
ખેડતૂો શા માટ ેઆ એિપ્લશેશશો  
િશયિમત ઉપયોગ લર ેછે, તશેા લારણો 

 
 આજ સુધી સરલાર ખેડૂતો સુધી પોતાશી વાત લે યોજશાઓશી માિહતી પહ�ચાડવા સમાચાર 

પ�ો, રેડીયો, ટેિ્િવઝશ, પોસટર જેવા માાયમોશો ઉપયોગ લરતી આવી છે જેમામ ચોચલસપણે શેી 

લહી શલાતુમ લે આ માિહતી દરેલ ખેડૂત  સુધી પહ�ચી રહી છે લે લેમ. પરમતુ આ એપશા વપરાશલતાર 

ખેડૂતો જ હોવાેી દરેલ માિહતી સચોટ રીતે િશધાર્રત ખેડૂતો સુધી પહ�ચી શલશે  શે ખેડૂતોશે 

સરલારશી દરેલ યોજશાઓ તેમ જ સમાચાર ેી તવ્રતપણે માિહતગાર તેમજ ્ાભાિનવત ેાય છે. 

1. ખેડૂતો પાલ ્ણયા પછી તેશુમ યોોય મૂલય મમે તે માટે  યતશશી્ હોય છે. દરેલ માલ��ટમગ યાડર 

મામ  ્ગ  ્ગ ભાવે હરા� ેતી હોય છે. જેેી ગુજરાતશા ૩૦૦ ેી વધુ માલ��ટમગ યાડર મામ 

ચયામ લેટ્ો ભાવ મમી રહેશે તેશી રોજેરોજશી માિહતી મેમવવી એલ સામાનય ખેડૂત માટે 

 ઘરી બશી �ય છે. સરવામે ખેડૂત શ�લશા માલ��ટમગ યાડરમામ જે ભાવ મમે તયામ પાલ વેચી 

દેવા મજબૂર બશે છે  શે ઘણીવાર તેમશે પાલશુમ સાચુમ મૂલય શેી મમી શલતુમ. આ સમસયાશુમ 

િશવારણ ્ાવવા  મે દૈિશલ માલ��ટમગ યાડરશા ભાવો �ણી શલાય તેવી સુિવધા ખેડૂતશે 

આમગમીશા ટેરવે આપીયે છીએ. ખેડતૂ તમેશો પાલ જણાવ ેએટ્ ેતરત જ તાજેતરશો સૌેી 

વધુ ભાવ જે માલ��ટમગ યાડરમામ છે તશેાેી મામડીશ ે ઉતારતા �મમામ માલ��ટમગ યાડરશુમ શામ  શે 

ભાવશુમ િ્સટ બતાશ ેજેેી ખેડતૂ શચલી લરી શલશ ેલ ેતેશ ેપાલ વચેવા ચયામ જવુમ. સરવામ ેખડેૂત 

શ�લશા માલ��ટમગ યાડરમામ જે ભાવ મમ ેતયામ પાલ વચેી દવેા મજબરૂ બશતો શેી  શ ેખડેતૂશે 

પાલશુમ સાચુમ મૂલય મમી રહ ેછે. 

2. આજશા િવજાશ  શે ટેચશો્ા�શા યુગ મામ રોજ લૈલ શે લૈલ શવા શોધ શમશોધશોશે આધારે 

શવી પદધિત, સુિવધાઓ તેમજ ગુણધમ� ધરાવતા ઉતપાદશો બ�રમામ આવે છે  શે આ પૈલી 



લૃિષશે ઉપયોગી ેાય તેવા પણ ઘણા ઉતપાદશો પણ જોવા મમે છે. આ બધા જ ઉતપાદશો 

એલ યા બી� રીતે ખેડૂતશે વધતા ઓછા  મશે ઉપયોગી ેઇ શલતા હોય છે. પરમતુ પૂરતી 

સમજણ  શે સ�ગતા શા  ભાવે ખેડૂતો આ ઉતપાદશોશો ્ાભ શેી ્ઇ શલતા.  મુલ 

્લસસાઓમામ ઉતપાદશો ખેડૂતશી શજર સામે હોવા છતામ તેઓ તેશી ઉપયોગીતા  શે 

વપરાશશી પદધિતશી સમજણશા  ભાવે તેમામેી પૂરતો ્ાભ શેી ્ઇ શલતા. આ બાબત 

ાયાશમામ ્લશે  મે સરલારી તેમજ ખાશગી એલમો દવારા ઉતપા્દત ઉતપાદશો શી માિહતી 

આ િવભાગમામ મુલે્ છે જેમામ ઉતપાદશ  શે તેમામ વપરાયે્ સામમીઓ, તેશી ઉપયોગીતા, 

વપરાશશી રીત, વપરાશશો જથેો બધી જ બાબતો સરમ ભાષામામ આવરી ્ેવામામ આવી છે.  

