કૃષ વંળોધન કેન્દ્ર
નલવાયી કૃષ યષુ નલષવિટી
તણછા

સ્લમંભ ૂ જાશેય કયામેરી ભાહશતી
(પ્રો-એક્ટીલ ડીસ્ક્રોઝય) યીચમ ગ્રંથ
ભાહશતી અષધકાય અષધષનમભ, ૨૦૦૫
પ્રકયણ-૨, કરભ ૪(૧)(ખ)
(૦૧-૦૫-૨૦૧૮ની સ્સ્થષતએ)

મદ્દુ ા નં:- ૩
ભાહશતીનો અષધકાય અને જાશેય વત્તાભંડોની જલાફદાયીઓ કરભ-૪(૧)ખ
(પ્રો-એક્ટીલ ડીસ્ક્રોઝય)
મુદ્દા નં-૧:- ોતાના વ્મલસ્થાતંત્ર , કામો અને પયજોની ષલગતો:વ્મલસ્થાતંત્ર

શોદ્દો

કામય અને પયજોની ષલગત

કચેયીના

ડો. લેદ પ્રકાળ યામ

સ્ટે . ૧૧૪ એવ ૧૬.૦ મુજફ નક્કી થમેર વત્તા અને પયજો

લડા



સ્ટે ચ્યુટભાાં દળાાલર
ે નનતીનનમભોનુાં ારન કયવુાં



કે ન્દ્ર ખાતેની વાંળોધન, નલસ્તયણ અને નળક્ષણની પ્રવ ૃનત વાંળોધન
નનમાભકશ્રીના ભાગાદળાન શેઠ કયલી)



વાંળોધનની ભાહશતી તેભજ અશેલાર વભમવય તૈમાય કયલા



કે ન્દ્રના ઉાડ અને ચ ૂકલણા અનધકાયી અને તેને રગતાાં
નાણાકીમ તેભજ લશીલટી ફાફત



વાંળોધન ભાટે ના અંદાજીત ફજેટ તૈમાય કયલાની કાભગીયી



દયે ક સ્ટાપને કાભની લશેચણી અને મ ૂલમાાંકનની કાભગીયી



મોજનાલાય લાનિક યીોટા ની કાભગીયી



ઓપીવ ખાતે વાંળોધનની સુલીધાઓ ઉબી કયલાની કાભગીયી



ફજેટને ધ્માને રઇ ખચાનાાં લગીકયણની કાભગીયી



અનુસ્નાતક નલધ્માથીના મુખ્મ અને ગૌણ ભાગાદળાક તયીકે ની
કાભગીયી

મુદ્દા નાં-૨:- ોતાના અનધકાયીઓ અને કભાચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો:(૧)

શ્રી અંહકત ગહઢમા (ખેતીલાડી અષધકાયી) (ટે -૧) (ફ.વ. ૫૦૦૪)
 યીનો તાાંનિક િ વ્મલશાય
કચે

ખયીપ/યનલ
ાક આમોજન

પાભા અખતયાના રે-આઉટ અને ડેટા-ળીટ તૈમાય કયાલલાની કાભગીયી
ઉચ્ચક દયે યોજભદાય યોકલાની કાભગીયી
કે ળબુક ખયાઇ કયલી
ટે -૨, ટે-૩ અને ટે -૪ ની કાભગીયી ય ધ્માન આવુાં
કચેયીના લડાાં તયપથી વોલાભાાં આલતી કાભગીયી
(૨)

શ્રી આય. વી. ટે ર (ખેતીલાડી ભદદનીળ) (ટે -૨) (ફ.વ. ૫૦૦૭) લધાયાનો ચાર્જ (ફ.વ. ૧૨૯૪૬-એ)
ફીજ ઉત્ાદન નોંધણી અને લેચાણની કાભગીયીએ
કઠો ાકોના અખતયાની કાભગીયી
જે તે મોજનાના ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય નનબાલલા
ભજુ ય ભસ્ટય નનબાલલા અને ભજુ યની શાજયી રેલી
જે તે મોજનાની કાભગીયી અંતગાત ભજૂયોની કાભગીયી ય દે ખયે ખ યાખલી
જે તે મોજનાની કાભગીયી અંતગાત સ્થાનનક ભાંજુયી યજીસ્ટય, દૈ નનક યજીસ્ટય, ચીજ લસ્તુ લયાળ યજીસ્ટય, ખનીજતેર
લયાળ યજીસ્ટય, કે ળ ભેભો, ખેત ઉત્ાદન યજીસ્ટય લગેયે નનબાલલા
સ્ટોયની વાંપ ૂણા કાભગીયી નનબાલલી
પાભા ઉત્ાદનનાાં લેચાણની કાભગીયી
કચેયીના લડા તયપથી વોંલાભાાં આલતી કાભગીયી
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શ્રી એભ.આય ટે ર (ખેતી ભદદનીળ) (ટે-૩) (ફ.વ. ૫૦૦૪)

(૩)

શલાભાનના આંકડાની પાઇર નનબાલલી
કચેયીના લાશનો અને વાધનોની રોગબુક નનબાલલી
જે તે મોજનાની કાભગીયી અંતગાત ભજૂયોની કાભગીયી ય દે ખયે ખ યાખલી
જે તે મોજનાની કાભગીયી અંતગાત સ્થાનનક ભાંજુયી યજીસ્ટય, દૈ નનક યજીસ્ટય, ચીજ લસ્તુ લયાળ યજીસ્ટય, ખનીજતેર
લયાળ યજીસ્ટય, કે ળ ભેભો, ખેત ઉત્ાદન યજીસ્ટય લગેયે નનબાલલા
પાભા ઉત્ાદનનાાં લેચાણની કાભગીયી
જે તે મોજનાના ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય નનબાલલા
ઘઉ અખતયા તથા ફીજ ઉત્ાદનની કાભગીયી
કચેયીના લડા તયપથી વોંલાભાાં આલતી કાભગીયી
શ્રી આવીપ દર (ખેતી ભદદનીળ) (ટે-૪) (ફ.વ. ૫૦૦૬ અને ૧૨૦૦૬)

(૪)

જે તે મોજનાની કાભગીયી અંતગાત ભજૂયોની કાભગીયી ય દે ખયે ખ યાખલી
જે તે મોજનાની કાભગીયી અંતગાત સ્થાનનક ભાંજુયી યજીસ્ટય, દૈ નનક યજીસ્ટય, ચીજ લસ્તુ લયાળ યજીસ્ટય, ખનીજતેર
લયાળ યજીસ્ટય, કે ળ ભેભો, ખેત ઉત્ાદન યજીસ્ટય લગેયે નનબાલલા
પાભા ઉત્ાદનનાાં લેચાણની કાભગીયી
જે તે મોજનાના ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય નનબાલલા
જુ લાય અખતયા તથા ફીજ ઉત્ાદનની કાભગીયી
કચેયીના લડા તયપથી વોંલાભાાં આલતી કાભગીયી
શ્રી લી. એભ. ઠાકોય (વીનીમય ક્રાકય ) (ટે-૫) (ફ.વ. ૫૦૦૭)

(૫)

ેએફર ડી.વી. ફીર, નોટ ેએફર ડી.વી. ફીર, ટે રીપોન ફીર, રાઇટ ફીર, ભજુ ય ભસ્ટય ફીર તથા કચેયીના
તભાભ ફીરો અંગેની કાભગીયી
કે ળબુક યોજફયોજ નનબાલલી
કે ળબુક વાથેના ચેક યજીસ્ટય, યવીદ બુક, ચરણ યજીસ્ટય, ચરણ પાઇર લગેયેની કાભગીયી
ગ્રાન્દ્ટ યજીસ્ટય નનબાલવુાં
પ્રો. ટે ક્ષ, ઇન્દ્કભ ટે ક્ષ અંગેના યજીસ્ટયો તથા ચરન પાઇર નનબાલલી
મોજનાલાય ફજેટ ફનાલલાની કાભગીયી
કચેયીના દયે ક કભાચાયી/અનધકાયીઓના ભાવીક ગાય ફીર ફનાલલાની કાભગીયી
ગાયફીરને રગતા દયે ક એડલાન્દ્વ તથા જી.એવ.એર.આઇ ના યજીસ્ટયો નનબાલલાની કાભગીયી
દયે ક કભાચાયી/અનધકાયીઓના એયીમવા ફીરની કાભગીયી
ભાવીક આલક ખચાના યજીસ્ટય નનબાલલા
ટી.એ.ફીર, ી.એપ.ફીર તથા ી.એપ દયખાસ્ત ફનાલલાની કાભગીયી
ઇનલડા અને આઉટલડા પાઇરની નનબાલણી કયલી
મુદ્દા નંફય-૩: દે ખયે ખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ વહશત ષનણયમ પ્રહિમાભાં અનુવયલાની કામયયીતી:


કે ન્દ્ર ખાતે ચારતી નલનલધ વાંળોધનની મોજનાઓ અને પ્રવ ૃનતઓની વાંપ ૂણા દે ખયે ખ અને ભાગાદળાન આવુાં
વાંળોધનના અખતયા અને વીઝનલાય ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભનુાં આમોજન કયી ખેતી નનહયક્ષક તેભજ ખેતી
ભદદનીળને વભજ આી પીલડભાાં આમોજન કયવુ.ાં



લાનાાં અંતે અખતયાનાાં હયણાભો તૈમાય કયી જે તે નલબાગની એગ્રેસ્કો વફ કનભટીભાાં યજુ કયલાની કાભગીયી કયલી .



મોજનાઓનાાં શેત ુ પ્રભાણે વાંળોધન તથા અન્દ્મ કાભગીયીનુાં આમોજન કયવુાં અને અભરીકયણ કયવુાં .



મોજનાઓનાાં શેત ુ પ્રભાણે વાંળોધન તથા અન્દ્મ કાભગીયીનુાં આમોજન કયવુાં અને અભરીકયણ કયવુાં .
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ભદદનીળ વાંળોધન લૈજ્ઞાનનક નીચેના વાંલગાના કભાાચાયી તેભની પયજભાાં આલતા કામો ભાટે મુવદ્દો યજુ કયે છે . તેભાાં
ઉરા અનધકાયી મોગ્મ સુધાયા -લધાયા કયીને જરૂયી ભાગાદળાન પુરૂ ાડી ઓપીવ શેડની ભાંજુયી અથે યજુ કયે છે અને
જો જરૂય જણામ તો ઓપીવ શેડ ઉરી કચેયીનો વાંકા કયી જરૂયી આદે ળો/ભાગાદળાન ભેલે છે .



યુનનલનવિટીની સ્ટે ચ્યુટયી જોગલાઇ મુજફ લશીલટી/હશવાફી કાભગીયીને ભાંજુયી આલી.

મુદ્દા નંફય-૪: ોતાના કામો ફજાલલા ોતે કયે રા ધોયણો


યુષનલષવિટીનાં ષનતી ષનમભો

(સ્ટે ચ્યુટ) અને આઇ .વી.એ.આય દ્વાયા ષનધાયહયત કયે ર ભાદં ડો મુજફ વંળોધન અને

ષલસ્તયણની કાભગીયી કયીએ છીએ . જેભાં વંળોધનની કાભગીયી ભાટે વંળોધનની કષભટીભાં નક્કી થમા મુજફ ષલબાગ
દ્વાયા વંળોધનની કાભગીયી શાથ ધયલાભાં આલે છે . જ્માયે ષલસ્તયણની કાભગીયીભાં કચેયી દ્વાયા અરગ -અરગ ષલમો
ઉય તારીભ ગોઠલલાભાં આલે છે . તેભજ ખેડૂતનાં ખેતયે ષનદળયનો ગોઠલલાભાં આલે છે . ખેડુતો દ્વાયા જ્માયે અત્રેની
કચેયીનો વીધો વંકય વાધલાભાં આલે છે ત્માયે તેભના પ્રશ્નો અંગે જરૂયી ભાગયદળયન ૂરૂ ાડલાભાં આલે છે અને જરૂય
જણામ તો ખેડૂતોનાં ખેતય ય જઇને ણ ભાગયદળયન  ૂરૂ ાડલાભાં આલે છે .
મુદ્દા નંફય-૫: ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના ષનમંત્રન શેઠના અથલા ોતાના કભયચાયીઓ
દ્વાયા ઉમોગભાં રેલાતા ષનમભો, ષલષનમભો, સ ૂચનાઓ, ષનમભવંગ્રશો અને યે કડય :કે ન્દ્ર ખાતે નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી દ્વાયા ષનમત કયે ર ભંજુયી યજીસ્ટય, ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય, સ્ટોય યોજભે, ચીજ લસ્્ું
લયાળ યજીસ્ટય, રેફયળીટ, શાજયી ત્રક, કે ળ ભેભો, કચેયીભાં નાણા બયલાનું ત્રક, ફીર મુલભેન્દ્ટ, લાશનવાધનોનું યીેયીંગ યજીસ્ટય, વાધન-લાશનોની રોગબુક, શીસ્રીળીટ, યચ ૂયણ યજા યજીસ્ટય, ટાર આલક-જાલક
યજીસ્ટય, પાભય ભળીનયી યજીસ્ટય લગે યે યજીસ્ટય/ત્રકો ષનબાલલાભાં આલે છે . અને વભમાંતયે તાવ કયીને યજીસ્ટય
અ-ટુ-ડેટ યાખલાભાં આલે છે .
મુદ્દા નંફય-૬ ોતાની ાવે અથલા ોતાના ષનમંત્રણ શેઠ શોમ તેલા દસ્તાલેજોના ત્રક:(૧)

ભદદનીળ વંળોધન લૈજ્ઞાષનક (ડો. લેદ પ્રકાળ યામ)
ગુપ્ત અશેલારના ઇનલડય /આઉટલડય યજીસ્ટય
આય.ટી.આઇની કાભગીયી અને તે અંગે ની પાઇર
પાભય યે કોડય તેભજ કભયચાયીના ગુપ્ત અશેલારની પાઇરો
વંળોધનના લાષિક યીોટય

(૨)

ટી-૧ (શ્રી અંહકત ગહઢમા) (ખેતીલાડી અષધકાયી) (ટે -૧) (ફ.વ. ૫૦૦૪)
ખયીદી અંગે ની પાઇર
પાભય અખતયાની પાઇરો
યોજભદાયની પાઇર
પાભય લાશનોના લીભાની પાઇર

(૩)

ટી-૨ (શ્રી આય વી ટે ર) (ખેતીલાડી ભદદનીળ) (ટે -૨) (ફ.વ. ૫૦૦૭) લધાયાનો ચાર્જ (ફ.વ. ૧૨૯૪૬-એ)
ફીજ ઉત્ાદન અને લેચાણની પાઇર
કઠો ાકના અખતયાની પાઇર
ઉચ્ચક દયોથી ખેતી કામો ના બાલો ફાફત
શુ યદફાતરની ભંજુયી
કચેયીની ગાડીની શીસ્રીળીટ અને સ્િે  યજીસ્ટય
ભજુય ભસ્ટય યજીસ્ટય
સ્થાષનક ભંજુયી યજીસ્ટય, દૈ ષનક યજીસ્ટય, ચીજ લસ્્ુ લયાળ યજીસ્ટય, ખનીજ તેર લયાળ યજીસ્ટય, કે ળ ભેભો, ખેત
ઉત્ાદન યજીસ્ટય
પાભય લેચાણ યજીસ્ટય
ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય
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(૪)

ટી-૩ (શ્રી એભ. આય. ટે ર) (ખેતી ભદદનીળ) (ટે-૩) (ફ.વ. ૫૦૦૪)
શલાભાનના આંકડાની પાઇર
ઘઉ ાકના અખતયાની પાઇર
સ્થાષનક ભંજુયી યજીસ્ટય, દૈ ષનક યજીસ્ટય, ચીજ લસ્્ુ લયાળ યજીસ્ટય, ખનીજ તેર લયાળ યજીસ્ટય, કે ળ ભેભો, ખેત
ઉત્ાદન યજીસ્ટય
કચેયીની ગાડીઓ અને વાધનોની રોગબુક
ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય

(૫)

ટી-૪ (શ્રી આવીપ દર) (ખેતી ભદદનીળ) (ટે -૪) (ફ.વ. ૫૦૦૬)
જુલાય ાકના અખતયાની પાઇર
સ્થાષનક ભંજુયી યજીસ્ટય, દૈ ષનક યજીસ્ટય, ચીજ લસ્્ુ લયાળ યજીસ્ટય, ખનીજ તેર લયાળ યજીસ્ટય, કે ળ ભેભો, ખેત
ઉત્ાદન યજીસ્ટય
ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય

(૬)

ટી-૬ (શ્રી ષલિભ ઠાકોય) (ષવનીમય ક્રાકય ) (ટે -૬) (ફ.વ. ૫૦૦૭)
કચેયીના ટે રીપોન ફીર યજીસ્ટય, ઇનટયનેટ ફીર યજીસ્ટય
લયલાય ઓડીટ ેયાની પાઇર
લયલાય શાપ ભાજીનની પાઇર
કચેયીના કભયચાયી/અષધકાયીની વેલાોથી
કચેયીના કભયચાયી/અષધકાયીશ્રીઓની યજા ભંજૂયી અંગે
ભાષવક ચાર્જ ત્રક
ગુપ્ત અશેલારના પોભય તૈમાય કયલા
કભયચાયી/અષધકાયીનાં ગાય પીક્ષેળનની પાઇર
ેએફર ડીવી ફીરની પાઇર
નોટ ેએફર ડીવી ફીરની પાઇર
કે ળબુક
ચેક યજીસ્ટય
યવીદ બુક
ચરણ યજીસ્ટય અને ચરણ પાઇર
ફજેટ યજીસ્ટય
પ્રો. ટે ક્ષ અને ઇન્દ્કભ ટે ક્ષ પાઇર
ફજેટની પાઇર
એબ્સ્ટસ્રે ક ફીર યજીસ્ટય
રે ઝયી યજીસ્ટય
કભયચાયી/અષધકાયીના ગાય બથ્થા યજીસ્ટય
જીએવએરઆઇ યજીસ્ટય
એડલાન્દ્વ ેભેન્દ્ટ યજીસ્ટય
ટી.એ. ફીર યજીસ્ટય
ી.એપ યજીસ્ટય
ગ્રાન્દ્ટ યજીસ્ટય
કન્દ્ટીજન્દ્વી લાઉચય યજીસ્ટય
ી.એપ.ાવબુક
પ્રાન મોજનાના ફજેટની પાઇર
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પ્રાન મોજનાના ફજેટ અંગે ના ત્ર વ્મલશાયની પાઇર
આઉટલડય યજીસ્ટય
ઇનલડય યજીસ્ટય
ટાર ટીકીટ યજીસ્ટય એ
ટાર ટીકીટ યજીસ્ટય ફી
પ્રલાવ ડામયી યજીસ્ટય
પ્રલાવ ભંજુયી યજીસ્ટય
સ્ટે ળનયી યજીસ્ટય
પ્રલાવ ભંજુયીની પાઇરો
ન્દ્યુઝેય યજીસ્ટય
પ્રોટે ક્ટીલ લેવય/ગણલેળ યજીસ્ટય
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મુદા નંફય ૭: તેની નીષત ઘડતયના અથલા તેના અભરીકયણ વંફધ
ં ભાં જનતાના વભ્મો વાથે ષલચાયષલષનભમ ભાટે અથલા
તેભના દ્વાયા યજુઆત ભાટે ની ષલધભાન કોઇ વ્મલસ્થાની ષલગતો:શા, જાશેય જનતાના વભ્મો

(ખેડૂતો) વાથે ખેતીને રગતા પ્રશ્નો અંગે અિેના નલમને રગતી એગ્રેસ્કો વફ

કનભટીભાાં આભાંદિણ આીને ફોરાલલાભાાં આલે છે. અને તેભાાં તેના દ્વાયા યજૂ થતા પ્રશ્નોનુાં મોગ્મ યીતે નનયાકયણ
રાલલા વાંળોધનનુાં આમોજન કયી યીણાભ ભેલલાભાાં આલે છે .
મુદ્દા નંફય ૮ : તેના બાગ તયીકે અથલા તેની વરાશના શે્ ુ ભાટે ફે અથલા તેથી લધુ વ્મસ્ક્તઓના ફનેરા ફોડય
વષભષત અને ફીજા ભંડોનું ત્રક અને તે ફોડય

, કાઉન્દ્વીરો,

, કાઉન્દ્વીરો, વષભષત અને ફીજા ભંડોની ફેઠકો રોકો ભાટે

ખુલ્રી છે કે કે ભ અથલા તેલી ફેઠકોની કામયનોંધો રોકોને ભલાાત્ર છે કે કે ભ ?
ઉયોક્ત મુદ્દો અિેનાાં નલબાગને રાગુ ડતો નથી.
મુદ્દા નંફય ૯: તેના અષધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની ભાહશતી ુસ્સ્તકા
અષધકાયી અને કભયચાયીઓની ભાહશતી યુષનલષવિટીની લેફવાઇટ WWW.nau.in ય મુકલાભાં આલેર છે .
મુદ્દા નંફય ૧૦ : તેના ષલષનમભોભાં જોગલાઇ કમાય પ્રભાણે લતયની દ્ધષત વહશત તેના દયે ક અષધકાયીઓ અને કભયચાયીઓને
ભતા ભાષવક ભશેનતાણા:
ક્રભ

અનધકાયી/કભાચાયીનુાં નાભ

શોદ્દો

ગાય ધોયણ

ગ્રોવ ે

૧

ડો. લેદ પ્રકાળ યામ

ભદદનીળ વાંળોધન લૈજ્ઞાનનક

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (GP-૬૦૦૦)

રૂ. ૫૩૪૩૬.૦૦/-

૨

શ્રી અંહકત ગહઢમા

ખેતીલાડી અનધકાયી

૩૮૦૯૦-૦૦

રૂ. ૩૮૦૯૦.૦૦/-

૩

શ્રી આય. વી. ટે ર

ખેતીલાડી ભદદનીળ

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

રૂ. ૬૪૦૮૪.૦૦/-

૪

શ્રી એભ. આય. ટે ર

ખેતીલાડી ભદદનીળ

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

રૂ. ૬૦૪૯૭.૦૦ /-

૫

શ્રી આવીપ દર

ખેતીલાડી ભદદનીળ

૧૯૯૫૦-૦૦

રૂ. ૧૯૯૫૦.૦૦/-

૬

શ્રી લી. એભ. ઠાકોય

વીનીમય ક્રાકા

૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

રૂ. ૨૮૧૫૪.૦૦/-

૭

શ્રી ડી. કે. ટે ર

ટ્ટાલાા

૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦

રૂ. ૧૯૬૩૪.૦૦/-

મુદા નંફય ૧૧: તભાભ મોજનાઓ, સુચચત ખચય અને ચુકલેર નાણા યના અશેલારોની ષલગતો દળાયલતી , તેની દયે ક એજન્દ્વીને
પાલેર અંદાજત્ર:
અત્રે ચારતી મોજનાઓના નાણા , હશવાફ ષનમાભકશ્રી , નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી , નલવાયી તયપથી પાલી
આલાભાં આલે છે . તે મુજફ ખચય કયલાભાં આલે છે .
વને ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન પાલેર ગ્રાન્દ્ટ અને ખચયની ષલગત
ફજેટ વદય

પાલેર ગ્રાન્દ્ટ (રૂ)

ખચય (રૂ.)

૧૨૦૦૬

1,833,000.00

1,789,367.00

૫૦૦૪

1,200,000.00

1,188,735.00

૫૦૦૬

208,000.00

179,720.00

૫૦૦૭

1,417,000.00

1,373,658.00

50,000.00

41,177.00

૧૨૭૧૨-૫વી

341,000.00

340,362.00

૧૮૦૨૩-૧૧

2,036,796.38

1,545,860.00

૧૮૧૨૮

464,503.00

464,503.00

૨૦૦૬-ઇ

30,000.00

29,993.00

૧૫૩૪

150,000.00

149,550.00

૧૨૬૦૦

150,000.00

149,983.00

૧૨૯૪૬-એ

મુદ્દા નંફય ૧૨:- પાલેર યકભો વફવીડી કામયિભોની અભર ફજલણીની યીત અને એલા કામયિભોના રાબાથીઓની ષલગતો :

રાગુ ડત ુાં નથી
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મુદ્દા નંફય ૧૩: તેણે આેર છુટછાટો, યલાનગીઓ અથલા અષધકૃષત ભેલનાયાની ષલગતો:

રાગુ ડત ુાં નથી

મુદ્દા નંફય ૧૪: ઇરેક્રોષનક સ્લરૂભાં તેને ઉરબ્સ્ટધ અથલા તેની ાવેની ભાહશતીની ષલગતો:

રાગુ ડ્ ંુ નથી

મુદ્દા નંફય ૧૫ : જાશેય ઉમોગ ભાટે ષનબાલલાભાં આલતા શોમ ,તો તેલા ગ્રંથારમ અથલા તેના લાંચન કક્ષના કાભકાજના
કરાકો વહશતની ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્સ્ટધ સુષલધાઓની ષલગતો :

રાગુ ડત ુાં નથી

મુદ્દા નંફય ૧૬: જાશેય ભાહશતી અષધકાયીઓના નાભો, શોદ્દો અને ફીજી ષલગતો:જાશેય ભાહશતી અષધકાયી

ભદદનીળ જાશેય ભાહશતી અષધકાયી

ડો. લેદ પ્રકાળ યામ

શ્રી અંહકત ગહઢમા

જાશેય ભાહશતી અષધકાયી

ભદદનીળ જાશેય ભાહશતી અષધકાયી

કૃષ વંળોધન કે ન્દ્ર

કૃષ વંળોધન કે ન્દ્ર

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી

તણછા, તા. આભોદ-૩૯૨૦૨૫

તણછા, તા. આભોદ-૩૯૨૦૨૫
પોન નં: (૦૨૬૪૧) ૨૩૮ ૪૪૯
ભો. ૮૦૮૧૪૨૦૦૮૯
ઇ-ભેઇર: arstanchha@nau.in

મુદ્દા નંફય ૧૭: ઠયાલલાભાં આલે તેલી ફીજી ભાહશતી પ્રષવદ્ધ કયલી જોઇળે અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનોને અધતન
કયલા જોઇએ.


શા, આ ભાહશતી ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ના યોજ અધતન કયલાભાાં આલળે

મુદા નંફય ૧૮: ચાલુ લય પ્રભાણે લૈજ્ઞાષનક અખતયાઓની માદી

No

Name of the Scheme

Budget Head

1
2
3
4
5

Strengthening Research in sorghum
Research in Wheat
Research in Sorghum
Research in pulses
Genetic enhancement of niche crops
of south Gujarat through
conventional and bio-technological
approaches
Establishment of Agricultural
research Station under Sardar
Sarovar Project command area
Development of functional markers
linked to fragrance in indigenous
aromatic rice landraces
Revolving fund

12006
5004
5006
5007
12946-A

No. Of
experiments
5
4
4
2
1

18023-11

7

18128

1

9510-N-17

3

6

7

8

Total

Name of Trial
IAVT, IAHT, LSVT, SSVT, PET
NIVT, LST, SST-I, SST-II
New GP, Old GP, F-1, Demo
Chick pea (LSVT, SSVT)
Black moong

Demonstration of Pigeon pea,
cotton, castor, wheat, water
melon, maize and green gram
-

Ber (Foliar spray)
Ber (Mulching)
AGT-1 (Sorghum foliar spray)

27

મુદા નંફય ૧૯: કે ન્દ્ર ખાતે લાલેતય થતા ાકોની આધુષનક ખેતી દ્ધષત:



ભાહશતી યુનનલનવિટીની લેફવાઇટ http://nau.in/home.php?unit=28 ય ઉરબ્ધ છે .

મુદા નંફય ૨૦: કે ન્દ્ર ખાતે લાલેતય થતા ાકોની GAP આધાયીત ખેતી દ્ધષત:



ભાહશતી યુનનલનવિટીની લેફવાઇટ http://nau.in/home.php?unit=28 ય ઉરબ્ધ છે .
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મુદા નંફય ૨૧: કે ન્દ્ર ખાતેના ાકની વેન્દ્રીમ ખેતી દ્ધષત:
૧.

કઠો ાકો વાથે ાક પેયફદરી

૨.

ઉનાાભાાં ઊંડી ખેડ

૩.

૧૦ થી ૧૫ ટન છાણીયુ ખાતય પ્રનત શેક્ટયે લાલેતયના ૨૧ થી ૨૮ હદલવ શેરા ઉભેયવુાં

૪.

બરાભણ કયે ર વાયી નલકવીત જાતોનો ઉમોગ

૫.

ફામોપટીરાઇઝય, ફામોેસ્ટીવાઇડ્વ લગેયેનો ઉમોગ

મુદા નંફય ૨૨: પ્રકાળીત થમેર લયલાય વંળોધન ેયો:



નીર

મુદા નંફય ૨૩: ફશાય ાડલાભાં આલેર લયલાય બરાભણોની ષલગતો:

1) The farmers of AES-V of South Gujarat Agro climatic zone-II growing kharif cotton on black
soil are advised to open 22.5 cm deep furrow after either four or two rows of cotton sown
at a row spacing of 120 cm. This result, 83% more income than flat bed sowing (year2005)
2) The farmers of bara tract of Narmada command growing G. cot. Hy-8 are advised to apply
either FYM @10 t/ha or Gypsum @6 t/ha or presss mud @6 t/ha for achieving higher
yield and net profit along with improvement in soil properties (Year-2006)
3) The farmers of bara tract of Narmada command with limited water availability growing castor
during late kharif are advice to irrigate in alternate furrow and mulch their crop with black
plastic (50 micron) for realizing 51 and 21% yield and net profit. Respectively then control
(year-2009)
4) Farmers of South Gujarat Rainfall Zone-II (AES-V), growing grain sorghum var. BP-53
under conserved moisture during rabi season, are advised to adopt Paired row sole sorghum
(90-45 cm x 20 cm) + inter-crop of Green gram Co-4 for achieving higher grain equivalent
yield and economic returns. They can also be advised to adopt Paired row sole sorghum
(90-45 cm x 20 cm) + inter-crop of Moth bean var. Local. (Year-2014)
5) Farmers of South Gujarat Zone-II (AES-V) growing rabi Black moong var. GBM-1 under
conserved moisture are advised to apply 1 tonne vermicompost/ha + 50% of recommended
dose of fertilizer (10:20:0 kg N:P2O5:K2O/ha) and seed treatment with Rhizobium and
PSB (each 30 ml/kg seed) for achieving higher seed yield and economic returns. (Year2016)
6) 6) Farmers of Bara track of south Gujarat rainfall zone-II, growing pigeon pea cv. GT 102
during rabi season under conserved soil moisture condition are advised to sow the crop at
60 cm x 30 cm spacing and applied recommended dose of fertilizers i.e. 20:40:00
N:P2O5:K2O kg/ha alongwith 1 t/ha vermicompost + seed treatment of Rhizobium for
getting higher yield and net return. (2017-18)
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એનેક્ષય-એ
(વાભાન્દ્મ લશીલટ ષલબાગના તા. ૦૧.૦૫.૨૦૦૯ ના હયત્ર િભાંક: ીએડી-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-આયટીઆઇવેરનું ચફડાણ)

પ્રભાણત્ર
આથી પ્રભાણણત કયલાભાાં આલે છે કે ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભની કરભ નાં-4 અંતગાત સ્લમાં જાશેય
કયલાની ફાફતો "પ્રો-એક્ટીલ ડીસ્ક્રોઝય" (

PAD) ભાયા નલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે અને તા.

૦૧.૦૫.૨૦૧૮ની સ્સ્થતીએ લડી કચેયીની ભાંજુયી ભેલી અધતન કયલાભાાં આલેર છે .

તા. ૦૧.૦૫.૨૦૧૮

(લેદ પ્રકાળ યામ)
ભદદનીળ વંળોધન લૈજ્ઞાષનક
કૃષ વંળોધન કે ન્દ્ર, નકૃય,ુ
તણછા-૩૯૨૦૨૫
પોન નં. (૦૨૬૪૧) ૨૩૮૪૪૯
ઇભેઇર: arstanchha@nau.in

એનેક્ષય-ફી
(વાભાન્દ્મ લશીલટી ષલબાગના ૦૧-૦૫-૨૦૦૯ના હયત્ર િભાંક: ીએડી-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-આયટીઆઇવેરનું ચફડાણ)

પ્રભાણિ
આથી પ્રભાણિ આલાભાાં આલે છે કે , ભાહશતી અનધકાયીની કરભ ૪ અંતગાત સ્લમાં જાશેય કયલાની ફાફતો પ્રોએક્ટીલ ડીસ્ક્રોઝય (P.A.D.) ભદદનીળ વાંળોધન લૈજ્ઞાનનક, કૃન વાંળોધન કે ન્દ્ર, નલવાયી કૃન યુનનલનવિટી, તણછાની કચેયી
દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે . જે તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૮ ની સ્સ્થનતએ અભાયી ભાંજુયી ભેલી અધતન કયલાભાાં આલેર છે .

તા: ૦૧.૦૫.૨૦૧૮

વંળોધન ષનમાભક અને
અનુસ્નાતક ષલધાળાખાધ્મક્ષ

મુખ્મ ભથક: નલવાયી

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી
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