ધાન્,� કઠોળ અને તેલી�બયાના પાકોની વૈજ્ઞાિનક ખે
નામ

શ્રીમિતપાબેન ચં�ુભાઈ રાદડ�યા

ગામ

પ્રભ�ુર

તા�ુકો

�ૂનાગઢ

�જલ્લો

�ૂનાગઢ

�મર

35 વષર્

અભ્યાસ

ધોરણ 10 પાસ

જમીન

1.5 હ�કટર

અ�ભગમની િવગતઃ
•

દસ ધોરણ �ુધી ભણેલા પ્રગિતશીલ ખે�ૂત મ�હ.

•

�બયારણ, ખાતર, દવા અને ખેત પેદાશના વેચાણ �ુધીની �ણકાર� તેઓ રાખે છે . તેમા ં તેમના

પિતનો

પણ સં� ૂણર્ સહયોગ છ .
•

1.5 હ�કટર જમીનમાં િપયતની સગવડ છે .

•

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

•

400 �કલોના �િપયા 18000/-ના ભાવે વેચાઈ હતી.

•

તેઓ સાડા ચાર િવઘામાં પ્રભ �ુરની ભાગવી જમીનમા ં ક પાસ જયાર� બી� જમીનમા ં 14 િવઘામા ં પણ
કપાસ વાવે છે .

•

કપાસ�ુ ં ગત વષ� તેઓને િવઘે 30 થી 35 મણ�ુ ં ઉત્પદન મળે �ુ.ં

•

તેમણે ચાર� ક િવઘામાં ગત ચોમાસામા ં ગમ �ુવાર�ુ ં

પણ વાવેતર કર� �.ું તે� ુ ં તેમને િવઘે

10 મણ�ુ ં

ઉત્પદન મળે �ુ.ં
•

તેમણે ગત િશયાળામાં ચાર િવઘામાં ઘ�, ચાર િવઘામા ં લસણ અને ચાર િવઘામા ં ઘાણા વાવેલા.

•

ઓગ�િનક પઘ્ધચિતથી
પકવેલા ઘ�ને તેઓ ચારણો માર�ને સાફ કર�ને વેચે છે તેમના ં ઘ� લગભગ
�ા. 350/-ના મણના ભાવે ઘરઘરાવ જ વેચાઈ �ય છે .

•

તલ�ુ ં 1ર0 મણ ઉ ત્પદન થયેલ �ના �ા. ર ,16,000/- મેળવ્યા. મગફળ� ર00 મણ થયેલ �માથ
ં ી
�ા. 1,60,000/- ઉપ�લ.

•

તેમણે �ૂનાગઢ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ�ની સીડ સેલ યોજના દ્વારા અડધા િવઘામાં ચણાનો િનદશર્ન પ્લો
લીધેલો.

•

ખેતી સાથે પ�ુપાલન પણ કર� છે . તેમની

પાસે બે ગાય અને બે ભ�સ છે . ગાય અને ભ�સના �ૂ ધ

ઉત્પદનમાંથી ર0 થી રર લીટર �ૂ ધ તેઓ મડં ળ�મા ં ભર� છે . �માથ
ં ી મ�હને

�ા. 1ર,000/- �વી આવક

મેળવે છે .
•

ખેતીમાં �વંત રસ લેતાં શ્રીમિત પાબેન �ૂનાગઢ ખાતે ક� અન્યણ સ્થથળે યો�તા તાલીમ કાયર્ક્રમ
પણ
�ય છે . તેઓ કહ� છે ક� સરદાર સ્ �ૃ◌ૂિત ક�ન� , �ૂનાગઢ ખાતે અમોને અ પાયેલી તાલીમથી ઘણી નવી
�ણકાર� મળ� છે .

•

આત્માળ યોજનાની એક સિમિતના સભ્યમ એવા શ્રીમિ
પાબેન એક પ્રવાસમાં �દલ્હ�ન �ુધી જઈ આવ્યા.
તેઓ ઉમેર� છે ક� આત્માજ પ્રો�કટ આવ્
પછ� ખે�ૂત બહ�નોમા ં પણ નવી �ણકાર� આવી છે .

