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તવષય : સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત અંતર્ગત સજીવ ખેતી માટે ફામગસગ મોબીલાઇઝેશન અને સ્કીલ ડે વલપમેરટ માટે
સવીસ પ્રોવાઇડરની પસંદર્ી કરવા બાબત.
મહાશય;
આપ ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જાહે ર કરવામાં આવેલ સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત ન્દ્વષે માહહતર્ાર
હશો. સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત અંતર્ગત સજીવ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવું, ખેડૂતો તૈયાર કરવા, તાંન્દ્િક
માર્ગદશગન આપવું, સટીફીકે શન કરાવવું, ઓર્ેન્દ્નક ઉપજની વેચાણ વ્યવસ્થા ર્ોઠવવી વર્ેરે
બાબતોની જરૂરીયાતને ધ્યાને લેતા સજીવ ખેતી ક્ષેિે અનુભવ ધરાવતી વ્યન્દ્તત/સંસ્થાની ફામગસગ
મોબીલાઇઝેશન અને સ્કીલ ડે વલપમેરટની કામર્ીરી માટે “સવીસ પ્રોવાઇડર” તરીકે પસંદર્ી કરી
સંયુતત કામર્ીરી કરવા અંર્ે ન્દ્નણગય કરવામાં આવેલ છે .
જે અરવયે સજીવ ખેતી ક્ષેિે અનુભવ અને સંસાધનો ધરાવતી સહકારી/ ન્દ્બન સરકારી
સંસ્થા, વ્યન્દ્તત, ખેડૂત જૂ થ, ફામગસગ કલબ, ફામગસગ પ્રોડ્યુસર કંપની, ખાનર્ી કંપની, કૃ ન્દ્ષ ન્દ્વજ્ઞાન
કે રિો, ગ્રામ્ય ન્દ્શક્ષણ આપતી સંસ્થાઓને સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર તરીકે કામર્ીરી કરવા આમંિણ
આપવામાં આવે છે . લેટર ઓફ ઇરવીટે શન સાથે માર્ગદન્દ્શગકા સામેલ કરવામાં આવેલ છે .
માર્ગદન્દ્શગકાનો સંપૂણગ અભ્યાસ કરી માંગ્ય મુજબની માહહતી સમયમયાગદામાં અિેની કચેરીને મોકલી
આપવા ન્દ્વનંન્દ્ત છે .
(સહી)
ખેતી ન્દ્નયામક,
ર્ુ.રા., ર્ાંધીનર્ર

