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ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

તાલીમ અિે મલુાકાત શાખા  
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર 

અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરેલ છે જે મજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી ચકૂવી 

અથવા ગરીબી રેખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે 

છે.  

 આપસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેિી નવગત 

આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં આવેલ 

છે. સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગેિા નિયમો 

દશાાવવામાાં આવેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિશેે. 

 આ પસુ્સ્તકામાાં 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 ચકૂવવાિા રિશેે. ગરીબી રેખાિી 

િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચકૂવવાિી રિતેી િથી પરાંત ુપોતે ગરીબી રેખા 

િઠેળ જીવે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરવાિો રિશેે.     
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પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

યોજિાનુાં િામ: કૃનિ મિોત્સવ 

 

યોજિાિો મખુ્ ય ઉદે્દશ 

રાજ્યમાાં કૃનિ કે્ષત્રમાાં લોકભાગીદારીથી ગ્રામ્ય કક્ષાએ આધનુિક ઓજારો, કૃનિ પધ્ધનતઓ, જળ સાંચય અિે 

નવજળી સાંચયિા કાયાક્રમો ખેડતૂો સધુી પિોંચે તે માટે સૌ પ્રથમ વિા-૨૦૦૫-૦૬માાં કૃનિ મિોત્સવ-૨૦૦૫ તરીકે 

શરૂઆત કરવામાાં આવી. જેમાાં કૃનિ લક્ષી અિે ગ્રામ નવકાસિે લગતા કાયાક્રમોનુાં આયોજિ કરી કૃનિ સિાય, વૈજ્ઞાનિક 

માગાદશાિ સ્થાનિક કક્ષાએ ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. ખેડતૂોિે ખરીફ સીઝિિી પવુા તૈયારી માટે વધ ુઅનકુુળતા 

રિ ેતે િતેસુર કૃનિ મિોત્સવ િી યોજિા અમલમાાં મકુવામાાં આવેલ છે.  

યોજિાિો લાભ કોણ લઈ શકે? 

 આ યોજિા િઠેળ રાજ્યિા તમામ ખેડતૂ ભાઇઓ અિે મહિલા ખેડતૂો લાભ લઇ શકે છે.  

યોજિામાાં મળતા લાભો 
કનૃિ મિોત્સવમાાં  દરમ્યાિ ખેડૂતોિે વૈજ્ઞાનિક અિે આધનુિક ખેતી પધ્ધનત, બજાર અિે માાંગ આધાહરત ખેતી, ટકાઉ 

ખેતી, સેન્દ્રિય ખેતી, કનૃિમાાં યાાંનત્રકરણ, સકૂ્ષ્મ નપયત પધ્ધનત, પાકોનુાં મલુ્યવધાિ તેમજ કનૃિ આનસુાાંગગત બાબતો અંગે રૂબરૂ 

માગાદશાિ આપવામાાં આવે છે. સરકારશ્રીિી નવનવધ ખેડૂતલક્ષી સિાય યોજિાઓનુાં અમલીકરણ પણ કરવામાાં આવે છે. 

યોજિાિો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકાય ? 

કૃનિ મિોત્સવ દરમ્યાિ કૃનિ અનધકારીશ્રીઓ અિે કૃનિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ દ્વારા દરેક ખેડતૂોિે ખેતી નવિયક 

તેમજ સરકારશ્રીિી યોજિઓ અંગે માગાદશાિ/જાણકારી ઘર આંગણે આપવામાાં આવે છે.  

કાયો અિે ફરજો : 

 રાજય સરકાર દ્વારા ચાલતી પ્લાિ યોજિા છે. 

 િાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ) આ યોજિાિી રાજય કક્ષાિી તાાંનત્રક કામગીરી સાંભાળે છે. 

 યોજિા અંતગાત પ્રી-બજેટ નિયત કરી સરકારશ્રીિે દરખાસ્ત કરવામાાં આવે છે. માંજુર થયેલ જોગવાઇ 

મજુબ યોજ્િાકીય કામગીરી માટે ઠરાવ થાય છે. 

 સરકારશ્રી દ્વારા માગાદશાક સચુિાઓ બિાર પાડવામાાં આવે છે અિે માગાદશાક સચુિાઓ મજુબ કૃનિ 

મિોત્સવનુાં આયોજિ કરી જજલ્લા/તાલકુા/ગ્રામ્ય તાંત્ર દ્વારા અમલીકરણ કરવામાાં આવે છે. 

 યોજિા અંતગાત થયેલ ભૌનતક તથા િાણાકીય પ્રગનતનુાં મોનિટરીંગ કરવામાાં આવે છે. 
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પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

 

અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો િાણાાંકીય સત્તા વિીવટી સત્તા અરય સત્તા ફરજો 

૧. અનધક ખેતી નિયામક (નવ.)    

યોજિા 

અમલીકરણ 

૨ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે)    

૩. િાયબ ખેતી નિયામક (તા.)    

૪. મદદિીશ ખેતી નિયામક (સ.શા.)    

૫. ખેતી અનધકારી (તા.)    
 

 

 

  

પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 
(૧) ગજુરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 
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પ્રકરણ-૫ 
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા 

તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓઅંગેન ુ

પત્રક 

--------િથી---------- 

પ્રકરણ-૭ 

યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા, પહરિદ, સનમનતઓ અિે અરય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક------

-----િથી---------- 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અરય નવગતો 

 શ્રી જે. એસ. ૫ટેલ  
િાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ)ઇ.ચા. 
રૂમ િાં-.૩૨૪, તાલીમઅિેમલુાકાત શાખા, 

 શ્રી આર.ડી.પ્રજાપતી 
મદદિીશ ખેતી નિયામક (પા.સાં) 
રૂમ િાં-.૩૨૬, તાલીમ અિે મલુાકાત શાખા, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૬૪  
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પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 

નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

સીિીયર િડે/કલાકા 
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                                          પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી  

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ ડો.કે.એસ.દેત્રોજા અનધક ખેતી નિયામક(નવ) 
૨. શ્રી એિ.કે.કાથડ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે) 
૩. શ્રી જે.એસ.પટેલ િાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ)  

૪ શ્રીમનત એ.પી.પટેલ મદદિીશ ખેતી નિયામક (સ.શા) 
૫. શ્રી ડી.આર.પટેલ ખેતી અનધકારી  
 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ 

અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીિો િોદો પગાર 
૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે) ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે)  
૨.  િા.ખે.નિ (તાલીમ)  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રડ પે) 
૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક (સ.શા) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૪. ખેતી અનધકારી  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજિાનુાં િામ બજેટ જોગવાઇ(૨૦૧૬-૧૭) માંજુર થયેલ પ્લાિ 

કૃનિ મિોત્સવ ૫૦૦૦.૦૦ લાખ ૫૦૦૦.૦૦ લાખ 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શરુય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

યોજિાિી માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 

 

 

 


