ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�
�ૃિષભવન, ગાંધીનગર.
�ક શાખા
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવના
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાં આવેલ તે પ્રમાણે મા�હતી અિધકાર અિધનીયમ, ૨૦૦૫ની
ુ બ ભારતનો કોઇ પણ નાગ�રક િનયત ફ� � ૂકવી અથવા ગર�બી ર� ખાથી નીચે �વતો
રચના કર� લ છે � �જ
હોય તો િવના � ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી મા�હતી માગી શક� છે .
 આ ��ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તે �ગે ની િવગત આપવાનો પ્રયત્ન
કરવામાં આવેલ છે .
 આ ��ુ સ્તકા મા�હતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગ�રકને ઉપયોગી નીવડશે.
 આ ��ુ સ્તકામાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭ માં મા�હતી પત્રકવાર અને અથવા �દ્દુ ાવાર આપવામાં આવેલ છે . સદર�ુ
મા�હતી અધ્યતન કરવામાં આવી રહ� છે .
ુ રાતી નકલમાં તેમજ આ �ગે ના િનયમો દશાર્ વવામાં
 આ �ગે મા�હતી આર.ટ�.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની �જ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રહ�શે.
આવેલ છે . તે �જ


આ ��ુ સ્તકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાયર્પધ્ધિત કઇ મા�હતી માગી છે તેના આધાર�
કહ� શકાશે. અર� પત્રકની ફ� �.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદ�ઠ મા�હતીના �.૨.૦૦ તેમજ સીડ� અથવા
ફ્લોપીમાં મા�હતી માટ� �. ૫૦.૦૦ ફ� પેટ� � ૂકવવાના રહ�શે. ગર�બી ર� ખાની નીચે �વતા નાગ�રક� કોઇપણ
પ્રકારની ફ� � ૂકવવાની રહ�તી નથી પરં � ુ પોતે ગર�બી ર� ખા હ�ઠળ �વે છે તે �ગે નો આધાર ર�ુ કરવાનો
રહ�શે.

પ્રકરણ-૨
શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો
 �ક શાખા ઇકોસ્ટ�ટ િવભાગની શાખા છે . �માં પાક ઉત્પાદન ખચર્ યોજના, ટાઇમલી ર�પોટ�ગ સ્ક�મ
ુ ારણા યોજના (ICS) અને એફવીએમ (ફળ, શાકભા� અને ગૌણ પાકો)
(TRS), પાક િવષયક �કડા �ધ
�વી યોજનાઓ કાયર્રત છે .
૧.

ુ ારણા યોજના (ICS):
પાક િવષયક �કડા �ધ
ુ સ્�ૃત યોજના છે . આ યોજના સને 1973-74ના
આ યોજના ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ચાલતી 100% ક�ન્દ્ર �ર

ુ ય ઉદ્દે શ ભારત સરકારના નેશનલ સેમ્પલ સવ�
વષર્થી ચા� ુ કરવામાં આવેલ છે . ઉપરોક્ત યોજનાનો �ખ્
ઓગ� નાઇઝેશન તથા રા�ય સરકારશ્રીના સહયોગથી સઘન િનર�ક્ષણ દ્વારા રા�યમાં તલાટ�શ્રીઓ દ્વારા રા�યના
પાક િવસ્તારની ન�ધણી સ્થાિનક પત્રક ૭/૧૨ પહાણી પત્રકમાં કરવામાં આવે છે . �માં � ક્ષતી થતી હોય તે બહાર
ુ ાં રા�યમાં ગ્રામ સેવકો દ્વારા ગોઠવવામાં આવતા પાક કાપણી અખતરા �તગર્ ત આ યોજના
લાવવાનો છે . વ�મ
ુ બ પાક કાપણી અખતરા� ુ (2.0) કાપણી તબ�ે પ્રત્યક્ષ િનર�ક્ષણ કર� ઉત્પાદન અને િવસ્તારમાં ચોકસાઇ
�જ
ુ ો અટકાવીને ખેતી િવષય �કડાઓની
કરવાનો હ�� ુ છે . આ બં�ે બાબતોમાં ચકાસણી કર� ભિવષ્યમાં થતી �લ
ુ ારવાનો હ�� ુ છે . આ યોજનામાં ભારત સરકારશ્રી તરફથી લક્ષાંક ફાળવેલ છે .
ચોકસાઇ તથા િવ�શનીયતા �ધ
ુ ાર કામગીર� કરવામાં આવે છે .
અને ભારત સરકારશ્રીના ધારા ધોરણ તથા ગાઇડ લાઇન અ�સ
આઈ.સી.એસ યોજના �ગે સમ�ુતી
•

ુ સ્�ૃત યોજના છે .
આઈ.સી.એસ. યોજનાએ ક�ન્દ્ર �ર

•

ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર� તરફથી આઈ.સી.એસ. યોજનાનાં પસંદ ગામોની યાદ� આપવામાં આવે છે .

•

ગામોની યાદ� મળ્યા પછ� ખેતી અિધકાર�ને આ યોજનાની કામગીર� કરવા માટ� ઓગષ્ટ, સપ્ટ�મ્બર
માસમાં વક�ગ સીટ (Schedule A.S. 1.0 સેમ્પલ�ગ ફ્ર�મ) બનાવવાની કામગીર� રહ� છે .

•

સેમ્પલ�ગ ફ્ર�મ બનાવવા માટ� � તે ગામના �ુ લ સવ� નંબરની યાદ� કર� તેની સામે સીર�યલ નંબર
આપવામાં આવે છે .

•

ુ ાં વ� ુ ૨૦ સવ� નંબર (બ્લોક નંબર) ર� ન્ડમ પધ્ધિતથી એક ક્લસ્ટરમાં ૫ નંબર �જ
ુ બ ચાર
તેમાંથી વ�મ
ક્લસ્ટર પસંદ કરવાના રહ� છે .

•

ુ ર્ થયા પછ� ૧.૦ પત્રકની કામગીર�
તલાટ� કમ મંત્રી તરફથી પહાણી પત્રક ૭/૧૨ લખવાનો સમય �ણ
ખેતીવાડ� અિધકાર�એ પસંદ (ક્લસ્ટર) નંબરની સ્થળ ચકાસણી કરવાની રહ� છે .

પત્રક ૨.૦ (Sample Check on Crop Cutting Experiments)ની કામગીર�
•

પાક �લ્ુ યાંકન યોજના(CES) દ્રારા ગોઠવવામાં આવતા પાક કાપણી અખતરા� ંુ પ્રત્યક્ષ િનર�ક્ષણ કર�
૨.૦ પત્રક

ખેતી અિધકાર�એ ભર� ખેતી િનયામકશ્રીને મોકલી આપવામાં આવે છે .

•

ુ ય મથક ફર�દાબાદ
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર� દ્રારા ૨.૦ પત્રકની ચકાસણી કર� આ યોજનાના �ખ્
મોકલી આપવામાં આવે છે .

•

ુ રવીઝન કરવામાં આવે છે તથા કાપણી � ૂણર્ થયે �રુ તજ કટ-ઓફ ડ�ટ
આ યોજના� ંુ અલગથી �પ
પ્રમાણે મોકલવાના રહ� છે .

પ્રકરણ-૩
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો

આઇ.સી.એસ. યોજના �તગર્તની કામગીર�:ુ સ્�ૃત યોજના હ�ઠળ ત્રણેય ઋ� ંુ માટ� ૨૦% સેમ્પલ સવ�માં પસંદ થયેલા ગામોમાંથી
૧૦૦% ક�ન્દ્ર �ર
ુ ર� શન પત્રક તથા ૧.૧ એર�યા એગ્રીગે શન પત્રક માટ� ૩૩૦ ગામો
ક�ન્દ્ર સરકાર� ન�� કર� લ ૧.૦ એર�યા એન્�મ
ુ િવ�ઝન માટ�� ુ
પસંદ કરવામાં આવે છે . આ ગામોના ર� ન્ડમ સેમ્પલ�ગથી સવ� નંબર ન�� કર� કામગીર�ના �પ
ુ િવ�ઝન માટ�� ુ આયોજન કરવામાં આવે
આયોજન કરવામાં આવે છે . ૨.૦ પત્રક માટ� વષર્ના ૯૯૦ અખતરા� ુ �પ
છે . આવીજ કામગીર� NSSOના �ફલ્ડ સ્ટાફને આપવામાં આવે છે . રા�યના �ફલ્ડ સ્ટાફ તથા NSSOના �ફલ્ડ
ુ ા, રિવ ઋ�મ
સ્ટાફની સં�ક્ુ ત િમટ�ગની કામગીર�� ુ આયોજન તથા તાલીમ ગોઠવવામાં આવે છે . ખર�ફ ઋ�મ
ંુ ાં
અને ઉના� ઋ�ન
ંુ ા પત્રકો અત્રે મળે છે �ની ચકાસણી કરવામાં આવે છે . �ફલ્ડ સ્ટાફ દ્રારા ભરવામાં આવેલ
પત્રકો સ્�ટ�નાઇઝ કર� િનયત સમયમાં ભારત સરકાર� િનયત કર� લ સંસ્થા NSSO ફર�દાબાદ ખાતે મોકલવામાં
ુ પડ�લ ક્ષતીઓના િનરાકરણ માટ� િવભાગીય
આવે છે . �ફલ્ડ સ્ટાફ દ્રારા મોકલેલ પત્રકોના સ્�ટ�ની દરમ્યાન મા�મ
તથા ક્ષેત્રીય સ્ટાફ સાથે પત્રવ્યવહાર, પસંદ થયેલા ગામોના ૭/૧૨ િનયત સમયે લખાય તે માટ� �તે �લ્લાના
�લ્લા િવકાસ અિધકાર�શ્રી, િવકાસ કિમ�રશ્રી સાથે પત્રવ્યવહાર કરવામાં આવે

છે . ૨.૦ પત્રક્ની માહ�તી

ુ ાર ક�ન્દ્ર સરકારશ્ર�માં મોકલી આપાવામાં આવે
પરથી પાકવાર, વ� ુ ઉત્ત્પન આપતી �તવારની માહ�તી ઋ�વ
ુ ર� શન પત્રકની કામગીર� NSSOના �ફલ્ડ સ્ટાફ સાથે સં�ક્ુ ત સ્થળ ચકાસણી કરવામાં આવે
છે . ૧.૦ એર�યા એન્�મ
છે . �માં તલાટ�એ કર� લ ૭/૧૨ તથા �ફલ્ડસ્ટાફની કામગીર�ની ચકાસણી કરવામાં આવે છે . �� ુ આયોજન તથા
થયેલ કામગીર�નો ર�પોટર્ તૈયાર કર� િનયત સમયમાં ભારત સરકારને મોકલવામાં આવે છે . ગ્રામ સ્તર કરતા
ુ ા િવકાસ અિધકાર� અને સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક(િવ.) તરફથી
ઉપરના લેવલના એર�યા એકત્રીકરણ માટ� તા�ક
મેળવી પાકવાર િવસ્તાર સંકલીત કર� ક�ન્દ્ર સરકારશ્રીને મોકલવામાં આવે છે .

મદદનીશ ખેતી િનયામક, વગર્ -૨ (આઇસીએસ) )- રા�ય કક્ષાની જ્ગ્યાની કામગીર�:


ુ ર� શન, એર�યા એગ્રીગે શન તેમજ પાક કપણી અખતરાનાં પ્રત્યક્ષ િનર�ક્ષણ માટ�
એર�યા એન્�મ
ુ બ �લ્લાવાર, તા�ક
ુ ાવાર, ખેતીવાડ�
એન.એસ.એસ.ઓ. તરફથી આપવામાં આવેલ લ�યાંક �જ
અિધકાર�શ્રીઓ પાસે તા�કુ ાવાર

ખેતીવાડ� અિધકાર�શ્રીઓ પાસે આયોજન કરાવી નાયબ ખેતી

ુ બ િવભાગીય કક્ષાના ખેતીવાડ� અિધકર�શ્રીઓને ગામોની ફળવણી
િનયામકશ્રી( ટ�.આર.એસ.) ના �જ
કરવી.

