
ખેતતલાવડી દ્વારા પાણીનો સગં્રહ કરી ડ્રીપ દ્વારા આધનુનક પદ્ધનતથી 
મરીમસાલા અને કપાસની ખેતી 

 
નાભ – ઘનશ્માભબાઈ ઓઘડબાઈ અડારજા ઉંભય  – ૩૪ લષ 
ગાભ – ખોરડીમાદ અભ્માવ  – ફી.એવ.વી (કેભેસ્ટ્રી)  
તાલકુો – લઢલાણ ખેતી  – ૧૦ લષથી 
જજલ્રો – સયેુન્દ્રનગય 
 

  સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાના લઢલાણ તાલકુાના ખોરડીમાદ ગાભે યશતેા ઘનશ્માભબાઈ 

ઓઘડબાઈ અડારજા ોતાના રુુાથષ, રઢ વકંલ્ અને આગલી કોઠાસજુથી ખેતી કયી ોતાના કુટંુફને 

આર્થિક અને વાભાજીક યીતે ઉંચ ુસ્ટ્થાન અાવ્ય ુછે. વાભાન્દ્મ યીતે શરેા તેભના ફાદાદા ખેતી 

વબંાતા ત્માયે તેઓ બફનીમત , લયવાદ આધાયીત કાવ , જીરૂ ની ખેતી કયતા શતા. યંત ુર્મતના 

વાધનો ન શોલાને કાયણે તેભજ લયવાદની અર્નમર્ભતતાના કાયણે યુત ુઉત્ાદન ભત ુન શત.ુ ત્માય 

ફાદ તેઓ આત્ભા મોજનાભા ંજોડામા અને તારીભ તથા પ્રેયણા પ્રલાવ દયર્ભમાન કૃર્ ર્લજ્ઞાન કે ન્દ્ર, 

નાના કાધંાવય તેભજ જુનાગઢ કૃર્ યરુ્નલર્વિટીની  મરુાકાત ,  કૃર્ભેા અને કૃર્ ભશોત્વલ દયર્ભમાન  

ખેતીની વયકાયી મોજનાની ર્લર્લધ જાણકાયી ભેલી તેભજ ોતાના રઢ વકંલ્થી આધરુ્નક ખેતી 

કયલાનો ર્નધાષય કમો. 

  લષ ૨૦૦૯-૨૦૦૧૦ ભા ંવૌયાષ્ટ્ર જરધાયા ટ્ર્ષષ્ટ્ટના વશમોગથી તેભના ખેતયભા ંકુર ૩૦ 
ગુઠંાભા ંખેત તરાલડી ફનાલી અને તરાલડીના એક ખણુાભા ંકુલો ફનાવ્મો. આ તરાલડી ફનાલલા 
ભાટે જી.એર.ડી.વી ભાથંી વફવીડી ેટે વશામ ભેલી શતી. ટક ધ્ધર્તની જાણકાયી ભેલતા તેભને 
રાગ્ય ુકે જો કાવની ખેતી ટક ધ્ધર્તથી કયલાભા ંઆલે તો ાણીનો ફચાલ થામ અને જભીન ઓછી 
ફગડ.ે આભ તેભને ોતાના ખેતયભા ંઆય.કે.લી.લામ મોજનાનો અને જી.જી.આય.વી ભાથંી વશામ ભેલી 
૧૦૦ ટકા ટક ધ્ધર્ત અનાલેર છે.  

લધભુા ંતેભના ખેતયભા ંકુર ૩૦ ગુઠંાભા ંખેત તરાલડી ફનાલી અને તરાલડીના એક ખણુાભા ં
કુલો ફનાવ્મો આ ધ્ધતી અનાવ્મા ફદર વ્રાઇબ્રન્દ્ટ ગજુયાત વર્ભર્ત-૨૦૧૩ ભા ંભાનનીમ મખુ્મ 
ભતં્રીશ્રી નયેન્દ્રબાઇ ભોદી વાશફેના શસ્ટ્તે ઘનશ્માભબાઈ ઓઘડબાઈ અડારજા ને જીલ્રા કક્ષાએ યુસ્ટ્કાય 
પ્રાપ્ત થમેર છે. તેભજ આત્ભા મોજના રાયા આલાભા ંઆલતા જીલ્રા કક્ષાએ તથા તાલકુા કક્ષાએ ના 
ફેસ્ટ્ટ પાભષય એલોડષ ભા ંજીલ્રા કક્ષાએ ઘનશ્માભબાઈ ઓઘડબાઈ અડારજા ને એલોડષ પ્રાપ્ત થમેર છે. 
 

 



 
 

 કપાસ, તલ, જુવાર અને જીરૂની ખેતીમા ંવાનષિક ખર્ચ - આવક (કુલ જમીન-૨૬ એકર) 

અ.ન ં વષચ પાક ઉત્પાદન ભાવ રૂ/- ખર્ચ નફો 

૧ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ 
કાવ ૩૮૦ ભણ ૭૦૫ 

૧૫૨૭૦૫ ૧૬૭૯૯૫ 
તર ૪૮ ભણ ૧૧૦૦ 

૨ ૨૦૧૦-૨૦૧૧ 
કાવ ૧૨૨૨ ભણ ૧૦૦૦ 

૪૮૧૫૦૦ ૭૬૪૫૦૦ તર ૫ ભણ ૧૨૦૦ 
જીરૂ ૬ ભણ ૩૦૦૦ 

૩ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ 

કાવ ૮૨૦ ભણ ૮૫૧ 
૭૪૩૨૦૦ 

 
૪૮૫૬૨૦ 

તર ૩૦ ભણ ૧૨૦૦ 
જીરૂ ૧૫૦ ભણ ૩૦૦૦ 

જુલાય ૩૦૦ ભણ ૧૫૦ 

૪ ૨૦૧૨-૨૦૧૩ 

કાવ ૮૯૪ ભણ ૮૫૨ 

૮૭૦૪૨૦ ૮૭૬૬૮૩ 
તર ૨૮૨ ભણ ૧૮૧૫ 
જીરૂ ૧૭૦ ભણ ૨૫૫૦ 

જુલાય ૪૦૦ ભણ ૧૦૦ 
 

  આભ ગજુયાતભા ંદયેક ખેડુત જો ખેતતરાલડી ફનાલે અને ટક ધ્ધર્તથી ખેતી કયે 
તો કદાચ નભષદાના ાણીની જરૂયીમાત ન યશ ેકાયણ કે ચોભાવાન ુાણી નદી દ્વાયા વમરુભા ંબે છે તે 
ફધજુ ાણી ખેતતરાલડી દ્વાયા ભગુબષભા ંઉતયળે અને તરાલડીભા ંયશરેા ાણીનો ઉમોગ ખેતીભા ંકયી 
ળકે. કદાચ દયેક  ખેડુત ન અનાલે ણ જમા ં નભષદાનુ ંાણી શોંચત ુનથી તે ફધાજ ખેડુતો 
વભજલૂષક ખેતતરાલડી  અને ટક ધ્ધર્ત અનાલે તો દયેક ખેડુતો  આર્થિક યીતે ર્લકાવ થઈ ળકે 
છે. બાયત ખેતીપ્રધાન દેળ છે. દેળનો ર્લકાવ કયલા ભાટે ખેતીનો ર્લકાવ કયલો જરૂયી છે. એ ભાટે 
ખેડુતોભા ંજાગરૃ્ત રાલલી જરૂયી છે. આભ ખેડુતોભા ંજાગરૃ્ત આલળે તો દેળનો ર્લકાવ થળે એટરે કે 
ર્લકાવળીર ભાથંી ર્લકવીત દેળ ફનળે.  

 

  


