
યાજમભાાં સ્ ટેટ યીર ઝ લેયાઇટીઝના બ્ર ડયફ જન  પાલણ ન  કામય ધ્ ધતિ 

                           રયતળષ્ ટ-૧                   ાના નાં. ૧/૨ 

અ.નાં.  વભમગાો 
૧. ફ જ ઉત્ ાદકોકો/કાંન મ ભાટે તલિ  ીયીપ યલ  અને 

ઉનાળુ ઋતનુ  છીન  ીયીપ યલ  અને ઉનાળુ ઋત ુભાટે 
જુદકોાજુદકોા ાકોના બ્ર ડય ફ જન  ભાાંગણ  શોંચિ   કયલાનો 
વભમ. 

૧૫ નલેમ્ ફય ી   ૧૫ 
ડીવેમ્ ફય(દકોા.િ. તગાભ  ીયીપ-
૨૦૧૬, યતલ ઉનાળુ ૨૦૧૬-૧૭ 
ભાટેન  અયજી િા.૧૫-૧૧-૨૦૧૪ ી   
િા.૧૫-૧૨-૨૦૧૪ સધુ ભાાં) 

૨ બ્ર ડય ફ જન  ભાાંગણ  કમ્ ાઇર કયી ીેિ  તનમાભકરીન ન  
કચેયીએી   વાંળોધન તનમાભકરીન ને ભોકરલાનો તીયી 
વભમ 

૧૫ જાન્ યતુયી 

૩ વાંળોધન તનમાભકરીન  િયપી  / વાંફાંધ િ વાંળોધન લૈજ્ઞાતનકરીન  
િયપી   ઉત્ ાદકોકોને ડીોઝ ટ બયલા જણાલલા ભાટેન  
તીયી િાયીી 

૧૫ પેબ્રતુયી  

૪ ફ જ ઉત્ ાદકોકો/ કાંન મ િયપી   ડીોઝ ટ બયલા/ ડી ડી 
ાંશોચિો કયલાન  છેલ્ ર  િાયીી  

૧૫ ભાચય 

૫ ીેિ  તનમાભકરીન ન  કચેયીને બ્ર ડયફ જ ભાટે ડીોઝ ટ 
બયનાય ફ જ ઉત્ ાદકોકો / કાંન મન  તલગિો ભોકર  
તલાન  છેલ્ ર  િાયીી 

૧૫ એતિર 

૬ જુદકોાજુદકોા ાકોના બ્ર ડય ફ જના ઉરબ્ ધ જ્ ી ાન  તલગિો ીાિાને ાંશોચિ  કયલાન   

છેલ્ ર  િાયીી 

ીયીપ 
ાકો 
ભાટે 

કાવ, તલેુય, રદકોલેરા અને ફાજયી તવલામના ીયીપ ાકો ૨૮ પેબ્રતુયી  

તલેુય િી ા કાવ ભાટે ૩૦ એતિર/ દેકોળ  કાવ ૧૫ ભે 
રદકોલેરા ભાટે ૩૧ ભે  
ફાજયી ભાટે ૧૦ જાન્ યતુયી 

યતલ 
િી ા 
ઉનાળુ 
ાકો 
ભાટે  

ઘઉં, ચણા, યામડો, જીરૂ, ઇવફગરુ, ભકાઇ, ફાજયી (ઉનાળુ) 
ભગ, અડદકો, જુલાય તલ. 

૨૫ જુરાઇ 

૭ ીેિ  તનમાભકરીન ન  કચેયી ધ્ લાયા બ્ર ડય વ ડ પાલણ  વાંળોધન તનમાભકરીન ને ભોકર  તલા 
ભાટેન  તીયી િાયીી. 

ીયીપ 
ાકો 
ભાટે 

કાવ, તલેુય, રદકોલેરા અને ફાજયી તવલામના ીયીપ ાકો ૧૫ ભાચય  

તલેુય િી ા કાવ ભાટે ૧૫ ભે/ દેકોળ  કાવ ૩૧ ભે 
રદકોલેરા ભાટે ૧૫ જુન 
ફાજયી ભાટે ૨૫ જાન્ યતુયી  



રયતળષ્ ટ-૧ ચાલ ુ                 ાન નાં.૨/૨ 

અ.નાં.  વભમગાો 
યતલ િી ા 
ઉનાળુ 
ાકો ભાટે 

ઘઉં, ચણા, યામડો, જીરૂ, ઇવફગરુ, ભકાઇ, ફાજયી 
(ઉનાળુ), ભગ, અડદકો, જુલાય તલ. 

૨૫ મગષ્ ટ 

૮ વાંળોધન તનમાભકરીન  / વાંળોધન લૈજ્ઞાતનક ધ્ લાયા બ્ર ડય વ ડ ભેલલા સ્ ી  વાીે ના ્ોભોકર  
તલાન  છેલ્ ર  િાયીી. 

ીયીપ 
ાકો ભાટે  

કાવ, તલેુય, રદકોલેરા અને ફાજયી તવલામના ીયીપ ાકો ૩૧ ભાચય 
તલેુય િી ા કાવ ભાટે ૩૧ ભે / દેકોળ  કાવ ભાટે -૧૦ જુન 

રદકોલેરા ભાટે ૩૦ જુન 
ફાજયી ભાટે ૧૦ પેબ્રતુયી 

યતલ િી ા 
ઉનાળુ 
ાકો ભાટે 

ઘઉં, ચણા, યામડો, જીરૂ, ઇવફગરુ, ભકાઇ, ફાજયી 
(ઉનાળુ), ભગ, અડદકો, જુલાય તલ. 

૨૫ વપ્ ટેમ્ ફય  

૯ કાંન મ ધ્ લાયા  ત િે સ્ ી ેી   બ્ર ડય ફ જ ઉાડલા ભાટેન  છેલ્ ર  િાયીી. 
ીયીપ 
ાકો ભાટે 

કાવ, તલેુય, રદકોલેરા અને ફાજયી તવલામના ીયીપ ાકો ૨૦ એતિર 

તલેુય િી ા કાવ ભાટે ૩૦ જુન 

રદકોલેરા ભાટે ૧૫ જુરાઇ 
ફાજયી ભાટે ૨૫ પેબ્રતુયી  

યતલ િી ા 
ઉનાળુ 
ાકો ભાટે 

ઘઉં, ચણા, યામડો, જીરૂ, ઇવફગરુ, ભકાઇ, ફાજયી 
(ઉનાળુ), ભગ, અડદકો, જુલાય તલ. 

૧૫ મકટોફય 

૧૦ વાંળોધન તનમાભકરીન /વાંળોધન લૈજ્ઞાતનક િયપી   ભાાંગણ દકોાયોએ બ્ર ડય વ ડનો જ્ ી ો ઉાડમાન  
તલગિોન  ીેિ  તનમાભકરીન ન  કચેયીને જાણ કયલાન  છેલ્ ર  િાયીી. 

ીયીપ 
ાકો ભાટે 

કાવ, તલેુય, રદકોલેરા અને ફાજયી તવલામના ીયીપ ાકો ૫ ભે 

તલેુય િી ા કાવ ભાટે ૧૫ જુરાઇ 
રદકોલેરા ભાટે ૩૧ જુરાઇ 

યતલ િી ા 
ઉનાળુ 
ાકો ભાટે 

ઘઉં, ચણા, યામડો, જીરૂ, ઇવફગરુ, ભકાઇ, ભગ, અડદકો, 
જુલાય તલ. 
ફાજયી                                                             

૫ નલેમ્ ફય  

 

૧૦ ભાચય 

       -વશી- 
(ડો.એવ.તય.ચૌધયી)                                                                                                                                                                                        

      ીેિ  તનમાભક  

  ગ.ુયા., ગાાંધ નગય  



ળયિોોઃ 

૧. બ્ર ડય વ ડનુાં ઇન્ ડેન્ ટ ીાિાને ૧૫ નલેમ્ ફય ી   ૧૫ ડીવેમ્ ફય સધુ ભાાં તનમિ ્કભાાં 

ભોકર  તલાનુાં યશળેે. (દકોા.િ. લય ૨૦૧૬-૧૭ નુાં ઇંડેંટ ફે નાણાકીમ લય અગાઉ એટરેકે 

૧૫-૧૧-૨૦૧૪ ી   ૧૫-૧૨-૨૦૧૪ દકોયમ્માન (૨૦૧૪-૧૫ ભાાં) મકૂલાનુાં યશ ેછે. ત િભાણે  ત 

િે લય ન  બ્ર ડય ફ જ ન  ભાગણ  ભાટેન  કામયલાશી કયલાન  યશળેે.  

૨. વભમભમાયદકોા ફશાય તલેર ભાાંગણ મ પાઇરે કયલાભાાં તલળે. 

૩.  ત િે ઉત્ ાદકોક/ કાંન  િયપી   ડીોઝ ટ બયલાભાાં તલેર ન શોમ િો િેમને ભાાંગણ  

મજુફ બ્ર ડય વ ડ ભેલલાનો શકક યશળેે નશીં.  

૪. ઉત્ ાદકોકો /કાંન  િયપી   ડીોઝ ટ બયલાભાાં તલેર શોમ અને િેમને બ્ર ડય વ ડન  

પાલણ  કયલા છિાાં બ્ર ડય વ ડ ન ઉાડ ે િો િેમન  બ્ર ડય વ ડન  ભાાંગણ  વાભે 

બયલાભાાં તલેર ડીોઝ ટ જપ્ િ ી ળે.  

૫. જો ઉત્ ાદકોકો /કાંન  િયપી   બ્ર ડય વ ડન  ભાાંગણ  વાભે ડીોઝ ટ બયલાભાાં તલેર શોમ 

યાંત ુકાબ ુફશાયના કાયણોવય બ્ર ડય વ ડનુાં મછુ ઉત્ ાદકોન ી િાાં જો બ્ર ડય વ ડ પાલ  

ળકામ નશી િો િેમન  ડીોઝ ટ અન્ મ ભાાંગણ  વાભે કે ત્ માય છીના લયભાાં બ્ર ડય 

વ ડન  ભાાંગણ  વાભે એડજસ્ ટ કયી તલાભાાં તલળે.  

૬. વભમભમાયદકોાભાાં  ઉત્ ાદકોક/ કાંન  િયપી   બ્ર ડય ફ જનો ઉાડ કયલાભાાં ન તલે િો  ત િે 

વાંળોધન લૈજ્ઞાતનકરીન  ીાિા કક્ષાએ તલેર રેઇટ ભાાંગણ દકોાયોને કે ીાિાન  ભાંજુયીી   

યતુનલવીટી કક્ષાએ કોઇ ભાાંગણ  તલે િો િેમને ફચિ બ્ર ડય વ ડન  પાલણ  કયી 

ળકળે.  

 

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

 

 

 

 

 



૨૦૧૬-૧૭ ના લય ભાટે બ્ર ડય બફમાયણન  ભાાંગણ  મકુલા અંગેનુાં ્ક 

ભાાંગણ  મકુનાયનુાં નાભ :___________________________________________________________          . 
વયનામુાં   :____________________________________________________________. 

           ____________________________________________________________. 

પોન નાંફય િી ા ભોફાઇર નાંફય: ______________________________________________________. 

ઇભેર નાંફય  :___________________________________________________________. 

(જ્ ી ો રકરોભાાં દકોળાયલલો) 
અ.નાં. ાકનુાં 

નાભ 

જાિનુાં 
નાભ  

૨૦૧૬-
૧૭ ન  
ભાાંગણ  

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૪-૧૫ 

મકુલાભાાં 
તલેર 
ભાાંગણ  
નો જ્ ી ો  

બયલાભાાં 
તલેર 
રડોઝ ટ 
મજુફનો 
જ્ ી ો  

પાલેર 
જ્ ી ો  

ઉાડરે 
જ્ ી ો  

પાઉન્ ડળેન 
ના ઉત્ ાદકોન 
ભાટે 
લાયેર 
જ્ ી ો 

ફચિ 
જ્ ી ો  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

                                                             ભાાંગણ  મકુનાયન  વશી/ વાંસ્ ી ાના તવકકા 
                                                                                                     

બ્ર ડય બફમાયણન  ભાાંગણ  લીિે ીાવ ધ્ માન ભાાં યાીલાન  ફાફિો        

 

૧. બ્ર ડય બફમાયણન  જરૂરયમાિ શોમ િેટર  જ ભાાંગણ  મકુલ . 
૨. બ્ર ડય બફમાયણન  ભાાંગણ  મકેુર જ્ ી ાન  ીાિા ધ્ લાયા જમાયે પાલણ  કયલાભાાં તલે ત્ માયે રયેુરયુો  

    ઉાડ કયલાનો યશળેે. 
૩. બ્ર ડય બફમાયણન  ભાાંગણ  વ ધ  વાંળોધન તનમાભકરીન , વાંળોધન લૈજ્ઞાતનકરીન ને ન કયિાાં ીેિ   

    તનમાભકરીન , ગજુયાિ યાજમ, ગાાંધ નગયને કયલાન  યશ ેછે.  

૪.  બ્ર ડય બફમાયણન  ભાાંગણ  ્કભાાં શાઇબ્ર ડ ાકો  તલા કે, કાવ, રદકોલેરા, ફાજયા તલગેયેના નય અને  

    ભાદકોાના નાભ દકોળાયલ  ભાાંગણ નો જ્ ી ો અરગ અરગ દકોળાયલલાનો યશળેે.  

૫.  બ્ર ડય બફમાયણન  ભાાંગણ  ્કભાાં દકોળાયલેર િભાભ તલગિો સલુાચ્ મ અક્ષયે િેભજ વાંસ્ ી ાના રેટય /  

     કલયીંગ રેટય વાીે  વાભેર કયી ભોકર  તલાન  યશળેે.  

ભાાંગણ  ્ક http:// agri.Gujarat.gov.in  →Director of Agriculture → Download યી   ઉરબ્ધ ી ઇ ળકળે.  



 


