“પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન ધનધધ”
(PM-KISAN)

તા. ૦૮.૦૨.૨૦૧૯
િૃ ધિ, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર ધિભાગ
ગુજરાત સરિાર

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન ધનધધ

ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ખેડૂતોની આવક વધારવાના ભાગરૂપે
નાના અને સીમાાંત ખેડૂતોને સહાયરૂપ થવા માટે
૧૦૦% કે ન્દ્ર સહાયયત યોજના તરીકે
પ્રધાનમાંત્રી યકસાન સમ્માન યનયધ યોજના
જાહે ર કરવામાાં આવેલ છે .

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન ધનધધ- લાભ
 બે હે ક્ટર સુધીની જમીન ધરાવતા ખેડૂત કુ ટુાં બને પ્રયત વર્ષ રૂયપયા
૬૦૦૦/- ત્રણ સમાન હપ્તામાાં સહાય ડાયરે ક્ટ બેયનફિટ ટર ાન્દ્સિર
(ડી.બી.ટી.) માધ્યમ થી મળવાપાત્ર થશે.
 પ્રથમ હપ્તા તરીકે તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી તારીખ ૩૧.૦૩.૨૦૧૯
સુધીનો સમયગાળો રહે શે.

જમીન ધારિ ખેડૂત િુટું બની વ્યાખ્યા
 જમીન ધારક ખેડૂત કુ ટુાં બ એટલે ““પયત, પત્ની અને સગીર બાળકો
(૧૮ વર્ષથી ઓછી વયના) કે જેઓ સાંયુક્ત રીતે પોતાની બે હે ક્ટર
સુધી ખેડાણ લાયક જમીન ધરાવતા” હોય.

પાત્રતાના ધોરણો
(અ)

વ્યયક્તગત ખેડૂત તરીકે બે હે ક્ટર સુધી જમીન ધારણ કરે લી હોય.

(બ)

લેન્દ્ડ રે કોડષ માાં એક કરતા વધુ જમીન ધારક ખેડૂત કુ ટુાં બના નામ હોય અને કુ લ જમીન
બે હે ક્ટર કરતા ઓછી હોય તે યકસ્સામાાં રે કોડષ માાં નામ ધરાવતા તમામ સ્વતાંત્ર ખેડૂત

કુ ટુાં બને લાભ મળવા પાત્ર રહે શ.ે
(ક)

અ અને બ પૈકી કોઇ એક અથવા બન્ને માાં એક કરતા વધુ જગ્યાએ જમીન ધારક

ખેડૂત કુ ટુાં બ તરીકે નામ ધરાવતા હોય તે યકસ્સામાાં તેમના માયલકી પણા હે ઠળ આવતી
તમામ ખાતાની જમીનનુાં કુ લ બે હે કટર ની મયાષદામાાં હોય.
(ડ)

લેન્દ્ડ રે કોડષ માાં કુ લ જમીન બે હે ક્ટર કરતા વધુ હોય અને એમાાં સમાયવષ્ટ જમીન

ધારક ખેડૂત કુ ટુાં બ એક કરતા વધુ હોય તે યકસ્સામાાં સમાયવષ્ટ તમામ જમીન ધારક
ખેડૂત કુ ટુાં બમાાં પ્રયત ખેડૂત કુ ટુાં બ દીઠ જમીન બે હે ક્ટરની મયાષદામાાં આવતી હોય તે

યકસ્સામાાં સમાયવષ્ટ તમામ ખેડૂત કુ ટુાં બને લાભ મળવાપાત્ર રહે શે

યોજનામાં લાભ માટે ગેર પાત્રતા
(અ)

જમીન ધારક ખેડૂત કુ ટુાં બ પાસે અથવા ખેડૂત કુ ટુાં બમાાં સમાયવષ્ટ વ્યયક્તઓની સાંયુક્ત
માયલકી હે ઠળ કુ લ બે હે ક્ટર કરતા વધુ જમીન હોય.

(બ)

નીચે દર્ાાિેલ ઉચ્ચ આધથાિ દરજ્જો ધરાિતા ખેડૂત િુ ટું બ લાભ માટે ગેર પાત્ર ઠરર્ે.

