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 પ્રસ્તાલના: 

 યાષ્ટ્રના ં ષલકાવભા ંખેતીન ખફુજ ભશત્લન પા છે. દેળભા ંલધતી જતી લસ્તી તથા કૃષ 

આધાયીત ઉધગની જફૃયીમાત ભાટે ખેત ઉત્ાદન લધાયલાની જફૃય છે. આથી ખેત 

ઉત્ાદન લધાયલાના ંકામમક્રભ ય લધાયે બાય આલાભા ંઆલે છે. ાક ઉત્ાદન લધાયલા 

ભાટે કેન્દ્ર વયકાય અને યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કૃષ ષલસ્તયણની કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. 

કૃષ ષલસ્તયણના બાગ ફૃે યાજ્મભા ં કૃષ ભશત્વલની ઉજલણી કયલાભા ં આલે છે અને 

વદયહુ ંકામમક્રભ દયમ્માન ખડેતૂને કૃષ લૈજ્ઞાષનક દ્વાયા ફૃફફૃભા ંભાગમદળમન આલાભા ંઆલ ે

છે.  

 ખેતી ક્ષેિે થમેર નષલન વળંધનથી ખેડતૂ લાકેપ થામ અને તાની ખેતીભા ંતેન ઉમગ 

કયે તે ભાટે કેન્દ્ર/ યાજ્મ વયકાય કૃષ ષલસ્તયણના બાગફૃે ખેડતૂને ઓન-પીલ્ડ, ઓપ-પીલ્ડ 

તારીભ, યાજ્મ અંદય/યાજ્મ ફશાય કૃષ ળૈક્ષણણક પ્રલાવ, ઓન-રાઇન કૃષ રગત 

લેફવાઇટ ય કૃષની જાણકાયી આલી, કૃષ ભફાઇર એ, ભફાઇર ઉય કૃષના 

એવ.એભ.એવ., લગેયે કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. જેનાથી ખેડતૂને અધતન જાણકાયી ભી 

યશ ેછે. યાજ્મના ખેડતૂને ઘય આંગણ ેકૃષ વાહશત્મ ભી યશ ેતે ભાટે યાજ્મ વયકાયે નલતય 

ગરાના બાગફૃે ગ્રામ્મ કક્ષાએ કૃષ રાઇબ્રેયી ફનાલલાની શરે કયી છે. જેનાથી ખેડતૂ 

કૃષનુ ંજ્ઞાન તાના ગાભભા ંતાના વભમે ષલના વકંચે ભેલી ળકળે. 

   યાજ્મભા ં તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૫ થી તા. ૧૧/૦૫/૨૦૧૫ દયમ્માન કૃષ ભશત્વલ-૨૦૧૫ 

ની ઉજલણી કયલાભા ંઆલેર. ખેડતૂને આધષુનક ખેતીનુ ંજ્ઞાન તાના ઘય-આંગે ભી યશ ે

તે ભાટે યાજ્મ વયકાયે ચાલ ુ લે નષલન ષલચાય વશ કૃષ રામબ્રેયીની સ્થાના કયલાની 

નષલન મજના અભરી ફનાલેર છે, જેભા ં કૃષ પ્રદળમન ભાટે બાડ ેઆેર સ્ટરના ંનાણા ં

ભાથંી જે ગાભે કામમક્રભનુ ંઆમજન થમેર શમ તે સ્થાષનક ગ્રાભ ચંામતભા ં“કૃષ રાઇબ્રેયી” 

ની વગલડ ઉબી કયલા ષનમત થમેર છે. 

 

હતે:ુ  

 કૃષ અને તેને વરંગ્ન ષલમની ભાહશતી ખેડતૂને ઘય સધુી શોંચાડલી 

 ખેતીભા ંઅધતન ટેકનરજીન ઉમગ કયલા ખેડતૂને પે્રહયત કયલા 

 ષલસ્તયણ પ્રવષૃતને લેગ આલ 

 વયતાથી  કઇ ણ વભમે કૃષની ભાહશતી ખેડતૂને ભી યશ.ે  
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જોગલાઇ: 

 કૃષ ભશત્વલ ૨૦૧૫ની ભાગમદળમક સચુનાઓભા ંનીચ ેમજુફની જગલાઇ થમેર છે.  

“ખાનગી કંનીઓ દ્વાયા કૃષ ઇનટુ/ ખેત ઓજાય લગેયે ષલતયણ ભાટે જે સ્ટરનુ ંઆમજન 

કયલાનુ ં થામ તે સ્ટર ભાટે ફૃ. ૧૦૦૦/- નુ ં ટકન બાડુ રેલાભા ં આલળે અને આલી યીતે 

ખાનગી સ્ટર ાવેથી ભેલેર યકભ સ્થાષનક ગ્રાભ ચંામતન ે‘કૃષ રાઇબ્રેયી’ની વગલડ ઉબી 

કયલા ભાટે આલાની યશળેે. વફંષંધત ગ્રાભ ચંામતે ફ ે ભાવની અંદય કૃષ રાઇબ્રેયી ઉબી 

કયલાની યશળેે.” 

 કૃષ ભશત્વલ-૨૦૧૫ અંતગમત સ્થાષનક ગ્રાભ ચંામતભા ંકૃષ રાઇબ્રેયીની વગલડ ઉબી કયલા 

કૃષ અને વશકાય ષલબાગના તા. ૧૨/૦૫/૨૦૧૫ ના ઠયાલ ક્રભાકં: 

યચ/૧૩૨૦૧૫/CM06/ભ-૩ થી ભડારીટી નક્કી કયેર છે. ઉક્ત વયકાયશ્રીની ભડારીટી 

મજુફ રામબ્રેયીની વભગ્ર કાભગીયી સચુાફૃ યીતે ચારે તે ભાટે અષધક ખેતી ષનમાભક (ષલસ્તયણ) 

ના અધ્મક્ષ સ્થાને નીચ ેમજુફની કભીટીની યચના કયેર છે.  

૧ અષધક ખેતી ષનમાભક (ષલસ્તયણ) : અધ્મક્ષ 

૨ ષલસ્તયણષળક્ષણ ષનમાભક, કૃષ યષુનલવીટી : વભ્મ 

૩ વયંકુ્ત ખેતી ષનમાભક (ષલસ્તયણ), અભદાલાદ : વભ્મ 

૪ નામફ ષનમાભક, વભેષત, આત્ભા : વભ્મ 

૫ નામફ ખતેી ષનમાભક (એગ્ર), ખેતી ષનમાભકની કચેયી : વભ્મ વણચલ 

 

કૃષ રામબ્રેયીની સ્થાના ભાટે ઉક્ત કભીટીભા ંરેલામેર ષનણમમ મજુફ ષલબાગીમ કક્ષાએ નીચ ે

મજુફની કભીટીની યચના કયેર છે.  

૧ વયંકુ્ત ખેતી ષનમાભક (ષલસ્તયણ) (વરંગ્ન ષલબાગલાય) : અધ્મક્ષ 

૨ જજલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયી (ષલબાગના તભાભ જજલ્રા) : વભ્મ 

૩ ષલસ્તયણ ષળક્ષણ ષનમાભકશ્રી કૃષ યષુનલવીટીના પ્રષતષનધી : વભ્મ 

૪ નામફ ખતેી ષનમાભક (તારીભ) -લ- પ્રજેક્ટ ડામયેક્ટય (આત્ભા) : વભ્મ 

૫ નામફ ખતેી ષનમાભક (તારીભ) -લ- પ્રજેક્ટ ડામયેક્ટય (આત્ભા) 

(ષલબાગીમ કચેયી જે જજલ્રાભા ંશમ તે જજલ્રાના) 

: વભ્મ વણચલ 

 

ઉક્ત યાજ્મ કક્ષાની તેભજ ષલબાગીમ કભીટીભા ં રલેામેર ષનણમમ તેભજ કૃષ રામબ્રેયીની 

ભડારીટી મજુફ કૃષ રામબ્રેયીની સ્થાનાની કાભગીયી કયલાભા ંઆલેર છે.   
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સ્થામેર કૃષિ રાઇબે્રયી ની સખં્મા અને બડંો: 

 કૃષ રાઇબ્રેયી – ૨૦૧૫ અંતગમત ખાનગી સ્ટર થકી કુર ફૃ. ૩૨.૦૩ રાખ (અંકે ફૃ. ફિીવ રાખ િણ શજાય યુા) ની આલક થમેર શતી અને તે નાણાનં 

ઉમગ કયી કુર ૮૭૭ કૃષ રામબ્રયેીની સ્થાના કયલાભા ંઆલરે છે અને રાઇબ્રેયીભા ંકુર ૨૯,૯૯૭ કૃષ વાહશત્મ આલાભા ંઆલેર છે.   

ટેફર 1: કૃષિ રાઇબે્રયીની સખં્મા, એકષિત બડંો તેભજ કૃષિ સાહહત્મની સખં્મા 

ક્રભ જજલ્રાનુ ંનાભ 
 રાઇબે્રયીની 

સખં્મા 

ખાનગી સ્ટોર 
થકી થમેર 
આલક (રૂ./-) 

યષુનલસીટીભા ં
જભા કયાલેર 
યકભ (રૂ./-) 

કૃષિ 
રાઇબે્રયીભા ં

આેર 
પસુ્તકોની 
સખં્મા  

કૃષિ 
રાઇબે્રયીભા ં

આેર 
રીપરેટ/ 
પોલ્ડયની 
સખં્મા 

અઠલાહડક/ 
ભાષસક 

રલાજભ બયેર 
હોમ તે 

સાહહત્મની 
સખં્મા 

અન્મ 
સાહહત્મની 

સખં્મા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૧ જુનાગઢ ૨૪ ૧૭૭૦૦૦ ૧૭૬૫૫૦ ૨૪૦ ૬૨૪ ૧૪૪ ૧૨૦ 
૨ ગીય વભનાથ ૨૧ ૧૨૭૦૦૦ ૧૨૭૦૦૦ ૨૧૦ ૫૪૬ ૧૨૬ ૨૧ 
૩ અભયેરી ૩૧ ૭૩૦૦૦ ૭૩૦૦૦ ૩૧૦ ૮૦૬ ૧૮૬ ૩૧ 
૪ બાલનગય ૩૪ ૧૩૭૦૦૦ ૧૩૨૦૦૦ ૩૪૦ ૮૮૪ ૨૦૪ ૩૪ 
૫ ફટાદ ૧૧ ૬૩૦૦૦ ૬૩૦૦૦ ૧૧૦ ૨૮૬ ૬૬ ૧૧ 
૬ યફદંય ૧૮ ૫૫૦૦૦ ૫૫૦૦૦ ૧૮૦ ૪૬૮ ૧૦૮ ૧૮ 
૭ લડદયા ૨૯ ૧૦૭૦૦૦ ૧૦૭૦૦૦ ૨૯૦ ૬૯૬ ૦ ૦ 
૮ ચંભશાર ૩૦ ૨૯૦૦૦ ૨૯૦૦૦ ૨૭૦ ૬૩૦ ૦ ૩૦ 
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ક્રભ જજલ્રાનુ ંનાભ 
 રાઇબે્રયીની 

સખં્મા 

ખાનગી સ્ટોર 
થકી થમેર 
આલક (રૂ./-) 

યષુનલસીટીભા ં
જભા કયાલેર 
યકભ (રૂ./-) 

કૃષિ 
રાઇબે્રયીભા ં

આેર 
પસુ્તકોની 
સખં્મા  

કૃષિ 
રાઇબે્રયીભા ં

આેર 
રીપરેટ/ 
પોલ્ડયની 
સખં્મા 

અઠલાહડક/ 
ભાષસક 

રલાજભ બયેર 
હોમ તે 

સાહહત્મની 
સખં્મા 

અન્મ 
સાહહત્મની 

સખં્મા 

૯ નભમદા ૧૯ ૩૫૦૦૦ ૩૫૦૦૦ ૫૩૨ ૭૨૨ ૦ ૦ 
૧૦ ભહશવાગય ૨૮ ૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦ ૬૫૧ ૨૮ ૦ ૨૮ 
૧૧ દાશદ ૨૯ ૬૧૦૦૦ ૬૧૦૦૦ ૪૦૯ ૧૯૧ ૩૨૦ ૯૪ 
૧૨ છટાઉદેયુ ૨૨ ૭૯૦૦૦ ૭૯૦૦૦ ૪૪૦ ૩૦૮ ૨ ૨૨ 
૧૩ બફૃચ ૨૬ ૫૪૦૦૦ ૫૪૦૦૦ ૩૯૦ ૫૨૦ ૨૬ ૦ 
૧૪ યાજકટ ૨૯ ૨૦૨૦૦૦ ૧૮૪૦૦૦ ૧૭૪ ૪૯૩ ૦ ૧૭૪ 
૧૫ જાભનગય ૧૮ ૧૩૬૦૦૦ ૧૩૬૦૦૦ ૧૦૮ ૧૨૬ ૦ ૦ 
૧૬ દેલભષૂભ દ્વાયકા ૧૩ ૬૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦ ૭૮ ૯૧ ૦ ૦ 
૧૭ સયેુન્દ્રનગય ૨૭ ૭૪૦૦૦ ૬૫૦૦૦ ૩૦૦ ૪૨૫ ૨૭ ૦ 
૧૮ ભયફી ૧૭ ૧૦૮૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૯ કચ્છ-ભજુ ૩૩ ૧૧૬૦૦૦ ૮૮૦૦૦ ૧૮૪ ૦ ૯૨ ૨૦૭ 
૨૦ સયુત ૩૫ ૧૦૭૦૦૦ ૧૦૭૦૦૦ ૫૬૦ ૬૬૫ ૦ ૦ 
૨૧ તાી ૨૩ ૧૦૧૦૦૦ ૧૦૧૦૦૦ ૬૯૦ ૪૩૭ ૦ ૦ 
૨૨ નલવાયી ૨૯ ૪૪૦૦૦ ૪૪૦૦૦ ૩૭૭ ૫૫૧ ૨૯ ૮૭ 
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ક્રભ જજલ્રાનુ ંનાભ 
 રાઇબે્રયીની 

સખં્મા 

ખાનગી સ્ટોર 
થકી થમેર 
આલક (રૂ./-) 

યષુનલસીટીભા ં
જભા કયાલેર 
યકભ (રૂ./-) 

કૃષિ 
રાઇબે્રયીભા ં

આેર 
પસુ્તકોની 
સખં્મા  

કૃષિ 
રાઇબે્રયીભા ં

આેર 
રીપરેટ/ 
પોલ્ડયની 
સખં્મા 

અઠલાહડક/ 
ભાષસક 

રલાજભ બયેર 
હોમ તે 

સાહહત્મની 
સખં્મા 

અન્મ 
સાહહત્મની 

સખં્મા 

૨૩ લરવાડ ૩૧ ૫૧૦૦૦ ૫૧૦૦૦ ૪૦૩ ૫૮૯ ૦ ૯૩ 
૨૪ ડાગં ૧૬ ૭૦૦૦ ૭૦૦૦ ૨૪૦ ૩૦૪ ૧૭૬ ૩૨ 
૨૫ અભદાલાદ ૨૯ ૬૭૦૦૦ ૬૭૦૦૦ ૫૨૨ ૩૧૯ ૨૯ ૦ 
૨૬ આણદં ૩૭ ૧૪૮૦૦૦ ૧૪૮૦૦૦ ૭૪૦ ૫૧૮ ૦ ૦ 
૨૭ ખેડા ૩૬ ૧૪૪૦૦૦ ૧૪૪૦૦૦ ૫૪૦ ૬૪૮ ૦ ૦ 
૨૮ ગાધંીનગય ૨૭ ૧૪૧૦૦૦ ૧૪૧૦૦૦ ૧૧૩૪ ૨૭ ૦ ૦ 
૨૯ ભશવેાણા ૩૮ ૨૬૯૦૦૦ ૨૬૯૦૦૦ ૨૭૩ ૩૧૨ ૦ ૧૧૭ 
૩૦ ાટણ ૨૯ ૭૧૦૦૦ ૭૧૦૦૦ ૫૨૨ ૦ ૦ ૦ 
૩૧ વાફયકાઠંા ૨૫ ૧૨૧૦૦૦ ૧૨૧૦૦૦ ૫૯૫ ૧૧૫૫ ૦ ૦ 
૩૨ ફનાવકાઠંા ૪૧ ૧૨૨૦૦૦ ૧૨૨૦૦૦ ૩૪૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૩ અયલલ્રી ૨૨ ૯૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦ ૧૭૬ ૯૨૪ ૨૨ ૦ 

કુર ૮૭૭ ૩૨૦૩૦૦૦ ૩૦૭૯૫૫૦ ૧૨૧૫૨ ૧૨૩૨૮ ૧૪૨૯૩ ૧૫૫૭ 
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કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ: 

 ગાભના તભાભ ખેડતૂને અનકુુ યશ ેતેભજ વશરેાઇથી અને ભશત્તભ કૃષ રાઇબ્રેયીન ઉમગ 

થામ તે ધ્માને યાખી જજલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયી દ્વાયા જે તે ગાભના વયચંને ભીને તભાભ કૃષ 

રાઇબ્રેયીનુ ંસ્થ નક્કી કયલાભા ંઆલેર છે. ગ્રાભ ચંામત 

ટેફર 2: કૃષિ રાઇબે્રયીના સ્થની ષલગત 

જુનાગઢ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

જુનાગઢ  
પ્રાવલા ગ્રાભ ચંામત 
પ્રબાતયુ ગ્રાભ ચંામત 
ભજેલડી  ગ્રાભ ચંામત 

લથંરી 
કણઝા ગ્રાભ ચંામત 
ળાયુ ગ્રાભ ચંામત 

ભાણાલદય 
ાજદ  ગ્રાભ ચંામત 

વયદાયગઢ ગ્રાભ ચંામત 

ભેંદયડા 
ગઢાી ગ્રાભ ચંામત 
આરીધ્રા ગ્રાભ ચંામત 

બેંવાણ  
બેંવાણ  ગ્રાભ ચંામત 
ચડુા ગ્રાભ ચંામત 

ષલવાલદય 
ફયડીમા ગ્રાભ ચંામત 

કુફા ગ્રાભ ચંામત 
ઝાઝંેવય ગ્રાભ ચંામત 

કેળદ 
અજાફ ગ્રાભ ચંામત 

અગતયામ ગ્રાભ ચંામત 
ફારાગાભ ગ્રાભ ચંામત 

ભાગંય 

જુથ ગ્રાભ ચંામત 
ભેખડી ગ્રાભ ચંામત 

ભકતુયુ ગ્રાભ ચંામત 
ળીર ગ્રાભ ચંામત 

ભાીમા  
અભયાયુ ગ્રાભ ચંામત 
ભાીમા ગ્રાભ ચંામત 
કુકવલાડા ગ્રાભ ચંામત 
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ગીય સોભનાથ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

લેયાલ 

કાજરી ગ્રાભ ચંામત 
ખઢેંયી ગ્રાભ ચંામત 
વલની ગ્રાભ ચંામત 

લડદયા ડડીમા ગ્રાભ ચંામત 

તારારા 
શડભતીતા ગ્રાભ ચંામત 
ફયલાલ ગ્રાભ ચંામત 
વેભયલાલ ગ્રાભ ચંામત 

ગીયગઢડા 
ઈટલામા ગ્રાભ ચંામત 
જયગરી ગ્રાભ ચંામત 
અંફાા ગ્રાભ ચંામત 

ઉના 

તડ ગ્રાભ ચંામત 
દેરલાડા ગ્રાભ ચંામત 
વાભતેય ગ્રાભ ચંામત 
વનખડા ગ્રાભ ચંામત 

સિુાાડા 
લડદયા ઝારા ગ્રાભ ચંામત 

રઢલા ગ્રાભ ચંામત 
ગયખભઢી ગ્રાભ ચંામત 

કડીનાય 

ભીતીમાજ ગ્રાભ ચંામત 
ઘાટંલડ ગ્રાભ ચંામત 
કાજ ગ્રાભ ચંામત 

કડદયા ગ્રાભ ચંામત 
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અભયેરી 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

અભયેરી 

ભટા આકડીમા ગ્રાભ ચંામત 
લાકીમા ગ્રાભ ચંામત 
ચીતર ગ્રાભ ચંામત 

કેયીમાનાગવ ગ્રાભ ચંામત 

રીરીમા 
ક્રાક્ચ ગ્રાભ ચંામત 

રીરીમા ગ્રાભ ચંામત 

રાઠી 
ાદયળીંગા ગ્રાભ ચંામત 
અકાા ગ્રાભ ચંામત 
આંફયડી ગ્રાભ ચંામત 

ફાફયા 
લાલડી ગ્રાભ ચંામત 

કયીમાણા ગ્રાભ ચંામત 
કતડાીઠા ગ્રાભ ચંામત 

કુકાલાલ 
કુકાલાલ ભટી ગ્રાભ ચંામત 
કુકાલાલ નાની ગ્રાભ ચંામત 

લડીમા ગ્રાભ ચંામત 
ફગવયા શાભાયુ ગ્રાભ ચંામત 

ધાયી 
ધાયી ફીરીભયા મ્ય.ુ રાઈબ્રેયી, ધાયી 

વયવીમા પ્રાથષભક ળાા 
બાડયે આય.આય.ગાડી શાઈસ્કુર, બાડયે 

ખાબંા 
ખાબંા ગ્રાભ ચંામત 
જાભકા ગ્રાભ ચંામત 

નાના ષલવાલદય ગ્રાભ ચંામત 

યાજુરા 
કંુબાયીમા ગ્રાભ ચંામત 

ફાફયીમાધાય ગ્રાભ ચંામત 
કટડી ગ્રાભ ચંામત 

જાપયાફાદ 
ટીંફી ગ્રાભ ચંામત 

ફાફયકટ ગ્રાભ ચંામત 

વાલયકંુડરા 

થયડી ગ્રાભ ચંામત 
ભલુા ગ્રાભ ચંામત 

લાળીમાી ગ્રાભ ચંામત 
રીખાા ગ્રાભ ચંામત 
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બાલનગય 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

બાલનગય 

પયીમાદકા ગ્રાભ ચંામત 
બધેુર ગ્રાભ ચંામત 
શાથફ ગ્રાભ ચંામત 

અઘેાઈ ગ્રાભ ચંામત 

ષળશય 

ીીમા ગ્રાભ ચંામત 
ઈશ્ર્લયીમા ગ્રાભ ચંામત 

ભઢડા ગ્રાભ ચંામત 
ટાણા ગ્રાભ ચંામત 

ઉભયાા 
ધાગાભ ગ્રાભ ચંામત 

દડલા ગ્રાભ ચંામત 

લલ્રબીયુ 
જુના યતનય ગ્રાભ ચંામત 

ભારયા ગ્રાભ ચંામત 

ઘઘા 
ઘઘા ગ્રાભ ચંામત 

ઉખયરા ગ્રાભ ચંામત 

તાજા 

ઘાટયલાા ગ્રાભ ચંામત 
ીથરયુ ગ્રાભ ચંામત 
યાભયા ગ્રાભ ચંામત 

વાખંડાવય-૨ ગ્રાભ ચંામત 
ફયરા ગ્રાભ ચંામત 
ગઢડા ગ્રાભ ચંામત 

ભહલુા 

ભાઢીમા ગ્રાભ ચંામત 
દમા ગ્રાભ ચંામત 
બારડ ગ્રાભ ચંામત 
તયેડ ગ્રાભ ચંામત 

નાના આવયાણા ગ્રાભ ચંામત 
જેવય ગ્રાભ ચંામત 

ફગદાણા ગ્રાભ ચંામત 
લવુડી ગ્રાભ ચંામત 

 
ારીતાણા 

ખાખયીમા ગ્રાભ ચંામત 
ાચંીા ગ્રાભ ચંામત 

ભતુીમા ગ્રાભ ચંામત 
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ાડંયેીમા ગ્રાભ ચંામત 

ગાયીમાધાય 
ફૃાલટી ગ્રાભ ચંામત 
યલડી ગ્રાભ ચંામત 

 

ફોટાદ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

ફટાદ 
તાજય ગ્રાભ ચંામત 
ીયડી ગ્રાભ ચંામત 

વાગંાલદય ગ્રાભ ચંામત 

ગઢડા 

બીભડાદ ગ્રાભ ચંામત 
ચીયડા ગ્રાભ ચંામત 

વાંગયડા ગ્રાભ ચંામત 
ાડાાણ ગ્રાભ ચંામત 

યાણયુ 
દેલીમા ગ્રાભ ચંામત 

ખવ ગ્રાભ ચંામત 

ફયલાા 
ઢાઢદય ગ્રાભ ચંામત 
કંુડ ગ્રાભ ચંામત 

 

ોયફદંય 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

યફદંય 

યજીલાડા ગ્રાભ ચંામત 
ફખયરા ગ્રાભ ચંામત 

ટુકડા-ગવા ગ્રાભ ચંામત 
પડાણા ગ્રાભ ચંામત 

ફગલદય ગ્રાભ ચંામત 
યાતડી ગ્રાભ ચંામત 

ભાધલયુ ગ્રાભ ચંામત 
ભડંયે ગ્રાભ ચંામત 

કીંદયખેડા ગ્રાભ ચંામત 
બડ ગ્રાભ ચંામત 

યાણાલાલ 
અભયદ ગ્રાભ ચંામત 
ભકય ગ્રાભ ચંામત 
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ખીયવયા ગ્રાભ ચંામત 
શનભુાનગઢ ગ્રાભ ચંામત 

કુતીમાણા 

ખાગેશ્રી ગ્રાભ ચંામત 
ધયવન ગ્રાભ ચંામત 
કટડા ગ્રાભ ચંામત 
ભાડંલા ગ્રાભ ચંામત 

 

લડોદયા 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

લડદયા  

ય ગ્રાભ ચંામત 
લયણાભા  ગ્રાભ ચંામત 
કેરનયુ  ગ્રાભ ચંામત 
દળયથ ગ્રાભ ચંામત 
અનગઢ  ગ્રાભ ચંામત 
નદેંળયી  ગ્રાભ ચંામત 
ળેયખી  ગ્રાભ ચંામત 

લાઘડીમા  
ગજાદયા  ગ્રાભ ચંામત 
લરલા  ગ્રાભ ચંામત 

બણીમાયા  ગ્રાભ ચંામત 

કયજણ  
વીભી  ગ્રાભ ચંામત 
ઓઝ  ગ્રાભ ચંામત 

ષભમાગાભ  ગ્રાભ ચંામત 

ાદયા  

વાંરા  ગ્રાભ ચંામત 
લડુ  ગ્રાભ ચંામત 

ડફકા ગ્રાભ ચંામત 
ડબાવા  ગ્રાભ ચંામત 
અંફાડા ગ્રાભ ચંામત 

 
 
 

વાલરી  

ભજૂંવય   ગ્રાભ ચંામત 
યાણણમા  ગ્રાભ ચંામત 

લડીમા (ક)  ગ્રાભ ચંામત 
નશાયયુા  ગ્રાભ ચંામત 

ડવેય  રટલા  ગ્રાભ ચંામત 
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લેજયુ  ગ્રાભ ચંામત 

ડબઇ 
કયનાી  ગ્રાભ ચંામત 
ભડંાા  ગ્રાભ ચંામત 
ણબરાયુ  ગ્રાભ ચંામત 

ષળનય  
ષળનય  ગ્રાભ ચંામત 

અલાખર  ગ્રાભ ચંામત 
 

ચંભહાર 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

ગધયા 

ગઠડા ગ્રાભ ચંામત  
ગલ્રાલ ગ્રાભ ચંામત  
ભશરેર ગ્રાભ ચંામત  
ફડીરા ગ્રાભ ચંામત  
ષલિંઝર ગ્રાભ ચંામત  

કંકુથાબરા પ્રાથષભક ળાા 
જાપયાફાદ ગ્રાભ ચંામત  

ભયલા (શ) 

યસરુયુ ગ્રાભ ચંામત  
ભયલા (શ) ગ્રાભ ચંામત  
યજામતા ગ્રાભ ચંામત  
ભયા ગ્રાભ ચંામત  

શારર 

લયવડા ગ્રાભ ચંામત  
ભદાય ગ્રાભ ચંામત  

ષળલયાજયુ ગ્રાભ ચંામત  
ઢીંકલા ગ્રાભ ચંામત  

કારર 

ડયેર ગ્રાભ ચંામત  
અરારી ગ્રાભ ચંામત  
ભક ગ્રાભ ચંામત  

લેજરયુ ગ્રાભ ચંામત  

 
 

ઘઘફંા 

નલગાભ ગ્રાભ ચંામત  
ગભાણી ગ્રાભ ચંામત  
કાટું ગ્રાભ ચંામત  

દાભાલાલ ગ્રાભ ચંામત  
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ઝીંઝયી ગ્રાભ ચંામત  
જાંબઘુડા ચારલડ ગ્રાભ ચંામત  

ળશયેા 

ભગરીમાણા ગ્રાભ ચંામત  
મડા ગ્રાભ ચંામત  

લાઘજીયુ ગ્રાભ ચંામત  
બટલા દુધ ભડંી 

ફભયરી ન.લ. ગ્રાભ ચંામત વચંારીત વભાજ ઘય નલી લવાશત  
 

નભગદા 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

નાદંદ  

ઢરાય  ગ્રાભ ચંામત 
પ્રતાનગય  ગ્રાભ ચંામત 

લાલડી  ગ્રાભ ચંામત 
બદાભ  ગ્રાભ ચંામત 
રાછયવ  ગ્રાભ ચંામત 

ગફૃડશે્વય  
ખડગદા  ગ્રાભ ચંામત 
ભીઠીલાલ ગ્રાભ ચંામત 
ળભળેયયુા  ગ્રાભ ચંામત 

ષતરકલાડા  
વાલરી  ગ્રાભ ચંામત 
વ્માધય  ગ્રાભ ચંામત 

દેડીમાાડા  

ઘાટંરી  ગ્રાભ ચંામત 
વાભટ  ગ્રાભ ચંામત 

યેલ્લા બયાડા ગ્રાભ ચંામત 
કેલડી  ગ્રાભ ચંામત 
ચરુી  ગ્રાભ ચંામત 

દેડીમાાડા  ગ્રાભ ચંામત 

વાગફાયા  
દધનલાડી ગ્રાભ ચંામત 
કરલાણ  ગ્રાભ ચંામત 
ગયદા  ગ્રાભ ચંામત 

 

ભહીસાગય 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 
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લણુાલાડા 

જુના યાફડીમા ગ્રાભ ચંામત 
ખેભયુ ગ્રાભ ચંામત 

ફાભણલાડા ગ્રાભ ચંામત 
ભાખરીમા ગ્રાભ ચંામત 

ટૃણ ગ્રાભ ચંામત 
ળાભણા ગ્રાભ ચંામત 

ભટા બરાડા ગ્રાભ ચંામત 

વતંયાભયુ 

ગઠીંફ ગ્રાભ ચંામત 
ાદેડી (અડય) ગ્રાભ ચંામત 

રીભડી ગ્રાભ ચંામત 
ફટકલાડા ગ્રાભ ચંામત 
કાીફેર ગ્રાભ ચંામત 
આંજણલા ગ્રાભ ચંામત 

ગડા ગ્રાભ ચંામત 
વીભરીમા ગ્રાભ ચંામત 

કડાણા 

ઝારાવાગ દુધ ભડંી 
વયસ્ લા (ઉ) જુની ગ્રાભ ચંામત 

કુયેટા દુધ ભડંી 
ઠાકયના નારા દુધ ભડંી 

ખાનયુ 
લડાગાભ ગ્રાભ ચંામત 
ભદાયુ ગ્રાભ ચંામત 
રીભડીમા ગ્રાભ ચંામત 

ફારાષવનય 
વારીમાલાડી પ્રાથષભક ળાા 

ાડંલા પ્રાથષભક ળાા 
લડદરા પ્રાથષભક ળાા 

લીયયુ 
લીયયુ ગ્રાભ ચંામત 
ખયડ ગ્રાભ ચંામત 
કમરા ગ્રાભ ચંામત 
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દાહોદ  
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

દાશદ  

જારત  ગ્રાભ ચંામત  
ખયડ  ગ્રાભ ચંામત  
ખાગંેરા  ગ્રાભ ચંામત  

રીભડાફયા ગ્રાભ ચંામત  
ભતીખયજ  ગ્રાભ ચંામત  
નલાગાભ ગ્રાભ ચંામત  
ખયદા  ગ્રાભ ચંામત  

ગયફાડા  

ફહયમારા ગ્રાભ ચંામત  
નઢેરાલ  ગ્રાભ ચંામત  
અબરડ ગ્રાભ ચંામત  
જયીબજુગમ  ગ્રાભ ચંામત  

ઝારદ  

કદલાર  ગ્રાભ ચંામત  
રીભડી  ગ્રાભ ચંામત  
ગયાડુ ં ગ્રાભ ચંામત  

ચાકરીમા ગ્રાભ ચંામત  
ડુગંયી ગ્રાભ ચંામત  
લગરેા  ગ્રાભ ચંામત  
ાલડી  ગ્રાભ ચંામત  

રીભખેડા  

ભટીફાડંીફાય  ગ્રાભ ચંામત  
ભાન્દ્રી ગ્રાભ ચંામત  
દુષધમા  ગ્રાભ ચંામત  

ભટાઆંફરીમા  ગ્રાભ ચંામત  
ચીરકટા ગ્રાભ ચંામત  
દુષધમા  ગ્રાભ ચંામત  

ધાનયુ  
નલાનગય  ગ્રાભ ચંામત  
દૂધાભરી  ગ્રાભ ચંામત  

લેડ ગ્રાભ ચંામત  

પતેયુા 

કયભેર ગ્રાભ ચંામત  
સખુવય ગ્રાભ ચંામત  

ષનિંદકાલૂમ ગ્રાભ ચંામત  
પતેયુા ગ્રાભ ચંામત  
આપલા ગ્રાભ ચંામત  

 ચંરેા  ગ્રાભ ચંામત  
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દેલ. ફાહયમા  ફણૈા ગ્રાભ ચંામત  
વેલાષનમા  ગ્રાભ ચંામત  
કાણડુગંયી ગ્રાભ ચંામત  
ફૃલાફાયી  ગ્રાભ ચંામત  

વજંેરી  
વજંેરી ગ્રાભ ચંામત  
હશયરા  ગ્રાભ ચંામત  

 

 

છોટાઉદેપયુ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

છટાઉદેયુ 

દુભારી  ગ્રાભ ચંામત 
ધધંડા  ગ્રાભ ચંામત 

ભટી વજરી  ગ્રાભ ચંામત 
ઝઝ  ગ્રાભ ચંામત 

વખંેડા 
શાડંદ ગ્રાભ ચંામત 

કરેડીમા ગ્રાભ ચંામત 
ફશાદયયુ ગ્રાભ ચંામત 

ફડરેી 

ફડરેી ગ્રાભ ચંામત 
ભાકંણી ગ્રાભ ચંામત 
કડાછરા ગ્રાભ ચંામત 

ભટી બભુડી ગ્રાભ ચંામત 

નવલાડી 
નવલાડી ગ્રાભ ચંામત 

ગઢફયીમાદ ગ્રાભ ચંામત 
દુગ્ધા ગ્રાભ ચંામત 

જેતયુ ાલી 

વજલા ગ્રાભ ચંામત 
ભટી આભયર ગ્રાભ ચંામત 

ભટી ફેજ ગ્રાભ ચંામત 
વટુન ગ્રાભ ચંામત 

કલાટં 

કલાટં ગ્રાભ ચંામત 
વૈડી લાવણ ગ્રાભ ચંામત 
કયજલાટં ગ્રાભ ચંામત 
ભટાલાટંા ગ્રાભ ચંામત 
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બરૂચ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

ઝગડીમા  

ઉચ્છફ  ગ્રાભ ચંામત 
યાજાયડી  ગ્રાભ ચંામત 
તરદયા  ગ્રાભ ચંામત 
ઝગડીમા  વયકાયી સુ્તકારમ 

અંકરેશ્વય  

ધતંયુીમા ગ્રાભ ચંામત 
વજદ ગ્રાભ ચંામત 
કાવંીમા ગ્રાભ ચંામત 

વાયગયુ  ગ્રાભ ચંામત 
ફાકયર ગ્રાભ ચંામત 

બફૃચ  

ચાલજ ગ્રાભ ચંામત 
શરદયલા ગ્રાભ ચંામત 
વીભરીમા ગ્રાભ ચંામત 
ભકત્ભયુ ગ્રાભ ચંામત 

જબંવુય 

ટંકાયી ગ્રાભ ચંામત 
ીલરુા ગ્રાભ ચંામત 
ઉફેય ગ્રાભ ચંામત 
નશાય ગ્રાભ ચંામત 

શાવંટ 
દંિાઇ ગ્રાભ ચંામત 

ાજંયરી ગ્રાભ ચંામત 

આભદ 
કેવલ ુ ગ્રાભ ચંામત 
ષનણભ ગ્રાભ ચંામત 

લારીમા 
લારીમા ગ્રાભ ચંામત 
દશરેી ગ્રાભ ચંામત 

નેિગં 
કાટીાડા ગ્રાભ ચંામત 
ભોઝા ગ્રાભ ચંામત 
નેિગં ગ્રાભ ચંામત 
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યાજકોટ  
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

યાજકટ  

કુલાડલા  કુલાડલા ભીડર શાઇસ્કુર  
યતનય ગ્રાભ ચંામત 
વયધાય  ગ્રાભ ચંામત વચંારીત  

કસ્તયુફા ધાભ  ગ્રાભ ચંામત 

ડધયી  
ડધયી ગ્રાભ ચંામત 
વયદ  ગ્રાભ ચંામત 

જેતયુ  
કાગલડ ગ્રાભ ચંામત 

થાણા ગારર  ગ્રાભ ચંામત 
જેતરવય  ગ્રાભ ચંામત 

ધયાજી  
ાટણલાલ  ગ્રાભ ચંામત 

સેુડી  ગ્રાભ ચંામત 

ઉરેટા  
કરકી  જુની ગ્રાભ ચંામત 

ભટીાનેરી  ગ્રાભ ચંામત 
વભઢીમાા  ગ્રાભ ચંામત 

જાભકંડયણા  
જાભકંડયણા  જુની રેઝયી ઓપીવ  

દડલી  ગ્રાભ ચંામત 

કટડા વાગંાણી  
કટડા વાગંાણી  ગ્રાભ ચંામત 
નલી ભેંગણી  ગ્રાભ ચંામત 

રધીકા  રધીકા  ફી.વી. વખીમા , વાલમજનીક સુ્તકારમ રધીકા  

જવદણ  

વાણથી  ગ્રાભ ચંામત 
આટકટ  ગ્રાભ ચંામત 
કભાયુ  ગ્રાભ ચંામત 

ષળલયાજયુ  ગ્રાભ ચંામત 

લીછીંમા  
લીછીંમા  ગ્રાભ ચંામત 
ભઢુકા  ગ્રાભ ચંામત 

ગોંડર  

ભટી ણખરયી  ગ્રાભ ચંામત 
ભલીમા  ગ્રાભ ચંામત 
િાકુડા ગ્રાભ ચંામત 

ગયનાા  ગ્રાભ ચંામત 
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જાભનગય 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

જાભનગય 

પલ્રા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
અરીમા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
ધુલંાલ ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

ખીભરીમા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
આભયા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
ફેડ ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

જહડમા શહડમાણા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

ધ્રર 
રતીયુ ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

જરીમ દેલાણી 
(ભાનવય) 

ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

કારાલડ 
ફેયાજા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

જારણવય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
ષનકાલા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

જાભજધયુ 
ભાડંાવણ ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
ઘનુડા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

વતાય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

રારયુ 

યાભય  
(ભટી લેયાલ) 

ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

નલી ીય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
ભડય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

 

દેલભષૂભ દ્વાયકા 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

ખબંાીમા 

શમદયુ ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
બાડથય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
શયીય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
લડિા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

બાણલડ 
ફૃાભયા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
જાભય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

કલ્માણયુ ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
 રાફંા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
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કલ્માણયુ ખીયવયા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
જુલાનય ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
બાહટમા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

દ્વાયકા 
લયલાા ગ્રાભ ચંામત કચેયી 
ગઢેચી ગ્રાભ ચંામત કચેયી 

 

સયેુન્રનગય 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

રીંફડી 
ાણળીણા ગ્રાભ ચંામત 
યર ગ્રાભ ચંામત 
જાંબ ુ ગ્રાભ ચંામત 

ચડુા 
યંગયુ ગ્રાભ ચંામત 
ચડુા ગ્રાભ ચંામત 

કયભડ ગ્રાભ ચંામત 

વામરા 
ડીમા ગ્રાભ ચંામત 
વામરા ગ્રાભ ચંામત 
નાગડકા ગ્રાભ ચંામત 

ચટીરા 

ચટીરા નગય ચંામત 
નાલા ગ્રાભ ચંામત 
સયૈુઇ ગ્રાભ ચંામત 

અબેય ગ્રાભ ચંામત 

મુી 
મુી ગ્રાભ ચંામત 
વયા ગ્રાભ ચંામત 

લઢલાણ 
ટીંફા ગ્રાભ ચંામત 
નગયા ગ્રાભ ચંામત 
ભાદ ગ્રાભ ચંામત 

ધ્રાગંધ્રા 
ભટા અંકેલાડીમા ગ્રાભ ચંામત 

યાભગઢ ગ્રાભ ચંામત 
ભારલણ ગ્રાભ ચંામત 

રખતય 
રખતય નગય ચંામત 

ષલઠ્ઠર્ગઢ ગ્રાભ ચંામત 
 લઘાડા ગ્રાભ ચંામત 
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દવાડા ભારલણ ગ્રાભ ચંામત 
ધાભા ગ્રાભ ચંામત 

ગલાણા ગ્રાભ ચંામત 
 

ભોયફી 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

ભયફી  

ચકભય  ગ્રાભ ચંામત  
ધનુડા (વ) ગ્રાભ ચંામત  
ાનેરી  ગ્રાભ ચંામત  
ફગથા   ગ્રાભ ચંામત  
આભયણ  ગ્રાભ ચંામત  

લાકંાનેય  

રાવ  ગ્રાભ ચંામત  
યણેકય  ગ્રાભ ચંામત  
ભહશકા  ગ્રાભ ચંામત  

ષવિંધાલદય  ગ્રાભ ચંામત  

ટંકાયા  
નેકનાભ  ગ્રાભ ચંામત  
શડભષતમા  ગ્રાભ ચંામત  

ભાીમા (ભી) 
ખાખયેચી  ગ્રાભ ચંામત  
વયલડ  ગ્રાભ ચંામત  

શલદ  

ઘનશ્માભ ગઢ  ગ્રાભ ચંામત  
ચયાડલા  ગ્રાભ ચંામત  

ઘનશ્માભયુ  ગ્રાભ ચંામત  
યણભરયુ  ગ્રાભ ચંામત  

 

કચ્છ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

    
 
 
 
 
 

ભાનકુઆ ગ્રાભ ચંામત 
ભજુડી ગ્રાભ ચંામત 

આંણદવય ગ્રાભ ચંામત 
રાખોંદ ગ્રાભ ચંામત 

નાયણય (.) ગ્રાભ ચંામત 
કુનયીમા  ગ્રાભ ચંામત 
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       ભજુ બીયંડીમાયા  ગ્રાભ ચંામત 

મુરંા 
ભટીભજુય ગ્રાભ ચંામત 

વડાઉ ગ્રાભ ચંામત 

ભાડંલી 

ભભામભયા ગ્રાભ ચંામત 
ગઢ્ળીળા ગ્રાભ ચંામત 
જનકયુ ગ્રાભ ચંામત 
ીયી ગ્રાભ ચંામત 

અંજાય 
ાષંતમા ગ્રાભ ચંામત 
હશયાય ગ્રાભ ચંામત 
ખબંયા ગ્રાભ ચંામત 

ગાધંીધાભ ગાદય ગ્રાભ ચંામત 

બચાઉ 
ષળકયા ગ્રાભ ચંામત 

રાકડીમા ગ્રાભ ચંામત 
કંથકટ ગ્રાભ ચંામત 

યાય 

ગાગદય ગ્રાભ ચંામત 
વઇ ગ્રાભ ચંામત 

વેરાયી ગ્રાભ ચંામત 
ખાડંકે ગ્રાભ ચંામત 

ઝાટાલાડા ગ્રાભ ચંામત 

નખિાણા 

ખીયવયાયશા ગ્રાભ ચંામત 
કટડા (જ) ગ્રાભ ચંામત 
યલાય ગ્રાભ ચંામત 

ષલયાણીભટી ગ્રાભ ચંામત 

અફડાવા 
કઠાયા ગ્રાભ ચંામત 
લામય ગ્રાભ ચંામત 

ગઢલાા  ગ્રાભ ચંામત 
રખત ઘડુરી ગ્રાભ ચંામત 
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સયુત 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

ઓરાડ 

ઇળનય  ગ્રાભ ચંામત 
હદશણે  ગ્રાભ ચંામત 

વોંદરાખાયા ગ્રાભ ચંામત 
દેરાડ ગ્રાભ ચંામત 
કુડવદ  ગ્રાભ ચંામત 

ચમામવી 
બેવાણ  ગ્રાભ ચંામત 

તરગંય  ગ્રાભ ચંામત 
બટરાઇ  ગ્રાભ ચંામત 

કાભયેજ 

અબ્રાભા ગ્રાભ ચંામત 
ઉબે  ગ્રાભ ચંામત 
કઠય ગ્રાભ ચંામત 
ષલશાણ  ગ્રાભ ચંામત 
દેરાડ  ગ્રાભ ચંામત 

ભાગંય  

લેયાકુઇ ગ્રાભ ચંામત 
રલેટ  ગ્રાભ ચંામત 

આવયભા  ગ્રાભ ચંામત 
કવફંા  ગ્રાભ ચંામત 

ફાયડરી 

તેન ગ્રાભ ચંામત 
કડદ ગ્રાભ ચંામત 

લાકંાનેય ગ્રાભ ચંામત 
ભઢી  ગ્રાભ ચંામત 

ભહલુા 

કાની ગ્રાભ ચંામત 
ખયલાણ  ગ્રાભ ચંામત 
લાવકુંઇ  ગ્રાભ ચંામત 

ભહલુયીમા  ગ્રાભ ચંામત 

ભાડંલી 

ભારદા ગ્રાભ ચંામત 
વારૈમા  ગ્રાભ ચંામત 
નયેણ  ગ્રાભ ચંામત 

ઉશ્કેય યાભકંુડ  ગ્રાભ ચંામત 

ગદાલાડી  
ગ્રાભ ચંામત 
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રવાણા 
એના ગ્રાભ ચંામત 

કડદયા ગ્રાભ ચંામત 
ચરથાણ  ગ્રાભ ચંામત 

ઉભયાડા 
ચખાલડ  ગ્રાભ ચંામત 
ઉભયખડી  ગ્રાભ ચંામત 

 

તાી 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

વ્માયા  

ફૃલાડા  ગ્રાભ ચંામત 
કટાવલાણા  ગ્રાભ ચંામત 
ચાંાલાડી  ગ્રાભ ચંામત 
ડરાય  ગ્રાભ ચંામત 

લારડ  
બશુાયી  ગ્રાભ ચંામત 
લારડ  ગ્રાભ ચંામત 

કભારછડ  ગ્રાભ ચંામત 

ડૉરલણ  
દભડુગંયી  ગ્રાભ ચંામત 
ીઠાદયા  ગ્રાભ ચંામત 
ગડત  ગ્રાભ ચંામત 

વનગઢ  

ભઘલણ  ગ્રાભ ચંામત 
હશયાલાડી  ગ્રાભ ચંામત 

ભેઢા  ગ્રાભ ચંામત 
ઉખરદા  ગ્રાભ ચંામત 
ખાબરા  ગ્રાભ ચંામત 
રીમ્ફી  ગ્રાભ ચંામત 

ઉચ્છર   
ટકયલા  ગ્રાભ ચંામત 
બીતભરુક  ગ્રાભ ચંામત 
બડભજુા  ગ્રાભ ચંામત 

ષનઝય 
ષનઝય  ગ્રાભ ચંામત 
યામગઢ  ગ્રાભ ચંામત 

કુકયમુડંા 
કુકયમુડંા  ગ્રાભ ચંામત 
ભયંફા  ગ્રાભ ચંામત 

 



 

28 
 

 

નલસાયી 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

નલવાયી 

આભડય ગ્રાભ ચંામત  
ઇટાંલા  ગ્રાભ ચંામત  
વયય ગ્રાભ ચંામત  

ષવવરા (ગણળે) ગ્રાભ ચંામત  

જરારય 

ડાબંય ગ્રાભ ચંામત  
કયાખંટ ગ્રાભ ચંામત  
ફદારી ગ્રાભ ચંામત  

એફૃ ગ્રાભ ચંામત  
કરાવણ ગ્રાભ ચંામત  

ગણદેલી 

ગોંમદી ગ્રાભ ચંામત  
અભરવાડ ગ્રાભ ચંામત  

ભાવા ગ્રાભ ચંામત  
નાદંયખા  ગ્રાભ ચંામત  
એંધર  ગ્રાભ ચંામત  

ચીખરી 

અગાવી  ગ્રાભ ચંામત  
ખુધં ગ્રાભ ચંામત  

વાદકય ગ્રાભ ચંામત  
તરાલચયા ગ્રાભ ચંામત  
યાનકુલા ગ્રાભ ચંામત  
ફડલાકં ગ્રાભ ચંામત  

ખેયગાભ 
ખેયગાભ ગ્રાભ ચંામત  

તયણલેયા ગ્રાભ ચંામત  
લાડ ગ્રાભ ચંામત  

લાવંદા 

ભહલુાવ ગ્રાભ ચંામત  
બીનાય ગ્રાભ ચંામત  
કંફમા ગ્રાભ ચંામત  

ઢલમુ્ફય ગ્રાભ ચંામત  
ીરખેડ ગ્રાભ ચંામત  
ચયલણી ગ્રાભ ચંામત  



 

29 
 

લરસાડ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

લરવાડ 

વાયંગયુ ગ્રાભ ચંામત 
જેળય ગ્રાભ ચંામત 
ધનયી ગ્રાભ ચંામત 

ધભડાચી ગ્રાભ ચંામત 
વેગલી ગ્રાભ ચંામત 

બાગડાલડા ગ્રાભ ચંામત 
શહયમા ગ્રાભ ચંામત 

લેરલાચ ગ્રાભ ચંામત 

ાયડી -લાી 

વરલાલ ગ્રાભ ચંામત 
યહશણા ગ્રાભ ચંામત 
કરક ગ્રાભ ચંામત 
દેગાભ ગ્રાભ ચંામત 
હયમા ગ્રાભ ચંામત 

ભટા લાધછીા ગ્રાભ ચંામત 
ઉભયવાડી ગ્રાભ ચંામત 

ઉભયગાભ 

ધડીાડા ગ્રાભ ચંામત 
વજંાણ ગ્રાભ ચંામત 

વયીગાભ ગ્રાભ ચંામત 
બીરાડ ગ્રાભ ચંામત 
ટેંબી ગ્રાભ ચંામત 
જબંયુી ગ્રાભ ચંામત 

ધયભયુ 

ફાયરીમા ગ્રાભ ચંામત 
ફાભટી ગ્રાભ ચંામત 
આલધા ગ્રાભ ચંામત 
ગુહંદમા  ગ્રાભ ચંામત 

કયાડા 

ભાડંલા ગ્રાભ ચંામત 
લારલેયી ગ્રાભ ચંામત 
હદક્ષર ગ્રાભ ચંામત 
કયચોંડ ગ્રાભ ચંામત 
સખુારા ગ્રાભ ચંામત 

નાનાોંઢા ગ્રાભ ચંામત 
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ડાગં 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

આશલા  

આશલા ગ્રાભ ચંામત 
ીંયી  ગ્રાભ ચંામત 
ફયખર  ગ્રાભ ચંામત 
ગરકંુડ  ગ્રાભ ચંામત 

ગટીમાભા  ગ્રાભ ચંામત 
ણચિંચરી  ગ્રાભ ચંામત 
ગાઢલી  ગ્રાભ ચંામત 

લઘઇ 

લઘઇ ગ્રાભ ચંામત 
ણચકાય  ગ્રાભ ચંામત 

કારીફેર  ગ્રાભ ચંામત 
યંબાવ  ગ્રાભ ચંામત 

વાકયાત  ગ્રાભ ચંામત 

સફુીય 

સફુીય  ગ્રાભ ચંામત 
ષળિંગાણા  ગ્રાભ ચંામત 

નકટયાશનલત  ગ્રાભ ચંામત 
ગાયખડી  ગ્રાભ ચંામત 

 

અભદાલાદ 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

દવક્રઇ  

ષલવરયુ  ગ્રાભ ચંામત 
જેતરયુ ગ્રાભ ચંામત 
શયણીમાલ  ગ્રાભ ચંામત 
લશરેાર ગ્રાભ ચંામત 

ધાભતલાણ ગ્રાભ ચંામત 
યઢર ગ્રાભ ચંામત 

 
 
 
 

ષનધયાડ ગ્રાભ ચંામત 
લવદયા ગ્રાભ ચંામત 
ઝરાયુ ગ્રાભ ચંામત 
કંુડર  ગ્રાભ ચંામત 
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વાણદં વયી  ગ્રાભ ચંામત 

ષલયભગાભ  
કભીજરા ગ્રાભ ચંામત 

લણી ગ્રાભ ચંામત 
કારીમાણા ગ્રાભ ચંામત 

ભાડંર  
યીફડી ગ્રાભ ચંામત 

વીતાયુ ગ્રાભ ચંામત 

દેિજ  
કટવણ ગ્રાભ ચંામત 
 કાઝં ગ્રાભ ચંામત 

ધકા 

યાભયુ ગ્રાભ ચંામત 
લેજરકા લેજરકા વહ્કાયી ભડંી.  
ગુદંી ગ્રાભ ચંામત 

કેરીમા લાવણા કેરીમા લાવણા વહ્કાયી ભડંી 
ગાણેવય  ગાણેવય દુધ ઉત્ાદક વહ્કાયી ભડંી 

ફાલા 
કાલીઠા વેલા વહ્કાયી ભડંી 
ષળમા વેલા વહ્કાયી ભડંી 
ગાગંડ ગ્રાભ ચંામત 

ધધંકુા 
જાીમા વેલા વહ્કાયી ભડંી 
યજકા ગ્રાભ ચંામત 

ધરેયા ધરેયા વેલા વહ્કાયી ભડંી 
 

 

આણદં  
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

આણદં  

લાવદ  ગ્રાભ ચંામત 
ખબંજ  ગ્રાભ ચંામત 
ભગયી  ગ્રાભ ચંામત 
વાભયખા  ગ્રાભ ચંામત 
લડદ  ગ્રાભ ચંામત 
વાયવા  ગ્રાભ ચંામત 

નાાડલાટંા  ગ્રાભ ચંામત 
 
 

આવદય  ગ્રાભ ચંામત 
ફાભણગાભ   ગ્રાભ ચંામત 
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    આંકરાલ  કશાનલાડી  ગ્રાભ ચંામત 

ફયવદ  

જિંાર  ગ્રાભ ચંામત 
કઠાણા  ગ્રાભ ચંામત 

નાાતદ  ગ્રાભ ચંામત 
ફચાવણ  ગ્રાભ ચંામત 
વાયર  ગ્રાભ ચંામત 
દાલર  ગ્રાભ ચંામત 

અરાયવા  ગ્રાભ ચંામત 
દશલેાણ  ગ્રાભ ચંામત 

ઉભયેઠ  

 ફેચયી ગ્રાભ ચંામત 
અશીભા  ગ્રાભ ચંામત 
ખાનકુલા  ગ્રાભ ચંામત 
ણવયા  ગ્રાભ ચંામત 

ખબંાત  

ધલુાયણ  ગ્રાભ ચંામત 
નગયા  ગ્રાભ ચંામત 

ળક્કયયુા  ગ્રાભ ચંામત 
ઉંદેર  ગ્રાભ ચંામત 

ગરાણા  ગ્રાભ ચંામત 

ેટરાદ  

સુદંયણા  ગ્રાભ ચંામત 
ભશેાલ  ગ્રાભ ચંામત 
આભદ ગ્રાભ ચંામત 
ષવિંશર  ગ્રાભ ચંામત 
ફાધંણી  ગ્રાભ ચંામત 
ડંી  ગ્રાભ ચંામત 

વજીિા  
ડબોઉ  ગ્રાભ ચંામત 

ભરાતજ  ગ્રાભ ચંામત 

તાયાયુ  
ભયજ  ગ્રાભ ચંામત 
લયવડા  ગ્રાભ ચંામત 
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ખેડા 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

નડીમાદ  

ડબાણ ગ્રાભ ચંામત 
ભશેર ગ્રાભ ચંામત 
ઉતયવડંા ગ્રાભ ચંામત 
લડતાર ગ્રાભ ચંામત 

લવ 
ીજ ગ્રાભ ચંામત 
લવ ગ્રાભ ચંામત 

ભહધુા 
ળેયી ગ્રાભ ચંામત 

વણારી ગ્રાભ ચંામત 
હ્જાતીમા ગ્રાભ ચંામત 

ભશભેદાલાદ 

કનીજ ગ્રાભ ચંામત 
છયા ગ્રાભ ચંામત 

લાઠંલાી ગ્રાભ ચંામત 
અકરાચા ગ્રાભ ચંામત 
લાઘાલત ગ્રાભ ચંામત 

ખેડા 
શહયમાા ગ્રાભ ચંામત 

યધ ુ ગ્રાભ ચંામત 

ભાતય 

રીંફાવી ગ્રાભ ચંામત 
ભાતય ગ્રાભ ચંામત 

અરીન્દ્રા ગ્રાભ ચંામત 
બરારા ગ્રાભ ચંામત 

કડલજં 

અંષતવય ગ્રાભ ચંામત 
ભટીઝેય ગ્રાભ ચંામત 
કાળીયુા ગ્રાભ ચંામત 
તેરનાય ગ્રાભ ચંામત 
આંિરી ગ્રાભ ચંામત 

કઠરાર 

અપ્રજુી ગ્રાભ ચંામત 
છીડી ગ્રાભ ચંામત 
રસનુ્દ્રા ગ્રાભ ચંામત 
ીઠાઈ ગ્રાભ ચંામત 

 
 

આગયલા ગ્રાભ ચંામત 
વાઢેંરી ગ્રાભ ચંામત 
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      ઠાવયા 

નેળ ગ્રાભ ચંામત 
ધનુારા ગ્રાભ ચંામત 

ગતેશ્વય 
જયગાર ગ્રાભ ચંામત 
યઝલા ગ્રાભ ચંામત 
વષનમા ગ્રાભ ચંામત 

 

ગાધંીનગય 
તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયીનુ ંસ્થ 

ગાધંીનગય 

 ઉનાલા કમ્યનુીટી શર 
 વયઢલ વાલમજનીક સુ્તકારમ 

 જભીમતયુા  જભીમતયુા ગ્રાભચંામત કચેયી  
ઉલાયવદ ગ્રાભ ચંામત 

ય જુની રામબ્રેયી  
દળેરા ગ્રાભ ચંામત 
છારા ગ્રાભ ચંામત  
ડબડા ગ્રાભ ચંામત 
લરાદ  ગ્રાભ ચંામત 

દશગેાભ 

ઘભીજ ગ્રાભ ચંામત 
વાંા ધી વાંા ગૃ વેલા વશકાયી ભડંીના ંભેા ઉય,  

ાટનાકુલા ગ્રાભ ચંામત  
યખીમાર  ગ્રાભ ચંામત  
કડજદયા  ગ્રાભ ચંામત 
શાથીજણ વાલમજનીક લાચંનારમ,  

ભાણવા 

ુધંયા ગ્રાભ ચંામત 
ચયાડા ગ્રાભ ચંામત 
રદયા ગ્રાભ ચંામત 
ઈટાદયા ગ્રાભ ચંામત 
વભો ગ્રાભ ચંામત 

 
 
 
 

વજા ગ્રાભ ચંામત 
નાયદીયુ શ્રી બગીરાર યાજાયાભ ષભિભડં સુ્તકારમ 
રીમડ ગ્રાભ ચંામત  
છિાર ગ્રાભ ચંામત  
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કરર બમણ ભટી ગ્રાભ ચંામત   
વઈજ ગ્રાભ ચંામત  
વાતંેજ  ગ્રાભ ચંામત 

 

 

ભહસેાણા 
તાલકુો  ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયી નુ ંસ્થ  

કડી 

નગયાવણ ગ્રાભ ચંામત 
ખેયયુ ગ્રાભ ચંામત 
ધયભયુ ગ્રાભ ચંામત 

ભેઢા ગ્રાભ ચંામત 
યાજયુ ગ્રાભ ચંામત 

કલ્માણયુા ગ્રાભ ચંામત 
જટાણા જટાણા ગ્રાભ ચંામત 

ફેચયાજી 
ફેચયાજી ગ્રાભ ચંામત 
ભઢેયા ગ્રાભ ચંામત 

ભશવેાણા 

જગદુણ ગ્રાભ ચંામત 
ખેયલા ગ્રાભ ચંામત 
ભયેડા ગ્રાભ ચંામત 

જયણગ ગ્રાભ ચંામત 
ભેઉ ગ્રાભ ચંામત 

ગયાદ ગ્રાભ ચંામત 
ફરર ગ્રાભ ચંામત 
લડસ્ભા ગ્રાભ ચંામત 

ષલજાયુ  

જિંાર ગ્રાભ ચંામત 
હટિંટદણ ગ્રાભ ચંામત 
ષરલાઇ ગ્રાભ ચંામત 
હશયયુા ગ્રાભ ચંામત 
રાડર ગ્રાભ ચંામત 

ઉંઝા  
ભશયેલાડા વાલમજષનક સુ્તકારમ, ભશયેલાડા 

ટંુડાલ ગ્રાભ ચંામત 
ઉનાલા ગ્રાભ ચંામત 
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ખેયાલ ુ
ભટી શીયલાણી પ્રાથષભકળાા, ભટી શીયલાણી 

અયઠી ગ્રાભ ચંામત 
લઘલાડી ગ્રાભ ચંામત 

લડનગય  
સુહંઠમા ગ્રાભ ચંામત 

િાવંલાડ ગ્રાભ ચંામત 
ખટાવણા ગ્રાભ ચંામત 

ષલવનગય  

ભગયડા વાલમજષનક સુ્તકારમ, ભગયડા 
ગઠલા ઉભીમા ફા વાલમજષનક સુ્તકારમ  

લારભ 
રલ્લબુાઇ નાયણદાવ ટેર વાલમજષનક સુ્તકારમ, 

લારભ 
રક્ષ્ભીયુા - બા પ્રાથષભકળાા સુ્તકારમ, રક્ષ્ભીયુા-બા 

કાવંા ભહશરા સુ્તકારમ, કાવંા 

વતરાવણા  
વતરાવણા ગ્રાભ ચંામત 
બાલવુણા ગ્રાભ ચંામત 

 

ાટણ 
તાલકુો  ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયી નુ ંસ્થ  

ાટણ 
કભરીલાડા  ગ્રાભ ચંામત 

યણુજં  ગ્રાભ ચંામત 
કુણઘયે  ગ્રાભ ચંામત 

વયસ્લતી 

અઘાય  ગ્રાભ ચંામત 
લામડ  ગ્રાભ ચંામત 
કાવંા  ગ્રાભ ચંામત 

બાટવણ  ગ્રાભ ચંામત 
લાગડદ  ગ્રાભ ચંામત 

ચાણસ્ભા  

ગગંેટ  ગ્રાભ ચંામત 
ધીણજ  ગ્રાભ ચંામત 
બાટવય  ગ્રાભ ચંામત 
લડાલરી  ગ્રાભ ચંામત 

ષવધ્ધયુ 

કલ્માણા  ગ્રાભ ચંામત 
દેથી  ગ્રાભ ચંામત 
આંકલી   ગ્રાભ ચંામત 
ભેથાણ ગ્રાભ ચંામત 
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શાયીજ 
ફયતલાડા ગ્રાભ ચંામત 

યડા ગ્રાભ ચંામત 

ળખંેશ્વય 
મજુયુ શ્રી ભતીરાર ભાલજી (ષિલેદી) રસ્ટ સુ્તકારમ 
રરાડા ગ્રાભ ચંામત 

વભી  
યણાલાડા ગ્રાભ ચંામત 
દુદખા ગ્રાભ ચંામત 
કનીજ પ્રાથભીક ળાા 

યાધનયુ  
ગતયકા ગ્રાભ ચંામત 
જાલિંી ગ્રાભ ચંામત 

કાભરયુ ગ્રાભ ચંામત 

વાતંરયુ 
ગાજંીવય ગ્રાભ ચંામત 
ફયાયા પ્રાથભીક ળાા 

ફાભયરી પ્રાથભીક ળાા 
 

સાફયકાઠંા 
તાલકુો  ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયી નુ ંસ્થ  

ઇડય  

કડીમાદયા ગ્રાભ ચામત 
ણચિડા ગ્રાભ ચામત 
નેિાભરી ગ્રાભ ચામત 
અયડા ગ્રાભ ચામત 

ઉભેદયુા ગ્રાભ ચામત 

તરદ 
વરાટયુ (રેફદય ચ.) ગ્રાભ ચામત 

ટીંફા તાલકંા ગ્રાભ ચામત 
ુવંયી ગ્રાભ ચામત 

ષલજમનગય  
કંુડરા એ.ી.એભ.વી 
ણચઠડા ગ્રાભ ચામત 

હશિંભતનગય  

રુાર ગ્રાભ ચામત 
કડરી ગ્રાભ ચામત 

કાણીમર ગ્રાભ ચામત 
હશિંભતયુ ગ્રાભ ચામત 
શડીમર ગ્રાભ ચામત 

 ઘડી ગ્રાભ ચામત 
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પ્રાષંતજ વાંડ ગ્રાભ ચામત 
તાજયુ ગ્રાભ ચામત 

લડારી 
થેયાવણા થેયાવના વેલા વશકાયી ભડંી 
શાથયલા ગ્રાભ ચામત 

ખેડબ્રહ્મા 
ઉંચીધનાર ગ્રાભ ચામત 
આગીમા ગ્રાભ ચામત 

ળીના 
રાફંડીમા એ.ી.એભ.વી. 

દેરલાડા (છ.) ગ્રાભ ચામત 
ળીના ળીના વેલા વશકાયી ભડંી 

 

ફનાસકાઠંા 
તાલકુો  ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયી નુ ંસ્થ  

ારનયુ  

ગઢ  ગ્રાભ ચામત 
ચડતય  ગ્રાભ ચામત 

ટાકયલાડા  ગ્રાભ ચામત 
લગદા  ગ્રાભ ચામત 

ણચિાવણી  ગ્રાભ ચામત 
સુઢંા  ગ્રાભ ચામત 

લડગાભ  
વલાદ  ગ્રાભ ચામત 

ધતા  ગ્રાભ ચામત 

અભીયગઢ  
અભીયગઢ ગ્રાભ ચામત 
ઇકફારગઢ  ગ્રાભ ચામત 

દાતંીલાડા  
દાતંીલાડા  ગ્રાભ ચામત 
ાથંાલાડા  ગ્રાભ ચામત 

ધાનેયા  

યષલ  ગ્રાભ ચામત 
થાલય  ગ્રાભ ચામત 
બાટીફ  ગ્રાભ ચામત 
ધાખા  ગ્રાભ ચામત 

રાખણી  
રાખણી  ગ્રાભ ચામત 

આગથા  ગ્રાભ ચામત 
જવયા  ગ્રાભ ચામત 

 યૈમા  ગ્રાભ ચામત 
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હદમદય  હદમદય-૧ ગ્રાભ ચામત 
બેવાણા  ગ્રાભ ચામત 
યાટંીરા  ગ્રાભ ચામત 

બાબય  
બેભફયડી  ગ્રાભ ચામત 
ગવણ  ગ્રાભ ચામત 

કાકંયેજ  

ષળશયી  ગ્રાભ ચામત 
આકરી ઠા.લા  ગ્રાભ ચામત 

ચાગંા  ગ્રાભ ચામત 
ભટા જાભયુ  ગ્રાભ ચામત 

ઝારભય  ગ્રાભ ચામત 

લાલ  

જેરાણા  ગ્રાભ ચામત 
ભાડકા  ગ્રાભ ચામત 
ઢીભા  ગ્રાભ ચામત 
લાલ  ગ્રાભ ચામત 

સઇુગાભ  સઇુગાભ  ગ્રાભ ચામત 

થયાદ  

કયણાવય  ગ્રાભ ચામત 
જેટા  ગ્રાભ ચામત 

ખેંગાયયુા  ગ્રાભ ચામત 
લલુાણા(ક)  ગ્રાભ ચામત 
બડદય  ગ્રાભ ચામત 

લાઘાવણ  ગ્રાભ ચામત 
 

અયલલ્રી 
તાલકુો  ગાભનુ ંનાભ કૃષિ રાઇબે્રયી નુ ંસ્થ  

ધનસયુા  
આકરંુન્દ્દ  ગ્રાભ ચંામત 
લડાગાભ ગ્રાભ ચંામત 
ધનસયુા  ગ્રાભ ચંામત 

ફામડ  

ગાફટ ગ્રાભ ચંામત 
ઉંટયડા  ગ્રાભ ચંામત 
યણેચી  ગ્રાભ ચંામત 
ડભેાઇ  ગ્રાભ ચંામત 

 ણબરડા ગ્રાભ ચંામત 
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ણબરડા  ભઉ  ગ્રાભ ચંામત 
ળાભાજી  ગ્રાભ ચંામત 
જામરા ગ્રાભ ચંામત 
ખેયાડી  ગ્રાભ ચંામત 

ભારયુ  
ભારયુ  ગ્રાભ ચંામત 
જીતયુ  ગ્રાભ ચંામત 

ભેઘયજ  

યાભગઢી  ગ્રાભ ચંામત 
યેલ્રાલાડા  ગ્રાભ ચંામત 
ચંાર  ગ્રાભ ચંામત 
ભેઘયજ  ગ્રાભ ચંામત 

ભડાવા  

ફાજકટ  ગ્રાભ ચંામત 
ફાભણલાડ  ગ્રાભ ચંામત 
ભેઢાવણ  ગ્રાભ ચંામત 
વામયા  ગ્રાભ ચંામત 
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કૃષિ સાહહત્મ: 

 યાજ્મની કૃષ યષુનલવીટી, વયંકુ્ત ખેતી ષનમાભક (ષલસ્તયણ), જજલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયી 

તેભજ જજલ્રાના અન્દ્મ કૃષને વરંગ્ન અષધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા સ્થાષનક હયસ્સ્થષત અને તેભજ જજલ્રાની 

જફૃયીમાત અને નાણાકંીમ બડંને ધ્માને યાખી કૃષ વાહશત્મની વદંગી કયેર અને  યાજ્મની કુર ૮૭૭ 

કૃષ રાઇબ્રેયીભા ં૨૯,૯૯૭ કૃષ વાહશત્મ યુા ાડલાભા ંઆલેર છે.  

ટેફર 3: જજલ્રાભા ંષલતયણ કયેર પસુ્તકોની માદી 

જુનાગઢ, ગીય સોભનાથ, અભયેરી, બાલનગય, ફોટાદ અને ોયફદંય 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ ળાકબાજી ાકની ખતેી 

૨ પ અને ફૂર  

૩ ાક વયંક્ષણ વ્મલસ્થા 

૪ શુારન ચંામતૃ  

૫ તેરીણફમા ંાકની ખેતી 

૬ આશાયને ઓખ અને આયગ્મ જાલ  

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ગભગલુાયની ખતેી 

૨ ઘઉની લજૈ્ઞાષનક ખેતી  

૩ ભવારા ાકની ખેતી 

૪ આદળમ શુારન 

૫ ડુગંી અને રવણની લજૈ્ઞાષનક ખેતી 

૬ વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતી અને જૈષલક ખાતયન ઉમગ 

૭ કૃષ ાક ઉત્ાદન વાભગ્રીઓ ખયીદલાભા ંયાખલાની કાજીઓ 

૮ અષવમાનુ ંખાતય 

૯ જભીન અન ેષમત ાણીની ચકાવણી 

૧૦ ભગપીના દાણાની લાનગીઓ 

૧૧ સલુાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૧૨ અજભાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૧૩ ધાણા અન ેલયીમાીની લજૈ્ઞાષનક ખેતી 

૧૪ ભાનલા આશાયભા ંકઠનુ ંભશત્લ 
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૧૫ ખેતી ખચમ ઘટાડ અને આલક લધાય 

૧૬ યવડાનુ ંદલાખાનુ ં

૧૭ અનાજની જાલણી 

૧૮ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- ચભાસ ુભગપીની ખતેી 

૧૯ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- વામરજે (રીરા ચાયાનુ ંઅથાણુ)ં 

૨૦ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- લધ ુદૂધ ઉત્ાદન ભેલલા શઓુની ભાલજત. 

૨૧ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- કાવભા ંજીલાત અને ષનમિંણ. 

૨૨ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- ચણાની ખેતી ધ્ધષત અને નલી જાત 

૨૩ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- શ ુઆશાય  

૨૪ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- હદલરેાની ખેતી 

૨૫ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- ખેતી ાકભા ંયગનુ ંજૈષલક ષનમિંણ  

૨૬ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન- ગીય ગામ અને જાપયાફાદી બેંવ  

અન્મ સાહહત્મની ષલગત 

૧ વોયાષ્ટ્રના ંખેત-શલાભાન ષલસ્તાય આધાયીત ાકની ખતેી ધ્ધષત  

૨ ફદરાતી આફશલાની કૃષભા ંઅવય, આડ અવય અને વબંષલત ઉકેર  

૩ ષનિંદણ ઓખ અને ષનમિંણ  

૪ ખેડતૂના પ્રશ્ર્ન અને લૈજ્ઞાષનકના જલાફ  

૫ ખેડતૂા ઉમગી ટેરીપન ડીયેકટયી 

અઠલાહડક/ ભાષસક/ લાષિિક સાભાષમક 

૧ કૃષ ગષલધા 

૨ કૃષ જીલન 

૩ કૃષ ષલજ્ઞાન 

૪ વમધૃ્ધા ખેતી 

૫ કૃષ-શ ુદળમન  

૬ જર જીલન  

પસુ્તકની ષલગત 

૧ જભીનનુ ંઅમતૃ  

૨ આણા ઔધ 

૩ ફેકયી લાનગીની ફનાલટ 

૪ પ અને ળાકબાજીનુ ંહયક્ષણ  
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લડોદયા 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પાક 

૨ ળાકબાજી ાક 

૩ ઘાવચાયા ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૪ આંફાની ખેતી 

૫ ાકા વયંક્ષણ  

૬ ગ્રીનશાઉવ અન ેનેટ શાઉવા ટેકનરજી 

૭ કૃષ ક્ષેિે લયતા હકટનાળક  

૮ ભળફૃભની ખેતી  

૯ ઔષધમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૦ ઔષધમ ાકની ઓખ અને ઉમગ  

૧૧ ભધ્મ ગજુયાત -નભમદા કભાડં ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની  ખેતી ધ્ધષત 

૧૨ ભધ્મ ગજુયાત -નભમદા કભાડં ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની  ખેતી ધ્ધષત 

૧૩ કઠ ાક 

૧૪ ાકા ઉત્ાદનભા ંગોણ તથા સકુ્ષ્ભતત્લની અગત્મતા અને વ્મલસ્થાન 

૧૫ ઘાવચાયાના ાક 

૧૬ બાર ષલસ્તાયભા ં થતા ાકની તજજ્ઞતાઓ 

૧૭ સ્ટ શાલેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ  ઇન લેજીટેફલ્વ  

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ યાજગયા ની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૨ ચણાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૩ ષમતા ઘઉં ની સધુાયેરી ખતેી ધ્ધષત 

૪ ડાગંયની શ્રી ખેતી ધ્ધષત 

૫ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી 

૬ ઉનાફૄ ભગ ની લૈજ્ઞાષનક ખતેી 

૭ ટાભેટાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૮ જૈષલકા ષનમિંણ ભેલરે ષવધ્ધ્ધઓ 

૯ A Glimpse of achivements of Biocontrol Research Laboratory  
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૧૦ ફામ એન.ી.કે 

૧૧ અનબુલ પ્રલાશી જૈષલક ખાતય 

૧૨ ષલષલધ ાકભા ંષનિંદણ ષનમિણં ની બરાભણ  

૧૩ ગલુ્રી દંડા ઘઉં નુ ંનલતય ખપ નાક નીંદણ  

૧૪ ખતયનાક ષનિંદણ - ગાજયઘાવા નુ ંષનમિંણ  

(બકુરેટ)અન્મ સાહહત્મની ષલગત 

૧ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક 

૨ ટાભેટાની પ કયીખાનાય ઇમના જૈષલક ષનમિંણ  

૩ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  

૪ Extension  Education Activites on AAU 

 

ચંભહાર 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પ ાક 

૨ ળાકબાજી ાક 

૩ ભળફૃભની ખેતી  

૪ આંફાની ખેતી 

૫ ાક વયંક્ષણ 

૬ ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવ ટેકનરજી 

૭ કૃષ ક્ષેિ લયાતા કીટ નાળક 

૮ ઔષધમ ાકની ખેતી ધ્ધષત 

૯ ઔષધમ લનસ્તીની ઓખ અને ઉમત 

 રીપરેટ/ પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ભધ્મ ગજુયાત નભમદા કભાન્દ્ડ ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધષત  

૨ કઠ ાક  

૩ ાક ઉત્ાદનભા ંગોણ તથા સકુ્ષ્ભ તત્લની અગત્મતા અને વ્મલસ્થાન  

૪ ઘાવચાયાના ાક  

૫ બાર ષલસ્તાયભા ંથતા ાકની તજજ્ઞતાઓ 
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૬ સ્ટ શાલેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ ઇન લેજીટેફર 

૭ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક 

૮ ટાભેટાની પ કયી ખાનાય ઇમનુ ંજૈષલક ષનમિંણ 

૯ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૦ એક્ષટેન્દ્ળન એજ્યકેુળન એક્ટીલીટી  

૧૧ યાજગયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૨ ચણાની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૩ ષમત ઘઉંની સધુાયેર ખેતી ધ્ધષત 

૧૪ ડાગંયની શ્રી ખેતી ધ્ધષત 

૧૫ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૧૬ અનબુલ પ્રલાહશક જૈષલક ખાતય  

૧૭ ષલષલધ ાકભા ંષનિંદણ ષનમિંણની બરાભણ 

૧૮ ગલુ્રીદંડા ઘઉંનુ ંનલતય ખપનાક ષનિંદણ 

૧૯ ખતયનાક ષનિંદણ ગજયાઘાવનુ ંષનમિંણ  

૨૦ વંકમવાથી 

૨૧ નેડ વેન્દ્રીમ ખાતય અને અથમ વ્મલસ્થા 

 

નભગદા 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પ ાક  

૨ ળાકબાજી ાક  

૩ આંફાની ખેતી  

૪ ાક વયંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૫ ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવની ટેકનરજી  

૬ કૃષ ક્ષેિે લયાતા હકટનાળક  

૭ ઔષધમ અને સગુષંધત ાક  

૮ પ અને ફુર  

૯ શુારન ચંામતૃ્ત  
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૧૦ તેરીફીમા ંાકની ખેતી  

૧૧ આશાયન ેઓખ અન ેઆયગ્મને જાલ  

૧૨ ૨૦ પલ્ડવમ (ખેતી ખજાના) ન વેટ  

૧૩ દણક્ષણ ગજુયાતના ક્ષેિીમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૪ દણક્ષણ ગજુયાતના ફાગામતી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૫ આદળમ શુારન અને ભત્સ્મારન  

૧૬ વંકમ વેત ુ 

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ડાગંયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૨ ળેયડીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત (રાભ ાક વહશત)  

૩ ફીટી કાવની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૪ જુલાયની આધષુનક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત   

૫ નાગરી (યાગી) ની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત  

૬ જૈષલક ખાતય અને જૈષલક ષનમિંણ  

૭ વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતી  

૮ ટક ષમત ધ્ધષત અંગેની જાણકાયી  

૯ ખેતી માષંિકયણ  

૧૦ કઠ ાકની વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતી ધ્ધષત  

૧૧ આંફાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૨ ચીકુની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૧૩ કેની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૪ ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી   

૧૫ લેરાલાા ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૬ ફુરાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૭ પ અને ળાકબાજીની મલૂ્મલષધિત ફનાલટ  

૧૮ કૃષ લાષનકી (એગ્રપયેસ્રી)  

૧૯ આદળમ શુારન  
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ભહહસાગય 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ ઔષધમ અન ેસગુષંધત ાક 

૨ ાક વયંક્ષણ  

૩ ળાકબાજીના ાક  

૪ ગ્રીનશાઉવ અને નેટશાઉવ ટેકનરજી  

૫ ાક ઉત્ાદનભા ગણૈાઅને સકુ્ષ્ભતત્લ ની અગત્મતા અને વ્મલસ્થાન  

૬ ભધ્મ ગજુયાત નભમદા કભાન્દ્ડ ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધષત  

૭ ક્રુષ ષલકાવ લમ ૨૦૧૪-૧૫ હયવલંાદ બાર ષલસ્તાયભા થતા ાક  

૮ ક્રુષ ષલકાવ લમ ૨૦૧૪-૧૫ ( સ્ટ શાયલેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ ઈન લેજીટેફર)  

૯ ઘાવાચાયાના ાક  

૧૦ કઠ ાક  

૧૧ જૈષલક ષનમિંણ ક્ષેિ ેભેલરે ષવધ્ધીઓ ેમ્રેટ  

૧૨ ચણાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૩ યાજગયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૪ ષલષલધ ાકભા ંષનદણ ષનમિંણ ની બરાભણ 

૧૫ અનબુલ પ્રલાશી જૈષલક ખાતય  

૧૬ ખતયનાક ષનિંદણ – ગજયાજ ઘાવ  

૧૭ ગલુ્રી દંડા ઘઊન ુનલતય ખપનાક  ષનિંદણ  

૧૮ જલની જ્માયે હકિંભત થળે દુષનમા આખી ફદરાઈ જળ ે 

૧૯ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૨૦ ષમત ઘઊની સધુાયેરી ખતેી ધ્ધષત  

૨૧ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  

૨૨ ડાગંયની એવ.આય.આઈ ની ખેતી ધ્ધષત  

૨૩ ટાભેટાની પકયી ખાનય ઈમ ન ુજૈષલક ષનમિંણ  

૨૪ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક  

૨૫ વંકમ  વાથી  

૨૬ 
નડે વેષનરમ ખાતય અને અથમળાસ્ત્ર  
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રીપરેટ/પોલ્ડય ની ષલગત 

૧ જભીન સ્લાસ્્મનુ ંભશત્લ 

અન્મ સાહીત્મ ની ષલગત 

૧ ખેતીલાડીની વશામ મજના 

 

દાહોદ 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ ભધ્મ ગજુયાત- નભમદા કભાન્દ્ડ ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધષત  

૨ કઠ ાક 

૩ ઘાવચાયાના ાક 

૪ સ્ટ શાલેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ ઇન લેજીટેફલ્વ  

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ચણાની લજૈ્ઞાષનક ખેત ેધ્ધષત  

૨ ષમત ઘઉંઅની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત  

૩ ડાગંયની ‘શ્રી’ ખેતી ધ્ધષત  

૪ ઉનાફૄ ભગની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૫ ટાભેટાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૬ ષલષલધ ાકભા ંષનિંદણ ષનમિંણની બરાભણ 

અઠલાહડક/ ભાષસક/ લાષિિક સાભાષમક 

૧ કૃષ ગોષલધા 

૨ પાક  

૩ ળાકબાજી ાક 

૪ ઘાવચાયાના ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૫ આંફાની ખેતી  

૬ ાક વયંક્ષણ 

૭ ગ્રીન શાઉવ અને નેટશાઉવ ટેકનરજી 

૮ કૃષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક 

૯ ઔષધમ ાકની ખેતી ધ્ધષત 
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૧૦ ઔષધમ ાકની ઓખ અને ઉમગ  

અન્મ સાહહત્મની ષલગત (બકુરેટ) 

૧ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક  

૨ ટાભેટાની પ કયી ખાનાય ઇમનુ ંજૈષલક ષનમિંણ  

૩ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  

 

છોટા ઉદેપયુ 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પ ાક 

૨ ળાકબાજી ાક 

૩ ઘાવચાયાના ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૪ આંફાની ખેતી 

૫ ાક વયંક્ષણ  

૬ ગ્રીનશાઉવ અને નેટશાઉવ ટેકનરજી 

૭ ક્રુષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક 

૮ ભળફૃભની ખેતી 

૯ ઔષધમ ાકની ખેતી ધ્ધષત 

૧૦ ઔષધમ ાકની ઓખ અને ઉમગ  

૧૧ ભધ્મ ગજુયાત-નભમદા કભાન્દ્ડ ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધષત 

૧૨ કઠ ાક 

૧૩ ાક ઉત્ાદનભા ંગોણ તથા સકુ્ષ્ભતત્લની અગત્મતા અને વ્મલસ્થાન  

૧૪ ઘાવચાયાના ાક 

૧૫ બાર ષલસ્તાયભા ંથતા ાકની તજજ્ઞતાઓ  

૧૬ સ્ટ શાલેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ ઇન લેજીટેફલ્વ  

૧૭ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક 

૧૮ ટભેટાની પ કયીખાનાય ઇમન ુજૈષલક ષનમિંણ 

૧૯ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત 

૨૦ Extension Education Activities on Anand Agricultural University 
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રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ યાજગયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૨ ચણાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૩ ષમત ઘઉની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત 

૪ ડાગંયની “શ્રી” ખેતી ધ્ધષત 

૫ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૬ ઉનાફૄ ભગની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૭ ટભેટાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૮ જૈષલકષનમિંણ ક્ષેિે ભેલેર ષવધ્ધ્ધઓ 

૯ A Glimpse of achievements of Biocontrol research laboratory, Anand 

૧૦ ફામ એનીકે 

૧૧ અનબુલ પ્રલાશી જૈષલક ખાતય 

૧૨ ષલષલધ ાકભા ંનીંદણ ષનમિંણની બરાભણ 

૧૩ ગલુ્રીદંડા- ઘઉન ુનલતય ખપનાક નીંદણ 

૧૪ ખતયનાક નીંદણ- ગાજયઘાવનુ ંષનમિંણ  

અઠલાહડક/ ભાષસક/ લાષિિક સાભાષમક 

૧  ક્રુષ  ગોષલધા  

અન્મ સાહહત્મની ષલગત 

૧ નાડે વેન્દ્રીમ ખાતય ધ્ધષત અને અથેળાસ્ત્ર  

 

બરૂચ 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પાક  

૨ ળાકબાજી ાક 

૩ આંફાની ખેતી  

૪ ાક વયંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૫ ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવ ટેકનરજી  

૬ ક્રુષક્ષેિ ેલયાતા હકટ્નાળક  
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૭ ઔષધમ અન ેસગુષંધત ાક  

૮ પ અને ફુર  

૯ શુારન ચંામ્રતુ  

૧૦ તેરીફીમા ાકની ખેતી  

૧૧ આશાયન ેઓખ અન ેઆયગ્મ જાલ  

૧૨ વંકમવેત ુ 

૧૩ દણક્ષણ ગજુયાતના ક્ષેિીમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૪ દણક્ષણ ગજુયાતના ફાગામતી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૫ આદળમ શુારન અને ભત્સ્મારન  

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ખેતી ખજાના  

૨ ડાગંયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી  

૩ ળેયડીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી  

૪ ફીટી કાવની  લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી  

૫ જુલાયની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી 

૬ નાગરીની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધતી 

૭ જૈષલક ખાતય અને જૈષલક ષનમિંણ  

૮ વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતી  

૯ ટક ષમત ધ્ધષત અંગેની જાણકાયી  

૧૦ ખેત માષંિકયણ  

૧૧ કઠ ાકની વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતી ધ્ધતી  

૧૨ આંફાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી 

૧૩ ચીકુની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૪ કેની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૫ ળાકબાજી ાકની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૬ લેરાલાા ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૭ ફુરાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૮ પ અને ળાકબાજીની મલુ્મલષધિત ફનાલટ  

૧૯ ક્રુષ લષનક (એગ્રપયેસ્રી)  

૨૦ આદળમ શુારન  
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યાજકોટ 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ ળાકબાજી ાકની ખેતી  

૨ ાક વયંંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૩ પ અને ફુર  

૪ શુારન ચંામતૃ  

૫ તેરીણફમા ાકની ખેતી  

૬ આશાય ઓખ અન ેઆયગ્મ જાલ 

રીપરેટ પોલ્ડય 

૧ અરગ અરગ પ્રકાયના ૧૭ પલ્ડવમ 

અન્મ સાહહત્મ 

૧ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન (૯)  

૨ વોયાષ્ટ્રના ખેત-શલનભાન ષલસ્તાય આધાહયત ાકની ખેતી ધ્ધતી  

૩ ફદરાતી આફશલાની કૃષભા ંઅવય, આડ અવય અને વબંષલત ઉકેર 

૪ ખેડુત ઉમગી ટેરીપન ડીયેકટયી  

૫ ષનિંદણ ઓખ અને ષનમિંણ  

૬ ખેડુતના પ્રશ્ન અને લૈજ્ઞાષનકના જલાફ   

  

જાભનગય 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ ળાકબાજી ાકની  ખેતી  

૨ ાક વયંંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૩ પ અને ફુર  

૪ શુારન ચંામતૃ  

૫ તેરીણફમા ાકની ખેતી  

૬ 

આશાય ઓખ અન ેઆયગ્મ જાલ 
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રીપરેટ પોલ્ડય 

૧ અરગ અરગ પ્રકાયના ૧૭ પલ્ડવમ  

૨ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન (૯)  

૩ વોયાષ્ટ્રના ખેત-શલનભાન ષલસ્તાય આધાહયત ાકની ખેતી ધ્ધતી  

૪ ફદરાતી આફશલાની કૃષભા ંઅવય, આડ અવય અને વબંષલત ઉકેર 

૫ ખેડુત ઉમગી ટેરીપન ડીયેકટયી  

૬ ષનિંદણ ઓખ અને ષનમિંણ  

૭ ખેડુતના પ્રશ્ન અને લૈજ્ઞાષનકના જલાફ   

 

દેલભષૂભ દ્વાયકા 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ ળાકબાજી ાકની  ખેતી  

૨ ાક વયંંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૩ પ અને ફુર  

૪ શુારન ચંામતૃ  

૫ તેરીણફમા ાકની ખેતી  

૬ આશાય ઓખ અન ેઆયગ્મ જાલ 

રીપરેટ પોલ્ડય 

૧ અરગ અરગ પ્રકાયના ૧૭ પલ્ડવમ  

૨ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન (૯)  

૩ વોયાષ્ટ્રના ખેત-શલનભાન ષલસ્તાય આધાહયત ાકની ખેતી ધ્ધતી  

૪ ફદરાતી આફશલાની કૃષભા ંઅવય, આડ અવય અને વબંષલત ઉકેર 

૫ ખેડુત ઉમગી ટેરીપન ડીયેકટયી  

૬ ષનિંદણ ઓખ અને ષનમિંણ  

૭ ખેડુતના પ્રશ્ન અને લૈજ્ઞાષનકના જલાફ   
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સયેુન્રનગય 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ ળાકબાજી ાકની  ખેતી  

૨ ાક વયંંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૩ પ અને ફુર  

૪ શુારન ચંામતૃ  

૫ તેરીણફમા ાકની ખેતી  

૬ આશાય ઓખ અન ેઆયગ્મ જાલ 

૭ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન (૯)  

૮ વોયાષ્ટ્રના ખેત-શલનભાન ષલસ્તાય આધાહયત ાકની ખેતી ધ્ધતી  

૯ ફદરાતી આફશલાની કૃષભા ંઅવય, આડ અવય અને વબંષલત ઉકેર 

૧૦ ખેડુત ઉમગી ટેરીપન ડીયેકટયી  

૧૧ ષનિંદણ ઓખ અને ષનમિંણ  

૧૨ ખેડુતના પ્રશ્ન અને લૈજ્ઞાષનકના જલાફ   

રીપરેટ પોલ્ડય 

૧ ગભ ગલુાયની ની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૨ ઘઉંની લજૈ્ઞાષનક ખેતી  

૩ ભવારા ાકની ખેતી  

૪ આદળમ શુારન  

૫ ડુગંી રવણની ખેતી  

૬ વેન્દ્રીમ ખેતી અને જૈષલક ખાતયન ઉમગ  

૭ કૃષ ઉત્ાદન વાભગ્રીઓ ખયીદલાભા યાખલાની કાજી 

૮ અવીમાનુ ંખાતય  

૯ જભીન અન ેષમત ાણીની ચકાવણી  

૧૦ ભગપીના દાણાની લાનગીઓ 

૧૧ સલુાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૨ અજભાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૩ ધાણા અને લયીમાીની લજૈ્ઞાષનક ખેતી  

૧૪ ભાનલ આશાયભા ંકઠનુ ંભશત્લ  
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૧૫ ખેતી ખચમ ઘટાડ અને આલક લધાય  

૧૬ યવડાનુ ંદલાખાનુ ં 

૧૭ અનાજની જાલણી  

અઠલાડીક/ભાષસક/લાષિિક સાભષમક 

૧ કૃષ ગષલધા 

 

કચ્છ 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષતથી શુારન  

૨ ધાન્દ્મ ાકની લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષત 

૩ કૃષ લષનકયણ  

૪ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષત  

૫ તેરીણફમા ાકની લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષત  

૬ ભવારા ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત અને મલુ્મ લધમન  

૭ ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત અને મલુ્મ લધમન  

૮ પ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત   

અઠલાડીક/ભાષસક/લાષિિક સાભષમક 

૧ કૃષ જીલન  

૨ કૃષ ગષલધા  

૩ જર જીલન  

૪ એગ્ર વદેંળ  

૫ અન્દ્મ વાહશત્મ 

૬ ભકાઇની ખેતીભા ંલૈજ્ઞાષનક અણબગભ અનાલીએ  

૭ ગજુયાતનુ ંગોયલ કાકંયેજ ગામ  

૮ ષમત ઘઉની ખતેી ધ્ધષત   

૯ કૃષ લનીકયણભા ંફહુ ંઉમગી વકૃ્ષ  

૧૦ લયવાદ આધાયીત ખેતીભા ંઆકસ્સ્ભક ાક આમજન  

૧૧ હદલેરા અને યાઇ  ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  
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૧૨ ફીજ ભવારા ાક  

૧૩ વજીલ ખેતી  

૧૪ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી  

 

સયુત 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પ ાક  

૨ ળાકબાજી ાક 

૩ આંફાની ખેતી 

૪ ાક વયંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૫ ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવ ટેકનરજી  

૬ કૃષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક  

૭ ઔધીમ અને સગુધંીત ાક  

૮ પ અને ફુર  

૯ શુારન કંામતૃ 

૧૦ તેરીફીમા ાકની ખેતી 

૧૧ આશાયને ઓખ અન ેઆયગ્મને જાલ  

૧૨ ખેતી જ્ઞાનન ખજાન  

૧૩ વંકમ વેત ુ

૧૪ દણક્ષણ ગજુયાત ક્ષેિીમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૫ દણક્ષણ ગજુયાત ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  

૧૬ આદળમ શુારન અને ભત્સ્મ ારન 

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ડાગંયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૨ ળેયડીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૩ ફી.ટી. કાવની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૪ જુલાયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  

૫ નાગરી (યાગી) ની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત  
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૬ જૈષલક ખાતય અને જૈષલક ષનમિંણ  

૭ વેન્દ્રીમ ખેતી  

૮ ટક ષમત ધ્ધષત અંગેની જાણકાયી  

૯ ખેત માષંિકયણ  

૧૦ કઠ ાકની વેન્દ્રીમ ખેતી ધ્ધષત  

૧૧ આંફાની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૨ ચીકુની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૧૩ કેની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૪ ળાકબાજીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૫ લેરાલાા ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૬ ફુરાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૭ પ અને ળાકબાજીની મલુ્મ લષધિત ફનાલટ  

૧૮ કૃષ લાષનકી (એગ્રપયેસ્રી)  

૧૯ આદળમશુારન  

 

તાી 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પ ાક  

૨ ળાકબાજી ાક  

૩ આંફાની ખેતી  

૪ ાક વયંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૫ ગ્રીન અન ે નેટ શાઉવ ટેકનરજી  

૬ કૃષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક  

૭ ઔધીમ અને સુગંધીત ાક  

૮ પ અને ફુર  

૯ શુારન ચંામતૃ  

૧૦ તેરીફીમા ાકની  ખેતી  

૧૧ આશાયન ેઓખ અન ેઆયગ્મને જાલ  
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૧૨ એન.એ.ય.ુ દ્વાયા વંકમ વેત ુ 

૧૩ દણક્ષણ ગજુયાતના ક્ષેિીમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૧૪ દણક્ષણ ગજુયાતના ફાગામતી ાકની લૈજ્ઞાષનક  ખેતી 

૧૫ આદળમ શુારન અને ભત્સ્મારન 

૧૬ દણક્ષણ ગજુયાતના ળાકબાજી ાકની ાક વ્મલસ્થા  

૧૭ ખેતીભા ંજભીન ાક વયંક્ષણન ુભશત્લ  

૧૮ એક આદળમ યકડીમ ાક ળેયડી  

૧૯ શુારન  

૨૦ ાક ઉત્ાદનની વભસ્માઓ અને વભાધાન  

૨૧ પની ખેતી  

૨૨ દણક્ષણ ગજુયાતના મખુ્મ પ ાક  

૨૩ ફાગામતી ાકની વયંણક્ષત ખેતી  

૨૪ ફા આયગ્મ અને ણ  

૨૫ મલુ્મલધમન દ્વાયા ભહશરાઓન ઉધ્મગવાશવીક્તા ષલકાવ  

૨૬ વેન્દ્રીમ ખાતય/ લષભિકમ્સ્ટ ફનાલટ અને ભશત્લ  

૨૭ શુારનભા ંલૈજ્ઞાષનક અણબગભ  

૨૮ ર-કસ્ટ ગ્રીન શાઉવ એક વયંક્ષણાત્ભક ખેતી  

૨૯ લૈજ્ઞાષનક અબીગભથી ફીજ ઉત્ાદન 

૩૦ નાડે વેન્દ્રરીમ ખાતય ધ્ધષત અને અથમળાસ્ત્ર  

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ૨૦ પલ્ડયન (ખેતી ખજાના) ન વેટ  

૨ ડાગંયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૩ ળેયડીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૪ ફીટી કાવની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૫ જુલાયની આધષુનક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૬ નાગરીની સધુાયેરી લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૭ જૈષલક ખાતય અને જૈષલક ષનમિંણ  

૮ વેન્દ્રીમ ખેતી  

૯ ટક ષમત ધ્ધષત અંગેની જાણકાયી  



 

59 
 

૧૦ ખેત માિંીકયણ  

૧૧ કઠ ાકની વેન્દ્રીમ ખેતી ધ્ધષત 

૧૨ આંફાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૩ ચીકુની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૧૪ કેની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૫ ળાકબાજી ાક લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૧૬ લેરાલાા ળાકબાજી ાક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૭ ફુર ાક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૮ પ અને ળાકબાજી મલુ્મલષધિત ધ્ધષત 

૧૯ કૃષ લાનગી  (એગ્ર પયેસ્રી) 

૨૦ આદળમ શુારન 

 

 

નલસાયી 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પ ાક 

૨ ળાકબાજી ાક 

૩ આંફાની ખેતી 

૪ ાક વયંક્ષણ વ્મલસ્થા 

૫ ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવ 

૬ કૃષ ક્ષેિે લયાતા હકટનાળક 

૭ ઔધીમ અને સુગંષધત ાક 

૮ પ અને ફુર  

૯ શુારન ચંામતૃ  

૧૦ તેરીણફમા ાકની ખેતી 

૧૧ આશાયન ેઓખ અન ેઆયગ્મને જાલ 

૧૨ ૨૦ પલ્ડવમ (ખેતી ખજાના) ન વેટ  

૧૩ નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલેર "વંકમ વેત ુ" 
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રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ડાગંયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૨ ળેયડીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત (રાભ ાક વહશત) 

૩ ફીટી કાવની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૪ જુલાયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  

૫ નાગરી (યાગી) ની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત  

૬ જૈષલક ખાતય અને જૈષલક ષનમિંણ 

૭ વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતી 

૮ ટક ષમત ધ્ધષત અંગેની જાણકાયી 

૯ ખેત માષંિકયણ 

૧૦ કઠ ાકની વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતી ધ્ધષત 

૧૧ આંફાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૨ ચીકુની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૧૩ કેની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૪ ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૧૫ લેરાલાા ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૧૬ ફુરાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૧૭ પ અને ળાકબાજીની મલૂ્મલષધિત ફનાલટ 

૧૮ કૃષ લાષનકી (એગ્રપયેસ્રી) 

૧૯ આદળમ શુારન  

અઠલાહડક/ ભાષસક/ લાષિિક સાભાષમક 

૧ કૃષ ગષલધા  

અન્મ સાહહત્મની ષલગત 

૧ દણક્ષણ ગજુયાતના ક્ષેષિમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૨ દણક્ષણ ગજુયાતના ફાગામતી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૩ આદળમ શુારન અને ભત્સ્મારન  
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લરસાડ 

ક્રભ પસુ્તક/સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 

૧ પ ાક  

૨ ળાકબાજી ાક  

૩ આંફાની ખેતી  

૪ ાક વયંક્ષણ વ્મલસ્થા  

૫ ગ્રીન અન ે નેટ શાઉવ ટેકનરજી  

૬ કૃષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક  

૭ ઔધીમ અને સુગંધીત ાક  

૮ પ અને ફુર  

૯ શુારન ચંામતૃ  

૧૦ તેરીફીમા ાકની  ખેતી  

૧૧ આશાયન ેઓખ અન ેઆયગ્મને જાલ  

૧૨ લીવ પલ્ડયન વેટ  

૧૩ વંકમ વેત ુ 

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ડાગંયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૨ ળેયડીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૩ ફીટી કાવની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૪ જુલાયની આધષુનક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૫ નાગરીની સધુાયેરી લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૬ જૈષલક ખાતય અને જૈષલક ષનમિંણ  

૭ વેન્દ્રીમ ખેતી  

૮ ટક ષમત ધ્ધષત અંગેની જાણકાયી  

૯ ખેત માિંીકયણ  

૧૦ કઠ ાકની વેન્દ્રીમ ખેતી ધ્ધષત 

૧૧ આંફાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૨ ચીકુની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 
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૧૩ કેની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૪ ળાકબાજી ાક લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૧૫ લેરાલાા ળાકબાજી ાક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૬ ફુર ાક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૭ પ અને ળાકબાજી મલુ્મલષધિત ધ્ધષત 

૧૮ કૃષ લાનગી  (એગ્ર પયેસ્રી) 

૧૯ આદળમ શુારન 

અન્મ સાહહત્મની ષલગત 

૧ દણક્ષણ ગજુયાતના ક્ષેિીમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૨ દણક્ષણ ગજુયાતના ફાગામતી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૩ આદળમ શુારન અને ભત્સ્મારન 

 

ડાગં 

ક્રભ પસુ્તકનુ ંનાભ 

પસુ્તીકા 

૧ દણક્ષણ ગજુયતના ક્ષેિીમ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી 

૨ દણક્ષણ ગજુયતના ફાગામષત ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૩ આદળમ શુારન અને ભત્સ્મારન 

પોલ્ડસગ 

૧ ડાગંયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૨ ળેયડીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત(રાભ ાક વહશત ) 

૩ ફીટી કાવની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૪ જુલાયની આધષુનક લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૫ નાગરી(યાગી)ની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત 

૬ જૈષલક ખાતય અને જૈષલક ષનમિંણ 

૨૩ વેંરીમ ખેતી 

૨૪ ટક ષમત ધ્ધષત અંગ ેજાણકાયી 

૨૫ ખેતી માિંીકયણ 

૨૬ કઠ ાકની વેંરીમ ખેતી ધ્ધતી 
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૨૭ આંફાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૨૮ ચીકુની લૈગ્માષનક ખેતી ધ્ધષત 

૨૯ કેની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૩૦ ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૩૧ લેરાલાા ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 

૩૨ ફુરકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૩૩ પા અન ેળાકબાજી મલૂ્મલધીત ફનાલટ 

૩૪ કૃષ લાષનકી (એગ્ર પયેસ્રી) 

૩૫ આદળમ શુારન 

 

અભદાલાદ 

ક્રભ પસુ્તક પોલ્ડયનુ ંનાભ 

પસુ્તક 

૧ પાક  

૨ ળાકબાજી ાક 

૩ ઘાવચાયાના ાકની લૈજ્ઞષનક ખેતી  

૪ આંફાની ખેતી  

૫ ાક વયંક્ષણ  

૬ ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવ ટેકનરજી  

૭ કૃષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક  

૮ ભળફૃભ  

૯ ઔધીમ ાકની ખેતી ધ્ધષત  

૧૦ ઔધીમ ાકની ઓખ અને ઉમત  

૧૧ ભધ્મ ગજુયાત નભમદા કભાન્દ્ડ ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધષત  

૧૨ કઠ ાક  

૧૩ ાક ઉત્ાદનભા ંગોણ તથા સકુ્ષ્ભ તત્લની અગત્મતા અને વ્મવ્સ્થાન  

૧૪ ઘાવચાયાના ાક  

૧૫ બાર ષલસ્તાયભા ંથતા ાકની તજજ્ઞતાઓ  

૧૬ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક  
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૧૭ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  

૧૮ એક્ષ્ટેન્દ્ળન એજ્યકેુળન એક્ટીલીટીઝ ઓન આણદં એગ્રીકલ્ચયર યષુનલવીટી, આણદં  

રીપરેટ/ પોલ્ડય 

૧૯ યાજગયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૨૦ ચણાની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  

૨૧ ષમત ઘઉંની સધુાયેર ખેતી ધ્ધષત  

૨૨ ડાગંયની ‘શ્રી’ ધ્ધષત  

૨૩ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૨૪ ટાભેટાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૨૫ જૈષલક ષનમિંણ ક્ષેિ ેભેલરે ષવધ્ધ્ધઓ  

૨૬ અગ્રીમ્વ ઓપ એચીલભેન્દ્ટવ ઓપ ફામકન્દ્રર યીવચમ રફેયેટયી આણદં 

૨૭ ષલષલધ ાકભા ંષનિંદણ ષનમિંણની બરાભણ  

૨૮ ગલુ્રીદંડા-ઘઉંનુ ંનલતય ખપનાક નીંદણ  

૨૯ ખતયનાક નીંદણ-ગાજયઘાવનુ ંષનમિંણ  

અઠાલાડીક/ ભાસીક/ લાષિિક સાભમીક  

૧ કૃષ ગ-ષલધા  

 

આણદં 
ક્રભ પસુ્તક / સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકનુ ંનાભ 
૧ પાક  
૨ ળાકબાજી ાક  
૩ ઘાવચાયાના ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી  
૪ આંફાની ખેતી  
૫ ાક વયંક્ષણ  
૬ ગ્રીનશાઉવ અને નેટશાઉવ ટેકનરજી  
૭ કૃષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક  
૮ ભળફૃભની ખેતી  
૯ ઔષધમ ાકની  ખેતી ધ્ધષત  

૧૦ ઔષધમ ાકની ઓખ અને ઉમગ 
૧૧ ભધ્મ ગજુયાત નભમદા કભાન્દ્ડ ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધષત  
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૧૨ કઠ ાક  
૧૩ ાક ઉત્ાદનભા ંગોણ અને સકૂ્ષ્ભતત્લની અગત્મતા અને વ્મલસ્થાન   
૧૪ ઘાવચાયાના ાક  
૧૫ બાર ષલસ્તાયભા ંથતા ાકની તજજ્ઞતાઓ 
૧૬ સ્ટ શાલેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ ઇન લેજીટેફલ્વ  

બકુરેટ  
૧૭ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક  
૧૮ ટાભેટાની પ કયી ખાનાય ઇમનુ ંજૈષલક ષનમિંણ  
૧૯ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  
૨૦ EXTENSION EDUCATION ACTIVITIES ON ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY 

પોલ્ડય  
૨૧ યાજગયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  
૨૨ ચણાની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૨૩ ષમત ઘઉંની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત  
૨૪ ડાગંયની “શ્રી” ખેતી ધ્ધષત  
૨૫ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 
૨૬ ઉનાફૄ ભગની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 
૨૭ ટાભેટાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  
૨૮ જૈષલક ષનમિંણ ક્ષેિ ેભેલરે ષવધ્ધ્ધઓ  
૨૯ A GLIMPSE OF ACHIEVEMENT OF BIOCONTROL REASERCH LABORATORY, 

ANAND ૩૦ ફામ એન.ી.કે 
૩૧ અનબુલ પ્રલાશી જૈષલક ખાતય  
૩૨ ષલષલધ ાકભા ંનીંદણ ષનમિંણની બરાભણ  
૩૩ ગલુ્રીદંડા ઘઉં નલતય ખફ્નાક નીંદણ  
૩૪ ખતયનાક નીંદણ – ગાજયઘાવનુ ંષનમિંણ  

 

ખેડા 
ક્રભ પસુ્તક / સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકોની ષલગત 
૧ ભધ્મ ગજુયાત-નભમદા કભાડં ષલસ્તાયના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધષત 
૨ કઠ 
૩ ાક ઉત્ાદનભા ંગોણ તથા સકુ્ષ્ભત્ત્લ ની અગત્મતા અને વ્મલસ્થાન  
૪ ઘાવચાયાના ાક 
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૫ બાર ષલસ્તાયભા ંથતા ાકની તજજ્ઞતાઓ  
૬ સ્ટ શાલેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ ઇન લેજીટેફર 
૭ જીલાતના જૈષલક ષનમિંણ ભાટેના અગત્મના ષનમિંક  
૮ ટાભેટાની પ કયી ખાનાય ઈમનુ ંજૈષલક ષનમિણ 
૯ ડાગંયની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૦ Extension Education Activities on Anand Agricultural University 
૧૧ પાક 
૧૨ ળાકબાજી ાક 
૧૩ ઘાવચાયાના ાકની લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષત 
૧૪ આફાની ખેતી 
૧૫ ાક વયંક્ષણ 
૧૬ ગ્રીન શાઉવ અને નેટ શાઉવ ટેકનરજી 
૧૭ કૃષ ક્ષેિે લયાતા કીટનાળક  
૧૮ ઔધીમ ાકની ખેતી ધ્ધષત 
૧૯ ઔધીમ ાકની ઓખ અને ઉમગ 

પોલ્ડય 
૧ યાજગયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૨ ચણાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૩ ષમત ઘઉંની સધુાયેરી ખેતી ધ્ધષત 
૪ ડાગંયની શ્રી ખેતી ધ્ધષત 
૫ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 
૬ ઉનાફૄ ભગની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 
૭ ટાભેટાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૮ જૈષલક ષનમિણ ક્ષેિ ેભેલરે વીધ્ધ્ધઓ 
૯ a Glimpse achievments of Biocontrol research laboratory,anand 
૧૦ ફામ એનીકે  
૧૧ અનબુલ પ્રલાશી જૈષલક ખાતય 
૧૨ ષલષલધ ાકભા ંષનદાભણ ષનમિણ ની બરાભણ 
૧૩ ગલુ્રી ડડંા -ઘઉંનુ ંનલતય ખપનાક નીંદણ 
૧૪ ખતયનાક નીંદણ-ગાજ્ર્ઘાવનુ ંષનમિંણ 
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ગાધંીનગય 
ક્રભ પસુ્તક / સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

રીપરેટ/પોલ્ડયની ષલગત 
૧ ષમત ઘઉંની ખતેી ધ્ધષત 
૨ ગજુયાતનુ ંગોયલ – કાકંયેજ ગામ 
૩ ભકાઈની ખેતીભા ંલૈજ્ઞાષનક અણબગભ અનાલીએ. 
૪ લયવાદ આધાહયત ખેતીભા ંઆકસ્સ્ભક ાક આમજન 
૫ સકુા અને અધમસકુા ષલસ્તાય ભાટે આળીલામદફૃ ફીજ ભવારા ાક 
૬ હદલેરા અને યાઈ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 
૭ કૃષ લનીકયણભા ંફહ ુઉમગી વકૃ્ષ 
૮ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 
૯ વરાભત બષલષ્ટ્મ ભાટે વજજલ ખેતી 
૧૦ ફાજયીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૧ ફી.ટી. કાવની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૨ યાઈની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૩ ભગપીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૪ ઉનાફંૄ તર તેભજ અધમષળમાફૄ તરની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૫ જુલાયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૬ આંફાની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૭ રીંબનુી લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૧૮ કછ્છનુ ંકલ્વકૃ્ષ ખાયેક 
૧૯ ભયચાન ય ઉછેય અને લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૨૦ ફીજ ભવારા ાકભા ંવયંક્ષણ 
૨૧ શષુ્ટ્ક અને અધમશષુ્ટ્ક ષલસ્તાયભા ંઔધીમ ાકની ખેતી 
૨૨ દાડભની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૨૩ ફયનીજાત અને વલંધમન 
૨૪ ફટાટાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૨૫ ગાજયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૨૬ ષલષલધ પ્રકાયની લનસ્ષતઓ અને તેનુ ંજજલાત ષનમિંણભા ંભશત્લ 
૨૭ મખુ્મ ખેતી ાકભા ંષનિંદણ ષનમિંણ 
૨૮ જૈષલક ષનમિંણ 
૨૯ કાવભાભંીરીફગનુ ંવકંણરત વ્મલસ્થાન 
૩૦ ઉત્તય ગજુયાતના સકુા ષલસ્તાય ભાટે અદ્યતન ખેતી તજજ્ઞતાઓ તથા કુદયતી સ્ત્રતની 

જાલણી ૩૧ ન્દ્યકુરીમય રી શડે્રવીવ લામયવ (એન.ી.લી.) થી જજલાત ષનમિંણ 
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૩૨ જવ્મલસ્થાન 
૩૩ ઓછા ખચે લધ ુનપાકાયક ખેતી 
૩૪ ગ્રીનશાઉવભા ંળાકબાજીની ખેતી 
૩૫ ષળમાફૄ ભવારા ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 
૩૬ ટક-ફુલાયા ષમત ધ્ધષત 
૩૭ લષભિકંસ્ટ તૈમાય કયલાની ધ્ધષત 
૩૮ વગબામ ધડીઓ અને નલજાત લછેયાની વાયવબંા 
૩૯ વઈર શલે્થ કાડમ 
૪૦ ફન્ની બેંવ : કયછની અમલુ્મ ધયશય 
૪૧ ઈમ ુપાષભિગ : એક ઉત્તભ વ્મલસ્થા 
૪૨ શષુ્ટ્ક અને અધમશષુ્ટ્ક ષલસ્તાયભા ંઔધીમ ાકની ખેતી 

અઠાલાહડક/ ભાષસક/ લાષિિક સાભાષમક 
૧ કૃષ ગષલદ્યા 

 

ભહસેાણા 
ક્રભ પસુ્તક / સાભાષમકનુ ંટાઇટર 

પસુ્તકની ષલગત 
૧ પની મલુ્મ લષધિત ફનાલટ 
૨ વાચ ુધન શધુન  
૩ વરાભત બષલષ્ટ્મ ભાટે વજીલ ખેતી  
૪ ગજુયાતનુ ંગોયલ કાકંયેજ ગામ  
૫ કૃષ લનીકયણભા ંફહ ુઉમગી વકૃ્ષ  
૬ ફીજ ભવારા ાક  
૭ લયવાદ આધાહયત ખેતીભા ંઆકસ્સ્ભક ાક આમજન  

રીપરેટ / પોલ્ડયની ષલગત 
૧ IKISAN ટમર  
૨ કાવ ાકની આધષુનક ખેતી ધ્ધષત  
૩ ચભાસ ુલહયમાીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  
૪ ભગપીની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત  
૫ હદલેરા અને યાઇ ાકની લજૈ્ઞાષનક ખેતી  
૬ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી  
૭ ભકાઇની ખેતીભા ંલૈજ્ઞાષનક અણબગભ અનાલીએ 
૮ ષમત ઘઉંની ખેતી ધ્ધષત  



 

69 
 

ાટણ 

ક્રભ પસુ્તક/સાભામીકનુ ંટાઇટર  

પસુ્તકની ષલગત 

૧ કૃષ ભાગમદષળિકા /મજનાહકમ વશામની સુ્તીકા  

૨ વાપલ્મ ગાથા  

૩ એગ્રીકલ્ચય ટેક્નરજી ભેનેજભેન્દ્ટ એજાન્દ્વી-ાટણ (આત્ભા અંગેની ભાહશતી)  

૪ દાડભની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૫ ગાજયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૬ રીંબનુી લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૭ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૮ ફીટી કાવની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૯ ટક ફુલાયા ષમત ધ્ધતી  

૧૦ આદળમ શુારન  

૧૧ ળાકબાજી ાકની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૧૨ ધાન્દ્મ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૧૩ લૈજ્ઞાષનક ધ્ધતીથી શુારન   

૧૪ ભવારા ાકની લજૈ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   ધ્ધતી અને મલુ્મ લધમન  

૧૫ પ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૧૬ તેરીફીમા ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૧૭ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૧૮ કૃષ લનીકયણ  

 

સાફયકાઠંા 

ક્રભ પસુ્તક/સાભામીકનુ ંટાઇટર  

પસુ્તકની ષલગત 

૧ કૃષ ભાગમદષળિકા /મજનાહકમ વશામની સુ્તીકા 

૨ વાપલ્મ ગાથા 

૩ એગ્રીકલ્ચય ટેક્નરજી ભેનેજભેન્દ્ટ એજાન્દ્વી-ાટણ (આત્ભા અંગેની ભાહશતી) 

૪ દાડભની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   
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૫ ગાજયની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૬ રીંબનુી લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૭ હદલેરાની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૮ ફીટી કાવની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૯ ટક ફુલાયા ષમત ધ્ધતી  

૧૦ આદળમ શુારન  

૧૧ ળાકબાજી ાકની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૧૨ ધાન્દ્મ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૧૩ લૈજ્ઞાષનક ધ્ધતીથી શુારન   

૧૪ ભવારા ાકની લજૈ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   ધ્ધતી અને મલુ્મ લધમન  

૧૫ પ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૧૬ તેરીફીમા ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી   

૧૭ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધતી   

૧૮ કૃષ લનીકયણ  

 

ફનાસકાઠંા 

ક્રભ પસુ્તક સાભાષમકનુ ં ટાઇટર ષલતયણ  

પસુ્તકની ષલગત  

૧ ખેડુત ભાટે ભાગમદષળિકા તથા કામમક્રભ હશન્દ્દી બાાભા ં

૨ ફનાવકાઠંાનુ ંજજલ્રાનુ ંગોયલ 

૩ ખેતીરક્ષી પ્રશ્નતયી  

૪ ખેડુત ભાટે વશામ મજનાઓની ભાગમદષળિકા-૨૦૧૪   

 

અયલલ્રી 

ક્રભ પસુ્તક સાભાષમકનુ ં ટાઇટર ષલતયણ  

પસુ્તકની ષલગત 

૧ લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષતથી શુારન 

૨ ધાન્દ્મ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૩ કૃષ લનીકયણ 
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૪ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૫ તેણરણફમા  ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૬ ભવારા ાકની લજૈ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૭ ળાકબાજી ાકની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૮ પ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

રીપરેટ / પોલ્ડયની ષલગત 

૧ ષમત ઘઉ ની ખેતી ધ્ધષત 

૨ ગજુયાત નુ ંગોયલ કાકંયેજ ગામ 

૩ ભકાઇની ખેતીભા ંલૈજ્ઞાષનક અણબગભ અનાલીમ ે 

૪ લયવાદ આધાહયત ખેતીભા ંઆકસ્સ્ભક ાક આમજન 

૫ સકુા અધમસકુા ષલસ્તાય ભાટે આળીલામદ ફૃ ભવારા ાક  

૬ હદલેરા અને યાઇ ાકની લગૈ્માષનક ખેતી ધ્ધષત  

૭ કૃષ લનીકયણભા ંફહ ુઉમગી વકૃ્ષ 

૮ કઠ ાકની લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત  

૯ વરાભત બષલષ્ટ્મ ભાટે વજીલ ખેતી  

૧૦ ફાજયીની  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૧ ફીટી કાવની  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૨ યાઇની  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૩ ભગપીની  લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૧૪ ઉનાફૄ તર અને અધમ ષળમાફૄ તરની  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૫ જુલાયની  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૬ આંફાની  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૭ રીંબનુી  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૧૮ દાડભની  લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૧૯ ફયની જાત અને વલંધમન 

૨૦ ફટાકાની  લૈજ્ઞાષનક ખતેી ધ્ધષત 

૨૧ ગાજયની  લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત 

૨૨ કચ્છનુ ંકલ્ વકૃ્ષ ખાયેક 

૨૩ ભયચાન ય ઉછેય અને લજૈ્ઞાષનક  

૨૪ ફીજ ભવારા ાકભા ંવયંક્ષણ  
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૨૫ શસુ્ક અને અધમ શશુ્ક ષલસ્તાયભા ંઔળષધમ ાકની ખેતી  

૨૬ ષલષલધ જતં ુનાળક દલઓની જુદી જેદી જીલાત વાભે ઉમગીતા 

૨૭ ઉત્તય ગજુયાત ના સકૂા ષલસ્તાય ભાટે અધતન ખતેી તજક્ષતાઓ અને અને કુદયતી  

૨૮ એન.ી.લી થી જીલાત ષનમિંણ  

૨૯ જવ્મલસ્થાન  

૩૦ ઓછા ખચે લધ ુલધ ુનપાકાયક ખેતી   

૩૧ ગ્રાન શાઉવભા ંળાકબાજીની ખેતી  

૩૨ ષળમાફૄ ાકભા ંાકની લજૈ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત. 

૩૩ ષલષલધ પ્રકાયની લનસ્ષત અને તેન જીલાત ષનમિંણભા ંભશત્લ  

૩૪ મખુ્મ ખેતી ાકભા ંષનિંદણ ષનમિંણ 

૩૫ જૈષલક ષનમિંણ  

૩૬ કાવનુ ંષભણરફરનુ ંવકંણરત વ્મલસ્થાન 

૩૭ ટક ફુલાયા ષમત ધ્ધષત.  

૩૮ લભી કમ્સ્ટ તૈમાય કયલાની ધ્ધષત  

૩૯ વગબામઘહડમની અને નલજાત લાછેયાને વબંા 

૪૦ વઇર શલે્થ કાડમ 

૪૧ ફન્ની બેંવ: કચ્છની અમરૂમ ધયશય  

૪૨ ઇમ ુપાષભિંગ : એક ઉત્ત્ભ વ્મલવામ  

અઠલાહડક/ભાષસક/ લાષિિક સાભાષમક 

૧ કૃષ ગષલદ્યા  
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કૃષિ રાઇબે્રયીની ષનબાલણી: 

કૃષ રાઇબ્રેયીભા ંસુ્તકની ષલગત તેભજ રાઇબ્રેયીન ઉમગ કયનાયની માદી જલાઇ યશ ે

તેભજ તભાભ સુ્તકનુ ં સચુાફૃ આમજન થઇ ળકે તે ભાટે નીચ ેમજુફના યજીસ્ટય દયેક રાઇબ્રેયીભા ં

યુા ાડરે છે. 

૧. કૃષ રામબ્રેયીભા ંઉરબ્ધ સુ્તકનુ ંયજીસ્ટય  

૨. સુ્તકન ઉમગ કેટરા રાબાથીઓએ કયેર છે તેનુ ંયજીસ્ટય (મરુાકત યજીસ્ટય) 

૨. સુ્તકનુ ંમલુભેન્દ્ટ યજીસ્ટય  

કૃષ રાઇબ્રેયીની ષનબાલણી તરાટી કભ ભિંીએ કયલાની યશ ેછે તેભજ કૃષ રાઇબ્રેયીભા ંજફૃયી 

ઇન્દ્રાસ્રકચય જે ત ેગ્રાભ ચંામત દ્વાયા ફુૃ ાડલાભા ંઆલેર છે અને તેની ષનબાલણી ગ્રાભ ચંામત 

દ્વાયા કયલાની યશ ેછે.   
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કૃષિ રાઇબે્રયીના પોટોગ્રાપ: 
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ખયીપ કૃષિ ભહોત્સલ -૨૦૧૫ દયમ્માન જજલ્રા ચંામત ફેઠકો ઉય ઉબી કયલાભા ં
આલેર કૃષિ રામબે્રયી ઉમોગ કયનાય રાબાથીઓની ષલગત  

ક્રભ  ગાભ / તાલકુાનુ ંનાભ ખેડતૂનુ ંનાભ અણબપ્રામ  

૧  વાંા (દશગેાભ) ટેર ભનબુાઈ 
ફાબબુાઈ  

આ પ્રકાયની ભાહશતી ખેડતૂને ઉમગી થામ 
છે  

૨ ટેર નૈતીળબાઈ 
જગદીળબાઈ 

આ ભાહશતી ખેડતૂના ઘય સધુી શચે ત 
ખેડતૂ લધાયે ઉમગ કયી ળકે. 

૩ ઠાકય ળકયાજી ઘભેાજી  ચડી થી અભને કેટલુ ંખાતય ,ફી ,દલા 
છાટંલી  તેની ભાહશતી ભી . 

૪ ફાયટ જગદીળબાઈ 
ફફાબાઈ  

વાભાષમક દ્વાયા આ ભાહશતી અભને ભી જેન 
ઉમગ અભે અભાયા ખતેયભા ંકયીશુ.ં 

૫ કદ્જદયા  

(દશગેાભ) 

ઝારા ફૃષવિંશ 
તખતષવિંશ  

સુ્તક દ્વાયા ાક અંગેની ભાહશતી તથા તેની 
ભાલજત અંગે ભાગમદળમન ભે છે. 

૬ ઝારા ફાબષુવિંશ 
ગભીયષવિંશ  

નલીન ફાગામતી ાક તેભજ ફૂર ાક 
ષલળેની ભાહશતી ભી. 

૭ ઝારા ગરુાફષવિંશ 
કાનષવિંશ  

આ ભાહશતી વાયી છે. આધષુનક ભાહશતી ભી 
છે. 

૮ ટેર ગષલિંદબાઈ 
તળીબાઈ  

ચડીઓ લાચંી ખતેી અંગે વચટ ભાહશતી 
ભી. 

૯ શાથીજણ  

(દશગેાભ) 

ટેર નુભબાઈ 
ફાફયબાઈ  

કૃષ યનુી. દ્વાયા પ્રકાળ થતા ખેતીની નલીન 
બરાભણ જાણલા ભે છે. 

૧૦ વરકંી ઉદેષવિંશ ભગંાજી  ષનિંદાભણ અને જીલત ષનમિંણ ભાટે વાહશત્મ 
લાચંી તે પ્રભાણે અભર કયલા ભાટે ગ્રાભ 
વેલક વાથે ચચામ કયલાભા ંઆલે છે. 

૧૧ ટેર ભનબુાઈ 
ધુાબાઈ  

ષલષલધ ાકની ભાહશતી ભે છે. આગ 
લધલાની પ્રેયણા ભે છે. 

૧૨ ટેર ખળુારબાઈ 
કાળીબાઈ  

ષલષલધ ખાતય અંગેની ભાહશતી તથા ખાતયની 
જફૃહયમાત અંગે ભાહશતી ભે છે.  

૧૩ યણખમાર  
(દશગેાભ) 

ટેર શભેતબાઈ 
ુજંાબાઈ  

વયકાયન આ વાય પ્રમાવ છે .આધષુનક 
ભાહશતી ભી યશ ેછે 

૧૪ ટેર જમતંીબાઈ 
અંફારાર  

આ પ્રકાયની ભાહશતી વાભાષમક દ્વાયા ખેડતૂ 
સધુી શચળે ત ખેડતૂ તેન ઉમગ કયી 
ળકળે. 

૧૫ ઝારા હદરીષવિંશ 
બીખાજી  

આ ભાહશતી વાયી છે ખેડતૂના ઘયે જ આ 
ભાહશતી વયકાય દ્વાયા શચે ત ખેડતૂ તેન 
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ઉમગ કયી ખેતી સધુાયી ળકે. 
૧૬ ટેર જગદીળબાઈ 

જીલાબાઈ  
સુ્તાકારમભા ંભાહશતી વાયી છે ખેડતૂએ 
તેન ઉમગ કયલ જઈં. 

૧૭ ઘભીજ  
(દશગેાભ) 

ટેર જળલતંબાઈ 
છટાબાઈ  

ખેતી ાકની ભાહશતી ભી યશ ેછે.ખેડતૂ ભાટે 
ઉમગી છે. 

૧૮ ટેર નીરેળબાઈ 
અયષલિંદબાઈ  

ખેતી અંગેના પ્રશ્નનુ ંષનયાકયણ ભે છે ખફુ 
ઉમગી છે. 

૧૯ ટેર યલજીબાઈ 
શભેાબાઈ  

ાકની જત ણફમાયણ ખાતય અંગેની 
ભાહશતી ભી યશ ેછે. 

૨૦ ટેર ણચયાગબાઈ 
ભશને્દ્રબાઈ  

આધષુનક ખેતી અંગેની વભજ ભે છે વાહશત્મ 
ખેડતૂને ઉમગી થામ તેભ છે. 

૨૧ ાટનાકુલા 
(દશગેાભ)  

ટેર ફેચયબાઈ જે. ખેતીભા ંટક ષવિંચાઇના પામદાની જાણકાયી 
ભી.  

૨૨ ઠાકય ભેરાજી ભદેુયજી  ખેડતૂ આ ભાહશતીન ઉમગ તાના ખેતયે 
કયી ખેતીભા ંસધુાય કયી ળકળે. 

૨૩ ટેર ભેહરુબાઈ 
જમતંીબાઈ  

લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગેની વાયી ભાહશતી ભેર 
છે. 
કૃષ સુ્તક લાચંલાથી નલીન જાત અને 
અખતયાઓની ભાહશતી ભલાથી અભાયી 
ખેતીભા ંતેન ઉમગ કયલાથી પામદ થમેર 
છે.  

૨૪ ટેર યકેળબાઈ 
ભણીબાઈ  

ફી.ટી.કાવ ાકભા ંામાના ખાતય તયીકે 
જફૃય મજુફ પસ્પયવ ખાતયની જાણકાયી ભી  

૨૫ ઉલાયવદ  

(ગાધંીનગય) 

ઠાકય જુજી ફચેયજી  યાઇ ાકની ખેતીભા ંગધંક સકૂ્ષ્ભતત્લ તયીકે 
આલાની બરાભણ જાણી  

૨૬ ઠાકય કાનજી ભશયેાજી  ફટાટાની ખેતીભા ંટક ષવિંચાઇના પામદાની 
લાત જાણી  

૨૭ ટેર સષુનરબાઇ 
બીખાબાઇ   

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
ભી  

૨૮ ઠાકય ટજી જુાજી  ફટાટાની ખેતીભા ંસકૂ્ષ્ભતત્લનુ ંભશત્લ 
વભજ્મા  

૨૯ જભીમતયુા  

(ગાધંીનગય) 

ઠાકય ળકયાજી 
ગાબાજી  

ફટાટાની ખેતીભા ંટક ષવિંચાઇના પામદાની 
જાણ્કાયી ભી.  

૩૦ ઠાકય કાાજી વેંધાજી  હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
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ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી.  

૩૧ ટેર યભેશ્બાઇ 
ભગંબાઇ  

ફટાટાની ખેતીભા ંામાના અને યુક ખાતય 
અને આલાની ધ્ધષતની જાણકાયી ભેલી.   

૩૨ ટેર ગોયાગંબાઇ 
સયેુળબાઇ  

કૃષ સુ્તક લાચંલાથી નલીન જાત અને 
અખતયાઓની ભાહશતી ભલાથી અભાયી 
ખેતીભા ંતેન ઉમગ કયલાથી પામદ થમેર 
છે. 

૩૩ લરાદ 

(ગાધંીનગય) 

ઠાકય દળયથજી 
કદયજી  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી. 

૩૪ ટેર શવમખુબાઇ 
ભગંાબાઇ  

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
ભી 

૩૫ લાઘરેા અલ્ેશ્બાઇ 
ુજંાબાઇ  

ફી.ટી.કાવ ાકભા ંામાના ખાતય તયીકે 
જફૃય મજુફ પસ્પયવ ખાતયની જાણકાયી ભી 

૩૬ ટેર લીનુબંાઇ 
ગાડંાબાઇ  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી. 

૩૭ વયઢલ  

(ગાધંીનગય) 

ટેર બયતબાઇ 
નાયણબાઇ  

ષળમાફૄ ાકની ખતેી ધ્ધષત જાણી લાલેતય 
કયેર છે.  

૩૮ ટેર દીકબાઇ 
અંફારાર  

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
ભી 

૩૯ ટેર અમતૃબાઇ 
નાથારાર  

યાઇાકની ખેતીભા ંગધંક સકુ્ષ્ભ તત્લ તયીકે 
આલાની બરાભણ જાણી. 

૪૦ ડબડા  

(ગાધંીનગય) 

વરકંી પ્રષલણષવિંશ 
નાથષુવિંશ  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી. 

૪૧ દળયથજી ઉદાજી 
ફફાજી  

ફટાટાની ખેતીભા ંામાના અને યુક ખાતય 
અને આલાની ધ્ધષતની જાણકાયી ભેલી.   

૪૨ યાશરેજી ફચજુી 
જલાનજી માદલ  

ષલષલધ ાકભા ંયા.ખાતયની જફૃયીમાતની 
ભાહશતી ભી. 

૪૩ છારા  

(ગાધંીનગય) 

ટેર શમદબાઇ 
ભગંાબાઇ  

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
ભી 

૪૪ ટેર નાથબુાઇ 
જેઠાબાઇ  

યાઇાકની ખેતીભા ંગધંક સકુ્ષ્ભ તત્લ તયીકે 
આલાની બરાભણ જાણી. 

૪૫ ટેર અળકબાઇ ષળમાફંૄ ાકભા ંલયીમાીની ખેતી ધ્ધષત 
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ગાબાઇ  જાણી લાલેતય કયેર છે.  

૪૬ ય 

(ગાધંીનગય) 

ટેર ષલનબુાઇ 
ઉભેદબાઇ  

યાઇાકની ખેતીભા ંગધંક સકુ્ષ્ભ તત્લ તયીકે 
આલાની બરાભણ જાણી. 

૪૭ ટેર ચીભનબાઇ 
પ્રાણબાઇ  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી 

૪૮ ટેર સભુનબાઇ 
યાલજીબાઇ  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી 

૪૯ ઉનાલા  

(ગાધંીનગય) 

ટેર કનુબંાઇ 
નાયણબાઇ  

ષલષલધ ાકભા ંયા.ખાતયની જફૃયીમાતની 
ભાહશતી ભી. 

૫૦ ટેર ષલનબુાઇ 
ભપતબાઇ  

ફી.ટી.કાવ ાકભા ંામાના ખાતય તયીકે 
જફૃય મજુફ પસ્પયવ ખાતયની જાણકાયી 
ભી. 

૫૧ ટેર કાન્દ્તીબાઇ 
નાથાબાઇ   

ષળમાફંૄ ાકભા ંલયીમાીની ખેતી ધ્ધષત 
જાણી લાલેતય કયેર છે. 

૫૨ દળેરા F 

(ગાધંીનગય) 

ડંયા કેતનકુભાય 
નષલનચરં  

ફટાટાની ખેતીભા ંટક ષવિંચાઇના પામદાની 
જાણ્કાયી ભી. 

૫૩ ઠાકય યાભાજી 
ગરાફજી  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી 

૫૪ ટેર યભેળબાઇ 
જેઠાબાઇ  

ફી.ટી.કાવ ાકભા ંામાના ખાતય તયીકે 
જફૃય મજુફ પસ્પયવ ખાતયની જાણકાયી 
ભી.  

૫૫ વઇજ  

(કરર) 

ઠાકય બયતજી ફાબજુી ખેતી અંગેનુ ંનલીન ભાગમદળમન ભળયુ ંવારંુ. 
૫૬ ઠાકય ળભંજુી ભાધાજી ચડીઓ લાચંી નલીન ભાહશતી ભી. 
૫૭ ઠાકય યાભાજી ુજંાજી લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગેની ચડી લાચંી ભાહશતી 

ભી. 
૫૮ છિાર  

(કરર) 

ટેર ળભંબુાઈ 
જેઠારાર 

લૈજ્ઞાષનક ખેતી ભાહશતી ગાભે જ વાયી ભે છે. 

૫૯ ટેર હશતેન્દ્રકુભાય 
કેળલરાર 

સુ્સ્તકાઓ લાચંી ભાહશતી ભેર છે. 

૬૦ ટેર બયતબાઈ 
કાન્દ્તીરાર 

ગાભે લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગેની વાયી ભાહશતી 
ભેર છે. 

૬૧ નાયદીયુ  

(કરર) 

ટેર અળકબાઈ 
કેળલરાર 

ચડીભાથંી નલીન ાક ષલળેની ભાહશતી 
ભેર છે. 

૬૨ ટેર યભેળબાઈ 
ભથયુદાવ 

નલીન ફાગામતી ાક તેભજ ફૂર ાક 
ષલળેની ભાહશતી ભી. 
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૬૩ ટેર અળકબાઈ 
પ્રશરાદદાવ 

આંફાના ાકની ભાહશતી ભી. 

૬૪ બમણભટી  

(કરર) 

ઠાકય ફાબજુી યાજાજી ગાભભાજં લજૈ્ઞાષનક ખેતી અંગેની ભાહશતી 
ભી. 

૬૫ ઠાકય બગાજી ચનુ્દ્થાજી ખેતી અંગે ભાગમદળમન વારંુ ભે છે. 
૬૬ ઠાકય પ્રશરાદજી 

વભાજી 

ચડીઓ લાચંી ખેતી અંગે વચટ ભાહશતી 
ભી. 

૬૭ ઠાકય ભણાજી ભથયુજી વભમવય ભાગમદળમન ભી યશ ેછે. 
૬૮ વાતંેજ  

(કરર) 

ઠાકય ઢીફાજી ભપાજી લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગેની દ્ધષતવય ખેતી કેલી 
યીતે કયલી તેની ભાહશતી ભેર છે. 

૬૯ ઠાકય હશિંભતજી ભપાજી સુ્સ્તકાભાથી નલીન ભાહશતી ભેર છે. 
૭૦ ઠાકય લાઘાજી બરાજી વજીલ ખેતી અંગેની ભાહશતી ભેર છે. 
૭૧ કઠાયી જીતબુાઈ પાકની ખેતી દ્ધષતવય ખેતી કેલી યીતે 

કયલી તેની ભાહશતી ભેર છે. 
૭૨ વજા  

(કરર) 

યભાય યથીજી 
ભગનજી 

સુ્સ્તકાઓ લાચંી ભાહશતી ભેર છે. 

૭૩ ટેર કાન્દ્તીબાઈ 
ઈશ્વયદાવ 

ચડીઓ લાચંી નલીન ભાહશતી ભી. 

૭૪ ટેર લાસબુાઇ 
ભગંદાવ 

લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગેની વાયી ભાહશતી ભેર 
છે. 

૭૫ રીમડ  

(કરર) 

પ્રજાષત નાગયબાઈ 
આળાયાભ 

ખેતી અંગેનુ ંનલીન ભાગમદળમન ભળયુ.ં 

૭૬ પ્રજાષત અંફાયાભ 
ળાબાઇ 

ચડીઓ લાચંી નલીન ભાહશતી ભી. 

૭૭ પ્રજાષત દળયથબાઈ 
ળકંયદાવ 

સુ્સ્તકાઓ લાચંી ભાહશતી ભેર છે. 

૭૮ ચયાડા   

(ભાણવા) 

ચોધયી મુજીબાઇ 
વલજીબાઇ  

કૃષ સુ્તક લાચંલાથી નલીન જાત અને 
અખતયાઓની ભાહશતી ભલાથી અભાયી 
ખેતીભા ંતેન ઉમગ કયલાથી પામદ થમેર 
છે. 

૭૯ ચોધયી ષલનદબાઇ 
અબેયાજબાઇ   

ફટાટાની ખેતીભા ંટક ષવિંચાઇના પામદાની 
જાણ્કાયી ભી. 

૮૦ ઠાકય કાતંીજી 
ફાદયજી  

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
ભી 
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૮૧ ટેર નાયણબાઇ 
ફફરદાવ  

ફટાટાની ખેતીભા ંસકૂ્ષ્ભતત્લનુ ંભશત્લ 
વભજ્મા.   

૮૨ વભોં  

(ભાણવા) 

ચોધયી ફદેલબાઇ 
રક્ષભણબાઇ  

ફટાટાની ખેતીભા ંટક ષવિંચાઇના પામદાની 
જાણ્કાયી ભી. 

૮૩ ચાલડા કીયીટષવિંશ 
ઇશ્વયષવિંશ   

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી 

૮૪ ચોધયી ગાડંાબાઇ 
બીખાબાઇ  

ફટાટાની ખેતીભા ંટક ષવિંચાઇના પામદાની 
જાણ્કાયી ભી. 

૮૫ ચાલડા બીરજીબાઇ 
જીલણબાઇ 

યાઇાકની ખેતીભા ંગધંક સકુ્ષ્ભ તત્લ તયીકે 
આલાની બરાભણ જાણી. 

૮૬ ઈંટાદયા  

(ભાણવા) 

ટેર ળકંયબાઇ 
ભતીબાઇ  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી 

૮૭ ન્દ્મામી પ્રલીણબાઇ 
અંફારાર  

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
ભી 

૮૮ ટેર ફાબબુાઇ 
ળકંયબાઇ  

ફી.ટી.કાવ ાકભા ંામાના ખાતય તયીકે 
જફૃય મજુફ પસ્પયવ ખાતયની જાણકાયી 
ભી.  

૮૯ ટેર ળનાબાઇ 

શયગલનદાવ   

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી 

૯૦ રદયા  

(ભાણવા) 

ટેર ફદેલબાઇ 
અમતૃબાઇ  

ષળમાફંૄ ાકભા ંલયીમાીની ખેતી ધ્ધષત 
જાણી લાલેતય કયેર છે. 

૯૧ ટેર ગીયીધયબાઇ 
રલ્લબુાઇ  

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
ભી 

૯૨ ટેર ષલશ્નબુાઇ 
અંફારાર  

યાઇાકની ખેતીભા ંગધંક સકુ્ષ્ભ તત્લ તયીકે 
આલાની બરાભણ જાણી. 

૯૩ ટેર ફદેલબાઇ 
ળકંયબાઇ  

હદલેરાની ભા ંવેભીર યની ઇમના 
ષનમિંણની જાણકાયી ભેલી 

૯૪ ુધંયા  ટેર જીલણબાઇ 
જઇતાબાઇ  

ફટાટાની ખેતીભા ંામાના અને યુક ખાતય 
અને આલાની ધ્ધષતની જાણકાયી ભેલી.   

૯૫ ટેર કનબુાઇ 
અંફારાર  

ષલષલધ ાકભા ંયા.ખાતયની જફૃયીમાતની 
ભાહશતી ભી.  

૯૬ ટેર ઇંદુબાઇ 
ળકંયબાઇ  

ફી.ટી.કાવ વપેદ વનુભંાથંી કાવની 
ચવુીમા જીલાતના ષનમિંણની જાણકાયી 
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ભી 
૯૭ યઠડ ફાલષુવિંશ 

ફેચયષવિંશ   

યાઇાકની ખેતીભા ંગધંક સકુ્ષ્ભ તત્લ તયીકે 
આલાની બરાભણ જાણી. 

૯૮  યાફડીમા(લણુાલાડા)  ટેર ભશળેબાઈ 
ળનાબાઈ  

ખેતીની ભાહશતી વયતાથી એક જગ્માએ 
ભી યશ ેછે  

૯૯ ખેભયુ (લણુાલાડા)  બયલાડ ષલયભબાઈ 
યણછડબાઈ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી ઘય આગણે જાણી 
ળકામ છે  

૧૦૦ ફાભણલાડા(લણુાલાડા)  ટેર કાતંીબાઈ 
ધુજીબાઈ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી ઘય આગણે જાણી 
ળકામ છે  

૧૦૧ ભાખરીમા(લણુાલાડા)  ફાયીમા ફૃષવિંશ 
ષળલાબાઈ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી ઘય આગણે જાણી 
ળકામ છે પ્રતીબાલ વાય  

૧૦૨ ટૃણ (લણુાલાડા)  ભાછી ણબખાબાઈ 
નાનાબાઈ  

 ફાગામત ાકની ભાહશતી   ઘય આગણે 
જાણી વકામ છે  

૧૦૩ ળાભણા (લણુાલાડા)  ટેર મુજીબાઈ 
હશયાબાઈ  કૃ્રષ ાકની  ભાહશતી ભી યશ ેછે  

૧૦૪ ભટાબરાડા(લણુાલાડા)  યાલર ભશળેબાઈ 
નયભદબાઈ  

ાક જીલાત ની ભાહશતી ઘય આગણંે ભીયશ ે
છે  

૧૦૫ ગઠીંફ (વતંયાભયુ)   ટેર કાતંીબાઈ 
બગલાનબાઈ  

ખેત ઉમગી ભાહશતી લાચલાથી પામદ 
થમેર છે  

૧૦૬ ાદેડી (અડય)  

(વતંયાભયુ) 

કરાવલા ફૃભારબાઈ 
નુભબાઈ  

કૃ્રષ ાકની  ભાહશતી ભી યશ ેછે તેથી ખેતી 
ખચમભા ઘટાડ કયી ળકામ છે  

૧૦૭ રીભડી  (વતંયાભયુ) કરાવલા છગનબાઈ 
ફૃભારબાઈ  ફાગામત, શુારનની ભાહશતી ભી યશ ેછે  

૧૦૮ 

 
ફટકલાડા  
(વતંયાભયુ) 

ડાભય યભેળબાઈ 
કાડુબાઈ  ફાગામત, શુારનની ભાહશતી ભી યશ ેછે  

૧૦૯ કાીફેર  

(વતંયાભયુ) 

ટેર વૈરેળબાઈ 
ફાજુીબાઈ  લાચન વાભગ્રી ગાભે વયતાથી ભી યશ ેછે  

૧૧૦ આંજણલા  
(વતંયાભયુ) 

શયીજન ભયુાબાઈ 
નાનાબાઈ  

પ્રતીબાલ વાય મજનાકીમ રાબની ભાહશતી 
ભલાથી રાબ રઈ ળકામ છે   

૧૧૧ ગડા  (વતંયાભયુ) મડુલડી રક્ષ્ભણબાઈ 
ભગનબાઈ  

પ્રતીબાલ વાય મજનાકીમ રાબની ભાહશતી 
ભલાથી રાબ રઈ ળકામ છે   

૧૧૨ વીભરીમા  
(વતંયાભયુ) 

ાયગી યાભજીબાઈ 
કાડુબાઈ  

ખેતીની ભાહશતી વયતાથી એક જગ્માએ 
ભી યશ ેછે  

૧૧૩ ઝારાવાગ (કડાણા) ડાભય ગીયીળબાઈ 
નાથાબાઈ 

રાઈબ્રેયીની ગઠલણી થલાથી ગાભે ફેઠા 
તભાભ ભાહશતી ભી યશ ેછે  
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૧૧૪ વયસ્ લા (ઉ) જુની 
(કડાણા) 

ગી યત્નાબાઈ 
અંદયષવિંશ  

ફાગામત/ળાકબાજી/ ઔધીાક ની 
ભાહશતી ભાી યશ ેછે  

૧૧૫ કુયેટા (કડાણા) ફાયીમા બેભાબાઈ 
કાફૄબાઈ  

ફાગામત/ળાકબાજી/ ઔધીાક ની 
ભાહશતી ભાી યશ ેછે  

૧૧૬ ઠાકયના નારા (કડાણા) ટેરીમા જમેંતીબાઈ 
ધનાબાઈ  

આધષુનક ખેતી ધ્ધતીની ભાહશતી ભાી યશ ે
છે  

૧૧૭ લડાગાભ (ખાનયુ) ચભાય કાતંીબાઈ 
કુફેયબાઈ  

ફાગામત/ળાકબાજી/ ઔધીાક ની 
ભાહશતી ભાી યશ ેછે  

૧૧૮ ભદાયુ (ખાનયુ) ડાભય યાભાબાઈ 
જુાબાઈ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી ઘય આગણે જાણી 
ળકામ છે  

૧૧૯ ઈવયડા (ખાનયુ)  યાઠડ  શયીળચરં 
યાભષવિંશ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી ઘય આગણે જાણી 
ળકામ છે  

૧૨૦ ાડંલા (ફારાષવનય) ચોશાણ ભતીષવિંશ 
કાફૄષવિંશ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી વયતાથી ભી યશ ે
છે  

૧૨૧ ાડંલા (ફારાષવનય) ચોશાણ નયેંરષવશ 

ફૃષવિંશ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી વયતાથી ભી યશ ે
છે  

૧૨૨ દરતયડા 
(ફારાષવનય)  

ટેર ભુેંરકુભાય 

ભગંબાઈ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી વયતાથી ભી યશ ે
છે  

૧૨૩ લીયયુ (ષલયયુ) લાંદ લારાબાઈ 
છગનબાઈ   યગ જીલાતની ઘણીજ વાયી છે  

૧૨૪ યણજીતયુા (ષલયયુ) ટેર યળત્તભબાઈ 
વાભજીબાઈ  પ ાક ની ભાહશતી વયતાથી ભાી યશ ેછે  

૧૨૫ કમરા (ષલયયુ) લણકય નયેંરાબાઈ 
ધનજીબાઈ  

રાઈબ્રેયીની ગઠલણી થલાથી ગાભે ફેઠા 
તભાભ ભાહશતી ભી યશ ેછે  

૧૨૬ ાડંલા (ફારાષવનય) ચોશાણ ભતીષવિંશ 
કાફૄષવિંશ  

ષલષલધ ાક ની ભાહશતી વયતાથી ભી યશ ે
છે  
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કૃષિ રાઇબે્રયી ઉબી કયલા ભાટેની ભોડારીટી:  

 

 



 

91 
 

 

 

 



 

92 
 

 

 

 


