
જૂનાગઢ  કિૃષ યિુનવ સટી, જૂનાગઢ વારા “ગીર સાવજ” મગફળી (સટ ફાઈડ/ થ લ) િબયારણના વેચાણ બાબત 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

આથી ખડેતૂોને જણાવવાનું કે જૂનાગઢ કૃિષ યુિનવ સટી વારા આગામી ખરીફ-૨૦૨૨ ઋતુમા ંવાવેતર માટે મગફળી -૨૦, જે -૨૨ અન ે જે -

3૨ તોના સ ટફાઇડ/ થ લ (િવ વાસપા ) બીયારણ ખરીદી માટ ેખડેતૂો વારા ઓનલાઈન અર ઓ કરવામા ંઆવેલ. તે અર ઓના કો યુટરાઈઝ રે ડમાઈઝેશન 

સી ટમથી રે ડમાઈઝેશન બાદ પસંદગી પામેલ ખડેતૂોને આ સાથે નીચ ેજણાવેલ શરતોના ચુ તપણે પાલન કરવાની શરતે આપવાનંુ થાય છે. િબયારણના ભાવની િવગતો 
નીચ ે કો કમા ં જણાવેલ છે. વધુ માિહતી માટે સીડ સાયન્  સ અન ે ટેકનોલો  િવભાગ, કૃિષ મહાિવ ાલય, જૂનાગઢ કિૃષ યુિનવ સટી, જૂનાગઢનો ફોન ન.ં૦૨૮૫-

૨૬૭૫૦૭૦ તથા ૦૨૮૫-૨૬૭૨૦૮૦-૯૦ પીબીએ  ૪૫૦ થી સંપક કરવો.  
 

પાક અન ે તનંુ નામ િબયારણની ક ા સબસીડી સહાય િવનાનો ભાવ સબસીડી સહાય સાથનેો ભાવ 

મગફળી ( જે -૨૨) સટ ફાઈડ .૩૨૬૦/- િત બેગ (૩૦ કલો) .૨૦૬૦/- િત બેગ (૩૦ કલો) 

મગફળી ( જે -3૨) સટ ફાઈડ .૩૨૬૦/- િત બેગ (૩૦ કલો) .૨૦૬૦/- િત બેગ (૩૦ કલો) 

મગફળી ( -૨૦) 

( જે -૨૨) ( જે -3૨) 

થ લ .૨૦૬૦/- િત બેગ (૩૦ કલો) સબસીડી સહાય નથી 

 

વેચાણનો સમય :- સવારના ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ તથા બપોરના ૩:૦૦ થી ૫:૩૦ 

વેચાણનું થળ :- સીડ હબ ગોડાઉન, ગેટ નંબર-3 ની પાસે,જૂનાગઢ કૃિષ યુિનવ સટી, જૂનાગઢ  

ન ધ :- ઓનલાઈનન અર ની ન ધણી થયા બાદ નીકળેલ પાવતીની િ ન્  ટ કાઢીન ેતેમા ંઅરજદાર ેસહી કરી તેને િબયારણ લેવા આવો યાર ેજમા કરાવવાની રહેશ ે

તેમજ િબયારણ લેતી વખતે અર મા ંદશાવેલ પુરાવા જેવા ક ેઆધારકાડની નકલ, જમીનનો ૮-(અ) નો તાજો અસલ દાખલો (છ મિહનાથી જૂનો 
દાખલો ચાલશે નહ ), બકની પાસબુકના થમ પાનાની નકલ (અરજદારનો ખાતા ન.ં અને બકનો IFSC નંબર વંચાય તેવો હોવો જોઈએ) અર ની 
૫હ ચ સાથ ેરજુ કરવાના રહેશે. ઉ૫રોકત બધા પુરાવામા ંખડેૂત ખાતદેારની અટક અન ેનામ એક સરખા હોવા જ રી છે. જો ફેરફાર હશે તો અર  માન્  ય 

ગણવામા ંઆવશ ેનહ . 

“ગીર સાવજ” મગફળી (સટ ફાઈડ/ થ લ) િબયારણના મેળવવા માટનેી શરતો 
1. ખડેૂતોએ િબયારણ ખરીદી માટે જૂનાગઢ ખાત ે લેવા આવવાનું રહેશે 
2. જો કોઈ ખેડૂત અરજદારની માિહતી ખોટી/ અપુરતી/ ઘટતી જણાશ ેતો તેવા અરજદારની અર  ર  થશ ે

3. માન્  ય અર વાળા ખેડૂત અરજદારભાઈઓને િબયારણ કઈ તારીખે લેવા આવવું તેની માિહતી આ૫ના વારા અર માં ન ધવામાં આવેલ મોબાઈલ નંબર ૫ર 

SMS થી ણ કરવામા ંઆવશે. 

4. િબયારણ ખરીદી માટ ેઅરજદારને ફાળવવામા ંઆવેલ તારીખે જ િબયારણ મળશ.ે એટલે ક ેઅરજદારન ેજે તારીખો િબયારણ લેવા આવવા માટે ફાળવવામા ં
આવેલ હોય તે તારીખો એજ  લઈ જવાનંુ રહેશ.ે ફાળવવામાં આવેલ તારીખો એજ ખેડૂત િબયારણ ખરીદવા નિહ આવે તો તેનો દાવો રદ ગણવામા ંઆવશે અને 
યારબાદ યાદી મુજબ મમા ંઆવતાં અન્  ય ખેડૂતને તેનો લાભ મળશ.ે  

5. મગફળીની તો -૨૦ જે -૨૨ અન ે જે -૨૨ પૈકી કોઇપણ એક તનંુ િબયારણ જે ખડેતૂની અર  મંજુર થઇ છે તેઓને જયારે તેમનો વારો આવે 

યાર ેહાજર ટોકમા ંહશ ેતે મુજબ અર  દીઠ વધુમા ંવધ ુબે હે ટરની મયાદામા ંમગફળીમા ં૧૦ બેગ (3૦૦ ક. ા. ડોડવા) સુધી મળવાપા  થશે. (બે હે ટરની 
મયાદા એટલે ક ેમગફળીમા ં૨૦ ગંુઠા જમીને એક બેગ અને તે મુજબ ૨૦ ગંુઠાના ગુણાંકમા ંબેગો મળવાપા  થાય.)  

6. હાલમા ંદેશમા ંફેલાયેલ COVID-19 ની મહામારીના કારણ ેજે ખડેૂતિમ ોની અર  મંજુર થાય અને તેઓ િબયારણ લેવા માટ ેઆવે યાર ેજેત ેસમયે ગુજરાત 
સરકાર ીની સો યલ ડી ટ સ, મા ક પહેરવંુ, સેનીટાઈઝેશન તેમજ COVID-19 સદંભની તમામ માગદશક સૂચનાઓ અમલમા ંહશ ેતેનું ચુ તપણે પાલન 
કરવાનઁુ રહેશ.ે 


