
1 
 

ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

અંક શાખા  
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરેલ 

છે જે મજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી ચકૂવી અથવા ગરીબી રેખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મલૂ્યે સરકારશ્રી 

પાસેથી માહિતી માગી શકે છે.  

 આ પસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેિી નવગત આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭ માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં આવેલ છે. સદરહ ુમાહિતી અધ્યતિ 

કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગેિા નિયમો દશાાવવામાાં આવેલ છે. તે મજુબ 

વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિશેે. 

  આ પસુ્સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી 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 ચકૂવવાિા રિશેે. ગરીબી રેખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચકૂવવાિી રિતેી િથી પરાંત ુપોતે ગરીબી 

રેખા િઠેળ જીવે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરવાિો રિશેે.     
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પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

 અંક શાખા ઇકોસ્ટેટ નવભાગિી શાખા છે. જેમાાં પાક ઉત્પાદિ ખચા  યોજિા, ટાઇમલી રીપોટીગ સ્કીમ(TRS), પાક નવિયક 

આંકડા સધુારણા યોજિા(ICS) અિે એફવીએમ (ફળ, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો)  જેવી યોજિાઓ કાયારત છે.  

૧. ટાઇમલી રીપોટીંગ સ્કીમ(TRS): 

 આ યોજિા ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ચાલતી 100% કેન્દ્ર પરુસ્કતૃ યોજિા છે. ખેતી નિયામકશ્રી દ્વારા પાક વાર વાવેતર 
નવસ્તારિો અંદાજ મેળવવામાાં આવે છે. શરુઆતમાાં ફોરકાસ્ટ દ્વારા અિે છેવટે ફુલ્લી રીવાઇઝ્ડ એસ્ટીમેટ તરીકે તૈયાર 
કરવામાાં આવે છે. અિે તે વાનિિક ઋત ુઅિે પાક અિવેાલ માાં સાંબાંનધત તાલકુા નવકાસ અનધકારી િસ્તકિા તલાટીઓ દ્વારા 
7/12 પિાણી પત્રક લખાવી વાવેતર નવસ્તાર તૈયાર કરાવી ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરીએ મોકલવામાાં આવે છે. 

 જીલ્લાવાર, તાલકુાવાર, પાકવાર વાવેતર નવસ્તાર અિે ઉત્પાદિિો અંદાજ કાઢવા માટે પાક કાપણી અખતરા જુદા 
જુદા પાકો માટે ગોઠવવામાાં આવે છે. આ વતાારાિી પધ્ધતીમાાં માિીતી ખબુજ સમય પછી મળતી િોય છે. તેથી તાત્કાલીક 
પાકવાર વાવેતેરિા અંદાજો સમયસર મેળવવા માટે ભારત સરકારશ્રીએ ટાઇમલી રીપોટીંગ સ્કીમ(TRS) સિે 1972-73થી 
ગજુરાતમાાં દાખલ કરેલ છે. 

o યોજિાિા મખુ્ ય ઉદે્દશો(િતે ુાં) િીચે મજુબ છે. 
1. મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તારિા અંદાજો વાવેતર થયા પછી તતુાજ મેળવવા અિે ઋત ુપણુા થયે તતુાજ ઉત્પાદિ 

અંદાજવા માટે  

2. વધ ુઉત્પાદિ આપતી જાતિો નવસ્તાર, નપયત અિે બબિનપયત નવસ્તાર જુદો મેળવવા માટે 

3. જયાાં શક્ય િોય ત્યાાં નપયત અિે બબિનપયતિા ઉત્પાદિિા અંદાજો મેળવવા માટે. 
4. ગ્રામ્ય કક્ષાએ ફરજ બજાવતા સ્ટાફિા એલટા િેશ ક્રીએટ કરવા માટે અિે પાકન ુસપુરનવઝિ સમયરસર કરવા માટે. 

 

o કરવાિા કાયો અિે ફરજો : 

આ ૧૦૦% કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજિા િઠેળ રાજયિા રેવન્દ્ય ુગામોિી માિીતી મામલતદારશ્રી પાસેથી મેળવી રેડાંમ સેમ્પલથી 
૨૦% ગામોિી પસાંદગી તથા બાકીિા ૮૦% ગામોિી યાદી તૈયાર કરી ટી.આર.એસ.િા ૩૬૧૮ ગામોિી ફીલ્ડ સ્ટાફ મારફત 
મામલતદારશ્રી તથા તાલકુાનવકાસ અનધકારી સાથે સિી ખરાઇ કામગીરી પણુા કારાવી. ફીલ્ડ સ્ટાફિે તાલીમ/સેમીિાર ગોઠવી 
યોજિાિે કામગીરીિી સમજ/તાલીમ આપવી. પસાંદ થયેલ ગામોિી મખુ્ય ૨૦ પાકોિો વાવેતેર નવસ્તાર તલાટી મારફત 
માિીનત મેળવવામાાં આવે છે. જેન ુપ્લાિીંગ, પત્રકો તાલકુા નવકાસ અનધકારીિે પિોંચાડવાિી કામગીરી તથા ઉપરોક્ત માિીનત 
મેળવવા માટે  જીલ્લા કક્ષાએ તથા તાલકુા કક્ષાએ તાલકુા નવકાસ આનધકારીશ્રી સાથે પત્રવ્યવિાર કરવામાાં આવેલ છે આ 
બાબતે નવકાસ કનમશિરશ્રી તથા જીલ્લા નવકાસ અનધકારી શ્રી સાથે પણ પત્ર વ્યવિાર કરવા. ખરીફ ઋતિુી (૯૦% રીસીપ્ટ 
પોઝીશિ પ્રમાણે) એરીયા એસ્ટીમેટ, અઠવાડીક રીસીપ્ટ પોઝીશિ, સ્ટાફિી પોઝીશિ, ૭/૧૨ લખ્યાિી અઠવાડીક પોઝીશિ, 
કરેક્ટીંગ ફેક્ટર તેમજ રેશિલાઇઝ સપુરનવઝિન ુકરેક્ટીંગ ફેક્ટર નવગેરે માિીનત તૈયાર કરવી જેિી પ્રોગે્રશીવ પ્રગનત રીપોટા  
ભારત સરકારશ્રી તથા રાજય સરકારશ્રીિે મોકલવા. ૮૦% િોિ ટી.આર.એસ. ગામોિી માિીનત પત્રક ત્રણેય ઋતિુા નવભાગીય 
કક્ષાએ મેળવવા. 

રેશિલાઇઝ સપુરનવઝ્િિા ખરીફ, રનવ અિે ઉિાળુ સીઝિ માટે ટી.આર.એસ િા ૩૬૨ ગામો તથા િોિ ટી.આર.એસિા 
૨૧૭ ગામોિી પસાંદગીન ુઆયોજિ કરવામાાં આવે છે તેિા પરથી રેશિલાઇઝ સપુર નવઝિન ુકરેક્ટીંગ ફેક્ટર નવગેરે માિીનત 
તૈયાર કરવી.  
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રેશિાલાઇઝેશિ સપુર નવઝિિી કામગીરી (પત્રક-ઘ) 

  ટીઆરએસ તથા િોિ ટીઆરએસ યોજિા િઠેળિા ગામોમાાંથી ગામ પસાંદ કરવામાાં આવે છે. 
  રેશિાલાઇઝ સપુરવીઝિિી કામગીરી કરવા માટે પસાંદ કરેલ ગામિી યાદી ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી તરફથી આપવામાાં આવે 

છે.  

  તલાટી કમ માંત્રી તરફથી પિાણી પત્રક ૭ અિે ૧૨ લખવાિો સમય પણૂા થયા પછી  ખેતીવાડી  અનધકારીએ આ કામગીરી 
કરવાિી રિ ેછે.  

   ખેતીવાડી અનધકારીએ રેન્દ્ડમ પધ્ધતીથી ત્રણ ક્લ્સ્ટર પસાંદ કરવાિા રિ ેછે. 

  એક ક્લ્સ્ટરમાાં પાાંચ િાંબર લેખે કુલ ૧૫ િાંબર પસાંદ કરવાિા િોય છે.  

  પસાંદ સવે િાંબરિી સ્થળ ચકાસણી કરી પાક વાર વાવેતર નવસ્તારિી િોંધ કરવામાાં આવે છે. 
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પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

િાયબ ખેતી નિયામક(ટી.આર.એસ), ગાાંધીિગરિી ફરજો અિે જવાબદારીઓનુાં સાંબક્ષપ્ત. 

 ટી.આર.એસ યોજિા અંતગાત ગજુરાત રાજયમાાં થતા મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તારિો અંદાજો સમયસર મળે તે માટે 
દર વિે રાજયિા કુલ ગામોમાાંથી ૨૦% ગામોિી રેન્દ્ડમ પધ્ધતીથી પસાંદગી કરી તેનુાં આયોજિ અિે યાદી તૈયાર કરી 
નવભાગીય કક્ષાએ તથા જીલ્લા કક્ષાએ મોકલી આપવી.   

 પસાંદ થયેલ ૨૦% ગામોિી યાદી ખરાઇ મામલતદાર/તા.નવ.અનધ પાસે મોકલવી. ખરાઇ થઇ આવેલ યાદીમાાં તાલકુાવાર 
સકાલવાર, તલાટીિા સેજાવાર ગામોિી ચકાસણી કરી યાદી તૈયાર કરવી અિે તે માટે જરૂરી પત્રવ્યવિાર કરવો. 

 પસાંદ થયેલ ૨૦% ગામોિા મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર ખરીફ, રનવ અિે ઉિાળુાં ઋતુાં િા પત્રકો પરુા પાડી આ પત્રકો 
તાલકુા કક્ષાએ તલાટી દ્વારા તૈયાર કરાવી અતે્રિી કચેરીએ નિયત કરેલ સમયમાાં મેળવી લેવા અિે તે અંગેિા જરૂરી 
પત્રવ્યવિાર કરવા.  

 આવેલ ખરીફ રનવ અિે ઉિાળુાં ઋતુાં િા પત્રકોિી ડેટા એંટ્રી કરાવી ડેટા શીટ તૈયાર કરાવી  મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર 
વધ ુઉત્પાદિ આપતી જાત(િાઇબ્રીડ) અિે અન્દ્ય જાત(લોકલ) િઠેળ, નપયત અિે બબિ નપયત િઠેળિો વાવેતર નવસ્તારિો 
અંદાજો તૈયાર કરી ભારત સરકારશ્રીિે મોકલી આપવા. તે માટે નવભાગીય કક્ષાએ તથા જીલ્લા કક્ષાએ પત્રવ્યવિાર 
કરાવવો. 

 રેશિાલાઇઝ્ડ સપુરનવઝિ માટે રેન્દ્ડમ પધ્ધતીથી સકાલવાર ગામોિી પસાંદગી કરી યાદી તૈયાર કરી નવભાગીય કક્ષાએ 
તથા જીલ્લા કક્ષાએ મોકલી આપવી.  

 યોજિાિી કામગીરી સરુઢ થાય તે માટે રાજયિા ફીલ્ડસ્ટાફિે યોજિાકીય તાલીમ અિે માગાદશાિ આપવુાં. 
 મખુ્ય પાકોિા નવસ્તાર અિે ઉત્પાદિિાાં અંદાજો તૈયાર કરી કેન્દ્ર સરકારિે મોકલવા 
 ભારત સરકારશ્રીિા પત્રો તથા એિ.એસ.એસ.ઓ.,ફરીદાબાદ દ્વારા આવતા પત્રો અિે સચુિો/આદેશોન ુનવભાગીય કક્ષાએ 

જાણ કરી અમલવારી કરાવવી  

રાજય કક્ષાિાાં મદદિીશ ખેતી નિયામક(ટી.આર.એસ)િી કામગીરી િી નવગત  
 ટાઇમલી રીપોટીંગ સ્કીમ (ટી.આર.એસ)કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સિાયીત યોજિા િઠેળ રાજયિા રેવન્દ્ય ુ ગામોિી માિીતી 

મામલતદાર પાસેથી મેળવી રેન્દ્ડમ સેમ્પલથી  કુલ ગામોિા 20% પસાંદ કરી તથા બાકીિા 80% ગામોિી યાદી  તૈયાર કરી 
ટી.આર.એસ િા ૩૬૧૮ ગામોિી હફલ્ડ સ્ટાફ મારફત મામલતદારશ્રી તથા તાલકુા નવકાસ અનધકારી સાથે રહિ ખરાઇિી 
કામગીરી પણુા કરાવી. 

 ફીલ્ડ સ્ટાફિે તાલીમ/સેમીિાર ગોઠવી યોજિાિી કામગીરીિી સમજ/તાલીમ આપવામાાં આવી. 
 પસાંદ થયેલ ગામોિી મખુ્ય ૨૦ પાકોિા વાવેતર નવસ્તારિા તલાટી મારફત માિીનત મેળવવામાાં આવે છે. જેન ુપ્લાિીંગ, 

પત્રકો નવ.તાલકુા નવકાસ અનધકારીિે પિોંચાડવાિી કામગીરી તથા ઉપરોક્ત માિીનત  મેળવવા માટે જીલ્લા કક્ષાએ તથા 
તલકુા કક્ષાએ તાલકુા નવકાસ અનધકારીશ્રી સાથે પત્ર વ્યવિાર કરવામાાં આવેલ છે.  

 ખરીફ ઋતિુી (90%) રીસીપ્ટ પોઝીશિ પ્રમાણે) એરીઆ એસ્ટીમેટ, અઠવાડીક રીસીપ્ટ પોઝીશિ સ્ટાફિી પોઝીશિ 7/12 
લખ્યાિી અઠવાડીક પોઝીશિ, કરેક્ટીંગ ફેક્ટર તેમજ રેશિાલાઇઝડ સપુરનવઝિનુાં કરેક્ટીંગ ફેક્ટર નવગેરે માહિતી તૈયાર 
કરવામાાં આવે જેિા પ્રોગે્રસીવ પ્રગતી રીપોટા  ભારત સરકારશ્રી તથા રાજય સરકારશ્રીિે મોકલવામાાં આવે છે.  

 80% િોિ ટી.આર.એસગામોિી માહિતી પત્રક ત્રણેય ઋતુાંિા નવભાગીય કક્ષાથી મેળવવામાાં આવે છે.  
 રેશિાલાઇઝ્ડ સપુરનવઝિ માટે રેન્દ્ડમ પધ્ધતીથી સકાલવાર ગામોિી પસાંદગી કરી યાદી તૈયાર કરી નવભાગીય કક્ષાએ તથા 

જીલ્લા કક્ષાએ મોકલી આપવી.                   
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નવભાગીય કક્ષાિાાં મદદિીશ ખેતી નિયામક(ટી.આર.એસ.)િી કામગીરીિી નવગત:-   
 યોજિાિા ગામોનુાં આયોજિ નિયત પધ્ધનતથી કરવા જરૂરી તાાંનત્રક માગાદશાિ આપવ ુતથા સમયસર આયોજિ થાય 

તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવી તથા સમયસર કે્ષત્ર કાયાકરોિી કામગીરી શરૂ કરી શકે તે માટે પત્રકો અિે પસાંદ કરેલ ગામો 
તેમિે પિોચે તેવી કાળજી રાખવી.  

 ખરીફ, રવી તથા ઉિાળુ વાવેતર નવસ્તારિા આવેલ પત્રકોિી ચકાસણી કરાવી ડેટા એન્દ્ટ્રી કોમ્પ્યટુરમાાં કરાવવી તથા 
આવેલ પત્રકોિી અઠવાડીક પહરસ્સ્થતી પર િજર રાખવી અિે જયાાં િબળી કામગીરી જણાય ત્યાાં પત્ર,અ.સ.પત્ર, તાર 
બચાવ પત્રિા તથા રૂબરૂ જેતે અનધકારીઓિો સાંપાક સાધી પરુતી અિે સાંતોિકારક માહિતી આવે તે કાળજી રાખવી. 

 કે્ષત્ર કાયાકરો તથા યોજિાિા ખેતેવાડી અનધકારીઓિે જરૂરી તાાંનત્રક અિે વિીવટી માગાદશાિ વખતોવખત પરુુ પાડવ ુ
અિે યોજિાિી પ્રગનત બાબત ઉપરી અનધકારીઓિે વાકેફ રાખવા તથા સરકારીશ્રી િે મોકલવાિી નવગત નિયત સમયે 
થાય તેવી કાળજી રાખવી યોજિાિા ઘનિષ્ઠ સપુરનવઝિ માટેિા ગામોનુાં સેમ્પલ પસાંદ કરાવવ ુતથા નિરીક્ષણ માટેિા 
ગામિી લાગતા વળગતા ખેતી અનધકારીિે જાણ કરવી. 

 યોજિાિા નત્રમાસીક પ્રગનત અિવેાલ તથા િાણાકીય પ્રગનત અિવેાલ, નપ્ર.બજેટ, ન્દ્ય ુઆઇટમ યોગ્ય સમયે તૈયાર કરાવી 
સમયસર જાય તેિી કાળજી રાખવી. 

 પાક કાપણીિા અખતરા ઉપરથી તૈયાર કરેલ સરેરાશ ઉત્પાદિ આધારે યોજિા ઉત્પાદિિા અંદાજો તૈયાર કરવામાાં 
યોજિાિા સ્ટાફિે માગાદશાિ આપવુાં અિે તૈયાર થયેલ માહિતી પત્રકોિી યોગ્યતા ચકાશવી.  

 આખા વિા દરમ્યાિ યોજિાિી તાાંનત્રક અિે વિીવટી કામગીરી સમયસર થાય તે માટે સજાગ રિવે ુાં અિે જરૂરી 
માગાદશાિ આપી સમયસર કામગીરી થાય તે જોવુાં. 

 ખેતી અનધકારીઓિી કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવી અિે િાયબ ખેતી નિયામકશ્રીિે પ્રગનત થી વાકેફ રાખવા 
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ખેતી અનધકારી(ટીઆરએસ),  (વગા-૨)-રાજય કક્ષાએિી કામગીરીનુાં સાંબક્ષપ્ત. 



ટી.આર.એસ યોજિા અંતગાત ગજુરાત રાજયમાાં થતા મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તારિો અંદાજો સમયસર મોકલવા માટે 
દર વિે રાજયિા કુલ ગામોમાાંથી (૧૮૦૮૮) ૨૦% ગામોિી (૩૬૧૮) રેન્દ્ડમ સેમ્પલીંગ પધ્ધ્ધતીથી પસાંદગી કરી તેનુાં 
આયોજિ અિે યાદી તૈયાર કરવી. આ તૈયાર કરેલ યાદી નવભાગીય કક્ષાએ તથા જીલ્લા/તાલકુા કક્ષાએ મોકલી આપી 
યાદીિી ખરાઇ મામલતદાર /તા.નવ.અ મારફત કરાવવી. 

જીલ્લા /તાલકુા કક્ષાએ મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર માટે ખરીફ, રનવ અિે ઉિાળુાં ઋતુાં િા પત્રકો પરુા પાડવા. ૭/૧૨ 
આધારીત દરેક ઋતુાં િા પત્રકો તાલકુા/જીલ્લા કક્ષાથી નિયત કરેલ સમયમાાં મેળવી લેવા અિે ઋતુાંવાર પત્રકોિી ડેટા એંટ્રી 
કરી ડેટા શીટ તૈયાર કરી મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર અિે વધ ુઉત્પાદિ આપતી જાત (િાઇબ્રીડ અિે અન્દ્ય જાત લોકલ) 
િઠેળ નપયત અિે બબિનપયત િો વાવેતર નવસ્તારિો અંદાજો તૈયાર કરી ભારત સરકારશ્રીિે મોકલી આપવા. તે માટે 
નવભાગીય કક્ષાએ તથા જીલ્લા કક્ષાએ જરૂરી પત્રવ્યવિાર કરવા .  

રેશિાલાઇઝ્ડ સપુરનવઝિ માટે રેન્દ્ડમ પધ્ધતીથી સકાલવાર ગામોિી પસાંદગી કરવા ટીઆરએસ ગામોમાાાાાંથી (૧૦%) 
૩૬૨ ગામો અિે બાકીિા િોિ ટીઆરએસ માાંથી ૨૧૭ ગામો પસાંદ કરી યાદી તૈયાર કરી નવભાગીય કક્ષાએ તથા જીલ્લા 
કક્ષાએ મોકલી આપવી .જેમાાં તલાટીએ લખેલ ૭ /૧૨ અિે ખે.અિા પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ દ્વારા ચોક્કસ અિે ક્ષતી રિીતિા 
આંકડા મેળવવાિી કામગીરી કરાવવી.  

ખરીફ ઋતિુી ૯૦%રીસીપ્ટ પોઝીશિ પ્રમાણે એરીયા એસ્ટીમેટ, અઠવાડીક રીસીપ્ટ પોઝીશિ, સ્ટાફિી પોઝીશિ, ૭/૧૨ 
લખ્યાિી અઠવાડીક પોઝીશિ, કરેક્ટીંગ ફેક્ટર તેમજ રેશિલાઇઝ સપુરનવઝિન ુકરેક્ટીંગ ફેક્ટર વગેરે માિીતી તૈયાર કરવી 
જેિી પ્રોગે્રશીવ પ્રગનત રીપોટા  ભારત સરકારશ્રી તથા રાજય સરકારશ્રીિે મોકલવા.  

૮૦% િોિ ટી.આર.એસ ગામોિી માિીતી પત્રક ત્રણેય ઋતિુા નવભાગીય કક્ષાએ મેળવવા. 
ટી.આર.એસ યોજિાિી કામગીરી સરુઢ થાયતે માટે રાજયિા ફીલ્ડસ્ટાફિે યોજિાકીય તાલીમ અિે માગાદશાિ આપવુાં. 

ટીઆરએસ, કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજિાિી વિીવટી તથા ટેકિીકલ કામગીરી તથા ભારત સરકારશ્રી સાથે પત્ર વ્યવિારિી 
કામગીરી કરવી . 
 

ખેતી અનધકારી(ટીઆરએસ),  (વગા-૨) નવભાગીય કક્ષાએિી કામગીરીનુાં સાંબક્ષપ્ત. 

 યોજિાિા ગામોનુાં આયોજિ કરી જરૂરી તાાંનત્રક માગાદશાિ આપવ ુ તથા સમયસર કે્ષત્ર કાયાકરોિી કામગીરી 
શરૂકરાવવી, પત્રકો અિે પસાંદ કરેલ ગામો તેમિે પિોચે તેવી કાળજી રાખવી

 ખરીફ, રવી તથા ઉિાળુ વાવેતર નવસ્તારિા આવેલ પત્રકોિી ચકાસણી કરાવી ડેટા એન્દ્ટ્રી કોમ્પ્યટુરમાાં કરાવવી તથા 
આવેલ પત્રકોિી અઠવાડીક પહરસ્સ્થતીિા આંકડાકીય માિીતી મેળવી વડી કચેરીિે નિયત કરેલ સમયે પિોંચાડવી.

 કે્ષત્ર કાયાકરો તથા યોજિાિા ખેતેવાડી અનધકારીઓિે જરૂરી તાાંનત્રક અિે વિીવટી માગાદશાિ વખતોવખત પરુુ પાડવ ુ
અિે યોજિાિી પ્રગનત બાબત ઉપરી અનધકારીઓિે વાકેફ રાખવા તથા સરકારીશ્રી િે મોકલવાિી નવગત નિયત સમયે 
થાય તેવી કાળજી રાખવી યોજિાિા ઘનિષ્ઠ સપુરનવઝિ માટેિા ગામોનુાં સેમ્પલ પસાંદ કરાવવ ુતથા નિરીક્ષણ માટેિા 
ગામિી લાગતા વળગતા ખેતી અનધકારીિે જાણ કરવી. 

 આખા વિા દરમ્યાિ યોજિાિી તાાંનત્રક અિે વિીવટી કામગીરી સમયસર થાય તે માટે જરૂરી માગાદશાિ આપવુાં. 

 િાયબ ખેતી નિયામકશ્રીિે સમયસર કામગીરી કરાવવા બાબતે તાબા િઠેળિા ખેતી અનધકારીઓિી કામગીરી ઉપર 

દેખરેખ રાખવા અિે વાકેફ કરવા. 
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ખેતી અનધકારી(ટીઆરએસ) (વગા-૨)-જીલ્લા કક્ષાએિી કામગીરીનુાં સાંબક્ષપ્ત. 

 ટી.આર.એસ યોજિા અંતગાત પસાંદ થયેલ ૨૦% ગામો ૩૬૧૮ તથા બાકી રિલે િોિ ટી.આર.એસ. ગામોિા તાલકુા 

કક્ષાએ યાદીિી ખરાઇ મામલતદારશ્રી મારફત કરાવી વડી કચેરીએ પિોચાડવી. 

 તલાટીઓિે મખુ્ય પાકોિા વાવેતર નવસ્તાર માટે  ખરીફ, રનવ અિે ઉિાળુાં ઋતુાં િા પત્રકો પરુા પાડવા ૭/૧૨ 

આધારીત દરેક ઋતુાં િા પત્રકો તાલકુા કક્ષાએ તલાટી દ્વારા તૈયાર કરાવી વડી કચેરીએ નિયત કરેલ સમયમાાં મોકલી 

આપવા તે માટે તાલકુા કક્ષાએ જરૂરી પત્રવ્યવિાર કરવા . 

 તાલકુાવાર પસાંદ થયેલ રેશિાલાઇઝ્ડ સપુરનવઝિ માટેિા ગામોિા ખરીફ, રનવ અિે ઉિાળુાં ઋત ુમાટે ટી.આર.એસ 

અિે િોિ ટી.આર.એસ ગામોિા રેન્દ્ડમ કલસ્ટર પસાંદ કરી દરેક ગામિા ૧૫ સવે િાંબર પસાંદ કરી ખે.અનધ. પ્રત્યક્ષ 

નિરીક્ષણ દ્વારા ચોક્કસ અિે ક્ષતી રહિત આંકડા મેળવી તલાટીએ લખેલ ૭/૧૨ સાથે તફાવત મેળવી ક્ષતી રિીતિા 

આંકડા મેળવી નવભાગીય કક્ષાએ મોકલી આપવા  

 તલાટીઓિી મીટીંગમાાં િાજરી આપી યોજિાકીય તાલીમ અિે માગાદશાિ આપવુાં. 
 

 

 રાજય કક્ષાએ િડે ક્લાકાિી કામગીરીિી નવગત:-  
 ટી.આર.એસ યોજિાિો પ્રી બજેટ, ન્દ્ય ુઆઇટમ તથા યોજિાિે લગતા ખચાિા માનસક અિવેાલ તૈયાર કરી ભારત 

સરકાર તથા આયોજિ નવભાગિે મોકલવાિી કામગીરી કરે છે.  
રાજય કક્ષાએ જુનિયર ક્લાકાિી કામગીરીિી નવગત 

 ટી.આર.એસ. યોજિાિો પ્રી બજેટ, ન્દ્ય ુઆઇટમ તથા યોજિાિે લગતા ખચાિા માનસક અિવેાલ તૈયાર કરવામાાં આવે 
છે તેમાાં િડે ક્લાકા િે મદદ કરે છે તેમજ િડે ક્લાકા  તરફથી સોંપવામાાં આવતી કામગીરી કરે છે.  

રાજય કક્ષાએ ટાઇપીસ્ટિી કામગીરીિી નવગત 

 ટી.આર.એસ. યોજિાિો લગતા તમામ પ્રકારિા કાગળો ટાઇપ કરવા અિે સરકારશ્રીિા જવાબો તૈયાર કરી માહિતી 
ઉચ્ચ અનધકારીિે આપવા  

 નવભાગીય કક્ષાએ નસનિયર ક્લાકાિી કામગીરીિી નવગત 

 ટી .આર. એસ યોજિાિો તાબા િઠેળિા જીલ્લાઓિા પ્રીબજેટ, ન્દ્ય ુઆઇટમ તથા યોજિાિે લગતા ખચાિા માનસક 
અિવેાલ તૈયાર કરવામાાં આવે છે તેમાાં િડે ક્લાકા િે મદદ કરે છે તેમજ િડે ક્લાકા તરફથી સોંપવામાાં આવતી 
કામગીરી કરવી. 

નવભાગીય કક્ષાએ પટાવાળાિી કામગીરીિી નવગત 

 કચેરીિી ફાઇલો નુાં મવુમેન્દ્ટ તથા અન્દ્ય તમામ પરચરુણ કામ કરવુાં. 
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શાખાિા અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે માનસક મિિેતાણુાં : 

પત્રક –૧ 

                                     ટી.આર.એસ યોજિાનુાં મિકેમ અિે પગાર ધોરણ  

અ.નુાં  જગ્યાનુાં િામ  કુલ  માંજુર થયેલ 
જગ્યા 

જ્ગગ્યા માટેનુાં પગાર ધોરણ  

 રાજય કક્ષા  
૧ િાયબ ખેતી નિયામક(વગા-૧) ૧ ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 
૨ મદદિીશ ખેતી નિયામક (વગા-૨) ૧ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૩ ખેતી અનધકારી (વગા-૨) ૩ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૪ િડે ક્લાકા (વગા-૩) ૧ ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

૫ જુિીયર ક્લાકા  (વગા-૩) ૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૬ ટાઇપીસ્ટ (વગા-૩) ૧ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

 નવભાગીય કક્ષા 
૧ મદદિીશ ખેતી નિયામક (વગા-૨) ૨ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૨ ખેતી અનધકારી (વગા-૨) ૫ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૩ નસિીયર  ક્લાકા (વગા-૩) ૨ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

 જીલ્લા કક્ષા 
૧ ખેતી અનધકારી (વગા-૨) ૧૧ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

કલૂ ૨૮  
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અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી સત્તા   અન્દ્ય સત્તા  ફરજો  

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
(એ.સે) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૨ િાયબ ખેતી નિયામક 
(ટીઆરએસ) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક 
(ટીઆરએસ) 

   યોજિા અમલીકરણ 

૪ ખેતી અનધકારી(ટીઆરએસ)    યોજિા અમલીકરણ 

૫. િડે ક્લાકા     યોજિાિો પ્રી. બજેટ, ન્દ્ય ુઆઇટમ 
તથા યોજિાિે લગતા ખચાિા 

માનસક અિવેાલ તૈયાર કરવાિી 
કામગીરી 

૬ નસિીયર ક્લાકા     જીલ્લાઓિા પ્રી. બજેટ, ન્દ્ય ુ
આઇટમ તથા યોજિાિે લગતા 
ખચાિા માનસક અિવેાલ તૈયાર 

કરવાિી કામગીરી 
૭. જુિીયર  ક્લાકા     યોજિાિો પ્રી. બજેટ, ન્દ્ય ુઆઇટમ 

તથા યોજિાિે લગતા ખચાિા 
માનસક અિવેાલ તૈયાર કરવાિી 

કામગીરી 
૮ પટાવાળા    કચેરીિી ફાઇલો નુાં મવુમેન્દ્ટ તથા 

અન્દ્ય તમામ પરચરુણ કામ 
 

પ્રકરણ-૪ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો 

(૧) ગજુરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 
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પ્રકરણ-૫ 

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

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન ુપત્રક 

--------િથી---------- 

 

પ્રકરણ-૭ 

તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા, પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્દ્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

……….િથી......... 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્દ્ય નવગતો 

 શ્રી કે.એચ.પટેલ   
િાયબ ખેતી નિયામક (ટેબ્ય)ુ 
રૂમ િાં-.............., અંક શાખા, ઇકોસ્ટેટ નવભાગ,  
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કનૃિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૦૫  

 

પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 
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નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

                                           ખેતી નિયામક 

         

                                         સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

                                         િાયબ ખેતી નિયામક 

 

                                                મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

                                                    ખેતી અનધકારી 

                                             

                                                               િડે ક્લાકા  

                                                                  

                                                      નસિીયર ક્લાકા  

                                            

                                                                                          જુનિયર ક્લાકા  

 

 

પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી એમ.બી.પટેલ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (એ.સે.)  
૨. શ્રી પી.એસ.પટેલ િાયબ ખેતી નિયામક (ટીઆરએસ) 
૩. શ્રી એ.પી.ભાવાણી, મદદિીશ ખેતી નિયામક (ટીઆરએસ) 
૪ સ.ુશ્રી વી.વાય.રાવલ ખેતી અનધકારી (ટીઆરએસ) 
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પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી પી.એસ.પટેલ,િા.ખે.િીશ્રી,  (ટીઆરએસ)                    ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 
૨.  શ્રી એ.પી.ભાવાણી, મ.ખે.નિશ્રી (ટીઆરએસ) ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૩. શ્રી સ.ુશ્રી વી.વાય.રાવલ, ખે.અનધ. 

(ટીઆરએસ) 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૪. િડે ક્લાકા  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 
૫. જુિીયર  ક્લાકા  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૬ ટાઇપીસ્ટ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
 

પ્રકરણ-૧૨ 
પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર-               માહિતી શનૂ્દ્ય છે. 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત-   ---અતે્રિી શાખામાથી સિાયિી કોઇ યોજિા અમલમાાં િથી.--- 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકતૃ મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્દ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

નિયત કરેલ સમયમાાં નિયત કરેલ પત્રકો મેળવી રીપોટા  તૈયાર કરી કેન્દ્ર સરકારશ્રીિે મોકલી આપવામાાં આવે છે.  

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

---માહિતી શનુ્દ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા 

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 


