ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર.
પાક શાખા
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર
ુ બ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી
અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરે લ છે જે મજ
ચ ૂકવી અથવા ગરીબી રે ખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી
માગી શકે છે .
 આપસ્ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે િી નવગત
આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદ્દુ ાવાર આપવામાાં
આવેલ છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા નિયમો
 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.
દશાાવવામાાં આવેલ છે . તે મજ
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટે િી 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 ચ ૂકવવાિા રિેશે.
ગરીબી રે ખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચ ૂકવવાિી રિેતી િથી પરાં ત ુ
પોતે ગરીબી રે ખા િેઠળ જીવે છે તે અંગે િો આધાર રજુ કરવાિો રિેશે.

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો
રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના હેઠળનાાં ષિષિધ પ્રોજેક્ટોન ાં પાક ષિભાગ દ્વારા અમલ
ૂ ોને ષિષિધ ઘટકો હેઠળ સહાય
કરિામાાં આિે છે . જેમાાં રાજ્યના તમામ પ્રકારના ખાતેદાર ખેડત
આપિામાાં આિે છે . દર િિે આ યોજનાન રાજયના યોજના હેઠળના જજલ્લાઓમાાં અમલીકરણ
કરિામાાં આિે છે .
પ્રસ્તાવિા અિે યોજિાિો ઉદે શઃ
 યોજનાની ટાંકી નોંધઃ


ભારત સરકારશ્રી દ્વારા અમલી રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના (RKVY) અંતગગત

િિગ:૨૦૧૯-૨૦ માાં હાઇબ્રીડ ડાાંગરનાાં િાિેતર ષિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા
ૂ ોને પ્રોત્સાહન આપિા ૫૦ % સહાયનાાં ધોરણે ષિષિધ ઇનપટ
િધારિાના હેતથી ખેડત
ૂ ોને પરા પાડિા માટે હાઇબ્રીડ ડાાંગર અંગેનાાં પ્રોજેક્ટનો િલસાડ, સરત, નિસારી,
ખેડત
ૂ ોને જદા જદા
તાપી અને ડાાંગ જજલ્લામાાં અમલ કરિામાાં આિે છે . તદ ઉપરાાંત, ખેડત
ૂ ો િધ ઉત્પાદન આપતી જાતોનાાં
પાકનાાં ગણિત્તા યક્ત બિયારણ મળે , રાજ્યનાાં ખેડત

સટીફાઇડ બિયારણ અપનાિતા થાય અને જરૂરી સીડ રીપ્લેશમેન્ટ રે ઇટ (SRR) હાાંસલ થઇ
ૂ ો પાકોન ાં િધ ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાાં મેળિે તે માટે પ્રોત્સાહહત
શકે અને રાજ્યનાાં ખેડત
કરિા માટે ગજકોમાસોલ તથા નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. દ્વારા સીડ રીપ્લેશમેન્ટ રે ઇટ
(SRR) અંગેનાાં પ્રોજેક્ટનો રાજ્યનાાં તમામ જજલ્લામાાં અમલ કરિામાાં આિે છે .

 યોજનાથી થયેલ લાભઃ
ભારત સરકારશ્રી દિારા અમલી રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના (RKVY) અંતગગત
ૂ ો હાઇબ્રીડ ડાાંગર અંગેનાાં પ્રોજેક્ટ
િલસાડ, સરત, નિસારી, તાપી અને ડાાંગ જજલ્લાનાાં ખેડત
અન્િયે કીટ સ્િરૂપે હાઇબ્રીડ નોટીફાઇડ ડાાંગર બિયારણ તથા જરૂરી એગ્રો ઇનપટ જેિા કે
સેન્દ્ન્િય ખાતરો, જૈષિક ખાતરો, સક્ષ્મ તત્િો, નીંદામણનાશક, ફુગનાશક, નીમ ઓઇલ,
લેપ્ટોપાઇરોસીસ ષિગેરે સહાયથી મેળિિાથી હાઇબ્રીડ ડાાંગરનાાં િાિેતર ષિસ્તાર, ઉત્પાદન
અને ઉત્પાદકતા િધારિાનો લક્ષ્યાાંક છે .
ૂ ો જદા
તેમજ, સીડ રીપ્લેશમેન્ટ રે ઇટ (SRR) અંગેનાાં પ્રોજેક્ટ હેઠળ રાજ્યનાાં ખેડત
ૂ ો િધ ઉત્પાદન
જદા પાકનાાં ગણિત્તા યક્ત બિયારણ સહાયથી મેળિી, રાજ્યનાાં ખેડત
આપતી જાતોનાાં સટીફાઇડ બિયારણ અપનાિતા થયા છે . જેના કારણે પાકોન ાં ઉત્પાદન
અને ઉત્પાદકતાાં િધે છે .
o કાયો અિે ફરજો :
 રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના (RKVY) હેઠળ જજલ્લાઓ/ સાંસ્થાઓ તરફથી મળતાાં ષિષિધ
પ્રોજેક્ટોને માંજરી અથે એષપક સેલને સાદર કરિામાાં આિે છે .
 SLSCની કમીટી દિારા ખાતા કક્ષાએથી રજ થતાાં પ્રોજેક્ટોને માંજરી આપિામાાં આિે
છે .

આમ,

માંજર

થયેલ

આઉટલે

મજિ

પ્રોજેક્ટિાર-

ઘટકિાર-

જજલ્લાિાર

નાણાકીય/ભૌષતક લક્ષ્યાાંકોની ફાળિણી કરિામાાં આિે છે .
 ભારત સરકારશ્રી દિારા રીલીઝ કરિામાાં આિતી ગ્રાન્ટની પ્રોજેક્ટિાર તિકકાિાર
ફાળિણી નોડલ એજન્સીને કરિામાાં આિે છે .
 RKVY યોજનાની ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી/ આરટીઆઇ મારફત માગેલ
માહહતી તૈયાર કરી મોકલી આપિી. RKVY યોજના અંતગગત ભારત સરકારશ્રી/રાજય
સરકારશ્રી / અન્યો સાથેના પત્રવ્યિહારની કામગીરી ખાતાની શાખાઓ દિારા
માગિામાાં આિતી માહહતી/ષિગતો તૈયાર કરી મોકલી આપિાની કામગીરી, RKVY
યોજના અંતગગત RSQ/LSQ/LAQ ની ષિગતો તેમજ જિાિો કરિાની કામગીરી આિે
છે .
 માંજર થયેલ પ્રોજેક્ટોન ાં ક્ષેષત્રય/ સાંસ્થા કક્ષાએ અમલીકરણ કરાિિામાાં આિે છે . તેમજ,
દર માસે પ્રોજેક્ટિાર- ઘટકિાર થયેલ પ્રગષત અંગેનો માષસક પ્રગષત રીપોટગ એષપક

સેલમાાં સાદર કરિો. તેમજ પ્રોજેક્ટિાર ય.ટી.સી. તૈયાર કરિાની કામગીરી કરિામાાં
આિે છે .

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો
અ.

અષધકારી/કમગચારીનો હોદ્દો

નાં.

નાણાાંકીય

િહીિટી

અન્ય

સત્તા

સત્તા

સત્તા

ફરજો

૧.

અષધક ખેતી ષનયામક (ષિ.)

યોજના અમલીકરણ

૨.

સાંયક્ત ખેતી ષનયામક (યાાંષત્રક)

યોજના અમલીકરણ

૩.

નાયિ ખેતી ષનયામક (તેલીબિયા)

યોજના અમલીકરણ

૪.

મદદનીશ ખેતી ષનયામક (પેકેજ)

યોજના અમલીકરણ

૫.

ખેતી અષધકારી

યોજના અમલીકરણ

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો
(૧) ગજરાત ષસષિલ સિીસ રૂલ્સ
(૨) સરકારશ્રીના ઠરાિ
(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
જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગે ન ુ પત્રક
--------નથી----------

પ્રકરણ-૭
યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ પત્રક
યોજનાના અમલીકરણ માટે State Level Standing Committee (SLSC) ની રચના
કરિામાાં આિેલ છે .

પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીન ાંુ િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો

 શ્રી એમ. એસ. પ્રજાપષત
નાયિ ખેતી ષનયામક (તેલીિીયાાં)
રૂમ નાં-૩૧૧,પાક ષિભાગ,
ખેતી ષનયામકશ્રીની કચેરી, કૃષિભિન,
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સાંપકગ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫

પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસ
૧. નોંધ
૨. મસદ્દો માંજૂર કરાિિો
૩. અમલીકરણ
૪. ષનણગય લેનાર અંષતમ સત્તાષધકારી ખાતાના િડા છે .
ષનણગય લેિાની સત્તા નીચે મજિ છે .
ખેતી ષનયામક
સાંયક્ત ખેતી ષનયામક
નાયિ ખેતી ષનયામક
મદદનીશ ખેતી ષનયામક
ખેતી અષધકારી
જનીયર કલાકગ કમ ટાઇપીસ્ટ /ષસનીયર કલાકગ

પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસ્ુ સ્તકા
ક્રમ

અષધકારી અને કમગચારીન નામ

હોદ્દો

૧.

શ્રી ડી. િી. િારોટ

અષધક ખેતી ષનયામક (ષિ.)

૨.

શ્રી આર. પી રાજપત

સાંયક્ત ખેતી ષનયામક (યાાંષત્રક)

૩.

શ્રી એમ. એસ. પ્રજાપષત

ના.ખે.ષન (તેલીિીયાાં)

૪.

શ્રી પી. િી. કાછડીયા

મદદનીશ ખેતી ષનયામક (પકેજ)

૫.

સશ્રી ઝીલ એ. મોઢ

ખેતી અષધકારી

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક અનધકારીઓ અિે
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
કમાચારીિે મળત ુ માનસક મિેિતાણ ુ
ક્રમ

અષધકારી અને કમગચારીન નામ

પગાર

૧.

શ્રી ડી. િી. િારોટ

૩૭,૪૦૦- ૬૭,૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેડ પે)

૨.

શ્રી આર. પી રાજપત

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૩.

શ્રી એમ.એસ. પ્રજાપષત

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૪.

શ્રી પી. િી. કાછડીયા

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૫.

સશ્રી ઝીલ એ. મોઢ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

પ્રકરણ-૧૨
શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
યોજિાન ુ િામ :

માંજુર થયેલ આઉટલે
(૨૦૧૯-૨૦)

Seed Replacement Rate Enhancement- Gujcomasol, Year: 201920
Seed Replacement Rate Enhancement- NSC, Year: 2019-20

To increase the Productivity of Paddy by providing hybrid
paddy seed and other agro inputs in Valsad/Navsari/
Tapi/ Surat/ Dang district.

૧૬૫૯.૧૯ લાખ
૯૧૧.૫૫ લાખ
૨૨૦૬.૧૦ લાખ

પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગે િી પધ્ધનત
Annexure-A
New Project 2019-20
Sr.
No
.

Name of
Project

Type of
Project

Total
Outlay

Approved
Total
Outlay
under
RKVY

RKVY
Outlay
for 201920

(Rs. In lakh)
Remarks

Directorate of Agriculture

1.

Seed Replacement
Rate EnhancementGujcomasol, Year
2019-20

Total

Production
& Growth

2304.85

911.55

911.55

2304.85

911.55

911.55

Approved with
Condition to keep
Rate of Assistance
as per NFSM /
NFSM (OS & OP)
and to follow the
RKVY Guideline
strictly.

યોજિાન ાંુ િામ:-

રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના (RKVY)

પ્રોજેક્ટન ાંુ િામ:

Seed Replacement Rate Enhancement- NSC, Year 2019-20

અમલીકરણ એજન્સી:- નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. (NSC)
ઠરાવ િમાક:-

RKV-102019-1436-K.7, તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૯
પહરષશષ્ટ્ટ-૧
સામાન્ય શરતો અને િોલીઓ

૧. RKVY અંતગગત માંજર થયેલ પ્રોજેક્ટની કામગીરી તેની શરતો- િોલીઓ તથા અમલીકરણ પધ્ધતી
મજિ કરિાની રહેશે.
૨. સદર પ્રોજેક્ટનો અમલ રાજ્યના તમામ જજલ્લાઓમાાં કરિાનો રહેશે.
૩. સદર પ્રોજેક્ટન ાં અમલીકરણ નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. (NSC) દ્વારા કરિાન ાં રહેશે.
૪. સદર પ્રોજેક્ટ ખેતી ષનયામકશ્રીનાાં અંકશ હેઠળ રહેશ.ે આ પ્રોજેક્ટનાાં અમલીકરણ િાિતમાાં કોઇ મદ્દો
ઉપસ્સ્થત થાય તો તેમનો સાંપકગ સાધિાનો રહેશે.
૫. સદર પ્રોજેક્ટન ાં અમલીકરણ રાજ્યમાાં અમલી ભારત સરકારશ્રીની NFSM/ NFSM (OS & OP)
યોજનાના સહાયના ધોરણો મજિ કરિાન ાં રહેશે.
૬. સદર પ્રોજેક્ટ હેઠળ ફક્ત સટીફાઇડ જાતોનાાં બિયારણન ાં જ ષિતરણ કરિાન ાં રહેશે.
૭. NFSM/ NFSM (OS & OP) યોજના હેઠળનાાં ષનદશગન તથા બિયારણ ષિતરણ ઘટક હેઠળ ષિતરણ
કરિાનાાં થતાાં જદા જદા પાકોની ૧૦ િિગ સધીની નિી જાતોનાાં બિયારણ ષિતરણને સૌપ્રથમ
પ્રાધાન્ય આપિાન ાં રહેશે.
૮. સમાન પ્રકારના હેત માટે અન્ય સાંસ્થા /સરકારની યોજનામાાંથી સહાય મેળિી શકાશે નહીં.
ૂ ો (ષસમાાંત, નાના, મોટા) અને તમામ જાષતના (અનસબચત
૯. આ યોજનાનો લાભ તમામ પ્રકારના ખેડત
ૂ ોને આપિાનો રહેશે.
જાષત, અનસબચત જનજાષત અને અન્ય) ખેડત
૧૦. આ યોજના હેઠળ જદા જદા પાક માટે સહાયના ધોરણો આ સાથે સામેલ પહરષશષ્ટ્ટ-૨ મજિ રહેશે.
૧૧. સહાયથી બિયારણ મેળિનાર એક ખાતેદાર લાભાથીને ખાતા દીઠ ધારણ કરે લ જમીનની મયાગદામાાં
અથિા તો યોજનામાાં નક્કી કરે લ મયાગદા એ િે પૈકી જે ઓછાં હશે તે મળિાપાત્ર રહેશે. (સહાયના
ધોરણો પહરષશષ્ટ્ટ-૨ મજિ)
૧૨. લાભાથીને સહાયનો લાભ જોગિાઇ મજિ મળિાપાત્ર જથ્થા પરતો જ મળશે. ઉ.દા. કોઇ
લાભાથીને ૩૦ હક.ગ્રા. બિયારણનો જથ્થો સહાયથી મળિાપાત્ર હોય પરાં ત બિયારણ પેકીંગ સાઇઝ
૪૦ હક.ગ્રા. હોય તો સહાય માત્ર ૩૦ હક.ગ્રા. બિયારણ માટે જ મળશે. િાકીનો ૧૦ હક.ગ્રા.જથ્થો
સહાય િગર િેચિાનો રહેશ.ે ષિક્રેતાએ િેચાણ બિલમાાં આ ષિગત દશાગિાની રહેશે.
૧૩. ષિક્રેતાએ લાભાથીની ષિગતો જેિી કે નાના/મોટા/ષસમાાંત તથા SC/ST/Other તેમજ
મહહલા/પરૂિની ષિગતો ષનભાિિી અને ક્લેમ સાથે રજ કરિાની રહેશે તથા પહરષશષ્ટ્ટ-૩ ની
સચનાઓ મજિ અમલીકરણ તેમજ ikhedut પોટગ લ પર ઓનલાઇન એન્રી કરિાની રહેશે.
૧૪. માંજર કરિામાાં આિેલ સદર પ્રોજેક્ટ અંતગગત ભષિષ્ટ્યમાાં જે કોઇ શરતો અને િોલીઓ નક્કી
કરિામાાં આિે તે અમલીકરણ એજન્સીને િાંધનકતાગ રહેશે.

