પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નનનધ
ૂ
યોજનાનો લાભ મેળવવા ખેડત
કુ ટંુ બ માટે માર્ગદર્ગન

F.A.Q.
(મજ
ું વતા પ્રશ્નો)

ૂ કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગ, ગજરાત સરકાર
કૃષિ, ખેડત
પ્રધાનમુંત્રી કકસાનસન્માન ષનધી (PM-KISAN)

FAQs

પ્રશ્ન

: PM-KISAN યોજના એટલે શ?ંુ

જવાબ : PM-KISAN યોજના એટલે ‘પ્રધાનમુંત્રી કકસાન સન્માન ષનષધ.
પ્રશ્ન

: રાજ્યમાં આ યોજનાનો અમલ ક્યારથી ર્ણાર્ે?

જવાબ : રાજ્યમાું આ યોજના તા: ૦૧/૧૨/૨૦૧૮થી અમલમાું ગણાશે.
પ્રશ્ન

: યોજનાનો ઉદ્દે ર્ શંુ છે ?

જવાબ : ૧. ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ખેડત
ૂ ોની આવક વધારવાના ભાગરૂપે નાના અને સીમાુંત

ૂ ોને સહાયરૂપ થવા માટે ૧૦૦% કેન્ર સહાષયત “પ્રધાનમુંત્રી કકસાન સમ્માન ષનષધ”
ખેડત
યોજના શરૂ કરવામાું આવેલ છે .
ૂ ોને ખેત સામગ્રીની ખરીદી માટે નાણાકીય જરૂરીયાત પ ૂરી પાડી શકાય જેથી
૨. ખેડત
ૂ ો તેઓના પાકન ું સુંરક્ષણ કરી શકે અને પ ૂરતા ઉત્પાદન મારફત વિષના અંતે
ખેડત
સષનષિત આવક મેળવી શકે.
ૂ ોને તેઓના ખેતી ખર્ષ માટે ખાનગી ષધરાણદારોના ષવિ ર્ક્રમાુંથી
૩. આ યોજનાથી ખેડત
રક્ષણ મળી રહેશે.
પ્રશ્ન

: યોજનાનો લાભ િોણ લઇ ર્િે છે ?

જવાબ :

ૂ કટુંબ આ યોજનામાું લાભાથી
રાજ્યમાું ખેડાણ લાયક જમીન ધરાવતા જમીન ધારક ખેડત
તરીકે ગણાશે.

પ્રશ્ન

: ખેડુત કુ ટંુ બ ની વ્યાખ્યા શંુ છે ?

જવાબ : જમીન ધારક ખેડત
ૂ કટુંબ એટલે “પષત, પત્ની અને સગીર બાળકો (૧૮ વિષથી ઓછી

વયના) કે જેઓ સુંયક્ત રીતે પોતાની ખેડાણ લાયક જમીન ધરાવતા” હોય તે ગણાશે અને
તેમના હસ્તકની સુંયક્ત જમીનને લાભ માટે ગણતરીમાું લેવાની રહેશે.

પ્રશ્ન

ૂ કું ટંુ બને િેટલી સહાય મળર્ે ? તથા િેટલા હપ્તામાં િઇ રીતે મળર્ે ?
: ખેડત

જવાબ : ખેડત
ૂ કટુંબને પ્રષત વિષ કલ રૂ.૬૦૦૦/- ત્રણ સરખા હપ્તામાું સહાય ડાયરે ક્ટ બેનીફીટ

ટ્રાન્સફર

(ડી.બી.ટી.)

માધ્યમથી

ચ ૂકવવામાું આવશે.

જેનો

પહેલો

હપ્તો

તારીખ

૦૧/૧૨/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ના સમયગાળા માટે નો રહેશે.

પ્રશ્ન

ૂ ની પાત્રતા િઇ રીતે નક્કી િરવાની રહેર્ે?
: સહાય મેળવવા માટે રે વન્ય ુ એિમ અંર્ે ખેડત

જવાબ : સહાય મેળવવા માટે એક ખેડત
ૂ કટુંબ એક કરતા વધ રે વન્ય એકમોમાું જમીન ધરાવતા

હશે તો તે તમામ જમીનની ગણતરી ધ્યાને લઇ પાત્રતા નક્કી કરવાની રહેશે.

પ્રશ્ન

: સહાય મેળવવા માટે જમીન ધારિતાની ર્ણતરી િઇ રીતે નક્કી િરવાની રહેર્ે?

જવાબ : યોજનાના લાભ માટે જમીન ધારકતાની ગણતરી માટે તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ની સ્સ્થતીની

જમીન ધારકતા ધ્યાને લેવાની રહેશે.

પ્રશ્ન

ૂ ની પાત્રતા તથા લાભની િઇ જોર્વાઇ રહેર્ે ?
: સહાય મેળવવા માટે વારસાઇ બાબતે ખેડત

જવાબ : સહાય મેળવવા અથે જમીન ધારકના મત્ૃ યના કારણે વારસાઇથી માલલકી હક્ક ટ્રાન્સ્ફર

ષસવાયના કકસ્સામાું આગામી પાુંર્ વિષ સધીના કોઇ પણ નવા જમીન ધારકને આ લાભ

મળવાપાત્ર રહેશે નકહ. તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ સધીના સમયગાળામાું
જમીન ધારક તરીકે નોંધાયેલ જમીન ધારકને લેન્ડ રે કોડષ માું જમીન ધારણ કયાષ અંગેની
નોંધણી તારીખથી લાભ મળવાપાત્ર થશે, આવા કકસ્સાઓ કે જ્યાું ખરીદી, વારસાઇ,
વષસયતનામા,

ભેટ

સકહતના

કારણોએ

ખેડાણ

લાયક

જમીનની

માલલકીના

હક્ક

તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ના સમયગાળામાું ટ્રાન્સફર થયા હોય તેવા
કકસ્સામાું

નાણાકીય

વિષ

૨૦૧૮-૧૯ના

પ્રથમ

હપ્તા

માટે

ટ્રાન્સફર

તારીખથી

તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૯ સધીના સમયગાળા માટે ર્ાર મકહનાના પ્રમાણમાું સપ્રમાણ લાભ
મળવા પાત્ર થશે.
પ્રશ્ન

: આ યોજનાનો લાભ િોને મળવાપાત્ર થર્ે?

જવાબ : ખેડાણ લાયક જમીન ધરાવતા જમીન ધારક ખેડત
ૂ કટુંબ ની પાત્રતા માટે નીર્ેની બાબતો

ધ્યાનમાું લેવાની રહેશ.ે
ૂ તરીકે ખેડાણ લાયક જમીન ધારણ કરે લી હોય.
(અ) વ્યસ્ક્તગત ખેડત
ૂ કટુંબના નામ હોય અને ખેડાણ
(બ) લેન્ડ રે કોડષ માું એક કરતા વધ જમીન ધારક ખેડત
ૂ
લાયક જમીન ધરાવતા હોય તે કકસ્સામાું રે કોડષ માું નામ ધરાવતા તમામ સ્વતુંત્ર ખેડત
કટુંબને લાભ મળવા પાત્ર રહેશે.
પ્રશ્ન

