
ક્રમ બજેટ હડે યોજનાન ું નામ સને ૨૦૧૭-૧૮ની 
જોગવાઇ

૧ ૩ ૪ ૫
૧ ૨૪૦૧-૦૦૧-૦૧ કૃષિ ષિયામકિી કચેરીન ું મહકેમ ૧૩૧૧.૫૮
૨ ૨૪૦૧-૦૦૧-૦૩ જિલ્લા મહકેમ ૧૦૬૨.૦૩
૩ ૨૪૦૧-૦૦૧-૦૬ કષૃિ ષિકાસ માટે િહીિટ ષિસ્તરણ અને પિુવ જરૂરી સિલતો ૯૨૭૩.૧૩
૪ ૨૪૦૧-૧૦૨-૦૧ સઘિ કૃષિ જિલ્લા કાયયક્રમ (ધાસચારા ષિકાસ કાયયક્રમ) ૫૬૧.૩૨
૫ ૨૪૦૧-૧૦૨-૦૪ ખેડતૂોિે પાક મલૂ્યવદૃ્ધિ કરિા માટે પ્રોત્સાહિ આપિાિી યોિિા.(િિી બાબત) ૨૦૦૦.૦૦
૬ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૧ કપાસિી જ દીજ દી જાતોિી વધૃ્ધધ અિે િહચેણી   ( દેશી કપાસ બીિ પ્રમાણિ) ૬૬૪.૫૧
૭ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૨ બબયારણ ચકાસણી પ્રયોગશાળા બબયારણ એકમ - મહકેમ ૨૦૦.૦૦
૮ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૪ સમાયોજિત બબયારણ એકમિી સ્થાપિા. (સીડ િેલી ફેડરેશિ) (િિી બાબત) ૩૨૮.૩૦
૯ ૨૪૦૧-૧૦૩-૨૧ ગ િરાત રાિય બીિ પ્રમાણિ એિન્સીિે સુંગીિ બિાિિી (મહકેમ) ૧૦૦.૦૦
૧૦ ૨૪૦૧-૧૦૫-૦૧ એમોિીયમ સલ્ફેટ અિે રાસાયણીક ખાતરોિી િહેંચણી (મહકેમ) ૧૭૧.૦૯

૧૧ ૨૪૦૧-૧૦૫-૦૨
ભષૂમ ચકાસણી પ્રયોગશાળા સુંગીિ બિાિિી તથા િમીિમાુંિાું સ  ક્ષ્મ પોિક તત્િોિા પથૃ્થકરણ માટે 
પ્રયોગશાળાન ું - મહકેમ

૮૪.૭૯

૧૨ ૨૪૦૧-૧૦૫-૦૩
ઉત્પાદિ સામગ્રીિા ષિકાસ માટેિી યોિિા રસાયબણક ખાતર ગ ણિત્તા ષિયુંત્રણ પ્રયોગશાળા અિે કે્ષત્ર 
સુંસ્થા (મહકેમ)

૪૪૭.૩૧

૧૩ ૨૪૦૧-૧૦૫-૨૯ અન.ુજાષત અને જનજાષત ષસિાયના ખેડતૂો માટે કષૃિ સહાયક કાયવક્રમ ૧૪૩૬૦.૦૦
૧૪ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૩ રાસાયબણક ખાતર માટે કોરપસ ફુંડ (ગ િરાત એગ્રોિે સ્ટોરેિ માટે) ૨૮૫૦.૦૦

૧૫ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૪
ગજુરાત સજીિ ઉત્પાદન પ્રમાણણકરણ એજન્સી - ગોપકા તથા રાજ્ય ઓગેષનક પોલીસી અંતગવત સેન્દ્ન્િય 
ખેતીને પ્રોત્સાહન

૧૦૭૨.૪૯

૧૬ ૨૪૦૧-૧૦૫-૩૭ સેન્દ્ન્િય કૃષિ મહાષિદ્યાલય ( ઓગેષિક ય ષિિષસિટી) ૧૦૦૦.૦૦
૧૭ ૨૪૦૧-૧૦૭-૦૧ ૧૯૬૮િા િ ુંત  િાશક દિા અષધષિયમિો અમલ જીિાતિાશક ઔિધ ચકાસણી પ્રયોગશાળા ૪૮૧.૧૩
૧૮ ૨૪૦૧-૧૦૭-૦૫ છોડિા અલગ મથકોિી સ્થાપિા તથા કકટષિજ્ઞાિ ષિસ્તરણ (પ્લાન્ટ ક્િારન્ટાઇિ) ૨૭૫.૦૬
૧૯ ૨૪૦૧-૧૦૭-૧૨ ગાુંધીિગર ખાતે જૈષિક ષિયુંત્રણ પ્રયોગશાળા (મહકેમ)-આઇ .ક્ય . ૨૮.૨૪
૨૦ ૨૪૦૧-૧૦૮-૦૧ કપાસ ઉત્પાદિ (મહકેમ) ૬૯૧.૨૯
૨૧ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૧ ષિસ્તરણ અને ખેડતૂ તાલીમ - અખતરા ષનદર્વન અને ષસિંચાઈ ફામવ ૧૪૭૨.૮૮
૨૨ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૪ કષૃિ ષિકાસ કામો માટે તતં્ર રચના (એગ્રો સષિિસ પ્રોિાઇડર) ૧૦૧૧૬.૭૩
૨૩ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૬ માકહતી અિે સુંચાર ટેકિોલોજી - મહકેમ,સમેતી ૧૧.૫૦
૨૪ ૨૪૦૧-૧૧૦-૦૧ ગજુરાત રાજયમા ંપાક િીમા યોજના (સેટેલાઇટ ઇમેજીનરી) ૫૦૨૫.૯૧
૨૫ ૨૪૦૧-૧૧૦-૦૪ કષૃિ કે્ષતે્ર જોખમોનુ ંવ્યિસ્થાપન ૫૦૬૪૩.૧૭

૨૬ ૨૪૦૧-૧૧૧-૦૧
મોિણી પકરયોિિા મલૂ્યાુંકિ અિે આકારણી (કૃષિ ષિિયક આંકડાિી સ ધારણા) તથા અથયશાસ્ત્રિી 
સામગ્રીિી માકહતી એકત્ર કરિી( સામાજિક આષથિક મોિણી)

૮૦૫.૯૫

૨૭ ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૦ ફળો, શાકભાજી અિે ગૌણ પાકો અંગે પાક અંદાિ મોિણી - ૫૪.૦૧
૨૮ ૨૪૦૧-૧૧૨-૦૧ કઠોળ પાકન ું ઉત્પાદિ (મહકેમ) ૧૬.૦૭
૨૯ ૨૪૦૧-૧૧૩-૦૧ સરકારિા કૃષિ ઈિિેર અિે જિલ્લા કમયચારી િગય (મહકેમ) ૨૩૦.૮૩
૩૦ ૨૪૦૧-૧૯૫-૦૨ કૃષિ ઉદ્યોગોિે િાણાકીય સહાય - (એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ પોલીસી તથા ફૂડ પ્રોસેષસિંગ) ૪૦૦૦.૦૦
૩૧ ૨૪૦૧-૭૯૭-૦૧ રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિમા યોિિા ષિષધ ( કોરપસ ફુંડ) ૧૦૦૦૦.૦૦
૩૨ ૨૪૦૧-૮૦૦-૦૧ ભષૂમ ચકાસણી પ્રયોગશાળા અિે ભષૂમ મોિણી પથૃ્થકરણ  - (મહકેમ) ૩૪૬.૮૩
૩૩ ૨૪૦૧-૮૦૦-૨૦ ખેડ તોિે ભારે ખેતી ઓજારો ખરીદિા માટે સહાય - રેક્ટર ૧૨૦૦૦.૦૦
૩૪ ૨૪૧૫-૦૦૪-૦૧ કૃષિ શાસ્ત્ર ષિિયક પકરસ્સ્થષતિી તપાસ કરિી અિે પાક પઘ્ધષત દાખલ કરિી-મહકેમ ૦.૧૦
૩૫ ૪૪૦૧-૧૦૩-૦૧ આર આઇ ડી એફ યોિિા હઠેળ બાુંધકામ (  WIF  હઠેળ બાુંધકામ - બીિ ષિગમ) ૧૨૬૦૦.૦૦
૩૬ ૪૪૦૧-૮૦૦-૪૨ બાધંકામ ૮૭૪.૧૦
૩૭ ૪૪૦૧-૭૯૬-૦૧ બાુંધકામ (સમારકામ) - દાહોદ પેટાષિભાગ ૧૫.૬૦

૩૮ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૧
અનસુણૂચત જાષત પેટા યોજના-અનસુણૂચત જાષતના ખેડતૂોને ણબયારણની રાસાયણણક ખાતર અને ઉત્પાદક 
સામગ્રી પેટીઓની સહાષયત દરે િહેંચણી

૧૭૪૫.૦૦

૩૯ ૨૪૦૧-૭૯૬-૦૨ આકદજાષત ષિસ્તારોમાું ભ ષમ ચકાસણી પ્રયોગશાળા સુંગીિ બિાિિી (મહકેમ) ૧૦૯.૯૧

સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષમાું કરવામાું આવેલ યોજનાકીય જોગવાઇ
ખેતી નનયામકની કચેરી



ક્રમ બજેટ હડે યોજનાન ું નામ સને ૨૦૧૭-૧૮ની 
જોગવાઇ

૧ ૩ ૪ ૫

૪૦ ૨૪૦૧-૭૯૬-૦૩
આકદજાતી ષિસ્તાર પેટા યોિિાિા આદીિાસી ખેડતૂોિે સહાષયત દરે િધ  ઉત્પાદિ આપતી જાતો/ હાઇબ્રીડ 
જાતોિા પ્રમાણીત બબયારણ અિે રાસાયબણક ખાતરો પરૂા ું પાડિાિી યોિિા.

૩૮૭૫.૨૭

૪૧ ૨૪૦૧-૭૯૬-૦૬ સાબરકાુંઠા ભરૂચ અિે પુંચમહાલ જિલ્લાઓમાું ષશક્ષણ કાયયક્રમ - મહકેમ ૧૨૫.૪૭
૪૨ ૨૪૦૧-૭૯૬-૧૦ કૃષિ ષિિયક ષિકાસ કામગીરી માટે વ્યિસ્થા તુંત્ર - મહકેમ ૧૮૫૪.૨૬
૪૩ ૨૪૦૧-૭૯૬-૨૧ બારડોલી ખાતે રાસાયબણક ખાતર પ્રયોગશાળા - મહકેમ - તા.મ . ૩૧.૭૨
૪૪ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૧ આકદજાતી પેટા યોિિા હઠેળ કૃષિ વ્યિસ્થા અંગે ખાસ િોગિાઇ  (ડી-૯૬) ૩૮૯૦.૫૦
૪૫ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૪ આકદજાષત ષિસ્તારમાું ડ ુંગરી ધાન્ય િધારિા માટેિી યોિિા ( ડાુંગ જિલ્લો સેન્દ્ન્િય ખેતી હઠેળ) ૬૨૦૦.૦૦
૪૬ ૨૫૭૫/૦૧/૩૦૫/૦૫ સમાયોજિત ડાુંગી ખેડતૂોિે બબયારણ , રસાયણીક ખાતર અિે જીિાતિાશક દિા પ રી પાડિી. ૬૫.૦૦
૪૭ ૨૪૦૧-૮૦૦-૦૧ AGR-19 આકદજાષત પેટા યોિિા હઠેળ પાક કૃષિ વ્યિસ્થા માટે ખાસ િોગિાઈ ડી-૯૩ ૩૯.૨૭

૪૮ ૨૪૦૨-૧૦૧-૦૧
ભષૂમ સુંરક્ષણ અિે મોિણી તુંત્ર તથા િળ ષિભાિક ષિસ્તારમાું ભ મી સુંરક્ષણ માટે જીરાયત ખેતી અિે 
મોિણી તુંત્ર માટેન ું મહકેમ

૨૫૫.૦૦

૪૯ ૨૭૦૨/૦૧/૧૦૪/૦૧ ષિસ્તાર ષસિંચાઈ કાયયક્રમ - મહકેમ ૧૨૬.૩૫
૫૦ ૨૭૦૨/૦૨/૧૦૩/૦૧ ઉત્સ્ફોટિ ઘ્િારા ષસિંચાઈ ક િાિી સ ધારણા. - મહકેમ ૧૭૩.૦૭

કુલ (અ) ૧૬૩૬૬૬.૭૭
કેન્િ પ રસ્ુત યોિિાઓ

૫૧ ૨૪૦૧-૮૦૦-૧૮ રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોિિા - િોમયલ ૩૦૦૦૦.૦૦
૫૨ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૨ રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોિિા એસસીએસપી ૨૦૦૦.૦૦
૫૩ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૩ રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષિકાસ યોિિા -ટીએએસપી ૪૫૦૦.૦૦
૫૪ ૨૪૦૧-૮૦૦-૨૧ િેશિલ ષમશિ ફોર સસ્ટેિેબલ એગ્રીકલ્ચર (NMSA) -િોમયલ ૪૩૧૮.૦૦
૫૫ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૬ િેશિલ ષમશિ ફોર સસ્ટેિેબલ એગ્રીકલ્ચર (NMSA)-એસસીએસપી ૩૮૨.૬૦
૫૬ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૦ િેશિલ ષમશિ ફોર સસ્ટેિેબલ એગ્રીકલ્ચર (NMSA)-ટીએએસપી ૭૬૫.૨૫
૫૭ ૨૪૦૧-૧૧૯-૫૩ પ્રધાનમતં્રી કષૃિ ષસિંચાઇ યોજના    -નોમવલ ૨૨૬૨૪.૦૦
૫૮ ૨૪૦૧-૧૧૯-૦૩ પ્રધાનમતં્રી કષૃિ ષસિંચાઇ યોજના    કેન્િ હહસ્સો-એસસીએસપી ૨૮૯૭.૦૦
૫૯ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૩ પ્રધાનમતં્રી કષૃિ ષસિંચાઇ યોજના-ટીએએસપી ૫૭૮૪.૦૦
૬૦ ૨૪૦૧-૧૦૯-૦૫ એગ્રીકલચર ટેકિોલોજી મેિેિમેન્ટ એિન્સી (આત્મા) - િોમયલ ૫૮૦૦.૦૦
૬૧ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૭ એગ્રીકલચર ટેકિોલોજી મેિેિમેન્ટ એિન્સી (આત્મા) -એસસીએસપી ૨૭૨.૦૦
૬૨ ૨૪૦૧-૭૯૬-૪૧ એગ્રીકલચર ટેકિોલોજી મેિેિમેન્ટ એિન્સી (આત્મા) -ટીએએસપી ૮૬૦.૦૦
૬૩ ૨૪૦૧-૧૧૪-૦૧ િેશિલ ષમશિ ઓિ ઓઇલસીડ એન્ડ ઓઇલપામ -િોમયલ ૩૯૧૪.૪૧
૬૪ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૪ િેશિલ ષમશિ ઓિ ઓઇલસીડ એન્ડ ઓઇલપામ -એસસીએસપી ૮૦.૦૦
૬૫ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૬ િેશિલ ષમશિ ઓિ ઓઇલસીડ એન્ડ ઓઇલપામ -ટીએએસપી ૧૦૦.૦૦
૬૬ ૨૪૦૧-૧૦૨-૦૩ રાન્દ્ષ્ટ્રય ખાધ સ રક્ષા ષમશિ ( NFSM)  - િોમયલ ૭૬૯૯.૭૫
૬૭ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૫ રાન્દ્ષ્ટ્રય ખાધ સ રક્ષા ષમશિ ( NFSM)  - એસસીએસપી ૨૪૧.૦૦
૬૮ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૯ રાન્દ્ષ્ટ્રય ખાધ સ રક્ષા ષમશિ ( NFSM)  - ટીએએસપી ૫૦૦.૦૦
૬૯ ૨૪૦૧-૧૧૩-૦૨ સબમીશિ ઓિ એગ્રીક્લ્ચર મીકેિાઇઝેશિ ૨૦૦૦.૦૦
૭૦ ૨૪૦૧-૧૦૩-૨૦ સબમીશિ ફોર સીડ એન્ડ પ્લાન્ટીગ મટીરીયલ ૪૪૫.૬૭
૭૧ ૨૪૦૧-૧૦૩-૦૩ બીિ ચકાસણી પ્રયોગશાળા સુંગીિ બિાિિી -એસસીએસપી ૦.૦૧
૭૨ ૨૪૦૧-૭૯૬-૩૫ બીિ ચકાસણી પ્રયોગશાળા સુંગીિ બિાિિી -ટીએએસપી ૦.૦૧
૭૩ ૨૪૦૧-૧૧૧-૧૨ મોિણી પકરયોિિા મલૂ્યાુંકિ અિે આકારણી (પાક ષિિયક આંકડાિી સ ધારણા ICS,TRS)૧૦૦ % કે.પ . ૨૮૮.૬૭

કેન્િ પરુસ્ુત યોજનાઓ કુલ ૯૫૪૭૨.૩૭
પાક કૃષિ વ્યિસ્થા ક લ ૨૫૯૧૩૯.૧૪


