
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 
 આઇ.ક્ય.ુ (ખાતર) શાખા 

પ્રકરણ-૧  

પ્રસ્તાવિા 

રાજ્ય માટેિી રાસાયણણક ખાતરોિી સીઝિવાર જરૂરીયાત નિયત કરવી તેમજ ભારત 

સરકારશ્રી દ્વારા રાજ્ય માટે ફાળવણી કરવામાાં આવતાાં રાસાયણણક ખાતરિા જથ્થાનુાં રાજ્યમાાં 

સપ્રમાણ નવતરણ અિે ઉપલબ્ધધ થાય તે માટે સબાંનધતિાાં સાંકલિમાાં રહી  કાયયવાહી કરવામાાં 

આવે છે.  

તદ ઉપરાાંત, અનસુણુચત જાનત અિે અનસુણુચત જિ જાનત નસવાયિાાં ખેડતૂો માટેિાાં 

સહાયક કાયયક્રમ એ.જી.આર-૨, ગજુરાત ઓગેનિક સટીફીકેશિ એજન્સી (ગોપકા), ઓગેનિક 

પોલીસી અંતગયત રાજ્યિાાં ખેડતૂોિે પ્રોત્સાહિ આપવા માટેિી યોજિા, સોઇલ હલે્થ કાર્ય, 

સોઇલ હલે્થ મેિેજમેન્ટ, પરાંપરાગત કૃનિ નવકાસ યોજિા (PKVY) યોજિાઓિાાં અમલીકરણિી 

તમામ કામગીરી આઇ.ક્ય.ુ(ખાતર) શાખા દ્વારા કરવામાાં આવે છે.  

 

પ્રકરણ-૨  

શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

રાજ્ય માટેિી રાસાયણણક ખાતરોિી સીઝિવાર જરૂરીયાત નિયત કરવી તેમજ ભારત 

સરકારશ્રી દ્વારા રાજ્ય માટે ફાળવણી કરવામાાં આવતાાં રાસાયણણક ખાતરિા જથ્થાનુાં રાજ્યમાાં 

સપ્રમાણ નવતરણ અિે ઉપલબ્ધધ થાય તે માટે ભારત સરકારશ્રી, રાસાયણણક ખાતર ઉત્પાદક / 

નવતરક કાંપિીઓ તેમજ સાંસ્થાઓિાાં સાંકલિમાાં રહી કરવાિી થતી તમામ કામગીરી.   

 

યોજિાકકય કામગીરી 

 રાજ્યિાાં અનસુણુચત જાનત અિે અનસુણુચત જિ જાનત નસવાયિા ખેડતૂો માટેિાાં 

સહાયક કાયયક્રમ એ.જી.આર.-૨ યોજિા, ગજુરાત ઓગેનિક સટીફીકેશિ એજન્સી (ગોપકા), 

ઓગેનિક પોલીસી અંતગયત રાજ્યિાાં ખેડતૂોિે પ્રોત્સાહિ આપવા માટેિી યોજિા, સોઇલ હલે્થ 

કાર્ય , સોઇલ હલે્થ મેિેજમેન્ટ, પરાંપરાગત કૃનિ નવકાસ યોજિા (PKVY) યોજિાઓિાાં 

અમલીકરણિી તમામ કામગીરી. 



પ્રકરણ-૩  

શાખાિા અનધકારીઓ અિે કમયચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.િાં. અનધકારી/કમયચારીિો હોદ્દો  િાણાાંકીય સત્તા  વહીવટી સત્તા   અન્ય સત્તા ફરજો  

૧ સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (સીર્)     રાસાયણણક 
ખાતરિી 
ઉપલબ્ધધ 
તેમજ 

યોજિાકીય 
અમલીકરણિી 

કામગીરી  

૨ િાયબ ખેતી નિયામક (ખાતર)    
૩ મદદિીશ ખેતી નિયામક (ખાતર)    

૪ ખેતી અનધકારી (ખાતર)    

૫ ખેતી અનધકારી (જ.ચ.પ્ર.)    

