
खत नियंत्रण प्रयोगशाळा 
खताची गुणवत्ता तपासणीसाठी खत (नियंत्रण) आदेश, 1985 हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याच्या 

अंमलबजावणी करिता खताची गुणवत्ता तपासणी वेगवेगळया ििावि आवश्यक ठिवलेली आहे. त्यासाठी खत 

नवशे्लषण प्रयोगशाळा स्थानपत किण्यात आलेल्या आहेत. 

िाज्यामधे्य खतांचे  गुणवत्ता नियंत्रणा किणेसाठी  एकूण 5 प्रयोगशाळा आहेत. सदि प्रयोगशाळा पुणे, 

िानशक, औिंगाबाद, अमिावती व कोल्हापूि येथे काययित आहेत. सवय  प्रयोग शाळांिा एि.ए.बी.एल. मािांकि प्राप्त 

आहे.  
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प्रयोगशाळेचे िांव, पत्ता 

व दुरध्विी क्रमांक 

क्षमता कायषके्षत्र निले्ह एि.ए.बी.एल. 

मािांकि 

1 2 3 4 5 6 7 

1 पुणे 1959-60 खत नियंत्रण चाचणी 

प्रयोगशाळा, पुणे कृनष 

भवि,नशवाजीिगि, पुणे-5 

दु.क्र.020-25513651 

4४४३ पुणे, 

अहमदिगि, 

सोलापूि, 

नसंधुदुगय, 

ित्नानगिी, लातूि, 

उस्मािाबाद. 

प्राप्त 

2 िानशक 1983-84 खत नियंत्रण चाचणी 

प्रयोगशाळा, िानशक 

उंटवडी िोड, संभाजी 

चौक, िानशक 

दु.क्र.0253-2314032 

4२११ िानशक, धुळे, 

जळगांव, 

िंदुिबाि, 

िायगड, ठाणे, 

बुलढाणा, 

पालघि. 

प्राप्त 

3 औिंगाबाद 1981-82 खत नियंत्रण चाचणी 

प्रयोगशाळा, औिंगाबाद, 

कृनष अनभयांनत्रकी 

काययशाळा, शाहिुिनमयााँ 

दगायिोड, औिंगाबाद 

दु.क्र.0240-2332157 

4३२२ औिंगाबाद, 

जालिा, बीड, 

िांदेड, पिभणी, 

नहंगोली, 

वानशम, 

अकोला. 

प्राप्त 

4 अमिावती 1978-79 खत नियंत्रण चाचणी 

प्रयोगशाळा, अमिावती, 

तपोवि िोड, कॅम्प, 

अमिावती -444603 

दु.क्र.0721-2662764 

4६८०  िागपूि, वधाय, 

भंडािा, चंद्रपूि, 

गोनंदया, 

गडनचिोली, 

अमिावती, 

यवतमाळ. 

प्राप्त 

5 कोल्हापूि 2010-11 खत नियंत्रण चाचणी 

प्रयोगशाळा, कोल्हापूि, 

प्लॉट िं.6 श्री शाहू 

माकेटयाडय , से्टट बाँके 

शेजािी, कोल्हापूि-416 

2३४४  कोल्हापूि, 

सातािा, सांगली. 

प्राप्त  



005 दु.क्र.0231-

2666220 
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गुणवत्ता नियंत्रण नििीक्षकांकडूि घेण्यात येणािे िमुिे नविाशुल्क  तपासूि नदले जातात. सेवा िमुिे हे 

िमुिा तपासणी शुल्क घेऊि तपासूि नदले जातात.  

शेतकऱयांिा खतांचे नवश्लेषण करूि घेण्यासाठी या प्रयोगशाळांमधे्य प्रती घटक िाममात्र रु. ५०/- प्रमाणे 

फी आकािली जाते. कंपिी साठी प्रनत िमुिा २०००/- या दिािे फी भरूि खत तपासणी करूि देण्यात येते.  

या प्रयोगशाळांमधे्य नलड, न ंक, कॉपि, मंॅगिीज, मॅगे्ननशयम, बोिॉि, मॉलेब्डेिम, आयिय तसेच ित्र, 

सु्फिद, पालाश, सल्फि, कॅनल्शयम, सोडीयम, अॅशचे प्रमाण, सी.एि. प्रमाण, ऑिगॅनिक मॅटि, आद्रयता, इत्यानद 

घटकाचे नवश्लेषण किण्याची सोय आहे.            

प्रयोगशाळेत मागील ३ वषायत कायद्यांतगयत तपासणी केलेल्या िमुन्ांची मानहती. 
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