
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

અાંક શાખા 
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માનિતી અનધકાર અનધિીયમ, 

૨૦૦૫િી રચિા કરલે છે જ ેમજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગનરક નિયત ફી ચૂકવી અથવા ગરીબી રખેાથી 
િીચ ેજીવતો િોય તો નવિા મૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માનિતી માગી શકે છે.  

 આ પનુસ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિ ેલગતી માનિતી િાગનરકો મેળવી શકે તે અાંગેિી નવગત આપવાિો પ્રયત્ન 
કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પુનસ્તકા માનિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગનરકિ ેઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પુનસ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭ માાં માનિતી પત્રકવાર અિ ેઅથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં આવેલ છે. સદરિુ 

માનિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અાંગે માનિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગુજરાતી િકલમાાં તેમજ આ અાંગેિા નિયમો દશાાવવામાાં 

આવેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે. 
  આ પનુસ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માનિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માનિતી માગી છે તેિા 

આધાર ેકિી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિ ેએક પાિાદીઠ માનિતીિા રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી 

અથવા ફ્લોપીમાાં માનિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે ચૂકવવાિા રિેશે. ગરીબી રખેાિી િીચે જીવતા િાગનરકે 
કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચૂકવવાિી રિેતી િથી પરાંતુ પોતે ગરીબી રખેા િેઠળ જીવ ેછે તે અાંગેિો આધાર રજુ 
કરવાિો રિેશે.     
  



પ્રકરણ-૨ 

શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

 અંક શાખા ઇકોસ્ટેટ વિભાગની શાખા છે. જમેા ંપ્રધાન મંત્રી ફસલ વિમા યોજના, પાક કાપણી અખતરા, 

િેધરિોચ અને ફોરકાસ્ટ જિેી યોજનાઓ કાયયરત છે.  
 પાક કાપણી અખતરા/ પાક અાંદાજ મોજણી યોજિા  

o યોજિાિા મખુ્્ય ઉદે્દશો િીચે મજુબ છે. 

 જીલ્લા કક્ષાએ તથા રાજ્ય કક્ષાએ એક હેક્ટર ેકેટલ  ંસરરેાશ ઉત્પન્ન થાય છે તે અંદાજિા માટે. 

 પાક્્ના ઉત્પન્નના વિશ્વાસપાત્ર િતાયરાઓ માટે જરૂરી માવહતી સમયસર પ રી પાડિા માટે. 

 યોગ્ય સમયે જીલ્લા ક્્ક્ષાએ પાક્્િાર સામાન્ય (Normal) અન ેધોરણસર(Standard) ઉપજ નક્કી ક્્રિા માટે. 

  હેક્્ટરદીઠ ઉપજના આધાર ેપાક િીમાના દાિાઓ નક્કી ક્્રિા માટે. 
કાયો અિ ેફરજો : 

 રાજયમા ંપાક ઉતપાદન જાણિા માટે ખેતીિાડી ખાતા ધ્િારા મ ખ્ય પાકો ૫ર પાક કા૫ણી અખતરા ગોઠિિામા ં
આિ ેછે જને ેઆધાર ેતાલ કાિાર હેકટરદીઠ ઉ૫જ નકકી કરિામા ંઆિે છે. 

 દરકે તાલ કામાથંી િાિેતર વિસ્તારની વિગત તાલ કા વિકાસ અવધકારી પાસથેી મેળિિામા ંઆિે છે. 
 પાક કા૫ણી અખતરા આધાવરત તાલ કાિાર હેકટરદીઠ ઉ૫જ તથા તાલ કાિાર િાિેતર વિસ્તારન ેઆધાર ેજ ેતે 

પાકન  ંવજલ્લાિાર તથા રાજયન  ંક લ ઉતપાદન નકકી કરિામા ંઆિ ેછે. 
 પાક કા૫ણી અખતરા ગોઠિિાની કામગીરી ગ્રામસેિકો દિારા કરિામા ંઆિ ેછે. 
 િર્ય દરમ્યાન ગોઠિિાના પાક કા૫ણી અખતરાઓન  ંઆયોજન આપી ગ્રામસેિકોન ેતાલીમ આ૫િામા ંઆિ ે

છે. 
 ગ જરાત રાજયમાં ખરીફ અને રવિ-ઉનાળ  ઋત  દીઠ  આશર ે૭૦૦૦૦ જટેલા પાક કા૫ણી અખતરા ગોઠિિામા ં

આિ ેછે. 
 પાક કા૫ણી અખતરા થ્રી સ્ટેજ સીમ્પલ રનેડમ સેમ્પલીગં ૫ઘ્ધવતથી ગોઠિિામા ંઆિે છે. 
 પાક કાપણી અખતરા િીચ ેઆવરી લેવાતા પાકો 
(1) અનાજ               :  ખ.ડાંગર, ખ.બાજરી , ખ.જ ુ઼ િાર , મકાઇ , રાગી , રિી જ ુ઼ િાર , ઘઉં(વપયત),  

                           ઘઉં(વબનવપયત) , ઉનાળ ં બાજરી ,ઉનાળ ં ડાંગર. 
(2) ક્ઠોળ               :    ચણા,મગ,મઠ,અડદ,ત િેર ઉનાળ ં મગ, ઉનાળ ં મઠ, ઉનાળ ં અડદ 
(3) તેલીબીયા ં          :     ખ.મગફળી,ઉનાળ ં મગફળી,તલ,એરંડા, રાઇ-સરસિ,સોયાબીન  
(4) રરે્ાિાળા           :     ક્પાસ(વપયત), ક્પાસ(વબનવપયત) 
(5) દિા અન ેકેફી પદાથય   :    તમાક  ,ઘોડાજીરૂ  
(6) મરી મસાલા  :     જીરૂ , િવરયાળી 
(7) ફળ અન ેશાક્ભાજી :     કેળા , કેરી , જામફળ , બટાટા , ડ ંગળી , લસણ, ઉનાળ ં ડ ંગળી 
(8) રોકડીયા પાક          :     શરેડી  

 



ગુજરાત રાજયમાાં પાક કપણીિા અખતરા રને્ડમ પઘ્ધનતથી ગોઠવવાિી કાયાપઘ્ધનત 

 દર િર્ ેમ ખ્ય પાકોની હેકટર દીઠ ઉપજ નકકી કરિા માટે ખેતીિાડી ખાતા તરફથી રનેડમ પઘ્ધવતથી પાક 
કાપણીના અખતરાઓ ગોઠિિામા ંઆિ ેછે.ખરીફ-૧૯્રૂત ્દરમ્યાન્પ્રધાન્મંત્રી્ફસલ્િીમા્યોજનાના ઠરાવ 
મજુબ તાલકુાને વીમા યનુનટ ઠરાવેલ છે. જેમાાં તાલકુાના કુલ ગામો પૈકી ૨૦ ટકા ગામોમાાં પાક કાપણી 
અખતરા અને તાલકુામાાં ઓછામાાં ઓછા ૧૬ પાક કાપણી અખતરા ગોઠવાય તે મજુબ આયોજન કરવાનુાં થાય.   

 રાજયના મ ખ્ય પાકોના િાિતેર વિસ્તારન ેઆધાર ેપાકિાર પાક કાપણી અખતરાઓની સંખ્યા નકકી કરિામા ં
આિ ેછે અન ેવજલ્લા તેમજ તાલ કા  કક્ષાએ જ ેતે પાકના િાિેતર વિસ્તારન ેઆધાર ેતેની ફાળિણી કરિામા ં
આિ ેછે. 

 રાજયમા ંક લ ૩૩ જટેલા પાકો માટે આશર ે૫૦,૦૦૦ જટેલા પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિામા ંઆિે છે. 
 રાજયમા ંઆિેલ દરકે તાલ કાઓમાથંી કેનર સરકરશ્રીની યોજના (TRS )મા ંપાંચ િર્યમા ંદરકે ગામન ેઆિરી 

લેિાય તે મ જબ દર િર્ ેર૦ % ગામો પસદં કરિામા ંઆિે છે. આ ર૦ % ગામોમાથંી પાક કાપણી અખતરાઓ 
માટે રનેડમ પઘ્ધવતથી પાકિાર વનયત થયેલ સંખ્યામા ંગામો પસંદ કરિામા ંઆિે છે. 

 પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિાની કામગીરી ખેતીિાડી ગ્રામસેિક ઘ્િારા કરિામા ંઆિ ેછે. 
 દરકે પસંદ કરલે ગામમા ંઅખતરાનો પાક ઉગાડતા બે ખેતર રનેડમ પઘ્ધવતથી પસંદ કરિામા ંઆિ ેછે. આના 

માટે ગામમા ંપાક ઉગાડતા બધા સિ ેનંબરોમાથંી બે સિે નંબરો ભાગાકાર પઘ્ધવતથી પસંદ કરિામા ંઆિ ેછે. 
આ પઘ્ધવત નીચ ેપ્રમાણ ેછે. 
( ૧ ) દરકે પસદં થયેલ ગામ માટે બે ચાર અંકી રનેડમ નંબર ફાળિિામા ંઆિે છે. 

( ર ) ગામના ક લ સિ ેનંબર િડે આ ચાર અંકી રનેડમ નબંરન ેભાગિામા ંઆિે છે. 

( ૩ ) ભાગાકાર કરતા ંજ ેશરે્ િધ ેતે સિ ેનંબર અખતરા માટે પસંદ કરિામા ંઆિ ેછે.જો શેર્ શૂનય િધ ેતો ગામના 
ક લ સિ ેનંબરનો છેલ્લો નબંર પસદં ક્રિામા ંઆિ ેછે.જો ફાળિેલ રનેડમ નંબર ગામના ક લ સિે નંબર કરતા ં
નાનો હોય તો આપેલ રનેડમ નંબરિાળો સિ ેનંબર અખતરા માટે પસંદ થશ.ે આ રીતે પસંદ થયેલ સિ ેનંબરમા ં
અખતરા  હેઠળના પાકન  ંિાિેતર ન હોય તો તે પછીના ક્રમ મ જબના સિે નંબરમા ંિાિેતર હોય તે સિ ેનંબર 
અખતરા માટે પસદં થાય છે. 

 પસંદ થયેલ સિ ેનંબરમા ંપોટ વહસ્સા હોય અન ેએક કરતાં િધાર ેપોટ વહસ્સામા ંઅખતરાિાળા પાકન  ંિાિેતર 
થયેલ હોય તો, અખતરા માટે પોટ વહસ્સાની પસંદગી પણ ઉપર મ જબની ભાગાકાર પઘ્ધવતથી કરિામા ંઆિ ે
છે. 

 પસંદ થયેલ સિ ેનંબર / પોટ વહસ્સામા ંઅખતરા હેઠળના પાકન  ંિાિેતર એક કરતા ંિધાર ેખેતરમા ંહોય તો 
, નઋૈતય ખૂણાથી નજીકન  ંખેતર પસદં કરિામા ંઆિ ેછે. 

 પસંદ થયેલ ખેતરમા ંરનેડમ પઘ્ધવતથી પાક િાર ૫ x ૫ મીટર્્અને્ ૧૦ x ૫ મીટર મ જબના માપનો પ્લોટ 
પસંદ ક્રિામા ંઆિે છે. 

 રનેડમ પઘ્ધવતથી પસદં થયેલ પ્લોટમા ંપાકની કપણી / િીણી અિસ્થાએ ખેતીિાડી ખાતાના ગ્રામસેિકો તરફથી 
ખેડૂત તથા ગામના આગેિાન ખેડૂતો િગેરનેી ઉપવસ્થવતમા ંપાકની કાપણી / િીણી કરી તેન ં િજન નોધંિામા ં
આિ ેછે અન ેકેટલાક પાકોમા ંસ ક્વણી કરી ભેજના ટકા નકકી કરિામા ંઆિ ેછે. 



 ગ્રામસેિકો ઘ્િારા ગોઠિિામા ંઆિતા પાક કાપણી અખતરા પૈકી કેટલાક અખતરાઓન  ંખેતીિાડી ખાતા , 
પંચાયતના તેમજ  કેનર સરકારશ્રીના અવધકારીઓ મારફત સ પરિીઝન કરાિિામા ંઆિ ેછે.તેમજ પાક કાપણી 
અખતરાના ઉત્પાદન PMFBY હઠેળ વીમાના દાવા ચકુવવામાાં થતો હોય વીમા કાંપનીના પ્રનતનનનિ દ્વારા પણ 
પાક કાપણી અખતરાનુાં કાપણી સમયે સપુર નવઝન કરવામાાં આવે છે.  

 પાક કા૫ણી અખતરાના પત્રકો વજલ્લા્કક્ષાની્નાયબ્ખેતી્વનયામકશ્રી્(વિ) કચેરીમા ંએકવત્રત કરિામા ંઆિ ે
છે તથા તેના આધાર ેપાકિાર / તાલ કાિાર હેકટર દીઠ ઉપજ નકકી  કરિામા ંઆિ ેછે. 

 તાલ કાિાર હેકટર દીઠ ઉપજના આધાર ેવજલ્લા તેમજ રાજયના ઉતપાદનની વિગતો તૈયાર કરિામા ંઆિે છે. 
ગ્રામસેવક : 

 દર િર્ે યોજાતી પાક કાપણી અખતરાની તાલીમમાં અચૂક હાજર રહેિ  તથા સપંૂણય તાલીમ લિેી. 
  આયોજન મ જબ જ ેતે પાક માટે પસંદ થયેલ ગામમા ંવનયત પધ્ધવત મ જબ અખતરા ગોઠિિાની કામગીરી 
કરિી. 

 પાક કાપાણી અખતરાના પત્રકો સમયસર આપિાના રહેશે. 
              પત્રક-૧      પાક કાપણી સમયે ભરવાના રહશેે  
              પત્રક-૨      પાક કાપણી સમયે ભરવાના રહશેે 
              પત્રક-૩     સ કિણીનો અખતરો પૂણય થયથેી તરત જ 

 પાક કાપણી અખતરાઓની કાપણીની તારીખો ગ્રામસેિકોએ સબંંવધત વનરીક્ષક અવધકારીશ્રી્અને્ િીમા્
કાંપનીના પ્રનતનીિીને સમયસર ટેલીફોનથી તથા લેવખતમાં જણાિિી. 

 પાકા કાપણી અખતરાની કાપણીની તારીખ પહેલાં પંચાયતની ઓવફસે કાપણીની તારીખની જાહેરાત કરી 
ગામના આગિેાન ખેડૂતો, સરપંચ, પંચાયતના સભ્ય, પ્રગવતશીલ ખેડૂતો, ધારાસભ્યશ્રી, બેંકના પ્રવતવનવધ, તલાટી 
કમ મંત્રી િગેરને ે હાજર રહેિા જણાિિ ં તથા ઉપવસ્થત ખેડૂતોની રૂબરૂમા ં કાપણી કરાિી પત્રક-૨ મા ં
પવરણામોની વિગત નોધંી હાજર રહેલ ખેડૂતોની સહી લેિી. 

 વીમા કાંપનીના પ્રનતનીિીને કાપણી સમયે હાજર રહવેા જણાવવુાં  
 પાક કાપણી અખતરા અંગ ેસંબંવધત અવધકારી દ્વારા માગંિામા ંઆિતી વિગતો પૂરી પાડિી. 
 પાક કાપણી અખતરા અંગ ેસંબંવધત અવધકારી દ્વારા આપિામાં આિતી સ ચનાઓનો અમલ કરિો. 
આમ, પાક કાપણી અખતરા વનયત પધ્ધવત મ જબ સમયસર ગોઠિિાની તથા તેના પત્રકો સમયસર રજ  કરિાની 
સંપણૂય જિાબદારી ગ્રામસેિકની રહેશે. 
 
નવસ્તરણ અનધકારી (ખેતી) : 

 પોતાના કાયયક્ષેત્રમાં ગોઠિિાના થતા પાક કાપણી અખતરાઓ દરકે ઋત માં ગ્રામસેિકો દ્વારા સમયસર ગોઠિાય 
તે જોિાન  ંરહેશે. તાલીમમા ંહાજરી આપિી. 

 ગ્રામસેિકો દ્વારા પાક કાપણી અખતરાઓના પત્રકો ભરીને સમયસર આપિામાં આિ ેતે જોિાન ં રહેશે. 
 પોતાન ેપ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ માટે સોપંિામા ંઆિેલા અખતરાઓન ં પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ કરિાન ં રહેશે. 
 તાલીમના પ્રથમ વદિસ ેપાકા કાપણી અખતરા ગોઠિિા માટેના ગામોની પસંદગીમાં જરૂરી સહયોગ આપિો. 
જ ેતે પાક મ જબના યોગય પત્રકો પર ફાળિિામા ંઆિેલ ચાર અંકી રનેડમ નંબર લખિાના રહેશે. તથા તાલીમના 
બીજા  વદિસે પત્રકો અખતરા ગોઠિિા માટે ગ્રામસેિકોને ફાળિી આપિાના રહેશે. 

 પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી અંગ ેસંબવંધત અવધકારી દ્વારા આપિામાં આિતી સ ચનાઓનો અમલ 
કરિો. 



 
 
 
ખેતીવાડી અનધકારી : 

  પાક કાપણી અખતરાના પત્રકોની ચકાસણીની કામગીરીની તાલ કા કક્ષાએ જિાબદારી રહેશે. 
  દર િર્ે યોજાતી પાક કાપણી અખતરાની તાલીમમાં બનં ેવદિસોએ અચૂક હાજર રહેિ  તથા તાલીમ અવધકારીન ે
સંપણૂય સહયોગ આપિો. 

  આયોજન મ જબના પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિા માટે ગ્રામસિેકોન ેજ ેતે પાકના યોગય પત્રકોમાં ચાર અકંી 
રનેડમ નંબર સવહત પરૂા પાડિા. 

  તાલીમ િગયમાં ગરેહાજર રહેલા ગ્રામસેિકોને તથા વિસ્તરણ અવધકારી (ખેતી)ન ે સંબવંધત ખેતીિાડી 

અવધકારીઓએ તાલીમ આપિી. 
  પાક કાપણી અખતરાના પત્રકો ગ્રામસેિકો પાસથેી મળેિી પત્રકની તમામ વિગતોની ચકાસણી કરી ત રંત જ 
જ ે તે વજલ્લાની નાયબ ખેતી વનયામકશ્રી ની કચરેીએ મોકલી આપિાન ં રહેશે. આમ, તમામ પત્રકો વનયત 

સમયમયાયદામાં જ ેતે વજલ્લાની નાયબ ખેતી વનયામકશ્રી કચરેીને મોકલી આપિાની જિાબદારી રહેશે. 

  ખેતીિાડી અવધકારીએ પાક કાપણી અખતરાન  ંરવજસ્ટર વનભાિિાન  ંરહેશે. જમેા ંપસંદ થયેલ ગામોની વિગત 
તેમજ મોકલાિેલ પત્રકોની વ્યિવસ્થત નોધં રાખિાની રહેશે તથા પત્રકોની પવરવસ્થવત અંગે સંબવંધત મદદનીશ 
ખેતી વનયામક(વિસ્તરણ) તા.મ .યોજનાને િાકેફ કરિાના રહેશે. 

  ગ્રામસિેકોએ ભરીને આપલે પાક કાપણી અખતરાના પત્રકોની ચકાસણી ખેતીિાડી અવધકારીએ કરિાની 
રહેશે. 

  જો કોઇ અખતરાના પ્લોટન ં ઉતપન્ન ઘણ ં જ િધાર ેઅથિા ઘણ ં જ ઓછ  આિત ં હોય તો પત્રકની ચકાસણી 
કરનાર ખેતીિાડી અવધકારીએ નાયબ ખેતી વનયામક (વિસ્તરણ)ન ેિાકેફ કરિાના રહેશે. 

  પોતાને પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ માટે સોપંિામાં આિેલા અખતરાઓન ં પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ કરિાન ં રહેશે. 
  પાક િીમા યોજના હેઠળ જ ે તે પાક માટે નોટીફાઇડ કરલે ડીફાઇન વિસ્તારમા ંપાક્કાપણી્ અખતરાન ં 
આયોજન કરિામા ંઆિત ં હોય છે આમ આ ઉપરાંત જ ેપાકનો વિસ્તાર તાલ કા કક્ષાએથી દશાયિેલ હોય અન ે
તયાં નોન ડીફાઇન એરીયા તરીકે પાક કાપણી અખ્તરન  ંઆયોજન કરિાના થાય તો તે અંગેન ં આયોજન કરિ  ં
અને તેના ચાર અકંી રનેડમ નંબરો પણ ગ્રામસિેકોન ેફાળિી આપિા. 

 પસંદ થયેલ ગામમાં જો મોજણી હેઠળના પાકન ં િાિેતર ન હોય તો તલાટીન  ંતે બાબતન ં લખાણ ગ્રામસિેક 
પાસથેી મેળિી વનયત પધ્ધવત પ્રમાણે સમયસર ગામ બદલિાન  ંરહેશ ેતથા અગ્રીમતાના ધોરણ ેજ ેતે સંબવંધત 
ગ્રામસેિકને અખતરો ગોઠિિા માટે ફાળિી આપિાન ં રહેશે. 

 NIC દ્વારા તૈયાર કરિામાં આિેલ કોમ્પ્ય ટર ઓનલાઇન નેટિકકંગ મોડય લમાં પાક કાપણી અખતરાના પત્રક-૧, 

૨ તથા ૩ ની માવહતી નવસ્તરણ અનિકારી/ગ્રામસેવક પાસે દાખલ કરાિિાની રહેશે. 
 પાક કાપણી અખતરાની કાપણીની મજં રીના ંનાણાનંી ચૂકિણી માટે સફળતાપૂિયક ગોઠિાયેલ અખતરાઓની 
વિગતો પૂરી પાડિાની રહેશે. 

  



  મદદિીશ ખેતી નિયામક (નવસ્તરણ) : 
 પાકા કાપણી અખતરાની કામગીરીની પટેા વિભાગીય કક્ષાએ સપંૂણય જિાબદારી રહેશે. 
 પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિા માટે દર િર્યની શરૂઆતમાં ખાતા કક્ષાએથી મોકલિામાં આિતી ટીકમાકય 

યાદીમા ંટીકમાકય કરાિી વનયત સમયમયાયદામા ંખાતાની કચરેીએ પરત મોકલી આપિાની રહેશે. 

 તાલીમ કાયયકમ મ જબ તાલીમ િગયન ં આયોજન કરિ ં તથા તમામ ગ્રામસેિકો અને વિસ્તરણ અવધકારી(ખેતી) 

અચૂક તાલીમ લે તે જોિ ં. 
 દર િર્ે યોજાતી પાક કાપણી અખતરાની તાલીમમાં બંને વદિસોએ અચૂક હાજર રહેિ ં તથા િહીિટી તથા 

તાંવત્રક પ્રશ્નોન ં વનરાકરણ લાિિ ં. 
 આયોજન મ જબના તમામ પાક કાપણી અખતરા સમયસર ગોઠિિા માટે સંબવંધત ગ્રામસેિકોને ફાળિી 

આપિાના રહેશે. ખાલી જગયાના કારણ ેકે અનય કોઈપણ કારણસર અખતરા ન ગોઠિાય તેિ ં બનિા ન પામ ે
તે જોિાન  ંરહેશે. જરૂર જણાય તયાં અનય ગ્રામસિેકને કામગીરી પૂણય કરાિિાની રહેશે. 

 પાક કાપણી અખતરા અંગ ેગ્રામસેિકોને યોગય માગયદશયન આપિ ં. 
 પાક કાપણી અખતરા વનયત પદ્ધવત મ જબ સમયસર ગોઠિાય તથા તેના પત્રકો ગ્રામસેિકો દ્વારા સમયસર 

ખેતીિાડી અવધકારીને આપિામાં આિે તે જોિાન  ંરહેશ.ે 
 તમામ મીટીગંોમા તથા રૂબરૂ સપકય  િખતે પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી તથા પત્રકો મોકલાવ્યા 

બાબતની સવમક્ષા કરિાની રહેશે. ફેરણા કાયયકમય દરમ્યાન પણ પાક કાપણી અખતરાની તપસ કરિી. 
 પોતાના પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ માટે સોપિામા ંઆિેલ અખતરાઓન  ંપ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ કરિાન  ંરહેશે. 
 ખાતા કક્ષાએથી, વિભાગીય કક્ષાએથી કે વજલ્લા કક્ષાએથી પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી અંગે આપિામા ં

આિતી સૂચનાઓન ં અમલીકરણ કરિ ં. 
 િીમા યોજના હેઠળ આિરી લેિાયલ વિસ્તારના તમામ પાક કાપણી અખતરાઓન  ંપ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ થાય તે 

જોિ ં. 
 ગ્રામસેિકોને જરૂરી િસ્ત ઓ જિેી કે પત્રકો, રનેડમ બ ક, મજેર ટેપ, ત્રાજિા-તોલા િગરે ેપરૂા પાડિા માટે જરૂરી 

કાયયિાહી કરિી.  
 પાક કાપણી અખતરાની કાપણીની મજૂરીના ંનાણાં સમયસર ચૂકિાય તે માટે જરૂરી કાયયિાહી કરિી. 

નજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી:  

 પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિાની કામગીરીની વજલ્લા કક્ષાએ સપંૂણય જિાબદારી રહેશે. 
 પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી જિેી કે તાલીમ કાયયકમ, આયોજન મ જબ તમામ પાક કાપણી અખતરા 

વનયત પદ્ધવત મ જબ સમયસર ગોઠિાય, ગ્રામસિેકો દ્વારા પત્રકો સમયસર આપિામાં આિ,ે િીમા યોજના 
હેઠળનાં તમામ પાક કાપણી અખતરાઓન  ંપ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ થાય િગરે ેકામગીરીન  ંસતત મોનીટરીગં કરિાન  ં
રહેશે. 

 પાક કાપણી અખતરાઓના ંસચોટ અને વિશ્વાસપાત્ર પવરણામો મળે તે માટે કાપણી સમયે અખતરાઑના ં
પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણની કામગીરીન  ંવજલ્લા કક્ષાએ મોનીટરીગં કરિાન ં રહેશે. 

 ખાતા કક્ષાએથી પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ સોપિામાં આિત  ંહોય છે આમ છતાં પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ સોપિાન ં બાકી હોય 
તે ગામોના અખતરાઓન  ંપ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ સોપિાન ં રહેશે. 



 ખાતા કક્ષાએથી કે વિભાગીય કક્ષાએથી પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી અંગે આપિામાં આિતી 
સૂચનાઓન ં અમલીકરણ કરિ ં. 

 પાક કાપણી અખતરાની કામગીરીમાં ગ્રામસિેકોને તથા સબંવધત અવધકારીઓને પડતી મ શ્કેલીઓન  ંવનરાકરણ 
કરિ ં. 

 દરકે ઋત માં પસંદ થયેલા ગામોન  ંપહાણીપત્રક(૭/૧૨) સમયસર તેયાર કરિાની સ ચના તલાટીઓન ેઆપિા 
તાલ કો વિકાસ અવધકારીશ્રીઓને જણાિિા વજલ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રીન ેરજૂઆત કરિી. 

 દ૨ માસ ેપાક કાપણી અખતરાની કામગીરીની સમીક્ષા કરિી. 
 ગ્રામસેિકોને મજેર ટેપ, ત્રાજિા-તોલા િગરે ેપૂરા પાડિા માટે જરૂરી કાયયિાહી કરિી. 
 પાક કાપણી અખતરાની કાપણીની મજૂરીના ંનાણાં સમયસર ચૂકિાય તે માટે જરૂરી કાયયિાહી કરિી. 
 પાક કાપણી અખતરાઓની રનેડમ ચકાસણી કરિી. 

િાયબ ખેતી નિયામક (નવસ્તરણ)   

 આપના વજલ્લાના તમામ તાલ કાના પાક કાપણી અખતરાના પત્રકો સમયસર મેળિી પાક િાર ડેટાન  ં
એનાવલવસસ કરી ઉતપાદનના આંકડાની ગણતરી કરિિાની રહેશ.ે 

 પાક કાપણી અખતરાના પત્રકોની ચકાસણી ખેતીિાડી અવધકારી/ખેતી મદદનીશ દ્વારા ચોકસાઇપૂિયક કરિામા ં
આિે તથા ક્ષવતરવહત પત્રકો મોકલિામાં આિે તે જોિ ં. 

 અખતરાના ડેટાના એનાવલવસસ બાદ તમામ પાકના ડેટા DLMC ની મીવટંગ બોલાિી ડેટા મજૂંર કરાિી જ ેતે 
િીમા કંપનીન ેસબવમટ કરિાના રહેશે. 

 સોપિામાં આિેલ પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ કે તપાસની કામગીરી કરી ખાતાને સ્પષ્ટ અવભપ્રાય સાથ ેઅહેિાલ મોકલી 
આપિાનો રહેશે. 

 દ૨ માસ ેપાક કાપણી અખતરાની કામગીરીની સવમક્ષા કરિી. 
 ગામના ૭/૧૨ (પહાણી પત્રક) ગ્રામ્ય સ્તર ેઉપલબ્ધ થાય તે માટે આર.ઓ.મીવટંગમા વજલ્લા કલેકટરશ્રીન ે

રજૂઆત કરિી. 
 ખાતા કક્ષાએથી કે વિભાગીય કક્ષાએથી પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી અંગે આપિામાં આિતી 

સૂચનાઓન ં અમલીકરણ કરિ ં. 
 પાક કાપણી અખતરાઓની રનેડમ ચકાસણી કરિી. 
 જ ેતાલ કામાં હેક્ટર દીઠ ઉપજ ઓછી આિતી હોય તેમા ંઉતપન્ન ઓછ  આિિા અંગે સંબંવધત અવધકારીશ્રીઓ 

પાસથેી વિગતિાર અહેિાલ સમયસર મગંાિિો. 
સાંયુક્ત ખેતી નિયામક (નવસ્તરણ) 

 પાક કાપણી અખતરાની કામગીરીની વિભાગીય કક્ષાએ મોનીટરીગંની જિાબદારી રહેશે. 

 પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી જિેી કે તાલીમ કાયયક્રમ, આયોજન મ જબ તમામ પાક કાપણી અખતરા 

વનયત પધ્ધવત મ જબ સમયસર ગોઠિાય, ૫ત્રકો ક્ષવતરવહત તથા સમયસર ખાતાની કચેરીન ેમળે,  વિમા યોજના 
હેઠળના તમામ પાક કાપણી અખતરાઓન  પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ થાય િગરે ેકામગીરીન  ંસતત મૉનીટરીગં કરિાન  ં
રહેશે. 



 ગ્રામસેિકોને મજેર ટે૫,ત્રાજિા-ત્તોલા િગેર ેપ રા પાડિા માટ ખરીદીનો કાયયિાહી કરિી. 
 પાક કાપણી અખતરાઓના સચોટ અન ેવિસ્િાસપાત્ર પવરણામો મળે તે માટે કાપણી સમય ેઅખતરાઓના 

પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણની કામગીરીન  ંવિભાગીય કક્ષાએ મોનીટરીગં કરિાન ં રહેશે. 
 પાક કાપણી અખતરાની કામગીરીમા ંગ્રામસિેકોન ેતથા સંબંવધત અવધકારીઓન ેપડતી મ શ્ક્લીઓન  વનરાકરણ 

કરિ . 

 ખતા કક્ષાએ પાક કાપણી અખતરાની કામગીરી અંગે આપિામાં આિવત સ ચનાઓન  અમલીકરણ કરાિિ ં. 

 પાક કાપણી અખતરાઓની રેંનડમ  ચકાસણી કરિી. 

પાક કાપણી અખતરા માટે રાજ્ય કક્ષાએ ખેતીવાડી અનધકારીિી કામગીરી  

 દર િર્ે ટી.આર.એસ. તથા નોન ટી.આર.એસ. ગામોની યાદી મેળિી બંને યાદીન  ંઅલગ અલગ રનેડમાઇઝેશન 
કરી અખતરા ગોઠિિા માટેના કામચલાઉ પસંદ ગામોની યાદી (ટીકમાકય યાદી) તાલ કાિાર તૈયાર કરિી તથા 
તાલ કાિાર ટીકમાકય યાદી બે નકલમાં  સંબવંધત પટેાવિભાગમા ંટીકમાકય  માટે મોકલી આપિી તથા ટીકમાકય 
કરાિેલ એક નકલ સમયસર પરત મેળિી લિેી. 

 દરકે પાકના છેલ્લા ત્રણ િર્યના વજલ્લાિાર/તાલ કાિાર િાિેતર વિસ્તારન ેઆધાર ેપાક કાપણી અખતરાઓન  ં 

આયોજન કરિ ં. પાક િીમા યોજના અંતગયત ડીફાઇન વિસ્તારમાં મ ખ્ય પાક તરીકે નોટીફાઇડ થયેલ હોય તયા ં્

ચાલ ્િર્ે્પ્રધાન્મંત્રી્ફસલ્િીમા્યોજનાના્ઠરાિ્મજુબ તાલકુાના કુલ ગામો પૈકી ૨૦ ટકા ગામોમાાં પાક 

કાપણી અખતરાનુાં આયોજન થયેલ છે તે જોવાનુાં રહશેે  
 આયોજનના ગામોની સંખ્યા મ જબ જ ેતે પાક માટે ચાર અંકી રનેડમ નબંરની ફાળિણીની તાલ કાિાર યાદી  

બે નકલમા ંતૈયાર કરિી. 

 દર િર્ે ગ્રામસેિકો તથા વનરીક્ષક અવધકારીઓને તાલીમ આપિી.  

 ખેતીિાડી ખાતા/પંચાયત/બીજ વનગમ/જમીન વિકાસ વનગમ/બાગાયત/બીજ પ્રમાણન એજનસીના 

અવધકારીઓને પાક કાપણી અખતરાઓના પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણની સોપંણી કરિી/કરાિિી તથા સમયસર જાણ 

કરિી. ડીફાઇન વિસ્તારના પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણ સોપંણી કરિાના બાકી રહેલ ગામોની યાદી વજલ્લા ખેતીિાડી 

અવધકારીશ્રીને મોકલી આપી વજલ્લા કક્ષાએથી પ્રતયક્ષ વનરીક્ષણની સોપંણી કરાિિી. 

 અખતરા વનયત પદ્ધવત મ જબ અચકૂ ગોઠિાય તે અંગને  ંસ ચારૂ આયોજન કરિ ં. 

 અખતરા ગોઠિિા માટે પત્રકો, રનેડમ બ ક પૂરા પાડિા. પત્રકો, રનેડમ બ ક , રવજસ્ટર િગરે ેછપાિિાના થતા 

હોય તો તે અંગ ેસમયસર છાપકામ કરાિિ ં. 

 અખતરા ગોઠિિા માટે મજેરટેપ, િજન-કાટંા િગરે ેગ્રામસેિકોન ેપરૂા પાડિા માટે જરૂરી કાયયિાહી કરિી. 

 પાક કાપણી અખતરાની કાપણી માટેની મજૂરીની ગ્રાનટ ફાળિણી માટે સમયસર કાયયિાહી કરિી. 
 સામાનય અન ેધોરણસરની ઉપજના આંકડા સમયસર તૈયાર કરાિી સરકારશ્રીન ેમોકલી આપિા તથા ભેજના 

ટકાની માવહતી દર િર્ ેતમામ વજલ્લા કલેક્ટરશ્રીઓન ેઅચૂક મોકલી આપિી. 

 રાજ્ય તથા કેનર સરકારશ્રી તરફથી આિતા પત્રો અગં ેજરૂરી કાયયિાહી કરિી તેમજ એન.એસ.એસ.ઓ. 

ફરીદાબાદ સાથે જરૂરી પત્રવ્યિહાર કરિો. 



 કૃવર્  વિર્યક આંકડાકીય બાબતોની ઉચ્ચ કક્ષાની સંકલન સવમવત(HLCC)ની બેઠકન  ંસમયસર આયોજન કરિ ં. 

 અવધકારી / કમયચારીન ેજ ેપાકની કામગીરી સોપંિામાં આિેલ હોય તે પાકની પાક કાપણી અખતરાની તમામ 

કામગીરી જિાબદારી પિૂયક કરિાની રહેશે. 
 રાજયમા ંપ્રધાન મંત્રી ફસલ િીમા યોજના અમલમાં હોઇ તાલ કાિાર હેક્્ટરદીઠ ઉપજની વિગતો જ ેતે િીમા 

ક્્ંપનીન ેનક્્ક્્ી ક્્રલે તારીખ પહેલા ંમોક્્લી આપિી આિશ્યક છે તેથી હેક્ટર દીઠ ઉપજના આંકડા સમયસર 
ક્ષેત્રીય કક્ષાએથી જ ેતે િીમા કંપનીને મળી રહે તે અંગે જરૂરી પત્ર વ્યિહાર કરિો. 

 મજં ર કરિામા ંઆિેલા તાલ કાિાર હેક્્ટરદીઠ ઉપજના આંકડા તાતકાવલક પાક િીમા ટેબલે આપિાના રહેશે. 

 પોતે જ ેપાકની કામગીરી સભંાળતા હોય તે પાકન  ંરકેડય વ્યિવસ્થત રીતે વનભાિિાન ં રહેશે. હાડય કોપીની સાથ ે
સાથ ેપોતાન ેલાગ  પડતા તમામ ડેટા તથા ફાઇલો કોમ્પ ટરમાં સોફ્ટ કોપીમાં પણ વ્યિવસ્થત રીતે સાચિી 
રાખિા. 

 િાિેતર વિસ્તાર ઉપલબ્ધ થયે અંવતમ પાક િતાયરો (Final Forecast) તૈયાર કયાય બાદ ત રંત દરકે પાકના વિવિધ 

પૃથ્થકરણ અહેિાલ (Analysis Report) તૈયાર કરી એન.એસ.એસ.ઓ. ફરીદાબાદને મોકલી આપિા. 
 પ્રધાન મંત્રી ફસલ વિમા યોજના અંતગયત CCE Agri App પર ક્ષેત્રીય કક્ષાએથી પાક કાપણી અખતરા વ્યવ્સ્થીત 

ઓનલાઈન અપલોડ કરિા માટે પડતી મ શકેલીઓન ે વનિારિા અંગ ેજરૂરી માગયદશયન ભારત સરકારશ્રી 
કક્ષાએથી મેળિી ક્ષેત્રીય કક્ષાએ તે અગં ેમાવહતગાર કરિા.  

 જ ેતે પાક માટે માગિામા ંઆિતી માવહવત તાતકાવલક પૂરી પાડિી. 

 ક્ષેત્રીય કચેરીઓ દ્વારા માગયદશયન માગિામાં આિે તયાર ેતાતકાવલક યોગય માગયદશયન પ રુ પાડિ ં. 

 દર િર્ે યોજાતા તાલીમ કાયયક્રમમાં ફાળિેલ વિભાગમા ંતાલીમ આપિા જિ ં. 

 ઉપરી અવધકારી દ્વારા સોપંિામાં આિતી કામગીરી સંતોર્કારક રીતે પણૂય કરિાની રહેશે. 

 

પાક કાપણી અખતરા માટે રાજ્ય કક્ષાએ મદદિીશ ખેતી નિયામકિી કામગીરી  
 ડાંગર(વપયત), ડાંગર(વબનવપયત) , ખ.બાજરી, મકાઇ, રાગી, ખ.જ િાર, રિી જ િાર, ઘઉં(વપયત), 

ઘઉ(વબનવપયત), ચણા ,ઉનાળ  બાજરી , ઉનાળ  ડાંગર, ખ.મગફળી , તલ , તમાક  , કપાસ (વપયત) , કપાસ 
(વબન વપયત) , એરંડા , ત િરે , જીરૂ , િરીયાળી , ઇસબગ લ ,બટાટા , રાઇ સરસિ , ઉનાળ  મગફળી , ગ િાર 
િગેર ેપાકોના પાક કાપણી અખતરાની તમામ કામગીરી. 

 પાક કાપણી અખતરા ગોઠિિા માટેન ં આયોજન. 
 ટીઆરએસ તથા નોન ટીઆરએસ ગામોની યાદી રનેડમાઇઝેશન કરી તાલ કાિાર ટીકમાકય  યાદી તૈયાર કરાિી 

પેટાવિભાગમાં મોકલી આપિી  તથા પરત મેળિિી. 
 આયોજન મ જબ દરકે અખતરા માટે ચાર અકંી રનેડમ નંબર ફાળિણી. 
 પાક કાપણી અખતરા બે તબક્કામા ંતાલીમ કાયયક્રમ ગોઠિી તાલીમ આપિી. 
 અખતરા વનયત પદ્ધવત મ જબ અચકૂ ગોઠિાય તથા તેના પત્રકો સમયસર અત્રનેી કચેરીને મળે તે અંગે સતત 

મોનીટરીગં કરિ ં. 
 ખેતી અવધકારીની કામગીરીન ં સતત મોનીટરીગં કરિ ં. 



 NSSO ફરીદાબાદ સાથે પત્રવ્યિહાર કરિો તથા પાક કાપણી અખતરાના પવરણામોને આધાર ેદરકે પાકના 
એનાલીસીસ રીપોટય તૈયાર કરી NSSO ફરીદાબાદને મોકલી આપિા. 

 સામાનય ધોરણસર ઉપજના આંકડા તૈયાર કરી સરકારશ્રીન ે મોકલી આપિા. ભેજના ટકાની વિગત 
કલેક્ટરશ્રીઓન ેમોકલી આપિી. 

 નીવતવિર્યક વનણયયો અંગ ેપત્રવ્યિહાર કરિો. પાક કાપણી અખતરા મોનીટરીગં , ક્ષેત્રીય કચેરીઓ સાથ ે
પત્રવ્યિહાર કરિો. 

 પાક કાપણી અખતરા વિવિધ એજનસીઓન ેસ પરિીઝન અંગનેી કામગીરી. 
 ક્ષેત્રીય કચેરીઓ દ્વારા માગયદશયન માગિામાં આિે તયાર ેતાતકાવલક યોગય માગયદશયન પ રુ પાડિ ં. 
 રાજ્ય તથા કેનર સરકારશ્રી તરફથી આિતા પત્રો અંગ ેજરૂરી કાયયિાહી કરિી. 

 પત્રક , રવજસ્ટર , રેંડમ બ ક છાપકામ કરાિી સમયસર પરૂા પાડિા તથા મજેર ટેપ , િજન કાટંા પ રા પાડિા. 
 HLCC મીટીગં યોજિી. 
 પાક કાપણી અખતરા કાપણી મજૂરીની ગ્રાનટ જોગિાઇ તથા ફાળિણી.  

 
 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો 

અ.ન.ં અવધકારી/કમયચારીનો હોદ્દો  નાણાકંીય સત્તા  િહીિટી સત્તા   અનય સત્તા  ફરજો  

૧. સંય ક્ત ખેતી વનયામક (અંક)      

૨ નાયબ ખેતી વનયામક (અંક)     

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

    

૪. ખેતી અવધકારી      

પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિ ેદફતરો 

(૧) ગ જરાત વસવિલ સિકસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાિ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પવરપત્રો 

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 

જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યનક્તઓ પાસેિા દસ્તાવજેોિી કક્ષાઓ અાંગેિ ુપત્રક 

--------નથી-------- 

 

 

પ્રકરણ-૭ 

તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા, પનરિદ, સનમનતઓ અિ ેઅન્ય સાંસ્થાઓિુાં પત્રક 

ક્રમ કનમટીિુાં 
િામ   

અધ્યક્ષ  સભ્ય સનચવ  
રીમાક્સા 

૧ HLCC  - હાઇ 
લેિલ કો-
ઓડકનશેન 
કવમટી  

હોદ્દાની 
રૂએ અગ્ર  
સવચિશ્રી  

કૃ. અને. સ. 
વિભાગ,  

 ખેતી 
વનયામકશ્રી   
(ગ . રા. 
ગાંધીનગર)                                                           

સદર સવમવત NSSO, કૃવર્ અને સહકાર વિભાગ, 
ઈકોનોમીક એનડ સ્ટેટીસ્ટીકલ એડિાઇઝર જિેા 
સભ્યો સાથે બેઠક કરી અન ે સ્ટેટીસ્ટીકલ ડેટા 
મેળિિા અગં ેની કામગીરી ન ેસરળ અન ેખામી 
રહીત બનાિિા અથ ે યોજિામા આિે છે. જમેા ં      
રાજ્યમાં CES, FVM, ICS, TRS, પાક િતાયરા, અન ે
રૂત  અને પાક અહેિાલ સ્કીમો નો સમાિશે થાય 
છે.  

 

પ્રકરણ-૮ 

જાિેર માનિતી અનધકારીિુાં િામ, િોદ્દો અિ ેઅન્ય નવગતો 

 શ્રી એમ. જી. પટેલ   
નાયબ ખેતી વનયામક (અંક)  
રૂમ ન ં- ૪૧૬, ઇકોસ્ટેટ શાખા, 
ખેતી વનયામકશ્રીની કચેરી, કૃવર્ભિન, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સંપકય- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦  



 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રનક્રયામાાં અિુસરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોધં 

૨. મ સદ્દો મજૂંર કરાિિો 

૩. અમલીકરણ 

૪. વનણયય લેનાર અવંતમ સત્તાવધકારી ખાતાના િડા છે. 

વનણયય લેિાની સત્તા નીચે મ જબ છે. 

 

 

ખેતી વનયામક 

 

સંય ક્ત ખેતી વનયામક 

 

નાયબ ખેતી વનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી વનયામક 

   

ખેતી અવધકારી 

             

ખેતી મદદનીશ   

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિ ેકમાચારીઓિી માનિતી પુનસ્તકા 

ક્રમ  અવધકારી અન ેકમયચારીન  નામ  હોદ્દો  
૧ શ્રી.્પી.્એસ.્રબારી્ સંય ક્ત ખેતી વનયામક (અંક),્કૃવર્ભાિન, ગાંધીનગર વ 

એપેલેટ ઓથોરીટી 
૨. શ્રી એમ. એમ. પ્રજાપવત નાયબ ખેતી વનયામક (ઓએસડી સીસીઇ)  

૩. શ્રી એન. સી. પટેલ  મદદનીશ ખેતી વનયામક (સીઈએસ-૧)  
૪. શ્રી િી. એમ. પટેલ  મદદનીશ ખેતી વનયામક (સીઈએસ-૨)    
૫. સ શ્રી આર. એમ. ડઢાણીયા  ખેતી અવધકારી (સીઈએસ-૨)    
૬. શ્રી બી. જ.ે જઠેિા  ઇ.ચા્ખેતી અવધકારી (સીઈએસ-૨)    
૭. શ્રી  એન. િી. રાઠોડ  ઇ.ચા. ખેતી અવધકારી (સીઈએસ-૧)  & (સીઈએસ-૨)    
૮. શ્રી એસ. સી. પરમાર   ઇ.ચા. ખેતી અવધકારી (સીઈએસ-૧)    
૯. શ્રી. ડી.પી.્િાધેલા્ ખેતી મદદનીશ (ઇ.ચા. ફામય હાિેસ્ટ પ્રાઇઝ અન ેખેત 

મજ રી દર) 
 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સનિત દરકે અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુ
માનસક મિેિતાણુ  

ક્રમ અવધકારી અન ેકમયચારીન  નામ પગાર 

૧ શ્રી.્પી.્એસ.્રબારી ૮૮૭૦૦/- 

૨. શ્રી એમ. એમ. પ્રજાપવત ૭૧૮૦૦/- 

૩. શ્રી એન. સી. પટેલ  ૫૩૧૦૦/- 

૪. શ્રી િી. એમ. પટેલ  ૫૩૧૦૦/- 

૫. સ શ્રી આર. એમ. ડઢાણીયા  ૪૪૯૦૦- 

૬. શ્રી બી. જ.ે જઠેિા  ૪૪૯૦૦/- 

૭. શ્રી  એન. િી. રાઠોડ  ૩૯૯૦૦/- 

૮. શ્રી એસ. સી. પરમાર   ૪૪૯૦૦ /- 

૯. શ્રી.ડી.પી.વાિેલા ૧૯૯૫૦/-  



 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવલે અાંદાજપત્ર 

માનિતી શૂન્ય છે. 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અાંગેિી પધ્ધનત 

---અત્રેની શાખામાથી સહાયની કોઇ યોજના અમલમાં નથી 

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માવહતી શ નય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરલેા ધોરણો 

---માવહતી શ નય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૬ 

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માનિતી 

નવજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર નવનવધ યોજિાઓિી માનિતી ઇન્ટરિટે/ખાતાિી વબેસાઇટ ઉપર 
મુકવામાાં આવી રિી છે. 

પ્રકરણ-૧૭ 

માનિતી મળેવવા માટે િાગનરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. નોટીસ બોડય 

૨. પ્રો-એક્ટીિ ડીસ્ક્લોઝર 



 

પ્રકરણ-૧૮. 

જાિેર્તાંત્ર્દ્વારા્પરૂી્પાડવામાાં્આવિાર્અન્ય સેવાઓિી્નવગત. 

 

માહહતી અનિકાર અનિનનયમ, ૨૦૦૫ અંતગગત તાલકુવાર હકે્ટર દીઠ 
ઉપજના આંકડા તથા થે્રશહોલ્ડ ઉપજ ની નવગતો ન આપવા બાબત 

 

 પાક અંદાજ મોજણી યોજના હઠેળ ગજુરાત રાજયમાાં થતાાં મખૂ્ય 
પકોના પાક કાપણી અખતરા ના આિારે તાલકુવાર હકે્ટરદીઠ સરેરાશ 
ઉપજ અંદાજવામાાં આવે છે. સદર તાલકુવાર હકે્ટરદીઠ ઉપજના આંકડા 
પાક વીમા યોજના હઠેળ પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માટે પણ 
ઉપયોગ માાં લેવામાાં આવે છે. પાક વીમા યોજનામાાં કેન્દ્ર સરકાર અને 
રાજ્ય સરકાર બાંનેનુાં નાણાકીય હહત સાંકળાયેલુાં  છે. આમ, પાક કાપણી 
અખતરા આિાહરત તાલકુવાર હકે્ટરદીઠ ઉપજના આંકડા તથા થે્રશહોલ્ડ 
ઉપજ ની નવગતો ખાનગી પ્રકારની છે તેમજ તેનો દૂરપયોગ થઈ શકે 
તેવા પ્રકાર ની છે. જેથી માહહતી અનિકાર અનિનનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ 
ન- ૮(૧)(ક), ૮(૧)(ઘ) તથા ૮(૧)(જ) અંતગગત પાક કાપણી અખતરાના 
તાલકુવાર હકે્ટરદીઠ ઉપજના આંકડા તથા થે્રશહોલ્ડ ઉપજના આંકડાની 
માહહતી આપવાની રહતેી નથી. 

 

 


