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ખેતી િનયામકશીની ક ેચે 

�ૃિષભવન, ગાધંીનગચ. 

સ�વ ખેતી સે� ્

પકચક-૧ પ્તાવના 

 ભાચત સચકાચશીર તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમા ંઆવેલ તે પમાકે મામાતી અિધકાચ 

અિધનીયમ, ૨૦૦૫ની ચ ના કચ�લ છે � �જુબ ભાચતનો કોઇ પક નાગમચક િનયત ફે �કૂવી 

અથવા ગચેબી ચ�ખાથી ની ે �વતો ાોય તો િવના �લૂયે સચકાચશી પાસેથી મામાતી માગી ગક� 

છે.  

 આ��ુ્તકા  ાચા ખેતી ખાતાને લગતી મામાતી નાગમચકો મે વી ગક� તે તગેની િવગત 

આપવાનો પયરન કચવામા ંઆવેલ છે.  

 આ ��ુ્તકા મામાતી મે વવા ઇઇછતા ભાચતના કોઇપક નાગમચકને ેપયોગી નીવીગે.  

 આ ��ુ્તકામા ંપકચક ૧ થી ૧૭મા ંમામાતી પતકવાચ અને અથવા ��ુાવાચ આપવામા ંઆવેલ 

છે. સદચ�ુ મામાતી અધયતન કચવામા ંઆવી ચાે છે. 

 આ તગે મામાતી આચ.ટે.આઇ.રકટ ૨૦૦૫ની �જુચાતી નકલમા ંતેમજ આ તગેના િનયમો 

દગારવવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ વયાાયાય ધયાને લેવાની ચા�ગે. 

 આ ��ુ્તકામા ંેપલલધ ન ાોય તે મામાતી મે વવા માટ�ની કાયરપધધિત કઇ મામાતી માગી છે 

તેના આધાચ� કાે ગકાગે. અચ� પતકની ફે �.૨૦.૦૦ છે અને રક પાનાદેઠ મામાતીના �.૨.૦૦ 

તેમજ સીીે અથવા ફલોપીમા ંમામાતી માટ� �. ૫૦.૦૦ ફે પેટ� �કૂવવાના ચા�ગે. ગચેબી ચ�ખાની 

ની ે �વતા નાગમચક� કોઇપક પકાચની ફે �કૂવવાની ચા�તી નથી પચંર ુપોતે ગચેબી ચ�ખા 

ા�ઠ  �વે છે તે તગેનો આધાચ ચ�ુ કચવાનો ચા�ગે.     
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પકચક-૨ ગાખાની િવગતો, કાય� અને ફચજો 

�જુચાતે પીકાચોને ામેંગા અવસચમા ંપમચવિત�ત કયાર છે. માનવ આચોગય તથા વવિિક પયારવચકના માતમા ં

�જુચાતના �િુમ �તુો ને યગઓિનક ખેતીમા ંસમસય કચવાના ેમદા ા�રથુી ચાીય સચકાચ�  ાચા રપીલ-૨૦૧૫ મા ં

“�જુચાત સે�ન્ય ખેતી િનિત-૨૦૧૫” રક આગવી િનિત ઘીે છે. ચાીય સચકાચશી  ાચા સે�ન્ય ખેતી િનિત ા�ઠ ,   

 વવજાિનક પધધતીથી ભચોસાબધં  સેન્ીય ેરપાદન થાય  

 યોગય બબચ વયવ્થા ેભી કચે ખે તૂોની આવક વધે 

 ગાાકોને ખાતીબધં સેન્ીય ેરપાદનો મ ે ચા�  તેવી વયવ્થા ેભી થાય 

સ�વ ખેતી સેલમા ંતક યોજનાય અમલમા ંછે �ની િવગત ની ે �જુબ છે: 

૧. ચાીયના ખે તૂોને સ�મ્ય ખેતીના પોરસાાન માટ� સાાય �ચુે પાીવા તગેની યોજના 

૨. ીાગં �લલાને ૧૦૦% સેન્ીય ખેતી ા�ઠ  આવચે લેવા બાબતની યોજના 

૩. �જુચાત યગઓિનક રગીકલ ચલ રિુનવિસ�ટે  

યોજનાનો લાભ કોક લઈ ગક�? 

 આ યોજના ા�ઠ  ચાીયના તમામ ખે તૂ ભાઇય અને મમાલા ખે તૂો લાભ લઇ ગક� છે.  

