ખેતી નિયામકિી કચેરી
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર.

ુ ાકાત શાખા
તાલીમ અિે મલ
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા
➢ ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર
ુ બ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી ચ ૂકવી
અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરે લ છે જે મજ
અથવા ગરીબી રે ખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે
છે .
➢ આ પસ્ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે િી નવગત
આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે .
➢ આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.
➢ આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદ્દુ ાવાર આપવામાાં આવેલ
છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા નિયમો
➢ આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.
દશાા વવામાાં આવેલ છે . તે મજ
➢ આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી માગી છે
તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ માહિતીિા રૂ.૨.૦૦
તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે ચ ૂકવવાિા રિેશે. ગરીબી રે ખાિી
િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચ ૂકવવાિી રિેતી િથી પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા
િેઠળ જીવે છે તે અંગે િો આધાર રજુ કરવાિો રિેશે.

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો
ૂ પરિવાિની મરિલાઓ/ભાઇઓ માટે કૃષિ કૌશલ્ય ષવકાસ તાલીમ
કૃષિ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ ખેડત
ૂ પરિવાિના મરિલાઓ અને ભાઇઓ
કાયયક્રમ એ ષવસ્તિણ શાખા ની યોજના છે . િાજ્ય ના કૃષિ સાથે સંકળાયેલ ખેડત
ને ખેત ઉત્પાદન વધાિવા અને

વૈજ્ઞાષનક ખેતી પધ્ધષતઓ અપનાવે તે માટે તાલીમ આપવી જરૂિી છે જેથી

કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય ષવકાસ તાલીમ કાયયક્રમ ની યોજના િેઠ્ળ િાજ્ય ના તમામ ખેડુતો ને િાજ્ય માં આવેલ ખેડુત
તાલીમ કેન્દ્રો ઉપિ જુદાજુદા પ્રકાિ ની તાલીમો આપવામાં આવે છે

યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દે શ
•
•
•

ૂ ોને કૃષિ ઉત્પાદન વધાિવા માટે તાંષિક માર્યદશયન પુરું પાડવુ.ં
ખેડત

ૂ પરિવાિના સભ્યો ને અધ્યતન વૈજ્ઞાષનક સંશોધનથી મારિતર્ાિ કિવા.
ખેડત

પ્રત્યક્ષ ષનદશયન દ્વાિા વૈજ્ઞાષનક સંશોધનના અમલીકિણના ફાયદા સમજાવવા તેમજ અમલીકિણ માટે પ્રેરિત

કિવા.કૃષિ ,પશુપલન, ઉજાય સ્ત્રોત, તથા માનવ , વનસ્પષત અને પશુઓના પોિણ વ્યવસ્થાપન તેમજ કૃષિ
સંલગ્ન તમામ જરૂિીયાત મુજબ ની તાલીમ ષનદશયનો સરિત આપી સમજ આપવી, નવા પાકો દાખલ કિવા

અને પાક ઉત્પાદન વધુ ગુણવત્તા સભિ બને તેની તાલીમ, સમયની માંર્ મુજબ સજીવ ખેતી ની જરૂિીયાત
વર્ેિે અંર્ેની મારિતી પુિી પાડવી. ગૃિ ષવજ્ઞાન ષવિયો માિફત કૃષિ પેદાશોનુ મુલ્ય વધયન કિવુ .
•

પ્રર્ષતશીલ, આષથિક અશક્ત, રૂરિર્ત ષશક્ષક્ષત કે અષશક્ષક્ષત ખેડુતોને તાલીમ આપી તૈયાિ કિવા અને તેઓના
કૃષિ સંલગ્ન બાબતોના મુઝવતા
ં
પ્રશ્નોનુ ં ષનિાકિણ કિવુ

•

ૂ મરિલાઓને દ્શ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો દ્વાિા તેમજ પ્રત્યક્ષ ષનદશયનો દ્વાિા તાલીમ
અધય-ષશક્ષક્ષત તેમજ ષશક્ષક્ષત ખેડત
આપવામાં આવશે.

•

ૂ ોના સંકોચશીલ સ્વભાવને બદલી ખેતી વૈજ્ઞાષનકો અને ખેતી તજજ્ઞો સાથે જ્ઞાન તેમજ પ્રશ્નોની આપ-લે કિી
ખેડત
ૂ મરિલાઓમાં આત્મ ષવશ્વાશ વધાિવો
ખેડત

o

કાયો અને ફિજો :

➢ કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય ષવકાસ તાલીમ કાયયક્રમ ની યોજના િાજય સિકાિ દ્વાિા ચાલતી પ્લાન યોજનાછે .
➢ અષધક ખેતી ષનયામકશ્રી (ષવસ્તિણ) ર્ાંધીનર્િ આ યોજનાની િાજય કક્ષાની તાંષિક કામર્ીિી સંભાળે છે .
➢ યોજના અંતર્યત પ્રી-બજેટ ષનયત કિી સિકાિશ્રીને દિખાસ્ત કિવામાં આવે છે . મંજુિ થયેલ જોર્વાઇ
મુજબ યોજ્નાકીય કામર્ીિી માટે ઠિાવ થાય છે .
➢

મંજુિ થયેલ જોર્વાઇ મુજબ જીલ્લાઓને ભૌષતક તથા નાણાકીય લક્ષાંક ફાળવવામાં આવે છે . તથા

ઠિાવમાં દશાયવ્યા મુજબની યોજનાકીય કામર્ીિી કિવા જીલ્લા માં નાયબ ખેતી ષનયામક (તાલીમ)
અષધકાિીશ્રીને જણાવવામાં આવે છે .
મોષનટિીંર્ કિવામાં આવે છે .

યોજના અંતર્યત થયેલ ભૌષતક તથા નાણાકીય લક્ષાંક પ્રર્ષતનુ ં

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો

અ.

અષધકાિી/કમયચાિીનો િોદ્દો

નં.
૧

નાણાંકીય

વિીવટી

સત્તા

સત્તા

અષધક ખેતી ષનયામકશ્રી (ષવસ્તિણ)

અન્દ્ય સત્તા

ફિજો
યોજના
અમલીકિણ

૧.

સંયક્ુ ત ખેતી ષનયામક (એ.સે )

૨

નાયબ ખેતી ષનયામક (તાલીમ)

૩.

તાલીમ અષધકાિી (મિીલા)

૪

ખેતી અષધકાિી (તાલીમ)

૫

ખેતી મદદનીશ/ િેડ-સીની.જુની.
ક્લાકય

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો
(૧) ગુજિાત ષસષવલ સવીસ રૂલ્સ
(૨) સિકાિશ્રીના ઠિાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પરિપિો

પ્રકરણ-૫
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા
તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટે િી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત
-----------નથી----------

પ્રકરણ-૬

જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગે ન ુ

--------નથી----------

પત્રક

પ્રકરણ-૭
યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ પત્રક
-----------નથી----------

પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીન ાંુ િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો
➢ શ્રી કે.જે. દે સાઇ
નાયબ ખેતી ષનયામક (તાલીમ)
રૂમ નં-.૩૧૪, તાલીમ અને મુલાકાત શાખા,
➢ શ્રી જે.પી.પટેલ
મદદનીશ ખેતી ષનયામક (પા.સં)
રૂમ નં-.૩૨૬, તાલીમ અને મુલાકાત શાખા,
ખેતી ષનયામકશ્રીની કચેિી, કૃષિભવન,
સંપકય - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪

પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસ
૧. નોંધ
૨. મુસદ્દો મંજૂિ કિાવવો
૩. અમલીકિણ
૪. ષનણયય લેનાિ અંષતમ સત્તાષધકાિી ખાતાના વડા છે .ષનણયય લેવાની સત્તા નીચે મુજબ છે .
ખેતી ષનયામક

અષધક ખેતી ષનયામક

સંયક્ુ ત ખેતી ષનયામક

નાયબ ખેતી ષનયામક

તાલીમ અષધકાિી (મિીલા)

ખેતી અષધકાિી

ખેતી મદદનીશ/સીનીયિ િેડ /કલાકય

પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસ્ુ સ્તકા
ક્રમ

અષધકાિી અને કમયચાિીનુ નામ

િોદ્દો

૧

શ્રી ડી.વી.બાિોટ

અષધક ખેતી ષનયામક (ષવસ્તિણ)

૧

શ્રી એમ.બી.પટેલ

સંયક્ુ ત ખેતી ષનયામક (એ.સે)

૨.

શ્રી કે.જે.દે સાઇ

ના.ખે.ષન (તાલીમ )

૩.

સુશ્રી ડી.આિ. પિમાિ

તાલીમ અષધકાિી (મિીલા) ઇ.ચા.

૪

શ્રી ડી.એન.નીનમા

ખેતી અષધકાિી ઇ.ચા.

૫.

ઇ.ચા.શ્રી ડી.સી.પટેલ

ખેતી ષનિીક્ષક ઇ.ચા.

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક અનધકારીઓ
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
અિે કમાચારીિે મળત ુ માનસક મિેિતાણ ુ
ક્રમ
૧

અષધકાિી અને કમયચાિીનો િોદો

પર્ાિ

અષધક ખેતી ષનયામક (ષવસ્તિણ)

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેડ પે)

૧

સંયક્ુ ત ખેતી ષનયામક (એ.સે.)

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૨.

ના.ખે.ષન (તાલીમ )

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૩.

તાલીમ અષધકાિી (મિીલા)

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૪.

ખેતી અષધકાિી

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૫.

ખેતી મદદનીશ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૨૦૦ ગ્રેડ પે)

પ્રકરણ-૧૨ શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
યોજિાન ાંુ િામ

બજેટ જોગવાઇ (૨૦૧૬-૧૭)

માંજુર થયેલ પ્લાિ

કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાિમ

૭૪૯.૭૬ લાખ

૭૪૯.૭૬ લાખ

પ્રકરણ-૧૩

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત
પહરનશષ્ટ-૧
સામાન્ય શરતો અિે બોલીઓ

કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાિમ (પ્લાિ) યોજિા વિા – ૨૦૧૯-૨૦

ૂ તાલીમ કેન્દ્રો દ્વાિા કિવાનો િિેશે.
૧. આ તાલીમ કાયયક્રમનો અમલ તમામ ખેડત
૨. તમામ ઘટકોનો અમલ સામેલ માર્યદષશિકા મુજબ કિવાનો િિેશે.
૩. આ તાલીમ કાયયક્રમનુ ં અમલીકિણ ખાતા દ્વાિા ફાળવેલ ભૌષતક તેમજ નાણાંકીય લક્ષાંક મુજબ તેમજ
વખતો વખત ખેતી ષનયામકશ્રી, ગુ.િા. દ્વાિા આપવામાં આવતી સુચનાનુસાિ કિવાનુ ં િિેશે.
ૂ તાલીમ કેન્દ્રના અષધકાિીએ તાલીમ કાયયક્રમના તમામ ઘટકોની ફાળવણી કિે લ લક્ષાંકો માસવાિ
૪. ખેડત
અમલીકિણ કિી લક્ષાંકો પુણય થાય તેન ુ ં આયોજન જે તે વિયની શરૂઆતમાં જીલ્લા કક્ષાની તાંષિક
કમીટી પાસે ભલામણ કિાવી ષવભાર્ીય કક્ષાએની મંજુિી મેળવી લેવાની િિેશે.
૫. દિે ક ઘટકોમાં તાલીમ અંર્ેના ધાિા ધોિણ મુજબ જ અમલ કિવાનો િિેશે.
૬. તાલીમાથીની તાલીમની જરૂિીયાત તેમની સ્થાષનક જમીનના પ્રકાિ તેથી આબોિવા તથા પાક પધ્ધધ્ધ્ત,
ઉપલબ્ધ સુષવધા, સંચાઇ વ્યવસ્થા તથા માકે ટીંર્ની વ્યવસ્થા મુજબ નક્કી કિવાની િિેશ.
૭. લક્ષાંકો મુજબ ઘટકવાિ માસવાિ આયોજન કિી ષવભાર્ીય કક્ષા માિફત ખેતી ષનયામકશ્રીને
મોકલવાનુ ં િિેશે.
૮. આ યોજના અંર્ેન ુ ં ખચય તા. ૦૧/0૪/૨૦૧૯થી કિવાનું િિેશે.
૯. સને ૨૦૧૯-૨૦નાં વિયની બજેટ જોર્વાઇને આષધન િિીને ખેતીવાડી ષવભાર્ દ્વાિા વખતો વખત
ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્દ્ટની મયાય દામાં ખચય કિવાનો િિેશે.
૧૦. આ અંર્ેન ું ખચય સિકાિશ્રી દ્વાિા વખતો-વખત નક્કી કિવામાં આવેલ જોર્વાઇઓ અને ધાિા
ધોિણોને આધીન ષનયત પધ્ધષતથી કિવાનુ ં િિેશે.
૧૧. આ મંજુિી અન્દ્વયે જો કોઇ પણ વસ્તુની ખિીદી કિવાની િોય તો સિકાિશ્રીનાં પ્રવતયમાન ધાિા
ધોિણો અને ષનયમોનુસાિ કિવાની િિેશે.
૧૨. યોજના િેઠળની બચત વિયનાં અંતે સિકાિશ્રીમાં સુપ્રત કિવાની િિેશે.
૧૩. યોજના િેઠળ ષનયત કિવામાં આવેલ શિતો અને બોલીઓ મુજબ યોજનાનો અમલ કિવાનો િિેશે
૧૪. આ અંર્ેનો ખચય સને ૨૦૧૯-૨૦ વિયનાં અંદાજ પિમાંની જોર્વાઇની નાણાં ષવભાર્ દ્વાિા વખતોવખત છૂટી કિે લ/કિવામાં આવતી ગ્રાન્દ્ટની મયાય દાની આધીન િિીને નીચીના સદિે ઉધાિવાનો
િિેશે.
૧૫. આ યોજનાની ગ્રાન્દ્ટ નોડલ એજન્દ્સી તિીકે ગુજિાત િાજ્ય બીજ ષનર્મ લી., ર્ાંધીનર્િને િવાલે
મુકી ખચય કિવાનો િિેશે.

