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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 

 નેશનલ ફૂડ સિક્યરુીટી મીશન-ઓઇલ િીડ એન્ડ ઓઇલ પામ (NFSM-OS & OP) તેલીબીયાાં 
યોજના પાક સિભાગની યોજના છે. જેમાાં રાજ્યના તમામ ખાતેદાર ખેડૂતોને તેલીબીયાાં પાકના 
સિસિધ ઘટકોમાાં િહાય આપિામાાં આિ ેછે.  

o યોજનાનો મખુ્ ય દ્ેશ 
 િારી ગણુિત્તાિાળા બબયારણથી તેલીબીયાાંના પાકની ખેતીને દત્તેજન આપી તેલીબીયાાંન ુાં દત્પાદન 

િધારિાનો છે. 

o કાયો અને ફરજો : 

 નેશનલ ફૂડ સિક્યરુીટી મીશન-ઓઇલ િીડ એન્ડ ઓઇલ પામ (NFSM-OS & OP) તેલીબીયાાં 
યોજનાકેન્ર પરુસ્કૃત પ્લાન યોજનાછે. 

 િાંયકુ્ ત ખેતી સનયામકશ્રી (યાાંસિક) ગાાંધીનગર આ યોજનાની રાજય કક્ષાની તાાંસિક કામગીરી 
િાંભાળે છે. 

 યોજના અંતગગત પ્રી-બજેટ સનયત કરી િરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે. માંજુર થયેલ 
જોગિાઇ મજુબ યોજ્નાકીય કામગીરી માટે ઠરાિ થાય છે. 

  માંજુર થયેલ જોગિાઇ મજુબ જીલ્લાઓને ભૌસતક તથા નાણાકીય લક્ષાાંક ફાળિિામાાં આિે છે. 
તથા ઠરાિમાાં દશાગવ્યા મજુબની યોજનાકીય કામગીરી કરિા જીલ્લા ખેતી અસધકારીશ્રીને 
જણાિિામાાં આિે છે. 

 યોજના અંતગગત થયેલ ભૌસતક તથા નાણાકીય લક્ષાાંકપ્રગસતનુાં મોસનટરીંગ કરિામાાં આિે છે. 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.
નાં. 

અસધકારી/કમગચારીનો હો્ો  નાણાાંકીય 
િત્તા  

િહીિટી 
િત્તા   

અન્ય િત્તા  ફરજો  

૧. િાંયકુ્ત ખેતી સનયામક (યાાંિીક)     યોજના 
અમલીકરણ 

 
૨ નાયબ ખેતી સનયામક (તેલીબબયાાં)    

૩. મદદનીશ ખેતી સનયામક (તેલીબબયાાં)    

૪ ખેતી અસધકારી (તેલીબબયાાં)    
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પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 
(૧) ગજુરાત સિસિલ િિીિ રૂલ્િ  

(૨) િરકારશ્રીના ઠરાિ 

(૩) એિ.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 કક્ષાઓઅંગેન ુ

પત્રક - 

-------નથી--------- 
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પ્રકરણ-૭ 

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

યોજનાના અમલીકરણ માટે રાજય કક્ષાએ SLSC ની રચના કરિામાાં આિેલ છે. જે નીચે મજુબ છે.  

State Level Standing Committee  

 

 

 

 

 

 

 

 

The committee shall meet at least once a year. 

 

 

 

 

 

 

(i) Principal Secretary (Agriculture) Chairman 

(ii)    Principal Secretary (Tribal Development Departmet) Member 

(iii) Principal Secretary (Social Justic & Empowerment  

Department) 

Member 

(iv)   Principal Chief Conservator of Forest, Gujarat State 

Gandhinagar 

Member 

(v) Director of Horticulture, Gujarat State 
Gandhinagar 

Member 

(vi) Director of  Research, SDAU, S.K.Nagar, 
Dantiwada 

 

(vii) Director of  Groundnut Research,  JAU, Junagadh  

(viii) Managing Diretor, GSSCL, Gujarat State 
Gandhinagar 

Member 

(ix) Joint  Director Agriculture (Ext) Rajkot Member 

(x) Joint  Director Agriculture (Ext) Mehsana Member 

(xi) Director Agriculture &State Mission Director NFSM Member-Secretary 
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પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એમ. એિ. પ્રજાપસત 
નાયબ ખેતી સનયામક (તેલીબીયાાં) 
રૂમ નાં-૩૧૧,પાકસિભાગ, 
ખેતી સનયામકશ્રીની કચેરી, કૃસિભિન, 
ચ-રોડ, િેક્ટર ૧૦-એ, 

િાંપકગ- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫ 
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પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંધ 

૨. મિુ્ો માંજૂર કરાિિો 

૩. અમલીકરણ 

૪. સનણગય લેનાર અંસતમ િત્તાસધકારી ખાતાના િડા છે. 

સનણગય લેિાની િત્તા નીચે મજુબ છે. 

ખેતી સનયામક 

 

િાંયકુ્ત ખેતી સનયામક 

 

નાયબ ખેતી સનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી સનયામક 

 

ખેતી અસધકારી 

 

                                         કચેરી અસધક્ષક  

 

િીનીયર કલાકગ 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અસધકારી અને કમગચારીન ુનામ  હો્ો  
૧ શ્રી ડી.િી. બારોટ અસધક ખેતી સનયામક (સિ.) ગાાંધીનગર 
૨. શ્રી આર.પી.રાજપતૂ િાંયકુ્ત ખેતી સનયામક (યાાંિીક) ગાાંધીનગર 
૩. શ્રી એમ.એિ.પ્રજાપસત ના.ખે.સન (તેલીબબયાાં) 

૪ શ્રી એિ.એ.પટેલ  મદદનીશ ખેતી સનયામક (તેલીબબયાાં) 
૫. શ્રી આર.ડી. મહીડા ખેતી અસધકારી  
૬. શ્રી. આર.કે.પિાર કચેરી અસધક્ષક 
૭. શ્રી એ.એન. પટેલ િીનીયર ક્લાકગ 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ 

અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અસધકારી અને કમગચારીનો હોદો પગાર 
૧. અસધક ખેતી સનયામક (સિ.) ગાાંધીનગર ૩૭,૪૦૦- ૬૭,૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેડ પે)  

૨. િાંયકુ્ત ખેતી સનયામક (યાાંિીક) ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે) 

૩. ના.ખે.સન (તેલીબબયાાં)  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે) 
૪. મદદનીશ ખેતી સનયામક (તેલીબબયાાં) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)  
૫. ખેતી અસધકારી  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૬. શ્રી. આર.કે.પિાર ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૭. િીનીયર ક્લાકગ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
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પ્રકરણ-૧૨ 
પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

 
યોજિાન ુિામ :  
િેશિલ ફૂડ 
નસક્યરુીટી મીશિ- 
ઓઇલ સીડ એન્ડ 
ઓઇલ પામ 
NFSM(OS & OP) 

બજેટ બકુમાાં  માંજૂરી (૨૦૧૮-૧૯) ભારત સરકારશ્રી 
દ્વારા માંજુર 
થયેલ એકશિ 
પ્લાિ પ્રમાણે 
જોગવાઇ 

પ્લાિ રૂ. લાખમાાં િોિ પ્લાિ રૂ. 
લાખમાાં 

૩૬૬૬.૫૮ લાખ 

SCSP ૩૨.૦૦ ૪૮.૦૦ 
TASP ૪૦.૦૦ ૬૦.૦૦ 
GENERAL ૧૮૨૬.૪૧ ૨૦૮૮.૦૦ 
Total ૧૮૯૮.૪૧ ૨૧૯૬.૦૦ 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પહરનશષ્ટ-૧ : 
NFSM (Oilseeds& Oilpalm) યોજિા િી શરતો અિે બોલીઓ (સચૂચત) 

 

(૧) આ યોજનાનો અમલ NFSM (oilseed)તેલીબીયા પાકો માટે રાજયના તમામ જજલ્લાઓમાાં અને NFSM 

ઓઇલ પામ માટે રાજ્યના િલિાડ, નિિારી, સરુત, તાપી, ભરૂચ, નમગદા, આણાંદ, ખેડા, પાંચમહાલ, 

મહીિાગર,િડોદરા અને છોટાદદેપરુ જીલ્લાઓમાાં ક્ રિાનો રહશેે. 

(૨) આ યોજનાના NFSM ઓઈલિીડના સનયાંિણ અસધકારી  ખેતી સનયામકશ્રીજ્યારે NFSM ઓઈલપામના 

સનયાંિણ અસધકારી બાગાયત સનયામકશ્રી રહશેેતથા યોજનાના તમામઘટકોની અમલીક્ રણ પ્ ધસત 

સનયત ક્ રિા ખેતી સનયામકશ્રી/બાગાયત સનયામકશ્રીને અસધકૃત ક્ રિામાાં આિેછેઅને યોજનાનાાં 

અમલીકરણ બાબતમાાં કોઇ મુ્ ો દપસસ્ થત થાય તો તેમનો િાંપકગિાધિાનો રહશેે.આ યોજનાની 

અમલીકરણ પધ્ધસતમાાં ફેરફાર કરિાની જરૂરરયાત જણાય તો ખેતી સનયામકશ્રી ફેરફાર કરી શકશે. 

(૩) NFSM ઓઈલિીડ યોજનાના તમામ ઘટકો માટે જજલ્લા ખેતીિાડી અસધકારી જ્યારે NFSM 

ઓઈલપામના તમામ ઘટકો માટે અમલીક્ રણ અસધકારી નાયબ બાગાયત સનયામક રહશેે. 

(૪) િબાંસધત નોડલએજન્ િીને ગ્રાન્ટ ફાળિિા માટે ખેતી સનયામક્ શ્રીને અસધકૃતક્ રિામાાંઆિે છે. 

(૫) લાભાથી ખેડતેૂ અરજી પિક માંજુરી અથે િાંબાંસધત કચેરીમાાં રજુ કરશેઅરજી મળેથી કચેરી િાંબાંસધત 

ગ્રામ િેિક/ બાગાયત અસધકારી પાિેથી િમાન હતેિુાળા ઘટક માટે અન્ય યોજનામાાંથી અગાદ 

સનયત કરેલ િમયમયાગદામાાં િહાય મેળિેલ નથી તે બાબતનુાં પ્રમાાંણપિ/દાખલો મેળિીખરાઇ 

કરિાની રહશેે.      

(૬) ચાલ ુનાણાકીય િિગમાાં આ યોજના હઠેળના ઓઈલિીડ પરરસશષ્ટ-ર (અ)ના કોલમ-૫માાં દશાગિેલ 

િમયમયાગદાને ધ્યાને લઇ ખાતાદીઠ લાાંબા ગાળાના ફક્ત એક ઘટકને બદલે જે ખેડતૂોએ ઓનલાઈન 

અરજી કરેલ હોય તથા પાિતા ધરાિતા હોય તેિા ખેડતૂોને લક્ષયાાંકની મયાગદામાાં તમામ ઘટકોમાાં 

માંજુરી આપી શકાશે અને િાસિિક િમય મયાગદાિાળા બે ઘટકની મયાગદા દૂર કરી લાભ લેિા માાંગતા 

તમામ ઘટકોનો ફાળિેલ લક્ષયાાંકની મયાગદામાાં લાભ આપી શકાશે.  

  NFSM - ઓઈલપામ માટે ચાલ ુનાણાકીય િિગમાાં આ યોજના હઠેળના પરરસશષ્ટ-ર (બ) ના કોલમ-

૫માાં દશાગિેલ ઘટકોમાાં જે અરજદારે/ ફામગિગ કો-ઓપરેટીવ્િ િોિાયટી/િરકારી િાંસ્થાઓ/ખેડતૂ 

િાંગઠનો/ફામગિગ પ્રોડયિુર ઓગેનાઈઝેશન (FPO )Ikhedut પોટગલ દપર ઓનલાઇન અરજી કરેલ હોય 
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તથા પાિતા ધરાિતા હોય તેિા અરજદારોને લક્ષાાંકની મયાગદામાાં ખાતા દીઠ તમામ ઘટકોમાાં લાભ 

આપી શકાશે. 

 (૭) પરરસશષ્ટ-રના કોલમ-૫માાં જણાવ્યા અનિુાર એક િાસિિક િમયગાળા સિિાયના પ્રત્યેક ઘટક માટે 

તાલકુા અમલીકરણ અસધકારીએ ગામિાર લાભાથીન ુનામ,ખાતા નાંબર,િહાયની રકમ,લાભ આપ્યાનુાં 

િિગ સિગેરે સિગતો ધરાિત ુાં રજીસ્ટર સનભાિિાનુાં રહશેે.તાલકુા અમલીકરણ અસધકારી રારા એટ િોિગ 

ઘટકોની દરખાસ્ત તૈયાર કરી જજલ્લા ખેતીિાડી અસધકારી મારફત ચકુિણાાં અથે નોડલ એજન્િીને 

મોકલી આપિાની રહશેે 

(૮) આ યોજના હઠેળના ઘટકોના િહાયના ધોરણો આ િાથેના પરરસશષ્ટ -ર મજુબ રહશેે. 

(૯) લાભાથીના બેંક એકાદન્ટમાાં બારોબાર િહાયની રકમ જમા થાય તેિા ઘટકો માટે અરજીનો નમનુો આ 

િાથેના પરરસશષ્ટ-૩ મજુબ રહશેે અને તેના અમલ માટેની કાયગપધ્ધસત આિાથેના પરરસશષ્ટ-૪ મજુબ 

રહશેેજયારે એટિોિગ િહાયિાળાઘટકોમાટેની કાયગપધ્ધસત પરરસશષ્ટ-૫ અને પરરસશષ્ટ-૫(અ) તેમજ 

વ્યક્ક્તગત લાભાથી સિિાયના ઘટકો માટે અમલીકરણની પધ્ધસત પરરસશષ્ટ-૬ મજુબની રહશેે. 

(૧૦)આ યોજના ખેતી સનયામકશ્રીના અંકુશ હઠેળ રહશેે. આ યોજનાના અમલીકરણ બાબતમાાં કોઇ મુ્ ો 

દપસસ્ થત થાય તો તેમનો િાંપકગ િાધિાનો રહશેે.આ યોજનાની અમલીકરણ પધ્ધસતમાાં ફેરફાર 

કરિાની જરૂરરયાત જણાય તો ખેતી સનયામકશ્રી જરૂરી ફેરફાર કરી શકશે.  

(૧૧)આ યોજના હઠેળનીગ્રાન્ટ ફાળિણી અને નાણાકીય ચકુિણી માટે નોડલ એજન્િી ગજુરાતરાજ્યબીજ 

સનગમ લી. ગાાંધીનગર રહશેે. 

(૧૨) અમલીકરણ અસધકારીધ્િારા એટિોિગ ઘટકોની દરખાસ્તો તૈયાર કરી જજલ્લા ખેતીિાડી અસધકારી 

મારફત ચકુિણા અથે નોડલ એજન્િી ને મોકલી આપિાની રહશેે.  

(૧૩) જજલ્લા પાંચાયતોએ/ િબાંસધત નોડલ એજન્િીએ ગ્રાન્ટ િપરાશના પ્રમાણપિો (યટુીિી) સનયત 

નમનુામાાં ખેતી સનયામકશ્રી, ગાાંધીનગર ને િમયિર મોકલિાના રહશેે. તેમજ િબિીડી િહીત 

થનાર ખચગના સિગતિાર રહિાબો તથા ઓડીટને લગતી કામગીરી કરિાની રહશેે. 

(૧૪) પરરસશષ્ટ-૪ મજુબની કાયગપધ્ધતી માટે જીલ્લા અમલીકરણ અસધકારી / િાંબધીત નોડલ એજ ાંન્િીએ 

િહાયની રકમ ECS (Electronic Clearance Service) / RTGS (Real Time Gross Settlement) /DBT 

(Direct Benefit Transfer)/NEFT (National Electronic Fund Transfer)એકાઉંન્ટ પે ચેકથી લાભાથી 

/િાંસ્થાના ખાતામાાં જમા કરિાની રહશેે. 
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(૧૫) નોડલ એજન્િીએ ગ્રાન્ટ િપરાશના પ્રમાણપિો (યટુીિી)ઓઇલિીડમાટે ખેતી સનયામક,ગાાંધીનગરને 

જ્યારે ઓઇલપામમાટે બાગાયત સનયામક,ગાાંધીનગરને સનયત નમનુામાાં િમયિર મોકલિાના 

રહશેે. 

(૧૬) સ્પ્રીંકલર િેટ ઘટકનુાં અમલીકરણ GGRC નાિક્ષમઅસધકારી મારફતે કરિાનુાં રહશેે. 

 સ્પ્રીંકલરિેટ માટેની અરજી ખેડતેૂ,I khedut પોટગલના બદલે GGRCની િેબિાઈટ દપર 

કરિાની રહશેે.  

 GGRC રારા િહાય માંજુર કરી લાભાથીના બેંક ખાતામાાં ECS/RTGSથી જમા કરાિિાની રહશેે 

અને થયેલ કામગીરીનો માસિક પ્રગસત અહિેાલ ખેતીસનયામક/ િાંબાંસધત જજલ્લા ખેતીિાડી 

અસધકારીશ્રીને સનયસમત રજુ કરિાનો રહશેે.  

 સ્પ્રીંકલર ઘટકની ગ્રાન્ટ,GGRCને હિાલે મકુિા ખેતી સનયામાકને અસધકૃત કરિામાાં આિે છે. 

જે માટે GGRC દ્વારા ગ્રાન્ટ માગણી િમયિર મોકલી આપિાની રહશેે. 

 GGRC રારા જજલ્લાિાર લક્ષયાાંક મજુબની કામગીરી પણુગ કરી િિગ અંતે ગ્રાાંટ િપરાશના 

પ્રમાણપિ (UTC) ખેતીસનયામકશ્રીને રજુ કરિાના રહશેે. 

(૧૭) ઓઇલપામ ની જોગિાઇ મજુબ આિરી લેિાયેલ સિસ્તારના િપ્રમાણિર યસુનટ કોસ્ટ કે ખરેખર 

થયેલ ખચગ પૈકી જે ઓછા હોય તેને િહાયની ચકુિણી માટે ધ્યાને લેિામાાં આિશે. 

     (૧૮) યોજનાના િિે ઘટકોનુાં સચુારૂરૂપે આયોજન અને િમયબધ્ધ અમલીકરણ થાય તે માટે જજલ્લા 

કક્ષાએ િાંયકુત ખેતી સનયામકશ્રી (સિસ્તરણ) ની અધ્યક્ષતામાાં નીચે મજુબની જજલ્લા કક્ષાની કસમટી 

એ જુદાજુદા ઘટકોમાાં આપિાની થતી ઇનપટુ િામગ્રી અને તેની દપલબ્ધી થાય અને યોજનાનો 

િમયિર અમલ થાય તે સસુનસિત કરિાન ુરહશેે.  

જજલ્લા કક્ષાિી કમીટી 

૧ િાંયકુત ખેતી સનયામકશ્રી (સિસ્તરણ) અધ્યક્ષશ્રી 

૨ જજલ્લા ખેતીિાડી અસધકારીશ્રી િભ્ય િબચિશ્રી 

૩ નાયબ ખેતી સનયામકશ્રી (સિસ્તરણ) િભ્યશ્રી 

૪ નાયબ ખેતી સનયામકશ્રી (તાલીમ) િભ્યશ્રી 

૫ કૃસિ યસુનિસિિટીના જજલ્લાનાનોડલ કૃસિ િૈજ્ઞાસનકશ્રી  િભ્યશ્રી 

૬ િાંબાંસધત જજલ્લામાાં કાયગરત નીચેની િાંસ્થાઓમાાંથી ઓછામાાં ઓછા િણ 
િભ્યો 
GSSC Ltd, GAIC  Ltd, NSC, NAFED,GUJACOMASOL,GUJPRO, GSFC, 

GNFC, IFFCO, KRIBHCO અને GGRC ના પ્રસતસનસધ 

િભ્યશ્રી 
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જે તે જજલ્લાની સ્થાસનક પરીક્સ્થતી/જરૂરરયાતને ધ્યાને રાખી અધ્યક્ષશ્રી જરૂરીયાત મજુબ 

િધારાના િભ્યોને આમાંસિત કરી શકશે. 

