwðk ykÃkðk.
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rðrðÄ hkuøkLkk rLkÞtºký {kxu ËðkLke {kðsík
y.Lkt.

hkuøkLkwt Lkk{

ËðkLkwt Lkk{ íkÚkk «{ký

1

¼qfe Akhku

h

VqøkÚke Úkíkk ÃkkLkLkk xÃkfkt  ({uLfkuÍuçk 0.h%), ELzkuVe÷ yu{.4Ãk,
/ xTðeøk ç÷kEx / ÷eV
hÃk økúk{ Ëðk 10 r÷xh Ãkkýe
ç÷kEx
 f÷kuhkuÚku÷kuLke÷ 0.h% (fð[ h0 økúk{ / 10
r÷xh Ãkkýe)

rðrðÄ Vqøk {kxu {kðsíkLkku
«fkh

 rzLkkufuÃk 48 E.Mke. 10 r{.r÷. /10r÷xh yuheMkeVe MÃkeMkeMkÚke Úkíkk ¼qfe
Ãkkýe
AkhkLkk yxfkð {kxu 1Ãk rËðMkLkk
 ðuxuçk÷ MkÕVh 80% ðu.Ãkk. hÃk økúk{
yktíkhu çku Úke ºký Atxfkð fhðk
/10r÷xh
 fkçkuoLzkrÍ{ Ãk økúk{/ 10 r÷xh Ãkkýe
ykuÕxhLkuheÞk íkÚkk fhðw÷uheÞk
VqøkÚke Úkíkk ÃkkLkLkkt xÃkfk {kxu 1Ãk
rËðMkLkk yktíkhu çku Úke ºký Atxfkð
fhðk.

 fkçkuoLzkrÍ{ 0.0hÃk% (çkkrðMxeLk Ãk økúk{ / MkhfkuMÃkkuhk, fku÷kuxkuxÙkÞf{ VqøkÚke
10 r÷xh Ãkkýe)
Úkíkk ÃkkLkLkk xÃkfkt {kxu Atxfkð
fhðku
3

SðkýwÚke Úkíkk ÃkkLkk
xÃkfkt

 MxÙuÃxkuMkkÞf÷eLk
Vqøk íkÚkk yLÞ SðkýwtÚke Úkíkk
 MxÙkuÃxku{kÞMkeLk MkÕVux 1 økúk{/10 r÷xh ÃkkLkLkk xÃkfkt {kxu Atxfkð fhðku.
Ãkkýe + íkktçkkÞwõík Ëðk 0.h% «{kýu ÿkðý
çkLkkðe.

4

ÚkzLkku Ãkku[ku Mkzku fu
fkunðkhku

 çkkuzkour{©ý 1% ({kuhÚkwÚkw 1Ãk00 økúk{
+ f¤e[qLkku 1Ãk00 økúk{ + 100 r÷xh
ÃkkýeLkwt ÿkðý çkLkkðe ÍkzLkk Úkz LkSf
s{eLk{kt ykÃkðwt íku{s çkkuzkouÃkuMx Úkz WÃkh
Mkzkðk¤k ¼køk{kt ÷økkððe ({kuhÚkwÚkw 1
rf÷ku + f¤e [qLkku 1 rf÷ku + Ãkkýe 1
r÷xh)

Ãk

AkuzLkku Mkwfkhku

 MkurLÿÞ ¾kíkhLkku ðÄw WÃkÞkuøk fhðku.
VÞwÍuheÞ{ MÃkeMkeMkLkk rLkÞtºký
 ÃkkfLke VuhçkË÷e fhðe.
{kxu çkesLku ËðkLke {kðsík íkÚkk
 hkuÃkíkk Ãknu÷k sirðf rLkÞtºkfku (xÙkÞfkuz{ko) zuÙ®L[øk fhðwt.
s{eLk{kt ykÃkðk íku{s çkesLku {kðsík
ykÃkðe.
 Mkez®÷øk yðMÚkk{kt çkkrðMxeLk 10 økúk{
«rík 10 r÷xh Ãkkýe{kt ykuøkk¤e Akuz Vhíku
zÙu®L[øk fhðwt.
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{u¢kuVku{eLkk, hkEÍkufxkurLkÞk,
rÃkrÚkÞ{ fu VkÞxkuÃÚkkuhk VqøkLkk
rLkÞtºký {kxu ËðkLkwt zÙu®L[øk íku{s
hkurøkü íkÚkk Úkkuzk íktËwhMík ¼køk
WÃkh ÃkuMx [kuÃkzðe / ÷økkððe.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ અાધારિત શાકભાજી પાકાેમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ
• 0MP V[GP V[DP UMC[, • 0MP VFZP S[P 5F8L, • 0F[P VFZP V[GP 5Fg0[
JG:5lT ZMUXF:+ lJEFU4 A\PVPS'lQF DCFlJWF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z$#5

U|LGCFp;DF\ B[TL 5FSMDF\ C}\OF/]\ VG[
E[HJF/] JFTFJZ6 CMJFG[ ,LW[ T[DF\ ZMUGF 5|`GM
JW] HMJF D/TF CMI K[P ;\Z1F6FtDS B[TLDF\
pUF0JFDF\ VFJTF 5FSMDF\ ZMUMGM lJSF; h05YL
YTM CMJFYL T[GF lGI\+6 DF8[GF V;ZSFZS 5U,F
,[JF H~ZL K[P
U|LGCFp;DF\ ZMU lGI\+6 V\U[ VUtIGF
D]wNFVMo
s!f U|LGCFp; :JrK ZFBJ]\ o U|LGCFp;GL
lNJF,M4 B]6F4 Z[SX s3M0Ff4 YF\E,F JU[Z[
VJFZvGJFZ RMbBF SZTF ZC[JF 4 H[YL
ÒJFTM4 ZMUSFZS O]U4 ÒJF6] sA[S8[lZIFfGM GFX YFI K[P JQF"DF\ V[S JBT BF; SZLG[
pGF/FDF\ U|LGCFp;DF\ p5IMUDF\ ,[JFGF
;FWGM q VMHFZM JU[Z[ ACFZ SF-L ;DU|
U|LGCFp; jIJl:YT ;FO SZJ]\P U|LGCFp;GL
ACFZGM !_ YL Z_ O}8 H[8,M lJ:TFZ GL\N6
S[ VgI JG:5lT ZlCT ZFBJMP
sZf ZMUD]ST KM0GM p5IMU o U|LGCFp;DF\
JFJJFGF YTF\ 5FSGF KM0 ZMUD]ST K[ S[ GCL\
T[GL BFTZL SZL 5KL H JFJ[TZ SZJ]\P GlCTZ
T[GM O[,FJM h05YL YX[P
s#f U|LG CFp;DF\ J5ZFTL J:T] q ZMUD]ST
SZJLo S]\0F DF8[GL DF8L TYF AULRF DF8[ J5ZFTF
;FWGM q J:T]VM H\T]D]ST s:8lZ,F.hf
SZJFP ;FWGM DF8[ l08H"g8 5Fp0ZG]\ N=FJ6
VG[ DF8L DF8[ ;M., :8ZL,F.h[XG 5wWlT
V5GFJJLP

s$f N{lGS lGZL1F6 o ZMUGF X~VFTGF
lRgCMG]\ NZZMH AFZLS lGZL1F6 SZM4 H[JF
lRgCM HMJF D/[ S[ T]Z\T H T[G[ V8SFJJFGF
p5FIM ,[JF4 H[YL ZMUG[ pUTF 0FDL XSFIP
U|LGCFp; VFWFlZT D]bI XFSEFÒ 5FSMDF\
;\Sl,T ZMU lGI\+6 o
s!f W~GM SCMJFZM o
,1F6M o
ZMU 5LlYID O}UGL H]NL H]NL
5|HFlTVMYL YFI K[[P ZL\U6L4 DZRL4 8FD[8L4
0]\U/L4 SMALH S[ O,FJZGF W~JF0LIFDF\ ALH
pUTL JBT[ VG[ puIF 5KL V[D A[ VJ:YFDF\
VF ZMU HF[JF D/[ K[P ALH pUTF 5C[,F H
SMCJF. HFI K[ VYJF TM puIF 5KL KM0 5L/FX
50TF HF[JF D/[ K[P Y0GF HDLG 5F;[GF EFU 5Z
ANFDL4 5F6L5MRF 0F3 N[BFI K[ ZMUGL DF+F
JWTF KM0GL 5[XLVM SMCJF.G[ KM0 RLD/F.
HFI K[P
lGI\+6 o

W~JF0LI]\ ;5F84 UFNL SIFZFDF\ T{IFZ SZJ]\P

ALHG[ JFJTF 5C[,F D[8F,[1FL, V[DPh[0P S[
YFIZD S[ S[%8FG H[JL NJFGM ! lS,M ALH
NL9 # U|FD 5|DF6[ DFJHT VF5JLP
 ZMUGL TLJ|TF JW[ TM _P& 8SFG]\ AM0M"lDz6
s&__ U|FD DMZY]Y] TYF &__ U|FD S/LR}GM
TYF !__ l,8Z 5F6LDF\f VYJF ZL0MDL,
V[DPh[0P !5 U|FD 5|lT !__ l,8Z 5F6LDF\
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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VMUF/L NZ RMP DL8Z[ # l,8Z 5|DF6[
hFZFYL HDLGDF\ VF5J]P
 pGF/F NZdIFG !5 lNJ; DF8[ Z5 DF.S|F[G
V[,PV[,P0LP5LP.P 5FZNX"S %,Fl:8SYL
;M., ;M,ZF.h[XG SZJFYL DCNV\X[
W~GM SCMJFZM lGI\+6DF\ VFJX[P
sZf E}SL KFZM o
,1F6M o
DZRLGF 5FG p5Z WM/F Z\UGL KFZL HF[JF
D/[ VG[ 5|SFX;\`,[QF6GL lS|IFDF\ VJZMW pt5gG
YJFYL 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[P
lGI\+6 o
 ZMU HF[JF D/[ S[ J[8[A, ;<OZ _PZ@ 5|DF6[
sZ_ U|FDq!_ l,8Z 5F6LDF\f VMUF/L K\8SFJ
SZJM VG[ H~Z ,FU[ TM OZLYL !_ lNJ; AFN
ALHM K\8SFJ SZJF[P
 C[ShFSMGFhM, 5 .P;LP4 5 lDPl,P VYJF
0LGMS[5 sS[<Y[.Gf !_ lDP,LP 5{SLGL SM.56
NJF !_ l,8Z 5F6LDF\ VMFUF/LG[ !_ YL !Z
lNJ;GF V\TZ[ A[ YL +6 K\8SFJ SZJFP
s#f T/KFZMo
,1F6M o
SFS0L JU"GF 5FSDF\ 5FGGL GLR[GL ;5F8L
p5Z ZFBM0L Z\UGL O}UGL J'l£ N[BFI K[ VG[
AZFAZ T[GL lJ~wW 5FGGL p5ZGL ;5F8LGM EFU
5L/M 50[ K[P ZMUGL lTJ|TF JWTF\ 5FG p5Z SyYF.
Z\UGF WFAF 50L 5FG ;]SF. HFI K[P
lGI\+6 o
 pGF/FDF\ B[0 SZL HDLG T5JF N[JLP
 T\N]Z:Tq5|DFl6T ALH JFJJ]\P
 5FS 5]ZM YI[ 5FSGF ZMlUQ8 VJX[QFMG[ B[TZDF\
YL N}Z SZL GFX SZJMP
 ZMUGL X~VFT YTF TFAF\I]ST O}UGFXS NJF
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SM5Z VMShLS,MZF.0 _PZ @ GF\ A[ YL +6
K\8SFJ !Z YL !5 lNJ;GF UF/[ SZJFYL ZMU
38F0L XSFI K[P
s$f SF,J|6 VYJF 5lZ5SJ O/GM ;0M o
,1F6M o
DZRLGF 5FSDF\ ZMUGL X~VFTDF\ GFGL
0F/LVM VYJF V[SFN DM8L 0F/L ;]SFJF ,FU[ K[
P WLD[ WLD[ VFBM KM0 ;]SF. HFI K[ VG[ DZRF\
A[;TF GYLP O/ p5Z ZMUGF lRgCM HIFZ[ DZRF
,F, YJF DF\0[ tIFZ[ HF[JF D/[ K[P VF ZF[U ALHHgI
K[P
lGI\+6o
 ZMUGM O[,FJM D]bItJ[ ALH wJFZF YTM
CMJFYL 5|lTlS,M DZRLGF ALH NL9 ZP5 YL #
U|FD YFIZD VYJF S[%8FG NJFGM 58 VF5LG[
W~ pK[ZJ]\P
 DZRL JFjIF AFN Z DlCGF 5KLYL _PZ@
D[gSMh[A sZ* U|FDq!_ ,L8Z 5F6LDF\fNJFGF
!5 lNJ;GF\ V\TZ[ +6 K\8SFJ SZJMP
s5f UÎLIF 5FG q ,3]56" q GFGF 5FG o
,1F6M o
ZL\U6LDF 5FG GFGF VG[ JWFZ[ ;\bIFDF\
5[NF YFI K[ KM0 J\wI AG[ K[P VF ZF[U T0T0LIF\
DFZOT O[,FI K[P
lGI\+6o
 ZM56L 5KL !5 lNJ;[ ! lSPU|FP ;PTtJqC[
5|DF6[ SFAM"OI]ZFGv#Ò KM0GL OZT[ VF5J]\P
 ZMlUQ8 KM0G[ p5F0LG[ GFX SZJMP
 VF ZF[U T0T0LIF\YL O[,FTF[ CF[JFYL ZM56L
AFN $_ YL $5 lNJ;[ 0FIDLYMV[8 VYJF
OM:OFDL0MG NJFGM E,FD6 D]HA K\8SFJ
SZJMP

s&f VFUMTZM ;]SFZM o
,1F6M o
8FD[8LGF 5FSDF\ VF ZMU 5FSGL X~VFTGL
VJ:YFDF\ HMJF D/[ K[P X~VFTDF\ 5FG p5Z
GFGF DM8F SNGF UM/ VYJF VlGIlDT VFSFZGF
ANFDLYL SF/FX 50TF Z\UGF 85SF\ HMJF D/[ K[P
S[8,F\S 85SF\ E[UF Y. DM8F 0FW YFI K[ VG[ 5FG
;]SF.G[ BZL 50[ K[P ZMUG]\ TLJ| VFS|D6 CMI TM
S[8,LS JFZ O/ p5Z SF/F ANFDL A[;[,F 0FW 50[
K[P Y0 VG[ 5FG p5Z 56 VFJF 0FW 50[ K[P K[J8[
VFJF KM0 ;]SF. HFI K[P
lGI\+6 o
 B[TZDF\ ZMU H6FI[ D[gSMh[A _PZ 8SF
VYJF S,MZMY[,MGL, _PZ 8SF VYJF SM5Z
VMS;LS,MZF.0 _PZ 8SF 5|DF6[ !_ YL !Z
lNJ;GF UF/[ RFZ K\8SFJ SZJFP
 ZMUD]ST lJ:TFZG]\ BF+LJF/] lAIFZ6 W~
GFBJF DF8[ 5;\N SZJ]P
 ALHG[ YFIZD *5 8SF V[;0L O]UGFXS NJF
# YL $ U|FD 5|lT lS,M 5|DF6[ ALH DFJHT
VF5JLP
 B[TZDF\ ZMU N[BFI S[ TZT H D[gSMh[A *5
8SF J[P5FP VYJF 5|M5LG[A *_ 8SF J[P5FP
Z_ U|FD NJF !_ l,8Z 5F6LDF\ VMUF/L
H~Z D]HAGF !5 YL Z_ lNJ;GF V\TZ[ # YL
$ K\8SFJ SZJFP SDM;DL JZ;FN CMI tIFZ[
VJxI K\8SFJ SZJMP
s*fÒJF6]\YL YTF\ 85SF\ o
,1F6M o
5FG p5Z X~VFTDF\ GFGF JT]"/FSFZ
VYJF SM.56 HFTGF VFSFZ lJGFGF 85SF\
HF[JF D/[ K[P VF 85SFGM Z\U WLD[ WLD[ AN,FI K[
VG[ K[J8[ SF/F Z\UGF 85SF YI[, HF[JF D/[ K[P
V;\bI 85SFVM E[UF YTF K[J8[ 5FG ;]SFI K[P

36L JBT GFGL 0F/LVM KM0GF Y0 VG[ ,L,F
DZRF p5Z 56 VF ZMU HF[JF D/[ K[ VG[ K[J8[
ZMUU|:T EFUM ;]SF. HFI K[ ZMUGM O[,FJM
D]bItJ[ ALH DFZOT[ YFI K[ P
lGI\+6o
 ZMUGL X~VFT H6FI[YL Z U|FD :8[=%8M;F.S,LG
+ !_ U|FD SM5Z VMS;LS,MZF.0 sa<I]SM5Z4
OFI8M,FG lJU[Z[ DF\YL UD[ T[ V[S NJFf Z_
l,8Z 5F6LDF\ VMUF/LG[ Z_ YL Z5 lNJ;GF\
V\TZ[ K\8SFJ SZJMP
s(f 5FG TYF 0F/LGM ;}SFZM VG[ O/
GM SCMJFZM
,1F6M o
5FG p5Z GFGF UM/FSFZ 85SF\ YFI
K[P H[ DM8F Y. ANFDL Z\UGF VlGIlDT SF/L
lSGFZLJF/F YFI K[P VFJF 85SF 56"N\0 VG[ Y0
p5Z YTF ZMUI]ST 5FS ;]SF. HFI K[P O/ p5Z
W}l/IF Z\UGF 0FW N[BFI K[P H[DF\ ;0M X~ YFI K[P
lGI\+6 o
 ALHG[ S[%8FG S[ YFIZD H[JL O]UGFXS NJF
# YL $ U|FD 5|lT lS,MU|FD 5|DF6[ DFJHT
VF5JLP tIFZAFN H JFJ6L DF8[ p5IMU
SZJMP
 5FS V[S YL NM- DF;GM YFI tIFZ[ SFA["g0FhLD
!_ U|FD VYJF D[gSMh[A Z* U|FD VYJF
TF\AFI]ST NJF H[JL S[ a<I] SM5Z4 a,F.8M1F
lJU[Z[ $_ U|FD 5|lT !_ ,L8Z 5F6LDF\
VMUF/LG[ +6 YL RFZ K\8SFJ !_ YL !Z
lNJ; GF V\TZ[ SZJFP
s)f O/GL 8MRGM ;0M o
,1F6M o
lJSl;T 8FD[8FGF O/GL 8MRGF K[0[ GFGF
UM/ RF9F\ YFI K[P N[CWFlD"S lJS'lTG[ SFZ6[ VF ZMU
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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YFI K[P E[HGL p654 TF5DFGDF\ O[ZOFZ4 E,FD6YL JWFZ[ GF.8=MHGI]ST BFTZMGF p5IF[UYL
ZF[U JW[ K[P
lGI\+6 o
 HDLGDF\ 5|DF6;Z E[H HF/JJMP
 E,FD6 D]HA H GF.8=MHG I]ST BFTZMGF[
p5IF[U SZJF[P
 HDLGDF\ lRZM0L sHL%;Df VF5JFYL ZMU
VMKM SZL XSFI K[P
s!_f SMS0JF o
,1F6M o
DZRL VG[ 8FD[8L GM SMS0JF V[S lJQFF6]\
HgI ZMU K[P ZMUGL X~VFTDF\ 5FG GFGF VG[
JF\SF Y. HFI K[4 ZMlUQ8 KM0 T\N]Z:T KM0 SZTF\
H]NM 50[ K[P VFJF KM0 p5Z DZRF A[;TF\ GYL VG[
HF[ V<5;\bIFDF\ A[;[ TM SNDF\ GFGF VG[ lJS'T
YI[,F HF[JF D/[ K[P ZMUGM O[,FJM ;O[NDFBL wJFZF
YFI K[P
lGI\+6o
 DZRLG]\ W~ GFBTF 5C[,F SFAM"OI]ZFG
sOI]ZF0FG # Ò NF6FNFZ NJF C[S8Z[ Z5 lS,M
5|DF6[ HDLGDF\ E[/JLfGL DFJHT VF5L W~
GFBJ]\P
 SMS0JFGM O[,FJM ;O[N DFBL wJFZF YTM
CMJFYL ;O[N DFBLGF lGI\+6YL ZMUGM
O[,FJM V8SFJL XSFI K[P
 ZMUGF lGI\+6 DF8[ SFAM"OI]ZFG #vÒ !
lSPU|FP ;PTtJ 5|lT C[S8Z 5|DF6[ KM0GL OZT[
HDLGDF\ VF5J]\P lDYF.,vVMv0LD[8MG
s_P_Z5@f VYJF 0FIDLYMV[8 s_P_#@fGM
K\8SFJ SZL ;O[NDFBLG]\ lGI\+6 SZL ZMUG[
O[,FTM V8SFJL XSFIP
s!!f D}/DF\ S'lDYL YTL UF\9MvU\9JF S'lD o
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,1F6M o
D}/ p5Z V;\bI GFGL DM8L UF\9M AG[
K[ KM0GL J'lwW ~\WFI K[P V;ZU|:T KM0GL J'lwW
V8SL HFI K[ VG[ T\N]Z:T KM0GF 5|DF6DF\ VFJF
KM0 JFD6F\ ZC[ K[P VFJF ZMlUQ8 KM0 p5Z DZRF\
A[;TF\ GYL ZMlUQ8 KM0G[ pB[0LG[ DF8L B\B[ZTF
DF,]D 50X[ S[ KM0GF\ D}/ VlJS;LT CMI K[ VG[
T[GF\ p5Z GFGL GFGL V;\bI UF\9M HF[JF D/[ K[P
U\9JF S'lDYL YTM VF ZMU ZMlUQ8 W~ DFZOT[ 56
V[S lJ:TFZDF\YL ALHF lJ:TFZDF\ O[,FI K[P
lGI\+6o


pGF/FDF\ µ\0L B[0 SZL HDLG T5JF N[JLP



5FSGL O[ZAN,L SZJLP



KFl6IF BFTZGM JWFZ[ p5IMU SZJMP



ZMUD]ST W~GL ZM56L SZJL ZM56L AFN !_
YL !5 lNJ;[ SFAM"OI]ZFGv#Ò s! lSPU|FP
;PTtJqC[Pf KM0GL OZT[ HDLGDF\ VF5J]\P



DZ3F\vATSFG]\ BFTZ # 8G 5|lT C[S8Z[
O[ZZM56LGF !5 lNJ; VUFp HDLGDF\
VF5J]\P



DZRLG]\ W~ GFBTF\ 5C[,F\ W~JF0LIFGL
HDLG T{IFZ SZTL JBT[ SFAM"OI]ZFG sOI]
ZF0FG # Ò NJF C[S8Z[ Z5 lS,M 5|DF6[fGL
DFJHT VF5JLP



DZRLGF KM0G[ OZT[ VYJF DZRLGF\
RF;GL A\G[ AFH]V[ C/YL RF; BM,L T[DF\
SFAM"OI]ZFG sOI]ZF0FG # HL NJF Z5 lS,Mq
C[S8Z 5|DF6[fGL DFJHT VF5JL VG[ H~Z
H6FITM NM- DlCGF AFN OZLYL DFJHT
VF5JLP



O[ZZM56L 5C[,F DZWFvATSFG]\ BFTZ #

U|LGCFp; VFWFlZT O},5FSMDF\ ;\Sl,T ZMU lGI\+6
• 0MP V[GP V[DP UMC[, • 0MP VFZP S[P 5F8L, • 0F[P VFZP V[GP 5Fg0[
JG:5lT ZMUXF:+ lJEFU4 A\PVPS'lQF DCFlJWF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z$#5

s!f U],FA
s!f U],FAGM E}SL KFZM o
U],FAGM E}SL KFZM B}A H jIF5S VG[
G]SXFGSTF" ZMU K[P VF ZMUGF\ D]bI ,1F6MDF\
S/L4 5FG4 U],FAGL GJL 0F/LVM p5Z O}UG\] ;O[N
VFJZ6 HMJF D/[ K[P VFYL U],FAGL S/L BL,TL
GYL VG[ GJF 56M" lJS'T YI[,F\ HMJF D/[ K[P

lGI\+6 o J[8[A, ;<OZ sZ_ U|FDq !_ l,8Z

85SF\ 5FG TYF O},GL 5F\N0L 5Z HMJF D/[ K[P
ZMlUQ8 5FGGM lJSF; V8S[ K[ VG[ GJF 56M"
V<5lJS;LT ZC[ K[

lGI\+6 o D[gSMh[A *5 @ J[P5FPsZ* U|FD q
!_ l,8Z 5F6LDF\ f VYJF S,MZMY[,MGL, *5
@ J[P5F Z* U|FD NJF !_ l,8Z 5F6LDF\ E[/JLG[
K\8SFJ SZJMP H~Z[ 50I[ V9JF0LIFGF\ V\TZ Z YL
# K\8SFJ VF5JFP

s$f 5FGGF\ ANFDL 85SF\ o
5F6LDF\f VYJF 0LGMS[5 $( .;L s!_ lDPl,Pq
5FG p5Z UM/FSFZ4 ANFDL Z\UGF EFU[
!_ l,8Z 5F6LDF\f VYJF 8=FI0[DMO" (_ .P ;LP
5 lDP l,P VYJF 5[gSMGFhM, !_ .P ;LP 5 HMJF D/[ K[P H[GL WFZ HFA,L Z\UGL HMJF
lDP l,P NJF !_ l,8Z 5F6LDF\ E[/JLG[ K\8SFJ D/[ K[P ZMUG\] lGI\+6 GCL\ SZJFDF\ VFJ[ TM
KM0GM lJSF; V8S[ K[P
SZJMP
sZf U],FAG\] VJZMC D'tI] s0FIA[Sfo

lGI\+6o SFA["g0FhLD 5_@ J[P5FP s 5 U|FD q !_

ZMUGL X~VFT ;FDFgI ZLT[ KF86L SZ[,
0F/LVM p5Z HMJF D/[ K[ VG[ KF86L SZ[[,L
HuIFV[YL YM0F .\R GLR[ ;]WLGM EFU ;]SF.G[
ANFDL VG[ tIFZAFN SF/M 50[ K[P ZMU pU| :J~5[
CMI tIFZ[ 0F/L 5ZGM ;]SFZM D]bI Y0 VG[ D}/
;]WL 5CM\R[ K[ VG[ VFBM KM0 ;]SF. HFI K[

l,8Z 5F6LDF\f GM K\8SFJ SZJMP H~Z 50I[YL Z
YL # K\8SFJ V9JF0LIFGF\ V\TZ[

lGI\+6

s5f U],FAGM ;]SFZM o
VF ZMUDF\ U],FAGM KM0 V[SND ;]SFJF
DF\0[ K[P 5FG 5L/F 50LG[ BZL 50[ K[P Y04 0F/LVM
VG[ D}/ 56 WLD[ WLD[ ;]SF. HFI K[P

oZMlUQ8 EFUGM KF86L SZLG[ GFX

lGI\+6 o • HDLGDF\ ;FZM lGTFZ
SZJM VG[ tIFZAFN D[gSMh[A *5 @ J[P5FP VYJF VFJxIS K[P • U],FAGL S,D ZM5TF 5C[,F BF0FDF\
S,MZMY[,MGL, *5 @ J[P5FPDF\YL UD[ T[ V[S NJF 8=F.SM0DF" JLZL0LG\] S<RZ GFBJ\] VG[ XSI CMI
sZ* U|FDq !_ l,8Z 5F6LDF\f GM K\8SFJ SZJMP
TM YM0\] KFl\6I\] BFTZ GFBL 5KL S,D ZM5JLP •
s#f 5FGGF\ 5L/F\ 85SF\ o
ZMU N[BFI tIFZ[ SFA["g0FhLD 5_ @ J[P5FPs5
5L/F ANFDL Z\UGF\ VRMSS; VFSFZGF\ U|FDq !_ l,8Z 5F6LDF\f G\] ãFJ6 KM0GL OZT[ ZL\
UDF\ Z YL 5 l,8Z 5|DF6[ HDLGDF\ VF5J\]P
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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VFJ[ K[ VG[ ;]SFI[,M EFU 3F8F ANFDL Z\UGM HMJF
lJQFF6]YL YTF\ VF ZMUDF\ U],FAGF\ 5FG D/[ K[P
5Z 5L/F WFAFVM HMJF D/[ K[P W6L JBT 5L/F lGI\+6o ZMU lGI\+6 DF8[ D[gSMh[A *5@
Z\UGL ZL\UM 50[,L HMJF D/[ K[ P U],FAGF\ 5FG J[P5FP sZ* U|FD NJFq!_ l,8Z 5F6LDF\f VYJF
ZMUU|:T YJFYL lJS'T YI[,F HMJF D/[ K[P VF SFA["g0FhLD 5_ @ J[P5FP s!_ U|FD NJF !_
ZMUGM O[,FJM S,D DF8[ VF\B R0FJJFYL VYJF l,8Z 5F6LDF\f GM K\8SFJ SZJMP H~Z H6FI[
U|FO8L\UYL YTM CMI K[P
V9JFl0IFGF\ V\TZ[ Z YL # JBT K\8SFJ VF5JMP
lGI\+6o • A0L\U DF8[ T\N]Z:T KM0DF\YL
s$f HA["ZF
VF\BM ,[JL TYF U|FO8L\U DF8[ T\N]Z:T 0F/LVM H
s!f 5FGGM ;]SFZMqhF/ o
JF5ZJLP
VF ZMUGL X~VFT GLR[GF 5FGYL YTL
sZf u,[0LIM,; sT,JFZ ,L,Lf o
HMJF D/[ K[P ;]SFTF 5FGGL ;\bIF VG[ NZ[S 5FGGM
s!f ;]SFZM o
;]SFI[,M lJ:TFZ B}A H tJZLT ZLT[ JW[ K[P
VF V[S VUtIGM
VG[ B}A H
G]S;FGSFZS ZMU K[P ZMUSTF" O}U D}/4 S\N VG[ lGI\+6 o ZMlUQ8 5FG E[UF SZL GFX SZJM
5FGGF\ GLR[GF\ EFUDF\ JFCS 5[XLGL V\NZ VG[ D[gSMh[A *5 @ J[P5FP sZ* U|FDq!_ l,8Z
5|J[XL lGJF; SZ[ K[P VF 5lZl:YlTG[ ,LW[ KM0GF\ 5F6LDF\f VYJF SFA["g0FhLD 5_ @ J[P5FP s!_
HDLGGL GLR[GF\ EFUDF\ ;0M 5[NF YFI K[4 5FG U|FD NJF !_ l,8Z 5F6LDF\f E[/JLG[ K\8SFJ
5L/F 50LG[ GLR[ -/L 50[ K[P W6L JBT O},M SZJMP H~Z 50I[ VF DFJHT * lNJ;GF\ V\TZ[ Z
;FY[GL NF\0L 56 lJS'lT 5FD[ K[P O},GL ;\bIF VG[ YL # JBT VF5JLP
SNDF\ 56 O[ZOFZM YFI K[P
sZf D}/GM SCMJFZM o
s&f U],FAGM DMh[.Sq s5L/F

R8F58Ff o

lGI\+6o • T\N]Z:T S\NGL 5;\NUL SZJLP NZ
HA["ZF KM0GF\ HLJGSF/ NZdIFG SM.56
#v$ JQM" 5FSGL O[ZAN,L SZJLP • ZM5TF 5C[,F\ TASSFDF VF ZMU HMJF D/[ K[ VG[ KM0 ;]SF.
S\NG[ SFA["g0FhLD 5_ @ J[P5FP s !_ U|FDq Z_
l,8Z 5F6Lf DF\ #_ lDlG8 ;]WL AM/LG[ ZM5JFP
• pEF KM0 ZMUU|:T H6FITM SFA["g0FhLD 5_
@ J[P5FP s!_ U|FDq Z_ l,8Z 5F6Lf G]\ ãFJ6
Y0DF\ Z5_ lDPl,Pq 5|lT KM0 NL9 Z[0J\]P • ZM56L
5C[,F\ HDLGDF\ 8=F.SM0DF"G\] S<RZ VF5JFYL 56
ZMU lGI\+6DF\ OFINM ZC[ K[P

s#f U],K0L sZHGLU\WFf
s!f 5FGGL 8MRGM hF/ o
VF ZMUDF\ 5FG 8MR p5ZYL ;]SFT] GLR[
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HFI K[P ;FDFgI ZLT[ 5F6LGM EZFJM CMI T[JF
lJ:TFZDF\ VYJF JW] E[HJF/L 5lZl:YTL VG[
HA["ZFGF\ 3F8F JFJ[TZDF\ ZMU JW] HMJF D/[ K[P

lGI\+6 o • 5F6LGM lGTFZ ;FZM ZFBJMP •
ZMlUQ8 KM0GM pB[0LG[ GFX SZJMP • H~Z H6FITM
! @ AM0M" lDz6 HDLGDF\ KM0 NL9 !__ DL,L
5|DF6[ Y0DF\ Z[0J]\
s#f E}SL KFZM o
U],FAGF 5FS D]HA lGI\+6 SZJ]\P

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં કૃમિ નિયંત્રણ
• 0F[P ALPV[P58[, • 0F[P V[P ALP A|CDEÎ • 0F[P V[P 0LP 58[,
S'lDXF:+ lJEFU4 A\PVPS'lQF DCFlWF,I4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z(5_

lJlJW ZMU4 ÒJFT4 S'lD VG[ GL\N6GL
;D:IFVM lNG5|lTlNG JWTL HFI K[P S'lD VtI\T
;}1D VG[ HDLGDF\ ZCL D}/DF\YL Z; R];L 5FSG[
G]SXFG SZTF CM. B[0]TMG[ T[GF G]SXFGGM bIF,
VFJTM GYLP S'lD DF+ Z; R];LG[ H GCL\ 5Z\T] VD]S
HDLGHgI O}UG[ KM0DF\ NFB, YJFGM DFU" SZL
VF5LG[ 56 G]SXFG 5CM\RF0[ K[P lJlJW 5FSMDF\
D]bItJ[ U\9JF S'lD4 lS0GL VFSFZGF S'lD4D}/
SF5L GFBGFZ S'lD4D}/ 5Z SF/F 0F3F S[ RF\NF
5F0GFZ S'lD4 TYF SJR S'lDGM p5ãJ JW] 5|DF6DF\
HMJF D/[ K[P VF AWFDF\ U\9JF S'lD ;F{YL JW]
G]SXFG SZTF DF,}D 50[, K[P U\9JF S'lDYL S[/
DF\ !( 8SF4 DUO/LDF\ !5 8SF4 TDFS]DF\ 5!
8SF4 JlZIF/LDF\ #(P* 8SF4 3p\DF\ #5 8SF4
XFSEFÒ 5FSMDF\ Z* YL )! 8SF4 T]J[ZDF\ !$PZ 8SF4
RM/LDF\ !ZP# 8SF4 DUDF\ !ZP* 8SF4 TYF R6FDF\
!&P* 8SF G]SXFG YT]\ GM\WFI[, K HIFZ[ VgI S'lD
slS0GL VFSFZGF S'lD4D}/ SF5L GFBGFZ S'lD TYF
SJR S'lDfYL lNJ[,F VG[ T]J[ZGF 5FSDF\ VG]S|D[
Z5 8SF4 #5 8SF TYF $)P& 8SF H[8,]\ G]SXFG GM\
WFI[, K[P
K[<,F S[8,FS JQFM"YL U|LGCFp;
8[SGM,MHLGM p5IMU S'lQF 1F[+[ 36M H JWL ZCIM
K[P U|LGCFp;DF\ O},M TYF XFSEFÒGM ;LhG
VYJF VMO ;LhGDF 5FS ,[JFYL T[GF EFJ ;FZF
D/[ K[P 5Z\T] U|LGCFp;DF\ GLR[GF SFZ6MG[ ,LW[
S'lDG] 5|DF6 TYF T[GFYL YT] G]SXFG ;FDFgI B[TZ
SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P

s!f ;}I"GM TF5qT0SM G D/JFYL HDLGG]\
pQ6TFDFG AFZ[DF; VMK] ZC[ K[ H[ S'lDG[
DFOS VFJT]\ CMJFYL S'lDG\] 5|DF6
JWT] ZC[ K[ VG[ pGF/FGL Ÿ0L\ B[0 SZLG[
T5FJJFG]\ XSI AGT] GYLP
sZf ;TT HDLGDF\ 5}ZTM E[H H/JF. ZC[ K[P T[
56 S'lDGF JWFZF DF8[ B}A H DFOS VFJ[ K[P
s#f ;TT 5FS ,[JFYL S'lDG[ IHDFG 5FS
D/JFYL S'lDG]\ 5|DF6 HDLGDF\ JQFM"JQF"
JWT\] HFI K[P
U|LGCFp;DF\ pUF0JFDF\ VFJTF 5FSMDF\
lJlJW 5|SFZGF S'lDYL YT] G]SXFG o
s!f U\9JF S'lD o
VF 5|SFZGF S'lD D}/ p5Z DM8L
UF\9 AGFJ[ K[P UF\9M RLZTF V\NZ ;O[N Z\
UGL 5]bT p\DZGL UM/ S'lDGL DFNF HMJF
D/[ K[P VF S'lDGM p5ãJ YTF\ KM0GL J]l£ V8SL
HFI K[PKM0 9L\U6F ZC[ K[P KM0GF 5FG 5L/F 50L
HFI K[ VG[ pt5FNGDF\ GM\W5F+ 38F0M YFI K[P
S'lDV[ SZ[, G]SXFGG[ ,LW[ HDLGDF\ ZC[, O}U H[JL
S[ ;}SFZFGL O}U D}/DF\ ;C[,F.YL NFB, Y. XS[ K[P
5lZ6FD[ KM0 p5Z ;}SFZFGL V;Z h05YL YFI K[P
sZf SL0GL VFSFZGF S'lD o
VF S'lD D}/ p5Z UF\9M AGFJTF GYL 56
V0WF V\NZ VG[ V0WF D}/GL ACFZ ZCL D}/DF\YL
R}l;SFGL DNNYL Z; R];[ K[P S'lDGL V;ZYL KM0
9L\U6M ZC[ K[ VG[ T[GL J'l£ V8SL HFI K[P D}/
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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SF/F 50L HFI K[P D}/GM HyYM T\N]Z:T KM0GF D}/
GF HyYF SZTF\ 36M VMKM Y. HFI K[P
s#f D}/ SF5L GFBGFZ S'lD o
VF 5|SFZGF S'lD D}/GL ACFZ ZCL
R};LSFGL DNNYL Z; R]:IF SZ[ K[ 5lZ6FD[ D}/ K[0[YL
S5F. UI,M HMJF D/[ K[P D}/GM N[BFJ NF-L H[JM
Y. HFI K[ VG[ HyYM B}A VMKM Y. HFI K[P KM0
9L\U6M ZC[ K[P
s$fD}/ 5Z SF/F 0F3F S[ RF\NF 5F0GFZ S'lD o
VF S'lD D}/GL V\NZ NFB, Y. V[S
HuIFV[ G]SXFG SZLG[ D}/GL ALHL HuIFV[ HFI
K[P HIF\YL Z; R};[ K T[ SMQFMDF\ S'lD £FZF NFB,
SZ[, h[ZL 5|JFCLG[ SFZ6[ D}/ SF/F 50L HFI
K[PH[G[ SFZ6[ D}/GL ACFZGL AFH]V[ SF/F 0F3F
VYJF RF\NF 50L UI[,F N[BFI K[PVFJL HuIFV[
D}/GM SCMJF8 sSCMJFZMf RF,] Y. HFI K[P D}/
GA/F 50JFYL KM0 HDLGDF\YL 5]ZTF 5|DF6DF\
5MQFSTtJM R};L XSTM GYL VG[ 5lZ6FD[ KM0GL
J'l£ V8S[ K[P KM0 9L\U6F ZCL HFI K[ VG[ S'lDGM
JW] p5ãJ CMI TM D}/ SCMJF. H. KM0 JC[,M
;}SF. HFI K[P
s5f SJR S'lD o
VF S'lDGM p5ãJ YM0F ;DIYL
U]HZFTDF\ T]J[Z VG[ T,GF 5FSDF\ HMJF D/[, K[P
BF; SZLG[ J0MNZF VG[ E~R Ò<,FDF\ T]J[ZGF
5FSDF\ T[GM p5ãJ JWFZ[ DF,}D 50[, K[P S'lDGF
p5ãJYL KM0GM lJSF; YTM GYL VG[ S\}0F/FDF\
KM0 U\9FI[,F HMJF D/[ K[PVFJF ZMlUQ8 KM0 5Z
lX\UM 56 VMKL A[;[ K[ VG[ NF6F YFI TM T[
RLD/FI[,F4SNDF\ GFGF VG[ 5MRF HMJF
D/[ K[P VFGF ,LW[ 5FSGF pt5FNG 5Z 36L H
lJ5ZLT V;Z YFI K[PS'lD D}/GL V\NZ V[S H
HuIFV[ ZCLG[ ;TT Z; R};L T[GM lJSF; SZ[ K[ VG[
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5lZ5SJ VJ:YFV[ T[GF\ .\0F\ DFNFGF XZLZGL V\NZ
H ZC[ K[P DFNFGL p5ZG]\ SJR ;BT AG[ K[ VG[ ANFDL Z\U WFZ6 SZ[ K[ VG[ D}/ 5ZYL HDLGDF\ K}8L 50L
HFI K[PVF ;BT SJR .\0F\G[ 5|lTS}/ 5lZl:YlTq
JFTFJZ6 ;FD[ Z1F6 VF5[ K[P V[S DFNFGL V\NZ
VFXZ[ !__ YL Z__ .\0F\ CMI K[ H[ VG]S}/ JFTFJZ6
TYF IHDFG D/TF\ ;[JFI K[ VG[ .I/ ACFZ GLS/[
K[P ZMULQ8 KM0G[ p5F0TF\ T[GF D}/ p5Z S'lDGL
GFGL GFGL ;O[N DFNF N[BFI K[P VFYL V;\bI ;O[N
DFNFVM D}/ 5Z HMJF D/TL CMJFYL T]J[ZGF
5FSDF\ VF SJR S'lDYL YTF ZMUG[ c5,L"~8 0L;Lhc
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
S'lD lGI\+6 DF8[GF 5U,F\ o
s!f ZMUI]ST W~GM p5IMU SZJM GCLP UF\9MJF/]\
W~ ZM5JFYL OST !5 YL Z_ 8SF H W~ RM\8[
K[ VG[ H[ B[TZDF\ S'lD GF CMI T[DF\ O[,FJM
YFI K[P
sZf W~JFl0IFGL HuIFV[ AFHZLGF -\];F43p\G\]
E};]\40F\UZGF OMTZF\ VYJF GSFDM SRZM *
lSPU|FPqRMP DLP D]HA 5FYZL 5JGGL lJ~£
lNXFDF\ A5MZ AFN ;/UFJJ]\ sH[G[ cZFlA\Uc
SC[ K[f tIFZAFN T[ W~JFl0I]\ SZJ]\P
s#f U|LGCFp;DF\ S'lDG] 5|DF6 36\]H JWL UI]\
CMI TM T[ HDLGDF\ DLYF., A|MDF.0
VYJF 0[hMD[8 YL OI]lDU[XG SZJFYL
HDLGDF\ S'lD4 GL\N6 TYF ZMUSFZS O}UGM
V;ZSFZS ZLT[ GFX YFI K[P HM VF XSI
GF CMI TM U|LGCFp;GL DF8L BMNLG[ SF-L
GFBJL VG[ T[GL HuIFV[ ;M., ;M,ZF.h[XG
SZ[, HuIFGL DF8L EZJLP VF DF8[
pGF/FDF\ V[l5|,vD[ DF; NZdIFG HDLGDF\
5F6L VF5L JZF5 YI[ B[0L EZEZL AGFJL
!__ U[HG\] V[,PV[,P0LP5LP.P 5FZNX"S
%,Fl:8S !5 lNJ; ;]WL CJFR]:T ZLT[

-F\SL ZFBJFYL (_ YL !__ ;[P H[8,\] HDLGG\]
TF5DFG JW[ K[ VG[ V;ZSFZS lGI\+6 ZLT[
SZL XSFI K[PVF ZLTG[ c;M., ;M,ZF.h[XGc
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s$f W~JF0LI\] GFBTF 5C[,F\ ;FZL ZLT[
SCMJ0FJ[,\] DZ3FG\] BFTZ Z YL # 8GqC[S8Z[
VF5J\]P
s5f W~JF0LIFDF\
S'lDGFXS
SFAM"OI]ZFG
NF6FNFZ NJF # lS,MqC[S8Z[ ;lS|I TtJGF
~5DF\ W~ GFBTF\ 5C[,F\ VF5JLP
s&f X6GM ,L,M 50JFX SZJMP
s*f ;[lgãI BFTZM H[JF S[ 5|[;D04 DZ3FG\]
BFTZ4 KFl6I\] BFTZ !_ 8GqC[S8Z[ VYJF
H]NF H]NF BM/ S[ ZFI0FGM BM/ ! YL Z 8G
qC[S8Z[ HDLGDF\ JFJJFGF NX lNJ; VUFp
VF5JMP
s)f H{lJS lGI\+6 5[;L,MDF.;L; ,L,F;LG;
U\9JF S'lDGF lGI\+6 DF8[ Z5 lS,M 5|lT
C[S8Z D]HA RF;DF\ VF5J\]P
s!_f S'lD 5|lTSFZS HFTM JFJJLP U\9JF S'lD
5|lTSFZS HFTM 8FD[8LDF\ V[;PV[,P !Z_
VG[ S6F"8S CF.lA|0 TYF RM/LDF\ U]HZFT
RM/Lv! K[P
s!! f JFJ6L VUFp SFAM"OI]ZFG NF6FNFZ NJF !
lSPqC[S8Z[ ;lS|I TtJGF ~5DF\ VF5JLP éEF
5FSDF\ p5ãJ H6FI TM KM0GL VFH]AFH] ZL\U
SZL VYJF µEF RF;DF\ BFTZ ;FY[ p5Z
D]HAGF 0Mh 5|DF6[ VF5JLP
s!Zf ZMULQ8 KM0GF D}/ p5F0L ;/UFJL GFX
SZJMP
B[0}T p5IMUL E,FD6M o
s!f U\9JF S'lDU|:T
8FD[8LGF W~JFl0IFGL
HDLGDF\
GOO8LIFqA[XZDL
VYJF

sZf

s$f

s5f

s&f

H/S]\EL VYJF VF\S0M VYJF SM\U|[; 3F;GM
O}, VFJTF 5C[,F\ NZ RMZ; DL8Z[ # lS,M
5|DF6[ W~JFl0IFDF\ W~ GFBTF\ 5C[,F\
!5 lNJ; VUFp ,L,M 50JFX SZJFYL
U\9JFS'lDGF ZMUG\] VFlY"S VG[ V;ZSFZS
ZLT[ lGI\+6 SZL ZM5JF,FIS W~GL ;\bIFDF\
JWFZM YFI K[P
8FD[8LGF W~JF0LIFDF\ W~ GFBTF\ 5C[,F\
V9JF0LIF VUFp HDLG B[0L AFHZLGF
-\];F * lSPU|FPqRMP DL8Z D]HA HDLG p5Z
5FYZL AF/JFYL 8FD[8LDF\ U\9JFS'lDGF
V;ZSFZS ZLT[ lGI\+6 YFI K[ VG[ 8FD[8LGF
ZM5JF,FIS W~GL ;\bIFDF\ JWFZM YFI K[P
8FD[8LGF W~JF0LIFDF\ U\9JFS'lDG]\ V;ZSFZS
ZLT[ lGI\+6 DF8[ DZ3FG\] BFTZ Z YL #
8GqC[S8Z[ ALH JFJTF\ 5C[,F\!5 lNJ; VUFp
VF5JFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
55{IFG]\ W~ GFBTF 5C[,F\ V[S VYJF A[
lNJ; 5C[,F\ W~JF0LIFDF\ SFAM"OI]ZFG
NF6FNFZ NJF Z lSPqC[S8Z[ ;S|LI TtJqC[P
GFBJFYL U\9JFS'lDGF ZMUDF\ V;ZSFZS
38F0M YFI K[ VG[ T\N]Z:T ZM5JF,FIS W~
JWFZ[ D/[ K[P
DwI U]HZFTGF DZRL VG[ JlZIF/LG\] W~
pK[ZTF B[0}TMG[ U\9JFS'lD VG[ GL\N6GF
V;ZSFZS lGI\+6 DF8[ W~ GFBTF 5C[,F\
ZFlA\UGL DFJHT sV[\Z0FGF KMTZF *
lSPU|FPqRMP DL8Z 5|DF6[ 5FYZL AF/JFf
VYJF pGF/FDF\ D[ DlCGF NZdIFG ;M.,
;M,ZF.h[XG sZ5 DF.S|MG V[,PV[,P
0LP5LP.P%<FFl:8SfGL DFJHT VF5JFGL
E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
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મરચા અને ટામેટા અે ગ્રીનહાઉસમાં આખી
દુનિયામાં વધુ વાવેતર કરાતા શાકભાજીના પાક છે . આ
પાકો બિયારણની અવસ્થાનથી જ વિવિધ પેસ્ટ  અને
પેથોજનથી પ્રભાવિત થાય છે અને બિયારણ બગાડે છે .
જેનાથી ઘણીવાર પાકનો સંપૂર્ણ  નાશ થાય છે . ખરાબ
બિયારણના ઉપયોગથી ઓછી કવોલિટીના ટામેટા અને
મરચાનો પાક થાય છે અને ઉત્પાાદન ઓછુ મળે છે . ગ્રીન
હાઉસમાં આ પાક ઉગાડવાથી પેથોજન,પેસ્ટ, નેમેટોડ ખૂબ
ઝડપથી વૃધ્ધિ પામે છે જેમાં ખાસ કરીને ઉપદ્રવથી મરચા
અને ટામેટાના પાકના ઉત્પાનદનમાં ખુબ જ ઘટાડો જોવા
મળે છે . નેમેટોડમાં રુટ-નોટ નેમેટોડ અને રે નીફોર્મ નેમેટોડ
મુખ્ય છે જે ગ્રીનહાઉસ (પ્રોટે કટે ડ કલ્ટિવેશન) માં ઉગાડતા
પાકને ખૂબ નુકશાન કરે છે .

ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમનો સમાવેશ થાય છે .
નિયંત્રણ પધ્ધતિઓઃ
 શાકભાજી પાકો જેવા કે ટામેટા, મરચા, કોબીફલાવર,
ડુ ં ગળી માટે ધરુ તૈયાર કરવા માટે નીચે મુજબ બાયો
પેસ્ટીરસાઇડનો ઉપયોગ કરવો.
 માટી (Soil mixture) અથવા સબસ્ટ્રેટ તૈયાર કરવું
જેમાં લીમડાનો ખોળ @ પ૦ કિ.ગ્રા. + ફયુરાડાન
અથવા ફોરે ટ પ  કિગ્રા. અથવા લીમડાનો ખોળ પ૦
કિગ્રા  +   બાયોપેસ્ટીડસાઇડ પ્રત્યેક   ર કિ.ગ્રા./ટન.
ઉપયોગ કરવો.
નર્સરી બેડ (ઓપન ફિલ્ડ કં ડીશન) મા ધરુ
ઉત્પાદન માટે ઃ

આ નેમેટોડમાં રુટ-નોટ (મૂળ) સીસ્ટમમાં ખુબ  લીમડાનો ખોળ અથવા એરડાનો ખોળ પ૦૦ ગ્રામ/
ં
નુકશાન કરે છે અને તેના પર અવલંબે છે . નેમેટોડ છોડ
ચો.મી. નો ઉપયોગ નર્સરી બેડમાં કરવો અને તે પહે લા
ને નબળા બનાવે છે જેનાથી સેકન્ડેરી પેથોજન (ફુગ/
નર્સરી બેડને સોલારાઇઝડ કરવી અને નર્સરી બેડને ર૦
બેકટે રીયા) નો ચેપ  છોડને વહે લો લાગે છે . નેમેટોડના
દિવસ માટે રાખવી.
નુકશાનને કારણે છોડની રોગ પ્રતિકારક શકિત ઓછી થાય
છે . જેનાથી પેથોજીનિક ફૂગ અને બેકટે રીયાનો ચેપ  છોડને  જયાં નેમેટોડનો ઉપદ્રવ વધારે ત્યાં કાર્બોફયુરાન અથવા
ફોરે ટ પ૦ ગ્રામ/ચો.મી. પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો.
લાગે છે . નેમેટોડ અને પેથોજન (બેકટે રીયા અને ફૂગ) મળીને
પાકને ૪૦-૭૦% નુકશાન કરે છે .
 પ્રત્યેક નર્સરી બેડમાં ફોમ્યુલેશન (ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમ
/ શ્યૂડાેમોનાસ ફલોરીસેન્સ  અને પેસીલોમાયસીસ
ં ણ :
નિયત્ર
લીલાસીનસ) પ૦ ગ્રામ/ચો.મી. નો ઉપયોગ કરવો.
અાઇઅાઇઅેચઅાર, બેંગ્લુર ખાતે ૧૫ વર્ષથી
(જે રાજયની કૃ ષિ યુનિવર્સિટી ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે .)
ચાલતા સંશોધનથી જાણવા મળે છે કે , કે મિકલ્સ/
પેસ્ટીસાઇડ કે જે મોંધા અને માનવ માટે હાનિકારક છે ,  નેમેટોડથી મુકત અને તંદુરસ્તા નર્સરી ધરુ માટે ઉકત
ફોર્મ્યુલેશન તથા જૈવિક ખાતર ઉમેરાયા બાદ  નર્સરી
ઉપરાંત પર્યાવરણ માટે  પણ નુકશાનકારક છે તેના બદલે
બેડને ચાર દિવસના અંતરે  પાણી આપવું. બિયારણ
બાયોપેસ્ટીડસાઇડ નો ઉપયોગ નેમેટોડના નિયંત્રણ માટે
વાવ્યાધના પંદર દિવસ પહે લા નર્સરીમાં ઉકત પ્રક્રિયા  
કરવો. આ ઓર્ગેનિક ફોમ્યુલેશનમાં શ્યૂડોમોનાસ ફલોરે સીન્સ,
પૂર્ણ કરવી.
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રક્ષિત ખેતીમાં ઉગાડાયેલ પાક માટે નેમેટોડ
નિયંત્રણ માટે ના ઉપાયો ઃ

છે . આ માટે  પ-૧૦ ગ્રામ બાયોપેસ્ટીસાઇડ/કિ.ગ્રા.
કોકોપીટ વાપરવું.
 જમીન ખેડીને તૈયાર કરવી. નર્સરી બેડ બનાવવી અને નર્સરી બેડમાં ફોર્મ્યુલે શનનાે ઉપયોગ ઃ
બેડની સાઇઝ જે પાક વાવવાનો હોય તે મુજબ તૈયાર
જયારે ખુલ્લાં  ખેતરમાં નર્સરી બેડ બનાવવામાં
કરવા.
આવે છે ત્યારે જમીન/સબસ્ટ્રેટની ટ્રીટમેન્ટસ માટે
 જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળાની ભલામણ મુજબ
ખાતરનો જથ્થો આપવો. ઉપરાંત કાર્બોફયુરાન અથવા
ફોરે ટ પ૦ ગ્રામ/ચો.મી. + ર૦૦ ગ્રામ લીમડાનો કે
એરંડાનો ખોળ ઉમેરવો. બેડમાં યોગ્ય ભેજ જાળવવો
જેથી કાર્બનિક પદાર્થોનું ડીકંપોઝીશન કોહવાણ બરાબર
થાય.

બાયોપેસ્ટીસાઇડ (ફોર્મ્યુલેશન) ઉપયોગ થાય છે જેમાં
બિયારણ વાવવામાં આવેલ હોય છે . આ માટે  પ૦-૧૦૦  
ગ્રામ ફોર્મ્યુલેશન/ચો.મી. વાપરવું
છાણિયું ખાતરને સમૃધ્ધ બનાવવાની રીતઃ
 ૧ ટન છાણિયું ખાતર + ર કિ.ગ્રા. ઉકત ફોર્મ્યુલેશન

(ટ્રાયકોડર્મા  હાર્જીએનમ/
 ઉપલા લેવલમાં ૧૮ સે.મી. સુધી નીચે મુજબ નર્સરી  બાયોપેસ્ટીસાઇડ
શ્યૂડોમોનાસ ફલોરીસેન્સ  અને પેસીલોમાયસીસ
બેડમાં બાયોપેસ્ટીસાઇડ ઉમેરવું.
લીલાસીનસ) પછી મલ્ચથી કવર કરવું. મહત્તમ રપ થી
 ફોમ્યુેલેશન (ટ્રાયકોડર્મા  હાર્જીએનમ/શ્યૂડોમોનાસ
૩૦% જેટલો ભેજ પંદર દિવસ સુધી જાળવી રાખવો.
ફલોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) યુકત
 નીમકે ક (લીમડાનો ખોળ) ને સમૃધ્ધ  બનાવવાની
છાણિયું ખાતર ૫ કિ.ગ્રા./ચો.મી. અાપવું.
રીતઃ ૧ ટન લીમડાનો ખોળ + ર કીગ્રા. પ્રત્યેક
 ફોર્મ્યુલેશન (ટ્રાયકોડર્મા  હાર્જીએનમ/શ્યૂડોમોનાસ
બાયોપેસ્ટીસાઇડ પછી મલ્ચથી કવર કરવું અને રપફલોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) યુકત
૩૦% ભેજ જાળવવો.
લીમડાનો ખોળ ર૦૦ કિ.ગ્રા./ચો.મી. અાપવું.
વર્મિકં પોસ્ટ (અળસીયાંનું ખાતર) ને સમૃધ્ધ
 ફોર્મ્યુલેશન (ટ્રાયકોડર્મા  હાર્જીએનમ/શ્યૂડોમોનાસ બનાવવાની રીતઃ
ફલોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) યુકત
 ૧ ટન વર્મિકંપોસ્ટ   + ર કિ.ગ્રા. પ્રત્યેક બાયોપેસ્ટી 
અળસિયાનું ખાતર ૧ કિ.ગ્રા./ચો.મી. અાપવું.
સાઇડ પછી મલ્ચથી કવર કરવું અને ર૫-૩૦% ભેજ
 નર્સરી બેડને ૭-૧૦ દિવસ સુધી પાણી આપવું જેથી
જાળવવો.
કાર્બનિક મટીરિયલ યોગ્યો ડીકંપોઝીશન થાય.
 ઓર્ગેનિક ફોર્મ્યુલેશન છોડમાં ૩૦ દિવસના અંતરે છાંટવું
બિયારણને બાયોપેસ્ટીસાઈડની માવજત ઃ
જે માટે  પ ગ્રામ/લિ. ઉપયોગ કરવો.

 બાયોપેસ્ટીસાઇડનાે સીડ ટ્રીટમેન્ટ માટે ઉપયોગ થાય  ફોર્મ્યુલેશન ડ્રિપ/સિંચાઇમા પણ વપરાય છે જે માટે  પ 
છે જે માટે ૧૫-ર૦ ગ્રામ ફોર્મ્યુલેશન/કિ.ગ્રા. બિયારણ
ગ્રામ./લિ. ૩૦ દિવસના અંતરે આપવું.
વાપરવું.
 ઊભા પાકમાં બાયોપેસ્ટીસાઇડનો ઉપયોગ ફોર્મ્યુલેશન
 ઉપયુકત સબસ્ટ્રે્ટ ટ્રીટમેન્ટટ (કોકોપીટ) બાયો
સમૃધ્ધ  છાણિયું ખાતર ૧પ૦ ગ્રામ/ચો.મી   અથવા
પેસ્ટીસાઇડ દ્રારા ટ્રીટમેન્ટ 
ફોર્મ્યુલેશન સમૃધ્ધ લીમડાનો ખોળ પ૦ ગ્રામ/ચો.મી.
જમીનના ઉપલા ર-૩ સે.મી.ના પડમાં ત્રીસ દિવસના  
 બાયોપેસ્ટી્સાઇડ કોકોપીટ (સબસ્ટ્રેટ) ની ટ્રીટમેન્ટ માટે
નિયમિત અંતરે આપવું.
વપરાય છે જે મુખ્યેત્વે   પ્રોટે કટે ડ કંડીશન માટે હોય
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં શાક્ભાજી ઉતારવાની
પધ્ધતિઓ, ગ્રેડિં ગ અને પે કિંગ

• 0F"P VFZP VFZP VFRFI" • zL lG,[X -F[,ZLIF • ;]ZEL RF{CF6
D]bI XFSEFÒ ;\XMWG S[gN=4 VFPS'PI]P4 VF6\N #((!!_ OF[G o s_Z&)Zf Z)_Z5!

XFSEFÒ pt5FNG JWFZJFGL ;FY[ ;FY[
JlD"Sd5M:8 JU[Z[DF\ 5FSG[ pUF0L XSFI K[P
U]6JTF ;]WFZJF DF8[ 5FSG[ H~ZL JFTFJZ6 5]~ 5F0J\]
 VF\TZZFQ8=LI S1FFGF DFGF\SM 5|DF6[ lGSF; SZL
B}A H VUtIG\] K[P 5FSG[ 5|lTS}/ JFTFJZ6YL
XSFI T[JF XFSEFÒG\] pt5FNG SZL XSFI K[P
ARFJJF DF8[ ;\Z1F6FtDS B[TLGL H~lZIFT ZC[ K[P
;\Z1F6FtDS XFSEFÒGL B[TL SZJF DF8[ U|LGCFp;  JFTJFZ6GF 5lZA/M H[JF S[ V\UFZJFI]4 5|SFX4
V[ V[S DF+ p5FI K[P U|LGCFp; wJFZF S]NZTL
E[H4 UZDLG\] lGI\+6 SMd%I]8Z S[ VgI ;FWGM
JFTFJZ6DF\ 5lZJT"G SZLG[ 5FS JW]DF\ JW] pt5FNG
wJFZF SZLG[ JW]DF\ JW] pt5FNG D[/JL XSFI K[P
VG[ U]6J¿F VF5[ T[ 5|DF6[G\] JFTJZ6 µE] SZJFDF
 I]JFG S'lQF :GFTSMG[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0JF DF8[ 56
VFJ[ K[P
p5IMUL K[P
U|LGCFp;DF\ XFSEFÒGL B[TLGF OFINFVF[ o
 XFSEFÒGF W~ HIFZ[ B]<,F B[TZDF\ SZL XSFI
 VFBF JQF" NZdIFG AHFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[
T[D G CMI tIFZ[ U|LGCFp;DF\ T{IFZ SZL XSFI K[P
XFSEFÒGF 5FSM pUF0L XSFI K[P
U|LGCFp;DF\ XFSEFÒGL B[TLDF\ wIFGDF\ ZFBJFGF
 V[SD lJ:TFZDF\ pt5FNG JWFZLG[ µ\RL VUtIGF D]NFVM o
U]6J¿FJF/F XFSEFÒ pt5gG SZL XSFI K[P
! pt5FlNT YI[, XFSEFÒ :YFlGS AHFZDF\4 N}ZGF
 5F6L4 BFTZ4 ALH VG[ 5FS ;\Z1F6 NJFVM GM
AHFZDF\ S[ ACFZGF N[XDF\ J[RJF DF8[ DMS,JFGF
p5IMU V;ZSFZS VG[ VFlY"S ZLT[ SZL XSFI K[P
K[ T[ VFWFZ[ ;\Z1F6FtDS XFSEFÒGL B[TLDF\ SIF
5FS pUF0JFGF K[ T[ GSSL SZJ]\ HM.V[P
 ÒJFT VG[ ZMUYL 5FSG[ V;ZSFZS ZLT[ ARFJL
XSFI K[P
Z ;\Z1F6FtDS B[TLDF\YL pt5FlNT YI[, XFSEFÒGL
VFJS VG[ T[GL 5FK/ YTF BR"G[ wIFGDF\ ZFBLG[
 ALHGF pUFJFGF 8SF JWFZ[ D/TF CMJFYL lS\DTL
RMbBL VFJS S[8,L YFI T[D K[ T[GL U6TZL
lAIFZ6MG\] W~q KM0 ;C[,FIYL T{IFZ SZL XSFI
wIFGDF\ ZFBJL HM.V[P
K[P
# ;\Z1F6FtDS XFSEFÒGL B[TLDF\YL pt5FlNT
 5[XL ;\JW"GYL pKZ[,F KM0 ;C[,F.YL pUF0L
YI[, XFSEFÒDF\ ;FDFgI ZLT[ JW] 5|DF6DF\
XSFI K[P
ZF;FIl6S NJFVMGM p5IMU ZMU VG[ ÒJFT
 HDLG JUZ H]NF H]NF DFwIDM H[JF S[ 5L8DM;4
lGI\+6 DF8[ H~ZL G CMJFYL VFJF XFSEFÒG[
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BF; 5|SFZGM NZHHM VF5LG[ ;FDFgI XFSEFÒ
SZTF µ\RF EFJ[ J[RF6 YFI T[ ZLTGL jIJ:YF
UM9JJL HM.V[ H[YL VFJL B[TL 5FK/ YTF
JWFZFGF BR"G[ 5CM\RL XSFIP
$

VJX[QFMG]\ 5|DF6 GSSL SZ[, DF+F SZTF JW] G CMI
VYJF lA,S], G CMI T[ B]A H H~ZL K[P SM.56
HFTGF ZF;FIl6S BFTZM4 5FS ;\Z1F6 NJFVM T[DH
GL\N6GFXS NJFVMGM p5IMU SIF" l;JFI XFSEFÒG]\
pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ TM VFJF XFSEFÒGF AHFZEFJ
B}A H ;FZF D/TF CMI K[P 5M:8 CFJ[":8L\U D[G[HD[g84
:8MZ[H4 5|M;[l;\U VG[ 5[S[Ò\U TYF 8=Fg;5M8"GL J3[,L
;UJ0G[ SFZ6[ B[0}TGF\ B[TZDF\ pt5FlNT YI[, TFÒ
XFSEFHL B[0}TM lGSF; SZTF YIF K[P

;\Z1F6FtDS XFSEFÒGL B[TL DF8[ p5IMUDF\
,[JFTF 5M,LYL,LGGL U]6JTF V[JL CMJL HM.V[
S[ H[YL ;}I"5|SFXGF\ 5|SFX;\`,[QF6GL lS|IF
DF8[ 5]ZTF lSZ6M D/L ZC[P VF p5ZF\T G[8GL
HF/LGF SF6F\GL ;F.h VG[ T[GM Z\U 56
VUtIGF 5lZA/M K[ H[G[ ,LW[ V\NZGL AFH]V[ DZRL o
S[8,F 5|DF6DF\ 5|SFX H. XS[ VG[ T[GM p5IMU
ZM56L AFN ,UEU $5 YL 5_ lNJ;[ O}, VFJ[
SZLG[ 5FSG\] pt5FNG JW]DF\ JW] D[/JL XSFIP
tIFZAFN Z_ YL Z5 lNJ; 5KL V[8,[ S[4 O[ZZM56LGF
5 SFS0L4 UZSLg;4 TZA]R4 XSSZ8[8L JU[Z[ H[JF &5 YL *_ lNJ; AFN ,L,F\ DZRF\GL JL6L X~ YFI
J[,FJF/F XFSEFHL VG[ 8FD[8FDF\ ;\Z1F6FtDS K[P ,L,F\ DZRF\ DF8[ Z_vZZ lNJ;GF ;DIF\TZ[ JL6L
B[TLDF\ 5]ZT] 5ZFUGIG YT]\ G CMJFYL O/M SZJLP JL6L SZTL JBT[ 0L\8F ;FY[ DZRF TM0JFYL DZRF\
A[;JFG\] 5|DF6 B]A H VMK\] ZC[ K[P VF DF8[ GM HF/J6L ;DI s;[<O ,F.Of JWFZL XSFIP DZRF\
5ZFUGIG YJF DF8[ V\NZGF EFU[ DWDFBL GL JL6L 5KL U|[l0\U SZJ\]P 5FG4 0F/L4 0L\8F JUZGF
VYJF EDZL KM0JL HM.V[P
DZRF\4 .I/ VG[ ZMUYL G]SXFG JF/F DZRF\ JL6L
V,U SZJFP U|[l0\U SZ[,F DZRFG\] %,Fl:8SGF CJFGL
lJ6LqSF56L o
VJZHJZ YFI T[JF Sg8[GZDF\ 5[lS\U SZJ\]P DZRF\ JW]
T\N]Z:T S]D/F O/M JL6JF4 JL6L JC[,L 50TF NAF6 ;FY[ Sg8[GZDF\ EZJF GCL T[DH 5F6LGM
;JFZ[ S[ ;F\HGF ;DI[ SZJLP JL6L AFN U[|l0\U SZJFYL K\8SFJ SZJM GCLP
AHFZEFJ ;FZF D/L ZC[ K[P U[|l0\U DF8[ JL6L AFN
DZRF GLR[GL H~ZLIFTM WZFJTF CMJF
AU0[,F O/M VG[ SL8S TYF ZMUG[ ,LW[ G]SXFG 5FD[,F
HM.V[P
O/MG[ N]Z SZJFP tIFZAFN O/MG[ T[DGF VFSFZ 5|DF6[
H]NF H]NF H}YMDF\ JC[RL N[JFP AHFZDF\ ,. HTF\ 5C[,F
VFBF T[DH 0L\8F VYJF 0L\8F JUZGF CMJF
O/MG[ ;FO SZJF VYJF 5F6LYL WMJFP O/MG[ IMuI HM.V[P N[BFJDF\ TFHF CMJF HM.V[P :JrK4 GSSZ
5[lS\UDF\ :YFlGS T[DH N]ZGF AHFZDF\ ,. HJF AHFZ VG[ SM.56 HFTGL lJX]wWTFYL D]ST CMJF HM.V[P
EFJMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ T[ AHFZDF\ J[RF6 DF8[ ,. N[BFJDF\ SM.56 5|SFZGL ÒJFTYL G]SXFG 5FD[,
HJFP ,F\AF V\TZ[ DMS,JFGF YTF pt5FNGG[ JC[,L G CMJF HM.V[P SM.56 5|SFZGL U\WYL D]ST CMJF
JL6L SZL XLTJFCGDF\ DMS,J]\P
HM.V[P ŸRF VYJF GLRF TF5DFGYL G]SXFGGL
5FD[, G CMJF HM.V[P ;}I"GF TF56L NFh[,F G CMJF
VF<0=LG4 0L0L8L4 V[g0=LG4 V[R;LV[;4
HM.V[P
V[R;LAL4 S[l0ID4 ;L;]4 5FZM4 ZMUGF ÒJF6] JU[Z[GF\
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

113

SN DF8[GF DF5N\0
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ZP& YL GFGF
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$P! YL *P_
*P! YL !_P_
!_P! S[ T[YL JW]

O],vSMAL o
O], SMALGF N0F GLR[GL U]6JTF WZFJTF CMJF
HM.V[P
O], SMALGF N0F VFBF4 GSSZ VG[ ;FO
T[DH BFTZ VYJF VgI Z;FI6GF V\XYL D]ST
CMJF HM.V[P N[BFJ[ HLJFTYL G]SXFG 5FD[, G CMJF
HM.V[P ACFZGF EFU[ JWFZ[ 50TF E[HYL D]ST CMJF
HM.V[P SM.56 5|SFZGL U\WYL T[DH :JFNYL D]ST
CMJF HM.V[PVMKFDF\ VMKL !! ;[DLPGL l+HIF CMJL
HM.V[ VG[ RF5GL ,\AF. VMKFDF\ VMKL !# ;[PDLP
CMJL HM.V[P NZ[S GSSL SZ[,F HyYFDF\ GFGFDF\ GFGF
VG[ DM8FDF\ DM8F N0FGL l+HIFGM TOFJT $ ;[DL
SZTF\ JWJM G HM.V[P VYJF RF5GL ,\AF. 5 ;[DLP
SZTF\ JWJL G HM.V[P

8FD[8FGF 5FSDF\ T\N]Z:T4 lGIT VFSFZGF
5FS8 YTF\ O/ pTFZJF HM.V[ VG[ O/G]\ U|[l0\U SZL
5}\9F VYJF %,Fl:8S S[8;DF\ ,. AHFZDF\ DMS,JFYL
JW] VFlY"S OFINM D[/JL XSFI K[P5FSGL 5lZl:YlT
VG]~5 ;DIF\TZ[ JL6L SZJL HM.V[P 8FD[8FGF 5FSDF\
8[,LOMG 5wWlTq 8[SF 5wWlTYL 8=[l,\U q,M SM:8 U|LG
CFp; 5wWlTGM p5IMU SZL JW] pt5FNG T[DH ;FZL EL\0F o
U]6JtTF JF/F 8FD[8F D[/JL XSFI K[P

EL\0FGL XL\UM GLR[GL H~ZLIFTM WZFJTF
8FD[8FGF O/ GLR[GL U]6JTF WZFJTF CMJF CMJF HM.V[P

HM.V[P

S]D/F4 ,L,F TYF 5 YL ) ;[PDLP ,F\AL XL\UM
VFBF4 GSSZ VG[ N[BFJDF\ TFHF4 CMJF WZFJTF p5;[,L WFZJF/F VG[ ACFZYL ALH p5;[,F
HM.V[P :JrK CMJF HM.V[P ;FDFgI N[BFJDF\ G N[BFI T[JFP VFBL T[DH 0L\8F\ VG[ V6LGF EFU
ÒJFTYL G]SXFG 5FD[, CMI T[J\] G H6FJJ\] HM.V[P ;FY[ CMJL HM.V[P S96 CMJL HM.V[P N[BFJDF\ TFÒ
CMJL HM.V[P S]6L CMJL HM.V[P ;FO CMJL HM.V[P
ÒJFT YL G]SXFG 5FD[, G CMJF HM.V[P
Z\U V[S;ZBM CMJM HM.V[P GZL VF\B[ N[BFTF SRZF
SN DF8[GF
l+HIF slDPDLPf
JUZGL ;FO CMJL HM.V[P HLJFTYL G]SXFG 5FD[, G
DF5N\0
CMJF HM.V[P 5}ZTL ZLT[ lJSF; 5FD[, CMJL HM.V[P
!
#_ YL #$
sZ[;FVM AG[ T[ 5C[,F pTFZ[,F CMJF HM.V[fP S96
Z
#5 YL #)
ALH YL D]ST CMJF HM.V[P
#
$_ YL $&
SN DF8[GF DF5N\0
,\AF. slDPDLPf
$
$* YL 5&
SN DF8[GL ;\7F
5
5* YL &&
V[
$_! YL &5P_
&
&* YL (!
AL
&5P_ YL )_P_
*
(Z YL !_!
;L
)_P! YL !!5
(
!_! YL JWFZ[
0L
!!5P! S[ T[YL JWFZ[
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J[,FJF/F XFSEFÒ o

B}A H H~ZL K[P D}<I J'lwWSZ6 SZJF DF8[GM C[T] JW]
DF\ JW] XFSEFÒ D;F,F 5FSMGF EFJM D[/JJFGM CMI
K[P VF EFJ TFHF XFSEFÒ 5FSMGF CMI4 5|M;[l;\U
SZLG[ T[G\] J[RF6 SZJFYL VYJF T[GL lGSF; SZLG[
JWFZ[ EFJ D/L XS[ T[D CMI K[P SM.56 5wWlT wJFZF
pt5FlNT XFSEFHLGF EFJDF\ JWFZM SZLG[ VFlY"S
J/TZ D[/JL XSFI T[G[ D}<I J'lwW SCL XSFIP

J[,FJF/F XFSEFÒDF\ JL6L ;JFZGF VYJF
;F\HGF ;DI[ SZJL HM.V[P T\N]Z:T4 DwID SNGF4
AHFZGL DF\U VG];FZ IMuI VJ:YFV[ O/MGL JL6L
SZJLP JL6L lGIlDT ZLT[ +6YL RFZ lNJ;GF
V\TZ[ SZTF ZC[J]P JL6L SIF" AFN ZMU VG[ ÒJFTYL
G]SXFG 5FD[,4 Z\U OLSSM 50L UI[, CMI4 VlGIlDT
VFSFZGF O/M H]NF TFZJL O/MGF SN4 Z\U VG[ VFSFZG[ 5[lS\U o
AHFZGL DF\U VG]~5 U[|l0\U SZL jIJl:YT 5[lS\U
XFSEFÒ 5FSMGF 5[lS\UGM VFWFZ J[RF6
SZL NAF6 G VFJ[ T[D AHFZDF\ DMS,JFYL VY"1FD
DF8[ ,. HJFDF\ VFJGFZ AHFZ p5Z ZC[,M K[P :YFlGS
AHFZEFJ D/L ZC[ K[P
AHFZDF\ ,. HJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ;FZF 5[lS\U SZLG[ T[G[
SFZ[,F o ,L,F4 Z_vZ5 ;[PDLP ,F\AF H[ JFCGDF\ ,. HJFGF CMI T[DF\ IMuI ZLT[ UM9J6L
VG[ UZNGGM EFU 8}\SM TYF ACFZGF\ EFU[ JWFZ[ SZJL HM.V[ H[YL tIF\ 5CM\RTF ;]WLDF\ XFSEFHLG[
JWFZ[ G]SXFG G YFI4 TFHUL H/FJ. ZC[ VG[
Ÿ0LvBZAR0L ;5F8LJF/F
EF\UT}8 S[ 3;FJFG\] 5|DF6 VMK\] ZC[P lGSF; SZJF
N}WL o VFKM ,L,M Z\U4 ;LWF VG[ G/FSFZ4
DF8[GF DF,G[ RMSS; JHGGF 5M,L5[S4 %,Fl:8S AMS;
Z5v#_ ;P[DLP ,F\AF VG[ VFXZ[ #__v$__ U|FD
S[ Z[5Z wJFZF 5[S SZLG[ DMS,JFYL T[GF AHFZEFJ ;FZF
JHG JF/F O/
D/[ K[P :YFlGS AHFZDF\ 56 jIJl:YT 5[lS\U SZLG[
RMSS; JHGDF\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ TM AHFZEFJ
U[|l0\U VG[ J[RF6 o
;FZF D/L XS[ K[P VFJF[ 5[lS\U SZ[,F[ DF, RMSS; A|Fg0
XFSEFÒGF 5FSMDF\ JL6L AFN U[|l0\U SZJFYL G[.DYL J[RJFDF\ VFJ[ TM AHFZDF\ T[GL A|Fg0 sKF5f
AHFZEFJ ;FZF D/L ZC[ K[P U[|l0\\U DF8[ JL6LAFN p5ZYL EFJM ;FZF D/L XS[P
AU0[,F O/M VG[ SL8S TYF ZMUG[ ,LW[ G]SXFG 5FD[,F
;FDFgITo XFSEFÒGF 5[lS\U DF8[ BF;
O/MG[ N]Z SZJFP tIFZAFN O/MG[ T[DGF VFSFZ 5|DF6[
H]NF H]NF H}YMDF\ JC[RL N[JFP AHFZDF\ ,. HTF\ 5C[,F SF/Ò ,[JFTL GYLP XFSEFHL B[0}TYL U|FCS
O/MG[ ;FO SZJF VYJF 5F6LYL WMJFP O/MG[ IMuI ;]WL 5CM\R[ tIF\ ;]WLDF\ ;FDFgI ZLT[ Z_ YL 5_ 8SF
5[lS\\UDF\ :YFlGS T[DH N]ZGF AHFZDF\ ,. HJF AHFZ ;]WL AU0L HFI K[P XFSEFÒDF\ *_v)_ 8SF 5F6L
EFJMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ T[ AHFZDF\ J[RF6 DF8[ ,. CMJFYL ;FDFgI JFTFJZ6DF\ h05YL ;]SF.qRLD/F.
HFI K[P H[YL 5MRF 50LG[ AU0[ K[P B[TZYL U|FCS
HJFP
;]WL XFSEFÒ 5CM\RF0JF p5ZF\T AHFZ DF8[
DM8F EFUGF XFSEFÒ 5FSM pTFIF" 5KL 5[S[HL\UGL VUtITF K[PXFSEFHLGF 5[S[HL\UGM C[T] T[GM
AHFZDF\ ,. HTL JBT[4 AHFZDF\ J[RF6 NZdIFG4 ;\U|C4 8=Fg;5M8" T[DH T[GL U]6JtTF H/JF. ZC[ T[JM
;\U|C NZdIFG T[DH VgI SFZ6MG[ ,LW[ AU0L HFI K[P XFSEFHLDF\ `JF;M`JF; VG[ AFQ5 5lZJT"GGL
K[P 36L JBT kT]DF\ XFSEFÒGM HyYM AHFZDF\ 5|lS|IFVM B}A H h05L YJFYL TFHUL 8}\SF ;DIUF/FDF\
B}A 5|DF6DF\ VFJTM CMJFYL 56 T[GM AUF0 YTM CMI U]DFJL N[ K[P H[YL RLD/F. HFI K[P 5[S[HL\U SZTF
K[P VF DM8F 5FIF p5Z YTM XFSEFHL 5FSMGM AUF0 5C[,F XFSEFHL O/G[ sNFPTP ZL\U64 8FD[8F4 N}WLf 9\0F
V8SFJJF DF8[ T[DH VFlY"S ZLT[ B[0}TMG[ 5ZJ0[ T[JF 5F6LGL DFJHT VYJF J[S;L\UGL DFJHT VF5JFYL
EFJ D/L ZC[ T[ DF8[ VFJF 5FSMDF\ D}<I J'lwWSZ6 SZJ\] O/GL ;5F8LDF\ RDS ZC[ K[P U|[l0\U SIF" AFN RMSS;
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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;\bIF JHG 5|DF6[ jIJl:YT 5[lS\U SZJF HM.V[P
VG[S 5|SFZGF 5[SL\U AHFZDF\ p5,aW K[P NFPTP
,FS0FGF AM1F4 %,Fl:8S AM1F4 A[u;4 SF0"AM0"GF AM1F
JU[Z[P
5|M;[l;\U o
RMSS; ;DI VG[ TF5DFG wJFZF EF{lTS
VYJF ZF;Fil6S 5|NFYM"GF[ p5IMU SZL XFSEFÒG]\
5lZZ1F6 SZJFGL 5|lS|IFG[ 5|M;[l;\U SC[JFDF\ VFJ[
K[P H]NF H]NF 5FSMDF\ 5|M;[l;\U SZLG[ T[GL D}<I J'lwW
SZJFGL TSM ZC[,L K[ SFZ6 S[ H[ T[ kT] NZdIFG
HIFZ[ XFSEFÒG\] pt5FNG DM8F 5|DF6 DF\ CMI tIFZ[
AHFZEFJ D/TF GYLP VFJF ;DI[ H[ T[ XFSEFÒG\]
5|M;[l;\U SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF AHFZEFJ ;FZF D/L
ZC[P

K[ H[DF\ DM8F EFUGF 5F6LG[ ;]SJL N[JFDF\ VFJ[ K[P
CF,DF\ 0]\U/L VG[ ,;6GF 5Fp0ZGL lGSF; SZJFGL
5|lS|IF B}AH 5|Rl,T K[P T[GF wJFZF 5]QS/ lJN[XL
C}\0LIFD6 D/[ K[P 0]\U/L VG[ ,;6GF 5Fp0Z S[ lR%;
AGFJJF DF8[ GLR[ 5|DF6[GL ;Z/ 5wWlT VF5[, K[P
S[lG\U o

