
 
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બુલેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ 

 તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૦ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ 

 

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સકૂી ખેતી સશંોધન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુ,તરઘષિયા અને ભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સંપન્ન) 

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં.૧૦૪/૨૦૨૦ 

પાછલા અઠવાડીયાનુું રાજકોટનંુ હવામાન 

હવામાન પષરબળો  

વરસાદ(મી.મી) 0.0 

મહતમ તાપમાન (સ.ેગે્ર) 29.0-37.4 

લઘુતમ તાપમાન (સ.ેગે્ર) 18.8-22.0 

ભજે(%) સવાર 68-95 

ભજે(%) બપોરબાદ 26-45 

પવનની ગષત (ષકમી/કલાક) 4.7-10.1 

 હવામાન આગાહી: પત્રક-ક 

ઉતરસૌરાષ્ટ્ર  ખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૦ થી ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ 

કૃષિ સલાહ:  

સામાન્દ્ય  ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માષહતી અનુસાર અત્રેના 

ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સવેા ષવભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુષનવસીટી, તરઘિીયા તરફથી જણાવવામા ં

આવ ેછે કે, ઉતર સૌરાષ્ટ્ર  ખેત આબોહવાકીય ષવસ્તારના   

રાજકોટ: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૦ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સકંુૂ અને આંષશક 

વાદળછાયુ ં રહશે. પવનની ષદશા વાયવ્ય અને પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ  ૧૨ થી ૧૫ 

કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩–૩૮ િીગ્રી 

સેલ્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ રહેવાની સભંાવના 

છે. 

 તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૮-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૨૯-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૩૦-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૩૧-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૦૧-૦૪-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 33 34 35 37 38 

લઘુતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 22 23 22 21 21 

વાદળનીષસ્થષત(ઓકટા) 3 3 0 0 3 

મહતમભજે(%) સવાર 58 58 53 50 61 

લઘુતમભજે (%) બપોરબાદ 25 18 15 13 15 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક) 12 13 14 15 14 

પવનનીષદશા(િીગ્રી) 318 331 308 286 289 

મોરબી :જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૦ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને આંષશક 

વાદળછાયુ ંરહશ.ે પવનની ષદશા વાયવ્ય, અષનિ, નૈઋત્ય અને  પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૫ 

થી ૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૮ 

િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ રહેવાની 

સંભાવના છે. 



તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૮-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૨૯-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૩૦-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૩૧-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૦૧-૦૪-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 33 34 35 37 38 

લઘુતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 22 23 22 21 21 

વાદળનીષસ્થષત(ઓકટા) 3 3 0 0 3 

મહતમભજે(%) સવાર 65 32 26 29 30 

લઘુતમભજે (%) બપોરબાદ 26 13 10 10 12 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક) 7 7 6 5 6 

પવનનીષદશા(િીગ્રી) 332 321 155 222 269 

જામનગર: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૦ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ અને આંષશક 

વાદળછાયુ ં રહશ.ે પવનની ષદશા વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૩ થી ૧૭ કીમી/કલાક 

રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૮ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ 

તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ રહેવાની સંભાવના છે. 

તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૮-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૨૯-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૩૦-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૩૧-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૦૧-૦૪-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 33 34 35 37 38 

લઘુતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 22 23 22 21 21 

વાદળનીષસ્થષત(ઓકટા) 3 3 0 0 3 

મહતમભજે(%) સવાર 67 75 70 72 80 

લઘુતમભજે (%) બપોરબાદ 40 38 33 33 41 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક) 17 16 13 13 14 

પવનનીષદશા(િીગ્રી) 318 334 321 297 294 

દેવભૂષમ દ્વારકા: જીલ્લામા આગામી તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને 

આંષશક વાદળછાયુ ં રહશ.ે તા. ૩૧ ના રોજ હળવા વરસાદી છાંટા થવાની શક્યતા છે. પવનની ષદશા 

વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૧ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં

મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૨૮-૩૧ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન 

૨૧-૨૩ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ રહેવાની સભંાવના છે. 

તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૮-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૨૯-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૩૦-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૩૧-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૦૧-૦૪-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 3 0 

મહતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 30 28 29 31 30 

લઘુતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 21 21 21 22 23 

વાદળનીષસ્થષત(ઓકટા) 3 3 3 5 3 

મહતમભજે(%) સવાર 71 81 78 78 84 

લઘુતમભજે (%) બપોરબાદ 36 36 28 29 39 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક) 17 16 12 11 12 

પવનનીષદશા(િીગ્રી) 317 336 325 300 295 

અમરલેી: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૦ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને ચોખખુ ં

રહશે. પવનની ષદશા વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૩ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહેની શક્યતા છે. 

આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૫ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ 

તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૨ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ રહેવાની સંભાવના છે. 

 તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૮-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૨૯-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૩૦-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૩૧-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૦૧-૦૪-૨૦ પેરામીટર 



વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 33 33 34 35 34 

લઘુતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 22 22 22 21 21 

વાદળનીષસ્થષત(ઓકટા) 1 0 0 0 0 

મહતમભજે(%) સવાર 56 47 46 47 52 

લઘુતમભજે(%) બપોરબાદ 29 23 19 20 21 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક) 14 14 13 15 13 

પવનનીષદશા(િીગ્રી) 312 299 324 303 314 

સુરને્દ્રનગર: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૦ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને આંષશક 

વાદળછાયુ ં રહશ.ે પવનની ષદશા પષિમ અને વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૩ થી ૧૭ 

કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૮ િીગ્રી 

સેલ્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩  િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ રહેવાની સંભાવના 

છે. 

 તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૮-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૨૯-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૩૦-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૩૧-૦૩-૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૦૧-૦૪-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 33 34 35 37 38 

લઘુતમતાપમાન (સ.ેગે્ર) 22 23 22 21 21 

વાદળનીષસ્થષત(ઓકટા) 3 3 0 0 3 

મહતમભજે(%) સવાર 63 57 49 46 55 

લઘુતમભજે(%) બપોરબાદ 30 24 18 16 17 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક) 13 14 14 17 15 

પવનનીષદશા(િીગ્રી) 321 327 293 287 287 

 ૨૮-માચચ થી ૦૧-એષિલ-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને આંષશક વાદળછાયુ ં રહશે. દેવભૂષમ 

દ્વારકા જીલ્લામા ંતા. ૩૧ ના રોજ હળવા વરસાદી છાંટા થવાની શક્યતા છે. પવનની ષદશા પષિમ 

અને વાયવ્યની મોટાભાગ ેરહેવાની અને પવનની ઝિપ ૫ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. 

આ સમયગાળામા ં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૨૮-૩૮ િીગ્રી સલે્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ 

તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ રહેવાની સંભાવના છે. 

 આગામી તા. 2 થી 6 એષિલ ૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ચોખખુ ંઅને ગરમ રહેશે. 

મુખય 

પાક 

પાક અવસ્થા રોગ/જીવાત/જાત કૃષિ સલાહ 

(૧૦ લીટરપાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરલે દવા છાટંવી ) 

ઉનાળ ુ

મગફળી  

વૃષિ  થ્રીપ્સ અને લીલી 

પોપટી   

મગફળીમાું થ્રીપ્સ અને લીલી પોપટીના ષનયુંત્રણ માટે લી ુંબોળીનુું તેલ 

૫૦ મીલી અથવા લી ુંબોળીના મી ુંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી 

સાથે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. અને એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લી.પાણીમાું 

ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. 

મગફળીમા ં પુષ્કળ ફલૂ આવ ે તે માટે મગફળી લાન્દ્ઘો ના માર ે ત્યા ં

સુધી ષપયત આપવુ ંનષહ. 

ઉનાળ ુ

તલ  

વૃષિ  થ્રીપ્સ અને 

લશ્કરી ઈયળનો 

ઉગતા તલમા ંથ્રીપ્સ અને લશ્કરી ઈયળનો ઉપરવ હોય િોફેનોફોસ 

દવા ૨૦ ષમલી  ૧૦ લી.પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

ઉનાળ ુતલનો પાક ઉગાવા બાદ  ૫-૬ પાનનો થાય તે પહેલા ષપયત 

આપવુ ંનહી. 
 



ઉનાળુ 

મગ 

વૃષિ ગજુ. મગ-૪, 

ગજુ. આણંદ 

મગ-૫  

ષબન જરૂરી ષપયત આપવુું નષહ. 

ઉનાળુ 

અિદ  

વૃષિ ગજુ.  અિદ -૧,  

ઉનાળુ 

રીગંણ, 

ભીિંા,  

તુરીયા,  

દૂધી, 

ગલકા,  

કારલેા, 

ગુવાર,  

કાકિી,  

તરબુચ 

  વૃષિ થ્રીપ્સ અને સફેદ 

માખી 

ઉનાળુ રીગંણ, ભીિંા, તુરીયા, દૂધી, ગલકા, કારલેા, ગવુાર,  કાકિી,  

અને તરબુચમા ં થ્રીપ્સ  અને સફેદ માખીના ષનયંત્રણ માટે  

લીબંોળીનંુ તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનંુ ૫ ટકા અકચ નંુ 

રાવણ ૫૦૦ મીલી અને  િાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વ.ેપા. ૧૬ ગ્રામ  

અથવા  ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ં

ષમશ્ર  કરીને  છંટકાવ કરવો. 
 

ડુુંગળી  વૃષિ  ષવકાસ  થ્રીપ્સ, 

પાનનો સુકારો 
 
 
 
 

જાબંલી ધાબા   

 

 થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે  લી ુંબોળીનુું તેલ ૫૦ષમષલ અથવા લી ુંબોળીના 

મી ુંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને પ્રોફેનોફોસ ૩૦ ષમલી 

અથવા લમેડા સાયહેલોથ્રીન ૧૫ ષમલી  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાું 

ષમશ્ર  કરીને  છું ટકાવ કરવો.   અષત ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ ૪ 

ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ  કરવો. 

 િંુગળીના પાકમા ં જાબંલી ધાબાના રોગના ષનયંત્રણ માટે 

મેન્દ્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા કાબેન્દ્િાઝીમ ૧૦ ગ્રામ અથવા  

ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના/૧૦ 

લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ૧૫ ષદવસના અંતર ેત્રણ છંટકાવ કરવા. 

 નાઈટર ોજન યકુ્ત એમોષનયમ સલ્ફેટ ખાતરનો પુરતી િોઝ  ૩૦ 

કીલો ગ્રામ િષત હે. આપવો. 

રી ુંગણી 

અને ટમેટી 

ફુલ/ફળ તિતિીયા અને 

સફેદ માખી    
 
 
 

ડુુંખ અને 

ફળ કોરી ખાનાર 

ઈયળ 
 
 

પાન કથીરી 
 

 તિતિીયા અને સફેદ માખીના ષનયતં્રણ માટે  લીબંોળીનંુ તેલ 

૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનંુ ૫ ટકા અકચ નંુ રાવણ ૫૦૦ 

મીલી અને  િાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વ.ેપા. ૧૬ ગ્રામ  અથવા  

ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર  

કરીને  છંટકાવ કરવો. 

 ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને 

ડોકા તોડીને જમીનમાું દાુંટી  દેવા અને ક્લોરાનટર ાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ 

એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ ષમલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી 

ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર કરીને છું ટકાવ કરવો.  

 જો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો િોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫  

ષમલી િષત પંપ છંટકાવ કરવો. 

મરચી વૃષધધ/ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ, સફેદ માખી 
 
 

 પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લી ુંબોળીનુું તેલ ૫૦ ષમલી અથવા 

લી ુંબોળીના મી ુંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ ષમલી ૧૦ લી. 

પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. થ્રીપ્સનો વધ ુ ઉપદ્રવ હોય તો 



                                                     
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            જુકૃયુ/ટેકષનકલ ઓષફસર .(સુખ)ે/એગ્રોમેટ/બુલેટીન/       /૨૦૨૦  

                                                                                      તરઘષડયા(રાજકોટ), તારીખ: ૨૭/૦૩/૨૦૨૦. 

સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૫ ષમલી. પ્રષત પુંપ છાુંટવી.  

આંબો ફૂલ મધીયો અને 

મગીયાની  

ઈયળ 
 
 
 
 
 
 
 

ભુકીછારો/ 

રાખોડી   
 
 
 
 
 

આુંબામાું  મધીયો અને મગીયાની ઈયળના ષનયુંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ 

૫ ષમલી ૧૦ લી.પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. 
 

 
 

 આુંબામાું ભુકીછારો/રાખોડીના  ષનયુંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ 

ષમલી ૧૦ લી.પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. 

  
કેરી લખોટી જવેડા કદની થાય ત્યાર ે૨ ગ્રામ નેપ્થેલીન એસેટીક એસીડ 

અને ૨ કી.ગ્રા. યુરીયા ને ૧૦૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો 

જથેી કેરીનુું ખરણ ઓછુું  થાય.  
 

 

પશુ/ 

મરઘા  

 

દુધાળા પશુઓના આઉને ઝી ુંક ઓક્સાઈડ અથવા બોષરક પવડરથી બરાબર સાફ કરવુું. પશુઓમાું કળીયા 

તાવના રોગના ષનયુંત્રણ માટે  રસીકરણ કરાવવુું. ઈતરડીના ષનયુંત્રણ માટે ડેલ્ટામથે્રીન અથવા એમીટર ાઝ ૨ 

મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાું નાખીને છાુંટવી. ષવટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરષમયાની દવા આપવી.  પશુને 

૬ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો.  દુધાળા પશુઓને પ્રષત લીટર દુધની ઊપજ 

મજુબ  ષનયષમત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનુું ષમશ્રણ આપવુું. તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા 

ફીનાઈલ છાુંટવુું. લીલુઘાસ , સુકુું  ઘાસ અને ખનીજ તત્વોનુું ષમશ્રણ ખોરાકમાું આપવુું 

મરઘાઓને રાનીખેત/ન્યુકેસ્ટલ રોગ સામે રસીકરણ કરવુું. ૧૫ અઠવાડીયાથી નાના મરઘાઓની ચાુંચનુું કષટુંગ 

કરવુું.   



પ્રષત, 

તુંત્રીશ્રી/ડાયરકેટરશ્રી, 

રાજકોટ,  
 

ઉપરોક્ત માષહતી આપના દૈષનક સમાચાર પત્રોમાું, રડેીયોમાું ગામના ચોરાના કાયકક્રમમાું તથા ટીવીના ગ્રામ્ય 

કાયકક્રમમાું ષવના મૂલ્યે પ્રષસધધ કરાવવા નમ્ર ષવુંનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર. 
 
 

ટેક્નીકલ ઓષફસર 

સુકી ખેતીસુંશોધન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષિ ષનવસીટી 

તરઘડીયા 


