
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 યોજિાછે. 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 over whelming 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 States 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 

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

Coarse cereals and (v) 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. 

 

 યોજિાિી ટુાંકી િોંધઃ  
 ભારત સરકારશ્રી દવારા િેશિલ ફુડ નસકયરુીટી નમશિ (NFSM) અતગાત 12th Five 
Year Plan િી રીવાઇઝડ ગાઇડલાઇિ બિાર પાડવામાાં આવેલ છે. જે મજુબ વિા 
૨૦૧૪–૧૫ થી િોડલ એજન્સી ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ મારફત જજલ્લા કક્ષાએ 
યોજિાન ુઅમલીકરણ કરવામાાં આવિાર  છે. જેમાાં એિએફએસએમિા જજલ્લાઓમાાં 
એિએફએસએમ િઠેળિા પાકો જેવા કે કઠોળ, ઘઉ, ચોખા, બરછટ ધાન્યિી ઉત્પાદકતા 
તેમજ ઉત્પાઉદિમાાં વધારો કરવાિો િતે ુછે.   

 યોજિાથી થયેલ લાભઃ  
        ભારત સરકારશ્રી દવારા અમલી િેશિલ ફુડ નસકયરુીટી નમશિ (NFSM) અંતગાત 
રાજયમાાં એિએફએસએમિા જજલ્લાઓમાાં એિએફએસએમ િઠેળિા પાકો જેવા કે કઠોળ, 
ઘઉ, ચોખા, બરછટ ધાન્યમાાં જજલ્લા કક્ષાએ અમલીકરણ કરી ઉકત પાકોમાાં ઉત્પાદકતા 
તેમજ ઉત્પાઉદિમાાં વધારો થયેલ છે.  
સિાયિા ઘટકોઃ રાજયમાાં આ યોજિા (૬૦% કેન્ર અિે ૪૦% રાજ્ય) પરુસ્ કતૃ યોજિા તરીકે 
અમલી છે. આ યોજિામાાં NFSM-ધઉ, NFSM- ચોખા NFSM-કઠોળ, NFSM- બરછટ 
અિાજ અિે NFSM- વાણણજ્જ્યક પાક (કપાસ અિે શેરડી) અંતગાત નવનવધ ધટકમાાં સિાય 
આપવામાાં આવે છે. આવરી લેવાયેલ ઘટકો  જેવા કે પ્રમાણણત બીજ નવતરણ (વધ ુ



ઉત્પાદિ આપતી જાતો અિે િાઈબ્રીડ જાતો), સકુ્ષ્મતત્વ, જૈનવક ખાતર, પાક સાંરક્ષણ 
દવાઓ, નિિંદામણ િાશક, બ્ લોક નિદશાિ, કલ્ સ્ ટર નિદશાિ, માિવ સાંચાણલત સ્પે્રયર, પાવર 
સાંચાણલત સ્પે્રયર, માિવ સાંચાણલત ચાફ કટર, ચીઝ્લર (ઊંડી ખેડ માટે), સ્પ્રીંકલરસેટ, 
ડીઝલ પાં૫સેટ (૧૦ એચ પી), ટે્રક્ટર સાંચાણલત સ્પે્રયર, સીડડ્રીલ, ઝીરો ટીલ સીડ ડ્રીલ, રીઝ 
ફરો પ્લાન્ટર, મલ્ટીક્રો૫ પ્લાન્ટર, પાવર વીડર,પાણીિા વિિ માટેિી પાઈ૫લાઈિ, 
મોબાઈલ રેઈિ ગિ, રોટાવેટર, પાવર ડ્રીવિ ચાફ કટર, મલ્ટીક્રો૫ થે્રશર, કોિો વીડર,ઝીરો 
ટીલ મલ્ટીક્રો૫ પ્લાન્ટર, ડ્રમ સીડર, પેડી થે્રશર/મલ્ટી ક્રોપ થે્રશર, સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ પેડી 
ટ્રાન્સપ્લાન્ટર નવગેરે.  

o કાયો અિે ફરજો : 
 િેશિલ ફુડ નસકયરુીટી નમશિ યોજિા (૬૦% કેન્ર અિે ૪૦% રાજ્ય) ન ુ રાજયિા 

નમશિ િઠેળિા જજલ્લાઓમાાં અમલીકરણ અંતગાત ભારત સરકારશ્રીિી યોજિાિી 
ગાઇડલાઇિ મજુબ જજલ્લાઓિા એન્યઅુલ એકશિ પ્લાિિે આધારે રાજયિો કઠોળ, 
ઘઉ, ચોખા, બરછ્ટ ધાન્ય અિે વાણણજ્જ્યક પાક (કપાસ અિે શેરડી) પાકિો એન્યઅુલ 
એકશિ પ્લાિ તૈયાર કરવો તેમજ માંજુરી અથે ભારત સરકારશ્રીિે સાદર કરવામાાં 
આવે છે. 

 ભારત સરકારશ્રી દવારા માંજુર થયેલ એકશિ પ્લાિ મજુબ NFSM – કઠોળ, ઘઉ, 
ચોખા, બરછ્ટ ધાન્ય અિે વાણણજ્જ્યક પાક (કપાસ અિે શેરડી) પાકોિા ઘટકવાર 
જજલ્લાવાર િાણાકીય/ભૌનતક લક્ષાાંકોિી ફાળવણી કરવામાાં આવે છે.  

 NFSM યોજિા અંતગાત પ્રોજેકટ મેિેજમેન્ટ ટીમિી કમીટીિી બેઠકો અંગેિી નવગતો, 
કાયાવાિી િોંધ અિે કરાર આધારીત નિમણકુો આપવા અંગેિી કામગીરી તેમજ તે 
અંગેિા જરૂરી કાયાાલય આદેશ તૈયાર કરવાિી કામગીરી ક્ રવામાાં આવે છે.  

 ભારત સરકારશ્રી દવારા રીલીઝ કરવામાાં આવેલ NFSM- કઠોળ, ઘઉ, ચોખા, બરછ્ટ 
ધાન્ય અિે વાણણજ્જ્યક પાકોિા SC/ST/NORMAL યોજિાવાર તબકકાવાર ગ્રાન્ટિી 
ફાળવણી િોડલ એજન્સીિે કરવામાાં આવે છે. 

 NFSM યોજિાિી ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી/આરટીઆઇ મારફત માગેલ 
માહિતી તૈયાર કરી મોકલી આપવી. NFSM યોજિા અંતગાત ભારત સરકારશ્રી/રાજય 
સરકારશ્રી/અન્યો સાથેિા પત્રવ્યવિારિી કામગીરી ખાતાિી શાખાઓ દવારા માાંગવામાાં 
આવતી માહિતી/નવગતો તૈયાર કરી મોકલી આપવાિી કામગીરી NFSM યોજિા 
અંતગાત RSQ/LSQ/LAQ િી નવગતો તેમજ જવાબો કરવાિી કામગીરી આવે છે.  

 NFSM યોજિા (કઠોળ, ચોખા, ઘઉં, બરછ્ટ ધાન્ય અિે વાણણજ્જ્યક પાક (કપાસ અિે 
શેરડી) િા જજલ્લાવાર માનસક પ્રગનત રીપોટા િે આધારે રાજયિો માનસક પ્રગનત રીપોટા  



તૈયાર કરી ભારત સરકારશ્રીમાાં સાદર કરવો. ભારત સરકારશ્રીિે મોકલવાિા થતા જે 
તે વિાિા પ્રોનવઝિલ તેમજ આખરી માનસક પ્રગનત રીપોટા  તૈયાર કરવા તેમજ તે 
અંગેિા ય.ુટી.સી. તૈયાર કરવાિી કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
(એ.સે.)  

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૨. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
(નવ.) અમદાવાદ 

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૩. િાયબ ખેતી નિયામક 
(જ.ચ.પ્ર.) 

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૩ િાયબ ખેતી નિયામક 
(કપાસ) 

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૪. મદદિીશ ખેતી નિયામક 
(કઠોળ) 

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૫. ખેતી અનધકારી (NFSM)    યોજિા 
અમલીકરણ 

 

  



પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે 

દફતરો 

(૧) ગજુરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીિા 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 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી 

કક્ષાઓ અંગેન ુપત્રક 

--------િથી---------- 

 

 

 



પ્રકરણ-૭ 

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

યોજિાિા અમલીકરણ માટે રાજય કક્ષાએ SFSMEC અિે જજલ્લા કક્ષાએ DFSMEC િી રચિા 

કરવામાાં આવેલ છે. જે િીચે મજુબ 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 એમ. એસ. પ્રજાપનત  
િાયબ ખેતી નિયામક (તેલીબીયાાં) 
રૂમ િાં-૩૧૨,પાકનવભાગ, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫ 



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 

નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

                        જુિીયર કલાકા  કમ ટાઇપીસ્ટ /નસિીયર કલાકા   



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧. શ્રી એિ કે. કાથડ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે.) ઇ.ચા   
૨. શ્રી ડી.વી. બારોટ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (નવ.) અમદાવાદ ઇ.ચા   
૩. શ્રી એમ.આર.પરમાર િા.ખે.નિ (કપાસ)  
૪. શ્રી એમ.એસ. પ્રજાપનત  િા.ખે.નિ (જ.ચ.પ્ર), ઇ.ચા.  

