ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન, ગાંધીનગર
યાંિત્રકશાખા

પ્રકરણ-૧
પ્રસ્તાવના
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાં આવેલ તે પ્રમાણે મા�હતી
ુ બ ભારતનો કોઇ પણ નાગ�રક
અિધકાર અિધનીયમ, ૨૦૦૫ની રચના કર� લ છે � �જ
િનયત ફ� � ૂકવી અથવા ગર�બી ર� ખાથી નીચે �વતો હોય તો િવના � ૂલ્યે સરકારશ્રી
પાસેથી મા�હતી માગી શક� છે .
 આ ��ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તે �ગે ની
િવગત આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે .
 આ ��ુ સ્તકા મા�હતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગ�રકને ઉપયોગી
નીવડશે.
 આ ��ુ સ્તકામાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માં મા�હતી પત્રકવાર અને અથવા �દ્દુ ાવાર
આપવામાં આવેલ છે . સદર�ુ મા�હતી અધ્યતન કરવામાં આવી રહ� છે .
ુ રાતી નકલમાં તેમજ આ �ગે ના
 આ �ગે મા�હતી આર.ટ�.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની �જ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રહ�શે.
િનયમો દશાર્ વવામાં આવેલ, તે �જ
આ ��ુ સ્તકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાયર્પધ્ધિત કઇ મા�હતી
માગી છે તેના આધાર� કહ� શકાશે. અર� પત્રકની ફ� �.૨૦.૦૦; મા�હતી ઝેરોક્ષ એક
નકલના �.૨.૦૦ અને સીડ� અથવા ફ્લોપીમાં મા�હતી માટ� �. ૫૦.૦૦ ફ� પેટ� � ૂકવવાના
રહ�શે. ગર�બી ર� ખાની નીચે �વતા નાગ�રક� કોઇપણ પ્રકારની ફ� � ૂકવવાની રહ�તી નથી
પરં � ુ પોતે ગર�બી ર� ખા હ�ઠળ �વે છે તે �ગે નો આધાર ર�ુ કરવાનો રહ�શે.
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પ્રકરણ-૨
શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો
રા�યના પ્રયોગ-વ-િનદશર્ન ફામર્ની કાયર્વાહ�, મનર� ગા, સાગર ખે�ુ, �ૃિષ યાંિત્રકરણખેત ઓ�રો/સાધનોની �ુણવતા આધાર�ત માન્યતા આપવી, ફામર્ મીક�નાઇઝેશના વ્યાપ
માટ�ની કામગીર�, અને � ૂિમ મોજણીની કામગીર� તેમજ ખેતી િનયામકની કચેર�, ગાંધીનગરના
મકાન ‘�ૃિષ ભવન’ ની �ળવણી, �ુધારા-વધારા, સાફ-સફાઇ,ફામર્ મશીનર�ના િવિવધ ઘટકો�ુ ં
એમ્પેનલમેન્ટ, મકાન સંલગ્ન તમામ બાબત, વાહન ફાળવણી, �ળવણી-િનભાવણી; વાહન
હંકારનારની વ્યવસ્થાની કામગીર�.

યોજના�કય કામગીર�
ૂ ો
રા�યનાં અ�ુ��ુ ચત �િત,અ�ુ��ુ ચત જન �િત અને સામાન્ય વગર્ના ખે�ત
માટ� નાં સહાયક કાયર્ક્રમ �તગર્ત એ.�.આર.-૬૧(એગ્રો સિવ�સ પ્રોવાઇડર),એ.�.આર.-૫૦
(ટ્ર� ક્ટર નોમર્લ),સબ મીશન ઓન એગ્રીકલ્ચરલ મીક�નાઇઝેશન, એ�આર-૨ હ�ઠળ �ૃિષ
યાંિત્રકરણ ઘટક, એ�આર-૩ હ�ઠળ �ૃિષ યાંિત્રકરણ ઘટક, એ�આર-૪ હ�ઠળ �ૃિષ યાંિત્રકરણ
ૂ ઉપયોગી નવી �ૃિષ યંત્ર િવકસીત કરવા માટ� ની યોજના, પાક �ુલ્ય � ૃ�દ્ધ યોજના,
ઘટક ખે�ત
એ�આર-૨ હ�ન્ડ �ૂલ્સ ક�ટસ, એ�આર-૩ હ�ન્ડ �ૂલ્સ ક�ટસ, એ�આર-૪ હ�ન્ડ �ૂલ્સ ક�ટસ
યોજના�કય કામગીર� વગેર� યોજનાઓની મં�ુર�ઓ; જોગવાઇઓ તથા ક્ષેત્રીય કક્ષાએ
અમલીકરણ કરવાની તમામ કામગીર�.
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પ્રકરણ-૩
શાખાના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો
અ.નં.

