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ખે ુતોન ે ખતેી પાકના બમણા ભાવ આપવાના વડા ધાનના વચનોન ે ણુ કરવા માટ 

રા ય સરકાર ખતેીવાડ  ખાતામા અને રા યની ૃિષ િુનવિસટ ઓમા અિધકાર /કમચાર ઓની 

ખાલી જ યાઓમા રા યના ખેતીવાડ  નાતક- ડ લોમા બરેોજગાર વુાનોની ભરતી કાય કરવામા ં

આવ ે- મનહર પટલ  

રા યમા ચાર સરકાર  એ ીક ચરલ િુનવિસટ ,૧૪ થી વ  ુ ડ લોમા ખતેીવાડ  શાળાઓ 

અને રા યની ઉતર િુનયાદ  સં થાઓમાથી દર વષ હ રો એ ીક ચરના િવ ાથ ઓ 

નાતક/અ ુ નાતક/ ડ લોમા લાયકાત લઈન ેબહાર પડ છે, આ તમામ િવ ાથ ઓ આ  બેકાર નો 

સામનો કર  ર ા છે. હવ ેતેમની માગં ઉઠ  છે ક જુરાત સરકાર વહલા મા વહલી તક ખતેીવાડ  

ખાતામા અન ે રા યની ૃિષ િુનવિસટ મા આ   હ રોની સં યામા અિધકાર /કમચાર ઓની 

ખાલી જ યાઓ ભરવાની કાયવાહ  શ ુ કર.  

જુરાત રા યમા ખતેીવાડ  ખાતામા ુદા ુદા િવભાગોમા ામસવેક થી લઈન ે ખેતી 

અિધકાર  ધુી તેમજ રા યની ચાર ૃિષ િુનવિસટ મા ખેતીવાદ  મદદનીશ થી લઈને મદદનીશ 

સશંોધન વૈ ાિનક/સહ સશંોધન વૈ ાિનક ધુીની બુ મોટા માણ મા ં ખાલી જ યાઓ છે. 

જુરાત સરકાર જલદ થી આ તમામ ખાલી જ યાઓ ભર એવી િવ ાથ ઓની માગણી છે.  

ખેતીવાડ  ખાતામા ખતેીવાડ  અિધકાર ની ૧૦૧ જ યાઓ માટ ભરતી ગે ાથિમક 

કસોટ ની પર ા  ુપર ણામ હર થઈ ગ  ુછે મા ઈ ટર  ુબાક  છે પણ GR ના લીધ ેઅટક  

પડ  છે િવ ાથ ઓની માગણી છે ક જુરાત સરકાર ારા વર ત તે  ુ િનરાકરણ લાવવામા ંઆવ ે

અને વહલી તક ભરતી યા ણુ કર .. 

વચનો આપવામા ખતંીલી જુરાત સરકાર ના વુ ૃિષ મં ી ી બા ભુાઈ બોખર યાએ 

ખેતીવાડ ના બરેોજગાર વુાનોન ે ટુણીન ે યાનમા રાખી એક ટ વી ચેનલ ના ઈ ટર મુા ક  ુ



હ  ુ ક જુરાત સરકાર દર 10 ગામ વ ચે એક બી.એસસી. એ ીક ચર લાયકાત ધરાવતા 

ઓફ સર કુશ,ે પરં  ુઆજ દવસ ધુી આ બાબતે કોઈ િનણય લવેાયો નથી. રા ય સરકારને 

માર  િવનતંી છે ક વુ મં ી ીના આ આવકારવા દાયક વચન પર આગળ વધ ેઅને રા યના ૃિષ 

નાતકોની ભરતી યા ણુ કરવામા આવે…. 

આવી ર તે જુરાત રા યના નાયબ ુ યમં ી ી િનિતનભાઈ પટલ એ એવી હરાત 

કરલી ક જુરાતમા 3000 ામ સેવક ની ભરતી કરવામા ંઆવશ ે  પૈક  1000 ની ભરતી આ 

વષ જ કરવામા ંઆવશ ેપરં  ુઆ ગનેી કોઇ યા હ ુ  ધુી રા ય સરકાર તરફથી શ ુ કરવા 

આવલે નથી, આમ ભાજપા સરકારના જવાબદાર મં ી ીએ અન ેનાયબ ુ યમં ી ીએ રા યના 

ૃિષ નાતક/ ડ લોમા ખતેીવાડ ના બેરોજગાર વુાનોને આપલેા વચનો ઉપર કોઇ કાયવાહ  નહ  

કર ને રા ય સરકાર રા યના ૃિષ નાતકો/ ડ લોમા ખેતીવાડ ના બરેોજગાર વુાનોના ભિવ ય 

સાથ ેમ ક ચાલી રહ  હોય તે  ુલાગી ર  ુછે. 

એક બા ુ  દશના વડા ધાન ૨૦૨૨ મા દશના ખે ુતોની ખેતીની આવક બમણી કરવાના 

વચનો આપી ર ા છે, યાર બી  બા ુ  રા યની ૃિષ િુન.ઓની કોઇ પણ કચરે ઓમા રુતો 

ટકિનકલ ટાફ નથી અને તેથી ૃિષ સશંોધન, ૃ િષ િશ ણ અન ે ૃિષ િવ તરણ કાય ઉપર બુ મોટ  

ખરાબ અસર પડ  રહ  છે અન ેઆ બાબતોન ેલઈન ેઅ કુ જ ુર  સશંોધન કાય બધં છે અથવા 

અસરકારક નથી થઈ ર ા તને ે કારણ ે ૃિષ સશંોધનના પ રણામો વા ક ખે ુતોન ે ધુારલી 

આ િુનક ખેતી પાક પ િતઓ, ધુરલા બયારણો,અ તન યા ં ીક ખતેી સામ ીની સમજ ક બી  

કોઈપણ નવા ખેતી સશંોધનોના િવક પ નથી મળ  ર ા આમ ખે ુતોન ે બમણી આવક કર  

આપવા  ુવચન રા ય સરકારના વહ વટ  ઇરાદામા ક િનણયમા જોવા મળ  ુનથી. 

રાજય સરકારને અમારો આ હ છે ક મોદ  સાહબન ેતેમના વચનો ઉપર ખરા ઉતારવા હોય 

તો રા યના વુ ૃિષ મં ી ીએ અને નાયબ ુ યમં ી ીએ આપલેા વચનો ઉપર ફટાફટ િનણય 

કર અન ે રાજયના ખેતીવાડ ના ડ લોમા,બીએસસી,એમએસસી ક પીએચડ નો અ યાસ કરલા 

બેરોજગાર વુાનોન ેનોકર  આપી તેમન ેરા યના ખેતીવાડ  ે ના િવકાસમા ભાગીદાર બનાવો..  
 
 

 

 
મનહર પટલ  

વ તા 


