ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર.

ુ ાકાત શાખા
તાલીમ અિે મલ
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા

➢ ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર
ુ બ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી
અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરે લ છે જે મજ
ચ ૂકવી અથવા ગરીબી રે ખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી
માહિતી માગી શકે છે .
➢ આપસ્ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે િી નવગત
આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે .
➢ આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.
➢ આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૮માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદ્દુ ાવાર આપવામાાં
આવેલ છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા
➢ આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.
નિયમો દશાા વવામાાં આવેલ છે . તે મજ
➢ આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી
માગી છે તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજીપત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ
માહિતીિા રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે
ચ ૂકવવાિા રિેશે. ગરીબી રે ખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચ ૂકવવાિી
રિેતી િથી પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા િેઠળ જીવે છે તે અંગે િો આધાર રજુ કરવાિો રિેશે.

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો
ુ સ્કાર યોજિા
યોજિાન ાંુ િામ: સરદાર પટેલ કૃનિ સાંશોધિ પર
ુ ય ઉદ્દે શ
યોજિાિો મખ્
જુ઼દા-જુ઼દા ક્ષેત્રો જેવા કે, શિક્ષણ, સંિોધન, ઔધોગિક, સહકારી ક્ષેત્રોમાં શવશિષ્ટ કામિીરી બજાવનાર
ૂ ો કે
વ્યક્તિન ં બહમાન કરી, સરકાર એવોર્ડ આપે છે . િે જ રીિે કૃશિ ક્ષેત્રમાં ઉત્સાહી અને પ્રિશિિીલ ખેડિ
જેઓ પોિાની આિવી કોઠાસઝ અને સાહસવ ૃશિથી ખેિીના શવકાસમાં નવીનિા લાવવામાં અને ઉત્પાદનમાં
વધારો કરવામાં િેમજ નવીન િતનીકો રજુ઼ કરવા માટે કાયડ કરે છે . િેમની આ કૃશિ ઉત્પાદનલક્ષી
િોધખોળને પ્રોત્સાહન મળે અને િેમાં વધ વેિ આવે િે માટે િેમના યોિદાનની કદરરૂપે કૃશિના શવકાસમાં
િેમના ફાળાને ગબરદાવવા માટે રાજય સરકાર દ્વારા સરદાર પટેલ કૃશિ સંિોધન પરસ્કાર યોજના અમલમાં
મતવામાં આવેલ છે .
•

નવિય – ૧: ગજ઼રાિના િમામ મખ્ય પાકો જેવા કે, ધાન્ય પાકો, િેલીગબયાં પાકો, તઠોળ પાકો, તપાસ,
િેરર્ી, િમાક, બાિાયિી પાકો, િેમજ િેજ઼ાના અને ઔિધીય પાકો પર નવીનિમ પ્રયોિ દ્ધારા આિવી

કોઠાસઝથી શવતસાવેલ વધ ઉત્પાદન આપિી નવી જ઼ાિની શસઘ્ધીન ં પ્રદાન િેમજ રાજ઼યમાં ઉિાર્વામાં
આવિા પરં પરાિિ પાકોની જ઼ગ્યાએ આિવી સઝથી નવીન પાક દાખલ કરી િે પાતની સફળ ખેિી દ્ધારા
શવશિષ્ટ યોિદાન અંિેની શસધ્ધીન ં પ્રદાન.
•

નવિય – ૨: જ઼ળ સંચાલન અને વ્યવસ્થા, શપયિ પાણીના કરકસરભયાડ અને કાયડક્ષમ ઉપયોિ દ્ધારા

આધનીક શપયિ પઘ્ધશિ દ્ધારા સફળ નમનારૂપ શનદિડનરૂપ પાતની ખેિી કરી વધ ઉત્પાદન મેળવેલ
શસઘ્ધીન ં પ્રદાન અને વરસાદના વહી જ઼િા પાણીને રીચાજીંિ અને જુ઼દી જુ઼દી પઘ્ધશિઓ દ્ધારા કવા/બોરમાં
ૂ ોના બહોળા સમહને પ્રેરણારૂપ બને િેવી અનેરી
સંગ્રહ કરી કવા/બોરના િળ ઉંચા લાવવા માટે ખેડિ
શસઘ્ધીન ં પ્રદાન.
•

નવિય – ૩: વરસાદ આધારરિ સકી ખેિી શવસ્િારમાં સ ૂકી ખેિી અંિેની આિવી ટેતનીક શવતસાવી
વરસાદની અછિ સમયે સફળ સકી ખેિી ક્ષેત્રે મેળવેલ શસઘ્ધીન ં પ્રદાન.

•

નવિય – ૪: જુ઼દા-જુ઼દા પાકો પર જુ઼વાિ શનયંત્રણ માટે પ્રયોિ દ્ધારા પોિાની આિવી કોઠાસઝથી
શવતસાવેલ નવીનિમ સંકગલિ જુ઼વાિ શનયંત્રણ પઘ્ધશિમાં મેળવેલ શસઘ્ધીન ં પ્રદાન.

•

નવિય – ૫: ખેિી અંિેની શવશવધ પ્રરિયા જ઼ેવી કે, ખેર્, વાવણી, રોપણી, આંિર ખેર્, શનિંદામણ, સ્પેસીંિ,
કાપણી, થ્રેસીંિ કે અન્ય પ્રકારના ખેિી ઉપયોિી નવીન ખેિ ઓજ઼ારોને આિવી કોઠાસઝથી શવતસાવવાની
શસઘ્ધીન ં પ્રદાન.
યોજિાિો લાભ કોણ લઈ શકે?
ૂ પરૂિ કે મરહલા ખેડિ
ૂ
➢ આ યોજના હેઠળ ગજરાિ રાજયમાં ખેિી કરિા કોઇપણ ખાિેદાર ખેડિ
ભાિ લઇ િકે છે .
યોજિામાાં મળતા લાભો
➢ આ યોજના હેઠળ દર વિે જદા-જદા પાંચ ક્ષેત્રો પૈકી દરે ક ક્ષેત્રમાં પ્રથમ આવનાર એક-એક

ખેડિને રૂ.૫૧૦૦૦/- (અંકે રૂશપયા એકાવન હજાર પરા) લેખે રોતર્ પરસ્કાર, િાલ અને સન્માનપત્ર
એનાયિ કરવામાં આવે છે અને આ ઉપરાંિ આ યોજનામાં ભાિ લેનાર દરે ક ક્ષેત્રમાંથી અન્ય
ૂ ો એટલે કે ત્રીસ ખેડિ
ૂ ોને સન્માનપત્ર આપી િાલ ઓઢાર્ી બહમાન કરવામાં આવે
પાંચ-પાંચ ખેડિ
છે .
ૂ ે કરે લ શવશિષ્ટ કામિીરી
➢ વધમાં મધમાખી ઉછે ર, મરઘા પાલન, મત્સ્યપાલન વિેરે ક્ષેત્રે ખેડિ
બદલ પ્રોત્સાહન રૂપે િાલ અને સન્માનપત્ર આપી બહમાન કરવામાં આવે છે .
યોજિાિો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકાય ?
ૂ ભાઇ-બહેનોએ શનયિ કરે લ ઉમેદવારી પત્રકમાં અરજ કરી
➢ પરસ્કાર મેળવવા ઇચ્છિા ખેડિ
સંબશધિ જજલ્લાના જજલ્લા ખેિીવાર્ી અશધકારી મારફિે ખેિી શનયામતરી, ગજરાિ રાજય,
કૃશિભવન, િાંધીનિરને સામાન્ય રીિે દર વિે ૩૧ મી મે પહેલા મોકલી આપવાની હોય છે .
કાયો અિે ફરજો :
રાજય સરકાર દ્વારા ચાલિી પ્લાન યોજના છે .
અશધક ખેિી શનયામક (શવ.) િાંધીનિર, આ યોજના અંિિડિ રાજયકક્ષાની સ્થાયી મલ્યાંકન
સશમિીના સભ્ય સગચવ છે .
નાયબ ખેિી શનયામક (જ.વ.) આ યોજનાની રાજય કક્ષાની િાંશત્રક કામિીરી સંભાળે છે .
યોજના અંિિડિ પ્રી-બજેટ શનયિ કરી સરકારરીને દરખાસ્િ કરવામાં આવે છે . મંજર થયેલ
જોિવાઇ મજબ યોજનાકીય કામિીરી માટે ઠરાવ થાય છે .
મંજર થયેલ જોિવાઇ યોજનાકીય કામિીરી કરવા જલ્લા ખેિી અશધકારીરી મારફિ રાજયના
ખેડિો પાસેથી અરજઓ મેળવી રાજયકક્ષાએ મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .
યોજના અંિિડિ થયેલ ભૌશિક િથા નાણાકીય લક્ષાંકપ્રિશિન ં મોશનટરીંિ કરવામાં આવે છે .
રાજયકક્ષાની સ્થાયી મલ્યાંકન સશમિી દ્વારા પસંદ થયેલ ખેડિોને જાહેર સમારં ભમાં પરસ્કાર
આપવાની કામિીરી.

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો

અ.નં.

અશધકારી/કમડચારીનો હોદ્દો

૧.

માન. ખેિી શનયામકરી

૨

અશધક ખેિી શનયામક (શવ.)

૩.

સંયતિ ખેિી શનયામક (એ.સે )

૪.

નાયબ ખેિી શનયામક (જ.વ.)

૫.

મદદનીિ ખેિી શનયામક (કૃ.અ.)

૬.

ખેિી અશધકારી (જ.વ.)

નાણાંકીય સિા

વહીવટી સિા

અન્ય સિા

ફરજો

યોજના

અમલીકરણ

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો

(૧) ગજરાિ શસશવલ સવીસ રૂલ્સ
(૨) સરકારરીના ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પરરપત્રો

પ્રકરણ-૫
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિપરામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી
નવગત
-----------નથી---------પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી
કક્ષાઓ અંગેન ુ પત્રક
--------નથી---------પ્રકરણ-૭
તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ
પત્રક
મારહિી શ ૂન્ય છે .

પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીન ાંુ િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો
➢ શ્રી મિેશ બી. પટે લ,

સંયતિ ખેિી શનયામક (એ.સે.)-વ- એપેલટ
ે ઓથોરીટી
ખેિી શનયામકરીની કચેરી, કૃશિભવન,
ચ-રોર્, સેતટર ૧૦-એ,

સંપકડ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪
➢ રી કે.જે દે સાઈ
નાયબ ખેિી શનયામક (િાલીમ)ઇ.ચા.-વ-જાહેર મારહિી અશધકારી
રૂમ નં-.૩૧૪,િાલીમ અને મલાકાિ િાખા,
ખેિી શનયામકરીની કચેરી, કૃશિભવન,
ચ-રોર્, સેતટર ૧૦-એ,
સંપકડ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪
➢ રી જે.પી.પટેલ
મદદનીિ ખેિી શનયામક (પા.સં)-વ- મદદનીિ જાહેર મારહિી અશધકારી
રૂમ નં-.૩૨૬,િાલીમ અને મલાકાિ િાખા,
ખેિી શનયામકરીની કચેરી, કૃશિભવન,
ચ-રોર્, સેતટર ૧૦-એ,
સંપકડ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪

પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસ
૧. નોંધ
૨. મસદ્દો મંજૂર કરાવવો

૩. અમલીકરણ
૪. શનણડય લેનાર અંશિમ સિશધકારી ખાિાના વર્ા છે .
શનણડય લેવાની સિા નીચે મજબ છે .
ખેિી શનયામક

અશધક ખેિી શનયામક (શવસ્િરણ)

સંયતિ ખેિી શનયામક

નાયબ ખેિી શનયામક

મદદનીિ ખેિી શનયામક

ખેિી અશધકારી

પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસ્ુ સ્તકા
િમ

અશધકારી અને કમડચારીન નામ

હોદ્દો

૧

રી ર્ી.વી.બારોટ

અશધક ખેિી શનયામક (શવસ્િરણ)

૨

રી એમ.વી.પટેલ

સંયતિ ખેિી શનયામક (એસ.એ.)

૩.

ર્ો વી.સી.જોિી

નાયબ ખેિી શનયામક (જ.વ.)

૪.

રી જે.ઝેઙ કયાર્ા

મદદનીિ ખેિી શનયામક (કૃ.અ.)

૫.

રી કે.ર્ી પ્રજાપશિ

ઈ.ચા. ખેિી અશધકારી

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુ માનસક મિેિતાણ ુ
િમ
૧

અશધકારી અને કમડચારીનો હોદો

પિાર

અશધક ખેિી શનયામક (શવસ્િરણ)

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેર્ પે)

૧

સંયતિ ખેિી શનયામક (એ.સે.)

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેર્ પે)

૨.

ના.ખે.શન (જ.વ. )

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેર્ પે)

૩.

મ.ખે.શન.(કૃ.અ.)

૪.

ખેિી અશધકારી

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેર્ પે)
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેર્ પે)

પ્રકરણ-૧૨
શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
યોજિાન ાંુ િામ

માંજુર થયેલ પ્લાિ

૫.૨૫ લાખ

૫.૨૫ લાખ

૨૦)

કૃનિલક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ
કાયાિમ

બજેટ જોગવાઇ (૨૦૧૯-

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
માહિતી શ ૂન્ય છે .

પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---મારહિી શન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો

પ્રકરણ-૧૬
વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી
નવજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર નવનવધ યોજિાઓિી માહિતી
ુ વામાાં આવી રિી છે .
ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મક

પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧. નોટીસ બોર્ડ
૨. પ્રો-એતટીવ ર્ીસ્તલોઝર
૩. શવના મ ૂલ્યે ખેિીવાર્ી ખાિાની સહાય યોજનાઓની પક્સ્િકા
૪. આઇ ખેડિ પોટડ લ