અિધકાર�/કમર્ચાર�નો હોદ્દો

૧

સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક (યાંિત્રક)

૨

નાયબ ખેતી િનયામક (યાંિત્રક)

૩

નાયબ ખેતી િનયામક (જ.વ.)

૪

ખેતી ઇજનેર

૫

મદદનીશ ખેતી િનયામક (મ.�ૃ .િવ.)

૬

મદદનીશ ખેતી િનયામક (ના.િસ.)

૭

ખેતી અિધકાર�-૧

૮

ખેતી અિધકાર�-૨

૯

ખેતી અિધકાર�-૩

૧૦

મદદનીશ ખેતી ઇજનેર-૧

૧૧

મદદનીશ ખેતી ઇજનેર-૨

૧૧

મીક�નીક

૧૨

સીવીલ ઓવરસીઅલ-૧

૧૩

સીવીલ ઓવરસીઅલ-૨

૧૪

ડ્રાફ્ટમેન

૧૫

ખેતી મદદનીશ

૧૬

કચેર� અિધક્ષક-૧

૧૭

કચેર� અિધક્ષક-૨

૧૮

હ�ડ ક્લાકર્ -૧

૧૯

હ�ડ ક્લાકર્ -૨

૨૦

સીનીયર ક્લાકર્ -૧

૨૧

સીનીયર ક્લાકર્ -૨

૨૨

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૧

૨૩

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૨

૨૪

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૩

૨૫

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૪

૨૬

�ુ િનયર ક્લાકર્ ટાપીસ્ટ

નાણાંક�ય

વહ�વટ�

અન્ય

સ�ા

સ�ા

સ�ા

ફરજો
રા�યના પ્રયોગ-વ-િનદશર્ન ફામર્ની કાયર્વાહ�,
મનર� ગા, સગર ખે�ુ, �ૃિષ યાંિત્રકરણ-ખેત
ઓ�રો/સાધનોની �ુણવતા આધાર�ત
માન્યતા આપવી, ફામર્ મીક�નાઇઝેશન વ્યાપ
માટ�ની કામગીર� અને �ુમી મોજણીની
કામગીર� તેમજ ખેતી િનયામકની કચેર�,
ગાંધીનગરના મકાન ‘�ૃ િષ ભવન’ ની �ળવણી,
�ુધારા-વધારા, સાફ-સફાઇ વગેર� મકાન સંલગ્ન
તમામ બાબત, વાહન ફાળવણી, �ળવણીિનભાવણી; વાહન હંકારનારની વ્યવસ્થાની
કામગીર�.અને યોજનાક�ય અમલીકરણની
કામગીર�
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પ્રકરણ-૪
કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનમયો, � ૂચનાઓ, િનયમ સંગ્રહ અને
દફતરો
(૧) સરકારશ્રીના ઠરાવ
(૨) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૩) પ�રપત્રો

પ્રકરણ-૫
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપરામશર્ અથવા તેમના પ્રિતિનિધત્વ માટ�ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની
િવગત
-----------નથી--------પ્રકરણ-૬
�હ�ર તંત્ર અથવા તેના િનયંત્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની
કક્ષાઓ �ગે� ુ પત્રક
--------નથી----------
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પ્રકરણ-૭
ખેતીવાડ� ખાતાના ભાગ તર�ક� શાખામાં રચાયેલ સિમિતઓ પત્રક
સરકારશ્રીના પત્રોની નકલ સામેલ છે .
પ્રકરણ-૮
�હ�ર મા�હતી અિધકાર�� ંુ નામ, હોદ્દો અને અન્ય િવગતો
શ્રી એન.પી.પટ�લ
નાયબ ખેતી િનયામક(યાંિત્રક),
યાંિત્રક શાખા,
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન,
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સંપકર્ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૫૫

