શાકભા� નસર્ર�નો ઉછ ેરદ્રા વધારાની આવક
શ્રી રામશીભાઈ છગનભાઈ મેટાળ�
ગામ-પાંચવડા, તા�ુકો-ચોટ�લા
�લ્લો◌- �ુર�ન્દ્
, �ુજરાત, મો.૦૯૯૦૯૫૪૭૧રર
અ�ભગમની િવગતઃ
િવગત
�મર : ૪૬ વષર
િશક્ષ: ઓ� ભણેલ
જમીન: ર એકર
ખત
ે ીનો અ�ુભવ: ર૦ વષર
�ુખ્ય પાકો :ખર�ફ-કપાસ
રવી- �� ફળ પાકો - લ��ુ ં
પ�ુધન: ભ�સ

શ્રી રામશીભાઈ છગનભાઈ મેટાળ�યાએ �ુર�ન્દ
� બ જ
�લ્લા ના ચોટ�લા તા�ુકાના પાંચવડા ગામના ુ
ૂ છે. તેઓ � ૂબ જ ઓ�ં ભણેલ છે. શ�આતમાં
નાના ખ�
ે ત
તઓ
ે
લ��ુના બગીચા સાથે પોતાની જમીનમાંથી સામાન્ય
પાકો લેતા હતા. ઓછ� જમીનને કારણે તઓ
ે ને આથ�ક
સમસ્યાંઓ રહ�તી હત. પરં � ુ તઓ
ે
� ૂબ જ મહ�ન�ુ માણસ
હતા. ત્યા◌ીરબાદ તેઓ �ૃિષ િવજ્ઞાન ક , �ુનાગઢ �ૃિષ
�ુિનવિસ�ટ�, નાના કાંધાસર (ચોટ�લા) ના સંપકર ્માં આવ્ય.
તઓ
ે એ ક�.વી.ક�.ની નસર્ર� �ુિનટ અને �ુદા �ુદા િનદશર્ન
જોઈ ક�.વી.ક�.ના વૈજ્ઞાિનકશ્રીઓ પાસેથી તેમ�ું માગર્
મેળવ્�ુ�. તઓ
ે
હંમેશા ક�.વી.ક�.ના વૈજ્ઞાિનકશ્રીઓ સાથે
તેમજ ટ� લીફોનીક સં૫કર ્થી જ�ર� માગર્દશર્ન માટ� સંપકર્
રહ�તા. શ્રી રામશીભાઈની આવડત અને .વી.ક�.ના
વૈજ્ઞાિનકશ્રીઓના પ્રોત્સા◌ીહનથી �ુ�ુંબના ભ
માટ� ના વધારાની આવક માટ� નસર્ર� �ુનીટની શ�આત
કર�. શ�આતમાં તેમણે સ્થાટિનક ખે�ૂત િમત્રોની માંગણી
પહ�ચી વળવા �ુદ� �ુદ� કં૫નીના હાઈબ્રીડ શાકભા
પાકોના ધ�ંના રોપા તૈયાર કયાર . નસર્ર� �ુિનટની સ્થ૫ના
બાદ ફકત ર(બે) વષર્માં તેમણે ૫ લાખ �ુદા �ુદા
શાકભા� પાકોના ધ�ંને તૈયાર કર� ચોટ�લા તા�ુકાના
ન�કના ગામડાંઓમાં વ�ચાણ ક�ુ.ર તઓ
ે એ પોતાની
આગવી આવડતથી �હ�રાત અને માક� ટ�ગથી �ુબ જ �ુંકા
ૂ િમત્રોનો િવ�ાસ સંપાદન કર� લી. હાલ
સમયમાં ખ�
ે ત
તઓ
ે
ધ�ંને �પ્લગ ટ્ર� માં તૈયાર કર� પોતાની જ ર�ક્ષા
ૂ ો �ુધી પહ�ચાડતા થયા છે. આ� તઓ
ખ�
ે ત
ે
નસર્ર� �ુિનટ

માંથી વાષ�ક ૪.૦૦ લાખ વધારાની આવક મેળવતા રહ�લ
છે.
અ�ભગમની ઉપયોગીતાઃ
આ� આ�ુબા�ુના ગામડાંના ખે�ુતો �ુદ� �ુદ�
શાકભા�ના હાઈબ્રીડ તેમજ �ુિનવિસ�ટ�ની �તોન
રોપાઓ સીધા જ તેમના ત્યાં◌ોથી મેળવતા થયા છ . આ
ઉપરાંત ખ�
ે ુ તો પોતાની જ�ર�યાતને અ�ુલક્ષીને �ુદા �ુદ
શાકભા�નાં પાક અને �તના ધ�ં માટ� ન�ધણી કરાવતા
થયા છે.
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