
પ્રકરણ-૨ 

શાખાની વિગતો કાર્યો અન ેફરજો 

એફ.એન.સી વિભાગ  

 કંટીજન્સી બિલો તમેજ તેન ેલગતી નાણંાકીર્ય સતાઓ શ્રી.એન.કે.કાથડ સયંકુત ખતેી વનર્યામક 
(જ.સ)્ ને સોપિામા ંઆિલે છે. 

 એફ.એન.સી વિભાગની નાણંાકીર્ય અને િહીિટી કામગીરી શ્રી.એચ.એન.ગામીત,સયંકુત 
વનર્યામક (હહસાિ)  

 પીએસી અને પીઆરસી સવમવતના અહિેાલો તથા જિાિો કરિા. 
 ગ્ાટં ફાળિણીના હકુમો મજુિ ગ્ાટં ફાળિિી. 
 િગગની ૧ થી ૪ ની  સિેાપોથી  વનભાિિી  

 રજાનુ ંરોકડમા ંરૂપાતરં તથા સેિા વિષર્યક કામગીરી 
 પગાર તેમજ અન્ર્ય ભથ્થાના બિલો ઉગિિા તેમજ ચકુિિાની કામગીરી. 
 ટી.એ.બિલ મેડીકલ બિલ િગેરે ઉગિિા તેમજ ચકુિિાની કામગીરી 
 એ.જી.રાજકોટ સાથે મેળિણુ ંકરિાની તથા હહસાિો રજુ કરિાની કામગીરી. 
 એચ.િી.એ,એમ.સી,એઅંગેની કામગીરી. 
 આઈ.એફ.એમ.એસ સીસ્ટમમા ંઈજાફા સિેા વિષર્યક કામગીરી એમ.એફ 

 િજેટની લગતી તમામ કામગીરી. 
 તાિાની કચેરીઓમા ંહહસાિી ઓડીટની કામગીરી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૩ 

અવિકારીઓ/કમગચારીઓ સતાઓ અને ફરજો 

અ 

.ન ં

અવિકારી/કમગચારીઓનો 
હોદ્દો 

નાણંાકીર્ય સતા િહીિટી 
સતા 

અન્ર્ય 

સતા 
ફરજો 

૧ અવિક ખેતી વનર્યામક 
(જસ )ગાિંીનગર 

નાણંાકીર્ય સતા - - નાણંાકીર્ય ફાઈલોમા ંસતાને 
અનરુૂપ નાણંાકીર્ય મજુંરી 
આપિી. 

૨.   સયંકુત વનર્યામક  
(હહસાિ)ગાિંીનગર 

નાણંાકીર્ય સતા - - નાણંાકીર્ય ફાઈલોમા ંસતાને 
અનરુૂપ નાણંાકીર્ય મજુંરી 
આપિી. 

૩ હહસાિી અવિકારી નાણંાકીર્ય સતા - િાજુના કોલમમા ં
જણાિેલ સતાઓ 

ઉપાડ અને િહેંચણી 
અવિકારીની ગ્ાન્ટ ઇન 
એઇડ િીલો કામગીરી 

૪ હહસાિી અવિકારી - - િાજુના કોલમમા ં
જણાિેલ સતાઓ 

સેિા વિષર્યક કામગીરી 

૫ હહસાિી અવિકારી - - િાજુના કોલમમા ં
જણાિેલ સતાઓ 

સેિા વિષર્યક કામગીરી 

 કચેરી અવિક્ષક - - સદર સેિા વિષર્યક કામગીરી 
 હડે કલાકગ  - - િાજુના કોલમમા ં

જણાિેલ સતાઓ 

દફતર વનરીક્ષણની 
કામગીરી તથા સપુરવિઝન  સીની.કલાકગ    

 જુ.કલાકગ    

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૪ 

કાર્યો કરિા માટેના વનર્યમ,વિવનમર્યો,સચુનાઓ,વનર્યમસગં્હ અને દફતરો 

૧.ગજુરાત વસવિલ સવિિસ રુલ્સ- 

૨.સરકારશ્રીના ઠરાિ- 

૩.એસ.ઓ.ફાઈલ- 

૪.પરીપત્રો- 

 

પ્રકરણ-૫ 

નીતી ઘડતર અથિા નીતીના અમલ સિંિી જનતાના સભ્ર્યો સાથે સલાહ પરામશગ અથિા તેમના 
પ્રવતવનિીત્િ માટેની કોઈ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત . 