5

પ્રકરણ-૯

ુ રવાની કાયર્ પધ્ધિત
િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં અ�સ
૧. ન�ધ
૨. �ુસદ્દો મં�ૂર કરાવવો
૩. અમલીકરણ
૪. િનણર્ય લેનાર �િતમ સ�ાિધકાર� ખાતાના વડા છે .
િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયા નીચે �ુજબ છે .
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પ્રકરણ-૧૦
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હતી ��ુ સ્તકા
ક્રમ

વધારનો હવાલો/કામગીર�

અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ

હોદ્દો

નામ

ફોન નંબર

સંભાળનાર અિધકાર�/કમર્ચાર��ું
નામ

૧

શ્રી.આર.પી.રાજ�ુત

સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક (યાંિત્રક)

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૬૦

૨

શ્રી.એન.પી. પટ� લ

નાયબ ખેતી િનયામક (યાંિત્રક)

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૫

૩

શ્રી. એ.એમ. પટ� લ

નાયબ ખેતી િનયામક (જ.વ.)

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૮

૪

શ્રી પી.એન.વસરા

ખેતી ઇજનેર

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૩

૫

શ્રી ક�. �. રાઠોડ

મદદનીશ ખેતી િનયામક (મ.�ૃ .િવ.)

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૩

૬

શ્રી. એ. ક�. પઠાણ

મદદનીશ ખેતી િનયામક (ના.િસ.)

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૩

૭

શ્રી એ. ડ�. ડામોર

ખેતી અિધકાર�-૧

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪

૮

શ્રી સી. ક�. સાંખટ

ખેતી અિધકાર�-૨

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪

૯

--જગ્યા ખાલી--

ખેતી અિધકાર�-૩

શ્રી સી.ક�. સાંખટ

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪

૧૦

--જગ્યા ખાલી--

મદદનીશ ખેતી ઇજનેર-૧

શ્રી એ.ડ�.ડામોર

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪

--જગ્યા ખાલી--

મદદનીશ ખેતી ઇજનેર-૨

--જગ્યા ખાલી--

મીક�નીક

૧૩

--જગ્યા ખાલી--

સીવીલ ઓવરસીઅલ-૧

....

....

૧૪

--જગ્યા ખાલી--

સીવીલ ઓવરસીઅલ-૨

....

....

૧૫

--જગ્યા ખાલી--

ડ્રાફ્ટમેન

....

....

૧૬

--જગ્યા ખાલી--

ખેતી મદદનીશ

....

....

૧૭

--જગ્યા ખાલી--

કચેર� અિધક્ષક-૧

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૨

૧૯

--જગ્યા ખાલી--

કચેર� અિધક્ષક-૨

એન. એમ. સાદર�યા (વધારાનો

....

૧૧
૧૨

૨૦

શ્રી

આર.સી

(વધારાની કામગીર�)
શ્રી એ.ડ�.ડામોર
( વધારાની કામગીર�)
શ્રી આર.પી.વાડ�
(વધારાની કામગીર�)

હવાલો)
પટણી

....
....

હ�ડ ક્લાકર્ -૧

....

....

(�ુ.િન)
૨૧

--જગ્યા ખાલી--

હ�ડ ક્લાકર્ -૨

....

....

૨૨

શ્રી એ.આર.પંચાલ

સીનીયર ક્લાકર્ -૧

....

....

(�ુ.િન)
૨૩

શ્રી આર.પી.વાડ�

સીનીયર ક્લાકર્ -૨

....

....

૨૪

શ્રીમતીડ�.એચ. શાહ

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૧

....

૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૨

૨૫

--જગ્યા ખાલી--

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૨

....

....

૨૬

--જગ્યા ખાલી--

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૩

-----

-----

૨૭

--જગ્યા ખાલી--

�ુ િનયર ક્લાકર્ -૪

-----

-----

૨૮

--જગ્યા ખાલી--

�ુ િનયર ક્લાકર્ ટાઇપીસ્ટ

-----

-----
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પ્રકરણ-૧૧

ુ બ મહ�નતાણાની પધ્ધિત સ�હત દર� ક અિધકાર�ઓ
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર્ �જ
અને કમર્ચાર�ને મળ� ુ માિસક મહ�નતા� ુ
ક્રમ

અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ નામ

પગાર

૧

શ્રી.આર.પી. રાજ�ુત

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૨

શ્રી.એન.પી.પટ�લ

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૩

શ્રી.એ.એમ.પટ�લ

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૪

શ્રી પી.એન. વસરા

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૫

શ્રી.ક�.�.રાઠોડ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૬

શ્રી.એ.ક�. પઠાણ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૭

શ્રી.એ.ડ�.ડામોર

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૮

શ્રી. સી.ક�. સાંખટ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૯

શ્રી એન. એમ. સાદર�યા

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૧૦

શ્રી આર.સી પટણી (�ુ.િન)

કરાર આધા�રત

૧૧

શ્રી એ.આર.પંચાલ(�ુ.િન)

કરાર આધા�રત

૧૨

શ્રી આર.પી. વાડ�

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૧૩

શ્રીમતી ડ�.એચ.શાહ

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦ ગ્રેડ પે)
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પ્રકરણ-૧૨
શાખાને ફાળવેલ �દાજપત્ર
સહાયલક્ષી યોજનાઓ� ંુ �દાજ પત્ર

અ�ુ.

યોજના�ુ ં નામ

વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ની
જોગવાઇ (�|.લાખમાં)

એ�આર-૬૧, �ૃિષ યાંિત્રકરણનો ઉપયોગ કર� ખેતી વ�ુ નફા
૧

કારક બની શક� તે હ�� ુ માટ� એગ્રોસિવ�સ પ્રોવાઇડર ઉભા કરવાની

૮૫૩.૦૦

યોજના
૨
૩
૪

સબમીશન ઓન એગ્રીકલ્ચરલ મીક�નાઈઝેશન (અ�ુ� ૂ�ચત
ૂ માટ�)
�િત; જન �િત િસવાયના ખે�ત
સબમીશન ઓન એગ્રીકલ્ચરલ મીક�નાઈઝેશન (અ�ુ� ૂ�ચત �િત
ૂ માટ� )
ના ખે�ત
સબમીશન ઓન એગ્રીકલ્ચરલ મીક�નાઈઝેશન (અ�ુ� ૂ�ચત જન
ૂ માટ�)
�િતના ખે�ત

૧૫૬૦.૦૦
૧૪૦.૦૦
૩૦૦.૦૦

૫

એ�આર-૫૦ (ટ્ર�ક્ટર નોમર્લ)

૬

એ�આર-૨ હ�ઠળ �ૃિષ યાંિત્રકરણ ઘટક

૫૯૫૦.૦૦

૭

એ�આર-૩ હ�ઠળ �ૃિષ યાંિત્રકરણ ઘટક

૭૭૦.૦૦

૮

એ�આર-૪ હ�ઠળ �ૃિષ યાંિત્રકરણ ઘટક

૨૮૦.૦૦

૯
૧૦
૧૧

૧૪૫૦૦.૦૦

પ્રધાનમંત્રી �ૃિષ િસ�ચાઇ યોજના (અ�ુ� ૂ�ચત �િત; જન �િત
ૂ માટ� )
િસવાયના ખે�ત
ૂ
પ્રધાનમંત્રી �ૃિષ િસ�ચાઇ યોજના (અ�ુ� ૂ�ચત જન �િતના ખે�ત
માટ� )
ૂ
પ્રધાનમંત્રી �ૃિષ િસ�ચાઇ યોજના (અ�ુ� ૂ�ચત �િત ના ખે�ત
માટ� )

૦.૦૧
૦.૦૧
૦.૦૧

૧૨

ૂ ઉપયોગી નવી �ૃિષ યંત્ર િવકસીત કરવા માટ�ની યોજના
ખે�ત

૧૩

પાક �ુલ્ય � ૃ�દ્ધ યોજના

૧૦૦.૦૦

૧૪

એ�આર-૨ હ�ન્ડ �ૂલ્સ ક�ટસ

૭૫૦.૦૦

૧૫

એ�આર-૩ હ�ન્ડ �ૂલ્સ ક�ટસ

૧૯૦.૦૦

૧૬

એ�આર-૪ હ�ન્ડ �ૂલ્સ ક�ટસ

૯૫.૦૦
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૧.૦૦

પ્રકરણ-૧૩
(૧) ખેતી ખાતાના સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ્ધિત
યોજનાની અમલ �ગેની પધ્ધિત નીચે �ુજબ છે .
સરકારશ્રીમાં બ�ટ જોગવાઇ �ુક કરાવવી તેમજ વહ�વટ� મં�ુર� મેળવવી

વહ�વટ� મં�ુર� �ુજબ ક્ષેત્રીય કક્ષાએ ભૌિતક તેમજ નાણાં�કય લ�યાંકની
ફાળવણી કરવી

ક્ષેત્રીય કક્ષાએ માિસક િસધ્ધીની સિમક્ષા કરવી તેમજ માિસક પ્રગિતની િવગતો
સરકારશ્રીમાં ર�ુ કરવી

ુ બ ખચર્ વપરાશ પ્રમાણપત્ર સરકારશ્રીમાં
નાણાં�કય વષર્ આખર થયેલ ખચર્ �જ
ર�ુ કરવા
(૨) ખેત ઓ�ર/સાધન માન્યતા આપવા �ગેની પધ્ધિત
ુ ના�સ
ુ ાર, ભૌિતક ચકાસણી,
અજરદારની અર� મળ્યેથી-GOG/GOI ની �ચ
માન્યતા આપવાની કાયર્વાહ�

10

(૩) પ્રયોગ-વ-િનદશર્ન ફામર્ની કામગીર�
યોજનાની અમલ �ગેની પધ્ધિત નીચે �ુજબ છે .
સરકારશ્રીમાં બ�ટ જોગવાઇ �ુક કરાવવી તેમજ વહ�વટ� મં�ુર� મેળવવી

વહ�વટ� મં�ુર� �ુજબ ક્ષેત્રીય કક્ષાએ ભૌિતક તેમજ નાણાં�કય લ�યાંકની
ફાળવણી કરવી

ક્ષેત્રીય કક્ષાએ માિસક િસધ્ધીની સિમક્ષા કરવી તેમજ માિસક પ્રગિતની િવગતો
સરકારશ્રીમાં ર�ુ કરવી

નાણાં�કય વષર્ આખર થયેલ ખચર્ �ુજબ ખચર્ વપરાશ પ્રમાણપત્ર સરકારશ્રીમાં
ર�ુ કરવા
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પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો
�ૃિષ યાંિત્રકરણના ઉત્પાદકો
પ્રકરણ-૧૫
કાય� કરવા માટ� ન�� કર� લા ધોરણો
િનકાલ માટ�
િવષય

સમય મયાર્ દા
(�દવસ)

�ુધાર� લ ખેત ઓ�રની માન્યતા માટ� ની અર�ઓ

૩૦

સહાિયત દર� અપાતી ખેત સાધન સામગ્રી �ગેની તપાસ અર�ઓ

૩૦
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પ્રકરણ-૧૬
મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગતો
૧. નોટ�સ બોડર્
૨. પ્રો-એક્ટ�વ ડ�સ્ક્લોઝર

પ્રકરણ-૧૭
અન્ય ઉપયોગી મા�હતી (વી�� ુ �પે ઉપલબ્ધ મા�હતી )
�િૃ ષ યાંિત્રકરણ એમ્પેનલમેન્ટ તથા યોજનાક�ય લાભ મેળવવા માટ� ૧.
1.www.dag.gujarat.gov.in

2. www.ikhedut.gujarat.gov.in
પર મા�હતી ઉપલબ્ધ છે .
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એનેક્ષર-બી

(સામાન્ય વ�હવટ િવભાગના તા. ૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના પ�રપત્ર �માંક:/ પીએડ�-૧૦ ૨૦૦૭૩૩૫૬૪/આરટ�આઇ સેલ� ંુ બીડાણ )

:::પ્રમાણપત્ર:::
આથી પ્રમા�ણત કરવામાં આવે છે ક� મા�હતી અિધકાર અિધિનયમઅિધિનયમ ની કલમ-૪
�તગર્ત સ્વ્યં �હ�ર કરવાની બાબતો પ્રો-એકટ�વ ડ�સ્ક્લોઝર (P.A.D.) અત્રેની શાખા દ્રારા
તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . અને તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૯ની �સ્થતીએ અમાર� મં�ુર� મેળવી
અધ્યતન કરવામાં આવેલ છે .

તાર�ખ : ૦૯/૦૭/૨૦૧૯

નાયબ ખેતી િનયામક (યાંત્રીક)
(યાંિત્રક શાખા,)
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન,
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
ગાંધીનગર
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