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વી. વી. વઘાસીયા 

 
 

 રાજયકક્ષાના મતં્રીશ્રી,  
કૃષિ, ખેડતૂ કલ્યાણ અને શહરેી ગહૃ ષનમાાણ  
સ્વર્ણિમ સકુંલ-૨, બીજો માળ,  
નવા સર્િવાલય, ગાધંીનગર-૩૮૨ ૦૧૦.  
કિેરી : (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૦૨૩૧ થી ૩૪ 
ફેકસ ન.ં : (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૦૨૩૫  
તારીખ : ૧૧/૦૯/૨૦૧૭. 

શભુેચ્છા સદેંશ 
  

 દેશના સવાાંગી ષવકાસ માટે કૃષિ અને કૃષિકારોનો ષવકાસ થાય તે અત્યતં જરૂરી છે. ભારત સરકાર 

અને રાજય સરકાર આ બાબતે સતત ર્િિંષતત અને કાયારત છે. ગજુરાત રાજયમા ં કૃષિકારો અને 

પશપુાલકો માટે ષવષવધ યોજનાઓ અમલમા ંછે. આ યોજનાઓનો લાભ લઇ ખેડતૂો ખેતી અને પશપુાલન 

બનંે બાબતોમા ંઆધષુનક અર્ભગમ અપનાવતા થયા છે. જેના પરરણામ સ્વરૂપ તેઓની આવક વધી રહી 

છે.  

 આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના જુદા જુદા ક્ષેત્રના વૈજ્ઞાષનકો અને ષનષ્ણાતો દ્વારા જુદા જુદા સશંોધનો 

થકી ભલામણો કરવામા ં આવે છે જે ખેડતૂો સધુી પહોિાડવામા ં આવે છે. આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના 

વૈજ્ઞાષનકો ખેડતૂોનો સીધો જ સપંકા સાધી તેમને પડતી ખેતીની મશુ્કેલીઓ અંગ ેજાણકારી મેળવી તેને દૂર 

કરવાના ઉપાયો સિૂવે છે. આમ હવે ખેડતૂોને રાજય સરકારની યોજનાઓ તેમજ વૈજ્ઞાષનક જ્ઞાન સાથ ે

ખેતી કરવા માટે ખબુજ અનકુુળ વાતાવરણનુ ંષનમાાણ થયેલ છે.  

 માન. વડાપ્રધાનશ્રી, નરેન્દ્રભાઇ મોદી દ્વારા થયેલ આહવાન–દેશમા ંવિા ૨૦૨૨ સધુીમા ંખેડતૂોની 

આવક બમણી કરવાના સગંઠીત પ્રયાસો શરૂ થયલે છે. તેના અનસુધંાને આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વારા 

“ગજુરાતના ખેડતૂોની આવક બમણી કરવાની પથદર્શિકા” પ્રકાષશત કરેલ છે. આ પસુ્સ્તકા આવકારક દાયક 

છે તેમા ં દશાાવેલ મારહતી સવખ ખેડતૂ ભાઇઓ-બહનેોને ઉપયોગી થશે અને તેના અમલ થકી ખેડતૂોની 

આવકમા ં ષનધાારીત સમય પહલેા ં બમણી થાય તેવી અપેક્ષા રાખુ ં છ.ં લેખકો તેમજ કૃષિ વૈજ્ઞાષનકોને 

અર્ભનદંન પાઠવુ ંછ.ં   

          
         (વી.વી.વઘાસીયા) 
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પ્રસ્તાવનતા
	 દેશની	કુલ	વસ્ીના	અંદાજ	ે૬૦	ટકા	જટેલા	લોકો	કૃષિ	કે્ત્ર	ઉપર	સીધી	અથવા	આડક્રી	રી્ે	નભે	
છ,ે	્ેમજ	ભાર્ની	૭૫	ટકા	ગ્ામ્ય	વસ્ીની	આવક	પશુપાલનના	પૂરક	 વ્યવસા્યમાંથી	મેળવે	છ.ે	 દદન-પ્રષ્દદન	
દેશની	વસ્ીમા	ંવધારો	થ્ો	જા્ય	છ	ે્ે	જો્ા	ંખાદ્ાન્નની	જરૂદર્યા્માં	પણ	વધારો	થવાનો	છ,ે	જનેે	ધ્યાને	લઇ	કૃષિ	
ઉતપાદન	વધારવું	જરૂરી	છ.ે	ગુજરા્	રાજ્ય,	ભાર્માં	કૃષિ	કે્ત્રે	મોખરાનું	સથાન	ધરાવે	છ.ે	કૃષિ	અને	્ેને	સંલગ્ન	
ક્ેત્રમાં	 કૃષિ	વૈજ્ાષનકો	દ્ારા	 ષવકસાવેલ	નવી	 ટકેનોલોજીન	ેખેડૂ્ ોના	ખે્ રો	સુધી	પહોંચ્ી	કરવામાં	આવે	અને	
્ેનો	અમલ	ખેડૂ્ ો	કરે	્ો	જ	આપણ	ેકૃષિ	ઉતપાદન	વધારવામાં,	ખે્ ી	ખચ્ચ	ઘટાડવા	અને	આવક	બમણી	કરવામાં	
સફળ્ા	મેળવી	શકીએ	્ે	ષનષવ્ચવાદ	છ.ે	ગુજરા્	રાજ્યમાં	ખેડૂ્ ોએ	આ	બાબ્	ષસધધ	કરી	બ્ાવેલ	છ.ે	

	 આણંદ	કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટી,	આણંદ	હેઠળ	કૃષિ	ઉતપાદન,	મૂલ્યવૃષધધ	અને	બજારલક્ી	પ્રદરિ્યાઓ,	પશુપાલન	
અને	 ડરેી	સંલગ્ન	સંશોધનો	માટ	ે ્યુષનવષસ્ચટીના	 ષવષવધ	 ષવભાગો	અને	 કેન્દ્ો	 કા્ય્ચર્	છ.ે	્યુષનવષસ્ચટી	 દ્ારા	 કૃષિ	
હવામાન,	જમીન	અને	 કુદર્ી	 સંસાધનોની	 ઉપલબધ્ાઓને	 ધ્યાન	ે લઇ	 પાકોની	ખે્ 	 પધધષ્,	 મૂલ્યવધ્ચન	અન	ે
પશુપાલન	્થા	ડરેી	માટ	ે ષવષવધ	્ાંષત્રક્ાઓ	ષવકસાવી	સંશોધન	ભલામણો	કરવામાં	આવેલ	છ.ે	આ	સંશોધન	
ભલામણો	ખેડૂ્ ો	્ ેઓના	ખે્રમાં	અપનાવી	ગુણવત્ા્ુયક્	ખે્	પેદાશો	પેદા	કરે	અને	ઉતપાદદ્	ખે્	પેદાશોનું	મૂલ્ય	
વધ્ચન	કરી	્ેમાંથી	વધ	ુનફો	મેળવે	્ે	આવશ્યક	છ.ે	

	 કૃષિ	ષવકાસના	પથ	ઉપર,	ગુજરા્	રાજ્યના	્મામ	ખેડૂ્ ો	પ્રગષ્	સાધે	્ે	ઉદ્શે	સાથે	રાજ્યનો	કૃષિ,	
ખેડૂ્ 	કલ્યાણ	અન	ેસહકાર	ષવભાગ	કા્ય્ચ	કરી	રહેલ	છ.ે	કૃષિકારોના	પુરૂિાથ્ચ,	કૃષિ	ષવજ્ાનના	સામર્ય્ચ	અને	રાજ્ય	
સરકારશ્ીના	પ્રોતસાહક	આ્યોજન	્ ેમજ	અમલીકરણ	દ્ારા	ગુજરા્	કૃષિ	ક્ેત્રે	નવીન	ઊંચાઇઓ	પ્રાપ્ત	કરી	રહું	છ.ે	
ભાર્	સરકાર	દ્ારા	વિ્ચ	૨૦૨૨	સુધીમા	ંખેડૂ્ ોની	આવક	બમણી	કરવાના	આહવાનને	રાજ્ય	સરકારે	સવીકારીને	
્ે	માટ	ેજરૂરી	પ્ર્યતનો	શરૂ	કરી	દીધેલ	છ.ે	આ	પદરપકે્માં	વૈજ્ાષનક	ખે્ી	પધધષ્ની	ષવગ્ો	્ેમજ	્ેના	અનુકરણથી	
પ્રગષ્શીલ	ખેડૂ્ ોએ	મેળવેલ	સફળ્ાની	ષવગ્ો	સદહ્	જુદા	જુદા	સ્રે	લેવાના	થ્ા	પગલાઓનો	સમાવેશ	કરી	
“ગુજરા્ના	ખેડૂ્ ોની	આવક	બમણી	 કરવાની	 પથદષશ્ચકા”	 નામની	આ	પષુસ્કા	 ્ૈ્યાર	 કરેલ	છ.ે	આ	પુષસ્કા	
પ્રકાષશ્	કરવા	માટ	ેઆણંદ	 કૃષિ	 ્ુયષનવષસ્ચટીના	વૈજ્ાષનકો,	અષધકારીઓ	્રફથી	સાંપડલે	 ષવગ્ો	સબબ	સવવેને	
ષબરદાવીએ	છીએ.	અમોને	આશા	છ	ેકે	આ	પષુસ્કા	કૃષિ,	પશુપાલન,	બાગા્ય્	સાથે	સંકળા્યેલ	સવવેને	ઉપ્યોગી	
થશે	જનેાથી	ખેડૂ્ ોની	આવક	ષનધા્ચરી્	સમ્ય	પહેલાં	બમણી	કરી	શકાશે	્ેવી	આશા	છ.ે	

											(સંજ્ય	પ્રસાદ)	 	 	 	 	 	 	 	 (એન.સી.પટલે)	

સંજ્ય	પ્રસાદ	આઇ.એ.એસ.
અગ્	સષચવ	(કૃષિ),	ગુજરા્

એન.સી.પટલે,	પીએચ.ડી	
કુલપષ્,	આણંદ	કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટી
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	 ગુજરા્માં	 ખે્ી	 મુખ્યતવે	 નાના	ખે્રોમા	ં વહેંચા્યેલી	 છ	ે ્ેમજ	 વરસાદ	 ઉપર	આધાદર્	છ.ે	 કૃષિ	
સંચાલનમાં	 ટૂકંી	 જમીન	 મોટ	ે ભાગ	ે નફાકારક	 રહે્ી	 નથી.	 ખેડૂ્ ોએ	 કૃષિ	 ક્ેત્રે	 હવામાન,	 વરસાદ	અને	અન્્ય	
પદરબળોની	અષનષવિ્્ાઓ	સામે	સ્્	પ્ર્યતનો	કરી	ખે્	ઉતપાદન	કરવુ	ંપડ	ેછ.ે	ખેડૂ્ ોએ	આવકન	ેબમણી	કરવા	
માટ	ેખે્ી	ખચ્ચ	ઘટાડી	વૈજ્ાષનક	ખે્ીની	ટકેનોલોજી	અપનાવી	ઉતપાદક્ાની	સાથ	ેગુણવત્ા્યુક્	ખે્ 	ઉતપાદન	
વધારવાની	જરૂર	છ.ે	્ેની	સાથે	સાથે	બજાર	વ્યવસથા	અને	સેવા	ક્ેત્રોના	સમન્વ્ય	સાથે	કૃષિ	કામગીરી	હાથ	ધરવાની	
રહે	છ.ે	

	 ખેડૂ્ ો	માટ	ેઆવકના	સ્તો્	સમગ્	વિ્ચ	દરમ્યાન	અપૂર્ા	છ.ે	જથેી	ખેડૂ્ ો	કૃષિ	સાથે	પૂરક	આવક	ડરેી,	
મરઘાંપાલન,	મતસ્યપાલન,	અન્્ય	સંલગ્ન	પ્રવષૃત્ઓ,	ષબન-કૃષિ	પ્રવષૃત્ઓ	અન	ેવે્ન	રોજગાર	વગરેેમાથંી	મળેવી	શકે	
છ.ે	છલે્ા	૩૦	વિષોમા	ંખેડૂ્ ો	અને	ષબન	ખડેૂ્ ો	વચચ	ેઆવકની	અસમાન્ામા	ંવધારો	થ્યો	છ.ે

	 ઉપર	દશા્ચવેલ	ષવગ્ોના	સંદભવે	વિ્ચ	૨૦૨૨	સુધીમાં	ખેડૂ્ ોની	આવકન	ેબમણી	કરવા	માટ	ેખેડૂ્ ોને	
સચોટ	માગ્ચદશ્ચન	અને	ભલામણાેનું	અમલીકરણ	કરવાની	જરૂર	છ.ે	આ	સંદભવે	નીચે	જણાવેલ	મ્યા્ચદાઓ	લક્માં	
લેવાની	રહે	છ.ે	

 � મોટા	ભાગના	ખે્રો	નાના	છ	ે્ેમજ	મોટાભાગના	ખે્ ી	કા્યષો	ખે્મજૂર	આધાદર્	છ.ે

 � મોટા	ભાગના	ખેડૂ્ 	કુટુબંો	પો્ાના	જીવન	ષનવા્ચહ	માટ	ેફક્	ખે્ ી	પર	જ	આધાદર્	છ.ે	

 � ગુજરા્માં	કુલ	ખે્ ીલા્યક	જમીનમાંથી	આશરે	૬૦	ટકા	જમીન	વરસાદ	આધાદર્	છ.ે		

 � કૃષિ	પેદાશો,	ફળ-શાકભાજી,	પદરરક્ણ	અને	પ્રોસેષસંગ	માટ	ેમ્યા્ચદદ્	પ્રમાણમાં	આનુસષંગક	સુષવધાઓ	ઉપલબધ	
છ	ેજથેી	પોસટ	હાવવેસટ	-	લણણી,	કાપણી,	સંગ્હ,બજાર	વગેરે	દરમ્યાન	થ્ાં	નુકશાનનું	પ્રમાણ	૩૫	ટકા	સુધી	
જોવા	મળે	છ.ે

 � સમ્ોલ	પશ	ુપોિણનો	અભાવ	અને	પશુદીઠ	સરેરાશ	દૂધ	ઉતપાદક્ા	ઓછી	છ.ે	

	 ઉપરોક્	પદરષસથષ્ના	સંદભવે	વિ્ચ	૨૦૨૨	સુધીમાં	ખેડૂ્ ોની	આવકન	ેબમણી	કરવા	માટ	ેરાજ્યના	
પાક,	આબોહવા	અને	જમીનના	પ્રકારન	ેઅનુલક્ી	ચોક્કસ	બાબ્ોનો	સમાવેશ	કરવો	પડશે	્ેમજ	લક્્ય	આધાદર્	
કામગીરી	દર	મદહને	/ઋ્ુ/વિ્ચ	દરમ્યાન	હાથ	ધરવાની	રહેશે	જથેી	ગુણાવત્ા્ુયક્	વધુ	કૃષિ	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્ય.	

	 આ	અંગ	ેજુદા	જુદા	ષવિ્યો	સંબષંધ્	મુદ્ાઓ	અને	્ેને	અનુલક્ીને	ખેડૂ્ ો	ધવારા	લેવાના	થ્ાં	જરૂરી	
પગલાઓની	ષવગ્ોનો	અલગ	અલગ	ષવભાગોમા	ંસમાવેશ	કરેલ	છ.ે	વધુમાં	જ	ે્ે	ષવિ્યોને	અનુલક્ીને	વૈજ્ાષનકોની	
ભલામણ	મુજબ	અપનાવેલ	કૃષિ	ટકેનોલોજી	અને	્ેના	ફળ	સવરૂપ	ેસફળ	થ્યેલ	ખેડૂ્ ોની	ષવગ્ોનો	પણ	આગળના	
પ્રકારણોમા	ં સમાવેશ	 કરેલ	 છ	ે જથેી	 વાંચકોને	 આવા	 સફળ	 ખેડૂ્ ો	 જમેણે	 ઉતપાદનની	 સાથે	 પો્ાની	 આવક	
સફળ્ાપવૂ્ચક	વધારી	શક્યા	છ	ે્ેમની	ષવગ્ો	સાંપડી	શકે	અને	્ેમની	સફળગાથાઓથી	પ્રેરણા	મેળવી	શકે.

Ãkqðo ¼qr{fk
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પ્રધતાન મંત્રી ફસલ બરીમતા યોજનતા (PMFBY)

�	 પ્રધાનમતં્રી	ફસલ	વીમા	્યોજનાનો	્ા.૧/૪/૨૦૧૬	(ખરીફ-૨૦૧૬	ઋ્ુથી)		રાજ્યમાં	અમલ	કરવામાં	

આવેલ	છ.ે	વાસ્ષવક	પ્રીષમ્યમ	દરમા	ંખેડૂ્ ના	 દહસસાના	પ્રીષમ્યમ	દર	ઉપરાં્ના	પ્રીષમ્યમની	રકમ	

રાજ્ય	અને	કેન્દ્	સરકારશ્ી	દ્ારા	૫૦:૫૦	મુજબ	પ્રીષમ્યમ	સહા્ય	્રીકે	આપવાની		રહે	છ.ે

�	 ્યોજનાના	મૂખ્ય	 હે્ુઓમા	ં 	 કુદર્ી	આપષત્ઓના	કારણે	 થ્ા	પાક	નુકશાન	સામે	ખેડૂ્ ોને	 વળ્ર	

આપવું,	ખેડૂ્ ની	આવકન	ેષસથર	કરવી,	ખેડૂ્ ને	નવીન	અને	અધ્ન	કૃષિ	્ાંષત્રક્ાઓનો	ઉપ્યોગ	કર્ા	

કરવા	્ેમજ	કૃષિમા	ંષધરાણનો	પ્રવાહ	જાળવી	રાખવો	વગેરેનો	સમાવેશ	થા્ય	છ.ે			

�	 ખેડૂ્ ો	માટ	ેઓછા	પ્રીષમ્યમ	દરો	એ	્યોજનાની	મુખ્ય	જોગવાઇ	છ,ે	એટલે	કે	ખેડૂ્ ોએ	ખરીફ	ઋ્ુના	

પાકો	માટ	ેબે	ટકા,	રવી/ઉનાળ	ુઋ્ુના	પાકો	માટ	ેદોઢ	ટકા	અને	વાષિ્ચક	વાષણષજ્યક	અને	બાગા્ય્ી	પાકો	

માટ	ેફક્	પાંચ	ટકા	જ	પ્રીષમ્યમ	દર	ભરવાનો	રહે	છ.ે	

¼khík Mkhfkh îkhk yuf Lkðe rfMkkLk r{ºk (Vk{oh £uLz÷e) suðe  
‘«ÄkLk {tºke VMk÷ çke{k ÞkusLkk’ (PMFBY) ¾heV h016Úke 
y{÷{kt {qfu÷ Au. 
ÞkusLkkLkk WÆuþku : 

 � Ãkqðo yLkw{kLk Lk fhe þfkÞ íkuðk «fkhu ¾uzqíkkuLku Ãkkf{kt Úkíkk 
LkwfþkLk fu ¾kux MkkÚku LkkýktfeÞ MknÞkuøk WÃk÷çÄ fhðku. 

 � ¾uzqíkku Lkðíkh yLku ykÄwrLkf ¾uíke ÃkØríkyku yÃkLkkðu íku {kxu 
íku{Lku «kuíMkkrník fhðk. 

 � f]r»k ûkuºku rÄhkýLkku «ðkn MkwrLkrùík fhe þfkÞ íku{s 
¾uzqíkkuLku WíÃkkËLkLkk òu¾{ku MkkÚku Mkwhûkk ykÃke þfkÞ. 
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1. s{eLk ykhkuøÞ ÔÞðMÚkkÃkLk

	 ગુજરા્	રાજ્યનો	 કુલ	ભૌગોષલક	 ષવસ્ાર	૧૯૬	લાખ	 હેકટરમાંથી	લગભગ	૫૬	ટકા	 ષવસ્ાર	ખેડાણ	
હેઠળ	છ.ે	જમેાં	ષપ્ય્	ષવસ્ાર	૩૫	ટકા	જટેલો	જ	છ	ેજ	ેસરદાર	સરોવર	પ્રોજકેટ	પૂણ્ચ	થવાથી	લગભગ	૫૦	ટકા	
સુધી	ષપ્ય્	ષવસ્ાર	વધી	શકશે.	આ	સંજોગોમા	ંજમીનનો	ખે્ ી	માટ	ેઘષનષ્ઠ	ઉપ્યોગ	થશ	ેઅન	ે્ેથી	્ેની	્ંદુરસ્ી	
જાળવવાની	્ા્ી	જરૂદર્યા્	રહેવાની	છ.ે

 � વધુ	પડ્ા	રાસા્યષણક	ખા્રોનો	જરથો	વાપરવાથી	થ્ાં	જમીનના	પ્રદૂિણને	અટકાવવા	માટ	ેખેડૂ્ ોને	ખાસ	
માદહ્ી	આપવી	જોઈએ	અને		સોઇલ		હેલથ	કાડ્ચ	પ્રોગ્ામનાે	ઉપ્યોગ	ગુજરા્માં	પ્રચષલ્	છ	ે્ેની	જાણકારી	
હેઠળ	કેટલા	પ્રમાણમા	ંખા્ર	નાખવાં	્ે	અંગે	ચીવટપૂવ્ચક	અમલ	કરવાની	જરૂર	છ.ે

 � પોિક	્તવોની	ઉણપ	વાળી	જમીન	માટ	ેસલફર	અને	સૂક્મ	પોિક્તવો્યુક્	ખા્રોના	ઉપ્યોગથી		ઉતપાદનમાં	
વધારો	થઇ	શકે	છ.ે	

 � વધુ	ઉતપાદન	અન	ેપુર્ા	પોિક	્ તવો્ુયક્	અનાજનું		ઉતપાદન	કરી	કુપોિણ		ષનવારણ	માટ	ેસારા	ગુણવત્ા્યુક્	
સૂક્મ	પોિક્તવોવાળા	ખા્રોનો	ઉપ્યોગ	વધારવો	જરૂરી	છ.ે	

 � ગુજરા્	અને	ભાર્માં	જષૈવક	ખા્રના	બહોળા	પ્રચારથી	ખેડૂ્ ો	જષૈવક	ખા્રન	ેવાપરે	અન	ેજમીનનું	બંધારણ	
સુધારે	 જનેાથી	 ખે્	 ઉતપાદનમાં	 વધારો	 થા્ય	અને	 વાષિ્ચક	 ૨૫	 થી	 ૫૦%	 રાસા્યષણક	એનપીકે	 ખા્રના	
ઉપ્યોગમા	ંઘટાડો	થ્ાં	ખે્ી	ખચ્ચ	ઘટ	ેઅને	ગ્ામીણ	અથ્ચવ્યવસથામાં	સુધારો	થા્ય.	

