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ખેતી િનયામકશ્રી કચેર� 

�િૃષ ભવન, ગાધંીનગર 

  ઈકોસ્ટ�ટ શાખા 

પ્રકરણ -૧ પ્રસ્તાવના 

 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. 

 આપસુ્સ્તકા 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. સદરહ ુ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 

 અંકશાખા 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. 

 ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિી યોજિા અંતગાતિી કામગીરીિી નવગતો 
 રાજયમાાં થતાાં મખુ્ય ધાન્ય પાકોના વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા ની માહિતી જનરલ પાક કાપણીના 

અખતરાની યોજના દ્વારા મેળિાય છે. 
 પરાંત ુ રાજયમાાં િાિેતર થતાાં મખુ્ય ફળો, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો િઠેળનો વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને 

ઉત્પાદકતા અંગેની માહિતી નો અભાિ રિતેા આ બાબત ધ્યાને લઈને ભારત સરકારે ફળ, શાકભાજી અને 
ગૌણ પાકો િઠેળનો વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાની માહિતી પ્રાપ્ત થાય તે િતેથુી આ મોજણી ગજુરાત 
રાજયમાાં િાથ ધરિાનુાં સચૂન કરિામાાં આવ્ુાં જે ધ્યાને લઈ આપણા રાજયમાાં િર્ષ ૧૯૮૩-૮૪ થી આ 
યોજનાનુાં અમલીકરણ ચાલ ુછે.  

 

 ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિી યોજિાિો મખુ્ય િતે ુ– 
 મોજણી િઠેળ આિરી લેિામાાં આિેલ ફળો, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો િઠેળનો વિસ્તાર અંદાજિાનો છે. 
 સદર પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિીને કાપણી સમયે મકુરર કરેલ પ્લોટોનુાં ઉત્પાદન ઉપરથી સરેરાશ 

િકેટરે ઉત્પાદન જજલ્લા કક્ષાએ કુલ ઉત્પાદન અંદાજિામાાં આિે છે. 
 જે ભારત સરકારશ્રીને તેમજ સરકારશ્રીને જરૂરી માહિતી પરુી પાડિામાાં આિે છે. 
 આ યોજના માટે મલ્ટી સ્ટેટ સ્ટેટીસ્ટીક્સ રેંડમ સેમ્પલીંગ પધ્ધતી અખત્યાર કરિામાાં આિે છે. 
 રાજ્યમાાં ઉગાડિામાાં આિતા મખુ્ય પાકો જેિા કે કેળ, કેરી, જામફળ, ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદ 

પાકને આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 
 

 કાયો અિે ફરજો : 
 એફિીએમ યોજના ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પરુસ્કુત િઠેળ ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો જેિા કે કેળ, જામફળ, 

ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદના વિસ્તાર અંદાજિો જેના આધારે િાિેતર કરિામાાં આિતા સદર 
રાજયનો િાિેતર વિસ્તાર અંદાજિામાાં આિે છે  . 

 રાજ્યમાાં આ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિાનુાં આયોજન કરવુાં. 
 આ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદન પરથી સરેરાશ 

િકેટરે ઉત્પાદન જીલ્લા કક્ષાએ કુલ ઉત્પાદન અંદાજિો. 
 પાક કાપણી અખતરાના આધારે રાજયનુાં પાકિાર કુલ ઉત્પાદન અંદાજવુાં. 
 આ પાકોના રેન્્મ સેમ્પલલિંગ પધ્ધવત આધારે રાજયના પાકિાર પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિામાાં આિે છે. 
 રાજયમાાં ઉગાડિામાાં આિતા સદર પાકોના િાિેતર વિસ્તાર તાલકુા વિકાસ અવધકારી પાસેથી મેળિીને 

રાજ્યનો પાકિાર િાિેતર અંદાજિો. જેનો િાિેતર વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાનો રીપોટષ  રાજય 
સરકારશ્રીને મોકલિો.   

 પ્રધાન માંત્રી ફસલ િીમા યોજના િઠેળ આિરી લેિાયેલ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિીને કાપણી 
સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદન પરથી સરેરાશ િકેટરે ઉત્પાદન અંદાજિામાાં આિે છે, જેનો 
પાકિીમાના િતે ુમાટે સબાંધીતોને મોકલી આપિામાાં આિે છે. 
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ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિી યોજિા (એફવીએમ) અંતગાતિી કામગીરી 
મદદિીશ ખેતી નિયામક (FVM) 

 એફિીએમ યોજના ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પરુસ્કુત િઠેળ ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો જેિા કે કેળ, જામફળ, 
ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદના વિસ્તાર અંદાજિો જેના આધારે િાિેતર કરિામાાં આિતા સદર 
રાજયનો િાિેતર વિસ્તાર અંદાજિામાાં આિે છે  . 

 રાજ્યમાાં આ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિાનુાં આયોજન કરવુાં . 
 આ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદન પરથી સરેરાશ 

િકેટરે ઉત્પાદન જીલ્લા કક્ષાએ કુલ ઉત્પાદન અંદાજિો. 
 પાક કાપણી અખતરાના આધારે રાજયનુાં પાકિાર કુલ ઉત્પાદન અંદાજવુાં. 
 આ પાકોના રેન્્મ સેમ્પલલિંગ પધ્ધવત આધારે રાજયના પાકિાર પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિામાાં આિે છે. 
 રાજયમાાં ઉગાડિામાાં આિતા સદર પાકોના િાિેતર વિસ્તાર તાલકુા વિકાસ અવધકારી પાસેથી મેળિીને 

રાજ્યનો પાકિાર િાિેતર વિસ્તાર અંદાજિો. જેનો િાિેતર વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાનો રીપોટષ  
રાજ્ય સરકારશ્રીને મોકલિો.   

 પ્રધાન માંત્રી ફસલ િીમા યોજના િઠેળ આિરી લેિાયેલ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિીને કાપણી 
સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદન પરથી સરેરાશ િકેટરે ઉત્પાદન અંદાજિામાાં આિે છે, જેનો 
પાકિીમાના િતે ુમાટે સબાંધીતોને મોકલી આપિામાાં આિે છે. 

ખેતી અનધકારી (વગા-૨) (FVM) 
 ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકોના ખરીફ, રવિ અને ઉનાળુ ઋતમુાાં ગોઠિિામાાં આિતા મગ, મઠ, અડદ, 

ડુાંગળી, લસણ, કેળ, જામફળ અને કેરી પાકના અખતરાઓન ુઆયોજન કરી રેન્ડમ પધ્ધધ્ધ્તથી અખતરાઓ 
ગોઠિિા . 

 યોજનાના દર િરે્ સદરહુાં પાકોના પાક કાપણી અખતરાઓનુાં પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણ કરવુાં . 
 યોજનાના પાક કાપણી અખતરાનાાં આિેલ પત્રકોની ચકાસણી કરિી, નોંધ કરિી અને પત્રકોનુાં કોમ્પાઈલેશન 

તથા પથૃ્થકરણ કરી યીલ્ડ ડેટા શીટ તૈયાર કરી રાજ્ય સરકારશ્રીને મોકલી આપિો.  
 પ્રધાન માંત્રી ફસલ િીમા યોજના િઠેળ આિતાાં પાકોનાાં યીલ્ડ ડેટા એગ્રીકલ્ચર ઇન્સોરયન્સ કાંપની, 

અમદાિાદને વનયત સમયમાાં મોકલી આપિા જેના આધારે પાક વિમાના દાિા નક્કી થતા િોય છે. 
 આમ ફીલ્ડ કક્ષાએ પાક કાપણી અખતરાઓનુાં પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણની કામગીરી તેમજ રાજ્ય સરકારને સદરહુાં 

પાકોના િાિેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદન અંદાજની માહિતી મોકલી આપિી.  
 
