
 

1 

 
  ભહશરાઓ ભાટે કૃષરક્ષી કૌળલ્મ ષલકાવ તારીભ કામયક્રભની ભાગયદષળિકા 

 

 
 આણા દેળભા ં૬૦ ટકા રોકો ખેતી ય ષનબયય છે. ખેતીનો યાષ્ટ્રના ંષલકાવભા ં
ખફુજ ભશત્લનો પાો છે. દેળભા ંલધતી જતી લસ્તી તથા કૃષ આધાયીત ઉધોગોની 
જરૂયીમાત ભાટે ખેત ઉત્ાદન લધાયલાની જરૂય છે. આથી ખેત ઉત્ાદન લધાયલાના ં
કામયક્રભ ય લધાયે બાય આલાભા ંઆલે છે. ગજુયાત યાજ્મભા ંખેડૂતોને પ્રણારીગત 
ખેતીને ફદરે લૈજ્ઞાષનક ઢફે ખેતી તયપ લાલા બગીયથ રુુાથય કયલાભા ંઆલે છે. 
જો લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષત અનાલલા ખેડૂતોને લૈજ્ઞાષનક બરાભણો અને તેની યુતી 
જાણકાયી ભી યશ ેતો તે શતે ુષવધ્ધ થઇ ળકે. કૃષ વરંગ્ન આધષુનક લૈજ્ઞાષનક 
ધ્ધષતઓની જાણકાયી ભી યશ ેતે ભાટે તેઓને કૃષ ષલસ્તયણના બાગ રૂે તારીભ 
આલાભા ંઆલે છે. અત્માય સધુી આ પ્રકાયની તારીભ ભહ્દઅંળે રુૂ ખેડૂતોનેજ 
રક્ષભા ંયાખી આલાભા ંઆલે છે. 
 ખેતીભા ંભોટા બાગના ંકામો ખેડૂત ભહશરાઓજ કયે છે જેભા ંખાવ કયીને ફીજ 
વદંગી, ફીજ ભાલજત, ષનંદણ કામય, ાયલણી, વેન્દ્રીમ ખાતય તૈમાય કયવુ,ં યુક 
ખાતયો આલા, ાકની કાણી, ાક ઉત્ાદનનો વગં્રશ કયલો તેભજ કૃષ વરંગ્ન 
કાભો જેલા કે પોનુ ંગે્રડંગ કયવુ,ં ફદ/દુધાા ઢોયની દેખબા, દોશવ,ુ શઓુના 
વાભન્દ્મ યોગની કાજી, નીયણ આવુ , કોઢની સ્લચ્છતા જાલણી, ભડંીઓભા ંદુધ 
બયાલવુ,ં દુધની ષલષલધ મલુ્મ વલંધયન ફનાલટો ફનાલલી લગેયે કામોભા ંભહશરાઓનો 
ઘણો ભશત્લનો પાો છે. 
 ખેતીનો ષલમ શલે વભગ્ર કુટંુફભા ંકૌટુબફંક વ્મલવામ તયીકે ષલકવાલલાની 
જરૂય છે. કૃષ વ્મવ્વામભા ંદયેક તફકે્ક ભહશરાઓ ણ ોતાનો ષનણાયમક બાગ બજલે 
છે. તેથી તેભનુ ંવાભાજીક અને આષથિક સ્તય ઉંચ ુરાલવ ુજરૂયી ફન્દ્ય ુછે. ભહશરાઓ 
અન્દ્મ કે્ષત્રોભા ંપ્રભાણભા ંખફુજ આગ લધી છે યંત ુકૃષ વાથે વકંામેર ખેડૂત 
હયલાયની ભહશરાઓનો ષલકાવ થમો નથી. આથી ખેડૂત હયલાયની ભહશરાઓને ણ 
ખેત ઉત્ાદન લધાયલા લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધષતઓ અનાલે તે ભાટે તારીભ આલી 
જરૂયી છે. તેથી વયકાયશ્રી તયપથી લય ૨૦૧૨-૧૩ભા ં “ભહશરાઓ ભાટે કૃષ કૌળલ્મ 
ષલકાવ તારીભ કામયક્રભ” મોજના ળરૂ કયેર છે. 

પ્રસ્તાલના 
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કૃષ વ્મલવામ વાથે વકંામેર ખેડૂત હયલાયની ભહશરાઓ ભાટે કૃષ કૌળલ્મ 
ષલકાવ તારીભ કામયક્રભના ઘટક: 
૧) ભહશરા તારીભ લગય 
૨) યલુા ભહશરા તારીભ લગય  
૩) ષપ્રષવઝનર કેમ્ 
૪) ળેયંગ લકયળો કામયક્રભ  
૫) કૃષ ભેો 
૬) યાજ્મની અંદય ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૭ હદલવ) 
૭) યાજ્મની ફશાય ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૧૦ હદલવ) 
૮) આંતય યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૧૦ હદલવ) 

 

 

 

 

 કૃષ હયલાયની ભહશરાઓને 
ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે કૃષ વરંગ્ન 
ષળક્ષણ આલા ભાટે ૪ (ચાય) હદલવના 
ટંુકા ગાાના વસં્થાકીમ તારીભ લગય 
ચરાલલાના ંછે. તેભા ં૩ (ત્રણ) હદલવ ખેડૂત 
તારીભ કેન્દ્ર ખાતે તારીભ, ષનદળયન તેભજ 
પ્રત્મક્ષકાભ ળીખલલાનુ ંયશળેે અને ૧ હદલવ 

નો ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૩૦૦ કી.ભી. ની અંદય) કૃષ વળંોધન કેન્દ્ર, તાલકુા 
ફીમયણ કેન્દ્રો, ષનદળયન પ્રોટો, શ ુવલંધયન કેન્દ્રો, ડેયી, નવયયી, ગૌ ળાા, જભીન 
ચકાવણી પ્રમોગ ળાા, ઔધીમ ાકોના ગાડયન તેભજ પ્રગષતળીર ખેડૂતોની 
મરુાકાત ગોઠલલાભા ંઆલળે.  
 

લગયનો ઉદે્દળ 

 ખેડૂત હયલાયની ભહશરાઓને કૃષ વરંગ્ન ફાફતોભા ંતેભનુ ંભશત્લ વભજાલવુ ં
તથા તેઓની ષનંણુતાભા ંષલકાવ કયલો. 

૧. ભહશરા તારીભ લગય 



 

3 

 
  ભહશરાઓ ભાટે કૃષરક્ષી કૌળલ્મ ષલકાવ તારીભ કામયક્રભની ભાગયદષળિકા 

 

 ભહશરાઓને કૃષ ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે તાષંત્રક ભાગયદળયન રંુુ ાડવુ.ં  
 ખેડૂત હયલાયની ભહશરાઓને અધ્મતન લૈજ્ઞાષનક વળંોધનથી ભાહશતગાય કયલા.  

 પ્રત્મક્ષ ષનદળયન દ્વાયા લૈજ્ઞાષનક વળંોધનના અભરીકયણના પામદા વભજાલલા 
તેભજ અભરીકયણ ભાટે પે્રહયત કયલા. 

 નલા ાકો દાખર કયલા અંગેની ભાહશતી યુી ાડલી. 
 ગશૃ ષલજ્ઞાન ષલમો ભાયપત કૃષ ેદાળોન ુમલુ્મ લધયન ળીખલલાભા ંઆલળે.  
 શુારન, દુધાા ઢોયની ભાલજત, ડેયી લગેયે ષલમોને રગતા આધષુનક 

જ્ઞાનથી હયબચત કયી, દુધ ઉત્ાદન લધે અને હયણાભે આષથિક સ્તય ઉંચ ુઆલે 
તે મખુ્મ ઉદે્દળ છે. 

 એનજી યીવોવીવ (વોરય એનજી, ફામોગેવ લગેયે) તાષંત્રક ભાહશતીથી ણ 
ભાહશતગાય કયલાભા ંઆલળે. 

