
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 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 

 અંક શાખા ઇકોસ્ટેટ વિભાગની શાખા છે. જેમાાં રાષ્ટ્રીય કૃવિ વિમા યોજના, 

પાક કાપણી અખતરા, િેધરિોચ અને ફોરકાસ્ટ જેિી યોજનાઓ કાયયરત 

છે.  
 પાક કાપણી અખતરા/ પાક અંદાજ મોજણી યોજિા  

o યોજિાિા મખુ્ ય ઉદે્દશો િીચે મજુબ છે. 
 જીલ્લા કક્ષાએ તથા રાજ્ય કક્ષાએ એક હકે્ટરે કેટલ ાં સરેરાશ ઉત્ પન્ન  થાય છે તે અંાાજિા 

માટે. 

 પાક્ ના ઉત્ પન્ન ના વિ્ાસપા્ર  િતાયરાઓ માટે જૂરરી માિહતી સમયસર ુ રી પાવિા માટે. 

 યોગ્ ય સમયે જીલ્લા ક્ ક્ષાએ પાક્ િાર સામા ય (Normal) અને ધોરણસર(Standard) ઉપજ 

નક્કી ક્ રિા માટે. 

  હકે્ ટરાી  ઉપજના ધધારે પાક િીમાના ાાિાઓ નક્કી ક્ રિા માટે. 

o કાયો અિે ફરજો : 
 રાજયમાાં પાક ઉત્પાાન જાણિા માટે ખેતીિાવી ખાતા ધ્િારા મ ખ્ય પાકો ૫ર પાક કા૫ણી 

અખતરા ગો િિામાાં ધિે છે જેને ધધારે તાલ કાિાર હકેટરાી  ઉ૫જ નકકી કરિામાાં ધિે 
છે. 

 ારેક તાલ કામાાંથી િાિેતર વિસ્તારની વિગત તાલ કા વિકાસ અવધકારી પાસેથી મેળિિામાાં 
ધિે છે. 

 પાક કા૫ણી અખતરા ધધાિરત તાલ કાિાર હકેટરાી  ઉ૫જ તથા તાલ કાિાર િાિેતર 
વિસ્તારને ધધારે જે તે પાકન ાં જજલ્લાિાર તથા રાજયન ાં ક લ ઉત્પાાન નકકી કરિામાાં ધિે 
છે. 

 પાક કા૫ણી અખતરા ગો િિાની કામગીરી ગ્રામસેિકો ાિારા કરિામાાં ધિે છે. 
 િિય ારમ્યાન ગો િિાના પાક કા૫ણી અખતરાઓન ાં ધયોજન ધપી ગ્રામસેિકોન ેતાલીમ 

ધ૫િામાાં ધિે છે. 
 ગ જરાત રાજયમાાં ધશરે ર૫૦૦૦ જેટલા પાક કા૫ણી અખતરા ગો િિામાાં ધિે છે. 



 પાક કા૫ણી અખતરા થ્રી સ્ટેજ સીમ્પલ રેવમ સેમ્પલીંગ ૫ઘ્ધવતથી ગો િિામાાં ધિે છે. 

 

પાક કાપણી અખતરા િીચે આવરી લેવાતા પાકો 

(1) અનાજ    :  ખ.વાાંગર, ખ.બાજરી , ખ.જ ુ઼િાર , મકાઇ , રાગી , રિી જ ુ઼િાર , ઘઉં(વપયત),  
       ઘઉં(બબનવપયત) , ઉનાળાં બાજરી ,ઉનાળાં વાાંગર. 

(2) ક્ ોળ            :    ચણા,મગ,મ ,અવા,ત િેર 
(3) તેલીબીયાાં  :     ખ.મગફળી,ઉનાળાં મગફળી,તલ,એરાંવા, રાઇ-સરસિ 
(4) રેિાિાળા   :     ક્પાસ(વપયત), ક્પાસ(બબનવપયત) 
(5) ાિા અન ેકેફી પાાથય :    તમાક  ,ઘોવાજીૂર  
(6) મરી મસાલા  :     જીૂર , િિરયાળી 
(7) ફળ અને શાક્ભાજી :        કેળા , કેરી , જામફળ , બટાટા , ડ ાંગળી , લસણ,  
(8) રોકવીયા પાક  :     શેરવી  

 

ગજુરાત રાજયમાાં પાક કપણીિા અખતરા રેન્ડમ પઘ્ધનતથી ગોઠવવાિી કાયાપઘ્ધનત 

 ાર િિે મ ખ્ય પાકોની હકેટર ાી  ઉપજ નકકી કરિા માટે ખેતીિાવી ખાતા તરફથી રેવમ પઘ્ધવતથી 
પાક કાપણીના અખતરાઓ ગો િિામાાં ધિે છે.જેમાાં તાલ કાને એકમ તરીકે ગણતરીમાાં લેિામાાં ધિે 
છે 

 રાજયના મ ખ્ય પાકોના િાિેતર વિસ્તારને ધધારે પાકિાર પાક કાપણી અખતરાઓની સાંખ્યા નકકી 
કરિામાાં ધિે છે અને જજલ્લા તેમજ તાલ કા  કક્ષાએ જે તે પાકના િાિેતર વિસ્તારને ધધારે તેની 
ફાળિણી કરિામાાં ધિે છે. 

 રાજયમાાં ક લ ૩૩ જેટલા પાકો માટે ધશરે ૧,૬૫,૦૦૦ જેટલા પાક કાપણી અખતરા ગો િિામાાં ધિે 
છે. 

 રાજયમાાં ધિેલ ારેક તાલ કાઓમાાંથી કેર સરકરશ્રીની યોજના (TRS )માાં પાાંચ િિયમાાં ારેક ગામન ે
ધિરી લેિાય તે મ જબ ાર િિે ર૦ % ગામો પસાંા કરિામાાં ધિે છે. ધ ર૦ % ગામોમાાંથી પાક 
કાપણી અખતરાઓ માટે રેવમ પઘ્ધવતથી પાકિાર વનયત થયેલ સાંખ્યામાાં ગામો પસાંા કરિામાાં ધિે 
છે. 

 પાક કાપણી અખતરા ગો િિાની કામગીરી ખેતીિાવી ગ્રામસેિક ઘ્િારા કરિામાાં ધિે છે. 



 ારેક પસાંા કરેલ ગામમાાં અખતરાનો પાક ઉગાવતા બે ખેતર રેવમ પઘ્ધવતથી પસાંા કરિામાાં ધિે 
છે. ધના માટે ગામમાાં પાક ઉગાવતા બધા સિે નાંબરોમાાંથી બે સિે નાંબરો ભાગાકાર પઘ્ધવતથી પસાંા 
કરિામાાં ધિે છે. ધ પઘ્ધવત નીચ ેપ્રમાણ ેછે. 
( ૧ ) ારેક પસાંા થયેલ ગામ માટે બે ચાર અંકી રેવમ નાંબર ફાળિિામાાં ધિે છે. 

( ર ) ગામના ક લ સિે નાંબર િવે ધ ચાર અંકી રેવમ નાંબરને ભાગિામાાં ધિે છે. 

( ૩ ) ભાગાકાર કરતાાં જે શેિ િધે તે સિે નાંબર અખતરા માટે પસાંા કરિામાાં ધિે છે.જો શેિ શૂય 

િધે તો ગામના ક લ સિે નાંબરનો છેલ્લો નાંબર પસાંા ક્રિામાાં ધિે છે.જો ફાળિેલ રેવમ નાંબર 
ગામના ક લ સિે નાંબર કરતાાં નાનો હોય તો ધપેલ રેવમ નાંબરિાળો સિે નાંબર અખતરા માટે 
પસાંા થશે. ધ રીતે પસાંા થયેલ સિે નાંબરમાાં અખતરા  હ ેળના પાકન ાં િાિેતર ન હોય તો તે 

પછીના ક્રમ મ જબના સિે નાંબરમાાં િાિેતર હોય તે સિે નાંબર અખતરા માટે પસાંા થાય છે. 

 પસાંા થયેલ સિે નાંબરમાાં પોટ િહસ્સા હોય અને એક કરતાાં િધારે પોટ િહસ્સામાાં અખતરાિાળા પાકન ાં 
િાિેતર થયેલ હોય તો, અખતરા માટે પોટ િહસ્સાની પસાંાગી પણ ઉપર મ જબની ભાગાકાર પઘ્ધવતથી 
કરિામાાં ધિે છે. 

 પસાંા થયેલ સિે નાંબર / પોટ િહસ્સામાાં અખતરા હ ેળના પાકન ાં િાિેતર એક કરતાાં િધારે ખેતરમાાં 
હોય તો , નૈઋત્ય ખણૂાથી નજીકન ાં ખેતર પસાંા કરિામાાં ધિે છે. 

 પસાંા થયેલ ખેતરમાાં રેવમ પઘ્ધવતથી પાક િાર ૫ x ૫ મીટરથી માાંવીન ે૧૦ x ૫ મીટર મ જબના 
માપનો પ્લોટ પસાંા ક્રિામાાં ધિે છે. 

 રેવમ પઘ્ધવતથી પસાંા થયેલ પ્લોટમાાં પાકની કપણી / િીણી અિસ્થાએ ખેતીિાવી ખાતાના 
ગ્રામસેિકો તરફથી ખેડતૂ તથા ગામના ધગેિાન ખેડતૂો િગેરેની ઉપસ્સ્થવતમાાં પાકની કાપણી / િીણી 
કરી તેન ાં િજન નોંધિામાાં ધિે છે અને કેટલાક પાકોમાાં સ ક્િણી કરી ભેજના ટકા નકકી કરિામાાં ધિે 
છે. 

 ગ્રામસેિકો ઘ્િારા ગો િિામાાં ધિતા પાક કાપણી અખતરા પૈકી કેટલાક અખતરાઓન ાં ખેતીિાવી 
ખાતા , પાંચાયતના તેમજ  કેર સરકારશ્રીના અવધકારીઓ મારફત સ પરિીઝન કરાિિામાાં ધિે છે. 

 પાક કા૫ણી અખતરાના પ્ર કો ખાતાની િવી કચેરીમાાં એકવ્ર ત કરિામાાં ધિે છે તથા તેના ધધારે 
પાકિાર / તાલ કાિાર હકેટર ાી  ઉપજ નકકી  કરિામાાં ધિે છે. 

 તાલ કાિાર હકેટર ાી  ઉપજના ધધારે જજલ્લા તેમજ રાજયના ઉત્પાાનની વિગતો તૈયાર કરિામાાં 
ધિે છે. 

 
 
ફરજો :  



•ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õ : 

 ùÁõ ÈÛÌÛë ¿ÛÛé›÷Û©Ûà ¸ÛÛકõ કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà ©ÛÛÅÛà¾Û¾ÛÛ× …˜Ûæ�õ ÐüÛ›÷Áõ ÁõÐéüÈÛä ©Û¬ÛÛ ÍÛ×¸Ûæ¨ÛÙ ©ÛÛÅÛà¾Û ÅÛéÈÛà. 

 …Û¿ÛÛé›÷¶Û ¾Ûä›÷¼Û ›÷é ©Ûé ¸ÛÛકõ ¾ÛÛ¤éø ¸ÛÍÛ×ù ¬Û¿ÛéÅÛ •ÛÛ¾Û¾ÛÛ× Ü¶Û¿Û©Û ¸ÛµµÛÜ©Û ¾Ûä›÷¼Û …”Û©ÛÁõÛ •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ¶Ûà 

કા¾Û•ÛàÁõà કõÁõÈÛà. 
 ¸ÛÛક કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÛªÛકો ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ …Û¸ÛÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé. 

  ¸ÛªÛકõ-1  ÈÛÛÈÛ¨Ûà ¸Ûæ¨ÛÙ ¬Û¿Ûé¬Ûà ™ö …¥øÈÛÛÜ¦ø¿ÛÛ¶Ûà …×ùÁõ  

  ¸ÛªÛક-2  …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûà કા¸Û¨Ûà ¸Ûæ¨ÛÙ ¬Û¿Ûé¬Ûà ©ÛÁõ©Û ›÷ 
  ¸ÛªÛક-3  ÍÛäકÈÛ¨Ûà¶ÛÛé …”Û©ÛÁõÛé ¸Ûæ¨ÛÙ ¬Û¿Ûé¬Ûà ©ÛÁõ©Û ›÷ 

 ¸ÛÛક કા¸Û¨Ûà¶ÛÛ …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûà કા¸Û¨Ûà¶Ûà ©ÛÛÁõà”ÛÛé •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛકો…é ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û Ü¶ÛÁõà“Ûક …ÜµÛકાÁõàËÛà¶Ûé 
¤éøÅÛàºõÛé¶Û¬Ûà ©Û¬ÛÛ ÅÛéÜ”Û©Û¾ÛÛ× ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ›÷¨ÛÛÈÛÈÛà. 

 ¸ÛÛકõ કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà કા¸Û¨Ûà¶Ûà ©ÛÛÁõà”Û ¸ÛÐéüÅÛÛ× ¸Û×˜ÛÛ¿Û©Û¶Ûà …ÛéÜºõÍÛé કા¸Û¨Ûà¶Ûà ©ÛÛÁõà”Û¶Ûà 

›÷ÛÐéüÁõÛ©Û કÁõà •ÛÛ¾Û¶ÛÛ …Û•ÛéÈÛÛ¶Û ”Ûé¦æø©ÛÛé, ÍÛÁõ¸Û×̃ Û, ¸Û×˜ÛÛ¿Û©Û¶ÛÛ ÍÛ½¿Û, ¸Ûó•ÛÜ©ÛÉÛàÅÛ ”Ûé¦æø©ÛÛé, 

µÛÛÁõÛÍÛ½¿ÛËÛà, ¼Ûêક¶ÛÛ ¸ÛóÜ©ÛÜ¶ÛÜµÛ, ©ÛÅÛÛ¤øà ક¾Û ¾Û×ªÛà ÈÛ•ÛéÁéõ¶Ûé ÐüÛ›÷Áõ ÁõÐéüÈÛÛ ›÷¨ÛÛÈÛÈÛä× ©Û¬ÛÛ Š¸ÛÜÍ¬Û©Û 
”Ûé¦æø©ÛÛé¶Ûà Äõ¼ÛÄõ¾ÛÛ× કા¸Û¨Ûà કÁõÛÈÛà ¸ÛªÛક-2 ¾ÛÛ× ¸ÛÜÁõ¨ÛÛ¾ÛÛé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û ¶ÛÛêµÛà ÐüÛ›÷Áõ ÁõÐéüÅÛ ”Ûé¦æø©ÛÛé¶Ûà 

ÍÛÐüà ÅÛéÈÛà. 

 ¸ÛÛક કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ …×•Ûé ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û …ÜµÛકાÁõà ùÈÛÛÁõÛ ¾ÛÛ×•ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé ¸ÛæÁõà ¸ÛÛ¦øÈÛà. 

 ¸ÛÛક કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ …×•Ûé ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û …ÜµÛકાÁõà ùÈÛÛÁõÛ …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé¶ÛÛé …¾ÛÅÛ 

કõÁõÈÛÛé. 
 

…Û¾Û, ¸ÛÛકõ કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ Ü¶Û¿Û©Û ¸ÛµµÛÜ©Û ¾Ûä›÷¼Û ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ •ÛÛ é¥øÈÛÈÛÛ¶Ûà ©Û¬ÛÛ ©Ûé¶ÛÛ ¸ÛªÛકો ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ 
Áõ›ä÷ કÁõÈÛÛ¶Ûà ÍÛ×¸Ûæ¨ÛÙ ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛક¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

 

 

ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û …ÜµÛકાÁõà (”Ûé©Ûà) : 
 ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ કા¿ÛÙ“ÛéªÛ¾ÛÛ× •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ¶ÛÛ ¬Û©ÛÛ ¸ÛÛકõ કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé ùÁéõકõ Þô©Ûä¾ÛÛ× •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛકો ùÈÛÛÁõÛ 

ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ •ÛÛé¥øÈÛÛ¿Û ©Ûé ›÷ÛéÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. ©ÛÛÅÛà¾Û¾ÛÛ× ÐüÛ›÷Áõà …Û¸ÛÈÛà. 

 •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛકો ùÈÛÛÁõÛ ¸ÛÛકõ કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶ÛÛ ¸ÛªÛકો ½ÛÁõà¶Ûé ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ©Ûé ›÷ÛéÈÛÛ¶Ûä× 

ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛé©ÛÛ¶Ûé ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ¾ÛÛ¤éø ÍÛÛê¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛÛ …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûä× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û કÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 
 ©ÛÛÅÛà¾Û¶ÛÛ ¸Ûó¬Û¾Û ÜùÈÛÍÛé ¸ÛÛક કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø¶ÛÛ •ÛÛ¾ÛÛé¶Ûà ¸ÛÍÛ×ù•Ûà¾ÛÛ× ›÷ÄõÁõà ÍÛÐü¿ÛÛé•Û 

…Û¸ÛÈÛÛé. ›÷é ©Ûé ¸ÛÛક ¾Ûä›÷¼Û¶ÛÛ ¿ÛÛé•¿Û ¸ÛªÛકો ¸ÛÁõ ºõÛÇÈÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ ˜ÛÛÁõ …×કી Áéõ¶¦ø¾Û ¶Û×¼ÛÁõ 

ÅÛ”ÛÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé ©Û¬ÛÛ ©ÛÛÅÛà¾Û¶ÛÛ ÜùÈÛÍÛé ÍÛùÁõ ¸ÛªÛકો …”Û©ÛÁõÛ •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛકો¶Ûé ºõÛÇÈÛà 

…Û¸ÛÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé. 



 ¸ÛÛક કા¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà કા¾Û•ÛàÁõà …×•Ûé ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û …ÜµÛકાÁõà ùÈÛÛÁõÛ …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé¶ÛÛé 

…¾ÛÅÛ કõÁõÈÛÛé. 
 

”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà : 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé¶Ûà ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûà ©ÛÛÅÛä�õÛ �õ“ÛÛ…é ÍÛ×¸Ûæ¨ÛÙ ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà ÁõÐéüÉÛé. 

 ùÁõ ÈÛÌÛë ¿ÛÛé›÷Û©Ûà ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà ©ÛÛÅÛà¾Û¾ÛÛ× ¼Û×¶Ûé ÜùÈÛÍÛÛé…é …˜Ûæ�õ ÐüÛ›÷Áõ ÁõÐéüÈÛä ©Û¬ÛÛ 

©ÛÛÅÛà¾Û …ÜµÛ�õÛÁõà¶Ûé ÍÛ×¸Ûæ¨ÛÙ ÍÛÐü¿ÛÛé•Û …Û¸ÛÈÛÛé. 

 …Û¿ÛÛé›÷¶Û ¾Ûä›÷¼Û¶ÛÛ ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ›÷é ©Ûé ¸ÛÛ�õ¶ÛÛ ¿ÛÛé•¿Û ¸ÛªÛ•õÛé 

˜ÛÛÁõ …×�õà Áéõ¶¦ø¾Û ¶Û×¼ÛÁõ ÍÛÜÐü©Û ¸ÛæÁõÛ ¸ÛÛ¦øÈÛÛ. 

 ©ÛÛÅÛà¾Û ÈÛ•ÛÙ¾ÛÛ× •ÛéÁõÐüÛ›÷Áõ ÁõÐéüÅÛÛ •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ©Û¬ÛÛ ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û …ÜµÛ�õÛÁõà (”Ûé©Ûà)¶Ûé ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà 

…ÜµÛ�õÛÁõà…Ûé…é ©ÛÛÅÛà¾Û …Û¸ÛÈÛà. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé ¸ÛÛÍÛé¬Ûà ¾ÛéÇÈÛà ¸ÛªÛ�õ¶Ûà ©Û¾ÛÛ¾Û ÜÈÛ•Û©ÛÛé¶Ûà ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà �õÁõà 

©ÛäÁ×õ©Û ›÷ ”ÛÛ©ÛÛ¶Ûà �õ˜ÛéÁõà…é ¾ÛÛé�õÅÛà …Û¸ÛÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé.…Û¾Û,©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛªÛ�õÛé Ü¶Û¿Û©Û ÍÛ¾Û¿Û¾Û¿ÛÛÙùÛ¾ÛÛ× 

”ÛÛ©ÛÛ¶Ûà �õ˜ÛéÁõà¶Ûé ¾ÛÛé�õÅÛà …Û¸ÛÈÛÛ¶Ûà ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà ÁõÐéüÉÛé. 

 ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà…é ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûä× ÁõÜ›÷Í¤øÁõ Ü¶Û½ÛÛÈÛÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé.›÷é¾ÛÛ× ¸ÛÍÛ×ù ¬Û¿ÛéÅÛ 

•ÛÛ¾ÛÛé¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û ©Ûé¾Û›÷ ¾ÛÛé�õÅÛÛÈÛéÅÛ ¸ÛªÛ�õÛé¶Ûà È¿ÛÈÛÜÍ¬Û©Û ¶ÛÛêµÛ ÁõÛ”ÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé ©Û¬ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé¶Ûà 

¸ÛÜÁõõÜÍ¬ÛÜ©Û …×•Ûé ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û ¾Ûùù¶ÛàÉÛ ”Ûé©Ûà Ü¶Û¿ÛÛ¾Û�õ(ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û) ©ÛÛ.¾Ûä.¿ÛÛé›÷¶ÛÛ¶Ûé ÈÛÛ�éõºõ �õÁõÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé. 

 •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé…é ½ÛÁõà¶Ûé …Û¸ÛéÅÛ ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛªÛ�õÛé¶Ûà ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà 

…ÜµÛ�õÛÁõà…é �õÁà ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà �õ¿ÛÛÙ …×•Ûé¶Ûà ÍÛÐüà •õÁõÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

 ›÷Ûé �õÛé† …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÅÛÛé¤ø¶Ûä× Š©¸Û·Û –Û¨Ûä× ›÷ ÈÛµÛÛÁéõ …¬ÛÈÛÛ –Û¨Ûä× ›÷ …Ûé™äö …ÛÈÛ©Ûä× ÐüÛé¿Û ©ÛÛé ¸ÛªÛ�õ¶Ûà 

˜Û�õÛÍÛ¨Ûà �õÁõ¶ÛÛÁõ ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà…é ¶ÛÛ¿Û¼Û ”Ûé©Ûà Ü¶Û¿ÛÛ¾Û�õ (ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û)¶Ûé ÈÛÛ�éõºõ �õÁõÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛé©ÛÛ¶Ûé ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ¾ÛÛ¤éø ÍÛÛê¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛÛ …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûä× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û �õÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ ÈÛà¾ÛÛ ¿ÛÛé›÷¶ÛÛ Ðéü¥øÇ ›÷é ©Ûé ¸ÛÛ�õ ¾ÛÛ¤éø ¶ÛÛé¤øàºõÛ†¦ø �õÁéõÅÛ ¦øàºõÛ†¶Û ÜÈÛÍ©ÛÛÁõ¾ÛÛ× …Ûé™öÛ¾ÛÛ× …Ûé™öÛ 

10 •ÛÛ¾ÛÛé (20 …”Û©ÛÁõÛ)¶Ûä× …Û¿ÛÛé›÷¶Û �õÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûä× ÐüÛé¿Û ™öé …Û¾Û ™ö©ÛÛ× ¸Û¨Û ›÷Ûé �õÛé† 

�õÛÁõ¨ÛÛéÍÛÁõ …Û¿ÛÛé›÷¶Û ¶Û ¬Û¿Ûä ÐüÛé¿Û ©ÛÛé ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà…é …Ûé™öÛ¾ÛÛ× …Ûé™öÛ 10 •ÛÛ¾ÛÛé (20 

…”Û©ÛÁõÛ)¶Ûä× …Û¿ÛÛé›÷¶Û �õÁõÈÛä× …¶Ûé ©Ûé¶ÛÛ ˜ÛÛÁõ …×�õà Áéõ¶¦ø¾Û ¶Û×¼ÛÁõÛé ¸Û¨Û •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ºõÛÇÈÛà …Û¸ÛÈÛÛ. 

 ¸ÛÍÛ×ù ¬Û¿ÛéÅÛ •ÛÛ¾Û¾ÛÛ× ›÷Ûé ¾ÛÛé›÷¨Ûà Ðéü¥øÇ¶ÛÛ ¸ÛÛ�õ¶Ûä× ÈÛÛÈÛé©ÛÁõ ¶Û ÐüÛé¿Û ©ÛÛé ©ÛÅÛÛ¤øà¶Ûä× ©Ûé ¼ÛÛ¼Û©Û¶Ûä× ÅÛ”ÛÛ¨Û 

•ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õ ¸ÛÛÍÛé¬Ûà ¾ÛéÇÈÛà Ü¶Û¿Û©Û ¸ÛµµÛÜ©Û ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ •ÛÛ¾Û ¼ÛùÅÛÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé ©Û¬ÛÛ …•Ûóà¾Û©ÛÛ¶ÛÛ 

µÛÛéÁõ¨Ûé ›÷é ©Ûé ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õ¶Ûé …”Û©ÛÁõÛé •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ºõÛÇÈÛà …Û¸ÛÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 NIC ùÈÛÛÁõÛ ©Ûí¿ÛÛÁõ �õÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ �õÛé¾¸¿Ûä¤øÁõ …Ûé¶ÛÅÛÛ†¶Û ¶Ûé¤ÈÛ�õã•Û ¾ÛÛé¦ø¿ÛäÅÛ¾ÛÛ× ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà 

…”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÛªÛ•õ-1 , 2 ©Û¬ÛÛ 3 ¶Ûà ¾ÛÛÜÐü©Ûà ùÛ”ÛÅÛ �õÁõÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¸Û¨Ûà¶Ûà ¾Û›ä÷Áõà¶ÛÛ× ¶ÛÛ¨ÛÛ×¶Ûà ˜Ûæ�õÈÛ¨Ûà ¾ÛÛ¤éø ÍÛºõÇ©ÛÛ¸ÛæÈÛÙ�õ •ÛÛé¥øÈÛÛ¿ÛéÅÛ 

…”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûà ÜÈÛ•Û©ÛÛé ¸ÛæÁõà ¸ÛÛ¦øÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

 

 

 

¾Ûùù¶ÛàÉÛ ”Ûé©Ûà Ü¶Û¿ÛÛ¾Û�õ (ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û) : 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûà ¸Ûé¤øÛ ÜÈÛ½ÛÛ•Ûà¿Û �õ“ÛÛ…é ÍÛ×¸Ûæ¨ÛÙ ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà ÁõÐéüÉÛé. 



 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ùÁõ ÈÛÌÛÙ¶Ûà ÉÛÄõ…Û©Û¾ÛÛ× ”ÛÛ©ÛÛ �õ“ÛÛ…é¬Ûà ¾ÛÛé�õÅÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà 

¤øà•õ¾ÛÛ�Ùõ ¿ÛÛùà¾ÛÛ× ¤øà�õ¾ÛÛ�Ùõ �õÁõÛÈÛà Ü¶Û¿Û©Û ÍÛ¾Û¿Û¾Û¿ÛÛÙùÛ¾ÛÛ× ”ÛÛ©ÛÛ¶Ûà �õ˜ÛéÁõà…é ¸ÛÁõ©Û ¾ÛÛé�õÅÛà …Û¸ÛÈÛÛ¶Ûà 

ÁõÐéüÉÛé. 

 ©ÛÛÅÛà¾Û �õÛ¿ÛÙ’õ¾Û ¾Ûä›÷¼Û ©ÛÛÅÛà¾Û ÈÛ•ÛÙ¶Ûä× …Û¿ÛÛé›÷¶Û �õÁõÈÛä× ©Û¬ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé …¶Ûé ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û 

…ÜµÛ�õÛÁõà(”Ûé©Ûà) …˜Ûæ�õ ©ÛÛÅÛà¾Û ÅÛé ©Ûé ›÷ÛéÈÛä×. 

 ùÁõ ÈÛÌÛë ¿ÛÛé›÷Û©Ûà ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà ©ÛÛÅÛà¾Û¾ÛÛ× ¼Û×¶Ûé ÜùÈÛÍÛÛé…é …˜Ûæ�õ ÐüÛ›÷Áõ ÁõÐéüÈÛä ©Û¬ÛÛ 

ÈÛÐüàÈÛ¤øà ©Û¬ÛÛ ©ÛÛ×ÜªÛ•õ ¸ÛóÉ¶ÛÛé¶Ûä× Ü¶ÛÁõÛ•õÁõ¨Û ÅÛÛÈÛÈÛä×. 

 …Û¿ÛÛé›÷¶Û ¾Ûä›÷¼Û¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé 

ºõÛÇÈÛà …Û¸ÛÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé.”ÛÛÅÛà ›÷•¿ÛÛ¶ÛÛ �õÛÁõ¨Ûé �éõ …¶¿Û �õÛé†¸Û¨Û �õÛÁõ¨ÛÍÛÁõ …”Û©ÛÁõÛ ¶Û •ÛÛé¥øÈÛÛ¿Û 

©ÛéÈÛä× ¼Û¶ÛÈÛÛ ¶Û ¸ÛÛ¾Ûé ©Ûé ›÷ÛéÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé.›÷ÄõÁõ ›÷¨ÛÛ¿Û ©¿ÛÛ× …¶¿Û •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õ¶Ûé �õÛ¾Û•ÛàÁõà ÍÛÛê¸Ûà¶Ûé ¸Û¨Û 

�õÛ¾Û•ÛàÁõà ¸Ûæ̈ ÛÙ �õÁõÛÈÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ …×•Ûé •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ¿ÛÛé•¿Û ¾ÛÛ•ÛÙùÉÛÙ¶Û …Û¸ÛÈÛä×. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ Ü¶Û¿Û©Û ¸ÛµµÛÜ©Û ¾Ûä›÷¼Û ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ •ÛÛé¥øÈÛÛ¿Û ©Û¬ÛÛ ©Ûé¶ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé ùÈÛÛÁõÛ 

ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà¶Ûé …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ©Ûé ›÷ÛéÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 ©Û¾ÛÛ¾Û ¾Ûà¤øá•ÛÛé¾ÛÛ× ©Û¬ÛÛ Äõ¼ÛÄõ ÍÛ×¸Û�Ùõ ÈÛ”Û©Ûé ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà ©Û¬ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé 

¾ÛÛé�õÅÛÛÈ¿ÛÛ ¼ÛÛ¼Û©Û¶Ûà ÍÛ¾Ûà“ÛÛ �õÁõÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé.ºéõÁõ¨ÛÛ �õÛ¿ÛÙ’õ¾Û ùÁõ¾¿ÛÛ¶Û ¸Û¨Û ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà 

©Û¸ÛÛÍÛ •õÁõÈÛà. 

 ¸ÛÛé©ÛÛ¶Ûé ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ¾ÛÛ¤éø ÍÛÛê¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛÛ …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûä× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û �õÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 ”ÛÛ©ÛÛ �õ“ÛÛ…é¬Ûà, ÜÈÛ½ÛÛ•Ûà¿Û �õ“ÛÛ…é¬Ûà �éõ Ü›÷ÅÅÛÛ �õ“ÛÛ…é¬Ûà ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà …×•Ûé 

…Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé¶Ûä× …¾ÛÅÛà�õÁõ¨Û �õÁõÈÛä×. 

 ÈÛà¾ÛÛ ¿ÛÛé›÷¶ÛÛ Ðéü¥øÇ …ÛÈÛÁõà ÅÛéÈÛÛ¿ÛéÅÛ ÜÈÛÍ©ÛÛÁõ¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûä× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û 

¬ÛÛ¿Û ©Ûé ›÷ÛéÈÛä×. 

 •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ›÷ÄõÁõà ÈÛÍ©Ûä…Ûé ›÷éÈÛà �éõ ¸ÛªÛ�õÛé,Áéõ¶¦ø¾Û ¼Ûä�õ,¾Ûé›÷Áõ ¤éø̧ Û,ªÛÛ›÷ÈÛÛ-©ÛÛéÅÛÛ ÈÛ•ÛéÁéõ ¸ÛæÁõÛ ¸ÛÛ¦øÈÛÛ 

¾ÛÛ¤éø ›÷ÄõÁõà �õÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà �õÁõÈÛà. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¸Û¨Ûà¶Ûà ¾Û›ä÷Áõà¶ÛÛ× ¶ÛÛ¨ÛÛ× ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ˜Ûæ�õÈÛÛ¿Û ©Ûé ¾ÛÛ¤éø ›÷ÄõÁõà �õÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà 

•õÁõÈÛà. 

