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કૃ િષ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ
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િવષય

પ્રસ્તાવના
વ્યાખ્યા
ટે કાના ભાવની �હેરાત
ફોમ� નંબર ૧૨ પહાણીપત્રકમાં પાકની નોંધણી
પ્રચાર અને પ્રસાર
ટે કાના ભાવે ખરીદી કરવા માટે એજન્સીની પસંદગી
ખરીદ કે ન્દ્રોની પસંદગી અને �હેરાત
નોંધણી પ્રિક્રયા સ્ટાફની િનમણુક
ખરીદી એજન્સી �ારા ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે સ્ટાફની િનયુિ�
ખેડૂતોને ખરીદી માટે સમયની �ણ
ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે ખેડૂતોનું આગમન
ગુણવ�ાની ચકાસણી
તોલ અને ખરીદી
ખરીદ મયા�દા
ખરીદ પ્રિક્રયાનું સવ�લન્સ
ખરીદી કરેલ ખેત ઉત્પાદન મગફળી નું પેિકં ગ માટે બારદાનની ઉપલબ્ધી
ખેત ઉત્પાદન મગફળી ની ભરતી
બારદાન સાથે રાખવાની થતી માિહતી
વેરહાઉસ ખાતે સ્ટાફ ની િનમણૂક
સ્ટોરેજ માટે વેરહાઉસની પસંદગી
વેર હાઉસ ખાતે ખરીદ કરેલ જથ્થો પહોંચતો કરવો
વેરહાઉસ ખાતે ખરીદ કરેલ જથ્થાનો સંગ્રહ કરવો
વેરહાઉસ રીસીપ્ટ અને ઇન્સ્યોરન્સ
ટ� ાન્સપોટ� શન
ખેડૂતોને ચુકવણું
ખરીદ પ્રિક્રયાનું મોનીટરીંગ
નાણાકીય કાય�િરતી
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૧.

પ્રસ્તાવના

ભારત સરકાર �ારા ખેડૂતોને તેમના ખેત-ઉત્પાદનોના પોષણ�મ મૂલ્ય મળી રહે
તે માટે કિમશન ફોર એગ્રીકલ્ચર કોસ્ટ એન્ડ પ્રાઇસીઝ (સી.એ.સી.પી.)ની
ભલામણને આધારે ૨૨ પાક માટે મીનીમમ સપોટ� પ્રાઇસ એટલે કે લઘુતમ ટે કાના
ભાવ �હેર કરવામાં આવે છે . ન�ી કરેલ પાકના ભાવ બ�રમાં એમએસપી
મૂલ્યથી નીચે �ય ત્યારે કે ન્દ્ર સરકાર �ારા રા� સરકાર મારફત ન�ી કરેલી
એજન્સીઝ �ારા ખરીદી કરવામાં આવે છે .
૨.

વ્યાખ્યા

૨.૧

ટે કાના ભાવ: ટે કાના ભાવ કે જે ભારત સરકાર �ારા સીએસીપી ની

ભલામણના આધારે ન�ી કરવામાં આવે છે અને જે તે વષ�ની ખરીફ અને રિવ
ઋતુની પહેલા �હેર કરવામાં આવે છે .
૨.૨

ટે કાના ભાવે ખરીદી: બ�રભાવ �ારે ટે કાના ભાવથી નીચા �ય ત્યારે

ખેડૂતોને પોષણ�મ મૂલ્ય મળી રહે તે માટે સરકારશ્રી �ારા િનયત પ�િત મુજબ
ટે કાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવે છે .
૨.૩ સેન્ટ� લ નોડલ એજન્સી: સેન્ટ� લ નોડલ એજન્સી એટલે કે એવી એજન્સી
જેની ભારત સરકાર �ારા ટે કાના ભાવ હેઠળ ખરીદ કરવા માટે પસંદગી કરવામાં
આવી હોય.
૨.૪ સ્ટે ટ લેવલ એજન્સી: રા�માં ટે કાના ભાવે ખરીદી માટે િનયુ� સેન્ટ� લ
નોડલ એજન્સી ધ્વારા ખરીદ પ્રિક્રયા માટે રા� સરકારના પરામશ� માં રહી ન�ી
કરવામાં આવતી સ્ટે ટ લેવલ એજન્સી, જે સેન્ટ� લ નોડલ એજન્સી ધ્વારા કરારથી
જોડાય છે .
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કે ન્દ્ર સરકારની એજન્સી તરીકે નાફે ડ અને ગુજરાત સરકારની એજન્સી તરીકે
ગુજરાત રાજય નાગિરક પુરવઠા િનગમ િલ., ની પસંદગી થયેલ છે .
૨.૫ ખરીદ કે ન્દ્ર: એપીએમસી ખાતેના અથવા એપીએમસી બહાર સરકાર �ારા
િનયત થયા મુજબના એવા કે ન્દ્રો કે જેને જે તે ઋતુ માટે ખેતપેદાશોની ટે કાના
ભાવે ખરીદી કરવા માટે િનયુિ� કરવામાં આવી હોય.
૨.૬

ફે ર એવરેજ �ોલીટી (એફ.એ.�ુ) : ખેત જણસીની ટે કાના ભાવે ખરીદી

કરવા માટે િનયત કરવામાં આવેલી ઓછામાં ઓછી ગુણવ�ાનું ધોરણ.
૨.૭ નોંધણી પ્રિક્રયા : ટે કાના ભાવે ખેતપેદાશનું વેચાણ કરવા માટે ઇચ્છુક
ખેડૂતે જ�રી જમીન ધાર�ા, ઓળખના પુરાવા તેમજ પાક વાવણી અંગેના
પુરાવા સિહતની િવગતો સાથે ન�ી કરેલાં કે ન્દ્રો ખાતે િનયત થયેલી પ�િત
મુજબ કરાવવાની થતી નોંધણી પ્રિક્રયા.
આ નોંધણી પ્રિક્રયા સરકારશ્રી ના NIC ના આઈ-પીડીએસ સૉફ્ટવેરમાં થશે.
આ નોંધણી પ્રિક્રયા દરેક ખરીદ કે ન્દ્ર ના એપીએમસી ખાતે જ કરવાની રહેશે.
આ નોંધણી માટે આવતા ખેડૂતે િનયત ડો�ુમેન્ટ/દસ્તાવેજ ઝે રો� નકલમાં સાથે
રાખવાના રહેશે અને કે ન્દ્ર ખાતે જમા કરાવવાના રહેશે. આ નોંધણી પ્રિક્રયા અંગે
સબંિધત સ્ટાફ ને પૂરતી તાલીમ આપવાની રહેશ.ે જે અન્વયે માસ્ટર ટ� ે નસ� ને
તાલીમ આપ્યા બાદ તેઓએ �લ્લા ક�ાએ તાલીમ આપવાની રહેશે

