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શુારન ળાખાની કાભગીય ીઃ 
આદદકાથી ભાણવ મખુ્મત્લે ફે આર્થિક પ્રવરૃ્િઓ કયતો આવ્મો છે. જેભા એક ખેતી અને ફીજુ 

શુારનનો વ્મલવામ છે આભ જોઇએ તો શુારન આગલો વ્મલવામ ણ છે અને ખેતીનો યૂક વ્મલવામ 

ણ છે ભાનલીને ક્યાયેમ ણ શથુી અરગ કયી ળકામ નદશ. અને તેથી શનેુ શધુન એવ ુનાભ આલાભાાં 

આલેલ ુછે. કેટરાક શ ુખેતી વાથે વાંકામેરા છે. કેટરાક લાશન વ્મલશાય વાથે તો કેટરાક શઓુ ાવેથી 

વીધેવીધી આલક ણ ભી ળકે છે. 

શ ુછે તો દુધ , દશી, ઘી, ભાખણ લગેયે છે. ટુાંકભાાં ડયેી વ્મલવામ શનેુ આબાયી છે. ઘોડો , ખચ્ચય, ઉંટ 

અને ફદ જેલા પ્રાણીઓ લાશન વ્મલશાયભાાં જોતયામેરા છે. ફદ ખેતી વાથે જોડામેરોછે. ભયઘા, ફતક ઉછેય 

એ ણ એક આગલો વ્મલવામ છે અને   છેલ્રે આ ફધા જ પ્રાણીઓ કતરખાને ભોકરી દેલામ છે. અને તે ણ 

એક વ્મલવામનો બાગ છે અને ચભમ ઉદ્યોગ ણ આ શઓુને આબાયી છે. આભ ભાણવની દયેક પ્રવરૃ્િઓભાાં 

શધુન આગવ ુસ્થાન ધયાલે છે. 
 

કૃત્રિભ ફીજદાન કાભગીય   :-   
         જજલ્રા ાંચામત શસ્તક તથા ઘર્નષ્ટ શ ુસધુાયણા મોજનાનાાં કેન્દ્રો ઉય કૃર્િભ ફીજદાન ધ્લાયા 

ળાંકય અને શધુ્ધ વાંલધમનની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે.  

       તાાંર્િક સ્ટાપને દય િણ લમ ાટણ ખાતે ચારતા તારીભ લગમભાાં યીપેવય કોમ  ભાટે ર્નમર્ભત 

ભોકરલાભાાં આલે છે. ચાલ ુલમ દયભમાન શધુન ર્નદયક્ષકશ્રીને દયપેળય કોમની તારીભ આેર છે.  

     રીકલીડ નાઇટ્રોજન અને દયલશન જજલ્રા ાંચામત તેભજ ઘર્નષ્ટ શ ુસધુાયણા મોજનાનાાં ભાયપત 

કયલાભાાં આલે છે.  

શ ુઆયોગ્મ ભેા :-  

         શઓુભાાં રાાંફા વભમથી લાંધ્મત્લ ણ ુશોલાથી તેભજ શઓુના ર્લમાણ ફાદ રાાંફા વભમ સધુી પયી 

ગાબણ ન થલાથી દુધ ઉત્ાદનભાાં ક્રભળ: ધટાડો થલાથી લગેયે કાયણોને રીધે શનુી ઉત્ાદન ળદકત ઓછી 

થામ છે. અને જાનલય દીઠ દુધનુાં ઉત્ાદન ણ ઓછાં છે. જે ઉત્ાદન લધે તે ભાટે જજલ્રા ાંચામતની 

શુારન તજજ્ઞોની ટીભ ધ્લાયા ટ્રામફર વફપ્રાન ભાાંડલી, સમુરુ ડયેી સયુત તેભજ શુારન ખાતા 

તયપથી પાલેર ગ્રાન્દ્ટભાાંથી જજલ્રાનાાં આદદલાવી અને ઉંડાણનાાં જ ાંગર ર્લસ્તાયનાાં ગાભોભાાં કે જમાાં શુારન  

વ્મલવામ ઉય રોકોની આર્થિક જીલાદોયીનો આધાય છે. એલા ગાભોની વાંદગી કયી તે ગાભોભાાં રાાંફા 

વભમથી ીડાતા શઓુને વાયલાય, શ ુલાંધ્મત્લ કેવોની તાવ અને વાયલાય, ફાાંગયા શઓુનુાં  ખવીકયણ, 

કૃર્િનાળક દલાનો ડ્રને્દ્ચીગ પ્રોગાભ તથા દુધ ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે ળદકત લધમક તથા કૃર્ભનાળાક દલાઓનુાં 

ર્લતયણ તેભજ ખયલા ભોલા તથા ગાસ ૂાંઢ જેલા ચેી યોગચાા વાભે યવીકયણ તેભજ શુારન વ્મલવામ 
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ભાટે જરૂયી તાાંર્િક ભાગમદળમક અને સ્થ ઉય તાાંર્િક કાભગીયી ગોઠલણ ધ્લાયા ર્નદળમનનુાં આમોજન લગેયે 

ર્લર્લધ રક્ષી કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. 
દુધ શરયપાઇ - 

                   પ્રોત્વાશન અને શ્વતે ક્રાાંર્તભાાં દુધભાાં ઉત્ાદન લધાયો થામ અને ઉંચી ઓરાદનાાં નય, ભાદા 

શઓુની દયક્ષણ થામ તે ભાટે દયેક તાલકુાભાાં ગ્રામ્મ કક્ષાએ ઓગસ્ટથી જાન્દ્યઆુયી દયમ્માન દુધ શદયપાઇ 

કયલાભાાં આલે છે. જેભાાં વાયી ઓરાદના લધ ુઉત્ાદન ધયાલતા શઓુને ઇનાભ આલાભાાં આલે છે. 
શુારન ત્રલસ્તયણ ઝફેંળ - 

                   જજલ્રાનાાં શુારકોને ભપત તાાંર્િક ભાગમદળમક ભી યશ ેતે ભાટે ગાભોભાાં જુથ વબાઓનુાં 

આમોજન કયલાભાાં આલેર છે. જેભાાં શુારન ખાતાનાાં તાર્િક અર્ધકાયીઓ ભાયપતે શઓુભાાં અધતન 

વાયલાય, ભાલજત, વાંલધમન, શુારન , ઉચી ઓરાદનાાં શઓુનુાં ઉત્ાદન તથા ખાતાની ર્લર્લધ 

મોજનાઓનુાં તથા શુારન વ્મલવામનુાં અધતન (ગાભઠી) બાાભાાં ભાગમદળમન રુૂ ાડલાભાાં આલે છે.  

 

 
ખાતાની વશામની મોજનાઓ 

(અ) એક કૃત્રત ઘાવચાયા મોજના ૧૦ ગુઠંાના :-  

          યાજમ વયકાય ઘાવચાયા બફમાયણનાાં ફ્રી ભીનીકીટવનાાં કીટ ર્નદેળન રૂે ભીનીકીટવ આલાભાાં આલે 

છે. જેથી જનયર કેટેગયીના શુારક પ્રોત્વાદશત થઇ રીરો ઘાવચાયાનુાં લાલેતય કયી શઓુને ખલડાલે છે.  

(ફ) આદદલાવી ઘાવચાયા મોજના ૧૦ ગુાંઠાના :-  

                      યાજમ વયકાય ઘાવચાયા બફમાયણનાાં ફ્રી ભીનીકીટવનાાં કીટ ર્નદેળન રૂે ભીનીકીટવ 

આલાભાાં આલે છે. જેથી આદદલાવી શુારક પ્રોત્વાદશત થઇ રીરો ઘાવચાયાનુાં લાલેતય કયી શઓુને 

ખલડાલે છે.  

 (ક) ખાવ અંગભતુ મોજના –  

                      યાજમ વયકાય ઘાવચાયા બફમાયણનાાં ફ્રી ભીનીકીટવનાાં કીટ ર્નદેળન રૂે ભીનીકીટવ 

આલાભાાં આલે છે. જેથી અન.ુજાર્તનાાં શુારક પ્રોત્વાદશત થઇ રીરો ઘાવચાયાનુાં લાલેતય કયી શઓુને 

ખલડાલે છે.  
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યાજમ વયકાયની અન્મ મોજનાઓ 
શ ુત્રલમક પ્રદળશન :  

 પ્રદળશન એકભની સ્થાના દયેક તાલકુા ભથકે કયલાભા ંઆલે ર છે. દયેક શુારન તારીભ 

ત્રળબફય, કૃત્ર ભેા, કૃત્ર ભશોત્વલ તથા શ ુઆયોગ્મ ભેા દયમ્માન શુારકોને પ્રદળન રૂે 

શુારન ત્રલે વારશત્મ ત્રલતયણ ધ્લાયા વભજાલલાભા ંઆલે છે.  

 

જીલ્રા કક્ષાની શુારન તારીભ ત્રળબફય કભ પ્રદળશન : 

 

 દય લે જીલ્રા કક્ષાની ફે શુારન તારીભ ત્રળબફયનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆલે છે. જેભા ં

૪૦૦ શુારકોને તજજ્ઞો ધ્લાયા તારીભ આલાભા ંઆલે છે. અને તેઓને શુારન વારશત્મ પુ રૂ 

ાડલાભા ંઆલે છે. તેભજ ફોયના બોજનની તેભજ ચા નાસ્તા ની જોગલાઈ યાખલાભા ંઆલે છે. 

જેના ભાટે યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી ૧.૫૦ રાખની જોગલાઈ યાખલાભા ંઆલે છે.  

તાલકુા કક્ષાની શુારન તારીભ ત્રળબફય કભ પ્રદળશન : 

 દય લે દયેક તાલકુાભા ંતાલકુા કક્ષાની શુારન તારીભ ત્રળબફયનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆલે 

છે. જેભા ં૩૦૦ શુારકોને એક રદલવીમ તજજ્ઞો ધ્લાયા તારીભ આલાભા ંઆલે છે. અને તેઓને 

શુારન વારશત્મ પરુૂ ાડલાભા ંઆલે છે. તેભજ ફોયના બોજનની તેભજ ચા નાસ્તા ની જોગલાઈ 

યાખલાભા ંઆલે છે. 

ઉયોક્ત ત્રળબફયના આમોજન ભાટે યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી ૧.૦૦ રાખની જોગલાઈ 

યાખલાભા ંઆલે છે.   

 

 

 

 

 

 

 
 


