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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 

 બી.ટી.કપાસન ું ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવા અંગેની યોજના પાક વવભાગની યોજના 
છે. જેમાું રાજ્યના બી.ટી. કપાસ ઉગાડતા તમામ ખાતેદાર ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ આપવામું 
આવ ેછે.  
યોજનાનો મ ખ્ ય ઉ્ેશ  
 આ યોજનાનો મ ખ્ય હતે  ું ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવાનો તથા કપાસ પાકન ું વાવેતર કરતા 

તમામ ખેડતૂોની જમીનની ફળદ્ર  પતા જળવાઇ રહ ેતે માટે માઇકોન્ય ટ્રીયન્ટ અને બાયોફટીલાઇઝરના 

ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહહત કરવાનો છે. 

o  કાયો અને ફરજો : 

 આ યોજના રાજય સરકર દ્વારા ચાલતી પ્લાન યોજના છે. 
 સુંય ક્ ત ખેતી વનયામકશ્રી (વવ.) અમદાવાદ આ યોજનાની રાજય કક્ષાની તાુંવિક કામગીરી સુંભાળે 

છે. 

 યોજના અંતગગત પ્રી-બજેટ વનયત કરી સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાું આવે છે. મુંજ ર થયેલ 
જોગવાઇ મ જબ યોજ્નાકીય કામગીરી માટે ઠરાવ થાય છે. 

  મુંજ ર થયેલ જોગવાઇ મ જબ જીલ્લાઓને ભૌવતક તથા નાણાકીય લક્ષાુંક ફાળવવામાું આવે છે. 
તથા ઠરાવમાું દશાગવ્યા મ જબની યોજનાકીય કામગીરી કરવા જીલ્લા ખેતી અવધકારીશ્રીને 
જણાવવામાું આવે છે. 

  યોજના અંતગગત થયેલ ભૌવતક તથા નાણાકીય લક્ષાુંક પ્રગવતન ું મોવનટરીંગ કરવામાું આવે છે. 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.
નું. 

અવધકારી/કમગચારીનો હો્ો  નાણાુંકીય 
સત્તા  

વહીવટી 
સત્તા   

અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧. સુંય ક્ત ખેતી વનયામક (વવ.) અમદાવાદ     યોજના 
અમલીકરણ 

 
૨ નાયબ ખેતી વનયામક (કપાસ)    

૩. મદદનીશ ખેતી વનયામક (કપાસ)    

૪ ખેતી અવધકારી (કપાસ)    
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પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 
(૧) ગ જરાત વસવવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપિો 

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

તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન ુ

પત્રક                     --------નથી---------- 

પ્રકરણ-૭ 

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

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એમ.એસ.પ્રજાપતી 
નાયબ ખેતી વનયામક (તેલી) 
રૂમ નું-૩૧૧, પાક વવભાગ, 
ખેતી વનયામકશ્રીની કચેરી, કૃવિભવન,ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાુંધીનગર 
સુંપકગ- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫ 
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પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંધ 

૨. મ સ્ો મુંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. વનણગય લેનાર અંવતમ સત્તાવધકારી ખાતાના વડા છે. 

વનણગય લેવાની સત્તા નીચે મ જબ છે. 

ખેતી વનયામક 

 

સુંય ક્ત ખેતી વનયામક 

 

નાયબ ખેતી વનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી વનયામક 

 

ખેતી અવધકારી 

 

સીનીયર હડે /કલાકગ 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અવધકારી અને કમગચારીન  નામ  હો્ો  
૧ શ્રી ડી.વી. બારોટ સુંય ક્ત ખેતી વનયામક (વવ.) અમદાવાદ 
૨. શ્રી એમ.આર.પરમાર ના.ખે.વન (કપાસ)  
૩. શ્રીમવત વમતલ દ ધાત મદદનીશ ખેતી વનયામક (કપાસ) 
૪ શ્રી વી.બી. પટેલ ખેતી અવધકારી  
૫. શ્રી પી.કે.રાવત સીનીયર કલાકગ 
 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ 

અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અવધકારી અને કમગચારીનો હોદો  પગાર 
૧ સુંય ક્ત ખેતી વનયામક (વવ) અમદાવાદ ૧૦૯૧૦૦ 
૨.  ના.ખે.વન (કપાસ)   
૩. મદદનીશ ખેતી વનયામક (કપાસ) ૬૧૫૦૦ 
૪. ખેતી અવધકારી  ૪૬૨૦૦ 
૫. સીનીયર કલાકગ ૪૭૬૦૦ 

પ્રકરણ-૧૨ 
શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજિાનુાં િામ બજેટ જોગવાઇ(૨૦૧૭-૧૮) માંજુર થયેલ પ્લાિ 

બી.ટી.કપાસન ું ઉત્પાદન અને 

ઉત્પાદકતા વધારવા અંગેની 

યોજના 

૨૦૯.૭૫ લાખ ૨૦૯.૭૫ લાખ 



6 
 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પહરનશષ્ટ-૧ 

સામાન્ ય શરતો અિે બોલીઓ 

 આ યોજિા બીટી કપાસ ઉગાડતા જીલ્લાઓમાાં અમલ કરવાિી રિશેે.   

 આ યોજનાના વનયુંિણ અવધકારી ખેતી વનયામકશ્રી રહશેે. 

 આ યોજના ખેતીવાડી ખાતા દ્રારા ખતેી વનયામકશ્રીના વનયુંિણ હઠેળ જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા ખેતીવાડી અવધકારી 

દ્રારા અમલ કરવાની રહશેે.  

 આ યોજનાના તમામ ઘટકોની અમલીક્ રણ પ્ ધવત વનયત ક્ રવા ખેતી વનયામકશ્રીને અવધકૃત ક્ રવામાું આવે છે .

તેઓશ્રી અમલીકરણ પધ્ધવત નક્કી  ક્ રેતે મ જબ અમલ ક્ રવાનો રહશેે. 

 આ યોજના ખેતી વનયામકશ્રીના અંક શ હઠેળ રહશેે. આ યોજનાના અમલીકરણ બાબતમાું કોઇ મ ્ ો ઉપવસ્ થત 

થાય તો તેમનો સુંપકગ સાધવાનો રહશેે.આ યોજનાની અમલીકરણ પધ્ધવતમાું ફેરફાર કરવાની જરૂહરયાત જણાય 

તો ખેતી વનયામકશ્રી ફેરફાર કરી શકશે. 
 આ યોજિા િઠેળ માઇિોન્યટુ્રીયન્ટ તથા બાયોફટીલાઇઝર ઘટક જજલ્લા સનમનત દ્વારા િક્કી કરવામાાં આવશે. 

 ખેડ તોને સહાય સદર યોજના હઠેળ વ્યક્તીગત આપી શકાશે.   

 એક ખેડ તને વધ માું વધ  ૧ એકરની મયાગદામાું સહાય આપવાની રહશેે.  

 આ યોજના  હઠેળના ઘટકોના સહાયના ધોરણો આ સાથેના પહરવશષ્ટ-૨ મ જબના રહશેે. 

 વ્યક્તીગત સહાય માટે અરજીનો નમ નો આ સાથેના પહરવશષ્ટ-૩ મ જબ રહશેે 

 ગ જરાત એગ્રો ઇન્ડ. કોપો. લી.મારફ્ત કીટ તૈયાર કરવાની રહશેે. ગ જરાત એગ્રો તથા ગ જરાત રાજ્ય બીજ 

વનગમના અવધકૃત વવકે્રતા/સહકારી સુંસ્થાઓ મારફત કીટ વવતરણ કરવાની રહશેે. 

 જે ખેડતૂોએ ગ જરાત રાજ્ય બીજ વનગમના બબયારણનો ઉપયોગ કયો હોય તેવા ખેડતૂોને પ્રાધાન્ય આપવાન  

રહશેે. 

 આ યોજના હઠેળ ગ્રાન્ટની ફાળવણી અને નાણાુંકીય ચકૂવણી માટે નોડલ એજન્સી, ગ જરાત એગ્રો ઇન્સટ્રીઝ 

કોપોરેશન રહશેે.. 

 નોડલ એજન્ સીને ગ્રાન્ટ ફાળવવા માટે ખેતી વનયામકશ્રીને અવધકૃત ક્ રવામાું આવે છે. 

