
 કાવભાાં આંતય ાક ધ્ધતત દ્વાયા નપાકાયક ખેતી 
નાભ   : જગદીળબાઇ અભયળીબાઇ ગાભી  

ગાભ  : ફગથા તા.જી. ભોયફી  

અભ્માવ  : ૧૦ ધોયણ  

ભોફાઇર નાં.  : ૯૪૨૭૭ ૨૧૪૯૨  

 

 જગદીળબાઇ ફગથા ગાભનાાં એક ભશનેત ુાં કોઠાસઝુ ધયાલતા ખેડુત છે. તેઓ છેલ્રા ઘણાાં 
લષ કૃત તલજ્ઞાન કેંદ્ર, તયઘડીમા તથા ભોયફીનાાં વાંકષભાાં છે અને અલાય નલાય કેંદ્રની મરુાકાત રે 
છે. ભોયફીનાાં કાાંઠા તલસ્તાયભાાં ાણીનાાં ત ક્ષાયયકુ્ત શોલાથી પક્ત લયવાદ આધાયીત ખેતી 
ધ્ધતત થામ છે. જેથી આ તલસ્તાય બફનતમત કાવ , તર અને એયાંડાનુાં લાલેતય થામ છે. છેલ્રા 
ઘણા લષથી તેઓ પક્ત કાવનુાં ૫૪ ઇંચનાાં અંતયે લાલેતય કયતાાં , જેથી ફે શાય લચ્ચે ઘણી જગ્મા 
ખારી યશતેી. આ કેંદ્રની વરાશ મજુફ તેઓને લચ્ચે તર અથલા અડદનુાં લાલેતય કયલાાં વરાશ 
આી. 
  જગદીળબાઇએ કેંદ્રની વરાશને અનવુયી કાવનાાં ાકભાાં લચ્ચે ગજુયાત-૨ તરનુાં લાલેતય 
કયુષ. તેઓનાાં જણાવ્મા મજુફ આંતયખેડ તથા તનિંદાભણભાાં થોડી મશુ્કેરી ડી યાંત ુઆથીક યીતે 
ખફુજ પામદો થમો. પક્ત કાવનુાં લાલેતય કયતા ત્માયે તલઘે ૧૪ થી ૧૫ કાવ થતો , જ્માયે લચ્ચે 
તરનુાં લાલેતય કયલાથી કાવનાાં ઉત્ાદનભાાં ખાવ ઘટાડો ન થમો એટરે ૧૨ થી ૧૪ ભણનો 
ઉતાયો ભળ્મો યાંત ુવાથે વાથે એક તલઘે તરનુાં ૪ થી ૫ ભણ ઉત્ાદન ભળ્ય.ુ આભ તરનાાં બાલની 
આથીક યીતે વયખાભણી કયી તો દોઢ ગણ ુલધાયે ઉત્ાદન ભળ્યુ , તદઉયાાંત ફીજો પામદો એ 
ભળ્મો કે ક્યાયેક એક ાક તનષ્પ જામ તો ફીજા ાકનાાં ઉત્ાદનભાાંથી નકુળાન વયબય થઇ જામ. 
આંતય ાક રેલાથી તેઓનાાં અનબુલ મજુફ કાવનાાં ાકભાાં ચતુવમા પ્રકાયની જીલાતનો ણ 
ઉદ્રલ ઓછો યશ ેછે , એટરે જગદીળબાઇને થોડી મશુ્કેરી ડલાાં છતાાં કાવ-તરની આંતયાકની 
ખેતી વપતાપલુષક ખેતી કયી આ તલસ્તાયભાાં દાખરો ફેવાડેર છે. 

 

 



 દાડભની નનકાવરની વપ ખેતી 
નાભ   : લેરજીબાઇ ભશાદેલબાઇ વનાયીમા  

ગાભ   : ગોકુરનગય તા. શલદ જી. ભોયફી.   

