
    ભભરતનભ લલહપપરષ સરદભર વલભભભઈ પટટલ,        સભકરશશ કનનયભલભલ મભણટકલભલ મપનશશ તટમજ કક ષષ વનજભનનકશશ ડડ.
એમ.ડશ.       પટટલ નભ અથભગ પરરશમનભ પરરણભમ સવરપ ઈ.સ.   ૧૯૪૭ મભમ સથભષપત    બમસશલભલ અમકતલભલ કક ષષ મહભનવધભલય

            આજટ રભજય તટમજ દટશનભ કક ષષલકશ નવકભસ અનટ સમશલધનમભમ મહતવનપમ યલગદભન આપશ રહટલ છટ .    અતટનશ કલલટજમભમ કક ષષ કટતટ
અભયભસ,        સમશલધન અનટ નવસતરણનશ નવનવધ કભમગશરશઓ મભટટ તભલશમબદ નશકકલ/     વનજભનનકલ નપમ નવશભળ મભનવબળ કભયરરત
છટ.                સરટરભશ પષતવષર સનભતક કકભએ ૧૪૦ તટમજ અનપસતભતક કકભએ ૧૨૦ જટટલભ દટશ નવદટશનભ નવધભથરઓ કક ષષકટતટનભ

      અભયભસકમ મભટટ પવટશ મટળવશ અભયભસ કરટ છટ .     આણમદ કક ષષ યપનશવસરટશનશ સથભપનભ (૨૦૦૪)    બભદ આ મહભનવધભલય મભમથશ
          આશરટ ૨૫૦૦ જટટલભ સનભતક અનટ અનપસનભતક નવધભથરઓએ તથભ સમસથભનશ સથભપનભ (૧૯૪૭)    બભદ આશરટ ૮૫૦૦ જટટલભ
             સનભતક અનટ અનપસનભતક નવધભથરઓએ પદવશ મટળવશ નવનવધ કક ષષલકશ કટતલમભમ દટશ નવદટશનશ નભમભમનકત સમસથભઓ સભથટ
      જડભઈનટ પલતભનશ ઉમદભ ફરજ બજવશ રહટલ છટ .    વષરથશ ઉચચ કભયરકમતભ,       નવષયલકશ નનપપણતભ અનટ નટતકતવ કમતભ એ

      અતટનભ નવધભથરઓનશ આગવશ ઓળખ બનશ રહટલ છટ .  નશકણ,        સમશલધન અનટ નવસતરણ જટવભ તણટય આયભમલ મભટટ અદતન
      ટટકનલલલજનભ ઉપયલગથશ કભમગશરશ હભથ ધરવભમભમ આવટ છટ .          અનટ તટનભ પરરણભમ સવરપ આ સમસથભ મભમથશ ખપબજ તટજસવશ અનટ

    કક ષષનપમ આધપનનક જભન ધરભવતભ સનભતકલ/    અનપસનભતકલ પદવશ લઈ રભજય/       દટશનશ કક ષષનભ નવકભસ મભટટનશ સટવભઓ આપટ છટ . ૧૮
      જટટલભ નવનવધ નવભભગલ કટ જટ પભક સવધરન,  પભક ઉતપભદન,        પભક સમરકણ અનટ સભમભનજક નવજભન દવભરભ કક ષષ નશકણ, સમસલધન

     અનટ નવસતરણનશ કભમગશરશ કરવભમભમ આવટ છટ . 

સમશલધન:
              કક ષષલકશ નવભ નવભ સમસલધન કરવભ મભટટ અતટનશ કલલટજનભ નવનવધ નવભભગલ દભરભ ખટડડતલકશ પશલનટ ધયભનટ લઈ

               નવનવધ નવષયલ ઉપરનભ અખતરભઓ લઈ ખટડડતલકશ તટમજ વનજભનનકલનટ મભગરદશરક થઈ શકટ તટ મભટટ ભલભમણલ આપવભમભમ આવટ
છટ.                 નવધભથરઓ તથભ ખટડડતલ જપ દભ જપ દભ પભકલથશ મભરહતગભર થઈ શકટ તટ મભટટ પભક કકતપકભલય નવકસભવવભમભમ આવટલ છટ ,

    જટમભમનવનવધ પભકલ નશ જતલનભ બબયભરણ,  ખભતરલનભ નમપનભ,        ખટત ઓજરલનભ નમપનભ તથભ નકટનભશકલ અનટ નનદભમણ નનયમતક
   રસભયણલનભ નમપનભઓ ઉપલબધ છટ.         આ ઉપરભમત ફભમર સપયલજત કલપ કભફટટટ રશયભ પણ ધરભવટ છટ ,     જટમભમ ૧૫૦ થશ વધપ પભકલ/જતલ

       નપ નવનવધ ઋતપઓ મપજબ વભવટતર કરવભમભમ આવટ છટ .        નનદણ તથભ નનદણનભશક દવભઓનભમ લભમબભ ગભળભનભમ અખતરભઓ હભથ
   ધરવભમભમ આવશ રહભ છટ.            આ અખતરભઓ અમતગરત નનદણનભશક દવભઓનભ અવશટષલનલ અભયભસ તથભ પછશનભ પભકલ ઉપર તટનશ

      અવશટષકશય અસરલનલ અભયભસ કરવભમભમ આવશ રહલ છટ .   ’    કમઝવરશન એગશકલચર અમતગરત નનદણનભશક દવભઓનભમ ઉપયલગ
     સભથટ અનટ ઉપયલગ વગર પભક ઉતપભદન,          જમશનમભમ રહટલભ સપકમજવભણઓ તથભ જમશનનશ ફળદપપતભ ઉપર થતશ અસરલ

   ચકભસવભમભમ આવશ રહશ છટ. 

                 હવભમભન આઘભરરત કક ષષ સલભહ સટવભ મધય ગપજરભતનભમ ખટડડતલ મભટટ દર મમગળવભર અનટ શપકવભરટ તનયભર કરશ નવનવધ
    મભધયમલ જટમ કટ ઈ મટઈલ, મટસટજ, વટબસભઈટ,  ડશસપલટ સશસટમ,  વતરમભન પત, ટશવશ,     રટ નડયલ વગટરટ દભરભ પહહચભડવભમભમ આવટ

છટ.                ઈસરલ સમલગ પલજટકટ હટઠળ ઈસરલ દભરભ ૪૩ સવયમસમચભનલત હવભમભન કટનદ ગપજરભતનભમ નવનવધ કક ષષ સમશલધન કટનદ ખભતટ
              સથભપવભમભમ આવટલ છટ તથભ દર કલભકટ તટનશ આમકડભકશય મભરહતશ વટબસભઈટ ઉપર ઉપલબધ કરભવવભમભમ આવટ છટ .  ખટત ઉપયલગશ

    સપકમસજવલણમઓયપકત ઉતપભદનલ જટવભકટ જનનવક ખભતર,         જનવ નનયમતકલ તટમજ જનવ નવઘટકલ નવકસભવવભમભમ આવટલ છટ . જનનવક
    ખભતરનભ ઉપયલગ અમગટનશ બભવન (૫૨)      જટટલશ ખટડડત ઉપયલગશ ભલભમણલ કરટલ છટ .    અતટનભ મભઈકલબભયલલલજ નવભભગનટ અનટક

        રભજય તથભ રભષષ શય કકભનભ પપરસકભરલ એનભયત કરવભમભમ આવટલ છટ .        ખટડડતલનભ બહલળભ ઉપયલગ મભટટ પવભહશ જનનવક ખભતર
               બનભવવભનશ જટ તભમષતકતભ નવકસભવટલ છટ તટનભ લલક ભભગશદભરશથશ વયભપભરશકરણ અમગટનભ કપ લ ૪ કરભર કક ષષ ઉતપભદક કમપનશઓ

   સભથટ કરવભમભમ આવટલ છટ.        ફડગથશ થતભ જમશનજનય રલગલ જટવભ કટ મડળનલ કલહવભરલ, સપકભરલ,    મડળખભઇ નવગટરટ રલગલનપમ નનયમતણ
             મભટટ ભભરત સરકભર તટમજ ગપજરભત સરકભરનભમ સહયલગથશ રભષષ શય કક ષષ નવકભસ યલજનભ હટઠળ ટષ ભઇકલડમભર વશરશડશ,   એક જનનવક ફડગ

              નનયમતક પજષત નપમ જપવભર નભ દભણભ આધભરરત સલનલડ તથભ લશકવશડ મશનડયભમભમ સમવધરન કરવભનશ અસરકભરક તભમતશકતભ
  નવકસભવવભમભમ આવશ છટ .            જપદશ જપ દશ સમશલધન યલજનભઓ તથભ અનપસનભતક નવધભથરઓનભ સમશલધન કભયરનભ પકથથકરણ મભટટ

   અધતન સલફટવટર જટવભકટ SPSS, ARCH, GARCH, MINITAB       નવગટરટનલ વધપમભમ વધપ ઉપયલગ કરવભમભમ આવટ છટ . 

નવસતરણ: 
              ગપણવતભસભર ઉચચ પભક ઉતપભદન મભટટ કલલટજનભ જપ દભ જપ દભ નવભભગલ દભરભ આધપનનક ખટતશનશ સમજ તથભ તટનભ

     નવસતરણ મભટટ અવભરનવભર ખટડડત ઉપયલગશ તભલશમલ,          વયભખયભયનલ અનટ પભયલષગક નનદશરનલ નપમ આયલજન કરવભમભમ આવટ છટ .
            સટનદશય ખટતશનભ રબર નનદશરન તથભ રસભયણ રરહત સજવ ખટતશનભ બહલળભ પસભર અથર     સટનનદય ખટતશ અમગટ નભ તભલશમ
    કભયરકમલ હભથ ધરવભમભમ આવટ છટ.             ખટડડત તભલશમ યલજનભ અમતગરત કટનદ ખભતટ તટમજ કટનદનશ બહભર તભલશમલ યલજનટ ખટડડતલમભમ

 સમકનલતનનદણ વયવસથભપન,          નનદણનભશકનભમ પમભણસર વપરભશ તથભ નનદણનભશકલનભમ વધપ પડતભ ઉપયલગથશ જમશનનશ
               ફળદપપતભ અનટ ખટતશમભમ ઉપયલગશ સપકમજવભણઓ ઉપર થતશ આડઅસરલ અમગટ સચલટ મભરહતશ તથભ સમજ આપવભમભમ આવટ છટ .

ખટડડતલ તરફથશ  આવતભ કક ષમનભ પશલ અમગટ જરરશ મભગરદશરન પણ આપવભમભમ આવટ છટ. કક ષષ મહલતસવમભમ વનજભનનકલ દભરભ

   બમસશલભલ અમકતલભલ કક ષષ મહભનવદભલય



ખટડડતલનટ જરરશ મભગરદશરન તદ ઉપરભમત ખટડડત ઉપયલગશ જરરશ સભરહતય પણ આપવભમભમ આવટ છટ.    બભગભયત નવભભગ દભરભ નવનવધ
        બભગભયત પભકલ પર સમસલધન કરશ ફળ પભકલ મભટટ ૩૩,     શભકભભજ પભકલ મભટટ ૨૨,         ફળફપલ પભકલ મભટટ ૯ અનટ વકકલ મભટટ ૧

        જટટલશ ખટડડત તથભ સમશલધન ઉપયલગશ ભલભમણલ આપવભમભમ આવશ છટ .      દટશનભ અથરતમતનભ નવકભસમભમ બભગભયત પભકલનપમ
   અતપલનશય મહતવ રહટલ છટ,           જટથશ કરશ અતટનભ બભગભયત નવભભગ દભરભ મભળશ તભલશમ યલજનભ કભયરરત છટ ,   જટમભમ મધય ગપજરભતનભ

   યપવભનલનટ પભયલષગક જભન આપશ,      મભળશ કભમમભટટ સપનશકશત કરવભમભમ આવટ છટ .  ગશન હભઉસ,      નટટ હભઉસ અનટ ફળ પભકલ મભટટ
                ટપક સસચભઇ પધધષત જટવશ આધપનનક ખટતશ પદષતઓ પર સમશલધન કરશ ખટડડતલનટ બભગભયત પભકલ અપનભવશ કટવશ રશતટ ગપણવતભ
             સભર ઉતપભદન અનટ નફલ મટળવવલ તટ અમગટનશ તભલશમ તથભ વયભખયભનલનપમ આયલજન કરવભમભમ આવટ છટ . 

 કક ષષ અથરશભસત          નવભભગમભમ કભયરરત નવશ વયભપભર સમગઠન અમતગરત નનકભસલકશ ઉતપભદન મભટટનશ તભલશમલમભમ
             ખટડડતલનટ આધપનનક ટટકનલલલજ દભરભ વધપ અનટ ગપણવતભયપકત ઉતપભદન મટળવવભ મભટટ વનજભનનકલ દભરભ આધપનનક ઉપકરણલનલ
     ઉપયલગ કરશ તભલશમ આપવભમભમ આવટ છટ .        સશડ સભયનસ અનટ ટટકનલલલજ નવભભગ દભરભ ખટડડતલનટ,    બશજનભ ઉતપભદકલનટ અનટ

    વટપભરશઓનટ બશજ ઉતપભદનનશ તકનનકલ જટવશકટ ,  બશજ ઉતપભદન, પલસટસનગ, સમગહ, તમદપરસતશ,    પમભણન અનટ વટચભણ અમગટનશ
    ટડમ કભગભળભનશ તભલશમલ આપવભમભમ આવટ છટ.          આધપનનક ખટતશમભમ જમશન અનટ પભણશનપમ રસભયનણક પકથથકરણનપમ મહતવ રહટલ છટ ,

                  જટથશ કરશ ખટડડતલનશ જમશન તથભ પભણશનભ પકથથકરણ સહટલભઈથશ ઠટ ર ઠટ ર થઈ શકટ તટમજ રલજગભરલકશ જભન મળશ રહટ તટ મભટટ
               ગપજરભત રભજયનભ યપવભનલનટ અતટનભ જમશન નવજભન અનટ કક ષષ રસભયણ નવભભગ દભરભ જમશન અનટ પભણશ ચકભસણશનશ તભલશમ

   પણ આપવભમભમ આવટ છટ.


