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શ્રી રીરાબાઈ લડાા ગાભના ખફુજ ઉત્વાશી પ્રગસતળીર ખેડતૂ છે. લડાા ગાભ કૃસ સલજ્ઞાન કેન્દ્ર 

દ્વાયા સલસલધ પ્રવસૃિઓ ભાટે દતક રીધેર ગાભ ૈકી શત ુ,ં આથી તેઓ કૃસ સલજ્ઞાન કેન્દ્રના લૈજ્ઞાસનકોના 

વંકષભા ંછે. પ્રેયણા પ્રલાવ દયમ્માન ટક સવચાઈ ધ્ધસત તથા ભાલ્ચિંગના પામદા જોઈ શ્રી રીરાબાઈએ 

ટક સવચાઈ ધ્ધસત અનાલી ખેતી કયલાનુ ંનક્કી કર્ુું. વાભન્દ્મ યીતે તેઓ ભગપીની ખેતી કયતા, યંત ુ

ટક ધ્ધસત લવાવ્મા ફાદ કકમા ાકોનુ ંલાલેતય કયલાથી ઓછા ખચષ લધ ુલતય ભેલી ળકામ તેનુ ં

તાસંિક ભાગષદળષન કે.લી.કે. તથા ફાગામત સલબાગ ભાથંી ભેલી તેને તયબચુની ખેતી કયલાનુ ંનક્કી કર્ુું.  

વૌપ્રથભ તેણે ૬ સલઘા સલસ્તયભા ંખયીપ ઋતભુા ંતયબચુનુ ંલાલેતય કયી ટક સવચાઈ ધ્ધસત તથા કાા 

પ્રાસ્સ્ટકના આચ્છાદન (ભલ્ચિંગ) નો ઉમોગ કયામો. આ ઋતભુા ંતાઇલાન તયબચુ (જાત : અંકુય) નો ાક 

પક્ત ૭૫ કદલવભા ંરઇ ૬ સલઘા ભાથંી ૨૫૦૦ કકરોગ્રાભ જેટલુ ંઉત્ાદન ભેલી કુર ૨.૫ રાખની આલક 

ભેલી. ત્માયફાદ પયી ૫ સલઘાભા ંસળમાળુ ઋતભુા ંતયબચુના ાકનુ ંલાલેતય કયી તેભાથંી ૯૦ કદલવભા ં

તયબચૂનો ાક રઇ ૧૫૦૦ કકરોગ્રાભ જેટલુ ંઉત્ાદન ભેલી એક ભણના રૂ. ૨૫૦ થી ૩૦૦ સધુીના બાલ 

રઇ રૂ. ૧.૫ રાખન ંલતય ભેલર્ુ.ં તેભને પયીથી ચાલ ુઉનાાભા ંણ ૬ સલઘાભા ંતયબચુનુ ંલાલેતય 

કયેર છે. જેનાથી ણ રૂ. ૨.૫ થી ૩.૦ રાખ આલક ભલાની વબંાલના છે. િણેમ ઋતભુા ંતયબચુના 

લાલેતય ભાટે તેણે કોઈ પ્રકાયના યવામણણક ખાતયનો ઉમોગ કયેર નથી પક્ત ૧૦ ટન છાણીર્ુ ંખાતય 

તેભજ ૧.૨૫ ટન પ્રસત શકેટયે વેસ્ન્દ્રમ ખાતયજ આેર છે. જે વશીત િણે ઋત ુનો કુર ખચષ રૂ. ૮૫૦૦૦ 

થમેર છે. ખચષ ફાદ કયતા ચોખ્ખો લાસિક નપો રૂ. ૬.૫ રાખ પ્રસત શકેટયથી ણ લધાયે થઇ છે.આ ઉયાતં 

તેણે ૨.૫ સલઘા સલસ્તાયભા ંટક સવચાઈ ધ્ધસતથી કયેરાનુ ંણ લાલેતય કયી નજીલા ખચષ રૂ. ૧૪૨૦૦૦ 

નુ ંલતય ભેલેર તેભજ ૧.૫ સલઘાભા ંયીંગણી ાકભા ંટક ધ્ધસતના ઉમોગથી રૂ. ૨૫૦૦૦ન ુલતય 

ભેલેર છે.  આભ, ગણતયી કયતા ૧૦ સલઘા ભાથંી ચોખ્ખી આલક રૂ. ૭.૯ રાખથી ણ લધાયે થામ છે. 

ોતાના કુલાભા ંાણી બાબરંુ શોલા છતા ંણ શ્રી રીરા બાઈએ ોયફદંય જી્રાભા ંટક ધ્ધસત તથા 

ભાલ્ચિંગ ટેકનોરોજી અનાલી એક નલો ાક તયબચુ અને એ ણ િણે ઋતભુા ંવપ યીતે ઉગાડી તેભાથંી 

એક વારંુ લતય ભેલી દાખરો ફેવાડરે છે.  

  


