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જુલાયની લૈજ્ઞાનનક ખેતી ૫ઘ્ ધનત 
 વભાન્મ યીતે જુલાયનુું લાલેતય દાણાભાટી અને ઘાવચાયા ભાટે થામ છે. 

દાણાભાટે જુલાયનુું   લાલેતય મખુ્ મત્ લે દક્ષિણ ગજુયાતના નલવાયી, સયુત અને બફૃચ 
જીલ્ રાભાું થામ છે. નોનક લુર સલ તાય રળયે ૧.ય૦ રાખ શકેટય થલા  ાભે છે.  સળમાફૄ 

જુલાયનુું વયેયાળ ઉત્ાદન શકેટય દીઠ ૯૦૦ થી ૧૧૦૦ કકરક છે. જભીન, રફકશલા અને 
લયવાદને  ઘ્ માનભાું રેતા જુલાયનાું લાલેતય સલ તાયને રઠ ઝકનભાું સલબાજીત કયલભાું 
રલેર છે. સળમાફૄ અને ાછકતયા ચકભાસુું જુલાયના લાલેતયભાું વપતાલુવક  ઉત્ાદન 
ભેલલા ભાટે  મખુ્ મત્ લે જભીનભાું યશરેા બેજ ઉ૫ય  રધાકયત છે.  
જભીનની તૈમાયી 
 જભીનની તૈમાયી ભાટે એક લખત ૧૦ થી ૧૫ વે.ભી ઉંડી કયફ ભાયી જભીન 
તૈમાય કયલી. શકેટય દીઠ ૧૦ થી ૧૫ ગાડા છાક્ષણિંય ુખાતય નાુંખવુું.  
જુલાયની સધુાયેરી જાતો : 
૧. જુલાયની  થાનીક તતક : ફીી ૫૩, સયુત૧, જીનો૧૦૮, ફીવી ૯ 
૨. જુલાયની સધુાયેરી તતક : જીનો ૩૫,જીનો૩૬,જીનો૩૭,જીનો૩૮,જીનો૩૯,જીનો ૪૦, જીનો 

૪૧(ભકડા ચકભાસ ુલાલેતય ભાટે) 
૩. જુલાયની શાઈબ્રીડ તતકોઃ જીએવએચ૧,વીએવએચ ૫,વીએવએચ૬,વીએવએચ ૧૧ 
લાલણીનો સભમ : 
શાઈબ્રીડ અને લધ ુઉ૫જ ર૫તી  થામી તતક ભાટે ચકભાસ ુફેવતા અને  થાસનક તતક 
ભાટે ભકડા ચકભાસ ુતયીકે એટરેકે ઓગષ્ ટભાું લાલણી કયલી. સળમાફૄ જુલાયની લાલણી 
વપ્ ટેમ્ ફયનાું ૫શરેા ૫ખલાકડમાભાું કયલી. ઉનાફૄ લાલેતય તન્ યરુયી-પેબ્રરુયીભાું કયવુું 
બફમાયણનો દય, અંતય અને છોડની સખં્ મા : 
ક્ષફમાયણનક દય : વાભાન્ મ યીતે શકેટય દીઠ ૮ થી ૧૦ કક.ગ્રા. પ્રભાણેનક દય તલી 
લાલણી કયલી. ઘાવચાયા ભાટે ૫૦ કકરક / શકેટય 
અંતય : ફે શાય લચ્ ચે ૬૦ વે.ભી અને ફે છકડ લચ્ ચે ૧૦ વે.ભી અંતય યાખવુું ધાવચાયા 
ભાટે ૩૦ વે.ભી. યાખવુું. 
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ફીજની ભાલજત : 
ફીજને ભાલજત રપ્ મા લગય લાલલાથી છકડની વુંખ્ મા ઓછી ભે છે. અને કીટકકથી 
થતુું નકુળાન ૫ણ લધે છે. એટરા ભાટે ફીજને લાલતાું ૫શરેાું કાફાવપયયુાન ૩૫ એવ 
૧૦૦ ગ્રાભ / કકરક ફીજનક ઉ૫મકગ કયલક. દાણાને ફયાફય ચોંટે તે ભાટે કદલેરને 
 ટીકય તયીકે લા૫યવુું. 
ધાભા પયુલા પેય યો૫ણી તેભજ ાયલણી : 
લધ ુઉત્ાદન ભેલલા ભાટે ધાભા યુાલા જકઈએ. જમાું છકડની વુંખ્ મા એકથી લધાયે 
શકમ ત્ માું એકજ છકડ યાખી ફાકીના છકડ ઉાડી રેલાું તેભજ જમાું ખારા શકમ ત્ માું પેય 
યક૫ણી કયલી. 
યાસામબણક ખાતય : 
વાભાન્ મ યીતે યાવામક્ષણક ખાતયક ભાું નીચે મજુફની જફૃયીમાતક યશ ેછે. 

