
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

ઇકોસ્ટેટ શાખા  
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર 

અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરેલ છે જે મજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી 

ચકૂવી અથવા ગરીબી રેખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી 

માહિતી માગી શકે છે.  

 આ પસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેિી નવગત 

આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭ માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં 

આવેલ છે. સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગેિા 

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

  આ પસુ્સ્તકામાાં 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 

ચકૂવવાિા રિશેે. ગરીબી રેખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચકૂવવાિી 

રિતેી િથી પરાંત ુપોતે ગરીબી રેખા િઠેળ જીવે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરવાિો 

રિશેે.     
  



પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

એગ્રીકલ્ચર સેન્સસ ઇકોસ્ટેટ નવભાગિી યોજિા છે. જેમાાં રાજ્યિા તમામ 
ખાતેદાર ખેડતૂોિી ગણિા દર પાાંચ વિે કરવામાાં આવે છે.  

૧. એગ્રીકલ્ચર સેન્સસ યોજિા  

o યોજિાિા મખુ્ ય ઉદે્દશો િીચે મજુબ છે. 

The main objectives of Agriculture Census are as follow: 
 To describe the structure and characteristics of agricultural by providing 

statistical data on operational holdings, including land utilization, live-stock, 
agriculture machinery and implements, use of fertilizers etc. 

 To provide benchmark data needed for formulating new agriculture 
development programme and for evaluating their progress. 

 To provide basic frame of operational holdings for carrying out the future 
programme and for evaluating their progress. 

 To lay a basis for developing an integrated programme for current agriculture 
statistics. 

 

o કાયો અિે ફરજો : 

 ખેતી નવિયક ગણિા એ રાજયિાાં મિસેલુ નવભાગ દ્વારા સાંચાલીત ૧૦૦% કેન્ર પરુસ્ ક્ ૃ ૃત 
યોજિા છે. ખેતી નવિયક ગણિા ભારત સરકરશ્રી દ્વારા સમગ્ર દેશમાાં દર પાાંચ વિે 
યોજવામાાં આવે છે. 

 ખેતી નવિયક ગણિા ૨૦૧૫-૧૬ એ રાજયિી દસમી ખેત નવિયક ગણિા છે. અગ્ર 
સચચવશ્રી (મિસેલુ) િોદ્દાિી રૂએ રાજયિા એગ્રીક્ લ્ ચરલ સેન્ સસ કનમશ્નરશ્રી છે જયારે 
ભારત સરકરશ્રી તરફથી નિયત ક્ રેલ મિકેમ પૈકી સાંયકુ્ ત ખેતી નિયામકશ્રી (એ.સે.) 
ગાાંધીિગર આ યોજિાિી રાજય કક્ષાિી તાાંનત્રક કામગીરી સાંભાળે છે. 

 ખેતી નવિયક ગણિાિા પ્રથમ તબક્કામાાં ગજુરાત રાજયિાાં તમામ ગામોિાાં ખાતેદાર 
ખેડતૂોિી સાંખ્ યા અિે તેઓ િસ્ તકિા ઓપરેટેડ નવસ્ તારિી નવગતો એકત્રીત કરવામાાં આવે 
છે. કે્ષનત્રય કક્ષાએથી કદવાર, વગાવાર અિે સામાજજક દરજજાવાર ખાતેદાર ખેડતૂોિી 
સાંખ્ યા તેમજ તેિા નવસ્ તાર અંગેિી આંકડાકીય માહિતી એકત્રીત ક્ રવામાાં આવે છે.  

 બીજા તબક્કામાાં સાંદભા વિા માટે ટી.આર.એસ. યોજિા અંતગાત પસાંદ થયેલ ૨૦% 
ગામોિા તમામ ખાતેદાર ખેડતૂોિી ઓપરેશિલ િોલ્ ડીંગિે લગતી માહિતી જેવી કે 



માચલકી, જમીિ વગીકરણ, નપયત નવસ્ તાર, પાક પઘ્ ધનત જેવી મળૂભતૂ કક્ષાિી નવગતો 
નિયત િમિૂામાાં એકત્રીત કરવામાાં આવે છે. 

 ખેતી નવિયક ગણિાિા પ્રથમ અિે બીજા તબક્કાિી કે્ષત્રીય કામગીરી તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
દ્વારા કરવામાાં આવે છે. તલાટી-કમ-માંત્રીશ્રી દ્વારા થતી આ કામગીરીનુાં સાંકલિ / 
સપુરનવઝિ - સકાલ ઇન્ સ્ પેકટર/ સકાલ ઓહફસર, મામલતદારશ્રી, પ્રાન્ ત અનધકારીશ્રી, 
િાયબ કલેકટરશ્રી સાંભાળે છે. જયારે જજલ્લામાાં એગ્રી. સેન્ સસિી સાંકલિિી સઘળી 
જવાબદારી કલેકટરશ્રીિી રિ ેછે.  

 ત્રીજો તબક્કો  એટલે કે ઇિપટૂ સવે િઠેળ પસાંદ થયેલ ૭% ગામોિા ૨૦-૨૦ ખાતેદાર 
ખેડતૂોિી નિયત િમિૂામાાં માહિતી આંક્ડા અનધકરીશ્રીઓ અિે ખેતી અનધકરીશ્રીઓ દ્વારા 
એકત્ર થાય છે. જેનુાં સાંકલિ, સપુરનવઝિ જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા આંકડા અનધકારીશ્રી અિે 
જજલ્લા નવકાસ અનધકારીશ્રી કરે છે. 

 ઇિપટુ સવે અંતગાત પસાંદ થયેલ ગામિા જુુ઼દા-જુુ઼દા કદિા કુલ ૨૦-૨૦ ખાતેદાર 
ખેડતૂોિી માચલકીિી, ભાડાિી જમીિિી નવગત, નપયત/ બીિ નપયત િઠેળિા નવસ્તાર, 
ખરીફ-રવી ઋતિુા જુુ઼દા જુુ઼દા પાક િઠેળિા નવસ્તાર, ખાતર વપરાશ, ઢોરઢાાંખર અંગેિી 
નવગત, ખેત ઓજારો, યાંત્રોિી નવગત, ખેત ધીરાણ અિે ચબયારણ વપરાશ અંગેિી નવનવધ 
માહિતી તૈયાર કરવામાાં આવે છે. 

 આ યોજિા અંતગાત કેન્ ગ સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ િમિૂાઓમાાં જરૂરી માત્રાિા 
પત્રકોનુાં છાપકામ, નવતરણ તેમજ ગજુરાતીકરણ કરી જરૂરી તાલીમ તેમજ માગાદનશિકાઓ 
સબાંનધત કે્ષનત્રય કાયાકરોિે પિોંચાડવામા આવે છે. કે્ષનત્રય કક્ષાએથી તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
દ્વારા તૈયાર થયેલ માહિતીિી સ્ ુ ટીિી અિે કોડીંગિી કામગીરી ભારત સરકારશ્રી તેમજ 
મિસેલુ નવભાગિી માંજુુ઼રી મળેથી ખેતી નિયામકશ્રી િસ્ તકિા સ્ ટાફ મારફતે નિયત 
મિિેતાણાિા ધોરણે કરાવવામાાં આવે છે. ત્ યારબાદ કેન્ ગ સરકારશ્રી તરફથી નવનવધ 
પત્રકોિી ડેટા એન્ રી માટેિો સોફટવેર/ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરી તેઓ દ્વારા નિયત થયેલ ડેટા 
એન્ રી એજન્ સી મારફતે ડટેા એન્ રી અિે વેલીડેશિિી કામગીરી કરવામાાં આવે છે.    

 ડેટા એન્ રી, વેલીડેશિ જેવી કામગીરી પણૂા થયા બાદ ભારત સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ 
નવનવધ પત્રકોમાાં અિવેાલ-૧ ટેબલ: ૧ (ખાતેદાર ખેડતૂોિી સાંખ્ યા તેમજ તેઓ િસ્ તક્ િા 
ઓપરેટેડ નવસ્ તાર) અિવેાલ-૨ ટેબલ: ૨ થી ૭ (પસાંદ થયેલ ૨૦% ગામોિા તમામ 
ખાતેદાર ખેડતૂોિી ઓપરેશિલ િોલ્ ડીંગિી જમીિ વપરાશિી માહિતી) અિે અિવેાલ-૩ 
ઇિપટૂ સવેિી માહિતી તબક્કાવાર પ્રનસઘ્ ધ કરવામાાં આવે છે. 



 ખેતી નવિયક ગણિાિી આ માહિતી ખેતી નવિયક નવકાસ કાયાક્રમોિા આયોજિ તેમજ 
તેિા મલુ્ યાાંકિ, ખેતી નવિયક અથાશાસ્ત્ર, ખેત ધીરાણ તેમજ નવનવધ સાંશોધિોમાાં નવનવધ 
સાંસ્ થાઓ મારફત બિોળા પ્રમાણમાાં ઉપયોગ થાય છે. 

 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
(એ.સે.)  

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૨ િાયબ ખેતી નિયામક 
(ટેબ્ય.ુ) 

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક 
(પ્રો) 

   યોજિા 
અમલીકરણ 

૪ ખેતી અનધકારી (એસે)    યોજિા 
અમલીકરણ 

 

  



પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) ગજુરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(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 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી 
કક્ષાઓ અંગેન ુપત્રક 

--------િથી---------- 

  



પ્રકરણ-૭ 

યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય 
સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

-----------િથી---------- 

 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એમ.કે .ત્રીવેદી  
િાયબ ખેતી નિયામક (ટેબ્ય)ુ 
રૂમ િાં-૪૦૯, અંક શાખા, ઇકોસ્ટેટ નવભાગ,  
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫  

  



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 

નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

                               જુિીયર કલાકા  કમ ટાઇપીસ્ટ    
  



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી એિ. કે. કાથડ  સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે.), 

-વ-  એપેલેટ ઓથોરીટી  
૨. શ્રીમતી એમ. કે. ત્રીવેદી િા.ખે.નિ (ટેબ્ ય)ુ, -વ- જાિરે માહિતી 

અનધકારી 
૩. શ્રી બી. એમ. પટેલ મદદિીશ ખેતી નિયામક (પ્રો.) 
૪ શ્રી એસ. જે. પટેલ ખેતી અનધકારી  
૫.  શ્રીમતી એચ. એચ. ઠાકર ખેતી અનધકારી 
 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક 
અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી એિ. કે. કાથડ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે)  
૨.  શ્રીમતી એમ. કે. ત્રીવેદી ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રડ પે) 
૩. શ્રી બી. એમ. પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૪. શ્રી એસ. જે. પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૫. શ્રીમતી એચ. એચ. ઠાકર ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
 

 

 



પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

માહિતી શનૂ્ય છે. 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

---અતે્રિી શાખામાાંથી સિાયિી કોઇ યોજિા અમલમાાં િથી.--- 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

વખતોવખત એગ્રી સેન્સસ યોજિાિો અિવેાલ ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ 
ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 


