
 

ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી 
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર. 

અંક 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 ૧૭માાં 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 

 અંક શાખા ઇકોસ્ટેટ નવભાગિી શાખા છે. જેમાાં પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા કાયારત છે.  

પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા  

o યોજિાિા મખુ્ ય ઉદે્દશો િીચે મજુબ છે. 

 અણધાયાા સાંજોગો/ઘટિાિા કારણે ખેડતૂોિે પાક નકુશાિીથી જે આનથિક નકુશાિ 

થયુાં િોય તેમિે આનથિક ટેકો આપવો. 

 ખેડતૂોિી આવક સ્સ્થર રાખવી જેથી તેઓ ખેતી વ્યવસાય કે્ષતે્ર ટકી રિ.ે 

 ખેડતૂોિે ખેતી માટે આધનુિક અિે િવીિ ટેકિીક અપિાવવા પ્રોત્સાિિ આપવુાં. 

 કૃનિ કે્ષત્રમાાં નધરાણ/િાણાાંિો પ્રવાિ જાળવી રાખવો.જે ખાદ્ય સરુક્ષા, પાકિી 

નવનવધતા અિે નવકાસિી વદૃ્ધિ અિે કૃનિ કે્ષત્રમાાં િરીફાઈ, તેમજ ખેડતૂોિે 

ઉત્પાદિિા જોખમો સામે રક્ષણ આપવા માટે ફાળો આપશે.  
 

o કાયો અિે ફરજો : 

ભારત સરકારશ્રીિી ગાઇડલાઇિ અનસુાર પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાિો 
રાજ્યમાાં અમલ કરવો. પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા કેન્દ ગ સરકારશ્રી તરફથી ખરીફ,૨૦૧૬ 
ઋતથુી અમલી બિાવેલ અિે ખરીફ,૨૦૧૬ ઋતથુી ગજુરાત રાજયમાાં પણ તેિો અમલ રાજય 
સરકારશ્રીએ કરેલ છે.  

 

પ્રઘાિ મત્રી ફસલ બીમા યોજિા અંતગાત આવરી લેવામાાં આવેલ પાક 

 ગજુરાત રાજયમાાં ખરીફ ઋતિુા ૧૬ અિે રવી ઋતિુા ૧૨ મળી કુલ ૨૮ પાકોિે 
પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા  િઠેળ આવરી લેવામાાં આવેલ છે.  

ખરીફ 
ઋત ુ

૧. ડાાંગર (નપયત) 
૨. બાજરી 
૩. મકાઈ  
૪. જુુ઼વાર 

૫. રાગી 
૬. તવેુર     
૭. મગ    
૮. મઠ     

 ૯. અડદ   
૧૦. મગફળી 
૧૧. તલ 
૧૨. એરાંડા 

૧૩. કપાસ (નપયત) 
૧૪. કેળ 
૧૫. કપાસ (બબિ-નપયત) 
૧૬. ડાાંગર (બબિ-નપયત) 
 



રવી/ 
ઉિાળુ 
ઋત ુ

૧. નપયત ઘઉં   
૨. બબિનપયત  ઘઉં   
૩. ચણા     

૪. રાઈ-
સરસવ 
૫. બટાટા  
૬. લસણ           
૭. ડુાંગળી  

૮. જીરૂ   
૯. વરીયાળી  
૧૦. ઇસબગલુ         

૧૧. ઉ.બાજરી  
૧૨. ઉ.મગફળી 

 
 
આવરી લેવામાાં આવેલા અિે બાદ રાખવામાાં આવેલા જોખમો 
આ યોજિા િઠેળ પાકિા િીચે જણાવેલ તબક્કાઓ અિે પાકિે નકુશાિ થાય તેવા જોખમિે 
આવરી લેવામાાં આવેલ છે.  
 વાવેતર િ થવુાં/રોપણી િ થવી  ( Prevented sowing(: નવનમત નવસ્તારમાાં વરસાદિી અછત 

અથવા પ્રનતકળૂ િવામાિિે કારણે વાવણી િ થવાનુાં જોખમ   

 ઊભો પાક )વાવણીથી લણણી સધુી:(  દુષ્કાળ,  વરસાદ િ પડવો, પરુ, પાણીિો ભરાવો, રોગ-

જીવત, જમીિ જમીિ ઘસી પડવી, કુદરતી આગ અિે નવજળી પડવી ,વાવાઝોડુાં ,કરા પડવા ,

સાયક્લોિ ,ટાઇફૂિ ,ટેમ્પેસ્ટ ,િરીકેિ ,ટોિેડો જેવી નવનવધ કુદરતી આપનિઓિા કારણે પાક 

ઉત્પાદકતામાાં થતા ઘટાડાિા  જોખમ િે કારણે થતા નકુશાિિે વ્યાપક રીતે આવરી લેવામાાં 

આવ્યા છે     . 

 કાપણી પછીિા નકુશાિ : જે પાક િે કાપણી બાદિા બે સપ્તાિ સધુીિા સમયમાાં  કાપણી 

પછી જમીિ પર પાથરીિે સકૂવવામાાં આવેલ િોય અિે તે પાકિે ચક્રવાત અિે ચક્રવાતિા 

કારણે થયેલ વરસાદિા કારણે અિે કમોસમી વરસાદ /માવઠા િા કારણે નકુશાિ થયુાં િોય. 

 સ્થાનિક આપનિઓ: િોટીફાઈડ નવસ્તારમાાં કરા પડવા  ,જમીિ ખસવી અિે જળ 

બાંબાકાર /પાણી ભરાવા િા કારણે સ્થાનિક નવસ્તારમાાં પાકિે નકુશાિ થયુાં િોય. 

 

પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા િઠેળ આવરી લેવામાાં આવેલ ખેડતૂો 

ગજુરાત રાજ્યમાાં પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાિો નવમા એકમ(હડફાઇન્દડ એરીયા તરીકે) મખુ્ય 
પાકો માટે ગ્રામ પાંચાયત અિે ગૌણ પાકો માટે તાલકુો છે. પાક નવમાિા આવરણ તથા દાવાઓિે 
લગતી તમામ ગણતરીઓ હડફાઇન્દડ એરીયાિે એકમ નવસ્તાર તરીકે લઇિે કરવામાાં આવે છે. 



તેમજ નવમા આવરણ તથા દાવા રાનશિા નિધાારણ માટે નવમા યોજિા અંતગાત આવરી લીધેલ 
ખેડતૂોિે એકસમાિરૂપે એકમ અબભગમ આધારીત લાગ ુપડે છે.  

નવમા યોજિા અંતગાત બધા જ ખેડતૂોિે િીચેિી નવગતે આવરી લેવામાાં આવે છે.  

 ફરજીયાત:  જે તે એકમ નવસ્ તાર (હડફાઇન્દ ડ એરીયા) માાં યોજિા િઠેળ આવરી લેવાયેલ પાકો 
માટે નિયત ક્ રેલ િાણાાંકીય સાંસ્ થાઓ પાસેથી ખેત નધરાણ લેતા ખેડતૂોિે ફરજીયાત ધોરણે 
આવરી લેવામાાં આવે છે. 

 મરજીયાત:  જે ખેડુતો યોજિા િઠેળ આવરી લેવાયેલ એક્ મ નવસ્ તારમાાં િક્કી કરેલ પાક 
ઉગાડતા િોય, પરાંત ુબેંકમાાંથી ખેત નધરાણ મેળવતા િથી, તેવા ખેડુતો પોતાિા નવસ્તારિી 
કોઇપણ બેંક અથવા નવમા કાંપિીમાાં અલગથી નપ્રનમયમિી રકમ ભરીિે યોજિાિો લાભ લઇ 
શકે છે. 
 

પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા અંતગાત લાગ ુપડતા નપ્રનમયમિા દર:   

પ્રધાિ માંત્રી પાક વીમા યોજિા (PMFBY )  િઠેળ અમલીકરણ એજન્દસી (IA) દ્વારા એક્ચરુીયલ 
નપ્રનમયમ દર (APR) લાગ ુપાડવામાાં આવશે. ખેડતૂો દ્વારા આપવાિા થતા વીમાિા ચાર્જ િીચેિા 
કોઠામાાં બતાવ્યાાં મજુબિા રિશેે  

ક્ર.  
િાં. 

ઋત ુ પાક ખેડુત દ્વારા ચકુવવાપત્ર થતા મિતમ 
નવમા ચાજીસ (સમ ઇન્દસયોડાિા ટકા 
%) 

૧ ખરીફ બઘા ઘાન્દય અિે તેલીબીયા પાકો 
(બઘા ઘાન્દય, તણૃ ઘાન્દય, કઠોળ અિે 
તેલીબીયાાં પાકો) 

સમ ઇન્દસયોડાિા  ૨.૦% અથવા 
ખરેખર દર(એક્ચરુીયલ દર), જે ઓછાં 
િોય તે   

૨ રનવ બઘા ઘાન્દય અિે તેલીબીયા પાકો 
(બઘા ઘાન્દય, તણૃ ઘાન્દય, કઠોળ અિે 
તેલીબીયાાં પાકો) 

સમ ઇન્દસયોડા િા ૧.૫%, અથવા 
ખરેખર દર(એક્ચરુીયલ દર), જે ઓછાં 
િોય તે   

૩ ખરીફ 
અિે રનવ 

વાનિિક વાબણજ્જ્યક / વાનિિક 
બાગાયતી પાકો 

સમ ઇન્દસયોડા િા ૫.૦%, અથવા 
ખરેખર દર(એક્ચરુીયલ દર), જે ઓછાં 
િોય તે   

 



 

 

 

પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા િઠેળ નપ્રનમયમ તથા નપ્રનમયમિી રક્ મમાાં સબસીડી  

એક્ચરુીયલ નપ્રનમયમ દર અિે ખેડતૂ દ્વારા આપવાિા થતા નપ્રનમયમિા દર વચ્ચેિા તફાવતિી 
રકમિે સામાન્દય નપ્રનમયમ સબસીડી તરીકે ગણવામાાં આવશે, જે સમાિ રીતે રાજ્ય અિે કેન્દર 
સરકાર દ્વારા સરખે હિસ્સે વિેંચી લેવાિાાં રિશેે.  

 

રાજયમાાં પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાનુાં અમલીક્ રણ 
રાજય ક્ ક્ષાએ સબચવશ્રી કૃનિિા અ  યક્ષપણા િઠેળ પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાિી 

સાંકલિ સનમનતિી રચિા કરવામાાં આવેલ છે. સદર સનમનત કેન્દ ગ સરકારશ્રીિી માગાદશાક સચૂિા 
મજુબ જે તે ઋતિુી શરુઆતમાાં યોજિા િઠેળ આવરી લેવાિાર પાક, ડીફાઇન્દ ડ નવસ્તાર, 
નપ્રનમયમિા દર, નપ્રનમયમમાાં સબસીડી, નવમાપાત્ર રકમ વગેરે બાબતો િક્કી કરે છે. અિે તે 
મજુબ જે તે ઋતિુો ઠરાવ બિાર પાડવામાાં આવે છે.  

