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કૃવ ભશત્વલ-ય૦૧૪ અંગે ની ભાગગદળગક સચુનાઓ 

 

યાજ્મભાાં કૃવ કે્ષત્રભાાં રકબાગીદાયીથી ગ્રામ્મ કક્ષાએ આધવુનક ઓજાય, કૃવ ધ્ધવતઓ, 

જ વાંચમ અને વલજી વાંચમના કામગક્રભ ખેડતૂ સધુી શોંચે તે ભાટે યાજ્મ વયકાયન આગલ 

અભબગભ યહ્ય છે. જેભાાં કૃવ રક્ષી અને ગ્રાભ વલકાવને રગતા કામગક્રભનુાં આમજન કયી કૃવ 

વશામ, લૈજ્ઞાવનક ભાગગદળગન સ્થાવનક કક્ષાએ ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલે છે.    

લગ-૨૦૦૫ થી યાજ્મ વયકાયે પ્રથભ કૃવ ભશત્વલન પ્રાયાંબ કયેર છે. અત્માય સધુીભાાં ૯ 

કૃવ ભશત્વલ વપતા લૂગક ઉજલાઇ ગમેર છે. આભ યાજમ વયકાય ચાલ ુ લે દવભ કૃવ 

ભશત્વલ મજલા જઇ યશી છે. આ અંગેન વલગતલાય કામગક્રભ શલે છી જાશયે કયલાભાાં આલળે.  

કૃષષ ભહોત્સવના કામગક્રભો:  

 કકવાનન ેસ્થ ય જ આધવુનક કૃવ ધ્ધવત અંગેનુાં ભાગગદળગન અને વનદળગન  

 દયેક ગાભભાાં વઇર શલે્થ કાડગ વાથે જે તે જભીનભાાં ખટૂતા ભાઇક્રન્યટુ્રીમન્ટના વેમ્ર 

આલા. 

 એગ્ર પયેસ્ટ્રીને કૃવ ભશત્વલ વાથે વાાંકલી “ખેડતૂ વભત્ર”  લન ખાતા વાથે વાંકરન 

વાધળ,ેવાનકુૂ શલાભાન ઉભ ુ થામ,લયવાદ ળરૂ થામ ત્માયે અન્મ ખેડતૂને યાનુાં 

વલતયણ કયળે. કૃવ ભશત્વલ દયમ્માન ગાભભાાં કૃવ યથ આલે ત્માયે આ ખેડતૂ વભત્રના 

નાભની જાશયેાત કયાલલી તથા યા વલતયણ અંગ ેભાકશતી આલી. 

  જે ગાભભાાં કૃવ યથ જલાન શમ તે ગાભભાાં ભાન.મખુ્મભાંત્રીશ્રી દ્વાયા આગરા કદલવે 

અંદાજીત ૫૦૦ ખેડતૂ વાથે ટેરીપન ઉય વાંદેળ ાઠલલ અને તે ૈકી ૫ ખેડતૂ વાથે 

ટેરી-કન્પયન્વથી લાતચીત કયલી.  

 તાલકુાના લધાયેભાાં લધાયે ગાભ MIS નીચે આલયી રેલા. 

 કામગક્રભ દયમ્માન પ્રગવતળીર ખેડતૂની માદી તૈમાય કયી તેભનુાં જાશયેભાાં વન્ભાન કયવુાં 

 કૃવ ભશત્વલના કામગક્રભભાાં જુદા જુદા ખાતાના તારીભ કામગકભ, વળભફય, પ્રેયણા પ્રલાવ, 

રકાગણ કામગક્રભ, ઉદઘાટન લગેયે આલયી રેલા 

 જે તે તાલકુાના પ્રગવતળીર ખેડતૂને લકતા તયીકે યાખી તેભના અનબુલન રાબ અન્મ 

ખેડતૂને આલ. લૈજ્ઞાનીક તેભના પ્રશ્નના ઉતય આે તેવ ુઆમજન કયવુાં 

 કૃવ ળીફીયભાાં વઇર શલે્થ, શાઇ ટેક એગ્રીકલ્ચય, કેવનિંગ, કીચન ગાડગનીંગ તથા રૂપ ટ 

લેજીટેફર કલ્ટીલેળન તેભજ સ્થાનીક કૃવ વલમક પ્રશ્ન અને ાક, મલુ્મલધગન, વનકાવ, 

ફીજ ભાલજત, સકુ્ષ્ભ વમત ધ્ધવત જેલા ભાકશતીપ્રદ વલમ વાકલા. 
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 ઓછુ ાક ઉત્ાદન ભેલતા ખેડતૂને ઉત્ાદકતા  લધાયલા વભજણ આલી. 

 ખેત વનદળગન, શાઇ ટેક શટીકલ્ચયના વનદળગન ગઠલલા તથા તેની જાશયેાત કયલી. 

 કામગક્રભભાાં યથ આગભન, વલદામ તથા ભશત્લની ફાફતની પટગ્રાપી/લીડીમગ્રાપી 

કયાલલી.  

 કામગક્રભભાાં શાજય ખેડતૂને કામગક્રભના કદલવ યૂતા ખેત વાધન વાભગ્રી જે તે કાંનીઓ 

તયપથી ડીસ્કાઉન્ટભાાં ભે અથલા ડીસ્કાઉન્ટ યેઇટે બકુીંગ થામ તેલી વ્મલસ્થા કયાલલી. 

 તાલકુા દીઠ એક  ખેડતૂ વળફીય/વેવભનાય એ.ી.એભ.વી. દ્વાયા ગઠલામ તેવુાં આમજન 

કયાલવુાં. 

 શુારન ખાતા દ્વાયા તાલકુા ાંચામતની ફેઠક દીઠ શ ુઆયગ્મ ભેાનુાં આમજન 

કયલાનુાં યશળેે.  

 શઓુભાાં યવીકયણની કાભગીયી કયલાની યશળેે. 

 ભત્સ્મધ્મગ ખાતા દ્વાયા તાાંત્રીક ળીફીય તથા ગત લગની જેભ કીટ વલતયણ કયલાની 

યશળેે. 

 નલી પાભગવગ કરફની યચના વશકાય વલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલળે. 

 કૃવ ભશત્વલ વાથે વાંકામેરા અન્મ વલબાગએ ણ ભશત્વલ દયમ્માન તાના 

વલબાગની કાભગીયી ધયલાની યશળેે. 

 કામગકભના કદલવે વયકાયશ્રીની વશામ મજનાના પભગ વલતયણ તથા બયામેર પભગ એકઠા 

કયલાની વ્મલસ્થા કયલી. 

 કૃવ ભશત્વલ દયમ્માન કૃવ યવુનલવીટીના ય.ુજી/ી.જી વલધાથીઓન વશમગ 

ભેલલ.  

 

આગાભી કૃવ ભશત્વલ-૨૦૧૪, ભાનનીમ મખુ્મ ભાંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે ખલુ્ર મકુલાભાાં 

આલનાય છે.  

 આ કૃવ ભશત્વલ ભાટે તાલકુા ાંચામતની ફેઠક મજુફ ક્રસ્ટય લાઈઝ ફેઠકના ગાભભાાંથી 
ગત ફે લગના ગાભ વવલામનુાં કઈણ એક ગાભ વાંદ કયલાનુાં યશળેે. 

 વાભાન્મ યીતે વલાયે ૮.૩૦ કરાકથી ૧૩.૦૦ કરાક સધુીન કામગક્રભ મજલાન યશળેે જેભાાં 

કૃવ અને શુારન ફને્નના કામગક્રભ વલાયથી ળરૂ કયલા. 

