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ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 

કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

ઇકોસ્ટેટ શાખા 

 

  

પ્રકરણ-૧  

પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અહિકાર 

અહિનીયમ, ૨૦૦૫ની રચના કરલે છે જ ેમજુબ ભારતનો કોઇ પણ નાગહરક હનયત ફી ચૂકવી 

અથવા ગરીબી રખેાથી નીચે જીવતો િોય તો હવના મૂલ્ય ેસરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી 

શકે છે . 

 આપુહતતકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી માહિતી નાગહરકો મેળવી શકે તે અાંગેની હવગત 

આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવેલ છે . 

 આ પુહતતકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગહરકને ઉપયોગી નીવડશે . 

 આ પુહતતકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અને અથવા મુદ્દાવાર આપવામાાં 

આવેલ છે .સદરિુ માહિતી અધ્યતન કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અાંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની ગજુરાતી નકલમાાં તેમજ આ અાંગેના હનયમો 

દશાાવવામાાં આવેલ છે .તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રિેશે. 

 આ પુહતતકામાાં ઉપલબ્િ ન િોય તે માહિતી મેળવવા માટેની કાયાપધ્િહત કઇ માહિતી માગી 

છે તેના આિાર ેકિી શકાશે .અરજી પત્રકની ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદીઠ માહિતીના 

રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ .૫૦.૦૦ ફી પેટે ચૂકવવાના રિેશે .

ગરીબી રખેાની નીચે જીવતા નાગહરકે કોઇપણ પ્રકારની ફી ચૂકવવાની રિેતી નથી પરાંતુ પોતે 

ગરીબી રખેા િેઠળ જીવે છે તે અાંગેનો આિાર રજુ કરવાનો રિેશે    . 
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પ્રકરણ-૨  

શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

ગજુરાત સામનુિક જુથ (જિતા) અકસ્માત વીમા યોજિા િેઠળ ખાતેદાર ખેડૂત 

અકસ્માત વીમા યોજિા ઇકોસ્ટેટ નવભાગિી યોજિાછે.  

૧. ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજિા  

 આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદેશ ખાતેદાર ખેડૂત, ખાતદેાર ખેડૂતના પહત/પહત્ન અન ે ખાતેદાર 

ખેડૂતના કોઇપણ સાંતાન (પુત્ર/પુત્રી)નુાં અક્તમાતે મૃત્યુ કે કાયમી અપાંગતા ના હકતસામાાં તેના 

વારસદારને આહથાક સિાય આપવાનો છે. 

 કૃહિ, ખેડૂત કલ્યાણ અન ેસિકાર હવભાગના તા:૧૩/૧૧/૨૦૧૮ ના સુિારા ઠરાવથી લાભાથીને 

નીચ ેમુજબની વીમા સિાય મળવાપાત્ર થાય છે. 

 અકતમાતને કારણે મૃત્યુ કે કાયમી સાંપૂણા અપાંગતાના હકતસામાાં ૧૦૦% લેખે રૂ. ૨.૦૦ લાખ 

  અકતમાતને કારણે બ ે આાંખ / બે અાંગ / િાથ અન ે પગ / એક આાંખ અન ે એક અાંગ 

ગુમાવવાના હકતસામાાં ૧૦૦% લેખે રૂ. ૨.૦૦ લાખ  

 અકતમાતને કારણે એક આાંખ અથવા એક અાંગ ગુમાવવાના હકતસામાાં ૫૦% લેખ રૂ. ૧.૦૦ 

લાખ 

  

 

૨.કાયો અિ ેફરજો : 

 ખાતેદાર ખેડૂત અકતમાત વીમા યોજના રાજયનાાં કૃહિ અન ેસિકાર હવભાગ દ્વારા સાંચાલીત 

૧૦૦  % રાજય પુરતકૃત યોજના છે . 

 આ યોજનાની તમામ તાાંહત્રક કામગીરી આ શાખા દ્વારા કરવામાાં આવે છે .આ યોજના િેઠળ 

વીમા પ્રીમીયમના ચુકવણા અાંગેની કામગીરી કરવામાાં આવે છે . 

 ખાતેદાર ખેડૂત અકતમાત વીમા યોજનામાાં હજલ્લા કક્ષાએ હજલ્લા ખેતીવાડી અહિકારીશ્રી આ 

યોજનાના નોડલ અહિકારીશ્રીની જવાબદારી સાંભાળે છે. જઓે સરકારશ્રીના ઠરાવની 

જોગવાઇઓ અનુસાર તેમને મળતી દાવા અરજીઓની ચકાસણી કરી આગળની કાયાવાિી 

માટે વીમા હનયામકની કચેરી, ગાાંિીનગરને આખરી હનણાય માટે મોકલી આપે છે. વીમા 

હનયામકશ્રીની કચેરી, ગાાંિીનગર દ્વારા દાવા અરજી માંજૂર થયે વીમા સિાય ચુકવવામાાં આવે છે.  
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પ્રકરણ-૩  

અનધકારીઓ અિ ેકમમચારીઓિી સત્તાઓ અિ ેફરજો  

અ.નાં. અહિકારી/કમાચારીનો િોદ્દો  નાણાાંકીય 

સત્તા  

વિીવટી 

સત્તા   

અન્ય 

સત્તા  

ફરજો  

૧. સાંયુક્ત ખેતી હનયામક (એ.સે.)     યોજના અમલીકરણ 

૨ નાયબ ખેતી હનયામક (ટેબ્યુ.)    યોજના અમલીકરણ 

૩. મદદનીશ ખેતી હનયામક 

(પ્રોગ્રામર) 

   યોજના અમલીકરણ 

૪. ખેતી અહિકારી    યોજના અમલીકરણ 
 

 

પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિ ેદફતરો 

(૧) ગજુરાત હસહવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

 

 

પ્રકરણ-૫ 

િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથ ે સલાિ- 

પરામશમ અથવા તમેિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------નથી---------- 

 

 

પ્રકરણ-૬ 

જાિેર તાંત્ર અથવા તિેા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યનિઓ પાસિેા દસ્તાવજેોિી 

કક્ષાઓ અાંગેિ ુપત્રક 

--------નથી----------  
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પ્રકરણ-૭ 

યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડમ, પનરિદ, સનમનતઓ અિ ેઅન્ય સાંસ્થાઓિુાં 

પત્રક 

-----------નથી---------- 

 

 

પ્રકરણ-૮ 

જાિેર માનિતી અનધકારીિુાં િામ, િોદ્દો અિ ેઅન્ય નવગતો 

 શ્રી કે. એચ. પટેલ. 

નાયબ ખેતી હનયામક (ટેબ્યુ) 

રૂમ નાં-૪૦૯, અાંક શાખા, ઇકોતટેટ હવભાગ, 

ખેતી હનયામકશ્રીની કચેરી, કૃહિભવન, 

ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫ 
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પ્રકરણ-૯ 

નિણમય લેવાિી પ્રનિયામાાં અિુસરવાિી કાયમપધ્ધનત 

૧. નોાંિ 

૨. મુસદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. હનણાય લેનાર અાંહતમ સત્તાહિકારી ખાતાના વડા છે. 

હનણાય લેવાની સત્તા નીચે મજુબ છે. 

બજટે/હનહત હવિયક બાબતો માટે સરકારશ્રીના કૃહિ અને સિકાર હવભાગની માંજૂરી અથ ે  

 

ખેતી હનયામક 

 

 

સાંયુક્ત ખેતી હનયામક 

 

 

નાયબ ખેતી હનયામક 

 

 

મદદનીશ ખેતી હનયામક 

 

 

ખેતી અહિકારી 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિ ેકમમચારીઓિી માનિતી પનુસ્તકા 

ક્રમ  અહિકારી અને કમાચારીનુ નામ  િોદ્દો  

૧ શ્રી એમ. બી. પટેલ સાંયુક્ત ખેતી હનયામક (એ.સે.), -વ-  એપેલેટ ઓથોરીટી  

૨. શ્રી કે. એચ. પટેલ નાયબ ખેતી હનયામક (ટેબ્ યુ), -વ- જાિેર માહિતી અહિકારી 

૩. શ્રી એસ. કે. પટેલ મદદનીશ ખેતી હનયામક (પ્રો.) 

૪ શ્રી એ. જ.ે ઝાલા ખેતી અહિકારી  

 

 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયામ મજુબ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સનિત દરકે 

અનધકારીઓ અિ ેકમમચારીિે મળતુ માનસક મિેિતાણુ  

ક્રમ અહિકારી અને કમાચારીનુ નામ પગાર િોરણ 

૧ શ્રી એમ. બી. પટેલ ૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ 

૨.  શ્રી કે. એચ. પટેલ ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 

૩. શ્રી એસ. કે. પટેલ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

૪. શ્રી એ. જ.ે ઝાલા ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિ ેફાળવેલ અાંદાજપત્ર 

માનિતી શૂન્ય છે. 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયમિમોિા અમલ અાંગેિી પધ્ધનત 

ખાતદેાર ખેડૂત અકતમાત વીમા યોજના આ શાખા િેઠળ અમલમાાં છે.  

જનેી અમલ અાંગેની કાયાપધ્િહત નીચે મજુબ છે.  

ખેતી હનયામકની કચેરી દ્વારા રાજય સરકારશ્રીની ગજુરાત સામુહિક જુથ (જનતા) 

અકતમાત વીમા યોજના િેઠળ સમાહવષ્ટ ખાતદેાર ખેડૂત અકતમાત વીમા યોજનાનો અમલ 

કરવામાાં આવે છે. ખતેી હનયામકની કચેરી દ્વારા રાજ્યના તમામ ખાતદેાર ખેડૂતો, ખાતેદાર 

ખેડૂતના પહત/ પહત્ન તેમજ તેમના કોઇપણ સાંતાન (પુત્ર/પતુ્રી)ના અકતમાત વીમા અાંગેન ુ

પ્રીમીયમ વીમા હનયામકશ્રીની કચેરી, ગાાંિીનગરને ચુકવણી કરવામાાં આવે છે. આ યોજના 

િેઠળ ખાતેદાર ખેડૂત, ખાતદેાર ખેડૂતના પહત/ પહત્ન તેમજ તમેના કોઇપણ સાંતાન 

(પુત્ર/પતુ્રી)ન ુ અકતમાતે મૃત્યુ/કાયમી અપાંગતા થાય ત્યાર ે તેમના વારસદાર દ્વારા 

મૃત્યુ/અકતમાત થયાના ૧૫૦ હદવસની અાંદર નોડલ અહિકારીશ્રી એટલે કે હજલ્લા ખતેીવાડી 

અહિકારીશ્રીને તમામ સાિહનક કાગળો સિ અરજી કરવાની થાય છે. હજલ્લા ખતેીવાડી 

અહિકારીશ્રી મળેલ અરજીની સરકારશ્રીના ઠરાવની જોગવાઇ મજુબ ચકાસણી કરી વીમા 

હનયામકની કચેરી, ગાાંિીનગરન ેમોકલી આપવામાાં આવે છે. વીમા હનયામકની કચેરી દ્વારા 

મળેલ અરજી પરત્વે ઠરાવની જોગવાઇઓ મજુબ કાયાવાિી કરી દાવા અરજી અાંગ ે

માંજુર/નામાંજુર/વીમા સિાય ચુકવણીનો આખરી હનણાય કરવામાાં આવ ેછે.  
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પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શુન્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરલેા ધોરણો 

-----------નથી---------- 

 

પ્રકરણ-૧૬  

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માનિતી  

વખતો વખત ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજિાિા અધ્યતિ ઠરાવો 

ખાતાિી વેબસાઇટhttps://dag.gujarat.gov.in/ઉપર મુકવામાાં આવેલ છે.  

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માનિતી મેળવવા માટે િાગનરકોિ ેઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડમ  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્્લોઝર 

 

https://dag.gujarat.gov.in/

