
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 વિષયક ગણના એ રાજયનાાં મહસેલુ વિભાગ દ્વારા સાંચાલીત ૧૦૦% કેન્દ્ર પરુસ  ્ૃત 
યોજના છે. ખેતી વિષયક ગણના ભારત સરકરશ્રી દ્વારા સમગ્ર દેશમાાં દર પાાંચ િષે 
યોજિામાાં આિે છે. 

 ખેતી વિષયક ગણના ૨૦૧૫-૧૬ એ રાજયની દસમી ખેત વિષયક ગણના છે. અગ્ર 
સચચિશ્રી (મહસેલુ) હોદ્દાની રૂએ રાજયના એગ્રી ્ ચરલ સેન્દ્ સસ કવમ્નરરશ્રી છે જયારે 
ભારત સરકરશ્રી તરફથી વનયત  રેલ મહકેમ પૈકી સાંયુ ત ખેતી વનયામકશ્રી (એ.સે.) 
ગાાંધીનગર આ યોજનાની રાજય કક્ષાની તાાંવિક કામગીરી સાંભાળે છે. 

 ખેતી વિષયક ગણનાના પ્રથમ તબક્કામાાં ગજુરાત રાજયનાાં તમામ ગામોનાાં ખાતેદાર 
ખેડતૂોની સાંખ્ યા અને તેહ હસ તકના હપરેેે  વિસ તારની વિગતો એકિીત કરિામાાં આિે 
છે. કે્ષવિય કક્ષાએથી કદિાર, િગગિાર અને સામાજજક દરજજાિાર ખાતેદાર ખેડતૂોની 
સાંખ્ યા તેમજ તેના વિસ તાર ગેગેની કડક ાકીય માતહતી એકિીત  રિામાાં આિે છે.  

 બીજા તબક્કામાાં સાંદભગ િષગ માેે ેી.આર.એસ. યોજના ગેતગગત પસાંદ થયેલ ૨૦% 
ગામોના તમામ ખાતેદાર ખેડતૂોની હપરેશનલ હો્  ીંગને લગતી માતહતી ી િી કે 



માચલકી, જમીન િગીકરણ, વપયત વિસ તાર, પાક પઘ્ ધવત ી િી ૂળૂૂતૂ કક્ષાની વિગતો 
વનયત નૂનૂામાાં એકિીત કરિામાાં આિે છે. 

 ખેતી વિષયક ગણનાના પ્રથમ અને બીજા તબક્કાની કે્ષિીય કામગીરી તલાેી કમ માંિીશ્રી 
દ્વારા કરિામાાં આિે છે. તલાેી-કમ-માંિીશ્રી દ્વારા થતી આ કામગીરીનુાં સ ાંકલન / 
સપુરવિઝન - સકગલ ઇન્દ્ સ પેકેર/ સકગલ હતફસર, મામલતદારશ્રી, પ્રાન્દ્ ત અવધકારીશ્રી, 
નાયબ કલેકેરશ્રી સાંભાળે છે. જયારે જજ્લામાાં એગ્રી. સેન્દ્ સસની સાંકલનની સળળી 
જિાબદારી કલેકેરશ્રીની રહ ેછે.  

 િીજો તબક્કો  એેલે કે ઇનપ ૂે  સિે હઠેળ પસાંદ થયેલ ૭% ગામોના ૨૦-૨૦ ખાતેદાર 
ખેડતૂોની વનયત નૂનૂામાાં માતહતી કડ ા અવધકરીશ્રીહ અને ખેતી અવધકરીશ્રીહ દ્વારા 
એકિ થાય છે. ી નુાં સ ાંકલન, સપુરવિઝન જજ્લા કક્ષાએ જજ્લા કડક ા અવધકારીશ્રી અને 
જજ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રી કરે છે. 

 ઇનપુે  સિે ગેતગગત પસાંદ થયેલ ગામના જુુ઼દા-જુુ઼દા કદના કુલ ૨૦-૨૦ ખાતેદાર 
ખેડતૂોની માચલકીની, ભા ાની જમીનની વિગત, વપયત/ બીન વપયત હઠેળના વિસતાર, 
ખરીફ-રિી ઋતનુા જુુ઼દા જુુ઼દા પાક હઠેળના વિસતાર, ખાતર િપરાશ, ઢોરઢાાંખર ગેગેની 
વિગત, ખેત હજારો, યાંિોની વિગત, ખેત ધીરાણ અને ચબયારણ િપરાશ ગેગેની વિવિધ 
માતહતી તૈયાર કરિામાાં આિે છે. 

 આ યોજના ગેતગગત કેન્દ્ ગ સરકારશ્રી દ્વારા વનયત થયેલ નૂનૂાહમાાં જરૂરી માિાના 
પિકોનુાં છાપકામ, વિતરણ તેમજ ગજુરાતીકરણ કરી જરૂરી તાલીમ તેમજ માગગદવશિકાહ 
સબાંવધત કે્ષવિય કાયગકરોને પહોંચા િામા આિે છે. કે્ષવિય કક્ષાએથી તલાેી કમ માંિીશ્રી 
દ્વારા તૈયાર થયેલ માતહતીની સ ુ ેીની અને કો ીંગની કામગીરી ભારત સરકારશ્રી તેમજ 
મહસેલુ વિભાગની માંજુુ઼રી મળેથી ખેતી વનયામકશ્રી હસ તકના સ ે ાફ મારફતે વનયત 
મહનેતાણાના ધોરણે કરાિિામાાં આિે છે. ત્ યારબાદ કેન્દ્ ગ સરકારશ્રી તરફથી વિવિધ 
પિકોની  ેેા એન્દ્ રી માેેનો સોફેિેર/ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરી તેહ દ્વારા વનયત થયેલ  ેેા 
એન્દ્ રી એજન્દ્ સી મારફતે  ેે ા એન્દ્ રી અને િેલી ેશનની કામગીરી કરિામાાં આિે છે.    

  ેેા એન્દ્ રી, િેલી ેશન ી િી કામગીરી પણૂગ થયા બાદ ભારત સરકારશ્રી દ્વારા વનયત થયેલ 
વિવિધ પિકોમાાં અહિેાલ-૧ ેેબલ: ૧ (ખાતેદાર ખેડતૂોની સાંખ્ યા તેમજ તેહ હસ ત ના 
હપરેેે  વિસ તાર) અહિેાલ-૨ ેેબલ: ૨ થી ૭ (પસાંદ થયેલ ૨૦% ગામોના તમામ 
ખાતેદાર ખેડતૂોની હપરેશનલ હો્  ીંગની જમીન િપરાશની માતહતી) અને અહિેાલ-૩ 
ઇનપ ૂે  સિેની માતહતી તબક્કાિાર પ્રવસઘ્ ધ કરિામાાં આિે છે. 



 ખેતી વિષયક ગણનાની આ માતહતી ખેતી વિષયક વિકાસ કાયગક્રમોના આયોજન તેમજ 
તેના ૂુ્  યાાંકન, ખેતી વિષયક અથગશાસ્ત્ર, ખેત ધીરાણ તેમજ વિવિધ સાંશોધનોમાાં વિવિધ 
સાંસ થાહ મારફત બહોળા પ્રમાણમાાં યપયોગ થાય છે. 

 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.નાં. અવધકારી/કમગચારીનો 
હોદ્દો  

નાણાાંકીય 
સત્તા  

િહીિેી 
સત્તા   

અન્દ્ય સત્તા  ફરજો  

૧. સાંયુત ખેતી વનયામક 
(એ.સે.)  

   યોજના 
અમલીકરણ 

૨ નાયબ ખેતી વનયામક 
(ેેબ્ય.ુ) 

   યોજના 
અમલીકરણ 

૩. મદદનીશ ખેતી વનયામક 
(પ્રો) 

   યોજના 
અમલીકરણ 

૪ ખેતી અવધકારી (એસે)    યોજના 
અમલીકરણ 

 

  



પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) ગજુરાત વસવિલ સિીસ રૂ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાિ 

(૩) એસ.હ.ફાઇલ 

(૪) પતરપિો 

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 

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

--------નથી---------- 

  



પ્રકરણ-૭ 

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

-----------નથી---------- 

 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એમ.કે .િીિદેી  
નાયબ ખેતી વનયામક (ેેબ્ય)ુ 
રૂમ નાં-૪૦૯, ગેક શાખા, ઇકોસેેે વિભાગ,  
ખેતી વનયામકશ્રીની કચેરી, ક્ૃવષભિન, 
ચ-રો , સેેર ૧૦-એ, 
સાંપકગ- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫  

  



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંધ 

૨. ૂસુદ્દો માંજૂર કરાિિો 

૩. અમલીકરણ 

૪. વનણગય લેનાર ગેવતમ સત્તાવધકારી ખાતાના િ ા છે. 

વનણગય લેિાની સત્તા નીચે ૂજુબ છે. 

ખેતી વનયામક 

 

સાંયુત ખેતી વનયામક 

 

નાયબ ખેતી વનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી વનયામક 

 

ખેતી અવધકારી 

 

  



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અવધકારી અને કમગચારીન ુનામ  હોદ્દો  
૧ શ્રી એન. કે. કાથ   સાંયુત ખેતી વનયામક (એ.સે.), 

-િ-  એપેલેે હથોરીેી  
૨. શ્રીમતી એમ. કે. િીિદેી ના.ખે.વન (ેેબ્ ય)ુ, -િ- જાહરે માતહતી 

અવધકારી 
૩. શ્રી પી. એન. પેેલ (ઇ.ચા) મદદનીશ ખેતી વનયામક (પ્રો.) 
૪ શ્રી એસ. ી . પેેલ ખેતી અવધકારી  
૫.  શ્રીમતી એચ. એચ. ઠાકર ખેતી અવધકારી 
 

પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અવધકારી અને કમગચારીન ુનામ પગાર 
૧ શ્રી એન. કે. કાથ  ૭૮૮૦૦ (પે મેરીસ ૂજુબ) 
૨.  શ્રીમતી એમ. કે. િીિદેી ૬૭૭૦૦ (પે મેરીસ ૂજુબ) 
૩. શ્રી પી. એન. પેેલ ૫૩૧૦૦ (પે મેરીસ ૂજુબ) 
૪. શ્રી એસ. ી . પેેલ ૪૪૯૦૦ (પે મેરીસ ૂજુબ) 
૫. શ્રીમતી એચ. એચ. ઠાકર ૪૪૯૦૦ (પે મેરીસ ૂજુબ) 
 

 

 



પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

માહિતી શનૂ્ય છે. 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

---અિેની શાખામાાંથી સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં નથી.--- 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માતહતી શનુ્દ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------નથી---------- 

 

 

 



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. નોેીસ બો ગ  

૨. પ્રો-એેીિ  ીસલોઝર 