ુ ના �જ
ુ બ િવભાગીય કક્ષાના ખેતીવાડ� અિધકર�ઓ તેમજ
 નાયબ ખેતી િનયામકશ્રીની �ચ
ુ ૧.૦, ૧.૧, અને ૨.૦ ની સં�ક્ુ ત તાલીમ આપવી.
એન.એસ.એસ.ઓ.ના સ્ટાફને શીડ�લ
ુ ર� શન ૧.૦,
 રા�ય કક્ષાએ તૈયાર કરવામાં આવેલ એર�યા એન્�મ

એર�યા એગ્રીગે શન ૧.૧ પ્રત્યક્ષ

િનર�ક્ષણ પાક કાપણી અખતરા ૨.૦ િવભાગીય કક્ષાના ખેતીવાડ� અિધકાર�ઓને ગામોની ફાળવણી
ુ કટ ઓફ ડ�ટ માં મેળવી ખેતીવાડ� અિધકાર�શ્રીઓ પાસે
કરાવવી તેમજ તેમની પાસેથી ૧૦૦% શીડ�લ
સ્�ૃટ�ની નાયબ ખેતી િનયામકશ્રી (ટ�.આર.એસ.) મારફત ફ�રદાબાદ મોકલાવવા.
ુ ર� શન ૧.૦ માં થી ગામો સ્ટ�ટ સેમ્પલ અને ૪ ગામો સ�ટ્રલ સીમ્પલ તર�ક� પસંદ કર�
 એર�યા એન્�મ
ુ બ ખેતરમાં � તે પાક� ંુ વાવેતર છે ક� ક�મ તેની
તલાટ� એ તૈયાર કર� લી પહાણી પત્રક ૭/૧૨ �જ
ચકાસણી સ્થળ પર જઇ કરવી અને તેનો �રપોટર્ ફ�રદાબાદ મોકલવો.
ુ ના �જ
ુ બ
 યોજનાક�ય વહ�વટ� અને નાણાંક�ય કામગીર� નાયબ ખેતી િનયામકશ્રી(ટ�.આર.એસ.) ની �ચ
કરવી.

