ખેડત
ૂ ો શા માટે આ એિપ્લકેશનનો
િનયિમત ઉપયોગ કરે છે , તેના કારણો
આજ સુધી સરકાર ખેડૂતો સુધી પોતાની વાત કે યોજનાઓની માિહતી પહ�ચાડવા સમાચાર
પ�ો, રેડીયો, ટેિલિવઝન, પોસ્ટર જેવા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરતી આવી છે જેમાં ચોક્કસપણે ન
કહી શકાતું કે આ માિહતી દરેક ખેડૂત સુધી પહ�ચી રહી છે કે કેમ. પરંતુ આ એપના વપરાશકતાર્
ખેડૂતો જ હોવાથી દરેક માિહતી સચોટ રીતે િનધાર્�રત ખેડૂતો સુધી પહ�ચી શકશે અને ખેડૂતોને
સરકારની દરેક યોજનાઓ તેમ જ સમાચાર થી ત્વ�રતપણે મિહતગાર તેમજ લાભાિન્વતથાય છે .
1.

ખેડૂતો પાક લણ્યા પછી તેનું યોગ્મૂલ્ય મળે તે માટે �યત્નશીલ હોય . દરેક માક��ટંગ યાડર્
માં અલગ અલગ ભાવે હરા� થતી હોય છે . જે થી ગુજરાતના ૩૦૦ થી વધુ માક��ટંગ યાડર્ માં
ક્યાં કેટલો ભાવ મળી રહેશે તેની રોજેરોજની માિહતી મેળવવી એક સામાન્ય ખેડૂત માટ
અઘરી બની �ય છે . સરવાળે ખેડૂત ન�કના માક��ટંગ યાડર્માં જે ભાવ મળે ત્યાં પાક વેચ
દેવા મજબૂર બને છે અને ઘણીવાર તેમને પાકનું સાચું મૂલ્ય નથી મળી શકતુ. આ સમસ્યાનું
િનવારણ લાવવા અમે દૈિનક માક��ટગ
ં યાડર્ના ભાવો �ણી શકાય તેવી સુિવધા ખેડૂતન
ૂ તેમનો પાક જણાવે એટલે તરત જ તાજે તરનો સૌથી
આંગળીના ટેરવે આપીયે છીએ. ખેડત
વધુ ભાવ જે માક��ટંગ યાડરમાં છે તેનાથી માંડીને ઉતારતા �મમાં માક��ટગ
ં યાડરનું નામ અને
ભાવનું િલસ્ટ બતાશે જેથી ખેડૂત નક્કી કરી શકશે કે તેને પાક વેચવા ક્યાં જ. સરવાળે ખેડૂત
ન�કના માક��ટંગ યાડર્માં જે ભાવ મળે ત્યાં પાક વેચી દેવા મજબૂર બનતો નથી અનખેડત
ૂ ને
પાકનું સાચું મૂલ્ય મળ રહે છે .

2.

આજના િવજ્ઞાન અને ટેક્નોલા�ના યુગ માં રોજ કૈક ને કૈક નવા શોધ શંશોધનોને આધા
નવી પદ્ધિ, સુિવધાઓ તેમજ ગુણધમ� ધરાવતા ઉત્પાદનોબ�રમાં આવે છે અને આ પૈકી

કૃિષને ઉપયોગી થાય તેવા પણ ઘણા ઉત્પાદનો પણ જોવા મળે છ. આ બધા જ ઉત્પાદનો
એક યા બી� રીતે ખેડૂતને વધતા ઓછા અંશે ઉપયોગી થઇ શકતા હોય છે . પરંતુ પૂરતી
સમજણ અને સ�ગતા ના અભાવે ખેડૂતો આ ઉત્પાદનોનો લાભ નથી લઇ શકત. અમુક
�કસ્સાઓમાં ઉત્પાદ ખેડૂતની નજર સામે હોવા છતાં તેઓ તેની ઉપયોગીતા અને
વપરાશની પદ્ધિતની સમજણના અભાવે તેમાંથી પૂરતો લાભ નથી લઇ શકત. આ બાબત
ધ્યાનમાં લઈને અમે સરકારી તેમજ ખાનગી એકમો દ્વારા ઉત્પા�દત ઉત્પાદનો ની માિ
આ િવભાગમાં મુકેલ છે જે માં ઉત્પાદન અને તેમાં વપરાયેલ સામ�ી, તેની ઉપયોગીતા,
વપરાશની રીત, વપરાશનો જથ્થોબધી જ બાબતો સરળ ભાષામાં આવરી લેવામાં આવી છે .
3.