૨.૮ ભરતી : જે તે ખેતપેદાશની ટે કાના ભાવની માગ�દિશ�કા મુજબ પ્રત્યેક
બોરીમાં મહ�મ ભરવાનો થતો જથ્થો ૩૫ િકગ્રાની ભરતી નો રહેશે.જે પાકના
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અંદાિજત કુ લ ઉત્પાદનના મહ�મ ૨૫ % મયા�દા રહેશ.ે કુ લ ઉત્પાદનના ૨૫ %
ની મયા�દા જે તે િજલ્લાને પણ લાગુ પડશે અને િજલ્લાના અંદર ખરીદી માટે નું
આયોજન, કે ન્દ્રોની સંખ્ યા અને િજલ્લાના કુ લ ઉત્પાદનના મહ�મ ૨૫% ના
જથ્થાની ગણતરીના આધારે કરવાનું રહેશ.ે
પ્રિત ખેડૂતના મગફળીના વાવેતર િવસ્તારની મયા�દામાં હેક્ટર દીઠ મહ�મ
૧૮૩૬ િકગ્રા મગફળીનો જથ્થો ખરીદી શકાશે.
પ્રિત ખેડૂત પાસેથી પ્રિત િદન મહ�મ ૨૫૦૦ િકગ્રા મગફળી ખરીદી શકાશે.
મગફળી પ્રિત બોરી ૩૫ િકગ્રાની ભરતી રહેશે.
૨.૯ ખરીદી માટે નો સમયગાળો :જે તે ખેતપેદાશ માટે રા�ના આધારે તેમજ
સ્થાિનક પિરિસ્થિત તેમજ ઉત્પાદન અંગેની િસ્થિતના અંદાજોના આધારે ભારત
સરકાર �ારા ખરીદીનો સમયગાળો ન�ી કરવામાં આવે છે .
તા. 15/11/2018 થી જે-તે ખરીદ કે ન્દ્ર પર ખરીદીની કામગીરી નો સમયગાળો
ન�ી કરવામાં આવેલ છે .
૩.

ટે કાના ભાવની �હે રાત

ટે કાના ભાવની �હેરાત જે તે ઋતુની પહેલા ભારત સરકાર �ારા કરવામાં આવે
છે . વષ� ૨૦૧૮-૧૯ ખરીફ અને રવી માટે ભારત સરકાર �ારા ટે કાના ભાવની
�હેરાત કરી દે વામાં આવેલ છે . ટે કાના ભાવ હેઠળ �હેર થયેલી ખેતપેદાશોના
બ�ર ભાવ ટે કાના ભાવ થી નીચા �ય તેવા િકસ્સામાં ખેડૂતોને પોષણ�મ મૂલ્ય
મળી રહે અને સરકારના હસ્ત�ેપથી બ�ર ભાવ ઊંચા આવે તે હેતુથી સરકાર
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શ્રી એ મગફળી ના ટે કાના ભાવે ખરીદીની �હેરાત કરેલ છે તે મુજબ પ્રિત
િ�ન્ટલ � ૫૦૦૦ એટ્લે કે મણના � ૧૦૦૦ લઘુતમ ટે કા ના ભાવો �હેર કરેલ છે
ટે કાના ભાવે ખરીદીની �હેરાતથી જેમ બને તેમ ઓછા સમયગાળામાં ખરીદ
કે ન્દ્રોની પસંદગી કરી ખેડૂતોની નોંધણીની શ�આત આ ખરીદ કે ન્દ્ર મારફત
કરવાની રહેશે.
૪

ફોમ� નંબર ૧૨ પહાણીપત્રકમાં પાકની નોંધણી

રેવન્યુ િવભાગ �ારા �ેત્રીય માળખા �ારા ફોમ� નંબર ૧૨ ની નોંધણી કરવામાં
આવે છે . જેમાં જે તે ઋતુમાં ખેડૂતે પોતે ધારણ કરેલી જમીનમાં કયા પાકની
વાવણી કરવામાં આવેલ છે તેની નોંધ કરવામાં આવે છે .
ટે કાના ભાવે વેચાણ માટે ફોમ� નંબર ૧૨ પાકની નોંધણી થયેલ જ�રી હોય રેવન્યુ
િવભાગ સમયસર પહાણીપત્રક લખાય તે માટે તંત્રને સૂચના આપવી જોઇશે.
કોઈ િકસ્સામાં પહાણીપત્રકમાં પાકની નોંધણી ન થઈ હોય તો તલાટી �ારા જે
તે જમીન ઉપર સવ� નંબર સિહતની િવગતો સાથે જે તે સવ� નંબર પૈકીના કે ટલા
િવસ્તારમાં કયા પાકની વાવણી કરવામાં આવી છે તેનો દાખલો આપવાનો
રહેશે. ખેડૂતે આ દાખલો ટે કાના ભાવની ખરીદ પ્રિક્રયામાં રજુ કરવાનો રહેશ.ે
૫.પ્રચાર અને પ્રસાર
કૃ િષ િવભાગે િવિવધ માિહતી �ોત મારફત જે તે ખેતપેદાશની ખરીદી માટે નો
સમયગાળો અને તે અંગે અનુસરવાની થતી પ્રિક્રયા િવશે ખેડૂતોને માિહતગાર
કરાવવાના રહેશે.
ખરીદી માટે નો સમય ગાળો તારીખ ૧૫-૧૧-૨૦૧૮ થી ૯૦ િદવસ
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૬

