
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.     
  



પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

િેશિલ ફુડ નસકયરુીટી નમશિ પાક નવભાગિી યોજિા છે. જેમાાં રાજ્યિા 

તમામ પ્રકારિા ખાતેદાર ખેડતૂોિે નવનવધ ઘટકો િઠેળ સિાય આપવામાાં આવે 

છે. દર વિે આ યોજિાન ુરાજયિા નમશિ િઠેળિા જજલ્લાઓમાાં અમલીકરણ 

કરવામાાં આવે છે. 

પ્રસ્તાવિા અિે યોજિાિો ઉદેશઃ  

1.    Introduction 
 

 

 The National Development Council (NDC) in its 53rd meeting held on 29thMay,2007 

adopted a resolution to launch a Food Security Mission comprising rice, wheat and pulses to 

increase the annual production of rice by 10 million tons, wheat by 8 million tons and pulses 

by 2 million tons by the end of the Eleventh Plan (2011-12). Accordingly, a Centrally 

Sponsored Scheme, 'National Food Security Mission'(NFSM), was launched in October 2007. 

The Mission met with an overwhelming success and achieved the targeted additional 

production of rice, wheat and pulses. The Mission is being continued during 12thFive Year 

Plan with new targets of additional production of food grains of 25 million tons of food grains 

comprising of 10 million tons rice, 8 million tons of wheat, 4 million tons of pulses and 3 

million tons of coarse cereals by the end of 12th Five Year Plan. Based on past experience and 

feedback received from the State’s major changes have been made in approach, norms of 

financial assistance and programme implementation strategy which are reflected in the revised 

operational guidelines. 
 

1.2     The National Food Security Mission (NFSM) during the 12th Five Year Plan will have 

Six components (i) NFSM-Rice; (ii) NFSM-Wheat; (iii) NFSM-Pulses, (iv) NFSM-Coarse 

cereals and (v) NFSM- Nutri-cereals (vi) NFSM-Commercial Crops. 

 

Objectives:  

2.1  Increasing production of rice, wheat, pulses and coarse cereals through area expansion and 

productivity enhancement in a sustainable manner in the identified districts of the 

country; 

 
2.2  Restoring soil fertility and productivity at the individual farm level; and 

 
2.3 Enhancing farm level economy (i.e. farm profits) to restore confidence amongst   the 

farmers. 



 

3. Strategy 
 To achieve the above objectives, the Mission would adopt following strategies: 

 
I. Focus on low productivity and high potential districts including cultivation of food grain 

crops in rainfed areas. 

II. Implementation of cropping system centric interventions in a Mission mode approach 

through active engagement of all the stake holders at various levels. 

III. Agro-climatic zone wise planning and cluster approach for crop productivity 

enhancement. 

IV. Focus on pulse production through utilization of rice fallow, rice bunds and 

intercropping of pulses with coarse cereals, oilseeds and commercial crops (sugarcane, 

cotton, jute). 

V. Promotion   and    extension     of improved technologies i.e., seed, integrated     nutrient 

management (INM) including micronutrients, soil amendments,    integrated    pest 

management (IPM), input use efficiency and resource conservation technologies along 

with capacity building of the farmers/extension functionaries. 

VI. Close monitoring of flow of funds to ensure timely reach of interventions to the target 

beneficiaries. 

VII. Integration of various proposed interventions and targets with the district plan of each 

identified district. 

VIII. Constantmonitoringandconcurrentevaluationbytheimplementingagenciesforassessing the 

impact of the interventions for a result oriented approach. 

 

 યોજનાની ટ ુંકી નોંધઃ  
 ભારત સરકારશ્રી દવારા નેશનલ ફુડ સસકય રીટી સિશન (NFSM) અતર્ગત 12 th Five 
Year Plan ની રીવાઇઝડ ર્ાઇડલાઇન બહાર પાડવાિાું આવેલ છે. જે મ જબ વર્ગ ૨૦૧૪–
૧૫ થી નોડલ એજન્સી ગ જરાત રાજ્ય બીજ સનર્િ િારફત જજલ્લા કક્ષાએ યોજનાન  
અિલીકરણ કરવાિાું આવનાર છે. જેિાું એનએફએસએિના જજલ્લાઓિાું એનએફએસએિ 
હઠેળના પાકો જેવા કે કઠોળ, ઘઉ, ચોખા, બરછટ ધાન્યની ઉત્પાદકતા તેિજ ઉત્પાઉદનિાું 
વધારો કરવાનો હતે   છે.   

 યોજનાથી થયેલ લાભઃ  
        ભારત સરકારશ્રી દવારા અિલી નેશનલ ફુડ સસકય રીટી સિશન (NFSM) અંતર્ગત 
રાજયિાું એનએફએસએિના જજલ્લાઓિાું એનએફએસએિ હઠેળના પાકો જેવા કે કઠોળ, ઘઉ, 
ચોખા, બરછટ ધાન્યિાું જજલ્લા કક્ષાએ અિલીકરણ કરી ઉકત પાકોિાું ઉત્પાદકતા તેિજ 
ઉત્પાઉદનિાું વધારો થયેલ છે.  



સહાયના ઘટકોઃ સુંપણૂગ  કેન્ ર પ રક  ૃત યોજના NFSM યોજના ધઉ, ચોખા અને કઠોળ પાક િાટે 
અિલી છે. આ યોજનાિાું NFSM-ધઉ, NFSM- ચોખા NFSM-કઠોળ, NFSM- બરછટ અનાજ, NFSM- 
ન્ય ટ્રી સસરીયલ અને NFSM- વાણણજ્જ્યક પાક (કપાસ અને શેરડી) અંતર્ગત સવસવધ ધટકિાું 
સહાય આપવાિાું આવે છે. આવરી લેવાયેલ ઘટકો જેવા કે પ્રિાણણત બીજ સવતરણ (વધ  
ઉત્પાદન આપતી જાતો અને હાઈબ્રીડ જાતો), સ ક્ષ્િતત્વ, જૈસવક ખાતર, પાક સુંરક્ષણ દવાઓ, 
સનિંદાિણ નાશક, બ્ લોક સનદશગન, કલ્ ક ટર સનદશગન, િાનવ સુંચાણલત કપે્રયર, પાવર સુંચાણલત 
કપે્રયર, િાનવ સુંચાણલત ચાફ કટર, ચીઝ્લર (ઊંડી ખેડ િાટે), કપ્રીંકલર સેટ, ડીઝલ પું૫સેટ 
(૧૦ એચ પી), ટે્રક્ટર સુંચાણલત કપે્રયર, સીડડ્રીલ, ઝીરો ટીલ સીડડ્રીલ,રીઝ ફરો પ્લાન્ટર, િલ્ટી 
ક્રો૫ પ્લાન્ટર, પાવર વીડર, પાણીના વહન િાટેની પાઈ૫લાઈન, િોબાઈલ રેઈન ર્ન, 
રોટાવેટર, પાવર ડ્રીવન ચાફ કટર, િલ્ટીક્રો૫ થે્રશર, કોનો વીડર, ઝીરો ટીલ િલ્ટીક્રો૫ 
પ્લાન્ટર, ડ્રિ સીડર, પેડી થે્રશર/િલ્ટી ક્રોપ થે્રશર, સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ પેડી ટ્રાન્સપ્લાન્ટર સવરે્રે.  

o કાયો અિે ફરજો : 

 નેશનલ ફુડ સસકય રીટી સિશન યોજના (૬૦% કેન્ર અને ૪૦% રાજ્ય) ન  રાજયના સિશન 
હઠેળના જજલ્લાઓિાું અિલીકરણ અંતર્ગત ભારત સરકારશ્રીની યોજનાની ર્ાઇડલાઇન 
મ જબ જજલ્લાઓના એન્ય અલ એકશન પ્લાનને આધારે રાજયનો કઠોળ, ઘઉ, ચોખા, 
બરછટ ધાન્ય, ન્ય ટ્રી સસરીયલ અને વાણણજ્જ્યક પાક (કપાસ અને શેરડી) પાકનો એન્ય અલ 
એકશન પ્લાન તૈયાર કરવો તેિજ િુંજ રી અથે ભારત સરકારશ્રીને સાદર કરવાિાું આવે 
છે. 

 ભારત સરકારશ્રી દવારા િુંજ ર થયેલ એકશન પ્લાન મ જબ NFSM – કઠોળ, ઘઉ, ચોખા, 
બરછટ ધાન્ય, ન્ય ટ્રી સસરીયલ અને વાણણજ્જ્યક પાક (કપાસ અને શેરડી) પાકોના ઘટકવાર 
જજલ્લાવાર નાણાકીય/ભૌસતક લક્ષાુંકોની ફાળવણી કરવાિાું આવે છે.  

 NFSM યોજના અંતર્ગત પ્રોજેકટ િેનેજિેન્ટ ટીિની કિીટીની બેઠકો અંરે્ની સવર્તો, 
કાયગવાહી નોંધ અને કરાર આધારીત સનિણ કો આપવા અંરે્ની કાિર્ીરી તેિજ તે અંરે્ના 
જરૂરી કાયાગલય આદેશ તૈયાર કરવાની કાિર્ીરી ક્ રવાિાું આવે છે.  

 ભારત સરકારશ્રી દવારા રીલીઝ કરવાિાું આવેલ NFSM – કઠોળ, ઘઉ, ચોખા, બરછટ 
ધાન્ય, ન્ય ટ્રી સસરીયલ અને વાણણજ્જ્યક પાક  )કપાસ અને શેરડી) પાકોના SC/ST/NORMAL 
યોજનાવાર તબકકાવાર ગ્રાન્ટની ફાળવણી નોડલ એજન્સીને કરવાિાું આવે છે. 

 NFSM યોજનાની ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી/આરટીઆઇ િારફત િારે્લ િાહહતી 
તૈયાર કરી િોકલી આપવી. NFSM યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી / 



અન્યો સાથેના પત્રવ્યવહારની કાિર્ીરી ખાતાની શાખાઓ દવારા િાર્વાિાું આવતી 
િાહહતી/સવર્તો તૈયાર કરી િોકલી આપવાની કાિર્ીરી NFSM યોજના અંતર્ગત 
RSQ/LSQ/LAQ ની સવર્તો તેિજ જવાબો કરવાની કાિર્ીરી આવે છે.  

 NFSM યોજના (કઠોળ, ચોખા અને ઘઉ) ના જજલ્લાવાર િાસસક પ્રર્સત રીપોટગ ને આધારે 
રાજયનો િાસસક પ્રર્સત રીપોટગ  તૈયાર કરી ભારત સરકારશ્રીિાું સાદર કરવો. ભારત 
સરકારશ્રીને િોકલવાના થતા જે તે વર્ગના પ્રોસવઝનલ તેિજ આખરી િાસસક પ્રર્સત 
રીપોટગ  તૈયાર કરવા તેિજ તે અંરે્ના ય .ટી.સી. તૈયાર કરવાની કાિર્ીરી કરવાિાું આવે 
છે. 

 પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.નું. અસધકારી/કિગચારીનો 
હોદ્દો  

નાણાુંકીય 
સત્તા  

વહીવટી 
સત્તા   

અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧. અસધક ખેતી સનયાિક 
(સવ.)  

   યોજના 
અિલીકરણ 

૨. સુંય ક્ત ખેતી સનયાિક 
(યાુંસત્રક)  

   યોજના 
અિલીકરણ 

૩. નાયબ ખેતી સનયાિક 
(કપાસ) 

   યોજના 
અિલીકરણ 

૪. િદદનીશ ખેતી સનયાિક 
(કઠોળ) 

   યોજના 
અિલીકરણ 

૫. ખેતી અસધકારી (NFSM)    યોજના 
અિલીકરણ 

 

  



પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 

(૧) ગ જરાત સસસવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના 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 

-----------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 

યોજનાના અિલીકરણ િાટે રાજય કક્ષાએ SFSMEC અને જજલ્લા કક્ષાએ DFSMEC ની રચના 

કરવાિાું આવેલ છે. જે નીચે મ જબ છે.  

State level: State Food Security Mission Executive Committee (SFSMEC) 

 

The committee shall meet at least once a year. 

