ખેતી િનયામકશ્રીની કચે
�ૃિષભવન, ગાંધીનગર.
આયોજનશાખા
પ્રક-૧ પ્રસ્તા
 ભારત સરકારશ્રીએ .૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાં આવેલ તે પ્રમાણે મા�હતી અિધકા
ુ બ ભારતનો કોઇ પણ નાગ�રક િનયત ફ�
અિધનીયમ, ૨૦૦૫ની રચના કર� લ છે � �જ
� ૂકવી અથવા ગર�બી ર� ખાથી નીચે �વતો હોય તો િવના � ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસે
મા�હતી માગી શક� છે .
 આ��ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તે �ગેની િવ
આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ.
 આ ��ુ સ્તકા મા�હતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગ�રકને ઉપયોગી નીવડ.
 આ ��ુ સ્તકામાં પ્રક૧ થી ૧૮માં મા�હતી પત્રકવાર અને અથવા �ુદ્દાવાર આપવા
આવેલ છે . સદર�ુ મા�હતી અધ્યતન કરવામાં આવી રહ� છ.
ુ રાતી નકલમાં તેમજ આ �ગે ના
 આ �ગે મા�હતી આર.ટ�.આઇ.એક્ટ૨૦૦૫ની �જ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રહ.
િનયમો દશાર ્વવામાં આવેલ છ. તે �જ
 આ ��ુ સ્તકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાયર્પધ્ધિત કઇ મા�
માગી છે તેના આધાર� કહ� શકાશે. અર�પત્રકની ફ�.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદ�ઠ
મા�હતીના �.૨.૦૦ તેમજ સીડ� અથવા ફ્લોપીમાં મા�હતી માટ� . ૫૦.૦૦ ફ� પેટ�
� ૂકવવાના રહ�શે. ગર�બી ર� ખાની નીચે �વતા નાગ�રક� કોઇપણ પ્રકારની ફ�  �ૂકવવાન
રહ�તી નથી પરં � ુ પોતે ગર�બી ર� ખા હ�ઠળ �વે છે તે �ગે નો આધાર ર�ુ કરવાનો રહ�શે.

પ્રક-૨ શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો
આયોજન શાખા
કાય� અને ફરજો :


યોજનાક�ય માિસક/

િત-માિસક/વાિષ�ક પ્રગિતર�પોટ

,

રા�યપાલશ્રીનો ર�પો

,

ટ�એએસપી અને એસસીએસપી ર�પોટર , ક�દ્ર�ુરસ્�ૃત યોજનાના ર�પોટર્ તથા તે �ગ
કાયર્વાહ� કરવ.



પ્લાન યોજનાની સમીક્ષા બેઠકો�ુ આયોજન કર�ુ તેમજ કાયર્વાહ� ન�ધને લગત કામ



વીડ�ઓ કોન્ફરન્સ�ું આયોજન કર�



ક�દ્ર�ુરસ્�ૃત યોજનાના ખચર્ �ગેની મા�હતી સંક�લત કરવી તેમ.જ ટ�.સી. �ગેની
કામગીર�



ખર�ફ/રવી નેશનલ કોન્ફરન્સ ત સંબંિધત પ્રેઝન ્ટ તૈયાર કરવા �ગેની કામગીર�



ક�દ્ર�ુરસ્�ૃત યોજનાની બેઠક અન્વયે�ુ સ



આઉટકમ બ�ટની િવગત

તૈયાર કર� સરકારશ્રીમાં ર�ૂ કરવીચા

તથા નવી બાબતો

�ગેની બ�ટને લગતી તમામ કામગીર�



નીિત આયોગને લગત કામગીર�



િવસ્તા, ઉત્પાદન તથા ઉત્પાદકતાના લ�યાંક ન�� કર



ખે�ુતલક્ષીયોજનાઓ�ુ �જલ્લા િવભ સંક�લત કર�ું



ુ ેન્ટ તથા સસ્ટ�નેબલ ડ�વલપમેન્ટ ગોલ �તગર્ત કામ
વીઝન ડો�મ

સંકલન પ-શાખા
કાય� અને ફરજો :
 સરકારશ્રી તરફથી સંકલન �ગે આવતા તમામ પત્રો બાબતનો પત્ર વ્યવહાર અને તે સ
તમામ કામગીર�
 દર� ક શાખામાંથી મા�હતી એકિત્રત કર� િવગતો સંક�લત કર� સરકારશ્રીને મો.
 પ્ર� ઉપયોગી કામોને લગત પત્રવ્યવહારની કામ
 રા�યના અરજદારો-નાગ�રકો તેમજ સરકારશ્રી તરફથી ખેતી િનયામકશ્રી ની કચેર�
મળતી િવિવધ ર�ૂઆતો/આવેદન પત્રોની �ગેની કાયર્વ.
 ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર ��ુ કામગીર� �દાજપત્ર તૈયાર કર� સંબંિધતને મ.ો
 ખાતાની શાખા માંથી િવધાન સભામાં � ૂછવાજોગ પ્ર�ોની યાદ� તૈયાર કરવી

 પરામશર્ સિમતીની બેઠક તેમજ  સંલગ્ન કામગી.
 સામા�જક-આિથ�ક સમીક્ષાની �ુ�સ્તકાની િવગતો સંક�લત કર� મોકલી આપવાની કામગી
 ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર� ની સંકલન ને લગઆરટ�આઇની તમામ કામગીર�.
 નાગ�રક અિધકાર પત્રને લગત કામગી
 સેવાસે� ુ અને પ્રગિતસે�ુ �તગર્ત સંક�લત કામગ
 ખેતીવાડ� ખાતાની મહત્વની િસધ્ધીઓ સંક�લત કર� સરકારશ્રીને મો.

પ્રક-૩ અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો
અ.નં.

અિધકાર�/કમર્ચાર�નો હોદ્

નાણાંક�ય સ�ા

વહ�વટ� સ�ા

અન્ય સ�ા

૧.

સં�ુક્ત ખેતી િનયામક(સીડ)

� તે સમયના સરકારશ્રીના ઠર/પ�રપત્રથ

૨.

નાયબ ખેતી િનયામક

િનધાર્ર�ત થયેલ સ�ા

(આયોજન)
૩.

નાયબ ખેતી િનયામક (સકં લન)
ઇ.ચા.

૪.

મદદનીશ ખેતી િનયામક (�ૃ.અ.)

૫.

મદદનીશ ખેતી િનયામક
(િવસ્તર)

૬.

ખેતી અિધકાર� (આયોજન)

૭.

ખેતી અિધકાર� (આયોજન)

૮.

ખેતી અિધકાર� (સકં લન)

૯.

હ�ડ ક્લાક

-

-

-

૧૦.

િસ.ક્લાક

-

-

-

૧૧.

�ુ.ક્લાકર્

-

-

-

૧૨.

પટાવાળા

-

-

-

પ્રક-૪
કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનમયો, � ૂચનાઓ, િનયમસંગ્રહ અને દફત
ુ રાત િસિવલ સવ�સ �લ્સ
(૧) �જ
(૨) સરકારશ્રીના ઠર
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પ�રપત્

પ્રક-૫
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાપરામશર્ અથવા તેમના પ્રિતિનિધત્વ માટ�ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો
િવગત
-----------નથી---------પ્રક-૬
�હ�ર તંત્ર અથવા તેના િનયંત્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તા
કક્ષાઓ �ગે�ુ પ
--------નથી---------પ્રક-૭
તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડર , પ�રષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ�ુ
પત્
મા�હતી � ૂન્ય છ .

પ્રક-૮
�હ�ર મા�હતી અિધકાર�� ંુ નામ, હોદ્દો અને અન્ય િવ
�હ�ર મા�હતી અિધકાર� (આયોજન શાખા)
શ્રી. એચ. પટ�લ
નાયબ ખેતી િનયામક (આયોજન)
�મ નં-૧૦૭
ખેતી િનયામકશ્રીની કચે, �ૃિષભવન,
ચ-રોડ, સેક્ટર૧૦-એ,
સંપકર - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૬૯,૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૭૧

�હ�ર મા�હતી અિધકાર� (સંકલન પ-શાખા)
 ડૉ. શ્રીમ એમ. ક� િત્રવેદ
નાયબ ખેતી િનયામક (સંકલન) ઇ.ચા.
ખેતી િનયામકશ્રીની કચે, �ૃિષભવન,
ચ-રોડ, સેક્ટર૧૦-એ,
સંપકર - ૦૭૯-૨૩૨-૫૭૪૬૬

પ્રક-૯
િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં અ�ુસરવાની કાયર
૧. ન�ધ
૨. �ુસદ્દો મં�ૂર કરાવ
૩. અમલીકરણ
૪. િનણર્ય લેનાર �િતમ સ�િધકાર� ખાતાના વડા છ .
િનણર્ય લેવાની સ�ા નીચે �ુજબ છ .
િનણર્ય લેવાની સ�ા નીચે �ુજબ છ .
ખેતી િનયામક

સં�ુક્ત ખેતી િનયામ

નાયબ ખેતી િનયામક

મદદનીશ ખેતી િનયામક

ખેતી અિધકાર�

ક્લાકર

પ્રક-૧૦
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હતી �ુ�સ્ત
ક્ર અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ

હોદ્દ

સંપકર્ નંબર

એપેલેટ ઓથોર�ટ� વ

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૬

નામ
૧.

શ્રપી.ડ�.રાઠોડ

સં�ુક્ત ખેતી િનયામક
(સીડ)
૨.

શ્રી.એચ.પટ�લ

નાયબ ખેતી િનયામક

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૬૯

(આયોજન)
૩.

શ્રીમતી .ક�.િત્રવેદ

�હ�ર મા�હતી અિધકાર� વ

(૦૭૯)-૨૩૨૫૭૪૬૬

નાયબ ખેતી િનયામક
(સકં લન) ઇ.ચા.
૪.

શ્રી .વાય.ઘાંચી

મદદનીશ ખેતી િનયામક

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૦

(�ૃિષ અથર્સા.)
૫.

શ્રી .ટ�.દસલાણીયા

મદદનીશ ખેતી િનયામક

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

(િવસ્તર)
૬.

શ્રી .ક�.સાંખલા

ખેતી અિધકાર� (આયોજન)(ઇ/ચા)

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

૭.

શ્રીમતી .એસ.ડામોર

ખેતી અિધકાર� (આયોજન)(ઇ/ચા)

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

૮.

�ુશ્રી .ડ�.�ુતર�યા

ખેતી અિધકાર� (સંકલન)(ઇ/ચા)

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

૯

એમ. એમ. સૈયદ

હ�ડ ક્લાકર(ઇ.ચા.)

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

૧૦.

એમ. એમ. સૈયદ

િસ.ક્લાકર

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

૧૧.

ડ�.�.શાહ

િસ.ક્લાકર

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

૧૨.

એચ.એ.ગામેતી

�ુ.ક્લાક

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

૧૩.

ખાલી

પટાવાળા

(૦૭૯)-૨૩૨૫૬૦૭૧

પ્રક-૧૧
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર ્ �ુજબ મહ�નતાણાની પધ્ધિત સ�હત દર�
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ને મળ�ુ માિસક મહ�નતા �ુ
ક્

અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ ના

પગાર

૧

શ્રી .ડ�.રાઠોડ

૧,૨૮,૩૬૨/-

૨.

શ્રીમતી .ક�.િત્રવેદ

૯૪,૯૯૬/-

૩.

શ્રી. એચ. પટ�લ

૯૯,૩૪૧/-

૪.

શ્રી .વાય.ઘાંચી

૬૩,૯૪૭/-

૫.

શ્રી .ટ�.દસલાણીયા

૬૭,૪૬૧/-

૬.

શ્રી .ક�.સાંખલા

૫૩,૭૦૯/-

૭.

શ્રીમતી .એસ.ડામોર

૪૭,૮૭૩/-

૮.

�ુશ્રી .ડ�.�ુતર�યા

૫૪,૭૫૦/-

૯.

શ્રી .એમ.સૈયદ

૬૦,૨૪૭/-

૧૦.

શ્રી .�.શાહ

૬૧,૯૬૨/-

૧૧.

શ્રી .એ.ગામેતી

૧૯,૯૫૦/-

પ્રક-૧૨
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ �દ
મા�હતી � ૂન્ય છ.

પ્રક-૧૩
સહાયકો કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ
---અત્રેની શાખામાંથી સહાયની કોઇ યોજના અમલમાં ન.--પ્રક-૧૪
આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ત
ૃ મેળવનારની િવગતો
---મા�હતી �ુન્ય છ .--પ્રક-૧૫
કાય� કરવા માટ� ન�� કર� લા ધોરણો
સરકારશ્રી દ્વારા પત્ર વ્યવહારથી માંગવામાં આવતી મા�હતી �ુર� પાડવી તેમ
�ૂતર્તા કરવ.

પ્રક-૧૬ વી���ુ પે ઉપલબ્ધ મા�હતી
િવ���ુ પે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર િવિવધ યોજનાઓની મા�હતી ઇન્ટ/ખાતાની
વેબસાઇટ ઉપર �ુકવામાં આવી રહ� છે .

પ્રક-૧૭
મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગત
૧. નોટ�સ બોડર્
૨. પ્-એક્ટ�વ ડ�સ્ક્લ
૩. િવના � ૂલ્યે ખેતીવાડ� ખાતાની સહાય યોજનાઓની �ુ�સ્ત
ટપાલ વ્યવહાર �ું સરના� :
આયોજન શાખા,
�મ નં-૧૦૩, પ્રથમ મ, ખેતી િનયામકશ્રીની કચે, �િૃ ષભવન, સેક્ટર૧૦-એ,
ગાંધીનગર.
Telephone: (079) 232-56071

