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ખેત પેદાશો, જમીન અને પાણીમાાંથી જ ાંતનુાશકોના અવશેષોનુાં પથૃ્થકરણ કરાવવા માટેના 

નનયમો  
 

એ.આઈ.એન.ી.ઓન ેસ્ટીવાઈડ યેવીડયઝુ મોજના દ્વાયા નીચેની ફાફતોને આધીન યશી ખતે 
ેદાળો, જભીન અન ેાણીન ુજતંનુાળકોના અલળેો ભાટે પ્રથુ્થકયણ કયી આલાનુ ંયશળેે. 
(૧) નમનુાઓભા ં ળાકબાજી (ટાભેટા,ં બીંડા, કાકડી, કાયેરા, દૂધી, ગરકા, તયુીમા, ટીંડવા, ફટાકા, 
 ારક, બોરય ભયચા,ં ાડી, ચોી, લટાણા, રીરા ભયચા)ં, પ (કેા,ં જાભપ, દાડભ, કેયી, 
 ચીકંુ), ધાન્મ (ઘઉં, ચોખા), કઠો (ભગ, ચણા, તલેુય દા-ભોશમા ંલગયની), જભીન અને ાણી 
 (ીલા મોગ્મ /પમત) ને આલયી રેલાભા ંઆલળે. આ પવલામના નમનૂાઓ અને રયભાણો ભાટે 
 થૃક્કયણ કયલાભા ંઆલળે નરશ. 
(૨) નમનુો થૃક્કયણ કયાલનાયે અતે્રની પ્રમોગળાાભા ં આલાનો યશળેે. અતે્રથી નમનુો રેલા 
 ભાટેની ધ્ધપતનુ ંભાગગદળગન આ૫લાભા ંઆલળે.  
(૩) નમનુાની જરૂયી પલગત ભાટે વાભેર ત્રક મજુફ પલગત અલશ્મ આલાની યશળેે. પલગત    

લગયના/અધયુી પલગત લાા નમનુા પ્રથુ્થકયણ ભાટે સ્સ્લકાયલાભા ંઆલળે નરશ. 
(૪) આલેર નમનુાઓભા ં જતંનુાળકના અલળેોના પ્રભાણનો યીોટગ આી ળકાળે, તે નમનુાઓ 
 ઓગેનીક છે કે નશી તે ફાફત નો યીોટગ આી ળકાળે નરશ. 
(૫) રેફોયેટયીને જતંનુાળકોના અલળેો ભાટે પ્રથુ્થકયણ ભા ં લયાતા કેભીક્લ્વ અને યીએજન્ટવ 

એડલાન્વભા ંખયીદલાના શોમ છે તે શતેવુય જરૂયીમાત મજુફની યકભનો ચેક/ડીડી ૧૫ રદલવ 
શરેા એડલાન્વ ેભેન્ટ તયીકે ભોકરી આલાનો યશળેે. ેભેન્ટ નશી ભે તો નમનુા 
સ્સ્લકાયલાભા ં આલળે નરશ. ેભેન્ટ ભાટે “Anand Agricultrual University Revolving Fund 
Account” ના નાભનો ચેક/ડીડી ફનાલલાનો યશળેે.       

(૬) જતંનુાળકોનુ ંઆલળેપક થૃ્થકયણ કયલાનો શારભા ંચાર્જ પ્રપત નમનુા દીઠ નીચે મજુફ છે.  
1. ાણી ભાટે રૂા.૫૦૦૦/- 
2. જભીન ભાટે રૂા.૫૦૦૦/-  
3. ભયી-ભવારા ભાટે રૂા.૧૦,૦૦૦/-  
4. ૨% કયતા લધાયે પેટ ધયાલતા નમનુા ભાટે રૂા.૧૦,૦૦૦/-  
5. ૨% કયતા ઓછા પેટ ધયાલતા નમનુા ભાટે રૂા.૭,૦૦૦/-   

(૭) નમનુાના થૃક્કયણ ભાટે યપુનલપવ ગટીના લખતો લખતના પનમત કયેર દયો ુકુલલાનો યશળેે.   
(૮) નમનુાનો જથ્થો નમનુાના પ્રકાય મજુફ ૧-૨ કીગ્રા શોલો અપત આલશ્મક છે.     
(૯) રયલશન લખતે ળાકબાજી/પ ના નમનુાઓ અરગ-અરગ ોરીથીન યપોયેટેડ ફેગભા,ં ક્રોવ 
 કોન્ટાભીનેળન ન થામ તે યીતે ેક કયી રાલલાના યશળેે. અનાજ, કઠો, ભયી ભવારા અન ે
 જભીનના નમનુા ોરીથીન ફેગભા,ં ક્રોવ કોન્ટાભીનેળન ન થામ ત ેયીતે ેક કયી રાલલાના 



 
 

 યશળેે. ાણીના  નમનુા ૨.૫ રીટયની કાચની ફોટરભા ંરાલલાના યશળેે તથા તભાભ નમનુાન ુ
 તાભાન ઓછાભા ંઓછ ં૪.૦ ડીગ્રી વે. જાલવ ુખફુજ જરૂયી છે.  
(૧૦) નમનુાઓ અતે્રની રફેોયેટયીભા ંજભા કયાવ્ મા ફાદ ૩૦ રદલવભા ંથૃક્કયણનો યીોટગ ભી 
 ળકળે. થૃક્કયણનો યીોટગ રૂફરૂભા ંઅથલા ત્ર અથલા ઈ-ભેઈર દ્વાયા ભી ળકળે.   
(૧૧) કુદયતી આપતો, નમનુાઓનુ ં બાયણ, ભળીનભા ં તાપંત્રક ખાભી કે અન્મ કે જેભા ં થૃક્કયણનો 
 યીોટગ ૩૦ રદલવની અંદય આી ળકામ તેભ ન શોમ તેલા વજંોગોભા ંતેની જાણ પોન/૫ત્ર/ ઈ-
 ભેઈર દ્વાયા કયલાભા ંઆલળ.ે    
(૧૨) રેફોયેટયીભા ંથૃક્કયણ કતાગ/વાઘનોની કામગક્ષભતા/યવામણો અથલા અન્ મ કોઇ પલગત કે જે 

થૃક્કયણને અવયકતાગ શોઇ તેની ઉ૫રબ્ ઘી ન શોમતો નમનુો સ્ લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. 
(૧૩) થૃક્કયણ નો યીોટગ અતે્રથી આપ્મા/યલાના કમાગફાદ ૧૫ રદલવ સધુી નમનુાઓની અતે્ર 

જાલણી  કયલાભા ં આલળ.ે આ વભમગાો પલત્માફાદ તેનો પનકાર કયલાભા ંઆલળે. 
(૧૪) થૃક્કયણનો ભાત્ર યીોટગ આલાભા ં આલળે, કોઈ પ્રભાણત્ર આલાભા ં આલળે નરશ અન ે

થૃક્કયણ યીોટગના આધાયે પલબાગની પનણુતા મજુફ ભાગગદળગન આલાભા ં આલળે. જે 
પનણુતા આ પલબાગભા ંઉ૫રબ્ ઘ ન શોમ તેનુ ંભાગગદળગન અન્મ પલમ પન્ણાતં ાવેથી રેલાનુ ં
યશળેે.  

(૧૫) રયણાભ અશલેાર કોટગ કામગલાશી ભાટે ઉમોગભા ંરઈ ળકાળે નરશ.  
(૧૬) અશલેારભા ંદળાગલેર પલગત રેફોયેટયીએ ભેર નમનૂા અને ચકાવણી કમાગ વભમની યશળેે.  
(૧૭) યીોટગ ખોલાઈજામ, નકુળાન ાભે કે તેના દુયઉમોગ અંગ ેઅતે્રની રેફોયેટયી કોઈ ણ યીતે 

જલાફદાય નથી.  



 
 

એ.આઇ.એન.પી. ઓન પેસ્ટીસાઇડ રેસીડયઝુ 
પેસ્ટીસાઇડ રેસીડય ુેબોરેટરી 

આણાંદ એગ્રીકલ્ચર યનુનવનસિટી 
આણાંદ, ગજુરાત  

નમનૂા અંગેની નવગત 

 

તાયીખ અને વભમ  :  
નમનૂાનુ ંરયલશન  : કાણા ાડરે પ્રાસ્ટીક યપોયેટેડ ફેગભા ં(ળાકબાજી અને પ), અનાજ/કઠો પ્રાસ્ટીક ફેગભા ં
નમનૂા રયલશનનુ ંતાભાન : ૪ રડગ્રી વે્વીમવ 
નમનૂાનુ ંલજન : ૧ થી ૨ રક.ગ્રા. 

 

નમનૂા એકત્રીકરણ અંગે 

અ.નાં. નમનૂાનુાં નામ ખેડતૂનુાં પરુૂાં  નામ ગામ તાકુો જજલ્ો વાવેતરનો નવસ્તાર 
(હકેટર/એકર) 

જી.પી.એસ માહહતી(અક્ાાંશ/રેખાાંશ) 

૧.  બીંડા        
        
 


