
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 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 િાગરીકે 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 મીશિ ઓિ ઓઇલ સીડ એન્ડ ઓઇલ પામ (NMOOP)તેલીબીયાાં 
યોજિા પાક નવભાગિી યોજિા છે. જેમાાં રાજ્યિા તમામ ખાતેદાર ખેડૂતોિે તેલીબીયાાં 
પાકિા નવનવધ ઘટકોમાાં સિાય આપવામાાં આવે છે.  

o યોજિાિો મખુ્ ય ઉદે્દશ 
 સારી ગણુવત્તાવાળા બબયારણથી તેલીબીયાાંિા પાકિી ખેતીિે ઉતે્તજિ આપી 

તેલીબીયાાંન ુાં ઉત્પાદિ વધારવાિો છે. 

o કાયો અિે ફરજો : 

 િેશિલ મીશિ ઓિ ઓઇલ સીડ એન્ડ ઓઇલ પામ (NMOOP) તેલીબીયાાં યોજિા 
કેન્ર પરુસ્કૃત પ્લાિ યોજિા છે. 

 સાંયકુ્ ત ખેતી નિયામકશ્રી (તેલીબબયાાં) ગાાંધીિગર આ યોજિાિી રાજય કક્ષાિી તાાંનત્રક 
કામગીરી સાંભાળે છે. 

 યોજિા અંતગાત પ્રી-બજેટ નિયત કરી સરકારશ્રીિે દરખાસ્ત કરવામાાં આવે છે. માંજુર 
થયેલ જોગવાઇ મજુબ યોજિાકીય કામગીરી માટે ઠરાવ થાય છે. 

 માંજુર થયેલ જોગવાઇ મજુબ જીલ્લાઓિે ભૌનતક તથા િાણાકીય લક્ષાાંક ફાળવવામાાં 
આવે છે. તથા ઠરાવમાાં દશાાવ્યા મજુબિી યોજિાકીય કામગીરી કરવા જીલ્લા ખેતી 
અનધકારીશ્રીિે જણાવવામાાં આવે છે. 

 યોજિા અંતગાત થયેલ ભૌનતક તથા િાણાકીય લક્ષાાંક પ્રગનતનુાં મોનિટરીંગ 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 (તેલીબબયાાં)     યોજિા 
અમલીકરણ 

 
૨ િાયબ ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં)    

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં)    

૪ ખેતી અનધકારી (તેલીબબયાાં)    

 



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-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૮ 

 

 

 

 



જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એમ.એસ.પ્રજાપતી 
િાયબ ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં) 
રૂમ િાં-૩૧૧,પાક નવભાગ, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ,ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,ગાાંધીિગર 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫ 

  



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં 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 

 

                                         કચેરી અનધક્ષક  

 

સીિીયર કલાકા 
 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

િમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી ડી.વી. બારોટ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (નવ.) અમદાવાદ 
૨. શ્રી એમ.એસ.પ્રજાપનત  િા.ખે.નિ (તેલીબબયાાં) 
૩. શ્રી એસ.એ.પટેલ  મદદિીશ ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં) 
૪ શ્રી વી.બી.પટેલ ખેતી અનધકારી  
૫. શ્રી આર.કે.પવાર કચેરી અનધક્ષક 
૬. શ્રી પી.કે.રાવત સીિીયર ક્લાકા  

 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

િમ અનધકારી અિે કમાચારીિો િોદો પગાર 
૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં) ૧૦૯૧૦૦ 
૨.  િા.ખે.નિ (તેલીબબયાાં)  ૭૬૨૦૦ 
૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક (તેલીબબયાાં) ૫૩૧૦૦  
૪. ખેતી અનધકારી  ૪૬૨૦૦ 
૫. કચેરી અનધક્ષક ૫૨૦૦૦ 
૬. સીિીયર ક્લાકા  ૪૭૬૦૦ 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૨ 
પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

 
યોજિાન ુિામ :  
િેશિલ મીશિ 
ઓિ ઓઇલ સીડ 
એન્ડ ઓઇલ પામ 
(NMOOP)તેલીબીયાાં 
યોજિા 

બજેટ બકુમાાં  માંજૂરી (૨૦૧૭-૧૮) ભારત સરકારશ્રી 
દ્વારા માંજુર થયેલ 
એકશિ પ્લાિ 
પ્રમાણે જોગવાઇ 

      પ્લાિ                 
(રૂ. લાખમાાં) 

   િોિ પ્લાિ       
(રૂ. લાખમાાં) 

૪૬૯૬.૬૮૦ લાખ  

SCSP ૨૯.૭૬ ૪૪.૬૪ 
TASP ૩૩.૬૦ ૫૦.૪૦ 
GENERAL ૧૩૩૬.૬૪ ૨૦૦૪.૯૬ 
Total ૧૪૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પહરનશષ્ટ-૧ : 
NMOOP  યોજિા િી શરતો અિે બોલીઓ 

(૧) આ યોજિાિો અમલમીિી નમશિ-૧ તેલીબીયા પાકો માટે રાજયિા તમામ જજલ્લાઓમાાં 
અિેમીિી નમશિ-૨ ઓઇલ પામ માટે રાજ્યિા વલસાડ, િવસારી, સરુત, તાપી, ભરૂચ, 

િમાદા, આણાંદ, ખેડા, પાંચમિાલ, મિીસાગર,વડોદરા અિે છોટાઉદેપરુ જીલ્લાઓમાાં ક્ રવાિો 
રિશેે. 

(૨) આ યોજિાિા મીિી નમશિ-૧ ઓઈલસીડિા નિયાંત્રણ અનધકારી  ખેતી નિયામકશ્રી જ્યારે 
મીિી નમશિ-૨ ઓઈલપામિા નિયાંત્રણ અનધકારી બાગાયત નિયામકશ્રી રિશેે તથા 
યોજિાિા તમામ ઘટકોિી અમલીક્ રણ પ્ ધનત નિયત ક્ રવા ખેતી નિયામકશ્રી/બાગાયત 
નિયામકશ્રીિે અનધકૃત ક્ રવામાાં આવે છે અિે યોજિાિાાં અમલીકરણ બાબતમાાં કોઇ મદુ્દો 
ઉપનસ્ થત થાય તો તેમિો સાંપકા  સાધવાિો રિશેે. આ યોજિાિી અમલીકરણ પધ્ધનતમાાં 
ફેરફાર કરવાિી જરૂહરયાત જણાય તો ખેતી નિયામકશ્રી ફેરફાર કરી શકશે. 

(૩) NMOOP યોજિાિા મીિી નમશિ-૧ ઓઈલસીડિા તમામ ઘટકો માટે જજલ્લા ખેતીવાડી 
અનધકારી જ્યારે મીિી નમશિ-૨ ઓઈલપામિા તમામ ઘટકો માટે અમલીક્ રણ અનધકારી 
િાયબ બાગાયત નિયામક રિશેે. 

(૪) સબાંનધત િોડલ એજન્ સીિે ગ્રાન્ટ ફાળવવા માટે ખેતી નિયામક્ શ્રીિે અનધકૃત ક્ રવામાાં આવે 
છે. 

(૫) લાભાથી ખેડતેૂ અરજી પત્રક માંજુરી અથે સાંબાંનધત કચેરીમાાં રજુ કરશે અરજી મળેથી કચેરી 
સાંબાંનધત ગ્રામ સેવક/ બાગાયત અનધકારી પાસેથી સમાિ િતેવુાળા ઘટક માટે અન્ય 

યોજિા માાંથી અગાઉ નિયત કરેલ સમય મયાાદામાાં સિાય મેળવેલ િથી તે બાબતનુાં 
પ્રમાાંણપત્ર/દાખલો મેળવી ખરાઇ કરવાિી રિશેે.      

(૬) ચાલ ુિાણાકીય વિામાાં આ યોજિા િઠેળિા ઓઈલસીડ પહરનશષ્ટ-ર (અ)િા કોલમ-૫માાં 
દશાાવેલ સમયમયાાદાિે ધ્યાિે લઇ ખાતાદીઠ લાાંબા ગાળાિા ફક્ત એક ઘટકિે બદલે જે 
ખેડતૂોએ ઓિલાઈિ અરજી કરેલ િોય તથા પાત્રતા ધરાવતા િોય તેવા ખેડતૂોિે 
લક્ષયાાંકિી મયાાદામાાં તમામ ઘટકોમાાં માંજુરી આપી શકાશે અિે વાનિિક સમય મયાાદાવાળા 
બે ઘટકિી મયાાદા દૂર કરી લાભ લેવા માાંગતા તમામ ઘટકોિો ફાળવેલ લક્ષયાાંકિી 
મયાાદામાાં લાભ આપી શકાશે.  

               ઓઈલપામ મીિી નમશિ-૨ માટે ચાલ ુ િાણાકીય વિામાાં આ યોજિા િઠેળિા 
પહરનશષ્ટ-ર (બ) િા કોલમ-૫માાં દશાાવેલ ઘટકોમાાં જે અરજદારે I khedut પોટાલ ઉપર 
ઓિલાઇિ અરજી કરેલ િોય તથા પાત્રતા ધરાવતા િોય તેવા અરજદારોિે લક્ષાાંકિી 
મયાાદામાાં ખાતા દીઠ તમામ ઘટકોમાાં લાભ આપી શકાશે. 

 (૭) પહરનશષ્ટ-રિા કોલમ-૫માાં જણાવ્યાનુાંસાર એક વાનિિક સમયગાળા નસવાયિા પ્રત્યેક ઘટક 
માટે તાલકુા અમલીકરણ અનધકારીએ ગામવાર લાભાથીન ુ િામ, ખાતા િાંબર, સિાયિી 
રકમ,લાભ આપ્યાનુાં વિા નવગેરે નવગતો ધરાવત ુાં રજીસ્ટર નિભાવવાનુાં રિશેે. તાલકુા 
અમલીકરણ અનધકારી રારા એટ સોસા ઘટકોિી દરખાસ્ત તૈયાર કરી જજલ્લા ખેતીવાડી 
અનધકારી મારફત ચકુવણાાં અથે િોડલ એજન્સીિે મોકલી અપવાિી રિશેે 

(૮) આ યોજિા િઠેળિા ઘટકોિા સિાયિા ધોરણો આ સાથેિા પહરનશષ્ટ -ર મજુબ રિશેે. 



(૯) બેંક એકાઉન્ટમાાં બારોબાર સિાયિી રકમ જમા થાય તેવા ઘટકો માટે અરજીિો િમિુો આ 
સાથેિા પહરનશષ્ટ-૩ મજુબ રિશેે અિે તેિા અમલ માટેિી કાયાપધ્ધનત આસાથેિા 
પહરનશષ્ટ-૪ મજુબ રિશેે જયારે એટ સોસા સિાયવાળા ઘટકો અિે વ્યસ્ક્તગત લાભાથી 
નસવાયિા ઘટકો માટે અમલીકરણિી પધ્ધનત િમાનસુાર પહરનશષ્ટ ૫ અિે ૬ મજુબિી 
રિશેે. 

(૧૦) 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.  

(૧૧) આ યોજિા િઠેળિી ગ્રાન્ટ ફાળવણી અિે િાણાકીય ચકુવણી માટે િોડલ એજન્સી 
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લી. ગાાંધીિગર રિશેે. 

(૧૨) અમલીકરણ અનધકારી ધ્વારા એટસોસા ઘટકોિી દરખાસ્તો તૈયાર કરી જજલ્લા ખેતીવાડી 
અનધકારી મારફત ચકુવણા અથા િોડલ એજન્સી િે મોકલી આપવાિી રિશેે.  

(૧૩) પહરનશષ્ટ-૪ મજુબિી કાયા પધ્ધતી 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. 
(૧૪) િોડલ એજન્સીએ ગ્રાન્ટ વપરાશિા પ્રમાણપત્રો (યટુીસી)  મીિી મીશિ -૧ માટે ખેતી 

નિયામક જ્યારે મીિી મીશિ-૨ માટે બાગાયત નિયામક,ગાાંધીિગરિે નિયત િમિુામાાં  

સમયસર મોકલવાિા રિશેે. 
(૧૫) સ્પ્રીંકલર સેટ ઘટકનુાં અમલીકરણ GGRC િાસક્ષમ અનધકારી મારફતે કરવાનુાં રિશેે. 

 સ્પ્રીંકલર સેટ માટેિી અરજી ખેડતેૂ, I khedut પોટાલિા બદલે GGRCિી વેબસાઈટ 

ઉપર કરવાિી રિશેે.  

 GGRC રારા સિાય માંજુર કરી લાભાથીિા બેંક ખાતામાાં ECS/RTGS થી જમા 
કરાવવાિી રિશેે અિે થયેલ કામગીરીિો માનસક પ્રગનત અિવેાલ ખેતીનિયામક/ 
સાંબાંનધત જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રીિે નિયનમત રજુ કરવાિો રિશેે.  

 સ્પ્રીંકલર ઘટકિી ગ્રાન્ટ, GGRC િે િવાલે મકુવા ખેતી નિયામાકિે અનધકૃત કરવામાાં 
આવે છે. 

 GGRC રારા જજલ્લાવાર લક્ષયાાંક મજુબિી કામગીરી પણુા કરી વિા અંતે ગ્રાાંટ 

વપરાશિા પ્રમાણપત્ર (UTC)  ખેતી નિયામકશ્રીિે રજુ કરવાિા રિશેે. 
(૧૬) મીિી નમશિ-૨િી જોગવાઇ મજુબ આવરી લેવાયેલ નવસ્તારિા સપ્રમાણસર યનુિટ કોસ્ટ કે 

ખરેખર થયેલ ખચા પૈકી જે ઓછા િોય તેિે સિાયિી ચકુવણી માટે ધ્યાિે લેવામાાં 
આવશે. 

    (૧૭) યોજિાિા સવે ઘટકોનુાં સચુારૂરૂપે આયોજિ અિે સમય બધ્ધ અમલીકરણ થાય તે માટે    

જજલ્લા કક્ષાએ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણિી અધ્યક્ષતામાાં િીચે મજુબિી જજલ્લા 

કક્ષાિી કનમટી એ 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. 

(૧૭). આ યોજિાિા ઘટકો પૈકી ઇિપટુ સામગ્રી નવતરણ માટે ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ બલ. 

અિે ગજુરાત એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ કોપોરેશિ બલ.િે પ્રાધાન્ય આપવાન ુરિશેે. સદર ઇિપટુ સામગ્રી 

જો બીજ નિગમ અિે ગજુરાત એગ્રો પાસે ઉપલબ્ધ થઇ શકે તેમ િ િોય તેવા સાંજોગોમાાં 

જજલ્લા કક્ષાિી કમીટી રારા િક્કી થયેલ અન્ય ઉત્પાદક/સાંસ્થા પાસે ઉપલબ્ધ ઇિપટુ સામગ્રીનુાં  

નવતરણ કરી શકાશે.  

       (૧૮). ઉપરોક્ત કમીટી દવારા લાભાથી પસાંદ કરવા, નિદશાિિો પ્રકાર િક્કી કરવા, સાંસ્થાિી 

પસાંદગી કરવા, ઇિપટુ સામગ્રી િક્કી 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.    

 
 
 

 
 
 

૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ) અધ્યક્ષશ્રી 

૨ જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રી સભ્ય સબચવશ્રી 

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 બે પ્રનતનિનધ  

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

GNFC, IFFCO, KRIBHCO અિે GGRC  

સભ્યશ્રી 



પહરનશષ્ટ-ર : 
એ.જી.આર. – ૬  િેશિલ નમશિ ઓિ ઓઈલ સીડ & ઓઈલ પામ,(NMOOP) સિાયિા ધોરણો 
અ. ઓઈલસીડ્સ મીિી નમશિ-૧ માટે  

અ.
િાં 

ઘટકનુાં િામ સિાયન ુધોરણ હરમાકાસ 

પિુ: 
લાભિી 

સમયમયાાદા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ બ્રીડર બીજ 
ખરીદી 

બબયારણ ખરીદ હકિંમતિા ૧૦૦%સિાય. રાજ્ય બીજ ઉત્પાદક સાંસ્થા અિે 
ગજુરાત રાજય  બીજ 
નિગમ/કૃભકો/ગજુકોમાસોલ/NSC/ 
રાજયિી કૃનિ યનુિઓ પાસેથી ખરીદી 
માટે 

દર વિે  

૨ ફાઉન્ડશેિ  
બીજ 
ઉત્પાદિ  

રૂ.૧૦૦૦/ક્વી. ૧૦ વિામાાં સાંશોધીત થયેલ 
જાત માટે અિે રૂ.૧૦૦/ ક્વી. વધ ુછેલ્લા ૫ 
વિામાાં સાંશોધીત થયેલ જાત માટે. 

કુલ સિાયિા ૭૫% સિાય બીજ 
ઉત્પાદિ કરિાર ખેડતૂિે અિે ૨૫%  
સિાયઆ કાયાિમમાાં પ્રવતૃ 
ઉત્પાદકએજન્સીગજુરાત રાજય  બીજ 
નિગમ/કૃભકો/ગજુકોમાસોલ/NSC/િેમળ
વાપાત્ર થાય છે 

૩ સટી.બીજ 
ઉત્પાદિ  

રૂ.૧૦૦૦/ક્વી. છેલ્લા ૧૦ વિામાાં સાંશોધીત 
થયેલ જાત માટે અિે રૂ.૧૦૦/ ક્વી. વધ ુ
છેલ્લા ૫ વિામાાં સાંશોધીત થયેલ જાત 
માટે. 

૪ પ્રમાબણત 
બીજ નવતરણ  

તલ નસવાયિા પાકિી પ્રમાબણત બીજિી 
હકિંમતિા ૫૦%અથવા વધમુા વધરુૂ. 
૨૫૦૦/-પ્રનત ક્વી. છેલ્લા ૧૦ વિાિી 
સાંશોધીત જાત માટે.  

સાંકર જાત અિે તલ પાક માટે હકિંમતિા 
૫૦ %અથવાવધમુા વધરુૂ. ૫૦૦૦/-પ્રનત 
ક્વી.  છેલ્લા ૧૦ વિાિી સાંશોધીત થયેલ 
જાત માટે.ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ પાાંચ 
િકેટર માટે  

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી / સિકારી  

/રાજયિી કૃનિ યનુિવનસિટીઓ પાસેથી 

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

અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં આવેલ જજલ્લા 

કક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે મજુબ 

અમલ કરવાિો રિશેે. 

 

 

દર વિે  

૫ મીિીકીટ  ૧૦૦% સિાય દરેક  ૨૦ િ.ેિા નવસ્તારમાાં  
એક  પાકિી એક જ મીિીકીટ આપી 
શકાશે. ખાતા દીઠ વધમુાાં વધ ુ એક 
મીિીકીટ. 

ભારત સરકારશ્રી  દ્વારા  નિયત કરેલ 
એજન્સી દ્વારા બારોબાર પરૂી પાડવામાાં 
આવશે. 

દર ત્રણવિે  

  



૬ સકુ્ષમ તત્વો સકુ્ષમ તત્વોિી હકિંમતિા   ૫૦% અથવા  
વધમુા વધ ુ રુ.૫૦૦/-ખાતા દીઠ વધમુાાં 
વધ ુબે િકેટર માટે  

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી / સિકારી  

/રાજયિી કૃનિ યનુિવનસિટીઓ પાસેથી 

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

અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં આવેલ જજલ્લા 

કક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે મજુબ અમલ 

કરવાિો રિશેે. 

 

દર વિે  

૭ પાક સાંરક્ષણ 
સાધિો 

પાવર/મશીિથી ચાલતા જ ાંતિુાશક દવા 
છાંટકાવિા સાધિ (૧૬ લી.થી ઓછી 
કેપેસીટી) ૫ર સાધિિી હકિંમતિા ૫૦ % 
અથવા રૂા. ૩૦૦૦/- બે માાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. તથા 
SC/ST/િાિા/સીમાાંત/મહિલા/જુથમાટે ૧૦% 
વધ ુ રુ.૩૮૦૦/-િી મયાાદામાાં ખાતા દીઠ 
વધમુાાં વધ ુએક િાંગ. 

