ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર.
પાક શાખા
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી
ુ બ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક
અનધકાર અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરે લ છે જે મજ
નિયત ફી ચ ૂકવી અથવા ગરીબી રે ખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મ ૂલ્યે સરકારશ્રી
પાસેથી માહિતી માગી શકે છે .
 આપ ુ સ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે િી
નવગત આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી
િીવડશે.
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદ્દુ ાવાર
આપવામાાં આવેલ છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા
 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ. એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.
નિયમો દશાા વવામાાં આવેલ છે . તે મજ
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયા પધ્ધનત 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 ચ ૂકવવાિા રિેશે. ગરીબી રે ખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી
ચ ૂકવવાિી રિેતી િથી પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા િેઠળ જીવે છે તે અંગે િો આધાર રજુ
કરવાિો રિેશે.

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો
બી.ટી. કપાસન ાંુ ઉત્પાદિ અિે ઉત્પાદકતા વધારવા અંગેિી યોજિા પાક
નવભાગિી યોજિા છે . જેમાાં રાજ્યિા બી.ટી. કપાસ ઉગાડતા તમામ
ૂ ોિે આ યોજિાિો લાભ આપવામાાં આવે છે .
ખાતેદાર ખેડત
ુ ય ઉદ્દે શઃ
યોજિાિો મખ્
ુ ય િેત ુ ઉત્પાદિ અિે ઉત્પાદકતા વધારવાિો તથા
આ યોજિાિો મખ્
ૂ ોિે જમીિિી ફળદ્રપતા
ુ
કપાસ પાકન ાંુ વાવેતર કરતાાં તમામ ખેડત
જળવાઈ
રિે તે માટે માઇક્રો ન્ય ૂટ્રીયન્ટ અિે બાયો ફટીલાઈઝરિા ઉપયોગ કરવા
પ્રોત્સાહિત કરવાિો છે .
o કાયો અિે ફરજો :
 આ યોજિા રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલતી પ્લાિ યોજિા છે .
 અનધક ખેતી નિયામકશ્રી (નવ.) ગાાંધીિગર આ યોજિાિી રાજ્ય
કક્ષાિી તાાંનત્રક કામગીરી સાંભાળે છે .
 યોજિા અંતગાત નપ્ર-બજેટ નિયત કરી સરકારશ્રીિે દરખાસ્ત
ુ બ યોજિાકીય
કરવામાાં આવે છે . માંજૂર થયેલ જોગવાઈ મજ
કામગીરી માટે ઠરાવ થાય છે .
ુ બ જીલ્લાઓિે ભૌનતક અિે િાણાાંકીય
 માંજૂર થયેલ જોગવાઈ મજ
ુ બિી
લક્ષાાંક ફાળવવામાાં આવે છે . તથા ઠરાવમાાં દશાા વ્યા મજ
યોજિાકીય

કામગીરી

કરવા

જીલ્લા

ખેતી

અનધકારીશ્રીિે

જણાવવામાાં આવે છે .
 યોજિા અંતગાત થયેલ ભૌનતક અિે િાણાકીય લક્ષાાંક પ્રગનતન ાંુ
મોિીટરીંગ કરવામાાં આવે છે .

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો
અ.િાં.
૧.

અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો

િાણાાંકીય

વિીવટી

સત્તા

સત્તા

અન્ય સત્તા

ફરજો

અનધક ખેતી નિયામક
(નવ.)

૨.

સાંયક્ુ ત ખેતી નિયામક
(યાાંનત્રક)

૩.

િાયબ ખેતી નિયામક
(કપાસ)

૪.

મદદિીશ ખેતી નિયામક
(કપાસ)

૫.

ખેતી અનધકારી (કપાસ)

યોજિા
અમલીકરણ

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે
દફતરો
ુ રાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ
(૧) ગજ
(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પહરપત્રો

પ્રકરણ-૫
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિપરામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી
નવગત
-----------િથી---------પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી
કક્ષાઓ અંગેન ુ પત્રક
--------િથી----------

પ્રકરણ-૭
યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ પત્રક

--------િથી---------પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીન ાંુ િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો
 શ્રી એમ. એસ. પ્રજાપનત
િાયબ ખેતી નિયામક (તેલીબીયાાં)
રૂમ િાં-૩૧૧,પાક નવભાગ,
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ,
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫

પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસ
૧. િોંધ
ુ દ્દો માંજૂર કરાવવો
૨. મસ
૩. અમલીકરણ
૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે .
ુ બ છે .
નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજ
ખેતી નિયામક

અનધક ખેતી નિયામક
સાંયક્ુ ત ખેતી નિયામક

િાયબ ખેતી નિયામક

મદદિીશ ખેતી નિયામક

ખેતી અનધકારી

નસિીયર/િેડ કલાકા

પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસ્ુ સ્તકા
ક્રમ

અનધકારી અિે કમાચારીન ુ િામ

િોદ્દો

૧.

શ્રી ડી. વી. બારોટ

અનધક ખેતી નિયામક (નવ.)

૨.

ુ
શ્રી આર. પી રાજપત

સાંયક્ુ ત ખેતી નિયામક (યાાંનત્રક)

૩.

શ્રી એમ.આર.પરમાર

િા.ખે.નિ (કપાસ)

૪.

શ્રી એિ. કે મિોરીયા

મદદિીશ ખેતી નિયામક (કપાસ)

૫.

શ્રી એચ. જી. પટેલ

ખેતી અનધકારી

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુ માનસક મિેિતાણ ુ
ક્રમ

અનધકારી અિે કમાચારીન ુ િામ

૧.

શ્રી ડી. વી. બારોટ

૩૭,૪૦૦- ૬૭,૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેડ પે)

૨.

ુ
શ્રી આર. પી રાજપત

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૩.

શ્રી એમ.આર.પરમાર

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૪.

શ્રી એિ. કે મિોરીયા

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૫.

શ્રી એચ. જી. પટેલ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

પગાર

પ્રકરણ-૧૨
પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
યોજિાન ુ િામ

બજેટ જોગવાઈ (૨૦૧૮-૧૯) (રૂ.

માંજૂર થયેલ પ્લાિ (૨૦૧૮-૧૯)

લાખમાાં)

(રૂ. લાખમાાં)

૧૫૦.૦૦

૧૫૦.૦૦

બીટી કપાસન ાંુ ઉત્પાદિ અિે
ઉત્પાદકતા વધારવા અંગે િી
યોજિા

પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત
પહરનશષ્ટ-૧
સામાન્ય શરતો અિે બોલીઓ
આ યોજિા બીટી કપાસ ઉગાડતા જીલ્લાઓમાાં અમલ કરવાિી રિેશે.


આ યોજિાિા નિયાંત્રણ અનધકારી ખેતી નિયામકશ્રી રિેશે.



આ યોજિા ખેતીવાડી ખાતા દ્વારા ખેતી નિયામકશ્રીિા નિયાંત્રણ િેઠળ જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા
ખેતીવાડી અનધકારી દ્વારા અમલ કરવાિી રિેશે.



આ યોજિાિા તમામ ઘટકોિી અમલીક્રણ પ્ધનત નિયત ક્રવા ખેતી નિયામકશ્રીિે અનધકૃત
ુ બ અમલ ક્રવાિો રિેશે.
ક્રવામાાં આવે છે .તેઓશ્રી અમલીકરણ પધ્ધનત િક્કી ક્રે તે મજ



આ યોજિા ખેતી નિયામકશ્રીિા અંકુ શ િેઠળ રિેશે. આ યોજિાિા અમલીકરણ બાબતમાાં કોઇ મદ્દુ ો
ઉપનસ્થત થાય તો તેમિો સાંપકા સાધવાિો રિેશે.આ યોજિાિી અમલીકરણ પધ્ધનતમાાં ફેરફાર
કરવાિી જરૂહરયાત જણાય તો ખેતી નિયામાક્શ્રી ફેરફાર કરી શકશે.

