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ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 
                          યાાંનિક 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.  

 આ પસુ્સ્તકા 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 ૧૭ માાં માહિતી પિકવાર 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, તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિશેે. 
 આ પસુ્સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી 
માગી છે તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજી પિકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦; માહિતી ઝેરોક્ષ એક 
િકલિા રૂ.૨.૦૦ અિે 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 

રાજ્યિા પ્રયોગ-વ-નિદશાિ ફામાિી કાયાાવાિી, મિરેગા, સાગર ખેડુ, કૃનિ યાાંનિકરણ-

ખેત ઓજારો/સાધિોિી ગણુવતા આધારીત માન્યતા આપવી, ફામા મીકેિાઇઝેશિા વ્યાપ 

માટેિી કામગીરી, અિે ભનૂમ મોજણીિી કાગમીરી તેમજ ખેતી નિયામકિી કચેરી, ગાાંધીિગરિા 

મકાિ ‘કૃનિ ભવિ’ િી જાળવણી, સધુારા-વધારા, સાફ-સફાઇ, ફામા મશીિરીિા નવનવધ ઘટકોનુાં 

એમ્પેિલમેન્ટ, મકાિ સલગ્િ તમામ બાબત, વાિિ ફાળવણી, જાળવણી-નિભાવણી; વાિિ 

િાંકારિારિી વ્યવસ્થાિી કાગમીરી. 

 

 

યોજિાહકય કામગીરી 
 

 રાજ્યિાાં અનસુચુચત જાનત, અનસુચુચત જિ જાનત અિે સામાન્ય વગાિા ખેડતૂો 
માટેિાાં સિાયક કાયાક્રમ અંતગાત એ.જી.આર.-૧૦ (કૃનિ હકટ્સ), એ.જી.આર.-૬૧(એગ્રો સનવિસ 
પ્રોવાઇડર), એ.જી.આર.-૫૦ (ટે્રક્ટર િોમાલ), સબ મીશિ ઓિ એગ્રીકલ્ચરલ મીકેિાઇઝેશિ, 
પ્રધાિમાંિી કૃનિ નસિંચાઇ યોજિા, આંતરમાળખાકીય સનુવધા ઉભી કરવા માટેિી ૬% વ્યાજ 
સિાય યોજિા કામગીરી વગેરે યોજિાઓિી માંજુરીઓ;જોગવાઇઓ તથા કે્ષિીય કક્ષાએ 
અમલીકરણ કરવાિી તમામ કામગીરી. 
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પ્રકરણ-૩  

શાખાિા અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્ય 
સત્તા 

ફરજો  

૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (યાાંનિક)     રાજ્યિા પ્રયોગ-વ-નિદશાિ ફામાિી કાયાાવાિી, 
મિરેગા, સગર ખેડુ, કૃનિ યાાંનિકરણ-ખેત 

ઓજારો/સાધિોિી ગણુવતા આધારીત માન્યતા 
આપવી, ફામા મીકેિાઇઝેશિ વ્યાપ માટેિી 

કામગેરી અિે ભમુી મોજણીિી કાગમીરી તેમજ 
ખેતી નિયામકિી કચેરી, ગાાંધીિગરિા મકાિ 

‘કૃનિ ભવિ’ િી જાળવણી, સધુારા-વધારા, સાફ-
સફાઇ વગેરે મકાિ સલગ્િ તમામ બાબત, 

વાિિ ફાળવણી, જાળવણી-નિભાવણી; વાિિ 
િાંકારિારિી વ્યવસ્થાિી કાગમીરી.અિે 
યોજિાકીય અમલીકરણિી કામગીરી  

૨ િાયબ ખેતી નિયામક (યાાંનિક)    
૩ િાયબ ખેતી નિયામક (જ.વ.)    

૪ ખેતી ઇજિેર    

૫ મદદિીશ ખેતી નિયામક (મ.કૃ.નવ.)    

૬ મદદિીશ ખેતી નિયામક (િા.નસ.)    

૭ ખેતી અનધકારી-૧     

૮ ખેતી અનધકારી-૨    

૯ ખેતી અનધકારી-૩    

૧૦ મદદિીશ ખેતી ઇજિેર-૧    

૧૧ મદદિીશ ખેતી ઇજિેર-૨    

૧૧ મીકેિીક    

૧૨ સીવીલ ઓવરસીઅલ-૧    

૧૩ સીવીલ ઓવરસીઅલ-૨    

૧૪ ડ્રાફ્ટમેિ     

૧૫ ખેતી મદદિીશ    

૧૬ કચેરી અનધક્ષક-૧    

૧૭ કચેરી અનધક્ષક-૨    

૧૮ િડે ક્લાકા -૧    

૧૯ િડે ક્લાકા -૨    

૨૦ સીિીયર ક્લાકા -૧    

૨૧ સીિીયર ક્લાકા -૨    

૨૨ જુનિયર ક્લાકા -૧    

૨૩ જુનિયર ક્લાકા -૨    

૨૪ જુનિયર ક્લાકા -૩    

૨૫ જુનિયર ક્લાકા -૪    

૨૬ જુનિયર ક્લાકા ટાપીસ્ટ    
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પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 

(૧) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૨) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૩) પહરપિો 

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 તાંિ અથવા તેિા નિયાંિણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી 
કક્ષાઓ અંગેન ુપિક 

--------િથી---------- 

પ્રકરણ-૭ 

ખેતીવાડી ખાતાિા ભાગ તરીકે શાખામાાં રચાયેલ સનમનતઓ પિક 

સરકારશ્રીિા પિોિી િકલ સામેલ છે.  
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પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

શ્રી પી.અિે.વસરા 
િાયબ ખેતી નિયામક(યાાંનિક), 

યાાંનિક શાખા, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 

ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૫૩ 
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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 પ્રહક્રયા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

િાયબ ખેતી નિયામક 
 

મદદિીશ ખેતી નિયામક ખેતી ઇજિેર 
 

 

ખેતી મદદિીશ ખેતી અનધકારી મદદિીશ ખેતી 
ઇજિેર 

ડ્રાફ્ટમેિ મીકેિીકિ સીવીલ ઓવરસીઅર     કચેરી અનધક્ષક 

િડે કલાકા  

સી. કલાકા  

જુિ. ક્લાકા
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ 
અનધકારી અિે 
કમાચારીન ુિામ 

િોદ્દો 
વધારિો િવાલો/કામગીરી સાંભાલળિાર 

અનધકારી/કમાચારીનુાં િામ 

 
ફોિ િાંબર 

૧ --જગ્યા ખાલી-- સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
(યાાંનિક)  

શ્રી એસ.જે.સોલાંકી ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૬૦ 

૨ --જગ્યા ખાલી-- િાયબ ખેતી નિયામક 
(યાાંનિક) 

શ્રી પી.એિ.વસરા  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૩ 

૩ --જગ્યા ખાલી-- િાયબ ખેતી નિયામક 
(જ.વ.) 

શ્રી એ.એ. કટેસીયા --- 

૪ શ્રી પી.એિ.વસરા ખેતી ઇજિેર --- ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૩ 
૫ --જગ્યા ખાલી-- મદદિીશ ખેતી 

નિયામક (મ.કૃ.નવ.) 
શ્રી વી.કે. કનથરીયા ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪ 

૬ --જગ્યા ખાલી-- મદદિીશ ખેતી 
નિયામક (િા.નસ.) 

શ્રી વી.કે. કનથરીયા ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪ 

૭ શ્રી પી.ટી. 
દસલાણીયા 

ખેતી અનધકારી-૧  ----- ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪ 

૮ શ્રી વી.કે. કનથરીયા ખેતી અનધકારી-૨ ----- ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪ 
૯ શ્રી એચ. એસ. 

