
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 

 ક શાખા ઇકો ટટ િવભાગની શાખા છે. મા ં પાક ઉ પાદન ખચ  

યોજના કાયરત છે.  

1. પાક ઉ પાદન ખચ યોજના  

o યોજનાના ુ  ય ઉ ેશો નીચે જુબ છે. 

Objectives: 

 To collect scientific and reliable data on inputs and output of 
important crops. 

 To estimate per hectare and per quintal cost of cultivation/production 
of important crops. 

 To study the input-output relationship. 

 

o કાય  અને ફરજો : 

 ગજુરાત કૃિષ યિુનવિસર્ટી તરફથી આવતા ખરીફ/રવી પાકોના ક્લ ટરના 

પતર્કોનુ ં સમયસર કોડીગ/ કુટીની કામગીરીનુ ં આયોજન કરી કામગીરી 

સમયમયાર્દામા ંપણૂર્ કરાવવી. 

 કોમ્પ્યટુર િવભાગ ારા મોકલલવામા ંઆવતા મીસીગ િલ ટ એરર લી ટની 

પતુર્તાની કામગીરીનુ ંિનરીક્ષણ કરી કામગીરી સમયસર પણૂર્ કરવી. 

 ક્લ ટરોના અભ્યાસ ારા મળેલ પાક ઉત્પાદન ખચર્ના પિરણામોના આધારે 

ટેકાના ભાવોની ભલામણ તૈયાર કરી ખરીફ/રિવ સીઝનના પાકોની ભાવનીતી 

અંગે વષર્મા ં બે વાર યોજવામા ંઆવતી ગજુરાત કૃિષ ભાવ પચંની બેઠકમા ં

રજુ કરવા બેઠકની એજન્ડા ન ધ તથા કાયર્વાહી ન ધ તૈયાર કરી િવતરીત 

કરવી. 



 ભારત સરકાર ીના કૃિષ ખચર્ અને ભાવપચં નવી િદ હી તરફથી ખરીફ/રિવ 

સીઝનના પાકો તથા શેરડી પાકની પર્ાઇસ પોલીસી અંગેની મોકલવામા ં

આવતી પર્ ોતરી સબધંીત કચેરી/િવભાગોને મોકલી પર્ ોતરી મજુબની 

માિહતી એકતર્ કરી ડર્ાફ્ટ રીપોટર્ તૈયાર કરવા માટે રજુ કરવી. 

 ટેકાના ભાવોની ભલામણો નક્કી કરી ભારત સરકાર ીના કૃિષ ખચર્ અને 

ભાવપચં નવી િદ હીને મોકલવા યોજાતી ગજુરાત કૃિષ ભાવ પચં નવી 

િદ હીને મોકલવા યોજાતી ગજુરાત કૃિષ ભાવ પચંની બેઠક પહલેા િન ણાતં 

કમીટીની બેઠક બોલાવી અંદાજવામા ંઆવેલ પાક ઉત્પાદન ખચર્ તથા નક્કી 

કરેલ ટેકાના ભાવોની ભલામણોની િવગતો રજુ કરી િન ણાત કિમટીની મજૂંરી 

મેળવી કિમટીની બેઠકની એજન્ડા ન ધ તથા કાયર્વાહી ન ધ તૈયાર કરવાની 

કામગીરી કરવી. 

 ખેડુતો, િકસાન સગંઠનો, સહકારી આગેવાનો તથા પર્જાના પર્િતિનિધ ીઓ 

તરફથી ખેત પેદાશોના ઘટેલા ભાવો પાક ઉત્પાદન ખચર્ ખેત પેદાશોની 

ખરીદી તથા ખરીદી કેન્દર્ો શરુ કરવા માટેના આવતા પતર્ો, અરજીઓ, 

આવેદનપતર્ો, િવગેરેની યોગ્ય કાયર્વાહી કરી અરજદાર ીઓને પર્ત્યતુર 

આપવાની કામગીરી કરવી. 

 િવધાનસભા તારાિંકત, અતારાિંકત પર્ નો, શોટર્ નોટીસ, કાપ દરખા ત તથા 

િવિનયોગ િબલ અંગે જવાબો સમયસર તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવી. 

 
 

 

  



 

 

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 
(અંક)  

  યોજના 
અમલીકરણ

૨  નાયબ ખેતી િનયામક 
(ટીઆરએસ) 

  યોજના 
અમલીકરણ

૩.  મદદનીશ ખેતી િનયામક 
(પાઉખ) 

  યોજના 
અમલીકરણ

૪  ખેતી અિધકારી(પાઉખ)    યોજના 
અમલીકરણ

૫. કોડીંગ આસી ટન્ટ    પતર્કોનુ ં
કોડીંગ 
કરવાની 
કામગીરી 

૬ કૃટીની આસી ટન્ટ   કોડીંગ 
કરેલ 
પતર્કોનુ ં
કૃટીની 
કરવાની 
કામગીરી 

૭.  પચં ઓપરેટર   આંકડાકીય 
માહીતીની 
ડેટાએન્ટર્ી 
કરવાની 
કામગીરી 

 



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 

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

મ  કિમટ ુ ં
નામ   

અ ય    સ ય સચવ  
ર મા સ 

૧ િન ણાતં 
કમીટી 

ખેતી 
િનયામક ી  

સયંોજક ટેકાના ભાવની ભલામણો િનયત કરવા સૌ પર્થમ 
િન ણાત કમીટીની બેઠક બોલાવવાની થાય છે મા ં
પાક ઉત્પાદન ખચર્ના િવિવધ ઘટકોની િવ તતૃ ચચાર્ 
કરી ટેકાના ભાવની ભલામણ ગજુરાત કૃિષ ભાવ પચંને 
કરવામા ંઆવે છે.    

૨ ગજુરાત 
કૃિષ ભાવ 
પચં  

માન. 
મતંર્ી ી(કૃિષ) 

(૧) ખેતી 
િનયામક ી 
(૨) બાગાયાત   
િનયામક ી  
(૩) અિધક ખેતી 
િનયામક ી(િવ.)  
(૪) સયંકુ્ત ખેતી 
િનયામક ી(એ.સે.)
(૫) પર્ાધ્યાપક ી, 
કૃિષઅથર્શા  
િવભાગ, જુનાગઢ 
કૃિષ યિુનવિસર્ટી, 
જુનાગઢ  

િન ણાત કમીટીની બેઠક ારા ભલામણ થયેલ 
ટેકાના ભાવો બાબતે િવ તતૃ ચચાર્ કરી ટેકાના 
ભાવોની ભલામણ કૃિષ ખચર્ અને ભાવ પચં, નવી 
દી હીને મોકલવામા ંઆવે છે.  
 

 

  



 

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 

 

અિધક ખેતી િનયામક  

 

સયંકુ્ત ખેતી િનયામક  

 

નાયબ ખેતી િનયામક  

 

મદદનીશ ખેતી િનયામક 

 

ખેતી અિધકારી 

 

                 કોડીંગ આસી ટન્ટ તથા કૃટીની આસી ટન્ટ અને પચં ઓપરેટર   

 

  



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-  એપેલેટ ઓથોરીટી  
૨. ી પી.એસ.પટેલ  નાયબ ખેતી િનયામક (ટીઆરએસ)  
૩. ી એસ.એમ.પટેલ મદદનીશ ખેતી િનયામક (પાઉખ) 
૪ ી આર.ટી.ભાવાણી 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 કમર્ચારીન ુનામ પગાર 
૧ ી એમ.બી.પટેલ   ૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ 
૨ ી પી. એસ. પટેલ  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦  

૩  ી એસ. એમ. પટેલ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦  
૪ ી આર.ટી.ભાવાણી ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦  

 

 

 

 

 

કરણ-12 

યેક સં થાને ફાળવેલ દાજપ  

મા હતી ૂ ય છે. 

 

 

 

  



કરણ-13 

સહાયકો કાય મોના અમલ ગેની પ ધિત 

---અતેર્ની શાખામાથી 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 

કોડ ગ કામગીર ----  દિનક રોજના 200 પ કો કરવા ુ ંધોરણ છે.  

ડ કોડ ગ કામગીર  --- દિનક રોજના 200 પ કો કરવા ુ ંધોરણ છે.   

 

કરણ-16 વી ુ પે ઉપલ ધ મા હતી  

િવ ુ પે ઉપલ ધ કરવા પા  િવિવધ યોજનાઓની મા હતી 
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 


