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પ્રકયણ-૧ પ્રસ્તાલના 

 

 બાયત વયકાયશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અભરભાાં આલેર તે પ્રભાણે ભાહશતી અનધકાય અનધનીમભ, 

૨૦૦૫ની યચના કયેર છે જે મજુફ બાયતનો કોઇ ણ નાગહયક નનમત પી ચકૂલી અથલા ગયીફી યેખાથી 

નીચે જીલતો શોમ તો નલના મલૂ્મે વયકાયશ્રી ાવેથી ભાહશતી ભાગી ળકે છે.  

 આ પસુ્સ્તકા દ્વાયા ખેતી ખાતાને રગતી ભાહશતી નાગહયકો ભેલી ળકે તે અંગેની નલગત આલાનો પ્રમત્ન 

કયલાભાાં આલેર છે.  

 આ પસુ્સ્તકા ભાહશતી ભેલલા ઇચ્છતા બાયતના કોઇણ નાગહયકને ઉમોગી નીલડળે.  

 આ પસુ્સ્તકાભાાં પ્રકયણ ૧ થી ૧૭ ભાાં ભાહશતી ત્રકલાય અને અથલા મદુ્દાલાય આલાભાાં આલેર છે. વદયહુ 

ભાહશતી અધ્મતન કયલાભાાં આલી યશી છે. 

 આ અંગે ભાહશતી આય.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની ગજુયાતી નકરભાાં તેભજ આ અંગેના નનમભો દળાાલલાભાાં 

આલેર છે. તે મજુફ વ્માખ્માઓ ધ્માને રેલાની યશળેે. 

  આ પસુ્સ્તકાભાાં ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામાધ્ધનત કઇ ભાહશતી ભાગી છે તેના આધાયે 

કશી ળકાળે. અયજી ત્રકની પી રૂ.૨૦.૦૦ છે અને એક ાનાદીઠ ભાહશતીના રૂ.૨.૦૦ તેભજ વીડી અથલા 

ફ્રોીભાાં ભાહશતી ભાટે રૂ. ૫૦.૦૦ પી ેટે ચકૂલલાના યશળેે. ગયીફી યેખાની નીચે જીલતા નાગહયકે કોઇણ 

પ્રકાયની પી ચકૂલલાની યશતેી નથી યાંત ુોતે ગયીફી યેખા શઠે જીલે છે તે અંગેનો આધાય યજુ કયલાનો 

યશળેે.     
  



પ્રકયણ-૨ 

ળાખાની નલગતો, કામો અને પયજો 

 અંક ળાખા ઇકસ્ટેટ વલબાગની ળાખા છે. જેભાાં પ્રધાન ભાંત્રી પવર વલભા મજના, ાક કાણી અખતયા, 

લેધયલચ અને પયકાસ્ટ જેલી મજનાઓ કામયયત છે.  
 ાક કાણી અખતયા/ ાક અંદાજ ભોજણી મોજના  

o મોજનાના મખુ્ મ ઉદે્દળો નીચે મજુફ છે. 

 જીલ્રા કક્ષાએ તથા યાજ્મ કક્ષાએ એક શકે્ટયે કેટલ ાં વયેયાળ ઉત્ ન્ન  થામ છે તે અંદાજલા ભાટે. 

 ાક્ ના ઉત્ ન્ન ના વલ્ાવાત્ર લતાયયાઓ ભાટે જૂરય  ભાિશતી વભમવય ુ ય  ાવલા ભાટે. 

 મગ્ મ વભમે જીલ્રા ક્ ક્ષાએ ાક્ લાય વાભા મ (Normal) અને ધયણવય(Standard) ઉજ નક્ક  ક્ યલા ભાટે. 

  શકે્ ટયદ   ઉજના ધધાયે ાક લીભાના દાલાઓ નક્ક  ક્ યલા ભાટે. 
કામો અને પયજો : 

 યાજમભાાં ાક ઉત્ાદન જાણલા ભાટે ખેતીલાવ  ખાતા ધ્લાયા મ ખ્મ ાક ૫ય ાક કા૫ણી અખતયા 
ગ લલાભાાં ધલે છે જેને ધધાયે તાલ કાલાય શકેટયદ   ઉ૫જ નકક  કયલાભાાં ધલે છે. 

 દયેક તાલ કાભાાંથી લાલેતય વલસ્તાયની વલગત તાલ કા વલકાવ અવધકાય  ાવેથી ભેલલાભાાં ધલે છે. 
 ાક કા૫ણી અખતયા ધધાિયત તાલ કાલાય શકેટયદ   ઉ૫જ તથા તાલ કાલાય લાલેતય વલસ્તાયને ધધાયે 

જે તે ાકન ાં જજલ્રાલાય તથા યાજમન ાં ક ર ઉત્ાદન નકક  કયલાભાાં ધલે છે. 
 ાક કા૫ણી અખતયા ગ લલાની કાભગીય  ગ્રાભવેલક દલાયા કયલાભાાં ધલે છે. 
 લય દયમ્માન ગ લલાના ાક કા૫ણી અખતયાઓન ાં ધમજન ધી ગ્રાભવેલકને તારીભ ધ૫લાભાાં 

ધલે છે. 
 ગ જયાત યાજમભાાં ખય પ અને યવલ-ઉનાળુ ઋત  દ    ધળયે ૭૦૦૦૦ જેટરા ાક કા૫ણી અખતયા 

ગ લલાભાાં ધલે છે. 
 ાક કા૫ણી અખતયા થ્રી સ્ટેજ વીમ્ર યેવભ વેમ્રીંગ ૫ઘ્ધવતથી ગ લલાભાાં ધલે છે. 
 ાક કાણી અખતયા નીચે આલયી રેલાતા ાકો 
(1) અનાજ               :  ખ.વાાંગય, ખ.ફાજય  , ખ.જ ષલાય , ભકાઇ , યાગી , યલી જ ષલાય , ઘઉં(વમત),  

                           ઘઉં(બફનવમત) , ઉનાળુાં ફાજય  ,ઉનાળુાં વાાંગય. 
(2) ક્                :    ચણા,ભગ,ભ ,અવદ,ત લેય ઉનાળુાં ભગ, ઉનાળુાં ભ , ઉનાળુાં અવદ 
(3) તેરીફીમાાં          :     ખ.ભગપ ,ઉનાળુાં ભગપ ,તર,એયાંવા, યાઇ-વયવલ,વમાફીન  
(4) યેાલાા           :     ક્ાવ(વમત), ક્ાવ(બફનવમત) 
(5) દલા અને કેપ  દાથય   :    તભાક  ,ઘવાજીૂર  
(6) ભય  ભવારા  :     જીૂર , લિયમા  
(7) પ અને ળાક્બાજી :     કેા , કેય  , જાભપ , ફટાટા , ડ ાંગ  , રવણ, ઉનાળુાં ડ ાંગ  
(8) યકવ મા ાક          :     ળેયવ   



 

ગજુયાત યાજમભાાં ાક કણીના અખતયા યેન્ડભ ઘ્ધનતથી ગોઠલલાની કામાઘ્ધનત 

 દય લે મ ખ્મ ાકની શકેટય દ   ઉજ નકક  કયલા ભાટે ખેતીલાવ  ખાતા તયપથી યેવભ ઘ્ધવતથી ાક 
કાણીના અખતયાઓ ગ લલાભાાં ધલે છે.જે જજલ્રાન જે તાલ ક  મ ખ્મ ાક નટ પામ થમેર છે ત્માાં ગ્રાભ 
ાંચામત એકભ તય કે અને તાલ ક ગોણ ાક તય કે નટ પામ થમેર છે ત્માાં તાલ કાને એકભ તય કે 
ગણતય ભાાં રેલાભાાં ધલે છે 

 યાજમના મ ખ્મ ાકના લાલેતય વલસ્તાયને ધધાયે ાકલાય ાક કાણી અખતયાઓની વાંખ્મા નકક  
કયલાભાાં ધલે છે અને જજલ્રા તેભજ તાલ કા  કક્ષાએ જે તે ાકના લાલેતય વલસ્તાયને ધધાયે તેની 
પાલણી કયલાભાાં ધલે છે. 

 યાજમભાાં ક ર ૩૩ જેટરા ાક ભાટે ધળયે ૧,૫૦,૦૦૦ જેટરા ાક કાણી અખતયા ગ લલાભાાં ધલે છે. 
 યાજમભાાં ધલેર દયેક તાલ કાઓભાાંથી કેર વયકયશ્રીની મજના (TRS )ભાાં ાાંચ લયભાાં દયેક ગાભને 

ધલય  રેલામ તે મ જફ દય લે ય૦ % ગાભ વાંદ કયલાભાાં ધલે છે. ધ ય૦ % ગાભભાાંથી ાક કાણી 
અખતયાઓ ભાટે યેવભ ઘ્ધવતથી ાકલાય વનમત થમેર વાંખ્માભાાં ગાભ વાંદ કયલાભાાં ધલે છે. 

 ાક કાણી અખતયા ગ લલાની કાભગીય  ખેતીલાવ  ગ્રાભવેલક ઘ્લાયા કયલાભાાં ધલે છે. 
 દયેક વાંદ કયેર ગાભભાાં અખતયાન ાક ઉગાવતા ફે ખેતય યેવભ ઘ્ધવતથી વાંદ કયલાભાાં ધલે છે. 

ધના ભાટે ગાભભાાં ાક ઉગાવતા ફધા વલે નાંફયભાાંથી ફ ેવલે નાંફય બાગાકાય ઘ્ધવતથી વાંદ કયલાભાાં 
ધલે છે. ધ ઘ્ધવત નીચે પ્રભાણ ેછે. 
( ૧ ) દયેક વાંદ થમેર ગાભ ભાટે ફે ચાય અંક  યેવભ નાંફય પાલલાભાાં ધલે છે. 

( ય ) ગાભના ક ર વલે નાંફય લવ ેધ ચાય અંક  યેવભ નાંફયને બાગલાભાાં ધલે છે. 

( ૩ ) બાગાકાય કયતાાં જે ળે લધે તે વલે નાંફય અખતયા ભાટે વાંદ કયલાભાાં ધલે છે.જ ળે શૂમ લધે ત 
ગાભના ક ર વલે નાંફયન છેલ્ર નાંફય વાંદ ક્રલાભાાં ધલે છે.જ પાલેર યેવભ નાંફય ગાભના ક ર વલે 
નાંફય કયતાાં નાન શમ ત ધેર યેવભ નાંફયલા વલે નાંફય અખતયા ભાટે વાંદ થળે. ધ ય તે વાંદ 
થમેર વલે નાંફયભાાં અખતયા  શ ેના ાકન ાં લાલેતય ન શમ ત તે છ ના ક્રભ મ જફના વલે નાંફયભાાં 
લાલેતય શમ તે વલે નાંફય અખતયા ભાટે વાંદ થામ છે. 

 વાંદ થમેર વલે નાંફયભાાં ટ િશસ્વા શમ અને એક કયતાાં લધાયે ટ િશસ્વાભાાં અખતયાલાા ાકન ાં 
લાલેતય થમેર શમ ત, અખતયા ભાટે ટ િશસ્વાની વાંદગી ણ ઉય મ જફની બાગાકાય ઘ્ધવતથી 
કયલાભાાં ધલે છે. 

 વાંદ થમેર વલે નાંફય / ટ િશસ્વાભાાં અખતયા શ ેના ાકન ાં લાલેતય એક કયતાાં લધાયે ખેતયભાાં શમ 
ત , નૈઋત્મ ખણૂાથી નજીકન ાં ખેતય વાંદ કયલાભાાં ધલે છે. 

 વાંદ થમેર ખેતયભાાં યેવભ ઘ્ધવતથી ાક લાય ૫ x ૫ ભીટયથી ભાાંવ ને ૧૦ x ૫ ભીટય મ જફના ભાન 
પ્રટ વાંદ ક્રલાભાાં ધલે છે. 



 યેવભ ઘ્ધવતથી વાંદ થમેર પ્રટભાાં ાકની કણી / લીણી અલસ્થાએ ખેતીલાવ  ખાતાના ગ્રાભવેલક 
તયપથી ખેડતૂ તથા ગાભના ધગેલાન ખેડતૂ લગેયેની ઉસ્સ્થવતભાાં ાકની કાણી / લીણી કય  તેન ાં લજન 
નોંધલાભાાં ધલે છે અને કેટરાક ાકભાાં સ ક્લણી કય  બેજના ટકા નકક  કયલાભાાં ધલે છે. 

 ગ્રાભવેલક ઘ્લાયા ગ લલાભાાં ધલતા ાક કાણી અખતયા ૈક  કેટરાક અખતયાઓન ાં ખેતીલાવ  ખાતા , 
ાંચામતના તેભજ  કેર વયકાયશ્રીના અવધકાય ઓ ભાયપત સ યલીઝન કયાલલાભાાં ધલે છે. 

 ાક કા૫ણી અખતયાના ત્રક ખાતાની લવ  કચેય ભાાં એકવત્રત કયલાભાાં ધલે છે તથા તેના ધધાયે 
ાકલાય / તાલ કાલાય શકેટય દ   ઉજ નકક   કયલાભાાં ધલે છે. 

 તાલ કાલાય શકેટય દ   ઉજના ધધાયે જજલ્રા તેભજ યાજમના ઉત્ાદનની વલગત તૈમાય કયલાભાાં ધલે 
છે. 
ગ્રાભવેલક : 

 દય લે મજાતી ાક કાણી અખતયાની તારીભભાાં અચકૂ શાજય યશવે   તથા વાું ણૂય તારીભ રેલી. 
  ધમજન મ જફ જે તે ાક ભાટે વાંદ થમેર ગાભભાાં વનમત ધ્ધવત મ જફ અખતયા ગ લલાની 

કાભગીય  કયલી. 
 ાક કાાણી અખતયાના ત્રક વભમવય ધલાના યશળેે. 

              ત્રક-૧      લાલણી ુણૂય થમેથી છ અ લાિવમાની અંદય 
              ત્રક-૨      અખતયાઓની કાણી ુણૂય થમેથી તયત જ 
              ત્રક-૩     સ કલણીન અખતય ુણૂય થમેથી તયત જ 

 ાક કાણી અખતયાઓની કાણીની તાય ખ ગ્રાભવેલકએ વાંફાંવધત વનય ક્ષક અવધકાય શ્રીને ટેરીપનથી 
તથા રેબખતભાાં વભમવય જણાલલી. 

 ાકા કાણી અખતયાની કાણીની તાય ખ શરેાાં ાંચામતની ઓિપવે કાણીની તાય ખની જાશયેાત કય  
ગાભના ધગલેાન ખેડતૂ, વયાંચ, ાંચામતના વભ્મ, પ્રગવતળીર ખેડતૂ, ધાયાવભ્મશ્રી, ફેંકના પ્રવતવનવધ, 
તરાટ  કભ ભાંત્રી લગેયેને શાજય યશલેા જણાલવ ાં તથા ઉસ્સ્થત ખેડતૂની ૂરફૂરભાાં કાણી કયાલી ત્રક-૨ ભાાં 
િયણાભની વલગત નોંધી શાજય યશરે ખેડતૂની વશ  રલેી. 

 ાક કાણી અખતયા અંગે વાંફાંવધત અવધકાય  દ્વાયા ભાાંગલાભાાં ધલતી વલગત ુયૂ  ાવલી. 
 ાક કાણી અખતયા અંગે વાંફાંવધત અવધકાય  દ્વાયા ધલાભાાં ધલતી સ ચનાઓન અભર કયલ. 

ધભ, ાક કાણી અખતયા વનમત ધ્ધવત મ જફ વભમવય ગ લલાની તથા તેના ત્રક વભમવય યજ  
કયલાની વાું ણૂય જલાફદાય  ગ્રાભવેલકની યશળેે. 
 
નલસ્તયણ અનધકાયી (ખેતી) : 

 તાના કામયક્ષેત્રભાાં ગ લલાના થતા ાક કાણી અખતયાઓ દયેક ઋત ભાાં ગ્રાભવેલક દ્વાયા વભમવય 
ગ લામ તે જલાન ાં યશળેે. તારીભભાાં શાજય  ધલી. 

 ગ્રાભવેલક દ્વાયા ાક કાણી અખતયાઓના ત્રક બય ને વભમવય ધલાભાાં ધલે તે જલાન ાં યશળેે. 
 તાને પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ ભાટે વોંલાભાાં ધલેરા અખતયાઓન ાં પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ કયલાન ાં યશળેે. 



 તારીભના પ્રથભ િદલવે ાકા કાણી અખતયા ગ લલા ભાટેના ગાભની વાંદગીભાાં જૂરય  વશમગ 
ધલ. જે તે ાક મ જફના મગ્મ ત્રક ય પાલલાભાાં ધલેર ચાય અંક  યેવભ નાંફય રખલાના યશળેે. 
તથા તારીભના ફીજા  િદલવે ત્રક અખતયા ગ લલા ભાટે ગ્રાભવેલકને પાલી ધલાના યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  અંગે વાંફાંવધત અવધકાય  દ્વાયા ધલાભાાં ધલતી સ ચનાઓન અભર 
કયલ. 
 
ખેતીલાડી અનધકાયી : 

  ાક કાણી અખતયાના ત્રકની ચકાવણીની કાભગીય ની તાલ કા કક્ષાએ વાું ણૂય જલાફદાય  યશળેે. 

  દય લે મજાતી ાક કાણી અખતયાની તારીભભાાં ફાંને િદલવએ અચકૂ શાજય યશવે   તથા તારીભ 

અવધકાય ને વાું ણૂય વશમગ ધલ. 

  ધમજન મ જફના ાક કાણી અખતયા ગ લલા ભાટે ગ્રાભવેલકને જે તે ાકના મગ્મ ત્રકભાાં ચાય 

અંક  યેવભ નાંફય વિશત ુયૂા ાવલા. 

  તારીભ લગયભાાં ગેયશાજય યશરેા ગ્રાભવેલકને તથા વલસ્તયણ અવધકાય  (ખેતી)ને વાંફાંવધત ખેતીલાવ  

અવધકાય ઓએ તારીભ ધલી. 

  ાક કાણી અખતયાના ત્રક ગ્રાભવેલક ાવેથી ભેલી ત્રકની તભાભ વલગતની ચકાવણી કય  ત  યાંત 

જ જે તે જજલ્રાની નામફ ખેતી વનમાભકશ્રી ની કચયે એ ભકરી ધલાન ાં યશળેે. ધભ, તભાભ ત્રક 

વનમત વભમભમાયદાભાાં જે તે જજલ્રાની નામફ ખેતી વનમાભકશ્રી કચેય ને ભકરી ધલાની જલાફદાય  

યશળેે. 

  ખેતીલાવ  અવધકાય એ ાક કાણી અખતયાન ાં યજજસ્ટય વનબાલલાન ાં યશળેે. જેભાાં વાંદ થમેર ગાભની 

વલગત તેભજ ભકરાલેર ત્રકની વ્મલસ્સ્થત નોંધ યાખલાની યશળેે તથા ત્રકની િયસ્સ્થવત અંગ ેવાંફાંવધત 

ભદદનીળ ખેતી વનમાભક(વલસ્તયણ) તા.મ .મજનાને લાકેપ કયલાના યશળેે. 

  ગ્રાભવેલકએ બય ને ધેર ાક કાણી અખતયાના ત્રકની ચકાવણી ખેતીલાવ  અવધકાય એ કયલાની 

યશળેે. 

  જ કઇ અખતયાના પ્રટન ાં ઉત્ન્ન  ઘણ ાં જ લધાયે અથલા ઘણ ાં જ ઓછુ ધલત ાં શમ ત ત્રકની ચકાવણી 

કયનાય ખેતીલાવ  અવધકાય એ નામફ ખેતી વનમાભક (વલસ્તયણ)ને લાકેપ કયલાના યશળેે. 

  તાને પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ ભાટે વોંલાભાાં ધલેરા અખતયાઓન ાં પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ કયલાન ાં યશળેે. 

  ાક લીભા મજના શ ે જે તે ાક ભાટે નટ પાઇવ કયેર વ પાઇન વલસ્તાયભાાં મ ખ્મ ાક ભાટે ાંચામત 

દ   ાાંચ અખતયા અને ગોણ ાક ભાટે તાલ કા દ   ૨૦ અખતયાન ાં ધમજન કયલાભાાં ધલત ાં શમ છે 

ધભ ધ ઉયાાંત જે ાકન વલસ્તાય તાલ કા કક્ષાએથી દળાયલેર શમ અને ત્માાં નન વ પાઇન એય મા તય કે 

ાક કાણી અખ્તયન ાં ધમજન કયલાના થામ ત તે અંગેન ાં ધમજન કયવ ાં અને તેના ચાય અંક  યેવભ 

નાંફય ણ ગ્રાભવેલકને પાલી ધલા. 



 વાંદ થમેર ગાભભાાં જ ભજણી શ ેના ાકન ાં લાલેતય ન શમ ત તરાટ ન ાં તે ફાફતન ાં રખાણ 

ગ્રાભવેલક ાવેથી ભેલી વનમત ધ્ધવત પ્રભાણે વભમવય ગાભ ફદરલાન ાં યશળેે તથા અગ્રીભતાના ધયણ ે

જે તે વાંફાંવધત ગ્રાભવેલકને અખતય ગ લલા ભાટે પાલી ધલાન ાં યશળેે. 

 NIC દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં ધલેર કમ્પ્ય ટય ઓનરાઇન નેટલકીંગ ભવય રભાાં ાક કાણી અખતયાના 

ત્રક-૧, ૨ તથા ૩ ની ભાિશતી દાખર કયલાની યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયાની કાણીની ભાંજ ય નાાં નાણાાંની ચકૂલણી ભાટે વપતાુલૂયક ગ લામેર 

અખતયાઓની વલગત ુયૂ  ાવલાની યશળેે. 
  ભદદનીળ ખેતી નનમાભક (નલસ્તયણ) : 

 ાકા કાણી અખતયાની કાભગીય ની ેટા વલબાગીમ કક્ષાએ વાું ણૂય જલાફદાય  યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયા ગ લલા ભાટે દય લયની ળૂરધતભાાં ખાતા કક્ષાએથી ભકરલાભાાં ધલતી ટ કભાકય 

માદ ભાાં ટ કભાકય કયાલી વનમત વભમભમાયદાભાાં ખાતાની કચેય એ યત ભકરી ધલાની યશળેે. 

 તારીભ કામયકભ મ જફ તારીભ લગયન ાં ધમજન કયવ ાં તથા તભાભ ગ્રાભવેલક અને વલસ્તયણ 

અવધકાય (ખેતી) અચકૂ તારીભ રે તે જવ ાં. 

 દય લે મજાતી ાક કાણી અખતયાની તારીભભાાં ફાંને િદલવએ અચકૂ શાજય યશવે  ાં તથા લશ લટ  તથા 
તાાંવત્રક પ્રશ્નન ાં વનયાકયણ રાલવ ાં. 

 ધમજન મ જફના તભાભ ાક કાણી અખતયા વભમવય ગ લલા ભાટે વાંફાંવધત ગ્રાભવેલકને પાલી 
ધલાના યશળેે. ખારી જગ્માના કાયણે કે અમ કઈણ કાયણવય અખતયા ન ગ લામ તેવ ાં ફનલા ન 
ાભે તે જલાન ાં યશળેે. જૂરય જણામ ત્માાં અમ ગ્રાભવેલકને કાભગીય  ુણૂય કયાલલાની યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયા અંગે ગ્રાભવેલકને મગ્મ ભાગયદળયન ધવ ાં. 
 ાક કાણી અખતયા વનમત દ્ધવત મ જફ વભમવય ગ લામ તથા તેના ત્રક ગ્રાભવેલક દ્વાયા વભમવય 

ખેતીલાવ  અવધકાય ને ધલાભાાં ધલે તે જલાન ાં યશળેે. 
 તભાભ ભીટીંગભા તથા ૂરફૂર વકય લખતે ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  તથા ત્રક ભકરાવ્મા 

ફાફતની વવભક્ષા કયલાની યશળેે. પેયણા કામયકભય દયમ્માન ણ ાક કાણી અખતયાની તવ કયલી. 
 તાના પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ ભાટે વલાભાાં ધલેર અખતયાઓન ાં પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ કયલાન ાં યશળેે. 
 ખાતા કક્ષાએથી, વલબાગીમ કક્ષાએથી કે જજલ્રા કક્ષાએથી ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  અંગ ે

ધલાભાાં ધલતી સચૂનાઓન ાં અભરીકયણ કયવ ાં. 
 લીભા મજના શ ે ધલય  રેલામર વલસ્તાયના તભાભ ાક કાણી અખતયાઓન ાં પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ થામ 

તે જવ ાં. 
 ગ્રાભવેલકને જૂરય  લસ્ત  ઓ જેલી કે ત્રક, યેવભ બ ક, ભેજય ટે, ત્રાજલા-તરા લગેયે ુયૂા ાવલા ભાટે 

જૂરય  કામયલાશ  કયલી.  
 ાક કાણી અખતયાની કાણીની ભજૂય નાાં નાણાાં વભમવય ચકૂલામ તે ભાટે જૂરય  કામયલાશ  કયલી. 



જજલ્રા ખેતીલાડી અનધકાયી:  

 ાક કાણી અખતયા ગ લલાની કાભગીય ની જજલ્રા કક્ષાએ વાું ણૂય જલાફદાય  યશળેે. 
 ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  જેલી કે તારીભ કામયકભ, ધમજન મ જફ તભાભ ાક કાણી અખતયા 

વનમત દ્ધવત મ જફ વભમવય ગ લામ, ગ્રાભવેલક દ્વાયા ત્રક વભમવય ધલાભાાં ધલે, લીભા મજના 
શ ેનાાં તભાભ ાક કાણી અખતયાઓન ાં પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ થામ લગેયે કાભગીય ન ાં વતત ભનીટયીંગ 
કયલાન ાં યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયાઓનાાં વચટ અને વલ્ાવાત્ર િયણાભ ભે તે ભાટે કાણી વભમે અખતયાઑનાાં 
પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણની કાભગીય ન ાં જજલ્રા કક્ષાએ ભનીટયીંગ કયલાન ાં યશળેે. 

 ખાતા કક્ષાએથી પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ વલાભાાં ધલત ાં શમ છે ધભ છતાાં પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ વલાન ાં ફાક  
શમ તે ગાભના અખતયાઓન ાં પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ વલાન ાં યશળેે. 

 ખાતા કક્ષાએથી કે વલબાગીમ કક્ષાએથી ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  અંગે ધલાભાાં ધલતી 
સચૂનાઓન ાં અભરીકયણ કયવ ાં. 

 ાક કાણી અખતયાની કાભગીય ભાાં ગ્રાભવેલકને તથા વફાંવધત અવધકાય ઓને વતી મ શ્કેરીઓન ાં 
વનયાકયણ કયવ ાં. 

 દયેક ઋત ભાાં વાંદ થમેરા ગાભન ાં શાણીત્રક(૭/૧૨) વભમવય તેમાય કયલાની સ ચના તરાટ ઓને 
ધલા તાલ ક વલકાવ અવધકાય શ્રીઓને જણાલલા જજલ્રા વલકાવ અવધકાય શ્રીને યજૂધત કયલી. 

 ૨ ભાવે ાક કાણી અખતયાની કાભગીય ની વભીક્ષા કયલી. 
 ગ્રાભવેલકને ભેજય ટે, ત્રાજલા-તરા લગેયે ુયૂા ાવલા ભાટે જૂરય  કામયલાશ  કયલી. 
 ાક કાણી અખતયાની કાણીની ભજૂય નાાં નાણાાં વભમવય ચકૂલામ તે ભાટે જૂરય  કામયલાશ  કયલી. 
 ાક કાણી અખતયાઓની યેવભ ચકાવણી કયલી. 

નામફ ખેતી નનમાભક (નલસ્તયણ)   

 ધના જજલ્રાના તભાભ તાલ કાના ાક કાણી અખતયાના ત્રક વભમવય ભેલી ાક લાય વટેાન ાં 
એનાબરવવવ કય  ઉત્ાદનના આંકવાની ગણતય  કયલલાની યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયાના ત્રકની ચકાવણી ખેતીલાવ  અવધકાય  દ્વાયા ચકવાઇુલૂયક કયલાભાાં ધલે તથા 
ક્ષવતયિશત ત્રક ભકરલાભાાં ધલે તે જવ ાં. 

 અખતયાના વટેાના એનાબરવવવ ફાદ તભાભ ાકના વટેા DLMC ની ભીિટિંગ ફરાલી વટેા ભાંજૂય કયાલી જે તે 
લીભા કાંનીને વફવભટ કયલાના યશળેે. 

 વલાભાાં ધલેર પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ કે તાવની કાભગીય  કય  ખાતાને સ્ષ્ટ અબબપ્રામ વાથે અશલેાર 
ભકરી ધલાન યશળેે. 

 ૨ ભાવે ાક કાણી અખતયાની કાભગીય ની વવભક્ષા કયલી. 



 ગાભના ૭/૧૨ (શાણી ત્રક) ગ્રામ્મ સ્તયે ઉરબ્ધ થામ તે ભાટે ધય.ઓ.ભીિટિંગભા જજલ્રા કરેકટયશ્રીને 
યજૂધત કયલી. 

 ખાતા કક્ષાએથી કે વલબાગીમ કક્ષાએથી ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  અંગે ધલાભાાં ધલતી 
સચૂનાઓન ાં અભરીકયણ કયવ ાં. 

 ાક કાણી અખતયાઓની યેવભ ચકાવણી કયલી. 

વાંયકુ્ત ખેતી નનમાભક (નલસ્તયણ) 

 ાક કાણી અખતયાની કાભગીય ની વલબાગીમ કક્ષાએ ભનીટયીંગની જલાફદાય  યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  જેલી કે તારીભ કામયક્રભ, ધમજન મ જફ તભાભ ાક કાણી અખતયા 

વનમત ધ્ધવત મ જફ વભમવય ગ લામ, ૫ત્રક ક્ષવતયિશત તથા વભમવય ખાતાની કચેય ને ભે,  વલભા 

મજના શ ેના તભાભ ાક કાણી અખતયાઓન  પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ થામ લગેયે કાભગીય ન ાં વતત 

ભૉનીટયીંગ કયલાન ાં યશળેે. 

 ગ્રાભવેલકને ભેજય ટે૫,ત્રાજલા-ત્તરા લગેયે ુ યા ાવલા ભાટ ખય દ ન કામયલાશ  કયલી. 

 ાક કાણી અખતયાઓના વચટ અને વલસ્લાવાત્ર િયણાભ ભે તે ભાટે કાણી વભમે અખતયાઓના 

પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણની કાભગીય ન ાં વલબાગીમ કક્ષાએ ભનીટયીંગ કયલાન ાં યશળેે. 

 ાક કાણી અખતયાની કાભગીય ભાાં ગ્રાભવેલકને તથા વાંફાંવધત અવધકાય ઓને વતી મ શ્ક્રીઓન  

વનયાકયણ કયવ . 

 ખતા કક્ષાએ ાક કાણી અખતયાની કાભગીય  અંગે ધલાભાાં ધલવત સ ચનાઓન  અભરીકયણ કયાલવ ાં. 

 ાક કાણી અખતયાઓની યેંવભ  ચકાવણી કયલી. 

ાક કાણી અખતયા ભાટે યાજ્મ કક્ષાએ ખેતીલાડી અનધકાયીની કાભગીયી  

 દય લે ટ .ધય.એવ. તથા નન ટ .ધય.એવ. ગાભની માદ  ભેલી ફાંને માદ ન ાં અરગ અરગ 
યેવભાઇઝેળન કય  અખતયા ગ લલા ભાટેના કાભચરાઉ વાંદ ગાભની માદ  (ટ કભાકય માદ ) તાલ કાલાય 
તૈમાય કયલી તથા તાલ કાલાય ટ કભાકય માદ  ફે નકરભાાં  વાંફાંવધત ેટાવલબાગભાાં ટ કભાકય ભાટે ભકરી 
ધલી તથા ટ કભાકય કયાલેર એક નકર વભમવય યત ભેલી રેલી. 

 દયેક ાકના છેલ્રા ત્રણ લયના જજલ્રાલાય/તાલ કાલાય લાલેતય વલસ્તાયને ધધાયે ાક કાણી 

અખતયાઓન ાં  ધમજન કયવ ાં. ાક લીભા મજના અંતગયત વ પાઇન વલસ્તાયભાાં મ ખ્મ ાક તય કે 

નટ પાઇવ થમેર શમ ત્માાં ગ્રાભ ાંચામત દ   ૫ અખતયા અને ાક ગોણ તય કે વ પાઇન થમેર શમ ત 

તાલ કા દ   ૨૦ અખતયા કયલાના થામ છે  

 ધમજનના ગાભની વાંખ્મા મ જફ જે તે ાક ભાટે ચાય અંક  યેવભ નાંફયની પાલણીની તાલ કાલાય માદ   

ફે નકરભાાં તૈમાય કયલી. 

 દય લે ગ્રાભવેલક તથા વનય ક્ષક અવધકાય ઓને તારીભ ધલી.  



 ખેતીલાવ  ખાતા/ાંચામત/ફીજ વનગભ/જભીન વલકાવ વનગભ/ફાગામત/ફીજ પ્રભાણન એજવીના 

અવધકાય ઓને ાક કાણી અખતયાઓના પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણની વોંણી કયલી/કયાલલી તથા વભમવય જાણ 

કયલી. વ પાઇન વલસ્તાયના પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણ વોંણી કયલાના ફાક  યશરે ગાભની માદ  જજલ્રા ખેતીલાવ  

અવધકાય શ્રીને ભકરી ધી જજલ્રા કક્ષાએથી પ્રત્મક્ષ વનય ક્ષણની વોંણી કયાલલી. 

 અખતયા વનમત દ્ધવત મ જફ અચકૂ ગ લામ તે અંગને ાં સ ચાૂર ધમજન કયવ ાં. 

 અખતયા ગ લલા ભાટે ત્રક, યેવભ બ ક ુયૂા ાવલા. ત્રક, યેવભ બ ક , યજજસ્ટય લગેયે છાલલાના 

થતા શમ ત તે અંગ ેવભમવય છાકાભ કયાલવ ાં. 

 અખતયા ગ લલા ભાટે ભેજયટે, લજન-કાાંટા લગેયે ગ્રાભવેલકને ુયૂા ાવલા ભાટે જૂરય  કામયલાશ  કયલી. 

 ાક કાણી અખતયાની કાણી ભાટેની ભજૂય ની ગ્રાટ પાલણી ભાટે વભમવય કામયલાશ  કયલી. 

 વાભામ અને ધયણવયની ઉજના આંકવા વભમવય તૈમાય કયાલી વયકાયશ્રીને ભકરી ધલા તથા 

બેજના ટકાની ભાિશતી દય લે તભાભ જજલ્રા કરકે્ટયશ્રીઓને અચકૂ ભકરી ધલી. 

 યાજ્મ તથા કેર વયકાયશ્રી તયપથી ધલતા ત્ર અંગે જૂરય  કામયલાશ  કયલી તેભજ એન.એવ.એવ.ઓ. 

પય દાફાદ વાથે જૂરય  ત્રવ્મલશાય કયલ. 

 કૃવ  વલમક આંકવાક મ ફાફતની ઉચ્ચ કક્ષાની વાંકરન વવભવત(HLCC)ની ફે કન ાં વભમવય ધમજન 

કયવ ાં. 

 અવધકાય  / કભયચાય ને જે ાકની કાભગીય  વોંલાભાાં ધલેર શમ તે ાકની ાક કાણી અખતયાની 

તભાભ કાભગીય  જલાફદાય  ુલૂયક કયલાની યશળેે. 

 યાજમભાાં પ્રધાન ભાંત્રી પવર લીભા મજના અભરભાાં શઇ તાલ કાલાય શકે્ ટયદ   ઉજની વલગત જે તે 

લીભા ક્ ાંનીને નક્ ક્ ી ક્ યેર તાય ખ શરેાાં ભક્ રી ધલી ધલશ્મક છે તેથી શકે્ટય દ   ઉજના આંકવા 

વભમવય ક્ષેત્રીમ કક્ષાએથી જે તે લીભા કાંનીને ભ  યશ ેતે અંગે જૂરય  ત્ર વ્મલશાય કયલ. 

 જે તાલ કાભાાં શકે્ટય દ   ઉજ ઓછ  ધલતી શમ તેભાાં ઉત્ન્ન  ઓછુ ધલલા અંગે વાંફાંવધત અવધકાય શ્રીઓ 

ાવેથી વલગતલાય અશલેાર વભમવય ભાંગાલલ. 

 ભાંજ ય કયલાભાાં ધલેરા તાલ કાલાય શકે્ ટયદ   ઉજના આંકવા તાત્કાબરક ાક લીભા ટેફરે ધલાના યશળેે. 

 તે જે ાકની કાભગીય  વાંબાતા શમ તે ાકન ાં યેકવય વ્મલસ્સ્થત ય તે વનબાલલાન ાં યશળેે. શાવય કીની 

વાથે વાથે તાને રાગ  વતા તભાભ વટેા તથા પાઇર કમ્ુ ટયભાાં વફ્ટ કીભાાં ણ વ્મલસ્સ્થત ય તે 

વાચલી યાખલા. 

 લાલેતય વલસ્તાય ઉરબ્ધ થમે અંવતભ ાક લતાયય (Final Forecast) તૈમાય કમાય ફાદ ત  યાંત દયેક ાકના 

વલવલધ ુથૃ્થકયણ અશલેાર (Analysis Report) તૈમાય કય  એન.એવ.એવ.ઓ. પય દાફાદને ભકરી 

ધલા. 



 પ્રધાન ભાંત્રી પવર વલભા મજના અંતગયત CCE Agri App ય ક્ષેત્રીમ કક્ષાએથી ાક કાણી અખતયા 

વ્મવ્સ્થીત ઓનરાઈન અરવ કયલા ભાટે વતી મ ળકેરીઓને વનલાયલા અંગ ે જૂરય  ભાગયદળયન બાયત 

વયકાયશ્રી કક્ષાએથી ભેલી ક્ષેત્રીમ કક્ષાએ તે અંગે ભાિશતગાય કયલા.  

 જે તે ાક ભાટે ભાગલાભાાં ધલતી ભાિશવત તાત્કાબરક ુયૂ  ાવલી. 

 ક્ષેત્રીમ કચેય ઓ દ્વાયા ભાગયદળયન ભાગલાભાાં ધલે ત્માયે તાત્કાબરક મગ્મ ભાગયદળયન ુ ર  ાવવ ાં. 

 દય લે મજાતા તારીભ કામયક્રભભાાં પાલેર વલબાગભાાં તારીભ ધલા જવ ાં. 

 ઉય  અવધકાય  દ્વાયા વોંલાભાાં ધલતી કાભગીય  વાંતકાયક ય તે ુણૂય કયલાની યશળેે. 

 

ાક કાણી અખતયા ભાટે યાજ્મ કક્ષાએ ભદદનીળ ખેતી નનમાભકની કાભગીયી  
 વાાંગય(વમત), વાાંગય(બફનવમત) , ખ.ફાજય , ભકાઇ, યાગી, ખ.જ લાય, યલી જ લાય, ઘઉં(વમત), 

ઘઉ(બફનવમત), ચણા ,ઉનાળુ ફાજય  , ઉનાળુ વાાંગય, ખ.ભગપ  , તર , તભાક  , કાવ (વમત) , 
કાવ (બફન વમત) , એયાંવા , ત  લેય , જીૂર , લય મા  , ઇવફગ ર ,ફટાટા , યાઇ વયવલ , ઉનાળુ 
ભગપ  , ગ લાય લગેયે ાકના ાક કાણી અખતયાની તભાભ કાભગીય . 

 ાક કાણી અખતયા ગ લલા ભાટેન ાં ધમજન. 
 ટ ધયએવ તથા નન ટ ધયએવ ગાભની માદ  યેવભાઇઝેળન કય  તાલ કાલાય ટ કભાકય માદ  તૈમાય 

કયાલી ેટાવલબાગભાાં ભકરી ધલી  તથા યત ભેલલી. 
 ધમજન મ જફ દયેક અખતયા ભાટે ચાય અંક  યેવભ નાંફય પાલણી. 
 ાક કાણી અખતયા ફ ેતફક્કાભાાં તારીભ કામયક્રભ ગ લી તારીભ ધલી. 
 અખતયા વનમત દ્ધવત મ જફ અચકૂ ગ લામ તથા તેના ત્રક વભમવય અતે્રની કચેય ને ભે તે અંગ ે

વતત ભનીટયીંગ કયવ ાં. 
 ખેતી અવધકાય ની કાભગીય ન ાં વતત ભનીટયીંગ કયવ ાં. 
 NSSO પય દાફાદ વાથે ત્રવ્મલશાય કયલ તથા ાક કાણી અખતયાના િયણાભને ધધાયે દયેક ાકના 

એનારીવીવ ય ટય તૈમાય કય  NSSO પય દાફાદને ભકરી ધલા. 
 વાભામ ધયણવય ઉજના આંકવા તૈમાય કય  વયકાયશ્રીને ભકરી ધલા. બેજના ટકાની વલગત 

કરેક્ટયશ્રીઓને ભકરી ધલી. 
 નીવતવલમક વનણયમ અંગ ેત્રવ્મલશાય કયલ. ાક કાણી અખતયા ભનીટયીંગ , ક્ષેત્રીમ કચેય ઓ વાથે 

ત્રવ્મલશાય કયલ. 
 ાક કાણી અખતયા વલવલધ એજવીઓને સ યલીઝન અંગેની કાભગીય . 
 ક્ષેત્રીમ કચેય ઓ દ્વાયા ભાગયદળયન ભાગલાભાાં ધલે ત્માયે તાત્કાબરક મગ્મ ભાગયદળયન ુ ર  ાવવ ાં. 
 યાજ્મ તથા કેર વયકાયશ્રી તયપથી ધલતા ત્ર અંગ ેજૂરય  કામયલાશ  કયલી. 

 ત્રક , યજજસ્ટય , યેંવભ બ ક છાકાભ કયાલી વભમવય ુયૂા ાવલા તથા ભેજય ટે , લજન કાાંટા ુ યા 
ાવલા. 

 HLCC ભીટીંગ મજલી. 



 ાક કાણી અખતયા કાણી ભજૂય ની ગ્રાટ જગલાઇ તથા પાલણી.  
 
 
 
 
 

પ્રકયણ-૩ અનધકાયીઓ અને કભાચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો 

અ.નાં. અવધકાય /કભયચાય ન શદ્દ  નાણાાંક મ વત્તા  લશ લટ  વત્તા   અમ વત્તા  પયજ  

૧. વાંય ક્ત ખેતી વનમાભક (અંક)      

૨ નામફ ખતેી વનમાભક (અંક)     

૩. ભદદનીળ ખેતી વનમાભક (ાક 
કાણી અખતયા-૧, ાક કાણી 
અખતયા-૨) 

    

૪. ખેતી અવધકાય       

પ્રકયણ-૪ 

કામો કયલા ભાટેના નનમભો, નલનનભમો, સચૂનાઓ, નનમભવાંગ્રશ અને દપતયો 

(૧) ગ જયાત વવવલર વલીવ ૂરલ્વ  

(૨) વયકાયશ્રીના  યાલ 

(૩) એવ.ઓ.પાઇર 

(૪) િયત્ર 

પ્રકયણ-૫ 

નીનત ઘડતય અથલા નીનતના અભર વફાંધી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ- યાભળા અથલા તેભના 
પ્રનતનનનધત્લ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની નલગત 

-----------નથી---------- 

પ્રકયણ-૬ 

જાશયે તાંત્ર અથલા તેના નનમાંત્રણ શઠેની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેન ુત્રક 



--------નથી-------- 

 

 

 

પ્રકયણ-૭ 

તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડા, હયદ, વનભનતઓ અને અન્મ વાંસ્થાઓનુાં ત્રક 

ક્રભ કનભટીનુાં નાભ   અધ્મક્ષ  વભ્મ વચચલ  
યીભાક્વા 

૧ HLCC  - શાઇ 
રેલર ક-
ઓવીનેળન 
કવભટ   

શદ્દાની ૂરએ 
અગ્ર  
વબચલશ્રી  

કૃ. અને. વ. 
વલબાગ,  

 ખેતી 
વનમાભકશ્રી   
(ગ . યા. 
ગાાંધીનગય)                                                           

વદય વવભવત NSSO, કૃવ અને વશકાય વલબાગ, 
ઈકનભીક એવ સ્ટેટ સ્ટ કર એવલાઇઝય જેલા 
વભ્મ વાથે ફે ક કય  અને સ્ટેટ સ્ટ કર વેટા 
ભેલલા અંગે ની કાભગીય  ને વય અને ખાભી 
યશ ત ફનાલલા અથે મજલાભા ધલે છે. જેભાાં       
યાજ્મભાાં CES, FVM, ICS, TRS, ાક લતાયયા, અને 
ૂરત   અને ાક અશલેાર સ્ક ભ ન વભાલેળ થામ છે.  

 

પ્રકયણ-૮ 

જાશયે ભાહશતી અનધકાયીનુાં નાભ, શોદ્દો અને અન્મ નલગતો 

 શ્રી એભ. જી. ટેર   
નામફ ખતેી વનમાભક (અંક)  
ૂરભ નાં - ૪૧૬, ઇકસ્ટેટ ળાખા, 
ખેતી વનમાભકશ્રીની કચેય , કૃવબલન, 
ચ-યવ, વેક્ટય ૧૦-એ, 
વાંકય- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦  

 

 

 



 

 

 

 

પ્રકયણ-૯ 

નનણામ રેલાની પ્રહક્રમાભાાં અનવુયલાની કામાધ્ધનત 

૧. નોંધ 

૨. મ વદ્દ ભાંજૂય કયાલલ 

૩. અભરીકયણ 

૪. વનણયમ રેનાય અંવતભ વત્તાવધકાય  ખાતાના લવા છે. 

વનણયમ રેલાની વત્તા નીચ ેમ જફ છે. 

 

 

ખેતી વનમાભક 

 

વાંય ક્ત ખેતી વનમાભક 

 

નામફ ખતેી વનમાભક 

 

ભદદનીળ ખેતી વનમાભક 

 

ખેતી અવધકાય  

             

ખેતી ભદદનીળ   



 

 

 

 

પ્રકયણ-૧૦ 

અનધકાયીઓ અને કભાચાયીઓની ભાહશતી પસુ્સ્તકા 

ક્રભ  અવધકાય  અને કભયચાય ન  નાભ  શદ્દ  
૧ શ્રી ી.એવ.યફાય   વાંય ક્ત ખેતી વનમાભક (અંક)   

-લ-  એેરેટ ઓથય ટ   
૨. શ્રી એભ. એભ. પ્રજાવત નામફ ખતેી વનમાભક (ઓએવવ  વીધઇએવ)  

-લ-  જાશયે ભાિશતી અવધકાય  
૩. શ્રી એન. વી. ટેર  ભદદનીળ ખેતી વનમાભક (વીઈએવ-૧)  
૪. શ્રી લી. એભ. ટેર  ભદદનીળ ખેતી વનમાભક (વીઈએવ-૨)    
૫. સ શ્રી ધય. એભ. વઢાણીમા  ખેતી અવધકાય  (વીઈએવ-૨)    
૬. શ્રી ફી. જે. જે લા  ખેતી અવધકાય  (વીઈએવ-૨)    
૭. શ્રી  એન. લી. યા વ  ઇ.ચા. ખેતી અવધકાય  (વીઈએવ-૧)  & (વીઈએવ-

૨)    
૮. શ્રી એવ. વી. યભાય   ઇ.ચા. ખેતી અવધકાય  (વીઈએવ-૧)    
૯.   શ્રી.  લી. એવ. યા વ  ઇ.ચા. ખેતી અવધકાય  (વીઈએવ-૨)    
૧૦ શ્રી. એ.વ . શ્રીભા  ખેતી ભદદનીળ (ઇ.ચા. પાભય શાલેસ્ટ પ્રાઇઝ અને 

ખેત ભજ ય  દય) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

પ્રકયણ-૧૧ 

નલનનમભોભાાં જોગલાઇ કમાા મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધનત વહશત દયેક અનધકાયીઓ અને કભાચાયીને ભત ુ
ભાનવક ભશનેતાણ ુ 

ક્રભ અવધકાય  અને કભયચાય ન  નાભ ગાય 

૧ શ્રી ી.એવ.યફાય  ૮૮૭૦૦/- 

૨. શ્રી એભ. એભ. પ્રજાવત ૬૯૭૦૦/- 

૩. શ્રી એન. વી. ટેર  ૫૩૧૦૦/- 

૪. શ્રી લી. એભ. ટેર  ૫૩૧૦૦/- 

૫. સ શ્રી ધય. એભ. વઢાણીમા  ૪૪૯૦૦- 

૬. શ્રી ફી. જે. જે લા  ૪૪૯૦૦/- 

૭. શ્રી  એન. લી. યા વ  ૪૬૨૦૦/- 

૮. શ્રી એવ. વી. યભાય   ૪૪૯૦૦ /- 

૯. શ્રી. એ. વ . શ્રીભા  ૫૨૬૦૦/-  

 

પ્રકયણ-૧૨ 

પ્રત્મેક વાંસ્થાને પાલેર અંદાજત્ર 

ભાહશતી શનૂ્મ છે. 

 

પ્રકયણ-૧૩ 

વશામકો કામાક્રભોના અભર અંગેની ધ્ધનત 



---અતે્રની ળાખાભાથી વશામની કઇ મજના અભરભાાં નથી 

 

 

 

પ્રકયણ-૧૪ 

આલેર યાશતો, યનભટ કે અનધકૃત ભેલનાયની નલગતો 

---ભાિશતી શ મ છે.--- 

 

પ્રકયણ-૧૫ 

કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણો 

---ભાિશતી શ મ છે.--- 

 

પ્રકયણ-૧૬ 

લીજાણરુૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 

નલજાણરુૂે ઉરબ્ધ કયલા ાત્ર નલનલધ મોજનાઓની ભાહશતી ઇન્ટયનેટ/ખાતાની લેફવાઇટ ઉય મકુલાભાાં 
આલી યશી છે. 

 

પ્રકયણ-૧૭ 

ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની નલગતો 

૧. નટ વ ફવય 

૨. પ્ર-એક્ટ લ વ સ્ક્રઝય 