૫. શ્રી એસ.એ.પટેલ મદદિીશ ખેતી નિયામક (કઠોળ) ઇ.ચા. 
૬. શ્રીમનત એમ.પી.દૂધાત મદદિીશ ખેતી નિયામક (પેકેજ) ઇ.ચા. 
૭. શ્રીમનત એમ.પી.દૂધાત મદદિીશ ખેતી નિયામક (કપાસ) 
૮. સશુ્રી પી.ડી.મકવાણા ખેતી અનધકારી  
૯.  સશુ્રી ડી.જે. વ્યાસ ખેતી અનધકારી 
 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ પગાર (બેણઝક) 
૧ શ્રી એિ કે. કાથડ    ૧૦૯૧૦૦   
૨.  શ્રી ડી.વી. બારોટ ૧૦૯૧૦૦ 
૩. શ્રી એમ.આર.પરમાર ૭૬૨૦૦ 
૪. શ્રી એમ.એસ. પ્રજાપનત ૭૬૨૦૦ 
૫. શ્રી એસ.એ. પટેલ ૫૩૧૦૦ 
૬. સશુ્રી એમ.પી.દૂધાત ૬૧૫૦૦ 
૭. સશુ્રી પી.ડી.મકવાણા ૪૬૨૦૦ 
૮. સશુ્રી ડી.જે. વ્યાસ ૪૨૩૦૦ 



પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજિાન ુિામ : િેશિલ ફુડ 
નસક્યરુીટી નમશિ  

નપ્ર બજેટ દરખાસ્ત (૨૦૧૭-૧૮) 
(રૂ. લાખમાાં) 

બજેટ બકુમાાં માંજૂરી (૨૦૧૭-૧૮) 
(રૂ. લાખમાાં)  

SCSP ૨૪૧.૦૦ ૨૪૧.૦૦ 

TASP ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ 
GENERAL ૬૯૯૧.૦૦ ૬૯૯૧.૦૦ 

Total ૭૭૩૨.૦૦ ૭૭૩૨.૦૦ 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પહરનશષ્ટ-૧ 

સામાન્ ય શરતો અિે બોલીઓ 

 

િેશિલ ફુડ સીકયરુીટી મીશિઃ સિાયિી યોજિા વિા ૨૦૧૭-૧૮ (૬૦% કેન્ર:૪૦% રાજ્ય પરુસ્કૃત 

યોજિા) 

૧. આ યોજિાિો અમલ ભારત સરકારશ્રી દ્વ્રારા િીચે મજુબિા પાકો માટે જાિરે કરવામાાં આવેલા 

જજલ્લાઓમાાં ક્ રવાિો રિશેે. 

૧. ઘઉ પાક માટે : અમદાવાદ, બોટાદ, આણાંદ, બિાસકાાંઠા, ખેડા, સાબરકાાંઠા અિે અરવલ્લી.  

૨. ચોખા (ડાાંગર) પાક માટે : પાંચમિાલ, મિીસાગર, વડોદરા અિે છોટાઉદેપરુ.  

૩. કઠોળ પાક માટે :  રાજયિા તમામ ૩૩ જજલ્ લાઓ 

૪. બરછટ ધાન્ ય પાકો માટે: આણાંદ, બિાસકાાંઠા, દાિોદ, ખેડા, મિસેાણા, પાંચમિાલ, 

મિીસાગર, સાબરકાાંઠા, અરવલ્લી, વડોદરા, અિે છોટાઉદેપરુ. 

૫. કપાસ  અિે શેરડી પાકો માટે : અ. શેરડી પાક માટે:- શેરડી પાક ઉગાડતા તમામ 

જજલ્ લાઓમાાં અમલ કરવાિો રિશેે. બ. કપાસ પાક માટે:- રાજયિા કપાસ ઉગાડતા તમામ 

જજલ્લાઓમાાં (ડાાંગ, િવસારી અિે વલસાડ નસવાયિા) અમલ ક્ રવાિો રિશેે.  

૨. આ યોજિાિા નિયાંત્રણ અનધકારી ખેતી નિયામકશ્રી રિશેે. 
૩. આ યોજિાિા તમામ ઘટકોિી અમલીક્ રણ પ્ ધનત નિયત ક્ રવા ખેતી નિયામકશ્રીિે અનધકૃત 

ક્ રવામાાં આવે છે. તેઓશ્રી અમલીક્ રણ પ્ ધનત િ્ી ક્ રે તે મજુબ અમલ ક્ રવાિો રિશેે. 



૪. આ યોજિાિા તમામ ઘટકો માટે જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી અમલીક્ રણ અનધકારી રિશેે. 
૫. જજલ્લા પાંચાયતો તેમજ સબાંનધત િોડલ એજન્ સીિે ગ્રાન્ટ ફાળવવા માટે ખેતી નિયામકશ્રીિે અનધકૃત 

ક્ રવામાાં આવે છે. 
૬. લાભાથી ખેડતેૂ અરજી પત્રક માંજુરી અથે સાંબાંનધત કચેરીમાાં રજુ કરશે. અરજી મળેથી કચેરી સાંબાંનધત 

ગ્રામ સેવક પાસેથી સમાિ િતે ુ વાળા ઘટક માટે અન્ય યોજિામાાંથી અગાઉ નિયત કરેલ સમય 
મયાાદામાાં સિાય મેળવેલ િથી તે બાબતિો પ્રમાણપત્ર/દાખલો મેળવી લેવાનુાં રિશેે.  

૭. આ યોજિા ખેતી નિયામકશ્રીિા અંકુશ િઠેળ રિશેે. આ યોજિાિા અમલીકરણ બાબતમાાં કોઇ મદુ્દો 
ઉપનસ્ થત થાય તો તેમિો સાંપકા  સાધવાિો રિશેે. આ યોજિાિી અમલીકરણ પધ્ધનતમાાં ફેરફાર 
કરવાિી જરૂહરયાત જણાય તો ખેતી નિયામકશ્રી જરૂરી ફેરફાર કરી શકશે.  

૮. ચાલ ુ િાણાકીય વિામાાં આ યોજિા િઠેળિા પહરનશષ્ટ-૨િા કોલમ-૫ માાં દશાાવેલ સમયમયાાદાિે 
ધ્યાિે લઇ જે ખેડતૂોએ ઓિલાઇિ અરજી કરેલ િોય તથા પાત્રતા ધરાવતા િોય તેવા ખેડતૂોિે 
લક્ષાાંકિી મયાાદામાાં તમામ ઘટકોમાાં માંજુરી આપી શકાશે અિે વાનિિક સમયમયાાદા વાળા બે ઘટક 
િી મયાાદા દૂર કરી ખાતા દીઠ લાભ લેવા માગતા તમામ ઘટકોિે ફાળવેલ લક્ષાાંક િી મયાાદામાાં 
લાભ આપી શકાશે.   

૯. પહરનશષ્ટ-૨િા કૉલમ િાં– ૫ માાં જણાવ્યાનુાંસાર એક વાનિિક સમયગાળા નસવાયિા પ્રત્યેક ઘટક માટે 
તાલકુા અમલીકરણ અનધકારીએ લાભાથીન ુ ગામવાર િામ, ખાતા િાંબર, સિાયિી રકમ, લાભ 
આપ્યાનુાં વિા નવગેરે નવગતો ધરાવતુાં રજીસ્ટર નિભાવવાનુાં રિશેે 

૧૦. પ્રોજેકટ બેઇઝડ દરખાસ્તો માટે સક્ષમ કક્ષાએથી માંજૂરી મળ્યા બાદ અમલ કરવાિો રિશેે. 
૧૧. આ યોજિા િઠેળ લાભાથીઓિી પસાંદગી માટે અિે અમલીકરણ માટેિી મોડાલીટી કેન્ર 

સરકારશ્રીિી  મીશિિી ઓપરેશિલ ગાઈડ લાઇિ મજુબિી રિશેે.    
૧૨. રાજયિા તમામ પ્રકારિા લાભાથી ખેડુતિે એક સીઝિમાાં વધમુાાં વધ ુ ૫ િકેટરિી મયાાદામાાં 

યોજિાિા જુદા જુદા ઘટકો િઠેળ સિાય મેળવવા પાત્ર રિશેે.  
૧૩. અમલીકરણ અનધકારી ધ્વારા એટસોસા ઘટકોિી દરખાસ્તો તૈયાર કરી જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી 

મારફત ચકુવણા અથા િોડલ એજન્સી િે મોકલી આપવાિી રિશેે.   
 ૧૪. આ યોજિા િઠેળિા ઘટકોિા સિાયિા ધોરણો આ સાથેિા પહરનશષ્ટ -૨ મજુબ રિશેે 

     ૧૫. બેંક એકાઉન્ટમાાં બારોબાર સિાયિી રકમ જમા થાય તેવા (એટસોસા અિે સ્સ્પ્રિંકલર સેટ નસવાયિા) 
ઘટકો માટે અરજીિો િમિુો આ સાથેિા પહરનશષ્ટ-૩ મજુબ રિશેે અિે તેિા અમલ માટેિી કાયા 
પધ્ધનત આ સાથેિા પહરનશષ્ટ ૪ મજુબ રિશેે, જ્યારે એટસોસા સિાયવાળા ઘટકો અિે વ્યસ્ક્તગત 
લાભાથી નસવાયિા ઘટકો માટે અમલીકરણિી પધ્ધનત ક્રમાનસુાર પહરનશષ્ટ- ૫ અિે ૬ મજુબિી 
રિશેે. 

