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 ખેડુત મભત્રો ,ગજુયાત ગ્રીન રયલોલ્યળુન કંની કે જે ટૂંકભા ંજીજીઆયવી (GGRC) તયીકે 

ઓખામ છે.જે જીએવએપવી ,જીએનએપવી અને જીએઆઇવી નુ ંવયકાયશ્રી દ્વાયા મનભાાણ 
કયેલુ ંવયંકુ્ત વાશવ છે  તેનુ ંલડુ ભથક પર્ટીરાઈઝયનગય, લડોદયા ખાત ે આલેલુ ં છે.અને જે 
સકૂ્ષ્ભ મમત દ્ધમત અનાલતા ખેડતૂોન ે ગજુયાત વયકાય લતી  વયકાયી વશામ  

(વફવીડી)આીને સકૂ્ષ્ભ મવિંચાઇ દ્ધમત નો વ્મા લધાયલાનુ ંકાભ કયે છે જે આ વલે વાયી 
યીતે જાણો છો. જીજીઆયવી દ્વાયા ઓગસ્ર્ટ-૨૦૧૯ સધુીભા ંગજુયાતના અગીમાય રાખથી લધ ુ
ખેડુતોના કૂર ભીને અઢાય રાખથી લધ ુશકે્ર્ટય મલસ્તાયભા ંસકૂ્ષ્ભ મમત દ્ધમત નો વ્મા 
થમેરો છે. જે આણા ફધા ભારે્ટ આનદં તેભજ ગૌયલ ની ફાફત છે. 

 

મભત્રો,જીજીઆયવી દ્વાયા લલ્ડાલાઈડપંડપોયનેચય-ઈન્ડડમા (World Wide Fund for Nature) કે 
જેનુ ં લડુભથક ડયરુદલ્શી ખાત ે આલેલુ ં છે અને ટૂંકભા ં ડફલ્ય ુ ડફલ્ય ુ એપ (WWF) તયીકે 

ઓખાતી અને માાલયણ ફચાલલા ક્ષેત્રે ૧૦૦ થી લધ ુદેળો ભા ંકાભ કયતી  આંતયયાષ્ટ્રીમ 

વસં્થા વાથે વસ્રે્ટનેફર કોર્ટન ઇમનમવએરર્ટલ(SustainableCotton Initiative) એર્ટરે કે કાવની 
ર્ટકાઉ ખેતી ના ભથાા વાથે એભઓય ુ( MoU)કયેર છે અને છેલ્રા ચાય લાથી ગજુયાતના 
કાવ ઉગાડતા ખેડુતો ભારે્ટ વયવ કાભ થત ુ ંયશલે ુ ંછે. જે અંતગાત ગજુયાત યાજમભા ંકાવ 

ઉગાડતા ખેડતૂોન ેકાવનુ ંલધ ુઅન ેગણુલત્તાયકુ્ત ઉત્ાદન ભે ત ેભારે્ટ જરૂયી  ભાગાદળાન 
રંુૂ ાડલાનુ ં  કાભ શાથ ધયલાભા ં આલ ે છે. શારભા ં ગજુયાત યાજ્મના કાવ ઉગાડતા 
અગત્મના નલજજલ્રાઓ ( લડોદયા, ફોર્ટાદ, છોર્ટાઉદેયુ, જાભનગય, જૂનાગઢ, યાજકોર્ટ, 

વાફયકાઠંા, સયેુડરનગય અન ેબાલનગય) ભા ંઆ પ્રોજેકર્ટ કામાયત છે.  

ઉયોક્ત પ્રોજેકર્ટ અંતગાત યાજ્મના કાવ ઉગાડતા ખેડતૂોન ેગ્રામ્મકક્ષાએ ખેડુતવબા દયમ્માન 

તજજ્ઞો દ્વાયા ખેતી મલમક ભારશતી યૂી ાડલાભા ંઆલ ેછે. ત ેઉયાતં ડફલ્ય ુડફલ્ય ુએપ વાથ ે

વકંામેર લેધય યીસ્ક ભેનેજભેંર્ટ વલીવ (Weather Risk Management Service) નાભની વસં્થા 
ણ આ પ્રોજેકર્ટભા ંવશમોગ આ ેછે.  



