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વદયન ું નાભ : કૃર્ અને વુંરગ્ન વેલાઓ 
૧.૦  ેટા વદયન ું નાભ : ાક વ્મલસ્થા (કૃન) 
ાક વ્મલસ્થા  
પ્રસ્તાલના  
          ગ જયાત ૧૯૬ રાખ શકેટયનો બૌગોલરક ર્લસ્તાય ધયાલત  ું યાજમ છે. જેભા ૯૯ રાખ 
શકેટય ર્લસ્તાય ખેતીરામક છે. કરૂ બૌગોલરક ર્લસ્તાયના ૩૮.૩૪ રાખ શકે્ટય કભાન્ડ ર્લસ્તાય, 
૬૬.૦ રાખ શકે્ટય યેઇનપેડ ર્લસ્તાય, આમ્લરમ અને બાસ્સ્ભક ર્લસ્તાય ૧૨.૧૬ રાખ શકે્ટય, જ ુંગર 
ર્લસ્તાય ૧૮.૩૪ રાખ શકે્ટય,  કોલય ર્નટી ર્લસ્તાય ૮.૫૦ રાખ શકે્ટય છે. યાજ્મના કરૂ ર્લસ્તાયના 
૨/૩ ર્લસ્તાય સ કા અને અધયસ કો ર્લસ્તાય છે. 

ટેફર- Land use statics 
 
અન 
.નું 

જભીન ઉમોગીતા ર્લસ્તાય રાખ 
શકે્ટય 

% ઓપ ક ર 
યીોટીંગ 
ર્લસ્તાય 

૧ બૌગોલરક ર્લસ્તાય  ૧૯૬.૦૨ - 
૨ યીોટેડ ર્લસ્તાય  ૧૮૮.૧૦ ૧૦૦.૦૦ 
૩ જ ુંગર (લન) ૧૮.૩૪ ૯.૭૫ 
૪ ખેતી ર્વલામ નો ર્લસ્તાય  ૧૧.૭૧ ૬.૨૩ 
૫ ડતય અને ફીન ખેતી રામક ર્લસ્તાય  ૨૫.૫૧ ૧૩.૫૬ 
૬ કામભી ચરયમાણ અને અન્મ જભીન  ૮.૫૧ ૪.૫૩ 
૭ અન્મ વકૃ્ષો અને ઝાડીઝાુંખયનો ર્લસ્તાય  ૦.૩૬ ૦.૦૨ 
૮ ખેતીરામક ડતય  ૧૯.૬૦ ૧૦.૪૨ 
૯ અન્મ લફન ઉજાઉ  ૦.૧૯ ૦.૧૦ 
૧૦ ચાલ  લફન ઉજાઉ  ૫.૧૦ ૨.૭૧ 
૧૧ ક ર લાલેતય ર્લસ્તાય  ૯૯.૬૬ ૫૨.૬૮ 
૧૨ એક કયતા લધ  વભમ લાલેતય થમેર ર્લસ્તાય  ૨૨.૪૫ ૧૧.૯૪ 
૧૩ ક ર યીોટીંગ ર્લસ્તાય ૧૨૨.૧૧ ૬૪.૯૨ 
 Estimated, Source: Season and Crop Report 

2007-08. 
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      લય ૨૦૦૭-૦૮ ભા યાજ્મનો કૃર્ ર્લકાવ દય ૧૬.૫૦% ની અગ્ર વાટીએ શતો, જ્માયે 
૨૦૦૮-૦૯ ભા ૧૨.૦૪% નો નકાયાત્ભક ર્લકાવ દય  સ્સ્થય બાલે અને ૨૦૦૯-૧૦ ભા ર્લરયત 
ચોભાવાના કાયણે ઉત્ાદન સ્સ્થય યશરે શત  . ૨૦૧૦-૧૧ ભા ફીજા શપ્તાભા યાજ્મનો ઉત્ાદન 
ર્લકાવ દય ૧૫% ટકા ની ઉય યશલેાની આળા શતી.તેભ છતા ખાધ્મ ાકો જેલા કે ડાુંગય, ભકાઇ, 
તેલરલફમાું  ના ઉત્ાદન ભા સ્સ્થયતા જોલા ભી.  
 

૨૦૧૪-૧૫ કૃન આમોજન.  
                                                             ઉત્ાદન રાખ ટનભાું 
     ાક ખયેખય ઉત્ાદન કાભચરાઉ  આમોજન 

૨૦૦૯-૧૦ ૨૦૧૦-૧૧ ૨૦૧૧-૧૨ ૨૦૧૨-૧૩  ૨૦૧૩-૧૪*  ૨૦૧૪-૧૫ 

ધાન્માક ૫૬.૦૫ ૧૦૦.૭૦ ૯૨.૫૭ ૭૨.૬૯ ૯૯.૯૦ ૧૧૫.૧૪ 
તેલરલફમા ૩૦.૧૦ ૫૧.૪૨ ૫૦.૩૫ ૨૭.૧૫ ૭૪.૨૩ ૬૩.૪૬ 

કાવ(રાખ ગાુંવડી) ૭૪.૦૧ ૯૮.૨૫ ૧૦૩.૭૫ ૪૯.૫૧ ૧૦૫.૮૧ ૧૩૮.૪૮ 
ળેયડી (ગો) ૧૩.૩૦ ૧૩.૭૬ ૧૨.૭૫ ૧૨.૬૧ ૧૨.૬૩ ૧૬.૭૭ 

 (ત્રીજા આગોતયા અંદાજ મ જફ)  
 
લય ૨૦૦૦ છી ગ જયાતભાું કૃર્ના લાર્િક ર્લકાવ દયભાું ૧૦.૮૦ % જેલો નોંધાત્ર 

લધાયો ૨૦૦૦-૦૧ થી ૨૦૧૧-૧૨ દયલમાન ભેર છે.વયેયાળ ઉત્ાદન તપાલત ઘટતો જામ છે.  
ધ્માનાકષક કે્ષત્ર  

૧) યાજમનો મખુ્મત્લે નલસ્તાય લયવાદ આધારયત ( સકૂો,અધષ સકૂો નલસ્તાય) અંદાજે ૬૬ રાખ શ.ે છે. 

૨) ખાયાળ લાી જભીન ખાવ કયીને દરયમાઈ અને બાર નલસ્તાય  

૩) ખાધ ાકો શઠેનો  ધટતો જતો નલસ્તાય 

૪) ખેતીકામો ભાટે ખેત  ભજૂયો ની તાંગી  

૫) ખેત ઉત્ાદન ભાટે અપયૂતી વાંગ્રશ વ્મલસ્થા  

 



 

 

  4 

મખુ્મ ઘ્મેમ : 
આમોજનનો મ ખ્મ શતે   ખેડ તોના લરણ અને રક્રમાને ઉત્તેજીત કયલા કે જે ખેતીની પ્રગતીભાું 
રયલતીત થામ જેથી રાખો ટન ખેત ેદાળ થામ તેનાથી ખેડતૂ ક ટ ુંફની ચોખ્ખી આલક 
લધાયલાનો યશરે છે. ગ જયાતે ભેલેર ઉચ્ચતભ કૃર્ ઉત્ાદન અને લય ૨૦૧૪-૧૫ ના લાલેતય 
ર્લસ્તાય અને ઉત્ાદનના બૌર્તક રક્ષાુંક નીચ ે દળાયવ્મા મ જફ ર્નધાયયીત કયલાભાું આલેર છે. 
૨૦૧૨-૧૩ન ું લય લયવાદની તીવ્ર અછત વાથે જભીનભાું ઓછા બેજ લાળુ નોધામેર શત  ું. જ્માયે 
લય ૨૦૧૩-૧૪ભાું વારૂ ચોભાસ  અને ાક રયસ્સ્થર્ત વાયી યશરે શોલાથી એકાુંદયે ખેડતૂો ભાટે 
વાન કૂ લય યશરે છે.      
 
ગજુયાતે ભેલેર ઉચ્ચતભ કૃન  ઉત્ાદન  

ાક 
લષ-૨૦૧૦-૧૧ લષ-૨૦૧૧-૧૨  લષ-૨૦૧૨-૧૩ 

નલસ્તાય 
રાખ શ.ે 

ઉત્ાદન રાખ 
ભે.ટન 

નલસ્તાય 
રાખ શ.ે 

ઉત્ાદન રાખ 
ભે.ટન 

નલસ્તાય રાખ શ.ે 
ઉત્ાદન રાખ 

ભે.ટન 

કાવ ૨૬.૨૩ 
૯૮.૨૫ રાખ 

ગાુંવડી 
૩૦.૦૩ 

૧૦૩.૭૫ રાખ 
ગાુંવડી 

૨૪.૫૭ 
૪૯.૫૧ રાખ 
ગાુંવડી 

રદલેરા ૪.૯૦ ૯.૮૬ ૮.૭૮ ૧૮.૦૩ ૭.૫૧ ૧૪.૯૩ 
જીર  ૨.૫૨ ૧.૬૬ ૩.૭૧ ૨.૬૦ ૩.૦૫ ૧.૯૪ 
ડાુંગય ૮.૦૮ ૧૮.૬૬ ૮.૩૬ ૧૭.૯૦ ૭.૦૧ ૧૪.૯૭ 
ભકાઇ ૫.૬૬ ૭.૭૮ ૫.૧૬ ૭.૮૬ ૫.૦૨ ૮.૭૨ 
ધઉ ૧૫.૮૯ ૫૦.૧૩ ૧૩.૫૧ ૪૦.૭૨ ૧૦.૨૪ ૨૯.૪૪ 
 

 લય ૨૦૧૪-૧૫ ના લાલેતય ર્લસ્તાય અન ેઉત્ાદનના બૌર્તક રક્ષાુંક  
 

ાક 
૨૦૧૪-૧૫  રક્ષાાંક 

નલસ્તાય રાખ શકેટય ઉત્ાદન રાખ ભે.ટન 
ખાધ ાક ૪૮.૮૯ ૧૧૫.૧૪ 

તેલરલફમાું ાક ૩૩.૭૬ ૬૩.૪૬ 
કાવ (ગાુંવડી) ૨૯.૭૫ ૧૩૮.૪૮ 
ળેયડી (ગોભાું) ૨.૦૭ ૧૬.૭૭ 
નોંધ- ૧)  ુંચલર્િમ મોજના મ જફ 

       ૨)  કાવન ું ઉત્ાદન ,રાખ ગાુંવડીભાું, ૧ ગાુંવડી- ૧૭૦ રક.ગ્રા.રીંટ 
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લાર્િક ર્લકાવ કામયક્રભ ૨૦૧૪-૧૫ (રૂ.રાખભાું) 

અ.નાં  મખુ્મ કામષક્રભ  
સલૂચત જોગલાઇ 

ચાલ ુ
મોજનાઓ 

નલી 
મોજનાઓ 

કુર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ર્નદેળ, લશીલટ, ર્લસ્તયણ ૪૨૮૧.૮૩ ૨૬૪૮.૬૦  ૬૯૩૦.૪૩  
૨ ખેડ તો ભાટે ાક ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે કૃર્ વશામક કામયક્રભ  ૧૧૧૦૧.૪૦ ૮૯૦.૦૦ ૧૧૯૯૧.૪૦  
૩ નેળનર ર્ભળન ઓન ઓઇરવીડ એન્ડ ઓઇરાભ ૫૧૩૭.૪૮  ૦ ૫૧૩૭.૪૮ 
૪ એગ્રીકરચય ટેકનોરોજી ભેનેજભેન્ટ એજન્વી ૬૬૧.૭૧ ૫૬૩૩.૬૫ ૬૨૯૫.૩૬ 
૫ યાષ્ટ્રીમ કૃર્ ર્લકાવ મોજના (આય કે લી લામ ) ૫૯૩૫૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫૯૩૫૫.૦૦ 
૬ કૃર્ ક્ષેત્રભાું જોખભોન ું વ્મલસ્થાન ૫૬૪૦૮.૦૧  ૦.૦૦ ૫૬૪૦૮.૦૧ 
૭ કૃર્ માુંત્રીકયણ ૫૭૪૦.૦૦ ૮૭.૫૦ ૫૮૨૭.૫૦ 
૮ ગોડાઉન ફાુંધકાભ ૯૮૦.૦૦ ૨૦૦૨૮.૭૦   ૨૧૦૦૮.૭૦ 
૯ એગ્રીકલ્ચયર ઇન્રસ્રીઝ ોલરવી એન્ડ ઇન્રાસ્રકચય  ૩૦૯૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૯૦.૦૦ 
૧૦ ગ જયાત ઓયગનેીક ઉત્ાદન પ્રભાણન એજન્વી ૫૪.૪૫   ૫૪.૪૫ 
૧૧ ગ જયાત યાજમ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીને અન દાન  ૦.૦૧  ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૧  
૧૨ અંસ્ક્ત જોગલાઇ ૩૨૦૩.૭૬ ૦.૦૦ ૩૨૦૩.૭૬ 
૧૩ ભશીરા ખેડ તો તથા  ખેડતૂ બાઇઓભાટે તારીભ કામયક્રભ ૪૧૦.૮૦   ૪૧૦.૮૦ 
૧૪ કૃર્ ર્લકાવભાટે ભાખાકીમ સ ર્લધા ફાુંધકાભ/ ભયાભત  ૩૪૯.૫૭  ૭૫૨.૪૨  ૧૧૦૧.૯૯ 
૧૫ ધાવચાયા  ર્લકાવ કામયક્રભ ૫૫૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૫૫૦.૦૦ 
૧૬ અન્મ કેન્ર  યસ્ુત મોજનાઓ  ૦.૦૦  ૦.૦૨   ૦.૦૨ 
૧૭ યાષ્ટ્ષ્ટ્રમ ખાધ સ યક્ષા ર્ભળન ૦.૦૦ ૭૧૯૬.૮૬ ૭૧૯૬.૮૬ 
૧૮ નેળનર ર્ભળન પોય વસ્ટેનેફર એગ્રીકલ્ચય ૦.૦૦ ૨૫૦૦૦.૦૦ ૨૫૦૦૦.૦૦ 
૧૯  નેળનર પ્રોજેક્ટ ઓન ઓગેર્નક પાર્ભિંગ 0.00  ૫૨.૮૫ ૫૨.૮૫ 

૨૦  
આઇવીએવ /ટીઆયએવ/એપલીએભ મોજના ૧૦૦ % કેન્ર 
 યસ્કૃત  

૨૨૨.૯૦  ૧૫૫.૭૭   ૩૭૮.૬૭ 

૨૧  
 

એગ્રીસ્નેટ ૧૦૦ % કે. . ૦.૦૧ 0.000  ૦.૦૧ 

૨૨  ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાા વુંગીન ફનાલલી - વીડ ર્લરેજ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૩ 

     

ાક વ્મલસ્થાની  ક ર જોગલાઇ ૧૫૧૫૪૬.૯૬ ૬૪૬૯૬.૩૭   ૨૧૬૨૪૩.૩૩  
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કામષક્રભો / મોજનાઓની નલસ્તતૃ નલગતો નીચ ેપ્રભાણે છે.   
1.2. નનદેળ, લશીલટ, નલસ્તયણ 
એજીઆય-૧  નનદેળ, લશીલટ, નલસ્તયણ: 
1.2.1. સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૪૦૩૬.૦૯  રાખ  
1.2.2. આ કામયક્રભ શઠે ચાલ  ફાફતો ભાું કૃર્ ર્લસ્તયણ ભશકેભ અને ભાખાકીમ સ ર્લધા, ખેડ તો 

ભાટે વયદાય ટેર  યસ્કાય, કૃર્ ભશોત્વલ, ગ્રોફર એગ્રી વર્ભટ, આઉટવોવીગથી લાશન 
બાડે યાખલા લગેયેની જોગલાઇ કયલાભાું આલે છે. જેભા  કૃર્બલન ખાતે ખેતીલાડી 
પ્રદળયની તૈમાય કયલી, નલા વાધનો અને નલી ટેકનોરોજીની ખયીદીનો વભાલેળ કયલાભાું 
આલેર છે 

1.3. દાશોદ અને વાત નલા જીલ્રાઓન ુભશકેભ 
એજીઆય -૧ જીલ્રા ખેતીલાડી અનધકાયી દાશોદ અને વાત નલા જીલ્રાઓન ુભશકેભ  

1.3.1. સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૨૩૯.૦૬ રાખ  
1.3.2. યાજ્મભાાં અસ્સ્તત્લભાાં આલેર વાત જીલ્રાઓ ભાટે કૃન નલસ્તયણ અને ભશકેભ ભાટે રૂ. 

૨૩૯.૦૬ રાખની સચુચત જોગલાઇની દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેર છે.  
1.4. ફાયડોરી ખાતય ચકાવણી પ્રમોગળાા ભશકેભ  

એજીઆય-()  ફાયડોરી ખાતય ચકાવણી પ્રમોગળાા ભશકેભ 
1.4.1. સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૬.૬૮ રાખ  
1.4.2. ફાયડોરી ખાતય ચકાવણી પ્રમોગળાાભાાં એક ખેતીલાડી અનધકાયી અને એક ભદદનીળ 

ખેતી નનમાભક્ની જગ્મા ભાટે રૂ. ૬.૬૮ રાખની સ લચત જોગલાઇની દયખાસ્ત કયલાભાું 
આલેર છે. 

1.5. અન.ુજાનત અને જનજાનત નવલામના ખેડતૂો ભાટે કૃન વશામક કામષક્રભ 
એજીઆય-૨  અન.ુજાનત અને જનજાનત નવલામના ખેડતૂો ભાટે કૃન વશામક કામષક્રભ 

1.5.1. સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૩૭૯૭.૪૦ રાખ  
1.5.2. અન .જાર્ત અને જનજાર્ત ર્વલામના ખેડતૂો ભાટે કૃર્ વશામક કામયક્રભ ભાટે વશામકી  યી 

ાડલા ચાલ  ફાફતોની જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે. આ મોજના શઠે નીચ ેમ જફના 
કામયક્રભો ભાટે  સ લચત જોગલાઇની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છે.  

 જભીન આયોગ્મ અને વેમ્ન્િમ ખેતી   
 વુંકલરત જીલાત ર્નમુંત્રણ અને ગ ણલત્તા ર્નમુંત્રણ 
 લફમાયણની વઘૃ્ધી અને લશેંચણી  
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 કૃર્ માુંર્ત્રકયણ  
 ર્વિંચાઇ સ ર્લધા અન ેઅન્મ કૃર્ વાભગ્રી 
 જભીન ોણ ઇન ટ રકટવ, ક્ષેર્ત્રમ ર્નદળયન  

 
1.6. આરદજાનત નલસ્તાયભાાં તથા આરદજાનત નલસ્તાય ફશાય લવતા આરદલાવી ખેડતૂો ભાટે કૃન 

નલમક વશામ કામષક્રભ 
એજીઆય-૩ આરદજાનત નલસ્તાયભાાં તથા આરદજાનત નલસ્તાય ફશાય લવતા આરદલાવી ખેડતૂો ભાટે  

કૃન નલમક વશામ કામષક્રભ - (ટીએએવી) : 
1.6.1. સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૨૯૩૭.૦૦ રાખની જેભાું ડાુંગ જજલ્ રાની ખાવ જોગલાઇ રૂ. ૬૫.૦૦ 

રાખ વરશત ની જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે.  
1.6.2. અન સલૂચત જનજાર્તના ૯.૬૯ રાખ શકેટય જભીન ધયાલતા ૪.૮૮ રાખ ખેડતૂો આ 

કામયક્રભના રક્ષમાુંક જ થભાું આલે છે. ગ જયાત યાજમભાું ક ર જભીન ધાયકોના ૧૦.૪૬ ટકા 
જેટરાું આરદજાર્ત ખેડ તો છે અને તેભના ઘ્લાયા થતી ખેતીનાું ર્લસ્તાયન ું પ્રભાણ યાજમનાું 
ક ર લાલેતય રામક ર્લસ્તાયનાું ૯.૪૪ ટકા જેટલ ું છે. 

1.6.3. આરદજાતી ર્લસ્તાયભાું લવતા આદીજાતી ર્લસ્તાય ેટા મોજનાના તથા ર્લસ્તાય ફશાયના 
લવતા આદીલાવી ખેડ તો ખેતીના ાકોન ું લધ  ઉત્ાદન ભેલી ળકે અને આર્થિક યીતે 
વમધૃ્ધ થામ તે ભાટે વયકાયશ્રી પ્રમત્નળીર છે. ખેડ તો ખેતી ભાટે જરૂયી એલા ાક વુંયક્ષણ 
વાધન વાભગ્રી, તાડત્રી, ક્ષેર્ત્રમ ર્નદળયન, ખેત લીજકયણ, ગયીફ ખેડ તોને ર્લના મ લ્મે 
કૃર્ રકટવ (ફી.ી.એર. રકટવ), સ ક્ષભ તત્લો, ખ લ્રી ાઈરાઈન, કૃર્ 
ભેા/ર્ળલફય/પ્રદળયન, અન્ડય ગ્રાઉન્ડ ાઈરાઈન, ખેડ ત ખાતેદાય અકસ્ભાત લીભા 
મોજના ર્લગેયે વશામ ઘટકોથી ાક ઉત્ાદન લધ  ભેલી ળકે તે ભાટે લૈજ્ઞાર્નક બરાભણ 
મ જફની ખેતી વાભગ્રીના ઉમોગથી ખેડ તો લધ  ાક ઉત્ાદન ભેલે અને આર્થિક યીતે 
વમધૃ્ધ થામ તેલો મોજનાનો મ ખ્મ શતે   છે.  

 
1.7. અન.ુજાનત ખેડતૂો ભાટે કૃન વશામક કામષક્રભ (એવવીએવી) 

એજીઆય-૪ અનસુચૂચત જાનતનાાં ખેડુતોને વસૃ્ઘ્ધજન્મ પ્રોત્વાશનો : (એવવીએવી) : 
1.7.1. સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૧૮૬૭.૦૦ રાખ    
1.7.2. આ મોજના શઠે ૧.૬૧ રાખ (૩.૪૪ ટકા)  જભીન ધાયકો અન સલૂચત જાર્તના આલયી 

રેલાભાું આવ્મા છે. જેઓ ૩.૧૦ રાખ શકેટય જભીન (૩.૦૨ ટકા) ભાું ખેતી કયે છે. તેઓન ું 
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જીલનધોયણ ઉંચ  રાલલા તેઓની ખેતેદાળોની ઉજ લધાયી અને છેલટે આલક 
લધાયલાનો આળમ યશરેો છે. 

1.7.3. અન સ લચત જાતી ેટા મોજના (SCSP) અન સ લચત જાતીના  ખેડ તોને ાક વુંયક્ષણ વાધનો, 
તાડત્રી, ુંવેટ, ખ લ્રી ાઇરાઇન, ભાઇક્રો ન્ય રીઅંટ, પીલ્ડ ર્નદળયન અને ફીીએર 
કીટ જેલા ખેતીરક્ષી ઇન ટ ૭૫% વશામ દયે લશચેણી કયલાની જોગલાઇ સ ચલલાભાું 
આલેર છે. 

1.8. ધાવચાયા નલકાવ કામષક્રભ 
એજીઆય-૫૯ ધાવચાયા નલકાવ કામષક્રભ. 
1.8.1. સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૫૫૦.૦૦ રાખ 
1.8.2.  લષ દયમ્માન ધાવધાયાનો ચોકકવ અને નનમભીત પયૂલઠો વતત ભતો યશ ેતે ભાટે ચાલ  

લય ૨૦૧૪-૧૫ ભાટે રૂ. ૫૫૦.૦૦ રાખની સ લચત જોગલાઇની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર 
છે. 

1.9.  ગયીફ ખેડુતો ભાટે ધ્માનાકષક કામષક્ર્ભ 
એજીઆય -૧૦ ગયીફ ખેડુતો ભાટે ધ્માનાકષક કામષક્ર્ભ 
1.9.1. સચુચત જોગલાઇ રૂ. ૨૫૦૦.૦૦ રાખ  
1.10.  ુર્ રકટવ- ુર્ ભશોત્વલ ૨૦૧૪-૧૫ભા ગ્રાભવબા દ્વાય વુંદ કયેર દયેક ગાભના ાુંચ 

ખેડ તોને લફમાયણ, ખાતય, જ ુંત  નાળક દલાઓ અને ખેતી ભાટેના વાધનોની ર્લનામલૂ્મે ુર્ 
રકટ્વ ખાતાદ્વાયા આલાભાું  આલળે. 
 

1.11. કેન્ગ પયુસ્કૃત મોજનાઓ 
રશસ્વાના ધોયણલાી કેન્ગ પયુસ્કતૃ મોજના  
1.11.1. એજીઆય-૬ નેળનર નભળન ઓન ઓઇરવીડ એન્ડ ઓઇરાભ (૨૫ : ૭૫) : 

નેળનર નભળન ઓન ઓઇરવીડવ એન્ડ ઑઇરાભ(NMOOP) તેરીચફમા ાકો 
ભાટે  કેન્ર વયકાયશ્રી દ્વાયા લષઃ૨૦૧૪-૧૫ થી અભરીકર્ ણ ્કયલાન ુથામ છે. અગાઉ આ 
મોજના ઇન્ટીગે્રટેડ સ્કીભ ઓપ ઓઇરવીડ, ઓઇરાભ એન્ડ ભેઇઝ (આઇવોોભ) તયીકે 
ચાલ ુ શતી. યાજમભાાં તેરીફીમાાં અને ઓઇરાભનુાં ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે યાજમનાાં 
તભાભ જજલ્રા ભાટે ખેડતૂોને પ્રોત્વાશીત કયલા નલનલધ ઘટકોભાાં વશામ આલી. અધતન 
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ટેકનોરોજીનો પ્રચાય કયી ઉત્ાદન લધાયલાના પ્રમત્ન કયલાભાાં આલે છે. આ વાંયકુત 
મોજના ભાટે કેન્રનાાં ૭ % અને યાજમનાાં ય%  રશસ્વાની જોગલાઇ છે. 

સ લચત જોગલાઇ યાજમ વયકાય રૂ ૧૧૧૩.૮૭ રાખ અને કેન્િ વયકાય રૂ ૩૩૪૧.૬૧ 
રાખ ની જોગલાઇ જનયર ખેડ તો ભાટે, અન સલૂચત જાર્તના ખેડતૂો ભાટે યાજ્મ વયકાય 

વયકાયના રશસ્વાની રૂ. ૪૫.૪૭ રાખ અને કેન્ર વયકાયના રશસ્વાની રૂ. ૧૩૬.૪૧ રાખ, 
જ્માયે અન સલૂચત જનજાર્તના ખેડતૂો ભાટે યાજ્મ વયકાયના રશસ્વાની રૂ. ૧૨૫.૦૩ રાખ 
અને કેન્ર વયકાયના રશસ્વાના રૂ. ૩૭૫.૦૯ રાખની સ લચત જોગલાઇની દયખાસ્ત કયલાભાું 
આલેર છે. 

 
1.11.2. એજીઆય – ૮ એગ્રીકરચય ટેકનોરોજી ભેનેજભેન્ટ એજન્વી  (આત્ભા પ્રોજેકટ) 

(૯૦:૧૦) : 
બાયત વયકાયે કૃર્ ર્લસ્તયણ તુંત્રન ેનલીનતભ યીતે સ િઢ કયલાની મોજના શઠે 

એગ્રીકરચય ટેકનોરોજી ભેનેજભેન્ટ એજન્વી પ્રોજેકટ (આત્ભા) કેન્િ  યસ્કૃત મોજના-
લકયપ્રાન ેટનય અન વાય કેન્િ અને યાજમ વયકાયના (૯૦ : ૧૦) ના રશસ્વાના  ધોયણે 
અભરભાું મકૂલાભાું આલેર છે.  
સ લચત કુર જોગલાઇ  રૂ. ૬૪૭.૭૧ રાખ યાજમનાું રશસ્વા ેટે રાખની દયખાસ્ત કયલાભાું 
આલેર છે 
 

1.11.3. એજીઆય -૬૦ નેળનર ફુડ પ્રોવેવીંગ ભીળન (વીએવએવ) (૭૫ : ૨૫) 
 યાજ્મભાું ફુડ પ્રોવેવીગભાું સ ધાયા કયલા ભાટે એનએભએપી મોજના અભરભાું 

આલેર છે. તેની અંદય વેભીનાય, લકયળો અને તેને રગતી અન્મ પ્રવ ર્તઓ  નો વભાલેળ 
કયલાભાું આલળે,યાજમભાું કૃર્ અને ફાગામતી ાકોન ું ઉત્ાદન લો લય લધત ું જામ છે. 
જેથી કયી યાજમના ગ્રાલમ ર્લસ્તાયભાું ગોડાઉન/કોલ્ડ સ્ટોયેજ/ સ્ટોયેજ ભેા ની સ્થાર્નક  
સ ર્લધા ખેડ તો ભાટે  ઉબી કયલી જરૂયી છે. જભીનની પરતા અન ેઉત્ાદકતા જલાઇ 
યશ ે તે ભાટે પ્રલાશી જૈર્લક ખાતય ય ર્નટવ અને સકૂ્ષભતત્લ ય ર્નટ સ્થાલા જોગલાઇ 
કયલાભાું આલેર છે.  
સ લચત કુર જોગલાઇ  રૂ. ૪૫૫.૦૦ રાખ યાજમનાું રશસ્વા ેટે અને કેન્ર વયકાયના રશસ્વાની 
રૂ.  ૧૩૬૫.૦૦ રાખની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છે 
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1.11.4. એજીઆય() –  વફર્ભળન એગ્રીકલ્ચય ર્ભકેનાઇઝેળન (૭૫% -૨૫% ) 

લષ -૨૦૧૪-૧૫ ભાટે કેન્ર પયુસ્ુત મોજના વફર્ભળન એગ્રીકલ્ચય ર્ભકેનાઇઝેળન અંતગષત 
યાજ્મના રશસ્વાની  રૂ. ૭૭૦.૦૦ રાખની સચુચત જોગલાઇ ભાટે દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેર 
છે.  

1.12. ણૂ ૅરશસ્વાના ધોયણલાયી કેન્ર  યસ્ક ત મોજના (૧૦૦%) 
  

1.12.1. એજીઆય-૭ ાક ગણના  (આઇવીએવ ,ટીઆયએવ અને એપલીએભ ) : 
સલૂચત જોગલાઇ રૂ. ૨૨૨.૯૦ રાખ ૧૦૦% કેન્ર રશસ્વા ેટે 
આ કેન્િ  યસ્કૃત મોજનાભાું તાલ કા/જીલ્રા/યાજમના ઋત ઓ અને ાક અશલેાર તથા ાક 
કાણી અખતયા ર્લગેયેને તથા ગૌણ ાકો ળાકબાજી અન ેપો યનાું અંદાજજત ાકની 
ભોજણીને રગતી કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. આ મોજનાભાું પક્ત ભશકે્ભ ખચયનો વભાલેળ 
થામ છે. 

1.12.2. એજીઆય-૧૮ એગ્રીવનેટ :  
સલૂચત જોગલાઇ રૂ ૦.૦૧ રાખ ૧૦૦% કેન્ર રશસ્વા ેટે જોગલાઇ કયલભાાં આલેર છે.  

