
ખેતી િનયામક ીની કચેર  

ૃિષભવન, ગાધંીનગર. 
ઇકો ટટ શાખા  
કરણ-1 તાવના 

 ભારત સરકાર ીએ તા.12/10/2005થી અમલમા ંઆવેલ તે માણે મા હતી અિધકાર 

અિધનીયમ, 2005ની રચના કરલ છે  જુબ ભારતનો કોઇ પણ નાગ રક િનયત ફ  

કૂવી અથવા ગર બી રખાથી નીચે વતો હોય તો િવના ૂ યે સરકાર ી પાસેથી 

મા હતી માગી શક છે.  

 આ ુ તકા ારા ખેતી ખાતાને લગતી મા હતી નાગ રકો મેળવી શક તે ગેની િવગત 

આપવાનો ય ન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આ ુ તકા મા હતી મેળવવા ઇ છતા ભારતના કોઇપણ નાગ રકને ઉપયોગી નીવડશે.  

 આ ુ તકામા ં કરણ 1 થી 17 મા ંમા હતી પ કવાર અને અથવા ુ ાવાર આપવામા ં

આવેલ છે. સદર  ુમા હતી અ યતન કરવામા ંઆવી રહ  છે. 

 આ ગે મા હતી આર.ટ .આઇ.એ ટ 2005ની જુરાતી નકલમા ંતેમજ આ ગેના 

િનયમો દશાવવામા ંઆવેલ છે. તે જુબ યા યાઓ યાને લેવાની રહશે. 

  આ ુ તકામા ંઉપલ ધ ન હોય તે મા હતી મેળવવા માટની કાયપ ધિત કઇ મા હતી 

માગી છે તેના આધાર કહ  શકાશે. અર  પ કની ફ  .20.00 છે અને એક પાનાદ ઠ 

મા હતીના .2.00 તેમજ સીડ  અથવા લોપીમા ંમા હતી માટ . 50.00 ફ  પેટ 

કૂવવાના રહશે. ગર બી રખાની નીચે વતા નાગ રક કોઇપણ કારની ફ  કૂવવાની 

રહતી નથી પરં  ુપોતે ગર બી રખા હઠળ વે છે તે ગેનો આધાર ર ુ કરવાનો 

રહશે.     
  



કરણ-2 શાખાની િવગતો, કાય  અને ફરજો 

એ ીક ચર સે સસ ઇકો ટટ િવભાગની યોજના છે. મા ંરા યના તમામ 
ખાતેદાર ખે ૂતોની ગણના દર પાચં વષ કરવામા ંઆવે છે.  

1. એ ીક ચર સે સસ યોજના  

o યોજનાના ુ  ય ઉ ેશો નીચે જુબ 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 કાય  અને ફરજો : 

 ખેતી િવષયક ગણના એ રાજયના ંમહસેલુ િવભાગ ારા સચંાલીત ૧૦૦% કેન્દર્ પરુ  ક્ ૃત 
યોજના છે. ખેતી િવષયક ગણના ભારત સરકર ી ારા સમગર્ દેશમા ંદર પાચં વષેર્ 
યોજવામા ંઆવે છે. 

 ખેતી િવષયક ગણના ૨૦૧૫-૧૬ એ રાજયની દસમી ખેત િવષયક ગણના છે. અગર્ 
સિચવ ી (મહસેલુ) હો ાની એ રાજયના એગર્ીક્  ચરલ સેન્ સસ કિમ ર ી છે જયારે 
ભારત સરકર ી તરફથી િનયત ક્ રેલ મહકેમ પૈકી સયંકુ્ ત ખેતી િનયામક ી (એ.સે.) 
ગાધંીનગર આ યોજનાની રાજય કક્ષાની તાિંતર્ક કામગીરી સભંાળે છે. 

 ખેતી િવષયક ગણનાના પર્થમ તબક્કામા ંગજુરાત રાજયના ંતમામ ગામોના ંખાતેદાર 
ખેડતૂોની સખં્ યા અને તેઓ હ  તકના ઓપરેટેડ િવ  તારની િવગતો એકતર્ીત કરવામા ંઆવે 
છે. કે્ષિતર્ય કક્ષાએથી કદવાર, વગર્વાર અને સામાિજક દરજજાવાર ખાતેદાર ખેડતૂોની 
સખં્ યા તેમજ તેના િવ  તાર અંગેની આંકડાકીય માિહતી એકતર્ીત ક્ રવામા ંઆવે છે.  

 બીજા તબક્કામા ંસદંભર્ વષર્ માટે ટી.આર.એસ. યોજના અંતગર્ત પસદં થયેલ ૨૦% 
ગામોના તમામ ખાતેદાર ખેડતૂોની ઓપરેશનલ હો  ડીંગને લગતી માિહતી વી કે 



માિલકી, જમીન વગીર્કરણ, િપયત િવ  તાર, પાક પઘ્ ધિત વી મળૂભતૂ કક્ષાની િવગતો 
િનયત નમનૂામા ંએકતર્ીત કરવામા ંઆવે છે. 

