
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર� 

�ૃિષભવન, ગાધંીનગર. 

આઇક� ુસીડ શાખા  

પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવના 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમા ંઆવેલ તે પ્રમાણે મા�હતી અિધકાર 

અિધનીયમ, ૨૦૦૫ની રચના કર�લ છે � �જુબ ભારતનો કોઇ પણ નાગ�રક િનયત ફ� 

�કૂવી અથવા ગર�બી ર�ખાથી નીચે �વતો હોય તો િવના �લૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી 

મા�હતી માગી શક� છે.  

 આ��ુસ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તે �ગેની િવગત 

આપવાનો પ્રયત્ન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આ ��ુસ્તકા મા�હતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગ�રકને ઉપયોગી નીવડશે.  

 આ ��ુસ્તકામા ંપ્રકરણ ૧ થી ૧૭મા ંમા�હતી પત્રકવાર અને અથવા �દુ્દાવાર આપવામા ં

આવેલ છે. સદર�ુ મા�હતી અધ્યતન કરવામા ંઆવી રહ� છે. 

 આ �ગે મા�હતી આર.ટ�.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની �જુરાતી નકલમા ંતેમજ આ �ગેના િનયમો 

દશાર્વવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રહ�શે. 

આ ��ુસ્તકામા ંઉપલબ્ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાયર્પધ્ધિત કઇ મા�હતી માગી છે 

તેના આધાર� કહ� શકાશે. અર� પત્રકની ફ� �.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદ�ઠ મા�હતીના 

�.૨.૦૦ તેમજ સીડ� અથવા ફ્લોપીમા ંમા�હતી માટ� �. ૫૦.૦૦ ફ� પેટ� �કૂવવાના રહ�શે. 

ગર�બી ર�ખાની નીચે �વતા નાગ�રક� કોઇપણ પ્રકારની ફ� �કૂવવાની રહ�તી નથી પરં� ુપોતે 

ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વે છે તે �ગેનો આધાર ર�ુ કરવાનો રહ�શે.     

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૨ શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો 

 રાજયના �ુદા�ુદા પાકોના બ્રીડર , ફાઉન્ડ�શન, સટ�ફાઇડ , ક્વોલીટ� �બયારણની જ��રયાત , 

ઉત્પાદન અને વહ�ચણી �ગે�ુ ંઆયોજન કર�ું. 

 �બયારણ ઉત્પાદનને અ�લુક્ષીને ક�દ્ર સરકારશ્રી, રાજયની �ૃિષ �િુનવસ�ટ�ઓ અને બીજ ઉત્પાદક 

સસં્થાઓ તેમજ ખાનગી બીજ ઉત્પાદકો સાથે આયોજન અને ઉત્પાદનને ધ્યાનમા ંલઇને જ�ર� 

સકંલન �ગેની કામગીર�. 

 �જુરાત રાજય બીજ પ્રમાણન એજસંી તથા �જુરાત રાજય બીજ િનગમની યોજનાઓના બ�ટને  

લગતી તમામ કામગીર�. 

 �બયારણ �ગેની ખર�ફ રવી ઝોનલ સીડ કોન્ફરન્સ/, સેન્ટ્રલ સીડ કિમટ�, સ્ટ�ટ સીડ સબ કિમટ� , 

એપેલેટ ઓથોર�ટ� , ડબ્લ્�ટુ�ઓ, બીજ િનગમ, નાગર�ક �રુવઠા િનગમના તેમજ બીજ પ્રમાણન 

એજસંીના િનયામક મડંળને લગતી કામગીર� . 

 રાજયની �ૃિષ �િુનવસ�ટ�ઓ ધ્વારા સશંોધન કર�લ નવી જોતોને સ્ટ�ટ સીડ સબ કિમટ�મા ંર�ુ 

કર� રાજય માટ� ર�લીઝ કરાવવી તેમજ નોટ�ફ�ક�શન માટ� ભારત સરકારશ્રી તેમજ રાજય 

સરકારશ્રી સાથે પત્ર વ્યવહાર કરવો. 

