
ખેતી િનયામક�ીની કચેર� 

�ૃિષભવન, ગાધંીનગર. 

�ક શાખા  

�કરણ-૧ ��તાવના 

 ભારત સરકાર�ીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમા ંઆવેલ તે �માણે મા�હતી અિધકાર 

અિધનીયમ, ૨૦૦૫ની રચના કર�લ છે � �જુબ ભારતનો કોઇ પણ નાગ�રક િનયત ફ� 

�કૂવી અથવા ગર�બી ર�ખાથી નીચે �વતો હોય તો િવના ��ૂયે સરકાર�ી પાસેથી 

મા�હતી માગી શક� છે.  

 આ��ુ�તકા �ારા ખેતી ખાતાને લગતી મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તે �ગેની િવગત 

આપવાનો �ય�ન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આ ��ુ�તકા મા�હતી મેળવવા ઇ�છતા ભારતના કોઇપણ નાગ�રકને ઉપયોગી નીવડશે.  

 આ ��ુ�તકામાં �કરણ ૧ થી ૧૭મા ંમા�હતી પ�કવાર અને અથવા ��ુાવાર આપવામા ં

આવેલ છે. સદર�ુ મા�હતી અ�યતન કરવામા ંઆવી રહ� છે. 

 આ �ગે મા�હતી આર.ટ�.આઇ.એ�ટ ૨૦૦૫ની �જુરાતી નકલમાં તેમજ આ �ગેના 

િનયમો દશા�વવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ �યા�યાઓ �યાને લેવાની રહ�શે. 

 આ ��ુ�તકામાં ઉપલ�ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાય�પ�ધિત કઇ મા�હતી 

માગી છે તેના આધાર� કહ� શકાશે. અર� પ�કની ફ� �.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદ�ઠ 

મા�હતીના �.૨.૦૦ તેમજ સીડ� અથવા �લોપીમાં મા�હતી માટ� �. ૫૦.૦૦ ફ� પેટ� 

�કૂવવાના રહ�શે. ગર�બી ર�ખાની નીચે �વતા નાગ�રક� કોઇપણ �કારની ફ� �કૂવવાની 

રહ�તી નથી પરં� ુપોતે ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વે છે તે �ગેનો આધાર ર�ુ કરવાનો રહ�શે.     

  



�કરણ-૨ શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો 

 �કશાખા ઇકો�ટ�ટ િવભાગની શાખાછે. �માંપાક ઉ�પાદન ખચ�  યોજના,ટાઇમલી 

ર�પોટ�ગ �ક�મ(TRS),પાક િવષયક �કડા �ધુારણા યોજના(ICS) અને એફવીએમ 

(ફળ, શાકભા� અને ગૌણ પાકો) �વી યોજનાઓ કાય�રત છે. 

 

 વરસાદ યોજના(  વષા�માપક ય�ંો ગોઠવવા અને વરસાદ �ગે મા�હતી એક� 

કરવી)  

 યોજનાના ��ુ ય ઉ�ેશો નીચે �જુબ છે. 

 વષા�માપક ય�ંો ગોઠવવા અને વરસાદ �ગેની મા�હતી એક� કરવા �ગેની યોજના 

�તગ�ત રા�યમા ં�થાપવામા ંઆવેલ વરસાદ માપક ય�ંોની મદદથી વરસાદની માપણી 

કર� પખવાડ�ક કાડ�ક� માિસક અહ�વાલ �વ�પે પો�ટ મારફતે રા�યમા ં કાય�રત વરસાદ 

માપક મથકો તરફથી વરસાદની ઋ� ુ દર�યાન દ� િનક વરસાદની િવગતો�ુ ં સકંલન 

કરવામા ંઆવે છે. 

 ઉપરાતં, �જુરાત સરકાર�ીમા ં �ટ�ટ ઇમ��સી ઓપર�શન સે�ટર, મહ��લુ િવભાગ, નવા 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર �ારા તા�કુા ક�ાએ ર�ઈન ગેજ �ટ�શનો કાય�રત છે . તેઓ �ારા 

કમોસમી તેમજ વરસાદની સીઝનમા ંદ� િનક તા�કુાવાર વરસાદની મા�હતી એ���ત કર� 

સકં�લત કરવામા ંઆવે છે. 

 વરસાદના �કડાઓની મા�હતીમા ં એક��ૂતા જળવાઈ રહ� તેમજ તા�કુાવાર દ� િનક 

વરસાદની �કડાક�ય મા�હતી �ટ�ટ ઇમ��સી ઓપર�શન સે�ટર,મહ��લુ િવભાગ, નવા 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર તરફથી ઉપલ�ધ થતી હોઈ ખેતીવાડા ખાતા �ારા પણ આ 

વરસાદના �કડાઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે . 

 

 કાય� અને ફરજો : 

 સરકાર�ીની વષા� માપક ય�ંો ગોઠવવા અને વરસાદ �ગેની મા�હતી એક� કરવા માટ�ની 

યોજના �તગ�ત �થાપવામા ં આવેલ વરસાદ માપક મથકો ખાતે પખવાડ�ક /માિસક 

અહ�વાલ માટ� જ�ર� સા�હ�ય અ�ેથી ઉપલ�ધ કરાવી � તે વરસાદ માપક મથકના 

ઓ�ઝવ�ટર પાસેથી વરસાદ �ગેની મા�હતી પખવાડ�ક કાડ� તેમજ માિસક અહ�વાલ �વ�પે 

એકિ�ત કરવામા ંઆવે છે તેમજ આ કામગીર� માટ� સબંિંધતોને ટપાલ �ટક�ટ ઉપલ�ધ 

કરાવવામા ંઆવે છે અને વરસાદ માપનની કામગીર� માટ� સબંિંધત ઓ�ઝવ�ટર�ીઓને 

મહ�નતા�ુ ં�કૂવવામા ંઆવે છે. 



 

 ઉપરાતં, �જુરાત સરકાર�ીમા ં �ટ�ટ ઇમ��સી ઓપર�શન સે�ટર, મહ��લુ િવભાગ, નવા 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર �ારા તા�કુા ક�ાએ ર�ઈન ગેજ �ટ�શનમા ંકાય�રત છે તેઓ �ારા 

કમોસમી તેમજ વરસાદની સીઝનમા ં દ� િનક તા�કુાવાર વરસાદની મા�હતી એ���ત કર� 

સકં�લત કરવામા ં આવે છે.વરસાદના �કડાઓની મા�હતીમા ં એક��ૂતા જળવાઈ રહ� 

તેમજ તા�કુાવાર દ� િનક વરસાદની �કડાક�ય મા�હતી �ટ�ટ ઇમ��સી ઓપર�શન 

સે�ટર,મહ��લુ િવભાગ,નવા સ�ચવાલય, ગાધંીનગર તરફથી ઉપલ�ધ થતી હોઈ ખેતીવાડા 

ખાતા �ારા પણ આ વરસાદના �કડાઓનો ઉપયોગ કરવામા ં આવે છે ખાતા ક�ાની 

િવિવધ બેઠકો અને અ�ય જ�ુર� બાબતો અ�વયે  SEOC તરફથી મળેલ દ� િનક વરસાદ 

�ગેની િવગતો�ુ ં સકંલન કર� જ�ર�યાત �જુબ વરસાદની �કડાક�ય મા�હતીના 

આદાન�દાનની કામગીર� કરવાની રહ� છે  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�કરણ-૩ અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો  

અ.ન.ં અિધકાર�/કમ�ચાર�નો હો�ો  નાણાકં�ય 

સ�ા  

વહ�વટ� 

સ�ા   

અ�ય 

સ�ા  

ફરજો  

૧ સ�ં�ુત ખેતી િનયામક 

(એસે) 

   યોજના 

અમલીકરણ 

૨ નાયબ ખેતી િનયામક 

(ટ���)ુ 

   યોજના 

અમલીકરણ 

૩ મદદનીશ ખેતી િનયામક 

(વરસાદ) 

   યોજના 

અમલીકરણ 

૪ ખેતી અિધકાર�(વરસાદ)    યોજના 

અમલીકરણ 

૫ �ુનીયર કલાક�  

 

   ટપાલ ટ�ક�ટોના 

િવતરણ તેમજ તેના  

�યવ�થાપન �ગેની 

આ�ષુા�ંગક 

કામગીર� 



�કરણ-૪ 

કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનમયો, �ચૂનાઓ, િનયમસ�ંહ અને દફતરો 

(૧) �જુરાત િસિવલ સવ�સ ��સ  

(૨) સરકાર�ીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પ�રપ�ો 

�કરણ-૫ 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબધંી જનતાના સ�યો સાથે સલાહ- 

પરામશ� અથવા તેમના �િતિનિધ�વ માટ�ની કોઇ �યવ�થા હોય તો તેની 

િવગત 

-----------નથી---------- 

�કરણ-૬ 

�હ�ર ત�ં અથવા તેના િનય�ંણ હ�ઠળની �ય��તઓ પાસેના દ�તાવેજોની 

ક�ાઓ �ગે� ુપ�ક 

--------નથી---------- 

 

 �કરણ-૭ 

તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડ�, પ�રષદ, સિમિતઓ અને અ�ય સ�ંથાઓ�ુ ંપ�ક 

-----------લા� ુપડ� ુનથી---------- 

  



�કરણ-૮ 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર��ુ ંનામ, હો�ો અને અ�ય િવગતો 

 �ી એમ.ક� .�ીવદે� 

નાયબ ખેતી િનયામક (ટ���)ુ 

�ક શાખા,ઇકો�ટ�ટ િવભાગ, 

ખેતી િનયામક�ીની કચેર�, �ૃિષભવન, 

ચ-રોડ, સે�ટર ૧૦-એ, 

સપંક� - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫ 

�કરણ-૯ 

િનણ�ય લેવાની ���યામા ંઅ�સુરવાની કાય�પ�ધિત 

૧. ન�ધ 

૨. �સુ�ો મ�ૂંર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. િનણ�ય લેનાર �િતમ સ�ાિધકાર� ખાતાના વડા છે. 

િનણ�ય લેવાની સ�ા નીચે �જુબ છે. 

ખેતી િનયામક 

 

સ�ં�ુત ખેતી િનયામક 

 

નાયબ ખેતી િનયામક 

  

મદદનીશ ખેતી િનયામક 

 

ખેતી અિધકાર� 

�ુનીયર �લાક� 



�કરણ-૧૦ 

અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની મા�હતી ��ુ�તકા 

�મ  અિધકાર� અને કમ�ચાર�� ુનામ  હો�ો  

૧ �ી એન.ક� કાથડ  સ�ં�ુત ખેતી િનયામક (એ.સે.)  

૨. �ીમતી એમ.ક�.િ�વેદ�  નાયબ ખેતી િનયામક(ટ���)ુ 

૩. �ી બી.એમ.પટ�લ મદદનીશ ખેતી િનયામક (વરસાદ) 

૪ �ીમતી ચ�ંીકા ડ�. �ુબંડ�યા (ઈ.ચા.) ખેતી અિધકાર� (વરસાદ) 

૫ - �ુનીયર �લાક� 

 

�કરણ-૧૧ 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયા� �જુબ મહ�નતાણાની પ�ધિત સ�હત દર�ક 

અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ને મળ� ુમાિસક મહ�નતા� ુ 

�મ અિધકાર� અને કમ�ચાર�� ુનામ પગાર 

૧ �ીમતી એમ.ક�.િ�વેદ�, નાયબ ખેતી 

િનયામક 

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ �ેડ પે)  

૨.  �ી બી.એમ.પટ�લ, મદદનીશ ખેતી 

િનયામક 

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ �ેડ પે)  

૩. �ીમતી ચ�ંીકા ડ�. �ુબંડ�યા 

ખે.અિધકાર�  (ઈ.ચા.) 

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ �ેડ પે) 

૪. �ુનીયર �લાક�  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૧૯૦૦ �ેડપે) 

 

 

 

 

 



�કરણ-૧૨ 

��યેક સ�ંથાને ફાળવેલ �દાજપ� 

મા�હતી ��ૂય છે. 

 

�કરણ-૧૩ 

સહાયકો કાય��મોના અમલ �ગેની પ�ધિત 

---અ�ેની શાખામાથી સહાયની કોઇ યોજના અમલમા ંનથી.--- 

 

�કરણ-૧૪ 

આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો 

---મા�હતી ��ુય છે.--- 

 

�કરણ-૧૫ 

કાય� કરવા માટ� ન�� કર�લા ધોરણો 

---મા�હતી ��ુય છે.--- 

 

 

 

 



�કરણ-૧૬  

વી���ુપે ઉપલ�ધ મા�હતી  

િવ���ુપે ઉપલ�ધ કરવા પા� િવિવધ યોજનાઓની મા�હતી 

ઇ�ટરનેટ/ખાતાની વેબસાઇટ ઉપર �કુવામા ંઆવી રહ� છે. 

 

�કરણ-૧૭ 

મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલ�ધ સવલતોની િવગતો 

૧. નોટ�સ બોડ�  

૨. �ો-એ�ટ�વ ડ���લોઝર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




