
 
 

ખેતી વિયામકિી કચેરી 
કૃવષર્િિ, ગાધંીિગર. 

અંક પ્ર-શાખા (એસ.સી.આર) 
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાિિા 

 ર્ારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમા ં આિેલ તે પ્રમાણે માહિતી અવધકાર 

અવધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરેલ છે જે મજુબ ર્ારતિો કોઇ પણ િાગહરક વિયત ફી 

ચકૂિી અથિા ગરીબી રેખાથી િીચે જીિતો િોય તો વિિા મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી 

માગી શકે છે.  

 આ પસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળિી શકે તે અંગેિી વિગત 

આપિાિો પ્રયત્િ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહિતી મેળિિા ઇચ્છતા ર્ારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીિડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામા ં પ્રકરણ ૧ થી ૧૮માં માહિતી પત્રકિાર અિે અથિા મદુ્દાિાર આપિામા ં

આિેલ છે. સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરિામા ંઆિી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાં તેમજ આ અંગેિા વિયમો 

દશાભિિામા ંઆિેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેિાિી રિશેે. 

  આ પસુ્સ્તકામાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળિિા માટેિી કાયભપધ્ધવત કઇ માહિતી માગી 

છે તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજીપત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ માહિતીિા 

રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી અથિા ફ્લોપીમાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે ચકૂિિાિા રિશેે. 

ગરીબી રેખાિી િીચે જીિતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચકૂિિાિી રિતેી િથી પરંત ુ

પોતે ગરીબી રેખા િઠેળ જીિે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરિાિો રિશેે.     
 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૨ શાખાિી વિગતો, કાયો અિે ફરજો 

 SCR અંક શાખાિી પ્ર-શાખા છે. 

SCR- Season and Crop Report 

 કાયો અિે ફરજો: 
 દર વષે ખેતી તનયામકની કચેરી દ્વારા જજલ્લાવાર તથા ઋતવુાર ઋત ુ અને પાક અિવેાલ 

પ્રકાતશત કરવામા ંઆવે છે . 
 જેમા ં સરેરાશ વરસાદ, જમીનનુ ં વગીકરણ, જુદા જુદા સ્ત્રોતો દ્વારા પાક માટે થયેલ તપયત 

તવસ્તાર, ચોખ્ખો વાવેતર તવસ્તાર, કુલ વાવેતર તવસ્તાર, પાક કાપણી સમયનો બજાર ભાવ 
તેમજ વષગ માટે જુદા જુદા ખેત મજુરીના દરનો સમાવેશ થાય છે.  

 તેમજ તેમા ંગત વષગ અને તેના આગળના વષગની સરખામણીનો પણ સમાવેશ કરવામ ંઆવે 
છે. સદર અિવેાલ ટેકનીકલ અતધકારીશ્રીઓ, ટેકનોકે્રટ, સશંોધકો વગેરેને જરૂરી ઉપયોગી 
માહિતી પરુી પાડે છે.  

 ભારત સરકારશ્રી અને રાજ્ય સરકારશ્રીમાથંી આવતા યોજનાને લગત પત્રોનો સમયમયાગદામા ં

તનકાલ કરવાની કામગીરી.  

 એસ.સી.આર.ના ટેબલે આવતી આરટીઆઇની અરજીઓના િકારાત્મક તનકાલ કરવાની 

કામગીરી. 

પ્રકરણ-૩ અવધકારીઓ અિે કમભચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.ન.ં અતધકારી/કમગચારીનો િોદ્દો  નાણાકંીય સત્તા  વિીવટી સત્તા   અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧. ખેતી તનયામક      

૨. નાયબ ખતેી તનયામક (અંક)      

૩. મદદનીશ ખેતી તનયામક (અંક)     

૪. ખેતી અતધકારી (એસ.સી.આર-૧)      

૫. ખેતી અતધકારી (એસ.સી.આર-૨)     

૬.  ખેતી અતધકારી (એસ.સી.આર-૩)     

૭.  ખેતી અતધકારી (એસ.સી.આર-૪)     

 



પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરિા માટેિા વિયમો, વિવિમયો, સચૂિાઓ, વિયમસગં્રિ અિે દફતરો 

(૧) ગજુરાત તસતવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 

િીવત ઘડતર અથિા િીવતિા અમલ સબધંી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- 

પરામશભ અથિા તેમિા પ્રવતવિવધત્િ માટેિી કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તેિી વિગત 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તતં્ર અથિા તેિા વિયતં્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાિેજોિી કક્ષાઓ 

અંગેન ુપત્રક 

--------નથી---------- 

પ્રકરણ-૭ 

તેિા ર્ાગ તરીકે રચાયેલી બોડભ , પહરષદ, સવમવતઓ અિે અન્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક 

માહિતી શનૂ્ય છે. 

 

 



પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અવધકારીનુ ંિામ, િોદ્દો અિે અન્ય વિગતો 

 શ્રી એમ. આર. પરમાર  
નાયબ ખેતી તનયામક (અંક) ઇ.ચા. 
રૂમ ન ં- ૪૧૬, ઇકોસ્ટેટ શાખા, 
ખેતી તનયામકશ્રીની કચેરી, કૃતષભવન, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સપંકગ- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ-૯ 

વિણભય લેિાિી પ્રહિયામા ંઅનસુરિાિી કાયભપધ્ધવત 

૧. નોંધ 

૨. મસુદ્દો મજૂંર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. તનણગય લેનાર અંતતમ સત્તતધકારી ખાતાના વડા છે. 

તનણગય લેવાની સત્તા નીચે મજુબ છે. 

 

 

 

 

  



પ્રકરણ-૧૦ 

અવધકારીઓ અિે કમભચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અતધકારી અને કમગચારીન ુનામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી પી. એસ. રબારી  સયંકુ્ત ખેતી તનયામક (અંક) વ એપેલેટ 

ઓથોરીટી  
૨. શ્રી એમ. આર. પરમાર  નાયબ ખેતી તનયામક (અંક) ઈ.ચા. 

 વ જાિરે માહિતી અતધકારી 
૩. સશુ્રી પી. એસ. પરમાર મદદનીશ ખેતી તનયામક (અંક)  
૪. શ્રી સી. ડી. ઠાકોર ખેતી અતધકારી (SCR-1)  
૫. શ્રીમતી ડી. આર. પરમાર   ખેતી અતધકારી (SCR-2)  
૬.  ખાલી ખેતી અતધકારી (SCR-૩)  

૭. ખાલી ખેતી અતધકારી (SCR-4)  

 

પ્રકરણ-૧૧ 

વિવિયમોમા ંજોગિાઇ કયાભ મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધવત સહિત દરેક અવધકારીઓ 

અિે કમભચારીિે મળત ુમાવસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અતધકારી અને કમગચારીન ુનામ પગાર 
૧ શ્રી પી. એસ. રબારી  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦(૭૬૦૦ ગ્રેડ પ)ે 
૨. શ્રી એમ. આર. પરમાર  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦(૬૬૦૦ ગ્રેડ પ)ે 
૩. સશુ્રી પી. એસ. પરમાર ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૪ શ્રી સી. ડી. ઠાકોર ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 
૫. શ્રીમતી ડી. આર. પરમાર   ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 

૬. ખાલી ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 

૭. ખાલી ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે) 

 

  



પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સસં્થાિે ફાળિેલ અંદાજપત્ર 

માહિતી શનૂ્ય છે. 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયભિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધવત 

---અત્રેની શાખામાથી સિાયની કોઇ યોજના અમલમા ંનથી.--- 

પ્રકરણ-૧૪ 

આિેલ રાિતો, પરવમટ કે અવધકૃત મેળિિારિી વિગતો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરિા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

પ્રકરણ-૧૬ િીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

વિજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ કરિા પાત્ર SCR(Season and Crop 

Report)યોજિાિી માહિતી ખાતાિી િેબસાઇટ ઉપર મકુિામા ંઆિે છે. 
http://www.dag.gujarat.gov.in 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળિિા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સિલતોિી વિગતો 

૧. નોટીસ બોડગ  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 


