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ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

અંક 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 ૧૭માાં 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.     
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પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 
 અંક શાખા ઇકોસ્ટેટ નવભાગિી શાખા છે. જેમાાં પાક ઉત્પાદિ ખચા  યોજિા,ટાઇમલી રીપોટીગ 

સ્કીમ(TRS),પાક નવિયક આંકડા સધુારણા યોજિા(ICS)અિે એફવીએમ (ફળ, શાકભાજી અિે 
ગૌણ પાકો) જેવી યોજિાઓ કાયારત છે.  

૧. પાક નવિયક આંકડા સધુારણા યોજિા (ICS)િો િતે ુાં: 
 આ યોજિા ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ચાલતી 100% કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજિા છે. આ યોજિા સિે 

1973-74િા વિાથી ચાલ ુકરવામાાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત યોજિાિો મખુ્ય ઉદે્દશ ભારત સરકારિા 
િેશિલ સેમ્પલ સવે ઓગેિાઇઝેશિ તથા રાજ્ય સરકારશ્રીિા સિયોગથી સઘિ નિરીક્ષણ દ્વારા 
રાજ્યમાાં તલાટીશ્રીઓ દ્વારા રાજ્યિા પાક નવસ્તારિી િોંધણી સ્થાનિક પત્રક 7/12 પિાણી 
પત્રકમાાં કરવામાાં આવે છે. જેમાાં જે ક્ષતી થતી િોય તે બિાર લાવવાિો છે 

  વધમુાાં રાજ્યમાાં ગ્રામ સેવકો દ્વારા ગોઠવવામાાં આવતા પાક કાપણી અખતરા અંતગાત આ 
યોજિા મજુબ પાકકાપણી અખતરાન ુ(2.0) કાપણી તબકે્ક પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરી ઉત્પાદિ અિે 
નવસ્તારમાાં ચોકસાઇ કરવાિો િતે ુછે. આ બાંને્ન બાબતોમાાં ચકાસણી કરી ભનવષ્યમાાં થતી ભલુો 
અટકાવીિે ખેતી નવિય આંકડાઓિી ચોકસાઇ તથા નવશ્વશિીયતા સધુારવાિો િતે ુછે. 
કાયો અિે ફરજો : 

 આઈ .સી.એસ .યોજિાએ કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજિા છે .  

 ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી તરફથી આઈ .સી.એસ . યોજિાિાાં પસાંદ ગામોિી યાદી આપવામાાં 
આવે છે . 

 ગામોિી યાદી મળ્યા પછી ખેતી અનધકારીિે આ યોજિાિી કામગીરી કરવા માટે ઓગષ્ટ, 

સપ્ટેમ્બર માસમાાં વકીંગ સીટ )Schedule A.S. 1.0 સેમ્પલીંગ ફે્રમ  (બિાવવાિી કામગીરી રિ ેછે .  

 સેમ્પલીંગ ફે્રમ બિાવવા માટે જે તે ગામિા કુલ સવે િાંબરિી યાદી કરી તેિી સામે સીરીયલ 
િાંબર આપવામાાં આવે છે . 

 તેમાાંથી વધમુાાં વધ ુ૨૦ સવે િાંબર )બ્લોક  િાંબર (રેન્દ્ડમ પધ્ધનતથી એક ક્લસ્ટરમાાં ૫ િાંબર 
મજુબ ચાર ક્લસ્ટર પસાંદ કરવાિા રિ ેછે . 

 તલાટી કમ માંત્રી તરફથી પિાણી પત્રક ૭ /૧૨ લખવાિો  સમય પણુા થયા પછી ૧ .૦  પત્રકિી 
કામગીરી ખેતીવાડી અનધકારીએ પસાંદ )ક્લસ્ટર  (િાંબરિી સ્થળ ચકાસણી કરવાિી રિ ેછે.  

 પાક મલુ્યાાંકિ યોજિા(CES) રારા ગોઠવવામાાં આવતા પાક કાપણી અખતરાનુાં પ્રત્યક્ષ  નિરીક્ષણ 
 કરી ૨.૦ પત્રક ખેતી અનધકારીએ ભરી ખેતી નિયામકશ્રીિે મોકલી  આપવામાાં આવે છે. 

 ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી રારા ૨.૦ પત્રકિી ચકાસણી કરી અલગથી સપુરવીજિ કરવામાાં 
આવે છે અિે  મખુ્ય મથક ફરીદાબાદ મોકલી આપવામાાં આવે છે. 
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પ્રકરણ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો ૩- 
આઇ.સી.એસ. યોજિા અંતગાતિી કામગીરી: 

  ૧૦૦% કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજિા િઠેળ ત્રણેય ઋતુાં માટે ૨૦% સેમ્પલસવેમાાં પસાંદ થયેલા 
ગામોમાાંથી કેન્દ્ર  સરકારે િક્કી કરેલ ૧.૦ એરીયા એન્દ્યમુરેશિ પત્રક તથા ૧.૧ એરીયા 
એગ્રીગેશિ પત્રક માટે ૩૩૦ ગામો પસાંદ કરવામાાં આવે છે. આ ગામોિા રેન્દ્ડમ સેમ્પલીંગથી 
સવે િાંબર િક્કી કરી કામગીરીિા સપુનવિઝિ માટેન ુઆયોજિ કરવામાાં આવે છે.  ૨.૦ પત્રક 
માટે વિાિા ૯૯૦ અખતરાન ુસપુનવિઝિ માટેન ુઆયોજિ કરવામાાં આવે છે. આવી જ કામગીરી 
NSSOિા હફલ્ડ સ્ટાફિે આપવામાાં આવે છે. રાજ્યિા હફલ્ડસ્ટાફ તથા  NSSOિા હફલ્ડ સ્ટાફિી 
સાંયકુ્ત નમટીંગિી કામગીરીન ુઆયોજિ તથા તાલીમ ગોઠવવામાાં આવે છે.  ખરીફ ઋતમુાાં ,રનવ 
ઋતમુાાં અિે ઉિાળુ ઋતમુાાં પત્રકો અતે્ર મળે છે જેિી ચકાસણી કરવામાાં આવે છે.  હફલ્ડ સ્ટાફ 
રારા ભરવામાાં આવેલ પત્રકો સ્ુટીિાઇઝ કરી નિયત સમયમાાં ભારત સરકારે નિયત કરેલ 
સાંસ્થા NSSO ફરીદાબાદ ખાતે મોકલવામાાં આવે છે. હફલ્ડ સ્ટાફ રારા મોકલેલ પત્રકોિા સ્ુટીિી 
દરમ્યાિ માલમુા પડેલ ક્ષતીઓિા નિરાકરણ માટે નવભાગીય તથા કે્ષત્રીય સ્ટાફ સાથે પત્ર 
વ્યવિાર,  પસાંદ થયેલા ગામોિા ૭/૧૨ નિયત સમયે લખાય તે માટે જે તે જીલ્લાિા જીલ્લા 
નવકાસ અનધકારીશ્રી,  નવકાસ કનમશ્નરશ્રી સાથે પત્રવ્યવિાર કરવામાાં આવે છે. ૨.૦ પત્રક્િી 
માિીતી પરથી પાકવાર,  વધ ુઉત્ત્પિ આપતી જાતવારિી માિીતી ઋતવુાર કેન્દ્ર સરકારશ્રીમાાં 
મોકલી આપાવામાાં આવે છે. ૧.૦ એરીયા એન્દ્યમુરેશિ પત્રકિી કામગીરી NSSOિા હફલ્ડ સ્ટાફ 
સાથે સાંયકુ્ત સ્થળ ચકાસણી કરવામાાં આવે છે.  જેમાાં તલાટીએ કરેલ ૭/૧૨ તથા હફલ્ડ સ્ટાફિી 
કામગીરીિી ચકાસણી કરવામાાં આવે છે.  જેન ુઆયોજિ તથા થયેલ કામગીરીિો રીપોટા  તૈયાર 
કરી નિયત સમયમાાં ભારત સરકારિે મોકલવામાાં કરવામાાં આવે છે. ગ્રામ સ્તર કરતા ઉપરિા 
લેવલિા એરીયા એકત્રીકરણ માટે તાલકુા નવકાસ અનધકારી અિે સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક(નવ.)  

તરફથી મેળવી પાકવાર નવસ્તાર સાંકલીત કરી કેન્દ્ર સરકારશ્રીિે મોકલવામાાં આવે છે.    

 
મદદિીશ ખેતી નિયામક, વગા-2  (આઇસીએસ) 
 એરીયા એન્દ્યમુરેશિ, એરીયા એગ્રીગેશિ તેમજ પાક કપણી અખતરા િાાં પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ માટે 

એિ.એસ.એસ.ઓ તરફ્થી આપવામાાં આવેલ લક્ષયાાંક મજુબ જીલ્લાવાર,તાલકુાવાર ખેતીવાડી 
અનધકારીશ્રીઓ પાસે આયોજિ કરાવી િાયબ ખેતી નિયામક્શ્રી (ટી.આર.એસ) િી સચુિા મજુબ 
નવભાગીય કક્ષાિા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રીઓ િે ગામોિી ફાળવણી કરવી 

 િાયબ ખેતી નિયામકશ્રી િી સચુિા મજુબ નવભાગીય કક્ષાિા ખેતીવાડી અનધકારીઓ તેમજ 

એિ,એસ.એસ.ઓ િા સ્ટાફિે શીડયલુ ૧.૦,૧.૧ અિે ૨.૦ િી સાંયકુ્ત તાલીમ આપવી. 
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 રાજ્ય કક્ષાએ તૈયાર કરવામાાં આવેલ એરીયા એન્દ્યમુરેશિ ૧.૦, એરીયા એગ્રીગેશિ ૧.૧ પ્રત્યક્ષ 
નિરીક્ષણ પાક કપણી અખતરા ૨.૦ નવભાગીય કક્ષાિા ખેતીવાડી અનધકારીઓિે ગામોિી 
ફાળવણી કરાવવી તેમજ તેમિી પાસેથી ૧૦૦% શીડયલુ કટ ઓફ ડેટ માાં મેળવી ખેતીવાડી 
અનધકારીશ્રીઓ પાસે સ્કૃટીિી કરાવી િાયબ ખેતી નિયામક્શ્રી (ટી.આર,એસ) મારફત ફહરદાબાદ 
મોકલાવવા. 

 એરીયા એન્દ્યમુરેશિ ૧.૦માાં થી ૪ ગામો સ્ટેટ સેમ્પલ અિે ૪ ગામો સેન્દ્રલ સીમ્પલ તરીકે પસાંદ 
કરી તલાટી એ તૈયાર કરેલ પિાણી પત્રક ૭/૧૨ મજુબ ખેતરમાાં જે તે પાકનુાં વાવેતર છે કે કેમ 
તેિી ચકાસણી સ્થળ પર જઈ કરવી અિે તેિો રીપોટા  તૈયાર કરી ફહરદાબાદ મોકલવો. 

 યોજિાકીય વિીવટ અિે િાણાાંકીય કામગીરી િાયબ ખેતી નિયામક્શ્રી (ટી.આર,એસ) સચુિા 
મજુબ કરવી. 

  

ખેતી અનધકારી(આઇસીએસ)િી ખાતા કક્ષાએ કામગીરીિી નવગત  
 કેન્દ્ર સરકાર એિ .એસ.એસ.ઓ .અિે રાજ્ય સરકારિા સ્ટાફ સાથે રિીિે ટી.આર.એસ  માાં પસાંદ 

થયેલા ગામો માાંથી ત્રણેય ઋતુાં માટે ૧ .૦ એરીયા એન્દ્યમુરેશિ તથા ૧.૧ એરીયા એગ્રીગેશિ 
માટે ૩૩૦ ગામો પસાંદગી રાજ્ય તથા સેન્દ્રલિા સ્ટાફ માટે કરે છે .  તેવીજ રીતે પાક અંદાજ 

મોજણી માાં િક્કી થયેલ પાક કાપણી અખતરા માાંથી  ૨ .૦ પત્રક માટે વિાિા ૯૯૦ અખતરાન ુ
સપુવાન ઝિ માટેન ુઆયોજિ રાજ્ય તથા સેન્દ્રલિા સ્ટાફ માટે કરે છે  . 

 રાજ્યિા હફલ્ડ સ્ટાફ તથા NSSO િા હફલ્ડ સ્ટાફિી સાંયકુ્ત નમટીંગિી કામગીરીન ુઆયોજિ કરી 
તાલીમ આપે છે તથા પત્રકો ભરવામાં થતી ક્ષતીઓ અંગે નવગતવાર સમજુતી આપે છે . 

 ૧ .૦ માાં પસાંદ થયેલ રાજ્યિા ૩૪૦ ગામોિી ફીલ્ડસ   ટાફ દ્વારા તૈયાર કરેલ ૨૦ સવેિાંબરિા 
ક્લસ્ટર વાળી સેમ્પલીંગ ફે્રમિી ચકાસણી નવભાગીય કક્ષાએ કરવા જાય છે. 

 રાજ્યિા કે્ષત્રીય ખેતી અધીકારીઓ તરફથી આવતા ૧ .૦ એરીયા એન્દ્યમુરેશિ અિે ૨.૦ ક્રોપ 
કટીંગિા પત્રકોિી સ્ુટીિી કરી સાંબાંધીત અધીકારીિે આવેલ ક્ષતીિી જાણ કરે છે અિે પત્રકો 
એિ .એસ.એસ.ઓ .ફરીદાબાદિે મોકલે છે .  

 ૧ .૦ અિે ૨.૦ િા પત્રકો ભારત સરકારે િક્કી કરેલ સમય મયાાદામાાં મળી રિ ેતથા કામગીરી 
સરુઢ બિે તે માટે કે્ષત્રીય કક્ષાએ અવારિવાર સ્મનૃતપત્રકો પાઠવે છે. 

 ખરીફ, રબી અિે સમર ઋત ુ માટે ડી .એલ.સી .) ડીસ્રીક્ટ લેવલ કમીટી (નુ  આયોજિ તથા 
એચ .એલ.સી.સી .િી કામગીરી સાંભાળે છે.  

 ભારત સરકારશ્રી, સ્ટેટીસ્ટીકલ અિે પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લીમેન્દ્ટેશિ માંત્રાલયિા િેશિલ સેમ્પલ સવે 
ઓફીસ દ્વારા દર વિે ખરીફ તથા રનવ /સમર નસઝિિા રીવ્ય ુરીપોટાિા  અનસુાંધાિમાાં ક્ષતી રિીત 
કામગીરી થાય તે માટે પત્રવ્યવિાર કરે છે. 
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ખેતી અનધકારી(આઇસીએસ)િી ફીલ્ડ કક્ષાએ કામગીરીિી નવગત- 
 આઇ .સી.એસ.  યોજિાિી કામગીરી શરૂ કરતા પિલેાાં પસાંદ થયેલ ગામોિી સેમ્પલીંગ ફે્રમ 

ગામમાાં જઇ તલાટી પાસેિા આ રેકડા પરથી ૨૦ સવે િાંબર પસાંદ કરવાિી કામગીરી કરે છે .આ 
સેમ્પલીંગ ફે્રમ તૈયાર થઇ ગયા પછી  ૧ .૦ એરીયા એન્દ્યમુરેશિિી ૩૪૦ ગામ મજુબ ત્રણ 

ઋતિુા ૧૦૨૦ ગામિા પત્રકો સ્થળ પર જઇિે માહિતી મેળવી પત્રકો ભરી નિયત સમયમાાં 
ખાતાિી કચેરીિે મોકલી આપવાિી કામગીરી કરે છે .તેજ પ્રમાણે ૧ .૧ એરીયા એગ્રીગેશિિી પણ 
૩૪૦ ગામ મજુબ ત્રણ ઋતિુા ૧૦૨૦ ગામિા પત્રકો તલાટી પાસેથી ગામિી તલુવારી મેળવીિે 
પત્રકો ભરીિે નિયત સમયમાાં મોકલવાિી કામગીરી કરે છે. 