૧. પરરચય
૧.૧. પ્રસ્િાવના
ર્ુજરાત રાજ્ય લાખો ખેડૂતોની મહે નત થકી કૃ ન્દ્ષ ન્દ્વકાસમાં અગ્રેસર રહ્ું છે . કૃ ન્દ્ષ ન્દ્વકાસને ર્ન્દ્તશીલ
રાખવા સમયાંતરે કૃ ન્દ્ષ અને સહકાર ન્દ્વભાર્ દ્વારા ન્દ્વન્દ્વધ નીન્દ્ત જાહે ર કરી યોજનાઓનો અમલ
કરવામાં આવે છે . આજે ખેતી ક્ષેિે રાસાયન્દ્ણક ખાતરો અને જતં ુનાશક દવાઓનો વધુ ઉપયોર્
પયાગવરણ માટે સાનુકુળ નથી.
સમયની માંર્ને પારખી કૃ ન્દ્ષ ક્ષેિે ઉત્પાદન જાળવી રાખવા, સંકન્દ્લત અને ટકાઉ કૃ ન્દ્ષ ન્દ્વકાસ હાંન્દ્સલ
કરવાના હે તુસર રાજ્ય સરકાર દ્વારા સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત જાહે ર કરવામાં આવેલ છે . સેન્દ્રિય ખેતી
નીન્દ્ત અંતર્ગત સજીવ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા આ ક્ષેિના ન્દ્નષણાંત લોકોની સેવાઓ લેવા માટે
“સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર” કોરસેપ્ટ અમલમાં લાવવામાં આવ્યો છે .
૧.૨. પ્રસ્િાતવિ પ્રવૃતિ
સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત અંતર્ગત રાજ્યમાં સજીવ ખેતી માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન અને તાંન્દ્િક માર્ગદશગન
આપવા સન્દ્વગસ પ્રોવાઇડર તરીકે સહકારી/ ન્દ્બન સરકારી સંસ્થા, વ્યન્દ્તત, ખેડૂત જૂ થ, ફામગસગ કલબ,
ફામગસગ પ્રોડ્યુસર કંપની, ખાનર્ી કંપની, કૃ ન્દ્ષ ન્દ્વજ્ઞાન કે રિો, ગ્રામ્ય ન્દ્શક્ષણ આપતી સંસ્થાઓની
સેવા લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે . લેટર ઓફ એતસેપ્ટરસ અને સાથે આપેલ ન્દ્વર્તોના
મૂલયાંકનનાં આધારે પસંદર્ી પામેલ સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડરની કામર્ીરી નીચે મુજબ ની રહે શે.
૧.૨.૧. ન્દ્જલ્લા કક્ષાના વહીવટી તંિને સેરદીય ખેતીના ર્ૃપ ઉભા કરવામાં મદદરૂપ થવું.
૧.૨.૨. ન્દ્જલ્લા વહીવટી તંિના સહયોર્માં રહીને સેન્દ્રિય ખેતીના સટીફીકે શન માટે જરૂરી માર્ગદશગન
અને ખેડૂતોના ર્ૃપના રે કડગ ન્દ્નભાવણી સહહત તમામ બાબતો માટે ના કૌશલય વધગનની
કામર્ીરી કરવી.
૧.૨.૩. સેન્દ્રિય ખેતી સાથે જોડાયેલ ખેડૂતોને સજીવ ખેતી માટે જરૂરી પાક પોષણ વ્યવસ્થા માટે ના
ઇરરાસ્ટર કચર ઉભા કરવા તેમજ સજીવ ખેતીના સ્થાન્દ્નક ભરોસાપાિ ન્દ્બયારણો ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં મદદરૂપ થવું.
૧.૨.૪. સેન્દ્રિય ખેતીના ર્ૃપ રજીસ્ટર કરાવી તથા તેઓને બજાર વ્યવસ્થા સાથે સાંકળવામાં
વહીવટી તંિને મદદરૂપ થવું.
૧.૩. લેટર ઓફ ઇન્વીટે શન અને માર્ગદતશગકાનો હે િુ
ર્ુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા જાહે ર કરવામાં આવેલ સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત અંતર્ગત રાજ્યમાં સજીવ ખેતીનો
વ્યાપ વધારવા અને પ્રોત્સાહન આપવા અથે “ફામગસગ મોબીલાઇઝેશન અને સ્કીલ ડે વલપમેરટ
અંર્ેની કામર્ીરી” માટે આ ક્ષેિનો અનુભવ ધરાવતી સહકારી/ ન્દ્બન સરકારી સંસ્થા, વ્યન્દ્તત, ખેડૂત

જૂ થ, ફામગસગ કલબ, ફામગસગ પ્રોડ્યુસર કંપની, ખાનર્ી કંપની, કૃ ન્દ્ષ ન્દ્વજ્ઞાન કે રિો, ગ્રામ્ય ન્દ્શક્ષણ
આપતી સંસ્થાઓની પસંદર્ી કરવાનાં હે તુથી સબંન્દ્ધતો પાસે લેટર ઓફ એતસેપ્ટરસ અને જરૂરી
ન્દ્વર્તો મંર્ાવવામાં આવે છે .
૧.૪. સતવગસ પ્રોવાઈડરની કામર્ીરીનુું વળિર/મહે નિાણું
સન્દ્વગસ પ્રોવાઇડર ને કામર્ીરી પેટે કોઇ મહે નતાણા અથવા વળતર મળવાપાિ રહે શે નહીં અને સજીવ
ખેતીની લાભાથી ખેડૂતોને મળવાપાિ લાભ ખેડૂતો અથવા ખેડૂત જુ થના બેંરક એકાઉરટમાં સીધા
જમા કરાવવામાં આવશે.
પરંતુ યોજનાકીય જોર્વાઇ અનુસાર કોઇ ધોરણો ન્દ્નયત કરે લ હોય અથવા ભન્દ્વષયમાં ન્દ્નયત
કરવામાં આવે તેવા કીસ્સામાં એક્ષપટગ ના મહે નતાણા, પ્રવાસના ભાડા-ભથ્થા, મોડે લ ફામગની
સર્વડના ઉપયોર્ સંબંન્દ્ધ સેવાઓ માટે ન્દ્નયમોનુસાર મળવાપાિ રહે શે.

૨. માર્ગદશગન અને સુચનાઓ
૨.૧. લેટર ઓફ ઇન્વીટે શન અને માર્ગદતશગકા
સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત અંતર્ગત સજીવ ખેતી માટે ફામગસગ મોબીલાઇઝેશન અને સ્કીલ ડે વલપમેરટ માટે
સવીસ પ્રોવાઇડરની પસંદર્ી હે તુ ખેતી ન્દ્નયામકશ્રી, ર્ુજરાત રાજ્ય, ર્ાંધીનર્ર દ્વારા અગ્રણી
અખબારમાં જાહે ર ન્દ્નન્દ્વદા પ્રકાન્દ્શત થયા બાદ લેટર ઓફ ઇરવીટે શન અને માર્ગદન્દ્શગકા કૃ ન્દ્ષ
ન્દ્વભાર્ની વેબસાઈટ www.agri.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
૨.૨. માર્ગદતશગકા ફી
લેટર ઓફ ઇરવીટે શન અને માર્ગદન્દ્શગકા ઉપર દશાગવેલ વેબસાઈટ પરથી ન્દ્વનામૂલયે ડાઉનલોડ કરી
શકાશે.
૨.૩. માર્ગદતશગકા અુંર્ે માર્ગદશગન/ સ્પષ્ટીકરણ
માર્ગદન્દ્શગકામાં આપેલ ન્દ્વર્તો અથવા લેટર ઓફ એતસેપ્ટરસ સાથે ભરવાની ન્દ્વર્તો અંર્ે કોઈ
માર્ગદશગન/ સ્પષ્ટતાની જરૂર જણાય તો dir-agr@gujarat.gov.in પર ઈ-મેઈલ કરવાથી
મેળવી શકાશે અથવા નાયબ ખેતી ન્દ્નયામકશ્રી (ખાતર), કૃ ન્દ્ષ ભવન, ર્ાંધીનર્ર પાસેથી કચેરી
સમય દરન્દ્મયાન મળી શકાશે.
૨.૪. લઘુિમ લાયકાિ
સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર નીચે દશાગવેલ તમામ લઘુત્તમ લાયકાત હોવી જરૂરી છે .