ખેતી અનધકારી (વગા-૨) (FVM) કે્ષનત્રય કક્ષાએ- 

 ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકોના ખરીફ, રવિ અને ઉનાળુાં ઋતમુાાં ગોઠિિામાાં આિતા મગ, મઠ, અડદ, 
ડુાંગળી, લસણ, કેળ, જામફળ અને કેરી પાકના આયોજન કરી રેન્ડમ પધ્ધધ્ધ્તથી અખતરાઓ ગોઠિિા . 

 યોજનાના દર િરે્ સદરહ ુપાકોના પાક કાપણી અખતરાઓનુાં પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણ કરવુાં. 
 યોજનાના પાક કાપણી અખતરાનાાં આિેલ પત્રકોની ચકાસણી કરિી નોંધ કરિી અને પત્રકોનુાં કોમ્પાઈલેશન 

તથા પથૃ્થકરણ કરી યીલ્ડ ડેટા શીટ તૈયાર કરી રાજ્ય સરકારશ્રીને મોકલી આપિો.  
 પ્રધાન માંત્રી ફસલ િીમા યોજના િઠેળ આિતાાં પાકોનાાં યીલ્ડ ડેટા એગ્રીકલ્ચર ઇન્સોરયન્સ કાંપની, 

અમદાિાદને મોકલી આપિી.  
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ખેતી મદદિીશ (FVM)    
 એફિીએમ યોજના ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પરુસ્કુત િઠેળ ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો જેિા કે કેળ, કેરી, 

જામફળ, ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદના વિસ્તાર અંદાજિા અંતગષત તાલકુા વિકાસ અવધકારીના 
સાંપકષમાાં રિી િાિેતરની માહિતી રાજયનો િાિેતર વિસ્તાર અંદાજિામાાં મોકલિી . 

 પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિાનુાં આયોજન થયેલ છે તેને રેન્્મ સેમ્પલલિંગ પધ્ધવત આધારે ખેડૂતના ખેતર 
પર ગોઠિિા માટેની કામગીરી કરિી  . 

 પાક કાપણી અખતરા ગોઠિીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદન િકેટરે મેળિિા પ્રત્યક્ષ 
વનરીક્ષણ કરી ઉત્પાદનની વિગતો રાજ્ય કક્ષાએ મોકલિી. 

 પ્રધાન માંત્રી ફસલ િીમા યોજના િઠેળ આિરી લેિાયેલ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિીને કાપણી 
સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદન અંદાજિા પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણ કરી ઉત્પાદનની વિગતો રાજ્ય કક્ષાએ 
મોકલિી. 
 

 

પ્રકરણ-૩  

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્ય 
સત્તા  

ફરજો  

૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એસે)    યોજિા અમલીકરણ 

૨ િાયબ ખેતી નિયામક 
(ટીઆરએસ) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૩ મદદિીશ ખેતી નિયામક 
(એફવીએમ) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૪ ખેતી અનધકારી(એફવીએમ)    યોજિા અમલીકરણ 

૫ ખેતી મદદિીશ (એફવીએમ) 
 

   પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી 
સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદિ િકેટરે 
મેળવવા પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરી           
ઉત્પાદિિી નવગતો રાજ્ય કક્ષાએ મોકલવી. 
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પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) ગજુરાત વસવિલ સિીસ રૂલ્સ  
(૨) સરકારશ્રીના ઠરાિ 
(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 

-----------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- 

-----------લાગ ુપડત ુનથી---------- 
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પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રીમતી એમ.કે.ત્રીિેદી 
નાયબ ખેતી વનયામક (ટેબ્્)ુ 
અંક શાખા,ઇકોસ્ટેટ વિભાગ, 
ખેતી વનયામકશ્રીની કચેરી, કૃવર્ભિન, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકષ- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫ 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાિિો 

૩. અમલીકરણ 

૪. વનણષય લેનાર અંવતમ સત્તાવધકારી ખાતાના િડા છે. 

વનણષય લેિાની સત્તા નીચે મજુબ છે. 

ખેતી વનયામક 
 

સા્ં કુ્ત ખેતી વનયામક 
 

નાયબ ખેતી વનયામક 
  

મદદનીશ ખેતી વનયામક 
 

ખેતી અવધકારી 

 

ખેતી મદદનીશ 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

િમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી એન.કે કાથડ  સા્ં કુ્ત ખેતી વનયામક (એ.સે.)  
૨ શ્રી પી. એસ. પટેલ નાયબ ખેતી વનયામક(ટીઆરએસ) 
૩ શ્રીમતી જ્યોતીબેન શેખડા (ઈ.ચા.) મદદનીશ ખેતી વનયામક (એફિીએમ) 
૪ શ્રીમતી ચાંદ્રીકા ડી. થુાંબડીયા (ઈ.ચા.) ખેતી અવધકારી (એફિીએમ) 
૫ શ્રી એ.ડી. શ્રીમાળી  ખેતી મદદનીશ (એફિીએમ) 
૬ શ્રી આર.એ.કાસનુ્દ્રા ખેતી મદદનીશ (એફિીએમ) 

 

પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અવધકારી અને કમષચારીન ુનામ પગાર 
૧ શ્રી પી. એસ. પટેલ, નાયબ ખેતી વનયામક  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૮૫૦૦ પે )  
૨.  શ્રીમતી જ્યોતીબેન શેખડા મદદનીશ ખેતી વનયામક (ઈ.ચા.) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૬૧૫૦૦ પે)  
૩. શ્રીમતી ચાંદ્રીકા ડી. થુાંબડીયા, ખેતી અવધકારી (ઈ.ચા.) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૨૩૦૦ પે) 
૪. શ્રી એ.ડી. શ્રીમાળી, ખેતી મદદનીશ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૫૬૨૦૦ પે) 
૫. શ્રી આર.એ.કાસનુ્દ્રા, ખેતી મદદનીશ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૬૦૪૦૦ પે) 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

ફળ, શાકભાજી અિે ગ ાણ પાકોિી યોજિાનુાં (એફ્.વી.એમ) વિા-૨૦૧૭-૧૮ અંદાજપત્ર 

  ફળ, શાકભાજી અને ગૈાણ પાકોની (એફ.િી.એમ) પાક અંદાજ મોજણીની યોજના િાંગામી મિકેમ પ્લાન યોજના 
માટે સને િર્ષ-૨૦૧૭-૧૮ માાં રૂ. ૫૪૦૧/- િજાર (અંકે રૂ. ચોપ્પન લાખ એક િજાર પરુા)ની બજેટ જોગિાઈ અંદાજપત્ર 
પ્રકાશન નાં. ૩, માાંગણી નાં. ૨, પાના નાં ૫૮-૫૯ ઉપર માન્ય રાખિામાાં આિેલ છે. 

બજેટ સદર :- ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૦ પ્લાન (સ્થાયી ખચષ ) 
માાંગણી નાંબર:- ૨ 
મખુ્ય સદર:- ૨૪૦૧- પાક કૃવર્ વયિસ્થા. 
ગૌણ સદર:-૧૧૧-કૃવર્ વિર્યક અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર. 
પેટાસદર:- (૧૦) ૧૦૦% રાજ્ય પરુસ્કૃત યોજના ફળ,શાકભાજી અને ગૈાણ પાકો અંગે પાક અંદાજ મોજણીની યોજના 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

---અતે્રની શાખામાથી સિાયની કોઇ યોજના અમલમાાં નથી.--- 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકતૃ મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૬  

વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

વિજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ કરિા પાત્ર વિવિધ યોજનાઓની માહિતી ઇન્ટરનેટ/ખાતાની િેબસાઇટ ઉપર મકુિામાાં આિી રિી 
છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. નોટીસ બોડષ  

૨. પ્રો-એક્ટીિ ડીસ્ક્લોઝર 


