
1 
 

 
 

 

 

 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામકશ્રીિી કચેરી 
િિસારી કૃવિ યવુિિવસિટી, િિસારી 

 

૧૫ દિિસીય “સટીદિકેટ કોિષ ઓિ ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેિેજમેન્ટ 
િોર િટીલાઈઝર ડીલસષ” માટે પ્રિેિ અંગેિી જાહરેાત 

 

કોર્ષ ચલાવતી કચેરીન  ું નામ  વવસ્તરણ વિક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, 
નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટી, નવસારી,પીન-૩૯૬૪૫૦ 

િૈક્ષણણક લાયકાત  ધો. ૧૨ (એચ.એસ.સી.) પાસ 
ઉમેદવારની ઉંમર  ઉમેદવારની ઉંમર જાહરેાતની તારીખના રોજ ૧૮ થી ૪૫ વર્ષની 

હોવી જોઈએ. 
કોર્ષ ફી  રા. ૧૪,૦૦૦/- 
કોર્ષનો સમયગાળો  ૧૫ દદવસ 
પ્રવેિ ક્ષમતા  ૪૦ તાલીમાથી  
દણક્ષણ ગ જરાતના નવસારી, સ  રત, તાપી, વલસાડ, ડાુંગ, ભરચ અને નમષદા જજલ્લાનાઉમેદવારો 
અરજી કરવાને પાત્ર છે. 

 
પ્રવેિ ફોમષ વવસ્તરણ વિક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી,નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટી, નવસારી ખાતેથી 
રબર અથવા નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટીની વેબસાઇટ www.nau.in પરથી ડાઉનલોડ કરી િકાિે. 
સુંપણૂષ ભરેલ અરજી પત્રક દૈવનક પેપરમાું જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની તારીખથી ૧૫ દદવસ સ ધીમાું 
જરરી આધાર-પ રાવાની સ્વપ્રમાણણત નકલો સાથે ઉપરોક્ત સરનામે રજીસ્ટર પોસ્ટ/ક રીયર દ્વારા 
મોકલી આપવાન ું રહિેે.   

 
વવસ્તરણ વિક્ષણ વનયામક 

 
 
િોંધ : નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટીની વેબસાઈટ પરથી અરજીપત્રક ડાઉનલોડ કરનાર 

ઉમેદવારે પદરવિષ્ટ-૧ અને પદરવિષ્ટ-રમાું સહી વસકકા કરીને અરજીપત્રક 
વનયત સમય મયાષદામાું જરરી પ્રમાણપત્રો સાથ ેમોકલી આપવાન ું રહિેે. 

 
 

http://www.nau.in/
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૧૫ દિિસીય  
“સટીદિકેટ કોિષ ઓિ ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેિેજમેન્ટ િોર િટીલાઈઝર ડીલસષ”  

યોજિાિી ગાઈડલાઈિ અિે વિવત વિયમો 
 
 

● પ્રસ્તાિિા: 
 

ખેતી એ ભારત દેિના લોકોના મ ખ્ય વ્યવસાય છે. આધ વનક ખેત ઉત્પાદનની સાથે સાથે 
તેની બજાર વ્યવસ્થા પણ એટલી જ મહત્વની છે. ખેડૂત જ દા જ દા માધ્યમ દ્વારા ખેતી વવર્યક 
માદહતી મેળવે છે, જેમાું ફટીલાઈઝરન ું વેચાણ કરતાું ઇનપ ટડીલસષની ખાસ ભ વમકા હોય છે. 

 

આપણા દેિમાું લગભગ ૩ લાખ જેટલા ઇનપ ટ ડીલસષન  ું નેટવકષ છે,જે ખેડૂતો માટે ખેતીને 
લગતી સલાહ અને માગષદિષનનો સ્ત્રોત પરૂવાર થાય તેમ છે. અભ્યાસના તારણ પરથી જણાયેલ છે 
કે ૯૦ ટકા ડીલરો કૃવર્ વવર્યક તાુંવત્રક જ્ઞાન ધરાવતા હોતા નથી. તેઓ ફફત ઇનપ ટના વેચાણ 
અને વપરાિ અંગે ખેડૂતોને ફક્ત પ્રાથવમક માદહતી પરૂી પાડે છે. વળી તેઓ મળૂભતૂ રીતે 
વુંિપરુંપરાગત કે નવા તૈયાર થયેલ વ્યાપારી હોય છે તેથી ઘણી વખત તેમની પાસે ખેતી વવર્યક 
પાયાન ું જ્ઞાન, વિક્ષણ અને ઇનપ ટ અંગેના વનયમોની જાણકારીનો અભાવ હોય છે. આથી જો આ 
ફટીલાઈઝર ડીલરોને યોગ્ય તાલીમ આપવામાું આવે તો તે રાજ્ય અને રાષ્રની ખેતીના વવકાસમાું 
મહત્વનો ફાળો આપી િકે તેમ છે. 

 

વધ માું ભારતીય કૃવર્ અન સુંધાન પદરર્દ, ન્ય  દદલ્હીના તા. ૩૧ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના પત્રમાું 
જણાવ્યા મ જબ ખાતરના વેચાણ માટેના લાઈસન્સ માટે રાજ્યની કૃવર્ ય વનવવસિટીઓ અને કૃવર્ 
વવજ્ઞાન કેન્રો ખાતે ૧૫ દદવસીય “સટીદફકેટ કોર્ષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્ય રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર 
ફટીલાઈઝર ડીલસષ” િર કરવા જણાવેલ છે. 
 
●વમિન: 
 

તાલીમાથીઓને ખાતરના વેચાણ અંગે જરરી અદ્યતન સુંકણલત પોર્ણ વ્યવસ્થાપનના 
વિક્ષણથી સજ્જ કરવા,જેથી તેઓ ખેડૂતોને માદહતી સભર સેવા આપી િકે. 
 

●હતેઓુ: 
 

૧) તાલીમાથીઓને સુંકણલત પોર્ણ વ્યવસ્થા, જમીન વવજ્ઞાન, જમીન તુંદ રસ્તી તથા ફટીલાઈઝરના 
વધ  વપરાિ તેમજ તેની આડ અસરો અંગે વિક્ષણ અનેસમજ  આપવી. 

 

૨) ફટીલાઈઝરને લગતા વનયમોથી વાકેફ કરવા. 
 

૩) ખેડૂતભાઇઓ/બહનેોને સુંકણલત પોર્ણ વ્યવસ્થા સુંલગ્ન જાણકારી આપી િકે તેવા અસરકારક 
માધ્યમ–સ્ત્રોત તરીકે તૈયાર કરવા. 

 

●અભ્યાસક્રમિા િાયિા: 
 

૧) સુંકણલત પોર્ણ વ્યવસ્થા અંગે જાણકારી અને માગષદિષન આપવા સક્ષમ બને છે. 
 

૨) જૈવવક ખાતર, સજીવ ખેતી અને જમીન ચકાસણી અંગે જાણકારી અને માગષદિષન આપવા સક્ષમ 
બને છે. 
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●અભ્યાસક્રમિી રૂપરેખા: 
 

૧) તાલીમાથીઓને ઘવનષ્ઠ જાણકારી આપવા સારું જમીન, જમીનના ગ ણધમો, સોઇલ હલે્થ કાડષ 
તથા જમીન ચકાસણી વવરે્ સુંપણૂષ અવગત કરાવવા. 

 

૨) સુંકણલત પોર્ણ વ્યવસ્થા વવર્યક વિક્ષણ આપવામાું આવિે. 
 

૩) વવસ્તાર અન રપ કૃવર્ પાકોની રાસાયણણક ખાતરોની જરદરયાત અંગ ે જાણકારી આપવામાું 
આવિે. 

 

૪) વવિેર્ કરીને રાસાયણણક ખાતર અવધવનયમ, રાસાયણણક ખાતરોનો સીવમત ઉપયોગ તથા વધ  
પડતા રાસાયણણક ખાતરો ઉપયોગ કરવાથી થતી આડ અસરો અને તેના વનવારણ વવર્યક 
જ્ઞાન તથા સમજ આપવામાું આવિે. 

 

●અભ્યાસક્રમિી પધ્ધવત: 
 

૧) તાલીમ દણક્ષણ ગ જરાતના જજલ્લાઓમા આવેલ કૃવર્ વવજ્ઞાન કેન્રો અને/અથવા નવસારી કૃવર્ 
ય વનવવસિટી દ્વારા સતત ૧૫ દદવસ દરમ્યાન ગોઠવવાની રહિેે. વગષખુંડમાું વિક્ષણ દરમ્યાન 
રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો, ચચાષગોષ્ષ્ઠ તથા લેબોરેટરી પ્રાયોણગક કાયષ જેવી વિક્ષણ પધ્ધવતઓનો 
ઉપયોગ કરવામાુંઆવિે. 

 

૨)   એક બેચમાું તાલીમાથીઓની સુંખ્યા ૪0ની રહિેે અને પ્રવત તાલીમાથી અભ્યાસક્રમની ફી 
રવપયા ૧૪,૦૦૦/- રહિેે. 

 

૩)   તાલીમાથીની િૈક્ષણણક લાયકાત ધોરણ ૧૨ પાસ રહિેે અને મેરીટના આધારે પસુંદગી 
કરવામાું આવિે. 

 

૪)  તાલીમાથીની વય મયાષદા ૧૮ થી ૪૫ વર્ષ હોવી જોઈએ.   
 

૫)   તાલીમનો સમયગાળો સળુંગ ૧૫ દદવસનો રહિેે. 
  

૬)   તાલીમન ું સ્થળ જે તે જજલ્લાના કૃવર્ વવજ્ઞાન કેન્રો ઉપર અને/અથવા નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટી, 
નવસારી ખાતે વવસ્તરણ વિક્ષણ વનયામકશ્રી નક્કી કરે તે સ્થળ રહિેે. 

 

૭)   પ્રવેિ માટેન  ું અરજી પત્રકપદરવિષ્ટ-૧મ જબ રહિેે.  
 

૮)  "સટીદફકેટ કોર્ષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્ય રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફટીલાઈઝર ડીલસષ" માટે પ્રવેિ 
અંગેની િરતો પદરવિષ્ટ-૨ મ જબ રહિેે.  

 

૯)  અભ્યાસક્રમના હાજરી અને મલૂ્યાુંકનના વનયમો પદરવિષ્ટ-૩મ જબ રહિેે.  
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પદરવિષ્ટ-૧ 
 

૧૫ દિિસીય "સટીદિકેટ કોિષ ઓિ ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેિેજમેન્ટ િોર િટીલાઈઝર 
ડીલસષ" માટે અરજી પત્રકિો િમિૂો 

 
વવસ્તરણ વિક્ષણ વનયામકની કચેરી, નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટી, નવસારી 

●અરજી પત્રક ● 
 

૧. ઉમેદવારન ું પ રેપ ર નામ :............................................................................... 
    (અટક પહલેી લખવી)  
 

૨. વપતા/વાલીન ું પ રેપ ર નામ : ......................................................................... 
 

૩. કાયમી સરનામ :................................................................................................   
 

   .................................................................................................................................................. 
 

   મોબાઈલ નુંબર:.................................................. ફોન નું:...........................................................  
 

   ઈ-મેઈલ:......................................................... 
 

૪. હાલન ું સરનામ ું........................................................................................................................... 
 

૫. ઉમેદવારના વતનના જીલ્લાન ું નામ :.......................................................................................... 
 
૬. જન્મ તારીખ (આંકડા તથા િબ્દોમાું):.......................................................................................... 
 