(બ-૧) સાંસ્થાકીય જમીનધારકો
(બ-૨) જમીન ધારિ ખેડૂત િુ ટું બમાંની િોઇ એિ અથિા િધુ વ્યધતત િે જઓ
ે નો નીચેના પૈિી

િોઇમાં સમાિેર્ થતો હોય;
૧. વતષમાન અને ભૂતપૂવષ તમામ બાંધારણીય હોદ્દો ધરાવતા વ્યયક્ત
૨. વતષમાન અને ભૂતપૂવષ માંત્રીશ્રી/રાજ્ય કક્ષાના માંત્રીશ્રી, વતષમાન અને ભૂતપૂવષ

લોકસભા/ રાજ્યસભા/ યવધાનસભાના સભ્યશ્રી, વતષમાન અને ભૂતપૂવષ
મહાનગરપાયલકાના મેયરશ્રી અને વતષમાન અને ભૂતપૂવષ યજલ્લા પાંચાયતના

અધ્યક્ષશ્રી

યોજનામાં લાભ માટે ગેર પાત્રતા
(બ-૨) જમીન ધારિ ખેડૂત િુ ટું બમાંની િોઇ એિ અથિા િધુ વ્યધતત િે જઓ
ે નો નીચેના પૈિી
િોઇમાં સમાિેર્ થતો હોય;
૩. સેવારત અને યનવૃત્ત (તમામ) - કે ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના માંત્રાલય/

કચેરીઓ/ યવભાગો અને તેની ક્ષેત્રીય કચેરીઓ, કે ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર હસ્તકનાાં
તમામ જાહે ર સાહસોના, કે ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર હસ્તકની તમામ સ્વાયત્ત અને

સાંલગ્ન સાંસ્થાઓના તેમજ સ્થાયનક સાંસ્થાઓના યનયયમત (મલ્ટી ટાયસ્કાંગ સ્ટાિ/
વગષ-૪/ ગ્રુપ- ડી યસવાયના) તમામ અયધકારી, કમષચારી
૪. બ-૨/૩ પૈકીના તમામ વય યનવૃત્ત/ યનવૃત્ત પેન્દ્શનધારકો કે જેઓ પ્રયત માસ રૂ.

૧૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુ પેન્દ્શન મેળવતાાં હોય (મલ્ટી ટાયસ્કાંગ સ્ટાિ/ વગષ-૪/
ગ્રુપ- ડી યસવાયના)

યોજનામાં લાભ માટે ગેર પાત્રતા
(બ-૨) જમીન ધારિ ખેડૂત િુ ટું બમાંની િોઇ એિ અથિા િધુ વ્યધતત િે જઓ
ે નો નીચેના પૈિી
િોઇમાં સમાિેર્ થતો હોય;
૫. છે લ્લા આકારણી વર્ષમાાં ઇન્દ્કમટે ક્ષ ચૂકવેલ કરદાતા

૬. વ્યવસાયયકો જેવા કે ડોકટર, એયન્દ્જયનયર, વકીલ, ચાટડષ એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ અને
આયકષ ટેકટ કે જેઓ વ્યવસાયયક સાંસ્થાઓ સાથે નોંધણી ધરાવતા હોય અને પ્રેયક્ટસ

સ્વરૂપે વ્યવસાય ધરાવતા હોય.

ગેર પાત્રતા યાદીમાં સમાિેર્ થતો નથી એ અંગે અરજીિતાાએ રજુ િરેલ
એિરારનામાને આધારે લાભાથી તરીિે ની પાત્રતા નક્કી િરિાની રહેર્ે.

જમીન ધારિતા માટે ધોરણો


જમીન ધારકતાની ગણતરી માટે તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ની યસ્થતીની જમીન ધારકતા ધ્યાને
લેવાની રહે શ.ે



જમીન ધારકના મૃત્યુના કારણે વારસાઇથી માયલકી હક્ક ટર ાન્દ્સ્િર યસવાયના યકસ્સામાાં

આગામી પાાંચ વર્ષ સુધીના કોઇ પણ નવા જમીન ધારકને આ લાભ મળવાપાત્ર રહે શે નફહ.


તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળામાાં જમીન ધારક તરીકે
નોંધાયેલ જમીન ધારકને લેન્દ્ડ રે કોડષ માાં જમીન ધારણ કયાષ અાંગેની નોંધણી તારીખથી લાભ
મળવાપાત્ર થશે,



આવા યકસ્સાઓ કે જ્યાાં ખરીદી, વારસાઇ, વયસયતનામા, ભેટ સફહતના કારણોએ ખેડાણ

લાયક જમીનની માયલકીના હક્ક તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ના
સમયગાળામાાં ટર ાન્દ્સિર થયા હોય તેવા યકસ્સામાાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના પ્રથમ હપ્તા
માટે

ટર ાન્દ્સિર તારીખથી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા માટે ચાર મફહનાના

પ્રમાણમાાં લાભ મળવા પાત્ર થશે.

પ્રથમ હપ્તા માટે િટ ઓફ તારીખ

 યોજનાના પ્રથમ હપ્તા (તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી
તા.૩૧.૦૩.૨૦૯ના સમયગાળા માટે ) માટે ભારત
સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં યાદી અપલોડ કરવાની આખરી

તારીખ - ૨૫.૦૨.૨૦૧૯

અમલીિરણ પધ્ધધત


ડે ટા એન્દ્ટરી



એકરારનામુાં



ગ્રામસભામાાં માંજુરી



ગ્રામસભામાાં માંજુરી આધારે પોટષ લ પર યાદીનુાં આખરીકરણ



યાદીનુાં સબયમશન



યજલ્લા કક્ષાએથી યાદીનુાં ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં સબયમશન



રાજ્ય કક્ષાએથી યાદીનુાં ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં સબયમશન

અમલીિરણ પધ્ધધત - ડેટા એન્ટટરી


યોજના માટે ના પોટષ લ https://www.digitalgujarat.gov.in/ ના માધ્યમથી
જમીન ધારક ખેડૂત કુ ટુાં બે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહે શ.ે



અરજી માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ પાાંચ લોયગન આઇ.ડી.



ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ડે ટા એન્દ્ટરી માટે યવલેજ કોમ્્યુટર એન્દ્ટરયપ્રનીયોર (વી.સી.ઇ.),
દુધ માંડળી, સહકારી માંડળી, અન્દ્ય કોઇ સરકારી અથવા સહકારી
સાંસ્થા/વ્યયક્તને લોયગન િાળવવાના રહે શ.ે



આ લોયગનની િાળવણી તાલુકા યવકાસ અયધકારીએ કરવાની રહે શે



અરજી માટે જે ગામમાાં જમીન ધારણ કરતા હોય તે ગામના અથવા તો સ્થાયનક
વહીવટી તાંત્ર દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવ્યા હોય તે ગામના નક્કી કરે લ ડે ટા એન્દ્ટરી

કે ન્દ્ર પર જઈ અરજી કરવાની રહે શે

અમલીિરણ પધ્ધધત - ડેટા એન્ટટરી


સમય મયાષદામાાં અરજી કાયષ પૂણષ થાય તે માટે જમીન ધારકો અને તે પૈકી ખેડૂત કુ ટુાં બની
સાંખ્યાને અનુરૂપ જે તે સમયે અરજી માટે નક્કી કરવામાાં આવેલ સમયમયાષદાને ધ્યાને રાખી જે
તે ગામના ડે ટા એન્દ્ટર ી કે ન્દ્રની સાંખ્યાને ધ્યાને રાખી ખેડૂતોને એન્દ્ટર ી માટે કે ન્દ્ર, તારીખ અને

સમયની િાળવણી કરી દેવાની રહે શ.ે


અરજી માટે સમય િાળવવા અાંગેની કામગીરી તલાટીએ કરવાની રહે શ.ે



ખેડૂત અરજી માટે આવે ત્યારે આધાર કાડષ , બેંક યવગત, જમીન ખાતાની યવગત સાથે લઇને
આવે તે માટે ખેડૂતોને સ્થાયનક કક્ષાએ જાણ કરવી જેથી ડે ટા એન્દ્ટર ી ઝડપી થઇ શકે .



અરજી સબયમટ થયેથી અરજીકતાષએ એ યવગતો સફહતનુાં િોમષ અને સાંલગ્ન એકરારનામાની

યપ્રન્દ્ટ લઈ સહી કરી બેન્દ્ક એકાઉન્દ્ટ યવગત માટે ચેક/પાસબુકની નકલ અને આધારકાડષ ની
સ્વ-પ્રમાયણત નકલ ડે ટા એન્દ્ટર ી કે ન્દ્ર ખાતે જમા કરાવવાની રહે શ.ે તલાટીએ તમામ
યવગતો/દસ્તાવેજો એકયત્રત કરી લેવાના રહે શે

અમલીિરણ પધ્ધધત –એિરારનામું


અરજીની યવગતો સાથે સાંલગ્ન એકરારનામુાં પોટષ લમાાં અરજીની યવગતોના પત્રક
સાથે યપ્રન્દ્ટ થશે.



અરજી સાથે આ એકરારનામુાં સહી કરી ખેડૂત ડે ટા એન્દ્ટરી કે ન્દ્ર ખાતે જમા કરાવે
અને ત્યાાંથી તલાટી ધ્વારા મેળવી લેવામાાં આવે એ સુયનયવિત કરવાનુાં રહે શ.ે



જમીન ધારક ખેડૂત કુ ટુાં બ પૈકી લેન્દ્ડ રોકોડષ પર નામ ધરાવતા વ્યયક્ત જો ગામમાાં
ન હોય અથવા ગામમાાં રહે તા ન હોય તો તેમના વતી ખેડૂત કુ ટુાં બ પૈકીના અન્દ્ય
પુખ્ત વ્યયક્ત એકરારનામુાં રજુ કરી શકશે. જે માટે એકરાનામુાં કરનાર વ્યયક્તએ

પોતાનુાં નામ અને જમીન ધારક સાથેનો સબાંધ એકરારનામાના નીચે ઉલ્લેખ
કરવાનો રહે શ.ે

અમલીિરણ પધ્ધધત –ગ્રામસભામાં મંજુરી


પોટષ લ પર ખેડૂત કુ ટુાં બ તરિથી આપવામાાં આવેલ યવગતો અને એકરારનામાને
આધારે લાભાથીઓની યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે.



જેની તલાટી ધ્વારા ગ્રામસભામાાં માંજૂરી મેળવવાની રહે શે



યોજનાના લાભાથીઓની માંજૂરી અાંગે જે તે સમયે આપવામાાં આવતી
સમયમયાષદામાાં ગ્રામસભાનુાં આયોજન થાય તે સુયનયવિત કરવાનુાં રહે શ.ે

અમલીિરણ પધ્ધધત –ગ્રામસભામાં મંજુરી આધારે પોટા લ પર
યાદીનું આખરીિરણ અને સબધમર્ન


ગ્રામ સભામાાં નામાંજુર થયેલ ખેડૂત કુ ટુાં બના નામ ઓનલાઇન પોટષ લમાાં તલાટીએ
ફરજેકટ કરવાના રહે શ.ે



આખરી થયેલ યાદી તલાટીએ ઓનલાઇન પોટષ લ મારિત તાલુકા યવકાસ
અયધકારીને મોકલી આપવાની રહે શે



જે તાલુકા યવકાસ અયધકારીએ વેફરિાય કરી યજલ્લા યવકાસ અયધકારીના લોગઇનમાાં
મોકલી આપવાની રહે શ.ે



યજલ્લા યવકાસ અયધકારી દ્વારા યાદી વેરીિાઈ કરી ઓનલાઈન પોટષ લ મારિત યજલ્લા
કલેકટરના લોગઈનમાાં મોકલી આપવાની રહે શ.ે

અમલીિરણ પધ્ધધત –ધજલ્લા િક્ષાએથી યાદીનું ભારત સરિારશ્રીના
પોટા લમાં સબધમર્ન


યજલ્લા કલેકટરશ્રીના લોગઈનમાાં સ્ટે ટ પોટષ લમાાં મળેલ યાદી યજલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ
ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં મોકલી આપવાની રહે શ.ે



યજલ્લા કલેકટરે યજલ્લાની યાદી વેરીિાઈ અને સટીિાઇ કરી યાદી ભારત સરકારશ્રીના
પોટષ લ http://pmkisan.nic.in માાં સબયમટ કરવાની રહે શ.ે



ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં યાદી સબયમટ કરતા સમયે ઇ-સાઇન કરવાની
રહે શ.ે



ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં યાદી સબયમટ કરવાની પ્રફિયામાાં એન.આઇ.સી.,
ગુજરાતે જે તે સાંલગ્ન અયધકારીને મદદ કરવાની રહે શે

અમલીિરણ પધ્ધધત –રાજ્ય િક્ષાએથી યાદીનું ભારત સરિારશ્રીના
પોટા લમાં સબધમર્ન


યજલ્લા કલેકટરશ્રી ધ્વારા ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લ http://pmkisan.nic.in માાં
સબયમટ થયેલી યાદી રાજ્યના લોયગનમાાં દેખાશે.



જે રાજ્યના નોડલ યવભાગ વતી નોડલ ઓફિસર ચીિ એક્્યુક્યુફટવ ઓફિસર
(પી.એમ. યકસાન ગુજરાત)એ ઇ-સાઇન કરી ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં યજલ્લા

વાર યાદી અપલોડ/ટર ાન્દ્સ્િર કરવાની રહે શ.ે


ભારત સરકારશ્રીના પોટષ લમાાં યાદી સબયમટ કરવાની પ્રફિયામાાં એન.આઇ.સી.,

ગુજરાતે જે તે સાંલગ્ન અયધકારીને મદદ કરવાની રહે શ.ે

અમલીિરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ ધનિારણ માટે સધમતી


રાજ્ય કક્ષા મોનીટરીંગ સયમતી



રાજ્ય કક્ષા િફરયાદ યનવારણ સયમતી



યજલ્લા અમલીકરણ, મોનીટરીંગ અને િફરયાદ યનવારણ સયમયત



તાલુકા અમલીકરણ, મોનીટરીંગ અને િફરયાદ યનવારણ સયમયત

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન ધનધધનું રાજ્યમાં અમલીિરણ
પ્રધાનમાંત્રી યકસાન સમ્માન યનયધનુાં રાજ્યમાાં અમલીકરણ માટે યવગતવાર ઠરાવ
રાજ્યના કૃ યર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર યવભાગ ધ્વારા બહાર પાડવામાાં આવનાર
છે .

આભાર

