
જૂનાગઢ  કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ દ્વારા “ગીર સાવજ”  
ચણા અને ઘઉં (ફાઉન્ડેશન / સટીફાઈડ/ ટ્રુથફુલ) બિયારણના વેચાણ િાિત 

 

આથી ખેડૂતોને જણાવવાનુું કે જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વારા આગામી રબી-૨૦૨૧-૨૨ ઋતમુાું વાવેતર માટે 
ચણાની જીજેજી-3 અને જીજી-૫ તથા ઘઉંની LOK-1, GW-451 અને GW-496 જાતોનુું ફાઉન્ડેશન/સર્ટિફાઇડ/ટ્રુથફૂલ 
(ષવશ્વાસપાત્ર) બીયારણ ખરીદી માટે ખેડૂતો દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવામાું આવેલ. તે અરજીઓના કોમ્પ્યટુરાઈઝ 
રેન્ડમાઈઝેશન સીસ્ટમથી રેન્ડમાઈઝેશન બાદ પસુંદગી પામેલ ખેડૂતોને, જયારે જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ઉત્પાર્દત 
ઘઉંની GJW-463 અને GW-366 જાતોનુું વેચાણ વહલેા તે પહલેાુંના ધોરણે કરવાનુું આ સાથે નીચે જણાવેલ શરતોના 
ચસુ્તપણે પાલન કરવાની શરતે થાય છે. બબયારણના ભાવની ષવગતો નીચે કોષ્ટકમાું જણાવેલ છે. વધ ુમાર્હતી માટે સીડ 
સાયન્ સ અને ટેકનોલોજી ષવભાગ, કૃષિ મહાષવદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢનો ફોન નું.૦૨૮૫-૨૬૭૫૦૭૦ 
તથા ૦૨૮૫-૨૬૭૨૦૮૦-૯૦પીબીએક્ષ ૪૪૯-૪૫૦ થી સુંપકક કરવો.  

 
પાક અને જાતનુું નામ બિયારણની કક્ષા સિસીડી સહાય ષવનાનો ભાવ સિસીડી સહાય સાથેનો ભાવ 

ચણા ( જીજી-૫) સટીફાઈડ રૂ. ૨૪૫૦/  
પ્રષત બગે (૨૫ ર્કલો) 

રૂ. ૧૨૨૫/-  
પ્રષત બગે (૨૫ ર્કલો) 

ચણા (જીજેજી-3 ) સટીફાઈડ રૂ. ૧૭૦૦/-  
પ્રષત બગે (૨૫ ર્કલો) 

સબસીડી સહાય નથી 

ચણા (જીજેજી-3, જીજી-૫) ટ્રુથફૂલ (ષવશ્વાસપાત્ર) રૂ.૧૬૦૦/-  
પ્રષત બગે (૨૫ ર્કલો) 

ઘઉં  
(જીડબલ્ય-ુ૪૫૧, જીજેડબલ્ય-ુ૪૬૩) 

ફાઉન્ડેશન રૂ.૧૬૪૦/-  
પ્રષત બગે (૪૦ ર્કલો) 

રૂ.૮૪૦/-  
પ્રષત બગે (૪૦ ર્કલો) 

ઘઉં (જીડબલ્ય-ુ૪૯૬) સટીફાઈડ રૂ.૧૨૪૦/-  
પ્રષત બગે (૪૦ ર્કલો) 

સબસીડી સહાય નથી 
 

ઘઉં  
(જીડબલ્ય-ુ૪૯૬, જીડબલ્ય-ુ૪૫૧, 

જીડબલ્ય-ુ૩૬૬, જીજેડબલ્ય-ુ૪૬૩અન ે
લોક-૧) 

ટ્રુથફૂલ (ષવશ્વાસપાત્ર) રૂ.૧૧૦૦/-  
પ્રષત બગે (૪૦ ર્કલો) 

 
વેચાણનો સમય :- સવારના ૯:૦૦ થી ૧૨:3૦ તથા િપોરના ૩:૦૦ થી ૬:૦૦ 
વેચાણનુું સ્થળ :- સીડ સાયન્ સ અને ટેકનોલોી  ષવભાગ, કષૃિ મહાષવદ્યાલય, જૂનાગઢ કષૃિ યષુનવષસિટી, જુનાગઢ  
નોંધ :- ૧. ઓનલાઈનન અરી ની નોંધણી થયા િાદ નીકળેલ પાવતીની ષિન્ ટ કાઢીને તેમાું અરજદારે સહી કરી તેને 

બિયારણ લેવા આવો ત્યારે જમા કરાવવાની રહશેે તેમજ બિયારણ લેતી વખતે અરી માું દશાાવેલ પરુાવા 
જેવા કે આધારકાડાની નકલ, જમીનનો ૮-(અ) નો તાજો અસલ દાખલો (છ મહહનાથી જૂનો દાખલો ચાલશે 
નહીં), િેંકની પાસબકુના િથમ પાનાની નકલ (અરજદારનો ખાતા નું. અને િેંકનો IFS Code વુંચાય તેવો 
હોવો જોઈએ) અરી ની ૫હોંચ સાથે રજુ કરવાના રહશેે. ઉ૫રોકત િધા પરુાવામાું ખેડૂત ખાતેદારની અટક 
અને નામ એક સરખા હોવા જરૂરી છે. જો ફેરફાર હશે તો અરી  માન્ ય ગણવામાું આવશે નહીં. 

         ૨. ઘઉં GJW-463 ખરીદ કરવા માુંગતા ખેડૂતોએ પણ ડોક્યમેુન્ટના પરુાવા માટેઆધારકાડાની નકલ, જમીનનો 
૮-(અ) નો તાજો અસલ દાખલો (છ મહહનાથી જૂનો દાખલો ચાલશે નહીં), િેંકની પાસબકુના િથમ પાનાની 
નકલ (અરજદારનો ખાતા નું. અને િેંકનો IFS Code વુંચાય તેવો હોવો જોઈએ) રજુ કરવાના રહશેે 

         3. આ ઉપરાુંત ઘઉં GJW-463 ટુથફૂલ  બિયારણનુું  કષૃિ ષવજ્ઞાન કેન્ર, અમરેલી,  કષૃિ ષવજ્ઞાન કેન્ર,  જામનગર 
તથા કષૃિ સુંશોધન કેન્ર, અમરેલી એ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ થી વેચાણ ખેડૂતોને વહલેા તે પહલેાુંના ધોરણે કરી 
શકે છે. જો વેચાણ ન થઇ શકે તેમ હોય તો સત્વરે અતે્રના ષવભાગને જાણ કરી મોકલી આપવાનુું રહશેે. 

 



 
“ગીર સાવજ” ચણા અને ઘઉં (ફાઉન્ડેશન/ સટીફાઈડ/ ટ્રુથફુલ) બિયારણના મેળવવા માટેની શરતો 

 
1. ખેડૂતોએ બબયારણ ખરીદી માટે જુનાગઢ ખાતે લેવા આવવાનુું રહશેે 

2. જો કોઈ ખેડૂત અરજદારની માર્હતી ખોટી/ અપરુતી/ ઘટતી જણાશે તો તેવા અરજદારની અરજી રદ્દ થશે 
3. માન્ ય અરજીવાળા ખેડૂત અરજદારભાઈઓને બબયારણ કઈ તારીખે લેવા આવવુું તેની માર્હતી આ૫ના દ્વારા અરજીમાું 

નોંધવામાું આવેલ મોબાઈલ નુંબર ૫ર SMS થી જાણ કરવામાું આવશે. ચણાનુું વેચાણ અંદાજે તા. ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ થી 
જયારે ઘઉંનુું વેચાણ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧ ચાલ ુ કરવામાું આવનાર છે. એટલે કે ચણામાું ઓનલાઈન અરજી કરનાર 
ખેડૂતોએ યષુનવસીટીની વેબસાઈટ તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ થી જોતા રહવે ુ ું. તેવી જ રીતે ઘઉંની ખરીદ કરવા માટે 
ઓનલાઈન અરજી કરનાર ખેડૂતોએ યષુનવસીટીની વેબસાઈટ તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ થી જોતા રહવે ુ ું. તેમાું જે ખેડૂતોને 
SMS મોકલેલ હશે તેમની યાદી યષુનવસીટીની વેબસાઈટ પર જોવા મળશે. ઘઉંની GJW-463 અને GW-366 ની ખરીદી 
૨૦/૧૦/૨૦૨૧ વહલેા તે પહલેાુંના ધોરણે આવી શકે છે. 

4. બબયારણ ખરીદી માટે અરજદારને ફાળવવામાું આવેલ તારીખો એ જ બબયારણ મળશે. એટલે કે અરજદારને જે તારીખો 
બબયારણ લેવા આવવા માટે ફાળવવામાું આવેલ હોય તે તારીખો એ જ  લઈ જવાનુું રહશેે. ફાળવવામાું આવેલ તારીખો 
એ જ ખેડૂત બબયારણ ખરીદવા નર્હ આવે તો તેનો દાવો રદ ગણવામાું આવશે અને ત્યાર બાદ યાદી મજુબ ક્રમમાું 
આવતાું અન્ ય ખેડૂતને તેનો લાભ મળશે.  

5. ચણાની GJG-૩ અને GG-5 તથા ઘઉંની LOK-1, GW-496 અને GW-451 જાતોના ફાઉન્ડેશન/ સટીફાઈડ/ ટ્રુથફુલ 
બબયારણની ફાળવણી પૈકી કોઇપણ એક પાકનુું એક જાતનુું બબયારણ આપનો નુંબર આવે ત્યારે  જે જાત અને કક્ષાનો 
જથ્થો ઉપલબ્ધ હશે તે મજુબ અરજી દીઠ વધમુાું વધ ુબે હકે્ટરની મયાકદામાું પાુંચ બેગ સધુી મળવાપાત્ર થશે.(ચણા ૧ 
બેગ=૨૫ ર્ક.ગ્રા. અને ઘઉં ૧ બેગ=૪૦ ર્ક.ગ્રા.) 

6. હાલમાું દેશમાું ફેલાયેલ COVID-19 ની મહામારીના કારણે જે ખેડૂતષમત્રો તેઓ બબયારણ લેવા માટે ત્યારે જેતે સમયે 
ગજુરાત સરકારશ્રીની સોસ્યલ ડીસ્ટન્સ, સેનીટાઈઝેશન અને COVID-19 સુંદભેની તમામ માગકદશકક સચૂનાઓ અમલમાું 
હશે તેનુું ચસુ્તપણે પાલન કરવાનુુઁ રહશેે. 


