
સફળ વાતાર્- વષર્- ૨૦૧૦-૧૧ 
 
 

(૧) ખેડૂતન ુનામઃ શાતંીલાલ લાલજીભાઇ  પટેલ 

�  

 ગામઃ શીવપરુા 
    તાલકુો: ગાધંીનગર 
 િજ લોઃ ગાધંીનગર 
 ફોન/મોઃ ૯૪૨૮૫૩૪૭૪૬/૦૭૯-૨૩૨૭૯૧૭૭ 

કૃિષ મહોત્સવ ે ુર્ સપનુ ંસાકર... 
પહલેા અમે ખેતી કોઈ માિહતી વગર કરતા હતા,ં પછી આ ગર્ામસવેક અને કૃિષ

મહોત્સવ આ યા. કૃિષ મહોત્સવમા ંઆપવામા ંઅમને આવલે ડર્ીપ ઈરીગેશનની માહીતીથી
મેં વષર્ ૨૦૦૫ મા ંસૌ પર્થમ ગામમા ં ૧૦૦ ટકા ટપક પઘ્ધિત અપનાવી અને પાણીનો
કયર્ક્ષમ ઉપયોગ કરવાન ુશ  ુર્. 
• હાલ હુ ંપાણીનો કરક્સરભય  અને કાયર્ક્ષમ ઉપયોગ કરી વધ ુઆવક મેળવ ુ  તથા મે 
ઘઉ અને જ઼ુવાર ના પાક્મા ંડર્ીપ પધ્ધતી દાખલ કરી છે. વરીયાળી પાક્મા ંલાલ કેબી, 
બર્ોકેલીનુ ંવાવેતર કરી એકેર્ ૩૦ થી ૪૦ હ ર િપયાની વધ ુઆવક મેળવ ુ .ં 

• નવીન પઘ્ધિત અપનાવવાથી ખચર્મા ંવધારો થયલે હતો પરંત ુસામે આવક્મા ં૨૦%
વધારો થતા ંઅને ડર્ીપથી ખાતર આપવાથી ખાતરના ખચર્મા ં૫૦%ઘટાડો થતા તથા
િનંદણ ઓ  થવાથી િનંદણનો મજ઼ુર ખચર્ બચેલ હતો. 

• મારી ૨૦ વીઘા જમીનમા ંમે િવિવધ પાક લીધા છે  પકૈી ૪ વીઘામા ંતાઈવાન પપયૈા
વા યા હતા. 

• ગત વષેર્ બટાટાની નવીન જાતો એટલાિન્ટક અને કેનાબેકનુ ં વાવેતર કરેલ અને
વાવેતર સમયેજ પેપ્સીકો અને મેકેંસ કંપની સાથ ેબાયબેક હઠેળ અનકુર્મે .૧૧૭/-
અને .૯૦/- ભાવ નક્કી કરેલ  તે સમયના બ ર ભાવ કરતા ંવધ ુ હતા આમ
ગણુવ ાયકુ્ત ઉત્પાદન અને કેન્ટર્ાકટ ફાિમર્ંગથી સારા બ ર ભાવ મળે છે 

 



 
 

(૨) ખેડૂતન ુનામઃ ચૌધરી પરથીભાઇ ઠાભાઇ  

 

 ગામઃ ઉ મપરુા,(ડાગંીયા) 
    તાલકુો: દાતંીવાડા, 
    િજ લોઃ બનાસકંઠા. 
 ફોન/મોઃ ૯૮૨૫૬૦૯૪૪૯ 

હ ુપહલેા ચીલાચાલ ુપાકો વાકે રાયડ , ઘઉ,એરંડા, બાજરી, ક્ઠોળ પાક્ની ખેતી કરતો  
પરંત ુ  કૃિષ મહોત્સવ અને દાતંીવાડા કૃિષ યિુનવિસર્ટીના તજ ોના માગર્દશર્નથી બટાટા
પાક્ની નવીન પઘ્ધિતથી ખેતી કરવાની પર્રેણા મળેલ. સૌ પર્થમ મે આયોજનબઘ્ધ સમતલ 
પ્લોટ બનાવી તેમા ં તળાવની ચીક્ણી માટી ભરી માઈકર્ો લેવલીંગ કરીને ફળ પ જમીન
બનાવી તેમા ં૧૦૦% િપયત પઘ્ધિત અપનાવી.  

મેં મારી પાસેની ૨૮.૮ હકેટર જમીનમા ંબટાટાની િવિવધ જાતો વીકે લેડી રો ટા, 
િચપ્સોના-૩, કેનાબેક્ન ુવાવેતર કરી મેકેઈન ડર્સ, બાલાજ઼ી તથા પેપ્સીકો સાથે વચેાણના
કરાર ક્યાર્ અને ૨૮.૮ હકેટર જમીનમાથંી ૧૩૦૦ ટન બટાટાન ુઉત્પાદન કરી િપયા એક કરોડ 
સ ર લાખની આવક મેળવલે.  

આ ઉપરાતં મે ચીઝલર પ્લાઉ ની ડીઝાઈન બનાવલે નાથી ઉંડે સધુી ખેડાણ કરવાથી 
બટાટાના મળુ ઉંડે સધુી િવકસ પામે છે નાથી પાક સુ મ તત્વો મેળવી શકે છે અને મે 
કોઠાસઝુથી બટાટાના હાવેર્ ટીંગ માટે ડીગર બનાવલે છે નાથી ખેતી ખચર્મા ંઘટાડો થયલે છે 
અને આવક્મા ંવધારો થયેલ છે. 
 

 

 



 
 
 

(૩) ખેડૂતન ુનામઃ અજ઼ુડીયા કંતીલાલ 
ભગવાનભાઇ  

 

 ગામઃ મક્વાણા 
    તાલકુો: જામનગર 
    િજ લોઃ જામનગર 
 ફોન/મોઃ ૯૮૨૪૨૧૮૪૮૯ 

હ ુછે લા ૧૦-૧૨ વષર્થી ખતેી કરુ . શ આતમા ંહ ુચીલાચાલ ુપઘ્ધિતથી ખતેી કરતો 
હતો પરંત ુ કૃિષ મહોત્સવ દરમ્યાન કૃિષ મહોત્સવ મારા ગામમા ંઆ યો ત્યારે અળિસયાનંા 
ખાતર િવશ ેમાિહતી મળેલ અન ે  પછી મ ે િજ લા ખતેીવાડી અિધકરી ીનો સપંકર્ કરેલ. 
શ આતમા ં મ ે નાના પાય ે વમીર્કંમ્પો ટ યિુનટ ચાલ ુ કરેલ  આ  મન ે અન ે અન્ય 
આજુ઼બાજુ઼ના ખડુેતોન ેસને્ ીય ખાતર પરુુ પાડે છે. વમીર્કંમ્પો ટ ખાતરની ૫૦ િકલો બગેના 
સામાન્ય રીત ે૧૫૦/- િપયા અન ે1 િકલો અળિસયાના ૨૦૦/- િપયા મન ેમળી રહ ેછે.  

કૃિષ મહોત્સવ-૨૦૦૮ દરમ્યાન કૃિષ િન ણાતો તથા ખાતાના અિધકરીઓ તરફથી 
સોયાબીન પાક લેવા અંગેની માિહતી લીધી હતી અન ે ત્યાર બાદ િવશષે માિહતી કૃિષ 
િવ ાન કેન્  જુ઼નાગઢ કૃિષ યિુનવિસર્ટી, જામનગર થી મળેલ.   અન્વય ેમ ેવષર્ ૨૦૦૮-૦૯ 
દરમ્યાન સોયાબીન પાક્નુ ં ક્પાસ પાક સાથ ેઆંતરપાક પઘ્ધિતથી બ ે હકેટર િવ તારમા ં
વાવતેર કરેલ હત ુ મા ંસોયાબીનમા ંઆવક્ . ૪૫૧૫૬/- તથા  ક્પાસ પાક્ની આવક્ . 
૯૬૨૫૦/- થયલે મા ંચોખ્ખો નફો અનકુર્મ ે .૩૫૭૦૬/- અન ે .૭૭૫૭૫/- થયલે હતો. 

આંતર પાક્મા ંસોયાબીનનુ ંવાવતેર કરવાથી ક્પાસના ઉત્પાદનમા ં૮% ટલો ઘટાડો 
થયેલ  પરંત ુસામ ે  સોયાબીન પાક ના ઉત્પાદન અન ેભાવ વધ ુ હોવાથી ફકત ક્પાસ 
વાવવા કરતા ંબ ેગણો વધ ુનફો મળેલ હતો. 



(૪) ખેડૂતન ુનામઃ બારોટ જયેશકુમાર 
ડાહયાલાલ 

 

 ગામઃ ભાખંર 
    તાલકુો: ઉંઝા 
    િજ લોઃ મહસેાણા 
 ફોન/મોઃ ૯૦૧૬૫૮૨૨૨૬૩ 

હ ુપહલેા મારા ખેતરમા ંિપયત માટે નહરે અને બાજ઼ુના બોરનુ ંભાડેથી િપયત 
મેળવતો  અપરુત ુ અને અિનયિમત હોઈ ઉત્પાદન ઓ  મળત ુ હત.ુ પછી કૃિષ
મહોત્સવમા ંકૃિષ તજ ો ગર્ામ સેવકો અને િવ તરણ અિધકરીઓની અવારનવાર મલુાકત
ારા તથા પનુા કૃિષ યિુનવિસર્ટીના તાલીમ કયર્કર્મથી નવીનતમ પર્યોગ કરવાની પેર્રણા
મળી અને પવન ચક્કી તથા સૌર ઉજાર્થી િપયત શ  ુર્.  

મે ૧૫૦ ટ ઉંડા કુવામાથંી પાણી ખેંચવા ૩૫ ટ ઉંચી પવન ચક્કી ઉભી કરી 
હતી. વધમુા ંસૌર ઉજાર્ની ચાર પ્લેટની મદદથી  ૩૦૦ વોટ િવજળી ઉત્પન્ન્ ા કરી મોટરની 
મારફતે ડર્ીપ ઈરીગેશન પઘ્ધિત અપનાવી. આધિુનક પઘ્ધિત અપનાવવાથી ખેતી ખચર્માં
ઘટાડા સાથ ેઉત્પાદનમા ં૩૦ ટક ટલો વધારો થયો હતો અને ઉજાર્ના વપરાશમા ંપણ
બચત થયેલ છે. 

  
 
 
 
 

 
 
 


