
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.  

 આ પસુ્સ્તકા 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 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 12th 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 ધાન્ય (િકાઇ ) અને ન્ય ટ્રી સસરીયલ 
(બાજરી, જ વાર અને રાર્ી)ની 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 ધાન્ય (િકાઇ ) અને ન્ય ટ્રી સસરીયલ (બાજરી, જ વાર અને રાર્ી)િાું જજલ્લા 
કક્ષાએ અિલીકરણ કરી ઉકત પાકોિાું ઉત્પાદકતા તેિજ ઉત્પાઉદનિાું વધારો થયેલ છે.  



સહાયના ઘટકોઃ કેન્ ર: રાજ્ય (૬૦:૪૦%) પ રસ્ કૃત 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 બ્ લોક સનદશગન, કલ્ સ્ ટર સનદશગન, પ્રિાણણત બીજ સવતરણ (વધ  ઉત્પાદન આપતી 
જાતો અને હાઈબ્રીડ જાતો), પ્રિાણણત બીજ ઉત્પાદન, સ ક્ષ્િતત્વ, જૈસવક ખાતર, જીપ્સિ, પાક 
સુંરક્ષણ દવાઓ, સનિંદાિણ નાશક, પાવર સુંચાણલત સ્પ્રેયર, સ્પ્રીંકલર સેટ, પું૫સેટ, સીડડ્રીલ, 
પાણીના વહન િાટેની પાઈ૫લાઈન, રોટાવેટર, લેસર લેન્ડ લેવલર, િલ્ટીક્રો૫ થ્રેશર, પેડી 
થ્રેશર/િલ્ટી ક્રોપ થ્રેશર, 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 આવ ે
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 અંર્ેની 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 શરેડી) પાકોના 
SC/ST/NORMAL યોજનાવાર તબકકાવાર ગ્રાન્ટની ફાળવણી નોડલ એજન્સીને કરવાિાું 
આવે છે. 

 NFSM યોજનાની ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી/આરટીઆઇ િારફત િાર્ેલ િાહહતી 
તૈયાર કરી િોકલી આપવી. NFSM યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી / 
અન્યો સાથેના પત્રવ્યવહારની કાિર્ીરી ખાતાની શાખાઓ દ્વારા િા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, ઘઉ, ચોખા, બરછટ ધાન્ય, ન્ય ટ્રી સસરીયલ અને વાણણજ્જ્યક પાક 
)કપાસ અન ેશેરડી( વાર િાસસક પ્રર્સત રીપોટગ ને આધારે રાજયનો િાસસક પ્રર્સત રીપોટગ 

તૈયાર કરી ભારત સરકારશ્રીિાું સાદર કરવો. ભારત સરકારશ્રીને િોકલવાના થતા જે ત ે
વર્ગના પ્રોસવઝનલ તેિજ આખરી િાસસક પ્રર્સત રીપોટગ  તૈયાર કરવા તેિજ તે અંર્ેના 
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, કૃસર્ભવન, 
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 

 

અસધક ખેતી સનયાિક 

 

સુંય ક્ત ખેતી સનયાિક 

 

નાયબ ખેતી સનયાિક 

 

િદદનીશ ખેતી સનયાિક 

 

ખેતી અસધકારી 

 

                        જ નીયર કલાકગ કિ ટાઇપીસ્ટ/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. સવ. ણબહોલા િદદનીશ ખેતી સનયાિક (કઠોળ) 
૬. શ્રી પી. વી. કાછડીયા િદદનીશ ખેતી સનયાિક (પેકેજ) 
૭. શ્રી એન. કે િહોરીયા િદદનીશ ખેતી સનયાિક (કપાસ) 
૮. શ્રી જે. એચ તણબયાર  ખેતી અસધકારી  
૯.  સ શ્રી ઝીલ એ. િોઢ  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.  સ શ્રી ઝીલ એ. િોઢ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 



પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજનાન  નાિ : નેશનલ ફુડ 
સસક્ય રીટી સિશન  

સપ્ર બજેટ દરખાસ્ત (૨૦૧૯-૨૦) 
(રૂ. લાખિાું) 

બજેટ બ કિાું િુંજૂરી (૨૦૧૯-૨૦) 
(રૂ. લાખિાું)  

SCSP ૩૮૫.૦૦ ૩૭૧.૦૦ 

TASP ૨૦૧૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ 
GENERAL ૩૫૯૮.૭૫ ૩૪૮૮.૭૫ 

Total ૫૯૯૩.૭૫ ૫૮૫૯.૭૫ 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પરિરિષ્ટ-૧ 

સામાન્યિિો ને ો ીઓ  

ે િેીફડુસઓકયુિઓટઓમઓિેસહાયની યોજના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ (૬૦% કેન્દ્ર: ૪૦% રાજ્ય પરુસ્કૃત યોજના) 

૧. આ યોજનાનો અમલ ભારત સરકારશ્રી દ્વારા નીચે મજુબના પાકો માટે જાહેર કરવામાાં આવેલા જજલ્લાઓમાાં 

કરવાનો રહેશે. 

૧.ઘઉપાકમાટ : અમદાવાદ, આણાંદ, ખેડા, બોટાદ, બનાસકાાંઠા, સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી.  

૨.ચ ખા(ડાાંગિ)પાકમાટ : પાંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા અને છોટાઉદેપુર.  

૩.(ન)કઠ ળપાકમાટ :  રાજયના તમામ ૩૩ જજલ્ લાઓ 

   (ો) “Additional Area Coverage for increasing Pulses Production during 

Rabi/Summer”: રજવ/ઉનાળુ ઋતુમાાં કઠોળ પાક ઉગાડતા તમામ જજલ્લાઓમાાં  

૪. ોિછટધાન્યપાક માટ : 

   (ન)ોિછટધાન્યમકાઇપાકમાટ : દાહોદ, પાંચમહાલ, મજહસાગર અને છોટા ઉદેપરુ     

   (ો)ન્યુટર ઓરસિઓયી(જુવાિ, ોાજિા ન  ે િાગઓ)પાકમાટ : 

       ૧. જુવાિ- બનાસકાાંઠા, ભરૂચ, સુરત, તાપી,  

૨. ોાજિા- અમદાવાદ, આણાંદ, બનાસકાાંઠા, ભાવનગર, ગાાંધીનગર, જુનાગઢ, ખેડા, કચ્છ,  

મહેસાણા, પાંચમહાલ, પાટણ, સાબરકાાંઠા, સુરને્દ્રનગર, અને વડોદરા  

       ૩.િાગઓ-ડાાંગ અને વલસાડ  

૫.કપાસને િ િડઓપાક માટ : 

    ન. િ િડઓપાકમાટ :- શેરડી પાક ઉગાડતા તમામ જજલ્ લાઓમાાં અમલ કરવાનો રહેશે.  



ો. કપાસપાકમાટ :- રાજયના કપાસ ઉગાડતા તમામ જજલ્લાઓમાાં (ડાાંગ, નવસારી અને  

વલસાડ જસવાયના) અમલ ક્ રવાનો રહેશે. 

  ક.NFSM- િ િડઓપાકમાાંકઠ ળપાકેઓઆાંોિપાકપધ્ધરો:-સુરત, ભરૂચ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, 

નમષદા, ગીર સોમનાથ અને વડોદરા 

૨. આ યોજનાનાાં જનયાંત્રણ અજધકારી ખતેી જનયામકશ્રી, ગાાંધીનગર રહેશે,  તેમજ યોજનાનાાં અમલીકરણ બાબતમાાં 

કોઇ પ્રશ્ન  ઉપજસ્ થત થાય તો ખેતી જનયામકશ્રીનો જનણષય આખરી રહેશે. યોજનાની કુલ નાણાાંકીય જોગવાઇની 

મયાષદામાાં ખતેી જનયામકશ્રી, ગ.ુરા., ગાાંધીનગર આાંતરીક ઘટક ફેરફાર કરી શકશે. 

૩.આ યોજનાનો અમલ  જજલ્લા ખતેીવાડી અજધકારીશ્રી/તાલુકા અમલીકરણ અજધકારીશ્રી દ્વારા કરવાનો રહેશે. 

૪. આ યોજનાના જવજવધ ઘટકો માટેના જવગતવાર નાણાકીય અને ભૌજતક લક્ાાંકોની જજલ્લાવાર ફાળવણી ખેતી 

જનયામકશ્રીએ કરવાની રહેશે. જજલ્લા ખતેીવાડી અજધકારીશ્રીએ તાલુકાવાર- ઘટકવાર લક્ષ્ાાંક ફાળવણી કરવાની 

રહેશે અને તાલુકા અમલીકરણ અજધકારીશ્રીએ  એટસોસષ અને વ્યકતીગત લાભાથી જસવાયના ઘટકોના જકસ્સામાાં 

સાંસ્થાવાર ઘટકવાર કામગીરી સોાંપવાની રહેશે. 

૫. એટસોસષ અને વ્યકતીગત લાભાથી ઘટકોના જકસ્સામાાં ગજુરાત એગ્રોના અજધકૃત જવકે્રતા એટલે કે એગ્રો સજવષસ 

સેન્દ્ટર/એગ્રી જબઝનેશ સેન્દ્ટર/ગજુરાત રાજ્ય બીજ જનગમનાાં અજધકૃત જવકે્રતા/જી.એ.ટી.એલના ડેપો/નમષદા ખડુેત 

સહાય કેન્દ્ર/ખરીદ વેચાણ સાંઘ/સહકારી સાંસ્થા/એમપેનલમેન્દ્ ટમાાં સમાજવષ્ટ ઉત્પાદક/ઉત્પાદકના અજધકૃત જવકે્રતા 

દ્વારા  યોજનાકીય કામગીરી કરવાની રહેશે. 

૬.  નિજદાિ ખાો દાિ ખ ડૂો  પજરજશષ્ટ-૪માાં સમાજવષ્ટ ઘટકો માટે ઓનલાઇન અરજી કરી જનયત સમય મયાષદામાાં 

માંજુરી અથે સાંબાંજધત કચરેીમાાં રજુ કરવાની રહેશે. અરજી મળેથી કચરેીએ સાંબાંજધત ગ્રામ સવેક પાસથેી સમાન હેત ુ

વાળા ઘટક માટે આ યોજના તથા સરકારશ્રીની અન્દ્ય કોઇ યોજનામાાંથી અગાઉ જનયત કરલે સમયમયાષદામાાં 

સહાય મેળવેલ નથી તે બાબતનુાં પ્રમાણપત્ર/દાખલો મેળવી લેવાનો રહેશે. 

૭. ચાલુ નાણાાંકીય વર્ષમાાં આ યોજના હેઠળનાાં પજરજશષ્ટ-૨ નાાં કોલમ-૫ માાં દશાષવેલ સમયમયાષદાને ધ્યાને લઇ 

લક્ષ્ાાંકની મયાષદામાાં લાભ લેવા માાંગતાાં તમામ ઘટકો માટે લાભ આપી શકાશે. 

૮. પજરજશષ્ટ-૨ નાાં કોલમ-૫ માાં જણાવ્યાનસુાર વાજર્ષક સમયગાળા જસવાયનાાં પ્રત્યેક ઘટક માટે તાલુકા અમલીકરણ 

અજધકારીએ ઘટક વાઇઝ ગામનુાં નામ, લાભાથીનુાં નામ, ખાતા નાંબર, સહાયની રકમ, લાભ આપ્યાનુાં વર્ષ જવગરે ે

જવગતો ધરાવતુાં રજીસ્ટર જનભાવવાનુાં રહેશે.   

૯. આ યોજના હેઠળના ઘટકો માટે સહાયના ધોરણો આ સાથેના પજરજશષ્ટ -૨ મજુબ રહેશે. 

૧૦. લાભાથીના બેંક એકાઉન્દ્ટમાાં બારોબાર સહાયની રકમ જમા થાય તેવા ઘટકો માટે અરજીનો નમુનો આ સાથનેા 

પજરજશષ્ટ-૩ મજુબ રહેશે અને તનેા અમલ માટેની કાયષ પધ્ધજત આ સાથનેા પજરજશષ્ટ-૪ મજુબ રહેશે. જ્યાર ે

એટસોસષ સહાયવાળા ઘટકો માટે અમલીકરણની પધ્ધજત પજરજશષ્ટ-૫ અને અરજીનો  નમૂનો પજરજશષ્ટ-૫(અ) 

મજુબ રહેશે.  એટસોસષ/ વ્યજિગત લાભાથી જસવાયના ઘટકો માટે અમલીકરણની પધ્ધજત પજરજશષ્ટ ૬ મજુબની 

રહેશે. 



૧૧. આય જેાેઓગ્રાન્ટ સોાંરધોે ડીએજન્સઓે ફાળવવામાટ ખ ોઓરેયામકરીનઓે નરધક ોકિવામાાંઆવ 

છ .સહાયેાચુકવણામાટ ેઓે ડીએજન્સઓગજુિાોિાજયોઓજરેગમ,ગાાંધઓેગિિહ િ . 

૧૨. સબાંજધત નોડલ એજન્દ્સીએ ગ્રાન્દ્ટ વપરાશના પ્રમાણપત્રો (યુટીસી) જનયત નમનુામાાં ખતેી જનયામકશ્રી, ગાાંધીનગરન ે

સમયસર મોકલવાના રહેશે. તેમજ સબસીડી સહીત થનાર ખચષના જવગતવાર જહસાબો તથા ઓડીટને લગતી 

કામગીરી કરાવવાની રહેશે. 

૧૩. નોડલ  એજન્દ્સીએ ચકુવવાપાત્ર સહાયની રકમ ECS (Electronic Clearance Service)/RTGS (Real Time Gross 

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

મારફતથી લાભાથી/સાંસ્થાના ખાતામાાં જમા કરવાની રહેશે. 

૧૪. યોજનાનુાં સચુારૂ રૂપે આયોજન અને સમયબધ્ધ અમલીકરણ થાય તે માટે જજલ્લા કક્ાએ સાંયિુ ખતેી 

જનયામકશ્રી (જવસ્તરણ) ની અધ્યક્તામાાં નીચે મજુબની કજમટી દ્વારા જુદા જુદા ઘટકોમાાં આપવાની થતી ઇનપટુ 

સામગ્રી, તેની ઉપલબ્ધી અને યોજનાનો સમયસર અમલ થાય તે સુજનજિત કરવાનુ રહેશે.  

જજલ્લા કક્ાની કમીટી 

જ ે ત ે જજલ્લાની સ્થાજનક પરીજસ્થતી/જરૂજરયાતને ધ્યાન ે રાખી અધ્યક્શ્રી જરૂરીયાત મજુબ વધારાના સભ્યોન ે

આમાંજત્રત કરી શકશે. 

૧૫. ઉપરોિ કમીટી દવારા ક્ેજત્રય જનદશષનમાાં આપવાની થતી ઇનપુટ સામગ્રી નક્કી કરવા તથા યોજનાના અન્દ્ય 

ઘટકોના અમલીકરણના આયોજન અથે કમીટીની બઠેક ખરીફ સીઝન માટે જ ે તે વર્ષની ૧૫ મે પહેલા, રજવ 

સીઝન માટે ૧૫ સપ્ટેમ્બર પહેલા અને ઉનાળુ સીઝન માટે ૧૫ જડસેમ્બર પહેલા ફરજીયાત બેઠક બોલાવી કરલે 

કાયષવાહીની જાણ ખતેી જનયામકશ્રીને અચુક કરવાની રહેશે. 

૧૬. આ યોજનાના જ ે ઘટકોમાાં જવતરણ કરવાની થતી ખેતસામગ્રી ખાતા દ્વારા એમપેનલમેન્દ્ટ કરલે હોય તેવા 

જકસ્સામાાં એમપનેલમેન્દ્ ટમાાં સમાજવષ્ટ ઉત્પાદક/ઉત્પાદકના અજધકૃત જવકે્રતા પાસથેી જ લાભાથી ખેડૂતે ખતે 

સામગ્રીની ખરીદી કરવાની રહેશે. 

૧ સાંયિુ ખતેી જનયામકશ્રી (જવસ્તરણ) અધ્યક્શ્રી 

૨ જજલ્લા ખતેીવાડી અજધકારીશ્રી સભ્ય સજચવશ્રી 

૩ નાયબ ખતેી જનયામકશ્રી (જવસ્તરણ) સભ્યશ્રી 

૪ નાયબ ખતેી જનયામકશ્રી (તાલીમ) સભ્યશ્રી 

૫ કૃજર્ યુજનવજસષટીના જજલ્લાના નોડલ કૃજર્ વૈજ્ઞાજનકશ્રી  સભ્યશ્રી 

૬ 

સાંબાંજધત જજલ્લામાાં કાયષરત GAIC./ગુરાબીજન લી/GGRC/ GUJCOMASOL/NSC 

/NAFED/GSFC/GNFC/IFFCO/KRIBHCO પ્રજતનીજધ 

NFSM –શેરડી યોજનાના અમલીકરણ જજલ્લામાાં કો.ઓ. સુગર ફે. ના  પ્રજતજનજધ 

સભ્યશ્રી 



૧૭. આય જેાેા૧૦૦%દ્વાવ્યિાસાયણઓકખાોિ રસવાયેા ક ઈઘટકેુખાોાદ્વાિાએમપ ેીમ ન્ટકિ  ી

હ ય ે હ ય ો વા રકસ્સમાાં જી.એ.આઈ.સઓ/ જી.એસ.એફ.સઓ./ જી.એે.એફ.સઓ/ગજુિાો િાજ્ય ોઓજ

રેગમજ વઓસિકાિઓસાંસ્થા ને ઈફક /રિભક /ગુજક માસ ીજ વઓસહકાિઓસાંસ્થા ો મજિાજયેઓ

કુરિ યુેઓવસીટઓ /ે િેી સઓડ્સ ક પોિ  િે (એે.એસ.સઓ),  રજલ્ીા પાંચાયો હસ્ોકેા રોયાિણ

વ રધ્ધકેંદ્ર દ્વાિાઉત્પારદોસામગ્રઓેઓખિઓદઓકિઓિકાિ . 

૧૮. િિોેાં.૧૬ ન  ે૧૭મજુોજ ક ઇખ ોસામગ્રઓેઓખિઓદઓથઇિક ો મેહ યો વાસાંજ ગ માાંિિોેાં.-

૧૪મજુોેઓકમઓટઓેઓો ઠકો ીાવઓે સિકાિરીનઓેાપ્રવોતમાેધાિાધ િણને  રેયમ ેુસાિખિઓદઓ

કિઓ,રવોિકસાંસ્થાદ્વાિારવોિણકિાવવાેાિહ િ .  

૧૯. સ્પ્રી ાંકલર સેટ ઘટકનુાં અમલીકરણ GGRCના સક્મ અજધકારી મારફત કરવાનુાં રહેશે.  

 સ્પ્રી ાંકલર સેટ માટેની અરજી ખડૂેત,ે I- Khedut પોટષલના બદલ ેGGRCની વેબસાઇટ ઉપર કરવાની રહેશે.  

 GGRC દ્વારા સહાય માંજૂર કરી લાભથીના બેંક ખાતામાાં ECS/RTGSથી જમા કરાવવાની રહેશે અન ે થયલે 

કામગીરીનો માજસક પ્રગજત અહેવાલ ખેતી જનયામક/સાંબાંજધત જજલ્લા ખેતીવાડી અજધકારીશ્રીન ેજનયજમત રજુ 

કરવાનો રહેશે. 

 સ્પ્રી ાંકલર ઘટકની ગ્રાન્દ્ટ GGRCને હવાલે મુકવા ખેતી જનયામકશ્રીન ેઅજધકૃત કરવામાાં આવે છે. જ ેમાટે GGRC 

દ્વારા ગ્રાન્દ્ટ માાંગણી સમયસર મોકલી આપવાની રહેશે.  

 GGRC દ્વારા જજલ્લાવાર લક્ાાંક મજુબની કામગીરી પુણષ કરી વર્ષ અાંત ેગ્રાન્દ્ટ વપરાશના પ્રમાણપત્ર (UTC) 

ખેતી જનયામકશ્રીને રજુ કરવાના રહેશે.  

૨૦. પ્રમાણીત બીજ ઉત્પાદન પ્રોગ્રામનામાાં પરીણામો  લાાંબાગાળે  આવતા હોય  નાણાકીય વર્ષ પુણષ થતુાં હોયતો ત ે

પછીના નાણાકીય વર્ષમાાં ચુકવણુાં કરવાનુ રહેશે  

૨૧.  આ યોજનાના કોઈ પણ ઘટક હેઠળ સબસીડાઈઝ્ડ રાસાયજણક ખાતરનુાં જવતરણ કરી શકાશે નહી. 

૨૨.  આ યોજના હેઠળ પજરજશષ્ટ-૨ના ઘટકો માટે મરહીાોથારદવ્યાાંગ ખેડૂતોને પ્રાધાન્દ્ય આપવાનુાં રહેશે 

૨૩. પ્રોજકેટ બેઇઝડ દરખાસ્તો માટે સક્મ કક્ાએથી માંજૂરી મળ્યા બાદ અમલ કરવાનો રહેશે. 

૨૪. આ યોજના હેઠળ લાભાથીઓની પસાંદગી માટે અને અમલીકરણ માટેની મોડાલીટી કેન્દ્ર સરકારશ્રીની મીશનની 

ઓપરશેનલ ગાઈડ લાઇન મજુબની રહેશે.    

૨૫. રાજયના તમામ પ્રકારના લાભાથી ખેડુતને એક સીઝનમાાં વધુમાાં વધુ ૫ હેકટરની મયાષદામાાં યોજનાના જુદા જુદા 

ઘટકો હેઠળ સહાય મેળવવા પાત્ર રહેશે.  

૨૬. ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા યોજનાની ગાઇડલાઇનમાાં તથા સહાયના ધોરણમાાં વખતોવખત થતા સધુારા- વધારા જ ે

તે તારીખથી આપોઆપ અમલી કરવાનાાં રહેશે. 

૨૭. આ યોજનાના તમામ ઘટકોનુાં અમલીકરણ ખતેી જનયામકશ્રી/સરકારશ્રીની વખતો વખતની સુચનાઓ અનસુાર 

કરવાનુાં રહેશે. 

 

 

 

 

 



પરિરિષ્ટ–૨ 

ય જેાેુાંેામ:ે િેીફડુસઓકય િઓટઓમઓિે (એે.એફ.એસ.એમ) 

(કઠ ળ, ઘઉાં , ચ ખા, “Additional Area Coverage for increasing Pulses Production during 

Rabi/Summer”, ોિછટધાન્ય, ન્યુટર ઓસઓિઓયી,િ િડઓને કપાસમાાં, NFSM- િ િડઓપાકમાાંકઠ ળપાકેઓ

આાંોિપાકપધ્ધરોમાાંસહાયેાધ િણ  

(૬૦%ક ન્દ્ર:૪૦%િાજ્યપિુસ્ક ો) 

ન કઠ ળમાાંસહાયેાધ િણ  – િાજ્યેાોમામ૩૩જીલ્ીામાાંીાભઆપઓિકાિ  

ન.ેાં ઘટકેુાંેામ સહાયેઓરવગો રિમાકત સ 

વધુમાાંક ટીઓ

રેયો

મયાતદામાાં

આઘટક

િઓપઓટકિઓ

િકાિ ો 

સ્પષ્ટકિવુ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ડ મ સ્ટર  િે ેઇમ્પ્પ્રવુ્ડટ કે ી જી 

(a) 
ક્લસ્ટર 

ડેમોસ્ટરેશન (૧૦૦ 

હેક્ટર) 

રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રજત હેકટર – 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) 
ક્રોપી ાંગ સીસ્ટમ 

બેઝ્ડ 

ડેમોસ્ટરેશન 

રૂ. ૧૫૦૦૦/- પ્રજત હેકટર ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૨  પ્રમાણઓોોઓજરવોિણ(વધુઉત્પાદેઆપોઓજાો )  

(a) 

૧૦ વર્ષ સધુીની 

નવી જાતો 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ. ૫૦૦૦/- પ્રજત જિન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુ હોય ત ે

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ બે હેક્ટર 

 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b)  

૧૦ વર્ષ કરતા 

વધુ જુની જાતો 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ. ૨૫૦૦/- પ્રજત જિન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુ હોય ત ે

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 
દર વર્ ે



ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ બે હેક્ટર  

૨(a) ફાઉન્દ્ડેશન  

બીજ ઉત્પાદન 

ઉત્પાદન ખચષનાાં ૫૦% અથવા 

રૂ.૫૦૦૦/- પ્રજત જિન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુ હોય તે ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

કુલ સહાયના ૭૫% સહાય બીજ ઉત્પાદન 

કરનાર ખેડૂતને અને ૨૫%  સહાય આ 

કાયષક્રમમાાં પ્રવતૃ બીજ ઉત્પાદક એજન્દ્સીને 

મળવાપાત્ર થાય છે 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરત નાં ૨૦ મજુબ 

દર વર્ ે
૨(b)  સટી.બીજ 

ઉત્પાદન 

૩ સાંકરીોખાોિવ્યવસ્થા 

(a) 

સુક્ષ્ મતત્વ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બે માાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) 

જીપ્સમ/ 

બેન્દ્ટોનાઇટ 

સલ્ફર 

જીપ્સમની જકાંમતના ૫૦ %  

અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

અથવા બેન્દ્ટોનાઇટ સલ્ફરની 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૭૫૦/-પ્રજત હેક્ટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય ત,ે ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્દ્ડ કેમીક્લસ 

લી., વડોદરા તેમજ જહન્દ્દાલકો, ભરૂચ 

કાંપનીનાાં અજધકૃત જવકે્રતા મારફતે જવતરણ 

કરાવવાનુાં રહેશે. 

દર વર્ ે

(c) જજૈવક ખાતર  જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૩૦૦/- પ્રજત હેકટર બમેાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૪ સાંકીઓોજીવાોરેયાંત્રણવ્યવસ્થા 

(a) 
પાક સાંરક્ણ 

દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ.૫૦૦/-

પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય 

તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) 
જનાંદામણ 

નાશક દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ.૫૦૦/-

પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય 

તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 



૫ કુદિોઓસ્ત્ર ો ેુાંસાંિક્ષણ 

(a) 

પાવર 

ઓપરટેેડ 

સ્પ્રેયસષ 

(૧૨ થી ૧૬ 

લી. સધુીના) 

 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૩૦૦૦/- (૧૨ થી ૧૬ 

લી. સધુીના) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય 

તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૩૮૦૦/- (૧૨ થી ૧૬ લી. સધુીના) 

બે માાંથી જ ેઓછુ હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(b) પાવર 

ઓપરટેેડ 

સ્પ્રેયસષ 

(૧૬ લી. થી 

વધુ)   

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૮૦૦૦/- (૧૬ લી. થી 

વધુ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૧૦૦૦૦/- (૧૬ લી. થી વધ)ુ બે 

માાંથી જ ેઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(c) 

સીડ ડર ીલ 

ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૨૦ 

થી ૩૫ BHP 

સુધીના) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૨૦ થી ૩૫ BHP સુધીના) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર સાંચાજલત ૨૦ 

થી ૩૫ BHP સુધીના) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 



(d) 

સીડ ડર ીલ 

ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધ)ુ 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૧૬,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ BHP થી વધુ) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૨૦,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધ)ુ બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ એક 

નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(e) 

રોટાવેટર 

(ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધુ 

૬ ફુટ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૩૫,૮૦૦/-  (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ BHP થી વધુ ૬ ફુટ) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૪૪,૮૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધુ ૬ ફુટ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

(f) 

રોટાવેટર 

(ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધુ 

૭ ફુટ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૩૮,૧૦૦/-  (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ BHP થી વધુ ૭ ફુટ) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૪૭,૬૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 



BHP થી વધુ ૭ ફુટ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

(g) 

લેઝર લેન્દ્ડ 

લેવલર (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધ)ુ 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/- (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ BHP થી વધુ) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

(h) 

મલ્ટી ક્રોપ 

થે્રસર 

(ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધ)ુ 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના ૪૦ 

% અથવા રૂ.૮૦,૦૦૦/- (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ BHP થી વધુ) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

૬ પાણઓે કાયતક્ષમઉપય ગ 

(a) સ્પ્રી ાંકલર સેટ 

PMKSY યોજનાના સહાયના 

ધોરણો મજુબ (રૂ. ૧૯૫૪૨/- થી 

રૂ. ૨૧૯૦૧/-પ્રજત હેકટર પાઇપના 

ડાયામીટર મજુબ) ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

G.G.R.C. મારફતે અમલ થશે  

પજરજશષ્ટ-૧ની શરત નાં. ૧૯ મજુબ  

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 



(b) પાં૫સેટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય 

તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(c) 

વોટર કેરી ાંગ 

પાઈપ લાઈન 

(ખુલ્લીપાઇપ

લાઇન) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રજત લાભાથી 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય ત,ે HDPE 

પાઇપ માટે રૂ. ૫૦/- પ્રજત મીટર, 

PVC પાઇપ માટે રૂ. ૩૫/- પ્રજત 

મીટર અને HDPE Laminated 

Woven lay flat Tubes માટે રૂ. 

૨૦/- પ્રજત મીટર પ્રજત લાભાથી. 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

૭ 

ક્રોજપાંગ 

સીસ્ટમ બઝેડ  

તાલીમ 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક તાલીમ 

માટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 

જજલ્લા ખતેીવાડી અજધકારી/તાલુકા 

અમલીકરણ અજધકારી દ્વારા 
દર વર્ ે

૮ 

લોકલ 

ઈનીશીયેટી

વ્સ 

(સ્પષ્ટ 

એકટીવીટી) 

પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 
પ્રોજકેટ 

બેઝડ 

૯ નન્યઈેઓિઓય ટઓવ્સ 

(a) 
ડેમોસ્ટરેશન 

(NGO) 

રૂ. ૯૯૦૦/- પ્રજત હેક્ટરની 

મયાષદામાાં 
પ્રોજકેટ બેઝડ 

પ્રોજકેટ 

બેઝડ 

(b) 
કસ્ટમ 

હાઈરી ાંગ 

રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રજત હેક્ટરની 

મયાષદામાાં 
વ્યજિગત 

(c) 

માકેટી ાંગ 

સપોટષ 

 

પ્રોજકેટ બેઝડ 
પ્રોજકેટ બેઝડ 

 

(d) 

સ્પેસુયાલાઇ

ઝ્ડ  પ્રોજકેટ 

 

પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકે્ટ બેઝડ 

(e) 

વેલ્યૂ ચેઇન 

ઇરીગેશન 

 

પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકે્ટ બેઝડ 



ો ઘઉાંમાાંસહાયેાધ િણ –િાજ્યેાનમદાવાદ,ો ટાદ,આણાંદ,ોેાસકાાંઠા,ખ ડા,સાોિકાાંઠાને 

નિવલ્ીઓજીલ્ીામાાંીાભઆપઓિકાિ  

૧ આધુરેકખ ોઓપદ્ધરોરેદિતે 

(a) 

ક્લસ્ટર 

ડેમોસ્ટરેશન (૧૦૦ 

હેક્ટર) 

રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રજત હેકટર. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 
પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

 
(b) (૨) ક્રોપી ાંગ 

સીસ્ટમ બઝે્ડ 

ડેમોસ્ટરેશન 

રૂ. ૧૫૦૦૦/-પ્રજત હેકટર. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

િ પ્રમાણઓોોઓજરવોિણ(વધુઉત્પાદેઆપોઓજાો ) 

(a) 
૧૦ વર્ષ સધુીની 

નવી જાતો 

પ્રમાણીત જબયારણની જકાંમતના 

૫૦ % અથવા રૂ. ૨૦૦૦/-પ્રજત 

જકવન્દ્ટલ બમેાાંથી જ ેઓછુ હોય 

તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ બે 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

 

(b) 
૧૦ વર્ષ કરતા 

વધુ જુની જાતો 

પ્રમાણીત જબયારણની જકાંમતના 

૫૦ % અથવા રૂ.૧૦૦૦/-પ્રજત 

જકવન્દ્ટલ બમેાાંથી જ ેઓછુ હોય 

તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ બે 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૩ જરૂિઓયાોમજુોછ ડ/જમઓેેઓમાવજો 

(a) સુક્ષ્ મતત્વો 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ ૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) 
જીપ્સમ/બેન્દ્ટોના

ઇટ સલ્ફર 

જીપ્સમની જકાંમતના ૫૦ %  

અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

અથવા બેન્દ્ટોનાઇટ સલ્ફરની 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૭૫૦/-પ્રજત હેક્ટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય ત,ે ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્દ્ડ કેમીક્લસ 

લી., વડોદરા તેમજ જહન્દ્દાલકો, ભરૂચ 

કાંપનીનાાં અજધકૃત જવકે્રતા મારફતે જવતરણ 

કરવાનુાં રહેશે. 

દર વર્ ે



(c) પાક સાંરક્ણ 

દવા અને બાયો 

એજન્દ્ટ  

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(d) જનાંદામણ નાશક 

દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૪ કુદિોઓસ્ત્ર ો ેુાંસાંિક્ષણ 

(a) 

પાવર ઓપરટેેડ 

સ્પ્રેયસષ 

(૧૨ થી ૧૬ લી. 

સુધીના) 

 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૩૦૦૦/- (૧૨ 

થી ૧૬ લી. સધુીના) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૩૮૦૦/- (૧૨ થી ૧૬ લી. સધુીના) 

બે માાંથી જ ેઓછુ હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(b) 

પાવર ઓપરટેેડ 

સ્પ્રેયસષ 

(૧૬ લી. થી વધ)ુ 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૮૦૦૦/- (૧૬ 

લી. થી વધ)ુ બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૧૦૦૦૦/- (૧૬ લી. થી વધ)ુ બે 

માાંથી જ ેઓછુ હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 



(c) 

સીડ ડર ીલ 

ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી 

વધુ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૧૬,૦૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૨૦,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(d) 

રોટાવેટર (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધુ ૬ 

ફુટ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૩૫,૮૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ ૬ ફુટ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૪૪,૮૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ ૬ ફુટ) બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 



(e) 

રોટાવેટર (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધુ ૭ 

ફુટ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૩૮,૧૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ ૭ ફુટ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૪૭,૬૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ ૭ ફુટ) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

(f) 

લેઝર લેન્દ્ડ 

લેવલર (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધ)ુ 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/- /- 

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

(g) 

મલ્ટી ક્રોપ થે્રસર 

(ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી 

વધુ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૮૦,૦૦૦/- 

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

૫ પાણઓે કાયતક્ષમઉપય ગ 

(a) સ્પ્રી ાંકલર સેટ 

PMKSY યોજનાના સહાયના 

ધોરણો મજુબ (રૂ. ૧૯૫૪૨/- 

થી રૂ. ૨૧૯૦૧/-પ્રજત હેકટર 

પાઇપના ડાયામીટર મજુબ) 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક 

હેક્ટર 

G.G.R.C. મારફતે અમલ થશે  

પજરજશષ્ટ-૧ની શરત નાં. ૧૯ મજુબ 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

(b) પાં૫સેટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 



(c) 

વોટર કેરી ાંગ 

પાઈપ લાઈન 

(ખુલ્લી 

પાઇપલાઇન) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રજત લાભાથી 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય ત,ે 

HDPE પાઇપ માટે રૂ. ૫૦/- 

પ્રજત મીટર, PVC પાઇપ માટે 

રૂ. ૩૫/- પ્રજત મીટર અને 

HDPE Laminated Woven 

lay flat Tubes માટે રૂ. ૨૦/- 

પ્રજત મીટર પ્રજત લાભાથી. 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

૭ 
ક્રોજપાંગ સીસ્ટમ 

બેઝડ  તાલીમ 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક તાલીમ 

માટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 

 

જજલ્લા ખતેીવાડી અજધકારી/તાલુકા 

અમલીકરણ અજધકારી દ્વારા 
દર વર્ ે

૮ 

લોકલ 

ઈનીશીયેટીવ્સ 

(સ્પષ્ટ 

એકટીવીટી) 

પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 
પ્રોજકેટ 

બેઝડ 

૮ નન્યઈેઓિઓય ટઓવ્સ 

(a) 
ડેમોસ્ટરેશન 

(NGO) 

રૂ. ૯૯૦૦/- પ્રજત હેક્ટરની 

મયાષદામાાં 
પ્રોજકેટ બેઝડ 

પ્રોજકેટ 

બેઝડ 
(b) કસ્ટમ હાઈરી ાંગ 

રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રજત હેક્ટરની 

મયાષદામાાં 
વ્યજિગત 

(c) 
સ્પેસુયાલાઇઝ્ડ  

પ્રોજકેટ 
પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 

ક ડાાંગિમાાંસહાયેાધ િણ –િાજ્યેાપાંચમહાી,મહઓસાગિ,વડ દિાને છ ટાઉદ પુિજીલ્ીામાાંીાભ

આપઓિકાિ  

૧ જુથરેદિતે 

(a) એસ.આર.આઈ 

ટેકનોલોજી 

આધારીત 

જનદશષન  

પ્રજત હેકટરના પ્રત્યેક જનદશષન 

માટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 
પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ે  

(b) Direct Seeded 

Rice (DSR) 

જનદશષન  

પ્રજત હેકટરના પ્રત્યેક જનદશષન 

માટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

(c)  Line 

Transplanting 

જનદશષન  

પ્રજત હેકટરના પ્રત્યેક જનદશષન 

માટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 



(d) હાઈબ્રીડ 

ચોખાની 

ટેકનોલોજીનુાં 

જનદશષન 

પ્રજત હેકટરના પ્રત્યેક જનદશષન 

માટે રૂ. ૯૦૦૦/-ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

(e) ક્રોપી ાંગ સીસ્ટમ 

બેઝડ જનદશષન  

પ્રજત હેકટરના પ્રત્યેક જનદશષન 

માટે રૂ. ૧૫૦૦૦/-ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

૨ ોઓજરવોિણ(વધુઉત્પાદેઆપોઓજાો ) 

(a) 

સુધારલેી 

ચોખાની 

જાતોમાાં 

પ્રમાણીત બીજ 

જવતરણ 

જબયારણની જકાંમતના ૫૦ % 

અથવા પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

રૂ.૧૦૦૦૦/-બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) 

HYV પ્રમાણીત 

બીજ જવતરણ 

(૧૦ વર્ષ સુધીની 

નવી જાતો) 

જબયારણની જકાંમતના ૫૦ % 

અથવા પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

રૂ.૨૦૦૦/-બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(c) 

HYV પ્રમાણીત 

બીજ જવતરણ 

(૧૦ વર્ષ કરતા 

વધુ જુની જાતો) 

જબયારણની જકાંમતના ૫૦ % 

અથવા પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

રૂ.૧૦૦૦/-બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૩ જરૂિઓયાોમજુોછ ડ/જમઓેેઓમાવજો 

(a) સુક્ષ્ મતત્વો 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ ૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(c) 

પાક સાંરક્ણ 

દવા અને બાયો 

એજન્દ્ટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે



(d) 
જનાંદામણ નાશક 

દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૪ કુદિોઓસ્ત્ર ો ેુાંસાંિક્ષણ 

(a) 

પાવર ઓપરટેેડ 

સ્પ્રેયસષ 

(૧૬ લી. થી વધ)ુ 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૮૦૦૦/- (૧૬ 

લી. થી વધ)ુ બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ. 

૧૦૦૦૦/- (૧૬ લી. થી વધ)ુ બે 

માાંથી જ ેઓછુ હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(b) 

સીડ ડર ીલ 

ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૨૦ થી ૩૫ BHP 

સુધીના) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૨૦ થી ૩૫ 

BHP સુધીના) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૨૦ થી ૩૫ BHP સુધીના) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(c) 

સીડ ડર ીલ 

ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી 

વધુ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૧૬,૦૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 



ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૨૦,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

(d) 

રોટાવેટર (ટરેક્ટર 

સાંચાજલત ૩૫ 

BHP થી વધુ ૭ 

ફુટ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૩૮,૧૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ ૭ ફુટ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૪૭,૬૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ ૭ ફુટ) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

(e) પેડી થે્રશર/મલ્ટી 

ક્રોપ થે્રશર 

(ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી 

વધુ)  

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૮૦,૦૦૦/- 

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ  

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 



(f) સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ 

પેડી ટર ાન્દ્સ 

પ્લાન્દ્ટર (૪ હાર)  

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

૫ પાણઓે કાયતક્ષમઉપય ગ 

(a) પાં૫સેટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦,૦૦૦/- બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(b) 

વોટર કેરી ાંગ 

પાઈપ લાઈન 

(ખુલ્લી 

પાઇપલાઇન) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રજત લાભાથી 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય ત,ે 

HDPE પાઇપ માટે રૂ. ૫૦/- 

પ્રજત મીટર, PVC પાઇપ માટે 

રૂ. ૩૫/- પ્રજત મીટર અને 

HDPE Laminated Woven 

lay flat Tubes માટે રૂ. ૨૦/- 

પ્રજત મીટર પ્રજત લાભાથી. 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

૬ 
ક્રોજપાંગ સીસ્ટમ 

બેઝડ  તાલીમ 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક તાલીમ 

માટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 

જજલ્લા ખતેીવાડી અજધકારી/તાલુકા 

અમલીકરણ અજધકારી દ્વારા 
દર વર્ ે

૭ 

લોકલ 

ઈનીશીયેટીવ્સ 

(સ્પષ્ટ 

એકટીવીટી) 

પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 
પ્રોજકેટ 

બેઝડ 

૮ નન્યઈેઓિઓય ટઓવ્સ 

(a) 
ડેમોસ્ટરેશન 

(NGO) 

રૂ. ૯૯૦૦/- પ્રજત હેક્ટરની 

મયાષદામાાં 
પ્રોજકેટ બેઝડ 

પ્રોજકેટ 

બેઝડ 

(b) કસ્ટમ હાઈરી ાંગ 

રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રજત હેક્ટરની 

મયાષદામાાં 

 

વ્યજિગત 

(c) 

સ્પેસુયાલાઇઝ્ડ  

પ્રોજકેટ 

 

પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 



ડ ોિછટધાન્ય- મકાઇપાકમાટ  

(નમીઓકિણહ ઠળેારજલ્ીા -દાહ દ, પાંચમહાી, મરહસાગિને છ ટાઉદ પુિ) 

૧ 

ડેમોસ્ટરેશન ઓન 

ઇમ્પ્રુવ્ડ પેકેજ 

ઓફ 

પ્રેકટાઈસીસ 

એક હેક્ટરનાાં જનદશષન માટે 

રૂ.૬૦૦૦/- ની મયાષદામાાં. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૨ પ્રમાણઓોોઓજરવોિણ 

ન પ્રમાણઓોોઓજરવોિણ(વધુઉત્પાદેઆપોઓજાો ) 

(i) 
(૧૦ વર્ષ સુધીની 

નવી જાતો) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.3૦૦૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(ii) 
(૧૦ વર્ષ કરતા 

જુની જાતો) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

બ 

પ્રમાણીત બીજ 

જવતરણ 

(હાઈબ્રીડ જાતો) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦,૦૦૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

ઇ ન્યુટર ઓસઓિઓયી-જુવાિ,ોાજિઓને િાગઓપાકમાટ  

નમીઓકિણહ ઠળેારજલ્ીા - 

૧.જુવાિ- બનાસકાાંઠા, ભરૂચ, સુરત, તાપી 

૨.ોાજિા- અમદાવાદ, આણાંદ, બનાસકાાંઠા, ભાવનગર, ગાાંધીનગર, જુનાગઢ, ખેડા, કચ્છ, મહેસાણા, પાંચમહાલ, 

   પાટણ, સાબરકાાંઠા, સુરને્દ્રનગર,વડોદરા, ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી અને મહીસાગર 

૩.િાગઓ- ડાાંગ અને વલસાડ 

૧ 
ક્લસ્ટર 

ડેમોસ્ટરેશન 

એક હેક્ટર નાાં જનદશષન માટે 

રૂ.૬૦૦૦/- ની મયાષદામાાં. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૨ પ્રમાણઓોોઓજરવોિણ  

(a) 

પ્રમાણીત બીજ 

જવતરણ 

(હાઈબ્રીડ જાતો) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 
દર વર્ ે



(b) ોઓજરવોિણ (વધુઉત્પાદેઆપોઓજાો )  

(i) 
(૧૦ વર્ષ સુધીની 

નવી જાતો) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.3૦૦૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(ii) 
(૧૦ વર્ષ કરતા 

જુની જાતો) 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫૦૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

3 પ્રમાણઓોોઓજઉત્પાદે(વધુઉત્પાદેઆપોઓજાો )  

3 

પ્રમાણીત બીજ 

ઉત્પાદન 

(૧૦ વર્ષ સુધીની 

નવી જાતો) 

રૂ.3૦૦૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરત નાં ૨૦ મજુબ 

દર વર્ ે

૪ જરૂિઓયાોમજુોછ ડ/જમઓેેઓમાવજો 

(a) સુક્ષ્ મતત્વો 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) જજૈવક ખાતર 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૩૦૦/-પ્રજત હેકટર બમેાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે.ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(c ) 

પાક સાંરક્ણ 

દવા અને બાયો 

એજન્દ્ટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવારૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ બે હેક્ટર 

 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(d) 
જનાંદામણ નાશક 

દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે.ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ બે હેક્ટર 

 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે



૫ કુદિોઓસ્ત્ર ો ેુાંસાંિક્ષણ 

(a) સ્પ્રી ાંકલર સેટ 

PMKSY યોજનાના સહાયના 

ધોરણો મજુબ (રૂ. ૧૯૫૪૨/- 

થી રૂ. ૨૧૯૦૧/-પ્રજત હેકટર 

પાઇપના ડાયામીટર મજુબ) 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક 

હેક્ટર 

G.G.R.C. મારફતે અમલ થશે  

પજરજશષ્ટ-૧ની શરત નાં. ૧૯ મજુબ 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

૬ 

ક્રોજપાંગ સીસ્ટમ 

બેઝડ  તાલીમ 

રૂ. ૩૫૦૦/સેશન, પ્રત્યેક તાલીમ 

માટે રૂ.૧૪૦૦૦/- (પ્રત્યેક 

તાલીમ દીઠ ૪ સેશન)  

 

જજલ્લા ખતેીવાડી અજધકારી/તાલુકા 

અમલીકરણ અજધકારી દ્વારા 

દર વર્ે  

૭ ી કીઈેઓિઓય ટઓવ્સ 

(a) 

ખેત સામગ્રીનાાં 

સાંગ્રહ માટે પોસ્ટ 

હાવેસ્ટ સ્ટોરજે 

યુજનટ 

માળખાકીય ખચષનાાં ૫૦ % 

અથવા રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- પ્રજત 

યુજનટની મયાષદામાાં, બે માાંથી જ ે

ઓછુ હોય તે. 

૧. સ્ટોરજે યુજનટનો લાભ મેળવવા માટે 

લાભાથીએ ikhedut પોટષલ પર 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. 

૨. ખતેીવાડી ખાતા તરફથી માંજુરી મળ્યેથી 

લાભાથીએ પોતાની સ્વ માલીકીની સવ ે

નાંબરવાળી જમીનમાાં યુજનટ 

બનાવવાનુાં રહેશે તથા સ્ટોરજે યુજનટ 

બાાંધકામની કામગીરી ૧૮૦ જદવસમાાં 

પુણષ કરવાની રહેશે. લાાંબાગાળાનો 

પ્રોજકે્ટ હોય જો નાણાકીય વર્ષ 

બદલાતુાં હોયતો ચાલ ુ નાણાાંકીય વર્ષ 

પછીના નાણાાંકીય વર્ષમાાં ચુકવણુાં 

કરવાનુાં રહેશે.  

૩. પોસ્ટ હાવેસ્ટ સ્ટોરજે યુજનટ MIDH ની 

ગાઇડલાઇન મજુબ ઓછામાાં ઓછુ ૯ 

મીટર (લાંબાઇ) X  ૬ મીટર (પહોળાઇ) 

૪. લાભાથી દ્વારા તયૈાર કરવામાાં આવેલ 

પોસ્ટ હાવેસ્ટ સ્ટોરજે યુજનટ જવભાગીય 

સાંયિુ ખતેી જનયામકશ્રી (જવ.), જજલ્લા 

ખેતીવાડી અજધકારીશ્રી, જજલ્લા 

ખેતીવાડી અજધકારીશ્રી હસ્તકની 

આજીવન 

એક વખત 



કચેરીના મ.ખે.જન.શ્રી તથા નાયબ  

બાગાયત જનયામકશ્રી દ્વારા ખચષ તથા 

બાાંધકામ અાંગેનુાં સ્થળ વરેીફીકેશન કરી 

યુજનટ પ્રમાણીત કરવાનુાં રહેશે. 

ત્યારબાદ સબાંજધતને સહાયની રકમ 

સીધીજ બેંક એકાઉન્દ્ટમાાં જમા 

કરાવવાની રહેશે. 

* ઉિ કમીટીમાાં જજલ્લા ખતેીવાડી 

અજધકારીશ્રી ફરજજયાત રહેશે તથા 

કમીટીનુ કોરમ ઓછામાાં ઓછુ ૩ 

(ત્રણ) સભ્યનુાં રહેશે  

૮ ઇવ ન્ટસને વકતિ પ 

(અ) 
સ્ટેટ લેવલ 

વકષશોપ 
રૂ. ૪.૦૦ લાખ પ્રજત વકષશોપ -- -- 

(બ) 
જડસ્ટર ીક લેવલ 

ફેસ્ટીવલ 
રૂ. ૪.૦૦ લાખ પ્રજત ફેસ્ટીવલ -- -- 

(ક) 
જક્રએશન ઓફ 

અવેરનસે 
પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 

પ્રોજકેટ 

બેઝડ 

(ડ) પબ્લીસીટી પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 

પ્રોજકેટ 

બેઝડ 

ઈ 

“Additional Area Coverage for increasing Pulses Production during Rabi/Summer”: 

િરવ/ઉેાળુઋોમુાાંકઠ ળપાકઉગાડોાોમામિાજ્યેાોમામજીલ્ીા ે ીાભઆપઓિકાિ  

 ડ મ સ્ટર  િે ેઇમ્પ્પ્રવુ્ડટ કે ી જી 

(a) 

ક્લસ્ટર 

ડેમોસ્ટરેશન (૧૦૦ 

હેક્ટર) 

રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રજત હેકટર – 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ દર વર્ ે

૨ પ્રમાણઓોોઓજરવોિણ(વધુઉત્પાદેઆપોઓજાો ) 

(a) 
૧૦ વર્ષ સધુીની 

નવી જાતો 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ. ૫૦૦૦/- પ્રજત જિન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુ હોય ત ે

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે



(b) 
૧૦ વર્ષ કરતા 

વધુ જુની જાતો 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ. ૨૫૦૦/- પ્રજત જિન્દ્ટલ 

બેમાાંથી જ ેઓછુ હોય ત ે

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૩ સાંકરીોખાોિવ્યવસ્થા  

(a) સુક્ષ્ મતત્વ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બે માાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) 

જીપ્સમ/ 

બેન્દ્ટોનાઇટ 

સલ્ફર 

જીપ્સમની જકાંમતના ૫૦ %  

અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રજત જકવન્દ્ટલ 

અથવા બેન્દ્ટોનાઇટ સલ્ફરની 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૭૫૦/-પ્રજત હેક્ટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય ત,ે ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્દ્ડ કેમીક્લસ 

લી., વડોદરા તેમજ જહન્દ્દાલકો, ભરૂચ 

કાંપનીનાાં અજધકૃત જવકે્રતા મારફતે જવતરણ 

કરાવવાનુાં રહેશે. 

દર વર્ ે

(c) જજૈવક ખાતર 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૩૦૦/- પ્રજત હેકટર બમેાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૪ સાંકીઓોજીવાોરેયાંત્રણવ્યવસ્થા  

(a) 
પાક સાંરક્ણ 

દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

(b) 
જનાંદામણ નાશક 

દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

૫ કુદિોઓસ્ત્ર ો ેુાંસાંિક્ષણ  



(a) 

સીડ ડર ીલ 

ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૨૦ થી ૩૫ BHP 

સુધીના) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૨૦ થી ૩૫ 

BHP સુધીના) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૫,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૨૦ થી ૩૫ BHP સુધીના) 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા 

દીઠ વધુમાાં વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

(b) 

સીડ ડર ીલ 

ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી 

વધુ) 

* જનરલ ખેડૂતો માટે જકાંમતના 

૪૦ % અથવા રૂ.૧૬,૦૦૦/-  

(ટરેક્ટર સાંચાજલત ૩૫ BHP થી 

વધુ) બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક નાંગ 

* SC/ST, નાના, જસમાાંત અને 

મજહલા ખડૂેત લાભાથી માટે 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૨૦,૦૦૦/-  (ટરેક્ટર સાંચાજલત 

૩૫ BHP થી વધુ) બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં 

વધુ એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

૬ પાણઓે કાયતક્ષમઉપય ગ  

(a) સ્પ્રી ાંકલર સેટ 

PMKSY યોજનાના સહાયના 

ધોરણો મજુબ (રૂ. ૧૯૫૪૨/- 

થી રૂ. ૨૧૯૦૧/-પ્રજત હેકટર 

પાઇપના ડાયામીટર મજુબ) 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક 

હેક્ટર 

G.G.R.C. મારફતે અમલ થશે  

પજરજશષ્ટ-૧ની શરત નાં. ૧૯ મજુબ 

૧૦ વર્ષમાાં 

એક વખત 

(b) પાં૫સેટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/- બેમાાંથી જ ેઓછુાં  

હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાાં વધુ 

એક નાંગ 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

૫ વર્ષમાાં એક 

વખત 

 

 



ઉ એેએફએસએમ-િ િડઓ(નમીઓકિણ:ોમામિ િડઓપકવોારજલ્ીા ) 

૧ 

જનદશષન 

(આાંતરપાક 

પધ્ધજત અને 

સી ાંગલ બડ ચીપ 

ટેકનોલોજી) 

રૂા. ૯૦૦૦/હેક્ટર ની 

મયાષદામાાં. 

(રૂા. ૮૦૦૦/હેક્ટર ઈનપુટ માટે 

અને રૂા. ૧૦૦૦/હેક્ટર 

કન્દ્ટીજન્દ્સી માટે).  ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૨ 
ટીસ્યુ કલ્ચર 

રોપાનુ ઉત્પાદન 
રૂા. ૩.૫ પ્રજત રોપ 

જજલ્લાની સાંલગ્ન સુગર કો- ઓપરટેીવ  

ફેક્ટરી દ્વારા 
દર વર્ ે

૩ 

પાક સાંરક્ણ 

દવા અને બાયો 

એજન્દ્ટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮    

મજુબ 

 

દર વર્ ે

૪ 
રાજ્ય કક્ાની 

તાલીમ 
રૂા ૪૦૦૦૦/તાલીમ 

સાંયિુ ખતેી જનયામક  (જવસ્તરણ) ની 

કચેરી/જજલ્લા ખેતી અધીકારી /તાલુકા 

અમલીકરણ અધીકારી  દ્વારા 

દર વર્ ે

NFSM COMMERCIAL CROP – COTTON 

કપાસઉગાડોાોમામરજલ્ીા માાંડાાંગ, ેવસાિઓને વીસાડરસવાય 

ન.

ેાં 
ઘટકેુાં ેામ સહાયે ુધ િણ રિમાકત સ 

ઘટકેાપુે :

ીાભ

મ ળવવાેઓ

સમય-મયાતદા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ 

FLD on 
Integrated 

crop 

manageme

nt (ICM) 

રૂા. ૩૨૦૦/એકર ની મયાષદામાાં. 

(રૂા. ૨૮૦૦/ એકર ઈનપુટ માટે 

અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 

કન્દ્ટીજન્દ્સી માટે).  ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક એકર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મજુબ 

 
દિવિ ે

૨ 

FLD  on Desi 

/ ELS 

Cotton for 

seed 

production 

રૂા.૩૬૦૦/એકર ની મયાષદામાાં. 

(રૂા. ૩૨૦૦/ એકર ઈનપુટ 

માટે  અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 

કન્દ્ટીજન્દ્સી માટે).  ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક એકર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મજુબ 

 
દિવિ ે



૩ 
FLD on inter 

cropping 

રૂા. ૩૨૦૦/એકર ની મયાષદામાાં. 

(રૂા. ૨૮૦૦/ એકર ઈનપુટ માટે  

અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 

કન્દ્ટીજન્દ્સી માટે).  ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક એકર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮  મજુબ 

 

દિવિ ે

૪ 

FLD on  
High 

Density 

Plantation 

System 

રૂા. ૪૦૦૦/એકર ની મયાષદામાાં. 

(રૂા. ૩૬૦૦/ એકર ઈનપુટ 

માટે અને રૂા. ૪૦૦/ એકર 

કન્દ્ટીજન્દ્સી માટે).  ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ એક એકર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મજુબ 

 

દિવિ ે

૫ પાકસાંિક્ષણ 

(a) 

પાક સાંરક્ણ 

દવા અને 

બાયો 

એજન્દ્ટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવારૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે. ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મજુબ 

 

દિવિ ે

(b) 
જનાંદામણ 

નાશક દવા 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રજત હેકટર બેમાાંથી જ ે

ઓછુાં  હોય તે.ખાતા દીઠ 

વધુમાાં વધુ બે હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મજુબ 

 

દિવિ ે

૬ 

રાજ્ય 

કક્ાની 

તાલીમ 

રૂા ૪૦૦૦૦/તાલીમ 
સાંયિુ ખતેી જનયામક  (જવસ્તરણ) ની કચેરી/જજલ્લા 

ખેતી અધીકારી /તાલુકા અમલીકરણ અધીકારી  દ્વારા 

દિવિ ે

૭ 

લોકલ 

ઇનીશીયેટી

વ 

પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ પ્રોજકેટ બેઝડ 

 

 

 

 

 

 

 



“New Sub scheme of NFSM on promotion of intercropping of pulses with sugarcane” 

(સુરત, ભરૂચ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, નમષદા, ગીર સોમનાથ અને વડોદરાજીલ્ીા ે ીાભ

આપઓિકાિ ) 

ન

.

ેાં 

ઘટકેુાં ેામ સહાયે ુધ િણ રિમાકત સ 

ઘટકેાપુે :

ીાભ

મ ળવવાેઓ

સમય-મયાતદા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ 

Demonstration 

on intercropping 

of pulses with 

sugarcane 

રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રજત હેકટર – 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ એક 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮  મજુબ 

 

દિવિ ે

૨ 

Distribution of 

Certified seeds of 

Pulses 

રૂ. ૫૦૦૦/- પ્રજત જિન્દ્ટલ 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ બે 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મજુબ 

 

દિવિ ે

૩ 
પાક સાંરક્ણ દવા 

અને બાયો એજન્દ્ટ 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રજત હેકટર 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ બે 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮  મજુબ 

 

દિવિ ે

૫ 
Distribution of 

Bio-fertilizers 

જકાંમતના ૫૦ % અથવા રૂ 

૩૦૦ /-પ્રજત હેકટર 

બેમાાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધુ બે 

હેક્ટર 

પજરજશષ્ટ-૧ની શરતો નાં ૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મજુબ 

 

દિવિ ે

૬ 
State level 

training રૂા ૪૦૦૦૦/તાલીમ 

સાંયિુ ખતેી જનયામક  (જવસ્તરણ) ની કચેરી/જજલ્લા 

ખેતી અધીકારી /તાલુકા અમલીકરણ અધીકારી  દ્વારા 
દિવિ ે

 

 

 

 

 



પરિરિષ્ટ-૩ ભાગ-૧(નિજીે ેમુે ) 

           અરજદારનુાં નામઃ- 

     ગામઃ-  

                                            તારીખઃ-  

પ્રજત,  

તાલુકા અમલીકરણ અજધકારી, 

તાલુકા પાંચાયત, _________________, જજલ્લો-____________ 

 

રવિયઃ-સહાયય જેામાાં_________________(ઘટકેુાંેામ)મ ળવવામાંજુિઓઆપવાોાોો. 

 

સજવનય ઉપરોકત જવર્ય અન્દ્વયે જણાવવાનુાં કે હુાં  નીચે સહી કરનાર શ્રી _________________ (જમીન ખાતામાાં 

નામ: ..........................................) ગામઃ_____________તાલુકો-__________ જજલ્લો-_________નો રહેવાસી અન ે અન.ુ 

જાતી/અનુ. જનજાતી/અન્દ્ય જાતીનો જસમાાંત/નાનો/મોટો, સ્ત્રી/પુરુર્ ખેડૂત છુાં . હુાં  જદવ્યાાંગ ખેડૂત છુાં /નથી. હુાં  ખાતા 

નાંબર____________ થી હે.____________આર_________________જમીન ધરાવુાં છુાં  

તેમજ____________________બેંકની...................................શાખામાાં  ખાતાનાંબર _________________ ધરાવુાં છુ. મારો 

મોબાઇલ નાં                 છે. મારો આધાર નાંબર ......................................................... છે, અરજી હેઠળના ઘટક માટે 
યોજનાકીય સહાય મેળવવાના હેતુસર મારા આધાર નાંબરનો ઉપયોગ કરવા હુાં સાંમતી આપુાં છુ. મ ે સમાન 

હેતુનાાં .............................. ઘટક માટે આ યોજના કે સરકારશ્રીની કોઇપણ અન્દ્ય યોજના હેઠળ અગાઉ જનયત કરલે 

સમયમયાષદામાાં સહાય લીધલે નથી તે અાંગેની હુાં  ખાત્રી આપુ છુાં . ઉપરોિ આપલે તમામ જવગતો સાચી છે.  જો  અમારા 

દ્વારા અપાયલે જવગત ખોટી જણાયેથી સહાયની રકમ સરકારશ્રીમાાં ભરપાઈ કરવા અમ ે બાહેધરી આપીએ છીએ. 

અમોને ઉપરોકત જવગતવાળા ઘટકની ખરીદ કરવાની માંજુરી આપવા નમ્ર જવનાંજત છે. 

 

ખેડૂતની સહી/અાંગઠુો 

                                                                                                                                       _________________ 

સામ ી: 

(૧) ૮-અ ની નકલ 

(૨) બેંક પાસબુકની નકલ અન ેરદ કરલે ચેક 

(૩) આધારકાડષની નકલ 

(૪) જદવ્યાાંગ લાભાથી હોય તો જવકલાાંગતા અાંગનેુ પ્રમાણપત્ર  

(૫) અનુ. જાજત, અનુ. જનજાજતનુાં પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતુ હોય તો) 

 

 

 

 



ભાગ-િ(ગ્રામસ વકેુાંપ્રમાણપત્ર) 

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી/શ્રીમતી __________________________________ (જમીન ખાતામાાં 

નામ:..............................................................) ગામઃ_________________________તાલુકો_________________________જજલ્લો-

____________ના જસમાાંત/નાનો/મોટો, સ્રઓ/પરુુિ ખેડૂત ખાતેદાર છે. તઓે જદવ્યાાંગ ખડૂેત છે/નથી. તેમના ખાતા 

નાંબર..................થી_____________ હે. આર. જમીન ધરાવે છે. તેમણે સમાન ઘટક માટે આ યોજના કે સરકારશ્રીની 

કોઇપણ અન્દ્ય યોજના હેઠળ અગાઉ જનયત કરલે સમયમયાષદામાાં સહાય લીધલે નથી/છે. તેઓ NFSM (          ) 

યોજનામાાં સહાય મેળવવા_____________ ઘટક માટે પાત્રતા ધરાવે છે/ધરાવતા નથી 

સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /  

                                                        ગ્રામસવેક  

      સજેોઃ-________તાલુકો__________જજ. _______ 

 

 

 

ભાગ-3 (પુવત-માંજુિઓે હુકમ) ( ફઓસક પઓ) 

ીાભાથીેુાંેામ:-.....................      કચ િઓેુાંેામને સિેામુ: 

ને સિેામુ 

 

આથી શ્રી/શ્રીમતી __________________________________ ખાતા નાંબર             જમીનનો જવસ્તાર 

_____________ હે. ગામઃ_____________તાલુકો-__________ જજલ્લો-____________ ની NFSM (           ) યોજનામાાં 

________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની માાંગણી મજુબની અરજી સબબ તમામ જવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અને તેઓ 

અનુ. જાતી/અનુ. જનજાતી/અન્દ્ય જાતીનો જસમાાંત/નાનો/મોટો, સ્ત્રી/પુરુર્/જદવ્યાાંગ ખેડૂત તરીકીની સહાય મેળવવા 

પાત્રતા ધરાવતા હોઇ/ ધરાવતા ન હોઇ જનયમોનુસાર યોજનાકીય સહાય                    ઘટક માટે પૂવષ માંજૂરી 

આપવામાાં આવે છે/અરજી નામાંજુર કરવા હુકમ કરવામાાં આવે છે. આગળની કાયષવાહી સામેલ માગષદજશષકા મજુબ 

કરવાની રહેશે.  

 

સ્થળઃ-  

તાઃ   /    /  

 

                                                      સક્મ અજધકારી 

                                                               એટીવીટી અજધકારી/જજખેઅ  

                                                                                તાલુકો__________જજ.   _______  



ભાગ-૪(મળ ીઇેપુટ/સાધેેઓરવગો) 

 

ઇેપુટેઓરવગો જથ્થ  ોઓીેાંોિને ોાિઓખ 
સામગ્રઓજ્યાાંથઓમ ળવ ીછ ો 

સાંસ્થાેઓરવગો 

    

    

    

રૂબરૂ 

 

જવસ્તરણ અજધકારી/ગ્રામસેવક,____________સજેો 

તાલુકો-_____________જજલ્લો-____________           ખેડૂતની સહી/અાંગુઠો 

 

 

 

ભાગ-પ (ય જેાહ ઠળેઓસહાયેઓિકમચકુવવામાટ ે આદ િ/હુકમ) 

ીાભાથીેુાંેામ:-.....................            કચ િઓેુાંેામને સિેામુ: 

ને સિેામુ 

ય જેાહ ઠળેઓસહાયેઓિકમચકુવવામાટ ે આદ િ/હુકમ 

આથી આદેશ કરવામાાં આવે છે કે શ્રી/શ્રીમતી __________________________________ 

ગામઃ___________________ તાલુકો_______________ જજલ્લો________________ NFSM (           ) યોજનામાાં ________ 

ઘટક સહાયથી ખરીદવાની માાંગણી મજુબની અરજી સબબ તમામ જવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અને અનુ. 

જાતી/અનુ. જનજાતી/અન્દ્ય જાતીનો જસમાાંત/નાનો/મોટો, સ્ત્રી/પુરુર્/જદવ્યાાંગ ખેડૂત તરીકેની સહાય મેળવવા પાત્રતા 

ધરાવતા હોઇ જનયમોનુસાર યોજનાકીય સહાય રૂ. __________ અાંકે રૂપીયા ____________________માંજુર કરવામાાં આવે 

છે. આ રકમ લાભાથીના.................................................... બેંકમાાં એકાઉન્દ્ટ નાંબર............................................ માાં જમા 

કરાવવાની રહેશે.  

સ્થળઃ-  

તાઃ   /    /  

                                                                   તાલુકા અમલીકરણ અજધકારી/જજખઅે  

                                                                તાલુકો__________જજ.   _______ 

 

 

 

 

 



પરિરિષ્ટ-૪ 

એે.એફ.એસ.એમય જેાેઓનમીઓકિણપધ્ધરો 

(ન) વ્યરકોગોીાભાથીીક્ષઓને ીાભાથીેાોેંકએકાઉન્ટમાાંોાિ ોાિસહાયચુકવવાેાઘટક ેાાં

નમીઓકિણમાટ ેઓકાયતપધ્ધરો 

 આ કાયષપધ્ધજત હેઠળ આવરી લેવાયલે ઘટકો ટરેક્ટર સાંચાજલત સ્પ્રેયર, સીડ ડર ીલ, રોટાવેટર, લેસર લેન્દ્ડ લેવલર, 

મલ્ટીક્રો૫ થે્રશર, સ્પ્રી ાંકલર સટે, ડીઝલ પાં૫સેટ (૧૦ એચ પી), પાણીના વહન માટેની પાઈ૫લાઈન (ખુલ્લી 

પાઇપ લાઇન), પેડી થે્રશર/મલ્ટી ક્રોપ થે્રશર, સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ પેડી ટર ાન્દ્સપ્લાન્દ્ટર, ખેત સામગ્રીનાાં સાંગ્રહ માટે 

પોસ્ટ હાવેસ્ટ સ્ટોરજે યુજનટ જવગેર ે

(૧)નિજી મ ળવવાેઓપધ્ધરો(નિજીપત્રકેાભાગ-૧) 

 (ક) iKhedut પોટષલ ઉપર ખડૂેતોએ ઓનલાઇન અરજી કરી, પ્રીન્દ્ટઆઉટ મળેવી, સહી/અાંગુઠો કરી જરૂરી 

આધાર પુરાવા (અનુસુજચત જાતી/અનુસુજચત જનજાતીના અરજદાર ે જાતીના દાખલા સહ તથા જદવ્યાાંગ અરજદાર ે

જદવ્યાાંગ હોવા અાંગેના દાખલા સહ) સહ જનયત સમય મયાષદામાાં સાંબાંજધત કચેરી ખાતે રજુ કરવાની રહેશે/ ઓનલાઇન 

અપલોડ કરવાની રહેશે.  

 (ખ) અન્દ્યથા અરજદાર ે iKhedut પોટષલ જ ે સમય દરમ્યાન અરજી કરવા ખુલ્લુ મુકેલ હોય તે સમયગાળા 

દરમ્યાન જનયત નમુનામાાં સબાંજધત કચેરી ખાત ેજરૂરી આધાર પરુાવા સહ (અનુસુજચત જાતી / અનુસુજચત જનજાતીના 

અરજદાર ેજાતીના દાખલા સહ તથા જદવ્યાાંગ અરજદાર ેજદવ્યાાંગ હોવા અાંગેના દાખલા સહ) અરજી રજુ કરવાની થશ.ે 

કચેરીના અજધકૃત કમષચારી/અજધકારીએ iKhedut પોટષલ પર  ઓનલાઇન અરજી કરી આપવાની રહેશે. 

(િ)નિજી ેઓપાત્રોાનાંગ ેઓકાયતપધ્ધરો(નિજીપત્રકેાભાગ-િ) 

સબાંજધત કચરેીના જવાબદાર કમષચારી/અજધકારીએ ખેડૂત દ્વારા ઓનલાઇન અપલોડ કરલે અરજીઓની જપ્રન્દ્ ટ 

કાઢી/કચેરીમાાં મળેલ અરજીઓ ઓનલાઇન ઇનવડષ  કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ મળેલ અરજીઓની જોગવાઇઓ 

અનુસાર ચકાસણી કરી દરકે અરજીની પાત્રતા / જબનપાત્રતા જનધાષરીત કરવાની રહેશે અન ે તદનુસાર iKhedut 

પોટષલમાાં યોજના હેઠળની અરજીઓનુાં સ્ટેટસ અપડેટ કરવાનુાં રહેશે. 

(૩) નિજી ેઓ માંજુિઓ નાંગ ેઓ કાયતપધ્ધરો ને  માંજુિ થય ી ક સ ેઓ સોાંરધો નિજદાિ ે  જાણકાિઓ

આપવા(નિજીપત્રકેાભાગ-૩) 

કુલ પાત્રતા ઘરાવતી અરજીઓ પૈકી જરૂર જણાયથેી  iKhedut  પોટષલ પર જણાવલે પધ્ધતી મજુબ તાલુકાવાર 

ઘટકવાર ઇલેક્ટર ોજનક ડર ો કરી ત્યારબાદ લક્ષ્ાાંકની મયાષદામાાં ડર ોમાાં પસાંદ થયેલ અરજીઓ પૈકી ડર ોના અગ્રતા ક્રમાાંક 

મજુબ લાભાથી પસાંદ કરી સબાંજધત અજધકારીએ પૂવષ માંજુરી આપવાની રહેશે. યોજના હેઠળના ઘટક માટે માંજુર 

કરાયેલ અરજીઓની સબાંજધત અરજદારોને તઓેના સરનામે લેખીતમાાં જાણ કરવાની રહેશે. પૂવષ માંજુરી આપનાર 

અજધકારીશ્રીએ ikhedut પોટષલમાાં અરજી માંજુર કયાષની ઓનલાઇન નોાંધણી કરવાની રહેશે. 

(૪)ખિઓદઓકયાતોાદઇેપટુસાધેસામગ્રઓેઓચકાસણઓકિવાોાોો(નિજીપત્રકેાભાગ-૪) 

જ ે ઘટકો માટે રાજય સરકાર ે ઉત્પાદકો/વેન્દ્ડરને એમ્પેનલ કરલે છે તે જકસ્સામાાં લાભાથીએ તેઓની પસાંદગી 

અનુસાર ઘટકના મોડલની એમ્પેનલ મેન્દ્યુફેક્ચરર/વેન્દ્ડરના ઓથોરાઈઝડ ડીલર પાસથેી ખરીદી કરી તે અાંગનેા જરુરી 



આધાર પુરાવા માંજુરી મળ્યાનાાં જદન-૩૦ માાં સબાંજધત કચરેીના અજધકૃત અજધકારી/કમષચારી સમક્ ચકાસણી/ખાત્રી 

અથે રજુ કરવાના રહેશે.  

ખરીદી બાદ રજુ થયેલ ક્લઇેમનુાં અજધકૃત અજધકારીશ્રીએ ikhedut પોટષલ પર સ્ટેટસ અપડેટ કરવાનુાં 

રહેશે. સબાંજધત અજધકારીશ્રીએ મળેલ દરખાસ્ત અન્દ્ વયે ભૌજતક ચકાસણી કરી/કરાવી તે અાંગેનુાં સ્ટેટસ ikhedut પોટષલ 

પર અપડેટ કરવાનુાં રહેશે  

(પ)ઘટકખિઓદઓકયાતોાદસહાયેઓચુકવણઓેઓકાયતપધ્ધરો(નિજીપત્રકેાભાગ-પ) 

જ ેતે ઘટક મજુબ ખરીદીની ચકાસણી કયાષબાદ સહાય ચુકવવા પાત્ર યોગ્ય જણાતા ક્લેઇમની ikhedut પોટષલ પર 

સ્ટેટસ અપડેટની કાયષવાહી કરવાની રહેશે. સહાય ચુકવવાની પાત્રતા ધરાવતા કેસોની યાદી ikhedut પોટષલ થકી જપ્રન્દ્ટ 

આઉટ મેળવી અજધકૃત અજધકારીએ સહી/સીકકા કરી જજલ્લા ખેતીવાડી અજધકારી મારફતે સબાંજધત નોડલ એજન્દ્ સીને 

મોકલવાનો રહેશે. ત્યારબાદ જ ેતે નોડલ એજન્દ્ સીએ અરજદારના બેંક એકાઉન્દ્ટમાાં સહાયની રકમ ECS (Electronic 

Clearance Service)/ RTGS (Real Time Gross Settlement)/DBT (Direct Benefit Transfer) એકાઉન્દ્ટ પ ે ચકે/NEFT  

મારફત ચુકવણી કરવાની રહેશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરિરિષ્ટ-૫ 

વ્યરકોગોીાભાથીીક્ષઓ-એટસ સતસહાયહ ઠળેાઘટક માટ  

 આ કાયષપધ્ધજત હેઠળ આવરી લેવાયલે ઘટકો 

પ્રમાણીત બીજ જવતરણ (વધ ુ ઉત્પાદન આપતી જાતો અન ે હાઈબ્રીડ જાતો), સેજન્દ્રય ખાતર, ગૌણ અન ે સુક્ષ્ મતત્વ, 

જજૈવક ખાતર, પાક સાંરક્ણ દવાઓ, જીપ્સમ, પાક સાંરક્ણ સાધનો (પાવર ઓપરટેડ),  જનાંદામણ નાશક દવાઓ જવગેર ે 

(૧) એટસ સત ઘટકેા ીાભ મ ળવેાિ ીાભાથી  માટ ેઓ કાયતપધ્ધરો 
લાભાથીએ ઉપરોિ ઘટકો પ્રમાણેની ખતે સામગ્રી મેળવવા. લાભાથીએ ઠરાવના પજરજશષ્ટ-૫(અ)ના ભાગ-૧  

મજુબની અરજીમાાં જરૂરી જવગતો ભરી, ભાગ-૨ મજુબના  ગ્રામ સવેકના પ્રમાણપત્રમાાં ભલામણ મળેવી, જરુરી 

આધારપુરાવા સાથે અરજી  અજધકૃત ડીલરને રજુ કરવાની  રહેશે.  
 પજરજશષ્ટ ૧ ની શરત નાં ૫માાં દશાષવ્યા મજુબની સાંસ્થા/અજધકૂત જવકે્રતાનો સાંપકષ કર ે ત્યાર ે લાભાથી 

ખડૂેતની કુલ જમીન ધારકતા અન ે જ ે ત ે ઘટકના પજરજશષ્ટ-૨માાં જનયત થયલે સહાયના ધોરણો ન ેધ્યાન ેલઈ ખતે 
સામગ્રી લાભાથીને એટસોસષ સહાય કાપી વેચાણ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ ડીલર ેતરત ikhedut પોટષલમાાં પોતાના 
લોગઇન એકાઉન્દ્ટ થકી લાભાથીની જવગતો, બીલ નાંબર, તારીખ, વસ્તુ જવગેરનેી ઓન લાઇન એન્દ્ટર ી કરવાની 
રહેશે.  
 
(૨). પજરજશષ્ટ ૧ ની શરત નાં ૫ મા દશાષવ્યા મજુબની સાંસ્થા/અજધકૂત જવકે્રતાએ ikhedut પોટષલમાાં પોતપોતાના 
લોગઇન એકાઉન્દ્ટ થકી જપ્રન્દ્ટ કાઢી સબાંજધત કચેરી ખાત ેરજુ કરવાની રહેશે. સક્મ અજધકારીએ લાભાથીઓના 
સહાયના કલઈેમ મળેલ છે તે અાંગ ેયોગ્ય ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપી સહી જસકકા સાથ ેચકુવણા માટે જજલ્લા 

ખેતીવાડી અજધકારી મારફત સબાંજધત નોડલ એજન્દ્સીન ેમોકલવાના રહેશે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરિરિષ્ટ-૫(ન) 

 વ્યરકોગો ીાભાથી ીક્ષઓ- એટસ સત સહાય હ ઠળેા ઘટક  માટ  

ભાગ-૧ (નિજીે  ેમુે  ) 

        અરજદારનુાં નામઃ- 

            ગામઃ-  

                                                     તારીખઃ-  

પ્રજત, 
ગ્રામ સેવક  
ગામ.............. સજેો..........  
તાલુકા_________________, જજલ્લો-____________ 

 
રવિયઃ- સહાય ય જેામાાં _________________  (ઘટકેુાં ેામ) મ ળવવા માંજુિઓ આપવા ોાોો. 

સજવનય ઉપરોકત જવર્ય અન્દ્વયે જણાવવાનુાં કે હુાં નીચે સહી કરનાર શ્રી ______________ 
(જમીન ખાતામાાં નામ:.....................................................) ગામઃ_____________તાલુકો-__________ 
જજલ્લો-______નો રહેવાસી અને અનુ. જાતી/અનુ. જનજાતી/અન્દ્ય જાતીનો, જસમાાંત/નાનો/મોટો, 
સ્ત્રઓ/પુરુિ  ખેડૂત છુાં . હુાં  જદવ્યાાંગ ખેડૂત છુાં /નથી. હુાં ખાતા નાંબર_________________ થી હે. 
_______________આર_________________જમીન ધરાવુાં છુાં . મારો મોબાઇલ નાં _______________ 
છે.  મારો આધાર નાંબર ......................................................... છે, અરજી હેઠળના ઘટક માટે યોજનાકીય 
સહાય મેળવવાના હેતુસર મારા આધાર નાંબરનો ઉપયોગ કરવા હુાં સાંમતી આપુાં છુ. મે સમાન હેતુાંના 
_________________ઘટક માટે આ યોજના કે સરકારશ્રીની કોઇપણ અન્દ્ય યોજના હેઠળ અગાઉ જનયત 
કરલે સમયમયાષદામાાં સહાય લીધેલ નથી તે અાંગેની હુાં ખાત્રી આપ ુછુાં . ઉપરોિ આપેલ તમામ જવગતો સાચી 
છે.  જો  અમારા દ્વારા અપાયેલ જવગત ખોટી જણાયથેી સહાયની રકમ સરકારશ્રીમાાં ભરપાઈ કરવા અમ ે
બાહેધરી આપીએ છીએ. અમોને ઉપરોકત જવગતવાળા ઘટકની ખરીદ કરવાની માંજુરી આપવા નમ્ર જવનાંજત 
છે.  

ખેડૂતની.સહી/અાંગુઠો 
_________________ 

સામ ી: 

(૧) ૮-અ ની નકલ 

(૨) આધારકાડષની નકલ 

(૩) જદવ્યાાંગ લાભાથી હોય તો જવકલાાંગતા અાંગેનુ પ્રમાણપત્ર 
 

                                                                



ભાગ-િ (ગ્રામસ વકેુાં પ્રમાણપત્ર) 

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવ ેછે કે શ્રી/શ્રીમતી __________________________________ 

(જમીન ખાતામાાં નામ:.............................................................) ગામઃ_____________તાલુકો-
__________જજલ્લો-____________ના જસમાાંત/નાનો/મોટો, સ્રઓ/પરુુિ ખેડૂત ખાતેદાર છે. તેઓ જદવ્યાાંગ 

ખેડૂત છે/નથી. તેમના ખાતા નાંબર................થી_____________ હે. આર. જમીન ધરાવે છે. તેમણે સમાન 
ઘટક માટે આ યોજના કે સરકારશ્રીની કોઇપણ અન્દ્ય યોજનાના હેઠળ અગાઉ જનયત કરલે સમયમયાષદામાાં 
સહાય લીધેલ નથી/છે. તેઓ NFSM (           ) યોજનામાાં સહાય મેળવવા_____________ ઘટક માટે 

પાત્રતા ધરાવ ેછે/ધરાવતા નથી, 

 

સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /  
                                    ગ્રામસેવક 

      સજેોઃ-________તાલુકો__________જજ. _______ 
 

પરિરિષ્ટ-૬ 
 (ક)વ્યરકોગોીાભાથીરસવાયેાઘટક માટ નમીઓકિણમાટ ેઓકાયતપધ્ધરો 

 આ કાયતપધ્ધરો ેઓચ  આવિઓ ી વાય ી ઘટક ઃ  ક્તે્રીય જનદશષન, ક્લસ્ટર ડેમોસ્ટરેશન, ખેડૂત તાલીમ, 

રાજ્ય કક્ાની તાલીમ, FLD on Integrated crop management (ICM), FLD on Desi/ ELS Cotton for 

seed production, FLD on intercropping, FLD on High Density Plantation System જવગરે.ે  

 ઉપરોકત ઘટકોની અમલવારી કયાષબાદ સક્મ સત્તાજધકારીએ i-khedut પોટષલમાાં પોતાના લોગઇન 

એકાઉન્દ્ટ થકી કરલે કામગીરીની ઓનલાઇન નોાંધણી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ ઉપરોકત કામગીરીના 

ઓફીસ ઓડષર કરી જપ્રન્દ્ટ આઉટ કાઢી પ્રમાણપત્ર સહ ચુકવણાાં માટે સબાંજધત નોડલ એજન્દ્સીન ે

મોકલવાનુાં રહેશ ે
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ડીસ્ક્લોઝર 