S[lG\U V[8,[ XFSEFÒG[ H~ZL UZDLGL
DFJHT VF5L 5lZZ1F6 DF8[ T[G[ 0aAFDF\ 5[S SZJF
sS[g0 XFSEFÒfP 5[S SIF" 5C[,F VG[ 0aAF 5[S
SIF" AFN lGWF"ZLT ;DI VG[ RMSS; DF+FDF\ UZDL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[DF\ ;]1D HLJF6]VM GFX 5FD[
K[ T[DH ACFZGF ÒJF6]VM V\NZ 5|J[XL XSTF GYLP
S[lG\U SZJFYL 5|M8LG4 SFAM"CF.0=[8;4 lJ8FlDG VG[
BGLH ãjIMGM GFX YTM GYL T[DH BFW 5NFY"G[ ,F\AF
XFSEFÒGF lJlJW 5FSMDF\ 5|M;[l;\U V\U[GF
;DI ;]WL ZFBL XSFI K[P
1F[+MDF\ DZRF\ 5Fp0Z T[DH VYF6F\ AGFJLG[ :YFlGS
VG[ lJN[XMGF AHFZMDF\ DMS,FJL XSFIP
XLTFUFZDF\ ;\U|C o
VFN]GL ;}SJ6L SZLG[ DZLD;F,F TYF
H[ T[ XFSEFÒ 5FSMGL kT]DF\ T[G\] pt5FNG
VFI]J["lNS NJFVMGL AGFJ8DF\ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P DM8F 5FIF p5Z YT\] CMI K[ H[YL T[GF AHFZEFJ
EF{lTS VG[ ZF;FIl6S 5|lS|IFVM wJFZF lJlJW AGFJ8M 36F VMKF D/TF CMI K[P VFJF 5FSMG\] XLTFUFZDF\
AGFJJL
;\U|C SZLG[ VMO ;LhG NZdIFG J[RJFDF\ VFJ[ TM
T[GF AHFZEFJ ;FZF D/TF CMI K[P XFSEFÒGF 5FSM
;]SJ6L o
SF56L 5KLGL 5|lS|IFVMDF\ ;F{YL JW] AUF0 ;\U|C
DM8FEFUGF XFSEFHLGF 5FSMDF\ X~VFTGM
E[H *_v)_@ H[8,F 5|DF6DF\ CMI K[P JW] 50TF NZdIFG HMJF D/[ K[P H[G]\ D]bI SFZ6 5FSDF\ ZC[, E[H
E[HG[ SFZ6[ XFSEFÒ ;FDFgI JFTFJZ6DF\ ÒJF6] VG[ TF5DFG K[P JW] ;DI ;FZL ZLT[ ;\U|C SZJF DF8[
GL J'lwW YJFG[ SFZ6[ H,NL AU0L HFI K[ V[8,[ HM 5FSGL 5lZ5SJTF VG[ SF56L 5KL AUF0 h05L VG[
VF 5F6L sE[Hf S'l+D ZLT[ N}Z SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ JW] CMI K[P 5lZ5SJTF 36L ZLT[ RSF;L XSFIP NFPTP
AU0IF JUZ ZFBL XSFI K[P VF DF8[ EFZT H[JF AFCI N[BFJ VG[ ZF;Fil6S A\WFZ6 RSF;LG[4 Y.
N[XMDF\ S[ HIF\ ;}I"XlST lJ5], HyYFDF\ D/L ZC[ K[P tIF\ XS[P DM8[EFU[ XFSEFÒGM ;\U|C GLRF pQ6TFDFG[
;}I"XlSTYL YTL ;]SJ6L B}AH ;FZL VG[ ;:TL 50[ K[P YFI K[ H[YL 5FSGL xJF;MxJF;GL lS|IF VMKL SZL
NFPTP ;]SJ[, JF,4 EL\0F4 O],FJZ4 SMALH4 SFZ[,F4 pt5gG YTL UZDL V8SFJL XSFIP VFD HLJF6]\YL YTM
EFÒ45F,S4 VFN]4 C/NZ4 U]JFZ JU[Z[P
;0M 56 V8SFJL XSFI K[P T[DH 5FSGL U]6JtTF VG[
TFHUL ,F\AF ;DI ;]WL ZFBL XSFI K[P ;\U|C ;DI[
0LCF.0=[XG o
36F 5F;FVM H[JF S[4 HFT45lZ5SJTF4;\U|C4TF5DFG
0LCF.0=[XG 56 ;]SJ6LGM V[S 5|SFZ H JFTFJZ6GM E[H4 SFA"G 0FIMS;F.0G]\ HDF YJ]\ JU[Z[
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં નર્સરી ઉછે ર
5|F[P ALPV[GP ;F8M0LIF
AFUFIT SM,[H4 VFPS'PI]P4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&$_*&

SM.56 B[TL5FSMGL ;O/TFGM VFWFZ
DFJHT VF5L XSFI K[P
HFTJFG ALHq ZM5Fq S,DM p5Z ZC[, K[P V[S
* %,U G;"ZLq 8=[ G;"ZLDF\ VFBF JQF" NZdIFG
SC[JT K[ ccJFJ[ T[J] ,6[ccP G;"ZL V[S V[J] :Y/
KM0 T{IFZ SZL XSFI K[P
K[ HIF\ T\N]Z:T ZM5FVM pK[ZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ HM
VFJF T\N]Z:T ZM5FVM ZM5JFDF\ VFJ[ TM H pt5FNG ( I]JFG S'lQF :GFTSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
JW] D[/JL XSFI K[P
U|LGCFp;G]\ JFTFJZ6GF V\S]XGF VFWFZ[
CF,DF\ B[TLDF\ VFW]lGS 8[SGM,MÒGM JUL"SZ6 o
p5IMU Y. ZCIM K[ V[DFG]\ V[S V[SD V[8,[ U|LG
! CF.8[S VYJF JFTFJZ6G[ V\S]X ZFB[ T[J]\
CFp;q G[8CFp;P VF U|LGCFp;q G[8CFp;GM
U|LGCFp;P
JWFZ[ 50TM p5IMU KM0 pK[Z S[ ZM5F T{IFZ SZJF
DF8[ YFI K[P U|LGCFp;q G[8CFp;DF\ ZM5Fq S,DM Z ;[DL CF.8[S U|LGCFp;
pK[ZJFYL GLR[ D]HAGF OFINFVM D[/JL XSFI K[P # G[RZ,L J[lg8,[8[0 U|LGCFp; s5M,LCFp;f
! 5|lTS]/ JFTFJZ6DF\ 56 W~qS,DM pK[ZL
;FDFgI ZLT[ U|LGCFp;GF DF/BF 5Z
XSFI K[P
%,Fl:8S D-JFDF\ VFJ[ K[ H[YL T[G[ 5M,L CFp; 56
Z VFBF JQF" NZdIFG 56 W~qS,DM pK[ZL XSFI SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF %,Fl:8S I]P JLP :8[lA,F.h
%,Fl:8SG]\ AG[,] CMI K[ H[GL HF0F. Z__ DF.S|MG
K[P
CMI K[P
# W~qS,DMG[ ZMUvÒJFT VG[ AFCI
XFSEFÒ qO}, S[ O/GL G;"ZL DF8[ DF8[EFU[
CJFDFGGF 5lZA/MYL V;ZSFZS ZLT[ ARFJL
XSFI K[ V[8,[ S[ T\N]Z:T W~ D[/JL XSFI K[P 5M,LCFp;GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P pKZTF
KM0G[ EFZ[ UZDL4 EFZ[ 5JG VG[ JZ;FN ;FD[
$ B]<,F B[TZGL ;ZBFD6LDF\ ALHGM JW]
Z1F6 VF5J] VlT H~ZL K[P 5C[,F G;"ZL hF0GF
pUFJM D[/JL XSFI K[P
KF\I0[ SZJFDF\ VFJTL H[YL KM0GM lJSF; AZFAZ
YTM G CTM TYF T\N]Z:T KM0 D/TF G CTF HIFZ[
5 5F6LGL H~lZIFT VMKL ZC[ K[P
CJ[ U|LGCFp;DF\ KM0 pK[ZJFYL ZM5Fq KM0q W~
& 5[XL ;\JW"GYL T{IFZ SZ[,F KM0G[ CF0"lG\UGL
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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pK[ZJFG\\] ;Z/ AgI] K[ TYF T\N]Z:T ZM5Fq S,DMq * U|LGCFp;GL ;ZBFD6LDF ;:T] 50[ K[P
KM0 D[/JL XSFI K[P U|LGCFp;DF\ RMDF;FGL kT]
(P JF\; S[ ,FS0FGF D\05 5Z 56 ,UF0L XSFI
DF\ 56 KM0 T{IFZ SZL XSFI K[ H[ G[8 CFp;DF\ S[
K[P
B]<,F B[TZDF\ XSI YT] GYLP
)P 5JGGL AC] V;Z YTL GYL
G[8CFp; o
!_P U|LGCFp;GL DFOS JW] RMSS; DF5 ;F.hGL
O|[D :8=SRZ 5Z 5M,LYLG G[8q V[U|MX[0 G[8
H~lZIFT ZC[TL GYLP
AGFJL KF\IF DF8[ D\05 H[JL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[
G[8CFp;GM p5IMU o
T[G[ G[8CFp; SC[JFDF\ VFJ[ K[P
V[U|MX[0 G[8q 5M,LYLG G[8 V[ ;FZL
SJMl,8LGF %,F:8LSGL NMZLVM U]\YLG[ AGFJJFDF\
VFJ[ K[ H[G[ ;}I"GF TF5GL V;Z YTL GYL VG[ $ YL
5 JQF" ;]WL JF5ZL XSFI K[P X[0 G[8 V,Uv V,U
S,Z H[JF S[ ,L,M4 ;O[N4 SF/M4 ,F,4 l;<JZ JU[Z[
S,ZMDF\ D/[ K[P VF p5ZF\T T[ GLR[ ATFjIF 5|DF6[
H]NF v H]NF KF\IFGL 8SFJFZLDF\ 56 D/[ K[P
!
Z
#
$

)_ @ X[0 G[8
*5 @ X[0 G[8
5_ @ X[0 G[8
#5 @ X[0 G[8

!_ @ ,F.84 )_ @ KF\I0M
Z5 @ ,F.84 *5 @ KF\I0M
5_ @ ,F.84 5_ @ KF\I0M
&5 @ ,F.84 #5 @ KF\I0M

G[8CFp;GF OFINFVM o

! G;"ZLDF KF\I0M D[/JJF DF8[
Z

.g0MZ %,Fg8q KF\IFGF KM0G[ ;FZL ZLT[ ZFBJF
DF8[

# JQF" NZdIFG W~ pK[ZJF DF8[
$ h05YL KM0 pK[ZJF DF8[ TYF h05YL D}/
O]8F0JF DF8[
5 S,D SZ[, KM0 G[8CFp;DF\ ZFBJFYL JW]
;O/TF D/[ K[P
& l8xI}S<RZYL T{IFZ SZ[, KM0G[ ALHF TASSFGF
CF0"lG\U I]lG8GL UZH ;FZ[ K[P

! KF\I0M 5}ZM 5F0[ K[P

* TFHF p5F0[,F KM0G[ S}\0F S[ SMY/LDF\ ZM5L G[8
CFp;DF ZFBJFYL h05YL RM\8L HFI K[P

Z

ZM5F pK[ZG]\ DFwIDo

G]SXFGSFZS ;}I"GF lSZ6MYL ARFJ[ K[P

# TF5DFG W8F0[ K[P

DM8[ EFU[ G;"ZLD[G S}\0FVM EZJF DF8[
DF8L4 Z[TL VG[ KFl6I] BFTZG]\ lDz6 JF5ZTF CMI
$ D\05GL V\NZ E[H HF/JL ZFB[ K[P
K[ H[GFYL JHG JW[ K[4 GL\N6 YFI K[ VG[ HDLG
5 V\NZGF KM0G[ T\N]Z:T TYF RDSJF/F ZFB[ K[P HgI ZMUM TYF éW. VFJJFGL XSITF ZC[ K[P
& JtTFVMKF V\X[ ZMUÒJFT SFA}DF\ ZFBL XSFI VFJF ;\HMUMDF\ GLR[ D]HAGF DLl0IF JF5ZJFDF\
VFJ[ TM p5ZMST 5|`GM lGJFZL XSFI K[P
K[P
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!
Z

#

$

JlD"SI],F.8o H[ JHGDF\ C,S] VG[ lKN=F/ J[Z4 0F\UZGL OMTZL4 ;]SF 5FG YM0F 5|DF6DF\
BM/ JU[Z[G[ V[S BF0FD\Fq 8F\SLDF SMCJ0FJL T{IFZ
K[P 5F6L 5S0L ZFBJFGL XlST WZFJ[ K[P
DLl0IFG[ lGHL"JLSZ6 SZL p5IMUDF\ ,. XSFI K[P
5Z,F.8o JHGDF\ V[SND C/J]\ K[P Z[T
SZTF (&@ C/J]\ CMI K[P 5LV[R gI]8=, K[ VFNX" DLl0IFGF ,1F6M o
s*v*P5f T[GF JHG SZTF # YL $ U6] 5F6L
! ZMUvÒJFTGF ;}1DÒJF6] D]ST CMJ] HM.V[P
5S0L ZFB[ K[ TYF :8ZL,F.h DLl0ID K[P
Z lKN=F/]TF (5@ CMJL HM.V[P
:5[UGD DM;o H[ ptTZ EFZTDF\ 5CF0LVM
5Z YT] V[S 5|SFZG\] WF; K[ VG[ JHGDF\ 36]\ H # 5F6L ;\U|C XlST Z_v#_ @ CMJL HM.V[P
C,S] CMI K[P H[ 5F[TFGF JHG SZTF !_ YL Z_
$ 5LV[R V\FS 5P5 v &P5 CMJM HM.V[P
W6] 5F6L 5S0L ZFBL XS[ K[P H[GF 5MTFGFDF
O}UGFXS N=jI CMI K[ H[YL O}U ,FUTL GYL G;"ZLDF\ SIFZFVM o
T[ lGTFZ JWFZJFG]\ TYF 5F6L 5S0L ZFBJFG]
G;"ZLDF\ D]bItJ[ +6 5|SFZGF SIFZFVM
V[D AgG[ SFD SZ[ K[P
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
,LO DM<0o ,LO DM<0 V[ ;0[,Fq SMCJFI[,F
5\FN0F VG[ YM0] DF8LG]\ lDz6 SZJFYL AG[
K[P ,LO DM<0 JF5ZJFYL CJFGL VJZHJZ
JW[ K[P lGTFZ XlST JW[ K[ VG[ 5F6L 5S0L
ZFBJFGL XlST 56 JW[ K[P

! ;5F8 SIFZF o VF 5|SFZGF SIFZFVM HDLGGL
;5F8LVM 5Z 5F/L AGFJL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF
SIFZFVM HIFZ[ HDLGGL lGTFZ XlST ;FZL CMI
tIFZ[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P XFSEFÒ TYF O},KM0G]\
W~ VF 5|SFZGF SIFZFDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P

5 SMSM5L8 o GFl/I[ZGF KMTZFDF\YL GLS/TF
E}SFG[ SMSM5L8 SC[ K[ H[ JF5ZJFYL Z5 v
#)@ lKN=F/]TF JW[ K[P JHGDF\ C,S] CMI K[
VG[ 5F6L 5S0L ZFBJFGL XlST WZFJ[ K[P
&
*

Z UFNL SIFZF o H[ HDLGDF\ lGTFZXlST
GA/L CMI VYJF JW] JZ;FNJF/F lJ:TFZDF\ VF
5|SFZGF SIFZFVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFJF SIFZF
HDLGGL ;5F8LYL !5 YL Z_ ;[PDLP ŸRF CMI K[
,FS0FGM jC[Zo JHGDF\ C,SM CMI K[P VgI VFJF SIFZFDF\ 55{IF4 VFD/F TYF XFSEFHL S[
O},KM0GF ZM5F q W~ pK[ZJFDF\ VFJ[ K[P
DLl0IF ;FY[ lDz6 SZL JF5ZL XSFI K[P
0F\UZGL OMTZLo ZF.; DL,DF\YL GLS/TL
AFI 5|M0S8 K[P H[ JHGDF\ C,SL CMI K[P
VgI DLl0IF ;FY[ lDz6 SZL JF5ZJFYL
5MRFZM D/L ZC[ K[P
:YFlGS DLl0IF T{IFZ SZJF DF8[ ,FS0FGM

# BF0F SIFZF o VMKF JZ;FNJF/F lJ:TFZDF\
VYJF RMDF;F AFN HIFZ[ O/Fp J'1FMGF ALHDF\YL
ZM5F pK[ZJF CMI tIFZ[ VF 5|SFZGF SIFZF JW] VG]
O}/ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF SIFZF HDLGGL ;5F8LYL
GLRF CMI K[P VF SIFZFDF\ NF0D4 HFDO/4 VF\AF4
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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RLS]4 ,L\A]4 SZDNF S[ SM9F JU[Z[ O/Fp ZM5F pK[ZL
XSFI K[P

5;\NULJF/L HuIFV[ ,. XSFTL CMJFYL ZM5F
;FZL ZLT[ pK[ZL XSFI K[P

$ Z[TL SIFZF o Z[TLGF SIFZFDF\ lGTFZ TYF #
5MRFZM ;FZM ZC[TM CM. ALHGM pUFJM h05YL YFI $
K[ TYF S8SF S,D ZM5JFYL D}/ h05YL VG[ JWFZ[
;\bIFDF\ O}8[ K[P

SM.56 lJ:TFZDF\ ZM5F pK[Z Y. XS[ K[P

%,U G;"ZLo
VF[KF lJ:TFZDF\YL JW] VG[ h05YL VG[
T\N]Z:T KM0q W~ D[/JJF CMI TM %,lU\U 5wWlTGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P XFSEFÒ TYF O},KM0GF
CF.lA|0 lAIFZ6MGL lS\DT W6L H µ\RL CMI K[P
VG[ T[GF :O}Z6GF 8SF &_ YL *_@ CMI K[P VFD
B[0}TMG[ DM\W] lAIFZ6 JF5ZJF KTF\ VMK] :O}Z6
D/[ K[ T[YL VFlY"S ZLT[ G]SXFG YFI K[P VFJF
;\HMUMDF\ %,lU\U 5wWlTGM p5IMU SZJM HM.V[P

5

l5IT VF5JFDF\ VF;FGL ZC[ K[P

&

ZM5pK[Z DF8[ DH}ZL BR"DF\ 38F0M YFI K[P

*

8=[DF\ J5ZFTF DL0LIFG[ :8ZL,F.h H SZL
XSJFGM VJSFX q TS ZC[ K[P

(

DXLGZL p5Z 56 DLl0IF lDz6 SZLG[ :JI\
;\RFl,T ZLT[ 8=[ EZLG[ VM8MD[l8S ALHG]\
ZM5F6 Y. XS[ K[ H[YL DH}ZL BR"DF\ ;FZM
V[JM ARFJ YFI K[P

%,lU\U 5wWlTDF\ %,Fl:8SGL S5GF )
VFSFZGF ALAFJF/L 8=[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[
K[P VF 8=[DF\ KFl6I] BFTZ4 JlD"S\d5M:84 SMSM5L84
Z[TL4 JlD"SI],F.84 5Z,F.8 S[ Z[TLG]\ 5FS 5|DF6[
!_
IMuI lDz6 EZJFDF\ VFJ[ K[P VF 8=[VM HM JWFZ[
DF+FDF\ EZJFGL YTL CMI TM VM8MD[8LS ZM8ZL
DXLGGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[ TYF ALH ZM5JF !!
DF8[ 56 VF[8MD[l8S DXLGGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[
K[P
!Z
%,lU\U 5wWlTGF OFINFVMo
!

Z

8=[ G[ O[ZOFZ SZL XSFTL CMJFYL lXIF/]4 pGF/]
S[ RMDF;FGL kT]DF\ 5;\NUL D]HA JFTFJZ6
VF5L XSFI K[ H[YL ZM5 AU0JFGL XSITFVM
GlCJT Y. HFI K[P

lAIFZ6GM :S]Z6 NZ )5 8SF SZTF JW] D[/JL
XSFI K[ H[YL DM\WF CF.lA|0 lAIFZ6MGF W~
pK[ZDF\ VFlY"S G]SXFG GlC\JT VFJ[ K[P
W~G[ 5|JFCL BMZFS ;C[,F.YL VG[ ;5|DF6
VF5L XSFI K[P
OST V[S DH]ZYL V[S lNJ;DF\ 5_4 ___ YL
JW] 8=[ EZLG[ ALH ZM5L XSFI K[P H[YL ;DIGM
ARFJ YFI K[P
B]A HA VMKF ;DIDF\ W~G[ 8=[DF\YL ACFZ
SF-L B[TZDF\ ,. H. XSFIP

KM0q W~ D}/GM lJSF; ;FZM YFI K[ VG[
G;"ZLDF\ J5ZFTF Sg8[GZ sS}\0Ffo
ZMUÒJFT ZlCTGF KM0q W~ D[/JL XSFTF
G;"ZLDF KM0 pK[ZJF DF8[ H]NL H]NL HFTGF
CMJFYL T\N]Z:T W~ D[/JL XSFI K[P
lJ5lZT 5lZA/M q ;\HMUMDF\ ZM5FGL 8=[G[ S}\0FVM4 %,Fl:8SGL SMY/LVM %,U 8=[4 hLOL 5M84 S[
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~8 8=[GZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
5MQF6 jIJ:YF o
G;"ZLDF\ pKZTF KM0GF h05L VG[
T\N]Z:T lJSF; DF8[ DLl0IFDF\ H ;[lgãI BFTZM4
H{lJS BFTZ4 JlD"S\d5M:8 H[JF ;[lgãI TtJM pD[ZL
N[JFDF\ VFJ[ K[P SIFZFVMDF\ W~q KM0 pK[Z[, CMI
TM NZ A[ DF;[ !__ l,8Z 5F6LDF\ !P_ lS,M
I]lZIF VMUF/L K\8SFJ SZJMP

O}JFZF 5wWlT VG]S]/ ZC[X[ H[GFYL DF.S|M S,FID[8
0[J,M5 YTF KM0GM lJSF; ;FZM YX[P G;"ZLDF\
OMUZ D]SL E[HJF/]\ CJFDFG µE] SZL XSFIP
G;"ZLDF\ 5FS ;\Z1F6o

G;"ZLD\F ZMU ÒJFT VM/BJF VG[ T[G]\
;DI;Z lGI\+6 SZJ]\ VlT H~ZL K[P JWFZ[
50TF 5F6L4 UZDL VG[ GF.8=MHGJF/F BFTZMYL
O]UYL YTM SMCJFZM ;FDFgI K[P T[GF lGI\+6 DF8[
TF\AFI]ST NJF VYJF SFA["g0FlhD VYJF
G;"ZLDF\ l5IT jIJ:YFo
:8=[%8M;FIS,LG VYJF Z[0MDL, JF5ZL XSFIP
H{lJS lGI\+6DF\ 8=FISM0DF" J5ZFI K[P ÒJFTDF\
G;"ZLDF\ SIFZFVM AGFJL A[9]\ 5F6L
.I/M TYF DM,MDXL4 DL,LDU4 ;O[NDFBL JU[Z[
VF5JFDF\ VFJ[ K[ VYJF TM %,Fl:8S 5F.5
;FDFgI K[P T[GF lGI\+6 DF8[ SM.56 XMQFS NJF
wJFZF KF\8J]\4 l0=5 .lZU[XG4 O]JFZF 5wWlT VG[ JF5ZJL NFPTP ZMUZ4 .DL0FS,M5|L0 JU[Z[P
VMJZC[0 O]JFZF TYF lD:8 ;L:8D VFD VG[S
ZLT[ 5F6L V5FI K[P T[ 5{SL G[8CFp;DF\ VMJZC[0 G;"ZLDF\ J'lwW lGI\+SMGM p5IMUo
O]JFZF VYJF U|LGCFp;DF\ lD:8 ;L:8D ;{FYL lJX[QF
G;"ZLDF\ J'lwW lGI\+SMGM p5IMU
;FG]S]/ H6FJ[, K[ H[DF\ 5F6LGM ARFJ YFI K[ TYF H]NFvH]NF C[T] DF8[ YFI K[ H[JF S[ S8SF S,DDF\ D}/
NZ[S KM0G[ ;ZB] 5F6L D/[ K[ VG[ V\NZ E[HGF O}8F0JF4 U]8LS,DDF\ D}/ O}8F0JF4 ALHGL :S]Z6
8SF H/JFI ZC[ K[P HIFZ[ SIFZF VYJF KM0 p5Z XlST JWFZJF4 ;]QF]%T VJ:YF TM0JF JU[Z[P
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 ¢eyuxeð Ãkku÷e{Mko, hÃk00/18, SykEzeMke, ELzMxÙeÞ÷ yuMxux, nk÷ku÷ rs. Ãkt[{nk÷
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ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં પ્લગ નર્સરી દ્વારા ધરૂઉછે ર
«ku. ykh. yu[. Ãkxu÷
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk

શાકભાજી પાકો જેવા કે રીંગણ, મરચી, ટામેટી,
માફક આવે એવુ વાતાવરણ ભારતમાં મોટા ભાગે
ડુ ં ગળી, કોબીજ, ફૂલ કોબીમાં ધરૂ તૈયાર કરીને તેની
દરે ક રાજયમાં હોય છે . ૫રંતુ પાકની તૈયારીમાં રહે લી
ફે રરો૫ણી કરવામાં આવે છે . ડુ ં ગળી સિવાયના પાકોમાં
ઉણપથી વાયરસ, જીવાણું, ફૂગ અને જીવાતોનો હૂમલો
સુધારે લી તેમજ સંકર જાતો ઉ૫લબ્ધ, હોવાથી તેનુ વાવેતર
છોડ મોટા ભાગે ઉત્પાદનક્ષમતાએ આવે તે ૫હે લા  જ
કરવામાં આવે છે સંકર જાતોનું બીજ મોઘુ હોવાથી તેના દરે ક
થાય છે .
બીજમાંથી તંદુરસ્ત છોડ મળી રહે તે અગત્યનું છે . કારણ કે
ઓછામાં ઓછા બીજનો ઉ૫યોગ કરીને પુરતા પ્રમાણમાં ધરૂ  જે બીજ વાવવામાં આવે છે તે ઓછી ગુણવત્તાના
મેળવવામાં આવે તો સંકર બીજ પાછળ થતો ખર્ચ ઘટાડો
અથવા સારી ગુણવત્તાના બીજમાં ઉગાવો ઓછો હોઈ
કરી શકાય છે . આ ઉ૫રાંત તંદુરસ્ત ધરૂ તૈયાર કરવામાં આવે
કારણ કે ખેડૂતો સારી ગુણવત્તા  અને વધુ ઉત્પાદન
તો રો૫ણી કર્યા બાદ તેમાં રોગ અને જીવાતનું પ્રમાણ ઘટે
આ૫વા બીજ ૫રનો ખર્ચ કરતા અટકાવે છે .
છે તેમજ રો૫ણી કર્યા  બાદ  છોડનું મરણ ઓછુ થવાથી
બહુ ખાલા ૫ડતા નથી. આ બધી બાબતોને ઘ્યાનમાં લેતા  તાલીમ પામેલ નિષ્ણાંત વ્યકિતના માર્ગદર્શન હે ઠળ
જો ધરૂ તૈયાર કરવામાં આવે તો તંદુરસ્તી  અને સારી
તંદુરસ્ત અને વધારે માં વધારે ધરૂનાં છોડ મેળવવા માટે જુ દી
જુ દી રીતે ધરૂ તૈયાર કરી શકાય છે .
ગુણવત્તાવાળુ ધરૂ બનાવી શકાય.
પ્લગ નર્સરી ઃ

 સારી ગુણવત્તાવાળા બીજમાંથી સારી ગુણવત્તાવાળુ
તંદુરસ્ત, રોગરહિત ધરૂને જમીનમાં વાવવાથી ઉત્પાદન
વર્ષોથી ખેડૂતો ઘ્વારરા મોટા ભાગે ધરૂઉછે ર ગાદી
વધારી શકાય અને સારી ગુણવત્તાવાળા શાકભાજી
કયારામાં અથવા કયારે ક સપાટ કયારામાં તૈયાર કરવામાં
મેળવી શકાય.
આવે છે ૫રંતુ પ્લગ નર્સરી ઘ્વારા ધરૂ ઉછે રવાથી દરે ક ધરૂ
વચ્ચેા ખાતર, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશ માટે સ્પર્ધા  કરવી સારી ગુણવત્તાવાળા ધરૂ તૈયાર કરવાના
૫ડતી નથી, ઉ૫રાંત દરે ક ધરૂ વચ્ચે એકરૂ૫તા જળવાય છે .
મુ�ાઅાે :
ઓછા મજૂ રી ખર્ચે પ્લગ નર્સરીમાં ધરૂઉછે રના કાર્યો જેવા
કે માઘ્યમ-મીડિયાની તૈયારી, જમીનમાં ભેળવવાની ક્રિયા, (૧) બીજની ૫સં દગી :
બીજ મુકવા તથા છોડ ઉપાડવાના કાર્યો સરળતાથી થઈ શકે
શાકભાજીના ધરૂવાડીયા માટે હં મેશા સર્ટિફાઈડ/
છે . પ્લગ નર્સરી ઘ્વારા ઉછે ર કરે લ ધરૂ જમીનમાં રો૫ણી કર્યા 
બાદ સારી રીતે વિકાસ પામે છે કારણ કે ધરૂ ઉપાડતી વખતે પ્રમાણિત કરે લ બીજ વા૫રવું. પોતાના ખેતર કે બગીચાનું
બીજ વા૫રવું હિતાવહ નથી કારણ કે બીજજન્ય રોગ ફે લાવી
મૂળ તુટવાનો પ્રશ્ન જ રહે તો નથી.
શકે છે . આ ઉ૫રાંત સંકર જાતના વાવેલ છોડમાંથી તૈયાર
પ્લગ નર્સરીની જરૂિરયાત ઃ
કરે લ બીજનો ઉ૫યોગ કરવાથી છોડમાં ફે રફાર દેખાય છે
 શાકભાજીના દરે ક જાતના ઉત્પાદન વધારવા માટે અને એકરૂ૫તા જળવાતી નથી.
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(ર) બીજનો જથ્થો :

(૬) માધ્યમ ટ્રેમાં ભરવું :

બીજનો અંદાજીત જથ્થો  છોડને ગીચતા અને
માઘ્યમ તૈયાર થયા બાદ ટ્રે ના દરે ક પ્લગમાં એક
બીજના ઉગાવાના દર ૫ર આધાર રાખે છે . સામાન્ય રીતે સમાન રીતે અને વધુ દબાણપૂર્વક ભરવું.
૩% અને ૧૦ % જેટલો વધુ બીજનો જથ્થો  રાખવો ૫ડે
જેનો ઉ૫યોગ ફરીથી ફે રરો૫ણી કરવા માટે ઉ૫યોગી થઈ (૭) ટ્રેમાં બીજનું રોપાણ :
શકે જેથી દરે ક પ્લગ ૫ર એક બીજ અને એક છોડ બનાવી
ટ્રે ના દરે ક કોષના મઘ્યમાં કાણા પાડવા છિદ્ર/
શકાય.
કાણાની ઊંડાઈ બીજના કદ પ્રમાણે હોય ૫રંતુ સામાન્ય  રીતે
બીજને તેની લંબાઈના ર.૫ ગણી ઊંડાઈએ મુકવા/રો૫વા
(૩) ધરૂ ટ્રેની ૫સં દગી :
દરે ક કાણા/છિદ્રોની ઊંડાઈ એકસમાન રહે તે એકસમાન
સખત પ્લાિસ્ટકની ૧ર૮ થી ર૦૦ પ્લગવાળી ટ્રે  બીજના ઉગાવા માટે ખુબ જ આવશ્યક છે .
૫સંદ કરવી હિતાવહ છે જેથી લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે .
(૮) પાણી આ૫વું / છાંટવું :
(૪) ધરૂ ટ્રેનું િનર્જીવીકરણ : ટ્રે નો ઉ૫યોગ કરતા
જરૂરિયાત મુજબનું પાણી દરે ક છિદ્રના અંતેથી
૫હે લા ટ્રે ને ૧૦૦ પીપીએમ કલોરીનયુકત પાણીમાં ર૦ મિનિટ
ડૂ બાડવી. કે િલ્શયમ હાઈપોકલોરાઈડના ૬૫% મિશ્રણને ટીપે ટીપે નીકળે એ રીતે દરે ક ટ્રે માં આ૫વું. ત્યારબાદ દરે ક
ર૦૦ લિટર કે પેસિટીવાળા ડ્ર મમાં પાણી ભરી તેમાં ર૫ સીસી ટ્રે ને કાળા પ્લાિસ્ટકથી (ઉગાવાને વધારવા માટે ) વીંટાળવું
ઓગાળવું. આ દ્રાવણનો ઉ૫યોગ ૩૦૦ જેટલી ટ્રે ને જતં ુમુકત અને છાંયાવાળી જગ્યાએ મુકવું. આ રીતે કરવાથી બીજ
કરી શકાય અથવા ૭ર૦ સે. ગરમ પાણીમાં ટ્રે ને ૪૫ મિનિટ ઉગાવાનો દર એકરૂ૫તા જળવાય ૫રંતુ બીજનો ઉગાવો પાક
ઉ૫ર આધારિત છે . જેમકે કાકડી-ર-૩ દિવસ, મરચી -૩
સુધી ડૂ બાડી શકાય.
થી ૫ દિવસ અને કોબીજ-૩ દિવસ.
(૫) માઘ્યમ/મીડિયાની તૈયારી :
(૯) બીજનો ઉગાવો / અંકુરણ :
માઘ્યમ બનાવવા માટે ની ઘણી બધી રીત છે . ૫રંતુ
દરે ક ટ્રે ને દિવસમાં ત્રણ વાર ચકાસવી જેથી
કે ટલીક મુખ્ય  બાબતોને ઘ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે .માધ્યમની
પાણી સંગ્રહ કરવા અને નિતાર શકિત સારી હોવી જોઈએ, ભલામણ કરે લ સમયમાં તેને કાળા પ્લાસ્ટિકના આવરણથી
હં મેશા નિર્જીવીકરણ કરે લ માઘ્યમનો જ ઉ૫યોગ કરવાનો અલગ કરી શકાય. જેવા એક-બે બીજમાં અંકુરણ થાય
આગ્રહ રાખવો, સારી ગુણવત્તાનવાળુ માઘ્યમ બનાવવા એટલે ટ્રે ને કાળા પ્લાસ્ટિકના આવરણથી અલગ કરી દરે ક
માટે ઝીણું  છાણ કચરાનું ખાતર, ભેજવાળી જમીન અને બીજના ઉગાવા માટે સ્ટેઉન્ડ  ઉ૫ર મુકવી. આ સમય
ડાંગરની ફોતરી અથવા જૂ નો લાકડાનો ભૂકો ૧:૧:રના દરમ્યાન ટ્રે માં ભરે લ માઘ્યનમ ભેજવાળુ રહે તે માટે આછુ
પ્રમાણમાં લેવો જે સ્થાનિક જગ્યાએથી સરળતાથી મળી પાણી દિવસમાં ત્રણ વાર આ૫વું. ત્યારબાદ ૪૮ કલાક ૫છી
શકે છે . આ દરે ક માઘ્યમને એકરૂ૫ સમાન રીતે મિશ્રણ કરી મોટા જથ્થામાં પાણી આ૫વુ જેથી ટ્રે ના નીચેના છિદ્રમાંથી
પાણીથી ભીજવવું. જેથી માઘ્યમમાં રહે લ નીંદણના બીજ, પાણી ટ૫કતુ બહાર નીકળે.
જીવાણું  અને ફુગનો ઉગાવો દેખાશે. બે દિવસ બાદ  આ (૧૦) પાણી વ્યવસ્થા :
મિશ્રણને ૮૦૦ થી ૧૦૦૦સે. તા૫માને ૪૫ થી ૬૦ મિનિટ
દરરોજ એકાંતરે વધુ/ઓછુ પાણી આ૫તા રહે વું.
ઉકાળી અથવા વરાળથી ગરમ કરો. મિશ્રણ ઠં ડુ ૫ડતા તેમાં
૧૦ ગ્રામ ડીએપી પ્રતિ  કિલો પ્રમાણે પાણીમાં ઓગાળીને પાણી આ૫વા માટે ઝારાનો ઉ૫યોગ કરવો. પ્રથમ દિવસે
સરખી રીતે મિક્ષ  કરો ઉ૫રાંત સૂક્ષ્મતત્વોેનો ઉમેરો કરવો. વધુ પાણી આ૫વુ કે ટ્રે ના નીચેના છિદ્રમાંથી પાણી બહાર
કોકોપીટ, ૫રલાઈટ વર્મિકયુલાઈટ વગેરેનો ૫ણ ઉ૫યોગ કરી ટ૫કવા માંડે. બીજા દિવસે ઓછુ પાણી અને ત્રીજા દિવસે
વધુ પાણી. આમ, એકાંતરે વધુ-ઓછુ પાણી આ૫તા રહે વું.
શકાય.
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પાણી આ૫વાનો સમયગાળો સવારે ૧૧ વાગ્યાથી બપોરે (૧૩) ઉપાડવાની તૈયારી :  
૩ વાગ્યાવ સુધી રાખવાે. જેથી ધરૂ મુત્યુનો રોગ અટકાવી
છોડને જમીનમાં રો૫તા ૫હે લા ટ્રે  ને બે કલાક
શકાય. જો ગરમ ૫વન ચાલતો હોય તો એક જ દિવસ વધુ
૫હે લા પુષ્કોળ/ખુબજ પ્રમાણમાં પાણી આ૫વુ જેથી ધરૂને
એક આછુ પાણી આપી શકાય.
ટ્રે -પ્લગમાંથી સરળતાથી કાઢી શકાય.
(૧૧) ખાતર વ્યવસ્થા :
(૧૪) ધરૂ/છોડનું ૫રિવહન :
બીજના રોપાણ કર્યા બાદ અઠવાડીયામાં બે વખત
છોડના ૫રિવહન વખતે કોઈ નુકશાન ન થાય તેની
ખાતર આ૫વુ ૫રંતુ બે ખાતર આ૫વા વચ્ચે  ર-૩ દિવસનો
સમયગાળો  રાખવો. ર૦-ર૦-ર૦ ખાતર ર ગ્રામ ૧ લિટર ખાસ કાળજી રાખવી. જરૂરિયાત ૫ડે તો છોડ / ધરૂ ને ક્રેે ટ
પાણીમાં ઓગાળીને આ૫વું. ખાતર હં મેશા વધુ પાણી અથવા પેટી / ડબ્બામાં ૫રીવહન કરાવવા. ખેતરમાં ટ્રે ને
આ૫વાના સમયે આ૫વું જેથી વધારાનો ક્ષાર પાણી સાથે લઈ ન જવી કારણ કે ટ્રે માં રોગના અવશેષો કે ચે૫ લાગવાની
શકયતા રહે છે .
પ્લગમાંથી બહાર નીકળી જાય.
(૧૫) અવલોકન : મોટા ભાગના પાકો બીજના
(૧ર) રોગ જીવાત નિયંત્રણ :
રો૫ણીથી ૫રિવહન સુધીમાં ૧ર થી ૧૮ દિવસો બગડે . આ
આ તબ્બકે છોડ રોગ અને જીવાત માટે સંવેદનશીલ સમયગાળા દરમ્યાન ખેડૂતોએ નર્સરીની દિવસમાં ત્રણ વાર
હોય છે . દિવસમાં ર-૩ વાર દરે ક ટ્રે ના દરે ક છોડને ચકાસતા (સવારે , બપોરે , સાંજ)ે મુલાકાત/અવલોકન કરવા જરૂરી
રહો અને જો કોઈ છોડમાં અસર દેખાય તો નજીકના કયા છે . ધરૂ/છોડને ગ્રીનહાઉસમાં તેનો પ્રમાણિત દિવસોથી વધુ
સ્થાેને કે ૫રીબળો છે તે શોધો અને નાશ કરો. જો કોઈ છોડ સમય માટે રાખી શકાતા નથી.
સુકાઈ જાય અથવા થડ મરી જાય તો નિષ્ણાંતની મદદ લો.
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ગ્રીનહાઉસમાં કે પ્સીકમ મરચાની પાક ઉત્પાદન તાંત્રિકતા
• zku. yu{. su. Ãkxu÷ • ©e hsLke yu{. X¬h • zkì. fu. yu{. Ãkxu÷
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk
કે પ્સીકમ સોલેનેસી કુ ળનું શાકભાજી છે જેનું
ઉદભવસ્થાન અમેરિકા માનવામાં આવે છે જેને સ્વીટ
પી૫ર, બેલ પી૫ર, પીમેન્ટોક, સીમલા મીર્ચ  તરીકે ૫ણ
ઓળખવામાં આવે છે . તે વિટામિન, એસ્કોરબિક એસિડ
અને અન્ય ખનીજોથી સમૃઘ્ધ હોવાથી તાજેતરમાં ભારતમાં
તેની ખુબ માંગ અને ઊંચી કિંમત ધરાવે છે . કે પ્સીકમના
સ્વાદથી ભારતીય ભોજનમાં તે અનેરૂ સ્થાન ધરાવે છે .
ભારતમાં કે પ્સીકમનો ઉ૫યોગ હોટે લ, ફાસ્ટ ફૂડ વાનગીઓ
તેમજ આધુનિક રે સ્ટોરન્ટ થવાથી તેની કિંમતમાં ૫ણ દિનપ્રતિદિન વધારો નોંધાય છે .

રોગ-જીવાતનો ઉ૫દ્રવ ખુબ જ રહે છે અને ગુણવત્તાેસભર
ઉત્પાદન મેળવી શકાતુ નથી. આથી કે પ્સીકમ મરચાની
ખેતી ગ્રીનહાઉસમાં એટલે કે સંરક્ષણાત્મક વાતાવરણમાં
કરવાથી ખુબજ વધુ ઉત્પાદન અને ઊંચી ગુણવત્તા મેળવી
શકાય છે .
જાતોની ૫સંદગી :

ગ્રીનહાઉસમાં કે પ્સીકમની ૫સંદગી તેના રંગ,
પ્રદર્શન તેમજ ઉ૫જ ૫ર આધાર રાખે છે . વિવિધ રંગોમાં,  
લીલા   કે પ્સીકમ તીવ્ર સુગંધીદાર હોય છે . જયારે  પીળા,
લાલ, સફે દ અને નારંગી રંગના કે પ્સીકમ મોળા અને મીઠાશ
કે પ્સીકમનું વાવેતર ખુલ્લા ખેતરમાં કરવાથી તેમાં
ધરાવતા હોવાથી ગ્રાહકો વધારે ૫સંદ કરે છે .
વિવિધ રંગવાળી કે પ્સીકમની જાતો

ક્રમ રંગ
૧ લીલો

જાતો
ઈન્દ્રા , એન.એસ.-૬૩૧, એન.એસ.-૬૩ર,  એન.એસ.-ર૭૪, એન.એસ.-ર૯ર, એન.એસ.-૬ર૬,
ભારત, મહાભારત, ઈંડામ કે -૧, ઈંડામ કે -ર, ગ્રીન કવીન, માસ્ટફર, ઈંડામ મુમતાઝ, ગ્રીન ગોલ્ડ, હીરા,
લારીયો
ર લાલ
બોમ્બીત, ઈન્સ-પીરે શન, ૫શરે લ્લાી, એન.એસ.-ર૮૦, કીંગ અનધર, નન-૩૦૧૦, હીરા, લક્ષ્મી, મમતા
૩ પીળો ઓરોબેલે, બચાટા, એન.એસ.-ર૮૧, એન.એસ.-૬ર૬, યેલો કવીન, નન-૩૦ર૦, તન્વી , ગોલ્ડીન
સમર, સુ૫ર ગોલ્ડ, સ્વર્ણા
૪ ચોકલેટ ચોકલેટ વન્ડર
૫ સફે દ
વાઈટ-૧
આબોહવા :
આ પાક  ગ્રીનહાઉસમાં કરવામાં આવે તો તેને કાેઠામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેનું વાતાવરણ હોય તો ખુબ જ સારા થાય છે .
તા૫માન
દિવસ
રર -ર૩૦  સે.
૦

રાત્રી
૧૮ -ર૦૦  સે.
૦

સાપે ક્ષ ભે જનું પ્રમાણ જમીનનો પી.એચ.
(ટકા)
૭૦-૭૫

૬-૭
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આ પાકને ફૂલ બેસવા, ૫રાગનયનની વૃઘ્ધિ, ફલિનીકરણ,
ફળ બેસવા, ફળ અને બીજની વૃદ્ધિ વગેરે માટે ખાસ પ્રકારના
હવામાનની જરૂરિયાત રહે છે . ઊંચુ ઉષ્ણાતામાન અને સુકો
૫વન આ પાકને ભારે નુકશાન ૫હોંચાડે છે જેના કારણે ફૂલો
ખરી ૫ડે છે અને સરવાળે ફળો ઓછા બેસે છે .
જમીનની તૈયારી :
રક્ષિત ખેતી માટે વધુ સેન્દ્રિય  સારા નિતારવાળી
જમીન જેનો પી.એચ. ૬.૦ થી ૭.૦ હોવો જોઈએ. જમીનને
વધુ સેન્દ્રિય બનાવવા માટે જમીનમાં લાલ માટી-૭૦%,
છાણિયું ખાતર અથવા વર્મિકમ્પાેસ્ટ-ર૦%  અને ડાંગરની
કુ શ્કી -૧૦% પ્રમાણે હોવું જોઈએ. જમીનમાં નુકશાનકારક
ફુગ, બેકટે રીયા તેમજ કૃ મિનો નાશ કરવા ૩૭-૪૦%
ફોર્મેલ્ડીહાઈડનું દ્રાવણ (૭.૫ લિટર ફોર્મેલ્ડીેહાઈડને ૭૫ લિટર
પાણીમાં નાંખીને દ્રાવણ બનાવીને પ્રતિ  ૧૦૦ ચોરસ મીટર
પ્રમાણે) કયારામાં નાખવામાં આવે છે . તદઉ૫રાંત જમીનને
૫-૭ દિવસ સુધી પ્લાસ્ટિક આવરણ કરી ઢાંકી રાખવું.
ત્યારબાદ આવરણ દુર કરવું જેથી અંદર રહે લ ઘૂમાડો બહાર
નીકળી જાય.

કે પ્સીકમનું ધરૂઉછે ર :
કિંમતી બીજ હોય પ્લગ ટ્રે માં ધરૂ ઉછે ર કરવો
હિતાવહ છે . બીજનો દર ૪૦ ગ્રામ બીજ પ્રતિ ૧૦૦૦ ચો.મી.
હોય છે . સામાન્યહ રીતે પ્લેગ ટ્રે માં મીડિયા તરીકે કોકોપીટનો
ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે . કોકોપીટને કે લ્શિયમ નાઈટ્રે ટના
(૧૦૦ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. કોકોપીટ)ના દ્રાવણમાં ૧ દિવસ બોળી
ઉ૫યોગમાં લેવામાં આવે છે . ત્યારબાદ  બીજની વાવણી
કરી સમયાંતરે જરૂરિયાત મુજબનું પાણી અને બીજ ઉગ્યા 
બાદ પાંચ દિવસમાં ખાતર (૧૯:૧૯:૧૯, ૫૦ ગ્રામ/૧૦૦
લિ. પાણી) આ૫વાથી ૩૦ દિવસમાં તંદુરસ્ત  ધરૂ રો૫વા
માટે તૈયાર થઈ જાય છે . ગાદી કયારામાં ધરૂની ફે રરો૫ણી
૪૫ સે.મી. × ૩૦ સે.મી.ના અંતર પ્રમાણે ૧૦૦૦ ચો.મી.માં
૪૦૦૦ થી ૪૪૦૦ છોડ આવે તે આકૃ તિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે
કરવી.
ખાતર અને પિયત :
મુખ્યત્વેે કે પ્સીકમના પાકને તબકકાવાર નીચે
મુજબનું વ્યવસ્થા૫ન કરવામાં આવે છે . સામાન્ય  ૫ણે
ખાતરનું વ્યરવસ્થા૦૫ન ફે રરો૫ણીના ૧૫ દિવસ બાદ  શરૂ
કરી્  ત્યાાર બાદ ખાતર મહિનાના ગાળે આ૫વું. શકય હોય
ત્યાંા સુધી સવારના સમયે આ૫વું.

ખાતરનું વ્યવસ્થા૫ન
સમયગાળો
પ્રથમ વિકાસ તબકકો
(પ્રથમ ૧૫ દિવસ માટે )
બીજો વિકાસ તબકકો
(૩૦ થી ૬૦ દિવસ માટે )
ત્રીજો વિકાસ તબકકો
(૬૦ થી ૯૦ દિવસ માટે )
ચોથો વિકાસ તબકકો
(૯૦ દિવસ  ૫છી)
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ખાતરનો ગ્રેડ
૧રઃ૬૧:૦૦
૧૯:૧૯:૧૯
યુરીયા
૧૩:૪૦:૧૩
૧૯:૧૯:૧૯
૧૩:૦૫:ર૬

માત્રા (કિ.ગ્રા./એકર) પ્રતિદિન
ર કિ.ગ્રા.
ર કિ.ગ્રા.
૧ કિ.ગ્રા.
૧ કિ.ગ્રા.
ર કિ.ગ્રા.
૪ કિ.ગ્રા.

૧૩:૦૫:ર૬
૦૦:૦૦:૫૦
કે લ્શિયમ નાઈટ્રે ટ
મેગ્નેશિયમ નાઈટ્રે ટ

ર કિ.ગ્રા.
૧ કિ.ગ્રા.
૧ કિ.ગ્રા.
૦.૫ કિ.ગ્રા.
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શરૂઆતના ફે રરો૫ણીના પ્રથમ દસ દિવસ માટે
ફુવારા અથવા પાણી છાંટવાના ઝારા ઘ્વારા પાણીનું નિયમન
કરવામાં આવે છે . ત્યારબાદ  ખાતર-પાણીનું વ્યવસ્થા૫ન
ટ૫ક સિંચાઈ ૫ઘ્ધતિ  ઘ્વારા કરવામાં આવે છે . સામાન્ય 
રીતે પિયતની જરૂરિયાતનો આધાર પાકની વૃઘ્ધિ   અને
વાતાવરણ ૫ર રહે છે .

૩.૦ થી ૩.૫ મીટર ઊંચા રહે એ રીતે સીધા પોલીહાઉસમાં
બાંધવા એ વાયર ઉ૫ર એક છોડની ઉ૫ર ચાર પ્લાસ્ટિકની
દોરી આવે તે રીતે દોરી વડે ઢીલા બાંધી ટટૃ ાર રાખી શકાય.
એક સાથે વધારે ફળો આવે ત્યારે થોડા ફળો તોડી લેવા. એક
ડાળી ૫ર ર-૩ ફળો રાખવાથી મોટા ફળો મળવાથી ઉત્પાદન
વધારે મળે.

કે પ્સીકમમાં સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર માસમાં ૬ થી ફળોની કા૫ણી :
૭ દિવસના અંતરે અને શિયાળામાં ૧૦ થી ૧ર દિવસના
કે પ્સીકમ જુ દા જુ દા રંગમાં આવતા હોવાથી ફળો
અંતરે જયારે ઉનાળામાં ફરીથી ૩ થી ૪ દિવસના અંતરે
સંપૂર્ણ  રંગ ધારણ કરે ત્યારે કા૫ણી કરવાથી બજારભાવ
પિયત આ૫વું ૫રંતુ મે-જૂ ન માસમાં અઠવાડીયામાં બે વાર
વધારે મળે છે . લીલા રંગના કે પ્સીકમની વીણી ૬૦ દિવસે
પિયત આ૫વું.
અને લાલ, પીળા રંગના મરચાની વીણી ૯૦ દિવસે થાય.
કે ળવણી અને છાંટણી તથા અન્ય માવજત : રંગીન ફળોમાં રંગ ધારણ કરવા માટે ૧૮૦ થી ર૪૦ સે.
ઉષ્ણતામાન જરૂરી છે . ફળની કા૫ણી હં મેશા ચપ્પુ વડે કરવી
કે પ્સીકમ મરચાના છોડમાં શરૂઆતમાં એક થડનો
જોઈએ જેથી ફળોને ઓછામાં ઓછું નુકશાન થાય. કા૫ણી
વિકાસ થાય છે ૫રંતુ ૯ થી ૧૩ પાન નીકળ્યા બાદ ફૂલ આવે
હં મેશા વહે લી સવારે શરૂ કરવી. રંગીન ફળની લણણી દર
છે ત્યારે છોડ બે શાખામાં વિભાજીત થાય છે . ઘણી વખતે
અઠવાડીએ એક થી બે વાર જયારે લીલા ફળોની લણણી દર
બે કરતા વધુ ૩ થી ૪ શાખાઓ ૫ણ ફૂટે છે અને ૧ થી ર
અઠવાડીયે કરવી.
ફૂલ આવે છે . આવા સમયે ફકત બે શાખા અને એક જ ફૂલ
રાખવામાં આવે છે . છોડમાં ૩૦ દિવસ ૫હે લા આવતા ફૂલને ઉત્પાદન :
ફળમાં રૂપાતર થવા દેવામાં આવતુ નથી ૫રંતુ તેને  દેખાય
રંગીન કે પ્સીકમ મરચાનું સરે રાશ ૬૦ થી ૭૦ ટન
કે તરત જ તોડી લેવામાં આવે છે જેને પીચીંગ કહે છે . મોટા
જયારે લીલા કે પ્સીકમ મરચાનું સરે રાશ ૧૦૦ થી ૧ર૦ ટન
ભાગે દરે ક છોડમાં મુખ્ય બે શાખાઓ જાળવી રાખી અને
ઉત્પાદન પ્રતિ  હે કટરે (૧૦૦ ગુંઠામાં) ગ્રીનહાઉસમાં મળે
દરે ક ગાંઠમાં બે પાન અને ફૂલ રાખી અને બાકીની શાખાઓ
છે ૫રંતુ આ ઉત્પાદનનો આધાર બીજની જાત, પાકની
દૂર કરવામાં આવે છે .
૫રિસ્થિતિ અને વ્યવસ્થા ઉ૫ર રહે લો છે .
એક કયારા ઉ૫ર ૩ ગેલ્વેનાઈઝના વાયર જમીનથી
þkf¼kS ÃkkfkuLke {krníke {kxu MktÃkfo
• þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110 VkuLk : (0h69h) h90hÃk1
• þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, sqLkkøkZ - 36h00h1 VkuLk : (0h8Ãk) h67h080 yuûk. h7h
• þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, LkðMkkhe - 3964Ãk0 VkuLk : (0h637) h8h771
• «kæÞkÃkf, çkkøkkÞík rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, Mk. Ëkt. f]. Þw., MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06
rs. çkLkkMkfktXk VkuLk : (0h748) h78416
• çkxkxk MktþkuÄLk fuLÿ, Mk. Ëkt. f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, zeMkk- 38Ãk Ãk3Ãk rs. çkLkkMkfktXk , VkuLk : (0h744) hh086Ãk
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U|LGCFp;DF\ 8FD[8FGL VFW]]lGS B[TL 5wWlT

• zku. fu. yu{. Ãkxu÷ • zku. yu[.Mke. Ãkxu÷ • zku. yu{. su. Ãkxu÷
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk
U]HZFTDF\ 8FD[8FGM 5FS VFXZ[ Z5v#_
CHFZ C[S8ZDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[ H[ ZFHIGF JtTF
VMKF V\X[ AWF H Ò<,FDF\ 5|;ZFI[, K[P U]HZFTGL
8FD[8FGL pt5FNSTF VFXZ[ !( 8GqC[ K[P 8FD[8FGM
p5IMU XFS AGFJJF p5ZF\T SR]\AZ4 ;}54 Z;4
;M;4 VYF6F VG[ S[R5 H[JL AGFJ8M AGFJJFDF\
YFI K[P 8FD[8FDF\ lJ8FlDGv V[4 ;L JU[Z[ ACM/F
5|DF6DF\ ZC[, K[P 5lZZl1FT YTF\ XFSEFÒVMDF\
8FD[8F DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P
HFTM o
8FD[8FGL 5};F~AL4 5}};F V,L" 0JFO"4
D~YFD4 5];Fv!Z_4 VlJGF;vZ4 ~5F,L4
V[;v$) JU[Z[ HFTM ;FZL DF,}D 50[, K[P VF
l;JFI B[0}TM BFGUL S\5GLVMGL ;\SZ HFTM 56
ZM5[ K[P
CJFDFG o
8FD[8FGF 5FSG[ UZD VG[ E[HJF/]
CJFDFG DFOS VFJ[ K[P ;Z[ZFX Z!_;[P H[8,F\
pQ6TFDFG[ 5FS ;FZM YFI K[P JW] JZ;FNJF/F
lJ:TFZMDF\ 8FD[8LGM RMDF;] 5FS ;O/TF5}J"S ,.
XSFTM GYLP
HDLG o
8FD[8LGF\ JFJ[TZ DF8[ O/N|]5 HDLG 5;\N
SZJL HM.V[P ;FDFgI ZLT[ ;FZF lGTFZJF/L
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UMZF0]\4 DwID SF/L S[ SF\5JF/L HDLGDF\ 5FS ;FZM
YFI K[P
W~pK[Z o
;FDFgI ZLT[ 8FD[8LGM 5FS RMDF;]4 lXIF/]
VG[ pGF/] V[D +6[ kT]DF\ pUF0JFDF\ VFJ[
K[P 8FD[8LG]\ JFJ[TZ 5|YD W~ pK[ZL O[ZZM56LYL
SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ DF8[ O[ZZM56LGF\ ;DIYL V[S
DF; 5C[,F\ WZ]JFl0I]\ T{IFZ SZJ]\ HM.V[P WZ]JFl0IF
DF8[ ;FZF lGTFZJF/L4 O/N=]54 EZEZL HDLG
5;\N SZJLP WZ]JFl0IFDF\ # YL $ DL8Z ,F\AF4 !PZ
DL8Z 5CM/F VG[ !5 ;[PDLP p\RF.GF UFNL SIFZF
AGFJJF4 UFNL SIFZF p5Z !_ ;[PDLP GF V\TZ[
KLKZF RF; SZL VG[ RF;DF\ VFK]\ ALH JFJL hL6L
DF8LYL -F\SJ]\P ALHG[ WZ]JFl0IFDF\ JFJTF\ 5C[,F\
SFA["g0[hLD NJFGM 58 VF5JM s# U|FD q lS,M
ALHfP 5|YD 5F6L hFZFYL VF5J]\4 5F6L VF%IF
AFN SIFZFG[ GFl/I[ZL S[ BH}ZLGF 5FG VYJF
0F\UZGF\ 5ZF/YL -F\SJFP ALH pUJFGL X~VFT
YFI tIF\ ;]WL VF ZLT[ SIFZFG[ -F\S[,F ZFBJFP
WZ]JFl0IFDF\ lGIlDT 5F6L VF5TF ZC[J]\P UFNL
SIFZF AGFJJFYL WZ]JFl0IFDF\ 5F6LG]\ lGIDG
;FZL ZLT[ SZL XSFI K[P #_ YL $5 lNJ;G]\ W~
O[ZZM56L DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFIP JW]DF\
RMDF;F NZdIFG JW] JZ;FNJF/F lJ:TFZDF\ ;FNF
U|LGCFp;GM p5IMU W~pK[Z SZJF DF8[ lCTFJC
K[4 H[DF\ W~ Z5 YL #_ lNJ;DF\ T{IFZ Y. HFI K[P

HDLG T5FJJL o

• 85Sl6IF JrR[G]\ V\TZ o !PZ DLP

8FD[8FGF 5FS DF8[ 5;\N SZ[,L W~pK[Z • 85S6LIFGL 1FDTF o (P_ l,8Z q S,FS
lJ:TFZ TYF O[ZZM56L lJ:TFZGL HDLGG[ ;}I"GF
TF5DF\ VFXZ[ !_ YL !5 lNJ; T5FJJL VYJF l5IT ;DI5+S o
H\T] TYF S'lDJF/M lJ:TFZ CMI TM T[GF GFX DF8[
8FD[8LGF\ 5FSDF\ l5ITGM VFWFZ HDLGGM
5FZNX"S %,Fl:8SG]\!5 YL Z_ lNJ; VFJZ6
5|SFZ4 kT] VG[ 5FSGL VJ:YF p5Z ZC[ K[P µEF
V[l5|, S[ D[ DF;DF\ SZJ]\P
5FSDF\ 5F6LGL B[\R pEL YFI TM O}, VG[ GFGF
O[ZZM56L o
O/M BZL HFI K[P V[ H ZLT[ JWFZ[ 50T]\ 5F6L
O[ZZM56LG]\ V\TZ S[8,]\ ZFBJ] T[GM VFWFZ VF5JFYL 56 5FS p5Z DF9L V;Z YFI K[P H[YL
HDLGGL O/N=]5TF4 5;\N SZ[, HFTGL BFl;IT lGIlDT56[ 5|DF6;Z l5IT VF5J] HM.V[P 85S
VG[ JFJ[TZGL DM;D p5Z ZC[ K[P O[,FTL HFTM l5IT 5wWlT wJFZF V[SF\TZ[ lXIF/FDF\ $5 YL &_
TYF O/N=]5 HDLG VG[ ;FG]S}/ CJFDFGDF\ JWFZ[ lDlG8 VG[ pGF/FDF\ )_ YL !Z_ lDlG8 ;L:8D
V\TZ ZFBJ]P HIFZ[ 85S l5IT 5wWlT V5GFJTF R,FJJL HM.V[P
B[0}TMV[ HM0LIF CFZ s5_ ;[PDLP 2 5_ ;[PDLP
2 !5_ ;[PDLPf DF\ JFJ[TZ SZJ]\P 8FD[8FGF 5FSG]\ GL\N6 lGI\+6 VG[ VFJZ6 o
HMl0IF CFZDF\ JFJ[TZ SZL 85S l5IT 5wWlT
VFJZ6 5C[,F V[S JBT GL\NFD6 SZJ\]P
;FY[ VFJZ6GM p5IMU SZJFYL 5F6LGM SFI"1FD
8FD[8FGF KM0 jIJl:YT ,FUL UIF AFN SF/F
p5IMU ;FY[ JW] pt5FNG 56 D[/JL XSFI K[P
Z\UG]\ %,Fl:8S s5_ DF.S|MG HF0F.JF/]\f $_
85S l5IT 5wWlTGF OFINFVF[ o
8SF lJ:TFZ -F\SLG[ VYJF X[Z0LGL 5TFZL 5 8G
qC[P 5|DF6[ VFJZ6 SZL XSFIP X[Z0LGL 5TFZLG]\
! 5F6L4 BFTZ4 DH}ZL VG[ lJH/LGM ARFJ
Z 5F6LDF\ ;\5}6" N=FjI BFTZM VF 5wWlT wJFZF VFJZ6 SZJFYL &_ @ GL\NFD6 lGI\+6 SZL XSFI
K[P HIFZ[ SF/F Z\UGF %,Fl:8SGF VFJZ6YL )5 @
VF5JFYL Z_v$_ 8SF BFTZGL ART YFIP
GL\NFD6 lGI\+6 SZL XSFI K[ ;FY[ ;FY[ VFJZ6YL
# 5FS JC[,M 5FS[
5FS pt5FNGDF\ 56 JWFZM YFI K[P
$ GA/L U]6JtTFJF/] 5F6L JF5ZL XSFI
5 5FS pt5FNGDF\ JWFZM
BFTZ VF5JFGL ZLT VG[ ;DI o
& B[T5[NFXGL U]6JtTF ;]WZ[
O[ZZM56L DF8[ HDLG T{IFZ SZTL JBT[
85S l5IT 5wWlTGL lJUT o
C[S8ZNL9 !5vZ_ 8G ;F~ SMCJFI[,]\ KFl6I]
• ,[8Z, V\TZ o Z DLP
BFTZ HDLGDF\ GF\BL AZFAZ E[/JLG[ VF5J]P
5}lT" BFTZ C[S8Z NL9 GLR[ 5|DF6[ VF5JF
• 85Sl6IFGL ;\bIFo RFZ KM0 DF8[ !
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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ÃkØrík/
Mk{Þ

rf.økúk./nu.
ÞwheÞk

rMktøk÷ MkwÃkh BÞwhux ykuV
VkuMVux
Ãkkuxkþ
ÃkkÞk{kt
780
h08
xÃkf îkhk (hkuÃkýe çkkË - rËðMk)
h0
4Ãk
40
4Ãk
60
4Ãk
80
4Ãk
100
4Ãk
1h0
4Ãk
-

HM 5|JFCL BFTZ JF5ZJ]\ CMI TM
*5o*5o#*P5 V[G5LS[ lS,MqC[P GF RFZ ;ZBF
C%TFDF\ NZ V9JFl0I[ VF5J]\ VG[ tIFZAFN
*5o_o#*P5 V[G5LS[ lS,MqC[P GF AFZ ;ZBF
C%TFDF\ NZ V9JFl0I[ 85S 5wWlTYL VF5J]\P 85S
5wWlTYL BFTZ JFJ[TZ 5KLGF +LHF V9JFl0I[YL
RF,] SZJ]\P
VF\TZ5FS o 8FD[8FGF 5FSDF\ VF\TZ5FS SZJM
lCTFJC GYLP
5FS ;\Z1F6 o
¢{ Sðkík
rLkÞtºkýLkk Ãkøk÷kt
1 nu÷eykuÚkeMk yuLkÃkeðe fÕ[h (hÃk0 yu÷E/nu.)
h ÷eV {kÞLkkuh {kuLkku¢kuxkuVkuMk 0.04% yÚkðk
zezeðeÃke 0.03%
3 MkVuË {k¾e
xÙkÞÍkuVkuMk 0.0Ãk% yÚkðk
¢{ hkuøk
rLkÞtºkýLkk Ãkøk÷kt
1 xk{uxk
{kuLkku¢kuxkuVkuMk 0.04% yÚkðk
÷eVf÷o
þku»kf «fkhLke SðkíkLkkþf Ëðk
(MkVuË{k¾e {eÚkkE÷ yku-ze{uxkuLk 0.0Ãk%
Úke Vu÷kÞ Au)
h xk{uxk MÃkkuxuz ÄYðkzeÞk{kt Vkuhux 10 S. 1.Ãk
rðÕx ðkÞhMk rf.økúk./nu. ykÃkðe. fkçkkouVÞwhkLk
(rÚkúÃMkÚke
3 S 1.Ãk rf.økúk. «rík nu.
Vu÷kÞ Au.)
hkuÃkkýLkk 1Ãk rËðMk ÃkAe ykÃkðe.
þku»kf «fkhLke SðkíkLkkþf Ëðk
10 r÷xh Ãkkýe{kt ¼u¤ðe hkuÃkýe
çkkË Atxfkð fhðku.
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pt5FNG VG[ U]6JtTF o
sSf pt5FNG o VFW]lGS B[TL 5wWlT V5GFJJFYL
8FD[8FG\] V\NFHLT $_ YL 5_ 8GqC[P pt5FNG
D[/JL XSFI K[P
sBf VFWFZ VF5JM s8=[l,\Uf o ;FZL
U]6JtTFJF/F 8FD[8FGF\ pt5FNG DF8[ VFWFZ
VF5JM H~ZL K[P
VY"SZ6 o
85S l5IT 5wWlTGM JFlQF"S BR"s`qC[Pf o )4___qv
VFJZ6 s SF/] %,Fl:8Sf BR" s`qC[Pf o )4___ qv
B[TL BR" s`qC[Pf o &54___ qv
S], BR" s`qC[Pf o (#4___ qv
S], VFJS s`qC[Pf @ ~FP5 q lS,Mo Z4__4___ qv
YL Z45_4___ qv
RMbBL VFJS s`qC[Pfo !4!*4___ qv YL
!4&*4___ qv
þkf¼kSLkk çkes íkÚkk {krníke {kxu MktÃkfo
• þkf¼kS rðfkMk ÞkusLkk
çkkøkkÞík ¾kíkw, çkkuxLke rð¼køk ÃkkMku
sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, {kuíkeçkkøk
sqLkkøkZ -362 001
• økwshkík hkßÞ çkes rLkøk{ r÷.
çkes ¼ðLk, Mkufxh-y
økktÄeLkøkh
yÚkðk íkuLke þk¾kyku.
• LkuþLk÷ MkezTMk fkuÃkkuohuþLk
rËÂøðsÞ ÷kELMk VkWLzuþLk
rð©ktrík øk]n, LÞw rMkrð÷ nkuÂMÃkx÷ Mkk{u y{ËkðkË.
• LkuþLk÷ MkezTMk fkuÃkkuohuþLk
Mktfh xufhe, f÷k¼ðLk Mkk{u, ËktzeÞk çkòh, ðzkuËhk.
• LkuþLk÷ nkuŠxfÕ[h÷ rhMk[o yuLz
zuð÷Ãk{uLx VkWLzuþLk
10/h, øku÷ufMke fku{ŠþÞ÷ MkuLxh
çkeò {k¤u, sðknh hkuz
hksfkux.

ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીના પાક ઉત્પાદનની તાંત્રિકતા
• zku. fu. yu{. Ãkxu÷ • zku. yu[.Mke. Ãkxu÷
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk

જમીન :

જમીનનું નિર્જીવીકરણ :

ગોરાડુ , મઘ્યમ કાળી, સારા નિતારવાળી અને વધુ
કાકડીના વાવેતર માટે ૫સંદ  કરે લ જમીનને ૧૦
સેન્દ્રિય તત્વોળવાળી જમીન આ પાકને અનુકૂળ છે .
થી ૧૫ દિવસ ૫ડતર રાખવી અને જતં ુ અથવા કૃ મિવાળો
વિસ્તાર હોય તો તેના નાશ માટે ૫૦૦ મીટર સ્કેવર જમીનમાં
જાતો :
ર૫૦૦ લિટર પાણી + ર.૫ કિલો બાવિસ્ટીન પાઉડર ઉમેરી
ગ્રીનહાઉસમાં પાર્થેનોકાર્પીક પ્રકારની કાકડીની ડ્રેન્ચિંગ કરી, તેના ઉ૫ર પ્લાસ્ટિકનું આવરણ ૭ થી ૮ દિવસ
જાતો ઉગાડવામાં આવે છે જેને કીટકોના ફલિનીકરણની રહે વા દેવુ અને ત્યારબાદ કાકડીની રો૫ણી કરવી.
જરૂર ૫ડતી નથી. હીલ્ટન, કે વીકે -૭૫, કિયાન, કાફકા, ટર્કી 
વગેરે જાતોની ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી કરવામાં આવે છે .
રો૫ણી :
ધરૂઉછે ર અને રો૫ણી :

ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીની રો૫ણી બે હાર વચ્ચે ૪૫
ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીનું વાવેતર બે પ્રઘ્ધતિથી સે.મી. અને હારમાં બે છોડ વચ્ચેર ૪૫ સે.મી.ના અંતરે (૪૫
કરવામાં આવે છે . • કાકડીના બીજ જમીનમાં તેની ૪૫ સે.મી.) કરવામાં આવે છે .
ભલામણ પ્રમાણે થાણવામાં આવે છે . • કાકડીના બીજને ખાતર :
પ્લાસ્ટિક ૬ × ૫ ઈંચની કોથળીમાં ઉછે રીને ધરૂ ૧૫ થી
૧૮ દિવસનું થાય ત્યા૫રે ભલામણ પ્રમાણેના અંતરે
ગ્રીનહાઉસમાં ખાતર અને પાણી ડ્રિ ૫થી આ૫વામાં
ફે રરો૫ણી કરવામાં આવે છે .
આવે છે .
કિલો / હે કટર

ખાતરનું નામ

ના.ફાે.પાે. ૪૫-૪૫-૪૫ ૧૦ ટન  છાણિયું ખાતર
અથવા ર૦૦૦ કિલો લીંબોળીનો ખોળ

ના.ફાે.પાે.  ૧૫:૧૫:૧૫

ફે રરો૫ણી ૫છી ૫મા દિવસે

ના.ફાે.પાે.   ર૫-૦૦-૦૦

એમોનિયમ સલ્ફેટ

ફે રરો૫ણી ૫છી ૧૫મા દિવસે

ર૫-૦૦-૦૦

એમોનિયમ સલ્ફેટ

ફે રરો૫ણી ૫છી ર૫મા દિવસે

૧૫-૧૫-૧૫

ના.ફાે.પાે. ૧૯:૧૯:૧૯

ફે રરો૫ણી ૫છી ૩૫મા દિવસે

ર૫-૦૦-૦૦

એમોનિયમ સલ્ફેટ

ફે રરો૫ણી ૫છી ૪૫મા દિવસે

૧૫-૧૫-૧૫

ના.ફાે.પાે. ૧૯:૧૯:૧૯

કુ લ જથ્થો

૧૫૦-૭૫-૭૫

સમય
પાયાનું ખાતર  
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ખાતર અને પિયત :

થી ૫૦ મે દિવસે ફળો ઉતરવાની શરૂઆત થાય છે અને
સામાન્ય રીતે ૯૦ થી ૧૦૦ દિવસ સુધી ફળો મળ્યા  કરે છે .
છોડની સતત વૃઘ્ધિ  જળવાઈ રહે તે માટે
અઠવાડીયામાં ફળોની વીણી ર વખત કરવામાં આવે છે .
ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીના પાકને ટ૫ક સિંચાઈ ૫ઘ્ધતિથી પિયત
સામાન્ય  રીતે આખી સીઝન દરમ્યાાન ૧૫ થી ૧૮ વખત
અને ખાતર આ૫વામાં આવે છે . પિયતની જરૂરિયાતનો
ફળોની વીણી કરવામાં આવે છે .
આધાર પાકની વૃઘ્ધિ અને વાતાવરણ ઉ૫ર રહે છે . સામાન્ય  
રીતે ડ્રિ ૫ ૫ઘ્ધતિથી એકાંતરે  દિવસે પિયત આ૫વામાં આવે ઉત્પાદન :
છે . કાકડીના પાકને પ્રતિ ચોરસ મીટરે  દરરોજ ર થી ૩ લિટર
સરે રાશ ઉત્પાદન ૬૦ થી ૭૦ ટન/હે કટરે મળે છે .
પાણીની જરૂરિયાત રહે છે .કાકડીના પાકને તેના સમય પ્રમાણે
૫રંતુ આ ઉત્પાદનનો આધાર જાત, હવામાનની ૫રિસ્થિતિ 
પિયત સાથે પ્રવાહી રૂ૫માં ખાતર આ૫વામાં આવે છે .
અને પાક વ્યવસ્થા  ઉ૫ર આધાર રાખે છે .
ફળો ઉતારવા :
આ પાકમાં ફે રરો૫ણી કે બીજને થયા બાદ  ૪૦

¾uíkeÃkkfku{kt hkuøk-SðkíkLkk {køkoËþoLk {kxu MktÃkfo
• «kæÞkÃkf, f]r»k fexfþkMºk rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË- 388110
VkuLk : (0h69h) hhÃk71h, hhÃk713, hhÃk714
• «kæÞkÃkf, ðLkMÃkrík hkuøkþkMºk rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË-388 110
VkuLk : (0h69h) h6h43Ãk
• «kæÞkÃkf, f]r»k fexfþk†rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ,
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
LkðMkkhe-3964Ãk0
VkuLk: (0h637) h8h766 yuûk.307
• «kæÞkÃkf, ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
LkðMkkhe-3964Ãk0
VkuLk: (0h637) h8h766 yuûk.305
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• «kæÞkÃkf, ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ,MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06
rs. çkLkkMkfktXk
VkuLk: (0h748) h78413
• «kæÞkÃkf, ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ,MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06
rs. çkLkkMkfktXk
VkuLk: (0h748) h78424
• «kæÞkÃkf, f]r»k fexfþkMkºk rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
sqLkkøkZ-36h001
VkuLk : (0h8Ãk) h670h89 yuûk.h13
• «kæÞkÃkf,ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
sqLkkøkZ-36h001
VkuLk : (0h8Ãk) h670h89 yuûk.h03

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે રની તાંત્રિકતા
• zku. yuLk. yuMk. Ãkkhu¾ • ©e hsLke yu{. X¬h
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની ખેતી :

જાતની ૫સંદગી માટે ઘ્યાનમાં રાખવાના મુદદ્ ાઅાે :

 ગુલાબ એ વિશ્વનું સૌથી જાણીતુ અને પ્રખ્યાત કટફલાવર  વધુ ઉત્પાદન આ૫તી જાતો ઉગાડવી.
છે . વિશ્વના ફૂલ ઉદ્યોગોમાં ગુલાબનું સ્થાન મોખરે છે .  ફલની વધુ ટકાઉશકિત ધરાવતી જાતો ૫સંદ કરવી.
ૂ
 ગુલાબની ખેતી એ ખુબ જ નફાકારક ધંધો છે . ગુલાબ  જે જાતના ગુલાબના ફૂલ વધુ પાણી સંગ્રહી શકતા હોય
એ ધરે લું કટફલાવર ઉગાડવા તેમજ વેચાણ માટે
તેવી જાત ૫સંદ કરવી.
અગત્યનું અંગ છે .
 કાંટા વગરની જાતો કે જેની સરળતાથી માવજત કરી
 ભારતના ઘણા ભાગોનું હવામાન ગુલાબને માફક આવે
શકાય.
છે અને આખુ વર્ષ દરમ્યાન ગુલાબના છોડ ઉગાડી
 ખરીદદારને મન૫સંદ રંગ ધરાવતી જાતો ઉગાડવી જેવી
શકાય છે .
કે લાલ, ગુલાબી, નારંગી, દ્રિરંગી રંગ ધરાવતી જાતો
વધારે  પ્રચલિત છે .
 ખાસ કરીને શિયાળા દરમ્યાન સારી ગુણવત્તાવાળા ફૂલ
ઉગાડી શકાય છે જેની માંગ બજારમાં સારી જોવા મળે  મઘ્યમ સુગંધિત જાત ૫સંદ કરવી.
છે .
 રોગ-જીવાત અને અન્ય  ભૌતિક માવજતો કે કા૫ણી કે
 શીતકટિબંધના દેશોમાં તા૫માન શુન્ય કરતાં ૫ણ નીચે
ટ્રાન્સપાેર્ટ બગડતી ન હોય તેવી જાતો રો૫વી.
૦
૦
જતુ હોવાથી કુ ત્રિમ રીતે ર૬ થી ર૮ સે. તા૫માન અને
ભારતીય ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતી જાતો :
પ્રકાશ ગ્રીનહાઉસમાં જાળવવા ગ્રીનહાઉસને ગરમ કરવુ
ફર્સ્ટ   રે ડ, ગ્રાન્ડગાલા, એમ્બીયન્સ, કોનફે ટી,
૫ડે છે જે વધુ મોંઘુ ૫ડે છે .
રાવેલ, સ્ટારલાઈટ, ટીનકે , વર્સીલીઆ, વીવાલ્ડી પિક
 છે લ્લા દાયકાથી આ૫ણા દેશમાં ફૂલ ઉદ્યોગનું મહત્ત્વ  પ્રોફાટા વગેરે
વઘ્યુ  છે જેથી ભારતમાં ગુલાબની નિકાસ માટે તથા
આબોહવા :
વિદેશી ચલણ કમાવા માટે ની ઘણી જ તકો રહે લી છે .
છોડને વર્ષ દરમ્યાન સારો પ્રકાશ મળવો જોઈએ.
જયારે આ૫ણે ૫રદેશના બજારો જેવા કે યુરો૫,
તા૫માન ૧૫૦ થી ર૮૦ સે. જેટલુ હોવું જોઈએ. જો તા૫માન
જાપાન, અમેરિકા માટે ગુલાબ ઉગાડતા હોઈએ ત્યારે તે ર૮૦ સે. થી વધુ હોય તો સાપેક્ષ ભેજ વધારવો જોઈએ જેથી
દેશોમાં ગુલાબની પ્રચલિત જાતો અને ગુણવત્તાના ઊંચા વધારે  પાણી ઉડતુ અટકાવી શકાય. પ્રકાશ અને તા૫માનનો
ધોરણ જેવા કે કળીનું કદ, દાંડીની લંબાઈ, લીલા ચળકતા ગુણોત્તર જાળવવો ખુબ જ જરૂરી છે . ગુલાબને પુષ્કળ
પાન, રોગ અને જીવાત મુકત ફૂલો ઘ્યાનમાં રાખવા ૫ડે છે . પ્રમાણમાં પાણી અને હવાની અવરજવર થાય એવી જમીન
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જરૂરી છે . વધુ ૫ડતા તા૫માન અને ભેજથી ભૂકી છારો
લાગવાની શકયતાઓ રહે છે .તળછારો જો તા૫માન ઠં ડુ અને
વધુ ૫ડતો ભેજ હોય તો થવાની શકયતા છે . ૧ર કલાકથી
ઓછી દિવસની લંબાઈ અને વાદળથી છવાયેલ હવામાન
છોડના વિકાસ માટે નુકસાનકારક છે .
જમીન અને તેની તૈયારી :

ભેજવાળુ રાખવુ જેથી છોડ ઝડ૫થી વધી શકે . ભારે
સૂર્યપ્રકાશવાળા દિવસોમાં નાના છોડ ઉ૫ર પાણીનો
છં ટકાવ કરવો જેથી છોડનું મરણ પ્રમાણ ઘટાડી શકાય.
આંખ કલમવાળા છોડમાં ચાર અઠવાડિયા બાદ ફૂલની કળી
(વટાણા જેવડી) આવશે જેને તોડી નાંખવી જેથી છોડનો
વિકાસ સારો થઈ શકે .

છોડને આરામ આ૫વો :
૫૦ સે.મી.ઊંડી ભરભરી, સારી નિતારશકિતવાળી
ગોરાડુ   જમીન અનુકુળ છે . જમીનનો પી.એચ. આંક ઓછો
જુ ન-ઓગષ્ટમાં છે લ્લા   ફૂલની કા૫ણી થાય
હોય તો ચૂનો અથવા જમીનનો પી.એચ. આંક ઊંચાે હોય ત્યારબાદ  ખાતર અને પાણી બંધ કરવા. જમીનની પ્રત
તો ફોસ્ફરરિક એસિડ ખાતરનો ઉ૫યોગ કરવો જોઈએ.
પ્રમાણે ૪ થી ૮ અઠવાડિયા આરામ આ૫વો. આ દરમ્યાન
મોટા ભાગના પાન ખરી જશે અને છોડની છાંટણી ૩૦-૬૦
કયારા બનાવવા :
સે.મી. જમીન ઉ૫ર રહે તે પ્રમાણે કરવી. ત્યારબાદ પિયત
કયારાની ૫હોળાઈ ગ્રીનહાઉસની ૫હોળાઈ ઉ૫ર અને ખાતર આ૫વુ અને નવા પીલાઓને સખત તા૫થી
આધાર રાખે છે . સામાન્ય રીતે ૧૦ થી ૧૬ મીટર ૫હોળા રક્ષણ આ૫વા છાંયો કરવો.
અને ૩૦ થી ૪૦ મીટર લાંબા કયારા બનાવી શકાય. જયારે
ગ્રીનહાઉસમાં રોજીંદુ કાર્ય :
૬.૪ મીટર અથવા ૮ મીટર ૫હોળા ગ્રીનહાઉસમાં ૪ થી ૫
કયારા ૧ મીટર ૫હોળાઈના ૬૦ સે.મી.ના રસ્તા સાથે થઈ  છોડને ટે કા આ૫વા : કયારાની બન્નેે બાજુ એ દર ૩
શકે . છોડની બે હાર વચ્ચે ૧૪ થી ૧૮ સે.મી. અંતર રાખવું.
મીટરના અંતરે ટે કા આ૫વા અને જેના ઉ૫ર ૩૦ થી
છોડનું અંતર છોડની ગીચતા (૬૦,૦૦૦ થી ૭૦,૦૦૦ છોડ
૪૦ સે.મી.ના અંતરે ગેલ્વેનાઈઝડ વાયર કે પ્લાસ્ટિકની
પ્રતિ  હે કટર) પ્રમાણે બદલાય છે . જમીનની જાત પ્રમાણે
દોરથી છોડને ટે કો આ૫વો.
કયારા બનાવી રો૫ણી કરવી. જો પાણીનું તળ ઊંચુ હોય તો
 વધારાની કળીઓની ચુંટણી કરવી : મુખ્ય  કળીની
ગાદી કયારા (ર૫-૩૦ સે.મી.ઊંચા) બનાવી રો૫ણી કરવી.
નીચેની બાજુ ની વધારાની કળીઓને તોડી લેવી જેથી
રો૫ણી :
મુખ્ય ફૂલના કદમાં અને ગુણવત્તામાં વધારો થાય.
નાના છોડ એપ્રિલ મે માસમાં અને મોટા છોડ  છોડના વિકાસમાં અવરોધરૂ૫ મૂલકાંડના પીલા કા૫વા.
ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર માસમાં રો૫વા જેથી ૫હે લુ કટિંગ નાતાલ
 કયારા સરખા કરવા : ગાદી કયારાની જમીન રસ્તા 
અને ત્યારબાદ  બીજુ ં કટિંગ વેલેન્ટાઈનના દિવસ દરમ્યાન
ઉ૫ર આવી ગયેલ હોય તો વધારાની જમીનથી સરખા
મળી રહે . સામાન્ય  રીતે આંખકલમના રોપા રો૫ણી માટે
કરવા.
ઉ૫યોગ લેવામાં આવે છે . ૬-૧૮ મહિનાના છોડ રો૫વા
લાયક ગણાય છે . છોડના મૂળ જમીનમાં બરોબર બેસી જાય પિયત :
એ મા૫નો ખાડો કરવો અને છોડ રોપ્યા બાદ ફરતે જમીન
પિયત માટે બે ૫ઘ્ધતિઓ મિસ્ટ  અને ડ્રિ ૫ છે .
બરાબર દબાવી દેવી.
પાણીની જરૂરિયાતનો આધાર તા૫માન, સાપેક્ષ  ભેજ,
રો૫ણી ૫છીની માવજત :
પ્રકાશ તથા છોડના વિકાસની અવસ્થા  ૫ર અવલંબે છે .
મિસ્ટથી કળીઓ ૫ર ૫ડતું પાણી ઘણી વખતે ફૂલોની
છોડ રોપ્યા  બાદ   ગ્રીનહાઉસને   ગરમ અને
ગુણવત્તા ઓછી કરે છે .
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ગુલાબના ઉત્પાદન માટે પાણીની જરૂરિયાત
ક્રમ
૧
ર
૩
૪
૫

હવામાન

ન્યૂનતમ પાણી
જરૂરિયાત લિ./
દિવસ/ચો.મી.
ઠં ડુ અને વાદળવાળુ હવામાન
ર
૩૦ % સૂર્યપ્રકાશ
૩
૬૦ % સૂર્યપ્રકાશ
૪
૧૦૦ % સૂર્યપ્રકાશ
૫
ખુબ ઊંચુ અને ગરમ તા૫માન
૮

ખાતર :
જમીનનું પૃથક્કરણ કર્યા બાદ ખાતરની જરૂરિયાત
નકકી કરવી. નાઈટ્રોજન , ફોસ્ફરસ, પોટાશ, મેગ્નેશિયમ
અને કે લ્શિયમ (ચૂનો) મુખ્યત્વે  જમીનમાં પૃથક્કરણ કર્યા 
બાદ આ૫વા. ગોડ કરી ખાતર ઉ૫રની ૩૦ સે.મી. જમીનમાં
એકસરખું ભેળવવું. છોડ જમીનમાં સ્થિર થયા બાદ ખાતર
પિયત સાથે આ૫વું.
પોષકતત્વોની જરૂરિયાત (મિ.ગ્રા./લિટર)
પાણીનો પી.એચ.
ઈ.સી.એમ.એચ. /
સે.મી.
નાઈટ્રે ટ
કલોરાઈડ
સલ્ફેટ
બાયકાર્બોનેટ
ફોસ્ફે્ટ
એમોનિયમ
પોટે શિયમ

૬.૫
૦.૭
૧૮૦
૩૫
૧૦૫
૩૦
૪
ર
૪૫

સોડિયમ
કે લ્શિયમ
મેગ્નેશિયમ
આર્યન
મેંગેનીઝ
ઝિંક
બોરોન
કો૫ર

જયારે ગુલાબ ગ્રાહક પાસે ૫હોંચે ત્યાસરે બરાબર ખીલવું
જોઈએ. જો ફૂલની કળી ખોટી અવસ્થાએ કા૫વામાં આવે
તો ફૂલદાનીમાં બરોબર ખીલતી નથી. વહે લી સવારમાં ફૂલો
ઉતારવા જોઈએ. વીણીની સંખ્યાનો આધાર તા૫માન અને
જાત ૫ર રહે છે . ફૂલો ઉતાર્યા બાદ તુરંત જ સાઈટ્રિ ક એસિડ
અથવા એલ્યૂમિનિયમ સલ્ફેટવાળા પાણી ભરે લી ડોલમાં
મુકવા જોઈએ. ત્યારબાદ તેને ત્રણ કલાક કોલ્ડ સ્ટોરે જમાં
(શીતાગાર) ર૦સે. રાખવા. ફૂલોનું વર્ગીકરણ દાંડીની લંબાઈ
અને ફુલની ગુણવત્તાજ પ્રમાણે કરવું. દાંડી રોગ જીવાતમુકત
જમીન કે  દવાના અવશેષો મુકત, ડાઘા વગરની અને તંદુરસ્ત 
હોવી જોઈએ જેથી ગુણવત્તા્, દેખાવ તેમજ ભાવ સારા મળી
શકે . નિકાસ માટે  દાંડીની લંબાઈ મુજબ ફૂલો છૂટા પાડી તેના
બંડલ બનાવી (ર૦ ફૂલો) કોરૂગેટેડ બોક્ષમાં પેકિંગ કરવું. કાર્ડ 
બોકસની સાઈઝ ૧૦૦ સે.મી. × ૪૦ સે.મી. × ૩૦ સે.મી.
હોય છે . બોકસમાં કાણાં પાડે લા હોય છે . એક બોકસમાં
ચાર જૂ ડી ફુલ (૮૦ દાંડી) ગોઠવવામાં આવે છે . ફૂલોને ર૦ સે.
ઉષ્ણેતામાને રે ફ્રીજરે ટર વાનમાં મોકલવા જોઈએ.
EFZTLI U|LGCFp;DF\ pUF0FTL

ર૫
૫૫
ર૦
૦.૩૯
૦.૦૪
૦.૦૭
૦.૦૮
૦.૦૫

ફૂલોની કા૫ણી :
ફૂલોની કા૫ણીની અવસ્થા જાત પ્રમાણે નકકી
થાય છે . બજારની માંગ અને ખેતરથી બજાર અથવા નિકાસ
બજાર અંતર પ્રમાણે કા૫ણી નકકી થાય છે . કા૫ણી બાદ 
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ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની ખેતીમાં ઉદભવતા પ્રશ્નો અને તેનું સમાધાન
• zku. yuLk. yuMk. Ãkkhu¾ • ©e hsLke X¬h
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk
(૧)

(ર)

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે ર માટે  પિયત આ૫વા
કઈ ૫ઘ્ધતિ અ૫નાવવી જોઈએ. ?
ગ્રીન હાઉસમાં ગુલાબનો ઉછે ર ડ્રિ ૫
ઈરિગેશન (ટ૫ક સિંચાઈ) ૫ઘ્ધતિથી કરવો જોઈએ. (૫)
ગ્રીન હાઉસમાં નિકાસલક્ષી ગુલાબના ફુલો ઉછે રવા
માટે કઈ કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ.?
 ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ફૂલોનું વધુ ઉત્પાદન
આ૫તી અને જે તે વિસ્તારને અનુકળ જાતો
૫સંદ કરવી જોઈએ.
(૬)
 ફૂલોની ટકાઉશકિત વધુ હોય તેવી જાતોની
૫સંદગી કરવી જોઈએ.
 આકર્ષક રંગ ધરાવતી જાતો ૫સંદ  કરવી જેમાં
લાલ, નારંગી, પીળો તેમજ દ્રિરંગી જાતો ૫સંદ 
કરી શકાય.

(૩)

ગ્રીનહાઉસમાં વધુ ભેજ જાળવવા શું કરવું જોઈએ.?
ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે ર માટે ભેજ જાળવવા (૭)
ફોગર ૫ઘ્ધતિ (મિસ્ટ ઈરિગેશન)નો ઉ૫યોગ કરવો
જોઈએ.

(૪)

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ફૂલો ઉતારવા કઈ કઈ
કાળજી લેવી જોઈએ?
 ફુલોની કા૫ણી વધુમાં વધુ દાંડીની લંબાઈ
રાખી સીકે ટર વડે કા૫વી જોઈએ.
 ફૂલની કળીની ડાળી સાથે બે તંદુરસ્તડ પાન
રાખવા જોઈએ.
(૮)
 ફૂલો દાંડી સાથે વહે લી સવારે અથવા સાંજના
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સમયે ઉતારવા જોઈએ.
 ફૂલો ગ્રાહક પાસે ૫હોંચે ત્યારે ખીલે તેવી રીતે
ફૂલોની કા૫ણીનુ આયોજન કરવું જોઈએ.
ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે ર માટે અંદરનું
વાતાવરણ કે વુ હોવુ જોઈએ. ?
ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે ર માટે ૧૫૦
થી ર૮૦ સે. તા૫માન હોવું જોઈએ. તેમજ ૭૦ થી ૮૦
ટકા  હવામાનનો ભેજ જાળવવો જોઈએ.
ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે ર માટે કે વા પ્રકારના
માઘ્યમોનો ઉ૫યોગ કરી શકાય.?
ગ્રીનહાઉસમાં મુખ્યાત્વે   સેન્દિ્ય
તત્વોનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે જે જીવાણું મુકત
અને માટીમાં સારી રીતે ભળી  જાય તેવુ જોઈએ ખાસ
કરીને ગુલાબના ઉછે રના માઘ્યેમોમાં પીટ, ડાંગરના
ફોતરાં, કોકોપીટ વગેરેનો ઉ૫યોગ કરી શકાય છે .
ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે ર માટે કયારા બનાવવા
માટે શી કાળજી લેવી જોઈએ.
ગ્રીનહાઉસમાં   સામાન્ય  રીતે કયારાની
૫હોળાઈ ૧.૦ થી ૧.૬ મીટર અને ૩૦ થી ૪૦
મીટર લંબાઈ વચ્ચે  રાખવામાં આવે છે અને તેનું
કદ ૬.૪ મીટર અથવા ૮ મીટર ૫હોળાઈમાં ૧ મીટર
૫હોળાઈના ૪ થી ૫ કયારા બનાવી શકાય છે જેમાં
બે કયારા વચ્ચે્ ૬૦ સે.મી. ૫હોળો રસ્તોે રાખવો
જોઈએ.
ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે ર માટે છોડનું રો૫ણી
અંતર કે ટલુ રાખવું જોઈએ ?

(૯)

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની રો૫ણી
કયારામાં બે લાઈનોમાં છોડ દીઠ અંતર ૧૪ થી ૧૮
સે.મી. રાખવુ જોઈએ. સામાન્ય રીતે હે કટરે ૬૦,૦૦૦
થી ૭૦,૦૦૦ છોડ રો૫વા જોઈએ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણાે નીચે મુજબ છે .

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની કઈ કઈ જાતોનો ઉછે ર કરવો
જોઈએ ?

 નાના ફૂલવાળી જાતો : ૪૦ થી ૫૦ સે.મી.
ફૂલદાંડીની લંબાઈ તથા ર થી ર.૫ સે.મી.
કળીનું કદ

 ગુલાબના મોટા ફૂલવાળી જાતો : ૬૦ થી ૯૦
સે.મી. ફૂલ દાંડીની લંબાઈ તથા ૩ થી ૩.૫
સે.મી. કળીનું કદ,

ગ્રીનહાઉસમાં નિકાસ માટે ગુલાબની
ફસ્ટકરે ડ, ગ્રાન્ડ  ગાલા, નોબ્લેવશ, લેમ્બાખડા, (૧ર) ગ્રીનહાઉસમાં ઉછરે લા ગુલાબના ફલોના
ૂ
ગ્લેાડીયેટર, વિવાકડી વગેરે જાતોનો
ઉછે ર કરી
કટફલાવર્સના નિકાસ માટે આંતર રાષ્ટ્રીય પેકિંગ
શકાય છે .
સ્ટાન્ડર્ન્ડ શું છે ?
(૧૦) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ફુલોની કા૫ણીની યોગ્યડ
ગુલાબના ફૂલોના કટફલાવર્સના નિકાશ
અવસ્થાા કઈ છે ?
માટે નું પેકિંગ સ્ટાન્ડર્ન્ડ નીચે મુજબ છે .
ગુલાબના ફૂલોનો રંગ બતાવતી ટાઈટ
 એક બંચમાં કટ ફલાવર્સની સંખ્યા : ૧૦,૧ર,
બડ સ્ટેજે ફૂલદાંડીની કા૫ણી કરવી જોઈએ સફે દ,
ર૦ કે ર૫ નંગ
ગુલાબી અને પીળા રંગના   ફુલોની કા૫ણી લાલ
 કાર્ડ બોકસનું કદ અને સંખ્યા ઃ  ૧૦૦×૩ર.૫×ર૦
કરતા વહે લા સ્ટેજે થઈ શકે છે
સે.મી. અને  ૮૦ થી ૧૦૦ કટ ફલાવર્સ
(૧૧) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછે રે લા ફૂલોના નિકાસ
 ફૂલોના બંચને સેલોફે નમાં વીટાળવા તેમજ
માટે નું આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રેડિંગ શું છે ?
બોકસમાં અંદર ટિશ્યૂપે૫રનું આંતર૫ડ
ગુલાબના નિકાસ માટે ના ફૂલોનું ગ્રેડિંગ
લગાડવું
જોઈએ.
¾kíkh ík¥ðkuLkk WÃkÞkuøke ÃkrhðíkoLk Mk{efhýku
(1) 1 Úku÷e (Ãk0 rf.økúk.) ÞwrhÞk
= h3 rf.økúk. LkkExÙkusLk
(h) 1 Úku÷e yu{kurLkÞ{ MkÕVux
= 10 rf.økúk. LkkExÙkusLk
(3) 1 Úku÷e fuLk (Mke.yu.yuLk)
= 1h.Ãk0 rf.økúk. LkkExÙkusLk
(4) 1 rf.økúk. LkkExÙkusLk
= h.17 rf.økúk. ÞwrhÞk
(Ãk) 1 Úku÷e (Ãk0 rf.økúk.) zeyuÃke
= 9 rf.økúk. LkkExÙkusLk + h3 rf.økúk. VkuMVhMk
(6) 1 Úku÷e (Ãk0 rf.økúk.) MkwÃkh VkuMVux
= 8 rf.økúk. VkuMVhMk
(7) 1 Úku÷e (Ãk0 rf.økúk.) BÞwhux ykuV Ãkkuxkþ
= h9 rf.økúk. Ãkkuxkþ
(8) 100 Úku÷e (Ëhuf Ãk0 rf.økúk.)
= 1 Úku÷e ÞwrhÞk + h Úku÷e MkwÃkh VkuMVux +
yÚkðk Ãk xLk AkrýÞwt ¾kíkh
1 Úku÷e BÞwhux ykuV Ãkkuxkþ + økkiý ík¥ðku
(9) 1 Úku÷e rËðu÷eLkku ¾ku¤
= 4 rf.økúk. ÞwrhÞk + 6 rf.økúk. MkwÃkh VkuMVux +
		 1 rf.økúk. BÞwhux ykuV Ãkkuxkþ
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• zku. yu[.Mke. Ãkxu÷ • zku. yuLk. yuMk. Ãkkhu¾ • fw. rhrØ ðMkhk
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk
ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલ ઉધ્યાેગ તકો ઃ
 ભારત પાસે ચીન ૫છી ફૂલપાકોનો મોટામાં મોટો
વિસ્તાર (૧,૦૬,૦૦૦ હે કટર) છે .
 વૈશ્વિકરણના કારણે ફૂલોનો વ૫રાશ દિન પ્રતિદિન વધેલ છે .
 ભારતમાં ફૂલોના ગ્રાહકો હવે ગુણવત્તાયુકત ફૂલોની
ખરીદીમાં વધુ રસ ધરાવે છે .
 ભારતમાંથી ૯૭ કરોડની ફૂલો અને તેની બનાવટોની
નિકાસ થાય છે જે પૈકી ફૂલોની નિકાસ ૫૦ કરોડની છે .
 આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂલ વેચાણ કે ન્દ્રની સ્થા૫ના બેંગ્લોર ખાતે  
૫ મી સપ્ટેમ્બ ર-ર૦૦૭માં થયેલ છે અને મુંબઈ અને
નોઈડા (દિલ્હી) શહે રોની ૫ણ દરખાસ્તિ કરે લી છે .
 ફૂલ ઉદ્યોગોનો વૃઘ્ધિ દર ૧૫.૬૫% છે જે દર વર્ષે વધતો
જાય છે .
જર્બેરા :
 જર્બેરા એક મહત્વનો વ્યવસાયિક ફૂલપાક છે . જે આખી
દુનિયામાં જુ દા જુ દા વાતાવરણમાં થઈ શકે છે .
 જર્બેરાનો ઉ૫યોગ ફૂલ કયારીઓ, કિનારી, કૂં ડામાં
તેમજ રોક ગાર્ડનમાં થાય છે .
 જર્બેરાના ફૂલો વિવિધ રંગોમાં જોવા મળતા હોય,
તેમનો મુખ્ય ઉ૫યોગ ગુલદસ્તા  તથા ફૂલોની ગોઠવણી
કરવામાં થાય છે .
કાપેલા ફૂલો જયારે  પાણીમાં મુકવામાં આવે છે
ત્યારે તે લાંબા સમય સુધી તાજા રહી શકે છે .
વ્યવસાયિક ધોરણે પોલીહાઉસમાં ઉગાડાતી
જર્બેરાની વિવિધ જાતો :
 સાંગ્રીલા (લાલાશ ૫ડતો કે સરી)
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 સાવાનાશ (લાલ)
 સઝોઉ (ફિરંગી લાલ)
 એસેન્સ (લાલ)
 પીક એલીગાન્સ (લાલ)
 ડે નાઈલેન (ઓરે ન્જ)
 ગોલીઆથી (ઓરે ન્જ લાલ)
 જીજર (લીંબુ જેવો પીળો)
 પ્રાઈમરોઝ (સફે દ)
 વિન્ટર કવીન (સફે દ)
 ઈન્સ્્પાઈફીશન (સફે દ)
 ડાલ્મા (સફે દ)
 સ્નોફલેકસ (સફે દ)
 સનવ (ડી૫ ઓરે ન્જ)
 રોઝાલીન (ગુલાબી)
 ડયુન (કે સરી)
 ડયુબ્રો (કે સરી)
 ડીનીલેન (પીળો)
 સુ૫રનોવા (પીળો)
 યારાના (ધેરો લાલ)
 યેસાન્ડેર (સ્વર્ણ પીળો)
 ઓસેરીસ (નારંગી)

જમીન અથવા માઘ્યમનું બંધારણઃ

વિસ્તારમાં રે ડવુ જેથી છોડને નુકશાનકારક રસાયણ
જમીનમાં નીચે ઉતરી જાય.

જર્બેરાની સફળ ખેતી માટે જમીન અથવા
માઘ્યમની  ૫સંદગી મહત્વનું  ૫રિબળ છે . તેના મુખ્ય  ત્રણ  આ પ્રક્રિયા રો૫વાના બે અઠવાડિયા ૫હે લા કરવી
જોઈએ. અન્ય   રસાયણો જેવા કે    (૧) મિથાઈલ
૫રિબળો નીચે મુજબ છે .
બ્રોમાઈડ : ર૫-૩૦ ગ્રામ / ચો.મી. (ર) બાસામિડ
(૧) જમીન અથવા માઘ્યમનો અમ્લતા આંક ( પી.એચ.)  
(ડાયઝોમેટ) ૩૦-૪૦ ગ્રામ/ચો.મી.નો ૫ણ ઉ૫યોગ
૫.૫ થી ૬.૫ હોવો જોઈએ.  સામાન્ય  રીતે પી.એચ.
કરી શકાય છે .
આંક ૬.૫ આસપાસ હોય તો તત્વનું શોષણ સારૂ થાય છે .
(ર) જમીન અથવા માધ્યમનો વિદ્યુતવાહકતા એક છોડ રો૫વા માટે ગાદી કયારા કે વા હોવા
ડીએસએમ/સે.મી. થી વધારે   ન હોવો જોઈએ. જો જોઈએ ?
જમીન અથવા માઘ્યમની  ૫સંદગી થઈ  ગઈ હોય (૧) હવાની અવર જવર સહે લાઈથી થઈ શકે તેવા
તો તેનું પ્રમાણ જાણી   સુધારવાના પ્રયત્ન  કરવા (ર) પાણીનો નિકાલ સારી રીતે થઈ શકે તવા
જોઈએ.
(૩) સારા નિતારવાળા
(૩) મૂળનો વિકાસ સારી રીતે થઈ શકે તેવી જમીન
અથવા માઘ્યમ હોવું જોઈએ. મૂળ ૫૦ થી ૭૦ (૪) નાના કાંકરા, રે તી ૫ણ પાયામાં ઉમેરી શકાય છે .
સેન્દ્રિય (છાણિયું ખાતર, કમ્પોસ્ટ  ) ખાતર ૫ણ
સે.મી.ની ઊંડાઈ સુધી જઈ શકે તેવી જમીન અથવા
જમીનની ફળદુ૫તા વધારવામાં મદદ કરે છે .
માઘ્યમમાં તૈયાર કરવા.
(ક) જમીનનું નિર્જીવીકરણ (જીવાણુરહિતતા) : (૫) જમીન હં મેશા પોચી અને ભરભરી હોવી જોઈએ. આ
માટે સેન્દ્રિય (કંમ્પોસ્ટ) ખાતરનું મિશ્રણ કરવામાં  
                જર્બેરાના છોડ રો૫તા ૫હે લા જમીનને
આવે છે .
જીવાણુ મુકત કરવી ખુબ જરૂરી છે . મુખ્યત્વે  ફયુઝેરીયમ  
ફાઈટોપ્થોરા અને પીથીયમ નામની ફુગથી જમીન મુકત પાયાનું રાસાયણિક ખાતર :
હોવી જોઈએ. જુ દી જુ દી ૫ઘ્ધતિઓથી ૫ણ જમીન જીવાણુ  નીચે દર્શાવ્યા મુજબ પાયાના ખાતરો આ૫વામાં આવે છે .
મુકત કરી શકાય છે .
ક્રમ વિસ્તાર રાસાયણિક ખાતર
જથ્થો
(૧) વરાળ : આ ૫ઘ્ધતિ મુખ્યત્વે  ભારતમાં સાઘ્ય નથી.

૧ ૧૦૦ ચો. ફૂટ સિંગલ સુ૫ર ફોસ્ફેફટ ર.૫૦ કિ.ગ્રા.
(ર) સૂર્ય : જમીનને પ્લાસ્ટિકથી કવર કરી ૬-૮
ર ૧૦૦ ચો. ફૂટ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ ૦.૫૦ કિ.ગ્રા.
અઠવાડીયા રહે વા દેવી. સૂર્યના કિરણોની ગરમીથી રો૫ણી માટે જમીનની તૈયારી અને કાળજી :
જમીનની ફુગનો નાશ થાય છે જેને સોઈલ
 કયારાનું બંધારણ પાણીનો નિતાર અને હવાની અવર
સોલરાઈઝેશન કહે વામાં આવે છે .
જવર સારી રીતે થઈ શકે તેવું હોવું જોઈએ.
(૩) રસાયણ :
 પાણીનો નિતાર કરવા માટે નાના કાંકરા અને રે તી ૫ણ
 ફોર્મેલીન ૭.૫-૧૦ િલ./૧૦૦ ચો.મી. આ શુઘ્ધ 
પાયામાં ઉમેરવામાં આવે છે .
રસાયણ ૧૦ ગણા (૭૫-૧૦૦ લિટર) ચોખ્ખા પાણીમાં
ઓગાળી જમીનમાં છં ટકાવ કરવો અથવા ગાદી  કાર્બનિક ખાતર ૫ણ જમીનમાં પોષક તત્વોનું પ્રમાણ
વધારે છે .
કયારા ૫ર  આ૫વું જોઈએ. ત્યા.રબાદ ૭ દિવસ સુધી
પ્લાસ્ટિકથી કવર કરી ૧૦૦ લિ. પાણી/૧ ચો.મી.  જમીનના ઉ૫રના ભાગમાં છાણિયું ખાતર મિશ્ર કરવું
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જોઈએ.

કરવામાં આવે છે જેથી ભેજ જાળવી શકાય છે .

 જયારે બેડ બનાવવામાં આવે ત્યાારે  સિંગલ સુ૫ર (૪) પાણી આ૫તા ૫હે લા છોડની હરોળમાં ભેજનું પ્રમાણ
ફોસ્ફેટ (૦:૧૬:૦) ર.૫ કિ.ગ્રા./૧૦૦ ચો. ફૂટ મૂળના
ચકાસવું જોઈએ. ત્યાર ૫છી છોડને કે ટલું પાણી
વિકાસ માટે આ૫વું જોઈએ. મેગ્નેશિયમની ઉણ૫ દુર
આ૫વું તે બાબત નકકી કરી પાણી આ૫વું જોઈએ.
કરવા ૦.૫૦ કિ.ગ્રા/૧૦ ચો. ફૂટ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ (૫) હં મેશા બપોરે ૧ર વાગ્યા ૫હે લાં પાણી આ૫વું જોઈએ.
આ૫વું જોઈએ.
(૬) જયાં સુધી ૫હે લા ફૂલો નહી આવે ત્યાં સુધી સ્પ્રિંકલર
 કયારા ઉ૫ર ચાલવું જોઈએ નહી. જો કયારા ૫ર ચાલવામાં
ઘ્વારા સિંચાઈ આપી શકાય છે . ત્યારબાદ  ટ૫ક
આવે તો ઘણી વખત કયારા દબાણથી સખત થઈ જાય
૫ઘ્ધતિથી સિંચાઈ કરવામાં આવે છે .
છે જેથી કયારામાં ચાલવું જોઈએ નહી.
(૭) હવામાં ભેજ ૯૦-૯ર ટકા થી વધવાે જોઈએ નહી
રો૫ણી :
કારણ કે તે ફૂલોના વિકાસમાં ખામી પેદા કરે છે .
જર્બેરાના છોડની રો૫ણી કરવામાં આવે ત્યારે (૮) જમીન મઘ્યમ ક્રમની ભીની હોવી જોઈએ. વધારે
ગાંઠનો ભાગ ૧-ર સે.મી. જમીનની સપાટી ઉ૫ર રાખવો
૫ડતુ પાણી આ૫વુ નહી.
જોઈએ. જેથી મૂળનો વિકાસ થાય ત્યારે તેઓ તેમને
જમીનની અંદર ખેંચે છે તેથી આ ભાગ ઉ૫ર તરફ રાખવો ખાતર :
(૧) છોડની રો૫ણી બાદ પ્રથમ ત્રણ મહિના સુધી એન.પી.
જોઈએ.
કે .ના ડોઝ ૧:૧:૧ અને ત્યારે ઈસી ૧.૫ એમ.એસ/
સામાન્ય રીતે જોડીયા હાર ૫ઘ્ધતિથી આ છોડની
સે.મી.અથવા ના.ફો.પો. ર૦:ર૦:ર૦ ગ્રામ/છોડ,
રો૫ણી બેડ ઉ૫ર કરવામાં આવે છે તેમની વચ્ચેનું અંતર
એક દિવસના આંતરે છોડના સારા વિકાસ થવા માટે
૩૭.૫ સે.મી. રાખવામાં આવે છે .
જરૂરી છે .
સિં ચાઈ :
(ર) એક વખત ફૂલ આવવાના શરૂ થયા બાદ  ના.ફો.પો.
(૧) પાણીની ગુણવત્તા  :  (એ.) પી.એચ. ૬.૫-૭.૦
રઃ૧:૪(દા.ત. ના.૧૬, ફો ૮, પો. ૩ર) ઈ.સી. ૧.૫
    (બી.) વિદ્યુતવાહકતા : ૦.૫-૧.૦ એમ.એસ/સે.મી.
એમએસ./એસી અથવા એન.પી.કે . ૧૬:૮:૩ર એટલે
જરૂરી છે .
૦.૪ ગ્રામ/છોડ એક દિવસના આંતરે આ૫વાથી વધુ
ફૂલ  તેમજ તેમની ગુણવત્તામાં વધારો થાય છે .
નોંધઃ પી.એચ. ઓછો કરવા પાણીમાં એસિડ ઉમેરી
સિંચાઈ કરવામાં આવે છે .
(૩) સારામાં સારા ૫રિણામ માટે થોડી થોડી માત્રામાં વધુ
હપ્તામાં ખાતર આ૫વું જોઈએ જેથી પાકની જરૂરિયાત
(ર) છોડની રો૫ણી કર્યા બાદ તરત જ પાણી આ૫વામાં
સારી રીતે પુરી થઈ શકે છે .
આવે છે . ચાર અઠવાડિયા સુધી ફુવારા ૫ઘ્ધતિથી
સિંચાઈ આ૫વાથી એકસરખો મૂળનો વિકાસ થાય (૪) પોષક તત્વો એક અઠવાડિયે અથવા પંદર દિવસે તેમજ
છે . તેથી ટ૫ક (ડ્રિ ૫) ૫ઘ્ધતિથી આ સમયે પાણી
ઉણ૫ દેખાય તે પ્રમાણે આ૫વા.
આ૫વાનું ટાળવું જોઈએ. ટ૫ક ૫ઘ્ધતિનો ઉ૫યોગ (૫) જમીનનો અભ્યાસ ર થી ૩ મહિનામાં કરવો જોઈએ
ખાતર આ૫વા માટે કરવો.
જેથી પોષક તત્વોની ઉણ૫નો ખ્યાલ આવે છે .
(૩) સામાન્ય  રીતે છોડદીઠ એક ટ૫ક (ડ્રિ ૫) જરૂરી છે . (૬) જયારે તમે ગ્રીનહાઉસમાં દાખલ થાવ ત્યારે તમારા
જર્બેરાના એક છોડને ૭૦૦ મિ.લિ./દિવસ જેટલું
છોડ તેમજ ફૂલો તંદુરસ્ત દેખાવા જોઈએ.
પાણી જોઈએ. ગરમીના દિવસોમાં ફોગરનો ઉ૫યોગ
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પોલીહાઉસમાં જર્બેરાની મામુત જાતની ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા ૫ર માઘ્યમોની અસર
માવજતો
ફૂલ
દાંડીની ફૂલનો ફૂલનું ફૂલની
વાસ
બેસવાના લં બાઈ ઘેરાવો વજન સં ખ્યા
લાઈફ
દિવસો (સે.મી.) (સે.મી.) (ગ્રામ) /છોડ (દિવસો)
કોઈરપીથ + ગાર્ડન માટી +
૧૧૪.૩૦ ૪૨.૬૨ ૭.૪૮
૧૩.૪૫ ૬.૫૦
૧૩.૩૦
એફ.વાય.એમ. (૧:૧:૧)
સો ડસ્ટસ + ગાર્ડન માટી +
૧૩૦.૦૦ ૩૨.૨૦ ૬.૯૩
૮.૭૬
૫.૫૦
૧૧.૯૦
એફ.વાય.એમ. (૧:૧:૧)
રે તી + લાલ માટી +
૧૨૮.૯૦ ૩૮.૦૩ ૭.૦૮
૯.૨૬
૫.૬૦
૧૨.૨૦
એફ.વાય.એમ. (૧:૧:૧)
રે તી + એફ.વાય.એમ. (૧:૧)
૧૨૪.૩૦ ૪૧.૩૩ ૭.૨૫
૧૧.૬૦ ૬.૦૦
૧૨.૪
લાલ માટી + એફ.વાય.એમ. (૧:૧)
૧૩૨.૫૦ ૩૦.૧૫ ૬.૫૮
૮.૬૮
૫.૨૦
૧૧.૪૦
સીડી P=0.05
૧.૦૦
૦.૮૧
૦.૦૬
૦.૧૩
૦.૧૨
૦.૯૦
અન્નામલાઈ યુનિ., અન્નામલાઈનગર                             
   સેકર અને સુજાતા (ર૦૦૧)
જર્બેરાની મામુત જાતના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા ૫ર જીબ્રેલિક એસિડની અસર
માવજતો

ફૂલ

દાંડીની

ફૂલનો

ફૂલની

વાસ

બેસવાના

લં બાઈ

ઘેરાવો

સં ખ્યા /

લાઈફ

દિવસો
(સે.મી.) (સે.મી.)
છોડ
(દિવસો)
કન્ટ્રોલ (પાણીનો છં ટકાવ)
૧૨૮.૮૦
૩૪.૮૮
૬.૮૪
૫.૨૦
૧૦.૭૦
જીબ્રેલિક ૧૦૦ પી.પી.એમ.
૧૨૬.૮૦
૩૬.૬૨
૬.૯૩
૫.૪૦
૧૧.૮૦
જીબ્રેલિક ૧૫૦ પી.પી.એમ.
૧૨૪.૬૦
૩૭.૭૬
૭.૧૩
૬.૦૦
૧૨.૭૦
જીબ્રેલિક ર૦૦ પી.પી.એમ.
૧૨૨.૮૦
૩૮.૨૦
૭.૨૯
૬.૪૦
૧૩.૭૦
સીડી P=0.05
૦.૮૦
૦.૭૨
૭.૦૫
૦.૧
૦.૮૦
અન્નામલાઈ યુનિ., અન્નાછમલાઈનગર                                                             સેકર અને સુજાતા (ર૦૦૧)
જીવન નકકી કરી શકાય છે .
ફૂલોની કા૫ણી :
(૧) જર્બેરા ર૫-૩૦ મહિનાનો પાક છે તેની રો૫ણી (3) ફૂલને સામાન્ય  રીતે સવારે અથવા તો મોડી સાંજ ે
તોડવા જોઈએ અથવા જયારે તા૫માન ઓછું હોય
કર્યા  બાદ ૭-૮ અઠવાડિયા ૫છી ૫હે લું ફૂલ આવે
ત્યારે તોડવા જોઈએ.
છે . સરે રાશ ર૪૦ ફૂલ / ચો.મી. ઉત્પાદન થાય છે .
(૧ ચો.મી. ૬ છોડ)
(૪) ફૂલની મુખ્ય  દાંડીને ત્રાંસી કા૫વી જોઈએ.
(ર) જયારે ર થી ૩ પુકેસરની ગોળ રીંગ દેખાય ત્યારે    (૫) ફૂલોને કાપ્યા  બાદ  તરત જ પાણી ભરે લી ડોલમાં
ફૂલને છોડ ૫રથી ઉતારી શકાય છે . આ ૫રથી ફૂલનું
મુકી દેવા જોઈએ. તેને ૪ કલાક સુધી ૧૪૦-૧૫૦સે.
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તા૫માનમાં રાખવા જોઈએ.
(૬) હં મેશા ૭-૧૦ મિ.લિ. ૧ ટકા સાંદ્રતાવાળું સોડિયમ
હાઈપોકલોરાઈડનું દ્રાવણ ૧ લિટર પાણીમાં બનાવી
તેની માવજત આ૫વી.
(૭) નીચે દર્શાવેલ પ્રમાણના ફૂલોને ૯૮ × ૩૦ × ૧ર
ચો.મી.ના મા૫ના બોક્ષમાં પેક કરો.
કટફલાવર માટે જર્બેરાના ફૂલોની જાતની
ખાસિયત :
 ફૂલની દાંડી સીધી, સખત અને ર૦ થી ર૫ સે.મી. લાંબી
હોવી જોઈએ.
 ફૂલની દાંડી એટલી મજબૂત હોવી જાઈએ કે જે ફૂલનું
ગ્રેડ
નં.
૧
ર
૩
૪
૫








જર્બેરાના ફૂલોનું વર્ગીકરણ (દાંડીની લં બાઈ અને વ્યાસના આધારે)
દાંડીની લંબાઈ
ફૂલનો વ્યાસ
ફૂલનો રંગ
૫સંદગી
(સે.મી.)
(સે.મી.)
(ટકા)
૬૦ થી વધુ
૧ર થી વધુ
ગુલાબી
૪૦
૫૦ થી ૬૦
૧૧ થી ૯
લાલાશ ૫ડતો કે સરી
ર૦
૩૦ થી ૫૦
૧૦ થી ૯
કે સરી
ર૦
૩૦ થી ૪૦
૯ થી ૮
લાલ
૧૫
૩૦ થી ઓછા
૮ થી ૭
૫ીળો
૫

સારા ફૂલોની ગુણવત્તા ઃ
 દાંડીની લંબાઈ : ૪૫ - ૫૫ સે.મી.     
 ફૂલનો ૫રીઘ :૧૦ - ૧ર સે.મી.   
 ફૂલની વાઝ લાઈફ :૮ - ૧૦ દિવસ
પે કિંગ :
 ફૂલોનો ગુચ્છો  પ્લાય બોક્ષમાં એવી રીતે ગોઠવવો કે
જેથી ફલાવરનું હે ડ વિરુઘ્ધ દિશામાં ૫હોળાઈ તરફ
આવે .
 બીજો થર ૫હે લા થરની વિરૂઘ્ધ દિશામાં ગોઠવો.
 થરને જૂ ના છાપાઓથી એવી રીતે ઢાંકો કે જેથી દાંડી
૫ર નિશાન છૂટે નહી.
 પેકિંગ ૫છી બોક્ષને વ્યવસ્થિત રીતે બંધ કરો.
 બોક્ષ  ૫ર વ્યવસ્થિત રીતે ફૂલોના ગુણોવાળુ લેબલ
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વજન ઝીલી શકે .
જર્બેરાની સારી જાતના ફૂલોની દાંડી, સાઈઝ એકસરખી
હોવી જોઈએ અને રંગ આકર્ષક હોવો જોઈએ.
સારી જાત રોગ-જીવાતથી મુકત હોવી જોઈએ.
ફૂલની પાંખડી મજબૂત અને કલર આછો ન હોવો
જોઈએ.
જર્બેરાના છોડની જાત તંદુરસ્તત, તેજસ્વી અને જે તે
જાત મુજબના જ હોવા જોઈએ.
ફૂલની સાઈઝ મોટી હોવી જોઈએ.
ફૂલની પાદડીઓની ડબલ પ્રકારે ગોઠવણી હોવી જોઈએ.
ફૂલની વાસ લાઈફ લાંબી હોવી જોઈએ.
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લગાવો.
સં ગ્રહ :
(૧) ભે જ સં ગ્રહ : ટુ ં ક સમયના સંગ્રહ માટે સામાન્ય 
રીતે વ૫રાય છે જયાં ફૂલોની દાંડીને પાણીમાં સંગ્રહ
કરવામાં આવે છે .
(ર) સુકા સં ગ્રહ : આ સંગ્રહમાં ફૂલોને ભેજ નુકશાનથી
અટકાવવા માટે બોકસ અથવા પોલીથીલીનમાં
ભરવા.
(૩) વાતાવરણીય નિયંત્રિત સં ગ્રહ :  સંગ્રહ
ચેમ્બર  જરૂરી ઠં ડક સીસ્ટમ સાથે સાથે વાતાવરણમાં
સામગ્રી નિયંત્રણ કરવા ઉ૫કરણો સાથે સજજ ગેસ
ચુસ્ત હોવી  જોઈએ.

MkSð ¾uíke{kt ðŠ{fBÃkkuMxLkku Vk¤ku
• zkì. yu{. ðe. Ãkxu÷
yuøkúkuLkku{e rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) hhÃk70Ãk

Ãkkf WíÃkkËLk{kt {níðLkwt ½xf s{eLk Au.
Akuz ÃkkuíkkLkk ð]rØ-rðfkMk {kxu sYhe Ãkku»kf íkíðku
s{eLkLkk {kæÞ{ îkhk {u¤ðu Au. Ãkkf WíÃkkËLk{kt
Ãkku»kf íkíðkuLkku 4Ãk Úke Ãk0% Vk¤ku Au. AuÕ÷k çku
ËkÞfk{kt f]r»k íks¿kíkkLkk Mkíkík rðfMkLkk fkhýu Ãkkf
WíÃkkËLk{kt yLkuf økýku ðÄkhku ÚkÞu÷ Au Ãkrhýk{u
s{eLk{ktÚke Ãkku»kfíkíðkuLkku WÃkkz{kt Ãký ðÄkhku ÚkÞu÷
Au. sÞkhu MkurLÿÞ ¾kíkh Ãkwhíkk «{ký{kt s{eLk{kt
Lk ykÃkðkÚke íkÚkk hkMkkÞrýf ¾kíkhkuLkku ykzuÄz,
yði¿kkrLkf yLku yMktíkwr÷ík WÃkÞkuøkLkk fkhýu Mkqû{
Ãkku»kfíkíðku íkÚkk MkurLÿÞ ÃkËkÚkoLke WýÃk Q¼e ÚkE Au.
Mkwû{ SðkýwtykuLke MktÏÞk ½xe íkÚkk Mkr¢Þíkk {tË Ãkze,
Ãkrhýk{ MðYÃku s{eLkLke íktËwhMíkeLku {kXe yMkh ÚkE
yLku Ãkkf WíÃkkËfíkk ½xe yÚkðk ÂMÚkh ÚkE økE.

heíku òuíkkt s{eLkLke íktËwhMíke, WíÃkkËfíkk ÷ktçkk Mk{Þ
ÃkÞoLík ò¤ððk{kt {ËËYÃk ÚkkÞ Au.
y¤rMkÞk rð»ku òýku :

Ãk]ÚðeLke WíÃkrík çkkË rðfkMk MkkÚku yMktÏÞ
«fkhLkk SðkuLke Ãký WíÃkr¥k ÚkE su{kt yuf y¤rMkÞk
Ãký Au. yíÞkh MkwÄe y¤rMkÞkLke rðrðÄ «fkhLke
3000 òrík- «òrík{kt òuðk {¤e Au. ¼khík{kt
Ãk09 òrík LkkUÄkÞu÷ Au. zkŠðLkLkk {ík {wsçk
y¤rMkÞwt ¾uzqíkLkwt n¤ Au. ðLkMÃkríkLkk {q¤ «Ëuþ{kt
÷ÇÞ MðYÃk{kt Ãkku»kfíkíðku Ãknku[kzðkLkwt ykrÆíkeÞ
sçkhsMík fkÞo y¤rMkÞk fhu Au. zkì. çkuhuxLkk
yð÷kufLk {wsçk ½kx h[Lkk rðLkkLkk Ãkk{h-{]ík:ÃkkÞ
sýkíkk y¤rMkÞk ÃkkuíkkLkk n÷Lk[÷LkÚke ykÃkýwt æÞkLk
¾U[u Au, su{kt MktMf]ríkLke çkÄe yòÞçke ¼hu÷e Au,
yk ÃkrhÂMÚkrík{kt s{eLkLke íktËwhMíke s¤ðkE fwËhíkLke Mkíkík [k÷íke [¬e (½txe) Au, yuheMxkux÷u
hnu íku {kxu s{eLk{kt ðÄw{kt ðÄw MkurLÿÞ ÃkËkÚko (9.h% y¤rMkÞkLku Ãk]ÚðeLkk yktíkhzkLkwt rçkYØ ykÃku÷ Au.
Úke ðÄw ò¤ððwt) W{uhe s{eLkLku Sðtík (MkSð)
y¤rMkÞkLke Mkk{kLÞ heíku 1Ãk Mku.{e.
çkLkkððe yrík ykð~Þf Au. yk {kxu ÃkþwykuLkk Aký,
{qºk, øk¤ríkÞwt, AkrýÞw ¾kíkh, ÃkkuÕxÙe, M÷s, «uMk{z, ÷tçkkELkk nkuÞ Au, su Úkkuzkf r{r÷{exhÚke {ktze 1
ðŠ{fBÃkkuMx, çkkÞkuVrxo÷kEÍh, ÷e÷ku Ãkzðkþ, rðrðÄ {exh sux÷e ÷tçkkE Ähkðu Au. y¤rMkÞwt W¼Þ÷ªøke
¾ku¤Lkk WÃkÞkuøkLke MkkÚku ðŠ{fBÃkkuMx (y¤rMkÞkLkwt yux÷u fu Lkh yLku {kËkLkk ytøkku yuf s y¤rMkÞk{kt
¾kíkh) fu su{kt LkkExÙkusLk, VkuMVhMk yLku Ãkkuxkþ ykðu÷k nkuÞ Au, su Lkh íkÚkk {kËk íkhefu fk{økehe
(hh ÃkeÃkeyu{, 130 ÃkeÃkeyu{ yLku 33Ãk ÃkeÃkeyu{) fhu Au. þhehLke MkÃkkxe Ãkh ykðu htÄúku îkhk ïMkLk
WÃkhktík Mkqû{ Ãkku»kfíkíðku íkÚkk ð]rØsLÞ nkuh{kuLMk fhu Au, s{eLk{ktLke ÄúwòheÚke Mk¼kLk ÚkE òÞ Au.
(ykufÍeLk, Sçkúu÷eLk yLku MkkExkufkELkeLk) íkÚkk swËe swËe òík {wsçk 1Ãk Úke h0 #zk {qfu Au. ð]rØLkku
WÃkÞkuøke VkÞËkfkhf Sðkýwtyku (108) su y÷ÇÞ yÇÞkMk fhíkkt yð÷kufLk{kt ykðu÷ Au fu 1000
Ãkku»kfíkíðkuLku ÷ÇÞ çkLkkðu Au. suLke Akuz WÃkh ¾qçks y¤rMkÞk h1 rËðMk{kt MkkLkwfq¤ ðkíkkðhý{kt h000
VkÞËkfkhf yMkh LkkUÄðk{kt ykðu÷ Au. yk{ Mk{økú ÚkkÞ Au yLku 1h {kMkLkk ytíku 8,33,000 ÚkkÞ Au.
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òrík {wsçk íkuLkwt ykÞw»Þ 3 Úke 10 ð»ko MkwÄe nkuÞ Au. ðøkuhu nkuðkÚke Akuz ÷e÷ku, fqýku yLku íkkòu hnu Au.
s{eLk{kt íku{Lke hnuðkLke xuð «{kýu y¤rMkÞkLku ºký
y¤rMkÞk ÃkkuíkkLkk ðsLkÚke ËkuZe s{eLk hkus
¼køk{kt ðnU[e þfkÞ Au.
¾kuËe fkZu Au, íku rËðMk ËrhBÞkLk s{eLk{kt 6 Úke 7
(1) s{eLkLke WÃkh hnuðkðk¤k
#[ Ÿzkt hnu Au. su hkºku 7 ð¾íku s{eLk WÃkh ykðu
Au yux÷u hkus 14 rAÿku Ãkkzu Au. íkuLkku ¾kuhkf Au,
(2) s{eLk{kt Lke[u hnuðkðk¤k
MkurLÿÞ f[hku, yutXðkz, ÷kfzkLkku Ônuh, fkøk¤Lkk
(3) s{eLk{kt ¾qçk Ÿzu hnuðkðk¤k
zq[k, þuhzeLkk fq[k, fu¤kLke Ak÷ yLku {¤ íkuLke ¾qçk
¾kðkLke xuð «{kýu y¤rMkÞkLku çku ¼køk{kt s ¼kðu Au, íku h0 Úke hÃk #zk {qfu Au yLku 3 Úke 4
{kMk Sðu Au. ¼usðk¤w ðkíkkðhý íkuLku {kVf ykðu
ðøkeofhý fhe þfkÞ :
Au. yuf yufh{kt ÷k¾ Úke çku ÷k¾ y¤rMkÞk Lk¼u Au.
(f) MkurLÿÞ f[hku ¾kLkkh y¤rMkÞk :
íkuLkwt ðsLk yuf xLk ytËkSyu íkku íku hkusLke ËkuX xLk
(1) ðkLkMÃkríkf f[hku /yðþu»kku
{kxe WÚk÷kðu Au suLku fkhýu yk {kxe{kt Ãkkt[ økýku
(h) MkMíkLk ðøkoLkk «kýeykuLkk {¤ yLku Ãkkuxkþ, ºký økýku {uøLkurþÞ{ yLku [k÷eMk økýwt
MkurLÿÞ ík¥ð W{uhkÞ, nðkLke yðhsðh ðÄu, s{eLk
Aký
(¾) {kxe ¾kLkkh y¤rMkÞk : s{eLkLke MkÃkkxeÚke Ãkku[e çkLku íkuÚke AkuzLkk {q¤ Mknu÷kEÚke ðÄu Au.
Ÿzu hneLku MkurLÿÞ ÃkËkÚkoðk¤e {kxe ¾kÞ Au.

ÔÞkðMkkrÞf Míkh Ãkh ðŠ{fBÃkkuMx çkLkkððk {kxu
ðÃkhkíke «òríkyku :
(1) EMkeLkeÞk Vkuyuxezk
(2) ÞwzÙe÷Mk ÞwsuoLk
(3) ÃkuheÞkur{fMk MkufMkkðuxMk
ðŠ{fBÃkkuMx :

y¤rMkÞk {hu Au íÞkhu íkuLkk «kuxeLkÞwfík
{zËkLkwt rð½xLk ÚkE òÞ Au. nøkkh{kt íku{s
y¤rMkÞktLkk rð½xLk ÚkÞu÷k {zËk{kt Ãkku»kfíkíðku
ðLkMÃkrík {kxu ÃkkåÞ yuðk MðYÃk{kt VuhðkÞu÷k nkuÞ
Au. íku{s s{eLkLkwt Ãkkuík MkwÄkhLkkh s{eLkLkk «ký
Mk{kLk fhðkx «[wh {kºk{kt nkuÞ Au. ¾zfku fu ÃkÚÚkhku
WÃkh LkiMkŠøkf çk¤ku suðk fu ðhMkkË, ÃkðLk, çkhV,
økh{e, Xtze íku{s «kýeykuLke fux÷ef r¢ÞkykuLku
Ãkrhýk{u ¼ktøkeLku ¼qfku ÚkkÞ Au. yk hsfýku rLkSoð
nkuÞ Au su y¤rMkÞkyu çkLkkðu÷ ¾íkhkÞu÷e {kxe
(MkSð {kxe) ¼¤íkktt s{eLk Sðtík yLku V¤ÿwÃk çkLku
Au. ykðe Sðík V¤ÿwÃk s{eLk{kt s ðLkMÃkrík Wøke
þfu Au. yuðe s{eLk{kt s Ãkkirüf økwýku ÄhkðLkkh
ÃkkfLkwt ðÄw MkkYt WíÃkkËLk ÚkkÞ Au su MðkrË»x ÷køku Au
íkÚkk yk Ãkkf{kt hkuøk yLku fexfkuLkku «ríkfkh fhðkLke
þÂõík ðÄkhu nkuÞ Au.

rð½xLkþe÷ fkçkoLkÞwfík ÃkËkÚko{ktÚke
y¤rMkÞkt îkhk çkLkíkk ¾kíkhLku ðŠ{fBÃkkuMx fnu Au.
ðŠ{fBÃkkuMx{kt LkkExÙkusLk, VkuMVhMk yLku Ãkkuxkþ
yLkw¢{u 1.Ãk0 Úke h.00, h.80 yLku 0.60 xfk
sux÷wt nkuÞ Au su AkrýÞk ¾kíkh fhíkkt ðÄw Au. íku
WÃkhktík ykuøkuorLkf {uxh 60 Úke 6Ãk xfk yLku Mkqû{
Ãkku»kf íkíðku suðk íku ÷kun, fkuÃkh, {uøkuLkeÍ yLku ®Íf
nkuÞ Au, ðÄw{kt y¤rMkÞk îkhk fux÷k Ãkk[fhMk, ðŠ{fBÃkkuMx/ ðŠ{fkMxetøkLke ÷kûkrýf yMkhku :
ð]rØfkhfku, (MkkÞxkufkELkeLk, ykufrÍLk, Sçkúu÷eLk),
yurLxçkkuzeÍ, hkuøk Sðkík Mkk{u hûký ykÃkLkkh ÿÔÞ) (1) s{eLk MkwÄkhf : y¤rMkÞwt yu ¾uzqíkLkwt
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fwËhíke n¤ Au su Mkíkík s{eLk{kt fkÞohík hnu Au.
Ãkrhýk{u s{eLk{kt yLkuf fkýkt Ãkzu Au su s{eLk{kt
nðkLke yðhsðh, Ãkkýe økúnýþÂõík, rLkíkkh{kt
VkÞËkfkhf Au. MkurLÿÞ ÃkËkÚkoLkwt rðÄLkkÞLk rðLke{Þ
þÂõík (Mke.E.Mke.)ðÄíkkt s{eLkLke Ãkku»kf ík¥ðkuLke
ÄkhýþÂõík ðÄu Au. s{eLkLkku ykÕ{íkktf Mkk{kLÞ
çkLku Au íkÚkk VkÞËkfhkf SðkýwtykuLke MktÏÞk yLku
Mkr¢Þíkk ðÄu Au.

ðuLke÷eLk, EÚkkE÷ ðu÷eLkux yLku ÞwsuLkku÷ Mkwfkhk,
økuY fu MkzkLkk hkuøkkuLke ð]rØ hkufu Au. yk heíku AkuzLke
hkuøk «ríkfkhf þÂõík ðÄkhu Au. s{eLk{kt hnu÷k
f]r{Lkku WÃkÞkuøk fhíke fux÷ef ÃkhkuÃkSðe VqøkLke
ð]rØ Úkíkkt f]r{Lkku WÃkÿð ½xu Au. ðÄw{kt ðŠ{fkMx /
fBÃkkuMx{kt ykðu÷ Sðkýwyku yurLxçkkÞkurxfMk WíÃkÒk
fhíkk nkuðkÚke hkuøkkuLkwt rLkÞtºký ÚkkÞ Au.

(h) AkuzLkk ð]rØ-rðfkMk WÃkh yMkh :

y¤rMkÞkt s{eLkLke V¤ÿwÃkíkk íkÚkk
WíÃkkËfíkk {kxu íkku sðkçkËkh Au s, Ãkhtíkw ÃkkfLke
økwýð¥kk, MðkË, Ëkýk-V¤Lke [¤fkx, Vq÷-V¤Lkwt
fË ðÄu Au. WíÃkkrËík þkf¼kS, V¤, Vq÷ ÷ktçkk
Mk{Þ MkwÄe íkkò hnu Au. y{wf Ãkkfku{kt «kuxeLk yLku
íku÷Lkk xfkLkk «{ký{kt MkwÄkhku sýkÞu÷ Au. þuhzeLkk
Ãkkf{kt þfohkLkwt «{ký, xk{uxk{kt yuMfkuhrçkf yurMkz,
fu¤kLke {eXkþ{kt ðŠ{fBÃkkuMxÚke VkÞËku LkkUÄkÞu÷ Au.

(3) Ãkkf WíÃkkËLkLke økwýð¥kk WÃkh yMkh :

y¤rMkÞkLke nøkkh{kt {wÏÞ íkÚkk økkiý
Ãkku»kfíkíðku Mk{íkku÷ «{ký{kt nkuÞ Au suÚke AkuzLkku
rðfkMk ÍzÃke ÚkkÞ Au. AkuzLkk {q¤Lkku Mkkhku rðfkMk
yLðÞu ði¿kkrLkfkuLkk yð÷kufLk sýkðu Au fu y¤rMkÞk
îkhk ÚkÞu÷ rAÿLke rËðk÷ fu suLkk WÃkh ðŠ{fkMxetøk
íkÚkk BÞwfMk ÃkËkÚko AkuzLkk {q¤ {kxu Ãkku»kfíkíðkuÚke
Mk{]æÄ {kæÞ{ ÃkwY Ãkkzu Au. ðÄw{kt AkuzLkk {q¤ yk
rAÿLke MkkÚku MkkÚku s{eLk{kt Qtzu MkwÄe Mkh¤íkkÚke (4) ÃkÞkoðhýeÞ WÃkÞkuøkeíkk WÃkh yMkh :
rðfkMk Ãkk{u Au.
ðMíkeLke øke[íkk, y¿kkLkíkk yLku íkkífkr÷f
y¤rMkÞkLke nøkkh{kt ykufÍeLk suðk ÃkiMkk ÃkuËk fhðkLke ÷k÷MkkÚke ÃkÞkoðhý òu¾{{kt
ð]rØðÄof íkÚkk Sçkúu÷eLk «fkhLkk ð]rØ rLkÞtºkfku su {qfkÞu÷ Au. ½hLkku f[hku, ykiãkurøkf f[hku, þnuhLkku
AkuzLkk rðfkMk {kxu sðkçkËkh Au. ðÄw{kt MkurLÿÞ f[hku íkÚkk Mkwyus-M÷s nkuÞ, y¤rMkÞktykuLkk
ÃkËkÚkoLkwt rð¼ksLk ËhBÞkLk ð[økk¤k{kt rðrþ»x WÃkÞkuøk fhe nøkkh MðYÃku fk¤w MkkuLkwt ÃkuËk fhu Au.
«fkhLkk ÃkËkÚkkuo WíÃkÒk ÚkkÞ Au suLke Akuz Ãkh [kuffMk øktËfeLkwt heMkkEf÷ªøk fhe ðkíkkðhýLku MðåA çkLkkðu
«fkhLke yMkh òuðk {¤u Au. Ëk.ík. ÚkkÞ{eLk, Au. f[hk{ktÚke ykðíke ËwøkoÄ Ëqh ÚkkÞ Au suÚke rçk[kY
hkEçkkuV÷uðeLk, çkkÞkuxeLk, rLkfkurxrLkf yurMkz, ðk{Lk «kýe ÃkÞkoðhý çk[kððk{kt rðhkx Mkkrçkík
ÃkkÞheVkufMkeLk yLku çke-1h suðk «Sðfku suLkwt Akuz ÚkE þfu íku{ Au.
îkhk þku»ký ÚkðkÚke ð]rØ{kt ðÄkhku òuðk {¤u Au.
çkufxuheÞk, yufxeLkku{kEMkexMk fu Vqøk îkhk ð]rØsLÞ W¥k{ ðŠ{fBÃkkuMxetøk çkLkkððk {kxu hk¾ðkLke fk¤S :
ÃkËkÚkkuo (nkuh{kuLMk) xTÙeÃxkuVuLk suðk yur{Lkku yurMkz (1) ÃkÚkkhe {kxuLke sYrhÞkík :
íku{ktÚke ELzku÷ yuMkurxf yurMkz suðk ð]rØsLÞ ÃkËkÚkkuo
ðŠ{fBÃkkuMxetøk {kxu Mkki «Úk{ ÃkkÞk{kt Auf
WíÃkÒk ÚkkÞ Au. r÷øLkeLkLkk rð¼ksLkLkk ð[økk¤kLkk íkr¤Þu y¤rMkÞkt ¾kE þfu íkuðk ÃkËkÚkoLke ÃkÚkkhe
ÃkËkÚkkuoLkwt þku»ký Úkíkkt Akuz ÃkkýeLke WýÃk{kt Mkkhe heíku fhðk{kt ykðu Au. ykðk ÃkËkÚkkuo{kt Mkze þfu íkuðk
xfe þfu Au. MkeLku{kE÷ ykÕfkunku÷, MkeLku{kÕzenkEz, fu¤Lkk Úk¤Lke Ak÷, Lkkr¤ÞuhLkk Auzkt, Lkkr¤ÞuhLkk
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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ÃkkLk, þuhzeLke ðk¾he, ÃkkfLkwt Ãkhk¤ fu ½kMkLkku
WÃkÞkuøk ÚkE þfu. ZkuhLku rLkhý fhðk{kt ykðu yLku
íkuLku ¾kÄk ÃkAe ðÄu÷ yuXðkz, Lkfk{w ÚkE økÞu÷wt Ëký
ðøkuhuLkku Ãký ÃkÚkkhe íkhefu WÃkÞkuøk ÚkE þfu.
sÞkt ðŠ{fBÃkkuMx çkLkkððkLkwt Au íku søÞkLkwt
{kÃk ðuMx {xerhÞÕMkLkk sÚÚkk Ãkh ykÄkh hk¾u Au.
yk WÃkhktík y¤rMkÞktLke MktÏÞk Ãkh Ãký søÞkLke
MkkEÍ ({kÃk) Lkku ykÄkh Au. Mkk{kLÞ heíku h000
Ãkwg y¤rMkÞkt {kxu yuf [kuhMk {exh søÞk Ãkwhíke
ÚkE Ãkzu Au. ykx÷kt y¤rMkÞkt f[hkLkwt fBÃkkuMx çkLkkðu
Au. çkeS heíku fneyu íkku h.h3 {exh x h.h3 {exh
søÞk{kt 10 rf.økúk. y¤rMkÞk Ëh {rnLku yuf xLk
MkurLÿÞ f[hkLkwt WÃkhLkwt hh.Ãk Úke 30 Mku.{e. Lkk ÃkzLkwt
fBÃkkuMx ÚkÞu÷wt nkuÞ Au suLku sqËw ÷E yufXwt fhðwt.

¼us s¤ðkE hnu íku sYhe Au. ykx÷k Mk«{ký ¼usLku
fkhýu y¤rMkÞktLku MkkLkwfq¤ ÃkrhÂMÚkrík {¤íkkt íkuLke
fkÞoûk{íkk s¤ðkE hnu Au Ãkrhýk{u ðŠ{fBÃkkuMxetøkLke
«r¢Þk{kt ÍzÃk ykðu Au. ðÄw Ãkzíkk Ãkkýe nkuÞ íkku
y¤rMkÞkLke fkÞoûk{íkk ½xu Au. ykðk Mk{Þu Mkqfw Aký
fu MkurLÿÞ f[hku íkuLku ykÃkðk{kt ykðu÷ ¾kuhkf{kt
¼u¤ððkÚke ¼usLkwt «{ký {kVfMkh çkLkkðe þfkÞ.
¼usLkwt ÞkuøÞ «{ký òýðk {kxu ¼us {kÃkðkLkk
{exhLkku WÃkÞkuøk ÚkE þfu suÚke ðÄkhu ¼us nkuÞ íkku
òýe þfkÞ. fkhý fu ðÄw ¼usLku fkhý y¤rMkÞk
[k{ze îkhk ïMkLk fhe þfíkk LkÚke. ðŠ{fBÃkkuMx
íkiÞkh ÚkÞu íkuLku ¼uøkwt fhíkk Ãknu÷kt 4-Ãk rËðMk yøkkWÚke
ÃkkýeLkkt Atxfkð çktÄ fhíkkt y¤rMkÞkLku yLkwfq¤ ¼us
{¤e hnu íku {kxu íkr¤Þu síkkt hnu Au suÚke Mknu÷kEÚke
y¤rMkÞk ðøkhLkwt WÃkhLkwt íkiÞkh ÚkÞu÷ ðŠ{fBÃkkuMx
¼uøkw fhe þfkÞ Au.

(3) WÃkhLkwt ykðhý íkÚkk hûký :

(Ãk) W»ýíkk{kLk :

(h) ðŠ{fBÃkkuMx {kxuLke søÞk yLku y¤rMkÞkLke MktÏÞk :

ðŠ{fBÃkkuMx çkLkkððk{kt WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷
MkurLÿÞ f[hk WÃkh Ãkkýe Wze síkwt yxfkððk
ykðhý çkLkkððk{kt ykðu Au. íkÆWÃkhktík fezeyku
suðk Ãkh¼ûkeÚke hûký {u¤ððk yLku y¤rMkÞkt
çknkhLkwt çkksw yðhsðh Lk fhu íku {kxu Ãký sYhe
nkuE ÃkkýeÚke ¼ªsðu÷k þýLkk fkuÚk¤k Mkk{kLÞ heíku
ykðhý íkhefu ÃkkÚkhðk{kt ykðíkk nkuÞ Au. y¤rMkÞk
«fkþ{kt fk{ fhðkLkwt ÃkMktË fhíkk LkÚke. ðŠ{fBÃkkuMx
çkLkkððkLke søÞk Vhíku ¾kE (AeAhe Lkef) çkLkkðe
íku{kt Ãkkýe ¼he hk¾ðwt íkÚkk søÞkLke Vhíku íkkhLke
LkkLkk Aeÿkuðk¤e ò¤e rVx fhðe suÚke ôËh, rçk÷kze,
fqíkhk, Ãkûke íku{s yLÞ Ãkh¼ûkeykuÚke hûký {u¤ðe
þfkÞ.

MkkY yLku ÍzÃke ðŠ{fBÃkkuMx çkLkkððk
{kxu h0 Úke 300 Mku. W»ýíkk{kLk nkuðwt sYhe Au.
òu fu y¤rMkÞkt ykuAk W»ýíkk{kLkLku ðkíkkðhýLkk
480 Mku. W»ýíkk{kLk MkwÄe Sðíkkt nkuÞ Au Ãkhtíkw íku
fkÞoûk{ heíku fk{ fhe þfíkk LkÚke. ðŠ{fBÃkkuMxetøk
ËhBÞkLk 300 Mku. MkwÄe W»ýíkk{kLk MkurLÿÞ f[hku
MkzðkLku fkhýu ðÄðk Mkt¼ð Au. yk{ Lk ÚkkÞ íku {kxu
ðŠ{fBÃkkuMx çkLkkððk{kt ykðu Au íkuLkku ðÄkhu òzku Úkh
çkLkkððku Lkne íkÚkk Úkh çkLkkðíke ð¾íku MkurLÿÞ f[hku
ËçkkðeLku Lk ÃkkÚkhíkk / ¼híkkt ¾q÷íkku ¼hðku òuEyu
suÚke ðÄw Ãkzíke økh{e WíÃkÒk Úkíke rLkðkhe þfkÞ.
íku{s ÞkuøÞ ÃkkýeLkku Atxfkð fhe ykøk¤ sýkÔÞk
{wsçk ÞkuøÞ ¼usLke ò¤ðýe fhðkÚke W»ýíkk{kLk
rLkÞtLºkík hk¾e þfkÞ Au. ÞkuøÞ ¼us, Ãke.yu[. yLku
(4) ¼usLkwt «{ký :
ðŠ{fBÃkkuMxetøk ËhBÞkLk ¼usLkwt ÞkuøÞ «{ký W»ýíkk{kLk ò¤ððk{kt ykðu yLku y¤rMkÞkLke ÞkuøÞ
ò¤ðe hk¾ðwt sYhe Au. Mkk{kLÞ heíku 30 Úke 40 xfk òík, íkuLke MktÏÞk íku{s íkuLku Mk{íkwr÷ík ¾kuhkf Ãkwhku
Ãkkzðk{kt ykðu íkku ðŠ{fBÃkkuMxLkwt WíÃkkËLk LkVkfkhf
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çkLkkðe þfkÞ Au su {kxu WÃkhLkk Ãkrhçk¤kuLkwt ÄtÄkfeÞ {kxu ðŠ{fBÃkkuMx çkLkkððk Ãkqhíkku Mk{Þ Vk¤ðe þfíkk
heíku rLkÞ{Lk fhðwt òuEyu íkÚkk ðŠ{fBÃkkuMx ðu[ký LkÚke fu ÃkiMkk ¾[eo þfíkk LkÚke íkuyku Äe{e yLku ykuAk
{kxu Ãký yMkhfkhf {kfuoxªøk fhðwt òuEyu. fux÷kf ELkÃkwxMk sYh Ãkzu íkuðe ykuAk ¾[oðk¤e MkkËe ÃkØrík
WíÃkkËfku ðŠ{fBÃkkuMxLkwt {n¥k{ WíÃkkËLk {u¤ððk yÃkLkkðe sYrhÞkík {wsçkLkwt WíÃkkËLk {u¤ðe þfu.
y¤rMkÞk MkSoík ¾kíkh íkÚkk AkrýÞk ¾kíkh{kt Ãkku»kf íkíðkuLkk «{kýLke Mkh¾k{ýe
y.Lkt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

rðøkík

ðŠ{fBÃkkuMx
1.Ãk0-2.00(%)
2.50-3.00(%)
0.60-0.80(%)
1.20-1.50 ÃkeÃkeyu{
0.240-3 ÃkeÃkeyu{
200-332 ÃkeÃkeyu{
40-60 ÃkeÃkeyu{
500-700 ÃkeÃkeyu{
100-150 ÃkeÃkeyu{
0.47 økúk{/ÄLk Mku.{e.
1:12 Úke 1:15
7.0
108
101-10h
106
104

AkrýÞk ¾kíkh
0.80-0.91(%)
0.41-1.07(%)
0.62-0.74(%)
0.120 ÃkeÃkeyu{
0.10 ÃkeÃkeyu{
100-200 ÃkeÃkeyu{
0.20 ÃkeÃkeyu{
200-500 ÃkeÃkeyu{
20-40 ÃkeÃkeyu{
0.80 økúk{/ÄLk Mku.{e.
1:20 Úke 1:30
7.8
106
t4
10 -10Ãk
103-10Ãk

LkkExÙkusLk
VkuMVhMk
Ãkkuxkþ
furÕþÞ{
{uøLku~Þ{
{utøkuLkeÍ
fkìÃkh
÷kun
rÍtf
½Lkíkk
fkçkoLk LkkExÙkusLk økwýku¥kh
yÕ{kíkktf
fw÷ çkufxuheÞk
yufxeLkku {kEMkexMk
yufÍkuçkufxh
Ãke.yuMk.çke.
(VkuMVku çkufuxheÞk)
LkkUÄ : Ãkku»kfíkíðkuLkwt «{ký Aký-yLÞ MkurLÿÞ ÃkËkÚkoLkwt «{ký yLku çkLkkððkLke ÃkØrík WÃkh ykÄkh hk¾u Au.
yk çkkçkíku MktþkuÄLkfkhku íkÚkk ¾uzqíkku òøkúík çkkøkkÞíke Ãkkfku, yki»krÄÞ Ãkkfku íkÚkk þkf¼kSLkk
íkÚkk MkurLÿÞ ¾kíkhkuLku ðÃkhkþ ðÄkhðkLke þfÞíkk Ãkkfku{kt ykŠÚkf heíku ð¤íkh {¤u íku heíku ÚkE þfu Au.
sýkÞu÷ Au. ðŠ{fBÃkkuMxLkku WÃkÞkuøk ûkurºkÞ Ãkkfku,

økúeLknkWMk Vk{oMk yuMkkuMkeyuþLk-økktÄeLkøkh
økwshkík{kt økktÄeLkøkh ¾kíku økúeLknkWMk Vk{oMk yuMkkuMkeyuþLk MktMÚkk ykðu÷ Au suLkk îkhk ‘yuf «ÞkMk’ Lkk{Lkwt
Mkk{krÞf Ëh {rnLku «fkrþík fhðk{kt ykðu Au. ðÄw rðøkík {kxu MktÃkfo : hS. ykurVMk : 709/yu, {u½ {Õnkh fkuBÃk÷uûk,
7 {u {k¤, Mkufxh-11, økktÄeLkøkh - 38h 011. çkúkL[ ykurVMk : Ãk,6,7, ykuÍkuLk rzÍkÞh, Úk÷íkus-nuçkíkÃkwh hkuz,
y{ËkðkË -380 0Ãk9 {ku. 74051 40223, 84880 30332 E-{uE÷ : ekprayasghfa@gmail.com
ðuçkMkkEx : www.ghfaindia.com
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S]NZTL CJFpHF;JF/F ,F[vSF[:8 U|LGCFp;DF\ B[TL
• zku. yu[.Mke. Ãkxu÷ • zku. su. yuMk. Ãkxu÷
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk
U|LGCFp; V[8,[ %,Fl:8SYL VFrKFlNT
DF/B]\4 H[DF 5FSGL H~ZLIFT D]HA JWTF VMKF
5|DF6DF\ V\NZG]\ JFTFJZ6 AN,L XSFI K[P
lXIF/FDF\ JW] 9\0L VYJF RMDF;FDF\ JW] JZ;FN
VYJF pGF/FDF\ JW] 50TL UZDLGF SFZ6[ 5FS
lGQO/ HFI K[P Nl1F6 U]HZFTDF\ RMDF;FDF\
B]A H JZ;FN 50[ K[P H[G[ SFZ6[ DM8F EFUGF
XFSEFÒ 5FSM B]<,F B[TZDF\ ,. XSFTF GYL4
J/L lXIF/F DF8[ XFSEFÒG]\ W~ T{IFZ SZJFDF\
56 D]xS[,L 50[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ RMDF;FDF\
,MvSM:8 U|LGCFp;DF\ XFSEFÒGF 5FS ,. XSFI
VG[ lXIF/FGL kT]DF\ VUFpYL W~ T{IFZ SZL
XSFIP VF ZLT[ SDM;DL ,L,F XFSEFÒ D/JFYL
UFD0FGF ,MSMDF\ 5|JT"TM S}5MQF6GM 5|`G S\.S
V\X[ lGJFZL XSFIP

5FSG[ ,FENFIS O[ZOFZM SZL XSFIP
• pGF/FDF\ B[T5[NFXMGL ;]SJ6L DF8[ 56
p5IMUDF\ ,. XSFIP
,MvSM:8 U|LGCFp;DF\ VG]S}/ 5FSM o
s!f G;"ZLo XFSEFÒGF W~4 O/O},GF ZM5FVM
T[DH S,D pK[ZP
sZf XFSEFÒ o 8FD[8F4 S[%;LSD4 5F,S4
TF\N/HM4 D[YL4 WF6F jFU[Z[P
s#f O},KM0o U],FA4 X[J\TL4 HA[\ZF JU[Z[P
U|LGCFp;G[ AGFJJF DF8[ YGFZ BR" T[DH
H~ZL ;UJ0TFVMGL HMUJF. D]HA +6 5|SFZMDF\
JC[\RL XSFIP

,MvSM:8 U|LGCFp;GF OFINFVF[o

VMKF
BRF"/
CJFpHF;JF/]

• ;\5}6 VYJF V\XTo SDM;D NZlDIFG 5FSM Z
,. XSFIP

DwID BRF"/ sDLl0IDvSM:8fvO[G TYF
5[0JF/]

• ;FZL U]6JttFFJ/] pt5FNG D/T] CMJFYL µ\RF #
AHFZEFJM D[/JL XSFIP

JW] BRF"/ sCF.vSM:8f v:JI\ ;\RFl,T
5wWlTJF/]

• ZMUÒJFTG]\ 5|DF6 38[P

!

s,MvSM:8fvS]NZTL

VF U|LGCFp;GF +6 5|SFZ 5{SL VMKF
BRF"/ s,MvSM:8f U|LGCFp;G]\ pt5FNG ALHF
• W~pK[Z VMKF ;DIDF\ SZL XSFIP
5|SFZGF U|LGCFp;GL ;ZBFD6LDF\ ;C[H VMK]\
• 5FS pt5FNSTF JW[ K[ sA[ YL +6 U6Lf
ZC[ K[4 5Z\T] ;FDFgI 5lZl:YlTGL ;ZBFD6LDF\
• DIF"lNT lJ:TFZ CMJFG[ SFZ6[ 5FS pUF0JF A[ YL V-L U6]\ pt5FNG D/[ K[P JW]DF\ JLH/LGL
DF8[ J5ZFTL DF8LDF\ H~ZLIFT VG];FZ ;[lgãI H~lZIFT G CMJFYL GFGF B[0}TMG[ VFlY"S ZLT[
BFTZ4 Z[TL JU[Z[ pD[ZL DF8LGF A\WFZ6DF\ 5ZJ0[ T[D K[P VF U|LGCFp; V\U[GL DFlCTL V+[
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ZH} SZ[, K[P

,MvSM:8 U|LGCFp; DF8[ H~ZL ;FDU|L o

VF 5|SFZGF U|LGCFp;G]\ DF/B]\ JF\;
VYJF ,FS0F JF5ZL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF
5|SFZGF U|LGCFp;GF DF+ KF5ZFG[ Z__ DF.S|MG
sI]JL :8[lA,F.h0f HF0F.GF 5FZNX"S %,Fl:8S J0[
VFrKFNG SZJFDF\ VFJ[ K[P DF/BFGL A\G[ AFH]VM
HF/LJF/F S\TFG VYJF V[U|LG[8 s5_ VYJF *5
8SFf J0[ Zl1FT SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[YL DF/BFGL
V\NZ 5JG T[DH TF5DFGG]\ V\XTo lGI\+6 S]NZTL
ZLT[ YFI K[P

GFGF B[0}TM 5MTFGF 3Z VF\U6[ VYJF
B[TZ[ U]\9F s5_ DLZf YL V[S U]\9F s!__ DLZf ;]WLGL
HuIFDF\ VMKF BRF"/ U|LGCFp; pEF SZL XSFI VF
5{SL V+[ V0WF U]\9F lJ:TFZGF U|LGCFp; s,\AF.
!_ DLP 2 5CM/F. 5 DLPf DF8[ H~ZL ;FDU|L VG[
T[GF HyYFGL lJUT GLR[ SM9FDF\ NXF"J[, K[P VFS'lT
o ! DF\ 5_ RMPDLP lJ:TFZDF\ ,MvSM:8 U|LGCFp;
AGFJJF DF8[ BF0FGL HuIFVM4 ;FD[GM N[BFJ VG[
DF/BFDF\ J5ZFTF JF\;GL lJUT NXF"J[, K[P

¢{
Mkk{økúe
1 ðktMk yÚkðk
yLÞ MkkËk
÷kfzk
h ðktMk yÚkðk
yLÞ MkkËk
÷kfzk
3 ðktMk yÚkðk
yLÞ MkkËk
÷kfzk
4 ðktMk yÚkðk
yLÞ MkkËk
÷kfzk
Ãk ðktMk yÚkðk
yLÞ MkkËk
÷kfzk
6 ðktMk yÚkðk
yLÞ MkkËk
÷kfzk
7 ðktMk yÚkðk
yLÞ MkkËk
÷kfzk
8 Þwðe
Mxurçk÷kEÍz
Ã÷kÂMxf
9 ftíkkLk yÚkðk
yuøkúeLkux
(Ãk0% þuz)
10 fkÚkeLke Ëkuhe
yLku zk{h

{kÃk
òzkE 3 Úke 4 #[
÷tçkkE-10 Vqx

sÚÚkku
hh Lktøk

ðÃkhkþLkwt MÚk¤
10 {e. ÷tçkkE çkkswyu

LkkutÄ
3 Vqx MkwÄe zk{h ÷økkðe
s{eLk{kt ¾qtÃkðk

òzkE - 3 Úke 4 #[
÷tçkkE - 11.Ãk Vqx

4 Lktøk

Ãk {e. Ãknku¤kE çkkswyu

3 Vqx MkwÄe zk{h ÷økkðe
s{eLk{kt ¾qtÃkðk

òzkE -3 Úke 4 #[
÷tçkkE-13 Vqx

4 Lktøk

Ãk {e. Ãknku¤kE çkkswyu

3 Vqx MkwÄe zk{h ÷økkðe
s{eLk{kt ¾qtÃkðk

òzkE- 3 Úke 4 #[
÷tçkkE -13 Vqx

4 Lktøk

økúeLknkWMkLke
ytËhLkk xufk {kxu

3 Vqx MkwÄe zk{h ÷økkðe
s{eLk{kt ¾qtÃkðk

òzkE
1.Ãk Úke h #[
òzkE
1 Úke 1.Ãk #[
÷tçkkE - h3 Vqx
òzkE
h Úke h.Ãk #[
1 Úke 1.Ãk #[
÷tçkkE - 1h {e.
Ãknku¤kE-7 {e.
÷tçkkE-3h {e.
Ãknku¤kE - h{e
-

ytËkSík h00 Úke ÷tçkkE-Ãknku¤kE çkkswyu
300 Vqx
{sçkqíkkE {kxuLkk ykzk
MkÃkkuxo
11 Lktøk
AíkLke økku¤kE

fkÚkeLke ËkuheÚke Q¼k
xufk MkkÚku {sçkqíkkEÚke
çkktÄðk
çktLku Auzk fkÚkeLke Ëkuhe
ðzu ÷tçkkE çkkswyu
{sçkwíkkEÚke çkktÄu÷k
økku¤kELkk MkÃkkuxo {kxu
økku¤kELkk ðktMk/÷kfzk
6Ãk Vqx
MkkÚku fkÚkeLke ËkuheÚke
6Ãk Vqx
{sçkqíkkEÚke çkktÄðk
h
84 {e .
økúeLknkWMk ÃkhLkk
Ã÷kÂMxf ôzu Lkne íku heíku
(16 Úke 17 AkÃkhkLkwt ykåAkËLk fhðk çkÄe çkksw Mkeðe ÷uðwt
rf.økúk.)
{kxu
yÚkðk yLÞ heíku çkktÄðwt.
h
64 {e .
økúeLknkWMkLke çktLku
ftíkk yÚkðk LkuxLku WÃkh
çkkswyu
Lke[u Mkeðe ÷E yÚkðk
yLÞ heíku Vex çkktÄðe
sYrhÞkík {wsçk
-
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VMKF BRF"/ s5_ DLZf U|LGCFp; DF8[G]\ VY"SZ6
¢{
1
h
3
4
Ãk

ytËkSík rft{ík `
hÃk00-3000
hÃkÃk0
11Ãk0
Ãk00
1000-1Ãk00
7700-87000

ðMíkwLkw Lkk{
ðktMk yÚkðk yLÞ MkkËk ÷kfzk
h00 {kE¢kuLk Þwðe. Mxuçke÷kEÍz Ã÷kÂMxf
yuøkúeLkux /ftíkkLk
Ãkh[qhý
{sqhe
fw÷

VMKF BRF"/ U|LGCFp;DF\ ;FDFgI 5lZl:YlT CMI
TM p5ZGF %,Fl:8S TYF V[U|LG[8G]\ VFI]QI V\NFH[
ZP5 YL # JQF" U6L XSFI T[DH µW.GM p5N=J
VMKM CMI T[JL HuIFV[ JF\; VYJF VgI ,FS0FGL
VFJZNF V\NFH[ 5 YL * JQF" ;]WLGL U6L XSFIP NX
8SF Z jIFH4 U|LGCFp; lGEFJ BR" VG[ p5ZGL
5lZl:YlTG[ wIFG[ ,.V[ TM 5_ RF[PDLP U|LGCFp;GM
JFlQF"S BR" VFXZ[ ` #___ YL #5__ VFJL XS[P
,MvSM:8 U|LGCFp;DF\ W~JFl0I] sG;"ZLf
AGFJJFGL ZLTo

T{IFZ SZL XSFIP VF DF8[ GLR[ NXF"J[, AFATM
wIFGDF\ ZFBJLP
W~JFl0IF DF8[ ALHGL 5;\NUL VG[ H~ZLIFTo
XFSEFÒGF W~JFl0IF DF8[ C\D[XF GJF
lAIFZ6GM H p5IMU SZJMP 5;\NULGL HFTG]\4
BFTZLJF/]4 ;FZL :O]Z6XlST WZFJT] ALH
p5IMUDF\ ,[J]\P O[ZZM56L DF8[ H~lZIFT SZTF
!5vZ_ @ JWFZFGF W~ T{IFZ SZJF HM.V[P
ALHGL H~lZIFT VG[ C[S8Z[ ZM5F6GL H~lZIFT
V\U[GL H DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P

8FD[8F4 ZL\U64 DZRL4 SMALH4 O,FJZ
,MvSM:8 s5_ RMPDLPf U|LGCFp;DF\
JU[Z[ 5FSMGL B[TLDF\ V[S;ZBL µ\RF. WZFJT] W~JFl0I] AGFJJF DF8[ ALHGL H~lZIFT4 D/
T\N]Z:T W~4 ;FZM 5FS D[/JJF DF8[GL 5|FYlDS TF W~GL ;\bIF TYF ZM5L XSFTF lJ:TFZGL lJUT
H~lZIFT K[P ,MvSM:8 U|LGCFp;DF\ VF 5FSMG\] GLR[GF SM9FDF\ NXF"J[, K[P
prR U]6JTFJF/] W~ ;Z/TFYL VMKF ;DIDF\
Ãkkf

{h[k
hªøký
xk{uxk
fkuçke yLku Vq÷ fkuçke
zwtøk¤e
øk÷økkuxk

Ãk0 [ku.{e. {kxu
çkesLke sYrhÞkík
(økúk{)
Ãk00
Ãk00
hÃk0
hÃk0
1000
100

{¤íkk ÄYLke MktÏÞk
(ytËkSík)
h0,000
hh,000
23,000
30,000
1,00,000
3,000

hkuÃke þfkíkku rðMíkkh
(ytËkSík)
666 [ku.{e. (0.67 nufxh)
10,000 [ku.{e. (1 nufxh)
10,000 [ku.{e. (1 nufxh)
Ãk,000 [ku.{e. (0.Ãk0 nufxh)
1,000 [ku.{e. (0.10 nufxh)
3,000 [ku.{e. (0.30 nufxh)
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W~JF0LIF DF8[ DF8LGL H~lZIFTo

U|FD dI]Z[8 VMO 5M8FXGL H~Z ZC[X[P

W~JFl0IF DF8[ ;FZL lGTFZ XlSTJF/L
VG[ DwID E[H ;\U|C XlSTJF/L 5L/L DF8L
JF5ZJL H.V[P T[D KTF\ SM.56 5|SFZGL DF8L
S[ HDLGGF p5,F 5ZYL ,[JFDF\ VFJ[, CMI T[GM
p5IMU W~JFl0I] AGFJJFDF\ SZL XSFIP HM SF/L
DF8L VF SFD DF8[ JF5ZJL CMI TM T[DF\ RFZ EFU
DF8L VG[ V[S EFU Z[TLG]\ 5|DF6 ZFBL AZFAZ
E[/JJL VG[ 5KL VF DF8LGM p5IMU W~JFl0IF
DF8[ SZJMP W~JFl0IFGL DF8L EZEZL4 hF0GF
D}l/IF JUZGL CMJL HM.V[P HM 0]\UZF/ DF8L
p5IMUDF\ ,LWL CMI TM T[DF\YL GFGFvDM8F 5yyZM
J6LG[ N}Z SZJF[P

