
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર 
 ગણુવત્તા નિયાંત્રણ શાખા 

પ્રકરણ-૧ 
પ્રસ્તાવિા 

 
 ખેતી પાકોિી વધ ુઉત્પાદકતા-ઉત્પાદિ મેળવવા માટે પાયાિી જરૂરી ખેત સામગ્રી જેવી કે 
બિયારણ, રાસાયણીક ખાતર અિે જ ાંતિુાશક દવા ઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળી તથા વ્યાજિી ભાવે ખેડતૂ 
નમત્રોિે જ્યારે જરૂરીયાત હોઇ ત્યારે સરળતાથી મળી રહ ે તે હતે ુ નસધ્ધ કરવા રાજ્યમાાં ગણુવત્તા 
નિયાંત્રણ તાંત્ર કાયય કરી રહ્ુાં છે. આ ત્રણેય ઇિપટુસ ઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળા ખેડતૂ સમદુાયિે મળી 
રહ ે તેિી તકેદારી માટે રાસાયણીક ખાતર નિયાંત્રણ હુકમ ૧૯૮૫, જ ાંતિુાશક દવા અનધનિયમ 
૧૯૬૮, જ ાંતિુાશક દવા નિયમો ૧૯૭૧, બિયારણ અનધનિયમ-૧૯૬૬, બિયારણ નિયમો ૧૯૬૮, 
બિયારણ (નિયાંત્રણ) હુકમ ૧૯૮૩ અિે પયાયવરણ સરુક્ષા અનધનિયમ ૧૯૮૬ તેમજ પયાયવરણ 
સરુક્ષા નિયમો ૧૯૮૯ અંતગયત ગણુવત્તા નિયાંત્રણ તાંત્ર કાયદાકીય કાયયવાહી કરે છે. 
 ઉપરિા કાયદાઓનુાં અમલીકરણ રાજ્ય સરકારિી સીધી દેખરેખ હઠેળ થાય છે. જેમાાં ખાતા 
કક્ષાએ ગણુવત્તા નિયાંત્રણ તાંત્રમાાં ખેતી નિયામકશ્રીિી સીધી દેખરેખ હઠેળ િાયિ ખેતી નિયામકશ્રી 
(ગણુવત્તા નિયાંત્રણ), મદદિીશ ખેતી નિયામકશ્રી (તકેદારી), મદદિીશ ખેતી નિયામકશ્રી (કાયદો) 
ફરજ િજાવે છે. નવભાગીય કક્ષાએ સાંયકુત ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ) અિે જજલ્લા કક્ષાએ 
િાયિ ખેતી નિયામકશ્રી (નવસ્તરણ), મદદિીશ ખેતી નિયામક (ગણુવત્તા નિયાંત્રણ) અિે તાલકુા 
કક્ષાએ ખેતી અનધકારીશ્રીઓ (એગ્રીકલ્ચર ઇન્સસ્પેકટર) ઉકત કાયદાઓિા અમલીકરણિી કામગીરી 
કરી રહલે છે. 
 આ ઉપરાાંત રાજ્યિા અનસુબુચત જાતીિા ખેડતૂોિા કલ્યાણ અથે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા 
અમલીત એજીઆર-૪ અિે એજીઆર-૫૮ ખેડતૂોિે તાલીમ અિે નશક્ષણિો કાયયક્રમ હઠેળિી 
“સટીફીકેટ ઇિ એગ્રીકલ્ચરલ એક્ષ્ટેિશિ સવીસીઝ ફોર ઇિપટુ ડીલસય”િી યોજિાિી 
અમલીકરણિી તમામ કામગીરી ખાતાિા ગણુવત્તા નિયાંત્રણ શાખા મારફત કરવામાાં આવે છે.  
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-૨ 

શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 
ગણુવત્તા નિયાંત્રણ શાખા ખાતે ઇિપટુ વાર િીચેિી નવગતેિા કાયો અિે ફરજોિો સમાવેશ થાય છે. 
-જ ાંતિુાશક દવા અનધનિયમ ૧૯૬૮, નિયમો ૧૯૭૧ િા રાજય કક્ષાિા અમલીકરણ અિે 

માગયદશયિિી કામગીરી. 

-રાસાયણીક ખાતર (નિયાંત્રણ) હુકમ-૧૯૮૫ અિે ફટીલાઇઝર (મવુમેન્સટ કન્સરોલ) ઓડયર-૧૯૭૩ િાાં 

અમલીકરણ અિે માગયદશયિિી રાજય કક્ષાિી કામગીરી. 

- બિયારણ અનધનિયમ-૧૯૬૬, બિયારણ નિયમો ૧૯૬૮, બિયારણ (નિયાંત્રણ) હુકમ ૧૯૮૩ અિે 

પયાયવરણ સરુક્ષા અનધનિયમ ૧૯૮૬ તેમજ પયાયવરણ સરુક્ષા નિયમો ૧૯૮૯ િા અમલીકરણ 

અિે માગયદશયિિી કામગીરી. 
 

યોજિાકકય કામગીરી 

 રાજયિા અનસુબુચત જાતીિા ખેડતૂોિા કલ્યાણ અથે રાજય સરકારશ્રી ધ્વારા 

અમલીત એ.જી.આર.-૪ અિે એજીઆર-૫૮ યોજિાિી અમલીકરણિી તમામ કામગીરી. 

પ્રકરણ ૩- 
શાખાિા અનધકારીઓ અિે કમયચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  

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

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (સીડ)      

૨ િાયિ ખેતી નિયામક (ગ.ુનિ.)   રાજય 
સરકારશ્રી 

ધ્વારા પ્રનસધ્ધ 
કરેલ ગેઝેટથી 

સોંપાયેલ 
સત્તાઓ 

રા.ખાતર/ 
જ ાં.દવા અિે 
બિયારણિા 
કાયદાઓિી 
જોગવાઇ 

મજુિ રાજયમાાં 
ગણુવત્તા 

નિયાંત્રણિી 
કામગીરી 

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક 
(તકેદારી) 

  

૪ મદદિીશ ખેતી નિયામક (કાયદો)   

૫ ખેતી અનધકારી (ગ.ુનિ.)   

૬ ખેતી અનધકારી (ગ.ુનિ.)   
૭ ખેતી અનધકારી (ગ.ુનિ.)   

૮ સીનિયર ક્લાકય     શાખાિે લગત 
તમામ વકહવટી 

કામગીરી 



પ્રકરણ-૪ 
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સચૂિાઓ, નિયમસાંગ્રહ અિે દફતરો 

(૧) જ ાંતિુાશક દવા અનધિીયમ-૧૯૬૮, જ ાંતિુાશક દવા નિયમો ૧૯૭૧, 
(૨) રાસાયણીક ખાતર (નિયાંત્રણ) હુકમ-૧૯૮૫ અિે ફટીલાઇઝર (મવુમેન્સટ કન્સરોલ) ઓડયર-૧૯૭૩ 
(૩) બિયારણ અનધનિયમ-૧૯૬૬, બિયારણ નિયમો ૧૯૬૮, બિયારણ નિયાંત્રણ હુકમ ૧૯૮૩ અિે   
     પયાયવરણ સરુક્ષા અનધનિયમ ૧૯૮૬ તેમજ પયાયવરણ સરુક્ષા નિયમો ૧૯૮૯  
(૪) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 
(૫) એસ.ઓ. ફાઇલ 
(૬) પકરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સિાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાહ 
પરામશય અથવા તેમિા પ્રનતિીનધત્વ માટે કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેિી નવગત 

------િથી------ 
પ્રકરણ-૬ 

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

------િથી------ 



પ્રકરણ-૭ 
ખેતીવાડી ખાતાિા ભાગ તરીકે શાખામાાં રચાયેલ િોડય , પકરિદ, સનમનતઓ 
અિે અન્સય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

------િથી------ 
 

પ્રકરણ-૮ 
જાહરે માકહતી અનધકારીનુાં િામ, હોદ્દો અિે અન્સય નવગતો 

શ્રી જે.એસ.પટેલ 
િાયિ ખેતી નિયામક (ગ.ુનિ.) 

ગણુવત્તા નિયાંત્રણ શાખા, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 

ચ-રોડ, 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 વડા છે. 

 
નિણયય લેવાિી પ્રકક્રયા િીચે મજુિ છે. 

ખેતી નિયામક 
 
 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
 
 

િાયિ ખેતી નિયામક 
 
 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 
 
 

ખેતી અનધકારી 
 

              

નસનિયર કલાકય   
  



પ્રકરણ-૧૦ 
અનધકારીઓ અિે કમયચારીઓિી માકહતી પકુ્સ્તકા 

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

-વ-  એપેલેટ ઓથોરીટી 
૨ શ્રી જે.એસ.પટેલ િાયિ ખેતી નિયામક (ગ.ુનિ.) -વ- જાહરે 

માકહતી અનધકારી (આઇકય ુશાખા) 
૩ શ્રી પી.કે.કેવડીયા મદદિીશ ખેતી નિયામક (તકેદારી) 
૪ શ્રી વી.પી.પટેલ મદદિીશ ખેતી નિયામક (કાયદો)  

૫ શ્રી િી.પી.પટેલ ખેતી અનધકારી (ગ.ુનિ.) 
૬ શ્રી જે.પી.પટેલ ખેતી અનધકારી (ગ.ુનિ.) 
૭ શ્રી એ.ડી.ડામોર ખેતી અનધકારી (ગ.ુનિ.) 
૮ શ્રી.કે.એસ.પરમાર સીનિયર ક્લાકય 

 
પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અનધકારી અિે કમયચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી એચ.કે.વઢવાણીયા ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે)  
૨.  શ્રી જે.એસ.પટેલ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રડ પે) 
૩. શ્રી પી.કે.કેવડીયા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૪. શ્રી વી.પી.પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૫. શ્રી િી.પી.પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૬. શ્રી જે.પી.પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૭. શ્રી એ.ડી.ડામોર ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૮. શ્રી.કે.એસ.પરમાર ૫૨૦૦-૨૦૫૦૦ (૨૪૦૦ ગે્રડ પે) 



 
પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 
 

 -----માકહતી શનૂ્સય છે-----. 
 

પ્રકરણ-૧૩ 
ખેતી ખાતાિા સહાયકી કાયયક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

યોજિાિી અમલ અંગેિી પધ્ધનત િીચે મજુિ છે. 
સરકારશ્રીમાાં િજેટ જોગવાઇ બકુ કરાવવી તેમજ વહીવટી માંજુરી મેળવવી 

 
વહીવટી માંજુરી મજુિ કે્ષત્રીય કક્ષાએ ભૌનતક તેમજ િાણાકકય લક્ષ્યાાંકિી 

ફાળવણી કરવી 
 

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

 
િાણાકકય વિય આખર થયેલ ખચય મજુિ ખચય વપરાશ પ્રમાણપત્ર સરકારશ્રીમાાં 

રજુ કરવા  
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-૧૪ 
આવેલ રાહતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

-----માકહતી શનૂ્સય છે.----- 
પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 
-----િથી----- 

 
પ્રકરણ-૧૬ 

માકહતી મેળવવા માટે િાગકરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 
૧. િોટીસ િોડય 
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

પ્રકરણ-૧૭ 
અન્સય ઉપયોગી માકહતી (વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માકહતી) 

રાસાયણીક ખાતરિે લગત કાયદાઓ માટે www.agricoop.nic.in,     
જ ાંતિુાશક દવા લગત કાયદાઓ માટે www.cibrc.nic.in અિે બિયારણિા 
લગત કાયદાઓ માટે www.seednet.gov.in  પર માકહતી ઉપલબ્ધ છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

http://www.agricoop.nic.in/
http://www.cibrc.nic.in/
http://www.seednet.gov.in/

