
ધાન્�, કઠોળ અને તેલી�બયાના પાકોની વૈજાઞનક કેતી 
  

 

નામ  શીમઞત ત પાબેન ત �ુભાઈ રાદડ�યા 

ગામ   પભાત�રુ  

તા�કુો  �ૂનાગઢ 

�જલલો  �ૂનાગઢ 

�મર  35 વષર 

અભયાા  ધોરણ 10 પાા 

જમીન  1.5 હ�કટર 

અ�ભગમની િવગતઃ 

• દા ધોરણ �ધુી ભણલેા પગઞતિીલ કખેૂત મ હલા.  

• �બયારણ, કાતર, દવા અને કતે પેદાિના વેતાણ �ધુીની �ણકાર� તેઓ રાક ેછે. તેમા  તેમના પઞતનો 

પણ ા �ણૂર ાહયોગ છે.  

• 1.5 હ�કટર જમીનમા  ઞપયતની ાગવડ છે.   

• તે મગફળ� વાવે છે. મગફળ��ુ  રર00  કલો હ�કટર� ઉતપાદન તેઓ મેળવેલ છે.  

• 400  કલોના �ઞપયા 18000/-ના ભાવે વેતાઈ હતી.  

• તેઓ ાાડા તાર ઞવઘામા  પભાત �રુની ભાગવી જમીનમા  ક પાા જયાર� બી� જમીનમા  14 ઞવઘામા  પણ 

કપાા વાવે છે.  

• કપાા�ુ  ગત વષ� તેઓને ઞવઘે 30 થી 35 મણ�ુ  ઉતપાદન મળે�ુ .  

• તેમણ ેતાર�ક ઞવઘામા  ગત તોમાાામા  ગમ �વુાર�ુ  પણ વાવેતર કર��ુ . તે�ુ  તેમને ઞવઘે 10 મણ�ુ  

ઉતપાદન મળે�ુ .  

• તેમણ ેગત ઞિયાળામા  તાર ઞવઘામા  ઘ� , તાર ઞવઘામા  લાણ અને તાર ઞવઘામા  ઘાણા વાવેલા.  

• ઓગ�ઞનક પઘધતઞતથી પકવેલા ઘ�ને તેઓ તારણો માર�ને ાાફ કર�ને વેત ેછે તેમના  ઘ� લગભગ                 

�ા. 350/-ના મણના ભાવે ઘરઘરાવ જ વેતાઈ �ય છે.  

• તલ�ુ  1ર0 મણ ઉ તપાદન થયેલ �ના �ા. ર ,16,000/- મેળવયાગ. મગફળ� ર00 મણ થયેલ �મા થી              

�ા. 1,60,000/- ઉપ�લ.  

• તેમણ ે�ૂનાગઢ �ૃઞષ ્ઞુનવઞા�ટ�ની ાીડ ાેલ યોજના દારા અડધા ઞવઘામા  તણાનો ઞનદિરન ્લોપેટ 

લીધેલો.  

• કતેી ાાથે પ�પુાલન પણ કર� છે. તેમની પાાે બ ેગાય અને બ ેભ�ા છે. ગાય અને ભ�ાના �ૂધ 

ઉતપાદનમા થી ર0 થી રર લીટર �ૂધ તેઓ મ ડળ�મા  ભર� છે. �મા થી મ હને  �ા. 1ર,000/- �વી આવક 

મેળવે છે. 

• કતેીમા  �વ ત રા લતેા  શીમઞત ત પાબને �ૂનાગઢ કાતે ક� અનયણ  થથળે યો�તા તાલીમ કાયરયમોમા  પણ 

�ય છે. તેઓ કહ� છે ક� ારદાર  ્પૂૃઞત ક�નન� , �ૂનાગઢ કાતે અમોને અ પાયેલી તાલીમથી ઘણી નવી 

�ણકાર� મળ� છે.  

• આતમાળ યોજનાની  ક ાઞમઞતના ાભયમ  વા શીમઞત ત પાબને  ક પવાામા   દલહ�ન �ધુી જઈ આવયા  છે. 

તેઓ ઉમેર� છે ક� આતમાજ પો�કટ આવયાધ પછ� કખેૂત બહ�નોમા  પણ નવી �ણકાર� આવી છે. 

 
 