૧૬. આ યોજિા િઠેળ ગ્રાાંટિી ફાળવણી અિે િાણાાંકીય ચકૂવણી માટે િોડલ એજન્સી ગજુરાત રાજ્ય 
બીજ નિગમ ણલ. ગાાંધીિગર રિશેે.  

૧૭. પહરનશષ્ટ-૪ મજુબિી કાયાપધ્ધતી માટે જીલ્લા અમલીકરણ અનધકારી / સાંબધીત િોડલ  એજ ાંન્સીએ 
સિાયિી રકમ ECS (Electronic Clearance Service) / RTGS (Real Time Gross 

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

Transfer) એકાઉંન્ટ પે ચેકથી લાભાથી /સાંસ્થાિા ખાતામાાં જમા કરવાિી રિશેે. 



૧૮. િોડલ એજન્સી બીજ નિગમએ ગ્રાન્ટ વપરાશિા પ્રમાણપત્રો (યટુીસી) નિયત િમિુામાાં ખેતી 
નિયામક, ગાાંધીિગર િે સમયસર મોકલવાિા રિશેે. તેમજ સબસીડી સિીત થિાર ખચાિા 
નવગતવાર હિસાબો તથા ઓડીટિે લગતી કામગીરી કરવાિી રિશેે. 

૧૯. NFSM Commercial Crop- કપાસ યોજિામાાં તાલકુા અમલીકરણ અનધકારીએ નિદશાિ માટેિી 
માંજુરી સાથે નિદશાિ યોજવા માટે ખરીદવાિી થતી નિયત થયેલ સામગ્રી અિે તેિો જથ્થો 
લેણખતમાાં ખેડતૂ િે આપવાિો રિશેે.  

૨૦. NFSM Commercial Crop- કપાસ યોજિામાાં લાભાથી ખેડતેૂ માંજુરી પત્ર સાથે દશાાવેલ નિયત 
થયેલ સામગ્રી દશાાવેલ જથ્થામાાં ખરીદાવાિી રિશેે અિે ખરીદી િા ણબલો સિાય માંજુરીિી 
દરખાસ્ત સાથે જોડવાિા રિશેે.  

૨૧. ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા યોજિાિી ગાઇડલાઇિમાાં તથા સિાયિા ધોરણમાાં વખતોવખત થતા 
સધુારા- વધારા જે તે તારીખથી આપોઆપ અમલી કરવાિાાં રિશેે. 

૨૨. યોજિાિા સવે ઘટકોનુાં સચુારૂ રૂપે આયોજિ અિે સમયબધ્ધ અમલીકરણ થાય તે માટે જજલ્લા 
કક્ષાએ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ) િી અધ્યક્ષતામાાં િીચે મજુબિી કનમટી દ્વારા જુદાજુદા 
ઘટકોમાાં આપવાિી થતી ઇિપટુ સામગ્રી અિે તેિી ઉપલબ્ધી થાય અિે યોજિાિો સમયસર 
અમલ થાય તે સનુિનિત કરવાન ુરિશેે.  

જજલ્લા કક્ષાિી કમીટી 

 

જે તે જજલ્લાિી સ્થાનિક પરીસ્સ્થતી/જરૂહરયાતિે ધ્યાિે રાખી અધ્યક્ષશ્રી જરૂરીયાત મજુબ વધારાિા 

સભ્યોિે આમાંનત્રત કરી શકશે. 

૨૩. આ યોજિાિા ઘટકો પૈકી ઇિપટુ સામગ્રી નવતરણ માટે ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ ણલ. અિે 

ગજુરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોપોરેશિ ણલ.િે પ્રાધાન્ય આપવાન ુરિશેે. સદર ઇિપટુ સામગ્રી જો બીજ 

નિગમ અિે ગજુરાત એગ્રો પાસે ઉપલબ્ધ થઇ શકે તેમ િ િોય તેવા સાંજોગોમાાં  જજલ્લા કક્ષાિી 

કમીટી ધ્વારા િ્ી થયેલ અન્ય ઉત્પાદક/સાંસ્થા પાસે ઉપલબ્ધ ઇિપટુ સામગ્રી નુાં નવતરણ કરી 

શકાશે.  

૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ) અધ્યક્ષશ્રી 
૨ જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રી સભ્ય સણચવશ્રી 
૩ િાયબ ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ) સભ્યશ્રી 
૪ િાયબ ખેતી નિયામકશ્રી (તાલીમ) સભ્યશ્રી 
૫ કૃનિ યનુિવનસિટીિા જજલ્લાિા િોડલ કૃનિ વૈજ્ઞાનિકશ્રી  સભ્યશ્રી 
૬ સાંબાંનધત જજલ્લામાાં કાયારત િીચેિી સાંસ્થાઓમાાંથી ઓછામાાં ઓછા- 

૨ નપ્રનતનિનધ -  
GSSC Ltd, GAIC  Ltd, NSC, NAFED, GUJACOMASOL, 
GSFC, GNFC, IFFCO, KRIBHCO ,GGRC, NFSM –શેરડી 
યોજિાિા અમલીકરણ જજલ્લામાાં કો.ઓ. સગુર ફે. િા  પ્રનતનિનધ 

સભ્યશ્રી 



૨૪. ઉપરોક્ત કમીટી દવારા લાભાથી પસાંદ કરવા, નિદશાિિો પ્રકાર િ્ી કરવા, સાંસ્થાિી પસાંદગી 

કરવા, ઇિપટુ સામગ્રી િ્ી કરવા નવગેરે બાબતો સનુિનિત કરવા કમીટીિી બેઠક ખરીફ સીઝિ 

માટે જે તે વિાિી ૧૫ મે પિલેા, રનવ સીઝિ માટે ૧૫ સપ્ટેમ્બર પિલેા અિે ઉિાળુ સીઝિ માટે 

૧૫ હડસેમ્બર પિલેા ફરજીયાત બેઠક બોલાવી કરેલ કાયાવાિીિી જાણ ખેતી નિયામકશ્રી કરવાિી 

રિશેે.    

પહરનશષ્ટ – ૨  
યોજિાનુાં િામ: િેશિલ ફુડ સીકયોરીટી મીશિ (એિ.એફ.એસ.એમ) 

(કઠોળ, ઘઉં, ચોખા, બરછટ ધાન્ય, શેરડી અિે કપાસમાાં સિાયિા ધોરણો(૬૦ % કેન્ર: ૪૦% રાજ્ય 
પરુસ્કૃત)  

અ કઠોળમાાં સિાયિા ધોરણો –  રાજ્યિા તમામ ૩૩ જીલ્લામાાં લાભ આપી શકાશે 

અ.િાં ઘટકનુાં િામ સિાયિી નવગત હરમાકાસ વધમુાાં કેટલી 
નિયત 

મયાાદામાાં આ 
ઘટક રીપીટ 
કરી શકાશે તે 
સ્પષ્ટ કરવ ુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ડેમોસ્ટે્રશિ ઓિ ઇમ્રવુ્ડ ટેકિોલોજી 

(a) ક્લસ્ટર 

ડેમોસ્ટે્રશિ (૧૦૦ 

િકે્ટર) 

રૂ.૭૫૦૦/-પ્રનત િકેટર – 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

િકે્ટર 

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી 

કૃનિ યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. 
તથા સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં 

રચવામાાં આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી 
નિયત કરે તે મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે  

(b) ક્રોપીંગ સીસ્ટમ 

બેઝ્ડ ડેમોસ્ટે્રશિ 

રૂ. ૧૨૫૦૦/-પ્રનત િકેટર 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

િકે્ટર 

૨  પ્રમાણીત બીજ 

નવતરણ 

રૂ. ૨૫૦૦/ પ્રનત સ્ક્વન્ટલ 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુબે 

િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 
યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 
આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

૨(a) ફાઉન્ડેશિ  
બીજ ઉત્પાદિ  

રૂ.૨૫૦૦/ક્વી. ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

કુલ સિાયિા ૭૫% સિાય બીજ ઉત્પાદિ 
કરિાર ખેડતૂિે અિે ૨૫%  સિાય આ 
કાયાક્રમમાાં પ્રવતૃ બીજ ઉત્પાદક એજન્સીિે 
મળવાપાત્ર થાય છે 

દર વિે 

૨(b)  સટી.બીજ 

ઉત્પાદિ  



૩  સાંકણલત ખાતર વ્યવસ્થા  

(a) સકુ્ષ્ મતત્વ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બે માાંથી 

જે ઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 
યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 
આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે 

(b) જીપ્સમ/ 
બેન્ટોિાઇટ 

સલ્ફર  

જીપ્સમિી હકિંમતિા ૫૦ ટકા 
અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રનત 

હકવન્ટલ અથવા બેન્ટોિાઇટ 
સલ્ફર હકિંમતિા ૫૦ ટકા 

અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રનત િકે્ટર 
બેમાાંથી જે ઓછાં િોય તે 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુબે 

િકે્ટર 

ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર કાં. ણલ, વડોદરા 

િા અનધકૃત નવકેતા મારફતે નવતરણ 

કરવાનુાં રિશેે.   

(c) જૈનવક ખાતર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી 
જે ઓછાં િોય તે.ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 
યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 
આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.        

૪ સાંકલીત જીવાત નિયાંત્રણ વ્યવસ્થા 
(a) પાક સાંરક્ષણ 

દવા 
હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી જે 

ઓછાં િોય તે. એક ખાતા દીઠ 
વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 

યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 

આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે  

(b) નિિંદામણ 
િાશક દવા 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી જે 

ઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 
વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

૫ કુદરતી સ્ત્રોતોનુાં સાંરક્ષણ  
(a) મેન્યલુ સ્પે્રયર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૬૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં િોય 
તે ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

િાંગ 

ખાતા દૃવારા વખતોવખત જાિરે કરેલ પ્રાઇઝ 
ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ પેિલમાાં 
સમાનવષ્ટ ઉત્પાદક િા અનધકૃત નવકેતા પાસેથી 
લાભાથી ખેડૂતે  ખરીદી કરવાિી રિ ેછે. 

૫ વિામાાં 
એક વખત 

(b) પાવર િે૫સેક 
સ્પે્રયસા 

 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૩૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં િોય 
તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

િાંગ 



(c) ઝીરોટીલ સીડ 
ડ્રીલ 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ
એક િાંગ 

(d) મલ્ટીક્રો૫ 
પ્લાન્ટર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ
એક િાંગ 

(e) સીડ ડ્રીલ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 

(f) ઝીરો ટીલ 

મલ્ટીક્રો૫ 

પ્લાન્ટર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 

(g) રીઝ ફરો 

પ્લાન્ટર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 

(h) ચીઝલર હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૮૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં િોય 

તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

િાંગ 

(i) રોટાવેટર હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૩૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ
એક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૧૦ વિામાાં 

એક વખત 

(j ) લેઝર લેન્ડ 

લેવલર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 

(k) ટે્રક્ટર 

માઉન્ટેડ 

સ્પે્રયર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 



(l) મલ્ટી ક્રોપ 

થે્રસર  

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૪૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 

૬ પાણીિો કાયાક્ષમ ઉપયોગ  

(a) વોટર કેરીંગ 

પાઈપ લાઈિ 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦/પ્રનત ખેડૂત બેમાાંથી 
જે ઓછાં િોય તે ૬૦૦ મીટરિી 
મયાાદામાાં HDPE પાઇપ માટે 
રૂ. ૫૦ પ્રનત મીટર, PVC 

પાઇપ માટે રૂ. ૩૫ પ્રનત મીટર 
અિે HDPE Laminated 

Woven lay flat Tubes માટે 
રૂ. ૨૦  પ્રનત મીટર પ્રનત 
લાભાથી.     

ખાતા દૃવારા વખતોવખત જાિરે કરેલ પ્રાઇઝ 

ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ પેિલમાાં 

સમાનવષ્ટ ઉત્પાદક િા અનધકૃત નવકેતા પાસેથી 

લાભાથી ખેડૂતે ખરીદી કરવાિી રિ ેછે.   

૫  વિે 

(b) પાં૫સેટ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે.ખા તા દીઠ વધમુાાં વધ ુ
એક િાંગ 

(c) સ્પ્રીંકલર સેટ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી 

જે ઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુએક િકે્ટર 

 

આ ઘટકોન ુઅમલીકરણ G.G.R.C. િા સક્ષમ 
અનધકારી મારફતે કરવાન ુરિશેે. સ્પ્રીંકલર સેટ 
માટેિી અરજી ખેડુતે, આઇ-ખેડુત પોટાલિા 
બદલે G.G.R.C. િી વેબસાઇટ પર કરવાિી 
રિશે. G.G.R.C. દવારા સિાય માંજુર કરી 
લાભાથીિા બેંક ખાતામાાં ECS/RTGS થી જમા 
કરાવવાિી રિશેે. અિે થયેલ કામગીરીિો 
માનસક પ્રગનત અિવેાલ ખેતી નિયામક / 
સાંબાંનધત જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રીિે 
નિયનમત રજુ કરવાિો રિશેે. આ ઘટકોિી 
ગ્રાન્ટ G.G.R.C. િે િવાલે મકુવા ખેતી 
નિયામક િે અનધકૃત કરવામાાં આવે છે. 
G.G.R.C. દ્વારા જજલ્લાવાર લક્ષ્યાાંક મજુબિી 
કામગીરી પણૂા કરી વિા અંતે UTC ખેતી 
નિયામકશ્રીિે રજૂ કરવાનુાં રિશેે 

૧૦ વિે 

(d) મોબાઇલ 

રેઇિ ગિ 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે.ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 

૭ ક્રોનપિંગ 

સીસ્ટમ બેઝડ  

તાલીમ 

રૂ. ૩૫૦૦ / સીઝિ, પ્રત્યેક 

તાલીમ માટે રૂ.૧૪૦૦૦/-ટે્રિીગ 

 

જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી/તાલકુા 

અમલીકરણ અનધકારી દ્વારા 

દર વિે  

૮ લોકલ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 



ઈિીશીયેટીવ્સ 

(સ્પષ્ટ 

એકટીવીટી) 
 

બેઝડ 

૯ અન્ય  ઈિીશીયેટીવ્સ 

(a) ડેમોસ્ટે્રશિ 

(NGO) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 

બેઝડ 

(b) કસ્ટમ 

િાઈરીંગ  

રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રનત િકે્ટરિી 

મયાાદામાાં  
 

વ્યસ્ક્તગત  

(c) માકેટીંગ 
સપોટા   

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ 

(d) સ્પેસયુાલાઇ
ઝ્ડ  પ્રોજેકટ   

પ્રોજેકટ બેઝડ 

 
 

(e) વેલ્ય ૂચેઇિ 
ઇરીગેશિ  

પ્રોજેકટ બેઝડ 

 

 

 

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

૧ આધનુિક ખેતી પદ્ધનત નિદશાિ  

(a) ક્લસ્ટર 
ડેમોસ્ટે્રશિ (૧૦૦ 

િકે્ટર) 

રૂ.૭૫૦૦/-પ્રનત િકેટર ખાતા 
દીઠ વધમુાાં વધ ુ

 એક િકે્ટર 

 

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી 
કૃનિ યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. 

તથા સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં 
રચવામાાં આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી 

નિયત કરે તે મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.       

દર વિે  

(b) (૨) ક્રોપીંગ 
સીસ્ટમ બેઝ્ડ 
ડેમોસ્ટે્રશિ 

રૂ. ૧૨૫૦૦/-પ્રનત િકેટર 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

િકે્ટર 

 
ર પ્રમાણીત બીજ 

નવતરણ 

પ્રમાણીત ણબયારણિી 
હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૦૦૦/-પ્રનત હકવન્ટલ 
બેમાાંથી જે ઓછ િોય તે. 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુબે 

િકે્ટર 

 
 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 
યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 
આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.        

૩ જરૂરીયાત મજુબ છોડ/ જમીિિી માવજત  



 (a) સકુ્ષ્ મતત્વો હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા  
રૂ ૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી 
જે ઓછાં િોય તે.ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

 સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 
યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 
આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે 

(b) જીપ્સમ/બેન્ટોિા
ઇટ સલ્ફર  

જીપ્સમિી હકિંમતિા ૫૦ ટકા 
અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રનત 

હકવન્ટલ અથવા બેન્ટોિાઇટ 
સલ્ફર હકિંમતિા ૫૦ ટકા 

અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રનત િકે્ટર 
બેમાાંથી જે ઓછાં િોય તે 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુબે 

િકે્ટર 

ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર કાં. ણલ, વડોદરા 

િા અનધકૃત નવકેતા મારફતે નવતરણ 

કરવાનુાં રિશેે.   

(c) પાક સાંરક્ષણ 

દવા અિે બાયો 

એજન્ટ  

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવારૂ 

૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી જે 

ઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 
યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 

સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 
આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 

મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     (d) નિિંદામણ િાશક 

દવા 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા રૂ 

૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી જે 

ઓછાં િોય તે.ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

૪ કુદરતી સ્ત્રોતોનુાં સાંરક્ષણ 

 (a) મેન્યલુ સ્પે્રયર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૬૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

ખાતા દૃવારા વખતોવખત જાિરે કરેલ પ્રાઇઝ 

ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ પેિલમાાં 

સમાનવષ્ટ ઉત્પાદક િા અનધકૃત નવકેતા પાસેથી 

લાભાથી ખેડૂતે ખરીદી કરવાિી રિ ેછે. 

૫ વિામાાં 

એક વખત 

(b) પાવર િે૫સેક 
સ્પે્રયસા 

 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૩૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
(c) ઝીરો ટીલ સીડ 

ડ્રીલ 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

 
(d) મલ્ટીક્રો૫ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 



પ્લાન્ટર રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

(e) પાવર વીડર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

(f) સીડ ડ્રીલ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

(g) ઝીરોટીલ મલ્ટી 
ક્રો૫ પ્લાન્ટર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

(h) રોટાવેટર/ટબો 
સીડર  

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા રૂ. 
૩૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૧૦ વિામાાં 
એક વખત 

(i) ચીઝલર હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૮૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૫ વિામાાં 

એક વખત 

(j ) લેઝર લેન્ડ 

લેવલર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે 
ઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 
વધમુાાં વધ ુએક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૧૦ વિામાાં 

એક વખત 

(k) ટે્રક્ટર માઉન્ટેડ 

સ્પે્રયર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

(l) મલ્ટી ક્રોપ થે્રસર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૪૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
૫ પાણીિો કાયાક્ષમ ઉપયોગ 



(a) વોટર કેરીંગ 

પાઈપ લાઈિ 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦/ પ્રનત ખેડૂત 
બેમાાંથી જે ઓછાં િોય તે 
૬૦૦ મીટરિી મયાાદામાાં 
HDPE પાઇપ માટે રૂ. ૫૦ 
પ્રનત મીટર, PVC પાઇપ 
માટે રૂ. ૩૫ પ્રનત મીટર અિે 
HDPE Laminated 

Woven lay flat Tubes 

માટે રૂ. ૨૦  પ્રનત મીટર 
પ્રનત લાભાથી.     

ખાતા દૃવારા વખતોવખત જાિરે કરેલ પ્રાઇઝ 

ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ પેિલમાાં 

સમાનવષ્ટ ઉત્પાદક િા અનધકૃત નવકેતા પાસેથી 

લાભાથી ખેડૂતે ખરીદી કરવાિી રિ ેછે. 

૫ વિામાાં 

એક વખત 

(b) પાં૫સેટ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
(c) સ્પ્રીંકલર સેટ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રનત િકેટર 

બેમાાંથી જે ઓછાં િોય તે. 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ એક 
િકે્ટર 

આ ઘટકોન ુઅમલીકરણ G.G.R.C. િા સક્ષમ 

અનધકારી મારફતે કરવાન ુરિશેે. સ્પ્રીંકલર સેટ 

માટેિી અરજી ખેડુતે, આઇ-ખેડુત પોટાલિા 

બદલે G.G.R.C. િી વેબસાઇટ પર કરવાિી 

રિશે. G.G.R.C. દવારા સિાય માંજુર કરી 

લાભાથીિા બેંક ખાતામાાં ECS/RTGS થી જમા 

કરાવવાિી રિશેે. અિે થયેલ કામગીરીિો 

માનસક પ્રગનત અિવેાલ ખેતી નિયામક/ 

સાંબાંનધત જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રીિે 

નિયનમત રજુ કરવાિો રિશેે. આ ઘટકોિી 

ગ્રાન્ટ G.G.R.C. િે િવાલે મકુવા ખેતી 

નિયામક િે અનધકૃત કરવામાાં આવે છે. 

G.G.R.C. દ્વારા જજલ્લાવાર લક્ષ્યાાંક મજુબિી 

કામગીરી પણૂા કરી વિા અંતે UTC  ખેતી 

નિયામકશ્રીિે રજૂ કરવાનુાં રિશેે 

૧૦  વિે 

(d) મોબાઈલ રેિ 

ગિ 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

૬ ક્રોનપિંગ સીસ્ટમ 
બેઝડ  તાલીમ 

રૂ.૩૫૦૦/સીઝિ,પ્રત્યેકતાલી
મ માટે રૂ.૧૪૦૦૦/-ટે્રિીગ 

જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી/તાલકુા 
અમલીકરણ અનધકારી દ્વારા  

દર વિે  

૭ લોકલ 
ઈિીશીયેટીવ્સ 

(સ્પષ્ટ 
એકટીવીટી) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 
બેઝડ 

૮ અન્ય ઈિીશીયેટીવ્સ 

(a) ડેમોસ્ટે્રશિ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 



(NGO) બેઝડ 

(b) કસ્ટમ િાઈરીંગ  રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રનત િકે્ટરિી 
મયાાદામાાં  

વ્યસ્ક્તગત  

(c) માકેટીંગ સપોટા   પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ 

(d) સ્પેસયુાલાઇઝ્ડ  
પ્રોજેકટ   

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

૧  જુથ નિદશાિ  
(a) એસ.આર.આઈ 

ટેકિોલોજી 
આધારીત હફલ્ડ 

ડેમોસ્ટે્રશિ 

પ્રનત િકેટરિા પ્રત્યેક 
નિદશાિ માટે રૂ.૭૫૦૦/-

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 
િકે્ટર 

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી 
કૃનિ યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. 

તથા સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં 
રચવામાાં આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી 

નિયત કરે તે મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે  

(b) િાઈબ્રીડ 
ચોખાિી 

ટેકિોલોજીનુાં 
નિદશાિ 

પ્રનત િકેટરિા પ્રત્યેક 
નિદશાિ માટે રૂ.૭૫૦૦/-

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 
િકે્ટર 

(c)  Swarna Sub -
1 / 

Sahbhagidha

n નુાં નિદશાિ 

પ્રનત િકેટરિા પ્રત્યેક 
નિદશાિ માટે રૂ.૭૫૦૦/-

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 
િકે્ટર 

(d) ક્રોપીંગ સીસ્ટમ 

બેઝડ નિદશાિ  

પ્રનત િકેટરિા પ્રત્યેક 

નિદશાિ માટે રૂ. ૧૨૫૦૦/-

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

િકે્ટર 

૨ બીજ નવતરણ 
(a) સધુારેલી 

ચોખાિી જાતોમાાં 

પ્રમાણીત બીજ 

નવતરણ 

ણબયારણિી હકિંમતિા ૫૦ 

ટકા અથવા પ્રનત હકવન્ટલ 

રૂ.૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુબે િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 

યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 

આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે 

(b) HYV પ્રમાણીત 

બીજ નવતરણ  

ણબયારણિી હકિંમતિા ૫૦ 

ટકા અથવા પ્રનત હકવન્ટલ 

રૂ.૧૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુબે િકે્ટર 



૩ જરૂરીયાત મજુબ છોડ/જમીિિી માવજત 

 (a) સકુ્ષ્ મતત્વો હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી 
જે ઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 

યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 

આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે 

(b) પાક સાંરક્ષણ 

દવા અિે બાયો 

એજન્ટ  

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી 

જે ઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 
(c) નિિંદામણ િાશક 

દવા 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૫૦૦/-પ્રનત િકેટર બેમાાંથી 

જેઓછાં િોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુાાં વધ ુબે િકે્ટર 

૪ કુદરતી સ્ત્રોતોનુાં સાંરક્ષણ 
(a) કોિો વીડર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૬૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં િોય 

તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 

ખાતા દૃવારા વખતોવખત જાિરે કરેલ પ્રાઇઝ 

ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ પેિલમાાં 

સમાનવષ્ટ ઉત્પાદક િા અનધકૃત નવકેતા 

પાસેથી લાભાથી ખેડૂતે ખરીદી કરવાિી રિ ે

છે. 

૫ વિામાાં 

એક વખત 

(b) મેન્યલુ સ્પે્રયર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૬૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં િોય 
તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ

એક િાંગ 
(c) પાવર િે૫સેક 

સ્પે્રયસા 
 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૩૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 

િોય તે.ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ
એક િાંગ 

 
(d) મલ્ટીક્રો૫ 

પ્લાન્ટર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
(e) સીડ ડ્રીલ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
(f) પાવર વીડર  હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 



િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 
વધ ુએક િાંગ 

(g) ઝીરો ટીલ મલ્ટી 
ક્રો૫ પ્લાન્ટર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
(h) ડ્રમ સીડર   હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૧૫૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
(i) રોટાવેટર હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 

રૂ.૩૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૧૦ વિામાાં 
એક વખત 

(j) લેઝર લેન્ડ 
લેવલર 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૧૦ વિામાાં 
એક વખત 

૫ પાંપ સેટ હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૫ વિામાાં 
એક વખત 

૬ પેડી થે્રસર/મલ્ટી 
ક્રોપ થે્રસર  

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૪૦૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 

- ઉપર મજુબ - ૧૦ વિામાાં 
એક વખત 

૭ સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ 
પેડી 

ટ્રાન્સપ્લાન્ટર  

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૭૫૦૦૦/-બેમાાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠ વધમુાાં 

વધ ુએક િાંગ 
૮ ક્રોનપિંગ સીસ્ટમ 

બેઝડ  તાલીમ 

રૂ. ૩૫૦૦ / સીઝિ, પ્રત્યેક 
તાલીમ માટે રૂ.૧૪૦૦૦/-

ટે્રિીગ 

જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી/તાલકુા 
અમલીકરણ અનધકારી દ્વારા 

દર વિે  

૯ લોકલ 
ઈિીશીયેટીવ્સ 

(સ્પષ્ટ 
એકટીવીટી) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 
બેઝડ 

૧૦ અન્ય ઈિીશીયેટીવ્સ 



(a) ડેમોસ્ટે્રશિ 
(NGO) 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 
બેઝડ 

(b) કસ્ટમ િાયરીંગ  રૂ. ૧૫૦૦/ પ્રનત િકે્ટરિી 
મયાાદામાાં  

વ્યસ્ક્તગત  
  

(c) માકેટીંગ સપોટા   પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ 

(d) સ્પેસ્યાલાઇઝ્ડ  
પ્રોજેકટ   

ડ બરછટ ધાન્ય   (અમલીકરણ િઠેળિા જજલ્લાઓ -  આણાંદ, ખેડા, મિસેાણા, બિાસકાાંઠા, સાબરકાાંઠા, 
અરવલ્લી, વડોદરા, પાંચમિાલ, મિીસાગર, છોટા ઉદેપરુ અિે દાિોદ,) 

૧ ડેમોસ્ટે્રશિ ઓિ 
ઇમ્રવુ્ડ પેકેજ 

ઓફ 
પે્રકટાઈસીસ 

એક િકે્ટર િાાં નિદશાિ 
માટે રૂ.૫૦૦૦/- િી 
મયાાદામાાં ખાતા દીઠ 
વધમુાાં વધ ુએક િકે્ટર 

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી 
કૃનિ યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. 
તથા સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં 
રચવામાાં આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી 
નિયત કરે તે મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.      

દર વિે 

૨ પ્રમાણીત બીજ નવતરણ 
અ પ્રમાણીત બીજ 

નવતરણ  
(વધ ુઉત્પાદિ 
આપતી જાતો) 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૧૫૦૦/-પ્રનત હકવન્ટલ 
બેમાાંથી જે ઓછાં િોય તે. 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુબે 

િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 
યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 
આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે 

બ પ્રમાણીત બીજ 
નવતરણ   

(િાઈબ્રીડ જાતો) 

હકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૫૦૦૦/-પ્રનત હકવન્ટલ 
બેમાાંથી જે ઓછાં િોય તે. 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુબે 

િકે્ટર 

૩ લોકલ 
ઈિીશીએટીવ્સ 

(સ્પષ્ટ 
એકટીવીટી) 

 

 

 

પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ બેઝડ પ્રોજેકટ 
બેઝડ 

ઇ એિએફએસએમ- શેરડી   (અમલીકરણ: તમામ શેરડી પકવતા જજલ્લાઓ) 



૧ નિદશાિ 

(આંતરપાક 
પધ્ધનત)  

રૂા. ૮૦૦૦/િકે્ટર િી 
મયાાદામાાં. 
(રૂા. ૭૦૦૦/િકે્ટર ઈિપટુ 
અિે રૂા. ૧૦૦૦/િકે્ટર 
કાંટીજ ાંસી)  ખાતા દીઠ વધમુાાં 
વધ ુએક િકે્ટર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ 

યનુિવસીટી પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા 
સાં.ખે.નિ (નવ.) િી અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં 

આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે 
મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.      

દર વિે 

૨ ટીસ્ય ુકલ્ચર 
રોપાન ુઉત્પાદિ  

રૂા. ૩.૫ પ્રનત રોપ  જજલ્લાિી સાંલગ્િ કો.ઓ. સગુર ફેક્ટરી દ્વારા  

૩ રાજ્ય કક્ષાિી 
તાલીમ  

રૂા ૪૦૦૦૦/તાલીમ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક  (નવસ્તરણ) િી 
કચેરી/જજલ્લા ખેતી અધીકારી /તાલકુા 

અમલીકરણ અધીકારી  દ્વારા 
 

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)  

રૂ . ૨૪૦૦ પ્રનત એકર અિે 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

એકર 

સામગ્રી સરકારી/સિકારી/રાજયિી કૃનિ યનુિવસીટી 

પાસેથી મેળવવાિી રિશેે. તથા સાં.ખે.નિ (નવ.) િી 

અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં આવેલ જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી 
નિયત કરે તે મજુબ અમલ કરવાિો રિશેે.     

દર વિે 

૨ FLD  on Desi 

/ ELS Cotton 

for seed 

production 

રૂ. ૨૮૦૦ પ્રનત એકર અિે 

ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 

એકર 

દર વિે 

૩ FLD on inter 

cropping 
રૂ . ૨૪૦૦ પ્રનત એકર અિે 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 
એકર 

દર વિે 

૪ FLD on  High 

Density 

Plantation 

System 

રૂ .૩૨૦૦ પ્રનત એકર અિે 
ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુએક 
એકર 

દર વિે 

 
 

પહરનશષ્ટ-૩  ભાગ-૧ (અરજીિો િમિુો) 



    અરજદારનુાં િામઃ- 
  ગામઃ-  

                              તારીખઃ-  
પ્રનત, તાલકુા અમલીકરણ અનધકારી, 
તાલકુા પાંચાયત,_________________ 
 

નવિયઃ- સિાય યોજિામાાં _________________(ઘટકનુાં િામ) મેળવવા માંજુરી આપવા બાબત. 
 

સનવિય ઉપરોકત નવિય અન્વયે જણાવવાનુાં કે હુાં િીચે સિી કરિાર શ્રી _________________ 
ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________િો રિવેાસી અિે અન.ુ જાતી/અન.ુ 
જિજાતી/અન્ય જાતીિો નસમાાંત/િાિો/મોટો ખેડતૂ છાં. હુાં ખાતા િાંબર_________________ થી 
િ.ે_________________આર_________________જમીિ ધરાવુાં છાં અિે મારો બારકોડડે રેશિ કાડા 
િાં._________________ આધાર િાંબર                      છે.  તેમજ _________________બેંકમાાં 
આધાર સીડડે ખાતાિાંબર _________________ ધરાવુાં છાં. મારો મોબાઇલ િાં                               
_________________ છે. મે સમાિ િતે ુાં માટે ઘટક માટે આ યોજિા કે સરકારશ્રીિી કોઇપણ અન્ય 
યોજિા િઠેળ અગાઉ નિયત કરેલ સમયમયાાદામાાં સિાય લીધેલ િથી તે અંગેિી હુાં ખાત્રી આપ ુછાં. હ ુ
મારો આધાર િાંબર જાિરે કરવા સાંમતી આપ ુછ. તો ઉપરોકત નવગતવાળા ઘટકિી ખરીદ કરવાિી 
માંજુરી આપવા િમ્ર નવિાંનત છે  

ખેડતૂિી સિી/અંગઠુો_________________ 
સામેલ: 
(૧) અન ુજાનત/અનુાં જિજાનતનુાં પ્રમાણપત્ર(લાગ ુપડતુાં િોય તો.) 
(૨) i khedut Portal નસવાય અરજી કરેલ િોય તો ૮-અ િી િકલ 
(૩) બેંક પાસબકુિી િકલ અિે રદ કરેલ ચેક, આધાર કાડાિી િકલ  

 
ભાગ-ર (ગ્રામસેવકનુાં પ્રમાણપત્ર) 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-
____________િા નસમાાંત/િાિો/મોટો ખેડતૂ ખાતેદાર છે તેમિા ખાતા િાંબરથી_____________ િ.ે 
આર. જમીિ ધરાવે છે. તેમિે NFSM(           ) યોજિામાાં સિાયથી મેળવવા_____________ ઘટક 
માટે પાત્રતા ધરાવે છે/ધરાવતા િથી 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  

                                                    ગ્રામસેવક  
સેજોઃ- ________ તાલકુો__________જજ. _______ 

ભાગ-3 (માંજુરી િો હકુમ) (ઓફીસ કોપી) 
 



આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-
____________ NFSM (          ) યોજિામાાં ________ ઘટક સિાયથી ખરીદવાિી માાંગણી મજુબિી 
અરજી સબબ તમામ નવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અિે સિાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા િોઇ 
નિયમોનુાંસાર યોજિાકીય સિાય ઘટક માટે માંજુર/િામાંજુર કરવા હકુમ કરવામાાં આવે છે 
સ્થળઃ-  
તાઃ   /   /  
                                      સક્ષમ અનધકારી નવસ્તરણ અનધકારી/ એટીવીટી અનધકારી/જજખેઅ  

                                                     તાલકુો__________જજ. _______ 
 

ભાગ-૪ (મળેલ ઇિપટુ/સાધિિી નવગત) 
 

ઇિપટુિી નવગત જથ્થો બીલ િાંબર અિે 
તારીખ 

સામગ્રી જ્યાાંથી મેળવેલ છે તે 
સાંસ્થાિી નવગત 

    
    
    
રૂબરૂ 
નવસ્તરણ અનધકારી/ગ્રામસેવક,____________સેજો 
તાલકુો-_____________જજલ્લો-____________    ખેડતૂિી સિી/અંગઠુો 

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

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી 
__________________________________ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-
____________ NFSM (          ) યોજિામાાં ________ ઘટક સિાયથી ખરીદવાિી માાંગણી મજુબિી 
અરજી સબબ તમામ નવગતો ચકાસવામાાં આવી છે અિે સિાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા િોઇ 
નિયમોનુાંસાર યોજિાકીય સિાય રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________માંજુર કરવામાાં 
આવે છે.      આ લાભાથી/નવતરક સાંસ્થા િાાં.................................................... બેંકમાાં એકાઉન્ટ 
િાંબર............................................ માાં િોડલ એજન્સીએ સદર હુાં રકમ જમા કરાવવાિી રિશેે. 
સ્થળઃ- તાઃ   /   /                                            તાલકુા અમલીકરણ અનધકારી/જજખેઅ  

                                                     તાલકુો__________જજ. _______ 
 
 
 

એિએફએસએમ યોજિા અમલીકરણ પધ્ધનત 

પહરનશષ્ટ-૪ 



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

અમલીકરણ માટેિી કાયા પધ્ધનત 

 આ કાયા પધ્ધનત િઠેળ આવરી લેવાયેલ ઘટકો 
માિવ સાંચાણલત સ્પે્રયર, પાવર સાંચાણલત સ્પે્રયર, માિવ સાંચાણલત ચાફ કટર, ચીઝ્લર (ઊંડી ખેડ માટે), 

સ્પ્રીંકલર સેટ, ડીઝલ પાં૫સેટ (૧૦ એચ પી), ટે્રક્ટર સાંચાણલત સ્પે્રયર, સીડ ડ્રીલ, ઝીરો ટીલ સીડ ડ્રીલ, 

રીઝ ફરો પ્લાન્ટર, મલ્ટીક્રો૫ પ્લાન્ટર, પાવર વીડર, પાણીિા વિિ માટેિી પાઈ૫લાઈિ, 

,રોટાવેટર,પાવર ડ્રીવિ ચાફ કટર, મલ્ટીક્રો૫ થે્રશર, કોિો વીડર, ઝીરોટીલ મલ્ટી ક્રો૫ પ્લાન્ટર, ડ્રમ 

સીડર, પેડી થે્રશર / મલ્ટી ક્રોપ થે્રશર, સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ પેડી ટ્રાન્સપ્લાન્ટર નવગેરે 

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

 (ક) iKhedut પોટાલ ઉપર રજીટાડા થયેલા ખેડતૂોએ પોત - પોતાિી બાયોમેટ્રીક ઓળખિા 

આધારે ઓિલાઇિ અરજીઓ કરી, પ્રીન્ટ આઉટ મેળવી , સિી / અંગઠુો કરી (અનસુણુચત જાનત / 

જિજાનતિા  અરજદારે જાતીિા દાખલા સિ) સબાંનધત કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી રિશેે 

 (ખ) અન્યથા અરજદારે નિયત િમિુામાાં સબાંનધત કચેરી ખાતે અરજી (અનસુણુચત જાનત / 

જિજાનતિા  અરજદારે જાતીિા દાખલા સિ)  રજુ કરવાિી થશે, કચેરીિા અનધકૃત 

કમાચારી/અનધકારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪િા જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મજુબ સત્વરે i-

khedut પોટાલ પર પોતાિા login account માાંથી ઓિલાઇિ િોંધણી કરવાિી રિશેે 

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

સબાંનધત કચેરીિા જવાબદાર કમાચારી/અનધકારીએ નપ્રન્ટ થયેલી ઓિલાઇિ કે રૂબરૂમાાં મળેલ 

અરજીઓિી યોજિાિી જોગવાઇઓ અનસુાર ચકાસણી કરી દરેક અરજીપત્રકિી પાત્રતા / ણબિપાત્રતા 

નિધાારીત કરવાિી રિશેે અિે તદાનસુાર i-khedut પોટાલ માાં પોતાિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં યોજિા 

િઠેળિી અરજીઓનુાં સ્ટેટસ અપડટે કરવાનુાં રિશેે 

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

નિયત સમય મયાાદામાાં મળેલ કુલ પાત્રતા ધરાવતી અરજીઓિી સાંખ્યા યોજિા િઠેળ જે તે ઘટકિા 

જજલ્લા/ તાલકુા પ્રમાણે લક્ષાાંક કરતા ઓછી િોયતો લક્ષાાંકિી મયાાદામાાં પાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ અંગે 

નિણાય લઇ કૃનિ અિે સિકાર નવભાગિા પહરપત્ર કમાાંકઃકઅસ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫ તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧માાં 

સચુવવામાાં આવેલ પધ્ધનત અનસુાર કરવાિો રિશેે અન્યથા કુલ પાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ પૈકી 

ઓિલાઇિ થયાિી તારીખ મજુબિો તાલકુાવાર અગ્રતાક્રમ ધરાવતી અરજીઓિા લક્ષાાંકિી મયાાદામાાં 

લાભાથી નસલેક્ટ કરી ઉપરોક્ત તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ િા પહરપત્રમાાં સચુવેલ પધ્ધનત અનસુાર સક્ષમ 

અનધકારીએ માંજુર કરવાિી રિશેે.  



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

ચકાસણી કરવા બાબત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૪) 

યોજિા િઠેળિા ઘટક માટે માંજુર કરાયેલ અરજીઓિી સબાંનધત અરજદારોિે તેઓિા સરિામે 

લેખીત/ઉપરાાંત જ્યાાં શક્ય િોય ત્યાાં એસએમએસ(sms) /ઇ-મેઇલથી પણ જાણ કરવાિી રિશેે. જે ઘટકો 

માટે રાજય સરકારે ઉત્પાદકો/વેન્ડરિે એમ્પેિલ કરેલ છે તેમાાં લાભાથીએ તેઓિી પસાંદગી અનસુાર 

ઘટકિા મોડલિી એમ્પેિલ મેન્યફેુકચરર/વેન્ડરિા ઓથોરાઈઝડ ડીલર પાસેથી ખરીદી કરી તે અંગેિા 

જરૂરી આધાર પરુાવા કચેરીિા અનધકૃત અનધકારી/કમાચારી સમક્ષ ચકાસણી/ખાત્રી અથે િીયત 

સમયમયાાદામાાં રજુ કરવાિા રિશેે. આ માટે કચેરીિા જવાબદાર અનધકારીએ ગામડામાાં કેમ્પ ગોઠવી 

ચકાસણી/ખાત્રીિી કાયાવાિી િાથ ધરશે. ત્યારબાદ સત્વરે જવાબદાર અનધકારીએ i-khedut પોટાલ ઉપર 

પોતાિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં યોજિાિા લાભાથીિા સ્ટેટસ અપડટે કરવાિા રિશેે  

 