  (૧૯) દપરોક્ત કમીટી દિારા લાભાથી પિાંદ કરિા, સનદશગનનો પ્રકાર નક્કી કરિા, િાંસ્થાની પિાંદગી કરિા, 

ઇનપટુ િામગ્રી નક્કી કરિા સિગેરે બાબતો સસુનસિત કરિા કમીટીની બેઠક ખરીફ િીઝન માટે જે તે 

િિગની ૧૫ મે પહલેા, રસિ િીઝન માટે ૧૫ િપ્ટેમ્બર પહલેા અને દનાળુ િીઝન માટે ૧૫ રડિેમ્બર 

પહલેા ફરજીયાત બેઠક બોલાિી કરેલ કાયગિાહીની જાણ ખેતી સનયામકશ્રી કરિાની રહશેે.    

(૨૦) આ યોજનાના એટિોિગ િહાયના તમામ ઘટકોનુાં અમલીકરણ ખેતી સનયામકશ્રી/િરકારશ્રીની િખતો 

િખતની સચુનાઓ અનિુાર કરિાનુાં રહશેે. 

(૨૧)આ યોજનાના ઘટકોમાાં સિતરણ કરિાની થતી જે ખેતિામગ્રીનુાં, જી.એ.આઈ.િી/ 

જી.એિ.એફ.િી/જી.એન.એફ.િી/ગજુરાત રાજ્ય બીજ સનગમ જેિી િરકારી િાંસ્થાઓ અને 

ઈફકો/રક્રભકો /ગજુકોમાિોલ જેિી  િહકારી િાંસ્થાઓ તેમજ રાજયની કુસિ યનુીિિીટીઓ/ નેશનલ 

િીડ્િ કોપોરેશન(એન.એિ.િી)/ જજલ્લા પાંચાયત હસ્તકના બબયારણ વધૃ્ધ્ધ કેંરો દ્વારા દત્પારદત 

િામગ્રીન ુસિતરણ કરી શકાશે તેમજ ખાતા દૃિારા એમપેનલમેન્ટ કરેલ હોય તેિા રકસ્િામાાં પેનલમાાં 

િમાસિષ્ટ દત્પાદક/ દત્પાદક ના અસધકૃત સિકે્રતા પાિેથી પણ લાભાથી ખેડતેૂ ખેત િામગ્રીની ખરીદી 

કરિાની રહશેે. 

(૨૨) શરત નાં. ૨૧ મજુબ  જો કોઇ ખેતિામગ્રીની ખરીદી થઇ શકે તેમ ન હોય તેિા િાંજોગોમાાં શરત નાં.-

૧૮ મજુબની કમીટી દ્વારા જરૂરીયાત મજુબ બેઠક બોલાિીને િરકારશ્રીના પ્રિતગમાન ધારાધોરણ અને 

સનયમોનિુાર ખરીદી કરી,સિતરક િાંસ્થા દ્વારા સિતરણ કરાિિાની રહશેે. 
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પરરસશષ્ટ-ર : 
એ.જી.આર. ૬ િેશિલ ફુડ નસકયોરીટી નમશિ –ઓઈલ સીડ & ઓઈલ પામ યોજિાિા સિાયિા ધોરણો 
અ. ઓઈલસીડ્સ માટે  

અ.
નાં 

ઘટકનુાંનામ િહાયનધુોરણ રરમાકગિ 

પનુ: 
લાભની 

િમયમયાગદા 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ બ્રીડર બીજ 
ખરીદી 

બબયારણ ખરીદ રકિંમતના ૧૦૦%િહાય. બીજ દત્પાદક િાંસ્થાઓ જેિી કે ગજુરાત 
રાજય  બીજ 
સનગમ/કૃભકો/ગજુકોમાિોલ/NSC સિ.ને  
રાજયની કૃસિ યસુન.ઓ પાિેથી ખરીદી 
માટે 

દર િિે  

૨ ફાદન્ડશેન  
બીજ 
દત્પાદન  

રૂ.૨૫૦૦/ક્િી. છેલ્લા૧૦ િિગમાાં િાંશોધીત 
થયેલ જાત માટે  

કુલ િહાયના ૭૫% િહાય બીજ 
દત્પાદન કરનાર ખેડતૂને અને ૨૫%  
િહાય,આ કાયગક્રમમાાં પ્રવતૃ 
બીજદત્પાદકએજન્િીગજુરાત રાજય  
બીજ સનગમ/કૃસિ યસુનિિીટી/ 
કૃભકો/ગજુકોમાિોલ/NSCનેમળિાપાિ 
રહશેે. 

૩ િટી.બીજ 
દત્પાદન  

રૂ.૨૫૦૦/ક્િી. છેલ્લા ૧૦ િિગમાાં િાંશોધીત 
થયેલ જાત માટે 

૪ પ્રમાબણત 
બીજ સિતરણ  

 તલ સિિાયના પાકની પ્રમાબણત બીજની 
રકિંમતના ૫૦%અથિા િધમુા િધરુૂ. 
૪૦૦૦/-પ્રસત ક્િી. છેલ્લા ૧૫ િિગની 
િાંશોધીત જાત માટે.  

 િાંકર જાત અને તલ પાક માટે રકિંમતના 
૫૦ %અથિાિધમુા િધરુૂ. ૮૦૦૦/-પ્રસત 
ક્િી.  છેલ્લા ૧૫ િિગની િાંશોધીતથયેલ 
જાત માટે.ખાતા દીઠ િધમુાાં િધ ુ પાાંચ 
હકેટર માટે  

ઇનપટુ િામગ્રી રાજ્યનીિરકારી 

િાંસ્થાઓ (ગરુાબબની/ NSCસિ. 

િાંસ્થાઓ) /િહકારી િાંસ્થાઓ 

(ગજુકોમાિોલ/ કૃભકો સિ.) /રાજ્યની 

કૃસિ યસુનિિીટીઓપાિેથી મેળિિાની 

રહશેે 

 

દર િિે  

૫ મીનીકીટ  ૧૦૦% િહાય દરેક  ૨૦ હ.ેના સિસ્તારમાાં  
એક  પાકની એક જ મીનીકીટ આપી 
શકાશે. ખાતા દીઠ િધમુાાં િધએુક 
મીનીકીટ. 

ભારત િરકારશ્રી  દ્વારા  સનયત કરેલ 
એજન્િી દ્વારાબારોબાર પરૂી પાડિામાાં 
આિશે. 

દર િણિિે  

  



14 
 

૬ સકુ્ષમ તત્િો સકુ્ષમ તત્િોની રકિંમતના   ૫૦% અથિા  
િધમુા િધ ુ રુ.૫૦૦/-ખાતા દીઠ િધમુાાં 
િધ ુબ ેહકેટર માટે  

ઇનપટુ િામગ્રી રાજ્યનીિરકારી 

િાંસ્થાઓ( ગજુરાત એગ્રો/GSFC/GNFC 

સિ. િાંસ્થાઓ) /િહકારી િાંસ્થાઓ 

(ગજુકોમાિોલ/ કૃભકો/ ઇફ્કો/ જજલ્લા 

િાંઘ/ તાલકુા િાંઘ સિ.) રાજ્યની કૃસિ 

યસુનિિીટી/ ખાતા દ્વારા એમપેનલમેન્ટ 

કરેલ દત્પાદક/દત્પાદક્ના અસધકૃત સિકે્રતા 

પાિેથી મેળિિાની રહશેે. 

દર િિે  

૭ પાક િાંરક્ષણ 
િાધનો 

 પાિર/મશીનથી ચાલતા જ ાંતનુાશક 
દિા છાંટકાિના િાધન(૧૬ લી. કે તેથી 
ઓછી કેપેિીટી) ૫ર િાધનની 
રકિંમતના ૫૦ % અથિા રૂા. ૩૦૦૦/- 
બે માાંથી જે ઓછાં હોય તે. તથા 
SC/ST/નાના/િીમાાંત/મરહલા/જુથમા
ટે ૧૦% િધ ુ રુ.૩૮૦૦/-ની મયાગદામાાં 
ખાતા દીઠ િધમુાાં િધ ુએક નાંગ. 

 પાિર/મશીનથી ચાલતા  જ ાંતનુાશક 
દિાના છાંટકાિના િાધન (૧૬ લી.થી 
િધ)ુ ૫ર િાધનની રકિંમતના ૪૦ % 
અથિા રૂા. ૮૦૦૦/- બેમાાંથી જે ઓછાં 
હોય તે. તથા 
SC/ST/નાના/િીમાાંત/મરહલા/જુથમા
ટે ૧૦% િધ ુ રુ.૧૦,૦૦૦/-ની 
મયાગદામાાં ખાતા દીઠ િધમુાાં િધ ુએક 
નાંગ 

ખાતા રારા િખતોિખત જાહરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કિરીના હતે ુ ાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેનલમાાં િમાસિષ્ટ દત્પાદકના અસધકૃત 
સિકેતા પાિેથી લાભાથી ખેડતેૂખરીદી 
કરિાની રહ ેછે. 

૫ 
િિગમાાં 
એક 
િખત 

 

૮ પાક િાંરક્ષણ 
દિા  

ખરીદ રકિંમતના ૫૦ % અથિા રૂા 
૫૦૦/હ.ેબે માાંથી જે ઓછાં હોય તે.ખાતા 
દીઠ િધમુાાં િધ ુબ ેહકેટર માટે 

ઇનપટુ િામગ્રી રાજ્યનીિરકારી 

િાંસ્થાઓ(ગજુરાત એગ્રો/ GSFC/GNFC 

સિ. િાંસ્થાઓ)/ િહકારી િાંસ્થાઓ 

(ગજુકોમાિોલ/ કૃભકો/ ઇફ્કો/ ગજુપ્રો 

સિ.) રાજ્યની કૃસિ યસુનિિીટી/ ખાતા 

દ્વારા એમપેનલમેન્ટ કરેલ 

દત્પાદક/દત્પાદક્ના અસધકૃત સિકે્રતા 

દર િિે  
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પાિેથી મેળિિાની રહશેે. 

૯ જીપ્િમ જીપ્િમ ની ખરીદ રકિંમત+િાહતકુ ખચગના 
૫૦ %િધમુા િધ ુ રૂા ૭૫૦/- પ્રસત 
હકે્ટર,ખાતાદીઠ િધમુાાં િધ ુ૫ હકેટર 

ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર કાં. બલ, િડોદરા 
તથા આરદત્ય બબરલા,રહન્દાલ્કો લી., 
ભરૂચના અને તેના અસધકૃત સિકેતા 
મારફતે સિતરણ કરિાનુાં રહશેે.   

દર િિે 

૧૦ 
 
 

રાઈઝોબીયમ/
PSB/ZSB/માઈકો
રાઈઝા/ 
એઝોટોબેકટર 

ખરીદ રકિંમતના ૫૦ % અથિા િધમુા 
િધ ુરૂા ૩૦૦/હ.ે બેમાાંથી જે ઓછ હોય તે 
ખાતાદીઠ િધમુાાં િધ ુ૨ હકેટર. 

ઇનપટુ િામગ્રી રાજ્યનીિરકારી 
િાંસ્થાઓ(ગજુરાત એગ્રો/ GSFC/GNFC 

સિ. િાંસ્થાઓ)/ િહકારી િાંસ્થાઓ 
(ગજુકોમાિોલ/ કૃભકો/ ઇફ્કો/ 
ગજુપ્રો/જજલ્લા િાંઘ/ તાલકુા િાંઘ સિ.) 
રાજ્યની કૃસિ યસુનિિીટી/ ખાતા દ્વારા 
એમપેનલમેન્ટ કરેલ દત્પાદક/દત્પાદક્ના 
અસધકૃત સિકે્રતા પાિેથી મેળિિાની રહશેે. 

 

દર િિે  

૧૧ સધુારેલ ખેત 
ઓજાર 

પાિરિાંચાલીત  ઓજાર 
પરખરીદરકિંમતના ૪૦ % અથિા રૂ. 
૫૦૦૦૦/- બ ેમાાંથી જે ઓછાં હોયતે. 
SC/ST/નાના/િીમાાંત/મરહલા માટે ૧૦% 
િધ ુ રુ.૬૩,૦૦૦/-ની મયાગદામાાં ખાતાદીઠ 
િધમુાાં િધ ુએક નાંગ. 

ખાતા રારા િખતોિખત જાહરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કિરીના હતે ુ ાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેનલમાાં િમાસિષ્ટ દત્પાદકના અસધકૃત 
સિકેતા પાિેથી લાભાથી ખેડતેૂખરીદી 
કરિાની રહ ેછે. 

૫ 

િિે  

૧૨ સ્પ્રીંકલર િેટ  PMKSY ની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે G.G.R.C.  મારફતે અમલ થશે.  ૧૦  િિે 

૧૩ પાઈ૫લાઈન(પા
ઇપ્િફોર કેરરિંગ 
િોટર ખલુ્લી/ 
અંડરગ્રાદન્ડ 
પાઇપલાઇન) 

 

ખરીદ રકિંમતના ૫૦ % અથિા રૂા. 
૧૫૦૦૦/- ની મયાગદામાાં બમેાાંથી જે ઓછાં 
હોય તે.(HDPE પાઇપ માટે 
રૂ.૫૦/મી.,PVC પાઈપ માટે રૂ.૩૫/ મી, 
તથા HDPEલેમીનેટેડ વિુન લ ે
ફ્લેટપાઇપ માટે રૂ.૨૦/મી.)  

ખાતા રારા િખતોિખત જાહરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કિરીના હતે ુ ાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેનલમાાં િમાસિષ્ટ દત્પાદકના અસધકૃત 
સિકેતા પાિેથી લાભાથી ખેડતેૂખરીદી 
કરિાની રહ ેછે. 

૫ 
િિગમાાં 
એક 
િખત 

૧૪ બ્લોક સનદશગન  ઇનપટુ કીટની રકિંમતના ૫૦%અથિા નીચ ે
મજુબની રકિંમતની મયાગદા, બે માાંથી જે ઓછ 
હોય ત ે

૧. મગફળી  - રૂ. ૧૦૦૦૦ 

૨.િોયાબીન - રૂ. ૬૦૦૦ 

૩.રદિલેા   -  રૂ. ૩૦૦૦ 

૪.તલ     -  રૂ .૩૦૦૦ 

૫.રાઇ - રૂ. ૩૦૦૦ 

ખાતા દીઠ એક સનદશગન 

ઇનપટુ િામગ્રી રાજ્યનીિરકારી 

િાંસ્થાઓ(ગરુાબબની/ ગજુરાત એગ્રો/ 

NSC/GSFC/GNFC સિ. િાંસ્થાઓ) 

િહકારી િાંસ્થાઓ (ગજુકોમાિોલ/ 

કૃભકો/ ઇફ્કો/ ગજુપ્રો/જજલ્લા િાંઘ/ 

તાલકુા િાંઘ સિ.)/ રાજ્યની કૃસિ 

યસુનિિીટી/ ખાતા દ્વારા એમપેનલમેન્ટ 

કરેલ દત્પાદક/દત્પાદક્ના અસધકૃત સિકે્રતા 

દર િિે 

૧૫ આઈ.પી.એમ  રૂ.૨૬૭૦૦/- જૈસિક દિા (બાયો એજન્ટ) દર િિે  
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(એફ. એફ. 
એિ.)  

િાથે   પાિેથી મેળિિાની રહશેે. 

૧૬ ખેડતૂ તાલીમ  કુલ રુ.૨૪૦૦૦/-એક તાલીમ માટે 
(રૂ.૪૦૦/પાટીિીપન્ટ/રદન,  ૩૦ ખેડુત 
માટે બે રદિિ)   

જજલ્લા ખેતીિાડી અસધકારી/ 

તાલકુા અમલીકરણ અસધકારી દ્વારા 
દર િિે  

૧૭ ઓફીિર 
તાલીમ  

રૂ.૩૬૦૦૦/તાલીમ (રૂ.૯૦૦/ 
પાટીિીપન્ટ/રદન, ૨૦ અસધકારી  માટે બ ે
રદિિ)   

િાંયકુ્તખેતીસનયામક(સિસ્તરણ)ની કચેરી 
દ્વારા  

દર િિે  

૧૯ ફ્લેક્ષી ફાંડ હઠેળના ઘટક 
 ૧. ઈલેક્રીક 

મોટર પાંપિેટ 
યોજના હઠેળ તમામ ખેડતૂો માટે ૭.૫ 
હો.પા.સધુીની ખરીદીના ખચગના ૫૦% 
અથિા રૂ. ૧૨,૯૦૦/- બ ે માાંથી ઓછ 
હોયતે ખાતા દીઠિધમુાાં િધ ુએક નાંગ 

ખાતા ધ્િારા િખતોિખત જાહરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કિરીના હતે ુ ાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેનલમાાં િમાસિષ્ટ દત્પાદક ના અસધકૃત 
સિકે્રતા પાિેથી લાભાથી ખેડતેૂ ખરીદી 
કરિાની રહ ેછે 

૫ િિગ 

 ૨. િબમસિિબલ 
પાંપ િેટ 

યોજના હઠેળ તમામ ખડેતૂો માટે ૧૦ 
હો.પા. સધુીની ખરીદીના ખચગના  ૫૦% 
અથિા રૂ. ૨૫,૦૦૦/- બે માાંથી ઓછ હોય 
તે ખાતા દીઠિધમુાાં િધ ુએક નાંગ 

૫ િિગ 

 ૩. ઓઈલ 
એધ્ન્જન 

યોજના હઠેળ તમામ ખડેતૂો માટે ૧૦ 
હો.પા. સધુીની ખરીદીના ખચગના ૫૦% 
અથિા રૂ. ૧૩,૮૭૫/- બ ેમાાંથી ઓછ હોય 
તે ખાતા દીઠિધમુાાં િધ ુએક નાંગ 

૫ િિગ 

 ૪. તાડપિી યોજના હઠેળ તમામ ખેડતૂો 
માટેતાડપિીની ખરીદ રકિંમતના ૫૦ % 
અથિા રૂા ૧,૨૫૦/- બ ે માાંથી જે ઓછાં 
હોય તે. ખાતા દીઠિધમુાાં િધ ુબ ેનાંગ 

૩ િિગ 

 ૫..નાના ઓઇલ 
એક્ષરેકશનયસુનટ 

તમામ ખેડુતો/ FPO/ NGO/ SHG માટે 
યસુનટની રકિંમતના ૫૦% અથિા રૂ. ૨.૫ 
લાખની મયાગદામાાં બે માથી જે ઓછ હોય 
તે  

પ્રોજેકટ બેઇઝ આજીિન 

એકિાર 

 ૬. ખેત તળાિ 
(૨૦મી.x૨૦ 
મી.x૩મી.) 

તમામ ખેડુતો/ FPO/ NGO/ SHG માટે 
ખચગના ૫૦% અથિા રૂ. ૭૫,૦૦૦/- ની 
મયાગદામાાં બે માથી જે ઓછ હોય તે 

MIDH ની ગાઇડલાઇન મજુબ આજીિન 

એકિાર 
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પહરનશષ્ટ-ર : 
બ. ઓઈલપામ (NFSM)માટે સિાયિા ધોરણો 

અ.
ન.  

ઘટકનનુામ િહાયનધુોરણ રીમાક્િગ પનુ: 
લાભની 
િમય 

મયાગદા 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ પ્લાન્ટીંગમટી
રીયલ્િ 

ખચગના ૮૫% મજુબ િધમુાાં િધ ુ
રૂ.૧૨,૦૦૦/હ.ેની મયાગદા જમીનના પ્રમાણમાાં 
િાંપણુગપણે    

પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્િના રોપા 
ઓઇલપામ યોજના અંતગગત 
કાયગરત  કાંપનીઓની 
નિગરીઓમાાંથી મેળિિાના  રહશેે. 

દરિિે 

ર મેઇન્ટેનન્િ 
ખચગ 

િાિેતર ખચગના ૫૦ ટકા મજુબ પ્રસત હકેટરે 
રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની મયાગદામાાં  પ્રથમ થી ચોથા 
િિગ દરમ્યાન િહાય   

પ્રથમ િિગ- રૂ.૫૦૦૦/-  

બીજુ િિગ - રૂ.૫૦૦૦/-  

િીજુ િિગ  - રૂ.૫૦૦૦/-  

ચોથ ુિિગ  - રૂ.૫૦૦૦/- 

 
 

-- 

િાિેતર 
હઠેળની 
જમીનના 
પ્રમાણમાાં 
િાંપણુગપણે    

૩ ડ્રી૫ઈરીગેશન નેશનલ સમશન ઓન િસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર 
(એન.એમ એિ.એ) ની ગાઇડ્લાઇન મજુબ  
એક લાભાથીને મહત્તમ ૫ હકેટર સધુીની 
મયાગદા 

G.G.R.C. મારફતઅમલીકરણ િાિેતરમુ
જબ 

૪ ડીઝલ/ 
ઇલેક્રીક/ 
પેરોલપાં૫િેટ 

• મહત્તમ ૧૦ HPસધુીના પાંપિેટની 
કીંમતના ૫૦% કે િધમુાાં િધ ુરૂ.૧૫૦૦૦/-
ની મયાગદામાાં 
• ઓછામાાં ઓછા બ ે હકે્ટરનુાં િાિેતર 
જરૂરી અને િાિેતર કયાગના બીજા િિે 
મળિા પાિ થશે. 

SMAM ગાઇડ લાઇન અનિુાર 

ખેતીિાડી ખાતા દ્વારા િખતો 
િખત જાહરે કરેલ પ્રાઇઝ 
ડીસ્કિરીના હતે ુમાટે તૈયાર કરેલ 
પેનલમાાં િમાસિષ્ટ દત્પાદકતા 
અસધકૃત સિકે્રતા પાિેથી લાભાથી 
ખેડુતે ખરીદી કરિાની રહશેે. 

૫િિગમાાં
એકિાર 

૫ બોરિેલ/ ટયબુ 
િેલ/ િોટર 
હાિેસ્ટ સ્રકચર/ 
તળાિ 

૧. બોરિેલ ખચગના ૫૦% કે િધમુાાં િધ ુ
રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની મયાગદા 

 

NMSA ગાઇડલાઇનઅનિુાર 

 
 

 

ખાતાદીઠ
એકિખત 

૬ ઓઇલપામમાાં 
આંતરપાકમાટે 
ઇનપટુિ 

ખચગના૫૦% કે િધમુાાં િધ ુરૂ.૫૦૦૦/હ.ે ની 
મયાગદામાાં (બીયારણ/ ખાતર/ IPM/ 

ફટીગેશન/ રીગાડગ/ PP કેમીકલ્િ તથા પાક 
િાંરક્ષણ ) 

બીજ સનગમ/ગજુરાત એગ્રો. 
ઇંન્ડસ્રીઝ લી.ના અસધકૃત ડીલરો 
પાિેથી મેળિિાન ુરહશેે.. 

પ્રથમચાર 
િિગ સધુી 
િિે 
એકિાર 



18 
 

અ.
ન.  

ઘટકનનુામ િહાયનધુોરણ રીમાક્િગ પનુ: 
લાભની 
િમય 

મયાગદા 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૭ િમીકાંપોસ્ટ 

યનુીટ 
ખચગના ૫૦% કે િધમુાાં િધ ુરૂ.૧૫૦૦૦/-ની 
મયાગદામાાં 

િાઇઝ ૧૫ મીટર લાંબાઇ x ૦.૯ 
મીટર પહોળાઇ x ૦.૨૪ મીટર 
ઉંડાઇ 

૧૦િિગ 

૮ મશીનરી 
એન્ડટુલ્િ 

૧. હાથથી ચાલતા ઓઇલપામ કટર -  
ખચગના ૫૦% કે િધમુાાં િધ ુરૂ.૧૫૦૦/-ની 
મયાગદામાાં 

૨. પ્રોટેક્ટીિ િાયર મેશ -  ખચગના ૫૦% કે 
િધમુાાં િધ ુરૂ.૧૫૦૦૦/-ની મયાગદામાાં 

૩. મોટરાઇઝ્ડ ચીઝલ  - ખચગના ૫૦% કે 
િધમુાાં િધ ુરૂ.૧૦૦૦૦/-ની મયાગદામાાં 

૪. એલ્યમુીનીયમ પોટેબલ લેડર -  ખચગના 
૫૦% કે િધમુાાં િધ ુ રૂ.૩૦૦૦/-ની 
મયાગદામાાં 

૫. ચાફ કટર -  ખચગના ૫૦% કે િધમુાાં િધ ુ
રૂ.૭૦૦૦/-ની મયાગદામાાં 

ભારત િરકારની ગાઇડ લાઇન 
અનિુાર 

 
 
 
 
 
 

 

ખાતાદીઠ
એકિખત 

 
 
 
 
 
 

 

  ૬. મીની રેક્ટર રોલી િાથે (૨૦ HP સધુી)   

• ખચગના ૨૫% કે િધમુાાં િધ ુરૂ.૭૫૦૦૦/-
ની મયાગદામાાં 

• િણ િિગથી દપરના ઓછામાાં ઓછા ૧ 
હકે્ટર િાિેતર સિસ્તારને મળિાપાિ 
થશે. 

ખેતીિાડી ખાતા દ્વારા િખતો 
િખત જાહરે કરેલ પ્રાઇઝ 
ડીસ્કિરીના હતે ુમાટે તૈયાર કરેલ 
પેનલમાાં િમાસિષ્ટ દત્પાદકતા 
અસધકૃત સિકે્રતા પાિેથી લાભાથી 
ખેડુતે ખરીદી કરિાની રહશેેતેમજ 
િહાય અમલીકરણ રાજ્ય પ્લાન 
યોજના અનિુાર કરિાનુાં રહશેે. 

૭િિગ 

૯ ખેડુત તાલીમ રૂ.૨૪૦૦૦/તાલીમ 
(રૂ.૪૦૦/તાલીમાથી/રદન)  (૩૦ ખેડુત માટે 
બે રદિિ)   

નાયબ બાગાયત સનયામક દ્વારા દરિિે 

૧૦ ઓફીિર 
તાલીમ 

રૂ. ૩૬૦૦૦/તાલીમ 
(રૂ.૯૦૦/પાટીિીપાંટ/રદન)  (૨૦ અસધકારી 
માટે બે રદિિ)   

સિભાગીય િાંયકુ્ત બાગાયત 
સનયામક દ્વારા 

દરિિે 

 

િેકશન અસધકારી 
કૃસિ અને િહકાર સિભાગ 
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પહરનશષ્ટ-૩ 

ભાગ-૧(અરજીિો િમિુો) 
અરજદારનુાં નામઃ- 

ગામઃ-  

 તારીખઃ-  

પ્રસત, તાલકુા અમલીકરણ અસધકારી, 
તાલકુા પાંચાયત,_________________ 

સિિયઃ- િહાય યોજનામાાં _________________  મેળિિા માંજુરી આપિા બાબત. 
 

િસિનય દપરોકત સિિય અન્િયે જણાિિાનુાં કે હુાં નીચે િહી કરનાર શ્રી 
______________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________નો રહિેાિી અને 
અન.ુ જાતી/અન.ુ જનજાતી/અન્ય જાતીનો સિમાાંત/નાનો/મોટો ખેડતૂ છાં. હુાં ખાતા 
નાંબર_________________થી(ગામ.................,તાલકુો........................)હ.ે 
_________________આર_________________જમીન ધરાવુાં છાં અને મારો બારકોડડે રેશન કાડગ નાં. 
_________________, આધાર નાં._________________ છે. તેમજ _________________બેંકમાાં આધાર િીડડે 
ખાતાનાંબર _________________ ધરાવુાં છાં. મારો મોબાઇલ નાં _________________ છે. મે િમાન હતે ુાં માટે 
ઘટક માટે આ યોજના કે િરકારશ્રીની કોઇપણ અન્ય યોજના હઠેળ અગાદ સનયત કરેલ િમયમયાગદામાાં િહાય 
લીધેલ નથી તે અંગેની હુાં ખાિી આપ ુ છાં. હ ુ મારો આધાર નાંબર જાહરે કરિા િમતી આપ ુ છ. તો દપરોકત 
સિગતિાળા ઘટકની ખરીદ કરિાની માંજુરી આપિા નમ્ર સિનાંસત છે  

ખેડતૂની િહી/અંગઠુો ________________ 

િામેલ: 
(૧) અન ુજાસત/અનુાં જનજાસતનુાં પ્રમાણપિ(લાગ ુપડતુાં હોય તો.) 

(૨) ikhedutPortal સિિાય અરજી કરેલ હોય તો ૮-અ ની નકલ 

(૩) બેંક પાિબકુની નકલઅને રદ કરેલ ચેક, આધાર કાડગ નકલ 
 

ભાગ-ર(ગ્રામસેવક/ બાગાયત અનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર) 
 

આથી પ્રમાણપિ આપિામાાં આિે છે કે શ્રી______________________________________ ગામઃ_____________ 

તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________ના સિમાાંત/નાનો/મોટો ખેડતૂ ખાતેદાર છે તેમના ખાતા 
નાંબરથી_____________ હ.ે આર. જમીન ધરાિે છે. તેમને એજીઆર (૬) યોજનામાાં િહાયથી 
મેળિિા_____________ ઘટક માટે પાિતા ધરાિે છે/ધરાિતા નથી 
સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /  

ગ્રામિેિક (ઓઈલિીડમાટે) /  

બાગાયત અસધકારી(ઓઈલપામ માટે)  

તાલકુો__________જજ. _______ 
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ભાગ-3 (માંજુરી િો હકુમ) (ઓફીસ કોપી) 
 

આથી પ્રમાણપિ આપિામાાં આિે છે કે શ્રી __________________________________ 

ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________ એજીઆર (૬) ઓઈલિીડ/ઓઈલપામ યોજનામાાં 
________ ઘટક િહાયથી ખરીદિાની માાંગણી મજુબની અરજી િબબ તમામ સિગતો ચકાિિામાાં આિી છે અને 
િહાય મેળિિા પાિતા ધરાિતા હોઇ સનયમોનુાંિાર યોજનાકીય િહાય ઘટકમાટે માંજુર/નામાંજુર કરિા હકુમ 
કરિામાાં આિે છે 
સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /  

િક્ષમ અસધકારી એટીિીટી અસધકારી/જજ.ખે.અ.(ઓઈલિીડમાટે)  

નાયબ બાગાયત સનયામક(ઓઈલપામ માટે)  

તાલકુો__________જજ. _______ 

 

ભાગ-૪મળેલ ઇિપટુ/સાધિિી નવગત 

 

ઇનપટુની સિગત જથ્થો બીલ નાંબર અને 

તારીખ 

િામગ્રી જ્યાાંથી મેળિેલ છે તે 

િાંસ્થાની સિગત 

    

    

રૂબરૂ 

સિસ્તરણ અસધકારી/ગ્રામિેિક/ બાગાયત અસધકારી ____________િેજો 
તાલકુો-_____________જજલ્લો-____________    ખેડતૂની િહી/અંગઠુો 
 

ભાગ-પ(યોજના હઠેળની િહાયની રકમ ચકુિિા માટેનો આદેશ/હુાંકમ)  

 

આથી પ્રમાણપિ આપિામાાં આિે છે કે શ્રી __________________________________ 

ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________ એજીઆર (૬)યોજનામાાં ________ ઘટક 
િહાયથી ખરીદિાની માાંગણી મજુબની અરજી િબબ તમામ સિગતો ચકાિિામાાં આિી છે અને િહાય મેળિિા 
પાિતા ધરાિતા હોઇ સનયમોનુાંિાર યોજનાકીય િહાય રૂ. __________અંકે રૂપીયા____________________માંજુર 
કરિામાાં આિે છે. આ લાભાથી/સિતરક િાંસ્થાનાાં................................................. બેંકમાાં એકાદન્ટ 
નાંબર............................................ માાં નોડલ એજન્િીએ િદર હુાં રકમ જમા કરાિિાની રહશેે. 
 

સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /                        તાલકુા અમલીકરણ અસધકારી / જજ.ખે.અ.(ઓઈલિીડમાટે)  

બાગાયત અસધકારી/મ.બા.સન. / ના.બા.સન.(ઓઈલપામ માટે)  

                                        તાલકુો__________જજ. ______ 
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પરરસશષ્ટ-૪ 

 (અ)વ્યરકતગત લાભાથી લક્ષી અને લાભાથીના બેંક એકાદન્ટમાાં બારોબાર િહાય ચકુિિાના ઘટકો 

અમલીકરણ માટે ની કાયગપધ્ધસત 

 આ કાયગપધ્ધસત હઠેળ આિરી લેિાયેલ ઘટકો 

૧. ઓઈલિીડ્િ માટે પાઇપલાઇન (અંડરગ્રાદન્ડ), પાંપિેટ, પાિર ઓપરેટેડ સધુારેલ ખેત 

ઓજારિગેરે 

૨.ઓઈલપામ માટે મેઇન્ટેનન્િ ખચગ, રડઝલ/ઇલેક્રીકલ/પેરોલ પાંપિેટ, 

બોરિેલ/ટયબુિેલ/િોટરહાિેસ્ટ સ્રકચર /તળાિ, િમી કાંપોસ્ટયનુીટ, મશીનરી એંન્ડ ટુલ્િ 

(૧) અરજીઓ મેળિિાની પધ્ધસત (અરજી પિકના ભાગ-૧)  

(ક) ikhedut પોટગલ દપર રજીસ્ટડગ થયેલા ખેડતૂો એ પોતાની બાયોમેટૃીક ઓળખના આધારે કે તે સિિાય 

ઓનલાઇન અરજીઓ કરી, પ્રીન્ટઆદટ મેળિી , િહી અંગઠુો કરી (અનસુબુચત જાતી/ જનજાસતના 

અરજદારે જાતીના દાખલા િહ) િબાંસધત કચેરી ખાતે રજુ કરિાની રહશેે 

(ખ) અન્યથા અરજદારે સનયત નમનુામાાં િબાંસધત કચેરી ખાતે અરજી(અનસુબુચત જાતી / જનજાનીના 

અરજદારે જાતીના દાખલા િહ)  રજુ કરિાની થશે, કચેરીના અસધકૃત કમગચારી/અસધકારીએ તા. 

૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મજુબ િત્િરેikhedut પોટગલમાાં પોતાના login 

account માાંથી ઓનલાઇન નોંધણી કરિાની રહશેે 

(ર) અરજીઓની ચકાિણી અંગેની કાયગ પધ્ધસત (અરજી પિકના ભાગ-ર) 

િબાંસધત કચેરીના જિાબદાર કમગચારી/અસધકારીએ સપ્રન્ટ થયેલી ઓનલાઇન કે રૂબરૂમાાં મળેલ 

અરજીઓની યોજનાની જોગિાઇઓ અનિુાર ચકાિણી કરી દરેક અરજીપિક ની પાિતા / 

બબનપાિતા સનધાગરીત કરિાની રહશેે અને તદનિુાર ikhedutપોટગલમાાં પોતાના લોગઇન એકાદન્ટમાાં 

યોજના હઠેળની અરજીઓનુાં સ્ટેટિ અપડેટ કરિાનુાં રહશેે. 

(૩) અરજીઓની માંજુરીઅંગેની કાયગપધ્ધસત (અરજી પિકના ભાગ-૩) 

સનયત િમય મયાગદામાાં મળેલ કુલ પાિતા ધરાિતી અરજીઓની િાંખ્યા યોજના હઠેળ જે તે ઘટકના 

જજલ્લા/ તાલકુા પ્રમાણે લક્ષાાંક કરતા ઓછી હોય તો લક્ષાાંકની મયાગદામાાં પાિતા ધરાિતી અરજીઓ 

અંગે સનણગય લઇ કૃસિ અને િહકારસિભાગના પરરપિ કમાાંકઃકઅિ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫ તા. 

૧૮/૧૦/૨૦૧૧ માાં સચુિિામાાં આિેલ પધ્ધસત અનિુાર કરિાનો રહશેે અન્યથા કુલ પાિતા ઘરાિતી 

અરજીઓ પૈકી ઓનલાઇન થયાની તારીખ મજુબનો તાલકુાિાર અગ્રતાક્રમ ધરાિતી  
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અરજીઓના લક્ષાાંકની મયાગદામાાં લાભાથી િીલેક્ટ કરી, દપરોક્ત તા-૧૮-૧૦-૨૦૧૧ ના પરરપિમાાં 

સચુિેલ પધ્ધસત અનિુાર િક્ષમ અસધકારીએ માંજુર કરિાની રહશેે.માંજૂરી પિ િાથે સનયાંિણ 

અસધકારીએ તૈયાર કરેલ માગગદસશિકા આપિાની રહશેે. ત્યારબાદ ikhedutપોટગલમાાં માંજુર કરનાર 

અસધકારી/કમગચારીના લોગઇન એકાદન્ટમાાં અરજી માંજુર કયાગની ઓનલાઇન નોંધણી કરિાની રહશેે 

(૪)માંજુર થયેલ કેિોની િબાંસધત અરજદારોને જાણકારી આપિા અને ઇનપટુ િાધન િામગ્રીની ચકાિણી 

કરિા બાબત (અરજી પિકના ભાગ-૪) 

યોજના હઠેળના ઘટક માટે માંજુર કરાયેલ અરજીઓની િબાંસધત અરજદારોને તેઓના િરનામે 

લેખીત/ એિએમએિ(SMS)/ઇ-મેઇલ થી જાણ કરિાની રહશેે. જે ઘટકો માટે રાજય િરકારે 

દત્પાદકો/ િેન્ડરને એમ્પેનલ કરેલ છે તેમા લાભાથીએ તેઓની પિાંદગી અનિુાર ઘટકના મોડલની 

એમ્પેનલ મેન્યફેુકચરર / િેન્ડરના ઓથોરાઈઝડ ડીલર પાિેથી ખરીદી કરી તે અંગેના જરુરી આધાર 

પરુાિા કચેરીના અસધકૃત અસધકારી /કમગચારી િમક્ષ ચકાિણી/ખાિી અથે સનયત િમયમયાગદામાાં 

રજુ કરિાના રહશેે. ત્યારબાદ િત્િરેજિાબદાર અસધકારીએ ikhedutપોટગલ દપર પોતાના લોગઇન 

એકાદન્ટમાાં  યોજનાના લાભાથીના સ્ટેટિ અપડેટ કરિાનુાં રહશેે  

(પ) ઘટક ખરીદી માટે િહાયની ચકુિણીની કાયગપધ્ધસત (અરજી પિકના ભાગ-પ)  

યોજના હઠેળના ઘટક દીઠ માંજુર થયેલા તેમજ સનયમોનુાંિાર ઘટકની ચીજ િસ્તનુી ખરીદી બાદ 

િબાંધીત અરજદારની અરજી પિકના ભાગ-૫ માાં માંજુરી આપી િક્ષમ અસધકારી એ ikhedutપોટગલ 

દપર પોતાના login એકાદન્ટમાાં યોજનાના લાભાથીના સ્ટેટિ અપડેટની એન્ રી કરિાની રહશેે. િહાય 

ચકુિિાની પાિતા ધરાિતા કેિોની યાદીના ikhedutપોટગલ થકી સપ્રન્ટ આદટ મેળિી અસધકૃત 

અસધકારીએ િહી/િીકકા કરી જયાાં લાગપુડતા હોય ત્યાાં જજલ્લા કક્ષાના અસધકારી મારફતે િબાંસધત 

નોડલ એજન્િીને મોકલિાના રહશેે કે જેથી નોડલ એજન્િી જે તે અરજદારના બેંક એકાદન્ટમાાં 

િહાયની રકમ ઓનલાઇન ચકુિણી કરી શકે. 