ઉંભય   : ૫૮ લષ અભ્માવ : ૧૦ ાવ  

જભીન   : ૪૦ નલઘા ભોફાઇર ન.ં : ૯૯૭૯૭ ૨૪૨૬૦  
  

શ્રી લેરજીબાઇ , ગોકુરનગય ગાભના ંપ્રગનતળીર ખેડુત છે અને છેલ્રા ફે લષથી કૃન 
નલજ્ઞાન કેંદ્રના ંવંકષભા ંછે. શલદ નલસ્તાયભની જભીન કે જે યેતા ગોયાળુ છે અને ફોયના ંઉંચા 
ક્ષાયલાા ાણીભા ંક્યો ાક વાયો થઇ ળકે તે ભાટે તેઓ રાખણી (ફનાવકાઠંા), નાગપયુ ભશાયાષ્ટ્ર, 
યાજસ્થાન લગેયે નલસ્તાયભા ંપયી દાડભનુ ંલાલેતય કયલાનુ ંનક્કી કર્ુું. તેભને ૮ એકયભા ં૨૦૧૪-
૧૫ભા ંબગલો-નવિંદુયી દાડભનુ ંટીસ્ર્ ુકલ્ચયના ંયોા દ્વાયા ટક ધ્ધનતથી લાલેતય કયેર છે.  
ોતાની લાડીએ ફે ગામો છે. જેના ંછાણ તથા ગોમતુ્રભાથંી જીલામતૃ ફનાલી ટક ધ્ધનત દ્વાયા 
આે છે. 
 તેઓ પક્ત ગામ આધાયીત ખેતી નથી કયતા યંત ુજરૂય ડય ેજ યાવામણીક પ્રલાશી 
ખાતયનો કે વરાભત દલાનો ઉમોગ કયે છે. ગોમતુ્ર તેભજ જીલામતૃનો ઉમોગ કયલાથી તેઓના 
દાડભના ંપનુ ંકદ ભોટંુ અને ચભકદાય થામ છે , જેથી લેરજીબાઇના ંપાભષના ં૮૦% દાડભ ફશાય 
નનકાવ થામ છે. જે અંગે કૃન નલજ્ઞાન કેંદ્ર , ભોયફી અને દુયદળષન કેંદ્ર દ્વાયા જાન્ર્આુયી-૨૦૧૯ભા ં
રૂફરૂ મરુાકાત રઇ તેનુ ંનલડીઓ યેકોડીંગ કયી દુયદળષન કેંદ્ર, યાજકોટ યથી પ્રવાયીત ણ કયલાભા ં
આલેર. યનલ ઋતભુા ંપ ચભકદાય ભે તે આળમથી મગૃ ફશાયની ભાલજત આેર , આભ 
લેરજીબાઇને ગમા લે ૨૦ નલઘાભાથંી રૂ.૧૬૨૩૩૬૦/-નો નપો ભેલેર છે. આટરો ઉંચો નપો 
ભેલી આ નલસ્તાયભા ંદાખરો ફેવાડેર છે અને ઘણા ખેડુતોતેની ાવેથી ભાગષદળષન ભેલે છે. 

ક્રભ 

પ્રનત છોડ 

ઉત્ાદન 
કકરો 

બાલ 
રૂ./ 

કકરો 

એક 
નલઘાભા ં
છોડની 
વખં્મા 

એક નલઘાનુ ં
એકંદય 
ઉત્ાદન 
કકરો 

૨૦ 
નલઘાનુ ં
ઉત્ાદન 
કકરો 

૨૦ 
નલઘાની 
આલક 

ખચષ 
પ્રનત 
છોડ 

એક 
નલઘાનો 
ખચષ 

૨૦ નલઘાનો 
ખચષ 

નપો ૨૦ 
નલઘાનો 

૧ ૨૮ કકરો ૪૩/- ૧૫૨ 
૪૨૫૬ 
કકરો 

૮૫૧૨૦ 
કકરો 

૨૩૮૩૬૦/- ૨૫૦/- ૩૮૦૦૦/- ૭૬૦૦૦૦/- ૧૬૨૩૩૬૦/- 

  

 



5X]5F,GGF\ jIJ;FIDF\ DlC,FVMG]\ z[Q9 IMUNFG 
 

 

GFD  o ;MG,A[G 5|SFXEF. C6 

;ZGFD]\   o BMBF6L X[ZL4 U|LG RMSGL AFH]DF\4 DMZAL v #&#&$! 

HgD TFZLB  o Z&q_$q!)(5  

lX1F6   o ( WMZ6 5F; 

 

 VFHGF\ DM\wFJFZLGF\ I]UDF\ 5X]5F,G VG[ N]W pt5FNGGM jIJ;FI VFlY”S ZLT[ ;£Z AGJF DF8[ z[Q9 

jIJ;FI K[P EFZT N[XGL VY”jIJ:YF S’lQF VG[ 5X]5F,G 5Z VFWFZLT K[P lJ`JGF \ VG[S N[XGF\ VFlY”S 

DF/BFDF\ T[DH T[DGL U|FlD6 ;\:S’lTDF\ 5X]5F,GG]\ VFUJ]\ DCtJ K[ H[ T[ N[XGL S[ ZFHIGL EF{UF[l,S 

5lZl:YlT4 CJFDFG VG[ S’lQF lJQFIS VgI 5lZA/M VD]S RMSS; 5|SFZGF \ 5X]WGG[ JW] VG]S}/ ZC[ K[ VG[ 

tIF\GL VFlY”S ;£ZTFDF\ JW] GM\W5F+ OF/M VF5[ K[P 

 VFHGF\ ;DIDF\ XC[ZL lJ:TFZ CMI S[ U|FdI lJ:TFZ CMI T[DF\ JW] VFJS D[/JJF DF8[ 5X] pK[Z VG[ 

0[ZL jIJ;FI V[ VFlY ”S 5F;] \ DHA]T SZJFDF\ VUtIG]\ IMUNFG VF5[ K[P VF56F\ wF6F\ U|FlD6 lJ:TFZGF\ 

5lZJFZDF\ 5X]5F,GGL VFJS B[TLGL VFJSGL ;ZBFD6LDF\ wF6L JWFZ[ HMJF D/[ K[P 

 U|FdI TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ DlC,FVM 5X]5F,GG]\ SFI” SZL N}W VG[ N}WGL 5|M0S8G] \ J[RF6 SZL 5MTFGF 

5lZJFZ TYF S]8]\AGL VFJSDF\ JWFZM SZL VFlY”S l:YlTDF \ wF6M ;]WFZM SZL VF%IM K[ VG[ 5MTFGF S]8]\AG[ ;D’£ 

AGFJL VF%I]\ K[P 5X]5F,G YSL B[TL DF8[ O/£]5 BFTZ T{IFZ SZL XSFI K[ TYF AFIMU[; %,Fg8 SZLG[ Z;M0F 

DF8[ p5IMUL U[; D[/JL XSFI K[ H[YL T[DF\ 56 VFlY”S OFINM YFI K[P 

 VtIFZGF\ ;DIDF\ HIF\ DlC,FG]\ DFG JwI]\ K[4 H[ DlC,F ;XlSTSZ6G]\ z[Q9 5F;]\ K[P H[ DlC,FVM 

5MTFGL TYF 5MTFGF 5lZJFZGL VFlY”S H~ZLIFT G[ ;FZL ZLT[ 5]ZL SZL XSTL CMI T[JL DlC,FVMG]\ ;DFHDF\ 

56 GFD YFI K[P  

 TM  RF,M VFH[ VF56[ DMZAL lH<,FGF\ V[S ;O/ DlC,F 5X]5F,SG[ D/LV[ H[G]\ GFD ;MG,A[G 

5|SFXEF. C6 K[P V[DGM VeIF; WMZ6 ( 5F; K[P T[GF\ S]8]\AGM jIJ;FI ccRFcc AGFJL JC[RJFGM K[P VF 

jIJ;FIYL wFZG]\ U]HZFG ;FZ]\ V[J]\ RF,T]\ 56 SIFZ[S JWFZFGM BR” VFJL 50[ TM lJRFZJ] \ 50T]\ S[ 5{;F SIF\YL 

,FJLX]\ m H[YL ;MG,A[GG[ lJRFZ VFjIM S[ HM C]\ 56 S. jIJ;FI SZ]\ TM DFZF S]8]\AGL H~ZLIFTG[ 5CMRL 

XSJFDF\ DNN~5 Y. XS]\P 

 



 H[YL T[D6[ Z_!ZGL ;F,DF\ ! UFI BZLNL VG[ T[GL H[ VFJS YTL T[DF\YL T[D6[ ALHL UFI BZLNL4 

VFD T[DGL 5F;[ VFH[ #5 5X]VM K[P H[DF\YL Z_ N}WF/F 5X]VMDF\ UFI K[ VG[ !# JFK0L VG[ Z JFKZ0F K[P 

VF Z_ UFI V[S lNJ;G]\ !(_ l,8Z N}W VF5[ K[ VG[ T[VM !l,8Z N}W 5_~l5IFGF\ EFJ[ JC[R[ K[P H[YL 

T[D6[ ZMHGF\ )___qv ~l5IFGL VFJS YFI K[P H[DF\ T[DG[ 8M8, BR” 5Z*#qv ~l5IFGM YFI K[P H[DF\ 

5X]VMGF\ BMZFS4 NJF TYF VgI DF6;M 56 SFD DF8[ ZFB[, K[4 T[DGM 5UFZ JU[Z[ GM ;DFJ[X YFI K[P VFD 

T[DGF 5lZJFZGL 5X]5F,GGF\ jIJ;FIGL V[S lNJ;GL VFJS #*Z*qv ~l5IF Y.P VFH[ ;MG,A[GG[ S\. 

56 GFGM DM8M BR” SZJM CMI TM T[G[ SM. 5F;[YL 5{;F ,[JFGL H~Z 50TL GYLP ;MG,A[GGF\ 5lZJFZ[ VF 

VFJSDF\YL GJL DFZ]lT :JLO8 BZLNL VG[ CJ[ T[VM GJ]\ DSFG 56 BZLNJFGF\ K[ VG[ T[VMG[ :J ;CFI H]Y zL 

V\lASF ;BLD\0/4 DMZALGF\ 5|[l;0[g8 56 AGFJJFDF\ VFjIF K[P  

 

 

JQF”    o Z_!(v!) 

5X]VMGL ;\bIF   o #5 

N}WF/F 5X]VMGL ;\bIF  o Z_ 

DlCGFGL VFJS   o Z4*_4___qv 

DlCGFGM BR”   o !4$#4Z__qv 

SD”RFZLVMGM 5UFZ  o !54___qv 

DlCGFGM 8M8, GOM o !4!!4(__qv 



 પ્રાસ્ટીક આલયણ દ્વાયા વક્કયટેટીન ું વપ ઉત્ાદન 

નાભ   : શળલરાર ફાલ બાઇ ભાયલાણીમા  

ગાભ  : યાજય, તા.જી. ભોયફી  
ઉંભય  : ૫૦ લષ 
અભ્માવ : ૧૦ ાવ                                 
જભીન  : ૯ એકય 

ભોફાઇર : ૯૮૭૯૬૩૩૭૩૫ 

 

શ્રી શળલરારબાઈ યાજય ગાભના ભશનેત   અને ખેતી અંગેની ઉંડી સ ઝ ધયાલતા ખેડતૂ છે . 
જેઓ ફશાયના અન બલો રઈ ોતાના ખેતીભાું નલીનતભ પ્રમોગો કયતા યશ ેછે. કૃશ શલજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
ભોયફી તેભજ તયધડીમાના વુંકષભાું છે. ગમા લષ કૃશ ઇજનેયી કોરેજ દ્વાયા શનદળષનભાું આલાભાું 
આલેર પ્રાસ્ટીક ળીટ, શળલરારબાઈને વક્કયટેટીના લાલેતયભાું પ્રાસ્ટીક આલયણ તયીકે 
આલાભાું આલેર જેનો શળલરારબાઈ વક્કયટેટીના લાલેતયભાું વપતાપલૂષક ઉમોગ કયી 
રયણાભ ભેવ્ ું. 

શળલરારબાઈએ ફે એકયભાું વક્કયટેટીન ું ખયીપ – ૨૦૧૮ભાું લાલેતય કયેર. જેભાું એક 
એકયભાું પ્રાસ્ટીક આલયણનો ઉમોગ કયેર ખયીપ - ૨૦૧૮ભાું આ શલસ્તાયભાું પક્ત ૧૭૮ ભી.ભી. 
જેટરો લયવાદ ડેર , જેથી જભીનભાું બેજની તીવ્ર ખેંચ શતી અને ક લાભાું પક્ત ૪૦ થી ૪૫ 
શભનીટન  ાણી શત  ું. યુંત   પ્રાસ્ટીક આલયણ શોલાથી આ ાકને ક્યાયેમ ાણીની ખેંચ ન ડી, 
અને પ્રાસ્ટીક આલયણ  નશત  ું કયેર તેના કયતા ફભણ ું ઉત્ાદન એટરે કે એકયે તેઓએ ૩૨૦૦ 
રકરો ઉત્ાદન ભેલેર અને રૂ/. ૪૫/- પ્રશત રકરો ધય ફેઠાના બાલે લેંચાણ કયી ક ર ૧૪૪૦૦૦/- ન ું 
લતય ભેલેર . એકુંદયે એક એકયે રૂ/. ૪૦૦૦૦/- નો ખચષ કયતા શળલરારબાઈને ૧૦૪૦૦૦/- નો 
ચોખ્ખો ભેર . આભા નફા ચોભાવાભાું ણ શળલરારબાઈએ વપતાપલૂષક વક્કયટેટીન ું લાલેતય 
કયી વારૂું લતય ભેલી દાખરો ફવાડેર છે. 

 
 

 



 વપેદ ડ ુંગી ની આગલી ઢફે ખેતી 
નાભ  : પ્રભ બાઈ જીલયાજબાઈ ફયાવયા  

ગાભ  : જોધય નદી  

અભ્માવ : ૧૧ ાવ  

ઉંભય  : ૬૦  

જભીન  : ૫૦ એકય  

ભોફાઈર નું. : ૯૯૨૫૪ ૫૩૩૩૨  

 

પ્રભ બાઈ જોધય (નદી) ભોયફી ની ફાજ ના ગાભના વ્મલવામરક્ષી ખેડતૂ છે તેઓ 
ખેતી નો કોઈણ ાક રે તેની અગાઊથી ફજાય ની રયસ્થથતત જોઈ ગણતયી કયી આધ તનક 
ઢફથી જ ખેતી કયે છે ગમા લે તેઓએ 25 એકયની વપેદ એગ્રીપાઊન્ડ ડ ુંગી ન ું લાલેતય 
કયેર, લાલેતય કયતા શરેા તેઓએ જભીનન ું થૃ્થકયણ કયાલેર અને ડ ુંગી ના ાક ભાટે 
કમાું તત્લોની જરૂરયમાત છે તે પ્રભાણે ખાતયનો ઉમોગ કયેર. તેઓ કૃત તલજ્ઞાન કેન્ર ભોયફી 
અને  એન. એચ.આય. ડી. એપ.(નાયણકા) યાજકોટ જેલી વુંથથાઓની અલાય-નલાય રૂફરૂ 
મ રાકાત રઇ ભારશતી ભેલે છે અને તેઓ તેનો અભર તેના ખેતય ય કયે છે  

ગમા લે તેભણે જે ડ ુંગીન ું લાલેતય કયેર શત  ું તેભાું તેઓને એક એકયભાું 950 ભણ 
જેટલ ું એલયેજ ઉત્ાદન ભેરઅને તેન ું ઉત્ાદન ગ ણલત્તાય કત અને ભોટાદડા લાળું શોલાથી 
રૂ.૨૪૦ પ્રતી ૨૦ રકરો જેલા ઊચાબાલ ભેર , ક રઉત્ાદનના ૫૦ ટકાન ું ફજાયભાું લેચાણ 
કયેર ફાકી યશરે ૫૦ટકા ોતાના ખેતયે ફનાલેર ડ ુંગી ના ભેા ભાું વુંગ્રશ કયેર અને શાર 
તેનો ૨૭૫પ્રતત ૨૦ રકરો પ્રભાણે બફમાયણ ભાટે લેચણ ચાલ  છે એટરે એકુંદયે તેઓને વયેયાળ 
૨૬૫ રૂતમા ૨૦ રકરોના બાલ ભળ્મા એટરે એકયે રૂ.૨૫૧૭૫૦ની આલક થઈ. પ્રભ બાઈ 
ગણતયી મ જફ એક એકયે ૭૦૦૦૦ નો ખચચકયેર છે જેથી ચોખ્ખો નપો એક અકયે રૂ. ૧૮૧૭૫૦ 
ભેર છે જે વાભાન્મ ચીરાચાલ  ખેતી દ્ધતત કયતાું ઘણો ઊંચો છે. ઘણા ખેડતૂો તેભના ખેતય 
ની મ રાકાત રઇ પે્રયણા ભેલે છે 

 
 

 



ષને્ડીક્રાફ્ટ દ્વારા કોરોના શમયમાાં ઘેર બેઠા આળક 

નામ   :- (૧) કાાંતાબેન (૨) ગાંગાબેન  શખી માંડલ  

જન્મ તારીખ  :- (૧) ૧૦/૦૧/૧૯૪૮  

   (૨) ૨૪/૦૧/૧૯૭૭ 

ગામ   :- ક્ષ્મીનગર  

ળાર્વિક આળક :- ારૂ ચામ ાંડા શખી માંડલ  

 

 
 

 કાાંતાબેન અને ગાંગાબેન  ારૂ ચામ ાંડા શખી માંડલ દ્વારા ગષૃ ઉદ્યોગ ચાળે છે. જેમાાં તેઓ દોરીના 
જ ા , ઉનની દરેક આઇટમ , ેર બોક્શ , ભરત ખાટી , ક ન કળર , મોબાઇ કળર , ેટર બોક્શ , 
ટોડીયા ભરત કામ , નેકીન સ્ટેન્ડ જેળી ર્ળર્ળધ આઇટમો બનાળે છે અને માંડલની ળાર્વિક આળક 
રૂ.૮૦,૦૦૦/- જેટી છે. 
 આ ળવે કોરોનાના શમયમાાં દરેક ધાંધા-રોજકામમાાં ગ્રાષકની ચેઇન ત  ટી જળાથી આ ગષૃ ઉદ્યોગ ર 
ણ અશર થયે રાંત   આ શખી માંડલ દ્વારા ર્નરા થળાને બદે ર્શાઇ મીન ર કામ રૂ કરી 
ોકોની જરૂરીયાત મ જબ ળસ્ત  ઓ આ માંડલ દ્વારા બનાળળાન ાં રૂ કર્ ુ અને તેઓ દ્વારા એક એક મહષનાની 
રૂ.૬૬૦૦/-ની આળકા મેલળતા થયા, જે તેઓ આ પ રક આળક આ શમયમાાં ઘર ચાળળામાાં ઉયોગી થઇ. 


	આંતર પાક પધ્ધતિ દ્વારા નફાકારક ખેતી
	દાડમની નિકાસલની સફળ ખેતી
	પશુપાલન માં મહિલાઓનુ શ્રેષ્ઠ યોગદાન
	પ્લાસ્ટીક આવરણ દ્વારા સક્કરટેટીનું સફળ ઉત્પાદન
	સફેદ ડુંગળી ની આગવી ઢબે ખેતી
	હેન્ડીક્રાફ્ટ દ્વારા કોરોના સમયમાં ઘેર બેઠા આવક

