ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈક
પર્કરણ નં. ૧ નેલગતી માિહતી દશાર્વતું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧

િવષય :૧.૧

પર્ તાવના

ભારત સરકાર ીએ તા.૧૨-૧0-ર00૫ થી અમલમાં આવેલ તે પર્માણે માિહતી (મેળવવાના)

અિધકાર અિધિનયમ-ર00૫ ની રચના કરે લ છે

મુજબ ભારતનો કોઈ૫ણ નાગિરક િનયત ફી ચુકવીને અથવા

ગરીબી રે ખાથી નીચે જીવતો હોય તો િવના મુ યે સરકાર ી પાસેથી માિહતી
માંગી શકે છે .
૧.ર

આ પુિ તકા દવારા ૫શુપાલન ખાતાની િહસાબી શાખાને લગતી માિહતી નાગિરકો મેળવી શકે તે અંગેની
િવગતો આ૫વાનો પર્યત્ન કરવામાં આવેલ છે .

૧.૩

આ પુિ તકામાિહતી મેળવવા ઈચ્છતા ભારતના કોઈ૫ણ નાગિરકને ઉ૫યોગી િનવડશે.

૧.૪

આ પુિ તકામાં પર્કરણ-૧ થી ૧૮ માં માિહતી ૫તર્કવાર અને મુદાવાર આ૫વામાં આવેલ છે .

સદરહુ માિહતી અધતન કરવામાં આવે છે .
૧.૫

આ અંગે

માિહતી આર.ટી.આઈ.એકટ-ર00૫ ની ગુજરાતી નકલમાં તેમ જ આ અંગેના િનયમોમાં

દશાર્વવામાં આવેલ છે
૧.૬

સંયકુ ત ૫શુપાલન િનયામક ી(આયોજન અને સંકલન)

૧.૭

આ પુિ તકામાં ઉ૫લબ્ધ ન હોય તે માિહતી મેળવવા માટેની કાયર્૫ઘ્ધિત કઈ માિહતી માગી છે તેના
આધારે કહી શકાશે.અરજી૫તર્કની ફી

ા. ર0.00 છે અને એક પાના દીઠ માિહતીના

ા.ર.00 તેમ જ

સીડી અથવા ફલોપીમાં માિહતી માટે ા.૫0.00 ફી પેટેચકુ વવાના રહેશે.ગરીબી રે ખા હેઠળ જીવે છે તેની
કોઈ ફી લેવાની રહેશે નિહ ૫રં ત ુ આવા અરજદારે ગરીબી રે ખા હેઠળ જીવે છે તે અંગેના આધાર રજુ
કરવાના રહેશે.
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ર ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-ર

િવષય :-

સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો

ર.1

૫શુપાલન ખાતાની િહસાબને લગતી તમામ તેમ જ નાણાંકીય બાબતોને લગતી કામગીરી.

ર.ર

જાહેર તંતર્નું િમશન/દુરં દેશી૫ણુ(ં િવઝન)-નાણાંકીય તથા િહસાબને લગતી તમામ કામગીરીનું

કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન કરવુ.ં
ર.3

સરકાર ી તરફથી ૫શુપાલન ખાતાની રચના થયેલ છે .

ર.4

નાણાંકીય તેમ જ િહસાબને લગતી કામગીરી

ર.૫

મુદા નંબર ર.1 અને ર.4 માં દશાર્ યા મુજબ

ર.6

-

ર.7

આ માિહતી ખાતાની પર્શાસન શાખા દવારા તૈયાર કરવામાં આવી રહેલ છે .

ર.8

-

ર.9

-

ર.10

-

ર.11

મુખ્ય કચેરી અને જુદા જુદા થળોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓના સરનામા

(િહસાબી શાખા ૫શુપાલન ખાતાની એક શાખા હોઈ આ અંગેની માિહતી સમગર્ખાતાની
આ૫વાની થાય છે ).
ર.1ર કચેરી શ થવાનો સમયઃ

10-30 કલાક સવારે

કચેરી બંધ થવાનો સમય : 18-10 સાં
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. .................... ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-3
િવષય :-

અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો

અિધકારીનું નામ

અિધકારી અને કમર્ચારીઓની સત્તા અને ફરજો

કું.અિનતા આર.વૈ ય

(1) ૫શુપાલન િનયામકની કચેરીના અિધકારી/કમર્ચારીઓના
જી.પી.એફ,જુથ િવમા મંજુરી અંગેની કાયર્વાહી.