-------નથી---- 

પ્રકરણ-૬ 

જાહરે તતં્ર અથિા તેના વનર્યતં્રણ હઠેળની વ્ર્યક્તતઓ પાસેના દસ્તાિેજોની કામગીરીઓનુ ંપત્રક 

-------નથી---- 

પ્રકરણ-૭ 

ખેતીિાડી ખાતાના ભાગ તરીકે શાખામા ંરચારે્યલ િોડગ,પહરષદ,સવમતીઓ અને અન્ર્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક 

-------નથી---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૮ 

જાહરે માહહતી અધિકારીન ું નામ, હોદ્દો અને અન્ ય ીીતતો 
 

( માહહતી અવિકારી) 

          સ ુશ્રી.શ્વતેા  એસ. મહતેા  

હહસાિી અવિકારી 
 

ખેતી વનર્યામકશ્રીની કચેરી 
 

કૃવષભિન,સેકટર-૧૦/એ, 

 

ગ.ુરા.ગાિંીનગર 

 

ફોન.ન ં૦૭૯-૫૬૧૨૨ 

(મદદનીશ માહહતી અવિકારી) 

કુ. સમુન એસ. િસાિા  

હહસાિી અવિકારી 
 

ખેતી વનર્યામકશ્રીની કચેરી 
 

કૃવષભિન,સેકટર-૧૦/એ, 

 

ગ.ુરા.ગાિંીનગર 

 

ફોન.ન ં૦૭૯-૫૬૧૨૨ 

શ્રી.એમ.જે.પટેલ 

હહસાિી અવિકારી 
 

ખેતી વનર્યામકશ્રીની કચેરી 
 

કૃવષભિન,સેકટર-૧૦/એ, 

 

ગ.ુરા.ગાિંીનગર 

ફોન.ન ં૦૭૯-૫૬૧૨૨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૯ 

ધનણણય લેીાની પ્રહિયામાું અન સરીાની કાયણપધ્િધત 

 

 

૧. નોંિ 

 

૨. મસુદ્દો મજુંર કરાિિો 
 

૩. અમલીકરણ 

 

 

વનણગર્ય લેિાની સત્તા ચેનલ નીચે મજુિ 

 

ખેતી વનર્યામક 

 

(નાણાકંીર્ય સત્તા)        (નાણાકંીર્ય સત્તા) 

 

(અવિક..ખેતી વનર્યામક (જસ)            ( સયંકુત વનર્યામક 
હહસાિ) 

 

હહસાિી અવિકારી 
 

હહસાિી અવિકારી 
 

હહસાિી અવિકારી 
 

 

કચેરી અવિક્ષક 

 

હડે કલાકગ / સીની.કલાકગ /જુ.કલાકગ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

પ્રકરણ-૧૦ 

 

અધિકારી/કમણચારીઓની માહહતી પ ધ તકા 
 

અ.ન ં અવિકારી/કમગચારીનુ ંનામ હોદ્દો 
૧ શ્રી.એચ.એન.ગામીત સયંકુત  વનર્યામક (હહસાિ) 
૨ શ્રી.એમ.જે.પટેલ હહસાિી અવિકારી 
૩ સ.ુશ્રી.શ્વતેા.એસ.મહતેા હહસાિી અવિકારી 
૪ કુ.સમુન.એસ.િસાિા હહસાિી અવિકારી 
૫ શ્રી.િી.એસ.િળિી કચેરી અવિક્ષક 
૬ ખાલી જગ્ર્યા કચેરી અવિક્ષક 
૭ શ્રી.જર્યેશ.કે.પટેલ હડે કલાકગ હફકસ પગાર   
૮ ખાલી જગ્ર્યા હડે કલાકગ 
૯ ખાલી જગ્ર્યા હડે કલાકગ 
૧૦ શ્રી.એન.એસ.નીનામા સી.કલાકગ 
૧૧  શ્રી.જી.એ.મોમીન  સી.કલાકગ  
૧૨ શ્રી.પી.સી.કલાિર  સી.ક. વનવવૃત િાદ કરાર 
૧૩ શ્રી.જે.એચ.વ્ર્યાસ સી.કલાકગ 
૧૪ શ્રી.એમ.ય ુવત્રિેદી  સી.કલાકગ 
૧૫ શ્રી.કે.એમ.વમસ્ ત્રી સી.કલાકગ 
૧૬ શ્રી.ય.ુઆર.પટેલ સી.કલાકગ 
૧૭ શ્રીમવત.પી.કે.તલાટી સી.કલાકગ 
૧૮ શ્રીમવત.જે.િી.પારેખ સી.કલાકગ 
૧૯ કુ.સનોફર.એમ છીપા સી.કલાકગ હફકસ પગાર   
૨૦ કુ.ઝીકરાિાનુ ંએફશેખ .કલાકગ હફકસ પગાર 
૨૧ કુ.ભાિના.આર.ચૌિરી જુ.કલાકગ હફકસ પગાર 
૨૨ શ્રી.રાજેશ જી. રાિલ જુ.કલાકગ હફકસ પગાર 
૨૩ શ્રી.િી.િી.તડિી પટાિાળા 
૨૪ શ્રી.આર.ડી.પટણી પટાિાળા 
૨૫ શ્રી.જી.એચ.ઝાલા પટાિાળા 
 



પ્રકરણ-૧૧ 

 

વિવનર્યમોમા ંજોગિાઈ કર્યાગ મજુિ મહનેતાણાનંી પધ્િવત સહહત દરેક અવિકારીશ્રીઓ 
અને કમગચારીઓને મળતુ ંમાવસક મહેંતાણુ ં
 

અ.ન ં અવિકારી/કમગચારીનુ ંનામ હોદ્દો પગાર િોરણ 
૧ શ્રી.એચ.એન.ગામીત સયંકુત  વનર્યામક (હહસાિ) ૬૭૭૦૦- ૨૦૮૭૦૦ 
૨ શ્રી.એમ.જે.પટેલ હહસાિી અવિકારી ૪૪૯૦૦-૧૪૭૪૦૦ 
૩ સ.ુશ્રી.શ્વતેા.એસ.મહતેા હહસાિી અવિકારી ૪૪૯૦૦-૧૪૭૪૦૦) 
૪ કુ.સમુન.એસ.િસાિા હહસાિી અવિકારી ૪૪૯૦૦-૧૪૭૪૦૦ 
૫ શ્રી.િી.એસ.િળિી કચેરી અવિક્ષક ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૬ ખાલી જગ્ર્યા કચેરી અવિક્ષક ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૭ શ્રી.જર્યેશ.કે.પટેલ હડે કલાકગ હફકસ પગાર   (હફકસ પગાર)રૂ. ૩૧૩૪૦/- 
૮ ખાલી જગ્ર્યા હડે કલાકગ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૯ ખાલી જગ્ર્યા હડે કલાકગ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૧૦ શ્રી.એન.એસ.નીનામા સી.કલાકગ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૧૧  શ્રી.જી.એ.મોમીન  સી.કલાકગ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૧૨ શ્રી.પી.સી.કલાિર  સી.કલાકગ(વનવતૃ)  વનવવૃત િાદ કરાર  
૧૩ શ્રી.જે.એચ.વ્ર્યાસ સી.કલાકગ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૧૪ શ્રી.એમ.ય ુવત્રિેદી  સી.કલાકગ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૧૬ શ્રી.ય.ુઆર.પટેલ સી.કલાકગ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૧૭ શ્રીમવત.પી.કે.તલાટી સી.કલાકગ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૧૮ શ્રીમવત.જે.િી.પારેખ સી.કલાકગ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૧૯ કુ.સનોફર.એમ છીપા સી.કલાકગ (હફકસ પગાર)  રૂ.૧૯૯૫૦/-  
૨૦ કુ.ઝીકરાિાનુ ંએફશેખ સી.કલાકગ (હફકસ પગાર)  રૂ.૧૯૯૫૦/-   
૨૧ કુ.ભાિના.આર.ચૌિરી જુ.કલાકગ (હફકસ પગાર)  રૂ.૧૯૯૫૦/-   
૨૨ શ્રી.રાજેશ જી. રાિલ જુ.કલાકગ (હફકસ પગાર)  રૂ.૧૯૯૫૦/-   
૨૩ શ્રી.િી.િી.તડિી પટાિાળા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
૨૪ શ્રી.આર.ડી.પટણી પટાિાળા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
૨૫ શ્રી.જી.એચ.ઝાલા પટાિાળા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
 

 

 

 

 



 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાને ફાળીેલ અંદાજપત્ર 

 

------નથી------- 
પ્રકરણ-૧૩ 

ખેતી ખાતાના સહાયકી કાયણિમોના અંતેની પ્ધધ્િધત 

------નથી------- 
પ્રકરણ-૧૪ 

રાહતો,પરમીટ કે અધિકૃત મેળીનારની ધીતતો 

------નથી------- 
પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરીા માટે નક્કી કરેલ િોરણો 

------નથી------- 

પ્રકરણ-૧૬ 

માહીતી મેળીીા માટે નાતહરકને ઉપલબ્િ સીલતોની ધીતતો 

-માહીતી અવિકાર અવિવનર્યમ-૨૦૦૫ અંતગગત થરે્યલા તમામ ઠરાિોની જાણકારી સરળતાથી મળી રહ ે
તે માટેની વ્ર્યિસ્થા કરેલ છે. 

- િહીિટને લગતી કાર્યગિાહીની વિગતો/ઠરાિો/પકુ્સ્તકાઓ વિગેરે સરકારશ્રીના વિવિિ વિભાગોની 
િેિસાઈટ પર ઉપલબ્િ છે. 

                                                                         પ્રકરણ-૧૭ 

અન્ય ઉપયોતી માહીતી 

નોટીસ િોડગ પર તાકીદની િાિતો મકુિામા ંઆિે છે. 

તેમજ પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝર તરીકે તમામ વિગતો િેિસાઈટ પર ઉપલબ્િ છે. 

                                    એનેક્ષર- િી  



(સામાન્ર્ય િહીિટ વિભાગના ંતા. ૦૧/૦૫/૨૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાક /પીએડી-૧૦/૨૦૦૭-
૩૩૫૬૪/આરટીઆઇ સેલનુ ં િીડાણ)  

પ્રમાણ  પત્ર  

આથી પ્રમાબણત કરિામા ંઆિે છે કે  માહહતી અવિકાર અવિવનર્યમ ની કલમ-૪ અંતગગત સ્િર્ય ંજાહરે 
કરિાની િાિતો (પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝર - પીએડી)  અતે્રની શાખા દૃિારા  તૈર્યાર કરિામા ંઆિેલ છે. 
અને તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૯ ની ક્સ્થવતએ  મારી મજુંરી મેળિેલ  અિતન  કરિામા ંઆિેલ છે.  

સ્થળ-ગાિંીનગર 

તા. /૦૫/૨૦૧૯                                           હોદદો ----------------- 

                                                              ખેતી વનર્યામકની કચરેી  

                                                                                                       કૃવષ ભિન ગ.ુરા. ગાિંીનગર   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


