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શ્રી યાઘલેન્દ્રસવિંશજી જાડજેાએ યાજકોટ જીલ્રાના કોટડા- વાુંગાણી  તાલ કાના બાડલા ગાભના પ્રગસતળીર અને 
ઉત્વાશી ખેડતૂ છે. તેઓ અલાય-નલાય કૃસ સલજ્ઞાન કેન્દ્ર, જ .કૃ.ય ., તયઘડીમા ખાતે ચારતી તારીભો, વેસભનાય, કૃસ 
ટેકનોરોજી વપ્તાશભાું બાગ રઇ અને કઈક અલનવ ું કયલા ભાટે શુંભેળા તત્ય યશ ેછે. તેઓએ કૃસ સલજ્ઞાન કેન્દ્રના 
લૈજ્ઞાસનકોના ભાગષદળષન શઠે લભીક્મ્ોસ્ટીગ ય સનટ દ્વાયા આળયે ૨૦૦૦ કકરોગ્રાભ / ભાવ તેભજ ૨૦૦ કકરોગ્રાભ 
અસવમા / ભાવ તૈમાય કયી ફજાયભાું લશચેાણ કયી આળયે રૂસમા ૨૦,૦૦૦/- પ્રસતભાવ કાભણી કયે છે.   

જેઓ દયલે ોતાના ખેતયભાું ઓંગેનીક ળેયડીન ું ઉત્ાદન કયીને “ઓગેસનક ગો” તૈમાય કયી વાયી એલી 
આલક ભેલતા થમા છે. આંફાની મ લ્મવસૃધ કયીને ણ ઘણ ું વાર ું ઉત્ાદન કયતા થમા છે.    

શ્રી યાઘલેન્દ્રસવિંશજીને કૃસ સલજ્ઞાન કેન્દ્ર, જ .કૃ.ય ., તયઘડીમા દ્વાયા જીલ્રાના શે્રષ્ઠ ખેડતૂ તયીકેનો “કકવાન 
વન્દ્ભાન એલોડષ” ગ જયાત યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી રૂ|.૫૦,૦૦૦/- નો વયદાય ટેર એલોડષ, આસ્ી પાઉન્દ્ડળેન ટ્રસ્ટ  
મ ુંફઈ દ્વાયા “ફેસ્ટ પાભષવ ઓપ ધ મય” નો રૂ|. ૧,૦૦,૦૦૦/- નો એલોડષ તથા ઈજજપ્ત ખાતે કૃસ ગોષ્ઠીભાું શાજય યશી 
તેઓ વન્દ્ભાસનત થમેર છે.   

તેઓ દ્વાયા શ દ્ધ ગીય ઓરાદની ગામોન ું વુંલધષન કયી લૈજ્ઞાસનક ઢફે શ ારનનો વ્મલવામ  કયલો, ઔસધમ 
ાકોની લૈજ્ઞાસનક ખેતી, અસવમા દ્વાયા વેન્દ્રીમ ખાતય ફનાલવ ું 4 એકભ સલસ્તાયભાું લધ ભાું લધ  કાવના છોડન ું 
લાલેતય કયી ભશતભ ઉત્ાદન ભેલવ ું, ઘઉંભાું મ લ્મ વ દ્ધદ્ધ ભાટે ગ્રેડીગ ભળીન લવાલી ગ ણલતાય ક્મત ઘઉંન ું લશચેાણ 
કયવ ું જેલી સલસલધ પ્રવસૃતઓ કયે છે.  

 શ્રી યાઘલેન્દ્રસવિંશજીન ું આ કામષ જોઇને ગાભના અન્દ્મ રોકો ણ આ કામષ કયલા ભાટેની પે્રયણા રઈને 
ઓગેસનક ઉત્ાદનો કયલા ભાટે તૈમાય થમા છે તેભજ ગાભના તભાભ ખેડતૂો ઘઉના ગ્રેડીગ ભળીનનો રાબ રઇ 
ગ ણલતાય ક્મત ઘઉંન ું લશચેાણ કયતા થમા છે.   

 

 

 


