
 . લાખમાં

મ બ ટ હડ યોજના ુ ંનામ ૨૦૧૯-૨૦ માટની 
જોગવાઇ

૧ ૨ ૩ ૪
૧ ૨૪૦૧-૦૦૧-૦૧ ૃિષ િનયામકની કચેર ુ ંમહકમ ૧૪૩૩.૩૮

૨ ૨૪૦૧-૦૦૧-૦૩ જ લા મહકમ ૧૧૦૦.૦૭

૩ ૨૪૦૧-૦૦૧-૦૬ ૃિષ િવકાસ માટ વહ વટ િવ તરણ અને વુ જ ર  સવલતો ૪૭૫૦.૦૧

૪ ૨૪૦૧-૧૦૨-૦૧ સઘન ૃિષ જ લા કાય મ (ધાસચારા િવકાસ કાય મ) ૫૬૦.૪૯

૫ ૨૪૦૧-૧૦૨-૦૪ ખે ૂતોને પાક ૂ ય ૃ  કરવા માટ ો સાહન આપવાની યોજના ૧૦૦.૦૦

૬ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૧ કપાસની ુદ ુદ  તોની ૃ ધ અને વહચણી   ( દશી કપાસ બીજ માણન) ૪૯૫.૮૪

૭ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૨ બયારણ ચકાસણી યોગશાળા બયારણ એકમ - મહકમ ૨૩૪.૭૭

૮ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૪ સમાયો જત બયારણ એકમની થાપના. (સીડ વેલી ફડરશન) ૦.૦૧

૯ ૨૪૦૧-૧૦૩-૨૧ જુરાત રાજય બીજ માણન એજ સીને સગંીન બનાવવી (મહકમ) ૧૦૦.૦૦

૧૦ ૨૪૦૧-૧૦૫-૦૧ એમોનીયમ સ ફટ અને રાસાયણીક ખાતરોની વહચણી (મહકમ) ૧૧૯.૮૩

૧૧ ૨૪૦૧-૧૦૫-૦૨
િૂમ ચકાસણી યોગશાળા સગંીન બનાવવી તથા જમીનમાનંા ં ુ મ પોષક ત વોના ૃ થકરણ માટ 

યોગશાળા ુ ં- મહકમ
૧૨૩.૬૮

૧૨ ૨૪૦૧-૧૦૫-૦૩
ઉ પાદન સામ ીના િવકાસ માટની યોજના રસાય ણક ખાતર ણુવ ા િનયં ણ યોગશાળા અને ે  સ ં થા 

(મહકમ)
૪૫૬.૬૭

૧૩ ૨૪૦૧-૧૦૫-૨૯ અ .ુ િત અને જન િત િસવાયના ખે ૂતો માટ ૃિષ સહાયક કાય મ ૧૧૫૬૦.૦૨

૧૪ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૩ રાસાય ણક ખાતર માટ કોરપસ ફડં ( જુરાત એ ોને ટોરજ માટ) ૨૫૦૦.૦૦

૧૫ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૪
જુરાત સ વ ઉ પાદન મા ણકરણ એજ સી - ગોપકા તથા રા ય ઓગિનક પોલીસી તગત સે ય 

ખેતીને ો સાહન
૭૩૭.૦૦

૧૬ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૭ સે ય ૃિષ મહાિવ ાલય ( ઓગિનક િુનવિસટ ) ૫૦.૦૦

૧૭ ૨૪૦૧-૧૦૭-૦૧ ૧૯૬૮ના જ ં નુાશક દવા અિધિનયમનો અમલ વાતનાશક ઔષધ ચકાસણી યોગશાળા ૫૦૨.૨૦

૧૮ ૨૪૦૧-૧૦૭-૦૫ છોડના અલગ મથકોની થાપના તથા કટિવ ાન િવ તરણ ( લા ટ વાર ટાઇન) ૨૫૬.૮૪

૧૯ ૨૪૦૧-૧૦૭-૧૨ ગાધંીનગર ખાતે િવક િનયં ણ યોગશાળા (મહકમ)-આઇ . .ુ ૪૩.૨૭

૨૦ ૨૪૦૧-૧૦૮-૦૧ કપાસ ઉ પાદન (મહકમ) ૮૮૯.૬૯

૨૧ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૧ િવ તરણ અને ખે ૂત તાલીમ - અખતરા િનદશન અને િસચાઈ ફામ ૧૪૩૨.૬૭