૧૫. સદર પ્રોજેક્ટ અન્િયે માંજર કરિામાાં આિેલ રકમ હેઠળ ખચગ માટે સાંસ્થાએ ભારત સરકારશ્રીની
રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના હેઠળના માગગ દશગન તેમજ િખતો િખતની સ ૂચનાઓન ાં પાલન
કરિાન ાં રહેશે.
૧૬. સદર પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગ્રાન્ટની ફાળિણી અને નાણાાંકીય ચ ૂકિણી માટે નોડલ એજન્સી ગજરાત રાજ્ય
િીજ પ્રમાણન એજન્સી, અમદાિાદ રહેશે.
૧૭. ગજરાત રાજ્ય િીજ પ્રમાણન એજન્સી, અમદાિાદ દ્વારા ગ્રાન્ટ િપરાશના પ્રમાણપત્રો (U.T.C.)
ષનયત નમનામાાં અત્રે મોકલી આપિાના રહેશે. અને સિસીડી સહહત થનાર ખચગના ષિગતિાર
હહસાિો તથા ઓડીટને લગતી કામગીરી કરિાની રહેશે.
૧૮. પહરષશષ્ટ્ટ-૪ ની કાયગપધ્ધષત મજિ સહાયની રકમ ECS (Electronic Clearance Service) / RTGS
(Real Time Gross Settlement) / NEFT (National Electronic Fund Transfer) થી સિાંષધત ષિક્રેતા/
લાભાથીનાાં ખાતામાાં જમા કરિાની રહેશે.
૧૯. નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. (NSC) એ સદર પ્રોજેક્ટના ષનયત નમનામાાં પ્રગતી અહેિાલ દર
મહહનાને
અંતે આ કચેરીને મોકલી આપિાના રહેશે.
૨૦. સદર પ્રોજેક્ટ અન્િયે ઉભા થતા ઓડીટ પારાના જિાિો કરિા તથા ષનકાલ કરિાની સાંપણગ
જિાિદારી નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. (NSC) ની રહેશે.

પહરનશષ્ટ – ૨
સિાયિા ધોરણો

“Seed Replacement Rate Enhancement- NSC, Year 2019-20”

અ.

પાક- ઋત ુ

િાં.

સિાયન ાંુ ધોરણ

નવસ્તાર મયાા દા

ખરીફ/ઉિાળુ

૧
૨

મગફળી (ડોડિા)

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૪૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

(ખરીફ/ ઉનાળુ)

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૫૦ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

મગફળી (દાણા)

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૪૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

(ખરીફ/ ઉનાળુ)

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦૦ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૫૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૦ હક.ગ્રા.
૩

મગ/અડદ/તિેર

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )

(ખરીફ/ ઉનાળુ)

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૫/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૦ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૫ હક.ગ્રા.

૪

ડાાંગર (ખરીફ)

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૧૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૫ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૩૦/-

મકાઇ
૫

(સટીફાઇડ/TLFodder) (ખરીફ)

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૦ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૧૫/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૦ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )

૬

સોયાિીન(ખરીફ)

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૪૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૬૨.૫ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

રનવ
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦૦ હક.ગ્રા.
૭

ઘઉં (રષિ)

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૧૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦૦ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે , દર િિે

અ.
િાં.

પાક- ઋત ુ

સિાયન ાંુ ધોરણ
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૫૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૬૨.૫ હક.ગ્રા.

૮

ચણા (રષિ)

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૫/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૬૨.૫ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )

૯
૧૦

રાઇ (OP) (રષિ)
જીરાં (રષિ)

નવસ્તાર મયાા દા
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૪૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨.૫ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૫/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

પહરનશષ્ટ-૩
વ્યસ્ક્તગત લાભાથી લક્ષી એટ્સોસા સિાયથી બબયારણ નવતરણિા ઘટક માટે:-



આ યોજના હેઠળ બિયારણ ઘટકનો લાભ લાભાથી નીચે મજિની પધ્ધષતથી િહેલા તે પહેલાના ધોરણે
ષિક્રેતા પાસે બિયારણનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હશે ત્યાાં સધી સહાયથી મેળિી શકશે.
જો કોઇ પાત્રતા ધરાિતા લાભાથી બિયારણ સહાયથી મેળિિા નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી.
(NSC) ના અષધકૃત ડીલરનો સાંપકગ કરે ત્યારે તે ડીલરે જજલ્લા કક્ષાના સક્ષમ અષધકારીએ બિયારણનો
ફાળિેલ લક્ષ્યાાંક અથિા ડીલર પાસે ઉપલબ્ધ જથ્થાની મયાગદામાાં સહાયના ધોરણો અનસરી સહાયથી
બિયારણન ાં િેચાણ કરી શકશે. ત્યારિાદ ડીલરે તરત iKhedut પોટગ લમાાં પોતાના login અકાઉન્ટથી
લાભાથીની ષિગતો, બિલનાંિર, તારીખ િસ્ત ષિ.ની ઓનલાઇન એન્રી કરિાની રહેશે. અન્યથા
ષિક્રેતાનો સહાય ક્લેમ માન્ય રહેશે નહી. લાભાથી પાત્રતા પરિાર કરિા ૮-અ ના દાખલાની નકલ
અને કબલાતનામ ાં નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. (NSC) ના અષધકૃત ડીલરને રજૂ કરિાન ાં રહેશે અને
લાભાથીએ ધારણ કરે લ જમીનની અથિા તો યોજનામાાં ષનયત કરે લ મયાગદા પૈકી જે ઓછાં હશે તે
મયાગદામાાં સહાયથી બિયારણ મેળિી શકશે. લાભાથીએ પહરષશષ્ટ્ટ-૪ મજિન ાં કબલાતનામ ાં રજૂ કરિાન ાં
રહેશે.

નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. (NSC) ના જે અષધકૃત ષિક્રેતાએ એટસોસગ સહાયથી બિયારણન ાં
િેચાણ કરે લ હશે તેઓ iKhedut પોટગ લમાાં પોતપોતાના login અકાઉન્ટ થકી ષપ્રન્ટ આઉટ કઢાિી કલેઇમ
જરૂરી સાધનીક કાગળો સહ નેશનલ સીડ કોપોરે શન લી. (NSC) ની િડી કચેરીને ચકિણા માટે મોકલી
આપશે. િધમાાં લાભાથી એક થી િધ િાર લાભ ના મેળિે તે ખાત્રી ષિક્રેતાએ કરિાની રહેશે. નેશનલ
સીડ કોપોરે શન લી. (NSC) એ યોગ્ય ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપી સહી ષસક્કા સાથે ચકિણા અંગેની
દરખાસ્ત જે તે સાંસ્થા/ ડીલરને સહાય ચકિિા/ક્રેડીટ કરી આપિા અથે નોડલ એજન્સી ગજરાત રાજ્ય
િીજ પ્રમાણન એજન્સી, અમદાિાદને મોકલી આપિાની રહેશે. ત્યારિાદ ચકિણાાં માટેની સિાંષધત
નોડલ એજન્સીએ સહાયની રકમ ECS (Electronic Clearance Service) / RTGS (Real Time
Gross Settlement) / NEFT (National Electronic Fund Transfer) થી સાંિષાં ધત ષિક્રેતાના
િેન્ક અકાઉન્ટમાાં જમા કરાિિાની કાયગિાહી કરિાની રહેશે.

પહરનશષ્ટ-૪

ુ ાતિામ ુ
કબલ
અમોશ્રી .................................................................................................................................
ગામ ............................................... તા. ........................જી. ...............................ના અનસબચત
ૂ
જાષત/અનસબચત જનજાષત/અન્ય જાષતના ષસમાાંત/નાના/મોટા ખેડત
છીએ અને ૮-અ પ્રમાણે
................. હેક્ટર આર જમીન ધરાિીએ છીએ. ખરીફ-૨૦૧૯/રષિ-૨૦૧૯-૨૦/ઉનાળુ-૨૦૨૦ ઋતમાાં
િાિેતર માટે અમોને ............................... પાકન ાં ....................... જાતન ાં .......................... હકલોગ્રામ
મળિાપાત્ર િીજ “Seed Replacement Rate Enhancement- NSC, Year 2019-20” RKVY પ્રોજેક્ટ હેઠળ
મળે લ છે . તે મેં આ અગાઉ સમાન હેત માટે આ સમયગાળા દરમ્યાન અન્ય કોઇ બિયારણ ષિક્રેતા કે
આપની પાસેથી મેળિેલ નથી તેની કબલાત આપ ાં છાં. જો અમારા દ્વારા નીષત ષનયમો કરતાાં િધારે
જથ્થો મેળિિામાાં આિેલ હશે તો તેની થતી સહાયની રકમ ભરપાઇ કરિા િાંધાયેલ છીએ.

તારીખ:
ૂ ની સહી: ..............................
ખેડત
સ્થળ:

Annexure-A
New Project 2019-20
Sr.
No
.

Name of
Project

Type of
Project

Total
Outlay

Approved
Total
Outlay
under
RKVY

RKVY
Outlay
for 201920

(Rs. In lakh)
Remarks

Directorate of Agriculture

1.

Seed Replacement
Rate EnhancementNSC, Year 2019-20

Total

Production
& Growth

1415.68

1659.19

1659.19

1415.68

1659.19

1659.19

Approved with
Condition to keep
Rate of Assistance
as per NFSM /
NFSM (OS & OP)
and to follow the
RKVY Guideline
strictly.

યોજિાન ાંુ િામ:-

રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના (RKVY)

પ્રોજેક્ટન ાંુ િામ:

Seed Replacement Rate Enhancement- Gujcomasol, Year 2019-20

અમલીકરણ એજન્સી:- ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol), અમદાિાદ
ઠરાવ િમાક:-

RKV-102019-1436-1-K.7, તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૯
પહરષશષ્ટ્ટ-૧
સામાન્ય શરતો અને િોલીઓ

૧. RKVY અંતગગત માંજર થયેલ પ્રોજેક્ટની કામગીરી તેની શરતો- િોલીઓ તથા અમલીકરણ પધ્ધતી
મજિ કરિાની રહેશે.
૨. સદર પ્રોજેક્ટનો અમલ રાજ્યના તમામ જજલ્લાઓમાાં કરિાનો રહેશે.
૩. સદર પ્રોજેક્ટન ાં અમલીકરણ ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol) દ્વારા
કરિાન ાં રહેશે.
૪. સદર પ્રોજેક્ટ ખેતી ષનયામકશ્રીનાાં અંકશ હેઠળ રહેશ.ે આ પ્રોજેક્ટનાાં અમલીકરણ િાિતમાાં કોઇ મદ્દો
ઉપસ્સ્થત થાય તો તેમનો સાંપકગ સાધિાનો રહેશે.
૫. સદર પ્રોજેક્ટન ાં અમલીકરણ રાજ્યમાાં અમલી ભારત સરકારશ્રીની NFSM/ NFSM (OS & OP)
યોજનાના સહાયના ધોરણો મજિ કરિાન ાં રહેશે.
૬. સદર પ્રોજેક્ટ હેઠળ ફક્ત સટીફાઇડ જાતોનાાં બિયારણન ાં જ ષિતરણ કરિાન ાં રહેશે.
૭. NFSM/ NFSM (OS & OP) યોજના હેઠળનાાં ષનદશગન તથા બિયારણ ષિતરણ ઘટક હેઠળ ષિતરણ
કરિાનાાં થતાાં જદા જદા પાકોની ૧૦ િિગ સધીની નિી જાતોનાાં બિયારણ ષિતરણને સૌપ્રથમ
પ્રાધાન્ય આપિાન ાં રહેશે.
૮. સમાન પ્રકારના હેત માટે અન્ય સાંસ્થા /સરકારની યોજનામાાંથી સહાય મેળિી શકાશે નહીં.
ૂ ો (ષસમાાંત, નાના, મોટા) અને તમામ જાષતના (અનસબચત
૯. આ યોજનાનો લાભ તમામ પ્રકારના ખેડત
ૂ ોને આપિાનો રહેશે.
જાષત, અનસબચત જનજાષત અને અન્ય) ખેડત
૧૦. આ યોજના હેઠળ જદા જદા પાક માટે સહાયના ધોરણો આ સાથે સામેલ પહરષશષ્ટ્ટ-૨ મજિ રહેશે.
૧૧. સહાયથી બિયારણ મેળિનાર એક ખાતેદાર લાભાથીને ખાતા દીઠ ધારણ કરે લ જમીનની મયાગદામાાં
અથિા તો યોજનામાાં નક્કી કરે લ મયાગદા એ િે પૈકી જે ઓછાં હશે તે મળિાપાત્ર રહેશે. (સહાયના
ધોરણો પહરષશષ્ટ્ટ-૨ મજિ)
૧૨. લાભાથીને સહાયનો લાભ જોગિાઇ મજિ મળિાપાત્ર જથ્થા પરતો જ મળશે. ઉ.દા. કોઇ
લાભાથીને ૩૦ હક.ગ્રા. બિયારણનો જથ્થો સહાયથી મળિાપાત્ર હોય પરાં ત બિયારણ પેકીંગ સાઇઝ
૪૦ હક.ગ્રા. હોય તો સહાય માત્ર ૩૦ હક.ગ્રા. બિયારણ માટે જ મળશે. િાકીનો ૧૦ હક.ગ્રા.જથ્થો
સહાય િગર િેચિાનો રહેશ.ે ષિક્રેતાએ િેચાણ બિલમાાં આ ષિગત દશાગિાની રહેશે.
૧૩. ષિક્રેતાએ લાભાથીની ષિગતો જેિી કે નાના/મોટા/ષસમાાંત તથા SC/ST/Other તેમજ
મહહલા/પરિની ષિગતો ષનભાિિી અને ક્લેમ સાથે રજ કરિાની રહેશે તથા પહરષશષ્ટ્ટ-૩ ની
સચનાઓ મજિ અમલીકરણ તેમજ ikhedut પોટગ લ પર ઓનલાઇન એન્રી કરિાની રહેશે.
૧૪. માંજર કરિામાાં આિેલ સદર પ્રોજેક્ટ અંતગગત ભષિષ્ટ્યમાાં જે કોઇ શરતો અને િોલીઓ નક્કી
કરિામાાં આિે તે અમલીકરણ એજન્સીને િાંધનકતાગ રહેશે.

૧૫. સદર પ્રોજેક્ટ અન્િયે માંજર કરિામાાં આિેલ રકમ હેઠળ ખચગ માટે સાંસ્થાએ ભારત સરકારશ્રીની
રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોજના હેઠળના માગગ દશગન તેમજ િખતો િખતની સ ૂચનાઓન ાં પાલન
કરિાન ાં રહેશે.
૧૬. સદર પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગ્રાન્ટની ફાળિણી અને નાણાાંકીય ચ ૂકિણી માટે નોડલ એજન્સી ગજરાત રાજ્ય
િીજ પ્રમાણન એજન્સી, અમદાિાદ રહેશે.
૧૭. ગજરાત રાજ્ય િીજ પ્રમાણન એજન્સી, અમદાિાદ દ્વારા ગ્રાન્ટ િપરાશના પ્રમાણપત્રો (U.T.C.)
ષનયત નમનામાાં અત્રે મોકલી આપિાના રહેશે. અને સિસીડી સહહત થનાર ખચગના ષિગતિાર
હહસાિો તથા ઓડીટને લગતી કામગીરી કરિાની રહેશે.
૧૮. પહરષશષ્ટ્ટ-૪ ની કાયગપધ્ધષત મજિ સહાયની રકમ ECS (Electronic Clearance Service) / RTGS
(Real Time Gross Settlement) / NEFT (National Electronic Fund Transfer) થી સિાંષધત ષિક્રેતા/
લાભાથીનાાં ખાતામાાં જમા કરિાની રહેશે.
૧૯. ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol) એ સદર પ્રોજેક્ટના ષનયત
નમનામાાં પ્રગતી અહેિાલ દર મહહનાને અંતે આ કચેરીને મોકલી આપિાના રહેશે.
૨૦. સદર પ્રોજેક્ટ અન્િયે ઉભા થતા ઓડીટ પારાના જિાિો કરિા તથા ષનકાલ કરિાની સાંપણગ
જિાિદારી ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol) ની રહેશે.

પહરનશષ્ટ – ૨
સિાયિા ધોરણો

“Seed Replacement Rate Enhancement- Gujcomasol, Year 2019-20”

અ.

પાક- ઋત ુ

િાં.

સિાયન ાંુ ધોરણ

નવસ્તાર મયાા દા

ખરીફ/ઉિાળુ
૧
૨

મગફળી (ડોડિા)

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૪૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

(ખરીફ/ ઉનાળુ)

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૫૦ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

મગફળી (દાણા)

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૪૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

(ખરીફ/ ઉનાળુ)

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦૦ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૫૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૦ હક.ગ્રા.
૩

મગ/અડદ/તિેર

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )

(ખરીફ/ ઉનાળુ)

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૫/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૦ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )

૪

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૮૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

(ખરીફ/ ઉનાળુ)

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨.૫ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૫ હક.ગ્રા.
ડાાંગર (ખરીફ)

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૧૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨૫ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )

૬

િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

તલ

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૦/-

૫

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

હા. હદિેલા (ખરીફ)

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૮૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૫ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

રનવ
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૦/-

૭

ઘઉં (રષિ)

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦૦ હક.ગ્રા.

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )

િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૧૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦૦ હક.ગ્રા.

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )

િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

અ.
િાં.

પાક- ઋત ુ

સિાયન ાંુ ધોરણ
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૫૦/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૬૨.૫ હક.ગ્રા.

૮

ચણા (રષિ)

(૧૦ વિા સુધીિી જાતો માટે )
બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૫/ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૬૨.૫ હક.ગ્રા.
(૧૦ વિાથી જુિી જાતો માટે )

૯
૧૦

રાઇ (OP) (રષિ)
જીરાં (રષિ)

નવસ્તાર મયાા દા
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે
ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં
િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૪૦/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૨.૫ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ પાાંચ હેક્ટર માટે

બિયારણની હકિંમતના ૫૦%, પ્રષત હકલોગ્રામ રૂ.૨૫/-

ખાતા દીઠ જમીન ધારકતાની મયાગ દામાાં

ની મયાગ દામાાં, બિયારણ દર/હે: ૧૦ હક.ગ્રા.

િધમાાં િધ િે હેક્ટર માટે

પહરનશષ્ટ-૩
વ્યસ્ક્તગત લાભાથી લક્ષી એટ્સોસા સિાયથી બબયારણ નવતરણિા ઘટક માટે:-



આ યોજના હેઠળ બિયારણ ઘટકનો લાભ લાભાથી નીચે મજિની પધ્ધષતથી િહેલા તે પહેલાના ધોરણે
ષિક્રેતા પાસે બિયારણનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હશે ત્યાાં સધી સહાયથી મેળિી શકશે.
જો કોઇ પાત્રતા ધરાિતા લાભાથી બિયારણ સહાયથી મેળિિા ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ
માકે ટીંગ ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol) ના અષધકૃત ડીલરનો સાંપકગ કરે ત્યારે તે ડીલરે જજલ્લા કક્ષાના
સક્ષમ અષધકારીએ બિયારણનો ફાળિેલ લક્ષ્યાાંક અથિા ડીલર પાસે ઉપલબ્ધ જથ્થાની મયાગદામાાં
સહાયના ધોરણો અનસરી સહાયથી બિયારણન ાં િેચાણ કરી શકશે. ત્યારિાદ ડીલરે તરત iKhedut
પોટગ લમાાં પોતાના login અકાઉન્ટથી લાભાથીની ષિગતો, બિલનાંિર, તારીખ િસ્ત ષિ.ની ઓનલાઇન
એન્રી કરિાની રહેશે. અન્યથા ષિક્રેતાનો સહાય ક્લેમ માન્ય રહેશે નહી. લાભાથી પાત્રતા પરિાર કરિા
૮-અ ના દાખલાની નકલ અને કબલાતનામ ાં ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ ફેડરે શન બલ.
(Gujcomasol) ના અષધકૃત ડીલરને રજૂ કરિાન ાં રહેશે અને લાભાથીએ ધારણ કરે લ જમીનની અથિા
તો યોજનામાાં ષનયત કરે લ મયાગદા પૈકી જે ઓછાં હશે તે મયાગદામાાં સહાયથી બિયારણ મેળિી શકશે.
લાભાથીએ પહરષશષ્ટ્ટ-૪ મજિન ાં કબલાતનામ ાં રજૂ કરિાન ાં રહેશે.

ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol) ના જે અષધકૃત ષિક્રેતાએ
એટસોસગ સહાયથી બિયારણન ાં િેચાણ કરે લ હશે તેઓ iKhedut પોટગ લમાાં પોતપોતાના login અકાઉન્ટ
થકી ષપ્રન્ટ આઉટ કઢાિી કલેઇમ જરૂરી સાધનીક કાગળો સહ ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ
ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol) ની િડી કચેરીને ચકિણા માટે મોકલી આપશે. િધમાાં લાભાથી એક થી
િધ િાર લાભ ના મેળિે તે ખાત્રી ષિક્રેતાએ કરિાની રહેશે. ગજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરે ટીિ માકે ટીંગ
ફેડરે શન બલ. (Gujcomasol) એ યોગ્ય ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપી સહી ષસક્કા સાથે ચકિણા અંગેની
દરખાસ્ત જે તે સાંસ્થા/ ડીલરને સહાય ચકિિા/ક્રેડીટ કરી આપિા અથે નોડલ એજન્સી ગજરાત રાજ્ય
િીજ પ્રમાણન એજન્સી, અમદાિાદને ચકિણાાં અથે મોકલી આપિાની રહેશે. ત્યારિાદ ચકિણાાં માટેની
સિાંષધત નોડલ એજન્સીએ સહાયની રકમ ECS (Electronic Clearance Service) / RTGS (Real
Time Gross Settlement) / NEFT (National Electronic Fund Transfer) થી સાંિષાં ધત
ષિક્રેતાના િેન્ક અકાઉન્ટમાાં જમા કરાિિાની કાયગિાહી કરિાની રહેશે.

પહરનશષ્ટ-૪

ુ ાતિામ ુ
કબલ
અમોશ્રી .................................................................................................................................
ગામ ............................................... તા. ........................જી. ...............................ના અનસબચત
ૂ
જાષત/અનસબચત જનજાષત/અન્ય જાષતના ષસમાાંત/નાના/મોટા ખેડત
છીએ અને ૮-અ પ્રમાણે
................. હેક્ટર આર જમીન ધરાિીએ છીએ. ખરીફ-૨૦૧૯/રષિ-૨૦૧૯-૨૦/ઉનાળુ-૨૦૨૦ ઋતમાાં
િાિેતર માટે અમોને ............................... પાકન ાં ....................... જાતન ાં .......................... હકલોગ્રામ
મળિાપાત્ર િીજ “Seed Replacement Rate Enhancement- Gujcomasol, Year 2019-20” RKVY પ્રોજેક્ટ
હેઠળ મળે લ છે . તે મેં આ અગાઉ સમાન હેત માટે આ સમયગાળા દરમ્યાન અન્ય કોઇ બિયારણ ષિક્રેતા
કે આપની પાસેથી મેળિેલ નથી તેની કબલાત આપ ાં છાં. જો અમારા દ્વારા નીષત ષનયમો કરતાાં િધારે
જથ્થો મેળિિામાાં આિેલ હશે તો તેની થતી સહાયની રકમ ભરપાઇ કરિા િાંધાયેલ છીએ.

તારીખ:
ૂ ની સહી: ..............................
ખેડત
સ્થળ:

પહરનશષ્ટ–૧
સામાન્ય શરતો અિે બોલીઓ
યોજિાન ાંુ િામ

: રાષ્રીય કૃનિ નવકાસ યોજિા ( આર.કે.વી.વાય.)

પ્રોજેક્ટન ાંુ િામ

: To increase the Productivity of Paddy by providing hybrid

અમલીકરણ એજન્સી

: જજલ્લા ખેતીિાડી અષધકારીશ્રીની કચેરી, જજલ્લા પાંચાયત-િલસાડ,

paddy seed and other agro inputs in Valsad/ Navsari/
Tapi/ dang/ Surat district.

નિસારી, તાપી, ડાાંગ, સરત
 RKVY અંતગગત માંજર થયેલ પ્રોજેક્ટની કામગીરી તેની શરતો-િોલીઓ તથા અમલીકરણ
પધ્ધતી મજિ કરિાની રહેશે.
 RKVY અંતગગત માંજર થયેલ પ્રોજેક્ટની કામગીરી કમ્પોનન્ટ િાર અને કોસ્ટ િાર કરિાની
રહેશે.
ૂ ોને લાભ આપિાનો
 સદર પ્રોજેક્ટનો અંતગગત હાઇબ્રીડ ડાાંગર ઉગાડતા તમામ પ્રકારના ખેડત
રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટન ાં અમલીકરણ રાજ્યમાાં અમલી ભારત સરકારશ્રીની NFSM/ ખાતામાાં અમલી
રાજ્ય કક્ષાની યોજનાની ગાઇડલાઇન મજિ કરિાન ાં રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટનો અમલ NFSM-ડાાંગર યોજનામાાં સમાષિષ્ટ્ટ જજલ્લાઓ ષસિાયના જજલ્લાઓમાાં
કરિાનો રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટના તમામ ઘટકોની અમલીક્રણ પ્ધષત ષનયત ક્રિા ખેતી ષનયામકશ્રીને અષધકૃત
ક્રિામાાં આિે છે .તેઓશ્રી અમલીકરણ પધ્ધષત નક્કી ક્રે તે મજિ અમલ ક્રિાનો રહેશ.ે
 સદર પ્રોજેક્ટ ખેતી ષનયામકશ્રીના અંકશ હેઠળ રહેશે.આ પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ િાિતમાાં કોઇ
મદ્દો ઉપષસ્થત થાય તો તેમનો સાંપકગ સાધિાનો રહેશે.
 સદરપ્રોજેક્ટનાાં ષનયાંત્રણ અષધકારી ખેતી ષનયામક્શ્રી રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટના તમામ ઘટકો માટે જજલ્લા ખેતીિાડી અષધકારીશ્રી અમલીકરણ અષધકારી રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટ હેઠળના ઘટકોના સહાયના ધોરણો આ સાથેના પહરષશષ્ટ્ટ -૨ મજિ રહેશે
 ઇનપટ સામગ્રી સરકારી/સહકારી/રાજયની કૃષિ યષનિસીટી પાસેથી મેળિિાની રહેશે.
 વ્યસ્ક્તગત લાભાથી ષસિાયના ઘટકો માટે અમલીકરણની પધ્ધષત ક્રમાનસાર પહરષશષ્ટ્ટ-૪
મજિની રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટ હેઠળ ખેડતોને સહાય વ્યક્તીગત પણ આપી શકાશે.
 RKVY અંતગગત માંજર થયેલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સહાયન ાં ધોરણ ૫૦% મજિ જ્યારે િાકી રહેતી
૫૦% ની રકમ લાભાથીએ ભોગિિાની રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટ અન્િયે માંજર કરિામાાં આિેલ રકમ સાંસ્થાએ ભારત સરકારશ્રીની રાષ્ટ્રીય કૃષિ
ષિકાસ યોજના હેઠળની ગાઇડલાઇન અનસરિાની રહેશે. તેમજ િખતો િખતની સ ૂચનાઓન ાં
પાલન કરિાન ાં રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટન ાં અમલીકરણ, દે ખરે ખ સિાંષધત જજલ્લા ખેતીિાડી અષધકારીશ્રી/ સાંયક્ત ખેતી
ષનયામક્શ્રી(ષિસ્તરણ) દ્વારા કરિામાાં આિશે.