 

 

(i) Chief Secretary Chairman 

(ii)    Principal Secretary (Agriculture) Member 

(iii) Secretary (Irrigation) Member 

(iv)   Additional Chief Secretary (Power) Member 

(v) Principal Secretary (Panchayat) Member 

(vi) Principal Secretary (Tribal Affairs) Member 

(vii) Principal Secretary (Social Welfare Department) Member 

(viii) Vice Chancellor AAU, Anand Member 

(ix) Vice Chancellor JAU, Junagadh Member 

(x) Vice Chancellor SDAU, S.K.Nagar, Dantiwada Member 

(xi) Vice Chancellor NAU, Navsari Member 

(xii)   Director/Project Director of ICAR Institutes Member 

(xiii) Representative of NABARD  from State level Member 

(xiv) Representative of lead Bank of the State.  Member 

(xv) Director Agriculture & State Mission Director NFSM Member-Secretary 



District level: District Food Security Mission Executive Committee 

(DFSMEC)  

 

 (i) District Development Officer  Chairman 

(ii) Executive Engineer (Irrigation) Member 

(iii) Executive Engineer (Power) Member 

(iv) Dy. District Development Officer  (Panchayat) Member 

(v) Project Administrator (Tribal Projects) Member 

(vi) District Social Welfare Officer Member 

(vii) Nominated progressive farmers Member 

(viii) Representative from Self Help Groups of 
farmers 

Member 

(ix) Representative from reputed NGOs Member 

(x) Representative  from  SAU’s Member 

(xi) Project Director ATMA Member 

(xii)   Representative of NABARD from district Member 

(xiii) Representative of Lead Bank from district Member 

(xiv) District Agricultural Officer Member-Secretary 

 

The DFSMEC will function for project formulation, implementation and 

monitoring of the scheme components. Chairman, DFSMEC may nominate 

additional officials / persons of the importance as felt necessary.  

The committee shall meet once in a quarter. 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એિ. એસ. પ્રજાપસત 
નાયબ ખેતી સનયાિક (તેલીબીયાું) 
રૂિ નું-૩૧૧,પાક સવભાર્, 
ખેતી સનયાિકશ્રીની કચેરી,  ૃસર્ભવન, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સુંપકગ- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫ 

  



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંધ 

૨. મ સદ્દો િુંજૂર કરાવવો 

૩. અિલીકરણ 

૪. સનણગય લેનાર અંસતિ સત્તાસધકારી ખાતાના વડા છે. 

સનણગય લેવાની સત્તા નીચે મ જબ છે. 

ખેતી સનયાિક 

 

સુંય ક્ત ખેતી સનયાિક 

 

નાયબ ખેતી સનયાિક 

 

િદદનીશ ખેતી સનયાિક 

 

ખેતી અસધકારી 

 

                        જ નીયર કલાકગ કિ ટાઇપીકટ /સસનીયર કલાકગ  



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રિ  અસધકારી અને કિગચારીન  નાિ  હોદ્દો  
૧. શ્રી ડી. વી. બારોટ અસધક ખેતી સનયાિક (સવ.)  
૨. શ્રી આર. પી રાજપ ત સુંય ક્ત ખેતી સનયાિક (યાુંસત્રક)   
૩. શ્રી એિ.આર.પરિાર ના.ખે.સન (કપાસ)  
૪. શ્રી એિ.એસ. પ્રજાપસત  ના.ખે.સન (તેલીબીયાું) 

૫. શ્રી વાય. વી. ણબહોલા િદદનીશ ખેતી સનયાિક (કઠોળ) 
૬. શ્રી પી. વી. કાછડીયા િદદનીશ ખેતી સનયાિક (પકેજ) 
૭. શ્રી એન. કે િહોરીયા િદદનીશ ખેતી સનયાિક (કપાસ) 
૮. શ્રી જે. એચ તણબયાર  ખેતી અસધકારી  
૯.  શ્રી એચ. જી. પટેલ ખેતી અસધકારી 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 
ક્રિ અસધકારી અને કિગચારીન  નાિ પર્ાર 
૧. શ્રી ડી. વી. બારોટ ૩૭,૪૦૦- ૬૭,૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેડ પે)  
૨. શ્રી આર. પી રાજપ ત ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)  
૩. શ્રી એિ.આર.પરિાર ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)  
૪. શ્રી એિ.એસ. પ્રજાપસત  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે) 
૫. શ્રી વાય. સવ. ણબહોલા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)  
૬. શ્રી પી. વી. કાછડીયા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૭. શ્રી એન. કે િહોરીયા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૮. શ્રી જે. એચ તણબયાર  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૯.  શ્રી એચ. જી. પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 



પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજનાન  નાિ : નેશનલ ફુડ 
સસક્ય રીટી સિશન  

સપ્ર બજેટ દરખાકત (૨૦૧૮-૧૯) 
(રૂ. લાખિાું) 

બજેટ બ કિાું િુંજૂરી (૨૦૧૮-૧૯) (રૂ. 
લાખિાું)  

SCSP ૮૪૧.૦૦ ૮૪૧.૦૦ 

TASP ૩૦૬૦.૦૦ ૨૯૦૦.૦૦ 
GENERAL ૩૯૦૮.૭૫ ૩૪૮૮.૭૫ 

Total ૭૮૦૯.૭૫ ૭૨૨૯.૭૫ 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પહરસશષ્ટ-૧ 

સાિાન્ ય શરતો અને બોલીઓ 

 

િેશિલ ફુડ સીકયરુીટી મીશિઃ સહાયની યોજના વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ (૬૦% કેન્ર: ૪૦% રાજ્ય પ રક ૃત યોજના) 

૧. આ યોજનાનો અિલ ભારત સરકારશ્રી દ્વ્રારા નીચે મ જબના પાકો િાટે જાહરે કરવાિાું આવેલા 

જજલ્લાઓિાું ક્ રવાનો રહશેે. 

૧. ઘઉ પાક િાટે : અિદાવાદ, બોટાદ, આણુંદ, બનાસકાુંઠા, ખેડા, સાબરકાુંઠા અને અરવલ્લી.  

૨. ચોખા (ડાુંર્ર) પાક િાટે : પુંચિહાલ, િહીસાર્ર, વડોદરા અને છોટાઉદેપ ર.  

૩. કઠોળ પાક િાટે :  રાજયના તિાિ ૩૩ જજલ્ લાઓ 

૪. બરછટ ધાન્ ય પાકો િાટે : 

    (અ) બરછટ ધાન્ય િકાઇ પાક િાટે: દાહોદ, પુંચિહાલ અને સાબરકાુંઠા   

   (બ) ન્ય ટ્રીસસરીયલ (જ વાર, બાજરા અને રાર્ી) પાક િાટે:  
       ૧. જ વાર- બનાસકાુંઠા, ભરૂચ, સ રત, તાપી,  

       ૨. બાજરા- અિદાવાદ, આણુંદ, બનાસકાુંઠા, ભાવનર્ર, ર્ાુંધીનર્ર, જ નાર્ઢ, ખેડા, કચ્છ,  

          િહસેાણા, પુંચિહાલ, પાટણ, સાબરકાુંઠા, સ રેન્રનર્ર, અને વડોદરા  
       ૩. રાગી- ડાુંર્ અને વલસાડ  

૫. કપાસ  અને શેરડી પાકો િાટે :  



    અ. શેરડી પાક િાટે:- શેરડી પાક ઉર્ાડતા તિાિ જજલ્ લાઓિાું અિલ કરવાનો રહશેે.  

    બ. કપાસ પાક િાટે:- રાજયના કપાસ ઉર્ાડતા તિાિ જજલ્લાઓિાું (ડાુંર્, નવસારી અને  

       વલસાડ સસવાયના) અિલ ક્ રવાનો રહશેે.  

૨. આ યોજનાના સનયુંત્રણ અસધકારી ખેતી સનયાિકશ્રી રહશેે. 

૩. આ યોજનાના તિાિ ઘટકોની અિલીક્ રણ પ્ ધસત સનયત ક્ રવા ખતેી સનયાિકશ્રીને અસધ ૃત ક્ રવાિાું 

આવે છે. તેઓશ્રી અિલીક્ રણ પ્ ધસત ન્ી ક્ રે તે મ જબ અિલ ક્ રવાનો રહશેે. 

૪. આ યોજના ખેતી સનયાિકશ્રીના અં  શ હઠેળ રહશેે. આ યોજનાના અિલીકરણ બાબતિાું કોઇ મ દ્દો 

ઉપસક થત થાય તો તેિનો સુંપકગ સાધવાનો રહશેે. આ યોજનાની અિલીકરણ પધ્ધસતિાું ફેરફાર કરવાની 

જરૂહરયાત જણાય તો ખેતી સનયાિકશ્રી જરૂરી ફેરફાર કરી શકશે. 

૫. આ યોજનાના સવસવધ ઘટકો િાટેના સવર્તવાર નાણાકીય અને ભૌસતક લક્ષાુંકોની જજલ્લાવાર ફાળવણી 

ખેતી સનયાિકશ્રીએ કરવાની રહશેે. અને યોજના હઠેળના કોઇ ઘટકની બચત યોજનાના અન્ય ઘટકોિાું 

પ નઃ ફાળવણી/ઘટક ફેરફાર કરવાની સતા ખેતી સનયાિકશ્રી, ગ જરાત રાજય, ર્ાુંધીનર્રની રહશેે. 

યોજનાના સવસવધ ઘટકોના નાણાકીય અને ભૌસતક લક્ષાુંકોની તાલ કાવાર ફાળવણી જજલ્લા ખેતીવાડી 

અસધકારીશ્રીએ કરવાની રહશેે. 

૬. આ યોજનાના તિાિ ઘટકો િાટે અિલીકરણ અસધકારી જજલ્લા ખેતીવાડી અસધકારીશ્રી/તાલ કા 

અિલીકરણ અસધકારીશ્રી રહશેે. 

૭. જજલ્લા પુંચાયતો/સબુંસધત નોડલ એજન્ સીને ગ્રાન્ટ ફાળવવા િાટે ખેતી સનયાિકશ્રીને અસધ ૃત ક્ રવાિાું 

આવે છે. 

૮. લાભાથી ખેડતેૂ અરજી પત્રક િુંજ રી અથે સુંબુંસધત કચેરીિાું રજ  કરશે. અરજી િળેથી કચેરી સુંબુંસધત 

ગ્રાિ સેવક પાસેથી સિાન હતે   વાળા ઘટક િાટે અન્ય યોજનાિાુંથી અર્ાઉ સનયત કરેલ સિય 

િયાગદાિાું સહાય િેળવેલ નથી તે બાબતનો પ્રિાણપત્ર/દાખલો િેળવી લેવાન ું રહશેે.  

૯. આ યોજના હઠેળના ઘટકોના સહાયના ધોરણો આ સાથેના પહરસશષ્ટ -૨ મ જબ રહશેે 

૧૦. ચાલ  નાણાકીય વર્ગિાું આ યોજના હઠેળના પહરસશષ્ટ-૨ના કોલિ-૫ િાું દશાગવેલ સિયિયાગદાને ધ્યાને 

લઇ લક્ષાુંકની િયાગદાિાું લાભ લેવા િાુંર્તા તિાિ ઘટકો િાટે લાભ આપી શકાશે.   

૧૧. પહરસશષ્ટ-૨ના કૉલિ નું– ૫ િાું જણાવ્યાન ુંસાર એક વાસર્િક સિયર્ાળા સસવાયના પ્રત્યેક ઘટક િાટે 

તાલ કા અિલીકરણ અસધકારીએ લાભાથીન  ર્ાિવાર નાિ, ખાતા નુંબર, સહાયની રકિ, લાભ આપ્યાન ું 

વર્ગ સવર્ેરે સવર્તો ધરાવત ું રજીકટર સનભાવવાન ું રહશેે 

૧૨. એટસોસગ તથા વ્યક્ક્તર્ત લાભાથી ઘટકોનાું હકકસાિાું તાલ કા કક્ષાએ ગ જરાત એગ્રોના અસધ ૃત સવકે્રતા 

એટલે કે એગ્રો સસવિસ સેન્ટર/એગ્રી ણબઝનેશ સેન્ટર, ગ જરાત રાજ્ય બીજ સનર્િનાું અસધ ૃત સવકે્રતા 



દ્વારા કાિર્ીરી કરાવવાની રહશેે. જો ઉકત સુંકથાઓ પૈકી કોઈ પણ સુંકથા યોજનાકીય કાિ કરવા 

િાુંર્તા ન હોય તો, તાલ કા સુંઘ/ સહકારી િુંડળીને યોજનાકીય કાિર્ીરી સોંપવાની રહશેે.     

૧૩. પ્રોજેકટ બઇેઝડ દરખાકતો િાટે સક્ષિ કક્ષાએથી િુંજૂરી િળ્યા બાદ અિલ કરવાનો રહશેે. 

૧૪. આ યોજના હઠેળ લાભાથીઓની પસુંદર્ી િાટે અને અિલીકરણ િાટેની િોડાલીટી કેન્ર સરકારશ્રીની 

િીશનની ઓપરેશનલ ર્ાઈડ લાઇન મ જબની રહશેે.    