૬ હરે્ ક્લાકય    

૭ જુનિયર ક્લાકય     

 

 

પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) રાસાયણીક ખાતર નિયાંત્રણ હુકમ ૧૯૫૭ અિે ૧૯૮૫ સાંબાંનધત 

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પકરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 

િીનત ઘર્તર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાહ- 
પરામશય અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેિી 
નવગત 

-----------િથી---------- 

 

 



પ્રકરણ-૬ 

જાહરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ હઠેળિી વ્યક્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી 
કક્ષાઓ અંગેન ુપત્રક 

--------િથી---------- 

 

પ્રકરણ-૭ 

ખેતીવાર્ી ખાતાિા ભાગ તરીકે શાખામાાં રચાયેલ બોર્ય, પકરિદ, સનમનતઓ 
અિે અન્ય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

સરકારશ્રીિાાં ઠરાવિી િકલ સામેલ છે. 

પ્રકરણ-૮ 

જાહરે માકહતી અનધકારીનુાં િામ, હોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

શ્રી જે. એસ. પટેલ 
િાયબ ખેતી નિયામક(ગ.ુનિ.), 

ગણુવત્તા નિયાંત્રણ શાખા, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 

ચ-રોર્, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકય - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૭૮ 

  



પ્રકરણ-૯ 

નિણયય લેવાિી પ્રકક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયયપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણયય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વર્ા છે. 

નિણયય લેવાિી પ્રકક્રયા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

                   કલાકય   
  



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમયચારીઓિી માકહતી પકુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમયચારીન ુિામ  હોદ્દો  
૧ શ્રી એચ.કે.વઢવાણીયા સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (સીર્), 

-વ-  એપેલેટ ઓથોરીટી 
૨ શ્રી એિ. એમ. શકુ્લ િાયબ ખેતી નિયામક (ખાતર) 
૩ શ્રી એ. એમ. પટેલ  મદદિીશ ખેતી નિયામક (ખાતર) 
૪ શ્રી પી. વી. કાછર્ીયા ખેતી અનધકારી (ખાતર)  

૫ શ્રી આર. એમ. પટેલ ખેતી અનધકારી (જ.ચ.પ્ર.) 
૬ -------- હરે્ ક્લાકય   

૭ શ્રીમતી વાય. આઇ. સોિી  જુનિયર ક્લાકય   

 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાય મજુબ મહિેતાણાિી પધ્ધનત સકહત દરેક 
અનધકારીઓ અિે કમયચારીિે મળત ુમાનસક મહિેતાણ ુ 

ક્રમ અનધકારી અિે કમયચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી એચ.કે.વઢવાણીયા ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રર્ પે)  
૨.  શ્રી એિ. એમ. શકુ્લ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રર્ પે) 
૩. શ્રી એ. એમ. પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રર્ પે)  
૪. શ્રી પી. વી. કાછર્ીયા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રર્ પે) 
૫. શ્રી આર. એમ. પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રર્ પે) 
૬ શ્રીમતી વાય. આઇ. સોિી  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦ ગે્રર્ પે) 
 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

 

----- માકહતી શનૂ્ય છે.----- 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

ખેતી ખાતાિા સહાયકી કાયયક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

યોજિાિી અમલ અંગેિી પધ્ધનત િીચે મજુબ છે. 

સરકારશ્રીમાાં બજેટ જોગવાઇ બકુ કરાવવી તેમજ વહીવટી માંજુરી મેળવવી 

 

વહીવટી માંજુરી મજુબ કે્ષત્રીય કક્ષાએ ભૌનતક તેમજ િાણાકકય લક્ષયાાંકિી 
ફાળવણી કરવી 

 

કે્ષત્રીય કક્ષાએ માનસક નસધ્ધીિી સનમક્ષા કરવી તેમજ માનસક પ્રગનતિી 
નવગતો સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવી 

 

િાણાકકય વિય આખર થયેલ ખચય મજુબ ખચય વપરાશ પ્રમાણપત્ર 
સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવા  

 

 



પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાહતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માકહતી શનુ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

 

પ્રકરણ-૧૬ 

માકહતી મેળવવા માટે િાગકરકોિે ઉપલધધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોર્ય  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ર્ીસ્ક્લોઝર 

 

પ્રકરણ-૧૭  

અન્ય ઉપયોગી માકહતી (વીજાણરુૂપે ઉપલધધ માકહતી ) 

રાસાયણીક ખાતર ઉપલબ્ધધ માટેિી માકહતી માટે www.urverak.co.in 
તેમજ યોજિાકીય લાભ મેળવવા માટે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર 

માકહતી ઉપલધધ છે.  

 

 

 


