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વી. વી. વઘાસીયા

રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ૂ કલ્યાણ અને શહેરી ગૃહ ષનમાા ણ
કૃષિ, ખેડત
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, બીજો માળ,
નવા સર્િવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૦.
કિેરી : (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૦૨૩૧ થી ૩૪
ફેકસ નં. : (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૦૨૩૫
તારીખ : ૧૧/૦૯/૨૦૧૭.

શુભેચ્છા સંદેશ
દે શના સવાાંગી ષવકાસ માટે કૃષિ અને કૃષિકારોનો ષવકાસ થાય તે અત્યંત જરૂરી છે . ભારત સરકાર
અને રાજય સરકાર આ બાબતે સતત ર્િિંષતત અને કાયારત છે . ગુજરાત રાજયમાં કૃષિકારો અને
ૂ ો ખેતી અને પશુપાલન
પશુપાલકો માટે ષવષવધ યોજનાઓ અમલમાં છે . આ યોજનાઓનો લાભ લઇ ખેડત
બંને બાબતોમાં આધુષનક અર્ભગમ અપનાવતા થયા છે . જેના પરરણામ સ્વરૂપ તેઓની આવક વધી રહી
છે .
આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના જુ દા જુ દા ક્ષેત્રના વૈજ્ઞાષનકો અને ષનષ્ણાતો દ્વારા જુ દા જુ દા સંશોધનો
ૂ ો સુધી પહોિાડવામાં આવે છે . આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના
થકી ભલામણો કરવામાં આવે છે જે ખેડત
ૂ ોનો સીધો જ સંપકા સાધી તેમને પડતી ખેતીની મુશ્કેલીઓ અંગે જાણકારી મેળવી તેને દૂ ર
વૈજ્ઞાષનકો ખેડત
ૂ ોને રાજય સરકારની યોજનાઓ તેમજ વૈજ્ઞાષનક જ્ઞાન સાથે
કરવાના ઉપાયો સ ૂિવે છે . આમ હવે ખેડત
ખેતી કરવા માટે ખુબજ અનુકુળ વાતાવરણનુ ં ષનમાાણ થયેલ છે .
ૂ ોની
માન. વડાપ્રધાનશ્રી, નરે ન્દ્રભાઇ મોદી દ્વારા થયેલ આહવાન–દે શમાં વિા ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડત
આવક બમણી કરવાના સંગઠીત પ્રયાસો શરૂ થયેલ છે . તેના અનુસધ
ં ાને આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી દ્વારા
ૂ ોની આવક બમણી કરવાની પથદર્શક
“ગુજરાતના ખેડત
િ ા” પ્રકાષશત કરે લ છે . આ પુસ્સ્તકા આવકારક દાયક
ૂ ભાઇઓ-બહેનોને ઉપયોગી થશે અને તેના અમલ થકી ખેડત
ૂ ોની
છે તેમાં દશાાવેલ મારહતી સવખ ખેડત
આવકમાં ષનધાારીત સમય પહેલાં બમણી થાય તેવી અપેક્ષા રાખું છં. લેખકો તેમજ કૃષિ વૈજ્ઞાષનકોને
અર્ભનંદન પાઠવુ ં છં.

(વી.વી.વઘાસીયા)
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સંજય પ્રસાદ આઇ.એ.એસ.
અગ્ર સચિવ (કૃ ષિ), ગુજરાત

પ્રસ્તાવના

એન.સી.પટેલ, પીએચ.ડી
કુ લપતિ, આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી

દેશની કુ લ વસ્તીના અંદાજ ે ૬૦ ટકા જ ેટલા લોકો કૃ ષિ ક્ષેત્ર ઉપર સીધી અથવા આડકતરી રીતે નભે
છે, તેમજ ભારતની ૭૫ ટકા ગ્રામ્ય વસ્તીની આવક પશુપાલનના પૂરક વ્યવસાયમાંથી મેળવે છે. દિન-પ્રતિદિન
દેશની વસ્તીમાં વધારો થતો જાય છે તે જોતાં ખાદ્યાન્નની જરૂરિયાતમાં પણ વધારો થવાનો છે, જ ેને ધ્યાને લઇ કૃ ષિ
ઉત્પાદન વધારવું જરૂરી છે. ગુજરાત રાજય, ભારતમાં કૃ ષિ ક્ષેત્રે મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. કૃ ષિ અને તેને સંલગ્ન
ક્ષેત્રમાં કૃ ષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વિકસાવેલ નવી ટેકનોલોજીને ખેડતૂ ોના ખેતરો સુધી પહોંચતી કરવામાં આવે અને
તેનો અમલ ખેડતૂ ો કરે  તો જ આપણે કૃ ષિ ઉત્પાદન વધારવામાં, ખેતી ખર્ચ ઘટાડવા અને આવક બમણી કરવામાં
સફળતા મેળવી શકીએ તે નિર્વિવાદ છે. ગુજરાત રાજયમાં ખેડતૂ ોએ આ બાબત સિધ્ધ કરી બતાવેલ છે.
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ હે ઠળ કૃ ષિ ઉત્પાદન, મૂલ્યવૃધ્ધિ અને બજારલક્ષી પ્રક્રિયાઓ, પશુપાલન
અને ડેરી સંલગ્ન સંશોધનો માટે યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિભાગો અને કેન્દ્રો  કાર્યરત  છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા કૃ ષિ
હવામાન, જમીન અને કુ દરતી સંસાધનોની ઉપલબ્ધતાઓને ધ્યાને લઇ પાકોની ખેત  પધ્ધતિ, મૂલ્યવર્ધન અને
પશુપાલન તથા ડેરી માટે વિવિધ તાંત્રિકતાઓ વિકસાવી સંશોધન ભલામણો કરવામાં આવેલ છે. આ સંશોધન
ભલામણો ખેડતૂ ો તેઓના ખેતરમાં અપનાવી ગુણવત્તાયુકત ખેત પેદાશો પેદા કરે અને ઉત્પાદિત ખેત પેદાશોનું મૂલ્ય
વર્ધન કરી તેમાંથી વધુ નફો મેળવે તે આવશ્યક છે.
કૃ ષિ વિકાસના પથ ઉપર, ગુજરાત રાજયના તમામ ખેડતૂ ો પ્રગતિ સાધે તે ઉદ્ દેશ સાથે રાજયનો કૃ ષિ,
ખેડત 
ૂ કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ કાર્ય કરી રહે લ છે. કૃ ષિકારોના પુરૂષાર્થ, કૃ ષિ વિજ્ઞાનના સામર્થ્ય અને રાજય 
સરકારશ્રીના પ્રોત્સાહક આયોજન તેમજ અમલીકરણ દ્વારા ગુજરાત કૃ ષિ ક્ષેત્રે નવીન ઊંચાઇઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છ.ે
ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડતૂ ોની આવક બમણી કરવાના આહવાનને રાજય સરકારે સ્વીકારીને
તે માટે જરૂરી પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધેલ છે. આ પરિપેક્ષમાં વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિની વિગતો તેમજ તેના અનુકરણથી
પ્રગતિશીલ ખેડતૂ ોએ મેળવેલ સફળતાની વિગતો સહિત જુ દા જુ દા સ્તરે લેવાના થતા પગલાઓનો સમાવેશ કરી
“ગુજરાતના ખેડતૂ ોની આવક બમણી કરવાની પથદર્શિકા” નામની આ પુસ્તિકા તૈયાર કરે લ છે. આ પુસ્તિકા
પ્રકાશિત કરવા માટે આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો, અધિકારીઓ તરફથી સાંપડેલ વિગતો સબબ સર્વેને
બિરદાવીએ છીએ. અમોને આશા છે કે આ પુસ્તિકા કૃ ષિ, પશુપાલન, બાગાયત સાથે સંકળાયેલ સર્વેને ઉપયોગી
થશે જ ેનાથી ખેડતૂ ોની આવક નિર્ધારીત સમય પહે લાં બમણી કરી શકાશે તેવી આશા છે.
           (સંજય પ્રસાદ)

(એન.સી.પટેલ)
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Ãkqðo ¼qr{fk
ગુજરાતમાં ખેતી મુખ્યત્વે  નાના ખેતરોમાં વહેં ચાયેલી છે તેમજ વરસાદ ઉપર આધારિત  છે. કૃ ષિ
સંચાલનમાં ટૂકં ી જમીન મોટે ભાગે નફાકારક રહે તી નથી. ખેડતૂ ોએ કૃ ષિ ક્ષેત્રે  હવામાન, વરસાદ અને અન્ય
પરિબળોની અનિશ્વિતતાઓ સામે સતત પ્રયત્નો કરી ખેત ઉત્પાદન કરવું પડે છે. ખેડતૂ ોએ આવકને બમણી કરવા
માટે ખેતી ખર્ચ ઘટાડી વૈજ્ઞાનિક ખેતીની ટેકનોલોજી અપનાવી ઉત્પાદકતાની સાથે ગુણવત્તાયુકત ખેત  ઉત્પાદન
વધારવાની જરૂર છે. તેની સાથે સાથે બજાર વ્યવસ્થા અને સેવા ક્ષેત્રોના સમન્વય સાથે કૃ ષિ કામગીરી હાથ ધરવાની
રહે છે.
ખેડતૂ ો માટે આવકના સ્ત્રોત સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન અપૂરતા છે. જ ેથી ખેડતૂ ો કૃ ષિ સાથે પૂરક આવક ડેરી,
મરઘાંપાલન, મત્સ્યપાલન, અન્ય સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ, બિન-કૃ ષિ પ્રવૃત્તિઓ અને વેતન રોજગાર વગેરેમાંથી મેળવી શકે
છે. છેલ્લા ૩૦ વર્ષોમાં ખેડતૂ ો અને બિન ખેડતૂ ો વચ્ચે આવકની અસમાનતામાં વધારો થયો છે.
ઉપર દર્શાવેલ વિગતોના સંદર્ભે વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડતૂ ોની આવકને બમણી કરવા માટે ખેડતૂ ોને
સચોટ માર્ગદર્શન અને ભલામણાેનું અમલીકરણ કરવાની જરૂર છે. આ સંદર્ભે નીચે જણાવેલ મર્યાદાઓ લક્ષમાં
લેવાની રહે છે.
 મોટા ભાગના ખેતરો નાના છે તેમજ મોટાભાગના ખેતી કાર્યો ખેતમજૂ ર આધારિત છે.
 મોટા ભાગના ખેડત 
ૂ કુ ટબ
ું ો પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે ફક્ત ખેતી પર જ આધારિત છે.
 ગુજરાતમાં કુ લ ખેતીલાયક જમીનમાંથી આશરે ૬૦ ટકા જમીન વરસાદ આધારિત છે.  
 કૃ ષિ પેદાશો, ફળ-શાકભાજી, પરિરક્ષણ અને પ્રોસેસિંગ માટે મર્યાદિત પ્રમાણમાં આનુસંગિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ 
છે જ ેથી પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ - લણણી, કાપણી, સંગ્રહ,બજાર વગેરે દરમ્યાન થતાં નુકશાનનું પ્રમાણ ૩૫ ટકા સુધી
જોવા મળે છે.
 સમતોલ પશુ પોષણનો અભાવ અને પશુદીઠ સરે રાશ દૂધ ઉત્પાદકતા ઓછી છે.
ઉપરોક્ત  પરિસ્થિતિના સંદર્ભે  વર્ષ  ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડતૂ ોની આવકને બમણી કરવા માટે રાજયના
પાક, આબોહવા અને જમીનના પ્રકારને અનુલક્ષી ચોક્કસ બાબતોનો સમાવેશ કરવો પડશે તેમજ લક્ષ્ય આધારિત 
કામગીરી દર મહિને /ઋતુ/વર્ષ દરમ્યાન હાથ ધરવાની રહે શે જ ેથી ગુણાવત્તાયુક્ત વધુ કૃ ષિ ઉત્પાદન મેળવી શકાય.
આ અંગે જુ દા જુ દા વિષયો સંબંધિત  મુદ્દાઓ અને તેને અનુલક્ષીને ખેડતૂ ો ધ્વારા લેવાના થતાં જરૂરી
પગલાઓની વિગતોનો અલગ અલગ વિભાગોમાં સમાવેશ કરે લ છે. વધુમાં જ ે તે વિષયોને અનુલક્ષીને વૈજ્ઞાનિકોની
ભલામણ મુજબ અપનાવેલ કૃ ષિ ટેકનોલોજી અને તેના ફળ સ્વરૂપે સફળ થયેલ ખેડતૂ ોની વિગતોનો પણ આગળના
પ્રકારણોમાં સમાવેશ કરે લ છે જ ેથી વાંચકોને આવા સફળ ખેડતૂ ો જ ેમણે ઉત્પાદનની સાથે પોતાની આવક
સફળતાપૂર્વક વધારી શક્યા છે તેમની વિગતો સાંપડી શકે અને તેમની સફળગાથાઓથી પ્રેરણા મેળવી શકે.
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પ્રધાન મંત્રી ફસલ બીમા યોજના (PMFBY)


પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનાનો તા.૧/૪/૨૦૧૬ (ખરીફ-૨૦૧૬ ઋતુથી)  રાજયમાં અમલ કરવામાં
આવેલ છે. વાસ્તવિક પ્રીમિયમ દરમાં ખેડતૂ ના હિસ્સાના પ્રીમિયમ દર ઉપરાંતના પ્રીમિયમની રકમ
રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા ૫૦:૫૦ મુજબ પ્રીમિયમ સહાય તરીકે આપવાની  રહે છે.



યોજનાના મૂખ્ય હે તુઓમાં   કુ દરતી આપત્તિઓના કારણે થતા પાક નુકશાન સામે ખેડતૂ ોને વળતર
આપવું, ખેડતૂ ની આવકને સ્થિર કરવી, ખેડતૂ ને નવીન અને અધતન કૃ ષિ તાંત્રિકતાઓનો ઉપયોગ કરતા
કરવા તેમજ કૃ ષિમાં ધિરાણનો પ્રવાહ જાળવી રાખવો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.   



ખેડતૂ ો માટે ઓછા પ્રીમિયમ દરો એ યોજનાની મુખ્ય જોગવાઇ છે, એટલે કે ખેડતૂ ોએ ખરીફ ઋતુના
પાકો માટે બે ટકા, રવી/ઉનાળુ ઋતુના પાકો માટે દોઢ ટકા અને વાર્ષિક વાણિજ્યિક અને બાગાયતી પાકો
માટે ફકત પાંચ ટકા જ પ્રીમિયમ દર ભરવાનો રહે છે.