3. ખેડૂતોશે િબયારણ, ખેતીશા પોષણ, ખેતીશે ્ગતી સમસયાઓશા િશવારણ તેમજ દરેલ ખેતી 

આધા્રત મુ�ાઓશે સપશરતી માિહતી આમગમીશા ટેરવે મમે છે. જેેી લરીશે ખેડૂતો વધુ 

આતમિવવવાસ મમે છે  શે સરવામે પાલમામ વૃિદધ ેાય છે 

4. સમસયાશા િશવારણ હેતુખેડૂતોશે તેમશા િજલ્ા, તા્ુલા  શે ગામમામ આવે્ી સરલારી 

લચેરીઓ તેા  િધલારીઓ શામ સરશામામ, લોનટેચટ શમબર  શે તેમશુમ લાયર સમ�વતી માિહતી 

આપવામામ આવે છે જેેી તેઓઆ સરલારી લચેરીઓ તેમજ  િધલારીઓ જોડે સાશુલૂમ રીતે 

સમપલરમામ રહી શલેછે 

5. ખેડૂતોશે ઉપયોગી જાશવધરલ ્ેખો તેમજ સમશોધશોશી માિહતી પણ  હ� રોજે રોજ ઉપ્બધ  

ેાય છે જે ખેડૂતોશે ખેતી લરવામામ ખુબજ મદદ�પ બશે છે 

6. વરસાદશી  િશયિમતતા એ ખેડૂતશે સૌેી વધુ પજવતી મુશલે્ી છે. લુદરત સામે ્ડી તો શા 

શલાય પરમતુ તેશે  શુલૂમ ેલશે ્ીધે્ા િશણરયો ચોચલસપણે ેાયદાલારલ સાિબત ેઇ શલે છે. 

આ બાબતશે ાયાશમામ રાખીશે  મે હવામાશશી આગાહી  તેમજ સમાચારોશી સુિવધાઆપે્ 



છે જેેી લરીશે ખેડૂતો તેમશા ખેતી િવષયલ િશણરયોમામ આ માિહતી પણ ઉપયોગમામ ્લશે ેતુમ 

શુલસાશ વધતા ઓછા  મશે  ટલાવી શલે છે. 

7. ખેડૂતોશે માલ��ટમગ યાડરમામ ેતા છેલ્ા 15 ્દવસશા ભાવ વધઘટ સાેે તેશો માે પણ 

બતાવામામ આવે છે જેેી ખેડૂત શે સરમતા રહે લે તૈયાર ેયે્ પાલ શે ્ણી ્ેવો લે રહેવા દેવો. 

જેેી ખેડૂત શે પાલ ઓછા ભાવે વેચવા લે શુલસાશી સહશ લરવા મજબુર ેવુમ પડતુમ શેી 

8.  આ બધીજ ખેડૂત્કી ઉપયોિગતાઓશો ્ાભ  તયારે 50000ેી વધુ ખેડૂતો  ્ઇશે તેશા 

 નય ખેડૂત િમ�ોશે પણ ્ાભ  પાવે છે જે સાિબત લરે છે લે એિપ્લેશશમામ ખેડૂતો માટે 

સૂ�મેી સૂ�મ જ�્રયાતો શે ાયાશમામ રાખીશે બશાવવામામ આવે્ છે 

9.   ગતયશી સુિવધા મોબાલ્ દવારા ખરીદ વેચાણેી ખેડૂતો પોતાશી  શુલૂમતા મુજબ 

દશારવે્ વસતુશુમ ખરીદી લે વેચાણ લરીશે પોતાશા �લમમતી સમયશો બચાવ લરીશે ખેતી  તયે 

સમપૂણર ાયાશ લેિન્ત લરી શે વધુમામ વધુ પાલશુમ ઉતપાદશ લરી શલે છે ખેડૂતોશે સીધા ખરીદી 

વેચાણશો ્ાભ મમતો હોવાેી વચે્ટયાઓશા �ાસેી બચી શલાય છે  



ખરીદ - વચેાણમામ ખડેતુશ ેતેા ેાયદાઓ 
 

1. ખેડૂતોએ તૈયાર લરે્ પાલશુમ વેચાણ પોતાશા ધાયાર  માણેશી �લમમતે મૂલીશે વેચી શલે છે. 

તેશાેી તેશી મહેશતશુમ યોોય વમતર મમી રહે છે. 

2. ખેડુતોશે  પોતાશા આયોજશ મુજબશા બીજ-િબયારણ લે રોપાઓશુમ યોોય સમયે ખરીદી 

લરીશે યોોય પાલશે ્ણી શલે છે. 

3. ખેડૂતશે પોતાશા ખેતીશે ્ગતા જુશા ઓ�રો લે મશીશરીશુમ વેચાણ માયા્દત િવસતાર 

પૂરતાશા રહેતા રાજય ્ેવ્ે પ્ેટેોમર  મમી રહે છે. જેેી સીધા સમપલર દવારા સોદો ેાય છે. 

4. ખેડુતોશે પોતાશી જમીશ તેા વાવે્ પાલ  શુસાર  ગાવેી  જ�્રયાત મુજબશી 

જતુમશાશલ દવાઓ યોોય �લમમતે ખરીદીશે પાલ શુલશાશીેી બચી શલે  છે. 

5. ખેડૂતશે એશી જ�્રયાતોશા પાલશે યોોય ખાતર ખરીદીશે યોોય સમયે રાજય ્ેવ્ે  

પ્ેટેોમર મમતા પાલશી યોોય �ણવણી લરી સારો પાલ મમી રહે છે. 
 

ખરીદ વચેાણ મામ ડી્રોશ ેેતા ેાયદા 
 

1. ડી્રો પોતાશી જતુમશાશલ દવાઓ પાલ  શુસાર પોતાશા િવસ્ાર પૂરતા શા રહેતા તેમજ 

િજલ્ામામ યોોય �લમમતે ખેડૂતશે વેચી શલે છે.જેેી તેમશા વેપાર મામ વધારો ેાય છે. 

2. ડી્રો  શે પોતાશી પાસે પડે્ ખાતરોશો યોોય સમયે  શે  યોોયે �લમમતે પોતાશા િવસતાર 

તેમજ િજલ્ામામ લે રાજયે લકાએ ખાતરોશુમ િશલા્ લરી શલે છે.જેેી તેમશા વેપારમામ વધારો 

ેાય છે. 

3. જમતુશાશલ દવાઓ, ખાતર, બીજ િબયારણ વગેરે વ�ચતા લે ખરીદતા ડી્રોશે ખેડૂતોએ મુલે્ 

યાદી એિપ્લેશશમામ બતાય છે જેેી તુરમત ધાયાર  માણે મા્શુમ વેચાણ લે ખરીદી લરીશે વધુ 

લમાલ શલે છે. 



�હરેાત આપતા વેપારીઓ 
તેા ઉ�ોગગૃહો શ ેેતા ેાયદા  

 
1. આ એપ્ીલશશ મામ તમારા  િબઝશેસ/ ઓેીસ/ દુલાશ/ વયવસાયશે ્ગતી �હેરાત  આપવાેી  

આ એપ મામ રિજસટડર ેયે્ ૪૫૦૦૦ ખેડૂતો, ગામડાઓશા ્ોલો, માલ��ટમગ યાડર શા વેપારીઓ, 

ડી્રો તેા સરલારી લમરચારીઓ દવારા િશયિમતપણે એિપ્લેશશશો  ઉપયોગ ેતો હોવાેી 

સીધા તમારા સમપલરમામ આવીશે આપશા મા્શુમ વેચાણ વધારે છે. 

2.  તયારશા સમયે એલ સાેે એટ્ો મોટો વેપાર માટેશુમ પ્ેટેોમર લોલપણ લમપશી દવારા 

આપવામામ આવતુમ શેી. તેેી જ આશો ઉપયોગ િશયિમતપણે લરવામામ આવે છે જેેી �હેરાત 

આપશા વેપારી તેા ઉ�ોગગૃહોશે મહતમ ્ાભ મમે છે. 

3. જે તમે નયુઝપેપર, નયઝુ ચેશ્ લે  નય લોલ માાયમ દવારા તમારા બીઝશેસ/ ઓેીસ/ દુલાશ/ 

વયવસાયશો  ચાર લરવાેી શહેરશા ્ોલો જ પુરતો સીિમત રહી શલે. જયારે આ એપ્ીલેશશમામ 

�હેરાત આપવાેી તમારા બીઝશેસ/ ઓેીસ/ દુલાશ/ વયવસાય ગામડાઓમામ િવલસે છે. જે 

ધમધામામ ેાયદાલારલ છે.  