પ્રજાપતી 
ખેતી અનધકારી-૩ ----- ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪ 

૧૦ શ્રી બી.સી. રાવત મદદિીશ ખેતી ઇજિેર-
૧ 

----- ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૪ 

૧૧ --જગ્યા ખાલી-- મદદિીશ ખેતી ઇજિેર-
૨ 

શ્રી બી.સી. રાવત ----- 

૧૨ --જગ્યા ખાલી-- મીકેિીક શ્રી બી.સી. રાવત (વધારિી કામગીરી) ----- 

૧૩ --જગ્યા ખાલી-- સીવીલ ઓવરસીઅલ-૧ ----- ----- 
૧૪ --જગ્યા ખાલી-- સીવીલ ઓવરસીઅલ-૨ ----- ----- 
૧૫ --જગ્યા ખાલી-- ડ્રાફ્ટમેિ  ----- ----- 
૧૬ --જગ્યા ખાલી-- ખેતી મદદિીશ ----- ----- 
૧૭ શ્રી એસ.વી. ચૌધરી કચેરી અનધક્ષક-૧ ----- ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૨ 
૧૯ --જગ્યા ખાલી-- કચેરી અનધક્ષક-૨ ----- ----- 
૨૦ --જગ્યા ખાલી-- િડે ક્લાકા -૧ ----- ----- 
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૨૧ --જગ્યા ખાલી-- િડે ક્લાકા -૨ ----- ----- 
૨૨ --જગ્યા ખાલી-- સીિીયર ક્લાકા -૧ ----- ----- 
૨૩ --જગ્યા ખાલી-- સીિીયર ક્લાકા -૨ ----- ----- 
૨૪ શ્રીમતી ડી.એચ. 

શાિ   
જુનિયર ક્લાકા -૧ ----- ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૦૫૨ 

૨૫ --જગ્યા ખાલી-- જુનિયર ક્લાકા -૨ ----- ----- 
૨૬ --જગ્યા ખાલી-- જુનિયર ક્લાકા -૩ ----- ----- 
૨૭ --જગ્યા ખાલી-- જુનિયર ક્લાકા -૪ ----- ----- 
૨૮ --જગ્યા ખાલી-- જુનિયર ક્લાકા  ટાઇપીસ્ટ ----- ----- 
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પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ 
અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી પી.એિ.વસરા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૨ શ્રી વી. કે. કનથરીયા  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૩ શ્રી પી.ટી. દસલાણીયા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૪ શ્રી એચ. એસ. પ્રજાપનત ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૫ શ્રી બી.સી. રાવત ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૬ શ્રી એસ.વી. ચૌધરી ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૭ શ્રીમતી ડી.એચ. શાિ   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦ ગે્રડ પે) 
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પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપિ 

સિાયલક્ષી યોજિાઓનુાં અંદાજ પિ 

 

અન.ુ યોજિાનુાં િામ વિા ૨૦૧૬-૧૭િી 
જોગવાઇ (રૂ|.લાખમાાં) 

૧ એજીઆર-૬૧, કૃનિ યાાંનિકરણિો ઉપયોગ કરી ખેતી વધ ુિફા 
કારક બિી શકે તે િતે ુમાટે એગ્રોસનવિસ પ્રોવાઇડર ઉભા કરવાિી 
યોજિા 

૭૭૫.૬૪ 

૨ સબ મીશિ ઓિ એગ્રીકલ્ચરલ મીકેિાઇઝેશિ ૧૬૦૦.૬૬ 
૩ એજીઆર-૫૦ (ટે્રક્ટર િોમાલ) ૧૨૦૦૦.૦૦ 
૪ AGR-2 િઠેળ કૃનિ યાાંનિકરણ ઘટક ૫૯૫૦.૦૦ 
 AGR-3 િઠેળ કૃનિ યાાંનિકરણ ઘટક ૭૭૦.૦૦ 
 AGR-4 િઠેળ કૃનિ યાાંનિકરણ ઘટક ૨૮૦.૦૦ 
૫ આંતર માળખાકીય સનુવધા ઉભી કરવા માટે ૬% વ્યાજ સિાયિી  

યોજિા  

૭૦૦૦.૦૦ 

૬ પ્રધાિમાંિી કૃનિ નસિંચાઇ યોજિા (General)  ૧૯૭૫૦.૦૦ 
 પ્રધાિમાંિી કૃનિ નસિંચાઇ યોજિા (ST)  ૩૫૦૦.૦૦ 
 પ્રધાિમાંિી કૃનિ નસિંચાઇ યોજિા (SC)  ૧૭૫૦.૦૦ 

કુલ ૫૩૩૭૬.૩૦ 
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પ્રકરણ-૧૩ 

(૧) ખેતી ખાતાિા સિાયકી કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

યોજિાિી અમલ અંગેિી પધ્ધનત િીચે મજુબ છે. 

સરકારશ્રીમાાં બજેટ જોગવાઇ બકુ કરાવવી તેમજ વિીવટી માંજુરી મેળવવી 

 

વિીવટી માંજુરી મજુબ કે્ષિીય કક્ષાએ ભૌનતક તેમજ િાણાહકય લક્ષયાાંકિી 
ફાળવણી કરવી 

 

કે્ષિીય કક્ષાએ માનસક નસધ્ધીિી સનમક્ષા કરવી તેમજ માનસક પ્રગનતિી નવગતો 
સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવી 

 

િાણાહકય વિા આખર થયેલ ખચા મજુબ ખચા વપરાશ પ્રમાણપિ સરકારશ્રીમાાં 
રજુ કરવા  

 

(૨) ખેત ઓજાર/સાધિ માન્યતા આપવા અંગેિી પધ્ધનત 
 

અજરદારિી અરજી મળ્યેથી-GOG/GOI િી સચુિાનસુાર, ભૌનતક ચકાસણી, 
માન્યતા આપવાિી કાયાવાિી 
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    (૩) પ્રયોગ-વ-નિદશાિ ફામાિી કામગીરી 

યોજિાિી અમલ અંગેિી પધ્ધનત િીચે મજુબ છે. 

સરકારશ્રીમાાં બજેટ જોગવાઇ બકુ કરાવવી તેમજ વિીવટી માંજુરી મેળવવી 

 

વિીવટી માંજુરી મજુબ કે્ષિીય કક્ષાએ ભૌનતક તેમજ િાણાહકય લક્ષયાાંકિી 
ફાળવણી કરવી 

 

કે્ષિીય કક્ષાએ માનસક નસધ્ધીિી સનમક્ષા કરવી તેમજ માનસક પ્રગનતિી નવગતો 
સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવી 

 

િાણાહકય વિા આખર થયેલ ખચા મજુબ ખચા વપરાશ પ્રમાણપિ સરકારશ્રીમાાં 
રજુ કરવા  

 
 
 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

કૃનિ યાાંનિકરણિા ઉત્પાદકો  
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પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

નવિય 
નિકાલ માટે 
સમયમયાાદા 

(હદવસ) 
સધુારેલ ખેત ઓજારિી માન્યતા માટેિી અરજીઓ ૩૦ 
સિાનયત દરે અપાતી ખેત સાધિ સામગ્રી અંગેિી તપાસ અરજીઓ ૩૦ 

 

પ્રકરણ-૧૬ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 

પ્રકરણ-૧૭  

અન્ય ઉપયોગી માહિતી (વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી ) 

કૃનિ યાાંનિકરણ એમ્પેિલમેન્ટ તથા યોજિાકીય લાભ મેળવવા માટે ૧. 
1.www.dag.gujarat.gov.in 

2. www.ikhedut.gujarat.gov.in  
પર માહિતી ઉપલબ્ધ છે.   

 

 

 