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

યોજિા િઠેળિા ઘટક દીઠ માંજુર થયેલા તેમજ નિયમોનુાંસાર ઘટકિી ચીજ વસ્તિુી ખરીદી બાદ 

સબાંધીત અરજદારિી અરજી પત્રકિા ભાગ-૫ માાં માંજુરી આપી સક્ષમ અનધકારી એ i-khedut પોટાલ 

ઉપર પોતાિા login એકાઉન્ટમાાં યોજિાિા લાભાથીિા સ્ટેટસ અપડટેિી એન્ટૃી કરવાિી રિશેે.  સિાય 

ચકુવવાિી પાત્રતા ધરાવતા કેસોિી યાદીિા i-khedut પોટાલ થકી નપ્રન્ટ આઉટ મેળવી અનધકૃત 

અનધકારીએ સિી/સીકકા કરી જયાાં લાગ ુ પડતા િોય ત્યાાં જજલ્લા કક્ષાિા અનધકારી મારફતે સબાંનધત 

િોડલ એજન્સીિે મોકલવાિો રિશેે કે જેથી િોડલ એજન્સી જે તે અરજદારિા બેંક એકાઉન્ટમાાં સિાયિી 

રકમ ઓિલાઇિ ચકુવણી કરી શકે 
 

પહરનશષ્ટ-૫ 

 (બ) વ્યહકતગત લાભાથીલક્ષી- એટસોસા સિાય િઠેળિા ઘટકો માટે 

દા.ત.  ણબજ નિગમ/ગજુ. એગ્રો ઇન્ઠસ્ટીઝ લી િા અનધકૃત ડીલરો પાસેથી મેળવવાિા થતા ઘટકો જેમ 

કે પ્રમાણીત બીજ નવતરણ (વધ ુઉત્પાદિ આપતી જાતો અિે િાઈબ્રીડ જાતો), સકુ્ષ્ મતત્વ, જૈનવક 

ખાતર,પાક સાંરક્ષણ દવાઓ, નિિંદામણ િાશક નવગેરે  

(૧) પવૂા માંજુરી મેળવી ઘટકિા લાભ મેળવવાિી કાયાપધ્ધનત 

(ક) i-khedut પોટાલ ઉપર રજીસ્ટડા થયેલા ખેડતૂોએ પોતપોતાિી બાયોમેટ્રીક ઓળખ આધારે 

ઓિલાઇિ અરજી કરી ણબજ નિગમ/ ગજુ. એગ્રો. ઇન્ડસ્ટીઝિા પસાંદગીિા અનધકૃત નવકે્રતાિા િામે 

ઓિલાઇિ માંજુરીપત્ર નપ્રન્ટ કરાવવાનુાં રિશેે 



(ખ) અન્યથા અરજદારે નિયત િમિુામાાં સબાંનધત કચેરી ખાતે અરજી રજુ કરવાિી રિશેે. 

કચેરીિા અનધકૃત અનધકારી/કમાચારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪િા જી.આર. કમાાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ 

મજુબ સત્વરે  i-khedut પોટાલ એકાઉન્ટમાાં પોતાિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં અરજીિી ઓિલાઇિ િોંધણી 

કરવાિી રિશેે અિે અરજદારિી પસાંદગીિા ગજુરાત રાજ્ય ણબજ નિગમ/ગજુ. એગ્રો. ઇન્ટસ્ટ્રીઝ 

કોપોરેશિિા અનધકૃત ડીલરિા િામિી નપ્રન્ટ આઉટ કાઢી અરજદારિે મોકલી આપવાિો રિશેે 

(ગ) એટ સોસા સિાય િઠેળિા ઘટકો ખરીદવાિી પધ્ધનત 

અરજદારે નિયત સમયમયાાદામાાં ડીલરિા િામે માંજુરી પત્ર કઢાવેલ છે તે માંજુરીપત્રિી એક િકલ રજુ 

કરી રાિત દર મજુબ ઇિપટુ/સાધિ સામગ્રી નિયત સમય મયાાદામાાં ખરીદી શકશે. ણબજ નિગમ/ગજુ. 

એગ્રો.િા અનધકૃત ડીલરે i-khedut પોટાલમાાં તેઓિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં માંજુરીપત્ર િાંબર, બીલ િાંબર, 

તારીખ નવગેરેિી સત્વરે ઓિલાઇિ િોંધણી કરવાિી રિશેે.  

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

જો કોઇ પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીએ માંજુરી પત્રક વગર ઉપરોક્ત ઘટકો પ્રમાણેિી ચીજ વસ્તઓુ 

મેળવવા ણબજ નિગમ/ગજુ. એગ્રો. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોપોરેશિા અનધકૃત ડીલરિો સાંપકા કયો ત્યારે તે ડીલરે 

જજલ્લા કક્ષાિા સક્ષમ અનધકારીએ સાંબાંનધત ઘટક માટે ફાળવેલ લક્ષ્યાાંકિી મયાાદામાાં એટસોસા સિાય 

િઠેળિા ઘટકોનુાં વેચાણ કરી શકશે ત્યારબાદ ડીલરે તરત i-khedut પોટાલમાાં પોતાિા login એકાઉન્ટ 

લાભાથીિી નવગતો , બીલિાંબર, તારીખ, વસ્ત ુ નવ. િી ઓિ લાઇિ એન્ટ્રી કરવાિી રિશેે, લાભાથીએ 

પાત્રતા પરુવાર કરવા ૮-અ િા દાખલાિી િકલ અનધકૃત ડીલરિે રજુ કરવાિી રિશેે અિે લાભાથીએ 

ધારણ કરેલ જમીિિી અથવા તો યોજિામાાં નિયત કરેલ મયાાદા પૈકી જે ઓછાં િશે તે મયાાદામાાં 

સિાયિી ચીજવસ્ત ુાં મેળવી શકશે. 

 

 

(૩) ગજુ. એગ્રો / સીડ કોપોરેશિિા જે અનધકૃત નવકે્રતાઓએ એટસોસા સિાયવાળા ઘટકોનુાં વેચાણ કરેલ 

છે તેઓએ i-khedut પોટાલમાાં પોતપોતાિા login એકાઉન્ટ થકી નપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી સબાંનધત કચેરી 

ખાતે રજુ કરવાિી રિશેે. સક્ષમ અનધકારીએ સિાયિા કલેઈમ ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપી સિી 

નસકકા સાથે ચકુવણા માટે િોડલ એજન્સીિે મોકલવાિા રિશેે.  



કબલુાત િામુાં 
 

અમો શ્રી ..............................................................ગામ........................તા........................જજ............... 
િા અનસુણુચત જાનત/ અનસુણુચત જિ જાનત/ અન્ય જાનતિા સીમાાંત/િાિા/મોટા/સ્ત્રી/પરુૂિ ખેડતૂ છીએ 
અિે ૮-અ પ્રમાણે ...............િકે્ટર જમીિ ધરાવીએ છીએ. વિા ૨૦૧૭-૧૮ માાં એટસોસા સિાયિા 
ઘટક..................માાં મેં આ અગાઉ અન્ય કોઇ ડીલર કે આપિી પાસેથી સિાય મેળવેલ િથી. તેિી 
કબલુાત આપ ુછાં. જો અમારા દ્વારા િીનત નિયમો કરતા વધારે જથ્થો મેળવવામાાં આવેલ િશે તો તેિી 
થતી સિાયિી રકમ ભરપાઇ કરવા અમેં બાંધાયેલ છીએ.   

 
 
 

તા-....................... 
સ્થળ-........................       ખેડતૂિી સિી/અંગઠૂાનુાં 
નિશાિ.  

 
 

પહરનશષ્ટ-૬ 

 

 (ક) વ્યહકતગત લાભાથી નસવાયિા ઘટકો માટે અમલીકરણ માટેિી કાયાપધ્ધનત 

 આ કાયાપધ્ધનત િીચે આવરી લેવાયેલ ઘટકોઃ  કે્ષત્રીય નિદશાિ, ક્લસ્ટર ડમેોસ્ટે્રશિ, ખેડતૂ 

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

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

નવગેરે.  

 ઉપરોકત ઘટકોિી અમલવારી કયાાબાદ સક્ષમ સત્તાનધકારીએ i-khedut પોટાલમાાં પોતાિા 

લોગઇિ એકાઉન્ટ થકી કરેલ કામગીરીિી ઓિલાઇિ િોંધણી કરવાિી રિશેે.  

 ત્યારબાદ ઉપરોકત કામગીરીિા ઓફીસ ઓડાર કરી નપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી પ્રમાણપત્ર સિ 

ચકુવણી માટે સબાંનધત િોડલ એજન્સીિે મોકલવાનુાં રિશેે 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 



પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િ્ી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

વખતોવખત નવનવધ ઘટકો િઠેળ સિાયિા ધોરણ આઇ- ખેડતૂ પોટાલ 

ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવે છે. 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 