પાવર/મશીિથી ચાલતા  જ ાંતિુાશક 
દવાિા છાંટકાવિા સાધિ (૧૬ લી.થી 
વધ)ુ ૫ર સાધિિી હકિંમતિા ૪૦ % 
અથવા રૂા. ૮૦૦૦/- બેમાાંથી જે ઓછાં િોય 
તે. તથા 
SC/ST/િાિા/સીમાાંત/મહિલા/જુથમાટે ૧૦% 
વધ ુરુ.૧૦,૦૦૦/-િી મયાાદામાાં ખાતા દીઠ 
વધમુાાં વધ ુએક િાંગ 

ખાતા રારા વખતોવખત જાિરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેિલમાાં સમાનવષ્ટ ઉત્પાદકિા અનધકૃત 
નવકેતા પાસેથી લાભાથી ખેડતેૂ ખરીદી 
કરવાિી રિ ેછે. 

૫ 
વિામાાં 
એક 
વખત 

 

૮ પાક સાંરક્ષણ 
દવા  

ખરીદ હકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂા 
૫૦૦/િ.ેબે માાંથી જે ઓછાં િોય તે.ખાતા 
દીઠ વધમુાાં વધ ુબે િકેટર માટે 

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી / સિકારી  

/રાજયિી કૃનિ યનુિવનસિટીઓ પાસેથી 

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

અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં આવેલ 

જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે મજુબ 

અમલ કરવાિો રિશેે. 

 

દર વિે  

૯ જીપ્સમ/બેન્ટોિા
ઇટ સલ્ફર 

જીપ્સમ િી ખરીદ હકિંમત+વાિતકુ ખચાિા 
૫૦ %વધમુા વધ ુ રૂા ૭૫૦/િકે્ટરઅથવા 
બેન્ટોિાઇટ સલ્ફર હકિંમતિા૫૦ ટકાવધમુા 
વધ ુ રૂા૭૫૦/-પ્રનતિકે્ટર,ખાતાદીઠ વધમુાાં 
વધ ુ૫ િકેટર 

ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર કાં. બલ, વડોદરા 
તથા આહદત્ય બબરલા,હિન્દાલ્કો લી., 
ભરૂચિા અિે તેિા અનધકૃત નવકેતા 
મારફતે નવતરણ કરવાનુાં રિશેે.   

દર વિે 



૧૦ 
 
 

રાઈઝોબીયમ/P
SB/ZSB/માઈકો
રાઈઝા/ 
એઝોટોબેકટર 

ખરીદ હકિંમતિા ૫૦ % અથવા વધમુા 
વધ ુરૂા ૩૦૦/િ.ે બેમાાંથી જે ઓછ િોય તે 
ખાતાદીઠ વધમુાાં વધ ુ૨ િકેટર. 

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી / સિકારી  

/રાજયિી કૃનિ યનુિવનસિટીઓ પાસેથી 

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

અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં આવેલ 

જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે મજુબ 

અમલ કરવાિો રિશેે. 

 

 

દર વિે  

૧૧ સધુારેલ ખેત 
ઓજાર 

રેકટરસાંચાલીત  ઓજાર 
પરખરીદહકિંમતિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૫૦૦૦૦/- બે માાંથી જે ઓછાં િોયતે. 
SC/ST/િાિા/સીમાાંત/મહિલા માટે ૧૦% 
વધ ુ રુ.૬૩,૦૦૦/-િી મયાાદામાાં ખાતાદીઠ 
વધમુાાં વધ ુએક િાંગ. 

ખાતા રારા વખતોવખત જાિરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેિલમાાં સમાનવષ્ટ ઉત્પાદકિા અનધકૃત 
નવકેતા પાસેથી લાભાથી ખેડતેૂખરીદી 
કરવાિી રિ ેછે. 

૫ 

વિે  

૧૨ સ્પ્રીંકલર સેટ  NMSA/PMKSY િી ગાઇડલાઇિ પ્રમાણે G.G.R.C.  મારફતે અમલ થશે.  ૧૦  
વિે 

૧૩ પાઈ૫લાઈિ(પા
ઇપ્સ ફોર કેહરિંગ 
વોટર) 

ખરીદ હકિંમતિા ૫૦ %રૂા. ૧૫૦૦૦/- િી 
મયાાદામાાં બેમાાંથી જે ઓછાં િોય તે.(HDPE 
પાઇપ માટે રૂ.૫૦/મી.,PVC પાઈપ માટે 
રૂ.૩૫/ મી, તથા HDPEલેમીિેટેડ વવુિ લે 
ફ્લેટપાઇપ માટે રૂ.૨૦/મી.)  

ખાતા રારા વખતોવખત જાિરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેિલમાાં સમાનવષ્ટ ઉત્પાદકિા અનધકૃત 
નવકેતા પાસેથી લાભાથી ખેડતેૂખરીદી 
કરવાિી રિ ેછે. 

૫ 
વિામાાં 
એક 
વખત 

૧૪ બ્લોક નિદશાિ  ઇિપટુ કીટિી હકિંમતિા ૫૦%અથવા વધ ુ
મા વધરુૂ. 
૧. મગફળી  - રૂ. ૭૫૦૦ 

૨.સોયાબીિ - રૂ. ૪૫૦૦ 

૩.હદવેલા   -  રૂ. ૩૦૦૦ 

૪.તલ     -  રૂ .૩૦૦૦ 

૫.રાઇ - રૂ. ૩૦૦૦ખાતા દીઠ એક નિદશાિ 

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી / સિકારી  

/રાજયિી કૃનિ યનુિવનસિટીઓ પાસેથી 

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

અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં આવેલ 

જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે મજુબ 

અમલ કરવાિો રિશેે. 

 

દર વિે 

૧૫ બ્લોક નિદશાિ 
પોલી મલ્ચ  

૧૧૫૦૦/િ.ે (રૂ. ૭૫૦૦  ઈિ પટુ અિે 
રૂ.૪૦૦૦/- પોલી મલ્ચ માટે ખાતા દીઠ 
એક નિદશાિ 

ખાતા રારા વખતોવખત જાિરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેિલમાાં સમાનવષ્ટ ઉત્પાદકિા અનધકૃત 
નવકેતા પાસેથી લાભાથી ખેડતેૂખરીદી 
કરવાિી રિ ેછે. 

દર વિે 

૧૬ આઈ.પી.એમ  

(એફ. એફ. 
એસ.)  

રૂ.૨૬૭૦૦/- જૈનવક દવા (બાયો એજન્ટ) 
સાથે   

ઇિપટુ સામગ્રી સરકારી / સિકારી  

/રાજયિી કૃનિ યનુિવનસિટીઓ પાસેથી 

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

દર વિે  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

અધ્યક્ષતામાાં રચવામાાં આવેલ 

જજલ્લાકક્ષાિી કમીટી નિયત કરે તે મજુબ 

અમલ કરવાિો રિશેે. 

 

૧૭ ખેડતૂ તાલીમ  કુલ રુ.૨૪૦૦૦/-એક તાલીમ માટે 
(રૂ.૪૦૦/પાટીસીપન્ટ/હદિ  ૩૦ ખેડુત માટે 
બે હદવસ)   

જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી/ 
તાલકુા અમલીકરણ અનધકારી દ્વારા 

દર વિે  

૧૮ ઓફીસર 
તાલીમ  

રૂ.૩૬૦૦૦/તાલીમ (રૂ.૯૦૦/ પાટીસીપન્ટ 
/હદિ/ ૨૦ અનધકારી  માટે બે હદવસ)   

સાં.ખે.નિ.(નવસ્તરણ)િી કચેરી દ્વારા  દર વિે  

૧૯ ફ્લેક્ષી ફાંડ િઠેળિા ઘટક 
 ૧. ઈલેક્રીક 

મોટર પાંપસેટ 
NMOOPયોજિા િઠેળ તમામ ખેડતૂો માટે 
૭.૫ િો.પા.સધુીિી ખરીદીિા ખચાિા 
૫૦% અથવા રૂ. ૧૨,૯૦૦/- બે માાંથી 
ઓછ િોયતે 

ખાતા ધ્વારા વખતોવખત જાિરે કરેલ 
પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા િતે ુાં માટે તૈયાર કરેલ 
પેિલમાાં સમાનવષ્ટ ઉત્પાદક િા અનધકૃત 
નવિેતા પાસેથી લાભાથી ખેડતેૂ ખરીદી 
કરવાિી રિ ેછે 

૫ વિા 

 ૨. સબમનસિબલ 
પાંપ સેટ 

NMOOPયોજિા િઠેળ તમામ ખેડતૂો માટે 
૧૦ િો.પા. સધુીિી ખરીદીિા ખચાિા  
૫૦% અથવા રૂ. ૨૫,૦૦૦/- બે માાંથી 
ઓછ િોય તે 

૫ વિા 

 ૩. ઓઈલ 
એન્ન્જિ 

NMOOPયોજિા િઠેળ તમામ ખેડતૂો માટે 
૧૦ િો.પા. સધુીિી ખરીદીિા ખચાિા 
૫૦% અથવા રૂ. ૧૩,૮૭૫/- બે માાંથી 
ઓછ િોય તે 

૫ વિા 

 ૪. તાડપત્રી NMOOPયોજિા િઠેળ તમામ ખેડતૂો 
માટેતાડપત્રીિી ખરીદ હકિંમતિા ૫૦ % 
અથવા રૂા ૧,૨૫૦/- બે માાંથી જે ઓછાં 
િોય તે. ખાતા દીઠવધમુાાં વધ ુબે િાંગ 

૩ વિા 



પહરનશષ્ટ-ર : 
બ. ઓઈલપામ મીિી નમશિ-૨ (NMOOP)માટે સિાયિા ધોરણો 

અ.
િ.  

ઘટકનિુામ સિાયનધુોરણ રીમાક્સા પિુ: 
લાભિી 
સમય 

મયાાદા 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ પ્લાન્ટીંગ 

મટીરીયલ્સ 

ખચાિા ૮૫% મજુબ વધમુાાં વધ ુ
રૂ.૧૨,૦૦૦/િ.ે િી મયાાદા જમીિિા 
પ્રમાણમાાં સાંપણુાપણે    

પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સિા રોપા 
ઓઇલપામ યોજિા અંતગાત 
કાયારત  કાંપિીઓિી 
િસારીઓમાાંથી મેળવવાિા  રિશેે. 

દર વિે 

ર મેઇન્ટેિન્સ 
ખચા 

વાવેતર ખચાિા ૫૦ ટકા મજુબ પ્રનત િકેટરે 
રૂ.૨૦,૦૦૦/- િી મયાાદામાાં  પ્રથમ થી ચોથા 
વિા દરમ્યાિ સિાય   

પ્રથમ વિા- રૂ.૫૦૦૦/-  

બીજુ વિા - રૂ.૫૦૦૦/-  

ત્રીજુ વિા  - રૂ.૫૦૦૦/-  

ચોથ ુવિા  - રૂ.૫૦૦૦/- 

 
 

-- 

વાવેતર 
િઠેળિી 
જમીિિા 
પ્રમાણમાાં 
સાંપણૂા 
પણે 

૩ ડ્રી૫ 

ઈરીગેશિ 

િેશિલ નમશિ ઓિ સસ્ટેિેબલ એગ્રીકલ્ચર 
(એિ.એમ એસ.એ) િી ગાઇડ્લાઇિ મજુબ  
એક લાભાથીિે મિત્તમ ૫ િકેટર સધુીિી 
મયાાદા 

G.G.R.C. મારફતઅમલીકરણ વાવેતરમુ
જબ 

૪ ડીઝલ/ 
ઇલેક્રીક/ 
પેરોલપાં૫સેટ 

• મિત્તમ ૧૦ HPસધુીિા પાંપસેટિી 
કીંમતિા ૫૦% કે વધમુાાં વધ ુ રૂ.૧૫૦૦૦/-
િી મયાાદામાાં 
• ઓછામાાં ઓછા બે િકે્ટરનુાં વાવેતર 
જરૂરી અિે વાવેતર કયાાિા બીજા વિે 
મળવા પાત્ર થશે. 

SMAM ગાઇડ લાઇિ અનસુાર 

ખેતીવાડી ખાતા દ્વારા વખતો વખત 
જાિરે કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા િતે ુ
માટે તૈયાર કરેલ પેિલમાાં 
સમાનવષ્ટ ઉત્પાદકતા અનધકૃત 
નવિેતા પાસેથી લાભાથી ખેડુતે 
ખરીદી કરવાિી રિશેે. 

૫વિામાાં
એકવાર 

૫ બોરવેલ 
/ટયબુ વેલ 
/વોટર િાવેસ્ટ 
સ્રકચર / 
તળાવ 

૧. બોરવેર ખચાિા ૫૦% કે વધમુાાં વધ ુ
રૂ.૫૦,૦૦૦/- િી મયાાદા 

૨. વોટર િાવેસ્ટ સ્રકચર લાઇિીંગ સાથે 
ખચાિા ૫૦% અથવા વધમુાાં વધ ુ
રૂ.૭૫૦૦૦/-િી મયાાદામાાં ૩ તળાવ 
ખચાિા ૫૦% અથવા વધમુાાં વધ ુ
રૂ.૫૦૦૦૦/-િી મયાાદામાાં  

 પ્રથમ વિાિા ૨ િકે્ટર વાવેતરિી 

NMSA ગાઇડલાઇિઅનસુાર 

 
 

 

ખાતાદીઠ
એકવખત 



સફળ  નિભાવણી કરેલ િોય તો જ 
બીજા વિે સિાય મળવાપાત્ર થશે.   

૬ ઓઇલપામમાાં 
આંતરપાક 
માટે ઇિપટુસ 

ખચાિા ૫૦% કે વધમુાાં વધ ુરૂ.૫૦૦૦/િ.ે િી 
મયાાદામાાં     
(બીયારણ/ખાતર/INM/IPM/ફટીગેશિ/રીગાડા/
PP કેમીકલ્સ તથા રૂ.૧૦૦૦/- પાક સાંરક્ષણ ) 

બીજ નિગમ/ગજુરાત એગ્રો. 
ઇંન્ડસ્રીઝ લી.િા અનધકૃત ડીલરો 
પાસેથી મેળવવાન ુરિશેે.. 

પ્રથમચાર 
વિા સધુી 
વિે 
એકવાર 

૭ વમીકાંપોસ્ટ 

યિુીટ 
ખચાિા ૫૦% કે વધમુાાં વધ ુ રૂ.૧૫૦૦૦/-િી 
મયાાદામાાં 

સાઇઝ ૧૫ મીટર લાંબાઇ x ૦.૯ 
મીટર પિોળાઇ x ૦.૨૪ મીટર ઉંડાઇ 

૧૦વિા 

૮ મશીિરી 
એન્ડ ટુલ્સ 

૧. િાથથી ચાલતા ઓઇલપામ કટર -  
ખચાિા ૫૦% કે વધમુાાં વધ ુરૂ.૧૫૦૦/-િી 
મયાાદામાાં 

૨. પ્રોટેક્ટીવ વાયર મેશ -  ખચાિા ૫૦% કે 
વધમુાાં વધ ુરૂ.૧૫૦૦૦/-િી મયાાદામાાં 

૩. મોટરાઇઝ્ડ ચીઝલ  - ખચાિા ૫૦% કે 
વધમુાાં વધ ુરૂ.૧૦૦૦૦/-િી મયાાદામાાં 

૪. એલ્યમુીિીયમ પોટેબલ લેડર -  ખચાિા 
૫૦% કે વધમુાાં વધ ુ રૂ.૩૦૦૦/-િી 
મયાાદામાાં 

૫. ચાફ કટર -  ખચાિા ૫૦% કે વધમુાાં વધ ુ
રૂ.૭૦૦૦/-િી મયાાદામાાં 

ભારત સરકારિી ગાઇડ લાઇિ 
અનસુાર 

 
 
 
 
 
 

 

ખાતાદીઠ
એકવખત 

 
 
 
 
 
 

 

  ૬. મીિી રેક્ટર રોલી સાથે (૨૦ HP સધુી)   

• ખચાિા ૨૫% કે વધમુાાં વધ ુ રૂ.૭૫૦૦૦/-
િી મયાાદામાાં 

• ત્રણ વિાથી ઉપરિા ઓછામાાં ઓછા ૧ 
િકે્ટર વાવેતર નવસ્તારિે મળવાપાત્ર 
થશે. 

ખેતીવાડી ખાતા દ્વારા વખતો વખત 
જાિરે કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા િતે ુ
માટે તૈયાર કરેલ પેિલમાાં 
સમાનવષ્ટ ઉત્પાદકતા અનધકૃત 
નવિેતા પાસેથી લાભાથી ખેડુતે 
ખરીદી કરવાિી રિશેે. 

૭વિા 

૯ ખેડુત તાલીમ રૂ.૨૪૦૦૦/તાલીમ  

(રૂ.૪૦૦/તાલીમાથી/હદિ)    

(૩૦ ખેડુત માટે બે હદવસ)   

િાયબ બાગાયત નિયામક દ્વારા દરવિે 

૧૦ ઓફીસર 
તાલીમ 

રૂ. ૩૬૦૦૦/તાલીમ  

(રૂ.૯૦૦/પાટીસીપાંટ/હદિ)   

(૨૦ અનધકારી માટે બે હદવસ)   

નવભાગીય સાંયકુ્ત બાગાયત 
નિયામક દ્વારા 

દરવિે 

 

 
 
 
 

પહરનશષ્ટ-૩ 



ભાગ-૧(અરજીિો િમિુો) 
અરજદારનુાં િામઃ- 

ગામઃ-  

 તારીખઃ-  

પ્રનત, તાલકુા અમલીકરણ અનધકારી, 
તાલકુા પાંચાયત,_________________ 

નવિયઃ- સિાય યોજિામાાં _________________  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(ગામ.................,તાલકુો........................)િ.ે 
_________________આર_________________જમીિ ધરાવુાં છાં અિે મારો બારકોડડે રેશિ કાડા િાં. 
_________________, આધાર િાં._________________ 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 સમતી 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) ikhedutPortal નસવાય અરજી કરેલ િોય તો ૮-અ િી િકલ 

(૩) બેંક પાસબકુિી િકલઅિે રદ કરેલ ચેક, આધાર કાડા િકલ 

 

ભાગ-ર(ગ્રામસેવક/ બાગાયત અનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર) 
 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી______________________________________ 

ગામઃ_____________ તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________િા નસમાાંત/િાિો/મોટો ખેડતૂ ખાતેદાર 
છે તેમિા ખાતા િાંબરથી_____________ િ.ે આર. જમીિ ધરાવે છે. તેમિે એજીઆર (૬) યોજિામાાં 
સિાયથી મેળવવા_____________ ઘટક માટે પાત્રતા ધરાવે છે/ધરાવતા િથી 
સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /  

ગ્રામસેવક (ઓઈલસીડમાટે) /  

બાગાયત અનધકારી(ઓઈલપામ માટે)  

તાલકુો__________જજ. _______ 

 
 
 
 



ભાગ-3 (માંજુરી િો હકુમ) (ઓફીસ કોપી) 
 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી __________________________________ 

ગામઃ_____________તાલકુો-__________ જજલ્લો-____________ એજીઆર (૬) ઓઈલસીડ/ઓઈલપામ 
યોજિામાાં ________ ઘટક સિાયથી ખરીદવાિી માાંગણી મજુબિી અરજી સબબ તમામ નવગતો 
ચકાસવામાાં આવી છે અિે સિાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવતા િોઇ નિયમોનુાંસાર યોજિાકીય સિાય 
ઘટકમાટે માંજુર/િામાંજુર કરવા હકુમ કરવામાાં આવે છે 
સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /  

સક્ષમ અનધકારી એટીવીટી અનધકારી/જજ.ખે.અ.(ઓઈલસીડમાટે)  

િાયબ બાગાયત નિયામક(ઓઈલપામ માટે)  

તાલકુો__________જજ. _______ 

 

ભાગ-૪મળેલ ઇિપટુ/સાધિિી નવગત 

ઇિપટુિી નવગત જથ્થો બીલ િાંબર અિે 

તારીખ 

સામગ્રી જ્યાાંથી મેળવેલ છે તે 

સાંસ્થાિી નવગત 

    

    

રૂબરૂ 

નવસ્તરણ અનધકારી/ગ્રામસેવક/ બાગાયત અનધકારી ____________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-____________ એજીઆર (૬)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 
સાંસ્થાિા  ................................................. બેંકમાાં એકાઉન્ટ િાંબર............................................ માાં 
િોડલ એજન્સીએ સદર હુાં રકમ જમા કરાવવાિી રિશેે. 
 

સ્થળઃ-  

તાઃ   /   /                        તાલકુા અમલીકરણ અનધકારી / જજ.ખે.અ.(ઓઈલસીડમાટે)  

બાગાયત અનધકારી/મ.બા.નિ. / િા.બા.નિ.(ઓઈલપામ માટે)  

                                        તાલકુો__________જજ. ______ 

 

 

 



પહરનશષ્ટ-૪ 

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

ઘટકો અમલીકરણ માટે િી કાયાપધ્ધનત 

 આ કાયાપધ્ધનત િઠેળ આવરી લેવાયેલ ઘટકો 

૧. ઓઈલસીડ્સ મીિી નમશિ-૧ માટે પાઇપલાઇિ,રેકટર ઓપરેટેડ સાધિો, પાક 

સાંરક્ષણિા સાધિો, સધુારેલ ખેત ઓજાર,વગેરે 

૨. ઓઈલપામ મીિી નમશિ-૨ માટે મેઇન્ટેિન્સ ખચા, હડઝલ/ઇલેક્રીકલ/પેરોલ પાંપસેટ, 

બોરવેલ/ટયબુવેલ/વોટરિાવેસ્ટ સ્રકચર /તળાવ, વમી કાંપોસ્ટયિુીટ, મશીિરી એંન્ડ 

ટુલ્સ 

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

(ક) ikhedutપોટાલ ઉપર રજીસ્ટડા થયેલા ખેડતૂો એ પોતાિી બાયોમેટૃીક ઓળખિા આધારે કે તે 

નસવાય ઓિલાઇિ અરજીઓ કરી, પ્રીન્ટઆઉટ મેળવી , સિી અંગઠુો કરી (અનસુબુચત 

જાતી / જિજાનતિા અરજદારે જાતીિા દાખલા સિ) સબાંનધત કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી 

રિશેે 

(ખ) અન્યથા અરજદારે નિયત િમિુામાાં સબાંનધત કચેરી ખાતે અરજી(અનસુબુચત જાતી / 

જિજાિીિા અરજદારે જાતીિા દાખલા સિ)  રજુ કરવાિી થશે, કચેરીિા અનધકતૃ 

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

સત્વરેikhedut પોટાલમાાં 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 અરજીપત્રક િી 

પાત્રતા / બબિપાત્રતા નિધાારીત કરવાિી રિશેે અિે તદનસુાર ikhedutપોટાલમાાં પોતાિા 

લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં યોજિા િઠેળિી અરજીઓનુાં સ્ટેટસ અપડેટ કરવાનુાં રિશેે. 

(૩) અરજીઓિી માંજુરીઅંગેિી 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 િોય તો લક્ષાાંકિી મયાાદામાાં પાત્રતા 

ધરાવતી અરજીઓ અંગે નિણાય લઇ કૃનિ અિે સિકારનવભાગિા પહરપત્ર 

કમાાંકઃકઅસ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫ તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ માાં સચુવવામાાં આવેલ પધ્ધનત 

અનસુાર કરવાિો રિશેે અન્યથા કુલ પાત્રતા ઘરાવતી અરજીઓ પૈકી ઓિલાઇિ થયાિી 



તારીખ મજુબિો તાલકુાવાર અગ્રતાિમ ધરાવતી અરજીઓિા લક્ષાાંકિી મયાાદામાાં લાભાથી 

સીલેક્ટ કરી, ઉપરોક્ત તા-૧૮-૧૦-૨૦૧૧ િા પહરપત્રમાાં સચુવેલ પધ્ધનત અનસુાર સક્ષમ 

અનધકારીએ માંજુર કરવાિી રિશેે.માંજૂરી પત્ર સાથે નિયાંત્રણ અનધકારીએ તૈયાર કરેલ 

માગાદનશિકા આપવાિી રિશેે. ત્યારબાદ ikhedut પોટાલમાાં માંજુર કરિાર 

અનધકારી/કમાચારીિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં અરજી માંજુર કયાાિી ઓિલાઇિ િોંધણી 

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/ એસએમએસ(SMS)/ઇ-મેઇલ થી જાણ કરવાિી રિશેે. જે ઘટકો માટે 

રાજય સરકારે ઉત્પાદકો/ વેન્ડરિે એમ્પેિલ કરેલ છે તેમા લાભાથીએ તેઓિી પસાંદગી 

અનસુાર ઘટકિા મોડલિી એમ્પેિલ મેન્યફેુકચરર / વેન્ડરિા ઓથોરાઈઝડ ડીલર પાસેથી 

ખરીદી કરી તે અંગેિા જરુરી આધાર પરુાવા કચેરીિા અનધકૃત અનધકારી /કમાચારી સમક્ષ 

ચકાસણી/ખાત્રી અથે નિયત સમયમયાાદામાાં રજુ કરવાિા રિશેે. ત્યારબાદ સત્વરેજવાબદાર 

અનધકારીએ ikhedutપોટાલ ઉપર પોતાિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં  યોજિાિા લાભાથીિા 

સ્ટેટસ અપડેટ કરવાનુાં 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 

ikhedutપોટાલ ઉપર પોતાિા login એકાઉન્ટમાાં યોજિાિા લાભાથીિા સ્ટેટસ અપડેટિી 

એન્ રી કરવાિી રિશેે. સિાય ચકુવવાિી પાત્રતા ધરાવતા કેસોિી યાદીિા ikhedutપોટાલ 

થકી નપ્રન્ટ આઉટ મેળવી અનધકૃત અનધકારીએ સિી/સીકકા કરી જયાાં લાગપુડતા િોય ત્યાાં 

જજલ્લા કક્ષાિા અનધકારી મારફતે સબાંનધત િોડલ એજન્સીિે મોકલવાિા રિશેે કે જેથી 

િોડલ એજન્સી જે તે અરજદારિા બેંક એકાઉન્ટમાાં સિાયિી રકમ ઓિલાઇિ ચકુવણી 

કરી શકે. 
 
 
 
 
 
 
 
 



પહરનશષ્ટ-૫ 

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

૧.ઓઈલસીડ્સ મીિી નમશિ૧ માટે બીજનિગમ/ગજુ. એગ્રો ઈન્ડસ્રીઝ 
લી/GSFC/ગજુકોમાસોલ/કૃભકો/NSCિા અનધકૃત ડીલરો પાસેથી મેળવવાિા થતા ઘટકો જેમ કે 
બબયારણ/ ગૌણ અિે સકુ્ષમ તત્વો /ઇિપટુ કીટસ/પાક સાંરક્ષણ દવા/જીપ્સમ/જૈનવક ખાતર 
નવગેરે   

૨. ઓઈલપામ મીિી નમશિ-૨ અંતગાત પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સ ઓઇલપામ યોજિા અંતગાત 
અનધકૃત કરેલ કાંપિીઓિી િસારીઓમાાંથી સિાયીત દરે મેળવવાનુાં રિશેે તથા કાંપિીઓ 
દ્વારા દરખાસ્ત રજૂ કયાાથી પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સિા સિાયિા િાણાાં કાંપિીઓિે ચકૂવવાિા 
રિશેે.  જ્યારે બબયારણ/ખાતર/INM/IPM/ઇિ પટુ્સ/ફટીગેશિ/રી-ગાડા/PP કેમીકલ/પાક 
સાંરક્ષણ નવગેરેિી બીજ નિગમ/ગજુ. એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ લી. િા અનધકતૃ ડીલરો પાસેથી 
મેળવવાિા રિશેે.   

 

(૧) પવૂા માંજુરી મેળવી ઘટકિા લાભ મેળવવાિી કાયાપધ્ધનત 

(ક) ikhedutપોટાલ ઉપર રજીસ્ટડા થયેલા ખેડતૂોએ પોતાિી બાયોમેટીક ઓળખ આધારે 

કે તે નસવાય ઓિલાઇિ અરજી કરી બબજ નિગમ/ ગજુ. એગ્રો. ઇન્ડસ્ટીઝ/GSFC/ 

ગજુકોમાસોલ/કૃભકો/ NSC િા પસાંદગીિા અનધકૃત નવકેતાિા િામે ઓિલાઇિ માંજુરીપત્ર નપ્રન્ટ 

કરાવવાનુાં રિશેે 

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

રિશેે. કચેરીિા અનધકતૃ અનધકારી/કમાચારીએ તા.૨૦.૨.૨૦૧૪િા જી.આર. કમાાંકઃપરચ-

૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મજુબ સત્વરેikhedut પોટાલ એકાઉન્ટમાાં પોતાિા લોગઇિ એકાઉન્ટમાાં 

અરજીિી ઓિલાઇિ િોંધણી કરવાિી રિશેે અિે અરજદારિી પસાંદગીિા બબજ નિગમ/ગજુ. 

એગ્રો./GSFC /ગજુકોમાસોલ/કૃભકો/ NSC િા અનધકૃત ડીલરિા િામિી નપ્રન્ટ આઉટ કાઢી 

અરજદારિે મોકલી આપવાિી રિશેે 

(ગ) એટ સોસા સિાય િઠેળિા ઘટકો ખરીદવાિી પધ્ધનત 

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

િકલ રજુ કરી રાિતદર મજુબ ઇિપટુ/સાધિ સામગ્રી ખરીદી શકશે. બબજ નિગમ/ગજુ. 

એગ્રો./GSFC/ગજુકોમાસોલ /કૃભકો / NSC િા અનધકતૃ ડીલરે ikhedut 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 ઉપર જણાવેલ રીતે માંજુરી પત્રક વગરિી ઘટક પ્રમાણેિી 

ચીજ વસ્તઓુ મેળવવા બબજ નિગમ/ગજુ. એગ્રો./GSFC/ ગજુકોમાસોલ/કૃભકો/ NSC િા અનધકૃત 

ડીલરિો સાંપકા  કયો િશે તેમિે એટસોસા સિાયિઠેળિા ઘટકોનુાં પાત્રતા ધરાવતા લાભાથીઓ 

પાસેથી કબલુાતિામ ુમેળવવાન ુરિશેે અિે નવતરણ/વેચાણ કયાા બાદ તરત ikhedut પોટાલમાાં 

પોતાિા login એકાઉન્ટ લાભાથીિી નવગતો બીલિાંબર, તારીખ, વસ્ત ુ નવ. િી ઓિ લાઇિ 

એન્ટૃી કરવાિી રિશેે. 

(૩)ગજુ. એગ્રો/સીડ કોપોરેશિ/GSFC/ ગજુકોમાસોલ/કૃભકો/ NSC િા જે અનધકૃત નવકેતાઓએ 
એટસોસા સિાયવાળા ઘટકોનુાં વેચાણ કરેલ છે તેઓ ikhedut પોટાલમાાં પોત પોતાિા login 

એકાઉન્ટ થકી નપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી સબાંનધત કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી રિશેે. સક્ષમ અનધકારીએ 
લાભાથીઓિા સિાયિા કલેઈમ મળેલ છે તે અંગે યોગ્ય ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપી સિી 
નસકકા સાથે ચકુવણા માટે સબાંનધત િોડલ એજન્સીિે મોકલવાિા રિશેે. 

 

(૪)      કબલૂાતિામુાં 
 

        અમો શ્રી....................................................................................................... 
ગામ...........................તા................................જજ.................................................િા 
અનસુબૂચત જાનત /અનસુબૂચત જિજાનત/ અન્ય જાનતિા સીમાાંત/િાિા/મોટા/સ્ત્રી/પરુુિ ખેડતૂ છીએ 
અિે ૮-અ પ્રમાણે ખાતા િાં.............................ગામ....................તાલકુા....................માાં િકેટર 
જમીિ ધરાવીએ છીએ. વિા-૨૦૧૭-૧૮માાં એટસોસા સિાયિા ઘટક..........................માાં કે આ 
અગાઉ અન્ય કોઇ ડીલર કે આપિી પાસેથીસિાયમેળવેલ િથી તેિી કબલુાત આપ ુછ. જો 
અમારા રારા િીનત નિયમો કરતાાં વધારે જથ્થો મેળવવામાાં આવેલ િશે તો તેિી થતી 
સિાયિીરકમ ભરપાઇ કરવા અમે બાંધાયેલ છીએ. 
 
 

તા...............................             ખેડતૂિી સિી 
 

સ્થળ- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

પહરનશષ્ટ-૬ 

 

 (ક) વ્યહકતગત લાભાથી નસવાયિા ઘટકો માટે અમલીકરણ માટેિી કાયાપધ્ધનત 

  આ કાયાપધ્ધનત િીચે આવરી લેવાયેલ ઘટકો 

૧. ઓઈલસીડ્સ મીિી નમશિ૧ માટે બ્લોક નિદશાિ, એફ.એફ.એસ.તાલીમ શાળા, ખેડતૂ 

તાલીમ,  પ્રદશાિ/ખેડતૂ શીબીરો, મીિી કીટસ,  નવગેરે 

૨. ઓઈલપામ મીિી નમશિ-૨ માટેકે્ષત્રીય ખેડતૂ પ્રવાસ. 

             ઉપરોકત ઘટકોિી અમલવારી કયાાબાદ સક્ષમ સત્તાનધકારીએ ikhedut 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 િક્કી કરેલા ધોરણો 
-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

યોજિાિીમાિીતીખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 
૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 

 

 