માંર્ણી નંબિ: ૨ (આયોજન)
સેક્ટિ: ર્- આષથિક સેવાઓ

પેટા સેક્ટિ: ક- કૃષિ અને સંલગ્ન પ્રવ ૃષતઓ
મુખ્ય સદિ: ૨૪૦૧ પાક કૃષિ વ્યવસ્થા
પેટા મુખ્ય સદિ: ૦૦

ૂ તાલીમ
ર્ૌણ સદિ: ૧૦૯ ષવસ્તિણ અને ખેડત

પેટા સદિ: ૦૧ અખતિા ષનદશયન અને ષસિંચાઇ ફામય.
પહરનશષ્ટ – ૨
કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાિમ
અ.િાં
૧

૨

ઘટકન ાંુ િામ

સિાયન ુ ધોરણ

ખેડૂત ભાઇઓ/બિેનો

ખેડૂત તાલીમ કે ન્દ્ર ખાતે ખેડૂત ભાઇઓ/ બિેનોને ૩ રદવસીય

માટે સંસ્થાકીય

તાલીમ આપવામાં આવે છે .

તાલીમ વર્ય

રૂ. ૩૦૦/રદવસ/ તાલીમાથી

યુવા સંસ્થાકીય

ખેડૂત તાલીમ કે ન્દ્ર ખાતે યુવા ખેડૂત ભાઇઓ/ બિેનોને ૪

તાલીમ વર્ય

રદવસીય તાલીમ આપવામાં આવે છે .

હરમાકા સ

રૂ. ૪૦૦/રદવસ/ તાલીમાથી
૩

ષપ્રસીઝનલ કે મ્પ

ગ્રામ્ય કક્ષાએ ખેડૂતોને કૃષિ તજજ્ઞો દ્વાિા તેમના ષવસ્તિને
અનુરૂપ તાલીમ આપવામાં આવે છે તેમજ તેમની ખેતીમાં
મુઝ
ં વતા પ્રશ્નોનું ષનિાકિણ કિવામાં આવે છે .
રૂ. ૪૦૦૦/કે મ્પ.

૪

શેિીંર્ ફોલોઅપ
કે મ્પ

તાલીમ લઇ ર્યેલ ખેડૂતોને તેમના ર્ામે જઇ, તાલીમ શીખેલ
નવી ટે કનોલોજી અમલમાં મુ્કે લીઓ િોય તેન ું સ્થળ પિ
ષનિાકિણ કિવામાં આવે છે તેમજ ર્ામના અન્દ્ય ખેડૂતોને પણ
કૃષિલક્ષી જ્ઞાન આપવામાં આવે છે .
રૂ.૨૦૦૦/ કે મ્પ

૫

કૃષિ મેળા

ખેડૂત તાલીમ કે ન્દ્ર દ્વાિા જજલ્લાના ખેડૂતોને એક જ જગ્યાએ કૃષિ
ુ ી કૃષિ મેળાનું
સંલગ્ન તમામ મારિતી મળી િિે તે િેતથ
આયોજન એક ખેડૂત ભાઈઓ અને એક ખેડૂત મરિલાઓ માટે
કિવામાં આવે છે .
કૃષિમેળા દીઠ રૂ. ૩.૦૦ લાખ .

૬

ખેડૂત ભાઇઓ/બિેનો

તાલીમ લીધેલ ખેડૂત ભાઇઓ/ બિેનો માટે ૭ રદવસીય િાજ્ય

માટે િાજ્ય અંદિ

અંદિનો શૈક્ષક્ષણક પ્રેિણા પ્રવાસ યોજવામાં આવે છે .

શૈક્ષક્ષણક પ્રેિણા
પ્રવાસ

િાજ્ય અંદિ,િાજ્ય બિાિ,અને આંતિ િાષ્ટ્રીય
શૈક્ષક્ષણક પ્રેિણા પ્રવાસ ની મંજૂિી અનુક્રમે
ષવભાર્ીય વડા, ખેતી ષનયામક શ્રી અને

૭

ખેડૂત ભાઇઓ/બિેનો
માટે િાજ્ય બિાિ

તાલીમ લીધેલ ખેડૂત ભાઇઓ/ બિેનો માટે ૧૦ રદવસીય
િાજ્ય બિાિનો શૈક્ષક્ષણક પ્રેિણા પ્રવાસ યોજવામાં આવે છે .

શૈક્ષક્ષણક પ્રેિણા
પ્રવાસ
૮

આંતિ િાષ્ટ્રીય

તાલીમ લીધેલ ખેડૂત ભાઇઓ/ બિેનો માટે ૧૦ રદવસીય

શૈક્ષક્ષણક પ્રેિણા

આંતિ િાષ્ટ્રીય શૈક્ષક્ષણક પ્રેિણા પ્રવાસ યોજવામાં આવે છે .

પ્રવાસ
૯

૧૦

િાજ્ય કક્ષાનો શેિીંર્

એક ખેડૂત ભાઈઓ અને એક ખેડૂત મરિલાઓ માટે િાજ્ય

વકય શોપ

કક્ષાનો શેિીંર્ વકય શોપ યોજવામાં આવે છે .

ષવભાર્ીય કક્ષાનો

તમામ જીલ્લામાંથી બે ખેડૂત મરિલા અને બે ખેડૂત ભાઇઓ તથા

શેિીંર્ વકય શોપ

ખેડૂત તાલીમ કે ન્દ્ર ના વડા તેમજ એક મરિલા અષધકાિી અને
એક પુરૂિ અષધકાિી મળી કુ લ ૭ લાભાથીઓભાર્ લેશ.ે

ષવભાર્નાં અગ્રસક્ષચવશ્રી કક્ષાએથી લેવાની
િિેશ.ે

પહરનશષ્ટ-૩
ભાગ-૧( અિજીનો નમુનો)

પ્રવેશપત્ર
અરજીપત્રક/પ્રવેશપત્ર
કેન્દ્રનુ ં નામ.................................
તાિીખ.......................................
પ્રષત,
નાયબ ખેતી ષનયામકશ્રી,
ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર........................................
...................................................................
જીલ્લો:..........................................................
મિાશય,
સષવનય

જણાવવાનુ ં કે,

મેં

આપના

તાલીમ

કેન્દ્રના

ષનયમો

વાંચ્યા

છે .

તથા

સાંભળ્યા

છે .

હ.ુ ં ........................રદવસના સંસ્થાકીય તાલીમમાં જોડાવા માંગ ુ છં. તો માિી અિજી માન્દ્ય િાખી મને આપની
સંસ્થામાં પ્રવેશ આપવા ષવનંતી છે .
(૧) નામ (અટક સાથે)..............................................................................................................
(૨) ર્ામ........................................ પોસ્ટ .................................. તાલુકો..............................
(૩) ઉંમિ ..................................................જાષત ........................................
(૪) અભ્યાસ .............................................
(૫) જમીન ...............................................
૧. તમાિી જમીન કોના નામ ઉપિ છે ? ...................................................
૨. જમીનનો પ્રકાિ : કાળી / ર્ોિાડુ / મધ્યમ કાળી / િે તાળ
અન્દ્ય ...............................................................................................
૩. ષપયત નીચે જમીન .................................................................... િેક્ટિ
૪. ક્યાિીની જમીન........................................................................... િેક્ટિ
૫. ફળઝાડની જમીન ....................................................................... િેક્ટિ
૬. ફુલ ખેતીની જમીન ...................................................................... િેક્ટિ

(૭) પશુપાલન :
૧. કુલ પશુઓની સંખ્યા :

ર્ાય ..........................
બળદ ........................
ભેંસ ..........................
બકિી .......................
અન્દ્ય .......................
૨. દુધાળા પશુઓની સંખ્યા :
ર્ાય ..........................
બળદ ........................
ભેંસ ..........................
બકિી .......................
અન્દ્ય .......................
૩.દુધ ઉત્પાદન કેટલું મળે છે ?
લીટિ .......................
(૭) રેક્ટિ/ર્ાડાની સંખ્યા..................................
(૮) ખાસ પ્રકાિના ઓઝાિો...............................
(૯) ઓઇલ એન્દ્જીન તથા ઇલેક્રીક પંપની સંખ્યા.......................
(૧૦) ષપયતના સાધનો: (ષનશાની કિો)
કુવો................ નદી................
તળાવ............ નિેિ...............
કોતિ............. અન્દ્ય...............
(૧૧) જમીન/પાણીનુ ં પ ૃથ્થકિણ કિાવો છો?
(૧૨) સુધાિે લ ક્ષબયાિણ વાપિોછો કે કેમ? જો િા તો નીચેની માિીતી આપો.
પાકનુ ં નામ

જાત

૧. .................................................

..................................................................

૨. .................................................

..................................................................

૩. .................................................

..................................................................

૪. .................................................

..................................................................

૫. .................................................

..................................................................

(૧૩) કમ્પોસ્ટ/છાણીયુ ખાતિ બનાવો છો?

િા/ના

(૧૪) િાસાયણીક ખાતિ વાપિો છો?

િા/ના

જો િા, તો નીચેની મારિતી આપો.
જાતવાિ ખાતિનો વપિાશ

વિય દિમ્યાન કુલ વપિાશ

૧. યુિીયા

...................................................

૨. એમોષનયમ સલ્ફેટ

...................................................

૩. ડી.એ.પી.

...................................................

૪. સુપિ ફોસ્ફેટ

...................................................

૫. અન્દ્ય

...................................................

(૧૫) પાક સંિક્ષણના પર્લા લો છો?

િા/ના

(૧૬) ખેતી ષવિયક પ્રદશયન જોયેલ છે ?

િા/ના

(૧૭) સિકાિી સંસ્થાના સભાસદ છો?

િા/ના

િોય તો સંસ્થાનુ ં નામ/સિનામુ
................................................................................................................................
..............................................................................................................................
(૧૮) સિે િાશ પાક દીઠ મેળવવાનુ ં ઉત્પાદન
પાકનુ ં નામ

િેક્ટિે ઉત્પાદન (રકલોમાં)

૧. .................................................

...............................................................

૨. .................................................

...............................................................

૩. .................................................

...............................................................

૪. .................................................

...............................................................

૫. .................................................

...............................................................

૬. .................................................

...............................................................

(૧૯) સુયય કુકિ/ર્ોબિ ર્ેસ ષવિે જાણો છો?

િા/ના

(૨૦) ખેતીમાં મુઝવતા પ્રશ્નોની યાદી
૧. ....................................................................
૨. ....................................................................
૩. ....................................................................
૪. ....................................................................
સિી/અંગુઠાનુ ં ષનશાન

કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય ષવકાસ તાલીમ કાયયક્રમ યોજનાની અમલીકિણ પધ્ધષત

પહરનશષ્ટ-૪

જજલ્લા કક્ષાએ ખેડૂતો ગ્રામ સેવક/ ષવસ્તિણ અષધકાિી, અર્ાઉ તાલીમ લીધેલ િોય તેવા ખેડૂતો, સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓ
દ્વાિા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રના અષધકાિીશ્રીનો સંપકય સાંધી તાલીમ કાયયક્રમમાં ભાર્ લેવાનો િોય છે .

પ્રકરણ-૧૪

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---મારિતી શુન્દ્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો
-----------નથી----------

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી
ુ વામાાં આવી રિી છે .
યોજિાિી માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મક
પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧. નોટીસ બોડય
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝિ

