
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.  

 આપ ુસ્સ્તકા 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 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 

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.     
  



પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ પાક નવભાગિી યોજિા છે. જેમાાં રાજ્યિા તમામ 

ખાતેદાર ખેડતૂોિે જુવાર, મકાઇ, રજકો અિે રાજકા બાજરી પાકો માટે 

ઘાસચારા કીટસ નવતરણ કરવામાાં આવે છે.  

યોજિાિો મખુ્ય ઉદે્દશઃ  

 સારી ગણુવત્તાવાળા બબયારણથી ઘાસચારાિા પાકિી ખેતીિે ઉતે્તજિ 

આપી ઉત્તમ ગણુવત્તા ધરાવતા દાણા તેમજ ઘાસચારાનુાં ઉત્પાદિ વધારવાિો 

છે.  

o કાયો અિે ફરજો : 

 ઘાસચારા વિકાસ કાર્યક્રમ રાજ્ર્ સરકાર દ્વારા ચાલતી પ્લાન ર્ોજના 

છે. 

 અવિક ખતેી વનર્ામકશ્રી (વિ.) ગાાંિીનગર આ ર્ોજનાની રાજ્ર્ 
કક્ષાની તાાંવિક કામગીરી સાંભાળે છે. 

 ર્ોજના અંતગયત વિ-બજેટ વનર્ત કરી સરકારશ્રીને દરખાસ્ત 
કરિામાાં આિ ે છે. માંજૂર થર્ેલ જોગિાઈ મજુબ ર્ોજનાકીર્  
કામગીરી માટે ઠરાિ થાર્ છે. 

 માંજૂર થર્ેલ જોગિાઈ મજુબ જીલ્લાઓને ભૌવતક અને નાણાાંકીર્ 
લક્ષાાંક ફાળિિામાાં આિ ે છે. તથા ઠરાિમાાં દર્ાયવ્ર્ા મજુબની 
ર્ોજનાકીર્ કામગીરી કરિા જીલ્લા ખતેી અવિકારીશ્રીને જણાિિામાાં 
આિે છે. 

 ર્ોજના અંતગયત થર્ેલ ભૌવતક અને નાણાકીર્ લક્ષાાંક િગવતનુાં 

મોનીટરીંગ કરિામાાં આિે છે.  



પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.નાં. અવિકારી/કમયચારીનો 
હોદ્દો  

નાણાાંકીર્ 
સત્તા  

િહીિટી 
સત્તા   

અન્ર્ સત્તા  ફરજો  

૧. અવિક ખેતી વનર્ામક 
(વિ.)  

   

ર્ોજના 
અમલીકરણ 

૨. સાંયકુ્ત ખેતી વનર્ામક 
(ર્ાાંવિક)  

   

૩. નાર્બ ખેતી વનર્ામક 
(કપાસ) 

   

૪. મદદનીર્ ખેતી વનર્ામક 
(કપાસ) 

   

૫. ખેતી અવિકારી (કપાસ)    

 

  



પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે 

દફતરો 

(૧) ગજુરાત વસવિલ સિીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાિ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પરરપિો 

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. િજાપવત 
નાર્બ ખેતી વનર્ામક (તેલીબીર્ાાં) 
રૂમ નાં-૩૧૧,પાક વિભાગ, 
ખેતી વનર્ામકશ્રીની કચેરી, કૃવિભિન, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકય- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫ 

  



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંિ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાિિો 

૩. અમલીકરણ 

૪. વનણયર્ લેનાર અંવતમ સત્તાવિકારી ખાતાના િડા છે. 

વનણયર્ લેિાની સત્તા નીચે મજુબ છે. 

ખેતી વનર્ામક 

 

અવિક ખેતી વનર્ામક   

 

સાંયકુ્ત ખેતી વનર્ામક 

 

નાર્બ ખેતી વનર્ામક 

 

મદદનીર્ ખેતી વનર્ામક 

 

ખેતી અવિકારી 

 

વસનીર્ર/હડે કલાકય 



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અવિકારી અને કમયચારીન ુનામ  હોદ્દો  
૧. શ્રી ડી. િી. બારોટ અવિક ખેતી વનર્ામક (વિ.)  
૨. શ્રી આર. પી રાજપતુ સાંયકુ્ત ખેતી વનર્ામક (ર્ાાંવિક)   
૩. શ્રી એમ.આર.પરમાર ના.ખે.વન (કપાસ)  
૪. શ્રી એન. કે મહોરીર્ા મદદનીર્ ખેતી વનર્ામક (કપાસ) 
૫.  શ્રી એચ. જી. પટેલ ખેતી અવિકારી 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 
ક્રમ અવિકારી અને કમયચારીન ુનામ પગાર 
૧. શ્રી ડી. િી. બારોટ ૩૭,૪૦૦- ૬૭,૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેડ પે)  
૨. શ્રી આર. પી રાજપતુ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)  
૩. શ્રી એમ.આર.પરમાર ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)  
૪. શ્રી એન. કે મહોરીર્ા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૫.  શ્રી એચ. જી. પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

ર્ોજનાન ુનામ  બજેટ જોગિાઈ (૨૦૧૮-૧૯) (રૂ. 
લાખમાાં) 

માંજૂર થરે્લ પ્લાન (૨૦૧૮-૧૯) 

(રૂ. લાખમાાં) 
ઘાસચારા વિકાસ કાર્યક્રમ 

 
૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ 

 

 



પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પહરનશષ્ટ-૧ 
એજીઆર-૫૯ ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ (પ્લાિ) સિાય યોજિા વિા-૨૦૧૮-૧૯ 

 આ ર્ોજનાનો અમલ રાજર્ના તમામ જજલ્લાઓમાાં ક્ રિાનો રહરેે્. 

 આ ર્ોજનાનાાં વનર્ાંિણ અવિકારી ખેતી વનર્ામક્ શ્રી રહરેે્ તથા ર્ોજનાના તમામ ઘટકોની 

અમલીક્ રણ પ્ િવત વનર્ત ક્ રિા ખેતી વનર્ામક્ શ્રીને અવિકૃત ક્ રિામાાં આિે છે અને  

ર્ોજનાનાાં અમલીકરણ બાબતમાાં કોઇ મદુ્દો ઉપવસ્ થત થાર્ તો તેમનો સાંપકય સાિિાનો રહરેે્. 

 આ ર્ોજનાના તમામ ઘટકો માટે જજલ્લા ખેતીિાડી અવિકારીશ્રી અમલીકરણ અવિકારી રહરેે્. 

મોવનટરીંગ સાંયકુ્ત ખેતી વનર્ામકશ્રી(વિસ્તરણ) દ્વારા કરિાન ુરહરેે્. 

 સબાંવિત નોડલ એજન્ સીને ગ્રાન્ટ ફાળિિા માટે ખેતી વનર્ામકશ્રીને અવિકૃત કરિામાાં આિે 

છે. 

 લાભાથી ખેડતેૂ અરજી પિક માંજુરી અથે સાંબાંવિત કચેરીમાાં રજુ કરરે્. અરજીમાાં  ખેડુતે સમાન 

હતે ુિાળા ઘટક માટે અન્ર્ ર્ોજનામાાંથી અગાઉ વનર્ત કરેલ સમર્મર્ાયદામાાં સહાર્ મેળિેલ 

નથી તે બાબતનો િમાણપિ/દાખલો આપિાનો રહરેે્ અને તેની અરજી માંજુરી સમરે્ 

ગ્રામસેિકે ચકાસણી કરિાની રહરેે્. 

 ચાલ ુ નાણાકીર્ િિયમાાં આ ર્ોજના હઠેળના પરરવર્ષ્ટ -૨માાં કોલમ-૫માાં  દર્ાયિેલ 

સમર્મર્ાયદાને ધ્ર્ાને લઈ ખાતા દીઠ એક િાવિિક સમય્મર્ાયદા િાળા કોઈ એક ઘટક અને તે 

વસિાર્ના પણ કોઈ એક ઘટક એમ િધમુાાં િધ ુકુલ બે  ઘટકોનો લાભ આપી ર્કારે્. 

