
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 

કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

અાંક શાખા  

પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણ ેમાનિતી અનધકાર 

અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરલે છે જ ેમજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગનરક નિયત ફી 

ચૂકવી અથવા ગરીબી રખેાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મૂલ્ય ે સરકારશ્રી પાસેથી 

માનિતી માગી શકે છે.  

 આપુનસ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માનિતી િાગનરકો મેળવી શકે તે અાંગેિી નવગત 

આપવાિો પ્રયત્ન કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પુનસ્તકા માનિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગનરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પુનસ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માનિતી પત્રકવાર અિે અથવા મુદ્દાવાર આપવામાાં 

આવેલ છે. સદરિુ માનિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અાંગે માનિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અાંગેિા 

નિયમો દશાાવવામાાં આવેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશ.ે 

 આ પુનસ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માનિતી મળેવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માનિતી 

માગી છે તેિા આધાર ેકિી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ 

માનિતીિા રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માનિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે 

ચૂકવવાિા રિેશ.ે ગરીબી રખેાિી િીચ ેજીવતા િાગનરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચૂકવવાિી 

રિેતી િથી પરાંત ુપોત ેગરીબી રખેા િેઠળ જીવે છે તે અાંગેિો આધાર રજુ કરવાિો રિેશ.ે     

  



પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

 અાંક શાખા ઇકોસ્ટેટ નવભાગિી શાખા છે. જમેાાં પાક ઉત્પાદિ ખચા યોજિા, ટાઇમલી 

રીપોટીગ સ્કીમ(TRS),પાક નવિયક આાંકડા સધુારણા યોજિા(ICS) અિે એફવીએમ 

(ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો) જવેી યોજિાઓ કાયારત છે. 

 

 વરસાદ યોજિા ( વિાામાપક યાંત્રો ગોઠવવા અિે વરસાદ અાંગ ેમાનિતી એકત્ર 

કરવી)  

 યોજિાિા મુખ્્ય ઉદે્દશો િીચ ેમજુબ છે. 

 વર્ષામષપક યંત્રો ગોઠવવષ અન ેવરસષદ અંગેની મષહિતી એકત્ર કરવષ અંગેની યોજનષ અંતગાત 

રષજ્યમષં સ્થષપવષમષં આવેલ વરસષદ મષપક યંત્રોની મદદથી વરસષદની મષપણી કરી પખવષડીક 

કષડા કે મષહસક અિેવષલ સ્વરૂપે પોસ્ટ મષરફતે રષજ્યમષં કષયારત વરસષદ મષપક મથકો તરફથી 

વરસષદની ઋતુ દરમ્યષન દૈહનક વરસષદની હવગતોનું સકંલન કરવષમષં આવે છે. 

 ઉપરષંત, ગજુરષત સરકષરશ્રીમષ ં સ્ટેટ ઇમજાન્સી ઓપરશેન સેન્ટર, મિેસુલ હવભષગ, નવષ 

સહિવષલય, ગષંધીનગર દ્રષરષ તષલુકષ કક્ષષએ રઈેન ગજે સ્ટેશનો કષયારત છે . તેઓ દ્રષરષ કમોસમી 

તેમજ વરસષદની સીઝનમષં દૈહનક તષલુકષવષર વરસષદની મષહિતી એહરત્રત કરી સંકહલત 

કરવષમષં આવે છે. 

 વરસષદનષ આંકડષઓની મષહિતીમષં એકસૂત્રતષ જળવષઈ રિે તમેજ તષલુકષવષર દૈહનક 

વરસષદની આંકડષકીય મષહિતી સ્ટેટ ઇમજાન્સી ઓપરશેન સેન્ટર,મિેસુલ હવભષગ, નવષ 

સહિવષલય, ગષંધીનગર તરફથી ઉપલબ્ધ થતી િોઈ ખતેીવષડષ ખષતષ દ્ગ્રષરષ પણ આ વરસષદનષ 

આંકડષઓનો ઉપયોગ કરવષમષં આવે છે . 
 

 કાયો અિે ફરજો : 
 સરકષરશ્રીની વર્ષા મષપક યંત્રો ગોઠવવષ અને વરસષદ અંગેની મષહિતી એકત્ર કરવષ મષટેની યોજનષ 

અંતગાત સ્થષપવષમષં આવેલ વરસષદ મષપક મથકો ખષતે પખવષડીક / મષહસક અિેવષલ મષટે 

જરૂરી સષહિત્ય અત્રેથી ઉપલબ્ધ કરષવી જ ે તે વરસષદ મષપક મથકનષ ઓબ્ઝવેટર પષસેથી 

વરસષદ અંગેની મષહિતી પખવષડીક કષડા  તેમજ મષહસક અિેવષલ સ્વરૂપે એકહત્રત કરવષમષ ંઆવ ે

છે તેમજ આ કષમગીરી મષટે સંબંહધતોને ટપષલ હટકીટ ઉપલબ્ધ કરષવવષમષં આવે છે અને વરસષદ 

મષપનની કષમગીરી મષટે સંબંહધત ઓબ્ઝવેટરશ્રીઓને મિેનતષણંુ િૂકવવષમષં આવે છે. 
 

 ઉપરષંત, ગજુરષત સરકષરશ્રીમષં સ્ટેટ ઇમજાન્સી ઓપરશેન સેન્ટર, મિેસુલ હવભષગ, નવષ 

સહિવષલય, ગષંધીનગર દ્રષરષ તષલુકષ કક્ષષએ રઈેન ગજે સ્ટેશનમષં કષયારત છે તેઓ દ્રષરષ કમોસમી 

તેમજ વરસષદની સીઝનમષં દૈહનક તષલુકષવષર વરસષદની મષહિતી એહરત્રત કરી સંકહલત કરવષમષ ં

આવે છે.વરસષદનષ આંકડષઓની મષહિતીમષં એકસૂત્રતષ જળવષઈ રિે તમેજ તષલુકષવષર દૈહનક 

વરસષદની આંકડષકીય મષહિતી સ્ટેટ ઇમજાન્સી ઓપરશેન સેન્ટર,મિેસુલ હવભષગ,નવષ 

સહિવષલય, ગષંધીનગર તરફથી ઉપલબ્ધ થતી િોઈ ખતેીવષડષ ખષતષ દ્ગ્રષરષ પણ આ વરસષદનષ 

આંકડષઓનો ઉપયોગ કરવષમષં આવ ેછે ખષતષ કક્ષષની હવહવધ બેઠકો અન ેઅન્ય જરુરી બષબતો 

અન્વયે  SEOC તરફથી મળેલ દૈહનક વરસષદ અંગેની હવગતોનુ ંસંકલન કરી જરૂરીયષત મજુબ 

વરસષદની આંકડષકીય મષહિતીનષ આદષનપ્રદષનની કષમગીરી કરવષની રિે છે  . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.નં. અહધકષરી/કમાિષરીનો િોદ્દો  નષણષંકીય 

સત્તષ  

વિીવટી 

સત્તષ   

અન્ય સત્તષ  ફરજો  

૧ સંયુક્ત ખેતી હનયષમક (એસ)ે    યોજનષ 

અમલીકરણ 

૨ નષયબ ખેતી હનયષમક (ટેબ્યુ)    યોજનષ 

અમલીકરણ 

૩ મદદનીશ ખેતી હનયષમક 

(વરસષદ) 

   યોજનષ 

અમલીકરણ 

૪ ખેતી અહધકષરી(વરસષદ)    યોજનષ 

અમલીકરણ 

૫ જુનીયર કલષકા  
 

   ટપષલ ટીકીટોનષ 

હવતરણ તેમજ તેનષ  

વ્યવસ્થષપન અંગેની 

આનુર્ષંહગક 

કષમગીરી 



પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 

(૧) ગજુરષત હસહવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકષરશ્રીનષ ઠરષવ 

(૩) એસ.ઓ.ફષઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 

િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- 

પરામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યનિઓ પાસેિા દસ્તાવજેોિી 

કક્ષાઓ અાંગેિ ુપત્રક 

--------નથી---------- 

 

 પ્રકરણ-૭ 

તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા, પનરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓિુાં પત્રક 

-----------લષગુ પડતુ નથી---------- 

  



પ્રકરણ-૮ 

જાિેર માનિતી અનધકારીિુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી કે.એિ.પટેલ 

નષયબ ખેતી હનયષમક (ટેબ્યુ) 

અંક શષખષ,ઇકોસ્ટેટ હવભષગ, 

ખેતી હનયષમકશ્રીની કિેરી, કૃહર્ભવન, 

િ-રોડ, સેરટર ૧૦-એ, 

સંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫ 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લવેાિી પ્રનિયામાાં અિુસરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોધં 

૨. મુસદ્દો મંજૂર કરષવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. હનણાય લેનષર અંહતમ સત્તષહધકષરી ખષતષનષ વડષ છે. 

હનણાય લેવષની સત્તષ નીિે મુજબ છે. 

ખેતી હનયષમક 

 

સંયુક્ત ખેતી હનયષમક 
 

નષયબ ખેતી હનયષમક 
  

મદદનીશ ખેતી હનયષમક 
 

ખેતી અહધકષરી 

જુનીયર ક્લષકા  

પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માનિતી પુનસ્તકા 

િમ  અનધકારી અિે કમાચારીિુ િામ  િોદ્દો  

૧ શ્રી એમ.બી.પટેલ સંયુક્ત ખેતી હનયષમક (એ.સે.)  

૨. શ્રી કે.એિ.પટેલ નષયબ ખેતી હનયષમક(ટેબ્યુ) 

૩. શ્રી એમ.જી.પટેલ મદદનીશ ખેતી હનયષમક (વરસષદ) 

૪ - ખેતી અહધકષરી (વરસષદ) 

૫ - જુનીયર ક્લષકા  

 



પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મુજબ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સનિત દરકે 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળતુ માનસક મિેિતાણ ુ 

ક્રમ અહધકષરી અને કમાિષરીનુ નષમ પગષર 

૧ શ્રી કે.એિ.પટેલ  

નષયબ ખેતી હનયષમક 
૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ (પે મેટર ીરસ મુજબ) 

૨.  શ્રી એમ.જી.પટેલ  

મદદનીશ ખેતી હનયષમક (વરસષદ)  
૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ (પે મેટર ીરસ મુજબ) 

૩. ખેતી અહધકષરી (વરસષદ) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (પે મેટર ીરસ મુજબ) 

૪. જુનીયર ક્લષકા   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦  

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યકે સાંસ્થાિે ફાળવલે અાંદાજપત્ર 

માનિતી શૂન્ય છે. 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અાંગિેી પધ્ધનત 

---અતે્રની શષખષમષથી સિષયની કોઇ યોજનષ અમલમષ ંનથી.--- 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવલે રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---મષહિતી શુન્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 



કાયો કરવા માટે િક્કી કરલેા ધોરણો 

---મષહિતી શનુ્ય છે.--- 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૬  

વીજાણરુૂપ ેઉપલબ્ધ માનિતી  

નવજાણરુૂપ ેઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર નવનવધ યોજિાઓિી માનિતી 

ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાાં આવી રિી છે. 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માનિતી મેળવવા માટે િાગનરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. નોટીસ બોડા   

૨. પ્રો-એરટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


