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આણદં કૃષિ યષુિવષ્ િટીના વિવિધ કેન્દ્રો દ્વારા ઉત્પાદિત કલકત્તી 

તમાકુ અને દિિેલાના ‘અનભુિ’ બીજિા વેચાણ માટે ઓનલાઈન 
નોંધણી, પેમેન્દ્ટ અને ફાળિણી/ વિતરણ વ્યિસ્થા અંગે જાહરેાત 

તેમજ સબંવંધત માદહતી      
          આણદં કૃષિ યષુિવષ્ િટીના વિવિધ કેન્દ્રો દ્વારા ઉત્પાદિત કલકત્તી તમાકુ અને દિિેલાની 
જુિી જુિી જાતોના ‘અનભુિ’ બીજિા વચેાણ માટે, બિયારણની ઓનલાઈન નોંધણી, પેમેન્દ્ટ અને 
ફાળિણી/ વિતરણ વ્યિસ્થા અમલી થનાર છે. કલકત્તી તમાકુ માટે આગામી તા. ૨૧/૭/૨૦૨૨, 

સિારે ૯ કલાકથી તા. ૨૬/૭/૨૦૨૨, રાતે્ર ૧૧.૫૯ કલાક  અને દિિલેા માટે તા. ૨૧/૭/૨૦૨૨, સિારે 
૯ કલાકથી તા. ૨૪/૭/૨૦૨૨, રાતે્ર ૧૧.૫૯ કલાક  િરમ્યાન, આ ઓનલાઈન નોંધણી, િહલેાાં ત ે
પહલેાાંના ધોરણે અને  જે તે જાતનો જથ્થો ઉપલબ્ધ રહ ેત્યાાં સધુી, કાયયરત થનાર છે. બિયારણની 
ઓનલાઈન નોંધણી કરતી િખતે ધારણ કરેલ જમીન પ્રમાણે મળિાપાત્ર જથ્થાનુાં પેમેન્દ્ટ પણ 
ઓનલાઈન જ કરિાનુાં રહશે.ે આ અંગેની સમગ્ર માદહતી તેમજ ઓનલાઈન નોંધણી કરિા માટેની 
વિગતો ખેડૂતો આણદં કૃષિ યષુિવષ્ િટીની િિેસાઇટ www.aau.in અને seed.aau.in પરથી મેળિી 
શકશ.ે  
          િધમુા ં પ્રિતતમાન િરસાિી પદરસ્સ્થવતમા ં કોઈ કુિરતી કે તાવંત્રક કારણોસર અવનિાયત 
સજંોગોમા ંઉપરોક્ત ઓનલાઈન નોંધણી, અને ફાળિણી/ વિતરણ વ્યિસ્થામા ંફેરફાર થઈ શકશે. 
િધ ુલેટેસ્ટ વિગતો માટે ફોન નાંિર ૦૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯ પર સાંપકય કરી શકાશે તેમજ આણદં કૃષિ 
યષુિવષ્ િટીની િિેસાઇટ www.aau.in પરથી માદહતી મેળિી શકાશ.ે  
 

તા. ૧૮/૦૭/ર૦૨૨                              સાંશોધન િજૈ્ઞાવનક અને નોડલ અવધકારી (સીડ) 

 
  

http://www.aau.in/
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કલકત્તી તમાકુ બબયારણ માટે ઓનલાઇન અરજી કરિા માટેની માદહતી  
(નોંધણી માટે ઓનલાઈન પેમેન્દ્ટ કરવુ ંફરજજયાત છે.) 

૧) ખરીફ – ૨૦૨૨ માટે કલકત્તી તમાકુના પાકમાાં ભરોસાપાત્ર/ ખાત્રીિાળુ બિયારણ મેળિિા માટેની 
અરજી કેન્દ્ર પર ઉપલબ્ધ જાત-જથ્થાની મયાયિામાાં ફક્ત ઓન લાઇન જ સ્િીકારિામાાં આિશે. 

૨) બિયારણની નોંધણી માટે અરજિાર ખેડતૂ પાસે આધારકાડય અને ૮ – અ નાાં િાખલા મજુિનુાં જ 
નામ લખવુાં.  

૩)  ખેડતૂોએ બિયારણ ફાળિણી માટેની અરજી ઓનલાઈન http://www.aau.in િેિસાઈટ પર આપેલ 
લીંક દ્વારા વનધાયરીત સમય ગાળામાાં જ કરિાની રહશેે. 

૪) નમનૂા ૮ –અ માાં એક કરતાાં િધારે ખેડતૂના નામ હોય તો બિયારણની ફાળિણી િરેક ખેડતૂને 
તેની  જમીન મજુિ મહત્તમ જથ્થાની મયાયિામાાં જ થશે. 

૮-અ મજુબ વિસ્તાર (ગુઠંા) રોપણી માટે મળિાપાત્ર પેકેટ (૨૫૦ ગ્રામ) 

૦૧ થી ૫૦ ગુાંઠા ૧ પેકેટ 

૫૧ થી ૧૦૦ ગુાંઠા થી િધ ુ ૨ પેકેટ 

૫)  ઓનલાઇન અરજી િાિ ખેડતૂોને બિયારણની ફાળિણી, િહલેા તે પહલેાના ધોરણે, ખેડતૂની જમીન 
મજુિ મહત્તમ જથ્થાની મયાયિામાાં કોમ્પટુરાઈઝડ વસસ્ટમથી ઓનલાઈન જ થશે. ફાળિણીની 
જાણકારી ઓનલાઇન મળેિી શકાશે. ૨૫૦ ગ્રામના પેકીંગમા ખેડતૂોની જમીન મજુિ િધમુા િધ ુ
એક જાત માટે ૨ પેકેટ (કુલ ૫૦૦ ગ્રામ) અન ેિે જાત માટે ૪ પેકેટ (કુલ ૧ દકલો) ની મયાયિામાાં 
ફાળિણી કરિામાાં આિશે જેથી ફાળિણી માટે કોઈના અન્દ્ય િાિા માન્દ્ય રાખિામાાં આિશે નદહ. 

૬) કલકત્તી તમાકુના બિયારણની ઓનલાઇન નોંધણી િીડી તમાકુ સાંશોધન કેન્દ્ર પર ઉપલબ્ધ જાતના 
જથ્થા મજુિ જ થશે.  

૭) ઓનલાઈન અરજીની નોંધણી થયા િાિ ખેડતેૂ ઓનલાઈન પાિતીની વપ્રન્દ્ટ કાઢી લેિી/ 
મોિાઈલમાાં સેિ કરી લેિી. આ પાિતી બિયારણ રૂિરૂ લેિા આિતી િખતે આધારકાડય અને ૮ – 
અ ની નકલની સાથે લાિિાની રહશે. 

૮) યવુનિસીટીના કેન્દ્રો ખાતે બિયારણની ફાળિણીનો જથ્થો પણૂય થઇ ગયા પછી િેિસાઈટ પર આપેલ 
લીંક પરથી અરજીની નોધણીની પ્રદિયા િાંધ કરી િેિામાાં આિશે. 
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૯) વિતરણની અંવતમ તારીખ િાિ કલકત્તી તમાકુના િીજનો િેચાણ થયા િગર કોઇપણ જાતનો 
િધારાનો જથ્થો જો ઉપલબ્ધ હશે તો, તા. ૬/૮/૨૦૨૨ િાિ ખેડતૂોને રૂિરૂ િહલેા તે પહલેાના 
ધોરણે જમીનના ૮-અ ની નકલ અને આધાર કાડયની નકલ લઈને આિશે તો િેચાણથી આપિામાાં 
આિશે. 

૧0) કલકત્તી તમાકુના બિયારણના ભાિની વિગત (૨૫૦ ગ્રામના પેકીંગમાાં) 

પાક બીડી તમાકુની જાતો  બીજ મેળિિાનુ ંસ્થળ  બબયારણના ભાિ  

કલકત્તી તમાકુ 

ગજુરાત કલકત્તી ૧ 

ગજુરાત કલકત્તી તમાકુ ૨   

ગજુરાત કલકત્તી તમાકુ ૩ 

વિભાગીય સશંોધન 
કેન્દ્ર, આકૃય,ુ આણિં  

૧૫૦૦ રૂવપયા/ દક.ગ્રા. 