ૂ કુ ટંુ બને સહાય મળવાપાત્ર નથી?
: િેવા ખેડત

જવાબ : યોજનામાું લાભ માટે ગેર પાત્રતા

ૂ કટુંબ લાભ માટે ગેરપાત્ર ઠરશે.
(અ) નીર્ે દશાષવેલ ઉચ્ર્ આષથિક દરજ્જો ધરાવતા ખેડત
(બ-૧)સુંસ્થાકીય જમીનધારકો
ૂ કટુંબમાુંની કોઇ એક અથવા વધ વ્યસ્ક્ત કે જેઓનો નીર્ેના પૈકી
(બ-૨)જમીન ધારક ખેડત
કોઇમાું સમાવેશ થતો હોય;
૧. વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ તમામ બુંધારણીય હોદ્દો ધરાવતા વ્યસ્ક્ત
૨. વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ મુંત્રીશ્રી/રાજ્ય કક્ષાના મુંત્રીશ્રી, વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ
લોકસભા/રાજ્યસભા/ષવધાનસભાના સભ્યશ્રી, વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ મહાનગરપાલલકાના
મેયરશ્રી અને વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ જજલ્લા પુંર્ાયતના અધ્યક્ષશ્રી
૩. સેવારત અને ષનવ ૃત્ત (તમામ) - કેન્ર અને રાજ્ય સરકારના મુંત્રાલય/ કર્ેરીઓ/
ષવભાગો અને તેની ક્ષેત્રીય કર્ેરીઓ, કેન્ર અને રાજ્ય સરકાર હસ્તકનાું તમામ જાહેર
સાહસોના, કેન્ર અને રાજ્ય સરકાર હસ્તકની તમામ સ્વાયત્ત અને સુંલગ્ન સુંસ્થાઓના
તેમજ સ્થાષનક સુંસ્થાઓના ષનયષમત (મલ્ટી ટાસસ્કિંગ સ્ટાફ/ વગષ-૪/ ગ્રપ- ડી ષસવાયના)
તમામ અષધકારી, કમષર્ારી
૪. બ-૨/૩ પૈકીના તમામ વય ષનવ ૃત્ત/ ષનવ ૃત્ત પેન્શનધારકો કે જેઓ પ્રષત માસ રૂ.
૧૦,૦૦૦/- કે તેથી વધ પેન્શન મેળવતાું હોય (મલ્ટી ટાસસ્કિંગ સ્ટાફ/ વગષ-૪/ ગ્રપ- ડી

ષસવાયના)
૫. છે લ્લા આકારણી વિષમાું ઇન્કમટે ક્ષ ચ ૂકવેલ કરદાતા
૬. વ્યવસાષયકો જેવા કે ડોકટર, એન્ન્જષનયર, વકીલ, ર્ાટડષ એકાઉન્ટન્ટ અને આકકિટેકટ કે
જેઓ વ્યવસાષયક સુંસ્થાઓ સાથે નોંધણી ધરાવતા હોય અને પ્રેસક્ટસ સ્વરૂપે વ્યવસાય
ધરાવતા હોય. ગેર પાત્રતા યાદીમાું સમાવેશ થતો નથી એ અંગે અરજી કરતાએ રજ કરે લ
એકરારનામાને આધારે લાભાથી તરીકેની પાત્રતા નક્કી કરવાની રહેશે.
પ્રશ્ન

: આ યોજનાની અમલીિરણ પધ્ધ્્ત શંુ છે ?

જવાબ : આ યોજનાના અમલીકરણ માટે ખેડતની ડેટા એન્ટ્રી, એકરારનામ,ું ગ્રામસભામાું મુંજરી,

ગ્રામસભામાું મુંજરી આધારે પોટષ લ પર યાદીન ું આખરીકરણ, યાદીન ું સબષમશન, જજલ્લા

કક્ષાએથી યાદીન ું ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાું સબષમશન તેમજ રાજ્ય કક્ષાએથી યાદીન ું
ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાું સબષમશન કરવાન ું રહેશે.

પ્રશ્ન

: આ યોજનાનાં ખેડુતની ડેટા એન્રી માટે શ ુ િરવાન ંુ રહેર્ે?

જવાબ : યોજના માટે ના પોટષ લ https://www.digitalgujarat.gov.in/ ના માધ્યમથી પાત્રતા ધરાવતા

જમીન ધારક જ ખેડત કટુંબની ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
•

ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ડેટા એન્ટ્રી ષવલેજ કોમ્યટર એન્ટરષપ્રનીયોર (વી.સી.ઈ.), દધ મુંડળી,
સહકારી મુંડળી, અન્ય કોઈ સરકારી અથવા સહકારી સુંસ્થા/વ્યસ્ક્તને લોલગન
ફાળવેલ હોઇ, તેના મારફત કરવાની રહેશે.

•

અરજી માટે જે ગામમાું જમીન ધારણ કરતા હોય તે ગામના અથવા તો સ્થાષનક
વહીવટી તુંત્ર દ્વારા નક્કી કરવામાું આવ્યા હોય તે ગામના નક્કી કરે લ ડેટા એન્ટ્રી કેન્ર
પર જઈ અરજી કરવાની રહેશે.

પ્રશ્ન

:

ૂ ની િઇ િઇ નવર્તો જરૂરી રહેર્ે ?
ખેડત

જવાબ : અરજીમાું જમીન ધરાવતા અંગેની ષવગતો સકહત નામ, જાષત, આધારકાડષ નુંબર, મોબાઇલ

નુંબર, બેંક અકાઉન્ટની ષવગત જરૂરી રહેશે.

પ્રશ્ન

: ઓન લાઇન અરજી િયાગ બાદ લાભાથીએ શંુ િરવાન ંુ રહેર્ે ?

જવાબ : અરજી સબષમટ થયેથી અરજીકતાષ એ એ ષવગતો સકહતન ું ફોમષ અને સુંલગ્ન એકરારનામાની

ષપ્રન્ટ લઈ સહી કરી બેન્ક એકાઉન્ટ ષવગત માટે ર્ેક/પાસબકની નકલ અને આધારકાડષ ની સ્વપ્રમાલણત નકલ ડેટા એન્ટ્રી કેન્ર ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે.

પ્રશ્ન

: તમામ નવર્તો/દસ્તાવેજો િોને જમા િરાવવાના રહેર્ે.?

જવાબ : તમામ ષવગતો/દસ્તાવેજો તલાટીને જમા કરાવવાના રહેશે.
પ્રશ્ન

ૂ કુ ટુંબ નસવાય અન્ય િોઇ એિરારનામ ંુ રજુ િરી ર્િર્ે ?
: ખેડત

ૂ કટુંબ પૈકી લેન્ડ રોકોડષ પર નામ ધરાવતા વ્યસ્ક્ત જો ગામમાું ન હોય અથવા
જવાબ : જમીન ધારક ખેડત
ૂ કટુંબ પૈકીના અન્ય પખ્ત વ્યસ્ક્ત એકરારનામ ું રજ
ગામમાું રહેતા ન હોય તો તેમના વતી ખેડત
ૂ કટુંબ પૈકી લેન્ડ રોકોડષ પર નામ ધરાવતા વ્યસ્ક્ત ષસવાય એ ખેડત
ૂ
કરી શકશે. જમીન ધારક ખેડત

કટુંબ પૈકીની અન્ય કોઇ વ્યસ્ક્ત દ્વારા એકરારનામ ું કરવામાું આવત ું હોય તો એ અંગે
એકરારનામાની નીર્ે નામ સકહતની ષવગતની નોંધ કરવાની રહેશે.

પ્રશ્ન

: લાભાથીની યાદી િોણ મંજૂર િરર્ે ?

ૂ કટુંબ તરફથી આપવામાું આવેલ ષવગતો અને એકરારનામાને આધારે
જવાબ : પોટષ લ પર ખેડત

લાભાથીઓની યાદી તૈયાર કરવામાું આવશે. જેની તલાટી ધ્વારા ગ્રામસભામાું મુંજૂરી મેળવવાની
રહેશે.

પ્રશ્ન

: લાભાથીની યાદી આખરી િઇ ર્ણાર્ે ?

જવાબ : લાભાથી અંગેની યાદી ગ્રામ સભાએ મુંજર કરે લ હશે એ આખરી ગણાશે.
પ્રશ્ન

: અરજી અંર્ે અથવા અરજી િયાગ બાદ અથવા લાભ મળવા ન મળવા અંર્ે ફકરયાદ િરી ર્િાર્ે?
અને ફરીયાદ િોને િરી ર્િાર્ે ?

જવાબ : હા, ફરીયાદ કરી શકાશે.

ફકરયાદના ષનરાકરણ માટે તાલકા અમલીકરણ, મોષનટરીંગ અને ફકરયાદ ષનવારણ સષમષત અથવા
જજલ્લા અમલીકરણ, મોષનટરીંગ અને ફકરયાદ ષનવારણ સષમષતને ફરીયાદ કરી શકાશે.

પ્રશ્ન

: ફકરયાદ નનવારણ સનમનત નવષે લોિોને િઇ રીતે ખબર પડર્ે ?

જવાબ : ફરીયાદ ષનવારણ સષમષત અંગે લોકોને જાણ થાય તે માટે ગ્રામ સભામાું આ અંગેની માકહતી

આપવાની રહેશે. તેમજ યોગ્ય માધ્યમથી આ અંગે પ્રર્ાર પ્રસાર થાય તે જજલ્લા કલેકટરે સષનષિત
કરવામાું આવશે.

પ્રશ્ન

: ફકરયાદ નો નનિાલ િેટલા સમયમાં થર્ે ?

જવાબ : ફકરયાદ ષનવારણ સષમષત ફકરયાદ મળ્યાના બે અઠવાકડયાની અંદર યોગ્યતાના આધાર પર
ફકરયાદનો ષનકાલ કરશે.

પ્રશ્ન

ૂ કુ ટુંબ આવતા હર્ે તો દરે િ ખેડત
ૂ કુ ટુંબને લાભ મળર્ે?
: એિ ખાતામાં (૮-અ) એિ થી વધ ુ ખેડત

જવાબ : હા, એક ખાતામાું એકથી વધ ખેડત કટુંબ આવતા હશે, તો પણ દરે ક કટુંબદીઠ રૂ. ૬૦૦૦/- ની

સહાય મળવાપાત્ર થશે. ખાતામાું જેટલા કટુંબ થશે તેટલા તમામ કટુંબદીઠ ૬૦૦૦/- મજબ દરે ક
કટુંબને લાભ મળશે.

પ્રશ્ન

ૂ ને િેટલી જમીન હોય તો સહાય મળે ?
: વ્યક્તતર્ત ખેડત

ૂ તરીકે ખેડાણ લાયક જમીન ધારણ કરે લી હોય તો સહાય મળવાપાત્ર છે .
જવાબ : વ્યસ્ક્તગત ખેડત
પ્રશ્ન

: જો લાભાથી ર્ામમાં રહેતો ના હોય તો તેવા કિસ્સામાં શંુ િરી ર્િાય?

ૂ કટુંબ પૈકી લેન્ડ રોકોડષ પર નામ ધરાવતા વ્યસ્ક્ત જો ગામમાું ન હોય અથવા
જવાબ : જમીન ધારક ખેડત
ૂ કટુંબ પૈકીના અન્ય પખ્ત વ્યસ્ક્ત એકરારનામ ું રજ
ગામમાું રહેતા ન હોય તો તેમના વતી ખેડત
કરી શકશે. જે માટે એકરાનામ ું કરનાર વ્યસ્ક્તએ પોતાન ું નામ અને જમીન ધારક સાથેનો સબુંધ
એકરારનામાના નીર્ે ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
પ્રશ્ન

: આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે િોણ અરજી િરી ર્િે ?

ૂ કટુંબ પૈકી પષત અથવા પત્ની જેના નામે વધારે જમીન હોય તે અથવા જે મોટી ઉંમરના હોય
જવાબ : ખેડત
તે આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે અરજી કરી શકે.
પ્રશ્ન

: આ યોજ્નાનો લાભ લેવા માટે અન્ય િોઇ જેવા િે નમત્ર િે સર્ા ખેડુત વતી અરજી િરી ર્િે ?

જવાબ : ના
પ્રશ્ન

: તાલિુ ા િક્ષાએ આ યોજનાના અમલીિરણ, મોનીટરીંર્ અને ફકરયાદ નનવારણ માટે િઇ

સનમનત િાયગરત રહેર્ે?
જવાબ : તાલકા કક્ષાએ આ યોજનાના અમલીકરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ ષનવારણ માટે તાલકા
અમલીકરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ ષનવારણ સષમષત કાયષરત રહેશે જેની સુંરર્ના નીર્ે મજબ
છે .

