ਆਮ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਉਸ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ , ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਬਿਸਡੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋ ਵੇ:ੳ)
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ
ਅ)
ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸਾਨ ਗਰੁੱ ਪ
ੲ)
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ
ਸ)
ਪੰਚਾਇਤ
ਹ)
ਿਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ
2.
ਿਬਨੈ ਕਾਰ/ਿਕਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ/ਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3.
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਹੇ ਠ ਿਲਖੀ ਹੋ ਵੇਗੀ:ੳ)
ਸੀਮਾਂਤ ਿਕਸਾਨ: 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਅ)
ਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨ:
2.5 ਤ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ
ੲ)
ਵੱਡ ੇ ਿਕਸਾਨ:
5 ਏਕੜ ਤ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
4.
ਿਬਨੈ ਕਾਰ/ਿਕਸਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸ ਾਰ ਹੋ ਣ, ਸ਼ੇਣੀ
(ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ/ਜਨਰਲ), ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ (ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ/ਵੱਡ)ੇ ਅਤੇ ਿਲੰਗ (ਮਰਦ/ਇਸਤਰੀ)
ਸਹੀ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਮ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਬਨੈ ਕਾਰ/ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਹੋ ਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਸਬਿਸਡੀ
ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ।
5.
ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰ ਨੰ ਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਫਾਰਮਰ
ਗਰੁੱ ਪ/ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ/ਪੰਚਾਇਤ/ਿਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਰਿਜਟਰਡ) ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ ।
6.
ਿਬਨੈ ਕਾਰ/ਿਕਸਾਨ ਇੱਕ ਿਵਲੱ ਖਣ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ (ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ ਬਰ) ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਿਮਲੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ
ਹੋ ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7.
ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸ ਾਰ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜ ਦੇ ਹੋ ਣਗੇ:ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ ਦੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ
ਲੜੀ ਨੰ : ਿਬਨੈ ਕਾਰ
1.

ਜਾਣਾ ਹੈ ।
1

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ
(Individual Farmer)

ਆਧਾਰ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਬਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਤ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰੱ ਦ
ਇੱਕ ਚਕ, ਜਨਰਲ/ਐਸ.ਸੀ /ਐਸ.ਟੀ /ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਕੀਤਾ ਚਕ, ਐਸ.ਸੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
ਿਕਸਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ), ਿਬਨੈ ਕਾਰ
ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

2

ਰਿਜਸਟਰਡ

ਿਕਸਾਨ ਪੈਨ ਨੰ ਬਰ, ਰਿਜਸਟੇ ਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਪਧਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨ

ਰਿਜਸਟੇ ਸ਼ਨ

ਗਰੁੱ ਪ/ਸਿਹਕਾਰੀ

ਕੋਈ ਹੋ ਰ 2 ਮਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੇਰਵਾ, ਬਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ,

ਸਭਾ/ਪੰਚਾਇਤ/ਿਕਸਾਨ

ਵੇਰਵਾ, ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ (ਖਾਤਾ ਬਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਚਕ,

ਉਤਪਾਦਕ

ਸੰਗਠਨ ਨੰ ਬਰ, ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਕੋਡ, ਬਕ ਦਾ ਪਤਾ)

(ਰਿਜਸਟਰਡ)

8.

ਕਾਰਡ,

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੁਖ
ੱ ੀ ਦੀ ਫੋ ਟੋ

ਭਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।

9.

ਸਾਰੇ (*) ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ

10.

ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ ਬਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੇ, ਇਹ ਿਕਸਾਨ/ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨੰ ਬਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ
ਆਈ.ਡੀ ਹੋ ਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਹੀ ਸੰਦਸ਼
ੇ ਭੇ ਜੇ ਜਾਣਗੇ।

11.

ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਭਰੇ ਬਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸਬਿਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਕ ਖਾਤਾ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ/ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸਾਨ ਸਮੂਹ/ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ/ਪੰਚਾਇਤ/ਿਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਰਿਜਸਟਰਡ), ਜੋ
ਕੋਈ ਹੋ ਵੇ। ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸਾਨ ਗਰੁੱ ਪ /ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ/ਪੰਚਾਇਤ/ਿਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਕ ਖਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

12.

ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋ ਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ

13.

ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦੇ ਹਾਟ/ਸਪਾਟ ਿਪੰਡ ਾਂ ਤ ਪਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਟ/ਸਪਾਟ ਤ ਭਾਵ
ਿਜਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੂਜੇ ਿਪੰਡ ਾਂ/ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਹੋ ਣ।

14.

ਿਬਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਫੰ ਡ ਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ, ਹੋ ਰ ਿਵਭਾਗੀ ਿਨਯਮਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

15.

ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਿਦਓ।

16.

ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ/ਪਵਾਨ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(jpg/JPEG/PNG) ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਜ਼ 1 MB ਤੱਕ ਹੋ ਵੇ।