 આ કામગક્રભભાાં વાંદ કયેર ગાભભાાં,તાલકુા ાંચામત ફેઠકના અન્મ ગાભના ખેડતૂ અને 

રકને વાાંકલાના યશળેે 
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 ક્રસ્ટય ફેઇઝ એક કદલવીમ સભુચત ભડર કામગક્રભ નીચે મજુફ યશળેે. યાંત ુ સ્થાવનક 

કયસ્સ્થવત મજુફ તેભાાં પેયપાય કયી ળકાળે. 
 

વલબાગ-૧ 

સભમ સચૂિત કામગક્રભ આમોજક 

૮:૩૦ થી ૧૩-૦૦ 
શ ુઆયગ્મ કેમ્ અને શ ુ

વાયવાંબા ભાટે ભાગગદળગન 

શુારન ખાતાના અવધકાયી 

/શુારન લૈજ્ઞાનીકશ્રીઓ 

વલબાગ-૨ 

૦૮-૩૦ થી ૦૯-૩૦ 

જ વાંચમ,કેનારવપાઇ,ભાઇક્ર 

ઇયીગેળન વલમ ઉય 

યીવાંલાદ અને કાભગીયીના 

આમજનની ચચાગ તથા વવિંચાઇના 

કામદા અંગે ભાશીતી/લક્તવ્મ  

જ વાંવિ વલબાગ, 

જી.જી.આય.વી., 

જી.એર.ડી.વી અને ડી.આય.ડી.એ. 
 

૦૯-૩૦ થી ૧૦-૩૦ સ્થાવનક પ્રગવતળીર ખેડતૂના 

અનબુલનુાં આદાન-પ્રદાન 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી, 

પ્રગવતળીર ખેડતૂ  

૧૦-૩૦ થી ૧૨-૦૦ 

ભાન.મખુ્મભાંત્રીશ્રીનુાં ગ્રાભજનને 

વાંફધન/ એગ્રપયેસ્ટ્રી અંગે 

ભાગગદળગન / ખેત ઉત્ાદન 

લધાયલા જે તે વલસ્તાયને અનરુૂ 

વી.ડી. ભાયપતે જીલાંત પ્રવાયણ 

ફાગામત અને લનખાતાના અવધકાયી  

કૃવ યવુનલવવિટી/ ભાકશતીખાત ુાં 

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 

કૃવ વલમક પ્રદળગન અને વનદળગન 

અંગે ભાગગદળગન,કકટ વલતયણ 

તેભજ કૃવ લૈજ્ઞાવનકશ્રીઓ ધ્લાયા 

વઇર શલે્થ અંગે ભાગગદળગન તથા 

ખેડતૂમગી સ્થાવનક પ્રશ્ન અંગે 

ભાગગદળગન 

 કૃવ યથ ટીભ/ કૃવ લૈજ્ઞાવનક્શ્રીઓ 
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કામગક્રભની વહીવટી વ્મવસ્થા:  

 કૃવ ભશત્વલના વપ આમજન  ભાટે જુદી જુદી વવભવતઓની યચના  કયલાની યશળેે.  

 જજલ્રા કરેક્ટયશ્રી તથા જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રી અન્મ વફાંવધત અવધકાયીઓન જજલ્રા 

વવભવતભાાં વભાલેળ કયળે.  

 તાલકુા કક્ષાએ ણ કાભગીયીને અનપુુ વવભવતની યચના કયલાની યશળેે.  

 તાલકુા અભરીકયણ સષભષતના અધ્મક્ષ પ્ાાંતકક્ષાના અષધકાયી અથવા તો કરેકટય,જે 

અષધકાયીની ષનભણ ૂાંક કયે,તે અષધકાયી યહશેે. 

 કરેક્ટયશ્રીએ પ્બાયી ભાંત્રીશ્રીપ પ્બાયી સચિવશ્રીને કૃષષ ભહોત્સવ અંગે થમેર કાભગીયીથી 

ભાહહતગાય કયવાના યહશેે. 

 લગગ-૧/લગગ-૨ કક્ષાના અવધકાયીશ્રીઓને દયેક ક્રસ્ટય દીઠ કૃવ ભશત્વલ અંગે સ્લતાંત્ર 

જલાફદાયીઓ વોંલી.   

 તાલકુા અભરીકયણ વવભવતભાાં રાઇન કડાટગભેન્ટનાાં અવધકાયીશ્રીઓ, દાવધકાયીશ્રીઓ, 

સ્થાવનક વાંસ્થા/પાભગવગ ક્રફ તથા ફેન્કના પ્રવતવનવધઓન વભાલેળ કયલ. 

 તાલકુા અભરીકયણ વવભવતએ ક્રસ્ટય વવભવતની યચના કયલી.  

 ક્રસ્ટય  અભરીકયણ વવભવત (તાલકુા ાંચામતની ફેઠક પ્રભાણે) 

 તાલકુા વભ્મશ્રીન ક્રસ્ટય અભરીકયણ વવભવતભાાં અલશ્મ વભાલેળ કયલ.    

 ગ્રામ્મ કક્ષાએ ાંચામતની ફેઠક લાઈઝ કૃવ ભશત્વલ અભરીકયણ વવભવત ફનાલલાની 

યશળેે. અને આલી તાલકુા અને ગ્રામ્મ કક્ષાની વવભવતઓની ફેઠક કૃવ ભશત્વલ ળરૂ થતા 

શરેાાં ફરાલલી અને અભરીકયણ અને સ્થાવનક પ્રચાય-પ્રવાય ભાટે આમજન કયલાનુાં 

યશળેે. જેભાાં સ્થાવનક દાવધકાયીઓન વભાલેળ કયલ. 

 જુદી જુદી અભરીકયણ વવભવતના કામો નીચે મજુફ યશળેે. 

જજલ્રા અભરીકયણ સષભષત 

 યથ પુટની ચકાવણી 

 કૃવ યથ ટીભ યચના 

 કૃવ ભશત્વલના કદલવે શાજય ખેડતૂને કૃવ ઇનટુવ અને ખેત વાભગ્રીભાાં ખાવ યાશત ભે 

તેવુાં આમજન કયવુાં 

 કામગક્રભન રાબ લધભુાાં લધ ુ ખેડતૂ રઈ ળકે તે ભાટે એ.ી.એભ.વી., ડેયી, સગુયપેક્ટયી, 

વશકાયી વાંસ્થાઓ લગેયેન વશમગ સવુનવિત કયલ. 
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 ડીસ્કાઉન્ટથી ભનાય વાધન વાભગ્રી ફાફત ેઅગાઉથી બ્રીવીટી થામ તે જવુાં અને  જે 

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

 કામગક્રભના ટેરીકાસ્ટની વ્મલસ્થા ભાટે ભાશીતી વલબાગ દ્વાયા કામગલાશી સવુનવિત કયલી. 

તાલકુા અભરીકયણ સષભતી 
 યથ પુટ ની વાંદગી  

 કીટ રાબાથીઓની (પ્રવતક્ષા માદી વાથ)ે માદીની- ડેટા એન્ટ્રી 

 યજે યજ થતી કાભગીયીની વલગતની ઓનરાઇન એન્ટ્રી કયલી 

 યથની વાથે સ્થાવનક કયસ્સ્થવતને અનરુૂ પ્રદળગનનુાં આમજન કયવુાં. 

 કૃવ ભશત્વલ કામગક્રભભાાં ખેડતૂ લધાયેભાાં લધાયે રાબ રઇ ળકે તે ભાટે ક્રસ્ટયભાાં એક 

ગાભથી ફીજા ગાભ ખેડૂતને રાલલા રઇ જલાની વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે. જે ભાટે ડીઝર 

ેટે કરસ્ટય દીઠ પ્રવત કદન રૂ. ૫૦૦૦/-ની ભમાગદાભાાં ખચગ કયી ળકાળે. 

 ફેઠકના અન્મ ગાભના રાબાથી / ખેડતૂ લધભુાાં લધુાં વ ાંખ્માભાાં શાજય યશ ેતે ભાટે પુટવશીત 

ચકકવ આમજન કયવુાં. 

