
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન, ગાધંીનગર. 

 પેસ્ટ�સાઇડ શાખા  

પ્રકરણ-૧  

પ્રસ્તાવના 

ખેતી પાકોની વ� ુ ઉત્પાદકતા–ઉત્પાદન મેળવવા માટ� પાકોને થતા રોગ  અટકાવવા માટ� 

જ�ંનુાશક દવા ઉચ્ચ �ણુવ�ાવાળ� તથા વ્યાજબી ભાવે ખે�તૂ િમત્રોને જયાર� જ�ર�યાત હોય ત્યાર� 

સરળતાથી મળ� રહ� તે હ�� ુ િસઘ્ઘ કરવા રાજયમા ંજ�ંનુાશક દવા અિઘિનયમ ૧૯૬૮, હ�ઠળ જ�ંનુાશક 

દવા ઉત્પ� કરતી ઉત્પાદકોને મેન્�ફુ�કચર�ગ લાયસન્સ આપવાની કામગીર� કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં 

સ્ટ્ર�ન�ગ્ધન�ગ પેસ્ટ�સાઇડ ટ�સ્ટ�ગ લેબોર�ટર�, બાયો પેસ્ટ�સાઇડ લેબોર�ટર� અને �દર િનયતં્રણ અમલીકરણ  

તથા પ્લાન્ટ કવોર�ન્ટાઇન દ્વારા િનકાસી પેદાશો�ુ ંફોયટો સેનેટર� સટ�ફ�ક�ટ ઇસ્� ુકરવા  �ગેની  કાયર્વાહ� 

કર� છે. 

મદદનીશ ખેતી િનયામક(ઇન્સેકટ�સાઇડ એકટ)  અિધકાર�એ જ�ંનુાશક દવા અિધિનયમ-૧૯૬૮ 

હ�ઠળ મેન્�ફુ�કચર�ગ માટ� લાયસન્સ આપવા/ર�ન્� ુ કરવા/ઉમેરો કરવો/�ધુારા-વધારા કરવા માટ� 

જ�ંનુાશક દવાના ઉત્પાદન એકમો�ુ ંઇન્સ્પેકશન કરવા�ુ ંહોય છે.  

મદદનીશ ખેતી િનયામક(પેસ્ટ�) અિધકાર�એ ભારત સરકારશ્રીની આર.ક�.વી.વાય.યોજના હ�ઠળ 

�દર િનયતં્રણ અને પેસ્ટ�સાઇડ ટ�સ્ટ�ગ લેબોર�ટર�,સ્ટ્ર�ન્ધન�ગ યોજનાની દરખાસ્ત લ�યાકં ફાળવણી 

યોજના�ુ ંમોનીટર�ગ, ર�પ�ટ�ગ, ઓડ�ટ પારા, �ટુ�સીની કામગીર� કરવાની  હોય છે.  

  મદદનીશ ખેતી િનયામક(પ્લાન્ટ કવોર�ન્ટાઇન) અિધકાર�એ િનકાસી પેદાશો�ુ ં ફોયટો સેનેટર� 

સટ�ફ�ક�ટ ઇસ્� ુકરવા  �ગેની  કામગીર�  કરવાની હોય  છે. 

 આ ઉપરાતં રાજયમા ંજ�ંનુાશક દવા ચકાસણી પ્રયોગશાળા,ગાધંીનગર અને �ુનાગઢની યોજના 

તથા બાયો-કન્ટ્રોલ લેબોર�ટર�,ગાધંીનગર યોજના રાજય સરકારશ્રી ધ્વારા અમલીકરણની કામગીર� 

ખાતાના પેસ્ટ�સાઇડ શાખા મારફત કરવામા ંઆવે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૨  

શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો 

પેસ્ટ�સાઇડ શાખા ખાતે ઇન�ટુ વાર નીચેની િવગતેના કાય� અને ફરજોનો સમાવેશ થાય છે. 
 

જ�ંનુાશક દવા  

 ૧૯૬૮ના જ�ંનુાશક દવા અિધિનયમ અમલીકરણ કરવા બાબત (નોન પ્લાન) યોજનાને  લગતી  

કામગીર�. 

 ૧૯૬૮ જ�ંનુાશક દવા અિધિનયમ નીચે મેન્�.ુલાયસન્સ ઇસ્� ુકરવાની કામગીર� કરવી. 

 રાજય સભા/ લોક સભા દ્વારા �છુવામા ંઆવતા ખે�તૂ આત્મહત્યાના પ્ર�ોની  મા�હતી મગંાવી તેના 

જવાબ કરવાની કામગીર� કરવી.  

 જ�ંનુાશક દવાના લાયસન્સ અન્વયે જ�ર� �ધુારા વધારા કરવા �ગેની કામગીર�નો પત્ર 

વ્યવહારની કામગીર�.  

 સી.આઇ.બી. તરફથી ગોઠવાતી પાક સરંક્ષણને લગત તાલીમ કાયર્ક્રમની કામગીર�. 

પેસ્ટ�સાઇડ 

 ભારત સરકારશ્રી આર.ક�.વી.વાય.યોજના હ�ઠળ સ્ટ્ર�ન્ધન�ગ ઓફ પેસ્ટ�સાઇડ ટ�સ્ટ�ગ લેબોર�ટર�, તથા 

�િવક િનયતં્રણ પ્રયોગશાળાના પ્રો�કટના રાજય કક્ષાએ અમલીકરણની કામગીર�.    

 બાયો-કન્ટ્રોલ લેબોર�ટર�, િનડયાદ ખાતે સ્ટાફ મ�ુંર કરવાની યોજનાની રાજય કક્ષાએ 

અમલીકરણની કામગીર�.    

 જ�ંનુાશક દવા ચકાસણી પ્રયોગશાળા, ગાધંીનગર અને �ુનાગઢની તાિંત્રક તથા વહ�વટ� કામગીર�  

 બાયો-કન્ટ્રોલ લેબોર�ટર� ગાધંીનગરની તાિંત્રક તથા વહ�વટ� કામગીર�. 

 ખર�ફ અને રિવ ઝોનલ ફોન્ફરન્સ �ગેના પેસ્ટ�સાઇડને લગત ર�પોટર્  તૈયાર કરવાની  કામગીર�  

પ્લાન્ટ કોર�ન્ટાઇન 

 પ્લાન્ટ કવોર�ન્ટાઇન સ્ટ�શન, અમદાવાદ, �મનગરને અને �રુત લગત તાિંત્રક તમામ કામગીર�.  

 િનકાસી ખેત પેદશો�ુ ંઇન્સ્પેકશન. 

 િનકાસી ખેત પેદાશોના ંશકંાસ્પદ ન�નુાઓ�ુ ંગાધંીનગર ખાતેની લેબોર�ટર�મા ંચકાસણી  

કરાવવાની કામગીર�.  

 ખેત પેદાશોના િનકાસ માટ� ફાયટોસેનેટર� સટ�ફ�ક�ટ આપવાની કામગીર�  

              
 
 
 
 
 
 



                                    પ્રકરણ -૩ 

શાખાના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો  

અ.ન.ં અિધકાર�/કમર્ચાર�નો હોદ્દો  નાણાકં�ય 

સ�ા  

વહ�વટ� 

સ�ા   

અન્ય સ�ા  ફરજો  

૧. સ�ંકુત ખેતી િનયામક (સીડ)     

૨ નાયબ  ખેતી િનયામક (પેસ્ટ�)      

૩. મદદનીશ  ખેતી િનયામક (ઇન્સે.એકટ)   રાજય 

સરકારશ્રી 

ધ્વારા 

પ્રિસધ્ધ કર�લ 

ગેઝેટથી 

સ�પાયેલ 

સ�ાઓ 

જ.ંદવા એકટ-૧૯૬૮ 

હ�ઠળ  ઉત્પાદકોને 

લાયસન્સ આપવા અને   

�િવક િનયતં્રણ માટ� 

�િવક િનયતં્રણ 

પ્રયોગશાળા તથા 

જ�નુાશક દવા 

ચકાસણી પ્રયોગશાળા  

અને ફાયટો સેનેટર� 

સટ�ફ�ક�ટ ઇસ્� ુકરવા 

ની કામગીર� 

૪ મદદનીશ ખેતી િનયામક (પેસ્ટ�)   

૫ મદદનીશ ખેતી િનયામક (પ્લાન્ટ કવો.)   

૬ ખેતી અિધકાર� (પ્લાન્ટ.કવો.)   

૭ કચેર� અિધક્ષક     જ�ંનુાશક દવા 

ઉત્પાદક કંપનીઓના 

લાયસન્સ આપવા તથા 

કંપનીઓને  લગત 

અન્ય પત્ર વ્યવહાર 

અને શાખાને લગત 

તમામ વ�હવટ� 

કામગીર� 

૮ સીનીયર કલાકર્     

૯ �ુનીયાર કલાકર્     

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રકરણ-૪ 

કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનમયો, �ચૂનાઓ, િનયમસગં્રહ અને દફતરો 

(૧) જ�ંનુાશક દવા અિધનીયમ-૧૯૬૮, જ�ંનુાશક દવા િનયમો ૧૯૭૧,  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પ�રપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબધંી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ- પરામશર્ 

અથવા તેમના પ્રિતિનિધત્વ માટ�ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની િવગત 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

�હ�ર તતં્ર અથવા તેના િનયતં્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ 

�ગે� ુપત્રક 

--------નથી---------- 

 પ્રકરણ-૭ 

ખેતીવાડ� ખાતાના ભાગ તર�ક� શાખામા ંરચાયેલ બોડર્ , પ�રષદ, સિમિતઓ અને અન્ય 

સસં્થાઓ�ુ ંપત્રક 

-----------નથી---------- 

 

 

 



પ્રકરણ-૮ 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર��ુ ંનામ, હોદ્દો અને અન્ય િવગતો 

ડો. ડ�.એલ. પટ�લ 

નાયબ ખેતી િનયામક(�.ુિન.), 

�ણુવ�ા િનયતં્રણ શાખા, 

ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન, 

ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

સપંકર્ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૭૮ 

  



પ્રકરણ-૯ 

િનણર્ય  લેવાની પ્ર�ક્રયામા ંઅ�સુરવાની કાયર્પધ્ધિત  

૧. ન�ધ 

૨. �સુદ્દો મ�ૂંર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. િનણર્ય લેનાર �િતમ સ�ાિધકાર� ખાતાના વડા છે. 

િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયા નીચે �જુબ છે. 

ખેતી િનયામક 

 

સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક 

 

નાયબ ખેતી િનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી િનયામક 

 

ખેતી અિધકાર� 

 

                કચેર� અિધક્ષક 

  

સીનીયર કલાકર્  

 

�ુનીયર કલાકર્  

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હતી ��ુસ્તકા 

ક્રમ  અિધકાર� અને કમર્ચાર�� ુનામ  હોદ્દો  

૧. શ્રી પી.ડ�.રાઠોડ સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક (સીડ)-વ-એપેલેટ 

ઓથોર�ટ� 

૨ શ્રી એચ.આર.�દવ  નાયબ  ખેતી િનયામક (પેસ્ટ� ) 

૩ શ્રી પી.ક�. મકવાણા  મદદનીશ  ખેતી િનયામક (ઇન્સે.એકટ.)   

૪ શ્રી વી.ક�. કિથર�યા મદદનીશ ખેતી િનયામક (પેસ્ટ�) 

૫ શ્રી એમ.એમ. ગ�રા  મદદનીશ ખેતી િનયામક (પ્લાન્ટ કવો.)  

૬ શ્રી એન.ડ�. પ્ર�પતી ખેતી અિધકાર� (પ્લાન્ટ કવો.) 

૭ શ્રી ક�.બી.બાર�યા  સીનીયર કલાકર્  

૮ શ્રી.વી.વી.શાહ  સીનીયર કલાકર્  

 

પ્રકરણ-૧૧ 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાર્ �જુબ મહ�નતાણાની પધ્ધિત સ�હત દર�ક અિધકાર�ઓ 

અને કમર્ચાર�ને મળ� ુમાિસક મહ�નતા� ુ
 

ક્રમ અિધકાર� અને કમર્ચાર�� ુનામ પગાર (બેઝીક)  

૧. શ્રી પી.ડ�.રાઠોડ ૧,૧૨,૪૦૦/- 

૧ શ્રી એચ.આર.�દવ  ૮૩૩૦૦ 

૨ શ્રી પી.ક�. મકવાણા  ૫૮૦૦૦ 

૩ શ્રી વી.ક�. કિથર�યા ૫૪૭૦૦ 

૪ શ્રી એમ.એમ. ગ�રા  ૫૪૭૦૦ 

૫ શ્રી એન.ડ�. પ્ર�પતી ૪૬૨૦૦ 

૬ શ્રી ક�.બી.બાર�યા  ૩૫૩૦૦ 

૭ શ્રી.વી.વી.શાહ  ૫૦૫૦૦ 

 

 

  



પ્રકરણ-૧૨ 

શાખાને ફાળવેલ �દાજપત્ર 

----- મા�હતી �નૂ્ય છે.----- 

 

પ્રકરણ-૧૩ 

ખેતી ખાતાના સહાયક� કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ્ધિત 

યોજનાની અમલ �ગેની પધ્ધિત નીચ ે�જુબ છે. 

સરકારશ્રીમા ંબ�ટ જોગવાઇ �કુ કરાવવી તેમજ વહ�વટ� મ�ુંર� મેળવવી 

 

વહ�વટ� મ�ુંર� �જુબ ક્ષતે્રીય કક્ષાએ ભૌિતક તેમજ નાણા�કય લ�યાકંની ફાળવણી 

કરવી 

 

કે્ષત્રીય કક્ષાએ માિસક િસધ્ધીની સિમક્ષા કરવી તેમજ માિસક પ્રગિતની િવગતો 

સરકારશ્રીમા ંર�ુ કરવી 

 

નાણા�કય વષર્ આખર થયેલ ખચર્ �જુબ ખચર્ વપરાશ પ્રમાણપત્ર સરકારશ્રીમા ંર�ુ 

કરવા  

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો 

---મા�હતી �નુ્ય 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�સ્ક્લોઝર 

 

પ્રકરણ-૧૭  

અન્ય ઉપયોગી મા�હતી (વી���ુપે ઉપલબ્ધ મા�હતી ) 

 જ�ંનુાશક દવા અિધનયમ-૧૯૬૮  �જુબ  થતા �ધુારાઓની મા�હતી ભારત 

સરકારશ્રી ધ્વારા વેબસાઇટ ઉપર �કુવામા ંઆવે છે. 

 

 

 

 

 