W~JFl0IF DF8[ UFNLSIFZF AGFJJFGL ZLTo

p5Z D]HA DF8L T{IFZ SZLG[ T[DF\YL !
DL8Z 5CM/F UFNL SIFZF AGFJJFP A[ UFNL SIFZF
JrR[ ,UEU #_v#5 ;[PDLP H[8,L HuIF KM0JL
H[GM p5IMU RF,JF DF8[ VG[ VgI SFIM" DF8[ SZL
XSFIP UFNLSIFZF ,UEU !5vZ_ ;[PDLP ŸRF.
GF CMJF H~ZL K[P VF ZLT[ UFNLSIFZF AGFjIF 5KL
T[GF 5Z !_ ;[PDLP GF V\TZ[ ,UEU Z ;[PDLP
Ÿ\0F RF; 5F0JF VF RF;DF\ A[ ALH JrR[ VFXZ[ #
;[PDLP V\TZ ZC[ T[ ZLT[ ALH D]SJF VG[ DF8L JF/L
N[JLP VF ZLT[ ALH ZM%IF AFN VFBF UFNLSIFZFGL
lSGFZL p5Z YM0LvYM0L DF8L R0FJL WFZ 5ZGL
;5F8L ;C[H ŸRL ZC[ T[JL jIJ:YF SZJLP VFD4
W~JFlIFDF\ BFTZGM p5IMUo
V0WF U]\9FGF ,MvSM:8 U|LGCFp;DF\ SZJFYL hFZFYL KF\8[,] 5F6L JCLG[ AFH]DF\YL GLR[
W~JFl0I] AGFJJF DF8[ DF8LDF\ KFl6I]\ BFTZ pTZJFG[ AN,[ UFNL SIFZFGL DF8LDF\ 5RX[ VG[
s!__ lS,Mf VYJF V/l;IFG]\ BFTZ s*5 SIFZFDF\ BF0F 50JFGL ;\EFJGF 56 W8X[P
ALH ZM%IF AFN hFZFYL 5F6L KF\8J]\P
lS,Mf VYJF AFIMSd5M:8 s$_ lS,Mf VYJF
NLJ[,LGM BM/ s!_ lS,Mf E[/JJ]\P VF DF8[ ;F~ 5F6L KF\8TL JBT[ SIFZFDF\ BF0F G 50[ T[GL BF;
SMCJFI[,] V[S JQF" H}G\] KFl6I] BFTZ p5IMUDF\ SF/Ò ZFBJLP ALH ZM%IF AFN V\S]Z6 G YFI tIF\
,[J]\P TFH] BFTZ SNL 56 p5IMUDF\ ,[J]\ GCL SFZ6 ;]WL UFNLSIFZFDF\ E[HG]\ 5|DF6 V[S;ZB] HF/JL
S[ TFHF BFTZDF\ lJlJW GL\NFD6GF ALH4 ZMUGF ZFBJ]\P VF ZLT[ ALH ZM%IF 5KL ,UEU Z5v#_
ÒJF6]VM JU[Z[ DM8L ;bIFDF\ CMI K[ VG[ ;0JFGL lNJ;[ ZM5JF ,FIS W~ T{IFZ YFI T[ ;DIUF/F
5lS|IF RF,] CMJFYL HM VFJ] BFTZ W~JFl0IFDF\ NZdIFG 5F6LGL B[\R 50JF N[JL GCLP HIFZ[
JF5ZLV[ TM W~G[ G]SXFG Y. XS[ K[P VF p5ZF\T O[ZZM56L SZJFGL CMI tIFZ[ H WZ]JFl0IF DF\YL WZ]
NZ RMZ; DL8Z NL9 5 U|FD I]lZIF4 !_ U|FD SF-J]\P WZ]G[ pB[0TF 5C[,F hFZFYL 5F6L KF\8J]\P
0LPV[P5LP VYJF Z_ U|FD V[;PV[;P5LP VG[ !_ H[YL DF8L ELGL YJFYL W~ pB[0JFDF\ ;Z/TF ZC[X[
U|FD dI]Z[8 VMO 5M8FX DF8LDF\ AZFAZ E[/JL VG[ D}/G[ VMK] G]SXFG YX[P W~ pB[0LG[ 5KL TZT
N[J]\P VFD 5_ RMPDLP GF U|LGCFp;DF\ W~JFl0I] T[G[ EL6F S\TFGDF\ ,5[8L KF\I0FDF\ ZFBJ]\ H[YL W~GL
AGFJJF DF8[ Z5_ U|FD I]lZIF4 5__ U|FD TFHUL H/JFI[,L ZC[XP[ ,UEU !5vZ_ ;[PDLP
0LPV[P5LP VYJF ! lS,M V[;PV[;P5LPVG[ 5__ µ\R] W~ O[ZZM56L DF8[ p5IMUDF\ ,[JP\]
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3L,M0Lv5ZJ/GF S8SF ZM5L KM0 T{IFZ
SZJFGL ZLT o
,MvSM:8 U|LGCFp;GM p5IMU J[,FJF/F
XFSEFÒ H[JF S[ 3L,M0L4 5ZJ/GF S8SF ZM5L GJF
KM0 T{IFZ SZJF DF8[ B}A H OFINFSFZS H6FIM K[
VG[ 36L h05YL GJF KM0 T{IFZ SZL XSFI K[P
3L,M0LGF ,UEU #_ ;[PDLP ,F\AF S8SF SZL T[GM
!_ ;[PDLP EFU HDLGDF\ NAFI T[ ZLT[ %,Fl:8SGL
A[UDF\ ZM5JM VF DF8[ ! JQF" H}GF J[,FGM p5IMU
SZJMP VF S8SFDF\YL ,UEU #_v#5 lNJ;DF\
ZM5JF ,FIS KM0 T{IFZ Y. HFI K[P VFH ZLT[
5ZJ/GF J[,FGF ,UEU NM- O]8 ,F\AF S8SF SZL
T[GF A\G[ KM0 ACFZ ZC[ 5Z\T] JrR[GM EFU DF8LDF\
NAFI T[ ZLT[ %,Fl:8S A[UDF\ ZM5L p5Z DF8L
NAFJL N[JLP 5ZJ/GF KM0 T{IFZ SZTL JBT[ GZ
VG[ DFNF KM0GL SMY/LVMG[ V[SALHFYL V,U
ZFBJL H[YL B[TZDF\ ZM5TL JBT[ GZvDFNFGM
U]6MTZ s!o!_f HF/JL XSFIP 5ZJ/GF KM0 56
,UEU #_v#5 lNJ;DF\ T{IFZ Y. HFI K[P V[S
C[S8ZGL JFJ6L DF8[ 3L,M0L VG[ 5ZJ/GF 5___
G\U KM0GL H~Z 50[ K[P
55{IFG]\ W~ pK[0JFGL ZLT o

p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 55{IFGF W~pK[ZDF\ ;F{YL
DCtJG]\ 5lZA/ DF8L VYJF ALH ZM5JF DF8[G]\
DFwID K[P VF DF8[ +6 EFU 5L/L DF8L4 V[S EFU
KFl6I] BFTZ VG[ V[S EFU Z[TL AZFAZ E[/JLG[
T{IFZ DFwIDGM A[U EZJF DF8[ p5IMU SZJMP
5L/L DF8LGL HuIFV[ ,F, DF8L 56 JF5ZL XSFI
5Z\T] SF/L DF8L JF5ZJL G HM.V[P VF ZLT[ T{IFZ
DFwIDYL A[U EIF" 5KL AL ZM%IF lJGF V[S JBT
AWL A[UDF\ 5F6L KF\8J] S[ H[YL DF8L ELGL Y. HFI
VG[ HM SMY/LDF\ V\NZ BF,L HuIF ZCL U. CMI
T[ 56 5]ZF. HFIP SMY/LDF\ p5ZGF\ EFUDF\ V[S
YL NM- ;[PDLP H[8,L HuIF BF,L ZFBJL H[YL 5F6L
VF5JFDF\ ;Z/TF ZC[P NZ[S SMY/LDF\ ALH V0WF
;[PDLP µ\0F.V[ D]SJFP 5C[,L JFZ 5F6L VF5TL
JBT[ AFlJ:8LG # U|FD 5|lT l,8ZG]\ 5|DF6 ZFBL
VF lDz6GM p5IMU 5F6L VF5JF DF8[ SZJMP
AFlJ:8LGJF/F ãFJ6GM p5IMU NZ !5 YL Z_
lNJ;[ V[S JFZ SZJM H[GFYL Y0GM SCMJFZFGM
ZMU SFA}DF\ ZC[X[P NZZMH H~ZLIFT D]HA 5F6L
KF\8J] 5Z\T]4 JW] 50TM E[H G YFI T[GL SF/Ò
ZFBJLP VF ZLT[ DFJHT SZJFYL &_v*_ lNJ;DF\
$5v5_ ;[PDLP H[8,L µ\RF. WZFJTF KM0 T{IFZ
YFI K[P

55{IFGL 5];F 0[l,l;I;4 Z[0 ,[0L s*(&f4 ;ZUJFG]\ W~ pK[ZJFGL ZLT o
;GZF.h ;M,M H[JL HFTMDF\ GZ KM0 CMTF GYL
p5Z D]HA ;ZUJFGF KM0 56 T{IFZ SZL
T[YL !__ 8SF DFNF KM0 D/JFYL JW] pt5FNG D[/
JL XSFI K[P 55{IFG]\ W~ pK[ZJF DF8[ ;DFgI ZLT[ XSFIP ;ZUJFGF ,UEU ! YL !P5 O]8GF KM0
!5 ;[PDLP ,F\AL 5M,L.YL,LGDF\YL AGFJ[, A[UGM T{IFZ YJF DF8[ #5v$5 lNJ;GM ;DIUF/M ,FU[ K[P
LkuxnkWMk{kt Úkíkk Ãkkfku

LkuxnkWMk yu [ku¬Mk «fkhLkwt {k¤¾w Au. suLku ÷e÷e/÷k÷/MkVuË f÷hLke Ãk0% ðk¤e þuzLkuxÚke Zktfðk{kt ykðu Au.
suLkkÚke çknkhLkk ðkíkkðhý fhíkk íkkÃk{kLk Lke[wt íkÚkk ¼usLkwt «{ký rðþu»k hnu Au.
5kfku : çkúkufku÷e, ÷uxwMk, fkfze, f÷çk fuÃMkef{ (÷k÷, Ãke¤k yLku ÷e÷k), [uhe xku{uxku, huz fuçkus, fkuÚk{eh yLku
VwËeLkku, Äkýkt, {uÚke, Ãkk÷f suðk ÷e÷k ÃkktËzkðk¤k þkf¼kSLke ¾uíke ðøkuhu
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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,F[vSF[:8 U|LGCFp;DF\ ,. XSFI T[JF 5FSF[GL DFlCTL
¢{

Ãkkf

ðkðýe
¾kíkh
ytíkh
Mku.{e.
xk{uxk
60 x Ãk0 5kÞk{kt 10 rf÷ku rËðu÷eLkku
¾ku¤ + 7.67 rf÷ku
yuMk.yuMk.Ãke. + (6.1Ãk rf÷ku
ÞwrhÞk + h.76
rf÷ku yu{.yku.Ãke., Ëþ Mkh¾k
nók{kt 10 rËðMkLkk ytíkhu rzÙÃk
îkhk ykÃkðk)
fuÃMkef{
Ãk0 x Ãk0 ÃkkÞk{kt 10 rf÷ku rËðu÷eLkku ¾ku¤
+ 1.3 rf÷ku ze.yu.Ãke. yÚkðk
3.8 rf÷ku yuMk.yuMk.Ãke. + (h.6
rf÷ku ÞwrhÞk + 1.h rf÷ku yu{.
yku.Ãke. ËMk Mkh¾k nók{kt 1Ãk
rËðMkLkk ytíkhu rzÙÃk îkhk ykÃkðk)
ÃkkËzkðk¤k
10 x 3 ÃkkÞk{kt 10 rf÷ku rËðu÷eLkku ¾ku¤
þkf¼kS
+ ÞwrhÞk hÃk0 økúk{ + Ãk00
(Ãkk÷f, íkktË¤òu,
økúk{ ze.yu.Ãke./ 1 rf÷ku yuMk.
Äkýk, {uÚke, ÷e÷w
yuMk.Ãke. + Ãk00 økúk{ yu{.
÷Mký ðøkuhu)
yku.Ãke. (hÃk0 økúk{ ÞwrhÞk, ºký
Mkh¾k nók{kt 10-1Ãk rËðMkLku
ytíkhu Ëhuf fxªøk ÃkAe ykÃkðk)

1

2

3

Mkk{kLÞ
Éíkw

f{kuMk{
íkhefuLke
Éíkw
WLkk¤ku,
[ku{kMkw

f{kuMk{e Éíkw{kt
Ãkkf ÷uðkÚke Úkíkku
ðÄkhkLkku VkÞËku
ðÄw ¼kð {¤u

rþÞk¤ku

rþÞk¤ku,
WLkk¤ku,
[ku{kMkw

rþÞk¤ku

WLkk¤kLke
þYykík
WLkk¤ku,
[ku{kMkw

[ku{kMk{kt ¾wÕ÷k
ðkíkkðhý{kt Vq÷ku
¼khu ðhMkkË{kt
¾he òÞ Au suÚke
fuÃMkef{Lkwt WíÃkkËLk
¾qçk s ykuAtw {¤u Au.
ÍzÃkÚke íkÚkk íktËwhMík
rðfkMk MkkÚku ðÄw ¼kð
{¤u

rþÞk¤ku

s¤ yLku s{eLk ÔÞðMÚkkÃkLk MktþkuÄLk yuf{, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, LkðMkkhe ¾kuík ÚkÞu÷ MktþkuÄLk
ykÄkrhík ¾uzqík WÃkÞkuøke ¼÷k{ýLkk xwtfku Mkkh Lke[u fkuXk{kt ykÃku÷ Au.
¢{

WíÃkkËLk{kt ðÄkhku
ykðf{kt ðÄkhku
LkkutÄ
(%)
(%)
1 ÃkktËzkðk¤k þkf¼kS
Ãk0
60
LkkLkk Vwðkhk
2 þkf¼kS ÄYWAuh
180
1Ãk0
LkkLkk Vwðkhk
3 xk{uxk Ãkkf
1Ãk9
467
¼÷k{ý fhu÷ LkkExÙkusLk 1Ãk0%
LkkutÄ : xk{uxk, fuÂÃMkf{ ðøkuhu ÃkkfLku ËkuheÚke çkktÄe xufku ykÃkðkÚke ÃkkfLke ð]rØ yLku rðfkMk ÍzÃke yLku Mkkhk ÚkkÞ Au. Ëhuf
AkuzLku nðkWòMk yLku MkwÞo«fkþ {¤e hnu Au yLku ðÄw Mkkhe økwýð¥kkðk¤w WíÃkkËLk {u¤ðe þfkÞ Au, ð¤e íkiÞkh V¤ íkkuzðk{kt
yLkwfw¤íkk hnu Au.
*

Ãkkf

ðÄkhku ¾wÕ÷k ¾uíkhLke MkkÃkuûk{kt Au.
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*

÷ku fkuMx økúeLknkWMk{kt ÃkkfLkwt ðkŠ»kf ykÞkusLk (Mkqr[Ãkºkf) :
ykuAk rðMíkkh{ktÚke ðÄw ð¤íkh {u¤ððk Lke[u Ëþkoðu÷ rðfÕÃkku{ktÚke LkkLkk ¾uzqíkku ÃkkuíkkLke yLkwfq¤íkk
yLku ðu[ký ÔÞðMÚkk æÞLku ÷E fkuEÃký rðfÕÃk yÃkLkkðe þfu Au.
{kMk
yur«÷
{u
sqLk
sw÷kE
ykuøkü
MkÃxuBçkh
ykufxkuçkh
LkðuBçkh
rzMkuBçkh
òLÞwykhe
Vuçkúwykhe
{k[o

f
÷Mký (Ãkk.þk.)

¾
Äkýk (Ãkk.þk.)

rðfÕÃk
øk

½
[
Äkýk (Ãkk.þk.) Äkýk (Ãkk.þk.)

íkÃkðk {kxu
ÃkÃkiÞk (Ä.ðk.)

Mkhøkðku (Ä.ðk.)

Mkhøkðku (Ä.ðk.) {h[e (Ä.ðk.)
V÷kðh (Ä.ðk.)
xk{uxk (Ãkk.)

zwtøk¤e (Ä.ðk.)

hªøkýe (Ä.ðk.)
fkuçkes (Ä.ðk.)
{h[e (Ä.ðk.)

fkuçkes (Ä.ðk.)
xk{uxk (Ä.ðk.)
hªøký (Ä.ðk.)

V÷kðh (Ä.ðk.)

Ãkk÷f (Ãkk.þk.)

íkktË¤òu
(Ãkk.þk.)

íkktË¤òu
(Ãkk.þk.)

øk÷økkuxk (Ä.ðk.)

hªøký (Ä.ðk.)

ÃkÃkiÞk (Ä.ðk.)

zwtøk¤e (Ä.ðk.)

xk{uxk (Ãkk.)
ÃkÃkiÞk (Ä.ðk.)
{uÚke (Ãkk.þk.)

{h[e (Ä.ðk.)
xk{uxk (Ä.ðk.)

÷Mký (Ãkk.þk.)/
øk÷økkuxk (Ä.ðk.)

{uÚke (Ãkk.þk.)

ÃkÃkiÞk (Ä.ðk.

(Ãkk.þk.) ÃkktËzkðk¤k þkf¼kS, (Ãkk.) - Ãkkf, (Ä.ðk.) - ÄYðkrzÞwt.
LkkutÄ : 1) {u {kMk ËhBÞkLk h0 Úke hÃk rËðMk Ãkqhíkw økúeLknkWMk{kt ðkðuíkh Lk fhíkk s{eLk íkÃkðk Ëuðe
(MkkuE÷ Mkku÷hkEÍuþLk) sYhe Au. yk{ fhðkÚke s{eLk sLÞ hkuøk íkÚkk SðkíkkuLkwt rLkÞtºký
ÚkkÞ Au.
h) økúeLk nkWMk{ktÚke {¤íkku ðkŠ»kf LkVku Ãkkf ÃkMktËøke íkÚkk ðu[ký ÔÞðMÚkk ykÄkrhík hnuþu.
Mkkhk ðktMkÚke xufku ykÃkðku.

÷ku-nkuMx økúeLknkWMkLke Ëu¾hu¾ yLku ò¤ðýe :
•

•

s{eLkLku yzu÷k ðktMk yÚkðk ÷kfzk
WÃkh QÄE ÷køku÷e sýkÞ íkku fuhkuMkeLk
yÚkðk çk¤u÷wt ykuE÷ ÷økkðeLku
QÄELku hkufe þfkÞ.
ðktMk Mkze økÞu÷k sýkÞ fu íkwxe òÞ
íkku íkuLke søÞkyu çkeò Mkkhk ðktMk
÷tçkkððkLke ÔÞðMÚkk fhðe yÚkðk

•

þuzLkux Vkxe økE nkuÞ íkku íkuLku LkkÞ÷kuLk
ËkuhkÚke MkktÄðe.

•

ðÄw rðMíkkh{kt Ã÷kÂMxf Vkxe økÞu÷
nkuÞ íkku Lkðku Ã÷kÂMxfLkku xwfzku ÷E
Ã÷kÂMxf [kutxkzðkLkk hMkkÞýkuLkku
WÃkÞkuøk fhe Vkxe økÞu÷ ¼køk MkktÄðku.
LkkLkk rðMíkkh{kt Ã÷kÂMxf Vkxu÷wt nkuÞ
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íkku Ãknku¤e Mku÷kuxuÃk ðzu MkktÄðwt.

økwshkík{kt Þwðe-Mxuçke÷kEÍz Ã÷kÂMxf {u¤ððk
WLkk¤k{kt ÷ku-fkMx økúeLknkWMk{kt íkkÃk{kLkLku sYh {kxuLkk fux÷kf MkhLkk{k :
fhíkk ðÄíkwt yxfkððkLkk Mkh¤ WÃkkÞku :
(1) yuMkuLk {ÕxeÃkuf r÷.
Mkk{kLÞ heíku ÷ku-fkuMx økúeLknkWMk{kt
Mkðuo Lkt. h09, Ã÷kux Lkt. Ãk, ELzMxÙeÞ÷
íkkÃk{kLk çknkhLkk ðkíkkðhý fhíkk íkkÃk{kLk ÷øk¼øk yurhÞk, ðuhkð¤ (þkÃkh), hksfkux - 360 00h
40-70 Mku. ðÄw nkuÞ Au suLku fkhýu WLkk¤k{kt ytËhLkwt (h) f÷kE{uûk rMkLÚkuxeõMk «kEðux r÷.
íkkÃk{kLk sYh fhíkk ðÄe òÞ íkku Lke[u Ëþkoðu÷
yu-1/83Ãk, S.ykE.ze.Mke. {fhÃkwhk,
WÃkkÞku fhðk.
ðzkuËhk - 390 010
• ÷ku-fkuMx økúeLknkWMk{kt ytËh yÚkðk çknkhLke
çkksw ðÄkhkLke þuzLkuxLkwt ykðhý fhðkÚke (3) rþð{ Ãkku÷e{Mko
188/13, S.ykE.ze.Mke., ðk½kuzeÞk,
ytËhLkk íkkÃk{kLk{kt ½xkzku fhe þfkÞ.
• ÷ku-fkuMx økúeLknkWMkLke çkkswyu þuðheLkwt ðkðuíkh ðzkuËhk - 391 760
fhðkÚke ytËhLkkíkkÃk{kLk{kt ½xkzku fhe þfkÞ.

s{eLk yLku ¾kíkh rð»kÞf {krníke {kxu MktÃkfo
•

«kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ,
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË-388110 VkuLk : (0h69h) hhÃk740

•

«kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,
LkðMkkhe-3964Ãk0 VkuLk : (0h637) h8h766 yuûk. 301

•

«kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, MkhËkh f]r»kLkøkh
Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06 S. çkLkkMkfktXk
VkuLk : (0h748) h78417

•

«kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,
sqLkkøkZ-36h001 VkuLk : (0h8Ãk) h670h89 yuûk. 304
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ગ્રીનહાઉસની ખેતીમાં ફૂલ અને શાકભાજીનું અર્થકરણ
0M PALP V[,P N}WFT
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk
S'lQF 1F[+G[ V[S jIJ;FI TZLS[ V5GFJJFDF\
VFjIM K[P tIFZ[ VF 1F[+GF sB[TLG]\f VFlY"S 5F;FGM
UCG VeIF; B}A H DCtJGM AG[ K[P T[ T5F;JF
DF8[ VF56[ 5FS pt5FNG BR"GL U6TZL SZJL
H~ZL AG[ K[P lNJ;[ lNJ;[ pt5FNG ;FDU|LVM
sBFTZ4lAIFZ64 SL8SGFXS NJFVM JU[Z[f GF
EFJM JWTF HFI K[P TYF B[T pt5FNGGF AHFZ
EFJMDF\ 56 O[ZOFZ YTF ZC[ K[P VMKM GOM VF5TF
5FSMGL HuIFV[ JW] GOM VF5TF 5FSMV[ :YFG
,[JF DF0I]\ K[P HIFZ[ B[0}T V[S ~l5IFGM BR" SZ[
VG[ T[G[ S'lQF5[NFX ãFZF V[S ~l5IF SZTF JW]
J/TZ D/[ TM H V[D SCL XSFI S[ S'lQFSFZ[ SZ[,
ZMSF6 OFINFSFZS K[P 5FS pt5FNG BR"GL U6TZL
SZJFYL SIM 5FS S[8,M GOFSFZS K[ VG[ S[8,F
5|DF6DF\ ,[JM HM.V[ T[ VUFpYL GSSL SZL XSFI

K[P VF DFlCTL ALHF JQF"GL 5FS IMHGF TYF B[TLGF
VFIMHGDF\ DNN~5 YFI K[P 5FS pt5FNGDF\ H[
B[T;FDU|L JW] BRF"/ CMI T[GF SZS;ZGF 5U,F
DF8[ lJRFZL XSFI K[P 5FS pt5FNG BR" HF6JFYL
5FSGF 5MQF61FD ,W]¿D EFJGL E,FD6 SZL
XSFI K[P S'lQF lJQFIS GLlTVM 30JFDF\ 56 S'lQF
VY"XF:+GF ;\XMWGM B}A H DCÀJGM EFU EHJ[
K[P
pt5FNG BR" VG[ VFJSGL U6+L DF8[
V5GFJJFDF\ VFJ[, 5wWlT o
DwI U]HZFTDF\ U|LGCFp; pt5FNGG]\
VY"SZ6GL U6+L SZJFDF\ GLR[GF BR"GM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[, K[P

BR" v V o ZMH[ZMH ZMS[,F DH}ZM 4 A/N BR"4 ALH4 BFTZ4 H\T]GFXS v ZMUGFXS NJFGM BR"4
l5IT4 W;FZM 5ZR]Z6 BR" s HM SI]" CMI TM f RF,] D}0L 5ZG]\ jIFH
BR" v A o BR"o V + 5MTFGL HDLGG] EF0] + 5MTFGL :YFIL D}0LG] jIFH + HDLGG] EF0]
BR" v S ! o BR" vA + S{F8]\lAS DH}ZMG] J[TG
BR" v S Zo BR" v S! + jIJ:YF5GGM BR" s BR" v S! GF !_ 8SFf
BR" vV G[ B[0F6 BR" VYJF ZMS0 BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BR" v A G[ jIJ;FIL BR" VG[
BR" v SZ G[ S], BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

157

VgI BR" o VgI BR" DF\ AHFZ BR" 4 HDLG
DC[;],4 JFCT]S BR" 4 8=[S8Z VG[ DXLGZL
EF0FGM BR" JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
VnTG S'lQF jIJ:YFDF\ O},MGL B[TL V[
DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P EFZTDF\ pUF0FTF O},MDF\
YL !P5@ lJ:TFZDF\ U|LGCFp;DF\ B[TL SZJFDF\
પોલીહાઉસમાં જર્બેરાની ખેતીના
ક્રમ
અ

વિગત
કે પિટલ કોસ્ટ 
(અ) ગ્રીનહાઉસ : ગેલ્વેનાઈઝઃ પાઈપ સ્ટ્રકચર, પોલી ફિલ્મ,
૨૦૦  માઈક્રોન, યુ. વી. સ્ટેબીલાઈઝર ૫0 % શેડ નેટ
સાઈડ્માં 
(બ) ઈિરગેશન સીસ્ટમ
• સ્ટોર ટેં ક (૩૦૦૦ લિટ.)
• ૨.૫ એચ.પી. મોટર
• ડ્રિપ ઈરિગેશન + ફોગિંગ સીસસ્ટમ          
બેડ પ્રીપરે શન મટીરીયલ્સ 
• લાલ માટી ૪૫
• જાડી માટી
• છાિણયુ ખાતર
• કોકોપીટ  
• સોઈલ ફયુમિગેશન/ સ્ટરીલાઈઝેસન
• ફાર્મ ઇમ્પ્લિમેંટ (ખેતીઅાેજારાે)
સ્ટોરરૂમ / જી. પી, રૂમ  
કુલ ખર્ચ
કુલ ખર્ચ (અ + બ)

બ

VFJ[ K[P O},MGL B[TLGM S], lJ:TFZ )(4___ C[S8Z
YJF HFI K[PHA["ZF4 SFG["XG4 U],FA4 S[%;LSD4
V[gY]ZLID JU[Z[ pt5FNGMGL B[TL 5M,LCFp;DF\
D]bItJ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P U|LGCFp; 8[SGM,MÒ V[
hFh]\ D}0LZMSF6 VG[ JW] DH}ZL DF\UL ,[TM lJQFI
K[P 5Z\T] 5|DF6DF\ JW] GOM D/TM CMJFYL pt;FCL
B[0T} M CF,DF\ U|LGCFp;DF\ O},MGL B[TL TZO J?IF K[P
ખર્ચ અને નફાની વિગત (`)

પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ
• છાેડની સંખ્યા (જર્બેરા ૩૩૬૦ પ્લાન્ટ  )
• lSDT ( ` ૨૬ જર્બેરા)
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! ,] JQF"
૨૯૧૨૦૦

૧૦૦૦૦
૪૦૦૦
૩૫૦૦૦
૨૭૦૦૦
૭૪૦૦
૨૩૫૦૦
૨૪૦૦૦
૧૦૫૦૦
૩૦૦૦
૨૮૦૦૦
૧૨૩૪૦૦
૪૬૩૬૦૦
૮૭૩૬૦

જર્બેરા
Z H] JQF"

૩ H]] JQF"

ક્રમ

વિગત

જર્બેરા
૪૫૬૭૮
૪૫૬૭૮
૫૪૨૩૦
૫૪૨૩૦
૨૫૭૦૦
૨૫૭૦૦
૧૫૬૦૦
૧૫૬૦૦
૭૦૦૦
૭૦૦૦
૩૭૧૨૦
૩૭૧૨૦
૨૩૫૫૬
૧૮૫૩૨
૪૩૬૩૦
૪૩૬૩૦
૨૩૬૪૦
૨૩૬૪૦

મજૂ રી ખર્ચ 
જતં ુનાશક/ખાતર
પેકિંગ + પરિવહન (` 0.25/ છોડ)
માર્કેટિંગ કોસ્ટ 
l;\RF. BR"
W;FZF BR"
RF,] D}0L 5ZG] jIFH
5MTFGL HDLGG] EF0]
jiFJ:YF5G BR"   
BR" vSZ
પ્રતિ છોડ ફૂલોની આવક  
પ્રતિ ચો. મીટરમાં ફૂલોની આવક  
છોડ કુ લ સંખ્યા
અપેક્ષિત ભાવ
કુ લ ફૂલોની સંખ્યા

૪૫૬૭૮
૫૪૨૩૦
૨૫૭૦૦
૧૫૬૦૦
૭૦૦૦
૩૭૧૨૦
૧૮૫૩૨
૪૩૬૩૦
૨૩૬૪૦

૩૬૨૫૧૪

૨૭૧૧૩૦

૨૭૧૧૩૦

૪૦
૨૪૦
૩૩૬૦
૩.૫
૧૩૪૦૦૦

૪૦
૨૪૦
૩૩૬૦
૩.૫
૧૩૪૦૦૦

૪૦
૨૪૦
૩૩૬૦
૩.૫
૧૩૪૦૦૦

ગ્રોસ આવક

ગ્રોસ રીટર્ન
૪૬૯૦૦૦ ૪૬૯૦૦૦ ૪૬૯૦૦૦
ખર્ચ
૩૬૨૫૧૪ ૨૭૧૧૩૦ ૨૭૧૧૩૦
ચોખ્ખો નફો
૧૦૬૪૮૬ ૧૯૭૮૭૦ ૧૯૭૮૭૦
અહીં મધ્ય ગુજરાતનાં જિલ્લઓમાં જર્બેરા, ગુલાબ
અર્થશાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે જો ગણતરી  કરવામાં
અને કે પ્સિકમની ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાં થતાં કે પિટલ કોસ્ટ, આવે તો ખર્ચ ક2 પ્રમાણે પ્રથમ વર્ષ ` 3,62,514 થાય
મજૂ રી ખર્ચ, ખેતી ખર્ચ, આવક અને નફાની વિગતો દર્શાવેલ છે . જેને અનુલક્ષીને નફો તે વર્ષ 1,06,486 થાય છે . જો
આમ જ ત્રણ વર્ષ સુધી ગણવામાં આવે તો બીજા અને ત્રીજા 
છે .
વર્ષનો ખર્ચ ક2 પ્રમાણે ` 2,71,130 થાય છે . જ્યારે નફો
જર્બેરા માટે ના 560 ચો.મી. ગ્રીનહાઉસ
` 1,97,870 જેટલો થાય છે . આમ તો જર્બેરાના ગ્રીન
બનાવવા માટે ની શરૂઆતની એટલે કે કે પીટલ ખર્ચ  જેમાં
હાઉસમાં પ્રથમ વર્ષ 1 રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવે તો `
શેડ નેટ, ઇરિગેશન સીસ્ટમ, બેડ પ્રીપ્રેશન અને ફાર્મના
1.29 મળે છે . જ્યારે બીજા અને ત્રીજા વર્ષે ` 1.72 મળે
ઓજારોનો કુ લ ખર્ચ  અંદાજે રૂ. 4,63,600 થાય છે .
છે . જ્યારે ક2 પ્રમાણે પ્રથમ વર્ષ ખર્ચ ` 2,57,088 અને
જેમાં તે વર્ષનાં પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ, ઉમેરવામાં આવે તો
બીજા અને ત્રીજા  વર્ષનો ` 1,69,728 થાય છે . અને
કુ લ  ` 5,50,960  જેના પર સબસિડી સરકારના નિયમ તેની ઉપર નફો ગણવામાં આવે તો ` 2,11,912 અને  
પ્રમાણે મળવા પાત્ર છે .
` 2,99,272 થાય છે .
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પોલી હાઉસમાં ગુલાબ ખેતીનો ખર્ચ અને નફાની વિગત (`)
ક્રમ

વિગત

1

કે પિટલ કોસ્ટ 
(અ) ગ્રીનહાઉસ : ગેલ્વેનાઈઝઃ પાઈપ સ્ટ્રકચર, પોલી
ફિલ્મ , ૨૦૦  માઈક્રોન, યુ. વી. સ્ટેબીલાઈઝર ૫0 %
શેડ નેટ સાઈડમાં

ગુલાબ
! ,] JQF"

Z H] JQF"

૨૯૧૨૦૦

(બ) ઈરિગેશન સીસ્ટમ
• સ્ટોર ટેં ક (૩૦૦૦ લિટર)
• ૨.૫ એચ.પી. મોટર
• ડ્રિપ ઈરિગેશન + ફોગિંગ સીસસ્ટમ          
કુલ ખર્ચ (ક)

૧૦૦૦૦
૪૦૦૦
૩૫૦૦૦
૩૪૦૨૦૦

2 બેડ પ્રીપરે શન મટીરિયલ્સ 
• લાલ માટી ૪૫
• જાડી માટી

૨૭૦૦૦
૭૪૦૦

• છાણીયુ ખાતર

૨૩૫૦૦

• કોકોપીટ  

૨૪૦૦૦

• સોઈલ ફયુમિગેશન/ સ્ટરીલાઈઝેસન

૧૦૫૦૦

કુલ ખર્ચ (ખ)

૯૨૪૦૦

3 ફાર્મ ઇમ્પ્લિમેંટ

૩૦૦૦

સ્ટોર રૂમ / જી. પી, રૂમ  

૨૮૦૦૦

કુલ ખર્ચ (ગ)

૩૧૦૦૦

કુલ ખર્ચ (ક+ખ+ગ)

160

økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

૪૬૩૬૦૦

૩ H]] JQF"

પ્લાન્ટીંગ મટે રીયલ
1) છાેડની સંખ્યા (ગુલાબ ૪૨૦૦ પ્લાંટ  ) 2) lSDT
( ` ૩૧ ગુલાબ)  

૧૩૦૨૦૦

વર્ષનું ખર્ચ
મજૂ રી ખર્ચ 

૨૭૫૦૦

૨૭૫૦૦

૨૭૫૦૦

જતં ુનાશક/ખાતર

૪૩૬૭૦

૪૩૬૭૦

૪૩૬૭૦

પેકિંગ + પરિવહન (~FP 0.25/ છોડ  
માર્કેટિંગ કોસ્ટ 

૨૦૫૦૦
૧૫૬૦૦

૨૦૫૦૦
૧૫૬૦૦

૨૦૫૦૦
૧૫૬૦૦

l;\RF. BR"

૬૦૦૦

૬૦૦૦

૬૦૦૦

W;FZF BR"

૩૭૧૨૦

૩૭૧૨૦

૩૭૧૨૦

RF,] D]0L 5ZG] jIFH

૪૧૦૦૦

5MTFGL HDLGG] EF0]

૨૬૪૬૦

૧૫૩૯૦

૧૫૩૯૦

jiFJ:YF5G BR"   

૩૪૦૦૦

૨૬૪૬૦

૨૬૪૬૦

BR" vSZ

૩૮૨૦૫૦

૧૯૨૨૦

૧૯૨૨૦

૨૧૧૪૬૦

૨૧૧૪૬૦

વર્ષની આવક
પ્રતિ છોડ ફૂલોની આવક  

૪૦

૪૦

૪૦

પ્રતિ ચો. મી. ફૂલોની આવક  

૧૯૫

૧૯૫

૧૯૫

છોડની કુ લ સંખ્યા 

૪૨૦૦

૪૨૦૦

૪૨૦૦

અપેક્ષિત ભાવ

૩.૫

૩.૫

૩.૫

કુ લ ફૂલોની સંખ્યા

૧૦૯૨૦૦

૧૦૯૨૦૦

૧૦૯૨૦૦

ગ્રોસ રીટર્ન

૩૮૨૨૦૦

૩૮૨૨૦૦

૩૮૨૨૦૦

BR" vSZ

૩૮૨૦૫૦

૨૧૧૪૬૦

૨૧૧૪૬૦

૧૫૦

૧૭૦૭૪૦

૧૭૦૭૪૦

ચોખ્ખો નફો
ગુલાબની ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરવા માટે કે પિટલ કોસ્ટ 
અંદાજે ` ૪,૬૩,૬૦૦ થાય છે . જેમાં પ્લાન્ટીંગ મટીરિયલનો
ખર્ચ ઉમેરતા ` ૫,૯૮,૦૦૦ જેના ઉપર સબસિડી મળવા
પાત્ર છે . આ ઉપરાંત પ્રથમ વર્ષની ગુલાબનો ગુલાબનો ખર્ચ 
ક2  પ્રમાણે ` ૩,૮૨,૦૫૦ થાય છે . અને બીજા અને ત્રીજા 

વર્ષનો ખર્ચ ` ૨,૧૧,૪૬૦ થાય છે . તે પ્રમાણે કુ લ આવક
પ્રથમ બીજા અને ત્રીજા  વર્ષની ` ૧૫૦, ૧,૭૦,૭૪૦ અને
૧,૭૦,૭૪૦ થાય છે . જે પાંચ વર્ષ સુધી જળવાય છે . આમ
જોતા રીકરીંગ કોસ્ટ ઉપર સારો નફો મળે છે .
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EFZTDF\ O,F[ZLS<RZ pnF[U

• 0F[P V[GPJLP ;F[GL • 0F[P V[RP;LP 58[, • 0F[P 0LP 0LP 58[,
5|SFXG lJEFU4 lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSzLGL SR[ZL
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N v #(( !!_P OF[G o _Z&)ZvZ&!)Z!
rðï{kt yLku ¼khík Ëuþ{kt V÷kuhefÕ[h
Wãkuøk ÍzÃke økríkyu rðfMkíkku òÞ Au. AuÕ÷k Ëþ
ð»ko{kt V÷kuhefÕ[h Wãkuøk ðuÃkkhe Äkuhýu ÏÞkrík
Ãkk{u÷ Au. íkuLkk Ãkrhýk{ MðYÃk Vq÷kuLke rLkfkMk
ytøkuLkk økúeLknkWMk xufLkku÷kuS ykÄkrhík yLkuf
yuf{ku W¼k ÚkÞk Au.

Vq÷kuLke rLkfkMk, Þw.yuMk.{kt, ykr£fkLkk ËuþkLkk
Vq÷kuLke rLkfkMk {wÏÞíðu ÞwhkuÃk{kt ßÞkhu yurþÞkLkk
ËuþkuLke rLkfkMk òÃkkLk yLku nkutøkfkutøk{kt ÚkkÞ Au.
yk{ rð¼køkðkh yLku ðirïf yu{ çktLku heíku rLkfkMk
ûkuºku nrhVkE ÚkkÞ Au.

yuMkku[u{ (ASSOCHAM)yu ‘ErLzÞLk
rðï{kt ðkŠ»kf Äkuhýu V÷kuhefÕ[h V÷kuhefÕ[h ELzMxÙe - ‘Ä ðu yunuz’Lkk rþ»kof nuX¤
«kuzõxMkLkku 100 rçkr÷ÞLk zku÷hLkku ðuÃkkh ÚkkÞ fhu÷ yuf yÇÞkMk {wsçk nk÷{kt V÷kuhefÕ[h Wãkuøk
Au. íkuLkk {wÏÞ ðÃkhkþfkh çkòhku{kt Lke[uLkk ËuþkuLkku ` 6 ÷k¾ fhkuzLkku Au su 1Ãk xfk ð]rØ Ãkk{e MkLku
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
h01Ãk {kt ytËksu ` 9 ÷k¾ fhkuzLkku Úkþu. rðïLkk
V÷kuhefÕ[h ûkuºk{kt nk÷ ¼khíkLkku Vk¤ku Võík 0.61
Ëuþ
V÷kuhefÕ[h «kuzõxMkLkku
xfk Au su MkLku h01Ãk{kt ðÄeLku ytËksu 0.89 Úkþu.
ðÃkhkþ (xfk)
s{oLke
ÞwyuMk
£kLMk
Þwfu
LkuÄh÷uLz
òÃkkLk
MðexÍh÷uLz
Exk÷e
yLÞ

hh
1Ãk
10
10
09
06
0Ãk
0Ãk
18

MkLku h011{kt ykExeMkeyu LkkutæÞk {wsçk
ðkŠ»kf 10 xfkLkk Äkuhýu Vq÷kuLke rLkfkMk{kt ðÄkhku
Úkðk Ãkk{þu. ÃkhtÃkhkøkík heíku Vq÷kuLkku ðÃkhkþ ÚkðkLke
MkkÚku íkuLke {qÕÞðŠÄík çkLkkðxkuLke {ktøk ð»kkouð»ko ðÄíkkt
Vq÷kuLkk ðuÃkkh{kt ðÄkhku Úkðk Ãkk{þu íku{kt fkuE þtfkLku
MÚkkLk LkÚke.

rðþu»k{kt ðu÷uLxkELk zu, {ÄMko zu, VkÄMko zu,
ðe{uLMk zu ðøkuhu rðrðÄ rËðMkkuLke Wsðýe{kt íkÚkk
rðrðÄ Mk{kht¼ku, ÷øLk«Mktøkku, çkÚko-zu Ãkkxeo, ÄkŠ{f
«Mktøkku{kt Vq÷kuLkku ðÃkhkþ «ríkð»ko ðÄíkku òÞ Au yLku
Vq÷kuLkk WíÃkkËLk{kt LkuÄh÷uLzLkku EÚkkurÃkÞk, {ktøk ðÄðk Ãkk{e Au.
fuLÞk, íkkLÍkrLkÞk, fku÷trçkÞk, Efðuzkuh, ¼khík,
¼khíkLkk fux÷kf ¾uzqíkku ½ô yLku þuhzeLke
EÍhkÞu÷, ÚkkE÷uLz, {÷urþÞk, ykuMxÙr÷Þk,
¾uíkeLku çkË÷u Vq÷kuLke ¾uíke íkhV ðéÞk Au. ¼khík{kt
LÞwÍe÷uLz ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
WíÃkkrËík Úkíkk Vq÷ku suðk fu økw÷kçk, ykuŠfzÍ,
Vq÷kuLke rLkfkMkLkku ÔÞkÃkkh Mkk{kLÞ heíku ÷e÷eÞ{, fkLkuoþLk yLku yuLÚkwheÞ{Lku ðirïf ÏÞkrík
rð¼køkðkh òuðk {¤u Au su{fu ÷urxLk y{urhfkLkk {¤u÷ Au Ãkrhýk{u íkuLkk rLkfkMkLke rðþk¤ íkfku hnu÷e
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Au. yurþÞkxef SLsh ÷e÷e, «kuxeÞk, nur÷fkurLkÞk
¼khík{kt rËÕne, çkUø÷kuh, {wtçkE, økkÍeÃkwh,
yLku çkzo ykuV ÃkuhuzkEÍ yu Ÿ[w ð¤íkh ykÃkíkk nuçk÷, [uÒkkE, fkuEBçkíkwh, {ËwhkE, {iMkwh, Äkhðkz,
Vq÷Ãkkfku Au.
niËhkçkkË, rðsÞðkzk, rÚkYðLktíkÃkwh{, fku[eLk,
ÃkwLkk, y{ËkðkË, f÷f¥kk, ÷¾Lkki, fLkkis ðøkuhu
¼khík{kt V÷kuhefÕ[hLkku rðMíkkh yLku WíÃkkËLk
MÚk¤kuyu {wÏÞ Vq÷çkòhku ykðu÷k Au.
(ð»ko h011-1h)
[k÷w ð»kuo V÷kuhefÕ[h «kuzfxMkLke rLkfkMk{kt
rðMíkkh
÷qÍ V÷kðMko
fx V÷kðMko
17 Úke h0 xfk sux÷ku ðÄkhku Úkðk Ãkk{u÷ Au. ð»ko
h.Ãk ÷k¾ nufxh 17.4 ÷k¾ xLk 7Ãk070 ÷k¾ Lktøk
h006-07 Úke h01h-13 ËhBÞkLk ¼khík{ktÚke
yLkwfq¤ ¼kiøkkur÷f rðMíkkh, s{eLk yLku V÷kuhef÷[ú «kuzfxMkLke ÚkÞu÷ rLkfkMk fkuXk{kt
ðkíkkðhý, ykuAku {sqhe ¾[o yLku ¼khíkLkk Ëþkoðu÷ Au :
ðuÃkkheøk]nkuLkwt yk WãkuøkLkk rðfkMk {kxuLkwt Mkfkhkí{f
ð»ko
` fhkuz
ð÷ý ðøkuhu fkhýkuMkh ¼khík Ëuþ{kt V÷kuhefÕ[h
2006-07
649.6
WãkuøkLkku ÍzÃke rðfkMk Úkþu íku{kt fkuE çku{ík LkÚke.
¼khík{kt ÔÞkÃkkhe Äkuhýu Vq÷kuLke ¾uíke
fhíkk ykøk¤ Ãkzíkk hkßÞku{kt íkkr{÷Lkkzwt, fýkoxf,
yktÄú«Ëuþ, nrhÞkýk, {nkhk»xÙ, Ãkrù{ çktøkk¤ yLku
økwshkíkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ¼khík{kt fw÷ Vq÷ÃkkfkuLke
¾uíke nuX¤Lkk 67 xfk rðMíkkh{kt nòhe, òM{eLk,
økw÷kçk, r¢MkuLÚke{{, xÞwçkhkuÍ ðøkuhu Vq÷kuLke ¾uíke
ÃkhtÃkhkøkík heíku ÚkkÞ Au. fxV÷kðMko suðk fu økw÷kçk
xÞwçkhkuÍ, ø÷uzeÞku÷Mk, r¢MkuLÚke{{ ðøkuhu Wøkkzíkk
{wÏÞ hkßÞku{kt {nkhk»xÙ, fýkoxf, Ãkrù{ çktøkk¤,
ykurhMMkk yLku økwshkík ßÞkhu ÷qÍ V÷kðMko suðk fu
yuMxh, òM{eLk, ¢kuMkkyuLzÙk ðøkuhu Wøkzkíkk hkßÞku{kt
{nkhk»xÙ, fýkoxf yLku íkkr{÷LkkzwLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ
Au. r÷÷eÞBMk, yÕMxÙku{uheÞk, xwr÷Ãk ðøkuhuLke ¾uíke
fk~{eh, rn{k[÷ «Ëuþ yLku Wíkhk¾tz hkßÞ{kt
ÚkkÞ Au. Ãktòçk yLku fýkoxf yu MkeÍLk÷ Vq÷ÃkkfkuLkk
çkesLkwt WíÃkkËLk fhíkk {wÏÞ hkßÞku Au. Ãkku÷enkWMk{kt
økw÷kçk, sçkuohk, fkLkuoþLk ðøkuhu Vq÷Ãkkfku Wøkzíkk
{wÏÞ hkßÞku{kt {nkhk»xÙ{kt, fýkoxf, W¥khk¾tz
yLku økwshkíkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. LkuxnkWMk{kt
zuLzÙkurçkÞBMk, ykuÂLMkzeÞBMk, Vk÷eLkkuÃMkeMk ðøkuhu
ykuŠfzÍ Wøkkzíkk {wÏÞ hkßÞku{kt rMk¬e{, yYýk[÷
«Ëuþ yLku fuhk÷kLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.

2007-08

340.14

2008-09

368.81

2009-10

294.46

2010-11

296.04

2011-12

365.32

2012-13

423.33

yÃkuzkLkk sýkÔÞk {wsçk MkLku h01h-13 {kt
h7.14 nòh xLk V÷kuhefÕ[h «kuzõxMkLke rLkfkMk
Úkðk Ãkk{u÷ suLkwt {qÕÞ ` 4h3.43 fhkuz Úkðk òÞ
Au. yk rLkfkMk ÞwyuMkyu LkuÄh÷uLz, s{oLke, Þw.fu.,
òÃkkLk yLku fuLkuzk ðøkuhu Ëuþ{kt fhðk{kt ykðu÷ níke.
¼khík{ktÚke rLkfkMk Úkíkk {wÏÞ Vq÷ku{kt økw÷kçk, ÷e÷e,
fkLkuoþLk, ykuŠfzÍ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
¼khíkLkk Vq÷kuLke ÞwhkuÃk, ykuMxÙr÷Þk,
Ãk.yurþÞk yLku òÃkkLk ËuþkuLkk ÃkhtÃkhkøkík {kfuox{kt
Ãký {kuxe {ktøk Au. ¼khík{kt Mkqfk Vq÷kuLke rLkfkMk
{kxuLkk {wÏÞ Ëuþ Þw.yuMk.yu., LkuÄh÷uLzÍ, Þw.fu.
yLku s{oLke Au. òu fu rðï ÔÞkÃkkh{kt ¼khíkLkku Vk¤ku
Võík yuf xfkÚke Ãký ykuAku Au. ßÞkhu yk ðuÃkkh{kt
fuLÞk, EÚkkurÃkÞk, Efðuzkuh yLku fku÷trçkÞk «¼wíð
Ähkðu Au.
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

163

ફૂલપાકાે અને શાકભાજી પાકોની બજાર વ્યવસ્થા
• ર્ડા.આર.આર.આચાર્ય •  ર્ડા.વી.આઇ.જોષી • ર્ડા.બી.એચ.પટે લ
{wÏÞ þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h90hÃk1

ફૂલોની બજાર વ્યવસ્થાઃ
ભારતમાં ફૂલ બજાર મોટા પાયે કટ ફલાવર
સેગમેન્ટડમાં,ગુલાબ અને જર્બેરા પર કે ન્દ્રિત છે , સાથે
સીમિત પુરવઠામાં કાર્નેશન અને ઓર્ચીડ પણ ભાગ ભજવે
છે . મોટા ભાગના વર્તમાન ફૂલો અને ખાસ નવી જાતો
વિદેશથી આયાત કરવામાં આવી રહી છે . હાઇટે ક ટે કનોલોજી
સહે લાઈથી ઉપલબ્ધ  થતા, સહાય સરકારી નીતિઓ, આ
હજી પણ વિદેશી ફૂલોના ઉત્પાદનનો વિકલ્પ રજૂ કરે છે .
નવા ફૂલો જો કે મર્યાદિત પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે
તો તે સ્થાનિક બજારોમાં પણ પ્રીમિયમ ભાવ વસુલ કરતા
જોવા મળે છે . બજારમાં નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યુ  કે , ફૂલોની
વિશિષ્ટતા અને દુર્લભતાના વધતા અભિગમના   કારણે
નવીનતા માટે વધારે ભાવો ખર્ચી રહયા છે .
દે શનું બજારઃ
ગુજરાત નજીકના ફૂલોના મોટા વેપારી મથકો
મુંબઇમાં દાદર, પુણેમાં ગુલટે કરી બજાર અને દિલ્હીમાં ફૂલ
બજાર છે , પુણે બજાર માત્ર મોટા ભાગે સ્થાનિક વિસ્તારમાં
સેવા આપે છે , જયારે મુંબઇ બજાર નજીકના ભૌગોલિક
વિસ્તાર માટે  પુરવઠા સ્ત્રોત તરીકે સેવા આપે છે . મુખ્ય 
શહે રોમાં રીટે લ બે વ્યાપક સેગમેન્ટમાં વિભાજીત કરી
શકાય છે . ઉત્પાાદન બજાર અને સેવા બજાર ઉત્પાદન
બજારમાં, બે વિભાગ દૃષ્ટ્રિ ગોચર થાય છે - રીટે ઇલ બુકે
આધારિત ગ્રાહકો અને જથ્થાબંધ ગ્રાહકો. ઉત્પાદન બજાર
મુખ્યત્વે   શહે રમાં રોડ સાઇડ વિક્રે તાઓ ધ્વારા વેચવામાં
આવે છે . સેવાઓ બજારમાં પ્રસંગે સજાવટ, લગ્ન  સજાવટ
અને સંસ્થાઓ પુષ્પવિક્રે તાના એક જૂ થ સાથે તે મોટા પાયે
ચલાવે છે . અન્યત્ર અહે વાલમાં જણાવ્યું છે કે , કટ ફલાવર
માટે વ્યકિતગત ખરીદદારો મુખ્યત્વે  યુવાનો અને સમૃધ્ધ 
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વર્ગોમાંથી છે . તેઓ મુખ્યત્ત્વે  બૂકે સ્વરુપમાં ખાસ સમયે
ભેટ તરીકે આપવા માટે ફૂલોની ખરીદી કરે છે . પરંપરાગત
ફૂલો માટે ની વ્યકિતગત ખરીદી મોટા ભાગે ધાર્મિક પ્રસંગો
માટે તોરણો અથવા છૂટક ફૂલોની સ્વરુપમાં હોય છે . કટફૂલોનો હિસ્સો તેના સંસ્થાકીય કલાયન્ટ આધાર તરીકે લગ્ન
હોલ, હોટલો અને કોર્પોરે ટ ઓફિસો ધરાવે છે . આમાંથી, લગ્ન
હોલ શણગારવાનો બિઝનેસમાં સૌથી મોટો હિસ્સો છે . અને
હોટે લ્સ,કોર્પોરે ટ ઓફિસોને દૈનિક ધોરણે માગ નિયમિત સ્તર
પર હોય છે . ગુજરાતના સ્થાનિક શહે ર બજારો મુંબઇમાં દાદર
બજાર પર વધારે આધાર રાખે છે . કટ ફલાવર સેગમેન્ટ્માં 
સાહસિકો વધવા સાથે, આ નિર્ભરતા ઘટાડવા શરુ થઇ
છે . જો તે ખાતરીનો પુરવઠો પ્રાપ્ત  કરી શકે તો સીધા આ
બજારોમાં સેવા આપવા માટે ગુજરાતની અંદર મોટા પાયે
ફૂલની ખેતી માટે એક રસપ્રદ તક ઊભી થઇ છે .
નિકાસ બજારઃ
ભારતમાંથી મુખ્યત્વે ડચ રોઝની નિકાસ કરવામાં
આવે છે . મુખ્ય   કે ન્દ્ર, યુરોપિયન દેશ અને જાપાન છે .
બેંગલોર નજીકના પ્રદેશોમાં નિકાસલક્ષી  એકમો સાથે
નિકાસ કે ન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે . નિકાસ બજાર તરીકે
સેવા આપવા માટે શકય કામગીરી પ્રાપ્ત   કરવા માટે
જરુરી ઓછામાં ઓછો વિસ્તાર આશરે ૬ હે કટર છે . પીક
નિકાસ સમયગાળો ક્રિસમસથી લઇને વેલેન્ટાઇન દિવસની
ઉજવણીનો સમયગાળો (ડિસેમ્બર-ફ્રેબ્રુઆરી) છે .
નિકાસલક્ષી ઉત્પાદનમાં બે વધારાના ખર્ચ હે ડ છે . નિકાસ
ઓરિએન્ટેડ યુનિટમાંથી ૧૦૦% નિકાસ થવી જોઇએ. આથી
ઓછી ગુણવત્તા  ધરાવતા ફૂલો ત્યાં  સ્વીકારવામાં ન આવે
તો આ બગાડ એ વધારાનો ખર્ચ પૂરવાર થાય છે . એ સિવાય
બીજા વધારાના ખર્ચ હે ડ એ કટફૂલોની ચોકકસ જાતો પરની

રોયલ્ટી છે .

ખાતે આવેલા બાગાયતના તાલીમ કે ન્દ્રર (એચટીસી) માંથી
પ્રારંભિક તાલીમ લઇ અને નાણાકીય સંસ્થાઓની સહાય
સપ્લાય ચેઇન/જોડાણોઃ
લઇ પછી ફલોરીકલ્ચર ઉદ્યાેગ શરુ કર્યો છે . તેઓ મૂલ્યવાન
પૂરવઠા જોડાણો વ્યાપારના અંતર્ગત પરિવાહકો કમ ઉધોગસાહસિક અનુભવ પ્રાપ્ત  કરી, એક ભંડાર તરીકે કાર્ય
કમિશન એજન્ટો  છે . ખેડૂતોના મધ્યસ્થી એગ્રીગેટર અથવા કરી અને ખેડૂતો સાથે કોઇપણ ફલોરીકલ્ચર વેન્ચર આયોજીત
જથ્થાબંધ વેપારીઓ સાથે સીધા જોડાણ છે . આ જથ્થાબંધ કરી શકે છે .
વેપારી સાથે પૂરવઠા કરાર પર આધાર રાખીને, કાર્ટન,કે રેટ
ે બજાર કિં મતો (`)
ફૂલ
હોલસલ
શેલ્ફ
અથવા ફૂલો બેગ મધ્યસ્થી  દ્રારા મોકલવામાં આવે છે . મોટે
સરેરાશ સૌથી ન્યૂનતમ જીવન
ભાગે, પરિવહન વાહન પણ આ મધ્યસ્થીની માલિકીની
વધુ
હોય છે . સામાન્ય   રીતે એ જોવા મળ્યું  છે કે  પરંપરાગત
ફૂલ બિઝનેસ અને કટ ફૂલની બિઝનેસ માટે  વિવિધ ચેનલ ડચ ગુલાબ પ૦-૬૦ ૧૦૦ ૧૦-ર૦ ૪-૫ દિવસ
વ્યવસ્થા છે . પરંપરાગત ફૂલોના ઉત્પાદનમાં સામેલ ખેડૂતો (ર૦ નંગ)
૩૦-૪૦ ૬૦-૭૦
પ
૪-૫ દિવસ
બજાર મધ્યસ્થી   સાથે ક્રિયાપ્રક્રિયાની સરળતા માટે એક જર્બેરા
સાથે જૂ થ બનાવે છે . આ જૂ થ એક સહકારી માળખા જેવા (ર૦ નંગ)
સુરતમાં કટ-ફૂલોનો બિઝનેસ મુખ્યત્વે  બે ફૂલો
સ્વરુપમાં વ્યકિતગત એગ્રીગેટર હે ઠળ અથવા સ્વૈચ્છિક હોય
છે . કટ ફૂલ સેગમેન્ટમાં સામાન્ય  રીતે, ખેડૂતોને આ પ્રકારનું   આસપાસ કે ન્દ્રિત છે . ગુલાબ (દેશી અને ચાઇનીઝ) અને
એકત્રિકરણ જોવા મળતું નથી કારણ કે , આ સેગમેન્ટ  જર્બેરા અન્ય બે ફૂલો કાર્નેશન અને ઓર્કિડનો પણ મર્યાદિત
સરખામણીમાં ઓછો જથ્થોે અને ઊંચી ઉત્પાદન કિંમત પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર  વપરાશ દેખાયો છે . ગુલાબની અંદર
ધરાવે છે . ખેડૂતો મુંબઇ અને દિલ્હી  જેવા મોટા વેપારી પણ ચિની ગુલાબની સરખામણીઅે દેશી ગુલાબનો ઊંચા
મથકો, મોટા જથ્થાબંધ વેપારીઓ સાથે સીધા સંપર્ક માં પ્રમાણમાં વપરાશ થાય છે . જર્બેરાનો વપરાશ કરવામાં
રહે છે . ફૂલોને પ્રથમ પોલીથીન શીટસમાં પેક કરવામાં આવે આવે છે . સુરત જથ્થાબંધ બજારમાં કટ ફૂલો ૮૦% મુંબઇ થી
છે  પછી બોક્ષમાં ફૂલો ડિસ્પેચ સ્થળોએ પહોંચાડવામાં મેળવે છે અને બાકીના ર૦% ગુજરાતમાં ગ્રીનહાઉસથી  પૂરા
આવે છે . આ હોલસેલરો સાથે નવા જોડાણોની સ્થાપના, પાડવામાં આવે છે .
નવા ઉત્પાદન એકમો માટે સરળ હોય છે જે વોલ્યુમ અને
હોલસેલ બજાર,વડોદરાઃ
ગુણવત્તાની ખાતરી આપી શકે છે .
આ બજારમાં કટ-ફૂલો જર્બેરા અને ડચનો
હોલસેલ બજાર, મુંબઇઃ
બિઝનેસ બહોળા પ્રમાણમાં તથા અન્ય કટ ફૂલોનો ઓછા
મુંબઇમાં સૌથી મોટી ફલોરીકલ્ચર બજાર દાદરમાં પ્રમાણમાં થાય છે . સુરતની જેમ, વડોદરાના હોલસેલ બજાર
આવેલી છે . તે સ્થાનિક જરુરિયાતો ઉપરાંત નજીકના પણ મુખ્યત્વે  રોડસાઇડ વિક્રે તાઓથી ચાલે છે . લગભગ
વિસ્તારો માટે ફૂલો પૂરા પાડે છે . આ બજારમાં ફૂલોના શહે રના તમામ રીટે લ દુકાનોમાં ફૂલોના સ્ત્રોત સીધા અને
પૂરવઠાના મુખ્ય   સ્ત્રોત બેંગલોર, સાંગલી, કોલ્હાપુર, અન્ય  ઉત્પાદન કે ન્દ્રો   છે . જર્બેરા નવસારી, નાસિકથી
અને વડોદરા પાસેથી પણ પૂરા પાડવામાં આવે છે . નાસિક
પુણે,ઉજૈન અને નવસારી છે .
અને નવસારીથી ડચ રોઝે તથા કાર્નેશન નાસિક આધારિત
હોલસેલ બજાર, સુરતઃ
ઉત્પાેદકો પાસેથી પૂરા પાડવામાં આવે છે , જયારે ઓર્કિડ,
ગુજરાતમાં ઘણા સ્થળોએ કટ ફૂલનું ઉત્પાદન શરુ થાઇલેન્ડથી આયાત કરવામાં આવે છે અને તે મુંબઇ સ્થિત
કરી, નવા યુગના સાહસિકો જોવા મળે છે . તેઓએ પુણે વેપારીઓ ધ્વારા વડોદરા સુધી પહોંચે છે . જર્બેરા,ડબલ
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સર્કલ વિવિધ જથ્થાબંધ વેપારીઓ ધ્વારા બજારમાં જાય છે . હોલસેલ મંડીમાં ઉચ્ચ માંગ મહિના દરમિયાન સરે રાશ
બિઝનેસનો અંદાજ નીચેના કાેઠામાં દર્શાવેલ છે .
ક્રમ

1
2
3
4

ફૂલ

જર્બેરા
રોઝ
કાર્નેશન
ઓર્કિડ

શેલ્ફ લાઈફ
(જીવન)
દિવસ
પ
પ  
૮
૧૦

સરેરાશ
ઊંચી માગના
ઊંચા
ઓછા ભાવના
વોલ્યુમ જથ્થાે
મહિના
ભાવના
મહિના
મહિના
(દિવસ દીઠ)
૩૦૦-૩૬૫
નવેમ્બરનવેમ્બર- જુ લાઇ - ઓગષ્ટ
જાન્યુ-મેડિસેમ્બર
૩૦૦-૩૬૫
જૂ ન અને
૭૫-૯૦
ઓકટોમ્બર
૭૫-૯૦

રિટે લ બજાર, વડોદરાઃ

ગુલાલના રંગો
લાલ
સફે દ
નારંગી
ગુલાબી
પીળા

વડોદરામાં રિટે લ કટ ફૂલોનું બજાર છે , જે છૂટક
દુકાનો ધ્વારા સેવા આપે છે . વડોદરામાં રિટે લ દુકાનો
ઉત્પાદકો સાથે તેમના સીધા જોડાણો ધ્વારા પુણેથી કટ ફૂલો
મોટા પુરવઠામાં મેળવે છે . સામાન્ય  રીતે પૂરવઠો રીટે લરો
માટે  સ્થિર છે અને તે એક સપ્તાહમાં બે વખત અથવા
ત્રણ વખત થાય છે . ઊંચી માંગ પૂરી કરવા માટે , રૂટે લરો
સપ્લા યરો સાથે અગાઉથી એડવાન્સ  માંગ મૂકે છે .
હોલસેલ બજાર, અમદાવાદઃ
રીટે ઇલર્સની સૌથી વધારે માંગ લગ્ન સમય દરમિયાન
હોય છે . સંસ્થાકિય ગ્રાહકોના સેગમેન્ટમાં જોવા મળ્યું છે કે
સંબંધ મજબૂત હોતો નથી અને સંસ્થાકિય ગ્રાહકો એક કરતાં
વધુ રિટે લર પાસેથી ખરીદી કરે છે . સુરતના રીટે લરો માટે
મુંબઇ બજાર મુખ્ય સ્થાન છે જયારે વડોદરા રીટે લ દુકાનોના
પુણે સાથે પ્રાથમિક જોડાણો છે . ગુલાબમાં મહત્વના રંગો
લાલ,સફે દ,નારંગી,ગુલાબી અને પીળા રંગના હોય છે . તે
સામાન્ય રીતે રીટે લ દુકાનો પર વેચવામાં આવે છે . વેચાણ
પ્રક્રિયામાં મૂંઝવણ અને બિનજરુરી સોદાબાજી તકલીફની
શકયતા ઘટાડે છે . જો કે , આ છૂટક વેચાણ માટે બગાડ
દર કુ લ પુરવઠાના ૧પ-ર૦ જેટલા ઊંચા હોય છે . આની
સામે, રોડસાઇડ વિક્રે તાઓ બગાડ ઘટાડવા માટે ફલેકસીબલ
ભાવોની પ્રથા અપનાવે છે .

ટકાવારી
૪૦
રર
રર
૭
૭

અમદાવાદ  ખાતે ફૂલોની જથ્થાબંધ બજાર ઘણા
વર્ષોથી સ્થાનિક એપીએમસી દ્રારા નિયમન થાય છે અને તે
હોલસેલરો/કમિશન એજન્ટો પાસેથી ફૂલ વેચાણના ૦.૫%
ટે કસ લેવામાં આવે છે . સારા સ્થળે જગ્યા  ધરાવતી બજારમાં
એપીએમસીનું ઇન્ફાસ્ટ્રકચર વિકસાવવામાં આવ્યું છે . કટફૂલો બેંગલોર,કોલકતા અને મુંબઇથી ઓછી માત્રામાં અને
પુણેથી (કુ લ લગભગ ૯પ%) મુખ્યત્વે પૂરા પાડવામાં આવે
છે . આ બજાર નિયમિત રીતે રાજસ્થાન બજારોમાં અને
કયારે ક મુંબઇ અને દિલ્હી  બજારમાં પૂરવઠો પૂરો પાડે છે .
અમદાવાદ  હોલસેલ બજાર દ્રારા કોઇ નિકાસ પ્રવૃતિ  થતી
નથી.
ઉત્પાદકો સાથે સીધુ જોડાણઃ
અહીં વેપારીઓના અલગ અલગ સ્થળોએ
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ઉત્પાદકો સાથેના સીધા કરાર મુખ્યત્વે પુણે નજીકના જુ લાઇ-ઓગષ્ટ ચોમાસા સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ
સપ્લાયરો સાથે છે .
ઘટી જાય છે . ગુજરાતમાં ફૂલની ખેતીનું આયોજન માંગ અને
મોસમને ધ્યાનમાં લઇ કરવું જોઇએ, જેથી વિવિધ દેશોમાં
વાયા મિડલમેનઃ
ફૂલોની નિકાસ દ્રારા ખેડૂત સારી કિંમતો મેળવી શકે . નિકાસ
આ બજારમાં અન્ય  (અને વધુ જાણીતા) બજાર કે પ્ચોર કરવા તેમણે ફૂલોની સારી ગુણવત્તા  અને
ઓપરે ટિંગ મોડે લ છે જેમાં વેપારીઓ પુણેના જથ્થાબંધ જથ્થો પેદા કરવો જોઇએ. વિવિધ દેશોમાં, વિવિધ હરાજી
બજારના વેપારીઓ સાથે જોડાયેલ છે અને તેમાં ખરીદી અને ની વેબસાઇટની મુલાકાત લઇને અને મુખ્ય  વેપારીઓની
વેબસાઇટ અને વિવિધ દેશામાં છૂટક વેપારીઓનો તેમણે
પુનઃ વેચાણ પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે .
આંતરારષ્ટ્રીય બજારમાં અભ્યાસ કરવો જોઇએ.
માર્કેટિંગ પ્રયત્નોઃ
જર્બેરાની બજાર વ્યવસ્થાઃ
કોઇ ખાસ માર્કેટિંગ પ્રયત્નો  પુષ્પવિક્રે તા દ્રારા
આજના આધુનિક યુગમાં, હાઇટે ક પધ્ધતિથી
કાર્યરત નથી. મુખ પ્રચારના કારણે લોકપ્રિય છે . જો કે ,
ઇન્ટરનેટ આધારિત ઓર્ડર ઉભરતાં વેબ જાહે રાત પણ જરુરી જર્બેરા પોલીહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવે છે . ઉત્પાદિત
છે . જાહે રાત અથવા અન્ય  માર્કેટિંગ પાસાંઓ પર પ્રયત્નો  ફૂલોની ગુણવત્તા  શ્રેષ્ઠ હોય છે , કારણ કે અંદરની આબોહવા
ઓછા હોય તેમ જોવા મળ્યું છે , પણ મોટા પુષ્પકવિક્રે તાના કે સૂક્ષ્મ આબોહવા જેમ કે તાપમાન ભેજ,વેન્ટિલેશન વગેરે
વચ્ચે   સેવા લક્ષી  અને બલ્કર બિઝનેસ જાળવવા માટે નિયંત્રિત થાય છે . જીવનશૈલી અને વધતી શહે રી સમૃધ્ધિના
લગ્ન હોલ, હોટલો અને કોર્પોરે ટ ઓફિસો સાથે જોડાણ કરી બદલાવ સાથે, ફૂલની ખેતીએ તાજેતરના સમયમાં ખાસ
કરીને છે લ્લા    ર-૩ દાયકા દરમ્યાન એક ચોકકસ વેપારી
વારંવાર કાર્યરત રહે છે .
પરિસ્થિતિ ધારણ કરી છે . દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રમાં વ્યાપારી
સંગ્રહ જરુરિયાત/શરતોઃ
ફૂલની ખેતી, એક સક્ષમ કૃ ષિ  બિઝનેસ વિકલ્પમાં વિકસિત
ફૂલો સામાન્ય  રીતે નાના પુષ્પવિક્રતા પાસે ર થઇ રહી છે . વિવિધ કૃ ષિ આબોહવાની સમશીતોષ્ણ અને
દિવસની શેલ્ફ  જીવન સાથે સામાન્ય  રુમ પરિસ્થિતિમાં ઉષ્ણકટિબંધીય સ્થિતિમાં કુ દરતી સંસાધનોની ઉપલબ્ધતા,
રાખવામાં આવે છે . આ સમયગાળાની અંદર,ફૂલો જૂ ના ફૂલોની એક વ્યાપક શ્રેણીનું ઉત્પાદન, લગભગ તમામ દેશ
થતા ભાવમાં ઘટાડાનો અનુભવ થાય છે . જો કે , મોટા પુષ્પ અથવા અન્ય  કે ટલાક ભાગમાં પાંચ વર્ષ  સુધી પરવાનગી
વિક્રતાના પાસે ૬-૭ દિવસના સમયગાળા માટે બાકી સ્ટોક આપે છે . સુધારે લ વાતચીત સુવિધા દેશના દરે ક ભાગમાં
રખાય છે અને તે લગભગ પ૦% કિંમત ઘટાડાની શકયતા તેમના પ્રાપ્યતામાં વધારો કર્યો છે . ફૂલની વ્યાપારી ખેતી
માર્કેટિંગ પ્રવૃતિ દ્વારા રાેજગાર પુરાે પાડે છે .
જૂ એ છે .
બજારની લાક્ષણિકતાઓઃ

ફૂલપાક જર્બેરા

સુરતની ફૂલ બજારમાં મજબૂત મોસમી માંગ (૧) જર્બેરા ૩૦ મહિનાનો પાક છે . વાવેતર પછી ફૂલો
૭-૮ અઠવાડિયાના અંતરથી ઉત્પન્ન થાય છે સરે રાશ
દર્શાવે છે . લગ્ન  સિઝન, સમગ્ર  વર્ષ દરમ્યાન ફૂલો માટે
ઉપજ ર૦૦ ફૂલ/ચોરસ મીટર (૬-૭ છોડ) ની છે .
એક સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ  ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરે છે . માંગમાં
વધારે ફાળો અન્ય  મહત્વપૂર્ણ  સમય જેવા કે તહે વારો (ર) જયારે  પુંકેસર સંપૂર્ણપણે વિકસી જાય છે ત્યારે ફલોનું
ૂ
નવરાત્રી,ક્રિસમસ,નવું વર્ષ, વેલેન્ટાઇન ડે અને અન્ય  ખાસ
હાર્વેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે .
દિવસ જેવા પ્રસંગો છે . આ કારણે ગ્રાહક માટે ભાવ સામાન્ય 
રીતે ડિસેમ્બરથી શરુ થઇ માર્ચ  સુધી વધી જાય છે અને (૩) સવારે અથવા મોટી સાંજ ે અથવા દિવસ દરમ્યાન
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તાપમાન નીચું હોય ત્યારે ફૂલ તોડવું.
(૪) કોણીય કટ આપીને દાંડીના હીલ કાપો.

કરી શકાય છે .
ઉત્પાદનઃ

(પ) હાર્વેસ્ટિંગ પછી તરત જ ચાર કલાક માટે  પાણીમાં
મોટા ભાગના આધુનિક કલ્ટીવર્સ  સારી
ફૂલો મૂકો.
ગુણવત્તાવાળા રપ૦-૩૦૦ ફૂલો/મીર/વર્ષ  જર્બેરા પેદા કરે છે .
પે કે જીંગ અને માર્કેટિંગઃ

માર્કેટિંગઃ

ફૂલો વિવિધ ગ્રેડ અને ફૂલોના રંગ, લંબાઇ, કળીના
કદ પ્રમાણે છૂટાં પાડવામાં આવે છે . પરિવહન દરમ્યાન
નુકસાન ટાળવા માટે  દરે ક ફૂલ પ્લાસ્ટિક બેગ સાથે આવરી
લેવામાં આવે છે . ૧૦ ફૂલોના સમૂહને રબરબેંડ દ્રારા બાંધી
અને સીએફબી બોકસમાં પેક કરવામાં આવે છે . વિવિધ ગ્રેડ
માટે અલગ પેકિંગ કરવામાં આવે છે .

આ ફૂલોનું ઉત્પાદન નિકાસ સાથે સ્થાનિક બજાર
માટે કરવામાં આવે છે . કટ ફલાવર વિશિષ્ટ પ્રકારના હોવાથી
એનું પોલીહાઉસમાં ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે . તેઓને
તાજા   રાખવા માટે તેમના માર્કેટિંગ માટે અત્યંત કાળજી
જરુરી છે જેમ કે  પેકિંગ, હે ન્ડલિંગ,સંગ્રહ અને પરિવહન.
ઠં ડક અને રે ફ્રિજરે શન સુવિધા સાથે પરિવહન પૂરું પાડવું
જોઇએ.

વાહનવ્યવહારઃ

ફૂલોને વર્ગીકરણ અને પેકિંગ પછી બસ, ટે મ્પો, મહત્ત્વના માર્કેટઃ
ટ્રે ન વગેરે દ્રારા વિવિધ બજારોમાં મોકલવામાં આવે છે .
દિલ્હી, જયપુર, મુંબઇ, હૈ દ્રાબાદ, લખનૌ  જર્બેરા
દેખભાળ, લોડ ખર્ચ અને પેકિંગ ખર્ચ ખેડૂત દ્રારા ઉઠાવવામાં
માટે મહત્વના માર્કેટ છે .
આવે છે .
વેચાણ પધ્ધતિઃ

ભાવઃ

જર્બેરા ફૂલના ઉત્પાદકો તેમની મોટા ભાગના
હોલસેલ બજારમાં જર્બેરાની કિંમત ફૂલ દીઠ
પેદાશો, નજીકના બજારોમાં સીધી કમિશન એજન્ટો સાથે સરે રાશ ` ૩ મળે છે . નવેમ્બનર-ડિસેમ્બર મહિનામાં સારા
અથવા હોલસેલરોને વેચી શકે છે . કે ટલાક ખેડૂતો સ્થાનિક ભાવ મળે છે . જૂ નથી ઓકટોબર સુધી માંગ ઓછી હોવાથી
બજારમાં પોતાનું ઉત્પાદન વેચે છે , પરંતુ તેમનો નિકાલ કિંમત ઓછી મળે છે .
જથ્થો સરખામણીમાં ઘણો ઓછો છે .
ફૂલપાક ગુલાબ
રોપણી સમયઃ
વિવિધ પ્રજાતિ  વૈવિધ્યતાને કારણે ગુલાબનો
રોપણી વર્ષ દરમ્યાેન કરી શકાય છે  પરંતુ સપ્ટેમ્બર
- ઓકટોમ્બેર માસને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે કારણ કે ઉપયોગ અનેક રીતે થાય છે . તેનો ઉપયોગ કટ ફલાવર
૧૪ ફે બ્રુઆરી (વેલેન્ટાઇન ડે ) અને લગ્ન સીઝનમાં માગ વધારે અને બગીચામાં ઉગાડવામાં આવતા છોડ તરીકે થાય છે .
ગુલાબમાંથી ગુલાબનું તેલ,ગુલાબજળ અને ગુલકંદ પણ
હોય છે .
બનાવવામાં આવે છે . ગુલાબના ઉત્પાદનના અનેક મોડલ
સંગ્રહઃ
પ્રોજેકટમાં તેનો ઉપયોગ કટ ફલાવર તરીકે થાય છે , જેમાં બૂકે
મહત્તમ સંગ્રહ તાપમાન (ભીનું) જર્બેરા માટે ૪૦૦ બનાવવામાં, ફૂલોથી સજાવટ, ઇશ્વર પ્રતિમાને ચડાવવામાં,
સે છે . ફૂલોનું ચાર અઠવાડિયા સુધી અસરકારક રીતે સંગ્રહ વિશિષ્ટ પ્રસંગે ભેટ આપવા માટે  પણ થાય છે .

168

økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

કલર ટકાવારીઃ
સામાન્ય  રીતે ગુલાબના વિવિધ રંગો, જેવા કે
લાલ,પીળો,ગુલાબી,નારંગી,સફે દ  વગેરે ઉગાડવામાં અને
બજારમાં વેચવામાં આવે છે . લાલ રંગના ફૂલોની બજારોમાં
ખૂબ પ્રાથમિકતા છે . તે રંગો નીચેના મિશ્રણ મુજબ હોય એ
સલાહભર્યુ છે .
કલર
લાલ
પીળો
ગુલાબી
નારંગી
સફે દ

ટકાવારી
૪૦%
ર૦%
ર૦%
૧૦%
ર૦%

બજારની માગઃ
ખેડૂતે બજારમાં મુલાકાત લઈ નીચેના મુદૃાઓનો
અભ્યાસ કરવો જોઇએ.
(૧) સરે રાશ વેચાણ કિંમત
(ર) માંગમાં વિવિધતા
(૩) આ પ્રોડકટ માટે રંગોની પસંદગી, ટોચની માંગ
સમય
(૪) રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીઇય બજાર ગુલાબના
વેપારના ત્રણ મૂળ સમૂહો છે . આંતરરાષ્ટ્રીય
માર્કેટમાં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કર્યો છે .
અ.
નં.

ગુલાબના
પ્રકાર

૧ હાઇબ્રિડ ટી
ર ફલોરીબુન્ડા
૩ સ્પ્રે 
(ફલોરીબુન્ડા 
અથવા
પોલીયેન્થા)

લંબાઇ દાંડી દીઠ
(સે.મી.) કળી
સંખ્યા
પ૦-૧ર૦
૧
૩૦-૭૦
૧
૪૦-૭૦
૩

ફૂલોની સરેરાશ ઉપજ
કદ (દાંડી/મીર)
મોટા ૧૪૦-૧૫૦
નાના ર૦૦-૩૫૦
નાના ૧૬૦-ર૦૦

જાપાનમાં સ્પ્રેે જાતો માટે વધુ માંગ આવી રહી
છે . કાપણી પગલાં દ્રષ્ટિઅે, પાક નિયંત્રણ અને ઊંચા
ભાડા ખર્ચ  એ સ્પ્રે  જાતો માટે બજારમાં અત્યંત મુશ્કેલ
છે . હાઇબ્રિડ ટી અને ફલોરીબન્ડા જાતો સામાન્ય   રીતે
ભારતીય પરિસ્થિતિઓ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે .
ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબ છોડનું વાણિજય જીવન ૬.પ થી ૭
વર્ષ છે . પાછળથી તેના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે .
કાપણી ઃ
ગુલાબના કટ તબકકામાં કાપણી એક મહત્વપૂર્ણ 
ભૂમિકા ભજવે છે . ગુલાબની ખેતી એક કુ શળ કામ છે . તેથી
પ્રશિક્ષિત કામદારની આવશ્યકતા હોય છે . નિકાસ કરવા
માટે ગુલાબના કટ તબકકામાં સ્ટેજ ૦ અને   ૧ છે જયારે
સ્થાનિક બજાર માટે કટ તબકકામાં ર અને ૩ છે .  
પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ નિયંત્રણઃ
ગુલાબ,લણણી પછી તરત જ પોલીહાઉસમાં
અંદર પાણી ભરે લી એક ડોલ માં મૂકવા જોઇએ. પરિવહન
માટે કોલ્ડ સ્ટોરે જનું તાપમાન ર૦-૪૦ સે હોવુ જોઇએ. ફૂલો
લંબાઇ મુજબ વર્ગીકૃ ત કરવામાં આવે છે . ૪૦-૭૦ સે.મી.
ના ફૂલોના વિવિધ સમૂહને તેની લંબાઇ મુજબ ૧૦/૧ર ના
સમૂહ પેક કરવામાં આવે છે .
પે કે જીંગ એને માર્કેટિંગઃ
હાર્વેસ્ટીંગ પછી ફૂલોની વિવિધ ગ્રેડ અને ફૂલોના
રંગ,લંબાઇ,કળી કદ પ્રમાણે છૂટાં પાડવામાં આવે છે . દરે ક
ફૂલ પ્લાસ્ટિક બેગ સાથે આવરી લેવામાં આવે છે .
ફૂલોનું આયુષ્ય પ-૭ દિવસનું હોય છે . આની માંગ
નવેમ્બર-જાન્યુઆરી સુધી વધારે હોય, નવેમ્બર-ડિસેમ્બર
અને ફે બ્રુઅારી મહિનામાં વધારે ભાવ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે .
જૂ ન થી ઓકટોબર દરમ્યાન ભાવ ઓછો હોય છે . ર૦
ફૂલોનો હોલસેલ ભાવ ન્યૂનતમ ` ર૦ થી લઇને મહત્તમ
` ૧૦૦ સુધી મળે છે અને સરે રાશ ` પ૦-૬૦ ભાવ પ્રાપ્ત
કરી શકાય છે .
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શાકભાજી ઃ રંગીન કે પ્સિકમ

*

આદર્શ લહેરિયું બોકસ નીચે મુજબ માહિતી વહન કરે છે .

સારી ગુણવત્તાુ અને વર્ષ દરમ્યાન વધુ સારી ઉપજ *
મેળવવા માટે કે પ્સિકમ શેડ અને ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં
આવે છે . માર્કેટમાં સારી કિંમત મેળવવા માટે , ફળ આકાર,
*
રંગ, ઉત્પાેદન, ફળ ગુણવત્તા અને જોમ જેવા અન્ય લક્ષણો
પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઇએ.

ઢાંકણાની ટોચ સાઇડ પર તાજા શાકભાજી છપાયેલી
હોય છે .
ઢાંકણાની પહોળાઇ મુજબની સાઇડ પર વિવિધતા
કે પ્સિકમના સંખ્યા, કુ લ અને બોકસ નેટ વજન,બોકસ
નંબર ને બાજુ ઓ  પર લખાયેલ છે .

ભારતમાં સૌથી વધારે ઉગાડવામાં આવતી
વિવિધતાઓ

*

ક્રમ
૧
ર
૩

* મોકલનારને અને ખરીદદારોને ફોન નંબર સાથે સંબોધવા.

વિવિધતા
બોમ્બી
ઓરોબેલ
ઇન્દ્રા 

રંગ
લાલ
પીળો
લીલો

ઢાંકણાની લંબાઇ મુજબની બીજી તરફ તાજા 
શાકભાજી અને કાળજી સાથે સંભાળવા બંને બાજુ ઓ
પર લખાયેલ છે .

સં ગ્રહઃ

જો જરુરી હોય તો કે પ્સિકમને ૩ અડવાડિયા સુધી
૭-૧૦ સે. તાપમાન પર એક ઠં ડા રુમમાં સ્ટોર કરી શકાય
બધા ક્ષતિગ્રસ્તે, દૂષિત અને કચડાયેલા કે પ્સિકમ છે .
દૂર કરવા જોઇએ. તેમના પર ચોંટે લા ધૂળવાળી સપાટીને એક કે પ્સિકમમાં ગ્રેડિં ગઃ
ભેજવાળા મુલાયમ કાપડ વડે સાફ કરવી જોઇએ. કે પ્સિકમ
સૌથી વધુ ભાવ સામાન્ય  રીતે લાલ ફળ માટે
ને બજારની જરુરિયાતો અનુસાર કદ  અને રંગમાં વર્ગીકૃ ત
મૂકવામાં આવે છે . ત્યારબાદ, લીલા અને મિશ્ર  રંગનું ફળ
કરવા જોઇએ.
ઓછુ લોકપ્રિય છે . ઓવર સપ્લાય સમય દરમિયાન ભાવ
(1) ૩-૪ ભાગ ધરાવતી સારી ગુણવત્તાસવાળું ફળ>૧૫૦ ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં પણ નીચે પડી જાય છે . કિંમતો ગુણવત્તા  
ગ્રામ
અને પૂરવઠાના આધારે મોટા ભાગે અલગ અલગ હોય છે .
(2) ર-૩ ભાગ સારું  ધરાવતું સારી ગુણવત્તાવાળું ફળ કે પ્સિકમ ધોવા અને ગ્રેડિંગ માપ માટે મશીનો ઉપલબ્ધ હોય
છે . કે પ્સિકમ રંગ માટે કદને આધારે તબકકાવાર પ્રીમિયમ
<૧૫૦ ગ્રામ
(શ્રેષ્ઠ) અને નંબર ૧ ગ્રેડમાં કરી શકાય છે . કે પ્સિકમ સામાન્ય  
ગોઠવણીઃ
રીતે એક જ રંગના લેવામાં આવે છે તેથી ફળ જોવામાં
કે પ્સિકમની ગાેઠવણી આકાર અને વજન આધારે પેકેજીંગમાં માત્ર એક રંગ સમાવે તેના પ્લાસ્ટિક કન્ટેનર પર
માર્કેટીંગ માટે ઉપયોગ કરી શકાય. ચાઇનીજ ફૂડ માટે  પણ
કરવામાં આવે છે .
લોકલ હોટે લ કે પ્સિકમ ખરીદે છે .
ે
ં
પ કિગઃ
ઉત્પાદન ભાવ અને વળતરઃ
કે પ્સિકમ કાર્ટન સહિતની વસ્તુઓમાં (ખોખા) પેક
રંગીન કે પ્સિકમ પ્લાન્ટની ગીચતા ૧ર,૦૦૦ છોડ
કરવામાં આવે છે અને લગભગ ૧૦ કિલો અથવા ૧ર કિલો
કે પ્સિકમ સચવાવા જોઇએ. મોટા ભાગે ખેડૂતો સ્થાનિક માટે પ્રતિ  એકર આસપાસ છે . છોડની યોગ્ય  રીતે માવજત
કરવામાં આવે તો દરે ક પ્લાન્ટ લગભગ પ કિલો ફળ પેદા કરે
કે પ્સિકમના પેકેજ માટે સફરજનના બોકસ વાપરે છે .
છે   તેથી એક એકરમાં કુ લ ઉત્પાદન ૬૦,૦૦૦ કિલો થાય
કાપણી બાદ સફાઇ અને ગ્રેડિં ગઃ
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છે . વર્તમાન ભાવ દર ર૦ કિ.ગ્રા પ્રમાણે ખેડૂત એક વર્ષમાં
` ૧ર લાખની આવક મેળવી શકે છે . કે પ્સિકમનો બજારભાવ
કિલો દીઠ રપ થી ૧ર૦ ની રે ન્જમાં માંગ-પૂરવઠાના રે શિયો
પરિવર્તિત થતો જોવા મળે છે . તમે બજારમાં ઉત્પાદન
સપ્લાય કરો એ સમયના બજારભાવ પર આધારિત છે . જો
તમે મહત્તમ કિંમત મેળવી શકો તો તમે તમારો પ્રોજેકટ ખર્ચ 
૧.૫ વર્ષના સમયગાળાની અંદર વસૂલ કરી શકાય છે .
શાકભાજીઃ ટામેટા
ટામેટાં ગ્રીનહાઉસ તેમજ ખેતરમાં વ્યવસાયિક
ધોરણે ઉગાડવામાં આવે છે . લોકો તેના દેખાવ પરથી
ટામેટા ખરીદે છે . પરંતુ વારંવાર ટામેટાંને તેની સુગંધ અને
ગુણવત્તાનો સાથોસાથ ખ્યાલ રાખીને ખરીદવામાં આવે છે .
ટામેટાને જો સારી રીતે અને યોગ્ય  વાતાવરણમાં રાખવામાં
ન આવે તો તે ખરાબ થઇ જાય છે . વળી તેને વધારે  પડતા
ગરમ કે ઠં ડા વાતાવરણમાં રાખી શકાતા નથી. ટામેટાની
ગુણવત્તાવ સારી રહે અને તે લાંબો સમય તાજા રહે એ માટે
તેને સારી રીતે રાખવાની અને પકવવાની જરુર પડે છે .
પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટે કનોલોજી-ગ્રેડિં ગ ઃ
ગ્રેડિંગ દરમિયાન, નુકશાન થયેલ ફળો,સડે લું અને
તિરાડવાળા ફળાે દૂર કરવા જોઇએ. માત્ર તંદુરસ્ત, આકર્ષક,
સ્વચ્છ અને તેજસ્વી ફળની પસંદગી કરવી જોઇએ. આ ગ્રેડ
મોટે ભાગે ફળોની ગુણવત્તા  પર આધારિત છે , ફળોની માપ 
આધારે  ત્રણ ગ્રેડ રચના કરવામાં આવે છે . (નાના < ૧૦૦
ગ્રામ), મધ્યમ (૧૦૦-૧ર૫ ગ્રામ) અને મોટા ( > રપપ 
ગ્રામ).

પરિભ્રમણ રાખે છે . આ પેકિંગમાં ટૂ ટી ના જાય એ રીતે ફળોના
રક્ષણ માટે  પૂરતી કાળજી લઇ તેના નિયંત્રણ માટે ખાતરી
કરવી જોઇએ. ફળોની નિકાસ માટે , વધારે માં વધારે ૧પ 
કિલો ક્ષમતાના કાર્ડબોર્ડ બોકસનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.
માપના આધારે વર્ગીકૃ ત ટામેટાં માટે બોકસપેક પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ 
છે .
સં ગ્રહઃ
કાપણી પછી સંગ્રહનો મુખ્ય  હે તુ એ પરિપકવ
દર નિયંત્રણ કરી માર્કેટીંગ સમય વધારવા માટે છે . ટામેટાં
સવંદનશીલ છે . તેથી ભલામણ કરાયેલ સંગ્રહ તાપમાન,
ફળની પરિપકવતા પર આધાર રાખીને અલગ પડે છે .
ધીમી ગતિએ પાકા ફળ સંગ્રહ કરવા માટે તાપમાન ૯૦૯પ% સંબંધિત ભેજ સાથે ૧૩0 સે. ભલામણ કરી છે . આ
તાપમાન પર, સૌથી વધુ જાતો ર-૩ અઠવાડિયા માટે સારી
સ્થિતિમાં રહે છે અને ખૂબ જ ધીમે ધીમે રંગ બદલે છે .
કોલ્ડિ સ્ટોરે જમાં, અપરિપકવ ટામેટાં ૮પ-૯૦% સંબંધિત
ભેજ સાથે ૮૦-૧૦૦ સે. તાપમાન પર ૪ અડવાડિયા સુધી
સંગ્રહ કરી શકાય છે . સંપૂર્ણ પરિપકવ ફળો ૧ સપ્તાહ માટે
૯૦% સંબંધિત ભેજ સાથે ૭૦ સે. પર સંગ્રહ થયેલ છે .
પરિવહનઃ
ટામેટાં પ્રકૃ તિમાં અત્યંત નાશવંત છે તેથી પરિવહન
માધ્યમ ઝડપી જરુરી છે . ટામેટા રોડ માર્ગ દ્રારા ટ્રે કટર્સ,ટ્ર ક
ની મદદથી અને રે લ અને હવાઇ દ્રારા પણ દૂરના બજારોમાં
પરિવહન થાય છે . ગામનું ઉત્પાદન  રોડ માર્ગ દ્રારા, નગરો
અને શહે ર બજાર સુધી નજીકમાં પરિવહન થાય છે .

રિટે લરો સામાન્ય રીતે સ્થાનિક બજાર માટે માપ  મોર્કેટિંગ ચેનલઃ
વર્ગીકરણ કરે છે . શહે રી બજારોમાં, ગ્રેડ વગરના  ફળ સામે
ગ્રેડની કિંમતોમાં ફરક છે . બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ   (૧) ખેડૂતમાર્કેટ યાર્ડ  જથ્થા  બંધ વેપારી છુટક
વેપારી    ગ્રાહક
(BIS) ટામેટાના પાક માટે ગ્રેડ સ્પષ્ટ છે સુપર, સુપર ફે ન્સી  
અને કોમર્સિયલ.
(ર) ખેડૂત જથ્થા  બંધ વેપારી   છુટક વેપારી 
પે કે જીંગઃ
ગ્રાહક
સ્થાનિક બજારો માટે , ફળો વાંસ બાસ્કેટમાં કે (૩) ખેડૂત પ્રાઇવેટ વેપારી  ગ્રાહક
પ્લાસ્ટિક ક્રે ટસમાં ભરે લા હોય છે . પ્લાસ્ટિક ક્રે ટસ સગવડતા
માટે અન્ય  એક પર ભેગા કરી શકાય છે અને પર્યાપ્ત હવાનું (૪) ખેડૂત  ગ્રાહક
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ભારત દુનિયામાં શાકભાજી ઉત્પાદનમાં ચીન પછી
અને ફળપાકોના ઉત્પાદનમાં બ્રાઝીલ પછી બીજુ ં સ્થાન
ધરાવે છે જે દુનિયાના કુ લ ઉત્પાદનમાં અનુક્રમે ૧૪.૪ અને
૧૦.૦% હિસ્સો ધરાવે છે . ગુજરાતમાં શાકભાજીનું ઉત્પાદન
૩૧.૭ લાખ ટન પ્રતિ વર્ષ થાય છે . કૃ ષિના અન્ય પાકોની
સરખામણીમાં ગુજરાતમાંથી તાજા  અને પ્રોસેસિંગ કરે લ
શાકભાજીની નિકાસ કરવાની ઉજજવળ તકો રહે લી છે .
ફળ શાકભાજી

ગુજરાત સરકારે કૃ ષિપેદાશોનાં ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં
રાખીને જુ દા જુ દા પાક આધારિત એગ્રી  એકસપોર્ટ  ઝોન
બનાવેલ છે જેમાં મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતને શાકભાજી
તેમજ સૌરાષ્ટ્ર નને ડુ ં ગળીના નિકાસ માટે ઝોન જાહે ર કરે લ
છે જેથી આ વિસ્તારમાંથી શાકભાજી પાકોની નિકાસને વેગ
આપવા માટે કામગીરી હાથ ધરી શકાય.

ભારત
જથ્થો (ટન)
૬ર૩૯૮૮

` કરોડ

ગુજરાત
` કરોડ
૪૦.૦૦

ગુજરાત
(%)
૪.૭૬

તાજા ફળો અને
૮૪૪.૧૦
શાકભાજી
પરિરક્ષિત કરે લ
૪૫પ૭૫૬
૧૩૪૬.૦૦
ર૦૦.૦૦
૧૫૦૬
શાકભાજી અને ફળો
કુલ
૧૦૭૯૭૪૪
ર૧૯૦.૧૦
ર૪૦.૦૦
૧૦.૯૬
કોઠામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે શાકભાજીનો નિકાસમાં છે . શાકભાજી અને તેની બનાવટોની ગુજરાતમાંથી નિકાસ
ગુજરાતનો ફાળો ખુબ જ ઓછો છે . ગુજરાતમાંથી આ કરવામાં આવી રહે લ છે અને નિકાસ કરી શકાય તેમ છે તે
પાકોની નિકાસ વધારવા અને તેના દ્રારા રાજયની આવક અંગેની વિગતો કોઠામાં દર્શાવેલ છે .
વધારવા માટે ઘનિષ્ટ પ્રયત્નો  હાથ ધરવા ખૂબ જ જરુરી
અ.નં.
૧
ર
૩
૪
પ
૬

શાકભાજી પાકો
બટાટા
ડુ ં ગળી
ટામેટા
કોબી અને ફલાવર
મરચા
ભોલર મરચા
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નિકાસ કરવામાં આવતી વિવિધ બનાવટો
તાજા વેફર,પાઉડર
તાજી સુકવણી કરે લ ચિપ્સ અને પાઉડર
તાજા,કે ચપ,સોસ
તાજા
લીલા અને લાલ તાજા,અથાણું,ચટણી, પાઉડર
તાજા સુકવણી કરે લા
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અ.નું.
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧ર
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬

શાકભાજી પાકો

નિકાસ કરવામાં આવતી વિવિધ બનાવટો

ભીંડા
તાજા
ગુવાર
તાજા
તુવેર અને વાલોર પાપડી
તાજા બિયા પરિરક્ષિત
ગાજર
તાજા, અથાણું
લસણ
તાજુ ં સુકવણી કરીને
અળવી
તાજી
ઘીલોડા અને પરવળ
તાજા
કંકોડા
તાજા
રીંગણ
તાજા
પાલખ,લેટયુસ,મીઠી
સુકવણી કરીને
લીમડી,ધાણા તેમજ મેથી
૧૭ સરગવો
તાજો
૧૮ આદુ
તાજુ અને સુકવણી કરીને
૧૯ હળદર
તાજી અને પાઉડર
ર૦ સુરણ
તાજુ
!_ ;[PDLP ,\AF.GL
આ ઉપરાંત શીત કટીબંધના દેશોમાં નિકાસ કરી
શકાય તેવા અન્ય શાકભાજી કે જે શિયાળા દરમ્યાન તેમજ s#f SFZ[,F\ o ,L,F Z\UGF\ Z_ YL Z5 ;[PDLP
ગ્રીનહાઉસમાં આપણા રાજયમાં ઉગાડીને તેની નિકાસની
,\AF.GF\4 p5ZGF\ EFU[ ;F\S/F CMJF HM.V[P
શકયતાઓ રહે લી છે . આ પ્રકારના શાકભાજીમાં એસ્પેરે ગસ,
s$f 0]\U/L
o D,[lXIF4 l;\UF5MZ4
બ્રોકોલી, બ્રસેલ્સ સ્પ્રાઉટ, લીક, પાર્સલી, બેબીર્કોન, સેલોટ,
zL,\SF4 AF\u,FN[X4 5FlS:TFG VG[ G[5F,
ઘરકન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
N[XMDF\ UF-F ,F, Z\U S[ hF\BF ,F, Z\UGL
D}<IJ'lwWGL 5wWlTVMo
$ YL & ;[PDL UM/F.GL4 TLBFXJF/L
0]\U/LGL lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[
XFSEFÒGL HFT 5|DF6[ EF{lTS TYF
HF5FG VG[ I]ZM5 H[JF N[XMDF\ 5L/FX 50TF
ZF;FIl6S 5wWlTYL D}<I J'lwW SZJFDF\ VFJ[ K[P
Z\UGL S[ ANFDL Z\UGL UM/FSFZ VG[ VMKL
s!f EL\0F o ,L,F Z\UGF\4 S]DFXJF/F4 & YL )
TLBFXJF/L HFTGL 0]\U/LGL lGSF; SZJFDF\
;[PDLP ,F\AFP 5[lS\U 1FDTF o 5 lSPU|FP4 l8xI}
VFJ[ K[ H[GL ;F.h * YL ( ;[PDL K[P DL0,
5[5ZYL V,U V,U UM9JL 5[S SZJFDF\
.:8 VG[ U<OGF\ N[XMDF\ VFKF ,F, YL UF-F
VFJ[ K[P
,F, Z\UGL 0]\U/LGL lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf U]JFZXL\U o ,L,F Z\UGL4 S]DFXJF/L4 * YL s5f N}WL o VFKF ,L,F Z\UGL4 ;LWL4 UM/FSFZ4
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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Z5 YL #_ ;[PDLP ,F\AL

VG[ .ZFG VG[ .ZFS DF8[ 5L/FX 50TF
DFJFJF/FP

s&f 8FD[8F o UM/4 DwID SNGF\4 DL0, .:8 DF8[
,F, Z\UGF\ VG[ I]ZMl5IG N[XM DF8[ R[ZL s(f ,L,F DZRF\ o * YL !_ ;[PDLP ,\AF.GF\
8MD[8M
,L,F Z\UGF\ DZRF\GL lGSF; SZJFDF\ VFJ[
K[P 5[lS\U 1FDTF o 5 lSPU|FP
s*f O6;L o ,F\AL VG[ ;LWL ;L\UMGL DF\U
I]ZMl5IG AHFZDF\ K[P

s)f ;ZUJFGL ;L\U o ;LWL4 NF6F p5;[,F G
CMI T[JL #_ YL #5 ;[PDLP ,F\AL ;L\UM 5;\N
s(f A8F8F o ;O[N4 UM/FSFZ4 $P5 YL &P_
SZJFDF\ VFJ[ K[P
;[PDLP SNGF\ AF\u,FN[X DF8[ ,F,FX 50TF
શાકભાજીના પાકોની નિકાસ માટે ના ધારાધોરણો/જરુરિયાતો
શાકભાજીના પાકો

પ્રાથમિક જરુરિયાત

ભીંડા

લીલા કુ મળા,૬-૯ સે.મી. શીંગો ધરાવતા

મરચાં

લીલા, ૬-૭ સે.મી. લાંબા મધ્યમ તીખા, પાંચ થી છ મરચાને પ્લાસ્ટિક વીંટાળીને કુ લ ર થી પ 
કિ.ગ્રા. વજનનું પ્લાસ્ટિકમાં બોર્ડના બોકસમાં પેકિંગ કરવું.

ગુવાર

લીલી,કુ મળી અને ૭-૧૦ સે.મી. ની લંબાઇ ધરાવતી શીંગો

કારેલા

લીલા, ર૦-રપ સે.મી. લાંબા અને ગરદનનો ભાગ ટૂં કો

દૂધી

આછો લીલો રંગ,સીધી અને નળાકાર, રપ-૩૦ સે.મી. લાંબી

ફ્રેન્ચબીન

સીધી શીંગો, ૧૦-૧ર સે.મી. લાંબી ગોળાકાર

ડુંગળી

(૧) ૪-૬ સે.મી. ગોળાઇની, આછાથી ઘાટા લાલ રંગની, તીખાશ ધરાવતી જાતો અખાતના દેશો
તેમજ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયન બજારો માટે
(ર) ૩-૪ સે.મી. ગોળાઇની આછા લીલા રંગની, બાંગ્લાદેશ માટે
(૩)પીળાશ પડતા રંગની, ૭-૮ સે.મી. લંબાઇની, યુરોપિયન અને જાપાનના બજારો માટે
(૪) ર-૩ સે.મી. ગોળાઇની, નાની ડુ ં ગળી,ઘાટા લાલ રંગની

ટામેટા

ગોળ, મધ્યમ કદ અને લાલ રંગના (મિડલ ઇસ્ટ) તેમજ ચેરી ટામેટા (યુરોપના દેશોમાં)

લસણ

(૧) સફે દ ગોળ પ સે.મી. કરતા વધારે ગોળાઇ મોટી કળીઓ ૧૦-૧ર ની સંખ્યામાં
(ર) ૪-૫ સે.મી. ગોળાઇ ધરાવતા કંદ બાંગ્લાદેશમાં જાય છે .

બટાટા

બાંગ્લાદેશ માટે લાલાશ પડતા રંગના,ઇરાક માટે  પીળા પડતા રંગના

રીંગણ

અખાતી દેશોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ગોળ,લાંબા નાના અને મોટા વગેરેનું પ-૬ કિ.ગ્રા. ના
પેકિંગમાં દરે ક ફળને પ્લાસ્ટિકમાં વીંટાળીને બોકસમાં મુકવું.
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ઉપરાકત જણાવેલ શાકભાજી પાકોની નિકાસ શાકભાજીની નિકાસ કરતા હોય તેવા હરીફ દેશો વિષે
કરતી વખતે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અન્ય દેશો કે જે માહિતી રાખવી ખુબ જરુરી છે .
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શાકભાજીની નિકાસ કરતા હોય તેવા હરીફ દે શો
હરીફ દે શ
થાઇલેન્ડ
હોલેન્ડ

શાકભાજીની નિકાસ
રીંગણ,બેબીકોર્ન,મરચા,ભીંડા,લસણ,પીળી ડુ ં ગળી
ડુ ં ગળી,બેબી કોર્ન,ભોલાર મરચા,કોબી વર્ગના શાકભાજી,ટામેટા,કાકડી,લેટયુસ,
બટાટા,કંદમૂળ પાકો.
સ્પેન અને ઇજીપ્ત
ડુ ં ગળી અને લસણ
ઓસ્ટ્રેલિયા
ડુ ં ગળી,બીન્સ,કોબી વર્ગના પાકો,કાકડી,કંદમૂળના પાકો
ઇરાન અને તુર્કી
ડુ ં ગળી
ચીન
ડુ ં ગળી,લસણ તેમજ અન્ય યુરોપિયન શાકભાજી
આર્જેન્ટીના
પીળા રંગની ડુ ં ગળી
ઇન્ડોનેશિયા
મોટી કળીવાળું લસણ
કે ન્યા 
બીન્સ,વટાણા અને ભીંડા
ગુજરાતમાંથી શાકભાજીની નિકાસ કરવાની થાય ત્યારે ભારતમાંથી નિકાસ થતા શાકભાજી પાકોની આયાત કરતા
દેશો વિષે માહિતી મેળવવી આવશ્યક છે .
ભારતમાંથી શાકભાજી તેમજ તેની બનાવટો આયાત કરતા દે શો
આયાત કરતા દે શો
યુ.કે .,જર્મની,યુ.એ.ઇ.,કુ વૈત,મલેશીયા, સિંગાપોર,બાંગ્લાદેશ,શ્રીલંકા
યુ.કે .,યુ.એસ.એ.,રશિયા,કુ વૈત,જર્મની
મલેશિયા,સીંગાપોર,બાંગ્લાદેશ,શ્રીલંકા
શ્રીલંકા,માલદીવ,નેપાળ,મોરીશિયસ,રશિયા,યુ.એ.ઇ.,પાકિસ્તાન,બાંગ્લાદેશ,
સિંગાપોર,સાઉદી અરે બિયા.
સુકવણી કરે લ શાકભાજી
જર્મની,યુ.કે .,ઝેકોસ્લાવીયા,ન્યુઝીલેન્ડ
ડબ્બાબંધ કરે લ શાકભાજી
જર્મની,ડે નમાર્ક, ન્યુઝીલેન્ડ
EFZTDF\YL
XFSEFÒGL
lGSF; HIFZ[ Z__* NZdIFG EFZT ;ZSFZGF U[h[8 G\P
SZJF DF8[ H]NF H]NF U|[0 VG[ DFS["l8\U V\U[GF !*!4 TFP )q(qZ__* YL EL\0F4 DZRF4 UFHZ
lGIDF[vZ__$GF JØ"DF\ ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, VG[ O}, SMAL 5FSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
K[P VF lGIDM V\TU"T 8FD[8F4 0\]U/L VG[ ,;6 VF V[uDFS" :8Fg00"GL lJUTM 5|DF6[ lGSF; ,1FL
5FSMGF V[uDFS" :8Fg00" GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[ H]NF H]NF XFSEFÒG\] pt5FNG SZJFDF VFJ[ TM
વિવરણ
તાજા શાકભાજી
શાકભાજી બનાવટ
ડુ ં ગળી
બટાટા
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XFSEFÒGL lGSF; ;Z/FTFYL Y. XSX[P VF HACCP     : Hazard Analysis & Critical Conp5ZF\T VF\TZZFlQ8=I DFGF\S VG[ lGIDMGL ;DH trol Point o VF DFGF\S O}0 ;[O8L DF8[ H~ZL K[ TYF
I]V[;V[ VG[ I]ZM5LIG N[XMDF\ OZÒIFT K[P
56 D[/JJL B]AH H~ZL K[4 H[ VF D]HA K[P
ISO-9000 : Quality Management System o VF

U]6JtTF jIJ:YF5GGL 5wWlT RMSS; J:T]VMGL
RMSS; U]6JTF GSSL SZJF DF8[ ;LuGLOF. GYL
5Z\T] SM. ;\:YF VYJF VgI 5F8L" DF8[ RMSS; WFZF
WMZ6M GSSL YFI K[ VG[ T[GM p5IMU HFC[ZFTM
TYF J[RF6DF\ SZL XSFI K[P

SA-8000    : Social Accountability Standard
o AF/ DH}ZL GFA}NL4 V[1F%,M.8[XG4 I]lGIGGF\

CSSM4 SMg8=FJ;L" JU[Z[G[ VG],1FLG[ VF5JFDF\ VFJ[
K[P
Traceability EU Directive Ec 178/2002-2005 o

AWFH BFwI 5NFYM" DF8[ VF :8Fg00" ,FU] 50[ K[
ISO-14000 : Environment Management H[GF\ ;M;"4 5|M0SXG ;L:8D VG[ 5|M;[l;\U 5|M;LH;"
System o VF 5IF"JZ6 jIJ:YF5G 5wWlTDF\ JU[Z[ H6FJJF H~ZL K[P
5IF"JZ6G[ HF/J6LGF\ lGIDMG[ VJU6TL
Terrorism Related Safety : AFIM8[ZLZLhD
V8SFJ[ K[ TYF T[GF ;]WFZF DF8[ BF+L D[/J[ K[P VF
JU[Z[YL ARJF DF8[P
5wWlT lJ`J jIF5FZ VG[ 5IF"JZ6 HF/J6L DF8[
EUREP GAP, GMP and GHP : U]0 V[lU|S<RZ
B]AH H~ZL K[P
5|M0I];4 D[G[HD[g8 VG[ CF.ÒG DF8[ I]ZM5LIG
ISO-17025   : Testing and Calibration of
DFS["8DF\ VF DFGF\SGM VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
Laboratories.
ISO-22000  : Food Safety.
•

B[T pnF[U VG[ lGSF;,1FL DFlCTL DF8[ ;\5S"
U]HZFT V[U|M .g0:8=Lh SF[5F["Z[XG l,P
B[TvpWF[UEJG4 H}GL CF. SF[8"GL ;FD[4GJZ\U5]ZF4 VDNFJFN
OF[G G\P +91-79-2754 4741/42/43, +91-79-2754 0254
O[S; o +91-79-2754 2518 • http://www.gujagro.org

•

V[U|LS<RZ V[g0 5|M;[:0 O}0 5|M0S8; V[S;5F[8" 0[J,F[5D[g8 VF[YF[lZ8L
slDlG:8=L VF[O SF[D;" V[g0 .g0:8=L4 UJG"ZD[g8 VF[O .g0LIFf
Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India),
NCUI Building 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016
Phone : 91-11-26513204, 26514572, 26534186 Fax : 91-11-26526187
email: headq@apeda.gov.in
http://itrack.apeda.gov.in/onlineregistration/Directory_ExpList.aspx
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þkf¼kS ÃkkfkuLkk rLkfkMk{kt Ãkzíke {w~fu÷eyku yLku íkuLkk WÃkkÞ
• ર્ડા.આર.આર.આચાર્ય • ર્ડા.કે .એસ.જાદવ • ર્ડા.બી.એચ.પટે લ
{wÏÞ þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) h90hÃk1

(૧૩) આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વિકાસશીલ દેશો ધ્વારા
ઉત્પાદિત ઊંચી ગુણવત્તાવાળી માલ સામે
સરે રાશ ઓછી ઉત્પાદકતા અને નીચી ગુણવત્તાવાળુ
પ્રતિસ્પર્ધામાં ઊભા રહે વું .
ઉત્પાદન.
(૧૪) જે તે દેશામાં માલના જથ્થાની જરુરિયાતને
વીણી પછીની ઓછી માળખાકીય સગવડો અને
ધ્યાનમાં રાખીને સતત માલ પુરો પાડી શકાતો
વ્યવસ્થા.
નથી.

þkf¼kS ÃkkfkuLkk rLkfkMk{kt Ãkzíke {w~fu÷eyku :
(૧)
(ર)
(૩)
(૪)

નવી તાંત્રિકતા સ્વીકારવામાં જે તે કક્ષાએ ઢીલાશ. (૧૫) નિકાસ માટે ના લાંબાગાળાના આયોજનનો  
અભાવે.
નિકાસ કરવા માટે ની જે તે પાક માટે ની યોગ્ય જાતો
અને તેના બીજની ઉપલબ્ધતાઓનો અભાવ.

નિકાસ માટે મુશ્કે લીઓ દૂર કરવાના ઉપાયોઃ

(પ)

ગુણવત્તાના ધોરણો પ્રમાણેનું અપુરતું ઉત્પાદન (૧)
અને પેકીંગ વ્યવસ્થા.

શાકભાજી પાકોના વિસ્તારની ઓળખ કરીને અથવા
નિકાસ માટે ગામો તૈયાર કરી ઉત્પાદન શરુ કરવું.

(૬)

અપુરતુ નાણાંકીય ધિરાણ, સહાય અને ભાવોની (ર)
અનિયમિતતા.

ખેડૂતાેને કોન્ટ્રાકટ ભાવો અંગેના કરાર કરીને વાવેતર
કરાવવું.

(૭)

ગુણવત્તાના ધોરણોની
સગવડતાનો અભાવ.

નિકાસલક્ષી પાકો/જાતો
ઓળખવો/વધારવો.

(૮)

આધુનિક પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટે કનોલોજીનો અભાવ.

(૯)

રાસાણિક દવાઓના અવશેષો મુકત ઉત્પાદનની
જાણકારીનો અભાવ.
(પ)

ચકાસણી

માટે ની (૩)
(૪)

(૧૦) જરુરી પ્રોસેસિંગ યુનિટોનો અભાવ.
(૧૧) કોલ્ડ ચેઇનની સગવડતાનો અભાવ.
(૧ર) અપુરતી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો અંગેની માહિતી.

(૬)

નીચેનો વિસ્તાર

નિકાસલક્ષી  અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જાતો
વિકસાવવી.
નિકાસ માટે જરુરી ધોરણો જળવાઇ રહે તે માટે ની
તાંત્રિકતાનો ઉપયોગ કરી ઉત્પાદન કરવું.
નિકાસમાં જથ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને તે માટે જરુરી
વિસ્તારમાં જે તે પાકો અથવા જાતો લઇ સતત
ઉત્પાદન મળતુ રહે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી.
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(૭)

(૮)

(૯)

(૧૦)

(૧૧)
(૧ર)

(૧૩)
(૧૪)

(૧૫)

નિકાસ અંગેની નીતિ લાંબા ગાળાની હોવી જરુરી
લઇ શકાય અને નિકાસ કરવી જોઇએ.
છે જેથી જે તે દેશને આયાત કરવા માટે  વિશ્વાસ
(૧૬) વિશ્વમાં કયા દેશોમાં અને કયા સમયે આપણા
રહે .
શાકભાજીની માંગ વધારે છે તેની માહિતી
આયાતી દેશોમાં આપણી શાખા જળવાઇ રહે તે
રાખવાથી વધારે ભાવો મળી રહે છે .
માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ માટે ઉપાયો સાર્વત્રિક
(૧૭) શાકભાજી પાકોમાં મૂલ્ય વર્ધન માટે ખાસ પ્રકારની
ધોરણે લેવા જરુરી છે .
ખેતપેદાશ ઉત્પાદિત કરવી તથા કાપણી પછીની
સમયસર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારનું વિશ્લેષણ કરતા
પક્રિયા માટે સંલગ્ન ઔધોગિક એકમોની અછત
રહે વું  જોઇએ જેથી સ્થાનિક વિસ્તારમાંથી નિકાસ
હોવાથી પ્રોસેસિંગ એકમો સ્થાનિક જનતાની
કરવાની સરળતા રહે તથા સારા ભાવો મળી રહે .
ભાગીદારીથી ઊભા કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું
જરુરી છે .
સતત નિકાસ કરી રહે લ છીએ તે કૃ ષિ ઉપજ અને
દેશોમાં થોડા ફે રફાર કરીને કિંમત તથા જથ્થાનો (૧૮) વીણી,કાપણી,ગ્રેિડં ગ વગેરે પાક ઉતર્યા પછીની
વધારો કરવો જોઇએ.
પક્રિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અને ધ્યાને
લેવા
માટે ખેડૂતાેનેપ્રાેત્સાહિતકરવાઆવશ્યકછે .
સજીવ ખેતી દ્રારા તૈયાર કરે લ ઉપજનું નિકાસ
બજાર વિકસાવવું જરુરી છે .
(૧૯) કૃ ષિ  ઉત્પાદનને વ્યવસાય તરીકે ધ્યાનમાં લઇને
હરિફાઇમાં ટકવા,ગ્રાહકને આકર્ષિત કરવા, તેને
નિકાસ માટે યોગ્ય ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન મેળવવું
ખરીદવા માટે પ્રેરવા તથા પેદાશને લાંબો સમય
ખૂબ જરુરી છે . તે માટે સારી ગુણવત્તાવાળુ સંકર/
ટકાવી રાખવા પેકેજીંગ ઉધોગ વિકાસ પામવો ખૂબ
સુધારે લી જાતોનું ઉત્પાદન, જાત અનુરુપ  ખેત
જ જરુરી છે . ખાધ પદાર્થોને હવારહિત અન્ય 
માવજતો, રોગ જીવાત સામે પ્રતિકારકતા વગેરે
વાયુ સાથે મિશ્રિત સેલેાફે ન બેગમાં પેક કરવાથી
જેવી બાબતો ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે .
માલની આવરદા લંબાઇ છે , વજન કરવાની તકલીફ
ચોકકસ વિસ્તાર અનુરુપ પાકનું ઉત્પાદન કરવું
ટળે છે તથા ગ્રાહકને ઓછા વજન અને  ભેળસેળનો
જેથી ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન મળી રહે છે .
ડર ઓછો રહે છે . ખરીદવાની ઇચ્છા પ્રબળ બને છે .
પેકેજીંગને લીધે સારા ભાવો અને માંગ વધારાની
જતં ુનાશક દવાઓના અવશેષોરહિત શાકભાજીનું
સાથે સાથે હે રફે ર માટે  પણ સગવડતા મળી રહે છે .
ઉત્પાદન મેળવવા સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ,
જૈવિક નિયંત્રણ, સજીવ ખેતી અને રોગપ્રતિકારક (ર૦) પ્રોડે કટ પેકેજીંગને લીધે ખેડૂતાેના ખેતરમાંથી
જાતોનું વાવેતર વગેરે જેવી બાબતો ધ્યાનમાં લેવા
જથ્થાને કોલ્ડ સ્ટોરે જ સુધી તથા અન્ય પરિવહનમાં
જેવી છે .   
ખૂબ મદદ મળી રહે છે . પેકેજીંગને લીધે રે લ્વે અને
જહાજ પરિવહનમાં થતુ નુકસાન અટકાવી શકાય
ગ્રીનહાઉસ અને પોલીહાઉસમાં જે તે શાકભાજી
છે .
પાકની મોસમ ઉપરાંત વર્ષના અન્ય સમયે ઉત્પાદન
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(ર૧) નિકાસની હં ગામી પોલિસી તથા ગૂંચવાળાવાળી
પધ્ધતિને લીધે સર્જાતી સમસ્યાનો ઉકે લ લાવવા
માટે તથા સરળ નિકાસ માટે અને નાના નિકાસકારોને
મદદ  રહી તે માટે  દેશામાં જુ દા જુ દા ૪૮ નિર્યાત
ઝોનની સ્થાપના તથા   તેના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
માટે અપેડા જેવી સંસ્થા મદદે આવી છે . ટ્રાયકલર
લોગો ગુણવત્તાની માટે સરકારે  નિકાસકારો
માટે નકકી કરે લ છે જેથી વિદેશમાં આપણી શાખા
જળવાઇ રહે છે .
lGSF;GL

;O/TF DF8[ X]\ SZJ]\ HF[.V[ m

 DF[8F lJXF/ SNGF OFD" !__ v Z__ C[S8Z
 B[0}TF[GF\ H}Y4 ;CSFZL DF/B]4 SF[g8=FS8 OFlD\"U
VYJF SF[5F["[Z[8LJ OFlD"\UP
 pUF0GFZG[ ;\5}6" 8[SGLS, DFlCTLYL HF6SFZ
ZFBJF

;OZHG
 XFSEFÒ v EL\0F4 U]JFZ4 5ZJ/4 O6;L4
A8F8F4 0]\U/L
 SFH} v T{IFZ
 SF[SF[ v 5Fp0Z
 RF v E}SL
 SF[OL v 5Fp0Z4 NF6F
 VYF6F\ v DL1F VYF6F\
 R86L v ,;64 DZRF\
 HFD4 H[,L4 Z;4 VG[ 5Fp0Z VG[ ;]SJ6L
JU[Z[
V[U|LvV[1F5F[8"

hF[G o N[XDF\ S], v &_

U]HZFT v $ s;F{ZFQ8=4 Nl1F6 U]HZFT4
DwI U]HZFT VG[ ptTZ U]HZFTf

 JQF" NZdIFG HZ]ZL HyYF 5|DF6[ lJ:TFZ
OF/JJF[4 U]6JtTF HF/JJL VG[ ;/\UTF X]\ OFINF[ YX[ m
HF/JJLP
 B[0}TF[DF\ lGSF;,1FL pt5FNG DF8[ HFU'STF
VFJX[P
 ;\Sl,T 5FS jIJ:YF V5GFJJL
 pTFIF" 5KL DFJHT4 5|F[;[l;\U CFp; VG[  5[NFXF[GF\ Ÿ\RF EFJ D/X[P
SF[<0 :8F[Z[HGL ;UJ0TFP
 VFW]lGS 8[SGF[,F[Ò V5GFJTF\ V[SD NL9
JWFZ[ pt5FNG D/X[P
 lGSF; DF8[ VFS"QFS 5[lS\U
 OL<0v8]v V[Z5F[8" ;]WL S}, R[.G HF/JJLP

 ZF[HUFZLGL TSF[ D/X[P

 VFUF[TZF VFIF[HG4 SZFZF[ VG[ GF6F\GL  AFUFITSFZF[G]\ VFlY"S 5F;] ;A/ YX[P
;,FDTL ;FY[
 lJSF; VG[ ;\XF[WGG[ J[U D/X[P
N[XDF\YL lGSF; 5FDTF\ O/ VG[ XFSEFÒ O/F[ VG[ XFSEFÒDF\ lGSF;GL V0R6F[ o
VG[ T[GL AGFJ8F[
 GFGF VG[ ;LDFgT B[0T} F[ s!vZ C[S8Z HDLGf
 O/F[ v S[ZL4 N|F1F4 NF0D4 ,L\A]4 GFZ\UL4
 VFlY"S GA/L l:YlT
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 VFW]lGS DF/BFSLI ;UJ0TFVF[GF[ VEFJ

 VF\TZLS ;CFITF DF8[ TYF lJ`J AHFZDF\
5CMRJF DF8[ ;CSFZL ;\:YFVM :YF5JLP
 O/F[ VG[ XFSEFÒ T]ZT AU0L HTF\ CF[I
;CSFZL WMZ6[ ;\U9LT YJFGL BF; H~ZLIFT K[P
pTFIF" 5KLG]\ EFZ[ G]SXFG
 ZF[56L DF8[ ptTD 5|SFZGF ZF[5FqS,DF[ VG[  ;ÒJ B[T 5[NFXMGL lJ`J AHFZDF\ VG[S TSM
ZC[,L K[ H[YL ;ÒJ 8SFp B[TLGM VlEUD
lAIFZ6GF[ VEFJP
V5GFJJFGL H~ZLIFT ZC[ K[P
 VFW]lGS 8[SGF[,F[Ò V5GFJJF B[0}TF[GL
pNF;LGTF

lJ`J J[5FZGL TSMGM ,FE ,[JF ZFQ8=LI S1FFV[
 pUF0GFZF4 lGSF; SZGFZF4 D}<IJW"G AHFZ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
jIJ:YFGL BFDL
! lGSF;,1FL 5[NFXMDF\ D}<IJ'lwWGL 5|lS|IF
 pt5FNGGL U]6JtTF4 H~ZL HyYF[4 ;/\UTFGF[
VEFJ

DF8[G]\ DF/B]\ pE] SZJF GF6F\SLI E\0M/
OF/JJ]\P

 lGSF; DF8[ VF[KL SFZUF[ :5[; VG[ DF\[WF\ EF0F\ Z

lGSF;GL BF+L4 JLDM4 5lZJCG4 AHFZ
BR"G[ 5CMRL J/JF ;Al;0L VF5JLP

 5|lTS]/ 5lZl:YlT ;FD[ Z1F6GF[ VEFJ

lJ`J jIF5FZGL TSMGM ,FE ,[JF DF8[ # S'lQF pt5FNG BR" W8F0JF DF8[GF ;\XMWGG[
5|Mt;FCG VG[ GF6F\SLI ;CFIP
B[0}TMV[ wIFG[ ,[JFGL BF; AFATF[ o
 S'lQF J{7FlGSMV[ E,FD6 SZ[,L 5wWlT 5|DF6[ $ S'lQFG[ pWMUGM NZHHM
H B[T pt5FNG D[/JJ]\ HM.V[P
5 B[T lWZF6 VG[ 5FS JLDM ;C[,F.YL VG[
 B[TLDF\ B[0}TMV[ VMKF BR["GL B[TL 5wWlTVM
TDFD B[0}TMG[ p5,aW
p5IMU SZL BR" 38F0JM HM.V[P
& 5MQF61FD EFJ 5]ZF 5F0JF
 5FSGL SF56L IMuI ZLT[ VG[ IMuI ;DI[ SZL4
lJ`J J[5FZGL TSMGM ,FE ,[JF ZFHI S1FFV[
pt5FNGG]\ U|[l0\U SZL DF, AHFZDF\ J[RJMP
X]\ SZJ]\ HM.V[ m
 B[T5[NFX U]6JtTFJF/L CMJL B]A H H~ZL
K[ T[YL B[0]TMV[ T[GL 5[NFX4 JHG VG[ ! B[0]T D\0/G[ DHA]T AGFJJF S[ HDLG
;]WFZ6F4 5F6LGM SFI"1FD p5IMU4 J{7FlGS
5lZ5SJTFGL N=Q8LV[ ;DFGTF JF/L AGFJJL
VlEUD V5GFJJMP
H~ZL K[P
 pt5FlNT 5[NFXG]\ 5|M;[l;\U N=JFZF D}<IJ'lwW Z S'lQF 5[NFXMGL 8[:8L\U ,[AMZ[8ZL :YF5JLP
SZLG[ DF,G[ AHFZ DF8[ T{IFZ SZJM HM.V[P
# NZ[S ZFHIDF\ WTO ;[,GL :YF5GF SZJL HM.V[
H[ B[0T} MG[ ;DIFG];FZ DFU"NX"G VF5L XS[P
 B[0}T[ S'lQFG[ S'lQF pWMU TZLS[ lJS;FJJMP
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VF\TZZFQ8=LI J[5FZGF
S'lQFGL BFl;ITMo

•

•
•
•
•
•
•
•

;\NE["

EFZTGL

XSFI T[D K[P

ગુજરાતમાંથી શાકભાજીની નિકાસ માટે ની
EFZT lJ`JGF VgI ZFQ8=M ;FD[ :5WF"tDS યોજનાઓઃ
CZLOF. SZL XS[ T[D K[ SFZ6 S[4 VF56L 5F;[
ગુજરાતમાંથી શાકભાજીના પાકોને નિકાસને
lJlJW JG:5lTVM TYF 5X] 5\BLVM sO,MZF
પ્રોત્સાહન તથા વેગ આપવા માટે એગ્રો  એક્ષપોર્ટ  ઝોન
VG[ OMGFf GM lJ5], E\0FZ K[P
બનાવીને આ વિસ્તારોમાં નિકાસ માટે ની જરુરી બધી જ
kT]RS| VFBF JQF" NZdIFG lJlJW 5FSM માળખાકીય સવલતો ઊભી કરવાનું આયોજન ગુજરાત
pUF0JF DF8[ B}A H ;FG]S]/ K[P
સરકાર દ્રારા કરવામાં આવી રહયું છે . ગુજરાત તેમજ
ભારત સરકાર દ્રારા ગુજરાત ખેત ઉધોગ નિગમ લિ. તેમજ
DH}ZLGF GLRF NZ
ભારત સરકાર દ્રારા એગ્રિકલ્ચર એન્ડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડકટસ
lJXF/ :YFlGS AHFZ
એક્ષપોર્ટ  ડે વલપમેન્ટ  ઓથોરીટી (એપેડા) દ્રારા વિવિધ
JFTFJZ6 VG[ HDLG lJ:T'T ZLT[ DM8F યોજનાઓ મારફત કામગીરી કરવામાં આવી રહે લ છે .
5FIFGF 5FSMG[ VG]S]/
શાકભાજી પાકોની નિકાસને વેગ મળે તે માટે ગુજરાતની
ચાર યુનિવર્સિટી-બાગાયત ખાતુ (ગુજરાત રાજય) નાફે ડ,
lJ`JGM Z_@ l5IT lJ:TFZ WZFJ[ K[P
;M{YL DCtJGL JFT V[ K[ S[ &___ JQF"GM નેશનલ હોિર્ટલ્ચર બોર્ડ, રાષ્ટ્રીયકૃ ત બેંકો,નાબાર્ડ  જેવી
વિવિધ સંસ્થાઓ સીધી તેમજ આડકતરી રીતે ખેડૂતો તેમજ
S'lQFGM V{lTCFl;S VG]EJ WZFJ[ K[P
નિકાસની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ વ્યકિતઓ/સંસ્થાઓને
EFZTGF B[0]TM 8]\SL HDLG WZFJ[ K[ S[ H[GF મદદ પુરી પાડે રહે છે .
DF8[ SMg8=FS8 OFlD\"U ;L:8DYL J[5FZ JWFZL
LkuþLk÷ nkuŠxfÕ[h çkkuzoLkk «fkþLkku

(f) rLkÞr{ík «fkþLk:
(1) nkuŠxfÕ[h ELVku{uoþLk MkŠðMk ({krMkf)
(h) VufxMk yuLz rVøkMko EÂLzÞLk £wxMk yuLz ðuSxuçkÕMk
(3) yuLkyu[çke «kuzTfþLk EÞh 1997 yLku h001
(¾) yLÞ «fkþLk :
(1) nku÷Mku÷ {kfuoxªøk ykuV £wxMk yuLz ðuSxuçkÕMk ELk {uxÙkuÃkkur÷xLk MkexeÍ - 1991-9Ãk yLku 1996-h000
(h) {kfuox «kuVkE÷ ykìV ELÃkkuxoLx nku÷Mku÷, £wxMk yuLz ðuSxuçkÕMk {kfuox ykìV Äe fLxÙe
(3) ykuÃkhuþLk÷ økkEz ÷kELMk - ykìøkü ‘h000 (fkuÕz Mxkuhus yuLz yuLkyu[çke MfeBMk)
(øk) ykExeMkeLkk «fkþLkku :
(1) nkuŠxfÕ[h «kuzTfxMk (ÞwhkuÃk) yXðkrzf
(h) nkuŠxfÕ[h «kuzTfxMk (r{z÷ EMx) yXðkrzf
(3) fx V÷kðMko (ÞwhkurÃkÞLk {kfuox) yXðkrzf
(4) fx V÷kðMko (yurþÞLk {kfuox) yXðkrzf
(Ãk) £wxMk ßÞwMk (ÞwhkuÃk yuLz LkkuÚko y{urhfk) {krMkf
LkkUÄ: WÃkhkufík «fkþLkku íkÚkk LkuþLk÷ nkuŠxfÕ[h çkkuzo ytøkuLke ðÄw {krníke zehufxh LkuþLk÷ nkuŠxfÕ[h çkkuzo, 8Ãk,
EÂLMxxâqþLk÷ yurhÞk Mkufxh-18 økwhøkktð, rÃkLk : 1hh 01Ãk (nrhÞkýk) ðuçkMkkEx : www.hortibizindia.org MktÃkfo MkkÄðku.
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ફૂલપાકોની નિકાસનાં ધારાધોરણાે
• ર્ડા.બી.એસ.પટે લ • ર્ડા.કે .એસ.જાદવ

D]bI XFSEFHL ;\XMWG S[g§4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z)_Z5!

વૈશ્વિક સ્તરે ફૂલોની ખેતી અને નિકાસનો વ્યાવસાય
દિન પ્રતિદિન વિસ્તરણ પામી રહયો છે જે લગભગ ૧૭
અજબ યુ.એસ ડોલરની આસપાસ થવા જાય છે . ફૂલોનો
વપરાશ દર વર્ષે ૧૦-૧૫% ના દરે વધી રહયો છે . ભારત
આજે વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું અને ગ્રાહકો ધરાવતું
ફૂલોનું વૈશ્વિક બજાર છે . વ્યાપારી ધોરણે ફૂલોની ખેતી આજે
આર્થિક રીતે સારા નાણાં રળી આપતો ખૂબ સરસ ધંધો છે .
વધી રહે લા આધુનિકરણ સાથે, ભારત નોંધપાત્ર  ખેલાડી
તરીકે અને ભવિષ્યના ફલોરલ સુપર પાવર તરીકે ઉભરી
રહયો છે . આપણા દેશમાં અત્યાણર સુધી માત્ર પરંપરાગત
ફૂલોની જ ખેતી થતી હતી. પરંતુ હાઇ-ટે ક પધ્ધતિઓના
ઉપયોગ દ્રારા ફૂલોની ખેતી એક મજબૂત કૃ ષિ  આધારિત
ઉધોગ તરીકે  વિકસી રહયો છે . વ્યાપારી ફૂલોની ખેતીના
વિકાસ અને આકર્ષક ફાયદા માટે ભારતમાં પુષ્કળ તકો
રહે લી છે .
વર્તમાન સ્થિતિ અને તકોઃ
મોટા ભાગના દેશોમાં વ્યકિતની માથાદીઠ આવક
સાથે ફૂલોની માંગ અને વપરાશમાં વધારા અથવા ઘટાડા
માટે અભ્યાસ કરવામાં અાવે છે . એશિયામાં ભારત,ચીન
અને થાઇલેન્ડ ફૂલોની ખેતી અને નિકાસની દિશામાં આગળ
વધી અગ્રણી દેશ તરીકે ઉભરી રહયા છે . આમ છતાં, વૈશ્વિક
સ્તરે  શિયાળાની સીઝન દરમિયાન ફૂલોની અછત સર્જાય છે .
આપણા દેશામાં ફૂલોનું વ્યાપારીકરણ ૧૯મી સદીના મધ્યમાં
જ શરુ થયું હતું. પરંતુ તેનો વિકાસ તાજેતરના વર્ષોમાં જ
સારો થયો છે . છે લ્લા બે દાયકાઓમાં ફૂલોની ખેતીનો વિસ્તાર
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ત્રણ ગણો વધ્યો છે અને આજે પરંપરાગત ફૂલોની ખેતીથી
લઇને આધુનિક ખેતી તેમજ નિકાસલક્ષી એકમો ધ્વારા ઉચ્ચ 
ગુણવત્તા  ધરાવતા કટ ફલાવર્સ  ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે .
આંતરરાષ્ટ્રીય  તેમજ રાષ્ટ્રીય ફૂલોની માંગમાં વધારો થતાં,
ખેડૂતોમાં ફૂલોની ખેતી પ્રત્યેનો ઉત્સા્હ અને રસ વધ્યાે છે
તેમજ સરકાર તરફથી પણ ફૂલોની ખેતીને ટે કો આપવામાં
આવ્યો   છે . છે લ્લા પાંચ વર્ષોમાં ઉત્પાદન સાથે નિકાસ
પણ ત્રણ ગણી વધી છે . ભારતમાંથી ફૂલોની નિકાસ થતાં
મહત્વના ફૂલાેના ઉત્પાદન અને વપરાશની ઝડપી વૃધ્ધિ 
જોવા મળી છે .
મહત્ત્વની આંકડાકીય માહિતીઃ
હાલમાં, ભારતમાં ફૂલોની ખેતી ર,પ૪,૦૦૦ હે કટર
વિસ્તારમાં કરવામાં આવે છે , જે સને ૧૯૯૮ માં માત્ર 
૩૪,૦૦૦ હે કટર વિસ્તારમાં કરવામાં આવતી હતી. છૂટા
ફૂલોનું ઉત્પાદન વર્ષ ર૦૦૫-૦૬ દરમિયાન ૬,પપ,૮૦૦ મે.
ટન હતુ, જે વર્ષ ર૦૧૧-૧ર દરમિયાન વધીને ૧૬,પર,૦૦૦
મે. ટન થયેલ.   આ ઉપરાંત   કટ ફલાવર્સનું ઉત્પાદન  
વર્ષ  ર૦૦૫-૦૬  દરમિયાન ૯૫ર મિલિયન   હતું, જે વર્ષ 
ર૦૧૧-૧ર દરમિયાન વધીને ૭૫,૦૬૬ મિલિયન   થયેલ
હતું. ભારતમાંથી નિકાસ થતાં ફુલો, તેની ગુણવત્તાં  માટે
વિશ્વભરમાં   માન્ય  છે , પરંતુ નિકાસનો ભાગ ૧% કરતા
પણ ઓછો છે . નિકાસના  મતે, વર્ષ ર૦૦૬-૦૭ દરમિયાન
ભારતમાં ફૂલોનું ઉત્પાદન અને નિકાસમાં સારી એવી વૃધ્ધિ 
જોવા મળી હતી. નિકાસલક્ષી કટ ફલાવર્સ એકમોની મોટા
પાયે સ્થાપનાને કારણે ફૂલોનું ઉત્પાદન   અને નિકાસમાં

થોડી વૃધ્ધિ  જોવા મળી હતી. આપણા દેશામાં ફૂલો અને
તેના ઉત્પાદનનો મોટા પાયે આયાતકારો તરીકે યુ.એસ,
નેધરલેન્ડ, જર્મન, યુ.કે , જાપાન, ઇથિયોપીઆ અને યુ.એ.ઇ
છે .
નિકાસ માટે ફૂલોની ગુણવત્તા અને તેના
માપદં ડઃ
ફૂલો તાજા હોવા જોઇએ. ફૂલોને કોઇપણ પ્રકારનું
બાહય નુકસાન અથવા રોગ જીવાત દ્રારા નુકસાન થયેલું
હોવું જોઇએ નહિ. ફૂલોનો વ્યાણસ અને દાંડીની લંબાઇ
એકસમાન તેમજ ગ્રેડ મુજબ હોવી જોઇએ. ફૂલોમાં કોઇપણ
પ્રકારના બેન્ડ કે ખામી હોવા જોઇએ નહિ. ફૂલો અને તેના
પર્ણ એકદમ તેજસ્વી  અને ચોખ્ખા હોવા જોઇએ. ફૂલોના
કદ અને રંગ જે તે જાતો પ્રમાણે નમૂના રુપ હોવા જોઇએ.
ફલોરીડા ફલોરલ આયાતકાર એસોસિએસન
અને ફલાવર નિકાસકારોના કોલંબીયાના એસોસિએસનની
સંયુકત સમિતિ દ્રારા કટ ફલાવર્સ નિકાસ માટે નીચે મુજબ
લઘુત્તમ માર્ગદર્શનનો અને ધોરણો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે .
ગુલાબ
ગ્રેડ

લં બાઇ

પ્રકાંડ/શાખા

૧

૮૦ સે.મી.

રપ

ર

૭૦ સે.મી.

રપ

૩

૬૦ સે.મી.

રપ

૪

પ૦ સે.મી.

રપ

પ

૪૦ સે.મી.

રપ

જર્બેરા
ગ્રેડ
એકસ્ટ્રા  
સીલેકટ

લં બાઇ
પ૦+  સે.મી.
૪૦-૪૯ સે.મી.

ફૂલનો વ્યાસ
> ૯ સે.મી
> ૮ સે.મી

yktíkhhk»xÙeÞ økwýð¥kk «{kýu økúuz yLku ËktzeLke
÷tçkkE «{kýu Vq÷kuLkwt ðøkeofhý
(1) økw÷kçk
ðuhkÞxe (òík)
nkErçkúz-xe
VMxo huz
ykuMkeykLkk
Lkkuçk÷uMk
Mðex nkxoMk
xufMkkMk
økúkLz økk÷k

ËktzeLke ÷tçkkE
60 Úke 7Ãk Mku.{e.
70 Úke 80 Mku.{e.
70 Úke 80 Mku.{e.
70 Úke 90 Mku.{e.
4Ãk Úke 60 Mku.{e.
Ãk0 Úke 80 Mku.{e.
70 Úke 90 Mku.{e.

(h) ø÷uzeyku÷Mk
økúuz
VuLMke
MÃkuþeÞ÷
MxkLzzo
Þwrxr÷xe

ËktzeLke ÷tçkkE
107 Mku.{e.
96 Úke 107 Mku.{e.
81 Úke 96 Mku.{e.
81 Mku.{e.

(3) fkLkuoþLk
÷ûkýku

çÕÞw
(VuLMke)
Ãk0
6h
7Ãk
ÃkÃk

yu-fXý (r{.{e.)
çke-MkkÄkhý fXý f¤e
Vw÷Lke ËktzeLke ÷tçkkE
(Mku.{e.)

huz
(MxkLzzo)
44
Ãk6
69
43

(4) ¢eMkuLÚke{{
økwýð¥kkLkk
«{ký
ykuAk{kt ykuAe
ËktzeLke ÷tçkkE
Mku.{e.
yukAk{kt ykuAku
Vq÷Lkku ÔÞkMk
(Mku.{e.)
Ëktze

økúuz
çÕÞw
7Ãk

huz
7Ãk

økúeLk
60

Þ÷ku
60

1Ãk

1h.Ãk

10

-

{sçkqík {sçkqík {sçkqík {sçkqík

økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

183

ં ુનાશકોના અવશેષો
ગ્રીનહાઉસના શાકભાજીના પાકોમાં જત
• શ્રી એ. આર. પટે લ • ડૉ. પી.જી.શાહ •  કુ . કલ્પના દિવાન •  ડૉ. કે . ડી. પરમાર
ÃkuMxeMkkEz huMkezÞw ÷uçkkuhuxhe, yk.f].Þw., ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) 6Ãkh807

હાલમાં ખેડૂતોમાં આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ 
અપનાવવા અંગે જાગૃતતા લાવવાના અથાગ પ્રયત્નો 
ચાલુ છે જેમાં ખાસ કરીને નિકાસલક્ષી વિવિધ ખેત
પેદાશો માટે ના માપદંડ નક્કી  કરવા માટે “સારી ખેતી
પધ્ધતિઓ” (GAP) નો અભિગમ અમલી બનાવવાની
તાતી જરૂરિયાત ઊભી થયેલ છે . સામાન્ય રીતે સારી ખેતી
પધ્ધતિમાં વધુ ખેત ઉત્પાદન મેળવવા માટે સુધારે લી સંકર
જાતોની સાથે સાથે રાસાયણિક ખાતર, જતં ુનાશકો તથા
પિયત અંગેનો સમજપૂર્વકનો ઉપયોગ જરૂરી છે . જેથી
પર્યાવરણની જાળવણીની સાથે ખેડૂતો વધારે સારી ગુણવત્તા 
ધરાવતું વધુ ઉત્પાદન લઇ પોષણક્ષમ ભાવ મેળવી આર્થિક
રીતે સંપન્ન બની શકે .
ખેતીપાકોમાં જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ કીટક, ફૂગ,
નીંદણ, પાનકથીરી, કરમિયા, ઉંદર વગેરેના નિયંત્રણ
માટે કરવામાં આવે છે . આ ઉપરાંત વનસ્પતિની વૃધ્ધિ,
પાકની સમયસર કાપણી કરવા, ફળોની જાળવણી તેમજ
પકવણી માટે  પણ વપરાય છે . આ સિવાય જતં ુનાશકોનો
ઉપયોગ મનુષ્યના સ્વાસ્થ્ય  કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવે છે .
મેલેરીયા, ડેં ગુ, હાથીપગો જેવા રોગો ન ફે લાય તે માટે
ડી.ડી.ટી., મેલાથિયોન, પ્રોપોક્ઝર, ડે લ્ટામેથ્રીન વગેરે જેવા
વિવિધ જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . રહે ણાંક
વિસ્તારમાં ઊધઇના અસરકારક નિયંત્રણ માટે હાલમાં
ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ઇમીડાક્લોપ્રીડ જેવા જતં ુનાશકોનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .

હે ક્ટર છે જે બીજા દેશોની સરખામણીમાં ઘણો જ ઓછો
કહે વાય. ઉદાહરણ તરીકે  જાપાનમાં ૧૧, નેધરલેન્ડમાં
૯.૪, કોરીયામાં ૬.૬, ફ્રાન્સમાં ૪.૬, ઈટાલીમાં ૪.૧૭,
જર્મનીમાં ૨.૫, ઓસ્ટ્રીયામાં ૨.૪, યુએસએમાં ૨.૨૫ અને
પાકિસ્તાનમાં ૧.૩ કિલોગ્રામ/હે ક્ટર છે .
ભારતમાં વપરાશ ઓછો હોવા છતાં એક સર્વેક્ષણ
મુજબ ખાધ પદાર્થોના ૨૦ % નમૂનામાં અવશેષો મહત્તમ
મર્યાદા કરતાં વધુ હતા જ્યારે  વિશ્વ કક્ષાએ આ પ્રમાણ ફ્ક્ત 
૨ % જ હતું. જેના મુખ્ય  કારણોમાં યોગ્ય  જતં ુનાશકોનો
યોગ્ય માત્રામાં ઉપયોગ અંગે ખેડૂતોમાં પ્રવર્તતી અજ્ઞાનતા
હોઇ શકે .
જંતુનાશકોની અગત્યતા :
જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ ખેતી તથા મનુષ્યના
સ્વાસ્થ્ય પ્રોગ્રામમાં કરવામાં આવે છે . કુ લ વપરાશના ૯૦૯૫ % ખેતીમાં વપરાશ હોવાથી તેની અગત્યતા આપણા
માટે ઘણી ઉપયોગી કહી શકાય.

ખેડૂતમિત્રોના મુખ્ય દુશ્મન વિવિધ પાકોમાં જોવા
મળતા રોગ તથા જીવાત છે . તેને લીધે કે ટલીક વખત ૭૦૮૦ % પાક નાશ પામે છે . ઊભા પાકમાં વિવિધ ઇયળો,
ચૂસીયાં, સફે દમાખી, સૂકારો તથા વિવિધ વાયરસજન્ય 
રોગો સામાન્ય  રીતે પાકને લગભગ નિષ્ફળ બનાવી દે
છે . આ ઉપરાંત અનાજને સગ્રંહી રાખવામાં આવે ત્યારે
પણ કે ટલીક જીવાત તથા ઉંદર નુકશાન પહોંચાડે છે .
ભારતમાં જતં ુનાશકોનો વપરાશ ૦.૫૭ કિલોગ્રામ/ આમ વિવિધ પરિબળો કે જે પાકના ઉત્પાદનને સીધી કે
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આડકતરી રીતે નુકશાન કરે છે તેમાં ઉપર જણાવેલ નુકશાન
સમગ્ર વિશ્વ માટે  પડકાર રૂપ છે . આ પ્રકારનું નુકશાન સચોટ
અને અસરકારક રીતે નિવારવા માટે જતં ુનાશકોનો વપરાશ
ખેતરમાં અનિવાર્ય ગણવામાં આવ્યો છે . વિવિધ વિકસીત
દેશોએ આ પ્રકારના રસાયણોનાં ઉપયોગથી સારામાં સારૂ
ઉત્પાદન તથા સારી ગુણવત્તાવાળા ફળફળાદી, અનાજ
વગેરે પકવ્યા છે અને નિકાસ પણ કરે છે .  

(૯.૪૩%) નમૂનામાં અવશેષનું પ્રમાણ માલૂમ પડે લ હતુ.
જોકે  ફ્ક્ત ૮૮ (૧.૮૮ %) નમૂનામાં અવશેષનું પ્રમાણ નિયત
મર્યાદા કરતાં વધુ જોવા મળેલ હતુ. વિગતવાર જોઇએ તો
એસીફે ટ, કાર્બેન્ડેઝીમ, ઈમીડાક્લોપ્રીડ, મોનોક્રોટોફોસ,
ક્લોરપાયરીફોસ, પ્રોફે નોફોસ, ટ્રાયઝોફોસ, ઈથીઓન,
ડાયમીથોએટ, એસીટામીપ્રીડ અને ક્વિનાલફોસ જેવા
જતં ુનાશકો જોવા મળેલ હતા. આજ રીતે વિવિધ પ્રકારના
ફળોના કુ લ ૬૦૦ નમૂનામાંથી ૮૦ નમૂનામાં કાર્બેન્ડેઝીમ,
જંતુનાશકોના અવશેષ એટલે શું ? ક્યા જૂથના
ક્લોરપાયરીફોસ,
બુપ્રોફે જીન,
એઝોક્સીસ્ટ્રોબીન,
જંતુનાશકોથી અવશેષો અંગે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઇ
ફ્લુસીલાઝોલ, ડાયમીથોમોર્ફ અને કે પ્ટાનના અવશેષો જોવા
શકે છે?
મળેલ હતા. જેમાં અવશેષનું પ્રમાણ નિયત મર્યાદા કરતા
કોઇપણ જતં ુનાશકોનો વપરાશ નિયત માત્રામાં જે ઓછું હતું.
તે પાક પર કરવામાં આવે અને કાપણી પછી તેના અવશેષો
આ ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારના દૂધ, માખણ ભૂગર્ભ 
મૂળ સ્વરૂપે કે તેનાથી બદલાયેલ સ્વરૂપે હોય અને જો
પાણી તેમજ પશુ આહાર (દાણ) ના નમૂનાનું પૃથક્કરણ
મનુષ્ય/પ્રાણી/ઉપયોગી સજીવો પર નુકશાન કરે તેમ હોય
કરતાં તેમાંથી કોઇપણ પ્રકારના જતં ુનાશકના અવશેષ
તો તે “જતં ુનાશકોના અવશેષ” તરીકે ઓળખવામાં આવે
જોવા મળેલ ન હતા. આ ઉપરાંત ઘઉ અને ચોખાના ૭૬૪
છે .
નમૂનામાંથી ૮૩ નમૂનામાં જતં ુનાશકના અવશેષ જોવા
ઓર્ગેનોક્લોરીન જૂ થ કે જેમાં ડી.ડી.ટી., એચ.સી. મળેલ હતા જ્યારે કઠોળના ૩૬૨ નમૂનામાથી ૬૨ નમૂનામાં
એચ., લિન્ડેન, એન્ડોસલ્ફાન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે તેવા જતં ુનાશકના અવશેષ જોવા મળેલ હતા અને મરી મસાલાના
જતં ુનાશકો ચરબીમાં દ્રાવ્ય હોવાથી દૂધ વગેરેમાં આવે છે . ૪૨૪ નમૂનામાથી ૨૨૮ નમૂનામાં જતં ુનાશકના અવશેષ
ઉપરાંત મનુષ્ય/પ્રાણીની ચરબીમાં જમા થાય છે અને તેથી જોવા મળેલ હતા.
તેઓનું વિઘટન ખૂબજ ધીમે હોય છે . આમ, આ જૂ થમાં
જંતુનાશકોની આડ અસરો:
અવશેષોનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે .
 જતં ુનાશકોના આડે ધડ છં ટકાવથી પાણી તેમજ જમીન
આણંદ  ખાતે ચાલતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાના મોનિટરીંગ
પ્રદૂષિત થાય છે .
પ્રોજેક્ટ  હે ઠળ વર્ષ  ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ થી માર્ચ  ૨૦૧૪
દરમ્યાન જુ દા જુ દા શાકભાજી બજારમાંથી ખરીદીને  છં ટકાવ દરમ્યાન યોગ્ય કાળજી રાખવામાં ન આવે તો
જતં ુનાશકના અવશેષનુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ હતુ.
છાંટનાર વ્યક્તિને આવા જતં ુનાશકોની   ઝેરી અસર
કુ લ ૪૬૭૨ નમૂનામાં રીંગણ, કોબીજ, ફ્લાવર, ભીંડા,
તેના સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે .
ટામેટા, ચોળી, વટાણા, કાકડી, કારે લા, લીલા મરચા,
 રસાયણોના અપૂરતા જ્ઞાનને લીધે જો તેઓનું મિશ્રણ
ધાણા અને કે પ્સીકમના નમૂના એકત્રિત કરવામાં આવેલ
બનાવવામાં આવે અથવા તો ર, ૪- ડી જેવા
હતા. જતં ુનાશકના અવશેષનુ પૃથ્થકરણ કરતાં ૪૪૧
જતં ુનાશકોના વપરાશ પછી પંપ  ધોવામાં ન આવે તો
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આવા જતં ુનાશકો બીજા પાક પર ઝેરી અસર કરે છે આ ભલામણ કરે લ સમય બાદ  શાકભાજી ઉતારવામાં
/ ઉ૫યોગમાં લેવામાં આવે તો મનુષ્યની તંદુરસ્તીને થતું
અને ઘણી વખત પાક્ને બાળી પણ શકે છે .
નુકશાન અટકાવી શકાય છે . જુ દી જુ દી દવાઓનો વેઇટીંગ
 દાણા સ્વરૂપમાં વપરાતા અમૂક જતં ુનાશકો જેવા કે
પીરિયડ  જુ દો જુ દો હોય છે  પરંતુ એકજ દવાનો જુ દા જુ દા
ફોરે ટ, કાર્બોફ્યુરાન વિગેરે દ્વારા પક્ષીઓના મોત થતાં
પાક માટે  પણ વેઇટીંગ પીરિયડ જુ દો જુ દો હોય છે .
પર્યાવરણ જોખમાય છે .
જંતુનાશકોના અવશેષો તેમજ આડઅસરો
 ઊધઇ નિયંત્રણ માટે વપરાતા ક્લોરપાયરીફોસથી
ઘટાડવા માટે ના ઉપાયો :
ઉપયોગી જીવાતો પણ નાશ પામે છે અને આ દ્વારા
નિયંત્રણમાં રહે લ નાની નુકશાનકારક જીવાતો મુખ્ય રૂપે  જલ્દીથી વિઘટન પામતા કૃ ષિ  રસાયણો જેવા કે
ઉભરી આવે છે .
ઇમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ, સ્પિનોસાડ, ઇન્ડોક્સાકાર્બ 
અને નોવાલ્યુરોન વિગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
 કપાસ તેમજ શાકભાજીનાં  પાકમાં સિન્થેટિક
પાયરે થ્રોઇડના સતત અને આડે ધડ ઉપયોગથી ગૌણ  સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ પધ્ધતિ  અપનાવવાથી
જીવાત જેવીકે  પાનકથીરી (માઇટસ) હાલમાં મુખ્ય 
જતં ુનાશકોનો વપરાશ ઘટાડી શકાય છે . ખાસ કરીને
જીવાત તરીકે નુકશાન કરે છે .
સિન્થેટીક પાયરે થ્રોઇડ જૂ થના જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ
બજારમાં ઉપલબ્ધ મિશ્ર જતં ુનાશકો તરીકે જ કરવો.
 ફૂલ અવસ્થાએ જતં ુનાશકો જેવા કે  મિથાઇલ
પેરાથીયોન, એસીફે ટ, ડાયક્લોરોવોસ વગેરે ના
 ખેડૂતમિત્રોએ શાકભાજી બજારમાં લાવતાં પહે લાં
ઉપયોગથી પરાગનયનમાં ઉપયોગી મધમાખીનો નાશ
સ્વચ્છ પાણીથી ધોવા જોઇએ. કારણ કે શાકભાજીને
થાય છે .
સ્વચ્છ પાણીથી ધોવાથી જતં ુનાશકોના અવશેષો
 વધારે  પ્રમાણમાં અને સતત વપરાશમાં લેવામાં આવતા
ઓછા થાય છે . અવશેષો ઓછા થવાનું પ્રમાણ સુંવાળી
કે ટલાંક જતં ુનાશકો કીટકોની પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો
સપાટીવાળા શાકભાજીમાં વધુ હોય છે . શોષક પ્રકારની
કરી વધારે બળવાન બનાવે છે જેથી તેઓનું નિયંત્રણ
(સીસ્ટેમિક) જતં ુનાશકો કરતાં સ્પર્શક (કોન્ટેક્ટ)
મુશ્કેલ બને છે .
જતં ુનાશકોના અવશેષો ઓછા કરવા માટે સ્વચ્છ 
પાણીથી ધોવાની રીત અસરકારક છે . દવા છાંટ્યા પછી
છંટકાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો સમયગાળો:
અેક કલાક પછી લીધેલ નમૂનાઓને ધોવાથી જુ દી જુ દી
ખાધ પદાર્થ, શાકભાજી અને અનાજમાં
દવાઓનું જુ દા જુ દા શાકભાજીમાં અવશેષોના ઘટાડાનું
જતં ુનાશક રસાયણોના અવશેષો મહત્તમ અવશેષ મર્યાદા
પ્રમાણ ર0 થી ૭0 ટકા હતું, જ્યારે  પાંચમા દિવસે
(એમ.આર.એલ.) કે ટલી હોવી જોઇએ તે એફએઓ અને
નમૂનાઓને ધોવાથી ઘટાડાનું પ્રમાણ ૧પ થી  ૬૮ ટકા
ડબલ્યુએચઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે . જો અવશેષની
હતું. આમ તાજા શાકભાજીમાં જતં ુનાશકોના ઘટાડાનું
માત્રા  એમઆરએલ   કરતાં વઘુ હોય તો તે નુકશાનકારક
પ્રમાણ વધારે હોય છે .
સાબિત થાય છે , જેથી શાકભાજી ઉ૫ર જુ દા જુ દા
જતં ુનાશકના છં ટકાવ કરી છં ટકાવ અને ઉતાર વચ્ચે  નો  સંશોધન કે ન્દ્ર દ્વારા ભલામણ કરે લ કૃ ષિ રસાયણ યોગ્ય 
સમયગાળો (વેઇટીંગ પીરિયડ) નકકી કરવામાં આવે   છે .
માત્રામાં જરૂરિયાત મુજબ (ક્ષમ્યમાત્રાએ) જ વાપરવાં.
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પાક

જંતુનાશકો

રીંગણ ૧ સાયપરમેથ્રીન (0.રપ% ડીપી)
ર એન્ડોસલ્ફાન (ર % ડીપી)
૩ સાયપરમેથ્રીન (૧0% ઇસી)
૪ કાર્બારીલ(પ0% ડબલ્યુપી)
૫ લીંબોળીના મીજનો અર્ક(એઝાડીરે ક્ટીન- ૧%)
૬ એન્ડોસલ્ફાન(૩પ% ઇસી)
૭ ક્લોરપાયરીફોસ(ર0% ઇસી)
૮ કવીનાલફોસ (૨૫% ઇસી)
મરચાં ૧ ફિપ્રોનીલ(૫% એસસી)
૨ સલ્ફરર(૫ર% ફલોવેબલ)
ભીંડા ૧ સાય૫રમેથ્રીન(૧૦% ઇસી)
બટાટા ૧ ક્લોરપાયરીફોસ(૨૦% ઇસી)
૨ ઓરિયોફન્જાઇ(૪૬.૧૫% એસપી)
૩ મેટાલેકસીલ ૮%+મેન્કોેઝેબ ૬૪% ડબલ્યુપી
૪ સ્ટ્રેપ્ટોમાયસીનસલ્ફેટ + ટે ટ્રાસાયક્લીન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ
પ કાર્બોફ્યુરાન(૩% જી)
તુવેર ૧ ફે ન્વલરે ટ(ર0% ઇસી)
કોબીજ ૧ ફીપ્રોનીલ(પ% એસસી)
૨ સાય૫રમેથ્રીન(૧૦% ઇસી)
૩ કાર્બારીલ(પ0% ડબલ્યુપી)
૪ ફ્યુફે નોક્જ્યુરોન(૧0% ઇસી)
ટામેટા ૧ લીંબોળીના બીજનો અર્ક(એઝાડીરે ક્ટીન- પ %)
ર ઝાયરમ (૮0 % ડબલ્યુપી)
૩ લીંબોળીના અર્ક(એઝાડીરે ક્ટીન- ૧ %)
૪ એન્ડોસલ્ફાન(૩પ% ઇસી)
ડુંગળી ૧ એન્ડોસલ્ફાન(૪% ડીપી)

છંટકાવ-ઉતાર વચ્ચેનો
સમયગાળો(દિવસ)
૩
૭
૩
૫
૩
૧
૧
૩
૭
શુન્ય
૩
૧૪
૩૦
અઠવાડીયા
સીડ ટ્રીટમેન્ટ
સીડ ટ્રીટમેન્ટ
ફૂલ અવસ્થાએ છં ટકાવ સલામત
૭
૭
પ
૭
પ
૩
૩
૮
ર૧

 કોઇપણ સંજોગોમાં શાકભાજી પાકોમાં “મોનોક્રોટાેફોસ”  પરભક્ષી અને પરજીવી જીવાતને નુકશાન ન કરે તેવા
નો ઉપયોગ કરવો નહીં.
કૃ ષિ રસાયણોનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
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 વનસ્પતિજન્ય  જતં ુનાશકો જેવા કે લીંબોળી અને
લીંબોળીના તેલની બનાવટો, કણજીનું તેલ, સીતાફળના
બીનો ભૂકો, ફુદીનાના પાનનો પાઉડર વગેરેનો ઉપયોગ
કરવો.
 જતં ુનાશકોના છં ટકાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો
સમયગાળાનો ચુસ્તપણે અમલ કરવો. આ સમયગાળો
જુ દા જુ દા જતં ુનાશકો અને પાક તેમજ એક જ
જતં ુનાશક અને જુ દા જુ દા પાક વચ્ચે અલગ હોય છે .
દા.ત. એન્ડોસલ્ફાન રીંગણ પર ૧ દિવસ જ્યારે ટામેટા
માટે આ સમયગાળો ૮ દિવસ છે .   
 બજારમાંથી અધિકૃ ત વિક્રે તા પાસેથી જ જતં ુનાશકો
ખરીદવા.
 ફળ અને શાકભાજી પાકવાના સમયે શોષક પ્રકારની
દવાઓનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
 જીવાત નિયંત્રણ માટે સલામત દવાઓ જેવી કે
ડાયફલ્યુબેન્ઝ્યુરોન, સ્પિનોસાડ વગેરેનો   ઉપયોગ
કરવો.
 પ્રતિબંધિત જતં ુનાશકોનો જીવાત નિયંત્રણ માટે
ઉપયોગ કરવો નહીં.
 એક કરતાં વધારે જતં ુનાશકો મિશ્ર કરતાં પહે લાં સચોટ
માહિતી મેળવવી.
 જતં ુનાશકોના ખાલી થયેલ ડબ્બા/પ્લાસ્ટિક બોટલનો
નાશ કરવો અને કોઇપણ સંજોગોમાં તેને પુન: વપરાશમાં
લેવા નહીં.
 ઘરમાં છં ટકાવ સમયે જરૂરી કાળજી રાખવી.
 સંગ્રહે લા અનાજની જીવાતનું સમજ પૂર્વક નિયંત્રણ
કરવું.
 મિથાઇલ પેરાથિઓન મધમાખીને નુકશાન કરતી
હોવાથી ફૂલ અવસ્થાએ ઉપયોગ કરવો નહી.
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ભારતમાં પ્રતિબંધિત જંતુનાશકોની યાદી
(ઉત્પાદન,આયાત અને ઉપયોગ માટે )
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮

આલ્ડીકાર્બ
આલ્ડ્રીન
બેન્ઝીન હે ક્ઝાક્લોરાઇડ
કે લ્શિયમ સાયનાઇડ
ક્લોરોબેન્ઝીલેટ
હે પ્ટાક્લોર
લિન્ડેન
મેલિક હાઇડ્રે ઝાઇડ
મેનાઝોન
મેટોકઝ્યુરોન
ક્લોરડે ન
ક્લોરફે નવીનફોસ
કોપર એસીટોઆર્સીનાઇટ
ડાય બ્રોમો ક્લોરો પ્રોપેન
ડાયલ્ડ્રીન
એન્ડ્રીન
ઇથાઇલ મરક્યુરી ક્લોરાઇડ
ઇથાઇલ પેરાથીઓન
ઇથિલિન ડાયબ્રોમાઇડ
નાઇટ્રોફે ન
પેરાક્વોટ ડાયમિથાઇલ સલ્ફેટ
પેન્ટાક્લોરો નાઇટ્રો બેન્ઝીન
પેન્ટાક્લોરોફિનોલ
ફિનાઇલ મરક્યુરી એસીફે ટ
સોડિયમ મિથેન આર્સોનેટ
ટી સી એ (ટ્રાયક્લોરો એસેટિક એસિડ)
ટે ટ્રાડિફોન
ટોક્ષાફે ન

ભારતમાં નિયંત્રણ વપરાશ હે ઠળના જંતુનાશકોની યાદી
ક્રમ

જંતુનાશક

વિગત

(૧) એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ

સરકારશ્રીએ નિમેલ નિષ્ણાતની સીધી દેખરે ખ હે ઠળ ધૂમીકરણ માટે
વાપરવામાં આવે છે .

(૨) કે પ્ટાફોલ

ફ્ક્ત બીજની માવજત માટે વપરાશમાં ચાલુ છે .

(૩) સાયપરમેથ્રીન

ફક્ત જીવાત નિયંત્રણ અધિકારી ધ્વારા સાયપરમેથ્રીન ૩ % ધુમીકરણ માટે
વાપરવામાં આવે છે .

(૪) ડે ઝોમેટ

ફ્ક્ત બીજની માવજત માટે વપરાશમાં ચાલુ છે .

(૫) ડાયાઝીનોન

ખેતીમાં ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ (ફ્ક્ત સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાંવપરાય છે )

(૬) ડીડીટી

ખેતીપાકોમાં જીવાત નિયંત્રણ માટે  પ્રતિબંધ છે  પરંતુ માનવ સ્વાસ્થ્ય 
ક્રાર્યક્રમમાં તેમજ મુખ્ય આકસ્મિક રોગચાળાના ઉપદ્રવ સમયે વાપરવામાં
આવે છે .

(૭) ફે નીટ્રોથીઓન

ખેતીમાં ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ (ફ્ક્ત સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાંવપરાય છે )

(૮) ફે ન્થીઓન

ખેતીમાં ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ (ફ્ક્ત સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાંવપરાય છે )

(૯) મીથોક્સી ઇથાઇલ મરક્યુરી
ક્લોરાઇડ (MEMC)

ભારતમાં વપરાશ માટે  પ્રતિબંધ છે . પરંતુ નિકાસ માટે ઉત્પાદન કરી શકાય
છે .

(૧૦) મિથાઇલ બ્રોમાઇડ

સરકારશ્રીએ નિમેલ નિષ્ણાતની સીધી દેખરે ખ હે ઠળ ધુમીકરણ માટે
વાપરવામાં આવે છે .

(૧૧) મિથાઇલ પેરાથીયોન

મધમાખીને નુકશાનકારક હોવાથી ફૂલ અવસ્થાએ ઉપયોગ કરવો નહીં.

(૧૨) મોનોક્રોટોફોસ

શાકભાજીના પાકોમાં વપરાશ માટે  પ્રતિબંધ છે .

(૧૩) સોડિયમ સાયનાઇડ

ફક્ત કપાસની ગાંસડીઓમાં ધૂમિકરણ માટે વપરાય છે .

þkf¼kS ÄkuðkÚke yðþu»kku ½xkzku
ðÃkhkþ{kt ÷uíkk Ãknu÷k Ëhuf þkf¼kS y[qf
Ãkýu ÃkkýeÚke ÄkuÞk ÃkAe s WÃkÞkuøk{kt ÷uðk òuEyu. yr¾÷
y¼khíkeÞ Mktfr÷ík ÃkuMxeMkkEz huMkezÞw ÞkusLkk, ykýtË ¾kíku
yk ytøku ÚkÞu÷k MktþkuÄLkLkk Ãkrhýk{ku Lke[u fkuXk{kt sýkðu÷
Au suLkkÚke Vr÷ík ÚkkÞ Au fu þkf¼kSLku Võík ÄkuðkÚke Ãký
íku{kt hnuíkk stíkwLkkþf yðþu»kkuLkku ½xkzku ÚkkÞ Au. òu fu
Äkuðk+çkkVðkLke {ksík{kt stíkwLkkþf yðþu»kkuLkku MkkiÚke ðÄw
½xkzku ÚkkÞ Au.

þkf¼kS
ÄkuðkÚke
xk{uxk
hªøký
fuÃMkef{
¼ªzk
V÷kðh

h9
19
h6
31
4Ãk

f÷kuhÃkkÞheVkuMk
çkkVðkÚke
Äkuðk+çkkVðkÚke
1Ãk
h6
30
30
h8
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36
41
48
46
Ãkh
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rx~ÞqfÕ[h (Ã÷kLx çkkÞkuxufLkku÷kuS) «kusufx

• zkì. yuLk.ðe. MkkuLke • zku. yu[.Mke. Ãkxu÷ • zku. su. çke. Ãkxu÷
5|SFXG lJEFU4 lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSGL SR[ZL4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&!)Z!
Mkk{kLÞ heíku çkkøkkÞíke ÃkkfkuLkwt ðÄoLk òíkeÞ
{u¤ðe þfkÞ Au.
(çke îkhk) yLku yòíkeÞ heíku fhðk{kt ykðu Au. (4) rx~ÞqfÕ[h ÃkØrík ðzu «Þkuøkþk¤kLkk rLkÞtrºkík
íkuLkk ðÄoLkLkk ¼køkku{kt Úkz, ÃkkLk fu {q¤Lkku Mk{kðuþ
ðkíkkðhý{kt Akuz WíÃkÒk fhe þfkíkk nkuðkÚke
ÚkkÞ Au. çke Úke ð]rØ fhðe yu Mknu÷ku WÃkkÞ Au. Ãkhtíkw
fkuEÃký ÃkkfLkk Akuz ð»ko{kt fkuEÃký Mk{Þ
íkuLkk fux÷kf økuhVkÞËk Au su{fu Lkçk¤k Akuz {¤ðk
ËhBÞkLk WíÃkÒk fhe þfkÞ Au.
WíÃkkËLk ykuAwt {¤ðwt, økwýð¥kk{kt ½xkzku Úkðku ðøkuhu.
ykðk økuh÷k¼ku Ëqh fhðk {kxu ði¿kkrLkfkuyu MktþkuÄLkku (5) yk ÃkØrík íkiÞkh fhu÷ AkuzLke ðkðýe fhðkÚke
Akuz Ãkh çkuMkíkkt V¤ku htøk, fË yLku økwýð¥kk{kt
fhe yuf Lkðe rx~ÞqfÕ[h (Ãkuþe MktðÄoLk) ÃkØrík
yufMkh¾kt {¤u Au Ãkrhýk{u íkuLke çkòh rft{ík
rðfMkkðe Au.
Ãký ðÄw {¤u Au.
rx~ÞqfÕ[h :
(6) fkuEÃký ÃkMktËøkeLke òíkLkk sLkerLkf çktÄkhýLke
Sðtík ðLkMÃkríkLkk AkuzLkk fkuEÃký ¼køk{ktÚke
ò¤ðý fhðk {kxu yk ÃkØrík ¾kMk WÃkÞkuøke
yuf fku»k fu Ãkuþe ÷E yLkwfq¤ ðkíkkðhý{kt íkuLkk suðwt
Au.
s sLkeLk çktÄkhý yLku økwýÄ{kou Ähkðíkku çkeòu Akuz
(7) yk ÃkØríkLkk WÃkÞkuøk ðzu ¾kMk fheLku
rðfMkkððkLke ÃkØríkLku rx~ÞqfÕ[h fnu Au.
ðkLkMÃkríkf heíku ðwrØ fhðk{kt ykðíkk ÃkkfkuLke
rx~ÞqfÕ[hLke yøkíÞíkk :
òíkku rð»kkýwÚke Lkü ÚkðkLke þõÞíkkyku{ktÚke
(1) rx~ÞqfÕ[h ÃkØrík îkhk ÃkMktËøkeLke òíkLkk {kík]
çk[kðe þfkÞ Au íku{s hkuøkkuLkku Vu÷kðku Ãký
AkuzLkk suðk s økwýÄ{kou Ähkðíkk yMktÏÞ Akuz
yxfkðe þfkÞ Au.
xqtfk Mk{Þ{kt íku{s ykuAe søÞk{kt WíÃkÒk fhe rx~ÞqfÕ[hLke sYrhÞkík :
þfkÞ Au.
rx~Þqf÷[h ÃkØrík ðzu xqtfkøkk¤{kt Ÿ[e
(2) ¾kMk ÷kûkrýfíkk Ähkðíke Lkðe òíkwLkt ÍzÃke økwýð¥kk Ähkðíkk hkuøk{wõík yLku ðÄw WíÃkkËLk ykÃku
ð]rØfhý fhe xqtfkøkk¤k{kt ðuÃkkhe Äkuhýu íkuðk yMktÏÞ Akuz ÃkuËk fhe þfkÞ Au. Mkwþku¼Lk {kxuLkk
ðkðuíkh nuX¤ ÷kðe þfkÞ Au.
Akuz, þkf¼kS yLku V¤Ãkkfku fu suLke rft{ík Ÿ[e Au.
(3) yk ÃkØríkÚke MktÃkqýo hkuøk{wõík Akuz {u¤ðe þfkÞ íkuðk AkuzLkwt ðuÃkkhe Äkuhýu rx~ÞqfÕ[h ÃkØrík ðzu ðÄoLk
Au suÚke AkuzLkk WíÃkkËLk{kt LkkutÄÃkkºk VkÞËku fhe þfkÞ Au. yk ÃkØrík 100 Úke Ãký ðÄw òríkLkk
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Akuz{kt yMkhfkhf {k÷q{ Ãkze Au. yuf ytËks {wsçk
ðkŠ»kf 70 fhkuz rx~ÞqfÕ[h AkuzLke {ktøk Mkk{u Võík
hÃk fhkuz rx~ÞqfÕ[h AkuzLkwt WíÃkkËLk fhðk{kt ykðu
Au.

hk¾ðk{kt ykðu Au. yk Mk{Þu Ãkku»kf {kæÞ{{ktÚke
sYhe ík¥ðku þku»ke fku»k fu Ãkuþe ð]rØ Ãkk{e ½ýk
LkkLkk LkkLkk ytfwhku ÃkuËk ÚkkÞ Au. yk ytfwhkuLku ÃkAe
stíkw{wõík ðkíkkðhý{kt y÷øk fhe {q¤Lkk rðfkMk {kxu
yk ÃkØrík ðzu xqtfk Mk{Þ{kt ðÄw Akuz ÃkuËk fhe hk¾ðk{kt ykðu Au. yk heíku LkkLkk Ãkhtíkw Ãkqýo rðfrMkík
þfkíkk nkuE Äehu Äehu çkòh{kt Ãký rx~ÞqfÕ[h AkuzLkku Akuz «Þkuøkþk¤k{kt íkiÞkh ÚkkÞ Au.
ðÃkhkþ ðÄþu. çkkøkkÞíke rðfkMk{kt {wÏÞ yðhkuÄf h nkExuf økúeLknkWMk :
çkkçkík Mkkhe økwýð¥kk Ähkðíkk AkuzLke yÃkqhíke «kÃÞíkk
WÃkhkuõík heíku íkiÞkh ÚkÞu÷k MkwrðfrMkík
Au. yk {kxu ÔÞkÃkkhe Äkuhýu rx~ÞqfÕ[h ÷uçkkuhuxheyku íktíkw{q¤ Ähkðíkk íktËwhMík AkuzLku økúeLknkWMk{kt
MÚkkÃkðe sYhe Au fu suÚke Ãkqhíkk «{ký{kt Ã÷k®Lxøk Vuhððk{kt ykðu Au. íkuykuLkk Ã÷kÂMxfLkk LkkLkk fqzk{kt
{xerhÞÕMk {¤e hnu.
1:1:1Lkk «{ký{kt {kxe, huíke yLku fkufkuÃkex r{©ý

fhe hkuÃkðk{kt ykðu Au. økúeLknkWMk{kt ¼usLkwt «{ký,
rx~ÞqfÕ[h îkhk AukzLkku rðfkMk [kh íkçk¬u økh{e yLku rÃkÞíkLkwt rLkÞtºký fhe Mk¾íkkELkk «r¢Þk
{kxu Úkkuzku Mk{Þ økúeLknkWMk{kt hk¾ðk{kt ykðu Au.
ÚkkÞ Au.
ßÞkt íktËwhMík AkuzLku ð]rØ {kxu sYhe ðkíkkðhý {¤e
1 ÷uçkkuhuxhe :
hnuíkk çknw ÍzÃkÚke ð]rØ ÚkkÞ Au yLku Akuz y{wf nË
rx~ÞqfÕ[hÚke Akuz rðfMkkððkLkk fk{Lkku MkwÄe Mk¾ík çkLku Au.
«kht¼ ÷uçkkuhuxhe ÚkkÞ Au su{kt Mkki «Úk{ ðLkMÃkríkLke 3 MkufLzhe økúeLknkWMk :
ð]rØ {kxu sYhe hkMkkÞrýf ík¥ðku, ð]rØðÄof ÿÔÞku,
nkExuf økúeLknkWMk{kt MkwrðfrMkík yLku y{wf
rðxkr{LMk ðøkuhu W{uhe stíkwhrník fk[Lke çkhýe
fu xuMxxÞqçk{kt Ãkku»kf {kæÞ{ íkiÞkh fhðk{kt ykðu nË MkwÄe Mk¾ík ÚkÞu÷k AkuzLku ðÄw Mk¾íkkELke «r¢Þk
Au. yk {kæÞ{ su÷e suðk MðYÃk{kt nkuÞ Au suLku {kxu Ã÷kÂMxfLke fkuÚk¤e{kt hkuÃkýe fhe MkufLzhe
rLkSoðefhý «r¢Þk îkhk stíkwhrník fhðk{kt ykðu Au. økúeLknkWMk{kt ÷E sðk{kt ykðu Au. yne {kºk
MkqÞoLkk MkeÄk rfhýku Mkk{u hûký ykÃkkð{kt ykðu Au.
nðu ðLkMÃkríkLkk íkkò s ytfwhý fu ð]rØ ynª nkExuf økúeLknkWMkLke Mkh¾k{ýeyu ¼us yLku
Ãkk{u÷ ¼køk{ktÚke fkuE yuf fku»k fu Ãkuþe fk¤SÃkqðof økh{eLkwt rLkÞtºký ykuAwt nkuE Akuz ðÄw Mk¾ík çkLku Au
swËe Ãkkze stíkwhrník fhðk{kt ykðu Au. yk stíkwhrník yLku ¾wÕ÷k ¾uíkhLke ÃkrhÂMÚkrík{kt rðfkMk {kxu yLkwfq]¤
fku»k fu ÃkuþeLku stíkw{wfík ðkíkkðhý (ELkkufÞw÷uþLk Y{) yLku Mkûk{ çkLku Au. yk heíku rx~ÞqfÕ[h ÃkØrík ðzu
{kt stíkwhrník MkkÄLkkuLke {ËËÚke WÃkhkuõík íkiÞkh fhu÷ ð]rØ Ãkk{u÷, íktËwhMík yLku MktÃkqýo heíku Mk¾ík ÚkE
Ãkku»kf {kæÞ{ðk¤e fk[Lke çkhýe fu xâqçk{kt {qfðk{kt økÞu÷k AkuzLkwt ¾uzqíkkuLku ðu[ký fhðk{kt ykðu Au.
ykðu Au. íÞkhçkkË íkuLku rLkÞtrºkík W»ýíkk{k{Lk,
¼us yLku «fkþðk¤k stíkw{wõík ykuhzk (økúkuÚkY{){kt
rx~ÞqfÕ[h Akuz rðfMkkððkLke ÃkØrík :
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rx~ÞqfÕ[h MktþkuÄLk :

4 ¾uíkh :

¼khík{kt Lke[u Ëþkoðu÷ hk»xÙeÞ fûkkLkk
WÃkhkuõík heíku íkiÞkh ÚkÞu÷k rx~ÞqfÕ[h Akuz
¾uzqíkku fwËhíke ðkíkkðhý{kt yux÷u fu ¾uíkh{kt hkuÃku Au rðrðÄ MktMÚkkyku rx~ÞqfÕ[h ytøku rðrðÄ Ãkkfku{kt
sÞkt íku ðÄw rðfkMk Ãkk{e {q¤ {kík]Akuz fu Ãkuþe suðk MktþkuÄLkku fhu Au íku íkÚkk ¼khík{kt rx~ÞqfÕ[h Akuz
s økwýÄ{kou yLku ÷kûkrýfíkkyku Ähkðíkk Ãkwg Akuz{kt íkiÞkh fhíke MktMÚkkykuLke {krníke fkuXk{kt Ëþkoðu÷ Au :
Ãkrhý{u Au.
rx~ÞqfÕ[h MktþkuÄLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷ hkr»xÙÞ fûkkLke MktMÚkkyku
MktMÚkkLkwt Lkk{

MktþkuÄLkLkk Ãkkfku

¼k¼k yýwt MktþkuÄLk MktMÚkk, {wtçkE

ykuE÷ Ãkk{, [tËLk, yki»kÄeÞ Ãkkfku

íkkíkk yuLkSo rhMk[o EÂLMxxâqx, Lkðe rËÕne

hkE, MkhMkð, ðLkÃkkfku

yuLk.çke.Ãke.S.ykh., Lkðe rËÕne

E{khíke ÷kfzw ykÃkíkk ð]ûkku, V¤Ãkkfku,
ftËÃkkfku, {he{Mkk÷k, yki»kÄeÞ yLku
MkwøktrÄík ðLkMÃkríkyku

LkuþLk÷ fur{f÷ ÷uçkkuhuxhe, ÃkwLkk

E÷kÞ[e, n¤Ëh, Ëkz{, ykËw, fuhze,
fÃkkMk, ÃkÃkiÞk, MkVhsLk, Mkkøk, Lke÷røkrh,
ðktMk, Ãke÷wze

çkkuxLke rð¼køk, rËÕne ÞwrLkðŠMkxe, rËÕne

Vq÷AkuzLkk Ãkkfku, ðktMk

E÷kÞ[e MktþkuÄLk fuLÿ, yÃktøk÷k {hfhk, fuhk÷k

E÷kÞ[e

heSÞkuLk÷ rhMk[o fuLÿ, fkuEBçkíkwh

þuhze

çkkÞkuxfuLkku÷kuS MkuLxh, ykE.yu.ykh.ykE, rËÕne

hkE, [ku¾k

Ãkkf MkwÄkhýk rð¼køk, çkt.y.f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË

økw÷kçk, fu¤, þkf¼kSLkk Ãkkfku, çkxkxk
yLku ðLkÃkkfku

çkkuxLke rð¼køk, {.Mk. ÞwrLkðŠMkxe, ðzkuËhk

ðLkÃkkfku, Mkwþku¼Lk Ãkkfku yLku fu¤

çkkuxLke rð¼køk, Lk.{.f]r»k {nkrðãk÷Þ, LkðMkkhe

fu¤, ÃkÃkiÞk, þuhze

çkkuxLke rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ

ftfkuzk
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¼khík{kt rx~ÞqfÕ[h Akuz íkiÞkh fhíke MktMÚkkyku
ftÃkLke /MktMÚkkLkwt Lkk{
çkkÞku rx~ÞqfÕ[h ÷uçkkuhuxhe
niËhkçkkË
nuheMkLk {÷Þk÷{ r÷
çkUø÷kuh
rnLËwMíkkLk ÷eðh r÷. {wtçkE
ELzku y{urhfLk nkErçkúz
MkezMk, çkUø÷kuh
LkkÚk MkezMk «k. r÷.
ykihtøkkçkkË
ÞwrLkfkuLko çkkÞkuxuf «k. r÷.
niÿkçkkË
yu.ðe. Úkku{Mk yuLz fkwt.,
fku[eLk
zeEsu nu[uheÍ, çkUø÷kuh
yufMku÷ ELz, EÂLzÞk r÷.
{wtçkE
E.ykE.ze.Ãkuhe yuLz fkwt.
r÷. {ÿkMk
Ãkku[k yuLz MkLMk, ÃkwLkk
íkkíkk xe r÷r{xuz
økúkMke{ VkuhuMx rhMk[o ELz.
nuhenh
MÃkef r÷. {ÿkMk
çkkøkkÞík rð¼køk,
¾uíkeðkze ¾kíkw çkUø÷kuh

Ãkkf
Ëkz{, fu¤
þkf¼kSLkk Ãkkfku
þuhze, E÷kÞ[e
fu¤, E÷kÞ[e, ÃkÃkiÞk,
Vq÷Akuz íkÚkk Mkwþku¼Lk Ãkkfku
Mkwþku¼Lk Ãkkfku
fu¤, E÷kÞ[e, Mkwþku¼Lk
Ãkkfku
fu¤, E÷kÞ[e, ykuŠfzTMk,
Vq÷Akuz yLku Mkwþku¼Lk Ãkkfku
fu¤, E÷kÞ[e
ykuŠfzTMk
þuhze
Vq÷Akuz
Lke÷røkrh, [k
Lke÷røkrh, ðktMk
fkìVe
fu¤

«kusufx {kxuLke sYrhÞkíkku :

¾kíkhLkk ¾kzk yLku ðknLkkuLkk Ãkk‹føk {kxu
s{eLkLke sYh Ãkzu Au.
2 íkktrºkfíkkLkku †kuík : rx~ÞqfÕ[h ÃkØrík yu yLÞ
ðÄoLk ÃkØríkyku fhíkk rðrþü «fkhLke nkuE
¼khík fu ÃkhËuþLke «ÏÞkík ÷uçkkuhxheLke {ËË
÷E rx~ÞqfÕ[h Akuz ÃkuËk fhðk sYhe Au. òu
Wå[ ÷kÞfkíkðk¤ku yLku yLkw¼ðe MxkV hkufðk{kt
ykðu íkku yLÞ fkuELkk MkkÚk-Mknfkh rðLkk Ãký
ykðk ÞwrLkx Q¼k fhe þfkÞ Au.
3 {kík]Akuz : Ãkuþeyku {u¤ððk {kxu {kík]Akuz yu
yøkíÞLkku †kuík Au íkuÚke Mkkhe òíkLkk økwýkuðk¤k
rx~ÞqfÕ[h Akuz {u¤ððk Mkkhe òíkLkk {kík]Akuz
ÃkMktË fhðk òuEyu. yk {kxuLke íkuLke [fkMkýe
fhðe sYhe Au.
4 ÷uçkkuhuxhe : Mkk{kLÞ heíku rx~ÞqfÕ[h ÷uçkkuhuxhe{kt
{erzÞk «eÃkuhuþLk Y{, {erzÞk Mxkuh Y{,
ELkkuõÞw÷uþLk Y{, økúkuÚk Y{, fÕ[h xÙkLMkVh Y{,
Mxhe÷kEÍuþLk yuheÞk, ðkì®þøk yuheÞk ðøkuhuLkku
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. sYhe W»ýíkk{kLk, ¼us,
«fkþ, nðkLke yðhsðh ðøkuhuLkwt yMkhfkhf
heíku rLkÞtºký fhe þfkÞ íku heíkuLkwt çkktÄfk{ nkuðwt
òuEyu. ÷uçkkuhuxhe{ktLke nðk hsfýkuÚke {wõík
nkuðe òuEyu.

5 fÕ[h {erzÞk : AkuzLke ÃkuþeykuLkwt {kæÞ{{kt ðÄoLk
fhðk{kt ykðu Au. AkuzLkk rðfkMk {kxu sYhe {wÏÞ
yLku Mkwû{ík¥ðkuÞwõík ûkkhku, rðxkr{Lkku, þfohk
(Mkw¢kuÍ) yLku ð]rØ rLkÞtºkfku ðøkuhu{ktÚke ÞkuøÞ
1 s{eLk : ÷uçkkuhuxhe, {kík]Akuz {kxuLkwt ÞwrLkx,
Mkktÿíkkðk¤w {kæÞ{ çkLkkððk{kt ykðu Au. yk
økúeLknkWMk, ykurVMk íkËWÃkhktík xÞwçkðu÷,
rx~ÞqfÕ[hLke íkktrºkfíkk ðzu AkuzLkwt ðÄoLk
fhðk {kxu Lke[u Ëþkoðu÷ rðrðÄ MkøkðzíkkykuLke sYh
Ãkzu Au.
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{kæÞ{Lku ½è çkLkkððk yøkhLkku WÃkkÞuøk ÚkkÞ Au. ykfeoxufxLkk ytËks {wsçk çkktÄfk{ ¾[o{kt íku{s
6 MkkÄLkku : rx~ÞqfÕ[hÚke ðÄoLk fhðk {kxu Mkkhe MkkÄLkku yLku VŠLk[hLke rft{ík{kt VuhVkh ÚkðkLke
òíkLkk ÷uçkkuhuxhe MkkÄLkkuLke sYh Ãkzu Au su{kt þõÞíkk Au.
ykuxkuf÷uð, yuLkk÷erxf÷ xkuÃk ÃkkLk çku÷uLMk, ytËkSík ykðf :
Ãkeyu[ {exh, ÷kr{Lkkh yuhV÷ku furçkLkux,
fw÷ 1h.Ãk0 ÷k¾ rx~ÞqfÕ[h Akuz Ãkife
rzMxe÷uþLk Mkux, {kE¢kuMfkuÃk, çkkux÷ ðkì®þøk 80 xfk ÷u¾u 10 ÷k¾ Akuz rLkfkMk {kxu Mkkhe
ÞwrLkx, {erzÞk fq®føk ÞwrLkx, økúkuÚk Y{ huõMk økwýð¥kkðk¤k {¤e þfu Au.
yuhfLzeþLkh ðøkuhu MkkÄLkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
fkuXku-1
7 økúeLknkWMk : {kík]AkuzLke ò¤ðýe fhðk yLku
rðøkík
` ÷k¾{kt
rx~ÞqfÕ[h AkuzLku Mk¾íkkELke «r¢Þk {kxu
(f) MÚkkÞe ¾[o
økúeLknkWMk sYh Ãkzu Au.
8 E÷ufxÙefrMkxe yLku Mkkhe økwýð¥kk Ähkðíkwt Ãkkýe.

1. økúeLknkWMk íkÚkk íkuLkk MkkÄLkku Mkrník
÷uçkkuhuxhe (Ãk000 [ku. Vqx rðMíkkh)

19.0Ãk

9 fwþ¤ {kLkðþÂõík

h. ÷uçkkuhxheLkk MkkÄLkku

h7.h9

«kusufx {kxu yLkwfq¤ MÚk¤ :

3. VŠLk[h, rVû[Mko yLku ykurVMkLkk
MkkÄLkku

6.h6

4. Ãkkýe ÃkqhðXk ÃkØrík

0.63

Ãk. íkk÷e{

1.00

6 Mk÷knfk/òýfkheLke Ve

h.00

rLkfkMkLkk nuíkwÚke rx~ÞqfÕ[h «kusufx MÚkkÃkðk
{kxu yuhÃkkuxo LkSfLkwt MÚk¤ ÃkMktË fhðwt òuEyu. yk
MÚk¤ hMíkk MkkÚku òuzkÞu÷wt nkuðwt òuEyu. íku{s rLkÞík
{kºkk{kt Ãkkýe yLku ðes¤eLkku ÃkqhðXku {¤u íkuðe ¾kºke
nkuðe sYhe Au.
«kusufx ¾[o :
ytËkSík ¾[o : yºku fkuXk-1 yLku h {kt
1h.Ãk ÷k¾ Akuz WíÃkÒk fhðk {kxuLkk ¾[oLke ytËkSík
økýíkhe Ëþkoðu÷ Au.
yºku «Úk{ ð»koLkku [k÷w ¾[o økýíkkt fw÷
¾[o ` 73.3Ãk ÷k¾ ÚkkÞ Au. yk ytËkSík ¾[o{kt
s{eLkLke ®f{ík økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au.
WÃkhkuõík ¾[o{kt su íku rðMíkkh «{kýu íku{s
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fw÷

Ãk6.h3

(¾) ðÃkhkþe ¾[o
fw÷....(f+¾)

3.77
60.00

(øk) [k÷w ¾[o (fkuXk 2 {wsçk)
«Úk{ ð»ko

13.3Ãk

çkesw ð»ko

hÃk.ÃkÃk

ºkesw ð»ko

h7.08

(½) {qzehkufký ¾[o
(` 60 ÷k¾ + ` 13.3Ãk ÷k¾)

73.3Ãk

çkòh :

fkuXku-h
rðøkík
1
ðuíkLk yLku {sqhe
÷uçkkuhuxheLke. ðÃkhkþe
[esðMíkwyku
økúeLknkWMk Yxªøk {erzÞk
{kík]Akuz
Ãkkðh yLku çk¤íký
Ãkufu®søk yLku yuhuVux
ðneðxe ¾[o
çkòh rðfkMk
{hk{ík, ò¤ðýe yLku
rð{ku
ø÷kMkðuh yLku çkkux÷
ðÃkhkþe ¾[o
fw÷

ð»ko
h

Ãk.67
0.hÃk

3
ð»ko yLku
ÃkAe
11.34 11.34
0.Ãk0 0.Ãk0

0.1Ãk
0.10
1.Ãk0
1.07
h.00
1.06

0.30
0.10
3.90
1.h7
1.40
h.00
3.1h

0.0Ãk 0.1h
1.00 1.00
13.3Ãk hÃk.ÃkÃk

0.30
0.10
Ãk.00
h.0Ãk
1.40
0.Ãk0
4.77
0.1h
1.00
h7.08

5hËuþ {kuf÷ðk {kxuLkku ðnLk íkÚkk Ë÷k÷e
ðøkuhu ¾[o çkkË fhíkkt yuf Akuz ËeX Mkhuhkþ [kuÏ¾e
rft{ík ` Ãk/- WÃksu Au. yk «kusufx {kxu ÷uçkkuhuxheLke
MÚkkÃkLkk íkÚkk yLÞ Mkøkðzíkk Q¼e fhðk yLku rLkÞík
Äkuhýku «{kýu rx~ÞqfÕ[h Akuz WAuhðk {kxu yuf ð»ko
sux÷ku Mk{Þ ÷køku Au. íkuÚke «Úk{ yLku çkeò ð»ko
ËhBÞkLk h0,000 rx~ÞqfÕ[h AkuzLke rðLkk{qÕÞu
ðnU[ýe fhðk{kt ykðu Au. íkuÚke «Úk{ ð»kuo fkuE ykðf
{¤íke LkÚke yLku yºku tºký ð»koLke ykðf Ëþkoðe Au.
ð»ko
1
h
3

fw÷ WíÃkkËLk
ðu[ký
fw÷ ykðf
(rx~ÞqfÕ[h
(MktÏÞk)
(Yk. ÷k¾{kt)
AkuzLke MktÏÞk)
10,000
10,00,000 7,Ãk0,000 37.Ãk0
1h,Ãk0,000 10,00,000 Ãk0.00

ËrhÞkÃkkhLkwt çkòh Mkh fhðk {kxu ½rLkc
«ÞíLkku fhðkLke sYh hnu Au. ßÞkt ßÞkt çkòhLke
þõÞíkk nkuÞ íkuðk rðMíkkhkuLke yðkhLkðkh {w÷kfkík
÷E çkòhLke þõÞíkk íkÃkkMkíkk hnuðwt Ãkzu Au.
LkkýktfeÞ MknkÞ :
WÃkhkuõík «kusufx MÚkkÃkðk Lkkçkkzo MknkÞ
fhu Au. WãkuøkMkknrMkfu fw÷ «kusufx ¾[oLkk hÃk xfk
hf{Lkwt hkufký fhðkLkwt hnu Au. çkkfeLkk Lkkýkt rhÍðo
çkuLf ykuV EÂLzÞkLkk «ðíko{kLk LkeríkrLkÞ{ku yLkwMkkh
hk»xÙeÞf]ík çkuLf ÃkkMkuÚke ÷kuLk YÃku {u¤ðe þfkÞ Au su
«kusufx [k÷w ÚkÞk çkkË çkeò ð»koÚke 4 fu 8 ð»koLkk
økk¤k{kt {qze ÔÞks Mkrník Ãkhík [qfððkLke hnu Au.
rðþu»k {krníke {kxu :
LkuþLk÷ çkutf Vkuh yurøkúf÷[ú yuLz Yh÷
zuð÷Ãk{uLx (Lkkçkkzo), Lkkçkkzo xkðh, BÞwrLkrMkÃk÷
økkzoLk Mkk{u WM{kLkÃkwhk, y{ËkðkË-380 013Lkku
MktÃkof fhðku.
rx~ÞqfÕ[h ytøkuLke {krníke {kxu ÃkuþeMktðÄoLk
«Þkuøkþk¤k, ykýtË f]r»k ÞwrLkðrMkoxe, ykýtË - 388
110 (VkuLk : 0h69h-h60117)Lkku MktÃkfo MkkÄðku.
fu¤{kt rx~ÞqfÕ[hLke {krníke {kxu rx~ÞqfÕ[h
ÞwrLkx f]r»k rðfkMk yLku f]r»k Mkuðk Mktfw÷ S.yuMk.
yuV.Mke. r÷., Ãkku. VŠx÷kEÍhLkøkh rs. ðzkuËhk
rÃkLk : 3917Ãk0 ¾kíku ÃkºkÔÞðnkh fhðku.
(MktË¼o : Ã÷kLx çkkÞkuxufLkku÷kuS-rx~ÞqfÕ[h
«kusufx «kuVkE÷ çkkÞ Lkkçkkzo)
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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CF.8[S G;"ZL 5|F[H[S8

• 0MP V[GPJLP ;F[GL • 0MP V[RP;LP 58[, • 0MP V[RP ALP 58[,
5|SFXG lJEFU4 lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSGL SR[ZL4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&!)Z!
Eç\Œy Eç†ãuŒN ¯ÄŒÆ{Âyªçæ Vº, Eçzu¢Ì
ozª\ EŒzN ËspçzEz Ìç{æt®| ªçbz Næîgçªçæ soç ÄœºçÆ
Ä‡Äç œçªzÂ Zz. NîægçªçæŒç Æçz§ç ªçbzŒç ZçzgŒy ªçæT
utŒŸuoutŒ Ä‡oy ¬® Zz. \zŒç œuºmçªz GˆY ŸNçºŒy
„ãmÄÜçç ‡ºçÄoç uÄuÄ‡ Zçzg osç ozŒç ªbyuº®ÁÌŒç
G÷œçtŒ ªçbz Òç$bzN ŒÌ|ºyEçz ËsçœÄçŒy \¿º Zz
\zsy Ìçøt|®YçÒNçzŒy \¿uº®ço ›äºy œçgy ÆNç®.
¢ïÂçz EŒz ozŒy ŸçzgNbÌ :
¢ïÂçz EŒz ozŒy ŸçzgNbÌŒy Ä{uêçN Ã®çœçº ÄçuÊ|N
15 bNçŒç tºz Ä‡oçz ¬® Zz.§çºo ÌºNçºz ¢ïÂ GùçzTŒç
uÄNçÌ ªçbz NzbÂçN Ìç‹ãNîp uÄËoçºçz ŒNNy N®ç| Zz. :
uÄËoçº
¢ïÂ
Ò{üç¤çtŒy EçÌœçÌ „ãÂç¤
¤õ„Âçzº
uOÌz‹syªª, NçzŒz|ÆŒ, „ãÂç¤
TæTbçzN
Ìy©¤ygy®ª
$©¢çÂ EŒz
EçzuN|g^
›äÄ|Œç ºç\®çz
¢ïÂçzŒç Eçæoººç²~y® Ã®çœçºªçæ Ÿsª tÆ ¢ïÂçzªçæ
„ãÂç¤, uOÌz‹syªª, NçŒz|ÆŒ, b«ãuÂœ, ÿy^ç®ç, \¤z|ºç
ÂyÂy, Ìç®©¤ygy®ª, ¯›Ìçzu¢Âç, EŒz Eç$ºyÌŒçz
ÌªçÄzÆ sç® Zz oz \ ºyoz ¢çzÂy®z\Œç Ÿsª tÆ ›Âç‹bªçæ
¢ç$NÌ, g~Ì
z yŒç, ¤yTçzuŒ®ç, Ì{o›ãuÂ®ç, «ãNNç E^çÂy®ç,
œçz$ŒÌzby®ç, NçÂæYçz, gç¢zŒ¤zNy®ç EŒz Ìç®NÂçªzŒŒçz
ÌªçÄzÆ sç® Zz.EçzuN|g^ªçæ Ìç®©¤ygy®ª, Ã·‹tç,
NçbzÂy®ç, ¢çÂzŒçz›ÌyÌ, Eçz‹Ìygy®ª EŒz gz‹g~çzu¤®ª
ET÷®Œç Zz. §çºoªçæ ¢ïÂçz EŒz ozŒy ŸçzgNbÌŒç Äzœçº
EæTzŒy uÄNçÌŒy NzbÂyN ¤ç¤oçz Eàçz tÆç|Äy Zz.
(1) Nb¢ÂçÄÌ| : Nb¢ÂçÄÌ|‹ãæ G÷œçtŒ Nºoç ªçzbç
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§çTŒç (90 bNç EzNªçzªçæ) „ãÂç¤‹ãæ G÷œçtŒ sç® Zz
\zŒçz Nb¢ÂçÄºŒç Äzœçºªçæ ©ãƒ® ¢çpçz Zz. uÄNçÌÆyÂ
tzÆçzŒçz ¢ïÂçzŒç EçæoººçÉb~y® Äzœçºªçæ 20 bNç ¢çpçz Zz.
(2) ËäNç ¢ïÂçz osç Zçzg : Eçœmç tzÆªçæsy
¢ÂçzºyNÁYº ŸçzgNbÌŒy uŒNçÌªçæ ËäNç ¢ïÂçz EŒz ZçzgŒçz
60 bNç uÒËÌçz Zz. \z ªçbzŒçz ªçÂ Nìtºoy \æTÂçz EŒz
œÒçgy uÄËoçºçzªçæsy ªzpÄy , ŸçzÌzuÌæT Nºy, NçYçªçÂ
oºyNz uŒNçÌ NºÄçªçæ EçÄz Zz.
(3) ¢ïÂçzŒç ¤y\ : Eçœmçz tzÆ Eç¤çzÒÄçŒy
Ìç‹ãNîp œuºuËsuo ‡ºçÄoçz ÒçzF ¤ÒçºŒy ¢ïÂçzŒçz ¤y\
G÷œçtŒ Nºoy ªçzby NæœŒyEçzŒz ÌËoç §çÄz Ìçºy
„ãmÄÜççÄçpç ¤y\ œztç NºÄçªçæ ºÌ Zz. Eçª ¢ïÂçzŒç
¤y\Œçz œm Äzœçº Nºy ÆNç®.
(4) ËãÆçz§Œ ªçbzŒç Zçzg : Æçz§çŒç ZçzgÄçEçzŒçz
ª†®›äÄ|Œç tzÆçzªçæ Æ¿EçoŒç ÄÊçz|ªçæ uŒNçÌ soy
Òoy. Eç qzàçzŒçz uÄNçÌ Vmçz ‡yªçz Zz. ozŒy ¬oçz œm
ª®ç|uto Zz.
›Âç‹b ªbyuº®ÁÌ‹ãæ Ä‡|Œ :
ÒÄz Eçœmç tzÆªçæ œm œçNŒy ¬oçzŒy Ëã‡çºmç
osç ^gœy Ä‡|Œ ªçbz ¤ç®çzbzNŒçzÂç}¯Œçz Gœ®çzT
sç® Zz. §çºoªçæ ¢ïÂZçzg, ¢ïÂ^çg, EŒz \æTÂŒç
^çg ªpyŒz 100 sy œm Ä‡çºz ÄŒËœuoEçzªçæ Eç
bzNŒçzÂç}¯Œçz Gœ®çzT sç® Zz. ÒçÂªçæ ÄçuÊ|N NìÂ œçæY
Nºçzgsy œm Ä‡çºz ubÅ«äNÁYº Zçzg uÄuÄ‡ NæœŒyEçz
üçºç Eçœmç tzÆªçæ o{®çº NºÄçªçæ EçÄz Zz. \zŒy Ìçªz
ubÅ«äNÁYº Zçzg‹ãæ Ä{uêçN G÷œçtŒ 3500 Nºçzgsy œm
Ä†ã sç® Zz.Eçœmçz tzÆ uÄuÄ‡ Qzo-ÒÄçªçŒ uÄËoçºçz
‡ºçÄoçz Òçz$ EŒzN œçNçzªçæ Ä‡|Œ NºÄç ªçbz ubÅ«äNÁYº

œ†‡uoŒçz EÄNçÆ Zz. Eç œ†‡uosy uÄuÄ‡ Zçzg‹ãæ
Ä‡|Œ Nºy ¤çTç®oy EŒz ¢ÂçzºyNÁYº ŸçzgNbÌŒy
uŒNçÌ ozŒy ©ãƒ® Eç®çoNoç| tzÆçz «ã.EzEz. \ª|Œy,
Œz‡ºÂz‹gÌ, «ã.Nz. EŒz $bçÂyªçæ Nºy ÆNçÆz.
ŒÌ|ºyªçæ œçzÂyÒçGÌŒçz ¢çpçz :
¤çT¤TyYç ZçzgŒç Ä‡|Œ ªçbz œçzÂyÒçGÌ ¤Òì
Gœ®çzTy \mç®ç Zz. œçzÂyÒçGÌªçæ ¢ïÂ, ¢p, ÆçN§ç¯,
ZçzgÄç Nìtºoy ÄçoçÄºmŒy ªç¢N GZzºy ÆNç® Zz.
EzNÄçº œçzÂyÒçGÌ ¤ŒçÃ®ç œZy ozªçæ œçzoçŒz ¬z$oç
Zçzg ›ãºoy tzQºzQ Òzep o{®çº Nºy ÆNç® Zz EŒz ozŒçz
›ãºz›ãºçz Gœ®çzT s$ ÆNz Zz. œçzÂyÒçGÌªçæ Ÿç›® \„®çŒçz
N®ç Zzçg GZzºÄç ªçbz EŒz NzÄy ºyoz Eç®çz\Œ NºÃãæ
oz ¤ç¤o Vmy ªÒÜÄŒy Zz. ¤ÒçºŒç tzÆªçæsy Eç®ço
NºzÂ Zçzg‹ãæ Ä‡|Œ œm œçzÂyÒçGÌªçæ Nºy ÆNç® Zz \zŒz
EzN^çzubN œçzÂyÒçGÌ Tçg|Œ NÒzÄçªçæ EçÄz Zz.
œçzÂyÒçGÌªçæ Zçzg‹ãæ Ä‡|Œ :
Vmç Œç\îN EŒz E‡|-Ìƒoç$ ‡ºçÄoç Zçzg‹ãæ Ä‡|Œ
œçzÂyÒçGÌªçæ NbNç üçºç Eçƒã ÄÊ| o{®çº Nºy ÆNç®
Zz. ªçbz ŒyYz tÆç|ÄzÂ NzbÂyN ¬oçzŒçz GZzº NºÄçªçæ
EçÄz Zz.
(N) Œç\î N EŒz E‡| Ì ƒo Zçz g : Eç¯| º z ‹ sÌ,
u¤gz‹Ì Eç{ºy®ç, NçÂÌyEçÂçºy®ç,Yz$Œºz‹sÌ
Yz $ ºy,Oçz ‹ Äçz Á ÃãÁãÌ, Ì¤çby®Ì, gy®çËNy®ç
¤ç¤zº| y, gy®çËNy®ç ºyTzËNz‹Ì, EzuœÂçzu¤®ª NçŒª,
$ºyÌyªª ÂyŒy¢çzuÂ®ª, ¢ïˆÌy®ç ªçTzÁÂçuŒNç,
Òz¤z‚Ì Ez‹gzºÌçzŒy, Òz¤z‚Ì ºçNç‹ÌyÌ, Âç¤çbzºç
EçzÁ¤y®ç, Âç¤çbzºç áãºy¯EçNç, ÂçzbÌ ¤zsz|Âçzby, EçzËby®çzbyËœºªª, œzÂçºTçzuŒ®ª ÿTÀç‹Ì,
œz ‹ Ëbz ª çz Œ , ÌçÁÄy®ç Eç\z | ‹ by®ç, ÌçÁÄy®ç
«ãÂy¯ŒçzÌç, Ä¤z|Œç ÄTzºz
(Q) N®çºçªçæ soç Zçzg : E\zºzbª, Ez‹byºÒyŒª
ª\ìÌ, ¤yTçzŒy®ç Ìz©œzº¢Âçzºz‹Ì, NçÁÂyËbz¢Ì
Yç$Œz‹ÌyÌ, gÒçÂy®ç u¢Tçºçz, gçzºçzsyEz‹ÌÌ
¤zÁÂygy¢ÂçzºÌ, T^çŒy®ç Òìu¤Àgç, ÒzÂyOz^ª

¤ÀzNbyEzbª, Eç$œçzªy®ç b~ç®NÂº, Âç$ªçzuŒ®ª
Ìy‹ãEzbª, ŒzªzÌy®ç ËbìªçzÌç, œzÂçºTçzuŒ®ª,
ÌçÂyÄç Ëœz‹gz‹Ì, bzTzbÌ $ºzNbç, Ä¤z|Œç Òç$u¤Àg,
uÄEçzÂç uÄb~çzNyEçŒç ÄTzºz.
TÀyŒÒçGÌ‹ãæ ¤çæ‡Nçª :
TÀyŒÒçGÌŒç ¤çæ‡Nçªªçæ œçºtÆ|N ›ÂçuËbNŒç
EçÄºmÄçpy ºYŒç NºÄçªçæ EçÄz Zz Nz \zŒç üçºç Nìtºoy
Ëä®|ŸNçÆ ozªçæ ºÒzÂy ÄŒËœuoŒz uÄNçÌ ªçbz ªpy ºÒz
Zz. ozŒç üçºç ZçzgŒz ÄºÌçt, †ã©ªÌ, oçz¢çŒçz, ¯ÄçoŒçz
EzNçEzN GœüÄ, Ä†ã œgoçz §z\ ÄTzºz Ìçªz ºqm Eçœy
ÆNç® Zz. TÀyŒÒçGÌªçæŒç œçNŒz ÄºÌçt Ìçªz ºqm
EçœÃãæ \¿ºy Zz ŒuÒ oçz ºçzTŒçz GœüÄ Ä‡ÄçŒy ÆN®oç
ºÒz Zz.ozsy TÀyŒÒçGÌªçæ GÉmoçªçŒ, ŸNçÆ, §z\ EŒz
EæTçºÄç«ãŒç Ÿªçm‹ãæ uŒ®æàçm NºÄçªçæ EçÄz Zz. QzgîoçzŒç
E‹ã§Äçz ©ã\¤ ƒãÁÂç Qzoº Nºoç TÀyŒÒçGÌªçæ tÆ
Tmìæ Ä†ã G÷œçtŒ Â$ ÆNç® Zz.
TÀyŒÒçGÌŒy ÿzª ÄçæÌ, ÂçNgç Nz ËbyÂŒy ¤ŒçÄy
ÆNç® Zz. TÀyŒÒçGÌ Ìçªç‹® ºyoz 6 ªybº œÒçzpç$Äçpç
ÌçæNgç TÀyŒÒçGÌªçæ ÂçNgç Nz ÄçæÌŒy ÿzª \®çºz ÄçæÌŒy
ÿzª \®çºz 12 ªybº œÒçzpç$Äçpç TÀyŒÒçGÌªçæ œç$œŒy
ÿzª Äœºç® Zz. 15 ªybºsy Ä†ã œÒçzpç$ ‡ºçÄoç
TÀyŒÒçGÌªçæ ËbyÂ EŒz Eõ‹TÂçz ÄzÁgëT Nºy Äœºç®
Zz. ¬z 21 ªybºsy Ä†ã œÒçzpç$ ‡ºçÄoç TÀyŒÒçGÌªçæ
Òçz® oçz ËbyÂ EõTÂ NçzÂª Ìçsz Äœºç® Zz.
TÀyŒÒçGÌªçæ Zçœºç œº jçæNÄç ªçbz uÄuÄ‡ ŸNçº‹ãæ
ªbyuº®ÁÌ Äœºç® Zz \zªçæ ¢Âçzº „ÂçÌ, ›ÂçuËbN
u¢Áª, ¢ç®¤º „ÂçÌ, ºz$Œ¢çzËN ›ÂçuËbN (Ez¢Eçºœy),
EzOzuÂN œzŒÂ EŒz œçzÂyNç¤çz|Œzb œzŒÂŒçz ÌªçÄzÆ sç®
Zz. Ez tºzNŒç ¢ç®tç-Tzº¢ç®tç Zz.ozŒç ªçbz soçz QY|
EŒz ozŒy Nç®|qªoçŒz Eç‡çºz ªbyuº®ÁÌŒy œæÌtTy
NºÄy uÒoçÄÒ Zz. EzN ªç‹®oç ©ã\¤ „ÂçÌ (NçY) ªçæsy
soçz ŸNçÆ Ä†ã Ìçºy ºyoz EçÄz Zz ozª\ „ÂçÌ ÄºÌçt
osç œÄŒ Ìçªz bNNº ^yÂz Zz œºæ÷ã Äo|ªçŒ Ìª®ªçæ
›ÂçuËbN u¢ÁªŒy œÌætTy Eç Òz÷ã ªçbz NºÄçªçæ EçÄz Zz.
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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Nçzeçz 1 : §ç{uoN ªçpƒãæ

         uÄTo
(1) ªNçŒ ¤çæ‡Nçª :
\ªyŒŒy o{®çºy
¤çzºNîÄçz/ œæœÌzb
Äçg/ tºÄç¬z
Eç}u¢Ì/TçzgçGŒ
byœç (ug~œ) uœ®o
ƒãÁÂy uœ®o bz‹N
ŒÌ|ºy ªçbz œçzÂyÒçGÌ
(2) E‹® Ësç®y uªÁNo :
Ìç‡Œçz EŒz Eçz¬ºçz
Äy\pyŒy Ã®ÄËsç
(3) Ÿçºæu§N QY|
(4) YçÁã ©ägy
ºçzNçmTçpçz

EzNª

Ÿsª ÄÊ| uûuo® ÄÊ|

EzNº
EzNº
Ìæƒ®ç
EzNº
Ìæƒ®ç
EzNº
uÂbº
EzNº

0.25
1
1
1
0
0.25
10,000
0.25

Ìzb

1
¬z¤Ä|N
¬z¤Ä|N
Eç ÄÊz|

NìÂQY|(`) Ÿuo EzNº/
EzNª/Ìzb
1,88,650
4,000
60,000
7,000
1,50,000
16,500

0
0
0
0
1
0
0
0

7,25,000
25,000
20,000
20,000
10,000

Nçzeçz 2 : ŒçmçæNy® ªçpƒãæ

uÄTo

Ÿsª ÄÊ| ` uüoy® ÄÊ| `

29,163
(N) Òç$bzN ŒÌ|ºy
(Q) ªNçŒ ¤çæ‡Nçª
2,000
\ªyŒŒy o{®çºy
60,000
¤çzºNîÄçz/œæœÌzb
3,500
Äçg/tºÄç¬
Eçzu¢Ì/TçzgçGŒ
4,125
byœçæ (ug~œ) uœ®o
30,000
ƒãÁÂy uœ®o bz‹N
1,81,250
ŒÌ|ºy ªçbz œçzÂyÒçGÌ
E‹® Ësç®y uªÁNo :
25,000
Ìç‡Œçz Eçz¬ºçz
20,000
Äy\pyŒy Ã®ÄËsç
20,000
Ÿçºæu§N QY| :
10,000
YçÁã ©ägyºçzNçm Tçpçz :
20,000
oçæuàçN ¬mNçºy EæTzŒy ¢y :
NìÂ 4,05,038
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÷·oy® ÄÊ| `

©ägyºçzNçm (`)

18,000

29,163

1,50,000

2,000
60,000
3,500
1,50,000
4,125
30,000
1,81,250

30,000
1,98,000

40,000
40,000

25,000
20,000
20,000
10,000
90,000
6,43,038
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Nçzeçz-6 : Òç$bzN ŒÌ|ºy ËsçœÄçŒçz QY| (`)
EzNª uÄËoçº : 10890 Yçz. ¢ïb (1/4 EzNº)
ËãÆçzu§o ZçzgÄç, ¢ïÂZçzg EŒz ›Âç‹b Ÿç}g‚bÌ
ºçzœ GZzº œòuo : ‚®çºç EŒz Nîægçæ
ªç÷·ZçzgŒy Ìæƒ®ç (\ª|›Âç^ª) : 5000
Eæoº (¢íbªçæ) : 2 & 1.5
ªÒÜçª G÷œçtŒ‹ãæ Ÿªçm : 15625 Zçzg
EzN ZçzgŒy ÄzYçm uNæªo : ` 6
Ÿsª ÄÊ| ¤y\ì ÄÊ| NìÂ
uÄTo
63
0
63
\ªyŒŒy o{®çºy
250 250 500
‚®çºçŒy o{®çºy
ªç÷·Zçzg/\ª|›Âç^ª 18750 -- 18750
Nîægç EŒz E‹®
ÄœºçÆy Yy\ÄË÷ãEçz 6250 12580 18750
ºçzœmy EŒz bzNç EçœÄç 125 250 375
Ìzu‹ü® Qçoº/ªçby/ºzoy 1500 2000 3500
1000 1250 2250
ºçÌç®umN Qçoºçz
\æ÷ãŒçÆN tÄçEçz EŒz
250 250 500
ozŒçz ZæbNçÄ
125 250 375
Ã·uò uŒ®æàçNçz
125 200 325
uœ®o
125 150 275
EçæoºQzg
Zçæbmy EŒz NzpÄmy 125 150 375
tzQºzQ EŒz ªçÄ\o 125 150 275
125 150 275
œ}–NT/ÄÒŒ
100 100 200
œçÄº EŒz NuªÆŒ
125 125 250
œºˆäºm
                NìÂ 29163 18000 47163
TÀ y ŒÒçGÌªçæ œçz Â yÄyŒç$Â œçz Â yŒç$Â
NÂçz º ç$g, EŒz œçz Â y$syÂyŒ ŸNçºŒy uÄuÄ‡
›ÂçuËbN u¢Áª Äœºç® Zz. «ãEzÌEzªçæ TÀyŒÒçGÌ
ªçbz ©ãƒ®÷Äz œçzÂy$syÂyŒ ›ÂçuËbN u¢Áª œÌæt
NºÄçªçæ EçÄz Zz. ozŒç EzN œgŒçz Gœ®zçT NºÄçªçæ
EçÄz oçz oz 91 bNç Ëä®|Œç üÅ®ªçŒ ŸNçÆ‹ãæ ÄÒŒ Nºz
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Zz. Ä\Œªçæ ÒÂNy, EçzZç ŸNçÆ‹ãæ ÄÒŒ osç „ÂçÌ
EŒz Ez¢EçºœyŒy ÌºQçªmyªçæ QY| EçzZçz soçz Òçz$
¤zÄgç œgÄçpìæ œçzÂy$syÂyŒ ªçzbçœç®ç œº Äœºç®
Zz. ozŒçz ©ãƒ® TzºÂç§ bîæNy ¯ÄŒª®ç|tç Zz. ¬z Nz
Ìçºy „ãmÄÜççÄçpìæ EÁb~çÄç®çzÂzb ŸNçÆŒçz ŸuoNçº
Nºy ÆNz oz‹ãæ œçzÂy$syÂyŒ àçm ÄÊ| YçÂz Zz. Ëä®|Œç
EÁb~çÄç®çÂzb uNºmçzŒz Ây‡z ›ÂçuËbN ¤ºg s$ ¬®
Zz EŒz ºæTz NçpçÆ œNgz Zz.
TÀyŒÒçGÌ ©ãƒ®÷Äz œçæY ŸNçºŒç ¬zÄç ªpz Zz:
 bŒzÂ bç$œ
 TÀçG‹b-bì-TÀçG‹g bç$œ
 $ÄzŒ ËœçŒ EsÄç Tz¤Â bç$œ
 N«ãEçzŒÌzb bç$œ EŒz
 ºy^ Ez‹g ¢ºçz bç$œ
\z œ{Ny ºy^ Ez‹g ¢ºçz bç$œŒç TÀyŒÒçGÌ
¤ŒçÄÄç ªçbzŒy uÄTo Eàçz tÆç|ÄzÂ Zz :
ÿzª : 40 uª.ªy & 40 uª.ªy & 5 uª .ªy
ªçœŒy Ezª.EzÌ.Ez‹TÂ
ªçœ : 8 ªybº œÒçzpç$ 12 uªªyŒç Ìpy®ç
Ìçsz ÄzÁgëT NºzÂ g¤Â Eç®|Œ ¤çº, 3.9 ªybºŒy
œÒçzpç$ ‡ºçÄoçz uÄ§çT
Zçœ¿ : EÁb~çÄç®çzÂzb ¢yßg NºzÂ 200 ªç$Oçz
¬gç$Äçpy 7 ªybº œÒçzpy EzÂgyœy$ u¢Áª
Äzu‹bÂzÆŒ : Nç®ªy ƒãÁÂçæ ¤çºçæ
Eàçz ºy^ Ez‹g ¢ºçz bç$œŒç TÀyŒÒçGÌŒç
«ãuŒbŒç QY| EŒz EçÄNŒy Tmoºy Nçzeç Œæ. 1 sy7
ªçæ tÆç|ÄzÂ Zz.
LkkutÄ : «kusufx{kt Ëþkoðu÷ ykðf, ¾[o
ðøkuhu rðøkík{kt «ðíko{kLk Mkhfkhe Lkerík, çkUf
ÔÞksLkku Ëh yLku çkòh {wsçk VuhVkhLku ykrÄLk
Au.

U],FAGF O},F[GL lGSF;GF[ 5|F[H[S8

• 0MP V[GPJLP ;F[GL • 0MP V[RP ;LP 58[, • 0MP ALP V[;P 58[,
5|SFXG lJEFU4 lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSGL SR[ZL4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&!)Z!
Eçæoººç²~y® ¤¬ºªçæ Nb¢ÂçÄÌ|Œç Äzœçºªçæ
„ãÂç¤ Ÿsª ËsçŒz Zz. E‹® tzÆçzªçæ „ãÂç¤Œç G÷œçtŒ
QY|ªçæ uŒ®æuàço ÄçoçÄºm ªçbz TÀyŒÒçGÌŒçz Gœ®çzT,
LYç ª\îºy tº, ÒybëT EŒz NìuÂæT ÌyËbª ÄTzºzŒç Ây‡z
Ä‡çºçz sÄç œçªzÂ Zz oz Ìæ¬zTçzªçæ §çºo tzÆŒy Eçus|N
Gtçº ŒyuoŒz Nçºmz TÀyŒÒçGÌŒçz Gœ®çzT Nºy EçzZç QYz|
„ãÂç¤‹ãæ Nb¢ÂçÄÌ| oºyNz G÷œçtŒ Nºy „ãÂç¤Œç ¢ïÂçzŒy
uŒNçÌ üçºç Eçus|N ºyoz Ä†ã ¢ç®tçz ªzpÄy ÆNç® ozª Zz.
uÄÆzÊªçæ uÆ®çpçªçæ «ãºçzœªçæ ÌQo eægy EŒz ¤º¢
œgoçz Òçz® Zz ozsy ÷®çæ oç¬ ¢ïÂŒy Vmy ªçæT ºÒz Zz.
Eçœmç tzÆªçæ uÆ®çpçªçæ ÒÄçªçŒ „ãÂç¤Œç GZzº ªçbz
Vmìæ Ìç¿ Òçz® Zz. oz Ìæ¬zTçzªçæ uŒNçÌ ªçbz „ãÂç¤Œy
QzoyŒy G\py oNçz ºÒzÂy Zz
Qzo-ÒÄçªçŒŒy \¿uº®ço :
„ãÂç¤Œz eægì EŒz ËäNìæ ÒÄçªçŒ Ä†ã E‹ãNîp EçÄz
Zz. oz Tºª EŒz §z\Äçpç ÄçoçÄºmªçæ œm Ì¢p ºyoz
GZzºy ÆNç® Zz.„ãÂç¤Œz Ä†ã Ëä®|ŸNçÆ, §z\ EŒz 15¶
Ìz.sy 28¶ Ìz. GÉmoçªçŒ ‡ºçÄoçz uÄËoçº Ä†ã E‹ãNîp
EçÄz Zz. Ìçºç uŒoçºÄçpy EŒz Ä†ã Ìzu‹ü® o÷Äçz ‡ºçÄoy
\ªyŒ „ãÂç¤ ªçbz Ä†ã E‹ãNîp Zz.N®çºçŒç GœºŒç 30
Ìz.ªy.Œç Ëoºªçæ Ìzu‹ü® o÷Ä Òçz® ozÃãæ „ãÂç¤ œztç Nºoç
Vmç Qzgîoçz œÌæt Nºz Zz. EçÄy \ªyŒŒçz œy.EzY.EçæN
6 sy 6.5 Œy EçÌœçÌ ÒçzÄçz ¬z$Ez.
„ãÂç¤ GZzº ªçbzŒç E‹ãNîp uÄËoçºçz :
Eçœmç tzÆªçæ Eætç\z 6000 ÒzNbº uÄËoçºªçæ
„ãÂç¤‹ãæ ÄçÄzoº sç® Zz \zªçæ ©ãƒ®÷Äz ºç\ËsçŒ,

ªÒçºç²~ , Nmç| b N, GÜçº Ÿtz Æ , utÁÒy, œ.¤æ T çp
EŒz „ã\ºço ºç\®Œç uÄËoçºçzŒçz ÌªçÄzÆ sç® Zz.
„ã\ºçoªçæ „ãÂç¤Œy Ã®çœçºy ‡çzºmz Qzoy EªtçÄçt,
Ägçztºç, Eçmæt, Ëãºo, ŒÄÌçºy, ÄÂÌçg ÄTzºzªçæ
uÄËoçºçzªçæ sç® Zz.Ìç{ºç²~ uÄËoçºªçæ œm „ãÂç¤Œy Qzoy
oº¢ Qzgîoçz‹ãæ EçNNÊ|m Ä‡Äç Âç„«ãæ Zz.
EçzZç QYz| LYy „ãmÄÜççÄçpçæ ¢ïÂçz‹ãæ Ä†ã G÷œçtŒ
Nºy ÄzYçm NºÄçªçæ EçÄz oçz \ Eçœmz Eçæoººç²~y®
Òºy¢ç$ªçæ H§ç ºÒy ÆNyEz.GœºçzNo ¤ç¤oçz †®çŒz Âzoçæ
Ò{üç¤çt, ¤õ„Âçzº, ŒçuÌN, ›ãŒç EŒz ÆÒzºçzŒy Eç\ì¤ç\
ìŒç uÄËoçºçz „ãÂç¤Œç GZzº ªçbz Ä†ã E‹ãNîp Zz.
ŒçŒç ÆÒzºçz, ªçzbçæ ÆÒzºçz ozª\ uÄtzÆy ¤¬ºªçæ
Nb¢ÂçÄÌ|Œy ªçæT Ä‡oçæ tº ÄÊz| „ãÂç¤Œçz uÄËoçº Ä‡Äç
Âç„®çz Zz. „ãÂç¤Œy Qzoy ÒÄz œÒzÂçæŒy ªç¢N ¢No ÆçzQŒy
Qzoy ŒÒë ºÒzoçæ utÄÌz utÄÌz ‡æ‡çtçºy Qzoy ¤Œoy ¬®
Zz \zŒz œuºmçªz tº ÄÊz| ŒçŒç ªçzbç ÆÒzºçzŒy EçÌœçÌ
ozŒçz uÄËoçº Ä‡oçz ¬® Zz.
uŒNçÌÂqy oçæuàçNoç :
tuº®çœçº‹ãæ ¤¬º œæÌt Nºy oz tzÆçzªçæ Nb¢ÂçÄÌ|Œy
uŒNçÌ NºÄç \¿uº®ço ©ã\¤ uŒNçÌÂqy ŒÄyŒ oçæuàçNoç
EœŒçÄÄy œgz Zz \zªçæ ©ãƒ®÷Äz œºtzÆŒç ¤¬ºªçæ ªç¢N
EçÄz ozÄy ¬o, ºçzœçŒy Ä†ã TyYoç, TÀyŒÒçGÌªçæ GZzº,
TzÀg EŒz „ãmÄÜççŒç ‡çzºmçzŒy ¬pÄmy, Ä{rçuŒN ºyoz
œ}uNæT œuººqmçzŒçz ÄœºçÆ EŒz eægN ( NçzÁg YzFŒ) Œçz
ÌªçÄzÆ sç® Zz.
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(1) Òç$u¤Àg by : Eç ¬oŒç ¢ïÂçz ƒä¤ \ ªçzbç NtŒç EŒz
EçNÊ|N ºæTŒç Òçz® Zz.uüºæTy EŒz ZçzgŒy LYç$ Ÿªçmz \ìtçæ
\ìtçæ uÄ§çTçzªçæ ÄÒzæYÄçªçæ EçÄz Zz oz œ{Ny ŒyYz tÆç|ÄzÂ
¬oçz Äzœçºy ‡çzºmz ªÒ÷ÄŒy Zz.
 Äz œ çºy ¬oçz : Ìçz Œ y®ç, uÄÄçÁgy,byŒz N z ,
ªzÂçzgy, gçuÂ|T, Eçz‹Ây ÂÄ.  §çºoy® ¬oçz :
E\ì|Œ,§yª, gç}.¤y.œy.œçÂ, gç}.Òçzªy §ç§ç, \ÄçÒº,
©·mçuÂŒy, ºNoTæ‡ç, ÈyuŒÄçÌ, ËãTæ‡ç, TæTç, ÄÌæo,
E\‹bç.  Eç$.Ez.Eçº.Eç$ ŒÄy utÁÒy Qçozsy
¤Òçº œçgzÂy ¬oçz : ºNoªç (ÂçÂ), Ÿz®Ìy („ãÂç¤y),
Èy®Ìy (uüºæTy)  œºtzÆy ¬oçz : EªzuºNŒ Òzºybz\,
£Á«ã ©ãŒ, uOêç®Œ gç®º, g¤Â gyÂç$b, ¢Ëb| Ÿç$^,
TÀzŒzgç, „Âzug®zbº ÒzuœŒzÌ, \ÒçzŒ Eç}¢ NzŒzgy, ªyYzÂ
uªÂç‹g, ªçz‹bz¬zªç, uªËbº uÂæNŒ, œybº ÿõNŒ¢yÂ,
œçœçªyÂçŒ, œzºzgç$^, Ëãœº Ëbçº, Ìªº ÌŒÌç$Œ,
Ìçzu¢®ç Âçzºz‹Ì, ¢çzNÂçzº.
(2) ¢Âçzºy¤‹gç : Eç ŸNçºŒç „ãÂç¤Œç Zçzg œº
^îªQçªçæ EçÄzÂç ¤‡ç ¢ïÂçz EzNÌçsz QyÂz Zz.
 Äzœçºy ¬oçz : uÿËNçz, ªÌy|gy^, \„ãEçº, uNÌ,
¢Âçzºz‹Ì.  §çºoy® ¬oçz : ¤‹¬ºŒ, Yæüªç, utÁÒy
uŸ‹ÌzÌ, ªçzuÒŒy, ŒyÂçæ¤ºy, Ÿzªç, ¿œçÂy, Ìtç¤Òçº,
Ëä®|uNºm.
 Eç$.Ez.Eçº.Eç$. ŒÄy utÁÒy Qçozsy ¤Òçº
œçgzÂy ¬oçz : ÂÒº (œypçz), ªçŒÌy („ãÂç¤y), Ìtç¤Òçº
(„ãÂç¤y).
(3) ËŸz ºçz^ :
 ¬oçz : $ÄzuÂ®Œ,¬z®.uŒuN|oç.
(4) E‹® ¬oçz :
(N) ÄçªŒ (uªuŒ®zYº) „ãÂç¤ : Eç ¬oŒç Zçzg ¤Òì
eëTmç Òçz® Zz. ozŒç Zçzg œº ŒçŒç ¢ïÂ ^îªQçªçæ ¤zÌz Zz
EŒz ¤‡çæ \ bîæNç Ìª®ªçæ QyÂy ¬® Zz. ozŒç œçætgç œm
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ŒçŒç Òçz® Zz. QçÌ NºyŒz Eç ¬oŒç „ãÂç¤ Nîægçªçæ EŒz
¤çTªçæ uNŒçºy œº Nz ºËoçŒy ¤ç\ìEz GZzºÄçªçæ EçÄz Zz.
 ¬oçz : ¤z¤y TçzÁgËbçº, œyœyÂÄ, ËNçÂºÂzb
\zª, Œo|Ny.
(Q) ÄzuÂ®ç „ãÂç¤ : Eç ¬oŒç „ãÂç¤ ÄzÂçŒy \zª
¤çTªçæ NªçŒ, ªægœ, tºÄç¬ Nz utÄçÂ œº Æçz§ç ªçbz
YjçÄÄç ozª\ Äçg ¤ŒçÄÄç ªçbz Äœºç® Zz.
 ¬oçz : NçzNbzÂ, NzÌyŒçz œÂ|, utÁÒy ÃÒç$b,
ÂzªçN| bz©œçz, ºçz®Â TçzÁg.
uŒNçÌ ªçbzŒy ¬oçzŒç „ãm‡ªçz| :
uŒNçÌ ªçbz „ãÂç¤‹ãæ ÄçÄzoº NºÄç‹ãæ Òçz® ÷®çºz
ŒyYz tÆç|ÄzÂ „ãm‡ªçz| ‡ºçÄoy ¬oçz œÌæt NºÄy ¬z$Ez.
(1) ÆçQç uÄŒçŒy Âçæ¤y, ª\£äo gçpy œº EzN \ ¢ïÂ
¤zÌoìæ Òçz® EŒz gçpy œº EçzZç Nçæbç Òçz® ozÄy
¬o œÌæt NºÄy.
(2) NpyEçz Ìy‡y, Âçæ¤y EŒz EmyÄçpy osç Òzº¢zº
tº©®çŒ ‹ãNÆçŒ Œ sç® ozÄy ª\£äo ÒçzÄy
\çz$Ez.
(3) ¢ïÂŒçz ºæT EçNÊ|N ÒçzÄçz \çz$Ez ozª\ EzN \
¬oŒç ¤‡ç ¢ïÂçzŒçz ºæT EŒz Ntªçæ ©äN®ç œZy
NpyEçz ‡yªz ‡yªz QyÂÄy ¬z$Ez EŒz QyÂzÂç
¢ïÂçz Âçæ¤ç Ìª® oç¬ ºÒzÄç \çz$Ez.
(4) TÀçÒN ªçbz GœºçzNo „ãm‡ªçz|Œy Ìçsz Qzgîo ªçbz
EzNª tye Ä†ã ¢ïÂçz Eçœz ozÄy ¬o ÒçzÄy ¬z$Ez.
œºtzÆªçæ 60 sy 100 Ìz.ªy. Âçæ¤y, YpNoç ¬gç
ÂyÌç œçætgçÄçpy tçægy ÌçszŒy „ãÂç¤Œy NpyEçzŒy ªçæT
ºÒz Zz. 3 sy 3.5 Ìz.ªy. ªçœŒy NpyEçzÄçpy tçægyEçz
Ÿsª TÀzg EŒz 2 sy 2.5 Ìz.ªy. NpyEçzÄçpy tçægyEçz
¤y¬ TzÀg Œy Tmç® Zz.
uŒNçÌ ªçbzŒìæ ¤¬º :
Nb¢ÂçÄÌ|Œç Äzœçºªçæ „ãÂç¤ EuTÀª ËsçŒ ‡ºçÄz

Zz. §çºoªçæsy ºuÆ®ç, EªzuºNç, \ª|Œy, Œz‡ºÂz‹g ËÄyb—
^ºÂz‹g, ¢Àç‹Ì, ÌçGty Eºzu¤®ç, «ã.Nz., œ. EzuÆ®ç ÄTzºz
tzÆçzªçæ Nb¢ÂçÄÌ|Œy uŒNçÌ NºÄçªçæ EçÄz Zz. oz Gœºçæo
ª†›äÄ|, ÒçõTNçõT, uÌæTç›ãº EŒz ¬œçŒ ÄTzºz tzÆçzªçæ œm
Nb¢ÂçÄÌ|Œy uŒNçÌ ªçbzŒy uÄ›ãÂ ÆN®oçEçz ºÒzÂy Zz.
oçæuàçNoçŒy Ÿç›®oç :
„ãÂç¤Œy Qzoy ªçbzŒy Eç oçæuàçNoç Eçœmç tzÆ
ªçbz ÒçÂŒy oçæuàçNoç Nºoçæ ŒÄy Zz. §çºo ÌºNçºŒç
uŒ®æàçm Òzep §çºoy® Nz œºtzÆy ÌÂçÒNçºŒy ªtt Eç
œÀçz\zN—b ËsçœÄç ªçbz \¿ºy Zz.
NçYçz ªçÂ EŒz Ìç‡ŒçzŒy Ÿç›®oç :
¢‚o „ãÂç¤Œç ºçzœç/NÂªçz uÌÄç® ¤‡çz \ NçYçz
ªçÂ EŒz Ìç‡Œçz ËsçuŒN ºyoz §çºoªçæ GœÂ£‡ Zz.
Ÿƒ®ço Òçz® ozÄy Ìçºy ¬oŒy NÂªçzŒy Eç®ço NºÄy
$ˆZŒy® Zz. TÀyŒÒçGÌŒç Zçœºç oºyNz Äœºç÷ãæ ›ÂçuËbN
(Âçz gz‹Ìyby œçzÂysyÂyŒ - EzÂ.gy.œy.$.) $u‹g®Œ
œzb~zçNzuªNÁÌ Nçzœçz|ºzÆŒ uÂuªbzg (Eç$.œy.Ìy.EzÂ.),
Ägçztºç Qçozsy ªpy ºÒz Zz.
Ÿçz\z‚b QY| :
Eç Ÿç\z‚b ªçbz ` 78.27 ÂçQ Ësç®y ©ägy
ºçzNçm EŒz ` 4.77 ÂçQ ªpyŒz NìÂ ` 84.04 ÂçQ‹ãæ
©ägyºçzNçm NºÃãæ œgz Zz \zŒy uÄTo Nçzeç-1 EŒz Nçzeç-

2ªçæ tÆç|ÄzÂ Zz.
Eætç¯o EçÄN :
„ãÂç¤Œç Zçzg ¤y¬ ÄÊ|sy G÷œ‘ç EçœÄç‹ãæ Æ¿
Nºz Zz. „ãÂç¤Œç ZçzgŒy Eçus|N Eç«ãÉ® ª®ç|tç 7 sy
8 ÄÊ|Œy Tmç® Zz. 3 sy 7 ÄÊ| tº©®çŒ ÌºzºçÆ Yçz.
ªy. tye 140 ¢ïÂçzÄçpy gçpyEçz ªpz Zz. oz Ÿªçmz Nçzeç
-3 ªçæ Eætç¯o EçÄN tÆç|ÄzÂ Zz.
ÄzYçm uNæªo :
„ãÂç¤Œç ¢ïÂçzŒy ÄzYçm uNæªoŒçz Eç‡çº „ãÂç¤Œy
¬o, gçpy‹ãæ Nt, „ãmÄÜçç, J÷ã EŒz \z oz tzÆ Gœº
ºÒzÂçz Zz. Eç ¤ç¤oçzŒz ƒ®çÂªçæ ºçQy ÌºzºçÆ gçpy tye
` 6 (EªzuºNŒ gçzÂº 0.20)Œy EçÄN ªpÆz oz ©ã\¤Œy
Tmoºy Eç Ÿçz\z‚bŒy ªçuÒoy EçœÄçªçæ NºzÂ Zz. ¬z Nz
14ªy ¢z¤ÀìEçºyŒç utÄÌz G\Äçoçz ÄzÂz‹bç$Œ gz EŒz ªz
ªçÌªçæ G\Äçoç ª‡Ì| gz tº©®çŒ «ãºçzœy® tzÆçzªçæ Eçsy
œm Ä†ã LYç §çÄçz ªpz Zz.
ŒçmçæNy® ªtt :
GùçzTÌçÒuÌNz œçzoz NìÂ Ÿçz\z‚b QY|Œç 25 bNç
Œçmçæ‹ãæ ºçzNçm NºÄç‹ãæ ºÒz Zz ˜®çºz ¤çNyŒç Œçmçæ
ºçu²~®‚âo ¤õN ªçº¢oz uº^Ä| ¤õNŒç ŸÄo|ªçŒ uŒ®ªçz
EŒìÌçº ÂçzŒ œzbz ÂzÄçæ œgz Zz. \z Ÿçz\z‚b YçÁã s®ç ¤çt
7 ÄÊ|ªçæ ©ägy EŒz Ã®ç\ ÌuÒo œºo ˆäNÄÄçŒç ºÒz Zz.

U],FAGF VD[ZLSG O,MZL:8 ;M;FI8L £FZF 5|DFl6T U[|0
S|D

U]6JtTFGF WMZ6M

JFN/L sO[g;Lf U[|0 ,F, s:8Fg00"f

,L,F sXM8"f

!

S/L VJ:YF s;[PDLPf

R]:T S/L v 5_

R]:T S/L v $$

R]:T S/L v GCLJT

Z

DwID s;[PDLPf

R]:T S/L v &_

R]:T S/L v 5&

R]:T S/L v GlCJT

#

jIF; s;[PDLPf

B]<,M v *5

B]<,M v *_

B]<,M v GlCJT

$

,3]tTD ,\AF. s;[PDLPf
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(N)
(Q)
1
2
3
4
5
6
7
8
(T)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(V)

Nçzeçz - 1 : Ësç®y ©ägy ºçzNçm
\ªyŒ: TÀyŒ ÒçGÌ osç E‹® ÌTÄgoçEçz ªçbz NìÂ 3 EzNº \ªyŒŒy \¿ºy®ço ºÒz Zz.
¤çæ‡Nçª :
150 Yçz.ªy. uÄËoçº ‡ºçÄoçz TÀz–gT EŒz œ}uNæT Æzg (Yçz.ªy. tye ` 1000 ÂzQz)
50 Yçz.ªy. Œy qªoçÄçpì NçzÁg Ëbçzºz\ EŒz uŸNìuÂæT (Yçz.ªy. tye ` 3000 ÂzQz)
Eçzu¢Ì, Ëbçzº, bçz$Â ÄTzºz (100 Yçz.ªy. uÄËoçºªçæ Yçz. ªy. tye ` 3000 ÂzQz)
200 ªç$OçzŒ ¬gç$Äçpì 1 ÒzNbº uÄËoçº ‡ºçÄ÷ã œçzÂy TÀyŒÒçGÌ (Yçz.ªy. tye ` 140 ÂzQ)z
Äçg
¢çª|ÒçGÌ
uŒoçº Ã®ÄËsç
bzNç ªçbzŒçz QY|
Ìç‡Œçz :
120 VŒªybº qªoç ‡ºçÃçoìæ NçzÁgËbçzºz\ EŒz uŸNìÂëT
(VŒªybº tye ` 7000 ÂzQz)
bœN uœ®oŒç Ìç‡Œçz
\Œºzbº Ìzb (27.5 NzÄyEz)
ºzuÿ\ºzbº ÄçŒ
¢zNÌ ªÆyŒ
bzuÂ¢çzŒ
bç$œºç$bº
œºˆäºm Ìç‡Œçz
TÀz–gT bz¤Âçz
Eçzu¢Ì ¢uŒ|Yº
ºçzœmy ªçbzŒy NÂªçz /Zçzg : (Ìçºy ¬oŒy 6 ªuÒŒçŒy \îŒy NÂªçz Eç®ço NºÄy)
NìÂ
ÄœºçÆy QY| (5 bNç ÂzQz)
NìÂ

(` ÂçQªçæ)

1.50
1.50
3.00
14.00
0.23
0.10
0.70
0.50
8.40
3.41
1.10
9.00
0.30
0.15
0.15
0.30
0.50
0.30
29.40
74.54
3.73
78.27

Nçzeçz-2 YçÁã ©ägy ºçzNçm QY| (` ÂçQªçæ)
ÄÊ|
   uÄTo
8
7
6
5
4
3
2
1
		
1.57 1.17 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
1 Qzoy QY|
--- 27.25 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30
2 Nçœmy œZyŒçz QY|
----- 4.16
----- 4.16
----3 ›ÂçuËbNŒy ¢zº¤tÂy
4 ‡æ‡ç ªçbz‹ãæ \¿ºy QY| 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
5 uÄªçz, ªºçªo EŒz ¬pÄmy 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4.77 32.62 41.79 45.95 41.79 41.79 45.95 41.79
                   NìÂ
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Nçzeçz-3 : Eætç¯o EçÄN

                       uÄTo
		
1 Zçzgtye ¢ïÂçzÄçpy gçpyEçzŒy Ìæƒ®ç
2 Yçz. ªy. tye ¢ïÂçzÄçpy gçpyEçzŒy Ìæƒ®ç
3 ÒzNbº tye ¢ïÂçzÄçpy gçpyEçzŒy Ìæƒ®ç (ÂçQªçæ)
4 uŒNçÌ ªçbz Ìçºy „ãmÄÜçç ‡ºçÄoç ¢ïÂçzŒy Ìæƒ®ç (ÂçQªçæ)
¤y\ì ÄÊ| - 80 bNç àçy\ì ÄÊ| - 90 bNç
5 EçÄN (` ÂçQ)
(N) uŒNçÌ : gçpy tye ¿ç. 6 ÂzQz
(*ZçzgŒy Iª2 Ä‡ÄçŒz Nçºmz Goºoy „ãmÄÜççŒz Ây‡z
§çÄ gçpy tye ` 5 ÂzQz Tmoçæ)
(Q) VºTááã ÄœºçÆ tye ` 1 ÂzQz
6 ÆzÊ uNæªo (` ÂçQªçæ)

ÄÊ|
8
15
105
10.50
8.40

1
-

2
15
105
10.50
8.40

3 sy 7
20
140
14.00
11.20

-

50.40

67.20 33.60*

-

2.10
-

2.80
-

2.10
5.00

LkkutÄ : «kusufx{kt Ëþkoðu÷ ykðf, ¾[o ðøkuhu rðøkík{kt «ðíko{kLk Mkhfkhe Lkerík, çkUf ÔÞksLkku Ëh yLku
çkòh {wsçk VuhVkhLku ykrÄLk Au.

ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk [k÷íkku íkk÷e{ fkÞo¢{
‘xÙurLktøk ELk økkzo®Lkøk’ ÷uLzMfu®Ãkøk yuLz LkMkohe {uLkus{uLx ({k¤e íkk÷e{)
çkkøkkÞík rð¼køk, çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË -388110
VkuLk : (0h69h) h6h37Ãk
çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷ÞLkk çkkøkkÞík rð¼køk îkhk Ëh ð»kuo A {kMk (ykuøkü Úke òLÞwykhe) Lkk
Mk{Þøkk¤k{kt «{kýÃkºk íkk÷e{ fkÞo¢{ [÷kððk{kt ykðu Au. «ðuþ EåAwf íkk÷e{kÚkeoykuLke þiûkrýf
÷kÞfkík Äkuhý-8 ÃkkMk yLku ðÞ{ÞkoËk ð»ko : 1Ãk-40 MkwÄeLke sYhe Au. íkk÷e{ «ðuþ {kxu Ëh ð»kuo sqLk
{kMk{kt ËirLkf Mk{k[kh Ãkºk{kt ònuhkík ykÃkðk{kt ykðu Au. ykðu÷ yhSÃkºkfkuLke ÷kÞfkík yLkwMkkh fw÷
hÃk íkk÷e{kÚkeoykuLku «ðuþ ykÃkðk{kt ykðu Au yLku «rík{kMku ` h00/- MxkEÃkuLz ykÃkðk{kt ykðu Au.
WÃkhkuõík {k¤e íkk÷e{{kt økkzo®Lkøk, ÷uLzMfu®Ãkøk, LkMkohe íku{s V¤, Vq÷, þkf¼kS ÃkkfkuLke ¾uíke
yLku LkðeLk íks¿kíkkyku ytøku çkkiræÄf íku{s «kÞkurøkf íkk÷e{ ykÃkeLku MkV¤ íkk÷e{kÚkeoykuLku «{kýÃkºk
ykÃkðk{kt ykðu Au. su íkk÷e{kÚkeoykuLku çkkøk-çkøke[k-LkMkohe fkÞo MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Mkhfkhe íku{s «kEðux
ûkuºk{kt hkusøkkhe {u¤ððk {kxu WÃkÞkuøke ÚkkÞ Au.
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økúeLknkWMk hkuÍ «kusf
u x{kt MkV¤íkk {kxu æÞkLk{kt hk¾ðkLke çkkçkíkku
• zku. yuLk.ðe. MkkuLke • zku. yu[.Mke. Ãkxu÷ • zku. su. fu. Ãkxu÷
5|SFXG lJEFU4 lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSGL SR[ZL4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&!)Z!
V÷kuhefÕ[h Wãkuøk økúeLknkWMk{kt økw÷kçk
WAuhðk ytøku yksu yuf rLkýkoÞf íkçk¬k{ktÚke
ÃkMkkh ÚkE hÌkku Au íku Mktòuøkku{kt økúeLknkWMk{kt Mkkhe
økwýð¥kkðk¤k økw÷kçk {u¤ððk íkÚkk ðÄw WíÃkkËLk ÷uðk
{kxu økw÷kçk WøkkzLkkh ¾uzqíkkuyu Ãkkuíku yuf ÔÞðMÚkkÃkf
íkhefu {n¥ðLke sðkçkËkhe rLk¼kððkLke nkuÞ Au.
íkuykuLke ykÞkusLkÃkqðofLke ÔÞqh[Lkk yLku fkÞoÃkØrík
îkhk s økw÷kçkLkwt MkkY WíÃkkËLk yLku çkòh {u¤ðe
þfkÞ Au. yºku økúeLknkWMk hkuÍ «kusufx MÚkkÃke MkV¤
WíÃkkËf çkLkðk {kxu fE çkkçkíkku æÞkLk{kt hk¾ðe
òuEyu íkuLke rðøkíkku Ëþkoðe Au su økúeLknkWMk{kt økw÷kçk
WAuhLkkh WíÃkkËfLku sYhe {køkoËþoLk ÃkqÁt Ãkkzþu.
(1) Lkkýkt :
Mkk{kLÞ heíku yLÞ ÄtÄk{ktÚke {u¤ðkíkk
rçkLkrnMkkçke LkkýkLkwt hkufký f]r»k ûkuºk{kt Úkíkw nkuðkLkwt
sýkÞwt Au. íkuLkk Ãkrhýk{u fux÷kf WíÃkkËfku Ãkwhíke
{krníke yLku rLkýkoÞfíkkLkk y¼kðu økúeLknkWMk
hkuÍ «kusufx [÷kððk{kt rLk»V¤ Ãkk{u Au. ykðk
«kusufx{ktÚke {¤íkku LkVku fu íkuLkk ykŠÚkf ÃkkMkk WÃkh
økt¼ehíkkÃkqðof æÞkLk ykÃkðk{kt ykðíkwt LkÚke. íkuÚke
ykðk «kusufxLkku {wÏÞ nuíkw rLkfkMk {kxu Mkkhe økwýð¥kk
Ähkðíkk Vq÷ku {u¤ððkLkku nkuðku òuEyu. (Lkrn fu Vfík
f]r»kûkuºkLkku ÄtÄku fheyu Au íkuðku Ëu¾kzku fhðkLkku)
(h) íkktrºkf Ëu¾hu¾ :

yLkw¼ð íkÚkk s{eLkLke sYrhÞkík, s{eLkLke íkiÞkh
økúeLknkWMk çkktÄfk{, Ã÷krLxtøk {xerhÞÕMk, ¾kíkh,
¾uíke ÃkØríkyku, hkuøk-SðkíkLke ÔÞðMÚkk, {sqhLke
ÔÞðMÚkk, fkÃkýe ÃkAeLke «r¢Þk ðøkuhu çkkçkíkkuLkwt ¿kkLk
Ähkðíkku nkuðku òuEyu.
(3) MÚk¤Lke ÃkMktËøke :
rðrðÄ htøkku Ähkðíke 4 Úke Ãk økw÷kçkLke
òíkku {kxu ykuAk{kt ykuAe 3 nufxh s{eLk nkuðe
òuEyu. s{eLk Mkkhe heíku Mk{ík¤ (h xfk Zk¤
MkwÄe) fhu÷e yLku LkËe fu ÃkkýeLkk †kuíkLke ÃkkMku nkuðe
òuEyu. s{eLk ÷k÷ {kxeÞk¤ yLku Úkkuze huíkk¤
nkuðe òuEyu. s{eLkLku Mkkhe heíku íkiÞkh fhðk {kxu
íkuLke 60 Úke 70 Mku.{e. ŸzkE nkuðe EåALkeÞ Au.
s{eLkLkku Lk{qLkku÷E íkuLkwt ¼kiríkf yLku hkMkkÞrýf
Ãk]Úk¬hý fhkððwt sYhe Au. s{eLkLkku 6 Úke 7 Ãke.
yu[. yktf yLku 0.4 fu íkuÚke ykuAe EMke EåALkeÞ
Au. ÃkkfLkk Mkkhk rðfkMk {kxu rþÞk¤k{kt ykuAk{kt
ykuAwt 100Mku. yLku ðÄw{kt ðÄw 300Mkut. W»ýíkk{kLk
íkÚkk WLkk¤k{kt ykuAk{kt ykuAwt 1Ãk0 Úke 180Mku.
yLku ðÄw{kt ðÄw 380Mku. W»ýíkk{kLk Mkrník Ãk0 Úke
70 xfk ¼usðk¤w ykËþo ðkíkkðhý nkuðwt sYhe
Au. yk «kusufxLkwt MÚk¤ {wÏÞ nkEðuÚke 8 Úke 10
rf.{e. yLku yuhÃkkuxoÚke h00 rf.{e.Lke {ÞkoËk{kt
nkuðwt òuEyu. «kusufxLkk MÚk¤u ÃkðLk yðhkuÄf nuíkwÚke
ð]ûkkuLke ðkz çkLkkððe òuEyu.

WíÃkkËfu hkusçkhkusLke «ð]r¥kyku Ãkh Ëu¾hu¾
hk¾ðk «kusufxLke þYykíkÚke s xufLkef÷ {kýMkLke (4)
rLk{ýwtf fhe Ëuðe òuEyu fu su yk ûkuºkLkku «íÞûk
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s{eLkLke íkiÞkhe :
òu Mk{ík÷ s{eLk ÷ÇÞ Lk nkuÞ íkku s{eLkLku

Mk{ík÷ çkLkkðe íkiÞkh fhðe òuEyu. s{eLkLku ÞkuøÞ
Zk¤ ykÃkðksu sYhe Au. òu sYh sýkÞ íkku s{eLk{kt
Ãkwhíkk MkurLÿÞ ík¥ðku W{uhðk òuEyu. ÃkkýeLkk
rLkík[kh {kxuLke Ãký ÞkuøÞ ÔÞðMÚkk nkuðe òuEyu fu
suÚke [ku{kMkk{kt ÃkkýeLkku ÞkuøÞ rLkfkE fhe þfkÞ.
yðk ðÄkhkLkk ÃkkýeLkku çkkswLkk ¾uíkh{kt ¼hkðku ÚkkÞ
íkku fkuEðkh rçkLksYhhe «&™ku fu Í½zk Q¼k ÚkkÞ
Au íku nuíkwÚke ÃkkýeLkk rLkfk÷ çkkçkíku ÞkuøÞ ÔÞðMÚkk
yøkkWÚke s rð[khe ÷uðe òuEyu.
(Ãk)

økúeLknkWMkLke rzÍkELk :

Mkkhe heíku fk{ fhðk {kxu Ãk000 [ku.
{e. rðMíkkh{kt 3.Ãk {exh Ÿ[kE yLku 80 Mku.
{e.Lkk nðkrAÿku Ähkðíkk økúeLknkWMkLke h[Lkk fhðe
ykËþo økýkÞ Au. økúeLknkWMk çkLkkððk {kxu MkkÁ
Ãkku÷eÚke÷eLk ðkÃkhðwt fu suÚke rþÞk¤k yLku WLkk¤k
ËhBÞkLk Ãkqhíkku «fkþ {u¤ðe þfkÞ. {kE÷ Mxe÷Lku
çkË÷u økuÕðuLkkEÍLkwt {k¤¾w ÃkMktË fhðwt òuEyu.
ÃkkýeLkwt ÷efus Lk ÚkkÞ íku {kxu Mk¤tøk økxh çkLkkððe
rníkkðn Au. nðkLke yðhsðh {kxuLkk ðuÂLx÷uþLk
ÃkðLkLke rËþkLku æÞkLku ÷E çkLkkððk òuEyu.

òýeíkk WíÃkkËf ÃkkMkuÚke Akuz fu hkuÃkk {u¤ððk
òuEyu. ykðk hkuÃkk 3Ãk Úke 40 Mku.{e. Ÿ[kEðk¤k
økkËeõÞkhk{kt çku nkh{kt hkuÃkðk òuEyu.
(9)

òíkLke ÃkMktËøke :

økw÷kçkLkk òíkLkk ÃkMktËøkeLkku {wÏÞ ykÄkh
çkòhLke {ktøk Ãkh hnu÷ku Au su{kt Vq÷kuLke MktÏÞk
rðMíkkh, htøk ðøkuhu çkkçkíkku yMkh fhu Au. økw÷kçk
WAuhLkkh yLkw¼ðe WíÃkkËfku íkÚkk Vq÷kuLkk çkòh MkkÚku
Mktf¤kÞu÷ ÔÞÂõíkykuLke Mk÷kn {wsçk òíkLke ÃkMktËøke
fhðe ðÄw rníkkðn Au.
(10) {kfuox Mkðuo :
WíÃkkËLk þY fhíkk Ãknu÷kt ÞkuøÞ heíku {kfuox
Mkðuo fhðku òuEyu. fu suÚke Lkqh, fr{þLk, htøkLke {ktøk,
{qÕÞ{kt ðÄkhku fhíkk Ãkrhçk¤ku ðøkuhu çkkçkíkkuLke Mkkhe
òýfkhe {u¤ðe þfkÞ.
(11) WíÃkkËfLke Vk{o Ãkh nkshe :

WíÃkkËfu MkðkhLkk 8 ðkøku yXðkrzÞk{kt 4
Úke Ãk rËðMk nksh hnuðwt {n¥ðLkwt Au. ¾uíkeLkk ûkuºk{kt
íkkífkr÷f rLkýoÞ ÷uðk {kxu WíÃkkËfLke nkshe ½ýe
(6) rÃkÞík :
sYhe Au. ½ýk MÚk¤u WíÃkkËfLke ykuAe nkshe òuðk
Ãkwhíkk «{ký{kt sYhe Ãkkýe ÃkwY Ãkkzðk {kxu {¤e Au. íkuLkk Ãkrhýk{u íkuðk «kusufxLkk Ãkrhýk{ku
Lkçk¤k òuðk{kt ykÔÞk Au.
xeÃkkt (rzÙÃk) rÃkÞík ÃkØrík yÃkLkkððe òuEyu.
(1h) Mk{ÞMkh ÃkqhðXku Ãkqhku Ãkkzðku :
(7) ¾kíkh :
økúeLknkWMk «kusufx{kt fk{ fhíkk íkktrºkf
s{eLkLkwt Ãk]Úk¬hý yLku ÃkkfLkku rðfkMk æÞkLku
hk¾e ÞkuøÞ «{ký{kt ¾kíkhLkku sÚÚkku ykÃkðku òuEyu. {kýMkkuLku hMkkÞýku, ¾kíkh, {sqh, Ãku®føk {xerhÞÕMk
ðøkuhuLkku sYhe ÃkqhðXku Mk{ÞMkh Ãkqhku Ãkkzðku òuEyu.
(8) Ã÷krLxtøk {xerhÞÕMk :
½ýeðkh ÃkuÃkhðfoLkk fkhýu Mk{ÞMkh ÃkqhðXku {¤e
¼khík ½ýk ykuAk WíÃkkËfku Ã÷krLxtøk þfíkku LkÚke.
{xerhÞÕMkLkwt {n¥ð Mk{ßÞk Au. MkkÁt WíÃkkËLk yLku (13) xufLkef÷ MxkVLke ÃkMktËøke :
økwýð¥kk {u¤ððk {kxu Mkkhe òíkLkk ¼khík{kt Úkíkk
{sqhLku ÷økíke çkkçkíkku, xu÷eVkuLk, ðes¤e,
hkuÃkk ðkÃkhðk òuEyu. rðËuþe hkuÃkkLke Mkh¾k{ýe{kt
ykÃkýk Ëuþ{kt Úkíkk Akuz fu hkuÃkk Wíkhíkk LkÚke íkuÚke rÃkÞík ðøkuhuíkLke ÔÞðMÚkk {kxu y÷øk ðneðxe MxkV
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

207

hkufðku òuEyu. yk {kxu rLkð]¥k Mkhfkhe fu zeVuLMk
yrÄfkheLke rLk{ýwtf fhðkÚke Ëqh hnuðwt rníkkðn Au.
ÃkMktË fhu÷ xufLkef÷ MxkV ÞwðkLk, WíMkkne yLku Ãkqhíkwt
«ufxef÷ ¿kkLk Ähkðíkku nkuðku òuEyu. xufLkef÷ MxkV
¾uíkeLke ÃkØríkyku çkkçkíku {sqh Ãkh ÞkuøÞ rLkÞtºký
fhe þfu íkuðku nkuðku sYhe Au. fkuE {sqh ðkhtðkh
økuhrþMík yk[híkku fu fk{[kuhe fhíkku sýkÞ íkku íkuLke
Mkk{u íku çkË÷ fzf Ãkøk÷k ÷uðkt òuEyu.
(14) {q¤¼qík sYrhÞkíkku yLku MkkÄLkku :
hMkkÞýku, ¾kíkh, MkurLÿÞ ík¥ðku, hur£shuxuz
ðkLk, sLkhuxuz MkÕVh, çkLkoh, M«u xÙku÷e, Ãkku÷eÚke÷eLk,
EMke yLku Ãkeyu[ {exh ðøkuhu ÃkkÞkLke [esðMíkwyku
WÃk÷çÄ nukðe òuEyu. íku{kt fkuE çkktÄAkuz [k÷e
Lk þfu. Vk{o Ãkh ykðu÷ ykurVMk MkkËe, {q¤¼qík
sYrhÞkíkku Ähkðíke, nðkLke Mkkhe yðhsðhðk¤k
Mxkuh Mkrník yLku Mk÷k{íke ytøkuLkk MkkÄLkkuÞwõík nkuðe
òuEyu. økúeLknkWMkLke ¾kíku Mkkhe heíku fk{ ÷uðk {kxu
{sqhku yLku MxkV {kxu ÃkeðkLkk þwØ ÃkkýeLke íkÚkk
xkuE÷uxLke ÔÞðMÚkk økúeLknkWMkLke LkSf{kt fhðe
rníkkðn Au. ½ýk WíÃkkËfku «kusufx{kt sYh fhíkkt
ðÄw Lkkýkt hkufu Au Ãký WÃkhkuõík çkkçkík {kxu sYhe
ÔÞðMÚkk fhíkk LkÚke Ãkrhýk{u LkkLke LkkLke çkkçkíkku{kt
{sqhku MkkÚku Mkt½»ko{kt Wíkhðwt Ãkzu Au.

ð»ko ËhBÞkLk Vq÷kuLkk Ÿ[k ¼kðku {¤u íku sYhe Au.
Vq÷kuLke zk¤eLke ÷tçkkELke fux÷e {ktøk Au. íku yøkkWÚke
òýe ÷E íku {wsçk ¾uíkefkÞkou{kt VuhVkh fhðku òuEyu.
rðrðÄ þnuhkuLkk MÚkkrLkf çkòh{kt {k÷ ðu[ðk {kxu
WíÃkkËfkuyu yufíkk fhe Ÿ[k ¼kð {u¤ððk «ÞíLkku
fhðk òuEyu.
(17) {k÷Lke økwýð¥kk :
Mkkhe økwýð¥kk Ähkðíkk {k÷ WíÃkkËLk {kxu
fux÷ef «kufzxMk{kt fðkìr÷xe MkŠxVfux ykÃkðk{kt
yðku Au. Ãkhtíkw ¾uíke{kt yLku ¾kMk fheLku Vq÷kuLkk
WíÃkkËLk{kt Mkkhe økwýð¥kk Ähkðíkk Vq÷ku {u¤ððk
«fkþ, W»ýíkk{kLk yLku ¼us suðku fwËhíke
Ãkrhçk¤ku Ãkh ykÄkh hk¾ðku Ãkzu Au. ðÄw{kt økúknf fu
ðÃkhkþfkhLke Vq÷kuLke ÃkMktËøke Ãký y÷øky÷øk nkuÞ
Au yux÷u Vq÷ku çkkçkíku fkuE rLkÞík Äkuhýku Lk¬e Úkíkk
LkÚke.
(18) rnMkkçk :

LkkýktfeÞ ð»koLkk ytíku økw÷kçkLke økwýð¥kk,
økw÷kçkLkwt WíÃkkËLk yLku çkòh ytøkuLke {krníke
íkÃkkMkðe òuEyu. WíÃkkËfu yk ÄtÄku fwËhíke Ãkrhçk¤ku
Ãkh ykÄkrhík Au íku ¾kMk Mk{sðwt òuEyu. Vq÷kuLke
økwýð¥kk «fkþ, W»ýíkk{kLk, ¼us ðøkuhu rðrðÄ
fwËhíke Ãkrhçk¤ku íku{s Mk{ÞMkh hMkkÞý, ¾kíkh
(1Ãk) ðneðxe Mknfkh :
ðøkuhu ELkÃkwxMkLke WÃkh ykÄkrhík Au. yLÞ {n¥ðLkku
ðneðxe MxkV, íkktrºkf MxkV yLku MÃkuMk {wÆku yXðkrzf rhÃkkuxo [fkMkðkLkku Au. Vq÷kuLke økwýð¥kk
çkw®føk MxkV ðå[u Ëhuf íkçk¬u Ãkqhíkku Mknfkh nkuðku çkkçkíku fkuE VrhÞkË nkuÞ íkku íkuLke ŸzkýÃkqðof [[ko
sYhe Au. íkktrºkf çkkçkíkku{kt ðneðxe MxkVu Ë¾÷økehe fhðe òuEyu yk nuuíkw {kxu ð»ko{kt yufkË ð¾ík
fhðe òuEyu Lkrn.
økúknfLku ÃkkuíkkLkk «kusufxLke «ð]¥kyku çkíkkððk {kxu
yk{trºkík fhðk òuEyu. fu suÚke økúknf÷ûke sYrhÞkík
(16) çkòh :
òýe þfkÞ.
Ÿ[e økwýð¥kk Ähkðíkk yLku ðÄw sÚÚkk{kt
økw÷kçkLkk Vq÷ku {u¤ððk yu MkV¤íkkLke «Úk{ [kðe Au. (19) íkktrºkf MxkVLku {ËË :
Vq÷kuLku nhkS {kxu çkòh{kt fku÷ðk yu yux÷wt Ãkqhíkwt
ykÃkLkk «kusufx{kt íkktrºkf MxkV yu yuf
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[kðeYÃk ÔÞÂõíkyku Au. íku{Lke sðkçkËkheyku Lk¬e
fhku yLku ík{khe {kfuorxtøk ÔÞqnh[Lkk íku{Lku sýkðku.
òu Mkkhe òíkLke økwýð¥kkðk¤ku {k÷ {¤u íkku íkuykuLku
«kuíMkkrník fhku yLku Wíkhíkk {k÷ {kxu æÞkLk Ëkuhku.
Mkkhe økwýð¥kkðk¤k Ãkrhýk{ {u¤ððk sYhe [[ko
fhku yLku íkuLkku Wfu÷ fkZku. {sqhLke nkshe{kt íkuykuLke
¼q÷ku Lk Ëþkoðku. {sqh yLku MxkV ðå[u fkÞËkfkLkqLk
ykuðhxkE{ fu yLÞ Mkøkðzíkkyku çkkçkíku yMk{kLkíkk
Lk hk¾ku íkktrºkf MxkVLku LkkLkk ÃkkÞk Ãkh ÃkkuíkkLke
rð[khMkhýe {wsçk y{khk fhðkLke Aqx ykÃkku yLku
íkuLke MkkÚku MkkÚku Lkðwt çknkh Ãkzu÷ MkkrníÞ (çkwf, {uøkurÍLk
ðøkuhu) íku{s ELxhLkuxLke Mkøkðzíkk ykÃkku. íkuykuLku

rðrðÄ «kusufx íkÚkk fkÃkýe ÃkAeLke nuhVuh, çkòh
ðøkuhuLke òýfkhe {kxu çknkh {kuf÷ku. WíÃkkËfkuyu
yLÞ «kusufxLke {w÷kfkík ËhBÞkLk ÃkkuíkkLkk íkktrºkf
MxkVLku òuzu hk¾ðku òuEyu fu suÚke ÞkuøÞ heíku {krníke
òýe þfkÞ. «kusufxLkk MÚk¤u hnuíkk fwxwtçkku MkkÚku
yk¾k ð»ko {kxu ykLktËËkÞf ðkíkkðhý Q¼w fhku yLku
rËðk¤e, Ëþuhk suðk íknuðkhku {Lkkðku.
xqtf{kt íkktrºkf MxkVLkwt MkkÁt xe{ðfo,
WíÃkkËfLkku Mknfkh yLku çkòh ytøkuLke Mkkhe
ÔÞqnh[Lkk yLku fkuEÃký MktMÚkkLke økúeLk«kusufx{kt
MkV¤ Úkðk {kxuLke yøkíÞLke çkkçkíkku Au.

yuf rf÷ku ík¥ð ÷uðk {kxu òuEíkk hkMkkÞrýf ¾kíkhkuLkwt ðsLk
(f) LkkExÙkusLk 				rf.økúk.
1. ÞwrhÞk 				

h.17Ãk

h. yu{kurLkÞ{ MkÕVux 			

4.7Ãk0 (+ 1.14 rf.økúk. øktÄf {¤u.)

3. y{kurLkÞ{ LkkExÙux 			

3.030

4. fuÂÕþÞ{ yu{kurLkÞ{ LkkExÙux 		

4.000

Ãk. yu{kurLkÞ{ MkÕVux LkkExÙux 		

3.84Ãk

6. ze.yu.Ãke. 				

Ãk.ÃkÃkÃk (+ h.ÃkÃkÃk rf.økúk. VkuMVhMk {¤u.)

(¾) VkuMVhMk 				rf.økúk.
1. ®Mkøk÷ MkwÃkh VkuMVux 			

6.hÃk0

h. zçk÷ MkwÃkh VkuMVux 			

3.1hÃk

3. rxÙÃk÷ MkwÃkh VkuMVux 			

h.083

(øk) Ãkkuxkþ 				rf.økúk.
1. BÞwhux ykuV Ãkkuxkþ 			

1.7hÃk

h. MkÕVux ykuV Ãkkuxkþ 			

h.083 (+3Ãk4 økúk{ øktÄf {¤u.)

3. ÃkkuxurþÞ{ LkkExÙux 			

h.h73 (+ h9Ãk økúk{ LkkExÙkusLk {¤u.)
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VF[lS"0hGL lGSF;GF[ 5|F[H[S8

• 0MP V[GPJLP ;F[GL • 0MP V[RP;LP 58[, • 0MP 5LPV[DP EÎ
5|SFXG lJEFU4 lJ:TZ6 lJEFU4 lX1F6 lGIFDSzLGL SR[ZL
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N v #(( !!_P
OF[G o _Z&)ZvZ&!)Z!
ykŠfzÍ yu ð»ko¼h xfe þfu íkuðk MkwtËh
Vq÷ku Ähkðíkku Akuz Au. íkuLkk Vq÷ku Mkwþku¼Lk íkhefu
®f{íke Au. suÚke íku {wÏÞíðu fxV÷kðMko íkhefu rft{íke
Au. suÚke íku {wÏÞíðu fxV÷kðMko íkhefu ðÃkhkÞ Au.
ykuŠfzÍ htøk, MkwøktÄ, fË Vq÷kuLkku ykfkh yLku fux÷ef
¾krMkÞíkku{kt ½ýe rðrðÄíkk Ähkðu Au íkuÚke ÷kufkuLku
íkuLkwt ¾kMk ykf»koý hnu Au. ykuŠfzÍLke 8 Úke 1h
yXðkrzÞkt Sðtík hnuðkLke ÷kûkrýfíkk íkÚkk fux÷ef
òíkkuLkku yki»krÄÞ WÃkÞkuøk íkuLkwt {qÕÞ ðÄkhu Au. ¼khík
ÃkkMku ykuŠfzÍLkku Mk{]Ø †kuík Au.
rLkfkMk {kxuLkwt çkòh :
ËwrLkÞk{kt ykuŠfzÍLkk {wÏÞ ykÞkíkfíkko
Ëuþu{kt ÞwyuMkyu, òÃkkLk, nkutøkfkutøk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ
ÚkkÞ Au. ËwrLkÞk{kt ykuŠfzÍLke rLkfkMk fhíkk Ëuþku{kt
ÚkkE÷uLz, rþtøkkÃkkuh, {÷urþÞk, ELzkuLkurþÞk,
íkkEðkLk, ykuMxÙur÷Þk, LÞwÍe÷uLz, Ërûký ykr£fk,
fuLÞk yLku fkuMxkhefkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. Võík
y{urhfk{kt s fw÷ Ãk00 Úke 600 ÷k¾ y{urhfLk
zku÷hLke rft{íkLkk ykŠfzÍLkwt ðu[ký ÚkkÞ Au.

yLku ÍzÃkÚke ð]rØ Ãkk{íkw yktíkrhf çkòh ðøkuhu yLkuf
çkkçkíkkuLku ÷ûk{kt ÷uíkkt ykuŠfzÍLkwt MkkÁ yuðwt WíÃkkËLk
{u¤ðe þfkÞ íku{ Au.
¾uík-nðk{kLkLke sYrhÞkík :
ðuÃkkhe Äkuhýu Wøkkzkíkk {kuxk ¼køkLkk
{níðLkk ykuŠfzÍ 100 Mku. W»ýíkk{kLk, Ãk0 Úke 6Ãk
xfk ¼us, h000 Úke 6000 Vqx fuLz÷ sux÷e «fkþ
íkeðúíkkyu Mkkhe heíku WAuhe þfkÞ Au. rËðMk yLku
hkºkeLkk W»ýíkk{kLk{kt 100 Mku. Lkku íkVkðík sYhe
Au.
MkkÞBçkerzÞ{ ykuŠfzÍ {kxu Xtzk «Ëuþku{kt
hkºku 10 Mku. W»ýíkk{kLk yLku rËðMku hh0 Úke hÃk0Mku.
W»ýíkk{kLk ykËþo økýkÞ Au. ykŠfzÍLkwt ðÄw WíÃkkËLk
yLku Ÿ[e økwýð¥kk {u¤ððk {kxu íkuLku òuEíkw fwËhíke
ðkíkkðhý íkuLkk WAuh ËhBÞkLk ÃkqÁt Ãkkzðwt òuEyu.
0

ykuŠfzÍLke òíkku :

ËwrLkÞk{kt ykŠfzÍLke 600 Úke 800
òríkyku òuðk {¤u Au su hÃk000 Úke 3Ãk000 sux÷e
yÃkuzkLke rLk»ýktík Mkr{ríkLkk sýkÔÞk {wsçk rðrðÄ «òÃkríkyku{kt ðnU[kÞu÷e Au. íku rðrðÄ htøkLkk
¼khík Ëuþ{kt ykuŠfzÍLkk rLkfkMkLke ½ýe ûk{íkk Vq÷ku ykÃku Au. yk{ ËwrLkÞk{kt Úkíkk Ëh 1Ãk Vq÷Akuz
hnu÷e Au. íkuLkkÚke rLkfkMk÷ûke ykuŠfzÍLkku WAuh ËeX yuf ykuŠfz ÚkkÞ Au. íkuLke ykx÷e s çkeS
nkErçkúz òíkku ði¿kkrLkfkuyu ÃkuËk fhu÷e Au.
íðrhík Äkuhýu fhðkLke sYrhÞkík Au.
ykŠfzÍLku íkuLke ð]rØLke xuð «{kýu Lke[u
¼khíkLkwt yLkwfq¤ nðk{kLk, MkMíkk Ëhu
WÃk÷çÄ s{eLk, MkMíke {sqhe, ¼kiøkkur÷f rðrðÄíkk Ëþkoðu÷ Ãkkt[ sqÚk{kt ðnU[ðk{kt ykðu Au.
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(1) {kuLkkuÃkkurzÞÕMk : Ëk.ík. ðLËk, Vk÷eLkkuÃMkeMk

ðuÃkkhe Äkuhýu ykŠfzÍLkwt WíÃkkËLk rðrðÄ MÚk¤kuyu
÷E þfkÞ Au. yktíkhhk»xÙeÞ çkòh{kt {k÷ ðu[ðku
(h) MkeBÃkkurzÞÕMk : fkè÷uÞkMk, zuLzÙkurçkÞBMk
nkuÞ íkku Mkkhe økwýð¥kkðk¤ku {k÷ ÃkuËk fhðku Ãkzu íkku s
(3) xuhuMxÙeÞÕMk
: nçkuLkuheÞk
ÃkuheMxkÞ÷Mk, çkòh¼kðLke nheVkE{kt xfe þfkÞ.
fk÷kLÚku, MÃkuÚkkuø÷kuèeMk
fuhk÷k{kt ykuŠfzLke ¾uíke :
(4) yurÃkVkÞMk
: zuLzÙkurçkÞ{,
ðLËk,
fuhk÷k hkßÞ ykuŠfzLke ¾uíke {kxu ykËþo
Vk÷eLkkuÃMkeMk
ðkíkkðhý Ähkðu Au. fuhk÷k{kt ykuŠfzLke hÃk0
(Ãk) Mku«kuVkÞxMk : rzze{kuÃ÷uûke{ Ãkk÷uLMk, òríkyku ÚkkÞ Au su Ãkife 7 òríkyku fuhk÷kLke {q¤
yurÃkÃkkøk{ BÞwxLMk
ðíkLke Au. ÚkkE÷uLz yLku yLÞ ykuŠfz Wøkkzíkk
ykuŠfzÍLke fux÷ef {LkÃkMktË òíkku :
Ëuþku{kt sw÷kE ykuøkü ËhBÞkLk Vq÷ku ykðu Au suLke
(1) fkè÷uÞkMk (h) Vk÷eLkkuÃMkeMk ({kuÚk Mkh¾k{ýe{kt yºku MkÃxuBçkh-ykufxkuçkh Vq÷ku ykðu Au
ykuŠfz) (3) ðLËk (4) ykforLkMk (Ãk) yhLËk su rLkfkMk {kxu yøkíÞLke çkkçkík Au.
(nkErçkúz òík - ykforLkMk x ðLËk (6) huLkkLÚkuhk
(7)ykhLÚkuhk (nkErçkúz òík- ykforLkMk x huLkkLÚkuhk)
(8) ykuLMkerzÞ{ (zkLMkªøk ÷uze) (9) ÃkkVeÞkuÃkurz÷{
(÷uzeÍ M÷eÃkh)(10) hneL[kuMxkÞ÷eMk (VkuÚke xuE÷
ykuŠfz) (11) ÃkurhMxurhÞk yu÷kxk (zð ykuŠfz)
(1h) MÃkuÚkkuøk÷kuèeMk (13) yurÃkzuLzÙ{ (nku÷e¢kuMk
ykuŠfz) (14) yuhezuMk (1Ãk) zuLzÙkurçkÞ{ : yurþÞk
¾tz{kt Vu÷kÞu÷e 1000 Úke ðÄw «òríkyku Ähkðíke yk
yuf {kuxk{kt {kuxe ykuŠfzLke òrík Au. zuLzÙkurçkÞ{Lke
nkErçkúz òíkku rðfMkkððk{kt ykðe Au su ykf»kof
Vq÷ku ÃkuËk fhu Au.
WÃkhkuõík òíkku Ãkife yk «kusufx{kt zuLzÙkurçkÞ{
yLku MkkÞÂBçkrzÞ{ yu{ çku «fkhLke ykŠÚkf heíku
{níðLkk øk]ÃkLke òíkkuLke rðøkík Ëþkoðu÷ Au.
MÚk¤Lke ÃkMktËøke :
ðkíkkhrýÞ ÃkrhÂMÚkríkLkwt rLkÞtºký, WíÃkkËLk
¾[o, ÃkrhðnLk ¾[o yLku ykŠfzÍLke økwýð¥kk {kxu
÷uðe Ãkzíke ¾kMk fk¤S ðøkuhu çkkçkíkkuLku æÞkLku hk¾e

ykuŠfzLkku WAuh yu Ãknu÷k ÄrLkfkuLkku
þku¾økýkíkku Ãkhtíkw nðu ÞwðkLk WãkuøkMkknrMkfku yLku
øk]rnýeyku{kt íkuLkk WAuhLkku hMk ðÄíkku òÞ Au. su {kxu
yuðexe ðrLkíkk f÷çk, fuhk÷k nkuŠxfÕ[h «kuzõxMk
zuð÷Ãk{uLx fkuÃkkouhuþLk yLku nkuŠxfk, VuzhuþLk ykuV
EÂLzÞLk V÷kuhefÕ[heMx yLku íkÃkkuðLk{ suðe yLÞ
MktMÚkkykuLkku Vk¤ku ½ýku {níðLkku Au. ÷øLk, ðurðþk¤,
ÃkMktËøke ðøkuhu yLkuf «Mktøkkuyu íkuLkk Vq÷ku ðÃkhkÞ Au.
íkksuíkh{kt Lkkr¤ÞuhLkk AkuíkhktLkku WÃkÞkuøk
fhe ykuŠfz WAuhðk{kt ykðu Au fu su íÞkt rðÃkw÷
«{ký{kt WÃk÷çÄ Au. ykuŠfz {kxu ¼køku AkÞk{kt Úkíkk
nkuE Lkkr¤ÞuhLkk ð]ûkku ðå[uLke søÞk{kt Lkkr¤ÞuhLkk
çkøke[k{kt WAuhðk{kt ykðu Au. ykuŠfz AktÞku ykÃkíke
LkuxLkku WÃkÞkuøk fhe yøkkþe{kt Ãký WAuhe þfkÞ
Au. íkuLkk WAuh {kxu AktÞk {kxu Ã÷krMxfLku çkË÷u
Lkkr¤ÞuhLkk Akuíkhk{ktÚke çkLkíke xèeyku ðkÃkhðk{kt
ykðu íkku ¼us ðÄw Mk{Þ MkwÄe ò¤ðe þfkÞ Au.
ykŠfzLkku {wÏÞ VkÞËku yu Au fu íkuLkk ykuAe søÞk{kt
½ýk çkÄk Akuz WAuhe þfkÞ Au.
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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ykuŠfzLke ¾uíke hkusøkkhe Ãkqhe Ãkkzu Au.
ykuŠfzLke LkMkohe{ktÚke íkiÞkh fhu÷ rx~ÞqfÕ[h AkuzLkwt
ðu[ký íku{s ¾kMk «fkhLkk Ãkkºk, çkkMfux yLku ¾kuhkf
ðøkuhuLkwt WíÃkkËLk hkusøkkhe Q¼e fhe þfkÞ Au.

ykðu Au. ¼khík{kt ELzku y{urhfLk nkErçkúz MkezTÍ,
çkUø÷kuh yLku yu.ðe.Úkku{Mk yuLz fkw.t fku[eyu ykuŠfzÍLkk
Akuz Ãkqhk Ãkkzu Au. ykðk Akuz ÚkkE÷uLz rMktøkkÃkkuh yLku
LkuÄh÷uLzÚke Ãký ykÞkík fhe þfkÞ Au.

yk «kusufx{kt 6 Úke 8 {rnLkkLkwt ykÞw»Þ
¼khík{kt yuf yufhÚke {ktze 3h yufh MkwÄeLkk Ähkðíkk rx~ÞqfÕ[hÚke íkiÞkh fhu÷ zuLzÙkurçkÞ{ yLku
ykuŠfz Vk{o òuðk {¤u Au. yºku 3 yufh ykuŠfz MkkÞBçkerzÞ{Lkk ÃkMktË fhu÷e òíkkuLkk «ÏÞkík Akuz
Vk{Lkko fËLke økýíkhe fhu÷ Au su îkhk rLkfkMk÷ûke ykÞkík fhe WAuhðkLke økýíkhe fhu÷ Au.
Vq÷AzeLkku Ãkqhíkku sÚÚkku {u¤ðe þfkÞ.
(4) [uÃke hkuøk ykðíkk yxfkððkLke Mkøkðz :
ykuŠfz Vk{oLkwt fË :

ÃkhËuþÚke ykÞkík fhu÷ AkuzLku Úkkuzk
yXðkrzÞk {kxu ykuŠfz nkWMkLkk yuf ¼køk{kt
(1) s{eLk :
yk {kuz÷{kt h.Ãk yufh s{eLk ykuŠfzÍ y÷kÞËk hk¾ðk{kt ykðu Au yLku íku ËhBÞkLk Akuz MkkÚku
WAuhðk {kxu yLku 0.Ãk yufh s{eLk rðrðÄ Mkøkðzíkk fkuE hkuøk fu Sðkík ykðu÷ Au fu Lknª íkuLke [fkMkýe
fhðk{kt ykðu Au. Mkhfkh îkhk Ãký fðkuhuLxkELk
{kxu {¤eLku fw÷ 3 yufh s{eLkLke sYh Ãkzu Au.
yufx {wsçk Ãkøk÷kt ÷uðk{kt ykðu Au.
(h) ykuŠfz nkWMk :
(Ãk) rÃkÞík ÃkØrík :
zuLzÙkru çkÞ{ yLku MkkÞBçkerzÞ{ suðk {n¥ðLkk
MkV¤íkkÃkqðof ykuŠfzLkwt WíÃkkËLk ÷uðk {kxu
ykuŠfzÍLkwt ðuÃkkhe Äkuhýu MkV¤íkkÃkqðfo WíÃkkËLk fhðk
{kxu Ãk0 Úke 60 xfk ÷kfzkLke [eÃkku îkhk AktÞku fhðku Ãkzu ÃkkýeLkku ÃkqhðXku sYh {wsçk ykÃkðku sYhe Au. íkuLkk
fqtzkt Mkqfkðk Lk òuEyu íku{s íku{kt 80 Úke 90 xfk
Au. su {kxu ykuŠfz nkWMk sYhe Au.
sux÷ku Ÿ[ku ¼us s¤ðkðku òuEyu.
yk «kusufx{kt ÷ku¾tzLke ÃkkEÃkku, #xkuÚke
çkLkkðu÷ Ã÷uxVku{o fu fÞkhk yLku Ã÷kÂMxf þex (6) økúu®zøk f{ Ãkì®føk nkWMk :
íkuLke zk¤eykuLkwt økúu®zøk yLku Ãkì®føk fhðk {kxu
(yu[zeÃkeE) Lkk WÃkÞkuøk îkhk çkLkkðu÷ ykŠfz
nkWMkLke økýíkhe fhu÷ Au. {kuxk rLkfkMk÷ûke ykuhzkLke sYh hnu Au.
yuf{ku{kt W»ýíkk{kLk, «fkþ, nðkçkkhe yLku ¼usLkwt (7) fkuÕz Mxkuhs :
[ku¬Mk heíku rLkÞtºký fhe þfkÞ íkuðk økúeLknkWMk
ykìŠfzÍLke fkÃkýe çkkË íkhík s ðu[ký {kxu
Q¼k fhðk{kt ykðu Au fu sÞk nðk{kLkLkwt rLkÞtºký {kuf÷ðk Ãkzu Au. Ãkhtíkw yufMkkÚku ðu[ký {kxu sYhe
Mkkhe heíku fhe þfkÞ Au.
sÚÚkkLkwt WíÃkkËLk {¤íkw LkÚke íku{s ðkLkLke Mkøkðz Lk
«kusufxLke sYrhÞkíkku :

nkuÞ íÞkhu íkuLkku fkuÕz Mxkuhs{kt Mktøkún fhðkuLk sYhe
ykuŠfzÍ WAuh {kxu ÃkMktËøke fhu÷ òíkkuLkk çkLku Au. ykðk Mktòuøkku{kt ykuŠfzLkk Vq÷kuLke økwýð¥kk
rx~ÞqfÕ[h{ktÚke íkiÞkh fhu÷ AkuzLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ò¤ðe hk¾ðk fkuÕz Mxkuhus EåALkeÞ Au.
(3) ykuŠfzÍLkk Akuz :
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(8) heVh ðkLk :

«kusufx ¾[o :

¾uíkh{ktÚke ykuŠfzÍLke fkÃkýe ÃkAe íkuLku Vq÷
ykuŠfzLkk «kusufx {kxu fkuXk -1 {kt ËþkoÔÞk
çkòhÚke yuhÃkkuxo MkwÄe {kuf÷ðkLkk Mk{Þ ËhBÞkLk Xtzw «{kýu zLzÙkurçkÞ{ yLku MkkÞBçkerzÞ{ {kxu ytËksu `
ðkíkkðhý òuEyu Au. íkuLkk Vq÷kuLke økwýð¥kk ò¤ðe 84 ÷k¾Lkwt MÚkkÞe {qze hkufký fhðwt Ãkzu Au.
hk¾ðk heVh ðkLkLkku WÃkÞkuøk sYhe Au.
zuLzÙkurçkÞ{ {kxu «Úk{, çkeò yLku ºkeò
(9) yLÞ MkkÄLkku :
ð»kuo yLkw¢{u ` 4.76 ÷k¾, ` Ãk.h6 ÷k¾ yLku `
Vk{o Ãkh Ãkizkðk¤k nkÚk÷khe, økkzoLk þeÞh 1h.hÃk ÷k¾Lkwt [k÷w ¾[o fhðwt Ãkzu Au. suLke {krníke
suðk MkkÄLkku yLku ykurVMk ¾kíku VuõMk {þeLk, fkuXk{kt-h yLku 3 {kt Ëþkoðu÷ Au.
xur÷VkuLk, xkEÃkhkExh ðøkuhuLke sYh hnu Au.
(10) {fkLk :
{uLkush {kxu ykurVMk MkkÚku hnuðkLkwt {fkLk
yLku yuf MxkuhY{Lkku Ãký Mk{kðuþ yk «kusufx{kt
fhu÷ Au.
(11) ðes¤e ÃkqhðXku :
rLkfkMk {kxuLkk ykÄwrLkf ykuŠfz Vk{o {kxu
¾÷u÷ rðLkk rLkÞík ðes¤e ÃkqhðXku {¤ðku EåArLkÞ
Au.

fkuXk-1 : MÚkkÞe {qze hkufký
¢{
(1)
(h)
(3)
(4)
(Ãk)
(6)

(1h) fk[ku {k÷ :

(7)

ykuŠfz nkWMkLkk çkktÄfk{ {kxu [esðMíkwyku
¾uíkeLke sYrhÞkíkku yLku ykuŠfzÍLkk rx~ÞqfÕ[h Akuz
¼khík{ktÚke s WÃk÷çÄ ÚkE þfu Au. íku Aíkkt ÃkMktË
fhu÷e òíkkuLkk rx~ÞqfÕ[h Akuz çknkhLkk Ëuþku{kt
ykÞkík fhðk Ãkzu Au.

(8)
(9)
(10)
(11)
(1h)
(13)
(14)
(1Ãk)
(16)
(17)
(18)
(19)

íkktrºkfíkkLkku Mºkkuík :
yºku ykÃku÷ ykuŠfzLke íkktrºkfíkk [e÷k[k÷w
¾uíke fhíkkt Lkðe Au. ¼khík MkhfkhLkk fkÞËkfkLkqLk
«{kýu ¼khíkLkk íku{s ÃkhËuþLkk Mk÷knfkhkuLke
{ËËÚke Lkðe íkktrºkfíkk ßÞkhu sYh Ãkzu {u¤ðe þfkÞ
Au.

rðøkík
s{eLk (3 yufh)
s{eLkLke íkiÞkhe (rLkíkkh MkkÚku)
ðkz yLku hMíkk
økúeLk nkWMk (h.Ãk yufh)
([ku.{e.ËeX ` 160 ÷u¾u)
økúu®zøk yLku Ãkì®føk þuz
(1Ãk0 [ku.{e.)
([ku.{e.ËeX ` 1Ãk00 ÷u¾u)
ykurVMk, Mxkuh (100 [ku.{e.)
([ku{e. ËeX ` 3000 ÷u¾u)
fkuÕz Mxkuh (Ãk0 [ku.{e.)
([ku.{e. ËeX ` 3000 ÷u¾u)
heVh ðkLk
fkuÕz Mxkuh
rÃkÞík ÃkØrík
sLkhuxh Mkux (h7.Ãk fuðeyu)
VuõMk, xur÷VkuLk ðøkuhu
økúu®zøk xuçk÷
ykurVMk VŠLk[h
rx~ÞqfÕ[h Akuz
{kæÞ{ MkkÚkuLkk fqtzk (Ãkkºk)
«kÚkr{f ¾[o
ÃkhËuþ{kt xÙu®Lkøk
ðÃkhkþe ¾[o
fw÷

(` ÷k¾{kt)
h.00
0.h0
0.70
16.00
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h.hÃk
3.00
1.Ãk0
10.00
3.00
0.70
1.h0
0.Ãk0
0.h0
0.30
h7.60
9.00
h.00
h.00
1.8Ãk
84.00
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«{kýu WíÃkkËLkLke økýºke yºku fkuXk Lkt. 4,Ãk yLku
¼khíkLke
ÃkrhÂMÚkrík{kt
ykuŠfzÍLkk 6 Ëþkoðu÷ Au.
WíÃkkËLkLkk yktfzk ¼køÞu s WÃk÷çÄ Au. íku{ Aíkkt ðu[ký rft{ík :
fux÷kf ykuŠfzÍ WíÃkkËfku ÃkkMkuÚke {¤u÷ yktfzk
¼khík{kt fku[e rMÚkíkLk yu.ðe. Úkku{Mk yuLz
ytËkS WíÃkkËLk :

fkuXk-h zuLzÙkru çkÞ{ {kxu [k÷w {qze hkufký (` ÷k¾{kt)
rðøkík

ð»ko

(1) ¾uíke ¾[o
(h) fkÃkýe ÃkAeLkku ¾[o

1

h

3

4-7

h.60

4.h9

Ãk.6h

Ãk.6h

-

9.73 h4.37 48.7Ãk

(3) ÄtÄk {kxuLkku sYhe ¾[o

3.06 6.1h

6.1h

6.1h

(4) rð{ku, {hk{ík yLku
ò¤ðýe

0.Ãk0 1.00

h.00

h.00

(Ãk) ðu[ký ¾[o

¢{

ftÃkLke, ðrLkíkk ykuŠfz f÷çkLkk MkÇÞku ÃkkMkuÚke Vq÷Aze
ËeX rLkÞík fhu÷ ¼kðu ykuŠfzÍ ¾heËu Au.
yk «kusufx{kt zuLzÙkurçkÞ{ {kxu Vq÷Aze ËeX
` 10 yLku MkkÞBçkerzÞ{ {kxu Vq÷Aze ËeX ` h0
{wsçk Mkhuhkþ ¼kð {¤u íkuðku ytËks {qfu÷ Au.
ytËkSík LkVku :

yºku fkuXk-7{kt çktLku òíkLkk ykuŠfzÍ{ktÚke
ð»koðkh {¤íkku LkVku Ëþkoðu÷ Au. rðþu»k{kt LkkLkk
0.Ãk0 0.Ãk0
¾uzqíkku îkhk yuøkúkuþuz Lkux nkWMk{kt zuLzÙkurçkÞ{ ykuŠfz
fw÷ 6.16 h1.64 38.61 6h.49
fqtzk{kt WAuhðk {kxu Úkíkk ytËkSík ¾[o ykðfLke
økýíkhe fkuXk-8{kt Ëþkoðu÷ Au.
fkuXku -3 : MkkÞBçkerzÞ{ {kxu [k÷w {qze hkufký (` ÷k¾{kt)
rðøkík

ð»ko
1

h

3

4

Ãk

6

7

1.70

1.70

h.63

h.63

3.64

3.64

3.64

-

-

3.06

3.06

6.1h

6.1h

6.1h

6.1h

6.1h

(4) rð{ku, {hk{ík yLku ò¤ðýe

-

0.Ãk0

1.00

h.00

h.00

h.00

h.00

(Ãk) ðu[ký ¾[o

-

-

0.Ãk0

0.Ãk0

-

-

-

(1) ¾uíke
(h) fkÃkýe ÃkAeLkku ¾[o
(3) ÄtÄk {kxuLkku sYhe ¾[o

fw÷ 4.76
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Ãk.h6

Ãk.00 14.39 h4.10 34.09 34.09

1Ãk.hÃk hÃk.64 3Ãk.86 4Ãk.8Ãk 4Ãk.8Ãk

fkuXku-4 : AkuzËeX íkÚkk nufxhËeX Vq÷AzeLke MktÏÞk
ð»ko

1
h
3
4
Ãk
6
7

zuLzÙkurçkÞ{
AkuzËeX Vq÷AzeLke MktÏÞk nufxhËeX MktÏÞk
(÷k¾{kt)
h
h.34
Ãk
6.60
10
13.h0
10
13.h0
10
13.h0
10
13.h0

MkkÞBçkerzÞ{
AkuzËeX Vq÷AzeLke
nufxhËeX
MktÏÞk
MktÏÞk (÷k¾{kt)
1
0.84
3
h.Ãkh
Ãk
4.h0
7
Ãk.88
7
Ãk.88

fkuXku -Ãk : zuLzÙkurçkÞ{Lkwt ytËkS WíÃkkËLk yLku ykðf
¢{
(1)
(h)
(3)
(4)
(Ãk)

rðøkík

ð»ko
1
-

AkuzËeX Vq÷AzeLke MktÏÞk
nufxhËeX Vq÷AzeLke MktÏÞk
7Ãk% ÷u¾u Vq÷AzeLke rLkfkMk (÷k¾)
Ëuþ{kt ðu[ký {kxuLke Vq÷AzeLke MktÏÞk (÷k¾)
Vq÷Aze ËeX Mkhuhkþ ` 10 ÷u¾u Úkíke fw÷ ykðf (` ÷k¾)
(f) rLkfkMk
(¾) MÚkkrLkf çkòh
fw÷

h
h
h.64
1.98
0.66

3
Ãk
6.60
4.9Ãk
1.6Ãk

4-7
10
13.h0
9.30
3.30

19.80
6.60
h6.40

49.Ãk0
16.Ãk0
66.00

99.00
33.90
13h.00

fkuXku -6 : MkkBçkerzÞ{Lkwt ytËkS WíÃkkËLk yLku ykðf
¢{
(1)
(h)
(3)
(4)
(Ãk)

rðøkík
1
AkuzËeX Vq÷AzeLke MktÏÞk
nufxhËeX Vq÷AzeLke MktÏÞk (÷k¾)
7Ãk% ÷u¾u Vq÷AzeLke rLkfkMk (÷k¾)
Ëuþ{kt ðu[ký {kxuLke Vq÷AzeLke MktÏÞk (÷k¾)
Vq÷AzeËeX Mkhuhkþ ` 10 ÷u¾u Úkíke fw÷ ykðf (` ÷k¾{kt)
(f) rLkfkMk îkhk
(¾) MÚkkrLkf çkòh
fw÷
-

ð»ko
h
-

3
1
0.84
0.63
0.h1

4
3
h.Ãkh
1.89
0.63

Ãk
Ãk
4.h0
3.1Ãk
1.0Ãk

-

1h.60 37.80 63.00
4.h0 1h.60 h1.00
16.80 Ãk0.40 84.00

6-7
7
Ãk.88
4.41
1.47
88.h0
h9.40
117.60
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fkuXk : 7 ð»koËeX {¤íkku LkVku (` ÷k¾{kt)
ð»ko
1
h
3
4

zuLzÙkurçkÞ{
h6.40
66.00
13h.00

MkkÞBçkerzÞ{
16.80
Ãk0.40
Ãk0.40

ð»ko
Ãk
6
7

zuLzÙkurçkÞ{
13h.00
13h.00
13h.00

MkkÞBçkerzÞ{
84.00
117.60
117.60

ðu[ký ÔÞðMÚkk :

LkkýktfeÞ ð¤íkh :

Mkk{kLÞ heíku {kuxk fËLkk ÞwrLkxku W¼kh
fhLkkh WãkuøkMkknrMkfku ÃkhËuþLke MknÞkuøke ftÃkLkeyku
MkkÚku çkkÞçkufLke ÔÞðMÚkk MkkÚkuLkwt ðu[ký {k¤¾w økkuXðu
Au su{kt {wÏÞíðu {kut½k MkkÄLkku, Ã÷kLx yLku {þeLkheLke
ykÞík, òýfkhe {kxu ÃkhËuþe fwþ¤ fkheøkhkuLke {ËË
ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk {kuz÷{kt WãkuøkMkknrMkf
{w÷kfkík, ònuhkík, rðLkk{qÕÞu Vq÷Aze ykÃkðe ðøkuhu
îkhk ÃkhËuþ{kt ÃkkuíkkLkwt çkòh W¼w fhþu íkuðku ytËks
{qfu÷ Au. WãkuøkMkknrMkfu {kuxk þnuhkuLke nkux÷ku íkÚkk
Vq÷çkòh MkkÚku òuzký fhe ÃkkuíkkLkku {k÷ Ëuþ{kt s
ðu[e þfkÞ íkuLkk «ÞíLkku fhðk òuEyu.

LkkýktfeÞ heíku økýíkhe fhíkk zuLzÙkurçkÞ{
ykuŠfz{ktÚke yuVykhykh 34 xfk ßÞkhu
MkkÞBçkerzÞ{ ykuŠfz{ktÚke yuVykhykh h0 xfk
(1Ãk xfk zeyuV) {¤u Au.
LkkýktfeÞ MknkÞ :
Lkkçkkzo îkhk yk «kusufx {kxu LkkýktfeÞ
MknkÞ {¤u Au. «kusufx ¾[oLkk hÃk xfk hf{Lkwt
hkufký WãkuøkMkknrMkfu fhðkLkwt hnu Au. çkkfeLkk Lkkýkt
çkUf{ktÚke ÷kuLk îkhk çkutf ykuV EÂLzÞkLkk «ðíko{kLk
rLkÞ{ku yLkwMkkh {u¤ðe þfkÞ Au.

økwshkík hkßÞ f]r»k çkòh çkkuzo

¾uzqíkku ¾uík ÃkuËkþ WíÃkÒk fhu Au Ãkhtíkw íkuLke {nuLkíkLkk «{ký{kt íkuLkk ¼kðku {¤íkk LkÚke. ¾kuxku íkku÷, ykuAku ¼kð.
fhsLku ÷eÄu yMkÌk ¼kðLkku çkkuòu ¾uzqíkLku ykŠÚkf heíku çkhçkkË fhu Au suÚke íkuLkwt þku»ký yxfu, íkuLkk {k÷Lkwt íkuLku ÔÞksçke ð¤íkh
{¤e hnu, Mkk[ku íkku÷, nhkS yLku íkwhík LkkýkLkwt [wfðýwt ÚkkÞ íkuðe ÔÞðMÚkk sYhe çkLke hnu Au. yk nuíkw rMkØ fhðk fkÞËkfeÞ
heíku çkòh rLkÞtºký ÃkØrík y{÷{kt {qfðk{kt ykðe Au. su nuX¤ økwshkík ¾uík çkòh yrÄrLkÞ{ 1963 nuX¤ çkòh rLkÞtºký
íktºk ¼khík MkhfkhLkk {køkoËþoLk nuX¤ fkÞohík Au. su{kt hksÞfûkkyu rLkÞk{f©e ¾uík çkòh yLku økúkBÞ yÚkoíktºk, økwshkík
hkßÞ, økktÄeLkøkh, økwshkík hkßÞ f]r»k çkòh çkkuzo, økktÄeLkøkh, rsÕ÷k fûkkyu LkkÞçk rLkÞk{f©e ¾uíkçkòh yLku økúkBÞ
yÚkoíktºk yLku SÕ÷k hSMxÙkh©e, yLku íkk÷wfk fûkkyu [qtxkÞu÷k «ríkrLkrÄykuLke çkòh Mkr{rík fk{økehe Mkt¼k¤u Au. yk {kxu
h[kÞu÷ økwshkík hkßÞ f]r»k çkòh çkkuzoÚke ¾uzqíkku yLku ðuÃkkheyku çktLkuLku VkÞËku ÚkkÞ Au. yk çkkuzo îkhk fkuBÃÞwxh Lkuxðfo Q¼w
fhe hkusçkhkusLkk ¼kð ¾uzqíkkuLku ykuLk÷kELk MkwrðÄkÚke WÃk÷çÄ fhðk{kt ykðþu su Ãkife ¾uzqíkku/ðuÃkkheyku ÃkkuíkkLkk WíÃkkËLkLkk
Ëuþ{kt fÞk MÚk¤u ¼kð{kt fuðe ðÄ½x Au íku òýe þfkþu yLku íku {wsçk ÃkkuíkkLku ÷k¼fíkko çkòh{kt {k÷ ÃknkU[kze LkVku LkwfþkLk
{u¤ðe þfþu.
yk MktMÚkkLke rðþu»k {krníke {kxu : økwshkík hkßÞ f]r»k çkòh çkkuzo, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, ç÷kuf Lkt.
1h, çkeò {k¤u, Mkufxh-10, sqLkk Mkr[ðk÷Þ, økktÄeLkøkh. VkuLk : (079) h3hhh016, h33Ãk4007-8-9
VufMk : (079) h3hÃk4018
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fkuXk :8 LkkLkk ¾uzqíkku îkhk yuøkúkuþuz Lkux nkWMk{kt 1000 zuLzÙkurçkÞ{k ykuŠ[z fqtzk{kt WAuhðk {kxu
Úkíkk ytËkSík ¾[o íkÚkk ykðfLke økýíkhe
{qze hkufký (`)

(f)

(1) h4 Vqx x 36 VqxLkk {kÃkLkwt yuøkúkuþux
LkuxnkWMk ÷kfzk/ðktMkLkwt {k¤¾w yuøkúkuþuz
Lkux (Ãk0% þuzðk¤e fk¤k htøkLke ¼÷k{ý)
Mkeøk÷ MxuStøk (4 Lktøk)
(h)

«Úk{

çkeswt

ºkeswt

[kuÚkwt

Ãkkt[{wt

fw÷ `

Aêw

Ãk000
1700
4000

-

Ãk00
-

Ãk00
-

Ãk00
-

Ãk00
-

7000
1700
4000

3000

-

1Ãk00

1Ãk00

1Ãk00

1Ãk00

9000

h0000

-

-

-

-

-

h0000

fqtzk{ktLkwt r{©ý

Ãk000

-

1000

1000

1000

1000

9000

MkurLÿÞ yLku hkMkkÞrýf ¾kíkh

1000

-

Ãk00

Ãk00

Ãk00

Ãk00

3000

MkkÄLkku

4Ãk00

-

-

-

-

-

4Ãk00

hMkkÞýku

300

-

300

300

300

300

1Ãk00

-

-

1Ãk00

1Ãk00

1Ãk00

1Ãk00

6000

7h00

7h00 17300 17300 17300 17300

1h8100

Ãk1700

7h00

17300

17300

17300

17300

1h8100

h000

h000

h000 h0000

8000

10000 10000 10000 10000

40000

ðkŠ»kf 1000 fqtzk yLku Ëh ð»kuo Ãk00
fqtzk ¾heËðk fqtzk ` 3 ÷u¾u
ykuŠ[zLkk 1000 Akuz (` h0 ÷u¾u)

(3) Ãkkf Mkthûký yLku rÃkÞík

(4) fkÃkýe ÃkAeLke «r¢Þkyku yLku ÃkufuStøk
(Ãk) {sqhe
fw÷ {qzehkufký
(¾) ytËkSík ykðf (`) :
(1) fxV÷kðMko (Vq÷AzeLke MktÏÞk)

-

-

Vq÷ Aze ËeX ` Ãk ÷u¾u

-

-

ðkLkMÃkríkf heíku {u¤ðu÷k AkuzLkwt ðu[ký

-

-

AkuzËeX ` hÃk ÷u¾u

-

fw÷ ytËkSík ykðf
ytËkSík LkVku (f-¾)

(h)

h000

h000

h000

h000

8000

-

Ãk0000 Ãk0000 Ãk0000 Ãk0000

h00000

-

-

60000

60000

60000

60000

h40000

-

-

4h700

4h700

4h700

4h700

111900

WÃkh {wsçk ðkŠ»kf ` 4h700Lkku [kuÏ¾ku LkVku 1000 Akuz WAuhðkÚke {u¤ðe þfkÞ Au.
LkkutÄ : «kusufx{kt Ëþkoðu÷ ykðf, ¾[o ðøkuhu rðøkík{kt «ðíko{kLk Mkhfkhe Lkerík, çkUf ÔÞksLkku Ëh yLku çkòh
{wsçk VuhVkhLku ykrÄLk Au.
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fxV÷kðMkoLke ¾uíke Mkwþku¼Lk nuíkw {kxu (7) fkLkuoþLk		
(8) MkeÂBçkzeÞ{
fhðk{kt ykðu Au. suLkku WÃkÞkuøk {wÏÞíðu Vq÷kuLke (9) yuMxÙku{uheÞk		
(10) yuLÚkwheÞ{
økkuXðýe, çkwfu, økshk çkLkkððk, Ãkqò-y[oLk {kxu
(11) EheMkw		
(1h) ÞwMÚkku{k
íku{s Mkk{krsf «Mktøkkuyu ÚkkÞ Au.
(13) SÃMkkurV÷k
(14) LkuheLk
fkLkuoþLkLkk Vq÷ku{kt htøkkuLke ½ýe rðrðÄíkk
(16) yuMxh
òuðk {¤u Au su Ãkife ÷k÷, MkVuË, økw÷kçke, Ãke¤k, (1Ãk)yu{uhe÷eMk		
(18) ø÷uzeÞku÷Mk
òtçk÷e íku{s Ãkkt¾rzÞku Ãkh Aktxðk¤k fkLkuoþLkLkkt Vq÷ku (17) Lkkh¢eMkeMk
rðï{kt ½ýk s «[r÷ík Au. íkuLkkt Vq÷ku h0 Úke 30 Mku. (19) xÙu[ur÷Þ{		
(h0) ÷kÞ{kurLkÞ{
{e. ÷ktçkk zk¤e Ãkh ÚkkÞ Au yLku Mk{qn{kt nkuÞ íÞkhu (h1) ðkðkourzÞk		
(hh) {urxÙfuheÞk
íku ¾qçk MkwtËh Ëu¾kÞ Au. yLÞ Vq÷kuLke Mkh¾k{ýe{kt
(h3) nkEMkeLÚk		
(h4) ÷e÷f
fkLkuoþLkLkk Vq÷ku [kh Úke Ãkkt[ rËðMk íkkòt hnu Au.
(hÃk) {uÚkeÃkku÷k
íkuLkk Vq÷ku rðrððÄ htøkku íku{s Ãkkt¾zeyku
¼khíkLke rðrðÄ ¾uík-nðk{kLk ÃkrhÂMÚkríkLke
Ãkh Aktxðk¤k íkÚkk MkwøktÄ Ähkðíkk nkuE ÞwhkuÃk yLku
y{urhfk{kt fkLkuoþLkLkk Vq÷kuLkwt {níð økw÷kçkLkk Vq÷ku rðrþüíkkLku ÷eÄu ¾uíkh{kt fu rLkÞtrºkík ÃkrhÂMÚkríkík{kt
sux÷wt s Au. íkuLkk Vq÷ku{ktÚke MkwøktÄ yLku yki»krÄÞ yfo {kuxk ¼køkLkk Vq÷kuLke ðuÃkkhe Äkuhýu ¾uíke fhe
þfkÞ íku{ Au. ¼khík{kt {wÏÞíðu økw÷kçk, Mkuðtíke
Ãký {u¤ððk{kt ykðu Au.
(r¢MkuLÚke{{), [{u÷e (òM{eLk), øk÷økkuxk
ËwrLkÞk{kt ytËksu 80 «fkhLke fxV÷kðMko
({uheøkkuÕz), økw÷Aze (xâwçkhkuÍ) yLku ø÷uzeÞku÷Mk
ykÃkíke òíkku ðuÃkkhe Äkuhýu yøkíÞLke {k÷q{ Ãkze Au.
ðøkuhu fxV÷kðMkoLke ¾uíke ÚkkÞ Au.
LkuÄh÷uLz (ÞwhkuÃk)Lkk yktíkhhk»xÙeÞ çkòh{kt ðu[kíkk
rLkfkMkLke þõÞíkkyku :
«Úk{ fxV÷kðMkoLke ÞkËe yºku ykÃku÷ Au.
ËwrLkÞk{kt Vq÷ku yLku íkuLke ÃkuËkþkuLkku ðuÃkkh
(1) økw÷kçk		
(h) r¢MkuLÚke{{
ÚkkÞ Au.su ðkŠ»kf 1Ãk xfkLkk ð]rØ ËhÚke ðÄíkku òÞ Au.
(3) xwr÷Ãk		
(4) ÷e÷e
¾uík nðk{kLk{kt rðrðÄíkk, fwþ¤ {kLkðþÂõík yLku
(Ãk) shçkuhk		
(6) £eMkeÞk
çkòhLke Mkøkðz ðøkuhu {wÏÞ çkkçkíkkuLku ÷ûk{kt hk¾e
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¼khík MkhfkhLkk ¼khíkLkk ðkrýßÞ rð¼køk îkhk
rLk{kÞu÷ V÷kuhefÕ[h fr{xeyu fxV÷kðMkoLkk çkòh
{kxu ÞwhkuÃk {æÞÃkqðo, Þw.yuMk.yu., òÃkkLk yLku
nkutøkfkutMk, rMktøkkÃkkuh ðøkuhu Ëuþku ÃkMktË fÞko Au.

yLku [uçkwf fkLkuoþLk ðøkoLke òíkku Mknu÷kEÚke WAuhe
þfkÞ Au suðe fu ykihkhk, SLke zeykuLkeMk, {uhe,
Lkuhku, {uzkuLkk, fªøk fÃk, ¢e{MkLk {kuz÷, yku÷ðwz,
fuLkurzÞLk rÃkLf, Mke{ ðøkuhu.

fkLkuoþLkLkk Vq÷ku ykÃkýu íÞkt rþÞk¤k{kt ÚkkÞ
Au. íku Mk{Þ ËhBÞkLk Ãkrù{Lkk Xtzk «Ëuþku{kt çkhVLku
÷eÄu Vq÷kuLkwt WíÃkkËLk {ÞkorËík Úkíkk çknkhLkk Ëuþku{ktÚke
íku Ëuþkuyu {tøkkððk Ãkzu Au. íkuÚke ykðk Mk{Þu ykÃkýk
Ëuþ{ktÚke Mkkhe økwýð¥kkðk¤k fkLkuoþLkLkk Vq÷ku íkiÞkh
fhe ÞwhkurÃkÞLk Ëuþku{kt rLkfkMk fhðkLke rðþk¤
þõÞíkkyku hnu÷e Au.

«kusufx {kxuLke sYrhÞkík :

Mkt¼rðík rðMíkkhku :
fxV÷kðhLke Vq÷ðkzeyku íkkr{÷Lkkzw,
fýkoxf Ãk.çktøkk¤, yktÄú«Ëuþ yLku {nkhk»xÙ ðøkuhu
hkßÞku{kt ykðu÷e Au. yk hkßÞku rLkfkMk {kxuLkk
fxV÷kðhLkku WAuh fhe þfkÞ íkuðwt nðk{kLk yLku
rðMíkkh Ähkðu Au. fkLkuoþLkLke ¾uíke {kxu ¾[o
økwýð¥kk, ÃkrhðnLk ðøkuhu çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt ÷E
rLk»ýkíkuyu ÃkqLkk, LkkrMkf, çkUø÷kuh, rËÕne ðøkuhu
rðMíkkhku ÃkMktË fÞko Au. WÃkhkuõík çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt
÷E yLÞ MÚk¤kuyu Ãký fkLkuoþLkLke ¾uíke fhe þfkÞ
íku{ Au.
fkLkuoþLkLke òíkku :

Mkk{kLÞ heíku yuf nufxh rðMíkkh{kt
fkLkuoþLkLkwt WíÃkkËLk ÷uðk {kxu yºku Ëþkoðu÷ Mkøkðzku
sYhe Au :
(1) s{eLk : økúeLknkWMk yLku yLÞ Mkøkðzku {kxu
3 yufh s{eLk òuEyu Au. yk «kusufx{kt ykuAk{kt
ykuAku yuf nufxh rðMíkkhLkk Ã÷kÂMxf økúeLknkWMk
{kxu økýíkhe fhu÷ Au:
(h) ðkz : 3 yufh rðMíkkhLke ykswçkksw 40 r{.{e.
X 40 r{.{e. X Ãk r{.{e. Lkk {kÃkLke ÷ku¾tzLke 1.Ãk
{exh Ÿ[e yutøk÷ku Ëh h {exhu ykðu íku heíku 460
{exh rðMíkkh{kt 6 økku{h íkkhLke ðkz çkLkkððe.
(3) hMíkk : Vk{o{kt ytËhLke çkkswyu ytËksu 400
{exh ÷ktçkk yLku h {exh Ãknku¤k, #xkuLkk hkuzk
Lkkt¾eLku hMíkk çkLkkððk.
(4) økúeLknkWMk : yuf nufxh rðMíkkh Ähkðíkk
Ã÷kÂMxf økúeLknkWMk çkLkkððk íkuLkk AkÃkhk {kxu h00
{kE¢kuLk òzkEðk¤w Ã÷kÂMxf (÷kuzuÂLMkxe Ãkku÷eÚkeLkyu÷zeÃkeE) ðkÃkhðw. ykðwt yuf rf÷ku Ã÷kÂMxf Ãk.37
[kuhMk {exh rðMíkkh fðh fhu Au. íkuLku Ëh yktíkhu
ð»kuo çkË÷ðwt Ãkzu Au. íkuLkk ÃkkÞkLkk çkktÄfk{ {kxu 40
r{.{e. X 40 r{.{e. X Ãk r{.{e.÷ku¾tzLke yutøk÷ku
ðkÃkhðe.

{kuMk{e fkLkuoþLk yLku fkÞ{e fkLkuoþLk yu{
{wÏÞíðu çku ðøko Au. íku WÃkhktík fkLkuoþLkLkk AkuzLke
ð]rØ yLku rðfkMk, ðkðuíkhLkk WÃkÞkuøk íku{s Vq÷kuLkk
økwýÄ{kou {wsçk çkkuzoh fkLkuoþLk yLku Ãkefkuxe, ÃkhÃkuåÞw÷
fkLkuoþLk, {køkwohux fkLkuoþLk, [uçkwf fkLkuoþLk ðøkuhu «fkh
(Ãk) fkLkuoþLkLkk fxfk f÷{ku yLku ¾uíke :
Ãkkzðk{kt ykðu÷k Au su Ãkife ykÃkýk Ëuþ{kt {køkwohux
fkLkuoþLkLke fxfkf÷{ku ykÞkík fhðk{kt ykðu Au.
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yLku íkuLke ¾uíkeLke íkktrºkfíkk su íku MkÃ÷kÞoMk Ãkqhe Ãkkzu ¾[o ` 4Ãk ÷k¾ yLku Võík «Úk{ ð»koLkku [k÷w ¾[uo
Au.
` h3.3Ãk ÷k¾ {¤eLku fw÷ ` 68.3Ãk ÷k¾ ytËkS
(6) rÃkÞík ÃkØrík : xÃkf rÃkÞík ÃkØrík yÃkLkkððe. ¾[o ÚkkÞ Au.
fkuXku-1 : fkÞ{e {qzehkufký

(7) økúu®zøk yLku Ãku®føk þuz : [khu çkkswÚke ¾qÕ÷ku
WÃkhLke çkkswyu økuÕðuLkkEÍ ÃkíkhkLke þexðk¤w AkÃkÁt
Ähkðíkku yLku ¼kutÞíkr¤Þwt Ãkkfw rMk{uLxLkwt çkLkkðu÷ nkuÞ
íkuðku h00 [ku.{e. rðMíkkh Ähkðíkku þuz íkiÞkh fhðku.

¢{
(1)
(h)
(3)
(4)
(Ãk)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(8) fkuÕz Mxkuhus : 10’ X h0’ X 7’4”Lkk {kÃkLkku
1.Ãk nku.Ãkk. MkkÚku Ëhuf yuMkuMkhe Ähkðíkku fkuÕz
Mxkuhus çkLkkððku.
(9) heVh ðkLk :
(10) VŠLk[h :
[esðMíkwyku yLku MkkÄLkkuLke «kÃÞíkk :
Võík fkLkuoþLkLke fxfkf÷{ku rMkðkÞLke
ík{k{ [esðMíkwyku íkÚkk MkkÄLkku ykÃkýk ËuþLkk
çkòh{ktÚke WÃk÷çÄ Au. Ëh yktíkhu ð»kuo fkLkuoþLkLke
fxfk f÷{kuLke ykÞkík fhðe Ãkzu Au. yufðkh ykÞkík
fÞko çkkË hkuÞÕxe [qfðe MÚkkrLkf heíku fkLkuoþLkLkwt ðÄoLk
fhe þfkÞ Au.
«kusufx ¾[o :

( ` ÷k¾{kt)

fkÞ{e {qzehkufký
ðkz
Vk{oLkk hMíkk
økúeLknkWMk (1 nufxh)
xÃkf rÃkÞík ÃkØrík
økúu®zøk yLku Ãkì®føk hkuz
ykurVMk yLku Mxkuh
«efw®÷øk ÞwrLkx
fkuÕz Mxkuhus
heVh ðkLk
VŠLk[h yLku rVû[h
ðÃkhkþe ¾[o
fw÷

0.h3
0.10
14.00
3.91
h.00
3.00
4.00
4.00
9.00
1.1Ãk
3.61
4Ãk.00

ytËkSík ykðf :
òu WíÃkkËf ykÄwrLkf íkktrºkfíkk yÃkLkkðe
fkLkuoþLkLkku WAuh fhu íkku [kuhMk {exh rðMíkkhËeX 80
Úke 90 xfk rLkfkMk ÚkE þfu íkuðe økwýð¥kýk Äkhkðíke
h40 zk¤eyku ÃkuËk fhe þfu Au suLke rðøkík fkuXk-3{kt
Ëþkoðu÷ Au.

yºku fkuXk-1 yLku h{kt sýkðu÷ fkÞ{e
fkuXk -h : [k÷w ¾[o (` ÷k¾)
rðøkík
1
h
3
¾uíke
h0.1Ãk 1.1Ãk h0.Ãk0
ðkðýe ÃkAe Úkíkku ¾[o
34.60 38.97
Ã÷krMxfLke VuhçkË÷e
ÄtÄkLke sYrhÞkík {kxuLkku ¾[o
h.h0 h.h0 h.h0
rð{ku, {hk{ík yLku ò¤ðýe 1.00 h.00 h.00
fw÷ h3.3Ãk 39.9Ãk 67.83
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ð»ko
4
1.1Ãk
38.97
4.16
h.h0
h.00
44.3h

Ãk
h0.Ãk0
38.97
h.h0
h.00
67.83

6
1.1Ãk
38.97
4.16
h.h0
h.00
44.3h

7
h0.Ãk0
38.97
h.h0
h.00
67.83

8
1.1Ãk
38.97
4.16
h.h0
h.00
44.3h

9
h0.Ãk0
38.97
h.h0
h.00
67.83

10
1.1Ãk
38.97
4.16
h.h0
h.00
44.3h

fkuXk-3 : ytËkSík ykðfLke rðøkík
(1)
(h)
(3)
(4)

rðøkík

1

h

AkuzËeX Vq÷kuðk¤e zk¤eykuLke MktÏÞk
[ku.{e. ËeX Vq÷kuðk¤e zk¤eykuLke MktÏÞk
nufxhËeX Vq÷kuðk¤e zk¤eykuLke MktÏÞk (÷k¾{kt)
rLkfkMk {kxuLkk Vq÷kuLke MktÏÞk (÷k¾{kt)
çkeswð»ko-80 xfk, ºkesw ð»ko - 90 xfk
fw÷ ykðf (` ÷k¾{kt)
(zk¤e ËeX ` Ãk ÷u¾u)

-

8.00
h40.00
17.h8
13.8h

ð»ko
3 Úke 1Ãk
8.00
h40.00
17.h8
1Ãk.ÃkÃk

-

69.10

77.7Ãk

LkkutÄ : [ku.{e. ËeX 30 Akuz yLku nufxh ËeX 7h00 [ku.{e. ðkðuíkh rðMíkkhLkk yLkw{kLk {wsçk)
LkkýktfeÞ {ËË :
ðu[ký rft{ík :
fkLkuoþLk fxV÷kðMkoLke rLkfkMk {kxuLkk
yktíkhhkr»xÙÞ çkòh{kt fkLkuoþLkLkk ¼kðku{kt
rðrðÄíkk yLku ¼khíkeÞ rLkfkMkfíkko MkkÚku fhu÷ [[ko «kusufx MÚkkÃkðk {kxu Lkkçkkzo MknkÞ fhu Au. rLkfkMkfíkko
{wsçk zk¤e ËeX ` ÃkLkku ¼kð {¤e þfu íkuðku ytËks ¾uzqíku Ãkkuíku «kusufx ¾[oLkk hÃk xfk Lkkýkt hkufðkLkk
Au.
¼khík{kt y{ËkðkË, {wtçkE suðk þnuhkuLkk hnu Au. çkkfeLkk Lkkýkt rhÍðo çkUfLkk «ðíko{kLk Lkerík
Vq÷çkòh{kt íkuLkk {nkhk»xÙ{kt ÃkqLkk yLku LkkrMkf rLkÞ{ku yLkwMkkh hk»xÙeÞf]ík çkUf ÃkkMkuÚke ÔÞksu {¤u Au.
rðMíkkhLkk ¾uzqíkku {kuxk ÃkkÞk Ãkh fkLkuoþLk Wøkkze su «kusufx [k÷w ÚkÞk çkkË çkeò ð»koÚke Ãk ð»koLke ytËh
nufxhu Ãk0 Úke 60 nòh YrÃkÞkLke ykðf {u¤ðu {qze yLku ÔÞks Mkrník Ãkhík [qfððkLkk hnu Au.
Au. økwshkík{kt Ãký ËrûkýLkk rsÕ÷kyku{kt y{wf LkkutÄ : «kusufx{kt Ëþkoðu÷ ykðf, ¾[o ðøkuhu rðøkík{kt
¾uzqíkku fkLkuoþLkLke ¾uíke fhe y{ËkðkË yLku {wtçkELkk «ðíko{kLk Mkhfkhe Lkerík, çkUf ÔÞksLkku Ëh yLku çkòh
{wsçk VuhVkhLku ykrÄLk Au.
çkòhku{kt Vq÷ku Ãknkut[kze Mkkhe ykðf {u¤ðu Au.












økwshkík{kt f]r»k ÞwrLkðŠMkxeyku nMíkfLke V¤kW LkMkoheyku

çkkøkkÞík rð¼køk, çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷Þ ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË, S. ykýtË.
çkkøkkÞík rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, sqLkkøkZ, S. sqLkkøkZ.
V¤ MktþkuÄLk fuLÿ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, {ktøkhku¤, S. sqLkkøkZ.
V¤ MktþkuÄLk fuLÿ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, {nwðk, S. ¼kðLkøkh.
«kËurþf V¤ MktþkuÄLk fuLÿ, yMÃke çkkøkkÞík-ð-ðLkeÞ {nkrðãk÷Þ, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, LkðMkkhe, S. LkðMkkhe.
«kËurþf V¤ MktþkuÄLk fuLÿ, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ÃkrhÞk, íkk. ðkÃke, S. ð÷Mkkz.
V¤ MktþkuÄLk fuLÿ, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, økýËuðe, S. LkðMkkhe.
çkkøkkÞík rð¼køk, [e. Ãk. f]r»k {nkrðãk÷Þ, MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh, S. çkLkkMkfktXk.
yurhz £wx rhMk[o «kusuõx, MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh, S. çkLkkMkfktXk.
V¤ MktþkuÄLk fuLÿ, MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, Ënuøkk{, S. y{ËkðkË.
¾khuf MktþkuÄLk fuLÿ, MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, {wLÿk, S. fåA.
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S[S8; G;"ZL 5|F[H[S8

• 0MP V[GPJLP ;F[GL • 0MP V[RP;LP 58[, • 0MP 0LP0LP 58[,
5|SFXG lJEFU4 lJ:TZ6 lJEFU4 lX1F6 lGIFDSzLGL SR[ZL
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N #(( !!_
OF[G o _Z&)ZvZ&!)Z!
fufxMk yu þku¼k íkhefu ðÃkhkíkk çknwð»kkoÞw
hMkËkh yLku Äe{k ðÄíkk Akuz fu su Mkqfe ÃkrhÂMÚkríkLkku
Mkk{Lkku fhðkLke rðrþü þÂõík Ähkðu Au. íkuLke ½ýe
òíkku Au. ykfkh, fË, Úkz, Vq÷ku ðøkuhu{kt rðrðÄíkk
Ähkðu Au íkuÚke íku ½h fu ykurVMk{kt, çkøke[k, Ãkkfo yLku
÷uLzMfuÃk{kt Mkwþku¼Lk {kxu WAuhðk{kt ykðu Au.
fufxMkLkwt ykŠÚkf {n¥ð íkuLke þku¼kLku fkhýu
Au. íkksuíkh{kt heSÞkuLk÷ Ã÷kLx heMkkuMkeoMk MkuLxh,
¼wðuLïh îkhk sýkÔÞk yLkwMkkh fufxMk yLku íkuLkk suðk
hMkËkh AkuzLke ðuÃkkhe Äkuhýu LkMkoheyku MÚkkÃkðkLke
sYrhÞkík Au.

Úkkuh íkhefu Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. íkuLke {kuxk
¼køkLkeòíkku íkeûý fktxk Ähkðu Au íku{s íkuLke Ãkkýe
Mktøkún fhðkLke rðrþü þÂõík Ähkðíkk nkuE Mkqfe
ÃkrhÂMÚkríkLkku Mkk{Lkku fhe þfu Au. htøkçkuhtøke Vq÷ku
yLku íkuLkk rðrðÄ ykfkhLku fkhýu çkkøk-çkøke[kyku
íkÚkk ½hyktøkýu fqtzk{kt íku{s ykurVMkku{kt þku¼k íkhefu
WAuhðk{kt ykðu Au. íkuLke MkehuyMk òíkLkkt Vq÷ku {kuxkt,
{eXe MkwøktÄeðk¤k yLku Mkktsu ¾e÷e yk¾e hkík hneLku
Mkðkhu ¾he Ãkzu Au. fux÷ef òíkLkkt Vq÷ku ½txkfkh
ykfkhLkkt yLku Ëu¾kð MkwtËh nkuÞ Au. fufxMkLke Lke[u
Ëþkoðu÷ òíkku ËwrLkÞk{kt òýeíke Au.

(1) {u÷kufufxMk fkuBÞwLkeMk (h) ykuÃktrþÞk
ÃkktËzkÚke þku¼k ykÃkíkk Akuz{kt fufxMk yuf MÃke (3) Mðex MkuLxuz fufxMk (4) òÞLx fufxMk (Ãk)
yøkíÞLkku Akuz Au. yktíkhhk»xÙeÞ ðuÃkkh ÚkkÞ Au. rMkhuyMk (6) ÃkuhuÂMfÞk (7) {urB{÷krhÞk MÃke (8)
yktíkhhk»xÙeÞ çkòh{kt Þwõfk Lkk{ku hMkËkh Akuz Er[LkkufufxMk ðøkuhu.
«Úk{ ËMk ÃkktËzkÚke Mkwþkur¼ík Akuz{kt «Úk{ Lktçkhu ¾uík-nðk{kLkLke sYrhÞkík :
Au. ¼khík{k fufxMkLke ÏÞkrík çkøke[k, Ãkkfo yLku
fufxMk hý rðMíkkh, rð»kwðð]¥keÞ, ¼usðk¤k
÷uLzMfuÃk Mkwþkur¼ík Akuz íkhefu rËLk«ríkrËLk ðÄíke støk÷ku, ËrhÞk rfLkkhkLke huíke yLku Ãknkzku Ãkh
òÞ Au. íkuLkk Ãkrhýk{u ðuÃkkhe Äkuhýu fufxMk LkMkoheyku Qøku Au. íku ËkŠs®÷øk, fk÷e{Ãkkutøk suðk þqLÞ ytþ
WAuhðkLke sYh Au.
MkuÂLxøkúuz Ähkðíkk rðMíkkhku íku{s 3Ãk Úke 400 Mku.
W»ýíkk{kLk Ähkðíkk rðMíkkhku{kt Ãký ÚkkÞ Au. íkuLkwt
fufxMkLke òíkku :
Úkz, ÃkkLk, {q¤ ðøkuhu Ãkkýe Mktøkún fhðkLke rðrþü
fufxMk yu fufxuMke fwxwtçkLkk Akuz Au íkuLkk
ûk{íkk Ähkðíkku nkuE Mkqfkhk Mkk{u «ríkfkh fhe þfu
ykfkh nÚku¤e suðku nkuðkÚke íkuLku økwshkíke{kt nkÚk÷k
Au íkuÚke íkuLkku WAuh Mkqfk yLku yÄoMkqfk rðMíkkhku{kt
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Mknu÷kEÚke fhe þfkÞ Au. Xtzk «ËuþkuLkk nðk{kLk{kt (1) {kík]Akuz, ftË{q¤ ðøkuhu {kxu :3400 [ku.{e.
íkuLkku WAuh fhðku rníkkðn LkÚke.
(h) ðÄoLk {kxu
: hÃk00 [ku.{e.
íkuLkku WAuh rðrðÄ «fkhLke s{eLkku{kt ÚkE (3) íkiÞkh f÷{ku hk¾ðk
: 3800[ku.{e.
þfu Au. Ãkhtíkw Mkkhk rLkíkkhðk¤e s{eLk ðÄw {kVf
ykðu Au. íkuLkk Mkkhe økwýð¥kkðk¤k Akuz {u¤ððk {kxu (4) ykurVMk, Mxkuh, ÃktÃk nkWMk ðøkuhu :300 [ku.{e.
MkeÄk MkqÞo«fkþÚke Ëqh hk¾e AktÞk{kt WAuhðk òuEyu. (h) økúeLknkWMk :
su rðMíkkh{kt hMíkk, rÃkÞík, ðes¤e yLku yuhÃkkuxoLke
fufxMkLke ½ýe ykuAe òíkku ¾qÕ÷k
Mkøkðz {¤e þfu íku{ nkuÞ íkuðk rðMíkkhku{kt ðuÃkkhe ðkíkkðhý{kt ÚkkÞ Au. íkuÚke MkeÄku MkqÞo«fkþ yLku
Äkuhýu fufxMk LkMkoheyku çkLkkððe òuEyu. yk fufxMk ðhMkkËÚke hûký ykÃke Mkkhe økwýð¥kkðk¤k Akuz
LkMkohe {kxu fwþ¤ {sqhkuLke Ãký ¾kMk sYrhÞkík hnu Au. {u¤ððk {kxu økúeLknkWMkLkwt çkktÄfk{ sYhe Au.
çkòh :

(3) ÃkkýeLkku ÃkqhðXku :

Mkwþkur¼ík ÃkktËzkt Ähkðíkk hMkËkh
Akuzðkyku{kt fufxMk yu {n¥ðLkku Akuz Au. fufxMkLkk
yktíkhhk»xÙeÞ yLku Ëuþ{kt ðuÃkkh ytøkuLkk fkuE yktfzk
WÃk÷çÄ LkÚke íku yuf LkðeLk «kuzõx økýkÞ Au. íkuLke
ÏÞkrík rËík-«ríkrËík MkkÄLk MktÃkÒk ÷kufku{kt ðÄíke
òÞ Au. nðu íkku ½h, ykurVMk, Ãkkfo, çkøke[k yLku
÷uLzMfuÃk{kt fufxMkLkku ðÃkhkþ yrLkðkÞo çkLke økÞku
Au.

yk{ íkku fufxMkLkk Akuz yu MkqfkhkLke Mkk{u
«ríkfkhfþÂõík Ähkðu Au Ãkhtíkw ðuÃkkhe Äkuhýu LkMkohe{kt
Akuz íkiÞkh fhðk {kxu ÃkkýeLkku ÃkqhðXku ¾kMk sYhe
Au. fuxfMk {kxu rÃkÞík ÃkkýeLke fux÷e sYrhÞkík Au
íkuLke fkuE ¾kMk {krníke WÃk÷çÄ LkÚke Ãkhtíkw Mkk{kLÞ
¼÷k{ý {wsçk 4 Úke 7 rËðMkLkk økk¤u Éíkw {wsçk
Ãkkýe ykÃkðwt òuEyu. íkuÚke yuf çkkuh-fqðku yLku
ÃktÃkMkuxLkku «kusufx{kt Mk{kðuþ fhðku sYhe Au.

(4) fBÃkkuMx ¾kíkh :
rðfrMkík Ëuþku{kt Vq÷AkuzLke yktíkhk»xÙeÞ
fufxMkLkku WAuh Mkkhe heíku íkiÞkh fhu÷ fBÃkkuMx
rLkfkMkLke MkkÚku fufxMk rLkfkMk fhðkLke ÔÞðMÚkk
¾kíkh{kt Mkkhku ÚkkÞ Au íkuÚke íkuLku yuf ¼køk huíkk¤
økkuXðe ykŠÚkf heíku ðÄw ÷k¼ {u¤ðe þfkÞ íku{ Au.
÷ku{ s{eLk, yuf ¼køk AkrýÞwt ¾kíkh, çku ¼køk
fnkuðkÞu÷kt ÃkktËzktLkku ¼qfku, yuf ¼køk Mkkhe huíke,
«kusufx ytøkuLke sYrhÞkíkku :
Úkkuzku [kfkou÷ yLku nkzfktLkku ¼qfku {u¤ðeLku r{©ý
(1) s{eLk :
íkiÞkh fhðwt yLku íkuLkku fBÃkkuMx íkhefu WÃkÞkuøk fhðku.
fufxMkLkk {kík]AkuzLke ò¤ðýe fufxMkLkku
(Ãk) yLÞ Mkð÷íkku :
WAuh íkÚkk ykurVMk, MxkuhLkwt çkktÄfk{ yLku Ãkk‹føkLke
LkMkohe WAuh {kxu ykurVMk, Mxkuh, fBÃkkuMx
Mkøkðz {kxu s{eLk sYhe Au. yuf nufxh rðMíkkh{kt
{kxu þuz, Ãkurftøk þuz, Vk{oLkk MkkÄLkku, ykurVMkLkk
LkMkohe çkLkkððk Lke[u {wsçkLkku rðMíkkh Ãkqhíkku Au.
MkkÄLkku ðøkuhu {q¤¼qík Mkð÷íkkuLke sYh Ãkzu Au.
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS
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WAuh fhíkk fkuXk 1 yLku h {kt sýkÔÞk {wsçkLkku ¾[o ÚkkÞ
økúeLknkWMkLkwt çkktÄfk{, fBÃkkuMx ¾kíkhLke Au.
çkLkkðkx, fufxMkLkk çke íkÚkk Akuz ðøkuhu [esðMíkwyku
fkuXk-1 : fkÞ{e {qzehkufký
¼khík{kt s WÃk÷çÄ Au. íku WÃkhktík ykurVMk íkÚkk Vk{o
(f)
fkÞ{e {qzehkufký
(` ÷k¾{kt)
{kxuLkk MkkÄLkku Ãký MÚkkrLkf çkòh{kt {¤u Au íkuÚke
(1)
ðkz
0.h3
íkuLkku WÃkÞkuøk fhe LkMkohe íkiÞkh fhðe.
(h)
Vk{oLkk hMíkk
0.10
[esðMíkwyku yLku MkkÄLkkuLke «kÃÞíkk :

Võík fufxMkLke fux÷ef òíkkuLkk Akuz ¼khík{kt
WÃk÷çÄ Lk nkuE ÃkhËuþÚke ykÞkík fhðk Ãkzu Au.

(3)
(4)
(Ãk)
(6)
(7)

fufxMk WAuhLke íkktrºkf {krníkeLkk †kuík :
fufxMk WAuh {kxuLke «{ký¼qík íkktrºkf
{krníke heSÞkuLk÷ Ã÷kLx heMkkuMko MkuLxh, ¼wðLkuïh
¾kíkuÚke {¤e hnu Au. yk rMkðkÞ Ëhuf hkßÞ{kt
ykðu÷ f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk çkkøkkÞík rð¼køkku yLku
nkuŠxf÷[h rhMk[o EÂLMxxÞqx{ktÚke Ãký íkktrºkf
{krníke ÷ÇÞ çkLke þfu Au.

(8)
(9)

«kusufx ¾[o :
yuf nufxh rðMíkkh{kt økúeLknkWMk çkLkkðe fufxMk

økúeLknkWMk (1 nufxh)
rÃkÞík Mkk{økúe
Ãku®føk þuz
ykurVMk íkÚkk Mxkuh
ykurVMk {kxu MkkÄLkku
(f) VuõMk {þeLk
(¾) xur÷VkuLk
(øk) xkEÃkhkExh
(½) VŠLk[h
¾uíkeLkk MkkÄLkku
hkuÃkýe {kxuLkk Akuz hkuÃkk,
ftË{q¤ ðøkuhu

16.00
0.40
h.00
3.00
0.30
0.1Ãk
0.1Ãk
0.30
0.h7
10.00
fw÷

3h.90

fkuXk -h : [k÷w {qze hkufký (` ÷k¾{kt)
¢{

rðøkík

ð»ko
1

h

3

4

Ãk

6

1.48

1.66

2.07

2.88

2.88

2.88

(1)

¾uíke ¾[o

(h)

fkÃkýe Ãknu÷kLkku ¾[o

-

1.00

2.00

4.00

4.00

4.00

(3)

yu÷zeÃkeELke VuhçkË÷e

-

-

5.00

0

0

5.00

(4)

ÄtÄkLke sYrhÞkík {kxuLkwt ¾[o

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

(Ãk)

rð{ku, {hk{ík yLku ò¤ðýe ¾[o

0.50

0.50

1.00

1.00

1.00

1.00

fw÷

3.34

4.52

11.43

9.24

9.24

14.24
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fkuXk-1 yLku h {kt sýkÔÞk {wsçk Lke[u íkuÚke çkeò ð»koÚke hkuÃkk WAuhðkLkwt f÷{ku çkLkkððkLkwt
ËþkoÔÞk «{kýu fw÷ {qzehkufký ¾[o ÚkkÞ Au.
fk{ þY Úkþu. su fufxMk ÄY çkLkkðe WAuhðkLkk nkuÞ íku
yuf ð»ko çkkË Akuz íkiÞkh ÚkÞuÚke ðu[ký÷kÞf çkLke þfu
(1) MÚkkÞe {qze hkufký : ` 3h.90 ÷k¾
ßÞkhu f÷{kuÚke íkiÞkh Úkíkk Akuz 4 Úke 6 {kMk ÃkAe s
(h) [k÷w {qze hkufký
:
ðu[ký fhe þfkÞ. ð¤e su{ fufxMkLkwt fË ðÄkhu íku{
(f) «Úk{ ð»ko
: ` 3.34 ÷k¾
íkuLke ô{h ðÄkhu yLku íkuLk {wsçk ðu[ký fhíkkt íkuLke
rft{ík Ãký ðÄw {¤u.
(¾) çkesw ð»ko
: ` 4.Ãkh ÷k¾
ð»ko{kt çku ð¾ík WíÃkkËLk ÷E þfkÞ yLku
ðu[ký fhíkkt fufxMkËeX ` 7Lke rft{ík {¤u íkk [kuÚkw
ytËkSík ykðf :
ð»ko yLku íÞkhçkkË ð»kkou{kt ` Ãk0.40 ÷k¾Lke ykðf
yk «kusufx{kt Ãknu÷kt ð»ko økúeLknkWMkLkwt ÚkkÞ Au. suLke {krníke fkuXk-3{kt Ëþkoð÷
u Au.
çkktÄfk{ íkÚkk fufxMkLkk {kík]Akuz ðÄoLk fhðwt Ãkzþu.
(3) fw÷ {qze hkufký

: ` 40.76 ÷k¾

fkuXk -3 : WíÃkkËLk yLku ykðf
ð»ko

f÷{kuLke
yuf
ð¾íkLke
MktÏÞk

ðu[ký÷kÞf ð»ko{kt fux÷e fw÷ f÷{kuLkwt ðu[ký÷kÞf
f÷{kuLke ð¾ík f÷{ku WíÃkkËLk
f÷{ku
MktÏÞk
{u¤ðe
(÷k¾)
(÷k¾)
(÷k¾)
þfkÞ

f÷{kuLkwt
ðu[ký
(÷k¾)

ykðf
(÷k¾ `)

1

-

-

-

-

-

-

-

h

2.00

1.80

1

1.80

1.80

1.50

10.50

3

2.00

1.80

2

3.60

3.60

3.50

24.50

4 yLku
ÃkAeLkk
ð»kkou

4.00

3.60

2

7.20

7.20

7.20

50.40

LkkutÄ : yuf f÷{Lke rft{ík 7 YrÃkÞk ÷u¾u økýu÷ Au.

MÚkkÃkLkkLkk «Úk{ ð»ko çkkË Ãkkt[ ð»kkou{kt ÔÞks Mkrník
fufxMk LkMkohe MÚkkÃkðk {kxu, Wãkuøk MkknrMkfu Ãkhík [qfððkLkk hnu Au.
þYykík{kt «kusufx ¾[oLkk hÃk xfkLkk LkkýktLkwt hkufký LkkutÄ : «kusufx{kt Ëþkoðu÷ ykðf, ¾[o ðøkuhu rðøkík{kt
fhðkLkwt hnu Au. ßÞkhu çkkfeLkk Lkkýkt hk»xÙeÞf]ík çkUf «ðíko{kLk Mkhfkhe Lkerík, çkUf ÔÞksLkku Ëh yLku çkòh
{khVíku rhÍðo çkuft ykuV EÂLzÞkLkk LkeríkrLkÞ{ku {wsçk VuhVkhLku ykrÄLk Au.
yLkwMkkh ÷kuLk YÃku {u¤ðe þfkÞ Au. su LkMkoheLke
LkkýktfeÞ MknkÞ :
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økúeLknkWMk / LkuxnkWMk «kusufx y{÷efhý ÃkØrík yLku
બાગાયત ખાતાની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયની યોજનાઓ
• ©e çke. yuMk. ðk¤tË • ©e yu[. yu{. Ãkh{kh • ©e rLk÷u»k Ãke. Ãkxu÷

LkkÞçk çkkøkkÞík rLkÞk{f©eLke f[uhe, ykýtË 388 001 VkuLk : (0h69h) 262023

Mkhfkh©eLkk Ãkºk ¢{ktf çkøkík-10139Ãk-f.8, íkk.18-0h-h014 Úke Ãkku÷e nkWMk /
þuzLkux nkWMk «kusufxLke fk{økehe {kxu ftÃkLkeyku
yuBÃkuLk÷ fhðk{kt ykðu÷ Au yLku su{kt MfkuÃk ykuV
ðfoLkk MÃkurMkrVfuþLk yLku Mkt÷øLk Mkuðkyku æÞkLku
÷E ÍkuLkðkh, MxÙf[hLke MkkEÍðkh [kuhMk{exh
ËeX yuf{ ¾[o Lk¬e fhðk{kt ykðu÷ Au. ykÚke su
íku ¾uzqík çkkøkkÞík ¾kíkk íku{s økwshkík nkurxofÕ[h
r{þLk MkkuMkkÞxe {khVík y{÷e MknkÞLke ÞkusLkkyku
nuX¤ ÷k¼ ÷uðk {ktøkíkk nkuÞ íkuðk ¾uzqíkkuyu rLkÞík
ÚkÞu÷ MktMÚkkyku {khVík Ãkku÷e nkWMk/þuzLkux nkWMk
Wi¼k fhðkLkk hnuþu yLku íkuLkk MÃkurMkrVfuþLk, MkuðkLke
þhíkku yLku {xerhÞ÷ yufMk«uþLk ykuV ELxhuMx{kt
Ëþkoðu÷ nkuÞ íku {wsçk hnuþu yLku yk {wsçk fk{økehe
ÚkÞu÷ nþu íkuLku Wfík Lkffe fhu÷ yuf{ ¾[o æÞkLku ÷E
yÚkðk Mkhfkh©e íkhVÚke ð¾íkkuð¾ík Lkffe fhðk{kt
ykðíke {n¥k{ {ÞkoËk su çku{ktÚke ykuAwt nkuÞ íku {wsçk
yuf{ ¾[o Lkffe fheLku rLkÞík [wfððkÃkkºk ËhÚke
MknkÞ [wfððkLke hnuþu yk {kxu sYhe MÃkurMkrVfuþLk,
þhíkku, MfkuÃk ykuV ðfoLke rðøkíkku yk MkkÚku Mkk{u÷ Au.
Mk{sqíke : MknkÞÃkkºk MxÙf[h – Ãkku÷enkWMk
(VuLk yuLz Ãkuz)t, Ãkku÷enkWMk (Lku[h÷ ðurLx÷uxuz)
þuzLkux nkWMk økuçk÷ MxÙf[h, þuzLkux nkWMk V÷ux
MxÙf[h, ELMkufx LkuxnkWMk økuçk÷ MxÙf[h,
ELMkufx LkuxnkWMk V÷ux MxÙf[h
fkÞoÃkæækrík :
Mkhfkh©e íkhVe yuBÃkuLk÷{uLx fhðk{kt ykðu÷
MktMÚkkyku {khVík fk{økehe fhðkLke hnuþu.
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¾uzqíkku íkhVÚke íkk÷wfk/SÕ÷k fûkkyu yhSyku
{u¤ððkLke Au su {kxu ikishan.gujarat.
govt.in ykE-rfMkkLkLkk Ãkkuxo÷ íkÚkk hort.
net WÃkÞkuøk fhðkLkku hnuþu. ¾uzqíkku ÃkkMkuÚke
yhSÃkºkf MkkÚku su íku f]r»k ÞwrLkðŠMkxe ¾kíku
{u¤ðu÷ íkk÷e{Lkwt «{kýÃkºk, zeÃkkuÍex yLku
su íku ftÃkLkeLkk fðkuxuþLk MkkÚku {u¤ððkLke hnuþu
MkkÚku MkkÚku s{eLk/ Ãkkýe [fkMkýe ynuðk÷ Ãký
{u¤ððkLkku hnuþu. SÕ÷k fûkkyuÚke ¾uzqíkLku Vfík
yhS {u¤ððkLke ÃknkU[ ÃkkXððkLke hnuþu.
¾uzqíkku íkhVÚke {¤u÷ yhSyku MÚkkrLkf fûkkyuÚke
[fkMke ÞkuøÞ sýkÞu SÕ÷k fûkkLke Mkr{rík{kt
{tsqh fhkððkLke hnuþu yLÞÚkk zeÃkkuÍex Ãkhík
fhðkLke hnuþu.
zeyu{MkeLke ¼÷k{ý ËhBÞkLk ¾uuzqíkkuLku
íkk÷e{ ykÃke íkk÷e{ MkrxorVfux yLku
zeyu{MkeLke
¼÷k{ý
MkkÚku
yhS
(yuMk.yu÷.E.Mke.) {kt {kuf÷ðkLke hnuþu.
«kusufxLke {tsqhe {éÞuÚke yhsËkhu su íku ftÃkLkeLku
«Vku{ko {wsçk ðfo ykuzoh ykÃkðkLkku hnuþu yLku
íkuLke Lkf÷ SÕ÷k yrÄfkhe©eLku ykÃkðkLke
hnuþu.
ðfo ykuzoh {éÞuÚke ftÃkLkeyu Lkffe ÚkÞu÷ yuf{
¾[oLkk 10% zeÃkkuÍex økwshkík nkurxofÕ[h
r{þLk MktMÚkkLku s{k fhðkLke hnuþu su {kxu
r{þLk zkÞhufxh©e, økwshkík nkrxofÕ[h r{þLk,
økktÄeLkøkhLkk Lkk{u Lkkýkt s{k fhkðe ÃknkU[
{u¤ððkLke hnuþu.

fk{økehe [k÷w fÞkoLke íkÚkk Mk{Þktíkhu «økríkLke Mktíkku»kfkhf fk{økehe ytøku ¾kíkhe fÞko çkkË
òý su íku LkkÞçk çkkøkkÞík rLkÞk{fLku VkuxkuøkúkV
MktÞwfík [fkMkýe xe{Lke rðÍex fhe sYhe
MkkÚku su íku ftÃkLkeyu fhðkLke hnuþu.
¼÷k{ýku íkiÞkh fhðkLke hnuþu.
fk{økehe Ãkqýo ÚkÞuÚke sYhe çke÷ku/VkuxkuøkúkV ¼÷k{ýku {wsçk ¾uzqíkkuLku MknkÞ [wfðýeLkk
MkkÚku ¾uzqíku su íku LkkÞçk çkkøkkÞík rLkÞk{f©eLku
ykuzoh, su íku SÕ÷k fûkkyuÚke fhðkLkk hnuþu.
/ íkk÷wfk fûkkLkk ûkuºkeÞ yrÄfkheLku {ktøkýeLke yuøkúkuLkkur{f÷ MkrðoMkeMk {kxu Ëh rºk{kMkef Ãkºkf
Ëh¾kMík {kuf÷ðkLke hnuþu.
ftÃkLkeyu su íku yrÄfkhe {kuf÷ðkLkwt hnuþu.
એમ્પેનલ થયેલ કં પનીઓની યાદી
અ.નં.

કં પનીનું નામ અને સરનામુ

ફોન/ફે કસ/માેબાઈલ નંબર

સમાવેશ જિલ્લા

૧

મેસર્સ ગુરૂશ્રી  ઉમેદપુરી એગ્રો  એન્ડ  (મો.) ૯૮૨૫૪૭૭૬૨૨/ ૯૭૧૨૯૮૧૪૪૧
ઓટોમોબાઈલ્સ,૧૧૪, સંકલ્પ મોલ, સુકન
હોટે લની પાસે, ખેરાલુ રોડ, વિસનગર-૩૮૪૩૧૫
Email – hortitradecenter@
gmail.com

ઝોન – ૨ અને ૪. (ગાંધીનગર,
મહે સાણા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા,
પાટણ, સાબરકાંઠા, કચ્છ, નવસારી,
તાપી, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, વલસાડ,
ડાંગ)

૨

મેસર્સ એગ્રીટે ક એન્જીનીયરીંગ કંપની, ૧, શીવાની (ફો.)૦૨૬૩૭-૨૩૭૦૨૩
પાર્ક, શંખેશ્વર કોમ્પલેક્ષની સામે, કાલિયાવાડી
બ્રીજ, નવસારી-૩૯૬૪૪૫  

ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
(રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

૩

મેસર્સ હર્ષિલ એગ્રો  સર્વીસ સેન્ટર, ૪, વિપુલ (મો.)
કોમ્પલેક્ષ, ને.હાઈવે-૮, કિલ્લા-પારડી, જિ. ૯૮૨૫૧૨૭૬૨૨, ૯૭૨૫૦૫૧૯૨૯
વલસાડ
Email – dalsania.narendra@
gmail.com

ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
(રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

૪

મેસર્સ હતાસુ કોર્પોરે શન, હૈ દરાબાદ, ૩—૨૯૫, (ફો.) ૦૪૦-૬૫૨૨૬૩૩૦
#F2, પીયોનીયર ચેમ્બર્સ, હૈ દરગુડા, (ફે ક્સ) ૦૪૦-૨૩૨૨૫૩૨૬
હૈ દરાબાદ-૫૦૦૦૨૯, આંધ્રપ્રદેશ.

ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
(રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

Email – hytasu@rediffmail.com

૫

મેસર્સ પાઈપ્સ એન્ડ ફ્લો પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લી.
(ફો.) ૦૨૦-૨૬૪૪૪૧૨૫, ૨૬૪૫૨૨૫૨, ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
શોપ  નં. ૨, ગાલા નં.-૯૩, ન્યુ  ટીમ્બર માર્કેટ, (મો.) ૦૯૮૨૨૧૯૬૫૧૦
(રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
ભવાની પેઠ, પૂણાા-૪૧૧૦૪૨, મહારાષ્ટ્ર .
Email – pipesandflow2007@
rediffmail.com
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અ.નં.

કં પનીનું નામ અને સરનામુ

ફોન/ફે કસ/માેબાઈલ નંબર

સમાવેશ જિલ્લા

૬

મેસર્સ ઓર્બીટ અેગ્રી  કોર્પોરે શન, એ-એફ-૮, (ફો.) ૦૭૯-૨૫૩૫૩૭૨૩
ક્રિષ્ના કોમ્પ્લેક્ષ, સરખેજ-સાણંદ  રોડ, સરખેજ, (મો.) ૯૮૨૫૭૨૦૫૧૫
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૮.
Email: kanuupatel@yahoo.co.in

ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
(રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

૭

મેસર્સ એથિક્સ એગ્રોટે ક પ્રા. લી. બ્લોક નં. ૪૮, (ફો.)૦૨૬૧-૩૦૦૭૬૬૦/૧/૨/૩/૪
ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
પ્લોટ નં. K1-K2, ટે મ્પો  ગલીરોડ, પીપોદરા (મો.) ૭૮૭૪૮૦૦૮૦૦ ૮૫૧૧૧૪૩૫૭૭ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, પીપોદરા, સુરત-૩૯૫૦૦૭
Email – sales@ethicsagrotech.
in

૮

મેસર્સ શ્રી  રોઝ કન્સલ્ટન્ટપ્રા. લી., પૂણા, (ફો.) ૦૨૦-૨૭૬૫૮૯૮૯ / ૨૭૬૫૬૩૭૧
૨૨૭/૨૨૮, બીજો માળ, બી-વીંગ, કોહીનૂર (મો.) ૯૫૬૧૦૬૫૬૬૫
એર્કેડ, સેક્ટર-૨૪, પૂણા-મુંબઈ રોડ, નીગડી
પૂણા-૪૧૧૦૪૪ મહારાષ્ટ્ર 
Email – sriroz@vsnl.com

ઝોન – ૨, ૩, ૪.
(ગાંધીનગર, મહે સાણા, અરવલ્લી,
બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા,
કચ્છ, જુ નાગઢ, જામનગર, રાજકોટ,
પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર,
અમરે લી, દેવભૂમિ  દ્વારકા, ગીર,
સોમનાથ, બોટાદ, મોરબી, નવસારી,
તાપી, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, વલસાડ,
ડાંગ)

૯

મેસર્સ અત્રેયસ એગ્રો ઓર્ગેનીક પ્રા. લી.
(ફો.) ૦૭૯ ૨૩૬૦૦૮૮૫,
B-303, સ્વાગત રે ઈનફોરે સ્ટ-૨, કોબા હાઈવે, (મો.) ૦૯૯૭૪૯૮૬૮૮૫
સ્વામિનારાયણ ધામની સામે, ગાંધીનગર.

ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
(રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

Email–aatreyasagro@gmail.com

૧૦ મેસર્સ પરમ ગ્રીન હાઉસ,
(મો.) ૦૯૪૨૮૪૮૧૪૧૦
જી/૪, શ્રી રામ સીટી સેન્ટર, એસ.બી.આઈ.
બેન્કની સામે, મોડાસા જિ. અરવલ્લી
Email – paramgreenhouse@
gmail.com
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ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪
(રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

LIST OF COMPONENT, INDIAN STANDARDS AND INDICATIVE SUPPLIER OF MATERIAL
Sr.
Component
No.
1 GI Pipes

Minimum Standard/specification to be followed
IS 1161 : 1998

2

Polythene

IS 15827 : 2009
Refer Note – 3

3

Shed Net / Agri
Net
Insect Net
Fixtures
Nuts, Bolts &
Washer
Clamps

IS 16008 : 2012

4
5
a
b

c
6

7

Name of Company
Tata Structures.
Jindal Pipes Ltd., Mumbai.
Asian Tubes Ltd., Gujarat
Swastik Pipes Ltd., Ahmedabad.
Surya Roshni Ltd., New Delhi.
Bhusan Power & Steel Ltd., UP
APL Apollo Tubes, Gujarat
JTL Infrs Ltd., Delhi
GI Pipes India Ltd., UP
Ginegar, Israel
Politive
Agripolyane, France
PlasticaKritis, (mktd by SPA Bangalore)
 Hyplast, Belgium
 Esseri Multipack Ltd., Rajkot
Refer Note – 1














Refer Note – 2
Galvanised – 120 GSM

Company manufacturing bolts, nuts and washer
as per the IS standard.
As per the prescribed guide- GI sheet to be used for clamps should be made
line and the clamps to be used from IS standard material to be sourced from :
should be galvanized.
 TATA shaktee, Kolkata
 JSW Steel, Mumbai
 SAIL, New Delhi
 Asian Tubes Ltd., Gujarat
 Bhushan Steel, New Delhi
Brackets & cleats As per the prescribed guideline for design
Foundation
As per the prescribed guide- Cement to be sourced from
line for design
 Ambuja Cements Ltd.
 Siddhi, Cement Ltd.
 Ultratech Cement Ltd.
 J K Lakshmi,
 Sanghi Cement Ltd.
 Binani Cement Ltd.
 Birla Corporation
 JK Cement
 JP Cement etc.
Micro Irrigation
To be sourced from Agencies empanelled with
System and comGGRC.
ponent
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Note – 1 :
For Shed Net and Agri Net majority of the companies are manufacturing the good as specified
in the IS standard, it is learnt that few manufacturers have started process for getting IS standard for
their products. At present following Indian companies are having good presence in Domestic market CMT Agrotech, Rishi Tectex, TuflexIndia, neocorp International Ltd. Essen Multipack Ltd, SatvaAgrishade net, kasturi Agro Net, kwality Net, Agro Net, etc. There are few Importers/Treders who
are supplying Shade net/Agri net/Insect net of International standard in India. The foreing companies
such as polysack, Growell,meteor, Agriculture Nets, etc. are represented by its dealers in the country.
Note-2 :
Insect Net Specifications
Mesh
GSM
Yam Diameter
Knitting Grid
25 Mesh
130
0.24 mm
50 x 24
20 Mesh
120
0.24 mm
40 x 24
25 Mesh
130
0.28 mm
25 x 24
 Variance (+-) range of 3 to 5% in above specs.
 Use of Air Circulating fans is mandatory with 50 Mesh Insect Net.

U.V.Life
5 Yrs
5 Yrs
5 Yrs

Note-3 :
Foreign companies such as Gineagar, Polysack, AgriPolyane etc. are represented by its dealer
in the country. For Polythene, majority of the companies are manufacturing the goods as specified in
the IS standard, it is learnt that few manufacturers have started process for getting IS standard for their
products.

બાગાયત ખાતાની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયની યોજનાઓ
ઘટકનું નામ
ફાર્મ મીકે નાઈઝેશન (પાવર ટીલર
/ મીનીટ્રેક્ટર)
પેકીંગ મટીરીયલ

સહાયનું ધોરણ
યોજના HRT-2 (સામાન્ય ખેડૂતો માટે ) યોજના HRT-4 (અનું. જાતિના ખેડૂતો માટે )
કુ લ ખર્ચના ૪૦ % અથવા  ` ૪૫૦૦૦/કુ લ ખર્ચના ૫૦% અથવા ` ૬૦૦૦૦/કુ લ ખર્ચના ૭૫% ` ૭૫૦૦/- હે .

કુ લ ખર્ચના ૭૫% ` ૭૫૦૦/- હે .

(૧) હાથથી ચાલતા

કુ લ ખર્ચના ૫૦%અથવામહત્તમ ` ૯૦૦/-

કુ લ ખર્ચના ૭૫ %અથવામહત્તમ ` ૧૧૨૫/-

(૨) પાવરથી ચાલતા

કુ લ ખર્ચના ૫૦%અથવામહત્તમ ` ૩૦૦૦/-

કુ લ ખર્ચના ૭૫ %અથવામહત્તમ ` ૩૭૫૦/-

(૧) કાચા મંડપ /ટ્રે લીસ

કુ લ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ `૨૬૦૦૦/-

કુ લ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ` ૩૭૦૦૦/-

(૨) અર્ધ પાકા મંડપ/ટ્રે લીસ

કુ લ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ ` ૪૦૦૦૦/-

કુ લ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ` ૬૦૦૦૦/-

પાક સંરક્ષણ સાધનો

વેલાવાળા શાકભાજી માટે
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ઘટકનું નામ
(૩) પાકા મંડપ / ટ્રે લીસ

સહાયનું ધોરણ
યોજના HRT-2 (સામાન્ય ખેડૂતો માટે ) યોજના HRT-4 (અનું. જાતિના ખેડૂતો માટે )
કુ લ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ ` ૮૦૦૦૦/-

કુ લ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ` ૧૨૦૦૦૦/-

હા.તડબુચ/શક્કર ટે ટી, શાકભાજી એક એકર હા. તડબુચ / શક્કર ટે ટી, શાકભાજી અને
અનેમાઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ માટે સહાય. માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટનીકુ લ કિં મતના ૭૫ %અથવા વધુમાં વધુ `
૫૦૦૦/- પ્રતિ કિટ્સ માટે . (ફક્ત દેવીપુજક લાભાર્થી માટે )
શાકભાજી પાકોના હા. બિયારણ
ખરીદવા સહાય.

૦.૧૦ હે . થી ૨.૦૦ હે . સુધી ખર્ચના ૭૫% અથવા મહત્તમ
` ૭૫૦૦/- (અનું. જાતિના લાભાર્થીઓ માટે )

ઓઈલ પામ વાવેતર  (HRT-6)
ઓઈલ પામ વાવેતર  (HRT-6)

કુ લ ખર્ચના ૫૦ % અથવા ` ૧૪૦૦૦/- હે . (૧૫ હે ક્ટર સુધી) રોપા માટે ૮૫ % કે ` ૮૦૦૦/- હે .

(HRT-7) સુગંધિત / ઔષધિય છોડ અને ફૂલની ખેતીના વિકાસનીયોજના.
ફુલ છોડની ખેતી માટે .

કુ લ ખેતી ખર્ચ ` ૨૪૦૦૦/- પ્રતિ હે ક્ટરે નાના/સિંમાંત ખેડૂતોને ૫૦ % મુજબ તથા મોટાખેડૂતોને ૩૩ %
સુધીની સહાય ૦.૨૦ હે . થી ૪.૦૦ હે . સુધી.

સુગંધિત / ઔષધિય છોડ માટે .

કુ લ ખેતી ખર્ચના ૭૫ % અથવા ` ૧૧૨૫૦/- એ. ૦.૨૦ હે . થી ૪.૦૦ હે . સુધી.

ગુજરાત હોર્ટિકલ્ચર મિશન
ફળપાક વાવેતર લીંબુ

કુ લ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ` ૨૨૫૦૦/- હે .

વર્ષાયુ ફળપાક - પપૈયા

કુ લ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ ` ૧૫૦૦૦/- હે .

ગ્રીનહાઉસ  (અ) ફે ન એન્ડ પેડ

અંદાજિત કુ લ ખર્ચના ` ૧૪૬૫/- ચો.મી. ખર્ચના ૫૦ % લાભાર્થી દીઠ ૪૦૦૦ ચો.મી.
સુધી.

(બ) નેચરલી વેન્ટીલેટેડ સીસ્ટમ

અંદાજિત કુ લ ખર્ચના ` ૯૩૫/- ચો.મી. ખર્ચના ૫૦ % લાભાર્થી દીઠ ૪૦૦૦ ચો.મી. સુધી.

નેટહાઉસ નળાકાર માળખામાં

અંદાજિત કુ લ ખર્ચના ` ૬૦૦/- ચો.મી. ખર્ચના ૫૦ % લાભાર્થી દીઠ ૪૦૦૦ ચો.મી. સુધી.

પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગ

કુ લ ખર્ચના ૫૦ % અથવા ` ૧૦૦૦૦/હે ., ૨ હે ક્ટર સુધી.

સંકલિત જિવાત / પોષણ વ્યવસ્થાપન
(IPM / INM)

કુ લ ખર્ચના ૫૦ % અથવા ` ૧૦૦૦/હે ., ૪ હે ક્ટર સુધી.

કોલ્ડ સ્ટોરે જ યુનિટ (નવા બાંધકામ /
વિસ્તરણ /આધુનિકરણ)

૫૦૦૦મે.ટન ક્ષમતા માટે ` ૩૨૦૦૦/ મે. ટન, કુ લ મુડી ખર્ચના ૪૦ % સહાય.
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (RKVY)

ન્યુ ઈનિશીએટીવ ફોર વેજીટે બલ
કલ્ટીવેશન.

શાકભાજીપાકોના હા.બિયારણ તથા માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ માટે ૫ હે ક્ટરના ક્લસ્ટર માટે  પ્રતિ 
હે ક્ટરે કુ લ ખર્ચના ૭૫ % મહત્તમ ` ૧૩૭૫૦/- સહાય.

નોંધ ઃ બાગાયત ખાતાની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયની યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોએ ikisan portal
મારફત ઓનલાઇન ખેડૂતનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ ઓનલાઇન જે ઘટકમાં સહાય મેળવવાની હોય તે ઘટકમાં ઓનલાઇન
અરજી કરવાની રહે શે. વધુ માહિતી અનેમાર્ગદર્શન માટે અત્રેની કચેરીનો સંપર્ક કરવો.
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MkV¤ðkíkkoyku

• zkì. çke.yu[. Ãkxu÷ • zkì. çke.yuMk.Ãkxu÷ • zkì. {wfuþ ykh. Ãkxu÷
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©eLke f[uhe, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË 388 110
VkuLk : (0h69h) 261108, 263822, 263457

(1) økúeLknkWMk{kt {®Õ[økÚke fkfze yLku ¼ku÷h {h[ktLke ¾uíke
શ્રી પુનમભાઇ ડાહયાભાઇ પટે લ
માે. : 9409061186

હું પુનમભાઇ ડાહયાભાઇ પટે લ, આણંદ  જીલ્લાના
ભાલેજ ગામનો વતની છું. મારે ૬ વીઘા જમીન છે અગાઉ
અમો તમાકુ ,બટાટાની ખેતી કરતા ભાવની અનુકુળતા ન
આવતાં તેમજ વર્ષે લાખ જેટલી જ આવક થતી. આવકનું
અન્યવ કોઇ સાધન ન હોઇ તેમજ કુ ટુ ં બની જવાબદારીઓ
દિનપ્રતિદિન વધતી જતાં ખેતીમાંથી વધુ આવક મેળવવા
આણંદ  કૃ ષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિક ડૉ. બી. એચ. પટે લ
સાહે બ અને આત્મા  પ્રોજેક્ટ  આણંદના પ્રોજેક્ટ  ડાયરે ક્ટર
શ્રી જે. જે. પટે લ સાહે બ  તથા નાયબ બાગાયત નિયામક
શ્રી બી. એસ. વાળંદ સાહે બ તથા ઉમરે ઠ તાલુકાના આત્મા 
પ્રોજેક્ટના બ્લોક ટે કનોલોજી મેનેજર શ્રી સુરેશભાઇ મહે રીયા
અને શ્રી ટી. એમ. પેઢડીયા સાહે બના માર્ગદર્શન હે ઠળ તેમજ
ઓડ ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત શ્રી ચન્દ્રકાન્તભાઇ રામાભાઇ
પટે લના ફાર્મ પર આત્મા પ્રોજેક્ટની મીંટીંગમા ગ્રીનહાઉસ
વિષે માહિતી મળતા તેમની પ્રેરણાથી ચીલાચાલુ ખેતીને
બદલે  મેં ગ્રીનહાઉસ બનાવવા વિચાર્યું.
વર્ષ  ર૦૧૧-૧ર ના વર્ષમાં ૪૦ ગુંઠામાં નેશનલ
હોર્ટિકલ્ચર મિશન અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ બનાવ્યું  જેનો
ખર્ચ  ` ર૬ લાખ થયેલ પરંતુ મને સબસિડી ` ૧૬ લાખ
મળેલ ૧૦ લાખ બેન્કની લોન કરે લ. પ્રથમ વર્ષ  કાકડીનું
વાવેતર કરે લ તેમાંથી અમોને ખર્ચ કાઢતાં ` ૩,૧૬૦૦૦/નો ચોખ્ખો  નફો થયેલ. ગ્રીનહાઉસમાં સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન
અને ઓરીયોફં ગીનનો પટ આપીને વાવેતર કરીએ છીએ.
પાયાના ખાતર તરીકે   ટ્રાયકોમીલ અને  બાયોમાઇસીલ તથા
ડીએપી પોટાશ વાપરીએ છીએ. આવી જ રીતે  બીજા વર્ષે 
કે પ્સિકમની ખેતી કરી જેમાંથી અમોને ` પ,૫૧,,૬૩૦/નો નફો મળ્યો. આમ બે જ વર્ષમાં ` ૮,૩૭,૬૩૦/-ની
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ચોખ્ખી   આવક થઇ જે અમોએ સ્વપ્નાેમાં પણ વિચાર્ય
નહોતુ કે આટલી આવક થાય. આ ઉત્સાહને ધ્યાને લઇ
અમોએ આ વર્ષે  જીજીઆરસીના પાયલોટ પ્રોજેકટથી ૩૭
ગુંઠામાં ગ્રીનહાઉસ બનાવેલ છે જેમાં કાકડીનું વાવેતર કરે લ
છે . આ ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનો ખર્ચ ` ૩૧ લાખ અને જેમાં
પ૦ ટકા સબસિડી સીધી મળે જેથી મે ` ૧૫.૫૦ લાખની
બેન્કની લોન લીધી.
કાકડી (નામધારી-નં.૯ અને ઇન્ડાગસેમ જાતનું
વાવેતર કરે લ છે . કાકડી તંદુરસ્ત છે રોગ જીવાતનું પ્રમાણ
નહીવત છે અને ઉત્પાદન ૩૫ દિવસે ચાલુ થતાં ૧ માસમાં
` ર લાખ ૧૦ હજારની (૧૧ ટન) કાકડીનું ઉત્પાદન મેળવેલ
છે અને પાકની તંદુરસ્તી  જોતાં પ૦ ટન સુધીનું ઉત્પાદન
મેળવવાની આશા છે અને ` ૧૦ લાખ સુધીની આવક
થશે તેવી ગણતરી છે તથા ગ્રીનહાઉસમાં સિમલા ભોલર
મરચા પણ કરે લ જેમાં 1 એકરમાં 40 ટન ઉત્પાદન અને
`
8,26,630/-આવક થયેલ જેમાં ખર્ચ 
` 2,75,000/-  થયેલ હતો આમ ગ્રીનહાઉસ સફળ
છે . જો પાકના ભાવ મળે તો ગ્રીનહાઉસની ખેતી સફળ છે
તેમ હું ચોકકસપણે કહી શકું .
ખેડૂતોને મારી વિનંતી છે કે આત્મા પ્રોજેક્ટ ખેડૂતો
માટે છે તેમા નાના મોટા બધા ખેડૂતભાઇઓએ   જોડાવુ
જોઇએ અને જુ દા જુ દા પાક પર તાલીમ મેળવીને ચીલા ચાલુ
ખેતી ન કરતાં જો ગ્રીનહાઉસની ખેતી અપનાવવામાં આવે
અને વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓના માર્ગદર્શન મુજબ ખેતી કરવામાં
આવે તો ચોકકસ ફાયદાકારક ખેતી છે તેમ હું માનું છું.

ગ્રીનહાઉસમાં મલ્ચિંગ કરી શાકભાજીની સફળ ખેતી (1 એકર)
અનુ.
વર્ષ
પાક
ખર્ચ
ઉત્પાદન આવક રુ ચોખ્ખો નફો
કાકડી
1 2010-11
25000/- 15 ટન
75000/- 50000/કાકડી
2 2011-12
170000/- 27 ટન
486000/- 316000/ભોલર મરચા
3 2012-13
275000/- 40 ટન
826630/- 551630/
અગાઉ અમે ચીલા ચાલુ ખેતી પરંપરાગત ખેતી જેમાં કે પ્સીકમ મરચા અને કાકડી શાકભાજી પાકોની ખેતી
તમાકુ અને બટાકાની ખેતી કરતા હતા. આત્મા પ્રોજેક્ટમા અંગે માર્ગદર્શન મેળવેલ હતું.
એફઆઇજી ગ્રુપમા જોડાયા બાદ 2 દિવસ તાલીમ મેળવી

(2) નેટહાઉસમાં કાકડીની ખેતી

શ્રી તરુણભાઇ રમણભાઇ પટે લ
મો.ઃ ૯૩૭૫૦૧૧૮ર૧
C]\ TZ]6EF. ZD6EF. 58[,4 VF6\N VFJ[,P
TF,]SFGF ;\N[;Z UFDGF[ JTGL K]\P DFZL 5F;[
ZM56L 5C[,F 5FIFDF\ V[SZ[ Z Y[,L
!5 JL3F HDLG K[P DFZF l5TFzL VFH]AFH]GF V[;PV[;P5LP4 Z Y[,L V[DPVMP5LP4 !_ lS,M
lJ:TFZDF\ YTL B[TL H[JL S[ lNJ[,F4 3p\4 AFHZL4 DF.S|MgI]8=LVg8 VG[ !_ lS,M OI]ZF0FG #vÒ
TDFS] VG[ S[/ JU[Z[GL RL,FRF,] B[TL SZTFP BR"GF VF5[, 5KL ALHGL ZM56L SZ[,P
5|DF6DF\ VFJS JWFZ[ YTL G CTL T[YL S\.S GJLG B[TL
l0=5 >lZU[XGDF\ ALH puIF 5KL NZZMH
SZJFG]\ lJRFZL VF6\N S'lQF I]lGJl;"8LGF
J{7FlGSMGM ;\5"S SZJFG]\ RF,] SI]"P ;FY[ ;FY[ V0WM S,FS CJFDFG 5|DF6[ HZ]lZIFT D]HA A[0DF\
GFIA AFUFIT lGIFDSzLGL SR[ZLGF VlWSFZLVM E[H ZC[ T[ ZLT[ 5F6L VF5TF BFTZDF\ 5|YD A[ lS,M
VG[ VFtDF 5|MH[S84 VF6\NGF VlWSFZLVMGL C}\O !)o!)o!)4 ALÒ JBT S[l<XID GF.8=[84 +LÒ
VG[ ;CSFZYL T[DGF DF"UNX"G D]HA GJLG B[TL JBT !#o_o$5 VYJF _o_o5_ ´ DF.S|MgI]8=LIg8
V\TU"T U|LGCFp; q G[8CFp;GL B[TL V5GFJJF A[ lNJ;GF V\TZ[ VF5TFP
lJRFI"] VG[ JQF" Z_!ZDF\ V[S V[SZG]\ G[8CFp;
ALH puIF 5KL !Z DF lNJ;[ GLD[8M0GF
AGFjI]\P
lGI\+6 DF8[ 5[;L,MDFI;L, s;Lh OMD"DF\f Z5_
G[8CFp; AGFJJFGM S], BR" ` U|FD ´ SFAM";<OFG Zl,P l0=5DF\ VG[ OI]ZF0FG #
!&4__4___qv SZ[, T[DF\YL ` !_4__4___qv Ò HDLG p5Z VF5L DFJHT VF5[, K[P NZ V9J;A;L0L D/L VG[ S\5GLV[ YM0L ZFCT VF5TF Fl0I[ VF NJFVM JFZFOZTL VF5JFYL S'lDGM p5N=J
T[DG[ ` #4__4___qv G]\ ZMSF6 SZJ]\ 50[,P ! YTM GYL T[J]\ T[DG]\ DFGJ]\ K[P
HFgI]VFZL Z_!ZDF\ G[8 CFp;DF\ SFS0LGL CL,8MG
5|YD JQF"[ SFS0LGL ZM56L AFN $5 lNJ;[
HFTG]\ JFJ[TZ SZ[,P V[S ALHGL lS\DTGF ` pTFZJFG]\ XZ] YI[, VG[ )_ lNJ; ;]WL 5FS pt%FF5PZ5qv GF EFJ[ S], ` !Z4___ ALHGL BZLN[, NG D/[,P S], ZZ 8G pt5FNG D/[,P +6 DF;DF\
H[GM BR" ` &#4___qv YI[,P ZM56L 5’2!c O}8 S], BR" ` *5___GL ;FD[ T[DG[ ` #4Z54__GL
V\TZ[ 5F/F SZL V[S ALHGL ZM56L SZ[,P G[8CF- VFJS YI[,P VFD +6 DF;DF\ T[DG[ ;FZL VFJS
p;DF\ S\5GL wJFZF l0=5 >lZU[XG UM9JL VF5JFDF\ D/TF\ T[DG[ G[8CFp;GL B[TL SZJFDF\ JWFZ[ Z;
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50IM VG[ ALHF JQF[" T[D6[ +6 ;LhG SFS0L SZLP

SZL SFS0LGL B[TL 5wWlT V5GFJ[, K[P JW]DF\
s!f 5|YD HFgI]VFZL 5|YD JLS[ ZM56L SZL V[l5|, ;%8[dAZ DF;DF\ JZ;FNGF G]S;FGYL ARJF DF8[
A[0 p5Z Dl<R\U SZ[ K[P
5|YD JLS[ 5}6"
VF JQF[" 5|YD ;LhGDF\ !* 8G pt5FNG4
sZf ALHL V[l5|,GF ALHF JLSDF\ ZM56L SZL4
T[
G
L
;FD[
` *_4___GM BR" VG[ ` #4Z54___GM
H],F.DF\ 5}6" VG[
RMbBM GOM D[/J[, K[P OZLYL !5DL HFgI]VFZLV[
s#f VMU:8 Z_DL ZM56L SZL GJ[dAZDF\ 5}6"P
ZM56L SZL #5 lNJ;[ pt5FNG XZ] YI[, K[ VG[
NZ[S ;LhGDF\ HDLG T{IFZ SZJF A[0 ` Z5___qvGL VFJS D[/JL K[P EFJ VG[
p5Z 5FJZ JL0Z DFZL HDLG !_ lNJ; T5JF 5FS 5lZl:YlT HMTF\ VF ALÒ ;LhGGL B[TLDF\
N. VUFp H6FjIF 5|DF6[GF 5FIFGF BFTZ VF5L ` $45_4___ GM GOM D/X[P VFD G[8CFp;GL
SMSM5L8 a,MSDF\ pUF0[, ZM5FVMG]\ 8=Fg;%,Flg8\U B[TL OFINFSFZS K[P

(3) ગ્રીનહાઉસમાં અળવીની ખેતી
શ્રી મનુભાઇ કાશીભાઇ પટે લ
માે. ૯૪ર૮૪૦૩૧પ૩

હું મનુભાઇ કાશીભાઇ પટે લ આણંદ જીલ્લાના  ઓડ
ગામનો વતની છું. અમારી પાસે ૪ર વીઘા જમીન છે . અગાઉ
ચરોતરની મુખ્ય ખેતી એવી તમાકુ ની ખેતી કરતા પછી થોડી
જમીનમાં કે ળની શરુઆત કરી સાથે સાથે મરચીની ખેતી શરુ
કરી આમ ખેતીમાં વધુ આવક મેળવવા પાકની ફે રબદલી કરતા
રહયા પરંતુ ધારી આવક મેળવી શકતા નહી. કંઇક નવીનતા
અપનાવી વધુ આવક મેળવવાની ઘેલછા અને જીજ્ઞાસાને પૂર્ણ 
કરવા આણંદ કૃ ષિ યુનવિર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોનો સંપર્ક શરુ કર્યો.
તેમના માર્ગદર્શન મૂજબ ગ્રીનહાઉસ/નેટ હાઉસની ટે કનોલોજી
અપનાવવા સૂચન કર્યુ.

ગામોમાં ખુલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે . તેથી મેં
બોરીયાવી ગામના અળવીની સારી ખેતી કરતા પટે લ ભરતભાઇ
રમણભાઇનો સંપર્ક કરી અળવીની સફળ ખેતી અંગેની માહિતી
મેળવી. તેઓની પાસેથી એક ગાંઠના પ૦ પૈસાના ભાવે ૪૦૦૦૦
ગાંઠો ખરીદી  જેનો ખર્ચ ` ર૦,૦૦૦ થયો.

અેક એકરના નેટહાઉસમાં ૧૦ ટ્રોલી છાણિયું ખાતર,
ર થેલી ડીએપી, ૧૦ કિલો માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ, ૧૦ કિલો ફયુરાડાન
૩-જી અને ૪ કિલો ફરટે રા પાયામાં નાખી જમીન બરાબર
ખેડી તૈયાર કરી. સવા ફુટ પહોળા અને બે પાળા વચ્ચે ૩
ફૂટનું અંતર રાખી ચાસ તૈયાર કર્યા. તેની ઉપર ડ્રિપ ઇરિગેશન
તેમના જણાવ્યા મૂજબ ગ્રીનહાઉસમાં બિન ઋતુમાં ગોઠવ્યું.
પણ ઉત્પાદન મેળવી વધુ આવક મેળવી શકાય તે માહિતી જાણી
લાવેલ ગાંઠોને બાવિસ્ટીન પ૦૦ ગ્રામ તથા ૧ લિટર
એક સાહસ રુપે મેં ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનું વિચાર્યું અને વર્ષ ર૦૧ર બ્લેક ગોલ્ડ  (હયુમિક એસિડ) ની માવજત આપી સપ્ટેમ્બર  
માં ` ર૪,૦૦,૦૦૦/ ના ખર્ચે ગ્રીનહાઉસ બનાવ્યુ સાથે સાથે માસમાં રોપણી કરી. રોપણી બાદ ૧૦ દિવસે જે નાના પાન
` ૧૭,૦૦,૦૦૦/- માં નેટહાઉસ બનાવ્યુ. ગ્રીનહાઉસમાં ફટયા તેનું કટીંગ કર્યુ અને એક મહિના બાદ અળવીના પાનનું
ૂ
કે પ્સીકમ અને કાકડીની ખેતી કરી. પરંતુ નેટહાઉસમાં કંઇ વેચાણ માટે કટીંગ શરુ થયું. પ્રથમ કાપણી ૮૦ કિલોની થઇ
ખેતી કરીએ તો ઓછા ખર્ચે, ઓછી મહે નતે વધુ   આવક   જેનું વેચાણ ૧ કિલોના ` ર૦/- ના ભાવે કરવામાં આવી..
મળે તે અંતર્ગત અળવીની ખેતી કરવાનું વિચાર્યું.
િડ્ર પમાં પાણી સાથે માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ + બોરે ન +
આમ તો અળવીની ખેતી બોરીયાવી અને કણજરી કે લ્શિયમ નાઇટ્રે ટ તથા યુરિયા આપેલ. અળવીની રોપણીથી
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`૩,૧ર,૩૬૦/ થઇ તેની સામે કુ લ ખર્ચ ` ૯પ,૪૧૦/- જેટલો
થયો. આમ ચોખ્ખો નફો ` ર,૧૬,૯પ૦/- થયો. આ અળવીના
પાકમાં આવક ઓછી દેખાય પરંતુ તેમાં કોઇ મજૂ રી ખર્ચ નહી
તથા વેચાણની કોઇ મુશ્કેલી નહી. મારી અન્ય ખેતી સાથે આ
૧૫ માસના ગાળા દરમ્યાન કુ લ ઉત્પાદન૧૫,૬૧૮/- સાઇડ ઇન્કમ ગણી મે આ પાક લીધો. મારી દ્રષ્ટ્રિ અે નેટહાઉસમાં
કિલો થયું અને સરે રાશ એક કિલોના  ` ર૦/- ભાવે ખેતર આ ખેતી સફળ કહે વાય અને નેટહાઉસમાં કોઇપણ વ્યક્તિ 
બેઠા કટીંગ કરી જવાના ભાવે વેચાણે આપેલ. આમ કુ લ આવક ઓછા ખર્ચે ખેતી કરી શકે તેવી હું દૃઢપણે માનું છું.
૧૫ માસ સુધી કાપણી ચાલી. આ સમય દરમ્યાન ખાતરોનો
ખર્ચ તથા એક વખત મોલોના નિયંત્રણ માટે જતં ુનાશક દવાનો
ખર્ચ તથા બે વખત હાથ નીંદામણનો મળી કુ લ ` ૯પ૪૧૦/બિયારણ સાથે કુ લ ખર્ચ થયેલ.

(4) ગ્રીનહાઉસમાં આદુની ખેતી

શ્રી લલીતભાઇ ગોરધનભાઇ પટે લ
મો. ૯૮૯૮રપ૪૦પ૮
હું લલીતભાઇ ગોરધનભાઇ પટે લ આણંદ તાલુકાના આપ્યું. પર:૦:૩૪ ૪ કિલો આંતરે  દિવસે એક માસ સુધી
સુંદણ ગામનો વતની છું. મારી પાસે ૧૧ વીઘા જમીન છે . આપ્યું  આજ ખાતર બીજા માસે પ  કિલો પ્રમાણે આંતરા
અમો અગાઉ તમાકુ ,કે ળની ખેતી કરતા તેમાંથી સારી આવક દિવસે કે લ્શિયમ નાઇટ્રે ટ એક વીધે ૩ કિલો,હયુમિક એસિડ
થતી કમનસીબે મને ર૦૧ર માં ટ્ર ક અકસ્માત થયો અને મારે અને એમિનો એસિડ ૧+૧ કિલો આપ્યુ.
પગ કપાવવો  પડયો. હું હિંમતથી ખેતી કરતો પરંતુ મારા
ડ્રિપમાં ખાતરોઃ ૧૯:૧૯:૧૯ એક માસ સુધી
ભાઇઓએ   મને સાથ આપી તમાકું ,કે ળની ખેતીને બદલે દરરોજ ૩ કિલો, પર:૦:૩૪ એક માસ સુધી દરરોજ ૪ કિલો
ગ્રીનહાઉસ બનાવી ખેતી કરવા લાગ્યો જેથી જેથી ખેતરોમાં આંતર દિવસે, પર:૦:૩૪ બીજા માસે પ કિલો પ્રમાણે આંતર
ફરવું પડે નહિ. હું પગે અપંગ થયો હોવા છતાં ગ્રીનહાઉસમાં દિવસે, કે લ્શિયમ નાઇટ્રે ટ-અડવાડિયે ૩ કિલો,હયુમિક
કંઇક નવી ખેતી કરવા મેં ઘણા ગ્રીનહાઉસની મુલાકાતો એસિડ અને - અઠવાડિયે ૧+૧ કિલો,  અમિનો એસિડ,  
લીધી અને છે વટે  નિચોડ રુપે મેં ગ્રીનહાઉસમાં આદુની ખેતી બોરોન ૧ કિલો ૧૫ દિવસના ગાળે,ચાર માસ પુરા થાય ત્યારે
અને સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરવા વિચાર્યું.
પર:૦:૩૪ ૭ કિલો ૧ માસ સુધી, ૦:૦:પ૦ ૭ કિલો છોડ
ગ્રીનહાઉસ ર૦૧૪ માં પૂર્ણ  થયુ જેનો કુ લ ખર્ચ  પીળા પડે ત્યારથી પાક પુરો થાય ત્યાં  સુધી આંતર દિવસે
` ૭૪,૦૦,૦૦૦/-નો થયેલ છે . હજુ સુધી સબસિડી મળી ૮ માસે પાક પુરો થાય સુધી ઇયળોનો ઉપદ્રવ જણાતાં
નથી. ગ્રીનહાઉસમાં જમીન તૈયાર કરતી વખતે પાયામાં લેનેટ,પ્રોકલેમ અને ડે સીસ દવાનો છં ટકાવ કરે લ.
ર૦ ટ્રોલી છાણિયું ખાતર, ૩૦ ગુણ લીંબોળી ખોળ, ૩
અત્યાર સુધીનો કુ લ ખર્ચ ` ૩,પ૫,૦૦૦/- થયો
એએસપી અને ર ડીએપી નાખી જમીન ખેડી તૈયાર કરી છે . ઉત્પાદન રપ૦૦૦ કિલો અને ` ૧ર,૦૦,૦૦૦/- સુધીની
૧ મીટર x ૧ મીટર બેડ બનાવી બેડ ઉપર ડ્રિપ  ગોઠવી આવક થવાની ધારણા છે . અત્યારથી ખેડૂતોએ આદુને બી
૧ા x ૧ા ફૂટના અંતરે ૬” ના ઊંડા ખાડા કરી બે લાઇન કરી તરીકે લઇ જવા નોંધણી કરાવેલ છે . મે માસમાં રોપણી
આદુની ગાંઠોની તા.ર.૭.ર૦૧૪ ના રોજ રોપણી કરી. દેશી કરવી જોઇએ. ગ્રીનહાઉસમાં ફોગરનો ઉપયોગ કરે લ નથી.
આદુની ગાંઠો પૂનાથી ૧૫૦૦ કિલો એક કિલોનો ` ૧૪૦ ના ભાવ યોગ્ય ન મળે તો આદુમાંથી સૂંઠ બનાવવાનો વિચાર
ભાવે  ` ર,૧૦,૦૦૦/- ખર્ચ થયો પૂનાથી લાવી ૧૫ દિવસ છે .  આમ ગ્રીનહાઉસ મારી દ્દષ્ટ્રિ એ ફાયદાકારક છે .
સુધી રાખી મૂકેલ ગાંઠોને બાવિસ્ટીનના દ્રાવણમાં બોળીને
બીજા  ગ્રીનહાઉસમાં સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરે લ છે .
રોપણી કરે લ બેડને ડ્રિપથી બરાબર પલાળી દીધા. દરરોજ
અડધો કલાક ડ્રિપ ચલાવવામાં આવે છે . આદુ ઉગ્યા પછી મહારાષ્ટ્ર થી ર૪૦૦૦ છોડ ` ૧૪ ભાવે ખરીદેલ છે . મલ્ચિંગ કરી
દરે ક છોડને મેટાલેકઝીક એમ.ઝેડ-૭ર નું ડ્રેન્ચિંગ કરે લ છે .   રોપણી કરે લ છે  પાક પરિસ્થિતિ સારી છે . પેકિંગ કરી વેચાણ
રોપણી પછી ૧૯:૧૯:૧૯ દરરોજ ૩ કિલો એક માસ સુધી ચાલું છે . ઓતરા દિવસે  ૧૮૦ કિલો સ્ટ્રાેબરીના ફળાે મળે છે .
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(5) નેટહાઉસમાં સીમલા મરચાં અને કાકડી ખેતી
શ્રી ચન્દ્રકાંતભાઇ રામભાઇ પટે લ
માે ઃ૯૮ર૪૬૬૦રર૬

હું ચન્દ્રકાંતભાઇ રામભાઇ  પટે લ આણંદ  જીલ્લાના
ઓડ ગામનો વતની છું. અમારી પાસે ૧૧ હે કટર વીઘા
જમીન છે . અગાઉ ચરોતરની મુખ્ય  ખેતી એવી તમાકુ ની
ખેતી કરતા, પછી થોડી જમીનમાં કે ળની શરુઆત કરી સાથે
સાથે મરચીની ખેતી શરુ કરી. આમ ખેતીમાં વધુ આવક
મેળવવા પાકની ફે રબદલી કરતા રહયા પરંતુ ધારી આવક
મેળવી શકતા નહી. કંઇક નવીનતા અપનાવી વધુ આવક
મેળવવાની ઘેલછા અને જીજ્ઞાસાને પૂર્ણ  કરવા આણંદ 
કૃ ષિ  યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોનો સંપર્ક  શરુ કર્યો. તેમના
માર્ગદર્શન મૂજબ ગ્રીનહાઉસ/નેટ હાઉસની ટે કનોલોજી
અપનાવવા સૂચન કર્યુ.

તા. ૩-૧ર-ર૦૧ર ના રોજ પ્રથમ વીણીમાં ૬૬૦
કિલો ઉત્પાદન મળ્યું પાક ર૭ મે ર૦૧૩ સુધી ચાલ્યો તેમાં
કુ લ ઉત્પાદન ૩૮,૩૪૩ કિલો થયું અને ભાવની સરે રાશ
ગણતાં કુ લ આવક ` પ,૮૮,૧૩૦/- થઇ અને કુ લ ખર્ચ 
` ૧,૯ર,૭૭૦/- થયો (જેમાં તમામ ખર્ચ જેવો કે  બિયારણ
દવાઓ ખાતર,પોલ,વાયર,એંગલ વગેરે) આમ મને
` ૩,૯૫,૩૦૦/- ની ચોખ્ખી આવક મળી.

તેમના જણાવ્યા   મૂજબ વર્ષ  ર૦૧ર-૧૩ માં
નેટહાઉસ ` ૧૪,૪૦,૦૦૦/- ના ખર્ચે બાંધકામ કર્યુ. તેમાં  
` ૯,૧૫,૦૦૦/- સહાય મળી, બાકીના ` પ,રપ,૦૦૦/રોકાણ કર્યુ. પ્રથમ વર્ષે તા.૭/૧૦/ર૦૧ર ના રોજ સીમલા
મરચાં ઇન્દ્રા જાતનું રોપણી કરી. ૧૦ ગ્રામના એક પેકેટના  
` ૧૦૦૦/- ના ભાવે   રર પેકેટ ` રર૦૦૦/- માં ખરીદયા
અને તેનું ધરુઉછે ર કોકોપીટમાં રોપણીના એક માસ અગાઉ
કરે લ.

બીજા વર્ષે મેં કાકડી કરે લ તા.૩૦-૯-ર૦૧૩ ના
રોજ ચાઇનીજ કાકડી કરે લ જેની એક બીજની કિંમત ૩.પ૦
લેખે આઠ હજાર બીજ ખરીદેલ. જમીન તૈયાર કરતી વખતે
પાયામાં પ બેગ લીંબોળી ખોળ, પ૦ કિલો ડીએપી,રપ કિલો
મેગ્નેશીયમ, પ કિલો ફયુરાડાન ૩-જી, પ કિલો રીઝન્ટ આપી
જમીન તૈયાર કરી ૪ x ર ફૂટના  અંતરે રોપણી કરે લ. બી
ઉગ્યા પછી અઠવાડીએ એકાંતરે અડતો કલાક ડ્રિપ  ચાલુ
કરવામાં આવતુ. કાકડીમાં મને ૧૬,૯રપ કિલોનું ઉત્પાદન
મળેલ જેની સામે ` ૪,૧૬,૦૦૦/- આવક થયેલ અને
` ૧,૬૫,૩ર૦/- તમામ ખર્ચ થયેલ તેની સામે કુ લ ચોખ્ખો નફો
` ર,પ૦,૯૮૦/- થયેલ. આમ જોતાં નેટહાઉસમાં ખેતી
કરવી એ ફાયદાકારક છે તેવું હું દૃઢ પણે માનું છું.

નેટહાઉસમાં જમીન તૈયાર કરતાં પહે લાં પાયામાં
પ૦ કિલો ડીએપી, પ૦ કિલો પોટાશ, પ૦ એમોનિયમ
સલ્ફેટ, પ કિલો ફયુરાડાન ૩-જી આપી ટ્રે કટરથી જમીનને
પાંચથી છ વખત ટ્રે કટરથી ખેડ કરી. ૪ x ૧ ફુટના અંતરે બેડ
બનાવ્યા. બેડ ઉપર સિંગલ લાઇનની બિયારણની રોપણી
કરી એક એકરમાં ૧૬ હજાર છોડની રોપણી કરે લ.

મારી સફળ ખેતીના પ્રણેતા અને માર્ગદર્શક એવા
ર્ડા.બાબુભાઇ એચ.પટે લ તેમજ આણંદ  કૃ ષિ યુનિવર્સિટીના
અન્ય વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ તેમજ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની
કચેરીના અધિકારીઓ આણંદ  આત્મા  પ્રોજેકટના
અધિકારીઓ તેમજ જિલ્લા ખેતીવાડી ખાતાના અધિકારીઓ
સર્વેનો હું અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનું છું.

(6) økúeLknkWMk{kt ðŠxf÷ þ¬hxuxe yLku fkfzeLke ¾uíke
©e rLkhð sþtðík¼kE Ãkxu÷
{ku. : 9427031090

nwt rLkhð sþðík¼kE Ãkxu÷ økktÄeLkøkh yuf nufxh s{eLk Au.
SÕ÷kLkk Ënuøkk{ íkk÷wfkLkk ÷enkuËk økk{Lkku ðíkLke
Mkk{kLÞ heíku økúeLknkWMk{kt fuÂÃMkf{,
Awt. {u çke.yuMkMke. (yurøkú.)Lkku yÇÞkMk fhu÷ Au yLku xk{uxkt, sçkuohk, z[hkuÍ íkÚkk fkfzeLkwt ðkðuíkh fhðk{kt
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ykðu Au íÞkhu ftEf y÷øk fhðkLkk WÆuþÚke íku{ýu hkßÞk{kt «Úk{ðkh økúeLknkWMk{kt ðŠxf÷ þ¬hxuxeLkwt
ðkðuíkh fÞwo MkkÚku fkfze Ãký fhe.
þ¬hxuxeLkk ðkðuíkh {kxu íku{ýu NS-910 Lkk{Lke F1 nkErçkúz òík ÃkMktË fhu÷.

ÃkkÞkLkk ¾kíkh íkhefu 3 xÙufxh fkunðkÞu÷w AkrýÞwt ¾kíkh, ze.yu.Ãke 2 Úku÷e, yuMk.yuMk.Ãke. 1 Úku÷e
yLku Ãkkuxkþ 2 Úku÷e s{eLk ¾kíkh fhíke ð¾íku WÃkÞkuøk fhu÷.
þffhxuxe yLku fkfzeÚke Úkíke ykðfLke rðøkík
¢{

ð»ko

Mk{Þ ({rnLkku

Ãkkf

fw÷ ¾[o
(`)

fkfze

1,84,000

37,000

17

6,h9,000

4,4Ãk,000

9h,000

19,000

hh

4,18,000

3,h6,000

1,h8,000

38,000

13

4,49,000

3,66,000

1

h01h-13

òLÞw Úke {u

h

h01h-13

sw÷kE Úke LkðuBçkh

þffhxuxe

3

h013-14

rzMkuBçkh Úke yur«÷

fkfze

fw÷ ¾[o
WíÃkkËLk
(rf÷ku)

yuðhus çkòh
¼kð «rík rf÷ku
(`)

fw÷ ðu[ký
(`)

fw÷ LkVku (`)

 s{eLk Ãkh {æÞ{ ¼us fheLku hkuxhe fÞko çkkË 80  yk ÃkØrík yÃkLkkððkÚke yuf yufh rðMíkkh{kt
Mku.{e. Ãknku¤k yLku 4Ãk Mku{e ÷tçkk¤ðk¤k çkuz
xÙu÷eÍªøk nkuðkÚke AkuzLke MktÏÞk ðÄw ykðu Au.
çkLkkðe WÃkh 30 {kE¢kuLkðk¤w {®Õ[øk ÃkkÚkhe
AkuzLku hkuøk{wõík íku{s SðkýwykuÚke çk[kððk
60 Mku.{e. Lkkt ytíkhu nku÷ fhe ytËksu 3980
{kxu hkMkkÞrýf ËðkykuLkk çkË÷u ÷ªçkkuzeLkk
AkuzLkwt ðkðuíkh fÞwo.
íku÷Lkku WÃkÞkuøk fhe AkuzLku hûký ÃkwÁ Ãkkzu Au
 Vr÷Lkefhý {kxu økúeLknkWMk{kt Lkh íkÚkk {kËk  fkfze{kt rzÙÃk ÃkØrík yÃkLkkðe økúeLknkWMk{kt
Vq÷Lku Ãkkh¾e Ëhhkus ðnu÷e Mkðkhu 6 ðkøÞk MkwÄe
fkfzeLkwt ðkðuíkh fÞwo yLku íkuLku rçkÞkhýLke MkkÚku
Lkh Vq÷Lke Ãkkt¾zeLku íkkuze çkkfe hnuíkk ðå[uLkk
ÃkkÞk{kt zeyuÃke, yuMkyuMkÃke yLku AkrýÞk
¼køkLku {kËk Vq÷ WÃkh Ãkhkøkhs Ãkzu íkuðe heíku
¾kíkhLkku WÃkÞkuøk fÞkou.
¢ku®Mkøk fhðk{kt ykðu Au.
 su{ su{ fkfzeLkk AkuzLkk rðfkMk Úkíkku òÞ íku{
 ¢ku®Mkøk fÞko çkkË {kËk Vq÷Lkku 8 Úke 10 rËðMku
íkuLkkt fkfzeLkk ðu÷kLku ÷ku¾tzLkk íkkh MkkÚku Ëkuhe
rðfkMk [k÷w ÚkkÞ Au. yk Mk{Þu Mk¬hxuxeLkk
ð¤u çkktÄe AkuzLku Mk{íkku÷ ðsLk hnu íkuðe ÔÞðMÚkk
ðu÷kLku Ëkuhe ðzu Q¼k hnu íkuðe heíku çkktÄðk{kt
fhe.
ykðu Au.
yk heíku ykÞkusLkçkæÄ ðkðuíkhÚke fkfze{kt
 Ëhuf þffhxuxeLku ò¤eðk¤e Ã÷kÂMxf Lkux{kt ðÄw sÚÚkk{kt økwýð¥kkMk¼h Wíkkhku òuðk {éÞkuu.
ÃkhkuðeLku íkuLkwt MktÃkqýo ðsLk y÷øk çkktÄu÷e Ëkuhe
Ãkh hnu íku heíku ÷xfkððk{kt ykðu Au.
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AFUFIT BFTFGL lJlJW SR[ZLVF[
S|D
!
Z
#
$
5
&
*
(
)
!_
!!
!Z
!#
!$
!5
!&
!*
!(
!)
Z_
Z!
ZZ
Z#
Z$
Z5
Z&
Z*
Z(
Z)

SR[ZLG]\ ;ZGFD]\
AFUFIT lGIFDS4 U]HZFT ZFHI sJ0L SR[ZLf S'lQFEJG4 a,MSvAL4 5|YD DF/4 ;[S8Zv!_vV[4 UF\WLGUZ
;\I]ST AFUFIT lGIFDS sJ0MNZF lJEFUf ZFJ5]ZF 5M,L; RMSLGL 5FK/4 SM9L Sd5Fpg04 J0MNZFv#)___!
;\I]ST AFUFIT lGIFDS sZFHSM8 lJEFUf4 lH<,F ;[JF ;NG G\PZ4 5F\RDM DF/4 ZFHSM8
GFIA AFUFIT lGIFDS4 S'lQF EJG4 ALH[ DF/4 5F,0L4 VDNFJFNv#(___*
GFIA AFUFIT lGIFDS4 AFUFIT EJG RSSZ U- ZM04 ;ZNFZ RMS4 ZFD[`JZ D\lNZGL AFH]DF\4 VDZ[,L
GFIA AFUFIT lGIFDS4 lH<,F ;[JF ;NG4 ALH[ DF/4 ~D G\PZ_#4 AMZ;N RMS0L 5F;[4 VF6\N
GFIA AFUFIT lGIFDS4 AC]DF/L EJG4 ~D G\P!$4 HMZFJZ 5[,[;4 5F,G5]Z lHP AGF;SF\9F
GFIA AFUFIT lGIFDS4;MG T,FJ0L4 U]HZFT U[; S\5GLGL ;FD[4 EM,FJ4 E~R
GFIA AFUFIT lGIFDS4 8[SGLS, CF.:S}, Sd5Fpg04 GJF 5ZF4 EFJGUZ
GFIA AFUFIT lGIFDS4 ~D G\PZ##4 HL<,F ;[JF ;NG4 ALHM DF/4 KF5ZL4 NFCMN
GFIA AFUFIT lGIFDS4 B[TLJF0L Sd5Fpg0GL ;FD[4 ;ZNFZ AHFZ RFZ Z:TF4 VFCJF4 lHP0F\U
GFIA AFUFIT lGIFDS4 AC]DF/L EJG4 K9'M DF/4 5lYSFzDGL AFH]DF\4 UF\WLGUZ
GFIA AFUFIT lGIFDS4 #_vlNluJHI %,M84 HM0LIFJF,F lA<0L\U4 HFDGUZ
GFIA AFUFIT lGIFDS4 ,3] S'lQF EJG4 AC]DF/L EJG ;FD[4 lG,D AFU4 H}GFUGFIA AFUFIT lGIFDS4 ;ZNFZ 58[, EJG4 a,MSv0L4 ~D G\P$4 G0LIFN HLPB[0F
GFIA AFUFIT lGIFDS4 AC]DF/L EJG4 a,MS G\P#Z_4 ALH[ DF/4 E]H lHPSrK
GFIA AFUFIT lGIFDS4 lH<,F SR[ZL ;\S],4 a,MS G\P!4 ALHM DF/4 DC[;F6F
GFIA AFUFIT lGIFDS4 ;[g8Z lA<0L\U4 ~D G\P*Z4 *#4ALH[ DF/4 ZFH5L5/F lHPGD"NF
GFIA AFUFIT lGIFDS4 5F6LGL 8F\SL 5F;[4 lH<,F lTHMZL SR[ZL ;FD[4 GJ;FZLv#)&$$5
GFIA AFUFIT lGIFDS4 lH<,F ;[JF ;NG4 ~D G\P)4UMWZF4 lHP5\RDCF,
GFIA AFUFIT lGIFDS4 a,MSv##5q##&4 lT~5lT DFS["84 AUJF0F NZJFHF4 5F86 v#($Z&5
GFIA AFUFIT lGIFDS4 lH<,F ;[JF ;NG 5|YDDF/4 ~D G\PZ_4 ;F\NL5GL ZM04 5MZA\NZ
GFIA AFUFIT lGIFDS4 S,[S8Z SR[ZL Sd5Fpg04 ZFHSM8
GFIA AFUFIT lGIFDS4 AC]DF/L EJG4 EM\ITl/I[4 lC\DTGUZ lH<,Mo ;FAZSF\9F
GFIA AFUFIT lGIFDS4 AFUFIT EJG4 V9JF ,F.g;4 ,F, A\U,F4 ;]ZTv!
GFIA AFUFIT lGIFDS4 AC]DF/L EJG4 a,MSv;L4 ALH[ DF/4 ~D G\PZ_*4 B[ZF/L ZM04 ;]Zg[ N=GUZ HLP ;]Zg[ N=GUZ
GFIA AFUFIT lGIFDS4 pGF. ZM04 B[0}T TF,LD S[gN=4 jIFZF HLPTF5L
GFIA AFUFIT lGIFDS4 ZFJ5]ZF 5M,L; RMSLGL 5FK/4 SM9L SR[ZL Sd5Fpg04 ZFJ5]ZF4 J0MNZF
GFIA AFUFIT lGIFDS4 GLZF E]JG4 DMZFZHL N[;F. RMS4 :8[XG ZM04 J,;F0v#)&__!

OMG G\AZ
_*)vZ#Z5&!_$
_*)vZ$Z*&$*
_Z(!vZ$5$&*5
_*)v&5**#!&
_Z*)ZvZZ#($$
_Z&)ZvZ&Z_Z#
_Z*$ZvZ5&*Z&
_Z&$ZvZ&#(5_
_Z*(vZ$Z_$$$
_Z&*#vZ#)Z5!
_Z&#!vZZ!Z*#
_*)vZ#Z5**&_
_Z((vZ&*$Z!*
_Z(5vZ&#5_!)
_Z&(vZ55_&Z$
_Z(#ZvZZZ*&#
_Z*&ZvZZ!_&)
_Z&$_vZZ!(()
_Z&#*vZ(!(5(
_Z&*ZvZ$__#)
_Z*&&vZ#_Z$5
_Z(&vZZZZ5&
_Z(!vZ$$55!*
_Z**ZvZ$#_ZZ
_Z&!vZ&55)$(
_Z*5ZvZ(Z*&#
_Z&Z&vZZ!$Z#
_Z&5vZ$Z)!5#
_Z&#ZvZ$#!(#

o lJX[QF DFlCTL DF8[ ;\5S" o
AFUFIT lGIFDSzLGL SR[ZL
S'lQFEJG4 5|YD DF/4 ;[S8Zv!_vV[4 UF\WLGUZ OMGo s_*)f Z#Z5&!_$4 O[S;o s_*)f Z#Z5&!!#
www.agri.gujarat.gov.in/hods/dri-horticulture.htm
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‘f]r»køkkurðãk’ «fkþLk rð¼køk, yk.f].Þw., ykýtË îkhk «fkrþík ÚkÞu÷ rðþu»kktfku/ÃkwMíkfku
¢{
1
h
3
4
Ãk
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ÃkwMíkf/rðþu»kktf

çkxkxk rðþu»kktf
yki»krÄÞ ¾uíke rðþu»kktf
{þY{ rðþu»kktf
yktçkkLke ¾uíke rðþu»kktf
V¤ rðþu»kktf
Ãkkf Mkthûký rðþu»kktf
Vq÷ rðþu»kktf
ÃkþwÃkku»ký yLku yknkh ÔÞðMÚkk
ðŠ{fBÃkkuMx
økkiý yLku Mkqû{ík¥ðkuLkku ¾uíke{kt WÃkÞkuøk
LkªËý yLku LkªËý rLkÞtºký ÔÞðMÚkk
þkf¼kS rðþu»kktf
{Mkk÷k Ãkkf rðþu»kktf
yki»krÄÞ Ãkkfku
ÃkþwLkk hkuøkku, rLkÞtºký yLku {kðsík
{þY{Lke ¾uíke
yktçkkLke ¾uíke
ð]ûkkuLke ¾uíke
fXku¤Ãkkfku: Mktþku»kLk,Ãkzfkhku yLku rûkríkòu
Ãkkf Mkthûký
þkf¼kS
sirðf rLkÞtºký
økkiý yLku Mkqû{ík¥ðku: Ãkkf WíÃkkËLk{kt {níð
½høkÚÚkw ykÞwðrou Ëf WÃk[kh îkhk ykhkuøÞ ò¤ðku
þkf¼kS Ãkkfku
V¤Ãkkfku
Ãkkf Mkthûký
íku÷erçkÞkt Ãkkfku
½kMk[khk ÃkkfkuLke ði¿kkrLkf ¾uíke
økúeLknkWMk yLku LkuxnkWMk xufLkku÷kuS

{kMk
rzMkuBçkh
{k[o
sw÷kE
sqLk
òLÞwykhe
òLÞwykhe
òLÞwykhe
Vuçkúwykhe
ykufxkuçkh
rzMkuBçkh
òLÞwykhe
yur«÷
Vuçkúwykhe
ykufxkuçkh
rzMkuBçkh
rzMkuBçkh
rzMkuBçkh
rzMkuBçkh
{k[o
{u
{u
ykufxkuçkh
ykufxkuçkh
{k[o
{k[o
{k[o
{k[o
{k[o
{k[o
{k[o

ð»ko
1998
h001
h001
h00h
h003
h004
h004
h004
h004
h004
200Ãk
h00Ãk
h007
h007
h008
h008
h008
h008
h009
h009
h009
h009
h009
h013
h013
h013
h014
h014
h014
h01Ãk

LkkUÄ : WÃk÷çÄ ÃkwMíkfku Xhkðu÷ ®f{íku {u¤ððk {kxu VkuLk : 0h69h-hhÃk988 WÃkh MktÃkfo MkkÄðku.
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økúeLknkWMk/LkuxnkWMk{kt Úkíkk Ãkkfku

MxTÙkuçkuhe

ÿkûk

þ¬hxuxe

MkVuË {qMk¤e

Mkíkkðhe

ðurLk÷k

çkuçkefkuLko

[kELkeÍ fuçkus

÷uxÞwMk

¼ku÷h {h[e

xŠLkÃk

{uÚke

çkúkufku÷e

Äkýk

VwËeLkku

çkúMkuÕMk MÃkkWx

xk{uxe

¾ehk fkfze

zwtøk¤e

Ãkk÷f

{q¤k

økw÷kçk

ø÷uzeÞku÷Mk

Mkuðtíke (r¢MkuLÚke{{)

ykuŠfz

fkLkouoþLk

yuLÚkwheÞ{

sçkouohk

Ã÷øk xTÙu{kt ÃkÃkiÞkLkwt ÄY WAuh

Ã÷øk xTÙu{kt {h[eLkwt ÄY WAuh

LkuxnkWMk{kt ftfkuzkLkwt ÄY WAuh

LkuxnkWMk{kt fu¤Lkwt ÄY WAuh

ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk økúeLknkWMk/LkuxnkWMk xufLkku÷kuSLke íkk÷e{

økúeLknkWMk/LkuxnkWMkLkk «fkh

ø÷kMk økúeLknkWMk

heÍez ÃkuLk÷ økúeLknkWMk

÷eLk xw xkEÃk økúeLknkWMk

EðLk MÃkkLk xkEÃk økúeLknkWMk

hezTMk yuLz Vhku xkEÃk økúeLknkWMk

þkuxwÚk xkEÃk økúeLknkWMk

Mkku÷h ÃkuMkeð økúeLknkWMk

økúeLknkWMk{kt nkuheÍkuLx÷ yuh V÷ku MkeMx{

VuLk Ãkuz fwr÷tøk økúeLknkWMk

økúeLknkWMk{kt Vkuøk fwr÷tøk

økúeLknkWMk{kt yufxeð ðurLx÷uþLk

økúeLknkWMk{kt VŠxøkuþLk

Ãkku÷exLk÷

Ãkku÷enkWMk

LkuxnkWMk

LkuxnkWMk

÷ku fkuMx økúeLknkWMk

þuzLkux økúeLknkWMk

{kuzoLk økúeLknkWMk

Efku økúeLknkWMk

nkExuf økúeLknkWMk

hkuøkku

U],FAGF 5FGGF SF/F 85SF\

U],FAG]\ VJZF[C D'tI]q0FIA[S

U],FAGF[ E}SL KFZF[

U],FAGF[ DF[h[Sq5L/F R8F58F

HA["ZF 5FGGF[ hF/q ;]SFZF[

HA["ZFGF[ E}SL KFZF[

u,[l0IF[,;DF\ ;]SFZF[

xk{uxe{kt ÃkkAkuíkhku Mkwfkhku

xk{uxe{kt ÄY{]íÞw

hkuøkku

ðu÷kðk¤k þkf¼kS{kt ík¤Akhku

ÃkkÃkze{kt Ãk[htøkeÞku

¼etzk{kt Ãke¤e LkMk

fkuçkes{kt fk¤ku fnkuðkhku

hªøkýe{kt V¤Lkku fnkuðkhku

hªøkýe{kt ÷½wÃkýo

økwðkhLkku ¼qfe Akhku

zwtøk¤e{kt ftËLke fk¤e Vqøk

þkf¼kS{kt øktXðk f]r{

Sðkíkku

íkzíkrzÞkt

{ku÷ku

MkVuË{k¾e

rÚkúÃMk

ÃkkLkfÚkehe

nur÷ÞkuÚkeMk

QÄE

ÃkkLkfkuheÞwt

V¤{k¾e

¼ªøkzkðk¤e Sðkík (Mfu÷)

ÃkkLk ¾kLkkhe EÞ¤

{e÷eçkøk

Sðkíkku

÷~fhe EÞ¤

hªøkýe{kt zqt¾ yLku V¤
fkuhe ¾kLkkh EÞ¤

økw÷kçk{kt f¤e ¾kLkkh EÞ¤

÷k÷ yLku fk¤k {heÞk

ÃkkÃkze{kt þªøkku fkuhe ¾kLkkhe EÞ¤

¼etzk{kt fkçkhe EÞ¤

fkuçke-V÷kðh{kt nehkVqtËe

Ãkhð¤Lkk ðu÷k fkuhe ¾kLkkh EÞ¤
WÃkÞkuøke fexfku

UF[S/UFI

÷uze çkzo çkex÷(Ëk¤eÞk)

xTÙkEfkuøkúk{k ¼{he

¢kÞMkkuÃk÷ko Ãkwg (÷e÷e ÃkkuÃkxe)

rft{ík : ` 1Ãk/- (YçkY)
4Ãk/- (hS. ÃkkuMxÚke)

`

rft{ík : ` 30/- (YçkY)
` 70/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 30/- (YçkY)
60/- (hS. ÃkkuMxÚke)

`

rft{ík : ` 80/- (YçkY)
` 140/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 30/- (YçkY)
70/- (hS. ÃkkuMxÚke)

`

rft{ík : ` 60/- (YçkY)
110/- (hS. ÃkkuMxÚke)

`
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MkLku {k[o h01Ãk{kt 'økúeLknkWMk yLku
Lku x nkWMk xu f Lkku ÷ ku S ' Ãkw M íkf «fkrþík
fhðk{kt ykðu÷ Au su{kt økúeLknkWMk yLku
LkuxnkWMk xufLkku÷kuSLku ÷økíke MktÃkqýo {krníke
ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. økúeLknkWMk{kt fuÃMkef{
{h[kt, xk{uxk, fkfze, økw÷kçk, sçkuohkLkku
{ík : ` 100/- (YçkY)
WAuh, økúeLknkWMk «kusufxMk, yÚkofhý, rft` 160/(hS. ÃkkuMxÚke)
rLkfkMkLkk ÄkhkÄkhu ý ku , çkòh, «ku s u f x
y{÷efhý yLku Mkhfkhe MknkÞ íku{s «økríkþe÷ ¾uzqíkkuLke
MkV¤ðkíkkoykuLke {krníke h60 Ãkus{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

rft{ík : ` 60/- (YçkY)
110/- (hS. ÃkkuMxÚke)

`

Email : aaunews@aau.in