૨.૪.૧. કોણ સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર બની શકે ? : સહકારી સંસ્થા, ન્દ્બન સરકારી સંસ્થા, વ્યન્દ્તત, ખેડૂત
જૂ થ, ફામગસગ કલબ, ફામગસગ પ્રોડ્યુસર કંપની, ખાનર્ી કંપની, કૃ ન્દ્ષ ન્દ્વજ્ઞાન કે રિો, ગ્રામ્ય
ન્દ્શક્ષણ આપતી સંસ્થા.
૨.૪.૨. અનુભવ : સજીવ ખેતી માટે નો સીધો અથવા સંયોજક (ઓર્ેનાઇઝર) તરીકે નો ઓછામાં
ઓછા પાંચ વષગની કામર્ીરીનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે . આ ઉપરાંત સજીવ ખેતી હે ઠળનું
પોતાની માન્દ્લકીનું રયુનતમ ૧ એકરનું ફામગ હોવું જરૂરી છે અથવા ન્દ્વકલપે સજીવ ખેતી
અપનાવેલ હોય તેવા ઓછામાં ઓછા ૧૦ ખેડૂતો સાથે પરીણામ લક્ષી કામર્ીરી કરે લ હોવી
જરૂરી છે .
૨.૪.૩. સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડરની છબી : સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર સમાન પ્રકારની અથવા અરય કોઈ પણ
કામર્ીરી માટે ર્ુજરાત સરકાર અથવા અરય કોઈ રાજ્ય સરકાર અથવા ભારત સરકાર
અથવા આ પૈકી કોઈ પણ હસ્તકના ન્દ્વભાર્, ખાતા, બોડગ , કોપોરે શન, યુન્દ્નવન્દ્સગટી દ્વારા
બ્લેક ન્દ્લસ્ટ થયેલી ના હોવી જોઈએ.
૨.૫. લેટર ઓફ ઇન્વીટે શન અુંિર્ગિ ભરવાની થિી તવર્િો
સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત હે ઠળ સજીવ ખેતી માટે કામ કરવા ઈચ્છતા સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડરે નીચે દશાગવેલ
ન્દ્વર્તો માર્ગદન્દ્શગકામાં આપેલ સુચનાઓ મુજબ અને પહરન્દ્શષ્ટ તરીકે જોડે લ પિક મુજબ ન્દ્વર્તો
દશાગવવાની રહે શે.
૨.૫.૧. સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર તરીકે માર્ગદન્દ્શગકામાં દશાગવલ
ે શરતો મુજબ કામર્ીરી કરવા તૈયાર હોવા
અંર્ેનો લેટર ઓફ એતસેપ્ટરસ (પહરન્દ્શષ્ટ-૧ મુજબ). વ્યન્દ્તત ન્દ્સવાયના તમામ ન્દ્કસ્સામાં
લેટરહે ડ પર લેટર ઓફ એતસેપ્ટરસ આપવો.
૨.૫.૨. પ્રાથન્દ્મક ન્દ્વર્તો (પહરન્દ્શષ્ટ-૨ મુજબ)
૨.૫.૩. સજીવ ખેતી અંર્ેની માહહતી (પહરન્દ્શષ્ટ-૩ મુજબ)
૨.૫.૪. તાંન્દ્િક અને સહયોર્ી સ્ટાફની સંખ્યા અને ન્દ્શક્ષણ, અનુભવની ન્દ્વર્ત.
૨.૫.૫. તાલીમ આપવા માટે પ્રાપ્ત ઈરરાસ્ટર તચરની ન્દ્વર્ત.
૨.૫.૬. સજીવ ખેતી અંર્ે મુહિત કરે લ સાહહત્ય (નકલ સામેલ કરવી)
૨.૫.૭. સજીવ ખેતી અંર્ે કોઇ મોડ્યૂલ ન્દ્વકસાવેલ છે કે કે મ ? (ન્દ્વર્ત સામેલ કરવી)
૨.૫.૮. છે લ્લા િણ વષગ દરમ્યાન કે ટલા ખેડૂતોને કયા ન્દ્વષયો પર તાલીમ આપેલ છે ?
૨.૫.૯. તાલીમ આપેલ ખેડૂતોના નામ સરનામા સહહતનું લીસ્ટ

૨.૫.૧૦. ખેડૂતોને સરકારી યોજના હે ઠળ સહાય આપેલ હોય તો કઇ યોજના હે ઠળ સરકારશ્રીની
કે ટલી સહાય મેળવીને કે ટલા ખેડૂતોને નાણાંકીય સહાય આપેલ છે .?
૨.૫.૧૧. છે લ્લા િણ વષગ દરમ્યાન ખેડૂતોને આપેલ કૃ ન્દ્ષ સામગ્રીની ન્દ્વર્ત અને લાભાથીઓની
સંખ્યા
૨.૫.૧૨. સજીવ ખેતી માટે પ્રોત્સાહહત કરે લ ખેડૂતોની સંખ્યા અને નામ અને સરનામા
૨.૫.૧૩. સજીવ ખેતી માટે પ્રોત્સાહહત કરે લ ખેડૂતો પૈકી સજીવ ખેતી અપનાવતા અને આ માટે
રજીસ્ટરે શન કરાવેલ તેમજ ફાઇનલ સ્કોપ સટીહફકે ટ ધરાવતા ખેડૂતોની સંખ્યા અને નામ,
સરનામા સહહતની ન્દ્વર્ત.
૨.૫.૧૪. સજીવ ખેતી અંર્ે ખેડૂત ઉપયોર્ી કામર્ીરી માટે રાજ્ય કક્ષા/રાષ્ટર કક્ષાએ/આંતરરાષ્ટર ીય
કક્ષાએ કોઇ એવોડગ કે પ્રશન્દ્સ્તપિ મેળવેલ હોય તો તેની ન્દ્વર્ત.
૨.૫.૧૫. કે ટલા અને તયા-તયા ન્દ્જલ્લામાં કામર્ીરી કરવા માંર્ે છે તેની ન્દ્વર્ત.
૨.૫.૧૬. સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર કઈ રીતે કામર્ીરી કરવા માંર્ે છે તે અંર્ે એપ્રોચ પેપર.
૨.૫.૧૭. બ્લેક ન્દ્લસ્ટ થયેલ નથી તે બાબતનું સ્વ-પ્રમાન્દ્ણત પ્રમાણપિ
૨.૫.૧૮. અરય સંલગ્ન ન્દ્વર્તો, જો કોઈ હોય તો.
ન્દ્વર્તો અધુરી હશે અથવા નહહ હોય એવા ન્દ્કસ્સામાં મૂલયાંકન હે તુસર જરૂર લાર્ે તો ખેતી
ન્દ્નયામકશ્રી ન્દ્વર્તો મંર્ાવી શકશે અને સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડરે સમયમયાગદામાં માહહતી ઉપલબ્ધ
કરાવવાની રહે શે.
૨.૬. ભાષા
લેટર ઓફ એકસેપ્ટરસ અને તે સહીત ભરવાની થતી ન્દ્વર્તો ર્ુજરાતી, હહરદી અથવા અંગ્રેજી
ભાષામાં હોવી જરૂરી છે . અરય ભાષામાં ન્દ્વર્ત હોય તો તેના ર્ુજરાતી, હહરદી અથવા અંગ્રજી
ે
ભાષાંતરની પ્રમાન્દ્ણત નકલ જોડવાની રહે શે.
૨.૭. જમા કરવાની તવર્િ
લેટર ઓફ એતસેપ્ટરસ સહહતની માંર્ેલી ન્દ્વર્તો જરૂરી દસ્તાવેજો સહીત કવર પર “સેન્દ્રિય ખેતી
નીન્દ્ત અંતર્ગત સજીવ ખેતી માટે ફામગસગ મોબીલાઇઝેશન અને સ્કીલ ડે વલપમેરટ માટે સવીસ
પ્રોવાઇડરની પસંદર્ી” નું માન્દ્કિંર્ કરી સીલબંધ કવરમાં ખેતી ન્દ્નયામકશ્રી, ર્ુજરાત રાજ્ય, કૃ ન્દ્ષ
ભવન, સેતટર-૧૦એ, ર્ાંધીનર્ર ખાતે તા. .................. ના રોજ ...... કલાક સુધી રૂબરૂ,
રજીસ્ટડગ પોસ્ટ, સ્પીડ પોસ્ટ અથવા કુ હરયરથી જમા કરાવવાની રહે શે. કવર પર માન્દ્કિંર્ કયાગ વર્રની
અને સમય મયાગદા કરતા મોડી મળેલ ન્દ્વર્તો ધ્યાને લેવામાં આવશે નહહ.