(૩૭૫ રૂવપયા/ ૨૫૦ 
ગ્રામ) 

(ઓનલાઈન પેમેન્દ્ટની પસિં કરેલ પધ્ધવત મજુબના લાગ ુપડતા ંચાજીસ અને સવિિસ ટેક્સ જે તે 

બેન્દ્કના વનયમો મજુબ અલગથી ઉમેરાશે.) 
૧૧) ઓનલાઈન અરજી કરિામાાં મશુ્કેલી જણાય તો જાહરે રજાના દિિસો વસિાય, ચાલ ુકચેરીના 

સમયે સિારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ અને િપોરે ૨:૦૦ થી ૫:૦૦ િરવમયાન આણાંિ કૃવિ 
યવુનિવસિટીના વિવિધ કેન્દ્રો પરથી/ નીચેના નાંિરો પરથી નોંધણી પ્રદિયાની જાણકારી મેળિી 
લેિી. 

૧૨) નોંધણીની માદહતી માટે ઉપયોગી ફોન નાંિર 

ક્રમ ન.ં નામ મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. જે. એન. પટેલ  ૯૪૨૭૮૫૮૨૧૬  

૨ ડો. કે. એમ. ગેદડયા ૭૨૦૨૮૯૧૧૩૪ 

૩ શ્રી. ડી. આર. િેલિાદડયા ૯૪૦૮૨૫૯૦૯૧ 

૪ જ્લ્પાિેન પાંચાલ ૯૯૧૩૭૮૦૩૮૫  

૫ મવનિાિેન ગાવમત ૯૬૨૪૩૮૯૨૩૦ 

૬  ડો િાય. એમ. રોજાસરા ૬૩૫૨૪૬૦૮૮૩ 
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૧૩) ખેડતૂ ભાઈઓ જ્યારે ફાળિિામાાં આિેલ બિયારણ લઇ જિા આિે ત્યારે તેમને COVID -19 ની 
સરકારશ્રી તરફથી િખતો િખત િહાર પાડિામાાં આિેલ ગાઈડ લાઈનનો ચસુ્તપણે પાલન 
કરિાનો રહશેે. 

૧૪) આણિં કૃવિ યવુનિવસ તટી દ્વારા ઉત્પાદિત કલકત્તી તમાકુના ‘અનભુિ’ બીજ મેળિિા ઓનલાઈન 
નોંધણી તા. ૨૧/૭/૨૦૨૨, સિારે ૯ કલાકથી તા. ૨૬/૭/૨૦૨૨, રાતે્ર ૧૧.૫૯ કલાક  
િરમ્યાન અને ફાળિણી તા. ૧/૮/૨૦૨૨ થી તા. ૬/૮/૨૦૨૨ સધુી થશે. સફળતાપિૂતક ઓનલાઈન 
નોંધણી થયેલ હોય તે ખેડતૂોએ ફાળિિામા ંઆિેલ બીજ   તા. ૬/૮/૨૦૨૨ પહલેા ંમેળિી લેિાનુ ં
રહશેે, ફાળિિામા ંઆિેલ બીજ તા. ૬/૮/૨૦૨૨ સધુી જો ન મેળિિામા ંઆિે તો, આ નોંધણી 
આપોઆપ રિ થશે/ ગણાશે અને તે બીજ અન્દ્ય ખેડતૂોને ફાળિી આપિામા ંઆિશે.  

 
 

દિિેલા બબયારણ માટે ઓનલાઇન અરજી કરિા માટેની માદહતી 
(નોંધણી માટે ઓનલાઈન પેમેન્દ્ટ કરવુ ંફરજજયાત છે.) 

ક્રમ 
ન.ં 

સશંોધન કેન્દ્રનુ ંનામ 
જે તે કેન્દ્ર પર ઉપલબ્ધ જાત/ 

હાઇ બ્રીડ 
ફોન નબંર 

૧ કૃવિ સાંશોધન કેન્દ્ર, ડેરોલ 
જી.સી.એચ. ૭ ૦૨૬૭૬-

૨૩૫૫૨૮ 

૨ વિભાગીય સાંશોધન કેન્દ્ર, આણાંિ 

જી.સી.એચ. ૯,  

જી.સી.એચ. ૧૦,   
જી.એ.સી. ૧૧ 

૦૨૬૯૨-
૨૬૦૩૨૯ 

૩ કૃવિ સાંશોધન કેન્દ્ર, જબગુામ જી.સી.એચ. ૯ ૯૪૨૬૪૮૫૮૩૦ 
 

૧) ખરીફ – ૨૦૨૨ માટે દિિેલાના પાકમાાં પ્રમાબણત બિયારણ મેળિિા માટેની અરજી ઉપર મજુિના કેન્દ્રો 
પર ઉપલબ્ધ જાત-જથ્થાની મયાયિામાાં ફક્ત ઓનલાઇન જ સ્િીકારિામાાં આિશે. 

૨) બિયારણની નોંધણી માટે અરજિાર ખેડૂત પાસે આધારકાડય  અને ૮ – અનાાં િાખલા મજુિનુાં જ નામ લખવુાં.  

૩) ખેડતૂોએ બિયારણ ફાળિણીની અરજી ઓનલાઈન  http://www.aau.in િેિસાઈટ પર આપેલ લીંક દ્વારા 
વનધાયરીત સમયગાળામાાં જ કરિાની રહશેે.   

http://www.aau.in/
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૪) નમનૂા ૮ –અ માાં એક કરતાાં િધારે ખેડતૂના નામ હોય તો બિયારણની ફાળિણી િરેક ખેડતૂને તેની  
જમીન મજુિ મહત્તમ જથ્થાની મયાયિામાાં જ થશે. 

 

૮-અ મજુબ વિસ્તાર (ગુઠંા) મળિાપાત્ર બેગ (બે દકલોગ્રામ/ બેગ) 
૦૧ થી ૪૦ ગુાંઠા ૧ િેગ 
૪૧ થી ૮૦ ગુાંઠા ૨ િેગ 
૮૧ થી ૧૨૦ ગુાંઠા ૩ િેગ 
૧૨૧ થી ૧૬૦ ગુાંઠા ૪ િેગ 
૧૬૧ થી િધ ુગુાંઠા ૫ િેગ 

 

૫) ઓનલાઇન અરજી િાિ ખેડતૂોને બિયારણની ફાળિણી, િહલેા તે પહલેાના ધોરણે, ખેડતૂની જમીન 

મજુિ મહત્તમ જથ્થાની મયાયિામાાં કોમ્પટુરાઈઝડ વસસ્ટમથી ઓનલાઈન જ થશે. ફાળિણીની 
જાણકારી ઓનલાઇન મેળિી શકાશે. ‘૨’ દકગ્રાની એક િેગ, એ રીતે ખેડતૂોની જમીન મજુિ િધમુા 
િધ ુ ’૫ (પાચં)’ િેગની મયાયિામાાં ફાળિણી કરિામાાં આિશે, જેથી ફાળિણી માટે કોઈના અન્દ્ય 
િાિા માન્દ્ય રાખિામાાં આિશે નદહ. 

 ૬) દિિેલાના બિયારણની ઓનલાઇન નોંધણી આણાંિ કૃવિ યવુનિવસ યટીના કેન્દ્રો/ વિભાગો પર 

ઉપલબ્ધ જાતના જથ્થા મજુિ જ થશે. ખેડતૂની પસાંિગીના કેન્દ્ર પર ઉપલબ્ધ જથ્થો પણૂય થયેલ 

હોય તો તેઓ અન્દ્ય કેન્દ્રો પર નોધણીની પ્રદિયા કરી શકે છે. 
૭) ઓનલાઈન અરજીની નોંધણી થયા િાિ ખેડતેૂ ઓનલાઈન પાિતીની વપ્રન્દ્ટ કાઢી લેિી/ 

મોિાઈલમાાં સેિ કરી લેિી. આ પાિતી બિયારણ રૂિરૂ લેિા આિતી િખતે આધારકાડય અને ૮ – 
અ ની નકલની સાથે લાિિાની રહશે. 

૮) યવુનિસીટીના કેન્દ્રો ખાતે બિયારણની ફાળિણીનો જથ્થો પણૂય થઇ ગયા પછી િેિસાઈટ પર 
આપેલ લીંક પરથી અરજીની નોધણીની પ્રદિયા િાંધ કરી િેિામાાં આિશે. 

૯) વિતરણની અંવતમ તારીખ િાિ દિિેલાના િીજનો િેચાણ થયા િગર કોઇપણ જાતનો િધારાનો 

જથ્થો જો ઉપલબ્ધ હશે તો, તા. તા. ૩૦/૭/૨૦૨૨ િાિ ખેડતૂોને રૂિરૂ િહલેા તે પહલેાના ધોરણે 
જમીનના ૮-અ ની નકલ અને આધાર કાડયની નકલ લઈને આિશે તો િેચાણથી આપિામાાં આિશે. 
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૧૦) દિિેલાના બબયારણના ભાિની વિગત:  

પાક દિિેલાની જાત પ્રકાર 
બબયારણની બે દકગ્રાની 

બેગના ભાિ (રૂ.) 

દિિેલા જી.સી.એચ. ૭, જી.સી.એચ. ૯, જી.સી.એચ. ૧૦ હાઈબ્રીડ ૫૨૦ 
જી.એ.સી. ૧૧ સધુારેલ જાત 300 

(ઓનલાઈન પેમેન્દ્ટની પસિં કરેલ પધ્ધવત મજુબના લાગ ુપડતા ંચાજીસ અને સવિિસ ટેક્સ જે તે 

બેન્દ્કના વનયમો મજુબ અલગથી ઉમેરાશે.) 
૧૧) ઓનલાઈન અરજી કરિામાાં મશુ્કેલી જણાય તો જાહરે રજાના દિિસો વસિાય, ચાલ ુકચેરીના 

સમયે સિારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ અને િપોરે ૨:૦૦ થી ૫:૦૦ િરવમયાન આણાંિ કૃવિ યવુનિવસિટીના 
વિવિધ કેન્દ્રો પરથી/ નીચેના નાંિરો પરથી નોંધણી પ્રદિયાની જાણકારી મળેિી લેિી. 

૧૨) નોંધણીની માદહતી માટે ઉપયોગી ફોન નબંર: 

ક્રમ ન.ં નામ મોબઈલ નબંર 

૧ વિભાગીય સાંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ. ય.ુ, આણાંિ ૦૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯ 

૨ ડો. પિન િિે ૭૯૯૦૮૧૨૮૬૫ 

૩ શ્રી. પ્રિીપ લીંિાણી ૯૭૨૭૪૬૧૩૩૦ 

૪ શ્રી. િીપકુમાર ભાલોડીયા ૯૦૩૩૪૪૭૭૮૯ 

૫ કુ. ભાિનાિેન િલિાણીયા ૯૫૩૭૬૨૭૬૫૪ 

૬ ડો. કૃપાલ ભાલાળા ૯૦૯૯૪૦૦૪૮૬ 

૭ શ્રી. દુષ્યાંતકુમાર દુિે ૯૪૦૮૧૨૩૩૦૦ 
 

૧૩) ખેડતૂ ભાઈઓ જ્યારે ફાળિિામાાં આિેલ બિયારણ લઇ જિા આિે ત્યારે તેમને COVID -19 ની 
સરકારશ્રી તરફથી િખતો િખત િહાર પાડિામાાં આિેલ ગાઈડ લાઈનનો ચસુ્તપણે પાલન 
કરિાનો રહશેે. 

૧૪) આણિં કૃવિ યવુનિવસ તટી દ્વારા ઉત્પાદિત દિિેલાના ‘અનભુિ’ બીજ મેળિિા ઓનલાઈન નોંધણી             
જથ્થાની ઉપલબ્ધતા મજુબ તા. ૨૧/૭/૨૦૨૨, સિારે ૯ કલાકથી તા. ૨૪/૭/૨૦૨૨, રાતે્ર ૧૧.૫૯ 
કલાક  િરમ્યાન અને ફાળિણી તા. ૨૭/૭/૨૦૨૨ થી તા. ૩૦/૭/૨૦૨૨ સધુી થશે. સફળતાપિૂતક 
ઓનલાઈન નોંધણી થયેલ હોય તે ખેડતૂોએ ફાળિિામા ંઆિેલ બીજ તા. ૩૦/૭/૨૦૨૨ પહલેા ં
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મેળિી લેિાનુ ંરહશેે, ફાળિિામા ંઆિેલ બીજ તા. ૩૦/૭/૨૦૨૨ સધુી જો ન મેળિિામા ંઆિે 
તો, આ નોંધણી આપોઆપ રિ થશે/ ગણાશે અને તે બીજ અન્દ્ય ખેડતૂોને ફાળિી આપિામા ં
આિશે. 

********* 