ટે કાના ભાવે ખરીદી કરવા માટે એજન્સીની પસંદગી

ભારત સરકાર �ારા ટે કાના ભાવે ખરીદી કરવા માટે નોડલ એજન્સી તરીકે નાફે ડ
ની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે . તથા રા� સરકારે સ્ટે ટ નોડલ એજન્સી તરીકે
ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા િનગમ ની પસંદગી કરેલ છે
સેન્ટ� લ નોડલ એજન્સીએ ટે કાના ભાવે ખરીદીની �હેરાતથી પંદર િદવસની
મયા�દામાં રા� ક�ાએ રા� સરકારના પરામશ�માં રહી રા�ક�ાની
એજન્સીની સાથે એમ.ઓ.યુ. કરવાના રહે છે .
૭ ખરીદ કે ન્દ્રોની પસંદગી અને �હે રાત
ટે કાના ભાવે ખરીદી માટે પસંદગી પામેલ એજન્સીએ રા� સરકાર શ્રી ની સાથે
રહી ખરીદ કે ન્દ્રોની પસંદગી કરવાની રહે છે .
૭.૧ રા� સરકારે સ્ટે ટ નોડલ એજન્સી તરીકે ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા
િનગમ ની પસંદગી કરેલ છે અને ગુ.રા.ના.પુ.ની �ારા ખેતી િનયામક શ્રી ગુજરાત
રા� ગાંધીનગર તરફ થી મળે લ િવગતો અનુસાર રા� ના જુ દા જુ દા િવસ્તારો
માં વાવેતર ની િવગતો ના આધારે ૧૨૨ ખરીદ કે ન્દ્રો ની પસંદગી કરેલ છે તેમાં
સબંિધત �લ્લા કલેક્ટર શ્રી ના સૂચન આધારે વધારો થવાની શ�તા છે .
ટે કાના ભાવ હેઠળ કરવાની થતી ખરીદીની પ્રિક્રયા ચાલુ રહેતી પ્રિક્રયા હોય
એપીએમસી ખાતે ખરીદ કે ન્દ્ર સ્થાપી ને આવા કાયમી સ્થપાયેલા કે ન્દ્રો પૈકી જે
તે સમયે જ�િરયાત મુજબના કે ન્દ્રો ટે કાના ભાવની ખરીદી હેઠળ ઓપરેટ કરી
શકાય.
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૭.૨ રા�માં િજલ્લાવાર ઉત્પાદનની િસ્થિતના અંદાજ અને િજલ્લામાં સ્થાિનક
લેવલના ઉત્પાદનોના અંદાજને પારખીને ખરીદ કે ન્દ્રોની સંખ્ યા અને સ્થળ ન�ી
કરવાના રહેશે.
૭.૩ રા�માં કુ લ કે ટલા ખરીદ કે ન્દ્રો અને �ા િજલ્લામાં કે ટલા કે ન્દ્રો શ� કરવા
તે િનણ�ય સ્ટે ટ લેવલ મોનીટરીંગ કિમટી (SLMC) કરશે.
૭.૪ સ્ટે ટ લેવલ મોનીટરીંગ કિમટી ધ્વારા િજલ્લાઓ માટે ન�ી કરવામાં આવેલ
ખરીદ કે ન્દ્રોની સંખ્ યાને આધારે િજલ્લામાં �ા તાલુકામાં ખરીદ કે ન્દ્રો ખોલવા તે
િનણ�ય િડસ્ટ� ીક્ટ લેવલ મોનીટરીંગ કિમટી(DLMC)કરશે.
૭.૫ જે તાલુકામાં એ.પી.એમ.સી. ના હોય તે િકસ્સામાં ન�કના તાલુકાની
એ.પી.એમ.સી. ખાતેના ખરીદ કે ન્દ્રમાં જે તાલુકામાં એ.પી.એમ.સી. નથી તે
તાલુકાના ખેડૂતોના ખેત ઉત્પાદનની ખરીદી કરવાની રહેશે. આ માિહતી ખેડૂતો
સુધી પહોંચે એ મુજબનું આયોજન કરવું જોઇશે.
૭.૬ ખરીદ કે ન્દ્રોની પસંદગી થતાં ખરીદ કે ન્દ્રોના સરનામા સિહતની િવગતો વેબ
સાઈટ ઉપર અપલોડ કરવાની થશે અને સ્થાિનક ક�ાએ ખેડૂતોને આ અંગેની
�ણ થાય તે રીતે કાય�વાહી કરવાની રહેશ.ે
૭.૭ ખરીદ કરનાર કે ન્દ્ર ખાતેની િનયુ� એજન્સીએ એ.પી.એમ.સી. ખાતે
લાયસન્સ મેળવવાનું રહેશે.
૭.૮ આ લાયસન્સ સમયમયા�દામાં મળે તે િજલ્લા રિજસ્ટ� ારએ સુિનિ�ત કરવાનું
રહેશે.
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૮ નોંધણી પ્રિક્રયા સ્ટાફની િનમણુક
નોંધણી પ્રિક્રયા તારીખ ૧-૧૧-૨૦૧૮ થી ૩૦-૧૧-૨૦૧૮ રહેશે
દરેક ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે સબંિધત િજલ્લા કલેક્ટરશ્રી નીચે મુજબની િવગતે
તા.૨૭-૧૦-૨૦૧૮ સુધીમાં નોંધણી પ્રિક્રયા માટે રોટે શન મુજબ સ્ટાફની િનમણુક
તથા તેના હુ કમની નકલ અત્રેને મોકલવાની રહેશે.
નોંધણીની પ્રિક્રયા માટે દરેક ખરીદ કે ન્દ્ર દીઠ ઓછા મા ઓછા પાંચ ટે બલ
રાખવાના રહેશે.
૮.૧ દર ેક ટે બલ પર નીચે મુજબ કમ�ચારી રહેશે
િનગમના ગોડાઉનમાં િનયુ� �લાક� /આસીસ્ટૅ ન્ટ
APMC �લાક� / સહકાર િવભાગ
તાલુકા પંચાયતના િવસ્તરણ અિધકારી અથવા સીનીયર / જુ નીયર �લાક�
મામલતદાર કચેરી/ તાલુકા પંચાયત કચેરી માંથી લેવા પાત્ર સરકારી કમ�ચારી
કોમ્પ્યુટર ડેટા એન્ટ� ી ઓપરેટર (િનગમ વ્યવસ્થા કરશે )
ઉપરો� વ્યવસ્થા સુચા� �પે થાય તે માટે કલેક્ટરશ્રી િવવેક બુધ્ ધી અનુસાર
ફે રફાર કરી શકશે
૮.૨ નીચે મુજબના ડો�ુમેન્ટ/દસ્તાવેજ ઝે રો� નકલ કે જેમાં
આધાર કાડ� ની નકલ
અધ્યતન ૭-૧૨ , ૮-અ રેકોડ્સ� ની નકલ
ફોમ� નંબર ૧૨માં પાક વાવણી અંગે એન્ટ� ી ના થઇ હોય તો જ પાક વાવ્યા અંગેનો
તલાટીના સહી િસ�ા સાથેનો દાખલો
ખેડૂતના નામે IFSC સિહતની બેન્ક એકાઉન્ટની િવગતો માટે બ�ક પાસબુકની
નકલ અથવા કે ન્સલ ચેક ની નકલ

ખેડુત�ારા ર�સ્ટ� ે શન થતાં જ આધાર કાડ� અને ૭-૧૨ ફ્રીઝ થઈ જશે. જેથી
ડુ પ્લીકે ટ ર�સ્ટ� ે શન અટકાવી શકાય.
આધાર કાડ� િસવાય નોંધણી થઈ શકશે નિહં .
ટે કાના ભાવે મગફળી વેચવાની ઈચ્છા ધરાવનાર દરેક ખેડૂતે ઓનલાઈન
ર�સ્ટ� ે શન ફરિજયાત રહેશે .
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ઓફ્લાઈન ર�સ્ટ� ે શન કોઈ પણ સંજોગોમાં માન્ય રહેશે નિહ. નોંધણી પામેલ
ખેડૂતને નોંધણીની પાવતી આપવાની રહેશ.ે
ખેડૂતે આ પાવતી વેચાણ કરવા આવે ત્યારે સાથે લાવવાની રહેશ.ે
૯ ખરીદી એજન્સી �ારા ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે સ્ટાફની િનયુિ�
૯.૧ ખરીદી એજન્સીએ પ્રત્યેક ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે સંપૂણ� દે ખરેખ માટે એક
વ્યિ�, ગુણવ�ા ચકાસણી માટે કાંટા દીઠ એક વ્યિ� અને તોલમાપની
કામગીરીની ચકાસણી અને નોંધણી માટે કાંટા દીઠ એક વ્યિ� એ રીતે
જવાબદાર વ્યિ�ઓની ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે હાજરી સુિનિ�ત કરવાની રહેશે.
૯.૨ દરેક ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે સબંિધત િજલ્લા કલેક્ટરશ્રી તથા િજલ્લા િવકાસ
અિધકારીશ્રી સંયુ� રીતે નીચે મુજબની સિમતી ની િનમણૂક કરશે.
તા.૨૭-૧૦-૨૦૧૮ સુધીમાં ખરીદી પ્રિક્રયા માટે ખરીદ પ્રિક્રયા માટે ની સિમતી ના
સ્ટાફની રોટે શન મુજબ િનમણુક કરશે
તેમાં અન્ય સરકારી કચેરીના કમ�ચારીઓ નો પણ ઉપયોગ કરી શકશે તેના
હુ કમની નકલ અત્રેને મોકલવાની રહેશે.
આ સિમિત નો દર અઠવાડીએ રોટે શન મુજબ હુ કમ કરશે તથા કોઈ પણ સિમિત
તેના પછી ના વીકમાં તે જગ્યાએ ફરજ પર ન હોઈ તે અંગે ખાત્રી રાખશે.
૯.૩ ખરીદીની પ્રિક્રયા એપીએમસીમાં જ થશે તથા ખરીદ કે ન્દ્રોની યાદીમાં માં
દશા�વેલ ૨૫ % ની મયા�દા જળવાય તે અંગે કલેકટરશ્રી ખાત્રી કરશે.
૯.૪ ખરીદ પ્રિક્રયા માટે ની સિમતીમાં નીચે મુજબ ના અિધકારીશ્રી/ કમ�ચારી શ્રી
ઓ રહેશે
ગોડાઉન મેનજ
ે ર
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નાયબ મામલતદાર
પંચાયત િવભાગના નાયબ િચટિનશ / િવસ્તરણ અિધકારી ખેતી / સહકાર /
પંચાયત / આંકડા
નાફે ડ ના પ્રિતિનિધ
ગ્રામ સેવક તથા એપીએમસી ના પ્રિતિનિધ અથવા સહકાર િવભાગના કમ�ચારી
ગ્રેડર તરીકે ગુણવ�ા ચકાસણીની કામગીરી કરશે.
ગુણવ�ા ચકાસણી ના ગ્રેિડં ગ િરપોટ� તૈયાર કરી તેની ચકાસણી માટે જેતે તાલુકા
ના નાયબ મામલતદારશ્રી તથા ,ગોડાઉન મેનજ
ે ર , િવસ્તરણ અિધકારી વગેર ે ની
સહી કરાવી ને તેની નકલ પોતાની પાસે રાખશે અને અસલ ગોડાઉન મેનજ
ે ર ને
આપશે.
ગોડાઉન મેનજ
ે ર આ અસલ આ ખરીદી અંગે ના પોતાના અન્ય રેકોડ� સાથે
રાખશે.
ઉપરો� વ્યવસ્થા સુચા� �પે થાય તે માટે કલેક્ટરશ્રી યોગ્ય ફે રફાર કરી શકશે.
૯.૫ ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે જ�રી ગુણવ�ા મુજબનું જ ખેત ઉત્પાદન ખરીદ કરવામાં
આવે છે તે સુિનિ�ત કરવા �લ્લા કલેક્ટર શ્રી �ારા સ્ટાફની િનયુિ� કરવાની
રહેશ.ે
૯.૬ ખરીદ કે ન્દ્રો ખાતે �લ્લા કલેક્ટર શ્રી �ારા કોમ્પ્યુટર, િપ્રન્ટર અને સ્કે નર
જ�રી માત્રામાં ઉપલબ્ધ રાખી ખેડૂતોનો વધુ ધસારો ન થાય એ રીતે એન્ટ� ી
પ્રિક્રયા કરવાની રહેશ.ે એન્ટ� ી સમયે ખેડૂતોના નામ સરનામા સિહતની િવગતો
સાથે આધાર કાડ� નંબર, બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર,૭-૧૨,૮અ ની િવગતો તેમજ ફોમ�
નંબર ૧૨માં ખરીદી કરવાના થતા પાક હેઠળ કે ટલો િવસ્તાર આવરી લેવામાં
આવેલ છે તે િવગતોની એન્ટ� ી કરવાની રહેશે.
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૧૦ ખેડૂતોને ખરીદી માટે સમયની �ણ
૧૦.૧ નોંધણી પામેલ ખેડૂતોની સંખ્ યા અને તેમના �ારા થયેલ ર�સ્ટ� ે શન ના ક્રમ
અનુસાર ખેડૂતોને વેચાણ માટે આવવા અંગે સમય, તારીખ અને વેચાણ માટે
લાવવાનો થતો મહ�મ જથ્થા સિહતની િવગતો સાથે એસ.એમ.એસ અથવા તો
અન્ય માધ્યમ મારફત ખરીદ એજન્સીએ આગોતરી �ણ કરવાની રહેશે.
૧૦.૨ કોઇ િકસ્સામાં �ણ કયા� બાદ િનયત સમયે ખેડૂત વેચાણ માટે ના આવી
શકે તો તે પછીના અઠવાિડયામાં, વેચાણ માટે ન આવી શકે લ ખેડૂતોને તક
આપવી જોઇશે.
૧૦.૩ વેચાણ માટે ન આવી શકે લ ખેડૂતને બી� વખત તક આપવાના િકસ્સામાં
તે પછીના અઠવાિડયાના િદવસોમાં તે િદવસ માટે વેચાણ માટે બોલાવવાના
થતા ખેડૂતોની સંખ્ યામાંથી મહ�મ ૧૦% ખેડૂત ઓછા કરી એમની જગ્યાએ
અગાઉના અઠવાિડયામાં વેચાણ ન કરી શકે લ ખેડૂતોનો સમાવેશ કરવાનો રહેશ.ે
૧૦.૪ ખેડૂત પાસેથી મહ�મ ખરીદ મયા�દા અને પ્રિત િદન ખરીદી માટે ની
મયા�દાને કારણે કોઇ ખેડૂતને એક થી વધુ િદવસ આવવાનું થતું હોય તો નોંધણી
થયેલ તમામ ખેડૂતોને એક વખત વેચાણ માટે નો અવસર આપ્યા બાદ જ
ખેડૂતોને બી� વખત આવવા માટે અલગથી �ણ કરવાની રહેશ.ે
૧૧ ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે ખેડૂતોનું આગમન
૧૧.૧ ખેડૂતોને �ણ કરવામાં આવ્યા મુજબ તારીખ અને સમયે વેચાણ માટે
હાજર રહેવાનું રહેશે. ખેડૂતોએ માટી કાંકરા અને અન્ય કચરો ન હોય તે રીતે
સાફ કરી ગુણવ�ાયુ� ઉત્પાદન વેચાણ માટે લાવવાનું રહેશે.
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૧૧.૨ ખેડૂતોએ નોંધણી સમયે આપવામાં આવેલી પાવતી લાવવાની રહેશે અને
કે ન્દ્ર ખાતે રજૂ કરવાની રહેશે.જો કોઈ કારણથી ન�ી કરેલ સમયે વેચાણ માટે
ઉપિસ્થત ન થઈ શકે તે િકસ્સામાં ખેડૂતે કે ન્દ્રને �ણ કરવાની રહેશ.ે ખરીદ
કે ન્દ્રએ �ણ કયા�ના સાત િદવસની મયા�દામાં વેચાણ કરી શકે તે રીતે વ્યવસ્થા
ગોઠવવાની રહેશ.ે
૧૧.૩ ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે સ્થાિનક ક�ાએથી સંકલનમાં રહી ખેડૂતોને અગવડ ન
પડે તે રીતની વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહેશ.ે
૧૧.૪ ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે ખેડૂતોનો ધસારો ના થાય અને કોઇ અવ્યવસ્થા ન સ��ય
તે માટે િજલ્લા તંત્રએ વ્યવસ્થા �ળવવાની રહેશે.
૧૨ ગુણવ�ાની ચકાસણી
ખેડૂત વેચાણ માટે ઉત્પાદન લઈને આવે ત્યારે ભારત સરકાર �ારા જે તે પાક
માટે ન�ી થયેલા ધારાધોરણો (એફ.એ.�ુ.) મુજબ ગુણવ�ાની ચકાસણી
કરવાની રહેશ.ે જે બાબત કલેક્ટર શ્રી સુિનિ�ત કરશે.
૧૨.૧ મગફળી માટે ગુણવ�ાના ધારાધોરણ
૧૨.૨ ખેડૂત મગફળીનો જથ્થો લઈને આવે ત્યારે ચારેય બાજુ જુ દી-જુ દી
જગ્યાએથી તેમજ ઉપર નીચેથી મગફળીના (૨) સેમ્પલ લેવાના રહેશે. જેમાંથી
એક સેમ્પલ ગુ.રા.ના.પુ.ની ને મોકલી આપવાનું રહેશે તથા એક સેમ્પલ જે તે
�લ્લાના ગુ.રા.પુ.ની ના ગોડાઉન ખાતે રાખવાનું રહેશે
આ સેમ્પલ માંથી ૨૦૦ ગ્રામ મગફળી સેમ્પલ તરીકે લઈને તેની િવિવધ ચકાસણી
કરવાની રહેશે.
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૧૨.૩ આ ચકાસણીમાં મોટી મગફળીમાં ૬૫% નો અને નાની મગફળીમાં ૭૦%નો
ઉતારો હોય તેમજ િવદે શી અશુિ�ઓ બે ટકાની મયા�દામાં, તૂટેલા પોડ અથવા
દાણા બે ટકાની મયા�દામાં, અન્ય પોડ િમશ્રણ દાણા ચાર ટકાની મયા�દામાં,
ચીમળાયેલા અને અપિરપ� પોડ ચાર ટકાની મયા�દામાં તથા �વાતથી કાણા
પડેલ દાણાની સંખ્ યા એક ટકાની મયા�દામાં હોવી જોઈશે.
જે બાબત કલેક્ટર શ્રી સુિનિ�ત કરશે.
૧૨.૪ લીધેલ સેમ્પલ નું ૨૦૦ ગ્રામ વજન કરવા માટે તેમજ ઉતારાનું વજન કરવા
માટે નો વજન કાંટો ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે એજન્સીએ રાખવાનો રહેશે.
૧૨.૫ મગફળીમાં ભેજના ટકા મહ�મ આઠ ટકા હોવા જોઇશે.
ભેજની માત્રાની ચકાસણી માટે ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે ખરીદ એજન્સીએ કે િલબ્રેટ
થયેલ મશીન ઉપલબ્ધ કરાવવાનું રહેશે.
જે બાબત કલેક્ટર શ્રી સુિનિ�ત કરશે.
૧૩ તોલ અને ખરીદી
તોલ અને ખરીદી સુચા� �પે થાય તે માટે કલેક્ટરશ્રી સુિનિ�ત કરશે,.
૧૩.૧ ખેડૂતો �ારા લાવવામાં આવેલ મગફળી નો માલ યોગ્ય રીતે ઊતરે તે માટે
ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા િનગમ �ારા તાલુકાવાર મંજૂર કરેલ, મજૂ ર
ઇ�રદાર �ારા મજૂ રો પૂરા પાડવાના રહેશે કોઈ સંજોગોમાં સ્થાિનક મજૂ રોની
જ�રીયાત રહે તો ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા િનગમ �ારા મંજૂર કરેલ મજૂ ર
ઇ�રદારના ન�ી થયેલ ભાવો મુજબ સ્થાિનક મજૂ રો રાખી શકાશે.
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૧૩.૨ ગુણવતાના ધારાધોરણ મુજબ યોગ્ય લાગેલ ખેત ઉત્પાદન તોલ કરી લેવાનું
રહેશે. યોગ્ય રીતે તોલ થાય અને તેની નોંધણી થાય તે માટે િનયુ� થયેલ
સ્ટાફની સિમિતના દરેક વ્યિ�એ દે ખરેખ રાખવાની રહેશ.ે
૧૩.૩ સેન્ટ� લ નોડલ એજન્સી નાફે ડના પ્રિતિનિધ એ પણ

જ�રી ગુણવ�ા

મુજબની જ ખરીદી કરવામાં આવે છે તે સુિનિ�ત કરવાનું રહેશે.
૧૩.૪ વેચાણ થયેલ જથ્થાની િવગત અને તેની િકં મતની િવગત ખરીદ કે ન્દ્રએ
પોટ� લમાં એન્ટ� ી કરવાની રહેશે.
૧૩.૫ વેચાણ થયેલ જથ્થાની િવગત અને તેની િકં મતની િવગત સિહતની પહોંચ
ખરીદ કે ન્દ્ર �ારા ખેડૂતને આપવાની રહેશ.ે
૧૩.૬ ગુણવ�ામાં નાપાસ થયો હોય એવા િકસ્સામાં ખેડૂતને �ણ કરી જે તે
ખેડૂતનો નાપાસ થયેલા જથ્થાની િવગત જે તે ખેડૂત સામે સોફ્ટવેરમાં એન્ટ� ી
કરવાની રહેશે.
૧૩.૭ ગુણવ�ામાં નાપાસ થયો હોય એવા િકસ્સામાં ખેડૂતની નોંધણીને આધારે
મહ�મ વેચાણ માટે ની મયા�દામાંથી આ જથ્થો બાદ કરવાનો રહેશ.ે
૧૩.૮ ખેડૂતનો બી� વખત વેચાણ માટે વારો આવતો હોય તો મહ�મ વેચાણ
મયા�દામાંથી પ્રથમ વખત નાપાસ ઠરેલ જથ્થાની બાદબાકી કરી બી� વખત
માટે વેચાણ જથ્થાની મયા�દા ન�ી કરવાની રહેશે.
૧૩. ૯પ્રત્યેક મોટા ખરીદી કે ન્દ્ર ખાતે કુ લ ૧૦(દસ) મોટા વજન કાંટા અને નાના
કે ન્દ્ર ખાતે કુ લ ૫(પાંચ) મોટા વજન કાંટા મૂકવામાં આવશે
૧૩.૧૦ પ્રત્યેક મોટા ખરીદી કે ન્દ્ર ખાતે સેમ્પિલંગ માટે કુ લ ૧૦ નાના ત્રાજવા અને
નાના કે ન્દ્ર ખાતે ૫ નાના ત્રાજવા મૂકવામાં આવશે
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૧૪ ખરીદ મયા�દા
રા�માં ટે કાના ભાવ હેઠળ ખરીદીમાં રા�ના જે તે પાકના અંદાિજત કુ લ
ઉત્પાદનના મહ�મ ૨૫ % મયા�દા રહેશ.ે કુ લ ઉત્પાદનના ૨૫ % ની મયા�દા જે
તે િજલ્લાને પણ લાગુ પદશે અને િજલ્લાના અંદર ખરીદી માટે નું આયોજન,
કે ન્દ્રોની સંખ્ યા અને િજલ્લાના કુ લ ઉત્પાદનના મહ�મ ૨૫% ના જથ્થાની
ગણતરીના આધારે કરવાનું રહેશે.
૧૪.૧ પ્રિત ખેડૂતના મગફળીના વાવેતર િવસ્તારની મયા�દામાં હે ક્ટર દીઠ મહ�મ
૧૮૩૬ િકગ્રા મગફળીનો જથ્થો ખરીદી શકાશે.
પ્રિત ખેડૂત પાસેથી પ્રિત િદન મહ�મ ૨૫૦૦ િકગ્રા મગફળી ખરીદી શકાશે.
મગફળી પ્રિત બોરી ૩૫ િકગ્રાની ભરતી રહેશે.
૧૫ ખરીદ પ્રિક્રયાનું સવ�લન્સ
૧૫.૧ િજલ્લા કલેક્ટર શ્રી એ ખરીદી કે ન્દ્ર ખાતે દરરોજ ની ખરીદી પ્રિક્રયા નું
િવડીયો રેકોડ�ંગ કરાવવાનું રહેશે.તથા િવડીયો રેકોડ�ંગ ની યોગ્ય રીતે �ળવણી
થાય તે સુિનિ�ત કરશે.
૧૫.૨ િજલ્લા કલેક્ટર શ્રી એ ખરીદી કે ન્દ્ર ખાતે દરરોજ સવ�લન્સ માટે વગ�-૧ ના
નાયબ કલેક્ટર ક�ા ના અિધકરી શ્રી ની આગેવાની હેઠળ પોલીસ અિધકારી પણ
સભ્ય હોય તેવી સ્કવોડ ની રચના કરી જેતે ખરીદ કે ન્દ્ર ની સમયાંતરે ચકાસણી
કરવવાની રહેશે.
૧૫.૩ જે તે તાલુકા મામલતદાર શ્રી એ તથા જેતે તાલુકા ના પોલીસ અિધકારી શ્રી
એ કાયદો અને વ્યવસ્થા ની �ળવણી માટે દરરોજ ખરીદ કે ન્દ્ર ની ચકાસણી
કરવવાની રહેશે.