વિા ૨૦૧૪-૧૫ િી ખરીફ-૨૦૧૪ ઋતથુી રાજ્ય સરકારે આ નવમા યોજિાનુાં અમલીકરણ 
ઓિલાઇિ પ્લેટફોમા પર ચાલ ુકરેલ છે. નવમા યોજિાિા અમલથી માાંડી આજ સધુી પાક નવમા 
યોજિા િઠેળ નવનમત નવસ્તારમાાં નવસાંગતતા જણાયેલ છે. પાક નવમો લેતા રાજ્યિા ખેડતૂો દ્વારા 
તેઓએ વાવેલ પાક, પાક િઠેળિો વાવેતર નવસ્તાર તેમજ પાકવાર બલધેલ નધરાણ, પાક નવમાિી 
નપ્રનમયમિી રકમ જેવી અગત્યિી માહિતી સ્પષ્ટ મળે અિે પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાિો 
અમલ સચુારૂ રૂપે પારદશાક રીતે થાય તે િતેસુર ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા i-khedut પોટાલથી 
http://ikhedut.gujarat.gov.in પર પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાિા ટેબ ઉપર પાક 
નવમાિી અરજી ખેડતૂ ઓિલાઇિ કરે તેવ ુ નિયત કરેલ છે. ઓિલાઇિ અરજી કરવા માટેનુાં 
પોટાલ માતભૃાિા ગજુરાતીમાાં બિાવવામાાં આવેલ છે. તેમજ તેિા પરનુાં અરજી પત્રક ખેડતૂો 
સરળતાથી સમજીિે ભરી શકે તેવુાં સિલે ુબિાવેલ છે. ઇ-ગ્રામ સેન્દટર અથવા ઇન્દટરિેટ કિેક્શિ 
ધરાવતા કોઇપણ કોમ્પ્યટુર પરથી કોઇપણ સ્થળેથી ઓિલાઇિ પાક નવમાનુાં અરજી પત્રક ભરી 
શકાય તેવી જોગવાઇ છે. નધરાણી સાંસ્થા/બેંકોિા સિયોગ અિે માગાદશાિથી ઓિલાઇિ 
અરજીપત્રકો ખેડતૂ ભરી શકે છે. 
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 Ikhedut પોર્ટાલ ઉપર પાક નવમાિી ઓિલાઇિ અરજી ભરવા માટેન ુખેડુતોિે માગાદશાિ : 

          i-khedut પોટાલથી http://ikhedut.gujarat.gov.in પર પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા 
યોજિાિા ટેબ ઉપર ક્ક્લક કરતા પેઇઝ ઓપિ થાય છે. જેમાાં ડાબી બાજુમાાં નપ્રનમયમ 
કેલ્કયલેુટરિી સનુવઘા આપેલ છે, જેમાાં ખેડતૂ તેમિી રકમ પર કેટલ ુ નપ્રનમયમ ભરવાનુાં થશે તે 
ગણતરી જોઇ શકે છે. આ ઉપરાાંત ઓિલાઇિ ફોમા ભરવા માટેિી અગત્યિી સચુિાઓ તેમજ 
પાક નવમા યોજિાિા ઠરાવ (જી.આર.) વગેરે પણ ઉપલબ્ઘ છે.  

 ઓિલાઇિ અરજી કરવા માટેિી તબક્કાવાર પધ્ધનત :   

સ્ટેપ ૧ : 

 પાક નવમા યોજિામાાં લાભ લેવા ઇચ્છતા અરજદારે સૌ-પ્રથમ ભાગ ૧- અરજદારિી 
નવગત પર ક્ક્લક કરવાનુાં રિશેે. ક્ક્લક કરવાથી જે ફોમા ઉપલબ્ઘ થાય તેમાાં ખેડુતે પોતાિી સાચી 
અિે સાંપણૂા નવગત ભરીિે સેવ કરવાનુાં રિશેે. જેમાાં લાલ ફુદડીવાળી માહિતી ફરજજયાત 
આપવાિી રિશેે. ભરેલ માહિતી સેવ કરવાથી અરજદાર ખેડુતિો અરજી િાંબર દેખાશે તેમજ જે 
મોબાઇલ િાંબર આપ્યો િશે તેમાાં SMS પણ આવશે. જે આગળિી કાયાવાિી અથે િોટ કરી લેવાિો 
રિશેે.  

સ્ટેપ ૨ : 

 િવે, ભાગ ૨ -ખાતેદારિી નવગત  ઉપર અરજદારે ક્ક્લક કરવાનુાં રિશેે, જેમાાં અરજદારે 
ભાગ ૧ ભરવાથી મળેલ અરજી િાંબરિો ઉપયોગ કરીિે ત્યાર બાદ ખાતેદારિી નવગત ભરીિે 
સેવ કરવાનુાં રિશેે.  

સ્ટેપ ૩ : 

 ભાગ ૩-પાકિી નવગત ઉપર અરજદારે ક્ક્લક કરવાનુાં રિશેે, જેમાાં અરજદારે અરજી 
િાંબરિો ઉપયોગ કરીિે ત્યાર બાદ સાંલગ્િ સવે િાંબરમાાં કયા પાકનુાં વાવેતર કેટલા નવસ્તારમાાં 
કરેલ છે, તેિી સાંપણુા અિે સાચી નવગતો ભરીિે સેવ કરવાિી રિશેે.  

સ્ટેપ ૪: 

સાંપણુા નવગતો ભયાા બાદ અરજીિી નપ્રન્દટ પર ક્ક્લક કરીિે અરજી િાંબરિો ઉપયોગ કરીિે 
અરજીિી નપ્રન્દટ કાઢીિે નિયત સમય મયાાદામાાં બેંકમાાં સબમીટ કરવાનુાં રિશેે અિે નપ્રનમયમિી 
રકમ ભરવાિી રિશેે. 

ખરીફ ૨૦૧૬ ઋત ુદરનમયાિ પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાિા અમલીકરણ માટે રાજ્ય 
સરકારે ૧૬મી એપ્રીલ, ૨૦૧૬, ૧૩મી જુિ, ૨૦૧૬ અિે ૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૬ િી 

http://ikhedut.gujarat.gov.in/


અનધસચુિા/ઠરાવ બિાર પાડેલ છે. જે i-khedut પોટાલ પર અિે www.dag.gujarat.gov.in પર 
ઓિલાઇિ અપલોડ કરેલ છે.  

 

પ્રઘાિ મત્રી ફસલ બીમા યોજિા અંતગાત પાક કાપણી અખતરા 
ખેતીવાડી ખાતા મારફત તાલકુાવાર પાક કાપણી અખતરાઓિે આધારે પાકવાર, ડીફાઇન્દ ડ 
એરીયાવાર િકે્ટર દીઠ ઉપજ અંદાજીિે તેિી નવગત નિયત થયેલ અમલકતાા સાંસ્થાિે િીચે 
દશાાવેલ નિયત સમય મયાાદામાાં મોકલી આપવામાાં આવે છે.  

 

પાકનુાં િામ AIC  િે ઉપજિી નવગત પિોંચાડવાિી નિયત 
તારીખ 

ખરીફ ઋત ુ
ડાાંગર(નપયત), ડાાંગર(બબિ-નપયત), 
મકાઈ, બાજરી, મગફળી, રાગી, 
મગ,મઠ, અડદ 

૩૧ મી જાન્દયઆુરી  

ખરીફ જુુ઼વાર,તલ ૩૧ મી માચા  
તવેુર, એરાંડા, કપાસ(નપયત), 
કપાસ(બબિ-નપયત), 

૩૧ મી મે  

કેળ  ૩૧ મી ડીસેમ્બર  
રનવ-ઉિાળુ ઋત ુ
ઘઉં (નપયત),ઘઉં (બબિ-
નપયત),ચણા,રાઈ-
સરસવ,જીરૂ,ઇસબગલુ,વરીયાળી         

૧૫ મી જૂિ  

બટાટા,ડુાંગળી,લસણ               ૩૦ મી જુિ  
ઉ.બાજરી,ઉ.મગફળી ૧૫ મી જુલાઇ 
 
 

પ્રઘાિ મત્રી ફસલ બીમા યોજિા અંતગાત ખેડતૂોએ રાખવાિી કાળજી 
ધીરાણી તેમજ બબિ-નઘરાણી ખેડતૂો માટે:  

 જે પાકનુાં વાવેતર કરવાનુાં િોય કે વાવેતર કરેલ િોય તે જ પાક માટે નધરાણ મેળવવુાં. 
 પાક િઠેળ જેટલો વાવેતર નવસ્ તાર િોય તે મજુબ જ તે પાક માટે નધરાણ મેળવવુાં. 
 ખેડતૂો દ્વારા i-khedut પોટાલ પર તે જ પાક અિે તે પાક િઠેળિા વાવેતર નવસ્તાર માટે 

દરખાસ્તપત્રક (Annexure-I) ભરવાનુાં િોય છે. ખેડતૂો દ્વારા જે પાકનુાં વાવેતર કરવાનુાં િોય તે 

પાક અિે તે િઠેળિો ખરેખર વાવેતર નવસ્તાર દરખાસ્તપત્રક (Annexure-I) માાં જાિરે કરવો. 
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 જો સાંજોગોવસાત ભરેલ દરખાસ્તપત્રક(Annexure-I) માાં જાિરે કરાયેલ પાક અિે પાક િઠેળિા 

વાવેતર નવસ્તારમાાં કોઇ ફેરફાર થયેલ િોય તો તે ફેરફાર અંગેિી માહિતી ઘોિણાપાત્રક 

(Annexure-III) માાં િીચે દશાાવેલ નિયત તારીખ સધુીમાાં ઓિલાઇિ અચકૂ ભરી તેિી નપ્રન્દટેડ 

િકલ સાંબાંનધત બેંકમાાં રજૂ કરવાિી રિશેે.  
ખરીફ ૨૦૧૫ ઋત ુમાટેનુાં પત્રક:  

પાકનુાં િામ નવમા રક્ષણ 
માટે નધરાણિો 

સમય  

i-khedut પોટાલ 
પર ઓિલાઇિ 
દરખાસ્ત પત્રક 
(Annexure-I/II) 
ભરવા તેમજ 
બેંકમાાં સબમીટ 
કરવાિી આખર 
તારીખ  

i-khedut પોટાલ પર 
ઓિલાઇિ 
ઘોિણાપત્રક 
(Annexure-III/IV) 
ભરવા તેમજ બેંકમાાં 
સબમીટ કરવાિી 
આખર તારીખ  

સાંબાંનઘત બેંક દ્વારા 
સાંબાંનઘત નવમા 
કાંપિીિે 
કોન્દસોલીડટે 
ડીકલેરેશિ 
આપવાિી આખર 
તારીખ 

ડાાંગર(નપયત), ડાાંગર 
(બેિ-નપયત), મકાઈ, 
બાજરી, મગફળી, 
રાગી, મગ,મઠ, અડદ, 
ખરીફ જુુ઼વાર, તવેુર, 
તલ, કપાસ(નપયત), 
કપાસ (બબિ-નપયત), 
એરાંડા 

 

 

 

૧-૪-૨૦૧૬ થી 
૧૫-૭-૨૦૧૫ 

૧૫-૦૭-૨૦૧૬ ૧૫-૦૬-૨૦૧૬ 

 
નઘરાણી ખેડતૂો 

માટે           
૩૧-૦૭-૨૦૧૬ 

અિે બબિ-નઘરાણી 
ખેડતૂો માટે           

૨૨-૦૭-૨૦૧૬ 

કેળ  

 

૧-૪-૨૦૧૬ થી  
૩૧-૮-૨૦૧૬ ૩૧-૦૮-૨૦૧૬ ૩૧-૦૭-૨૦૧૬ 

નઘરાણી ખેડતૂો 
માટે          

૧૫-૦૯-૨૦૧૬ 
અિે બબિ-નઘરાણી 

ખેડતૂો માટે           
૦૭-૦૯-૨૦૧૬ 

 

 નધરાણ િ લેતા ખેડતૂો એ નિયત સમયમયાાદામાાં i-khedut પોટાલ પર ઓિલાઇિ અરજી કરી સાંબાંનધત 
બેંકમાાં અથવા નિયત થયેલ અમલીકરણ સાંસ્થામાાં જરૂરી દસ્ તાવેજો જેવા કે ૭/૧૨ િી િકલ સાથે 
અલગથી નપ્રનમયમિી રકમ ભરી યોજિાિો લાભ લઇ શકે છે.  

 
 
 
 
 

 

 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સિાઓ અિે ફરજો  



અ.િાં. અનધકારી/કમાચારીિો િોદ્દો  િાણાાંકીય 
સિા  

વિીવટી 
સિા   

અન્દય સિા  ફરજો  

૧. સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (અંક)      

૨ િાયબ ખેતી નિયામક (અંક)     

૩. મદદિીશ ખેતી નિયામક (પાક નવમો-૧)     

૪ મદદિીશ ખેતી નિયામક (પાક નવમો-૨)     

૫. ખેતી અનધકારી      

 

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 

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 

તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્દય સાંસ્થાઓનુાં પત્રક 

ક્રમ કનમટીનુાં િામ   અધ્યક્ષ  સભ્ય સબચવ  
રીમાક્સા 

૧ SLCCCI  - સ્ટેટ 
લેવલ કો-
ઓડીિેશિ 
કનમટી ઓિ 
ક્રોપ 
ઇન્દસયોરન્દસ  

િોદ્દાિી રૂએ અનધક 
મખુ્ય સબચવશ્રી/અગ્ર 
સબચવશ્રી/સબચવશ્રી, 
કૃ. અિે. સ. નવભાગ, 

અનધક ખેતી 
નિયામક 
(જ.સાં),                                                         
ગજુરાત રાજ્ય, 
ગાાંધીિગર 

સદર સનમનત પ્રઘાિ મત્રી ફસલ 
બીમા યોજિા અંતગાત કેન્દ ગ 
સરકારશ્રીિી માગાદશાક સચૂિા 
મજુબ જે તે ઋતિુી શરુઆતમાાં 
યોજિા િઠેળ આવરી લેવાિાર 
પાક, ડીફાઇન્દ ડ નવસ્તાર, 
નપ્રનમયમિા દર, નપ્રનમયમમાાં 
સબસીડી, નવમાપાત્ર રકમ, પાકિા 
નપ્રમીયમ દર, રક્ષીત મયાાદા વગેરે 
જેવી નિતી નવિયક બાબતો િક્કી 
ક્ રે છે.  

૨ DLMC-

ડીસ્રીક્ટ 
લેવલ 
મોિીટરીંગ 
કનમટી 

સાંબાંનધત જજલ્લાિા 
કલેક્ટરશ્રી 

સાંબાંનધત 
જજલ્લાિા 
િાયબ ખેતી 
નિયામક (નવ.)  

જજલ્લા કક્ષાએ પ્રઘાિ મત્રી ફસલ 
બીમા યોજિાનુાં અમલવારીનુાં 
મોનિટરીંગ,પખવાહડક પાક 

પહરસ્સ્થનત, િવામાિિી 
પહરસ્સ્થનતિી, વાવેતર નવસ્તાર 
તથા નવમા િઠેળિા નવસ્તારિી 
નવગેરેિી સમીક્ષા કરવી.  

 

  



 

 

યોજિાિી અમલકતાા સાંસ્થા:  
ભારત સરકારશ્રી દ્વારા િીચે જણાવેલ ૧૬ નવમા કાંપિીઓિે પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા માટે 
એમ્પેિલ્ડ કરેલ છે.  
 

(૧) એગ્રીકલ્ચર ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી ઓફ ઇન્ન્દડયા લી.  
(૨) IFFCO-TOKIO જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૩) ICICI-LOMBARD જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૪) HDFC-ERGO જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૫) CHOLAMANDALAM MS જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૬) TATA-AIG જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૭) ફયચુર જિરાલી જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૮) રીલાયન્દસ જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૯) BAJAJ-ALLINZ જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૧૦) SBI જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૧૧) યનુિવસાલ સોમ્પો જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૧૨) શ્રીરામ જિરલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી. 
(૧૩) યિુાઇટેડ ઇન્ન્દડયા ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી.  
(૧૪) િેશિલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી.  
(૧૫) ઓરીએન્દટલ ઇન્દસયોરન્દસ કાંપિી લી.  
(૧૬) ન્દય ુઇન્ન્દડયા એસ્યોરન્દસ કાંપિી લી.  
 

ઉપરોકત એમ્પેિલ્ડ ૧૬ નવમા કાંપિી પાસેથી જીલ્લાવાર-પાકવાર નપ્રનમયમિા દરો રાજય 
સરકારશ્રી ટેન્દડરથી માંગાવીિે કલસ્ટરવાઇઝ નવમા કાંપિીઓ રાજય સરકારશ્રી દ્વારા િક્કી કરવામાાં 
આવશે.  
 

 
 

 

  



 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્દય નવગતો 

 શ્રી એમ.આર. પરમાર  
િાયબ ખેતી નિયામક (અંક) 
રૂમ િાં-. ૪૧૫, અંક શાખા, ઇકોસ્ટેટ નવભાગ, 
ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી, કૃનિભવિ, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સાંપકા - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. િોંધ 

૨. મસુદ્દો માંજૂર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. નિણાય લેિાર અંનતમ સિાનધકારી ખાતાિા વડા છે. 

નિણાય લેવાિી સિા િીચે મજુબ છે. 

ખેતી નિયામક 

 

સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક 

 

િાયબ ખેતી નિયામક 

 

મદદિીશ ખેતી નિયામક 

 

ખેતી અનધકારી 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ  િોદ્દો  
૧ શ્રી પી.એસ. રબારી  સાંયકુ્ત ખેતી નિયામક (અંક) ઇ.ચા. 

-વ- એપેલેટ ઓથોરીટી  
૨. શ્રી એમ.આર. પરમાર  િાયબ ખેતી નિયામક (અંક)  

-વ- જાિરે માહિતી અનધકારી 
૩. શ્રીમતી વી.સી. જોિી મદદિીશ ખેતી નિયામક (પાક નવમો-૧)  

-વ- મદદિીશ જાિરે માહિતી અનધકારી 
૪. શ્રીમતી ટી.બી. પટેલ મદદિીશ ખેતી નિયામક (પાક નવમો-૨) 
૫. શ્રી એમ.એમ. ગજેરા ખેતી અનધકારી  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અનધકારી અિે કમાચારીન ુિામ પગાર 
૧ શ્રી પી.એસ. રબારી  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગે્રડ પે)  
૨. શ્રી એમ.આર. પરમાર  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગે્રડ પે)  
૩. શ્રીમતી વી.સી. જોિી ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૪. શ્રીમતી ટી.બી. પટેલ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગે્રડ પે)  
૫. શ્રી એમ.એમ.ગજેરા ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગે્રડ પે)  
 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

--- 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

--- 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માહિતી શનુ્દય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

--- 

 

 



પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

નવજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાિી માહિતી ઇન્દટરિેટ/ખાતાિી 
વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવી છે. 

www.dag.gujarat.gov.in અિે http://ikhedut.gujarat.gov.in 

 પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા િઠેળ ખરીફ ૨૦૧૬ ઋતિુો ઠરાવ 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. િોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર 

http://www.dag.gujarat.gov.in/
http://ikhedut.gujarat.gov.in/

