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સોસાયટી ઓફ એક્ષટેન્શન એજ્યકેુશન ગજુરાત 

પરુસ્કૃત 
“બેસ્ટ ઈનોવેટીવ ફાર્મસમ એવોર્મ” ર્ાટેની ર્ાર્મદર્શિકા 

કોણ અરજી કરી શકશે? 
 આ એવોર્ડ મેળવવા ગજુરાત રાજ્યમાાં કૃષિ કે્ષતે્ર જોર્ાયેલ ખેડતૂ ભાઇ/બહનેે વ્યક્તતગત રીતે 
નીચે જણાવેલ કે્ષત્ર પૈકી એક કે્ષત્રમાાં આ સાથેના ષનયત અરજીપત્રકમાાં માગડદર્ડક ષનયમો અનસુાર 
અરજી કરવાની રહરેે્. આ એવોડડડસમાાં ભાગ લેવા ઈચ્છનાર પ્રગષતર્ીલ ખેડતૂ ભાઇ કે બહનેે આ 
સાથેનુાં અરજીપત્રક કાળજી પવૂડક ભરી ષનયત સમય સધુીમાાં જરૂરી બબર્ાણો સહહત જે તે જીલ્લાના 
કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્રના વર્ાને મોકલી આપવાની કરવાનુાં રહરેે્. સમય મયાડદા બાદ અને અધરુી 
ષવગતોવાળા મળેલ અરજીપત્રકો ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવરે્ નહહ. (કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્રના સરનામાની 
યાદી સામેલ છે) 

એવોર્મ ર્ાટેના ર્વર્વધ કે્ષત્રો : 

(૧) સજીવ ખેતી, સજીવ ખાતર, સાંકબલત પોિણ વ્યવસ્થાપન, વષમિકમ્પોસ્ટ, બાયોપેસ્ટીસાઈર્, બાયો 
એજન્દ્્સ, બોટષનકલ પેસ્ટીસાઈડ્સ, સાંકબલત જીવાત વ્્વસ્થાપન 

(૨) મરીમસાલા પાકો, ઔિષધય અને સગુ ાંષધત પાકો, વનીય વકૃ્ષ ઉછેર 
(૩) ફળફળાદીના પાકો 
(૪) ર્ાકભાજીની ખેતી 
(૫) ફૂલોની ખેતી  
(૬) ષપયત ખેતી હઠેળના પાકો 
(૭) બબનષપયત ખેતી હઠેળના પાકો, સકૂી ખેતી 
(૮) જમીન અને પાણી સાંગ્રહ, પાણીની ઉપયોગીતા, કુદરતી સાંસાધનોની જાળવણી, હવામાન, પાણી, 

જમીન અને જૈવ વૈષવધ્ય  
(૯) ગ્રીનહાઉસ / પોલીહાઉસ / નેટહાઉસમાાં ખેતી 
(૧૦)મલુ્ય વધૃ્ધ્ધ, પેહકિંગ અને નવીન વેચાણ વ્યહૂરચના 
(૧૧)કૃષિ યાાંષત્રકરણ / ખેત ઓજાર સાંર્ોધન / પાકની જાત સાંર્ોધન 
(૧૨)મત્સસ્યપાલન, રેર્મકીર્ા ઉછેર, મધમાખી ઉછેર, મર્રૂમની ખેતી 
(૧૩)પશપુાલન, ર્ેરી, મરઘાાં ઉછેર, ઘેટાાં ઉછેર, બકરી પાલન 



એવોર્ડમસ ર્ાટેના ર્ાર્મદશમક ર્નયર્ો : 

(૧) આ એવોડડ ડસ વ્યક્તતગત ખડેતૂો માટે જ છે. કે્ષત્ર ૧૨ અને ૧૩ ના એવોર્મ માટે જમીન ધારણ કરેલી 
હોવી આવશ્યક નથી. વ્યક્તતગત ખેડતૂ ષસવાય ખેડતૂોના જૂથ / સોસાયટી / પેઢી કે કાંપની વગેરેની 
અરજી ધ્યાને લેવામાાં આવર્ે નહહ. કે્ષત્ર ૧ થી ૧૧ ર્ાાં અરજદાર ખેડતૂનુાં નામ ૭/૧૨ અને ૮-અ ર્ાાં 
હોય તેવા ખેડતેૂ અરજી કરવી. ૭-૧૨ અને ૮-અ માાં ખેડતૂનુાં નામ ન હોય તો પ્રમાબણત સરકારી 
વારસાઇ જોર્વાની રહરેે્.  