યોજનામા ંમ તા લાભો 

�જુચાત યગઓિનક પોીકટસ સટ મફક�ગન રજનસી (ગોપકા)  ાચા ચ�્��ગન/  સટ મફક�ગન કચાવનાચ ખે ૂતને  

ચ�્��ગન/ સટ મફક�ગન ફે ના ખ રમા ં સાાય, અપેીા માનય કોઇપક સં્ થા  ાચા ્કોપ સટ મફક�ટ મે વેલ ાોય તેવા ખે ૂતને 

ઇન�ટુ  સાાય, વમ� કંપો્ટરિુનટ ે� ુ કચવા માટ� સાાય, સ�વ ખેતી તગે તાલીમ, મફલી િનદગરન, સ�્ીય ખેત ેરપાદનોના 

ચ�સીી� ુટ�્ટટગ માટ� સાાય, સ�્ીય ખેતી કચતા ખે ૂતો માટ� િવિગિટ �ચુ્કાચની જોગવાઇ કચ�લ છે.  

યોજનાનો લાભ ક�વી ચેતે મે વી ગકાય ? 

� તે �જલલા કકાના ખેતીવાીે અિધકાચે માચફત આઇ-ખે તૂ પોટરલ ેપચ અચ� કચેને આ યોીનાાુ ંલાભ 

મે વી ગકાય છે. 

કાય� અને ફચજો : 

 ચાજય સચકાચ  ાચા  ાલતી ીલાન યોજનાછે. 

 નાયબ ખેતી િનયામક (યગઓિનક સેલ) આ યોજનાની ચાજય કકાની તાિંતક કામગીચે સભંા ે છે. 

 યોજના તતગરત પી-બ�ટ િનયત કચે સચકાચશીને દચખા્ત કચવામા ંઆવે છે. મ�ુંચ થયેલ જોગવાઇ 

�જુબ યોીનાકેય કામગીચે માટ� ઠચાવ થાય છે. 

 સચકાચશી  ાચા માગરદગરક દ ુનાય બાાચ પાીવામા ંઆવે છે અને માગરદગરક દ ુનાય �જુબ િવિવધ 

કામગીચેાુ ંઆયોજન કચે �જલલા/ તા�કુા/ ગારય તતં  ાચા અમલીકચક કચવામા ંઆવે છે. 

 યોજના તતગરત થયેલ ભભિતક તથા નાકાકેય પગિતાુ ંમોિનટચટગ કચવામા ંઆવે છે. 
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પકચક-૩ અિધકાચેય અને કમર ાચેયની સસાય અને ફચજો  

 

અ.ન.ં અિધકાચે/ કમર ાચેનો ાો�ો નાકાકંેય સસા વાેવટે સસા અનય સસા ફચજો 

૧. અિધક ખેતી િનયામક (જ.સ)    

યોજના 

અમલીકચક 

૨ 
સરંકુત બાગાયત િનયામક 

(યગઓિનક સે�)્ 

   

૩. નાયબ ખેતી િનયામક (ય.સે)    

૪. મદદનીગ ખેતી િનયામક (ય.સે.)    

૫ . ખેતી અિધકાચે (ય.સે.)    

 

પકચક-૪ 

કાય� કચવા માટ�ના િનયમો, િવિનમયો, દ ૂનાય, િનયમસગંા અને દફતચો 

(૧) �જુચાત િસિવલ સવ�સ �લસ  

(૨) સચકાચશીના ઠચાવ 

(૩) રસ.ય.ફાઇલ 

(૪) પમચપત 

પકચક-૫ 

નીિત ઘીતચ અથવા નીિતના અમલ સબધંી જનતાના સભયો સાથે સલાા- પચામગર અથવા તેમના 

પિતિનિધરવ માટ�ની કોઇ વયવ્થા ાોય તો તેની િવગત 

-----------નથી---------- 

પકચક-૬ 

બા�ચ તતં અથવા તેના િનયતંક ા�ઠ ની વય�કતય પાસેના દ્તાવેજોની કકાયતગેા ુપતક- 

-------નથી----- 
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પકચક-૭ 

યોજનાના ભાગ તચેક� ચ ાયેલી બોીર, પમચષદ, સિમિતય અને અનય સં્ થાયાુ ંપતક- 

સચકાચશીના ઠચાવની નકલ સામેલ છે. 

પકચક-૮ 

બા�ચ મામાતી અિધકાચેાુ ંનામ, ાો�ો અને અનય િવગતો 

 શીમતી વાય.રન.મદવાન 

નાયબ ખેતી િનયામક (ય.સે.) -વ-બા�ચ મામાતી અિધકાચે 

સ�વ ખેતી સેલ, પોમીયમ લેવલ 

ખેતી િનયામકશીની ક ેચે, �ૃિષભવન, 

 -ચોી, સેકટચ ૧૦-ર, 

સપંકર - ૦૭૯-૨૩૨-૫૭૪૭૮ 
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પકચક-૯ 

િનકરય લેવાની પમસયામા ંઅાસુચવાની કાયરપધધિત 

૧. ન�ધ 

૨. �સુ�ો મ�ૂંચ કચાવવો 

૩. અમલીકચક 

૪. િનકરય લેનાચ તિતમ સસાિધકાચે ખાતાના વીા છે. 

િનકરય લેવાની સસા ની ે �જુબ છે. 

ખેતી િનયામક 

 

અિધક ખેતી િનયામક  

 

સરંકુત બાગાયત િનયામક 

 

નાયબ ખેતી િનયામક 

 

મદદનીગ ખેતી િનયામક 

 

ખેતી અિધકાચે 

 

સીનીયચ ા�ી/ કલાકર 
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પકચક-૧૦ 

અિધકાચેય અને કમર ાચેયની મામાતી  

સમ  અિધકાચે અને કમર ાચેા ુનામ  ાો�ો  

૧ શી રન.ક�.કાથી અિધક ખેતી િનયામક (જ.સ.)  

૨. શી સી.રમ.પટ�લ સરંકુત બાગાયત િનયામક  

૩. શીમતી વાય.રન.મદવાન નાયબ ખેતી િનયામક  

૪ શી ીે.આચ. પટ�લ મદદનીગ ખેતી િનયામક  

૫. શી ીલ�.ુર.ગખે ખેતી અિધકાચે  

 

પકચક-૧૧ 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાર �જુબ મા�નતાકાની પધધિત સમાત દચ�ક અિધકાચેય 

અને કમર ાચેને મ ર ુમાિસક મા�નતાા ુ 

સમ અિધકાચે અને કમર ાચેનો ાોદો પગાચ 

૧ સરંકુત બાગાયત િનયામક 

(ય.સે.) 

૭૮૮૦૦(લેવલ૧૨)  

૨. ના.ખ.ેિન (ય.સે)  ૬૭૭૦૦(લેવલ ૧૧ ) 

૩. મદદનીગ ખેતી િનયામક (ય.સે.) ૫૩૧૦૦(લેવલ ૯)  

૪. ખેતી અિધકાચે  ૪૬૨૦૦(લેવલ ૭ ) 
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પકચક-૧૨ 

ગાખાને ફા વેલ તદાજપત 

યોજનાયાુ ંનામ બ�ટ જોગવાઇ(૨૦૧૮-૧૯) મ�ુંચ થયેલ ીલાન 

સે�ન્ય ખેતીને પોરસાાન 

આપવાની યોજના 

૧૦૦૦.૦૦ લાખ ૧૦૦૦.૦૦ લાખ 

ીાગં �જલલાને ૧૦૦% સે�ન્ય 

ખેતી ા�ઠ  આવચે લેવાની 

યોજના  

૩૦૦૦.૦૦ લાખ  ૩૦૦૦.૦૦ લાખ 

�જુચાત યગઓિનક રગીકલ ચલ 

રિુનવિસ�ટે  

૫૦.૦૦ લાખ  ૫૦.૦૦ લાખ 
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પકચક-૧૩ 

ખેતી ખાતાના સાાયકે કાયરસમોના અમલ તગેની પધધિત 

સચકાચશીમા ંબજેટ જોગવાઇ બુક કચાવવી તેમજ વાેવટે મ�ુંચે મે વવી 

વાેવટે મ�ુંચે �જુબ કેતીય કકાર ભભિતક તેમજ નાકાકેય લકંાયકની        

                           ફા વકી કચવી 

      

કેતીય કકાર માિસક િસધધીની િસમકા કચવી તેમજ માિસક પ્ગતની િવગતો   

                      સચકાચશીમા ંચ�ુ કચવી  

 

નાકાકેય વષર આખચ થયેલ ખ ર �જુબ ખ ર વપચાગ પમાકપત સચકાચશીમા ં 

                             ચ�ુ કચવા 

 

પકચક-૧૪ 

આવેલ ચાાતો, પચિમટ ક� અિધ�ૃત મે વનાચની િવગતો 

---મામાતી �નુય છે.--- 

 

પકચક-૧૫ 

કાય� કચવા માટ� ન�ે કચ�લા ધોચકો 

-----------નથી---------- 
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પકચક-૧૬ વીબા�ુપે ેપલલધ મામાતી  

યોજનાની માાેતી ખાતાની વેબસાઇટ ેપચ �કુવામા ંઆવેલ છે તેમજ યોજનાકેય 

લાભ મે વવા માટ www.ikhedut.gujarat.gov.in પચ મામાતી ેપલલધ છે.  

પકચક-૧૭ 

મામાતી મે વવા માટ� નાગમચકોને ેપલલધ સવલતોની િવગતો 

૧. નોટેસ બોીર  

૨. પો-રકટેવ ીે્કલો્ચ 

 

 

 

 