૨.૮. મૂલયાુંકન અને પસુંદર્ી
સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડરની પસંદર્ી આપવામાં આવેલ ન્દ્વર્તોના મૂલયાંકન અને પસંદર્ીનાં મુખ્ય ધારા
ધોરણો આધારે નક્કી કરવામાં આવેલ કન્દ્મટી દ્વારા કરવામાં આવશે. ૨.૪ માં દશાગવવામાં આવેલ
લઘુત્તમ લાયકાત ના ધરાવનાર અપાિ ઠરશે જેને મૂલયાંકનમાં ધ્યાને લેવામાં આવશે નહહ.
પસંદર્ીના મુખ્ય ધારા ધોરણો નીચે મુજબ રહે શે.
૨.૮.૧. સજીવ ખેતી માટે નું ફામગ અને તેનું વ્યવસ્થાપન
૨.૮.૨. સજીવ ખેતીનું સાહીત્ય- બુક, બુકલેટ, ઇ-સાહીત્ય
૨.૮.૩. સજીવ ખેતી અંર્ેના તાલીમ કાયગક્રમ માટે સર્વડ, મોડયુલ અને કરે લ કામર્ીરી
૨.૮.૪. સજીવ ખેતી હે ઠળ ઉત્પાહદત ખેત પેદાશો/ઉત્પાદનોની બજાર વ્યવસ્થા
૨.૮.૫. સજીવ ખેતીના ક્ષેિે મળેલ એવોડગ , પ્રમાણપિ માન, સરમાન ન્દ્વર્ેરે
૨.૮.૬. મહે કમ અને આન્દ્થગક સધ્ધરતા
૨.૮.૭. સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર કામર્ીરી અંર્ેનું એપ્રોચ પેપર
તવર્િોના મૂલયાુંકન ઉપરાુંિ કતમટીને જરૂર જણાય િો સતવગસ પ્રોવાઇડરના પ્રત્યક્ષ ઇન્ટરવ્યુ લઇ
શકશે.
૨.૯. કામર્ીરી ફાળવણી અને રદ કરવાના અતિકાર
લેટર ઓફ એતસેપ્ટરસ અને ન્દ્વર્તો મંર્ાવ્યા બાદ, મૂલયાંકન પહે લા કે પછી કોઈ પણ કારણોસર ન્દ્નન્દ્વદા
રદ કરવી, કામર્ીરી ના ફાળવવી, આંન્દ્શક ફાળવવી કે શરતોમાં બદલાવ કરવાનો અબાન્દ્ધત અન્દ્ધકાર અને
તમામ સત્તા ખેતી ન્દ્નયામકશ્રી પાસે રહે શે.
પસંદર્ી પામેલ સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડરને ખેતી ન્દ્નયામકશ્રી તરફથી લેન્દ્ખતમાં જાણ કરવામાં આવશે. પસંદર્ી ના
પામેલ સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર ઈચ્છે તો ખેતી ન્દ્નયામકશ્રીને પસંદર્ી કરવા હે તુસર અરજી કરી શકશે અને આ
ન્દ્કસ્સામાં ત્યારબાદ ખેતી ન્દ્નયામકશ્રીનો ન્દ્નણગય આખરી ર્ણાશે.

પરરતશષ્ટ-૧ (લેટર ઓફ એક્સેપ્ટન્સ)

પ્રતિ,
ખેિી તનયામકશ્રી,
ખેતીવાડી ખાતું, ર્ુ.રા.,
કૃ ન્દ્ષ ભવન, સેતટર-૧૦એ,
ર્ાંધીનર્ર.
તવષય : સેતન્િય ખેિી નીતિ અુંિર્ગિ સજીવ ખેિી માટે ફામગસગ મોબીલાઇઝેશન અને સ્કીલ ડે વલપમેન્ટ
માટે સવીસ પ્રોવાઇડરની પસુંદર્ી કરવા બાબિ.
સન્દ્વનય જણાવવાનું કે આપશ્રીની કચેરી દ્વારા દૈન્દ્નક અખબાર ................માં તારીખ
............... નાં રોજ સેન્દ્રિય ખેતી નીન્દ્ત અંતર્ગત સજીવ ખેતી માટે ફામગસગ મોબીલાઇઝેશન અને
સ્કીલ ડે વલપમેરટ માટે સવીસ પ્રોવાઇડરની પસંદર્ી કરવા હે તુ આપેલ ન્દ્નન્દ્વદા આપવામાં આવેલ
હતી.
જે અરવયે જણાવવાનું કે અમો સન્દ્વસ
ગ પ્રોવાઈડર તરીકે કામર્ીરી કરવા રસ ધરાવીએ
છીએ. અમો માર્ગદન્દ્શગકામાં દશાગવ્યા મુજબનો સજીવ ખેતી અંર્ેનો અનુભવ અને લાયકાત ધરાવીએ
છીએ. માર્ગદન્દ્શગકામાં માંગ્યા મુજબની તમામ ન્દ્વર્તો અને જરૂરી પ્રમાણપિો આ સાથે સામેલ
રાખવામાં આવેલ છે .
માર્ગદન્દ્શગકામાં સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર તરીકે મહે નતાણા બાબતની ન્દ્વર્ત “સન્દ્વગસ પ્રોવાઇડર
ને કામર્ીરી પેટે કોઇ મહે નતાણા અથવા વળતર મળવાપાિ રહે શે નહીં અને સજીવ ખેતીની
લાભાથી ખેડૂતોને મળવાપાિ લાભ ખેડૂતો અથવા ખેડૂત જુ થના બેંરક એકાઉરટમાં સીધા જમા
કરાવવામાં આવશે. પરંતુ યોજનાકીય જોર્વાઇ અનુસાર કોઇ ધોરણો ન્દ્નયત કરે લ હોય અથવા
ભન્દ્વષયમાં ન્દ્નયત કરવામાં આવે તેવા કીસ્સામાં એક્ષપટગ ના મહે નતાણા, પ્રવાસના ભાડા-ભથ્થા,
મોડે લ ફામગની સર્વડના ઉપયોર્ સંબંન્દ્ધ સેવાઓ માટે ન્દ્નયમોનુસાર મળવાપાિ રહે શે” અંર્ે
સંમન્દ્ત ધરાવીએ છીએ અને આ બાબતે ભન્દ્વષયમાં પણ અમોને આપશ્રીનો ન્દ્નણગય મારય રહે શે.
માર્ગદન્દ્શગકાનો અમે સંપણ
ૂ ગ અભ્યાસ કરે લ છે અને તેમાં દશાગવેલ તમામ ન્દ્વર્તો અમને
મારય છે . માંગ્યા મુજબની તમામ માહહતી સામેલ કરવામાં આવેલ છે અને જો જરૂર જણાયે વધુ
કોઈ પણ માહહતી માંર્વામાં આવશે તો તે પૂરી પાડવાની બાહેં ધરી આપીએ છીએ.

(સહી)
(નામ અને હોદ્દો)

પરરતશષ્ટ-૨ (પ્રાથતમક તવર્િો માટે નુું પત્રક)
અ.ન.

તવર્િ

૧.

અરજી કરનારનું નામ
(વ્યન્દ્તત/સંસ્થા/જૂ થ/કંપની વર્ેરે)

૨.

પૂરં સરનામું ( ફોન નંબર અને ઇમેલ એડરે સ
સહહત )

૩.

સંસ્થા/કંપની અન્દ્સ્તત્વમાં આવ્યા
તારીખ/વષગ (નકલ જોડવી)

૪.

સંસ્થાનો નોધણી નંબર
(નકલ જોડવી)

૫.

સંસ્થા/કંપનીના હોદ્દે દારો/સભ્યોની સંખ્યા

૬.

વડાનું નામ અને હોદ્દો

૭.

સન્દ્વગસ પ્રોવાઈડર અંર્ે જવાબદાર અન્દ્ધકારીનું
નામ, હોદ્દો, ન્દ્શક્ષણ અને અનુભવ

૮.

પાન નંબર/ટે ન નંબર

૯.

ર્ુજરાતમાં મુખ્ય ઓહફસ ના હોય એવા
ન્દ્કસ્સામાં સ્થાન્દ્નક ઓહફસનું સરનામું અને
સંપકગ ન્દ્વર્ત
કુ લ ટનગ ઓવર (છે લ્લા િણ વષગની ઓડીટે ડ
બેલેરસ શીટ જોડવી)

૧૦.

મારહિી

પરરતશષ્ટ-૩ (સજીવ ખેિી અુંર્ેની મારહિી માટે નુું પત્રક)
અ.ન.
તવર્િ
૧. ધારણ કરે લ જમીન (એકરમાં) અને તયાં
આવેલ છે . ?
૨.

ધારણ કરે લ જમીન પૈકી કે ટલી જમીનમાં
સજીવ ખેતી કરે છે ?

૩.

છે લ્લા િણ વષગ દરમ્યાન કરે લ ઓર્ેનીક
ઉપજનો જથ્થો

૪.

ઉત્પન્ન કરે લ ઓર્ેનીક ઉપજનો વેચાણ કરે લ
જથ્થાની છે લ્લા િણ વષગની ન્દ્વર્ત(જથ્થો
તવીંરટલમાં)
ઉત્પન્ન કરે લ ઓર્ેનીક ઉપજનો જથ્થો કોને
વેચાણ કરે લ છે ?

૫.
૬.

સજીવ ખેતી બાબતે કયા પ્રકારની કામર્ીરી
તયારથી કરવામાં આવે છે ?

૭.

કમગચારીઓ/સભ્યોએ સજીવ ખેતી અંર્ે કોઇ
તાલીમ મેળવેલ છે કે કે મ ? (સભ્યનું નામ
અને તાલીમ કાયગક્રમની ન્દ્વર્ત)
અપેડા મારય સંસ્થા પાસે સટીહફકે શન
કરાવેલ હોય તો ન્દ્વર્ત

૮.

મારહિી

