ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર.
ઇકોસ્ટેટ શાખા
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર
ુ બ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી
અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરે લ છે જે મજ
ચ ૂકવી અથવા ગરીબી રે ખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી
માહિતી માગી શકે છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે િી નવગત
આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭ માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદ્દુ ાવાર આપવામાાં
આવેલ છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા
 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.
નિયમો દશાા વવામાાં આવેલ છે . તે મજ
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી
માગી છે તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ
માહિતીિા રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે
ચ ૂકવવાિા રિેશે. ગરીબી રે ખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચ ૂકવવાિી
રિેતી િથી પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા િેઠળ જીવે છે તે અંગે િો આધાર રજુ કરવાિો રિેશે.

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો
 અંક શાખા ઇકોસ્ટેટ નવભાગિી શાખા છે . જેમાાં પાક ઉત્પાદિ ખચા
યોજિા કાયારત છે .
૧. પાક ઉત્પાદિ ખચા યોજિા
ુ ય ઉદ્દે શો િીચે મજ
ુ બ છે .
o યોજિાિા મખ્
Objectives:
 To collect scientific and reliable data on inputs and output of
important crops.
 To estimate per hectare and per quintal cost of cultivation/production
of important crops.
 To study the input-output relationship.

o કાયો અિે ફરજો :
 ગુજરાત કૃષિ યુષિવષસિટી તરફથી આવતા ખરીફ/રવી પાકોિા ક્લસ્ટરિા
પત્રકોનુું સમયસર કોડીગ/સ્કુટીિી કામગીરીનુું આયોજિ કરી કામગીરી
સમયમયાાદામાું પ ૂર્ા કરાવવી.
 કોમ્પ્યુટર ષવભાગ દ્વારા મોકલલવામાું આવતા મીસીગ લલસ્ટ એરર લીસ્ટિી
પુતાતાિી કામગીરીનુું ષિરીક્ષર્ કરી કામગીરી સમયસર પ ૂર્ા કરવી.
 ક્લસ્ટરોિા અભ્યાસ દ્વારા મળે લ પાક ઉત્પાદિ ખર્ાિા પરરર્ામોિા આધારે
ટે કાિા ભાવોિી ભલામર્ તૈયાર કરી ખરીફ/રષવ સીઝિિા પાકોિી ભાવિીતી
અંગે વિામાું બે વાર યોજવામાું આવતી ગુજરાત કૃષિ ભાવ પુંર્િી બેઠકમાું
રજુ કરવા બેઠકિી એજન્ડા િોંધ તથા કાયાવાહી િોંધ તૈયાર કરી ષવતરીત
કરવી.

 ભારત સરકારશ્રીિા કૃષિ ખર્ા અિે ભાવપુંર્ િવી રદલ્હી તરફથી ખરીફ/રષવ
સીઝિિા પાકો તથા શેરડી પાકિી પ્રાઇસ પોલીસી અંગેિી મોકલવામાું
આવતી પ્રશ્નોતરી સબુંધીત કર્ેરી/ષવભાગોિે મોકલી પ્રશ્નોતરી મુજબિી
મારહતી એકત્ર કરી ડ્રાફ્ટ રીપોટા તૈયાર કરવા માટે રજુ કરવી.
 ટે કાિા ભાવોિી ભલામર્ો િક્કી કરી ભારત સરકારશ્રીિા કૃષિ ખર્ા અિે
ભાવપુંર્ િવી રદલ્હીિે મોકલવા યોજાતી ગુજરાત કૃષિ ભાવ પુંર્ િવી
રદલ્હીિે મોકલવા યોજાતી ગુજરાત કૃષિ ભાવ પુંર્િી બેઠક પહેલા ષિષર્ાુંત
કમીટીિી બેઠક બોલાવી અંદાજવામાું આવેલ પાક ઉત્પાદિ ખર્ા તથા િક્કી
કરે લ ટેકાિા ભાવોિી ભલામર્ોિી ષવગતો રજુ કરી ષિષર્ાત કષમટીિી મુંજૂરી
મેળવી કષમટીિી બેઠકિી એજન્ડા િોંધ તથા કાયાવાહી િોંધ તૈયાર કરવાિી
કામગીરી કરવી.
 ખેડુતો, રકસાિ સુંગઠિો, સહકારી આગેવાિો તથા પ્રજાિા પ્રષતષિષધશ્રીઓ
તરફથી ખેત પેદાશોિા ઘટે લા ભાવો પાક ઉત્પાદિ ખર્ા ખેત પેદાશોિી
ખરીદી તથા ખરીદી કેન્રો શરુ કરવા માટે િા આવતા પત્રો, અરજીઓ,
આવેદિપત્રો, ષવગેરેિી યોગ્ય કાયાવાહી કરી અરજદારશ્રીઓિે પ્રત્યુતર
આપવાિી કામગીરી કરવી.
 ષવધાિસભા તારાુંરકત, અતારાુંરકત પ્રશ્રિો, શોટા િોટીસ, કાપ દરખાસ્ત તથા
ષવષિયોગ લબલ અંગે જવાબો સમયસર તૈયાર કરવાિી કામગીરી કરવી.

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો
અ.િું.
૧.

અષધકારી/કમાર્ારીિો

િાર્ાુંકીય

વહીવટી

હોદ્દો

સત્તા

સત્તા

સુંયક્ુ ત ખેતી ષિયામક
(અંક)

૨

િાયબ ખેતી ષિયામક
(ટીઆરએસ)

૩.

મદદિીશ ખેતી ષિયામક
(પાઉખ)

૪

ખેતી અષધકારી(પાઉખ)

અન્ય સત્તા

ફરજો
યોજિા
અમલીકરર્
યોજિા
અમલીકરર્
યોજિા
અમલીકરર્
યોજિા
અમલીકરર્

૫.

કોડીંગ આસીસ્ટન્ટ

પત્રકોનુ ું
કોડીંગ
કરવાિી
કામગીરી

૬

સ્કૃટીિી આસીસ્ટન્ટ

કોડીંગ
કરે લ
પત્રકોનુ ું
સ્કૃટીિી
કરવાિી
કામગીરી

૭.

પુંર્ ઓપરે ટર

આંકડાકીય
માહીતીિી
ડેટાએન્રી
કરવાિી
કામગીરી

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો
(૧) ગુજરાત ષસષવલ સવીસ રૂલ્સ
(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પરરપત્રો

પ્રકરણ-૫
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિપરામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી
નવગત
-----------િથી---------પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી
કક્ષાઓ અંગેન ુ પત્રક
--------િથી----------

પ્રકરણ-૭
તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ
પત્રક
ક્રમ

કનમટીન ાંુ

અધ્યક્ષ

સભ્ય સચચવ

િામ
૧

ષિષર્ાુંત
કમીટી

રીમાક્સા
ખેતી

સુંયોજક

ષિયામકશ્રી

ટેકાિા ભાવિી ભલામર્ો ષિયત કરવા સૌ પ્રથમ
ષિષર્ાત કમીટીિી બેઠક બોલાવવાિી થાય છે જેમાું
પાક ઉત્પાદિ ખર્ાિા ષવષવધ ઘટકોિી ષવસ્ત ૃત ર્ર્ાા
કરી ટેકાિા ભાવિી ભલામર્ ગુજરાત કૃષિ ભાવ પુંર્િે
કરવામાું આવે છે .

૨

ગુજરાત

માિ.

કૃષિ ભાવ

મુંત્રીશ્રી(કૃષિ)

પુંર્

(૧) ખેતી
ષિયામકશ્રી
(૨) બાગાયાત
ષિયામકશ્રી
(૩) અષધક ખેતી
ષિયામકશ્રી(ષવ.)
(૪) સુંયક્ુ ત ખેતી
ષિયામકશ્રી(એ.સે.)
(૫) પ્રાધ્યાપકશ્રી,
કૃષિઅથાશાસ્ત્ર
ષવભાગ, જુિાગઢ
કૃષિ યુષિવષસિટી,
જુિાગઢ

ષિષર્ાત કમીટીિી બેઠક દ્વારા ભલામર્ થયેલ
ટેકાિા ભાવો બાબતે ષવસ્ત ૃત ર્ર્ાા કરી ટેકાિા
ભાવોિી ભલામર્ કૃષિ ખર્ા અિે ભાવ પુંર્, િવી
દીલ્હીિે મોકલવામાું આવે છે .

પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીન ાંુ િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો
 શ્રી કે.એર્.પટેલ
િાયબ ખેતી ષિયામક (ટેબ્યુ)
રૂમ િું- ૪૦૯, અંક શાખા, ઇકોસ્ટેટ ષવભાગ,
ખેતી ષિયામકશ્રીિી કર્ેરી, કૃષિભવિ,
ર્-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સુંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫

પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસ
૧. િોંધ
૨. મુસદ્દો મુંજૂર કરાવવો
૩. અમલીકરર્
૪. ષિર્ાય લેિાર અંષતમ સત્તાષધકારી ખાતાિા વડા છે .
ષિર્ાય લેવાિી સત્તા િીર્ે મુજબ છે .
ખેતી ષિયામક

અષધક ખેતી ષિયામક

સુંયક્ુ ત ખેતી ષિયામક

િાયબ ખેતી ષિયામક

મદદિીશ ખેતી ષિયામક

ખેતી અષધકારી

કોડીંગ આસીસ્ટન્ટ તથા સ્કૃટીિી આસીસ્ટન્ટ અિે પુંર્ ઓપરે ટર

પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસ્ુ સ્તકા
ક્રમ

અષધકારી અિે કમાર્ારીનુ િામ

હોદ્દો

૧

શ્રી એમ.બી.પટેલ

સુંયક્ુ ત ખેતી ષિયામક (એ.સે.),
-વ- એપેલેટ ઓથોરીટી

૨.

શ્રી પી.એસ.પટેલ

િાયબ ખેતી ષિયામક (ટીઆરએસ)

૩.

શ્રી એસ.એમ.પટેલ

મદદિીશ ખેતી ષિયામક (પાઉખ)

૪

શ્રી આર.ટી.ભાવાર્ી

ખેતી અષધકારી

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુ માનસક મિેિતાણ ુ
ક્રમ

અષધકારી અિે કમાર્ારીનુ િામ

પગાર

૧

શ્રી એમ.બી.પટેલ

૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦

૨

શ્રી પી. એસ. પટેલ

૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦

૩

શ્રી એસ. એમ. પટેલ

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૪

શ્રી આર.ટી.ભાવાર્ી

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

પ્રકરણ-૧૨
પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
માહિતી શ ૂન્ય છે .

પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત
---અત્રેિી શાખામાથી સહાયિી કોઇ યોજિા અમલમાું િથી.---

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---મારહતી શુન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો
કોડીંગ કામગીરી---- દૈ નિક રોજિા ૨૦૦ પત્રકો કરવાન ાંુ ધોરણ છે .
ડીકોડીંગ કામગીરી --- દૈ નિક રોજિા ૨૦૦ પત્રકો કરવાન ાંુ ધોરણ છે .

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી
નવજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર નવનવધ યોજિાઓિી માહિતી
ુ વામાાં આવી રિી છે .
ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મક

પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧. િોટીસ બોડા
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર

