
 

ખેતી નિયામકિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

વહીવટી શાખા  
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહહતી અનધકાર અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી 

રચિા કરેલ છે જે મજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી ચકૂવી અથવા ગરીબી રેખાથી િીચે જીવતો 

હોય તો નવિા મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહહતી માગી શકે છે.  

 આ પસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહહતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેિી નવગત આપવાિો પ્રયત્િ 

કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહહતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહહતી પત્રકવાર અિે અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં આવેલ છે. સદરહુ 

માહહતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રહી છે. 

 આ અંગે માહહતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગેિા નિયમો દશાાવવામાાં આવેલ 

છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રહશેે. 

 આ પસુ્સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ હોય તે માહહતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહહતી માગી છે તેિા આધારે 

કહી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ માહહતીિા રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી અથવા 

ફ્લોપીમાાં માહહતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે ચકૂવવાિા રહશેે. ગરીબી રેખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ 

પ્રકારિી ફી ચકૂવવાિી રહતેી િથી પરાંત ુપોતે ગરીબી રેખા હઠેળ જીવે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરવાિો 

રહશેે.     
  



 

પ્રકરણ-ર 
શાખાિી નવગતો કાયો અિે ફરજો 

વહીવટ નવભાગ 
 

- િાણાાંકીય સત્ તા શ્રી એચ.આર.વઢવાણીયા, સાંયકુત ખેતી નિયામક(સીડ) િે સોં૫વામાાં આવી છે. 

- વહીવટી સત્ તાઓ શ્રી કે.એસ.દેત્રોજા,અનધક ખેતી નિયામક(નવ.)િે સોં૫વામાાં આવેલ છે. 

- વગા-૧ થી ર સાંવગાિા અનધકારી/કમાચારીઓિી બદલી/બઢતીિા સરકારશ્રીિા હુકમોનસુાર 

 અમલીકરણ કરાવવા અંગેિી કાયાવાહી. 

- વગા-૧ થી ર િી સેવાનવિયક હહસ્ રી નિભાવવી. 

- વગા-૧ અિે ર િા ચાર્જ સોં૫ણી અંગેિા હુકમો અન્ વયે સરકારશ્રીનુાં અનમુોદિ મેળવવુાં. 

- અજમાયશી અહવેાલો મેળવવા / ખાિગી અહવેાલોનુાં સાંકલિ કરવુાં. 

- મહકેમિી માંજુરી મેળવવી/ દરખાસ્ તો કરવી. 

- વગા-૩/૪ િી બઢતીિી દરખાસ્ તો સરકારશ્રીમાાં કરવી. 

- વગા-૩/૪ િે તાલીમમાાં મોકલવા અંગેિી કાયાવાહી 

- એકશિ પ્ લાિ/સ્ ટાફ પનુસ્ તકા તાબાિી કચેરીઓનુાં વહીવટી ઈન્ સ્પેકશિ ગોઠવવુાં/ વગા-૧ િા 

અનધકારીશ્રીઓિી પ્રવાસ ડાયરી માંજુર કરવી. 

- સ્ થાવર/ જ ાંગમ નમલકતિા ફોમા મેળવવા અિે સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવા. 

- નિતીનવિયક બાબતોનુાં સરકારશ્રી પાસેથી માગાદશાિ મેળવવુાં. 

 

 

 

 

 

 

 

  



પ્રકરણ-૩ 

અનધકારી/ કમાચારીઓિી સત્ તાઓ અિે ફરજો 

 

અ. 
િાં 

અનધકારી/ કમાચારીિો 
હોદદો  

િાણાાંકીય 
સત્ તા 

વહીવટી 
સત્ તા 

અન્ ય સત્ તા ફરજો 

૧ સાંયકુત ખેતી 
નિયામક(સીડ) 
ગાાંધીિગર 

િાણાાંકીય 
સત્ તા 

- -  િાણાાંકીય ફાઈલોમાાં સત્ તાિે 
અનરુુ૫ િાણાાંકીય માંજુરી 
આ૫વી. 

ર અનધક ખેતી 
નિયામક(નવ.) 
ગાાંધીિગર 

- વહીવટી 
સત્ તા 

- નિતીનવિયક બાબતો નસવાય 
વહીવટી તમામ સત્ તાઓ 

૩ વહીવટી અનધકારી - - બાજુિા 
કોલમ માાં 
જણાવેલ 
સત્ તાઓ  

(૧)વગા-૩ કમાચારીઓિે 
તાલીમમાાં મોકલવા 

(ર)વગા-૩/૪િા કમાચારી 
ઓિી રજા માંજુર કરવી. 

(૩)મહકેમનુાં સાંચાલિ, 
સાંકલિ નવગેરે તેમજ શાખા 
ફેરબદલ/દફતર ફેરબદલ 

૪ મદદ.વહીવટી 
અનધકારી 

- - બાજુિા 
કોલમ માાં 
જણાવેલ 
સત્ તાઓ  

વહીવટી અનધકારીશ્રીિા 
માગાદશાિ હઠેળ સાંપણૂા 
કામગીરી 

૫ કચેરી અનધક્ષક - - બાજુિા 
કોલમ માાં 
જણાવેલ 
સત્ તાઓ  

દફતર નિરીક્ષણિી કામગીરી 
તથા સ૫ુરનવઝિ 

૬ હડે કલાકા  - - બાજુિા 
કોલમ માાં 
જણાવેલ 
સત્ તાઓ  

પેન્ ડીંગ ૫ત્રોિા નિકાલિી 
કામગીરી, તમુાર નિકાલિી 
કામગીરી તથા 
નવિયવાર/કેડરવાઈઝ દરેક 
વહીવટી કામગીરી માટે િોંધ 
મદદ.તરીકે ફરજ બજાવે છે.  

૭ સીિી.કલાકા  - - 

૮ જુ.કલાકા  - - 

 



પ્રકરણ-૪ 

કાયાા કરવા માટેિા નિયમ, નવનિમયો, સચુિાઓ, નિયમસાંગ્રહ અિે દફતરો 

 

૧. ગજુરાત નસનવલ સનવિસ રુલ્ સ 

ર. સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

૩. એસ.ઓ.ફાઈલ 

૪. ૫હર૫ત્રો 

 

પ્રકરણ-૫ 

િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંનધ જિતાિા સભ્ યો સાથે સલાહ ૫રામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિધત્ વ 
માટેિી કોઈ વ્ યવસ્ થા હોય તો તેિી નવગત 

 

-િથી-  

 

પ્રકરણ-૬ 

જાહરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ હઠેળિી વ્ યહકતઓ પાસેિા દસ્ તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેનુાં ૫ત્રક  

-િથી-  

 

પ્રકરણ-૭ 

ખેતીવાડી ખાતાિા ભાગ તરીકે શાખામાાં રચાયેલ બોડા ,૫હરિદ,સનમનતઓ અિે અન્ ય સાંસ્ થાઓનુાં ૫ત્રક 

-િથી-  

 

 

 



પ્રકરણ-૮ 

જાહરે માહહતી અનધકારીનુાં િામ, હોદદો અિે અન્ ય નવગતો 

શ્રી કે.બી.બારીઆ 

મદદિીશ વહીવટી અનધકારીં 

ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 

કૃનિભવિ,સેકટર-૧૦/એ, 

ગ.ુરા.ગાાંધીિગર   

સાં૫કા ઃ- ૦૭૯ ર૩ર૫૬૧ર૧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયા૫ઘ્ ધનત 

 

 

૧. િોંધ 

ર. મસુદૃો માંજુર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

 

નિણાય લેવાિી સત્ તા ચેિલ િીચે મજુબ 

 

ખેતી નિયામક 

 

(વહીવટી સત્ તા)      (િાણાાંકીય સત્ તા ) 

અનધક ખેતી નિયામક(નવ.)    સાંયકુત ખેતી નિયામક(સીડ) 

 

વહીવટી અનધકારી 

 

મદદિીશ વહીવટી અનધકારી 

 

કચેરી અનધક્ષક 

 

       હડે કલાકા / સીિી.કલાકા 

 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારી/કમાચારીઓિી માહહતી પનુસ્ તકા 

અ.િાં અનધકારી/કમાચારીનુાં િામ હોદદો 

૧ ખાલી જગ્યા  વહીવટી અનધકારી  

ર શ્રી કે.બી.બારીયા મદદ.વહીવટી અનધકારી  

૩ શ્રી આર.એિ.૫ટેલ કચેરી અનધક્ષક 

૪ શ્રી એિ.એસ.ગામીત  કચેરી અનધક્ષક 

૫ શ્રીમતી આર.એચ.મહતેા હડે કલાકા  

૬ શ્રીમતી એિ.એચ.જોિી હડે કલાકા  

૭ શ્રી ડી. બી. સાાંભારે હડે કલાકા  

૮ શ્રી એિ.એમ.સાદરીયા હડે કલાકા  

૯ શ્રી એ.કે.પરમાર સી.કલાકા   

૧૦ ખાલી જગા  સી.કલાકા  

૧૧ શ્રી જી.ડી.ડાભી સી.કલાકા  

૧ર શ્રીમતી વી.ટી.દેસાઇ સી.કલાકા  

૧૩ શ્રીમતી કે.એચ.શાહ સી.કલાકા  

૧૪ ખાલી જગા  સી.કલાકા  

૧૫ શ્રી જી..એચ.પરમાર સી.કલાકા  

૧૬ શ્રી એચ.ડી.બોરીચા સી.કલાકા  

૧૭ શ્રી એ.એિ.પટેલ સી.કલાકા  

૧૮ શ્રી એમ.આર.પરુબીયા સી.કલાકા  

૧૯ ખાલી જગા  સી.કલાકા  

ર૦ શ્રી કે.આર.તાબીયાડ સી.કલાકા  

ર૧ શ્રી એ.વી.૫ટેલ સી.કલાકા  

રર શ્રી જે.આઇ.પટેલ ગજુ.ટાઇપીષ્ટ 

ર૩ શ્રી એમ.એમ.સાધ ુ જુ.કલાકા   

૨૪ શ્રી બી.સી. પટેલ િાયક 



ર૫ શ્રી વી.જે.ચૌહાણ ૫ટાવાળા 

ર૬ શ્રી એમ.આર.દાતણીયા  ૫ટાવાળા 

ર૭ ખાલી જગા  ૫ટાવાળા 

ર૮ શ્રી એમ.એમ.૫ટણી ૫ટાવાળા 

ર૯ શ્રી એ.જે. રાઠોડ ૫ટાવાળા 

૩૦ શ્રીમતી આર.બી.૫ટેલ  ૫ટાવાળા 

૩૧ ખાલી જગા  ૫ટાવાળા 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમા જોગવાઈ કયાા મજુબ મહિેતાણાાંિી ૫ઘ્ ધનત સહહત દરેક અનધકારીશ્રીઓ અિે કમાચારીઓિે મળતુાં 
માનસક મહિેતાણુાં 

અ.િાં અનધકારી/કમાચારીનુાં િામ હોદદો ૫ગાર ધોરણ  

૧ ખાલી જગા  વહીવટી 
અનધકારી  

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦(૫૬૦૦ ગે્રડ પે) 

ર શ્રી કે.બી.બારીયા મદદ.વહીવટી 
અનધકારી  

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૬૦૦ ગે્રડ પે) 

૩ શ્રી આર.એિ.૫ટેલ કચેરી અનધક્ષક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 

૪ શ્રી એિ.એસ.ગામીત  કચેરી અનધક્ષક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 

૫ શ્રીમતી આર.એચ.મહતેા હડે કલાકા  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪ર૦૦ ગે્રડ પે) 

૬ શ્રીમતી એિ.એચ.જોિી હડે કલાકા  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪ર૦૦ ગે્રડ પે) 

૭ શ્રી ડી. બી. સાાંભારે  હડે કલાકા  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪ર૦૦ ગે્રડ પે) 

૮ શ્રી એિ.એમ.સાદરીયા હડે કલાકા  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪ર૦૦ ગે્રડ પે) 

૯ શ્રી એ.કે.પરમાર સી.કલાકા   ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૪ર૦૦ ગે્રડ પે) 
(ઉ.૫.ધો.) 

૧૦ ખાલી જગા  સી.કલાકા  -સદર- 

૧૧ શ્રી જી.ડી.ડાભી સી.કલાકા  -સદર- 

૧ર શ્રીમતી વી.ટી.દેસાઇ સી.કલાકા  -સદર- 

૧૩ શ્રીમતી કે.એચ.શાહ સી.કલાકા  -સદર- 

૧૪ ખાલી જગા  સી.કલાકા  -સદર- 



૧૫ શ્રી જી..એચ.પરમાર સી.કલાકા  -સદર- 

૧૬ શ્રી એચ.ડી.બોરીચા સી.કલાકા  -સદર- 

૧૭ શ્રી એ.એિ.પટેલ સી.કલાકા  -સદર- 

૧૮ શ્રી એમ.આર.પરુબીયા સી.કલાકા  -સદર- 

૧૯ ખાલી જગા  સી.કલાકા  -સદર- 

ર૦ શ્રી કે.આર.તાબીયાડ સી.કલાકા  -સદર- 

ર૧ શ્રી એ.વી.૫ટેલ સી.કલાકા  -સદર- 

રર શ્રી જે.આઇ.પટેલ ગજુ.ટાઇપીષ્ટ ૫ર૦૦-ર૦ર૦૦(૧૯૦૦ ગે્રડ પે) 

ર૩ શ્રી એમ.એમ.સાધ ુ જુ.કલાકા   ૫ર૦૦-ર૦ર૦૦(૧૯૦૦ ગે્રડ પે) 

ર૪ શ્રી વી.જે.ચૌહાણ ૫ટાવાળા ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦ ગે્રડ પે) 

ર૫ શ્રી એ.જે. રાઠોડ ૫ટાવાળા ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦ ગે્રડ પે) 

ર૬ ખાલી જગા  ૫ટાવાળા ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦ ગે્રડ પે) 

ર૭ શ્રી એમ.સી.વસાવા ૫ટાવાળા ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦ ગે્રડ પે) 

ર૮ શ્રી એમ.એમ.૫ટણી ૫ટાવાળા ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦ ગે્રડ પે) 

ર૯ શ્રીમતી આર.બી.૫ટેલ  ૫ટાવાળા ૪૪૪૦-૭૪૪૦(૧૩૦૦ ગે્રડ પે) 

 

પ્રકરણ-૧ર 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજ૫ત્ર 

-િથી-  

પ્રકરણ-૧૩ 

ખેતી ખાતાિા સહાયકી કાયાિમોિા અમલ અંગેિી ૫ઘ્ ધનત 

-િથી- 

પ્રકરણ-૧૪ 

રાહતો,૫રમીટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

-િથી-  



પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િકકી કરેલ ધોરણો 

-િથી-  

પ્રકરણ-૧૬ 

માહહતી મેળવવા માટે િાગહરકિે ઉ૫લબ્ ધ સવલતોિી નવગતો 

- માહહતી અનધકારી અનધનિયમ-ર૦૦૫ અંતગાત થયેલા તમામ ઠરાવોિી જાણકારી સરળતાથી મળી રહ ે
તે માટેિી વ્ યવસ્ થા કરેલ છે. 

- વહીવટિે લગતી કાયાવાહીિી નવગતો/ઠરાવો/પનુસ્ તકાઓ નવગેરે સરકારશ્રીિા નવનવધ નવભાગોિી 
વેબસાઈટ ૫ર ઉ૫લબ્ ધ છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

- અન્ ય ઉ૫યોગી માહહતી 

- િોટીસ બોડા ૫ર તાકીદિી બાબતો મકુવામાાં આવે છે. 

- તેમજ પ્રોએકટીવ ડીસ્ કલોઝર તરીકે તમામ નવગતો વેબસાઈટ ૫ર ઉ૫લબ્ ધ છે.   

 