 ખેતી િવષયક ગણનાના પર્થમ અને બીજા તબક્કાની કે્ષતર્ીય કામગીરી તલાટી કમ મતંર્ી ી 
ારા કરવામા ં આવે છે. તલાટી-કમ-મતંર્ી ી ારા થતી આ કામગીરીનુ ં સકંલન / 
સપુરિવઝન - સકર્લ ઇન્  પેકટર/ સકર્લ ઓિફસર, મામલતદાર ી, પર્ાન્ ત અિધકારી ી, 
નાયબ કલેકટર ી સભંાળે છે. જયારે િજ લામા ંએગર્ી. સેન્ સસની સકંલનની સઘળી 
જવાબદારી કલેકટર ીની રહ ેછે.  

 તર્ીજો તબક્કો  એટલે કે ઇનપટૂ સવેર્ હઠેળ પસદં થયેલ ૭% ગામોના ૨૦-૨૦ ખાતેદાર 
ખેડતૂોની િનયત નમનૂામા ંમાિહતી આંક્ડા અિધકરી ીઓ અને ખેતી અિધકરી ીઓ ારા 
એકતર્ થાય છે. નુ ંસકંલન, સપુરિવઝન િજ લા કક્ષાએ િજ લા આંકડા અિધકારી ી અને 
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી કરે છે. 

 ઇનપટુ સવેર્ અંતગર્ત પસદં થયેલ ગામના જ઼ુદા-જ઼ુદા કદના કુલ ૨૦-૨૦ ખાતેદાર 
ખેડતૂોની માિલકીની, ભાડાની જમીનની િવગત, િપયત/ બીન િપયત હઠેળના િવ તાર, 
ખરીફ-રવી ઋતનુા જ઼ુદા જ઼ુદા પાક હઠેળના િવ તાર, ખાતર વપરાશ, ઢોરઢાખંર અંગેની 
િવગત, ખેત ઓજારો, યતંર્ોની િવગત, ખેત ધીરાણ અને િબયારણ વપરાશ અંગેની િવિવધ 
માિહતી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. 

 આ યોજના અંતગર્ત કેન્  સરકાર ી ારા િનયત થયેલ નમનૂાઓમા ંજ રી માતર્ાના 
પતર્કોનુ ંછાપકામ, િવતરણ તેમજ ગજુરાતીકરણ કરી જ રી તાલીમ તેમજ માગર્દિશર્કાઓ 
સબિંધત કે્ષિતર્ય કાયર્કરોને પહ ચાડવામા આવે છે. કે્ષિતર્ય કક્ષાએથી તલાટી કમ મતંર્ી ી 
ારા તૈયાર થયેલ માિહતીની  ટીની અને કોડીંગની કામગીરી ભારત સરકાર ી તેમજ 
મહસેલુ િવભાગની મજ઼ુંરી મળેથી ખેતી િનયામક ી હ  તકના  ટાફ મારફતે િનયત 
મહનેતાણાના ધોરણે કરાવવામા ંઆવે છે. ત્ યારબાદ કેન્  સરકાર ી તરફથી િવિવધ 
પતર્કોની ડેટા એન્ ટર્ી માટેનો સોફટવેર/ પર્ોગર્ામ તૈયાર કરી તેઓ ારા િનયત થયેલ ડેટા 
એન્ ટર્ી એજન્ સી મારફતે ડેટા એન્ ટર્ી અને વેલીડેશનની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે.    

 ડેટા એન્ ટર્ી, વેલીડેશન વી કામગીરી પણૂર્ થયા બાદ ભારત સરકાર ી ારા િનયત થયેલ 
િવિવધ પતર્કોમા ંઅહવેાલ-૧ ટેબલ: ૧ (ખાતેદાર ખેડતૂોની સખં્ યા તેમજ તેઓ હ  તક્ ના 
ઓપરેટેડ િવ  તાર) અહવેાલ-૨ ટેબલ: ૨ થી ૭ (પસદં થયેલ ૨૦% ગામોના તમામ 
ખાતેદાર ખેડતૂોની ઓપરેશનલ હો  ડીંગની જમીન વપરાશની માિહતી) અને અહવેાલ-૩ 
ઇનપટૂ સવેર્ની માિહતી તબક્કાવાર પર્િસઘ્ ધ કરવામા ંઆવે છે. 



 ખેતી િવષયક ગણનાની આ માિહતી ખેતી િવષયક િવકાસ કાયર્કર્મોના આયોજન તેમજ 
તેના મુ  યાકંન, ખેતી િવષયક અથર્શા , ખેત ધીરાણ તેમજ િવિવધ સશંોધનોમા ંિવિવધ 
સં  થાઓ મારફત બહોળા પર્માણમા ંઉપયોગ થાય છે. 

 

કરણ-3 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો  

અ.ન.ં  અિધકારી/કમર્ચારીનો 
હો ો  

નાણાકંીય 
સ ા  

વહીવટી 
સ ા   

અન્ય સ ા ફરજો  

૧.  સયંકુ્ત ખેતી િનયામક 
(એ.સે.)  

  યોજના 
અમલીકરણ

૨  નાયબ ખેતી િનયામક 
(ટેબ્ય.ુ) 

  યોજના 
અમલીકરણ

૩.  મદદનીશ ખેતી િનયામક 
(પર્ો) 

  યોજના 
અમલીકરણ

૪  ખેતી અિધકારી (એસે)    યોજના 
અમલીકરણ

 

  



કરણ-4 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનમયો, ચૂનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરો 

(૧) ગજુરાત િસિવલ સવીર્સ સ  

(૨) સરકાર ીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પિરપતર્ો 

કરણ-5 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબધંી જનતાના સ યો સાથે સલાહ- 
પરામશ અથવા તેમના િતિનિધ વ માટની કોઇ યવ થા હોય તો તેની 
િવગત 

-----------નથી---------- 

કરણ-6 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય તઓ પાસેના દ તાવેજોની 
ક ાઓ ગે  ુપ ક 

--------નથી---------- 

  



કરણ-7 

યોજનાના ભાગ તર ક રચાયેલી બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ અને અ ય 
સં થાઓ ુ ંપ ક 

-----------નથી---------- 

 

કરણ-8 

હર મા હતી અિધકાર ુ ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 

 ી કે.	એચ.	પટેલ 
નાયબ ખેતી િનયામક (ટેબ્ય)ુ 
મ ન-ં૪૦૯, અંક શાખા, ઇકો ટેટ િવભાગ,  
ખેતી િનયામક ીની કચેરી, કૃિષભવન, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સપંકર્- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫  

  



કરણ-9 

િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ ધિત 

૧. ન ધ 

૨. મસુ ો મજૂંર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. િનણર્ય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી ખાતાના વડા છે. 

િનણર્ય લેવાની સ ા નીચે મજુબ છે. 

ખેતી િનયામક 

 

સયંકુ્ત ખેતી િનયામક 

 

નાયબ ખેતી િનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી િનયામક 

 

ખેતી અિધકારી 

 

  



કરણ-10 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા 

કર્મ  અિધકારી અને કમર્ચારીન ુનામ  હો ો  
૧ ી એમ. બી. પટેલ સયંકુ્ત ખેતી િનયામક (એ.સે.), 

-વ-  એપલેેટ ઓથોરીટી  
૨. ી કે. એચ.પટેલ  ના.ખે.િન (ટેબ્ ય)ુ, -વ- જાહરે માિહતી 

અિધકારી 
૩. ી એસ. કે. પટેલ મદદનીશ ખેતી િનયામક (પર્ો.) 
૪ ી એસ. સી. પરમાર  ખેતી અિધકારી  
૫.  સુ ી ડી. . યાસ ખેતી અિધકારી 

 

કરણ-11 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયા જુબ મહનતાણાની પ ધિત સ હત દરક 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ને મળ  ુમાિસક મહનતા  ુ 

કર્મ અિધકારી અને કમર્ચારીનુ ંનામ પગાર 
૧ ી એમ. બી. પટેલ ૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ (પે મેટર્ીક્સ મજુબ) 
૨.  ી કે. એચ. પટેલ  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ (પે મેટર્ીક્સ મજુબ) 
૩. ી એસ. કે. પટેલ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ (પે મેટર્ીક્સ મજુબ) 
૪. ી એસ. સી. પરમાર  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (પે મેટર્ીક્સ મજુબ) 
૫. સુ ી ડી. . યાસ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (પે મેટર્ીક્સ મજુબ) 

 

 

 



કરણ-12 

યેક સં થાને ફાળવેલ દાજપ  

મા હતી ૂ ય છે. 

 

કરણ-13 

સહાયકો કાય મોના અમલ ગેની પ ધિત 

---અતેર્ની શાખામાથંી સહાયની કોઇ યોજના અમલમા ંનથી.--- 

 

કરણ-14 

આવેલ રાહતો, પરિમટ ક અિધ ૃત મેળવનારની િવગતો 

---માિહતી શનુ્ય છે.--- 

 

કરણ-15 

કાય  કરવા માટ ન  કરલા ધોરણો 

-----------નથી---------- 

 

 

 



કરણ-16 વી ુ પે ઉપલ ધ મા હતી  

વખતોવખત એ ી સે સસ યોજનાનો અહવાલ ઇ ટરનેટ/ખાતાની વેબસાઇટ 
ઉપર કુવામા ંઆવી રહ  છે. 

 

કરણ-17 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો 

૧. નોટીસ બોડર્  

૨. પર્ો-એક્ટીવ ડી ક્લોઝર 


