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ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

સજીવ ખેતી સેલ ્
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 

ગજુરાતે પડકારોને હમેંશા અવસરમા ં પરરવર્તિત કર્ાા છે. માનવ આરોગ્ર્ તથા વૈર્િક પર્ાાવરણના રહતમા ં

ગજુરાતના ભરુ્મ પતુ્રો ને ઓર્ગેર્નક ખતેીમા ંસરિર્ કરવાના ઉમદા હતેથુી રાજ્ર્ સરકારે દ્વારા એપ્રીલ-૨૦૧૫ મા ં

“ગજુરાત સેન્દ્રિર્ ખેતી ર્નર્ત-૨૦૧૫” એક આર્ગવી ર્નર્ત ઘડી છે. રાજ્ર્ સરકારશ્રી દ્વારા સેન્દ્રિર્ ખેતી ર્નર્ત હઠેળ,   

 વૈજ્ઞાર્નક પધ્ધતીથી ભરોસાબધં  સેરિીર્ ઉત્પાદન થાર્  

 ર્ોગ્ર્ બજાર વ્ર્વસ્થા ઉભી કરી ખેડતૂોની આવક વધે 

 ગ્રાહકોને ખાત્રીબધં સેરિીર્ ઉત્પાદનો મળી રહ ે તેવી વ્ર્વસ્થા ઉભી થાર્ 

સજીવ ખેતી સેલમાાં ત્રણ યોજિાઓ અમલમાાં છે જેિી નવગત િીચે મજુબ છે: 

૧. રાજ્ર્ના ખેડતૂોને સેંરિર્ ખેતીના પ્રોત્સાહન માટે સહાર્ પરુી પાડવા અંર્ગેની ર્ોજના 
૨. ડાાંગ જીલ્લાિે ૧૦૦% સેન્દ્રીય ખેતી િઠેળ આવરી લેવા બાબતિી યોજિા 

૩. ગજુરાત ઓગેનિક એગ્રીકલ્ચરલ યનુિવનસિટી  

યોજિાિો લાભ કોણ લઈ શકે? 

 આ ર્ોજના હઠેળ રાજ્ર્ના તમામ ખેડતૂ ભાઇઓ અને મરહલા ખેડતૂો લાભ લઇ શકે છે.  

યોજિામાાં મળતા લાભો 
ગજુરાત ઓરે્ગર્નક પ્રોડક્ટસ સટીરિકેશન એજરસી (ર્ગોપકા) દ્વારા રજીસ્રેશન/ સટીરિકેશન કરાવનાર ખેડૂતને  

રજીસ્રેશન/સટીરિકેશન િી ના ખર્ામા ં સહાર્, અપેડા મારર્ કોઇપણ સસં્થા દ્વારા સ્કોપ સટીરિકેટ મેળવેલ હોર્ તેવા ખેડૂતને 

ઇનપટુ  સહાર્, વમી કંપોસ્ટયરુ્નટ ઉભ ુ કરવા માટે સહાર્, સજીવ ખેતી અંરે્ગ તાલીમ, રિલ્ડ ર્નદશાન, સેંિીર્ ખેત ઉત્પાદનોના 

રેસીડય ુટેસ્ટીંર્ગ માટે સહાર્, સેંિીર્ ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ર્વર્શષ્ટ પરુસ્કારની જોર્ગવાઇ કરેલ છે. 

યોજિાિો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકાય ? 

જે તે જજલ્લા કક્ષાના ખેતીવાડી અર્ધકારી મારિત આઇ-ખેડતૂ પોટાલ ઉપર અરજી કરીને આ ર્ોજ્નાનુ ંલાભ 

મેળવી શકાર્ છે. 
કાયો અિે ફરજો : 

 રાજર્ સરકાર દ્વારા ર્ાલતી પ્લાન ર્ોજનાછે. 

 નાર્બ ખતેી ર્નર્ામક (ઓર્ગેર્નક સેલ) આ ર્ોજનાની રાજર્ કક્ષાની તારં્ત્રક કામર્ગીરી સભંાળે છે. 

 ર્ોજના અંતર્ગાત પ્રી-બજેટ ર્નર્ત કરી સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામા ં આવે છે. મજુંર થરે્લ જોર્ગવાઇ 

મજુબ ર્ોજ્નાકીર્ કામર્ગીરી માટે ઠરાવ થાર્ છે. 

 સરકારશ્રી દ્વારા માર્ગાદશાક સરુ્નાઓ બહાર પાડવામા ંઆવે છે અને માર્ગાદશાક સરુ્નાઓ મજુબ ર્વર્વધ 

કામર્ગીરીનુ ંઆર્ોજન કરી જજલ્લા/તાલકુા/ગ્રામ્ર્ તતં્ર દ્વારા અમલીકરણ કરવામા ંઆવે છે. 

 ર્ોજના અંતર્ગાત થરે્લ ભૌર્તક તથા નાણાકીર્ પ્રર્ગર્તનુ ંમોર્નટરીંર્ગ કરવામા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

 

અ.ન.ં અર્ધકારી/કમાર્ારીનો હોદ્દો નાણાકંીર્ સત્તા વહીવટી સત્તા અરર્ સત્તા િરજો 

૧. અર્ધક ખેતી ર્નર્ામક (જ.સ)    

ર્ોજના 

અમલીકરણ 

૨ 
સયંકુ્ત બાર્ગાર્ત ર્નર્ામક 

(ઓર્ગેર્નક સેલ)્ 

   

૩. નાર્બ ખતેી ર્નર્ામક (ઓ.સે)    

૪. મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (ઓ.સે.)    

૫. ખેતી અર્ધકારી (ઓ.સે.)    

 

પ્રકરણ-૪ 

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

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.િાઇલ 

(૪) પરરપત્ર 

પ્રકરણ-૫ 
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા તેમિા 

પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓઅંગેન ુપત્રક- 

-------નથી----- 
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પ્રકરણ-૭ 

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

સરકારશ્રીના ઠરાવની નકલ સામેલ છે. 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્દ્ય નવગતો 

 શ્રીમતી વાર્.એન.રદવાન 
નાર્બ ખેતી ર્નર્ામક (ઓ.સે.)-વ-જાહરે મારહતી અર્ધકારી 
સજીવ ખેતી સેલ, પોરડર્મ લેવલ 
ખેતી ર્નર્ામકશ્રીની કર્ેરી, કૃર્િભવન, 
ર્-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સપંકા- ૦૭૯-૨૩૨-૫૭૪૭૮ 
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પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંધ 
૨. મસુદ્દો મજૂંર કરાવવો 
૩. અમલીકરણ 
૪. ર્નણાર્ લેનાર અંર્તમ સત્તાર્ધકારી ખાતાના વડા છે. 
ર્નણાર્ લેવાની સત્તા નીર્ે મજુબ છે. 

ખેતી ર્નર્ામક 

 

અર્ધક ખેતી ર્નર્ામક  

 

સયંકુ્ત બાર્ગાર્ત ર્નર્ામક 

 

નાર્બ ખેતી ર્નર્ામક 

 

મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક 

 

ખેતી અર્ધકારી 

 

સીનીર્ર હડે/કલાકા 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી  

િમ  અર્ધકારી અને કમાર્ારીન ુનામ  હોદ્દો  
૧ શ્રી એન.કે.કાથડ અર્ધક ખેતી ર્નર્ામક (જ.સ.)  

૨. શ્રી સી.એમ.પટેલ સયંકુ્ત બાર્ગાર્ત ર્નર્ામક  

૩. શ્રીમતી વાર્.એન.રદવાન નાર્બ ખેતી ર્નર્ામક  

૪ શ્રી ડી.આર. પટેલ મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક  
૫. શ્રી ડબ્લ.ુએ.શખે ખેતી અર્ધકારી  

 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ 

અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

િમ અર્ધકારી અને કમાર્ારીનો હોદો પર્ગાર 
૧ સયંકુ્ત બાર્ગાર્ત ર્નર્ામક 

(ઓ.સે.) 
૭૮૮૦૦(લેવલ૧૨)  

૨. ના.ખે.ર્ન (ઓ.સે)  ૬૭૭૦૦(લેવલ ૧૧ ) 
૩. મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (ઓ.સે.) ૫૩૧૦૦(લેવલ ૯)  
૪. ખેતી અર્ધકારી  ૪૬૨૦૦(લેવલ ૭ ) 
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પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

યોજિાઓનુાં િામ બજેટ જોગવાઇ(૨૦૧૯-૨૦) માંજુર થયેલ પ્લાિ 

સેન્દ્રિર્ ખેતીને પ્રોત્સાહન 

આપવાની ર્ોજના 

૫૦૦.૦૦ લાખ ૫૦૦.૦૦ લાખ 

ડારં્ગ જજલ્લાને ૧૦૦% સેન્દ્રિર્ 

ખેતી હઠેળ આવરી લેવાની 

ર્ોજના  

૧૫૦૦.૦૦ લાખ  ૧૫૦૦.૦૦ લાખ 

ગજુરાત ઓરે્ગર્નક એગ્રીકલ્ર્રલ 

યરુ્નવર્સિટી  

૫૦.૦૦ લાખ  ૫૦.૦૦ લાખ 
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પ્રકરણ-૧૩ 

ખેતી ખાતાિા સિાયકી કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

સરકારશ્રીમાાં બજેટ જોગવાઇ બુક કરાવવી તેમજ વિીવટી માંજુરી મેળવવી 

વિીવટી માંજુરી મજુબ કે્ષત્રીય કક્ષાએ ભૌનતક તેમજ િાણાકીય લાંક્ષાયકિી        

                           ફાળવણી કરવી 
      
કે્ષત્રીય કક્ષાએ માનસક નસધ્ધીિી નસમક્ષા કરવી તેમજ માનસક પ્રગગતિી નવગતો   
                      સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવી  

 
િાણાકીય વિા આખર થયેલ ખચા મજુબ ખચા વપરાશ પ્રમાણપત્ર સરકારશ્રીમાાં  
                             રજુ કરવા 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---મારહતી શરુર્ છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------નથી---------- 
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પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

યોજિાિી માિીતી ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવેલ છે તેમજ યોજિાકીય 

લાભ મેળવવા માટ www.ikhedut.gujarat.gov.in પર માહિતી ઉપલબ્ધ છે.  

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. નોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 

 

 

 


