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ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિ ભવિ, ગાાંધીિગર 
અંક પ્ર-શાખા (વેધરવોચ) 

…પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અધિકાર અધિનીયમ, 

૨૦૦૫ની રચના કરેલ છે. જે મજુબ ભારતનો કોઇ પણ નાગહરક ધનયત ફી ચકૂવી અથવા ગરીબી 

રેખાથી નીચે જીવતો િોય તો ધવના મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે છે.  

 આ પસુ્તતકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી માહિતી નાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેની ધવગત આપવાનો પ્રયત્ન 

કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્તતકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગહરકને ઉપયોગી નીવડશે.  

 આ પસુ્તતકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૮ માાં માહિતી પત્રકવાર અને/અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

સદરહુ માહિતી અધ્યતન કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ. એક્ટ ૨૦૦૫ની ગજુરાતી નકલમાાં તેમજ આ અંગેના ધનયમો દશાાવવામાાં 

આવેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રિશેે. 

  આ પસુ્તતકામાાં ઉપલબ્િ ન િોય તે માહિતી મેળવવા માટેની કાયાપધ્િધત કઇ માહિતી માગી છે તેના 

આિારે કિી શકાશે. અરજીપત્રકની ફી રૂ.૨૦/- છે અને એક પાનાદીઠ માહિતીના રૂ.૨/- તેમજ સીડી 

અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ.૫૦/- ફી પેટે ચકૂવવાના રિશેે. ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા નાગહરકે 

કોઇપણ પ્રકારની ફી ચકૂવવાની રિતેી નથી પરાંત ુપોતે ગરીબી રેખા િઠેળ જીવે છે તે અંગેનો આિાર 

રજુ કરવાનો રિશેે.     
 

…પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

 વેધરવોચ શાખા અંક શાખાિી પ્ર-શાખા છે. 

કાયો અિે ફરજો: 

 ખેતી ધનયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા દર ઋતમુાાં રાજ્યના મખુ્ય પાકોનો અઠવાહડક જજલ્લાવાર તેમજ 

પાકવાર વાવેતર ધવતતાર તૈયાર કરી પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવે છે. 

 રાજ્યમાાં ધવધવિ કુદરતી આપધિઓથી થતા પાક નકુશાનની માહિતી મેળવી નકુશાનનાાં અંદાજો 

તૈયાર કરવા અને રાજયની સાંકલલત કરેલ માહિતી સરકારશ્રી તેમજ ભારત સરકારશ્રીને રજૂ કરવી. 
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 ભારત સરકારશ્રી, રાજય સરકારશ્રી, માન. મખુ્યમાંત્રીશ્રી, માન. માંત્રીશ્રીઓ અને માન. 

િારાસભ્યશ્રીઓ તરફથી આવતા તમામ પત્ર બાબતનો પત્ર વ્યવિાર અને તે સાંબાંધિત તમામ 

કામગીરી  

 દૈધનક સમાચાર પત્રોમાાં પ્રધસધ્િ વેિરને લગત પ્રેસ કટીંગના રહદયા તવરૂપે જવાબ કરવા.   

 રાજ્યના અરજદારો-નાગહરકો તેમજ રાજ્ય સરકાર તથા ભારત સરકારશ્રી તરફથી વેિરવોચ 

ટેબલને લગત મળતી ધવધવિ રજૂઆતો/આવેદનો/ફહરયાદ પત્રો અંગેની કાયાવાિી કરવી. 

 વેિરવોચ ટેબલને લગત RTI ની કામગીરી 

 ધવિાનસભા, લોકસભા તેમજ રાજ્યસભાના તારાાંહકત, અતારાાંહકત પ્રશ્નો અન ેકાપ દરખાતત ધવગેરે 

જેવી ધવિાનસભા લગત તમામ બાબતોની કામગીરી  

… પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમમચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.િાં. અનધકારી/કમમચારીિો હોદ્દો  િાણાાંકીય સત્તા  વહીવટી સત્તા   અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧ સાંયકુ્ત ખેતી ધનયામક (અંક)     

૨ નાયબ ખેતી ધનયામક (અંક)      

૩ મદદનીશ ખેતી ધનયામક (એડિોક)     

૪ ખેતી અધિકારી (વેિર)      

૫ ધસ.ક્લાકા      

૬ પટાવાળા     
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…પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રહ અિે દફતરો 

(૧) ગજુરાત ધસધવલ સવીસ રૂલ્સ 

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ. ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

 

…પ્રકરણ-૫ 

િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાહ-પરામશમ અથવા તેમિા 

પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેિી નવગત 

-----------નથી---------- 

 

…પ્રકરણ-૬ 

જાહરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ હઠેળિી વ્યક્તિતઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી ક્ાઓ અંગેુ  પત્રક 

--------નથી---------- 

 

…પ્રકરણ-૭ 

તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડમ , પરરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓુ ાં પત્રક 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 
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…પ્રકરણ-૮ 

જાહરે મારહતી અનધકારીુ ાં િામ, હોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

શ્રી એમ. જી. પટેલ 
નાયબ ખેતી ધનયામક (અંક) 
રૂમ નાં - ૪૧૫, ઇકોતટેટ શાખા, 
ખેતી ધનયામકશ્રીની કચેરી, “કૃધિ ભવન”, 
ચ-રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંિીનગર 
સાંપકા : ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦ 

 

…પ્રકરણ-૯ 

નિણમય લેવાિી પ્રરિયામાાં અુ સરવાિી કાયમપધ્ધનત 

૧. નોંિ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. ધનણાય લેનાર અંધતમ સિધિકારી ખાતાના વડા છે. 

    ધનણાય લેવાની સિા નીચે મજુબ છે.  
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…પ્રકરણ-૧૦  

અનધકારીઓ અિે કમમચારીઓિી મારહતી પ ક્તસ્તકા 

િમ અનધકારી અિે કમમચારીુ  િામ હોદ્દો 

૧ શ્રી પી. એસ. રબારી  સાંયકુ્ત ખેતી ધનયામક (અંક)-વ-એપેલેટ ઓથોરીટી  

૨ શ્રી એમ. એમ. પ્રજાપધત  નાયબ ખેતી ધનયામક 

(ખાસ ફરજ પરના અધિકારી – પાક કાપણી અખતરા) 

૩ શ્રી એમ. જી. પટેલ  નાયબ ખેતી ધનયામક (અંક)-વ-જાિરે માહિતી અધિકારી 

૪ ડૉ. પી. કે. ઝાલા  મદદનીશ ખેતી ધનયામક (એડિોક)   

૫ શ્રી ડી. કે. ચાવડા ખેતી અધિકારી (વેિર)  

…પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયામ મ જબ મહિેતાણાિી પધ્ધનત સરહત દરેક અનધકારીઓ અિે કમમચારીિે 

મળત  માનસક મહિેતાણ  

િમ અનધકારી અિે કમમચારીુ  િામ પગાર 

૧ શ્રી પી. એસ. રબારી  ૮૮૭૦૦ 

૨ શ્રી એમ. જી. પટેલ  ૬૯૭૦૦ 

૩ ડૉ. પી. કે. ઝાલા  ૫૩૧૦૦  

૪ શ્રી ડી. કે. ચાવડા ૪૪૯૦૦  

…પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 
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…પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકો કાયમિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

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

…પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાહતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

…પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

…પ્રકરણ-૧૬ વીજાણ રૂપે ઉપલબ્ધ મારહતી 

નવજાણ રૂપે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર મારહતી: ખરીફ, રધવ અને ઉનાળુ ઋતનુો મખુ્ય પાકોનો અઠવાહડક 

પાકવાર/જજલ્લાવાર વાવતેર ધવતતાર ખાતાની વેબસાઇટ https://dag.gujarat.gov.in  પર ઉપલબ્િ 

કરવામાાં આવે છે. 

…પ્રકરણ-૧૭ 

મારહતી મેળવવા માટે િાગરરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. નોટીસ બોડા        ૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીતક્લોઝર 
 

 

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