 નોડલ એજન્સીએ ગ્રાન્ટ િપરાશના પ્રમાણપત્રો (યટીસી) ષનયત નમનામાાં ખેતી ષનયામક,
ગાાંધીનગરને સમયસર મોકલિાના રહેશે. તેમજ સિસીડી સહીત થનાર ખચગના ષિગતિાર
વ્યાજ સહહત હહસાિો તથા ઓડીટને લગતી કામગીરી કરિાની રહેશે
 DBT અંતગગત નોડલ એજ્નન્સીએ સહાયની રકમ (ઇલેકટોનીક કલીયરન્સ સિીસ/ RTGS (Real
Time Gross Settlement) /એકાઉન્ટ પે ચેક થી જે-તે લાભાથીના ખાતામાાં જમા કરિાની રહેશે.
DBT અંતગગત ભારત સરકારશ્રીની િખતોિખતની માગગદશગક સચનાઓ મજિ કરિાનો રહેશે.
 જજલ્લા ખેતીિાડી અષધકારીશ્રીએ સદરપ્રોજેક્ટના (આર.કે.િી.િાય.) ષનયત નમનામાાં પ્રગતી
અહેિાલ દર મહહનાને અંતે થતા િપરાશી પ્રમાણપત્ર (યટીસી) આ કચેરીને મોકલી આપિાના
રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટ અંતગગત કામગીરી ૩ િિગમાાં પ ૂણગ કરિાની રહેશે અને કમ્પ્લીશન સટીફીકેટ તેમજ
ખચગના ઑહડટન ાં પ્રમાણ પત્ર પણ અત્રે રજ કરિાન ાં રહેશે.તેમજ દર િિગ અંષતત ડાાંગરની
ઉત્પાદકતામાાં થયેલ િધારા અંગેની ષિગતો ખાતાને મોકલી આપિાની રહેશે.
 સદરપ્રોજેક્ટ અન્િયે ઉભા થતા ઓડીટ પારાના જિાિો કરિા તથા ષનકાલ કરિાની સાંપણગ
જિાિદારી જજલ્લા ખેતીિાડી અષધકારીશ્રીની રહેશે.
 માંજર કરિામાાં આિેલ સદર પ્રોજેક્ટ અંતગગત ભષિષ્ટ્યમાાં જે કાાંઇ શરતો અને િોલીઓ નક્કી
કરિામાાં આિે તે અમલીકરણ અષધકારીને િાંધનકતાગ રહેશે.
 સમાન પ્રકારના હેત માટે અન્ય સાંસ્થા /સરકારની યોજનામાાંથી સહાય મેળિી શકાશે નહીં.
 નોડલ એજન્સીને ગ્રાન્ટ ફાળિિા માટે ખેતી ષનયામકશ્રીને અષધકૃત ક્રિામાાં આિે છે .
 અમલીકરણ અષધકારી દ્વારા સદર પ્રોજેકટ હેઠળ મળે લ અરજીઓ ચકાસણી કરી જરૂરી ષિગતો
સાથે,સહાય ચકિણીની ષિગતિાર દરખાસ્ત તૈયાર કરી, ગજરાત રાજ્ય િીજ પ્રમાણન એજસી,
ાં
અમદાિાદને રજ કરિાની રહેશે અને તેની જાણ જીલ્લા ખેતી અષધકારીશ્રીને કરિાની રહેશે.
 સદર પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગ્રાાંટની ફાળિણી અને નાણાાંકીય ચ ૂકિણી માટે નોડલ એજન્સી ગજરાત
રાજ્ય િીજ પ્રમાણન એજસી,અમદાિાદ
ાં
રહેશે.

પહરનશષ્ટ–૨

િાઇબ્રીડ ડાાંગર પાકમાાં નિદશાિ ઘટક માટે સિાયિા ધોરણો
અિાં.

ઘટકન ાંુ િામ

સિાયન ાંુ ધોરણ

૧

હાઇબ્રીડ ડાાંગરની

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ.૯૬૦/- િેમાાંથી RKVY

જાતોન ાં બિયારણ

જે ઓછાં હોય તે.પ્રષત એકરની મયાગદામાાં

હરમાક્સા
પ્રોજેક્ટ

હેઠળ

નોટીફાઇડ

હાઇબ્રીડ

જાતોનો સમાિેશ કરિાનો રહેશે.જેમાાં રાજ્યમાાં
ભલામણ થયેલ ડાાંગરની ૧૦ િિગ સધીની
નોટીફાઇડ
ષિતરણ

હાઇબ્રીડ
ગજરાત

જાતોના

બિયારણન ાં

રાજ્ય

િીજ

ષનગમ/ગજકોમાસોલ/કૃભકો/GSFC/NSC
િગેરે અષધકૃત ષિક્રેતા મારફતે કરિાન ાં રહેશે.
૨

સેન્દ્ન્િય ખાતર

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ.૫૭૫ િે માાંથી ઇનપટ
જે ઓછાં હોય તે. પ્રષત એકરની મયાગદામાાં

૩

જૈષિક ખાતર

સામગ્રી

સરકારી/સહકારી/રાજયની

કૃષિ યષનિસીટી પાસેથી મેળિિાની રહેશે.

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ.૨૦૦ િે માાંથી
જે ઓછાં હોય તે. પ્રષત એકરની મયાગદામાાં

૪

૫

જતાં નાશક દિા

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ.૨૦૦ િેમાાંથી જે

(ફોરે ટ)

ઓછાં હોય તે.પ્રષત એકરની મયાગદામાાં

સક્ષ્મતત્િો

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ.૨૦૦ િે માાંથી
જે ઓછાં હોય તે.પ્રષત એકરની મયાગદામાાં

૬

૭

ષનિંદામણનાશક

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ. ૨૦૦ િે માાંથી

દિા

જે ઓછાં હોય તે.પ્રષત એકરની મયાગદામાાં

નીમ ઓઇલ

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ. ૨૦૦ િે માાંથી
જે ઓછાં હોય તે.પ્રષત એકરની મયાગદામાાં

૮

૯

લેપ્ટોસ્પાયરોષસસ

ખચગના ૫૦ % અથિા રૂ.૨૦૦/કીટ , િે

ખાતા દૃિારા િખતોિખત જાહેર કરે લ પ્રાઇઝ

હડષસઝ કીટ

માાંથી જે ઓછાં હોય તે. પ્રષત એકરની

ડીસ્કિરીના હેત ાં માટે તૈયાર કરે લ પેનલમાાં

મયાગદામાાં ખાતા દીઠ િધમાાં િધ એક

સમાષિષ્ટ્ટ ઉત્પાદક ના અષધકૃત ષિકેતા પાસેથી

કીટ

ૂ ે ખરીદી કરિાની રહે છે .
લાભાથી ખેડત

રૂ.૨૫૦/- પ્રષત ષનદશગનની મયાગદામાાં

NFSM-ડાાંગર યોજનાની ભારત સરકારશ્રીની

ષનદશગન હેઠળ
ક્ષેત્રીય તાલીમ
(Field day)

ગાઇડલાઇન મજિ અમલ કરિાનો રહેશે.

પહરનશષ્ટ-૩
ભાગ-૧ (અરજીનો નમનો)
અરજદારન ાં નામઃગામઃતારીખઃપ્રષત, તાલકા અમલીકરણ અષધકારી,
તાલકા પાંચાયત,_________________

ષિિયઃ- સહાય યોજનામાાં _________________(ઘટકન ાં નામ) મેળિિા માંજરી આપિા િાિત.
સષિનય ઉપરોકત ષિિય અન્િયે જણાિિાન ાં કે હ ાં નીચે સહી કરનાર શ્રી _________________
ગામઃ_____________તાલકો-__________
જનજાતી/અન્ય

જાતીનો

જજલ્લો-____________નો

ષસમાાંત/નાનો/મોટો

ૂ
ખેડત

હે._________________આર_________________જમીન
નાં._________________ આધાર નાંિર

છાં.

હ ાં

રહેિાસી

ખાતા

ધરાવ ાં છાં

અને

અન.

જાતી/અન.

નાંિર_________________

અને

મારો

િારકોડેડ

રે શન

થી
કાડગ

છે . તેમજ _________________િેંકમાાં આધાર સીડેડ

ખાતાનાંિર _________________ ધરાવ ાં છાં. મારો મોિાઇલ નાં

_________________ છે . મે

સમાન હેત ાં માટે ઘટક માટે આ યોજના કે સરકારશ્રીની કોઇપણ અન્ય યોજના હેઠળ અગાઉ ષનયત કરે લ
સમયમયાગદામાાં સહાય લીધેલ નથી તે અંગેની હ ાં ખાત્રી આપ છાં. હ મારો આધાર નાંિર જાહેર કરિા સાંમતી આપ
છ. તો ઉપરોકત ષિગતિાળા ઘટકની ખરીદ કરિાની માંજરી આપિા નમ્ર ષિનાંષત છે
ૂ ની
ખેડત
સહી/અંગઠો_________________
સામેલ:
(૧) અન જાષત/અન ાં જનજાષતન ાં પ્રમાણપત્ર(લાગ પડત ાં હોય તો.)
(૨) i khedut Portal ષસિાય અરજી કરે લ હોય તો ૮-અ ની નકલ
(૩) િેંક પાસબકની નકલ અને રદ કરે લ ચેક, આધાર કાડગ ની નકલ

ભાગ-ર (ગ્રામસેિકન ાં પ્રમાણપત્ર)

આથી

પ્રમાણપત્ર

આપિામાાં

આિે

છે

કે

__________________________________ગામઃ_____________તાલકો-__________

શ્રી
જજલ્લો-

ૂ ખાતેદાર છે તેમના ખાતા નાંિરથી_____________ હે. આર. જમીન
____________ના ષસમાાંત/નાનો/મોટો ખેડત
ધરાિે છે . તેમને RKVY Hy.Paddy યોજનામાાં સહાયથી મેળિિા_____________ ઘટક માટે પાત્રતા ધરાિે
છે /ધરાિતા નથી
સ્થળઃતાઃ / /

ગ્રામસેિક
સેજોઃ- ________ તાલકો__________જજ. _______

ભાગ-3 (માંજરી નો હકમ) (ઓફીસ કોપી)
આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાાં આિે છે કે શ્રી __________________________ગામઃ_____________તાલકો__________ જજલ્લો-____________ RKVY Hy.Paddy યોજનામાાં ________ ઘટક સહાયથી ખરીદિાની
માાંગણી મજિની અરજી સિિ તમામ ષિગતો ચકાસિામાાં આિી છે અને સહાય મેળિિા પાત્રતા ધરાિતા
હોઇ ષનયમોન ાંસાર યોજનાકીય સહાય ઘટક માટે માંજર/નામાંજર કરિા હકમ કરિામાાં આિે છે
સ્થળઃતાઃ / /
સક્ષમ અષધકારી ષિસ્તરણ અષધકારી/ એટીિીટી અષધકારી/જજખેઅ
તાલકો__________જજ. _______
ભાગ-૪ (મળે લ ઇનપટ/સાધનની ષિગત)
ઇનપટની ષિગત

જથ્થો

િીલ નાંિર અને તારીખ

સામગ્રી જ્યાાંથી મેળિેલ છે તે
સાંસ્થાની ષિગત

રૂિરૂ
ષિસ્તરણ અષધકારી/ગ્રામસેિક,____________સેજો
તાલકો-_____________જજલ્લો-____________

ૂ ની સહી/અંગઠો
ખેડત

ભાગ-પ (યોજના હેઠળની સહાયની રકમ ચકિિા માટેનો આદે શ/હક
ાં મ)

આથી

પ્રમાણપત્ર

આપિામાાં

આિે

છે

કે

__________________________________ગામઃ_____________તાલકો-__________

શ્રી
જજલ્લો-

____________ RKVY Hy.Paddy યોજનામાાં ________ ઘટક સહાયથી ખરીદિાની માાંગણી મજિની અરજી
સિિ તમામ ષિગતો ચકાસિામાાં આિી છે અને સહાય મેળિિા પાત્રતા ધરાિતા હોઇ ષનયમોન ાંસાર
યોજનાકીય સહાય રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________માંજર કરિામાાં આિે છે . આ
લાભાથી/ષિતરક

સાંસ્થા

નાાં....................................................

િેંકમાાં

એકાઉન્ટ

નાંિર............................................ માાં નોડલ એજન્સીએ સદર હ ાં રકમ જમા કરાિિાની રહેશે.
સ્થળઃ- તાઃ / /

તાલકા અમલીકરણ અષધકારી/જજખેઅ
તાલકો__________જજ. _______

પહરનશષ્ટ-૪
વ્યહકતગત લાભાથી નસવાયિા ઘટકો માટે અમલીકરણ માટે િી કાયાપધ્ધનત
 આ કાયગપધ્ધષત નીચે આિરી લેિાયેલ ઘટકોઃ

ષનદશગન (હાઇબ્રીડ ડાાંગર), ક્ષેત્રીય તાલીમ

(Field day) ષિગેરે.
 ઉપરોકત ઘટકોની અમલિારી કયાગિાદ સક્ષમ સત્તાષધકારીએ i-khedut પોટગ લમાાં પોતાના
લોગઇન એકાઉન્ટ થકી કરે લ કામગીરીની ઓનલાઇન નોંધણી કરિાની રહેશે.
 ત્યારિાદ ઉપરોકત કામગીરીના ઓફીસ ઓડગ ર કરી ષપ્રન્ટ આઉટ કઢાિી પ્રમાણપત્ર સહ
ચકિણી માટે સિાંષધત નોડલ એજન્સીને મોકલિાન ાં રહેશે

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---માહહતી શન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો
-----------નથી----------

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી
ુ વામાાં આવી રિી છે .
યોજિાિી માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મક
પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧. નોટીસ િોડગ
૨. પ્રો-એક્ટીિ ડીસ્ક્લોઝર