 વિા દરનમયાિ ૯૯૦ પાક કાપણી અખતરાઓન ુ સપુરનવઝિ કરીિે પત્રકો ભરીિે નિયત 
સમયમાાં ખાતાિી કચેરીિે મોકલી આપવાિી કામગીરી કરે છે. તદઉપરાાંત અંકિી તમામ 
યોજિાઓિી કામગીરી પણ કરવાિી રિ ેછે .તેમજ ડી.એલ.સી .િી કામગીરીમાાં વિે પસાંદ થયેલ 

જીલ્લાિા ૪ ગામોિી ડી.એલ.સી .િી કામગીરી કમીટી સથે  રિીિે કરવાિી રિ ેછે . 
 

રાજ્ય કક્ષાએ નસનિયર ક્લાકાિી કામગીરીિી નવગત 

 આઇ .સી.એસ.  યોજિાિો પ્રી  .બજેટ , ન્દ્ય ુઆઇટમ તથા યોજિાિે લગતા ખચાિા માનસક અિવેાલ 
તૈયાર કરવામાાં આવે છે તેમાાં િડે ક્લકાિે મદદ કરે છે તેમજ િડે ક્લકા તરફથી સોંપવામાાં 
આવતી કામગીરી કરે છે . 

 

શાખાિા અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે માનસક મિિેતાણુાં : 
પત્રક –૧ 

આઇ.સી.એસ યોજિાનુાં મિકેમ અિે પગાર ધોરણ  
અ.નુાં  જગ્યાનુાં િામ /પગાર ધોરણ  કુલ  માંજુર થયેલ 

જગ્યા  
જ્ગગ્યામાટેનુાં પગાર 
ધોરણ  

પે-ગે્રડ (રૂ) 

 રાજ્ય કક્ષા  
૧ મદદિીશ ખેતી નિયામક (વગા-૨)  ૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૫૪૦૦ 
૨ ખેતી અનધકારી (વગા-૨) ૨ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૪૦૦ 

૩ ખેતી અનધકારી (વગા-૨),વડુ મથક ૪ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૪૦૦ 

૪ નસિીયર ક્લાકા(વગા-૩) ૧ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૪૦૦ 

 જીલ્લા કક્ષા  
૧ ખેતી અનધકારી (વગા-૨) ૧૬ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૪૦૦ 

૨ ખેતી અનધકારી (વગા-૨) હફક્સ વેતિ  ૧ ૨૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦ 
કલૂ ૨૫   
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આઇસીએસ/ટીઆરએસ યોજિા ન ુવિા ૨૦૧૫-૧૬ ન ુઅંદાજપત્ર 
મોજણી પહરયોજિા મલુ્યાાંકિ અિે આકારણી(પાક નવિયક આંકડા િી સધુારણા) ICS-TRS મિકેમ ચાલ ુ
રાખવા અંગેિી યોજિા િઠેળિા િાંગામી મિકેમપ્લાિ યોજિામાટે સિે વિા-૨૦૧૬-૧૭ માાં રૂ. ૨૭૭૯૮/- 
િજાર  (અંકે રૂ. બે કરોડ નસત્યોતેર લાખ અઠાણુાં િજાર પરુા)િી બજેટ જોગવાઈ અંદાજપત્ર પ્રકાશિ િાં. ૩, 
માાંગણી િાં. ૨, પાિા િાં ૬૦-૬૧ ઉપર માન્દ્ય રાખવામાાં આવેલ છે. 
બજેટ સદર :- ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૨ પ્લાિ (સ્થાયી ખચા ) 
માાંગણી િાંબર:- ૨ 
મખુ્ય સદર:- ૨૪૦૧- પાક કૃનિ વ્યવસ્થા. 
ગૌણ સદર:-૧૧૧-કૃનિ નવિયક અથાશાસ્ત્ર અિે આંકડાશાસ્ત્ર. 
પેટાસદર:- (૧૨) ૧૦૦% કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજિામોજણી પહરયોજિા મલુ્યાાંકિ અિે આકારણી(પાક નવિયક 
આંકડા િી સધુારણા)  
 

 

 

અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો 
િોદ્દો  

િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્દ્ય 
સત્તા  

ફરજો  

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
(એ.સે) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૨ િાયબ ખેતી નિયામક 
(ટીઆરએસ) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૩. મદદિીશ ખેતી 
નિયામક (આઇસીએસ) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૪ ખેતી 
અનધકારી(આઇસીએસ) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૫ નસિીયર ક્લાકા     જીલ્લાઓિા પ્રી. બજેટ, ન્દ્ય ુ
આઇટમ તથા યોજિાિે 
લગતા ખચાિા માનસક 
અિવેાલ તૈયાર કરવાિી 

કામગીરી 
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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---------- 
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પ્રકરણ-૭ 

તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્દ્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

ક્રમ કનમટીનુાં 
િામ   

અધ્યક્ષ  સભ્ય સચચવ  
રીમાક્સા 

૧ હડસ્રીક્ટ 
લેવલ 
કમીટી 
(DLC) 

સાંયકુ્ત 
ખેતી 

નિયામક 
(એ.સે) 

(૧) NSSO િા 
પ્રતીિીધી  
(૨) િા.ખે.િીશ્રી 
(ટીઆરએસ)  
(૨) મ.ખે.િીશ્રી 
(ICS)  

૧.૦(Area enumeration)િા હફલ્ડ માાંથી ભરાઇ 
આવતા સ્ટેટ અિે સેન્દ્રલિા પત્રકોમાાં A & B એન્દ્રી 
વાળા પત્રકો અલગ તારવી જે તે પસાંદ ગામિા 
સવે િાંબરમાાં સ્થળ ચકાસણી કરી વેરીફીકેશિ 
કરવુાં અિે રીપોટા  NSSO- ફરેદાબાદ મોકલવામાાં 
આવે છે.  

 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્દ્ય નવગતો 

 શ્રી એમ.કે .ત્રીવેદી 
િાયબ ખેતી નિયામક (ટેબ્ય)ુ 
રૂમ િાં-..............,અંક શાખા,ઇકોસ્ટેટ નવભાગ, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦ 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 
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નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

                                                                        નસિીયર ક્લાકા  

 

 

પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી એિ.કે કાથડ  સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે.)  
૨. શ્રી એમ.પી.બગડા ઈ.ચા િાયબ ખેતી નિયામક(ટીઆરએસ) 
૩. શ્રીમતી જ્યોનતબેિ શેખડા  ઈ.ચા મદદિીશ ખેતી નિયામક (ICS) 
૪ શ્રી  એિ.વી.રાઠોડ  ખેતી અનધકારી (ICS) 
૫ શ્રીમતી કોમલ ડી. પ્રજાપનત  ખેતી અનધકારી (ICS)  
૬ શ્રીમતી ચાંરીકાબેિ ડી. થુાંબડીયા ખેતી અનધકારી (ICS) 
૭. શ્રી સી.કે મકવાણા  સીિીયર  ક્લાકા  
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  પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રીમતી જ્યોનતબેિ શેખડા,  

ઈ.ચા મદદિીશ ખેતી નિયામક (ICS) 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  

૩. શ્રી  એિ.વી.રાઠોડ, ખે.અનધ.(ICS) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૪. શ્રી કોમલ ડી. પ્રજાપનત ,ખે.અનધ. (ICS) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૫. શ્રીમતી ચાંરીકાબેિ ડી. થુાંબડીયા,ખે.અનધ. (ICS) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૬ નસિીયર કલાકા   ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦ ગે્રડપે) 
 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

માહિતી શનૂ્દ્ય છે 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

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

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્દ્ય છે.--- 
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પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

નિયત કરેલ પત્રકો નિયત સમયે મોકલી આપવામાાં આવે છે.  

 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

---માહિતી શનુ્દ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 


