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            �ૂનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� �ારા આગામી રવી-૨૦૨૨-૨૩ ઋ�મુા ંવાવેતર માટ! ચણાની GJG-3, GG-5 અને 
GJG-6 અને ઘ&ની Lok-1 અને GW-496  'તોના સટ)ફાઈડ/-થ/લ  1બયારણના વેચાણ માટ!ની ઓનલાઈન ન5ધણી 

માટ!ની અર7 �ૂ.�ૃ.�.ુની વેબસાઈટ www.jau.in ઉપર તા.૧૭-૦૯-૨૦૨૨ થી તા.૨૬-૦૯-૨૦૨૨ ?ધુી કરવાની 
રહ!શે. ખેDૂત િમEોએ બનેં પાક માથંી કોઈ પણ એક પાકGુ ંએક 'તGુ ં 1બયારણ મેળવવા માટ! અર7 કરવી 

એટલે ક! I ખDૂેતિમEએ I પાક અને 'ત માટ! અર7 કર� હશે તેજ પાક અને 'ત Gુ ં1બયારણ મળવાપાE થશે. 
ખેDૂતિમEોની Iમની અર7 મ�ુંર થશે તેઓને અર7મા ં ર7Kટર કર!લ મોબાઇલ નબંર ઉપર 1બયારણના 
વેચાણ/િવતરણ  Nગનેી SMS થી 'ણ કરવામા ંઆવશે. આગામી રવી ઋ�મુા ંચણા અને ઘ&ના 1બયારણGુ ં
િવતરણ �િુનવસOટ�ના ક!PQો Iવા ક! મેગાસીડ, �ૂનાગઢ; ક!વીક!, અમર!લી; ક!વીક!, ખાપટ; ક!વીક!, 'મનગર; ક!વીક!, 
મોરબી; ક!વીક!, તરઘડ�યા અને ક!વીક!, નાના કાPધાસર ખાતેથી કરવામા ંઆવનાર છે. ખેDૂતોએ પોતાની માગંણી 
Uજુબના પાક અને 'તGુ ં1બયારણ Vાથંી મેળવવાGુ ંરહ!શે તેની 'ણ SMS મા ંકરવામા ંઆવશે. ખેDૂત િમEોએ 

કર!લ અર7ના અGસુધંાનમા ંતેમણે પસદં કર!લ ચણા અથવા ઘ&ની 'તGુ ં1બયારણ તે 'તનો જXથો Iતે ક!PQ 
ખાતે ઉપલYધ હશે Zયા ં?ધુી અર7 દ�ઠ વ\મુા ંવ\ ુ૧૦ બેગ (ચણામા ં૨૫૦ _ક.`ા. અને ઘ&મા ં૪૦૦ _ક.`ા.) 

?ધુી મળવાપાE થશે. આગામી રવી ઋ�મુા ં સટ)ફાઈડ/-થ/લ 1બયારણના િવતરણમા ં સબસીડ� સહાયની 
જોગવાઈ નથી.  વ\ ુ મા_હતી માટ! ઓનલાઈન અર7 કરવા માગંતા ખેDૂતભાઈઓએ �ૂ.�ૃ.�.ુની વેબસાઈટ 
www.jau.in પર જઈ 1બયારણ મેળવવા માટ!ની ઓનલાઈન ન5ધણીની અર7 કરતા પહ!લા અર7 માટ!ની 
શરતોનો અdયાસ કર� લેવો. તેમજ 1બયારણ િવતરણ સબંધંીત મા_હતી માટ! �ૂ.�ૃ.�.ુની વેબસાઈટ www.jau.in 
જોતા રહ!e ુ.ં             

         આ ઉપરાતં, આગામી રવી ઋ�મુા ં ઘ&મા ં GW-451 અને GJW-463 Gુ ં િવતરણ ઓનલાઈન અર7 

િસવાય વહ!લાતે પહ!લાના ધોરણે વેચાણ તાર�ખ નf� થયેથી કરવામા ંઆવનાર છે. GJW-463 Gુ ંિવતરણ ક!વીક!, 
અમર!લી અને ક!વીક!, 'મનગર ખાતેથી, જયાર! GW-451Gુ ંિવતરણ મેગસીડ, �ૂનાગઢ; ક!વીક!, ખાપટ અને ક!વીક!, 
અમર!લી ખાતેથી થશે. તો ઘ&ની આ બે 'તોGુ ં1બયારણ લેવા માગંતા ખDૂેતોએ ઉપરોgત દશાhવેલ ક!PQોનો સપંકh 

કરવો. વ\ ુ મા_હતી માટ! બીજ િવiાન અને તકિનક� િવભાગ,  �ૃિષ મહાિવjાલય, �ૂનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�, 
�ૂનાગઢનો ફોન ૦૨૮૫-૨૬૭૨૦૮૦-૯૦ પીબીએl ૪૫૦ થી સપંકh કરવો.     
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(૧) ખાતેદાર ખે�તૂોના "૮-(અ)"મા ંન�ધાયેલ નામો પૈક� કોઈ ૫ણ એક ખે�તૂ ખાતેદાર પોતાના આધારકાડ# સાથે એક 

જ અર' કર� શકશે. જો એક કરતા ંવધાર+ અર' મા,મુ ૫ડશે તો વધારાની બધી જ અર'ઓ ર1 કરવામા ં

આવશે. 

(૨) ચણા અને ઘ5ના 6બયારણની ન�ધણી માટ+ની અર' ફકત ઓનલાઈન જ 9 વીકારવામા ંઆવશે. 
(૩) આગામીરવી-૨૦૨૨-૨૩ઋ>મુાખંે�તૂિમ@ોનવેાવતેરમાટ+���4 GJG-3, GG-5અને GJG-6અને� �4LOK-1 અને 

GW-496AતોBુસંટCફાઈડ/EથFલ 6બયારણGૂનાગઢIૃિષLિુનવિસMટ�, Gૂનાગઢ ખાતે ઉપલPધ હોઈ ખે�ૂતિમ@ો 

પોતાની જRSરયાત Tજુબ ઉપરોUત પાકો અને Aતો પૈક� કોઈ પણ એક પાકની એક Aતના 6બયારણ માટ+ 

અર' કર� શકશે. V Aત માટ+ અર' કર� હશે તેજ AતBુ ં6બયારણ મળવાપા@ થશે. ખે�તૂ િમ@ોએ અર'મા ંV 
Aત માટ+ ઓનલાઈન અર' કર� હશે તેજ AતBુ ં 6બયારણ આપનો નબંર આવે Xયા ંYધુી અથવા જZથોV ત ે

ક+[\ ખાતે ઉપલPધ હશે Xયા ંYધુી આપની ઓનલાઈન અર' Tજુબ વ]મુા ંવ] ુ૧૦ બેગ (ચણામા ં૨૫૦ Sક.^ા. 
અને ઘ5મા ં૪૦૦ Sક.^ા.) Yધુી મળવાપા@ થશે.આગામી રવી ઋ>મુા ંસટCફાઈડ/EથFલ 6બયારણના િવતરણમા ં

સબસીડ� સહાયની જોગવાઈ નથી. 

(૪) ખે�તૂિમ@ોની Vમની અર' મGુંર થશે તેઓનેઅર'મા ં ર'9ટર કર+લ મોબાઇલ નબંર ઉપર 6બયારણના 

વેચાણ/િવતરણ  aગેની SMS થી Aણ કરવામા ંઆવશે. ચણા અને ઘ5ના 6બયારણBુ ં િવતરણ Lિુનવસbટ�ના 

ક+[\ો Vવા ક+ મેગાસીડ, Gૂનાગઢ; ક+વીક+,અમર+લી; ક+વીક+,ખાપટ; ક+વીક+,Aમનગર; ક+વીક+,મોરબી; ક+વીક+, 

