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ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

પાક શાખા  
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર 

અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરેલ છે જે મજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી ચકૂવી 

અથવા ગરીબી રેખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે 

છે.  

 આપસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેિી નવગત 

આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં આવેલ 

છે. સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગેિા નિયમો 

દશાાવવામાાં આવેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિશેે. 

 આ પસુ્સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી માગી છે 

તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ માહિતીિા રૂ.૨.૦૦ 

તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે ચકૂવવાિા રિશેે. ગરીબી રેખાિી 

િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચકૂવવાિી રિતેી િથી પરાંત ુપોતે ગરીબી રેખા 

િઠેળ જીવે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરવાિો રિશેે.     
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પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

 ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ પાક નવભાગિી યોજિા છે. જેમાાં રાજ્યિા તમામ ખાતેદાર 
ખેડૂતોિે  જુવાર, મકાઇ, રજકો અિે રજકા-બાજરી પાકા માટે ઘાસચારા હકટ નવતરણ કરવામાાં 
આવે છે.  

o  યોજિાિો મખુ્ ય ઉદે્દશ  
 સારી ગણુવત્તાવાળા બબયારણથી ઘાસચારાિા પાકિી ખેતીિે ઉતે્તજિ આપી ઉત્તમ ગણુવત્તા 

ધરાવતા દાણા તેમજ ઘાસચારાનુાં ઉત્પાદિ વધારવાિો છે. 

o  કાયો અિે ફરજો : 

 ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ રાજય સરકાર દ્વારા ચાલતી પ્લાિ યોજિા છે. 
 સાંયકુ્ ત ખેતી નિયામકશ્રી (તેલીબબયાાં) ગાાંધીિગર આ યોજિાિી રાજય કક્ષાિી તાાંનત્રક કામગીરી 

સાંભાળે છે. 

 યોજિા અંતગાત પ્રી-બજેટ નિયત કરી સરકારશ્રીિે દરખાસ્ત કરવામાાં આવે છે. માંજુર થયેલ 
જોગવાઇ મજુબ યોજ્િાકીય કામગીરી માટે ઠરાવ થાય છે. 

  માંજુર થયેલ જોગવાઇ મજુબ જીલ્લાઓિે ભૌનતક તથા િાણાકીય લક્ષાાંક ફાળવવામાાં આવે છે. 
તથા ઠરાવમાાં દશાાવ્યા મજુબિી યોજિાકીય કામગીરી કરવા જીલ્લા ખેતી અનધકારીશ્રીિે 
જણાવવામાાં આવે છે. 

   યોજિા અંતગાત થયેલ ભૌનતક તથા િાણાકીય લક્ષાાંક પ્રગનતનુાં મોનિટરીંગ કરવામાાં આવે છે. 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.
િાં. 

અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં)     યોજિા 
અમલીકરણ 

 
૨ િાયબ ખેતી નિયામક (કપાસ)    

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક (કપાસ)    

૪ ખેતી અનધકારી (કપાસ)    
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પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 
(૧) ગજુરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા 

તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન ુ

પત્રક                     --------િથી---------- 

પ્રકરણ-૭ 

યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક                                   

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એચ.જી. લાલવાણી 
િાયબ ખેતી નિયામક (તેલી) 
રૂમ િાં-૩૧૧, પાક નવભાગ, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ,ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાાંધીિગર 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫ 
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પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 

નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

સીિીયર િડે /કલાકા 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી ડી.વી. બારોટ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં) 
૨. શ્રી એમ.આર.પરમાર િા.ખે.નિ (કપાસ)  

૩. શ્રીમનત નમતલ દુધાત મદદિીશ ખેતી નિયામક (કપાસ) 
૪ શ્રી વી.બી. પટેલ ખેતી અનધકારી  
૫. શ્રી પી.કે.રાવત સીિીયર કલાકા 

 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ 

અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીિો િોદો  પગાર 
૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં) ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે)  
૨.  િા.ખે.નિ (કપાસ)  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રડ પે) 
૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક (કપાસ) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૪. ખેતી અનધકારી  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૫. સીિીયર કલાકા ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦ ગે્રડ પે) 

પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજિાનુાં િામ બજેટ જોગવાઇ(૨૦૧૪-૧૫) માંજુર થયેલ પ્લાિ 

ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ ૫૫૦.૦૦ લાખ ૫૫૦.૦૦ લાખ 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પહરનશષ્ટ-૧ 

સામાન્ ય શરતો અિે બોલીઓ 

એજીઆર-( ૫૯ )ઘાસચારા નવકાસ ્યોજિા (પ્લાિ) સિાય યોજિા   વિા – ૨૦૧૬-૧૭   

 આ યોજિાિો અમલ રાજયિા તમામ જજલ્લાઓમાાં ક્ રવાિો રિશેે.  
 આ યોજિાિાાં નિયાંત્રણ અનધકારી ખેતી નિયામક્ શ્રી રિશેે. તથા  યોજિાિા તમામ ઘટકોિી અમલીક્ રણ પઘ્ ધનત 

નિયત ક્ રવા ખેતી નિયામક્ શ્રીિે અનધકૃત ક્ રવામાાં આવે છે. અિે  યોજિાિાાં અમલીકરણ બાબતમાાં કોઇ મદુ્દો 
ઉપનસ્ થત થાય તો તેમિો સાંપકા  સાધવાિો રિશેે. 

 આ યોજિાિા તમામ ઘટકો માટે જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી અમલીક્ રણ અનધકારી રિશેે. 
 સબાંનધત િોડલ એજન્ સીિે ગ્રાન્ટ ફાળવવા માટે ખેતી નિયામક્ શ્રીિે અનધકૃત ક્ રવામાાં આવે છે. 
 લાભાથી ખેડતેૂ અરજી પત્રક માંજુરી અથે સાંબાંનધત કચેરીમાાં રજુ કરશે અરજી મળેથી કચેરી સાંબાંનધત ગ્રામ સેવક 

પાસેથી સમાિ િતે ુવાળા ઘટક માટે અન્ય યોજિામાાંથી અગાઉ નિયત કરેલ સમયમયાાદામાાં સિાય મેળવેલ 

િથી તે બાબતિો પ્રમાાંણપત્ર/દાખલો મેળવી લેવાનુાં રિશેે. 

 ચાલ ુિાણાકીય વિામાાં આ યોજિા િઠેળિા પહરનશષ્ટ-૨ િા કોલમ-૫ માાં દશાાવેલ સમયમયાાદાિે ધ્યાિે લઇ 

ખાતાદીઠ એક વાિીક સમયમયાાદા વાળા કોઇ એક ઘટક અિે તે નસવાયિા પણ કોઇ એક ઘટક એમ વધમુાાં 

વધ ુકુલ બે ઘટકોિો લાભ આપી શકાશે.  

 પહરનશષ્ટ-૨ િા કૉલમ-૫ માાં જણાવ્યાનુાંસાર એક વાનિિક સમયગાળા નસવાયિા પ્રત્યેક ઘટક માટે તાલકુા 

અમલીકરણ અનધકારીએ ગામવાઇઝ લાભાથીન ુ િામ,ખાતા િાંબર,સિાયિી રકમ,લાભ આપ્યાનુાં વિા નવગેરે 

નવગતો ધરાવતુાં રજીસ્ટર નિભાવવાનુાં રિશેે. 

 આ યોજિા િઠેળિા ઘટકોિા સિાયિા ધોરણો આ સાથેિા પહરનશષ્ટ -૨ મજુબ રિશેે 
 લાભાથીિા બેંક એકાઉન્ટમાાં બારોબાર સિાયિી રકમ જમા થાય તેવા (એટસોસા નસવાયિા) ઘટકો માટે અરજીિો 

િમિુો આ સાથેિા પહરનશષ્ટ-૩ મજુબ રિશેે અિે તેિા અમલ માટેિી કાયા પધ્ધનત આ સાથેિા પહરનશષ્ટ ૪ 
મજુબ રિશેે 