 
 
 

 
જુલાયની લાલણી વભમે પક પયવનક યેુયુક જ્ થક અને નાઈરોજકજનનક અડધક ડકઝ 
ર૫લક. જુલાયની લાલણી ૫છી ૩૦-૪૦ કદલવ ફાદ ફાકી નાઈરોજકજન સૂતિ ખાતયનક 
શપ્ તક ફે શાયની લચ્ ચે દુંતાથી ઓયીને ર૫લક. 
નનિંદાભણ નનમતં્રણ અને આંતય ખેડ : 
         જુલાયના ાકભાું સનિંદાભણ સનમુંત્રણ ભાટે જુલાય ઉગ્ મા ૫શરેાું એગ્રકલીડકન -૪૮, 
ય.૫ ક્ષરટય/શકેટય અથલા ૦.૫ કકરકગ્રાભ એરોજાઝીન અથલા ૦.૫ કકરકગ્રાભ પ્રકેઝીન 
પ્રસત શકેટયે છાુંટવુું. ર ઉ૫યાુંત એક આંતયખેડ અને લાવ્ મા ૫છી ૩૦-૩૫ કદલવે શાથથી 
એક સનિંદાભણ કયલાની બરાભણ કયલાભાું રલેર છે. રક્ષગમાનક ઉ૫દ્ર્લ અટકાલલા 
ભાટે લે લવ એજ ખેતયભાું વતત જુલાયની લાલણી ન કયતાું ાકની પેયફદરી કયલી. 
નમત  : 
જક ચકભાવાભાું ાછરક લયવાદ વાયક શકમ તક જુલાયના ાકને ાણીની જફૃય યશતેી 
નથી. રભ છુંતા ર ાક જમાયે ૩૦-૩૫ કદલવનક થામ ત્માયે  તેભજ ડુુંડા નીકલાના 

 થાસનક તતક : ૪૦ કકરક નાઈરોજકજન + ય૦ કકરક પક પયવ 

વુંકય લધ ુઉ૫જ ર૫તી : ૮૦ કકરક નાઈરોજકજન + ૪૦ કકરક પક પયવ 

વીભાુંત ખેડૂતક ભાટે : ૪૦ કકરક નાઈરોજકજન + ૪૦ કકરક પક પયવ 
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વભમે અને દાણા ફુંધામ ત્ માયે ાણીનક ખચ ચ શકમ તક ઉત્ાદન ઘટે છે. નોથી સમતની 
વગલડ શકમ તક અલશ્ મ ર૫વુું.  સળમાફૄ-ઉનાફૄ જુલાયભાું પ્રથભ સમત લાલણી  લખતે 
યફાદ ફીજુ ું સમત એક અઠલાકડમા ફાદ ર૫વુું. ત્રીજુ ું  સમત ફુર ગાુંઠ અલ થા અને 
ચકથુું સમત દુસધમા દાણા બયાલલાના વભમે ર૫વુું. 
ફડધા ાક : 
ફડધા ાક ભાટે જુલાય વીએવએચ ૫, વીએવએચ ૧, જીનો ૩૮ અને જીનો ૪૦ અનલૂુ 
છે. ર ભાટે ચકભાસ ુાકને જભીનથી ય વે.ભી. ઉંચાઈએ કાી સમત ર૫વુું. ર ફડધા 
ાક ને લુર ૬ સમત ર૫લાની જફૃયીમાત યશ ેછે. ફડધા ાક ભાું એક વયખી ઉંભયનાું 
ફધા ીરા યાખલાથી લધાયે ઉત્ાદન ભે છે. 
જુલાયભા ંઆંતય ાક : 
જુલાયભાું આંતય ાક તયીકે તલેુયનક ાક ખફૂજ અનલુુ જણામક છે. જુલાયની ફે 
રાઈન અને તલેુયની એક રાઈન યાખી ૪૫ વે.ભી.ના અંતયે લાલેતય કયલાની બરાભણ 
છે.  
દક્ષિણ ગજુયાત 
દક્ષિણ ગજુયાતભાું મખુ્ મત્ લે જુલાય દાણા ભાટે લલામ છે. નોભાું ખેડૂતક ભકડા લાલેતય ભાટે 

 થાસનક તતક નોલી કે ફીી ૫૩, સયુત ૧ અને જીનો ૧૦૮ અ૫નાલે છે. રથી ખેડૂતકએ 

ગજુયાત જુલાય ૩૮,જીનો ૪૦, જીનો ૪૧ અને જીએવએચ ૧ તેભજ તેને અનફુૃ૫ 
સલકવાલેર રધસુનક ખેતી ૫ઘ્ ધસતઓ લધ ુઉત્ાદન ભેલલા ભાટે અ૫નાલલી જકઈએ. 
ઘાસચાયાની જાતો : 
         ઘાવચાયાના ાકકભાું જુલાયાક લધ ુપ્રચક્ષરત છે. કાયણકે તેભાું અન્ મ ાકકની 
વયખાભણીભાું કકતત્ લક લધ ુ શકલાથી ૫શઓુ રીરાઘાવચાયા, સકુાચાયા કે અથાણા 
(વાઈરેજ) તયીકે તેને લધ ુ૫વુંદ કયે છે. ર ાક ાણીની અછત વાભે ટક્કય ઝીરી ળકે 
છે. તેભજ લધ ુલયવાદ વાભે ૫ણ ટકી ળકે છે. લધભુાું િાયલાી જભીનભાું ૫ણ થઈ ળકે 
છે. 
        
જુલાય ાકને પકત ઘાવચાયા (ફાટુ) તયીકે ઉગાડલાભાું રલે તક તેભાું દાણા રીધા ફાદ 
યાખેર ઘાવ (કડફ) કયતાું લધ ુ કક તત્ લક યશરેા શકમ છે. રીરકચાયક ૫શનેુ 
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ખલડાલલાભાું રલે તક તેભાુંથી કેયકટીન અને પ્રજીલકક નોલા તત્ લક ૫ણ લધાયાના ભી 
ળકે છે. જુલાયનક ઘાવચાયક ઉંચી ગણુલત્તા ધયાલે છે. નોથી ાક સધુાયણા કાભગીયી 

વઘન ફનાલતા શારભાું સધુાયેરી તતક જીએપએવ ૩, જીએપએવ ૪, જીએપએવ ૫ 
સલકવાલીને લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાું રલી છે.     
ઘાવચાયાની તતકની ખાવ સલસળષ્ ટતાઓ  : 
 ભીઠી અને યવદાય વાુંઠાલાી કે લધ ુલુર દ્રાવ્મ િાયક  ધયાલે છે. 
 ઘાવના ઉત્ાદન ભાટે ઉંચી અને નાજુક 
 તનલયકને બાલે તેભજ વયતાથી ૫ચી ળકે તેલી. 
 લધભુાું લધ ુીરા ફૂટી ળકલાની િભતા ધયાલતી અને એક કયતાું લધ ુલાઢ ટૂુંકા 

વભમભાું રી ળકે તેલી  
 યકગ અને જીલાતક વાભે પ્રસતકાયકતા 
 ભઘ્ મભ ભકડી ાકતી 
 વધુભાું લધ ુ ક્ષફમાયણ ેદા કયી ળકામ તેલી શાઈડ્રકવાઈનીક એવીડ અને યકુયક 

એસવડ ઓછી ધયાલતી અને નાઈરેોજટ ઝેય નશીલત શકવુું જકઈએ. 
  યાજમભાું ઓછા લયવાદલાા સલ તાયભાું રીરા તેભજ સકુાચાયા તયીકે અનલુુ રલે 