૭. િૈક્ષણણક લાયકાત : ધોરણ – ૧૨ પાસ કયાષન  ું વર્ષ : ................................................................... 
 

          ધોરણ – ૧૨માું મેળવેલ ક લ ટકા : ............................................................. 
 
૮. જ ુંત  નાિાક/રા.ખાતરન ું લાયસન્સ નુંબર (જો ધરાવતાહોય તો) :.................................................. 
 
૯. એગ્રો સેન્ટર/દ કાન/ પેઢીન ું નામ અને સરનામ ું (જો ધરાવતા હોય તો):....................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

અરજીપત્રક સાથે સામેલ કરિાિી વિગતો: 
 

૧. િાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ  
૨. એચ.એસ.સી.પરીક્ષાની ગ ણપત્રકની પ્રમાણણત નકલ 

૩. તાલીમ લનેારન ું આધાર કાડષ/ચ ુંટણી કાડષ 
બાાંહધેરી 

 

જો મને પ્રવેિ આપવામાું આવિે તો, હ ું બાુંહધેરી આપ  છું કે જે કોઈ વનયમો કે કાયદા કાન ન 
કેન્રના સુંચાલન માટે હાલ અમલમાું હોય અથવા ભવવષ્યમાું કરવામાું આવે એ બધા વનયમોન ું હ ું કેન્રનો 
તાલીમાથી હોઉ ત્યાું સ  ધી ચ સ્તપણ ેપાલન કરવા બુંધાઉ છ. કેન્રના વનયવમત સુંચાલનને કે વિસ્તને 
બાધ આવે તેવ ું કોઈપણ કાયષ હ ું કેન્રની અંદર કે બહાર કરીિ નહી. આ અરજી પત્રકમાું મે ભરેલ તમામ 
વવગતો સાચી છે તેની હ ું બાહધેરી આપ  છું.  
 

સ્થળ : ............................................. 
તારીખ : ..........................................      તાલીમાથીિી સહી :...................................................

 

 

Passport size 

photo 
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પદરવિષ્ટ-૨ 
 

"સટીદિકેટકોિષઓિઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટમેિેજમેન્ટ િોર િટીલાઈઝર ડીલસષ" 
માટે પ્રિેિ અંગેિી િરતો 

 
 
૧. ઉમેદવારની ઉંમર જાહરેાતની તારીખના રોજ ૧૮ થી ૪૫ વર્ષ સ  ધીની હોવી જોઈએ.  

૨. ઉમેદવારને ૧૨ પાસના ગ ણના આધારે પ્રવેિ આપવામાું આવિે. જો ગ ણ સરખા હિે તો જેની 
ઉંમર વધ  હિે તેની પસુંદગી કરવામાું આવિે.  

૩. વનયત વનયમોન સાર પસુંદ થયેલ ઉમેદવારે રબર મ લાકાત સમયે એચ.એસ.સી. પરીક્ષાન ું 
ગ ણપત્રક, સ્કૂલ લીવીંગ સટીદફકેટ, આધાર કાડષ , ચ ટણી કાડષ વગેરે અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ 
કરવાના રહિેે. તેમજ પસુંદગી પામેલ ઉમેદવારે ત્રણ દદવસમાું ફીની રકમ પેટે ર. ૧૪,૦૦૦/-  
ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી ભરવાના રહિેે. રાષ્રીયકૃત બેંકનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ "Assistant Extension 
Educationist (AEE), DEE, Navsari" ના નામનો આપવાનો રહિેે. રબર મ લાકાત સમયે 
પોતાના ખચે આવવાન ું રહિેે.  

૪. પસુંદગી પામેલ ઉમેદવારે તાલીમના પ્રથમ દદવસે જ હાજર થવાન ું રહિેે. ઉમેદવાર હાજર ન 
થાય તો પ્રવતક્ષાયાદીમાું અગ્રતાક્રમ મ જબના ઉમેદવારની પસુંદગી કરવામાું આવિે. તેમજ 
ભરેલ ફી કોઈ પણ સુંજોગોમાું પરત કરવામાું આવિે નહી.  

૫. નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટી, નવસારીના કાયષકે્ષત્રમાું આવતા નવસારી, સ  રત, તાપી, વલસાડ, 
ડાુંગ, ભર ચ અને નમષદા જજલ્લાઓના જ ઉમેદવારો અરજી કરી િકિે.  

૬. આ કોર્ષ પુંદર દદવસનો ફુલ ટાઈમનો રહિેે અને નવસારી કૃવર્ ય વનવવસિટી, નવસારી અને/ 
અ થવા કૃવર્ વવજ્ઞાન કેન્ર ખાતે યોજાિે.  

૭. અભ્યાસક્રમનો સમય સવારના ૦૯.૩૦ કલાક થી સાુંજના ૧૭.૩૦ કલાક સ ધી રહિેે.  

૮. પરીક્ષામાું બેસવા માટે ઓછામાું ઓછી ૭૫% હાજરીની જરરીયાત રહિેે. પરુંત   માુંદગી તેમજ 
ખાસ કીસ્સાઓમાું વવસ્તરણ વિક્ષણ વનયામકશ્રી આધાર પ રાવાઓ ધ્યાને લઈ ખ ટતી હાજરી 
બાબતે છટછાટ આપી િકિે.  

૯. પ્રવેિ અંગેની અરજી વનયત તારીખ સ ધીમાું અચકૂ મોકલી આપવી. મોડી આવેલ અરજી 
ધ્યાને લેવામાું આવિે નહી. 

 
 
સ્થળ : ...................................... 
 
તારીખ : ....................................           તાલીમાથીિી સહી....................................................  
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પદરવિષ્ટ-૩ 
 

“સટીદિકેટ કોિષ ઓિ ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેિેજમેન્ટ િોર િટીલાઈઝર ડીલસષ” 
અભ્યાસક્રમિા હાજરી અિે મલૂયાાંકિિા વિયમો 

 
 

૧. “સટીદફકેટ કોર્ષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્ય રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફટીલાઈઝર ડીલસષ” તાલીમ વગષમાું 
પ્રવેિ મેળવતાું દરેક તાલીમાથીને અંવતમ પરીક્ષામાું બેસવા માટે ઓછામાું ઓછી ૭૫% હાજરી 
જરરી રહિેે. 

 
૨. માુંદગી સબબ તાલીમાથી ૭૫% હાજરી પરૂી કરવામાું વનષ્ફળ જાય તો તેવા સુંજોગોમાું 

તાલીમાથી માુંદગી સબબન ું રજીસ્ટડષ તબીબી અવધકારીશ્રીન  ું પ્રમાણપત્ર તાલીમ કેન્રને રજૂ કરે 
તો ૧૦% સ ધીની ખ  ટતી હાજરીમાું છટ તાલીમ કેન્રના વડાને મુંજૂરી આપવાની સુંપણૂષ સત્તા 
રહિેે. આમ છતાું ખટૂતી હાજરીને કારણે જે તાલીમાથી અંવતમ પરીક્ષા આપી િકે નહી તેણે 
ત્યાર પછીની બેચમાું નવેસરથી વધારાના તાલીમાથી તરીકે સ્વખચે તાલીમ પણૂષ કરવાની રહિેે. 

 
૩. દરેક તાલીમ વગષમાું એક આંતદરક અને એક અંવતમ કસોટી લેવામાું આવિે. જેમાું આંતદરક 

કસોટી તાલીમ દરમ્યાન અને અંવતમ કસોટી તાલીમ વગષના અંવતમ દદવસોમાું લેવામાું આવિે. 
 
૪. માુંદગી અથવા તો કોઈ ખાસ અવનવાયષ કારણો વસવાય તાલીમાથી આંતદરક પરીક્ષામાું 

ગેરહાજર રહ ેતો તે તાલીમાથીની પાછળથી પરીક્ષા લેવામાું આવિે નહી, જો કે માુંદગી સબબ 
અથવા ખાસ અવનવાયષ પ્રકારના કારણોથી તાલીમાથી આંતદરક પરીક્ષામાું ગેરહાજર રહ ેતો તે 
તાલીમાથીની પરીક્ષા વવસ્તરણ વિક્ષણ વનયામકશ્રીની મુંજૂરી મેળવ્યા બાદ લેવામાું આવિે. 

 
૫. તાલીમાથીઓને અભ્યાસક્રમ સફળતાપવૂષક પાસ કરવા ઓછામાું ઓછા ક લ ૪૫ % ગ ણ 

મેળવવાના રહિેે. 
 
૬. જે તે તાલીમ વગષમાું નાપાસ થનાર તાલીમાથીઓની ફરીથી પરીક્ષા લેવામાું આવિે નહી, 

પરુંત   ત્યાર પછીની બેચની પરીક્ષામાું તેઓએ પરીક્ષા આપવાની રહિેે. આ પ્રમાણે 
તાલીમાથીને અંવતમ પરીક્ષામાું બેસવાની ક લ બે તક આપવામાું આવિે જો બીજી વખત પણ 
પાસ ના થાય તો પરીક્ષા ફરીથી લેવામાું આવિે નહી. 

 
૭. તાલીમાથીઓન ું નીચે મ જબ મ લ્યાુંકન કરવામાું આવિે. 
 

ક્રમ વવગત  માકષસ 
૧ આંતદરક કસોટી  ૨૦ 
૨ એસાઈમેંટ બ ક  ૨૦ 
૩ પે્રષ્ક્ટકલ બ ક  ૧૦ 
૪ અંવતમ કસોટી  ૫૦ 
 ક લ  ૧૦૦ 

 
૮. ઓછામાું ઓછા ૨૦ તાલીમાથીઓએ તાલીમમાું રજીસ્રેિન કરાવેલ હોય તો જ તાલીમ િર       

કરવામાું આવિે. 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:- 



7 
 

 “સટીદફકેટ કોર્ષ ઓન ઈન્ટીગ્રેટેડ ન્ય રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફટીલાઈઝર ડીલસષ” 
િો અભ્યાસક્રમ 

સમયગાળો: ૧૫ દદવસ (૩૨ વ્યાખ્યાન + ૧૨ પ્રાયોણગક) 
 

 

►વ્યાખ્યાિિો વિિય અિે વ્યાખ્યાિિી સાંખ્યા: 
 

અ.િાં. 
 

વ્યાખ્યાિિો વિિય 
(િરેક વ્યાખ્યાિિો સમય ૧ કલાક) 

વ્યાખ્યાિિી  
સાંખ્યા 

૧ આવશ્યક પોર્ક તત્વો અને પાક પોર્ણમાું તેમની ભવૂમકા ૨ 
૨ આવશ્યક પોર્ક તત્વોની ઉણપના ણચન્હો અને તેની અસરો ૧ 
૩ પોર્ક તત્વોની છોડની વદૃ્ધિ અને વવકાસ પર હાવનકારક અસરો ૧ 
૪ જ દા જ દા ખાતરોની ખાવસયતો, તેમાું રહલે તત્વોન  ું પ્રમાણ, કાળજી, 

પદરવહન અને સુંગ્રહ 
૨ 

૫ ખાતરોમાું થતી ભેળસેળ ૧ 
૬ ખાતરની શ િતાની ચકાસણી માટે સરળ પધ્ધવતઓ ૧ 
૭ પાક ઉત્પાદનમાું છાણીંય  ખાતર, લીલો પડવાિ, કુંપોસ્ટ અને 

અળવસયાુંના ખાતરન ું મહત્વ 
૨ 

૮ સેષ્ન્રય તથા કમ્પોસ્ટ ખાતરો તૈયાર કરવાની પિવતઓ ૨ 
૯ સજીવ ખેતી અને તેના ઘટકો ૧ 
૧૦ જૈવવક ખાતરોની અગત્યતા (રાઈઝોબીયમ, એઝોટોબેક્ટર, ફોસ્ફેટ 

સોલ્ય ણબણલરાઇઝસષ, એઝોસ્સ્પદરલમ, બ્લ  ગ્રીન આલ્ગી) તેમજ જૈવ 
વનયુંત્રકો જેવા કે રાયકોડમાષન   મહત્વ 

૩ 

૧૧ જૈવવક ખાતરો: ઉત્પાદન અને જાળવણી ૧ 
૧૨ ભારત તથા ગ જરાતની જમીનોન ું વવસ્તતૃ વણષન ૧ 
૧૩ ખેતી તેમજ બાગાયતી પાકોમાું જમીન ચકાસણી માટે નમ ના લેવાની 

પિવત અને જમીન ચકાસણીન ું  મહત્વ 
૧ 

૧૪ ક્ષારીય, ભાસ્મીક અને અમ્લીય જમીનન ું સુંણક્ષપ્તવણષન ૧ 
૧૫ જમીનમાું પોર્ક તત્વોના આધારે વગીકરણ, અગત્યના પાકો માટે પોર્ક 

તત્વોની ભલામણો તથા જમીન પરીક્ષણ આધાદરત ખાતરની ભલામણો 
૨ 

૧૬ રાસાયણણક, સેષ્ન્રય અને જૈવવક ખાતરો આપવાની પધ્ધવતઓ ૨ 
૧૭ જમીન ચકાસણી આધાદરત ખાતરોની ભલમણો માટેના મીટરની 

(STFR) ઉપયોગીતા અંગે માદહતી 
૨ 

૧૮ જમીન આરોગ્ય પત્રક: મહત્વ, જમીનન ું પદરમાણ અને ભલામણો ૨ 
૧૯ જમીન સ ધારણા અને અગત્યના જમીન સ ધારકો ૧ 
૨૦ કૃવર્ અને જમીનન ું સુંરક્ષણ ૧ 
૨૧ F.C.O (ફટીલાઇઝર કુંરોલ ઓડષર)- ૧૯૮૫ ૨ 

કુલ વ્યાખ્યાિ ૩૨ 
કુલ કલાક ૩૨ 
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►પ્રાયોગગક કાયષિો વિિય અિે પ્રયોગિી સાંખ્યા: 
 

અ.િાં. 
 

પ્રાયોગગક કાયષિો વિિય  
(િરેક પ્રયોગિો સમય ત્રણ કલાક) 

પ્રયોગિી સાંખ્યા 

૧ 
] 
 

જમીન, છોડ, સેષ્ન્રય ખાતર અને રાસાયણણક ખાતરોના નમ નાઓ 
લેવાની પિવત અને તેન  ું પ્રોસેસીંગ કરવ ું. 

૨ 

૨ STFR મીટર દ્વારા જમીન ફળદ્રપૂતાની ચકાસણી ૧ 
૩ ખાતરમાું રહલે અશ દ્ધિઓની ચકાસણી માટે ગ ણાત્મક પરીક્ષણ ૧ 
૪ જમીન ચકાસણીના આધારે ખાતરની માત્રાની ગણતરી ૨ 
૫ ચનૂા અને જીપ્સમની જરદરયાતો નક્કી કરવી ૧ 
૬ સકૂ્ષ્મ પોર્ક તત્વો ય ક્ત ખાતરો અને આપવાની પધ્ધતીઓ ૧ 
૭ પાણીની ગ ણવત્તાની ચકાસણી અને તેન  ુંઅથષઘટન ૧ 
૮ ફોલીઅરસ્પે્ર કરવા માટે ખાતરોન  ું રાવણ બનાવવાની પધ્ધતી ૧ 
૯ કમ્પોસ્ટ બનાવવાની પધ્ધતીઓ ૧ 
૧૦ ક દરતી સ્ત્રોતોન  ું સુંરક્ષણની ટેકનોલોજી ૧ 

કુલ પ્રયોગ ૧૨ 
કુલ કલાક ૩૬ 
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