ખેતી અિધકાર�(આઇસીએસ)ની ખાતા કક્ષાએ કામગીર�ની િવગત ક�ન્દ્ર સરકાર એન.એસ.એસ.ઓ. અને રા�ય સરકારના સ્ટાફ સાથે રહ�ને ટ�.આર.એસ માં પસંદ થયેલા
ુ ર� શન તથા ૧.૧ એર�યા એગ્રીગે શન માટ� ૩૩૦ ગામો
ગામોમાંથી ત્રણેય ઋ� ંુ માટ� ૧.૦ એર�યા એન્�મ
પસંદગી રા�ય તથા સેન્ટ્રલના સ્ટાફ માટ� કર� છે .
 તેવીજ ર�તે પાક �દાજ મોજણી માં ન�� થયેલ પાક કાપણી અખતરા માંથી ૨.૦ પત્રક માટ� વષર્ના
ુ િવ�ઝન માટ�� ુ આયોજન રા�ય તથા સેન્ટ્રલના સ્ટાફ માટ� કર� છે .
૯૯૦ અખતરા� ુ �પ
 રા�યના �ફલ્ડ સ્ટાફ તથા NSSO ના �ફલ્ડ સ્ટાફની સં�ક્ુ ત િમટ�ગની કામગીર�� ુ આયોજન કર� તાલીમ
આપે છે તથા પત્રકો ભરવામં થતી ક્ષતીઓ �ગે િવગતવાર સમ�ુતી આપે છે .
 ૧.૦ માં પસંદ થયેલ રા�યના ૩૪૦ ગામોની ફ�લ્ડસ્ટાફ દ્વારા તૈયાર કર� લ ૨૦ સવ�નબ
ં રના ક્લસ્ટર
વાળ� સેમ્પલ�ગ ફ્ર�મની ચકાસણી િવભાગીય કક્ષાએ કરવા �ય છે .
ુ ર� શન અને ૨.૦ ક્રોપ કટ�ગના
 રા�યના ક્ષેત્રીય ખેતી અધીકાર�ઓ તરફથી આવતા ૧.૦ એર�યા એન્�મ
પત્રકોની સ્�ટ�ની કર� સંબધ
ં ીત અધીકાર�ને આવેલ ક્ષતીની �ણ કર� છે અને પત્રકો એન.એસ.એસ.ઓ.
ફર�દાબાદને મોકલે છે .
 ૧.૦ અને ૨.૦ ના પત્રકો ભારત સરકાર� ન�� કર� લ સમય મયાર્ દામાં મળ� રહ� તથા કામગીર� �દ્રુ ઢ
બને તે માટ� ક્ષેત્રીય કક્ષાએ અવારનવાર સ્� ૃિતપત્રકો પાઠવે છે .
 ખર�ફ, રબી અને સમર ઋ� ુ માટ� ડ�.એલ.સી. (ડ�સ્ટ્ર�ક્ટ લેવલ કમીટ�)� ુ આયોજન તથા એચ.એલ.સી.સી.
ની કામગીર� સંભાળે છે .
 ભારત સરકારશ્રી, સ્ટ�ટ�સ્ટ�કલ અને પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લીમેન્ટ�શન મંત્રાલયના નેશનલ સેમ્પલ સવ� ઓફ�સ દ્વારા
ુ ધ
દર વષ� ખર�ફ તથા રિવ/સમર િસઝનના ર�વ્� ુ ર�પોટર્ ના અ�સ
ં ાનમાં ક્ષતીરહ�ત કમગીર� થાય તે માટ�
પત્રવ્યવહાર કર� છે .

ખેતી અિધકાર�(આઇસીએસ)ની ફ�લ્ડ કક્ષાએ કામગીર�ની િવગત આઇ.સી.એસ. યોજનાની કામગીર� શ� કરતા પહ�લાં પસંદ થયેલ ગામોની સેમ્પલ�ગ ફ્ર�મ ગામમાં જઇ
તલાટ� પાસેના આ ર� કડર્ પરથી ૨૦ સવ� નંબર પસંદ કરવાની કામગીર� કર� છે .આ

સેમ્પલ�ગ ફ્ર�મ

ુ ર� શનની ૩૪૦ ગામ �જ
ુ બ ત્રણ ઋ�ન
ુ ા ૧૦૨૦ ગામના પત્રકો
તૈયાર થઇ ગયા પછ� ૧.૦ એર�યા એન્�મ
સ્થળ પર જઇને મા�હતી મેળવી પત્રકો ભર� િનયત સમયમાં ખાતાની કચેર�ને મોકલી આપવાની
કામગીર� કર� છે .
ુ બ ત્રણ ઋ�ન
ુ ા ૧૦૨૦ ગામના પત્રકો તલાટ�
 તેજ પ્રમાણે ૧.૧ એર�યા એગ્રીગે શનની પણ ૩૪૦ ગામ �જ
ુ વાર� મેળવીને પત્રકો ભર�ને િનયત સમયમાં મોકલવાની કામગીર� કર� છે .
પાસેથી ગામની �લ
ુ રિવઝન કર�ને પત્રકો ભર�ને િનયત સમયમાં
 વષર્ દરિમયાન ૯૯૦ પાક કાપણી અખતરાઓ� ુ �પ
ખાતાની કચેર�ને મોકલી આપવાની કામગીર� કર� છે . તદઉપરાંત �કની તમામ યોજનાઓની કામગીર�
પણ કરવાની રહ� છે .તેમજ ડ�.એલ.સી. ની કામગીર�માં વષ� પસંદ થયેલ �લ્લાના ૪ ગામોની
ડ�.એલ.સી. ની કામગીર� કમીટ� સથે રહ�ને કરવાની રહ� છે .

