નં.ડીપ/ખેતી/એ ટા-૧/વશી/ર૧૧ /ર૦૧૪

િજ લા ખેતીવાડી શાખા,
િજ લા પંચાયત ભાવનગર.
તારીખ.૧૯/૦પ/ર૦૧૪

પર્િત,
નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,
ુ શાખા, િજ લા પંચાયત કચેરી,
મહેસલ
ભાવનગર.

િવષયઃ- માિહતી અિધિનયમ-ર૦૦પ ની કલમ-૪ અન્વયે દરે ક જાહેર સ ા મંડળના પર્ો.
એકટીવ ડી કલોઝરઈન્સપેકશન કમ ઓડીટ કરવા બાબત.
સંદભઃર્ - િજ લા કલેકટર ીના પતર્ નં.આરટીઆઈ/પીએડી/વશી/૩૪૦થી૩૮૦/૧૪
તા.ર૯/૪/ર૦૧૪

સિવનય ઉપરોકત િવષય અને સંદભર્ અન્વયે માંગવામાં આવેલ
ડી કલોઝર
આવેલ છે .

પર્ો. એકટીવ

ની માિહતી ની હાડર્ કોપી અને સોફટ કોપીમાં સામેલ રાખી મોકલવામાં
આપ ી ને િવિદત થાય.

બીડાણ - ઉપર મુજબ.

(બી.આર.બલદાણીયા)
જાહેર માિહતી અિધકારી અને
મદદનીશ ખેતી િનયામક (વોયુ)
િજ લા પંચાયત ભાવનગર.

અનુકર્મિણકા
કર્મ

િવગત
યવ થા તંતર્ કાયર્ અને ફરજો

પાના નંબર

૧

મુદા નં.૧

૧ થી પ

ર

મુદા નં.ર

અિધકારીઓ અને કમર્ચારીની સ ા અને ફરજો

૩

મુદા નં.૩

દે ખરે ખ અને જવાબદારીના માઘ્યમ સિહત િનણર્ય લેવાની પર્િક્ રયા

૭

૪

મુદા નં.૪

પોતાના કાય બજાવવામાટે પોતે નિકક કરે લ ધોરણ.

૮

પ

મુદા નં.પ

કાય કરવા માટે ના િનયમો િવિનમય સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને

૮

પ થી ૭

દફતરો
૬

મુદા નં.૬

જાહેર તંતર્ અથવા તેના િનયંતર્ણ હેઠળની યિકતઓ પાસેના

૮

દ તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન.ુ ં
૭

મુદા નં.૭

ં
િનિતયોના ધડતર માટે જતાની
અથવા તેના પર્િતિનિધઓની

૮

સલાહ- પર્રામશ/સભાગીતા મેળવવા માટે ની િવગત.
૮

મુદા નં.૮

કાઉન્સીલ સિમિતની કાયર્ બાબત.

૯

૯

મુદા નં.૯

કમર્ચારી /અિધકારી માિહતી પુ તીકા.

૯

૧૦

મુદા નં.૧૦

કમર્ચારી/ અિધકારીના વે ન બાબત.

૯ તથા ૧૧ અને
૧ર

૧૧

મુદા નં.૧૧

તમામ યોજનાનો સુિચતખચર્

૯

૧ર

મુદા નં.૧ર

ફાળવેલ રકમો અને લાભાર્થીની િવગતો

૯

૧૩

મુદા નં.૧૩

આપેલ

૧૪

મુદા નં.૧૪

િવજાણુ પે ઉપલબ્ધ માિહતી.

૯

૧પ

મુદા નં.૧પ

લાયબર્ેરીની િવગતો

૧૦

૧૬

મુદા નં.૧૬

માિહતી અિધકારીનુ ં નામ અને હોદાઓ.

૧૦

૧૭

મુદા નં.૧૭

ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માિહતી .

૧૦

ટછાટ અને અિધકૃત મેળવનારની િવગતો.

૯

ખેતીવાડી શાખા
િજ.પં.ભાવનગર
માિહતી અિધકાર અિધિનયમર૦૦પ
પર્ો-એકટીવ ડી કલોઝર
તા.૧/પ/ર૦૧૪ ની િ થિતએ
(.P.A.D. )

ખેતીવાડી શાખા,
િજ.પં.ભાવનગર

-૧રાઈટ ટુ ઈન્ફોરમેશન એકટ અંગે રજુ કરવાની િવગતો, મુદા નં.૧ થી ૧૭
મુદા નં.-૧
યવ થા તંતર્, કાય અને ફરજો.
૧. જાહેરતંતર્ ઉદે શ / હેત.ુ
કચેરી

-

ખેતીવાડી શાખા , િજ લા પંચાયત, ભાવનગર.

કચેરીના વડા

-

િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી, (વગર્-૧)

સરનામુ ં

-

િજ લા પંચાયત કચેરી મોતીબાગ પાસે,ભાવનગર.

ટેલીફોન નંબર -

(કચેરી) ૦ર૭૮-ર૪૩૯૯પ૧
(રહેઠાણ)
ફેકસ -

૦ર૭૮-ર૪૩૯૯૩૧

કાય અને ફરજો ◌ઃ(૧)

બ ટ

(ર)

બેનોર તાલીમ

(૩)

ટુકા અને લાંબા ગાળાની તાલીમ ખેડુતો માટે િવષય િન ણાતોની ગોઠવવી. આિસ ટ સબ ડીવીઝન ઓફીસ
અને િવ તરણ અિધકારી (ખેતી) કૃિષ યુિનવિસટી સાથે પરામશર્ કરી ગોઠવવાની છે .

(૪)

સીઝનવાર ઈનપુટસની જ રીયાત નકકી કરવી. ટુકા ગાળાની લોન જુદી-જુદી એજન્સીઓ મારફત
કીઓડીનેટર કરવુ.ં

(પ)

જુદા-જુદા કાય કર્મનો પર્ચાર માટે ની કાયર્વાહી કરવી અને તાંતર્ીક માિહતી પુરી પાઠવી.

(૬)

બીજા ખાતા અને ખાતા સાથે કીઓડ નેશન

(૭)

ં ાનમાં કરવી.
િવ તર અિધકારી માટે ગર્ેડ આપવાની કામગીરીના અનુસધ

(૮)

િનદર્શનો અને અખતરા ગોઠવવા.

(૯)

બીયારણ, ખાતર, બીજ, સુધારે લ ઓજારીની પુરતી પર્ાપ્યતા થાય તે જોવુ.ં

(૧૦)

ખેતી ખાતાની દરે ક યોજનાઓ તરફ ઘ્યાન આપવુ.ં અને નબળા વગર્ને લાભ થાય (યોજનાનો લાભ મળે તે
જોવુ.ં

(૧૧)

ખાતર,દવા વગેરેના લાયસન્સ આપવા.

(૧ર)

ગર્ામ સેવક સંવગર્નાં ખાનગી અહેવાલની સમીક્ષા કરવી.

-ર-

(૧૩) રોજ-બરોજની વહીવટી તાંતર્ીક ફરજો અદા કરવી.
(૧૪) સરકાર ી ઘ્વારા ફાળવવામાં આવતા ગર્ામીક અને નાણંિકય લક્ષાંકો રાખવા અને મેળવવા પ ૂવેર્
તેન ુ ં મોનીટરીંગ કરવુ.ં

યવ થા તંતર્નુ ં માળખું
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી

િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી િજ લા પંચાયત - ભાવનગર.

મદદનીશ ખેતી િનયામક ી વો.યુ

-

૧

ખેતી અિધકારી વગર્-ર - ૧
િવ તરણ અિધકારી (ખેતી) -ર
હેડ કલાકર્

ડે.એકા.1

સી.કા.3

જુ.કા.4

ડર્ાઇવર 1

પટાવાળા 2

-૩તંતર્નુ ં દુરં દેશીપણુ ં ◌ઃિજ લા નાં િવિવધ

પર્કારની ખેતી િવષયક એકતર્સકરણ તેમજ સવેર્ની કામગીરી સરળતાથી

થાય અને િજ લનાની િવિવધ ખેતી િવષયક માિહતી લોકોને તથા િવિવધ સરકારી તંતર્ની કચેરીઓને
મળી રહે તે હેત ુ રહેલા છે .
ૂ ો ઈિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભર્ઃજાહેર તંતર્નો ટંક
િજ લા પંચાયત - ભાવનગર અંતગર્ત ખેતીવાડી શાખા તરીકે કચેરી કાયાર્િન્વત છે .શાખાના વડા
તરીકે િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી છે . તથા તેઓ ીની નીચે મદદનીશ ખેતી િનયામક (વો.યુ.)૧,િવ તરણ અિધકારી (ખેતી)-2, હેડ કલાકર્, ડે.એકા. સીનીયર કલાકર્, જુનીયર કલાકર્,

ફરજ બજાવે છે

માં તમામ પર્કારનાં સવેર્ તથા ખેતીવાડી યોજનાકીય પરે ખા િવગેરે મહત્વની કામગીરી હાથ ધરવામાં
આવે છે .
જાહેર તંતર્ની ફરજોઃતંતર્એ બજાવવાની થતી ફરજો તેણે કરવાના થતા કાય મુજબ હોઈ, પેરા-ર.પ મુજબ ફરજો છે .
િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી ,ભાવનગરની મુખ્ય પર્વ ૃિતઓ અને કાય નીચે મુજબ છે .◌ઃિજ લાની ખેતી િવષયક

પરે ખા તૈયાર કરવી િવિવધ યોજનાના તથા તાલુકા કક્ષાનાં િવ તરણ

અિધકારી ી , ગર્ામસેવક કમર્ચારીઓ પાસેથી ખેતીિવષયક કામગીરી અંગે સલાહ સુચના અને
કામગીરીની દે ખરે ખ માિહતી એકઠી કરવી અને સંકલન કરવુ.ં સંકલીત માિહતીને વડી કચેરીને મોકલવી
ખેતી િનયામક ી તરફથી સોપવામાં આવતી િવિવધ યોજનાની કામગીરી તથા દે ખરે ખ તથા િજ લા
ખેડુત ખાતેદારોનાં મ ૃત્યુ સહાયનાં િવમા િનયામક ીને મોકલવામાં આવે છે અને સરકાર ીની તમામ
કામગીરી કરવામાં આવે છે .
તંતર્ ઘ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને િવવરણઃિવિવધ પર્કારની ખેતીિવષયક તથા યોજનાિકય માિહતી લોકોને આપવી.
સં થાગત માળખાનો આલેખઃ-

-

િજ લા પંચાયત

ભાવનગર.

◌ઃ
◌ઃ
િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી
િજ લા પંચાયત

-

ભાવનગર.

-૪જાહેર તંતર્ની અસરકારકતા અને કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટે ની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ.◌ઃ૧.

જાહેર કામગીરીમાં બીન જરુરી હ તક્ષેપ ન થાય.

ર.

સરકારી માલ િમ કતને નુકશાન થાય તેવ ુ ં કાયર્ કે પર્વ ૃિ

૩.

તંતર્ ઘ્વારા થતી તમામ કામગીરીમાં સહયોગ આપવો. તે જોવાની દરે ક નાગરીકની નૈિતક ફરજ

ન કરવી.

છે તેન ુ ં પાલન કરવુ.ં જાહેર તંતર્ ઘ્વારા લોકો પાસે અસરકારકતા અને કાયર્ક્ષમતા વધારવા
ઉપર મુજબ અપેક્ષઓ રાખવામાં આવે છે .
૪.

િજ લાની િવિવધ ખેતીિવષયક માિહતીઓ લોકોને સરળતાથી મળી રહે તે માટે િવિવધ ખાતાઓ
સરકારી કચેરીઓ તરફથી સમયસર માિહતી મળી રહે તેવી અપેક્ષાઓ છે .

લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પઘ્ધિતઓઃકચેરી ઘ્વારા કરવામાં આવતા કામો અંગેની ફરીયાદ અરજી-રજુઆત ઘ્વારા
હાથ ધરી

લઈ,યોગ્ય તપાસ

ટતા પગલાં લેવામાં આવે છે .
સરકાર ીની નીિતનો મહતમ લાભ આપવા ધારે લ

યિકત-જાિત કે લોક સમુહને લભ્ય

બને તે માટે િનયત પઘ્ધિત અનુસારની અનામત જગ્યાઓ ઘ્વારા નબળા વગો ને પર્ાધાન્ય આપવામાં
આવે છે .જી લા કક્ષાએ યોગ્ય રજુઆત કરવા નાગિરક સુિવધા કેન્દર્ ની સેવા ઉપલબ્ધ છે .
સેવા આપવાના દે ખરે ખ િનયંતર્ણ અને જાહેર ફિરયાદ િનવારવા માટે ઉપલબ્ધ તંતર્.◌ઃકચેરી ઘ્વારા હાથ ધરાતા કામો, આપવામાં આવતી સેવાઓ િવગેરે માટે દે ખરે ખ અને િનયંતર્ણ
તથા જાહેર ફિરયાદ િનવારવા માટે નીચે મુજબની યવ થા ઉપલબ્ધ છે .
િજ લા પંચાયત ભાવનગરના વહીવટી વડા િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના િનયંતર્ણ હેઠળ િવિવધ
શાખાઓ પૈકી ખેતીવાડી શાખા કાયાર્િન્વત છે . ના શાખાઘ્યાક્ષ િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી

છે .

મના

હાથ નીચે મદદનીશ ખેતી િનયામક (વો.યુ.), િવ તરણ અિધકારી (ખેતી), હેડ કલાકર્, નાયબ
િહસાબનીશ, િસિનયર કલાકર્ તથા જુ.કલાકર્ ફરજ બજાવે છે .
જાહેર ફિરયાદ િનવારણ માટે

યિકત થાિનક કક્ષાએ િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ીને રજુઆત

કરી શકે છે . તેઓની ઉપર ઉપલી કક્ષાએ મે.િજ લા િવકાસ અિધકારી ી િનયંતર્ણ અિધકારી છે .

-પમુખ્ય કચેરી અને જુદા જુદા તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓના સરનામાઃમુખ્ય કચેરી ◌ઃ-

ખેતીવાડી શાખા.
િજ લા પંચાયત ભાવનગર.

પેટા કચેરીઃ-

મદદનીશ ખેતી િનયામક(િવ.) તા.મુ.પે.િવ.
ભાવનગર/ તળાજા

કચેરીનો સમયઃકચેરી શરુ થવાનો સમય ◌ઃ-સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે.
કચેરી બંધ થવાનો સમયઃ-

સાં

૬-૧૦ કલાકે.

