
ગજુરાત સરકાર ખડેૂત િમ� 



અનુક્રમિણ 
• �સતાાવા 
• આ એપવી િાિશ�તા શું છે? 
• આ એપવી સિુાધાઓ ક ેજેવો ઉપયોગ ગજુરાત વા ૪૫૦૦૦ ખડેતૂો આજે કરી ર�ા છે. 
• સરકારી સદંશેાઓવી સિુાધા એટલે શુ?ં 
• મી�ડયા ગેલરેીમાં કઈ કઈ બાબતોવો સમાાશે થાય છે ? 
• ઉપયોગી ાબેસાઈટ તથા એિપલકશેવ વી  લકં એટલે ? 
• ખાસ ઉપયોગી િાશષેતાઓ 
• શું માક��ટગં યાડર વા  ાા પપ  પી શકાય ? 
• કયા કામ માટે કઈ સરકારી કચરેીમાં કયા અિધકારીવ ેકયા ંસંપકર કરાો ? 
• ગજુરાતમા ંમાક��ટગં યાડર તથા એએો ડીલરો કયા-ંકયા ંઅવે કટેલા ? 
• ખતે ઉપયોગી ઉતપાદવો કયા-કયા અવે તવેી ઉપયોગીતા શુ ં? 
• હાામાવ / માિહતી / સમાચાર / લખે 
• આ એપ થકી સરકાર ખડેતૂોવ ેકઈ રીત ેમદદ�પ થઇ શક ે છે. 
 



�સતાાવા 
ગજુરાત સરકાર વા કાય� માથંી �રેપા લઈવ ેગજુરાતવા ખેડતૂવા િાકાસ 
માટ ેઆ મોબાઈલ એપ લોનચ કરેલ છે. 
 
આજ સધુી સરકાર ખડેૂતો સધુી પોતાવી ાાત ક ે યોજવાઓવી માિહતી 
પહ�ચાડાા સમાચાર પ�ો, રેડીયો, ટેિલિાઝવ, પોસટર જેાા માધયમોવો 
ઉપયોગ કરતી આાી છે જેમા ંચોકકસપપ ેવથી કહી શકાતુ ંક ેઆ માિહતી 
દરકે ખડૂત સધુી પહ�ચી રહી છે ક ેકમે. પરતં ુઆ એપવા ાપરાશકતાર ખેડતૂો 
જ હોાાથી દરકે માિહતી સચોટ રીતે િવધાર�રત ખડેૂતો સધુી પહ�ચી શકશે 
અવ ેખડેૂતોવ ેસરકારવી દરકે યોજવાઓ તમે જ સમાચાર થી તા�રતપપ ે
માિહતગાર તમેજ લા ાિનાત કરી શકાશ.ે 
 
તદપુરાંત આ એપ ખેડતૂો માટ ે સપંૂપરતત મફત છે, ખેડતૂો માટ ેઆ એપ 
ાાપરાાવો કોઈ જ ચાજર લેાામા ંઆાતો વથી. 



આ એપવી િાિશ�તા શુ ંછે? 

 ારતવો સીમાતં ખડેતૂ વીચી સાકરતા ધરાા ેછે જેથી અનય  ાષામા ં
એમવી િવરકરતા વી મયારદા વડ ે છે જેથી તઓેવ ે અમકુ બાબતો 
સમજાી અઘરી પડ ે છે. આ ાાતવ ે ધયાવમા ં રાખીવ ેઆ મોબાઈલ 
એપલીકશેવ સપંપુર ગજુરાતીમા ંબવાાામાં આાલે છે જેથી કરીવ ેએક 
સામાનય ખડેતૂ આવ ેસરળતાપાૂરક સમ�વ ેાાપરી શક.ે  

જો કોઈ માિહતી કોઈ ચોકકસ િાસતાર, તાલકુા, િજલલા ક ેચોકકસ 
ાગરવા ખડેતૂોવ ેજ સપશરતી હોય તો પપ સમાચાર પ�ો ક ેટિેલિાઝવ 
વા માધયમથી આપાી પડ ેછે જે બાબત ેચોકસાઇપાૂરક વા કહી શકાય 
ક ે ત ે માિહતી ત ે ચોકકસ ાગરવે જ મળી ક ે કમે. પરતં ુઆ એપ વા 
માધયમ થી કોઈ ચોકકસ ાગર વા ખડેતૂોવે  વે માિહતી મોકલાી શકય 
છે જે ાધ ુઅસરકારક તમે જ ઓછી ખચારળ છે. 



