
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 
આઇકય ુસીડ શાખા  
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર 

અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરેલ છે જે મજુબ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી 

ચકૂવી અથવા ગરીબી રેખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મલૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી માહિતી 

માગી શકે છે.  

 આ પસુ્સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગેિી નવગત 

આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે.  

 આ પસુ્સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.  

 આ પસુ્સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭ માાં માહિતી પત્રકવાર અિે અથવા મદુ્દાવાર આપવામાાં 

આવેલ છે. સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે. 

 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજુરાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગેિા નિયમો 

દશાાવવામાાં આવેલ છે. તે મજુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિશેે. 
 આ પસુ્સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી માગી છે 
તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ માહિતીિા રૂ.૨.૦૦ 
તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે ચકૂવવાિા રિશેે. ગરીબી રેખાિી 
િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચકૂવવાિી રિતેી િથી પરાંત ુપોતે ગરીબી રેખા 
િઠેળ જીવે છે તે અંગેિો આધાર રજુ કરવાિો રિશેે.     

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો 



 રાજયિા જુદાજુદા પાકોિા બ્રીડર,  ફાઉન્ડેશિ, સટીફાઇડ, ક્વોલીટી બબયારણિી જરૂહરયાત, 
ઉત્પાદિ અિે વિેંચણી અંગેનુાં આયોજિ કરવુાં. 

 બબયારણ ઉત્પાદિિે અનલુક્ષીિે કેંદ્ર સરકારશ્રી, રાજયિી કૃનિ યનુિવસીટીઓ અિે બીજ ઉત્પાદક 
સાંસ્થાઓ તેમજ ખાિગી બીજ ઉત્પાદકો સાથે આયોજિ અિે ઉત્પાદિિે ધ્યાિમાાં લઇિે જરૂરી 
સાંકલિ અંગેિી કામગીરી. 

 ગજુરાત રાજય બીજ પ્રમાણિ એજ ાંસી તથા ગજુરાત રાજય બીજ નિગમિી યોજિાઓિા બજેટિે  
લગતી તમામ કામગીરી. 

 બબયારણ અંગેિી ખરીફ રવી ઝોિલ સીડ કોન્ફરન્સ/, સેન્રલ સીડ કનમટી, સ્ટેટ સીડ સબ કનમટી, 
એપેલેટ ઓથોરીટી , ડબ્લ્યટુીઓ, બીજ નિગમ, િાગરીક પરુવઠા નિગમિા તેમજ બીજ પ્રમાણિ 
એજ ાંસીિા નિયામક માંડળિે લગતી કામગીરી . 

 રાજયિી કૃનિ યનુિવસીટીઓ ધ્વારા સાંશોધિ કરેલ િવી જોતોિે સ્ટેટ સીડ સબ કનમટીમાાં રજુ કરી 
રાજય માટે રીલીઝ કરાવવી તેમજ િોટીફીકેશિ માટે ભારત સરકારશ્રી તેમજ રાજય સરકારશ્રી 
સાથે પત્ર વ્યવિાર કરવો. 

 બીજ ઉત્પાદક કાંપિીઓ ધ્વારા સાંશોનધત મકાઇ, હદવેલા અિે બાજરા પાકિી િાઇબ્રીડ જાતો િા 
રજીસ્રેશિ માટે ગોઠવેલ રાયલિી ચકાસણી કરી રજીસ્રેશિ કનમટીમાાં ભલામણ  રજુ કરી રાજય 
માટે રજીસ્રેશિ કરવાિી કામગીરી તેમજ રજીસ્રેશિ મદુત પણુા થતી જાતોનુાં નિયમોનસુાર 
રજીસ્રેશિ રીન્ય ુકરવાિી કામગીરી. 

 બીજ ઉત્પાદક કાંપિીઓ ધ્વારા સાંશોનધત બીટી કપાસ જાતોિે SAU/ICAR િા પરીણામો તેમજ 
GEAC/DBT િી ભલામણ ધ્યાિે લઇ રાજય માટે રજીસ્રેશિ કરવાિી કામગીરીઉપરાાંત કાંપિીઓ  .
 ધ્વારાSAU અખતરા માટે ખાતાિે સબમીટ કરેલ િમિુા કૃનિ યનુિવસીટીમાાં મોકલી પરીણામો 
મળેથી એિાલીસીસ કરી ડેટા સ્કૃટીિી બેઠકમાાં માંજુરી મેળવવા અંગેિી તમામ કામગીરી. 

 રાજયિી ત્રણ બીજ ચકાસણી પ્રયોગશાળાઓિી વિીવટી તથા તાાંત્રીક કામગીરી.  
 રાજયિા બબયારણ વધૃ્ધ્ધ કેંદ્રોિી કામગીરી. 
 ગણુવત્તા નિયાંત્રણિે સબાંનધત કાયદાકીય બાબતો નસવાયિી બીજિે લગતી અન્ય તમામ કામગીરી. 
 બીજ પ્રનવભાગિે લગતા તમામ લોકસભા-, રાજયસભા, નવધાિસભાિા પ્રશ્નોિા સમયમયાાદામાાં 

જવાબ કરવાિી કામગીરી 
 બબયારણિે લગતી રાજય સરકારશ્રી પરુસ્કૃત, કેંદ્ર સરકાર પરુસ્કૃત યોજિાઓિા અમલીકરણિી 

તમામ કામગીરી. 
 ઉપરી અનધકારીશ્રીઓ તરફથી જે કામગીરી સપુ્રત કરવામાાં આવે તે કામગીરી.    

 
પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો  



અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સત્તા  

વિીવટી 
સત્તા   

અન્ય 
સત્તા  

ફરજો  

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 
(સીડ)  

  રાજય 
સરકારશ્રી 
ધ્વારા 
પ્રનસધ્ધ 
કરેલ 

ગેઝેટથી 
સોંપયેલ 
સત્તાઓ  

રાજયમાાં જે તે 
ઋતમુાાં પાકવાર/ 
જાતવાર બીજિી 
જરૂરીયાતો અંદાજીિે 
સીડ રોલીંગ પ્લાિ 
મજુબ બીજ િી 
ઉપલબ્ધી 
કરાવવાિી કામગીરી 
તથા િવી જાતોિા 
રીલીઝ/ િોટીફીકેશિ 
અિે બ્રીડર સીડિી 
કામગીરી  

૨ િાયબ ખેતી નિયામક 
(સીડ) 

  

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક 
(સીડ ) 

  

૪ ખેતી અનધકારી (સીડ)   

૫.  સીિી.કલાકા      શાખાિે લગત 
વિીવટી કામગીરી.  

 

 
પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) ગજુરાત નસનવલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીિા ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પહરપત્રો 

(૫) સીડ એકટ-૧૯૬૬ અિે સીડ કન્રોલ એકટ-૧૯૮૩ તથા સીડ સબાંધીત નવનવધ નિયમો  

     વગેરે  

 

પ્રકરણ-૫ 



િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિ- 
પરામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી નવગત 

-----------િથી---------- 

 

પ્રકરણ-૬ 

જાિરે તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િઠેળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી 
કક્ષાઓ અંગેન ુપત્રક 

--------િથી---------- 

 

પ્રકરણ-૭ 

યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓનુાં 
પત્રક 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી જે.એસ.પટેલ    
િાયબ ખેતી નિયામક (ગ.ુનિ.) 
ગ.ુનિ. શાખા, આઇકય ુનવભાગ,  
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

       સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૦૭૮  

 

 



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 

નિણાય લેવાિી સત્તા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

                                          સી.કલાકા      

                                             

                                       જુિીયર કલાકા   



                                             પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

િમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી એચ.કે.વઢવાણીયા  સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (સીડ) , 

-વ-  એપેલેટ ઓથોરીટી  
૨. શ્રી જે.બી.ઉપાધ્યાય   િાયબ ખેતી નિયામક(સીડ) 
૩. શ્રી એચ.જી.લાલવાણી  મદદિીશ ખેતી નિયામક (સીડ) 
૪ શ્રીમતી એસ.કે.પટેલ  ખેતી અનધકારી  
૫.  શ્રી બી.જે.કુકડીયા  સી.કલાકા   
 

પ્રકરણ-૧૧ 

નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજુબ મિિેતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરેક 
અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુમાનસક મિિેતાણ ુ 

િમ અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી એચ.કે.વઢવાણીયા  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે) 
૨.  શ્રી જે.બી.ઉપાધ્યાય ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રડ પે) 
૩. શ્રી એચ.જી.લાલવાણી  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૪. શ્રીમતી એસ.કે.પટેલ  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 
૫. શ્રી બી.જે.કુકડીયા  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે) 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

માહિતી શનૂ્ય છે. 

 

 



પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાિમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

વિા ૨૦૧૪-૧૫ થી કેન્દ્ર પરુસ્કૃત યોજિા સબમીશિ ઓિ સીડ એન્ડ પ્લાન્ટીંગ 
મટીરીયલ્સ (SMSP)અમલમાાં છે. જેમાાં પ્રોજેકટસિે સ્ટેટ લેવલ એકઝીકયટુીવ 
કમીટી (SLEC)માાં રજુ કરી માંજુર થયે ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા એપ્રવુ થયેલ 
એન્યઅુલ એકશિ પ્લાિ િી મયાાદામાાં પ્રોજેકટ રજુ કરિાર સાંસ્થાએ પ્રોજેકટમાાં 
દશાાવેલ શરતો મજુબ અમલીકરણ કરવાનુાં િોય છે.  

 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

-----------િથી---------- 

પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

બબયારણિા લગત કાયદાઓ માટે www.seednet.gov.in પરથી માિીતી ઉપલબ્ધ 
છે.  

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

http://www.seednet.gov.in/


 

                                                                          જા.િાં. આઇક્ય/ુસીડ-૨/૧૯૪-૧૨/           /૨૦૧૬  

                                                                ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, 
                                                               સેકટર-૧૦/એ, કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર 

                                                               તારીખ-       /૭ /૨૦૧૬  

 

પ્રનત,  

જાિરે માિીતી અનધકારી  

   અિે  

િાયબ ખેતી નિયામક (ગ.ુનિ.)  

ખેતી નિયામકિી કચેરી,  
ગ.ુરા., ગાાંધીિગર.  
 
  નવિયઃ- જાિરે સત્તામાંડળિાાં પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર અધતિ કરવા બાબત  
  સાંદભાઃ-આપિા તા.૫-૭-૨૦૧૬િા પત્ર િાં. ખે.નિ./આરટીઆઇ સેલ/આઇડી િાં.૧૫/૧૫૦-૫૪  
 
 ઉપયુાકત  નવિય  અન્વયે  જણાવવાનુાં કે સાંદભાપત્રથી જાિરે સત્તામાંડળિા પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર 
અધતિ કરવા બાબતે માાંગવામાાં આવેલ ૧૭ મદુદાિી માિીતી આ સાથે બે િકલમાાં સામેલ રાખી મોકલી 
આપવામાાં આવે છે.  
 
 
સામેલઃ ઉપરમજુબ                                                        િાયબ ખેતી નિયામક,(સીડ)  
                                                                              ગ.ુરા., ગાાંધીિગર.   
 
 