 બીજ ઉત્પાદક કંપનીઓ ધ્વારા સશંોિધત મકાઇ, �દવેલા અને બાજરા પાકની હાઇબ્રીડ �તો ના 

ર�સ્ટ્ર�શન માટ� ગોઠવેલ ટ્રાયલની ચકાસણી કર� ર�સ્ટ્ર�શન કિમટ�મા ંભલામણ  ર�ુ કર� રાજય 

માટ� ર�સ્ટ્ર�શન કરવાની કામગીર� તેમજ ર�સ્ટ્ર�શન �દુત �ણુર્ થતી �તો�ુ ંિનયમો�સુાર 

ર�સ્ટ્ર�શન ર�ન્� ુકરવાની કામગીર�. 

 બીજ ઉત્પાદક કંપનીઓ ધ્વારા સશંોિધત બીટ� કપાસ �તોને SAU/ICAR ના પર�ણામો તેમજ 

GEAC/DBT ની ભલામણ ધ્યાને લઇ રાજય માટ� ર�સ્ટ્ર�શન કરવાની કામગીર�.ઉપરાતં કંપનીઓ 

ધ્વારા SAUઅખતરા માટ� ખાતાને સબમીટ કર�લ ન�નુા �ૃિષ �િુનવસ�ટ�મા ંમોકલી પર�ણામો 

મળેથી એનાલીસીસ કર� ડ�ટા સ્�ૃટ�ની બેઠકમા ંમ�ુંર� મેળવવા �ગેની તમામ કામગીર�. 

 રાજયની ત્રણ બીજ ચકાસણી પ્રયોગશાળાઓનીવહ�વટ� તથા તાતં્રીક કામગીર�.  

 રાજયના �બયારણ ��ૃધ્ધ ક�દ્રોની કામગીર�. 

 �ણુવ�ા િનયતં્રણને સબિંધત કાયદાક�ય બાબતો િસવાયની બીજને લગતી અન્ય તમામ 

કામગીર� 

 બીજ પ્રિવભાગને લગતા તમામ લોકસભા , રાજયસભા, િવધાનસભાના પ્ર�ોના સમયમયાર્દામા ં

જવાબ કરવાની કામગીર� 

 

 �બયારણને લગતી રાજય સરકારશ્રી �રુસ્�ૃત , ક�દ્ર સરકાર �રુસ્�ૃત યોજનાઓના અમલીકરણની 

તમામ કામગીર�. 



 ઉપર� અિધકાર�શ્રીઓ તરફથી � કામગીર� �પુ્રત કરવામા ંઆવે તે કામગીર�.   

 

પ્રકરણ-૩ 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�ંકુ્ત ખેતી િનયામક 

(સીડ)  

  રાજય 

સરકારશ્રી 

ધ્વારા 

પ્રિસધ્ધ 

કર�લ 

ગેઝેટથી 

સ�પયેલ 

સ�ાઓ  

રાજયમા ં� તે 

ઋ�મુા ંપાકવાર/ 

�તવાર બીજની 

જ�ર�યાતો �દા�ને 

સીડ રોલ�ગ પ્લાન 

�જુબ બીજ ની 

ઉપલબ્ધી 

કરાવવાની કામગીર� 

તથા નવી �તોના 

ર�લીઝ/ નોટ�ફ�ક�શન 

અને બ્રીડર સીડની 

કામગીર�  

૨ નાયબ ખેતી િનયામક 

(સીડ) 

  

૩. મદદનીશ ખેતી િનયામક 

(સીડ ) 

  

૪ ખેતી અિધકાર� (સીડ)   

૫.  સીની.કલાકર્      શાખાને લગત 

વહ�વટ� કામગીર�.  
 

 

પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) �જુરાત િસિવલ સવ�સ �લ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પ�રપત્રો 

(૫) સીડ એકટ-૧૯૬૬ અને સીડ કન્ટ્રોલ એકટ-૧૯૮૩ તથા સીડ સબધંીત િવિવધ િનયમો  

     વગેર�  



 

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 

યોજનાના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડર્ , પ�રષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સસં્થાઓ�ુ ં

પત્રક 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૮ 

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

 શ્રી �.એસ.પટ�લ    

નાયબ ખેતી િનયામક (�.ુિન.) 

�.ુિન. શાખા, આઇક�િુવભાગ, 

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 સ�ા નીચે �જુબ છે. 

ખેતી િનયામક 

 

સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક 

 

નાયબ ખેતી િનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી િનયામક 

 

ખેતી અિધકાર� 

 

                                          સી.કલાકર્     

 

                                       �ુનીયર કલાકર્  



પ્રકરણ-૧૦ 

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

ક્રમ  અિધકાર� અને કમર્ચાર�� ુનામ  હોદ્દો  

૧ શ્રી ડ�.વી.બારોટ  સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક (સીડ) , 

-વ-  એપેલેટ ઓથોર�ટ�  

૨. શ્રી �.બી.ઉપાધ્યાય   નાયબ ખેતી િનયામક(સીડ) 

૩. શ્રી વી.પી.પટ�લ  મદદનીશ ખેતી િનયામક (સીડ) 

૪ શ્રીમતી એસ.ક�.પટ�લ  ખેતી અિધકાર�  

૫. શ્રી બી.�.�ુકડ�યા  સી.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 

૧ શ્રી ડ�.વી.બારોટ  ૧,૦૯,૧૦૦ 

૨.  શ્રી �.બી.ઉપાધ્યાય ૮૮,૪૦૦ 

૩. શ્રી વી.પી.પટ�લ ૬૧,૫૦૦ 

૪. શ્રીમતીએસ.ક�.પટ�લ  ૫૩,૧૦૦ 

૫. શ્રી બી.�.�ુકડ�યા  ૫૦,૫૦૦ 

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવેલ �દાજપત્ર 

મા�હતી �નૂ્ય છે. 

 

 



પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકો કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ્ધિત 

વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ થી ક�ન્દ્ર �રુસ્�ૃત યોજના સબમીશન ઓન સીડ એન્ડ પ્લાન્ટ�ગ 

મટ�ર�યલ્સ (SMSP)અમલમા ંછે. �મા ંપ્રો�કટસને સ્ટ�ટ લવેલ એકઝીક�ટુ�વ 

કમીટ� (SLEC)મા ંર�ુ કર� મ�ુંર થયે ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા એ�વુ થયેલ 

એન્�અુલ એકશન પ્લાન ની મયાર્દામા ંપ્રો�કટ ર�ુ કરનાર સસં્થાએ પ્રો�કટમા ં

દશાર્વેલ શરતો �જુબ અમલીકરણ કરવા�ુ ંહોય છે.  

 

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 વી���ુપે ઉપલબ્ધ મા�હતી  

�બયારણના લગત કાયદાઓ માટ� www.seednet.gov.in પરથી માહ�તી 

ઉપલબ્ધ છે.  

પ્રકરણ-૧૭ 

મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગતો 

૧. નોટ�સ બોડર્  

૨. પ્રો-એક્ટ�વ ડ�સ્ક્લોઝર 

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


 

     �.ન.ં આઇ�/ુસીડ-૨/૧૯૪-૧૨/           /૨૦૧૬ 

    ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, 

                                                               સેકટર-૧૦/એ, �ૃિષભવન, ગાધંીનગર 

                                                               તાર�ખ-       /૭ /૨૦૧૭ 
 
પ્રિત,  

�હ�ર માહ�તી અિધકાર�  

   અને  

નાયબ ખેતી િનયામક (�.ુિન.)  

ખેતી િનયામકની કચેર�,  

�.ુરા., ગાધંીનગર.  

 

  િવષયઃ- �હ�ર સ�ામડંળના ંપ્રોએકટ�વ ડ�સ્કલોઝર અધતન કરવા બાબત  

   

 

 ઉપ�ુર્કત  િવષય  અન્વયે  જણાવવા�ુ ંક� �હ�ર સ�ામડંળના પ્રોએકટ�વ ડ�સ્કલોઝર અધતન કરવા 

બાબતે માગંવામા ંઆવેલ ૧૭ �દુદાની માહ�તી આ સાથે બે નકલમા ંસામેલ રાખી મોકલી આપવામા ંઆવે 

છે.  

 

 

સામેલઃ ઉપર�જુબ                                                        નાયબ ખેતી િનયામક,(સીડ)  

                                                                              �.ુરા., ગાધંીનગર.  

 
 


