ખેતીવાડ� ખાતા હસ્તકના સરકારશ્રીની િવિવધ યોજનાઓ હ�ઠળ ખે�ૂતોને સહાિયત દર� �ુધાર� લ
ખેત ઓ�ર/સાધન િવતરણ કરવા માટ� માન્યતા મે ળવવા �ગે � ંુ અર� પત્રક
ઉત્પાદક�ું નામ

:-

સરના�ું

:-

ફોન નં / મોબાઇલ નં :ઇ-મેઇલ એડ્ર�સ

:-

ફ�ક્ષ નં.

:-

તાર�ખ

:-

પ્રિત,
ખેતી િનયામકશ્રી,
�ુજરાત રા�ય,
�ૃિષભવન, સેકટર-૧૦/એ,
ગાંધીનગર
િવષય:- �ુધાર� લ ખેત ઓ�ર/સાધન િવતરણ કરવા માટ� માન્યતા મેળવવા�ું અર� પત્રક ર�ુ
કરવા બાબત.
સિવનય ઉપ�ુક
ર્ ત િવષય અન્વયે જણાવવા�ું ક�. ખેતીવાડ� ખાતાની િવિવધ યોજનાઓ હ�ઠળ રા�યના
ખે�ૂતોને સહાિયત દર� િવતરણ કરવાના થતાં �ુધાર� લ ખેત ઓ�ર/સાધનની ભાવ સ�હતની િવગત
િનયત અર�પત્રકમાં આ સાથે સામેલ રા�ું �ં. આ પત્રકની સાથે જ�ર� પ્રમાણપત્રોની નકલો તથા
� તે ખેત ઓ�ર/સાધન ના એન્�નીયર�ગ ડ્ર�ઇગ પણ સામેલ રા�ુ �ં.
સદર અર� પત્રમાં દશાર્ વેલ શરતો અને બોલીઓ મને/અમને ક�ુલ/મં�ુર છે . અને તે બંધનકતાર્
છે . તે બદલ મે/અમે સહ� કર� લ છે . મે/અમે કંપનીના નામે અર� પત્રક ભર� લ છે . તે મં�ૂર થયેથી
શરતો અને બોલીઓ �ુજબ �ુધાર� લ ખેત ઓ�ર/સાધન િવતરણની કામગીર� સંતોષકારક ર�તે � ૂણર્
કરવા બંધા� �ં/બંધાઇએ છ�એ.
સામેલ:- ઉપર �ુજબ

સહ�ઓથોરાઇઝડ સહ� કરનાર�ું �ુ� નામકંપનીનો િસ�ો-

શરતો અને બોલીઓ
ખેતીવાડ� ખાતા હસ્તકના સરકારશ્રીની િવિવધ યોજનાઓ હ�ઠળ ખે�ૂતોને સહાિયત દર� �ુધાર� લ
ખેત ઓ�ર/સાધન િવતરણ કરવા માટ� માન્યતા માટ�ના અર� પત્રકની શરતો અને બોલીઓ
1. ખાતાએ િનયત કર� લ અર� પત્રકમાં જ �ૃિષ અને/અથવા બાગાયત પાકમાં ઉપયોગ થતા ખેત
ઓ�રો/સાધનો માટ� જ અર� કરવાની રહ�શે.
2. સદર ખેત ઓ�રો/સાધનો પૈક� ઉત્પાદક ��ુ ં ઉત્પાદન કરતા હોય તેની જ િવગતો �વી ક�
સ્પેસીફ�ક�શન, એન્�નીયર�ગ ડ્ર�ઇગ, બનાવટ�ુ ં મટ�ર�અલ, વેચાણ �ક�મત વગેર� જણાવવાની
રહ�શે.
3. ઉત્પાદક� પોતાની િવતરણ/વેચાણ બાદ ની સેવાઓ માટ� ગોઠવેલ નેટવકર્ ની િવગતો આધાર�ુરાવા સાથે ર�ુ કરવાના રહ�શે તેમજ વેચાણ બાદની સેવાઓ �તે અથવા િવતરક મારફત �ુર�
પાડવાની વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહ�શે.
4. ઉત્પાદક� ઓ�રો/સાધનો �યાં ઉત્પાદન કરતા હોય તે સ્થળની િવગત �વી ક�,
•

ફ�કટર�ની જમીનની મા�લક�નો �ુરાવો

•

લ�ુ ઉદ્યોગની ન�ધણી પ્રમાણપત્ર (હોય તો)

•

ફ�કટર��ુ ં સરના�ું

•

ફ�કટર�ના િવસ્તાર�ુ ં ક્ષેત્રફળ

•

ફ�કટર��ુ ં િવજળ� જોડાણ

•

ફ�કટર�માં ઉપયોગ કરતાં મિશનર�ની િવગત જથ્થા સાથે તથા મેનપાવરની િવગત

•

કાચામાલની ખર�દ�ના અદ્યતન બે �બલની નકલ

•

ઓ�રોના વેચાણના અદ્યતન બે �બલની નકલ

•

ઓ�રવાર વાિષ�ક ઉત્પાદન ક્ષમતાની િવગતો પ્રમા�ણત કર� અલગથી અર�પત્રક સાથે
�ુર� પાડવાની રહ�શે.