 ઘાસચારા હકટમાાં ફક્ત ઘાસચારા બબયારણિો જ સમાવેશ કરવાિો રિશેે. 
 એક લાભાથીિે ખાતાદીઠ વધમુાાં વધ ુબે એકર િા નવસ્તાર માટે િી કીટ મળવા પાત્ર રિશેે. 
 ગ્રામ્ય કક્ષાએ દૂધ માંડળીિા અસરકારક નવસ્તારિે પ્રાધાન્ય આપવાનુાં રિશેે. 
 આ યોજિા િઠેળિી ગ્રાન્ટ ફાળવણી અિે િાણાકીય ચકુવણી માટે િોડલ એજન્સી ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ 

લી. ગાાંધીિગર રિશેે.  
 િોડલ એજન્સીએ ગ્રાન્ટ વપરાશિા પ્રમાણપત્રો (યટુીસી) નિયત િમિુામાાં ખેતી નિયામક, ગાાંધીિગર િે 

સમયસર મોકલવાિા રિશેે. 
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 આ યોજિામાાં ભારત સરકાર / ગજુરાત સરકાર દ્વારા માન્ય કરેલ ઘાસચારા પાકિી જાતોિો ઉપયોગ કરવાિો 
રિશેે. જો તે નસવાયિી િવી જાતોનુાં બબયારણ આપવાનુાં થાય તો તે બાબત િીચે મજુબિી સનમનતએ િક્કી 
કરવાિી રિશેે. 
૧. ખેતી નિયામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર   
૨. બાગાયત નિયામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર   

૩. પશપુાલિ નિયામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર   

૪. મેિેજજગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લી॰, ગાાંધીિગર   

૫. સાંશોધિ નિયામકશ્રી, કૃનિ યનુિવનસિટી, આણાંદ  

૬. સાંશોધિ નિયામકશ્રી, કૃનિ યનુિવનસિટી, જુિાગઢ  

 

      પહરનશષ્ટ – ૨ 

                                       

એ.જી.આર. – ૫૯     ઘાસચારા નવકાસ ્યોજિા (પ્લાિ)  સિાયિા ધોરણો 
અ.િાં ઘટકનુાં િામ સિાયન ુધોરણ હરમાકાસ 

૧ ગણુવતા યકુ્ત બીજ 

ઉત્પાદિ  
બબયારણ ઉત્પાદિ ખચા િા ૧૦૦ % સિાય  ગ.ુરા.બબ.િી. તથા ક્રુનિ યનુિવસીટી માટે 

૨ ઘાસ ચારા બબયારણ 

કીટ 

િીચે પ્રમાણે િા એકરદીઠ જરૂરી ઘાસચારા બબયારણ જથ્થાિી 

હકમતિા ૭૫% સિાય, વધમુા વધ ુરુ.૧૨૦૦ /એકર્. 
જુવાર SSG-૨૧ હકગ્રા./એકર. 

મકાઇ આહિકિ ટોલ- ૨૧ હકગ્રા./એકર. 

રજકા બાજરી -૬ હકગ્રા./એકર. 

રજકો -૬ હકગ્રા./એકર. 

GSSC  એ ખેતી નિયામકશ્રીિા પરામશામાાં 

રિીિે તેઓિા અનધકૃત નવકેતા મારફતે 

લાભાથી ખેડૂતિે નવતરણ કરવાનુાં રિશેે.   

 

પહરનશષ્ટ-૩ 

                                              ભાગ-૧( અરજીિો િમિુો) 
       અરજદારનુાં િામઃ- 

 ગામઃ-  
                      તારીખઃ-  

પ્રનત,  
તાલકુા અમલીકરણ અનધકારી, 
તાલકુા પાંચાયત, _________________ 
 

             નવિયઃ- સિાય યોજિામાાં _________________  મેળવવા માંજુરી આપવા બાબત. 
 