તેલી તત, ગજુયાત પકડય જુલાય-૪, જીનો ૩૭ અને સદુાન ટાઈ૫ના વુંકયણથી મખુ્ મ 

જુલાય વુંળકધન કેન્દ્ર, ગજુયાત લૃસ યસુનલસવિટી, સયુત ખાતે સલકવાલી છે. ર તતભાું 
૩૯-૪૪ કદલવે ફૂર રલતાું શકલાથી રીરાચાયા ભાટે લશરેક લાઢ રઈ ળકામ છે. લધ ુ
લાઢ ભાટે  અનલૂુ છે. વભગ્ર ગજુયાતભાું (ભઘ્ મ ગજુયાત સવલામ)  લાલેતય ભાટે વને 
૧૯૮૯ભાું બરાભણ કયલાભાું રલી છે. સયુત ખાતે એવીલી ૧૦૮૭ અને એવએવલી 
૧૪૮ ના વુંકયણથી સલકવાલેર ઘાવચાયાની જુલાયની ર તત જીએપએવ ૫ તયીકે વને  

૧૯૯૮ભાું યાજમભાું લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાું રલી છે. ર તત ઉંચી, ભઘ્ મભ 

તડા થડલાી, ૫શકા ાન અને ભીઠી તથા યવદાય વાઠક ધયાલે છે.  
ઘાવચાયાની ર તત ાનના ટ૫કાના યકગ તથા ગાબભાયાની ઈમ વાભે પ્રસતકાયક 
છે. ર તતભાું ૫૦-૫ય કદલવે ફૂર રલે છે. અને એક કયતાું લધ ુલાઢ ભાટે લયવાદ 
રધાકયત સલ તાયભાું અનલૂુ છે. 
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જીલાત નનમતં્રણ  : 
વાુંઠાની ભાખી : 
         ચકભાસ ુ ઋુતભુાું જુલાયની લાલણી કયલાથી વાુંઠાની ભાખીનક ઉ૫દ્રલ  ઓછક 
જકલા ભે છે. રથી ચકભાવાની ળફૃરત થતાુંની વાથેજ જુલાયની લાલણી કયલી 
જકઈએ. જક લયવાદની ળફૃરત વાથેજ લાલણી ળકમ ન શકમ તક જુલાયના ફીજને 
કાફોવલ્ પાન ય૫ એવ.ટી. જ ુંતનુાળક દલાનક ૧૦૦ ગ્રાભ/ કકરક ફીજ પ્રભાણે ભાલજત 
ર૫લી જકઈએ. ક્ષફમાયણને ર ભાલજત રી વુંગ્રશી યાખલાથી તેની ફુયણળકકત 
ઘટતી શકમ છે. રથી ક્ષફમાયણને લાલતાું ૫શરેાું જ ભાલજત ર૫લી અથલા 
થામકભીથકકઝાભ ૭૦% . ય ગ્રાભ /કકરક ફીજને ૫ટ ર૫વુું 
ગાબભાયાની ઇમ : 
કા૫ણી થમા ફાદ તયુતજ જુલાયના વાુંઠા તેભજ જકડમા મડુીમા, થડ લગેયે લીણી રઈ 
નક ખેતયભાુંથી નાળ કયલક નોથી ફીત લવ દયમ્ માન  ગાબભાયાની ળમનક ઉ૫દ્રલ  
ઘટે છે. ગાબભાયાની ળમના અવય કાયક સનમુંત્રણ ભાટે ાકભાું શકેટય દીઠ 
કાફોપયયુાન ૩% દાણાદાય દલા ૭.૫ કકરક છકડની ભુુંગીઓભાું લાલણી ફાદ ય૦ 
કદલવે ર૫લી  અથલા લાલણીના ૩૦ અને૪૦ કદલવ ફાદ દાણાદાય જ ુંત ુનાળક દલા 
કલીનારપકવ ૫ ટકા દલાનક ૭.૫ અને ૧૦ કક.ગ્રા/શ.ે ફે લખત ઉ૫મકગ કયલક જફૃયી છે. 
પેયયક૫ણીથી જુલાયના લાલેતયભાું જુલાયના ધરુના મૂને છ કરાક સધુી કાફોવલ્ પાન  
ય૫ એવ.ટી. ૦.૦૩૫ અથલા પક પાભીડકન ૧૦૦ ઈવી ૦.૦૩ અથલા ભીથાઈર ઓ-
ડેભેટકન ય૫ ઈવી ૦.૦૫ અથલા કરકયામયીપકવ ય૫ ઈવી ૦.૦૫ ટકાના દ્રાલણભાું 
ડુફાડલાની ભાલજત કયલાથી ગાબભાયાની ળમનુું  અવયકાયક સનમુંત્રણ થામ છે.   
ાનકથીયી : 
ાનકથીયી ના સનમુંત્રણ ભાટે દેળી તતકભાું લાલણીના ૬૦ થી ૭૦ કદલવ ફાદ જમાયે 
સધુાયેર/વુંકય તતકભાું ૫૦થી૬૦ કદલવ ડામકકપકર ૧૮.૫ % દલા ૧૦ રીટય ાણીભાું 
ય૫ ભી.રી. ઓગાી ાનની નીચેની ફાજુએ છુંટકાલ કયલક.  અથલા ભીથાઈર-ઓ-
ડેભેટકન ૦.૦ય૫ અથલા પકભાવથીઓન ૦.૦ય૫ દ્રાલણનક છુંટકાલ કયલક જફૃયી છે. 
કણસરાની ભીજભાખી : 
મકગ્ મ ખેતીપ્રથા નોલી કે લશરેી લાલણી તેભજ એકવાથે ાકતી જુલાયની તતકન ુ
લાલેતય કયી ભીજભાખીના ઉ૫દ્રલને નાથવ ુકશતાલશ છે. 
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કણસરાના ચનૂસમા તેભજ ઈમો : 
ફૂર અલ થા દયમ્ માન ભેરાથીઓન ૫ ભકૂીનક ૩૦ કક.ગ્રા/શ.ે મજુફ છુંટકાલ કયલાથી 
કણવરાના ચસૂવમા તેભજ ઈમકનુું અવયકાયક સનમુંત્રણ થામ છે. 
જુલાયનો ભનધમો : 
         જુલાયના ભસધમાથી ફચલા ભાટે જુલાયનુું લાલેતય જુરાઈ ભાવ ના ફીત 
૫ખલાડીમા દયમ્ માન કયવુું કશતાલશ છે. નોથી દાણા તેભજ ચાયાનુું લધ ુઉત્ાદન ભે. 
ઝામયભ ૦.ય ટકાના ફે છુંટકાલ નોભાું પ્રથભ છુંટકાલ ફૂર અલ થા ૫શરેાું  અને ફીજક 
છુંટકાલ ૫૦% ફૂર અલ થા દયમ્ માન કયલાથી ભસધમાના યકગને કાબભુાું રઈ ળકામ છે.   
દાણાની ફૂગ : 
         દાણાની ફૂગના અવયકાયક સનમુંત્રણ ભાટે ભેનકકઝેફ ૦.ય અને કેપ્ ટાન ૦.ય 

અથલા થામયભ ૦.ય અને કાફેસન્ ડઝભ ૦.૦૫ ટકા સભશ્રણના ફે છુંટકાલ, પ્રથભ ફુર 
અલ થાની ળફૃરત થમે અને ફીજક છુંટકાલ પ્રથભ છુંટકાલના ૧૦ કદલવ ફાદ કયલક 
જફૃયી છે. 
અંગાયીમો  
ર યકગના અટકાલલા ભાટે લાલતા ૫શરેાું એક કક.ગ્રા.  ફીજ દીઠ ૪ ગ્રાભ પ્રભાણે 
ફીજને ગુંધકનક ૫ટ ર૫લક.    
 ાનના ં ટ૫કા ંનો યોગ :  
ર યકગનાું અટકાલલા ભાટે  જફૃય પ્રભાણે ઝામનેફ ૦.ય % દલાના ફે છુંટકાલ કયલા. 
પ્રકાડંનો કાજર સડો (ચાયકોરયોટ): 
લાલણી  વભમે ફુગનાળક દલા ટીએભટીડી ૪.૫ કક.ગ્રા/શ.ે પ્રભાણે ચાવભાું ર૫લાથી ર 
યકગ નુું પ્રભાણ નશીલત જકલા ભે છે.  તેભજ દાણા તથા ચાયાનુું  લધ ુઉત્ાદન ભે 
છે. 
કા૫ણી : 
જુલાયના દાણાભાું બેજ ઓછક થલા ભાુંડે ત્ માયે કા૫ણી કયી ળકામ. એક જ કણવરાભાું ફધા 
જ દાણા એકી વાથે ાકતા નથી. તેથી ભકટા બાગનાું દાણા યુંગ ૫કડે ત્ માયે જુલાયની કા૫ણી 
કયલી. ઉબા ાકભાુંથી ૫શરેાું ડુુંડા (કણવરા) કાી  એકત્ર કયી રેલા. ત્ માયફાદ ર કાેરા 
ડુુંડા ખાભાું ાથયી ફયાફય સકુલક. ફયાફય સકુામા ફાદ ફદનાું ૫ગથી  અથલા  
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થેે્યવયથી દાણા છુટા ાડક. દાણાને ફયાફય તડકાભાું તાલક અને ૫છી જ વુંગ્રશ કયલક. 
દાણાભાું ૮ % બેજ શકમ તક ત્રણ લવ સધુી જુલાયના દાણાને વુંગ્રશ કયી ળકામ. 
 ઘાવચાયા ભાટેની જુલાયના ાકભાું ૧૦૦% ફુરક ફેવે ત્ માય ફાદ જ કા૫ણી 
કયલી. ાકભાું લશરેી કા૫ણી કયલાથી શાઈડ્રકવાઈનીક એસવડનુું પ્રભાણ યશતે ુ ું શકલાથી 
૫શઓુને ભાણક ચઢી નકુળાન થઈ ળકે છે. તભાભ સધુાયેર / વુંકય તતક ય૦-ય૪% 
દાણાનક બેજ શકમ ત્ માયે જ કા૫ણી કયલી મકગ્ મ છે.  
સકુલણી અને સગં્રહવ્ મલ્ થા : 
જુલાયના સયુક્ષિત વુંગ્રશ ભાટે જુલાયના દાણાભાું ૧૦-૧ય ટકા નોટરક બેજ યશ ે તે પ્રભાણે  
સમૂવપ્રકાળભાું સકુલણી કયલી જકઈએ. ખેડૂતક  થાનીક ૫ઘ્ ધસત નોલીકે ભાટીની કકઠી, કકથા 
તેભજ રકખુંડના ી૫ભાું વ ુંગ્રશ કયે છે. જુલાયની વુંગ્રશવ્ મલ થા મજુફ તેનક વુંગ્રશ શલાચુ ત 
રકખુંડના ચકયવ કે ગક ી૫ભાું કયલક. 
લધ ુઉત્ાદન ભેલલા ભાટેની ચાલી 
 ગજુયાત યાજમના સલસલધ ઝકન ભાટે બરાભણ કયેરી જુલાયની સધુાયેર /વુંકય 

તતકની વભમવય લાલણી કયલી તથા બરાભણ કયેર યા.ખાતય ર૫વુું. 
 લધ ુ લયવાદ લાા સલ તાયભાું પેયયક૫ણીનક રગ્રશ યાખી ય૪ કદલવના ધફૃનક 

ઉ૫મકગ કયલક. 
 જુલાયના ાક વાથે આંતયાક તયીકે તલેુયનક ઉ૫મકગ કયલક. 
 ાકની કટકકટીની અલ થાઓ નોલી કે ગાુંઠ ફાુંધલાના વભમે, ફુર અલ થા અને 

દાણા દૂધે બયાલલાના વભમે બેજની ખચ ચ જણામ તક સમત ર૫વુું. ચકભાસ ુઋુતભુાું 
ાણીનક બયાલક અટકાલલક. 

 ખેતય સનિંદણથી મકુત યાખવુું. જફૃય ૫ડે ાક વુંયિણના ૫ગરા રેલાું. 
ાકની કા૫ણી વભમવય કયલી. રીરા ચાયા ભાટે ફૂર અલ થા ફાદ તયુત જ 
કા૫ણી કયલી.  

જુલાયની ગજુયાત યાજમ ભાટે બરાભણ કયેર સધુાયેર તતક/વુંકય તતક 
અ.નું તત ાકલાના 

કદલવક 
બરાભણ કયેર 
સલ તાય 

ખાસવમતક  ઉત્ાદન કકલ/શ.ે 
દાણા કડફ 

૧. ફીી ૫૩ ૧૭૦-૧૮૦ દક્ષિણ ગજુયાત 
 (ઝકન ૧ અને ય) 

 થાસનક તત, દાણાની 
ગણુલત્તા ખફૂ વાયી 

૧૪.૯ ૭૧.૧ 

ય. સયુત ૧ ૧૬૫-૧૭૦ ઉ૫ય મજુફ  થાસનક તત, ઘણે્   ડુુંડુ ય૦.૦ ૮ય.૦ 

૩. જીનો ૧૦૮ ૧૪૦-૧૫૦ ઉ૫ય મજુફ  થાસનક તત, લશરેી યય.૩ ૮૮.૯ 
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ાકતી, દાણાની ગણુલત્તા 
વાયી 

૪. ફીવી ૯ ૧૫૫-૧૬૫ ભઘ્ મ ગજુયાત  
(ઝકન ૩) 

રક્ષગમા પ્રસતકાયક સળમાફૄ 
ાક ભાટે અનલુૂ 
 

૧૩.૮ ૬૯.૭ 

૫. જીનો ૩૫ ૧૧૦-૧૧૫ દક્ષિણ ગજુયાત, 
ઉત્તય 
ગજુયાત,વૌયાષ્ રોજ અને 
કચ્ છ 

ચકભાસ ુઅન ેભકડા ચકભાસ ુ
લાલેતય ભાટે અનલુૂ, 
ગક દાણા પેય યક૫ણી, 
ફડફઘા ાક અને આંતય 
ાક ભાટે અનલુૂ 

૪૦.૦ ૯૫.૦ 

૬. જીનો ૩૬ ૧૧ય-૧૧૫ દ.ગજુયાત(ઝકન૧,ય)
,ઉ. ગજુયાત(ઝકન 
૪) વૌયાષ્ રોજ (ઝકન ૬ 
અને ૭) જુનાગઢ 
જીલ્ રા નક  ઘેડ 
સલ તાય સવલામ 

ચકભાસ ુઅન ેભકડા ચકભાસ ુ
લાલેતય મકગ્ મ દાણા અને 
ચાયા ભાટેની તત, ાતફૄ 
થડ અને ાન વાુંકડા અને 
રીરા યુંગના  

૩૪.૦ ૯૦.૦ 

૭. જીનો ૩૭ ૧૦૦-૧૦૫ ઉ. ગજુયાત, વૌયાષ્ ટ 
અને કચ્ છ ઘેડ 
સલ તાય વકશત  

ચકભાસ ુઅન ેભકડા ચકભાસ ુ
લાલેતય મકગ્ મ દાણા અને 
ચાયા ભાટેની તત, ાતફૄ 
થડ અને ાન વાુંકડા અને 
રીરા યુંગના  

૩૪.૦ ૯૯.૦ 

૮. જીનો ૯ ૧૩૫-૧૪૫ ભઘ્ મ ગજુયાતનક 
સળમાફૄ લાલલેતયનક 
સલ તાય  

સળમાા તત, લધ ુ
ઉત્ાદન ર૫તી ૫શકફૄું ટુુંલુ 
તેભજ લાુંલુ ડુુંડુ 

૧૭.૦ ૩૭.૦ 

૯. જીનો ૩૮ ૧૧૪-૧૧૫ દક્ષિણ ગજુયાત ભાટે 
ઝકન ૧,ય અને ૩ નક 
સલ તાય  

વાુંઠાની ભાખી અન ેદાણાની 
ફૂગ વાભે પ્રસતકાયકતા 
ધયાલે છે. દાણાની ગણુલત્તા 
વાયી શકલાથી ખાનાયાઓભાું 
૫વુંદગીાભેરા છે. ચકભાસ ુ
અને ભકડા ચકભાસ ુલાલેતય 
ભાટે મકગ્ મ.   

૪ય.૦ ૧ય૫.૦ 

૧૦. જીનો ૩૯ ૧૦૦-૧૦૫ ઉ. ગજુયાત,વૌયાષ્ ટ 
અને કચ્ છ (ઝકન 
૪,૫,૬ અને ૭ ) 

થડ ભીઠુું, ાતફૄું અન ે
યવદાય નોથી ઘાવચાયા 
ભાટે મકગ્ મ દાણાની ફૂગ 
અને અછત૫કયસ થસત વાભે 
પ્રસતકાયકતા ધયાલ ેછે.  