૧૫. રાજયના તિાિ પ્રકારના લાભાથી ખેડ તને એક સીઝનિાું વધ િાું વધ  ૫ હકેટરની િયાગદાિાું યોજનાના 

જ દા જ દા ઘટકો હઠેળ સહાય િેળવવા પાત્ર રહશેે.  

૧૬. અિલીકરણ અસધકારી ધ્વારા એટસોસગ ઘટકોની દરખાકતો તૈયાર કરી જજલ્લા ખેતીવાડી અસધકારી 

િારફત ચ કવણા અથે નોડલ એજન્સીને િોકલી આપવાની રહશેે.   

૧૭. લાભાથીના બેંક એકાઉન્ટિાું બારોબાર સહાયની રકિ જિા થાય તેવા ઘટકો િાટે અરજીનો નમ નો આ 

સાથેના પહરસશષ્ટ-૩ મ જબ રહશેે અને તેના અિલ િાટેની કાયગ પધ્ધસત આ સાથેના પહરસશષ્ટ ૪ મ જબ 

રહશેે, જ્યારે એટસોસગ સહાયવાળા ઘટકો િાટે અિલીકરણ પધ્ધ્તી પહરસશષ્ટ- ૫ અને પહરસશષ્ટ- ૫-અ 

મ જબની રહશેે અને વ્યક્ક્તર્ત લાભાથી સસવાયના ઘટકો િાટે અિલીકરણની પધ્ધસત પહરસશષ્ટ-૬ 

મ જબની રહશેે. 

૧૮. આ યોજના હઠેળ ગ્રાુંટની ફાળવણી અને નાણાુંકીય ચકૂવણી િાટે નોડલ એજન્સી ગ જરાત રાજ્ય બીજ 

સનર્િ ણલ., ર્ાુંધીનર્ર રહશેે.  

૧૯. પહરસશષ્ટ-૪ મ જબની કાયગપધ્ધતી િાટે જીલ્લા અિલીકરણ અસધકારી / સુંબધીત નોડલ  એજન્સીએ 

સહાયની રકિ ECS (Electronic Clearance Service)/RTGS (Real Time Gross 

Settlement) /DBT (Direct Benefit Transfer)/NEFT (National Electronic Fund 

Transfer) થી લાભાથી/સુંકથાના ખાતાિાું જિા કરવાની રહશેે. 

૨૦. નોડલ એજન્સી બીજ સનર્િએ ગ્રાન્ટ વપરાશના ઓડીટેડ પ્રિાણપત્રો (ય ટીસી) સનયત નમ નાિાું ખેતી 

સનયાિક, ર્ાુંધીનર્ર ને સિયસર િોકલવાના રહશેે. તેિજ સબસીડી સહીત થનાર ખચગના સવર્તવાર 

હહસાબો તથા ઓડીટને લર્તી કાિર્ીરી કરવાની રહશેે. 

૨૧. NFSM Commercial Crop- કપાસ યોજનાિાું તાલ કા અિલીકરણ અસધકારીએ સનદશગન િાટેની 

િુંજ રી સાથે સનદશગન યોજવા િાટે ખરીદવાની થતી સનયત થયેલ સાિગ્રી અને તેનો જથ્થો લેણખતિાું 

ખેડતૂને આપવાનો રહશેે.  

૨૨. NFSM Commercial Crop- કપાસ યોજનાિાું લાભાથી ખેડતેૂ િુંજ રી પત્ર સાથે દશાગવેલ સનયત 

થયેલ સાિગ્રી દશાગવેલ જથ્થાિાું ખરીદાવાની રહશેે અને ખરીદીના ણબલો સહાય િુંજ રીની દરખાકત 

સાથે જોડવાના રહશેે.  



૨૩. ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા યોજનાની ર્ાઇડલાઇનિાું તથા સહાયના ધોરણિાું વખતોવખત થતા સ ધારા- 

વધારા જે તે તારીખથી આપોઆપ અિલી કરવાનાું રહશેે. 

૨૪. યોજનાના સવે ઘટકોન ું સ ચારૂ રૂપે આયોજન અને સિયબધ્ધ અિલીકરણ થાય તે િાટે જજલ્લા કક્ષાએ 

સુંય ક્ત ખેતી સનયાિકશ્રી (સવકતરણ) ની અધ્યક્ષતાિાું નીચે મ જબની કસિટી દ્વારા જ દાજ દા ઘટકોિાું 

આપવાની થતી ઇનપ ટ સાિગ્રી અને તેની ઉપલબ્ધી થાય અને યોજનાનો સિયસર અિલ થાય તે 

સ સનસિત કરવાન  રહશેે.  
જજલ્લા કક્ષાિી કમીટી 

 

જે તે જજલ્લાની કથાસનક પરીક્કથતી/જરૂહરયાતને ધ્યાને રાખી અધ્યક્ષશ્રી જરૂરીયાત મ જબ વધારાના 

સભ્યોને આિુંસત્રત કરી શકશે. 

૨૫. ઉપરોક્ત કિીટી દ્વારા લાભાથી પસુંદ કરવા, સનદશગનનો પ્રકાર ન્ી કરવા, સુંકથાની પસુંદર્ી કરવા, 

ઇનપ ટ સાિગ્રી ન્ી કરવા સવર્ેરે બાબતો સ સનસિત કરવા કિીટીની બેઠક ખરીફ સીઝન િાટે જે તે 

વર્ગની ૧૫ િે પહલેા, રસવ સીઝન િાટે ૧૫ સપ્ટેમ્બર પહલેા અને ઉનાળુ સીઝન િાટે ૧૫ હડસેમ્બર 

પહલેા ફરજીયાત બેઠક બોલાવી કરેલ કાયગવાહીની જાણ ખેતી સનયાિકશ્રીને કરવાની રહશેે.   

૧ સુંય ક્ત ખેતી સનયાિકશ્રી (સવકતરણ) અધ્યક્ષશ્રી 

૨ જજલ્લા ખેતીવાડી અસધકારીશ્રી સભ્ય સણચવશ્રી 

૩ નાયબ ખતેી સનયાિકશ્રી (સવકતરણ) સભ્યશ્રી 

૪ નાયબ ખતેી સનયાિકશ્રી (તાલીિ) સભ્યશ્રી 

૫  ૃસર્ ય સનવસસિટીના જજલ્લાના નોડલ  ૃસર્ વૈજ્ઞાસનકશ્રી  સભ્યશ્રી 

૬ સુંબુંસધત જજલ્લાિાું કાયગરત નીચેની સુંકથાઓિાુંથી ઓછાિાું ઓછા- ૨ 

સપ્રસતસનસધ -  

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

IFFCO, KRIBHCO ,GGRC, GUJCOT, GUJPRO, NFSM –શેરડી યોજનાના 

અિલીકરણ જજલ્લાિાું કો.ઓ. સ ર્ર ફે. ના  પ્રસતસનસધ 

સભ્યશ્રી 



૨૬. આ યોજનાના જે ઘટકોિાું સવતરણ કરવાની થતી ખેત સાિગ્રી ખાતા ધ્વારા એિપેનલિેન્ટ કરેલ હોય 
તેવા હકકસાિાું પેનલિાું સિાસવષ્ટ ઉત્પાદક/ઉત્પાદક ના અસધ ૃત સવકે્રતા પાસેથી જ લાભાથી ખેડતેૂ 
ખેત સાિગ્રીની ખરીદી કરવાની રહશેે.  

૨૭. આ યોજનાના કોઇ ઘટકન ું ખાતા ધ્વારા એિપેનલિેન્ટ કરેલ હોય ન હોય તેવા હકકસાિાું 
જી.એ.આઇ.સી/જી.એસ.એફ.સી/જી.એન.એફ.સી/ગ જરાત રાજ્ય બીજ સનર્િ જેવી સરકારી સુંકથાઓ 
અને ઇફકો/હક્રભકો/ગ જકોિાસોલ/ગ જપ્રો/ગ જકોટ જેવી સહકારી સુંકથાઓ તેિજ રાજ્યની  ૃસર્ 
ય સનવગસીટીઓ/નેશનલ સીડ કોપોરેશન (NSC)/જજલ્લા પુંચાયત હકતકના ણબયારણ વધૃ્ધી કેન્રો રારા 
ઉત્પાહદત સાિગ્રીન ું સવતરણ કરી શકાશે. 

૨૮. શરત નું. ૨૬ અને ૨૭ મ જબ  જો કોઇ ખેતસાિગ્રીની ખરીદી થઇ શકે તેિ ન હોય તેવા સુંજોર્ોિાું 

શરત નું.-૨૪ મ જબની કિીટી દ્વારા જરૂરીયાત મ જબ બેઠક બોલાવીને સરકારશ્રીના પ્રવતગિાન 

ધારાધોરણ અને સનયિોન સાર ખરીદી કરી ,સવતરક સુંકથા દ્વારા સવતરણ કરાવવાના રહશેે.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પહરસશષ્ટ – ૨  
 



યોજનાન ું નાિ: નેશનલ ફુડ સીકયોરીટી િીશન (એન.એફ.એસ.એિ) 
(કઠોળ, ઘઉં, ચોખા, બરછટ ધાન્ય, ન્ય ટ્રી સીરીયલ, શેરડી અને કપાસિાું સહાયના ધોરણો  

(૬૦% કેન્ર: ૪૦% રાજ્ય પ રક ૃત)  
 

અ કઠોળિાું સહાયના ધોરણો –  રાજ્યના તિાિ ૩૩ જીલ્લાિાું લાભ આપી શકાશે 

અ.નું ઘટકન ું નાિ સહાયની સવર્ત હરિાકગસ વધ િાું કેટલી 
સનયત 

િયાગદાિાું આ 
ઘટક રીપીટ 
કરી શકાશે તે 
કપષ્ટ કરવ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ડેિોકટે્રશન ઓન ઇમ્ર વ્ડ ટેકનોલોજી 

(a) ક્લકટર 

ડેિોકટે્રશન (૧૦૦ 

હકે્ટર) 

રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રસત હકેટર – 

ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(b) ક્રોપીંર્ સીકટિ 

બેઝ્ડ ડેિોકટે્રશન 

રૂ. ૧૫૦૦૦/- પ્રસત હકેટર 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૨  પ્રિાણીત બીજ સવતરણ (વધ  ઉત્પાદન આપતી જાતો)  

(a) ૧૦ વર્ગ સ ધીની 

નવી જાતો  

હકિંિતના ૫૦ % અથવા   
રૂ. ૫૦૦૦/- પ્રસત ક્ક્વન્ટલ 
બેિાુંથી જે ઓછુ હોય તે 

ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(b)  ૧૦ વર્ગ કરતા 

વધ  જ ની જાતો 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા  

રૂ. ૨૫૦૦/- પ્રસત ક્ક્વન્ટલ 

બેિાુંથી જે ઓછુ હોય તે 

ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૨(a) ફાઉન્ડેશન  

બીજ ઉત્પાદન  
ઉત્પાદન ખચગનાું ૫૦% 
અથવા રૂ.૫૦૦૦/- પ્રસત 

ક્ક્વન્ટલ બેિાુંથી જે ઓછુ 

  લ સહાયના ૭૫% સહાય બીજ ઉત્પાદન 
કરનાર ખેડતૂને અને ૨૫%  સહાય આ 

કાયગક્રિિાું પ્રવતૃ બીજ ઉત્પાદક એજન્સીને 

દર વર્ ે



૨(b)  સટી.બીજ 

ઉત્પાદન  

હોય તે ખાતા દીઠ વધ િાું 

વધ  બે હકે્ટર 

 

 

 

 

િળવાપાત્ર થાય છે 

 

 

 
 

૩  સુંકણલત ખાતર વ્યવકથા  

(a) સ ક્ષ્ િતત્વ હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બે િાુંથી 

જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(b) જીપ્સિ/ 

બેન્ટોનાઇટ 
સલ્ફર  

જીપ્સિની હકિંિતના ૫૦ %  
અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રસત 

હકવન્ટલ અથવા બેન્ટોનાઇટ 
સલ્ફરની હકિંિતના ૫૦ % 

અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રસત હકે્ટર 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે, 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  બે 

હકે્ટર 

ગ જરાત કટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ 

કેિીક્લસ લી., વડોદરા તેિજ હહન્દાલકો, 

ભરૂચ કુંપનીનાું અસધ ૃત સવકે્રતા િારફતે 

સવતરણ કરાવવાન ું રહશેે.   

