
    
ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર� 

�ૃિષભવન, ગાધંીનગર. 

�ક 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 

 �ક શાખા ઇકોસ્ટ�ટ િવભાગની શાખા છે. �મા ંપ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના કાયર્રત છે.  

પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના  

o યોજનાના �ખુ્ ય ઉદે્દશો નીચે �જુબ છે. 

• અણધાયાર્ સજંોગો/ઘટનાને કારણે ખે�તૂોને પાક �કુશાનીથી � આિથ�ક �કુશાન થ�ુ ં

હોય તેમને આિથ�ક ટ�કો આપવો. 

• ખે�તૂોની આવક �સ્થર રાખવી �થી તેઓ ખેતી વ્યવસાય કે્ષતે્ર ટક� રહ�. 

• ખે�તૂોને ખેતી માટ� આ�િુનક અને નવીન ટ�કનીક અપનાવવા પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં 

• �ૃિષમા ંિધરાણનો પ્રવાહ �ળવી રાખવો. 

 

o કાય� અને ફરજો : 

ભારત સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇન અ�સુાર પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજનાનો 

રા�યમા ંઅમલ કરવો. પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના ક�ન્ દ્ગ સરકારશ્રી તરફથી ખર�ફ,૨૦૧૬ 

ઋ�થુી અમલી બનાવેલ અને ખર�ફ,૨૦૧૬ ઋ�થુી �જુરાત રાજયમા ંપણ તેનો અમલ રાજય 

સરકારશ્રીએ કર�લ છે. હાલ ખર�ફ,૨૦૧૮ ઋ�મુા ંપણ �જુરાત રાજયમા ંયોજના અમલમા ંછે. 
 

પ્રઘાન મત્રી ફસલ બીમા યોજના �તગર્ત આવર� લેવામા ંઆવેલ પાક 

 �જુરાત રાજયમા ંખર�ફ ઋ�નુા ૧૬ અને રવી ઋ�નુા ૧૨ મળ� �ુલ ૨૮ પાકોને 

પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના  હ�ઠળ આવર� લેવામા ંઆવેલ છે.  

ખર�ફ 

ઋ� ુ

૧. ડાગંર (િપયત) 

૨. બાજર� 

૩. મકાઈ  

૪. �઼ુવાર 

૫. રાગી 

૬. �વેુર     

૭. મગ    

૮. મઠ     

 ૯. અડદ   

૧૦. મગફળ� 

૧૧. તલ 

૧૨. એરંડા 

૧૩. કપાસ (િપયત) 

૧૪. ક�ળ 

૧૫. કપાસ (�બન-િપયત) 

૧૬. ડાગંર (�બન-િપયત) 

 



રવી/ 

ઉના� 

ઋ� ુ

૧. િપયત ઘ�   

૨. �બનિપયત  ઘ�   

૩. ચણા     

૪. રાઈ-

સરસવ 

૫. બટાટા  

૬. લસણ           

૭. �ંુગળ�  

૮. ��   

૯. વર�યાળ�  

૧૦. ઇસબ�લુ         

૧૧. ઉ.બાજર�  

૧૨. ઉ.મગફળ� 

 

 

આવર� લેવામા ંઆવેલા અને બાદ રાખવામા ંઆવેલા જોખમો 

આ યોજના હ�ઠળ પાકના નીચે જણાવેલ તબ�ાઓ અને પાકને �કુશાન થાય તેવા જોખમને 

આવર� લેવામા ંઆવેલ છે.  

• વાવેતર ન થ�ુ/ંરોપણી ન થવી  ) Prevented sowing(: િવિમત િવસ્તારમા ંવરસાદની અછત 

અથવા પ્રિત�ળૂ હવામાનને કારણે વાવણી ન થવા�ુ ંજોખમ   

• ઊભો પાક  (વાવણીથી લણણી �ધુી) : �ુષ્કાળ,  વરસાદ ન પડવો, �રુ, પાણીનો ભરાવો, 

રોગ-�વત, જમીન જમીન ઘસી પડવી, �ુદરતી આગ અને િવજળ� પડવી ,વાવાઝો�ંુ ,કરા 

પડવા, સાયક્લોન, ટાઇ�ન, ટ�મ્પેસ્ટ, હર�ક�ન, ટોન�ડો �વી િવિવધ �ુદરતી આપિ�ઓના કારણે 

પાક ઉત્પાદકતામા ં થતા ઘટાડાના  જોખમ ને કારણે થતા �કુશાનને વ્યાપક ર�તે આવર� 

લેવામા ંઆવ્યા છે     . 

• કાપણી પછ�ના �કુશાન : � પાક ને કાપણી બાદના બે સપ્તાહ �ધુીના સમયમા ં  કાપણી 

પછ� જમીન પર પાથર�ને �કૂવવામા ંઆવેલ હોય અને તે પાકને ચક્રવાત અને ચક્રવાતના 

કારણે થયેલ વરસાદના કારણે અને કમોસમી વરસાદ/ માવઠાના કારણે �કુશાન થ�ુ ંહોય. 

• સ્થાિનક આપિ�ઓ: નોટ�ફાઈડ િવસ્તારમા ંકરા પડવા, જમીન ખસવી અને જળ બબંાકાર   /

પાણી ભરાવાના કારણે સ્થાિનક િવસ્તારમા ંપાકને �કુશાન થ�ુ ંહોય. 

 

પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના હ�ઠળ આવર� લેવામા ંઆવેલ ખે�તૂો 

�જુરાત રા�યમા ંપ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજનાનો િવમા એકમ(�ડફાઇન્ડ એર�યા તર�ક�) �ખુ્ય 

પાકો માટ� ગ્રામ પચંાયત અને ગૌણ પાકો માટ� તા�કુો છે. પાક િવમાના આવરણ તથા દાવાઓને 

લગતી તમામ ગણતર�ઓ �ડફાઇન્ડ એર�યાને એકમ િવસ્તાર તર�ક� લઇને કરવામા ંઆવે છે. 



તેમજ િવમા આવરણ તથા દાવા રાિશના િનધાર્રણ માટ� િવમા યોજના �તગર્ત આવર� લીધેલ 

ખે�તૂોને એકસમાન �પે એકમ અ�ભગમ આધાર�ત લા� ુપડ� છે.  

િવમા યોજના �તગર્ત બધા જ ખે�તૂોને નીચેની િવગતે આવર� લેવામા ંઆવે છે.  

 ફર�યાત:  � તે એકમ િવસ્ તાર (�ડફાઇન્ ડ એર�યા) મા ંયોજના હ�ઠળ આવર� લેવાયેલ પાકો 

માટ� િનયત ક્ ર�લ નાણાકં�ય સસં્ થાઓ પાસેથી ખેત િધરાણ લેતા ખે�તૂોને ફર�યાત ધોરણે 

આવર� લેવામા ંઆવે છે. 

 મર�યાત:  � ખે�ુતો યોજના હ�ઠળ આવર� લેવાયેલ એક્ મ િવસ્ તારમા ં ન�� કર�લ પાક 

ઉગાડતા હોય, પરં� ુબ�કમાથંી ખેત િધરાણ મેળવતા નથી, તેવા ખે�ુતો પોતાના િવસ્તારની 

કોઇપણ બ�ક અથવા િવમા કંપનીમા ંઅલગથી િપ્રિમયમની રકમ ભર�ને યોજનાનો લાભ લઇ 

શક� છે. 

 

પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના �તગર્ત લા� ુપડતા િપ્રિમયમના દર:   

પ્રધાન મતં્રી પાક વીમા યોજના (PMFBY)  હ�ઠળ અમલીકરણ એજન્સી (IA) દ્વારા એક્�રુ�યલ 

િપ્રિમયમ દર (APR) લા� ુપાડવામા ંઆવશે. ખે�તૂો દ્વારા આપવાના થતા વીમાના ચા� નીચેના 

કોઠામા ંબતાવ્યા ં�જુબના રહ�શે  

ક્ર.  

ન.ં 

ઋ� ુ પાક ખે�ુત દ્વારા �કુવવાપત્ર થતા મહતમ 

િવમા ચાજ�સ (સમ ઇન્સયોડર્ના ટકા 

%) 

૧ ખર�ફ બઘા ઘાન્ય અને તેલીબીયા પાકો 

(બઘા ઘાન્ય, �ણૃ ઘાન્ય, કઠોળ અને 

તેલીબીયા ંપાકો) 

સમ ઇન્સયોડર્ના  ૨.૦% અથવા 

ખર�ખર દર(એક્�રુ�યલ દર), � ઓ�ં 

હોય તે   

૨ રિવ બઘા ઘાન્ય અને તેલીબીયા પાકો 

(બઘા ઘાન્ય, �ણૃ ઘાન્ય, કઠોળ અને 

તેલીબીયા ંપાકો) 

સમ ઇન્સયોડર્ ના ૧.૫%, અથવા 

ખર�ખર દર(એક્�રુ�યલ દર), � ઓ�ં 

હોય તે   

૩ ખર�ફ 

અને રિવ 

વાિષ�ક વા�ણ��યક / વાિષ�ક 

બાગાયતી પાકો 

સમ ઇન્સયોડર્ ના ૫.૦%, અથવા 

ખર�ખર દર(એક્�રુ�યલ દર), � ઓ�ં 

હોય તે   

 



 

 

 

પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના હ�ઠળ િપ્રિમયમ તથા િપ્રિમયમની રક્ મમા ંસબસીડ�  

એક્�રુ�યલ િપ્રિમયમ દર અને ખે�તૂ દ્વારા આપવાના થતા િપ્રિમયમના દર વચ્ચેના તફાવતની 

રકમને સામાન્ય િપ્રિમયમ સબસીડ� તર�ક� ગણવામા ં આવશે, � સમાન ર�તે રા�ય અને ક�ન્દ્ર 

સરકાર દ્વારા સરખે �હસ્સે વહ�ચી લેવાના ંરહ�શે.  

 

રાજયમા ંપ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના�ુ ંઅમલીક્ રણ 

રાજય ક્ ક્ષાએ સ�ચવશ્રી �ૃિષના અઘ્ યક્ષપણા હ�ઠળ પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજનાની 

સકંલન સિમિતની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. સદર સિમિત ક�ન્ દ્ગ સરકારશ્રીની માગર્દશર્ક �ચૂના 

�જુબ � તે ઋ�નુી શ�ુઆતમા ં યોજના હ�ઠળ આવર� લેવાનાર પાક, ડ�ફાઇન્ ડ િવસ્તાર, 

િપ્રિમયમના દર, િપ્રિમયમમા ં સબસીડ�, િવમાપાત્ર રકમ વગેર� બાબતો ન�� કર� છે. અને તે 

�જુબ � તે ઋ�નુો ઠરાવ બહાર પાડવામા ંઆવે છે.  

વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ ની ખર�ફ-૨૦૧૪ ઋ�થુી રા�ય સરકાર� આ િવમા યોજના�ુ ંઅમલીકરણ 

ઓનલાઇન પ્લેટફોમર્ પર ચા� ુકર�લ છે. િવમા યોજનાના અમલથી માડં� આજ �ધુી પાક િવમા 

યોજના હ�ઠળ િવિમત િવસ્તારમા ં િવસગંતતા જણાયેલ છે. પાક િવમો લેતા રા�યના ખે�તૂો દ્વારા 

તેઓએ વાવેલ પાક, પાક હ�ઠળનો વાવેતર િવસ્તાર તેમજ પાકવાર �લધેલ િધરાણ, પાક િવમાની 

િપ્રિમયમની રકમ �વી અગત્યની મા�હતી સ્પષ્ટ મળે અને પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજનાનો 

અમલ �ચુા� �પે પારદશર્ક ર�તે થાય તે હ��સુર �જુરાત સરકારશ્રી દ્વારા i-khedut પોટર્લથી 

http://ikhedut.gujarat.gov.in પર પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજનાના ટ�બ ઉપર પાક 

િવમાની અર� ખે�તૂ ઓનલાઇન કર� તે� ુ િનયત કર�લ છે. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ�� ુ ં

પોટર્લ મા�ભૃાષા �જુરાતીમા ં બનાવવામા ં આવેલ છે. તેમજ તેના પર�ુ ં અર� પત્રક ખે�તૂો 

સરળતાથી સમ�ને ભર� શક� તે�ુ ંસહ�� ુબનાવેલ છે. ઇ-ગ્રામ સેન્ટર અથવા ઇન્ટરનેટ કનેક્શન 

ધરાવતા કોઇપણ કોમ્પ્�ટુર પરથી કોઇપણ સ્થળેથી ઓનલાઇન પાક િવમા�ુ ંઅર� પત્રક ભર� 

શકાય તેવી જોગવાઇ છે. િધરાણી સસં્થા/બ�કોના સહયોગ અને માગર્દશર્નથી ઓનલાઇન 

અર�પત્રકો ખે�તૂ ભર� શક� છે. 

 

 

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


 Ikhedut પો�્ર્લ ઉપર પાક િવમાની ઓનલાઇન અર� ભરવા માટ�� ુખે�ુતોને માગર્દશર્ન : 

          i-khedut પોટર્લથી http://ikhedut.gujarat.gov.in પર પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા 

યોજનાના ટ�બ ઉપર �ક્લક કરતા પેઇઝ ઓપન થાય છે. �મા ં ડાબી બા�ુમા ં િપ્રિમયમ 

ક�લ્ક�લેુટરની �િુવઘા આપેલ છે, �મા ંખે�તૂ તેમની રકમ પર ક�ટ� ુ િપ્રિમયમ ભરવા�ુ ંથશે તે 

ગણતર� જોઇ શક� છે. આ ઉપરાતં ઓનલાઇન ફોમર્ ભરવા માટ�ની અગત્યની �ચુનાઓ તેમજ 

પાક િવમા યોજનાના ઠરાવ (�.આર.) વગેર� પણ ઉપલબ્ઘ છે.  

 ઓનલાઇન અર� કરવા માટ�ની તબ�ાવાર પધ્ધિત :   

સ્ટ�પ ૧ : 

 પાક િવમા યોજનામા ં લાભ લેવા ઇચ્છતા અરજદાર� સૌ-પ્રથમ ભાગ ૧- અરજદારની 

િવગત પર �ક્લક કરવા�ુ ંરહ�શે. �ક્લક કરવાથી � ફોમર્ ઉપલબ્ઘ થાય તેમા ંખે�ુતે પોતાની સાચી 

અને સ�ંણૂર્ િવગત ભર�ને સેવ કરવા�ુ ં રહ�શે. �મા ં લાલ �દડ�વાળ� મા�હતી ફર�જયાત 

આપવાની રહ�શે. ભર�લ મા�હતી સેવ કરવાથી અરજદાર ખે�ુતનો અર� નબંર દ�ખાશે તેમજ � 

મોબાઇલ નબંર આપ્યો હશે તેમા ંSMS પણ આવશે. � આગળની કાયર્વાહ� અથ� નોટ કર� લેવાનો 

રહ�શે.  

સ્ટ�પ ૨ : 

 હવે, ભાગ ૨ -ખાતેદારની િવગત  ઉપર અરજદાર� �ક્લક કરવા�ુ ંરહ�શે, �મા ંઅરજદાર� 

ભાગ ૧ ભરવાથી મળેલ અર� નબંરનો ઉપયોગ કર�ને ત્યાર બાદ ખાતેદારની િવગત ભર�ને 

સેવ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

સ્ટ�પ ૩ : 

 ભાગ ૩-પાકની િવગત ઉપર અરજદાર� �ક્લક કરવા�ુ ં રહ�શે, �મા ં અરજદાર� અર� 

નબંરનો ઉપયોગ કર�ને ત્યાર બાદ સલંગ્ન સવ� નબંરમા ંકયા પાક�ુ ંવાવેતર ક�ટલા િવસ્તારમા ં

કર�લ છે, તેની સ�ંણુર્ અને સાચી િવગતો ભર�ને સેવ કરવાની રહ�શે.  

સ્ટ�પ ૪: 

સ�ંણુર્ િવગતો ભયાર્ બાદ અર�ની િપ્રન્ટ પર �ક્લક કર�ને અર� નબંરનો ઉપયોગ કર�ને 

અર�ની િપ્રન્ટ કાઢ�ને િનયત સમય મયાર્દામા ંબ�કમા ંસબમીટ કરવા�ુ ં રહ�શે અને િપ્રિમયમની 

રકમ ભરવાની રહ�શે. 

ખર�ફ ૨૦૧૮ અને રિવ-ઉના�-૨૦૧૮-૧૯ ઋ� ુ દરિમયાન પ્રધાન મતં્રી ફસલ બીમા 

યોજનાના અમલીકરણ માટ� રા�ય સરકાર� ૫મી એપ્રીલ, ૨૦૧૮, ૩૦ એિપ્રલ, ૨૦૧૮,  ૭ �ુન, 

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


૨૦૧૮, ૨૫ �ુન ૨૦૧૮ અને ૨૧મી �ુલાઇ, ૨૦૧૮ની અિધ�ચુના/ઠરાવ બહાર પાડ�લ છે. � i-

khedut પોટર્લ પર અને www.dag.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અપલોડ કર�લ છે.  

 

પ્રધાન મત્રી ફસલ બીમા યોજના �તગર્ત પાક કાપણી અખતરા 

ખેતીવાડ� ખાતા મારફત તા�કુાવાર પાક કાપણી અખતરાઓને આધાર� પાકવાર, ડ�ફાઇન્ ડ 

એર�યાવાર હ�ક્ટર દ�ઠ ઉપજ �દા�ને તેની િવગત િનયત થયેલ અમલકતાર્ સસં્થાને નીચે 

દશાર્વેલ િનયત સમય મયાર્દામા ંમોકલી આપવામા ંઆવે છે.  
 

પાક�ુ ંનામ વીમા કંપનીને ને ઉપજની િવગત પહ�ચાડવાની 

િનયત તાર�ખ 

ખર�ફ ઋ� ુ
ડાગંર(િપયત), ડાગંર(�બન-િપયત), 
મકાઈ, બાજર�, મગફળ�, રાગી, 
મગ,મઠ, અડદ 

૩૧ મી �ન્�આુર�  

ખર�ફ �઼ુવાર,તલ ૩૧ મી માચર્  
�વેુર, એરંડા, કપાસ(િપયત), 

કપાસ(�બન-િપયત), 

૩૧ મી મે  

ક�ળ  ૩૧ મી ડ�સેમ્બર  

રિવ-ઉના� ઋ� ુ
ઘ� (િપયત),ઘ� (�બન-
િપયત),ચણા,રાઈ-
સરસવ,��,ઇસબ�લુ,વર�યાળ�         

૧૫ મી �ૂન  

બટાટા,�ંુગળ�,લસણ               ૩૦ મી �ુન  
ઉ.બાજર�,ઉ.મગફળ� ૧૫ મી �ુલાઇ 
 
 

પ્રધાન મત્રી ફસલ બીમા યોજના �તગર્ત ખે�તૂોએ રાખવાની કાળ� 

ધીરાણી તેમજ �બન-િઘરાણી ખે�તૂો માટ�:  

 � પાક�ુ ંવાવેતર કરવા�ુ ંહોય ક� વાવેતર કર�લ હોય તે જ પાક માટ� િધરાણ મેળવ�ુ.ં 

 પાક હ�ઠળ �ટલો વાવેતર િવસ્ તાર હોય તે �જુબ જ તે પાક માટ� િધરાણ મેળવ�ુ.ં 

 ખે�તૂો દ્વારા i-khedut પોટર્લ પર તે જ પાક અને તે પાક હ�ઠળના વાવેતર િવસ્તાર માટ� 

દરખાસ્તપત્રક (Annexure-I) ભરવા�ુ ંહોય છે. ખે�તૂો દ્વારા � પાક�ુ ંવાવેતર કરવા�ુ ંહોય તે 

પાક અને તે હ�ઠળનો ખર�ખર વાવેતર િવસ્તાર દરખાસ્તપત્રક (Annexure-I) મા ં�હ�ર કરવો. 

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


 જો સજંોગોવસાત ભર�લ દરખાસ્તપત્રક(Annexure-I) મા ં�હ�ર કરાયેલ પાક અને પાક હ�ઠળના 

વાવેતર િવસ્તારમા ં કોઇ ફ�રફાર થયેલ હોય તો તે ફ�રફાર �ગેની મા�હતી ઘોષણાપાત્રક 

(Annexure-III) મા ંનીચે દશાર્વેલ િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંઓનલાઇન અ�કૂ ભર� તેની િપ્રન્ટ�ડ 

નકલ સબંિંધત બ�કમા ંર�ૂ કરવાની રહ�શે.  

ખર�ફ-૨૦૧૮ અને રિવ/ઉના�-૨૦૧૮-૧૯ ઋ� ુમાટ��ુ ંપત્રક:  
Table A:-  Reporting Schedule of Loaning/Insurance proposals Kharif Season 2018-19  

Name of   

crop 
Loaning 
Period 

Last date 
for 

generating 
crop 

insurance 
Proposal 
Form on 

i-khedut 
portal for 
farmers 

Submission of 
proposal form by 

the farmers to 
concern bank 

branch/channel 
partners/concerned 

Insurance 
Company 

Last date for 
Deduction of 
premium by 

concern bank 
branch/channel 

partners/concerned 
Insurance 
Company 

Last date of 
submission of 
consolidated 

statement 
farmers' crop, 

area sown, 
sum insured, 

premium 
amount etc., 
along with 
payment of 
insurance 
premium 

amount by FI  
to IA for 
insurance 
coverage 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kharif Season ----- For- Loanee farmers/Non loanee farmers 

Paddy(Irri), 
Cotton(Irri), 
Ragi, 

Cotton(Un-
Irri), Maize, 
Paddy(Un-
Irri), Bajra, 
Groundnut, 
Mung, 
Sesamum, 
Math, Udid, 
Tur, Kharif 
Jowar 

Eligible 
Loanee 
farmers 
whom loan 
sanctioned 
from 1st 
January 
2018 to 15th 
July 2018 

17-7-2018 
2 working days 

after cutoff date as 
mentioned in 

column 3 

2 working days 
after submission of 
proposal to bank as 

mentioned in 
column 4 

For Loanee 
farmers cutoff 
date: 31/07/18 

& 

for non-
loanee 

farmers 
cutoff 

date: 21/07/18 
after cut off 

dates for 
insurance 
purpose 

 



Castor, 
Banana 

Eligible 
Loanee 
farmers 
whom loan 
sanctioned 
from 1st 
January 
2018 to 31st 
August 
2018 

31-8-2018 
2 working days 

after cutoff date as 
mentioned in 

column 3 

2 working days 
after submission of 
proposal to bank as 

mentioned in 
column 4 

For Loanee 
farmers date: 

15/09/18 

& 

for non-
loanee 

farmers 
cutoff 

date: 07/09/18 
after cut off 

dates for 
insurance 
purpose 

 

 

The respective banks should deduct the premium of loanee farmers within a cutoff date of column-

2 of Table A and it is mandatory to make online entry on portal as per the document submitted by 

the farmers at the time of approval of loan. The last date for online entry for Banks/FI is 5/9/2018 

for Castor and Banana Crops and Remaining Other Kharif Crops will be 31/07/2018. The portal 

will be open for financial institutions as above mentioned cut off dates. 

 

Table B:-  Reporting Schedule of Loaning/Insurance proposals Rabi summer Season 2018-19 

Name of 

crop 
Loaning 
Period 

Last date 
for 

generating 
crop 

insurance 
Proposal 
Form on 

i-khedut 
portal for 
farmers 

Submission of 
proposal form by 

the farmers to 
concern bank 

branch/channel 
partners/concerned 

Insurance 
Company 

Last date for 
Deduction of 
premium by 

concern bank 
branch/channel 

partners/concerned 
Insurance 
Company 

Last date of 
submission of 
consolidated 

statement 
farmers' crop, 

area sown, 
sum insured, 

premium 
amount etc., 
along with 
payment of 
insurance 
premium 

amount by FI  
to IA for 
insurance 
coverage 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rabi/Summer Season ----- For- Loanee farmers/Non loanee farmers 



Wheat  (Irri), 
Wheat  (Un-
Irri), 
Rapeseed & 
Mustard, 
Gram, 
Cumin, 
Fennel, 
Isabgul, 
Onion, 
Garlic, Potato 

Eligible 
Loanee 
farmers 
whom loan 
sanctioned 
from 1st 
January 
2018 to 31st 
December 
2018 

31-12-2018 
2 working days 

after cutoff date as 
mentioned in 

column 3 

2 working days 
after submission of 
proposal to bank as 

mentioned in 
column 4 

For Loanee 
farmers cutoff 
date: 15/01/19 

& 

for non-
loanee 

farmers 
cutoff 

date: 07/01/19 
after cut off 

dates for 
insurance 
purpose 

 

Summer 
Groundnut, 
Summer 
Bajra 

Eligible 
Loanee 
farmers 
whom loan 
sanctioned 
from 1st 
January 
2018 to 15th 
March,2019 

15-03-2019 
2 working days 

after cutoff date as 
mentioned in 

column 3 

2 working days 
after submission of 
proposal to bank as 

mentioned in 
column 4 

For Loanee 
farmers cutoff 
date: 31/03/19 

& 

for non-
loanee 

farmers 
cutoff 

date: 21/03/19 
after cut off 

dates for 
insurance 
purpose 

 

 

The respective banks should deduct the premium of loanee farmers within a cutoff date of column-

2 of Table B and it is mandatory to make online entry on portal as per the document submitted 

by the farmers at the time of approval of loan. The last date for online entry for Banks/FI is 

10/01/2019 for all rabi crops and 25/03/2019 for all summer crops.  The portal will be open for 

financial institutions as above mentioned cut off dates. 

 

 



 

 
 

 િધરાણ ન લેતા ખે�તૂો એ િનયત સમયમયાર્દામા ંi-khedut પોટર્લ પર ઓનલાઇન અર� કર� સબંિંધત 

બ�કમા ં અથવા િનયત થયેલ અમલીકરણ સસં્થામા ં જ�ર� દસ્ તાવેજો �વા ક� ૭/૧૨ ની નકલ સાથે 

અલગથી િપ્રિમયમની રકમ ભર� યોજનાનો લાભ લઇ શક� છે.  

 

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 (�ક)      

૨ નાયબ ખેતી િનયામક (�ક)     

૩. મદદનીશ ખેતી િનયામક (પાક િવમો-૧)     

૪ મદદનીશ ખેતી િનયામક (પાક િવમો-૨)     

૫. ખેતી અિધકાર�  (પાક િવમો)      

 

 

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 

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 

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

ક્રમ કિમટ��ુ ંનામ   અધ્યક્ષ  સભ્ય સ�ચવ  
ર�માક્સર્ 

૧ SLCCCI  - સ્ટ�ટ 

લેવલ કો-

ઓડ�નેશન 

કિમટ� ઓન 

ક્રોપ 

ઇન્સયોરન્સ  

હોદ્દાની �એ અિધક 

�ખુ્ય સ�ચવશ્રી/અગ્ર 

સ�ચવશ્રી/સ�ચવશ્રી, 

�ૃ., ખે.ક. અને. સ. 

િવભાગ, 

અિધક ખેતી 
િનયામક (જ.સ)ં,                                                         
�જુરાત રા�ય, 
ગાધંીનગર 

સદર સિમિત પ્રઘાન મત્રી ફસલ 

બીમા યોજના �તગર્ત ક�ન્ દ્ગ 

સરકારશ્રીની માગર્દશર્ક �ચૂના 

�જુબ � તે ઋ�નુી શ�ુઆતમા ં

યોજના હ�ઠળ આવર� લેવાનાર 

પાક, ડ�ફાઇન્ ડ િવસ્તાર, 

િપ્રિમયમના દર, િપ્રિમયમમા ં

સબસીડ�, િવમાપાત્ર રકમ, 

પાકના િપ્રમીયમ દર, રક્ષીત 

મયાર્દા વગેર� �વી િનતી 

િવષયક બાબતો ન�� ક્ ર� છે.  

૨ DLMC-
ડ�સ્ટ્ર�ક્ટ 

લેવલ 

મોનીટર�ગ 

કિમટ� 

સબંિંધત �જલ્લાના 

કલેક્ટરશ્રી 

સબંિંધત 

�જલ્લાના નાયબ 

ખેતી િનયામક 

(િવ.)  

�જલ્લા કક્ષાએ પ્રઘાન મત્રી 

ફસલ બીમા યોજના�ુ ં

અમલવાર��ુ ં મોિનટર�ગ, 

પખવા�ડક પાક પ�ર�સ્થિત, 

હવામાનની પ�ર�સ્થિતની, 

વાવેતર િવસ્તાર તથા િવમા 

હ�ઠળના િવસ્તારની િવગેર�ની 

સમીક્ષા કરવી.  
 

  



 
 

યોજનાની અમલકતાર્ સસં્થા:  

ભારત સરકારશ્રી દ્વારા નીચે જણાવેલ ૧૮ િવમા કંપનીઓને પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના માટ� 

એમ્પેનલ્ડ કર�લ છે.  

 

(૧) એગ્રીકલ્ચર ઇન્સયોરન્સ કંપની ઓફ ઇ�ન્ડયા લી.  

(૨) IFFCO-TOKIO જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૩) ICICI-LOMBARD જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૪) HDFC-ERGO જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૫) CHOLAMANDALAM MS જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૬) TATA-AIG જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૭) ફ�ચુર જનરાલી જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૮) ર�લાયન્સ જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૯) BAJAJ-ALLINZ જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૧૦) SBI જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૧૧) �િુનવસર્લ સોમ્પો જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૧૨) શ્રીરામ જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૧૩) �નુાઇટ�ડ ઇ�ન્ડયા ઇન્સયોરન્સ કંપની લી.  

(૧૪) નેશનલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી.  

(૧૫) ઓર�એન્ટલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી.  

(૧૬) ન્� ુઇ�ન્ડયા એસ્યોરન્સ કંપની લી.  

(૧૭) રોયલ �નુ્દરમ જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

(૧૮) ભારતી AXA જનરલ ઇન્સયોરન્સ કંપની લી. 

 

ઉપરોકત એમ્પેનલ્ડ ૧૮ િવમા કંપની પાસેથી �લ્લાવાર-પાકવાર િપ્રિમયમના દરો રાજય 

સરકારશ્રી ટ�ન્ડરથી મગંાવીને કલસ્ટરવાઇઝ િવમા કંપનીઓ રાજય સરકારશ્રી દ્વારા ન�� કરવામા ં

આવે છે.  

 
 

 



પ્રકરણ-૮ 

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

 શ્રી એમ.�.પટ�લ 

નાયબ ખેતી િનયામક (�ક) 

�મ ન-ં. ૪૧૫, �ક શાખા, ઇકોસ્ટ�ટ િવભાગ, 

ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન, 

ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

સપંકર્ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦ 

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� 



પ્રકરણ-૧૦ 

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

ક્રમ  અિધકાર� અને કમર્ચાર�� ુનામ  હોદ્દો  

૧ શ્રી પી.એસ. રબાર�  સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક (�ક)  

-વ- એપેલેટ ઓથોર�ટ�  

૨. શ્રી એમ.�.પટ�લ નાયબ ખેતી િનયામક (�ક) ઇ.ચા. 

-વ- �હ�ર મા�હતી અિધકાર� 

૩. �.ુશ્રી. પી.ડ�. મકવાણા  મદદનીશ ખેતી િનયામક (પાક િવમો-૧)  

-વ- મદદનીશ �હ�ર મા�હતી અિધકાર� 

૪. શ્રીમતી ટ�.બી. પટ�લ મદદનીશ ખેતી િનયામક (પાક િવમો-૨) 

૫. શ્રી હા�દ�ક્ભાઇ પ્ર�પિત  ખેતી અિધકાર� 

 

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 પી.એસ. રબાર�  ૮૬૧૦૦ 

૨. શ્રી એમ.�. પટ�લ  ૭૬૨૦૦  

૩. �.ુશ્રી. પી.ડ�. મકવાણા ૫૩૧૦૦/- 

૪. શ્રીમતી ટ�.બી. પટ�લ ૫૩૧૦૦/- 

૫. શ્રી હા�દ�ક્ભાઇ પ્ર�પિત ૪૪૯૦૦/- 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવેલ �દાજપત્ર 

--- 

પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકો કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ્ધિત 

--- 



પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો 

---મા�હતી �નુ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાય� કરવા માટ� ન�� કર�લા ધોરણો 

--- 

 

 

પ્રકરણ-૧૬ વી���ુપે ઉપલબ્ધ મા�હતી  

િવ���ુપે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજનાની મા�હતી ઇન્ટરનેટ/ખાતાની 

વેબસાઇટ ઉપર �કુવામા ંઆવી છે. 

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

• પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા યોજના હ�ઠળ ખર�ફ ૨૦૧૭ અને રિવ-ઉના�-૨૦૧૭-૧૮ 

ઋ�નુા ઠરાવો 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

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

૧. નોટ�સ બોડર્  

૨. પ્રો-એક્ટ�વ ડ�સ્ક્લોઝર 

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

