
 
 

શિર્ષક : મીની ટે્રકટરથી ચાતો દવા છાાંટવાનો પાંપ શવકસાવવાથી ફાયદો 
નામ: દેવિીભાઈ કરસનભાઈ ભશૂતયા       ગામ : ઠોયાણા તા. રાણાવાવ જી. : પોરબાંદર 

રાજ્ય : ગજુરાત                               આભ્યાસ: ૧૨ પાસ 

ઉમર વર્ષ: ૩૮                                    જમીન : ૨૦ એકર 

મોબાઇ નાં. : ૯૯૭૮૭૬૦૩૫૫ 

 શ્રી દેલળીબાઈ ઠોમાણા ગાભના ખફુજ ઉત્વાશી, ખતંીરા અને ખોઠાસઝુ લાા પ્રગતતળીર ખેડતૂ છે. 
જેઓએ વાભાન્મયીતે ભગપી-જીરંુ/ચણા-તર/ભગની ાક ધ્ધતત અનાલેર છે. ઠોમાણા ગાભ કૃત 
તલજ્ઞાન કેન્ર દ્વાયા તલતલધ તલસ્તયણ પ્રવુતંીઓ ભાટે દતક રીધેર ગાભ ૈકી શોમ, તેઓ કૃત તલજ્ઞાન કેન્રના 
લૈજ્ઞાતનકોના વંકકભા ંછે. જેભા ંતેઓને ોતાની ખેતી વપંણુક લૈજ્ઞાતનક ઢફે કેલી યીતે થામ તે ભાટે ની 
ભાહશતી, કેન્રની તલસ્તયણ પ્રવુતંીઓભા ંબાગ રઇ અથલા તો ભોફાઈર પોન દ્વાયા ભાહશતી તેભજ પ્રશ્નનોના 
તનયાકયણ ણ ભેલતા યાશ ેછે. 
મીની ટે્રકટરથી ચાતો દવા છાાંટવાનો પાંપ :  
 શ્રી દેલળીબાઈ યાવામણણક દલાનો કામકક્ષભ ઉમોગ, તેની ભાત્રા અને છટંકાલની ધ્ધતતથી 
વપંણૂકણે લાકેપ છે અને તે યીતે કયલા શભેંળા કટ્ટીફધ યશ ેછે. તેઓએ આ ભાટે ભીની ટે્રકટયથી ચારતો એક 
દલા છાટંલાનો પક્ત ં ખયીદમો. જેના ોતાના ટે્રકટય ભહશન્રા યલુયાજ વાથેના જોડાણ ોતાની યીતે 
આી, ૨૦૦ રી. ટાકંી વાથે જોડી થતા સ્ટેન્ડ ફનાલી, ં ચારલલા ભાટે પલુ્રી, લી-ફેલ્ટ, લાલ્લ તથા 
દલા છટંકાલ ભાટે જફૃયી નોઝર તથા સ્પે્ર બભુ ભાટે ાઈ (જીઆઈ), નણ લગેયેથી એક વાથે ૬૦ ફૂટ 
જેટરા તલસ્તાયના ટ્ટાભા ંદલા છટંકાલ થામ તેલો દલા છાટંલાનો ં ફનાલેર છે. 
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પામદો : આ ંનો ઉમોગ તે દયેક ાકભા ંતનદાભણનાળક દલા તેભજ ફુગનાવક દલા છાટંલાભા ંકયે છે. 
જેને બાડ ેચરાલતા ંપ્રત્મેક ટાકંી દીઠ બાડુ ંફૃ.૨૦૦-૨૫૦ રેલાભા ંઆલે છે. આ ંથી પ્રતતહદન કુર ૨૦ 
ટાકંી જેટરી દલા છાટંતા રગબગ ૪૦૦૦/- થી ૫૦૦૦/- જેટરી આલક થામ છે અને તે અંદાજે ૧૮ 
ભાનલ હદલવોના દલા છટંકાલ જેટલુ ંકાભ આે છે. આ ઉયાતં તેણે ોતાના જ ખેતયભા ંજીરંુ ાક (યતલ 
૨૦૧૧) ભાટે આ ંનો ઉમોગ કયતા ંવભમવય, ધ્ધતતવય અને ચોકકવ ભાત્રાભા ંદલાના છટંકાલથી 
તેઓને ૧૫૬૨ હક.ગ્રા. પ્રતત શકે્ટય જીરંુનુ ંઉત્ાદન ભળયુ ંજમાયે આજુફાજુના અન્મ ખેડતૂો (ાચં ખેડતૂોનુ ં
વયેયાળ) ૧૦૫૦ હક.ગ્રા. ઉત્ાદન ભેલ ુશત ુ.ં 

  
 