પ્રશ્ન

-

પ્રાુંત અષધકારીશ્રી - અધ્યક્ષ

-

તાલકા ષવકાસ અષધકારીશ્રી - સભ્ય

-

ષવસ્તરણ અષધકારી (સહકાર/ખેતી) - સભ્ય

-

મામલતદારશ્રી - સભ્ય સલર્વ

: જીલ્લા િક્ષાએ આ યોજનાના અમલીિરણ, મોનીટરીંર્ અને ફકરયાદ નનવારણ માટે િઇ
સનમનત િાયગરત રહેર્ે?

જવાબ : જજલ્લા કક્ષાએ યોજનાના અમલીકરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ ષનવારણ માટે જજલ્લા
અમલીકરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ ષનવારણ સષમષત કાયષરત રહેશે જેની સુંરર્ના નીર્ે મજબ
છે .

પ્રશ્ન

-

જજલ્લા કલેકટરશ્રી - અધ્યક્ષ

-

જજલ્લા ષવકાસ અષધકારીશ્રી - સભ્ય

-

ષનયામકશ્રી, જજલ્લા ગ્રામ ષવકાસ એજન્સી- સભ્ય

-

જજલ્લા ખેતીવાડી અષધકારીશ્રી - સભ્ય

-

જજલ્લા આંકડા અષધકારીશ્રી - સભ્ય

-

જજલ્લા રજજસ્ટારશ્રી - સભ્ય

-

એન.આઇ. સી. પ્રષતષનષધ- સભ્ય

-

ષનવાસી અષધક કલેકટર શ્રી - સભ્ય સલર્વ

: રાજ્ય િક્ષાએ આ યોજનાના ફકરયાદ નનવારણ માટે િઇ સનમનત િાયગરત રહેર્ે?

જવાબ : રાજ્ય કક્ષાએ યોજનાના ફકરયાદ ષનવારણ માટે રાજ્ય ફકરયાદ ષનવારણ સષમષત કાયષરત રહેશે
જેની સુંરર્ના નીર્ે મજબ છે .

પ્રશ્ન

-

અષધક મખ્ય સલર્વ શ્રી (કૃષિ) – અધ્યક્ષ

-

અષધક મખ્ય સલર્વશ્રી (રે વન્ય) - સભ્ય

-

અગ્ર સલર્વશ્રી (પુંર્ાયત) - સભ્ય

-

ખેતી ષનયામકશ્રી - સભ્ય

-

ર્ીફ એક્્યક્યકટવ ઓકફસર (પી.એમ. કકસાન ગજરાત) - સભ્ય સલર્વ

ુ રનવઝન માટે રાજ્ય િક્ષાએ િઇ સનમનત
: યોજનાના રાજ્યવ્યાપી અમલીિરણ અને સપ
િાયગરત રહેર્ે?

જવાબ : આ યોજનાના રાજ્યવ્યાપી અમલીકરણ અને સપરષવ્ન માટે રાજ્ય કક્ષાએ કષમટી કાયષરત રહેશે.
જેની સુંરર્ના નીર્ે મજબ છે .
-

મખ્ય સલર્વશ્રી – અધ્યક્ષ

-

અષધક મખ્ય સલર્વ શ્રી (કૃષિ) – સહ અધ્યક્ષ

-

અષધક મખ્ય સલર્વશ્રી (રે વન્ય) - સભ્ય

-

અગ્ર સલર્વશ્રી (પુંર્ાયત) - સભ્ય

-

સલર્વશ્રી (સહકાર) - સભ્ય

-

સલર્વશ્રી (ષવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી) - સભ્ય

-

સલર્વશ્રી (ખર્ષ) નાણાું ષવભાગ - સભ્ય

-

ખેતી ષનયામકશ્રી - સભ્ય

-

એન.આઇ. સી. પ્રષતષનષધ- સભ્ય

-

ર્ીફ એક્્યક્યકટવ ઓકફસર (પી.એમ. કકસાન ગજરાત) - સભ્ય સલર્વ