 આમજનની જાશયેાત જે તે ગાભભાાં થામ અને લધભુાાં લધ ુખેડતૂ શાજયી આે તે ભાટે ગાભ 

દીઠ એક કભગચાયીને જલાફદાયી વલી 

 રાબાથીઓની કૃવ કીટવ ઉતાયલા ભાટેની વ્મલસ્થા તથા કામગક્રભના સ્થે શોંચાડલાની 

વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે. 

ક્રસ્ટય અભરીકયણ સષભષત 

 ગાભભાાં કામગક્રભ ભાટે કૃવ યથ કૃવ પ્રદળગન તથા અંદાજે ૨૦૦૦ ખેડતૂ ફેવી ળકે તેલા 

સ્થની વાંદગી કયલી તથા શ ુઆયગ્મ કેમ્ ભાટે મગ્મ સ્થ નક્કી કયવુાં.   
 ક્રસ્ટયના ગાભોની આગોતયી મરુાકાત રઇ વધભુાાં વધ ુખેડુતો રાબ રે તે સષુનષિત કયવ ુ

 ગાભભાાં કામગક્રભના કદલવે આમજનની કાભગીયી ભાટે ખેડતૂ વભત્રન  ણ વશમગ રેલ. 

 સ્થાવનક પ્રચાય પ્રવાયની વ્મલસ્થા.  

 કામગક્રભનાાં કદલવે ીલાનાાં ાણી તથા પ્રાથવભક સવુલધાની વ્મલસ્થા 

  કૃષષયથ 

 કૃવયથની ેનર જજલ્રા, તાલકુા થીભ આધાયીત યશળેે 

 કૃવયથ ઉરબ્ધ કયલાની કાભગીયી ગજુયાત એગ્ર ઇન્ડસ્ટીઝ, અભદાલાદ કયળે. 

 કૃવયથ નકકી કયેર ગાભે આખ કદલવ પ્રદળગન ેનર વાથે ખલુ્ર યાખલાન યશળેે. 
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 કૃવયથના ઓડીમ લીઝયરુ એઇડ દ્વાયા તાાંત્રીક વીડી ફતાલલાની યશળેે. 

 ટ્રામફર વલસ્તાયને ખાવ ધ્માનભાાં યાખી કૃવયથ,આદીજાવત વલસ્તાયના તાલકુાઓભાાં 

વલસ્તાયને અનરુૂ થીભ ઉય કૃવયથ તૈમાય કયલાના યશળેે.તથા આ વલસ્તાયભાાં 

કૃવભશત્વલની તભાભ કાભગીયીનુાં વ ાંકરન,પ્રજેક્ટ એડભીનીસ્ટે્રટય (આકદજાવત વલકાવ 

વલબાગના) દ્વાયા કયલાનુાં યશળેે.  
 

કૃષષ ભહોત્સવની વૂગ તૈમાયી 
 દયેક ગાભભાાં કૃવ ભશત્વલ શરેા આગતયી મરુાકાત રઇ ક્રસ્ટયભાાં કૃવ ભશત્વલ 

અંગેની જાણકાયી આલી. 

 ગ્રાભવબાની ફેઠકભાાં કીટ વલતયણના રાબાથી ખેડતૂની માદી(પ્રવતક્ષા માદી વાથે) તૈમાય 

કયાલલી અન ેકામગક્રભના કદલવે શાજય યશનેાય ખેડતૂને જ આ રાબ ભળે,તેની જાણ કયલી. 

અન્મથા પ્રવતક્ષા માદી ૈકીના ક્રભાનવુાય શાજય ખેડતૂને રાબ ભળે તે સ્ષ્ટ કયવુાં.  

 કીટવના રાબાથીની માદી ઓન રાઇન મકુલી.  

 ખેડતૂ વભત્રના વશમગથી એગ્રપયેસ્ટ્રીના રાબાથીઓની માદી તૈમાય કયલી તથા કૃવ 

ભશત્વલ વાંફવધત અન્મ આમજન કાભગીયી ણ કયલાની યશળેે.  

 ગાભભાાં ચેક ડેભના સ્થ વવિંચાઇ વલબાગને વાથે યાખી વાંદ કયલા. ચેક ડેભ ળક્ય ન શમ 

ત્માાં ગાભ તાલની જગ્મા વાંદ કયલી.  

 પ્રગવતળીર ભશીરા ખેડતૂની માદી તૈમાય કયલી અને ભશત્વલ દયમ્માન તેભનુાં વન્ભાન 

કયવુાં.   

 જે તે ગાભનાાં કૃવ વલમક પ્રશ્નની ભાકશતી અગાઉથી ભેલલી અને કામગકભના કદલવે તેની 

ચચાગ થામ તે જવ.ુ 

 કામગકભના કદલવે જે ખેડતૂ શાજય યશ ેતેભને મજનાકીમ રાબભાાં અભગ્રભતા આલી.  

 કૃવ ભશત્વલના ફે કદલવ શરેા તરાટી કભ ભાંત્રી,ગ્રાભ વેલક/ વલસ્તયણ અવધકાયી ધ્લાયા 

ગાભની મરુાકાત રઇ ગ્રાભજનને આમજન અંગે જાણકાયી આલી. 

 વશામ મજનાઓની અયજીઓ અગાઉથી એકવત્રત કયી ભાંજુય કયી કામગક્રભનાાં કદલવે અવધકાય 

ત્ર આલા. 

 કીટ રાબાથીઓ તથા મજનાકીમ રાબાથીઓને ત્ર/ એવ.એભ.એવ. ધ્લાયા કૃવ ભશત્વલ 

અંગે જાણ કયલી. 

 વઇર શલે્થ અંગે બીંત સતૂ્ર રખાલલા. 

 સ્થાવનક ગ્રામ્મ કક્ષાએ કેફર ટી.લી. ધ્લાયા જાશયેાત કયાલલી. 
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 જે તે કામગકભભાાં કમા પ્રગવતળીર ખેડતૂ લકતા તયીકે કમા વલમ ય ફરનાય છે તેની 

ભાકશતી સ્થાનીક કેફર ય પ્રવવધ્ધ કયલી  

 ઇનટુ વલતયક /ખાનગી કાંનીઓને ણ કૃવ ભશત્વલના કામગક્રભભાાં વાાંકલાના યશળેે. જે 

અંગે જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયીશ્રીએ યલાનગી આલાની યશળેે તથા તેની ઓનરાઇન 

એન્ટ્રી કયલાની યશળેે.  

 તાલકુાના ભશત્લના ાકની ઉત્ાદકતા કેટરી છે તથા કમા રેલરે શચાડી ળકામ તેન 

ફેન્ચભાકગ નકકી કયલ.  

 ખેડતૂના પાભગય ઇન્ટયેસ્ટ ગ્રુ  (FIG), પાભગય કરફ, એનજીઓ, વેલ્પ શલે્ ગ્રુ વલગેયે 

કામગકભભાાં બાગ રે તે ભાટેથી અગાઉથી આમજન કયવુાં. ભશીરાઓ લધભુાાં લધ ુબાગ રે 

તેવુાં આમજન કયવુાં.  

કૃષષ ભહોત્સવ-૨૦૧૪ના આમોજન અંગેનુાં સભમ ત્રક-(ચ ૂાંટણી આિાયસાંહહતાને આધીન) 

અ.નાં. કઇ કક્ષાએ                વલગત વભમ ભમાગદા 

૧ યાજમકક્ષા કૃવ ભશત્વલના આમજન વાથે વાંકામેર 

ખાતા/ફડગ/વનગભ અને કૃવ યવુન.નાલડાઓની ફેઠક 

ભાચગ-૨૦૧૪ અંત સધુી. 

  કકટવ તૈમાય કયલા  ૧૫ એવપ્રર સધુીભાાં 
  વઇર શલે્થ શલે્થ કાડગ/ ભાઇક્રન્યટુ્રીમન્ટ શલે્થ કાડગ 

તૈમાય કયલા 

૧૦ એવપ્રર સધુીભાાં 

  કૃવ ભશત્વલન પ્રચાય-પ્રવાય ૧રી એવપ્રરથી ળરૂઆત 

  વાકશત્મ તૈમાય કયવુાં (સ્ટય, શડીંગ્વ, બકુરેટ) ૧૦ એવપ્રર સધુીભાાં  

  ભનીટયીંગ ભાટે નડર અવધકાયીશ્રીની વનયકુકત 

(ભનીટયીગ વેર)   

ભાચગ અંત સધુીભાાં  

  યાજમ કક્ષાએથી લકશલટી ભાંજુયી અને નાણા પાલણી ૧૦ એપ્રીર સધુીભાાં 

૨ જીલ્રાકક્ષા જીલ્રા અભરીકયણ વવભવતની યચના/ફેઠક ૨૫ ભાચગ સધુીભાાં  

  તાલકુા વદસ્મ ફેઠકના ક્રસ્ટય ૈકીનુાં ગાભ (ગત ફે 

લગના ગાભ વવલામનુાં) વાંદ કયી કૃવ યથરૂટ તૈમાય 

૩૧ ભાચગ સધુીભાાં 

  કૃવ યથ વાથેની ટીભની યચના ૩૧ ભાચગ સધુીભાાં 

  પ્રગવતળીર ખેડૂતની માદી તૈમાય કયલી. ૩૧ ભાચગ સધુીભાાં 

  વશામ મજના શઠે વશામ અયજીઓ ભેલલી. ભાચગ અંત સધુીભાાં  

  ગાભલાય/તાલકુાલાય ાક આમજન ભાચગ અંત સધુીભાાં 
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  જીલ્રાના ાકને અનરુૂ વાકશત્મ, ઇ-વાકશત્મ તૈમાય 

કયવુાં 

૧૫ એવપ્રર સધુીભાાં  

  સ્થાવનક એન.જી.ઓ, કૃવ ઇનટુવ ડીરય/ઉત્ાદકની 

ફેઠક 

૧૫ એવપ્રર સધુીભાાં 

  રકબાગીદાયીથી જીલાંત ાક વનદળગન, આમજન ભાટે 

ખેડૂત/સ્થ નકકી કયલા  

ભાચગ અંત સધુી 

  ખેત ઓજાયના વનદળગન – ઉત્ાદક/ ડીરય/ક-

ઓ.વાંસ્થાના વશમગથી 

ભાચગ અંત સધુીભાાં  

  એ.ી.એભ.વી.ના વશમગથી ખેડૂત વળભફયના 

આમજન ભાટે તાયીખ નકકી કયલી 

૧૫ એવપ્રર સધુીભાાં 

  તાલકુા કક્ષાએ યથ પ્રસ્થાન / મખુ્મ કામગક્રભ / પ્રદળગન 

/ ખાવ પ્રકાયના ઇલેન્ટના આમજન ભાટે સ્થની 

માદી તૈમાય કયલી. 

૧૦ એવપ્રર સધુીભાાં 

  જીલ્રાકક્ષાએથી લકશલટી ભાંજુયી અને નાણા પાલણી ૨૫ એવપ્રર સધુીભાાં 

૩ તાલકુા 

કક્ષા 

તાલકુા અભરીકયણ વવભવતના કામો નકકી કયલા 

અંગેની ફેઠક 

૩૦ ભાચગ સધુીભાાં 

  કૃવયથ થીભ તૈમાય કયલી ૩૦ ભાચગ સધુીભાાં 

  કકટવ/વાકશત્મ શોંચાડલાના સ્થ નકકી કયલા ૧૦ એવપ્રર સધુીભાાં  

  તાલકુા કક્ષાએ યથ પ્રસ્થાન / મખુ્મ કામગક્રભ / પ્રદળગન 

/ ખાવ પ્રકાયના ઇલેન્ટના આમજન ભાટે 

તાલકુા/સ્થની વાંદગી 

૫ એવપ્રર સધુીભાાં 

  તાલકુા કક્ષાએથીલકશલટી ભાંજુયી અને નાણા પાલણી ૨૫ થી ૩૦ એવપ્રર સધુીભાાં 

૪ ગ્રામ્મકક્ષા ગ્રામ્મ અભરીકયણ વવભવતની યચના / ફેઠક ૩૦ ભાચગ સધુીભાાં 

  સ્લાગતકભીટી (વાંદ કયેર ફધાજ ગાભના વભ્મ તેભજ 

સ્થાવનક કભગચાયીઓ) ની ફેઠક   

૧૦ એવપ્રર સધુી 

  ગ્રાભ વબાન ુઆમજન,કકટવરાબાથીની માદી તૈમાય 

કયલી,ઓન રાઇન ડેટા એન્ટ્રી કયલી. 

૩૦ ભાચગ સધુીભાાં 

  બીંતસતૂ્ર-૫ થી ૧૦ રખલા ૧૦ એવપ્રર સધુી 

  પ્રગવતળીર ખેડૂતની વપ લાતાગ,ખેડૂતના પટા 

વાથેના શડીંગ્વ જાશયે સ્થએ મકૂલા 

૨૦ એવપ્રર સધુીભાાં 
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કૃષષ ભહોત્સવ કીટસ  
 કૃવ ભશત્વલ દયવભમાન યાજમના દયેક ગાભભાાં ગ્રાભવબાભાાં નક્કી કયેર રાબાથીને કૃવ 

કકટવ આલાના યશળેે. ગ્રાભ વબાભાાં કીટના રાબાથી ઉયાાંત પ્રવતક્ષા માદી ણ તૈમાય 

કયલાની યશળેે. 

 કકટવ ગજુયાત યાજમ ફીજ વનગભ રી, ગાાંધીનગય દ્વાયા તાલકુા અભરીકયણ વવભવતએ 

સચુલેર એક સ્થે શોંચાડલાભાાં આલળે. 
 

(અ)કૃષષ કીટસ 

 ગાભ દીઠ અનસુભૂચત જાવતના ૩ ખેડતૂ, અનસુભૂચત જનજાવતના ૧૦ ખેડતૂ અને વાભાન્મ 

લગગના ૫ ખેડતૂને કૃવકકટવ આલાની યશળેે.  
 આ કૃવ કકટવ રૂવમા ૨૮૦૦/- પ્રવત કકટવની ભમાગદાભાાં વન:શલુ્ક આલાના યશળેે. 

 આ કીટવભાાં ાકની વાયી-સધુાયેર જાતનુાં ભફમાયણ, પ્રલાશી-જૈવલક ખાતય અને જરૂયીમાત 

મજુફની જ ાંતનુાળક દલા લગેયેન વભાલેળ કયલ.  

 મૂ કીટ રાબાથી  કામગક્રભ વભમે શાજય ન શમ ત પ્રવતક્ષામાદીભાાંથી ક્રભાનવુાય રાબાથી 

વાંદ કયી તાત્કાભરક સ્થ ય કીટનુાં વલતયણ કયવુાં.  

  કીટવ વલતયણની રાબાથીઓ વાથે પટગ્રાપી કયલી. 
 

(ફ) ફાગામત કીટસ 

 ફાગામત કીટવ ગાભ દીઠ ભશિભ વાભાન્મ લગગના ૫ ખેડુત, અનસુભુચત 

જનજાતીના ૫ ખેડુત અને અનસુભુચત જાતીના ૨ થી ૫ ખેડુતને ખેડુત દીઠ એક 

ફાગામતી ઇનટુ કકટ આલાના યશળેે. 

 આ ફાગામત ઇનટુ કકટ્વ રૂવમા ૧૦૦૦/- પ્રવતકીટની ભમાગદાભાાં વલના મલુ્મે 

આલાની યશળેે. 
 

  
(ક) શુારન કીટસ 

 ગાભ દીઠ  શુારન ઇનટુ કીટનુાં વલનામલૂ્મે વલતયણ કયલાભાાં આલળે. 
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સભગ્ર કૃષષ ભહોત્સવ દયમ્માન ષવષવધ કામગક્રભો:  

 કૃવ ભશત્વલ દયમ્માન પ્રવતકદન જુદા જુદા વલબાગ / ખાતા દ્વાયા મજલાના 

કામગક્રભ/કયલાની કાભગીયી-  

 

વલબાગ કાભગીયી પ કામગક્રભો  

કૃવ ખાત ુાં કૃવભશત્વલ કામગક્રભનુાં વ ાંકરન,કૃવ યથ રૂટ ક્રસ્ટયફેઇઝ, કૃવ યથ રૂટ ટીભની 

યચના, કૃવ કીટ તૈમાય કયલા અને વલતયણ કયલા, પ્રદળગન, કકવાન વાથે 

લાતાગરા, કૃવ મજનાકીમ ભાગગદળગન, વનદળગન,વઇર શલે્થ કાડગ,જભીનના 

નમનુા,વઇરપટીરીટી ભે,વશ્મર નેટલકગ દ્વાયા પ્રચાય-પ્રવાય, કૃવ વાકશત્મ, 

ફાગામત ખાત ુાં ફાગામત કીટ તૈમાય કયલા, વલતયણ કયલા,કૃવ યથ રૂટ ટીભની યચના,પ્રદળગન, 

કકવાન વાથે લાતાગરા, મજનાકીમ ભાગગદળગન, વનદળગન, પ્રચાય-પ્રવાય, 

ફાગામત  વાકશત્મ, શાઇટેક શટીકલ્ચય, કેનીંગ કીચન ગાડગન, 

શુારન ખાત ુાં  કૃવ ભશત્વલ ભનીટયીંગ વેરનુાં વ ાંચારન,શુારન કીટ તૈમાય કયલા, વલતયણ 

કયલા, કૃવ યથ રૂટ ટીભની યચના, શ ુઆયગ્મ ભેા,યવીકયણ,શુારક વાથે 

લાતાગરા, મજનાકીમ ભાગગદળગન, પ્રચાય-પ્રવાય, શુારન વાકશત્મ, શધુનની 

ઉત્ાદક્તા લધાયલી, શ ુઓરાદ વાંલધગન જાલણી, તથા કૃવ ભશત્વલ 

દયમ્માન વયકાયશ્રીને કામગક્રભથી યજફયજ અલગત કયલા. (યીકટિંગ) 

 

ગજુયાતજભીન 

વલકાવ વનગભ 

ગાભ લાય કન્ટુય ભે તૈમાય કયી ચેક ડેભ/તરાલના  સ્થ નક્કી કયલા,વીભ 

તરાલડી, ખેત તરાલડી કાભગીયીની ળપુઆત, તાલ ઉંડા કયલા, વાપ વપાઈ 

કયલી, લટય યીચાજીંગ અંગે વેભીનાયન ુઆમજન 
 

ભત્સ્મદ્યગ ખાત ુ  વાગય ખેડુ વલસ્તાયના તાલકુાઓભાાં કૃવ યથની વલસ્તાયને અનરુૂ થીભ તૈમાય 

કયી યથ ફનાલલાાં ભાટે ગજુયાત એગ્રને ભકરી આલી. અને યથ પેયણી 

કામગક્રભની તભાભ જલાફદાયી વનબાલલી. ભત્સ્મ પ્રવવૃિઓ ભાટેન ુતથા ઇન 

રેન્ડપીળયીઝ વલકાવ ભાટેનુાં ખાવ આમજન, વાગયખેડુ મજના,ગડીમા ભાટેની 

ખાવ મજના   

આકદજાતી 

વલકાવ વલબાગ  

આદીજાતી વલસ્તાયના તાલકુાઓભાાં કૃવ યથની વલસ્તાયને અનરુૂ થીભ તૈમાય 

કયી યથ ફનાલલાાં ભાટે ગજુયાત એગ્રને ભકરી આલી. અને યથ પેયણી 

કામગક્રભનુાં તભાભ વાંકરન કયવુાં/ જલાફદાયી વનબાલલી. આદીલાવી વલસ્તાય 

ભાટેના ખાવ પ્રકાયના ભડેર, લાડી મજનાની ભાંજૂયી, 
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કૃવ 

યવુનલવવિટીઓ 

ઝન લાઇઝ ભેગા ઇલેન્ટ, કૃવ ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે લૈજ્ઞાવનક દ્વાયા 

ભાગગદળગન, કૃવ યથ રૂટ ટીભની યચના, વલસ્તાયને અનરુૂ ઇ-વાકશત્મ (યથ વાથે) 

તૈમાય કયી વલતયણ, વઇર શલે્થ/ એગ્રપયેસ્ટ્રી અંગે ભાગગદળગન  

વવિંચાઇ વલબાગ  ખારી થમેર ડેભ, ચેકડેભ-ગાભ તાલ ઉંડા કયલા ભાટે વાંદ કયામેર ગાભભાાં 

આમજન, તથા કેનાર વાપ વપાઇ કયલી, ાકી કેનાર ફનાલી વમત વ્મલસ્થા 

સવુનવિત કયલી. નભગદા ાણીથી ગાભના ભટા તાલ બયલાભાાં આલે તે 

સવુનવશ્નત કયવ ુતેભજ વવિંચાઇ અંગેના કામદાથી રકને ભાશીતગાય કયલા.  

ાંચામત અને 

ગ્રાભ વલકાવ 

વલબાગ  

કૃવ ભશત્વલનુાં આમજન/અભરીકયણ 

ગાભના કેવ સ્ટડીનુાં ઇ-ગ્રાભ ભાયપત ટેરીકાસ્ટ, ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં વનભગ 

ગજુયાતની કાભગીયીન અભર, રૂયર વેનીટેળન કાભની ળપુઆત, વખી ભાંડની 

યચના અને તેના ભાયપત કાભગીયી, સ્લ વશામ જુથ, નયેગાના કામગક્રભ, 

રાબાથીઓની અયજી એકત્ર કયી ભાંજુયી આલી, ાણી ફચાલ અને સ્લચ્છતા 

અભબમાન, ાંચલટી કામગક્રભ, આયગ્મ રક્ષી કામગક્રભ   

વામન્વ એન્ડ 

ટેક્નરજી 

વલબાગ  

આઇ.ટી. વાંરગ્ન તભાભ કાભગીયી  

ભાકશતી ખાત ુ પ્રચાય-પ્રવાય રગતી કાભગીયી જેલી કે ળેયી નાટક, કૃવ ગીત, બીંત સતુ્ર,શડીંગ, 

ગજુયાત ાક્ષીક વલળેાાંક, વાપલ્મ ગાથા, ટ્રામફર/વાગય ખેડુ વલસ્તાયભાાં રકર 

બાાભાાં ડક્યભેુન્ટ્રી તૈમાય કયલી વલગેયે, લધ ુઅલય-જલય લાી જગ્માઓ ઉય 

શડીગ્વ રગાલલાાં ,એવ.ટી. ફવભાાં વાઇડેનર, ફેક ેનરથી કૃવ ભશત્વલ 

અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલ તેભજ કૃવ ભશત્વલ દયમ્માન દૈવનક અખફાયભાાં 

પ્રવવધ્ધ્ધ આલી. તેભજ યેડીમ/ટી.લી. ભાટે સ્ક્લકી તથા ઝીંગર તૈમાય કયલી.      

ભશસેરુ વલબાગ  પ્રાાંત અવધકાયીશ્રીએ ભાભરતદાય/તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રી દ્વાયા તરાટી 

ભાંત્રીશ્રી તથા ગ્રાભવેલક ભાયપત યથના કદલવે ગ્રાભજન ફશી વાંખ્માભાાં 

ઉસ્સ્થત યશ ેતે અંગે વઘી વ્મલસ્થા કયલી.  

ભશસેરુ વલબાગને રગતા સ્થાવનક પ્રશ્નનુાં સ્થ ય વનયાકયણ. 

ઉજાગ વલબાગ  ખેતી ભાટેની લીજ રાઈનની ડતય અયજીઓન વનકાર/ભાંજુયી, 

કૃવ ભશત્વલ કામગક્રભ દયમ્માન ગાભભાાં લીજ યુલઠ વનમત પ્રભણભાાં વતત 

વપ્રામ યુ ાડલ.   
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લન અને 

માગલયણ 

વલબાગ  

વકૃ્ષાયણ, લન અને માગલયણ અંગે રક જાગવૃત રાલલી, તથા એગ્ર પયેસ્ટ્રી,   

ગોચય તથા ડતય વલસ્તાયભાાં ઘાવચાયાનુાં આમજન,નયેગા વાથે વાંકરન કયી 

પ્રાન્ટેળન, વશબાગી લન વ્મલસ્થા ભાયપત કાંકડાન ુપ્રાન્ટીંગ ભટીયમર પુુ 

ાડવ,ુ આભા, રીભડા, વીતાપ,વયગલા લગેયેના યા ઉરબ્ધ કયાલા, 

વોયાષ્રભાાંથી ગાાંડા ફાલ શટાલી ઘાવચાયાન ુલાલેતય, લન વલસ્તાયના 

ભશત્વલના કામગક્રભ દયમ્માન આય.એપ.ઓ/ડી.એપ.ઓ ને વાંકરનની કાભગીયી 

વોંલી. 
 

વશકાય વલબાગ  એ.ી.એભ.વી, દ્વાયા તાલકુા કક્ષાન કૃવ રક્ષી ઇલેન્ટવ/પ્રદળગન/ખેડતૂ વળભફયનુાં 

આમજન, 

કૃવ ભશત્વલ કામગક્રભભાાં ખેડતૂ લધાયેભાાં લધાયે રાબ રઇ ળકે તે ભાટે 

ક્રસ્ટયભાાં એક ગાભથી ફીજા ગાભ ખેડતૂને રાલલા રઇ જલાની વ્મલસ્થા 

કયલાની યશળેે. 

કકવાન કે્રડીટ કાડગની અયજી સ્સ્લકાયલા/ભાંજુય કયલા ફાફત, 

ટુાંકા અને ભધ્મભ ાક વધયાણ/ાક વલભા પ્રીભીમભ અંગે જાણકાયી આલી, 

રાબાથી મજના શઠે અયજી ભાંજુય,દૂધ ભાંડી યચલાની શમ ત તેની કામગલાશી. 

ખેત ઉત્ાદનના ગ્રેડીંગ, ક્રીનીંગ અને લેલ્યએુડીળન ભાટે ખાવ તારીભ કામગક્રભ, 

ખયીદ લેચાણ વાંઘ દ્વાયા ખાતય તથા જ ાંતનુાળક દલાના વલલેક્ણુગ ઉમગ તથા 

ઓગેવનક ખાતયન ઉમગ કયી ખેતી ખચગ ઘટાડલા જાગવૃત અભબમાન ચરાલવ.ુ 
  

આયગ્મ વલબાગ  રક આયગ્મરક્ષી કામગક્રભ તથા એીડભીક યગ અંગે જાણકાયી (દા.ત. દક્ષીણ 

ગજુયાતભાાં રેપ્ટામયવીવ અંગે જાગતૃતા), તથા કુણ વલે જાગતૃતા 

રાલલી.   

 

વળક્ષણ વલબાગ  ગ્રાભ સળુબન અને વલધાથી વનફાંધ સ્ધાગ  

 

ગજુયાત ગ્રીન 

યીલલ્યળુન 

કાંની 

ટક વવિંચાઈ ધ્ધવત અભર ભાટે અયજીઓ પ્રાપ્ત કયી ભાંજુયીની કામગલાશી 

કયલી. તાલકુા જીલ્રાભાાં MIS અંગ ેળેયીંગલકગળ અને ૧૦૦ ટકા ડ્રી લાા 

ગાભભાાં ભટા કામગક્રભનુાં આમજન કયવુાં.  
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ગજુયાત 

રાઈલરી હુડ 

પ્રભળન કાંની  

વાગય રક્ષ્ભી (વી-લીડકલ્ટીલેળન) અંગેની મજનાન દયીમા કકનાયાના 

જજલ્રાઓભાાં પ્રચાય, “ભારૂ ખેતય કયે વાત લખત લાલેતય” જેલા પ્રગ્રાભ શઠે 

ખેત ધ્ધવતન પ્રચાય, “ભકશરા કકળાન વળસ્ક્તકયણ કયમજના” શઠે વાંફાંવધત 

જજલ્રાઓભાાં ભકશરાઓભાાં જાગવૃત, ભકશરાઓને ડેયી કે્ષતે્ર વશકાયી પ્રવવૃતઓને 

પ્રત્વાશન આવ ુઅને તેભાાં વખી ભાંડના વભ્મન ઉમગ કયલ, ખેતી ક્ષેત્રે 

વપ યશરે ભકશરા ગૃ તથા ભકશરા વાંસ્થાઓ અંગે પ્રચાય.  

કૃવ ભશત્વલ 

કેન્રીમ 

ભનીટયીંગ વેર  

કૃવબલન, 

ગાાંધીનગય  

વભગ્ર કૃવ ભશત્વલ કામગક્રભની ઇન્ટ્રાનેટ ફેઇઝ કમ્યટુય એપ્રીકેળન એન્ટ્રીનુાં 

વ ાંકરન કયી  વયકાય કક્ષાએ યજે યજનુાં યીટીંગ કયવુાં 
Email- kmcell@gujarat.gov.in  

પ.નાં- ૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૬૩ 

      ૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૬૪ 

પેક્વ.-૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૬૨ 
 

ભાન. મખુ્મભાંત્રીશ્રીની ઉસ્સ્થષતભાાં ભેગા ઇવેન્ટસ (કૃષષ યષુનવસીટીઓ ધ્વાયા) 

 યાજ્મની કૃવ યવુનલવીટીઓ ધ્લાયા ઝન લાઇઝ આમજન કયલાનુાં યશળેે.  

 જીલ્રા કરેક્ટયશ્રીએ કૃવ યવુનલવીટીનાાં ભાન. ઉકુરવતશ્રી વાથે યશી કાભગીયી કયલાની 

યશળેે 

 કામગક્રભનુાં સ્થ નક્કી કયવુાં.  

 ઝનના જીલ્રા લશીલટી અવધકાયીશ્રીઓની ભાન. ઉકુરવતશ્રીની અધ્મક્ષતાભાાં ભીટીંગ 

ફરાલલી.  

 ખેડતૂને રાલલા રઇ જલા ભાટે જરૂયી ફવની વાંખ્મા નક્કી કયી એવ.ટી વનગભ ભાયપતે 

ફવની વ્મલસ્થા નક્કી કયલી. જે અંગે ટ્રાન્વટગ  કભીટી ફનાલાલી. 

 ગાભ લાઇઝ રાબાથી ખેડતૂની વાંખ્મા નક્કી કયલી. 

 કામગક્રભના સ્થે પ્રાથવભક સવુલધાઓન પ્રફાંધ કયાલલ.  

 વેભીનાય અને પ્રદળગન ગઠલલા.     

 કામગક્રભ અંગે અગાઉથી પ્રચાય-પ્રવાય કયલ.  

 

કરેકટયશ્રીપજજલ્રા ષવકાસ અષધકાયીશ્રીએ ઉયોકત ફાફતો અંગે સષુનષિત આમોજન થામ તે ભાટે 

સઘન ભોનીટયીંગ કયવુાં 

mailto:kmcell@gujarat.gov.in
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પ્િાય-પ્સાય:-  

 સ્થાવનક પ્રચાય પ્રવાયની કાભગીયી કેલી યીતે શાથ ધયલી તે તાલકુા/ જજલ્રા કક્ષાએ નકકી 

કયવુાં. 

 યેડીમ, ટેરીલીઝન, જાશયે સ્થએ શડીગ્વ,ફેનય, સ્થાવનક કેફરન વશકાય, અખફાયી 

જાશયેાત લગેયે કાભગીયી ભાકશતી ખાતા દ્વાયા કયલી.  

 સ્થાવનક ાકને અનરુૂ ખેતી ધ્ધવત તેભજ નલીનતભ ટેકનરજી અંગેનુાં સ્થાવનક બાાભાાં 

ઇ-વાકશત્મ (ઓડીમવલઝયઅુર વીડી) – ગાભદીઠ ૫ થી ૧૦ વીડીનુાં વલતયણ (કૃવ 

યવુનલવવિટી ધ્લાયા) 

 મજનાકીમ વશામ અંગેની ભાગગદળીકા (ખાતા કક્ષાએથી)  

 યાજ્મના અગત્મના ાકની ખેતી ધ્ધવતઓ (ખાતા કક્ષાએથી) 

 કૃવ ભશત્વલ કામગક્રભના સ્થે કૃવ રગત વાકશત્મની ભફાઇર રાઇબે્રયી-(કૃવ યવુન.) 

 વઇર શલે્થ અંગે બીંત સતૂ્ર- સ્થાવનક વલસ્તયણ કામગકય ધ્લાયા રખાલલા. 

 વલસ્તયણ તાંત્રને અધ્મતન તાાંવત્રક વાકશત્મની  કકટ્વ યૂી ાડલી.  

 

કૃષષ ભહોત્સવની સાપલ્મતા :  

 કૃવલૈજ્ઞાવનકશ્રીઓ/અવધકાયીશ્રીઓ અને ખેડતૂ વીધા વાંકગભાાં આવ્ મા જેથી તેઓ લચ્ ચનેી 

આત્ ભીમતા /વાંકગ લધ્મ. 

 ખેડતૂ તાના કૃવરક્ષી પ્રશ્નના ઉકેર /ભાકશતી/ટેકનરજી ભેલલા ભાટે વનિઃવાંકચ 

અવધકાયીશ્રીઓ /લૈજ્ઞાવનકશ્રીઓ વાથે ચચાગ કયતા થમા. 

 ખેડતૂભાાં કૃવરક્ષી જાગવૃત આલતા નલી ટેકનરજી અનાલતાાં તેભની આલકભાાં લધાય 

થમ. 

 યાજ્મના છેલ્રા દવકાન કૃવ વલકાવ દય ૧૦ ટકા કયતા લધ ુજલામેર છે.  

 ખેડતૂભાાં જભીનની જાલણી અંગે જાગતૃતા આલી. 

 યાજ્મના ૫ રાખ શકે્ટય કયતા લધ ુવલસ્તાય ડ્રી ઇયીગેળન નીચે આલયી રેલામેર છે.  

 ખેડતૂ તાની પ્રડક્ટનુાં જાતે ભાકેટીંગ કયતા થમા.     

 કૃવભાાં વપ્રભાણ લાલેતય અને વપ્રભાણ ઇનટુવન ઉમગ કયતા થમા જેથી ખેતી ખચગભાાં 

ઘટાડ થતાાં આલકભાાં લધાય થમેર છે. 

 યાજ્મને તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ કક્ષાએથી “કૃવ કયભણ કભાન્ડેડ” એલડગ ભેર છે.  
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 જ વાંચમ/જવાંગ્રશના કાભના કાયણે જસ્ તય ઉંચા આવ્ મા જેથી વમત વલસ્ તાય લધ્ મ. 

ખેડતૂના ાકને જરૂયીમાતના વભમે વમત ભતાાં ાક ઉત્ ાદન લધ્ ય.ુ 

 ખેડતૂ નલા ાકનુાં લાલેતય કયલા રાગ્ મા જેથી એક જ પ્રકાયના ાકના લાલેતયથી થતા 

નકુવાનના જખભભાાં ઘટાડ થમ. 

 યાજમના છેલાડાના ખેડતૂ નલી કૃવ ટેકનરજી અનાલતા થમા. 

 યાજમ /કેન્ ર વયકાયશ્રી ધ્ લાયા અભરભાાં મકુલાભાાં આલેર વલવલધ ખાતા શસ્ તકની વશામ 

મજનાઓથી ભાકશતગાય થતાાં ખેડતૂ રાબ રેલા આગ આલલા રાગ્ મા. 

 મલુ્ મલવધિત ાકના લાલતેય તયપ આકગણ લધ્ યુાં.  

 યાજમના કૃવ ભશત્વલની નોંધ લલ્ડગ ફેંક, લવળિંગ્ટન ધ્લાયા ણ રેલાભાાં આલેર છે.   
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કૃષષ ભહોત્સવને સાંફાંષધત અષધકાયીશ્રીઓના નાભ અને પોન નાંફય  
ક્રભ નાભ શદ્દ પન નાંફય 

   કચેયી ભફાઈર 

૧. શ્રી યાજકુભાય, I.A.S. અગ્રવભચલ ૦૭૯ -૨૩૨- 
૫૦૮૦૧-૫૦૮૦૩ 

(ભ) ૯૯૭૮૪૦૬૧૪૧ 

secagri@gujarat.gov.in 

૨. ડૉ. ડી.એચ. બ્રહ્મબટ્ટ, 
I.A.S 

વભચલ 
(.ા./ભત્સ્મ./વશકાય) 

૦૭૯-૨૩૨- 

૫૭૫૫૪, ૫૦૩૨૮ 
(ભ) ૯૯૭૮૪૦૬૦૪૯ 
seccpd@gujarat.gov.in 

૩. શ્રી એવ.ી.વવવકદમા    
I.F.S 

અવધક વભચલ  ૦૭૯ - ૨૩૨-
૫૦૮૦૭ 

 (ભ) ૯૯૭૮૪૦૫૬૮૭ 

addlsec2-agri@gujarat.gov.in 
૪. શ્રી આય.વી.વભસ્ત્રી 

I.F.S 
અવધક વભચલ  ૦૭૯-૨૩૨- 

૫૦૬૩૩, ૫૨૦૦૪ 
 (ભ) ૯૯૭૮૪૦૫૬૮૮ 
js.serv.agri@gujarat.gov.in 

૫. શ્રી આય.ટી.કક્રવિમન નામફ વભચલ (કૃવ યવુન. 
અને વેલા)  

૦૭૯-૨૩૨- 
૫૦૮૦૫ 

ભ. ૯૯૨૪૩૩૭૨૮૭ 

addsec-uni-agri@gujarat.gov.in 
ds-esta-agri@gujarat.gov.in 

૬. શ્રી ી.જી.ાયેખ વાંયકુ્ત વભચલ  
(.ા./ભત્વસ્મધગ) 

૦૭૯-૨૩૨- 
૫૧૪૮૩, ૫૧૪૮૪ 

(ભ)૯૯૭૮૪૦૫૬૭૨    
ds-anihus-

agri@gujarat.gov.in 
૭. શ્રી એ.એભ.ટેર વાંયકુ્ત વભચલ  (અીર) 

(વશકાય પ્રબાગ)  
૦૭૯-૨૩૨-
૫૦૮૬૪ 

(ભ)૯૮૯૮૨૩૩૨૦૮ 

૮. શ્રી જે.ફી.લાઘરેા  
 

નામફ વભચલ 
(ભશકેભ/વાંકરન) 

૦૭૯-૨૩૨-
૫૦૮૦૯ 

(ભ)૯૪૨૮૩૫૫૭૭૯  
jbv1623@gmail.com 

૯. શ્રીભતી ી.આઇ.ટેર  ઉવભચલ (વાંકરન)  ૦૭૯-૨૩૨-
૫૦૮૧૩  

 

૧૦. ડાગ. એવ.આય.ચોધયી 
 

ખેતી વનમાભક 
 

૦૭૯-૨૩૨–
૫૬૨૪૭, 
૫૬૦૭૨ 

(ભ) ૯૯૭૮૪૦૮૧૪૭ 
dir-agr@gujarat.gov.in 
 

૧૧. ડ. ફી.આય.ળાશ,  

 
ફાગામત વનમાભક(I/C)  ૦૭૯-

૨૩૨૫૬૧૦૫ 
(ભ) ૯૯૭૮૪૦૫૦૨૮ 

dir-bag @gujarat.gov.in 

brshah@gmail.com 
૧૨. ડૉ.એ.જે.કાછીઆટેર, 

 
ઇ./ચા. શુારન વનમાભક 
અન ેકન્લીનય, કૃવ 
ભશત્વલ, કેન્રીમ ભવનટયીંગ 
વેર  

૨૩૨૫૬૧૪૩ ૯૪૨૬૩૪૬૯૫૮ 

dir-anml@,gujarat.gov.in 

૧૩. શ્રી એભ.એ. 
નયભાલારા, I.A.S. 

વશકાય કવભળનય અને 
યજીસ્ટ્રાયશ્રી, વશકાયી 
ભાંડીઓ  
 

૨૩૨૫૩૮૬૮/ 
૨૩૨૫૩૮૬૨ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૨૭ 
rcs.@gujarat.gov.in 

mailto:addsec-uni-agri@gujarat.gov.in
mailto:ds-esta-agri@gujarat.gov.in
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૧૪. શ્રીય.ુડી.વવિંઘ, I.F.S ભેનેજીંગ ડીયેકટયશ્રી .,ગજુયાત 
યાજ્મ ફીજ વનગભ ભર., 
ગાાંધીનગય 

૦૭૯-૨૩૨-
૫૬૬૮૮ 

ભ.૯૯૭૮૪૦૫૮૧૨ 

udsingh2010@gmail.com 

૧૫. ડ. કે.એવ.દેત્રજા 
(I/c)  

ભેનેજીંગ ડીયેકટયશ્રી .,GLDC 
(ગજુયાત યાજ્મ જભીન વલકાવ 
વનગભ ભર.), ગાાંધીનગય  

૦૭૯-૨૩૨-
૫૯૩૧૭  

(ભ) ૯૪૨૬૦૩૨૨૬૮  
md-gsld @gujarat.gov.in 

 

ખેતીવાડી ખાતાની કિેયીઓના નાભ અને સયનાભા 
 

કિેયીન ુનાભ પોનપભોફાઈર નાંફય પેક્સ નાંફય 

વાંયકુ્ત ખેતી વનમાભક (વલસ્તયણ.) 

વાફયભતી અભદાલાદ 

૦૭૯-૨૭૫૦૬૦૫૨ 
 

૨૭૫૦૬૦૫૨ 
 

વાંયકુ્ત ખેતી વનમાભક (વલસ્તયણ), 

સયુત 

૦૨૬૧-૨૬૬૦૭૮૮ 
 

૨૬૬૦૭૮૮ 
 

વાંયકુ્ત ખેતી વનમાભક (વલસ્તયણ) 

ભશવેાણા 

૦૨૭૬૨-૨૨૧૨૪૬ 
 

૨૨૧૨૪૬ 
 

વાંયકુ્ત ખેતી વનમાભક (વલસ્તયણ) 

લડદયા 

૦૨૬૫-૨૨૮૧૦૯૮ 
 

૨૨૮૧૨૧૧ 
 

વાંયકુ્ત ખેતી વનમાભક (વલસ્તયણ) 

જુનાગઢ 

૦૨૮૫-૨૬૩૧૬૬૯ 
 

૨૬૩૦૪૯૮ 

વાંયકુ્ત ખેતી વનમાભક  (વલસ્તયણ) 

યાજકટ 

૦૨૮૧-૨૪૭૯૪૬૦ 
 

૨૪૭૯૦૧૬ 
 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી લડદયા ૦૨૬૫-૨૪૩૩૬૪૬ ૨૪૩૩૬૪૧ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી બપુચ ૦૨૬૪૨-૨૬૧૬૧૧ ૨૪૦૯૫૧ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી નભગદા ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૧ ૨૨૨૦૮૫ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી ાંચભશાર ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૧ ૨૫૩૩૭૧ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી દાશદ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૦૭  ૨૩૯૧૦૭ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી સયુત ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧   ૨૪૧૨૫૪૩ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી નલવાયી ૦૨૬૩૭-૨૩૩૦૩૦ ૨૩૦૪૭૫ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી તાી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫ 
- 
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જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી ડાાંગ ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૨૦ ૨૨૦૪૪૪ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી લરવાડ ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૯૧ ૨૫૩૮૯૧ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી અભદાલાદ ૦૭૯-૨૫૨૦૬૮૭૪ ૨૫૫૦૦૮૮૯ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી આણાંદ ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨ ૨૫૮૧૦૨ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી ખેડા ૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૨૧ ૨૫૫૭૪૨૧ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી ગાાંધીનગય ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૪૯ ૨૩૨૨૨૭૭૯ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી ભશવેાણા ૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૧૭ ૨૨૨૩૧૬ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી ાટણ ૦૨૭૬૬-૨૨૪૪૮૯ ૨૨૪૪૮૯ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી વાફયકાાંઠા ૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯ ૨૪૦૮૭૨ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી ફનાવકાાંઠા ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૨૫૨૬૩૪ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી યાજકટ ૦૨૮૧-૨૪૪૦૮૮૯ ૨૪૭૫૫૯૮ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી જાભનગય ૦૨૮૮-૨૫૫૬૧૧૯ ૨૫૫૬૧૧૯ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી સયેુન્રનગય ૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨ 

 

૨૮૫૯૦૨ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી કચ્છ ૦૨૮૩૨-૨૨૧૧૫૫ ૨૨૧૧૫૫ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૨૦૦૪૬ ૨૬૨૦૬૪૮ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી અભયેરી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪ ૨૨૩૧૬૮ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી બાલનગય ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૩૧ ૨૪૩૯૯૩૧ 

જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી યફાંદય ૦૨૮૬-૨૨૫૨૮૦૯ ૨૨૫૨૮૦૯ 

નામફ ખતેી વનમાભક(વલસ્તયણ) 
ભશીવાગય  

૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬  

નામફ ખતેી વનમાભક(વલસ્તયણ) 
અયલલ્રી  

૯૮૯૮૦૩૮૬૪૨  

નામફ ખતેી વનમાભક(વલસ્તયણ) ગીય-
વભનાથ  

૯૯૭૯૨૮૮૭૮૭  

 નામફ ખેતી વનમાભક(વલસ્તયણ) ફટાદ  ૯૪૨૬૭૮૬૨૯૮  
નામફ ખતેી વનમાભક(વલસ્તયણ) ભયફી  ૯૪૨૮૪૬૨૭૫૯  
નામફ ખતેી વનમાભક(વલસ્તયણ), 
છટાઉદેયુ  

૯૯૨૫૦૪૫૧૦૩  

નામફ ખતેી વનમાભક(વલસ્તયણ) દેલભવૂભ 
દ્વાયકા  

૯૪૨૬૨૨૬૮૭૬  

 

*************************************************************************** 
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