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પરરશિષ્ટ-૧ 
 “વર્ટીફપકેર્ટ કોષ ઓન ઈન્ર્ટીગ્રેરે્ટડ ન્યટુ્રીમન્ર્ટ ભેનેજભેન્ર્ટ પોય પર્ટીરાઈઝય ડીરવષ”નો અભ્માવક્રભ 

વભમગાો: ૧૫ ફદલવ (૩૨ વ્માખ્માન + ૧૨ પ્રામોગગક) 
 

►વ્યાખ્યાનનો શિષય અને વ્યાખ્યાનની સખં્યા: 
 

અ.ન.ં વ્યાખ્યાનનો શિષય 
(દરેક વ્યાખ્યાનનો સમય ૧ કાક) 

વ્યાખ્યાનની 
સખં્યા 

વ્યખ્યાતાન  ંનામ, હોદ્દો અને  
મો. નબંર શિષય 

 ૧ જુદા જુદા ખાતયોની ખાસવમતો, તેભાાં યશરે 
તત્લોનુાં પ્રભાણ, કાજી, ફયલશન અને વાંગ્રશ 

૨                  

વસ્મ  
સલજ્ઞાન 

૨ ખાતયોભાાં થતી બેવે ૧  
3 ાક ઉત્ાદનભાાં છાણીંય ુખાતય, રીરો ડલાળ, 

કાંોસ્ર્ટ અને અસવમાાંના ખાતયનુાં ભશત્લ 
૨  

૪ વેન્દ્ન્િમ તથા કમ્ોસ્ર્ટ ખાતયો તૈમાય કયલાની 
દ્ધસતઓ 

૨  

૫ વજીલ ખેતી અને તેના ઘર્ટકો ૧  
૬ યાવામગણક, વેન્દ્ન્િમ અને જૈસલક ખાતયો આલાની 

ધ્ધસતઓ 
૨  

૭ કૃસ અને જભીનનુાં વાંયક્ષણ ૧  
૮ આલશ્મક ોક તત્લો અને ાક ોણભાાં 

તેભની ભસૂભકા 
૨  

જભીન સલજ્ઞાન 
અને કૃસ 

યવામણળાસ્ત્ર 

૯ આલશ્મક ોક તત્લોની ઉણના ગિન્શો અને 
તેની અવયો 

૧  

૧૦ ોક તત્લોની છોડની વદૃ્ધદ્ધ અને સલકાવ ય 
શાસનકાયક અવયો 

૧  

૧૧ ખાતયની શદુ્ધતાની િકાવણી ભારે્ટ વય 
ધ્ધસતઓ 

૧  

૧૨ બાયત તથા ગજુયાતની જભીનોનુાં સલસ્તતૃ લણષન ૧  
૧૩ ખેતી તેભજ ફાગામતી ાકોભાાં જભીન િકાવણી 

ભારે્ટ નમનુા રેલાની દ્ધસત અને જભીન 
િકાવણીનુાં  ભશત્લ 

૧  

૧૪ ક્ષાયીમ, બાસ્ભીક અને અમ્રીમ જભીનનુાં 
વાંગક્ષપ્તલણષન 

૧  

૧૫ જભીનભાાં ોક તત્લોના આધાયે લગીકયણ, 
અગત્મના ાકો ભારે્ટ ોક તત્લોની બરાભણો 
તથા જભીન યીક્ષણ આધાફયત ખાતયની 
બરાભણો 

૨  

૧૬ જભીન િકાવણી આધાફયત ખાતયોની બરભણો 
ભારે્ટના ભીર્ટયની (STFR) ઉમોગીતા અંગે 
ભાફશતી 

૨  

૧૭ જભીન આયોગ્મ ત્રક: ભશત્લ, જભીનનુાં ફયભાણ 
અને બરાભણો 

૨  

૧૮ જભીન સધુાયણા અને અગત્મના જભીન સધુાયકો ૧  
 



૧૯ જૈસલક ખાતયોની અગત્મતા (યાઈઝોફીમભ, 
એઝોર્ટોફેક્ર્ટય, પોસ્પેર્ટ વોલ્યગુફગરયાઇઝવષ, 
એઝોસ્સ્ફયરભ, બ્લ ુગ્રીન આલ્ગી) તેભજ જૈલ 
સનમાંત્રકો જેલા કે ટ્રામકોડભાષન ુભશત્લ 

૩  

લનસ્સત 
યોગળાસ્ત્ર 

૨૦  જૈસલક ખાતયો: ઉત્ાદન અને જાલણી ૧  
૨૧ F.C.O (પર્ટીરાઇઝય કાંટ્રોર ઓડષય)- ૧૯૮૫ ૨   

ક  વ્યાખ્યાન ૩૨ 

ક  કાક ૩૨ 
 

►પ્રાયોગિક કાયયનો શિષય અને પ્રયોિની સખં્યા: 
 

અ.ન.ં પ્રાયોગિક કાયયનો શિષય 
(દરેક પ્રયોિનો સમય ત્રણ કાક) 

પ્રયોિની 
સખં્યા વ્યખ્યાતાન  ંનામ, હોદ્દો અને મો. નબંર 

૧ જભીન, છોડ, વેન્દ્ન્િમ ખાતય અને યાવામગણક 
ખાતયોના નમનુાઓ રેલાની દ્ધસત અને તેનુાં 
પ્રોવેવીંગ કયવુાં. 

૨  

૨ STFR ભીર્ટય દ્વાયા જભીન પદ્રૂતાની િકાવણી ૧  
૩ ખાતયભાાં યશરે અશદુ્ધદ્ધઓની િકાવણી ભારે્ટ 

ગણુાત્ભક યીક્ષણ 
૧  

૪ જભીન િકાવણીના આધાયે ખાતયની ભાત્રાની 
ગણતયી 

૨  

૫ ચનૂા અને જીપ્વભની જરૂફયમાતો નક્કી કયલી ૧  
૬ સકૂ્ષ્ભ ોક તત્લો યકુ્ત ખાતયો અને આલાની 

ધ્ધતીઓ 
૧  

૭ ાણીની ગણુલત્તાની િકાવણી અને તેનુાંઅથષઘર્ટન ૧  
૮ પોરીઅયસ્પે્ર કયલા ભારે્ટ ખાતયોનુાં િાલણ 

ફનાલલાની ધ્ધતી 
૧  

૯ કમ્ોસ્ર્ટ ફનાલલાની ધ્ધતીઓ ૧  
૧૦ કુદયતી સ્ત્રોતોનુાં વાંયક્ષણની રે્ટકનોરોજી ૧  

ક  પ્રયોિ ૧૨  
ક  કાક ૩૬  

 

 

 

શિસ્તરણ શિક્ષણ શનયામક 


