
 

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. 

 અણધાર્ાા સજંોગો/ઘટનાને કારણે ખેડતૂોને પાક નકુશાનીથી જે આર્થિક નકુશાન 

થયુ ંહોર્ તેમને આર્થિક ટેકો આપવો. 

 ખેડતૂોની આવક સ્થથર રાખવી જેથી તેઓ ખેતી વ્ર્વસાર્ ક્ષેતે્ર ટકી રહ.ે 

 ખેડતૂોને ખેતી માટે આધરુ્નક અને નવીન ટેકનીક અપનાવવા પ્રોત્સાહન આપવુ.ં 

 કૃર્િમા ંર્ધરાણનો પ્રવાહ જાળવી રાખવો. 
 

o કાયો અિે ફરજો : 

ભારત સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇન અનસુાર પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજનાનો 
રાજ્ર્મા ંઅમલ કરવો. પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજના કેન્દ ગ સરકારશ્રી તરફથી ખરીફ,૨૦૧૬ 
ઋતથુી અમલી બનાવેલ અને ખરીફ,૨૦૧૬ ઋતથુી ગજુરાત રાજર્મા ંપણ તેનો અમલ રાજર્ 
સરકારશ્રીએ કરેલ છે. હાલ ખરીફ,૨૦૧૭ ઋતમુા ંપણ ગજુરાત રાજર્મા ંર્ોજના અમલમા ંછે. 

 

પ્રઘાિ મત્રી ફસલ બીમા યોજિા અંતગાત આવરી લેવામાાં આવેલ પાક 

 ગજુરાત રાજર્મા ંખરીફ ઋતનુા ૧૬ અને રવી ઋતનુા ૧૨ મળી કુલ ૨૮ પાકોન ે
પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજના  હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવેલ છે.  

ખરીફ 
ઋત ુ

૧. ડાગંર (ર્પર્ત) 
૨. બાજરી 
૩. મકાઈ  
૪. જુુ઼વાર 

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

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

૧૩. કપાસ (ર્પર્ત) 
૧૪. કેળ 
૧૫. કપાસ (બબન-ર્પર્ત) 
૧૬. ડાગંર (બબન-ર્પર્ત) 
 



રવી/ 
ઉનાળુ 
ઋત ુ

૧. ર્પર્ત ઘઉં   
૨. બબનર્પર્ત  ઘઉં   
૩. ચણા     

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

૮. જીરૂ   
૯. વરીર્ાળી  
૧૦. ઇસબગલુ         

૧૧. ઉ.બાજરી  
૧૨. ઉ.મગફળી 

 
 
આવરી લેવામાાં આવેલા અિે બાદ રાખવામાાં આવેલા જોખમો 
આ ર્ોજના હઠેળ પાકના નીચે જણાવેલ તબક્કાઓ અને પાકને નકુશાન થાર્ તેવા જોખમન ે
આવરી લેવામા ંઆવેલ છે.  
 વાવેતર િ થવુાં/રોપણી િ થવી  ( Prevented sowing): ર્વર્મત ર્વથતારમા ંવરસાદની અછત 

અથવા પ્રર્તકળૂ હવામાનને કારણ ેવાવણી ન થવાનુ ંજોખમ   
 ઊભો પાક )વાવણીથી લણણી સધુી:(  દુષ્કાળ,  વરસાદ ન પડવો, પરુ, પાણીનો ભરાવો, 

રોગ-જીવત, જમીન જમીન ઘસી પડવી, કુદરતી આગ અને ર્વજળી પડવી ,વાવાઝોડુ ં ,કરા 

પડવા ,સાર્ક્લોન ,ટાઇફૂન ,ટેમ્પેથટ ,હરીકેન ,ટોનેડો જેવી ર્વર્વધ કુદરતી આપર્િઓના કારણ ે

પાક ઉત્પાદકતામા ંથતા ઘટાડાના  જોખમ ને કારણ ે થતા નકુશાનને વ્ર્ાપક રીતે આવરી 

લેવામા ંઆવ્ર્ા છે     . 
 કાપણી પછીિા નકુશાિ : જે પાક ને કાપણી બાદના બે સપ્તાહ સધુીના સમર્મા ં  કાપણી 

પછી જમીન પર પાથરીને સકૂવવામા ંઆવેલ હોર્ અને તે પાકને ચક્રવાત અને ચક્રવાતના 

કારણે થરે્લ વરસાદના કારણે અને કમોસમી વરસાદ /માવઠા ના કારણે નકુશાન થયુ ંહોર્. 
 સ્થાનિક આપનિઓ: નોટીફાઈડ ર્વથતારમા ં કરા પડવા  ,જમીન ખસવી અને જળ 

બબંાકાર /પાણી ભરાવા ના કારણે થથાર્નક ર્વથતારમા ંપાકને નકુશાન થયુ ંહોર્. 
 

પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા િઠેળ આવરી લેવામાાં આવેલ ખેડતૂો 

ગજુરાત રાજ્ર્મા ંપ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજનાનો ર્વમા એકમ(ડડફાઇન્દડ એરીર્ા તરીકે) મખુ્ર્ 
પાકો માટે ગ્રામ પચંાર્ત અને ગૌણ પાકો માટે તાલકુો છે. પાક ર્વમાના આવરણ તથા દાવાઓને 
લગતી તમામ ગણતરીઓ ડડફાઇન્દડ એરીર્ાને એકમ ર્વથતાર તરીકે લઇને કરવામા ંઆવે છે. 



તેમજ ર્વમા આવરણ તથા દાવા રાર્શના ર્નધાારણ માટે ર્વમા ર્ોજના અંતગાત આવરી લીધેલ 
ખેડતૂોને એકસમાનરૂપે એકમ અબભગમ આધારીત લાગ ુપડે છે.  

ર્વમા ર્ોજના અંતગાત બધા જ ખેડતૂોને નીચેની ર્વગતે આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

 ફરજીયાત:  જે તે એકમ ર્વથ તાર (ડડફાઇન્દ ડ એરીર્ા) મા ંર્ોજના હઠેળ આવરી લેવારે્લ પાકો 
માટે ર્નર્ત ક્ રેલ નાણાકંીર્ સથં થાઓ પાસેથી ખેત ર્ધરાણ લેતા ખેડતૂોને ફરજીર્ાત ધોરણે 
આવરી લેવામા ંઆવે છે. 

 મરજીયાત:  જે ખેડુતો ર્ોજના હઠેળ આવરી લેવારે્લ એક્ મ ર્વથ તારમા ં નક્કી કરેલ પાક 
ઉગાડતા હોર્, પરંત ુબેંકમાથંી ખેત ર્ધરાણ મેળવતા નથી, તેવા ખેડુતો પોતાના ર્વથતારની 
કોઇપણ બેંક અથવા ર્વમા કંપનીમા ંઅલગથી ર્પ્રર્મર્મની રકમ ભરીને ર્ોજનાનો લાભ લઇ 
શકે છે. 
 

પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા અંતગાત લાગ ુપડતા નપ્રનમયમિા દર:   

પ્રધાન મતં્રી પાક વીમા ર્ોજના (PMFBY)  હઠેળ અમલીકરણ એજન્દસી (IA) દ્વારા એક્ચરુીર્લ 
ર્પ્રર્મર્મ દર (APR) લાગ ુપાડવામા ંઆવશે. ખેડતૂો દ્વારા આપવાના થતા વીમાના ચાર્જ નીચેના 
કોઠામા ંબતાવ્ર્ા ંમજુબના રહશેે  

ક્ર.  
ન.ં 

ઋત ુ પાક ખેડુત દ્વારા ચકુવવાપત્ર થતા મહતમ 
ર્વમા ચાજીસ (સમ ઇન્દસર્ોડાના ટકા 
%) 

૧ ખરીફ બઘા ઘાન્દર્ અને તેલીબીર્ા પાકો 
(બઘા ઘાન્દર્, તણૃ ઘાન્દર્, કઠોળ અન ે
તેલીબીર્ા ંપાકો) 

સમ ઇન્દસર્ોડાના  ૨.૦% અથવા 
ખરેખર દર(એક્ચરુીર્લ દર), જે ઓછ ં
હોર્ તે   

૨ રર્વ બઘા ઘાન્દર્ અને તેલીબીર્ા પાકો 
(બઘા ઘાન્દર્, તણૃ ઘાન્દર્, કઠોળ અન ે
તેલીબીર્ા ંપાકો) 

સમ ઇન્દસર્ોડા ના ૧.૫%, અથવા 
ખરેખર દર(એક્ચરુીર્લ દર), જે ઓછ ં
હોર્ તે   

૩ ખરીફ 
અને રર્વ 

વાર્િિક વાબણજ્જ્ર્ક / વાર્િિક 
બાગાર્તી પાકો 

સમ ઇન્દસર્ોડા ના ૫.૦%, અથવા 
ખરેખર દર(એક્ચરુીર્લ દર), જે ઓછ ં
હોર્ તે   

 



 

 

 

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

એક્ચરુીર્લ ર્પ્રર્મર્મ દર અને ખેડતૂ દ્વારા આપવાના થતા ર્પ્રર્મર્મના દર વચ્ચેના તફાવતની 
રકમને સામાન્દર્ ર્પ્રર્મર્મ સબસીડી તરીકે ગણવામા ંઆવશે, જે સમાન રીતે રાજ્ર્ અને કેન્દર 
સરકાર દ્વારા સરખે ડહથસે વહેંચી લેવાના ંરહશેે.  
 

રાજયમાાં પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિાનુાં અમલીક્ રણ 
રાજર્ ક્ ક્ષાએ સબચવશ્રી કૃર્િના અ  ર્ક્ષપણા હઠેળ પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજનાની 

સકંલન સર્મર્તની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. સદર સર્મર્ત કેન્દ ગ સરકારશ્રીની માગાદશાક સચૂના 
મજુબ જે તે ઋતનુી શરુઆતમા ં ર્ોજના હઠેળ આવરી લેવાનાર પાક, ડીફાઇન્દ ડ ર્વથતાર, 
ર્પ્રર્મર્મના દર, ર્પ્રર્મર્મમા ં સબસીડી, ર્વમાપાત્ર રકમ વગેરે બાબતો નક્કી કરે છે. અને ત ે
મજુબ જે તે ઋતનુો ઠરાવ બહાર પાડવામા ંઆવે છે.  

વિા ૨૦૧૪-૧૫ ની ખરીફ-૨૦૧૪ ઋતથુી રાજ્ર્ સરકારે આ ર્વમા ર્ોજનાનુ ંઅમલીકરણ 
ઓનલાઇન પ્લેટફોમા પર ચાલ ુકરેલ છે. ર્વમા ર્ોજનાના અમલથી માડંી આજ સધુી પાક ર્વમા 
ર્ોજના હઠેળ ર્વર્મત ર્વથતારમા ં ર્વસગંતતા જણારે્લ છે. પાક ર્વમો લેતા રાજ્ર્ના ખેડતૂો દ્વારા 
તેઓએ વાવેલ પાક, પાક હઠેળનો વાવેતર ર્વથતાર તેમજ પાકવાર બલધેલ ર્ધરાણ, પાક ર્વમાની 
ર્પ્રર્મર્મની રકમ જેવી અગત્ર્ની માડહતી થપષ્ટ મળે અને પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજનાનો 
અમલ સચુારૂ રૂપે પારદશાક રીતે થાર્ તે હતેસુર ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા i-khedut પોટાલથી 
http://ikhedut.gujarat.gov.in પર પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજનાના ટેબ ઉપર પાક 
ર્વમાની અરજી ખેડતૂ ઓનલાઇન કરે તેવ ુ ર્નર્ત કરેલ છે. ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેનુ ં
પોટાલ માતભૃાિા ગજુરાતીમા ં બનાવવામા ંઆવેલ છે. તેમજ તેના પરનુ ં અરજી પત્રક ખેડતૂો 
સરળતાથી સમજીને ભરી શકે તેવુ ંસહલે ુબનાવેલ છે. ઇ-ગ્રામ સેન્દટર અથવા ઇન્દટરનેટ કનેક્શન 
ધરાવતા કોઇપણ કોમ્પ્યટુર પરથી કોઇપણ થથળેથી ઓનલાઇન પાક ર્વમાનુ ંઅરજી પત્રક ભરી 
શકાર્ તેવી જોગવાઇ છે. ર્ધરાણી સથંથા/બેંકોના સહર્ોગ અને માગાદશાનથી ઓનલાઇન 
અરજીપત્રકો ખેડતૂ ભરી શકે છે. 

 

 

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


 Ikhedut પોર્ટાલ ઉપર પાક ર્વમાની ઓનલાઇન અરજી ભરવા માટેન ુખેડુતોને માગાદશાન : 

          i-khedut પોટાલથી http://ikhedut.gujarat.gov.in પર પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા 
ર્ોજનાના ટેબ ઉપર ક્ક્લક કરતા પેઇઝ ઓપન થાર્ છે. જેમા ં ડાબી બાજુમા ં ર્પ્રર્મર્મ 
કેલ્કયલેુટરની સરુ્વઘા આપેલ છે, જેમા ંખેડતૂ તેમની રકમ પર કેટલ ુ ર્પ્રર્મર્મ ભરવાનુ ંથશે તે 
ગણતરી જોઇ શકે છે. આ ઉપરાતં ઓનલાઇન ફોમા ભરવા માટેની અગત્ર્ની સચુનાઓ તેમજ 
પાક ર્વમા ર્ોજનાના ઠરાવ (જી.આર.) વગેરે પણ ઉપલબ્ઘ છે.  

 ઓિલાઇિ અરજી કરવા માટેિી તબક્કાવાર પધ્ધનત :   

સ્ટેપ ૧ : 

 પાક ર્વમા ર્ોજનામા ં લાભ લેવા ઇચ્છતા અરજદારે સૌ-પ્રથમ ભાગ ૧- અરજદારિી 
નવગત પર ક્ક્લક કરવાનુ ંરહશેે. ક્ક્લક કરવાથી જે ફોમા ઉપલબ્ઘ થાર્ તેમા ંખેડુતે પોતાની સાચી 
અને સપંણૂા ર્વગત ભરીને સેવ કરવાનુ ં રહશેે. જેમા ં લાલ ફુદડીવાળી માડહતી ફરજજર્ાત 
આપવાની રહશેે. ભરેલ માડહતી સેવ કરવાથી અરજદાર ખેડુતનો અરજી નબંર દેખાશે તેમજ જે 
મોબાઇલ નબંર આપ્ર્ો હશે તેમા ંSMS પણ આવશે. જે આગળની કાર્ાવાહી અથે નોટ કરી લેવાનો 
રહશેે.  

સ્ટેપ ૨ : 

 હવે, ભાગ ૨ -ખાતેદારની ર્વગત  ઉપર અરજદારે ક્ક્લક કરવાનુ ંરહશેે, જેમા ંઅરજદારે 
ભાગ ૧ ભરવાથી મળેલ અરજી નબંરનો ઉપર્ોગ કરીને ત્ર્ાર બાદ ખાતેદારની ર્વગત ભરીન ે
સેવ કરવાનુ ંરહશેે.  

સ્ટેપ ૩ : 

 ભાગ ૩-પાકિી નવગત ઉપર અરજદારે ક્ક્લક કરવાનુ ં રહશેે, જેમા ં અરજદારે અરજી 
નબંરનો ઉપર્ોગ કરીને ત્ર્ાર બાદ સલંગ્ન સવે નબંરમા ંકર્ા પાકનુ ંવાવેતર કેટલા ર્વથતારમા ં
કરેલ છે, તેની સપંણુા અને સાચી ર્વગતો ભરીને સેવ કરવાની રહશેે.  

સ્ટેપ ૪: 

સપંણુા ર્વગતો ભર્ાા બાદ અરજીિી નપ્રન્ટ પર ક્ક્લક કરીને અરજી નબંરનો ઉપર્ોગ કરીને 
અરજીની ર્પ્રન્દટ કાઢીને ર્નર્ત સમર્ મર્ાાદામા ંબેંકમા ંસબમીટ કરવાનુ ં રહશેે અને ર્પ્રર્મર્મની 
રકમ ભરવાની રહશેે. 

ખરીફ ૨૦૧૭ અને રર્વ-ઉનાળુ-૨૦૧૭-૧૮ ઋત ુ દરર્મર્ાન પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા 
ર્ોજનાના અમલીકરણ માટે રાજ્ર્ સરકારે ૧લી એપ્રીલ, ૨૦૧૭, ૬ઠ્ઠિ એર્પ્રલ, ૨૦૧૭ ૨૬મી 
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જુલાઇ, ૨૦૧૭ અને ૨૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૭ ની અર્ધસચુના/ઠરાવ બહાર પાડેલ છે. જે i-khedut 
પોટાલ પર અને www.dag.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ છે.  

 

પ્રઘાિ મત્રી ફસલ બીમા યોજિા અંતગાત પાક કાપણી અખતરા 
ખેતીવાડી ખાતા મારફત તાલકુાવાર પાક કાપણી અખતરાઓને આધારે પાકવાર, ડીફાઇન્દ ડ 
એરીર્ાવાર હકે્ટર દીઠ ઉપજ અંદાજીને તેની ર્વગત ર્નર્ત થર્ેલ અમલકતાા સથંથાને નીચ ે
દશાાવેલ ર્નર્ત સમર્ મર્ાાદામા ંમોકલી આપવામા ંઆવે છે.  

 

પાકનુાં િામ AIC િે ઉપજિી નવગત પિોંચાડવાિી નિયત 
તારીખ 

ખરીફ ઋત ુ
ડાગંર(ર્પર્ત), ડાગંર(બબન-ર્પર્ત), 
મકાઈ, બાજરી, મગફળી, રાગી, 
મગ,મઠ, અડદ 

૩૧ મી જાન્દયઆુરી  

ખરીફ જુુ઼વાર,તલ ૩૧ મી માચા  
તવેુર, એરંડા, કપાસ(ર્પર્ત), 
કપાસ(બબન-ર્પર્ત), 

૩૧ મી મે  

કેળ  ૩૧ મી ડીસેમ્બર  
રનવ-ઉિાળુ ઋત ુ
ઘઉં (ર્પર્ત),ઘઉં (બબન-
ર્પર્ત),ચણા,રાઈ-
સરસવ,જીરૂ,ઇસબગલુ,વરીર્ાળી         

૧૫ મી જૂન  

બટાટા,ડુગંળી,લસણ               ૩૦ મી જુન  
ઉ.બાજરી,ઉ.મગફળી ૧૫ મી જુલાઇ 
 
 

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

 જે પાકનુ ંવાવેતર કરવાનુ ંહોર્ કે વાવેતર કરેલ હોર્ તે જ પાક માટે ર્ધરાણ મેળવવુ.ં 
 પાક હઠેળ જેટલો વાવેતર ર્વથ તાર હોર્ તે મજુબ જ તે પાક માટે ર્ધરાણ મેળવવુ.ં 
 ખેડતૂો દ્વારા i-khedut પોટાલ પર તે જ પાક અને તે પાક હઠેળના વાવેતર ર્વથતાર માટે 

દરખાથતપત્રક (Annexure-I) ભરવાનુ ંહોર્ છે. ખેડતૂો દ્વારા જે પાકનુ ંવાવેતર કરવાનુ ંહોર્ તે 

પાક અને તે હઠેળનો ખરેખર વાવેતર ર્વથતાર દરખાથતપત્રક (Annexure-I) મા ંજાહરે કરવો. 
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 જો સજંોગોવસાત ભરેલ દરખાથતપત્રક(Annexure-I) મા ંજાહરે કરારે્લ પાક અને પાક હઠેળના 

વાવેતર ર્વથતારમા ં કોઇ ફેરફાર થરે્લ હોર્ તો તે ફેરફાર અંગેની માડહતી ઘોિણાપાત્રક 

(Annexure-III) મા ંનીચે દશાાવેલ ર્નર્ત તારીખ સધુીમા ંઓનલાઇન અચકૂ ભરી તેની ર્પ્રન્દટેડ 

નકલ સબંરં્ધત બેંકમા ંરજૂ કરવાની રહશેે.  
ખરીફ-૨૦૧૭ અિે રનવ/ઉિાળુ-૨૦૧૭-૧૮ ઋત ુમાટેનુાં પત્રક:  

Name of crop 
Loaning 

Period  

Last date 

for 

generating 

crop 

insurance 

Proposal 

Form on i-

kisan 

portal  

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  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, 

Sesame, 

Math, Udid, 

Tur, Kharif 

Jowar 

 

Eligible 

Loanee 

farmers 

whom loan 

sanctioned 

from 1st 

January 

2017 to 15th 

July 2017 

15-7-2017 
2 working days 

after cut off date 

2 working days 

after submission 

of proposal to the 

financial 

institutions 

(bank)/ channel 

partner etc. 

Within 15 days 

for Loanee 

farmers (i.e. 

31/07/17) and 7 

days for non-

loanee farmers 

(i.e. 21/07/17) 

after cut off 

dates for 

insurance 

purpose    

                                                                                 



Castor, 

Banana 

Eligible 

Loanee 

farmers 

whom loan 

sanctioned 

from 1st 

January 

2017 to 31st 

August 

2017 

 

31-8-2017 
2 working days 

after cut off date 

2 working days 

after submission 

of proposal to the 

financial 

institutions 

(bank)/ channel 

partner etc. 

Within 15 days 

for Loanee 

farmers (i.e. 

15/09/17) and 7 

days for non-

loanee farmers 

(i.e. 07/09/17) 

after cut off 

dates for 

insurance 

purpose 

 

The respective banks should deduct the premium of loanee farmers within a cut-off 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 and get sign of respective farmers on 

printed copy of application up to 25/8/2017 for Castor and Banana Crops and Remaining Other 

Kharif Crops would be 15/08/2017 whose loanee farmers premium deducted by bank upto 

20/07/2017. The portal will be open for financial institutions as mentioned cut off dates as above. 

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 

2017 to 31st 

December 

2017 

31-12-2017 
2 working days 

after cut off date 

2 working days 

after submission of 

proposal to bank 

Within 15 days 

for Loanee 

farmers (i.e. 

15/01/18) and 7 

days for non-

loanee farmers 

(i.e. 07/01/18) 

after cut off 

dates for 

insurance 

purpose 

The respective banks should deduct the premium of loanee farmers within a cut-off 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 and  get sign of respective farmers on 

printed copy of application up to 10/01/2018. The portal will be open for financial institutions as 

mentioned cut off dates as above. 



Summer 

Groundnut, 

Summer 

Bajra 

Eligible 

Loanee 

farmers 

whom loan 

sanctioned 

from 1st 

January 

2017 to 15th 

March,2018 

15-03-2018 
2 working days 

after cut off date 

2 working days 

after submission 

of proposal to 

bank 

Within 15 days 

for Loanee 

farmers (i.e. 

31/03/18) and 7 

days for non-

loanee farmers 

(i.e. 21/03/18) 

after cut off 

dates for 

insurance 

purpose 

The respective banks should deduct the premium of loanee farmers within a cut-off 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 and  get sign of respective farmers on 

printed copy of application up to 25/03/2018. The portal will be open for financial institutions as 

mentioned cut off dates as above. 

 
 

 ર્ધરાણ ન લેતા ખેડતૂો એ ર્નર્ત સમર્મર્ાાદામા ંi-khedut પોટાલ પર ઓનલાઇન અરજી કરી સબંરં્ધત 
બેંકમા ંઅથવા ર્નર્ત થર્લે અમલીકરણ સથંથામા ં જરૂરી દથ તાવેજો જેવા કે ૭/૧૨ ની નકલ સાથ ે
અલગથી ર્પ્રર્મર્મની રકમ ભરી ર્ોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.  

 
 
 

 

 

પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સિાઓ અિે ફરજો  

અ.ન.ં અર્ધકારી/કમાચારીનો હોદ્દો  નાણાકંીર્ 
સિા  

વહીવટી 
સિા   

અન્દર્ સિા  ફરજો  

૧. સયંકુ્ત ખેતી ર્નર્ામક (અંક)      

૨ નાર્બ ખેતી ર્નર્ામક (અંક)     

૩. મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (પાક ર્વમો-૧)     

૪ મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (પાક ર્વમો-૨)     

૫. મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (ઇકોથટેટ)      

 

 



પ્રકરણ-૪ 

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

(૧) ગજુરાત ર્સર્વલ સવીસ રૂલ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પડરપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 

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

 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

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

--------નથી---------- 



પ્રકરણ-૭ 

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

ક્રમ કનમટીનુાં િામ   અધ્યક્ષ  સભ્ય સબચવ  
રીમાક્સા 

૧ SLCCCI  - થટેટ 
લેવલ કો-
ઓડીનેશન 
કર્મટી ઓન 
ક્રોપ 
ઇન્દસર્ોરન્દસ  

હોદ્દાની રૂએ અર્ધક 
મખુ્ર્ સબચવશ્રી/અગ્ર 
સબચવશ્રી/સબચવશ્રી, 
કૃ. અને. સ. ર્વભાગ, 

અર્ધક ખેતી 
ર્નર્ામક (જ.સ)ં,                                                         
ગજુરાત રાજ્ર્, 
ગાધંીનગર 

સદર સર્મર્ત પ્રઘાન મત્રી 
ફસલ બીમા ર્ોજના અંતગાત 
કેન્દ ગ સરકારશ્રીની માગાદશાક 
સચૂના મજુબ જે તે ઋતનુી 
શરુઆતમા ં ર્ોજના હઠેળ 
આવરી લેવાનાર પાક, 
ડીફાઇન્દ ડ ર્વથતાર, ર્પ્રર્મર્મના 
દર, ર્પ્રર્મર્મમા ં સબસીડી, 
ર્વમાપાત્ર રકમ, પાકના 
ર્પ્રમીર્મ દર, રક્ષીત મર્ાાદા 
વગેરે જેવી ર્નતી ર્વિર્ક 
બાબતો નક્કી ક્ રે છે.  

૨ DLMC-

ડીથરીક્ટ 
લેવલ 
મોનીટરીંગ 
કર્મટી 

સબંરં્ધત જજલ્લાના 
કલેક્ટરશ્રી 

સબંરં્ધત 
જજલ્લાના નાર્બ 
ખેતી ર્નર્ામક 
(ર્વ.)  

જજલ્લા કક્ષાએ પ્રઘાન મત્રી 
ફસલ બીમા ર્ોજનાનુ ં
અમલવારીનુ ં મોર્નટરીંગ, 
પખવાડડક પાક પડરસ્થથર્ત, 

હવામાનની પડરસ્થથર્તની, 
વાવેતર ર્વથતાર તથા ર્વમા 
હઠેળના ર્વથતારની ર્વગેરેની 
સમીક્ષા કરવી.  

 

  



 

 

યોજિાિી અમલકતાા સાંસ્થા:  
ભારત સરકારશ્રી દ્વારા નીચે જણાવેલ ૧૮ ર્વમા કંપનીઓને પ્રઘાન મતં્રી ફસલ બીમા ર્ોજના માટે 
એમ્પેનલ્ડ કરેલ છે.  
 

(૧) એગ્રીકલ્ચર ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની ઓફ ઇન્ન્દડર્ા લી.  
(૨) IFFCO-TOKIO જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૩) ICICI-LOMBARD જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૪) HDFC-ERGO જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૫) CHOLAMANDALAM MS જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૬) TATA-AIG જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૭) ફયચુર જનરાલી જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૮) રીલાર્ન્દસ જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૯) BAJAJ-ALLINZ જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૧૦) SBI જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૧૧) યરુ્નવસાલ સોમ્પો જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૧૨) શ્રીરામ જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૧૩) યનુાઇટેડ ઇન્ન્દડર્ા ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી.  
(૧૪) નેશનલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી.  
(૧૫) ઓરીએન્દટલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી.  
(૧૬) ન્દય ુઇન્ન્દડર્ા એથર્ોરન્દસ કંપની લી.  
(૧૭) રોર્લ સનુ્દદરમ જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
(૧૮) ભારતી AXA જનરલ ઇન્દસર્ોરન્દસ કંપની લી. 
 

ઉપરોકત એમ્પેનલ્ડ ૧૮ ર્વમા કંપની પાસેથી જીલ્લાવાર-પાકવાર ર્પ્રર્મર્મના દરો રાજર્ 
સરકારશ્રી ટેન્દડરથી મગંાવીને કલથટરવાઇઝ ર્વમા કંપનીઓ રાજર્ સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામા ં
આવે છે.  
 

 
 



 

પ્રકરણ-૮ 

જાિરે માહિતી અનધકારીનુાં િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો 

 શ્રી બી.એ. પટેલ 
નાર્બ ખેતી ર્નર્ામક (અંક) 
રૂમ ન-ં. ૪૧૫, અંક શાખા, ઇકોથટેટ ર્વભાગ, 
ખેતી ર્નર્ામકશ્રીની કચેરી, કૃર્િભવન, 
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 
સપંકા- ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૨૧૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૯ 

નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસુરવાિી કાયાપધ્ધનત 

૧. નોંધ 

૨. મસુદ્દો મજૂંર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. ર્નણાર્ લેનાર અંર્તમ સિાર્ધકારી ખાતાના વડા છે. 

ર્નણાર્ લેવાની સિા નીચે મજુબ છે. 

ખેતી ર્નર્ામક 

 

સયંકુ્ત ખેતી ર્નર્ામક 

 

નાર્બ ખેતી ર્નર્ામક 

 

મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક 

 

ખેતી અર્ધકારી 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસુ્સ્તકા 

ક્રમ  અર્ધકારી અને કમાચારીન ુનામ  હોદ્દો  
૧ શ્રી પી.એસ. રબારી  સયંકુ્ત ખેતી ર્નર્ામક (અંક)  

-વ- એપેલેટ ઓથોરીટી  
૨. શ્રી બી.એ. પટેલ નાર્બ ખેતી ર્નર્ામક (અંક) ઇ.ચા. 

-વ- જાહરે માડહતી અર્ધકારી 
૩. શ્રીમતી વી.સી. જોિી મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (પાક ર્વમો-૧)  

-વ- મદદનીશ જાહરે માડહતી અર્ધકારી 
૪. શ્રીમતી ટી.બી. પટેલ મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (પાક ર્વમો-૨) 
૫. શ્રી એમ.એમ. ગજેરા મદદનીશ ખેતી ર્નર્ામક (ઇકોથટેટ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૧ 

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

ક્રમ અર્ધકારી અને કમાચારીન ુનામ પગાર 
૧ શ્રી પી.એસ. રબારી  ૮૬૧૦૦ 
૨. શ્રી બી.એ. પટેલ  ૭૬૨૦૦  
૩. શ્રીમતી વી.સી. જોિી ૬૧૫૦૦ 
૪. શ્રીમતી ટી.બી. પટેલ ૫૭૯૦૦ 
૫. શ્રી એમ.એમ.ગજેરા ૫૩૧૦૦ 
 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

--- 

પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત 

--- 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો 

---માડહતી શનુ્દર્ છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરેલા ધોરણો 

--- 

 

 



પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી  

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

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

 પ્રઘાિ માંત્રી ફસલ બીમા યોજિા િઠેળ ખરીફ ૨૦૧૭ અિે રનવ-ઉિાળુ-૨૦૧૭-૧૮ 

ઋતિુા ઠરાવો 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

૧. નોટીસ બોડા  

૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીથક્લોઝર 

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