દર વરે્ 

(c) જૈસવક ખાતર  હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૩૦૦/- પ્રસત હકેટર બેિાુંથી 
જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૪ સુંકલીત જીવાત સનયુંત્રણ વ્યવકથા 
(a) પાક સુંરક્ષણ 

દવા 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું 
વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

દર વરે્  



(b) સનિંદાિણ 
નાશક દવા 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 
ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું 

વધ  બે હકે્ટર 

 

૫   દરતી સ્ત્રોતોન ું સ ુંરક્ષણ  
(a) િેન્ય લ કપે્રયર  * જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૫૦૦/- બેિાુંથી 
જે ઓછુું હોય તે, ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  એક નુંર્  
* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 
િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 
૫૦ % અથવા રૂ. ૬૦૦/- બે 

િાુંથી જે ઓછુ હોય તે, ખાતા દીઠ 
વધ િાું વધ  એક નુંર્  

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 
એક વખત 

(b) પાવર ને૫સેક 
કપે્રયસગ 

 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૩૦૦૦/- (૧૬ 
લી.થી ઓછી કેપેસીટી) બેિાુંથી 
જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  એક નુંર્  
* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 
િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 
૫૦ % અથવા રૂ. ૩૮૦૦/- (૧૬ 
લી.થી ઓછી કેપેસીટી) બે િાુંથી 
જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 
એક વખત 

(c) ઝીરો ટીલ 
સીડ કિ 

ફટીલાઇઝર 
ડ્રીલ  

* જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 
િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 
૫૦ % અથવા રૂ.૧૯૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્  

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 
એક વખત 

(d) ઝીરો ટીલ * જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને ૫ વર્ગિાું 



િલ્ટી ક્રોપ 
પ્લાન્ટર  

૪૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 
િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 
૫૦ % અથવા રૂ.૧૯૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

૨૮ મ જબ 

 

એક વખત 

(e) સીડ ડ્રીલ * જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 

િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 

૫૦ % અથવા રૂ.૧૯૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 
એક વખત 

(f) રીઝ ફરો 

પ્લાન્ટર 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 

િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 

૫૦ % અથવા રૂ.૧૯૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 
એક વખત 

(g) ચીઝલર 

(ચીઝલ 

પ્લાઉ)  

* જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૮૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 

િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 
એક વખત 



૫૦ % અથવા રૂ.૧૦૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

(h) રોટાવેટર * જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૩૫૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 

િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 

૫૦ % અથવા રૂ.૪૪૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(i) લેઝર લેન્ડ 

લેવલર 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૫૦૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 

િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 

૫૦ % અથવા રૂ.૬૩૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(j) ટે્રક્ટર 

િાઉન્ટેડ 

કપે્રયર 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૧૦૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 

િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 

૫૦ % અથવા રૂ.૧૩૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(k) િલ્ટી ક્રોપ * જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૧૦ વર્ગિાું 



થે્રસર  ૪૦ % અથવા રૂ.૫૦૦૦૦/- 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત અને 

િહહલા લાભાથી િાટે હકિંિતના 

૫૦ % અથવા રૂ.૬૩૦૦૦/- 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્ 

 

૨૮ મ જબ 

 

એક વખત 

૬ પાણીનો કાયગક્ષિ ઉપયોર્ 

(a) વોટર કેરીંર્ 

પાઈપ લાઈન 

(ખ લ્લીપાઇપ

લાઇન)  

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રસત લાભાથી 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે, ૬૦૦ 

િીટરની િયાગદાિાું. HDPE 

પાઇપ િાટે રૂ. ૫૦/- પ્રસત 

િીટર, PVC પાઇપ િાટે રૂ. 

૩૫/- પ્રસત િીટર અને HDPE 

Laminated Woven lay flat 

Tubes િાટે રૂ. ૨૦/- પ્રસત િીટર 

પ્રસત લાભાથી.     

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(b) પું૫સેટ હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(c) કપ્રીંકલર સેટ હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- પ્રસત હકેટર બેિાુંથી 

જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

 

આ ઘટકોન  અિલીકરણ G.G.R.C. ના 
સક્ષિ અસધકારી િારફતે કરવાન  રહશેે. 
કપ્રીંકલર સેટ િાટેની અરજી ખેડ તે, આઇ-
ખેડ ત પોટગલના બદલે G.G.R.C. ની 
વેબસાઇટ પર કરવાની રહશે. G.G.R.C. 

દવારા સહાય િુંજ ર કરી લાભાથીના બેંક 
ખાતાિાું ECS/RTGS થી જિા કરાવવાની 
રહશેે. અને થયેલ કાિર્ીરીનો િાસસક પ્રર્સત 
અહવેાલ ખેતી સનયાિક/સુંબ ુંસધત જજલ્લા 
ખેતીવાડી અસધકારીશ્રીને સનયસિત રજ  

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(d) િોબાઇલ 

રેઇન ર્ન 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 



કરવાનો રહશેે. આ ઘટકોની ગ્રાન્ટ 
G.G.R.C. ને હવાલે મ કવા ખેતી સનયાિક 
ને અસધ ૃત કરવાિાું આવે છે. G.G.R.C. 

દ્વારા જજલ્લાવાર લક્ષ્યાુંક મ જબની કાિર્ીરી 
પણૂગ કરી વર્ગ અંતે UTC ખેતી સનયાિકશ્રીને 
રજૂ કરવાન ું રહશેે 

૭ ક્રોસપિંર્ 

સીકટિ બેઝડ  

તાલીિ 

 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક તાલીિ 

િાટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 

જજલ્લા ખેતીવાડી અસધકારી/તાલ કા 

અિલીકરણ અસધકારી દ્વારા 

દર વરે્  

૮ લોકલ 

ઈનીશીયેટીવ્સ 

(કપષ્ટ 

એકટીવીટી) 
 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

૯ અન્ય  ઈનીશીયેટીવ્સ 

(a) ડેિોકટે્રશન 

(NGO) 

 

રૂ. ૯૯૦૦/- પ્રસત હકે્ટરની 

િયાગદાિાું પ્રોજેકટ બેઝડ 

પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

(b) કકટિ 

હાઈરીંર્  
 

રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રસત હકે્ટરની 

િયાગદાિાું  વ્યક્ક્તર્ત 

(c) િાકેટીંર્ 
સપોટગ  

  

પ્રોજેકટ બેઝડ 
પ્રોજેકટ બેઝડ 

 

(d) કપેસ યાલાઇ
ઝ્ડ  પ્રોજેકટ 

   

પ્રોજેકટ બેઝડ 

પ્રોજેક્ટ બેઝડ 

(e) વેલ્ય ૂચેઇન 
ઇરીરે્શન 

  

પ્રોજેકટ બેઝડ 

પ્રોજેક્ટ બેઝડ 

બ ઘઉંમાાં સિાયિા ધોરણો – રાજ્યિા અમદાવાદ, બોટાદ, આણાંદ, બિાસકાાંઠા, ખેડા, સાબરકાાંઠા અિે અરવલ્લી 
જીલ્લામાાં લાભ આપી શકાશે   

૧ આધ સનક ખેતી પદ્ધસત સનદશગન  

(a) ક્લકટર રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રસત હકેટર. પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને દર વરે્ 



ડેિોકટે્રશન (૧૦૦ 
હકે્ટર) 

ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 
હકે્ટર  

૨૮ મ જબ 

 

 

 

 

(b) (૨) ક્રોપીંર્ 
સીકટિ બેઝ્ડ 
ડેિોકટે્રશન 

રૂ. ૧૫૦૦૦/-પ્રસત હકેટર. 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

હકે્ટર  

ર પ્રિાણીત બીજ સવતરણ (વધ  ઉત્પાદન આપતી જાતો) 
(a) ૧૦ વર્ગ સ ધીની 

નવી જાતો  

પ્રિાણીત ણબયારણની હકિંિતના 
૫૦ % અથવા રૂ. ૨૦૦૦/-

પ્રસત હકવન્ટલ બેિાુંથી જે ઓછુ 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

બે હકે્ટર 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

.        
દર વરે્ 

 

(b)  ૧૦ વર્ગ કરતા 

વધ  જ ની જાતો 

પ્રિાણીત ણબયારણની હકિંિતના 
૫૦ % અથવા રૂ.૧૦૦૦/-પ્રસત 
હકવન્ટલ બેિાુંથી જે ઓછુ હોય 
તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  બે 

હકે્ટર 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

    

 

૩ જરૂરીયાત મ જબ છોડ/જિીનની િાવજત  

 (a) સ ક્ષ્ િતત્વો હકિંિતના ૫૦ % અથવા  
રૂ ૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી 
જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

 પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

    

દર વરે્ 

(b) જીપ્સિ/બેન્ટોના
ઇટ સલ્ફર  

જીપ્સિની હકિંિતના ૫૦ %  
અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રસત 

હકવન્ટલ અથવા બેન્ટોનાઇટ 
સલ્ફરની હકિંિતના ૫૦ % 

અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રસત હકે્ટર 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે, 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  બે 

હકે્ટર 

ગ જરાત કટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ 

કેિીક્લસ લી., વડોદરા તેિજ હહન્દાલકો, 

ભરૂચ કુંપનીનાું અસધ ૃત સવકે્રતા િારફતે 

સવતરણ કરવાન ું રહશેે.   

દર વરે્ 

(c) પાક સુંરક્ષણ 

દવા અને બાયો 

એજન્ટ  

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 



(d) સનિંદાિણ નાશક 

દવા 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૪   દરતી સ્ત્રોતોન ું સ ુંરક્ષણ 

 (a) િેન્ય લ કપે્રયર  જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૫૦૦/- 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે, 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

નુંર્  
* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૬૦૦/- બે િાુંથી જે ઓછુ હોય 

તે, ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

નુંર્ 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(b) પાવર ને૫સેક 
કપે્રયસગ 

 

જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૩૦૦૦/- (૧૬ 

લી.થી ઓછી કેપેસીટી) 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્  
* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ. 
૩૮૦૦/- (૧૬ લી.થી ઓછી 
કેપેસીટી) બે િાુંથી જે ઓછુ 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  
એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(c) ઝીરો ટીલ સીડ 
કિ ફટીલાઇઝર 

ડ્રીલ  

* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 



અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્  
(d) ઝીરો ટીલ િલ્ટી 

ક્રોપ પ્લાન્ટર  
* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(e) સીડ ડ્રીલ * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(f) ચીઝલર 

(ચીઝલ પ્લાઉ)  

* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૮૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 



રૂ.૧૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

(g) રોટાવેટર * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૩૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૪૪૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(h) લેઝર લેન્ડ 

લેવલર 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૬૩૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(i) ટે્રક્ટર િાઉન્ટેડ 

કપે્રયર 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૩૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 



હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

 

(j) િલ્ટી ક્રોપ થે્રસર  * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૬૩૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(k) પાવર વીડર * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

૫ પાણીનો કાયગક્ષિ ઉપયોર્ 

(a) વોટર કેરીંર્ 

પાઈપ લાઈન 

(ખ લ્લીપાઇપલા

ઇન) 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રસત લાભાથી 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે, ૬૦૦ 

િીટરની િયાગદાિાું. HDPE 

પાઇપ િાટે રૂ. ૫૦/- પ્રસત 

િીટર, PVC પાઇપ િાટે રૂ. 

૩૫/- પ્રસત િીટર અને 
HDPE Laminated Woven 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 



lay flat Tubes િાટે રૂ. ૨૦/-  

પ્રસત િીટર પ્રસત લાભાથી.     

(b) પું૫સેટ હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(c) કપ્રીંકલર સેટ હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- પ્રસત હકેટર 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

 

આ ઘટકોન  અિલીકરણ G.G.R.C. ના 

સક્ષિ અસધકારી િારફતે કરવાન  રહશેે. 

કપ્રીંકલર સેટ િાટેની અરજી ખેડ તે, આઇ-

ખેડ ત પોટગલના બદલે G.G.R.C. ની 

વેબસાઇટ પર કરવાની રહશે. G.G.R.C. 

દવારા સહાય િુંજ ર કરી લાભાથીના બેંક 

ખાતાિાું ECS/RTGS થી જિા કરાવવાની 

રહશેે. અને થયેલ કાિર્ીરીનો િાસસક પ્રર્સત 

અહવેાલ ખેતી સનયાિક/ સુંબ ુંસધત જજલ્લા 

ખેતીવાડી અસધકારીશ્રીને સનયસિત રજ  

કરવાનો રહશેે. આ ઘટકોની ગ્રાન્ટ 

G.G.R.C. ને હવાલે મ કવા ખેતી સનયાિક 

ને અસધ ૃત કરવાિાું આવે છે. G.G.R.C. 