૨૨ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૪ ૃિષ િવકાસ કામો માટ ત ં  રચના (એ ો સિવસ ોવાઇડર) ૧૧૨૬૫.૭૮

૨૩ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૬ મા હતી અને સચંાર ટકનોલો  - મહકમ,સમેતી ૧૨.૬૫

૨૪ ૨૪૦૧-૧૧૦-૦૧ જુરાત રાજયમા ંપાક વીમા યોજના (સેટલાઇટ ઇમે નર થી વાવેતરના દાજો) ૪૨૮૩.૬૯

૨૫ ૨૪૦૧-૧૧૦-૦૪ ૃિષ ે ે જોખમો ુ ં યવ થાપન( ધાનમં ી ફસલ વીમા યોજના+ ૃિ મ વરસાદ) ૯૭૩૧૭.૪૮

૨૬ ૨૪૦૧-૧૧૦-૦૬ ખાતેદાર ખે ુતોને આક મીક ૂ  ુ/ કાયમી અપગંતાના ક સામા ંવીમા ર ણ આપવાની યોજના ૫૬૦૦.૦૦

૨૭ ૨૪૦૧-૧૧૦-૦૭ જુરાત રા ય ૃિષ ભાવ થર કરણ યોજના ૦.૦૧

૨૮ ૨૪૦૧-૧૧૧-૦૧
મોજણી પ રયોજના ૂ યાકંન અને આકારણી ( ૃિષ િવષયક કડાની ધુારણા) તથા અથશા ની સામ ીની 

મા હતી એક  કરવી( સામા જક આિથક મોજણી)
૬૬૦.૫૧

૨૯ ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૦ ફળો, શાકભા  અને ગૌણ પાકો ગે પાક દાજ મોજણી - ૬૩.૪૨

૩૦ ૨૪૦૧-૧૧૨-૦૧ કઠોળ પાક ુ ંઉ પાદન (મહકમ) ૧૦.૭૮

૩૧ ૨૪૦૧-૧૧૩-૦૧ સરકારના ૃિષ ઈજનેર અને જ લા કમચાર  વગ (મહકમ) ૨૦૨.૩૮

૩૨ ૨૪૦૧-૧૯૫-૦૨ ૃિષ ઉ ોગોને નાણાક ય સહાય - (એ ો ઇ ડ ઝ પોલીસી તથા ડ ોસેિસગ) ૩૩૬૦.૯૬

૩૩ ૨૪૦૧-૭૯૭-૦૧ રા ય ૃિષ િવમા યોજના િનિધ ( કોરપસ ફડં) ૧૦૦૦૦.૦૦

૩૪ ૨૪૦૧-૭૯૭-૦૨ જુરાત રા ય ૃિષ ભાવ થર કરણ િનિધ ખાતે તબ દલી. ૦.૦૧

૩૫ ૨૪૦૧-૮૦૦-૦૧ િૂમ ચકાસણી યોગશાળા અને િૂમ મોજણી ૃ થકરણ  - (મહકમ) ૩૯૦.૮૫

૩૬ ૨૪૦૧-૮૦૦-૨૦ ખે ુતોને ભાર ખેતી ઓ રો ખર દવા માટ સહાય - ટર ૧૪૫૦૦.૦૦

૩૭ ૨૪૧૫-૦૦૪-૦૧ ૃિષ શા  િવષયક પ ર થિતની તપાસ કરવી અને પાક પ ધિત દાખલ કરવી-મહકમ ૧૧.૭૧

૩૮ ૪૪૦૧-૧૦૩-૦૧ આર આઇ ડ  એફ યોજના હઠળ બાધંકામ (  WIF  હઠળ બાધંકામ - બીજ િનગમ) ૧૦૦૦૦.૦૦

૩૯ ૪૪૦૧-૮૦૦-૪૨ બાધંકામ ૭૨૬.૪૩

૪૦ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૧
અ ુ ૂચત િત પેટા યોજના-અ ુ ૂચત િતના ખે ૂતોને બયારણની રાસાય ણક ખાતર અને ઉ પાદક 

સામ ી પેટ ઓની સહાિયત દર વહચણી
૧૬૫૦.૦૦

૪૧ ૨૪૦૧-૭૯૬-૦૨ આ દ િત િવ તારોમા ં િુમ ચકાસણી યોગશાળા સગંીન બનાવવી (મહકમ) ૯૭.૨૮

૪૨ ૨૪૦૧-૭૯૬-૦૩
આ દ તી િવ તાર પેટા યોજનાના આદ વાસી ખે ૂતોને સહાિયત દર વ  ુઉ પાદન આપતી તો/ હાઇ ીડ 

તોના માણીત બયારણ અને રાસાય ણક ખાતરો રૂા ંપાડવાની યોજના.
૪૦૫૭.૧૮

સને ૨૦૧૯-૨૦ના વષમા ંકરવામા ંઆવેલ યોજનાક ય જોગવાઇ
ખેતી િનયામકની કચરે



મ બ ટ હડ યોજના ુ ંનામ ૨૦૧૯-૨૦ માટની 
જોગવાઇ

૧ ૨ ૩ ૪
૪૩ ૨૪૦૧-૭૯૬-૦૬ સાબરકાઠંા ભ ચ અને પચંમહાલ જ લાઓમા ંિશ ણ કાય મ - મહકમ ૧૯૦.૬૬

૪૪ ૨૪૦૧-૭૯૬-૧૦ ૃિષ િવષયક િવકાસ કામગીર  માટ યવ થા તં  - મહકમ ૧૯૭૦.૫૬

૪૫ ૨૪૦૧-૭૯૬-૨૧ બારડોલી ખાતે રાસાય ણક ખાતર યોગશાળા - મહકમ - તા. .ુ ૩૫.૨૦

૪૬ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૧ આ દ તી પેટા યોજના હઠળ ૃિષ યવ થા ગે ખાસ જોગવાઇ  (ડ -૯૬) ૩૮૯૦.૫૦

૪૭ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૪ આ દ િત િવ તારમા ં ુગંર  ધા ય વધારવા માટની યોજના ( ડાગં જ લો સે ય ખેતી હઠળ) ૧૫૦૦.૦૦

૪૮ ૨૫૭૫/૦૧/૩૦૫/૦૫ સમાયો જત ડાગંી ખે ૂતોને બયારણ , રસાયણીક ખાતર અને વાતનાશક દવા રુ  પાડવી. ૬૫.૦૦

૪૯ ૨૪૦૧-૮૦૦-૦૧ AGR-19 આ દ િત પેટા યોજના હઠળ પાક ૃિષ યવ થા માટ ખાસ જોગવાઈ ડ -૯૩ ૩૯.૨૭

૫૦ ૨૪૦૨-૧૦૧-૦૧
િૂમ સરં ણ અને મોજણી તં  તથા જળ િવભાજક િવ તારમા ં મુી સરં ણ માટ રાયત ખેતી અને 

મોજણી ત ં  માટ ુ ંમહકમ
૧૯૬.૦૪

૫૧ ૨૭૦૨/૦૧/૧૦૪/૦૧ િવ તાર િસચાઈ કાય મ - મહકમ ૧૨૬.૪૦

૫૨ ૨૭૦૨/૦૩/૧૦૩/૦૧ ઉ ફોટન વારા િસચાઈ ુવાની ધુારણા. - મહકમ ૧૪૮.૦૭

ુલ (અ) ૧૯૯૮૧૯.૨૬
ક  રુ ત યોજનાઓ

૫૩ ૨૪૦૧-૮૦૦-૧૮ રા ય ૃિષ િવકાસ યોજના - નોમલ ૨૩૭૦૦.૦૦

૫૪ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૨ રા ય ૃિષ િવકાસ યોજના - એસસીએસપી ૨૦૦૦.૦૦

૫૫ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૩ રા ય ૃિષ િવકાસ યોજના -ટ એએસપી ૪૨૦૦.૦૦

૫૬ ૨૪૦૧-૮૦૦-૨૧ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA) -RAD-નોમલ ૧૫૮૦.૦૦

૫૭ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૬ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-RAD-એસસીએસપી ૧૪૦.૦૦

૫૮ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૦ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-RAD-ટ એએસપી ૨૮૦.૦૦

૫૯ ૨૪૦૧-૧૦૫-૪૦ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-SHM-નોમલ ૩૦૦.૦૦

૬૦ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૯ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-PKVY-નોમલ ૪૭૪.૦૦

૬૧ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૯ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-PKVY-એસસીએસપી ૪૨.૦૦

૬૨ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૭ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-PKVY-ટ એએસપી ૮૪.૦૦

૬૩ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૮ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-SHC-નોમલ ૨૩૭૦.૦૦

૬૪ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૮ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-SHC-એસસીએસપી ૨૧૦.૦૦

૬૫ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૬ નેશનલ િમશન ફોર સ ટનેબલ એ ીક ચર (NMSA)-SHC-ટ એએસપી ૪૨૦.૦૦

૬૬ ૨૪૦૧-૧૧૯-૫૩ ધાનમં ી ૃિષ િસચાઇ યોજના    -નોમલ ૦.૦૧

૬૭ ૨૪૦૧-૧૧૯-૦૩ ધાનમં ી ૃિષ િસચાઇ યોજના  - એસસીએસપી ૦.૦૧

૬૮ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૩ ધાનમં ી ૃિષ િસચાઇ યોજના-ટ એએસપી ૦.૦૧

૬૯ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૫ એ ીકલચર ટકનોલો  મેનજેમે ટ એજ સી (આ મા) - નોમલ ૬૦૬૦.૦૦

૭૦ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૭ એ ીકલચર ટકનોલો  મેનજેમે ટ એજ સી (આ મા) -એસસીએસપી ૨૭૨.૦૦

૭૧ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૧ એ ીકલચર ટકનોલો  મેનજેમે ટ એજ સી (આ મા) -ટ એએસપી ૬૦૩.૯૨

૭૨ ૨૪૦૧-૧૧૪-૦૧ નેશનલ િમશન ઓન ઓઇલસીડ એ ડ ઓઇલપામ -નોમલ ૩૬૧૦.૯૦

૭૩ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૪ નેશનલ િમશન ઓન ઓઇલસીડ એ ડ ઓઇલપામ -એસસીએસપી ૮૦.૦૦

૭૪ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૬ નેશનલ િમશન ઓન ઓઇલસીડ એ ડ ઓઇલપામ -ટ એએસપી ૧૦૦.૦૦

૭૫ ૨૪૦૧-૧૦૨-૦૩ રા ય ખાધ રુ ા િમશન ( NFSM)  - નોમલ ૩૪૮૮.૭૫

૭૬ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૫ રા ય ખાધ રુ ા િમશન ( NFSM)  - એસસીએસપી ૩૭૧.૦૦

૭૭ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૯ રા ય ખાધ રુ ા િમશન ( NFSM)  - ટ એએસપી ૨૦૦૦.૦૦

૭૮ ૨૪૦૧-૧૧૩-૦૨ સબમીશન ઓન એ ી ચર મીકનાઇઝેશન - નોમલ ૧૫૬૦.૦૦

૭૯ ૨૪૦૧-૧૧૩-૦૧ સબમીશન ઓન એ ી ચર મીકનાઇઝેશન - એસસીએસપી ૧૪૦.૦૦

૮૦ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૫ સબમીશન ઓન એ ી ચર મીકનાઇઝેશન - ટ એએસપી ૩૦૦.૦૦

૮૧ ૨૪૦૧-૧૦૩-૨૦ બીજ ચકાસણી યોગશાળા સગંીન બનાવવી (સબમીશન ફોર સીડ એ ડ લા ટ ગ મટ ર યલ ) ૪૪૫.૬૭

૮૨ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૩ બીજ ચકાસણી યોગશાળા સગંીન બનાવવી -એસસીએસપી ૦.૦૨

૮૩ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૫ બીજ ચકાસણી યોગશાળા સગંીન બનાવવી -ટ એએસપી ૦.૦૨

૮૪ ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૨ મોજણી પ રયોજના ૂ યાકંન અને આકારણી (પાક િવષયક કડાની ધુારણા ICS,TRS)૧૦૦ % ક. .ુ ૩૦૪.૩૯

૮૫ ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૩ નેશનલ ઇ-ગવન સ લાન ઇન એ ીક ચર ૭૭૯.૨૪

ક  રુ ત યોજનાઓ ુલ-બ ૫૫૯૧૫.૯૪

પાક ૃિષ યવ થા ુલ ૨૫૫૭૩૫.૨૦