 કાવ ઉગાડતા ખેડતૂોન ે વંણૂા ભારશતી ભી યશ ે અન ે તેન ે મુજંલતા પ્રશ્નોનુ ં ઘેયફેઠા 
મનયાકયણ ભેલી ળકે ત ેશતેથુી WWF દ્વાયા ‘WRMS’ વસં્થા અને GGRCને વાથે યાખીને  એક 

ખાવ ભોફાઈર એપ્રીકેળન તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે જે ‘કોર્ટનડોક્ર્ટયએ’ તયીકે ઓખામ 

છે. આ એની મલમળષ્ટ્ર્ટતા એ છે કે કોઇ ણ ખેડુત ોતાના એંડ્રોઇડ ભોફાઇર(સ્ભાર્ટા  પોન) ભા ં
તે ડાઉન રોડ કયી ળકે છે જે મલનામલૂ્મે છે  અને તેના દ્વાયા કાવના ાકની વંણૂા ખેતી 
દ્ધમત ની જાણકાયી ભેલી ળકે છે. ત ે ગજુયાતી અન ે અંગે્રજી એભ ફન્ન ે બાાભા ં તૈમાય 

કયલાભા ંઆલી છે. ખાવ કયીન ેયોગ-જીલાતની ઓખ, તેનાથી થતુ ંનકુવાન/ ચચડશો અન ેતેના 
મનમતં્રણના ગરા ં અંગે ભારશતી યુી ાડલાભા ં આલી છે. ત ે મવલામ જભીનનુ ંો ત, તેભા ં
યશરેા ોકતત્લો, શલાભાનની આગાશી અન ે કાવના લેચાણ ભારે્ટ જુદી જુદી ભડંીના 
ફજાયબાલની ભારશતી આલાભા ં આલેર છે. ાકભા ં જોલા  ભતા યોગ,જીલાત કે 

ોકતત્લોની ઉણઅંગેની તવલીય/  પોર્ટા ોતાના ભોફાઈર દ્વાયા ાડી, વદેંળા દ્વાયા કે 

અલાજ યેકોડા કયીન ેાક વફંધંી ભારશતી  કૃમતજજ્ઞોન ેભોકરી મોગ્મ ભાગાદળાન ભેલી ળકામ 

છે. 
 

 ગજુયાતના ં કાવ ઉગાડતા ખેડતૂો ‘કોર્ટન ડોક્ર્ટય એ’ ોતાના એડડ્રોઇડ ભોફાઇરભા ં
ડાઉનરોડ કયી ળકે અને તેનો ભશત્તભ રાબ રઈ કાવનુ ં ગણુલતાયકુ્ત લધાયે ઉત્ાદન 

ભેલી ળકે ત ેશતેથુી એપ્રીકેળન ડાઉનરોડ કયલા અંગે ભારશતી અત્રે પ્રસ્તતુ કયેર છે.‘કોર્ટન 

ડોક્ર્ટય એ’ ભોફાઈર  
 કોર્ટન ડોક્ર્ટય એ કઈ યીતે ડાઉનરોડ કયલી ?...  

૧) ‘કોર્ટન ડોક્ર્ટય એ’ ડાઉનરોડ કયલા ભારે્ટ એડડ્રોઇડ ભોફાઈર શોલો જરૂયી છે. 

૨)  આ એ ડાઉનરોડ કયતા ંશરેા જીીએવ (GPS) ઓન (ચાલ)ુ કયવુ ંજરૂયી છે.  

૩)  વૌ પ્રથભ આના એડડ્રોઇડ ભોફાઇરભા ંગગુર પ્રેસ્ર્ટોય (Google Play Store) ખોરો અને     
      ળોધો (Search)ભા ંજી જી આય વી (GGRC) રખી એ ડાઉનરોડ કયલા ભારે્ટ ક્રીક કયો. 
૪)   એ ઇડસ્ર્ટોરથમાછી‘ઓન’ (open)યક્રીકકયો.  
૫)  કોર્ટનડોક્ર્ટયએગજુયાતીઅનેઅંગે્રજીએભફેબાાભાઉંરબ્ધછે. 

