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ખેતી િનયામક ીની કચેર  

િૃષભવન, ગાધંીનગર. 
ઈકો 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 17મા ં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.     
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કરણ-2 શાખાની િવગતો, કાય  અને ફરજો 

 ઇકો ટટ િવભાગમા ંપાક ઉ પાદન ખચ યોજના, ટાઇમલી ર પોટ ગ ક મ(TRS),પાક િવષયક કડા ધુારણા 
યોજના(ICS) અને એફવીએમ (ફળ, શાકભા  અને ગૌણ પાકો) વી યોજનાઓ કાયરત છે. 

 ફળ, શાકભા  અને ગૌણ પાકોની યોજના તગતની કામગીર ની િવગતો 
 રાજયમા ંથતા ંમખુ્ય ધાન્ય પાકોના િવ તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા ની માિહતી જનરલ પાક કાપણીના 

અખતરાની યોજના ારા મેળવાય છે. 
 પરંત ુરાજયમા ંવાવેતર થતા ંમખુ્ય ફળો, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો હઠેળનો િવ તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા 

અંગેની માિહતી નો અભાવ રહતેા આ બાબત ધ્યાને લઈને ભારત સરકારે ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો 
હઠેળનો િવ તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાની માિહતી પર્ાપ્ત થાય તે હતેથુી આ મોજણી ગજુરાત રાજયમા ં
હાથ ધરવાનુ ં સચૂન કરવામા ંઆ યુ ં  ધ્યાને લઈ આપણા રાજયમા ં વષર્ ૧૯૮૩-૮૪ થી આ યોજનાનુ ં
અમલીકરણ ચાલ ુછે.  
 

 ફળ, શાકભા  અને ગૌણ પાકોની યોજનાનો ુ ય હ  ુ– 
 મોજણી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવેલ ફળો, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો હઠેળનો િવ તાર અંદાજવાનો છે. 
 સદર પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે મકુરર કરેલ પ્લોટોનુ ંઉત્પાદન ઉપરથી સરેરાશ 

હકેટરે ઉત્પાદન િજ લા કક્ષાએ કુલ ઉત્પાદન અંદાજવામા ંઆવે છે. 
  ભારત સરકાર ીને તેમજ સરકાર ીને જ રી માિહતી પરુી પાડવામા ંઆવે છે. 
 આ યોજના માટે મ ટી ટેટ ટેટી ટીક્સ રેંડમ સેમ્પલીંગ પધ્ધતી અખત્યાર કરવામા ંઆવે છે. 
 રાજ્યમા ંઉગાડવામા ંઆવતા મખુ્ય પાકો વા કે કેળ, કેરી, જામફળ, ડુગંળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદ 

પાકને આવરી લેવામા ંઆવેલ છે. 
 

 કાય  અને ફરજો : 
 એફવીએમ યોજના ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પરુ કુત હઠેળ ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો વા કે કેળ, જામફળ, 

ડુગંળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદના િવ તાર અંદાજવો ના આધારે વાવેતર કરવામા ંઆવતા સદર 
રાજયનો વાવેતર િવ તાર અંદાજવામા ંઆવે છે  . 

 રાજ્યમા ંઆ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવાનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 આ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુ ંઉત્પાદન પરથી સરેરાશ 

હકેટરે ઉત્પાદન જી લા કક્ષાએ કુલ ઉત્પાદન અંદાજવો. 
 પાક કાપણી અખતરાના આધારે રાજયનુ ંપાકવાર કુલ ઉત્પાદન અંદાજવુ.ં 
 આ પાકોના રેન્ડ્મ સેમ્પિલગં પધ્ધિત આધારે રાજયના પાકવાર પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવામા ંઆવે છે. 
 રાજયમા ંઉગાડવામા ંઆવતા સદર પાકોના વાવેતર િવ તાર તાલકુા િવકાસ અિધકારી પાસેથી મેળવીને 

રાજ્યનો પાકવાર વાવેતર અંદાજવો. નો વાવેતર િવ તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાનો રીપોટર્ રાજય 
સરકાર ીને મોકલવો.   

 પાક વીમા હઠેળ આવરી લેવાયેલ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુ ં
ઉત્પાદન પરથી સરેરાશ હકેટરે ઉત્પાદન અંદાજવામા ંઆવે છે, નો પાકવીમાના હતે ુમાટે સબધંીતોને મોકલી 
આપવામા ંઆવે છે. 
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ફળ, શાકભા  અને ગૌણ પાકોની યોજના (એફવીએમ) તગતની કામગીર  
મદદનીશ ખેતી િનયામક (FVM) 

 એફવીએમ યોજના ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પરુ કુત હઠેળ ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો વા કે કેળ, જામફળ, 
ડુગંળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદના િવ તાર અંદાજવો ના આધારે વાવેતર કરવામા ંઆવતા સદર રાજયનો 
વાવેતર િવ તાર અંદાજવામા ંઆવે છે  . 

 રાજ્યમા ંઆ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવાનુ ંઆયોજન કરવુ ં. 
 આ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુ ંઉત્પાદન પરથી સરેરાશ હકેટરે 

ઉત્પાદન જી લા કક્ષાએ કુલ ઉત્પાદન અંદાજવો. 
 પાક કાપણી અખતરાના આધારે રાજયનુ ંપાકવાર કુલ ઉત્પાદન અંદાજવુ.ં 
 આ પાકોના રેન્ડ્મ સેમ્પિલંગ પધ્ધિત આધારે રાજયના પાકવાર પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવામા ંઆવે છે. 
 રાજયમા ં ઉગાડવામા ંઆવતા સદર પાકોના વાવેતર િવ તાર તાલકુા િવકાસ અિધકારી પાસેથી મેળવીને 

રાજ્યનો પાકવાર વાવેતર િવ તાર અંદાજવો. નો વાવેતર િવ તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાનો રીપોટર્  
રાજ્ય સરકાર ીને મોકલવો.   

 પાક વીમા હઠેળ આવરી લેવાયેલ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુ ં
ઉત્પાદન પરથી સરેરાશ હકેટરે ઉત્પાદન અંદાજવામા ંઆવે છે, નો પાકવીમાના હતે ુમાટે સબધંીતોને મોકલી 
આપવામા ંઆવે છે. 

ખેતી અિધકાર  (વગ-2) (FVM) 
 ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકોના ખરીફ, રિવ અને ઉના  ઋતમુા ંગોઠવવામા ંઆવતા મગ, મઠ, અડદ, ડુગંળી, 

લસણ, કેળ, જામફળ અને કેરી પાકના અખતરાઓન ુઆયોજન કરી રેન્ડમ પિધ્ધ્તથી અખતરાઓ ગોઠવવા . 
 યોજનાના દર વષેર્ સદરહુ ંપાકોના પાક કાપણી અખતરાઓનુ ંપર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ કરવુ ં. 
 યોજનાના પાક કાપણી અખતરાના ંઆવેલ પતર્કોની ચકાસણી કરવી, ન ધ કરવી અને પતર્કોનુ ંકોમ્પાઈલેશન 

તથા પથૃ્થકરણ કરી યી ડ ડેટા શીટ તૈયાર કરી રાજ્ય સરકાર ીને મોકલી આપવો.  
 પાક વીમા હઠેળ આવતા ંપાકોના ંયી ડ ડેટા એગર્ીક ચર ઇન્સોરયન્સ કંપની, અમદાવાદને િનયત સમયમા ં

મોકલી આપવા ના આધારે પાક િવમાના દાવા નક્કી થતા હોય છે. 
 આમ ફી ડ કક્ષાએ પાક કાપણી અખતરાઓનુ ંપર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણની કામગીરી તેમજ રાજ્ય સરકારને સદરહુ ં

પાકોના વાવેતર િવ તાર અને ઉત્પાદન અંદાજની માિહતી મોકલી આપવી.  
 

ખેતી અિધકાર  (વગ-2) (FVM) ેિ ય ક ાએ- 
 ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકોના ખરીફ, રિવ અને ઉના ં ઋતમુા ંગોઠવવામા ંઆવતા મગ, મઠ, અડદ, ડુગંળી, 

લસણ, કેળ, જામફળ અને કેરી પાકના આયોજન કરી રેન્ડમ પિધ્ધ્તથી અખતરાઓ ગોઠવવા . 
 યોજનાના દર વષેર્ સદરહ ુપાકોના પાક કાપણી અખતરાઓનુ ંપર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ કરવુ.ં 
 યોજનાના પાક કાપણી અખતરાના ંઆવેલ પતર્કોની ચકાસણી કરવી ન ધ કરવી અને પતર્કોનુ ંકોમ્પાઈલેશન 

તથા પથૃ્થકરણ કરી યી ડ ડેટા શીટ તૈયાર કરી રાજ્ય સરકાર ીને મોકલી આપવો.  
 પાક વીમા હઠેળ આવતા ંપાકોના ંયી ડ ડેટા એગર્ીક ચર ઇન્સોરયન્સ કંપની, અમદાવાદને મોકલી આપવી.  
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ખેતી મદદનીશ (FVM)    
 એફવીએમ યોજના ૧૦૦ ટકા રાજ્ય પરુ કુત હઠેળ ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો વા કે કેળ, કેરી, જામફળ, 

ડુગંળી, લસણ, મગ, મઠ અને અડદના િવ તાર અંદાજવા અંતગર્ત તાલકુા િવકાસ અિધકારીના સપંકર્મા ંરહી 
વાવેતરની માિહતી રાજયનો વાવેતર િવ તાર અંદાજવામા ંમોકલવી . 

 પાક કાપણી અખતરા ગોઠવવાનુ ંઆયોજન થયેલ છે તેને રેન્ડ્મ સેમ્પિલંગ પધ્ધિત આધારે ખેડતૂના ખેતર પર 
ગોઠવવા માટેની કામગીરી કરવી  . 

 પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુ ંઉત્પાદન હકેટરે મેળવવા પર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ 
કરી ઉત્પાદનની િવગતો રાજ્ય કક્ષાએ મોકલવી. 

 પાકવીમા હઠેળ આવરી લેવાયેલ પાકોના પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે મકુ્કર કરેલા પ્લોટોનુ ં
ઉત્પાદન અંદાજવા પર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ કરી ઉત્પાદનની િવગતો રાજ્ય કક્ષાએ મોકલવી. 
 

 

કરણ-3  

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો  

અ.ન.ં  અિધકાર /કમચાર નો હો ો   નાણાકં ય 
સ ા  

વહ વટ  
સ ા   

અ ય 
સ ા 

ફરજો  

1  સં ુ ત ખેતી િનયામક (એસે)  યોજના અમલીકરણ 

2  નાયબ ખેતી િનયામક 
(ટ આરએસ) 

યોજના અમલીકરણ 

3  મદદનીશ ખેતી િનયામક 
(એફવીએમ) 

યોજના અમલીકરણ 

4  ખેતી અિધકાર (એફવીએમ)  યોજના અમલીકરણ 

5 ખેતી મદદનીશ (એફવીએમ) 
 

પાક કાપણી અખતરા ગોઠવીને કાપણી સમયે 
ુ ર કરલા લોટો ુ ંઉ પાદન હકટર મેળવવા 
ય  િનર ણ કર  ઉ પાદનની િવગતો રા ય 

ક ાએ મોકલવી. િવ.  
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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- 

-----------લાગ ુપડત ુનથી---------- 
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કરણ-8 

હર મા હતી અિધકાર ુ ંનામ, હો ો અને અ ય િવગતો 

 ી કે. એચ. પટેલ 
નાયબ ખેતી િનયામક (ટેબ્ય)ુ 
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 

 

 

સયંકુ્ત ખેતી િનયામક 
 

નાયબ ખેતી િનયામક 
  

મદદનીશ ખેતી િનયામક 
 

ખેતી અિધકારી 

 

ખેતી મદદનીશ 
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કરણ-10 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા 

મ  અિધકાર  અને કમચાર  ુનામ  હો ો  
૧ ી એમ. બી. પટેલ  સયંકુ્ત ખેતી િનયામક (એ.સે.)  
૨ ી પી. એસ. પટેલ નાયબ ખેતી િનયામક(ટીઆરએસ) 
૩ ીમતી એચ. એચ. ઠાકર  મદદનીશ ખેતી િનયામક (એફવીએમ) 
૪ ીમતી એ. એલ. પટેલ (ઈ.ચા.) ખેતી અિધકારી (એફવીએમ)
૫ ી એ.ડી. ીમાળી  ખેતી મદદનીશ (એફવીએમ) 
૬ ી આર.એ.કાસનુ્દર્ા ખેતી મદદનીશ (એફવીએમ)
 

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 ી પી. એસ. પટેલ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગેર્ડ પે)  
૨.  ીમતી એચ. એચ. ઠાકર ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગેર્ડ પે)  
૩. ીમતી એ. એલ. પટેલ (ઈ.ચા.) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગેર્ડ પે) 
૪. ી એ.ડી. ીમાળી, ખેતી મદદનીશ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૮૦૦ ગેર્ડ પ)ે 
૫. ી આર.એ.કાસનુ્દર્ા, ખેતી મદદનીશ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૮૦૦ ગેર્ડ પ)ે 

કરણ-12 

યેક સં થાને ફાળવેલ દાજપ  

ફળ, શાકભા  અને ગૈાણ પાકોની યોજના ુ ં(એ ્.વી.એમ) વષ-2018-19 દાજપ  

  ફળ, શાકભાજી અને ગૈાણ પાકોની (એફ.વી.એમ) પાક અંદાજ મોજણીની યોજના હગંામી મહકેમ પ્લાન યોજના 

માટે સને વષર્-૨૦૧૮-૧૯ મા ં . ૮૨૮૮/- હજાર (અંકે . બ્યાશંી લાખ અઠયાશી હજાર પરુા)ની બ ટ જોગવાઈ અંદાજપતર્ 

પર્કાશન ન.ં ૩, માગંણી ન.ં ૨, પાના ન ં૫૧-૫૨ ઉપર માન્ય રાખવામા ંઆવેલ છે. 

બ ટ સદર :- ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૦ નોન પ્લાન ( થાયી ખચર્ ) 

માગંણી નબંર:- ૨ 

મખુ્ય સદર:- ૨૪૦૧- પાક કૃિષ યવ થા. 

ગૌણ સદર:-૧૧૧-કૃિષ િવષયક અથર્શા  અને આંકડાશા . 

પેટાસદર:- (૧૦) ૧૦૦% રાજ્ય પરુ કૃત યોજના ફળ,શાકભાજી અને ગૈાણ પાકો અંગે પાક અંદાજ મોજણીની યોજના 
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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 

---માિહતી શનુ્ય છે.--- 

 

કરણ-16  

વી ુ પે ઉપલ ધ મા હતી  

િવજાણુ પે ઉપલબ્ધ કરવા પાતર્ િવિવધ યોજનાઓની માિહતી ઇન્ટરનેટ/ખાતાની વેબસાઇટ ઉપર મકુવામા ંઆવી રહી 

છે. 

કરણ-17 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો 

૧. નોટીસ બોડર્  

૨. પર્ો-એક્ટીવ ડી ક્લોઝર 


