પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવના
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫ થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અધિકાર અધિનીયમ, ૨૦૦૫ની
ુ બ ભારતનો કોઇ પણ નાગહરક ધનયત ફી ચ ૂકવી અથવા ગરીબી રે ખાથી નીચે જીવતો િોય
રચના કરે લ છે જે મજ
તો ધવના મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી માહિતી નાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે ની ધવગત આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં
આવેલ છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગહરકને ઉપયોગી નીવડશે.
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭ માાં માહિતી પત્રકવાર અને અથવા મદ્દુ ાવાર આપવામાાં આવેલ છે . સદરહુ માહિતી
અધ્યતન કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી નકલમાાં તેમજ આ અંગે ના ધનયમો દશાા વવામાાં આવેલ છે .
 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રિેશે.
તે મજ
આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્િ ન િોય તે માહિતી મેળવવા માટેની કાયાપધ્િધત કઇ માહિતી માગી છે તેના આિારે કિી શકાશે.
અરજી પત્રકની ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદીઠ માહિતીના રૂ.૨.૦૦ તે મજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ.
૫૦.૦૦ ફી પેટે ચ ૂકવવાના રિેશે. ગરીબી રે ખાની નીચે જીવતા નાગહરકે કોઇપણ પ્રકારની ફી ચ ૂકવવાની રિેતી નથી
પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા િેઠળ જીવે છે તે અંગે નો આિાર રજુ કરવાનો રિેશે.
પ્રકરણ-૨ શાખાની ધવગતો, કાયો અને ફરજો
SCR અંક શાખાની પ્ર-શાખા છે . SCR Season and Crop Report
કાયો અને ફરજો
 દર વર્ષે ખેતી નનયામકની કચેરી દ્વારા જિલ્લાવાર તથા ઋતુવાર ઋતુ અને પાક અહેવાલ પ્રકાશીત કરવામાાં આવે
છે .
 જેમાાં સરે રાશ વરસાદ, િમીનનુ ાં વર્ગીકરણ, જુદા જુદા સ્ત્રોતો દ્વારા પાક માટે થયેલ નપયત નવસ્તાર, ચોખ્ખો
વાવેતર નવસ્તાર, કુલ વાવેતર નવસ્તાર, પાક કાપણી સમયનો બજાર ભાવ તેમિ વર્ષષ માટે જુદા જુદા ખેત
મજુરીના દરનો સમાવેશ થાય છે .
 તેમિ ર્ગત વર્ષષ કરતા તેના આર્ગળના વર્ષન
ષ ી સરખામણીનો પણ સમાવેશ કરવામાાં આવે છે . સદર અહેવાલ
ટેકનીકલ અનિકારીશ્રીઓ, ટેક્નોક્રેટ, સાંશોિકો વર્ગેરેને િરૂરી ઉપયોર્ગી માહીતી પુરી પાડે છે .
 ભારત સરકારશ્રી અને રાજ્ય સરકારશ્રીમાાંથી આવતા યોિનાને લર્ગત પત્રોનો સમયમયાષદામાાં નનકાલ કરવાની
કામર્ગીરી.

પ્રકરણ-૩ અધિકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો
અ.નાં.

અનિકારી/કમષચારીનો હોદ્દો

૧.

સાંયક્ુ ત ખેતી નનયામક (અંક)

૨

નાયબ ખેતી નનયામક (અંક)

૩.

મદદનીશ ખેતી નનયામક (અંક)

૪

ખેતી અનિકારી (SCR- 1)

૫.

ખેતી અનિકારી (SCR-2)

૬

ખેતી અનિકારી (SCR-3)

૭

ખેતી અનિકારી (SCR-4)

નાણાાંકીય સત્તા

વહીવટી સત્તા

અન્ય સત્તા

ફરિો

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનમયો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસાંગ્રિ અને દફતરો
(૧) ગુિરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ
(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પરરપત્રો
પ્રકરણ-૫
નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમલ સબાંિી જનતાના સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ
માટેની કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેની ધવગત
-----------નથી---------પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેના ધનયાંત્રણ િેઠળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ુ પત્રક
--------નથી---------પ્રકરણ-૭
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરષદ, સધમધતઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ પત્રક
માિીતી શન્ુ ય છે .
પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અધિકારીન ાંુ નામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો
 ડૉ. જ્યોતીબેન એચ શેખડા
નાયબ ખેતી નનયામક (OSD-CIS)
અંક શાખા,ઇકોસ્ટેટ નવભાર્ગ,
ખેતી નનયામકશ્રીની કચેરી, કૃનર્ષભવન,

પ્રકરણ-૯
ુ રવાની કાયાપધ્િધત
ધનણાય લેવાની પ્રહિયામાાં અનસ
૧. નોંિ
૨. મુસદ્દો માંજૂર કરાવવો
૩. અમલીકરણ
૪. નનણય
ષ લેનાર અંનતમ સત્તાનિકારી ખાતાના વડા છે .

ુ બ છે .
ધનણાય લેવાની સત્તા નીચે મજ
ખેતી નનયામક

સાંયક્ુ ત ખેતી નનયામક

નાયબ ખેતી નનયામક

મદદનીશ ખેતી નનયામક

ખેતી અનિકારી
પ્રકરણ-૧૦
અધિકારીઓ અને કમાચારીઓની માહિતી પસ્ુ સ્તકા
િમ

અધિકારી અને કમાચારીન ુ નામ

૧

શ્રી પી.એસ. રબારી

સાંયક્ુ ત ખેતી નનયામક (અંક) -વ- એપેલેટ ઓથોરીટી

૨.

ડો. જ્યોતીબેન એચ શેખડા

નાયબ ખેતી નનયામક (OSD-CIS)

૩.

પારૂલ એસ પરમાર

મદદનીશ ખેતી નનયામક (અંક)

૪.

ખાલી

ખેતી અનિકારી (SCR- 1)

૫.

ખાલી

ખેતી અનિકારી (SCR-2)

૬

ખાલી

ખેતી અનિકારી (SCR-3)

૭

ખાલી

ખેતી અનિકારી (SCR-4)

િોદ્દો

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેનતાણાની પધ્િધત સહિત દરે ક અધિકારીઓ અને કમાચારીને મળત ુ માધસક
ધવધનયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
મિેનતાણ ુ
િમ

અધિકારી અને કમાચારીન ુ નામ

પગાર (Basic Pay)

૧

શ્રી પી.એસ. રબારી

૮૮૭૦૦

૨.

ડૉ. જ્યોતીબેન એચ શેખડા

૬૯૭૦૦

૩.

પારુલ એસ પરમાર

૫૮૦૦૦

૪.
૫.

પ્રકરણ-૧૨
પ્રત્યેક સાંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર
--પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાિમોના અમલ અંગે ની પધ્િધત
--પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરધમટ કે અધિકૃત મેળવનારની ધવગતો
---મારહતી શુન્ય છે .--પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા િોરણો
--પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ માહિતી
ુ વામાાં આવી છે .
ધવજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ કરવા પાત્ર SCR યોજનાની માહિતી ઇન્ટરનેટ/ખાતાની વેબસાઇટ ઉપર મક

https://dag.gujarat.gov.in/scr-info-guj.htm

પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો
૧. નોટીસ બોડષ
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર

