ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન ગાંધીનગર
ુ વ�ા િનયંત્રણ શાખા
�ણ
પ્રકરણ-૧
પ્રસ્તાવના
ખેતી પાકોની વ�ુ ઉત્પાદકતા-ઉત્પાદન મેળવવા માટ� પાયાની જ�ર� ખેત સામગ્રી �વી ક�
ૂ
�બયારણ, રાસાય�ણક ખાતર અને જ�ુ
ં નાશક દવા ઉચ્ચ �ુણવ�ાવાળ� તથા વ્યાજબી ભાવે ખે�ત
િમત્રોને �યાર� જ�ર�યાત હોઇ ત્યાર� સરળતાથી મળ� રહ� તે હ�� ુ િસધ્ધ કરવા રા�યમાં �ુણવ�ા
ૂ સ�ુદાયને મળ�
િનયંત્રણ તંત્ર કાયર્ કર� ર�ું છે . આ ત્રણેય ઇન�ુટ્સ ઉચ્ચ �ુણવ�ાવાળા ખે�ત
રહ� તેની તક�દાર� માટ� રાસાય�ણક ખાતર િનયંત્રણ �ુકમ ૧૯૮૫, જ�ં ુનાશક દવા અિધિનયમ૧૯૬૮, જ�ુ
ં નાશક દવા િનયમો ૧૯૭૧, �બયારણ િનયમો-૧૯૬૬, �બયારણિનયમો ૧૯૬૮ અને
�બયારણ િનયંત્રણ �ક
ુ મ ૧૯૮૩ �તગર્ત �ુણવ�ા િનયંત્રણ તંત્ર કાયદાક�ય કાયર્વાહ� કર� છે .
ઉપરના કાયદાઓ�ું અમલીકરણ રા�ય સરકારની સીધી દ� ખર� ખ હ�ઠળ થાય છે . �માં ખાતા
કક્ષાએ �ુણવ�ા િનયંત્રણ તંત્રમાં ખેતી િનયામકશ્રીની સીધી દ� ખર� ખ હ�ઠળ નાયબ ખેતી િનયામકશ્રી
(�ુણવ�ા િનયંત્રણ), મદદનીશ ખેતી િનયામક (તક�દાર�), મદદનીશ ખેતી િનયામક (કાયદો),
ફરજ બ�વે છે . િવભાગીય કક્ષાએ સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામકશ્રી (િવસ્તરણ) અને �જલ્લાકક્ષાએ નાયબ
ખેતી િનયામકશ્રી (િવસ્તરણ), મદદનીશ ખેતી િનયામક (�ુણવ�ા િનયંત્રણ) અને તા�ુકા કક્ષાએ
ખેતી અિધકાર�શ્રીઓ (એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્પેકટર) ઉક્ત કાયદાઓના અમલીકરણની કામગીર� કર�
રહ�લ છે .
ૂ ોના કલ્યાણ અથ� રા�ય સરકારશ્રી દ્વારા
આ ઉપરાંત રા�યના અ�ુ� ૂ�ચત �તીના ખે�ત
અમલીત એ�આર-૪ યોજનાની અમલીકરણની તમામ કામગીર� ખાતાના �ુણવ�ા િનયંત્રણ
શાખા મારફત કરવામાં આવે છે .

પ્રકરણ-૨
શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો
�ુણવ�ા િનયંત્રણ શાખા ખાતે ઇન�ુટ વાર િવગતેના કાય� અને ફરજોનો સમાવેશ થાય છે .
જ�ુ
ં નાશક દવા અિધિનયમ-૧૯૬૮, િનયમો ૧૯૭૧ ના રા�ય કક્ષાના અમલીકરણ અને
માગર્દશર્નની કામગીર�.
રાસાય�ણક ખાતર િનયંત્રણ �ુકમ ૧૯૮૫ ના અમલીકરણ અને માગર્દશર્નની રા�ય કક્ષાની
કામગીર�.
�બયારણ અિધિનયમ-૧૯૬૬, �બયારણ િનયમો ૧૯૬૮ અને �બયારણ િનયંત્રણ �ુકમ
૧૯૮૩ નાં અમલીકરણ અને માગર્દશર્નની કામગીર�.
યોજના�કય કામગીર�
ૂ ોના કલ્યાણ અથ� રા�ય સરકારશ્રી ધ્વારા અમલીત
રા�યના અ�ુ� ૂ�ચત �તીના ખે�ત
એ.�.આર.-૪ યોજનાની અમલીકરણની તમામ કામગીર�.
પ્રકરણ-૩
શાખાના અિધકાર�ઓ અને કમાર્ ર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો
અ.નં.
૧.

અિધકાર�/કમર્ચાર�નો હોદ્દો

નાણાં�કય

વહ�વટ�

સ�ા

સ�ા

અન્ય સ�ા

ફરજો

સં�કુ ત ખેતી િનયામક
(સીડ)

૨.

નાયબ ખેતી િનયામક
(�ુ.િન.)

૩.
૪.

રા�ય

ધ્વારા પ્રિસધ્ધ કર� લ અને

મદદનીશ ખેતી િનયામક

ગેઝેટથી

(તક�દાર�)

સ�ાઓ

મદદનીશ ખેતી િનયામક
(કાયદો)

૫.

ખેતી અિધકાર� (�ુ.િન.)

૬.

ખેતી અિધકાર� (�ુ.િન.)

૭.

સીિનયર ક્લાકર્

સરકારશ્રી રા.ખાતર / જ.દવા
ં
�બયારણના

સ�પાયેલ કાયદાઓની
જોગવાઇ

�ુજબ

રા�યમાં

�ુણવ�ા

િનયંત્રણની કામગીર�

શાખાને
તમામ
કામગીર�

લગત
વહ�વટ�

પ્રકરણ-૪
કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનમયો, � ૂચનાઓ, િનયમસંગ્રહ અને દફતરો
(૧)

જ�ુ
ં નાશક દવા અિધિનયમ-૧૯૬૮, જ�ં ુનાશક દવા િનયમો ૧૯૭૧

(૨)

રાસાય�ણક ખાતર (િનયંત્રણ) �ક
ુ મ-૧૯૮૫ અને ફટ�લાઇઝર (�ુવમેન્ટ કન્ટ્રોલ) ઓડર્ ર૧૯૭૩

(૩)

�બયારણ અિધિનયમ-૧૯૬૬, �બયારણ િનયમો ૧૯૬૮ અને �બયારણ (િનયંત્રણ) �ુકમ
૧૯૮૩ સંબિં ધત

(૪)

સરકારશ્રીના ઠરાવ

(૫)

એસ.ઓ. ફાઇલ

(૬)

પ�રપત્રો

પ્રકરણ-૫

નીતી ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરામશર્ અથવા તેમના
પ્રિતિનિધત્વ માટ� ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની િવગત
---------- નથી ----------

પ્રકરણ-૬
�હ�ર તંત્ર અથવા તેના િનયંત્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ �ગે � ંુ પત્રક
---------- નથી ---------પ્રકરણ-૭
ખેતીવાડ� ખાતાના ભાગ તર�ક� શાખામાં રચાયેલ બોડર્ , પ�રષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ�ુ ં
પત્રક
---------- નથી ----------

પ્રકરણ-૮
�હ�ર મા�હતી અિધકાર��ુ ં નામ, હોદ્દો અને અન્ય િવગતો
ડાર્. ડ�.એલ.પટ�લ
નાયબ ખેતી િનયામક (�ુ.િન.)
�ુણવ�ા િનયંત્રણ શાખા,
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન,
ચ-રોડ, સેકટર-૧૦એ,
સંપકર્ -૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૭૮
પ્રકરણ-૯
િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં અ�ુસરવાની કાયર્પધ્ધિત
૧. ન�ધ
૨. �ુસદ્દો મં�ુર કરાવવો
૩. અમલીકરણ
૪. િનણર્ય લેનાર �િતમ સ�ાિધકાર� ખાતાના વડા છે .
િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયા નીચે �ુજબ છે .
ખેતી િનયામક
સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક
નાયબ ખેતી િનયામક
મદદનીશ ખેતી િનયામક
ખેતી અિધકાર�
િસિનયર ક્લાકર્

પ્રકરણ-૧૦
અ.નં.
૧.

અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ ં નામ

હોદ્દો
સં�ક્ુ ત ખેતી િનયામક (સીડ)-વ-એપેલેટ

શ્રી પી.ડ�.રાઠોડ

ઓથોર�ટ�
૨.

ડાર્. ડ�.એલ.પટ� લ

નાયબ ખેતી િનયામક (ગ.િન.)-વ- �હ�ર
મા�હતી અિધકાર� (આઇ�ુ શાખા)

૩.

શ્રી ક�.આર.પટ�લ

મદદનીશ ખેતી િનયામક (તક�દાર�)

૪.

શ્રી આર.એમ.પટ�લ

મદદનીશ ખેતી િનયામક (કાયદો)

૫.

શ્રી એ.એસ.ચૌધર�

ખેતી અિધકાર� (�ુ.િન.)

૬.

શ્રી સી.એલ.ચૌધર�

ખેતી અિધકાર� (�ુ.િન.)

૭.

શ્રી ક�.એસ.પરમાર

િસિનયર ક્લાકર્

પ્રકરણ-૧૧
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર્ �ુજબ મહ�નતાણાની પધ્ધિત સ�હત દર� ક અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ને
મળ�ુ માિસક મહ�નતા�ું
અ.નં.

અિધકાર� અને કમર્ચાર��ુ ં નામ

પગાર

૧.

શ્રી પી.ડ�.રાઠોડ

૧,૧૨,૪૦૦/-

૨.

ડાર્ . ડ�.એલ.પટ�લ

૮૦,૯૦૦/-

૩.

શ્રી ક�.આર.પટ�લ

૫૪,૭૦૦/-

૪.

શ્રી આર.એમ.પટ�લ

૫૪,૭૦૦/-

૫.

શ્રી એ.એસ.ચૌધર�

૪૩,૬૦૦/-

૬.

શ્રી સી.એલ.ચૌધર�

૪૩,૬૦૦/-

૭.

શ્રી ક�.એસ.પરમાર

૩૨,૩૦૦/-

પ્રકરણ-૧૨
શાખાને ફાળવેલ �દાજપત્ર
---------- મા�હતી � ૂન્ય છે ---------પ્રકરણ-૧૩
ખેતી ખાતાના સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ �ગે ની પધ્ધિત
યોજનાની અમલ �ગેની પધ્ધિત નીચે �ુજબ છે .
સરકારશ્રીમાં બ�ટ જોગવાઇ �ુક કરાવવી તેમજ વહ�વટ� મં�ુર� મેળવવી.
વહ�વટ� મં�ુર� �ુજબ ક્ષેત્રીય કક્ષાએ ભૌિતક તેમજ નાણાં�કય લ�યાંકની ફાળવણી કરવી
ક્ષેત્રીય કક્ષાએ માિસક િસધ્ધીની સમીક્ષા કર� તેમજ માિસક પ્રગિતની િવગતો સરકારશ્રીમાં ર�ુ
કરવી
નાણાં�કય વષર્ આખર થયેલ ખચર્ �ુજબ ખચર્ વપરાશ પ્રમાણપત્ર સરકારશ્રીમાં ર�ુ કરવા
પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો
---------- મા�હતી � ૂન્ય છે ----------

પ્રકરણ-૧૫
કાય� કરવા માટ� ન�� કર� લા ધોરણો
---------- નથી ---------પ્રકરણ-૧૬
મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગતો
૧. નોટ�સ બોડર્
૨. પ્રો-એક્ટ�વ ડ�સ્કલોઝર
પ્રકરણ-૧૭
અન્ય ઉપયોગી મા�હતી (વી��ુ�પે ઉપલબ્ધ મા�હતી)
રાસાય�ણક ખાતરને લગત કાયદાઓ માટ� www.agricoop.nic.in ,
30

જ�ુ
ં નાશક દવા લગત કાયદાઓ માટ� www.cibrc.nic.in અને �બયારણના
લગત કાયદાઓ માટ� www.seednet.gov.in પર મા�હતી ઉપલબ્ધ છે .

