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અ�ભગમની િવગતઃ 

         શી ્ારશીભાભ ઉ નભાભ રછમાટરળાએ �ુ્ �ન્ ્ 

�લલા ના ચનમરલા તા�કુાના પાચંવડા  ારના  ુુ  જ 

નાના ખછ�તૂ ઉછ. તછઓ  ૂુ  જ ઓ� ંભ છ્લ ઉછ. શ�આતરા ં

તછઓ લ��નુા ુ ીચા સાથછ પનતાની જરીનરાથંી સારાનળ  

પાકન લછતા હતા. ઓઉર જરીનનછ કા્ છ્ તછઓનછ આથ�ક 

સરસળાઓં ્હ�તી હતી. પ્ં� ુતછઓ  ૂુ  જ રહ�ન� ુરા્સ 

હતા. તળાોી્ુાા તછઓ  �િષ િવવાન ક�ન્ , �ુના ઢ  �િષ  

�િુનવિસ�મર, નાના કાધંાસ્ (ચનમરલા) ના સપંકરરા ંઆઆળા . 

તછઓએ ક�.વી.ક�.ની નસર્ ર �િુનમ અનછ �ુાા �ુાા િનાશરનન 

જનભ ક�.વી.ક�.ના વૈવાિનકશીઓ પાસછથી તછર�ુ ંરા રાશરન 

રછટઆ�ુ�ં. તછઓ હરંછશા ક�.વી.ક�.ના વૈવાિનકશીઓ સાથછ �ુ� 

તછરજ મ�લીફનનીક સ૫ંકરથી જ�્ર રા રાશરન રામ� સપંકરરા ં

્હ�તા. શી ્ારશીભાભની આવડત અનછ ક�.વી.ક�.ના 

વૈવાિનકશીઓના ઓનતસાોીહનથી  ુહંુુના ભ્્પનષ્ 

રામ�ના વધા્ાની આવક રામ� નસર્ ર �નુીમની શ�આત 

ક્ર. શ�આતરા ંતછર છ્ સથામિનક ખછ�તૂ િરમનની રા ં્ીનછ 

પહ�ચી વટવા �ુાર �ુાર કં૫નીના હાભબીડ શાકભા� 

પાકનના ધ�નંા ્નપા તૈળા્ કળાર. નસર્ ર �િુનમની સથાથ૫ના 

ુાા ફકત ્( છુ) વષરરા ંતછર છ્ ્૫ લાખ �ુાા �ુાા 

શાકભા� પાકનના ધ�નંછ તૈળા્ ક્ર ચનમરલા તા�કુાના 

ન�કના  ારડાઓંરા ંવ�ચા્ ક�ુર. તછઓએ પનતાની 

આ વી આવડતથી �હ�્ ાત અનછ રાક�મ� થી  ુુ  જ હંુકા 

સરળરા ંખછ�તૂ િરમનનન િવિાસ સપંાાન ક્ર લીધન. હાલ 

તછઓ ધ�નંછ �પલ   � રા ંતૈળા્ ક્ર પનતાની જ ્રકા ્ા્ા 

ખછ�તૂન �ધુી પહ�ચાડતા થળા ઉછ. આ� તછઓ નસર્ ર �િુનમ 



રાથંી વાષ�ક ૪.૦૦ લાખ વધા્ાની આવક રછટવતા ્હ�લ 

ઉછ. 

 અ�ભગમની ઉપયોગીતાઃ 

       આ� આ�ુુા�ુના  ારડાનંા ખછ�ુતન �ુાર �ુાર 

શાકભા�ના હાભબીડ તછરજ �િુનવિસ�મરની �તનના 

્નપાઓ સીધા જ તછરના તળાોંનથી રછટવતા થળા ઉછ. આ 

 પ્ાતં ખછ�ુતન પનતાની જ�્રળાતનછ અ�લુકીનછ �ુાા �ુાા 

શાકભા�ના ંપાક અનછ �તના ધ� ંરામ� ન�ધ્ી ક્ાવતા 

થળા ઉછ. 

  
નસર્ર ુનડર શાકભા� પાકની નસર્ ર 
 
 