 

Ü›÷ÅÅÛÛ ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà : 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ •ÛÛé¥øÈÛÈÛÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûà Ü›÷ÅÅÛÛ �õ“ÛÛ…é ÍÛ×¸Ûæ¨ÛÙ ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà ›÷éÈÛà �éõ ©ÛÛÅÛà¾Û �õÛ¿ÛÙ’õ¾Û,…Û¿ÛÛé›÷¶Û ¾Ûä›÷¼Û ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà 

…”Û©ÛÁõÛ Ü¶Û¿Û©Û ¸ÛµµÛÜ©Û ¾Ûä›÷¼Û ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ •ÛÛé¥øÈÛÛ¿Û,•ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé ùÈÛÛÁõÛ ¸ÛªÛ�õÛé ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× 

…ÛÈÛé,ÈÛà¾ÛÛ ¿ÛÛé›÷¶ÛÛ Ðéü¥øÇ¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûä× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ¬ÛÛ¿Û ÈÛ•ÛéÁéõ 

�õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûä× ÍÛ©Û©Û ¾ÛÛé¶Ûà¤øÁõá•Û �õÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶ÛÛ ÍÛ˜ÛÛé¤ø …¶Ûé ÜÈÛÊÈÛÛÍÛ¸ÛÛªÛ ¸ÛÜÁõ¨ÛÛ¾ÛÛé ¾ÛÇé ©Ûé ¾ÛÛ¤éø �õÛ¸Û¨Ûà ÍÛ¾Û¿Ûé 

…”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶ÛÛ ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûä× Ü›÷ÅÅÛÛ �õ“ÛÛ…é ¾ÛÛé¶Ûà¤øÁõá•Û �õÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 ”ÛÛ©ÛÛ �õ“ÛÛ…é¬Ûà ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ÍÛÛê¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûä× ÐüÛé¿Û ™öé …Û¾Û ™ö©ÛÛ× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ÍÛÛê¸ÛÈÛÛ¶Ûä× 

¼ÛÛ�õà ÐüÛé¿Û ©Ûé •ÛÛ¾ÛÛé¶ÛÛ …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûä× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ÍÛÛê¸ÛÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 ”ÛÛ©ÛÛ �õ“ÛÛ…é¬Ûà �éõ ÜÈÛ½ÛÛ•Ûà¿Û �õ“ÛÛ…é¬Ûà ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà …×•Ûé …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà 

ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé¶Ûä× …¾ÛÅÛà�õÁõ¨Û �õÁõÈÛä×. 



 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¾ÛÛ× •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ©Û¬ÛÛ ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û …ÜµÛ�õÛÁõà…Ûé¶Ûé ¸Û¦ø©Ûà ¾ÛäÉ�éõÅÛà…Ûé¶Ûä× 

Ü¶ÛÁõÛ•õÁõ¨Û •õÁõÈÛä×. 

 ùÁéõ�õ Þô©Ûä¾ÛÛ× ¸ÛÍÛ× ¬Û¿ÛéÅÛÛ •ÛÛ¾ÛÛé¶Ûä× ¸ÛÐüÛ¨Ûà¸ÛªÛ�õ(7/12) ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ©Ûí¿ÛÛÁõ �õÁõÈÛÛ¶Ûà ÍÛä˜Û¶ÛÛ 

©ÛÅÛÛ¤øà…Ûé¶Ûé …Û¸ÛÈÛÛ ©ÛÛÅÛä�õÛ ÜÈÛ�õÛÍÛ …ÜµÛ�õÛÁõàËÛà…Ûé¶Ûé ›÷¨ÛÛÈÛÈÛÛ Ü›÷ÅÅÛÛ ÜÈÛ�õÛÍÛ …ÜµÛ�õÛÁõàËÛà¶Ûé 

Áõ›ä÷…Û©Û �õÁõÈÛà. 

 ùÁõ ¾ÛÛÍÛé ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûà ÍÛ¾Ûà“ÛÛ �õÁõÈÛà. 

 •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ¾Ûé›÷Áõ ¤éø̧ Û,ªÛÛ›÷ÈÛÛ-©ÛÛéÅÛÛ ÈÛ•ÛéÁéõ ¸ÛæÁõÛ ¸ÛÛ¦øÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ›÷ÄõÁõà �õÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà �õÁõÈÛà. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¸Û¨Ûà¶Ûà ¾Û›ä÷Áõà¶ÛÛ× ¶ÛÛ¨ÛÛ× ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ˜Ûæ�õÈÛÛ¿Û ©Ûé ¾ÛÛ¤éø ›÷ÄõÁõà �õÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà 

•õÁõÈÛà. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûà Áéõ¶¦ø¾Û ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà �õÁõÈÛà. 

 

¶ÛÛ¿Û¼Û ”Ûé©Ûà Ü¶Û¿ÛÛ¾Û�õ (ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û) : 

 …Û¸Û¶ÛÛ Ü›÷ÅÅÛÛ¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ©ÛÛÅÛä�õÛ¶ÛÛ ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ¾ÛéÇÈÛà ”Ûé©Ûà 

Ü¶Û¿ÛÛ¾Û•õ¶Ûà �õ˜ÛéÁõà, •ÛÛ×µÛà¶Û•ÛÁ¶Ûé ¸ÛÐüÛê˜Û©ÛÛ �õÁõÈÛÛ¶ÛÛ ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé¶Ûà ÍÛ×¸Ûæ¨ÛÙ ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà ùÈÛÛÁõÛ ˜ÛÛé�õÍÛÛ†¸ÛæÈÛÙ�õ 

�õÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ©Û¬ÛÛ “ÛÜ©ÛÁõÜÐü©Û ¸ÛªÛ�õÛé ¾ÛÛé�õÅÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ©Ûé ›÷ÛéÈÛä×. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ¸ÛªÛ�õÛé ˜Û�õÛÍÛà ”ÛÛ©ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛé�õÅÛÈÛÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà ”Ûé©ÛàÈÛÛ¦øà …ÜµÛ�õÛÁõà ùÈÛÛÁõÛ 

ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ©Û¬ÛÛ ˜ÛÛé�õÍÛÛ†¸ÛæÈÛÙ�õ �õÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ©Ûé ›÷ÛéÈÛä×. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶ÛÛ ÉÛ×�õÛÍ¸Ûù Ü�õÍÍÛÛ¾ÛÛ× ©Ûé¶Ûà ¼ÛÁõÛ¼ÛÁõ ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà �õÁõà ”ÛÛ©ÛÛ¶Ûé Í¸ÛÌ¤ø …Ü½Û¸ÛóÛ¿Û 

ÍÛÛ¬Ûé ÜÈÛ•Û©ÛÛé ¾ÛÛé�õÅÛà …Û¸ÛÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé. 

 ÍÛÛê¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û �éõ ©Û¸ÛÛÍÛ¨Ûà¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà �õÁõà ”ÛÛ©ÛÛ¶Ûé Í¸ÛÌ¤ø …Ü½Û¸ÛóÛ¿Û ÍÛÛ¬Ûé 

…ÐéüÈÛÛÅÛ ¾ÛÛé�õÅÛà …Û¸ÛÈÛÛ¶ÛÛé ÁõÐéüÉÛé. 

 ùÁõ ¾ÛÛÍÛé ¸ÛÛ•õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûà ÍÛ¾Ûà“ÛÛ �õÁõÈÛà. 

 •ÛÛ¾Û¶ÛÛ 7/12 (¸ÛÐüÛ¨Ûà ¸ÛªÛ�õ) •ÛóÛ¾¿Û Í©ÛÁéõ Š¸ÛÅÛ¼µÛ ¬ÛÛ¿Û ©Ûé ¾ÛÛ¤éø …ÛÁõ.…Ûé.¾Ûà¤øá•Û¾ÛÛ× Ü›÷ÅÅÛÛ 

�õÅÛé�õ¤øÁõËÛà¶Ûé Áõ›ä÷…Û©Û �õÁõÈÛà. 

 ”ÛÛ©ÛÛ �õ“ÛÛ…é¬Ûà �éõ ÜÈÛ½ÛÛ•Ûà¿Û �õ“ÛÛ…é¬Ûà ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà …×•Ûé …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà 

ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé¶Ûä× …¾ÛÅÛà�õÁõ¨Û �õÁõÈÛä×. 