Page 16 of 25

૧૫.૪ તદઉપરાંત ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા િનગમ �ારા રી�યોનલ ક�ાએ
ગુણવ�ા ચકાસણી અંગે ઈલાયદી ફ્લાઈંગ સ્કોડ રાખવામા આવશે.

૧૫.૫ સહકાર િવભાગ હસ્તકના િજલ્લાક�ાના તંત્રએ પોતાના િજલ્લામાં થતી
ખરીદ પ્રિક્રયાનું રોજેરોજ મોનીટરીંગ થાય તે રીતે વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહેશ.ે
૧૫.૬ િજલ્લા વહીવટી તંત્રે પુરવઠાતંત્ર મારફત આ સમગ્ર પ્રિક્રયાનું રોજે-રોજ
મોનીટરીંગ થાય તે મુજબ વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહેશે.
૧૫.૭ ખરીદ પ્રિક્રયાના િનયિમત મોનીટરીંગ માટે િજલ્લા કલેક્ટરે ફ્લાઇં ગ
સ્કવોડની રચના કરવાની રહેશે.
૧૫.૮ ખરીદ કરનાર એજન્સીએ સમગ્ર ખરીદ પ્રિક્રયા, કાયદાકીય પ્રિક્રયા,
નાણાકીય િહસાબો િનયિમત િનભાવવાના રહેશે.
૧૬ ખરીદી કર ેલ ખેત ઉત્પાદન મગફળી નું પેિકં ગ માટે બારદાનની ઉપલબ્ધી
૧૬.૧ ખરીદ એજન્સીએ રા� સરકારના સહયોગમાં રહી યોગ્ય ધારાધોરણો
વાળા બારદાનની ઉપલબ્ધી ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે રહે એ સુિનિ�ત કરવાનું રહેશે.
૧૬.૨ બારદાનના ધારાધોરણો માટે ભારત સરકારે ન�ી કરેલા ધારાધોરણો
અપનાવવાના રહેશ.ે
૧૬.૩ સ્ટે ટ નોડલ એજન્સીએ બારદાનની વ્યવસ્થા ટે ન્ડર પધ્ધિતથી અથવા �ુટ
કિમ�ર મારફત અથવા ભારત સરકાર ધ્વારા ખરીદી માટે િનયુ� કોઇ પણ
સેન્ટ� લ નોડલ એજન્સી મારફતે ખરીદી કરી શકશે.
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�લ્લા કલેક્ટર શ્રી એ ખરીદી કરેલ ખેત ઉત્પાદન મગફળી નું પેિકં ગ GSCSCL
�ારા અપાયેલ બારદાન માં પેકીંગની કાય�વાહી થાય એ બાબત સુિનિ�ત
કરવાની રહેશે.
�લ્લા કલેક્ટર શ્રી એ ખરીદી કરેલ ખેત ઉત્પાદન મગફળી નું પેિકં ગ માટે
GSCSCL ના સહયોગમાં રહી યોગ્ય ધારાધોરણો વાળા બારદાનની ઉપલબ્ધી
ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે રહે એ સુિનિ�ત કરવાનું રહેશ.ે
�લ્લા કલેક્ટર શ્રી એ ખરીદી કરેલ ખેત ઉત્પાદન મગફળી નું પેિકં ગ માટે 100
િકગ્રા ના બારદાનના ધારાધોરણો માટે ભારત સરકારે �ુટ બેગ ના ન�ી કરેલા
ધારાધોરણો અપનાવવાના રહેશે એ બાબત સુિનિ�ત કરવાની રહેશે
બારદાનની િસલાઈની વ્યવસ્થા જે તે ખરીદ કે ન્દ્ર ઉપર કરવાની રહેશે અને તે પણ
મશીનથી કરવાની રહેશે.
૧૭ ખેત ઉત્પાદન મગફળી ની ભરતી
પ્રત્યેક બારદાનમાં પ્રત્યેક પાક માટે ન�ી થયેલા જથ્થાની મયા�દા મુજબ વજન
કરી ભરતી કરવાની રહેશે. પ્રિત બારદાન ભરતી કરવાના જથ્થાની મહતમ
મયા�દામાં બારદાનનું વજન ગણવાનું રહેશે નહીં.
૧૮ બારદાન સાથે રાખવાની થતી માિહતી
૧૮.૧ પેિકં ગ કરતી વખતે બારદાન માં િસલાઈ મારતા પહેલા ફ્લે� બેનર માં જે
પ્લાિસ્ટક નું કાપડ આવે છે તેવા કાપડ માં િપ્ર-િપ્રન્ટે ડ િવગતો જેવી કે ખરીદી નું
વષ� , ખરીદ સેન્ટર નું નામ, તાલુકો,િજલ્લો ,કોમોિડટી એટલે કે મગફળી, વજન
જેવી બાબતો િપ્ર- િપ્રન્ટે ડ કરાવી થાય તેવી રીતે ટે િગંગ કરી ને લાંબો સમય
જળવાય તે રીતે બારદાન ની િસલાઈ માં જ આ ટે ગ લગાવી દે વી.
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૧૯ વેરહાઉસ ખાતે સ્ટાફ ની િનમણૂક
દરેક ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતે મગફળી નો જથ્થો ખરીદાય અને ટ� ાન્સપોટ� શન કરી ને જે
વેરહાઉસ ખાતે સ્ટોરેજ કરવાનો છે તે વેરહાઉસ ખાતે સબંિધત િજલ્લા કલેક્ટરશ્રી
તથા િજલ્લા િવકાસ અિધકારીશ્રી સંયુ� રીતે નીચે મુજબની સિમતી તા.૨૭-૧૦૨૦૧૮ સુધીમાં સ્ટાફની રોટે શન મુજબ િનમણુક કરશે તથા તેમાં અન્ય સરકારી
કચેરીના કમ�ચારીઓ નો પણ ઉપયોગ કરી શકશે તેના હુ કમની નકલ અત્રેને
મોકલવાની રહેશે.
આ સિમિત માં નીચે મુજબ ના કમ�ચારી ઓ રહેશે
નાયબ મામલતદાર શ્રી
માગ� અને મકાન િવભાગ ના કમ�ચારી (એંિન્જિનયર ક�ા ના કમ�ચારી ની પહેલી
પસંદગી કરવી)
નાફે ડ ના કમ�ચારી
વખાર િનગમ ના કમ�ચારી કે જે ગોડાઉન સંભાળશે.
ખરીદ કરેલ જથ્થાના સંગ્રહ કરવા અંગે ની વ્યવસ્થા કરવાની સંપણ
ૂ � જવાબદારી
ગુજરાત રા� વખાર િનગમ ની રહેશે
૨૦ સ્ટોર ેજ માટે વેરહાઉસની પસંદગી
ગુજરાત રા� વખાર િનગમે ખેતી િનયામક ધ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ
ઉત્પાદનના અંદાજોના આધારે જે તે તાલુકા/િજલ્લા ખાતે વેરહાઉસની
ઉપલિબ્ધ રહે તેનું આગોત�ં આયોજન કરવાનું રહેશ.ે
GSWC એ પોતાના ગોડાઉન ઉપરાંત ટે કાના ભાવ હેઠળ ખરીદ કરવામાં આવેલા
જથ્થાના સંગ્રહ માટે વૈ�ાિનક રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલ હોય એવા વેરહાઉસની
પસંદગી કરવાની રહેશે.
૨૦.૧ પસંદગી કરવામાં આવેલા વેરહાઉસ સંભિવત કુ દરતી હોનારતો જેવા કે
ભારે વરસાદ પૂરની પિરિસ્થિતમાં સંગ્રહ થયેલ ઉત્પાદનને નુકશાન ન પહોંચે તેવા
હોવા જોઇશે. વેર હાઉસ ખાતે ફાયર સેફટીની સુિવધા હોવી જોઈશે.
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વેર હાઉસ ખાતે ચોકીદાર સિહત સીસીટીવી કે મેરાના રેકોિડ� ગ સિહતની સુિવધા
હોવી જોઈશે
૨૦.૨ વેરહાઉસનો વીમો લીધેલો હોવો જોઈશે.
૨૦.૩ વેરહાઉસમાં ગુજરાત રા� વખાર િનગમ, સેન્ટ� લ વેર હાઉિસંગ
કોપ�રેશન, ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા િનગમ, ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ� ીઝ
કોપ�રેશન જેવા સરકારી સાહસો હસ્તકના વેરહાઉસને પ્રથમ પસંદગી
આપવાની રહેશે.
વધુ વેરહાઉસની જ�ર જણાય તો ગુજરાત રા� વખાર િનગમ મારફત સહકારી
અથવા ખાનગી માિલકીના વેરહાઉસ ભાડે મેળવી શકાશે.
૨૦.૪ સહકારી અથવા ખાનગી માિલકીના વેરહાઉસ ભાડે રાખવાના િકસ્સામાં
ગુજરાત રા� વખાર િનગમે પારદશ�ક પ્રિક્રયાનો અમલ કરવાનો રહેશ.ે
૨૦.૫ સરકારી સાહસો હસ્તકના અથવા ભાડેથી લીધેલ વેરહાઉસને સ્ટોરેજ
માટે ના દરનું ચુકવણું ગુજરાત રા� વખાર િનગમ �ારા ન�ી થયેલા દર મુજબ
કરવાનું રહેશ.ે
૨૦.૬ પ્રત્યેક ખરીદ કે ન્દ્ર પરથી ૩૦ િકલોમીટરની મયા�દામાં સંગ્રહ કરી શકાય તે
માટે અગાઉથી વેરહાઉસની પસંદગી કરી �ા વેરહાઉસમાં કે ટલો જથ્થો
મોકલવાનો થાય છે તેનું આગોત�ં મેિપંગ ગુજરાત રા� વખાર િનગમના
પરામશ� મુજબ કરવાનું રહેશે.
કોઇ િકસ્સામાં ૩૦ િકલોમીટરથી વધુ ટ� ાંસ્પોટ� શન કરી સંગ્રહ કરવાની જ�િરયાત
હોય તો તે બાબતના િનણ�ય માટે િજલ્લા ક�ાની િડસ્ટ� ીક્ટ લેવલ મોિનટરીંગ
કિમટી �ારા જ�રી જસ્ટીફીકે શન તથા આિભપ્રાય સાથે સ્ટે ટ લેવલ મોિનટરીંગ
કિમટી ને દરખાસ્ત કરવાની રહેશે અને મંજૂરી મળયા બાદ તે વેરહાઉસ ભાડે
રાખી શકાશે
૨૦.૭ ગોડાઉન ભાડે રાખતા પહેલા �લ્લા કલેક્ટર શ્રી એ તેની કિમટી માં
ગોડાઉન અંગેના તમામ પેરામીટસ� ચેક કરી લેવાના રહેશે તથા ગોડાઉનની
પસંદગી પારદશ�ક રીતે થાય તે કલેકટરશ્રી સુિનિ�ત કરશે જેમ કે પૂરતું હવા
Page 20 of 25