4. જયારે પણ લોલ પણ વયિચત  �હેરાત લરે છે  શે તે સમયે �હેરાત પર િચ્લ લરો તયારે  મે 

�હેરાતલતારશા માહલશે સમપલરશી િવગતો સાેે સમપલર લરીશે �ણ લરી ર�ા છીએ લે લઇ વયિચત  

�હેરાત જોઇ છે, જેેી ચ્ાલનટ ખુ્ાસો લરી શલે છે  શે િબઝશેસશો ્ાભ/વૃિદધ મેમવી  

શલે છે. 

5.  �હેરખબરશા ચ્ાયનટશે ચાર  લારશા જુદા જુદા િવલલપો  દાશ લરી ર�ા છીએ જે �હેરાત 

પર િચ્લ લયાર પછી, જે વયિચતએ �હેરાત જોઇ હોય, વેબસાઇટ દવારા  ેવા ચોચલસ શમબર 

પર ેોશ લરીશે  ેવા ચ્ાયનટશા લમેલ્ સરશામ ેિવગત મોલ્ી આપવામામ આવે છે. ઉપરશી 

બે સુિવધાઓ સાેે, �હેરાત માટે મુ્ાલાતીઓશો માિસલ સારામશ પણ આપવામામ આવે છે 



6. તમે �ણતા જ હશો લે આજશા સમય મામ નયૂઝપેપર વામચવાશો સમય હવે રહેતો શેી હોતો  

્ોલો મોબાલ્મામ જ નયૂઝ શે ્ગતી એપ્ીલશશ ડાઉશ્ોડ લરી આજશા ડી�ટ્ યુગમામ ્ોલો 

માિહતી મેમવી ્ેતા હોલ છે. જે તમ� આપે્ જ�રી માિહતી ઘણા ્ોલો સુધી પહ�ચતી શેી 

હોતી. પરતુમ આ એપ્ીલશશ દવારા ચોચલસ ધાયાર  શુસારશા માહલો પાસે જ �હેરાતશી 

માિહતી જતી હોવાેી ધમધાશો વયાપ ચોચલસ વધે છે 

7. નયૂઝ પેપરમામ આપે્ માિહતી સીિમત રહે છે. તમે બી� વધારાશી માિહતી આપો તો ભાવમામ 

ેેર પડતો હોલ છે. જયારે આ એિપ્લેશશમામ તમે તમારી ઉપયોગી બધી જ માિહતી ્ડસપ્ે 

લરાવી શલો છો  શે ેેરેાર લરાવી શલો છો જેશો  ્ગેી વધારાશો લોલ ચાજર ્ેવામામ આવતો 

શેી.  

8. જયારે તમારી િબઝશેસ/ ઓેીસ/ દુલાશ/ વયવસાયશી ઉપયોગી માિહતી ટીવી દવારા  સા્રત 

ેતી હોલ છે તયારે આજશા લામશા સમયમામ વયિચત ટીવીમામ જોવાશુમ ચુલી જતા હોય છે  ેવા 

ટીવીમામ લોલ બી� શૉ ચા્તા હોલ છે. જયારે મોબાલ્ આજશા યુગમામ દરેલ વયિચત પાસે 

હોવાેી તમારી આપે્ ઉપયોગી માિહતીશો  ભયાસ લરે છે  શે તેમશા સુધી પહ�ચવાેી 

બી�  નય ્ોલોશે શેર પણ લરી શલે છે જેમ લે ેેસબુલ, વૉટસએપપ મારેતે તમારી  ોડચટશો 

 ચાર ચોચલસ  ેાય છે. 

9.  નય નયૂઝપેપર લે મી્ડયા પિબ્લેશશમામ  પાતી રાજય લકાએ આપે્ �હેરાતશો ખચર 

મયાર્દત સાલઝમામ ૧૦ સેમી. ૩ લો્મ િમિશમમ �િપયા ૯૦૦૦૦ સુધી દૈિશલ આવતો હોય 

છે. જયારે આમામ મા� �િપયા ૨૪૦શા દૈિશલ ચાજર ેી �હેરાત આપી શલો છો. તમારા ધમધા શે 

ઉપયોગી હોલ લે શા હોલ તેવી તમામ વયિચતઓ માટે ત ે�હેરાત આવે છે  શે તમારા ધમધાશે 

ઉપયોગી વયિચત જોશે લે શિહ જોવે તેશી ખાતરી શેી. જયારે આ એિપ્લેશશ શા ઉપયોગ 

લરતી વયિચતઓ મા�ય િવસતારશા રહેવાસી લે ખેડૂતો જ છે. જેેી તમે તે વગરશે ટાગ�ટ લરી શલો 

છો.  શે યોોય વયિચતશે જ તમારી �હેરાત જોવા મમશે તેશી ખાતરી મેમવી શલો છો. 
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