•

�ુજરાત રા�ય બહારના ઉત્પાદકોની પોતાની કચેર�/શાખા �ુજરાત રા�યમાં હોવી જ�ર�
છે અને તેનો આધાર આપવાનો રહ�શે.

•

સેલ્સ ટ�ક્ષ તેમજ ઇન્કમ ટ�ક્ષ નંબરની િવગત દશાર્વવાની રહ�શે, તથા માક� ટ�ગ નેટવકર્ ની
િવગત આપવાની રહ�શે.

5.

ભારત સરકારશ્રીએ નકક� કર� લ � તે �ુધાર� લ ખેત ઓ�ર/સાધન ક�ન્દ્ર સરકારશ્રીના િનયત
કર� લ ટ�સ્ટ�ગ સેન્ટરો દ્વારા ટ�સ્ટ�ગ કયાર્નો સં� ૂણર્ ટ�સ્ટ �રપોટર્ અર� પત્રક સાથે સામેલ કરવાનો
રહ�શે.

6.

બી.આઇ.એસ./આઇ.એસ.આઇ. માકાર્વાળા ઓ�રો/સાધન માટ� તેના પ્રમાણપત્રોને નકલો
અર� સાથે જોડવાની રહ�શે. વેલીડ�ટ� િપર�યડ સંકળાયેલ હોય તેવા ક�સોમાં �રન્�ુઅલ સટ�
પણ જોડવા�ુ ં રહ�શે.

7.

� તે �ુધાર� લ ખેત ઓ�રો/સાધનના વેચાણ ભાવ પણ િનયત ન� ૂનામાં જ દશાર્વવાના રહ�શે.
અને �માં ભાવ પર ટ�ક્ષ લા�ુ પડતો હોય તેવા સંજોગોમાં ટ�ક્ષ વગરના ભાવ અને ટ�ક્ષ સાથેના
ભાવ અલગ દશાર્વવાના રહ�શે.

8.

� તે �ુધાર� લ ખેત ઓ�ર/સાધનના વેચાણ ભાવ સાથે � તે ઓ�રની ઓળખ/િવિવધતા
સ્પષ્ટ થાય તેવી બાબતોનો સમાવેશ કરતા �ૂંકમાં �ુખ્ય સ્પેશીફ�ક�શન દશાર્વવાના રહ�શે. દા.ત.
દાંતા/બ્લેડની સંખ્યા, �ુખ્ય ભાગની સાઇઝ, ખાસ પ્રકારનીએ વ્યવસથા/રચના, એટ�ચમેન્ટ
વગેર� સાથે �ુલ વજન �ક.ગ્રા.

9.

અ�ુર� િવગતો, જ�ર� પ્રમાણપત્રો-જોડાણો, વગેર� િસવાયની આવેલ અર� ધ્યાનમાં લેવામાં
આવશે નહ�.

ૂ ોને મળે છે ક� ક�મ ?
10. ઉત્પાદક� જણાવેલ સ્પેશીફ�ક�શન અને �ુણવ�ાવાળા ઓ�રો/સાધન ખે�ત
તે �ગે ખા� ુ ગમે તે સમયે ચકાસણી કર� શકાશે.
11. સં� ૂણર્ િવગતો સાથે ભર� લ અર� પત્રક બંધ કવરમાં, �બ� અથવા ટપાલથી ખેતી િનયામકશ્રી,
�ુજરાત રા�ય, �ૃિષભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ મળ� �ય તે ર�તે મોકલી
આપવાની રહ�શે.

સહ�ઓથોરાઇઝડ સહ� કરનાર�ું �ુ� નામહોદ્દોકંપનીનો િસ�ો-

ુ ાર� લ ખેત ઓ�ર/સાધન ની માન્યતા માટ�ની િવગત દશાર્વ� ંુ પત્રક-૧
�ધ
અ.નં.

�ુધાર� લ ખેત

જોડાણ દસ્તાવે જના પાના નંબર

ઓ�ર�ું નામ
આઇ.એસ.આઇ

�ૃિષ�ુિન.

ભારત

પ્રમાણપત્ર

પ્રમાણપત

સરકારશ્રીના ડ્ર�ઇગ

આ�ુસ�ં ગક

ટ�સ્ટ �રપોટર્

મા�હતી

એન્�નીયર�ગ અન્ય

સ્થળ:તાર�ખ:-

સહ�ઉત્પાદક�ું નામ કંપની�ું નામિસ�ો-

ુ ાર� લ ખેત ઓ�ર/સાધન ની માન્યતા માટ� ની વેચાણ �ક�મત દશાર્વ� ંુ પત્રક-૨
�ધ
અ.નં.

�ુધાર� લ ખેત ઓ�ર�ું નામ

ખેત ઓ�ર/સાધન�ું

ઉત્પાદક� ઓફર કર� લ વે ચાણ

�ૂંકમાં સ્પેશીફ�ક�શન

�ક�મત
ટ� ક્ષ વગર

સ્થળ:તાર�ખ:-

સહ�ઉત્પાદક�ું નામ કંપની�ું નામિસ�ો-

ટ� ક્ષ સાથે

