
આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ
(એન.એસ.ટી.ઇ.ડી.બી., ભારત સરકાર)

ખેતી કે્ષતે્ર ઉદ્યોગસાહસસકતા સિકાસ તાલીમ



 રુરલ ડેિલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન (આર.ડી.એફ.) એક સ્વૈચ્છિક સસં્થા િે, ગજુરાત
તથા અન્ય રાજ્યોમાં વવવવધ વવકાસલક્ષી કાયયક્રમોનું આયોજન કરે િે. યવુાનો,
મહિલાઓ, ખેડતૂોના તથા સમાજના વવવવધ નબળા વર્યના લોકો માટે
રાજ્ય/કેન્ર – સરકારની વવવવધ યોજનાઓનું અમલીકરણ આર.ડી.એફ. દ્વારા
કરવામાં આવે િે. સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટ/ઉદ્યોર્ સાિવસકતા વવકાસ કાયયક્રમ દ્વારા
યવુાનો/યવુવતઓને તાલીમ આપ્યા બાદ સ્વવનર્યર બનાવીને સમાજ માટે
રોજર્ારીનું સર્જન કરવાની કામર્ીરી કરી રિલે િે. સસં્થાની સમગ્ર ટીમ દ્વારા
થતી સમાજ ઉપયોર્ી કામર્ીરીને ધ્યાનમાં લઇને ૨૦ ઓર્ષ્ટ, ૧૯૯૪,
“સદર્ાવના હદવસ” વનવમત્તે ર્ારત સરકાર દ્વારા “બેસ્ટ યથુ ક્લબ-સસં્થા” તરીકે
રાષ્રીય સ્તરે પ્રથમ સ્થાને એવોડય તત્કાલીન વડાપ્રધાન સ્વ. નરવસિંિરાવ તથા
માનવ સસંાધન મતં્રી સ્વ. અરુ્ યનવસિંિના િસ્તે મેળવેલ િે.

સસં્થા સિષે પરરચય:



સસં્થા દ્વારા સચંાલલત સિસિધ કાયયક્રમો:

 સ્વરોજર્ારલક્ષી તાલીમ
 ઉદ્યોર્ સાિવસકતા તાલીમ
 મલૂ્યવદૃ્ધિના ંકાયયક્રમો (વેલ્ય ુએડીશન)
 ઇન્કયબેુશન સપોટય
 ક્લસ્ટર ડેવલોપમેન્ટ
 પયાયવરણ જાગવૃત
 વૈજ્ઞાવનક પિવતથી નફાકારક ખેતી



આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ (ભારત સરકાર)
ભારત સરકાર ના DST દ્વારા સિસિધ કે્ષત્ર કે જેમાં નિી રોજગારી, નિી શોધ

સશંોધનો ને પે્રરરત કરી સમાજના જરૂરરયાતમદં કે્ષત્ર ના લોકો નો સિકાસ

થાય , અને જયાં નિી ટેક્નોલોજી ની જરૂરીયાત હોય તયાં તે ટેકનોલોજીની

તાલીમ તથા સનદશયન ગોઠિી સરળતાથી સમજી શકાય તે રીતે નિા ઉદ્યોગ

સાહસસકો ન ું સર્જન કરી નિી રોજગારીન ું સર્જન કરી લોકોન ું જીિનધોરણ ઊંચું

લાિવ ુ.ં



આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ કેિી રીતે કાયય કરે ેે?

Implemented by

Rural Development Foundation Innovative Eco Care

Sponsored by

Department of Science & Technology

(Govt. of India)



કાયયકે્ષત્ર:



આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટના ંહતેઓુ:
➢ ઓગેસનક ખેતી ને નફાકારક રીતે કરી શકાય તે માટે ખેડૂતો ને સક્ષમ બનાિિા

➢ ખેતીને લગતી ટેકનોલોજી અને િૈજ્ઞાસનક પધ્ધસતઓની સરળ સમજ/તાલીમ

➢ અનાજ/ફળો/શાકભાજીની ખેતી અંગે માગયદશયન

➢ ખેતીને લગતી મશુ્કેલીઓ તથા જમીનને લગતા પ્રશ્નોનું સનરાકરણ

➢ ખેતીની તમામ ઉપજોની જાળિણી, સગં્રહ, પ્રરક્રયા(પ્રોસેસ) દ્વારા ખેડૂતોને િધુ
આિક/નફો મળી શકે તેિી તાલીમ/મારહતી/ટેકનોલોજી

➢ નાબાડય તથા અન્ય સરકારી સસં્થાઓ માં થી સાધન સહાય, ટેક્નોલોજી સહાય કે અન્ય
સબસીડીના લાભ કેિી રીતે મેળિી શકાય તે અંગે ખેડૂતોને માગયદશયન આપવુ.ં



આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટના ંહતેઓુ:

➢ સિસિધ પ્રકારના નિા પાક તથા પદ્ધસતઓ અંગે સેમીનાર કે િકયશોપનું આયોજન કરવું

➢ દર િષે ખેતી કે્ષતે્ર કાયયરત ઉદ્યોગ સાહસસકોની કામગીરીના આધારે અિોડય તથા ખેતી કે્ષતે્ર
નિા સશંોધનો કરનાર ખેડૂત સમત્રોને એિોડય આપિાનું આયોજન કરવું

➢ ઓગેનીક ખેતી કે્ષતે્ર કાયયરત ખેડૂત સમત્રોને, ઓગેસનક પાકમાથંી સિસિધ ઉતપાદનો બનાિતા
ઉદ્યોગ સાહસસકોને તથા ઓગયનીક પેદાશો કે ઉતપાદનોમાં રસ ધરાિતા એકમો કે કંપનીઓને
એક સ્ટેજ પર લાિિા “પ્રદશયન સહ િેચાણ” તથા “ખરીદ – િેચાણકતાયઓ સાથે પરરસિંાદ” નું
આયોજન કરવુ.ં

➢ કૃસષ કે્ષતે્ર સિસિધ ખેતપેદાશોના મલુ્ય વદૃ્ધદ્ધ માટે જરૂરી ટેક્નોલોજી અને પ્રરક્રયાઓ ખેડૂતોને
ઉપલબ્ધ કરાિિી કે તે અંગે તાલીમ આપિી

➢ કૃસષ કે્ષતે્ર “સયૂય ઉજાય” થી કાયયરત સિસિધ ઉપયોગી ટેક્નોલોજી સનદશયનના કાયયક્રમ તથા
ટેક્નોલોજી ઉપલબ્ધ કરાિિા પ્રયતન કરિામાં આિશે

➢ “ગ્રામ પચંાયત કે્ષતે્ર કોમ્યનુીટી લેિલના બાયો ગેસ” પ્લાન્ટ સ્થાસપત કરિા



આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ(ભારત સરકાર) દ્વારા પ્રાયોજજત કાયયક્રમમા ંજોડાિાથી ું ુ ંલાભ મળે?

 ૧૦૦% સજીિ ખેતી તે પણ િૈજ્ઞાસનક પધ્ધસતથી
 આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા પ્રાપ્ત આઇ.ઇ.સી.(IEC) ટેક્નોલોજીની તાલીમ
 ખેતી પર થતાં ખચયન ું ભારણ િૈજ્ઞાસનક પધ્ધસતથી ૩૦% થી ૫૦% સધુી ઘટાડીને ખેત ઉતપાદન

૫૦% થી ૧૦૦% કેિી રીતે િધારી શકાય તેની પધ્ધસતસર તાલીમ
 રાસાયલણક ખાતરો/દિાઓ (પેસ્ટીસાઇડ્સ) િાપયાય િગર પાકમાં થતી લબમારી/જીિાતો પર

સનયતં્રણ
 ખેડૂતોનાં જૂથ બનાિી FPO (ફામયસય પ્રોડયસુસય ઓગેનાઇઝેશન)ની નોંધણી અંગે માગયદશયન/

સહાય
 સિસિધ ખેતપેદાશોનું ગે્રડીંગ, પેકેજીંગ તથા બ્રાન્ડીંગ કરિા અંગે માગયદશયન/સહાય
 સજીિ (ઓગેનીક) ખેતી સાથે જોડાયેલાં ખેડૂતો/ ઉદ્યોગ સાહસસકોને તેમનાં ઉતપાદનોનાં માકેટીંગ

તથા પ્રમોશન માટે
 સજીિ ખેતી આધારરત આયોજન કરિામાં આિનાર મેળા, પ્રદશયનસહ િેચાણમાં સિના મલૂ્યે

ભાગ લેિાનો લાભ મેળિિા માટે
 આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા પ્રાપ્ત આઇ.ઇ.સી.(IEC) ટેક્નોલોજીથી જમીનની ફળદ્રપુતા માટે જરૂરી

એિા નાઇરોજન, સલ્ફર, ફોસ્ફરસ, મીનરલ્સ, બોટાસનકલ એક્સ્રેક્્સ જેિા ઉપયોગી તતિોનો
િૈજ્ઞાસનક ઢબે પધ્ધસતસર ઉપયોગ કરી જમીનની ફળદ્રપુતામાં િધારો



“Soil to Shelf” Concept 

Soil/

જમીન
Seeds/

બબયારણ

Treatment/

સારવાર

Harvesting/

કાપણી

Cleaning/

સફાઈ

Packaging/

પેહકિંર્

Branding/

બ્રાન્ડીંર્



ઉદ્યોર્ સાિવસકોને ધધંો/વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે મદદ:
 તાલીમ
 તાલીમ બાદ આપના ંવવસ્તારમા ંખેડૂતો તથા ખેડૂત-મડંળો કે જે તમારા 

સરં્વવત ગ્રાિકો િે તેઓને તાલીમ આપવી
 ટેકનીકલ સપોટય
 રજીસ્રેશન ( ર્ાર્ીદારી પેઢી)
 પાનકાડય
 GST નબંર



(તમારા આહારમા ંરાસાયલણક ખાતરો/દિાઓ િગરના ં
અનાજ, કઠોળ, શાકભાજી, ફળફળારદનો ઉપયોગ કરો,
અને કેન્સર જેિી અનેક જીિલેણ બીમારીઓથી બચો)

Book Your Order for 


