
                                                                   જા.ન.ંખેતી-૧૨/NMSA/      /૨૦૧૯ 

                                                                    જિલ્લા પચંાયત,ખેતીવાડી શાખા... 

                                                                    અમરેલી તા.   /૦૨/૨૦૧૯ 

પ્રતત, 

નાયબ ખતેી તનયામકશ્રી (ખાતર), 
ખેતી તનયામકશ્રી ની કચેરી, 
ક્રુતિ ભવન, સેક્ટર ૧૦-એ 
ગ.ુરા., ગાધંીનગર     

વિષય:- વિષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં NMSA યોિના હઠેળ સોઈલ હલે્થ કાડષ હઠેળ જાગતૃત 

અભભયાન અગેની કામગીરી બાબત 
સદંર્ભ:- આપ સાહબેના પત્ર ન ંઆઈ.ક્ય.ુ/એસ.ટી.એલ./ફા.ન-ં૧૭૫/૪૫૬૬-૬૧૦/૧૯, 

તા.૦૨/૦૨/૨૦૧૯ 

સતવનય ઉપર્ુષક્ત તવિય અન્વયે િણાવવાનુ ંકે સદંભીત પત્ર અન્વયે વિષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંNMSA 

યોિના હઠેળ સોઈલ હલે્થ કાડષ હઠેળ જાગતૃત અભભયાન અગેની કામગીરી બાબત ેમાગંલે માહહતી નીચ ે

મિુબ હોય જે આપ સાહબેને તવહદત થાય. 

ક્રમ જીલ્લો તાલકુો પસદં થયેલ 
ગામ 

કાયષક્રમ માટેની 
તારીખ 

સ્થળ 

૧ 

અમરેલી અમરેલી 

ઇશ્વરીયા ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ હદનેશભાઇ રૂપલાની વાડી 
૨ મોટા માસીયાળા ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ તશવાલય મદંીર 

૩ થોરડી ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ બાબભુાઇ બહુાની વાડી 
૪ નાના ભડંારીયા ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ હનમુાનજીન ુમદંીર 

૫ વરૂડી ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૬ સરંભડા ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ ભરતભાઇ કનભુાઇ દુધાતની 

વાડી 
૭ 

અમરેલી લીલીયા 

ગોઢાવદર ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ પ્રફુલભાઇ ગજેરાની વાડી 
૮ ભેંસાણ ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ રામજી મદંીર 
૯ કુતાણા ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૧૦ લોકી ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ જીવરાિભાઇ આખજાની વાડી 
૧૧ એકલેરા ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૧૨ લીલીયા ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ રમેશભાઇ ભાલાળાની વાડી 

 
૧૩ 

અમરેલી લાઠી 

દહીથરા ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૧૪ નાના રાિકોટ ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૧૫ કેરાળા ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૧૬ ભીંગરાડ ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 



૧૭ રામપરુ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૧૮ હરસખુપરુ ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૧૯ 

અમરેલી બાબરા 

ઇશ્વરીયા ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ બીિલભાઇ ટપભુાઇ મકવાણાની 
વાડી 

૨૦ ચમારડી ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામ પચંાયત 

૨૧ નડાળા ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામ પચંાયત 

૨૨ થોરખાણ ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ કોમ્ર્નુીટી હોલ 

૨૩ હાથીગઢ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામ પચંાયત 

૨૪ રાયપર ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામ પચંાયત 

૨૫ 

અમરેલી કંુકાવાવ 

ખજુરી 
પીપળીયા 

૧૧/૦૨/૨૦૧૯ સીતારામ આશ્રમ 

૨૬ સારંગપરુ ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ સરમળીયા દાદાનો ઓટો 
૨૭ બરવાળા બાવીશી ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામપચંાયત કચેરી 
૨૮ અરિણસખુ ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ પ્રતવણ ધનજીભાઇ વઘાસીયાના 

ઘરે 
૨૯ રામપરુ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૩૦ ખડખડ ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ બાઘાભાઇ છગનભાઇ હીરપરાના 

ડેલામા 
૩૧ 

અમરેલી બગસરા 

રફાળા ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ લાડલી ભવન 
૩૨ તશલાણા ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ રામદેવ મદંીર 
૩૩ નવા વાઘણીયા ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ ભીડભિંન મહાદેવ 
૩૪ હાડાળા ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ હનમુાનજી મદંીર 
૩૫ જેઠીયાવદર ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ભરતભાઇ સાગંાણીના ડલેામા 
૩૬ સમઢીયાળા ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ ખોડીયાર મદંીર 
૩૭ 

અમરેલી ધારી 

દુધાળા ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ ગામનો ચોરો 
૩૮ મોરિર ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ પચંાયત ઓફીસ 
૩૯ કાથરોટા ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ અતલુભાઇ ના પ્લોટમા 
૪૦ ફાચરીયા ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ હસમખુભાઇ કડવાભાઇ ડોબરીયા ની 

વાડી 
૪૧ શેલ ખભંાળીયા ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૪૨ ફતેગઢ ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૪૩ 

અમરેલી સાવરકંુડલા 

નેસડી ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૪૪ પીઠવડી ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૪૫ વડંા ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૪૬ જાબાળ ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૪૭ સેંિળ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 



૪૮ ફીફાદ ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૪૯ 

અમરેલી ખાભંા 

ધાવડીયા ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ આહહર સમાિની વાડી 
૫૦ નાની ધારી ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ રામજી મદંીર 
૫૧ નાના બારમણ ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ હનમુાનજી નો આશ્રમ 
૫૨ જામકા ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ પચંમખુી હનમુાનની િગ્યા 
૫૩ બાબરપરુ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ થડિેવર બાપનુો આિરમ 
૫૪ વાગંધ્રા ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ શીવાલય 
૫૫ 

અમરેલી રાજુલા 

કંુડલીયાળા ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ આહહર સમાિની વાડી 
૫૬ સમઢીયાળા-૧ ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ કોળી સમાિની વાડી 
૫૭ ચોત્રા ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ ચોત્રા પ્રાથમીક શાળા 
૫૮ રામપરા-૧ ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ રામપરા પ્રાથમીક શાળા 
૫૯ બલાપર ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ બાલાપર પ્રાથમીક શાળા 
૬૦ ખાખબાઇ ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૬૧ 

અમરેલી જાફરાબાદ 

ધેસપરુ ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ પ્રાથમીક શાળા 
૬૨ કેરાળા ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામ પચંાયત  
૬૩ લોર ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામ પચંાયત 
૬૪ કાગવદર ૧૪/૦૨/૨૦૧૯ અવેડા ચોકમા 
૬૫ ખાલસા 

કંથારીયા 
૧૫/૦૨/૨૦૧૯ તશવ મદંીરના ગ્રાઉન્ડમા 

૬૬ પીછડી ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ ગ્રામ પચંાયત 
 
 

 જીલ્લા ખેતીવાડી અધીકારી 
    જિલ્લા પચંાયત-અમરેલી 

નકલ સતવનય રવાના: 
(૧) નાયબ ખેતી તનયામકશ્રી (ખાતર), ગ.ુરા., ગાધંીનગર-તરફ જાણ સારૂ 
(૨) શ્રી સરં્કુ્ત ખેતી તનયામક(તવસ્તરણ), જુનાગઢ તવભાગ, જુનાગઢ........તરફ જાણ સારૂ. 
(૩) શ્રી તવસ્તરણ તશક્ષણ તનયામક, જુનાગઢ કૃિી ર્તુનવતસિટી, જુનાગઢ તરફ ઉપરોક્ત તારીખે આપન ે

તયાથંી હાિર રહવેાના તિજ્ઞ/વૈજ્ઞાનીકશ્રીઓ નુ ંઆયોિન મોબાઈલ નબંર સાથે દીન-૨ મા ંમોકલવા 
તવનતંી. 

 
 


