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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.     
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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. ટાઇમલી ર પોટ ગ ક મ(TRS): 

  આ યોજના ભારત સરકાર ી ારા ચાલતી 100% ક  રુ તૃ યોજના છે. ખેતી િનયામક ી ારા પાક વાર વાવેતર 
િવ તારનો દાજ મેળવવામા ંઆવે છે. શ ુઆતમા ંફોરકા ટ ારા અને છેવટ લી ર વાઇ ડ એ ટ મેટ તર ક તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે. અને તે વાિષક ઋ  ુઅને પાક અહવાલ મા ંસબંિંધત તા કુા િવકાસ અિધકાર  હ તકના તલાટ ઓ ારા 
7/12 પહાણી પ ક લખાવી વાવેતર િવ તાર તૈયાર કરાવી ખેતી િનયામક ીની કચેર એ મોકલવામા ંઆવે છે. 

 લાવાર, તા કુાવાર, પાકવાર વાવેતર િવ તાર અને ઉ પાદનનો દાજ કાઢવા માટ પાક કાપણી અખતરા ુદા 
ુદા પાકો માટ ગોઠવવામા ંઆવે છે. આ વતારાની પ ધતીમા ંમાહ તી બુજ સમય પછ  મળતી હોય છે. તેથી તા કાલીક 

પાકવાર વાવેતેરના દાજો સમયસર મેળવવા માટ ભારત સરકાર ીએ ટાઇમલી ર પોટ ગ ક મ(TRS) સને 1972-73થી 
જુરાતમા ંદાખલ કરલ છે. 

o યોજનાના ુ  ય ઉ ેશો(હ ુ)ં નીચે જુબ છે. 
1. મખુ્ય પાકોના વાવેતર િવ તારના અંદાજો વાવેતર થયા પછી તતુર્જ મેળવવા અને ઋત ુપણુર્ થયે તતુર્જ ઉત્પાદન 

અંદાજવા માટે  
2. વધ ુઉત્પાદન આપતી જાતનો િવ તાર, િપયત અને િબનિપયત િવ તાર જુદો મેળવવા માટે 
3. જ્યા ંશક્ય હોય ત્યા ંિપયત અને િબનિપયતના ઉત્પાદનના અંદાજો મેળવવા માટે. 
4. ગર્ામ્ય કક્ષાએ ફરજ બજાવતા ટાફના એલટર્નેશ કર્ીએટ કરવા માટે અને પાકન ુસપુરિવઝન સમયરસર કરવા માટે. 

 

o કરવાના કાય  અને ફરજો : 

આ ૧૦૦% કેન્દર્ પરુ કૃત યોજના હઠેળ રાજયના રેવન્ય ુ ગામોની માહીતી મામલતદાર ી પાસેથી મેળવી રેડમં 

સેમ્પલથી ૨૦% ગામોની પસદંગી તથા બાકીના ૮૦% ગામોની યાદી તૈયાર કરી ટી.આર.એસ.ના ૩૬૧૮ ગામોની ફી ડ ટાફ 

મારફત મામલતદાર ી તથા તાલકુાિવકાસ અિધકારી સાથે સહી ખરાઇ કામગીરી પણુર્ કારાવી.  ફી ડ ટાફને 

તાલીમ/સેમીનાર ગોઠવી યોજનાને કામગીરીની સમજ/તાલીમ આપવી. પસદં થયેલ ગામોની મખુ્ય ૨૦ પાકોનો વાવેતેર 

િવ તાર તલાટી મારફત માહીિત મેળવવામા ંઆવે છે. ન ુ પ્લાનીંગ, પતર્કો તાલકુા િવકાસ અિધકારીને પહ ચાડવાની 

કામગીરી તથા ઉપરોક્ત માહીિત મેળવવા માટે  જી લા કક્ષાએ તથા તાલકુા કક્ષાએ તાલકુા િવકાસ આિધકારી ી સાથે 

પતર્ યવહાર કરવામા ંઆવેલ છે આ બાબતે િવકાસ કિમશનર ી તથા જી લા િવકાસ અિધકારી ી સાથે પણ પતર્ યવહાર 

કરવા. ખરીફ ઋતનુી (૯૦% રીસીપ્ટ પોઝીશન પર્માણે) એરીયા એ ટીમેટ, અઠવાડીક રીસીપ્ટ પોઝીશન, ટાફની પોઝીશન, 

૭/૧૨ લખ્યાની અઠવાડીક પોઝીશન, કરેક્ટીંગ ફેક્ટર તેમજ રેશનલાઇઝ સપુરિવઝનન ુ કરેક્ટીંગ ફેક્ટર િવગેરે માહીિત 

તૈયાર કરવી ની પર્ોગેર્શીવ પર્ગિત રીપોટર્ ભારત સરકાર ી તથા રાજ્ય સરકાર ીને મોકલવા. ૮૦% નોન ટી.આર.એસ. 

ગામોની માહીિત પતર્ક તર્ણેય ઋતનુા િવભાગીય કક્ષાએ મેળવવા. 

રેશનલાઇઝ સપુરિવઝ્નના ખરીફ, રિવ અને ઉના  સીઝન માટે ટી.આર.એસ ના ૩૬૨ ગામો તથા નોન ટી.આર.એસના 

૨૧૭ ગામોની પસદંગીન ુઆયોજન કરવામા ંઆવે છે તેના પરથી રેશનલાઇઝ સપુર િવઝનન ુકરેક્ટીંગ ફેક્ટર િવગેરે માહીિત 

તૈયાર કરવી.  
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રશનાલાઇઝેશન પુર િવઝનની કામગીર  (પ ક-ઘ) 

  ટ આરએસ તથા નોન ટ આરએસ યોજના હઠળના ગામોમાથંી ગામ પસદં કરવામા ંઆવે છે. 
  રશનાલાઇઝ પુરવીઝનની કામગીર  કરવા માટ પસદં કરલ ગામની યાદ  ખેતી  િનયામક ીની કચેર  તરફથી આપવામા ં
આવે છે.  

  તલાટ  કમ મં ી તરફથી પહાણી પ ક 7 અને 12 લખવાનો સમય ણૂ થયા પછ   ખેતીવાડ   અિધકાર એ આ કામગીર  
કરવાની રહ છે.  

   ખેતીવાડ  અિધકાર એ ર ડમ પ ધતીથી ણ ટર પસદં કરવાના રહ છે. 

  એક ટરમા ંપાચં નબંર લેખે ુલ 15 નબંર પસદં કરવાના હોય છે.  

  પસદં સવ નબંરની થળ ચકાસણી કર  પાક વાર વાવેતર િવ તારની ન ધ કરવામા ંઆવે છે. 
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કરણ-3 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો  

નાયબ ખેતી િનયામક(ટી.આર.એસ), ગાધંીનગરની ફરજો અને જવાબદારીઓનુ ંસિંક્ષપ્ત. 

 ટી.આર.એસ યોજના અંતગર્ત ગજુરાત રાજ્યમા ંથતા મખુ્ય પાકોના વાવેતર િવ તારનો અંદાજો સમયસર મળે તે માટે 
દર વષેર્ રાજ્યના કુલ ગામોમાથંી ૨૦% ગામોની રેન્ડમ પધ્ધતીથી પસદંગી કરી તેનુ ંઆયોજન અને યાદી તૈયાર કરી 
િવભાગીય કક્ષાએ તથા જી લા કક્ષાએ મોકલી આપવી.   

 પસદં થયેલ ૨૦% ગામોની યાદી ખરાઇ મામલતદાર/તા.િવ.અિધ પાસે મોકલવી. ખરાઇ થઇ આવેલ યાદીમા ં
તાલકુાવાર સકર્લવાર, તલાટીના સેજાવાર ગામોની ચકાસણી કરી યાદી તૈયાર કરવી અને તે માટે જ રી પતર્ યવહાર 
કરવો. 

 પસદં થયેલ ૨૦% ગામોના મખુ્ય પાકોના વાવેતર િવ તાર ખરીફ, રિવ અને ઉના ં ઋતુ ંના પતર્કો પરુા પાડી આ પતર્કો 
તાલકુા કક્ષાએ તલાટી ારા તૈયાર કરાવી અતેર્ની કચેરીએ િનયત કરેલ સમયમા ં મેળવી લેવા અને તે અંગેના જ રી 
પતર્ યવહાર કરવા.  