1.12.3. એજીઆય- ()  વીડ નલરેઝ મોજના અંતગષત ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાા વાંગીન 
ફનાલલી : 
જેભાું રૂ. ૦.૦૧ રાખની વાભન્મ ખેડ તો ભાટે અન સ લચત જાર્તના ખેડ તો ભાટે રૂ. ૦.૦૧ રાખ 
અને અન  સ લચત જન જાર્તના ખેડ તો ભાટે રૂ. ૦.૦૧ રાખની ૧૦૦% કેન્ર રશસ્વા ેટે સલૂચત 
જોગલાઇ ભાટે દયખાસ્ત કયેર છે.   

ડેલરભેન્ ટ એન્ડ સ્ રેન્ ધનીંગ ઓપ વીડ ઈન્ રાસ્ રકચય પેવીરીટી પોય પ્રોડય વીંગ 
કલોરીટી વીડ ૧૦૦ ટકા કેન્ ર  યસ્ કૃત મોજના ભાટે ક ર રૂ. ૦.૦૩ રાખની ટોકન જોગલાઈ 
કયલાભાું આલેર છે. 

1.13. યાજમના ફજેટભાું કેન્ગ ના પણુષ (૧૦૦%)  રશસ્વાની ખાવ જોગલાઇ ની મોજના  
1.13.1. એજીઆય- ૪૩  યાષ્ટ્રીમ કૃન નલકાવ મોજના :  

કુર સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૫૯૩૫૫.૦૦  રાખ. 
બાયત વયકયશ્રીએ અલગમાયભી ુંચલર્િમ મોજના દયલમાન ૪ ટકાનો કૃર્ ર્લકાવ 

દય ર્વઘ્ધ કયલા યાષ્ટ્રીમ કૃર્ ર્લકાવ મોજના અભરભાું મ કેર છે. 
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લય ૨૦૧૩-૧૪ ભાટે રૂ. ૫૩૯૫૫.૦૦ રાખની  જોગલાઇ યાષ્ટ્રીમ કૃર્ ર્લકાવ 
મોજના (નોભયર) કૃર્ તેભજ તેને વુંરગ્ન વુંસ્થાઓ ભાટે કયલાભાું આલેર છે. 

યાષ્ટ્રીમ કૃર્ ર્લકાવ મોજના શઠે રૂ ૪૪૦૦.૦૦ રાખની જોગલાઇ આરદજાર્ત 
ર્લસ્તાયભાું તથા આરદજાર્ત ર્લસ્તાય ફશાય લવતા આરદલાવી ખેડતૂો નલી ટેક્નોરોજી 
અનાલે તે ભાટે પ્રોત્વાશન આલા ભાટે કયલાભાું આલેર છે. 

યાષ્ટ્રીમ કૃર્ ર્લકાવ મોજના શઠે રૂ ૧૦૦૦.૦૦ રાખની જોગલાઇ અન સ લચત 
જાર્તના ખેડતૂો નલી ટેક્નોરોજી અનાલે તે ભાટે પ્રોત્વાશન આલા ભાટે કયલાભાું આલેર 
છે.  

1.14. એજીઆય-૧૧ કૃન કે્ષત્રભાાં જોખભોનુાં વ્મલસ્થાન : 
1.14.1. સલૂચત જોગલાઇ રૂ. ૪૬૪૦૮.૦૧ રાખ.  

યાષ્ટ્રીમ કૃર્ લીભા મોજના કેન્ર વયકયશ્રી તયપથી યર્લ/ઉનાળુ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ થી 
અભરી ફનાલેર અને તેજ લયથી ગ જયાત યાજમભાું ણ તેનો અભર યાજમ વયકાયશ્રીએ 
કયેર છે ત્રણ યીમોજનાઓ જેલી કે યાષ્ટ્રીમ કૃર્ ર્લભા મોજના, ખેડ ત અક્સ્ભાત ર્લભા 
મોજના, બાલ સ્સ્થરયકયણ ર્નર્ધ અન ે કૃર્ત્રભ લયવાદના પ્રમોગોને એક જ યીમોજનાભાું 
બેલી દેલાભાું આલી છે. ાક ર્લભા મોજનાભાું દ ષ્ટ્ક/ ય/આગ/યોગ અને જીલાતનો 
હ ભરો લગેયે આલયી રેલાભાું આલે છે. જમાયે ખેતી કાભ કયતી લખતે ખેડ તને અક્સ્ભાત 
થામ તો તેનો ણ ર્લભો ઉતાયલાભાું આલે છે. કૃર્ ેદાળોના બાલો નીચા જામ ત્માયે 
એભ.એવ.ી. ફજાય ભાશીતી લડે ખેડ તને ઓછી આલક પ્રાપ્તીભાું યક્ષણ  ર  ાડી ળકમ 
છે. અનાવષૃ્ટ્ષ્ટ્ટના વુંજોગોભાું કૃર્ત્રભ લયવાદના પ્રમોગો શાથ ધયલાભાું આલે છે. નલી ફાફત  
તયીકે કાવ ાકના ર્પ્રર્ભમભભાું ખેડતૂોને વશામ નો વભાલેળ છે.  

કૃર્ ક્ષેત્રભાું જોખભોનો વ્મલસ્થાનભાું નીચ ેમ જફની ેટા મોજનાઓનો વભાલેળ 
કયલાભાું આલેર છે.  

 ાક ર્લભા મોજના   (રૂ. ૪૩૪૦૦.૦૦    રાખ) 
 ખાતેદાય અક્સ્ભાત ર્લભા મોજના (રૂ. ૩૦૦૦.૦૦ રાખ) 
 બાલ સ્સ્થયીકયણ/યીઝલય પુંડ  (રૂ. ૦.૦૧  રાખ) 
 કૃર્ત્રભ લયવાદના પ્રમોગો  (રૂ. ૮.૦૦ રાખ) 
 

1.15. એજીઆય- ૪૫ - ાક ર્લભા મોજના અંતયગત કોય૫વ પુંડ  (રૂ. ૧૦૦૦૦.૦૦ રાખ) 
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ખયીપ-૨૦૧૪ ના ઓછા અને ભોડા લયવાદથી ાક ર્નષ્ટ્પ જલાની ળક્યતાને કાયણે  
ાક લીભા દાલા લધલાની ળક્યતા છે. આ મોજના અંતયગત કોય૫વ પુંડ ભાટે રૂ. ૧૦૦.૦૦ 
કયોડની દયખાસ્ત કયેર છે.  

1.16.  કૃન માાંત્રીકયણ 
1.17. એજીઆય-૫૦ ખેતી લાડી કે્ષતે્ર કૃન માાંત્રીકયણ (રેક્ટય- નોભષર) 

સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૪૬૨૦.૦૦ રાખ 
આધ ર્નક ખેતી ધ્ ધર્તના અભર ભાટે , ખેતી લાડી કે્ષતે્ર કૃન માાંત્રીકયણ લધાયલા 

ખેડતૂો ને બાયે ભળીનયી -રેક્ટય- ખયીદી ળકે તે ભાટે વશામ આલા ભાટે જોગલાઇ 
કયલાભાું આલેર છે.  

1.18. એજીઆય-૬૧  એગ્રો વનલિવ પ્રોલાઈડ 
સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૩૫૦.૦૦ રાખ 
એગ્રો વનલિવ પ્રોલાઈડ ચાલ  લે રૂ. ૩૫૦.૦૦ રાખની જોગલાઈ કયલાભાું આલેર છે. 

1.19. નનગભ/એજન્ વી/ વભેતી- આત્ભા ને વશામ અનદુાન : 
કૃર્ ર્લબાગ શઠેનાું ર્નગભ / એજન્ વીને આ કામયક્રભ અંતગયત કૃર્ ર્લમક 

ર્લકાવનાું કાભો કયલાું ગ જયાત યાજમ ફીજ ર્નગભ, ગ જયાત ખેત ઉધોગ ર્નગભ, ગ જયાત 
યાજમ ફીજ પ્રભાણન એજન્વી તથા વભેતી- આત્ભાને અન દાન આલાભાું આલે છે. 

1.19.1. એજીઆય-૧૨  ગ જયાત યાજમ ફીજ નીગભને નડીમાદ ખાતે આય આઇ ડી એપ 
અંતગષત ગોડાઉન ફનાલલા ભાટેની મોજના  : 

આય આઇ ડી એપ મોજના અંતગષત ગ જયાત યાજમ ફીજ નીગભને ગોડાઉન 
ફનાલલા ભાટેની રૂ. ૯૮૦.૦૦ રાખની સચુચત જોગલાઇ ભાટે દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેર છે. 

1.19.2. ગજુયાત ખેત ઉધોગ નનગભ અનદુાન : 
એજીઆય -૧૩ નલી કનૃ ઉધ્મોગ નનનત  :  

 કૃર્ ભાખાકીમ સ ર્લધા અને ખાધ્મ પ્રળુંળકયણનો યાજ્મભાું ર્લકાવ કયલો. 
 ભાનલ વુંળાધન ર્લકાવ  
 કૃર્ અને ખેત ેદાળોનો ર્નકાવ લધાયલો. 
 કૃર્ભાું નલી પ્રાધોગીકી અનાલલી.  
લય ૨૦૧૩-૧૪ ભાટે  ગ જયાત ખેત ઉધોગ ર્નગભન ેનલી કૃર્ ઉધ્મોગ ર્નર્ત ભાટે 

રૂ.૧૨૭૦.૦૦  રાખ ની જોગલાઈ સચૂલલાભાું આલેર છે. 
1.19.3. એજીઆય-(૧૭)  ગજુયાત યાજમ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીને અનદુાન : 
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ગ જયાત યાજમ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીન ેઓયગેનીક ખેત ઉત્ ાદનના વટીપીકેળન 
કાભગીયી અથે રૂ. ૫૪.૪૫ રાખની જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે. 

1.19.4. એજીઆય-(૫૨) ગ જયાત યાજમ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીને વુંગીન ફનાલલા  
ગ જયાત યાજમ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીને વુંગીન ફનાલલા ભાટે રૂ. ૦.૦૧ રાખની 
જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે.  

1.19.5. એજીઆય-(૪૪)  ભારશતી અને કોમ્ યનુીકેળન વેન્ ટય આત્ ભા : 
લય ૨૦૧૪-૧૫ ભાટે ક ર રૂ. ૧૪.૦૦ રાખની જોગલાઇ આત્ ભાને અન દાન કયલાભાું 

આલેર છે. 
1.20. અંસ્ક્ત જોગલાઇ  

1.20.1. એજીઆય-૧૪  આરદજાતી નલસ્તાય ભાટે અંસ્ક્ત જોગલાઇ :  
આરદજાતી ર્લસ્તાય ભાટે રૂ. ૨૯૨૨.૫૦ રાખ ( ડીભાાંન્ડ નાં ૯૬) ન્ય  ગ જયાત ેટનય 

અંતયગત અંસ્ક્ત જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે. (આરદજાતી ર્લબાગ ભાયપત મોજનાનો 
અભર થામ છે.). અને આરદજાતી ર્લસ્તાય ફશય લવતા આરદજાતી ખેડ તો ભાટે રૂ. ૨૯.૫૦ 
રાખ ( ડીભાાંન્ડ નાં ૯૩) ની જોગલાઇ કયલાભાું  આલેર છે.  

1.20.2. એજીઆય-૧૫  ભારશનત અને પ્રાધોગોકી ભાટે અંસ્ક્ત જોગલાઇ :  
લય ૨૦૧૪-૧૫ ભાટે રૂ. ૧૭૮.૭૬ રાખ ભારશર્ત અને પ્રાધોગીકી ભાટે, ક્ભયચાયી 

ગણને તારીભ આી નોરેજ અડેળન વાથેની અંસ્ક્ત જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે. 
(આઇટી ર્લબાગ ભાયપત મોજનાનો અભર થામ છે.) 

1.20.3. નલબાગના યીનોલેળન ભાટે રૂ.૭૩.૦૦ રાખની અંસ્ક્ત જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે. 
1.21. જેન્ડય ફજેટ  

1.21.1. એજીઆય- ૫૮  ભશીરા ખેડુતો ભાટે તારીભ કામષક્રભ 
ભરશરા ખેડ તો ભાટે રૂ. ૨૦૫.૪૦ રાખ અને ખેડતૂ બાઇઓ ભાટે કૃનરક્ષી  કૌળલ્મ 

નલકાવ કામષક્રભ ભાટે રૂ. ૨૦૫.૪૦ રાખ વરશત કુર ૪૧૦.૮૦ રાખની જોગલાઇ ભાટે 
દયખાસ્ત કયેર છે.   
યાજમભાું ભરશરા ખેડ તોભાું જાગરૂકતાથી કૃર્કે્ષત્રના ર્લકાવ અને ભરશરા ખેડ તોની 
કામયક્ષભતા લધાયલા ભાટે અરગથી ખેતી રક્ષી તારીભ આલાના કામયક્રભો  કયલા        
રૂ. ૨૦૫.૪૦ રાખની જોગલાઇ ભાટે દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છે. ક દયતી ફલક્ષવના કાયણે 
ભરશરાઓ કૃર્ને રગત ફાફતો જેલી કે ડેયી , કૃર્  , ફાગામત ર્લમક  મલૂ્મ લધયન અન ે
અન્મ કાભોભાું ભરશરાઓ ર્ન ણતા રાલી ફતાલી ળકે છે. કૃર્ભાું ઉત્ાદન લધાયલા અને 
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નલા કો દાખર કયલા, ઓડીમો લીજય અર વાધનોથી અને જીલુંત ર્નદળયન દલાયા   
તાુંર્ત્રક જાણકાયી આલા ભાટે જોગલાઇ કયલાભાું  આલેર છે. 
 

1.22. ફાાંધકાભ  
કૃન નલકાવભાટે ભાખાકીમ સનુલધા ફાાંધકાભ/ ભયાભત  
સલૂચત જોગલાઇ રૂ. ૩૪૯.૫૭  રાખ. 

 રૂ. ૨૦૦.૦૦ રાખ ૯ નલા  ભુંજ ય થમેર ખેડ ત તારીભ કેન્ રના ભકાન ફાુંધકાભ ભાટે  
જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે. 

 રૂ. ૯૮.૨૧ રાખ  ઇડય યાધન ય કડલુંજ થતા ફોયવદ ેટા ર્લધાગ કચેયી ફાુંધકાભ ભાટે  
જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે. 

 રૂ. ૧૩.૬૦ રાખ ેટા ર્લબાગ ાટણ કચેયીના ફાુંધકાભ ભાટે જોગલાઇ કયલાભાું આલેર છે.   
 ભયાભત – (૧) વુંય કતખેતી ર્નમાભક કચેયી , ભશવેાણા  રૂ. ૩૭.૭૬ રાખ 

1.23. નલી ફાફતો 
1.23.1. એજીઆય-૧  નનદેળ, લશીલટ, નલસ્તયણ: 

નલા લાશનો  
સચૂચતજોગલાઇ - રૂ. ૪૫.૩૬ રાખ 

નલા વાત જીલ્રાભાું નર્લન કચેયી કૃર્ ર્નમાભક્ની જ દીજ દી પ્રબાગીમ કચેયીએ 
ખેડતૂોને તેભના ખેતયભાું ઉબી થતી કૃર્રક્ષી મ શ્કેરીઓ અંગે ભાગયદળયન આલા તથા કૃર્ 
વશામક મોજનાઓ અંગે ભારશતી અને  ભાગયદળયન આલા ભાટે ગાભોની મ રાકાત  ભાટે 
નકાભા થઇ ગમેરા ૧૪ લાશનોની વાભે ૧૪ લાશનોન ુઆઉટવોવીંગથી બાડે ભાટે ૨૦૧૪-
૧૫ ના લયના રૂ. ૪૫.૩૬ રાખ નલી જોગલાઈ સચૂલલાભાું આલેર છે.  
સચૂચતજોગલાઇ - રૂ. ૩.૨૪ રાખ 

વયદાય કૃનનગય દાાંનતલાડા યનુનલવીટી ભાટે એક લાશન આઉટવોવીંગથી બાડે ભાટે 
૨૦૧૪-૧૫ ના લયના રૂ. ૩.૨૪ રાખ નલી જોગલાઈ સચૂલલાભાું આલેર છે.  
સચૂચતજોગલાઇ - રૂ. ૨૬૦૦.૦૦ રાખ 

તા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૪ના યોજ મોજામેર કૃર્ ભશોત્વલ-૨૦૧૪ વભાન અને ભરશરા 
વુંભેરન કામયક્રભભાું ભાન. મ ખ્મભુંત્રીશ્રી, ગ જયાત યાજ્મએ લય ૨૦૧૪-૧૫ને કૃર્ ર્લકાવ 
લય જાશયે કયેર છે. આ અંતગયત કૃર્કે્ષતે્ર નલીનતભ ટેકનોરોજી ખેડતૂો અનાલે અને 
આંતય ભાખાકીમ સ ર્લધા ઉબી કયલા પ્રોત્વાશન ભે તે જરૂયી છે. 
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આંતય ભાખાકીમ સ ર્લધાભાું ખેડતૂો ભોટા ામે યોકાણ કયે છે અને ધીયાણ દ્વાયા 
આ સ ર્લધાઓ ઉરબ્ધ કયે છે. આલા વુંજોગોભાું જો તેભના ઉય વ્માજન ું બાયણ 
ઘટાડલાભાું આલે તો શજી લધ  પ્રભાણભાું ખેડતૂો આ તયપ લી ળકે છે. અને યાજ્મભાું કૃર્ 
કે્ષતે્ર નોંધનીમ ર્લકાવ થઇ ળકે તેભ છે. તે શતે  થી ગ્રીન શાઉવ, નેટ શાઉવ, એગ્રો પ્રોવેવીંગ 
ય ર્નટ, સ ક્ષભ ર્મત ધ્ધર્ત ભાટે  વુંફુંધીત ખાતા ભાયપતે વશામ આલાભાું આલે છે તે 
ય ર્નટ ભાટે ખેડતૂોએ રીધેર ધીયાણના વ્માજ ય ૬ % ફેક એન્ડેડ વશામ જે તે રાબાથીના 
ફેંક રોન એકાઉન્ટભાું વુંફુંર્ધત ખાતા, ફાગામત, ગ જયાત એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ તેભજ 
જીજીઆયવી ભાયપતે અભરીકયણ કયી જભા કયી રાબ આલાભાું આલળે. જે ભાટે રૂ 
૨૫૦૦.૦૦ રાખની જોગલાઇ સચૂલેર છે. 

કૃર્ ર્લકાવ લય અંતગયત ર્લસ્તયણ અને જાશયેાત ભાટે કૃર્ ભેા / પ્રદળયનના 
શતે  વય  સ્સ્તકા, પોલ્ડય, ગોષ્ટ્ઠી, દસ્તાલેજી રપલ્ભ, ક્લીકી, જાશયે ખફય, શોડીંગ્વ અને 
ેનરોન ું ર્નભાયણ કયલા રૂ. ૧૦૦.૦૦ રાખની ખેતી ખાતા ભાયપતે અભરીકયણ કયલા 
જોગલાઇ કયેર છે. 

આભ ઉયોક્ત ફને્ન શતે   વય લય ૨૦૧૪-૧૫ને “કૃર્ ર્લકાવ લય” તયીકે ઉજલણી 
કયલા વને ૨૦૧૪-૧૫ના અંદાજત્રભાું ક ર રૂ. ૨૬૦૦.૦૦ રાખની જોગલાઇ અંગેની નલી 
ફાફત ની દયખાસ્ત કયલાભાું આલે છે. 

1.23.2. એજીઆય-૫૯ ધાવચાયા નલકાવ કામષક્રભ. 
સચૂચત જોગલાઇ રૂ. ૨૦૦૦.૦૦ રાખ 
ચાલ  લય ૨૦૧૪-૧૫ ભાું અરર્નનો ને અસ્રય ને કાયણે ચોભાસ  ભોડ  ળરૂ થલાને કયણે 
ધાવધાયાનો ચોકકવ અને નનમભીત પયૂલઠો વતત ભતો યશ ે તે ભાટે રૂ. ૨૦૦૦.૦૦ 
રાખની જોગલાઇની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છ 

1.23.3. એજીઆય-()  નેળનર  ફુડ નવક્યયુીટી નભળન  
લષ ૨૦૧૪-૧૫ ભાાં વાંપણૂ ૅ કેન્ર પયુસ્ુત મોજનાને યાજ્મ ફજેટભાાં વભાલેળ કયલા ભાટે 
વાભાન્મ ખેડુતો ભાટે રૂ. ૬૧૯૭.૨૨ રાખની. અનસુચૂચત જન જાનતના ખેડુતો ભાટે રૂ. 
૭૫૨.૦૭ રાખની તેભજ અનસુચૂચત જાનતના ખેડુતો ભાટે રૂ. ૨૪૭.૫૭ રાખની નલી ફાફત 
તયીકે જોગલાઇ સચૂલલાભાાં આલેર છે. 

1.23.4. એજીઆય-()  ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્વી ને વાંગીન ફનાલલી  
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 ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્વી ને વાંગીન ફનાલલા ભાટે લષ -૨૦૧૪ ૧૫ ભાાં 
૧૦૦.૦૦ રાખ તેભજ રયનોલેળન ભાટે રૂ. ૧૫૦.૦૦ રાકની નલી ફાફત ની દયખાસ્ત 
કયલભાાં આલેર છે.  

1.23.5. એજીઆય-૨  અન.ુજાનત અને જનજાનત નવલામના ખેડતૂો ભાટે કૃન વશામક કામષક્રભ 
અન.ુજાનત અને જનજાનત નવલામના ખેડતૂો ભાટેની મોજનાભાટે રૂ. ૧૯૦.૦૦ રાખની 

નલી દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેર છે. 
1.23.6. એજીઆય – ૮ એગ્રીકરચય ટેકનોરોજી ભેનેજભેન્ટ એજન્વી  (આત્ભા પ્રોજેકટ) 

(૯૦:૧૦) : 
એગ્રીકરચય ટેકનોરોજી ભેનેજભેન્ટ એજન્વી  ૧૦૦ % કેન્ર પયુસ્ુત મોજનાની 

યાજ્મના ફજેટભાાં વભાલેળ કયતા યાજ્ય્ના રશસ્વાની ૪૫.૪૭ રાખ અને કેન્્ના રશસ્વાની રૂ 
૫૫૮૬.૧૧ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેર છે.  

સ લચત જોગલાઇભાું યાજમ વયકાય રૂ ૩૭.૦૯ રાખ અને કેન્િ વયકાય રૂ ૪૩૬૦.૧૪ 
રાખ ની જોગલાઇ જનયર ખેડ તો ભાટે, અન સલૂચત જાર્તના ખેડતૂો ભાટે યાજ્મ વયકાય 

વયકાયના રશસ્વાની રૂ. ૩.૩૨ રાખ અને કેન્ર વયકાયના રશસ્વાની રૂ. ૩૯૦.૦૮ રાખ, જ્માયે 
અન સલૂચત જનજાર્તના ખેડતૂો ભાટે યાજ્મ વયકાયના રશસ્વાની રૂ. ૭.૧૩ રાખ અને કેન્ર 
વયકાયના રશસ્વાના રૂ. ૮૩૫.૮૯ રાખની સ લચત જોગલાઇની નલી ફાફતની દયખાસ્ત 
કયલાભાું આલેર છે. 

1.23.7. એજીઆય –()  નેળનર નભળન ઓન વસ્ટેનેફર એગ્રીકલ્ચય  
લષ -૨૦૧૪-૧૫ ભાટે કેન્ર પયુસ્ુત મોજના નેળનર નભળન ઓન વસ્ટેનેફર 

એગ્રીકલ્ચયની જોગલાઇ યાજ્મ વયકાયના ફજેટ ભાાં વાભાન્મ ખેડુતો ભાતે રૂ. ૨૨૭૦૦.૦૦ 
રાખની અન સલૂચત જાર્તના ખેડતૂો ભાટે રૂ. ૫૦૦.૦૦ રાખની તેભજ અન સલૂચત 
જનજાર્તના ખેડતૂો ભાટે રૂ. ૧૮૦૦.૦૦ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર 
છે.  

1.23.8. એજીઆય –()  નેળનર પ્રોજેક્ટ ઓપ ઓયગેનીક પાયભીગ  
લષ -૨૦૧૪-૧૫ ભાટે નેળનર પ્રોજેક્ટ ઓપ ઓયગેનીક પાયભીગ મોજના અંતગયત રૂ. 
૫૨.૮૫ રાખની નલી ફાફતની જોગલભાટે દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છે. 

1.23.9. એજીઆય –()   નાફાડ્યની ડફલ્ય .આઇ.ડી.એપ. મોજ્ના અંતગયત ગોદાભ  ફનાલલા 
ફાફત. 
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ગ જયાત કૃર્કે્ષત્રન ું ઉત્ાદન ફભણ ું કયલાના ઉદૃળો વાથે વતત કૃર્કે્ષતે્ર 
શયણબાયણ બયી યશય ું છે.  દેળભાું ગ જયાતે વતત દળ લય ફે આંકડાભાું કૃર્કે્ષતે્ર પ્રગર્ત 
નોધાલેર છે. વાયી ગ ણલત્તાના એગ્રીકલ્ચય  ઈન ટવ અને કૃર્ ેદાળોના વાયા બાલ 
થકી ઉત્દનભા લધાયો થઇ ળકળે. યાજમનાું કૃર્ ભાખા થકી ખેડતૂોને કૃર્ ઈન ટવ 
અને કૃર્ ેદાળોના વાયા બાલો આલાભાું આલે છે યુંત   યાજમભાું  અ યતી સ્ટોયેજની 
સ ર્લધાના કાયણે આ ભાખ ું મોગ્મ યીતે કાભ કયી ળકત  ું નથી. નાફાડયની ડફલ્ય આઇએપ 
સ્ક્રીભ અંતગયત લફમાયણ, ખાતય અને કૃર્ ેદાળોના સ્ટોયેજ ભાટે યાજમભાું લેય શાઉવીંગ 
ઈન્પાસ્રકચય ઉભ ું કયલા ગ જયાત યાજમ ફીજ ર્નગભને નોડર એજન્વી તયીકે ર્નભણ ૂુંક 
કયલાભાું આલેર છે. જેના ભાટે રૂ. ૨૦૦૨૮.૭૦ રાખની દયખાસ્ત કયલાભાું આલે છે.  

1.23.10. એજીઆય-૩ આરદજાનત નલસ્તાયભાાં તથા આરદજાનત નલસ્તાય ફશાય લવતા 
આરદલાવી ખેડતૂો ભાટે કૃન નલમક વશામ કામષક્રભ - (ટીએએવી) : 

આરદજાનત નલસ્તાયભાાં તથા આરદજાનત નલસ્તાય ફશાય લવતા આરદલાવી ખેડતૂો 
ભાટે લય ૨૦૧૪-૧૫ ભાટે રૂ. ૭૦૦.૦૦ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર 
છે.  

1.23.11. એજીઆય-૪ અનસુચૂચત જાનતનાાં ખેડુતોને વસૃ્ઘ્ધજન્મ પ્રોત્વાશનો : (એવવીએવી) : 
અનસુચૂચત જાનતનાાં ખેડુતોને વસૃ્ઘ્ધજન્મ પ્રોત્વાશનો આલા ભાટે લય ૨૦૧૪-૧૫ 

ભાટે રૂ. ૦.૦૦ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છે. 
1.23.12. એજીઆય-૧  નનદેળ, લશીલટ, નલસ્તયણ: 
1.23.12.1. ુર્ બલન ના ત્રીજા નએ ચોથા ભાના યીનોલેળન ભાટે રૂ. ૨૫૧.૦૩ રાખની નલી 

ફાફતની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છે. 
1.23.12.2. રામર કભ ડેભોંસ્રેળન પાભય ર્રલાઇ ઠાવય અને જીનજ ને વુંગીન ફનાલલા ભાટે 

અન ક્રભે રૂ. ૧૧૪.૫૪ , રૂ. ૧૦૧.૧૦ અને રૂ. ૧૧૩.૮૫ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત 
કયલાભાું આલેર છે. 

1.23.12.3. ેટા ર્લબાગ લચખરી અને લાુંવદાના યીનોલેળન ભાટે અન ક્રભે રૂ. ૫૮.૮૪ રાખ અન ે
રૂ. ૫૮.૮૪ રાખની  નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયલાભાું આલેર છે. 

1.23.12.4. ુર્ બલન ખાતે નર્લ લરફ્ટ ભાતે રૂ. ૫૪.૨૩ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત 
કયલાભાું આલેર છે. 

1.23.13. એજીઆય-૧૯  પ ળાકબાજી અને ગૌણ ાકો  



 

 

  18 

એપલીએભ ૧૦૦ % કેન્ર વયકાયની ભશકેભની મોજના ફાંધ થતા યાજ્મ વયકાયના ફજેટભાાં 
રૂ. ૧૨૦.૦૭ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયેર છે. 

આઇ વી એવ / ટીઆય એવ / એપ લી એભ મોજના અંતગષત ૧૨ ખેતીલાડી 
અનધકાયી ( લગષ-૨) ના ભશકેભ ભાટે રૂ. ૩૫.૭૦ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયેર છે. 

1.23.14. એજીઆય () પ્રભોળન સ્રેન્ધનીગ ઓપ એગ્રીકલ્ચય ભીકેનાઇઝેળન થ્રો રેઇનનગ 
ટેસ્ટીગ એન્ડ ડેભોંસ્રેળન / ોસ્ટ શાયલેસ્ત ટેક્નોરોજી ભેનેજભેન્ટ 
વદય ૧૦૦ % કેન્ર પયુક્રતુ મોજના અંતગષત લષ ૨૦૧૪-૧૫ ભાાં રૂ. ૮૭.૫૦ રાખની  
નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયેર છે. 

1.23.15. એજીઆય () કેન્ર વયકાયને અન્મ મોજનાઓ ભાટે 
વદય મોજના અંતગષત યાજ્મ વયકાયના રશસ્વાના રૂ. ૦.૦૧ રાખ તેભજ કેન્ર વયકાયના 
રશસ્વાન રૂ. ૦.૦૧ રાખની નલી ફાફતની દયખાસ્ત કયેર છે.  
 
યાજ્મ વયકાયશ્રીએ લષ ૨૦૧૪-૧૫ ભાટે કેન્ર વયકાયના રશસ્વાલાયી મોજનાઓનો કેન્ર 

વયકાયનો રશસ્વો નોન પ્રાન ભાાંથી પ્રાન મોજનાઓભાાં રાન્વપય કયલાન ુ  નકી કયેર છે તેભજ 
કેન્ર પયુસ્કૃત મોજનાઓ જેનો પાંડ નવધો નોડર એજન્વીને ભતો શતો તે ણ યાજ્મ વયકાયની 
પ્રાન મોજનાઓભાાં વભાલેળ કયલાનો યશળેે જેથી કુર પ્રાન મોજનાભાાં રૂ. ૨૧૬૨૪૩.૩૩ 
રાખની જોગલાઇ યાજ્મ આમોજનભાાં કયલાભાાં આલેર છે.   

    
 

********************************** 


