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શ્રી વોશીનબાઈ મુકેળબાઈ વભાણી ોયફુંદય ના યશીળ, આંતયદે ળીમ ભત્સ્મ ઉછે યભાું ઊંડો
યવ ધયાલે છે . તેભણે કૃમ મલજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુનાગઢ કૃમ યુમનલવીટી, ખાટ-ોયફુંદય તથા ઇનરેન્દ્ડ પીળયીઝ
યીવચષ ્ટેળન, જુનાગઢના ભત્સ્મ લૈજ્ઞામનકોનો વુંકષ કમો. તેભણે અત્રેથી આંતયદે ળીમ ભત્સ્મ ઉછે ય અંગે
ુયતુ ું ભાગષદળષન અને પ્રોત્સવાશન ભેલી ટુકડા-ગોવા ખાતે તેભના મતાશ્રીની કુર ૨ શેક્ટય જભીન ભાુંથી
એક શેક્ટય જભીનને ભીઠાાણીના ઝીંગા ઉછે ય ભાટે મલકવાલેર છે .
શ્રી વોશીનબાઈ '્કેમ્ી' ના ફચ્ચાનો તાલભાું વુંગ્રશ વને ૨૦૧૦ ના નલેમ્ફય ભાવભાું કમો. તેભણે
૩૦ ગ્રાભ થી ૧૦૦ ગ્રાભ લજન સુધીના ઝીંગાનો મલકાવ ઉછે ય દયમ્માન ભેવ્મો. તેભણે વાત ભાવના
ઉછે યને અંતે, એટરેકે વને ૨૦૧૧ના ભેં ભાવભાું કુર ૧૨૩૬ કકગ્રા. ભીઠાાણીના ઝીંગા '્કેમ્ી' ની રણણી
કયે ર છે . આભ કુર ૦.૬ શેક્ટય (મલ્તાય ૨૦૦ ભી. x ૩૦ ભી.) તાલભાુંથી, ૨૦૬૦ કકગ્રા. પ્રમત શેક્ટય રેખે
ઉત્સાદન શાુંવર કયે ર છે . આ તાલભાુંથી તેભને કુર રૂ. ૩.૬૮ રાખની આલક અને રૂ. ૧.૮૭ રાખનો
ૂ બફયાદયીના
ચેખ્ખો નપો ભે ર છે . ખાવ કયીને ોતે આ મલમભાું બફન-અનુબલી અને બફન-ભત્સ્મખેડત
શોલા છતાું ણ ભત્સ્મ ઉછે ય નુ ું વાશવ કયી, આ ક્ષેત્રે આગ ડતો બાગ બજવ્મો છે . તેભણે ઝીંગા (પ્રાઉન)
'્કેમ્ી' ના ઉછે ય અને તેના રાબોનુ ું વપ ઉદાશયણ વભગ્ર ોયફુંદય જીલ્રાભાું પ્રથભ લખત ુરૂ ડેર છે .
ૂ ોને પ્રેયણા અને પ્રોત્સવાશન ભી યશે તે ભાટે, તેભણે ભે ર
આ ભાટે તેઓ અબબલાદનને ાત્ર છે . ભત્સ્મખેડત
ૂ ો વાથે રૂફરૂ ચચાષ કે.લી.કે. ના લૈજ્ઞાનીકો દ્વાયા નલીફુંદય ખાતે
વપતા અને ઉછે યનાું રાબોની ભત્સ્મખેડત
ગોઠલલાભાું આલેર. આ ઉયાુંત, 'જોયુ ું તે ભાન્દ્યુ'ું તેના આધાયે ટુકડા-ગોવા ગાભે તાલ ય ભીઠાાણીના
ૂ ો ભાટે ગોઠલલાભાું આલેર.
ઝીંગા ઉછે યની પ્રત્સમક્ષ તુંત્રીક તારીભ અને નીદળષન ણ ભ્ત્સમખેડત
શ્રી વોશીનબાઈ ઝીંગા ઉછે યના વપ કયણાભ અને રાબોથીખ ૂફ પ્રોત્સવાકશત થમેર છે .
તેઓ જુના તાલભાું જરૂયી સુધાયા-લધાયા કયલા અને લધુ એક શેક્ટય જભીન ્કેમ્ી ઉછે ય ભાટે
મલકવાલલા તૈમાય છે . તેઓ ભ્ત્સમ ઉછે યભાું લૈજ્ઞામનક અબબગભ અનાલી, બમલષ્મભાું ઉચ્ચ ઉત્સાદન
ભેલલા આતુય છે .

