કૃષિ યોજના અમલીકરણ એકમ
ખેતી ષનયામકશ્રીની કચેરી
કૃષિભવન, ગાાંધીનગર.
રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષવકાસ યોજના
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવના
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અષધકાર
ુ બ ભારતનો કોઇ પણ નાગહરક ષનયત ફી ચ ૂકવી
અષધનીયમ, ૨૦૦૫ની રચના કરે લ છે જે મજ
અથવા ગરીબી રે ખાથી નીચે જીવતો િોય તો ષવના મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે
છે .
 આપસ્ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી માહિતી નાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે ની ષવગત
આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવેલ છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગહરકને ઉપયોગી નીવડશે.
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અને અથવા મદ્દુ ાવાર આપવામાાં આવેલ
છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતન કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી નકલમાાં તેમજ આ અંગે ના ષનયમો
 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રિેશે.
દશાાવવામાાં આવેલ છે . તે મજ
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ ન િોય તે માહિતી મેળવવા માટે ની કાયાપધ્ધષત કઇ માહિતી માગી છે
તેના આધારે કિી શકાશે. અરજી પત્રકની ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદીઠ માહિતીના રૂ.૨.૦૦
તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે ચ ૂકવવાના રિેશે. ગરીબી રે ખાની
નીચે જીવતા નાગહરકે કોઇપણ પ્રકારની ફી ચ ૂકવવાની રિેતી નથી પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા
િેઠળ જીવે છે તે અંગે નો આધાર રજુ કરવાનો રિેશે.

પ્રકરણ-૨ શાખાની ષવગતો, કાયો અને ફરજો
પ્રસ્તાવના અને યોજનાનો ઉદે શઃ
 યોજનાની ટુંકી નોંધઃ
ભારત સરકાર દ્વારા ૧૧ મી પુંચવર્ષીય યોજના દરમ્યાન દે શનોGDPદર ૯% કરતાું
વધ લક્ષયાુંક જાળવવા કૃષર્ષ અને સુંલગ્ન સેવાઓમાું ષવશેર્ષ ભાર મ ૂકી તેનો ષવકાસ દર ૪
% હાસલ થાય તે માટે કૃષર્ષ અને સુંલગ્ન સેવાઓના સેક્ટરમાું વધારાની કેન્દ્રિય સહાય
આયોજન સદરે પ ૂરી પાડવા

રાષ્ટ્રીય કૃષર્ષ ષવકાસયોજના(RKVY)સને ૨૦૦૭-૦૮

થીઅમલમાું મકેલ છે .જે અંગે ની ષવગતવાર ગાઇડલાઇન ભારત સરકારશ્રી દ્વારા બહાર
પાડવામાું આવેલ છે .
આ યોજના હેઠળ ૨૦૧૪-૧૫ સધી કેરિ સરકાર તરફથી ૧૦૦% કેન્દ્રિય સહાય
આરકેવીવાયની ગાઇડલાઇન મજબ રાજ્યને બે જદા જદા પ્રવાહો માટે ફાળવી આપવામાું
આવતી હતી. પરું ત ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય કૃષર્ષ ષવકાસ યોજનાની ફુંડીગ પેટનન માું ફેરફાર
કરી વર્ષન ૨૦૧૫-૧૬ થી કેરિ સરકાર : રાજ્ય સરકારનો ૬૦:૪૦ % હહસ્સા મજબ અમલી
કરે લ છે . વર્ષન ૨૦૧૮-૧૯ થી સદર યોજના RKVY-RAFTAAR તરીકે અમલમાું મ ૂકવામાું
આવેલ છે .
ભારત સરકારશ્રી દ્વારા રાષ્ટ્રીય કૃષર્ષ ષવકાસયોજના(RKVY)ના અમલીકરણ માટે
ષવષવધ અમલીકરણ એજરસીદ્વારા કૃષર્ષ સુંલગ્ન સેક્ટરનારજૂ કરવામાું આવતા પ્રોજેક્્સન ું
પ્રથમ

અગ્ર

સચચવશ્રી

(કૃષર્ષ)ના

અધ્યક્ષતાહેઠળ

યોજાતી

સ્રીષનિંગ

કષમટી

દ્વારા

ચકાસણી/પસુંદગી કરી મુંજૂર થયેલ પ્રોજેક્્સને રાજ્ય કક્ષાએ મખ્ય સચચવશ્રીના
અધ્યક્ષસ્થાને યોજાતી સ્ટે ટ લેવલ સેંકસનીંગ કષમટી (SLSC)રજૂ કયાન બાદ મુંજૂર કરવામાું
આવે છે .
 યોજનાથી થયેલ લાભઃ

o



ઉત્પાદનમાું તફાવત ઘટાડવા માટે સ્થાષનક પ્રયોગો કરી ષસધ્ધી હાુંસલ કરી.



ૂ ોને મહતમ વળતર મેળવ્.ું
કૃષર્ષ અને આનર્ષુંગીક ક્ષેત્રમાું ખેડત

કાયો અને ફરજો :
 રાષ્ટ્રીય કૃષર્ષ ષવકાસયોજના (૧૦૦ ટકા સીએસએસ) ન રાજય હેઠળના ષવષવધ ષવભાગો,
ખાતા,બોડન ,ષનગમ અને કૃષર્ષ ્ષનવષસિટી દ્વારા રજૂ કરવામાું આવતા પ્રોજેક્્સની સ્રીષનિંગ
કષમટી દ્વારા ચકાસણી/પસુંદગી કરીને તેની કાયનવાહી નોંધ સાથે રાજ્ય કક્ષાએ મખ્ય
સચચવશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાતી સ્ટે ટ લેવલ સેંકસનીંગ કષમટી (SLSC) સમક્ષ રજૂ
કરવામાું આવે છે .
 SLSCની કમીટી દવારા મુંજર થયેલ એકશન પ્લાન મજબ RKVYયોજના હેઠળ
ષવષવધષવભાગો, ખાતા,બોડન ,ષનગમ અને કૃષર્ષ ્ષનવષસિટીના મુંજૂર થયેલ પ્રોજેક્્સના
નાણાકીય/ભૌષતક લક્ષાુંકોની ફાળવણી કરવી.

 ભારત સરકારશ્રી દવારા રીલીઝ કરવામાું આવેલ RKVYયોજનાની તબકકાવાર ગ્રારટની
ફાળવણી ષવષવધ અમલીકરણ એજરસીને કરવામાું આવે છે .
 RKVYયોજનાની ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી/ આરટીઆઇ મારફત માગેલ માહહતી
તૈયાર કરી મોકલી આપવી. RKVYયોજના અંતગનત ભારત સરકારશ્રી/રાજય સરકારશ્રી /
અરયો સાથેના પત્રવયવહારની કામગીરી ખાતાની શાખાઓ દવારા માગવામાું આવતી
માહહતી/ષવગતો તૈયાર તૈયાર કરી મોકલી આપવાની કામગીરી RKVYયોજના અંતગનત
RSQ/LSQ/LAQની ષવગતો તેમજ જવાબો કરવાની કામગીરી.
 RKVY – યોજના અંતગનત ષવષવધ અમલીકરણ એજરસી હસ્તકના પ્રોજેક્્સનો માષસક
પ્રગષત રીપોટન ને આધારે RKVY યોજનાનો માષસક પ્રગષત રીપોટન તૈયાર કરી કૃષર્ષ અને
સહકાર ષવભાગને સાદર કરવો. ભારત સરકારશ્રીને મોકલવાના થતા જે તે વર્ષનના
પ્રોષવઝનલ તેમજ આખરી માષસક પ્રગષત રીપોટન તૈયાર કરવા તેમજ તે અંગેના ્.ટી.સી.
તૈયાર કરવાની કામગીરી.

પ્રકરણ-૩ અષધકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો
અ.નું.

અષધકારી/કમનચારીનો હોદ્દો

૧.

સું્ક્ત ખેતી ષનયામક

નાણાુંકીય

વહીવટી

સત્તા

સત્તા

૨૦,૦૦૦

-

અરય સત્તા

ફરજો

-

યોજના

(આરકેવીવાય)
૨

અમલીકરણ

નાયબ ખેતી ષનયામક (OSD-

૫૦૦૦

-

-

આરકેવીવાય-વ- નાયબ ખેતી

યોજના
અમલીકરણ

ષનયામક (તાલીમ), ખેડબ્રમહા)
૩.