૩૮.૦ ૧૧૦.૦ 

૧૧. જીનો ૪૦ ૧૦૪-૧૦૮ દક્ષિણ ગજુયાત ઝકન 
૧,ય અને ૩ 

ચકભાસ,ુ સધુાયેરી તત, 
દાણા, ગક,ભકતી નોલા 
વપેદ દાણાના ફૂગ વાધાયણ 
પ્રસતકાયકતા ધયાલ ેછે. 

૩૫.૦ ૧૦૦.૦ 
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યાડુું,ભીઠુું, ભઘ્ મભ કદનુું 
અને યવદાય છે.  

૧ય. જીનો ૪૧ ૮૮-૮૯ ઉત્તય અને ભઘ્ મ 
ગજુયાતના ઝકન ય,૩ 
અને ૪  

ખફૂજ લશરેી ાકતી 
ચકભાસ,ુ સધુાયેરી તત, 
દાણક, ગક ભકતી નોલક 
વપેદ અને દાણાની ફૂગ 
વાભે પ્રસતકાયકતા ધયાલ ે
છે.  

ય૪.૦ ૮૦.૦ 

૧૩. જીએવએચ૧ ૧૦૫-૧૧૫ દ.ગજુયાત(ઝકન૧અ
નેય),ઉ. ગજુયાત 
(ઝકન-૪ અને ૫ )  
વૌયાષ્ રોજ (ઝકન ૬ 
અને ૭) 

ચકભાસ ુઅન ેભકડા ચકભાસ ુ
, લાલેતય ભાટેની લશરેી 
ાકતી વુંકય તત છે. ફીજ 
ઉત્ાદન ભાટે નય અન ે
ભાદાભાું એક વાથે ફૂર 
રલે છે.  દાણાની ફૂગ 
વાભે તેભજ ડુુંડાની ઈમક 
વાભે પ્રસતકાયક 

૫૦.૦ ૧૦૫.૦ 

૧૪. વીએવએચ 
૫ 

૧૧૦-૧ય૦ દ.ગજુયાત 
ઝકન૧અનેય ,ઉ. 
ગજુયાત ઝકન ૪ 

ચકભાસ ુવુંકય તત, અઘવ 
કઠણ ડુુંડુ લશરેી ાકે છે. 

૩૬.૦ ૮૦.૦ 

૧૫. વીએવએચ 
૧૩ રય 

૧૧૦-૧૧૫ ઉ. ગજુયાત (ઝકન 
૪)ભાું ચકભાસુું 
લાલેતય ભાટે અને 
ભઘ્ મ ગજુયાત (ઝકન 
૩)ભાું સળમાફૄું 
લાલેતય ભાટે  

ચકભાસ-ુસળમાફૄ લાલેતય 
ભાટે મકગે્  મ, દાણક ભકટા 
કદનક, ભકટી નોલક ચકાત 
લાક, ર તત ઢી ૫ડલા 
વાભે પ્રસતકાયક છે.  

૪૧.૦ ૧૧૦.૦ 

 
૧૬. જીએપએવ૪  ફૂર રલલા 

ના કદલવક 
૩૮-૪૪ 

દ.ગજુયાત(ઝકન૧અ
નેય),ઉ. 
ગજુયાત(ઝકન ૪) 
વૌયાષ્ રોજ (ઝકન ૫,૬ 
અને ૭) અને કચ્ છ 
(ઝકન ૫) 

લયવાદ રધાયીત સલ તાય 
ભાટે અનલુૂ એક કયતાું 
લધ ુલાઢ ભાટે અનલુૂ, 
વાુંઠા ભીઠા યવદાય એકભ 
વભમ અને એકભ 
સલ તાયભાું રીરાચાયાનુું 
લધ ુઉત્ાદન ર૫તી તત 
છે.  

૩૫૦ 
થી 

૪૦૦ 

૧ય૫થી 
૧૫૫૩ 

૧૭. જીએપએવ 
૫ 

૫૦-૫ય વભગ્ર ગજુયાત  ર તત એક કયતાું લધ ુ
લાઢ ભાટે અનલુૂ, ભીઠા  
અને યવદાય વાુંઠા ધયાલતી 
અને રીરા ઘાવચાયાનુું લધ ુ 
ઉત્ાદન ર૫તી તત છે. 

૩૭૦ - 
૪ય૫૭ 

૧૬૦થી 
૧૭૫૩ 
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