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 ચ ૂકવી
અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરે લ છે જે મજ
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 ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદ્દુ ાવાર આપવામાાં આવેલ
છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા નિયમો
 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.
દશાા વવામાાં આવેલ છે . તે મજ
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી માગી છે
તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજી પત્રકિી 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.

1

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો
યોજિાન ાંુ િામ : એગ્રીકલ્ચરલ ટેકિોલોજી મેિેજમેન્ટ એજન્સી તઆત્મા)

એગ્રીકલ્ચરલ ેક કોલ લી ેનોનમેન્ેએમ્ ીએી લ્ ાકક્ષાએકાર્યરલતરલી સ્ેર્ડય  લ ાર્ે ેન  ે ી લ્ ાોાેકાકષિ



િકા  ેાેક  ી લ્ ાોી તેાે ષિ  ગ ન ો સ્ગ  ાઓનીોી ા ન રલન ોન ડૂતોતલોા િાી ી િકા  ેાેક  કાે કરલક  ેન આ ય ર્લમોાં ૂગ
મૂખ્ર્ કાર્ય ી લ્ ાોી તેાે

ધ
ગ લ ો ેોન િસ્તરલ  ્રવૃ િ તઓનીં ૂગ

કગ ો કરલૃૂગ તનેમ બ્ ીક એગ્રીકલ્ચરલ ેક કોલ લી 

વ્ર્િસ્ ાં ૂગ િકક્કીકરલ કરલિાં ૂેન
ગ આ
યબ ા રલામર્ેાગ ય ર્લમોા ્રવાર્લગ ક લરલ ન રલ00બેાગ ેે ેાગ યિી નતીઆ િ ય રલ007-08 ી તેાે ી લ્ ાેાગ ેે ેાગ
યિન ેન આ‘યત્ેા’ર્લમોાનકઠળી લ્ ાોાતેાેતાકૂકાત ા ાેલોાડનતોતલેાેક  તનેોીમરિયરલર્ાતય ાયરલત્રવૃ િ ઓનીના 
રલિા ેાેક  ગ્રામ્ર્ કક્ષાએ ાહનકરલ સ્ગ  ાઓની, ડાો ી સ્ગ  ાઓની, એોી ઓની, બનરલા એકસ્ેક્ધો િકય રલ ેોન ્રવાવિને વોુૂે ર્ડ

રલોા

યનર્ારલા્રવર્ત્ોલ ી ાેલેાગ દૂ ાદૂ ારલ  રલાિતાડનતોતલોાદો લ(ફાેય ય વ્ેરલક સ્ેૃ્િ  )નોીરલચોાકરલિીએબાર્ાોી્રવૃ િ 
ેન આ
ૂ ોીચનમૂમબેન :
યર્લમોાેાગનકતઓની
(1) ષિ  િસ્તરલ  ધક્ષ ોી્રવૃ િ તઓનીત ાોિાોિા ધ
ગ લ ોલડનતોતલોીમરિયરલર્ાતમૂમબડનતોતલુૂ ીબનચચાર્ડિાઆ
(રલ)ન ડનતોતલોી બલતાોી ભા ી ારલ

ી બલતાોી રલ તન મ બલતન વચ્ેન તન ્રવકારલોા ો યર્લ વ ધકક તન ેાેક 

ાં ૂગ િકક્કીકરલ 

કરલૃૂઆગ
(3) ષિ  િકા  ા ન કગ ળાર્ન ાતેાે રલકારલ , ે ય રલકારલ , ગબો રલકારલ , વ્ર્ાબારલ ડનતોત ગ ઠોલતનેમષિ

, બા ાર્ત,

બશૂબા ો, ેત્સ્ર્ક્લ ે િાડાતાઓનીં ૂગ કગ ો ા ૃૂઆગ
યે ક5રલલકત બાબતલ મલવએ તલ યત્ેા મૂખ્ર્ત્િન રાના્ ફરલ ઓનીફ ેક કોલ લી  (ષિ 
બનચચાર્ડિા)નં ૂકાેકરલક
ગ
 ેન આે ાકોા ેર્ેાગ ષિ

ધ
ગ લ ોલ ડનતોતલ ુૂ ી

 િસ્તરલ ેાેક  ામૂ ા ર્ક િકા ર્લમોાઓનીોનધો ર્ડકેલ્સ્રાનકધો, તા ીે

ેોન મૂ ાકાત ર્લમોા િ નરલક કાર્યરલત નતીઆ યત્ેા ર્લમોાેાગ રલકારલ  એમં  ીઓનીોી ા ન ોિા બીબીબી ેલર્ડોા ેગભ ે
મૂમબ્રવાવિને સ્ગ  ાઓનીોન ા ન ાગકળ કાે ીરલ કરલિાેાગયિનેન આ
િ યરલ010 ીતન  બલેય ટૂસ્ેકેએક્ષેક ્ધો્રવલગ્રાેફલરલએક્ષેક ્ધોરલ ફલેય નકઠળેલર્ડ ફાવર્ડયત્ેાર્લમોાેે ેાગ
મૂકિાેાગ યિન ે ોલમૂખ્ર્નકત ૂષિ  િસ્તરલ ોાતગ્રનોન ેમુૂતકરલ ેોન ષિ  િસ્તરલ ોન
નકઠળ યિરલ 

તી િ િ ્રવૃ િ તઓનીયત્ેા

નિાોલ નતલઆ ૧રલેી બગચિ ીર્ ર્લમોાેાગ ોનધો  ેધો ઓનીો એગ્રીકલ્ચરલ  એક્ષેક ્ધો એ્ર્ડ ેક કોલ લી 

(NMAET) ોી સ્ ાબોા કરલિાેાગ યિીઆ NMAET નકઠળ યત્ેા ર્લમોા બ- ેધો ઓનીો એગ્રીકલ્ચરલ  એક્ષેક ્ધોોા ભા રિબન
કાર્યરલતેન આયર્લમોાેાેક ભારલત રલકારલ૬0%ગ્રા્ેયબનેન આમર્ારલક રલામર્ રલકારલોલફાળલ૪0%નલર્ેન આ
ી લ્ ા કક્ષાએ ી લ્ ા િકા  ે કારલ રીનીોા ેર્ક્ષસ્ ાોન યત્ેા
યત્ેાોીતેાે્રવૃ િ તઓનીં ૂેે
ગ
ીકરલ , ેલોીેરલીં ેોન ચ
ગ ા ોકરલક ેન આ

2

િો

 બલર્ડય  કાે ીરલ  કરલક  ેન  ે  ી લ્ ાોી



યર્લમોાેાગમૂખ્ર્ત્િનડનતોતલેાેક ોીચનોી્રવૃ િ તઓનીના  રલિાેાગયિનેન



ડનતૂતલોન તા ીે : ી લ્ ાોી દ રલ, રલામર્ોી દ રલ તનેમ રલામર્ બનારલ દૂ ા દૂ ા િ ર્લોી તા ીે ડનતોતલોન
યબિાેાગયિનેન આ



્રવનરલ ા્રવિા (એક્ષ્બલઝરલ િગઝે)ન:ડનતોતલોિીેક કોલ લી ાહ ન ેોન બલતાોાડનતરલેાગ ેબોાિન તન ેાેક  ી લ્ ાોી
દ રલ, રલામર્ોીદ રલેોનરલામર્બનારલોા્રવનરલ ા્રવિા યર્લમોાનકઠળર્લમિાેાગયિનેન આ



ો ધયો(ર્ડકેલ્સ્રાનકધો)ન:ષિ વૂ ોિ દે રા ારલાબનારલબાર્ડિાેાગ યિન ોિા ધ
ગ લ ોલફાર્ ાકારલકેન  કક  કક ેતન ાહ ી
ધકક તન ેાેક  ડનતૂતલોા ડનતરલેાગ દૂ ા દૂ ા બાકેાગ તનેમ દૂ ા દૂ ા િ ર્ોા ો ધયોલ

લઠિીોન ડનતૂતલોન ્રવત્ર્ક્ષ

ેા ય ધયોયબિાેાગયિનેન આ


્રવ ધયો / ષિ  ેનળલ િ નરલક : ડનતૂતલ ોિી ેક કોલ લી ોી ે્તો ાહ કારલ  ેનળિી ધકક  તન ેાેક  રલક ક ી લ્ ા ેોન
રલામર્કક્ષાએદૂ ાદૂ ા્રવ ધયો/ષિ ેનળાર્લી ોનડનતૂતલોન્રવત્ર્ક્ષબતાિિાેાગયિનેન આ



ડનતૂતલોીિૈજ્ઞા ોકરીનીઓની ા ન ષિ  લષ્ઠઠ:િૈજ્ઞા ોકરીનીઓનીોા ધ
ગ લ ોલડનતૂતલાહ ીધકક  ેોન તનેોીે  ેસ્ર્ાઓનીેન 
તનોીચચાય િૈજ્ઞા ોકરીનીઓની ા ન વધકકતનેાેક ય્રવકારલોીયક ાો લષ્ઠઠબ  લઠિિાેાગયિનેન આ

ડનતૂતલબલતનબલતાોીકલઠાુૂઝ ીોિીોિીબાબતલેબોાિનેોનબલતાોીરલ તન ારલ કાે ીરલ કરલક તનિાડનતૂતલોનબનસ્ે
 યત્ેા
ફાે ય એિલર્ડય  બ  યબિાેાગ યિન ેન આ તનેાગ તાકૂકા કક્ષાએ, ી લ્ ા કક્ષાએ ેોન રલામર્ કક્ષાએ રિાઆ10000/ુૂ ીએિલર્ડય યબિાેાગયિનેન આ

3

ી 50000/-

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો

ેઆોગઆ
૧આ
૨

ે કારલ /કેયચારલ ોલનલદ્દલ

ોા ાગક ર્

ા

િન િે 

ા

ે્ર્

ા

ફરલમલ

ે કડનતી ોર્ાેક( િઆ)ન
વ
ગ ક્ૂ તડનતી ોર્ાેક(એઆ આન )ન

૩આ

ોાર્બડનતી ોર્ાેક(એગ્રલ)ન

૪આ

ે

૫આ

ડનતીે કારલ (એગ્રલ)ન

ર્લમોા
ેે ીકરલ

ોીધડનતી ોર્ાેક(એગ્રલ)ન

4

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો
(૧)નૃૂમરલાત

િ  િી રિલ્ 

(૨)ન રલકારલરીનીોાઠરલાિ
(૩)નએ આઓનીઆફાઇ
(૪)નબયરલબ્રન

પ્રકરણ-૫
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા તેમિા
પ્રનતનિનધત્વ માટે િી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત
-----------ો ી----------

પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓઅંગેન ુ પત્રક-------ો ી-----

પ્રકરણ-૭
યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ પત્રક----------ો ી----------
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પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીન ાંુ િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો
 રીનીેનકધબીઆબેક ,
વ
ગ ક્ૂ તડનતી ોર્ાેક(એ આએઆ)ન-િ-એબન નેઓની લરલ ે
ડનતી ોર્ાેકરીનીોીકચનરલ , ષિ ભિો,
ચ-રલલર્ડ,

નક્ેરલ૧૦-એ,

બ
ગ કય -૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪
 રીનીકકઆે  ક ાવ
ોાર્બડનતી ોર્ાેક(તા ીે)નઇઆચાઆ-િ-ાહનકરલેાયનતીે કારલ
રિેોગ-આ૩૧૪,તા ીેેોનમૂ ાકાતધાડા,
ડનતી ોર્ાેકરીનીોીકચનરલ , ષિ ભિો,
ચ-રલલર્ડ,

નક્ેરલ૧૦-એ,

બ
ગ કય -૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪
 રીનીે આબીઆબેક
ે

ોીધડનતી ોર્ાેક(બાઆ )નગ -િ-ે

ોીધાહનકરલેાયનતીે કારલ

રિેોગ-આ૩૨૬,તા ીેેોનમૂ ાકાતધાડા,
ડનતી ોર્ાેકરીનીોીકચનરલ , ષિ ભિો,
ચ-રલલર્ડ,

નક્ેરલ૧૦-એ,

બ
ગ કય -૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૬
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પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસ
૧આોચ
૨આમૂ દ્દલેગદોરલકરલાિિલ
૩આેે ીકરલ
૪આ ો યર્ નોારલદ તે
ો યર્ નિાોી

ા કારલ ડાતાોાિર્ડાેન આ

ાોીચનમૂમબેન આ
ડનતી ોર્ાેક

ે કડનતી ોર્ાેક

વ
ગ ક્ૂ તડનતી ોર્ાેક

ોાર્બડનતી ોર્ાેક

ે

ોીધડનતી ોર્ાેક

ડનતીે કારલ

ીોીર્રલનકર્ડ/ક ાકય
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પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી
ક્રે

ે કારલ ેોનકેયચારલ ં ૂોાે

નલદ્દલ

૧

રીનીર્ડ આિીઆબારલલે

ે કડનતી ોર્ાેક( િસ્તરલ )ન

૨આ

રીનીએેઆબીઆબેક

વ
ગ ક્ૂ તડનતી ોર્ાેક(એ આએઆ)ન

૩આ

રીનીબીઆએઆબેક

ોાર્બ ડનતી ોર્ાેક(એગ્રલ)ન

૪

ુૂરીનીબ કબીઆબેક

ે

૫આ

રીનીએચઆએઆ્રવાહબ ત

ડનતીે કારલ (એગ્રલ)ન

ોીધડનતી ોર્ાેક(એગ્રલ)ન
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પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક અનધકારીઓ
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
અિે કમાચારીિે મળત ુ માનસક મિેિતાણ ુ
ક્રે
૧

ે કારલ ેોનકેયચારલ ોલનલ લ
વ
ગ ક્ૂ તડનતી ોર્ાેક(એ આએ)ન

બ ારલ
૭૮૮૦૦( નિ ૧૨)ન

૨આ

ોાર્બડનતી ોર્ાેક(એગ્રલ)ન

૬૭૭૦૦( નિ ૧૧)ન

૩આ

ે

૫૩૧૦૦( નિ ૯)ન

૪આ

ડનતીે કારલ 

ોીધડનતી ોર્ાેક(એગ્રલ)ન

૪૬૨૦૦( નિ ૭)ન

પ્રકરણ-૧૨
શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
યોજિાન ાંુ િામ

બજેટ જોગવાઈ ત૨૦૧૮-૧૯)

માંજુર થયેલ પ્લાિ

યત્ેા-Normal

૬૦૬૦.૦૦ લાખ

૬૦૬૦.૦૦ લાખ

યત્ેા-SCPSC

૨૯૫.૦૦ લાખ

૨૭૨.૦૦ લાખ

યત્ેા-TSP

૯૨૭.૦૦ લાખ

૮૬૦.૦૦ લાખ

૧૨.૬૫ લાખ

૧૨.૬૫ લાખ

ેન તડાતનેાયનતીેોન ગ ક ધા
વ્ર્િનારલકક્કોીસ્ ાબોાર્લમોા
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પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત
પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---ેાયનતીશૂ્ર્ેન આ---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો
-----------ો ી----------

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી
ુ વામાાં આવી રિી છે .
યોજિાિી માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મક
પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧આોલે

બલર્ડય 

૨આ્રવલ-એક્ે િર્ડ સ્ક્ લઝરલ
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