 પરરવર્ષ્ટ -૨માાં કોલમ-૫માાં જણાવ્ર્ા અનસુાર એક િાવિિક સમર્ગાળા વસિાર્ના િત્રે્ક 

ઘટક  માટે તાલકુા અમલીકરણ અવિકારીએ ગામિાઇઝ લાભાથીન ુ નામ, ખાતા નાંબર, 

સહાર્ની રકમ,લાભ  આપ્ર્ાન ુિિય વિગેરે વિગતો િરાિત ુરઝીસ્ટર વનભાિનાન ુરહરેે્. 

 આ ર્ોજના હઠેળના ઘટકોના સહાર્ના િોરણો આસાથેના પરરવર્ષ્ટ -૨ મજુબના રહરેે્. 

  લાભાથીના બેંક એકાઉન્ટમાાં બારોબાર સહાર્ની રકમ જમા થાર્ તેિા (એટસોસય વસિાર્ના) 

ઘટકો માટે અરજીનો નમનુો આ સાથેના પરરવર્ષ્ટ-૩ મજુબ રહરેે્ અને તેના અમલ માટેની 

કાર્ય પધ્િવત આ સાથેના પરરવર્ષ્ટ ૪ મજુબ રહરેે્ 



 મોટા ભાગે રાજ્ર્માાં લીલો ઘાસચારો દા.ત. બાજરી,મકાઇ,જુિાર રજકોઅને ઓટ િગેરે ખેડુતો 

દ્વારા કરિામાાં આિે છે જેથી આર્ોજના હઠેળ લીલાઘાસચારાન ુઉત્પાદન ખેડુતો દ્વારા પોતાના 

ખેતરમાાં કરિાન ુ રહરેે્.તથા મકાઇ,બાજરી અને જુિારના પાકોના બબર્ારણને િોત્સાહન 

આપિાન ુરહરેે્. 

 ઘાસચારા રકટમાાં ફક્ત ઘાસચારા બબર્ારણનો જ સમાિેર્ કરિાનો રહરેે્. 

 એક લાભાથીને ખાતાદીઠ િધમુાાં િધ ુબે એકર ના વિસ્તાર માટે ની કીટ મળિા પાિ રહરેે્. 

 ઘાસચારા રકટમાાં ૭૫% રકમની  સહાર્  આપિાની રહરેે્.  

 ઘાસચારા રકટ માાં બાકીની ૨૫% રકમનો રહસ્સો  ખેડુતે ભોગિિાનો રહરેે્.  

 ઘાસચારા  રકટમાટે બબર્ારણની ખરીદી અને રકટ બનાિિાની કામગીરી ગજુરાત રાજ્ર્ બીજ 

વનગમ દ્વારા ગાાંિીનગર દ્વારા કરિાની રહરેે્.   

 ગ્રામ્ર્ કક્ષાએ દૂિ માંડળીના અસરકારક વિસ્તારને િાિાન્ર્ આપિાનુાં રહરેે્. 

 આ ર્ોજના હઠેળની ગ્રાન્ટ ફાળિણી અને નાણાકીર્ ચકુિણી માટે નોડલ એજન્સી ગજુરાત 

રાજ્ર્બીજ વનગમ લી. ગાાંિીનગર રહરેે્.  

 નોડલ એજન્સીએ ગ્રાન્ટ િપરાર્ના િમાણપિો (યટુીસી) વનર્ત નમનુામાાં ખેતી વનર્ામક, 

ગાાંિીનગરને સમર્સર મોકલિાના રહરેે્. 

 ગણુિત્તાયકુ્ત બબર્ારણના ઉત્પાદક ઘટકન ુ અમલીકરણ રાજ્ર્ની કૃવિ યવુનિયસીટીઓ 

/ગજુરાતરાજ્ર્ બીજ વનગમ િગેરે સાંસ્થાઓ દ્વારા કરિાન ુરહરેે્.જેમાાં ૧૦૦%સહાર્ મળિા 

પાિ થરે્. 

