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કૃતષગોતવધા, પેબ્રઆુયી-૨૦૧૩ (૧૦): ૩-૯. 
   કૃષક્ષેતે્ર ઉત્ાદન લઘાયલાભાાં ભશત્તભ પાો લઘ ુઉત્ાદન આતી સઘુાયેર અને શાઇબ્રીડ જાતોનાાં 
બફમાયણનો યશરેો છે. દેળભાાં શયીમાણી ક્ાાંષત ક્ષેતે્ર શયણપા બયલાભાાં વાંકય ફીજનો પાો મખુ્મ યશરેો છે. વાંકય 
ફીજનો જુસ્વો ફીજી ેઢીભાાં ઘટતો જામ છે ભાટે ખેડતૂોએ દય લે વાંકય ફીજનુાં નવુાં અને વટીપાઇડ બફમાયણ 
લાલેતયભાાં ઉમોગભાાં રેવુાં જોઇએ.ધાન્મ ાકોભાાં ફાજયો એ ગજુયાતનો વૌથી અગત્મનો ઘાન્મ ાક છે. ફાજયી 
ફીજા ઘાન્મ ાકોની વયખાભણીભાાં વૌથી લધાયે સકુાયાની રયસ્સ્થષતનો પ્રષતકાય કયી ળકે તેભ છે અને તેથી સકુા 
અને અઘઘ-સકુા ષલસ્તાયોભાાં અન્મ ાકોની વયખાભણીભાાં વારુાં અને સ્થામી ઉત્ાદન આે છે.  ગજુયાત યાજમભાાં 
ફાજયીનો કુર લાલેતય ષલસ્તાય આળયે ૯ થી ૧૦ રાખ શકેટય છે તેભાાંથી ૯૫ ટકાથી લઘ ુષલસ્તાયભાાં શાઇબ્રીડ 
ફાજયીનુાં લાલેતય થામ છે. દેળભાાં ફાજયીના લાલેતય ષલસ્તાયની દષ્ટટ ગજુયાત એ યાજસ્થાન અને ભશાયાટર 
છી ત્રીજા નાંફયનુાં યાજમ છે. જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટીના મખુ્મ ફાજયા વાંળોઘન કેન્ર, જાભનગય ખાતે ચારતા 
વતત વાંળોઘનને કાયણે, ફાજયી ાક્ની નીચે મજુફની વાત નલી વાંકય જાતો જુદા જુદા ષલસ્તાયભાાં લાલેતય 
ભાટે ફશાય ાડલાભાાં આલેર છે.  
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 ફાજયી એ યયાગીત ાક છે. ફાજયી ાકભાાં મખુ્મત્લે લન અને ભઘભાખી રાયા યાગનમનની 
પ્રરક્મા થામ છે. લી ફાજયી ાકભાાં નયલાંધ્મ રાઇનો ણ ષલકવાલેર છે જેનો ઉમોગ ભાદા તયીકે કયી ભોટા 
ામા ય વાંકય ફાજયી ફીજ ઉત્ાદન એકરન અંતયથી વશરેાઇથી રઇ ળકામ છે. વાંકય ફાજયી ફીજ ઉત્ાદન 



કામઘક્ભ ઉનાળુ ઋતભુાાં રેલો લઘ ુરશતાલશ છે કાયણ કે ઉનાળુ ઋતભુાાં ખેતી કામો જેલા કે ખેડ, ખાતય, લાલેતય 
વભમ, ષનિંદાભણ, ાયલણી, આંતય ખેડ, ષમત લગેયે  ધામાઘ મજુફ વભમવય અને યૂતા પ્રભાણભાાં કયી ળકામ 
છે. લી ઉનાળુ ઋતભુાાં ફાજયીનો લાલેતય ષલસ્તાય ઓછો શોલાથી એકરન અંતય ણ ભી યશ ેછે તેભજ 
ઉનાાભાાં લાતાલયણનાાં વાનકુૂ રયફોને કાયણે ખયીપ ઋતનુા પ્રભાણભાાં યોગ-જીલાતોનો ઉરલ ણ ઓછો, 
નરશલત યશતેો શોમ છે. તેથી ઉનાળુ ઋતભુાાં વાંકય ફાજયીનુાં ઉત્ાદન ભશત્તભ અને ગણુલત્તાયકુત ભે છે.  
પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન કામઘક્ભ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના તાાંષત્રક કભઘચાયીઓ ની દેખયેખ નીચે તૈમાય થામ છે. 
જે ખેડતૂોએ વાંકય ફાજયી ફીજનુાં લેચાણ ોતે ફજાયભાાં જાતે ન કયલા ઇચ્છતા શોમ, તેઓએ વયકાયી, વશકાયી કે 
યજીસ્ટડઘ થમેર ખાનગી વાંસ્થાઓ/ેઢીઓ ભાયપત ફીજ ઉત્ાદન કામઘક્ભ રઇ ળકે છે. જેથી પ્રભાબણત થમેર 
ફીજની લેચાણ વ્મલસ્થા તે વાંસ્થા ોતે કયે છે. જો ખેડતૂો આધષુનક ખેતી ધ્ધષતનો અબબગભ અનાલીને ખેતી 
કયે તો, વાંકય ફીજનુાં લઘ ુઉત્ાદન ભેલીને આષથિક યીતે વાયો નપો ભેલી ળકે છે. ફાજયીના ફીજ વધૃ્ધ્ધ 
કામઘક્ભભાાં આનલુાાંષળક અને બૌષતક શધુ્ધતા જાલલા ભાટે ફીજની લાલણીથી વાંકય ફીજ તૈમાય થામ ત્માાં 
સઘુીભાાં જુદા જુદા તફકકે નીચેની કાજીઓ રેલાની થતી શોમ છે.    
(૧) ફીજ પ્રોટની નોંઘણી  : ફાજયી ાકની નોટીપાઇડ થમેર જાતોનુાં ફીજ પ્રભાણન, ગજુયાત યાજમ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વી, અભદાલાદની કચેયી રાયા કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે ષનમત પોભઘ એજન્વીની મખુ્મ/ેટા 
કચેયીએથી ભેલી, જરુયી પી બયી, ફીજ પ્રભાણન ભાટે દય લે ખયીપ ઋત ુભાટે ૧૫ભી જુરાઇ સધુીભાાં અને 
ઉનાળુ ઋત ુભાટે ૧૫ભી પેબ્રઆુયી સધુીભાાં ફીજ પ્રોટની નોંધણી કયાલલાની શોમ છે. 
 (૨) ભાત-ૃતત ૃફીજનુ ંાપ્પ્ત સ્થાન : વાંકય ફીજ ઉત્ાદન કામઘક્ભ રેલા ભાટે ઘાયાઘોયણ મજુફની જષનનીમ 
શધુ્ધતાાં અને સ્ૂયણ ળરકત ધયાલતુાં, જરુયી ટેગ ધયાલતુાં નય અને ભાદા જાતોનુાં પાઉન્ડળેન અથલા બ્રીડય કક્ષાનુાં 
ફીજ શોવુાં જરુયી છે. આવ ુબ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ, મખુ્મ ફાજયા વાંળોધન કેન્ર, જુનાગઢ કૃષ યષુનલષવિટી, જાભનગય 
ાવેથી ખયીદવુાં. જમાયે પાઉન્ડળેન કક્ષાનુાં પ્રભાબણત ફીજ, ગજુયાત યાજમ ફીજ ષનગભ, યાટરીમ ફીજ ષનગભ, 
ગજુકોભાવોર અગય તો અન્મ પ્રાઇલેટ અષધકૃત વાંસ્થાઓ ાવેથી ખયીદવુાં અને તેભ કયલા ફાફતના યુાલા 
જેલા કે બફમાયણ ખયીદીનુાં અવર ફીર, ટેગ્વ, ખારી થેરીઓ લગેયેની ચકાવણી પ્રોટની નોંધણી વભમે ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વીના અષધકાયીઓ રાયા કયલાભાાં આલે છે. 
(૩) જભીનની સદંગી  : ફાજયીનો ાક ગોયાડુ, ભઘ્મભકાી કે ફેવય જભીનભાાં વાયો થામ છે. વાંકય ફાજયી 
ફીજ ઉત્ાદન કામઘક્ભ, જે જભીન ય રેલાનો શોમ, તે જભીનભાાં આગની ઋતુાં/લઘભાાં ફાજયીનો ાક રીઘરેો 
ન શોલો જોઇએ એ બફમાયણની શધુ્ધતાાં જાલલા ભાટે ખફૂ જ જરુયી છે. 
(૪) એકરન અંતય  : એકરન અંતયનો મખુ્મ શતે ુફીજ ઉત્ાદનને બૌષતક તેભજ જનીષનક ષભશ્રણથી દૂય 
યાખલાનો છે. જે ખેતયભાાં વાંકય ફાજયી ફીજ ઉત્ાદનનો કામઘક્ભ રેલાનો શોમ, તે ખેતય /પ્રોટની ચાયેમ ફાજુએ 
ઓછાભાાં ઓછુ ૨૦૦ ભીટય અંતય સધુીભાાં ફાજયીની કોઇણ જાતનુાં લાલેતય કયેલુાં ન શોવ ુજોઇએ. ળકમ શોમ 
તો આ અંતય લધ ુયાખલાથી ફીજની જષનનીક શધુ્ધતાાં લધે છે. જો એકરન અંતય ન જલાઇ તો ફીજ પ્રોટ 
પ્રભાણન ભાટે ગાશમ યાખલાભાાં આલળે નરશ જે ખાવ ધ્માન યાખવુાં જરુયી છે. 
 (૫) વાવેતય સભમ:   ચોભાસ ુ: લાલણી રામક લયવાદ થમે (૧૫ જુન થી ૧૫ જૂરાઇ લચ્ચ)ે. 
                         ઉનાળુ : પેબ્રઆુયી થી ૧૫ ભાચઘ સઘુીભાાં ઠાંડી ઓછી થમે.  



                         ઉનાળુ ફીજ પ્રોટનુાં લાલેતય ઠાંડી ઓછી થમે તયુત જ ૧૫ પેબ્રઆુયીની આવાવ લશરેા 
કયલાથી, ાક વભમવય રઇ ચોભાવા ભાટે વાંકય ફીજ લશરેા તૈમાય કયી ળકામ છે. તેભજ ઉનાાનાાં અંત 
બાગની તીવ્ર ગયભી અને લ ૂથી ભાદા રાઇનોભાાં દાણા ઓછા ફેવલાની ષલયીત અવયભાાંથી ાક ફચી જામ છે 
અને લઘ ુઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે. 
(૬) વાવણી અંતય: ફે શાય લચ્ચે ૬૦ વે. ભી. અને ફે છોડ લચ્ચે ૧૦-૧૨ વે.ભી. અંતય ાયલણીથી જાલવુાં. 
(૭) ણફમાયણનો દય: ભાદા : ૨.૫૦૦ કી.ગ્રા./શકેટય અને  નય : ૧.૨૫૦ કી.ગ્રા./શકેટય 

(૮) વાવેતય ધ્ધતત : ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ભાદા અને નય જાતોની લાલણી જુદી જુદી રાઇનોભાાં કયલાભાાં 
આલે છે અને તેની ભાદા અને નય રાઇનની લાલણીનો યેળીમો ૬:૨ યાખલાભાાં આલે છે એટરે કે છ રાઇન 
ભાદાની જમાયે ફે રાઇન નયની એભ લાયાપયતી ૬:૨ (ભાદા:નય)ની રાઇનો લાલલાભાાં આલે છે. તેભજ ફીજ 
પ્રોટની પયતે નયની ૨ થી ૩  ફોડઘય રાઇનો લાલલાભાાં આલે છે. જેથી ફોડઘય યના ભાદાના છોડને વતત 
યાગયજ યુતા પ્રભાણભાાં ભતી યશ ેછે.  
 ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ઉત્ાદનનો આધાય નય અને ભાદાભાાં એકી વાથે ૂર ફેવલા ય યશરેો છે, 
યાંત ુકેટરીક શાઇબ્રીડોના નય અને ભાદાનો ૂરકા વભમ જુદો જુદો શોમ છે, એટરે કે તેભની નય અને ભાદા 
રાઇનોભાાં એકી વાથે ૂર ફેવતા નથી. આલી શાઇબ્રીડોના નય અને ભાદા જાતોભાાં ૂરો આલલાનો વભમ ધ્માને 
યાખી, ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં નય અને ભાદાની લાલણી જુદા જુદા વભમે કયલી, જેથી નય અને ભાદા રાઇનોનો 
ૂરકા વભમ એકીવાથે જલાઇ યશ ેઅને ઉત્ાદન યુત ુાં ભે.  
 જી.એચ.ફી.-૫૫૮ના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં નયની લાલણી ભાદા કયતાાં ૧૦ થી ૧૨ રદલવ લશરેા કયલી.   
 જી.એચ.ફી.-૫૩૮ના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં નયની લાલણી ભાદા કયતાાં ૫ થી ૬ રદલવ લશરેા કયલી.    
 જી.એચ.ફી.-૭૪૪ના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ભાદા કયતાાં નયની લાલણી ૪ થી ૫ રદલવ લશરેા કયલી.    
 જ્માયે જી.એચ.ફી.-૫૨૬, જી.એચ.ફી.-૫૭૭, જી.એચ.ફી.-૭૧૯ અને જી.એચ.ફી.-૭૩૨ના ફીજ ઉત્ાદન 

પ્રોટભાાં નય અને ભાદાની લાલણી એક જ વભમે કયલી. 
વીડ ષલરેજ પ્રોગ્રાભ રઇ, એટરે કે નજીક-નજીકનાાં ફે થી ત્રણ ગાભડાભાાં એક જ વાંકય જાતનો ફીજ 

ઉત્ાદન બ્રોક ફનાલી ફાજયીનુાં ફીજ ઉત્ાદન રેલાભાાં આલે તો ૂર ફેવલાભાાં જે અસુાંવ ાંગતા જોલા ભે છે તે 
ષનલાયી ળકામ છે.  
(૯) ખાતય:   (અ) છાણીય ુખાતય: શકેટય રદઠ ૨૫ થી ૩૦ ગાડા જુનુાં ગતીયુાં છાણીય ુખાતય જભીન તૈમાય 
કયતી લખતે નાખવુાં.  
(ફ) યાવામણીક ખાતય:            

 

ખાતયનો ડોઝ 

તત્લોનુાં પ્રભાણ              
ના. પો. ો.  
રક.ગ્રા./શ.ે 

 

ખાતય આલાનો વભમ 

ામાનુાં ખાતય ૬૦ : ૬૦ : 00 ફીજ લાલતા શરેા દાંતાથી ચાવભાાં ૭ થી ૮ વે.ભી. ઉંડ ેઆલા. 
ષૂતિ ખાતય ૪૦ : 00 : 00 ાયલણી અને ષનિંદાભણ થમા ફાદ ૨૦ થી ૨૫ રદલવે જભીનભાાં 

યૂતો બેજ શોમ ત્માયે આવુાં. 
૨૦ : 00 : 00 ાકની ષનિંઘર અલસ્થાએ જભીનભાાં યૂતો બેજ શોમ ત્માયે આવુાં. 



  
(૧૦) અન્મ ખેત ધ્ધતતઓ : વાંકય ફાજયી ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં અન્મ ખેત ધ્ધષતઓ જેલી કે આંતયખેડ, 
ષનિંદાભણ, ાયલણી, ષમત અને ાક વાંયક્ષણના ગરા લગેયે કોભળીમર ફાજયીના લાલેતયભાાં બરાભણ કયેર 
લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષતઓ મજુફ અનાલલી. 
(૧૧) યોગીંગ : વાંકય ફીજ ઉત્ાદન કામઘક્ભભાાં વૌથી અગત્મની કાભગીયી યોગીંગની છે. ધાયાધોયણો મજુફનુાં 
જષનનીક શધુ્ધતાાં ધયાલતુાં વાંકય ફીજ ેદા કયલા વભમવય યોગીંગ કયવુાં અત્માંત જરુયી છે. ફાજયીભાાં ભાદા 
(નયલાંધ્મ) જાતભાાં પકત સ્ત્રીકેવય કામઘળીર શોમ છે. જમાયે નય (યીસ્ટોયય રાઇન) જાતભાાં ુાંકેવય અને સ્ત્રીકેવય 
એભ ફન્ને કામઘળીર શોમ છે. પ્રોટભાાં ભાદા જાત, લાલેર નય જાતનાાં યાગ ષવલામ કોઇ અન્મ ફાજયીની જાતનાાં 
યાગથી પરીનીકયણ ન થામ તે યોગીંગનો મખુ્મ આળમ છે. યોગીંગનુાં કામઘ પ્રોટભાાં કુળ ભજુયો રાયા, ખેડતેૂ 
જાતે, ફીજ પ્રોટ રેનાય વશકાયી કે પ્રાઇલેટ વાંસ્થાએ  ોતાના ખચે ફાજયીના ાકભાાં ફુર અલસ્થા ળરુ થામ તે 
શરેા ળરુ કયી, ત્રણ થી ચાય લખત યોગીંગની કાભગીયી પ્રોટભાાં ધષનટઠ યીતે કયલી. યોગીંગભાાં જો યેુયુી 
કાજી રેલાભાાં ન આલે તો ફીજ પ્રોટ નાાવ થલાની ળક્યતા લધ ુયશ ેછે. તેથી ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં જુદા 
જુદા તફકે્ક નીચે મજુફની કાજીઓ યાખી યોગીંગનુાં કામઘ કયવુાં. 
 ભાદા રાઇનભાાંથી નયના છોડ અને નય રાઇનભાાંથી ભાદાના છોડ ફ્રાલયીંગ શરેા ઉાડી દૂય કયલા.  
 નય અને ભાદા જાતોનાાં ષલષળટટ ગણુધભો (રક્ષણો) જેલા કે છોડનો ઘયેાલો, થડની જાડાઇ, થડના મૂ 

ાવે ીગભેન્ટેળન, ાનની રાંફાઇ, શોાઇ, યાંગ અને ાન ઉય રાંલાટી, થડ ઉયની ગાાંઠોનો યાંગ 
અને તેના ઉય રાંલાટીની યીંગ , ુાંકેવયનો યાંગ  લગેયેનો અગાઉથી અભ્માવ કયી તેને ભતાાં આલે તે 
છોડ યાખી, તે ષવલામનાાં ષલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા તભાભ છોડ  ફ્રાલયીંગ શરેા ઉાડી દૂય 
કયલા.  

 લધ ુડતી લાનસ્ષતક વ્રધુ્ધ્ધ કે ષલકાવભાાં નફા (ઉંચા-નીચા છોડ) દેખામ તેલા ષલજાતીમ કે ળાંકાળીર 
રાગતા તભાભ છોડ  ફ્રાલયીંગ શરેા પ્રોટભાાંથી દૂય કયલા.  

 ભાદા રાઇનભાાં ૂરકા વભમે, જો તેની રાઇનોભાાં ોરેન ળેડય (કામઘળીર યાગયજલાા) છોડ જોલા 
ભે તો તયુત જ ઉાડી દૂય કયલા. આ યીતે ૂરકા વભમ દયમ્માન પ્રોટભાાં ફે-ત્રણ લખત એકાાંતયે 
ઘષનટટ યોગીંગ કયવુાં.   

 ૂરો આવ્મા ફાદથી કાણી સઘુીભાાં ડૂાંડાનો આકાય, રાંફાઇ, જાડાઇ અને ડૂાંડા ઉય મ ૂાંછ તેભજ દાણાનો  
યાંગ, આકાય અને વાઇજ લગેયે રક્ષણોને આઘાયે પ્રોટભાાં યોગીંગ કયવુાં.  

 ફાજયી ષવલામના અન્મ ાકોનાાં છોડ, ષનિંદાભણના છોડ, યોગીસ્ટ છોડ લગેયે યોગીંગ દયમ્માન ઉાડી દૂય 
કયલા. 

 પ્રોટની ચાયેમ ફાજુ ૨૦૦ ભીટય અંતય સધુીભાાં જો કોઇ ફાજયીના છોડ ઉગેરા દેખામ તો તેને 
ળરુઆતથી જ ઉાડી દૂય કયલા,  

 આ ઉયાાંત નય અને ભાદા રાઇનોભાાં યોગીંગ દયમ્માન જ્માયે જ્માયે ષલજાષતમ કે ળાંકાળીર છોડ દેખામ 
તો તેલા છોડ ત ુાંયાંત જ ઉખાડીને દૂય ષનકાર કયલો. 

(૧૨) કે્ષતિમ તનરયક્ષણ :  વાંકય ફાજયી પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન 
એજન્વીના તાાંષત્રક કભઘચાયીઓ ઉબા ાકભાાં ચાય લખત ક્ષેષત્રમ ષનરયક્ષણ કયલા આલે છે. પ્રથભ ૂરકા અલસ્થા 



શરેા, ફીજુ અને ત્રીજુ ૂરકા અલસ્થાએ અને ચોથુાં ક્ષેષત્રમ ષનરયક્ષણ કાણી શરેા કયે છે. આ ક્ષેષત્રમ 
ષનરયક્ષણ દયમ્માન પ્રોટભાાં ફોડઘય રાઇનોનુાં લાલેતય, ભાદા અને નય રાઇનોનુાં લાલેતયનુાં પ્રભાણ, એકરન 
અંતય, ષલજાતીમ છોડ, ોરેન ળેડય છોડ, યોગીસ્ટ છોડ અને ષનિંદાભણના છોડના પ્રભાણની ચકાવણી કયલાભાાં 
આલે છે. જો ફીજ પ્રોટ ક્ષેષત્રમ ષનરયક્ષણ દયમ્માન તેભના નીચે મજુફના રઘતુ્તભ ઘોયણો અનવુાય ન જણામ તો 
તેલા ફીજ પ્રોટ પ્રભાણન ભાટે ગ્રાશમ યાખલાભાાં આલતા નથી. 
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ક્ભ ષલગત વટીપાઇડ ફીજ 

૧ એકરન અંતય (રઘતુ્તભ) ૨૦૦ ભીટય 
૨ ષલજાષતમ છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા 
૩ ોરેન ળેડય ડૂાંડા ભાદાભાાં (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા 
૪ કુતરુ યોગલાા છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા 
૫ અયગટલાા ડૂાંડા ભાદાભાાં (ભશત્તભ) ૦.૦૪ ટકા 
૬ અંગાયીમાલાા ડૂાંડાનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા 

 

(૧૩) કાણી અને થે્રસીંગ: ફીજ પ્રોટની કાણી ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના અષધકૃત અષધકાયીની શાજયીભાાં તેભની 
સચુના મજુફ કયલાભાાં આલે છે. ભાદા રાઇનોભાાંથી ભેર ઉત્ાદનનાાં જથ્થાને વાંકય ફાજયી ફીજ તયીકે ઉમોગ 
કયલાભાાં આલે છે. જ્માયે નય રાઇનોના ઉત્ાદનને જનયર ફાજયી તયીકે ફજાયભાાં લશચેલાનુાં શોમ છે. તેથી નય 
અને ભાદા રાઇનોની કાણી અરગ-અરગ કયી, તેને જુદા-જુદા ખાભાાં યાખી થે્રવીંગ કયવુાં. ફીજ ઉત્ાદન 
પ્રોટભાાં વૌ પ્રથભ નયની ફઘી રાઇનો નીચેથી કાી પ્રોટભાાંથી દૂય કયલી. ત્માય ફાદ ભાદા રાઇનોના ડૂાંડાની 
રણણી કયલી. ભાદા રાઇનોના ડૂાંડા વાપ કયેર ખાભાાં નાખી, સમુઘ પ્રકાળભાાં તાલી, થે્રવયને અગાઉથી વાપસપુી 
કયી, થે્રવય લડ ેડૂાંડાભાાંથી દાણા છૂટા ાડલાભાાં આલે છે. આ ફીજના જથ્થાને વાંકય ફીજ કશલેાભાાં આલે છે. ફીજનુાં 
ગ્રેંડીંગ કયી, ફીજભાાં ૧૨ ટકાથી લધ ુબેજ ન યશ ેતેની કાજી યાખી, ળણનાાં નલા કોથાભાાં બયી, ગોડાઉનભાાં 
ફીજના જથ્થાનો વાંગ્રશ કયલો. બફમાયણ રામક જથ્થો તૈમાય થમે જે તે ેટા કચેયીને જાણ કયી ફીજનાાં ન મનૂાઓ 
રેલા અંગેની કામઘલાશી કયલી.  

(૧૪) ફીજ પ્રરિમા: ફીજ પ્રભાણન ભાટે ફીજનાાં શધુ્ધતાનાાં ધોયણો ષનમત થમેર શોમ છે. તેલા ધોયણોલાળુ ફીજ 
એજન્વી રાયા પ્રભાબણત કયી આલાભાાં આલે છે. આ ભાટે વૌ પ્રથભ ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીનાાં 
તાાંષત્રક કભઘચાયી રાયા વાંકય ફાજયીના તૈમાય થમેર બફમાયણનાાં જથ્થાભાાંથી ષનમત વભમભાાં ફીજનાાં 
પ્રષતષનષધત્લ ધયાલતા ૧૫૦ ગ્રાભના એક એલા ચાય ન મનૂાઓ રે છે. આ ન મનૂાઓ કાડની થેરીઓભાાં બયી, 
તેભાાં વાંણુઘ ષલગતોલાી ન મનૂા સ્રી ઉય ઉત્ાદક/પ્રષતષનષધ અને એજન્વીના ન મનૂા રેનાય અષધકાયીની 
વશી વાથેની મકુી એજન્વીના વીરથી દયેક ન મનૂા રાખથી વીર કયલાભાાં આલે છે. ન મનૂાઓની દયેક થેરીઓ 
ઉય ણ વાંણુઘ ષલગતો રખલાભાાં આલે છે. તેભાાંથી ફે નમનૂાઓ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીભાાં ચકાવણી અથે રઇ 
જલાભાાં આલે છે અને ફાકીના ફે ન મનૂાઓ ૈકી એક નમનૂો મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકને અને એક ન મનૂો ેટા ફીજ 
ઉત્ાદકને આલાભાાં આલે છે. નમનૂાઓ રીધા છી ફીજને ૧૦૦ કીરો બયતીભાાં ળણનાાં નલા કોથાભાાં બયી, 



દયેક કોથાભાાં ણ વાંણુઘ ષલગતોલાી નમનૂા સ્રી મકુલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ દયેક કોથાઓ એજન્વીના 
વીર લડ ેવીર કયલાભાાં આલે છે. દયેક કોથાઓ ઉય વાંણુઘ ષલગતો ઉત્ાદકે રખલાની શોમ છે. આ વીર 
કયેરા ફીજનાાં યુા રોટનો જથ્થો ફીજ પ્રભાણન એજન્વીની કચેયીએથી ભાંજુયી રઇ મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાના 
નોંધણી કયેર પ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય અથલા નજીકના એજન્વી રાયા ભાન્મ કયેર ફીજ પ્રભાણન કાભગીયી વેન્ટય 
ય રાન્વપય કયલાભાાં આલે છે. 
        ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાાભાાં, ફીજ ષનમત ધાયાધોયણો મજુફનુાં જાશયે થમા છી બફમાયણનુાં વૌ પ્રથભ 
પ્રોવેવીંગ પ્રાન્ટભાાં ગ્રેડીંગ ભળીનથી ફીજનુાં ગ્રેડીંગ કયલાભાાં આલે છે.  ત્માય ફાદ  ફીજને થામયભ ૭૫ ટકા 
ાલડય ૩ ગ્રાભ પ્રષત કીરો ફીજ મજુફ દલાનો ટ આલા આલે છે. રોટલાય જથ્થાનુાં એક વયખા ેકીંગભાાં 
એક જ સ્થે  એક જાતની થેરીભાાં એકીવાથે યેુયુા જથ્થાનુાં ફેગીંગ, ટેગીંગ અને વીરીંગ અંગેની કામઘલાશી 
એજન્વીના કભઘચાયીની શાજયીભાાં પ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય કયલાભાાં આલે છે. વાંકય ફાજયીના ફીજનુાં ેકીંગ ૧.૫૦૦ 
કીરોભાાં એજન્વીએ ભાન્મ કયેર કાડની વપેદ થેરીભાાં ેકીંગ કયલાભાાં આલે છે. વટીપાઇડ ફીજ ભાટે ભયુા 
યાંગની એજન્વીની ટેગ કે જેભાાં ેકીંગ વભમે શાજય યશરે એજન્વીના અષધકાયીની વશી-ષવક્કાલાી અને ષનમત 
ભારશતી લાી ટેગ તેભજ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાનુાં ઓેરાઇન ગ્રીન યાંગનુાં રેફર વાંણૂઘ ષલગતો વાથે એજન્વીની 
ટેગ નીચે યાખી, ફને્ન ટેગ્વ થેરી વાથે વીલી, થેરીના ફને્ન છેડ ેરાખનુાં વીર ભાયલાભાાં આલે છે. આ વીર કયેર 
વટીપાઇડ બફમાયણની થેરીઓ કોભળીમર લાલેતય ભાટે ફજાયભાાં સકંય ફાજયી પ્રભાણણત ફીમાયણ  તયીકે 
લેચાણ અથે છૂટુાં કયલાભાાં આલે છે.   
 

** સકંય ફાજયી પ્રભાણણત ફીજના ંબૌતતક શધુ્ધતાના ંધોયણો:  ** 

િભ   તવગત સટીપાઇડ ફીજ 

૧ બૌષતક શધુ્ધતાાં (રઘતુ્તભ) ૯૮  ટકા 
૨ ઇનટઘ ભેટય (ભશત્તભ) ૨  ટકા 
૩ અન્મ ાકનાાં ફીજ (ભશત્તભ) ૨૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૪ ષનિંદાભણના ફીજ (ભશત્તભ) ૨૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૫ અયગટની ેળીઓનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૦૪ ટકા 
૬ સ્ૂયણ ળરકત (રઘતુ્તભ) ૭૫ ટકા 
૭ બેજ (ભશત્તભ)                  (ક) વાભાન્મ કન્ટેનય 

                                (ખ) લેય પ્રપુ કન્ટેનય 

૧૨ ટકા 
૮ ટકા 
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