
 
 

 
           

ખેતી નિયામકિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

તાલીમ અિે મલુાકાત શાખા  
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર 

અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરેલ છે જે મજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી ચકૂવી 

અથવા ગરીબી રેખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે 

છે.  

 આ પસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેિી નવગત આપવાિો 

પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં આવેલ 

છે. સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગેિા નિયમો 

દશાાવવામાાં આવેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિશેે. 

 આ પસુ્સ્તકામાાં 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 ચકૂવવાિા રિશેે. ગરીબી રેખાિી 

િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચકૂવવાિી રિતેી િથી પરાંત ુપોતે ગરીબી રેખા િઠેળ 

જીવે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરવાિો રિશેે.     
  



 
 

 

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 
કૃનિ વ્યવસાય સાથે સાંકળાયેલ ખેડતૂ પહરવારિી મહિલાઓ/ભાઇઓ માટે કૃનિ કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ 

કાયાક્રમ એ નવસ્તરણ શાખા િી યોજિા છે. રાજ્યિા કૃનિ સાથે સાંકળાયેલ ખેડતૂ પહરવારિા મહિલાઓ અિે 

ભાઇઓ િે ખેત ઉત્પાદિ વધારવા અિે  વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધનતઓ અપિાવે તે માટે તાલીમ આપવી જરૂરી છે જેથી 

કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ િી યોજિા િઠે્ળ રાજ્ય િા તમામ ખેડુતો િે રાજ્યમાાં આવેલ ખેડુત તાલીમ 

કેન્દ્રો  ઉપર જુદાજુદા પ્રકાર િી તાલીમો આપવામાાં આવેછે   

યોજિાિો મખુ્ ય ઉદે્દશ 

 ખેડતૂોિે કૃનિ ઉત્પાદિ વધારવા માટે તાાંનત્રક માગાદશાિ પરુુાં પાડવુાં. 
 ખેડતૂ પહરવારિા સભ્યો િે અધ્યતિ વૈજ્ઞાનિક સાંશોધિથી માહિતગાર કરવા.  

 પ્રત્યક્ષ નિદશાિ દ્વારા વૈજ્ઞાનિક સાંશોધિિા અમલીકરણિા ફાયદા સમજાવવા તેમજ અમલીકરણ માટે પે્રહરત 
કરવા.કૃનિ ,પશપુલિ, ઉજાા સ્ત્રોત, તથા માિવ , વિસ્પનત અિે પશઓુિા પોિણ વ્યવસ્થાપિ તેમજ કૃનિ સાંલગ્િ 
તમામ જરૂરીયાત મજુબ િી તાલીમ નિદશાિો સહિત આપી સમજ આપવી, િવા પાકો દાખલ કરવા અિે પાક 
ઉત્પાદિ વધ ુગણુવત્તા સભર બિે તેિી તાલીમ, સમયિી માાંગ મજુબ સજીવ ખેતી િી જરૂરીયાત વગેરે  અંગેિી 
માહિતી પરુી પાડવી. ગિૃ નવજ્ઞાિ નવિયો મારફત કૃનિ પેદાશોન ુમલુ્ય વધાિ  કરવ ુ. 

 પ્રગનતશીલ, આનથિક અશક્ત, રૂહિગત નશક્ષક્ષત કે અનશક્ષક્ષત ખેડુતોિે તાલીમ આપી તૈયાર કરવા અિે તેઓિા કૃનિ 
સાંલગ્િ બાબતોિા મુાંઝવતા પ્રશ્નોનુાં નિરાકરણ કરવ ુ  

 અધા-નશક્ષક્ષત તેમજ નશક્ષક્ષત ખેડતૂ મહિલાઓિે દ્શ્ય-શ્રાવ્ય સાધિો દ્વારા તેમજ પ્રત્યક્ષ નિદશાિો દ્વારા તાલીમ 
આપવામાાં આવશે. 

 ખેડતૂોિા સાંકોચશીલ સ્વભાવિે બદલી ખેતી વૈજ્ઞાનિકો અિે ખેતી તજજ્ઞો સાથે જ્ઞાિ તેમજ પ્રશ્નોિી આપ-લે કરી ખેડતૂ 
મહિલાઓમાાં આત્મ નવશ્વાશ વધારવો   
o  કાયો અિે ફરજો : 

 કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ િી યોજિા રાજય સરકાર  દ્વારા ચાલતી પ્લાિ યોજિાછે. 
 અનધક ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ) ગાાંધીિગર આ યોજિાિી રાજય કક્ષાિી તાાંનત્રક કામગીરી 

સાંભાળે છે. 

 યોજિા અંતગાત પ્રી-બજેટ નિયત કરી સરકારશ્રીિે દરખાસ્ત કરવામાાં આવે છે. માંજુર થયેલ જોગવાઇ 
મજુબ યોજ્િાકીય કામગીરી માટે ઠરાવ થાય છે. 

  માંજુર થયેલ જોગવાઇ મજુબ જીલ્લાઓિે ભૌનતક તથા િાણાકીય લક્ષાાંક ફાળવવામાાં આવે છે. તથા 
ઠરાવમાાં દશાાવ્યા મજુબિી યોજિાકીય કામગીરી કરવા જીલ્લા માાં િાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ) 
અનધકારીશ્રીિે જણાવવામાાં આવે છે.  યોજિા અંતગાત થયેલ ભૌનતક તથા િાણાકીય લક્ષાાંક પ્રગનતનુાં 
મોનિટરીંગ કરવામાાં આવે છે. 



 
 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.
િાં. 

અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્દ્ય સત્તા  ફરજો  

૧ અનધક ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ)      યોજિા 
અમલીકરણ 

 ૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે )     

૨ િાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ)    

૩. તાલીમ અનધકારી (મિીલા)     

૪ ખેતી અનધકારી (તાલીમ)    

૫ ખેતી મદદિીશ/ િડે-સીિી.જુિી. ક્લાકા     

 

પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 
(૧) ગજુરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા 

તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------િથી---------- 

 

 



 
 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન ુ

પત્રક                     --------િથી---------- 

પ્રકરણ-૭ 

યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્દ્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક                                   

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્દ્ય નવગતો 

 શ્રી જે. એસ. પટેલ  
િાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ)ઇ.ચા. 
રૂમ િાં-.૩૨૪, તાલીમઅિેમલુાકાત શાખા, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪  
 

 શ્રી આર.ડી.પ્રજાપતી 
મદદિીશ ખેતી નિયામક (પા.સાં) 
રૂમ િાં-.૩૨૬, તાલીમ અિે મલુાકાત શાખા, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૬  
 



 
 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે.નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

                                      ખેતી નિયામક 

 

અનધક ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

તાલીમ અનધકારી (મિીલા)  

 

ખેતી અનધકારી 

 

ખેતી મદદિીશ/સીિીયર િડે /કલાકા 

  



 
 

પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ ડો કે.એસ.દેત્રોજા અનધક ખેતી નિયામક (નવસ્તરણ)  
૧ શ્રી એિ.કે.કાથડ  સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે) 
૨. શ્રી જે.એસ.પટેલ  િા.ખે.નિ (તાલીમ )  

૩. શ્રીમનત ગીતાબેિ સોલાંકી   તાલીમ અનધકારી (મિીલા)  
૪ શ્રી કે.જે.રાઠોડ  ખેતી અનધકારી  
૫. ઇ.ચા.શ્રી કે.એ.તલાટી  ખેતી મદદિીશ  
   

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ 

અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીિો િોદો  પગાર 
૧ અનધક ખેતી નિયામક (નવસ્તરણ)  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૮૯૦૦ ગે્રડ પે) 

૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે.) ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે)  
૨.  િા.ખે.નિ (તાલીમ )  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રડ પે) 
૩. તાલીમ અનધકારી (મિીલા)  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૪. ખેતી અનધકારી  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૫. ખેતી મદદિીશ  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૨૦૦ ગે્રડ પે) 

પ્રકરણ-૧૨ શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજિાનુાં િામ બજેટ જોગવાઇ (૨૦૧૬-૧૭) માંજુર થયેલ પ્લાિ 

કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ ૪૧૦.૮૦લાખ ૪૧૦.૮૦ લાખ 

કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ 
અંતગાત િવા ઘટકો ( િવી બાબત)   

૩૪૮.૫૬લાખ  ૩૪૮.૫૬ લાખ  



 
 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પહરનશષ્ટ-૧ 

સામાન્દ્ ય શરતો અિે બોલીઓ 

એજીઆર-( ૫૮ ) કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ (પ્લાિ)  યોજિા   વિા – ૨૦૧૫-૧૬ 

૧. આ તાલીમ કાયાક્રમિો અમલ તમામ ખેડતૂ તાલીમ કેન્દ્રો દ્વારા કરવાિો રિશેે. 

૨. તમામ ઘટકોિો અમલ સામેલ માગાદનશિકા મજુબ કરવાિો રિશેે. 

૩. આ તાલીમ કાયાક્રમનુાં અમલીકરણ ખાતા દ્વારા ફાળવેલ ભૌનતક તેમજ િાણાાંકીય લક્ષાાંક મજુબ તેમજ 

વખતો વખત ખેતી નિયામકશ્રી, ગ.ુરા. દ્વારા આપવામાાં આવતી સચુિાનસુાર કરવાનુાં રિશેે. 

૪. ખેડતૂ તાલીમ કેન્દ્રિા અનધકારીએ તાલીમ કાયાક્રમિા તમામ ઘટકોિી ફાળવણી કરેલ લક્ષાાંકો માસવાર 

અમલીકરણ કરી લક્ષાાંકો પણુા થાય તેનુાં આયોજિ જે તે વિાિી શરૂઆતમાાં જીલ્લા કક્ષાિી તાાંનત્રક કમીટી 

પાસે ભલામણ કરાવી નવભાગીય કક્ષાએિી માંજુરી મેળવી લેવાિી રિશેે. 

૫. દરેક ઘટકોમાાં તાલીમ અંગેિા ધારા ધોરણ મજુબ જ અમલ કરવાિો રિશેે. 

૬. તાલીમાથીિી તાલીમિી જરૂરીયાત તેમિી સ્થાનિક જમીિિા પ્રકાર તેથી આબોિવા તથા પાક પધ્ધધ્ધ્ત, 

ઉપલબ્ધ સનુવધા, સાંચાઇ વ્યવસ્થા તથા માકેટીંગિી વ્યવસ્થા મજુબ િક્કી કરવાિી રિશે.  

૭. લક્ષાાંકો મજુબ ઘટકવાર માસવાર આયોજિ કરી નવભાગીય કક્ષા મારફત ખેતી નિયામકશ્રીિે મોકલવાનુાં 

રિશેે. 

૮. આ યોજિા અંગેનુાં ખચા તા. ૦૧/0૪/૨૦૧૫થી કરવાનુાં રિશેે. 

૯. સિે ૨૦૧૫-૧૬િાાં વિાિી બજેટ જોગવાઇિે આનધિ રિીિે ખેતીવાડી નવભાગ દ્વારા વખતો વખત 

ફાળવવામાાં આવતી ગ્રાન્દ્ટિી મયાાદામાાં ખચા કરવાિો રિશેે. 

૧૦. આ અંગેનુાં ખચા સરકારશ્રી દ્વારા વખતો-વખત િક્કી કરવામાાં આવેલ જોગવાઇઓ અિે ધારા ધોરણોિે 

આધીિ નિયત પધ્ધનતથી કરવાનુાં રિશેે. 

૧૧. આ માંજુરી અન્દ્વયે જો કોઇ પણ વસ્તિુી ખરીદી કરવાિી િોય તો સરકારશ્રીિાાં પ્રવતામાિ ધારા 

ધોરણો અિે નિયમોનસુાર કરવાિી રિશેે. 

૧૨. યોજિા િઠેળિી બચત વિાિાાં અંતે સરકારશ્રીમાાં સપુ્રત ક્રવાિી રિશેે. 

૧૩. યોજિા િઠેળ નિયત કરવામાાં આવેલ શરતો અિે બોલીઓ મજુબ યોજિાિો અમલ કરવાિો રિશેે  



 
 

૧૪. આ અંગેિો ખચા સિે ૨૦૧૫-૧૬ વિાિાાં અંદાજ પત્રમાાંિી જોગવાઇિી િાણાાં નવભાગ દ્વારા વખતો-

વખત છૂટી કરેલ/કરવામાાં આવતી ગ્રાન્દ્ટિી મયાાદાિી આધીિ રિીિે િીચીિા સદરે ઉધારવાિો રિશેે.  

૧૫. આ યોજિાિી ગ્રાાંટ િોડલ એજન્દ્સી તરીકે ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લી., ગાાંધીિગરિે િવાલે મકુી 

ખચા કરવાિો રિશેે. 
 

 

માાંગણી િાંબર: ૨ (આયોજિ) 
સેક્ટર: ગ- આનથિક સેવાઓ 

પેટા સેક્ટર: ક- કૃનિ અિે સાંલગ્િ પ્રવનૃતઓ 

મખુ્ય સદર: ૨૪૦૧ પાક કૃનિ વ્યવસ્થા 
પેટા મખુ્ય સદર: ૦૦ 

ગૌણ સદર: ૧૦૯ નવસ્તરણ અિે ખેડતૂ તાલીમ 

પેટા સદર: ૦૩ એજીઆર૫૮, ખેડતૂોિે તાલીમ અિે નશક્ષણિો કાયાક્રમ  

 

      પહરનશષ્ટ – ૨ 

                                       

એ.જી.આર. – ૫૮  કનૃિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ 

અ.િાં ઘટકનુાં િામ સિાયન ુધોરણ હરમાકાસ 

૧ ખેડૂત ભાઇઓ/બિિેો 

માટે સાંસ્થાકીય 

તાલીમ વગા 

ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે ખેડૂત ભાઇઓ/ બિિેોિે ૪ હદવસીય 

તાલીમ આપવામાાં આવે છે. 
રૂ. ૪૦૦/હદવસ/ તાલીમાથી  

 

૨ યવુા સાંસ્થાકીય 

તાલીમ વગા 

ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે યવુા ખેડૂત ભાઇઓ/ બિિેોિે ૪ 

હદવસીય તાલીમ આપવામાાં આવે છે.  
રૂ. ૪૦૦/હદવસ/ તાલીમાથી 

 

૩ નપ્રસીઝિલ કેમ્પ ગ્રામ્ય કક્ષાએ ખેડૂતોિે કૃનિ તજજ્ઞો દ્વારા તેમિા નવસ્તરિે 

અનરુૂપ તાલીમ આપવામાાં આવે છે તેમજ તેમિી ખેતીમાાં 

મુાંઝવતા પ્રશ્નોનુાં નિરાકરણ કરવામાાં આવે છે.  
રૂ. ૪૦૦૦/કેમ્પ.  

 

૪ શેરીંગ ફોલોઅપ 

કેમ્પ 
તાલીમ લઇ ગયેલ ખેડૂતોિે તેમિા ગામે જઇ, તાલીમ શીખેલ 

િવી ટેકિોલોજી અમલમાાં મુ્ કેલીઓ િોય તેનુાં સ્થળ પર 

નિરાકરણ કરવામાાં આવે છે તેમજ ગામિા અન્દ્ય ખેડૂતોિે પણ 

કૃનિલક્ષી જ્ઞાિ આપવામાાં આવે છે. 
રૂ.૧૦૦૦/ કેમ્પ  

 

    



 
 

૫ કૃનિ મેળા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા જજલ્લાિા ખેડૂતોિે એક જ જગ્યાએ કૃનિ 

સાંલગ્િ તમામ માહિતી મળી રિ ેતે િતેથુી કૃનિ મેળાનુાં 

આયોજિ એક ખેડૂત ભાઈઓ અિે એક ખેડૂત મહિલાઓ માટે  

કરવામાાં આવે છે.  
 કૃનિમેળા દીઠ રૂ. ૨.૦૦ લાખ . 

 

 

એ.જી.આર. – ૫૮  કનૃિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ અંતગાત િવા ઘટકો  (િવી બાબત)  

અ.િાં ઘટકનુાં િામ સિાયન ુધોરણ હરમાકાસ 

૧ ખેડૂત ભાઇઓ/બિિેો 

માટે રાજ્ય અંદર 

શૈક્ષક્ષણક પે્રરણા 

પ્રવાસ   

તાલીમ લીધેલ  ખેડૂત ભાઇઓ/ બિિેો માટે ૭  હદવસીય રાજ્ય 

અંદરિો શૈક્ષક્ષણક પે્રરણા પ્રવાસ  યોજવામાાં આવે છે.  
 

રાજ્ય અંદર,રાજ્ય બિાર,અિે આંતર રાષ્રીય   

શૈક્ષક્ષણક પે્રરણા પ્રવાસ િી માંજૂરી અનકુ્રમે 

નવભાગીય વડા, ખેતી નિયામક શ્રી અિે 

નવભાગિાાં અગ્રસક્ષચવશ્રી કક્ષાએથી લેવાિી 

રિશેે.    
૨ ખેડૂત ભાઇઓ/બિિેો 

માટે રાજ્ય બિાર 

શૈક્ષક્ષણક પે્રરણા 

પ્રવાસ   

 તાલીમ લીધેલ  ખેડૂત ભાઇઓ/ બિિેો માટે ૭  હદવસીય રાજ્ય 

બિારિો શૈક્ષક્ષણક પે્રરણા પ્રવાસ  યોજવામાાં આવે છે.  
 

૩ આંતર રાષ્રીય  

શૈક્ષક્ષણક પે્રરણા 

પ્રવાસ   

તાલીમ લીધેલ  ખેડૂત ભાઇઓ/ બિિેો માટે ૧૦  હદવસીય 

આંતર રાષ્રીય  શૈક્ષક્ષણક પે્રરણા પ્રવાસ  યોજવામાાં આવે છે.  
 

૪ રાજ્ય કક્ષાિો શેરીંગ 

વકા  શોપ  

 એક ખેડૂત ભાઈઓ અિે એક ખેડૂત મહિલાઓ માટે  રાજ્ય 

કક્ષાિો શેરીંગ વકા  શોપ યોજવામાાં આવે છે.  
  

  



 
 

પહરનશષ્ટ-૩ 

                                                 ભાગ-૧( અરજીિો િમિુો) 
 

પ્રવેશપત્ર 

અરજીપત્રક/પ્રવેશપત્ર 

કેન્દ્રનુાં િામ................................. 

તારીખ....................................... 

પ્રનત, 

િાયબ ખેતી નિયામકશ્રી, 

ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર........................................ 

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

જીલ્લો:.......................................................... 
 

મિાશય, 

 સનવિય જણાવવાનુાં કે, મેં આપિા તાલીમ કેન્દ્રિા નિયમો વાાંચ્યા છે. તથા સાાંભળ્યા છે. હુાં  

.........................હદવસિા સાંસ્થાકીય તાલીમમાાં જોડાવા માાંગ ુછાં. તો મારી અરજી માન્દ્ય રાખી મિે આપિી સાંસ્થામાાં 

પ્રવેશ આપવા નવિાંતી છે. 
 

(૧) િામ (અટક સાથે).............................................................................................................. 

(૨) ગામ........................................ પોસ્ટ .................................. તાલકુો.............................. 

(૩) ઉંમર ..................................................જાનત ........................................ 

(૪) અભ્યાસ ............................................. 

(૫) જમીિ ............................................... 

 ૧. તમારી જમીિ કોિા િામ ઉપર છે ? ................................................... 

૨. જમીિિો પ્રકાર : કાળી / ગોરાડુ / મધ્યમ કાળી / રેતાળ 

 અન્દ્ય ............................................................................................... 

૩. નપયત િીચે જમીિ .................................................................... િકે્ટર 

૪. ક્યારીિી જમીિ........................................................................... િકે્ટર 

૫. ફળઝાડિી જમીિ ....................................................................... િકે્ટર 

૬. ફુલ ખેતીિી જમીિ ...................................................................... િકે્ટર 

 

 



 
 

 

(૭) પશપુાલિ : 

૧. કુલ પશઓુિી સાંખ્યા : 

  ગાય .......................... 

  બળદ ........................ 

  ભેંસ .......................... 

  બકરી ....................... 

  અન્દ્ય ....................... 

૨. દુધાળા પશઓુિી સાંખ્યા : 

  ગાય .......................... 

  બળદ ........................ 

  ભેંસ .......................... 

  બકરી ....................... 

  અન્દ્ય ....................... 

 ૩.દુધ ઉત્પાદિ કેટલુાં મળે છે ? 

  લીટર ....................... 

(૭) રેક્ટર/ગાડાિી સાંખ્યા.................................. 

(૮) ખાસ પ્રકારિા ઓઝારો............................... 

(૯) ઓઇલ એન્દ્જીિ તથા ઇલેક્રીક પાંપિી સાંખ્યા....................... 

(૧૦) નપયતિા સાધિો: (નિશાિી કરો) 

      કુવો................ િદી................ 

      તળાવ............ િિરે............... 

      કોતર............. અન્દ્ય............... 

(૧૧) જમીિ/પાણીનુાં પથૃ્થકરણ કરાવો છો? 

(૧૨) સધુારેલ ક્ષબયારણ વાપરોછો કે કેમ? જો િા તો િીચેિી માિીતી આપો. 

                પાકનુાં િામ                                        જાત 

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

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

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

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

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

(૧૩) કમ્પોસ્ટ/છાણીય ુખાતર બિાવો છો?         િા/િા 



 
 

(૧૪) રાસાયણીક ખાતર વાપરો છો?               િા/િા 

      જો િા, તો િીચેિી માહિતી આપો. 

      જાતવાર ખાતરિો વપરાશ          વિા દરમ્યાિ કુલ વપરાશ 

      ૧. યરુીયા                           ................................................... 

      ૨. એમોનિયમ સલ્ફેટ               ...................................................  

      ૩. ડી.એ.પી.                        ................................................... 

      ૪. સપુર ફોસ્ફેટ                    ................................................... 

      ૫. અન્દ્ય                           ................................................... 

(૧૫) પાક સાંરક્ષણિા પગલા લો છો?                     િા/િા 

(૧૬) ખેતી નવિયક પ્રદશાિ જોયેલ છે?            િા/િા 

(૧૭) સિકારી સાંસ્થાિા સભાસદ છો?              િા/િા 

      િોય તો સાંસ્થાનુાં િામ/સરિામ ુ

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

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

(૧૮) સરેરાશ પાક દીઠ મેળવવાનુાં ઉત્પાદિ  

                      પાકનુાં િામ                         િકે્ટરે ઉત્પાદિ (હકલોમાાં) 

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

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

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

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

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

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

(૧૯) સયુા કુકર/ગોબર ગેસ નવિે જાણો છો?         િા/િા 

(૨૦) ખેતીમાાં મઝુવતા પ્રશ્નોિી યાદી 

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

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

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

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

સિી/અંગઠુાનુાં નિશાિ 
 
 
 



 
 

 
એજીઆર- (૫૮) કનૃિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયાક્રમ યોજિાિી અમલીકરણ પધ્ધનત 

 

પહરનશષ્ટ-૪ 

 જજલ્લા કક્ષાએ ખેડૂતો ગ્રામ સેવક/ નવસ્તરણ અનધકારી, અગાઉ તાલીમ લીધેલ િોય તેવા ખેડૂતો, સ્વૈચ્છીક સાંસ્થાઓ દ્વારા 

ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રિા અનધકારીશ્રીિો સાંપકા  સાાંધી તાલીમ કાયાક્રમમાાં ભાગ લેવાિો િોય છે.  

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્દ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

યોજિાિી  માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 


