
 

ગ્રામીણ કષૃિ મૌસમ સેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બુલેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીયષવભાગ  
તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮ થી તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 

 
(ગ્રામીણ કષૃિ મૌસમ સવેા, સકૂી ખતેી સશંોધન કને્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુ,તરઘડિયા અન ેભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સપંન્દ્ન) 

કષૃિહવામાન બલુટેીન ન.ં૫૪/૨૦૧૮ 

પાછલા અઠવાિીયાનું રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પડરબળો  

વરસાદ(મી.મી) 0.0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગ્ર)ે 37.2-38.4 

લઘતુમ તાપમાન (સે.ગ્ર)ે 20.4-23.4 

ભજે(%) સવાર 69-91 

ભજે(%) બપોરબાદ 26-37 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 2.3-2.8 

હવામાન આગાહી: પત્રક-ક 

ઉતરસૌરાષ્ટ્ર ખતે આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮ થી ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 

કષૃિ સલાહ:  
સામાન્દ્ય  ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળલે હવામાન માષહતી અનસુાર અત્રનેા ગ્રામીણકષૃિ મૌસમ સવેા 

ષવભાગ,જુનાગઢ કષૃિ યષુનવસીટી, તરઘિીયા તરફથી જણાવવામા ં આવ ે છે ક,ે ઉતર સૌરાષ્ટ્ર ખતે આબોહવાકીય 

ષવસ્તારના 

રાજકોટ: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮ થી તા ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન ભજેવાળુ,ં ગરમ અન ેવાદળછાયું 

રહશે ેતમેજ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી અન ેપવનની ડદશા દષિણ, પષચિમ અન ેઅષનનની રહવેાની અન ેપવનની ઝિપ  ૫ થી 

૮ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૭–૩૮ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંતમેજ 

લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
 તારીખ ડદવસ-૧ 

૦૬-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૦૭-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૦૮-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૦૯-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૦-૧૦-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 38 38 38 38 37 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 25 25 24 24 24 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 2 4 7 6 8 



મહતમભેજ(%) સવાર 53 54 48 43 48 

લઘતુમભેજ (%) બપોરબાદ 26 21 19 18 23 

પવનનીગતત(મી/કલાક) 5 8 6 5 7 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 177 273 185 182 156 

જામનગર: જીલ્લામા ં આગામી તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮ થી તા ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન ભજેવાળુ,ં ગરમ અન ે

વાદળછાયુ ં રહશે ેતમેજ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી અન ેપવનની ડદશા પવૂવ, પષચિમ અન ેનઋૈત્યની રહવેાની અન ેપવનની 

ઝિપ   ૩ થી ૧૦ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન  ૩૬-૩૬  િીગ્રી 

સલે્શીયસ જેટલુ ંતમેજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૩-૨૪  િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
 તારીખ ડદવસ-૧ 

૦૬-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૦૭-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૦૮-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૦૯-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૦-૧૦-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 36 36 36 36 36 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 24 24 24 23 23 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 2 4 7 5 8 

મહતમભેજ(%) સવાર 62 59 56 53 64 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 39 34 33 32 34 

પવનનીગતત(દકમી/કલાક) 7 10 8 9 3 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 102 270 271 272 231 

અમરલેી: જીલ્લામા ં આગામી તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮ થી તા ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન ભજેવાળુ,ં ગરમ  અન ે

વાદળછાયુ ંરહશે ેતમેજ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી અન ેપવનની ડદશા ઈશાન અન ેઅષનનની રહવેાની અન ેપવનની ઝિપ  ૭ 

થી ૧૨ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૭-૩૭ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ં

તમેજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૩-૨૪ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
તારીખ ડદવસ-૧ 

૦૬-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૦૭-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૦૮-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૦૯-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૦-૧૦-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 37 37 37 37 37 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 24 23 23 23 23 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 0 5 7 8 8 

મહતમભેજ(%) સવાર 58 60 54 50 58 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 36 33 29 28 37 

પવનનીગતતડકમી/કલાક) 11 9 10 12 7 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 31 131 62 67 154 

 

 



સરુને્દ્રનગર: જીલ્લામા ં આગામી તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮ થી તા ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન ભજેવાળુ,ં ગરમ અન ે

વાદળછાયુ ં રહશ ે  તમેજ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી અન ેપવનની ડદશા દષિણ, નઋૈત્ય, અષનન અન ેપવૂવની રહવેાની અન ે

પવનની ઝિપ ૪ થી ૧૨ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન  ૩૭-૩૮  િીગ્રી 

સલે્શીયસ જેટલુ ંતમેજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫  િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
તારીખ ડદવસ-૧ 

૦૬-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૦૭-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૦૮-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૦૯-૧૦-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૦-૧૦-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 38 38 38 38 37 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 25 25 24 24 24 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 1 3 7 5 8 

મહતમભેજ(%) સવાર 53 48 44 42 42 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 30 23 23 24 23 

પવનનીગતતડકમી/કલાક) 4 8 10 8 12 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 179 214 197 157 78 

 ૦૬ થી ૧૦-ઓકટોમ્બર હવામાન ભજેવાળુ,ં ગરમ  અન ેવાદળછાયુ ંરહશે ેતમેજ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી અન ે

પવનની ડદશા દષિણ, પષચિમ, અષનન, નઋૈત્ય અન ેપવૂવની રહવેાની અન ેપવનની ઝિપ  ૩ થી ૧૨ કીમી/કલાક 

રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ં મહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૭-૩૮ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ં તમેજ 

લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૩-૨૫ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
 વરસાદની શક્યતા નિી. ચોમાસુું  પરૂ્ણ િવાના સુંકેતો છે. 
 તપયતની સગવડ હોય તયાું પાકની અવથિા મજુબ  ટીપા અિવા ફુવારા પદ્ધતતિી તપયત આપવુું. 
 ઓછો વરસાદ હોય તયાું જમીનમાું ભેજ જળવાય રહ ે તે માટે આંતર ખેડ અને તનિંદામર્ કરવુું.   

શક્ય હોય તો  પાકના અવશેષોનુું આવરર્ અિવા પ્લાથટીકનુું આવરર્ કરવુું.  

 જમીનમાું ભેજની તીવ્ર અછત હોય તયાું ૨ ટકા પોટેશીયમ નાઈટે્રટના દ્રાવર્નો છુંટકાવ કરવો. 
 જીવાતોના તનયુંત્રર્ માટે પ્રકાશ તપિંજર મકુવા. પ્રકાશ તપિંજરના બલ્બ નીચે પાર્ીિી ભરેલ 

ટમ્બલર (વાસર્) માું રોગર દવા અિવા કેરોસીન નાખવુું જેિી જીવાતના ફૂદા પ્રકાશમાું 
આકષાણયને મતૃય ુપામે. 

 ચોમાસુું પાકો (કઠોળ, તલ અને બાજરી)ની કાપર્ી િય ગયેલ હોય તયાું તશયાળુ પાકો જેવા કે 
લસર્,ચર્ા, રાયડા અને જુવારના પાકના વાવેતર માટે જમીનની તૈયારી કરવી અને તપયતની 
ઉપલ્્ધતા મજુબ વાવેતર કરવુું. 

  

મખુ્ય પાક  પાક અવથિા  રોગ/જીવાત/જાત  કૃતષ સલાહ  

(૧૦ લીટર પાર્ીમાું તમશ્ર કરી ભલામર્ કરેલ દવા છાુંટવી ) 



મગફળી  પોપટાનો 
વિકાસ/ 

આગોતરી ઉભડી 
મગફળીની 
કાપણી  

 

 
 

ચીતરી અને ગેરુ 

 
   

 

 પાનના ટપકાના રોગના આગોતરા તનયુંત્રર્ માટે 
હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ તમલી અિવા ટે્યુુંકોનાઝોલ ૧૦ 
તમલી ૧૦ લીટર પાર્ીમા તમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો. 

 આગોતરુું વાવેતર કરેલ ઉભડી મગફળીની પદરપક્વ 
અવથિાએ કાપર્ી કરવી. 

કપાસ ચાપિા/ફૂલ 
અને ઝીન્ડિા   

લીલી પોપટી, સફેદ માખી  
 

 
 
 

 
 
 

ગલુાબી ઇયળ 
 

 આ હવામાન પદરસ્થિતતમાું કપાસમાું સફેદ માખી  અને 
લીલી પોપટીનો વધ ુ ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જેના 
તનયુંત્રર્ માટે એસીટામાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને 
ઈમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ % ૩ તમલી સાિે  લીંબોળીનુું 
તેલ ૫૦ મીલી અિવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા 
અકણનુું દ્રાવર્ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લલટર પાર્ીમાું તમશ્ર કરી 
છુંટકાવ કરવો.  

 આગોતરા કપાસમાું ગલુાબી ઇયળના ઉપદ્રવની મોજર્ી 
માટે નર ફુદાને એકત્રીત કરવા માટે હકેટરે ૬-૭ 
ગલુાબી ઇયળના ફેરોમેન ટે્રપ મકુવા અને જો વધ ુ
ઉપદ્રવ જર્ાય તો હકેટરે ૪૦ ની સુંખ્યામાું ફેરોમેન ટે્રપ 
ગોઠવવાિી ઇયળોનુું શરુઆતની અવથિાિી જ તનિંયત્રર્ 
કરી શકાય. કપાસમાું ગલુાબી ઈયળિી નકુશાન પામેલ 
ફૂલ અને ચાપવા તોડીને જમીનમાું દાટી દેવા.  

 જો વધ ુનકુશાન હોય તો  પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઇ.સી. ૨૦ 
મી.લી. અિવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦ તમલી સાિે  
બીવેરીયા બાસીઆના ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ  ૧૦ 
લીટર પાર્ીમા તમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો. 

 તેમજ ગલુાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ વધે નદહ તે માટે  
ખાતર અને તપયત તનયુંતત્રત આપવુું. 

 જરૂદરયાત મજુબ આંતરખેડ અને તનિંદામર્ કરવુું. 
 કપાસના પાકને  પરુતી ખાતર  ૯૦  કી.ગ્રા. યરુીયા 

અને ૧૦૦ કી.ગ્રા/હ ેઅમોનીયમ સલ્ફેટ આપવુું. 
 આ હવામાનમા ંકપાસના પાક મા ંફૂલ ભમરી ખરતી અટકાવા 

નપે્થલૅીન એસડેટક ઍસીિન ુ  3૦ પીપીઍમ રાવણ છાન્દ્ટવ ુ
(પ્લાનૉડફક્સ 7.5 ષમલી ૧0 લીટર પાણીમા ષમશ્ર કડરન ૅ 
છાટવુ.ં). 



 
દિિેલા વધૃ્ધિ/ફુલ 

 
લીલી પોપટી, સફેદ માખી 

 
 

 
 
 

 
 
 

ઘોદડયા અને લશ્કરી 

 સફેદ માખી  અને લીલી પોપટીનો વધ ુઉપદ્રવ જોવા 
મળે છે. જેના તનયુંત્રર્ માટે એસીટામાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ 
ગ્રામ અને ઈમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ % ૩ તમલી સાિે  
લીંબોળીનુું તેલ ૫૦ મીલી અિવા લીંબોળીના મીંજનુું 
૫ ટકા અકણનુું દ્રાવર્ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લલટર પાર્ીમાું 
તમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો.  

ઘોદડયા અને લશ્કરી ઈયળર્ા તનયુંત્રર્  માટે 
ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૫ તમલી/૧૦ લીટર પાર્ીમાું તમશ્ર કરી 
છાુંટવી.  

ભીંડા વધૃ્ધિ/ફુલ/ 

શીંગ  

થ્રીપ્સ,સફેિ માખી  

 

 
 
 

 

શીગ કોરી ખાનાર ઈયળ  

 
 

 

 પાન કથીરી 

 તેના નીયુંત્રણ માટે ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૫ વમલી  
અને લીંબોળીનુું તેલ ૫૦ વમલી અથિા લીંબોળીના 
મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાિણ ૫૦૦ વમલી/૧૦ લીટર 
પાણીમાું વમશ્ર કરી છુંટકાિ કરિો. 

 તેના  ફળ અન ે ડોકા કોરી ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રિ 
િધ ુહોય તો સ્પીનોસાડ ૩ વમલી /૧૦ લીટર પાણીમા 
ઓગાળી છુંટકાિ કરિો. 

 પાન કિીરીનો ઉપદ્રવ વધ ુ હોય તો તેના તનયુંત્રર્ 
માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ તમલી ૧૦ લીટર પાર્ીમા 
તમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો. 

તરુીયા, 
દુધી,  
ગલકા  
કારેલા 
અને 

કાકડી 

વધૃ્ધિ/ફુલ/ફળ પાન કોરીયુું , થ્રીપ્સ, સફેિ 
માખી,   

 
 
 

 

 પાન કથીરી  

 

 

તલછારો   

 લીંબોળીનો અકણ  ૫૦૦ તમલી અિવા લીંબોળીનુું તેલ 
૫૦ મીલીનો છુંટકાવ ૧૫ દદવસના અંતરે ચાર વખત 
કરવો. વધ ુઉપદ્રવ હોય તો એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ 
ગ્રામ / ૧૦ લીટર પાર્ીમા તમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો. 

 પાન કિીરીના તનયુંત્રર્ માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ 
તમલી ૧૦ લીટર પાર્ીમા તમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો.  

 મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અિવા ક્લોરોિેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ 
અિવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દદવસના અંતરે 
ત્રર્ છુંટકાવ કરવા.  

 

ગવુાર  વધૃ્ધિ/ફુલ/ 

શીંગ 

થ્રીપ્સ,સફેિ માખી  તેના વનયુંત્રણ માટે એસીટામાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ 
અને લીંબોળીનુું તેલ ૫૦ મીલી અથિા લીંબોળીના 
મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાિણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લીટર 



                                                                                    

                                                                                
                                     
 

 
 

પાણીમાું વમશ્ર કરી છુંટકાિ કરિો. 
રીંગર્ી 
અને 
ટમેટી 

ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ, સફેિ માખી, 
 
 

 
 
 

ફળ અને ડોકા કોરી ખાનાર 
ઈયળ  

 
 

 લીંબોળીનુું તલે ૫૦ વમલી અથિા લીંબોળીના મીંજનુું 
૫ ટકા અકકનુું દ્રાિણ ૫૦૦ વમલી ૧૦ લીટર પાણીમાું 
વમશ્ર કરી છુંટકાિ કરિો. જો િધ ુ ઉપદ્રિ હોય તો 
ઈથીઓન  ૫૦ ટકા ૨૦ વમલી /૧૦ લીટર પાણીમાું 
વમશ્ર કરી છુંટકાિ કરિો.  રીંગર્ી અને ટમેટીમાું  ફળ 
અને ડોકા કોરી ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રિ િધ ુહોય તો 
રીનાક્ષીપાયર ૧૮.૫ ટકા ૪  વમલી /૧૦ લીટર 
પાણીમા ઓગાળી છુંટકાિ કરિો. 

મરચી વધૃ્ધિ/ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ સફેિ માખી 

 

 પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અન ેલીંબોળીનુું તલે ૫૦ વમલી 

અથિા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાિણ ૫૦૦ 

વમલી ૧૦ લી. પાણીમાું વમશ્ર કરી છુંટકાિ કરિો.  

 મરચીના પાકમાું િાયરસના કારણે પીળા થઈ 

કુકડાઈ ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમમાું િાટી નાશ 

કરિો અને ૫ મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ લીટર 

પાણીમાું  વમશ્ર છુંટકાિ કરિો. 

લીંબ ુ આરામ આપિો   હસ્ત બહારની માિજત 
આપિી  

 ઉનાળામાું િધ ુ ફળ મળે તે માટે હળિી ખેડ અથિા 
ગોડ કરી તુંત ુમળૂનુું પનૃીંગ કરવુું અને ઝાડને  આરામ 
આપિો એટલ ે કે વપયત આપવુું નદહ. ઝાડ લુંઘાિા 
લાગે અને પાન પીળા પડી ખરિા લાગ ે ત્યારે 
કોહિાયેલ િેશી ખાતર અને ભલામણ મજુબ ખાતરો 
આપીને વપયત આપવુું. 

પશ/ુમરઘા  

 

દુિાળા પશનુા આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથિા  બોરીક પાિડર થી બરાબર સાફ કરવુું. તેમજ ઈતરડીના 
વનયુંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન અથિા એમીટ્રાલ  ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાું નાખીને છાુંટિી. પશઓુમાું 
ખરિા મોિાના રોગનુું રસીકરણ કરાિવુું.  ઉછરતા પશઓુમાું કરમીયાની ગોળી આપિી. પશનેુ ૬ થી ૮ 

કી.ગ્રા. સકુો અન ે૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપિો. ચોમાસા િરમ્યાન પશઓુના રહઠેાણની જગ્યાની 
વ્યિસ્સ્થત સફાઈ રાખિી અને માખીઓના ઉપદ્રિથી બચિા દફનાઈલ છાુંટવુું. 
 



         જુકૃયુ/ટેકષનકૅલ ઓડફસૅર .(સુખ)ે/એગ્રોમેટ/બુલેટીન/             /૨૦૧૮  

                                                      તરઘડિયા(રાજકોટ), તારીખ:૦૬/૧૦/૨૦૧૮. 
 

 

પ્રષત, 
તંત્રીશ્રી/િાયરેકટરશ્રી, 
રાજકોટ,  

ઉપરોક્ત માષહતી આપના દૈષનક સમાિાર પત્રોમાં, રેિીયોમાં ગામના િોરાના કાયવક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાયવક્રમમા ં ષવના મૂલ્યે 

પ્રષસધ્ધ કરાવવા નમ્ર વવનંતી છે. સહકારની અપેિા સહ આભાર. 
ટેક્નીકલ ઓડફસર 

સુકી ખેતીસંશોધન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષિ યુષનવસીટી 

તરઘિીયા 