 

ગજુયાતીભા ંભારશતી ભેલલા ભારે્ટ ‘ગજુયાતી’ અન ેઅંગે્રજીભા ંભારશતી 
ભેલલા ઇંગ્રીળ (English) બાા વદં કયો. 

૬) આ પ્રભાણે બાા (Language) વદં કયતા ંનવુ ંેજ ખરુળે  
જેભા ંઆનો ભોફાઇર નફંય દાખર કયો અને તેની નીચે  



રોગઇનભા ંાવલડા તયીકે પયીથી આનો ભોફાઇર નફંય દાખર કયો. 
 
૭) ત્માય ફાદ ેજભા ંનીચેની ફાજુ જભણા ખણૂે ઓક  
(ok) રખેર છે તેના ય ક્રીક કયતા ંનવુ ંેજ ખરુળે.  
જેભા ંઉયની ફાજુ ાકનુ ંઅલરોકન, વબંા અને  
જાણો એભ ત્રણ ળબ્દોનુ ંરખાણ જોલા ભળે. તે ઉયાતં તેની 
નીચે ાક આયોગ્મ, જભીનની સ્સ્થમત, શલાભાનની આગાશી અને 
ભડંી રખેલુ ંજોલા ભળે. 
ાક આયોગ્મભા ંજીલાત, યોગ અને નીંદણ વફંધંી ભારશતી આેર 
શોમ છે. તેલી જ યીતે જભીનની સ્સ્થમતભા ંઆના મલસ્તાયની 
જભીનનુ ંફધંાયણ અને જભીનભા ંયશરેા ોક તત્લોની ભારશતી આેર શોમ છે. શલાભાનની 
આગાશીભા ંનજીકના બમલષ્ટ્મભા ંએર્ટરે કે વાપ્તારશક તાભાન, લયવાદ અને શલાની ગમત 
અંગે આગાશી આલાભા ંઆલેરી શોમ છે. ભડંીભા ંઆના નજીકના ભાકેર્ટમાડાના કાવના 
ફજાયબાલની ભારશતી આેર શોમ છે. વબંાભા ંાકને ાણીની જરૂરયમાત અંગેની ભારશતી 
આલાભા ંઆલે છે. ‘જાણો’ રખેર છે તેના ય ક્રીક કયલાથી કાવના ાકના મલમલધ 
તફક્કાઓભા ંશુ ંકામાલાશી (ખેતી મલમક કમો) કયલા જોઈએ તેનુ ંભાગાદળાન આલાભા ં
આલેલુ ંશોમ છે. 

 ૮)ઉય પ્રભાણે ખરુેરા ેજભા ંઉયની ફાજુ ડાફી તયપ ખણૂાભા ંચાય નાના રફંચોયવ 
આેરા શોમ છે. તેના ય ક્રીક કયતા ંનવુ ંેજ ખરુળે જેભા ંેજની જભણી ફાજુ લચ્ચે ગો 
રાર યંગના ર્ટકાનંી ફાજુભા ંજીઓરે્ટગ કયલા ભારે્ટની ખાવ મનળાની/મવમ્ફોર ય ક્રીક 
કયલાથી પયીથી નવુ ંેજ ખરુળે. જેના દ્વાયા આના ખેતયનુ ંજીઓરે્ટગ કયી ળકો છો. તેભા ં
ઉયની તયપ ‘તભરંુ સ્થાન દાખર કયો ’ એવુ ંરખાણ આલળે. તેભા ંતભાયા ગાભનુ ંનાભ , 
તાલકુો, જજલ્રો અને યાજ્મની ભારશતી દાખર કયો. તેભા ં૪ થી ૫ ઓપ્ળન (અંગે્રજીભા)ં આલળે 
તેભાથી જે રાગ ુડત ુ ંશોમ તેના ય આના ગાભનુ ંસ્થાન ફતાલળે. તેભા ંઆના ખેતયનુ ં
સ્થાન આશ્રીએ જાતે ળોધવુ ંડળે. 
 આપના ખેતરનુ ંજીઓટેગ બે રીતે થઈ શકે છે. 
અ) ખેતય ય રૂફરૂ જઈને અને જે જગ્મા ય આની શાજયી શોમ 
તે જગ્માએથી ખેતય ય જઈને જીઓરે્ટગ કયલા ભારે્ટ ભોફાઈરભા ં
ખોરેરા ેજ ય ‘જીઓરે્ટગ’ રખેર છે તેના ય ક્રીક કયો. ખેતયના 
કોઈ એક ખણૂા ય ઊબા યશીને ગગુર ભૅ ય ખેતયના ખણૂા ય 



(કે જ્મા ંતભે ઊબા છો) ક્રીક કયો. તે જ યીતે ખેતયની શદ (ફાઉડડ્રી) ય ચારતા જઈ 
અમકુ અમકુ અંતયે ભોફાઇરભા ંક્રીક કયતા જાલ અને આખા ખેતયભા ંપયીને ાછા મૂ 
જગ્માએ આલી જઇ પયીથી ક્રીક કયો. ખેતયના દયેક ખણૂા ય ખાવ ક્રીક કયવુ.ં ખેતયની 
દયેક ફાજુ ઓછાભા ંઓછ ં૪ થી ૫ લખત   ક્રીક કયવુ ંરશતાલશ છે. ખેતયની શદ લધાયે 
ડતી ખણૂા-ખાચંાલાી શોમ તો જરૂરયમાત મજુફ લધાયે લખત ક્રીક કયવુ.ં આ યીતે 
ખેતયને પયતે ક્રીક કયી શદ નક્કી કમાા ફાદ ‘દોયો’ રખેર છે તેના ય ક્રીક કયો. 
ફ)જો આ આના ખેતયથી દૂયના અંતયે યશીને ખેતયનુ ં  જીઓરે્ટગ કયલા ભાગંતા શોમ તો 
ણ જીઓરે્ટગ થઈ ળકે છે. તે ભારે્ટ અગાઉ જણાવ્મા પ્રભાણે ખરુેરા ેજ ય ગગુરભેભા ં
નીચે ‘પાભા ડ્રો ’  રખેર છે તેના ય ક્રીક કયી ગગુરભેભા ંયશરેા આના ખેતયની 
શદ(ફાઉડડ્રી) ય એકફાજુથી ચાલ ુકયી આખા ખેતયની ફાઉડડ્રી/શદ ય અર્ટક્ા ંલગય 
વતત (ઘરડમાના કારં્ટાની રદળાભા)ં ચાયે રદળાઓભા ંપયી જીઓરે્ટગ કયવુ.ં ‘દોયો’ ય ક્રીક 
કયલાથી ‘ખેતયની ભારશતી’ અંગેનુ ંનવુ ંેજ ખરુળે.  
 
ખેતયની ભારશતીભા ંખેતયની મૂભતૂ ભારશતી, ખેતયનુ ંનાભ, ખેડુતનુ ંનાભ, ભોફાઈર નફંય, 
યાજમ, રે્ટગ કયેર ખેતયનો મલસ્તાય, ખેતયનો ખયેખય મલસ્તાય લગેયે ભારશતી બયલી. 
૯) જીઓરે્ટગ થમા ફાદ ખેતયની જરૂયી ભારશતી દાખર કયો અને ‘વફમભર્ટ’ ય ક્રીક કયો  
૧૦) જીઓરે્ટગ થમા ફાદ ૩ રદલવ છી ખેતયની એનડીલીઆઈ અને જભીનના બેજની 

ભારશતી એભા ંજોઈ ળકાળે. 
૧૧)ભોફાઇરભા જે યીતે વ્શોટ્વઅ ( Whatsapp)જેવુ ંચચડશ આલે છે 
તેલા ચચડશ ય આના ભોફાઈર દ્વાયા ક્રીક કયલાથી ભાયા વદેંળાઓ 
(Message) ેજ ચાલ ુથળે.જેભા ંઆશ્રી આના કાવના ખેતભા ં
જોલા ભાતા યોગ અને જીલાત તથા આને મુજંલતા ખેતી મલમક 
પ્રશ્નોની યજૂઆત કયી ળકો છો. આ પ્રભાણેની યજૂઆત પોર્ટા , વદેંળા 
દ્વાયા કે અલાજ યેકોડા કયીને ભોકરી ળકો છો. આની યજૂઆતના 
વદંબાભા ંકૃમ તજજ્ઞો દ્વાયા જરૂયી ભારશતી આને શોંચતી કયલાભા ં
આલળે.  

***** 