મદદનીશ ખેતી ષનયામક

-

-

-

(તેલીચબયા)
૪

ખેતી અષધકારી(NFSM)

યોજના
અમલીકરણ

-

-

-

યોજના
અમલીકરણ

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેના ષનયમો, ષવષનમયો, સ ૂચનાઓ, ષનયમસાંગ્રિ અને દફતરો
(૧) ગજરાત ષસષવલ સવીસ રૂલ્સ
(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પહરપત્રો

પ્રકરણ-૫
નીષત ઘડતર અથવા નીષતના અમલ સબાંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા તેમના
પ્રષતષનષધત્વ માટે ની કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેની ષવગત
-----------નથી----------

પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેના ષનયાંત્રણ િેઠળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ુ પત્રક
--------નથી----------

પ્રકરણ-૭
યોજનાના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સષમષતઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ પત્રક
યોજનાના અમલીકરણના ભાગ રૂપે રાજ્ય કક્ષાએ મખ્ય સચચવના અધ્યક્ષ સ્થાને State
Level Sanctioning Committee (SLSC) તેમજ જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા ષવકાસ અષધકારીના
અધ્યક્ષપણા હેઠળ જજલ્લા કક્ષાની પ્લાષનિંગ કષમટી (DLPC)રચના કરવામાું આવેલ છે .

પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અષધકારીન ાંુ નામ, િોદ્દો અને અન્ય ષવગતો
 શ્રી એમ.આર. પરમાર
નાયબ ખેતી ષનયામક (કપાસ)
રૂમ નું-૩૧૧, પાક ષવભાગ, ખેતી ષનયામક્ષરીની કચેરી, કૃષર્ષભવન
કૃષર્ષભવન,ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સુંપકન - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૪

પ્રકરણ-૯
ુ રવાની કાયાપધ્ધષત
ષનણાય લેવાની પ્રહિયામાાં અનસ
૧. નોંધ
૨. મસદ્દો મુંજૂર કરાવવો
૩. અમલીકરણ
૪. ષનણનય લેનાર અંષતમ સત્તાષધકારી ખાતાના વડા છે .
ષનણનય લેવાની સત્તા નીચે મજબ છે .
સભ્ય સચચવ અને ખેતી ષનયામક
સું્ક્ત ખેતી ષનયામક
નાયબ ખેતી ષનયામક
મદદનીશ ખેતી ષનયામક
ખેતી અષધકારી
જનીયર કલાકન કમ ટાઇપીસ્ટ /જષનયરકરસલ્ટરટ

પ્રકરણ-૧૦
અષધકારીઓ અને કમાચારીઓની માહિતી પસ્ુ સ્તકા
રમ

અષધકારી અને કમનચારીન નામ

હોદ્દો

૧

શ્રી સી.એમ. પટે લ

સું્ક્ત ખેતી ષનયામક (આરકેવીવાય)

૨.

શ્રીમતી એમ.કે.ષત્રવેદી

નાયબ ખેતી ષનયામક (OSD-આરકેવીવાય)

૩.

શ્રી એસ.એ.પટેલ

મદદનીશ ખેતી ષનયામક (તેલીચબયા)

૪.

શ્રી જે.એચ.તબીયાર

ખેતી અષધકારી(NFSM)

૫.

શ્રી પ્રષતક એ. શાહ

આઇટી એડવાઇઝર

૬.

શ્રી ઇરિજીતષસિંહ.કે.પરમાર

જષનયર કરસલ્ટરટ

૭.

શ્રી ષવરમષસિંહ.બી.પાુંડોર

જષનયર કરસલ્ટરટ

૮.

શ્રી અષવનાશ.એચ.પાટીલ

જષનયર કરસલ્ટરટ

૯.

શ્રી જૈષમન.બી.પટે લ

જષનયર કરસલ્ટરટ

૧૦.

ક. જ્યોષતકાબેન આર. બામણીયા

જષનયર કરસલ્ટરટ

૧૧.

ક. નીલમ જી. પરમાર

જષનયર કરસલ્ટરટ

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેનતાણાની પધ્ધષત સહિત દરે ક અષધકારીઓ અને કમાચારીને
ષવષનયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
મળત ુ માષસક મિેનતાણ ુ
રમ

અષધકારી અને કમનચારીન નામ

પગાર

૧

શ્રી સી.એમ. પટે લ

૯૬,૯૦૦/-

૨.

શ્રીમતી એમ.કે.ષત્રવેદી

૮૩,૩૦૦/-

૩.

શ્રી એસ.એસ.પટેલ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૪.

શ્રી જે.એચ.તબીયાર

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૫.

શ્રી પ્રષતક એ. શાહ

રૂ.૨૦,૦૦૦/-(૧૧ માસ કરાર આધાહરત)

૬.

શ્રી ઇરિજીતષસિંહ.કે.પરમાર

રૂ.૧૬,૦૦૦/-(૧૧ માસ કરાર આધાહરત)

૭.

શ્રી ષવરમષસિંહ.બી.પાુંડોર

રૂ.૧૬,૦૦૦/-(૧૧ માસ કરાર આધાહરત)

૮.

શ્રી અષવનાશ.એચ.પાટીલ

રૂ.૧૬,૦૦૦/-(૧૧ માસ કરાર આધાહરત)

૯.

શ્રી જૈષમન.બી.પટે લ

રૂ.૧૬,૦૦૦/-(૧૧ માસ કરાર આધાહરત)

૧૦.

ક. જ્યોષતકાબેન આર. બામણીયા

રૂ.૧૬,૦૦૦/-(૧૧ માસ કરાર આધાહરત)

૧૧.

ક. નીલમ જી. પરમાર

રૂ.૧૬,૦૦૦/-(૧૧ માસ કરાર આધાહરત)

પ્રકરણ-૧૨
શાખાનેફાળવેલ અંદાજપત્ર
માંજુર થયેલ પ્લાન

યોજનાન ુ નામ :

(૨૦૧૯-૨૦)
રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષવકાસ યોજન (નોમાલ)

૨૩૭૦૦.૦૦લાખ

રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષવકાસ યોજન(ટીએસપી)

૪૨૦૦.૦૦ લાખ

રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષવકાસ યોજન (એસસીએસપી)

૨૦૦૦.૦૦ લાખ

પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાિમોના અમલ અંગે ની પધ્ધષત
સામાન્ય શરતો
રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષવકાસયોજના
૧.આ યોજના અંતગા ત કેન્ર સરકાર : રાજ્ય સરકારનો હિસ્સો ૬૦:૪૦ % રિેશે.
૨. ભારત સરકારનો હિસ્સો મળ્યા બાદ જ રાજ્ય સરકારના હિસ્સાનો ખચા કરી શકાશે.
ુ બ સધ
ુ ારે લી વિીવટી માંજૂરી
૩. આ યોજનાની ફાં ડીંગ પેટનામાાં કેન્ર સરકાર દ્વારા ફેરફાર થાય તો તે મજ
મેળવી લેવાની રિેશે.
૪. આ માંજૂરી અન્વયે કરવાનો થતો ખચા નાણાકીય ઔચચત્યના ષનયમો ધ્યાને રાખી જે તે વિાની
અંદાજપત્રીય જોગવાઈને આધીન અને નાણાાં ષવભાગ દ્વારા વખતો વખત ફાળવવામાાં આવતી
ગ્રાન્ટની મયાા દામાાં કરવાનો રિેશે.
ુ કામ માટે પ્રવતામાન ષનયમોને આધીન ચાલ ુ તથા આગામી નાણાકીય વિામાાં પયાાપ્ત
૫. પ્રસ્તત
અંદાજપત્રીય જોગવાઈ કારવી લેવાની રિશે.
૬. આ અંગે ન ાંુ ખચા રાજ્ય સરકારના સ્થાયી તેમજ વખતો વખત લાગ ુ પડતાાં ઠરાવો/પરીપત્રો અને
ુ બ ષનયત પદ્ધષતથી કરવાન ાંુ રિશે.
ષનયમોની જોગવાઈઑ મજ
૭. આ માંજૂરી અન્વયે ફાળવેલ ગ્રાન્ટનો અન્ય િેત ુ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે નિીં. બચત રિેતી રકમ
વિા આખરે સરન્ડર કરવાની રિેશે.
૮. યોજના િેઠળ ષનયત કરવામાાં આવેલ શરતોન ાંુ ચસ્ુ તપણે પાલન કરવાન ાંુ રિેશે.
૯. આ માંજૂરી અન્વયે કરવાની થતી ખરીદી અંગે રાજ્ય સરકારની પ્રવતામાન ખરીદનીષતઓન ાંુ ચસ્ુ તપણે
પાલન કરવાન ાંુ રિેશે.

