
 
 

 ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 
                                આઇકય ુવહટ શાખા  

પ્રકરણ-૧  

પ્રસ્તાવિા 

ખેતી પાકોિી વઘ ુઉત્પાદકતા–ઉત્પાદિ મેળવવા માટે પાકોિે થતા રોગ  અટકાવવા માટે જ ાંતિુાશક 

દવા ઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળી તથા વ્યાજબી ભાવે ખેડતૂ નમત્રોિે જયારે જરૂરીયાત હોય ત્યારે સરળતાથી મળી 

રહ ેતે હતે ુનસઘ્ઘ કરવા રાજયમાાં જ ાંતિુાશક દવા અનઘનિયમ ૧૯૬૮, હઠેળ જ ાંતિુાશક દવા ઉત્પન્ન કરતી 

ઉત્પાદકોિે મેન્યફેુકચરીંગ લાયસન્સ આપવાિી કામગીરી કરવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત સ્રેિીંગ્ધિીંગ 

પેસ્ટીસાઇડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી, બાયો પેસ્ટીસાઇડ લેબોરેટરી અિે ઉંદર નિયાંત્રણ અમલીકરણ  તથા પ્લાન્ટ 

કવોરેન્ટાઇિ દ્વારા નિકાસી પેદાશોનુાં ફોયટો સેિેટરી સટીફીકેટ ઇસ્ય ુકરવા  અંગેિી  કાયયવાહી કરે છે. 

મદદિીશ ખેતી નિયામક(ઇન્સેકટીસાઇડ એકટ)  અનધકારીએ જ ાંતિુાશક દવા અનધનિયમ-૧૯૬૮ 

હઠેળ મેન્યફેુકચરીંગ માટે લાયસન્સ આપવા/રીન્ય ુકરવા/ઉમેરો કરવો/સધુારા-વધારા કરવા માટે જ ાંનિુાશક 

દવાિા ઉત્પાદિ એકમોનુાં ઇન્સ્પેકશિ કરવાનુાં હોય છે.  

મદદિીશ ખેતી નિયામક(પેસ્ટી) અનધકારીએ ભારત સરકારશ્રીિી આર.કે.વી.વાય.યોજિા હઠેળ ઉંદર 

નિયાંત્રણ અિે પેસ્ટીસાઇડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી,સ્રેન્ધિીંગ યોજિાિી દરખાસ્ત લક્ષયાાંક ફાળવણી યોજિાનુાં 

મોિીટરીંગ, રીપોટીંગ, ઓડીટ પારા, યટુીસીિી કામગીરી કરવાિી  હોય છે.  

  મદદિીશ ખેતી નિયામક(પ્લાન્ટ કવોરેન્ટાઇિ) અનધકારીએ નિકાસી પેદાશોનુાં ફોયટો સેિેટરી 

સટીફીકેટ ઇસ્ય ુકરવા  અંગેિી  કામગીરી  કરવાિી હોય  છે. 

 આ ઉપરાાંત રાજયમાાં જ ાંતિુાશક દવા ચકાસણી પ્રયોગશાળા,ગાાંધીિગર અિે જુિાગઢિી યોજિા 

તથા બાયો-કન્રોલ લેબોરેટરી, ગાાંધીિગર યોજિા રાજય સરકારશ્રી ધ્વારા અમલીકરણિી કામગીરી 

ખાતાિા પેસ્ટીસાઇડ શાખા મારફત કરવામાાં આવે છે.  

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ-૨ 

શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 

પેસ્ટીસાઇડ શાખા ખાતે ઇિપટુ વાર િીચેિી નવગતેિા કાયો અિે ફરજોિો સમાવેશ થાય છે. 
જ ાંતિુાશક દવા 

 ૧૯૬૮િા જ ાંતિુાશક દવા અનધનિયમ અમલીકરણ કરવા બાબત (િોિ પ્લાિ) યોજિાિે  લગતી  

કામગીરી. 

 ૧૯૬૮ જ ાંતિુાશક દવા અનધનિયમ િીચે મેન્ય.ુલાયસન્સ ઇસ્ય ુકરવાિી કામગીરી કરવી. 

 રાજય સભા/ લોક સભા દ્વારા પછુવામાાં આવતા ખેડતૂ આત્મહત્યાિા પ્રશ્નોિી  માહહતી માંગાવી તેિા 

જવાબ કરવાિી કામગીરી કરવી.  

 જ ાંતિુાશક દવાિા લાયસન્સ  અન્વયે જરૂરી સધુારા વધારા કરવા અંગેિી કામગીરીિો પત્ર 

વ્યવહારિી કામગીરી.  

 સી.આઇ.બી. તરફથી ગોઠવાતી પાક સાંરક્ષણિે લગત તાલીમ કાયયક્રમિી કામગીરી. 

પેસ્ટીસાઇડ 

 ભારત સરકારશ્રી આર.કે.વી.વાય.યોજિા હઠેળ રોડન્ટ મેિેજમેન્ટ પ્રોજેકટ અિે સ્રેન્ધિીંગ ઓફ  

પેસ્ટીસાઇડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી, પ્રોજેકટિા રાજય કક્ષાએ અમલીકરણિી કામગીરી.    

  બાયો-કન્રોલ લેબોરેટરી,નિડયાદ ખાતે આઉટસોનસિગથી સ્ટાફ માંજુર કરવાિી યોજિાિી રાજય 

કક્ષાએ અમલીકરણિી કામગીરી.    

 જતિુાશ દવા ચકાસણી પ્રયોગશાળા,ગાાંધીિગર અિે જુિાગઢિી તાાંનત્રક તથા વહીવટી કામગીરી  

 બાયો-કન્રોલ લેબોરેટરી ગાાંધીિગરિી તાાંનત્રક તથા વહીવટી કામગીરી. 

 ખરીફ અિે રનવ ઝોિલ ફોન્ફરન્સ અંગેિા પેસ્ટીસાઇડિે લગત રીપોટય  તૈયાર કરવાિી  કામગીરી  

પ્લાન્ટ કોરેન્ટાઇિ 

 પ્લાન્ટ કવોરેન્ટાઇિ સ્ટેશિ,અમદાવાદ અિે જામિગરિે લગત તાાંનત્રક  તમામ કામગીરી.  

  નિકાસી ખેત પેદશોનુાં ઇન્સ્પેકશિ. 

 નિકાસી ખેત પેદાશોિાાં શાંકાસ્પદ િમિુાઓનુાં ગાાંધીિગર ખાતેિી લેબોરેટરીમાાં ચકાસણી  

કરાવવાિી કામગીરી.  

 ખેત પેદાશોિા નિકાસ માટે ફાયટોસેિેટરી સટીફીકેટ આપવાિી કામગીરી  

              

 

 

 

 

 



 

                                    પ્રકરણ -૩ 

શાખાિા અનધકારીઓ અિે કમયચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

અ.િાં. અનધકારી/કમયચારીિો હોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વહીવટી 
સત્તા   

અન્ય સત્તા  ફરજો  

૧. િાયબ  ખેતી નિયામક (પેસ્ટી)      

૨ મદદિીશ  ખેતી નિયામક (ઇન્સે.એકટ)   રાજય 
સરકારશ્રી 
ધ્વારા 

પ્રનસધ્ધ કરેલ 
ગેઝેટથી 
સોંપાયેલ 
સત્તાઓ 

જ ાં.દવા એકટ-૧૯૬૮ 
હઠેળ  ઉત્પાદકોિે 

લાયસન્સ આપવા અિે   

જૈનવક નિયાંત્રણ માટે 
જૈનવક નિયાંત્રણ 

પ્રયોગશાળા તથા 
જતિુાશક દવા 

ચકાસણી પ્રયોગશાળા  
અિે ફાયટો સેિેટરી 
સટીફીકેટ ઇસ્ય ુકરવા 

િી કામગીરી 

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક (પેસ્ટી)   

૪ મદદિીશ ખેતી નિયામક (પ્લાન્ટ કવો.)   

૫ ખેતી અનધકારી (પ્લાન્ટ.કવો.)   

    

૬ કચેરી અનધક્ષક     જ ાંતિુાશક દવા 
ઉત્પાદક કાંપિીઓિા 

લાયસન્સ આપવા તથા 
કાંપિીઓિે  લગત 
અન્ય પત્ર વ્યવહાર 
અિે   શાખાિે લગત 

તમામ વહહવટી 
કામગીરી 

૭ સીિીયર કલાકય      

૮ જુિીયાર કલાકય      

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) જ ાંતિુાશક દવા અનધિીયમ-૧૯૬૮, જ ાંતિુાશક દવા નિયમો ૧૯૭૧,  

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 

િીનત ઘડતર 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 વ્યક્તતઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ 
અંગેન ુપત્રક 

--------િથી---------- 

 પ્રકરણ-૭ 

ખેતીવાડી ખાતાિા ભાગ તરીકે શાખામાાં રચાયેલ બોડય, પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય 
સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

-----------િથી---------- 

 

 

 



 

 

પ્રકરણ-૮ 

જાહરે માહહતી અનધકારીનુાં િામ, હોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

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

ગણુવત્તા નિયાંત્રણ શાખા, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 

ચ-રોડ, સેતટર ૧૦-એ, 
સાંપકય - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૭૮ 

  



 

પ્રકરણ-૯ 

નિણયય  લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયયપધ્ધનત  

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણયય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 

નિણયય લેવાિી પ્રહક્રયા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયતુત ખેતી નિયામક(સીડ)  

 

િાયબ ખેતી નિયામક(પેસ્ટી)  

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

                કચેરી અનધક્ષક 

  

સીિીયર કલાકય   

 

જુિીયર કલાકય   



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમયચારીઓિી માહહતી પકુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમયચારીન ુિામ  હોદ્દો  
૧ શ્રી પી.બી.ખીસ્તરીયા  િાયબ ખેતી નિયામક (પેસ્ટી ) 

૨ શ્રી બી.આઇ.જોિી (કરાર આધાહરત)  નિવતૃ્ત મદદિીશ  ખેતી નિયામક (ઇન્સે.એકટ.)   

૩ શ્રી આર.એસ. પટેલ  મદદિીશ ખેતી નિયામક (પેસ્ટી) 
૪ શ્રી આર.ડી. પટેલ મદદિીશ ખેતી નિયામક (પ્લાન્ટ કવો.)  

૫ શ્રી આર.સી. ગજેરા  ખેતી અનધકારી (પ્લાન્ટ કવો.) 
૬ શ્રી એલ.એમ.દેશમખુ  કચેરી અનધક્ષક  

૭ શ્રી કે.બી.બારૈયા  સીિીયર કલાકય   

૮ શ્રી.વી.વી.શાહ   સીિીયર કલાકય   
  

પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અનધકારી અિે કમયચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી પી.બી.ખીસ્તારીયા 

 િાયબ  ખેતી નિયામક (પેસ્ટી ) 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે)  

૨.  શ્રી બી.આઇ.જોિી (કરાર આધાહરત) 
નિવતૃ્ત મદદિીશ  ખેતી નિયામક (ઇન્સે.એકટ.)   

 ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે) 
(નિવતૃ્તી સમયિા પે બેન્ડ +ગે્રડ પેિા 
૬૦% રકમ માનસક એકનત્રત વેતિ) 

૩. શ્રી આર.એસ.પટેલ  

મદદિીશ  ખેતી નિયામક (પેસ્ટી )   

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  

૪. શ્રી આર.ડી. પટેલ 

મદદિીશ  ખેતી નિયામક (પ્લાન્ટ કવોરેિટાઇિ)   

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે) 

૫. શ્રી આર.સી.ગજેરા, ખેતી અનધકારી  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે 
૬. શ્રી એલ.એમ.દેશમખુ,  કચેરી અનધક્ષક  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૭. શ્રી કે.બી.બારૈયા,  સી.કલાકય   ૫૨૦૦-૨૦૫૦૦ (૨૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૮. શ્રી.વી.વી.શાહ,  સી.કલાકય   ૫૨૦૦-૨૦૫૦૦ (૨૪૦૦ ગે્રડ પે) 



પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

 

----- માહહતી 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 િાણાહકય લક્ષયાાંકિી ફાળવણી 
કરવી 

 

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

 

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

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાહતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહહતી શનુ્ય છે.--- 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

 

પ્રકરણ-૧૬ 

માહહતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડય .  

૨. પ્રો-એતટીવ ડીસ્તલોઝર. 

 

પ્રકરણ-૧૭  

અન્ય ઉપયોગી માહહતી (વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહહતી ) 

 જ ાંતિુાશક દવા અનધિયમ-૧૯૬૮  મજુબ  થતા સધુારાઓિી માહહતી ભારત 
સરકારશ્રી ધ્વારા વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવે છે. 

 

 

 

 

 

 


