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વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી 
નળશારી કૃવવ યવુનળવશિટી, નળશારી 

 

૧૫ દદળશીય “શટીદપકેટ કોવષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ 
પોર પટીાઈઝર ડીશષ” માટે પ્રળે અંગેની જાષરેાત 

 

કોષ ચરાલતી કચેયીન ું નાભ  વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકશ્રીની કચેયી, 
નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટી, નલવાયી,ીન-૩૯૬૪૫૦ 

ળૈક્ષણણક રામકાત  ધો. ૧૨ (એચ.એવ.વી.) ાવ 

ઉભેદલાયની ઉંભય  ઉભેદલાયની ઉંભય જાશયેાતની તાયીખના યોજ ૧૮ થી ૪૫ લષની 
શોલી જોઈએ. 

કોષ પી  રા. ૧૪,૦૦૦/- 

કોષનો વભમગાો  ૧૫ દદલવ 

પ્રલેળ ક્ષભતા  ૪૦ તારીભાથી  
દણક્ષણ ગ જયાતના નલવાયી, સ યત, તાી, લરવાડ, ડાુંગ, બરચ અને નભષદા જજલ્રાનાઉભેદલાયો 
અયજી કયલાને ાત્ર છે. 

 

પ્રલેળ પોભષ  વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકશ્રીની કચેયી ,નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટી , નલવાયી  ખાતેથી 
રફર અથલા નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટીની લેફવાઇટ www.nau.in યથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. 
વુંણૂષ બયેર અયજી ત્રક દૈવનક ેયભાું જાશયેાત પ્રવવધ્ધ થમાની તાયીખથી ૧  ભદશના સ ધીભાું 
જરયી આધાય- યાલાની સ્લપ્રભાણણત નકરો વાથે ઉયોક્ત વયનાભે યજીસ્ટય ોસ્ટ/ક યીમય દ્વાયા 
ભોકરી આલાન ું યશળેે.   

 

વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભક 

 
 
નોંધ :  નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટીની લફેવાઈટ યથી અયજીત્રક ડાઉનરોડ કયનાય 

ઉભેદલાયે દયવળષ્ટ-૧ અને દયવળષ્ટ-યભાું વશી વવકકા કયીને અયજીત્રક 
વનમત વભમ ભમાષદાભાું જરયી પ્રભાણત્રો વાથ ેભોકરી આલાન ું યશળે.ે 

 
 

http://www.nau.in/
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૧૫ દદળશીય  
“શટીદપકેટ કોવષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ પોર પટીાઈઝર ડીશષ”  

યોજનાની ગાઈડાઈન અને વનવત વનયમો 
 
 

● પ્રસ્તાળના: 
 

ખેતી એ બાયત દેળના રોકોના મ ખ્મ વ્મલવામ છે. આધ વનક ખેત ઉત્ાદનની વાથે વાથે 
તેની ફજાય વ્મલસ્થા ણ એટરી જ ભશત્લની છે. ખેડતૂ જ દા જ દા ભાધ્મભ દ્વાયા ખેતી વલમક 
ભાદશતી ભેલે છે, જેભાું પટીરાઈઝયન ું લેચાણ કયતાું ઇન ટ ડીરવષની ખાવ ભ વભકા શોમ છે. 

 

આણા દેળભાું રગબગ ૩ રાખ જેટરા ઇન ટ ડીરવષન ું નેટલકષ છે , જે ખેડતૂો ભાટે ખેતીને 
રગતી વરાશ અને ભાગષદળષનનો સ્ત્રોત યૂલાય થામ તેભ છે . અભ્માવના તાયણ યથી જણામેર છે 
કે ૯૦ ટકા ડીરયો કૃવ વલમક તાુંવત્રક જ્ઞાન ધયાલતા શોતા નથી . તેઓ પપત ઇન ટના લેચાણ 
અને લયાળ અંગે ખેડતૂોને પક્ત પ્રાથવભક ભાદશતી યૂી ાડે છે . લી તેઓ મૂભતૂ યીતે 
લુંળયુંયાગત કે નલા તૈમાય થમેર વ્માાયી શોમ છે તેથી ઘણી લખત તેભની ાવે ખેતી વલમક 
ામાન ું જ્ઞાન , વળક્ષણ અને  ઇન ટ અંગેના વનમભોની જાણકાયીનો અબાલ શોમ છે . આથી જો આ 
પટીરાઈઝય ડીરયોને મોગ્મ તારીભ આલાભાું આલે તો તે યાજ્મ અને યાષ્રની ખેતીના વલકાવભાું 
ભશત્લનો પાો આી ળકે તેભ છે. 