(૨) આ એવોડડ ડસ ષનયત થયેલ કુલ ૧૩ ષવષવધ ક્ષેત્રો સાંદભ ેઆપવામાાં આવરે્. આ યોજના અંતગડત કૃષિ 
યષુનવષસિટી દીઠ બ ેખેડતૂોને ષનયત કરેલ સાંખ્યામાાં એવોડડ ડસ આપવામાાં આવરે્. 

(૩) આ એવોડડ ડસમાાં ભાગ લેવા માટે નક્કી કરાયેલ અંષતમ તારીખ સધુીમાાં ષનયત અરજી પત્રક મેળવી તેમાાં 
અરજી કરવાની રહરેે્. આવા અરજીપત્રકો જે તે જીલ્લાના ષસષનયર સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન 
કેન્દ્ર પાસેથી અથવા ગજુરાત જનડલ ઓફ એક્ષટેન્દ્ર્ન એજ્યકેુર્નની વેબસાઈટ (www.gjoee.org) 
પરથી ઉપલબ્ધ થર્ે. નવા રચાયેલ જીલ્લામાાં કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર સ્થપાયેલ ન હોય તો ખેડતેૂ અરજી 
તેમના મળુ જીલ્લાના કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્રના વર્ા મારફતે મોકલવાની રહરેે્. 

(૪) આ એવોડડ ડસમાાં ભાગ લેનાર પરુુિ કે મહહલાએ પોતાની સઝૂ અને પ્રયોગ દ્વારા મેળવેલ ષસધ્ધ્ધની સાંપણૂડ 
ષવગતો સ્વહસ્તાક્ષ્રરે લખીને અથવા ટાઇપ કરીને ભરવાની રહરેે્. ખેડતૂની અરજી લાયક છે તેની 
પસાંદગી ચકાસણી ટીમ દ્વારા કરીને તે મજુબ ભલામણ કરરે્. 

(૫) આ એવોર્ડ માટે અરજદાર ખેડતેૂ મેળવેલ ષસધ્ધ્ધઓના પહરણામો અન્દ્ય ખેડતૂોને ત્સયાાં લાગ ુકરવાની 
સાંભાવનાઓ, ખેડતેૂ મેળવેલ ષસધ્ધ્ધમાાં શુાં વૈજ્ઞાષનક અબભગમ છે અને કેટલા ખેડતૂોએ તેનો લાભ લીધેલ 
છે તે અવશ્ય જણાવવાનુાં રહરેે્. 

(૬) અરજીમાાં ષવિયને સસુ ાંગત ફોટોગ્રાફ્સ ફરજીયાતપણ ેજોર્ાવાનાાં રહરેે્. ફોટોગ્રાફ્સ ષવનાની અરજી ગ્રાહ્ય 
રાખવામાાં આવર્ ેનહહ. 

(૭) આ એવોર્ડ માટે અરજદાર ખેડતેૂ મેળવેલ ષસધ્ધ્ધઓ સબબ ઓછામાાં ઓછા છેલ્લા ત્રણ વિડના 
પહરણામોને ધ્યાને લેવારે્. આ સબબ એવોડડ ડસ માટે અરજદાર ખેડતેૂ ગ્રામસેવક, ખેતી અષધકારી, 
ગામના સરપાંચ, ગ્રામની કૃષિ ષવિયક પ્રાથષમક સહકારી માંર્ળી કે ગામની દૂધ સહકારી માંર્ળીના માંત્રી 
કે પ્રમખુ કોઈ એક પાસેથી ભલામણપત્રમાાં ભલામણ કરવાની રહરેે્. 

(૮) આ એવોડડ ડસ માટે ખેડતૂની પસાંદગી બાબતે એવોર્ડ સષમષતનો ષનણડય આખરી અને બાંધનકતાડ રહરેે્. આ 
એવોર્ડ મેળવવો એ હક્કની બબત નથી, અને આ અંગ ેકોઈની દાદ-ફહરયાદ લક્ષમાાં લેવામાાં આવર્ ે
નહહ. એવોર્ડ સષમષતનો ષનણડય કાયદાની પ્રહિયાથી પર રહરેે્. આ બાબતમાાં કોઈપણ પ્રકારનો 
પત્રવ્યવહાર કરવામાાં આવર્ે નહહ. 

(૯) એવોર્ડ માટે પસાંદગી પામેલ ખેડતૂ સોસાયટી ઓફ એક્ષટેન્દ્ર્ન એજ્યકેુર્ન ગજુરાત દ્વરા યોજવામાાં 
આવનાર નેર્નલ સેષમનાર/કોન્દ્ફરન્દ્સના સ્થળે પોતાના ખચ ેઆવવાનુાં રહરેે્ તથા અરજીમાાં જણાવેલ 
ક્ષેત્ર અંગેની માહહતીનુાં પે્રઝન્દ્ટેર્ન કરવાનુાં રહરેે્. 

http://www.gjoee.org/


: અરજીપત્રક ર્ોકલવાના સરનાર્ા : 

(૧) સીનીયર સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, દેવાતજ, તા.સોજીત્રા, 
જજ.આણાંદ – ૩૮૭૨૪૦ 

(૨) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, મ.ુપો.અરણેજ, તા.ધોળકા 
જજ.અમદાવાદ – ૩૮૮૨૩૦ 

(૩) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, સેન્દ્રલ હોટીકલ્ચર રીસચડ સ્ટેર્ન, આઈ.સી.એ.આર., 
ગોધરા, વર્ોદરા હાઇવે, વેજલપરુ, જજ.પાંચમહાલ – ૩૮૯૩૪૦ 

(૪) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગ્રામસેવા કેન્દ્ર, મ.ુદેથલી, તા.માતર, જજ.ખેર્ા – 
૩૭૮૨૧૦ 

(૫) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, માંગલભારતી, મ.ુગોલાગમર્ી, પો.બહાદુરપરુ, 
તા.સાંખેર્ા, જજ.છોટાઉદેપરુ – ૩૯૧૧૨૫ 

(૬) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, એરોડ્રામ રોર્, જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જામનગર 
– ૩૬૧૦૦૩ 

(૭) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, કરીયા રોર્, અમરેલી – 
૩૬૫૬૦૧ 

(૮) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, તરઘર્ીયા, જજ.રાજકોટ – 
૩૬૦૦૦૩ 

(૯) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, ખાપટ, જજ.પોરબાંદર – 
૩૬૦૫૭૯ 

(૧૦) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, નાના કાાંધાસર (ચોટીલા), 
જજ.સરેુન્દ્રનગર - ૩૬૩૫૨૦  

(૧૧) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, વ્યારા, જજ.તાપી – 
૩૯૪૬૫૦ 

(૧૨) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, વઘઈ, જજ.ર્ાાંગ – 
૩૯૦૪૭૦ 

(૧૩) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી – ૩૯૬૪૫૦ 
(૧૪) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, મવુાલીયા ફામડ, આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, દાહોદ – 

૩૮૯૧૫૧ 
(૧૫) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાર્ા કૃષિ યષુનવષસિટી, 

ખેર્બ્રહ્મા, જજ.સાબરકાાંઠા – ૩૮૩૨૫૫ 
(૧૬) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાર્ા કૃષિ યષુનવષસિટી, ર્ીસા, 

જજ.બનાસકાાંઠા – ૩૮૫૫૩૫ 



(૧૭) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, સરસ્વતી ગ્રામ ષવદ્યાપીઠ, સમોર્ા ગણવાર્ા, 
તા.ષસદ્ધપરુ, જજ.પાટણ – ૩૮૪૧૩૦ 

(૧૮) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગજુરાત ષવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા, જજ.ગાાંધીનગર – 
૩૮૨૬૨૦ 

(૧૯) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, રૂરલ એગ્રો રીસચડ ર્વેલપમેન્દ્ટ સોસાયટી, ગુાંદાળા 
રોર્, પો.સદાઉ, મનુ્દ્રા, જજ.કચ્છ – ૩૭૦૪૨૧ 

(૨૦) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગણપત ષવદ્યાનગર, પો.ખેરવા, જજ.મહસેાણા – 
૩૮૨૭૧૧ 

(૨૧) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, C/o. ગજુરાત અંબજુા ષસમેન્દ્ટ, પો.કોર્ીનાર, 
જજ.જૂનાગઢ – ૩૬૨૭૨૦ 

(૨૨) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, લોકભારતી, સણોસરા, જજ.ભાવનગર – ૩૬૪૨૩૦ 
(૨૩) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ભારતીય એગ્રો ઈન્દ્ર્સ્રીઝ ફાઉન્દ્ર્રે્ન (બાયફ), 

પો.ચાસવર્, તા.વાબલયા, જજ.ભરૂચ – ૩૯૩૧૩૦ 
(૨૪) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગજુરાત ષવદ્યાપીઠ, પો.અંભેટી, તા.કપરાળા વાયા 

વાપી, જજ.વલસાર્ – ૩૯૬૧૯૧ 
(૨૫) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, પો.દેર્ીયાપાર્ા, જજ.નમડદા 

– ૩૯૩૦૪૦ 
(૨૬) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, અઠવા લાઈન, અઠવા 

ફામડ, ઘોર્દોર રોર્, જજ.સરુત – ૩૯૫૦૦૭ 
(૨૭) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ટીર્ીએસ ફામડ, મ.ુપો.પીપળીયા, તા.ધોરાજી, 

જજ.રાજકોટ – ૩૬૦૪૧૦ 
(૨૮) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, મ.ુપો.થરાદ, જજ.બનાસકાાંઠા – ૩૮૫૫૬૫ 
(૨૯) સીનીયર સાયાન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ર્ હરે્, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, સીએઝેર્આરઆઈ (કેઝરી) રીજીયોનલ સ્ટેર્ન, 

મ.ુકુકમા, જજ.કચ્છ – ૩૭૦૧૦૫ 
  



 
સોસાયટી ઓફ એક્ષટેન્શન એજ્યકેુશન ગજુરાત 

પરુસ્કૃત 

બેસ્ટ ઈનોવેટીવ ફાર્મસમ એવોર્મ 
અરજીપત્રક 

 
પ્રષત, 
ષવસ્તરણ ષર્ક્ષણ ષનયામકશ્રી 
આણાંદ/જૂનાગઢ/નવસારી/સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાર્ા કૃષિ યષુનવષસિટી 
 
 ષવિય : બેસ્ટ ઈનોવેટીવ ફામડસડ એવોર્ડમાાં ભાગ લવેા માટેનુાં ઉમેદવારી પત્રક મોકલવા બાબત... 
માનનીય સાહબેશ્રી,  
 સષવનય ઉપરોતત ષવિય સબબ હુાં નામે .................................................................................... 
વિડ ................ ના બેસ્ટ ઈનોવેટીવ ફામડસડ એવોર્ડ મેળવવા માટેનુાં ષનયત અરજીપત્રક એક નકલમાાં કૃષિ 
ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જીલ્લા ............................ ના વર્ાને મોકલી આપ ુછાં તો ઘટતી કાયડવાહી થવા ષવનાંતી છે.  
 
 
 
સામેલ : અરજીપત્રક        ખેડતૂની સહી  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
મારફત રવાના : જે તે જીલ્લાના કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્રના વર્ા  
 
 
 ઉપરોતત આવલે શ્રી/શ્રીમષત .................................................................................................... 
ખેડતૂની અરજી આ સાથે સામેલ કરી ષવસ્તરણ ષર્ક્ષણ ષનયામકશ્રી, આણાંદ / જૂનાગઢ / નવસારી / 
સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાર્ા કૃષિ યષુનવષસિટીને જરૂરી કાયડવાહી અથે મોકલી આપવામાાં આવે છે. 
 
 
તારીખ: 

(જીલ્લાના કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્રના વર્ાની સહી તથા ષસક્કો) 



 
સોસાયટી ઓફ એક્ષટેન્શન એજ્યકેુશન ગજુરાત 

પરુસ્કૃત 

બેસ્ટ ઈનોવેટીવ ફાર્મસમ એવોર્મ વર્મ : ............. 
અરજીપત્રક 

(૧) ખેડતૂનુાં નામ : ....................................................................................... 

(૨) સરનામુાં : .............................................................................................. 

  પો. : .......................... તા. ..................... જી. ........................... 

  ફોન : ................................. મોબાઈલ: ...................................... 

(૩) જન્દ્મ તારીખ : ......../......../.............. વિડ : .......................................... 

(૪) ર્ૈક્ષબણક લાયકાત : .................................................................................................................. 

(૫) મખુ્ય વ્યવસાય : ..................................................................................................................... 

(૬) ખેતીના આ વ્યવસાયમાાં કેટલા વિડથી જોર્ાયેલા છો? : .......................... વિડ : ......................... 

(૭) આ વ્યવસાયની સાથે કોઈ આનસુાાંબગક વ્યવસાય અપનાવેલ હોય તો તેની ષવગત :  

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

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

(૮) ધારણ કરેલ જમીનની ષવગત : 

ષપયત : ................. હ.ે ............  બબન ષપયત : ................. હ.ે ............  કુલ : ................... હ.ે ............ 

નોંધ : ૭/૧૨ અને ૮/અ ઉતારાની નકલ અવશ્ય જોર્વી (ક્ષેત્ર-૧૨ તથા ૧૩ માટે જરૂરી નથી) 

(૯) ષપયતનુાં સાધન : 

 ટયબુવેલ ....................... હ.ે કેનાલ ....................... હ.ે અન્દ્ય સાધન ....................... હ.ે 

   

ફોટો 



(૧૦) નવી પધ્ધષત / ટેકનોલોજી અપનાવતા પહલેા જે ખેતી કરતા હતા તેની સાંબક્ષપ્ત ષવગતો આપો 

(અન્દ્ય વ્યવસાય હોયા તો તેને આનસુાાંબગક ષવગત આપવી) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(૧૧) જે તે ષવિયમાાં ષસધ્ધ્ધ અંગનેી પે્રરણા ક્ાાંથી અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ તેની સાંબક્ષપ્ત ષવગત 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(૧૨) જે બાબત ેષસધ્ધ્ધ મેળવલે છે તેની છેલ્લા ત્રણ વિડની ષવગત 
(ક) પ્રણાલીગત ખેતી પધ્ધષત : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



(ખ) અપનાવેલ નવીન અબભગમની ષવસ્તતૃ માહહતી : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

નોંધ : ફોટોગ્રાફ્સ / સીર્ી / ર્ીવીર્ી આધાર પરુાવા માટે સામેલ કરવાની રહરેે્. 

(ગ) મેળવેલ ષસધ્ધ્ધની ષવસ્તતૃ માહહતી : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(૧૩) આપની ષસધ્ધ્ધને લગતી આંકર્ાકીય માહહતીનો સમાવેર્ કરવો. 

(ક) કૃષિ ક્ષેતે્ર છેલ્લા ત્રણ વિડની ષવગતો : 

ર્વર્ત 

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

ખરીફ રવી ઉનાળુ ખરીફ રવી ઉનાળુ ખરીફ રવી ઉનાળુ 

પાક          
કુલ ર્વસ્તાર (હકે્ટર)          
કુલ ઉત્પાદન (કક.ગ્રા.)          
કુલ આવક (₹)          
કુલ ખર્મ (₹)          
કુલ ર્ોખ્ખો નફો (₹)          

પ્રર્ત હકે્ટર ર્વસ્તારની ર્ાકહતી 
ઉત્પાદન (કક.ગ્રા./હકે્ટર)           
આવક (₹/હકે્ટર)          
ખર્મ (₹/હકે્ટર)          
નફો (₹/હકે્ટર)          

નોંધ : આંકર્ાકીય ર્કહતી તેર્જ ઉત્પાદનનો આધાર રજૂ કરવાનો રહશેે. 



(ખ) પશપુાલન ક્ષેતે્ર છેલ્લા ત્રણ વિડની ષવગતો : 
વર્મ કુલ 

પશઓુની 
સાંખ્યા 

દૂઝણા 
પશઓુની 
સાંખ્યા 

વર્મ દરમ્યાન 
કુલ આવક  

` 
 

વર્મ દરમ્યાન 
થયેલ કુલ 

ખર્મ  
` 

વર્મ 
દરમ્યાન 
કુલ નફો  

` 

દૂઝણા પશ ુ
દીઠ વાર્ર્િક 

નફો  
` 

ર્વશેર્ 
નોંધ 

૨૦૧૫-૧૬        
૨૦૧૬-૧૭        
૨૦૧૭-૧૮        

નોંધ : (૧) ઘાસ/દાણ/ર્જૂરી તેર્જ અન્ય ખર્મ કુલ ખર્મર્ાાં સારે્લ કરવાના રહશેે. 
 (૨) દૂધ ર્સવાયની આવક અલર્થી બતાવવાની રહશેે. 
 
(ગ) સ્થાષનક પધ્ધષતની સાપેક્ષમાાં નવીન પધ્ધષતથી થયલે ફાયદા : 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(૧૪) આપે જે બાબત ેસિધ્ધિ મેળવેલ છે તેનો અન્ય ખેડતૂોએ લાભ લીિો હોય / ખેડતૂોને માર્ગદર્ગન 
આપેલ હોય / અન્ય ખેડતૂોએ અપનાવેલ હોય તો તનેી સવર્ત. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(૧૫) આપે જે બાબતે ષસધ્ધ્ધ મેળવેલ છે તે સાંદભ ેકૃષિ યષુનવષસિટીના અષધકારી-વૈજ્ઞાષનક / કૃષિ ષવજ્ઞાન 

કેન્દ્રના વૈજ્ઞાષનકો સાથે પરામર્ડ કે ષવચાર ષવષનમય કરેલ હોય તો તેની ષવગત. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



(૧૬) આપની ષસધ્ધ્ધ સ્થાષનક પધ્ધષત કરતાાં કઈ રીતે ચઢીયાતી છે? તેની ષવગત તેમજ તે પધ્ધષત બીજા 

ખેડતૂો અપનાવે તો શુાં ફાયદો થઈ ર્કે તે અંગેના આપના ષવચારો. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(૧૭) આપની આ ષસધ્ધ્ધ અથવા અન્દ્ય કોઈ ષસધ્ધ્ધ માટે કોઈ એવોર્ડ મળેલ હોય તો જણાવો. 
ક્રર્ એવોર્મન ુાં નાર્ ર્વર્ય/કે્ષત્ર વર્મ 

    
    
    
    
    

 
 

બાાંહધેરી 
 
 બેસ્ટ ઈનોવેટીવ ફામડસડ એવોર્ડ માટે ઉપરોતત આપેલી માહહતી સાચી છે. જે ખોટી પરૂવાર થરે્ તો 
અરજી નામાંજૂરને પાત્ર ઠરરે્, જે મારા ધ્યાનમાાં છે. એવોર્ડ માટે સષમષત જે ષનણડય લેરે્ તે મને બાંધનકતાડ 
રહરેે્. આ માટે હુાં કોઈ હક્કદાવો કરીર્ નહી. 
  

જો એવોર્ડ માટે મારી પસાંદગી થરે્ તો મારા પોતાના ખચે સોસાયટી ઓફ એક્ષટેન્દ્ર્ન એજ્યકેુર્ન 
ગજુરાત દ્વારા યોજવામાાં આવનાર નેર્નલ સેષમનાર/કોન્દ્ફરન્દ્સના સ્થળે ઉપક્સ્થષત રહી મે મેળવેલ ષસધ્ધ્ધ 
બાબતનુાં પે્રઝન્દ્ટેર્ન રજૂ કરવાની બાાંહધેરી આપ ુછાં. 
 
 
 
સ્થળ :  
તારીખ :        ખરૂે્તનુાં નાર્ તથા સહી  