 ખેડુતોિે સિાય સદર યોજિા િેઠળ વ્યક્તીગત આપી શકાશે.
ુ ાાં વધ ુ ૧ એકરિી મયાા દામાાં સિાય આપવાિી રિેશે.
 એક ખેડુતિે વધમ
ુ બિા રિેશે.
 આ યોજિાિા િેઠળિા ઘટકોિા સિાયિા ધોરણો આ સાથેિા પહરનશષ્ટ-૨ મજ
ુ ો આ સાથેિા પહરનશષ્ટ-૩ મજ
ુ બ રિેશે.
 વ્યક્તીગત સિાય માટે અરજીિો િમિ
ુ માટે સાંબનધત જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રી દ્વારા કીટ તૈયાર કરી નવતરક સાંસ્થાઓ
 સદર ઇિપટ
મારફત હકટ નવતરણ કરવાિી રિેશે.
ુ રાત રાજ્ય બીજ નિગમ િા બબયારણિો ઉપયોગ કયો િોય તેવા ખેડુતોિે પ્રાધાન્ય
 જે ખેડુતોએ ગજ
આપવાન ુ રિેશે.
ુ રાત રાજ્ય
 આ યોજિા િેઠળ ગ્રાન્ટિી ફાળવણી અિે િાણાાંકીય ચ ૂકવણી માટે િોડલ એજન્સી, ગજ
બીજ પ્રમાણિ એજ ાંસી રિેશે..
 િોડલ એજન્સીિે ગ્રાન્ટ ફાળવવા માટે ખેતી નિયામકશ્રીિે અનધકૃત ક્રવામાાં આવે છે .
 આ યોજિા િેઠળ અમલીકરણ અનધકારી મળે લ અરજીઓ ચકાસણી કરી જરૂરી નવગતો સાથે, સિાય
ુ વણીિી નવગતવાર દરખાસ્ત તૈયાર કરી, ગજ
ુ રાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણિ એજસીિે
ચક
ાં
રજુ કરવાિી
રિેશે અિે જીલ્લા ખેતી અનધકારીિે જાણ કરશે.
ુ રાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણિ એજ ાંસી, ખચાિા હિસાબો સમયસર ખેતી નિયામક્શ્રી,
 િોડલ એજન્સી ગજ
ગાાંધીિગર િે મોકલવાિા રિેશે.

ુ ારૂ રૂપે આયોજિ અિે સમયબધ્ધ અમલીકરણ થાય તે માટે
 યોજિાિા સવે ઘટકોન ાંુ સચ

જજલ્લા

ુ બિી જજલ્લા કક્ષાિી કનમટી
કક્ષાએ સાંયક્ુ ત ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ) િી અધ્યક્ષતામાાં િીચે મજ
ુ સામગ્રી અિે તેિી ઉપલબ્ધી થાય અિે યોજિાિો
એ જુદાજુદા ઘટકોમાાં આપવાિી થતી ઇિપટ
સમયસર અમલ થાય તે સનુ િનિત કરવાન ુ રિેશે.
જજલ્લા કક્ષાિી કમીટી
૧

સાંયક્ુ ત ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ)

અધ્યક્ષશ્રી

૨

જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રી

સભ્ય સબચવશ્રી

૩

િાયબ ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ)

સભ્યશ્રી

૪

િાયબ ખેતી નિયામકશ્રી (તાલીમ)

સભ્યશ્રી

૫

કૃનિ યનુ િવનસિટીિા જજલ્લાિા િોડલ કૃનિ વૈજ્ઞાનિકશ્રી

સભ્યશ્રી

૬

સાંબનાં ધત જજલ્લામાાં કાયારત િીચેિી સાંસ્થાઓ પૈકી ઓછામાાં

સભ્યશ્રી

ઓછી ૨ પ્રનતનિનધ,
GSSC Ltd, GAIC

Ltd, NSC, GUJACOMASOL, GSFC,

GNFC, IFFCO, KRIBHCO અિે GGRC િા પ્રનતનિનધ
ુ બ
જે તે જજલ્લાિી સ્થાનિક પરીસ્સ્થતી/જરૂહરયાતિે ધ્યાિે રાખી અધ્યક્ષશ્રી જરૂરીયાત મજ
વધારાિા સભ્યોિે આમાંનત્રત કરી શકશે.
•

ુ સામગ્રી નવતરણ માટે ગજ
ુ રાત રાજ્ય બીજ નિગમ બલ. અિે
આ યોજિાિા ઘટકો પૈકી ઇિપટ
ુ રાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોપોરે શિ બલ., એમ્પેિલ્ડ કાં પિીઓ, GUJCOMASOL, GSFC, GNFC,
ગજ
ુ
IFFCO, KRIBHCO,SAU,s અિે સિકારી સાંસ્થાઓ નવગે રે સાંસ્થાઓ પાસે ઉપલબ્ધ ઇિપટ
સામગ્રીન ુ નવતરણ કરી શકાશે.

•

ુ સામગ્રી િક્કી
ઉપરોક્ત કમીટી દ્વારા લાભાથી પાંસદ
ાં કરવા, સાંસ્થાિી પસદાં ગી કરવા,ઇિપટ
કરવા નવગે રે બાબતો સનુ િનિત કરવા કમીટીિી બેઠક ખરીફ સીઝિ માટે જેતે વિાિી ૧૫ મે
પિેલા, રનવ સીઝિ માટે ૧૫ સપ્ટેમ્બર પિેલા અિે ઉિાળુ સીઝિ માટે ૧૫ ડીસેમ્બર પિેલા
ફરઝીયાત બેઠક બોલાવી કરે લ કાયાવાિીિી જાણ ખેતી નિયામકશ્રીિે કરવાિી રિેશે.

પહરનશષ્ટ – ૨
સિાયિા ધોરણો
અ ઘટકન ાંુ િામ

સિાયન ાંુ ધોરણ

હરમાક્સા

ઘટકિા

ુ
પિ

.

મેળવવાિી

િાં

મયાા દા

૧

ુ ી
માઇક્રોન્યટ્ર

જિરલ ખેડુતો માટે:

ુ ાાં વધ ુ ૧ એકર
ખાતા દીઠ વધમ

ન્ટ

હકિંમતિા ૫૦% અથવા રૂ.

માટે સાંબનધત જજલ્લા ખેતીવાડી

વ્વ્વ્વ્વવ્્ વ્વ્વ્વ ્ ૨૦૦/- પ્રનત એકર િી
વ્વ્વ્વ્વવ
્

દર વિે

અનધકારીશ્રી દ્વારા કીટ તૈયાર

મયાા દામાાં

ુ રાત એગ્રો અિે
કરી ગજ

ુ બુ ચત જાનત તથા
અનસ

ુ રાત રાજ્ય બીજ નિગમિા
ગજ

જિજાનતિા ખેડુતો માટે

અનધક્રુત નવક્રેતા/ સિકારી

હકિંમતિા ૭૫% અથવા રૂ.

સાંસ્થાઓ નવગે રે મારફત હકટ

૩૦૦/- પ્રનત એકર િી

નવતરણ કરવાિી રિેશે.

મયાા દામાાં
૨

બાયોફટીલા

જિરલ ખેડુતો માટે:

ુ ાાં વધ ુ ૧ એકર
ખાતા દીઠ વધમ

ઇઝર

હકિંમતિા ૫૦% અથવા રૂ.

માટે સાંબનધત જજલ્લા ખેતીવાડી

૧૨૦/- પ્રનત એકર િી

અનધકારીશ્રી દ્વારા કીટ તૈયાર

મયાા દામાાં

ુ રાત એગ્રો અિે
કરી ગજ

ુ બુ ચત જાનત તથા
અનસ

ુ રાત રાજ્ય બીજ નિગમિા
ગજ

જિજાનતિા ખેડુતો માટે

અનધક્રુત નવક્રેતા/ સિકારી

હકિંમતિા ૭૫% અથવા રૂ.

સાંસ્થાઓ નવગે રે મારફત હકટ

૧૮૦/- પ્રનત એકર િી

નવતરણ કરવાિી રિેશે.

મયાા દામાાં

દર વિે

:લાભ
સમય

ુ ો)
પહરનશષ્ટ-૩ ભાગ-૧(અરજીિો િમિ
અરજદારન ાંુ િામઃગામઃતારીખઃુ ા અમલીકરણ અનધકારી,
પ્રનત, તાલક
ુ ા પાંચાયત,_________________
તાલક
નવિયઃ- સિાય યોજિામાાં _________________(ઘટકન ાંુ િામ) મેળવવા માંજુરી આપવા બાબત.
સનવિય ઉપરોકત નવિય અન્વયે જણાવવાન ાંુ કે હુાં િીચે સિી કરિાર શ્રી _________________
ુ ો-__________ જજલ્લો-____________િો રિેવાસી અિે અન.ુ જાતી/અન.ુ
ગામઃ_____________તાલક
ૂ
જિજાતી/અન્ય જાતીિો નસમાાંત/િાિો/મોટો ખેડત
છાં. હુાં ખાતા િાંબર_________________ થી
િે._______________આર______________જમીિ
_________________

છે .

તેમજ

ધરાવ ાંુ

છાં

અિે

મારો

આધાર

કાડા

_____________________________

િાં.
બેંકમાાં

ખાતાિાંબર___________________________ ધરાવ ાંુ છાં. મારા મોબાઇલ િાં. _________________ છે .
મે સમાિ િેત ાંુ માટે ઘટક માટે આ યોજિા કે સરકારશ્રીિી કોઇપણ અન્ય યોજિા િેઠળ અગાઉ નિયત
કરે લ સમયમયાા દામાાં સિાય લીધેલ િથી તે અંગે િી હુાં ખાત્રી આપ ુ છાં. તો ઉપરોકત નવગતવાળા
ઘટકિી ખરીદ કરવાિી માંજુરી આપવા િમ્ર નવિાંનત છે
ુ ો_________________
ૂ િી સિી/અંગઠ
ખેડત
સામેલ:
(૧) અન ુ જાનત/અન ાંુ જિજાનતન ાંુ પ્રમાણપત્ર(લાગ ુ પડત ાંુ િોય તો.)
(૨)I khedut Portal નસવાય અરજી કરે લ િોય તો ૮-અ િી િકલ
ુ િી િકલઅિે રદ કરે લ ચેક
(૩) બેંક પાસબક
ભાગ-ર (ગ્રામસેવકન ાંુ પ્રમાણપત્ર)
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી
ુ ો-__________ જજલ્લો__________________________________ગામઃ_____________તાલક
ૂ ખાતેદાર છે તેમિા ખાતા િાંબરથી_____________ િે.
____________િા નસમાાંત/િાિો/મોટો ખેડત
આર. જમીિ ધરાવે છે . તેમિે એજીઆર ( ) યોજિામાાં સિાયથી મેળવવા_____________ ઘટક માટે
પાત્રતા ધરાવે છે /ધરાવતા િથી
સ્થળઃતાઃ

/

/
ગ્રામસેવક
ુ ો__________જજ. _______
સેજોઃ- ________ તાલક
ભાગ-3(માંજુરી િો હુકમ) (ઓફીસ કોપી))

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે
ુ ો- __________ જજલ્લોશ્રી________________________________ગામઃ_____________તાલક
ુ બિી અરજી
___________ એજીઆર ( ) યોજિામાાં ________ ઘટક સિાયથી ખરીદવાિી માાંગણી મજ
સબબ તમામ નવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અિે સિાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા િોઇ નિયમોનસ
ાંુ ાર
યોજિાકીય સિાય ઘટકમાટે માંજુર/િામાંજુર કરવા હુકમ કરવામાાં આવે છે
સ્થળઃતાઃ

/

/
સક્ષમ અનધકારી નવસ્તરણ અનધકારી/ એટીવીટી અનધકારી/જજખેઅ
ુ ો__________જજ. _______
તાલક
ુ /સાધિિી નવગત)
ભાગ-૪ (મળે લ ઇિપટ

ુ િી નવગત
ઇિપટ

જથ્થો

બીલ િાંબર અિે

સામગ્રી જ્યાાંથી મેળવેલ છે તે

તારીખ

સાંસ્થાિી નવગત

રૂબરૂ
નવસ્તરણ અનધકારી/ગ્રામસેવક,____________સેજો
ુ ો-_____________જજલ્લો-____________
તાલક

ુ ો
ૂ િી સિી/અંગઠ
ખેડત

ુ વવા માટેિો આદે શ/હુાંકમ)
ભાગ-પ (યોજિા િેઠળિી સિાયિી રકમ ચક
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી
ુ ો-__________ જજલ્લો__________________________________ગામઃ_____________તાલક
ુ બિી
____________ એજીઆર ( ) યોજિામાાં ________ ઘટક સિાયથી ખરીદવાિી માાંગણી મજ
અરજી સબબ તમામ નવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અિે સિાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા િોઇ
નિયમોનસ
ાંુ ાર યોજિાકીય સિાય રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________માંજુર કરવામાાં
આવે છે . આ લાભાથીિા.................................................... બેંકમાાં એકાઉન્ટ
િાંબર............................................ માાં િોડલ એજન્સીએ સદર હુાં રકમ જમા કરાવવાિી રિેશે.
સ્થળઃતાઃ

/

/
ુ ા અમલીકરણ અનધકારી/જજખેઅ
તાલક
ુ ો__________જજ. _______
તાલક

પહરનશષ્ટ-૪
(બ) વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી- એટસોસા સિાય િેઠળિા ઘટકો માટે
(૧) પ ૂવા માંજુરી મેળવી ઘટકિા લાભ મેળવવાિી કાયાપધ્ધનત
ૂ ોએ પોતપોતાિી બાયોમેટ્રીક ઓળખ આધારે
(ક)ikhedut પોટા લ ઉપર રજીસ્ટડા થયેલા ખેડત
ુ . એગ્રો. ઇન્ડસ્ટીઝિા પસાંદગીિા અનધકૃત /નવક્રેતાિા િામે
ઓિલાઇિ અરજી કરી બબજ નિગમ ગજ
ઓિલાઇિ માંજુરીપત્ર નપ્રન્ટ કરાવવાન ાંુ રિેશે
ુ ામાાં સબાંનધત કચેરી ખાતે અરજી રજુ કરવાિી રિેશે.
(ખ) અન્યથા અરજદારે નિયત િમિ
કચેરીિા અનધકૃત અનધકારી/કમાચારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪િા જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫
ુ બ હદિ-ર માાં ikhedut પોટા લ એકાઉન્ટમાાં પોતાિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં અરજીિી ઓિલાઇિ
મજ
ુ રાત રાજ્ય બબજ નિગમ/ગજ
ુ . એગ્રો.ઇન્ટસ્ટ્રીઝ
િોંધણી કરવાિી રિેશે અિે અરજદારિી પસાંદગીિા ગજ
કોપોરે શિિા અનધકૃત ડીલરિા િામિી નપ્રન્ટ આઉટ કાઢી અરજદારિે મોકલી આપવાિો રિેશે
(ગ) એટ સોસા સિાય િેઠળિા ઘટકો ખરીદવાિી પધ્ધનત
અરજદારે નિયત સમયમયાાદામાાં ડીલરિા િામે માંજુરી પત્ર કઢાવેલ છે તે માંજુરીપત્રિી એક િકલ રજુ
ુ બ ઇિપટુ /સાધિ સામગ્રી નિયત સમય મયાા દામાાં ખરીદી શકશે. બબજ નિગમ/ગજ
ુ .
કરી રાિતદર મજ
એગ્રો.િા અનધકૃત ડીલરે ikhedut પોટા લમાાં તેઓિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં માંજુરીપત્ર િાંબર, બીલ િાંબર,
તારીખ નવગે રેિી હદવસ-૨ ઓિલાઇિ િોંધણી કરવાિી રિેશે.
(૨) પ ૂવા માંજુરી મેળવ્યા નસવાય ઘટકિા લાભ મેળવિાર લાભાથીઓ માટેિી કાયાપધ્ધનત
ુ
જો કોઇ પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીએ માંજુરી પત્રક વગર ઉપરોક્ત ઘટકો પ્રમાણેિી ચીજ વસ્તઓ
ુ . એગ્રો.ઇ ન્ડસ્ટ્રીઝ કોપોરે શિા અનધકૃત ડીલરિો સાંપકા કયો ત્યારે તે ડીલરે
મેળવવા બબજ નિગમ/ગજ
જજલ્લા કક્ષાિા સક્ષમ અનધકારીએ સાંબનાં ધત ઘટક માટે ફાળવેલ લક્ષયાાંકિી મયાાદામાાંએટસોસા સિાય
િેઠળિા ઘટકોન ાંુ વેચાણકરી શકશે ત્યારબાદ ડીલરે તરત ikhedut પોટા લમાાં પોતાિા login એકાઉન્ટ
લાભાથીિી નવગતો , બીલિાંબર, તારીખ, વસ્ત ુ નવ. િી ઓિ લાઇિ એન્ટ્રી કરવાિી રિેશે,લાભાથીએ
ુ વાર કરવા ૮-અ િા દાખલાિી િકલ અનધકૃત ડીલરિે રજુ કરવાિી રિેશે અિે લાભાથીએ
પાત્રતા પર