 ¦øàÍ¤Öøà�õ¤ø ÅÛéÈÛÅÛ ÁõàÈ¿Ûä ¾Ûà¤øá•Û ÍÛ¾Û¿ÛÛ×©ÛÁéõ ¼ÛÛéÅÛÛÈÛà. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûà Áéõ¶¦ø¾Û ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà �õÁõÈÛà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍÛ×¿Ûä�õ©Û ”Ûé©Ûà Ü¶Û¿ÛÛ¾Û�õ (ÜÈÛÍ©ÛÁõ¨Û) : 

 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûà ÜÈÛ½ÛÛ•Ûà¿Û �õ“ÛÛ…é ¾ÛÛé¶Ûà¤øÁõá•Û¶Ûà ›÷ÈÛÛ¼ÛùÛÁõà ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà ›÷éÈÛà �éõ ©ÛÛÅÛà¾Û �õÛ¿ÛÙ’õ¾Û,…Û¿ÛÛé›÷¶Û ¾Ûä›÷¼Û ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà 

…”Û©ÛÁõÛ Ü¶Û¿Û©Û ¸ÛµµÛÜ©Û ¾Ûä›÷¼Û ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ •ÛÛé¥øÈÛÛ¿Û,¸ÛªÛ�õÛé “ÛÜ©ÛÁõÜÐü©Û ©Û¬ÛÛ ÍÛ¾Û¿ÛÍÛÁõ ”ÛÛ©ÛÛ¶Ûà �õ˜ÛéÁõà¶Ûé 

¾ÛÇé,ÈÛà¾ÛÛ ¿ÛÛé›÷¶ÛÛ Ðéü¥øÇ¶ÛÛ ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûä× ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û ¬ÛÛ¿Û ÈÛ•ÛéÁéõ 

�õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûä× ÍÛ©Û©Û ¾ÛÛé¶Ûà¤øÁõá•Û �õÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ¾Ûé›÷Áõ ¤éø̧ Û,ªÛÛ›÷ÈÛÛ-©ÛÛéÅÛÛ ÈÛ•ÛéÁéõ ¸ÛæÁõÛ ¸ÛÛ¦øÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ”ÛÁõàùà¶Ûà �õÛ¿ÛÙÈÛÛÐüà �õÁõÈÛà. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶ÛÛ ÍÛ˜ÛÛé¤ø …¶Ûé ÜÈÛÊÈÛÛÍÛ¸ÛÛªÛ ¸ÛÜÁõ¨ÛÛ¾ÛÛé ¾ÛÇé ©Ûé ¾ÛÛ¤éø �õÛ¸Û¨Ûà ÍÛ¾Û¿Ûé 

…”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶ÛÛ ¸Ûó©¿Û“Û Ü¶ÛÁõà“Û¨Û¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¶Ûä× ÜÈÛ½ÛÛ•Ûà¿Û �õ“ÛÛ…é ¾ÛÛé¶Ûà¤øÁõá•Û �õÁõÈÛÛ¶Ûä× ÁõÐéüÉÛé. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà¾ÛÛ× •ÛóÛ¾ÛÍÛéÈÛ�õÛé¶Ûé ©Û¬ÛÛ ÍÛ×¼Û×ÜµÛ©Û …ÜµÛ�õÛÁõà…Ûé¶Ûé ¸Û¦ø©Ûà ¾ÛäÉ�éõÅÛà…Ûé¶Ûä× 

Ü¶ÛÁõÛ•õÁõ¨Û •õÁõÈÛä×. 

 ”ÛÛ©ÛÛ �õ“ÛÛ…é¬Ûà ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ¶Ûà �õÛ¾Û•ÛàÁõà …×•Ûé …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà ÍÛä˜Û¶ÛÛ…Ûé¶Ûä× 

…¾ÛÅÛà�õÁõ¨Û �õÁõÈÛä×. 

 ¸ÛÛ�õ �õÛ¸Û¨Ûà …”Û©ÛÁõÛ…Ûé¶Ûà Áéõ¶¦ø¾Û ˜Û�õÛÍÛ¨Ûà �õÁõÈÛà. 

 

પાક કાપણી અખતરા માટે રાજ્ય કક્ષાએ ખેતીવાડી અનધકારીિી કામગીરી  

 ાર િિે ટી.ધર.એસ. તથા નોન ટી.ધર.એસ. ગામોની યાાી મેળિી બાંને યાાીન ાં અલગ 
અલગ રેવમાઇઝેશન કરી અખતરા ગો િિા માટેના કામચલાઉ પસાંા ગામોની યાાી 
(ટીકમાકય યાાી) તાલ કાિાર તૈયાર કરિી તથા તાલ કાિાર ટીકમાકય યાાી બે નકલમાાં  
સાંબાંવધત પેટાવિભાગમાાં ટીકમાકય માટે મોકલી ધપિી તથા ટીકમાકય કરાિેલ એક નકલ 
સમયસર પરત મેળિી લેિી. 

 ારેક પાકના છેલ્લા ્ર ણ િિયના જજલ્લાિાર/તાલ કાિાર િાિેતર વિસ્તારને ધધારે પાક 

કાપણી અખતરાઓન ાં  ધયોજન કરવ ાં. પાક િીમા યોજના અંતગયત વીફાઇન વિસ્તારમાાં જે ત ે

પાકના ઓછામાાં ઓછા ૧૦ ગામોન ાં ધયોજન થાય તે રીતે ધયોજન કરવ ાં. 

 ધયોજનના ગામોની સાંખ્યા મ જબ જે તે પાક માટે ચાર અંકી રેવમ નાંબરની ફાળિણીની 

તાલ કાિાર યાાી  બે નકલમાાં તૈયાર કરિી. 

 ાર િિે ગ્રામસેિકો તથા વનરીક્ષક અવધકારીઓને તાલીમ ધપિી.  

 ખેતીિાવી ખાતા/પાંચાયત/બીજ વનગમ/જમીન વિકાસ વનગમ/બાગાયત/બીજ પ્રમાણન 

એજસીના અવધકારીઓને પાક કાપણી અખતરાઓના પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણની સોંપણી 

કરિી/કરાિિી તથા સમયસર જાણ કરિી. વીફાઇન વિસ્તારના પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણ સોંપણી 

કરિાના બાકી રહલે ગામોની યાાી જજલ્લા ખેતીિાવી અવધકારીશ્રીને મોકલી ધપી જજલ્લા 

કક્ષાએથી પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણની સોંપણી કરાિિી. 



 અખતરા વનયત પદ્ધવત મ જબ અચકૂ ગો િાય તથા તેના પ્ર કો સમયસર અ્ેર ની કચેરીને મળે 

તે બાબતે કે્ષવ્ર ય કચેરીઓ સાથે સમયાાંતરે પ્ર વ્યિહાર કરિો. 

 અખતરા ગો િિા માટે પ્ર કો, રેવમ બ ક ુરૂા પાવિા. પ્ર કો, રેવમ બ ક , રજજસ્ટર િગેરે 

છપાિિાના થતા હોય તો તે અંગે સમયસર છાપકામ કરાિવ ાં. 

 અખતરા ગો િિા માટે મેજરટેપ, િજન-કાાંટા િગેરે ગ્રામસેિકોને ુરૂા પાવિા માટે જૂરરી 

કાયયિાહી કરિી. 

 પાક કાપણી અખતરાની કાપણી માટેની મજૂરીની ગ્રાટ ફાળિણી માટે સમયસર કાયયિાહી 

કરિી. 

 સામાય અને ધોરણસરની ઉપજના આંકવા સમયસર તૈયાર કરાિી સરકારશ્રીને મોકલી 

ધપિા તથા ભેજના ટકાની માિહતી ાર િિે તમામ જજલ્લા કલેક્ટરશ્રીઓને અચકૂ મોકલી 

ધપિી. 

 રાજ્ય તથા કેર સરકારશ્રી તરફથી ધિતા પ્ર ો અંગે જૂરરી કાયયિાહી કરિી તેમજ 

એન.એસ.એસ.ઓ. ફરીાાબાા સાથે જૂરરી પ્ર વ્યિહાર કરિો. 

 કૃવિ  વિિયક આંકવાકીય બાબતોની ઉચ્ચ કક્ષાની સાંકલન સવમવત(HLCC)ની બે કન ાં સમયસર ધયોજન 

કરવ ાં. 

 અવધકારી / કમયચારીને જે પાકની કામગીરી સોંપિામાાં ધિેલ હોય તે પાકની પાક કાપણી 

અખતરાની તમામ કામગીરી જિાબાારી ુિૂયક કરિાની રહશેે. 

 પાક િાર રજજસ્ટર વનભાિવ ાં.જે તારીખે પ્ર ક ધિેલ હોય તે તારીખ સાથે પ્ર કોની તાત્કાબલક 

વિગતિાર નોંધ કરિી. 

 ધિેલ પ્ર કોમાાં ક્ષવત જોિા મળે તો ક્ષવતુતૂયતા માટે પરત મોકલી સમયસર પરત મેળિવ ાં. 

 બાકી પ્ર કો માંગાિિા માટે સાંબાંવધત કચેરીઓ સાથે સમયસર પ્ર વ્યિહાર કરિો.બાકી પ્ર કો 

મેળિિા પ્ર વ્યિહાર કરિા છતાાં પ્ર કો ના મળે તો ટેલીફોનથી સાંપકય કરી પ્ર કો તાત્કાબલક 

મોકલી ધપિા જણાિવ ાં. 

 કાપણી ુણૂય થયે લાાંબો સમય વ્યવતત થયેલ હોય અને િારાંિાર ઉઘરાણી કરિા છતાાં પ્ર કો 

ના ધિે તો સાંય ક્ત ખેતી વનયામક (વિસ્તરણ) , જજલ્લા વિકાસ અવધકારી જેિા ઉચ્ચ 

અવધકારીશ્રીઓને અધય સરકારી પ્ર  લખી ધ્યાન ાોરવ ાં. ધમ,પાક કાપણી અખતરાના પ્ર કો 

મેળિિા તમામ પ્રયત્નો કરિા. 



 પાક કાપણી અખતરાના પ્ર કોમાાં ઉત્પન્ન ની વિગત સ્પષ્ટ્ટ હોિી જોઇએ, છેકછાક થયેલી ના 

હોિી જોઇએ. અસ્પષ્ટ્ટ અથિા છેકછાક થયેલી બાબતમાાં તાત્કાબલક સ્પષ્ટ્ટતા માંગાિી લેિી. 

 પાક કાપણી અખતરાના પિરણામ પ્ર કો ધિિાની શૂરધત થાય તે સમયે ઉત્પન્ન  બાબત ે

ખાસ ધ્યાન રાખવ .જો કોઇ તાલ કામાાં ઉત્પન્ન  ઓછુ ધિત  જણાય તો સાંબાંવધત ઉપરી 

અવધકારીશ્રીઓના ધ્યાને લાિવ ાં તથા જૂરરી કાયયિાહી ત  રાંત હાથ ધરિી. 

 રાજયમાાં રાષ્ટ્ષ્ટ્રય કૃવિ િીમા યોજના અમલમાાં હોઇ તાલ કાિાર હકે્ ટરાી  ઉપજની વિગતો 

ભારતીય કૃવિ િીમા ક્ ાંપનીને નક્ ક્ ી ક્ રેલ તારીખ પહલેાાં મોક્ લી ધપિી ધિશ્યક છે તેથી 

હકે્ટર ાી  ઉપજના આંકવા સમયસર તૈયાર કરિાના રહશેે. 

 જે તાલ કામાાં હકે્ટર ાી  ઉપજ ઓછી ધિતી હોય તેમાાં ઉત્પન્ન  ઓછુ ધિિા અંગે સાંબાંવધત 

અવધકારીશ્રીઓ પાસેથી વિગતિાર અહિેાલ સમયસર માંગાિિો. 

 પાક િીમા અંતગયત ધિરી લેિાયેલ પાકોમાાં આંકવા ખેતી વનયામકશ્રી પાસે માંજ ર કરાિતાાં 

પહલેાાં ધ આંકવાની સમીક્ષા માટે વનય ક્ત કરિામાાં ધિેલી સવમવતની બે ક બોલાિી સમીક્ષા 

કરાિિાની રહશેે. સમીક્ષા બે કમાાં લાગ  પવતી તમામ બાબત સચૂવ્યા મ જબ વિગતિાર રજૂ 

કરિી. 

 માંજ ર કરિામાાં ધિેલા તાલ કાિાર હકે્ ટરાી  ઉપજના આંકવા તાત્કાબલક પાક િીમા ટેબલે 

ધપિાના રહશેે. 

 પોતે જે પાકની કામગીરી સાંભાળતા હોય તે પાકન ાં રેકવય વ્યિસ્સ્થત રીતે વનભાિિાન ાં રહશેે. 

હાવય કોપીની સાથે સાથે પોતાને લાગ  પવતા તમામ વેટા તથા ફાઇલો કોમ્ુ ટરમાાં સોફ્ટ કોપીમાાં 

પણ વ્યિસ્સ્થત રીતે સાચિી રાખિા. 

 િાિેતર વિસ્તાર ઉપલબ્ધ થયે અંવતમ પાક િતાયરો (Final Forecast) તૈયાર કયાય બાા ત  રાંત 

ારેક પાકના વિવિધ ુથૃ્થકરણ અહિેાલ (Analysis Report) તૈયાર કરી એન.એસ.એસ.ઓ. 

ફરીાાબાાને મોકલી ધપિા. 

 જે તે પાક માટે માગિામાાં ધિતી માિહવત તાત્કાબલક ુરૂી પાવિી. 

 ક્ષે્ર ીય કચેરીઓ દ્વારા માગયાશયન માગિામાાં ધિે ત્યારે તાત્કાબલક યોગ્ય માગયાશયન ુ ર  પાવવ ાં. 

 ાર િિે યોજાતા તાલીમ કાયયક્રમમાાં ફાળિેલ વિભાગમાાં તાલીમ ધપિા જવ ાં. 

 ઉપરી અવધકારી દ્વારા સોંપિામાાં ધિતી કામગીરી સાંતોિકારક રીતે ુણૂય કરિાની રહશેે. 
 



પાક કાપણી અખતરા માટે રાજ્ય કક્ષાએ મદદિીશ ખેતી નિયામકિી કામગીરી  
વાાંગર(વપયત), વાાંગર(બબનવપયત) , ખ.બાજરી, મકાઇ, રાગી, ખ.જ િાર, રિી જ િાર, ઘઉં(વપયત), ઘઉ(બબનવપયત), 
ચણા ,ઉનાળ બાજરી , ઉનાળ વાાંગર, ખ.મગફળી , તલ , તમાક  , કપાસ (વપયત) , કપાસ (બબન વપયત) , એરાંવા , 
ત  િેર , જીૂર , િરીયાળી , ઇસબગ લ ,બટાટા , રાઇ સરસિ , ઉનાળ મગફળી , ગ િાર િગેરે પાકોના પાક કાપણી 
અખતરાની તમામ કામગીરી. 
 પાક કાપણી અખતરા ગો િિા માટેન ાં ધયોજન. 
 ટીધરએસ તથા નોન ટીધરએસ ગામોની યાાી રેવમાઇઝેશન કરી તાલ કાિાર ટીકમાકય યાાી તૈયાર 

કરાિી પેટાવિભાગમાાં મોકલી ધપિી  તથા પરત મેળિિી. 
 ધયોજન મ જબ ારેક અખતરા માટે ચાર અંકી રેવમ નાંબર ફાળિણી. 
 પાક કાપણી અખતરા બ ેતબક્કામાાં તાલીમ કાયયક્રમ ગો િી તાલીમ ધપિી. 
 અખતરા વનયત પદ્ધવત મ જબ અચકૂ ગો િાય તથા તનેા પ્ર કો સમયસર અ્ર ેની કચેરીને મળે તે અંગ ે

સતત મોનીટરીંગ કરવ ાં. 
 ખેતી અવધકારીની કામગીરીન ાં સતત મોનીટરીંગ કરવ ાં. 
 અખતરાના પ્ર કો સાથે ખતેીિાવી અવધકારી દ્વારા તૈયાર કરિામાાં ધિેલ વટેાશીટની જૂરરી ચકાસણી 

કરિી. 
 NSSO ફરીાાબાા સાથે પ્ર વ્યિહાર કરિો તથા પાક કાપણી અખતરાના પિરણામોને ધધારે ારેક 

પાકના એનાલીસીસ રીપોટય તૈયાર કરી NSSO ફરીાાબાાને મોકલી ધપિા. 
 સામાય ધોરણસર ઉપજના આંકવા તૈયાર કરી સરકારશ્રીને મોકલી ધપિા. ભેજના ટકાની વિગત 

કલેક્ટરશ્રીઓને મોકલી ધપિી. 
 નીવતવિિયક વનણયયો અંગ ેપ્ર વ્યિહાર કરિો. પાક કાપણી અખતરા મોનીટરીંગ , ક્ષે્ર ીય કચેરીઓ 

સાથે પ્ર વ્યિહાર કરિો. 
 પાક કાપણી અખતરા વિવિધ એજસીઓને સ પરિીઝન અંગેની કામગીરી. 
 ક્ષે્ર ીય કચેરીઓ દ્વારા માગયાશયન માગિામાાં ધિે ત્યારે તાત્કાબલક યોગ્ય માગયાશયન ુ ર  પાવવ ાં. 
 રાજ્ય તથા કેર સરકારશ્રી તરફથી ધિતા પ્ર ો અંગ ેજૂરરી કાયયિાહી કરિી. 

 પ્ર ક , રજજસ્ટર , રેંવમ બ ક છાપકામ કરાિી સમયસર ુરૂા પાવિા તથા મેજર ટેપ , િજન કાાંટા ુ રા 
પાવિા. 

 HLCC મીટીંગ યોજિી. 
 પાક કાપણી અખતરા કાપણી મજૂરીની ગ્રાટ જોગિાઇ તથા ફાળિણી.  
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.નાં. અવધકારી/કમયચારીનો હોદ્દો  નાણાાંકીય સત્તા  િહીિટી સત્તા   અય સત્તા  ફરજો  

૧. સાંય ક્ત ખેતી વનયામક (અંક)      

૨ નાયબ ખતેી વનયામક (અંક)     

૩. માાનીશ ખેતી વનયામક (પાક 
કાપણી અખતરા-૧, પાક કાપણી 
અખતરા-૨) 

    

૪. ખેતી અવધકારી      

 

પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) ગ જરાત વસવિલ સિીસ ૂરલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના  રાિ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પિરપ્ર ો 

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 

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

ક્રમ કનમટીનુાં િામ   અધ્યક્ષ  સભ્ય સચચવ  
રીમાક્સા 

૧ HLCC  - હાઇ 
લેિલ કો-
ઓવીનેશન 
કવમટી  

હોદ્દાની ૂરએ 

અગ્ર  
સબચિશ્રી  

કૃ. અને. સ. 
વિભાગ,  

 ખેતી 
વનયામકશ્રી   
(ગ . રા. 
ગાાંધીનગર)                                                           

સાર સવમવત NSSO, કૃવિ અને સહકાર વિભાગ, 
ઈકોનોમીક એવ સ્ટેટીસ્ટીકલ એવિાઇઝર જેિા 
સભ્યો સાથે બે ક કરી અને સ્ટેટીસ્ટીકલ વટેા 
મેળિિા અંગ ેની કામગીરી ને સરળ અને ખામી 
રહીત બનાિિા અથે યોજિામા ધિે છે. જેમાાં       
રાજ્યમાાં CES, FVM, ICS, TRS, પાક િતાયરા, 
અને ૂરત   અને પાક અહિેાલ સ્કીમો નો સમાિેશ 
થાય છે.  

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી બી.એ. પટેલ   
નાયબ ખેતી વનયામક (અંક) ઇ.ચા. 
ૂરમ નાં - ૪૧૬, ઇકોસ્ટેટ શાખા, 
ખેતી વનયામકશ્રીની કચેરી, કૃવિભિન, 
ચ-રોવ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકય- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦  

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 
૧. નોંધ 

૨. મ સદ્દો માંજૂર કરાિિો 

૩. અમલીકરણ 

૪. વનણયય લનેાર અંવતમ સત્તાવધકારી ખાતાના િવા છે. 

વનણયય લિેાની સત્તા નીચે મ જબ છે. 

ખતેી વનયામક 

 

સાંય ક્ત ખેતી વનયામક 

 

નાયબ ખતેી વનયામક 

 

માાનીશ ખતેી વનયામક 

 

ખતેી અવધકારી 

 

 

            ખતેી માાનીશ   



 

પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અવધકારી અને કમયચારીન  નામ  હોદ્દો  

૧ શ્રી પી.એસ.રબારી  સાંય ક્ત ખેતી વનયામક (અંક)   

-િ-  એપેલેટ ઓથોરીટી  

૨. શ્રી બી. એ. પટેલ  નાયબ ખેતી વનયામક (અંક) ઇ.ચા 

-િ-  જાહરે માિહતી અવધકારી 

૩. સ શ્રી. એ. જે. ચૌધરી માાનીશ ખેતી વનયામક (સીઈએસ-૧)    

૪. સ શ્રી જે. એચ શખેવા  માાનીશ ખેતી વનયામક (સીઈએસ-૨) 
(ઇ.ચા.)    

૫. સ શ્રી.  વી. ધર. પરમાર  માાનીશ ખેતી વનયામક (ઇનસીટ )  

૬. ક .  એસ. એસ. ચૌધરી  ખેતી અવધકારી (સીઈએસ-૨)    

૭. શ્રી.  ધર. જે. પરમાર  માાનીશ ખેતી વનયામક (ઇનસીટ ) 

૮. શ્રી.  એસ. કે. ચૌધરી  માાનીશ ખેતી વનયામક (ઇનસીટ ) 

૯.   શ્રી.  િી. એસ. રા ોવ  ખેતી અવધકારી (સીઈએસ-૨)    

૧૦ શ્રી. એ.વી. શ્રીમાળી ખેતી માાનીશ (ઇ.ચા. ફામય હાિસે્ટ પ્રાઇઝ 
અને ખેત મજ રી ાર) 

 

 

 



 

પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અવધકારી અને કમયચારીન  નામ પગાર 

૧ શ્રી પી.એસ.રબારી ૮૬૧૦૦/- 

૨. શ્રી બી. એ. પટેલ    ૭૬૨૦૦/- 

૩. સ શ્રી. એ. જે. ચૌધરી ૪૩૧૦૦/- 

૪. સ શ્રી જે. એચ શખેવા ૬૧૫૦૦/- 

૫. સ શ્રી.  વી. ધર. પરમાર  ૫૩૧૦૦/- 

૬. ક .  એસ. એસ. ચૌધરી  ૪૨૩૦૦/- 

૭. શ્રી.  ધર. જે. પરમાર  ૫૩૧૦૦/- 

૮. શ્રી.  એસ. કે. ચૌધરી  ૫૩૧૦૦/- 

૯.  શ્રી.  િી.એસ. રા ોવ  ૪૭૬૦૦/- 

૧૦ શ્રી એ.વી.શ્રીમાળી  ૫૨૬૦૦/-  

 

 

 

 



 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

માહિતી શનૂ્ય છે. 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

---અ્ર ેની શાખામાથી સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં નથી.--- 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માિહતી શ ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

---માિહતી શ ય છે.--- 

 

 



 

પ્રકરણ-૧૬  

વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

નવજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર નવનવધ યોજિાઓિી માહિતી 
ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી રિી છે. 

 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. નોટીસ બોવય  

૨. પ્રો-એક્ટીિ વીસ્ક્લોઝર 

 
 

 
 



   ૧૮. જાહરે તતં્ર ્વારરવાર ુરર  ાવારવાવારાં વાર ંવાાવારર  ન્ય સેાવારઓાી વાગત.  
 
 
 

ાં વારહહતી  વિકવારર  વિવાયાં , ૨૦૦૫ અંતગગત તવારલરકવારાવારર હકે્ટરદ ઠ 
ઉાજાવાર આંકવવાર તથવાર થ્રેસહોલ્વ ઉાજાી વાગતો ા વાાવાર બવારબત. 
 

 
 

ાવારક અંદવારજ ાં ોજણી યોજાવાર હઠેળ ગરજરવારત રવારજ્યાં વાર ં થતવાર મરખ્ય 
ાવારકોાવાર ાવારક કવારાણી  ખતરવારાવાર વિવારરે તવારલરકવારાવારર હકે્ટરદ ઠ સરેરવારશ 
ઉાજ અંદવારજાવારાં વાર ં વાે છે. સદર તવારલરકવારાવારર હકે્ટરદ ઠ ઉાજાવાર આંકવવાર 
ાવારક ાીાં વાર યોજાવાર હઠેળ ાવારક ાીાં વારાવાર દવારાવારાી ગણત્રી ાં વારટે ાણ 
ઉાયોગાં વાર ંલેાવારાં વાર ંવાે છે. ાવારક ાીાં વાર યોજાવારાં વાર ંકેન્ર સરકવારર  ાે રવારજ્ય 
સરકવારર બાેંનર ંાવારણવારક ય હહત સકંળવારયેલર છે. વાં , ાવારક કવારાણી  ખતરવાર 
વિવારહરત તવારલરકવારાવારર હકે્ટરદ ઠ ઉાજાવાર આંકવવાર તથવાર થે્રસહોલ્વ ઉાજાી 
વાગત ખવારાગી પ્રકવારરાી છે તેાં જ તેાો દર રરાયોગ થઇ શકે તેાવાર પ્રકવારરાી 
છે. જેથી ાં વારહહતી  વિકવારર  વિવાયાં -૨૦૦૫ ાી કલાં  ા-ં ૮(૧)(ક), 
૮(૧)(ઘ) તથવાર ૮(૧)(જ) અંતગગત ાવારક કવારાણી  ખતરવારાવાર તવારલરકવારાવારર 
હકે્ટરદ ઠ ઉાજાવાર આંકવવાર તથવાર થે્રસહોલ્વ ઉાજાવાર આંકવવારાી ાં વારહહતી 
વાાવારાી રહતેી ાથી. 
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