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નભનુોઓના ૃથક્કયણ ભાટેના વનમભો  
 

(અ) મવુનલવીટી ફશાયના/જાશયે વલેાઓ અગંનેો નાગરયકોનો અવધકાય શઠે આલતા જભીન અન ેાણીના નભનૂાઓ: 

(૧) ખેતીની જભીન તથા વમત ાણીના નભુનાઓનુજ પક્ત નીચ ે જણાલેર ૫રયભાણો ભાટેજ થૃક્કયણ કયલાભાં આલળ ે

(SSAC/SOP/Soil/01 to 10 and SSAC/SOP/Water/01 to 05). આ વવલામના નભનૂાઓ અને રયભાણો ભાટે 

થૃક્કયણ કયલાભાં આલળે નવશ.  

અ.ન.ં જભીન અ.ન.ં  ાણી 

૧ અમ્રતા આંક (pH1:2.5) ૧ અમ્રતા આંક  

૨ વલદ્યુત લાશકતા (EC1:2.5) ૨ વલદ્યુતલાશકતા 

૩ વેવરિમ કાફબન ૩ કેલ્ ળીમભ  

૪ રભ્મ પૉસ્ત્પયવ ૪ ભેગ્ નેળીમભ 

૫ રભ્મ ોટાળ ૫ વોડીમભ 

  ૬ કાફોનેટ 

  ૭ ફામ કાફોનેટ  

  ૮ કરોયાઇડ 

  ૯ ળે વોડીમભ કાફોનેટ 

  ૧૦ વોડીમભ અવઘળોણ આંક  
 

(૨) જભીન/વમત ાણીનો નભુનો થૃક્કયણ કયાલનાયે વલબાગની પ્રમોગળાાભાં આલાનો યશેળ.ે વલબાગભાંથી જભીન/વમત 

ાણીનો નભુનો રેલા ભાટેની ધ્ધવતનું ભાગબદળબન આ૫લાભાં આલળે. 

(૩) નભુનો રાલનાયે નભનુાની અન ેઅરમ વલગતની ભાવશતી વનમત પોભેટભાં આ૫લાની યશેળ.ે 

(૪) જભીન/વમત ાણીના નભુનાના થૃક્કયણ ભાટે મુવનલર્સવ ટીના લખતો લખતના વનમત કયેર દયો ચુકલલાનો યશેળ ેઅને તેનુ ં

ચુકલણં થમા ફાદ જ  ૃથકકયણ કયલાભાં આલળ.ે 

(૫) નભુનાઓ અરેની કચેયીભાં જભા કયાવ્ મા ફાદ ૩૦ રદલવભાં થૃક્કયણનો યીોટબ ભી ળકળે.થૃક્કયણનો યીોટબ રૂફરૂભા ં

અથલા ર અથલા ઈ-ભેઈર દ્લાયા ભી ળકળ.ે 

(૬) કુદયતી આપતો, નભુનાઓનું બાયણ, ભળીનભાં તાંવરક ખાભી કે અરમ કે જેભાં થૃક્કયણનો યીોટબ ૩૦ રદલવની અંદય આી 

ળકામ તેભ ન શોમ તેલા વજંોગોભાં તેની જાણ પોન/૫ર/ ઈ-ભેઈરદ્લાયાકયલાભાં આલળે.  

(૭) વલબાગભાં થૃક્કયણકતાબ/વાઘનોની કામબયત્તા/યવામણો અથલા અર મ કોઇ વલગત ક ે જે થૃક્કયણને અવયકતાબ શોઇ તેની 

ઉ૫રબ્ ઘી ન શોમતો નભુનો સ્ત્ લીકાયલાભાં આલળે નશી. 

(૮) થૃક્કયણ નો યીોટબ અરેથી આપ્મા/યલાના કમાબફાદ ૧૫ રદલવ વુધી નભનુાઓની અર ેજાલણી  કયલાભાં  આલળ.ે આ 

વભમગાો વલત્માફાદ તેનો વનકાર કયલાભાં આલળે.  

(૯) કોઈ પ્રભાણર આલાભાં આલળ ે નવશ યંતુ ૃથક્કયણનો યીોટબ આલાભાં આલળ ે અન ે થૃક્કયણ યીોટબના આધાય ે

વલબાગની વનુણતા ભુજફ ભાગબદળબન આલાભા ંઆલળે. જે વનુણતા આ વલબાગભાં ઉ૫રબ્ ઘ ન શોમ તનેું ભાગબદળબન 

અરમ વલમ વનષણાંત ાવેથી રલેાનું યશેળ.ે 

 

   