ઉ�શ ની સગવડ, મજબૂત ફ્લોિરં ગ ગ્રાઉંડ લેવલ થી ઓછા માં ઓછી ૨ ફૂટ
ઊંચું, મજબૂત શટર ,વરસાદ ના પાણી થી બચાવ,ગોડાઉન સુધી પહોંચવાં માટે
ટ� કો ની અવર જવર માટે રસ્તા ની સગવડ. અિગ્� શામક યંત્ર ની સગવડ , લોક
અને કી ની સગવડ
૨૦.૮ ગોડાઉન ભરાઈ �ય ત્યારે સીલ કરવું જોઈએ
૨૧ વેર હાઉસ ખાતે ખરીદ કર ેલ જથ્થો પહોંચતો કરવો
૨૧.૧ ખરીદી કયા�ના િદવસે જ અથવા મોડા માં મોડા બી� િદવસે મેિપંગ કરેલ
વેરહાઉસ ખાતે ખરીદ કરેલ જથ્થો પહોંચતો કરવાનો રહેશે.
૨૧.૨ ખરીદે લ જથ્થો સંગ્રહ કરવા માટે નું વેરહાઉસ ખરીદ કે ન્દ્રથી ૩૦
િકલોમીટરની િત્ર�ાની મયા�દામાં હોવું જોઈશે.
૨૧.૩ કોઇ િકસ્સામાં ૩૦ િકલોમીટરથી વધુ ટ� ાંસ્પોટ� શન કરી સંગ્રહ કરવાની
જ�િરયાત હોય તો તે બાબતના િનણ�ય માટે િજલ્લા ક�ાની િડસ્ટ� ીક્ટ લેવલ
મોિનટરીંગ કિમટી અિધકૃ ત રહેશ.ે
૨૨ વેરહાઉસ ખાતે ખરીદ કર ેલ જથ્થાનો સંગ્રહ કરવો
૨૨.૧ ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતેથી વેરહાઉસ ખાતે આવેલ જથ્થાની સેન્ટ� લ નોડલ
એજન્સીના તાંિત્રક સ્ટાફ, ખરીદ કરનાર એજન્સીના તાંિત્રક સ્ટાફ અને
વેરહાઉસના તાંિત્રક સ્ટાફે ચકાસણી કરવાની રહેશ.ે
૨૨.૨ વેરહાઉસ ખાતે આવેલ જથ્થાની યોગ્ય રીતે �ળવણી કરવાની
જવાબદારી ગુજરાત રા� વખાર િનગમની રહેશ.ે
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૨૩ વેરહાઉસ રીસીપ્ટ અને ઇન્સ્યોરન્સ
૨૩.૧ ખરીદ કે ન્�� ખાતે ખરીદ કરવામાં આવેલ જથ્થો તે જ િદવસે અથવા મોડામા
મોડા બી� િદવસે મેિપંગ કરેલ વેરહાઉસ ખાતે જમા કયા�વ્ યા બાદ વેરહાઉસ
પહોંચ (WHR) જનરેટ કરી ખરીદ કરનાર એજન્સીને વખાર ખાતે િનયુ� સિમિત
ના તમામ સભ્યો ની સહી કરી પહોંચતી કરવાની રહેશ.ે
વેરહાઉસ પહોંચ (WHR) વેરહાઉસ ખાતે જથ્થો જમા થાય તેજ િદવસે ખરીદ
એજન્સી ને GSWC �ારા આપવાની જવાબદારી GSWC ની રહેશે.
વેરહાઉસ ખાતે સંગ્રહ કરવામાં આવેલ જથ્થાના ઇન્સ્યોરન્સની જવાબદારી
વેરહાઉસ કોપ�રેશન ની રહેશે.
૨૪

ટ� ાન્સપોટ� શન

ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા િનગમ �ારા દરેક �લ્લાવાઇસ ટ� ાન્સપોટ� શન
ઇ�રદાર ન�ી કરવામાં આવેલ છે તેના �ારા ખરીદ કે ન્દ્ર થી િનયત કરેલ
વેરહાઉસ સુધી ટ� ાન્સપોટ� સન ની કામગીરી કરવાની રહેશે
ટે કાના ભાવ હેઠળ ખરીદી કરવામાં આવેલો જથ્થો �.પી.એસ ટ� ે િકં ગથી સ�
વાહન મારફત કરવાનું રહેશ.ે
૨૪.૧ જો જ�ર જણાય તો ગુજરાત રા� નાગિરક પુરવઠા િનગમ �ારા ન�ી
કરવામાં આવેલ છે તે લાગુ કરવાના રહેશે.
૨૪.૨ ખરીદ કે ન્દ્ર ખાતેથી ટ� ાન્સપોટ� શન માટે લોડીંગ અને વેર હાઉસ ખાતે
અનલોડીંગ માટે મજૂ રીનું ચુકવણું ખરીદ એજન્સીએ કરવાનું રહેશે અને આ માટે
ની કામગીરી જે તે તાલુકા માટે ગુ.રા.ના.પુ.ની ના ન�ી થયેલા મજુ ર ઇ�રદાર
કરશે જો અન્ય ઇ�રદાર પાસે કામ કરાવવાનું થાય તો મજૂ રીના દરો જે તે તાલુકા
માટે ગુ.રા.ના.પુ.ની ન�ી થયેલા મજુ ર ઇ�રદારના મજૂ રીના દરો મુજબ હોવા
જોઇશે.
૨૪.૩ ટ� ાન્સપોટ� શન તેમજ મજુ રીના દરો ઉપલબ્ધ ન થવાના અથવા તો
િવસંગતતા ના િકસ્સામાં િડસ્ટ� ીક્ટ લેવલ મોિનટરીંગ કિમટીએ સેન્ટ� લ નોડલ
એજન્સીના પરામશ�માં રહી આખરી િનણ�ય લેવાનો રહેશ.ે
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૨૪.૪ િજલ્લા કલેક્ટરશ્રી ખરીદી કે ન્દ્ર ખાતે દરરોજ ખરીદી થયેલ મગફળીનો
જથ્થો યોગ્ય રીતે સુર�ીત રીતે ગુજરાત રા� વખાર િનગમ �ારા ન�ી થયેલ
ગોડાઉન સુધી પહોંચી �ય તે સુિનિ�ત કરશે.

25 ખેડૂતોને ચુકવણું
૨૫.૧ ખેડૂત �ારા ટે કાના ભાવે ખરીદ કરનાર એજન્સીએ ખેડૂત ના એકાઉન્ટમાં
આર.ટી.�.એસ. મારફત ચુકવણું કરી આપવાનું રહેશે.
૨૫.૨ ખેડૂતને ઓનલાઈન ચુકવણું કયા� અંગેની �ણ એસએમએસ મારફત
કરવાની રહેશે.
૨૫.૩ ઓનલાઈન પેમેન્ટ ફે લ થવાના િકસ્સામાં િદન-15 માં ફરીથી પેમેન્ટ કરી
આપવાનું રહેશ.ે
૨૬ ખરીદ પ્રિક્રયાનું મોનીટરી ંગ
૨૬.૧ ખરીદ પ્રિક્રયાના રા�ક�ાના મોનીટરીંગ માટે મુખ્ ય સિચવશ્રીના અધ્ય�
સ્થાને રિચત કિમટી કાય� કરશે.
૨૬.૨ રાજય ક�ાની સ્ટે ટ લેવલ મોિનટરી ંગ કિમટી
• મુખ્ ય સિચવ – અધ્ય�
• અિધક મુખ્ ય સિચવ, કૃ િષ,ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ– સભ્ય
• અિધક મુખ્ ય સિચવ, મહેસૂલ િવભાગ – સભ્ય
• અગ્ર સિચવ,અ.ના.પુ.ગ્રા.બા.િવભાગ - સભ્ય
• અગ્ર સિચવ,પંચાયત િવભાગ - સભ્ય
• સિચવ,સહકાર – સભ્ય
• મેનેિજં ગ િડરેક્ટર, ગુજરાત રાજય નાગિરક પુરવઠા િનગમ – સભ્ય
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• મેનેિજં ગ િડરેક્ટર,ગુજરાત રા� વખાર િનગમ – સભ્ય
• િનયામક શ્રી અ� અને નાગિરક પુરવઠા– સભ્ય
• િનયામક એ.પી.એમ.સી. – સભ્ય
• સેન્ટ� લ નોડલ એજન્સીના પ્રિતિનધી NAFED – સભ્ય

• ખેતી િનયામક – સભ્ય સિચવ
જ�ર જણાય તો વધુ સભ્યોને કો-ઓપ્ટ કરી શકાશે.
૨૬.૩ િજલ્લા ક�ાએ ખરીદી પ્રિક્રયા અને વ્યવસ્થાના મોિનટિરં ગ અંગે િજલ્લા
કલેક્ટરના અધ્ય� સ્થાને રિચત કિમટી કાય� કરશે.
િજલ્લા ક�ાની િડસ્ટ� ીક્ટ લેવલ મોિનટરી ંગ કિમટી
• િજલ્લા કલેકટર – અધ્ય�
• િજલ્લા િવકાસ અિધકારી – સભ્ય
• િજલ્લા પોલીસ વડા - સભ્ય
• િનવાસી અિધક કલેક્ટર – સભ્ય
• િજલ્લા રિજસ્ટ� ાર – સભ્ય
• િજલ્લા પુરવઠા અિધકારી – સભ્ય
• િજલ્લા ખેતીવાડી અિધકારી - સભ્ય સિચવ
• નાયબ �લ્લા મેનજ
ે ર (ગ્રેડ-૨) ગુ.રા.ના.પુ.ની – સભ્ય
• ગુજરાત રા� વખાર િનગમ ના અિધકારી / પ્રિતિનિધ
જ�ર જણાય તો વધુ સભ્યોને કો-ઓપ્ટ કરી શકાશે.
૨૭

નાણાકીય કાય�િરતી

૨૭.૧ ખરીદ પ્રિક્રયા માટે રા� સરકારના કૃ િષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર
િવભાગે સ્ટે ટ લેવલ એજન્સીને વિક� ગ કે િપટલ પુ� પાડવાનું રહેશે.
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૨૭.૨ ટે કાના ભાવ હેઠળ ખરીદી માટે ન�ી થયેલ જથ્થાનાં મૂલ્ય અને ખરીદી
માટે સામેલ ખચ� એમ કુ લ મૂલ્યના ૧૫% મૂલ્યનું િરવોલ્વીંગ ફં ડ ઉભું કરવાનું
રહેશે.
૨૭.૩ ખરીદ કે ન્દ્રથી ૩૦ િકલોમીટરની મયા�દામાં ટ� ાંસ્પોટ� શન માટે કે ન્દ્ર સરકાર
ખચ� ભોગવશે અને ૩૦ િકલોમીટરથી બહારના ટ� ાંસ્પોટ� શન માટે નો ખચ� રા�
સરકારે વહન કરવાનો રહેશે.
૨૭.૪ એ.પી.એમ.સી. ફી અંગે રિજસ્ટ� ાર, સહકારી મંડળીઓ ધ્વારા કાય�વાહી
કરી ટે કાના ભાવ હેઠળ ખરીદી કરવામાં આવતી જણસીને માક� ટ ફીમાંથી મુિ�
આપવાની રહેશે અથવા આ માટે નો ખચ� રા� સરકારે ભોગવવાનો રહેશે.

સી�એમ

ખેતી િનયામક

એમ ડી

અગ્ર સિચવ

ગુ.રા.ના.પુ.ની

ગુ.રા

ગુ.રા.ના.પુ.ની

અ.ના.પુ.ગ્રા.બા.િવ

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

અિધક મુખ્ ય સિચવ
કૃ િષ,ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ
ગાંધીનગર
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