
ફાર્મ ર્શીનરી ટેસ્ટીંગ કરાવવા ર્ાટે ની કાર્મ પ્રણાલી 

૧ અરજદારે જે તે સાધનના ટેસ્ટીંગ માટે નનયત ફોમેટમાાં એપ્લિકેશન ફોમમ સબનમટ કરવ ાં જરૂરી છે. ફોમમ અતે્રના સેન્ટર ખાતેથી 
અથવા કેન્રની વેબસાઇટ (http://www.jau.in/index.php/testing-and-training-centre-of-farm-machinery) પરથી 
ડાઉનિોડ કરી શકાય છે. 

૨ અરજદારે નીચે મ જબના ડોક્ય મેન્ટ રજ  કરવાના રહશેે 
 ૧ જે તે સાધન માટે નનયત કરેિ ટેસ્ટીંગ ચાર્જ (પત્રક-૧ મ જબ)નો  “Asst. Admin. Officer, CAET, JAU, Junagadh A/c” 

નામનો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા, જૂનાગઢને ચ કવવા પાત્ર ડડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (પરત નહીં મળવા પાત્ર)  
 ૨ એપ્લિકેશન ફોમમ (વેબસાઇટ પરથી ડાઉનિોડ કરી નિન્ટ કાઢી તેને સાંપરૂ્મ રીતે ભરી અને યોગ્ય જગ્યાએ સહી-નસક્કા 

કરવા) 
 ૩ જે તે સાધનની નનયત સ્પેસીફીકેશન શીટ (વેબસાઇટ પરથી ડાઉનિોડ કરી નિન્ટ કાઢી તેને સાંપરૂ્મ રીતે ભરી અને 

યોગ્ય જગ્યાએ સહી-નસક્કા કરવા) 
 ૪ અરજદાર પોતે ઉત્પાદક હોવા અંગેન ાં કોઈ પર્ એક સરકારી સાંસ્થાન ાં િમાર્પત્ર (જેમકે િઘ /મધ્યમ ઉદ્યોગ િમાર્પત્ર 

અથવા ઉઘોગ આધાર)ની સ્વ-િમાણર્ત નકિ અથવા જો પોતે ઉત્પાદક ન હોય તો; જે તે ઉત્પાદકની સાધન ટેસ્ટીંગ 
કરવા અંગેની સાંમનતની સ્વ-િમાણર્ત નકિ 

 ૫ એપ્ન્જયરીંગ ડ્રોઈંગ 
 ૬ જે સાધન ટેસ્ટ કરવાન ાં હોય તેનો રાંગીન ફોટોગ્રાફ 
 ૭ ટેકનીકિ સાડહત્ય, જેમ કે ઓપરેટર મેન્ય અિ, સ્પેરપાર્ટમસની સણૂચ, સેવા માગમદનશિકા વગેરે 
 ૮ પાવર ઓપરેટેડ નેપસેક સ્િેઅરના ટેસ્ટીંગ માટે ભારત સરકાર માન્ય સાંસ્થા/એન.એ.બી.એિ િેબોરેટરીમાાં તેના 

એપ્ન્જનનો ટેસ્ટ કરાવી તેનો સ્વ-િમાણર્ત ટેસ્ટ ડરપોટમ અરજી સાથે રજ  કરવો 
 ૯ સોિાર બેટરી સાંચાણિત નેપસેક સ્િેઅરના ટેસ્ટીંગ માટે ભારત સરકારના એમ.એન.આર.ઈ. નવભાગ માન્ય કોઈપર્ 

અનધકૃત િેબોરેટરીમાાં તેની સોિર પેનિનો ટેસ્ટ કરાવી તેનો સ્વ-િમાણર્ત ટેસ્ટ ડરપોટમ  અરજી સાથે રજ  કરવો  
૩ ઉપર મ જબના બધા ડોક્ય મેન્ટ સાથેની અરજી અતે્ર રૂબરૂ/પોસ્ટ/ક ડરયરથી રજ  કરવાની રહશેે. જેની નવનવધ સ્તરે ચકાસર્ી 

થયા બાદ તેનો સ્વીકાર થયે, મળેિ ટેસ્ટીંગ ચાર્જની રીસીલટ આપવામાાં આવશે. 
૪ ત્યારબાદ જે તે સાધનની કેટેગરી મ જબ તે અરજીનો જે તે કેટેગરીની િતીક્ષા યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવશે. 
૫ a જે તે સાધનનો જ્યારે ટેસ્ટીંગ માટે વારો આવ્યે; આ સેન્ટર દ્વારા જે તે અરજદારને જે સાધન ટેસ્ટીંગ કરાવવાન ાં થત  ાં 

હોય તેના સેમ્પિ નસિેકશન માટે ઓછામાાં ઓછા નીચે દશામવેિ નાંગ તૈયાર રાખવા જર્ાવવામાાં આવશે.  
  ક્રમ. સાધનની ડકિંમત (રૂ.) ન્યનૂતમ નમનૂાન ાં કદ (નાંગ) 

૧ રૂ. 35, 000 સ ધી 20 

૨ રૂ. 35,000 થી રૂ. 1,00,000 10 

૩ રૂ. 1,00,000 અને થી વધ  5 
૪* કમ્બાઈન હાવેસ્ટર માટે 2 

૫* ટે્રકટરો અને પાવર ડટિસમ માટે  5 

૬* કોઈપર્ આયાત કરેિી મશીનરી માટે  5 

* હાિમાાં આ કેન્ર આ મશીનોના ટેસ્ટીંગ માટે અનધકૃત નથી.  
 b ત્યારબાદ ઉપરની નવગતે જે તે સાધનના નનયત સાંખ્યામાાં નાંગ તૈયાર થયે; અરજદારે સેન્ટરને િેણખતમાાં જાર્ કયે, 

સેન્ટરના સત્તા અનધકારી/સબઓડીનેટ સ્ટાફ જે તે અરજદારની ફેકટરીની રૂબરૂ મ િાકાત િેશે અને ટેસ્ટીંગ માટેન ાં 
સેમ્પિ હાજર રાખેિ નનયત જથ્થામાાંથી રેન્ડમિી પસાંદ કરી;’ તેના જ દા જ દા ભાગો પર િાખન ાં સીિ િગાડશે. આ 
સીિ િગાડેિ સાધન અરજદારે પોતાના ખચે એક સલતાહમાાં આ સેન્ટર પર જમા કરાવવાન ાં રહશેે. 

 c આ સીિ િગાડેિ સાધનના આ સેન્ટર પર આગમન સમયે, સેન્ટરના સત્તા અનધકારી ખાતરી કરશે કે સીરીયિ નાં. / 
િેબણિિંગ લિેટ અને સીિ અકબાંધ છે. 



 d જે તે સાધનના ટેસ્ટ રીપોટમમાાં પર્ સેમ્પિ નસિેકશન માટે હાજર રાખેિ બધા નાંગના સીરીયિ નાંબરનો ઉલ્િેખ 
કરવામાાં આવશે.  

 e સેમ્પિ નસિેકશનની કામગીરી માટે સેન્ટરના સત્તા અનધકારી / સબઓડીનેટ સ્ટાફનો આવવા / જવાનો, િોજજિંગ / 
બોડીંગ ચાર્જ સહીતનો તમામ ખચમ જે તે અરજદારે ભોગવવાનો રહશેે.  

૬ ત્યારબાદ જે તે સાધનન ાં િાગ  પડતા ભારતીય માનક મ જબ ટેસ્ટીંગ (િેબ. અને ફીલ્ડ ટેસ્ટ) કરવામાાં આવશે. 
૭ જે તે સાધન ના સોઇિ વડકિંગ પાટમ  / ક્રીટીકિ પાટમન  ાં નવયર એનાિીસીસ, કેનમકિ એનાિીસીસ અને હાડમનેસ ટેસ્ટ સહીત 

સાધનન ાં અંનતમ નનરીક્ષર્ હાથ ધરવામાાં આવશે. 
૮ તમામ ટેસ્ટીંગ કાયમવાહી પરૂ્મ થયા પછી, એકનત્રત ડેટાન ાં એનાિીસીસ કરી નનયત ફોમેટમાાં ડ્રાફ્ટ ડરપોટમ તૈયાર કરવામાાં 

આવશે. 
૯ નવનવધ સ્તરે ડ્રાફ્ટ ડરપોટમની ચકાસર્ી થયા પછી, અરજદારની કોમેન્ટસ /ડટલપર્ીઓ માટે ડ્રાફ્ટ ડરપોટમ  જે તે અરજદાર ને 

મોકિવામાાં આવશે.  
૧૦ ત્યાર બાદ જે તે અરજદારે પોતાની કોમેન્ટસ/ડટલપર્ીઓ ડ્રાફ્ટ ડરપોટમની તારીખથી ૧૫ ડદવસમાાં િેણખતમાાં મોકિવાની 

રહશેે. જો નનયત સમયમાાં કોમેન્ટસ/ડટલપર્ીઓ રજ  નડહ થાય તો, અંનતમ નનર્મય સેન્ટરના સત્તા અનધકારી દ્વારા િેવામાાં 
આવશે. 

૧૧ અરજદારની કોમેન્ટસ/ડટલપર્ીઓ જો કોઈ હોય; તો તે તપાસવામાાં આવશે અને જો તે સાંપાદકીય િકારની હશે, તો તે 
સ ધારવામાાં આવશે અને જો તે ટેકનીકિ િકારની હશે, તો તેનો સમાવેશ ફાઈનિ ટેસ્ટ ડરપોટમમાાં "અરજદારની 
કોમેન્ટસ/ડટલપર્ીઓ” તરીકે અિગ િકરર્ હઠેળ કરવામાાં આવશે. 

૧૨ ફામમ મશીનરી ટેસ્ટીંગ અને ટે્રનીંગ સેન્ટર, ફામમ મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી નવભાગ, કૃનિ ઇજનેરી અને ટેકનોિોજી કોિેજ,  
જૂનાગઢ કૃનિ ય નનવનસિટી, જૂનાગઢના ટેસ્ટ એપ્ન્જનનયસમ અને ટેસ્ટીંગ ઇન્ચાર્જ / િોફેસર અને વડાની સહીઓ સાથે ફાઈનિ 
ટેસ્ટ ડરપોટમ  અને જે તે ટેસ્ટેડ સાધન અરજદારને પરત કરવામાાં આવશે. 

  

 

પત્રક-૧ 

 (Year 2020-2021 w.e.f.  01/04/2020) 
 

ક્રર્  સાધન ન ું નાર્  ટેસ્ટીંગ ચાર્જ (રૂ.) 
ડિર્ાન્િ ડ્રાફ્ટ (Asst. 

Admin. Officer, 
CAET, JAU, 

Junagadh ના 
નાર્નો)  

૧ સાધન નો કોઈ એક કમ્પોનેન્ટ / ભાગ 16152 

૨ હાથ ઓજાર 16152 

૩ માર્સ સાંચાણિત સાધન 31208 

૪ પશ  ચાણિત સાધન 34444 

૫ પાવર સાંચાણિત થે્રશર, ડીકોરટીકેટર, શેિર, નવનોવર ચાફ કટર, સ્િેયર  64566 

૬ પાવર ટીિર ચાણિત/ સ્વયાં ચાણિત રીપર/ વીડર અને અન્ય ૩.૫ કીવો. સ ધીના સાધન  64566 

૭ પશ  ચાણિત મલ્ટી ર્ િ બાર (ઓછામાાં ઓછા ૪ એટેચમેન્ટ)  91464 

૮ ટે્રકટર ચાણિત સીડ કમ ફટીિાઈઝર ડ્રીિ/લિાન્ટર  115146 

૯ પાવર સાંચાણિત મલ્ટી ક્રોપ થે્રશર (બે કે તેથી વધ  ક્રોપ ) 118383 

૧૦ ટે્રકટર ચાણિત સાધન  109776 

૧૧ સ્વયાં ચાણિત પેડી ટ્રાન્સ લિાન્ટર  157116 
  

*** 


