ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર.
ઈકોસ્ટે ટ શાખા
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા


ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા
કરે લ છે જે મુજબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી ચ ૂકવી અથવા ગરીબી રે ખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા
મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી માગી શકે છે .



આપુસ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે િી નવગત આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં
આવેલ છે .



આ પુસ્સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.



આ પુસ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મુદ્દાવાર આપવામાાં આવેલ છે . સદરહુ માહિતી
અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .



આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગુજરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા નિયમો દશાા વવામાાં આવેલ છે . તે
મુજબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.



આ પુસ્સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટે િી 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 ચ ૂકવવાિા રિેશે. ગરીબી રે ખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચ ૂકવવાિી રિેતી
િથી પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા િેઠળ જીવે છે તે અંગે િો આધાર રજુ કરવાિો રિેશે.
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પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો


ઇકોસ્ટે ટ નવભાગમાાં પાક ઉત્પાદિ ખચા યોજિા, ટાઇમલી રીપોટીગ સ્કીમ(TRS),પાક નવિયક આંકડા સુધારણા
યોજિા(ICS) અિે એફવીએમ (ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો) જેવી યોજિાઓ કાયારત છે .


ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિી યોજિા અંતગાતિી કામગીરીિી નવગતો


રાજયમાાં થતાાં મુખ્ય ધાન્ય પાકોિા નવસ્તાર, ઉત્પાદિ અિે ઉત્પાદકતા િી માહિતી જિરલ પાક કાપણીિા
અખતરાિી યોજિા દ્વારા મેળવાય છે .



પરાં ત ુ રાજયમાાં વાવેતર થતાાં મુખ્ય ફળો, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો િેઠળિો નવસ્તાર, ઉત્પાદિ અિે ઉત્પાદકતા
અંગે િી માહિતી િો અભાવ રિેતા આ બાબત ધ્યાિે લઈિે ભારત સરકારે ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો
ુ ી આ મોજણી ગુજરાત રાજયમાાં
િેઠળિો નવસ્તાર, ઉત્પાદિ અિે ઉત્પાદકતાિી માહિતી પ્રાપ્ત થાય તે િેતથ
િાથ ધરવાનુાં સ ૂચિ કરવામાાં આવ્્ુાં જે ધ્યાિે લઈ આપણા રાજયમાાં વિા ૧૯૮૩-૮૪ થી આ યોજિાનુાં
અમલીકરણ ચાલુ છે .

ુ ય િેત ુ –
 ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિી યોજિાિો મખ્


મોજણી િેઠળ આવરી લેવામાાં આવેલ ફળો, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો િેઠળિો નવસ્તાર અંદાજવાિો છે .



સદર પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે મુકરર કરે લ પ્લોટોનુાં ઉત્પાદિ ઉપરથી સરે રાશ
િેકટરે ઉત્પાદિ જજલ્લા કક્ષાએ કુ લ ઉત્પાદિ અંદાજવામાાં આવે છે .



જે ભારત સરકારશ્રીિે તેમજ સરકારશ્રીિે જરૂરી માહિતી પુરી પાડવામાાં આવે છે .



આ યોજિા માટે મલ્ટી સ્ટે ટ સ્ટે ટીસ્ટીક્સ રેં ડમ સેમ્પલીંગ પધ્ધતી અખત્યાર કરવામાાં આવે છે .



રાજ્યમાાં ઉગાડવામાાં આવતા મુખ્ય પાકો જેવા કે કેળ, કે રી, જામફળ, ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અિે અડદ
પાકિે આવરી લેવામાાં આવેલ છે .

 કાયો અિે ફરજો :


એફવીએમ યોજિા ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પુરસ્કુ ત િેઠળ ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો જેવા કે કેળ, જામફળ,
ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અિે અડદિા નવસ્તાર અંદાજવો જેિા આધારે વાવેતર કરવામાાં આવતા સદર
રાજયિો વાવેતર નવસ્તાર અંદાજવામાાં આવે છે .



રાજ્યમાાં આ પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવાનુાં આયોજિ કરવુ.ાં



આ પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે મુક્કર કરે લા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદિ પરથી સરે રાશ
િેકટરે ઉત્પાદિ જીલ્લા કક્ષાએ કુ લ ઉત્પાદિ અંદાજવો.



પાક કાપણી અખતરાિા આધારે રાજયનુાં પાકવાર કુ લ ઉત્પાદિ અંદાજવુ.ાં



આ પાકોિા રે ન્્મ સેમ્પલલિંગ પધ્ધનત આધારે રાજયિા પાકવાર પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવામાાં આવે છે .



રાજયમાાં ઉગાડવામાાં આવતા સદર પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર તાલુકા નવકાસ અનધકારી પાસેથી મેળવીિે
રાજ્યિો પાકવાર વાવેતર અંદાજવો. જેિો વાવેતર નવસ્તાર, ઉત્પાદિ અિે ઉત્પાદકતાિો રીપોટા રાજય
સરકારશ્રીિે મોકલવો.



પાક વીમા િેઠળ આવરી લેવાયેલ પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે મુક્કર કરે લા પ્લોટોનુાં
ઉત્પાદિ પરથી સરે રાશ િેકટરે ઉત્પાદિ અંદાજવામાાં આવે છે , જેિો પાકવીમાિા િેત ુ માટે સબાંધીતોિે મોકલી
આપવામાાં આવે છે .
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ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિી યોજિા (એફવીએમ) અંતગાતિી કામગીરી
મદદિીશ ખેતી નિયામક (FVM)


એફવીએમ યોજિા ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પુરસ્કુ ત િેઠળ ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો જેવા કે કેળ, જામફળ,
ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અિે અડદિા નવસ્તાર અંદાજવો જેિા આધારે વાવેતર કરવામાાં આવતા સદર રાજયિો
વાવેતર નવસ્તાર અંદાજવામાાં આવે છે .



રાજ્યમાાં આ પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવાનુાં આયોજિ કરવુાં .



આ પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે મુક્કર કરે લા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદિ પરથી સરે રાશ િેકટરે
ઉત્પાદિ જીલ્લા કક્ષાએ કુ લ ઉત્પાદિ અંદાજવો.



પાક કાપણી અખતરાિા આધારે રાજયનુાં પાકવાર કુ લ ઉત્પાદિ અંદાજવુ.ાં



આ પાકોિા રે ન્્મ સેમ્પલલિંગ પધ્ધનત આધારે રાજયિા પાકવાર પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવામાાં આવે છે .



રાજયમાાં ઉગાડવામાાં આવતા સદર પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર તાલુકા નવકાસ અનધકારી પાસેથી મેળવીિે
રાજ્યિો પાકવાર વાવેતર નવસ્તાર અંદાજવો. જેિો વાવેતર નવસ્તાર, ઉત્પાદિ અિે ઉત્પાદકતાિો રીપોટા
રાજ્ય સરકારશ્રીિે મોકલવો.



પાક વીમા િેઠળ આવરી લેવાયેલ પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે મુક્કર કરે લા પ્લોટોનુાં
ઉત્પાદિ પરથી સરે રાશ િેકટરે ઉત્પાદિ અંદાજવામાાં આવે છે , જેિો પાકવીમાિા િેત ુ માટે સબાંધીતોિે મોકલી
આપવામાાં આવે છે .

ખેતી અનધકારી (વગા -૨) (FVM)


ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિા ખરીફ, રનવ અિે ઉિાળુ ઋતુમાાં ગોઠવવામાાં આવતા મગ, મઠ, અડદ, ડુાંગળી,
લસણ, કેળ, જામફળ અિે કેરી પાકિા અખતરાઓનુ આયોજિ કરી રે ન્ડમ પધ્ધધ્ધ્તથી અખતરાઓ ગોઠવવા .



યોજિાિા દર વિે સદરહુાં પાકોિા પાક કાપણી અખતરાઓનુાં પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરવુાં .



યોજિાિા પાક કાપણી અખતરાિાાં આવેલ પત્રકોિી ચકાસણી કરવી, િોંધ કરવી અિે પત્રકોનુાં કોમ્પાઈલેશિ
તથા પ ૃથ્થકરણ કરી યીલ્ડ ડેટા શીટ તૈયાર કરી રાજ્ય સરકારશ્રીિે મોકલી આપવો.



પાક વીમા િેઠળ આવતાાં પાકોિાાં યીલ્ડ ડેટા એગ્રીકલ્ચર ઇન્સોરયન્સ કાં પિી, અમદાવાદિે નિયત સમયમાાં
મોકલી આપવા જેિા આધારે પાક નવમાિા દાવા િક્કી થતા િોય છે .



આમ ફીલ્ડ કક્ષાએ પાક કાપણી અખતરાઓનુાં પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણિી કામગીરી તેમજ રાજ્ય સરકારિે સદરહુાં
પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર અિે ઉત્પાદિ અંદાજિી માહિતી મોકલી આપવી.

ખેતી અનધકારી (વગા -૨) (FVM) ક્ષેનત્રય કક્ષાએ

ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકોિા ખરીફ, રનવ અિે ઉિાળુાં ઋતુમાાં ગોઠવવામાાં આવતા મગ, મઠ, અડદ, ડુાંગળી,
લસણ, કેળ, જામફળ અિે કેરી પાકિા આયોજિ કરી રે ન્ડમ પધ્ધધ્ધ્તથી અખતરાઓ ગોઠવવા .



યોજિાિા દર વિે સદરહુ પાકોિા પાક કાપણી અખતરાઓનુાં પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરવુ.ાં



યોજિાિા પાક કાપણી અખતરાિાાં આવેલ પત્રકોિી ચકાસણી કરવી િોંધ કરવી અિે પત્રકોનુાં કોમ્પાઈલેશિ
તથા પ ૃથ્થકરણ કરી યીલ્ડ ડેટા શીટ તૈયાર કરી રાજ્ય સરકારશ્રીિે મોકલી આપવો.



પાક વીમા િેઠળ આવતાાં પાકોિાાં યીલ્ડ ડેટા એગ્રીકલ્ચર ઇન્સોરયન્સ કાં પિી, અમદાવાદિે મોકલી આપવી.
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ખેતી મદદિીશ (FVM)


એફવીએમ યોજિા ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પુરસ્કુ ત િેઠળ ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો જેવા કે કેળ, કેરી, જામફળ,
ડુાંગળી, લસણ, મગ, મઠ અિે અડદિા નવસ્તાર અંદાજવા અંતગાત તાલુકા નવકાસ અનધકારીિા સાંપકા માાં રિી
વાવેતરિી માહિતી રાજયિો વાવેતર નવસ્તાર અંદાજવામાાં મોકલવી .



પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવાનુાં આયોજિ થયેલ છે તેિે રે ન્્મ સેમ્પલલિંગ પધ્ધનત આધારે ખેડૂતિા ખેતર
પર ગોઠવવા માટે િી કામગીરી કરવી .



પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે મુક્કર કરે લા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદિ િેકટરે મેળવવા પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ
કરી ઉત્પાદિિી નવગતો રાજ્ય કક્ષાએ મોકલવી.



પાકવીમા િેઠળ આવરી લેવાયેલ પાકોિા પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે મુક્કર કરે લા પ્લોટોનુાં
ઉત્પાદિ અંદાજવા પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરી ઉત્પાદિિી નવગતો રાજ્ય કક્ષાએ મોકલવી.

પ્રકરણ-૩
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો
અ.િાં.

અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો

િાણાાંકીય

વિીવટી

અન્ય

સત્તા

સત્તા

સત્તા

ફરજો

૧

સાં્ક્ુ ત ખેતી નિયામક (એસે)

યોજિા અમલીકરણ

૨

િાયબ ખેતી નિયામક

યોજિા અમલીકરણ

(ટીઆરએસ)
૩

મદદિીશ ખેતી નિયામક

યોજિા અમલીકરણ

(એફવીએમ)
૪

ખેતી અનધકારી(એફવીએમ)

યોજિા અમલીકરણ

૫

ખેતી મદદિીશ (એફવીએમ)

પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીિે કાપણી સમયે
મુક્કર કરે લા પ્લોટોનુાં ઉત્પાદિ િેકટરે મેળવવા
પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરી ઉત્પાદિિી નવગતો રાજ્ય
કક્ષાએ મોકલવી. નવ.
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પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટે િા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો
(૧) ગુજરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ
(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પહરપત્રો

પ્રકરણ-૫
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- પરામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટે િી
કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત
-----------િથી----------

પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન ુ પત્રક
--------િથી----------

પ્રકરણ-૭
તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક-----------લાગુ પડતુ િથી----------
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પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો


શ્રી કે. એચ. પટે લ
િાયબ ખેતી નિયામક (ટે બ્્ુ)
ઇકોસ્ટે ટ નવભાગ, ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ,
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫

પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસ
૧. િોંધ
૨. મુસદ્દો માંજૂર કરાવવો
૩. અમલીકરણ
૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે .

ુ બ છે .
નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજ
ખેતી નિયામક

સાં્ક્ુ ત ખેતી નિયામક
િાયબ ખેતી નિયામક
મદદિીશ ખેતી નિયામક
ખેતી અનધકારી

ખેતી મદદિીશ
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પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસ્ુ સ્તકા
િમ

અનધકારી અિે કમાચારીનુ િામ

િોદ્દો

૧

શ્રી એમ. બી. પટે લ

સાં્ક્ુ ત ખેતી નિયામક (એ.સે.)

૨

શ્રી પી. એસ. પટે લ

િાયબ ખેતી નિયામક(ટીઆરએસ)

૩

શ્રીમતી એચ. એચ. ઠાકર

મદદિીશ ખેતી નિયામક (એફવીએમ)

૪

શ્રીમતી એ. એલ. પટે લ (ઈ.ચા.)

ખેતી અનધકારી (એફવીએમ)

૫

શ્રી ડી. પી. વાઘેલા

ખેતી મદદિીશ (એફવીએમ)

પ્રકરણ-૧૧
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મુજબ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળતુ માનસક
મિેિતાણુ
િમ

અનધકારી અિે કમાચારીનુ િામ

પગાર

૧

શ્રી એમ. બી. પટે લ

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૨.

શ્રી પી. એસ. પટે લ

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૩.

શ્રીમતી એચ. એચ. ઠાકર

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૪.

શ્રીમતી એ. એલ. પટે લ (ઈ.ચા.)

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૫.

શ્રી ડી. પી. વાઘેલા

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૮૦૦ ગ્રેડ પે)

પ્રકરણ-૧૨
પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
ફળ, શાકભાજી અિે ગૈાણ પાકોિી યોજિાનુાં (એફ્.વી.એમ) વિા-૨૦૧૯-૨૦ અંદાજપત્ર
ફળ, શાકભાજી અિે ગૈાણ પાકોિી (એફ.વી.એમ) પાક અંદાજ મોજણીિી યોજિા િાંગામી મિેકમ પ્લાિ યોજિા
માટે સિે વિા-૨૦૧૯-૨૦ માાં રૂ. ૬૩૪૨/- િજાર (અંકે રૂ. ત્રેસઠ લાખ બેતાળીશ િજાર પુરા)િી બજેટ જોગવાઈ અંદાજપત્ર
પ્રકાશિ િાં. ૩, માાંગણી િાં. ૨, પાિા િાં ૪૧-૪૨ ઉપર માન્ય રાખવામાાં આવેલ છે .
બજેટ સદર :- ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૦ િોિ પ્લાિ (સ્થાયી ખચા )
માાંગણી િાંબર:- ૨
મુખ્ય સદર:- ૨૪૦૧- પાક કૃનિ વ્યવસ્થા.
ગૌણ સદર:-૧૧૧-કૃનિ નવિયક અથાશાસ્ત્ર અિે આંકડાશાસ્ત્ર.
પેટાસદર:- (૧૦) ૧૦૦% રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજિા ફળ,શાકભાજી અિે ગૈાણ પાકો અંગે પાક અંદાજ મોજણીિી યોજિા
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પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત
---અત્રેિી શાખામાથી સિાયિી કોઇ યોજિા અમલમાાં િથી.---

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---માહિતી શુન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો
---માહિતી શુન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૬
વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
નવજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર નવનવધ યોજિાઓિી માહિતી ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાાં આવી રિી
છે .

પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧. િોટીસ બોડા
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર
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