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તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૬   

ભાગગદળગક સચૂનાઓ 
 

યાજ્મભા ાં કૃષ કે્ષત્રભા ાં રોકબાગીદાયીથી, ગ્રામ્મ કક્ષાએ આધષુનક કૃષ ધ્ધષતઓ અને 

આધષુનક વાંળોધનો,જવાંચમ અને લીજીવાંચમના કામગક્રભો ખેડતૂો સધુી શોંચે તે ભાટે યાજ્મ 

વયકાયનો આગલો અભબગભ યહ્યો છે. જેભા ાં કૃષરક્ષી અને ગ્રાભ ષલકાવને રગતા કામગક્રભોનુાં આમોજન 

કયી કૃષ વશામ, લૈજ્ઞાષનક ભાગગદળગન સ્થાષનક કક્ષાએ ઉરબ્ધ કયાલલાભા ાં આલે છે.    

લગ-૨૦૦૫ થી યાજ્મ વયકાયે પ્રથભ નો પ્રાયાંબ કયેર છે. અત્માય સધુીભા ાં ૧૧ કૃષ ભશોત્વલ 

વપતા લૂગક મોજલાભા ાં આલેર છે. યાજમ વયકાય ચાલ ુલે ૧૨ભો કૃષ ભશોત્વલ મોજલા જઇ યશી 

છે.ખેડતૂોને આગાભી ખયીપ વીઝનની લૂગતૈમાયી ભાટે લધ ુઅનકુુતા યશ ેતે શતેવુય કૃષ ભશોત્વલ-

૨૦૧૬, અખાત્રીજ તા.૯/૦૫/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૬ દયમ્માન મોજલાભા ાં આલનાય છે. 

આગાભી કૃષ ભશોત્વલના સચુારુ આમોજન કયલા ભાટે યાજ્મના લશીલટીતાંત્ર ભાટે નીચે મજુફ 

ષલગતલાય ભાગગદળગક સચુનાઓ આલાભા ાં આલે છે. 

કૃષ ભશોત્વલના કામયક્રભો:  
 જજલ્રા કક્ષાએ “વેભીનાય અને એક્ઝીફીળન” ના કામગક્રભોનુાં તાલકુાની વાંખ્માને ધ્માને રઇ 

નીચે મજુફ આમોજન કયલાનુાં યશળેે.  

 ાાંચ કે ાાંચથી ઓછા તાલકુા શોમ ત્મા ાં એક કામગક્રભ 

 ાાંચથી લધ ુઅને દવ તાલકુા શોમ ત્મા ાં ફે કામગક્રભ 

 દવથી લધ ુતાલકુા શોમ ત્માાં ત્રણ કામયક્રભ 

 કૃષ ભશોત્વલના કામગક્રભ ભાટે જે તે જજલ્રાના સ્થ અને તાયીખ જીલ્રા કક્ષાએથી 

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬ અગાઉ કૃષ ષનમાભકશ્રી અને શુારન ષનમાભકશ્રીને જણાલલાની યશળેે.  

 દયેક કામગક્રભ ભાટે સ્ટેજ, સ્ટોર, ભાંડ, બોજન, ટ્રાન્વોટેળન, લીડીમોગ્રાપી, પોટોગ્રાપી, 

ડોક્યભેુન્ટેળન, સ્થાષનક પ્રચાય-પ્રચાય તેભજ તભાભ આનુા ાંભગક વ્મલસ્થાનુાં ફૃ. ૨૦.૦૦ 

રાખની ભમાગદાભા ાં આમોજન કયલાનુાં યશળેે. (જેભા ાં ભાંડ, સ્ટેજ, સ્ટોર, ખયુવી, ભાઈક, 
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રાઈટીંગ, LED  અને તભાભ આનુા ાંભગક ખચગ ૧૦.૨૫ રાખ, ચા-ાણી બોજન ૩.૭૫ રાખ, 

ટ્રાન્વોટેળન ૫.૦૦ રાખ, અન્મ ખચગ ૧.૦૦ રાખની ભમાગદા અંદાજેર છે.)  

 વેષભનાયભા ાં ચા-નાસ્તો અને ફોયના બોજનની વ્મલસ્થા જજલ્રાતાંત્ર ભાયપત કયલાની યશળેે  

જેના ભાટે પ્રષત ખેડતૂ ફૃા.૭૫/- ની ભમાગદાભા ાં ખચગ કયી ળકાળે.  

 એક કામગક્રભ ફે દદલવનો યશળેે. જેભા ાં એક્ઝીફીળન વલાયના ૮-૩૦ થી ૬-૦૦ સધુી ફે દદલવ 

ભાટે યશળેે. કામગક્રભના ફાંને્ન દદલવે દયયોજ ૨૫૦૦ની વાંખ્માભા ાં વલાયે અને ફોયે(૧૨-૩૦ 

સધુીભા ાં) ફે બાગભા ાં અરગ-અરગ તાલકુાભા ાંથી કામગક્રભભા ાં રાલલાના યશળેે. વેષભનાય ફે 

તફક્કાભા ાં યશળેે. વલાયના ૯-૦૦ થી ૧-૦૦ અને ફોયના ૨-૩૦ થી ૬-૧૫ કરાકનો યશળેે. 

બોજનનો વભમ વલાયના તફક્કાના દકવાનો અને ફોયના વભમના દકવાનો ભાટે એક જ 

યશળેે. વેભીનાયના ષલમ અને લક્તા સ્થાષનક દયસ્સ્થતી મજુફ કૃષ યષુનલષવિટીના વાંકરનભા ાં 

યશી જીલ્રા કક્ષાએથી નક્કી કયલાના યશળેે. ઉદઘાટન જીલ્રા અભરીકયણ વષભષત દ્વાયા નક્કી 

કયાળે. 

 કામગક્રભની વાથોવાથ શુારન ષલબાગે સ્થાષનક ક્ક્ષાએ ફે દદલવ ભાટે શ ુઆયોગ્મ કેમ્ 

કયલાના યશળેે. 

 'આત્ભા' દ્વાયા કામગક્રભભા ાં ખેડતૂો ભશત્તભ વાંખ્માભા ાં ઉસ્સ્થત યશ ે તે શતેવુય ખેડતૂોને રાલલા 

રઇ જલાની વ્મલસ્થા તેભજ દકવાન ગોષ્ઠીનુાં આમોજન કયલાનુાં યશળેે.  

 જીલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયીએ દયેક કામગક્રભના વપ વાંચારન ભાટે સ્થાષનક ધોયણે કૃષ અને 

વાંરગ્ન ખાતાના અષધકાયીઓ, ગજુયાત યાજ્મ ફીજ ષનગભ, ગજુયાત યાજ્મ જભીન ષલકાવ 

ષનગભ ગજુયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોોયેળન,  કૃષ યષુનલષવિટી, જી.જી.આય.વી, ખાતય કાંનીના 

કભગચાયીઓભા ાં વશકાય ભેલલા 

 સ્થાષનક કૃષ ઇનટુ અને મા ાંષત્રક વાધનોના ડીરવગ ષલગેયેને વા ાંકલા.  
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 કૃષ ભશોત્વલ-૨૦૧૬નો દૈષનક ભોડર કામયક્રભ નીચે મજુફ યશળેે. યાંત ુ સ્થાષનક રયસ્સ્થષત મજુફ 

તેભાાં પેયપાય કયી ળકાળે.  (સચુચત કામયક્રભ) 

વભમ 
સચૂચત કામયક્રભ આમોજક 

વલાય ફોય 

૮-૩૦ થી ૯-૦૦ 
 દી પ્રાગટય અને ઉદઘાટન વભાયાંબ  

(પ્રથભ દદલવ ભાટે) 
જીલ્રા ટીભ  

૯-૦૦ થી ૦૯-૪૫ 
૨-૩૦ થી ૩-૧૫ 

વેભીનાય રેકચય-૧ કૃષ અને પ્રશ્નોત્તયી  
જજલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયી, 

કૃષ લૈજ્ઞાષનક 

૯-૪૫ થી ૧૦-૩૦ 
૩-૧૫ થી ૪-૦૦ 

વેભીનાય રેકચય-૨ ફાગામત અને પ્રશ્નોત્તયી  
 નામફ ફાગામત ષનમાભક, 

પ્રગષતળીર ખેડૂતો 

૧૦-૩૦  થી ૧૦-

૪૫ 

૪-૦૦ થી ૪-૧૫ 

ષલશ્રા ાંષત 
 

૧૦-૪૫ થી ૧૧-૩૦ 

૪-૧૫ થી ૫-૦૦ 
વેભીનાય રેકચય-૩ શુારન અને 

પ્રશ્નોત્તયી  

નામફ શુારન  ષનમાભક 

અને શુારન લૈજ્ઞાષનક 

 

૧૧-૩૦ થી ૧૨-૦૦  ૫-૦૦ થી ૫-૩૦ વેભીનાય રેકચય-૪ વશકાય અને પ્રશ્નોત્તયી જીલ્રા યજીસ્ટ્રાય (વશકાય) 

૧૨-૦૦ થી ૧-૦૦ 

૫-૩૦ થી ૬-૧૫ સ્થાષનક પ્રગષતળીર ખેડૂતો, શુારકો, 

ફાગામતકાયોના ષલમોક્ત અનબુલોનુાં 

આદાન-પ્રદાન, ખેડૂતોનુાં વન્ભાન 

જીલ્રા ટીભ 

૦૧-૦૦ થી ૨-૩૦ -- બોજન, ષલયાભ જીલ્રા તાંત્ર 

૯-૦૦ થી   ૬-૦૦ 

  કૃષ યષુનલષવિટીનાસ્ટોર ઉય લૈજ્ઞાષનક 

દ્વાયા ખેડૂતોને ભાગગદળગન તેભજ 

પ્રશ્નોત્તયી 

 જુદી જુદી કાંનીઓ દ્વાયા ષલસ્તાયને 

અનફુૃ વાધનોનુાં ષનદળગન 

 ખેતીના ઇનટુનુાં પ્રદળગન કભ લેચાણ.  

 જે તે ખાતા દ્વાયા વાંફ ાંષધત મોજનાઓના  

ભાંજૂયી ત્રોનુાં ષલતયણ 

જુદા જુદા ખાતાના / 

યષુનલષવિટીઓના વાંફ ાંષધત 

અષધકાયીઓ 
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કામયક્રભના સ્થે ભાંડ, સ્ટોર ષલગેયે વ્મલસ્થાનુાં આમોજન: 
 વેભીનાય તથા સ્ટોરોના સ્થે  ીલાના ાણી/ટોઈરેટની વ્મલસ્થા કયાલલી. 

 કૃષ ભશોત્વલના સ્થે જાશયે જનતા ભાટે સ્ટોર રગાલલાભા ાં આલળે.  

 કૃષ ભશોત્વલના સ્થે સ્ટોર રગાલલાભા ાં આલળે. સ્થાષનક જફૃયીમાતને અનરુક્ષીને સ્ટોરની 

કુર વાંખ્મા અંદાજીત ૫૦ ની આવાવ યાખલાની યશળેે. સ્થ ઉય ભાંડ, સ્ટેજ, સ્ટોર તેભજ 

આનુા ાંભગક વ્મલસ્થા કયલાની કાભગીયી વયકાયશ્રી ષનમભોનવુાય, ઈ-ટેન્ડયની મોગ્મ પ્રદક્રમા 

દ્વાયા ષનમત કયેર એજન્વીથી કયલાનુાં યશળેે. આ ષનણગમ જજલ્રા ષલકાવ અષધકાયીશ્રીએ 

કયલાનો યશળેે. વફાંષધત કૃષ યષુનલષવિટીએ ૫૦ ૈકી ૧૦ સ્ટોર કયલાના યશળેે. ફાકીના 

વાંબષલત સ્ટોરની માદી નીચે મજુફ યશળેે જેભા ઉત્ાદકો/ષલકે્રતાઓ તેભના 

ઇનટુ્વ/ઓજાયોનુાં લેચાણ કયી ળકળે.  

 ફીજ ષનગભ  

 કૃષ યષુનલષવિટી (કૃષ લૈજ્ઞાષનક દ્વાયા ભાગગદળગન,પ્રશ્નોનુાં ષનયાકયણ ષલગેયે )  

 કૃષ અને વાંરગ્ન ખાતાના સ્ટોર (મોજનાકીમ અને ાક ષલમક ભાદશતીના વાદશત્મના 

ષલતયણ તેભજ પરેક્ષફેનય, ોસ્ટય ષલગેયે થકી  ષલસ્તયણ પ્રવષૃત્ત ) 

 આઈ-ખેડતૂ ોટગર ય કૃષ ષલબાગે યજીસ્ટે્રળનની વ્મલસ્થા ઉબી કયલાની યશળેે.  

 જીલ્રા દધૂ વશકાયી વાંઘ 

 ગજુયાત એગ્રો ઇન્ડ.કોો.(ભાઇક્રોન્યટુ્રીમન્ટ, પ્રલાશી જૈષલક ખાતય, દલાઓ ષલગેયેના 

ષલતયણ )  

 જી જી આય વી (સકૂ્ષ્ભ ીમત ધ્ધષતના પ્રચાય/પ્રવાય ષનદળગન ) 

 ખાનગી કાંનીઓ દ્વાયા સ્થાષનક જફૃયીમાત મજુફના પાભગ ભળીનયી/ એગ્રો પ્રોવેવીંગ 

ભાટેના માંત્ર/ ઓજાયો અને ખેતીલાડીના અન્મ  ઇનટુવના સ્ટોર 

 ખાતય કાંનીઓ (ખાતયના કામગક્ષભ ઉમોગ ષલળે જાણકાયી આલી) 

 ફેંકો (જનધન મોજના, દકવાન કે્રડીટ કાડગ , ાક ધીયાણ ષલગેયે ) 

 જે તે જીલ્રાની  સ્થાષનક દયસ્સ્થષત  મજુફ સ્લચ્છતા ષભળન/કુોણ/આધાય કાડગ 

ષલગેયે ષલમો વાંફાંષધત કચેયીના સ્ટોર    

 સ્થાષનક ખેતીલાડી ઉત્ન્ન ફજાય વષભતીનો સ્ટોર 

 જીલ્રા ગ્રાભ ષલકાવ એજન્વી(વખી ભાંડની ચીજ લસ્તઓુના પ્રદળગન/લેચાણ ષલગેયે) 
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 ગજુયાત યાજ્મ જભીન ષલકાવ રી. નો સ્ટોર 

 ભશસેરુ ષલબાગ (ડતય લાયવાઇના કેવોની અયજીઓ ભેલલા) 

 લન ખાત ુ (એગ્રોપોયેસ્ટ્રી મોજના શઠે ખેડતૂોની જફૃયીમાત મજુફ ષલષલધ પ્રકાયના 

યોા ષલગેયેની વાંખ્માની નોંધણી ભાટે) 

 નેળનર વીડ કોોયેળન ના સ્ટોર (ફીજ લેચાણ ભાટે) 

 પ્રગષતળીર ખેડતૂોના સ્ટોર (ઓગેનીક પાભીંગ કયતા ખેડતૂો તથા ફીજ ઉત્ાદકોને 

વાભેર કયલા) 

 કામગક્રભના સ્થ ઉયના પ્રદળગન કેન્ર ઉય ગજુયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોોયેળન દ્વાયા ડીરયો 

ભાયપત ખેડતૂોને ષલષલધ મોજનાઓ શઠે ભાઇક્રોન્યટુ્રીમન્ટ, ષનિંદાભણ નાળક દલાઓ, રીક્લીડ 

ફામોપટીરાઇઝય તેભજ ગોફયગેવ અંગેની જાણકાયી આલાની યશળેે.  