 આ ર્ોજનામાાં ભારત સરકાર / ગજુરાત સરકાર દ્વારા માન્ર્ કરેલ ઘાસચારા પાકની જાતોનો 
ઉપર્ોગ કરિાનો રહરેે્. જો તે વસિાર્ની નિી જાતોનુાં બબર્ારણ આપિાનુાં થાર્ તો તે બાબત 
નીચે મજુબની સવમવતએ નક્કી કરિાની રહરેે્. 
૧. ખેતી વનર્ામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ર્, ગાાંિીનગર   

૨. બાગાર્ત વનર્ામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ર્, ગાાંિીનગર   

૩. પશપુાલન વનર્ામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ર્, ગાાંિીનગર   

૪. મેનેજજગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગજુરાત રાજ્ર્ બીજ વનગમ લી., ગાાંિીનગર 

૫. સાંર્ોિન વનર્ામકશ્રી, કૃવિ યવુનિવસિટી, આણાંદ  

૬. સાંર્ોિન વનર્ામકશ્રી, કૃવિ યવુનિવસિટી, જુનાગઢ  



આ ર્ોજનાની કુલ જોગિાઇના ૯૦ ટકા ખચય ઉપર મજુબના િારા િોરણ મજુબ કરી ર્કારે્. 

તથા ૧૦ ટકા જોગિાઇ ઇનોિેટીિ(નિા િર્ોગ) ઘટક માટે િાપરી ર્કારે્. ઉપર જણાવ્ર્ા 

મજુબની સવમતીએ આ બાબતે નાણાકીર્ િિયના ઓગષ્ટ માસ સિુીમાાં વનણયર્ લઈ તે અંગે 

માંજુરી આપિાની રહરેે્. 

 



પહરનશષ્ટ-૨ 

એ.જી.આર. – ૫૯     ઘાસચારા નવકાસ યોજિા (પ્લાિ) સિાયિા ધોરણો 

અ

.િાં 
ઘટકનુાંિામ સિાયનધુોરણ હરમાકાસ 

ઘટકિા 

પિુ: લાભ 

મેળવવા 

િી સમય- 

મયાાદા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ગણુિતા યકુ્ત 

બીજ ઉત્પાદન  
બબર્ારણ ઉત્પાદન ખચય ના ૧૦૦ 

% સહાર્  

ગ.ુરા.બબ.ની. તથા ક્રુવિ યવુનિસીટી 

માટે 

દર િિે 

૨ ઘાસ ચારા 
બબર્ારણ કીટ 

નીચે િમાણ ેના એકરદીઠ જરૂરી 
ઘાસચારા બબર્ારણ જથ્થાની 
રકમતના ૭૫% સહાર્, િધમુા 
િધ ુરૂ.૧૨૦૦ /એકર્. જુિાર 
SSG-૨૧ રકગ્રા/એકર રજકો-૬ 
રકગ્રા/એકર. દરેક લાભાથીઓને 
િધમુાાં િધ ુબ ેએકરની રકટ 
મળિા પાિ રહરેે્. 

ગજુરાત રાજ્ર્ બીજ વનગમ એ ખેતી 
વનર્ામકશ્રીના પરામર્યમાાં રહીને 
તેઓના અવિકૃત વિકેતા મારફતે 
લાભાથી ખેડતૂને વિતરણ કરિાનુાં 
રહરેે્.   
    સકુા વિસ્તારમાાં કે જ્ર્ાાં લીલા 
ઘાસચારાની તાંગી હોર્ ત્ર્ાાં 
ઘાસચારાને ઉનાળુ પાક  તરીકે લઈ 
ર્કારે્. 

દર િિે 



પહરનશષ્ટ-૩ 

ભાગ-૧(અરજીનો નમનુો) 
       અરજદારનુાં નામઃ- 

ગામઃ-  
           તારીખઃ-  

િવત, 
તાલકુા અમલીકરણ અવિકારી, 
તાલકુા પાંચાર્ત,_________________ 
 

વિિર્ઃ- સહાર્ ર્ોજનામાાં _________________  મેળિિા માંજુરી આપિા બાબત. 
 

સવિનર્ ઉપરોકત વિિર્ અન્િરે્ જણાિિાનુાં કે હુાં નીચે સહી કરનાર શ્રી 
_________________ 
ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________નો રહિેાસી અને અન.ુ 
જાતી/અન.ુ જનજાતી/અન્ર્ જાતીનો વસમાાંત/નાનો/મોટો ખેડતૂ છાં. હુાં ખાતા 
નાંબર_________________ થી હ.ે_________________આર_________________જમીન િરાવુાં છાં 
અને મારો બારકોડડે રેર્ન કાડય નાં._________________ છે. તેમજ _________________બેંકમાાં 
ખાતાનાંબર _________________ િરાવુાં છાં. મારા મોબાઇલ નાં  છે. મે સમાન હતે ુાં માટે આ ઘટક માટે 
આ ર્ોજના/અન્ર્ ર્ોજના હઠેળ અગાઉ વનર્ત કરેલ સમર્મર્ાયદામાાં સહાર્ લીિેલ નથી તે અંગેની હુાં 
ખાિી આપ ુછાં. તો ઉપરોકત વિગતિાળા ઘટકોની ખરીદ કરિાની માંજુરી આપિા નમ્ર વિનાંવત છે  

ખેડતૂની સહી/અંગઠુો_________________ 
સામેલ: 
(૧) અન ુજાવત/અનુાં જનજાવતનુાં િમાણપિ(લાગ ુપડતુાં હોર્ તો.) 
(૨) ikisan Portal વસિાર્ અરજી કરેલ હોર્ તો ૮-અ ની નકલ 
(૩) બેંક પાસબકુની નકલઅને રદ કરેલ ચેક 

ભાગ-ર(ગ્રામસેવકનુાં પ્રમાણપત્ર) 
 આથી િમાણપિ આપિામાાં આિે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-
____________ના વસમાાંત/નાનો/મોટો ખેડતૂ ખાતેદાર છે તેમના ખાતા નાંબરથી_____________ હ.ે 
આર. જમીન િરાિે છે. તેમને એજીઆર (૫૯) ર્ોજનામાાં સહાર્થી મેળિિા_____________ ઘટક 
માટે પાિતા િરાિે છે/ િરાિતા નથી 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /                                                     ગ્રામસેિક  

સેજોઃ- ________ તાલકુો__________જજ. _______ 



ભાગ-3 (માંજુરી િો હકુમ)  (ઓફીસ કોપી) 
 આથી િમાણપિ આપિામાાં આિે છે કે 

શ્રી________________________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-
____________ એજીઆર (૫૯) ર્ોજનામાાં ________ ઘટક સહાર્થી ખરીદિાની માાંગણી મજુબની 
અરજી સબબ તમામ વિગતો ચકાસિામાાં આિી છે અને સહાર્ મેળિિા પાિતા િરાિતા હોઇ 
વનર્મોનુાંસાર ર્ોજનાકીર્ સહાર્ ઘટક માટે માંજુર/નામાંજુર કરિા હકુમ કરિામાાં આિે છે 

 સ્થળઃ-  
 તાઃ   /   /  

                                          સક્ષમ અવિકારી વિસ્તરણ અવિકારી/ એટીિીટી 
 અવિકારી/જજખેઅ  

                                                     તાલકુો__________જજ. _______ 
ભાગ-૪(મળેલ ઇનપટુ/સાિનની વિગત) 

ઇનપટુની વિગત જથ્થો બીલ નાંબર અને 
તારીખ 

સામગ્રી જ્ર્ાાંથી મેળિેલ 
છે તે સાંસ્થાની વિગત 

    
    
    

  રૂબરૂ 
 વિસ્તરણ અવિકારી/ગ્રામસેિક,____________સેજો 
 તાલકુો-_____________જજલ્લો-____________   ખેડતૂની સહી/અંગઠુો 

 
ભાગ-પ (ર્ોજના હઠેળની સહાર્ની રકમ ચકુિિા માટેનો આદેર્/હુાંકમ ) 

 આથી િમાણપિ આપિામાાં આિે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ 
જજલ્લો-____________ એજીઆર (૫૯) ર્ોજનામાાં ________ ઘટક સહાર્થી ખરીદિાની માાંગણી 
મજુબની અરજી સબબ તમામ વિગતો ચકાસિામાાં આિી છે અને સહાર્ મેળિિા પાિતા િરાિતા 
હોઇ વનર્મોનુાંસાર ર્ોજનાકીર્ સહાર્ રૂ. __________ અંકે રૂપીર્ા ____________________માંજુર 
કરિામાાં આિે છે. આ લાભાથીના  .................................................... બેંકમાાં એકાઉન્ટ 
નાંબર............................................ માાં નોડલ એજન્સીએ સદર હુાં રકમ જમા કરાિિાની રહરેે્. 

 સ્થળઃ-  
 તાઃ   /   /  

                                            તાલકુા અમલીકરણ અવિકારી/જજખેઅ  
                                                     તાલકુો__________જજ. _______ 

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



પહરનશષ્ટ-૪ 

 (અ)વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી અિે લાભાથીિા બેંક એકાઉન્ટમાાં બારોબાર સિાય ચકુવવાિા 
ઘટકો અમલીકરણ માટે િી કાયાપધ્ધનત 

આ કાર્યપધ્િવત હઠેળ આિરી લેિારે્લ ઘટકો-નીલ 

       (૧) અરજીઓ મેળવાવિી પધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૧)  

(ક) iKhedut પોટયલ ઉપર રજીટયડય થરે્લા ખેડતૂોએ પોત- પોતાની બાર્ોમેટ્રીક ઓળખના આિારે 

ઓનલાઇન અરજીઓ કરી, િીન્ટ આઉટ મેળિી, સહી/ અંગઠુો કરી (અનસુબુચત જાવત/ 

જનજાવતના  અરજદારે જાતીના દાખલા સહ) સબાંવિત કચેરી ખાતે રજુ કરિાની રહરેે્ 

(ખ) અન્ર્થા અરજદારે વનર્ત નમનુામાાં સબાંવિત કચેરી ખાતે અરજી (અનસુબુચત જાવત/ 

જનજાવતના  અરજદારે જાતીના દાખલા સહ) રજુ કરિાની થરે્, કચેરીના અવિકૃત 

કમયચારી/અવિકારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મજુબ સત્િરે 

i-khedut પોટયલ પર પોતાના login account માાંથી ઓનલાઇન નોંિણી કરિાની રહરેે્ 

(ર) અરજીઓિી ચકાસણી અંગેિી કાયા પધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-ર) 

 સબાંવિત કચેરીના જિાબદાર કમયચારી/અવિકારીએ વિન્ટ થરે્લી ઓનલાઇન કે રૂબરૂમાાં મળેલ 

અરજીઓની ર્ોજનાની જોગિાઇઓ અનસુાર ચકાસણી કરી દરેક અરજીપિકની પાિતા / 

બબનપાિતા વનિાયરીત કરિાની રહરેે્ અને તદાનસુાર i-khedut પોટયલ માાં પોતાના લોગઇન 

એકાઉન્ટમાાં ર્ોજના હઠેળની અરજીઓનુાં સ્ટેટસ અપડટે કરિાનુાં રહરેે્ 

(૩) અરજીઓિી માંજુરી અંગેિી કાયાપધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૩) 

 વનર્ત સમર્ મર્ાયદામાાં મળેલ કુલ પાિતા િરાિતી અરજીઓની સાંખ્ર્ા ર્ોજના હઠેળ જે તે 

ઘટકના જજલ્લા/ તાલકુા િમાણે લક્ષાાંક કરતા ઓછી હોર્તો લક્ષાાંકની મર્ાયદામાાં પાિતા િરાિતી 

અરજીઓ અંગે વનણયર્ લઇ કૃવિ અને સહકાર વિભાગના પરરપિ કમાાંકઃકઅસ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫ 

તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧માાં સચુિિામાાં આિેલ પધ્િવત અનસુાર કરિાનો રહરેે્ અન્ર્થા કુલ પાિતા 

િરાિતી અરજીઓ પૈકી કોમ્પટુરાઇઝ લોટરી પધ્િવત અપનાિી લક્ષાાંકની મર્ાયદામાાં લાભાથી 

સીલેક્ટ કરી ઉપરોક્ત તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ ના પરરપિમાાં સચુિેલ પધ્િવત અનસુાર સક્ષમ 

અવિકારીએ માંજુર કરિાની રહરેે્.માંજુરી પિ સાથે વનર્ાંિણ  અવિકારીએ તૈર્ાર કરેલ માગયદવર્િકા 



આપિાની ત્ર્ારબાદ i-khedut પોટયલ માાં માંજુર કરનાર અવિકારીશ્રી/કમયચારીશ્રીના લોગીન 

એકાઉંટમાાં અરજી માંજુર કર્ાય ની ઓનલાઇન નોિણી કરિાની રહરેે્.    

(૪) માંજુર થયેલ કેસોિી સબાંનધત અરજદારોિે જાણકારી આપવા અિે ઇિપટુ સાધિ સામગ્રીિી 

ચકાસણી કરવા બાબત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૪) 

 ર્ોજના હઠેળના ઘટક માટે માંજુર કરારે્લ અરજીઓની સબાંવિત અરજદારોને તેઓના સરનામે 
લેખીત/ઉપરાાંત જ્ર્ાાં ર્ક્ય હોર્ ત્ર્ાાં એસએમએસ(sms) /ઇ-મેઇલથી પણ જાણ કરિાની રહરેે્. 

જે ઘટકો માટે રાજર્ સરકારે ઉત્પાદકો/િેન્ડરને એમ્પેનલ કરેલ છે તેમાાં લાભાથીએ તેઓની 

પસાંદગી અનસુાર ઘટકના મોડલની એમ્પેનલ મેન્યફેુકચરર/િેન્ડરના ઓથોરાઈઝડ ડીલર 

પાસેથી ખરીદી કરી તે અંગેના જરૂરી આિાર પરુાિા કચેરીના અવિકૃત અવિકારી/કમયચારી સમક્ષ 

ચકાસણી/ખાિી અથે નીર્ત સમર્મર્ાયદામાાં રજુ કરિાના રહરેે્. આ માટે કચેરીના જિાબદાર 

અવિકારીએ ગામડામાાં કેમ્પ ગોઠિી ચકાસણી/ખાિીની કાર્યિાહી હાથ િરરે્. ત્ર્ારબાદ સત્િરે 

જિાબદાર અવિકારીએ i-khedut પોટયલ ઉપર પોતાના લોગઇન એકાઉન્ટમાાં ર્ોજનાના 

લાભાથીના સ્ટેટસ અપડટે કરિાના રહરેે્  
 (પ) ઘટક ખરીદી માટે સિાયિી ચકુવણીિી કાયાપધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-પ)  

ર્ોજના હઠેળના ઘટક દીઠ માંજુર થરે્લા તેમજ વનર્મોનુાંસાર ઘટકની ચીજ િસ્તનુી ખરીદી બાદ 

સબાંિીત અરજદારની અરજી પિકના ભાગ-૫ માાં માંજુરી આપી સક્ષમ અવિકારી એ i-khedut 

પોટયલ ઉપર પોતાના login એકાઉન્ટમાાં ર્ોજનાના લાભાથીના સ્ટેટસ અપડટેની એન્્ૃી કરિાની 

રહરેે્.  સહાર્ ચકુિિાની પાિતા િરાિતા કેસોની ર્ાદીના i-khedut પોટયલ થકી વિન્ટ આઉટ 

મેળિી અવિકૃત અવિકારીએ સહી/સીકકા કરી જર્ાાં લાગ ુપડતા હોર્ ત્ર્ાાં જજલ્લા કક્ષાના અવિકારી 

મારફતે સબાંવિત નોડલ એજન્સીને મોકલિાનો રહરેે્ કે જેથી નોડલ એજન્સી જે તે અરજદારના 

બેંક એકાઉન્ટમાાં સહાર્ની રકમ ઓનલાઇન ચકુિણી કરી ર્કે 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પહરનશષ્ટ-૫ 

 (બ) વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી- એટસોસા સિાય િઠેળિા ઘટકો માટે 



દા.ત. બીજ વનગમ ના અવિકૃત ડીલરો પાસેથી મેળિિાના થતા ઘટકો જેમ કે બબર્ારણ કીટ  િગેરે. 
(૧) પવૂા માંજુરી મેળવી ઘટકિા લાભ મેળવવાિી કાયાપધ્ધનત 

(ક) i Kisan પોટયલ ઉપર રજીસ્ટડય થરે્લા ખેડતૂોએ પોતાની બાર્ોમેટીક ઓળખ આિારે 

ઓનલાઇન અરજી કરી બબજ વનગમના પસાંદગીના અવિકૃત વિકેતા ના નામે ઓનલાઇન માંજુરીપિ વિન્ટ 

કરાિિાનુાં રહરેે્ 

(ખ) અન્ર્થા અરજદારે વનર્ત નમનુામાાં સબાંવિત કચેરી ખાતે અરજી રજુ કરિાની રહરેે્. કચેરીના 