દ્વારા જજલ્લાવાર લક્ષ્યાુંક મ જબની કાિર્ીરી 

પણૂગ કરી વર્ગ અંતે UTC  ખેતી સનયાિકશ્રીને 

રજૂ કરવાન ું રહશેે 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(d) િોબાઇલ રેઇન 

ર્ન 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

૭ ક્રોસપિંર્ સીકટિ 

બેઝડ  તાલીિ 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક 

તાલીિ િાટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 

જજલ્લા ખેતીવાડી અસધકારી/તાલ કા 
અિલીકરણ અસધકારી દ્વારા  

દર વરે્  

૮ લોકલ 

ઈનીશીયેટીવ્સ 

(કપષ્ટ 

એકટીવીટી) 
 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 
બેઝડ 

૮ અન્ય ઈનીશીયેટીવ્સ 

(a) ડેિોકટે્રશન 
(NGO) 

રૂ. ૯૯૦૦/- પ્રસત હકે્ટરની 
િયાગદાિાું 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 
બેઝડ 



(b) કકટિ હાઈરીંર્  રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રસત હકે્ટરની 
િયાગદાિાું  

વ્યક્ક્તર્ત  

(c) કપેસ યાલાઇઝ્ડ  
પ્રોજેકટ   

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ 

ક ડાાંગરમાાં સિાયિા ધોરણો– રાજ્યિા પાંચમિાલ, મિીસાગર, વડોદરા અિે છોટા ઉદેપરુ જીલ્લામાાં લાભ આપી 
શકાશે  

૧  જ થ સનદશગન  
(a) એસ.આર.આઈ 

ટેકનોલોજી 
આધારીત 
સનદશગન  

પ્રસત હકેટરના પ્રત્યેક સનદશગન 
િાટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 
વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્  

(b) Direct Seeded 

Rice (DSR) 

સનદશગન  

પ્રસત હકેટરના પ્રત્યેક સનદશગન 
િાટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 
વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

 
(c)  Line 

Transplantin

g સનદશગન  

પ્રસત હકેટરના પ્રત્યેક સનદશગન 
િાટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 
વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

(d) હાઈબ્રીડ 
ચોખાની 

ટેકનોલોજીન ું 
સનદશગન 

 

પ્રસત હકેટરના પ્રત્યેક સનદશગન 
િાટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 
વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

(e) ક્રોપીંર્ સીકટિ 

બેઝડ સનદશગન  

પ્રસત હકેટરના પ્રત્યેક સનદશગન 

િાટે રૂ. ૧૫૦૦૦/-ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

૨ બીજ સવતરણ (વધ  ઉત્પાદન આપતી જાતો) 
(a) સ ધારેલી 

ચોખાની જાતોિાું 

પ્રિાણીત બીજ 

સવતરણ 

ણબયારણની હકિંિતના ૫૦ % 

અથવા પ્રસત હકવન્ટલ 

રૂ.૧૦૦૦૦/-બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 



(b) HYV પ્રિાણીત 

બીજ સવતરણ 

(૧૦ વર્ગ સ ધીની 

નવી જાતો) 

ણબયારણની હકિંિતના ૫૦ % 

અથવા પ્રસત હકવન્ટલ 

રૂ.૨૦૦૦/-બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(c) HYV પ્રિાણીત 

બીજ સવતરણ 

(૧૦ વર્ગ કરતા 

વધ  જ ની જાતો) 

ણબયારણની હકિંિતના ૫૦ % 

અથવા પ્રસત હકવન્ટલ 

રૂ.૧૦૦૦/-બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૩ જરૂરીયાત મ જબ છોડ/જિીનની િાવજત 

 (a) સ ક્ષ્ િતત્વો હકિંિતના ૫૦ % અથવા  
રૂ ૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી 
જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

    

દર વરે્ 

(c) પાક સુંરક્ષણ 

દવા અને બાયો 

એજન્ટ  

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

    

દર વરે્ 

(d) સનિંદાિણ નાશક 

દવા 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

    

દર વરે્ 

૪   દરતી સ્ત્રોતોન ું સ ુંરક્ષણ 
(a) કોનો વીડર  * જનરલ ખેડૂતો િાટે 

હકિંિતના ૪૦ % અથવા 
રૂ.૫૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  
એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 



રૂ.૬૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

 (b) િેન્ય લ કપે્રયર  જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૫૦૦/- 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે, 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

નુંર્  
* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૬૦૦/- બે િાુંથી જે ઓછુ હોય 

તે, ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(c) પાવર ને૫સેક 
કપે્રયસગ 

 

જનરલ ખેડૂતો િાટે હકિંિતના 
૪૦ % અથવા રૂ.૩૦૦૦/- (૧૬ 

લી.થી ઓછી કેપેસીટી) 
બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક નુંર્  
* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ. 
૩૮૦૦/- (૧૬ લી.થી ઓછી 
કેપેસીટી) બે િાુંથી જે ઓછુ 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  
એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(d) ઝીરો ટીલ િલ્ટી 
ક્રોપ પ્લાન્ટર  

* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 



હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  
એક નુંર્ 

(e) સીડ ડ્રીલ * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(g) રોટાવેટર * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૩૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૪૪૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(h) લેઝર લેન્ડ 

લેવલર 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૬૩૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 



એક નુંર્ 

(j) િલ્ટી ક્રોપ થે્રસર  * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 

અને િહહલા લાભાથી િાટે 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૬૩૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

(k) પાવર વીડર * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(j) ડ્રિ સીડર  * જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૯૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

(k) પેડી થે્રસર * જનરલ ખેડૂતો િાટે પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૧૦ વર્ગિાું 



હકિંિતના ૪૦ % અથવા 
રૂ.૫૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૬૩૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

૨૮ મ જબ 

 

એક વખત 

(l) સેલ્ફ પ્રોપલે્ડ 
પેડી ટ્રાન્સ 
પ્લાન્ટર 

* જનરલ ખેડૂતો િાટે 
હકિંિતના ૪૦ % અથવા 

રૂ.૭૫૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૯૪૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૧૦ વર્ગિાું 

એક વખત 

૫ પું૫સેટ હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે. ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  

એક નુંર્ 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 

એક વખત 

૬ ક્રોસપિંર્ સીકટિ 

બેઝડ  તાલીિ 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક 

તાલીિ િાટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 
જજલ્લા ખેતીવાડી અસધકારી/તાલ કા 

અિલીકરણ અસધકારી દ્વારા 
દર વર્ે  

૭ લોકલ 

ઈનીશીયેટીવ્સ 

(કપષ્ટ 

એકટીવીટી) 
 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ 
બઝેડ 

૮ અન્ય ઈનીશીયેટીવ્સ 

(a) ડેિોકટે્રશન 
(NGO) 

રૂ. ૯૯૦૦/- પ્રસત હકે્ટરની 
િયાગદાિાું 

પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ 



(b) કકટિ હાઈરીંર્  રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રસત હકે્ટરની 
િયાગદાિાું  

વ્યક્ક્તર્ત  બઝેડ 

(c) કપેસ યાલાઇઝ્ડ  
પ્રોજેકટ   

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બઝેડ 

ડ બરછટ ધાન્ય- મકાઇ પાક માટે   
(અમલીકરણ િઠેળિા જજલ્લાઓ- દાિોદ, પાંચમિાલ, મહિસાગર, સાબરકાાંઠા અિે અરવલ્લી) 

૧ ડેિોકટે્રશન ઓન 
ઇમ્ર વ્ડ પેકેજ 

ઓફ 
પ્રેકટાઈસીસ 

એક હકે્ટરનાું સનદશગન િાટે 
રૂ.૬૦૦૦/- ની િયાગદાિાું. 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

    

દર વરે્ 

૨ પ્રિાણીત બીજ સવતરણ 
અ પ્રિાણીત બીજ સવતરણ (વધ  ઉત્પાદન આપતી જાતો) 
(i)  (૧૦ વર્ગ 

સ ધીની નવી 
જાતો) 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.30૦૦/-પ્રસત હકવન્ટલ 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(ii) (૧૦ વર્ગ કરતા 
જ ની જાતો) 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૧૫૦૦/-પ્રસત હકવન્ટલ 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

બ પ્રિાણીત બીજ 
સવતરણ   

(હાઈબ્રીડ જાતો) 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રસત હકવન્ટલ 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

ઇ ન્યટુ્રી સીરીયલ- જુવાર, બાજરી અિે રાગી પાક માટે 

અમલીકરણ િઠેળિા જજલ્લાઓ-  
૧. જ વાર- બનાસકાુંઠા, ભરૂચ, સ રત, તાપી 

૨. બાજરા- અિદાવાદ, આણુંદ, બનાસકાુંઠા, ભાવનર્ર, ર્ાુંધીનર્ર, જ નાર્ઢ, ખેડા, કચ્છ, િહસેાણા, પુંચિહાલ,  

            પાટણ, સાબરકાુંઠા, સ રેન્રનર્ર,વડોદરા, ર્ીર સોિનાથ, અરવલ્લી અને િહીસાર્ર  

૩. રાર્ી- ડાુંર્ અને વલસાડ     

૧  ક્લકટર 
ડેિોકટે્રશન 

એક હકે્ટર નાું સનદશગન િાટે 
રૂ.૬૦૦૦/- ની િયાગદાિાું. 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ દર વરે્ 



 

૨ પ્રિાણીત બીજ સવતરણ   

(a) 

પ્રિાણીત બીજ 
સવતરણ   

(હાઈબ્રીડ જાતો) 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રસત હકવન્ટલ 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬,૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(b) બીજ સવતરણ (વધ  ઉત્પાદન આપતી જાતો)   
(i)  (૧૦ વર્ગ 

સ ધીની નવી 
જાતો) 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.30૦૦/-પ્રસત હકવન્ટલ 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

        

દર વરે્ 

(ii)  (૧૦ વર્ગ કરતા 
જ ની જાતો) 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૧૫૦૦/-પ્રસત હકવન્ટલ 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

        

દર વરે્ 

3 પ્રિાણીત બીજ ઉત્પાદન (વધ  ઉત્પાદન આપતી જાતો)   
 પ્રિાણીત બીજ 

ઉત્પાદન 

(૧૦ વર્ગ સ ધીની 
નવી જાતો) 

રૂ.30૦૦/-પ્રસત હકવન્ટલ. 
ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  બે 

હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૪ જરૂરીયાત મ જબ છોડ/ જિીનની િાવજત 

(a) સ ક્ષ્ િતત્વો 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી 
જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(b) જૈસવક ખાતર 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 
રૂ.૩૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી 
જે ઓછુું હોય તે.ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 



(c ) 

પાક સુંરક્ષણ 

દવા અને બાયો 

એજન્ટ 

હકિંિતના ૫૦ % અથવારૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

(d)  

સનિંદાિણ નાશક 

દવા 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે.ખાતા દીઠ વધ િાું 

વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૫   દરતી સ્ત્રોતોન ું સ ુંરક્ષણ 
(a) િેન્ય લ કપે્રયર  * જનરલ ખેડૂતો િાટે 

હકિંિતના ૪૦ % અથવા 
રૂ.૫૦૦/- બેિાુંથી જે ઓછુું 

હોય તે, ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  
એક નુંર્  

* SC/ST, નાના, સસિાુંત 
અને િહહલા લાભાથી િાટે 
હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૬૦૦/- બે િાુંથી જે ઓછુ હોય 
તે, ખાતા દીઠ વધ િાું વધ  એક 

નુંર્  

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

૫ વર્ગિાું 
એક વખત 

(b)  કપ્રીંકલર સેટ 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રસત હકેટર 

બેિાુંથી જે ઓછુું હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

આ ઘટકોન  અિલીકરણ G.G.R.C. ના 

સક્ષિ અસધકારી િારફતે કરવાન  રહશેે. 

કપ્રીંકલર સેટ િાટેની અરજી ખેડ તે, આઇ-

ખેડ ત પોટગલના બદલે G.G.R.C. ની 

વેબસાઇટ પર કરવાની રહશે. G.G.R.C. 

દવારા સહાય િુંજ ર કરી લાભાથીના બેંક 

ખાતાિાું ECS/RTGS થી જિા કરાવવાની 

રહશેે. અને થયેલ કાિર્ીરીનો િાસસક પ્રર્સત 

અહવેાલ ખેતી સનયાિક/ સુંબ ુંસધત જજલ્લા 

ખેતીવાડી અસધકારીશ્રીને સનયસિત રજ  

કરવાનો રહશેે. આ ઘટકોની ગ્રાન્ટ 

G.G.R.C. ને હવાલે મ કવા ખેતી સનયાિક 

ને અસધ ૃત કરવાિાું આવે છે. G.G.R.C. 

૧૦ વર્ગિાું 
એક વખત 



દ્વારા જજલ્લાવાર લક્ષ્યાુંક મ જબની કાિર્ીરી 

પણૂગ કરી વર્ગ અંતે UTC  ખેતી સનયાિકશ્રીને 

રજૂ કરવાન ું રહશેે 

૬ 

ક્રોસપિંર્ સીકટિ 
બઝેડ  તાલીિ 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક 
તાલીિ િાટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 

(પ્રત્યેક તાલીિ દીઠ ૪ સેશન)  

જજલ્લા ખેતીવાડી અસધકારી/તાલ કા 
અિલીકરણ અસધકારી દ્વારા 

દર વર્ે  

૭  લોકલ ઈનીશીયેટીવ્સ 

(a) ખેત સાિગ્રીનાું 
સુંગ્રહ િાટે પોકટ 
હાવેકટ કટોરેજ 

ય સનટ  

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

(b) િીની ગ્રાઇન્ડર 
િશીન 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

૮ 

Formation of 
FPOs in 

Cluster Area 
100% GOI) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

૯  

Creation of 

processing 

units for 

FPOs (100% 

GOI) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

૧૦ 

Centre of 

Excellence  

(CoEs) 

(100% GOI) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

૧૧  
Creation of 
Seed Hub 

(100% GOI) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

૧૨ ઇવેન્ટસ અને વકગશોપ (100% GOI) 
(અ) કટેટ લેવલ 

વકગશોપ 

પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

(બ) હડકટ્રીક લવેલ 
ફેકટીવલ 

પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 



(ક) રોડ શો પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

(ડ) હક્રએશન ઓફ 
અવેરનસે 

પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

(ઇ) પબ્લીસીટી પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

૧૩ 

સીડ 
સિનીહકટસન ું 
સવતરણ (વધ  
ઉત્પાદન 

આપતી જાતો) 
  

૧૦૦% સહાય (ફ્રી કીટ) એક 
એકર સવકતાર િાટે ખાતા 
દીઠ વધ િાું વધ  એક 

િીનીકીટ 

-------- પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

 

 

ઈ એનએફએસએિ- શેરડી   (અિલીકરણ: તિાિ શેરડી પકવતા જજલ્લાઓ) 
૧ સનદશગન 

(આંતરપાક 
પધ્ધસત અને 

સીંર્લ બડ ચીપ 
ટેકનોલોજી)  

રૂા. ૯૦૦૦/હકે્ટર ની 
િયાગદાિાું. 
(રૂા. ૮૦૦૦/હકે્ટર ઈનપ ટ િાટે 
અને રૂા. ૧૦૦૦/હકે્ટર 
કન્ટીજન્સી િાટે).  ખાતા દીઠ 
વધ િાું વધ  એક હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૨ ટીકય  કલ્ચર 
રોપાન  ઉત્પાદન  

રૂા. ૩.૫ પ્રસત રોપ  જજલ્લાની સુંલગ્ન સ ર્ર કો- ઓપરેટીવ  
ફેક્ટરી દ્વારા       

દર વરે્ 

૩ પાક સુંરક્ષણ 

દવા અને બાયો 

એજન્ટ  

હકિંિતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી 

જે ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને 

૨૮ મ જબ 

 

દર વરે્ 

૪ રાજ્ય કક્ષાની 
તાલીિ  

રૂા ૪૦૦૦૦/તાલીિ સુંય ક્ત ખેતી સનયાિક  (સવકતરણ) ની 
કચેરી/જજલ્લા ખેતી અધીકારી /તાલ કા 

અિલીકરણ અધીકારી  દ્વારા 

દર વરે્ 



NFSM COMMERCIAL CROP – COTTON 

કપાસ ઉગાડતા તમામ જજલ્લાઓમાાં ડાાંગ, િવસારી અિે વલસાડ નસવાય  

અ.

િાં 
ઘટકનુાં િામ સિાયન ુધોરણ હરમાકાસ 

ઘટકિા પિુ: લાભ 

મેળવવાિી સમય- 

મયાાદા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ FLD on 
Integrated 

crop 

managemen

t (ICM)  

રૂા. ૩૨૦૦/એકર ની િયાગદાિાું. 
(રૂા. ૨૮૦૦/ એકર ઈનપ ટ 

િાટે અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 

કન્ટીજન્સી િાટે).  ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક એકર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ 

મ જબ 

 

દર વિે 

૨ FLD  on Desi 

/ ELS Cotton 

for seed 

production 

રૂા.૩૬૦૦/એકર ની િયાગદાિાું. 
(રૂા. ૩૨૦૦/ એકર ઈનપ ટ 

િાટે  અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 

કન્ટીજન્સી િાટે).  ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક એકર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ 

મ જબ 

 

દર વિે 

૩ FLD on inter 

cropping 
રૂા. ૩૨૦૦/એકર ની િયાગદાિાું. 
(રૂા. ૨૮૦૦/ એકર ઈનપ ટ િાટે  
અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 
કન્ટીજન્સી િાટે).  ખાતા દીઠ 
વધ િાું વધ  એક એકર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ 

મ જબ 

 

દર વિે 

૪ FLD on  High 

Density 

Plantation 

System 

રૂા. ૪૦૦૦/એકર ની 
િયાગદાિાું. 
(રૂા. ૩૬૦૦/ એકર ઈનપ ટ 

િાટે અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 

કન્ટીજન્સી િાટે).  ખાતા 

દીઠ વધ િાું વધ  એક એકર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ 

મ જબ 

 

દર વિે 

૫ પાક સાંરક્ષણ  



(a) 

પાક સુંરક્ષણ 

દવા અને 

બાયો એજન્ટ  

હકિંિતના ૫૦ % અથવારૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધ િાું વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ 

મ જબ 

 

દર વિે 

(b) સનિંદાિણ 

નાશક દવા 

હકિંિતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રસત હકેટર બેિાુંથી જે 

ઓછુું હોય તે.ખાતા દીઠ વધ િાું 

વધ  બે હકે્ટર 

પહરસશષ્ટ-૧ની શરતો નું ૧૨, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ 

મ જબ 

 

દર વિે 

૬ 
રાજ્ય કક્ષાની 

તાલીિ  
રૂા ૪૦૦૦૦/તાલીિ સુંય ક્ત ખેતી સનયાિક  (સવકતરણ) ની કચેરી/જજલ્લા 

ખેતી અધીકારી /તાલ કા અિલીકરણ અધીકારી  દ્વારા 
દર વિે 

૭ 
લોકલ 

ઇનીશીયેટીવ  
પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ બઝેડ પ્રોજેકટ બેઝડ 

 



પહરનશષ્ટ-૩  ભાગ-૧ (અરજીનો નમ નો) 
       અરજદારન ું નાિઃ- 

  ર્ાિઃ-  
                              તારીખઃ-  

પ્રસત, તાલ કા અિલીકરણ અસધકારી, 
તાલ કા પુંચાયત, _________________, જજલ્લો-____________ 
 

સવર્યઃ- સહાય યોજનાિાું _________________(ઘટકન ું નાિ) િેળવવા િુંજ રી આપવા બાબત. 
 

સસવનય ઉપરોકત સવર્ય અન્વયે જણાવવાન ું કે હ ું નીચે સહી કરનાર શ્રી _________________ 
ર્ાિઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-____________નો રહવેાસી અને અન . જાતી/અન . 
જનજાતી/અન્ય જાતીનો સસિાુંત/નાનો/િોટો, સ્ત્રી/પ ર ર્ ખેડૂત છુું. હ ું ખાતા નુંબર_________________ થી 
હ.ે_________________આર_________________જિીન ધરાવ ું છુું અને િારો બારકોડેડ રેશન કાડગ 
નું._________________છે તેિજ  ____________________બેંકની ................................... શાખાિાું  ખાતાનુંબર 
_________________ ધરાવ ું છુ. જે િારા આધાર નુંબર ......................................................... સાથે આધાર સીડેડ 
છે.  િારો િોબાઇલ નું                               _________________ છે. િે સિાન હતે  ું િાટે ઘટક િાટે આ 
યોજના કે સરકારશ્રીની કોઇપણ અન્ય યોજના હઠેળ અર્ાઉ સનયત કરેલ સિયિયાગદાિાું સહાય લીધેલ નથી તે 
અંરે્ની હ ું ખાત્રી આપ  છુું. હ  િારો આધાર નુંબર જાહરે કરવા સુંિતી આપ  છુ. તો ઉપરોકત સવર્તવાળા ઘટકની 
ખરીદ કરવાની િુંજ રી આપવા નમ્ર સવનુંસત છે  

ખેડૂતની સહી/અંગ ઠો_________________ 
સાિેલ: 
(૧) અન  જાસત/અન ું જનજાસતન ું પ્રિાણપત્ર(લાગ  પડત  ું હોય તો.) 
(૨) ૮-અ ની નકલ 
(૩) બેંક પાસબ કની નકલ અને રદ કરેલ ચેક, આધાર કાડગની નકલ  

ભાર્-ર (ગ્રાિસેવકન ું પ્રિાણપત્ર) 
 

આથી પ્રિાણપત્ર આપવાિાું આવે છે કે શ્રી/શ્રીિતી __________________________________ 
__________________________________ર્ાિઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-
____________ના સસિાુંત/નાનો/િોટો, સ્રી/પ ર ર્ ખેડૂત ખાતેદાર છે તેિના ખાતા નુંબરથી_____________ હ.ે 
આર. જિીન ધરાવે છે. તેિને NFSM(           ) યોજનાિાું સહાય િેળવવા_____________ ઘટક િાટે પાત્રતા 
ધરાવે છે/ધરાવતા નથી 
કથળઃ-  
તાઃ   /   /  
 

                                                    ગ્રાિસેવક  
સેજોઃ- ________ તાલ કો__________જજ. _______ 

 



 
ભાર્-3 (િુંજ રીનો હ કિ) (ઓફીસ કોપી) 

 
આથી શ્રી ________________________ર્ાિઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-____________ 
NFSM (          ) યોજનાિાું ________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની િાુંર્ણી મ જબની અરજી સબબ તિાિ સવર્તો 
ચકાસવાિાું આવી છે અને સહાય િેળવવા પાત્રતા ધરાવતા હોઇ/ ધરાવતા ન હોઇ સનયિોન ુંસાર યોજનાકીય સહાય 
_____________ઘટક િાટે િુંજ ર/નાિુંજ ર કરવા હ કિ કરવાિાું આવે છે. આર્ળની કાયગવાહી સાિેલ િાર્ગદસશિકા 
મ જબ કરવાની રહશેે. 
કથળઃ-  
તાઃ   /   /  
 

                                          સક્ષિ અસધકારી સવકતરણ અસધકારી/ એટીવીટી અસધકારી/જજખેઅ  
                                                     તાલ કો__________જજ. _______ 

 
ભાર્-૪ (િળેલ ઇનપ ટ/સાધનની સવર્ત) 

ઇનપ ટની સવર્ત જથ્થો બીલ નુંબર અને તારીખ સાિગ્રી જ્યાુંથી િેળવેલ છે તે 
સુંકથાની સવર્ત 

    
    
    
રૂબરૂ 
સવકતરણ અસધકારી/ગ્રાિસેવક,____________સેજો 
તાલ કો-_____________જજલ્લો-____________    ખેડૂતની સહી/અંગ ઠો 

ભાર્-પ (યોજના હઠેળની સહાયની રકિ ચ કવવા િાટેનો આદેશ/હ ુંકિ) 
આથી આદેશ આપવાિાું આવે છે કે શ્રી __________________________________ર્ાિઃ_____________તાલ કો-
__________ જજલ્લો-____________ NFSM (          ) યોજનાિાું ________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની િાુંર્ણી 
મ જબની અરજી સબબ તિાિ સવર્તો ચકાસવાિાું આવી છે અને સહાય િેળવવા પાત્રતા ધરાવતા હોઇ સનયિોન ુંસાર 
યોજનાકીય સહાય રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________િુંજ ર કરવાિાું આવે છે.      આ રકિ 
લાભાથી ના  .................................................... બેંકિાું એકાઉન્ટ નુંબર............................................ િાું જિા 
કરાવવાની રહશેે. 
કથળઃ-  
તાઃ   /   /      
 
                                                                તાલ કા અિલીકરણ અસધકારી/જજખેઅ  

                                                     તાલ કો__________જજ. _______ 
 



એનએફએસએિ યોજના અિલીકરણ પધ્ધસત 

પહરનશષ્ટ-૪ 
 (અ) વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી અિે લાભાથીિા બેંક એકાઉન્ટમાાં બારોબાર સિાય ચકુવવાિા ઘટકો 