 આ યોજના હઠેળ અમલીકરણ અવધકારી મળેલ અરજીઓ ચકાસણી કરી જરૂરી વવગતો સાથે, સહાય ચ કવણીની 
વવગતવાર દરખાસ્ત તયૈાર કરી, જીલ્લા ખતેી અવધકારી મારફત  ગ જરાત એગ્રો ઇન્સટ્રીઝ કોપોરેશન ને રજ  

કરવાની રહશેે 
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 નોડલ એજન્સી ગ જરાત એગ્રો ઇન્સટ્રીઝ કોપોરેશને ખચગના હહસાબો સમયસર ખેતી વનયામક્શ્રી, ગાુંધીનગર ને 

મોકલવાના રહશેે. 

 યોજનાના સવે ઘટકોન ું સ ચારૂ રૂપે આયોજનઅનેસમયબધ્ધ અમલીકરણથાયતેમાટેજજલ્લા 

કક્ષાએસુંય ક્તખતેીવનયામકશ્રી (વવસ્તરણ) નીઅધ્યક્ષતામાુંનીચે મ જબની જજલ્લા કક્ષાની કવમટી એ જ દાજ દા 

ઘટકોમાું આપવાની થતી ઇનપ ટ સામગ્રી અને તેની ઉપલબ્ધી થાય અને યોજનાનો સમયસર અમલ થાય તે 

સ વનવિત કરવાન  રહશેે.  
 

જજલ્લા કક્ષાની કમીટી 

 

 જે તે જજલ્લાની સ્થાવનક પરીસ્સ્થતી/જરૂહરયાતને ધ્યાને રાખી અધ્યક્ષશ્રી જરૂરીયાત મ જબ વધારાના સભ્યોને 

આમુંવિત કરી શકશે. 

  આ યોજનાના ઘટકો પૈકી ઇનપ ટ સામગ્રી વવતરણ માટે ગ જરાત રાજ્ય બીજ વનગમ બલ. અને ગ જરાત એગ્રો 

ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોપોરેશન બલ.ને પ્રાધાન્ય આપવાન  રહશેે. સદર ઇનપ ટ સામગ્રી જો બીજ વનગમ અને ગ જરાત એગ્રો 

પાસે ઉપલબ્ધ થઇ શકે તેમ ન હોય તેવા સુંજોગોમાું  જજલ્લા કક્ષાની કમીટી ધ્વારા નક્કી થયેલ અન્ય 

ઉત્પાદક/સુંસ્થા પાસે ઉપલબ્ધ ઇનપ ટ સામગ્રી ન ું વવતરણ કરી શકાશે.  

  ઉપરોક્ત કમીટી દવારા લાભાથી પસુંદ કરવા, સુંસ્થાની પસુંદગી કરવા, ઇનપ ટ સામગ્રી નક્કી કરવા વવગેરે 

બાબતો સ વનવિત કરવા કમીટીની બેઠક ખરીફ સીઝન માટે જે તે વિગની ૧૫ મે પહલેા, રવવ સીઝન માટે ૧૫ 

સપ્ટેમ્બર પહલેા અને ઉનાળુ સીઝન માટે ૧૫ હડસેમ્બર પહલેા ફરજીયાત બેઠક બોલાવી કરેલ કાયગવાહીની જાણ 

ખેતી વનયામકશ્રી કરવાની રહશેે.    

 

૧ સુંય ક્ત ખેતી વનયામકશ્રી (વવસ્તરણ) અધ્યક્ષશ્રી 

૨ જજલ્લા ખેતીવાડી અવધકારીશ્રી સભ્ય સબચવશ્રી 

૩ નાયબ ખતેી વનયામકશ્રી (વવસ્તરણ) સભ્યશ્રી 

૪ નાયબ ખતેી વનયામકશ્રી (તાલીમ) સભ્યશ્રી 

૫ કૃવિ ય વનવવસિટીના જજલ્લાનાનોડલ કૃવિ વૈજ્ઞાવનકશ્રી  સભ્યશ્રી 

૬ સુંબુંવધત જજલ્લામાું કાયગરત નીચેની સુંસ્થાઓ પૈકી ઓછામાું ઓછા- ૨ 

વપ્રવતવનવધ - 

GSSC Ltd, GAIC  Ltd, NSC, NAFED, GUJACOMASOL, GSFC, 

GNFC, IFFCO, KRIBHCO ,GGRC ના  પ્રવતવનવધ 

સભ્યશ્રી 
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પહરવશષ્ટ–૨ 

સિાયિા ધોરણો   

અ .િાં  ઘટકનુાં િામ સિાયનુાં  ધોરણ હરમાક્સા ઘટકિો પિુ: 

લાભ લેવા માટેિી 

સમય મયાાદા  

૧ 

માઇિોન્યટુ્રીન્ટ 

વ્વ્વ્વ્વવ્્વ્વ્વ્વ્
વ્વ્વ્વ્વવ્ 

જનરલ ખેડ તો માટે:  

હકિંમતના ૫૦% અથવા  રૂ. ૨૦૦/- 

પ્રવત એકર ની મયાગદામાું  

અન સ બચત જાવત તથા જનજાવતના 

ખેડ તો માટે  

હકિંમતના ૭૫% અથવારૂ. ૩૦૦/- 

પ્રવત એકર ની મયાગદામાું  

ખાતા દીઠ વધ માું વધ  ૧ એકર માટે 

ગ જરાત એગ્રો ઇન્ડ. કોપો. લી.મારફ્ત 

કીટ તૈયાર કરવાની રહશેે. ગ જરાત 

એગ્રો તથા ગ જરાત રાજ્ય બીજ 

વનગમના અવધકૃત વવકે્રતા/સહકારી 

સુંસ્થાઓ મારફત કીટ વવતરણ કરવાની 

રહશેે. 

 

દર વિે 

૨ બાયોફટીલાઇઝર જનરલ ખેડ તો માટે:  

હકિંમતના ૫૦% અથવારૂ. ૧૨૦/- 

પ્રવત એકર ની મયાગદામાું  

અન સ બચત જાવત તથા જનજાવતના 

ખેડ તો માટે  

હકિંમતના ૭૫%અથવા રૂ. ૧૮૦/- 

પ્રવત એકર ની મયાગદામાું 

ખાતા દીઠ વધ માું વધ  ૧ એકર માટે 

ગ જરાત એગ્રો ઇન્ડ. કોપો. લી.મારફ્ત 

કીટ તૈયાર કરવાની રહશેે. ગ જરાત 

એગ્રો તથા ગ જરાત રાજ્ય બીજ 

વનગમના અવધકૃત વવકે્રતા/સહકારી 

સુંસ્થાઓ મારફત કીટ વવતરણ કરવાની 

રહશેે. 

 

દર વિે 
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પહરવશષ્ટ-૩ભાગ-૧(અરજીનો નમ નો) 
       અરજદારન ું નામઃ- 

 ગામઃ-  
              તારીખઃ-  

પ્રવત, તાલ કા અમલીકરણ અવધકારી, 
તાલ કા પુંચાયત,_________________ 
 

              વવિયઃ- સહાય યોજનામાું _________________(ઘટકન ું નામ) મેળવવા મુંજ રી આપવા બાબત. 
 

સવવનય ઉપરોકત વવિય અન્વયે જણાવવાન ું કે હ ું નીચે સહી કરનાર શ્રી _________________ 
ગામઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-____________નો રહવેાસી અને અન . જાતી/અન . 
જનજાતી/અન્ય જાતીનો વસમાુંત/નાનો/મોટો ખેડતૂ છું. હ ું ખાતા નુંબર_________________ થી 
હ.ે_______________આર______________જમીન ધરાવ ું છું અને મારો આધાર કાડગ નું._________________ 
છે. તેમજ _________________બેંકમાું આધાર સીડડે ખાતા નુંબર _________________ ધરાવ ું છું.મારા મોબાઇલ 
નું._________________ છે. મે સમાન હતે  ું માટે ઘટક માટે આ યોજના કે સરકારશ્રીની કોઇપણ અન્ય યોજના 
હઠેળ અગાઉ વનયત કરેલ સમય મયાગદામાું સહાય લીધેલ નથી તે અંગેની હ ું ખાિી આપ  છું. તો ઉપરોકત 
વવગતવાળા ઘટકની ખરીદ કરવાની મુંજ રી આપવા નમ્ર વવનુંવત છે  

ખેડતૂની સહી/અંગ ઠો_________________ 
સામેલ: 
(૧) અન  જાવત/અન ું જનજાવતન ું પ્રમાણપિ(લાગ  પડત ું હોય તો.) 
(૨)Ikhedut Portal વસવાય અરજી કરેલ હોય તો ૮-અ ની નકલ 
(૩) બેંક પાસબ કની નકલ અને રદ કરેલ ચેક 

 
ભાગ-ર (ગ્રામસેવકન ું પ્રમાણપિ) 

 
આથી પ્રમાણપિ આપવામાું આવે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-
____________ના વસમાુંત/નાનો/મોટો ખેડતૂ ખાતેદાર છે તેમના ખાતા નુંબરથી_____________ હ.ે આર. જમીન 
ધરાવે છે. તેમને એજીઆર (  ) યોજનામાું સહાયથી મેળવવા_____________ ઘટક માટે પાિતા ધરાવે 
છે/ધરાવતા નથી 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  

                                                           ગ્રામસેવક  
સેજોઃ- ________ તાલ કો__________જજ. _______ 
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ભાગ-3(મુંજ રી નો હ કમ) (ઓફીસ કોપી)) 
        આથી પ્રમાણપિ આપવામાું આવે છે કે 
શ્રી________________________________ગામઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-___________ 
એજીઆર (  ) યોજનામાું ________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની માુંગણી મ જબની અરજી સબબ તમામ વવગતો 
ચકાસવામાું આવી છે અને સહાય મેળવવા પાિતા ધરાવતા હોઇ વનયમોન ુંસાર યોજનાકીય સહાય ઘટકમાટે 
મુંજ ર/નામુંજ ર કરવા હ કમ કરવામાું આવે છે 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  

                                          સક્ષમ અવધકારી વવસ્તરણ અવધકારી/ એટીવીટી અવધકારી/જજખેઅ  
                                                     તાલ કો__________જજ. _______ 

 
ભાગ-૪ (મળેલ ઇનપ ટ/સાધનની વવગત) 

 
ઇનપ ટની વવગત જથ્થો બીલ નુંબર અને તારીખ સામગ્રી જ્યાુંથી મેળવેલ છે તે 

સુંસ્થાની વવગત 
    
    
    
રૂબરૂ 
વવસ્તરણ અવધકારી/ગ્રામસેવક,____________સેજો 
તાલ કો-_____________જજલ્લો-____________    ખેડતૂની સહી/અંગ ઠો 

 
ભાગ-પ (યોજના હઠેળની સહાયની રકમ ચ કવવા માટેનો આદેશ/હ ુંકમ) 

આથી પ્રમાણપિ આપવામાું આવે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-

____________ એજીઆર (  ) યોજનામાું ________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની માુંગણી મ જબની અરજી સબબ 
તમામ વવગતો ચકાસવામાું આવી છે અને સહાય મેળવવા પાિતા ધરાવતા હોઇ વનયમોન ુંસાર યોજનાકીય સહાય 

રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________મુંજ ર કરવામાું આવે છે. આ 
લાભાથીના  .................................................... બેંકમાું એકાઉન્ટ નુંબર............................................ માું નોડલ 

એજન્સીએ સદર હ ું રકમ જમા કરાવવાની રહશેે. 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  

                                            તાલ કા અમલીકરણ અવધકારી/જજખેઅ  
                                                     તાલ કો__________જજ. _______ 
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પહરવશષ્ટ-૪ 
(બ) વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી- એટસોસગ સહાય હઠેળના ઘટકો માટે 

(૧) પવૂગ મુંજ રી મેળવી ઘટકના લાભ મેળવવાની  કાયગપધ્ધવત 

(ક) ikhedutપોટગલ ઉપર રજીસ્ટડગ થયેલા ખેડતૂોએ પોતપોતાની બાયોમેટ્રીક ઓળખ આધારે ઓનલાઇન અરજી 

કરી બબજ વનગમ/તેમજ ગ જરાત એગ્રોના અવધકૃત વવકે્રતાના નામે ઓનલાઇન મુંજ રીપિ વપ્રન્ટ કરાવવાન ું રહશેે 

(ખ) અન્યથા અરજદારે વનયત નમ નામાું સબુંવધત કચરેી ખાતે અરજી રજ  કરવાની રહશેે. કચેરીના અવધકૃત 

અવધકારી/કમગચારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કમાુંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મ જબ હદન-ર માુંikhedut પોટગલ 

એકાઉન્ટમાું પોતાના લોગઇન એકાઉન્ટમાું અરજીની ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે અને અરજદારની 

પસુંદગીના ગ જરાત રાજ્ય બબજ વનગમ/ગ જ. એગ્રો. ઇન્ટસ્ટ્રીઝ કોપોરેશનના અવધકૃત ડીલરના નામની વપ્રન્ટ આઉટ 

કાઢી અરજદારને મોકલી આપવાનો રહશેે 

(ગ) એટ સોસગ સહાય હઠેળના ઘટકો ખરીદવાની પધ્ધવત 

અરજદારે વનયત સમયમયાગદામાું ડીલરના નામે મુંજ રી પિ કઢાવેલ છે તે મુંજ રીપિની એક નકલ રજ  કરી 

રાહતદર મ જબ ઇનપ ટ/સાધન સામગ્રી વનયત સમય મયાગદામાું ખરીદી શકશે. બબજ વનગમ/ગ જ. એગ્રો.ના અવધકૃત 

ડીલરે ikhedut પોટગલમાું તેઓના લોગઇન એકાઉન્ટમાું મુંજ રીપિ નુંબર, બીલ નુંબર, તારીખ વવગેરેની હદવસ-૨ 

ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે.  

(૨) પવૂગ મુંજ રી મેળવ્યા વસવાય ઘટકના લાભ મેળવનાર લાભાથીઓ માટેની કાયગપધ્ધવત 

જો કોઇ પાિતા ધરાવતા લાભાથીએ મુંજ રી પિક વગર ઉપરોક્ત ઘટકો પ્રમાણનેી ચીજ વસ્ત  ઓ મેળવવા બબજ 

વનગમ/ગ જ. એગ્રો.ઇ ન્ડસ્ટ્રીઝ કોપોરેશના અવધકૃત ડીલરનો સુંપકગ કયો ત્યારે તે ડીલરે જજલ્લા કક્ષાના સક્ષમ 

અવધકારીએ સુંબુંવધત ઘટક માટે ફાળવેલ લક્ષયાુંકની મયાગદામાું એટસોસગ સહાય હઠેળના ઘટકોન ું વેચાણકરી શકશે 

ત્યારબાદ ડીલરે તરતikhedut પોટગલમાું પોતાના login એકાઉન્ટ લાભાથીની વવગતો , બીલનુંબર, તારીખ, વસ્ત   

વવ. ની ઓન લાઇન એન્ટ્રી કરવાની રહશેે, લાભાથીએ પાિતા પ રવાર કરવા ૮-અ ના દાખલાની નકલ અવધકૃત 

ડીલરને રજ  કરવાની રહશેે અને લાભાથીએ ધારણ કરેલ જમીનની અથવા તો યોજનામાું વનયત કરેલ મયાગદા પૈકી 

જે ઓછું હશે તે મયાગદામાું સહાયની ચીજવસ્ત  ું મેળવી શકશે. 

(૩) ગ જ. એગ્રો/સીડ કોપોરેશનના જે અવધકૃત વવકે્રતાઓએ એટસોસગ સહાયવાળા ઘટકોન ું વેચાણ કરેલ છે તેઓએ 

ikhedut પોટગલમાું પોતપોતાના login એકાઉન્ટ થકી વપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી સબુંવધત કચેરી ખાતે રજ  કરવાની રહશેે. 
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સક્ષમ અવધકારીએ સહાયના કલેઈમ ચકાસણી કરી પ્રમાણપિ આપી સહી વસકકા સાથે ચ કવણા માટે નોડલ 

એજન્સીને મોકલવાના રહશેે 

 

કબલુાત િામુાં 
 

અમો શ્રી ....................................................................ગામ........................તા........................જજ..... ના 
અન સ બચત જાવત/ અન સ બચત જન જાવત/ અ ન્ય જાવતના સીમાુંત/નાના/મોટા/સ્ત્રી/પ રૂિ ખેડતૂ છીએ અને ૮-અ 
પ્રમાણે ...............હકે્ટર જમીન ધરાવીએ છીએ. વિગ ૨૦૧૭-૧૮ માું એટસોસગ સહાયના ઘટક..................માું મેં આ 
અગાઉ અન્ય કોઇ ડીલર કે આપની પાસેથી સહાય મેળવેલ નથી. તેની કબ લાત આપ  છું. જો અમારા દ્વારા નીવત 
વનયમો કરતા વધારે જથ્થો મેળવવામાું આવેલ હશે તો તેની થતી સહાયની રકમ ભરપાઇ કરવા અમેં બુંધાયેલ 
છીએ.   

 
 
 

તા-....................... 
સ્થળ-........................        ખેડતૂની સહી.  
 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 
---માહહતી શ ન્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 
-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

યોજિાિી  માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 
૧. નોટીસ બોડગ  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 