અવિકૃત અવિકારી/કમયચારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મજુબ રદન-

ર માાં i Kisan પોટયલ એકાઉન્ટમાાં પોતાના લોગ ઇન એકાઉન્ટમાાં અરજીની ઓનલાઇન નોંિણી કરિાની 

રહરેે્ અને અરજદારની પસાંદગીના બબજ વનગમના અવિકૃત ડીલરના નામની વિન્ટ આઉટ કાઢી 

અરજદારને મોકલી આપિાની રહરેે્ 

(ગ) એટ સોસય સહાર્ હઠેળના ઘટકો ખરીદિાની પધ્િવત 

અરજદારે વનર્ત સમર્મર્ાયદામાાં ડીલરના નામે માંજુરી પિ કઢાિેલ છે તે માંજુરીપિની એક નકલ રજુ 

કરી રાહતદર મજુબ ઇનપટુ/સાિન સામગ્રી ખરીદી ર્કરે્. બબજ વનગમના અવિકૃત ડીલરે i Kisanપોટયલમાાં 

તેઓના લોગઇન એકાઉન્ટમાાં માંજુરીપિ નાંબર, બીલ નાંબર, તારીખ વિગેરેની રદિસ-૨ ઓનલાઇન નોંિણી 

કરિાની રહરેે્.  

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

જો કોઇ પાિતા િરાિતા લાભાથીએ ઉપર જણાિેલ રીતે માંજુરી પિક િગરની ઘટક િમાણેની ચીજ 

િસ્તઓુ મેળિિા બબજ વનગમના અવિકૃત ડીલરનો સાંપકય કર્ો હરે્ તેમને એટસોસય સહાર્ હઠેળના ઘટકોનુાં 

પાિતા િરાિતા લાભાથીઓને વિતરણ/િેચાણ કર્ાય બાદ તરત iKisan પોટયલમાાં પોતાના login એકાઉન્ટ 

લાભાથીની વિગતો , બીલનાંબર, તારીખ, િસ્ત ુવિ. ની ઓન લાઇન એન્ટ્રી કરિાની રહરેે્ 

(૩) સીડ કોપોરેશિિા જે અનધકૃત નવકે્રતાઓએ એટસોસા સિાયવાળા ઘટકોનુાં િેચાણ કરેલ છે તેઓ iKisan 

પોટયલમાાં પોતપોતાના login એકાઉન્ટ થકી વિન્ટ આઉટ કઢાિી સબાંવિત કચેરી ખાતે રજુ કરિાની રહરેે્. 

સક્ષમ અવિકારીએ લાભાથીઓના સહાર્ના કલેઈમ મળેલ છે તે અંગ ેર્ોગ્ર્ ચકાસણી કરી િમાણપિ 

આપી સહી વસકકા સાથે ચકુિણા માટે સબાંવિત સબાંવિત નોડલ એજન્સીને મોકલિાના રહરેે્. 
 
 
 

૪. કબલુાત નામુાં 
 

અમો શ્રી ....................................................................ગામ........................તા........................જજ..... 
ના અનસુબુચત જાવત/ અનસુબુચત જન જાવત/ અ ન્ર્ જાવતના સીમાાંત/નાના/મોટા/સ્ત્રી/પરુૂિ ખેડતૂ 



છીએ અને ૮-અ િમાણ ે...............હકે્ટર જમીન િરાિીએ છીએ. િિય ૨૦૧૭-૧૮ માાં એટસોસય સહાર્ના 
ઘટક..................માાં મેં આ અગાઉ અન્ર્ કોઇ ડીલર કે આપની પાસેથી સહાર્ મેળિેલ નથી. તેની 
કબલુાત આપ ુછાં. જો અમારા દ્વારા નીવત વનર્મો કરતા િિારે જથ્થો મેળિિામાાં આિેલ હરે્ તો તેની 
થતી સહાર્ની રકમ ભરપાઇ કરિા અમેં બાંિારે્લ છીએ.   

 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

  



 
 

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  

વખતોવખત એગ્રી સેન્સસ યોજિાિો અિવેાલ ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ 

ઉપર મકુવામાાં આવે છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 