 પ્રગષતળીર, આષથિક અળક્ત, રૂહઢગત ષળબક્ષત કે અષળબક્ષત ફશનેોને તારીભ આી 
તૈમાય કયલાભા ંઆલળે અને તેઓના કૃષ વરંગ્ન ફાફતોના મુઝંલતા પ્રશ્નોનુ ં
ષનયાકયણ કયલાભા ંઆલળે. 

 અધયષળબક્ષત તેભજ ષળબક્ષત ખેડૂત ભહશરાઓને દ્શ્મ-શ્રાવ્મ વાધનો દ્વાયા તેભજ 
પ્રત્મક્ષ ષનદળયનો દ્વાયા તારીભ આલાભા ંઆલળે. 

 ખેડૂત ભહશરાઓના ંવકંોચળીર સ્લબાલને ફદરી ખેતી લૈજ્ઞાષનકો અને ખેતી 
તજજ્ઞો વાથે જ્ઞાન તેભજ પ્રશ્નોની આ-રે કયી ખેડૂત ભહશરાઓભા ંઆત્ભ ષલશ્વાળ 
જગાડલાભા ંઆલળે. 
 

તારીભનુ ંસ્થ 

  જે તે જીલ્રાનુ ંખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર (શારભા ંજે ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે 
ફાધંકાભ ચાલ ુશોમ તેલા કેન્દ્રો ફાધંકાભ રુૂ ના થામ ત્મા ંસધુી તાલકુા ભથકે લગયનુ ં
આમોજન કયી ળકળે).  
 

તારીભનો વભમ 

૪ (ચાય) હદલવ (૩ હદલવ ખે.તા.કે. ખાતે તારીભ + ૧ હદલવ પ્રલાવ) 
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તારીભાથીઓને આલાની થતી સષુલધા  
  વસં્થાકીમ તારીભભા ંઆલનાય તારીભાથીઓને દૈષનક રૂ. ૨૦૦/- મજુફ ૩ 

(હદલવ)નુ ંસ્ટાઇેન્દ્ડ  ચકુલલાનુ ંયશળેે. પ્રલાવ દયમ્માન તારીભાથીઓના યીફે્ર્ભેન્દ્ટ, 
જભલા, તેભજ બાડાના લાશનનો  ખચય પ્રલાવના કોરભભા ંદળાયલેર ખચય મજુફ 
કયલાનો યશળેે. તેભજ એક લખત લતનથી ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે આલલાનુ ંઅને 
જલાનુ ંખયેખય થત ુબાડુ અથલા રૂ. ૨૦૦/-ની ભમાયદાભા ંચકુલલાનુ ંયશળેે. લગય 
દયમ્માન તારીભાથીઓને તારીભાથી દીઠ રૂ. ૪૦૦/-ની ભમાયદાભા ંભીનીકીટ આલાનુ ં
યશળેે જેભા ંસધુાયેર ખેત ઓઝાય, ખાતય, ફીમાયણ, દલા, અનાજ વગં્રશના ી 
આલાનુ ંયશળેે. ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર દ્વાયા તારીભાથીને ખેતી, શ ુારન, ફાગામત 
ષલમોનુ ંવાહશત્મ/ષત્રકા આલાનુ ંયશળેે.    

  
તારીભાથીની વદંગી  
૧.  ખેડૂત યીલાયની ભહશરા શોલી જરૂયી છે. 
૨.  ભહશરાની ઉંભય ૧૮ થી ૫૦ લયની શોલી જોઇએ. 
૩.  ઓછાભા ંઓછુ ાચં ધોયણ ળૈક્ષબણક રામકાત શોલી જોઇએ. 
૪. તારીભના વભમ દયમ્માન  વંણૂય શાજયી શોલી જોઇએ. 
૫. એક લગય દીઠ ૩૦ રાબાથીની વખં્મા યશળેે. 
૬. ભહશરાઓ ખેતી, શ ુારન, ફાગામત, ગશૃ ષલજ્ઞાન, ઉજાય સ્ત્રોત લગેયે ષલમોભા ં

યવ ધયાલતા તેભજ તે પ્રકાયના કામો કયતા કે અનાલતા શોલા જોઇએ.  

૭. ખેડૂતોની વદંગી ષલસ્તયણ સ્ટાપ તેભજ સ્લૈછીક વસં્થા દ્વાયા ણ કયી ળકાળે.  

 

કૌળલ્મ ષળક્ષણ તારીભ 
  ખેતી કયતો લગય ભોટે બાગે અષળબક્ષત 
અથલા અલ્ ષળબક્ષત છે. આણા રાબાથી ણ 
અલ્ ષળબક્ષત શોલાથી તારીભભા ંકૌળલ્મ ષલકાવ 
ઉયજ લધ ુબાય આલાભા ંઆલળે. આ ભાટે 
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લક્તાએ કૌળલ્મનુ ંષનદળયન કયી ફતાલી તારીભાથીઓને તારીભ આળે અને ત્માય 
ફાદ ાચં થી છ ના ગ્રુભા ંષલબાજીત કયી ષનદળયનની પે્રકટીવ કયલલાભા ંઆલળે. 
જુદી જુદી શયીપાઇઓ, ર્મ શ્રાવ્મ વાધનો, જુથ ચચાય, હય વલંાદ, પ્રશ્નોત્તયી દ્વાયા 
તારીભાથીઓને તારીભ આલાનુ ંયશળેે.  
 

તારીભના વ્માખ્માતા 
  જે તે ષલમ ષનષ્ટ્ણાતંોની વેલાઓ રેલા ભાટે ખેતી અને ખેતી વરંગ્ન 
ષવક્ષણનુ ંશતે ુરક્ષી તથા વ્મલશારુ અને ટેકનીકર જ્ઞાન ભી યશ ેતે શતેવુય જે તે 
કે્ષત્રના અનબુલી અષધકાયીશ્રીઓને ફોરાલલાના યશળેે. આ અષધકાયીશ્રીઓએ ભાત્ર 
પ્રલચન ન કયતા જુદી જુદી શયીપાઇઓ, ર્મ શ્રાવ્મ વાધનો, જુથ ચચાય, હયવલંાદ, 
પ્રશ્નોત્તયી દ્વાયા તારીભાથીઓને તારીભ આલાનુ ંયશળેે. એક લક્તા દીઠ રૂ. ૫૦૦/- 
ભાનદ લેતન આલાનુ ંયશળેે. એક લગય દીઠ લધભુા ંલધ ુ૧૦ લક્તાનો રાબ રઇ 
ળકાળે. 
 

યશલેા જભલાની સષુલધા 
   આ તારીભ લગયભા ંતારીભ રેલા આલતી ભહશરાઓને યશલેાની સષુલધા 
ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે આલેર શોસ્ટેરભા ંભપતભા ંયુી ાડલાની યશળેે અને યાત્રી 
યોકાણ દયમ્માન ખેતી ષલમક હપલ્ભો ફતાલલાની તેભજ ભનોયંજન કામયક્રભો 
મોજલાના યશળેે. તેભજ શોસ્ટેરભા ંગાદરા, રગં લગેયેની વગલડતા ભપતભા ં
આલાની યશળેે. જો તારીભાથીઓ યવોઇ ફનાલલા કાચ ુવીધ ુોતાની વાથે રાલે 
અને જાતે યવોઇ કયલા ભાગંતા શોમ તો તેઓને લાવણ અને ફતણની સષુલધા ષલના 
મલુ્મે યુી ાડલાની યશળેે. (નલા નલ ખેતાકે ાવે ફતણ અને લાવણની સષુલધા ન 
શોમ તેભને આ સષુલધા યુી ાડલાની યશળેે નશી). તેભજ તારીભાથીઓને તારીભના 
અંતે પ્રભાણ ત્ર આલાનુ ંયશળેે.     

 

તારીભ દયમ્માન એક હદલવનો ળૈક્ષબણક પ્રલાવ 
  તારીભ દયમ્માન ૧ હદલવ નો ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૩૦૦ કી.ભી. ની 
અંદય) કૃષ વળંોધન કેન્દ્ર, તાલકુા ફીમયણ કેન્દ્રો, ષનદળયન પ્રોટો, શ ુવલંધયન કેન્દ્રો, 
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ડેયી, નવયયી, ગૌ ળાા, જભીન ચકાવણી પ્રમોગ ળાા, ઔવધીમ ાકોના ગાડયન 
તેભજ પ્રગષતળીર ખેડૂતોની મરુાકાત ગોઠલલાભા ંઆલળે. અને જેભા ંએક તારીભાથી 
દીઠ રૂ. ૭૦૦/- મજુફ પ્રલાવ દયમ્માન તારીભાથીઓના યીફે્ર્ભેન્દ્ટ, જભલા (૨ ટાઇભ) 
તેભજ બાડાના લાશનનો  ખચય પ્રલાવના કોરભભા ંદળાયલેર ખચય મજુફ કયલાનો યશળેે.  
અ. 
ન ં

વફ ઘટક ષલલયણ કુર યકભ (રૂ.) 

૧ સ્ટામેન્દ્ડ તારીભાથી દીઠ રૂ. ૨૦૦ x  
૩૦ તારીભાથી x ૩ હદલવ  

૧૮,૦૦૦/- 

૨ પ્રલાવ તારીભાથી દીઠ રૂ. ૭૦૦ x  
૩૦ તારીભાથી (૧ હદલવ) 

૨૧,૦૦૦/-              

૩ ભાનદ લેતન (લક્તા ભાટે) રૂ, ૫૦૦/- (ભાનદ લેતન) x ૧૦ 
(૧ લગયના ંલક્તા)  

૫,૦૦૦/-  

૪ કીટ/વાહશત્મ રૂ, ૪૦૦ (તારીભાથીને) x  
૩૦ તારીભાથી 

૧૨,૦૦૦/-  

૫ આલલા-જલાનુ ંબાડુ 
(તારીભથી ભાટે) 

રૂ. ૨૦૦ની ભમાયદાભા ંતારીભાથી 
દીઠ x ૩૦ તારીભાથી 

૬,૦૦૦/-  

૬ પે્રક્ટીકર/ષનદળયન/ 
કન્દ્ટીજન્દ્વી 

રૂ, ૭૦૦૦/- ૭ ૦૦૦/- 

કુર એક લગય દીઠ (અંકે રૂષમા અગણોતેય શજાય યુા) રૂ. ૬૯,૦૦૦/-  
ઉયોક્ત કન્દ્ટીજન્દ્વી ખચય ભાથંી ભાવીક તેભજ લાષિક યીોટંગ અધતન 

પોટોગ્રાપ, વપ લાતાયઓ તેભજ કયેર ષનદળયનો લગેયેની ભાહશતી વાથેનો સ્ાઇયર 
ફાઇન્દ્ડીગનો અધતન યીોટય  તૈમાય કયી ભાવની 5 તાયીખ સધુીભા ંખેતી ષનમાભકની 
કચેયીભા ં૨ નકરભા ંભોકરલાનો યશળેે. તે ઉયાતં લાષિક અશલેાર એપ્રીર ભાવની ૧૦ 
તાયીખ સધુીભા ં૨ નકરભા ંભોકરલાનો યશળેે. 

યાજ્મના ંતભાભ ૨૬ (છવ્લીવ) ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર દીઠ આલા ૧૨ લગય પ્રભાણે 
કુર ૩૧૨ લગય ગોઠલલાના રૂ. ૬૯,૦૦૦/- પ્રભાણે રૂ. ૨,૧૫,૨૮,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ફે 
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કયોડ દંય રાખ અઠયાલીવ શજાય યુા)ની જોગલાઇ થમેર છે તે મજુફ ખચય કયલાનો 
યશળેે. 
  
 

યલુા ખેડૂત કન્દ્માઓ/યલુતીઓ નો 
ખાવ પ્રકાયનો ૫ હદલવનો સ્ે્મરાઇઝ  
તારીભ લગય યશળેે (ઉભય ૧૮ થી 30 લય 
સધુી). તેભા ં૪ હદલવ ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર 
ખાતે તારીભ, ષનદળયન તેભજ પ્રત્મક્ષકાભ 
ળીખલલાનુ ંયશળેે અને ૧ હદલવનો ળૈક્ષબણક 

પે્રયણા પ્રલાવ (૩૦૦ કી.ભી. ની અંદય) ગોઠલલાભા ંઆલળે. 
 

લગયનો ઉદે્દળ 

આ લગય દયમ્માયન કૃષ, ફાગામત, શુારન, ડેયી, ભયઘા ઉછેય, નવયયી, એનજી 
યીવોવીવ (ઉજાય સ્ત્રોત) તેભજ અન્દ્મ વરંગ્ન ષલમોભા ંજે તે સ્થાષનક હયસ્થીતીને 
અનકુુ અને જરૂયીમાત મજુફ ષલગતલાય વ્મલવાષમક તારીભ આલાથી વ્મલવાષમક 
કે્ષતે્ર યલુા ભહશરાઓ આગ આલે અને આગવ ુસ્થાન પ્રાપ્ત કયી કૃષ વરંગ્ન 
ઉત્ાદન લધાયી તેન ુમલુ્મ વધૃ્ધી કયી આષથિક સ્સ્થષતભા ંસધુાયો થતા તેભનુ ંયાજ્મનુ ં
તેભજ યાષ્ટ્રીમ જીલન ધોયણ ઉંચ ુરાલલાભા ંપાો આે તે ભાટે કોઇ ણ એક ષલમ 
ઉય તારીભ લગયનુ ંઆમોજન કયલાનુ ંયશળેે.   

 

તારીભનુ ંસ્થ 

  જે તે જીલ્રાનુ ંખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર 
(શારભા ંજે ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે 
ફાધંકાભ ચાલ ુશોમ તેલા કેન્દ્રો ફાધંકાભ રુૂ 
ના થામ ત્મા ંસધુી તાલકુા ભથકે લગયનુ ં
આમોજન કયી ળકળે). 
 

 

૨. યલુા ભહશરા તારીભ લગય 
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તારીભનો વભમ 

૫ (ાચં) હદલવ (૪ હદલવ ખે.તા.કે. ખાતે તારીભ + ૧ હદલવ પ્રલાવ) 

તારીભાથીને આલા ની થતી સષુલધા  
  વસં્થાકીમ તારીભભા ંઆલનાય તારીભાથીઓને દૈષનક રૂ. ૨૦૦/- મજુફ ૪  

હદલવનુ ંસ્ટાઇેન્દ્ડ  ચકુલલાનુ ંયશળેે. પ્રલાવ દયમ્માન તારીભાથીઓના યીફે્ર્ભેન્દ્ટ, 
જભલા, તેભજ બાડાના લાશનનો  ખચય પ્રલાવના કોરભભા ંદળાયલેર ખચય મજુફ 
કયલાનો યશળેે. તેભજ એક લખત લતનથી ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે આલલાનુ ંઅને 
જલાનુ ંખયેખય થત ુબાડુ અથલા રૂ. ૨૦૦/-ની ભમાયદાભા ંચકુલલાનુ ંયશળેે. લગય 
દયમ્માન તારીભાથીઓને તારીભાથી દીઠ રૂ. ૪૦૦/-ની ભમાયદાભા ંભીનીકીટ આલાનુ ં
યશળેે જેભા ંસધુાયેર ખેત ઓઝાય, ખાતય, ફીમાયણ, દલા, અનાજ વગં્રશના ી 
આલાનુ ંયશળેે. ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર દ્વાયા તારીભાથીને ખેતી, શ ુારન, ફાગામત 
ષલમોનુ ંવાહશત્મ/ષત્રકા આલાનુ ંયશળેે તેભજ તારીભાથીઓને તારીભના અંતે 
પ્રભાણ ત્ર આલાનુ ંયશળેે.  

    
તારીભાથીની વદંગી  
૧. ખેડૂત યીલાયની ભહશરા શોલી જરૂયી છે. 
૨. ભહશરાની ઉંભય ૧૮ થી ૩૦ લયની શોલી જોઇએ. 
૩. ઓછાભા ંઓછુ ૧૨ ધોયણ ળૈક્ષબણક રામકાત શોલી જોઇએ. 
૪. તારીભના વભમ દયમ્માન  વંણૂય શાજયી શોલી જોઇએ. 
૫. એક લગય દીઠ ૩૦ રાબાથીની વખં્મા યશળેે. 
૬. ભહશરાઓ ખેતી, શ ુારન, ફાગામત, ગશૃ ષલજ્ઞાન, ઉજાય સ્ત્રોત લગેયે ષલમોભા ં

યવ ધયાલતા તેભજ તે પ્રકાયના કામો કયતા કે અનાલતા શોલા જોઇએ.  

૭. ખેડૂતોની વદંગી ષલસ્તયણ સ્ટાપ તેભજ સ્લૈચ્છીક વસં્થા દ્વાયા ણ કયી ળકાળે. 
  
કૌળલ્મ ષળક્ષણ તારીભ 
  કૌળલ્મ ષલકાવ ઉયજ લધ ુબાય આલાનો યશળેે. આ ભાટે લક્તાએ 
કૌળલ્મનુ ંષનદળયન કયી ફતાલી તારીભાથીઓને તારીભ આળે અને ત્માય ફાદ ાચં 
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થી છ ના ગ્રુભા ંષલબાજીત કયી ષનદળયનની પે્રકટીવ કયલલાભા ંઆલળે. 
જુદી જુદી શયીપાઇઓ, ર્મ-શ્રાવ્મ વાધનો, જુથ ચચાય, હયવલંાદ, પ્રશ્નોત્તયી દ્વાયા 
તારીભાથીઓને તારીભ દ્વાયા જુદા જુદા ગશૃ ઉધોગ કયી ળકે તે મજુફની તારીભ 
આલાની યશળેે. દા. ત. ઘઉંની ષલષલધ પ્રોડક્ટ ફનાલી લેચાણ કયલી, તફેરા/ોલ્રી 
પાભય ફનાલલા, જાભ-જેરી ફનાલી લેચાણ કયવ ુલગેયે.  

 

તારીભના વ્માખ્માતા 
  કોઇ ણ એક ષલમના ષનષ્ટ્ણાતંોની વેલાઓ રેલા ભાટે ખેતી અને ખેતી 
વરંગ્ન ષળક્ષણનુ ંશતે ુરક્ષી તથા વ્મલશારૂ અને ટેકનીકર જ્ઞાન ભી યશ ેતે શતેવુય જે 
તે કે્ષત્રના અનબુલી અષધકાયીશ્રીઓને ફોરાલલાના યશળેે. આ અષધકાયીશ્રીઓએ ભાત્ર 
પ્રલચન ન કયતા જુદી જુદી શયીપાઇઓ, ર્મ શ્રાવ્મ વાધનો, જુથ ચચાય, હયવલંાદ, 
પ્રશ્નોત્તયી દ્વાયા તારીભાથીઓને તારીભ આલાનુ ંયશળેે. એક લક્તા દીઠ રૂ. ૫૦૦/- 
ભાનદ લેતન આલાનુ ંયશળેે. એક લગય દીઠ લધભુા ંલધ ુ૧૦ લક્તાનો રાબ રઇ 
ળકાળે. 
 

યશલેા જભલાની સષુલધા 
આ તારીભ લગયભા ંતારીભ રેલા આલતી ભહશરાઓને યશલેાની સષુલધા ખેડૂત તારીભ 
કેન્દ્ર ખાતે આલેર શોસ્ટેરભા ંભપતભા ંયુી ાડલાની યશળેે અને યાત્રી યોકાણ દયમ્માન 
ખેતી ષલમક હપલ્ભો ફતાલલાની તેભજ ભનોયંજન કામયક્રભો મોજલાના યશળેે. તેભજ 
શોસ્ટેરભા ંગાદરા, રગં લગેયેની વગલડતા ભપતભા ંઆલાની યશળેે. જો 
તારીભાથીઓ યવોઇ ફનાલલા કાચ ુવીધ ુોતાની વાથે રાલે અને જાતે યવોઇ કયલા 
ભાગંતા શોમ તો તેઓને લાવણ અને ફતણની સષુલધા ષલના મલુ્મે યુી ાડલાની 
યશળેે. (નલા નલ ખેતાકે ાવે ફતણ અને લાવણની સષુલધા ન શોમ તેભને આ 
સષુલધા યુી ાડલાની યશળેે નશી). તેભજ તારીભાથીઓને તારીભના અંતે પ્રભાણ ત્ર 
આલાનુ ંયશળેે.   
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તારીભ દયમ્માન એક હદલવનો ળૈક્ષબણક પ્રલાવ 
  તારીભ દયમ્માન ૧ હદલવ નો ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૩૦૦ કી.ભી. ની 
અંદય) કૃષ વળંોધન કેન્દ્ર, તાલકુા ફીમયણ કેન્દ્રો, ષનદળયન પ્રોટો, શ ુવલંધયન કેન્દ્રો, 
ડેયી, નવયયી, ગૌ ળાા, જભીન ચકાવણી 
પ્રમોગ ળાા, ઔવધીમ ાકોના ગાડયન 
તેભજ પ્રગષતળીર ખેડૂતોની મરુાકાત 
ગોઠલલાભા ંઆલળે. અને જેભા ંએક 
તારીભાથી દીઠ રૂ. ૭૦૦/- મજુફ પ્રલાવ 
દયમ્માન તારીભાથીઓના યીફે્ર્ભેન્દ્ટ, 
જભલા(૨ ટાઇભ) તેભજ બાડાના લાશનનો  
ખચય પ્રલાવના કોરભભા ંદળાયલેર ખચય મજુફ કયલાનો યશળેે.  
 

અ. ન.ં વફ ઘટક ષલલયણ કુર અંદાજ(રૂ.) 
૧ સ્ટામેન્દ્ડ તારીભાથી દીઠ રૂ. ૨૦૦ x ૩૦ 

તારીભાથી x ૪ હદલવ  
૨૪,૦૦૦/- 

૨ પ્રલાવ તારીભાથી દીઠ રૂ. ૭૦૦ x ૩૦ 
તારીભાથી (૧ હદલવ) 

૨૧,૦૦૦/-              

૩ ભાનદ લેતન 
(લક્તા ભાટે) 

રૂ, ૫૦૦/- (ભાનદ લેતન) x ૧૦ 
(૧ લગયના ંલક્તા)  

૫,૦૦૦/-  

૪ કીટ/વાહશત્મ રૂ, ૪૦૦ (તારીભાથીને) x ૩૦ 
તારીભાથી 

૧૨,૦૦૦/-  

૫ આલલા-જલાનુ ં
બાડુ (તારીભથી 
ભાટે) 

રૂ. ૨૦૦ની ભમાયદાભા ંતારીભાથી 
દીઠ x ૩૦ તારીભાથી 

૬,૦૦૦/-  

૬ પે્રક્ટીકર/ષનદળયન/ 
કન્દ્ટીજન્દ્વી 

રૂ, ૭૦૦૦/- ૭,૦૦૦/- 

કુર એક લગય દીઠ (અંકે રૂષમા ચંોતે્તય શજાય યુા) ૭૫,૦૦૦/-  
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યાજ્મના ંતભાભ ૨૬ (છવ્લીવ) ખેડૂત તારીભ કેન્દ્રના કુર ૨૬ લગય 
ગોઠલલાના રૂ. ૭૫,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ચંોતેય શજાય યુા) પ્રભાણે રૂ. 
૧૯,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ઓગણીવ રાખ ચાવ શજાય યુા) ની જોગલાઇ થમેર 
છે તે મજુફ ખચય કયલાનો યશળેે. 
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 ખેતાકેના અષધકાયી/ કભયચાયીઓ ગ્રામ્મ કક્ષાએ તારીભ આતા શરેા યલી 
અને ખયીપ વીઝન શરેા ંખેડૂતોને કૃષ અને કૃષ વરંગ્ન ષલમોનુ ંભાગયદળયન આળે 
અને ખેડૂતોને મ ૂઝંલતા પ્રશ્નોનુ ં સ્થ ય  ષનયાકયણ કયલાભા ંઆલળે તેભજ ખેડૂતોને 
ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે ચારતા તારીભ લગયની ભાહશતી આી તારીભભા ંઆલલા 
ભાટેની નંધણી કયળે. 

 જીલ્રા દીઠ ખયીપ તેભજ 
યલી/ઉનાળુ ઋતનુા ાચં-ાચં પ્રભાણે 
એક દીલવના ષપ્રવીઝનર કેમ્ દીઠ 
યીફે્રળભેન્દ્ટ ભાટે રૂ. ૪૦૦૦/- (અંકે રૂષમા 
ચાય શજાય) મજુફ એક ખેડૂત તારીભ 
કેન્દ્ર ના કુર ૨૬ ષપ્રષવઝનર કેમ્ ભાટે  
૧,૦૪,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા એક રાખ 

ચાય શજાય યુા) અને યાજ્મના ૨૬ ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ના કુર ૬૭૬ ષપ્રષવઝનર કેમ્ 
ભાટે  રૂ. ૨૭,૦૪,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા વત્માલીવ રાખ ચાય શજાય યુા) ની જોગલાઇ 
થમેર છે તે મજુફ ખચય કયલાનો યશળેે.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩. ષપ્રષવઝનર 
કેમ્ 
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તારીભ રીધા ફાદ શરેા ળેયંગ લકયળોભા ંખેડૂત ભહશરાઓને નલી 
ધ્ધષત અનાલલાભા ંડતી મુ્ કેરીઓ વાબંી લચગાાના અને રાફંાગાાના 
ઉામો ળોધલાભા ંઆલળે. ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે પયજ ફજાલતા અષધકાયીઓના ં
તારીભ અંગે ભતંવ્મો યજુ કયી ળકળે અને તેની ઉય ણ ષલચાયણા કયલાભા ંઆલળે.  

 

અ) ળેયંગ પોરોઅ કેમ્: 
ખેતાકેના અષધકાયી/ કભયચાયીઓ ગ્રામ્મ કક્ષાએ જઇ ખેતાકેભા ંતારીભ રઇ 

ગમેર ફશનેોની મરુાકાત રેળે. ખેડૂત ભહશરાઓએ વસં્થાકીમ તેભજ સ્ેઝ્ય્રાઇઝ 
તારીભ લગય દયમ્માન રીધેર યવ , ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ/પ્રત્મક્ષષનદળયનલગેયે 
ફાફતોનુ ંતારીભ રીધા ફાદ કેટલ ુઅનકુયણ કયુય છે તેભજ ગાભની ફીજી કઇ અન્દ્મ 
ભહશરાઓને ભાગયદળયન આે છે તેભજ તારીભ દયમ્માન ળીખલલાભા ંઆલેર નલી 
ટેકનોરોજી ઉમોગ કયલાભા ંડતી મુ્ કેરીઓ વાબંી લચગાાના અને 
રાફંાગાાનુ ંભાગયદળયન આલાભા ંઆલળે. તે ઉયાતં તારીભાથીઓના મલુ્માકંન 
પોભય બયલાના યશળેે.  

જીલ્રા દીઠ ખયીપ તેભજ યલી/ઉનાળુ ઋતનુા ાચં-ાચં પ્રભાણે એક 
દીલવના ળેયંગ પોરોઅ કેમ્ દીઠ યીફે્રળય ભાટે એક ળેયંગ પોરોઅ કેમ્ દીઠ રૂ. 
૧,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા એક શજાય યુા) મજુફ એક ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ભાટે રૂ. 
૧૨,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ફાય શજાય યુા) અને યાજ્મના ૨૬ ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ભાટે 
કુર રૂ. ૩,૧૨,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ત્રણ રાખ ફાય શજાય યુા)ની જોગલાઇ થમેર છે તે 
મજુફ ખચય કયલાનો યશળેે. 

 

 

 

 

 

 

 

ળેયંગ પોરોઅ કામયક્રભ 
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ફ) ષલબાગીમ કક્ષાના ળેયંગ લકયળો 
 યાજ્મના છવ્લીવ જીલ્રાનુ ંખેતી ખાતાએ કાભની વયતા તેભજ 
અવયકાયકતા ભાટે ૬ ષલબાગીમ કક્ષાભા ંષલબાજન કયેર છે જેલા કે અભદાલાદ , 
ભશવેાણા, લડોદયા , યાજકોટ , જુનાગઢ અને સયુત. તેભા ંવયંકુ્ત ખેતી ષનમાભક (ષલ.) 
ષલબાગીમ કક્ષાના લડા તયીકે પયજ ફજાલે છે. ષલબાગીમ કક્ષાના ળેયંગ લકયળોભા ંજે 
તે ષલબાગના જીલ્રાના ખેડૂત તારીભ કેન્દ્રોનો વભાલેળ થમેર છે. ળેયંગ લક્ળોનુ ં
આમોજન વયંકુ્ત ખેતી ષનમાભક (ષલ.)ના અધ્મક્ષ સ્થાને કયલાભા ંઆલળે.  ષલબાગીમ 
કક્ષાના ળેયંગ લકયળોભા ંખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર ખાતે  કૃષ અને કૃષ વરંગ્ન ષલમોની 
જે તારીભો આેર છે જે તારીભોભાં જુદા જુદા જીલ્રાની ભહશરાઓએ તારીભ ભેલેર 
છે તેલી ભહશરાઓ ભાથંી દયેક જીલ્રાભાથંી ૨ ખેડૂત ભહશરાઓ ૩ અષધકાયી/કભયચાયી 
ષલબાગીમ કક્ષાએ આલળે અને  તારીભ દયમ્માન કૃષ અને કૃષ વરંગ્ન ષલમોની 
નલી ટેકનોરોજીની જે ભાહશતીઆલાભા ંઆલેર છે તેને અનાલલાભા ંડતી 
મુ્ કેરીઓ અને તેના ષનયાકયણની ચચાય થળે તેભજ જુદા જુદા જીલ્રાના ાક ધ્ધષત 
તેભજ અન્દ્મ પ્રશ્નોનુ ંઆદાન-પ્રદાન કયળે. 

ષલબાગ દીઠ લયભા ંખયીપ તેભજ યલી/ઉનાળુ કુર ફે ળેયંગ લકયળો મજુફ 
યાજ્મભા ંકુર ૧૨ ળેયંગ લકયળોનુ ંઆમોજન (૧ હદલવીમ). જીલ્રા ભાથંી ૫ વ્મસ્ક્ત (૨ 
ખેડૂત ભહશરા + ૩ અષધકાયી/કભયચાયી) મજુફ અંદાજીત કુર ૩૦ વખં્મા. એક 
ષલબાગીમ કક્ષાના એક ળેયંગ લકયળોભા ંરૂ. ૨૮,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા અઠયાલીવ શજાય 
યુા) ની ભમાયદાભા ંખચય કયલાનો યશળેે.  

 

ક) યાજ્મ કક્ષાનો ળેયંગ લકયળો 
 આ ળેયંગ લકયળો ખેતી ષનમાભકશ્રીના અધ્મક્ષ સ્થાન શઠે મોજલાભા ં
આલળે. તેભા ંયાજ્મની જીલ્રા દીઠ ૧ મજુફ કુર ૨૬ ખેડૂતા ભહશરાઓ (ખેતાકે ખાતે 
તારીભ રીધેર ભહશરાઓ) બાગા રેળે અને કૃષ અને કૃષ વરંગ્ન ષલમોની નલી 
ટેકનોરોજીની જે ભાહશતીઆલાભા ંઆલેર છે તેને અનાલલાભા ંડતી મુ્ કેરીઓ 
અને તેના ષનયાકયણની ચચાય થળે તેભજ જુદા જુદા જીલ્રાના ાક ધ્ધષત તેભજ 
અન્દ્મ પ્રશ્નોનુ ંઆદાન-પ્રદાન કયળે   
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લય દયમ્માન યાજ્મ કક્ષાના એક ળેયંગ લકયળોનુ ંઆમોજન (૧ હદલવીમ). 
જીલ્રા ભાથંી ૩  વ્મસ્ક્ત (૧ ખેડૂત ભહશરા + ૨ અષધકાયી/કભયચાયી) મજુફ કુર 
અંદાજીત ૧૦૦ વખં્મા). એક યાજ્મ કક્ષાના ળેયંગ લકયળોભા ં રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-(અંકે 
રૂષમા એક રાખ યુા)ની ભમાયદાભા ંખચય કયલાનો યશળેે.  

 

 

અ. 
ન ં

વફ ઘટક ષલલયણ કુર અંદાજ 

અ)  ળેયંગ પોરોઅ 
કેમ્ 

રૂ. ૧,૦૦૦/- (૧ ળેયંગ 
પોરોઅ કેમ્ દીઠ) x ૨૬૦ 
(યાજ્મના કુર ળેયંગ 
પોરોઅની વખં્મા)  

રૂ. ૨,૬૦,૦૦૦/-  

ફ) ષલબાગીમ કક્ષાના 
ળેયંગ લકયળો 

રૂ. ૩૦,૦૦૦ (૧ ળેયંગ 
લકયળો દીઠ) x ૧૨ (કુર 
લકયળો) 

રૂ. ૩,૬૦,૦૦૦/-  

ક) યાજ્મ કક્ષાનો 
ળેયંગ લકયળો 

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- 

કુર (અંકે રૂષમા વાત રાખ લીવા શજાય યુા) રૂ. ૭,૨૦,૦૦૦/-  
ઉયોક્ત જોગલાઇ મજુફ ખચય કયલાનો યશળેે. 
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 દયેક જીલ્રાભા ંએક ભહશરા કૃષ ભેો દય 
લે મોજલાભા ંઆલળે. જેભા ંભહશરા ભડંના વભ્મો, 
પ્રગષતળીર ખેડૂત ફશનેો લગેયેને આભતં્રણ 
આલાભા ંઆલળે. તેભા ંજીલ્રાના તભાભ ખેડૂતો 
બાગ રઇ ળકળે. તારીભ રીધેર ફશનેો ૈકી જે 
ફશનેોને આ ભેાભા ંમોજલાભા ંઆલળે તે ષલષલધ 
સ્ધાયભા ંબાગ રેલાનો યશળેે અને ઇનાભો આલાભા ં
આલળે. લધભુા ંસ્ટેજ ઉય ખેડૂત ફશનેો ોતાના ંઅનબુલોની આ-રે ણ કયળે. તે 
ઉયાતં કૃષ ભેાના ંપ્રદળયનભા ંબાગ ણ રઇ ળકળે.  

 કૃષ  ભેા દીઠ રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ફે રાખ યુા) પ્રભાણે ૨૬ ખેડૂત 
તારીભ કેન્દ્ર ભાટે કુર રૂ. ૫૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ફાલન રાખ યુા)ની જોગલાઇ 
થમેર છે તે મજુફ ખચય કયલાનો યશળેે. ભેો ણુય થમા ફાદ ભેાનો અશલેાર 
(અધતન પોટોગ્રાપી વાથે) ખાતા કચેયીભા ંભોકરલાનો યશળેે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫. કૃષ ભેો 
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 યાજમની અંદયનો લય દયમ્માન જીલ્રા દીઠ એક ૭ હદલવનો ળૈક્ષબણક પે્રયણા 
પ્રલાવ મોજલાભા ંઆલળે. જેભા ંતારીભ રઇ ગમેર ભહશરાઓ ભાથંી ઉત્વાશી, વાશવી, 
નલી ફાફતો વભજી ળકે, અભરી કયી ળકે અને અન્દ્મ ભહશરાઓને મોગ્મ ભાગયદળયન 
રુૂ ાડી ળકે તેલી ભહશરાની વદંગી કયી યજ્મની ખેતીરક્ષી ફાફતે વબાન 
ફનાલલાભા ંઆલળે. આ પ્રલાવ દયમ્માન રૂ. ૨,૪૫,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ફે રાખ 
ીસ્તારીવ શજાય યુા)ની જોગલાઇ છે. પ્રલાવભા ંનાના/ષવંભાતં/ભોટા તભાભ ખેડુત 
હયલાયની ભશીરાઓનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલળે. એક પ્રલાવભા ં૫૦ ફશનેોને 
પ્રલાવભા ંરઇ જલાના યશળેે. ખેડૂત તારીભ કેન્દ્રના સ્ટાપભાથંી લગય ૨ ના એક રુૂ 
અષધકાયી અને ૧ ભહશરા અષધકાયી/કભયચાયી પ્રલાવ વાથે જોડાળે. આ પ્રલાવ ભાટે 
વયકાયશ્રીની પ્રલતયભાન જોગલાઇ મજુફ બાડાના લાશનની વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે તે 
ઉયાતં રાબાથીઓને યશલેા/જભલા/યેફે્રળભેન્દ્ટ ભાટેની વ્મલસ્થા લાશન વાથે કયલાની 
યશળેે.   

જીલ્રાના આ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ ભાટે એક ભહશરા દીઠ દીલવના રૂ. 
૭૦૦/- (અંકે રૂષમા વાતવો યુા) મજુફ ૫૦ ભહશરાઓ ભાટે રૂ. ૩૫,૦૦૦/- (અંકે 
રૂષમા ાતં્રીવ શજાય યુા) પ્રભાણે ૭ હદલવના કુર રૂ. ૨,૪૫,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ફે 
રાખ ીસ્તારીવ શજાય યુા). યાજ્મના ૨૬ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ ભાટે રૂ. 
૬૩,૭૦,૦૦૦/- (અંકે રૂષમ તે્રવઠ રાખ વીતે્તય શજાય યુા) ની જોગલાઇ થમેર છે તે 
મજુફ ખચય કયલાનો યશળેે. 

 

 

 

૬. યાજ્મની અંદય ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૭ હદલવ) 
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યાજમની ફશાય ૧૦ હદલવનો ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ મોજલાભા ંઆલળે. જેભા ં
તારીભ રઇ ગમેર ભહશરાઓ ભાથંી ઉત્વાશી, વાશવી, નલી ફાફતો વભજી ળકે, 
અભરી કયી ળકે અને અન્દ્મ ભહશરાઓને મોગ્મ ભાગયદળયન રુૂ ાડી ળકે તેલી 
ભહશરાની વદંગી કયી યજ્મ ફશાયની 
ખેતીરક્ષી ફાફતે વબાન ફનાલલાભા ં
આલળે. આ પ્રલાવ દયમ્માન રૂ. 
૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ાચં રાખ 
યુા)ની જોગલાઇ છે. પ્રલાવભા ં
નાના/ષવંભાતં/ભોટા તભાભ ખેડૂતોનો 
વભાલેળ કયલાભા ંઆલળે. એક 
પ્રલાવભા ં૫૦ ફશનેોને પ્રલાવભા ંરઇ જલાના યશળેે. ખેડૂત તારીભ કેન્દ્રના સ્ટાપભાથંી 
લગય ૨ ના ફે રુૂ અષધકાયી અને ૧ ભહશરા અષધકાયી/કભયચાયી પ્રલાવ વાથે જોડાળે. 
આ પ્રલાવ ભાટે વયકાયશ્રીની પ્રલતયભાન જોગલાઇ મજુફ બાડાના લાશનની વ્મલસ્થા 
કયલાની યશળેે તે ઉયાતં રાબાથીઓને યશલેા/જભલા/યેફે્રળભેન્દ્ટ ભાટેની વ્મલસ્થા 
લાશન વાથે કયલાની યશળેે.  

ઉય મજુફના ંફને્ન યાજ્મની અંદય અને ફશાયના ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવભા ં
ખેતી, શુારન, ફાગામત, ડેયી, ભયઘા ઉછેય, ઉજાય સ્ત્રોત, ોણ, આયોગ્મ જેલા 
ષલષલધ કેન્દ્રોની મરુાકાત રઇ ભાહશતી આલાભા ંઆલળે. અને પ્રલાવ ણુય થમા ફાદ 
પ્રલાવનો અશલેાર (અધતન પોટોગ્રાપી વાથે) ખાતા કચેયીભા ંભોકરલાનો યશળેે. 

જીલ્રાના આ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ ભાટે એક ભહશરા દીઠ દીલવના રૂ. 
૧,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા એક શજાય યુા) મજુફ ૫૦ ભહશરાઓ ભાટે રૂ. ૫૦,૦૦૦/- 
(અંકે રૂષમા ચાવ શજાય યુા) પ્રભાણે ૧૦ હદલવના કુર રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે 
રૂષમા ાચં રાખ યુા). યાજ્મના ૨૬ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ ભાટે રૂ. ૧,૩૦,૦૦,૦૦૦/- 
(અંકે રૂષમ એક કયોડ ત્રીવ રાખ યુા) ની જોગલાઇ થમેર છે તે મજુફ ખચય કયલાનો 
યશળેે. 

 

૭. યાજ્મની ફશાય ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૧૦ હદલવ) 
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કૃષ ેદાળ ષનકાવભા ંગજુયાત યાજ્મ શયણપા ગતી કયી યહ્ય ુછે અને લૈષશ્વક 
ઉદાયીકયણ નીતી અભરભા ંઆલેર છે. ગજુયાતભા ંકેયી, ળાકબાજી અને ડુગંી ભાટે 
એગ્રી-એક્વોટય  ઝોન આલેર છે અને ઇ-ગલયનયવ લડે ગાભડાઓને જોડી દેલાભા ં
આલેર છે. તેલા વભમભા ંખેડૂત ભહશરાઓ લૈષશ્વક સ્તયની ષલચાય શે્રણી અને કૃષ 
વફંધીત જ્ઞાનથી વચેત થામ તે શતે ુવાથે લે યાજ્મભા ં૧ આંતય યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષબણક 
પ્રલાવનુ ંઆમોજન કયેર છે. આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રલાવની વંણૂય કાભગીયી ખેતી 
ષનમાભકશ્રી કક્ષાએથી યાજ્મના આંતય યાષ્ટ્રીમ પ્રલાવના પ્રલતયભાન ષનમભો મજુફ 
કયલાની યશળેે. તારીભ રઇ ગમેર ભહશરાઓ ભાથંી ઉત્વાશી, વાશવી, નલી ફાફતો 
વભજી ળકે, અભરી કયી ળકે અને અન્દ્મ ભહશરાઓને મોગ્મ ભાગયદળયન રુૂ ાડી ળકે 
અને ઓછાભા ંઓછુ ધોયણ ૧૨ સધુી અભ્માવ કયેર શોમ તેલી યાજ્મની ૧૦ ભહશરાની 
વદંગી કયી આંતય યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવભા ંરઇ જલાની યશળેે  તારીભ 
વાથે વકંામેર સ્ટાપભાથંી ૨ રુૂ અષધકાયી અને ૩ ભહશરા અષધકાયી પ્રલાવ વાથે 
જોડાળે. 

યાજ્મભા ંલય દયમ્માન એક આંતય યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવનુ ં(૧૦ 
હદલવ ભાટે)  આમોજન. ૧૦ ખેડૂત યીલાયની ભહશરા અને ૫ અષધકાયી, કુર ૧૫ 
વ્મસ્ક્ત ભાટે વ્મસ્ક્ત દીઠ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રષત હદલવ પ્રભાણે ૧૦ હદલવના રૂ. 
૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ાચં રાખ યુા) મજુફ કુર રૂ. ૭૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે 
રૂષમા ચં્ચોતે્તય રાખ યુા) ની જોગલાઇ થમેર છે તે મજુફ ખચય કયલાનો યશળેે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬. આંતય યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ (૧૦ હદલવ) 
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નંધ: વદય મોજાનાભા ંનાણાકંીમ વ્મલશાયો વભમવય થામ અને મોજનાના 
અભરીકયણભા ંમુ્ કેરી ના થામ શતેથુી નાણા ંગજુયાત યાજ્મ ફીજ ષનગભ , 
ગાધંીનગયના શલારે મકુલાભા ંઆલળે. આ મોજનાનો ખચય નીચેના વદયે કયલાનો યશ ે
છે.  

ભાગંણી ન.ં ૨ (પ્રાન) 

મખુ્મ વદય: ૨૪૦૧- ાક કૃષ વ્મલસ્થા 
ેટા મખુ્મ વદય: ૦૦ 

ગૌણ વદય: ૧૦૯- ષલસ્તયણ અને ખેડૂત તારીભ 

ેટા વદય: ૦૬- લધ ુેદાળી જાતો અંગે ખેડૂતોને તારીભ અને ષળક્ષણનો કામયક્રભ , 
એજીઆય-૫૮. 
પ્રાન સ્કીભ ન.ં ૧૧૦૦૫૨.   
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અન.ુ 
ન ં

ઘટકનુ ંનાભ એકભ 
(જીલ્રા/યાજ્મ 

દીઠ) 

ખચય 
(જીલ્રા/ષલબાગીમ 

દીઠ) (રૂ.) 

કુર ખચય (યાજ્મનો) 

(રૂ.) 

૧ ભહશરા તારીભ લગય ૧૨ (જીલ્રા) રૂ. ૮,૨૮,૦૦૦/-  રૂ. ૨,૧૫,૨૮,૦૦૦/-  
૨ યલુા ભહશરા તારીભ લગય ૧ (જીલ્રા) રૂ. ૭૫,૦૦૦/-  રૂ. ૧૯,૫૦,૦૦૦/-  

૩ ષપ્રષવઝનર કેમ્ ૨૬ (જીલ્રા) રૂ. ૧,૦૪,૦૦૦/-  રૂ. ૨૭,૦૪,૦૦૦/-  
૪ ળેયંગ લકયળો કામયક્રભ ૧૨ (જીલ્રા) 

૨ (ષલબાગીમ) 

૧ (યાજ્મ) 

રૂ. ૧૨,૦૦૦/-  
રૂ. ૫૬,૦૦૦/-  
રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- 

કુર ત્રણેમ ળેયંગ લકયળો 
કામયક્રભ ના રૂ. 
૭,૪૮,૦૦૦/- 

૫ કૃષ ભેો ૧ (જીલ્રા) રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-  રૂ. ૫૨,૦૦,૦૦૦/-  
૬ યાજ્મની અંદય ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ ૧ (જીલ્રા) રૂ. ૨,૪૫,૦૦૦/-  રૂ. ૬૩,૭૦,૦૦૦/-  
૭ યાજ્મની ફશાય ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ ૧ (જીલ્રા) રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/-  રૂ. ૧,૩૦,૦૦,૦૦૦/-  
૮ આંતય યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષબણક પે્રયણા પ્રલાવ ૧ (યાજ્મ) - રૂ. ૭૫,૦૦,૦૦૦/-  

કુર (અંકે રૂષમા ાચં કયોડ નેવુ ંરાખ યુા) રૂ. ૫,૯૦,૦૦,૦૦૦/-  

ભહશરાઓ ભાટે કૃષરક્ષી કૌળલ્મ ષલકાવ તારીભ કામયક્રભ ભાટે ખચય 
વભયી 
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અ.ન.ં જીલ્રો ખ.ેતા.કે. ખડેૂત તારીભ કેન્દ્રનુ ંવયનામુ ં ટેરીપોન 
નફંય 

૧ યાજકોટ  યાજકોટ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, યેડીમો 
કોરોની ાવે, ફજયંગ નાકા ાવે, 
યાજકોટ 

૦૨૮૧-
૨૪૫૨૧૮૧ 

૨ નલવાયી નલવાયી ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી,  
એરૂ ચાય યસ્તા, દાડંી યોડ, 
નલવાયી 

૦૨૬૩૭- 
૨૮૨૪૫૮ 

૩ અભદાલાદ અભદાલાદ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, ભોટેયા 
નવયયી ાવે, વાફયભતી, 
અભદાલાદ  

૦૭૯- 
૨૭૫૦૦૯૨૪ 

૪ જાભનગય જાભનગય ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી,  એયોડ્રાભ 
યોડ, તરુન ભીર ાવી, 
જાભનગય-૬ 

૦૨૮૮- 
૨૭૧૦૯૬૩ 

૫ જુનાગઢ જુનાગઢ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, ષનરભ 
ફાગ, વયદાય ફાગ, જુનાગઢ  

૦૨૮૫- 
૨૨૩૧૦૯૧ 

૬ ભશવેાણા ભશવેાણા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, 
ધોફીઘાટ, ભશવેાણા 

૦૨૭૬૨- 
૨૨૦૮૪૦ 

૭ ખડેા ઠાવયા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, ટી.વી.ડી 
પાભયની ફાજુભા ,ં ઠાવયા, શી. ખડેા.  

૦૨૬૯૯- 
૨૨૩૦૬૩ 

૮ કચ્છ ભજુ÷ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી,  
એવ. ટી. લકયળો ાવે, ભજુ, જી. 
કચ્છ.  

૦૨૮૩૨- 
૨૨૩૩૫૧ 

૯ અભયેરી અભયેરી ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, ચક્કય 
ગઢ યોડ વાયસ્લત વોવામટી, 
અભયેરી.  

૦૨૭૯૨- 
૨૨૩૬૬૮ 

ખેડૂત તારીભ કેન્દ્રોનો વંકય 
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૧૦ બાલનગય બાલનગય ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, 
ળાભદાવ કોરજે હક્રકેટ ગ્રાઉન્દ્ડ 
વાભ,ે બાલનગય. 

૦૨૭૮- 
૨૫૧૨૪૩૨ 

૧૧ સયેુન્દ્રનગય સયેુન્દ્રનગય ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, જજલ્રા 
ઉધોગ ાવે, અભયેરી. 

૦૨૭૫૨- 
૨૮૨૫૦૨ 

૧૨ ફનાવકાઠંા ડીવા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, ટીવીડી 
પાભય, ડીવા, જી. ફનાવકાઠંા. 

૦૨૭૪૪-
૨૨૧૨૧૪ 

૧૩ દાશોદ દાશોદ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, ચાકરીમા 
યોડ, કોટયની ાવે, દાશોદ. 

૦૨૬૭૩- 
૨૪૨૩૬૮ 

૧૪ વાફયકાઠંા ખડેબ્રહ્મા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, લડારી 
યોડ, કૃષ ળાા વાભે, ખડેબ્રહ્મા, 
જી. વાફયકાઠંા. 

૦૨૭૭૫- 
૨૨૦૧૫૮ 

૧૫ લડોદયા છોટાઉદેયુ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, જુના 
હદલાન ફગંરા કમ્ાઉન્દ્ડ, છોટા 
ઉદેયુ, જી. લડોદયા.  

૦૨૬૬૯- 
૨૩૩૭૨૩ 

૧૬ નભયદા યાજીરા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, લડીમા 
રેવે કમ્ાઉન્દ્ડ, યાજીા, જી. 
નભયદા. 

૦૨૬૪૦- 
૨૩૦૩૨૬ 

૧૭ તાી વ્માયા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, 
જાાનીઝ પાભય ાવે, ઉકાઇ યોડ, 
વ્માયા, જી. તાી.  

૦૨૬૨૬- 
૨૨૦૪૦૯ 

૧૮ ોયફદંય ોયફદંય ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, c/o 
નામફ ખતેી ષનમાભક (ષલ.)ની 
કચયેી, ોયફદંય. 

૦૨૮૬-
૨૨૨૨૧૬૮,૨૨
૨૨૦૫૩ 

૧૯ સયુત ફાયડોરી ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, ટીવીડી 
પાભય, ફાયડોરી, જી. સયુત. 

૦૨૬૯૨-
૨૨૧૧૨૯ 

૨૦ લરવાડ ાયડી ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, તારીભ 
અન ેમરુાકાત ટેા ષલબાગની 
કચયેી, મ.ુ ાયડી, જી. લરવાડ 

૦૨૬૩૨-
૨૫૧૮૧૮ 
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૨૧ ગાધંીનગય ગાધંીનગય ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, c/o 
નામફ ખતેી ષનમાભક (ભ.ુવ.ં)ની 
કચયેી, વકે્ટય-૧૫, ગાધંીનગય 

૦૭૯- 
૨૩૨૪૪૫૯૩ 

૨૨ આણદં આણદં ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, તારીભ 
અન ેમરુાકાત ટેા ષલબાગ 
યશઠેાણના ભકાન, આણદં, જી. 
આણદં.  

૦૨૬૯૨- 
૨૨૧૬૦૫ 

(પેક્ષ- 
૨૬૦૫૬૧) 

૨૩ ચંભશાર ગોધયા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, તારીભ 
અન ેમરુાકાત ટેા ષલબાગની 
કચયેી, ગોધયા, જી. ચંભશાર 

૦૨૬૭૨-
૨૪૧૯૫૦ 

૨૪ ાટણ ાટણ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી, તારીભ 
અન ેમરુાકત યશઠેાણના ભકાન, 
ાટણ.  

૦૨૭૬૬-
૨૨૧૯૬૦ 

૨૫ ડાગં આશલા ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી,  
 c/o ભદદનીળ ફાગામત 
ષનમાભકની કચયેી, ખતેીલાડી 
વકુંર, મ.ુ આશલા, જી. ડાગં. 

pp ૦૨૬૩૧- 
૨૨૧૨૭૩ 

૨૬ બરૂચ બરૂચ ના.ખ.ેષન.(તા.)ની કચયેી,  c/o 
જીલ્રા ચંામતની કચયેી, 
ખતેીલાડી ળાખા, બરૂચ. 

 ૦૨૬૪૨-
૨૬૧૬૧૧ 
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અ. 
ન.ં 

અષધકાયીનુ ંનાભ કચયેી કોડ  
નફંય 

ટેબરપોન 
નફંય 

૧ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, અભદાલાદ ૦૭૯ ૨૫૫૦૬૮૭૪ 
૨ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  ગાઘંીનગય ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૯૪૯ 
૩ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, ખડેા 

(નડીમાદ) 
૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૧ 

૪ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, આણદં ૦૨૬૯૨ ૨૫૮૧૦૨ 
૫ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  લડોદયા ૦૨૬૫ ૨૪૩૩૬૪૧ 
૬ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  બરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૬૧૬૧૧ 
૭ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, નભયદા ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૧/૮૪ 

૮ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  ચંભશાર 

(ગોઘયા) 
૦૨૬૭૨ ૨૫૩૩૭૧ 

૯ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  દાશોદ ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૦૭ 
૧૦ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, સયુત ૦૨૬૧ ૨૭૪૨૫૭૫૧ 
૧૧ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, લરવાડ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૮૯૧ 
૧૨ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  નલવાયી ૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦ 
૧૩ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  ડાગં (આશલા) ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૨૦ 
૧૪ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  ભશવેાણા ૦૨૭૬૨ ૨૩૧૬૧૭ 
૧૫ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  ાટણ ૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯ 
૧૬ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રાચંામત.,  ફનાવ.કાઠંા 

(ારનયુ) 
૦૨૭૪૨ ૨૫૨૬૩૪ 

૧૭ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, વાફયકાઠંા 
(હશંભતનગય) 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૩૫૯ 

૧૮ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  યાજકોટ ૦૨૮૧ ૨૪૪૦૮૮૯ 

ખેતીલાડી ખાતાની મોજનાઓ શઠે વશામ ભેલલા ભાટે 
જીલ્રાકક્ષાના અષઘકાયીશ્રીઓની માદી 
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૧૯ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  જાભનગય ૦૨૮૮ ૨૫૫૬૧૧૯ 
૨૦ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  કચ્છ (ભજુ) ૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૫૫ 
૨૧ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  સયેુન્દ્રનગય ૦૨૭૫૨ ૨૮૫૯૦૨ 
૨૨ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, બાલનગય ૦૨૭૮ ૨૪૩૯૯૩૧ 
૨૩ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  જુનાગઢ ૦૨૮૫ ૨૬૨૦૦૪૬ 
૨૪ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, ોયફદંય ૦૨૮૬ ૨૨૫૨૮૦૯ 
૨૫ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત, અભયેરી ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૩૨૪ 
૨૬ જજલ્રા ખતેીલાડી અષઘકાયી જજલ્રા ચંામત,  તાી (વ્માયા) ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૩૬૫ 

 