 ખાનગી કાંનીઓ  દ્વાયા કૃષ ઇનટુ/ખેત ઓજાય લગેયે ષલતયણ ભાટે જે સ્ટોરનુાં આમોજન 

કયલાનુાં થામ તે સ્ટોર ભાટે ફૃ.૧૦૦૦નુાં ટોકન બાડુાં રેલાભા ાં આલળે અને આલી યીતે ખાનગી 

સ્ટોર ાવેથી ભેલેરી યકભ જીલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયીશ્રી/ તેના પ્રષતષનષધશ્રી દ્વાયા ગ્રાભ 

ાંચામતોને “કૃષ રામબે્રયી“ની વગલડ ઉબી કયલા ભાટે વાંફષધત કૃષ યષુનલષવિટીના 

ષલસ્તયણ ષળક્ષણ ષનમાભકશ્રીને જભા કયાલલાની યશળેે.  

 વેભીનાયના કામગક્રભ  દયમ્માન ભશાનબુાલોના શસ્તે / ખાતાના સ્ટોર ઉયથી  કૃષ અને 

વશકાય ખાતા શસ્તકની ષલષલધ મોજનાઓની ikhedut ોટગર ભાયપતે ભેર અયજીઓ ૈકી 

ાત્રતા ધયાલતા કેવોભા ાં ભ ાંજુયી ત્રોનુાં ષલતયણ કયલાનુાં યશળેે.  

 ષલસ્તાયભા ાં ાક/ શુારન/ ભત્સ્મારનલગેયેભા ાંથી  રાગ ુ ડતી પ્રવષૃત્ત ભાટે  ખાતાના 

સ્ટોર ઉયથી ખેડતૂોને ટેકનીકર વાદશત્મ ઉયા ાંત રાગ ુડતી યાજમ તથા કેન્ર વયકાયની 

મોજનાઓ અંગેના વાદશત્મનુાં ષલતયણ કયલાભા ાં આલળે.  

 કૃષ યષુનલષવિટીના ષનષ્ણાતે વેભીનાયભા ાં અને ત્માયફાદ પ્રદળગન  ખાતેના કૃષ યનુીલષવિટીના 

સ્ટોલ્વ ઉય વતત ફે દદલવ શાજય યશી ખેડતૂોને વફાંષધત ષલસ્તાયભા ાં થતા ાકો અંગે 

ભાગગદળગન તથા તે અંગેના ખેડતૂોના પ્રશ્નોનુાં ષનયાકયણ આલાનુાં યશળેે.  

 ફેંકો ભાયપતે ાક ધીયાણ, પ્રધાનભાંત્રી પવર ષલભા મોજના, દકવાન કે્રડીટ કાડગ અંગેની 

જાણકાયી આલાની યશળેે. 
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 જ ાંગર ખાતા દ્વાયા આગાભી યોણીની વીઝન ધ્માને યાખી  યોાઓની નોંધણી અને 

ષલતયણની કાભગીયીનુાં  આમોજન કયલાનુાં યશળેે 

 ભશસેરૂ  ષલબાગ ભાયપતે લાયવાઇના ડતય  કેવો ભાટે અયજીઓ ભેલલા  કેમ્નુાં આમોજન 

કયલાનુાં યશળેે 

 કામગક્રભ દયમ્માન પ્રગષતળીર ખેડતૂોની માદી તૈમાય કયી તેભનુાં જાશયેભા ાં વન્ભાન કયવુાં 

 કૃષ ભશોત્વલ વાથે વાંકામેરા અન્મ ષલબાગોએ ણ ભશોત્વલ દયમ્માન ોતાના ષલબાગની 

કાભગીયી શાથ  ધયલાની યશળેે. 

 GGRC એ ખાવ ઝાંફેળ શાથ ધયી તાલકુાના લધભુા ાં લધ ુગાભો સકુ્ષ્ભ ષમત ધ્ધષત નીચે 

આલયી રેલા પ્રમાવો કયલા. કૃષ ભશોત્વલના વભમગાા દયમ્માન તેભજ ડ્રીઇયીગેળન 

અનાલેર ખેડતૂોનુાં વ ાંભેરન ગોઠલલાનુાં યશળેે.   

 કામગક્રભના સ્થે જુદા જુદા ખાતાના તારીભ કામગક્રભો, ષળભફયો, પે્રયણા પ્રલાવ, રોકાગણ 

કામગક્રભો, ઉદઘાટનો લગેયે આલયી રેલા. 

 જે તે તાલકુાઓના પ્રગષતળીર ખેડતૂોને લક્તા તયીકે યાખી તેભના અનબુલોનો રાબ અન્મ 

ખેડતૂોને આલો. લૈજ્ઞાષનકો ખેડતૂોના પ્રશ્નોના ઉત્તયો આે તેવુાં આમોજન કયવ.ુ 

 ળકમ શોમ ત્મા ાં સધુી કામગક્રભનુાં સ્થ કમ્ાઉન્ડ લોર શોમ તેલી જગ્માએ યાખવુાં તેભજ તે 

સ્થે સ્થાષનક ધોયણે   ષવકયયુીટીની વ્મલસ્થા જજલ્રાતાંત્ર ભાયપત કયલાની યશળેે.  

 કરેક્ટયશ્રીએ પ્રબાયી ભાંત્રીશ્રી/ પ્રબાયી વભચલશ્રીને કૃષ ભશોત્વલના આમોજન અને 

અભરીકયણ અંગે થમેર કાભગીયીથી ભાદશતગાય કયલાના યશળેે. 

 લગગ-૧ અને લગગ-૨ કક્ષાના અષધકાયીશ્રીઓને કૃષ ભશોત્વલના દયેક કામગક્રભ દીઠ સ્લતાંત્ર 

જલાફદાયીઓ વોંલી.   

 તભાભ જજલ્રાના જીલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયીશ્રીએ જીલ્રા કક્ષાએથી કૃષ ભશોત્વલના 

કામગક્રભના લૂગઆમોજનની તેભજ કામગક્રભ ણુગ થમા ફાદની ઇન્ટ્રાનેટ ફેઇઝ કોમ્્યટુય 

એ્રીકેળન એન્ટ્રીઓ કયલાની જલાફદાયી યશળેે. યાજમ કક્ષાએ આ કાભગીયીનુાં  વાંકરન કયી 

વયકાયશ્રી કક્ષાએ યોજેયોજનુાં યીોટીંગ કયલા ભાટે શુારન ષનમાભકશ્રી શસ્તક કૃષ 

ભશોત્વલનાકેન્રીમ ભોનીટયીંગ વેરની યચના કયલી. વયકાયશ્રી કક્ષાએ યોજેયોજના યીોટીંગની 

તભાભ જલાફદાયી શુારન ષનમાભકશ્રીની યશળેે.  
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 કૃષ ભશોત્વલ ૨૦૧૬ ના આમોજન ભાટે કયલાભા ાં આલેર ફજેટ જોગલાઇ અંગેની ગ્રાન્ટ ખેતી 

ષનમાભકશ્રીએ નોડર એજન્વી તયીકે ગજુયાત યાજમ ફીજ ષનગભ રી, ગા ાંધીનગયના  શલારે 

મકુલાની  યશળેે. ખેતી ષનમાભકશ્રીની સચૂના મજુફ ગજુયાત યાજ્મ ફીજ ષનગભ રી. એ 

જજલ્રાઓને/વાંસ્થાઓને ગ્રાન્ટ પાલળે. 

 કૃષ ભશોત્વલ-૧૬ ના કામગક્રભભા ાં ભાંડ, સ્ટેજ, સ્ટોર તેભજ આનુા ાંભગક વ્મલસ્થા તથા 

બોજનની વ્મલસ્થા કયનાય એજન્વીએ ષનમત નમનુાભા ાં ખચગ અંગેની દયખાસ્ ત તૈમાય કયી જે 

તે તાલકુા અભરીકયણ અષધકાયી ભાયપત જજલ્ રા ખેતીલાડી અષધકાયીને યજૂ કયલાની યશળેે 

અને જીલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયીએ ભફરો ચકાવણી કયીને વાંકભરત દયખાસ્ત નોડર એજન્વી 

ગજુયાત યાજ્મ ફીજ ષનગભ, ગા ાંધીનગયને ભોકરી આલાની યશળેે. 

 વાંફાંષધત ષલસ્તાયના ાક તથા ખેતી વાંરગ્ન પ્રશ્નો અગાઉથી ગ્રાભવેલક/ષલસ્તયણ  

અષધકાયીએ ભેલીને કૃષ ભશોત્વલની લેફવાઇટ ઉય અરોડ કયલાના યશળેે કે જેથી કૃષ 

લૈજ્ઞાષનકો યૂતી તૈમાયી વાથે કામગક્રભભા ાં શાજય યશી ખેડતૂોને ભાગગદળગન આી ળકે.  

ભેગા ઈલેન્ટવ :  

 કૃષ યષુનલષવિટીઓ દ્વાયા ચાય સ્થોએ ફે દદલવ ભાટે મોજાનાય દયેક ભેગા ઇલેન્ટના કામગક્રભ 

ભાટે ફૃ. ૧૦૦ રાખની ગ્રાન્ટ પાલલાભા ાં આલળે, જેના લયાળના પ્રભાણત્ર વાંફાંષધત 

યષુનલષવિટીએ ખેતી ષનમાભકશ્રીને યજૂ કયલાના યશળેે. અંદાજીત ખચગની ભમાગદા નીચે મજુફ 

યશળેે.  

ક્રભ  ષલગત   ખચગ ભમાગદા ફૃ. રાખભા ાં  

૧ ભાંડ-સ્ટેજ-સ્ટોર-રાઈટ-LED-ભાઈક-ખયુળીઓ અને 
આનુા ાંભગક ખચગ 

૫૦.૦૦ 

૨ ફૂડેકેટ-ચા-ાણી બોજન ૧૫.૦૦ 

૩ દકવાનોને રાલલા-રઈ જલા ટ્રાન્વોટેળન ૨૦.૦૦ 

૪ ષપ્રન્ટીંગ-લીડીમોગ્રાપી-પોટોગ્રાપી-પ્રચાયપ્રવાય-કૃષ 
વાદશત્મ-પ્રદળગન અને અન્મ લશીલટી ખચગ  

૧૫.૦૦ 

 કુર ભમાગદા ૧૦૦.૦૦ 

 

આ ખચગભા ાં અષધકાયી/કભગચાયીઓના મવુાપયી ખચગ અને બથથા ાંઓ, ડીઝર, ેટ્રોર 

લગેયેનો ખચગનો વભાલેળ થળે નશી. જે યષુનલષવિટીની લશીલટી ગ્રાન્ટભા ાંથી ભેલલાનો યશળેે. 
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ભેગા ઈલેન્ટના સ્થે ફાંને દદલવ વેષભનાયનુાં આમોજન કયલાનુાં યશળેે, જ્માયે પ્રદળગન ફે 

દદલવનુાં યશળેે. કામગક્રભ ભાટેની ખાનગી યીતે કયાલલાભા ાં આલતી કાભગીયી વયકાયી 

ષનમભાનવુાય અને ઈ-ટેન્ડય દ્ધષતથી, મોગ્મ પ્રદક્રમા થકી ષનમત થમેર એજન્વી ાવે 

કયાલલાનુાં યશળેે.  
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કૃષ ભશોત્વલના વપ આમોજન ભાટે જુદી જુદીવષભષતઓની યચના અને કામો. 
૧. ઝોનલાઇઝ ભેગા ઇલેન્ટ વષભષત 

 યચના:-  

 (૧) વાંફાંષધત કૃષ યષુનલષવિટીના ઉકુરષતશ્રી    અધ્મક્ષશ્રી 
 (૨) ભેગા ઇલેન્ટના સ્થના વાંફાંષધત જીલ્રા કરેકટયશ્રી       વશઅધ્મક્ષશ્રી 
 (૩) જે તે કૃષ યષુનલષવિટીના  ઝોનભા ાં આલતા અન્મ 

 તભાભ જીલ્રાના કરેકટયશ્રીઓ      વભ્મશ્રી  
 (૪) જે તે કૃષ યષુનલષવિટીના ઝોનભા ાં આલતા તભાભ  

જીલ્રાના જીલ્રા ષલકાવ અષધકાયીશ્રીઓ     વભ્મશ્રી  
 (૫) વાંફાંષધત ષલબાગના વાંયકુત ખેતી ષનમાભક (ષલસ્તયણ)   વભ્મશ્રી 
 (૬) વાંફાંષધત ષલબાગના વાંયકુત ફાગામત ષનમાભક      વભ્મશ્રી 
 (૭) જે તે કૃષ યષુનલષવિટીના ષલસ્તયણ ષળક્ષણ ષનમાભકશ્રી   વભ્મ વભચલશ્રી 
કામો:- 

 યાજ્મની ચાયેમ કૃષ યષુનલવીટીઓ ધ્લાયા ઝોનલાઇઝ ભેગા ઇલેન્ટનુાં આમોજન કૃષ 
યષુનલષવિટીના મખુ્મ ભથકે કયલાનુાં યશળેે. 

 ભશાનબુાલો અને દાષધકાયીઓને કામગક્રભના આભાંત્રણ આલા અને વયકાયી ષનમભોનવુાયના 
પ્રોટોકોરની વ્મલસ્થા કયલી.  

 વાંફષધત યષુનલષવિટીના ઉકુરષતશ્રીએ ભાંડ, સ્ટેજ વ્મલસ્થા ભાટે વયકાયશ્રીના પ્રલતગભાન 
ષનમભોનવુાય મોગ્મ ટેન્ડય પ્રદક્રમા દ્વાયા કાભગીયી  કયલાની યશળેે.  

 જીલ્રા કરેક્ટયશ્રીએ કૃષ યષુનલવીટીના ઉકુરષતશ્રી વાથે યશી કાભગીયી કયલાની યશળેે. 
 વભાયાંબ/ભાંડનુાં આમોજન, સ્ટેજ વ્મલસ્થા/લીલીઆઇી વ્મલસ્થા  
 ઝોનના જીલ્રા લશીલટી અષધકાયીઓની ઉકુરષતશ્રીની અધ્મક્ષતાભા ાં ભીટીંગ ફોરાલલી.  
 ખેડૂતોને રાલલા રઇ જલા ભાટે જફૃદયમાત મજુફની  ફવોની વાંખ્મા(લધભુા ાં લધ ુ ૨૦૦)  નક્કી 

કયી, એવ.ટી ષનગભ ભાયપતે ફવોની વ્મલસ્થા કયલી. જે અંગે ટ્રાન્વોટગ  કભીટી ફનાલલી. 
 ગાભ લાઇઝ રાબાથી ખેડૂતોની વાંખ્મા નક્કી કયલી. 
 કામગક્રભના સ્થે જફૃયી  પ્રાથષભક સષુલધાઓ તથા ખેડૂતોના વલાયના ચા-નાસ્તો તથા યત જતી 

લખતે ફુડેકેટ/ાણીની તભાભ વ્મલસ્થા વફાંષધત કૃષ યષુનલષવિટીએ કયલાની યશળેે.   
 વેભીનાય અને પ્રદળગન ગોઠલલા તથા પ્રદળગન ફે દદલવ ચાલ ુયાખલાનુાં યશળેે.      
 કામગક્રભ અંગે અગાઉથી પ્રચાય-પ્રવાય કયલો. 
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૨. જીલ્રા અભરીકયણ વષભષત :- 

 (૧) જીલ્રા કરેકટયશ્રી     અધ્મક્ષશ્રી 
 (૨) જીલ્રા ષલકાવ અષધકાયીશ્રી    વશ અધ્મક્ષશ્રી 
 (૩) જીલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયીશ્રી    વભ્મ વભચલશ્રી 
 (૪) અન્મ વભ્મોનો વભાલેળ કરેકટયશ્રી જફૃદયમાત મજુફ કયળે. 
કામો :-  

 કૃષ ભશોત્વલના કામગક્રભનુાં આમોજન, અભરીકયણ અને ભોનીટયીંગ 

 ભશાનબુાલો અને દાષધકાયીઓને કામગક્રભના આભાંત્રણ આલા અને વયકાયી ષનમભોનવુાયના 

પ્રોટોકોરની વ્મલસ્થા કયલી.  

 કામગક્રભના સ્થ વાંદગીની ચકાવણી કયલી  

 પ્રદળગન-કભ લેચાણના આમોજનની ટીભની યચના કયલી. 

 ખાનગી કાંનીના સ્ટોર ઉયથી ખેડતૂોને કૃષ ઇનટુવ અને ખેત વાભગ્રીભા ાં ખાવ યાશત ભે 

તેવુાં આમોજન કયવુાં 

 કામગક્રભનો રાબ લધભુા ાં લધ ુ ખેડતૂો રઈ ળકે તે ભાટે એ.ી.એભ.વી., ડેયી, સગુય પેક્ટયી, 

વશકાયી વાંસ્થાઓ લગેયેનો વશમોગ સષુનષિત કયલો. 

 ડીસ્કાઉન્ટથીભનાય વાધન વાભગ્રી ફાફતે અગાઉથી બ્રીવીટીથામ તે જોવુાં અને  જે 

કાંની ડીસ્કાઉન્ટથી વાધન વાભગ્રી યુી ાડે તેને કામગકભના સ્થે જગ્મા પાલલી. 
 

૩. કામયક્રભ અભરીકયણ અને વાંચારન વષભષત 

 જજલ્રા કરેક્ટયશ્રી,ષનમાભકશ્રી જજલ્રા ગ્રાભ ષલકાવ એજન્વી/ નામફ કરેક્ટયશ્રી ના 

અધ્મક્ષણાશઠેની કામગક્રભ અભરીકયણ અને વાંચારન વષભષતની યચના કયળે જે 

વભગ્ર કામગક્રભનાસચુાફૃ આમોજન અને અભરીકયણ ભાટે જલાફદાય યશળેે.    
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૪. તાલકુા અભરીકયણ વષભષત 

 યચના:- 

 (૧) પ્રા ાંત અષધકાયી     અધ્મક્ષશ્રી 

 (૨) તાલકુા ભાભરતદાય    વશ અધ્મક્ષશ્રી 

 (૩) તાલકુા ષલકાવ અષધકાયી   વભ્મ વભચલશ્રી 

(૪) પ્રા ાંત અષધકાયીશ્રી સ્થાષનક દયસ્સ્થષત મજુફ રાઇન ડીાટગ ભેન્ટના 

અષધકાયીઓ,દાષધકાયીઓ, સ્થાષનક વાંસ્થા/પાભગવગકરફ/ફેંકનાપ્રષતષનષધનો વભ્મ 

તયીકે વભાલેળ કયળે. 

કામો:- 

 લધભુા ાં લધ ુવાંખ્માભા ાં ખેડૂતો શાજય યશ ેતે ભાટે રુટવશીત ચોકકવ આમોજન કયવુાં. 

 આમોજનની જાશયેાત જે તે ગાભભા ાં થામ અને લધભુા ાં લધ ુ ખેડતૂો શાજયી આે તે ભાટે 

ગાભ દીઠ એક કભગચાયીને જલાફદાયી વોલી. 

 કામગક્રભના દદલવે આમોજનની કાભગીયી ભાટે ખેડતૂ ષભત્રનોણ વશમોગ રેલો. 

 સ્થાષનક પ્રચાય પ્રવાયની વ્મલસ્થા કયલી.  

 કામગક્રભના દદલવે ીલાના ાણી,ટોમરેટ  તથા અન્મ આલશ્મક  પ્રાથષભક સષુલધાની 

વ્મલસ્થા કયલી.  
 

ઉર્ુયકત વષભષતઓની ફેઠક કૃષ ભશોત્વલ ળરૂ થતાાં શરેાાં લશરેાવયમોજલી તેભજ 

કૃષ ભશોત્વલ દયષભમાન ણ જરૂરયમાત પ્રભાણે વભમવય ફેઠકો મોજલી.  આ 

વષભષતઓની અલષધ કૃષ ભશોત્વલ ણૂય થામ ત્માાં સધુીની યશળેે. 
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કૃષ ભશોત્વલની લૂય તૈમાયી 

 દયેક ગાભભા ાં કૃષ ભશોત્વલ શરેા આગોતયી મરુાકાત રઇ કૃષ ભશોત્વલ અંગેની જાણકાયી 

આલી. 

 પ્રગષતળીર ખેડતૂોની માદી તૈમાય કયલી.  

 જે તે ગાભના ાં કૃષ ષલમક પ્રશ્નોની ભાદશતી અગાઉથી ભેલલી અને કામગકભ દયમ્માન કૃષ 

લૈજ્ઞાષનક વાથે ષનદળગન/પ્રદળગન ભાટે વાંદગી ાભેર ખેડતૂો વાથે તેની ચચાગ થામ તે જોવ.ુ 

  કૃષ ભશોત્વલના ફે-ત્રણ દદલવ શરેા તરાટી કભ ભાંત્રી, ગ્રાભ વેલક, ષલસ્તયણ અષધકાયી 

ધ્લાયા ગાભની મરુાકાત રઇ ગ્રાભજનોને આમોજન અંગે જાણકાયી આલી. 

 મોજનાકીમ રાબાથીઓને ત્ર/ એવ.એભ.એવ. દ્વાયા કૃષ ભશોત્વલ અંગે જાણ કયલી. 

 વોઇર શલે્થ અને કૃષ ષલમક બીંત સતૂ્રોરખાલલા. 

 સ્થાષનક કક્ષાએ કેફર ટી.લી. ધ્લાયા જાશયેાત કયાલલી. 

 ઇનટુ ષલતયક /ખાનગી કાંનીઓને ણ કૃષ ભશોત્વલના કામગક્રભભા ાં વા ાંકલાના યશળેે. જે 

અંગે જીલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયીશ્રીએ યલાનગી આલાની યશળેે તથા તેની ઓનરાઇન 

એન્ટ્રી કયલાની યશળેે.  

 ખેડતૂોના પાભગય ઇન્ટયેસ્ટ ગ્રુ (FIG), પાભગય કરફો, એનજીઓ, વેલ્પ શલે્ગ્રુો ષલગેયે 

કામગકભભા ાં બાગ રે તે ભાટેથી અગાઉથી આમોજન કયવુાં. ભશીરાઓ લધભુા ાં લધ ુબાગ રે તેવુાં 

ણ  આમોજન કયવુાં 

 કરેકટયશ્રી/જજલ્રા ષલકાવ અષધકાયીશ્રીએ ઉયોકત ફાફતો અંગે સષુનષિત આમોજન થામ તે 

ભાટે વઘન ભોનીટયીંગ કયવુાં. 

પ્રચાય-પ્રવાય:-  
 સ્થાષનક પ્રચાય પ્રવાયની કાભગીયી કેલી યીતે શાથ ધયલી તે તાલકુા/ જજલ્રાકક્ષાએ નકકી 

કયવુાં. 

 યેડીમો, ટેરીલીઝન, જાશયે સ્થોએ શોડીગ્વ,ફેનય, સ્થાષનક કેફરનો વશકાય,અખફાયી 

જાશયેાત લગેયે કાભગીયી ભાદશતી ખાતા દ્વાયા કયલી.  

 સ્થાષનક ાકને અનફુૃ ખેતી  ધ્ધષત  તેભજ નલીનતભ  ટેકનોરોજી  અંગેનુાં  સ્થાષનક  

બાાભા ાં ઇ-વાદશત્મ  અને યાજ્મના અગત્મના ાકોની ખેત ધ્ધતીઓની બકુરેટ (કૃષ 

યષુનલવીટી કક્ષાએથી) 
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 મોજનાકીમ વશામ અંગેની ભાગગદષળિકા (ખાતા કક્ષાએથી) 

 કૃષ ભશોત્વલ કામગક્રભના સ્થે કૃષ રગત વાદશત્મની ભોફાઇર રાઇબે્રયી(કૃષ યષુનલષવિટી 

કક્ષાએથી) 

 વોઇર શલે્થ અંગે બીંત સતૂ્રો- સ્થાષનક ષલસ્તયણ તાંત્ર દ્વાયા રખાલલા. 

 ષલસ્તયણ તાંત્રને અધ્મતન તા ાંષત્રક વાદશત્મની દકટ્વ યૂી ાડલી. (કૃષ યષુનલવીટી કક્ષાએથી) 
 

વભગ્ર કૃષ ભશોત્વલ દયમ્માન ષલષલધ ષલબાગો થકી કયલાની  કાભગીયી :  

કૃષ ભશોત્વલ દયમ્માન જુદા જુદા ષલબાગો / ખાતા દ્વાયા મોજલાના કામગક્રભો/કયલાની કાભગીયીની 

ષલગત : 

ષલબાગ કાભગીયી / કામયક્રભો 

કૃષ ખાત ુાં કૃષ ભશોત્વલ કામગક્રભનુાં વ ાંકરન, કૃષ પ્રદળગન, દકવાન વાથે લાતાગરા, મોજનાકીમ 

ભાગગદળગન, ષનદળગન,જભીનના નમનુા ભેલલા, વોશ્મર નેટલકગ દ્વાયા પ્રચાય-પ્રવાય, 

કૃષ વાદશત્મ અને આઇ-ખેડુત ોટગર અંગેની વભજ આલી 

ફાગામત ખાત ુાં પ્રદળગન, દકવાન વાથે લાતાગરા, મોજનાકીમ ભાગગદળગન, ષનદળગન, પ્રચાય-પ્રવાય, 

ફાગામત  વાદશત્મ, શાઇટેક શોટીકલ્ચય, કેનીંગ, કીચન ગાડગન, 

શુારન ખાત ુાં કૃષ ભશોત્વલ ભોનીટયીંગ વેરનુાં વ ાંચારન, શ ુ આયોગ્મ ભેા, યવીકયણ, 

શુારકો વાથે લાતાગરા, મોજનાકીમ ભાગગદળગન, પ્રચાય-પ્રવાય, શુારન 

વાદશત્મ, શધુનની ઉત્ાદક્તા લધાયલી, શઓુરાદ વાંલધગન જાલણી, તથા કૃષ 

ભશોત્વલ દયમ્માન વયકાયશ્રીને કામગક્રભથી યોજફયોજ અલગત કયલા.  

ગજુયાત જભીન 

ષલકાવ ષનગભ 

ગાભલાય કન્ટુય ભે તૈમાય કયી ચેક ડેભ/તાલના  સ્થ નક્કી કયલા, વીભ 

તરાલડી, ખેત તરાલડી કાભગીયીની ળરુઆત, તાલો ઊંડા કયલા, વાપવપાઈ 

કયલી, લોટય યીચાજીંગ અંગે ભાગગદળગન 

ભત્સ્મોદ્યોગ ખાત ુ ભત્સ્મ પ્રવષૃત્તઓ ભાટેનુાં તથા ઇન રેન્ડ પીળયીઝ ષલકાવ ભાટેનુાં ખાવ આમોજન, 

વાગયખેડુ મોજના,ગડીમા ભાછીભાયો ભાટેની ખાવ મોજના   

આદદજાતી ષલકાવ 

ષલબાગ  

આદદલાવી ષલસ્તાય ભાટેના ખાવ પ્રકાયના ભોડેર, લાડી મોજનાની ભાંજૂયી, 

કૃષ યષુનલષવિટીઓ ઝોન લાઇઝ ભેગા ઇલેન્ટ, કૃષ ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે લૈજ્ઞાષનકો દ્વાયા ભાગગદળગન, 
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કામગક્રભના ષલસ્તાયને અનફુૃ વાદશત્મ તૈમાય કયી ષલતયણ, વોઇર શલે્થ/ 

એગ્રોપોયેસ્ટ્રી અંગે ભાગગદળગન,ભેગા ઇલેન્ટ અંગેની તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી 

નભગદા,જવાંષત્ત 

ાણી યુલઠા 

ષલબાગ  

ખારી થમેર ડેભો, ચેકડેભ-ગાભ તાલ ઉંડા કયલા ભાટે વાંદ કયામેર ગાભોભા ાં 

આમોજન, તથા કેનાર વાપ વપાઇ કયલી, ાકી કેનાર ફનાલી ષમત વ્મલસ્થા 

સષુનષિત કયલી. નભગદા નદીના ાણીથી ગાભના ભોટા તાલો બયલાભા ાં આલે તે 

સષુનષિત કયવ ુતેભજ ષવિંચાઇ અંગેના કામદાથી રોકોને ભાશીતગાય કયલા.  

ાંચામત અને 

ગ્રાભ ષલકાવ 

ષલબાગ  

કૃષ ભશોત્વલનુાં આમોજન/અભરીકયણ ગ્રામ્મ ષલસ્તાયોભા ાં સ્લચ્છતા અભબમાનની 

ગજુયાતની કાભગીયીનો અભર, ફૃયર વેનીટેળન કાભને લેગલાંતા ફનાલલા, વખી 

ભાંડની યચના અને તેના ભાયપત કાભગીયી, સ્લ વશામ જુથ, નયેગાના કામગક્રભો, 

રાબાથીઓની અયજી એકત્ર કયી ભાંજુયી આલી, ાણી ફચાલ અને સ્લચ્છતા 

અભબમાન, ાંચલટી કામગક્રભ, આયોગ્મ રક્ષી કામગક્રભો, સ્થાષનક રોકાગણ અને 

ષળરાન્માવના કામગક્રભો શાથ ધયલા.   

ભાદશતી ખાત ુ પ્રચાય-પ્રવાય રગતી કાભગીયી જેલી કે ગજુયાત ાક્ષીક ષલળેા ાંક, વાપલ્મ ગાથા, 

લધ ુઅલય-જલય લાી જગ્માઓ ઉય શોડીગ્વ રગાલલા ાં, એવ.ટી. ફવભા ાં વાઇડ 

ેનર, ફેક ેનરથી કૃષ ભશોત્વલ અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલો તેભજ કૃષ ભશોત્વલ 

દયમ્માન દૈષનક અખફાયોભા ાં પ્રષવસ્ધ્ધ આલી. તેભજ યેડીમો/ટી.લી. ભાટે સ્ક્લકી 

તથા ઝીંગર તૈમાય કયલી. 

ભશસેરુ ષલબાગ  પ્રા ાંત અષધકાયીશ્રીએ ભાભરતદાય/તાલકુા ષલકાવ અષધકાયીશ્રી દ્વાયા તરાટી ભાંત્રીશ્રી, 

ગ્રાભવેલક તથા ગ્રામ્મ કભગચાયીઓ ભાયપત કામગક્રભના દદલવે ગ્રાભજનો ફશોી 

વાંખ્માભા ાં ઉસ્સ્થત યશ ેતે અંગે વઘી વ્મલસ્થા કયલી.  

ભશસેરુ ષલબાગને રગતા સ્થાષનક પ્રશ્નો ખાવ કયીને લાયવાઇની એન્ટ્રી અંગેના 

પ્રશ્નોનુાં સ્થ ય ષનયાકયણ. 

ઉજાગ અને 

ેટ્રોકેભીકર 

ષલબાગ  

ખેતી ભાટેની લીજ રાઈનોની ડતય અયજીઓનો ષનકાર/ભાંજુયી, કૃષ ભશોત્વલ 

કામગક્રભ દયમ્માન કામગક્રભના સ્થે લીજ યુલઠો ષનમત પ્રભણભા ાં વતત યુો 

ાડલો.   

લન અને 

માગલયણ ષલબાગ  

વકૃ્ષાયોણ, લન અને માગલયણ અંગે રોક જાગષૃત રાલલી, તથા એગ્રોપોયેસ્ટ્રી, 

ગૌચય તથા ડતય ષલસ્તાયભા ાં ઘાવચાયાનુાં આમોજન, નયેગા વાથે વાંકરન કયી 
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્રાન્ટેળન, ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર રુુાં ાડવ.ુ  

વશકાય ખાત ુાં એ.ી.એભ.વી, દ્વાયા તાલકુા કક્ષાના કૃષરક્ષી ઇલેન્ટવ/પ્રદળગન/ખેડતૂ ષળભફયનુાં 

આમોજન, કૃષ ભશોત્વલ કામગક્રભભા ાં ખેડતૂો લધાયેભા ાં લધાયે રાબ રઇ ળકે તે ભાટે 

ખેડતૂોને રાલલા રઇ જલાની વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે. 

દકવાન કે્રડીટ કાડગની અયજી સ્સ્લકાયલા/ભાંજુય કયલા ફાફત, 

ટુાંકા અને ભધ્મભ ાક ષધયાણ/ાક ષલભા પ્રીભીમભ અંગે જાણકાયી આલી, 

રાબાથી મોજના શઠે અયજી ભાંજુય, ભદશરા દૂધ ભાંડી યચલાની શોમ તો તેની 

કામગલાશી. ખેત ઉત્ાદનના ગે્રડીંગ, ક્રીનીંગ અને લેલ્યએુડીળન ભાટે ખાવ તારીભ 

કામગક્રભ, ખયીદ લેચાણ વાંઘ દ્વાયા ખાતય તથા જ ાંતનુાળક દલાના ષલલેક્ણુગ ઉમોગ 

તથા ઓગેષનક ખાતયનો ઉમોગ કયી ખેતી ખચગ ઘટાડલા જાગષૃત અભબમાન 

ચરાલવ.ુ  

આયોગ્મ ષલબાગ  રોક આયોગ્મરક્ષી કામગક્રભો, એીડભીક યોગ અંગે જાણકાયી તથા કુોણ ષલે 

જાગતૃતા રાલલી.   

ષળક્ષણ ષલબાગ  ગ્રાભ સળુોબન અને ષલધાથી ષનફાંધ સ્ધાગ  

ગજુયાત ગ્રીન 

યીલોલ્યળુન 

કાંની 

ટક ષવિંચાઈ ધ્ધષત અભર ભાટે અયજીઓ પ્રા્ત કયી ભાંજુયીની કામગલાશી કયલી. 

તાલકુા જીલ્રાભા ાં MIS અંગે ળેયીંગ લકગળો અને ૧૦૦ ટકા ડ્રીલાા ગાભભા ાં ભોટા 

કામગક્રભ/વાંભેરનનુાં આમોજન કયવુાં.  
 

ગજુયાત 

રાઈલરીહુડ 

પ્રભોળન કાંની  

વાગય રક્ષ્ભી (વી-લીડકલ્ટીલેળન) અંગેની મોજનાનો દયીમાદકનાયાના જજલ્રાઓભા ાં 

પ્રચાય,“ભાફૃ ખેતય કયે વાત લખત લાલેતય” જેલા પ્રોગ્રાભ શઠે ખેત ધ્ધષતનો 

પ્રચાય,“ભદશરા દકવાન વળસ્ક્તકયણ દયમોજના” શઠે વાંફાંષધત જજલ્રાઓભા ાં 

ભદશરાઓભા ાં જાગષૃત, ભદશરાઓને ડેયી કે્ષતે્ર વશકાયી પ્રવષૃતઓ ભાટે પ્રોત્વાશન 

આવ ુઅને તેભા ાં વખી ભાંડના વભ્મોનો ઉમોગ કયલો, ખેતી કે્ષતે્ર વપ યશરે 

ભદશરા ગૃ તથા ભદશરા વાંસ્થાઓ અંગે પ્રચાય.  
 

કૃષ ભશોત્વલ 

કેન્રીમ 

વભગ્ર કૃષ ભશોત્વલ કામગક્રભના લૂગ આમોજનની તેભજ કામગક્રભ ણૂગ થમા ફાદની 

ઇન્ટ્રાનેટ ફેઇઝ કોમ્યટુય એ્રીકેળન એન્ટ્રીનુાં વ ાંકરન કયી  વયકાય કક્ષાએ યોજે 
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ભોનીટયીંગ વેર  

કૃષબલન, 

ગા ાંધીનગય  

યોજનુાં યીોટીંગ તથા કૃષ ભશોત્વલ ણુગ થમે વભગ્ર ભશોત્વલનો વાંકભરત યીોટગ 

તૈમાય કયલાની જલાફદાયી શુારન ષનમાભકશ્રીની યશળેે.  
Email- kmcell@gujarat.gov.in 

પો.નાં- ૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૬૩ 

      ૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૬૪ 

પેક્વ.-૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૬૨ 

 

  

mailto:kmcell@gujarat.gov.in
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કૃષ ભશોત્વલ-૨૦૧૬ અંતગયત જીલ્રા કક્ષાએ નોડર અષધકાયીશ્રીની ષલગત 
ક્રભ  અષધકાયીશ્રીઓના નાભ  શોદ્દો /જીલ્રો કચયેી ટેરીપોન નાં. ભોફાઇર નાંફય  પેક્વ નાં. 
૧ શ્રી એચ. લી. ગોવાઇ જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, યાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૪૦૮૮૯   ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૯૮ 

૨ શ્રી એચ.ડી. લાદી   જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી,  

સયેુન્રનગય  

૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨ ૯૮૨૫૧ ૮૪૨૭૬  ૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨ 

૩ શ્રી ડી. ફી ગજેયા જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, ભોયફી  ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૦૯ ૯૯૯૮૫ ૪૬૩૬૯  ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૦૯ 

૪ શ્રી જે. ફી. 

ભાથાવોરીમા  

જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

જાભનગય  

૦૨૮૮-૨૫૫૦૨૮૬ ૯૪૨૭૪ ૫૪૫૩૫ ૦૨૮૮-૨૫૫૬૧૧૯ 

૫ શ્રી જે. ફી. 

ભાથાવોરીમા  

જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

દેલભષુભ ધ્લાયકા  

  ૯૪૨૭૪ ૫૪૫૩૫   

૬ શ્રી લામ. આઇ. ળીશોયા  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી,ભજૂ-

કચ્છ 

૦૨૮૩૨-૨૨૧૧૫૫ ૯૪૨૬૪ ૧૯૨૬૫ ૦૨૮૩૨-૨૨૧૧૫૫ 

૭ શ્રી એચ. ડી. લાઘરેા  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

ભશવેાણા 

૦૨૭૬૨/ ૨૨૨૩૧૬  ૯૪૨૬૩ ૯૮૮૧૮ ૦૨૭૬૨/ ૨૨૨૩૧૬  

૮ શ્રી એવ.એવ.ટેર  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, ાટણ  ૦૨૭૬૬-૨૨૪૪૮૯ ૯૪૨૭૦ ૦૬૩૫૨ ૦૨૭૬૬-૨૨૪૪૮૯ 

૯ શ્રી. એભ.ી.ચૌશાણ  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

ારનયુ  

૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪  ૯૯૨૪૫ ૫૪૦૩૨ ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪  

૧૦ શ્રી.એચ.જે.ાંડયા  ઇ./ ચા શ્રી જીલ્રા ખતેીલાડી 

અષધકાયી, દશિંભતનગય  

૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯  ૯૯૭૯૧૩૨૧૮૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯  

૧૧ શ્રી.જે.જે.ટેર  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, ભોડાવા ૦૨૭૭૪-૨૪૦૭૬૦ ૯૪૨૭૮ ૫૪૬૨૫ ૦૨૭૭૪-૨૪૦૭૬૦ 

૧૨ શ્રી જે.એચ.સથુાય જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, લડોદયા  ૦૨૬૫-૨૪૩૩૬૪૧ ૯૪૨૭૩ ૮૩૯૨૩ ૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૭૮ 

૧૩ શ્રી ી.એભ.આચામાગ  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

છોટાઉદેયુ 

---- ૯૯૨૫૦ ૪૫૧૦૩ ---- 

૧૪ શ્રી ફી.એવ.લાાંદ જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, ગોધયા  ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૧ ૯૭૨૬૯ ૯૨૭૬૭ ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૧ 

૧૫ શ્રી કે.એન.યભાય જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

ભદશવાગય  

૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૯૫ ૯૮૭૯૯ ૩૬૦૯૦ ---- 

૧૬ શ્રી એભ.ી.ફગડા જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, દાશોદ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૦૭ ૯૮૯૮૪ ૪૦૧૦૨ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૦૮ 

૧૭ શ્રી એન. જે. બટ્ટ  જજલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયીશ્રી, 

નભગદા   

૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૮૦ ૯૮૭૯૧ ૧૭૦૩૪ ૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૮૦ 

૧૮ શ્રી કે. એવ. ટેર જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, બરુચ ૦૨૬૪૨-૨૬૧૬૧૧ ૯૪૨૭૩૮૫૦૮૦ ૦૨૬૪૨-૨૪૦૯૫૧ 

૧૯ શ્રી એર. આય. 

વાદીમા 

જજલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

જુનાગઢ 

૦૨૮૫-૨૬૩૩૦૪૬ ૯૪૨૬૭૮૬૨૯૮ ૦૨૮૫-૨૬૩૩૦૪૬ 

૨૦ શ્રી એવ. કે. જોળી  જજલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, ગીય 

વોભનાથ 

૦૨૮૭૬-૨૪૯૦૮૦ ૯૮૨૪૨ ૪૯૨૫૨ ---- 

૨૧ શ્રી ડી. જી. યાઠોડ  જજલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪ ૮૫૧૧૧ ૨૪૯૪૬ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮ 
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અભયેરી 

૨૨ શ્રી એન. જે. ગોશીર ઇ/ચા જજલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

બાલનગય 

૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૩૧ ૯૪૨૬૯૭૮૯૨૯ ૦૨૭૮-૨૫૧૦૪૭૦ 

૨૩ શ્રી એન. જે. ગોશીર જજલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, ફોટાદ   ૯૪૨૬૯૭૮૯૨૯   

૨૪ શ્રી લી. ી. કોયાટ જજલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

ોયફાંદય 

૦૨૮૬-૨૨૫૨૮૯   ૦૨૮૬-૨૨૫૨૮૯ 

૨૫ શ્રી ફી. લી. લવોમા જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

અભદાલાદ 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૮૭૪ ૯૪૨૬૯ ૪૦૪૮૮ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૮૭૪ 

૨૬ શ્રી કે.એન.યભાય ઇ.ચા. જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી, 

ખડેા 

૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૨૧ ૯૮૭૯૯૩૬૦૯૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૨૧ 

૨૭ શ્રી વી. એન. ટેર  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી., આણાંદ ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨ ૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩ ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨ 

૨૮ શ્રી એન.જે.ગાભીત જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી , સયુત ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ -

૨૪૨૫૭૫૫ 

૯૯૭૮૩૫૪૯૦૧ ---- 

૨૯ શ્રી વી.ડી.ચૌધયી  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી , 

નલવાયી 

૦૨૬૩૭-૨૩૩૦૩૦ ૯૪૨૭૬ ૦૭૧૨૩ ---- 

૩૦ શ્રી વી.વી. ગયાષવમા ઇ/ચા જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી , 

લરવાડ  

૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૯૧ ૯૯૦૯૯૭૧૩૨૯ ---- 

૩૧ શ્રી ી.આય.ચૌધયી  જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી , તાી  ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫ ૯૪૨૬૮૬૯૦૩૯ ---- 

૩૨ શ્રી ફી.ફી. કાનડે ઇ/ચા જીલ્રા ખતેીલાડી અષધકાયી , 

ડા ાંગ 

૦૨૬૩૧-૨૨૦૪૪૪ ૯૪૨૭૧૭૭૨૪૭ ---- 

૩૩ શ્રી.એભ. ડી. લાઘરેા  જજલ્રા ખતેી.અષધકાયી, ગા ાંધીનગય ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૭૯ ૯૦૯૯૨ ૭૭૭૯૯   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