તરઘડ�યાઅને ક+વીક+, નાના કા[ધાસર ખાતેથી કરવામા ંઆવનાર છે. ખે�ૂતોએ પોતાની માગંણી Tજુબના પાક 
અને AતBુ ં6બયારણ eાથંી મેળવવાBુ ંરહ+શે તેની Aણ SMS મા ંકરવામા ંઆવશ.ે 

(૫) ઓનલાઈન અર'ની ન�ધણી થયા બાદ ઓનલાઈન પાવતીની િf[ ટ કાઢ�ને તેમા ંઅરજદાર+ સહ� કરવી અને 

6બયારણ લેવા આવતી વખતે પાવતી જમા કરાવવાની રહ+શે. 

(૬) 6બયારણ ખર�દ� માટ+ ખે�તૂિમ@ોને ફાળવવામા ંઆવેલ તાર�ખો એ જ 6બયારણ મળશે. એટલે ક+ ખે�તૂિમ@ોને V 

તાર�ખો 6બયારણ લેવા આવવા માટ+ ફાળવવામા ંઆવે તે તાર�ખો એ જ  લઈ જવાBુ ંરહ+શે. અ[ યથા તે તાર�ખ 
બાદ ખે�તૂિમ@ની અર' અમા[ ય ગણવામા ં આવશે અને તે ખે�તૂને X યારબાદ 6બયારણ ખર�દ�નો લાભ 
આ૫વામા ંઆવશે નહi. 

(૭)    6બયારણની ફાળવણી માટ+ આપના kારા કરવામા ં આવેલ ઓનલાઈન અર'ની ચકાસણી બાદ અિધIૃત 

કોlmLટુરાઈઝડ િસ9ટમથી ર+[ડમાઈઝેશન કરવામા ંઆવશે અને તે Tજુબ 6બયારણ િવતરણ કરવામા ંઆવશે. 

પાછળથી કોઈ પણ દાવો ^ાo રાખવામા ંઆવશે નSહ.  

(૮) અર'મા ંચણા અને ઘ5ની Aતની ન�ધણી એક વાર થઇ ગયા પછ� તેમા ંYધુારો થઇ શકશે નSહ. જયાર+ તે 

િસવાયની pલૂ રહ� ગઈ હશે તો તે અર' કરવાના સમયગાળા દરlયાન Yધુાર� શકશે. 
(૯) V ખે�તૂિમ@ોએ રવી-૨૦૨૨-૨૩ઋ>મુા ં વાવેતર માટ+ ઓનલાઈન અર' કર� હોય તેઓએ Gૂ.Iૃ.L.ુની 

વેબસાઈટwww.jau.in પર 6બયારણ િવતરણઅને પાકના ભાવ સબિંધત  માSહતી માટ+ જોતા રહ+rુ.ં 

(૧૦) આઉપરાતં, આગામીરવીઋ>મુાઘં5માGંW-451 અનેGJW-463 Bુિંવતરણઓનલાઈન અર' 

િસવાયવહ+લાતેપહ+લાનાધોરણવેેચાણતાર�ખનs�થયેથીકરવામાઆંવનારછે. GJW-463 Bુિંવતરણક+વીક+, 

અમર+લીઅનેક+વીક+, Aમનગરખાતેથી, જયાર+GW-451Bુિંવતરણમેગસીડ, Gૂનાગઢ; ક+વીક+, ખાપટઅનેક+વીક+, 

અમર+લીખાતેથીથશે.  
 

આથી tુ ંલખી આuુ ંv ંક+ ઉપરોUત અર' મw Aતે કર+લ છે અને ઉપર Tજુબની શરતો મw વાચંેલ છે. 6બયારણ 

લેવા સમયે અર' તથા અર'મા ંદશા#વેલ આધારોની અસલ નકલ રGુ કરવા tુ ંબધંાrુ ંv.ં 
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