નાયબ િનયામક(િહસાબ)

(ર) તહેવાર,અનાજ,સાયકલ,પંખા,પર્વાસભથ્થા,વાહન,મકાનપેશગીની
ચકાસણી કરવી.
(3) શાખાના તેમ જ ખાતાના અિધકારી/કમર્ચારીઓના પેન્શન કેસોની
ચકાસણી કરી િનયામક ીની પર્િત સહી કરાવવી,પી.એ.સી /
પી.આર.સી / પારાના જવાબો િવધાનસભામાં રજુ કરવા
અંગેનીકામગીરી,અિધકારી/કમર્ચારીઓનીવિહવટી બાબતો/પર્ નો
િનયામક ીને રજુ કરવી.
(4) કચેરીના અિધકારી/કમર્ચારીઓના ઓનલાઈન ૫ગાર,કન્ટી,પર્વાસ
ભથ્થાબીલો,ગર્ાન્ટ ઈન એઈડના બીલો ૫ર પર્િતસહી કરવાની િનયંતર્ણ
અિધકારી ીની કામગીરી
(૫) તમામ પર્કારની પેશગીઓમાં પર્િતસહી કરવા અંગેની કામગીરી.
(6) બ ટની લગતી તમામ કામગીરી,પ્લાન/નોનપ્લાન યોજનાઓના
ગર્ાન્ટની ફાળવણી તથા ગર્ાન્ટ ઈન

એઈડની ગર્ાન્ટની ફાળવણી

(7) યુ.ટી.સી.મેળવવાની કામગીરી તથા ખચર્ ૫ર િનયંતર્ણ અંગેની કામગીરી
ી આઇ.એમ.૫ટેલ
િહસાબી અિધકારી

(1)

તમામ પર્કારની પેશગીઓ મંજુરીની કામગીરી ,જી.પી.એફ,

,જુથવીમાની કામગીરી.
(ર) કચેરીના અિધકારી/કમર્ચારીઓના ૫ગારબીલો,પુરવણી બીલો,પર્વાસ
ભથ્થાબીલો,જીપી.એફ,કન્ટીજન્સી તમામ પર્કારના બીલોમાં ઉપાડ અને
ચુકવણા અંગેની કામગીરી.
(3) કેશબુક તથા વણચુકવાયેલ નાણાંની દે ખરે ખની કામગીરી તથા
ઈએમડીના નાણાં મેળવવા તેમ જ ચલણથી જમા કરવા અંગેની
કામગીરી
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ી આઇ.એમ.૫ટેલ

(1) એચ.બી.એ,એમ.સી.એ.ની ચકાસણી અંગેની કામગીરી

ઈ/ચા િહસાબી અિધકારી

(ર) પેન્શન કે સો ચકાસણી કરવા અંગેની કામગીરી

(બ ટ)

(3) પી.એ.સી/પી.આર.સી/ઓિડટપારાના જવાબો સરકાર ીને
રજુ કરવાની કામગીરી
(4) પ્લાન/નોનપ્લાન તથા ગર્ાન્ટ ઈન એઈડ,પંચાયતના બ ટની ગર્ાન્ટની
ફાળવણી,બ ટને લગતી તમામ પર્કારની કામગીરી તથા બ ટ
તૈયાર કરી સરકાર ીમાં રજુ કરવા અંગેની કામગીરી
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રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૪ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૪

કાય કરવા માટે ના િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમ સંગર્હ અને દફતરો

િવષય :-

1. દ તાવેજનું નામ, મથા

:- િનયમો

(1) ગુજરાત રાજય મુ કી સેવા િનયમો -ર00ર ભાગ ૧ થી ૮
(ર) ગુજરાત નાણાંકીય િનયમો -૧૯૭૧
(3) ગુજરાત િતજોરી િનયમો -ર000
(4) ગુજરાત અંદાજ૫તર્ િનયમસંગર્હ-૧ અને ર
(૫) નાણાંકીય સત્તા સ ૫ણી િનયમો-૧૯૯૮
(6) આકિ મક ખચર્ના િનયમો-૧૯૫૯
ં ઈ પર્ોિવડંટફંડ િનયમો
(7) મુબ
અને
સરકાર ી તરફથી આવતા ઠરાવ ૫િર૫તર્ોની તાબાની તમામ કચેરીઓને જાણ કરવામાં
આવે છે તથા આવેલ ઠરાવ ૫િર૫તર્ો બાબતે એસ.ઓ.ફાઈલ રાખવામાં આવે છે .
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૫ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૫

િવષય :-

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-૫રામશર્
અથવા તેમના પર્િતિનિધત્વ માટેની કોઈ યવ થા હોય તો તેની િવગત.

-- લાગુ ૫ડત ુ નથી --
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૬ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૬

િવષય :-

જાહેર તંતર્ અથવા તેના િનયંતર્ણ હેઠળની યિકતઓ પાસેના દ તાવેજોની કક્ષાઓ
અંગેન ું ૫તર્ક

-- ખાતાની પોલીસી નકકી થયેથી આ પર્કારના દ તાવેજો માટેન ું ૫તર્ક અમલમાં મુકવામાં આવશે.
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૭ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૭

િવષય :-

તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડર્, ૫િરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સં થાઓનું ૫તર્ક

-- લાગુ ૫ડત ુ નથી --
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૮ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૮

િવષય :અ.નં

સરકારી માિહતી અિધકારીઓના નામ, હોદૃો અને અન્ય િવગતો

નામ

હોદો

એસ ટી
ડી કોડ

1

કું. અિનતા આર.વૈ ય

નાયબિનયામક

૦૭૯

(િહસાબ)
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ફોન નંબર

ફેકસ

કચેરી
ર3ર ૫૬૧૩૭

૨૩૨૫૬૧૪૨

ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૯ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૯

િવષય :9.1

િનણર્ય લેવાની પર્િકયામાં અનુસરવાની કાયર્૫ઘ્ધિત

જુદા જુદા મુદાઓ અંગે િનણર્ય લેવા માટે કઈ કાય૫
ર્ ઘ્ધિત અનુસરવામાં આવે છે ?
સરકાર ીના પર્વતર્માન િનયમો અને ઠરાવો તેમ જ નકકી કરે લા િનયમો મુજબની
કાય૫
ર્ ઘ્ધિત અનુસરવામાં આવે છે .

9.ર

અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ િનણર્ય લેવા માટે ની દ તાવેજો,કાય૫
ર્ ઘ્ધિતઓ/ઠરાવેલી

કાયર્૫ઘ્ધિતઓ/િનયત મા૫દં ડો/િનયમો કયા કયા છે ?િનણર્ય લેવા માટે કયા કયા તરે િવચારણા
કરવામાં આવે છે ?
સરકાર ીના િનયત કરે લા િનયમો અને મા૫દં ડો મુજબની કાયર્૫ઘ્ધિતથી કામગીરી અંગેના
િનણર્યો લેવામાં આવે છે .િનણય
ર્ ો લેવા માટે િહસાબી અિધકારી ી,
નાયબ િન્યામક ી(િહસાબ),સંયકુ ત ૫શુપાલન િનયામક ી(આયોજન અને સંકલન)
તથા ૫શુપાલન િનયામક ીના તરે થી િનણર્ય લેવામાં આવે છે .
9.3

િનણર્યને જનતા સુધી ૫હ ચાડવાની કઈ યવ થા છે ?
હાલમાં આવી યવ થા ઉ૫લબ્ધ નથી.

9.4

િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં

ના મંત યો લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ કયા કયા છે ?

િહસાબી અિધકારી ી(બ ટ), િહસાબી અિધકારી ી(ઉપાડ અને ચુકવણા),નાયબ
િનયામક ી(િહસાબ),સંયકુ ત ૫શુપાલન િનયામક ી(આયોજન અને સંકલન)તથા
૫શુપાલન િનયામક ી
9.૫

િનણર્ય લેનાર અંિતમ સત્તાિધકારી કોણ છે ?

ખાતાના વડા (૫શુપાલન િનયામક ી)
9.6

અગત્યની બાબતો ૫ર જાહેર સત્તાિધકારી દવારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે તેની માિહતી
અલગ રીતે આ૫વામાં આવેછે
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ,
ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૦ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૦

િવષય :અ.નં

અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુિ તકા(િડરે કટરી)

નામ

હોદો

એસ ટી

ફોન નંબરકચેરી

ફેકસ

ઈ-મેલ

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૭

-

acctbranihus
gujgov.in

૦૭૯

૨૩૨ ૫૬૧૩૧

-

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૧

-

ડી કોડ
૧

કું.અિનતા આર.વૈ ય

નાયબિનયામક
(િહસાબ)

ર

ી આઇ.એમ.૫ટેલ

િહસાબી અિધકારી

3

ી આઇ.એમ.૫ટેલ

ઈ/ચા િહસાબી

(ઉપાડ અને ચુકવણા)

અિધકારી(બ ટ)
૪

ી એચ.બી.૫ટેલ

કચેરી અિધક્ષક

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૧

-

૫

ી બી.ટી.પર્જા૫િત

કચેરી અિધક્ષક

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

-

૬

ી કે.એસ..પર્જા૫િત

ઓિડટર

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

૭

ી એમ. .સોલંકી

કચેરી અિધક્ષક

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

-

૮

ી એસ.આર.ડાભી

મુખ્ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

-

૯

ી એમ.એચ.ટાંક

મુખ્ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

-

૧૦

ી

મુખ્ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

૧૧

ી બી.એસ.ઠાકોર

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

૧૨

ી

મુખ્ય કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૧

૧૩

ી બી.એલ.ચૌધરી

સીનીયર કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

૧૪

ીમિત એન.એચ.વણકર

સીનીયર કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૨૭

૧૫

ીમિત એન.એ.ચાવડા

સીનીયર કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

૧૬

ી બી.બી.ઠાકોર

જુિનયર ઓિડટર

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

૧૭

ી એમ.એસ.ગોહેલ

સીનીયર કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૨૭

૧૮

ી બી.વી.ચોધરી

જુિનયર કારકુન

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૨૭

૧૯

ી વી.એસ.૫રમાર

૫ટાવાળા

૦૭૯

૨૩૨૫૬૧૩૦

.બી.પટેલ
બી.બી.પટેલ

મુખ્ય કારકુન
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-

-

ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન િનયામકની
ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૧ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૧

િવષય :-

િવિનયમોમાં જોગવાઈ કયાર્ મુજબ મહેનતાણાની ૫ઘ્ધિત સિહત દરે ક અિધકારીઓ અને કમર્ચારીને
મળતું માિસક મહેનતાણુ.ં

અ.

નામ

માિસક

હોદો

વળતર ભથ્થુ

મહેનતાણુ ં

નં

િનયમમાં જણા યા મુજબ
મહેનતાણુ નકકી કરવાની
કાયર્ ૫ઘ્ધિત

1

ર

3

4

૫

6

1

કુ.અિનતા આર.વૈ ય

નાયબિનયામક

૭૮૫૦૦/-

સરકાર ીના

સરકાર ીના

(િહસાબ)

ઘારા ઘોરણ
મુજબ

ઘારા ઘોરણ મુજબ

ર

ી આઇ.એમ.૫ટેલ

િહસાબી અિધકારી

૭૦૦00/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

3

ી આઇ.એમ.૫ટેલ

ઈ/ચા િહસાબી

૭૦૦00/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

અિધકારી
૪

ી એચ.બી.૫ટેલ

કચેરી અિધક્ષક

૫૫ર00/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૫

ી કે.એસ.પર્જા૫િત

ઓિડટર

૫૩૬૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૬

ી એમ. .સોલંકી

કચેરી અિધક્ષક

૫૩૬૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૭

ી બી.ટી.પર્જા૫િત

કચેરી અિધક્ષક

૫ર000/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૮

ી બી.એસ.ઠાકોર

મુખ્ય કારકુન

૪૧૧૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૯

ી એસ.આર.ડાભી

મુખ્ય કારકુન

૪૯૦૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૦

ી એમ.એચ.ટાંક

મુખ્ય કારકુન

૪૬૨૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૧

ીમિત એન.એચ.વણકર

સીનીયર કારકુન

૨૭૯૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૨

ીમિત એન.એ.ચાવડા

સીનીયર કારકુન

૨૭૧૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૩

ી બી.એલ.ચૌધરી

સીનીયર કારકુન

૧૯૯૫૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૪

ી બી.એસ.ઠાકોર

સીનીયર કારકુન

૧૯૯૫૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૫

ી એમ.એસ.ગોહેલ

સીનીયર કારકુન

૩૧૪૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૬

ી બી.વી.ચૌધરી

જુિનયર કારકુન

૧૯૯૫૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

૧૭

ી વી.એસ.૫રમાર

૫ટાવાળા

૨૯૩૦૦/-

-ઉપર મુજબ --

-ઉપર મુજબ --

રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
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િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. 1ર ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-1ર

િવષય :-

પર્ત્યેક સં થાને ફાળવેલ અંદાજ૫તર્

1.1

નમુના મુજબનું ૫તર્ક-અ આ સાથે સામેલ છે .
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૩ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૩

િવષય :-

સહાયકો કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધિત

આ શાખા હેઠળ કોઈ સહાયકી કાયર્કર્મ અમલમાં નથી તેથી લાગુ ૫ડત ુ નથી
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૪ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૪

િવષય :-

આવેલ રાહતો, ૫રિમટ કે અિધકૃત મેળવનારની િવગતો

લાગુ ૫ડત ુ નથી
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૫ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૫

િવષય :-

કાય કરવા માટે નકકી કરે લા ઘોરણો

સરકારી પર્વતર્માન નીિત મુજબ કામગીરી કરવા માટે ના મા૫દં ડો અમલમાં છે .
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૬ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૬

િવષય :-

િવજાણુ પે ઉ૫લબ્ધ માિહતી

1.

જી વાન નેટ કનેકશન

ર.

ઝેરોક્ષ મશીન

3.

કોમ્પ્યુટર

4.

ટાટા- ટેલીફોન

૫.

કેલ

ુ ેટર
લ
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૭ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૭ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૭

િવષય :-

માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉ૫લબ્ધ સવલતોની માિહતી

(1)

નોટીસ બોડર્

(ર)

ખાતાની વેબસાઈટ

(3)

ફોટો કોપીની ૫ઘ્ધિતથી દ તાવેજોની નકલ આ૫વાની યવ થા છે .
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ઘી રાઈટુ ટુ ઈન્ફ મેશન એકટ, ર00૫ સંદભેર્ ૫શુપાલન
િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી
િહસાબી શાખાને લગતા ૧૮ પર્કરણો પૈકી
પર્કરણ નં. ૧૮ ને
લગતી માિહતી દશાર્વત ું ૫તર્ક
૫તર્ક-ક
પર્કરણ-૧૮

િવષય :-

અન્ય ઉ૫યોગી માિહતી

-લાગુ ૫ડત ુ નથી-
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પર્કરણ-1ર (િનયમસંગર્હ-11)
પર્ત્યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજ૫તર્
વષર્-૨૦૧૬-૧૭
(રકમ િપયા હજારમાં)
કર્મ

સદર

સ ૂિચત

સુધારે લ

અંદાજ૫તર્ નોન-

અંદાજ૫તર્, પુરક

પ્લાન

માંગણી અને તેના
ઉ૫રાંત વધારાની
માંગણી અનુસાર

1

ર

4

ર403- ૫શુપાલન

3

001- િનદેર્ શ અને વહીવટ
(1) ૫શુપાલન િનયામકની કચેરી અને તેન ું િવ તરણ
(ર) પર્ાદે િશક અને િજ લા કચેરીઓ
001 નું કુલ
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કુલ ખચર્

ટી કરે લ
ચુકવેલ રકમ
(હપ્તાની

નોન-પ્લાન
માચર્-૨૦૧૭સુધી

સંખ્યા) નોનપ્લાન માચર્૨૦૧૭

મંજુર થયેલ રકમ

સુધી

4

૫

6

101-૫શુિચિકત્સા અને ૫શુ આરોગ્ય
(1) મરઘાના રોગો અંગે સંશોધન
(ર) ૫શુ ઘેટા અને મરઘાના રોગોના િનયંતર્ણ માટે દે ખરે ખએકમ
(4) ૫શુ દવાખાનાની કક્ષા ઉંચી લાવવી.
(૫) ૫શુ િચિકત્સા સં થાઓ
(6) ૫શુધનનું રોગ રક્ષણ
(7) રોગ તપાસ
(8)

િવક ઉતપાદક
મથક
્

(9) ૫શુ મહામારી માટે અનુવતીર્ય કાયર્કર્મ અને તપાસ નાકા
(11) નવા ૫શુદવાખાનાની થા૫ના
(1ર) ખરવા મોવાસા રોગો માટે રોગ િનયંતર્ણ કાયર્કર્મ
(13) ૫શુ મહામારી નાબુદી કાયકર્
ર્ મ
(1૫) ખરવા-મોવાસા રોગો માટે રોગ િનયંતર્ણ કાયર્કર્મ
(16) ૫શુ મહામારી નાબ ૂદી કાયર્કર્મ
21
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101 નું કુલ
10ર - ૫શુ અને ભેંસ િવકાસ
(1) ચાવી ૫ ગામોમાં કૃિતર્મ ગભાર્ધાન કેન્દર્ો
(3) જાતવાન સાંઢ મુ યાંકન એકમ
(4) પર્ાદે િશક કૃિતર્મ ગભાર્ધાન પર્યોગશાળા
(૫) સઘન ૫શુ િવકાસ કાયકર્
ર્ મ
(6) ગીર અને કાંકરે જી ૫શુઓ માટે રાજય ફામર્
(7) સહકારી મંડળીઓ પાસેથી સાંઢની ખરીદી
(8) ગૌસંવધર્ન પર્દશર્ન એકમ અને ફરતી પર્ચારવાન
(11) દૂ ધ ઉતાર સ્૫ધાર્
(13) દુધાળા ૫શુઓની જાળવણી
(14) વીયબ
ર્ ેન્ક સાથેની કૃિતર્મ ગભાર્ધાન યોજના અને અ ફામર્
10ર નું કુલ
103- મરઘા િવકાસ
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(1) સઘન મરઘા િવકાસ ૫િરયોજના
(ર) સંકિલત મરઘા સંવધર્ન કાયર્કર્મ
(3) મરઘા ફામર્ અને િવ તરણ કેન્દર્
(4) મરઘા માટેની ચણની ચકાસણી માટે પર્યોગશાળા
103 નું કુલ
104-ઘેટાં અને ઉન િવકાસ
(1) ઘેટાં બકરાં સંવધર્ન ફામર્
(ર) ઉન

થ્ુ થકરણ પર્યોગશાળા

(3) ઘેટા બકરાના િવ તરણ કે ન્દર્ો માટે દે ખરે ખ એકમ
(4) ઉન

ેણીકરણ કેન્દર્ો

(૫) સઘન ઘેટાં બકરા િવકાસ ઘટકો
(6) થળાંતર કરતાં ઘેટાં બકરાંના ટોળા માટે સેવા કેન્દર્ો
(13) સઘન ઘેટાં બકરા અને સસલાંના િવકાસ માટે ની યોજના
104 નું કુલ
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106- અન્ય ૫શુધન િવકાસ
(1) ઉંટ સંવધર્ન ફામર્ન ું િવ તરણ
(ર) અ

ું તરણ
સંવધર્ન ફામર્નિવ

(3) ગુજરાતમાં અ

ખેલ

(4)નાશઃપર્ાય ૫શુઓલાદોનું સરં ક્ષણ
106 નું કુલ
107- ઘાસચારા અને ૫શુ ખાણ િવકાસ
(1) ઘાસચારા અને ૫શુ ખાણ િવકાસ યોજનાઓ
(ર) ઘાસચારા અને ખાણદાણ િવકાસ માટે નાણાંકીય સહાય
107 નું કુલ
113- વહીવટી શોધ, તપાસ અને આંકડા
(1) આંકડા શાખા સંગીન બનાવવાની યોજના
(ર) ૫શુપાલન િનયામકની કચેરીમાં ૫શુધન વ તી ગણતરી એકમ
થા૫વા માટે ની યોજના.
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(3) આંકડા શાખા સંગીન બનાવવાની યોજના(કે ન્દર્પુર કૃત)
113 નું કુલ
ર403 નું કુલ
96

ર403- ૫શુપાલન
796- આિદજાિત િવ તાર પેટા યોજના
(3) સઘન ૫શુ િવકાસ કાયકર્
ર્ મ
(4) સઘન મરઘાં િવકાસ ૫િરયોજનાઓ
(૫) સંકિલત મરઘા િવકાસ કાયર્કર્મ
(6) દાહોદ ખાતે મરઘા ફામર્ની થા૫ના
(10) સઘન મરઘા િવકાસ કાયર્કર્મની કામગીરી ઈંડા સેવન ગૃહનું
િવ તરણ
(11) નવા ૫શુદવાખાનાની થા૫ના
(13) ભ ચ િજ લાના વાલીયામાં પીલાં ઉછે ર કેન્દર્
(1૫) સમાયોિજત સંકિલત મરઘાં સંવધર્ન કાયર્કર્મ
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(18) આિદજાિત િવ તારમાં પર્વાહી નાઈટર્ોજન પ્લાન્ટની થા૫ના
(19) ૫શુધન ઉત્પાદન કેન્દર્ની થા૫ના
(ર0) સમાયોિજત આિદજાિત િવ તાર માટે પર્ાદે િશક કચેરીની
થા૫ના
(ર1) થળાંતર કરતાંઘટ
ે ાં બકરાંના ટોળા માટે સેવા કેન્દર્ો
796 નું કુલ
4

ર404- ડેરી િવકાસ
800-અન્ય ખચર્
(1) દૂ ધાળા ૫શુઓનો િનભાવ
(ર) ફરત ું િનિધ િવ

આહાર કાયર્કર્મ નં.348

ર404 નું કુલ
સમરી
4

ર403-૫શુપાલન
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ર403-૫શુપાલન
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4

ર404-ડેરીિવકાસ
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પર્કરણ-1ર (િનયમસંગર્હ-11)
પર્ત્યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજ૫તર્
વષર્-૨૦૧૬-૧૭
(રકમ િપયા હજારમાં)
કર્મ

સદર

ટી કરે લ

કુલ ખચર્

અંદાજ૫તર્, પુરક

ચુકવેલ રકમ

પ્લાન

માંગણી અને તેના

(હપ્તાની

ઉ૫રાંત વધારાની

સંખ્યા) પ્લાન

માંગણી અનુસાર

માચર્-૨૦૧૭સુધી

સ ૂિચત

સુધારે લ

અંદાજ૫તર્ પ્લાન

માચર્-૨૦૧૭સુધી

મંજુર થયેલ રકમ
1

ર

4

ર403- ૫શુપાલન

3

4

001- િનદેર્ શ અને વહીવટ
(1) ૫શુપાલન િનયામકની કચેરી અને તેન ું િવ તરણ
(ર) પર્ાદે િશક અને િજ લા કચેરીઓ
001 નું કુલ
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૫

6

101-૫શુિચિકત્સા અને ૫શુ આરોગ્ય
(1) મરઘાના રોગો અંગે સંશોધન

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ર) ૫શુ ઘેટા અને મરઘાના રોગોના િનયંતર્ણ માટે દે ખરે ખએકમ
(4) ૫શુ દવાખાનાની ક1◌ા◌ા ઉંચી લાવવી.
(૫) ૫શુ િચિકત્સા સં થાઓ
(6) ૫શુધન નતું રોગ ર1◌ાણ
(7) રોગ તપાસ
(8)

િવક ઉતપાદક
મથક
્

(9) ૫શુ મહામારી માટે અનુવતીર્ય કાયર્કર્મ અને ત૫◌ાસ નાકા

-

(11) નવા ૫શુદવાખાનાની થા૫ના
(1ર) ખરવા મોવાસા રોગો માટે રોગ િનયંતર્ણ કાયર્કર્મ

-

(13) ૫શુ મહામારી નાબુદી કાયકર્
ર્ મ

-

(1૫) ખરવા-મોવાસા રોગો માટે રોગ િનયંતર્ણ કાયર્કર્મ
(16) ૫શુ મહામારી નાબ ૂદી કાયર્કર્મ

-
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-

-

(૧૭)
(18)
(19)
101 નું કુલ
10ર - ૫શુ અને ભેંસ િવકાસ
(1) ચાવી ૫ ગામોમાં કૃિતર્મ ગભાર્ધાન કેન્દર્ો
(3) જાતવાન સાંઢ મુ યાંકન એકમ

-

-

-

-

(4) પર્ાદે િશક કૃિતર્મ ગભાર્ધાન પર્યોગશાળા

-

-

-

-

(૫) સઘન ૫શુ િવકાસ કાયકર્
ર્ મ
(6) ગીર અને કાંકરે જી પશુઓ માટે રાજય ફામર્
(7) સહકારી મંડળીઓ પાસેથી સાંઢની ખરીદી

-

(8) ગૌસંવધર્ન પર્દશર્ન એકમ અને ફરતી પર્ચારવાન
(11) દૂ ધ ઉતાર સ૫ધા
્
ર્
(13) દુધાળા ૫શુઓની જાળવણી

-
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-

-

(14) વીયર્બેન્ક સાથેની કૃિતર્મ ગભાર્ધાન યોજના અને અ ફામર્
10ર નું કુલ
103- મરઘા િવકાસ
(1) સઘન મરઘા િવકાસ ૫િરયોજના
(ર) સંકિલત મરઘા સંવધર્ન કાયર્કર્મ

-

(3) મરઘા ફામર્ અને િવ તરણ કેન્દર્
(4) મરઘા માટેની ચણની ચકાસણી માટે પર્યોગશાળા

-

103 નું કુલ
104-ઘેટાં અને ઉન િવકાસ
(1) ઘેટાં બકરાં સંવધર્ન ફામર્
(ર) ઉન ૫◌ૃથ્થકરણ પર્યોગશાળા

-

-

-

-

(3) ઘેટા બકરાના િવ તરણ કે ન્દર્ો માટે દે ખરે ખ એકમ

-

-

-

-

(4) ઉન

-

-

-

-

ેણીકરણ કેન્દર્ો

(૫) સઘન ઘેટાં બકરા િવકાસ ઘટકો
31
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(6) થળાંતર કરતાં ઘેટાં બકરાંના ટોળા માટે સેવા કેન્દર્ો

-

-

-

-

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1ર)
(13) સઘન ઘેટાં બકરા અને સસલાંના િવકાસ માટે ની યોજના

-

104 નું કુલ
106- અન્ય ૫શુધન િવકાસ
(1) ઉંટ સંવધર્ન ફામર્ન ું િવ તરણ
(ર) અ

-

ું તરણ
સંવધન
ર્ ફામર્નિવ

(3) ગુજરાતમાં અ

ખેલ

-

(4)
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106 નું કુલ
107- ઘાસચારા અને ૫શુ ખાણ િવકાસ
(1) ઘાસચારા અને ૫શુ ખાણ િવકાસ યોજનાઓ
(ર) ઘાસચારા અને ખાણદાણ િવકાસ માટે નાણાંકીય સહાય

-

107 નું કુલ
109109(1)
113- વહીવટી શોધ, ત૫◌ાસ અને આંકડા
(1) આંકડા શાખા સંગીન બનાવવાની યોજના

-

-

-

-

(ર) ૫શુપાલન િનયામકની કચેરીમાં ૫શુધન વ તી ગણતરી એકમ

-

-

-

-

થા૫વા માટે ની યોજના.
(3) આંકડા શાખા સંગીન બનાવવાની યોજના
113 નું કુલ
ર403 નું કુલ
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ર403- ૫શુપાલન
796- આિદજાિત િવ તાર ૫◌ેટા યોજના
(3) સઘન ૫શુ િવકાસ કાયકર્
ર્ મ
(4) સઘન મરઘાં િવકાસ ૫િરયોજનાઓ
(૫) સંકિલત મરઘા િવકાસ કાયર્કર્મ

-

(6) દાહોદ ખાતે મરઘા ફામર્ની થા૫ના
(10) સઘન મરઘા િવકાસ કાયર્કર્મની કામગીરી ઈંડા સેવન ગૃહનું

-

િવ તરણ
(11) નવા ૫શુદવાખાનાની થા૫ના
(13) ભ ચ િજ લાના વાલીયામાં પીલાં ઉછે ર કેન્દર્

-

(1૫) સમાયોિજત સંકિલત મરઘાં સંવધર્ન કાયર્કર્મ

-

(16)
(18) આિદજાિત િવ તારમાં પર્વાહી નાઈટર્ોજન પ્લાન્ટની થા૫ના
(19) ૫શુધન ઉતપાદન
કેન્દર્ની થા૫ના
્

-

-
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-

-

(ર0) સમાયોિજત આિદજાિત િવ તાર માટે પર્ાદે િશક કચેરીની
થા૫ના
(ર1) થળાંતર કરતાંઘટ
ે ાં બકરાંના ટોળા માટે સેવા કેન્દર્ો
796 નું કુલ
4

ર404- ડેરી િવકાસ
800-અન્ય ખચર્

-

(1) દૂ ધાળા ૫શુઓનો િનભાવ

-

(ર) ફરત ું િનિધ િવ

આહાર કાયર્કર્મ નં.348

ર404 નું કુલ
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