પરરસશષ્ટ-૫ 

(બ) વ્યરકતગત લાભાથી લક્ષી- એટિોિગ િહાય હઠેળના ઘટકો માટે 

૧.ઓઈલિીડ્િ માટે િરકારી િાંસ્થાઓ(ગરુાબબની/ગજુરાત એગ્રો/NSC/GSFC/GNFC સિ. િાંસ્થાઓ) િહકારી 
િાંસ્થાઓ (ગજુકોમાિોલ/કૃભકો/ઇફ્કો/ગજુપ્રો/જજલ્લા િાંઘ/તાલકુા િાંઘ સિ.)/રાજ્યની કૃસિ 
યસુનિિીટી/હીંદાલ્કો/ખાતા દ્વારા એમપેનલમેન્ટ કરેલ દત્પાદક/દત્પાદક્ના અસધકૃત સિકે્રતા પાિેથી 
મેળિિાના થતા ઘટકો જેમ કે બબયારણ/ ગૌણ અને સકુ્ષમ તત્િો/ઇનપટુ કીટિ/પાક િાંરક્ષણ 
દિા/જીપ્િમ/જૈસિક ખાતર સિગેરે   
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૨. ઓઈલપામઅંતગગત પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્િ ઓઇલપામ યોજના અંતગગત અસધકૃત કરેલ કાંપનીઓની 
નિગરીઓમાાંથી િહાયીત દરે મેળિિાનુાં રહશેે તથા કાંપનીઓ દ્વારા દરખાસ્ત રજૂ કયાગથી પ્લાન્ટીંગ 
મટીરીયલ્િના િહાયના નાણાાં કાંપનીઓને ચકૂિિાના રહશેે.  જ્યારે ઓઈલપામમાાં આંતરપાક માટે 
ઈનપટુ જેિા કેબબયારણ/ખાતર/IPM/ફટીગેશન/રી-ગાડગ/PPકેમીકલ/પાક િાંરક્ષણ સિગેરેની બીજ 
સનગમ/ગજુ. એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ લી. ના અસધકૃત ડીલરો પાિેથી મેળિિાના રહશેે.  િદર ઈનપટુ પૈકી 
૭૫% ઈનપટુ્િનો ખચગ બબયારણ અને ખાતર માટે અને ૫૦% ઈનપટુનો ખચગ IPM/ફટીગેશન/રી-
ગાડગ/PPકેમીકલ/પાક િાંરક્ષણ સિગેરે માટે કરિાનો રહશેે. 

 

(૧) પિૂગ માંજુરી મેળિી ઘટકના લાભ મેળિિાની કાયગપધ્ધસત 

(ક) ikhedutપોટગલ દપર રજીસ્ટડગ થયેલા ખેડતૂોએ પોતાની બાયોમેટીક ઓળખ આધારે કે તે 
સિિાય ઓનલાઇન અરજી કરી દપરોકત િાંસ્થાના પિાંદગીના અસધકૃત સિકેતાના નામે 
ઓનલાઇન માંજુરીપિ સપ્રન્ટ કરાિિાનુાં રહશેે 

(ખ) અન્યથા અરજદારે સનયત નમનુામાાં િબાંસધત કચેરી ખાતે અરજી રજુ કરિાની રહશેે. કચેરીના 
અસધકૃત અસધકારી/કમગચારીએ તા.૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ 
મજુબ િત્િરેikhedut પોટગલ એકાદન્ટમાાં પોતાના લોગઇન એકાદન્ટમાાં અરજીની ઓનલાઇન 
નોંધણી કરિાની રહશેે અને અરજદારની પિાંદગીની દપરોકત િાંસ્થાના અસધકૃત ડીલરના 
નામની સપ્રન્ટ આદટ કાઢી અરજદારને મોકલી આપિાની રહશેે 

(ગ) એટ િોિગ િહાય હઠેળના ઘટકો ખરીદિાની પધ્ધસત 

અરજદારે સનયત િમયમયાગદામાાં ડીલરના નામે માંજુરી પિ કઢાિેલ છે તે માંજુરીપિની એક 
નકલ રજુ કરી રાહતદર મજુબ ઇનપટુ/િાધન િામગ્રી ખરીદી 
શકશે.બબજસનગમ/NSCગજુ.એગ્રો./GSFC/GNFC/IFFCO/GUJPRO/હીંદાલ્કો/ગજુકોમાિોલ/કૃભકો
સિગેરે િાંસ્થાના અસધકૃત ડીલરે ikhedutપોટગલમાાં તેઓના લોગઇન એકાદન્ટમાાં માંજુરીપિ 
નાંબર, બીલ નાંબર, તારીખ સિગેરેની િત્િરેઓનલાઇન નોંધણી કરિાની રહશેે.  

 

(૨) પિૂગ માંજુરી મેળવ્યા સિિાય ઘટકના લાભ મેળિનાર લાભાથીઓ માટેની કાયગપધ્ધસત 

જો કોઇ પાિતા ધરાિતા લાભાથીએ દપર જણાિેલ રીતે માંજુરી પિક િગરની ઘટક પ્રમાણેની ચીજ 

િસ્તઓુ મેળિિા દપરોકત િાંસ્થાના અસધકૃત ડીલરનો િાંપકગ કયો હશે ત્યારે તે ડીલર/સિકે્રતાએ 

જજલ્લા/તાલકુા કક્ષાના િક્ષમ અસધકારીએ િાંબાંસધત ઘટક માટે ફાળિેલ લક્ષયાાંકની મયાગદામાાંએટિોિગ 

િહાયહઠેળના ઘટકોનુાં િેચાણ કરી શકશે ત્યારબાદ ડીલરે એટિોિગ િહાયહઠેળના ઘટકોનુાં પાિતા 

ધરાિતા લાભાથીઓ પાિેથી કબલુાતનામ ુમેળિિાન ુરહશેે અને સિતરણ/િેચાણ કયાગ બાદ તરત  
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ikhedut પોટગલમાાં પોતાના login એકાદન્ટ લાભાથીની સિગતો બીલનાંબર, તારીખ, િસ્ત ુસિ. ની ઓન 

લાઇન એન્ટૃી કરિાની રહશેે. 

(૩) બબજ સનગમ /ગજુ.એગ્રો./GSFC/GNFC/IFFCO/GUJPRO/હીંદાલ્કો/ ગજુકોમાિોલ /કૃભકો /NSCના જે 
અસધકૃત સિકેતાઓએ એટિોિગ િહાયિાળા ઘટકોનુાં િેચાણ કરેલ છે તેઓ ikhedut પોટગલમાાં 
પોતપોતાના login એકાદન્ટ થકી સપ્રન્ટ આદટ કાઢી િબાંસધત કચેરી ખાતે રજુ કરિાની રહશેે. િક્ષમ 
અસધકારીએ લાભાથીઓના િહાયના કલેઈમ મળેલ છે તે અંગે યોગ્ય ચકાિણી કરી પ્રમાણપિ આપી 
િહી સિકકા િાથે ચકુિણા માટે િબાંસધત નોડલ એજન્િીને મોકલિાના રહશેે. 

 

(૪)      કબલૂાતનામુાં 
 

        અમો શ્રી....................................................................................................... 
ગામ...........................તા................................જજ.................................................ના અનસુબૂચત જાસત 
/અનસુબૂચત જનજાસત/ અન્ય જાસતના િીમાાંત/નાના/મોટા/સ્ત્રી/પરુુિ ખેડતૂ છીએ અને ૮-અ પ્રમાણે 
ખાતા નાં.............................ગામ....................તાલકુા....................માાં હકેટર જમીન ધરાિીએ છીએ. 
િિગ-૨૦૧૮-૧૯માાં એટિોિગ િહાયના ઘટક..........................માાં કે આ અગાદ અન્ય કોઇ ડીલર કે આપની 
પાિેથીિહાયમેળિેલ નથી તેની કબલુાત આપ ુછ. જો અમારા રારા નીસત સનયમો કરતાાં િધારે જથ્થો 
મેળિિામાાં આિેલ હશે તો તેની થતી િહાયનીરકમ ભરપાઇ કરિા અમે બાંધાયેલ છીએ. 
હુ ાં................................................... બેંકની ............................ શાખામાાં ખાતા 
નાંબર................................................... ધરાદ છાં. જે મારા આધાર 
નાંબર...................................................... િાથે આધાર િીડેડ છે. 
 

તા...............................             ખેડતૂની િહી 
સ્થળ- 

િામેલ: ૧. ૮-અ ની નકલ 

        ૨. આધારકાડગની નકલ 

        ૩. બેન્ક પાિબકુની નકલ અને રદ કરેલ ચેક 

 
પહરનશષ્ટ– ૫-અ 

(અ) વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી- એટસોસા સિાય િઠેળિા ઘટકોિા અમલીકરણ માટેિી કાયાપધ્ધનત 
 આ કાયગપધ્ધસત હઠેળ આિરી લેિાયેલ ઘટકો:  

પાક િાંરક્ષણિાધનો, તાડપિી, ખલુ્લી પાઇપલાઇન 
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(૧) અરજીઓ મેળવવાિી પધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૧)  

 (ક) i-khedutપોટગલ દપર રજીસ્ટડગ થયેલા ખેડતૂો એ પોતાની બાયોમેરીક ઓળખના આધારે કરેલ 

ઓનલાઇન અરજીની પ્રીન્ટઆદટ મેળિી તેની દપર તેમની િહી/અંગઠુો કરી (અનસુબુચત જન જાસતના 

દાખલા િહ) િબાંસધત કચેરી ખાતે રજુ કરિાની રહશેે 

 (ખ) અન્યથા અરજદારે સનયત નમનુામાાં િબાંસધત કચેરી ખાતે અરજી (અનસુબુચત જન જાસતના 

દાખલા તથા અન્ય આધાર પરુાિા િહ)  રજુ કરિાની થશે. કચેરીના અસધકૃત કમગચારી/અસધકારીએ તા. 
૨૦.૨.૨૦૧૪ ના જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મજુબ i-khedutPortal માાં પોતાના login 

account માાંથી ઓનલાઇન નોંધણી કરિાની રહશેે. 