મુદા નં.-ર
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ા અને ફરજો.
૧. િજ લા ખેતીવાડી અિધકારીઃસરકાર ી ઘ્વારા નકકી થયેલ જોબચાટર્માં સુપર્ત થયેલ તમામ સ ા અને ફરજો, સરકાર ી
અને િજ લા પંચાયત ઘ્વારા સુપર્ત કરવામાં આવતી અને વખતો વખત ફેરફાર મુજબની સ ાઓ અને
ફરજો તથા મુદા નં.ર.પ માં દશાર્વેલ કામો કરવામાં મળે લ સ ા અને ફરજો.
ર. મદદનીશ ખેતી િનયામક (વો.યુ.) ◌ઃ-

 િજ લાનાતર્ ખેડુતો પાણીનો કાયક્ષ
ર્ મ ઉપયોગ કરે તે અગે સમજ આપવી અને િવ તરણ તંતર્
મારફત પાણીનાં ઉપયોગ અંગે જાગૃિત લાવવી.

 પીયત અંગેની પઘ્ધિતઓ પેકી ટપક પઘ્ધિત અને વારા પઘ્ધિતઓનાં ઉપયોગ અંગે ખેડુતોને
સમજ અપવી અને આ પઘ્ધિતનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ થાય તે અંગેની જાણકારી આપવી.

 િજ લાનાં ખેડુતોને જુદા-જુદા પાકોમાં કેટલા િપયત આપવા અને કયારે િપયત આપવુ તે અંગેની
જાણકારી આપવી.

 એસ.જી.આર.વાય. યોજના અંતગ
ર્ ત િજ લાનાં અનુસિુ ચત જાિત અને અનુસિુ ચત જન જાિતનાં
ખેડુતોને કે

મને િપયત અંગુન ુ ં સાધન

કુવો ન હોય તેને સહાય યોજના અતર્ગત કુવા અંગે

જાણકારી આપવી.

 ખેતીવાડી િવભાગ ઘ્વારા આપવામાં આવતી િપયતનાં સાધનો
સબમસીર્બલ પમ્પ વગેરેની સહાયની યોજના અંગે સમજણ આપવી.

વા કે ઓઈલ એન્જીન,

-૬૩. હેડ કલાકર્ ◌ઃવહીવટી તથા િહસાબીની કામગીરીની દે ખરે ખ તથા તમામ બેઠકો તથા માિહતીઓનુ ં સંકલન કરવુ.ં
ટેબલ ઈન્ પેકશન કરવુ.ં કોટર્મેટર તથા ખાતાિકય તપાસ અંગેની કામગીરી.
૪. ડેપ્યુટી એકાઉન્ડન્ટ ◌ઃ દરે ક હેડના યુ.ટી.સી. બનાવવા.
 બેનોર પેટા િવભાગ ભાવનગર /તળાજાનાં પગાર બીલ /ટીએ બીલ/કન્ટી બીલ પાસ કરવા તથા
ખેતીવાડી શાખાનાં બીલો ચેક કરવા.
 ખેતીવાડી તથા પેટા િવભાગનુ ં બ ટ બનાવવુ ં તથા આઠ માસીક તથા વભંડોળનુ ં બ ટ બનાવવુ.ં
પ સીનીયર કલાકર્ (િહસાબી) ◌ઃ િહસાબી શાખા માંથી ચેક લઈ વટાવી પેમેન્ટ કરવુ ં તથા કેશબુક લખવી.
 સરશકાર ીમાંથી ગર્ાન્ટ લાવવી અને ટર્ે ઝરીમાં જમા કરાવવી.
 સરકાર ીમાંથી આવેલ ગર્ાન્ટ જમા કરાવી માિહતી ખાતાને મોકલવી ખચર્ પતર્કો માસીક બનાવી
ખાતાને મોકલવા.
 િહસાબી શાખા સાથે ખચર્ના મેળવણા કરવા.
૬.

િવ તરણ અિધકારી (ખેતી) ◌ઃઅિતવ ૃ ટી,ભુકંમની કામગીરી સેન્દર્ીય ખાતર ની યોજના, અનુ.જાિતનાં ખેડુતોને સહાય
તેમજ પા.સ.◌ં.સાધન ખેત ઓજાર, બળદ,ગાડા િવગેરે સહાયની યોજના ટર્ે કટર સહાય, ખેડુત
પર્વાસ તેમજ ખેડુત િશબીર એજીઆર-૬ તેલીબીયા યોજના, કઠોળ પાક,િબજ િવતરણ સહાય.

૭.

િસિન.કલાકર્ (વહીવટી)◌ઃિજ લા ખેતીવાડી અિધકારી િજ લા પંચાયત ભાવનગર હેઠળના તમામ િવ તરણ અિધકારી
ખેતી તથા ગર્ામ સેવકોને સેટ-અપને લગતી તમામ કામગીરી તથા અંગેની એ ટા બ્લીસમેન્ટની
કામગીરી.

૮.

સીનીયર કલાકર્ (વહીવટી)◌ઃ તમામ કમચ
ર્ ારીઓના સી.આર. લખવા
 તમામ સિમિતની બેઠકની કામગીરી તથા એકંદરની કામગીરી
 તમામ કમચ
ર્ ારીની પરચુરણ રજા,હકક રજા, માંદગીની રજા મંજુર કરવી.
 પેન્શનની કામગીરી.
 એ ટાને લગતી તમામ કામગીરી.

૯.

જુનીયરકલાકર્ (વહીવટી)◌ઃ ઓડીટ પારાની કામગીરી
 વરસાદના તાલુકા વાર આંકડા

૭

ટેનરી લાવવી તથા ફાળવણી

 વાહનની કામગીરી
 િનમ ૃળ ગુજરાતની કામગીરી
 ૯.

જુનીયર કલાકર્ (િહસાબી) ◌ઃ-

પગાર બીલો બનાવવા તથા તેને લગતા રજી ટર્રો િનભાવવા કન્ટી-જન્સી બીલો એરીયસર્ બીલો, ટીએ
બીલો, િનવ ૃત થયેલ દરે ક કમર્ચારીના જુથ િવમાની દરખા ત જી.પી.એફ.ની દરખા ત જી.પી.એફ. ઉપાડ અંગેની
તમામ કામગીરી પેટા િવભાગ ભાવનગર/તળાજાનાં જુથ િવમો અને જી.પી.એફ. િહસાબીને લગતી તમામ
કામગીરી તથા ટોરની કામગીરી.
૧૦.

જુનીયર કલાકર્ (વહીવટી)◌ઃખાતેદાર ખેડુત અક માત િવમા યોજના હેઠળના ભાવનગર િજ લા ખાતેદાર અક માત /કાપની
અપંગતા મ ૃત્યુ અક માત િવમાની અરજી ચકાસણી માટે મોકલવી અરજી િજ લા અમલીકરણ સિમિતમાં
મુકવી મંજુર અરજી મેને ડીરે કટર બીજ િનગમ ગાંધીનગરને મોકલવી િજ લા અમલીકરણ સિમિતની
કાયર્વાહી ન ધ રજી ટર લખવુ.ં મેને.ડીરે ગાંધીનગર તરફથી આવેલા ચેકો મદદનીશ ખેતી િનયામક ી
અરજદારને ઈ યુ કરવાની કામગીરી િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ીની પર્વાસ ડાયરીની કામગીરી.

૧૧.

જુનીયર કલાકર્ (વહીવટી)◌ઃકચેરીમા આવતી તમામ ટપાલોનુ ં ઈનવડર્ તથા આઉટવડર્ કરવુ.ં કચેરીમાં આવતા ડી.ઓ.,કંન્ટર્ોલ,
મીની.રે ફરન્સ, સંસદસભ્ય તથા ધારા સભ્ય રે ફ., તકેદારી આયોગ, િજ લા ફરીયાદ િનવારણ સંકલન િવગેરે
પતર્ોના રજી ટરો િનભાવવા.

મુદા નં.-૩
દે ખરે ખ અને જવાબદારીના માઘ્યમ સિહત િનણય
ર્ લેવાની પર્િક્ રયામાં અનુસરવાની કાયર્રીતી.
ના પર િનણર્ય લેવાનાર છે તે િવષય.
માગર્દશર્ક સુચન / િદશાિનદેર્ શનો કોઈ હોય તો.

પર્કરણ ર ના ર.પ અંગેના કાયાર્◌ેના સંદભેર્.
કાય ના પર્કાર મુજબ લાગુ પડતા િનયમો,સરકારી
ઠરાવો,કાયદા અને સ ૂચનાઓ.

અમલની પર્િક્ રયા

સરકાર ીએ વખતો વખત નકકી કયાર્ મુજબ કાય ના
પર્કાર મુજબ કે યોજના મુજબ.

િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીનો

૧. િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી ભાવનગર.

હોદો.

ર. િજ લા િવકાસ અિધકારી ીભાવનગર.

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપકર્ અંગેની માિહતી.

અ.નં.૧ અને ર માટે િજ લા પંચાયત ભાવનગર.

જો િનણય
ર્ થી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કેવી રીતે

અનુ.નં.૧ ના સામે ર નં. ને અપીલ કરવાની રહે છે .

અપીલ કરવી.

-૮મુદા નં.-૪:
પોતાના કાય બજાવવા માટે પોતે નકકી કરે લા ધોરણો.
નાગિરક અિધકાર પતર્ મુજબ લોકો તરફથી મળતી અરજીઓના િનકાલ માટે નીચે મુજબના ધોરણો નકકી કરવામાં
આવેલ છે .
અ.નં.

અરજીનો પર્કાર

િનકાલની સમય

ખેતીવાડી શાખા.

મયાર્દા

૧

લોકો તરફથી મળતી અરજીઓનો િનકાલ

૩૦

ર

ઈજાફા/ ેયાનયાદી/ ઉચ્ચતર ધોરણ અંગેની અરજીઓ

૯૦

૩

રહેમરાહે આિ તને નોકરીની અરજી

૯૦

૪

પેન્શન કેસોની દરખા તો

૪પ

પ

ખેડુતો અક માત િવમા યોજનાની અરજીઓ

૯૦

મુદા નં.-પ:
પતાના કાય બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળના અથવા કમર્ચારીઓ ઘ્વારા
ઉપયોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ, િનયમ સંગર્હો અને રે કડર્.
૧. ખેતીવાડી શાખા
ખેતી િનયામક ી તરફથી િવિવધ પર્કારની ખેતી િવષયક યોજનાિકય માિહતી તથા િવિવધ યોજનાનાં માટે ના્ર
વખતો વખતના પરીપતર્ો ઘ્યાને લેવામાં આવે છે .
મુદા નં.-૬
પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળ હોય તેવા દ તાવેજોના વગ નુ ં પતર્ક.
અ.નં.

દ તાવેજની ક૧◌ા◌ા

૧

દ તાવેજનુ ં નામ

નીલ

એકલીટીમા
નીલ

દ તાવેજ

નીચેની યિકતઓ

મેળવવાની

પાસે છે /તેના

કાયર્પઘ્ધિત.

િનયંતર્ણમાં છે .

નીલ

નીલ

મુદા નં. ૭
િનિત અથવા અમલીકરણના ડતરના સબંધમાં જનતાના સભ્યો સાથે િવચાર િવનીમય માટે અથવા તેમના ઘ્વારા
રજુઆત માટે ની િવઘ્યમાન કોઈ ગોઠવણીની િવગતો.
ઉકત હેત ુ માટે કચેરી નીચેની યવ થાને અનુસરે છે .
૧. કારોબારી સિમિત-િજ લા પંચાયત ભાવનગર.
ર. સામાન્ય સભા -

િજ લા પંચાયત ભાવનગર.

ઉ લેિખત સિમિતઓ ઉપરાંત આ કચેરીને પશર્તી બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે .તથા િનયત ફી ભયાર્થી તેની
કાયર્વાહીની ન ધ લોકોને મળવાપાતર્ છે .

-૯મુદા નં.-૮
તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેત ુ માટે બે અથવા તેથી વધુ યિકતઓના બનેલા બોડર્, કાઉિન્સલો,
સિમિતઓ અને બીજા મંડળોની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની કાયર્ ન ધો લાકોને
મળવાપાતર્ છે કે કેમ
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ હેઠળ જી લા પંચાયતની રચાયેલ સામાન્ય સભા,કારોબારી સમીતી,
તથા અપીલ સમીતીની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે . તથા કાયર્વાહી ન ધો માંગણી કયેર્થી િનયત ફી ભયે થી
મળવાપાતર્ છે .
મુદા નં.-૯ તથા મુદા નં.૧૦

તેના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુિ તકા.તથા તેના િવિનમયોમાં જોગવાઈ કયાર્ પર્માણે
વળતરની પઘ્ધિત સિહત તેના દરે ક અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓને મળતા માિસક મળતર
ઈલાયદુ પતર્ક સામેલ છે .
મુદા નં.-૧૧
તમામ યોજનાઓ, સુિચત ખચર્ અને કરે લી વહેંચણી પરના અવલોકનોની િવગતો દશાર્વતી તેની દરે ક એજન્સીને
ફાળવેલ અંદાજપતર્.
અતર્ેની કચેરી હ તક જુદી-જુદી યોજનાિકય ખચર્ અને કરે લ વહેંચણી સરકાર ીનાં ઠરાવો આિધન કરવામાં
આવે છે .
મુદા નં.-૧ર
ફાળવેલ રકમો અને એવા કાયર્કર્મોના લાભાથીર્ઓની િવગતો સિહત આિથર્ક સહાય કાયર્કર્મોની અમલ બજવણીની
રીત.
વષર્-ર૦૧૪-ર૦૧પ.
અતર્ેની કચેરીમાં જુદી-જુદી કામગીરીમાં જ રી સહાય આપવામાં આવે છે તેમા દરે ક લાભાથીર્ઓને જાણ કરવામાં
આવે છે જુદી-જુદી યોજનાિકય સહાયનાં કમર્ચારીઓ આ અંગે અમલવારી કરી લાભાથીર્ને જાણ કરે છે .
મુદૃા નં.-૧૩
તેણે આપેલ

ટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અિધકૃતીઓ મેળવનારાની િવગતો.

અતર્ેની કચેરીઓમાં જુદી-જુદી ખેતીિવષયક યોજનાના અમલમાં છે .
મુદા નં.-૧૪
૧. િવજાણુરં ુ પે ઉપલભ્ય માિહતી.
સરકાર ી ઘ્વારા માંગવામાં આવતી માિહતીઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝ કરી મોકલવામાં આવે છે .

-૧૦મુદા નં.-૧પ.
જાહેર ઉપયોગ માટે િનભાવવામાં આવતા હોય તો તેવા ગર્ંથાલય અથવા તેના વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો
સિહતની માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલબ્ધ સુિવધાઓને િવગતો.
લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પઘ્ધિતઓ અથવા સવલતો

વી કેઃ-

જી લા પંચાયત ખાતે નાગિરક સુિવધા કેન્દર્માં નાગિરકોને બેસવાની , બેસીને લખવાની તથા પાણી પીવાની િવગેરે
સવલતો ઉપલબ્ધ છે .
મુદા નં.-૧૬.
જાહેર માિહતી અિધકારીઓના નામો, હોદાઓ અને બીજી િવગતો.
ર.જાહેર માિહતી અિધકારીઓ.
અ

નામ.

હોદો

નં.

એસટી

ફોન

ફોન

ડી

નંબર

નંબર

મે

કોડ.

કચેરી

ર/મોબા

ઈ

ફેકસ

ઈ-

.
૧

ી

મદદનીશ

બી.આર.

ખેતી

બલદાણીયા

િનયામક

૦ર૭૮

સરનામુ.ં

લ
રપ૧૦૪૭૦

-

જુિન

ર૪૩૯

મોઃ-

૯૩૧

૯૭ર૭૯ર

િવ લવાડી

પપ૬૦

બ્લોકનં.૬૪૪

(વોયુ.)

ભાવનગર.

ભાવનગર
૩. અપીલ અિધકારી.
અ

નામ.

હોદો

એસટી

ફોન

ફોન

ડી

નંબર

નંબર

કોડ.

કચેરી

નં.

૧

ી બી.આર.
બલદાણીયા

િજ લા

૦ર૭૮

ર૪૩૯૯૩૧

ફેકસ

ઈમે

ર/મો

ઈ

બા.

લ

મો -

સરનામુ.ં

રપ૧૦૪૭૦

જુિન

ખેતીવા

૯૭ર૭૯ર

િવ લવાડી

ડી

પપ૬૦

બ્લોકનં.૬૪૪

અિધકા

ભાવનગર.

રી
(ઈ.ચા.
)
મુદા નં.-૧૭ ◌ઃ

ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માિહતી ◌ઃ

ઠરાવવામાં આવે તેવી માિહતી પર્િસઘ્ધ કરવામાં આવશે તથા ઉપર ૧ થી ૧૬ મુદાઓમાં દશાર્વેલ માિહતી
દર વષેર્ અઘ્યતન કરવામાં આવશે.

-૧૧મુદા નં.૯ તથા ૧૦

મહેકમ શાખામાં ફરજ બજાવતા અિધકારી ી/કમર્ચારીઓને મળતા માસીક વેતન િવગેરેની માહીતી
પુ તીકા.
કર્

પગાર

માિસક

ધોરણ

મહેનતાણુ ં

પ

૬

૭

-

-

-

મ

કમર્ચારીનુ ં નામ

હોદો

સરનામુ

ફોન નંબર

૧

ર

૩

૪

૧

જગ્યા ખાલી
-

-

ર

ી

જુિન િવ લવાડી

મોઃ-

૯૩૦૦-

બ્લોકનં.૬૪૪ ભાવનગર.

૯૭ર૭૯રપપ૬૦

૩૪૮૦૦

ખેતી

જુિન િવ લવાડી

મો.

૯૩૦૦-

અિધકારી

બ્લોકનં.૬૪૪ ભાવનગર.

૯પ૮૬૭૭૭૮૮૦

૪૮૦૦

સી/૧૩૯૧ કેપીએસરોડ

મોઃ-

૯૩૦૦-

વારાહી બુક ટોલવાળો

૯પ૩૭૦૮૧૬પ૬

૩૪૮૦૦

મ.ખે.િન.(વોયુ

બી.આર.બલદાણીયા )
૩

ી સી.કે.સાંખટ

43384/33281/-

વગર્-ર
૪

ી એસ.ડી.મંડીર

ડે.એકા.કલાકર્

41597/-

ખાચો,રામનગર ભાવનગર.
પ

જગ્યા ખાલી

૬

ી ચંદુભાઈ
ડી.ભગોરા

૭

ી યશવંતિસંહ
કે.ગોિહલ

સી.એકા કલાકર્

-

-

-

િવ.અિધ.

પ્લોનં.૧પ/બી દે સાઈનગર

મો.

૯૩૦૦-

(ખેતી)

ભાવનગર

૯૮૭૯૮૮ર૯૮૩

૩૪૮૦૦

િવ.અિધ.

બ્લોક નં.૭૩ િચતર્ા આચાયર્

મો.

૯૩૦૦-

(ખેતી)

કુલ સોસાયટી પર્ેસ કવાટર્ર

૯૪ર૮૮પ૮૩પ૬

૩૪૮૦૦

-

45566/43634/-

પાસે િચતર્ા ભાવનગર
૮

ી એ.એચ.દવે

સીનીયર

બ્લોક નં.બી/૧

મો.

૯૩૦૦-

કલાકર્

હરીરામનગર-૧ સુિવધા

૯૪ર૮૧૦૭પ૭૯

૩૪૮૦૦

મો. ૯૮૯૮૩૪૩૩૬૩

પર૦૦-

39602/-

ટાઉનશીપ પાસે,એરોડર્ામ
રોડ,ભાવનગર
૯

ી એસ.બી.ગોિહલ

સીનીયર

૪ર૮૪ - પાથર્ સોસાયટી,

કલાકર્

ગાયતર્ીનગળ પાછળ, ઘોઘા
રોડ, ભાવનગર.

ર૦ર૦૦

35780/-

-૧ર૧
૦

ીમિત હંસાબેન જુનીયર
કે.ગોહેલ

કલાકર્

નીલકંઠનગર

મો.9327617

પર૦૦-

ગાયતર્ીનગર

802

ર૦ર૦૦

24077/-

પાસે બ્લોક
નં.પ૬૦ર,
ભાવનગર
૧૧

ી
અબ્દુલહમીદ

જુનીયર

ભીલવાડા સર્કલ

મો.નં.૯૮ર૪૪

પર૦૦-

કલાકર્

માઝપાકર્ બ્લોક

ર૩૪૦૯

ર૦ર૦૦

૯૯રપ૯૧૪૧૧

પર૦૦-

૭

ર૦ર૦૦

--

૪૪૪૦-

નનુભાઈ
૧
ર

ી

25379/-

નં.૧ ભાવનગર
ડર્ાયવર

વી.ટી.બાટીયા

મોટા
સીતળામાની

26907/-

પાછળ સી પા
કોટે જ સો.સા.
પ્લોનં.પ/૬
ઘોઘા રોડ
ભાવનગર.
૧૩

ીમિત
સરોજબેન
.બારૈ યા

પટાવા

સી/ સવજીભાઈ

ળા

બી.મકવાણા
પ્લોટ
નં.૧૭૬/એચ પ૦
વારીયા
ખેડુતવાસ
ભાવનગર

૭૪૦૦

19691/-

એનેક્ષર-એ
(સામાન્ય વહીવટ િવભાગનાં તા.૧/પ/ર૦૦૯ નાં પરીપતર્ કર્માંકઃપી.એ.ડી/૧૦/ર૦૦૭/
૩૩પ૩૬૪/આર.ટી.આઈ.એલ. નુ ં બીડાણ)
પર્માણપતર્
આથી પર્માિણત કરવામાં આવે છે કે મારી કચેરી(ખેતીવાડી) શાખા તથા મારા વહીવટી કાયર્ક્ષેતર્ આ સાથેનાં
યાદી મુજબનાં જાહેર સ ા મંડળો ઘ્વારા માિહતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ અંતગર્ત વયંજાહેર કરવાની
બાબતો ( પર્ો-એકટીવ ડી કલોઝર) P.A.D તૈયાર કરવામા આવી છે અને તે તા.૧/પ/ર૦૧૪ ની િ થિતએ અ તન
કરવામાં આવેલ છે .

નુ ં અમારા ઘ્વારા મે. /૧૪ દરમ્યાન ઈન્પેકશન કમ ઓડીટ કરવામાં આ યુ ં છે .

બાબતે

ક્ષતી જણાય હતી. અગરતો અપુરતી િવગતો જણાય હતી તેની પુતર્તા કરાવવામાં આવી છે .
તા.૩૦/૬/ર૦૧૪ ની િ થિતએ હવે કોઈ જાહેર સ ા મંડળો પર્ો એિકટવ ડીકલોઝરનુ ં (પી.એ.ડી.)
ઈન્ પેકશન કમ ઓડીટ કરવાનુ ં બાકી રહેલ નથી.

(બી.આર.બલદાણીયા)
જાહેર માિહતી અિધકારી અને
મદદનીશ ખેતી િનયામક (વોયુ)
િજ લા પંચાયત ભાવનગર.
મુખ્ય મથક ભાવનગર

ખેતીવાડી હ તકની પેટા કચેરીના જાહેર માિહતી અિધકારીના નામ તથા સરનામાં દશાર્વતુ પતર્ક.
કર્મ

અિધકારી ીનુ ં નામ

હોદો

કચેરીનુ ં નામ

ફો.નં.

૧

ર

૩

૪

પ

૧

ી એસ.કે.ચાવડા

મદદિનશ ખેતી િનયામક

મદદિનશ ખેતી

૦ર૭૮-ર૪રપપ૦૮

(િવ.)

િનયામકની કચેરી પેટા
િવ. ભાવનગર.

ર

ી એસ.કે.ચાવડા

મદદિનશ ખેતી િનયામક

મદદિનશ ખેતી

(િવ.) (ઈ.ચા.)

િનયામકની કચેરી પેટા

૦ર૮૪ર-રરર૧રપ

િવ. તળાજા.

(બી.આર.બલદાણીયા)
જાહેર માિહતી અિધકારી અને
મદદનીશ ખેતી િનયામક (વોયુ)
િજ લા પંચાયત ભાવનગર.