ધારણ કરે લ જમીિિી અથવા તો યોજિામાાં નિયત કરે લ મયાા દા પૈકી જે ઓછાં િશે તે મયાા દામાાં
સિાયિી ચીજવસ્ત ાંુ મેળવી શકશે.
ુ . એગ્રો/સીડ કોપોરે શિિા જે અનધકૃત નવક્રેતાઓએ એટસોસા સિાયવાળા ઘટકોન ાંુ વેચાણ કરે લ
(૩) ગજ
છે તેઓએ ikhedut પોટા લમાાં પોતપોતાિા login એકાઉન્ટ થકી નપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી સબાંનધત કચેરી ખાતે
રજુ કરવાિી રિેશે. સક્ષમ અનધકારીએ સિાયિા કલેઈમ ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપી સિી નસકકા
ુ વણા માટે િોડલ એજન્સીિે મોકલવાિા રિેશે
સાથે ચક

ુ ાત િામ ાંુ
કબલ
અમો શ્રી ....................................................................ગામ........................તા........................જજ.....
ુ બુ ચત જાનત/ અનસ
ુ બુ ચત જિ જાનત/ અ ન્ય જાનતિા સીમાાંત/િાિા/મોટા/સ્ત્રી/પરૂુ િ ખેડત
ૂ છીએ
િા અનસ
અિે ૮-અ પ્રમાણે ...............િેક્ટર જમીિ ધરાવીએ છીએ. વિા ૨૦૧૭-૧૮ માાં એટસોસા સિાયિા
ઘટક..................માાં મેં આ અગાઉ અન્ય કોઇ ડીલર કે આપિી પાસેથી સિાય મેળવેલ િથી. તેિી
ુ ાત આપ ુ છાં. જો અમારા દ્વારા િીનત નિયમો કરતા વધારે જથ્થો મેળવવામાાં આવેલ િશે તો તેિી
કબલ
થતી સિાયિી રકમ ભરપાઇ કરવા અમેં બાંધાયેલ છીએ.

તા-.......................
સ્થળ-........................

ૂ િી સિી.
ખેડત

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---માહિતી શન્ુ ય છે .--પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો
-----------િથી---------પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી
વખતોવખત એગ્રી સેન્સસ યોજિાિો અિેવાલ ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ
ુ વામાાં આવે છે .
ઉપર મક
પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧. િોટીસ બોડા
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર

