
ખેતી િનયામક ીની કચેર  

િૃષભવન, ગાધંીનગર. 
ક 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, ટાઇમલી ર પોટ ગ ક મ (TRS), 
પાક િવષયક કડા ધુારણા યોજના (ICS) અને એફવીએમ (ફળ, શાકભા  અને ગૌણ પાકો)  વી યોજનાઓ 
કાયરત છે.  

1. પાક િવષયક કડા ધુારણા યોજના (ICS): 
  આ યોજના ભારત સરકાર ી ારા ચાલતી 100% કેન્દર્ પરુ કૃત યોજના છે. આ યોજના સને 1973-74ના વષર્થી 
ચાલ ુકરવામા ંઆવેલ છે. ઉપરોક્ત યોજનાનો મખુ્ય ઉ ેશ ભારત સરકારના નેશનલ સેમ્પલ સવેર્ ઓગેર્નાઇઝેશન તથા 
રાજ્ય સરકાર ીના સહયોગથી સઘન િનરીક્ષણ ારા રાજ્યમા ંતલાટી ીઓ ારા રાજ્યના પાક િવ તારની ન ધણી 
થાિનક પતર્ક ૭/૧૨ પહાણી પતર્કમા ંકરવામા ંઆવે છે. મા ં  ક્ષતી થતી હોય તે બહાર લાવવાનો છે. વધમુા ંરાજ્યમા ં
ગર્ામ સેવકો ારા ગોઠવવામા ંઆવતા પાક કાપણી અખતરા અંતગર્ત આ યોજના મજુબ પાક કાપણી અખતરાન ુ(2.0) 
કાપણી તબકે્ક પર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ કરી ઉત્પાદન અને િવ તારમા ંચોકસાઇ કરવાનો હતે ુછે. આ બં ે બાબતોમા ંચકાસણી 
કરી ભિવ યમા ંથતી ભલુો અટકાવીને ખેતી િવષય આંકડાઓની ચોકસાઇ તથા િવ શનીયતા સધુારવાનો હતે ુછે. આ 
યોજનામા ંભારત સરકાર ી તરફથી લક્ષાકં ફાળવેલ છે. અને ભારત સરકાર ીના ધારા ધોરણ તથા ગાઇડ લાઇન 
અનસુાર કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
આઈ.સી.એસ યોજના ગે સમ ુતી 

• આઈ.સી.એસ. યોજનાએ કેન્દર્ પરુ કૃત યોજના છે.  
• ખેતી િનયામક ીની કચેરી તરફથી આઈ.સી.એસ. યોજનાના ંપસદં ગામોની યાદી આપવામા ંઆવે છે.  
• ગામોની યાદી મ યા પછી ખેતી અિધકારીને આ યોજનાની કામગીરી કરવા માટે ઓગ ટ, સપ્ટેમ્બર માસમા ં

વક ગ સીટ (Schedule A.S. 1.0 સેમ્પલીંગ ફેર્મ) બનાવવાની કામગીરી રહ ેછે.  
• સેમ્પલીંગ ફેર્મ બનાવવા માટે  તે ગામના કુલ સવેર્ નબંરની યાદી કરી તેની સામે સીરીયલ નબંર આપવામા ં

આવે છે.  
• તેમાથંી વધમુા ંવધ ુ૨૦ સવેર્ નબંર (બ્લોક નબંર) રેન્ડમ પધ્ધિતથી એક ક્લ ટરમા ં૫ નબંર મજુબ ચાર ક્લ ટર 

પસદં કરવાના રહ ેછે.  
• તલાટી કમ મતંર્ી તરફથી પહાણી પતર્ક ૭/૧૨ લખવાનો સમય પણુર્ થયા પછી ૧.૦ પતર્કની કામગીરી ખેતીવાડી 

અિધકારીએ પસદં (ક્લ ટર) નબંરની થળ ચકાસણી કરવાની રહ ેછે. 
પ ક 2.0 (Sample Check on Crop Cutting Experiments)ની કામગીર  

• પાક મુ યાકંન યોજના(CES) દર્ારા ગોઠવવામા ંઆવતા પાક કાપણી અખતરાનુ ંપર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ કરી ૨.૦ 
પતર્ક   ખેતી અિધકારીએ ભરી ખેતી િનયામક ીને મોકલી  આપવામા ંઆવે છે. 

• ખેતી િનયામક ીની કચેરી દર્ારા ૨.૦ પતર્કની ચકાસણી કરી આ યોજનાના મખુ્ય મથક ફરીદાબાદ મોકલી 
આપવામા ંઆવે છે. 

• આ યોજનાનુ ંઅલગથી સપુરવીઝન કરવામા ંઆવે છે તથા કાપણી પણૂર્ થયે તરુતજ કટ-ઓફ ડેટ પર્માણે 
મોકલવાના રહ ેછે.   
 



 

કરણ-3  

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો  

આઇ.સી.એસ. યોજના અંતગર્તની કામગીરી:‐ 
૧૦૦% કેન્દર્ પરુ કૃત યોજના હઠેળ તર્ણેય ઋતુ ંમાટે ૨૦%  સેમ્પલ સવેર્મા ંપસદં થયેલા ગામોમાથંી કેન્દર્ સરકારે 

નક્કી કરેલ ૧.૦ એરીયા એન્યમુરેશન પતર્ક તથા ૧.૧ એરીયા એગર્ીગેશન પતર્ક માટે ૩૩૦ ગામો પસદં કરવામા ંઆવે 
છે. આ ગામોના રેન્ડમ સેમ્પલીંગથી સવેર્ નબંર નક્કી કરી કામગીરીના સપુિવર્ઝન માટેન ુઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
૨.૦ પતર્ક માટે વષર્ના ૯૯૦ અખતરાન ુસપુિવર્ઝન માટેન ુઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.  આવીજ કામગીરી  NSSOના 
િફ ડ ટાફને આપવામા ંઆવે છે. રાજ્યના િફ ડ ટાફ તથા NSSOના િફ ડ ટાફની સયંકુ્ત િમટીંગની કામગીરીન ુઆયોજન 
તથા તાલીમ ગોઠવવામા ંઆવે છે. ખરીફ ઋતમુા, રિવ ઋતુમંા ંઅન ેઉના  ઋતુનંા પતર્કો અતેર્ મળે છે ની ચકાસણી 
કરવામા ંઆવે છે. િફ ડ ટાફ દર્ારા ભરવામા ંઆવેલ પતર્કો ટીનાઇઝ કરી િનયત સમયમા ંભારત સરકારે િનયત કરેલ 
સં થા NSSO ફરીદાબાદ ખાતે મોકલવામા ંઆવે છે. િફ ડ ટાફ દર્ારા મોકલેલ પતર્કોના ટીની દરમ્યાન માલમુ પડેલ 
ક્ષતીઓના િનરાકરણ માટે િવભાગીય તથા કે્ષતર્ીય ટાફ સાથે પતર્ યવહાર, પસદં થયેલા ગામોના ૭/૧૨ િનયત સમયે 
લખાય તે માટે તે જી લાના જી લા િવકાસ અિધકારી ી,  િવકાસ કિમ ર ી સાથે પતર્ યવહાર કરવામા ંઆવે  છે. ૨.૦ 
પતર્ક્ની માહીતી પરથી પાકવાર, વધ ુઉત્ત્પન આપતી જાતવારની માહીતી ઋતવુાર કેન્દર્ સરકાર ીર્મા ંમોકલી આપાવામા ં
આવે છે. ૧.૦ એરીયા એન્યમુરેશન પતર્કની કામગીરી NSSOના િફ ડ ટાફ સાથે સયંકુ્ત થળ ચકાસણી કરવામા ંઆવે 
છે. મા ંતલાટીએ કરેલ ૭/૧૨ તથા િફ ડ ટાફની કામગીરીની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. ન ુઆયોજન તથા થયેલ 
કામગીરીનો રીપોટર્ તૈયાર કરી િનયત સમયમા ંભારત સરકારને મોકલવામા ં  આવે છે. ગર્ામ તર કરતા ઉપરના 
લેવલના એરીયા એકતર્ીકરણ માટે તાલકુા િવકાસ અિધકારી અને સયંકુ્ત ખેતી િનયામક(િવ.) તરફથી મેળવી પાકવાર 
િવ તાર સકંલીત કરી કેન્દર્ સરકાર ીને મોકલવામા ંઆવે છે. 

 

મદદનીશ ખતેી િનયામક, વગ-2  (આઇસીએસ) )- રા ય ક ાની જ્ગ્યાની કામગીરી: 
 એરીયા એન્યમુરેશન, એરીયા એગર્ીગેશન તેમજ પાક કપણી અખતરાના ં પર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ માટે 

એન.એસ.એસ.ઓ. તરફથી આપવામા ંઆવેલ લ યાકં મજુબ જી લાવાર, તાલકુાવાર, ખેતીવાડી અિધકારી ીઓ 
પાસે તાલકુાવાર  ખેતીવાડી અિધકારી ીઓ પાસે આયોજન કરાવી નાયબ ખેતી િનયામક ી( ટી.આર.એસ.) ના 
મજુબ િવભાગીય કક્ષાના ખેતીવાડી અિધકરી ીઓને ગામોની ફળવણી કરવી. 

 નાયબ ખેતી િનયામક ીની સચુના મજુબ િવભાગીય કક્ષાના ખેતીવાડી અિધકરીઓ તેમજ એન.એસ.એસ.ઓ.ના 
ટાફને શીડ લુ ૧.૦, ૧.૧, અને ૨.૦ ની સયંકુ્ત તાલીમ આપવી.  

 રાજ્ય કક્ષાએ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ એરીયા એન્યમુરેશન ૧.૦,  એરીયા એગર્ીગેશન ૧.૧ પર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ પાક 
કાપણી અખતરા ૨.૦ િવભાગીય કક્ષાના ખેતીવાડી અિધકારીઓને ગામોની ફાળવણી કરાવવી તેમજ તેમની 
પાસેથી ૧૦૦% શીડ લુ કટ ઓફ ડેટ મા ંમેળવી ખેતીવાડી અિધકારી ીઓ પાસે કૃટીની નાયબ ખેતી િનયામક ી 
(ટી.આર.એસ.) મારફત ફિરદાબાદ મોકલાવવા.  



 એરીયા એન્યમુરેશન ૧.૦ મા ંથી ગામો ટેટ સેમ્પલ અને ૪ ગામો સેંટર્લ સીમ્પલ તરીકે પસદં કરી તલાટી એ 
તૈયાર કરેલી પહાણી પતર્ક ૭/૧૨ મજુબ ખેતરમા ં  તે પાકનુ ંવાવેતર છે કે કેમ તેની ચકાસણી થળ પર જઇ 
કરવી અને તેનો િરપોટર્ ફિરદાબાદ મોકલવો.  

 યોજનાકીય વહીવટી અને નાણાકંીય કામગીરી નાયબ ખેતી િનયામક ી(ટી.આર.એસ.) ની સચુના મજુબ કરવી.   
 

ખેતી અિધકાર , વગ-2  (આઇસીએસ)- રા ય ક ાની યાની કામગીર ની િવગત 

 

 ઇમ્ વુમેંટ ઓફ કર્ોપ ટેટી ટીક્સ (આઇસીએસ)કેન્દર્ સરકાર દર્ારા ૧૦૦% સહાયીત યોજના છે. ૧૦૦ % કેન્દર્ 
પરુ કૃત યોજના હઠેળ તર્ણેય ઋતુ ંમાટે ૨૦% સેમ્પલ સવેર્મા ંપસદં થયેલા ગામો માથંી કેન્દર્ સરકારે નક્કી કરેલ 

૧ .૦ એરીયા એન્યમુરેશન પતર્ક તથા ૧.૧ એરીયા એન્યમુરેશન પતર્ક માટે ૩૩૦ ગામો પસદં કરવામા ંઆવે 
છે .  

 આ ગામોના રેન્ડમ સેમ્પલીંગથી  સવેર્ નબંર નક્કી કરી કામગીરીના સપુિવર્ઝન માટેન ુઆયોજન કરવામા ંઆવે 
છે  .૨.૦ પતર્ક માટેવષર્ના૯૯૦ અખતરાન ુસપુિવર્ઝન માટેન ુઆયોજન કરવામા ંઆવે છે  

 આવીજ કામગીરી NSSO ના િફ ડ ટાફને આપવામા ંઆવે છે  .રાજ્યના િફ ડ ટાફ તથા NSSO ના િફ ડ ટાફની 
સયંકુ્ત િમટીંગ કામગીરીન ુઆયોજન તથા તાલીમ ગોઠવવામા ંઆવે છે . 

 ખરીફ ઋતુમંા ંરિવ ઋતુમંા ંઅને ઉના  ઋતુનંા િનયત પતર્કો ૧ .૦ એરીયા એન્યમુરેશન પતર્ક તથા ૧.૧ એરીયા 
એન્યમુરેશન પતર્ક ભરવાની કામગીરી કરવામા આવે છે.  

 િફ ડ ટાફ દર્ારા ભરાતા િનયત પતર્કો િનયત સમયમા ંભારત સરકારે નક્કી કરેલ સં થા  NSSO ફરીદાબાદ 
ખાતે મોકલવા માટે ખેતી િનયામક્ની કચેરી ખાતે  મોકલવા આવે છે. 

 ૨ .૦ પતર્ક્ની માહીતી પરથી પાકવાર , વધ ુઉત્ત્પન આપતી જાતવાર ની માહીતી ઋતવુાર કેન્દર્ સરકાર ીર્મા ં
મોકલી આપવા માટે ભરવામા ંઆવે છે. 

 ૧ .૦ એરીયા એન્યમુરેશન પતર્કની કામગીરી થળ ચકાસણી કરી ભરવામ ◌ા◌ં આવે છે  
 ગર્ામ તર કરતા ઉપરના લેવલના એરીયા એકતર્ીકરણ માટે તાલકુા િવકાસ અિધકારી તરફથી મેળવી પાકવાર 

િવ તાર કેન્દર્ સરકાર ીને મોકલવા માટે તેયાર કરવામા ંઆવે છે . 
 ઇમ્ વુમેંટ ઓફ કર્ોપ ટેટી ટીક્સ (આઇસીએસ)અંતગર્ત પાક કાપણી અખતરાના ૨.૦ પતર્કો તર્ણેય ઋતુમંા  

રુબરુ સપુરવીજન કરી ભરવામા ંઆવે છે. 
 પાક કાપણી અખતરાના ૨.૦ પતર્કો તર્ણેય ઋતુનંા પતર્કો ભરી ખેતી િનયામક્ની કચેરી ખાતે મોકલવા આવે છે. 
 આઇસીએસ કેન્દર્ પરુ કૃત યોજનાની વહીવટી તથા ટેકનીકલ કામગીરી તથા ભારત સરકાર ી સાથે પતર્ 

યવહારની કામગીરી કરવી. 
 

ખેતી અિધકારી(આઇસીએસ)ની ફી ડ કક્ષાએ કામગીરી:- 

 આઇ .સી.એસ.  યોજનાની કામગીર  શ  કરતા પહલા ંપસદં થયેલ ગામોની સે પલ ગ મ ગામમા ંજઇ તલાટ  

પાસેના આ રકડ પરથી 20 સવ નબંર પસદં કરવાની કામગીર  કર છે .આ  સે પલ ગ મ તૈયાર થઇ ગયા 



પછ 1. 0 એરીયા એન્યમુરેશનની ૩૪૦ ગામ મજુબ તર્ણ ઋતનુા ૧૦૨૦ ગામના પતર્કો થળ પર જઇને માિહતી 

મેળવી પતર્કો ભરી િનયત સમયમા ંખાતાની કચેરીને મોકલી આપવાની કામગીરી કરે છે. 

 તેજ પર્માણે ૧ .૧ એરીયા એગર્ીગેશનની પણ ૩૪૦ ગામ મજુબ તર્ણ ઋતનુા ૧૦૨૦ ગામના પતર્કો તલાટી પાસેથી 

ગામની તલુવારી મેળવીને પતર્કો ભરીને િનયત સમયમા ંમોકલવાની કામગીરી કરે છે. 

 વષર્ દરિમયાન ૯૯૦ પાક કાપણી અખતરાઓન ુસપુરિવઝન કરીને પતર્કો ભરીને િનયત સમયમા ંખાતાની 
કચેરીને મોકલી આપવાની કામગીરી કરે છે. તદઉપરાતં અંકની તમામ યોજનાઓની કામગીરી પણ કરવાની 
રહ ેછે .તેમજ ડી.એલ.સી .ની કામગીરીમા ંવષેર્ પસદં થય ◌ેલ જી લાના ૪ ગામોની ડી .એલ.સી .ની કામગીરી 
 .સથે રહીને કરવાની રહ ેછે કમીટી 

 
િસિનયર ક્લાકર્ની કામગીરી:- 
 

 આઇ .સી.એસ યોજનાનો તાબા હઠેળના જી લાઓના પર્ી  .બ ટ , ન્ય ુઆઇટમ તથા યોજનાને લગતા ખચર્ના 
માસીક અહવેાલ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે તેમા ંહડે ક્લાકર્ને મદદ કરે છે તેમજ હડે ક્લાકર્ તરફથી સ પવામા ં
આવતી કમગીરી કરે છે .  

 

શાખાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓ ુ ંમાસીક મહનતા ુ:ં- 
પતર્ક Ð૧ 

આઇ.સી.એસ યોજનાનુ ંમહકેમ અને પગાર ધોરણ  
અ. ુ ં જ યા ુ ંનામ /પગાર ધોરણ  ુલ  મં ુર થયેલ 

જ યા  
જ્ગ્યા માટેનુ ં પગાર 
ધોરણ  

 
૧ મદદનીશ ખેતી િનયામક (વગર્-૨)  ૧ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૨ ખેતી અિધકારી (વગર્-૨),વડુ મથક ૬ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૩ િસનીયર ક્લાકર્(વગર્-૩) ૧ ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 િવભાગીય કક્ષા  
૧ ખેતી અિધકારી (વગર્-૨) ૧૬ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૨ ખેતી અિધકારી (વગર્-૨) િફક્સ વેતન  ૧ - 
લૂ ૨૫  

 
 
 

 

 



અ.ન.ં  અિધકારી/કમર્ચારીનો હો ો   નાણાકંીય 
સ ા  

વહીવટી સ ા  અન્ય સ ા ફરજો  

૧.  સયંકુ્ત ખેતી િનયામક 
(એ.સે) 

યોજના અમલીકરણ 

૨  નાયબ ખેતી િનયામક 
(ટીઆરએસ) 

યોજના અમલીકરણ 

૩.  મદદનીશ ખેતી િનયામક 
(ટીઆરએસ) 

યોજના અમલીકરણ 

૪  ખેતી અિધકારી(ટીઆરએસ)  યોજના અમલીકરણ 

૫. િસનીયર ક્લાકર્   લાઓના ી. બ ટ,  ુ
આઇટમ તથા યોજનાને લગતા 
ખચના માિસક અહવાલ તૈયાર 

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 

……….નથી......... 

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 

         

                                         સયંકુ્ત ખેતી િનયામક 

 

                                         નાયબ ખેતી િનયામક 

 

                                                મદદનીશ ખેતી િનયામક 

 

                                                      ખેતી અિધકારી 

                                             

                                                               હડે ક્લાકર્  

                                                                  

                                                      િસનીયર ક્લાકર્  

                                            

                                                                                        ુ િનયર લાક 

 

 

 

 



 

 

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.)  
૨. ી પી.એસ.પટેલ નાયબ ખેતી િનયામક (ટીઆરએસ) 
૩. ી ડી.બી.પટેલ, મદદનીશ ખેતી િનયામક (આઇસીએસ) 
૪ ી આનલ એલ. પટેલ  ખેતી અિધકારી (આઇસીએસ) 
૫. ી નિવન રાઠોડ  ખેતી અિધકારી (આઇસીએસ) 
 

 

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,ના.ખે.ની ી,  (ટીઆરએસ)                    ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 
૨.  ી ડી.બી.પટેલ, મ.ખે.િન ી (આઇસીએસ) ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૩. ી આનલ એલ. પટેલ, ખે.અિધ. (આઇસીએસ) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
 ી નિવન રાઠોડ, , ખે.અિધ. (આઇસીએસ) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૪. િસનીયર ક્લાકર્(વગર્-૩)  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

 

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 

િનયત કરલ સમયમા ંિનયત કરલ પ કો મેળવી ર પોટ તૈયાર કર  ક  સરકાર ીને મોકલી આપવામા ંઆવે છે.  

કરણ-16  

વી ુ પે ઉપલ ધ મા હતી  

---માિહતી શનુ્ય છે.--- 

કરણ-17 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો 

૧. નોટીસ બોડર્ 

૨. પર્ો-એક્ટીવ ડી ક્લોઝર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