૧૦. આ કામના ટેન્ડર પ્રોસેષસિંગમાાં સરકારના ઉધ્યોગ અને ખાણ ષવભાગના તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬ ના
ઠરાવ

િમાાંક:

એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/ચ.

માાં ઈ-ટેન્ડહરિંગ

અંગે

આપવામાાં આવેલ

સ ૂચનાઓ

તથા વખતોવખત ની સ ૂચનાઓનુાં પાલન કરવાન ાંુ રિેશે.
૧૧. યોજનાઓ િેઠળ ય.ુ ટી.સી. સમયસર મોકલવામાાં આવે તે જોવાન ાંુ રિેશે.
ુ બની SLSCકષમટીની માંજૂરી બાદ આ
૧૨. RKVYગાઇડલાઇનના પેરા.િમાાંક (૬.૧) માાં સ ૂચવ્યા મજ
યોજના અન્વયેના પ્રોજેકટોમાાં ખચા કરવાનો રિેશે.
૧૩.સિાયકી યોજના અંગે લાભાથી પાસે ષનયત નમ ૂનામાાં અરજીઓ મેળવવાની અને અરજીઓની
માંજૂરીની કાયાવાિી, અરજીઓ મેળવવાની અને અરજીઓની માંજૂરીની કાયાવાિી, અરજીની માંજૂરી
અંગે સાંબષધત અરજદારને લેચખત જાણ કરવાની અને ત્યારબાદ જ સિાયની કાયાવાિી થાય તે
જોવાન ાંુ રિેશે.
૧૪. સિાયકી યોજનાઓના અમલીકરણ અંગે અરજીઓની નોંધણી, અરજદારના નામ, સરનામા, કરે લા
સિાયની ષવગતો વગે રે માહિતી દશાા વતો યોજનાવાર રે જજસ્ટર ષનભાવવાના રિેશે.
ુ ષ્ટ્કૃત યોજના માટે કેન્ર સરકારની માંજૂરી ષવભાગે મેળવવાની રિેશે. તેમજ ભારત
૧૫. કેન્ર પર
સરકારની ગ્રાન્ટ રાજ્યના એકષત્રત ષનષધમાાં જમા થયા બાદ તેની છૂટી થયેલી ગ્રાન્ટની મયાા દામાાં
જ ખચા કરવાનો રિેશે.
૧૬. યોજના અન્વયે ભારત સરકાર પાસેથી મેળવવા થતાાં નાણાાં સમયસર મળી રિે તે માટે જરૂરી
કાયાવાિી કરવાની તકેદારી રાખવાની રિેશે.
૧૭. જે કામો નરે ગા નીચે લઈ શકાય અને જે ગ્રામીણ મજૂરો દ્વારા કરવવામાાં આવતી િોય તવી
કામગીરી જો યોજના િેઠળ કરવામાાં આવતી િોય તો આવી કામગીરી નરે ગા નીચે જ કરવાની
રિેશે.
૧૮.

બાાંધકામ/રીનોવેશન

માટે

નાણાાં

ષવભાગના

તા.૨૦-૧૨-૨૦૦૬

ના

પહરપત્ર

ુ બ
મજ

તેના

નકશા/અંદાજોને નાણાાંષવભાગ /ખચા પ્રભાગની માંજૂરી મળ્યા બાદ ખચા કરવાનો રિેશે. અને માંજૂર
થયેલ નકશા/અંદાજોની રકમ કરતાાં વધ ુ રકમનો ખચા કરી શકાશે નિીં.
૧૯. આ યોજના િેઠળ ફાળવવામાાં આવેલ રકમનો ખચા નીચે જણાવેલ સદર િેઠળ ઉધારવાનો રિેશે.
માાંગણી નાંબર :-

૨

ુ ય સદર
મખ્

:-

૨૪૦૧ પાક કૃષિ વ્યવસ્થા

ગૌણ સદર

:-

૮૦૦-અન્ય ખચા

પેટા સદર

:-

(૧૮) રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષવકાસ યોજના (આરકેવીવાય) સ્કીમ
(આયોજન િેઠળ)

****************************************************************************

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરષમટ કે અષધકત
ૃ મેળવનારની ષવગતો
---માહહતી શરય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા ધોરણો
-----------નથી----------

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી

www.rkvy.nic.in
પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની ષવગતો
૧. નોટીસ બોડન
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર

