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ખેતી િનયામકશ્રી કચેર� 

�િૃષ ભવન, ગાધંીનગર 

  ઈકોસ્ટ�ટ 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 વિભાગની શાખા છે. જેમાાં પાક ઉત્પાદન ખર્ચ  યોજના,ટાઇમલી રીપોટીગ 

સ્કીમ(TRS),પાક વિષયક આંકડા સધુારણા યોજના(ICS)અને એફિીએમ (ફળ, શાકભાજી અને 
ગૌણ પાકો) જેિી યોજનાઓ કાયચરત છે.  

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

1973-74ના િષચથી ર્ાલ ુકરિામાાં આિેલ છે. ઉપરોક્ત યોજનાનો મખુ્ય ઉદે્દશ ભારત સરકારના 
નેશનલ સેમ્પલ સિે ઓગેનાઇઝેશન તથા રાજ્ય સરકારશ્રીના સહયોગથી સઘન વનરીક્ષણ દ્વારા 
રાજ્યમાાં તલાટીશ્રીઓ દ્વારા રાજ્યના પાક વિસ્તારની નોંધણી સ્થાવનક પત્રક 7/12 પહાણી 
પત્રકમાાં કરિામાાં આિે છે. જેમાાં જે ક્ષતી થતી હોય તે બહાર લાિિાનો છે 

  િધમુાાં રાજ્યમાાં ગ્રામ સેિકો દ્વારા ગોઠિિામાાં આિતા પાક કાપણી અખતરા અંતગચત આ 
યોજના મજુબ પાકકાપણી અખતરાન ુ(2.0) કાપણી તબકે્ક પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણ કરી ઉત્પાદન અન ે
વિસ્તારમાાં ર્ોકસાઇ કરિાનો હતે ુછે. આ બાંને્ન બાબતોમાાં ર્કાસણી કરી ભવિષ્યમાાં થતી ભલુો 
અટકાિીને ખેતી વિષય આંકડાઓની ર્ોકસાઇ તથા વિશ્વશનીયતા સધુારિાનો હતે ુછે. 
કાયો અિે ફરજો 

 આઈ.સી .એસ યોજના ૦૧૧ % કેન્દ્ર પરુુસ્ુત યોજના છે. 
 ખેતી વનયામકશ્રીની કર્ેરી તરફથી આઈ .સી.એસ . યોજનાનાાં પસાંદ ગામોની યાદી આપિામાાં 

આિે છે . 
 ગામોની યાદી મળ્યા પછી ખેતી અવધકારીને આ યોજનાની કામગીરી કરિા માટે ઓગષ્ટ, 

સપ્ટેમ્બર માસમાાં િકીંગ સીટ (Schedule A.S. 1.0)  સેમ્પલીંગ ફે્રમ બનાિિાની કામગીરી રહ ેછે. 
 સેમ્પલીંગ ફે્રમ બનાિિા માટે જે તે ગામના કુલ સિે નાંબરની યાદી કરી તેની સામે સીરીયલ 

નાંબર આપિામાાં આિે છે . 
 તેમાાંથી િધમુાાં િધ ુ૨૧ સિે નાંબર  (રેન્દ્ડમ પધ્ધવતથી એક ક્લસ્ટરમાાં ૫ નાંબર મજુબ ર્ાર 

ક્લસ્ટર પસાંદ કરિાના રહ ેછે. 
 તલાટી કમ માંત્રી તરફથી ૭/૦૨ પહાણી પત્રક લખિાનો સમય પણુચ થયા પછી ૦.૧ પત્રક ની 

કામગીરી ખેતીિાડી અવધકારીએ પસાંદ થયેલ ક્લસ્ટર નાંબર ની સ્થળ ર્કાસણી કરિાની રહ ેછે. 
 પાક મલુયાાંકન યોજના(CES) રારા ગોઠિિામાાં આિતા પાક કાપણી અખતરાનુાં પ્રત્યક્ષ  વનરીક્ષણ 

 કરી ૨.૧ પત્રક ખેતી અવધકારીએ ભરી ખેતી વનયામકશ્રીને મોકલી  આપિામાાં આિે છે. 
 ખેતી વનયામકશ્રીની કર્ેરી રારા ૨.૧ પત્રકની ર્કાસણી કરી અલગથી સપુરિીજન કરિામાાં 

આિે છે અને  મખુ્ય મથક ફરીદાબાદ મોકલી આપિામાાં આિે છે. 
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પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓ િી સત્તા અિે ફરજો  
આઇ.સી.એસ. યોજિા અંતગાતિી કામગીરી: 
  ૦૧૧% કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજના હઠેળ ત્રણેય ઋતુાં માટે ૨૧% સેમ્પલસિેમાાં પસાંદ થયેલા 

ગામોમાાંથી કેન્દ્ર  સરકારે નક્કી કરેલ ૦.૧ એરીયા એન્દ્યમુરેશન પત્રક તથા ૦.૦ એરીયા 
એગ્રીગેશન પત્રક માટે ૩૩૧ ગામો પસાંદ કરિામાાં આિે છે. આ ગામોના રેન્દ્ડમ સેમ્પલીંગથી 
સિે નાંબર નક્કી કરી કામગીરીના સપુવિિઝન માટેન ુઆયોજન કરિામાાં આિે છે.  ૨.૧ પત્રક 
માટે િષચના ૯૯૧ અખતરાન ુસપુવિિઝન માટેન ુઆયોજન કરિામાાં આિે છે. આિી જ કામગીરી 
NSSOના ફફલડ સ્ટાફને આપિામાાં આિે છે. રાજ્યના ફફલડસ્ટાફ તથા  NSSOના ફફલડ સ્ટાફની 
સાંયકુ્ત વમટીંગની કામગીરીન ુઆયોજન તથા તાલીમ ગોઠિિામાાં આિે છે.  ખરીફ ઋતમુાાં ,રવિ 
ઋતમુાાં અન ેઉનાળુ ઋતમુાાં પત્રકો અત્રે મળે છે જેની ર્કાસણી કરિામાાં આિે છે.  ફફલડ સ્ટાફ 
રારા ભરિામાાં આિેલ પત્રકો સ્ુટીનાઇઝ કરી વનયત સમયમાાં ભારત સરકારે વનયત કરેલ 
સાંસ્થા NSSO ફરીદાબાદ ખાતે મોકલિામાાં આિે છે. ફફલડ સ્ટાફ રારા મોકલેલ પત્રકોના સ્ુટીની 
દરમ્યાન માલમુા પડેલ ક્ષતીઓના વનરાકરણ માટે વિભાગીય તથા ક્ષેત્રીય સ્ટાફ સાથે પત્ર 
વ્યિહાર,  પસાંદ થયેલા ગામોના ૭/૦૨ વનયત સમય ેલખાય તે માટે જે તે જીલલાના જીલલા 
વિકાસ અવધકારીશ્રી,  વિકાસ કવમશ્નરશ્રી સાથે પત્રવ્યિહાર કરિામાાં આિે છે. ૨.૧ પત્રક્ની 
માહીતી પરથી પાકિાર,  િધ ુઉત્ત્પન આપતી જાતિારની માહીતી ઋતિુાર કેન્દ્ર સરકારશ્રીમાાં 
મોકલી આપાિામાાં આિે છે. ૦.૧ એરીયા એન્દ્યમુરેશન પત્રકની કામગીરી NSSOના ફફલડ સ્ટાફ 
સાથે સાંયકુ્ત સ્થળ ર્કાસણી કરિામાાં આિે છે.  જેમાાં તલાટીએ કરેલ ૭/૦૨ તથા ફફલડ સ્ટાફની 
કામગીરીની ર્કાસણી કરિામાાં આિે છે.  જેન ુઆયોજન તથા થયેલ કામગીરીનો રીપોટચ  તૈયાર 
કરી વનયત સમયમાાં ભારત સરકારને મોકલિામાાં કરિામાાં આિે છે. ગ્રામ સ્તર કરતા ઉપરના 
લેિલના એરીયા એકત્રીકરણ માટે તાલકુા વિકાસ અવધકારી અને સાંયકુ્ત ખેતી વનયામક(વિ.)  

તરફથી મેળિી પાકિાર વિસ્તાર સાંકલીત કરી કેન્દ્ર સરકારશ્રીને મોકલિામાાં આિે છે.    

 
મદદિીશ ખેતી નિયામક, વગા-2  (આઇસીએસ) 
 એરીયા એન્દ્યમુરેશન, એરીયા એગ્રીગેશન તેમજ પાક કપણી અખતરા નાાં પ્રત્યક્ષ વનરીક્ષણ માટે 

એન.એસ.એસ.ઓ તરફ્થી આપિામાાં આિેલ લક્ષયાાંક મજુબ જીલલાિાર,તાલકુાિાર ખેતીિાડી 
અવધકારીશ્રીઓ પાસે આયોજન કરાિી નાયબ ખતેી વનયામક્શ્રી (ટી.આર.એસ) ની સરુ્ના મજુબ 
વિભાગીય કક્ષાના ખેતીિાડી અવધકારીશ્રીઓ ને ગામોની ફાળિણી કરિી 

 નાયબ ખેતી વનયામકશ્રી ની સરુ્ના મજુબ વિભાગીય કક્ષાના ખેતીિાડી અવધકારીઓ તેમજ 

એન,એસ.એસ.ઓ ના સ્ટાફને શીડયલુ ૦.૧,૦.૦ અન ે૨.૧ ની સાંયકુ્ત તાલીમ આપિી. 
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 રાજ્ય કક્ષાએ તૈયાર કરિામાાં આિેલ એરીયા એન્દ્યમુરેશન ૦.૧, એરીયા એગ્રીગેશન ૦.૦ પ્રત્યક્ષ 
વનરીક્ષણ પાક કપણી અખતરા ૨.૧ વિભાગીય કક્ષાના ખેતીિાડી અવધકારીઓને ગામોની 
ફાળિણી કરાિિી તેમજ તેમની પાસેથી ૦૧૧% શીડયલુ કટ ઓફ ડેટ માાં મેળિી ખેતીિાડી 
અવધકારીશ્રીઓ પાસે સ્કૃટીની કરાિી નાયબ ખેતી વનયામક્શ્રી (ટી.આર,એસ) મારફત ફફરદાબાદ 
મોકલાિિા. 

 એરીયા એન્દ્યમુરેશન ૦.૧માાં થી ૪ ગામો સ્ટેટ સેમ્પલ અને ૪ ગામો સેન્દ્રલ સીમ્પલ તરીકે પસાંદ 
કરી તલાટી એ તૈયાર કરેલ પહાણી પત્રક ૭/૦૨ મજુબ ખેતરમાાં જે તે પાકનુાં િાિેતર છે કે કેમ 
તેની ર્કાસણી સ્થળ પર જઈ કરિી અને તેનો રીપોટચ  તૈયાર કરી ફફરદાબાદ મોકલિો. 

 યોજનાકીય િહીિટ અન ેનાણાાંકીય કામગીરી નાયબ ખેતી વનયામક્શ્રી (ટી.આર,એસ) સરુ્ના 
મજુબ કરિી. 

ખેતી અનધકારી(આઇસીએસ)િી ખાતા કક્ષાએ કામગીરીિી નવગત  
 કેન્દ્ર સરકાર એન .એસ.એસ.ઓ .અને રાજ્ય સરકારના સ્ટાફ સાથે રહીને ટી.આર.એસ  માાં પસાંદ 

થયેલા ગામો માાંથી ત્રણેય ઋતુાં માટે ૦ .૧ એરીયા એન્દ્યમુરેશન તથા ૦.૦ એરીયા એગ્રીગેશન 
માટે ૩૩૧ ગામો પસાંદગી રાજ્ય તથા સેન્દ્રલના સ્ટાફ માટે કરે છે  . તેિીજ રીતે પાક અંદાજ 

મોજણી માાં નક્કી થયેલ પાક કાપણી અખતરા માાંથી  ૨ .૧ પત્રક માટે િષચના ૯૯૧ અખતરાન ુ
સપુિચવ ઝન માટેન ુઆયોજન રાજ્ય તથા સેન્દ્રલના સ્ટાફ માટે કરે છે  . 

 રાજ્યના ફફલડ સ્ટાફ તથા NSSO ના ફફલડ સ્ટાફની સાંયકુ્ત વમટીંગની કામગીરીન ુઆયોજન કરી 
તાલીમ આપે છે તથા પત્રકો ભરિામાં થતી ક્ષતીઓ અંગે વિગતિાર સમજુતી આપે છે . 

 ૦ .૧ માાં પસાંદ થયેલ રાજ્યના ૩૪૧ ગામોની ફીલડસ   ટાફ દ્વારા તૈયાર કરેલ ૨૧ સિેનાંબરના 
ક્લસ્ટર િાળી સેમ્પલીંગ ફે્રમની ર્કાસણી વિભાગીય કક્ષાએ કરિા જાય છે. 

 રાજ્યના ક્ષેત્રીય ખેતી અધીકારીઓ તરફથી આિતા ૦ .૧ એરીયા એન્દ્યમુરેશન અને ૨.૧  ોપ 
કટીંગના પત્રકોની સ્ુટીની કરી સાંબાંધીત અધીકારીને આિેલ ક્ષતીની જાણ કરે છે અને પત્રકો 
એન .એસ.એસ.ઓ .ફરીદાબાદને મોકલે છે .  

 ૦ .૧ અને ૨.૧ ના પત્રકો ભારત સરકારે નક્કી કરેલ સમય મયાચદામાાં મળી રહ ેતથા કામગીરી 
સરુ  બને તે માટે કે્ષત્રીય કક્ષાએ અિારનિાર સ્મ ૃવતપત્રકો પાઠિે છે.  

 ખરીફ, રબી અને સમર ઋત ુ માટે ડી .એલ.સી .) ડીસ્રીક્ટ લેિલ કમીટી (નુ  આયોજન તથા 
એર્ .એલ.સી.સી .ની કામગીરી સાંભાળે છે.  

 ભારત સરકારશ્રી, સ્ટેટીસ્ટીકલ અને પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લીમેન્દ્ટેશન માંત્રાલયના નેશનલ સેમ્પલ સિે 
ઓફીસ દ્વારા દર િષે ખરીફ તથા રવિ /સમર વસઝનના રીવ્ય ુ રીપોટચના  અનસુાંધાનમાાં ક્ષતી 
રહીત કામગીરી થાય તે માટે પત્રવ્યિહાર કરે છે. 
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ખેતી અનધકારી(આઇસીએસ)િી ફીલ્ડ કક્ષાએ કામગીરીિી નવગત- 
 આઇ .સી.એસ.  યોજનાની કામગીરી શરૂ કરતા પહલેાાં પસાંદ થયેલ ગામોની સેમ્પલીંગ ફે્રમ 

ગામમાાં જઇ તલાટી પાસેના આ રેકડચ પરથી ૨૧ સિે નાંબર પસાંદ કરિાની કામગીરી કરે છે .આ 
 સેમ્પલીંગ ફે્રમ તૈયાર થઇ ગયા પછી ૦. ૧ એરીયા એન્દ્યમુરેશનની ૩૪૧ ગામ મજુબ ત્રણ 

ઋતનુા ૦૧૨૧ ગામના પત્રકો સ્થળ પર જઇને માફહતી મેળિી પત્રકો ભરી વનયત સમયમાાં 
ખાતાની કરે્રીને મોકલી આપિાની કામગીરી કરે છે .તેજ પ્રમાણે ૦. ૦ એરીયા એગ્રીગેશનની પણ 
૩૪૧ ગામ મજુબ ત્રણ ઋતનુા ૦૧૨૧ ગામના પત્રકો તલાટી પાસેથી ગામની તલુિારી મેળિીને 
પત્રકો ભરીને વનયત સમયમાાં મોકલિાની કામગીરી કરે છે. 

 િષચ દરવમયાન ૯૯૧ પાક કાપણી અખતરાઓન ુ સપુરવિઝન કરીને પત્રકો ભરીને વનયત 
સમયમાાં ખાતાની કર્ેરીને મોકલી આપિાની કામગીરી કરે છે. તદઉપરાાંત અંકની તમામ 
યોજનાઓની કામગીરી પણ કરિાની રહ ેછે .તેમજ ડી.એલ.સી .ની કામગીરીમાાં િષે પસાંદ થયેલ 

જીલલાના ૪ ગામોની ડી.એલ.સી .ની કામગીરી કમીટી સથે  રહીને કરિાની રહ ેછે . 
રાજ્ય કક્ષાએ નસનિયર ક્લાકાિી કામગીરીિી નવગત 

 આઇ .સી.એસ.  યોજનાનો પ્રી  .બજેટ , ન્દ્ય ુઆઇટમ તથા યોજનાને લગતા ખર્ચના માવસક અહિેાલ 
તૈયાર કરિામાાં આિે છે તેમાાં હડે ક્લકચને મદદ કરે છે તેમજ હડે ક્લકચ તરફથી સોંપિામાાં 
આિતી કામગીરી કરે છે . 

 

અ.નાં. અવધકારી/કમચર્ારીનો 
હોદ્દો  

નાણાાંકીય 
સત્તા  

િહીિટી 
સત્તા   

અન્દ્ય 
સત્તા  

ફરજો  

૦. સાંયકુ્ત ખેતી વનયામક 
(એ.સે) 

   યોજના અમલીકરણ 

૨ નાયબ ખેતી વનયામક 
(ટીઆરએસ) 

   યોજના અમલીકરણ 

૩. મદદનીશ ખેતી 
વનયામક (આઇસીએસ) 

   યોજના અમલીકરણ 

૪ ખેતી 
અવધકારી(આઇસીએસ) 

   યોજના અમલીકરણ 

૫ વસનીયર ક્લાકચ     જીલ્લાઓિા પ્રી. બજેટ, ન્ય ુ
આઇટમ તથા યોજિાિે 
લગતા ખચાિા માનસક 

અિવેાલ તૈયાર કરિાની 
કામગીરી 
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પ્રકરણ-૪ 

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

(૦) ગજુરાત વસવિલ સિીસ રૂલસ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાિ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પફરપત્રો 

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---------- 
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પ્રકરણ-૭ 

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

ક્રમ કનમટીનુાં 
િામ   

અધ્યક્ષ  સભ્ય સચચવ  
રીમાક્સા 

૦ ફડસ્રીક્ટ 
લેિલ 
કમીટી 
(DLC) 

સાંયકુ્ત 
ખેતી 

વનયામક 
(એ.સે) 

(૦) NSSO ના 
પ્રતીનીધી  
(૨) ના.ખે.નીશ્રી 
(ટીઆરએસ)  
(૨) મ.ખે.નીશ્રી 
(ICS)  

૦.૧(Area enumeration)ના ફફલડ માાંથી ભરાઇ 
આિતા સ્ટેટ અને સેન્દ્રલના પત્રકોમાાં A & B એન્દ્રી 
િાળા પત્રકો અલગ તારિી જે તે પસાંદ ગામના 
સિે નાંબરમાાં સ્થળ ર્કાસણી કરી િેરીફીકેશન 
કરવુાં અને રીપોટચ  NSSO- ફરેદાબાદ મોકલિામાાં 
આિે છે.  

 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી એમ.કે .ત્રીિેદી 
નાયબ ખેતી વનયામક (ટેબ્ય)ુ 
રૂમ નાં-..............,અંક શાખા,ઇકોસ્ટેટ વિભાગ, 
ખેતી વનયામકશ્રીની કર્ેરી, કૃવષભિન, 
ર્-રોડ, સેક્ટર ૦૧-એ, 
સાંપકચ- ૧૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧ 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૦. નોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાિિો 

૩. અમલીકરણ 

૪. વનણચય લેનાર અંવતમ સત્તાવધકારી ખાતાના િડા છે. 
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વનણચય લેિાની સત્તા નીરે્ મજુબ છે. 

                                          ખેતી વનયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી વનયામક 

 

નાયબ ખેતી વનયામક 

 

મદદની શ ખેતી વનયામક 

 

                                           ખેતી અવધકારી 

 

                                                                         વસનીયર ક્લાકચ  

 

 

પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

 મ  અવધકારી અને કમચર્ારીન ુનામ  હોદ્દો  
૦ શ્રી એન.કે કાથડ  સાંયકુ્ત ખેતી વનયામક (એ.સે.)  
૨. શ્રી પી એસ પટેલ  નાયબ ખેતી વનયામક(ટીઆરએસ) 
૩. શ્રીમતી જ્યોવતબેન શેખડા  ઈ.ર્ા મદદનીશ ખેતી વનયામક (ICS) 
૪ શ્રી  એન.િી.રાઠોડ  ખેતી અવધકારી (ICS) 
૫ શ્રી કોમલ ડી. પ્રજાપવત  ખેતી અવધકારી (ICS)  
૬ શ્રીમતી ર્ાંરીકા ડી. થુાંબડીયા ખેતી અવધકારી (ICS) 
૭.        ખાલી જગ્યા  સીનીયર  ક્લાકચ  
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  પ્રકરણ-૧૧ 

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

 મ અવધકારી અને કમચર્ારીન ુનામ પગાર 
૦ શ્રી પી એસ પટેલ  

નાયબ ખેતી વનયામક(ટીઆરએસ) 
૦૫૬૧૧-૩૯૦૧૧ (૭૮૫૧૧ પે) 

 શ્રીમતી જ્યોવતબેન શેખડા,  
ઈ.ર્ા મદદનીશ ખેતી વનયામક (ICS) 

૯૩૧૧-૩૪૮૧૧ (૬૦૫૧૧  પે)  

૩. શ્રી  એન.િી.રાઠોડ, ખે.અવધ.(ICS) ૯૩૧૧-૩૪૮૧૧ (૩૯૯૧૧ પે) 
૪. શ્રી કોમલ ડી. પ્રજાપવત ,ખે.અવધ. (ICS) ૯૩૧૧-૩૪૮૧૧ (૪૨૩૧૧ ગ્રેડ પ)ે 
૫. શ્રીમતી ર્ાંરીકાબેન ડી. થુાંબડીયા,ખે.અવધ. (ICS) ૯૩૧૧-૩૪૮૧૧ (૪૨૩૧૧ ગ્રેડ પ)ે 
૬ વસનીયર કલાકચ  ૫૨૧૧-૨૧૨૧૧  
 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

આઇસીએસ /ટીઆરએસ યોજિા ન ુવિા ૨૦૧૭-૧૮ ન ુઅંદાજપત્ર 
મોજણી પફરયોજના મલુયાાંકન અને આકારણી(પાક વિષયક આંકડા ની સધુારણા) ICS-TRS મહકેમ ર્ાલ ુ
રાખિા અંગેની યોજના હઠેળના હાંગામી મહકેમપ્લાન યોજનામાટે સને વિા-૨૦૧૭-૧૮  માાં રૂ. ૨૮૮૬૭/- 
હજાર  (અંકે રૂ. બે કરોડ અઠયાસી લાખ સડસઠ  હજાર પરુા)ની બજેટ જોગિાઈ અંદાજપત્ર પ્રકાશિ િાં. 
૩, માાંગણી િાં. ૨, પાિા િાં ૬૦-૬૧ ઉપર માન્દ્ય રાખિામાાં આિેલ છે. 
બજેટ સદર :- ૨૪૧૦-૦૦૦-૦૨ પ્લાન (સ્થાયી ખર્ચ ) 
માાંગણી િાંબર:- ૨ 
મખુ્ય સદર:- ૨૪૧૦- પાક કૃવષ વ્યિસ્થા. 
ગૌણ સદર:-૦૦૦-કૃવષ વિષયક અથચશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર. 
પેટાસદર:- (૦૨) ૦૧૧% કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજનામોજણી પફરયોજના મલુયાાંકન અને આકારણી(પાક વિષયક 
આંકડા ની સધુારણા)  
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પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

---અત્રેની શાખામાથી સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં નથી.--- 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માફહતી શનુ્દ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

નિયત કરેલ પત્રકો નિયત સમયે મોકલી આપવામાાં આવે છે.  

 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

---માફહતી શનુ્દ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૦. નોટીસ બોડચ  

૨. પ્રો-એક્ટીિ ડીસ્ક્લોઝર 