 

લધ ભાું બાયતીમ કૃવ  અન વુંધાન દયદ , ન્ય  દદલ્શીના તા. ૩૧ઓગસ્ટ , ૨૦૧૮ના ત્રભાું 
જણાવ્મા મ જફ ખાતયના લેચાણ ભાટેના રાઈવન્વ ભાટે યાજ્મની કૃવ ય વનલવવિટીઓ અને કૃવ 
વલજ્ઞાન કેન્રો ખાતે ૧૫  દદલવીમ “વટીદપકેટ કોષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્ય રીમન્ટ ભેનેજભેન્ટ પોય 
પટીરાઈઝય ડીરવષ” ળર કયલા જણાલેર છે. 
 
●વભળન: 
 

તારીભાથીઓને ખાતયના લેચાણ અંગે જરયી  અદ્યતન વુંકણરત ોણ વ્મલસ્થાનના  

વળક્ષણથી વજ્જ કયલા,જેથી તેઓ ખેડતૂોને ભાદશતી વબય વેલા આી ળકે. 
 

●ષતેઓુ: 
 

૧) તારીભાથીઓને વુંકણરત ોણ વ્મલસ્થા, જભીન વલજ્ઞાન, જભીન તુંદ યસ્તી તથા પટીરાઈઝયના 
લધ  લયાળ તેભજ તેની આડ અવયો અંગે વળક્ષણ અને વભજ  આલી. 

 

૨) પટીરાઈઝયને રગતા વનમભોથી લાકેપ કયલા. 
 

૩) ખેડતૂ બાઇઓ /ફશનેોને વુંકણરત ોણ વ્મલસ્થા વુંરગ્ન જાણકાયી આી ળકે તેલા અવયકાયક 
ભાધ્મભ–સ્ત્રોત તયીકે તૈમાય કયલા. 

 

●અભ્યાશક્રમના પાયદા: 
 

૧) વુંકણરત ોણ વ્મલસ્થા અંગે જાણકાયી અને ભાગષદળષન આલા વક્ષભ ફને છે . 
 

૨) જૈવલક ખાતય , વજીલ ખેતી અને જભીન ચકાવણી અંગે જાણકાયી અને ભાગષદળષન આલા વક્ષભ 
ફને છે. 
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●અભ્યાશક્રમની રૂરેખા: 
 

૧) તારીભાથીઓને ઘવનષ્ઠ જાણકાયી આલા વારું  જભીન, જભીનના ગ ણધભો , વોઇર શલે્થ કાડષ 
તથા જભીન ચકાવણી વલે વુંણૂષ અલગત કયાલલા. 

 

૨) વુંકણરત ોણ વ્મલસ્થા વલમક વળક્ષણ આલાભાું આલળે . 
 

૩) વલસ્તાય અન ર કૃવ ાકોની યાવામણણક ખાતયોની જરદયમાત અંગે જાણકાયી આલાભાું 
આલળે. 

 

૪) વલળે કયીને યાવામણણક ખાતય અવધવનમભ , યાવામણણક ખાતયોનો વીવભત ઉમોગ તથા લધ  
ડતા યાવામણણક ખાતયો ઉમોગ કયલાથી થતી આડ અવયો અને તેના વનલાયણ વલમક 
જ્ઞાન તથા વભજ આલાભાું આલળ.ે 

 

●અભ્યાશક્રમની ધ્ધવત: 
 

૧) તારીભ દણક્ષણ ગ જયાતના જજલ્રાઓભા આલેર કૃવ વલજ્ઞાન કેન્રો  અને/અથલા નલવાયી કૃવ 
ય વનલવવિટી દ્વાયા વતત ૧૫ દદલવ દયમ્માન ગોઠલલાની યશળેે.  લગષખુંડભાું વળક્ષણ દયમ્માન 
રશ્મ શ્રાવ્મ વાધનો , ચચાષગોષ્ષ્ઠ તથા  રેફોયેટયી પ્રામોણગક કામષ જેલી વળક્ષણ ધ્ધવતઓનો 
ઉમોગ કયલાભાુંઆલળે. 

 

૨)   એક ફેચભાું તારીભાથીઓની વુંખ્મા ૪0ની યશળેે  અને પ્રવત તારીભાથી અભ્માવક્રભની પી  
રવમા ૧૪,૦૦૦/- યશળેે. 

 

૩)   તારીભાથીની ળૈક્ષણણક રામકાત ધોયણ ૧૨ ાવ  યશળેે અને ભેયીટના આધાયે વુંદગી  
કયલાભાું આલળે. 

 

૪)  તારીભાથીની લમ ભમાષદા ૧૮ થી ૪૫ લષ શોલી જોઈએ.   
 

૫)   તારીભનો વભમગાો વુંગ ૧૫ દદલવનો યશળેે. 
  

૬)   તારીભન ું સ્થ જે તે જજલ્રાના કૃવ વલજ્ઞાન કેન્રો ઉય અને/અથલા નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટી, 
નલવાયી ખાતે વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકશ્રી નક્કી કયે તે સ્થ યશળેે. 

 

૭)   પ્રલેળ ભાટેન ું અયજી ત્રક દરવષ્ટ-૧ મ જફ યશળેે.  
 

૮)  "વટીદપકેટ કોષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્ય રીમન્ટ  ભેનેજભેન્ટ પોય પટીરાઈઝય ડીરવષ"  ભાટે પ્રલેળ 
અંગેની ળયતો દરવષ્ટ-૨ મ જફ યશળેે.  

 

૯)  અભ્માવક્રભના શાજયી અને મલૂ્માુંકનના વનમભો દરવષ્ટ-૩મ જફ યશળેે.  
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દરવષ્ટ-૧ 
 

૧૫ દદળશીય "શટીદપકેટ કોવષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ પોર પટીાઈઝર 
ડીશષ" માટે અરજી ત્રકનો નમનૂો 

 
વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકની કચેયી, નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટી, નલવાયી 

●અરજી ત્રક ● 
 

૧. ઉભેદલાયન ું   યે  ર નાભ :......................................... ...................................... 
    (અટક શરેી રખલી)  
 

૨. વતા/લારીન ું   યે  ર નાભ : ......................................................................... 
 

૩. કામભી વયનામ :................................................................................................   
 

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

   ભોફાઈર નુંફય:.................................................. પોન નું:...........................................................  
 

   ઈ-ભેઈર:......................................................... 
 

૪. શારન ું વયનામ ું.............................................................. ................................................... .......... 
 

૫. ઉભેદલાયના લતનના જીલ્રાન ું નાભ :................................. ......................................................... 
 
૬. જન્ભ તાયીખ (આંકડા તથા ળબ્દોભાું):......................................... ................................................. 
 
૭. ળૈક્ષણણક રામકાત : ધોયણ – ૧૨ ાવ કમાષન ું લષ : ................................................................... 
 

          ધોયણ – ૧૨ભાું ભેલેર ક ર ટકા : ...................... ....................................... 
 
૮. જ ુંત  નાળાક/યા.ખાતયન ું રામવન્વ નુંફય (જો ધયાલતા શોમ તો) :.............................................. .... 
 
૯. એગ્રો વેન્ટય/દ કાન/ેઢીન ું નાભ અને વયનામ ું (જો ધયાલતા શોમ તો):....................................... 
 

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

અરજીત્રક શાથે શામે કરળાની વળગતો: 
 

૧. ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર  
૨. એચ.એવ.વી.યીક્ષાની ગ ણત્રકની પ્રભાણણત નકર 

૩. તારીભ રેનાયન ું આધાય કાડષ/ચ ુંટણી કાડષ 
ફાાંષધેરી 

 

જો ભને પ્રલેળ આલાભાું આલળે તો , હ ું ફાુંશધેયી આ  છું કે જે કોઈ વનમભો કે કામદા કાન ન 
કેન્રના વુંચારન ભાટે શાર અભરભાું શોમ અથલા બવલષ્મભાું કયલાભાું આલે એ ફધા વનમભોન ું હ ું કેન્રનો 
તારીભાથી શોઉ ત્માું સ ધી ચ સ્તણે ારન કયલા ફુંધાઉ છ . કેન્રના વનમવભત વુંચારનને કે વળસ્તને 
ફાધ આલે તેવ ું કોઈણ કામષ હ ું કેન્રની અંદય કે ફશાય કયીળ નશી . આ અયજી ત્રકભાું ભે બયેર તભાભ 
વલગતો વાચી છે તેની હ ું ફાશધેયી આ  છું.  
 

સ્થલ : ............................................. 
તારીખ : ..........................................      તાીમાથીની શષી :................................................... ........

 

 

Passport size 

photo 



5 
 

દરવષ્ટ-૨ 
 

"શટીદપકેટ કોવષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ પોર પટીાઈઝર ડીશષ" 
માટે પ્રળે અંગેની રતો 

 
 
૧. ઉભેદલાયની ઉંભય જાશયેાતની તાયીખના યોજ ૧૮ થી ૪૫ લષ સ ધીની શોલી જોઈએ.  

૨. ઉભેદલાયને ૧૨ ાવના ગ ણના આધાયે પ્રલેળ આલાભાું આલળે. જો ગ ણ વયખા શળે તો જેની 
ઉંભય લધ  શળે તેની વુંદગી કયલાભાું આલળે.  

૩. વનમત વનમભોન વાય વુંદ થમેર ઉભેદલાયે રફર મ રાકાત વભમે એચ.એવ.વી. યીક્ષાન ું 
ગ ણત્રક, સ્કરૂ રીલીંગ વટીદપકેટ, આધાય કાડષ, ચ ટણી કાડષ લગેયે અવર પ્રભાણત્રો યજૂ 
કયલાના યશળેે. તેભજ વુંદગી ાભેર ઉભેદલાયે ત્રણ દદલવભાું પીની યકભ ેટે ર. ૧૪ ,૦૦૦/-  
ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી બયલાના યશળેે. યાષ્રીમકૃત ફેંકનો  ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ  "Assistant Extension 
Educationist (AEE), DEE, Navsari" ના નાભનો આલાનો યશળેે. રફર મ રાકાત વભમે 
ોતાના ખચે આલલાન ું યશળેે.  

૪. વુંદગી ાભેર ઉભેદલાયે તારીભના પ્રથભ દદલવે જ શાજય થલાન ું યશળેે. ઉભેદલાય શાજય ન 
થામ તો પ્રવતક્ષામાદીભાું અગ્રતાક્રભ મ જફના ઉભેદલાયની વુંદગી કયલાભાું આલળે. તેભજ 
બયેર પી કોઈ ણ વુંજોગોભાું યત કયલાભાું આલળે નશી.  

૫. નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટી, નલવાયીના કામષકે્ષત્રભાું આલતા નલવાયી , સ યત , તાી , લરવાડ , 
ડાુંગ, બર ચ અને નભષદા જજલ્રાઓના જ ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકળે.  

૬. આ કોષ ુંદય દદલવનો ફુર ટાઈભનો યશળેે અને નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટી , નલવાયી અને/ 
અથકલા કૃવ વલજ્ઞાન કેન્ર ખાતે મોજાળે.  

૭. અભ્માવક્રભનો વભમ વલાયના ૦૯.૩૦ કરાક થી વાુંજના ૧૭.૩૦ કરાક સ ધી યશળેે.  

૮. યીક્ષાભાું ફેવલા ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૭૫% શાજયીની જરયીમાત યશળેે. યુંત   ભાુંદગી તેભજ 
ખાવ કીસ્વાઓભાું વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકશ્રી આધાય  યાલાઓ ધ્માને રઈ ખ ટતી શાજયી 
ફાફતે છટછાટ આી ળકળે.  

૯. પ્રલેળ અંગેની અયજી  વનમત તાયીખ સ ધીભાું અચકૂ ભોકરી આલી. ભોડી આલેર અયજી 
ધ્માને રેલાભાું આલળે નશી. 

 
 
સ્થલ : ......................................  
 
તારીખ : ....................................           તાીમાથીની શષી....................................................  
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દરવષ્ટ-૩ 
 

“શટીદપકેટ કોવષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ પોર પટીાઈઝર ડીશષ” 
અભ્યાશક્રમના ષાજરી અને મલૂયાાંકનના વનયમો 

 
 

૧. “વટીદપકેટ કોષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્ય રીમન્ટ ભેનેજભેન્ટ પોય પટીરાઈઝય ડીરવષ” તારીભ લગષભાું  
પ્રલેળ ભેલતાું દયેક તારીભાથીને અંવતભ યીક્ષાભાું ફેવલા ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૭૫% શાજયી 
જરયી યશળેે. 

 
૨. ભાુંદગી વફફ તારીભાથી ૭૫% શાજયી યૂી કયલાભાું વનષ્પ જામ તો તેલા વુંજોગોભાું 

તારીભાથી ભાુંદગી વફફન ું યજીસ્ટડષ તફીફી અવધકાયીશ્રીન ું પ્રભાણત્ર તારીભ કેન્રને યજૂ કયે 
તો ૧૦% સ ધીની ખ ટતી શાજયીભાું છટ તારીભ કેન્રના લડાને ભુંજૂયી આલાની વુંણૂષ વત્તા 
યશળેે. આભ છતાું ખટૂતી શાજયીને કાયણે જે તારીભાથી અંવતભ યીક્ષા આી ળકે નશી તેણે 
ત્માય છીની ફેચભાું નલેવયથી લધાયાના તારીભાથી તયીકે સ્લખચે તારીભ ણૂષ કયલાની યશળેે. 

 
૩. દયેક તારીભ લગષભાું એક આંતદયક અને એક અંવતભ કવોટી રેલાભાું આલળે. જેભાું આંતદયક 

કવોટી તારીભ દયમ્માન અને અંવતભ કવોટી તારીભ લગષના અંવતભ દદલવોભાું રેલાભાું આલળે. 
 
૪. ભાુંદગી અથલા તો કોઈ ખાવ અવનલામષ કાયણો વવલામ તારીભાથી આંતદયક યીક્ષાભાું 

ગેયશાજય યશ ેતો તે તારીભાથીની ાછથી યીક્ષા રેલાભાું આલળે નશી , જો કે ભાુંદગી વફફ 
અથલા ખાવ અવનલામષ પ્રકાયના કાયણોથી તારીભાથી આંતદયક યીક્ષાભાું ગેયશાજય યશ ેતો તે 
તારીભાથીની યીક્ષા વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકશ્રીની ભુંજૂયી ભેવ્મા ફાદ રેલાભાું આલળે. 

 
૫. તારીભાથીઓને અભ્માવક્રભ વપતાલૂષક ાવ કયલા ઓછાભાું ઓછા ક ર ૪૫ % ગ ણ 

ભેલલાના યશળેે. 
 
૬. જે તે તારીભ લગષભાું નાાવ થનાય તારીભાથીઓની પયીથી યીક્ષા રેલાભાું આલળે નશી , 

યુંત   ત્માય છીની ફેચની યીક્ષાભાું તેઓએ યીક્ષા આલાની યશળેે . આ પ્રભાણે 
તારીભાથીને અંવતભ યીક્ષાભાું ફેવલાની ક ર ફે તક આલાભાું  આલળે જો ફીજી લખત ણ 
ાવ ના થામ તો યીક્ષા પયીથી રેલાભાું આલળે નશી. 

 
૭. તારીભાથીઓન ું નીચે મ જફ મ લ્માુંકન કયલાભાું આલળે. 
 

ક્રભ વલગત  ભાકષવ 
૧ આંતદયક કવોટી  ૨૦ 
૨ એવાઈભેંટ બ ક  ૨૦ 
૩ પે્રષ્ક્ટકર બ ક  ૧૦ 
૪ અંવતભ કવોટી  ૫૦ 
 ક ર  ૧૦૦ 

 
૮. ઓછાભાું ઓછા ૨૦ તારીભાથીઓએ તારીભભાું યજીસ્રેળન કયાલેર શોમ તો જ તારીભ ળર        

કયલાભાું આલળે. 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:- 
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 “વટીદપકેટ કોષ ઓન ઈન્ટીગે્રટેડ ન્ય રીમન્ટ ભેનેજભેન્ટ પોય પટીરાઈઝય ડીરવષ” 
નો અભ્યાશક્રમ 

વભમગાો: ૧૫ દદલવ (૩૨ વ્માખ્માન + ૧૨ પ્રામોણગક) 
 

 

►વ્યાખ્યાનનો વળવય અને વ્યાખ્યાનની શાંખ્યા: 
 

અ.નાં. 
 

વ્યાખ્યાનનો વળવય 
(દરેક વ્યાખ્યાનનો શમય ૧ કાક) 

વ્યાખ્યાનની  
શાંખ્યા 

૧ આલશ્મક ોક તત્લો અને ાક ોણભાું તેભની ભવૂભકા ૨ 
૨ આલશ્મક ોક તત્લોની ઉણના ણચન્શો અને તેની અવયો ૧ 
૩ ોક તત્લોની છોડની વદૃ્ધિ અને વલકાવ ય શાવનકાયક અવયો ૧ 
૪ જ દા જ દા ખાતયોની ખાવવમતો, તેભાું યશરે તત્લોન ું પ્રભાણ, કાજી, 

દયલશન અને વુંગ્રશ 
૨ 

૫ ખાતયોભાું થતી બેવે ૧ 
૬ ખાતયની શ િતાની ચકાવણી ભાટે વય ધ્ધવતઓ ૧ 
૭ ાક ઉત્ાદનભાું છાણીંય  ખાતય, રીરો ડલાળ, કુંોસ્ટ અને 

અવવમાુંના ખાતયન ું ભશત્લ 
૨ 

૮ વેષ્ન્રમ તથા કમ્ોસ્ટ ખાતયો તૈમાય કયલાની િવતઓ ૨ 
૯ વજીલ ખેતી અને તેના ઘટકો ૧ 
૧૦ જૈવલક ખાતયોની અગત્મતા (યાઈઝોફીમભ, એઝોટોફેક્ટય, પોસ્પેટ 

વોલ્ય ણફણરયાઇઝવષ, એઝોસ્સ્દયરભ, બ્લ  ગ્રીન આલ્ગી) તેભજ જૈલ 
વનમુંત્રકો જેલા કે રામકોડભાષન   ભશત્લ 

૩ 

૧૧ જૈવલક ખાતયો: ઉત્ાદન અને જાલણી ૧ 
૧૨ બાયત તથા ગ જયાતની જભીનોન ું વલસ્તતૃ લણષન ૧ 
૧૩ ખેતી તેભજ ફાગામતી ાકોભાું જભીન ચકાવણી ભાટે નમ ના રેલાની 

િવત અને જભીન ચકાવણીન ું  ભશત્લ 
૧ 

૧૪ ક્ષાયીમ, બાસ્ભીક અને અમ્રીમ જભીનન ું વ ુંણક્ષપ્તલણષન ૧ 
૧૫ જભીનભાું ોક તત્લોના આધાયે લગીકયણ, અગત્મના ાકો ભાટે ોક 

તત્લોની બરાભણો તથા જભીન યીક્ષણ આધાદયત ખાતયની બરાભણો 
૨ 

૧૬ યાવામણણક, વેષ્ન્રમ અને જૈવલક ખાતયો આલાની ધ્ધવતઓ ૨ 
૧૭ જભીન ચકાવણી આધાદયત ખાતયોની બરભણો ભાટેના ભીટયની 

(STFR) ઉમોગીતા અંગે ભાદશતી 
૨ 

૧૮ જભીન આયોગ્મ ત્રક: ભશત્લ, જભીનન ું દયભાણ અને બરાભણો ૨ 
૧૯ જભીન સ ધાયણા અને અગત્મના જભીન સ ધાયકો ૧ 
૨૦ કૃવ અને જભીનન ું વુંયક્ષણ ૧ 
૨૧ F.C.O (પટીરાઇઝય કુંરોર ઓડષય)- ૧૯૮૫ ૨ 

કુ વ્યાખ્યાન ૩૨ 
કુ કાક ૩૨ 
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►પ્રાયોગગક કાયષનો વળવય અને પ્રયોગની શાંખ્યા: 
 

અ.નાં. 
 

પ્રાયોગગક કાયષનો વળવય  
(દરેક પ્રયોગનો શમય ત્રણ કાક) 

પ્રયોગની શાંખ્યા 

૧ 
] 
 

જભીન, છોડ, વેષ્ન્રમ ખાતય અને યાવામણણક ખાતયોના નમ નાઓ 
રેલાની િવત અને તેન ું પ્રોવેવીંગ કયવ ું. 

૨ 

૨ STFR ભીટય દ્વાયા જભીન પદ્રૂતાની ચકાવણી ૧ 
૩ ખાતયભાું યશરે અશ દ્ધિઓની ચકાવણી ભાટે ગ ણાત્ભક યીક્ષણ ૧ 
૪ જભીન ચકાવણીના આધાયે ખાતયની ભાત્રાની ગણતયી ૨ 
૫ ચનૂા અને જીપ્વભની જરદયમાતો નક્કી કયલી ૧ 
૬ સકૂ્ષ્ભ ોક તત્લો ય ક્ત ખાતયો અને આલાની ધ્ધતીઓ ૧ 
૭ ાણીની ગ ણલત્તાની ચકાવણી અને તેન ુંઅથષઘટન ૧ 
૮ પોરીઅયસ્પે્ર કયલા ભાટે ખાતયોન ું રાલણ ફનાલલાની ધ્ધતી ૧ 
૯ કમ્ોસ્ટ ફનાલલાની ધ્ધતીઓ ૧ 
૧૦ ક દયતી સ્ત્રોતોન ું વ ુંયક્ષણની ટેકનોરોજી ૧ 

કુ પ્રયોગ ૧૨ 
કુ કાક ૩૬ 
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