 આવેલ ખરીફ રિવ અને ઉના ં ઋતુ ંના પતર્કોની ડેટા એંટર્ી કરાવી ડેટા શીટ તૈયાર કરાવી  મખુ્ય પાકોના વાવેતર 
િવ તાર વધ ુઉત્પાદન આપતી જાત(હાઇબર્ીડ) અને અન્ય જાત(લોકલ) હઠેળ, િપયત અને િબન િપયત હઠેળનો વાવેતર 
િવ તારનો અંદાજો તૈયાર કરી ભારત સરકાર ીને મોકલી આપવા. તે માટે િવભાગીય કક્ષાએ તથા જી લા કક્ષાએ 
પતર્ યવહાર કરાવવો. 

 રેશનાલાઇઝ્ડ સપુરિવઝન માટે રેન્ડમ પધ્ધતીથી સકર્લવાર ગામોની પસદંગી કરી યાદી તૈયાર કરી િવભાગીય કક્ષાએ 
તથા જી લા કક્ષાએ મોકલી આપવી.  

 યોજનાની કામગીરી સદુર્ઢ થાય તે માટે રાજ્યના ફી ડ ટાફને યોજનાકીય તાલીમ અને માગર્દશર્ન આપવુ.ં 
 મખુ્ય પાકોના િવ તાર અને ઉત્પાદનના ંઅંદાજો તૈયાર કરી કેન્દર્ સરકારને મોકલવા 
 ભારત સરકાર ીના પતર્ો તથા એન.એસ.એસ.ઓ.,ફરીદાબાદ ારા આવતા પતર્ો અને સચુનો/આદેશોન ુ િવભાગીય 

કક્ષાએ જાણ કરી અમલવારી કરાવવી  

રા ય ક ાના ંમદદનીશ ખેતી િનયામક(ટ .આર.એસ)ની કામગીર  ની િવગત  
 ટાઇમલી રીપોટ ગ કીમ (ટી.આર.એસ)કેન્દર્ સરકાર ારા સહાયીત યોજના હઠેળ રાજ્યના રેવન્ય ુ ગામોની માહીતી 

મામલતદાર પાસેથી મેળવી રેન્ડમ સેમ્પલથી  કુલ ગામોના 20% પસદં કરી તથા બાકીના 80% ગામોની યાદી  તૈયાર 
કરી ટી.આર.એસ ના ૩૬૧૮ ગામોની િફ ડ ટાફ મારફત મામલતદાર ી તથા તાલકુા િવકાસ અિધકારી સાથે રિહ ખરાઇની 
કામગીરી પણુર્ કરાવી. 

 ફી ડ ટાફને તાલીમ/સેમીનાર ગોઠવી યોજનાની કામગીરીની સમજ/તાલીમ આપવામા ંઆવી. 
 પસદં થયેલ ગામોની મખુ્ય ૨૦ પાકોના વાવેતર િવ તારના તલાટી મારફત માહીિત મેળવવામા ંઆવે છે. ન ુપ્લાનીંગ, 

પતર્કો િવ.તાલકુા િવકાસ અિધકારીને પહ ચાડવાની કામગીરી તથા ઉપરોક્ત માહીિત  મેળવવા માટે જી લા કક્ષાએ તથા 
તલકુા કક્ષાએ તાલકુા િવકાસ અિધકારી ી સાથે પતર્ યવહાર કરવામા ંઆવેલ છે.  

 ખરીફ ઋતનુી (90%) રીસીપ્ટ પોઝીશન પર્માણે) એરીઆ એ ટીમેટ, અઠવાડીક રીસીપ્ટ પોઝીશન ટાફની પોઝીશન 7/12 
લખ્યાની અઠવાડીક પોઝીશન, કરેક્ટીંગ ફેક્ટર તેમજ રેશનાલાઇઝડ સપુરિવઝનનુ ંકરેક્ટીંગ ફેક્ટર િવગેરે માિહતી તૈયાર 
કરવામા ંઆવે ના પર્ોગેર્સીવ પર્ગતી રીપોટર્ ભારત સરકાર ી તથા રાજ્ય સરકાર ીને મોકલવામા ંઆવે છે.  

 80% નોન ટી.આર.એસગામોની માિહતી પતર્ક તર્ણેય ઋતુનંા િવભાગીય કક્ષાથી મેળવવામા ંઆવે છે.  
 રેશનાલાઇઝ્ડ સપુરિવઝન માટે રેન્ડમ પધ્ધતીથી સકર્લવાર ગામોની પસદંગી કરી યાદી તૈયાર કરી િવભાગીય કક્ષાએ 

તથા જી લા કક્ષાએ મોકલી આપવી.                   
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િવભાગીય ક ાના ંમદદનીશ ખેતી િનયામક(ટ .આર.એસ.)ની કામગીર ની િવગત:-   
 યોજનાના ગામોનુ ંઆયોજન િનયત પધ્ધિતથી કરવા જ રી તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવ ુતથા સમયસર આયોજન થાય 

તેવી યવ થા ગોઠવવી તથા સમયસર કે્ષતર્ કાયર્કરોની કામગીરી શ  કરી શકે તે માટે પતર્કો અને પસદં કરેલ ગામો 
તેમને પહોચે તેવી કાળજી રાખવી.  

 ખરીફ, રવી તથા ઉના  વાવેતર િવ તારના આવેલ પતર્કોની ચકાસણી કરાવી ડેટા એન્ટર્ી કોમ્પ્યટુરમા ંકરાવવી તથા 
આવેલ પતર્કોની અઠવાડીક પિરિ થતી પર નજર રાખવી અને જ્યા ંનબળી કામગીરી જણાય ત્યા ંપતર્,અ.સ.પતર્, તાર 
બચાવ પતર્ના તથા બ  તે અિધકારીઓનો સપંર્ક સાધી પરુતી અને સતંોષકારક માિહતી આવે તે કાળજી રાખવી. 

 કે્ષતર્ કાયર્કરો તથા યોજનાના ખેતેવાડી અિધકારીઓને જ રી તાિંતર્ક અને વહીવટી માગર્દશર્ન વખતોવખત પરુુ પાડવ ુ
અને યોજનાની પર્ગિત બાબત ઉપરી અિધકારીઓને વાકેફ રાખવા તથા સરકારી ી ને મોકલવાની િવગત િનયત 
સમયે થાય તેવી કાળજી રાખવી યોજનાના ઘિન ઠ સપુરિવઝન માટેના ગામોનુ ંસેમ્પલ પસદં કરાવવ ુતથા િનરીક્ષણ 
માટેના ગામની લાગતા વળગતા ખેતી અિધકારીને જાણ કરવી. 

 યોજનાના િતર્માસીક પર્ગિત અહવેાલ તથા નાણાકીય પર્ગિત અહવેાલ, િપર્.બ ટ, ન્ય ુઆઇટમ યોગ્ય સમયે તૈયાર 
કરાવી સમયસર જાય તેની કાળજી રાખવી. 

 પાક કાપણીના અખતરા ઉપરથી તૈયાર કરેલ સરેરાશ ઉત્પાદન આધારે યોજના ઉત્પાદનના અંદાજો તૈયાર કરવામા ં
યોજનાના ટાફને માગર્દશર્ન આપવુ ંઅને તૈયાર થયેલ માિહતી પતર્કોની યોગ્યતા ચકાશવી.  

 આખા વષર્ દરમ્યાન યોજનાની તાિંતર્ક અને વહીવટી કામગીરી સમયસર થાય તે માટે સજાગ રહવે ુ ંઅને જ રી 
માગર્દશર્ન આપી સમયસર કામગીરી થાય તે જોવુ.ં 

 ખેતી અિધકારીઓની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવી અને નાયબ ખેતી િનયામક ીને પર્ગિત થી વાકેફ રાખવા 
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ખેતી અિધકાર (ટ આરએસ),  (વગ-2)-રા ય ક ાએની કામગીર ુ ંસં ત. 


ટી.આર.એસ યોજના અંતગર્ત ગજુરાત રાજયમા ંથતા મખુ્ય પાકોના વાવેતર િવ તારનો અંદાજો સમયસર મોકલવા માટે 

દર વષેર્ રાજયના કુલ ગામોમાથંી (૧૮૦૮૮) ૨૦% ગામોની (૩૬૧૮) રેન્ડમ સેમ્પલીંગ પિધ્ધતીથી પસદંગી કરી તેનુ ં
આયોજન અને યાદી તૈયાર કરવી. આ તૈયાર કરેલ યાદી િવભાગીય કક્ષાએ તથા જી લા/તાલકુા કક્ષાએ મોકલી આપી 
યાદીની ખરાઇ મામલતદાર /તા.િવ.અ મારફત કરાવવી. 

જી લા /તાલકુા કક્ષાએ મખુ્ય પાકોના વાવેતર િવ તાર માટે ખરીફ, રિવ અને ઉના ં ઋતુ ંના પતર્કો પરુા પાડવા. ૭/૧૨ 
આધારીત દરેક ઋતુ ંના પતર્કો તાલકુા/જી લા કક્ષાથી િનયત કરેલ સમયમા ંમેળવી લેવા અને ઋતુવંાર પતર્કોની ડેટા 
એંટર્ી કરી ડેટા શીટ તૈયાર કરી મખુ્ય પાકોના વાવેતર િવ તાર અને વધ ુઉત્પાદન આપતી જાત (હાઇબર્ીડ અને અન્ય જાત 
લોકલ) હઠેળ િપયત અને િબનિપયત નો વાવેતર િવ તારનો અંદાજો તૈયાર કરી ભારત સરકાર ીને મોકલી આપવા. તે 
માટે િવભાગીય કક્ષાએ તથા જી લા કક્ષાએ જ રી પતર્ યવહાર કરવા .  

રેશનાલાઇઝ્ડ સપુરિવઝન માટે રેન્ડમ પધ્ધતીથી સકર્લવાર ગામોની પસદંગી કરવા ટીઆરએસ ગામોમા◌ા◌ંથી (૧૦%) 
૩૬૨ ગામો અને બાકીના નોન ટીઆરએસ માથંી ૨૧૭ ગામો પસદં કરી યાદી તૈયાર કરી િવભાગીય કક્ષાએ તથા જી લા 
કક્ષાએ મોકલી આપવી . મા ંતલાટીએ લખેલ ૭ /૧૨ અને ખે.અના પર્ત્યક્ષ િનરીક્ષણ ારા ચોક્કસ અને ક્ષતી રહીતના 
આંકડા મેળવવાની કામગીરી કરાવવી.  

ખરીફ ઋતનુી ૯૦%રીસીપ્ટ પોઝીશન પર્માણે એરીયા એ ટીમેટ, અઠવાડીક રીસીપ્ટ પોઝીશન, ટાફની પોઝીશન, ૭/૧૨ 
લખ્યાની અઠવાડીક પોઝીશન, કરેક્ટીંગ ફેક્ટર તેમજ રેશનલાઇઝ સપુરિવઝનન ુકરેક્ટીંગ ફેક્ટર વગેરે માહીતી તૈયાર 
કરવી ની પર્ોગેર્શીવ પર્ગિત રીપોટર્ ભારત સરકાર ી તથા રાજય સરકાર ીને મોકલવા.  

૮૦% નોન ટી.આર.એસ ગામોની માહીતી પતર્ક તર્ણેય ઋતનુા િવભાગીય કક્ષાએ મેળવવા. 
ટી.આર.એસ યોજનાની કામગીરી સદુર્ઢ થાયતે માટે રાજયના ફી ડ ટાફને યોજનાકીય તાલીમ અને માગર્દશર્ન આપવુ.ં 

ટીઆરએસ, કેન્દર્ પરુ કૃત યોજનાની વહીવટી તથા ટેકનીકલ કામગીરી તથા ભારત સરકાર ી સાથે પતર્ યવહારની 
કામગીરી કરવી . 
 

ખેતી અિધકાર (ટ આરએસ),  (વગ-2) િવભાગીય ક ાએની કામગીર ુ ંસં ત. 

 યોજનાના ગામોનુ ં આયોજન કરી જ રી તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવ ુ તથા સમયસર કે્ષતર્ કાયર્કરોની કામગીરી 
શ કરાવવી, પતર્કો અને પસદં કરેલ ગામો તેમને પહોચે તેવી કાળજી રાખવી

 ખરીફ, રવી તથા ઉના  વાવેતર િવ તારના આવેલ પતર્કોની ચકાસણી કરાવી ડેટા એન્ટર્ી કોમ્પ્યટુરમા ંકરાવવી તથા 
આવેલ પતર્કોની અઠવાડીક પિરિ થતીના આંકડાકીય માહીતી મેળવી વડી કચેરીને િનયત કરેલ સમયે પહ ચાડવી.

 કે્ષતર્ કાયર્કરો તથા યોજનાના ખેતેવાડી અિધકારીઓને જ રી તાિંતર્ક અને વહીવટી માગર્દશર્ન વખતોવખત પરુુ પાડવ ુ
અને યોજનાની પર્ગિત બાબત ઉપરી અિધકારીઓને વાકેફ રાખવા તથા સરકારી ી ને મોકલવાની િવગત િનયત 
સમયે થાય તેવી કાળજી રાખવી યોજનાના ઘિન ઠ સપુરિવઝન માટેના ગામોનુ ંસેમ્પલ પસદં કરાવવ ુતથા િનરીક્ષણ 
માટેના ગામની લાગતા વળગતા ખેતી અિધકારીને જાણ કરવી. 

 આખા વષર્ દરમ્યાન યોજનાની તાિંતર્ક અને વહીવટી કામગીરી સમયસર થાય તે માટે જ રી માગર્દશર્ન આપવુ.ં 

 નાયબ ખેતી િનયામક ીને સમયસર કામગીરી કરાવવા બાબતે તાબા હઠેળના ખેતી અિધકારીઓની કામગીરી ઉપર 

દેખરેખ રાખવા અને વાકેફ કરવા. 
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ખેતી અિધકાર (ટ આરએસ) (વગ-2)- લા ક ાએની કામગીર ુ ંસં ત. 

 ટી.આર.એસ યોજના અંતગર્ત પસદં થયેલ ૨૦% ગામો ૩૬૧૮ તથા બાકી રહલે નોન ટી.આર.એસ. ગામોના તાલકુા 

કક્ષાએ યાદીની ખરાઇ મામલતદાર ી મારફત કરાવી વડી કચેરીએ પહોચાડવી. 

 તલાટીઓને મખુ્ય પાકોના વાવેતર િવ તાર માટે  ખરીફ, રિવ અને ઉના ં ઋતુ ંના પતર્કો પરુા પાડવા ૭/૧૨ 

આધારીત દરેક ઋતુ ંના પતર્કો તાલકુા કક્ષાએ તલાટી ારા તૈયાર કરાવી વડી કચેરીએ િનયત કરેલ સમયમા ંમોકલી 

આપવા તે માટે તાલકુા કક્ષાએ જ રી પતર્ યવહાર કરવા . 

 તાલકુાવાર પસદં થયેલ રેશનાલાઇઝ્ડ સપુરિવઝન માટેના ગામોના ખરીફ, રિવ અને ઉના ં ઋત ુમાટે ટી.આર.એસ 

અને નોન ટી.આર.એસ ગામોના રેન્ડમ કલ ટર પસદં કરી દરેક ગામના ૧૫ સવેર્ નબંર પસદં કરી ખે.અિધ. પર્ત્યક્ષ 

િનરીક્ષણ ારા ચોક્કસ અને ક્ષતી રિહત આંકડા મેળવી તલાટીએ લખેલ ૭/૧૨ સાથે તફાવત મેળવી ક્ષતી રહીતના 

આંકડા મેળવી િવભાગીય કક્ષાએ મોકલી આપવા  

 તલાટીઓની મીટીંગમા ંહાજરી આપી યોજનાકીય તાલીમ અને માગર્દશર્ન આપવુ.ં 
 

 

 રા ય ક ાએ હડ લાકની કામગીર ની િવગત:-  
 ટ .આર.એસ યોજનાનો ી બ ટ,  ુઆઇટમ તથા યોજનાને લગતા ખચના માિસક અહવાલ તૈયાર કર  ભારત 

સરકાર તથા આયોજન િવભાગને મોકલવાની કામગીર  કર છે.  

રા ય ક ાએ ુ િનયર લાકની કામગીર ની િવગત 

 ટ .આર.એસ. યોજનાનો ી બ ટ,  ુઆઇટમ તથા યોજનાને લગતા ખચના માિસક અહવાલ તૈયાર કરવામા ંઆવે 
છે તેમા ંહડ લાકને મદદ કર છે તેમજ હડ લાક તરફથી સ પવામા ંઆવતી કામગીર  કર છે.  

રા ય ક ાએ ટાઇપી ટની કામગીર ની િવગત 

 ટ .આર.એસ. યોજનાનો લગતા તમામ કારના કાગળો ટાઇપ કરવા અને સરકાર ીના જવાબો તૈયાર કર  મા હતી 
ઉ ચ અિધકાર ને આપવા  

 િવભાગીય ક ાએ િસિનયર લાકની કામગીર ની િવગત 

 ટ .આર. એસ યોજનાનો તાબા હઠળના લાઓના ીબ ટ,  ુઆઇટમ તથા યોજનાને લગતા ખચના માિસક 
અહવાલ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે તેમા ંહડ લાકને મદદ કર છે તેમજ હડ લાક તરફથી સ પવામા ંઆવતી 
કામગીર  કરવી. 

િવભાગીય ક ાએ પટાવાળાની કામગીર ની િવગત 

 કચેર ની ફાઇલો ુ ં વુમે ટ તથા અ ય તમામ પર રુણ કામ કર ુ.ં 
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શાખાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ને માિસક મહનતા ુ ં: 
પતર્ક Ð૧ 

                                     ટી.આર.એસ યોજનાનુ ંમહકેમ અને પગાર ધોરણ  
અ. ુ ં  જ યા ુ ંનામ   ુલ  મં ુર થયેલ 

જ યા 
જ્ગ્યા માટેનુ ંપગાર ધોરણ  

 રાજ્ય કક્ષા  
૧  નાયબ ખેતી િનયામક(વગર્-૧)  ૧  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 
૨  મદદનીશ ખેતી િનયામક (વગર્-૨)  ૧  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૩  ખેતી અિધકારી (વગર્-૨)  ૩  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૪  હડે ક્લાકર્(વગર્-૩)  ૧  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 
૫  જુનીયર ક્લાકર્ (વગર્-૩)  ૧  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
૬  ટાઇપી ટ (વગર્-૩)  ૧  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
 િવભાગીય કક્ષા 
૧  મદદનીશ ખેતી િનયામક (વગર્-૨)  ૨  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૨  ખેતી અિધકારી (વગર્-૨)  ૫  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૩ ખેતી અિધકારી (વગર્-૨) 

 િફક્સ વેતન  
૧ ‐‐‐ 

૪  િસનીયર  ક્લાકર્(વગર્-૩)  ૨  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 
૫  પટાવાળા (વગર્-૪)   ૨  ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 
 જી લા કક્ષા 
૧  ખેતી અિધકારી (વગર્-૨)  ૧૧  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૨ ખેતી અિધકારી (વગર્-૨)  

િફક્સ વેતન  
૬ ‐‐‐ 

લૂ  ૩૭  ૩૭ 
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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. હડે ક્લાકર્   યોજનાનો ી. બ ટ,  ુઆઇટમ 
તથા યોજનાને લગતા ખચના 
માિસક અહવાલ તૈયાર કરવાની 

કામગીરી 
૬ િસનીયર ક્લાકર્   લાઓના ી. બ ટ,  ુ

આઇટમ તથા યોજનાને લગતા 
ખચના માિસક અહવાલ તૈયાર 

કરવાની કામગીરી 
૭. જુનીયર  ક્લાકર્   યોજનાનો ી. બ ટ,  ુઆઇટમ 

તથા યોજનાને લગતા ખચના 
માિસક અહવાલ તૈયાર કરવાની 

કામગીરી 
૮ પટાવાળા કચેર ની ફાઇલો ુ ં વુમે ટ તથા 

અ ય તમામ પર રુણ કામ 
 

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 
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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-ં.............., 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. 
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િ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. ી એ.પી.ભાવાણી, મદદનીશ ખેતી િનયામક (ટીઆરએસ) 
૪ ી સી.એમ.પટેલ  ખેતી અિધકારી (ટીઆરએસ) 
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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.  ી એ.પી.ભાવાણી, મ.ખે.િન ી (ટીઆરએસ) ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 
૩. ી સી.એમ.પટેલ, ખે.અિધ. (ટીઆરએસ) ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 
૪. હડે ક્લાકર્   ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 
૫. જુનીયર  ક્લાકર્   ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
૬ ટાઇપી ટ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

 

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 તૃ 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 


