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

"વૈજ્ઞાનનક અભભગમ દ્વારા નફાકારક ખેતી”
નવષયક તાભિમ



આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ એટિે ું  ?

ભારત સરકાર ના DST દ્વારા નવનવધ કે્ષત્ર કે જેમા નવી રોજગારી, નવી શોધ

સ શોધનો ને પે્રરરત કરી સમાજના જરૂરરયાતમ દ કે્ષત્ર ના િોકો નો નવકાસ

થાય , અને જયા નવી ટેક્નોિોજી ની જરૂરીયાત હોય તયા તે ટેકનોિોજીની

તાિીમ તથા નનદશશન ગોઠવી સરળતાથી સમજી શકાય તે રીતે નવા ઉદ્યોગ

સાહનસકો ન   સર્જન કરી નવી રોજગારીન   સર્જન કરી િોકોન   જીવનધોરણ ઊંચ  

િાવવ  .



•૧૮% થી ૨૦% જી.ડી.પી.
•૬૦% વસ્તી ખેતી પર આધારરત

•1940 Grow More Food 
•1950 Integrated Production Programme
•1960 Green Revolution



ટે્રન્ડસ ચેિેંજીસ
• માકેટ િીંક્સ?

• ઉદ્યોગ સાહનસકતા?

• નેટવકીંગ?

•ઉતપાદન વઘૃ્ઘિ

•નાના જમીનહોલ્ડરો

•પ્રવનૃિઓનો વધારો



➢ઓગેનનક ખેતી ને નફાકારક રીતે કરી શકાય તે માટે ખેડૂતો ને સક્ષમ બનાવવા

➢ ખેતીને િગતી ટેકનોિોજી અને વૈજ્ઞાનનક પધ્ધનતઓની સરળ સમજ/તાિીમ

➢ અનાજ/ફળો/શાકભાજીની ખેતી અંગે માગશદશશન

➢ ખેતીને િગતી મ શ્કેિીઓ તથા જમીનને િગતા પ્રશ્નોન  નનરાકરણ

➢ ખેતીની તમામ ઉપજોની જાળવણી, સ ગ્રહ, પ્રરિયા(પ્રોસેસ) દ્વારા ખેડૂતોને વધ 
આવક/નફો મળી શકે તેવી તાિીમ/મારહતી/ટેકનોિોજી

➢નાબાડશ તથા અન્ય સરકારી સ સ્થાઓ મા થી સાધન સહાય , ટેક્નોિોજી સહાય કે
અન્ય સબસીડી ના િાભ કેવી રીતે મેળવી શકાય તે અંગે ખેડૂતોને માગશદશશન
આપવ  .



➢ નવનવધ પ્રકારના નવા પાક તથા પદ્ધનતઓ અંગે સેમીનાર કે વકશશોપ ન  
આયોજન કરવ  

➢ દર વષે ખેતી કે્ષતે્ર કાયશરત ઉધ્યોઉં સાહનસકોની કામગીરી ના આધારે અવોડશ
તથા ખેતી કે્ષતે્ર નવા સ શોધનો કરનાર ખેડૂત નમત્રોને એવોડશ આપવાન  
આયોજન કરવ  

➢ ઓગેનીક ખેતી કે્ષતે્ર કાયશરત ખેડૂત નમત્રોને,ઓગેનનક પાકમા થી નવનવધ
ઉતપાદનો બનાવતા ઉદ્યોગ સાહનસકોને તથા ઓગશનીક પેદાશો કે ઉતપાદનો મા 
રસ ધરાવતા એકમો કે ક પની ઓને એક સ્ટેજ પર િાવવા “પ્રદશશન સહ વેચાણ
“ તથા “ ખરીદ – વેચાણ કતાશ ઓ સાથે પરરસ વાદ “ ન  આયોજન કરવ  .



➢કૃનષ કે્ષતે્ર નવનવધ ખેતપેદાશોના મ લ્ય વદૃ્ધદ્ધ માટે જરૂરી ટેક્નોિોજીઅને પ્રરિયાઓ
ખેડૂતો ને ઉપિબ્ધ કરાવવી કે તે અંગે તાિીમ આપવી

➢કૃનષ કે્ષતે્ર “સયૂશ ઉજાશ” થી કાયશરત નવનવધ ઉપયોગી ટેક્નોિોજી નનદશશન ના
કાયશિમ તથા ટેક્નોિોજી ઉપિબ્ધ કરાવવા પ્રયતન કરવામા આવશે

➢“ગ્રામ પ ચાયત કે્ષતે્ર કોમ્ય નીટી િેવિના બાયો ગેસ” પ્િાન્ટ સ્થાનપત કરવા

➢ઓગેનીક ખેતી કે્ષતે્ર કાયશરત ખેડૂત નમત્રોને,ઓગેનનક પાકમા થી નવનવધ ઉતપાદનો
બનાવતા ઉદ્યોગ સાહનસકોને તથા ઓગશનીક પેદાશો કે ઉતપાદનો મા રસ ધરાવતા
એકમો કે ક પની ઓને એક સ્ટેજ પર િાવવા “પ્રદશશન સહ વેચાણ “ તથા “ ખરીદ
– વેચાણ કતાશ ઓ સાથે પરરસ વાદ “ ન  આયોજન કરવ  .



Thank You…