િસિનયર ક્લાકર્ ની કામગીર�:

આઇસીએસ યોજનાનો તાબા હ�ઠળના �લ્લાઓના પ્રી બ�ટ, ન્� ુ આઇટમ તથા યોજનાને લગતા
ખચર્ના માસીક અહ�વાલ તૈયાર કરવામાં આવે છે તેમાં હ�ડ ક્લાકર્ ને મદદ કર� છે તેમજ હ�ડ ક્લાકર્
તરફથી સ�પવામાં આવતી કમગીર� કર� છે .

શાખાના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓ� ંુ માસીક મહ�નતા�:ંુ પત્રક –૧
આઇ.સી.એસ યોજના� ંુ મહ�કમ અને પગાર ધોરણ
અ.� ંુ

જગ્યા� ંુ નામ /પગાર ધોરણ

�ુ લ મં�ુર થયેલ
જગ્યા

જ્ગ્યા માટ�� ંુ પગાર
ધોરણ

૧

મદદનીશ ખેતી િનયામક (વગર્ -૨)

૧

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૨

ખેતી અિધકાર� (વગર્ -૨),વ�ુ મથક

૬

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૧૬

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

િવભાગીય કક્ષા
૧

ખેતી અિધકાર� (વગર્ -૨)
�લ
ૂ

અ.નં.

અિધકાર�/કમર્ચાર�નો હોદ્દો

૨૩

નાણાંક�ય

વહ�વટ� સ�ા

અન્ય સ�ા

ફરજો

સ�ા
૧.

સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક

યોજના અમલીકરણ

(એ.સે)
૨

નાયબ ખેતી િનયામક

યોજના અમલીકરણ

(ટ�આરએસ)
૩.

મદદનીશ ખેતી િનયામક

યોજના અમલીકરણ

(ટ�આરએસ)
૪

ખેતી

યોજના અમલીકરણ

અિધકાર�(ટ�આરએસ)
૫.

િસનીયર ક્લાકર્

�લ્લાઓના પ્રી. બ�ટ, ન્� ુ
આઇટમ તથા યોજનાને લગતા
ખચર્ના માિસક અહ�વાલ તૈયાર
કરવાની કામગીર�

પ્રકરણ-૪
કાય� કરવા માટ� ના િનયમો, િવિનમયો, � ૂચનાઓ, િનયમસંગ્રહ અને દફતરો
(૧) �ુજરાત િસિવલ સવ�સ �લ્સ
(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પ�રપત્રો

પ્રકરણ-૫
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ- પરામશર્ અથવા તેમના પ્રિતિનિધત્વ માટ� ની
કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની િવગત
-----------નથી----------

પ્રકરણ-૬
�હ�ર તંત્ર અથવા તેના િનયંત્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ �ગે� ુ પત્રક
--------નથી----------

પ્રકરણ-૭
તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડર્ , પ�રષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ�ું પત્રક
……….નથી.........

પ્રકરણ-૮
�હ�ર મા�હતી અિધકાર�� ંુ નામ, હોદ્દો અને અન્ય િવગતો


શ્રી ક�.એચ.પટ� લ
નાયબ ખેતી િનયામક (ટ� બ્�ુ)
�મ નં-૪૦૯, �ક શાખા, ઇકોસ્ટ� ટ િવભાગ,
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન,
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સંપકર્ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫

પ્રકરણ-૯
ુ રવાની કાયર્પધ્ધિત
િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં અ�સ
૧. ન�ધ
૨. �ુસદ્દો મં�ૂર કરાવવો
૩. અમલીકરણ
૪. િનણર્ય લેનાર �િતમ સ�ાિધકાર� ખાતાના વડા છે .

ુ બ છે .
િનણર્ય લેવાની સ�ા નીચે �જ
ખેતી િનયામક

સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક

નાયબ ખેતી િનયામક

મદદનીશ ખેતી િનયામક

ખેતી અિધકાર�

હ�ડ ક્લાકર્

િસનીયર ક્લાકર્

�ુિનયર ક્લાકર્

પ્રકરણ-૧૦
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હતી ��ુ સ્તકા
ક્રમ

અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ નામ

હોદ્દો

૧

શ્રી એમ.બી.પટ� લ

સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક (એ.સે.)

૨.

શ્રી પી.એસ.પટ� લ

નાયબ ખેતી િનયામક (ટ�આરએસ)

૩.

શ્રી ડ�.બી.પટ� લ,

મદદનીશ ખેતી િનયામક (આઇસીએસ)

૪

શ્રી આનલ એલ. પટ� લ

ખેતી અિધકાર� (આઇસીએસ)

૫.

શ્રી નિવન રાઠોડ

ખેતી અિધકાર� (આઇસીએસ)

પ્રકરણ-૧૧
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર્ �ુજબ મહ�નતાણાની પધ્ધિત સ�હત દર� ક અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ને મળ�ુ માિસક
મહ�નતા�ુ
ક્રમ

અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ નામ

પગાર

૧

શ્રી પી.એસ.પટ� લ,ના.ખે.નીશ્રી, (ટ�આરએસ)

૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦

૨.

શ્રી ડ�.બી.પટ� લ, મ.ખે.િનશ્રી (આઇસીએસ)

૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૩.

શ્રી આનલ એલ. પટ� લ, ખે.અિધ. (આઇસીએસ)

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

શ્રી નિવન રાઠોડ, , ખે.અિધ. (આઇસીએસ)

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

િસનીયર ક્લાકર્ (વગર્-૩)

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૪.

પ્રકરણ-૧૨
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ �દાજપત્ર-

મા�હતી � ૂન્ય છે .

પ્રકરણ-૧૩
સહાયકો કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ્ધિત-

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

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો
---મા�હતી �ુન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાય� કરવા માટ� ન�� કર� લા ધોરણો
િનયત કર� લ સમયમાં િનયત કર� લ પત્રકો મેળવી ર�પોટર્ તૈયાર કર� ક�ન્દ્ર સરકારશ્રીને મોકલી આપવામાં આવે છે .

પ્રકરણ-૧૬
વી���ુ પે ઉપલબ્ધ મા�હતી
---મા�હતી �ુન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૭
મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગતો
૧. નોટ�સ બોડર્
૨. પ્રો-એક્ટ�વ ડ�સ્ક્લોઝર

�.નં./ઇકોસ્ટ�ટ/આઇસીએસ/RTI/

/૧૯

ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�,
�ૃિષભવન, સેક્ટર-૧૦-એ,
ગાંધીનગર
તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૯
પ્રિત,
�હ�ર મા�હતી અિધકાર�
અને
નાયબ ખેતી િનયામક (ટ�બ્�)ુ
ખેતી િનયામકની કચેર�
�.ુ રા. ગાંધીનગર
િવષય : �હ�ર સ�ામંડળ પ્રોએક્ટ�વ ડ�સ્ક્લોઝર અદ્યતન કરવા બાબત..
સંદભર્ : �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને નાયબ ખેતી િનયામક(ટ�બ્�)ુ , �.ુ રા. ગાંધીનગરના
પત્ર �.નં./ખે.િન. /ઇકો/આરટ�આઇ/ફા.-૪/૧૦૪૯૩-૯૫/૨૦૧૯ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૯

ઉપરોક્ત િવષય અન્વયે જણાવવા� ંુ ક� �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અને નાયબ ખેતી િનયામક(ટ�બ્�)ુ ,
ખેતી િનયામકની કચેર�, �.ુ રા. ગાંધીનગર દ્વારા આર. ટ�.આઇ. એક્ટ-૨૦૦૫ હ�ઠળ આઇસીએસ યોજનાની �હ�ર
સ�ામંડળોએ પ્રિસધ્ધ કરવાની થતી અદ્યતન માહ�તી તૈયાર કર� લ છે . � આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી
આપવામાં આવે છે . � �ણ થવા સા�.
ુ બ
સામેલ: ઉપર �જ
નાયબ ખેતી િનયામક(ટ�.આર.એસ)
ુ રાત રા�ય, ગાંધીનગર
�જ

