
નામ- કનભુાઇ પશાભાઇ વઢેર 

ગામ- મજુપરુ 

તાલકુો- સમી 

િજ લો- પાટણ  

 

 

                     પાટણ િજ લા ને ઘણા સમય થી ડાકર્ ઝોનમા ં  મકુવામા ંઆવેલ છે થી 

ખેડુતો પોતાના ભેજામાથંી ઉપજતા અવનવા અખતરાથી અનેક પર્કારે િપયત પધ્ધતી 

િવકસાવી ખેતી કરી ર ા છે. એક અંદાજ મજુબ ડાકર્ ઝોન ના લીધે િપયત માટે ટ બુ વેલ ના 

વીજ કનેક્સનો નિહં મળતા હોવા છતા વતર્માન સમયે ખેડુતો નાના મોટા મશીનો મકુી િપયત 

કરી ર ા છે તો બીજી તરફ નમર્દા ને મખુ્ય કેનાલમાથંી પાણી ખેંચી ૨ થી ૫ િકલો મીટર 

સધુીના અંતરમા ંપાણી સીંચી કરતબબાજ ખેડુતો ખેતી કરી ર ા છે. જ્યારે કેટલાક ખેડુતોએ 

અવનવા િવક પો શોધી કાઢયા છે. 

                    અમારા ગામમા ંપાણી ના તળ ૩૦ ટે િપયત લાયક પાણી મળી રહ ે છે 

અને આ ઉપલા પાણી ને મશીન વડે િપયત કરી ખેતી કરવામા ંઆવી રહી છે. ત્યારે આ પાણી 

ચોકકસ જગ્યાઓ પર જ મળત ુહોવા થી આ િવ તારથી ૩ િક. મી. કરતા વધ ુઅંતરમા ંપાણી 

લઇ જવામા મશીન નુ ંદબાણ અપરુત ુહોવાથી મેં તેના માટે એક નવતર પર્યોગ િવકસાવી 

કાઢયો છે. મા ંટેર્ક્ટરના એંિજન સાથે જ સીધી અન્ય એક લી ફીટ કરી તેના પર  પપં સેટ 



ફીટ કરી ટેર્ક્ટરનો જ સરળ થાળાતંરીત ટ બુ વેલ તરીકે ઉપયોગ કરી ર ો . હુ ંછે લા બે 

વષર્ થી આ પર્કારે ટેર્ક્ટરથી પાણી ખેંચી તેને દુર દુર િપયત કરી ર ો . મારા  મત મજુબ  

થેર્શર મશીન ટેર્કટર પર ચલાવી શકાય તો ટેર્કટર પર પપં સેટ કરી તેનો આ પર્કારે ઉપયોગ 

કેમ ના લઇ શકાય મને આવો િવચાર આવતા િવચાર ને અમલ મા ંમકુી  મશીન ફીટ કરી 

ટેર્કટર ના સાથે  પપં ફીટ કરી પાણી ખેંચવામા ંઉપયોગ મા ંલીધ.ુ હુ ંછે લા ૨ વષર્થી ટેર્કટર ના 

મશીન પર પપં સેટ કરી િપયત કરી ર ો  .  

                    ટેર્કટર પર પપં સેટ કરી તેનો  યોગ્ય સમતા સાથે સતત ચલાવવામા ંઆવે 

તો ૨૪ કલાક મા ં ૨૪ િલટર િડઝલ વપરાય છે. આ રીતે  સામન્ય મશીનો કરતા ૩ ગણ ુપાણી 

આ ટેર્કટર પપં ારા પાણી ખેંચી શકાય છે અને ઇંધણ નો ખચર્ ઓછો કરી શકાય છે.  

                 હુ ં પહલેા મશીન થી િપયત કરતો હતો ત્યારે મશીન મારે ૮ કલાક સધુી 

ચલાવવ ુપડત ુહત ુ૨ િક.મી ના અંતરે મશીન ને લોડ પડતો અને ઇંધણ નો વપરાશ વધ ુથતો 

અને અને મેંઇટેઇન ખચર્ વધ ુપડતો જ્યારે ટેર્કટર પર પપં ારા એજ પાણી હુ ં૩ થી ૫ િક.મી 

સધુી ખેતી કરી ર ો  તેમા ંકયારેક પાણી છોડી મકેુ તો પણ ટેર્કટર ગરમ થત ુનથી જ્યારે 

મશીન પાણી છોડી મકેુ તો ગરમ થઇ જાય છે અને મશીન બગડી જાય છે. 

                મેં ટેર્કટર ના પપંથી ખેતી કરવાનુ ંચાલ ુકરેલ ત્યારે ૩૦ િવઘા જમીન મા ંજીરુ 

પાક , ૨૫ િવઘા એરંડા , ૨૦ િવઘા ઘઉં મળી કુલ ૭૫ િવઘા જમીન મા ંિશયા  પાકમા ંઉપલા 

પાણી થી િપયત કરી ખેતી કરી ર ો . 

ટેર્કટર પપં ના ફાયદા 

                પપં નો સૌથી મહત્વ ની બાબત મા ં એક ખેતર મા ં થી બીજા ખેતર મા ં 

થાળાતંર કરવાની અનકુુળતા રહ ેછે. માતર્ ટેર્કટર ચાલ ુકરી તેને ચલાવી બીજા ખેતરમા ંલઇ 

જઇ ગણતર્ી ના સમય મા ંજ આજ ટેર્કટર પપં નો અન્ય થાને તેજ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય 

છે. સાથે સાથે  ટેર્કટર થી થતા તમામ કામો કોઇ પણ જાત ના સમય ના બગાડ વગર કરી 

શકાય છે. 
 

                                        ============x=========== ==== 


