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sAppendix-43.05(i)f  
-: ત્રક :- 

 

નળસારી કૃષિ યષુનળષસિટી હઠેલના કૃષિ ષળજ્ઞાન કેન્દ્રો ખાતે નળા મજૂંર થયે ચાર પ્રોજેકટ્સના  
અમીકરણની કાયોત્તર મજૂંરી આપળા બાબત... 

 

અ.ન.ં પ્રોજેકટનુ ંનામ મજૂંર કરનાર 
 સસં્થા  પ્રોજેકટનો મખુ્ય હતે ૂ પ્રોજેકટનુ ંકેન્દ્ર/ 

સ્થલ 
નાણાકંકય ફાલળણી 

(રુા. ાખમા)ં 
૧ Attracting and Retaining 

Rural Youth in Agriculture 
(ARYA) 

ભારતીય કૃષવ 
અનશુધંાન રરવદ,  

નળી રદલ્ષી 

યળુા ખેડતૂો ખેતી શાથે જોડાયેા રષ ેતે માટે ગ્રામ્ય સ્તરે કૃષવ, 
બાગાયત અને મત્સસ્યાન આધારરત નાના વ્યાળશાષયક 
એકમો ઉભા કરીને સ્ળરોજગારીની તકો ઉભી કરળી. 

કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
નળશારી 

૬.૮૪ 

૨ Production of vegetable 
seedlings and fruit crop 
planting material through plug 
technology 

નાયબ બાગાયત 
ષનયામકશ્રી, સરુત 

સરુત જજલ્ાના ખેડતૂો અને ગ્રામ્ય યળુકોને પ્ગ નશસરી થકી 
ખાત્રીયકુત પ્ાનં્દ્ટીંગ મટીરરયલ્શ , વ્યાળશાષયક તાીમ અને 
સ્ળરોજગારી રુા ાડળા તથા બાગાયતી ાકોના ઉત્સાદન થકી 
ળધ ુઆળક ઉભી થાય તેળા પ્રયત્સનો ષાથ ધરળા. 

કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
સરુત 

૩૦.૦૦ 

૩ Development demonstration 
and awareness programme of 
organic farming in South 
Gujarat 

ખેતી ષનયામકશ્રી, 
ગાધંીનગર, 

ગજુરાત શરકાર 

દક્ષિણ ગજુરાતમા ંશજીળ ખેતીનો વ્યા ળધે તેમ જ ળધનેુ ળધ ુ
ખેડતૂો અનાળે તે શાર ંઅગ્ર ષરોલના ષનદસનો , પ્રેરણા પ્રળાશ , 
ખેડતૂ ષક્ષબર , િેત્ર રદન ષળ. ષળસ્તરણ પ્રવષૃિઓનુ ંઆયોજન 
કરીને ખેડતૂોમા ંશજીળ ખેતી પ્રત્સયે જાગષૃત ાળળી. 

કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
નળશારી 

૪૪.૧૦ 

૪ District Agro Met Unit 
(DAMU) 

ભારતીય કૃષવ 
અનશુધંાન રરવદ,  

નળી રદલ્ષી 

ષળામાનને ગતી રોજબરોજની મારષતી આધષુનક ઉકરણો 
દ્વારા ળૈજ્ઞાષનક ઢબે એકષત્રત કરીને સ્થાષનક ખેતી કાયોમા ં તથા 
રાષ્ટ્રિય કિાએ કૃષવ ષળકાશ માટે ઉયોગી થવુ.ં 

કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
ળઘઈ, દેડીયાાડા 

અને સરુત 

૪.૮૦ X ૩= 
૧૪.૪૦ 
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