ખેડૂતોને િબયારણ, ખેતીના પોષણ, ખેતીને લગતી સમસ્યાઓના િનવારણ તેમજ દરેક ખેતી
આધા�રત મુ�ાઓને સ્શર્તી માિહતી આંગળીના ટેરવે મળે છે . જે થી કરીને ખેડૂતો વધુ
આત્મિવ�વાસમળે છે અને સરવાળે પાકમાં વૃિદ્ધથાય છે

4.

સમસ્યાના િનવારણ હેતુખેડૂતોને તેમના િજલ્, તાલુકા અને ગામમાં આવેલી સરકારી
કચેરીઓ તથા અિધકારીઓ નામ સરનામાં, કોન્ટેક્ટ નંબર અને તેમનું કાયર્ સમ�વતી માિહ
આપવામાં આવે છે જે થી તેઓઆ સરકારી કચેરીઓ તેમજ અિધકારીઓ જોડે સાનુકૂળ રીતે
સંપકર્માં રહી શકછે
5. ખેડૂતોને ઉપયોગી જ્ઞાનવધર્ક લેખો તેમજ સધનોની માિહતી પણ અહ� રોજે રોજ ઉપલબ્ધ
થાય છે જે ખેડૂતોને ખેતી કરવામાં ખુબજ મદદ�પ બને છે

6.

વરસાદની અિનયિમતતા એ ખેડૂતને સૌથી વધુ પજવતી મુશ્કેલી છ. કુદરત સામે લડી તો ના
શકાય પરંતુ તેને અનુકૂળ થઈને લીધેલા િનણર્યો ચોક્કસપણ ે ફાયદાકારક સાિબત થઇ શકે .
આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને અમે હવામાનની આગાહી  તેમજ સમાચારની સુિવધાઆપેલ

છે જે થી કરીને ખેડૂતો તેમના ખેતી િવષયક િનણર્યોમાં આ માિહતી પણ ઉપયોગમાં લઈને થતું
નુકસાન વધતા ઓછા અંશે અટકાવી શકે છે .
7.

ખેડૂતોને માક��ટંગ યાડરમાં થતા છે લ્લા 15 �દવસના ભાવ વધઘટ સાથે તેનો �ાફ પણ
બતાવામાં આવે છે જે થી ખેડૂત ને સરળતા રહે કે તૈયાર થયેલ પાક ને લણી લેવો કે રહેવા દેવો.
જે થી ખેડૂત ને પાક ઓછા ભાવે વેચવા કે નુકસાની સહન કરવા મજબુર થવું પડતું નથી

8.

આ બધીજ ખેડૂતલક્ષી ઉપયોિગતનો લાભ અત્યારે 50000થી વધુ ખેડૂતો લઇને તેના
અન્ય ખેડૂત િમ�ોને પણ લાભ અપાવે છે જે સાિબત કરે છે કે એિપ્લકેશમાં ખેડૂતો માટે
સૂ�મથી સૂ�મ જ��રયાતો ને ધ્યામાં રાખીને બનાવવામાં આવેલ છે

9.

અગત્યની સુિવધા મોબાઈલ દ્વારા ખરીદ વેચાથી ખેડૂતો પોતાની અનુકૂળતા મુજબ
દશાર્વેલ વસ્નું ખરીદી કે વેચાણ કરીને પોતાના �કંમતી સમયનો બચાવ કરીને ખેતી �ત્યે
સંપૂણર્ ધ્યા કેિન્�ત કરી ને વધુમાં વધુ પાનું ઉત્પાદન કરી શકે છે ખેડૂતોને સીધા ખરીદી
વેચાણનો લાભ મળતો હોવાથી વચે�ટયાઓના �ાસથી બચી શકાય છે

ખરીદ - વેચાણમાં ખેડત
ુ ને તથા ફાયદાઓ
1. ખેડૂતોએ તૈયાર કરેલ પાકનું વેચાણ પોતાના ધાયાર્ �માણેન �કંમતે મૂકીને વેચી શકે છે .
તેનાથી તેની મહેનતનું યોગ્ય વળતર મળી રહે છ.
2. ખેડુતોને પોતાના આયોજન મુજબના બીજ-િબયારણ કે રોપાઓનું યોગ્ય સમય ખરીદી
કરીને યોગ્ય પાકને લણી શકે છ.
3. ખેડૂતને પોતાના ખેતીને લગતા જુ ના ઓ�રો કે મશીનરીનું વેચાણ માયા�દત િવસ્તાર
પૂરતાના રહેતા રાજય લેવલે પ્લેટફોમર્  મળી રહછે . જે થી સીધા સંપકર્ દ્વા સોદો થાય છે .
4. ખેડુતોને પોતાની જમીન તથા વાવેલ પાક અનુસાર અગાવથી

જ��રયાત મુજબની

જતુંનાશક દવાઓ યોગ્ �કંમતે ખરીદીને પાક નુકશાનીથી બચી શકે છે .
5. ખેડૂતને એની જ��રયાતોના પાકને યોગ્ ખાતર ખરીદીને યોગ્ સમયે રાજય લેવલે
પ્લેટફોમર્ મળ પાકની યોગ્ય �ણવણી કરી સારો પા મળી રહે છે .

ખરીદ વેચાણ માં ડીલરોને થતા ફાયદા
1. ડીલરો પોતાની જતુંનાશક દવાઓ પાક અનુસાર પોતાના િવસ્�ા પૂરતા ના રહેતા તેમજ
િજલ્લામાં યોગ્ય �કંમતે ખેડૂત વેચી શકે છે .જે થી તેમના વેપાર માં વધારો થાય છે .
2. ડીલરો અને પોતાની પાસે પડેલ ખાતરોનો યોગ્યસમયે અને યોગ્યે �કંમતે પોતાના િવસ્તા
તેમજ િજલ્લામાં કેરાજ્યે કક્ષખાતરોનું િનકાલ કરી શકે છે .જે થી તેમના વેપારમાં વધારો
થાય છે .
3. જં તુનાશક દવાઓ, ખાતર, બીજ િબયારણ વગેરે વ�ચતા કે ખરીદતા ડીલરોને ખેડૂતોએ મુકેલ
યાદી એિપ્કેશનમાં બતાય છે જે થી તુરંત ધાયાર્ �માણે માલનું વેચાણ કે ખરીદી કરીને વધુ
કમાઈ શકે છે .

�હેરાત આપતા વેપારીઓ
તથા ઉ�ોગગૃહો ને થતા ફાયદા
1. આ એપ્લીકશન માં તમારા િબઝનેસ/ ઓફીસ/ દુકાન/ વ્યવસાયને લગતી �હેરાત  આપવાથી
આ એપ માં રિજસ્ટડર્ થયે૪૫૦૦૦ ખેડૂતો, ગામડાઓના લોકો, માક��ટંગ યાડર્ ના વેપારી,
ડીલરો તથા સરકારી કમર્ચારીઓ દ્વારા િનયિમતપણે એિપ્લકેશનનો  ઉપયોગ થતો હોવા
સીધા તમારા સંપકરમાં આવીને આપના માલનું વેચાણ વધારે છે .
2. અત્યારના સમય એક સાથે એટલો મોટો વેપાર માટેનું પ્લેટફોમર કોઈપણ કંપની દ્વારા
આપવામાં આવતું નથી. તેથી જ આનો ઉપયોગ િનયિમતપણે કરવામાં આવે છે જે થી �હેરાત
આપના વેપારી તથા ઉ�ોગગૃહોને મહતમ લાભ મળે છે .
3. જે તમે ન્યુઝપેપ, ન્યુઝ ચેનલ કે અન કોઈ માધ્યમ દ્વારા તમારા બીઝન/ ઓફીસ/ દુકાન/
વ્યવસાયનો �ચાર કરવાથી શહેના લોકો જ પુરતો સીિમત રહી શકે. જયારે આ એપ્લીકેશનમાં
�હેરાત આપવાથી તમારા બીઝનેસ/ ઓફીસ/ દુકાન/ વ્યવસાય ગામડાઓમાં િવકસે છ. જે
ધંધામાં ફાયદાકારક છે .
4. જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યિક્ત  �હેરાત કરે છે અને તે સમયે �હેરાત પર િક્લક કરો ત્યારે
�હેરાતકતાર્ના �ાહકને સંપકર્ની િવગતો સાથે સંપકર્ ને �ણ કરી ર�ા છીએ કે કઇ વ્યિક્
�હેરાત જોઇ છે , જે થી ક્લાઈન્ટ ખુલાસો કરી શકે છે અને િબઝનેસનો લ/વૃિદ્ મેળવી
શકે છે .
5.

�હેરખબરના ક્લાયન્ટને ચાર �કારના જુદા જુદા િવકલ્પો �દાન કરી ર�ા છીએ જે �હેર
પર િક્લક કયાર્ પ, જે વ્યિક્તએ �હેરાત જોઇ હ, વેબસાઇટ દ્વારા અથવા ચોક્કસ નંબ
પર ફોન કરીને અથવા ક્લાયન્ટના ઈમેઈસરનામે િવગત મોકલી આપવામાં આવે છે . ઉપરની
બે સુિવધાઓ સાથે, �હેરાત માટે મુલાકાતીઓનો માિસક સારાંશ પણ આપવામાં આવે છે

6. તમે �ણતા જ હશો કે આજના સમય માં ન્યૂઝપેપર વાંચવાનો સમય હવે રહેતો નથી હોતો
લોકો મોબાઈલમાં જ ન્યૂઝને લગતી એપ્લીકશન ડાઉનલોડ કરી આજના ડી�ટલ યુમાં લોકો
માિહતી મેળવી લેતા હોઈ છે . જે તમ� આપેલ જ�રી માિહતી ઘણા લોકો સુધી પહ�ચતી નથી
હોતી. પરતું આ એપ્લીકશ દ્વારા ચોક્કસ ધાયાર્ અનુના �ાહકો પાસે જ �હેરાતની
માિહતી જતી હોવાથી ધંધાનો વ્યાપ ચોક્કસ વધે 
7. ન્યૂઝ પેપમાં આપેલ માિહતી સીિમત રહે છે . તમે બી� વધારાની માિહતી આપો તો ભાવમાં
ફેર પડતો હોઈ છે . જયારે આ એિપ્લકેશમાં તમે તમારી ઉપયોગી બધી જ માિહતી �ડસ્પ્લ
કરાવી શકો છો અને ફેરફાર કરાવી શકો છો જે નો અલગથી વધારાનો કોઈ ચાજર ્ લેવામાં આવતો
નથી.
8. જયારે તમારી િબઝનેસ/ ઓફીસ/ દુકાન/ વ્યવ્સાયની ઉપયોગી માિહ ટીવી દ્વાર �સા�રત
થતી હોઈ છે ત્યારે આજના કામના સમયમાં વ્યિક્ત ટીવીમજોવાનું ચુકી જતા હોય છે અથવા
ટીવીમાં કોઈ બી� શૉ ચાલતા હોઈ છે . જયારે મોબાઈલ આજના યુગમાં દરેક વ્યિક્ત પાસ
હોવાથી તમારી આપેલ ઉપયોગી માિહતીનો અભ્યાસ કરે છે અને તેમન સુધી પહ�ચવાથી
બી� અન્ય લોકને શેર પણ કરી શકે છે જે મ કે ફેસબુક, વૉટ્સએપ્પ મારફતે તમારી �ોડનો
�ચાર ચોક્કસ  થાય છ.
9. અન્ ન્યૂઝપેપર કે મી�ડયા પિબ્લકેશનમાં અપાત રાજ્ય કક્ષાએ આપેલ �હેરનો ખચર્
મયાર્�દત સાઈમાં ૧૦ સેમી. ૩ કોલમ િમિનમમ �િપયા ૯૦૦૦૦ સુધી દૈિનક આવતો હોય
છે . જયારે આમાં મા� �િપયા ૨૪૦ના દૈિનક ચાજર ્ થી �હેરાત આપી શકો છ. તમારા ધંધા ને
ઉપયોગી હોઈ કે ના હોઈ તેવી તમામ વ્યિક્તઓ માટે  �હેરાત આવે છે અને તમારા ધંધાને
ઉપયોગી વ્યિક્ત જોશે કે નિહ જોવે તેની ખાતરી ન. જયારે આ એિપ્લકેશન ના ઉપયગ
કરતી વ્યિક્તઓ �ામ્ય િવસના રહેવાસી કે ખેડૂતો જ છે . જે થી તમે તે વગરને ટાગ�ટ કરી શકો
છો. અને યોગ્ય વ્યિને જ તમારી �હેરાત જોવા મળશે તેની ખાતરી મેળવી શકો છો.
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