સનવિય ઉપરોકત નવિય અન્વયે જણાવવાનુાં કે હુાં િીચે સિી કરિાર શ્રી _________________ 
ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________િો રિવેાસી અિે અન.ુ જાતી/અન.ુ જિજાતી/અન્ય જાતીિો 
નસમાાંત/િાિો/મોટો ખેડૂત છાં. હુાં ખાતા િાંબર_________________ થી  િ.ે_____________ આર_________________જમીિ 
ધરાવુાં છાં અિે મારો બારકોડેડ રેશિ કાડા િાં. _________________ છે. તેમજ _________________બેંકમાાં ખાતાિાંબર 
_________________ ધરાવુાં છાં. મારા મોબાઇલ િાં                          છે. મે સમાિ િતે ુાં માટે આ ઘટક માટે આ 
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યોજિા/અન્ય યોજિા િઠેળ અગાઉ નિયત કરેલ સમયમયાાદામાાં સિાય લીધેલ િથી તે અંગેિી હુાં ખાત્રી આપ ુછાં. તો ઉપરોકત 
નવગતવાળા ઘટકોિી ખરીદ કરવાિી માંજુરી આપવા િમ્ર નવિાંનત છે  
 

ખેડૂતિી સિી/અંગઠુો_________________ 
 

સામેલ: 
(૧) અન ુજાનત/અનુાં જિજાનતનુાં પ્રમાણપત્ર (લાગ ુપડતુાં િોય તો.) 
(૨) iKhedut  Portal નસવાય અરજી કરેલ િોય તો ૮-અ િી િકલ 
(૩) બેંક પાસબકુિી િકલ અિે રદ કરેલ ચેક 

ભાગ-ર(ગ્રામસેવકનુાં પ્રમાણપત્ર) 
 આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી __________________________________ ગામઃ_____________તાલકુો-
__________ જજલ્લો-____________િા નસમાાંત/િાિો/મોટો ખેડૂત ખાતેદાર છે તેમિા ખાતા િાંબરથી_____________ િ.ે આર. 
જમીિ ધરાવે છે. તેમિે એજીઆર (૫૯) યોજિામાાં સિાયથી મેળવવા_____________ ઘટક માટે પાત્રતા ધરાવે છે/ધરાવતા 
િથી 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  

                                                    ગ્રામસેવક  
સેજોઃ- ________ તાલકુો__________જજ. _______ 

 
 
ભાગ-3(માંજુરી િો હકુમ) (ઓફીસ કોપી) 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી __________________________________ ગામઃ_____________તાલકુો-
__________ જજલ્લો-____________ એજીઆર (૫૯) યોજિામાાં ________ ઘટક સિાયથી ખરીદવાિી માાંગણી મજુબિી અરજી 
સબબ તમામ નવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અિે સિાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા િોઇ નિયમોનુાંસાર યોજિાકીય સિાય                    
ઘટકમાટે માંજુર/િામાંજુર કરવા હકુમ કરવામાાં આવે છે 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /    /  

                                          સક્ષમ અનધકારી નવસ્તરણ અનધકારી/ એટીવીટી અનધકારી/જજખેઅ  
                                                     તાલકુો__________જજ.   _______  

ભાગ-૪(મળેલ ઇિપટુ/સાધિિી નવગત) 
ઇિપટુિી નવગત જથ્થો બીલ િાંબર અિે તારીખ સામગ્રી જ્યાાંથી મેળવેલ છે તે 

સાંસ્થાિી નવગત 
    
    
    
રૂબરૂ 
નવસ્તરણ અનધકારી/ગ્રામસેવક,____________સેજો 
તાલકુો-_____________જજલ્લો-____________    ખેડૂતિી સિી/અંગઠુો 
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ભાગ-પ (યોજિા િઠેળિી સિાયિી રકમ ચકુવવા માટેિો આદેશ/હુાંકમ ) 
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી __________________________________ ગામઃ_____________તાલકુો-
__________ જજલ્લો-____________ એજીઆર (૫૯) યોજિામાાં ________ ઘટક સિાયથી ખરીદવાિી માાંગણી મજુબિી અરજી 
સબબ તમામ નવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અિે સિાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા િોઇ નિયમોનુાંસાર યોજિાકીય સિાય રૂ. 
__________ અંકે રૂપીયા ____________________માંજુર કરવામાાં આવે છે. આ લાભાથીિા  .................................................... 
બેંકમાાં એકાઉન્ટ િાંબર............................................ માાં િોડલ એજન્સીએ સદર હુાં રકમ જમા કરાવવાિી રિશેે. 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /    /  

                                            તાલકુા અમલીકરણ અનધકારી/જજખેઅ  
                                                     તાલકુો__________જજ.   _______ 

 
 

એજીઆર- (૫૯) ઘાસચારા નવકાસ યોજિા (પ્લાિ) યોજિાિી અમલીકરણ પધ્ધનત 

 

પહરનશષ્ટ-૪ 

 (બ) વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી- એટસોસા સિાય િઠેળિા ઘટકો માટે  
દા.ત.  બબજ નિગમ િા અનધકૃત ડીલરો પાસેથી મેળવવાિા થતા ઘટકો જેમ કે બબયારણ કીટ  વગેરે.  

(૧) પવૂા માંજુરી મેળવી ઘટકિા લાભ મેળવવાિી કાયાપધ્ધનત 

(ક) iKhedut પોટાલ ઉપર રજીસ્ટડા થયેલા ખેડૂતોએ પોતાિી બાયોમેટીક ઓળખ આધારે ઓિલાઇિ અરજી કરી બબજ 

નિગમિા પસાંદગીિા અનધકતૃ નવકેતા િા િામે ઓિલાઇિ માંજુરીપત્ર નપ્રન્ટ કરાવવાનુાં રિશેે 

(ખ) અન્યથા અરજદારે નિયત િમિુામાાં સબાંનધત કચેરી ખાતે અરજી રજુ કરવાિી રિશેે. કચેરીિા અનધકૃત 

અનધકારી/કમાચારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪િા જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મજુબ હદિ-ર માાં iKhedut  પોટાલ 

એકાઉન્ટમાાં પોતાિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં અરજીિી ઓિલાઇિ િોંધણી કરવાિી રિશેે અિે અરજદારિી પસાંદગીિા બબજ 

નિગમિા અનધકતૃ ડીલરિા િામિી નપ્રન્ટ આઉટ કાઢી અરજદારિે મોકલી આપવાિી રિશેે 

(ગ) એટ સોસા સિાય િઠેળિા ઘટકો ખરીદવાિી પધ્ધનત 

અરજદારે નિયત સમયમયાાદામાાં ડીલરિા િામે માંજુરી પત્ર કઢાવેલ છે તે માંજુરીપત્રિી એક િકલ રજુ કરી રાિતદર મજુબ 

ઇિપટુ/સાધિ સામગ્રી ખરીદી શકશે. બબજ નિગમિા અનધકૃત ડીલરે  iKhedut  પોટાલમાાં તેઓિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં 

માંજુરીપત્ર િાંબર, બીલ િાંબર, તારીખ નવગેરેિી હદવસ-૨ ઓિલાઇિ િોંધણી કરવાિી રિશેે.  

(૨) પવૂા માંજુરી મેળવ્યા નસવાય ઘટકિા લાભ મેળવિાર લાભાથીઓ માટેિી કાયાપધ્ધનત 

જો કોઇ પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીએ ઉપર જણાવેલ રીતે માંજુરી પત્રક વગરિી ઘટક પ્રમાણેિી ચીજ વસ્તઓુ મેળવવા બબજ 

નિગમિા અનધકૃત ડીલરિો સાંપકા કયો િશે તેમિે એટસોસા સિાયિઠેળિા ઘટકોનુાં પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીઓિે 

નવતરણ/વેચાણ કયાા બાદ તરત iKhedut  પોટાલમાાં પોતાિા login એકાઉન્ટ લાભાથીિી નવગતો , બીલિાંબર, તારીખ, વસ્ત ુનવ. 

િી ઓિ લાઇિ એન્્ૃી કરવાિી રિશેે. 
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(૩) સીડ કોપોરેશિિા જે અનધકૃત નવકેતા ઓએ એટસોસા સિાયવાળા ઘટકોનુાં વેચાણ કરેલ છે તેઓ iKhedut  પોટાલમાાં 

પોતપોતાિા login એકાઉન્ટ થકી નપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી સબાંનધત કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી રિશેે. સક્ષમ અનધકારીએ 

લાભાથીઓિા સિાયિા કલેઈમ મળેલ છે તે અંગે યોગ્ય ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપી સિી નસકકા સાથે ચકુવણા માટે 

સબાંનધત સબાંનધત િોડલ એજન્સીિે મોકલવાિા રિશેે. 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

યોજિાિી  માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 

 

 