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
ગુજરાત  રાજ્યનો કુ લ ભૌગોલિક વિસ્તાર ૧૯૬ લાખ હે ક્ટરમાંથી લગભગ ૫૬ ટકા વિસ્તાર ખેડાણ
હે ઠળ છે. જ ેમાં પિયત વિસ્તાર ૩૫ ટકા જ ેટલો જ છે જ ે સરદાર સરોવર પ્રોજ ેકટ પૂર્ણ થવાથી લગભગ ૫૦ ટકા
સુધી પિયત વિસ્તાર વધી શકશે. આ સંજોગોમાં જમીનનો ખેતી માટે ઘનિષ્ઠ ઉપયોગ થશે અને તેથી તેની તંદુરસ્તી 
જાળવવાની તાતી જરૂરિયાત રહે વાની છે.
 વધુ પડતા રાસાયણિક ખાતરોનો જથ્થો વાપરવાથી થતાં જમીનના પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે ખેડતૂ ોને ખાસ
માહિતી આપવી જોઈએ અને   સોઇલ  હે લ્થ કાર્ડ પ્રોગ્રામનાે ઉપયોગ ગુજરાતમાં પ્રચલિત છે તેની જાણકારી
હે ઠળ કેટલા પ્રમાણમાં ખાતર નાખવાં તે અંગે ચીવટપૂર્વક અમલ કરવાની જરૂર છે.
 પોષક તત્વોની ઉણપ વાળી જમીન માટે સલ્ફર અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોયુક્ત ખાતરોના ઉપયોગથી  ઉત્પાદનમાં
વધારો થઇ શકે છે.
 વધુ ઉત્પાદન અને પુરતા પોષક તત્વોયુક્ત અનાજનું  ઉત્પાદન કરી કુ પોષણ  નિવારણ માટે સારા ગુણવત્તાયુક્ત 
સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોવાળા ખાતરોનો ઉપયોગ વધારવો જરૂરી છે.
 ગુજરાત અને ભારતમાં જ ૈવિક ખાતરના બહોળા પ્રચારથી ખેડતૂ ો જ ૈવિક ખાતરને વાપરે અને જમીનનું બંધારણ
સુધારે જ ેનાથી ખેત  ઉત્પાદનમાં વધારો થાય  અને વાર્ષિક ૨૫ થી ૫૦% રાસાયણિક એનપીકે ખાતરના
ઉપયોગમાં ઘટાડો થતાં ખેતી ખર્ચ ઘટે અને ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થામાં સુધારો થાય.
 વૈજ્ઞાનિક ઢબે  કમ્પોસ્ટ બનાવવાની પદ્ધતિઓ જ ેવીકે નાડેપ, ઇન્દોર વગેરેથી ગામડામાં સેન્દ્રિય કચરાનું સારી
ગુણવત્તાવાળા સેન્દ્રિય  ખાતરમાં રૂપાંતરિત  કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, જ ે કચરાના નિકાલમાં  
અને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં પણ મદદ કરે છે. ખેત  કચરો ઝડપથી કોહડાવવામાં ઉપયોગી બેક્ટેરિયા
વાપરવાથી સારી ગુણવત્તાવાળા સેન્દ્રિય ખાતર બનાવી શકાય છે.
 પાક અવશેષાેને જમીનમાં ભેળવવા માટેના સાધનો જ ેવાકે શ્રેડર, રોટાવેટર વગેરે નાના અને સીમાંત ખેડતૂ ોને
મળી રહે  તેવી વ્યવસ્થા વિકસાવવી જોઈએ.
 દૂધ ઉત્પાદન કરતા હોય તેવા ખેડતૂ ોને દૂધ ઉત્પાદનની સાથે  સાથે છાણમાંથી અળસિયાનું ખાતર / વર્મિવોશ  
અને અન્ય કુ દરતી કાર્બનિક ઉત્પાદનો જ ેવા કે   બીજામૃત, જીવામૃત, પંચગવ્ય, અમૃતપાણી વગેરે પોતાના
ખેતરમાં બનાવી  શકે તે માટે વધુ તાલીમ કાર્યક્રમાે યાેજવા જોઈએ.
 સેન્દ્રિય ખેતીમાં જ ૈવિક ખાતરાેનાે ખૂબ જ અવકાશ છે. સને ૨૦૧૭ થી ૨૦૨૨ સુધીમાં ૧૪% જ ેટલા વેચાણ
દરમાં વધારાે થવાનો અંદાજ છે, જ ેનાથી મોંઘા રાસાયણિક ખાતરો માટે જરૂરી કાચા માલની આયાત ઘટવાથી
રાજ્યના તથા દેશના કૃ ષિ વૃદ્ધિના દરને વેગ મળે તેમ છે.
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ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
 ખેતી ખર્ચના  ઘટાડા માટે શૂન્ય ખેડ અથવા ઓછી ખેડની પદ્ધતિ અપનાવવી જરૂરી છે.
 ખેતીમાં ઓછી ખર્ચાળ પદ્ધતિઓ જ ેવીકે ખેતરના સેન્દ્રિય  કચરાનો ફે ર ઉપયોગ કરવો, લીલો  પડવાશ
કરવો અને ઓછા ખર્ચવાળા બાયો ઈનપુટ જ ેવા કે   જ ૈવિક ખાતર, અળસિયાનું   ખાતર તેમજ સેન્દ્રિય 
કચરાને કોહડાવવામાં મદદરૂપ બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ કરવો જ ેનાથી ૨૫ થી ૫૦ % સુધી ખેતી ખર્ચ ઘટે
અને ૧૦ થી ૨૦ % જ ેટલો  ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે.
 ખેતરમાં સૂક્ષ્મતત્વો યુક્ત રાસાયણિક ખાતરોની વારંવાર બીજ માવજત અથવા છોડ પર છટં કાવ કરવાથી
જમીનની  તંદુરસ્તી જળવાય છે અને ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.
 સલ્ફરની ખામીવાળી જમીનમાં હે કટર દીઠ ૨૦ થી ૪૦ કિલોગ્રામ સલ્ફર વાપરતાં તેલીબિયાં અને
કઠોળના  પાકની ઉપજ ૧૫ થી ૨૦ % વધુ થાય છે.
 ટપક પદ્ધતિ હે ઠળ ફર્ટિગેશન ટાંકી દ્વારા પાણીમાં અાેગળી શકે તેવા અથવા પ્રવાહી ખાતર આપવાથી  
ઉત્પાદન વધે છે અને રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ ખૂબ જ ઘટે છે.
 જમીનની સ્વાસ્થ્ય ચકાસણી આધારિત જરૂરી માત્રામાં રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી જમીનની
તંદુરસ્તી જળવાય છે, મોંઘા રાસાયણિક ખાતર તથા તે ઉપરની સરકારી સબસિડીમાં બચત થાય છે.
જમીનના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર
અાણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઅે પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર વિકસાવેલ છે. અત્યંત  ઉપયાેગી અેવા અા જ ૈવિક
ખાતરનું લાેન્ચિંગ તત્કાલિન મુખ્યમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્ર માેદીઅે કરે લ.
 ખેત ઉપયોગી સ્થાનિક બેક્ટેરિયાથી બનેલ પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર, જમીનનું સ્વાસ્થ્ય તથા ફળદ્રુપતા જાળવવાની
સાથે સાથે મોંઘા રાસાયણિક ખાતરો પાછળ થતો ખર્ચ ઘટાડે છે.
 પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર (નાઈટ્રોજન બેક્ટેરિયા)ની ૧ લિટરની બોટલ ૪૦ કિલાેગ્રામ નાઇટ્રાેજન (અંદાજ ે ૨ થેલી
યુરિયા) જ ેટલાે લાભ અાપે છે અને પાકની ગુણવત્તા સુધારે છે
 જ ૈવિક ખાતર જમીનમાં ખાતરના કારખાનાની જ ેમ કામ કરે છે,  અને મોંઘા રાસાયણિક ખાતરની બચત કરી
જમીનની જાળવણી કરે છે.

જૈવિક ખાતરની જાણકારી મેળવતા તેમજ તેની ભલામણ કરતાં અાદરણીય તત્કાલિન મુખ્ય મંત્રીશ્રી નરે ન્દ્ર મોદી
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બાયો એન. પી. કે. કન્સોર્ટીયમ પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતરની વિગતાે મેળવતા ગુજરાતના
માન. રાજ્યપાલશ્રી અને માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી તેમજ મહાનુભાવાે
મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મકાઈ અને ઘઉંના પાકમાં આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીના બાયો એનપી પ્રવાહી
જ ૈવિક ખાતરના લેવામાં આવેલા નિદર્શનો (સંખ્યા -૨૨૪૧)માં પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતરના ઉપયોગથી ૨૫ % રાસાયણિક
ખાતર (એન.પી.) ની બચત થવાની સાથે ૮-૧૦ % ઉત્પાદનમાં વધારો છેલ્લા ૧૩ વર્ષ (૨૦૦૩-૨૦૧૬)માં  જોવા મળેલ
છે જ ેની વિગતાે નીચેના અાલેખમાં દર્શાવેલ છે.
મધ્ય ગુજરાતના અાદિવાસી વિસ્તારના ખેડતૂ ાેનાં ખેતરે
ચાેમાસુ મકાઇમાં જ ૈવિક ખાતર બાયાે અેનપીના નિદર્શનાે
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ઉત્તર ગુજરાતના અાદિવાસી વિસ્તારના ખેડતૂ ાેનાં ખેતરે
શિયાળુ ઘઉંમાં જ ૈવિક ખાતર બાયાે અેનપીના નિદર્શનાે

 ૧૦૦% (એન:પી ૧૫૦:૫૦ કિગ્રા/હે ) રાસાયણિક ખાતર આપેલ  માવજતમાં ૨૨૩૦ કિગ્રા/હે ઉત્પાદન નોંધાયું હતું,
જ્યારે ૭૫%  રાસાયણિક ખાતર (એન:પી ) + બાયો એનપી પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતરની માવજતથી  ૨૫૬૦ કિગ્રા/હે
ઉત્પાદન નોંધાયું હતું, જ ે ઉપરથી ફલિત થાય છે કે  જ ૈવિક ખાતરના ઉપયોગથી ૨૫% રાસાયણિક ખાતર (એનપી) ની
બચત થવાની સાથે સાથે ૧૫% સુધી ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ મેળવી શકાય છે  
 ખરીફ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૦.૫ એકર વિસ્તારમાં મકાઈની જાત જીએવાયએમએચ-૧માં બાયો એનપી પ્રવાહી જ ૈવિક
ખાતરના નિદર્શન લેવામાં આવ્યાં હતાં.
સફળ ગાથા ઃ
ખેડત
ૂ નું નામ ઃ શ્રી રાયસિંગભાઈ હલુભાઈ તાવીયા
ગામ : નવી વસાહત  તા.શહે રા  જિ. પંચમહાલ

થયેલ છે.

સદર ખેડતૂ ને બાયો એનપી પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતરની બીજ માવજતથી પ્રતિ હે ક્ટરે ` ૬૧૪૦ નો આર્થિક ફાયદો

ક્ષેત્રિય નિદર્શન ઃ ખરીફ ૨૦૧૫
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સોઇલ હે લ્થ કાર્ડ યોજના


રાજ્યના ખેડતૂ ોની જમીનના સ્વાસ્થ્ય સૂચિપત્ર (સોઇલ હે લ્થ કાર્ડ) તૈયાર કરવાનું અભિયાન હાથ ધરી
ગુજરાતે સમગ્ર  દેશને નવો રાહ ચિંધ્યો  છે. જમીન તંદુરસ્તીની અગત્યતાને પારખી રાજ્ય સરકાર
દ્રારા સમગ્ર દેશમાં સૌ પ્રથમ સોઇલ હે લ્થ કાર્ડ યોજના વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪માં શરૂ કરવામાં આવેલ છે જ ે
અંતર્ગત ગામમાંથી ખેડત 
ૂ ખાતેદારોના જમીનના નમૂના લઇ પૃથક્કરણ કરી ખેડતૂ ોને વિના મૂલ્યે સોઇલ
હે લ્થ કાર્ડ વિતરણ કરવામાં આવે છે.



વર્ષ  ૨૦૧૪-૧૫ થી ભારત  સરકારશ્રીઅે નવી સોઇલ હે લ્થ  કાર્ડ યોજના અમલમાં મૂકેલ છે, જ ેમાં
રાજ્યના તમામ ગામોના પિયત/બિનપિયત વિસ્તાર આધારિત ૨.૫ હે /૧૦ હે ગ્રીડમાંથી નમૂના એકત્રિત 
કરી, પૃથક્કરણ કરી ગ્રીડમાં સમાવિષ્ટ તમામ ખેડતૂ ોને દર બે વર્ષે સોઇલ હે લ્થ કાર્ડ આપવાનું   નક્કી 
કરે લ છે.
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h. çkes, ÄY yLku hkuÃkkLke ÃkMktËøke
ખેત  ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં વિવિધ ઇનપુટ્સ પૈકી બીજ, રોપા તેમ જ ધરૂની પસંદગી ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે
છે. ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળા બીજ કે રોપાની પસંદગી ન કરવાથી અન્ય કૃ ષિ વૈજ્ઞાનિક તાંત્રિકતાઓનો મહત્તમ ઉપયોગ
કરવામાં આવે તો પણ પાકનું ગુણવત્તા સભર સારૂં ઉત્પાદન મેળવી શકાતું નથી. તેથી જ ે તે પાકની ભલામણ કરે લ જાતોના
ખાત્રીપૂર્વકના બીજ, રોપા તેમજ ધરૂની પસંદગી થાય તે માટે  નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવા જરૂરી છે.


મુખ્ય પાકોમાં સુધારે લ તેમ જ સંકર જાતોની ભલામણ કરે લ જાતોને મહત્તમ અગ્રતા આપવી જ ેથી ઉત્પાદનમાં
નોંધપાત્ર વધારો પ્રાપ્ત કરી શકાય. પ્રમાણિત બીજની ભલામણ અને પ્રમાણિત કરે લ બીજ તેમ જ પ્રમાણિત ધરૂંનો
ઉપયોગ કરવા માટે તેની નર્સરીની સંખ્યામાં વધારો કરવો.



બીજ ઉત્પાદક કંપની તથા સહકારી સંસ્થાઓને સાથે રાખી પરસ્પરના  કરાર દ્વારા વધુ ઉત્પાદન આપતી સુધારે લ,
તેમ જ સંકર જાતોના ઉત્પાદનને વેગ આપવો, કે જ ેથી પૂરતા જથ્થામાં બિયારણ ઉપલબ્ધ થઇ શકે.



નિકાસની શક્યતાઓ હોય તેવા પાકોના બીજ ઉત્પાદન માટે સહભાગીદારી અને બજાર વ્યવસ્થાને ધ્યાને લઇ
આયોજન કરવું.



બીજ ઉત્પાદન એકમો અને ખેતીમાં વપરાતા બીજા ઇનપુટ જ ેવા કે ખાતર, જતં ુનાશક અને રોગનાશક દવાઓને સાથે
જોડી એકી સાથે ખેડતૂ ોને સેવાઓ પૂરી પાડવી.



બીજ બેન્કના ઉપયોગ દ્વારા બીજની ખેંચને પહોંચી વળવા માટે બીજને પ્રોસેસિંગ માટે  તેમજ સંગ્રહ કરવાની વ્યવસ્થા 
ઊભી કરવી.  



ટિશ્યૂકલ્ચર દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવતા પાકો જ ેવા કે ખારે ક, શેરડી, દાડમ, પપૈયા, ચંદનનું ઉત્પાદન કરવા માટે
ટિશ્યૂકલ્ચર એકમની ક્ષમતામાં વધારો કરી રસ ધરાવતાં ખેડતૂ ોને ક્વોરે ન્ટાઇનની ખાત્રી સાથે ગુણવત્તા સભર રોપાઓ
પૂરા પાડવાં.

ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા:
 જાહે ર તથા ખાનગી કંપની દ્વારા ભલામણ કરે લ સુધારે લ તેમજ સંકર જાતોના બીજનું જુ દા જુ દા વિસ્તારને અનુકૂળ
હોય તે મુજબ વાવેતર કરવાથી બિયારણના બદલાવના દરમાં સારો વેગ મળશે અને ખેડતૂ ોને જ ે તે પાકનું વધારે
ઉત્પાદન મળશે તેમજ આવક વધશે.
 ઓછો જથ્થો અને વધારે  કિંમતી બીજ જ ેવા કે, શાકભાજીના બીજ ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે આ પ્રકારના બીજને
‘સીડ વિલેજ’ પ્રોગ્રામમાં આવરી લેવાથી ખેડતૂ ોની આવકમાં વધારો કરી શકાય તેમ છે.
 સહભાગી બીજ ઉત્પાદનમાં ખેડતૂ ોનો સમાવેશ કરીને બીજ પ્રક્રિયા અને પેકેજિગ
ં વ્યવસ્થામાં સીધી ભાગીદારીથી
તેઓની આવક વધારો કરી શકાશે.
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 જ ે તે વિસ્તારની બીજની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઇને બીજ બેન્કની સ્થાપના કરવી. આ પ્રકારના બીજનો ઉપયોગ
જ્યારે આકસ્મિક કુ દરતી પરિબળો દ્વારા વાવેતર કરે લા બીજનો નાશ થાય ત્યારે કરવો.
 જનીનિક સ્ત્રોતોની જાળવણી માટે પાકોની સ્થાનિક જાતોના સંરક્ષણ સબંધી ખેડતૂ ોના હકકના કાયદા દ્વારા ખેડતૂ ોને
પ્રોત્સાહન તેમ જ આવક પણ મળી રહે શે.
 રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડતૂ ોને ટિશ્યૂકલ્ચરથી ઉત્પાદન કરવામાં આવેલા રોપાના વપરાશ પર પ્રોત્સાહનથી
ઉત્પાદન તેમજ નફામાં વૃદ્ધિ થશે.
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3. rÃkÞík ÔÞðMÚkkÃkLk
કૃ ષિ ઉત્પાદનમાં પિયત  વ્યવસ્થાનો લગભગ ૩૦ % જ ેટલો ફાળો છે. પિયતના બેફામપણે અવૈજ્ઞાનિક
ઉપયોગથી પાણીના વ્યય ઉપરાંત જમીનની તંદુરસ્તી ઉપર તેમજ પોષક તત્વોની લભ્યતા ઉપર અવળી અસર થાય 
છે જ ેના કારણે પાક ઉત્પાદન ઘટે છે.
યોગ્ય સમયે, યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય પધ્ધતિએ પિયત આપવાથી જમીન બગડતી અટકે છે તેમજ
પાણીનો બગાડ અટકવાથી પાણીનો બચાવ થાય છે, જમીન જળવાય છે, રોગ-જીવાત તેમજ નીંદામણનો પ્રશ્ન પણ
હળવો થાય છે. જ ેના કારણે પાણીના પ્રત્યેક ટીપે ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે અને વધુ ઉત્પાદન મળે છે.
 ખેડત 
ૂ સમુદાય  દ્વારા સૂક્ષ્મ પિયતના અમલ માટે પ્રયત્નો થવા જોઇએ.
 ભેજ સંગ્રહ માટે કુ દરતી અને કૃ ત્રિમ આચ્છાદન (મલ્ચિંગ)ના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.
 પાકની જરૂરિયાત  મુજબ ચોક્કસ સમયે અને યોગ્ય જગ્યાએ સિંચાઇનું પાણી આપી પાણીના ઉપયાેગની  
કાર્યક્ષ્ામતા વધારવા માટેની કૃ ષિ તજજ્ઞતાઓ અપનાવવી અને અા માટે   ખેડતૂ ોને ઉપયોગી થાય તેવા વધુ
તાલીમ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું.
 પિયતની યોગ્ય પધ્ધતિ ધ્વારા “Real Time management” ચોક્કસ સમયે પિયત વ્યવસ્થાપન કરવા મોબાઈલ
તજજ્ઞતાનો ઉપયોગ કરવો, કે જ ેથી પિયતની કાર્યક્ષમતા વધી શકે.
 પિયત પાણીના વપરાશ માટે યોગ્ય ક્ષેત્રિય આયોજન કરવું કે જ ેથી પિયત વિસ્તાર હે ઠળ બધાજ ખેતરમાં
પિયત પાણી મળી શકે.
 શાકભાજી અને અન્ય ક્ષેત્રિય પાકોમાં ભલામણ કરે લ યોગ્ય સૂક્ષ્મ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો.
 વધુ પિયતની જરૂરીયાતવાળા પાક જ ેવા કે શેરડી, કેળ વગેરેનું ટપક પિયત પધ્ધતિ હે ઠળ જ વાવેતર કરવું.
 ડાંગર પાકને જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં શ્રી (SRI)  પધ્ધતિ  દ્વારા વાવેતર કરવા માટે ખેડતૂ ોને પ્રોત્સાહિત કરવા.
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
 ખેડતૂ ોએ રે લાવીને  (નીક/પાળાથી) પાણી આપવાની પધ્ધતિને બદલે સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો.
 સેન્દ્રિય કચરાનો ઉપયોગ ખેતી પાકમાં આચ્છાદન (મલ્ચિંગ) તરીકે કરવો.
 સ્થળ અને પાકને અનુરૂપ પિયત તજજ્ઞતાઓ અને ભલામણ કરે લ પિયત પધ્ધતિઓ અપનાવવી.
 ક્ષેત્ર વ્યવસ્થાપન ભલામણ મુજબ અપનાવવું  જ ે એકસરખા અને ખાતરીપૂર્વક પિયત માટે જરૂરી છે.
 શેરડી, કેળ તેમજ શાકભાજી અને અન્ય પાકોમાં ભલામણ કરે લ સૂક્ષ્મ પિયત અપનાવી પિયત પાણીનો બચાવ
કરવો.
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 ખેડતૂ ો દ્વારા ડાંગરની શ્રી પધ્ધતિનો અમલ કરી ૪૦ % પાણીની બચત કરી ૨૫% વધુ ઉત્પાદન અને રોગજીવાતની સમસ્યાને હલ કરવી.
સફળ ગાથા :
ટપક પધ્ધતિ તથા મલ્ચિંગ દ્વારા ખેતી
					