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

 િબાંસધત કચેરીના જિાબદાર કમગચારી/અસધકારીએ સપ્રન્ટ થયેલી ઓનલાઇન કે રૂબરૂમાાં મળેલ 

અરજીઓની યોજનાની જોગિાઇઓ અનિુાર ચકાિણી કરી દરેક અરજીપિકની પાિતા / બબનપાિતા 
સનધાગરીત કરિાની રહશેે અને તદનિુાર i-khedutપોટગલમાાં પોતાના લોગઇન એકાદન્ટમાાં યોજના હઠેળની 

અરજીઓનુાં સ્ટેટિ અપડેટ કરિાનુાં રહશેે. 

(૩) અરજીઓિી માંજુરીઅંગેિી કાયાપધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૩) 

 લક્ષયાાંકની મયાગદામાાં કુલ પાિતા ધરાિતી અરજીઓ પૈકી ઓનલાઇન થયાની તારીખ મજુબનો 

અગ્રતાક્રમ ધરાિતી કૃસિ અને િહકાર સિભાગના તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ના પરરપિ 

કમાાંકઃકઅિ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫ માાં સચુિેલ પધ્ધસત અનિુાર/ ખેતી સનયામકશ્રીની સચુનાનિુાર િક્ષમ 

અસધકારીએ માંજુર કરિાની રહશેે અને  ત્યારબાદ i-khedutપોટગલમાાં માંજુર કરનાર અસધકારી/કમગચારીના 

લોગઇન એકાદન્ટમાાં અરજી માંજુર કયાગની ઓનલાઇન નોંધણી કરિાની રહશેે. 

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

કરવા બાબત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૪) 

 યોજના હઠેળના ઘટક માટે માંજુર કરાયેલ અરજીઓની િબાંસધત અરજદારોને તેઓના િરનામે 

લેબખત દપરાાંત જ્યાાં શક્ય હોય ત્યાાં એિએમએિ(SMS) થી પણ જાણ કરિાની રહશેે. જે ઘટકો માટે રાજય 

િરકારે દત્પાદકો/ િેન્ડરને એમ્પેનલ કરેલ છે તે રકસ્િામાાં લાભાથીએ તેઓની પિાંદગી અનિુાર ઘટકના 

મોડલની એમ્પેનલ મેન્યફેુક્ચરર / િેન્ડરની ખરીદી સનયત થયેલ િાંસ્થા પાિેથીએટિોિગ િહાય 

કાપીનેલાભાથી ફાળો આપીને ખરીદી કરિાની રહશેે. અને તે અંગેના જરુરી આધાર પરુાિા િહીત 

દરખાસ્ત િબાંસધત કચેરીના અસધકૃત અસધકારી /કમગચારી િમક્ષ ચકાિણી/ખાિી અથે નીયત 
િમયમયાગદામાાં િબસધત સિતરક િાંસ્થાઓએ રજુ કરિાના રહશેે. આ માટે કચેરીિા જવાબદાર અનધકારી  
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ગામડામાાં કેમ્પ ગોઠવી ચકાસણી/ખાત્રીિી કાયાવાિી િાથ ધરશે.ત્યારબાદ રદિિ-ર માાં જિાબદાર 

અસધકારીએ i-khedutપોટગલ દપર પોતાના લોગઇન એકાદન્ટમાાં  યોજનાના લાભાથીનુાં સ્ટેટિ અપડેટ 

કરિાનુાં રહશેે. 
(પ) ઘટક ખરીદી માટે સિાયિી ચકુવણીિી કાયાપધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-પ)  

 યોજના હઠેળના ઘટક દીઠ દપરમજુબની ખરીદી માટે માંજુરીપિ મળેલ હોય તેિા અરજદારો / 

લાભાથીઓ સનયમોનિુાર માંજૂર થયેલ ઘટકની ચીજ િસ્તનુી ખરીદીના િમયે એટિોિગ તરીકે તેની િેચાણ 

રકિંમતમાાંથી િહાયની રકમ બાદ કરી જે રકમ બચે તેટલી રકિંમતમાાં (લાભાથી ફાળો)  ભરીને જે તે સિકે્રતા  

/ ડીલર / િાંસ્થા પાિેથી એિેટ મેળિિાની રહશેે. સિકે્રતા / ડીલર / િાંસ્થાઓએ પણ િેચાણ રકિંમતમાાંથી 

િહાયની રકમ બાદ કરી માંજૂર થયેલ ઘટકની ચીજ િસ્ત ુલાભાથીને િેચાણથી આપિાની રહશેે. િહાય  

અંગેની નોધ તેમજ લાભાથી ખેડતૂ ની િહી / અંગઠૂાની સનશાની અિલ બીલ માાં દશાગિિા ની રહશેે .  

ત્યારબાદ સિકે્રતા / ડીલર / િાંસ્થા દપરોક્ત તમામ અરજીઓ તેની િાંબાંસધત તાલકુા અમલીકરણ 

અસધકારી િમક્ષ ચકૂિાણા દરખાસ્ત રજૂ કરશે. તાલકુા અમલીકરણ અસધકારી દરખાસ્ત મળ્યેથી િદર 

લાભાથીઓમાાંથી સનયમ મજુબ િેરીફીકેશના કરી / કરાિી િદર દરખાસ્તનુાં ચકૂિણુાં કરી શકશે. િક્ષમ 

અસધકારી એ ikhedutપોટગલ દપર પોતાના login એકાદન્ટમાાં યોજનાના લાભાથીના સ્ટેટિ અપડટે ની 

એન્રી કરિાની રહશેે. િહાય ચકુિિાની પાિતા ધરાિતા કેિોની યાદી ikhedutપોટગલ થકી સપ્રન્ટ આદટ 

મેળિી અસધકૃત અસધકારીએ િહી/િીકકા કરી જયાાં લાગ ુ પડતા હોય ત્યાાં જજલ્લા કક્ષાના અસધકારી 

મારફતે િબાંસધત જજલ્લા/તાલકુા પાંચાયત/ નોડલ એજન્િીને મોકલિાનો રહશેે કે જેથી સિકે્રતા / ડીલર 

/ િાંસ્થાના બેંક એકાદન્ટમાાં િહાયની રકમ ECS (Electronic Clearance)/ RTGS (Real Time Gross 

Settlement) /થી સિકે્રતા / ડીલર / િાંસ્થાના ખાતામાાં ચકુિણી કરી શકે. 

અ.ન કાયગપદ્ધતી રીમાક્િગ  
૧ ભાગ-૧ (અરજીિો િમિુો), પહરનશષ્ટ-૩મજુબ 

 ૨ ભાગ-ર (ગ્રામસેવકનુાં પ્રમાણપત્ર) 
૩ ભાગ-૩ (માંજુરી િો હકુમ )(ઓફીસ કોપી) 
૪ ભાગ-૪ (મળેલ ઇિપટુ/સાધિિી નવગત) 
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ભાગ-પ-અ 
(યોજિા િઠેળિી સિાયિી રકમ ચકુવવા માટેિો આદેશ/હુાંકમ) 

આથી આદેશ કરિામાાં આિે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-
____________એજીઆર-૬  યોજનામાાં ________ ઘટક િહાયથી ખરીદિાની માગણી મજુબની અરજી િબબ 
તમામ સિગતો ચકાિિામાાં આિી છે અને િહાય મેળિિા પાિતા ધરાિતા હોઇ સનયમોનિુાર યોજનાકીય િહાય 
રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________માંજુર કરિામાાં આિે છે. આ રકમ બીલ ન..................... 
મજુબ એટસોસા સિાય  મજુબ સિકે્રતા / ડીલર / િાંસ્થા............................................................. ને ચકૂિિાની 
થાય છે.જે બેન્ક .........................................., બ્રાન્ચ ..............................IIIIIIII…………………………… 
એકાદન્ટ નાંબર............................................ ,માાં જમા કરાિિાની રહશેે. અને તેની જાણ અિેની કચેરીને કરિા 
િીનાંતી છે. 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  

                                            તાલકુા અમલીકરણ અસધકારી/જજ.ખે. અ  
                                                     તાલકુો__________જજ. _______ 
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પરરસશષ્ટ-૬ 

 

 (ક) વ્યરકતગત લાભાથી સિિાયના ઘટકો માટે અમલીકરણ માટેની કાયગપધ્ધસત 

આ કાયગપધ્ધસત નીચે આિરી લેિાયેલ ઘટકો 

૧. ઓઈલિીડ્િમાટે બ્લોક સનદશગન, એફ.એફ.એિ.તાલીમ શાળા, ખેડતૂ તાલીમ,  પ્રદશગન/ખેડતૂ શીબીરો, 

મીની કીટિ,  સિગેરે 

૨. ઓઈલપામ માટેકે્ષિીય ખેડતૂ પ્રિાિ. 

             દપરોકત ઘટકોની અમલિારી કયાગબાદ િક્ષમ િત્તાસધકારીએ ikhedut પોટગલમાાં પોતાના 

લોગઇન એકાદન્ટ થકી કરેલ કામગીરીની ઓનલાઇન નોંધણી કરિાની રહશેે. ત્યારબાદ દપરોકત 

કામગીરીના ઓફીિ ઓડગર કરી સપ્રન્ટ આદટ કઢાિી પ્રમાણપિ િહ ચકુિણી માટે િબાંસધત નોડલ 

એજન્િીને મોકલિાનુાં રહશેે 

**************************************************************************** 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---મારહતી શનુ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

યોજિાિીમાિીતીખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 
૧. નોટીિ બોડગ  

૨. પ્રો-એક્ટીિ ડીસ્ક્લોઝર 