આ એપવી સુિાધાઓ ક ેજેવો ઉપયોગ ગજુરાત 
વા ૪૫૦૦૦ ખેડૂતો આજે કરી ર�ા છે. 

સરકારી સદંશેાઓ મી�ડયા ગલેરેી 

સરકારી તથા અનય ઉપયોગી 
ાેબસાઈટ તથા એપ 

લા ાથ�ઓ માટવેી સરકારી 
યોજવાઓવી માિહતી 



સરકાર દાારા ખડેતૂવા િહતમા ં �સા�રત અવ ે �ચા�રત િાિાધ 
સંદેશાઓ, માિહતીઓ, િવયમો, કાયદાઓ ાગરે ે ખડેૂતો સુધી 
તાતકાિલક અસરથી પહ�ચી વથી શકતા. અમુક �કસસાઓમા ં તો 
તેઓ આ બધી માિહતી થી ત�વ અિલપત જ રહી જતા હોય છે. 

આાા �કસસાઓમા ંખડેૂતો અમુક લા  ચુકી  ય છે ક ે કૈક ગુમાાી 
પપ બેસ ે છે. આ પ�રિસથિત િવાારાા ખડેૂતોવા લા  વ ે ધયાવમા ં
લઈવ ેઆ જ�રી સદંશેાઓ એપ જોડ ેસંકળાયલેા દરેક ખડેૂત સુધી 
પહ�ચ ેતવેી પૂરતી કાળ� લાેામા ંઆા ેછે.  

આ દરેક સદંશેાઓ તઓે અનય સંચાર માધયમો થકી આગળ તેમવા 
અનય ખડેતૂ િમ�ો સધુી પહ�ચાડી શક ેએાી સિુાધા પપ આપાામા ં
આા ેછે. 



સમાચાર પ�ો ક ેટિેલિાઝવ મા ં�સા�રત થતા ખતેીિાષયક 
ક ેઅનય સમાચારો રોજેરોજ જોાા, ાાચંાા ક ે સા ંળાા 
જેટલો સમય ખડેૂતો ફાળાી શકતા હોતા વથી અવ ેએાા 
જ�રી સમાચારોથી આાા ખડેૂતો અ પ રહી  ય છે.  

આ બાબતવ ે ધયાવમા ંલઈવ ેઆ િા ાગમા ં રોજેરોજ વા 
મહતાવા સમાચારો �સા�રત કરાામા ંઆા ેછે જેથી તઓે 
એમવ ે અવુકળૂ સમય ે અવ ે અવકુળૂ જગયાએથી આ 
સમાચારો સરળતાથી  પી શક ેછે. 



કને્ તમેજ રાજય સરકારો તમેવી કિૃષવ ે લગતી વીિતઓ, 
યોજવાઓ/પ�રયોજવાઓ ખડેતૂો સધુી પહ�ચાડી તવેો લા  ખેડતૂોવ ેઆપાા 
કાયરશીલ છે, અવ ેઆ બધી જ યોજવાકીય માિહતી સરકારવી અલગ અલગ 
ાબેસાઈટ તમેજ મોબાઈલ એિપલકશેવ મા ંજપાાલેી હોય છે.  

યોજવાકીય લા ો મળેાાા માટવેી અર�ઓ ક ે અમકુ માિહતીઓ મળેાાા 
માટવેા પોટરલ ાગરે ેથી મોટા  ાગવા ખડેતૂો અ પ હોય છે અથાાતો તમેવે 
અલગ અલગ ાબેસાઈટ ક ેએપ શોધાા માટ ેઅલગ અલગ સ�ોત શોધાા પડે 
છે, જેમા ંતમેવી ઉ ર અવ ેસમયવો વયય થાય છે.  

આ એપમા ં આ બધીજ ાબેસાઈટ તથા એપવી માિહતી તમેજ તેવી 
ઉપયોગીતા એક જ જગયાએ મકુાામા ંઆાી છે જેથી કરીવ ેખડેતૂ વ ેઆ બધી 
જ માિહતી એક જ સ્ીવ પર મળી રહ ેઅવ ે તમેવી ઉ ર અવ ેસમયવો વો 
બચાા થાય. 



ખાસ ઉપયોગી િાશષેતાઓ  
આ એપવી માિહતી આ એપવા ાપરાશકતારઓ સધુીજ સીિમત 
વિહ રાખતા અમ ેદરકે માિહતી સાથે એક "શરે (Share)" બટવ 
આપલે છે જેવા થકી ખેડતૂો તેમવા અનય િમ�ાતુરળમા ં આ 
માિહતી Facebook, E-Mail, Whatsapp, SMS ાગરે ે
જેાા પલેટફોમર થકી શરે કરી શક ેછે. 

આ એપમા ં ખડેૂતો એમવા સચૂવો તેમજ ાધ ુ કોઈ સુિાધાવો 
સમાાશે કરાા કરાા માટ ે વી અર� મકૂી શકે તાેી સિુાધા 
(Feedback) પપ મકુાામા ંઆાલે છે, આમ આ એપવ ેાધવુે 
ાધુ સાંાદાતમક બવાાી તવેી ઉપયોગીતા ાધારાાવા દરકે પગલા ં
લાેા અમે તતપર છીએ. 



આ સુિાધાઓ ઉપરાતં ખડેતૂોવા ફીડબકે 
અવ ે સચૂવોવા આધારે ખુબ અગતયવી 
સુિાધાઓ ઉમરેેલ છે જેવી છપાાટ હા ે
આગળવા �ેઝનટેશવમા ં�સતુત છે. 



શુ ંમાક��ટગં યાડર વા  ાા પપ  પી શકાય ? 
ખડેતૂો પાક લણયા પછી તવેુ ંયોગય મલૂય મળ ેત ેમાટ ે�યતવશીલ હોય છે. 
દરકે માક��ટગં યાડર માં અલગ અલગ  ાા ે હરા� થતી હોય છે જેથી 
ગજુરાતવા ૩૦૦ થી ાધ ુમાક��ટગં યાડર મા ં કયાં કટેલો  ાા મળી રહશે ે
તવેી રોજેરોજવી માિહતી મળેાાી એક સામાનય ખડેતૂ માટ ેઅઘરી બવી 
 ય છે.  

સરાાળે ખડેતૂ વ�કવા માક��ટંગ યાડરમાં જે  ાા મળે તયા ંપાક ાચેી દાેા 
મજબરૂ બવ ેછે અવે ઘપીાાર તમેવ ેપાકવુ ંસાચુ ંમલૂય વથી મળી શકતુ.ં  

આ સમસયાવુ ંિવાારપ લાાાા અમ ેદૈિવક માક��ટગં યાડરવા  ાાો  પી 
શકાય તાેી સિુાધા ખડેતૂવ ેઆગંળીવા ટરેા ેઆપાા જઈ ર�ા છીએ. 
ખડેતૂ તમેવો પાક જપાા ેએટલ ેતરત જ તાજેતરવો સૌથી ાધ ુ ાા જે 
માક��ટગં યાડર મા ંછે તવેાથી માડંીવે ઉતારતા ્મમાં માક��ટંગ યાડર વું વામ 
અવ ે ાાવુ ંિલસટ બતાશ ેજેથી ખડેતૂ વકકી કરી શકશ ેક ેતવે ેપાક ાચેાા 
કયા ંજાુ.ં 



કયા કામ માટ ેકઈ સરકારી કચેરીમા ંકયા અિધકારીવ ેકયા ંસપંકર કરાો ? 

સામાનયતત ખડેૂતો વ ે જયાર ે કોઈ સરકારી મદદ વી જ��રયાત 
ઉ ી થાય છે તયાર ેતેઓ કઈ સમસયા માટ ેકયા સરકારી િા ાગ ક ે
અિધકારીવ ે કયા ં અવ ે કેાી રીત ે સપંકર કરાો ત ે બાબતે મૂઝંાપ 
અવ ુાતા હોય છે અવ ેસરાાળ ેખોટી જગયાએ ખોટી વયિકતવો 
સંપકર કરીવ ેતેમવ ેહેરાવગિત ાઠેાી પડ ેછે. તમેવી આ સમસયાવા 
િવાારપ હતેુ ખડેૂતોવ ે તેમવા િજલલા, તાલકુા અવ ે ગામ મા ં
આાલેી સરકારી કચેરીઓ તથા અિધકારીઓ વા સરવામા,ં કોનટકેટ 
વંબર અવ ે તેમવુ ં કાયર સમ ાતી માિહતી આપાા જઈ ર�ા 
છીએ જેથી તેઓ આ સરકારી કચેરીઓ તમેજ અિધકારીઓ જોડે 
સાવકુળૂ રીત ેસંપકરમા ંરહી શક.ે 



ગુજરાતમા ંમાક��ટંગ યાડર તથા એએો ડીલરો કયા-ંકયા ંઅવ ેકેટલા ? 

ગુજરાતમા ં૩૦૦ થી ાધ ુમાક��ટંગ યાડર આાલેા છે તથા હ રો વી 
સંખયામા ંખતેીિાષયક ઉતપાદવો ા�ચતા િા્ેતાઓ આાલેા છે. એક 
સામાનય ખડેતૂવ ેઅાારવાાર આ બવં ેવી જ�ર પડ ેછે પરંત ુતઓે 
પાસ ે રહલેા િાકલપો િાષ ે તઓે અ પ હોય છે. આમ સપધારતમક 
બ ર મા ંાૈકિલપક િા્ેતાઓ ક ેઅનય માક��ટગં યાડર વી માિહતી વા 
હોાાથી ખડેતૂ ઘપી અગાડતા અવ ુા ેછે.  

આ બાબત ધયાવમા ં રાખીવ ેઅમ ેખડેતૂવ ે િજલલા, તાલકુા તમેજ 
એામય કકાએ આાલેા સરકારી એજનસીઓ દાારા અિધકૃત તથા 
ખાવગી િા્તેાઓ વી તમેજ માક��ટગં યાડરવી બધીજ માિહતી 
જેાીક ે સરવામુ,ં અિધકૃત વયિકતવુ ં વામ, કોનટેકટ વંબર ાગરે ે પુરી 
પાડાા જઈ ર�ા છીએ. ખડેૂત આ માિહતીવ ે પોતાવા િજલલા, 
તાલકુા ક ેગામ પૂરતી જ જોાા માગં ેતો તેમ જોાુ ંપપ શકય છે. 



ખેત ઉપયોગી ઉતપાદવો કયા-કયા અવ ેતવેી ઉપયોગીતા શુ ં? 

આજવા િાજાવ અવ ે ટકેવોલા�વા યગુ મા ં રોજ કકૈ વ ે કૈક વાા શોધ 
શશંોધવોવ ેઆધાર ે વાી પદધિત, સિુાધાઓ તમેજ ગુપધમ� ધરાાતા 
ઉતપાદવો બ રમા ંઆા ેછે અવ ેઆ પૈકી કૃિષવ ેઉપયોગી થાય તાેા પપ 
ઘપા ઉતપાદવો પપ જોાા મળ ેછે. આ બધા જ ઉતપાદવો એક યા બી� 
રીત ેખડેૂતવ ેાધતા ઓછા અશં ેઉપયોગી થઇ શકતા હોય છે. પરંત ુપરૂતી 
સમજપ અવ ેસ ગતા વા અ ાા ેખડેૂતો આ ઉતપાદવોવો લા  વથી 
લઇ શકતા. અમુક �કસસાઓમા ં ઉતપાદવો ખડેૂતવી વજર સામ ે હોાા 
છતા ં તેઓ તવેી ઉપયોગીતા અવ ે ાપરાશવી પદધિતવી સમજપવા 
અ ાા ેતમેાથંી પરૂતો લા  વથી લઇ શકતા. આ બાબત ધયાવમાં લઈવ ે
અમ ે સરકારી તમેજ ખાવગી એકમો દાારા ઉતપા�દત ઉતપાદવો વી 
માિહતી આ િા ાગમા ં મકુાા જઈ ર�ા છે જેમા ં ઉતપાદવ અવ ે તમેા ં
ાપરાયેલ સામએીઓ, તેવી ઉપયોગીતા, ાપરાશવી રીત, ાપરાશવો 
જથથો આ બધી જ બાબતો સરળ  ાષામા ંઆારી લેાામાં આાી છે.  



સૌ �થમ ાખત “મોબાઇલ દાારા ખરીદ 
ાેચાપ” વી સિુાધાઓ ઉમરેાામા ંઆાલે છે 
જેવી છપાાટ હાે આગળવા �ઝેનટશેવમા ં
�સતતુ છે. 





"મોબાઇલ દાારા ખરીદ ાચેાપ વી ઉપયોગીતા શું ? 

"મોબાઇલ દાારા ખરીદ ાચેાપ વી સુિાધાઓમા ંખડેૂત ક ેડીલર પોતાવા 
તૈયાર ખતે ઉતપાદવ,જ��રયાત મજુબ વા િબયારપ ક ેરોપાઓ,જંતવુાશક 
દાાઓ,દશેી અવે િાલાયતી ખાતર તથા ાાપરેલા કે વાા ખતેી વા 
ઓ રો,મશીવરી વી ખરીદી કે ાચેાપ પોતાવા િાસતાર પરૂતા માયાર�દત 
વિહ પરંત ુ  િજલલા ક ે રાજય વા બધા જ  એ�રયા માટ ે દશારાી શક ે
છે.માલ વી ખરીદી કે ાચેાપ સીધા ાપરાશકતાર વા હાથ મા ંજતું હોાાથી 
યોગય �કમંત મળી રહશે।ે ખડેતૂો કે ડીલરોએ મકુેલ િાગત વુ ંદરકે ર�સટર 
થયેલ (50000) ખડેૂતો વ ેવો�ટ�ફકશેવ જતુ ંહોાાથી સોદો ધાયાર �માપ ે
અવે સમયસર થશ.ે 
અતયાર સધુી ખેડતૂોવ ેખરીદી ક ેાચેાપ માટ ેવ�કવા શહરે સધુી આાાું 
પડતુ ં હતું જે હા ે ફકત મોબાઈલ મા ં િાગત  રી વ ે કરી શકશ ે જેવાથી 
ખેડતૂો વ ેઉ ર અવે સમય બવંે વો બચાા થશ.ે 



હાામાવ / માિહતી / સમાચાર / લખે 

 ારત કિૃષ�ધાવ દશે છે અવ ે કિૃષમા ં સૌથી મહતાવુ ં પ�રબળ છે ારસાદ. 
ારસાદ વી અિવયિમતતા એ ખેડતૂવ ેસૌથી ાધ ુ પજાતી મશુકલેી છે. કદુરત 
સામ ેલડી તો વા શકાય પરતં ુતવે ેઅવકુળૂ થઈવ ેલીધલેા િવપરયો ચોકકસપપ ે
ફાયદાકારક સાિબત થઇ શક ેછે. આ બાબતવ ેધયાવમા ંરાખીવ ેઅમ ેહાામાવ 
વી આગાહી  તમેજ સમાચારો વી સિુાધા આપાા જઈ ર�ા છીએ જેથી કરીવે 
ખેડતૂો તમેવા ખતેી િાષયક િવપરયોમા ંઆ માિહતી પપ ઉપયોગમા ંલઈવ ેથતુ ં
વકુસાવ ાધતા ઓછા અશં ેઅટકાાી શક.ે 

આ ઉપરાતં ખતેી િાશષેજો દાારા લખાયલેા જાવાધરક લખેો તમેજ સશંોધવોવી 
માિહતી પપ અહ� ઉપલબધ થશ ેજે ખડેતૂ સમ� શક ેએમ સરળ અવ ેસગુમ 
રીત ેરજુ કરાામા ંઆાશ.ે 



આ એપ થકી સરકાર ખેડતૂોવ ેઆ રીત ેમદદ�પ થઇ શક ેછે  

આ એપ થકી સરકાર ખડેૂતોવા સીધા સપંકરમા ં રહી જ�રી 
માિહતીવુ ં આદાવ-�દાવ કરી શકશ.ે આમ ખડેતૂ સતત 
સરકાર સાથ ેઅવ ેસરકાર ખેડતૂો સાથ ેજોડાઈ રહશે ેઅવ ેકિૃષ 
કલયાપવી યોજવાઓ સફળ બવાાી શકાશ.ે 

જે ખેડૂત આજે પછાતપપામા ં અવ ે આધિુવકરપ થી દરૂ 
�ાી ર�ો છે ત ે હા ેઆ એપ થકી  �ડિજટલ ાલડર જોડ ે
સકંળાશ ે અવ ે ટકેવોલો� થી પ�રિચત થશ.ે આમ ત ે
�ડિજટલ વયાહારો સમજશ ેઅવ ે કરતા શીખશ ે જે સરકાર 
વા �ડિજટલ  ારત વા સાપવ તરફ ખેડતૂોવ ેએક વાી રાહ 
ચ�ધશ.ે 



આ એપ થકી સરકાર ખેડતૂોવ ેઆ રીત ેમદદ�પ થઇ શક ેછે  

ખેડતૂો વ ે િબયારપ, ખતેીવા પોષપ, ખતેીવ ે લગતી 
સમસયાઓવા િવાારપ તેમજ દરકે ખતેી આધા�રત 
મ�ુાઓવ ેસપશરતી માિહતી આગંળીવા ટેરા ેમળશ ેજેથી 
કરીવ ેખેડતૂો ાધ ુઆતમિાવાાસ કળેાશ ેઅવ ેસરાાળે 
પાકમા ંાિૃદધ થશ ેજે દશેવી અથરવયાસથાવ ેાેગ આપશે. 

સરકારવા કિૃષવુ ં િવયમવ કરતા બધા જ િા ાગો, કિૃષ 
યુિવા�સરટીઓ, ખતેી િાશેષજો તેમજ ખેડતૂોવ ે એક 
તાતંપ ેજોડતી કડી વુ ંકામ કરતી આ એપ આ બધા ાચચ ે
સકંલવ સાધશ ેઅવ ેસાા�ગી િાકાસ મા ંફાળો આપશ.ે 
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