નામ : શ્રી વાડીલાલ પરબતભાઈ પોકાર
ગામ : કનકપર
તાલુકો : અબડાસા
જીલ્લો  : કચ્છ 
ઉંમર : ૪૨ વર્ષ 
અભ્યાસ : બી.ઈ. (સિવિલ)
જમીન : ૧૬  હે ક્ટર
સંપર્ક  : માે. ૯૮૨૫૫૬૮૪૭૫

શ્રી વાડીલાલભાઈના વિસ્તારમાં વર્ષ ૨૦૦૨ સુધી ઘોરીયા પધ્ધતિથી કપાસ, બાજરી અને ઘઉંના પાકની
ટ્યુબવેલ આધારિત ખેતી થતી હતી.
ડ્રિપ સીસ્ટમ ન હોવાથી અડધી જમીનમાં પિયત થતું અને પાણીનો બગાડ થતો.
તેમણે નવીન પધ્ધતિ અપનાવવા માટે કૃ ષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો, ખેતીવાડી ખાતા તેમજ આત્માના
અધિકારીઓ પાસેથી ટપક પધ્ધતિ અને મલ્ચિંગ પધ્ધતિની જાણકારી મેળવી.
તેઓ સાૈથી પહે લા ખેડત 
ૂ હતા કે જ ેમણે તેમના વિસ્તારમાં ટપક પધ્ધતિ વિકસાવી હતી.
આ નવી ટેકનોલોજીથી કપાસ, પપૈયા, તરબૂચ, એરંડા, બાજરી, દાડમ, એપલબોર, સૂરજમુખી જ ેવા
રોકડીયા પાકોની ખેતી કરતા થયા.
ડ્રિપ સીસ્ટમ સાથે મલ્ચિંગનો ઉપયોગ કરવાથી પાક ઉત્પાદનમાં મોટો વધારો થયો.
આ ટેકનોલોજીથી મલ્ચિંગમાં તરબૂચનો પાક લીધા બાદ આજ મલ્ચિંગમાં અન્ય પાકો કપાસ, એરંડા, પાકની
ખેતી કરવાથી પાણી, જમીનની તૈયારી ખર્ચ, નીંદામણ, વીજળી, રાસાયણિક ખાતર, મજૂ રી ખર્ચ વગેરેનો
બચાવ થયો.
સ.દાં. કૃ ષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રગતિશીલ ખેડત
ૂ નો ૨૦૦૯માં રાજ્યપાલના હસ્તે એવોર્ડ મળેલ છે.
આત્મા દ્વારા આ સિદ્ધિને બિરદાવવાના ભાગરૂપે તેમજ રાજ્યકક્ષાનો વર્ષ ૨૦૧૩ -૧૪ નો “બેસ્ટ આત્મા
ફાર્મર્સ એવોર્ડ” આપી સન્માનવામાં આવ્યાં.  
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આંતરપાક પદ્ધતિથી થતી આવકની વિગતો
વર્ષ

પાક

કુ લ વેચાણ (`)

કુ લ ખર્ચ (`)

કુ લ નફો (`)

૨૦૧૦-૧૧

તરબૂચ ઉનાળુ
+ કપાસ
પપૈયા +
તરબૂચ
પપૈયા +
તરબૂચ ઉનાળુ

૯,૭૨,૦૦૦ +
૮,૧૯,૦૦૦
૨૧,૦૦,૦૦૦ +
૮,૪૦,૦૦૦
૨૦,૬૨,૫૦૦ +
૬,૦૦,૦૦૦

૪,૯૫,૦૦૦ +
૩,૦૦,૦૦૦
૮,૭૬,૦૦૦ +
૩,૧૦,૦૦૦
૭,૫૦,૦૦૦ +
૩,૧૨,૫૦૦

૪,૭૭,૦૦૦ +
૫,૧૯,૦૦૦
૧૨,૨૪,૦૦૦ +
૫,૩૦,૦૦૦
૧૩,૧૨,૫૦૦ +
૨,૮૭,૫૦૦

૨૦૧૧-૧૨
૨૦૧૨-૧૩

પ્રધાનમંત્રી કૃ ષિ સિંચાઇ યોજના (PMKSY)

 ‘પાણીનું દરે ક ટીંપુ કિંમતી છે’ એ વિચારધારાને અનુલક્ષીને કેન્દ્ર સરકારે ‘હર ખેત કો પાની’ ના સૂત્ર સાથે
‘પ્રધાન મંત્રી  કૃ ષિ સિંચાઇ યોજના વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ થી સમગ્ર દેશમાં શરૂ કરે લ છે જ ેનો રાજ્યમાં તે જ
વર્ષથી અમલ કરે લ છે.
 આ યોજના અંતર્ગત  શક્ય છે ત્યાં નદીઓના પ્રવાહોને એક બીજા સાથે જોડવા સહિત પુર અને દુકાળની
સ્થિતિ ઊભી થતી અટકાવવા માટે ઉપલબ્ધ જળસંપત્તિનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય તેની ખાતરી કરવા માટેના
તમામ વિકલ્પો ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાનમાં લઈને ‘જલ સંચય’ અને ‘જલ સિંચન’ દ્વારા વરસાદી પાણી ઉપયોગ
કરીને જળ સંરક્ષણ અને ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ સંવર્ધન તથા વોટરશેડ વિકાસ જ ેવા વિવિધ કામો આવરી
લેવાયેલ છે.
 યોજનામાં ચાર ઘટકોનો સમાવેશ ઃ (૧) એ.આઇ.બી.પી. (Accelerated Irrigation Benefit Programme)
(૨) હર ખેત કો પાની  (૩) વોટરશેડ ડેવલપમેન્ટ (૪) પર ડ્રોપ મોર ક્રોપનો સમાવેશ.
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4. LkªËý ÔÞðMÚkkÃkLk
ખેતીમાં જુ દા જુ દા પરિબળોથી જ ે નુકશાન થાય છે તેમાં સૌથી વધુ ૩૩ ટકા જ ેટલું ભારે નુકશાન
નીંદણથી થાય છે. કૃ ષિમાં નીંદણનો પ્રશ્ન ઘણો જ જટીલ છે તેથી વૈજ્ઞાનિક ભલામણો મુજબ નીંદણોનું નિયંત્રણ કરવું
જરૂરી છે. જ ેથી ખેતી ખર્ચ ઘટાડી અસરકારક રીતે નીંદણ નિયંત્રણ કરી વધુ પાક ઉત્પાદન લઈ શકાય તે માટે નીચે
દર્શાવેલ મુદ્દાઓને ધ્યાને લેવા જરૂરી છે.  
 નીંદણનાશક રસાયણોની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે તેનાં છટં કાવ માટેના પંપની ઉત્પાદક કંપનીઓઅે તથા તેના
વિક્રેતાઓએ જતં ુનાશક છટં કાવ માટે વપરાતી હોલોકોન નોઝલની સાથે નીંદણનાશક છટં કાવ માટે વપરાતી
ફ્લેટ ફે ન (પટ્ટી) નોઝલ પણ પંપના વેચાણની સાથે પૂરી પાડવાનું ફરજિયાત બનાવવું જોઇએ.
 નીંદણના કારણે થતા ભારે નુકશાનને રોકવા માટે ખેડતૂ ોને નીંદણ વ્યવસ્થાપન અંગેની વિવિધ તાલીમ વધારે
મળી રહે  તથા જાગૃતિ અભિયાન ઉપર વધુ ભાર આપવો જોઇએ.
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
 ખેડત 
ૂ પાક-નીંદણ હરિફાઇ ગાળાનાં અતિ  મહત્ત્વના સમયમાં (વાવણી પછીનાં ૨૦ થી ૪૫ દિવસ સુધી)
પોતાનાં ખેતરને નીંદણ મુક્ત રાખીને પાક ઉત્પાદનમાં ૨૦ % સુધીનો વધારો લઇ શકે છે.
 ખેડત મિત્રો
એ રાસાયણિક, યાંત્રિક અને ભૌતિક પધ્ધતિઓનાં સમન્વયવાળી સંકલિત  નીંદણ વ્યવસ્થાપન
ૂ
પધ્ધતિ અપનાવવી.
 ખેતરમાં નીંદણનાં બીજથી મુક્ત સારૂં કહાેવાયેલ  
ું છાણિયું ખાતર વાપરવું.
 પરોપજીવી નીંદણોનાં વ્યવસ્થાપન માટે પાકની ફે રબદલી અપનાવવી.
 વાવણી પહે લા ખેતરમાં પિયત આપી ઉગી નીકળતા નીંદણનો નાશ કરવો.
 નીંદણનાશક રસાયણોની કાર્યક્ષમતા ૧૫ થી ૨૦ % જ ેટલી વધારવા માટે ફ્લેટ ફે ન (પટ્ટી) નોઝલનો ઉપયોગ
કરવો.
 નીંદણના છોડ ખેતરમાં તેમજ શેઢા-પાળા ઉપર પરિપક્વ ન થાય તે પહે લા દૂર કરવાં.
 ચીઢો  અને ધરો  જ ેવા હઠીલા નીંદણો દૂર કરવા માટે ભલામણ કરે લ પધ્ધતિ અપનાવીને તેનાથી ઉત્પાદનમાં
થતુ નુકશાન અટકાવવું.
 જ ે ખેતરમાં નીંદણનો પ્રશ્ન વધારે રહે તો હોય ત્યાં જ ે તે પાક માટે ભલામણ કરે લ નીંદણનાશકોનો પાક વાવતા
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પહે લા, પાક વાવ્યા  બાદ અને ઉગાવા પહે લા તેમજ પાકની જ ે તે અવસ્થાએ છટં કાવ કરવો. જ ેથી મજૂ ર
પાછળનો ખર્ચ ઘટાડી અને ઉત્પાદનમાં વધારો કરીને આવકમાં વધારો કરી શકાશે.  
સફળ ગાથા :
રજકામાં નીંદણ વ્યવસ્થાપન
૧ ખેડત
ૂ નું નામ

શ્રી નટુ ભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ

૨ સરનામુ

મુ. પો. : લક્ષ્મીપુરા
તા: ખેડબ્રહ્મા 
જી: સાબરકાંઠા
મો: ૯૦૧૬૬૫૫૩૪૩

૩ ખેડત 
ૂ દ્વારા અપનાવવામાં રજકામાં આંતરવેલ તથા અન્ય નીંદણોના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે
આવેલ નીંદણ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૫ કિ.ગ્રા./હે ક્ટર વાવણીનાં દસ દિવસ બાદ છટં કાવ કરે લ
વ્યવસ્થાપનની પધ્ધતિ
હતો.
૪ અપનાવેલ પધ્ધતિનું
પરિણામ

લીલા ઘાસનાં ઉત્પાદનમાં થયેલ વધારો

૨૦૦ ક્વિન્ટલ/હેે કટર

ચોખ્ખી આવકમાં વધારો

` ૧૭,૦૦૦

નીંદણનાશકની માવજત આપેલ વિસ્તાર

નીંદણનાશકની માવજત વગરનો વિસ્તાર
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Ãk. Akuz ykhkuøÞ ÔÞðMÚkkÃkLk
પાક સંરક્ષણ વ્યવસ્થાપન માટે રોગ-જીવાત અને કૃ મિ એ ખૂબ જ અગત્યના અને પાક ઉત્પાદનને અસર
કરતા પરિબળો છે. આ પરિબળોથી જુ દા જુ દા પાકોમાં ૨૦ થી ૧૦૦ ટકા જ ેટલું નુકશાન થાય છે. જ ેને અટકાવવા
અને ખેડતૂ ોની આવક વધારવા માટે સંકલિત રોગ-જીવાત વ્યવસ્થાપનનો અભિગમ અપનાવવો જ ેથી પર્યાવરણને
પ્રદૂષિત થતું અટકાવી શકાય છે. આથી ઓછા ખર્ચે ખેડતૂ ોની આવક વધારવા માટે   નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવા
જરૂરી છે.
 રોગ-જીવાતના કારણે થતા ભારે નુકશાનને રોકવા માટે ખેડતૂ ોને સંકલિત રોગ-જીવાત વ્યવસ્થાપન અંગેની
વિવિધ તાલીમ મળી રહે  તે માટે જાગૃતિ અભિયાન ઉપર વધુ ભાર આપવો જોઇએ.
 મધમાખી પાલન કરવાથી મધની આવક ઉપરાંત ખેતી પાકોમાં પરાગનયન વધતાં ખેત ઉત્પાદન વધે છે માટે
મધમાખી ઉછેર અંગેની તાલીમની ઘનિષ્ઠતા વધારવી.
 મશરૂમમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રોટીન તેમજ અન્ય પોષકતત્વો હોય છે. ખેડતૂ ો તેને સહે લાઇથી ઉગાડી શકે અને
આજીવિકાનો સ્ત્રોત બનાવી શકે તે માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેના વિષે ઘનિષ્ટ તાલીમ આપવી. ખેડતૂ ોને
સહે લાઇથી મશરૂમનું બિયારણ (સ્પાન) પ્રાપ્ત થાય તેવી વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવી.
 જતં ુનાશકોના ધંધા સાથે સંકળાયેલ ઇનપુટ ડીલર્સ માટે પાક સંરક્ષણ વિષય ઉપર ઘનિષ્ટ તાલીમ આપવી.
 જ ૈવિક જતં ુનાશકોનો ખેડતૂ ોમાં વ્યાપ વધે અને જાગૃતતા આવે તે માટે વધુ ત
ં ાલીમ કાર્યક્રમો આયોજીત કરવા.
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલાં :
 રોગ-જીવાતના નિયંત્રણ માટે ભલામણ મુજબ બીજ માવજત તેમજ ધરૂની માવજત આપવાથી ઓછા ખર્ચે 
ઝડપથી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં જ સારૂં નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે.
 ખેડતૂ ોએ જ ે તે પાકના રોગ-જીવાતના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરે લા જતં ુનાશકોનો યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય
માત્રામાં ઉપયોગ કરવો અને બે કે તેથી વધુ જતં ુનાશકોનુ મિશ્ર
ં
ણ કરવું નહીં તેમ જ વારંવાર એકની એક
જતં ુનાશક દવા વાપરવી નહીં.  
 જીવાતની ક્ષમ્યમાત્રાને અનુસરીને જ જ ે તે જીવાત સામે ભલામણ કરે લ જતં ુનાશકોનો છટં કાવ કરવો.
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 મોટા ભાગે જીવાત-રોગ નિયંત્રણ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે રાસાયણિક જતં ુનાશકોના બદલે જ ૈવિક નિયંત્રકો,
વાનસ્પતિક દવાઓ, પરજીવી અને પરભક્ષી કિટકોનો ઉપયોગ કરવાથી પર્યાવરણને પ્રદૂષિત થતું અટકાવી
શકાય છે.
 ખેડતૂ ો જુ દા જુ દા કીટકો માટે ફે રોમેન ટ્પરે નો ઉપયોગ ચોક્કસ વિસ્તારમાં મોટા પાયે અપનાવે તો પાક
સંરક્ષણનો ખર્ચ ઘટશે અને ખેડતૂ ોની આવકમાં વધારો થશે.     
 ખેડતૂ ો મોટા ભાગે જતં ુનાશકો પર આધાર રાખતા હોય છે જ ેના બદલે સંકલિત રોગ-જીવાત વ્યવસ્થાપન
અપનાવવાથી ઓછા ખર્ચે ઝડપથી નિયંત્રણ થાય છે અને પર્યાવરણને પ્રદુષિત થતું અટકાવી શકાય છે.
અનુભવ ટ્રાઇકોડર્મા : એક સફળ ગાથા
 ખેડત
ૂ નું નામ: શ્રી ભુપતસિંહ માનસિંહ સોઢા
 સરનામું: મુ.પો. અરે રા તા. નડીઆદ જિ. ખેડા
 પાક : ટામેટી
 અનુભવ ટ્રાઇકોડર્મા કે જ ે સી.આઈ.બી. અને આર.સી., નવી દિલ્હી  રજિસ્ટર્ડ  ટાલ્ક  આધારિત  ટ્રાઇકોડર્મા
વીરીડી (૨x૧૦૮ સીએફ્યુ/ગ્રામ)નું ઉત્પાદન છે. જ ે આરકેવીવાય પ્રોજક્ટ અંતર્ગત “સેન્ટર ફોર ટ્રાન્સફર ઓફ
માસ પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી ઓફ બાયોએજન્ટ્સ: ટ્રાઇકોડર્મા સ્પી.”, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃ ષિ
મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
 પ્રગતિશીલ ખેડતૂ , શ્રી  સોઢાએ ૦.૫ હે ક્ટર વિસ્તાર જમીનમાં ટામેટીનો પાક
લીધેલ હતો. સદર ટામેટીના પાકમાં સૂકારો, મૂળખાઇ જ ેવા જમીનજન્ય રોગોથી
પ્રભાવિત હતો. સદર રોગના નિયંત્રણ માટે આથી શ્રી સોઢાએ વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર 
વિભાગ, બં. અ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદનો સંપર્ક કરે લ અને સદર
વિભાગના વૈજ્ઞાનિકોની ભલામણ મુજબ, ૫ કિ.ગ્રા. અનુભવ ટ્રાઇકોડર્મા ૨૦૦
કિ.ગ્રા. દિવેલીના ખોળ સાથે મિશ્ર કરી તેને ૧૫ દિવસ માટે સંવર્ધિત કરે લ અને
છોડના થડથી નીચેના ભાગમાં જમીનમાં (ચાસમાં) માવજત આપ્યા બાદ હળવું
પિયત આપેલ.


સદર માવજત કરવાથી ટામેટીના પાકમાં જમીનજન્ય રોગો સામે ઉત્તમ પરિણામ મેળવેલ જ ેના થકી ફળની
ઉચ્ચ ગુણવત્તા તેમજ ઉચ્ચતમ ફળની ઉપજ (૨૨૫ ક્વિન્ટલ) મળેલ અને આવકમાં ૪૦ ટકાનો નફો મેળવેલ

26

હતો. સદર ઉપલબ્ધિ  માટે, શ્રી સોઢાને લીમખેડા, જિલ્લો દાહોદ ખાતે આયોજિત કૃ ષિ મહોત્સવ ૨૦૧૩
દરમ્યાન ગુજરાત  રાજ્યના આદરણીય તત્કાલિન મુખ્યમંત્રીશ્રી  નરે ન્દ્ર  મોદીના હસ્તે  રોકડ ઇનામ અને
પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ.

મધમાખી પાલન: એક સફળ ગાથા
ખેડત
ૂ નું નામ

: શ્રી અશોકભાઈ ભાનુભાઈ પટેલ

સરનામું

: મુ. સોલધરા

		
તા. ચીખલી
જી. નવસારી
ધંધાકીય માહિતી : તેમણે ધંધાની શરૂઆત વર્ષ ૨૦૧૨માં ઈટાલિયન મધમાખીની ૭૫
વસાહતોથી કરી હતી. પહે લા વર્ષે તેમને ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ પડી અને ઉત્પાદન પણ ઓછુ ં
મળ્યું. કીટકશાસ્ત્ર વિભાગમાં તાલીમ લીધા બાદ તેઓ મધમાખી ઉછેરમાં નિષ્ણાત  થઈ
ગયા અને તેમને શ્રેષ્ઠ ખેડત ત
ૂ રીકેનો આત્માનો એવોર્ડ ૨૦૧૧-૧૨ અને ૨૦૧૩માં મળેલ
છે. તેમજ ખાદી ગ્રામોધ્યોગ બોર્ડ તરફથી ૨૦૧૬માં પ્રગતિશીલ મધમાખી પાલક તરીકેનો
એવોર્ડ મળેલ છે. તેમણે ૨૦૧૬-૧૭માં ` ૫૦ લાખના મધનું વેચાણ કરે લ છે.
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6. çkkøkkÞík
ગુજરાતમાં ખેડતૂ ો ધીરે ધીરે સારી આવક મેળવવા માટે બાગાયતી પાકોની ખેતી તરફ વળ્યા  છે.
પરંતુ બાગાયતી પાકોની ખેતીમાં ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા વધારવાની ખૂબજ જરૂરિયાત છે. દેશ વિદેશોમાં ફળોની
જરૂરિયાતમાં ઉતરોત્તર વધારો થઈ રહે લ છે પરંતુ તેની પોષણ વ્યવસ્થા અને ક્ષેત્રિય વ્યવસ્થા માટે યોગ્ય આયોજન
કરવું જરૂરી છે કે જ ેથી ખેતી ખર્ચ ઘટાડી શકાય અને આવક વધારી શકાય. નિકાસલક્ષી ફળોના પાકોને ઉગાડીને
ફળો તથા શાકભાજીને ઉતારીને પ્રોસેસિંગ દ્વારા કે મૂલ્ય વર્ધન દ્વારા પણ આવક વધારવાની ખૂબ જ તકો છે કે જ ેથી
ખેડતૂ ો પોતાની આવક વધારી શકે તે માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવા જરૂરી છે.
 ફળ અને ફૂલ પાકોમાં સારી ગુણવત્તા યુક્ત, ખાત્રીવાળા રોપાઓ/કલમો પુરા પાડવાં.
 પાક સંરક્ષણનો ખર્ચ ઓછો થાય તેમજ ઉત્પાદન વધુ મળે તે માટે પેશી સંવર્ધન રોપાઓના ઉત્પાદનને  
પ્રોત્સાહન આપવું.
 ફળપાકોમાં ઘનિષ્ટ પધ્ધતિથી વાવેતર, છાંટણી વ્યવસ્થાપન, સંકલિત પાક રોગ વ્યવસ્થાપન, સંકલિત પોષણ
વ્યવસ્થાપન, જમીન પર આચ્છાદન (આવરણ), ટપક પધ્ધતિ સાથે ખાતર જ ેવી હાઈ-ટેક ઉત્પાદન પધ્ધતિઓ
અપનાવાથી ખેડતૂ ોની આવકમાં વધારો કરી શકાય છે.
 પાક ઉત્પાદનનો ભાવ વધારે મળે તે માટે અન્ય ઋતુ (Off season) માં પાકોની ખેતી માટે ગ્રીનહાઉસ/
પોલીહાઉસના  ઉપયોગનો વધારો કરવો.
 જૂ ના અને બિન ઉત્પાદક્તા  ધરાવતા ફળ બગીચાઓમાં  કાયાક્લ્પ કરી તેને ઉપજાઉ બનાવવાં.
 સંકલિત ખેતી, આંતરપાકો, બહુમાળીય વાવેતર અને એક પાકમાં વિવિધ જાતોની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવું.
 સંકલિત ખેતી પધ્ધતિમાં મરીમસાલા પાકોનો સમાવેશ કરવો.
 ખેતરની ઉપ-પેદાશ અને સ્થાનિક ફૂલોનુ મૂલ્યવર્ધન  કરીને આવક વધારવી.
 ઔષધીય અને સુગંધિત પાકોના વાવેતરને પ્રોત્સાહિત કરવા કરાર આધારિત ખેતી દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવું.
 ખેતરના શેઢાપાળાં પર તેમજ બિન ઉપજાઉ જમીનમાં કૃ ષિ અને ખેત-વનીય પાકોનો ઉપયોગ કરી આવક્માં 
વધારો કરવો.
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા:
 નવા વાવેતર માટે બાગાયતી પાકોમાં શક્ય હોય ત્યાં પેશી સંવર્ધિત છોડ અથવા પ્રમાણિત ગુણવત્તા ધરાવતા
રોપાઓની પસંદગી કરવી.
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 ફળપાકોમાં ઘનિષ્ટ પાક પધ્ધતિથી વાવેતર, કેળવણી-છાંટણી વ્યવસ્થાપન, જમીન પર આચ્છાદન (આવરણ),
ડ્રિપ સાથે ખાતર, સંકલિત  પાક સંરક્ષણ વ્યવસ્થાપન, સંકલિત  પોષણ વ્યવસ્થાપન જ ેવી ઉચ્ચ  પધ્ધતિઓ
અપનાવવાથી ઉત્પાદનમાં ૩૦ થી ૪૦ % જ ેટલો વધારો મેળવી શકાય છે.
 ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીને અપનાવી અન્ય ઋતુમાં (Off season) શાકભાજી તેમજ ફૂલ પાકોનું ગ્રીનહાઉસ અને
નેટહાઉસમાં ઉત્પાદન કરવું.
 જૂ ના અને બિનઉપજાઉ ફળપાકના બગીચાનું કાયાકલ્પ પધ્ધતિના ઉપયોગથી ૨૦ થી ૩૦ % વધુ ઉત્પાદન
મેળવી શકાય છે.
 સંકલિત ખેતી, આંતરપાકો, બહુમાળીય ખેતીમાં ઔષધીય અને સુગંધિત  પાકોનો સમાવેશ તેમજ ખેતી સાથે
વનીય પાકોને શેઢા પાળા પર વાવેતર કરવાથી કુ લ  વાવેતર વિસ્તાર વધવાથી આવકમાં વધારો કરી શકાય છે.
 ફળપાક પેદાશોના લીલા સૂકાં કચરાનાે ફરીથી વપરાશ કરી (Recycling)  મૂલ્ય વર્ધન અને સેન્દ્રિય  ખાતર
બનાવી શકાય, જાતે ઉત્પાદન કરે લા ખાતરના ઉપયોગથી આવકમાં વધારો અને ખેતીના ખર્ચમાં ઘટાડો કરી
શકાય છે.

સફળ ગાથાઅાે ઃ બાગાયતી પાકોમાં ઘણા ખેડત મિત્રો
એ તેમની આવકમાં વધારો કરે લ છે.
ૂ
ગુજરાતનું ગૌરવ પદ્મશ્રી ગેનાજી “દાડમના દાદા”
નામ

: પદ્મશ્રી ગેનાજી દરગાજી પટેલ

ગામ

ઃ સરકારી ગાેલીયા

તાલુકાે ઃ લાખણી
જિલ્લાે ઃ બનાસકાંઠા
ઉંમર

: ૫૩ વર્ષ 

શિક્ષણ : ૧૨ પાસ
જમીન : ૫ હે ક્ટર
સંપર્ક

: માે. ૯૯૨૫૫ ૫૭૧૭૭

પદ્મશ્રી ગેનાજીને “કૃ ષિના ઋષિ” એવોર્ડ ૨૦૦૯ અને ભારત સરકારશ્રી દ્વારા પદ્મશ્રી અવોર્ડ વર્ષ ૨૦૧૭
મળેલ છે. દરે ક ઝાડને સેન્દ્રિય  જ ૈવિક ખાતર તરીકે પંચામૃત  ( ગૌ-મૂત્ર+ ગૌ છાણ+ ગોળ+ કઠોળનો લોટ) તથા
વર્મિક્મ્પોષ્ટ દર મહિને આપવાથી ` ૧૫.૧૬ લાખ ની આવક પાંચ હે ક્ટરમાંથી મેળવેલ છે. આમ કરવાથી ફળ લાલ,
ચમકદાર, મોટા કદના અને ગુણવત્તા સભર થાય છે તેમની ખેતી જોઈને આજુબાજુના ગામમાં અંદાજીત ૨.૫૦
લાખ રોપનું વાવેતર થયેલ છે.
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નામ: મહે ન્દ્રભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ
ગામ

: કાસીન્દ્રા

તાલુકો : દસક્રોઈ
જીલ્લો : અમદાવાદ
ઉંમર

: ૪૭ વર્ષ 

શિક્ષણ ઃ એસ.એસ.સી.
જમીન ઃ ૫ હે ક્ટર
સંપર્ક

: માે. ૯૮૨૫૦૯૪૮૪૬

તેઓ પરંપરાગત પધ્ધતિથી કપાસ અને દિવેલા જ ેવા પાકોની ખેતી કરતાં હતાં. બાગાયત ખાતા દ્વારા
મળેલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની ખેતી કરે લ છે. વર્ષ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ અને ૨૦૧૦-૨૦૧૧
માં તેમજ ચાલુ વર્ષે ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલપાકમાં ફર્ટિગેશન દ્વારા ડચરોઝની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ દ્વારા ખેતી કરી
સારી આવક મેળવેલ છે.

નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર મિશન (NHM)
મુખ્ય હે તુઓ
 બાગાયત ક્ષેત્રની સંકલિત વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવું, જ ેમાં જુ દાં જુ દાં રાજ્યો / પ્રદેશ અને તેના વૈવિધ્યસભર
એગ્રો-ક્લાઇમેટ ઝોનવાર જુ દી જુ દી પ્રાદેશિક વ્યૂહરચનાઓ જ ેવા કે સંશોધન, ટેકનોલોજી પ્રમોશન, વિસ્તરણ,
કાપણી પછીની વ્યવસ્થાપન પ્રક્રિયા, બજાર વ્યવસ્થાપન વગેરે દરે કના તુલનાત્મક લાભ સાથે સુસંગત 
કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે.
 ખેડતૂ ોના સંગઠનોને પ્રોત્સાહન આપવા જ ેવા કે ફાર્મર્સ  ઇન્ટરે સ્ટ  ગ્રુપ (એફાઇજી)/ ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર
ઓર્ગેનાઇઝેશન (એફપીઓ) અને ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર કંપની (એફપીસી) ની રચના કરી તેઓ આર્થિક સક્ષમ
બને
 બાગાયત ઉત્પાદનમાં વધારો, ખેડતૂ ોની આવકમાં વધારો અને પોષક સુરક્ષા મજબૂત કરવી;
 ગુણવત્તાવાળા જતં ુનાશકો, વાવેતર સામગ્રી અને માઇક્રો સિંચાઈ જ ેવી આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા પાણીની
ઉપયોગની કાર્યક્ષમતા દ્વારા ઉત્પાદકતામાં સુધારો
 ગ્રામ્ય યુવાનોને બાગાયત માટે રોજગારની તકોનો વિકાસ અને વિકાસની તકો ઊભી કરવી
 કાપણી પછીના સંચાલન માટે ખાસ કરીને કોલ્ડ ચેઇન સેક્ટરને મદદરૂપ થવું
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7. f]r»k Þktrºkfhý (Vk{o r{fuLkkEÍuþLk)
ખેતી માટે ધીરે ધીરે ખેત મજૂ રોની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો થઈ રહે લ છે અને ઘનિષ્ટ ખેતીમાં કૃ ષિના કામો
સમયસર પુરા કરવા માટે યાંત્રિકરણની જરૂરિયાત ઊભી થયેલ છે. જોકે આપણા ખેડતૂ ો પાસે ખેતરોના નાના નાના
એકમો આવેલા છે. આ સંજોગોમાં આપણી જરૂરિયાતને ધ્યાને રાખી બનાવેલા કૃ ષિ યંત્રોનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉપયોગ
કરવો જરૂરી છે. યંત્રોની કાર્યક્ષમતાને ધ્યાને રાખીને ખેતીમાં યાંત્રિકરણ કરવાથી ઓછા ખર્ચે ખેતી કાર્યો ઝડપથી
અને સમયસર પુરા કરી શકાય છે. દેશી કૃ ષિ ઓજારોને બદલે વૈજ્ઞાનિક રીતે વિકસાવેલ સુધારે લ ઓજારો અને
યંત્રોનો ઉપયોગ ખેતી ખર્ચ ઘટાડીને ખેડતૂ ોની આવક વધારવામાં ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે. તેથી ખેડતૂ ોની
આવક વધારવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવા જરૂરી છે.  


વધુ આવક મેળવવા માટે ઓછી અને ઊંડી ખેડ, તથા પાળા ઉપર છોડને ઉછેરવાની તાંત્રિકતાઓ અપનાવી
શકાય છે.



પાક ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા માટે બિયારણ, ખાતર તેમજ દવાનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકાય 
એવી તાંત્રિકતાઓ અપનાવી શકાય છે.



બાગાયતી તેમજ કૃ ષિ પાકોના વાવેતર, નીંદામણ, કાપણી, તેમજ અન્ય કામગીરીમાં યાંત્રિકરણ કરવાથી ખર્ચ
ઘટાડી શકાય છે.



પાકના બાકી રહે લ અવશેષાેનું સારી રીતે વ્યવસ્થાપન કરવાની તાંત્રિકતાઓ અપનાવવાથી વધુ સારું વળતર
મેળવી શકાય છે.



સ્થાનિક ખેત ઓજારોનું નિર્માણ કરનાર ઉત્પાદકો અને કારીગરોને પ્રોત્સાહન આપવાની ખૂબ જ જરૂરિયાત 
છે.



ખેત ઓજારોની ગુણવત્તાનું નિયંત્રણ કરવા માટે વધુ સંખ્યામાં પરિક્ષણ કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવાની જરૂરિયાત 
છે.



ખેત ઓજારોના  સંચાલન, રીપેરીંગ  અને મરામત માટે પ્રશિક્ષિત માનવબળની રચના કરવાની જરૂરિયાત છે.



ખેડતૂ ોને   નવિન અને આધુનિક ખેત  ઓજારોની ઓળખ તેમજ તેના સંચાલન વિષે જાણકારી આપવા માટે
પ્રાદેશિક  પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રોનું નિર્માણ કરવાની જરૂરિયાત છે .



નાના અને સીમાત ખેડતૂ ો સ્વયં સંચાલિત અને મોટા કૃ ષિ ઓજારોને અપનાવે તે માટે કસ્ટમ હાયરિંગ સેન્ટરો
વિકસિત કરવાની જરૂરિયાત છે.
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ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :


નીંદામણના ખર્ચમાં ૧૦  થી ૨૦ % બચત કરવા માટે વિકસિત યાંત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.



મીડિયમ ટ્કરે ્ટર દ્વારા ચાલતા બટાટા વાવણી યંત્રની સરખામણીએ ૪૦ %  ખર્ચમાં બચત કરવા માટે મિનિ 
ટ્કરે ્ટર દ્વારા ચાલતા બટાટા વાવણી યંત્રનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.



બટાટા ઉત્પાદકોએ ૧૬૦% સુધીનો નફો મેળવવા માટે “બટાટા ગ્રેડિગ
ં મશીન” નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.



ડાંગરની ફે રરોપણીના ખર્ચમાં ૧૦ થી ૨૦ % બચત કરવા માટે “પેડી ટ્રાન્સપ્લાન્ટર” નો ઉપયોગ કરવો
જોઈએ.



ડુગ
ં ળીના ફે રરોપણી માટે લાગતા સમયમાં ૬૦ % બચત કરવા માટે “ઓનિયન  ટ્રાન્સપ્લાન્ટર”નો ઉપયોગ
કરવો જોઈએ



ટ્કરે ્ટરથી ચાલતા સાધનો દ્વારા બાજરા, જુ વાર, તલ ઈત્યાદી નાના બીજવાળા અને ચાસમાં વાવેતર કરવાના
પાકમાં વધારાના છોડને કાઢવા માટે જરૂરી માનવશક્તિમાં ૭૦ % બચત કરી શકાય છે, તેમજ વધારાના
બીજ પાછળ થતો ખર્ચ બચાવી શકાય છે.  



હાથથી મકાઈના ડાેડાના દાણા છૂ ટા પાડવા માટે લાગતા સમયમાં ૯૬ % બચત કરવા માટે  વિદ્યુત મોટરથી
ચાલતા “મેઈઝ શેલર” નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જ ેનાથી દાણા છૂ ટા પાડવાનો ખર્ચ પણ ઘણો ઓછો થઈ
જાય છે.

પેડી ટ્રાન્સપ્લાન્ટર
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8. fkÃkýe ÃkAeLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk yLku {qÕÞ ðÄoLk
આપણા દેશમાં ફળ-શાકભાજીની પેદાશોમાં આશરે ૨૦ થી ૩૦% જ ેટલો બગાડ થાય છે, જ્યારે ખાદ્યાન્નમાં
૧૨ થી ૧૫ % જ ેટલો બગાડ થાય છે. કાપણી પછીથી ફળ-શાકભાજી પાકોની પેદાશોને યોગ્ય માવજત આપી,
સંગ્રહની વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિ વિકસાવીને તેનું યોગ્ય તાંત્રિકતા હે ઠળ વહન કરવા માટે આનુસંગિક વ્યવસ્થા સુદ્રઢ
બનાવવામાં આવે તો તેનાથી ખેત પેદાશોનું થતું નુકશાન ઘટાડી શકાય, ગુણવત્તા જાળવી શકાય અને ખેત પેદાશના
ઊંચા ભાવ મેળવી, નુકશાન ઘટાડીને વધુ સારી આવક મેળવી શકાય છે. તદ્દઉપરાંત ગુણવત્તાવાળી ખેત પેદાશોને
યોગ્ય રીતે નિકાસ કરીને સારા ભાવ મેળવી ઓછા ખર્ચે ખેડતૂ ોની આવકમાં વધારો કરી શકાય છે તે માટે નીચેના
મુદ્દાઅાે ધ્યાને લેવા જરૂરી છે.
 કાપણી બાદના નુકશાન અને ગુણવત્તામાં થતો ઘટાડો અટકાવવા માટે ગ્રામ્ય સ્તરે ખેતપેદાશોનું ઉત્પાદન
કરતા વિસ્તારમાં લઘુતમ પ્રોસેસિંગ કેન્દ્રો ઊભા કરવા પ્રોત્સાહન આપવું.
 તાલુકા સ્તરે પેરીશેબલ (ઝડપથી બગડતા ઉત્પાદનો જ ેવાકે ફળો તથા શાકભાજી) ઉત્પાદનો માટે કોલ્ડ ચેઈન
ઊભા કરવા પ્રોત્સાહન આપવું.
 વધારાના ઉત્પાદનની જાળવણી અને સંગ્રહ કરવા તથા આકર્ષક બજાર કિમત પ્રાપ્ત  કરવા ગ્રામ્ય સ્તરે
ગોડાઉન ઉભા કરવાનું પ્રોત્સાહન આપવું.
 હબ અને સ્પોક મોડેલ્સ દ્વારા પ્રાયમરી પ્રોસેસિંગ સેન્ટર્સને ખેડતૂ ો સાથે જોડવા. ખેડતૂ ોને ભાવની આગાહી,
ઊંચા ભાવ મળે તેવો સમય અને માર્કેટ, ગુણવત્તાને લગતાં પરિબળો, પ્રી અને પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટેકનોલોજી અને
મૂલ્યવર્ધન અને નિકાસ માટેની તકો વિષેનું જ્ઞાન પૂરૂં પાડી ખેડતૂ ોની આવક વધારી શકાય.
 કૃ ષિ ક્ષેત્રોમાં માળખાકીય સગવડાે, સંગ્રહ પદ્ધતિઓ અને માર્કેટ યાર્ડને સુવિધાયુક્ત બનાવવા જોઇએ. ગોડાઉન,
વેર હાઉસ, કોલ્ડ સ્ટોરે જ, ફાર્મર સર્વિસ સેન્ટર વગેરે સુવિધાઓ ધરાવતાં માર્કેટ યાર્ડ ઊભા કરી ખેડતૂ ોને
ભાગ લેવડાવવો.
 ઉદ્યોગસાહસિકોની જાણકારી માટે તાલીમનું આયોજન કરી યુવાઓને નાના પ્રોસેસિંગ સેન્ટર બનાવવા માટે
પ્રોત્સાહિત કરવા જોઇએ. ગામડાંઓમાં નાના તથા ગૃહઉદ્યોગોમાં વિવિધ કાર્યો માટે મહિલાઓ ઉત્તમ સ્ત્રોત 
હોઇ તેમને સામેલ કરવી જોઇએ.
 ખેત ઉત્પાદનમાં જતં ુનાશક દવાનું પ્રમાણ, ભેળસેળ વગેરેની પ્રાથમિક ચકાસણી કરવા ફૂડ ક્વોલિટી ટેસ્ટીંગ
ની સુવિધાઓ માટે પ્રોત્સાહન આપવું.
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 ઊચી કિંમત ધરાવતા કૃ ષિ ઉત્પાદનોનું પ્રોસેસિંગ અને ખાસ કરીને નિકાસ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું.
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા:
 ખેડતૂ ો ધ્વારા કૃ ષિ ઉત્પાદનનો બગાડ અટકાવવા માટે અદ્યતન પોસ્ટ-હાર્વેસ્ટ હે ન્ડલિંગ (યોગ્ય સમય અને
પદ્ધતિથી લણણી, યોગ્ય રીતે એકઠા કરવા, સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ સૂકવવાં) પેકેજીંગ, પરિવહન તેમજ સંગ્રહ
પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે જ ેથી ૨૦ થી ૪૦ % વધારે ખેતપેદાશ પ્રાપ્ય બને અને
આવકમાં વધારો થાય.
 ખેડતૂ ોએ યોગ્ય એગ્રો-પ્રોસેસિંગ અને વેલ્યૂ-એડિસન પદ્ધતિઓ જ ેવી કે રાજ્ય કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય  ધ્વારા
વિકસાવેલ ગ્રેઇન ક્લીનર, ફ્ટરુ ગ્રેડર, પલ્પર, ડ્રાયર વગેરેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જ ેથી વધારે નાણાકીય 
લાભ મેળવી શકાય છે.
 ગામડામાં કાર્યરત સહકારી સંસ્થાઓએ એગ્રો-પ્રોસેસિંગ સેન્ટર સ્થાપવા જોઈએ કે જ ે ગામડાઓના ખેતપેદાશનું
ઉત્પાદન કરતા વિસ્તારની નજીક હોય જ ેથી ખેડત 
ૂ સહકારી સંસ્થાઓની આવકમાં ૨૫ થી ૩૦ % જ ેટલો
વધારો કરી શકે. આ પ્રકારના સેન્ટરો ગામડાના યુવાનોને ખેતમજૂ રી ઉપરાંતની રોજગારી પૂરી પાડવામાં
મદદરૂપ થશે. આ પ્રકારના પ્રોસેસિંગ અને વેલ્યૂ-એડિશન સેન્ટરો ફે કટરી ધ્વારા મોટા પ્રમાણમાં (જથ્થામાં)
થતા ઉત્પાદનના બદલે ખેડતૂ ો ધ્વારા ઉત્પાદન કરવા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં મદદરૂપ થશે.

ચીકુ ગ્રેડર
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9. ÃkþwÃkk÷Lk yLku {h½ktÃkk÷Lk
પશુપાલન એ નાના સીમાંત તેમજ જમીન વિહોણા ખેડતૂ ો મુખ્યત્વે સ્ત્રીઓ દ્રારા સંચાલિત પૂરક કે મુખ્ય
વ્યવસાય છે જ ે તેમને વર્ષભર રોજીંદી અને નિયમિત આવક રળી આપે છે. પશુપાલનને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા તેમજ
પશુપાલાનથી થતી આવક વધારવા માટે નીચેના ક્ષેત્રો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.  
(૧) પશુપોષણ ક્ષેત્રે બદલાવ
 ધાન્ય તેમજ કઠોળ વર્ગના પરાળ અને ખાણદાણ (૫૦:૫૦) લઈને બનાવેલ કુ લ મિશ્રિત પશુઆહાર દ્વારા
આહાર ઉપયોગિતાની ક્ષમતામાં વધારો અને આહાર ખર્ચમાં ૧૦ ટકા સુધીનો ઘટાડો કરી શકાય છે. તેથી કુ લ
મિશ્રિત આહાર બનાવવાના એકમોની સ્થાપના કરવી.
 પશુઓને પૂરતા પોષકતત્વો મળી રહે  તે માટે સ્થાનિક ઉપલબ્ધ પશુઆહારોનો ઉપયોગ કરી આહાર સમતુલન
પ્રોગ્રામ દ્વારા પશુઓને પૂરતા પોષકતત્વો પૂરા પાડવા જ ેથી દૂધ ઉત્પાદન વધે અને દૈનિક આવકમાં `૨૦-૪૦
નો વધારો કરી શકાય.
 પશુઓની પ્રજનન ક્ષમતામાં વધારો કરવા વિસ્તાર આધારિત ચિલેટડે ક્ષાર મિશ્રણનું ઉત્પાદન કરવું અને
પશુઓને દૈનિક ૫૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ ક્ષારમિશ્રણ મળે તે પ્રમાણે પશુઆહારમાં આપવું.
 દૂધાળ પશુઓના વિયાણના એક માસ પહે લા અ ને બે માસ પછીના સમય દરમ્યાન આહાર સાથે બાયપાસ ફે ટ
અને બાયપાસ પ્રોટીન આપવાથી દૂધ ઉત્પાદન વધે છે તેમજ આહાર ખર્ચ પરના વળતરમાં ૨૦ ટકા સુધીનો
વધારો કરી શકાય છે. તેથી દૂધાળ પશુઓમાં બાયપાસ ફે ટ અને બાયપાસ પ્રોટીનના ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત 
કરવો.
 પશુઓને લીલોચારો બારે માસ મળી રહે  તે માટે ૫૦૦-૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. સુધીનું સાયલેજ પ્લાસ્ટિક બેગમાં
બનાવવાની પધ્ધતિને પ્રચલિત કરવી. સાયલેજ આપવાથી પશુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય છે.
(૨) પશુપ્રજનન ક્ષેત્રે બદલાવ
 પશુમાલિકોને દેશી ગૌવંશના ઉછેર અને બિનવર્ગીકૃ ત પશુઓને ઊંચા જનીનિક ગુણો ધરાવતા દેશી ઓલાદના
સાંઢના વીર્ય થકી ફે ળવવા પ્રોત્સાહિત કરવા જોઇએ.
 સ્થાનિક પશુ ઓલાદોમાં ઊંચા જનીનિક ગુણો ધરાવતા સાંઢના વીર્ય થકી કૃ ત્રિમ બીજદાનનું ફલક / વિસ્તાર
વધારવું જોઇએ. આ માટે કૃ ત્રિમ બીજદાન કર્મચારીઓને વહે લું ગર્ભધારણ નિદાન (બીજદાન બાદ ૪૫ થી ૬૦
દિવસે) કરવાની તાલીમ માટે માળખાકીય અને તાંત્રિક સવલતો પૂરી પાડવી જોઇએ.
 વ્યંધ્ય પશુઓમાં તજજ્ઞો મારફતે પ્રજનન અંત:સ્ત્રાવો વાપરી વેતર, સમકાલિનીકરણ, અને નિશ્ચિત સમયે કૃ ત્રિમ
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બીજદાન પદ્ધતિનો ઉપયોગ અને વહે લું ગર્ભ પરિક્ષણ (૪૦ થી ૪૨
દિવસે) અંગે પ્રોત્સાહિત  કરવા જરૂરી પગલા લેવા જોઇએ. જ ેથી
આશરે ૫૦ થી ૬૦ ટકા વ્યંધ્ય પશુઓને સરે રાશ એક માસના ટૂકં ા
ગાળામાં સગર્ભા કરી શકાય. આમ કરવાથી ઓછા ઉત્પાદક/બિન
ઉત્પાદક વ્યંધ્ય પશુઓના નિભાવનો ખર્ચ બચાવી તેમના જીવન પર્યંત 
વધારાના ૨ વિયાણ અને ૨ બચ્ચા  મેળવી શકાય. આ પધ્ધતિથી
પશુના વેતરદીઠ ` ૧૦,૦૦૦/- અને જીવન પર્યંત ૩.૫ થી ૪.૦ લાખ
વધુ કમાઇ શકવાની તકો રહે લી છે.
 પશુ સ્વાસ્થ્ય અને ઉત્પાદકતાની માહિતી મેળવવાના આશયથી તૈયાર કરે લ આઇ. ટી. સોફટવેર ‘ઇનાફ
(INAPH)’નુ ફલક વધારી રાજ્યભરની દેશી ઓલાદો આવરી લેવાથી સ્થાનિક ઓલાદોની જાળવણી અને
સુધારણા માટે અસરકારક પગલું થશે.
 વીર્યનું જાતિય  પરિક્ષણ ચોક્ક્સ  ઋતુકાળ નિદાન, વહે લું સગર્ભા  પરિક્ષણ વગેરે માટે આપણા દેશમાં જ
વિકસીત બાયોટેકનોલોજીકલ પધ્ધતિઓના વિકાસ અર્થે સંશોધનોના સઘન પ્રયાસો હાથ ધરવા જરૂરી છે.    
(૩) રોગ નિયંત્રણ
 દૂધાળ પશુઓમાં જોવા મળતા મસ્ટાઇટીસ (આઉનો સોજો) રાેગના નિયંત્રણ અને સ્વચ્છ દૂધ ઉત્પાદન માટે
સમગ્ર રાજ્યને આવરી લેતી યોજનાઓ કાર્યાન્વિત કરવી.
 પશુઓમાં સમયાંતરે મુખ્ય રોગો સામે રક્ષણ માટે રાજ્યના તમામ પશુઓને રસી આપવી તેમજ કૃ મિનાશક
દવા આપવાની રાજ્ય વ્યાપી વ્યવસ્થા ગોઠવવી.
 પશુઓના રોગ નિદાન માટે જરૂરી સંસાધનોનું (લેબોરે ટરી) આધુનિકરણ કરવું.
(૪) વાતાવરણ અનુકુળ પશુ રહે ઠાણ અને વ્યવસ્થાપન
 ભારત  માનક સંસ્થા  (BIS Standards)   ધ્વારા નિર્ધારિત  ધારાધોરણ મુજબ પશુ રહે ઠાણ બનાવવું જ ેમા સ્થાનિક સ્તરે મળતી
સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે જ ેથી સખત ગરમી સામે
રક્ષણ મળે તથા ઉત્પાદન જળવાઇ રહે . પશુ રહે ઠાણમાં ગમાણ પાકી
રાખવી જ ેથી ઘાસ-ચારાનો બગાડ અટકાવી શકાય.
 ગરમીની ઋતુમા દૂધ ઉત્પાદન ન ઘટે તે માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી
જ ેવી કે છતની ઊંચાઇ ૧૦-૧૨ ફૂટ રાખવી તથા રાત્રી દરમ્યાન નિરણ અને પુરતા પ્રમાણમાં પીવા માટે પાણી
આપવું.
 પશુઓના છાણનો ઉપયોગ કરી અળસિયાનું ખાતર બનાવવા પશુપાલકાેને પ્રોત્સાહિત કરવા.
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(૫) મરઘાંપાલન
 સરકારે ગ્રામિણ મરઘાંપાલન કરતા ખેડતૂ ોને વાર્ષિક ૫૦-૬૦ જ ેટલા જ ઇંડા આપતા દેશી મરઘાંની જાતને
બદલે આઇ.સી.એ.આર (કેન્દ્ર  સરકાર) અને યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા વિકસાવેલ ૧૬૦ થી ૧૭૦ જ ેટલા ઇંડા
આપતી ગામડાને અનુરૂપ સુધારે લ જાતો પાળવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાં જોઇએ. તેમજ મરઘાં પાલકોએ હાલ
ઓછી સંખ્યામાં ઉછેરવામાં આવતા પક્ષીઓની સંખ્યા વધારીને ૫૦-૧૦૦ પક્ષીઓ અર્ધઘનિષ્ઠ પદ્ધતિ દ્વારા
ઉછેરવા જોઇએ. આમ કરવાથી મરઘાં પાલક દેશી પક્ષીઓની સરખામણીએ ૫૦ ટકા વધુ આવક મેળવી શકે છે.
 દેશી મરઘાંની સુધારે લ  જાતોને સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ  ૩૦-૪૦ % અનાજ પૂરક આહાર તરીકે  અને દૈનિક
૩-૪ ગ્રામ કેલ્શિયમ આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા યોગ્ય પગલા લેવા.
 મુખ્ય રોગોના અટકાવ માટે અસરકારક (૧૦૦%) રસીકરણ કાર્યક્રમનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાથી મરઘાંપાલકોની
આવકમાં ૨૫ %નો વધારો થઇ શકે છે.
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
 પશુઓને ઘાસચારો નાના ટૂકડા કરી આપવો, જ ેથી ખોરાકગ્રહણ અને પાચનક્ષમતામાં સુધારો કરી શકાય 
તથા ખોરાકનો બગાડ અટકાવી શકાય. ધાન્ય તેમજ કઠોળ વર્ગના
પરાળ અને ખાણદાણ (૫૦ : ૫૦) લઈને બનાવેલ કુ લમિશ્રિત 
પશુઆહાર દ્વારા આહાર ઉપયોગિતાની ક્ષમતામાં વધારો અને
આહાર ખર્ચમાં ૧૦ ટકા સુધીનો ઘટાડો કરી શકાય છે.
 પશુઓની પ્રજનન ક્ષમતામાં વધારો કરવા વિસ્તાર આધારિત 
ચિલેટડે ક્ષાર મિશ્રણ પશુઓને દૈનિક ૫૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ મળે તે
પ્રમાણે પશુઆહારમાં આપવું જ ેથી વ્યંધ્ય પશુઓના જાળવણીનો
ખર્ચ ૪૦ ટકા સુધી ઘટાડી શકાય છે.
 ગાભણ પશુઓના વિયાણના એક માસ પહે લા અને બે માસ પછીના સમય દરમ્યાન આહાર સાથે બાયપાસ
ફે ટ અને બાયપાસ પ્રોટીન આપવાથી દૂધ ઉત્પાદન વધારી આહાર ખર્ચ પરના વળતરમાં ૨૦ ટકા સુધીનો
વધારો કરી શકાય છે.
 પશુઓને લીલોચારો બારે માસ મળી રહે  તે માટે ૫૦૦-૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. સુધીનું સાયલેજ પ્લાસ્ટિક બેગમાં
બનાવી ખવડાવવાથી પશુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય છે.
 જાનવરોમાં ઉચ્ચ જનીનિક ગુણો ધરાવતા સાંઢના વીર્ય થકી કૃ ત્રિમ બીજદાન કરાવવું તથા વહે લું ગર્ભધારણ
નિદાન બીજદાન બાદ ૪૫ થી ૬૦ દિવસે કરાવવું.
 મસ્ટાઇટીસ (આઉનો સોજો)નાે રાેગ અટકાવવા અને સ્વચ્છ દૂધ ઉત્પાદન માટે દૂધાળ દિવસોના અંતે જાનવરને
વસુકાવવાની પધ્ધતિ તરીકે એન્ટીબાયોટિક ઉપચારની રીત અપનાવવી તેમજ સાથે સાથે પશુ વ્યવસ્થાપનની
પધ્ધતિઓ જ ેવી કે પશુઓનો વાડો ચોખ્ખો અને જીવાણુમુક્ત રાખવો, દૂધ દોહન પહે લા અને પછી આઉને
બરાબર સાફ કરવા, સંપૂર્ણ  દૂધ દોહન તથા દૂધ દોહન બાદ ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી જાનવર ઊભું રહે  તે
માટે દાણ અને ઘાસચારો આપવો.
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 તાજા જન્મેલા બચ્ચાને કરાટું જન્મથી દોઢ કલાક સુધીમાં પીવડાવવું.
 પશુઓમાં સમયાંતરે મુખ્ય રોગો સામે રક્ષણ માટે રાજ્યના તમામ પશુઓને રસી તેમજ કૃ મિનાશક દવા
અપાવવી.
 ગરમ પાણીના ઉપયોગ થકી પશુ રહે ઠાણમાં આસપાસ રહે લી
જૂ  તથા કૃ મિની સમસ્યા ઉકેલી શકાય.
 પશુ રહે ઠાણની છતની ઊંચાઇ ૧૦-૧૨ ફૂટ તથા પાકું
ભોંયતળિયું અને પાકી ગમાણ રાખવાથી હવાની અવરજવર
અસરકારક થઇ શકે. ગરમીની ઋતુમાં દૂધ ઉત્પાદન ન ઘટે
માટે રાત્રી દરમ્યાન નિરણ કરવી તથા પુરતા પ્રમાણમાં પીવા
માટે પાણી આપવું.
 ગ્રામિણ મરઘાંપાલકો હાલમાં દેશી પક્ષીઓ ઓછી સંખ્યામાં ઉછેરે છે તેના બદલે મરઘાંની સુધારે લી દેશી
જાતોના ૫૦-૧૦૦ પક્ષીઓ અર્ધઘનિષ્ઠ પદ્વતિથી ઉછેરવા જોઇએ. આમ કરવાથી દેશી પક્ષીઓની સરખામણીએ
મરઘાંપાલક ૫૦ ટકા વધુ આવક મેળવી શકે છે.
 મરઘાંની સુધારે લ દેશી જાતોને સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ ૩૦-૪૦ % અનાજ પૂરક આહાર તરીકે અને દૈનિક
૩-૪ ગ્રામ કેલ્શિયમ આપવું જોઇએ.
 મરઘાઓમાં જોવા મળતા મુખ્ય રોગો સામે ૧૦૦ % રસીકરણ કરવાથી આરોગ્યની જાળવણી થકી મરઘાપાલકની
આવકમાં ૨૫ ટકાનો વધારો કરી શકાય.

સફળ ગાથાઅાે
વૈજ્ઞાનિક ઢબે સ્થાનિક ભેંસની ઓલાદમાં બચ્ચા અને પાડીયા ઉછેર
નામ
: શ્રી લક્ષ્મણભાઈ આહિર
ગામ
:   રાવળાપુરા
તાલુકો
:   આણંદ
જીલ્લો
:   આણંદ
ઉંમર
:   ૪૨ વર્ષ
અભ્યાસ       :   ધોરણ સાત પાસ
જમીન
:   ૪૮૦૦ ચો.ફુટ
સંપર્ક          :   માે. ૯૪૨૮૪૭૯૨૩૦
• શ્રી લક્ષ્મણભાઇ છેલ્લા ૧૮ વર્ષથી પરંપરાગત રીતે પશુપાલન કરી રહયાં છે. તેઓને દૂધ ઉત્પાદનની પડતર
કિંમત વધારે અને નફો ઓછો મળતો હતો.
• આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીના પશુપાલન વૈજ્ઞાનિકો પાસેથી માર્ગદર્શન લઈ તેમણે ભેંસો માટે હવાની ઉત્તમ રીતે
અવરજવર થાય તેમજ ફુવારાનો ઉપયોગ કરીને ઉનાળામાં માવજત શરૂ કરી.
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• તેમણે વૈજ્ઞાનિક ઢબે બચ્ચા ઊછેર અને   પાડીઓમાં જલ્દી પુખ્તતા આવે તે માટે યોગ્ય વ્યવસ્થાપન પર ભાર
મૂક્યો.
• તેઓ રહે ઠાણને સ્વચ્છ રાખવાં તેમજ જાનવરોને દરરોજ નવડાવવાની ગોઠવણ કરી.
• તેઓ બે વિયાણ વચ્ચે ૧૨-૧૩ મહિનાનો ગાળો જાળવવામાં સફળ થયાં.
• કૃ ષિ પ્રદર્શનમાં તેઓએ ઉછેરેલ બચ્ચાને ‘ઉત્તમ શુધ્ધ ઓલાદના જાફરાબાદી બચ્ચા’ નો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો.
વર્ષ 
૨૦૧૪-૧૫
૨૦૧૫-૧૬
૨૦૧૬-૧૭

પશુપાલનથી થયેલ આવક
આવક (`)
ખર્ચ (`)
૨,૯૮,૯૩૫
૧,૭૫,૨૦૦
૪,૪૨,૩૮૦
૨,૯૮,૯૦૦
૫,૬૭,૨૧૦
૩,૫૯,૩૭૫

નફો (`)
૧,૨૩,૭૩૫
૧,૪૩,૪૪૫
૨,૦૭,૮૩૫

ઓર્ગનિક દૂધ ઉત્પાદન અને મૂલ્યવર્ધન
નામ
: શ્રી ગોપાલભાઇ ગગજીભાઇ સુતરીયા
ગામ      :  પીરાણા
તાલુકો    :  દસક્રાેઇ
જિલ્લો    :  અમદાવાદ
ઉંમર      :  ૩૬ વર્ષ
અભ્યાસ  :  એસ.વાય. જુ નિયર કોલેજ, મુંબઇ
જમીન    :  ૬૭ એકર
સંપર્ક     :  માે. ૯૮૭૯૦૦૨૨૨૨
 સુતરીયા ગોપાલભાઇ ગીર ગાયના સંવર્ધન જાળવણીમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે તથા ગાયના ગીર વંશની જાળવણી
માટે ગીર સાંઢનું વિતરણ કરે છે.
 તેઓ વૈજ્ઞાનિક પધ્ધત્તિથી પશુસંવર્ધન, પશુઆરોગ્ય, પશુપોષણ અને પશુમાવજત કરે છે.
 તેઓ પશુઓમાં ટી.બી., જ.ેડી., અને બ્રુસેલાેસિસ જ ેવા ચેપી રોગોની ચકાસણી દ્વારા કાળજી લે છે.
 તેમની પાસેના ૧૨ થી ૧૪ વેતરના પશુઓ પણ દૈનિક ૧૮ લિટર જ ેટલુ દૂધ ઉત્પાદન (૪.૫ થી ૫.૫ ફે ટ)
આપે છે.
 ગીર ગાયના દૂધના મૂલ્ય વર્ધન દ્વારા ફાર્મ ખાતે વેચાણ કરે છે જ ેથી ફાર્મની આવકમાં વધારો થયાે છે.
 તેઓને ગીર ગાય માટે સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણી મંડળ એવોર્ડ, એ.પી.એમ.સી. અમદાવાદ કૃ ષિ મહોત્સવ વર્ષ 
૨૦૧૨-૧૩ પ્રગતિશીલ પશુપાલકનો એવોર્ડ, લોકસેવા ટ્રસ્ટ - સન્માનપત્ર, જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટ ગૌસેવા સન્માનપત્ર
એનાયત થયેલ છે.
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પશુપાલનમાંથી મેળવેલ આવકની વિગતો
વર્ષ

દૂધની વાર્ષિક આવક (`)

ખર્ચ (`)

વાર્ષિક ખર્ચ (`)

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

				

વ્યવસાયિક મરઘાંપાલન
નામ
: શ્રી હમીદરઝાખાન એન. બલુચી
ગામ
: વેરાખાડી
તાલુકો : આણંદ
જીલ્લો : આણંદ
               
ઉંમર : ૩૮ વર્ષ
અભ્યાસ : બી.કોમ., ડીપ્લોમા (આઇ.ટી.)
જમીન : ૪૮૦૦ ચો.ફૂટ
સંપર્ક     : માે. ૯૮૭૯૬૨૮૪૪૯
 શ્રી હમીદરઝાખાન કુ વૈતમાં કૃ ષિ મંત્રાલયમાં કામ કરતાં હતાં.
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 ભારતમાં પરત આવ્યા બાદ તેમણે પોતાનો ધંધો કરવાનુ વિ
ં ચાર્યુ.
 તેમના કુંટબ
ું માં કોઇને પણ ધંધાનું જ્ઞાન ન હતું. તેમણે આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીમાં મરઘાંપાલન અંગેની  તાલીમ
મેળવી પોતાનું મરઘાં ફાર્મ બનાવવાનું પસંદ કર્યુ.
 તેઓએ કોન્ટ્રાકટ ફાર્મિંગ (ઇન્ટિગ્રેશન)થી ૪૦૦૦ બ્રોઇલર પક્ષીની ક્ષમતાવાળું એચ.એ. પોલ્ટ્રી  ફાર્મ શરૂ કર્યુ.
તેઓ બ્રોઇલરની એક બેચ દીઠ બે મહિને સરે રાશ ` ૩૫,૦૦૦નો નફો મેળવે છે.
બ્રોઇલર પક્ષીની આવકનું સરવૈયું (૪૦૦૦ પક્ષી)
સમયગાળો

આવક (`)

ખર્ચ (`)

નફો (`)

માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૧૭

૪૮,૬૫૦

૧૬,૪૨૦

૩૨,૨૩૦

એપ્રિલ-જૂ ન-૨૦૧૭

૪૫,૨૨૫

૧૬,૫૫૦

૨૮,૬૭૫

જૂ ન-અૉગસ્ટ-૨૦૧૭

૬૨,૪૪૦

૧૮,૩૯૦

૪૪,૦૫૦

રાષ્ટ્રીય ગોકુ લ મિશન
વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી પશુધનની દેશી ઓલાદના સંરક્ષણ અને વિકાસ માટે ભારત 
સરકારશ્રી દ્વારા દેશમાં સૌ પ્રથમવાર આરંભ કરવામાં આવેલ મિશન......
હે તુઓ
 ગીર, સાહીવાલ, રાઠી, દેવની, થારપારકર, રે ડ સિંધી જ ેવી પ્રખ્યાત દેશી ગાયની ઓલાદનો ઉપયોગ કરી
સ્પષ્ટ ઓળખ ન ધરાવતા ગાય વર્ગનાં પશુઓની કક્ષા ઊંચી લાવવી
 દેશી ઓલાદના પશુઓના દૂધ ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવો.
 ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ થકી દેશી ઓલાદના પશુઓનાં આનુવાંશિક ગુણોમાં સુધારો કરવો અને તેવા
પશુઓની સંખ્યા વધારવી.
 કુ દરતી સેવા માટે ઉચ્ચ આનુવાંશિક ગુણો ધરાવતા રોગ મુક્ત ખુંટનુ વિત
ં રણ કરવું.  
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10. {íMÞÃkk÷Lk yLku s¤[h WAuh ÔÞðMÚkkÃkLk
દેશમાં ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી લાંબો દરિયાકાંઠો આવેલો છે આ ઉપરાંત દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં
સારો વરસાદ અને વિવિધ સિંચાઇ યોજનાઓને લીધે ગ્રામ તળાવો અને નાના-મોટા જળાશયોમાં વિપુલ જળસ્ત્રોત 
ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ આ જળસાધનોનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે મત્સ્યોદ્યોગ માટે પૂરતો ઉપયોગ થતો ન હોવાથી ગુજરાતનું કુ લ
મત્સ્ય ઉત્પાદન અન્ય રાજ્યો કરતાં ઓછુ ં છે. આ મત્સ્ય ઉત્પાદન વધારવા માટે મત્સ્યખેડતૂ ોને આધુનિક મત્સ્ય
ઉછેર તકનીકોથી વાકેફ કરવા જરૂરી છે જ ેથી તેઓ મત્સ્યોદ્યોગને લગતી યોગ્ય તકનીકોનો ઉપયોગ કરી મત્સ્ય
ઉત્પાદન વધારી પોતાની આવક વધારી શકે અને ગુજરાતમાં ‘ભૂરી ક્રાંતિ’ લાવવામાં પોતાનો ફાળો આપી શકે.
ગુજરાતમાં મીઠા પાણીના મત્સ્ય ઉછેર ક્ષેત્રમાં આવક વધારવાની વ્યૂહરચનાઓ :
 ગુજરાતમાં ૨૨૦૦૦ હે ક્ટર વિસ્તારમાં મીઠા પાણીના તળાવો આવેલા છે જ ેમાંથી ૪૫% થી ઓછા વિસ્તારમાં
આવેલ ગામ તળાવોમાં મત્સ્ય ઉછેરની પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે.
 ગેરકાયદેસર રીતે લાવવામાં આવતી પરદેશી માછલીની જાતો તપાસવી.  
 ખેડતૂ ોની ઉપજ અને આવકમાં વધારો કરવા માટે સારી ગુણવત્તાવાળા મત્સ્યબીજ, આનુવંશિક રીતે સુધારે લ
મત્સ્યબીજ જ ેમ કે જયંતી રોહુ અને યરલીંગના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.
 કાર્પ, ઝીંગા અને કેટફિશના બીજ ઉત્પાદન માટે હે ચરી એકમોને પ્રોત્સાહન આપવું.
 ગ્રામીણ સ્તરે સંકલિત મત્સ્ય ઉછેરને પ્રોત્સાહન આપવું.
 ગુજરાતનાં મોટા જળાશયોમાં પાંજરા (કેજ) અને વાડા (પેન) ઉછેરનો પ્રચાર કરવો.
 ઘરની પાછળની ફાજલ જગ્યામાં અને મોટા પાયે મીઠા પાણીની રંગીન માછલીઓના ઉછેરને પ્રોત્સાહન આપવું.
 મત્સ્યઉછેરમાં ફાર્મમાં બનાવવામાં આવેલ અને બજારના તૈયાર ખોરાકના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.
 માછલીના રોગોને નિયંત્રિત કરવા માટે યોગ્ય પદ્ધતિઓના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.
 ગામોમાં માછલી સંગ્રહ માટે ઠડં ા શીતઘર (કોલ્ડ સ્ટોરે જ) બનાવવા પ્રોત્સાહન આપવું.
ગુજરાતમાં ભાંભરા પાણીના મત્સ્ય ઉછેર ક્ષેત્રમાં આવક વધારવાની વ્યૂહરચનાઓ :
 ગુજરાતમાં ભાંભરા પાણીના મત્સ્ય ઉછેરનો વિસ્તાર વધી રહ્યો  છે. રાજ્યમાં ૧.૮૭ લાખ હે ક્ટર ખારી
જમીનનો વિસ્તાર આવેલો છે, જ ેમાથી હાલમાં ૦.૮ લાખ હે ક્ટર જ ેટલો વિસ્તાર ઉછેર હે ઠળ છે.
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 હે ચરી બીજ ઉત્પાદન અને ઉછેર તળાવોની સુવિધાઓમાં ચુસ્ત  જીવ સુરક્ષાના પગલાંઓ અને વધુ સારી
વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓનું અમલીકરણ કરવું.
 ગુજરાતની ભાંભરા પાણીની વૈવિધ્યસભર પ્રજાતિઓ જ ેવીકે પી. મોનોડોન, એલ. વેનામાઇ, બનાના ઝીંગા,
મલેટ, મિલ્ક ફિશ, પર્લ સ્પૉટ અને સી બાસના ઉછેરને પ્રાધાન્ય આપવું.  
 ભાંભરા પાણીના મત્સ્ય ઉત્પાદન માટે ગુણવત્તાની ખાતરીના પાસાઓનું અમલીકરણ કરવું.
 નાના ખેડતૂ ો માટે સંસ્થાકીય પદ્ધતિઓ અને નાણા ધિરાણને પ્રોત્સાહન આપવું.
ગુજરાતમાં દરિયાઇ પાણીના મત્સ્ય ઉછેર ક્ષેત્રમાં આવક વધારવાની વ્યૂહરચનાઓ :
 ગુજરાતના સમુદ્રકિનારે દરિયાઇ પાણીના મત્સ્ય ઉછેર માટેની જગ્યાઓનો વિકાસ કરવો.
 ગુજરાતના દરિયાકાંઠ ય
ે ોગ્ય એવી સમુદ્રી શેવાળ, મસ્સલ અને છીપો સાથે દરિયાઇ પાણીના મત્સ્યઉછેરને
ટેકો આપવો.
 ખુલ્લા  દરિયાઇ પાંજરા ઉછેરમાં કોબિયા, ટીટણ અને સી બાસ જ ેવી ઊંચાં મૂલ્યવાળી માછલીની જાતોનો
સમાવેશ કરવા પ્રોત્સાહન આપવું.
 ઊંચુ મૂલ્ય ધરાવતી દરિયાઇ રંગીન માછલીની જાતોના ઉછેરને પ્રોત્સાહન આપવું.
ગુજરાતમાં દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રમાં આવક વધારવાની વ્યૂહરચનાઓ :
 ગુજરાતના દરિયાકાંઠામાં નિયમન કરે લ માછીમારીના પગલાંઓનું અમલીકરણ કરવું.
 માછલી એકત્રિકરણ ઉપકરણોની સ્થાપના માટે માછીમારોને સહાય કરવી.
 ગુજરાતના દરિયામાં ઊંડા સમુદ્ર અને દૂરના પાણીમાં માછીમારી કામગીરી હાથ ધરવા માછીમારોને સશક્ત 
કરવાં.
ગુજરાતમાં આંતરસ્થળીય મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રમાં આવક વધારવાની વ્યૂહરચનાઓ :
 ગુજરાતનાં જળાશયોમાં મોટા કદના કાર્પ ફિંગરલિંગના સંગ્રહ દ્વારા ઉછેર આધારિત મત્સ્યોદ્યોગનો પ્રચાર
કરવો.
 ગુજરાતની નદીઓમાં માછલીના યોગ્ય આવન જાવન માર્ગ અને ડેમનું નિર્માણ કરવું.
ગુજરાતમાં મત્સ્યલણણી બાદના ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં આવક વધારવાની વ્યૂહરચનાઓ :
 માછીમારીની નૌકાઓ / જહાજોમાં આરોગ્યપ્રદ હે ન્ડલિંગ, જાળવણી, પેકેજિગ
ં , ગુણવત્તા નિયંત્રણ અને માર્કેટિગ
ં
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સાથે જોડાયેલી ઓન-બોર્ડ સવલતોની જોગવાઈઓનો પ્રચાર કરવો.
 આંતરસ્થળીય અને દરિયાઈ માછલીના મૂલ્ય વર્ધન માટે પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવી.
 મત્સ્યઉછેરની ટેકનોલોજીને લોકપ્રિય બનાવવા ICARની સંસ્થાઓ, કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓ, કેવીકે અને મત્સ્યોદ્યોગ
વિભાગ દ્વારા તાલીમ અને વિસ્તરણ થકી પ્રચાર પ્રસાર કરવો.
 આંતરસ્થળીય માછલી માટે નિકાસ અને બજારની સાંકળ બનાવવી.
 સરકાર દ્વારા મત્સ્ય ખેડતૂ ોને ઓછામાં ઓછા દરે બેંક સબસિડી આપવી જોઈએ.
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
 મત્સ્ય ઉત્પાદન અને ખેડતૂ ોની આવકમાં વધારો કરવા માટે ગુજરાતમાં આવેલ મીઠા પાણી, ભાંભરા પાણી
અને દરિયાઈ સ્ત્રોતોમાં બાકાત રાખેલ ઉછેરવાલાયક જળ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવો.
 ઊંચી આવક પેદા કરનાર પ્રજાતિઓ જ ેવીકે મીઠા પાણી ઉછેરમાં મીઠા પાણીના ઝીંગા, કેટ ફિશ (પાબદા,
પંગાસિયસ), મરે લ અને જયંતી રોહુ; ભાંભરા પાણી ઉછેરના વન્નામેઇ ઝીંગા, બનાના ઝીંગા, મલેટ, મિલ્કફિશ,
પર્લ સ્પોટ અને સીબાસ જ્યારે દરિયાઇ પાણી ઉછેરની કોબિયા, ટીટણ, કરચલાં, છીપો, મસેલ્સ અને સમુદ્રી 
શેવાળની સાથે સાથે હાલની ઉછેરાતી મત્સ્યઉછેરની પ્રજાતિઓમાં વૈવિધ્યકરણ કરવું.
 મત્સ્યઉછેરની પ્રણાલીઓમાં હાલની ઉત્પાદન પધ્ધતિઓની સાથે પાંજરા, વાડા (પેન), સંકલિત મત્સ્ય ઉછેર
અને અર્ધસઘનથી સઘન ઉત્પાદન પ્રણાલીઓનું વૈવિધ્યકરણ કરવું.
 સારા ગુણવત્તાયુક્ત  મત્સ્યતળાવની ઉત્પાદક સામગ્રી  જ ેવીકે આનુવંશિક રીતે સુધારે લ મત્સ્યબીજ, મોટા
ફિંગરલિંગ, યરલીંગ, રોગ મુક્ત બીજ, પોષણયુક્ત સંતુલિત  સસ્તો ખોરાક, તળાવની ફળદ્રુપતાના આધારે
ખાતરોની યોગ્ય માત્રા અને રોગ નિયંત્રણ માટે યોગ્ય વસ્તુઓ વગેરેનો  યોગ્ય અને પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉપયોગ
કરવો.
 ઘરની પાછળની ફાજલ જગ્યામાં રંગીન માછલીઓના ઉછેર અને મોતી ઉછેર જ ેવી અખાદ્ય મત્સ્ય ઉછેર
પ્રણાલીઓને અપનાવવાથી આવકમાં વધારો કરી શકાય.
 દરિયાકાંઠાના માછીમારોએ આવકમાં વધારો કરવા માટે નિયંત્રિત માછીમારી, માછલી એકત્રિકરણ ઉપકરણોની
સ્થાપના અને ઊંડા સમુદ્ર અને દૂરના પાણીમાં માછીમારી કામગીરી હાથ ધરવાની  યોગ્ય પદ્ધતિઓ અપનાવવી.  
 ગુજરાતનાં જળાશયોમાં મોટા કદના કાર્પ ફિંગરલિંગના સંગ્રહ દ્વારા ઉછેર આધારિત મત્સ્યોદ્યોગ અપનાવવો.
 માછીમારીની નૌકાઓ / જહાજોમાં આરોગ્યપ્રદ હે ન્ડલિંગ, જાળવણી, પેકેજિગ
ં , ગુણવત્તા નિયંત્રણ અને માર્કેટિગ
ં
સાથે જોડાયેલી ઓન-બોર્ડ સવલતો અપનાવવી.
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 ખેડતૂ ોએ આંતરસ્થળીય અને દરિયાઈ માછલીના મૂલ્યવર્ધન માટેની આવડતમાં સુધારો કરવો.
 મત્સ્ય ઉત્પાદકોએ માછલીના પોષણ મૂલ્યનું રક્ષણ કરવા ઠડં ા શીતઘરોની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ
જ ેથી જ ે તે સમયે વધુ આવક રળી શકાય.
સફળ ગાથા
ગામ તળાવમાં પેન (વાડા)કલ્ચર થકી મત્સ્ય બિયારણનો ઉછેર
નામ :
શ્રી સિકંદરભાઈ અબ્દુલભાઈ વ્હોરા
ગામ :
પલોલ
તાલુકો :
સોજીત્રા
જીલ્લો :
આણંદ
ઉંમર :
પપ વર્ષ 
અભ્યાસ :
૧ર પાસ
સંપર્ક  ઃ
મો. ૯૭ર૭૯૪૮૮પ૬
નવા અભિગમની ઉપયોગિતા:
આણંદ જિલ્લાના પલોલ ગામના મત્સ્યખેડતૂ શ્રી સિકંદરભાઈ વ્હાેરા છેલ્લા  રપ વર્ષથી ગામ તળાવમાં
માછલીનું ઉત્પાદન કરે છે. તેના માટે માછલીનુ બિય
ં
ારણ સરકારી બીજ ઉત્પાદન મથક અને પશ્ચિમ બંગાળથી
લાવતાં હતાં. તેથી આ ખેડતૂ ને મત્સ્ય ઉછેરમાં ખાસ લાભ નહોતો થતો. તેમણે કૃ ષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણંદથી વાડા
(પેન)માં મત્સ્ય ઉછેર વિષે તાલીમ મેળવી અને વૈજ્ઞાનિકની સલાહ સૂચન  મુજબ તળાવના ત્રણ છેડાને વાંસ અને
નેટની મદદથી બંધ કરીને વાડા (૦.૩ હે .) બનાવ્યા. આ વાડામાં સૌ પ્રથમ જગ
ં લી માછલીઓ, પાણીના કીટકો
અને જલીય વનસ્પતિનો નિકાલ કર્યો. ત્યારબાદ રપ૦ કિ.ગ્રા./હે . ના દરે ચૂનાનો છટં કાવ કર્યો. ઢોરનું છાણ અને
એસ.એસ.પી.નું મિશ્રણ કરી તળાવમાં પ્લવકનો વિકાસ કર્યો. કૃ ષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રએ બે લાખ સ્પોન વાડામાં ઉછેર
કરવા આપ્યાં. કૃ ત્રિમ ખોરાક તરીકે ડાંગરનું ભૂંસું અને રાઈનો ખોળ ર કિ.ગ્રા./દિવસ ૧:૧ ના પ્રમાણમાં ચાર દિવસ
આપેલ. ત્યારબાદ તેની માત્રા વધારીને ૪ કિ.ગ્રા/દિવસ ૧:૧ના પ્રમાણમાં મિનરલ મિક્ષ્ચર ભેળવીને સાત દિવસ સુધી
આપ્યું. તેનાથી ખેડતૂ ને ૧પ દિવસ બાદ રપ-૩૦ મિ.મી.
ની ` ૧,ર૪,૦૦૦ ફ્રાયનુ ઉત્પાદન મળ્યું જ ેનો નિભાવ  
ખર્ચ ` ર૪,૦૦૦/- થયો. અગાઉ માછલીના બિયારણની
ખરીદીમાં ` ૭૦,૦૦૦/-નો ખર્ચ થતો હતો. આ વખતે
વાડા (પેન)ની તાંત્રિકતા અપનાવી ફ્રાય જાતે તૈયાર કરી
અને ` ૩૧,૦૦૦/- ની બચત કરી. આ તાંત્રિકતા અન્ય
મત્સ્યબીજ ઉત્પાદકો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલ છે
જ ેના દ્વારા તેઓ નફાકારક મત્સ્ય ઉછેર કરતા થયા છે.
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ખેડત 
ૂ ધ્વારા વાડા(પેન) ની તાંત્રિકતા અપનાવવાથી માછલીના સ્પોનમાંથી ફ્રાય તૈયાર કરવામાં થતો ખર્ચમાં
ઘટાડો થાય છે. જ ેમાં અલગથી નર્સરી તળાવની જરૂરિયાત રહે તી નથી અને ફ્રાયના ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ પણ બચે
છે. ગામ તળાવમાં આ તાંત્રિકતા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કારણકે વાડા (પેન) બનાવવામાં વાંસ અને નેટનો ઉપયોગ
થાય છે. જ ે સરળતાથી અને સસ્તા દરે મળી રહે છે. એક જ તળાવમાં સ્પોનમાંથી ફ્રાયનું ઉત્પાદન થતું હોવાથી
જીવંતદર વધુ મળે છે.

ભૂરી ક્રાન્તિ (બ્લ્યુ રીવોલ્યુશન)
દેશમાં મત્સ્યોદ્યોગના સર્વાંગી વિકાસ માટે ભારત સરકારશ્રીએ બ્લ્યુ રીવોલ્યુશન હે ઠળ જુ દી જુ દી
યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલ છે. આંતરદેશીય  મત્સ્યોદ્યોગ તથા ભાંભરાપાણી મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રે  મત્સ્યબીજ/
ઝીંગાબીજ ઉત્પાદનની હે ચરી, મત્સ્યબીજ ઉછેર માટેના એકમો, નવા તળાવ બાંધકામ, ફીડ મિલની સ્થાપના,
જળાશયોમાં કેજ કલ્ચર માટે તથા દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગમાં ઓબીએમ, સલામતીના સાધનો, નવા મત્સ્ય બંદરો/
મત્સ્ય ઉતરાણ કેન્દ્રોના બાંધકામ, મત્સ્ય વેચાણ માટે માર્કેટ, ઇન્સ્યુલેટડે વાહનો, બરફના કારખાના/ કોલ્ડ 
સ્ટોરે જ વગેરે ઘટકો માટે યુનિટ કિંમતના ૫૦ % સહાય આપવાની જોગવાઇ છે.
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11. Mktfr÷ík ¾uík ÔÞðMÚkkÃkLk : ðirðæÞfhý Úkfe rðfkMk
ખેતીમાં કોઇ એક પાક અથવા પાક પધ્ધતિ ઉપર નિર્ભર રહે વા કરતા જો પાક પધ્ધતિમાં વર્ષોવર્ષ બદલાવ
કરવામાં આવે તેમજ પાકની સાથે સાથે અન્ય કૃ ષિ સંલગ્ન વ્યવ્સાયો અપનાવવામાં આવે તો નિશ્ચિત રૂપે ખેડતૂ ોની
આવક બમણી થઇ શકે. આ માટે કૃ ષિમાં ઘનિષ્ટતા તેમજ વૈવિધ્ય અપનાવવાની ખાસ જરૂર છે. આ માટે જરૂરી
વિગતો નીચે મુજબ છે.    
 ખેતીમાં કોઇ એક પાક લેવા કરતા તેની સાથે આંતરપાક લેવામાં આવે તો જમીન પાણી અને પોષક તત્વોના
કાર્યક્ષમ ઉપયોગની સાથે સાથે વધારાની આવક નિશ્ચિત થાય છે તેમજ આકસ્મિક કારણોસર મુખ્ય પાકની
નિષ્ફળતા સામે રક્ષણ મળે છે. દાખલા તરીકે કપાસ કે મકાઇ જ ેવા પાકમાં બે હાર વચ્ચે કઠોળ પાકને આંતર
પાક તરીકે લેવામાં આવે તો ટૂકં સમયમાં વધારાની આવક મળે છે, વરસાદના પાણીથી થતું જમીનનું ધોવાણ
અટકે છે તેમજ હવામાંનો નાઇટ્રોજન જમીનમાં સ્થિર થતા જમીનની ફળદ્રુપતા પણ વધે છે.
 ખેતીમાં પાક પધ્ધતિમાં ફે રફાર કરવાથી પાક વૈવિધ્ય જળવાઇ રહે છે જ ેના કારણે રોગ જીવાત તેમજ પાક
સંલગ્ન નીદામણોથી મૂક્તિ મળે છે જ ેથી ખેતી ખર્ચ ઘટતાં આવક વધે છે.
 ક્ષેત્રિય પાકો લેવાની સાથે બાગાયતી પાકો જ ેવા કે, ફળો, શાકભાજી તેમજ ફૂલોની ખેતી સંકલિત રીતે કરવી.       
 કૃ ષિમાં સંકલિત ખેતી જ ેમાં પાકની સાથે પશુપાલન પ્રવર્તમાન સમયમાં અપનાવવું જરૂરી છે.
 નબળી જમીન, વધતા જતા રાસાયણિક ખાતરના ભાવ, ખેત  મજૂ રની અછત તેમજ તેમની સમયસર
ઉપલબ્ધતાની સમસ્યાના સમાધાન માટે સેન્દ્રિય ખાતર અને પશુશક્તિનો ઉપયોગ જરૂરી છે.
 બિનપિયત ખેતીમાં ખેતીના પાકો સાથે પશુપાલન અપનાવવામાં આવે તો ખેડતૂ ોને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સતત 
આવક અને રોજગારી મળી રહે છે.
 પશુપાલનનો વ્યવસાય ખેતી પાક કરતા વધુ નિશ્ચિત અને ખાતરી સાથે આવક આપે છે.
 ઘનિષ્ઠ ખેતીની સાથે પશુપાલન, મરઘાપાલન, બકરીપાલન તેમજ મત્સ્યોધ્યોગના સંકલનથી ખેતીની આવકમાં
સ્થિરતા આવે છે તેમજ ખેતીની આવક બે થી ત્રણ ગણી વધારી શકાય.
 બાયોગેસ, વર્મિકમ્પાેષ્ટ જ ેવા નાના નાના એકમો વધારવાની ખાસ જરૂરિયાત છે જ ેના ધ્વારા પણ આવક વધારી
શકાય.
 ઉબડખાબડ વિસ્તારોમાં, ઓછી ફળદ્રુપતા ધરાવતી જમીનોમાં તેમજ બિનપિયત  ખેતીમાં ‘સૌર કૃ ષિ’
અપનાવવાથી ખેડતૂ ોને આખા વર્ષ દરમ્યાન ચોક્કસ આવક મળે તેમજ આકસ્મિક પાક નિષ્ફળતાના સમયે
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જોખમ સામે રક્ષણ મળે છે. જ ેથી આ પધ્ધતિનો વિસ્તાર થાય તે માટે ઘનિષ્ઠ પ્રયત્નો હાથ ધરવાની જરૂરિયાત છે.
 ‘ગોચર’ હે ઠળની જમીનોને તેમજ ખેડાણલાયક, પરંતુ બિનવાવેતરવાળા વિસ્તારોને ‘સૌર કૃ ષિ’ હે ઠળ આવરી
લેવાથી દેશમાં અને રાજ્યમાં બિનપરંપરાગત પધ્ધતિથી ઊર્જા ઉત્પાદન ઉપરાંત  ખેડતૂ ને અથવા ગ્રામ પંચાયતોને
કાયમી સ્થિર આવક મળવાની સાથે પશુધન માટે ઘાસચારાની તંગીની સમસ્યાનું નિવારણ પણ થઇ શકે છે.  
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
 ખેડતૂ ોએ આવક બમણી કરવા માટે પાકમાં બદલાવ અને ઘનિષ્ઠ પાક પધ્ધતિ અપનાવવી.  
 ક્ષેત્રીય પાકોની સાથે બાગાયતી પાકો, પશુપાલન, મરઘાંપાલન, મધમાખી ઉછેર, મશરૂમ જ ેવા અન્ય કૃ ષિ
સંલગ્ન વ્યવસાયોનો સમાવેશ કરવો.
 સૂર્ય ઊર્જા આધારિત ખેતી દ્વારા બિન ખેતી લાયક જમીનનો ઉપયોગ કરી કુ દરતી આફતો સામે પાકમાં થતાં
નુકશાનની સામે વર્ષ દરમ્યાન ચોક્કસ આવક ઊભી કરવી.
 ગૌચર/પડતર જમીન ખેડાણ હે ઠળ લાવી તેમાં ઘાસચારો અને સૂર્ય ઊર્જા એકમો ગોઠવી વધારાની  વીજળીનું
વેચાણ કરી આવક મેળવવી.   
સફળ ગાથા :
ગુજરાત રાજ્યના ઊર્જા વિભાગના આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ સાથે થયેલ કરાર મુજબ મુ.આમરોલ,
તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ખાતે કૃ ષિ પાકોની સાથે સૌર ઊર્જાનો પ્રોજ ેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. જ ેમાં વિવિધ
સૌર પેનલોની વચ્ચે જૂ દા જૂ દા પાકોની ખેતી કરવામાં આવે છે. સમગ્ર પ્રોજ ેક્ટને ફક્ત ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિથી
જ પિયત આપવામાં આવે છે. કૃ ષિ સાથે સૌર ઉર્જાના આ પ્રોજ ેક્ટમાં ખાસ કરીને છાંયડા હે ઠળ થતા પાકો તેમજ
વિવિધ ઋતુના પાકોમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કર્યા સિવાય સૌર ઊર્જા સાથે લગભગ ૧૭ થી ૪૮ % જ ેટલી વધારાની
આવક મળે છે.
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આણંદ જિલ્લાના આમરોલ ગામે કૃ ષિ પાક / ફોડર ઉત્પાદન માટે અેક મેગાવોટ ગ્રીડ કનેક્ટેડ પાવર પ્રોજેકટ

રાઇ

ઘઉં

“સૌર કૃ ષિ” પ્રોજ ેક્ટ, આમરોલની મુલાકાત લેતા શ્રી ચિમનભાઇ સાપરિયા, મંત્રીશ્રી, કૃ ષિ અને ખેડતૂ કલ્યાણ,
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય મહાનુભાવો

પરંપરાગત કૃ ષિ વિકાસ યોજના (PKVY)


ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા સેન્દ્રિય ખેતીને પ્રત્સાહન આપવા માટે ખેડતૂ ો ધ્વારા સ્વપ્રમાણિત સજીવ ખેતી
થાય તે હે તુસર પરંપરાગત કૃ ષિ વિકાસ યોજના (પીકેવીવાય) વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ થી કાર્યરત કરે લ છે.



આ યોજના હે ઠળ સજીવ ખેતી માટે ૨ થી ૩ ગામ વચ્ચે  ૫૦ એકર (૨૦ હે ક્ટર)નું એક ક્લસ્ટર
બનાવવાની જોગવાઇ છે. યોજનામાં એક ખેડત 
ૂ લાભાર્થીને વધુમાં વધુ ૨.૫ એકર (૧ હે ક્ટર) માટે
રે ન, વિવિધ સેન્દ્રિય  ઇનપુટ
સહાયની જોગવાઇ છે. જ ેમાં ખેડતૂ ોને તાલીમ, પ્રવાસ, ઓનલાઇન રજીસ્ટ્શ
પર સહાય, સેન્દ્રિય ખેત ઉત્પાદનોના વેચાણ વ્યવસ્થા અને બ્રાન્ડગ
િં જ ેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
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1h çkòh ÔÞðMÚkkÃkLk
આજની ખુલ્લી  બજાર વ્યવસ્થાના સમયમાં ખેતી ઉત્પાદનનોની વેચાણ વ્યવસ્થાનું વિશેષ  મહત્વ  છે.
વર્તમાન સમયમાં લગભગ ૮૦ % ખેડતૂ ો સિમાંત  અને નાના છે, જ ેમની હાલની બજાર વ્યવસ્થામાં ઊભા રહી
પોષણક્ષમ ભાવો મેળવવાની ક્ષમતા બિલકુ લ ઓછી છે. ખેડતૂ ોને આધુનિક બજાર વ્યવસ્થાથી અવગત કરાવીને
વૈશ્વિક વેપાર વ્યવસ્થાના લાભોની જાણકારી આપવાથી ખેડતૂ ોને પોષણક્ષમ ભાવ મળી શકે છે. હાલના આઈ.સી.
ટી.ની તાંત્રિકતાનો લાભ લઈને ખેડતૂ ો ઘેર બેઠાં સારા ભાવ મેળવી પોતાની આવકમાં ઓછા ખર્ચે વધારો કરી શકે
તેમ છે તેથી ખેડતૂ ોની ક્ષમતા વધારીને ઉપર મુજબના ભાવો મેળવી આવક વધારવા માટે બજાર વ્યવસ્થા સાથે
સંકળાયેલા નીચે મુજબના મહત્ત્વના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવા જરૂરી છે.
 ગુજરાતના અમૂલ મોડલની સફળતા મુજબ અમૂલે પાક ક્ષેત્રે, ખાસ કરીને ફળ અને શાકભાજીમાં તેના આ
મોડલને પ્રારંભિક પાયલોટ ધોરણે કેટલાક જિલ્લાઓમાં શરૂ કરવો જોઇએ. આના માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી
યોગ્ય સહાય પણ મળવી જોઇએ.
 કેટલાક પાકોમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ બજાર કિંમત કરતા ઓછા હોય છે, તેમજ ખેડતૂ ોમાં તેની જાગૃતતા ઓછી
(૧૬ %) છે જ ેથી, લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ જ ે તે પ્રદેશના પાક અને ખર્ચ સી૨ મુજબ હોવા જોઈએ.
 ઇ-નામ સુવિધાથી મધ્યસ્થીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો જોવા મળેલ છે જ ેથી સારા ભાવથી ખેડતૂ ોની આવકમાં
વધારો થઇ શકે છે. આના માટે ઇ-નામ વિષે ખેડતૂ ોમાં જાગૃતતા વધારવાની જરૂર છે.
 ખેડતૂ ની પેદાશમાં વધારાના મૂલ્યનુ નિર્મા
ં
ણ અને થતા બગાડને ઘટાડવા માટે આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા ઉચ્ચ 
ગુણવત્તા જળવાઇ રહે એવા માળખાનું નિર્માણ કરવું જોઇએ, જ ે ખેડતૂ ોની આવકમાં વધુ વધારો કરી શકશે.
 ઓર્ગેનિક પેદાશોને યોગ્ય સર્ટિફિકેટ એજન્સી દ્વારા પ્રમાણિત કરી તેનો યોગ્ય રીતે માર્કો (બ્રાન્ડ) બનાવી એ.પી.
એમ.સી દ્વારા વેચાણ કરવામાં આવે તો અન્ય પેદાશો કરતાં તેની ઊંચી કિંમત ઉપજ ે છે. તેથી એ.પી.એમ.સી.  
(APMC) દ્વારા ઓર્ગેનિક પેદાશોની વેચાણ પ્રક્રિયામાં જરૂરી સગવડો પૂરી પાડવી જોઇએ.
 ખેડતૂ ોને નિકાસ માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી પેદાશના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એપીએમસીમાં નિકાસ
સંઘ (કન્સોર્ટિયમ) એકમ ખોલવા જોઇએ.
 નાના અને સીમાંત  ખેડતૂ ોને ભાવની ઊંચી અસ્થિરતાથી દૂર રાખવા માટે કરાર આધારિત ખેતી અને ખેડત 
ૂ
ઉત્પાદક સંગઠનને પ્રાદેશિક ધોરણે પ્રોત્સાહન પુરૂં પાડવું જોઈએ.
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ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
 ખેડતૂ ોએ આવક વધારવા માટે રૂઢિગત ખેતીમાંથી ફળ અને શાકભાજી જ ેવા ઉચ્ચ મૂલ્યના પાક તરફ પગલું
માંડવાની જરૂર છે.
 ખેડતૂ ોએ પોતાના ખેતરમાં ગ્રેડિગ
ં અને સામાન્ય પેકિંગ કરવું જોઈએ જ ે તેમના ઉત્પાદનના આશરે ૨૦%
જ ેટલા ઊંચા ભાવો મેળવવામાં મદદરૂપ થશે.
 રાષ્ટ્રીય સ્તરે  વિવિધ બજારો/એ.પી.એમ.સીમાં જુ દા જુ દા ભાવોનો લાભ મેળવવા ખેડતૂ ોએ એ.પી.એમ.સીમાં
ઈ-નામ સુવિધા હે ઠળ નોંધણી કરાવવી જોઈએ.
 ખેડતૂ ોએ ઉત્પાદનોના ઊંચા ભાવ માટે નજીકના ખેડત 
ૂ બજારમાં વેચાણ કરવું જોઇએ. આમ કરવાથી
મધ્યસ્થીઓના શોષણને પણ નિયંત્રણમા લાવી શકાય છે.
 ખેડતૂ ો નજીકની કૃ ષિ યુનિવર્સિટી અથવા અન્યત્ર ઉપલબ્ધ વિકાસલક્ષી  ઉત્પાદનનોની ગુણવત્તા  બાબતની
તાલીમ મેળવી નિકાસ વધારી આવક વધારી શકે છે.
 ખેડતૂ ોએ બજારની સ્પર્ધામાં ટકી રહે વા અને ભાવની સોદાબાજીમાં પ્રભુત્વ મેળવવા માટે સહકારી મંડળી દ્વારા
એકજુ થ થઇને ઉત્પાદનોનું વેચાણ કરવું જોઈએ જ ે તેમની આવકમાં વધારો કરશે.








ઈ-નેશનલ એગ્રિકલ્ચર માર્કેટ (ઈ-નામ)

ખેડતૂ ને સમગ્ર દેશનું બજાર મળી રહે શે.  
વેપારીઓને ખરીદી માટે સમગ્ર દેશનું બજાર મળી રહે શે.
સ્પર્ધાત્મક ખરીદીનો ખેડતૂ ને લાભ મળી રહે શે.
પારદર્શક રીતે ખેત ઉત્પન્નનું ખરીદ-વેચાણ કરી શકાશે.
ખેડતૂ ો/વેપારીઓ ઘરે બેઠા જ સમગ્ર દેશની બજાર સમિતિઓના ભાવો જાણી શકશે.
ખરીદનાર અને વેચનારને નજીક લાવશે.
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13. {krníke yLku Mkt[kh xufLkku÷kuS Mkûk{
f]r»k {krníke Mkuðk Lkuxðfo
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત  સરકારે છેલ્લા  કેટલાક વર્ષોમાં કૃ ષિ ઉત્પાદકતા વધારવા અને
રાજ્યમાં ઘણાં ખેડતૂ ોની માનસિકતામાં સુધારો લાવવાના લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચે તેવા સુધારા શરૂ કર્યા છે. આ પહે લના
પરિણામ સ્વરૂપે, કૃ ષિ ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જ ે રાષ્ટ્રિય સરે રાશની સરખામણીમાં
રાજ્યની વૃદ્ધિ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચા સ્તરે નોંધાયેલ છે. આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત સરકારે કૃ ષિની વધુ
મજબૂત અને ટકાઉ વ્યવસ્થાને નિશ્ચિત કરવા માટે જ્ઞાન આધારિત ખેતી પદ્ધતિઓને વિકસિત કરવા માટે આઇસીટી
ટેક્નોલોજીઓનો ઉપયોગ કરવાની એક મોટી ઝૂંબેશ શરૂ કરી છે.
માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી સક્ષમ કૃ ષિ માહિતી સેવા નેટવર્ક માટેના મુદ્દાઓની વિગત નીચે પ્રમાણે
દર્શાવેલ છે.


નોંધણી કરે લ ખેડતૂ ોની કૃ ષિ ઉપજોના ભાવની માહિતી, હવામાન માહિતી અને અન્ય ખેતીને લગતી સલાહોનું
પ્રસારણ.



સંદર્ભ માટે ઉપયોગી વિડિઓ, દસ્તાવેજો, ઑડિઓ ફાઇલ, ચિત્રો વગેરેના કૃ ષિ માહિતી સંગ્રહનું એકત્રિકરણ
અને પ્રસારણ.



ખેડતૂ ો માટે કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓ અને અન્ય સંસ્થાઓમાં નિષ્ણાતો સાથે વાતચીત કરવા માટે વેબ અને વિડીયો
આધારિત કૃ ષિ સપોર્ટ ડેસ્ક પૂરો પાડવો.



ઉત્પાદકો સહિત મુખ્ય બજારોમાં ખરીદદારોની નોંધણી કરવી.



કૃ ષિ ઇનપુટ આપનારની નોંધણી:  બિયારણ, રોપા, ખાતર, જતં ુનાશકો, ટેકનોલોજી નિષ્ણાતો / સલાહકારો,
પરિક્ષણ પ્રયોગશાળાઓ વગેરે.



વેરહાઉસિંગ સુવિધા આપનારની નોંધણી.  



પરિવહન સેવાઓ પૂરી પાડનારની નોંધણી.



બેંકો અને વીમા કંપનીઓની નોંધણી.



મજબૂત  આઇટી સક્રિય પ્લેટફોર્મની સ્થાપના કરવી જ્યાં  સભ્યોની માહિતી તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટથી
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લેવડ-દેવડ કરી શકે.


બજારની માંગ દ્વારા નિર્ધારિત અગ્રિમ પાકો માટે ખેડત 
ૂ સમુદાયની રચના કરવી.



ખેડત 
ૂ સુલભ મોબાઇલ ટેકનિકોનો ઉપયોગ.



અાણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત  થતા ‘કૃ ષિગાેવિદ્યા’ માસિકનાે ઉપયાેગ કરવાે કે જ ેમાં ગુજરાત 
રાજ્યના કૃ ષિ વૈજ્ઞાનિકાે દ્વારા લેખાે અાપવામાં અાવે છે.



ગુજરાતની કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઅાે તથા ગુજરાત  સરકારશ્રીના વિવિધ વિભાગાે દ્વારા પ્રકાશિત  થતા કૃ ષિ
સાહિત્યનાે ઉપયાેગ.

ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલા :
કૃ ષિની જરૂરિયાતો વિષેની માહિતી મેળવવા ખેડતૂ ો અને સહભાગીઓ દ્વારા નીચે મુજબની માહિતી અને
સંચાર ટેકનોલોજી સક્ષમ સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી સક્ષમ સેવાઓ
બજાર અને   વેરહાઉસના પ્રવર્તમાન ભાવની માહિતી
જાણવી
કૃ ષિ પેદાશોનું વર્ગીકરણ કરવાની સગવડો અને તેમના
ઉત્પાદનો માટે યોગ્ય ભાવની ખાતરી
ખાતરો અને ખેતીનાં સાધનોના સીધા લાભ માટે
યોજનાકીય અને સહાયની માહિતી જાણવા
લઘુ ધિરાણ માટે
કૃ ષિ, બાગાયત, સિંચાઈ, ડેરી અને પશુપાલનની
જરૂરિયાતો માટે નાણાકીય ઉકેલ
આધુનિક કૃ ષિ પદ્ધતિઓ, શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ, જમીન
પરીક્ષણ, બિયારણ, રોપા, ખાતર, જીવાત, નિયંત્રણ

વેબ એપ્લિકેશન
www.agmarknet.nic.in

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

www.shc.aau.in
www.shc.gujarat.gov.in
www.agri.ikhedut.aau.in
કૃ ષિ, પશુપાલન, મત્સ્યોદ્યોગ અને અન્ય સહાય  www.agri.gujarat.gov.in
યોજનાઓ માટે
www.ikhedut.aau.in
કિસાન કૉલ સેન્ટર
www.dackkms.gov.in,
મૂંઝવતા પ્રશ્નો માટે
ટાેલ ફ્રી ફાેન ઃ 1800 180 1551
www.faq.ikhedut.aau.in
ખેડતૂ ો માટે મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ
www.ikhedut.aau.in
(Google Play Store ઉપર ‘ikhedut’ હે ઠળ
ઉપલબ્ધ છે)
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એગ્રિકલ્ચરલ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ એજન્સી
(આત્મા – ATMA)

વિઝન
એગ્રિકલ્ચરલ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ  એજન્સી એ જિલ્લા કક્ષાએ કાર્યરત રજીસ્ટર્ડ સોસાયટી છે જ ે
જિલ્લાના ટકાઉ કૃ ષિ વિકાસ માટે જિલ્લાની તમામ કૃ ષિ સંલગ્ન સંસ્થાઓની સાથે રહીને ખેડતૂ ોના સર્વાંગી
વિકાસ માટે કામ કરે છે. આ યોજનાનું મુખ્ય કાર્ય જિલ્લાની તમામ સંશોધન અને વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિઓનું સંકલન
કરવુ ત
ં ેમજ પબ્લિક એગ્રિકલ્ચર ટેકનોલોજી વ્યવસ્થાનું વિકેન્દ્રિકરણ કરવાનું છે.
મિશન
આત્મા યોજના હે ઠળ જીલ્લાના તમામ તાલુકા તથા ગામોના ખેડતૂ ો માટે તેમની જરૂરિયાત આધારિત 
પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ જાહે ર સંસ્થાઓ, ખાનગી સંસ્થાઓ, એનજીઓ, પેરા એક્ષ્ટેન્ શન વર્કર
અને પ્રાઈવેટ ઈનપુટ ડીલરના સહિયારા પ્રયત્નાેથી ગામોમાં જુ દા જુ દા રસ ધરાવતા ખેડતૂ ોના જૂ થો (ફાર્મર્સ 
ઈન્ટરે સ્ટ ગૃપ્સ)ની રચના કરવી એ પાયાની પ્રવૃત્તિ છે.
ઉદેશો
 કૃ ષિ વિસ્તરણ શિક્ષણની પ્રવૃતિઓ તથા નવા નવા સંશોધનો ખેડતૂ ોની જરૂરિયાત  મુજબ ખેડતૂ ો સુધી
પહોંચાડવા.
 ખેડતૂ ોની પોતાની ભાગીદારીથી પોતાની રીતે જ પોતે ઈચ્છે તે પ્રકારના નિર્ણયો લઈ શકે તે માટે સત્તાનું
વિકેન્દ્રિકરણ કરવું.
 કૃ ષિ વિકાસ સાથે સંકળાયેલા તમામ સરકારી, અર્ધસરકારી, બિનસરકારી, વ્યાપારી ખેડત 
ૂ સંગઠનો તેમજ
કૃ ષિ, બાગાયત, પશુપાલન, મત્સ્યઉદ્યોગ જ ેવા ખાતાઓનું સંકલન સાધવું.
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