 � વૈજ્ાષનક	ઢબે		કમપોસટ	બનાવવાની	પદ્ધષ્ઓ	જવેીકે	નાડપે,	ઇન્દોર	વગેરેથી	ગામડામાં	સેષન્દ્્ય	કચરાનુ	ંસારી	
ગુણવત્ાવાળા	 સેષન્દ્્ય	 ખા્રમા	ં રૂપાં્દર્	 કરવા	 માટ	ે પ્રોતસાહન	આપવુ	ં જોઈએ,	 જ	ે કચરાના	 ષનકાલમા	ં	
અને	સવચછ	ભાર્	અષભ્યાનમા	ંપણ	મદદ	કરે	છ.ે	ખે્	કચરો	ઝડપથી	કોહડાવવામાં	ઉપ્યોગી	બેકટદેર્યા	
વાપરવાથી	સારી	ગુણવત્ાવાળા	સષેન્દ્્ય	ખા્ર	બનાવી	શકા્ય	છ.ે

 � પાક	અવશિેાેને	જમીનમા	ંભેળવવા	માટનેા	સાધનો	જવેાકે	શ્ેડર,	રોટાવેટર	વગેરે	નાના	અને	સીમાં્	ખેડૂ્ ોને	
મળી	રહે	્ેવી	વ્યવસથા	ષવકસાવવી	જોઈએ.

 � દૂધ	ઉતપાદન	કર્ા	હો્ય	્ેવા	ખેડૂ્ ોને	દૂધ	ઉતપાદનની	સાથે		સાથે	છાણમાંથી	અળષસ્યાનું	ખા્ર	/	વષમ્ચવોશ		
અને	અન્્ય	 કુદર્ી	કાબ્ચષનક	ઉતપાદનો	જવેા	 કે	 	બીજામૃ્,	જીવામૃ્,	પંચગવ્ય,	અમૃ્પાણી	વગેરે	પો્ાના	
ખે્રમાં	બનાવી		શકે	્ે	માટ	ેવધુ	્ાલીમ	કા્ય્ચરિમાે	્યાેજવા	જોઈએ.

 � સેષન્દ્્ય	ખે્ીમાં	જષૈવક	ખા્રાેના	ેખૂબ	જ	અવકાશ	છ.ે	સને	૨૦૧૭	થી	૨૦૨૨	સુધીમાં	૧૪%	જટેલા	વેચાણ	
દરમાં	વધારા	ેથવાનો	અંદાજ	છ,ે	જનેાથી	મોંઘા	રાસા્યષણક	ખા્રો	માટ	ેજરૂરી	કાચા	માલની	આ્યા્	ઘટવાથી	
રાજ્યના	્થા	દેશના	કૃષિ	વૃષદ્ધના	દરન	ેવેગ	મળ	ે્ેમ	છ.ે
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ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 � ખે્ી	ખચ્ચના		ઘટાડા	માટ	ેશૂન્્ય	ખેડ	અથવા	ઓછી	ખેડની	પદ્ધષ્	અપનાવવી	જરૂરી	છ.ે	

 � ખે્ીમા	ંઓછી	ખચા્ચળ	પદ્ધષ્ઓ	જવેીકે	ખે્રના	સેષન્દ્્ય	કચરાનો	ફેર	ઉપ્યોગ	કરવો,	લીલો		પડવાશ	
કરવો	અને	ઓછા	ખચ્ચવાળા	બા્યો	ઈનપુટ	જવેા	કે		જષૈવક	ખા્ર,	અળષસ્યાનું		ખા્ર	્ેમજ	સષેન્દ્્ય	
કચરાને	કોહડાવવામાં	મદદરૂપ	બેકટદેર્યાનો	ઉપ્યોગ	કરવો	જનેાથી	૨૫	થી	૫૦	%	સુધી	ખે્ી	ખચ્ચ	ઘટ	ે
અને	૧૦	થી	૨૦	%	જટેલો		ઉતપાદનમા	ંવધારો	થા્ય	છ.ે

 � ખે્રમાં	સૂક્મ્તવો	્ુયક્	રાસા્યષણક	ખા્રોની	વારંવાર	બીજ	માવજ્	અથવા	છોડ	પર	છટંકાવ	કરવાથી	
જમીનની		્ંદુરસ્ી	જળવા્ય	છ	ેઅને	ખચ્ચમાં	ઘટાડો	થા્ય	છ.ે

 � સલફરની	 ખામીવાળી	 જમીનમાં	 હેકટર	 દીઠ	 ૨૦	 થી	 ૪૦	 દકલોગ્ામ	 સલફર	 વાપર્ાં	 ્ેલીષબ્યાં	 અને	
કઠોળના		પાકની	ઉપજ	૧૫	થી	૨૦	%	વધ	ુથા્ય	છ.ે

 � ટપક	પદ્ધષ્	હેઠળ	ફદટ્ચગેશન	ટાંકી	દ્ારા	પાણીમાં	અાેગળી	શકે	્ેવા	અથવા	પ્રવાહી	ખા્ર	આપવાથી		
ઉતપાદન	વધે	છ	ેઅને	રાસા્યષણક	ખા્રનો	વપરાશ	ખૂબ	જ	ઘટ	ેછ.ે

 � જમીનની	સવાસર્ય	ચકાસણી	આધાદર્	જરૂરી	માત્રામાં	રાસા્યષણક	ખા્રનો	ઉપ્યોગ	કરવાથી	જમીનની	
્ંદુરસ્ી	જળવા્ય	છ,ે	મોંઘા	રાસા્યષણક	ખા્ર	્થા	્ે	ઉપરની	સરકારી	સબષસડીમાં	બચ્	થા્ય	છ.ે

જમરીનનતા સવતાસ્થય મતાટે પ્રવતાહરી જવૈવક ખતા્ર

	 અાણંદ	 કૃષિ	 ્યુષનવષસ્ચટીઅે	 પ્રવાહી	 જષૈવક	 ખા્ર	 ષવકસાવેલ	 છ.ે	 અત્યં્	 ઉપ્યાેગી	અેવા	અા	 જષૈવક	
ખા્રનું	લાષેન્ચંગ	્તકાષલન	મુખ્યમતં્રીશ્ી	નરેન્દ્	માેદીઅ	ેકરેલ.

�� ખે્	ઉપ્યોગી	સથાષનક	બેકટદેર્યાથી	બનેલ	પ્રવાહી	જષૈવક	ખા્ર,	જમીનનું	સવાસર્ય	્થા	ફળદ્ુપ્ા	જાળવવાની	
સાથ	ેસાથ	ેમોંઘા	રાસા્યષણક	ખા્રો	પાછળ	થ્ો	ખચ્ચ	ઘટાડ	ેછ.ે

�� પ્રવાહી	જષૈવક	ખા્ર	(નાઈટો્જન	બેકટદેર્યા)ની	૧	ષલટરની	બોટલ	૪૦	દકલાેગ્ામ	નાઇટા્ેજન	(અંદાજ	ે૨	થેલી	
્યુદર્યા)	જટેલા	ેલાભ	અાપે	છ	ેઅને	પાકની	ગુણવત્ા	સુધારે	છ	ે

�� જષૈવક	ખા્ર	જમીનમા	ંખા્રના	કારખાનાની	જમે	કામ	કરે	છ,ે		અને	મોંઘા	રાસા્યષણક	ખા્રની	બચ્	કરી	
જમીનની	જાળવણી	કરે	છ.ે

    

જવૈવક ખતા્રનરી જાણકતારરી મેળવ્તા ્ેમજ ્ેનરી ભલતામણ કર્તાં અતાદરણરીય ્તકતાવલન મુખય મંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદરી



15

   

બાયો એન. પી. કે. કન્ોર્ટીયમ પ્રવાહી જવૈવક ખાતરની વવગતાે મેળવતા ગુજરાતના 

માન. રાજયપાલશ્ી અને માન. મુખયમંત્ીશ્ી તેમજ મહાનુભાવાે

	 મધ્ય	અન	ેઉત્ર	ગુજરા્મા	ંમકાઈ	અને	ઘઉંના	પાકમાં	આણંદ	કૃષિ	્ુયષનવષસ્ચટીના	બા્યો	એનપી	પ્રવાહી	

જષૈવક	ખા્રના	લેવામા	ંઆવેલા	ષનદશ્ચનો	(સંખ્યા	-૨૨૪૧)માં	પ્રવાહી	જષૈવક	ખા્રના	ઉપ્યોગથી	૨૫	%	રાસા્યષણક	

ખા્ર	(એન.પી.)	ની	બચ્	થવાની	સાથ	ે૮-૧૦	%	ઉતપાદનમા	ંવધારો	છલે્ા	૧૩	વિ્ચ	(૨૦૦૩-૨૦૧૬)મા	ં	જોવા	મળેલ	

છ	ેજનેી	ષવગ્ાે	નીચેના	અાલેખમાં	દશા્ચવેલ	છ.ે

મધ્ય	ગુજરા્ના	અાદદવાસી	ષવસ્ારના	ખેડૂ્ ાેનાં	ખે્રે

ચાેમાસુ	મકાઇમા	ંજષૈવક	ખા્ર	બા્યાે	અેનપીના	ષનદશ્ચનાે
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ઉત્ર	ગુજરા્ના	અાદદવાસી	ષવસ્ારના	ખેડૂ્ ાેનાં	ખે્રે

ષશ્યાળુ	ઘઉંમાં	જષૈવક	ખા્ર	બા્યાે	અેનપીના	ષનદશ્ચનાે

 � ૧૦૦%	(એન:પી	૧૫૦:૫૦	દકગ્ા/હે)	રાસા્યષણક	ખા્ર	આપેલ		માવજ્માં	૨૨૩૦	દકગ્ા/હે	ઉતપાદન	નોંધા્યું	હ્ું,	
જ્યારે	૭૫%		રાસા્યષણક	ખા્ર	(એન:પી	)	+	બા્યો	એનપી	પ્રવાહી	જષૈવક	ખા્રની	માવજ્થી		૨૫૬૦	દકગ્ા/હે	
ઉતપાદન	નોંધા્યું	હ્ું,	જ	ેઉપરથી	ફષલ્	થા્ય	છ	ેકે		જષૈવક	ખા્રના	ઉપ્યોગથી	૨૫%	રાસા્યષણક	ખા્ર	(એનપી)	ની	
બચ્	થવાની	સાથે	સાથે	૧૫%	સુધી	ઉતપાદનમા	ંવૃષદ્ધ	મેળવી	શકા્ય	છ	ે	

 � ખરીફ	૨૦૧૫	દરમ્યાન	૦.૫	એકર	 ષવસ્ારમા	ંમકાઈની	જા્	જીએવા્યએમએચ-૧માં	બા્યો	એનપી	પ્રવાહી	જષૈવક	
ખા્રના	ષનદશ્ચન	લેવામા	ંઆવ્યાં	હ્ાં.

સફળ ગતાથતા ઃ

ખેડૂ્ નું નતામ ઃ શ્રી રતાયવસંગભતાઈ હલુભતાઈ ્તાવરીયતા 

ગામ	:	નવી	વસાહ્		્ા.શહેરા		ષજ.	પંચમહાલ	

	 સદર	ખેડૂ્ ને	બા્યો	એનપી	પ્રવાહી	જષૈવક	ખા્રની	બીજ	માવજ્થી	પ્રષ્	હેકટરે	`	૬૧૪૦	નો	આષથ્ચક	ફા્યદો	
થ્ેયલ	છ.ે	

ક્ેષત્ર્ય	ષનદશ્ચન	ઃ	ખરીફ	૨૦૧૫
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સોઇલ હેલથ કતાડ્ડ યોજનતા

�	 રાજ્યના	ખેડૂ્ ોની	જમીનના	સવાસર્ય	સષૂચપત્ર	(સોઇલ	હેલથ	કાડ્ચ)	્ૈ્યાર	કરવાનું	અષભ્યાન	હાથ	ધરી	

ગુજરા્ે	સમગ્	દેશને	 નવો	 રાહ	 ષચંધ્યો	છ.ે	જમીન	્ંદુરસ્ીની	અગત્ય્ાને	 પારખી	 રાજ્ય	સરકાર	

દ્ારા	સમગ્	દેશમાં	સૌ	પ્રથમ	સોઇલ	હેલથ	કાડ્ચ	્યોજના	વિ્ચ	૨૦૦૩-૦૪માં	શરૂ	કરવામાં	આવેલ	છ	ેજ	ે

અં્ગ્ચ્	ગામમાંથી	ખેડૂ્ 	ખા્ેદારોના	જમીનના	નમૂના	લઇ	પૃથક્કરણ	કરી	ખેડૂ્ ોને	ષવના	મૂલ્યે	સોઇલ	

હેલથ	કાડ્ચ	ષવ્રણ	કરવામા	ંઆવે	છ.ે

�	 વિ્ચ	૨૦૧૪-૧૫	થી	ભાર્	સરકારશ્ીઅે	નવી	સોઇલ	 હેલથ	કાડ્ચ	 ્યોજના	અમલમાં	 મૂકેલ	છ,ે	જમેાં	

રાજ્યના	્મામ	ગામોના	ષપ્ય્/ષબનષપ્ય્	ષવસ્ાર	આધાદર્	૨.૫	હે/૧૦	હે	ગ્ીડમાંથી	નમૂના	એકષત્ર્	

કરી,	પૃથક્કરણ	કરી	ગ્ીડમાં	સમાષવષ્ટ	્મામ	ખેડૂ્ ોને	દર	બ	ેવિવે	સોઇલ	હેલથ	કાડ્ચ	આપવાનું		નક્કી	

કરેલ	છ.ે
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h. çkes, ÄY yLku hkuÃkkLke ÃkMktËøke

	 ખે્ 	ઉતપાદનની	પ્રદરિ્યામાં	 ષવષવધ	ઇનપુટસ	પૈકી	બીજ,	રોપા	્ેમ	જ	ધરૂની	પસંદગી	ખૂબ	જ	મહત્વ	ધરાવે	
છ.ે	 ઉત્મ	 ગુણવત્ાવાળા	 બીજ	 કે	 રોપાની	 પસંદગી	 ન	 કરવાથી	 અન્્ય	 કૃષિ	 વૈજ્ાષનક	 ્ાંષત્રક્ાઓનો	 મહત્મ	 ઉપ્યોગ	
કરવામાં	આવે	્ો	પણ	પાકનુ	ંગુણવત્ા	સભર	સારૂં	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્ું	નથી.	્ેથી	જ	ે્ે	પાકની	ભલામણ	કરેલ	જા્ોના	
ખાત્રીપૂવ્ચકના	બીજ,	રોપા	્ેમજ	ધરૂની	પસંદગી	થા્ય	્ે	માટ	ે	નીચેના	મુદ્ાઓ	ધ્યાને	લેવા	જરૂરી	છ.ે	

�	 મુખ્ય	 પાકોમા	ં સુધારેલ	 ્ેમ	જ	સંકર	જા્ોની	ભલામણ	 કરેલ	જા્ોને	 મહત્મ	અગ્્ા	આપવી	જથેી	 ઉતપાદનમાં	
નોંધપાત્ર	વધારો	પ્રાપ્ત	કરી	શકા્ય.	પ્રમાષણ્	બીજની	ભલામણ	અને	પ્રમાષણ્	કરેલ	બીજ	્ેમ	જ	પ્રમાષણ્	ધરૂનંો	
ઉપ્યોગ	કરવા	માટ	ે્ેની	નસ્ચરીની	સંખ્યામાં	વધારો	કરવો.

�	 બીજ	ઉતપાદક	કંપની	્થા	સહકારી	સંસથાઓને	સાથે	રાખી	પરસપરના		કરાર	દ્ારા	વધુ	ઉતપાદન	આપ્ી	સુધારેલ,	
્ેમ	જ	સંકર	જા્ોના	ઉતપાદનને	વેગ	આપવો,	કે	જથેી	પૂર્ા	જરથામાં	ષબ્યારણ	ઉપલબધ	થઇ	શકે.	

�	 ષનકાસની	 શક્ય્ાઓ	 હો્ય	 ્ેવા	 પાકોના	 બીજ	 ઉતપાદન	 માટ	ે સહભાગીદારી	 અને	 બજાર	 વ્યવસથાન	ે ધ્યાન	ે લઇ	
આ્યોજન	કરવું.	

�	 બીજ	ઉતપાદન	એકમો	અને	ખે્ીમાં	વપરા્ા	બીજા	ઇનપુટ	જવેા	કે	ખા્ર,	જ ં્ ુનાશક	અને	રોગનાશક	દવાઓને	સાથે	
જોડી	એકી	સાથે	ખેડૂ્ ોને	સેવાઓ	પૂરી	પાડવી.	

�	 બીજ	બને્કના	ઉપ્યોગ	દ્ારા	બીજની	ખેંચને	પહોંચી	વળવા	માટ	ેબીજને	પ્રોસેષસંગ	માટ	ે	્ેમજ	સગં્હ	કરવાની	વ્યવસથા	
ઊભી	કરવી.		

�	 દટશ્યૂકલચર	દ્ારા	ઉતપન્ન	કરવામા	ંઆવ્ા	પાકો	જવેા	કે	ખારેક,	શેરડી,	દાડમ,	પપૈ્યા,	ચંદનનું	ઉતપાદન	કરવા	માટ	ે
દટશ્યૂકલચર	એકમની	ક્મ્ામાં	વધારો	કરી	રસ	ધરાવ્ાં	ખેડૂ્ ોન	ેકવોરેન્ટાઇનની	ખાત્રી	સાથે	ગુણવત્ા	સભર	રોપાઓ	
પૂરા	પાડવાં.	

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા:

�	જાહેર	્થા	ખાનગી	કંપની	દ્ારા	ભલામણ	કરેલ	સુધારેલ	્ેમજ	સંકર	જા્ોના	બીજનું	જુદા	જુદા	ષવસ્ારને	અનુકૂળ	
હો્ય	્ે	મુજબ	વાવે્ર	કરવાથી	 ષબ્યારણના	બદલાવના	દરમાં	સારો	વેગ	મળશે	અને	ખેડૂ્ ોને	જ	ે્ે	પાકનુ	ંવધારે	
ઉતપાદન	મળશે	્ેમજ	આવક	વધશે.

�	ઓછો	જરથો	અન	ેવધારે	દકંમ્ી	બીજ	જવેા	કે,	શાકભાજીના	બીજ	ઉતપાદનમાં	વધારો	કરવા	માટ	ેઆ	પ્રકારના	બીજને	
‘સીડ	ષવલેજ’	પ્રોગ્ામમાં	આવરી	લેવાથી	ખેડૂ્ ોની	આવકમાં	વધારો	કરી	શકા્ય	્ેમ	છ.ે	

�	સહભાગી	બીજ	ઉતપાદનમાં	ખેડૂ્ ોનો	સમાવેશ	કરીને	બીજ	પ્રદરિ્યા	અને	પેકેષજગં	 વ્યવસથામાં	સીધી	ભાગીદારીથી	
્ેઓની	આવક	વધારો	કરી	શકાશે.	
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�	જ	ે્ે	ષવસ્ારની	બીજની	જરૂદર્યા્ને	ધ્યાનમા	ંલઇને	બીજ	બેન્કની	સથાપના	કરવી.	આ	પ્રકારના	બીજનો	ઉપ્યોગ	
જ્યારે	આકષસમક	કુદર્ી	પદરબળો	દ્ારા	વાવે્ ર	કરેલા	બીજનો	નાશ	થા્ય	ત્યારે	કરવો.

�	જનીષનક	સ્તો્ોની	જાળવણી	માટ	ેપાકોની	સથાષનક	જા્ોના	સંરક્ણ	સબંધી	ખેડૂ્ ોના	હકકના	કા્યદા	દ્ારા	ખેડૂ્ ોને	
પ્રોતસાહન	્ેમ	જ	આવક	પણ	મળી	રહેશે.	

�	રાજ્ય	્ેમજ	કેન્દ્	સરકાર	દ્ારા	ખેડૂ્ ોને	દટશ્યકૂલચરથી	ઉતપાદન	કરવામાં	આવેલા	રોપાના	વપરાશ	પર	પ્રોતસાહનથી	
ઉતપાદન	્ેમજ	નફામાં	વૃષદ્ધ	થશે.	
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3. rÃkÞík ÔÞðMÚkkÃkLk

	 કૃષિ	ઉતપાદનમાં	 ષપ્ય્	વ્યવસથાનો	લગભગ	૩૦	%	જટેલો	ફાળો	છ.ે	 ષપ્ય્ના	બેફામપણે	અવૈજ્ાષનક	

ઉપ્યોગથી	પાણીના	વ્ય્ય	ઉપરાં્	જમીનની	્ંદુરસ્ી	ઉપર	્ેમજ	પોિક	્તવોની	લભ્ય્ા	ઉપર	અવળી	અસર	થા્ય	

છ	ેજનેા	કારણે	પાક	ઉતપાદન	ઘટ	ેછ.ે	

	 ્યોગ્ય	સમ્યે,	્યોગ્ય	માત્રામાં	અને	્યોગ્ય	પધધષ્એ	ષપ્ય્	આપવાથી	જમીન	બગડ્ી	અટકે	છ	ે્ેમજ	

પાણીનો	બગાડ	અટકવાથી	પાણીનો	બચાવ	થા્ય	છ,ે	જમીન	જળવા્ય	છ,ે	રોગ-જીવા્	્ેમજ	નીંદામણનો	પ્રશ્ન	પણ	

હળવો	થા્ય	છ.ે	જનેા	કારણે	પાણીના	પ્રત્યેક	ટીપે	ખે્ી	ખચ્ચમા	ંઘટાડો	થા્ય	છ	ેઅને	વધુ	ઉતપાદન	મળે	છ.ે

 � ખેડૂ્ 	સમુદા્ય		દ્ારા	સૂક્મ	ષપ્ય્ના	અમલ	માટ	ેપ્ર્યતનો	થવા	જોઇએ.

 � ભેજ	સંગ્હ	માટ	ેકુદર્ી	અને	કૃષત્રમ	આચછાદન	(મષલચંગ)ના	ઉપ્યોગને	પ્રોતસાહન	આપવું.

 � પાકની	જરૂદર્યા્	મુજબ	ચોક્કસ	સમ્યે	અને	 ્યોગ્ય	જગ્યાએ	 ષસંચાઇનું	 પાણી	આપી	પાણીના	ઉપ્યાેગની		

કા્ય્ચક્ામ્ા	વધારવા	માટનેી	 કૃષિ	્જજ્્ાઓ	અપનાવવી	અન	ેઅા	માટ	ે 	ખેડૂ્ ોન	ેઉપ્યોગી	થા્ય	 ્ેવા	વધ	ુ

્ાલીમ	કા્ય્ચરિમોનું	આ્યોજન	કરવું.

 � ષપ્ય્ની	્યોગ્ય	પધધષ્	ધવારા	“Real	Time	management”	ચોક્કસ	સમ્યે	ષપ્ય્	વ્યવસથાપન	કરવા	મોબાઈલ	

્જજ્્ાનો	ઉપ્યોગ	કરવો,	કે	જથેી	ષપ્ય્ની	કા્ય્ચક્મ્ા	વધી	શકે.	

 � ષપ્ય્	પાણીના	વપરાશ	માટ	ે્યોગ્ય	ક્ેષત્ર્ય	આ્યોજન	કરવુ	ં કે	જથેી	 ષપ્ય્	ષવસ્ાર	હેઠળ	બધાજ	ખે્ રમાં	

ષપ્ય્	પાણી	મળી	શકે.	

 � શાકભાજી	અને	અન્્ય	ક્ેષત્ર્ય	પાકોમાં	ભલામણ	કરેલ	્યોગ્ય	સૂક્મ	પધધષ્નો	ઉપ્યોગ	કરવો.

 � વધુ	ષપ્ય્ની	જરૂરી્યા્વાળા	પાક	જવેા	કે	શેરડી,	કેળ	વગેરેનુ	ંટપક	ષપ્ય્	પધધષ્	હેઠળ	જ	વાવે્ર	કરવું.

 � ડાંગર	પાકને	જ્યાં	શક્ય	હો્ય	ત્યાં	શ્ી	(SRI)		પધધષ્		દ્ારા	વાવે્ર	કરવા	માટ	ેખેડૂ્ ોને	પ્રોતસાદહ્	કરવા.

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 � ખેડૂ્ ોએ	રેલાવીન	ે	(નીક/પાળાથી)	પાણી	આપવાની	પધધષ્ને	બદલે	સૂક્મ	ષપ્ય્	પધધષ્નો	ઉપ્યોગ	કરવો.

 � સેષન્દ્્ય	કચરાનો	ઉપ્યોગ	ખે્ી	પાકમા	ંઆચછાદન	(મષલચંગ)	્રીકે	કરવો.

 � સથળ	અને	પાકને	અનુરૂપ	ષપ્ય્	્જજ્્ાઓ	અને	ભલામણ	કરેલ	ષપ્ય્	પધધષ્ઓ	અપનાવવી.

 � ક્ેત્ર	વ્યવસથાપન	ભલામણ	મુજબ	અપનાવવું		જ	ેએકસરખા	અને	ખા્રીપવૂ્ચક	ષપ્ય્	માટ	ેજરૂરી	છ.ે	

 � શેરડી,	કેળ	્ ેમજ	શાકભાજી	અને	અન્્ય	પાકોમાં	ભલામણ	કરેલ	સૂક્મ	ષપ્ય્	અપનાવી	ષપ્ય્	પાણીનો	બચાવ	

કરવો.
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 � ખેડૂ્ ો	દ્ારા	ડાંગરની	શ્ી	પધધષ્નો	અમલ	કરી	૪૦	%	પાણીની	બચ્	કરી	૨૫%	વધુ	ઉતપાદન	અને	રોગ-

જીવા્ની	સમસ્યાને	હલ	કરવી.	

સફળ ગતાથતા :

ટપક પધધવ્ ્થતા મવલચંગ દ્તારતા ખે્રી

     નતામ  : શ્રી વતાડરીલતાલ પરબ્ભતાઈ પોકતાર

	 	 	 	 	 ગામ		 :	કનકપર		 	 	

	 	 	 	 	 ્ાલુકો		 :	અબડાસા	

	 	 	 	 	 જીલ્ો		 :	કચછ		 	 	

	 	 	 	 	 ઉંમર		 :	૪૨	વિ્ચ	

	 	 	 	 	 અભ્યાસ	:	બી.ઈ.	(ષસષવલ)		

	 	 	 	 	 જમીન		 :	૧૬		હેકટર	

	 	 	 	 	 સંપક્ચ		 :	માે.	૯૮૨૫૫૬૮૪૭૫	

	 શ્ી	વાડીલાલભાઈના	ષવસ્ારમા	ંવિ્ચ	૨૦૦૨	સુધી	ઘોરી્યા	પધધષ્થી	કપાસ,	બાજરી	અને	ઘઉંના	પાકની	

ટ્ુબવેલ	આધાદર્	ખે્ી	થ્ી	હ્ી.	

	 દડપ્	સીસટમ	ન	હોવાથી	અડધી	જમીનમા	ંષપ્ય્	થ્ું	અન	ેપાણીનો	બગાડ	થ્ો.	

	 ્ેમણે	નવીન	પધધષ્	અપનાવવા	માટ	ેકૃષિ	્ુયષનવષસ્ચટીના	વૈજ્ાષનકો,	ખે્ીવાડી	ખા્ા	્ેમજ	આતમાના	

અષધકારીઓ	પાસેથી	ટપક	પધધષ્	અને	મષલચંગ	પધધષ્ની	જાણકારી	મેળવી.	

	 ્ેઓ	સાૈથી	પહેલા	ખેડૂ્ 	હ્ા	કે	જમેણે	્ેમના	ષવસ્ારમાં	ટપક	પધધષ્	ષવકસાવી	હ્ી.	

	 આ	નવી	ટકેનોલોજીથી	કપાસ,	પપ્ૈયા,	્રબૂચ,	એરંડા,	બાજરી,	દાડમ,	એપલબોર,	સૂરજમુખી	જવેા	

રોકડી્યા	પાકોની	ખે્ી	કર્ા	થ્યા.	

	 દડપ્	સીસટમ	સાથે	મષલચંગનો	ઉપ્યોગ	કરવાથી	પાક	ઉતપાદનમાં	મોટો	વધારો	થ્યો.	

	 આ	ટકેનોલોજીથી	મષલચંગમાં	્રબૂચનો	પાક	લીધા	બાદ	આજ	મષલચંગમાં	અન્્ય	પાકો	કપાસ,	એરંડા,	પાકની	

ખે્ી	કરવાથી	પાણી,	જમીનની	્ૈ્યારી	ખચ્ચ,	નીંદામણ,	વીજળી,	રાસા્યષણક	ખા્ર,	મજૂરી	ખચ્ચ	વગેરેનો	

બચાવ	થ્યો.	

	 સ.દાં.	કૃષિ	્ુયષનવષસ્ચટી	દ્ારા	પ્રગવ્શરીલ ખેડૂ્ નો ૨૦૦૯મતાં રતાજયપતાલનતા હસ્ે એવોડ્ડ	મળેલ	છ.ે	

	 આતમા	દ્ારા	આ	ષસષદ્ધને	ષબરદાવવાના	ભાગરૂપ	ે્ેમજ	રાજ્યકક્ાનો	વિ્ચ	૨૦૧૩	-૧૪	નો	“બેસટ આતમતા 

ફતામ્ડસ્ડ એવોડ્ડ”	આપી	સન્માનવામાં	આવ્યા.ં		
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આં્રપતાક પદ્ધવ્થરી થ્રી આવકનરી વવગ્ો

વર્ડ પતાક કુલ વેચતાણ (`) કુલ ખચ્ડ (`) કુલ નફો (`)

૨૦૧૦-૧૧ ્રબૂચ	ઉનાળ	ુ
+	કપાસ	

૯,૭૨,૦૦૦	+
૮,૧૯,૦૦૦

૪,૯૫,૦૦૦	+	
૩,૦૦,૦૦૦

૪,૭૭,૦૦૦	+	
૫,૧૯,૦૦૦

૨૦૧૧-૧૨ પપૈ્યા	+
્રબૂચ	

૨૧,૦૦,૦૦૦	+	
૮,૪૦,૦૦૦

૮,૭૬,૦૦૦	+	
૩,૧૦,૦૦૦

૧૨,૨૪,૦૦૦	+	
૫,૩૦,૦૦૦

૨૦૧૨-૧૩ પપૈ્યા	+	
્રબૂચ	ઉનાળ	ુ

૨૦,૬૨,૫૦૦	+	
૬,૦૦,૦૦૦

૭,૫૦,૦૦૦	+	
૩,૧૨,૫૦૦

૧૩,૧૨,૫૦૦	+	
૨,૮૭,૫૦૦

પ્રધતાનમંત્રી કૃવર વસંચતાઇ યોજનતા (PMKSY)
�	‘પાણીનુ	ંદરેક	ટીંપુ	દકંમ્ી	છ’ે	એ	ષવચારધારાન	ેઅનુલક્ીને	કેન્દ્	સરકારે	‘હર	ખે્	કો	પાની’	ના	સૂત્ર	સાથે	

‘પ્રધાન	મંત્રી	કૃષિ	ષસંચાઇ	્યોજના	વિ્ચ	૨૦૧૫-૧૬	થી	સમગ્	દેશમાં	શરૂ	કરેલ	છ	ેજનેો	રાજ્યમાં	્ે	જ	
વિ્ચથી	અમલ	કરેલ	છ.ે	

�	આ	્યોજના	અં્ગ્ચ્	શક્ય	છ	ેત્યાં	નદીઓના	પ્રવાહોને	એક	બીજા	સાથે	જોડવા	સદહ્	પુર	અને	દુકાળની	
ષસથષ્	ઊભી	થ્ી	અટકાવવા	માટ	ેઉપલબધ	જળસંપષત્નો	મહત્મ	ઉપ્યોગ	થા્ય	્ેની	ખા્રી	કરવા	માટનેા	
્મામ	ષવકલપો	ગંભીર્ાપૂવ્ચક	ધ્યાનમા	ંલઈને	‘જલ	સંચ્ય’	અને	‘જલ	ષસંચન’	દ્ારા	વરસાદી	પાણી	ઉપ્યોગ	
કરીને	જળ	સંરક્ણ	અને	ભૂગભ્ચ	જળ	દરચાજ ્ચ	સંવધ્ચન	્થા	વોટરશેડ	ષવકાસ	જવેા	ષવષવધ	કામો	આવરી	
લેવા્યેલ	છ.ે	

�	્યોજનામા	ંચાર	ઘટકોનો	સમાવેશ	ઃ	(૧)	એ.આઇ.બી.પી.	(Accelerated	Irrigation	Benefit	Programme)	
(૨)	હર	ખે્	કો	પાની		(૩)	વોટરશેડ	ડવેલપમેન્ટ	(૪)	પર	ડો્પ	મોર	રિોપનો	સમાવેશ.
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4. LkªËý ÔÞðMÚkkÃkLk

	 ખે્ીમા	ં જુદા	જુદા	પદરબળોથી	જ	ેનુકશાન	થા્ય	છ	ે ્ેમાં	સૌથી	વધુ	૩૩	ટકા	જટેલુ	ંભારે	નુકશાન	
નીંદણથી	થા્ય	છ.ે	કૃષિમાં	નીંદણનો	પ્રશ્ન	ઘણો	જ	જટીલ	છ	ે્ેથી	વૈજ્ાષનક	ભલામણો	મુજબ	નીંદણોનું	ષન્ંયત્રણ	કરવું	
જરૂરી	છ.ે	જથેી	ખે્ી	ખચ્ચ	ઘટાડી	અસરકારક	રી્ે	નીંદણ	ષન્યંત્રણ	કરી	વધુ	પાક	ઉતપાદન	લઈ	શકા્ય	્ે	માટ	ેનીચે	
દશા્ચવેલ	મુદ્ાઓને	ધ્યાને	લેવા	જરૂરી	છ.ે		

�	નીંદણનાશક	રસા્યણોની	કા્ય્ચક્મ્ા	વધારવા	માટ	ે્ેનાં	છટંકાવ	માટનેા	પંપની	ઉતપાદક	કંપનીઓઅે	્થા	્ેના	
ષવરિે્ ાઓએ	જ ં્ ુનાશક	છટંકાવ	માટ	ેવપરા્ી	હોલોકોન	નોઝલની	સાથે	નીંદણનાશક	છટંકાવ	માટ	ેવપરા્ી	
ફલેટ	ફેન	(પટ્ી)	નોઝલ	પણ	પંપના	વેચાણની	સાથે	પૂરી	પાડવાનું	ફરષજ્યા્	બનાવવું	જોઇએ.

�	નીંદણના	કારણે	થ્ા	ભારે	નુકશાનન	ેરોકવા	માટ	ેખેડૂ્ ોને	નીંદણ	વ્યવસથાપન	અંગેની	ષવષવધ	્ાલીમ	વધારે	
મળી	રહે	્થા	જાગૃષ્	અષભ્યાન	ઉપર	વધુ	ભાર	આપવો	જોઇએ.

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

�	ખેડૂ્ 	 પાક-નીંદણ	હદરફાઇ	ગાળાના	ંઅષ્	મહત્વના	સમ્યમાં	 (વાવણી	પછીનાં	 ૨૦	થી	૪૫	 દદવસ	સુધી)	
પો્ાનાં	ખે્રને	નીંદણ	મુક્	રાખીને	પાક	ઉતપાદનમાં	૨૦	%	સુધીનો	વધારો	લઇ	શકે	છ.ે

�	ખેડૂ્ 	 ષમત્રોએ	 રાસા્યષણક,	 ્યાંષત્રક	અને	ભૌષ્ક	 પધધષ્ઓના	ં સમન્વ્યવાળી	 સંકષલ્	 નીંદણ	 વ્યવસથાપન	
પધધષ્	અપનાવવી.

�	ખે્રમાં	નીંદણનાં	બીજથી	મુક્	સારૂં	કહાેવા્ેયલું		છાષણ્ંુય	ખા્ર	વાપરવું.

�	પરોપજીવી	નીંદણોનાં	વ્યવસથાપન	માટ	ેપાકની	ફેરબદલી	અપનાવવી.

�	વાવણી	પહેલા	ખે્રમા	ંષપ્ય્	આપી	ઉગી	નીકળ્ા	નીંદણનો	નાશ	કરવો.

�	નીંદણનાશક	રસા્યણોની	કા્ય્ચક્મ્ા	૧૫	થી	૨૦	%	જટેલી	વધારવા	માટ	ેફલેટ	ફેન	(પટ્ી)	નોઝલનો	ઉપ્યોગ	
કરવો.

�	નીંદણના	છોડ	ખે્રમા	ં્ેમજ	શેઢા-પાળા	ઉપર	પદરપકવ	ન	થા્ય	્ે	પહેલા	દૂર	કરવાં.

�	ચીઢો		અને	ધરો		જવેા	હઠીલા	નીંદણો	દૂર	કરવા	માટ	ેભલામણ	કરેલ	પધધષ્	અપનાવીને	્ેનાથી	ઉતપાદનમા	ં
થ્ુ	નુકશાન	અટકાવવું.	

�	જ	ેખે્રમાં	નીંદણનો	પ્રશ્ન	વધારે	રહે્ો	હો્ય	ત્યાં	જ	ે્ે	પાક	માટ	ેભલામણ	કરેલ	નીંદણનાશકોનો	પાક	વાવ્ા	
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પહેલા,	પાક	વાવ્યા	બાદ	અને	ઉગાવા	પહેલા	્ેમજ	પાકની	જ	ે ્ે	અવસથાએ	છટંકાવ	કરવો.	જથેી	મજૂર	
પાછળનો	ખચ્ચ	ઘટાડી	અને	ઉતપાદનમા	ંવધારો	કરીને	આવકમાં	વધારો	કરી	શકાશે.		

સફળ ગતાથતા :

રજકતામતાં નીંદણ વયવસથતાપન

૧ ખેડૂ્ નું નતામ શ્રી નટુભતાઇ ભરીખતાભતાઇ પટેલ

૨ સરનામુ મુ.	પો.	:	લક્મીપુરા
્ા:	ખેડબ્રહ્ા	
જી:	સાબરકાંઠા
મો:	૯૦૧૬૬૫૫૩૪૩

૩ ખેડૂ્ 	દ્ારા	અપનાવવામા	ં
આવેલ	નીંદણ	
વ્યવસથાપનની	પધધષ્

રજકામા	ં આં્ રવેલ	 ્થા	 અન્્ય	 નીંદણોના	 અસરકારક	 વ્યવસથાપન	 માટ	ે
પેન્ડીષમથાલીન	૦.૫	 દક.ગ્ા./હેકટર	વાવણીનાં	 દસ	 દદવસ	બાદ	છટંકાવ	કરેલ	
હ્ો.	

૪ અપનાવેલ	પધધષ્નુ	ં
પદરણામ

લીલા	ઘાસના	ંઉતપાદનમાં	થ્યેલ	વધારો ૨૦૦	ષકવન્ટલ/હેેેકટર

ચોખખરી આવકમતાં વધતારો ` ૧૭,૦૦૦

નીંદણનતાશકનરી મતાવજ્ આપેલ વવસ્તાર 

નીંદણનતાશકનરી મતાવજ્ વગરનો વવસ્તાર
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Ãk. Akuz ykhkuøÞ ÔÞðMÚkkÃkLk

	 પાક	સંરક્ણ	વ્યવસથાપન	માટ	ેરોગ-જીવા્	અને	કૃષમ	એ	ખૂબ	જ	અગત્યના	અને	પાક	ઉતપાદનને	અસર	

કર્ા	પદરબળો	છ.ે	આ	પદરબળોથી	જુદા	જુદા	પાકોમા	ં૨૦	થી	૧૦૦	ટકા	જટેલુ	ંનુકશાન	થા્ય	છ.ે	જનેે	અટકાવવા	

અને	ખેડૂ્ ોની	આવક	વધારવા	માટ	ેસંકષલ્	રોગ-જીવા્	વ્યવસથાપનનો	અષભગમ	અપનાવવો	જથેી	પ્યા્ચવરણન	ે

પ્રદૂષિ્	થ્ું	અટકાવી	શકા્ય	છ.ે	આથી	ઓછા	ખચવે	ખેડૂ્ ોની	આવક	વધારવા	માટ	ે	નીચેના	મુદ્ાઓ	ધ્યાને	લેવા	

જરૂરી	છ.ે	

 � રોગ-જીવા્ના	કારણ	ેથ્ા	ભારે	નુકશાનને	રોકવા	માટ	ેખેડૂ્ ોને	સંકષલ્	રોગ-જીવા્	વ્યવસથાપન	અંગેની	

ષવષવધ	્ાલીમ	મળી	રહે	્ે	માટ	ેજાગૃષ્	અષભ્યાન	ઉપર	વધુ	ભાર	આપવો	જોઇએ.	

 � મધમાખી	પાલન	કરવાથી	મધની	આવક	ઉપરાં્ 	ખે્ ી	પાકોમાં	પરાગન્યન	વધ્ાં	ખે્	ઉતપાદન	વધે	છ	ેમાટ	ે

મધમાખી	ઉછરે	અંગેની	્ાલીમની	ઘષનષ્ઠ્ા	વધારવી.

 � મશરૂમમા	ંપુષકળ	પ્રમાણમા	ંપ્રોટીન	્ેમજ	અન્્ય	પોિક્તવો	હો્ય	છ.ે	ખેડૂ્ ો	્ેને	સહેલાઇથી	ઉગાડી	શકે	અન	ે

આજીષવકાનો	સ્તો્	બનાવી	શકે	્ે	માટ	ેપ્રોતસાદહ્	કરવા	અને	્ેના	ષવિે	ઘષનષ્ટ	્ાલીમ	આપવી.	ખેડૂ્ ોન	ે

સહેલાઇથી	મશરૂમનુ	ંષબ્યારણ	(સપાન)	પ્રાપ્ત	થા્ય	્ેવી	વ્યવસથા	પણ	ઊભી	કરવી.	

 � જં્ ુનાશકોના	ધંધા	સાથે	સંકળા્યેલ	ઇનપુટ	ડીલસ્ચ	માટ	ેપાક	સંરક્ણ	ષવિ્ય	ઉપર	ઘષનષ્ટ	્ાલીમ	આપવી.

 � જષૈવક	જ ં્ ુનાશકોનો	ખેડૂ્ ોમાં	વ્યાપ	વધ	ેઅને	જાગૃ્્ા	આવે	્ે	માટ	ેવધું	્ાલીમ	કા્ય્ચરિમો	આ્યોજી્	કરવા.	

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતાં : 

 � રોગ-જીવા્ના	ષન્યંત્રણ	માટ	ેભલામણ	મુજબ	બીજ	માવજ્	્ેમજ	ધરૂની	માવજ્	આપવાથી	ઓછા	ખચવે	

ઝડપથી	પાકની	શરૂઆ્ની	અવસથામાં	જ	સારૂં	ષન્યંત્રણ	મેળવી	શકા્ય	છ.ે	

 � ખેડૂ્ ોએ	જ	ે્ે	પાકના	રોગ-જીવા્ના	ષન્ંયત્રણ	માટ	ેભલામણ	કરેલા	જ ં્ ુનાશકોનો	્યોગ્ય	સમ્યે	અને	્યોગ્ય	

માત્રામા	ંઉપ્યોગ	કરવો	અને	બે	કે	્ેથી	વધ	ુજ ં્ ુનાશકોનુ	ં ષમશ્ણ	કરવું	નહીં	્ેમ	જ	વારંવાર	એકની	એક	

જ ં્ ુનાશક	દવા	વાપરવી	નહીં.		

 � જીવા્ની	ક્મ્યમાત્રાને	અનુસરીન	ેજ	જ	ે્ે	જીવા્	સામે	ભલામણ	કરેલ	જ ં્ ુનાશકોનો	છટંકાવ	કરવો.
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 � મોટા	ભાગે	જીવા્-રોગ	ષન્યંત્રણ	કરવાની	જરૂર	પડ	ેત્યારે	રાસા્યષણક	જ ં્ ુનાશકોના	બદલે	જષૈવક	ષન્યંત્રકો,	

વાનસપષ્ક	દવાઓ,	પરજીવી	અને	પરભક્ી	દકટકોનો	ઉપ્યોગ	કરવાથી	પ્યા્ચવરણન	ેપ્રદૂષિ્	થ્ું	અટકાવી	

શકા્ય	છ.ે

 � ખેડૂ્ ો	 જુદા	 જુદા	 કીટકો	 માટ	ે ફેરોમેન	 ટ્પેનો	 ઉપ્યોગ	 ચોક્કસ	 ષવસ્ારમાં	 મોટા	 પા્યે	અપનાવે	 ્ો	 પાક	

સંરક્ણનો	ખચ્ચ	ઘટશે	અને	ખેડૂ્ ોની	આવકમાં	વધારો	થશે.					

 � ખેડૂ્ ો	મોટા	ભાગે	જ ં્ ુનાશકો	પર	આધાર	રાખ્ા	હો્ય	છ	ેજનેા	બદલે	સંકષલ્	રોગ-જીવા્	વ્યવસથાપન	

અપનાવવાથી	ઓછા	ખચવે	ઝડપથી	ષન્ંયત્રણ	થા્ય	છ	ેઅને	પ્યા્ચવરણને	પ્રદુષિ્	થ્ું	અટકાવી	શકા્ય	છ.ે	

અનુભવ ટ્રાઇકોડરરામા : એક સફળ ગતાથતા

 � ખેડૂ્ નું નતામ: શ્રી ભુપ્વસંહ મતાનવસંહ સોઢતા

 � સરનામું:	મુ.પો.	અરેરા	્ા.	નડીઆદ	ષજ.	ખેડા

 � પાક	: ટતામેટરી

 � અનુભવ	ર્ા્ઇકોડમામા	 કે	જ	ેસી.આઈ.બી.	અને	આર.સી.,	નવી	 દદલહી	રષજસટડ્ચ	 ટાલક	આધાદર્	ર્ા્ઇકોડમામા 

વીરીડી (૨x૧૦૮	સીએફ્યુ/ગ્ામ)નંુ	ઉતપાદન	છ.ે	જ	ેઆરકેવીવા્ય	પ્રોજકટ	અં્ગ્ચ્	“સેન્ટર	ફોર	ટા્ન્સફર	ઓફ	

માસ	પ્રોડકશન	ટકેનોલોજી	ઓફ	બા્યોએજન્ટસ:	ર્ા્ઇકોડમામા	સપી.”,	વનસપષ્	રોગશાસ્ત	ષવભાગ,	બં.	અ.	કૃષિ	

મહાષવદ્ાલ્ય,	આકૃ્ુય,	આણંદ	ખા્ે	્ૈ્યાર	કરવામાં	આવે	છ.ે	

 � પ્રગષ્શીલ	ખેડૂ્ ,	શ્ી	સોઢાએ	૦.૫	 હેકટર	 ષવસ્ાર	જમીનમાં	 ટામેટીનો	 પાક	

લીધેલ	હ્ો.	સદર	ટામેટીના	પાકમા	ંસૂકારો,	મૂળખાઇ	જવેા	જમીનજન્્ય	રોગોથી	

પ્રભાષવ્	હ્ો.	સદર	રોગના	ષન્યંત્રણ	માટ	ેઆથી	શ્ી	સોઢાએ	વનસપષ્	રોગશાસ્ત	

ષવભાગ,	બં.	અ.	કૃષિ	મહાષવદ્ાલ્ય,	આકૃ્ુય,	આણંદનો	સંપક્ચ	કરેલ	અને	સદર	

ષવભાગના	વૈજ્ાષનકોની	ભલામણ	મુજબ,	૫	દક.ગ્ા.	અનુભવ	ર્ા્ઇકોડમામા	૨૦૦	

દક.ગ્ા.	દદવેલીના	ખોળ	સાથે	ષમશ્	કરી	્ેને	૧૫	દદવસ	માટ	ેસંવષધ્ચ્	કરેલ	અને	

છોડના	થડથી	નીચેના	ભાગમાં	જમીનમા	ં(ચાસમાં)	માવજ્	આપ્યા	બાદ	હળવું	

ષપ્ય્	આપેલ.	

 � સદર	માવજ્	કરવાથી	ટામેટીના	પાકમાં	જમીનજન્્ય	રોગો	સામે	ઉત્મ	પદરણામ	મેળવેલ	જનેા	થકી	ફળની	

ઉચચ	ગુણવત્ા	્ ેમજ	ઉચચ્મ	ફળની	ઉપજ	(૨૨૫	ષકવન્ટલ)	મળેલ	અન	ેઆવકમાં	૪૦	ટકાનો	નફો	મેળવેલ	
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હ્ો.	સદર	ઉપલષબધ		માટ,ે	શ્ી	સોઢાન	ેલીમખેડા,	ષજલ્ો	દાહોદ	ખા્ે	આ્યોષજ્	કૃષિ	મહોતસવ	૨૦૧૩	

દરમ્યાન	ગુજરા્	 રાજ્યના	આદરણી્ય	્તકાષલન	મુખ્યમંત્રીશ્ી	નરેન્દ્	મોદીના	હસ્ે	 રોકડ	ઇનામ	અને	

પુરસકારથી	સન્માષન્	કરવામાં	આવેલ.

મધમતાખરી પતાલન: એક સફળ ગતાથતા

ખેડૂ્ નું નતામ : શ્રી અશોકભતાઈ ભતાનુભતાઈ પટેલ

સરનામું	 :	 મુ.	સોલધરા 

  ્ા.	ચીખલી  

	 	 જી.	નવસારી

ધંધાકી્ય	માદહ્ી		:	્ેમણે	ધંધાની	શરૂઆ્	વિ્ચ	૨૦૧૨માં	ઈટાષલ્યન	મધમાખીની	૭૫	

વસાહ્ોથી	કરી	હ્ી.	પહેલા	વિવે	્ેમને	ખૂબ	જ	મુશકેલીઓ	પડી	અને	ઉતપાદન	પણ	ઓછુ	ં

મળું.	 કીટકશાસ્ત	 ષવભાગમાં	 ્ાલીમ	લીધા	બાદ	્ેઓ	મધમાખી	ઉછરેમાં	 ષનષણા્	થઈ	

ગ્યા	અન	ે્ેમન	ેશ્ેષ્ઠ	ખેડૂ્ 	્રીકેનો	આતમાનો	એવોડ્ચ	૨૦૧૧-૧૨	અન	ે૨૦૧૩માં	મળેલ	

છ.ે	્ેમજ	ખાદી	ગ્ામોધ્યોગ	બોડ્ચ	્રફથી	૨૦૧૬માં	પ્રગષ્શીલ	મધમાખી	પાલક	્રીકેનો	

એવોડ્ચ	મળેલ	છ.ે	્ેમણે	૨૦૧૬-૧૭માં	` ૫૦	લાખના	મધનું	વેચાણ	કરેલ	છ.ે	
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6. çkkøkkÞík

 ગુજરા્માં	 ખેડૂ્ ો	 ધીરે	 ધીરે	 સારી	આવક	મેળવવા	 માટ	ે બાગા્ય્ી	 પાકોની	ખે્ી	 ્રફ	 વળા	છ.ે	
પરં્ુ	બાગા્ય્ી	પાકોની	ખે્ીમાં	ઉતપાદન	અને	ગુણવત્ા	વધારવાની	ખૂબજ	જરૂદર્યા્	છ.ે	દેશ	ષવદેશોમાં	ફળોની	
જરૂદર્યા્મા	ંઉ્રોત્ર	વધારો	થઈ	રહેલ	છ	ેપરં્ુ	્ેની	પોિણ	વ્યવસથા	અને	ક્ેષત્ર્ય	વ્યવસથા	માટ	ે્યોગ્ય	આ્યોજન	
કરવું	જરૂરી	છ	ેકે	જથેી	ખે્ી	ખચ્ચ	ઘટાડી	શકા્ય	અને	આવક	વધારી	શકા્ય.	ષનકાસલક્ી	ફળોના	પાકોને	ઉગાડીને	
ફળો	્થા	શાકભાજીને	ઉ્ારીને	પ્રોસેષસંગ	દ્ારા	કે	મૂલ્ય	વધ્ચન	દ્ારા	પણ	આવક	વધારવાની	ખૂબ	જ	્કો	છ	ેકે	જથેી	
ખેડૂ્ ો	પો્ાની	આવક	વધારી	શકે	્ે	માટ	ેનીચેના	મુદ્ાઓ	ધ્યાન	ેલેવા	જરૂરી	છ.ે	

 � ફળ	અને	ફૂલ	પાકોમાં	સારી	ગુણવત્ા	્યુક્,	ખાત્રીવાળા	રોપાઓ/કલમો	પુરા	પાડવાં.	

�	પાક	 સંરક્ણનો	ખચ્ચ	ઓછો	 થા્ય	 ્ેમજ	 ઉતપાદન	 વધુ	 મળે	 ્ે	 માટ	ે પેશી	 સંવધ્ચન	 રોપાઓના	 ઉતપાદનન	ે	
પ્રોતસાહન	આપવું.	

�	ફળપાકોમાં	ઘષનષ્ટ	પધધષ્થી	વાવે્ ર,	છાંટણી	વ્યવસથાપન,	સંકષલ્	પાક	રોગ	વ્યવસથાપન,	સંકષલ્	પોિણ	
વ્યવસથાપન,	જમીન	પર	આચછાદન	(આવરણ),	ટપક	પધધષ્	સાથે	ખા્ર	જવેી	હાઈ-ટકે	ઉતપાદન	પધધષ્ઓ	
અપનાવાથી	ખેડૂ્ ોની	આવકમા	ંવધારો	કરી	શકા્ય	છ.ે	

�	પાક	ઉતપાદનનો	ભાવ	વધારે	 મળે	 ્ે	 માટ	ેઅન્્ય	ઋ્ુ	 (Off	 season)	માં	 પાકોની	ખે્ી	 માટ	ેગ્ીનહાઉસ/	
પોલીહાઉસના		ઉપ્યોગનો	વધારો	કરવો.

�	જૂના	અને	ષબન	ઉતપાદક્ા		ધરાવ્ા	ફળ	બગીચાઓમાં		કા્યાકલપ	કરી	્ેને	ઉપજાઉ	બનાવવાં.	

�	સંકષલ્	ખે્ી,	આં્રપાકો,	બહુમાળી્ય	વાવે્ર	અને	એક	પાકમાં	ષવષવધ	જા્ોની	ખે્ીને	પ્રોતસાહન	આપવું.

�	સંકષલ્	ખે્ી	પધધષ્મા	ંમરીમસાલા	પાકોનો	સમાવેશ	કરવો.	

�	ખે્રની	ઉપ-પેદાશ	અને	સથાષનક	ફૂલોનુ	મૂલ્યવધ્ચન		કરીને	આવક	વધારવી.

�	ઔિધી્ય	અને	સુગંષધ્	પાકોના	વાવે્ રન	ેપ્રોતસાદહ્	કરવા	કરાર	આધાદર્	ખે્ ી	દ્ારા	પ્રોતસાહન	આપવું.	

�	ખે્રના	શેઢાપાળાં	પર	્ેમજ	ષબન	ઉપજાઉ	જમીનમાં	કૃષિ	અને	ખે્ -વની્ય	પાકોનો	ઉપ્યોગ	કરી	આવકમાં	
વધારો	કરવો.	

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા:

�	નવા	વાવે્ર	માટ	ેબાગા્ય્ી	પાકોમા	ંશક્ય	હો્ય	ત્યાં	પેશી	સંવષધ્ચ્	છોડ	અથવા	પ્રમાષણ્	ગુણવત્ા	ધરાવ્ા	
રોપાઓની	પસંદગી	કરવી.	
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�	ફળપાકોમાં	ઘષનષ્ટ	પાક	પધધષ્થી	વાવે્ ર,	કેળવણી-છાંટણી	વ્યવસથાપન,	જમીન	પર	આચછાદન	(આવરણ), 
દડપ્	સાથ	ેખા્ર,	સંકષલ્	પાક	સંરક્ણ	 વ્યવસથાપન,	સંકષલ્	પોિણ	 વ્યવસથાપન	જવેી	ઉચચ	પધધષ્ઓ	
અપનાવવાથી	ઉતપાદનમા	ં૩૦	થી	૪૦	%	જટેલો	વધારો	મેળવી	શકા્ય	છ.ે

�	ગ્ીનહાઉસ	ટકેનોલોજીને	અપનાવી	અન્્ય	ઋ્ુમાં	(Off	season)	શાકભાજી	્ેમજ	ફૂલ	પાકોનું	ગ્ીનહાઉસ	અને	
નેટહાઉસમા	ંઉતપાદન	કરવું.	

�	જૂના	અને	ષબનઉપજાઉ	ફળપાકના	બગીચાનુ	ંકા્યાકલપ	પધધષ્ના	ઉપ્યોગથી	૨૦	થી	૩૦	%	વધુ	ઉતપાદન	
મેળવી	શકા્ય	છ.ે

�	સંકષલ્	ખે્ી,	આં્ રપાકો,	બહુમાળી્ય	ખે્ીમા	ંઔિધી્ય	અને	સુગંષધ્	પાકોનો	સમાવેશ	્ેમજ	ખે્ી	સાથે	
વની્ય	પાકોને	શેઢા	પાળા	પર	વાવે્ ર	કરવાથી	કુલ		વાવે્ર	ષવસ્ાર	વધવાથી	આવકમાં	વધારો	કરી	શકા્ય	છ.ે	

�	ફળપાક	પેદાશોના	લીલા	સૂકાં	કચરાના	ેફરીથી	વપરાશ	કરી	(Recycling)		મૂલ્ય	વધ્ચન	અન	ેસેષન્દ્્ય	ખા્ર	
બનાવી	શકા્ય,	જા્ે	ઉતપાદન	કરેલા	ખા્રના	ઉપ્યોગથી	આવકમાં	વધારો	અને	ખે્ીના	ખચ્ચમાં	ઘટાડો	કરી	
શકા્ય	છ.ે	

સફળ ગતાથતાઅતાે ઃ બાગા્ય્ી	પાકોમાં	ઘણા	ખેડૂ્ 	ષમત્રોએ	્ેમની	આવકમાં	વધારો	કરેલ	છ.ે	

ગુજરતા્નું ગૌરવ પદ્મશ્રી ગેનતાજી “દતાડમનતા દતાદતા”

નતામ : પદ્મશ્રી ગેનતાજી દરગતાજી પટેલ

ગામ		 ઃ	સરકારી	ગાેલી્યા

્ાલુકાે	 ઃ	લાખણી	

ષજલ્ાે	 ઃ	બનાસકાંઠા

ઉંમર	 :	૫૩	વિ્ચ	

ષશક્ણ		 :	૧૨	પાસ

જમીન	 :	૫	હેકટર

સંપક્ચ	 :	માે.	૯૯૨૫૫	૫૭૧૭૭

 પદ્મશ્ી	ગેનાજીન	ે“કૃષિના	ઋષિ”	એવોડ્ચ	૨૦૦૯	અને	ભાર્	સરકારશ્ી	દ્ારા	પદ્મશ્ી	અવોડ્ચ	વિ્ચ	૨૦૧૭	

મળેલ	છ.ે	દરેક	ઝાડને	સેષન્દ્્ય	જષૈવક	ખા્ર	્રીકે	પંચામૃ્	(	ગૌ-મૂત્ર+	ગૌ	છાણ+	ગોળ+	કઠોળનો	લોટ)	્થા	

વષમ્ચકમપોષ્ટ	દર	મદહને	આપવાથી	̀  ૧૫.૧૬	લાખ	ની	આવક	પાંચ	હેકટરમાંથી	મેળવેલ	છ.ે	આમ	કરવાથી	ફળ	લાલ,	

ચમકદાર,	મોટા	કદના અને ગણુવત્ા સભર થા્ય છ	ે્ેમની ખે્ ી જોઈને આજુબાજુના ગામમાં અંદાજી્	૨.૫૦	

લાખ	રોપનું	વાવે્ર	થ્ેયલ	છ.ે
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નતામ: મહેન્દ્રભતાઈ નરવસંહભતાઈ પટેલ

ગામ	 :	કાસીન્દ્ા 

્ાલુકો		 :	દસરિોઈ

	જીલ્ો	 :	અમદાવાદ

ઉંમર	 :	૪૭	વિ્ચ	

ષશક્ણ	 ઃ એસ.એસ.સી.

જમીન	 ઃ ૫	હેકટર

સંપક્ચ	 :	માે.	૯૮૨૫૦૯૪૮૪૬

	 ્ેઓ	પરંપરાગ્	પધધષ્થી	કપાસ	અને	દદવેલા	જવેા	પાકોની	ખે્ી	કર્ાં	હ્ાં.	બાગા્ય્	ખા્ા	દ્ારા	
મળેલ	ટકેનોલોજીનો	ઉપ્યોગ	કરી	ગ્ીનહાઉસમા	ંગુલાબની	ખે્ ી	કરેલ	છ.ે	વિ્ચ	૨૦૦૯-૨૦૧૦	અને	૨૦૧૦-૨૦૧૧	
માં	્ેમજ	ચાલ	ુવિવે	ગ્ીનહાઉસમા	ંફૂલપાકમાં	ફદટ્ચગેશન	દ્ારા	ડચરોઝની	આધુષનક	ખે્ી	પધધષ્	દ્ારા	ખે્ ી	કરી	
સારી	આવક	મેળવેલ	છ.ે

 નેશનલ હોરટ્ડકલચર વમશન (NHM)

મુખય હે્ુઓ

�� બાગા્ય્	ક્ેત્રની	સંકષલ્	વષૃદ્ધને	પ્રોતસાહન	આપવું,	જમેાં	જુદાં	જુદાં	રાજ્યો	/	પ્રદેશ	અને	્ેના	વૈષવધ્યસભર	

એગ્ો-કલાઇમેટ	ઝોનવાર	જુદી	જુદી	પ્રાદષેશક	વ્યૂહરચનાઓ	જવેા	કે	સંશોધન,	ટકેનોલોજી	પ્રમોશન,	ષવસ્રણ,	

કાપણી	 પછીની	 વ્યવસથાપન	 પ્રદરિ્યા,	 બજાર	 વ્યવસથાપન	 વગેરે	 દરેકના	 ્ુલનાતમક	 લાભ	 સાથે	 સુસંગ્	

કામગીરીનો	સમાવેશ	થા્ય	છ.ે

�� ખેડૂ્ ોના	 સંગઠનોન	ે પ્રોતસાહન	 આપવા	 જવેા	 કે	 ફામ્ચસ્ચ	 ઇન્ટરેસટ	 ગ્ુપ	 (એફાઇજી)/	 ફામ્ચસ્ચ	 પ્રોડ્ુસર	

ઓગવેનાઇઝેશન	(એફપીઓ)	અને	ફામ્ચસ્ચ	પ્રોડુ્સર	કંપની	(એફપીસી)	ની	રચના	કરી	્ેઓ	આષથ્ચક	સક્મ	

બને

�� બાગા્ય્	ઉતપાદનમા	ંવધારો,	ખેડૂ્ ોની	આવકમા	ંવધારો	અને	પોિક	સુરક્ા	મજબૂ્	કરવી;

�� ગુણવત્ાવાળા	જ ં્ ુનાશકો,	વાવે્ ર	સામગ્ી	અન	ેમાઇરિો	ષસંચાઈ	જવેી	આધુષનક	ટકેનોલોજી	દ્ારા	પાણીની	

ઉપ્યોગની	કા્ય્ચક્મ્ા	દ્ારા	ઉતપાદક્ામાં	સુધારો

�� ગ્ામ્ય	્યુવાનોને	બાગા્ય્	માટ	ેરોજગારની	્કોનો	ષવકાસ	અને	ષવકાસની	્કો	ઊભી	કરવી

�� કાપણી	પછીના	સંચાલન	માટ	ેખાસ	કરીને	કોલડ	ચેઇન	સેકટરન	ેમદદરૂપ	થવું
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7. f]r»k Þktrºkfhý (Vk{o r{fuLkkEÍuþLk)

	 ખે્ ી	માટ	ેધીરેધીરે	ખે્	મજૂરોની	ઉપલબધ્ામાં	ઘટાડો	થઈ	રહેલ	છ	ેઅને	ઘષનષ્ટ	ખે્ ીમાં	કૃષિના	કામો	

સમ્યસર	પુરા	કરવા	માટ	ે્યાષંત્રકરણની	જરૂદર્યા્	ઊભી	થ્ેયલ	છ.ે	જોકે	આપણા	ખેડૂ્ ો	પાસે	ખે્રોના	નાના	નાના	

એકમો	આવેલા	છ.ે	આ	સંજોગોમા	ંઆપણી	જરૂદર્યા્ને	ધ્યાને	રાખી	બનાવેલા	કૃષિ	્યંત્રોનો	વૈજ્ાષનક	ઢબે	ઉપ્યોગ	

કરવો	જરૂરી	છ.ે	્ંયત્રોની	કા્ય્ચક્મ્ાન	ેધ્યાને	રાખીન	ેખે્ીમાં	્યાંષત્રકરણ	કરવાથી	ઓછા	ખચવે	ખે્ ી	કા્યષો	ઝડપથી	

અને	સમ્યસર	પુરા	કરી	શકા્ય	છ.ે	દેશી	કૃષિ	ઓજારોને	બદલે	વૈજ્ાષનક	રી્ે	ષવકસાવેલ	સુધારેલ	ઓજારો	અને	

્યંત્રોનો	ઉપ્યોગ	ખે્ ી	ખચ્ચ	ઘટાડીન	ેખેડૂ્ ોની	આવક	વધારવામાં	ખૂબ	ઉપ્યોગી	થઈ	શકે	્ેમ	છ.ે	્ેથી	ખેડૂ્ ોની	

આવક	વધારવા	માટ	ેનીચેના	મુદ્ાઓ	ધ્યાને	લેવા	જરૂરી	છ.ે		

 � વધુ	આવક	મેળવવા	માટ	ેઓછી	અને	ઊંડી	ખેડ,	્થા	પાળા	ઉપર	છોડને	ઉછરેવાની	્ાંષત્રક્ાઓ	અપનાવી	

શકા્ય	છ.ે

 � પાક	ઉતપાદન	ખચ્ચમાં	ઘટાડો	કરવા	માટ	ેષબ્યારણ,	ખા્ર	્ેમજ	દવાનો	કરકસરપવૂ્ચક	ઉપ્યોગ	કરી	શકા્ય	

એવી	્ાંષત્રક્ાઓ	અપનાવી	શકા્ય	છ.ે

 � બાગા્ય્ી	્ેમજ	કૃષિ	પાકોના	વાવે્ ર,	નીંદામણ,	કાપણી,	્ેમજ	અન્્ય	કામગીરીમાં	્યાંષત્રકરણ	કરવાથી	ખચ્ચ	

ઘટાડી	શકા્ય	છ.ે

 � પાકના	બાકી	રહેલ	અવશેિાેનું	સારી	રી્ે	વ્યવસથાપન	કરવાની	્ાંષત્રક્ાઓ	અપનાવવાથી	વધુ	સારં	વળ્ર	

મેળવી	શકા્ય	છ.ે

 � સથાષનક	ખે્	ઓજારોનુ	ંષનમા્ચણ	કરનાર	ઉતપાદકો	અને	કારીગરોને	પ્રોતસાહન	આપવાની	ખૂબ	જ	જરૂદર્યા્	

છ.ે

 � ખે્	ઓજારોની	ગુણવત્ાનુ	ંષન્ંયત્રણ	કરવા	માટ	ેવધુ	સંખ્યામાં	પદરક્ણ	કેન્દ્ોની	સથાપના	કરવાની	જરૂદર્યા્	

છ.ે

 � ખે્	ઓજારોના		સંચાલન,	રીપેરીંગ		અને	મરામ્	માટ	ેપ્રષશષક્્	માનવબળની	રચના	કરવાની	જરૂદર્યા્	છ.ે

 � ખેડૂ્ ોને		નષવન	અને	આધુષનક	ખે્	ઓજારોની	ઓળખ	્ેમજ	્ેના	સંચાલન	ષવિે	જાણકારી	આપવા	માટ	ે

પ્રાદેષશક		પ્રષશક્ણ	કેન્દ્ોનું	ષનમા્ચણ	કરવાની	જરૂદર્યા્	છ	ે.

 � નાના	અને	સીમા્	ખેડૂ્ ો	સવ્યં	સંચાષલ્	અને	મોટા	કૃષિ	ઓજારોને	અપનાવે	્ે	માટ	ેકસટમ	હા્યદરંગ	સેન્ટરો	

ષવકષસ્	કરવાની	જરૂદર્યા્	છ.ે
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ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 � નીંદામણના	ખચ્ચમા	ં૧૦		થી	૨૦	%	બચ્	કરવા	માટ	ેષવકષસ્	્યાંષત્રક	સાધનોનો	ઉપ્યોગ	કરવો	જોઈએ.	

 � મીદડ્યમ	ટ્કેટર	દ્ારા	ચાલ્ા	બટાટા	વાવણી	્યંત્રની	સરખામણીએ	૪૦	%		ખચ્ચમા	ંબચ્	કરવા	માટ	ેષમષન	
ટ્કેટર	દ્ારા	ચાલ્ા	બટાટા	વાવણી	્યંત્રનો	ઉપ્યોગ	કરવો	જોઈએ.

 � બટાટા	ઉતપાદકોએ	૧૬૦%	સુધીનો	નફો	મેળવવા	માટ	ે“બટાટા	ગ્ેદડગં	મશીન”	નો	ઉપ્યોગ	કરવો	જોઈએ.

 � ડાંગરની	 ફેરરોપણીના	ખચ્ચમા	ં૧૦	થી	૨૦	%	બચ્	કરવા	માટ	ે“પેડી	ટા્ન્સપલાન્ટર”	નો	ઉપ્યોગ	કરવો	
જોઈએ.

 � ડુગંળીના	ફેરરોપણી	માટ	ેલાગ્ા	સમ્યમા	ં૬૦	%	બચ્	કરવા	માટ	ે“ઓષન્યન		ટા્ન્સપલાન્ટર”નો	ઉપ્યોગ	
કરવો	જોઈએ

 � ટ્કેટરથી	ચાલ્ા	સાધનો	દ્ારા	બાજરા,	જુવાર,	્લ	ઈત્યાદી	નાના	બીજવાળા	અન	ેચાસમાં	વાવે્ર	કરવાના	
પાકમા	ંવધારાના	છોડન	ેકાઢવા	માટ	ેજરૂરી	માનવશષક્માં	૭૦	%	બચ્	કરી	શકા્ય	છ,ે	્ેમજ	વધારાના	
બીજ	પાછળ	થ્ો	ખચ્ચ	બચાવી	શકા્ય	છ.ે		

 � હાથથી	મકાઈના	ડાેડાના	દાણા	છૂટા	પાડવા	માટ	ેલાગ્ા	સમ્યમાં	૯૬	%	બચ્	કરવા	માટ	ે	ષવદ્ુ્	મોટરથી	
ચાલ્ા	“મેઈઝ	શેલર”	નો	ઉપ્યોગ	કરવો	જોઈએ,	જનેાથી	દાણા	છૂટા	પાડવાનો	ખચ્ચ	પણ	ઘણો	ઓછો	થઈ	
જા્ય	છ.ે

પેડરી ટ્તાન્સપલતાન્ટર



33

8. fkÃkýe ÃkAeLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk yLku {qÕÞ ðÄoLk

	 આપણા	દેશમાં	ફળ-શાકભાજીની	પેદાશોમા	ંઆશરે	૨૦	થી	૩૦%	જટેલો	બગાડ	થા્ય	છ,ે	જ્યારે	ખાદ્ાન્નમાં	

૧૨	થી	૧૫	%	જટેલો	બગાડ	થા્ય	છ.ે	કાપણી	પછીથી	ફળ-શાકભાજી	પાકોની	પેદાશોને	્યોગ્ય	માવજ્	આપી,	

સંગ્હની	વૈજ્ાષનક	પધધષ્	 ષવકસાવીન	ે ્ેનું	્યોગ્ય	્ાંષત્રક્ા	 હેઠળ	વહન	કરવા	માટ	ેઆનુસંષગક	વ્યવસથા	સુદ્ઢ	

બનાવવામા	ંઆવે	્ો	્ેનાથી	ખે્	પેદાશોનું	થ્ું	નુકશાન	ઘટાડી	શકા્ય,	ગુણવત્ા	જાળવી	શકા્ય	અને	ખે્ 	પેદાશના	

ઊંચા	ભાવ	મેળવી,	નુકશાન	ઘટાડીને	વધુ	સારી	આવક	મેળવી	શકા્ય	છ.ે	્દ્ઉપરાં્	ગુણવત્ાવાળી	ખે્ 	પેદાશોને	

્યોગ્ય	રી્ે	ષનકાસ	કરીને	સારા	ભાવ	મેળવી	ઓછા	ખચવે	ખેડૂ્ ોની	આવકમા	ંવધારો	કરી	શકા્ય	છ	ે્ે	માટ	ેનીચેના	

મુદ્ાઅાે	ધ્યાને	લેવા	જરૂરી	છ.ે	

 � કાપણી	બાદના	નુકશાન	અને	ગુણવત્ામા	ંથ્ો	ઘટાડો	અટકાવવા	માટ	ેગ્ામ્ય	સ્રે	ખે્ પેદાશોનું	ઉતપાદન	

કર્ા	ષવસ્ારમાં	લઘુ્મ	પ્રોસેષસંગ	કેન્દ્ો	ઊભા	કરવા	પ્રોતસાહન	આપવું.	

 � ્ાલુકા	સ્રે	પેરીશેબલ	(ઝડપથી	બગડ્ા	ઉતપાદનો	જવેાકે	ફળો	્થા	શાકભાજી)	ઉતપાદનો	માટ	ેકોલડ	ચેઈન	

ઊભા	કરવા	પ્રોતસાહન	આપવું.

 � વધારાના	ઉતપાદનની	જાળવણી	અને	સંગ્હ	કરવા	્થા	આકિ્ચક	બજાર	દકમ્	પ્રાપ્ત		કરવા	ગ્ામ્ય	સ્રે	

ગોડાઉન	ઉભા	કરવાનું	પ્રોતસાહન	આપવું.	

 � હબ	અને	સપોક	મોડલેસ	દ્ારા	પ્રા્યમરી	પ્રોસેષસંગ	સેન્ટસ્ચન	ેખેડૂ્ ો	સાથે	જોડવા.	ખેડૂ્ ોને	ભાવની	આગાહી,	

ઊંચા	ભાવ	મળે	્ેવો	સમ્ય	અને	માકવેટ,	ગુણવત્ાને	લગ્ાં	પદરબળો,	પ્રી	અને	પોસટ	હાવવેસટ	ટકેનોલોજી	અને	

મૂલ્યવધ્ચન	અને	ષનકાસ	માટનેી	્કો	ષવિેનું	જ્ાન	પૂરૂં	પાડી	ખેડૂ્ ોની	આવક	વધારી	શકા્ય.	

 � કૃષિ	ક્ેત્રોમા	ંમાળખાકી્ય	સગવડાે,	સંગ્હ	પદ્ધષ્ઓ	અન	ેમાકવેટ	્યાડ્ચન	ેસુષવધા્યુક્	બનાવવા	જોઇએ.	ગોડાઉન,	

વેર	હાઉસ,	કોલડ	સટોરેજ,	ફામ્ચર	સષવ્ચસ	સેન્ટર	વગેરે	સુષવધાઓ	ધરાવ્ાં	માકવેટ	્યાડ્ચ	ઊભા	કરી	ખેડૂ્ ોને	

ભાગ	લેવડાવવો.

 � ઉદ્ોગસાહષસકોની	જાણકારી	માટ	ે્ાલીમનું	આ્યોજન	કરી	્યુવાઓને	નાના	પ્રોસેષસંગ	સેન્ટર	બનાવવા	માટ	ે

પ્રોતસાદહ્	કરવા	જોઇએ.	ગામડાંઓમા	ંનાના	્થા	ગૃહઉદ્ોગોમાં	ષવષવધ	કા્યષો	માટ	ેમદહલાઓ	ઉત્મ	સ્તો્	

હોઇ	્ેમને	સામેલ	કરવી	જોઇએ.	

 � ખે્	ઉતપાદનમાં	જ ં્ ુનાશક	દવાનું	પ્રમાણ,	ભેળસેળ	વગેરેની	પ્રાથષમક	ચકાસણી	કરવા	ફૂડ	કવોષલટી	ટસેટીંગ	

ની	સષુવધાઓ	માટ	ેપ્રોતસાહન	આપવું.
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 � ઊચી	દકંમ્	ધરાવ્ા	કૃષિ	ઉતપાદનોનું	પ્રોસષેસંગ	અને	ખાસ	કરીને	ષનકાસ	કરવા	માટ	ેપ્રોતસાહન	આપવું.	

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા:

 � ખેડૂ્ ો	ધવારા	કૃષિ	ઉતપાદનનો	બગાડ	અટકાવવા	માટ	ેઅદ્્ન	પોસટ-હાવવેસટ	હેન્ડષલંગ	(્યોગ્ય	સમ્ય	અને	

પદ્ધષ્થી	લણણી,	્યોગ્ય	રી્ે	એકઠા	કરવા,	સવચછ	પાણીથી	ધોઈ	સૂકવવાં)	પેકેજીંગ,	પદરવહન	્ેમજ	સંગ્હ	

પદ્ધષ્નો	ઉપ્યોગ	કરવા	ભલામણ	કરવામા	ંઆવે	છ	ેજથેી	૨૦	થી	૪૦	%	વધારે	ખે્ પેદાશ	પ્રાપ્ય	બને	અને	

આવકમાં	વધારો	થા્ય.	

 � ખેડૂ્ ોએ	 ્યોગ્ય	એગ્ો-પ્રોસેષસંગ	અન	ે વેલ્યૂ-એદડસન	 પદ્ધષ્ઓ	જવેી	 કે	 રાજ્ય	 કૃષિ	 મહાષવદ્ાલ્ય	 ધવારા	

ષવકસાવેલ	ગ્ેઇન	કલીનર,	ફ્ટુ	ગે્ડર,	પલપર,	ડા્્યર	વગેરેનો	ઉપ્યોગ	કરવો	જોઈએ	જથેી	વધારે	નાણાકી્ય	

લાભ	મેળવી	શકા્ય	છ.ે

 � ગામડામા	ંકા્ય્ચર્	સહકારી	સંસથાઓએ	એગ્ો-પ્રોસેષસંગ	સેન્ટર	સથાપવા	જોઈએ	કે	જ	ેગામડાઓના	ખે્ પેદાશનું	

ઉતપાદન	કર્ા	ષવસ્ારની	નજીક	હો્ય	જથેી	ખેડૂ્ 	સહકારી	સંસથાઓની	આવકમાં	૨૫	થી	૩૦	%	જટેલો	

વધારો	કરી	શકે.	આ	પ્રકારના	સને્ટરો	ગામડાના	્ુયવાનોને	ખે્મજૂરી	ઉપરાં્ની	રોજગારી	પૂરી	પાડવામાં	

મદદરૂપ	થશે.	આ	પ્રકારના	પ્રોસેષસંગ	અને	વેલ્યૂ-એદડશન	સેન્ટરો	ફેકટરી	ધવારા	મોટા	પ્રમાણમાં	(જરથામાં)	

થ્ા	ઉતપાદનના	બદલે	ખેડૂ્ ો	ધવારા	ઉતપાદન	કરવા	પ્રોતસાહન	પૂરં	પાડવામાં	મદદરૂપ	થશે.

ચરીકુ ગ્ેડર
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9. ÃkþwÃkk÷Lk yLku {h½ktÃkk÷Lk

	 પશુપાલન	એ	નાના	સીમાં્ 	્ેમજ	જમીન	ષવહોણા	ખેડૂ્ ો	મુખ્યતવે	સ્તીઓ	દ્ારા	સંચાષલ્	પૂરક	કે	મુખ્ય	
વ્યવસા્ય	છ	ેજ	ે્ ેમને	વિ્ચભર	રોજીંદી	અન	ેષન્યષમ્	આવક	રળી	આપ	ેછ.ે	પશુપાલનને	વધુ	કા્ય્ચક્મ	બનાવવા	્ ેમજ	
પશુપાલાનથી	થ્ી	આવક	વધારવા	માટ	ેનીચેના	ક્ેત્રો	પર	ધ્યાન	આપવુ	ંજરૂરી	છ.ે		

(૧) પશુપોરણ કે્ત્ે બદલતાવ

 � ધાન્્ય	્ેમજ	કઠોળ	વગ્ચના	પરાળ	અને	ખાણદાણ	(૫૦:૫૦)	લઈને	બનાવેલ	 કુલ	 ષમષશ્્	પશુઆહાર	દ્ારા	

આહાર	ઉપ્યોષગ્ાની	ક્મ્ામાં	વધારો	અને	આહાર	ખચ્ચમાં	૧૦	ટકા	સુધીનો	ઘટાડો	કરી	શકા્ય	છ.ે	્ેથી	કુલ	

ષમષશ્્	આહાર	બનાવવાના	એકમોની	સથાપના	કરવી.

 � પશુઓને	પૂર્ા	પોિક્તવો	મળી	રહે	્ે	માટ	ેસથાષનક	ઉપલબધ	પશુઆહારોનો	ઉપ્યોગ	કરી	આહાર	સમ્ુલન	

પ્રોગ્ામ	દ્ારા	પશુઓન	ેપૂર્ા	પોિક્તવો	પૂરા	પાડવા	જથેી	દૂધ	ઉતપાદન	વધે	અને	દૈષનક	આવકમાં	`૨૦-૪૦	
નો	વધારો	કરી	શકા્ય.

 � પશુઓની	પ્રજનન	ક્મ્ામાં	 વધારો	કરવા	 ષવસ્ાર	આધાદર્	 ષચલેટડે	ક્ાર	 ષમશ્ણનું	ઉતપાદન	કરવું	અન	ે

પશુઓને	દૈષનક	૫૦	થી	૧૦૦	ગ્ામ	ક્ારષમશ્ણ	મળે	્ે	પ્રમાણે	પશુઆહારમાં	આપવું.

 � દૂધાળ	પશુઓના	ષવ્યાણના	એક	માસ	પહેલા	અ	ન	ેબે	માસ	પછીના	સમ્ય	દરમ્યાન	આહાર	સાથે	બા્યપાસ	ફેટ	

અને	બા્યપાસ	પ્રોટીન	આપવાથી	દૂધ	ઉતપાદન	વધે	છ	ે્ેમજ	આહાર	ખચ્ચ	પરના	વળ્રમાં	૨૦	ટકા	સુધીનો	

વધારો	કરી	શકા્ય	છ.ે	્ેથી	દૂધાળ	પશુઓમા	ંબા્યપાસ	ફેટ	અને	બા્યપાસ	પ્રોટીનના	ઉપ્યોગને	પ્રોતસાદહ્	

કરવો.

 � પશુઓને	લીલોચારો	બારે	માસ	મળી	રહે	 ્ે	માટ	ે૫૦૦-૧૦૦૦	 દક.ગ્ા.	સુધીનું	સા્યલેજ	 પલાષસટક	બેગમાં	

બનાવવાની	પધધષ્ને	પ્રચષલ્	કરવી.	સા્યલેજ	આપવાથી	પશુઓની	ઉતપાદન	ક્મ્ામાં	વધારો	કરી	શકા્ય	છ.ે

(૨) પશુપ્રજનન કે્ત્ે બદલતાવ  

 � પશુમાષલકોને	દેશી	ગૌવંશના	ઉછરે	અને	ષબનવગગીકૃ્	પશુઓન	ેઊંચા	જનીષનક	ગુણો	ધરાવ્ા	દેશી	ઓલાદના	
સાંઢના	વી્ય્ચ	થકી	ફેળવવા	પ્રોતસાદહ્	કરવા	જોઇએ.

 � સથાષનક	પશ	ુઓલાદોમા	ંઊંચા	જનીષનક	ગુણો	ધરાવ્ા	સાંઢના	વી્ય્ચ	થકી	કૃષત્રમ	બીજદાનનું	ફલક	/	ષવસ્ાર	
વધારવું	જોઇએ.	આ	માટ	ેકૃષત્રમ	બીજદાન	કમ્ચચારીઓને	વહેલું	ગભ્ચધારણ	ષનદાન	(બીજદાન	બાદ	૪૫	થી	૬૦	
દદવસે)	કરવાની	્ાલીમ	માટ	ેમાળખાકી્ય	અને	્ાંષત્રક	સવલ્ો	પૂરી	પાડવી	જોઇએ.

 � વ્યંધ્ય	પશુઓમા	ં્જજ્ો	મારફ્ે	પ્રજનન	અં્:	સ્તાવો	વાપરી	વે્ર,	સમકાષલનીકરણ,	અને	ષનષચિ્	સમ્યે	કૃષત્રમ	
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બીજદાન	પદ્ધષ્નો	ઉપ્યોગ	અને	વહેલું	ગભ્ચ	પદરક્ણ	(૪૦	થી	૪૨	
દદવસે)	અંગ	ે પ્રોતસાદહ્	 કરવા	જરૂરી	 પગલા	 લેવા	જોઇએ.	જથેી	
આશરે	૫૦	થી	૬૦	ટકા	વ્યંધ્ય	પશુઓન	ેસરેરાશ	એક	માસના	ટૂકંા	
ગાળામા	ંસગભા્ચ	કરી	શકા્ય.	આમ	કરવાથી	ઓછા	ઉતપાદક/ષબન	
ઉતપાદક	વ્યંધ્ય	પશુઓના	ષનભાવનો	ખચ્ચ	બચાવી	્ ેમના	જીવન	પ્યયં્	
વધારાના	૨	 ષવ્યાણ	અને	૨	બચચા	મેળવી	શકા્ય.	આ	પધધષ્થી	
પશુના	વે્ રદીઠ	`	૧૦,૦૦૦/-	અન	ેજીવન	પ્યયં્	૩.૫	થી	૪.૦	લાખ	
વધુ	કમાઇ	શકવાની	્કો	રહેલી	છ.ે

 � પશુ	 સવાસર્ય	અને	 ઉતપાદક્ાની	 માદહ્ી	 મેળવવાના	આશ્યથી	 ્ૈ્યાર	 કરેલ	આઇ.	 ટી.	 સોફટવેર	 ‘ઇનાફ	

(INAPH)’નુ	ફલક	વધારી	રાજ્યભરની	દેશી	ઓલાદો	આવરી	લેવાથી	સથાષનક	ઓલાદોની	જાળવણી	અને	

સુધારણા	માટ	ેઅસરકારક	પગલું	થશે.	

 � વી્ય્ચનું	 જાષ્્ય	 પદરક્ણ	ચોકકસ	ઋ્ુકાળ	 ષનદાન,	 વહેલું	 સગભા્ચ	 પદરક્ણ	 વગેરે	 માટ	ેઆપણા	 દેશમાં	 જ	

ષવકસી્	બા્યોટકેનોલોજીકલ	પધધષ્ઓના	ષવકાસ	અથવે	સંશોધનોના	સઘન	પ્ર્યાસો	હાથ	ધરવા	જરૂરી	છ.ે				

(૩) રોગ વનયંત્ણ

 � દૂધાળ	પશુઓમા	ંજોવા	મળ્ા	મસટાઇટીસ	(આઉનો	સોજો)	રાેગના	ષન્ંયત્રણ	અને	સવચછ	દૂધ	ઉતપાદન	માટ	ે

સમગ્	રાજ્યને	આવરી	લે્ી	્યોજનાઓ	કા્યા્ચષન્વ્	કરવી.

 � પશુઓમા	ંસમ્યાં્રે	મુખ્ય	રોગો	સામે	રક્ણ	માટ	ેરાજ્યના	્મામ	પશુઓને	રસી	આપવી	્ેમજ	કૃષમનાશક	

દવા	આપવાની	રાજ્ય	વ્યાપી	વ્યવસથા	ગોઠવવી.	

 � પશુઓના	રોગ	ષનદાન	માટ	ેજરૂરી	સંસાધનોનુ	ં(લેબોરેટરી)	આધુષનકરણ	કરવું.	

(૪)  વતા્તાવરણ અનુકુળ પશુ રહેઠતાણ અને વયવસથતાપન

 � ભાર્	 માનક	 સંસથા	 (BIS	 Standards)	 	 ધવારા	 ષનધા્ચદર્	 ધારા-

ધોરણ	 મુજબ	 પશુ	 રહેઠાણ	 બનાવવું	 જમેા	 સથાષનક	 સ્રે	 મળ્ી	

સાધન	સામગ્ીનો	ઉપ્યોગ	કરવામાં	આવે	જથેી	સખ્	ગરમી	સામે	

રક્ણ	મળે	્થા	ઉતપાદન	જળવાઇ	રહે.	પશુ	રહેઠાણમાં	ગમાણ	પાકી	

રાખવી	જથેી	ઘાસ-ચારાનો	બગાડ	અટકાવી	શકા્ય.

 � ગરમીની	ઋ્ુમા	દૂધ	ઉતપાદન	ન	ઘટ	ે્ે	માટ	ે્યોગ્ય	વ્યવસથા	કરવી	

જવેી	કે	છ્ની	ઊંચાઇ	૧૦-૧૨	ફૂટ	રાખવી	્થા	રાત્રી	દરમ્યાન	ષનરણ	અને	પુર્ા	પ્રમાણમાં	પીવા	માટ	ેપાણી	

આપવું.	

 � પશુઓના	છાણનો	ઉપ્યોગ	કરી	અળષસ્યાનું	ખા્ર	બનાવવા	પશુપાલકાેને	પ્રોતસાદહ્	કરવા.	
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(૫) મરઘતાંપતાલન

 � સરકારે	ગ્ાષમણ	મરઘાંપાલન	કર્ા	ખેડૂ્ ોને	વાષિ્ચક	૫૦-૬૦	જટેલા	જ	ઇંડા	આપ્ા	દેશી	મરઘાંની	જા્ન	ે
બદલે	આઇ.સી.એ.આર	 (કેન્દ્	સરકાર)	અને	 ્યુષનવષસ્ચટીઓ	દ્ારા	 ષવકસાવેલ	 ૧૬૦	થી	 ૧૭૦	જટેલા	 ઇંડા	
આપ્ી	ગામડાન	ેઅનુરૂપ	સુધારેલ	જા્ો	પાળવા	માટ	ેપ્રોતસાદહ્	કરવાં	જોઇએ.	્ેમજ	મરઘાં	પાલકોએ	હાલ	
ઓછી	સંખ્યામા	ંઉછરેવામા	ંઆવ્ા	પક્ીઓની	સંખ્યા	વધારીને	૫૦-૧૦૦	પક્ીઓ	અધ્ચઘષનષ્ઠ	પદ્ધષ્	દ્ારા	
ઉછરેવા	જોઇએ.	આમ	કરવાથી	મરઘા	ંપાલક	દેશી	પક્ીઓની	સરખામણીએ	૫૦	ટકા	વધ	ુઆવક	મળેવી	શકે	છ.ે	

 � દેશી	મરઘાંની	સુધારેલ		જા્ોન	ેસથાષનક	રી્ે	ઉપલબધ		૩૦-૪૦	%	અનાજ	પૂરક	આહાર	્રીકે		અને	દૈષનક	
૩-૪	ગ્ામ	કેષલશ્યમ	આપવા	માટ	ેપ્રોતસાદહ્	કરવા	્યોગ્ય	પગલા	લેવા.