અમલીકરણ માટેિી કાયા પધ્ધનત 

 આ કાયગ પધ્ધસત હઠેળ આવરી લેવાયેલ ઘટકો િાનવ સુંચાણલત ચાફ કટર, ચીઝ્લર (ઊંડી ખેડ 

િાટે), કપ્રીંકલર સેટ, ડીઝલ પું૫સેટ (૧૦ એચ પી), ટે્રક્ટર સુંચાણલત કપે્રયર, સીડ ડ્રીલ, ઝીરો ટીલ 

સીડ ડ્રીલ, રીઝ ફરો પ્લાન્ટર, િલ્ટીક્રો૫ પ્લાન્ટર, પાવર વીડર, પાણીના વહન િાટેની પાઈ૫લાઈન, 

,રોટાવેટર,પાવર ડ્રીવન ચાફ કટર, િલ્ટીક્રો૫ થે્રશર, કોનો વીડર, ઝીરોટીલ િલ્ટી ક્રો૫ પ્લાન્ટર, ડ્રિ 

સીડર, પેડી થે્રશર/િલ્ટી ક્રોપ થે્રશર, સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ પેડી ટ્રાન્સપ્લાન્ટર સવર્ેરે 

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

 (ક) iKhedut પોટગલ ઉપર રજીટગડગ થયેલા ખેડતૂોએ પોત - પોતાની બાયોિેટ્રીક ઓળખના આધારે 

ઓનલાઇન અરજીઓ કરી, પ્રીન્ટ આઉટ િેળવી, સહી/અંગ ઠો કરી (અન સ ણચત જાસત/જનજાસતના અરજદારે 

જાતીના દાખલા સહ) સબુંસધત કચેરી ખાતે રજ  કરવાની રહશેે 

 (ખ) અન્યથા અરજદારે સનયત નમ નાિાું સબુંસધત કચેરી ખાતે અરજી (અન સ ણચત 

જાસત/જનજાસતના  અરજદારે જાતીના દાખલા સહ)  રજ  કરવાની થશે, કચેરીના અસધ ૃત 

કિગચારી/અસધકારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કિાુંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મ જબ સત્વરે i-khedut 

પોટગલ પર પોતાના login account િાુંથી ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે 

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

સબુંસધત કચેરીના જવાબદાર કિગચારી/અસધકારીએ સપ્રન્ટ થયેલી ઓનલાઇન કે રૂબરૂિાું િળેલ અરજીઓની 

યોજનાની જોર્વાઇઓ અન સાર ચકાસણી કરી દરેક અરજીપત્રકની પાત્રતા / ણબનપાત્રતા સનધાગરીત 

કરવાની રહશેે અને તદાન સાર i-khedut પોટગલ િાું પોતાના લોર્ઇન એકાઉન્ટિાું યોજના હઠેળની 

અરજીઓન ું કટેટસ અપડટે કરવાન ું રહશેે 

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



સનયત સિય િયાગદાિાું િળેલ   લ પાત્રતા ધરાવતી અરજીઓની સુંખ્યા યોજના હઠેળ જે તે ઘટકના 

જજલ્લા/ તાલ કા પ્રિાણ ેલક્ષાુંક કરતા ઓછી હોયતો લક્ષાુંકની િયાગદાિાું પાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ અંર્ ે

સનણગય લઇ  ૃસર્ અને સહકાર સવભાર્ના પહરપત્ર કિાુંકઃકઅસ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫ તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧િાું 

સ ચવવાિાું આવેલ પધ્ધસત અન સાર કરવાનો રહશેે અન્યથા   લ પાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ પૈકી 

ઓનલાઇન થયાની તારીખ મ જબનો તાલ કાવાર અગ્રતાક્રિ ધરાવતી અરજીઓના લક્ષાુંકની િયાગદાિાું 

લાભાથી સસલેક્ટ કરી ઉપરોક્ત તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ ના પહરપત્રિાું સ ચવેલ પધ્ધસત અન સાર સક્ષિ 

અસધકારીએ િુંજ ર કરવાની રહશેે.  
(૪) માંજુર થયેલ કેસોિી સબાંનધત અરજદારોિે જાણકારી આપવા અિે ઇિપટુ સાધિ સામગ્રીિી ચકાસણી 

કરવા બાબત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૪) 

યોજના હઠેળના ઘટક િાટે િુંજ ર કરાયેલ અરજીઓની સબુંસધત અરજદારોને તેઓના સરનાિે 

લેખીત/ઉપરાુંત જ્યાું શક્ય હોય ત્યાું એસએિએસ(sms)/ઇ-િેઇલથી પણ જાણ કરવાની રહશેે. જે ઘટકો 

િાટે રાજય સરકારે ઉત્પાદકો/વેન્ડરને એમ્પેનલ કરેલ છે તેિાું લાભાથીએ તેઓની પસુંદર્ી અન સાર 

ઘટકના િોડલની એમ્પેનલ િેન્ય ફેકચરર/વેન્ડરના ઓથોરાઈઝડ ડીલર પાસેથી ખરીદી કરી તે અંર્ેના 

જરૂરી આધાર પ રાવા િુંજૂરી િળ્યાના હદન-૩૦િાું સબુંસધત કચેરીના અસધ ૃત અસધકારી/કિગચારી સિક્ષ 

ચકાસણી/ખાત્રી અથે રજ  કરવાના રહશેે. આ િાટે કચેરીના જવાબદાર અસધકારીએ ર્ાિડાિાું કેમ્પ ર્ોઠવી 

ચકાસણી/ખાત્રીની કાયગવાહી હાથ ધરશે. ત્યારબાદ સત્વરે જવાબદાર અસધકારીએ i-khedut પોટગલ ઉપર 

પોતાના લોર્ઇન એકાઉન્ટિાું યોજનાના લાભાથીના કટેટસ અપડટે કરવાના રહશેે  
 

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

યોજના હઠેળના ઘટક દીઠ િુંજ ર થયેલા તેિજ સનયિોન ુંસાર ઘટકની ચીજ વકત  ની ખરીદી બાદ સબુંધીત 

અરજદારની અરજી પત્રકના ભાર્-૫ િાું િુંજ રી આપી સક્ષિ અસધકારી એ i-khedut પોટગલ ઉપર પોતાના 

login એકાઉન્ટિાું યોજનાના લાભાથીના કટેટસ અપડટેની એન્ટૃી કરવાની રહશેે.  સહાય ચ કવવાની 

પાત્રતા ધરાવતા કેસોની યાદીના i-khedut પોટગલ થકી સપ્રન્ટ આઉટ િેળવી અસધ ૃત અસધકારીએ 

સહી/સીકકા કરી જયાું લાગ  પડતા હોય ત્યાું જજલ્લા કક્ષાના અસધકારી િારફતે સબુંસધત નોડલ એજન્સીને 

િોકલવાનો રહશેે કે જેથી નોડલ એજન્સી જે તે અરજદારના બેંક એકાઉન્ટિાું સહાયની રકિ ઓનલાઇન 

ચ કવણી કરી શકે 
 

 
 
 
 



 

પહરનશષ્ટ-૫  

 (બ) વ્યહકતગત લાભાથીલક્ષી- એટસોસા સિાય િઠેળિા ઘટકો માટે 

 આ કાયગપધ્ધસત હઠેળ આવરી લેવાયેલ ઘટકો 

પ્રિાણીત બીજ સવતરણ (વધ  ઉત્પાદન આપતી જાતો અને હાઈબ્રીડ જાતો), સ ક્ષ્ િતત્વ, જૈસવક ખાતર,પાક 

સુંરક્ષણ દવાઓ, સનિંદાિણ નાશક દવાઓ સવર્ેરે  

(૧) પવૂગ િુંજ રી િેળવી ઘટકના લાભ િેળવવાની કાયગપધ્ધસત 

(ક) i-khedut પોટગલ ઉપર રજીકટડગ થયેલા ખેડતૂોએ પોતપોતાની બાયોિેટ્રીક ઓળખ આધારે 

ઓનલાઇન અરજી કરી પહરસશષ્ટ ૧ ની શરત નું ૧૨ િાું દશાગવ્યા મ જબની સુંકથા દ્વારા સુંચાણલત 

ડપેો/અસધ તૂ સવકે્રતાના નાિે ઓનલાઇન િુંજ રીપત્ર સપ્રન્ટ કરાવવાન ું રહશેે 

(ખ) અન્યથા અરજદારે સનયત નમ નાિાું સબુંસધત કચરેી ખાતે અરજી રજ  કરવાની રહશેે. કચેરીના 

અસધ ૃત અસધકારી/કિગચારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કિાુંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મ જબ સત્વરે  

i-khedut પોટગલ એકાઉન્ટિાું પોતાના લોર્ઇન એકાઉન્ટિાું અરજીની ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે 

અને અરજદારની પસુંદર્ીના પહરસશષ્ટ ૧ ની શરત નું ૧૨ િાું દશાગવ્યા મ જબની સુંકથા દ્વારા સુંચાણલત 

ડપેો/અસધ તૂ સવકે્રતાના નાિની સપ્રન્ટ આઉટ કાઢી અરજદારને િોકલી આપવાની રહશેે 

(ર્) એટ સોસગ સહાય હઠેળના ઘટકો ખરીદવાની પધ્ધસત 

અરજદારે સનયત સિયિયાગદાિાું ડીલરના નાિે િુંજ રી પત્ર કઢાવેલ છે તે િુંજ રીપત્રની એક નકલ રજ  કરી 

રાહત દર મ જબ ઇનપ ટ/સાધન સાિગ્રી સનયત સિય િયાગદાિાું ખરીદી શકશે. પહરસશષ્ટ ૧ ની શરત નું ૧૨ 

િાું દશાગવ્યા મ જબની સુંકથા દ્વારા સુંચાણલત ડપેો/અસધ તૂ સવકે્રતાએ i-khedut પોટગલિાું તેઓના લોર્ઇન 

એકાઉન્ટિાું િુંજ રીપત્ર નુંબર, બીલ નુંબર, તારીખ સવર્રેેની સત્વરે ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે.  
(૨) પવૂા માંજુરી મેળવ્યા નસવાય ઘટકિા લાભ મેળવિાર લાભાથીઓ માટેિી કાયાપધ્ધનત 

જો કોઇ પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીએ િુંજ રી પત્રક વર્ર ઉપરોક્ત ઘટકો પ્રિાણનેી ચીજ વકત  ઓ િેળવવા 

પહરસશષ્ટ ૧ ની શરત નું ૧૨ િાું દશાગવ્યા મ જબની સુંકથા દ્વારા સુંચાણલત ડપેો/અસધ તૂ સવકે્રતાનો સુંપકગ કયો 

ત્યારે તે ડીલરે જજલ્લા કક્ષાના સક્ષિ અસધકારીએ સુંબુંસધત ઘટક િાટે ફાળવેલ લક્ષ્યાુંકની િયાગદાિાું 

એટસોસગ સહાય હઠેળના ઘટકોન ું વેચાણ કરી શકશે ત્યારબાદ ડીલરે તરત i-khedut પોટગલિાું પોતાના 

login એકાઉન્ટ લાભાથીની સવર્તો , બીલનુંબર, તારીખ, વકત   સવ. ની ઓન લાઇન એન્ટ્રી કરવાની રહશેે, 

લાભાથીએ પાત્રતા પ રવાર કરવા ૮-અ ના દાખલાની નકલ અસધ ૃત ડીલરને રજ  કરવાની રહશેે અને 



લાભાથીએ ધારણ કરેલ જિીનની અથવા તો યોજનાિાું સનયત કરેલ િયાગદા પૈકી જે ઓછુું હશે તે 

િયાગદાિાું સહાયની ચીજવકત  ું િેળવી શકશે. 
(૩) પહરનશષ્ટ ૧ િી શરત િાં ૧૨ માાં દશાાવ્યા મજુબિી સાંસ્થા દ્વારા સાંચાલલત ડપેો/અનધકતૂ નવિેતાઓએ 

એટસોસા સિાયવાળા ઘટકોનુાં વેચાણ કરેલ છે તેઓએ i-khedut પોટગલિાું પોતપોતાના login એકાઉન્ટ થકી 

સપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી સબુંસધત કચેરી ખાતે રજ  કરવાની રહશેે. સક્ષિ અસધકારીએ સહાયના કલેઈિ ચકાસણી 

કરી પ્રિાણપત્ર આપી સહી સસકકા સાથે ચ કવણા િાટે નોડલ એજન્સીને િોકલવાના રહશેે.  
                                                                             કબલુાતિામ ુ

 અિો શ્રી.............................................................................. ર્ાિ.......................... 

તા....................., જજ................................. ના અન સ ણચત જાસત/ અન સ ણચત જનજાસત/ અન્ય જાસતના 

સીિાુંત/નાના/િોટા/સ્ત્રી/પ રૂર્ ખેડતૂ છીએ અને ૮-અ પ્રિાણે .............................. હકે્ટર જિીન 

(ર્ાિ......................., તાલ કો...........................) િાું ધરાવીએ છીએ. વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ િાું એટસોસગ સહાયના 

ઘટક............................. િાું િે અર્ાઉ અન્ય કોઇ ડીલર કે આપની પાસેથી સહાય િેળવેલ નથી તેની 

કબ લાત આપ ું છુ. જો અિારા દ્વારા નીસત સનયિો કરતાું વધારે જથ્થો િેળવવાિાું આવેલ હશે તો તેની 

સહાયની રકિ ભરપાઇ કરવા અિે બુંધાયેલ છીએ. હ ું ____________________બેંકની 

................................... શાખાિાું  ખાતાનુંબર _________________ ધરાવ ું છુ. જે િારા આધાર નુંબર 

......................................................... સાથે આધાર સીડડે છે.   
 

તા: .......................        ખેડતૂની સહી/અંગઠૂાન ું સનશાન  

કથળ: ......................  
 

સાિેલ: ૧) અન  જાસત/અન ું જનજાસતન ું પ્રિાણપત્ર(લાગ  પડત ું હોય તો.) 

        ૨) ૮-અ ની નકલ 

        ૩) આધારકાડગની નકલ 

        ૪) બેંક પાસબ કની નકલ અને રદ કરેલ ચેક  
  
        
 
 
 
 
 
 
 



પહરનશષ્ટ-૫ (અ)  

(અ) વ્યહકતગત લાભાથીલક્ષી- એટસોસા સિાય િઠેળિા ઘટકોિા અમલીકરણ માટેિી કાયાપધ્ધનત.  
 આ કાયગપધ્ધસત હઠેળ આવરી લેવાયેલ ઘટકો 

પાક સુંરક્ષણના સાધનો, (િાનવ સુંચાણલ કપે્રયર, પાવર સુંચાણલત કપે્રયર) , ખ લ્લી પાઇપલાઇન  
(૧) અરજીઓ મેળવવાિી પધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૧)  
 (ક) i-Khedut પોટગલ ઉપર રજીટગડગ થયેલા ખેડતૂોએ પોતાની બાયોિેટ્રીક ઓળખના આધારે કરેલ 

ઓનલાઇન અરજીની પ્રીન્ટ આઉટ િેળવી, તેની ઉપર તેિની સહી/અંગ ઠો કરી (અન સ ણચત 

જાસત/જનજાસતના અરજદારે જાતીના દાખલા સહ) સબુંસધત કચેરી ખાતે રજ  કરવાની રહશેે 

 (ખ) અન્યથા અરજદારે સનયત નમ નાિાું સબુંસધત કચેરી ખાતે અરજી (અન સ ણચત 

જાસત/જનજાસતના  અરજદારે જાતીના દાખલા સહ તથા અન્ય આધાર પ રાવા સહ)  રજ  કરવાની થશે, 

કચેરીના અસધ ૃત કિગચારી/અસધકારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કિાુંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મ જબ 

સત્વરે i-khedut પોટગલિાું પોતાના login account િાુંથી ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે. 

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

સબુંસધત કચેરીના જવાબદાર કિગચારી/અસધકારીએ સપ્રન્ટ થયેલી ઓનલાઇન કે રૂબરૂિાું િળેલ 

અરજીઓની યોજનાની જોર્વાઇઓ અન સાર ચકાસણી કરી દરેક અરજીપત્રકની પાત્રતા/ણબનપાત્રતા 

સનધાગરીત કરવાની રહશેે અને તદાન સાર i-khedut પોટગલ િાું પોતાના લોર્ઇન એકાઉન્ટિાું યોજના 

હઠેળની અરજીઓન ું કટેટસ અપડટે કરવાન ું રહશેે  

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

લક્ષાુંકની િયાગદાિાું   લ પાત્રતા ધરાવતી અરજી પૈકી ઓનલાઇન થયાની તારીખ મ જબનો 

અગ્રતાક્રિ ધરાવતી  ૃસર્ અને સહકાર સવભાર્ના તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ ના પહરપત્ર 

કિાુંકઃકઅસ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫િાું સ ચવેલ પધ્ધસત અન સાર/ખેતી સનયાિકશ્રીની સ ચનાન સાર સક્ષિ 

અસધકારીએ િુંજૂર કરવાની રહશેે અને ત્યારબાદ i-khedut પોટગલિાું િુંજૂર કરનાર અસધકારી/કિગચારીના 

લોર્ઇન એકાઉન્ટિાું અરજી િુંજૂર કયાગની ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે.  
(૪) માંજુર થયેલ કેસોિી સબાંનધત અરજદારોિે જાણકારી આપવા અિે ઇિપટુ સાધિ સામગ્રીિી ચકાસણી 

કરવા બાબત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૪) 



યોજના હઠેળના ઘટક િાટે િુંજ ર કરાયેલ અરજીઓની સબુંસધત અરજદારોને તેઓના સરનાિે 

લેખીત/ઉપરાુંત જ્યાું શક્ય હોય ત્યાું એસએિએસ(sms)/ઇ-િેઇલથી પણ જાણ કરવાની રહશેે. જે ઘટકો 

િાટે રાજય સરકારે ઉત્પાદકો/વેન્ડરને એમ્પેનલ કરેલ છે તે હકકસાિાું લાભાથીએ તેઓની પસુંદર્ી અન સાર 

ઘટકના િોડલની એમ્પેનલ િેન્ય ફેકચરર/વેન્ડરની ખરીદી સનયત થયેલ સુંકથા પાસેથી એટસોસગ સહાય 

કાપીને લાભાથી ફાળો આપીને ખરીદી કરવાની રહશેે અને તે અંર્ેના જરૂરી આધાર પ રાવા સહહત દરખાકત 

સુંબુંસધત કચેરીના અસધ ૃત અસધકારી/કિગચારી સિક્ષ ચકાસણી/ખાત્રી અથે નીયત સિયિયાગદાિાું 

સુંબુંસધત સવતરક સુંકથાઓએ રજ  કરવાના રહશેે. આ િાટે કચેરીના જવાબદાર અસધકારી ર્ાિડાિાું કેમ્પ 

ર્ોઠવી ચકાસણી/ખાત્રીની કાયગવાહી હાથ ધરશે. ત્યારબાદ હદવસ ૨ િાું જવાબદાર અસધકારીએ i-khedut 

પોટગલ ઉપર પોતાના લોર્ઇન એકાઉન્ટિાું યોજનાના લાભાથીના કટેટસ અપડટે કરવાન ું રહશેે  
(પ) ઘટક ખરીદી માટે સિાયિી ચકુવણીિી કાયાપધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-પ)  

યોજના હઠેળના ઘટક દીઠ ઉપર મ જબની ખરીદી િાટે િુંજૂરી પત્ર િળેલ હોય તેવા અરજદારો/લાભાથીઓ  

સનયિોન ુંસાર િુંજૂર થયેલ ઘટકની ચીજ વકત  ની ખરીદીના સિયે એટસોસગ તરીકે તેની વેચાણ હકિંિતિાુંથી 

સહાયની રકિ બાદ કરી જે રકિ બચે તેટલી હકિંિતિાું (લાભાથી ફાળો ભરીને જે-તે સવકે્રતા/ડીલર/સુંકથા 

પાસેથી એસેટ િેળવવાની રહશેે. સવકે્રતા/ડીલર/સુંકથાએ પણ વેચાણ હકિંિતિાુંથી સહાયની રકિ બાદ કરી 

િુંજૂર થયેલ ઘટકની ચીજવકત   લાભાથીને વેચાણથી આપવાની રહશેે. સહાય અંર્ેની નોંધ તેિજ લાભાથી 

ખેડતૂની સહી/અંગઠૂાની સનશાની અસલ બીલિાું દશાગવવાની રહશેે. ત્યારબાદ સવકે્રતા/ડીલર/સુંકથા 

ઉપરોક્ત તિાિ અરજીઓ તેની સુંબુંસધત તાલ કા અિલીકરણ સિક્ષ ચ કવણા દરખાકત રજૂ કરશે. તાલ કા 

અિલીકરણ અસધકારી દરખાકત િળ્યેથી સદર લાભાથીઓિાુંથી સનયિ મ જબ વેરીફીકેશન કરી/કરાવી 

સદર દરખાકતન ું ચ કવણ  કરી શકાશે. સક્ષિ અસધકારીએ i- Khedut પોટગલ ઉપર પોતાના login 

એકાઉન્ટિાું યોજનાના લાભાથીના કટેટસ અપડટેની એન્ટ્રી કરવાની રહશેે. સહાય ચ કવવાની પત્રતા 

ધરાવતા કેસોની યાદી i-khedut પોટગલ થકી સપ્રન્ટ આઉટ િેળવી અસધ ૃત અસધકારીએ સહી/સી્ા કરી 

જ્યાું લાગ  પડતા હોય ત્યાું જજલ્લા કક્ષાના અસધકારી િારફતે સુંબુંસધત જજલ્લા/તાલ કા પુંચાયત/નોડલ 

એજન્સીને િોકલવાનો રહશેે કે જેથી સવકે્રતા/ડીલર.સુંકથાના બેંક એકાઉન્ટિાું સહાયની રકિ ECS 

(Electronic Clerance)/RTGS (Real Time Gross Setlement)/થી સવકે્રતા/ડીલર/સુંકથાના ખાતાિાું 

ચ કવણી કરી શકે.  

અ.નું. કાયગ પધ્ધસત  રીિાક્સગ  

૧ ભાર્-૧ (અરજીનો નમ નો) 

પરીસશષ્ટ-૩ મ જબ ૨ ભાર્-૨ (ગ્રાિ સેવકન ું પ્રિાણપત્ર)  

૩ ભાર્-૩ (િુંજૂરીનો હ કિ) (ઓફીસ કોપી)  



ભાગ-પ-અ 
(યોજિા િઠેળિી સિાયિી રકમ ચકુવવા માટેિો આદેશ/હુાંકમ) 

આથી આદેશ કરવાિાું આવે છે કે શ્રી 
__________________________________ર્ાિઃ_____________તાલ કો-__________ જજલ્લો-
____________, ________ યોજનાિાું ________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની િાર્ણી મ જબની અરજી સબબ 
તિાિ સવર્તો ચકાસવાિાું આવી છે અને સહાય િેળવવા પાત્રતા ધરાવતા હોઇ સનયિોન સાર યોજનાકીય સહાય 
રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________િુંજ ર કરવાિાું આવે છે. આ રકિ બીલ ન..................... 
મ જબ એટસોસા સિાય  મજુબસવકે્રતા / ડીલર / સુંકથા............................................................. ને ચકૂવવાની 
થાય છે.જે બેન્ક .........................................., બ્રાન્ચ ..............................IIIIIIII…………………………… 
એકાઉન્ટ નુંબર............................................ ,િાું જિા કરાવવાની રહશેે. અને તેની જાણ અતે્રની કચેરીને કરવા 
વીનુંતી છે. 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  

                                            તાલ કા અિલીકરણ અસધકારી/જજ.ખે. અ  
                                                     તાલ કો__________જજ. _______ 

 

૪ ભાર્-૪ ( િળેલ ઇનપ ટ/સાધનની સવર્ત) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

પહરનશષ્ટ-૬ 

 

 (ક) વ્યહકતગત લાભાથી નસવાયિા ઘટકો માટે અમલીકરણ માટેિી કાયાપધ્ધનત 

 આ કાયગપધ્ધસત નીચે આવરી લેવાયેલ ઘટકોઃ  ક્ષેત્રીય સનદશગન, ક્લકટર ડિેોકટે્રશન, ખેડતૂ તાલીિ, 

FLD on Integrated crop management (ICM), FLD on Desi/ ELS Cotton for seed production, FLD 

on intercropping, FLD on High Density Plantation System સવર્ેરે.  

 ઉપરોકત ઘટકોની અિલવારી કયાગબાદ સક્ષિ સત્તાસધકારીએ i-khedut પોટગલિાું પોતાના 

લોર્ઇન એકાઉન્ટ થકી કરેલ કાિર્ીરીની ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહશેે.  

 ત્યારબાદ ઉપરોકત કાિર્ીરીના ઓફીસ ઓડગર કરી સપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી પ્રિાણપત્ર સહ ચ કવણી 

િાટે સબુંસધત નોડલ એજન્સીને િોકલવાન ું રહશેે 

  
 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---િાહહતી શ ન્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------નથી---------- 

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. નોટીસ બોડગ  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીકક્લોઝર 