 � મુખ્ય	રોગોના	અટકાવ	માટ	ેઅસરકારક	(૧૦૦%)	રસીકરણ	કા્ય્ચરિમનો	ચુસ્પણે	અમલ	કરવાથી	મરઘાંપાલકોની	
આવકમાં	૨૫	%નો	વધારો	થઇ	શકે	છ.ે

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 � પશુઓને	ઘાસચારો	નાના	ટકૂડા	કરી	આપવો,	જથેી	ખોરાકગ્હણ	અન	ેપાચનક્મ્ામાં	સુધારો	કરી	શકા્ય	
્થા	ખોરાકનો	બગાડ	અટકાવી	શકા્ય.	ધાન્્ય	્ ેમજ	કઠોળ	વગ્ચના	
પરાળ	અને	ખાણદાણ	 (૫૦	 :	 ૫૦)	લઈને	બનાવેલ	 કુલષમષશ્્	
પશુઆહાર	 દ્ારા	આહાર	 ઉપ્યોષગ્ાની	 ક્મ્ામાં	 વધારો	અન	ે
આહાર	ખચ્ચમાં	૧૦	ટકા	સુધીનો	ઘટાડો	કરી	શકા્ય	છ.ે	

 � પશુઓની	 પ્રજનન	 ક્મ્ામાં	 વધારો	 કરવા	 ષવસ્ાર	 આધાદર્	
ષચલેટડે	ક્ાર	ષમશ્ણ	પશુઓને	દૈષનક	૫૦	થી	૧૦૦	ગ્ામ	મળે	્ે	
પ્રમાણ	ેપશુઆહારમા	ંઆપવું	જથેી	વ્યંધ્ય	પશુઓના	જાળવણીનો	
ખચ્ચ	૪૦	ટકા	સુધી	ઘટાડી	શકા્ય	છ.ે	

 � ગાભણ	પશુઓના	ષવ્યાણના	એક	માસ	પહેલા	અન	ેબે	માસ	પછીના	સમ્ય	દરમ્યાન	આહાર	સાથે	બા્યપાસ	
ફેટ	અને	બા્યપાસ	પ્રોટીન	આપવાથી	દૂધ	ઉતપાદન	વધારી	આહાર	ખચ્ચ	પરના	વળ્રમાં	૨૦	ટકા	સુધીનો	
વધારો	કરી	શકા્ય	છ.ે	

 � પશુઓને	લીલોચારો	બારે	માસ	મળી	રહે	 ્ે	માટ	ે૫૦૦-૧૦૦૦	 દક.ગ્ા.	સુધીનું	સા્યલેજ	 પલાષસટક	બેગમાં	
બનાવી	ખવડાવવાથી	પશુઓની	ઉતપાદન	ક્મ્ામાં	વધારો	કરી	શકા્ય	છ.ે

 � જાનવરોમાં	ઉચચ	જનીષનક	ગુણો	ધરાવ્ા	સાંઢના	વી્ય્ચ	થકી	કૃષત્રમ	બીજદાન	કરાવવું	્થા	વહેલું	ગભ્ચધારણ	
ષનદાન	બીજદાન	બાદ	૪૫	થી	૬૦	દદવસ	ેકરાવવું.	

 � મસટાઇટીસ	(આઉનો	સોજો)ના	ેરાેગ	અટકાવવા	અને	સવચછ	દૂધ	ઉતપાદન	માટ	ેદૂધાળ	દદવસોના	અં્ ે	જાનવરન	ે
વસુકાવવાની	પધધષ્	્રીકે	એન્ટીબા્યોદટક	ઉપચારની	રી્	અપનાવવી	્ેમજ	સાથે	સાથે	પશુ	વ્યવસથાપનની	
પધધષ્ઓ	જવેી	કે	પશુઓનો	વાડો	ચોખખો	અને	જીવાણુમુક્	રાખવો,	દૂધ	દોહન	પહેલા	અને	પછી	આઉને	
બરાબર	સાફ	કરવા,	સંપૂણ્ચ	દૂધ	દોહન	્થા	દૂધ	દોહન	બાદ	૧૦	થી	૧૫	ષમષનટ	સુધી	જાનવર	ઊભુ	ંરહે	્ે	
માટ	ેદાણ	અને	ઘાસચારો	આપવો.	
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 � ્ાજા	જન્મલેા	બચચાને	કરાટુ	ંજન્મથી	દોઢ	કલાક	સુધીમાં	પીવડાવવું.	

 � પશુઓમા	ં સમ્યાં્રે	 મુખ્ય	 રોગો	સામે	 રક્ણ	માટ	ે રાજ્યના	 ્મામ	 પશુઓને	 રસી	 ્ેમજ	 કૃષમનાશક	 દવા	
અપાવવી.	

 � ગરમ	પાણીના	ઉપ્યોગ	થકી	પશુ	રહેઠાણમા	ંઆસપાસ	રહેલી	
જૂ	્થા	કૃષમની	સમસ્યા	ઉકેલી	શકા્ય.	

 � પશુ	 રહેઠાણની	 છ્ની	 ઊંચાઇ	 ૧૦-૧૨	 ફૂટ	 ્થા	 પાકંુ	
ભોં્ય્ષળ્યું	અને	પાકી	ગમાણ	રાખવાથી	હવાની	અવરજવર	
અસરકારક	થઇ	શકે.	ગરમીની	ઋ્ુમા	ંદૂધ	ઉતપાદન	ન	ઘટ	ે
માટ	ેરાત્રી	દરમ્યાન	ષનરણ	કરવી	્થા	પુર્ા	પ્રમાણમાં	પીવા	
માટ	ેપાણી	આપવું.

 � ગ્ાષમણ	મરઘાંપાલકો	હાલમાં	દેશી	પક્ીઓ	ઓછી	સંખ્યામાં	ઉછરેે	છ	ે્ેના	બદલે	મરઘાંની	સુધારેલી	દેશી	
જા્ોના	૫૦-૧૦૦	પક્ીઓ	અધ્ચઘષનષ્ઠ	પદ્ષ્થી	ઉછરેવા	જોઇએ.	આમ	કરવાથી	દેશી	પક્ીઓની	સરખામણીએ	
મરઘાંપાલક	૫૦	ટકા	વધુ	આવક	મેળવી	શકે	છ.ે	

 � મરઘાંની	સુધારેલ	દેશી	જા્ોને	સથાષનક	રી્ે	ઉપલબધ	૩૦-૪૦	%	અનાજ	પૂરક	આહાર	્રીકે	અને	દૈષનક	
૩-૪	ગ્ામ	કેષલશ્યમ	આપવુ	ંજોઇએ.	

 � મરઘાઓમા	ંજોવા	મળ્ા	મુખ્ય	રોગો	સામ	ે૧૦૦	%	રસીકરણ	કરવાથી	આરોગ્યની	જાળવણી	થકી	મરઘાપાલકની	
આવકમાં	૨૫	ટકાનો	વધારો	કરી	શકા્ય.	

સફળ ગતાથતાઅતાે

વૈજ્તાવનક ઢબે સથતાવનક ભેંસનરી ઓલતાદમતાં બચચતા અને પતાડરીયતા ઉછરે

નતામ  :   શ્રી લક્મણભતાઈ આરહર 
ગામ	 	:			રાવળાપુરા	 	
્ાલુકો	 	:			આણંદ
જીલ્ો	 	:			આણંદ			
ઉંમર	 	:			૪૨	વિ્ચ
અભ્યાસ							:			ધોરણ	સા્	પાસ
જમીન	 	:			૪૮૦૦	ચો.ફુટ
સંપક્ચ										:			માે.	૯૪૨૮૪૭૯૨૩૦

•� શ્ી	લક્મણભાઇ	છલે્ા	૧૮	વિ્ચથી	પરંપરાગ્	રી્ે	પશુપાલન	કરી	રહ્યાં	છ.ે	્ેઓને	દૂધ	ઉતપાદનની	પડ્ર	

દકંમ્	વધારે	અન	ેનફો	ઓછો	મળ્ો	હ્ો.	

•� આણંદ	કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટીના	પશુપાલન	વૈજ્ાષનકો	પાસેથી	માગ્ચદશ્ચન	લઈ	્ેમણે	ભેંસો	માટ	ેહવાની	ઉત્મ	રી્ે	

અવરજવર	થા્ય	્ેમજ	ફુવારાનો	ઉપ્યોગ	કરીને	ઉનાળામાં	માવજ્	શરૂ	કરી.
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•� ્ેમણે	વૈજ્ાષનક	ઢબે	બચચા	ઊછરે	અન	ે	પાડીઓમા	ંજલદી	પુખ્્ા	આવે	્ે	માટ	ે્યોગ્ય	વ્યવસથાપન	પર	ભાર	

મૂક્યો.

•� ્ેઓ	રહેઠાણને	સવચછ	રાખવાં	્ેમજ	જાનવરોન	ેદરરોજ	નવડાવવાની	ગોઠવણ	કરી.

•� ્ેઓ	બ	ેષવ્યાણ	વચચે	૧૨-૧૩	મદહનાનો	ગાળો	જાળવવામાં	સફળ	થ્યાં.

•� કૃષિ	પ્રદશ્ચનમા	ં્ેઓએ	ઉછરેેલ	બચચાન	ે‘ઉત્તમ શુધધ ઓલતાદનતા જાફરતાબતાદરી બચચતા’	નો	એવોડ્ચ	પ્રાપ્ત	થ્યો.	

પશુપતાલનથરી થયેલ આવક
વિ્ચ	 આવક	(`) ખચ્ચ	(`) નફો	(`)

૨૦૧૪-૧૫ ૨,૯૮,૯૩૫ ૧,૭૫,૨૦૦ ૧,૨૩,૭૩૫

૨૦૧૫-૧૬ ૪,૪૨,૩૮૦ ૨,૯૮,૯૦૦ ૧,૪૩,૪૪૫

૨૦૧૬-૧૭ ૫,૬૭,૨૧૦ ૩,૫૯,૩૭૫ ૨,૦૭,૮૩૫

      ઓગ્ડવનક દૂધ ઉતપતાદન અને મૂલયવધ્ડન

નતામ      :  શ્રી ગોપતાલભતાઇ ગગજીભતાઇ સુ્રરીયતા
ગામ						:		પીરાણા
્ાલુકો				:		દસરિાેઇ
ષજલ્ો				:		અમદાવાદ	
ઉંમર						:		૩૬	વિ્ચ
અભ્યાસ		:		એસ.વા્ય.	જુષન્યર	કોલેજ,	મુંબઇ
જમીન				:		૬૭	એકર
સંપક્ચ					:		માે.	૯૮૭૯૦૦૨૨૨૨

 � સુ્રી્યા	ગોપાલભાઇ	ગીર	ગા્યના	સંવધ્ચન જાળવણીમાં	ઊંડો	રસ	ધરાવે	છ	ે્થા	ગા્યના	ગીર	વંશની	જાળવણી	
માટ	ેગીર	સાંઢનુ	ંષવ્રણ	કરે	છ.ે

 � ્ેઓ	વૈજ્ાષનક	પધધષત્થી	પશુસંવધ્ચન, પશુઆરોગ્ય, પશુપોિણ અને પશુમાવજ્	કરે	છ.ે	

 � ્ેઓ	પશુઓમા	ંટી.બી., જ.ેડી., અને	બ્રુસેલાેષસસ	જવેા	ચેપી રોગોની ચકાસણી દ્ારા કાળજી	લે	છ.ે

 � ્ેમની	પાસેના	૧૨	થી	૧૪	વે્રના	પશુઓ	પણ	દૈષનક	૧૮	ષલટર	જટેલ	ુદૂધ	ઉતપાદન	(૪.૫	થી	૫.૫	ફેટ)	
આપે	છ.ે

 � ગીર	ગા્યના	દૂધના	મૂલ્ય	વધ્ચન	દ્ારા	ફામ્ચ	ખા્ે	વેચાણ	કરે	છ	ેજથેી	ફામ્ચની	આવકમાં	વધારો	થ્યાે	છ.ે

 � ્ેઓને	ગીર	ગા્ય	માટ	ેસૌરાષ્ટ	્પટલે	કેળવણી	મંડળ	એવોડ્ચ, એ.પી.એમ.સી.	અમદાવાદ	કૃષિ	મહોતસવ	વિ્ચ	
૨૦૧૨-૧૩	પ્રગષ્શીલ	પશુપાલકનો	એવોડ્ચ, લોકસેવા	ટસ્ટ	-	સન્માનપત્ર,	જળરિાંષ્	ટસ્ટ	ગૌસેવા	સન્માનપત્ર	
એના્ય્	થ્યેલ	છ.ે
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પશુપતાલનમતાંથરી મેળવેલ આવકનરી વવગ્ો

વર્ડ દૂધનરી વતાવર્ડક આવક (`) ખચ્ડ (`) વતાવર્ડક ખચ્ડ (`)

૨૦૧૦-૧૧ ૩૪,૦૦,૦૦૦ ૧૫,૦૦,૦૦૦ ૧૯,૦૦,૦૦૦

૨૦૧૧-૧૨ ૫૫,૦૦,૦૦૦ ૨૬,૦૦,૦૦૦ ૩૧,૦૦,૦૦૦

૨૦૧૨-૧૩ ૭૦,૦૦,૦૦૦ ૩૦,૦૦,૦૦૦ ૪૦,૦૦,૦૦૦

                      

  

વયવસતાવયક મરઘતાંપતાલન

નતામ  : શ્રી હમરીદરઝતાખતાન એન. બલુચરી
ગામ	 	:	વેરાખાડી		 	
્ાલુકો	 :	આણંદ
જીલ્ો	 	:	આણંદ		 	 															
ઉંમર	 :	૩૮	વિ્ચ
અભ્યાસ	:	બી.કોમ.,	ડીપલોમા	(આઇ.ટી.)
જમીન	 	:	૪૮૦૦	ચો.ફૂટ
સંપક્ચ					:	માે.	૯૮૭૯૬૨૮૪૪૯

�� શ્ી	હમીદરઝાખાન	કુવૈ્ મા	ંકૃષિ	મંત્રાલ્યમાં	કામ	કર્ાં	હ્ાં.
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�� ભાર્માં	પર્	આવ્યા	બાદ	્ેમણે	પો્ાનો	ધંધો	કરવાનું	ષવચા્યુ્ચ.

�� ્ેમના	કંુટુબંમાં	કોઇને	પણ	ધંધાનુ	ંજ્ાન	ન	હ્ું.	્ેમણે	આણંદ	કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટીમાં	મરઘાંપાલન	અંગેની		્ાલીમ	

મેળવી	પો્ાનું	મરઘાં	ફામ્ચ	બનાવવાનું	પસંદ	ક્યુ્ચ.

�� ્ેઓએ	કોન્ટા્કટ	ફાષમયંગ	(ઇષન્ટગે્શન)થી	૪૦૦૦	બ્રોઇલર	પક્ીની	ક્મ્ાવાળું	એચ.એ.	પોલટી્	ફામ્ચ	શરૂ	ક્યુ્ચ.	

્ેઓ	બ્રોઇલરની	એક	બેચ	દીઠ	બે	મદહને	સરેરાશ	`	૩૫,૦૦૦નો	નફો	મેળવે	છ.ે

બ્ોઇલર પક્રીનરી આવકનું સરવૈયું (૪૦૦૦ પક્રી)

સમ્યગાળો આવક	(`) ખચ્ચ	(`) નફો	(`)

માચ્ચ-એષપ્રલ-૨૦૧૭ ૪૮,૬૫૦ ૧૬,૪૨૦ ૩૨,૨૩૦

એષપ્રલ-જૂન-૨૦૧૭ ૪૫,૨૨૫ ૧૬,૫૫૦ ૨૮,૬૭૫

જૂન-અૉગસટ-૨૦૧૭ ૬૨,૪૪૦ ૧૮,૩૯૦ ૪૪,૦૫૦

         

રતાષ્ર્ીય ગોકુલ વમશન
વૈજ્ાષનક	અષભગમથી	ધ્યાન	કેષન્દ્્	કરી	પશુધનની	દેશી	ઓલાદના	સંરક્ણ	અને	ષવકાસ	માટ	ેભાર્	

સરકારશ્ી	દ્ારા	દેશમાં	સૌ	પ્રથમવાર	આરંભ	કરવામાં	આવેલ	ષમશન......

હે્ુઓ

�� ગીર,	સાહીવાલ,	રાઠી,	દેવની,	થારપારકર,	રેડ	ષસંધી	જવેી	પ્રખ્યા્	દેશી	ગા્યની	ઓલાદનો	ઉપ્યોગ	કરી	
સપષ્ટ	ઓળખ	ન	ધરાવ્ા	ગા્ય	વગ્ચનાં	પશુઓની	કક્ા	ઊંચી	લાવવી

�� દેશી	ઓલાદના	પશુઓના	દૂધ	ઉતપાદન	અને	ઉતપાદક્ામાં	વધારો	કરવો.

�� ઓલાદ	સુધારણા	કા્ય્ચરિમ	થકી	દેશી	ઓલાદના	પશુઓનાં	આનુવાંષશક	ગુણોમાં	સુધારો	કરવો	અને	્ેવા	
પશુઓની	સંખ્યા	વધારવી.

�� કુદર્ી	સેવા	માટ	ેઉચચ	આનુવાષંશક	ગુણો	ધરાવ્ા	રોગ	મુક્	ખુંટનુ	ંષવ્રણ	કરવું.		
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10. {íMÞÃkk÷Lk yLku s¤[h WAuh ÔÞðMÚkkÃkLk

 દેશમાં	ગુજરા્	રાજ્યમા	ંસૌથી	લાંબો	દદર્યાકાંઠો	આવેલો	છ	ેઆ	ઉપરાં્	દષક્ણ	અને	મધ્ય	ગુજરા્માં	

સારો	વરસાદ	અને	ષવષવધ	ષસંચાઇ	્યોજનાઓન	ેલીધે	ગ્ામ	્ળાવો	અન	ેનાના-મોટા	જળાશ્યોમાં	ષવપુલ	જળસ્તો્	

ઉપલબધ	છ.ે	પરં્ુ	આ	જળસાધનોનો	વૈજ્ાષનક	ઢબે	મતસ્યોદ્ોગ	માટ	ેપૂર્ો	ઉપ્યોગ	થ્ો	ન	હોવાથી	ગુજરા્નું	કુલ	

મતસ્ય	ઉતપાદન	અન્્ય	રાજ્યો	કર્ાં	ઓછુ	ંછ.ે	આ	મતસ્ય	ઉતપાદન	વધારવા	માટ	ેમતસ્યખેડૂ્ ોને	આધુષનક	મતસ્ય	

ઉછરે	્કનીકોથી	વાકેફ	કરવા	જરૂરી	છ	ેજથેી	્ેઓ	મતસ્યોદ્ોગને	લગ્ી	્યોગ્ય	્કનીકોનો	ઉપ્યોગ	કરી	મતસ્ય	

ઉતપાદન	વધારી	પો્ાની	આવક	વધારી	શકે	અને	ગુજરા્માં	‘ભૂરી	રિાંષ્’	લાવવામાં	પો્ાનો	ફાળો	આપી	શકે.

ગુજરતા્મતાં મરીઠતા પતાણરીનતા મતસય ઉછરે ક્ેત્મતાં આવક વધતારવતાનરી વયૂહરચનતાઓ :

 � ગુજરા્માં	૨૨૦૦૦	હેકટર	ષવસ્ારમા	ંમીઠા	પાણીના	્ળાવો	આવેલા	છ	ેજમેાંથી	૪૫%	થી	ઓછા	ષવસ્ારમાં	

આવેલ	ગામ	્ળાવોમા	ંમતસ્ય	ઉછરેની	પ્રવૃષત્ઓ	ચાલી	રહી	છ.ે	

 � ગેરકા્યદેસર	રી્ે	લાવવામાં	આવ્ી	પરદેશી	માછલીની	જા્ો	્પાસવી.		

 � ખેડૂ્ ોની	ઉપજ	અને	આવકમા	ંવધારો	કરવા	માટ	ેસારી	ગુણવત્ાવાળા	મતસ્યબીજ,	આનુવંષશક	રી્ે	સુધારેલ	

મતસ્યબીજ	જમે	કે	જ્યં્ી	રોહુ	અને	્યરલીંગના	ઉપ્યોગને	પ્રોતસાહન	આપવું.

 � કાપ્ચ,	ઝીંગા	અને	કેટદફશના	બીજ	ઉતપાદન	માટ	ેહેચરી	એકમોને	પ્રોતસાહન	આપવું.	

 � ગ્ામીણ	સ્રે	સંકષલ્	મતસ્ય	ઉછરેન	ેપ્રોતસાહન	આપવું.

 � ગુજરા્નાં	મોટા	જળાશ્યોમા	ંપાંજરા	(કેજ)	અને	વાડા	(પેન)	ઉછરેનો	પ્રચાર	કરવો.	

 � ઘરની	પાછળની	ફાજલ	જગ્યામાં	અને	મોટા	પા્ેય	મીઠા	પાણીની	રંગીન	માછલીઓના	ઉછરેન	ેપ્રોતસાહન	આપવું.

 � મતસ્યઉછરેમા	ંફામ્ચમાં	બનાવવામાં	આવેલ	અને	બજારના	્ૈ્યાર	ખોરાકના	ઉપ્યોગને	પ્રોતસાહન	આપવું.	

 � માછલીના	રોગોને	ષન્યંષત્ર્	કરવા	માટ	ે્યોગ્ય	પદ્ધષ્ઓના	ઉપ્યોગને	પ્રોતસાહન	આપવું.

 � ગામોમા	ંમાછલી	સંગ્હ	માટ	ેઠડંા	શી્ઘર	(કોલડ	સટોરેજ)	બનાવવા	પ્રોતસાહન	આપવું.

ગુજરતા્મતાં ભતાંભરતા પતાણરીનતા મતસય ઉછરે ક્ેત્મતાં આવક વધતારવતાનરી વયૂહરચનતાઓ :

 � ગુજરા્માં	 ભાંભરા	 પાણીના	 મતસ્ય	 ઉછરેનો	 ષવસ્ાર	 વધી	 રહો	 છ.ે	 રાજ્યમાં	 ૧.૮૭	 લાખ	 હેકટર	ખારી	

જમીનનો	ષવસ્ાર	આવેલો	છ,ે	જમેાથી	હાલમાં	૦.૮	લાખ	હેકટર	જટેલો	ષવસ્ાર	ઉછરે	હેઠળ	છ.ે
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 � હેચરી	બીજ	ઉતપાદન	અને	ઉછરે	્ળાવોની	સષુવધાઓમાં	ચુસ્	જીવ	સુરક્ાના	પગલાંઓ	અને	વધુ	સારી	

વ્યવસથાપન	પદ્ધષ્ઓનુ	ંઅમલીકરણ	કરવું.	

 � ગુજરા્ની	ભાંભરા	પાણીની	વૈષવધ્યસભર	પ્રજાષ્ઓ	જવેીકે	પી.	મોનોડોન,	એલ.	વેનામાઇ,	બનાના	ઝીંગા,	

મલેટ,	ષમલક	દફશ,	પલ્ચ	સપૉટ	અને	સી	બાસના	ઉછરેને	પ્રાધાન્્ય	આપવું.		

 � ભાંભરા	પાણીના	મતસ્ય	ઉતપાદન	માટ	ેગુણવત્ાની	ખા્રીના	પાસાઓનું	અમલીકરણ	કરવું.	

 � નાના	ખેડૂ્ ો	માટ	ેસંસથાકી્ય	પદ્ધષ્ઓ	અને	નાણા	ષધરાણને	પ્રોતસાહન	આપવું.	

ગુજરતા્મતાં દરરયતાઇ પતાણરીનતા મતસય ઉછરે ક્ેત્મતાં આવક વધતારવતાનરી વયહૂરચનતાઓ :

 � ગુજરા્ના	સમદુ્દકનારે	દદર્યાઇ પાણીના	મતસ્ય	ઉછરે	માટનેી	જગ્યાઓનો	ષવકાસ	કરવો.

 � ગુજરા્ના	દદર્યાકાંઠ	ે્યોગ્ય	એવી	સમુદ્ી	શેવાળ,	મસસલ	અને	છીપો	સાથે	દદર્યાઇ પતાણરીનતા મતસયઉછરેને 

ટકેો	આપવો.	

 � ખુલ્ા	દદર્યાઇ	પાંજરા	ઉછરેમા	ં કોષબ્યા,	 ટીટણ	અને	સી	બાસ	જવેી	ઊંચાં	મૂલ્યવાળી	માછલીની	જા્ોનો	

સમાવેશ	કરવા	પ્રોતસાહન	આપવું.	

 � 	ઊંચુ	મૂલ્ય	ધરાવ્ી	દદર્યાઇ	રંગીન	માછલીની	જા્ોના	ઉછરેન	ેપ્રોતસાહન	આપવું.

ગુજરતા્મતાં દરરયતાઇ મતસયોદ્ોગ ક્ેત્મતાં આવક વધતારવતાનરી વયૂહરચનતાઓ :

 � ગુજરા્ના	દદર્યાકાંઠામાં	ષન્યમન	કરેલ	માછીમારીના	પગલાંઓનું	અમલીકરણ	કરવું.	

 � માછલી	એકષત્રકરણ	ઉપકરણોની	સથાપના	માટ	ેમાછીમારોને	સહા્ય	કરવી.

 � ગુજરા્ના	દદર્યામા	ંઊંડા	સમદુ્	અને	દૂરના	પાણીમાં	માછીમારી	કામગીરી	હાથ	ધરવા	માછીમારોને	સશક્	

કરવાં.	

ગુજરતા્મતાં આં્ રસથળરીય મતસયોદ્ોગ કે્ત્મતાં આવક વધતારવતાનરી વયહૂરચનતાઓ :

 � ગુજરા્નાં	જળાશ્યોમા	ંમોટા	કદના	કાપ્ચ	દફંગરષલંગના	સંગ્હ	દ્ારા	ઉછરે	આધાદર્	મતસ્યોદ્ોગનો	પ્રચાર	

કરવો.

 � 	ગુજરા્ની	નદીઓમા	ંમાછલીના	્યોગ્ય	આવન	જાવન	માગ્ચ	અને	ડમેનું	ષનમા્ચણ	કરવું.

ગુજરતા્મતાં મતસયલણણરી બતાદનતા ઉદ્ોગ કે્ત્મતાં આવક વધતારવતાનરી વયૂહરચનતાઓ : 

 � માછીમારીની	નૌકાઓ	/	જહાજોમાં	આરોગ્યપ્રદ	હેન્ડષલંગ,	જાળવણી,	પેકેષજગં,	ગુણવત્ા	ષન્ંયત્રણ	અને	માકવેદટગં	



44

સાથ	ેજોડા્યેલી	ઓન-બોડ્ચ	સવલ્ોની	જોગવાઈઓનો	પ્રચાર	કરવો.

 � આં્રસથળી્ય	અને	દદર્યાઈ	માછલીના	મૂલ્ય	વધ્ચન	માટ	ેપ્રોસેષસંગ	પલાન્ટની	સથાપના	કરવી.	

 � મતસ્યઉછરેની	ટકેનોલોજીને	લોકષપ્ર્ય	બનાવવા	ICARની	સંસથાઓ,	કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટીઓ,	કેવીકે	અને	મતસયોદ્ોગ 

ષવભાગ	દ્ારા	્ાલીમ	અને	ષવસ્રણ	થકી	પ્રચાર	પ્રસાર	કરવો.	

 � આં્રસથળી્ય	માછલી	માટ	ેષનકાસ	અને	બજારની	સાંકળ	બનાવવી.

 � સરકાર	દ્ારા	મતસ્ય	ખેડૂ્ ોને	ઓછામા	ંઓછા	દરે	બેંક	સબષસડી	આપવી	જોઈએ.

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 � મતસ્ય	ઉતપાદન	અને	ખેડૂ્ ોની	આવકમા	ંવધારો	કરવા	માટ	ેગુજરા્માં	આવેલ	મરીઠતા	પાણી,	ભતાંભરતા પાણી	

અને	દદર્યાઈ	સ્તો્ોમાં	બાકા્	રાખેલ	ઉછરેવાલા્યક	જળ	સંસાધનોનો	ઉપ્યોગ	કરવો.	

 � ઊંચી	આવક	પેદા	કરનાર	પ્રજાષ્ઓ	જવેીકે	મીઠા	પાણી	ઉછરેમાં	મીઠા	પાણીના	ઝીંગા,	 કેટ	 દફશ	(પાબદા,	

પંગાષસ્યસ),	મરેલ	અને	જ્યં્ી	રોહુ;	ભતાંભરતા પાણી	ઉછરેના	વન્નામેઇ	ઝીંગા,	બનાના	ઝીંગા,	મલેટ,	ષમલકદફશ,	

પલ્ચ	સપોટ	અને	સીબાસ	જ્યારે	દદર્યાઇ	પાણી	ઉછરેની	કોષબ્યા,	ટીટણ,	કરચલાં,	છીપો,	મસેલસ	અને	સમુદ્ી	

શેવાળની	સાથ	ેસાથે	હાલની	ઉછરેા્ી	મતસ્યઉછરેની	પ્રજાષ્ઓમાં	વૈષવધ્યકરણ	કરવું.	

 � મતસ્યઉછરેની	પ્રણાલીઓમાં	હાલની	ઉતપાદન	પધધષ્ઓની	સાથે	પાંજરા,	વાડા	(પેન),	સંકષલ્	મતસ્ય	ઉછરે	

અને	અધ્ચસઘનથી	સઘન	ઉતપાદન	પ્રણાલીઓનું	વૈષવધ્યકરણ	કરવું.	

 � સારા	 ગુણવત્ા્યુક્	 મતસ્ય્ળાવની	 ઉતપાદક	 સામગ્ી	જવેીકે	આનુવંષશક	 રી્ે	 સુધારેલ	 મતસ્યબીજ,	 મોટા	

દફંગરષલંગ,	્યરલીંગ,	રોગ	મુક્	બીજ,	પોિણ્ુયક્	સં્ુષલ્	સસ્ો	ખોરાક,	્ળાવની	ફળદ્ુપ્ાના	આધારે	

ખા્રોની	્યોગ્ય	માત્રા	અને	રોગ	ષન્ંયત્રણ	માટ	ે્યોગ્ય	વસ્ુઓ	વગેરેનો		્યોગ્ય	અને	પ્યા્ચપ્ત	માત્રામાં	ઉપ્યોગ	

કરવો.	

 � ઘરની	પાછળની	ફાજલ	જગ્યામાં	 રંગીન	માછલીઓના	ઉછરે	અને	મો્ી	ઉછરે	જવેી	અખાદ્	મતસ્ય	ઉછરે	

પ્રણાલીઓને	અપનાવવાથી	આવકમા	ંવધારો	કરી	શકા્ય.	

 � દદર્યાકાંઠાના	માછીમારોએ	આવકમા	ંવધારો	કરવા	માટ	ેષન્ંયષત્ર્	માછીમારી,	માછલી	એકષત્રકરણ	ઉપકરણોની	

સથાપના	અને	ઊંડા	સમદુ્	અને	દૂરના	પાણીમા	ંમાછીમારી	કામગીરી	હાથ	ધરવાની		્યોગ્ય	પદ્ધષ્ઓ	અપનાવવી.		

 � ગુજરા્નાં	જળાશ્યોમાં	મોટા	કદના	કાપ્ચ	દફંગરષલંગના	સંગ્હ	દ્ારા	ઉછરે	આધાદર્	મતસ્યોદ્ોગ	અપનાવવો.

 � માછીમારીની	નૌકાઓ	/	જહાજોમાં	આરોગ્યપ્રદ	હેન્ડષલંગ,	જાળવણી,	પેકેષજગં,	ગુણવત્ા	ષન્ંયત્રણ	અને	માકવેદટગં	

સાથ	ેજોડા્યેલી	ઓન-બોડ્ચ	સવલ્ો	અપનાવવી.
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 � ખેડૂ્ ોએ	આં્રસથળી્ય	અને	દદર્યાઈ	માછલીના	મૂલ્યવધ્ચન	માટનેી	આવડ્માં	સુધારો	કરવો.	

 � મતસ્ય	ઉતપાદકોએ	માછલીના	પોિણ	મૂલ્યનું	રક્ણ	કરવા	ઠડંા	શી્ઘરોની	સુષવધાનો	ઉપ્યોગ	કરવો	જોઈએ	

જથેી	જ	ે્ે	સમ્યે	વધુ	આવક	રળી	શકા્ય.	

સફળ ગતાથતા

ગતામ ્ળતાવમતાં પેન (વતાડતા)કલચર થકરી મતસય વબયતારણનો ઉછરે

નતામ :  શ્રી વસકંદરભતાઈ અબદુલભતાઈ વહોરતા

ગામ	 :		 પલોલ

્ાલુકો	 :		 સોજીત્રા

જીલ્ો	 :		 આણંદ

ઉંમર	 :		 પપ	વિ્ચ	

અભ્યાસ	:		 ૧ર	પાસ

સંપક્ચ		 ઃ	 મો.	૯૭ર૭૯૪૮૮પ૬

નવતા અવભગમનરી ઉપયોવગ્તા: 

	 આણંદ ષજલ્ાના પલોલ ગામના મતસ્યખેડૂ્  શ્ી ષસકંદરભાઈ વહાેરા છલે્ા		રપ	વિ્ચથી	ગામ	્ળાવમાં	

માછલીનું	ઉતપાદન	કરે	છ.ે	્ેના	માટ	ેમાછલીનુ	ં ષબ્યારણ	સરકારી	બીજ	ઉતપાદન	મથક	અને	પષચિમ	બંગાળથી	

લાવ્ાં	હ્ાં.	્ેથી	આ	ખેડૂ્ ન	ેમતસ્ય	ઉછરેમા	ંખાસ	લાભ	નહો્ો	થ્ો.	્ેમણ	ેકૃષિ	ષવજ્ાન	કેન્દ્,	આણંદથી	વાડા	

(પેન)માં	મતસ્ય	ઉછરે	ષવિે	્ાલીમ	મેળવી	અને	વૈજ્ાષનકની	સલાહ	સૂચન		મુજબ	્ળાવના	ત્રણ	છડેાને	વાંસ	અને	

નેટની	મદદથી	બંધ	કરીન	ેવાડા	 (૦.૩	હે.)	બનાવ્યા.	આ	વાડામાં	સૌ	પ્રથમ	જગંલી	માછલીઓ,	પાણીના	કીટકો	

અને	જલી્ય	વનસપષ્નો	ષનકાલ	ક્યષો.	ત્યારબાદ	રપ૦	દક.ગ્ા./હે.	ના	દરે	ચૂનાનો	છટંકાવ	ક્યષો.	ઢોરનુ	ંછાણ	અને	

એસ.એસ.પી.નું	 ષમશ્ણ	કરી	્ળાવમા	ંપલવકનો	ષવકાસ	ક્યષો.	કૃષિ	ષવજ્ાન	કેન્દ્એ	બે	લાખ	સપોન	વાડામાં	ઉછરે	

કરવા	આપ્યાં.	કૃષત્રમ	ખોરાક	્રીકે	ડાંગરનુ	ંભૂંસુ	ંઅન	ેરાઈનો	ખોળ	ર	દક.ગ્ા./દદવસ	૧:૧	ના	પ્રમાણમાં	ચાર	દદવસ	

આપેલ.	ત્યારબાદ	્ ેની	માત્રા	વધારીને	૪	દક.ગ્ા/દદવસ	૧:૧ના	પ્રમાણમાં	ષમનરલ	ષમક્ચર	ભેળવીને	સા્	દદવસ	સુધી	

આપ્યું.	્ેનાથી	ખેડૂ્ ને	૧પ	દદવસ	બાદ	રપ-૩૦	ષમ.મી.

ની	` ૧,ર૪,૦૦૦	ફ્ા્યનુ	ઉતપાદન	મળું	જનેો	 ષનભાવ		

ખચ્ચ	` ર૪,૦૦૦/-	થ્યો.	અગાઉ	માછલીના	ષબ્યારણની	

ખરીદીમાં	` ૭૦,૦૦૦/-નો	ખચ્ચ	થ્ો	હ્ો.	આ	વખ્ે	

વાડા	(પેન)ની	્ાંષત્રક્ા	અપનાવી	ફ્ા્ય	જા્ે	્ૈ્યાર	કરી	

અને	` ૩૧,૦૦૦/-	ની	બચ્	કરી.	આ	્ાંષત્રક્ા	અન્્ય	

મતસ્યબીજ	 ઉતપાદકો	 દ્ારા	 અપનાવવામાં	 આવેલ	 છ	ે

જનેા	દ્ારા	્ેઓ	નફાકારક	મતસ્ય	ઉછરે	કર્ા	થ્યા	છ.ે 
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ખેડૂ્ 	ધવારા	વાડા(પેન)	ની	્ ાંષત્રક્ા	અપનાવવાથી	માછલીના	સપોનમાંથી	ફ્ા્ય	્ ૈ્યાર	કરવામાં	થ્ો	ખચ્ચમાં	

ઘટાડો	થા્ય	છ.ે	જમેા	ંઅલગથી	નસ્ચરી	્ળાવની	જરૂદર્યા્	રહે્ી	નથી	અન	ેફ્ા્યના	ટા્ન્સપોટવેશનનો	ખચ્ચ	પણ	બચે	

છ.ે	ગામ	્ળાવમા	ંઆ	્ાંષત્રક્ા	ખૂબ	જ	ઉપ્યોગી	છ.ે	કારણકે	વાડા	(પેન)	બનાવવામાં	વાંસ	અને	નેટનો	ઉપ્યોગ	

થા્ય	છ.ે	જ	ેસરળ્ાથી	અને	સસ્ા	દરે	મળી	રહે	છ.ે	એક	જ	્ળાવમાં	સપોનમાંથી	ફ્ા્યનું	ઉતપાદન	થ્ું	હોવાથી	

જીવં્દર	વધુ	મળે	છ.ે

ભૂરરી ક્તાવન્્ (બલયુ રરીવોલયુશન) 

દેશમા	ંમતસ્યોદ્ોગના	સવાયંગી	 ષવકાસ	માટ	ેભાર્	સરકારશ્ીએ	બલ્યુ	રીવોલ્યુશન	હેઠળ	જુદી	જુદી	

્યોજનાઓ	અમલમાં	 મૂકેલ	 છ.ે	આં્ રદેશી્ય	 મતસ્યોદ્ોગ	 ્થા	ભાંભરાપાણી	 મતસ્યોદ્ોગ ક્ેત્રે	 મતસ્યબીજ/

ઝીંગાબીજ	ઉતપાદનની	હેચરી,	મતસ્યબીજ	ઉછરે	માટનેા	એકમો,	નવા ્ળાવ	બાંધકામ,	ફીડ	ષમલની	સથાપના,	

જળાશ્યોમા	ંકેજ	કલચર	માટ	ે્થા	દદર્યાઇ	મતસ્યોદ્ોગમાં	ઓબીએમ,	સલામ્ીના	સાધનો,	નવા	મતસ્ય	બંદરો/	

મતસ્ય	ઉ્રાણ	 કેન્દ્ોના	બાંધકામ,	મતસ્ય	વેચાણ	માટ	ેમાકવેટ,	ઇન્સ્ુયલેટડે	 વાહનો,	બરફના	કારખાના/	 કોલડ	

સટોરેજ વગેરે	ઘટકો	માટ	ે્ુયષનટ	દકંમ્ના	૫૦	%	સહા્ય	આપવાની	જોગવાઇ	છ.ે	
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ખે્ીમા	ંકોઇ	એક	પાક	અથવા	પાક	પધધષ્	ઉપર	ષનભ્ચર	રહેવા	કર્ા	જો	પાક	પધધષ્માં	વિષોવિ્ચ	બદલાવ	

કરવામાં	આવે	્ેમજ	પાકની	સાથે	સાથે	અન્્ય	કૃષિ	સંલગ્ન	વ્યવસા્યો	અપનાવવામાં	આવે	્ો	ષનષચિ્	રૂપે	ખેડૂ્ ોની	

આવક	બમણી	થઇ	શકે.	આ	માટ	ેકૃષિમા	ંઘષનષ્ટ્ા	્ેમજ	વૈષવધ્ય	અપનાવવાની	ખાસ	જરૂર	છ.ે	આ	માટ	ેજરૂરી	

ષવગ્ો	નીચ	ેમુજબ	છ.ે				

�	ખે્ીમા	ંકોઇ	એક	પાક	લેવા	કર્ા	્ેની	સાથે	આં્રપાક	લેવામાં	આવે	્ો	જમીન	પાણી	અન	ેપોિક	્તવોના	

કા્ય્ચક્મ	ઉપ્યોગની	સાથે	સાથ	ેવધારાની	આવક	ષનષચિ્	થા્ય	છ	ે્ેમજ	આકષસમક	કારણોસર	મુખ્ય	પાકની	

ષનષફળ્ા	સામ	ેરક્ણ	મળે	છ.ે	દાખલા	્રીકે	કપાસ	કે	મકાઇ	જવેા	પાકમાં	બે	હાર	વચચે	કઠોળ	પાકને	આં્ ર	

પાક	્રીકે	લેવામાં	આવે	્ો	ટૂકં	સમ્યમા	ંવધારાની	આવક	મળે	છ,ે	વરસાદના	પાણીથી	થ્ું	જમીનનું	ધોવાણ	

અટકે	છ	ે્ેમજ	હવામાંનો	નાઇટો્જન	જમીનમા	ંષસથર	થ્ા	જમીનની	ફળદ્ુપ્ા	પણ	વધે	છ.ે	

�	ખે્ીમા	ંપાક	પધધષ્માં	ફેરફાર	કરવાથી	પાક	વૈષવધ્ય	જળવાઇ	રહે	છ	ેજનેા	કારણે	રોગ	જીવા્	્ેમજ	પાક	

સંલગ્ન	નીદામણોથી	મૂષક્	મળે	છ	ેજથેી	ખે્ી	ખચ્ચ	ઘટ્ાં	આવક	વધે	છ.ે	

�	ક્ેષત્ર્ય	પાકો	લેવાની	સાથે	બાગા્ય્ી	પાકો	જવેા	કે,	ફળો,	શાકભાજી	્ેમજ	ફૂલોની	ખે્ી	સંકષલ્	રી્ે	કરવી.							

�	કૃષિમાં	સંકષલ્	ખે્ી	જમેાં	પાકની	સાથે	પશુપાલન	પ્રવ્્ચમાન	સમ્યમાં	અપનાવવું	જરૂરી	છ.ે	

�	નબળી	 જમીન,	 વધ્ા  જ્ા  રાસા્યષણક  ખા્રના  ભાવ, 	ખે્ 	 મજૂરની	 અછ્	 ્ેમજ	 ્ેમની	 સમ્યસર	

ઉપલબધ્ાની	સમસ્યાના	સમાધાન	માટ	ેસેષન્દ્્ય	ખા્ર	અને	પશુશષક્નો	ઉપ્યોગ	જરૂરી	છ.ે	

�	ષબનષપ્ય્	ખે્ીમાં	ખે્ીના	પાકો	સાથે	પશુપાલન	અપનાવવામાં	આવે	્ો	ખેડૂ્ ોને	સમગ્	વિ્ચ	દરષમ્યાન	સ્્	

આવક	અને	રોજગારી	મળી	રહે	છ.ે

�	પશુપાલનનો	વ્યવસા્ય	ખે્ી	પાક	કર્ા	વધુ	ષનષચિ્	અને	ખા્રી	સાથે	આવક	આપે	છ.ે

�	ઘષનષ્ઠ	ખે્ીની	સાથે	પશુપાલન,	મરઘાપાલન,	બકરીપાલન	્ેમજ	મતસ્યોધ્યોગના	સંકલનથી	ખે્ીની	આવકમાં	

ષસથર્ા	આવે	છ	ે્ેમજ	ખે્ીની	આવક	બે	થી	ત્રણ	ગણી	વધારી	શકા્ય.	

�	બા્યોગેસ,	વષમ્ચકમપાેષ્ટ	જવેા	નાના	નાના	એકમો	વધારવાની	ખાસ	જરૂદર્યા્	છ	ેજનેા	ધવારા	પણ	આવક	વધારી	

શકા્ય.	

�	ઉબડખાબડ	 ષવસ્ારોમાં,	 ઓછી	 ફળદ્ુપ્ા	 ધરાવ્ી	 જમીનોમાં	 ્ેમજ	 ષબનષપ્ય્	 ખે્ ીમાં	 ‘સૌર	 કૃષિ’	

અપનાવવાથી	ખેડૂ્ ોને	આખા	વિ્ચ	દરમ્યાન	ચોક્કસ	આવક	મળે	્ેમજ	આકષસમક	પાક	ષનષફળ્ાના	સમ્ેય	
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જોખમ	સામ	ેરક્ણ	મળે	છ.ે	જથેી	આ	પધધષ્નો	ષવસ્ાર	થા્ય	્	ેમાટ	ેઘષનષ્ઠ	પ્ર્યતનો	હાથ	ધરવાની	જરૂદર્યા્	છ.ે	

�	‘ગોચર’	હેઠળની	જમીનોન	ે્ેમજ	ખેડાણલા્યક,	પરં્ુ	ષબનવાવે્રવાળા	ષવસ્ારોને	‘સૌર	કૃષિ’	હેઠળ	આવરી	

લેવાથી	દેશમા	ંઅન	ેરાજ્યમા	ંષબનપરંપરાગ્	પધધષ્થી	ઊજા્ચ	ઉતપાદન	ઉપરાં્		ખેડૂ્ ન	ેઅથવા	ગ્ામ	પંચા્ય્ોને	

કા્યમી	ષસથર	આવક	મળવાની	સાથે	પશુધન	માટ	ેઘાસચારાની	્ંગીની	સમસ્યાનું	ષનવારણ	પણ	થઇ	શકે	છ.ે		

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 � ખેડૂ્ ોએ	આવક	બમણી	કરવા	માટ	ેપાકમાં	બદલાવ	અન	ેઘષનષ્ઠ	પાક	પધધષ્	અપનાવવી.		

 � ક્ેત્રી્ય	પાકોની	સાથે	બાગા્ય્ી	પાકો,	પશુપાલન,	મરઘાંપાલન,	મધમાખી	ઉછરે,	મશરૂમ	જવેા	અન્્ય	કૃષિ	

સંલગ્ન	વ્યવસા્યોનો	સમાવેશ	કરવો.

 � સૂ્ય્ચ	ઊજા્ચ	આધાદર્	ખે્ી	દ્ારા	ષબન	ખે્ી	લા્યક	જમીનનો	ઉપ્યોગ	કરી	કુદર્ી	આફ્ો	સામે	પાકમાં	થ્ાં	

નુકશાનની	સામ	ેવિ્ચ	દરમ્યાન	ચોક્કસ	આવક	ઊભી	કરવી.	

 � ગૌચર/પડ્ર	જમીન	ખેડાણ	હેઠળ	લાવી	્ેમા	ંઘાસચારો	અને	સૂ્ય્ચ	ઊજા્ચ	એકમો	ગોઠવી	વધારાની		વીજળીનું	

વેચાણ	કરી	આવક	મેળવવી.			

સફળ ગતાથતા :

 ગુજરા્	રાજ્યના	ઊજા્ચ	ષવભાગના	આણંદ	કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટી,	આણંદ	સાથે	થ્યેલ	કરાર	મુજબ	મુ.આમરોલ,	

્ા.આંકલાવ	ષજ.આણંદ	ખા્ે	કૃષિ	પાકોની	સાથે	સૌર	ઊજા્ચનો	પ્રોજકેટ	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છ.ે	જમેાં	ષવષવધ	

સૌર	પેનલોની	વચચે	જૂદા	જૂદા	પાકોની	ખે્ી	કરવામાં	આવે	છ.ે	સમગ્	પ્રોજકેટને	ફક્	ટપક	ષસંચાઇ	પધધષ્થી	

જ	ષપ્ય્	આપવામાં	આવે	છ.ે	કૃષિ	સાથે	સૌર	ઉજા્ચના	આ	પ્રોજકેટમાં	ખાસ	કરીન	ેછાં્યડા	હેઠળ	થ્ા	પાકો	્ેમજ	

ષવષવધ	ઋ્ુના	પાકોમાં	ઉતપાદનમા	ંઘટાડો	ક્યા્ચ	ષસવા્ય	સૌર	ઊજા્ચ	સાથે	લગભગ	૧૭	થી	૪૮	%	જટેલી	વધારાની	

આવક	મળે	છ.ે	
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આણદં વજલ્તાનતા આમરોલ ગતામ ેકૃવર પતાક / ફોડર ઉતપતાદન મતાટે અકે મગેતાવોટ ગ્રીડ કનકેટેડ પતાવર પ્રોજકેટ

                        રતાઇ                                                      ઘઉં

“્ૌર કૃવિ” પ્રોજકેર્, આમરોલની મુલાકાત લેતા શ્ી વિમનભાઇ ્ાપરરયા, મંત્ીશ્ી, કૃવિ અને ખેડતૂ કલયાણ, 

ગુજરાત રાજય અને અનય મહાનુભાવો 

પરંપરતાગ્ કૃવર વવકતાસ યોજનતા (PKVY)
�	 ભાર્	સરકારશ્ી	ધવારા	સેષન્દ્્ય	ખે્ીન	ેપ્રતસાહન	આપવા	માટ	ેખેડૂ્ ો	ધવારા	સવપ્રમાષણ્	સજીવ	ખે્ ી	

થા્ય	્ે	હે્ુસર	પરંપરાગ્	કૃષિ	ષવકાસ	્યોજના	(પીકેવીવા્ય)	વિ્ચ	૨૦૧૫-૧૬	થી	કા્ય્ચર્	કરેલ	છ.ે

�	 આ	્યોજના	 હેઠળ	સજીવ	ખે્ ી	 માટ	ે ૨	થી	 ૩	ગામ	વચચે	 ૫૦	એકર	 (૨૦	 હેકટર)નુ	ંએક	 કલસટર	
બનાવવાની	જોગવાઇ	છ.ે	્યોજનામા	ંએક	ખેડૂ્ 	 લાભાથગીન	ે વધુમાં	 વધુ	 ૨.૫	એકર	 (૧	 હેકટર)	માટ	ે
સહા્યની	જોગવાઇ	છ.ે	જમેાં	ખેડૂ્ ોન	ે્ાલીમ,	પ્રવાસ,	ઓનલાઇન	રજીસટ્શેન,	ષવષવધ	સેષન્દ્્ય	ઇનપુટ	
પર	સહા્ય,	સેષન્દ્્ય	ખે્	ઉતપાદનોના	વેચાણ	વ્યવસથા	અને	બ્રાષન્ડગં	જવેી	બાબ્ોનો	સમાવેશ	થા્ય	છ.ે
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1h  çkòh ÔÞðMÚkkÃkLk

	 આજની	ખુલ્ી	બજાર	 વ્યવસથાના	 સમ્યમાં	 ખે્ી	 ઉતપાદનનોની	 વેચાણ	 વ્યવસથાનું	 ષવશેિ	 મહતવ	છ.ે	

વ્્ચમાન	સમ્યમાં	લગભગ	૮૦	%	ખેડૂ્ ો	 ષસમાં્	અને	નાના	છ,ે	જમેની	હાલની	બજાર	વ્યવસથામાં	ઊભા	રહી	

પોિણક્મ	ભાવો	મેળવવાની	ક્મ્ા	 ષબલકુલ	ઓછી	છ.ે	ખેડૂ્ ોને	આધુષનક	બજાર	વ્યવસથાથી	અવગ્	કરાવીને	

વૈષવિક	વેપાર	વ્યવસથાના	લાભોની	જાણકારી	આપવાથી	ખેડૂ્ ોને	પોિણક્મ	ભાવ	મળી	શકે	છ.ે	હાલના	આઈ.સી.

ટી.ની	્ાષંત્રક્ાનો	લાભ	લઈન	ેખેડૂ્ ો	ઘેર	બેઠાં	સારા	ભાવ	મેળવી	પો્ાની	આવકમાં	ઓછા	ખચવે	વધારો	કરી	શકે	

્ેમ	છ	ે્ેથી	ખેડૂ્ ોની	ક્મ્ા	વધારીન	ેઉપર	મુજબના	ભાવો	મેળવી	આવક	વધારવા	માટ	ેબજાર	વ્યવસથા	સાથે	

સંકળા્યેલા	નીચે	મુજબના	મહત્વના	મુદ્ાઓ	ધ્યાન	ેલેવા	જરૂરી	છ.ે

 � ગુજરા્ના	અમૂલ	મોડલની	સફળ્ા	મુજબ	અમૂલે	પાક	ક્ેત્રે,	ખાસ	કરીન	ેફળ	અને	શાકભાજીમાં	્ેના	આ	

મોડલને	પ્રારંષભક	પા્યલોટ	ધોરણે	કેટલાક	ષજલ્ાઓમાં	શરૂ	કરવો	જોઇએ.	આના	માટ	ેરાજ્ય	સરકાર	્રફથી	

્યોગ્ય	સહા્ય	પણ	મળવી	જોઇએ.

 � કેટલાક	પાકોમા	ંલઘુત્મ	ટકેાના	ભાવ	બજાર	દકંમ્	કર્ા	ઓછા	હો્ય	છ,ે	્ ેમજ	ખેડૂ્ ોમાં	્ ેની	જાગૃ્્ા	ઓછી	

(૧૬	%)	છ	ેજથેી,	લઘુત્મ	ટકેાના	ભાવ	જ	ે્ે	પ્રદેશના	પાક	અને	ખચ્ચ	સી
૨	
મુજબ	હોવા	જોઈએ.

 � ઇ-નામ	સુષવધાથી	મધ્યસથીઓની	સંખ્યામાં	ઘટાડો	જોવા	મળેલ	છ	ેજથેી	સારા	ભાવથી	ખેડૂ્ ોની	આવકમાં	

વધારો	થઇ	શકે	છ.ે	આના	માટ	ેઇ-નામ	ષવિે	ખેડૂ્ ોમાં	જાગૃ્્ા	વધારવાની	જરૂર	છ.ે

 � ખેડૂ્ ની	પેદાશમાં	વધારાના	મૂલ્યનું	ષનમા્ચણ	અને	થ્ા	બગાડને	ઘટાડવા	માટ	ેઆધુષનક	ટકેનોલોજી	દ્ારા	ઉચચ	

ગુણવત્ા	જળવાઇ	રહે	એવા	માળખાનુ	ંષનમા્ચણ	કરવું	જોઇએ,	જ	ેખેડૂ્ ોની	આવકમાં	વધુ	વધારો	કરી	શકશે.

 � ઓગવેષનક	પેદાશોને	્યોગ્ય	સદટ્ચદફકેટ	એજન્સી	દ્ારા	પ્રમાષણ્	કરી	્ ેનો	્યોગ્ય	રી્ે	માકષો	(બ્રાન્ડ)	બનાવી	એ.પી.

એમ.સી	દ્ારા	વેચાણ	કરવામાં	આવે	્ો	અન્્ય	પેદાશો	કર્ાં	્ેની	ઊંચી	દકંમ્	ઉપજ	ેછ.ે	્ેથી	એ.પી.એમ.સી.		

(APMC)	દ્ારા	ઓગવેષનક	પેદાશોની	વેચાણ	પ્રદરિ્યામાં	જરૂરી	સગવડો	પૂરી	પાડવી	જોઇએ.

 � ખેડૂ્ ોને	ષનકાસ	માટ	ેઉચચ	ગુણવત્ાવાળી	પેદાશના	ઉતપાદનન	ેપ્રોતસાદહ્	કરવા	માટ	ેએપીએમસીમાં	ષનકાસ	

સંઘ	(કન્સોદટ્ચ્યમ)	એકમ	ખોલવા	જોઇએ.

 � નાના	અન	ેસીમાં્ 	ખેડૂ્ ોને	ભાવની	ઊંચી	અષસથર્ાથી	દૂર	રાખવા	માટ	ેકરાર	આધાદર્	ખે્ી	અન	ેખેડૂ્ 	

ઉતપાદક	સંગઠનને	પ્રાદેષશક	ધોરણે	પ્રોતસાહન	પુરૂં	પાડવું	જોઈએ.
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ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 � ખેડૂ્ ોએ	આવક	વધારવા	માટ	ેરૂદઢગ્	ખે્ીમાંથી	ફળ	અને	શાકભાજી	જવેા	ઉચચ	મૂલ્યના	પાક	્રફ	પગલુ	ં

માંડવાની	જરૂર	છ.ે

 � ખેડૂ્ ોએ	પો્ાના	ખે્રમા	ંગ્ેદડગં	અને	સામાન્્ય	પદેકંગ	કરવું	જોઈએ	જ	ે્ેમના	ઉતપાદનના	આશરે	૨૦%	

જટેલા	ઊંચા	ભાવો	મેળવવામા	ંમદદરૂપ	થશે.

 � રાષ્ટી્્ય	સ્રે	ષવષવધ	બજારો/એ.પી.એમ.સીમા	ંજુદા	જુદા	ભાવોનો	લાભ	મેળવવા	ખેડૂ્ ોએ	એ.પી.એમ.સીમાં	

ઈ-નામ	સુષવધા	હેઠળ	નોંધણી	કરાવવી	જોઈએ.

 � ખેડૂ્ ોએ	 ઉતપાદનોના	 ઊંચા	 ભાવ	 માટ	ે નજીકના	 ખેડૂ્ 	 બજારમાં	 વેચાણ	 કરવુ	ં જોઇએ.	 આમ	 કરવાથી	

મધ્યસથીઓના	શોિણને	પણ	ષન્ંયત્રણમા	લાવી	શકા્ય	છ.ે

 � ખેડૂ્ ો	 નજીકની	 કૃષિ	 ્યુષનવષસ્ચટી	 અથવા	અન્્યત્ર	 ઉપલબધ	 ષવકાસલક્ી	 ઉતપાદનનોની	 ગુણવત્ા	 બાબ્ની	

્ાલીમ	મેળવી	ષનકાસ	વધારી	આવક	વધારી	શકે	છ.ે

 � ખેડૂ્ ોએ	બજારની	સપધા્ચમાં	ટકી	રહેવા	અને	ભાવની	સોદાબાજીમાં	પ્રભુતવ	મેળવવા	માટ	ેસહકારી	મંડળી	દ્ારા	

એકજુથ	થઇને	ઉતપાદનોનુ	ંવેચાણ	કરવુ	ંજોઈએ	જ	ે્ેમની	આવકમાં	વધારો	કરશે.

ઈ-નેશનલ એવગ્કલચર મતાકકેટ (ઈ-નતામ)
 � ખેડૂ્ ને	સમગ્	દેશનું	બજાર	મળી	રહેશે.		
 � વેપારીઓને	ખરીદી	માટ	ેસમગ્	દેશનું	બજાર	મળી	રહેશે.
 � સપધા્ચતમક	ખરીદીનો	ખેડૂ્ ને	લાભ	મળી	રહેશે.	
 � પારદશ્ચક	રી્ે	ખે્	ઉતપન્નનું	ખરીદ-વેચાણ	કરી	શકાશે.
 � ખેડૂ્ ો/વેપારીઓ	ઘરે	બેઠા	જ	સમગ્	દેશની	બજાર	સષમષ્ઓના	ભાવો	જાણી	શકશે.	
 � ખરીદનાર	અને	વેચનારન	ેનજીક	લાવશે.	



52

13. {krníke yLku Mkt[kh xufLkku÷kuS Mkûk{ 
f]r»k {krníke Mkuðk Lkuxðfo

આણંદ	 કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટી	અને	ગુજરા્	સરકારે	છલે્ા	 કેટલાક	વિષોમાં	 કૃષિ	ઉતપાદક્ા	વધારવા	અને	

રાજ્યમા	ંઘણાં	ખેડૂ્ ોની	માનષસક્ામાં	સુધારો	લાવવાના	લક્્યાંક	સુધી	પહોંચે	્ ેવા	સુધારા	શરૂ	ક્યા્ચ	છ.ે	આ	પહેલના	

પદરણામ	સવરૂપે,	કૃષિ	ઉતપાદક્ા	અને	ઉતપાદનમા	ંનોંધપાત્ર	વધારો	થ્યો	છ,ે	જ	ેરાષષ્ટ્્ય	સરેરાશની	સરખામણીમાં	

રાજ્યની	વૃષદ્ધ	નોંધપાત્ર	રી્ે	ઊંચા	સ્રે	નોંધા્યેલ	છ.ે	આણંદ	કૃષિ	્યુષનવષસ્ચટી	અને	ગુજરા્	સરકારે	કૃષિની	વધુ	

મજબૂ્	અને	ટકાઉ	વ્યવસથાન	ેષનષચિ્	કરવા	માટ	ેજ્ાન	આધાદર્	ખે્ ી	પદ્ધષ્ઓને	ષવકષસ્	કરવા	માટ	ેઆઇસીટી	

ટકેનોલોજીઓનો	ઉપ્યોગ	કરવાની	એક	મોટી	ઝૂંબેશ	શરૂ	કરી	છ.ે

	 માદહ્ી	અને	સંચાર	ટકેનોલોજી	સક્મ	કૃષિ	માદહ્ી	સેવા	નેટવક્ચ	માટનેા	મુદ્ાઓની	ષવગ્	નીચ	ેપ્રમાણે	

દશા્ચવેલ	છ.ે

 � નોંધણી	કરેલ	ખેડૂ્ ોની	કૃષિ	ઉપજોના	ભાવની	માદહ્ી,	હવામાન	માદહ્ી	અને	અન્્ય	ખે્ ીને	લગ્ી	સલાહોનું	

પ્રસારણ.

 � સંદભ્ચ	માટ	ેઉપ્યોગી	ષવદડઓ,	દસ્ાવેજો,	ઑદડઓ	ફાઇલ,	ષચત્રો	વગેરેના	કૃષિ	માદહ્ી	સંગ્હનું	એકષત્રકરણ	

અને	પ્રસારણ.

 � ખેડૂ્ ો	માટ	ેકૃષિ	્ુયષનવષસ્ચટીઓ	અને	અન્્ય	સંસથાઓમાં	ષનષણા્ો	સાથે	વા્ચી્	કરવા	માટ	ેવેબ	અને	ષવડી્યો	

આધાદર્	કૃષિ	સપોટ્ચ	ડસેક	પૂરો	પાડવો.

 � ઉતપાદકો	સદહ્	મુખ્ય	બજારોમાં	ખરીદદારોની	નોંધણી	કરવી.

 � કૃષિ	ઇનપુટ	આપનારની	નોંધણી:		ષબ્યારણ,	રોપા,	ખા્ર,	જ ં્ ુનાશકો,	ટકેનોલોજી	ષનષણા્ો	/	સલાહકારો,	

પદરક્ણ	પ્ર્યોગશાળાઓ	વગેરે.

 � વેરહાઉષસંગ	સુષવધા	આપનારની	નોંધણી.		

 � પદરવહન	સેવાઓ	પૂરી	પાડનારની	નોંધણી.

 � બેંકો	અને	વીમા	કંપનીઓની	નોંધણી.

 � મજબૂ્	આઇટી	સદરિ્ય	પલેટફોમ્ચની	સથાપના	કરવી	જ્યાં	 	સભ્યોની	માદહ્ી	્ેમજ	ઇલેકટો્ષનક	પેમેન્ટથી	
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લેવડ-દેવડ	કરી	શકે.

 � બજારની	માંગ	દ્ારા	ષનધા્ચદર્	અષગ્મ	પાકો	માટ	ેખેડૂ્ 	સમુદા્યની	રચના	કરવી.

 � ખેડૂ્ 	સુલભ	મોબાઇલ	ટકેષનકોનો	ઉપ્યોગ.

 � અાણંદ	 કૃષિ	 ્ુયષનવષસ્ચટી	 દ્ારા	પ્રકાષશ્	થ્ા	 ‘કૃષિગાેષવદ્ા’	માષસકના	ેઉપ્યાેગ	કરવાે	 કે	જમેાં	ગુજરા્	

રાજ્યના	કૃષિ	વૈજ્ાષનકાે	દ્ારા	લેખાે	અાપવામા	ંઅાવે	છ.ે

 � ગુજરા્ની	 કૃષિ	 ્યુષનવષસ્ચટીઅા	ે ્થા	 ગુજરા્	 સરકારશ્ીના	 ષવષવધ	 ષવભાગાે	 દ્ારા	 પ્રકાષશ્	 થ્ા	 કૃષિ	

સાદહત્યનાે	ઉપ્યાેગ.

ખેડૂ્ ો દ્તારતા લેવતાનતાં થ્તાં પગલતા :

 કૃષિની	જરૂદર્યા્ો	ષવિેની	માદહ્ી	મેળવવા	ખેડૂ્ ો	અને	સહભાગીઓ	દ્ારા	નીચે	મુજબની	માદહ્ી	અને	

સંચાર	ટકેનોલોજી	સક્મ	સેવાઓનો	ઉપ્યોગ	કરવો.

મતારહ્રી અને સંચતાર ટેકનોલોજી સક્મ સેવતાઓ વેબ એવપલકેશન
•� બજાર	અને	 	 વેરહાઉસના	 પ્રવ્્ચમાન	ભાવની	 માદહ્ી	

જાણવી	
•� કૃષિ	પેદાશોનું	વગગીકરણ	કરવાની	સગવડો	અને	્ેમના	

ઉતપાદનો	માટ	ે્યોગ્ય	ભાવની	ખા્રી

www.agmarknet.nic.in

•� ખા્રો	અને	ખે્ીનાં	સાધનોના	સીધા	લાભ	માટ	ે
•� ્યોજનાકી્ય	અન	ેસહા્યની	માદહ્ી	જાણવા
•� લઘ	ુષધરાણ	માટ	ે
•� કૃષિ,	 બાગા્ય્,	 ષસંચાઈ,	 ડરેી	 અન	ે પશુપાલનની	

જરૂદર્યા્ો	માટ	ેનાણાકી્ય	ઉકેલ

www.nabard.org
www.bggb.in
www.dbtmis.planningcommission.nic.in

•� આધુષનક	 કૃષિ	 પદ્ધષ્ઓ,	 શ્ેષ્ઠ	 પદ્ધષ્ઓ,	 જમીન	
પરીક્ણ,	ષબ્યારણ,	રોપા,	ખા્ર,	જીવા્,	ષન્ંયત્રણ

www.shc.aau.in
www.shc.gujarat.gov.in
www.agri.ikhedut.aau.in

•� કૃષિ,	 પશુપાલન,	 મતસ્યોદ્ોગ	 અન	ે અન્્ય	 સહા્ય	
્યોજનાઓ	માટે

www.agri.gujarat.gov.in
www.ikhedut.aau.in

•� દકસાન	કૉલ	સેન્ટર
•� મૂંઝવ્ા	પ્રશ્નો	માટ	ે

www.dackkms.gov.in,	
ટાેલ	ફ્ી	ફાેન	ઃ	1800 180 1551
www.faq.ikhedut.aau.in

•� ખેડૂ્ ો	માટ	ેમોબાઇલ	એષપલકેશન્સ
•� (Google	 Play	 Store	 ઉપર	 ‘ikhedut’	 હેઠળ	 

ઉપલબધ	છ)ે

www.ikhedut.aau.in
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વવઝન

	 એષગ્કલચરલ	ટકેનોલોજી	મેનેજમને્ટ	એજન્સી	એ	ષજલ્ા	કક્ાએ	કા્ય્ચર્	રજીસટડ્ચ	સોસા્યટી	છ	ેજ	ે

ષજલ્ાના	ટકાઉ	કૃષિ	ષવકાસ	માટ	ે ષજલ્ાની	્મામ	કૃષિ	સંલગ્ન	સંસથાઓની	સાથે	રહીને	ખેડૂ્ ોના	સવાયંગી	

ષવકાસ	માટ	ેકામ	કરે	છ.ે	આ	્યોજનાનુ	ંમુખ્ય	કા્ય્ચ	ષજલ્ાની	્મામ	સંશોધન	અને	ષવસ્રણ	પ્રવૃષત્ઓનું	સંકલન	

કરવું	્ેમજ	પષબલક	એષગ્કલચર	ટકેનોલોજી	વ્યવસથાનું	ષવકેષન્દ્કરણ	કરવાનું	છ.ે

વમશન

	 આતમા	્યોજના	હેઠળ	જીલ્ાના	્મામ	્ાલુકા	્થા	ગામોના	ખેડૂ્ ો	માટ	ે્ેમની	જરૂદર્યા્	આધાદર્	

પ્રવૃષત્ઓ	હાથ	ધરવા	માટ	ેગ્ામ્ય	કક્ાએ	જાહેર	સંસથાઓ,	ખાનગી	સંસથાઓ,	એનજીઓ,	પેરા	એક્ટને્	શન	વક્ચર	

અને	પ્રાઈવેટ	ઈનપુટ	ડીલરના	સદહ્યારા	પ્ર્યતનાેથી	ગામોમાં	જુદા	જુદા	રસ	ધરાવ્ા	ખેડૂ્ ોના	જૂથો	(ફામ્ચસ્ચ	

ઈન્ટરેસટ	ગૃપસ)ની	રચના	કરવી	એ	પા્યાની	પ્રવષૃત્	છ.ે

ઉદેશો

 � કૃષિ	 ષવસ્રણ	 ષશક્ણની	પ્રવૃષ્ઓ	્થા	નવા	નવા	સંશોધનો	ખેડૂ્ ોની	જરૂદર્યા્	મુજબ	ખેડૂ્ ો	સુધી	

પહોંચાડવા.

 � ખેડૂ્ ોની	પો્ાની	ભાગીદારીથી	પો્ાની	રી્ે	જ	પો્ે	ઈચછ	ે્ે	પ્રકારના	ષનણ્ચ્યો	લઈ	શકે	્ે	માટ	ેસત્ાનુ	ં

ષવકેષન્દ્કરણ	કરવું.	

 � કૃષિ	ષવકાસ	સાથે	સંકળા્ેયલા	્મામ	સરકારી,	અધ્ચસરકારી,	ષબનસરકારી,	વ્યાપારી	ખેડૂ્ 	સંગઠનો	્ેમજ	

કૃષિ,	બાગા્ય્,	પશુપાલન,	મતસ્યઉદ્ોગ	જવેા	ખા્ાઓનું	સંકલન	સાધવું.

એવગ્કલચરલ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ એજન્સરી 

(આતમતા – ATMA)
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