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આ ભાગગદર્ળિકા ળા ભાટે ?  

ાક ઉત્ાદન અને ઉત્ાદકતાભાં જભીન સ્લાસ્્મ, બફમાયણ, ર્મત, 

યાવામણીક અને વેન્દ્રીમ ખાતયો, ાક વયંક્ષણ, સધુાયેર ખેત ઓજાયો અને વાધનોનો 

ઉમોગ ભશત્લનો બાગ બજલે છે. ાક ઉત્ાદનનો ફગાડ અટકાલલા જાલણી અને 

વગં્રશ, કુદયતી આપતો વાભે ાકને નકુવાનથી કયેર ખર્ગ વાભે યક્ષણ તેભજ ખેડૂતના ં

આકસ્સ્ભત મતૃ્ય/ુઅગંતા વાભે ખેડૂત/લાયવદાયને આથીક ટેકો, ખેડૂતોને ાક 

ઉત્ાદનનુ ંરુૂ મલુ્મ ભી ળકે તે ભાટે  ાક મલુ્મ લધગનએ ઘણી અગત્મતા ધયાલે છે. 

તદઉયાતં ખેડૂતો આધનુીક ખેતી ધ્ધર્તનો અભર કયે અને ઓછા ખરે્ ભશત્તભ ાક 

ઉત્ાદન રઇ, ખેડૂતોનુ ંઆર્થિક જીલન ધોયણ ઉચ ુઆલે તે ભાટે ખેડૂતોને ઉમોગી થામ 

તેલી કેન્દ્ર વયકાયશ્રીએ નભો, કોટન ભીની ભીળન-ય, યાષ્ટ્રીમ ખાધ સયુક્ષા ભીળન, 

આત્ભા, નેળનર શોટી કલ્ર્ય ભીળન અન્દ્મ મોજનાઓ તેભજ યાજમ વયકાયશ્રીએ ણ 

તભાભ પ્રકાયના ંખેડૂતોને કૃર્ ઇનટુવ, વાધન- વાભગ્રીભા ંવશામ આલા એજીઆય-

૨, ૩, ૪, ખેડૂત આકસ્ભીત લીભા મોજના, ખેડૂતોને આધનુીક કૃર્ ધ્ધર્તઓની 

જાણકાયી ભી યશ ે તે ભાટે કૃર્ ર્લસ્તયણની તારીભ અને મરુાકાત, ફાગામતી ાકો 

ભાટે એર્.આય.ટી-૨, ૩, ૪, ૫ અને ૭ જેલી ઘણી મોજનાઓ અભરભાં મકેુર છે. આ 

મોજનાઓનો ખેડૂતો ભશત્તભ રાબ રઇ ાક ઉત્ાદન અને ઉત્ાદકતાભાં લધાયો કયલા 

ભાટે શુ ંકયવ?ુ ખેડૂતોને જરૂયી ખેત વાધન વાભગ્રી વશામ દયે કઇ મોજનાભાથંી ભે છે? 

તેના ભાટે કોનો વંકગ  કયલો, ર્લગેયે ફાફતની આ ભાગગદર્ળિકાભાથંી ખેડૂત ર્ભત્રોને 

ર્ોકકવ જાણકાયી ભી ળકળે. 
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                       ૧.જભીનની જાલણી 
                               અને ખાતયો 

 

    શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 શંભેળા જભીનની ર્કાવણીના આધાયે મોગ્મ 

જ્થાભા ંઅને મોગ્મ ખાતયો લાયલા. 
 જભીનની પદ્રુતા જાલલા ભાટે શભેંળા વેન્દ્ન્દ્રમ 

ખાતયો લાયલા જોઈએ. 

 ખાતયોના કામગક્ષભ ઉમોગ ભાટે ુખંીને/છંટકાલ 

કયલાના ફદરે છોડના મુ ર્લસ્તાયભા આલા. 
 પોસ્પયવ ખાતયોનો મોગ્મ અને લધ ુરાબ ભેલલા મોગ્મ ખાતય લાયવ ુ કે જે છોડના મુ/થડના 

ર્લકાવ અને વભમવય ાકલાભા ંભદદ કયે છે. ખાવ કયીને કઠો ાક કે જે શલાભાનંો નાઈરોજનન ુ

જભીનભા ંસ્સ્થયીકયણ કયે છે. 

 આલ્કરી પ્રકાયની જભીન સધુાયણા ભાટે ચનુાનો ઉમોગ કયલો અને બાસ્સ્ભક પ્રકાયની જભીન 

સધુાયણા ભાટે જીપ્વભ લાયવ.ુ 

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શુ ંરાબ ભી ળકે?  

અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 
મોજના 

૧ જીપ્વભ/ામયાઇટ/ચનૂો/ 
ડોરોભાઇટ  

 ખર્ગના ૫૦%+લાશતકુ ખર્ગના ફૃ.૭૫૦/- પ્રપત શ.ે  NMOOP  નથી 

૨ ાક વાંયક્ષણ  
(યાવામણણક)  

 જ ાંતનુાળક, ફૂગનાળક, પનિંદાભણ નાળક, જૈપલક 
કીટકનાળક, જૈપલક પનમાંત્રણો, સકૂ્ષ્ભતત્લો લગેયે 
ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૫૦૦/- પ્રપત શ.ે ફેભાાંથી 
જે ઓછુ શોમ તે     

NMOOP  
NFSM 

નથી 

૩ જૈપલક ખેતી   ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રપત શ.ે NHM નથી 

૪ લભી કમ્ોસ્ટ યપુનટ  ફૃ.૫૦,૦૦૦/- પ્રપત યપુનટ NHM  
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અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 
મોજના 

(૩૦’ * ૮’ * ૨.૫’ અથલા વભાનતાના આધાયે  
૬૦૦ કયફુીક ફૂટ) 

   વ્મક્તતદીઠ ખેડુતો ભાટે ફૃ.૨૦૦૦/-પ્રપત એક 
ર્ોયવ ભીટય દીઠ  

 ાાંજયા ો,ડેયી/શુારન વાથે વાંકામેરી 
તેભજ યજીસ્ટડગ થમેર વાંસ્થઓ ભાટે ફૃ.૨ 
રાખ/યપુનટ વશામ  

 

 એજીઆય- ૨ 

૫ લભી ફેડ (શાઇ ડેન્વીટી 
ોરી ઇથીરીન) 

 ફૃ.૮,૦૦૦/- પ્રપત યપુનટ 
(૧૨’ * ૪’ * ૨’ અથલા વભાનતાના આધાયે  
૯૬ કયફુીક ફૂટ) 

NHM નથી 

૬ વાંકરીત ોકતત્લ 
વ્મલસ્થાન  લધાયલાની 
પ્રવપૃત 

 ફૃ.૧૨૦૦/- પ્રપત શ.ે (લધભુાાં લધ ુ૪ શકેટય ભાટે) NHM નથી 

૭ ઘઉં અને  કઠોભાાં 
જીપ્વભ/પોસ્પોજીપ્વભ/ 
ફેંટોનાઇટ વલ્પય યૂા 
ાડલા ભાટે 

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૭૫૦/- પ્રપત શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં 

NFSM નથી 

૮ ઘઉં, કઠો અને ડાાંગય 
ભાટે સકૂ્ષ્ભ ોકતત્લો 

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૫૦૦/- પ્રપત શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં 

NMOOP 
NFSM 

નથી  

૯ ડાાંગય અને કઠોભાાં 
ચનૂો/ચનૂાની ફનાલટ 

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રપત શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં 

NFSM નથી 

૧૦ જૈપલક ખાતય 

(યાઇઝોણફમભ/ીએવફી 
કલ્ર્ય) 

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૧૦૦/- પ્રપત શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં 

NMOOP 
NFSM 

નથી 

૧૧ સકુ્ષ્ભોકતત્લોની 
લશેંર્ણી અને અણબવ્રદુ્ધિ 

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૫૦૦/- પ્રપત શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં અથલા ફૃ.૧૦૦૦/- પ્રતી રાબાથી  

NMSA 
NFSM 

એજીઆય- ૨ 
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અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 
મોજના 

  ખર્ગના ૭૫% અથલા ફૃ.૭૫૦/- પ્રપત શ.ે નથી એજીઆય-૩ 
અને  ૪ 

૧૨ જૈપલક ખાતયનાાં પનદળગન  ૫૦ કે તેથી લધ ુખેડૂતના એક જૂથ ભાટે પનદળગન  

દીઠ ફૃ.૨૦,૦૦૦/- 
NMSA નથી 

૧૩ ફદલેરી ખો  પ્રપત ટન ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૨૦૦૦/- ની 
ભમાગદાભાાં (લધભુાાં લધ ુ૨ શતેટય ભાટે) 

નથી  એજીઆય- ૨ 
 

પ્રપત ટન ખર્ગના ૭૫% અથલા ફૃ.૩૦૦૦/- ની 
ભમાગદાભાાં (લધભુાાં લધ ુ૨ શતેટય ભાટે) 

નથી એજીઆય- ૩ 
અને ૪ 

 

કોનો વંકગ કયલો?  

જજલ્રા ખેતીલાડી અપધકાયી/ નામફ ખેતી પનમાભક(પલ.)/ એ.ટી.લી.ટી. અપધકાયી/ પ્રોજેતટ ડામયેતટય, આત્ભા  
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૨. બફમાયણ 

 

 

 

 

શુ ંકયવુ ં જોઇએ ?... 

 સ્થાર્નક શલાભાન મજુફ બરાભણ કયેર જાતન ુઅને ર્નમત કયેર અંતયે તેભજ બરાભણ કયેર બફમાયણ 

નો દય લાયલો જોઇએ. 

 શંભેળા પ્રભાણીત બફમાયણ અર્ધકૃત ર્લકે્રતા ાવેથી જ ખયીદીને લાયલા. બફમાયણ ઠંડી, સકુી અને 

ર્ોકકખી જગ્માએ વગં્રશ કયેર શોમ ત્માથંી ખયીદ કયલા. 
 તલેુય ર્વલામના ાકો જેલાકે ઘઉં, ડાગંય અને કઠો ાકો, યાઇ અને સમુગમખુી ર્વલામના તેરીફીમા ાકો 

અને ભકાઇ ાકના બફમાયણ  દય ત્રણ લે પેયફદરી કયલી જોઇએ. જ્માયે તલેુય, યાઇ સમુગમખુી જેલા 
ાકોના બફમાયણોની દય ફે લે પેયફદરી કયલી જોઇએ અને શાઇબ્રીડ/ફીટી જાતોના ાકોના બફમાયણને 

દય લે ફદરવ ુ જોઇએ. શભેંળા અર્ધકૃત ર્લકે્રતાઓ ાવેથી પ્રભાબણત બફમાયણ લાયલાનો આગ્રશ 

યાખલો જોઇએ કે જેનો વગં્રશ ઠંડા, સકુા અને ર્ોખ્ખા ગોડાઉનભા વગં્રશ કયેર શોમ.  

 શભેંળા જતંનુાળક દલાની ભાલજત આેર બફમાયણ લાયવ ુ જોઇએ, કે જેની બૌતીક અને જનીનીક 

શધુ્ધતા અને ઉગાલાની ખાતયી કયેર શોઇ. 

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શુ ંરાબ ભી ળકે?  

 ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ નાભ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૧ ક. ડાાંગય અને ઘઉંની લધ ુ
ઉત્ાદન આતી જાતનુાં 
ફીમાયણ  
ખ. શા. ડાાંગયનુાં ફીમાયણ 

ક. ફૃ.૧૦/- પ્રપત ફકગ્રા અથલા ખર્ગના ૫૦% ફેભાાંથી જે 
ઓછુ શોમ તે    
ખ. ફૃ.૫૦/- પ્રપત ફકગ્રા અથલા ખર્ગના ૫૦% ફેભાાંથી જે 
ઓછુ શોમ તે 

NFSM નથી  
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

 ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ નાભ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૨ સધુાયેર ધાન્મ ાકો 
ક. શા. ફીમાયણ  
ખ. લધ ુઉત્ાદન આતી 
જાતનુાં ફીમાયણ 

ક. ફૃ.૫૦/- પ્રપત ફકગ્રા અથલા ખર્ગના ૫૦% ફેભાાંથી જે 
ઓછુ શોમ તે    
ખ. ફૃ.૧૫/- પ્રપત ફકગ્રા અથલા ખર્ગના ૫૦% ફેભાાંથી જે 
ઓછુ શોમ તે 

NFSM નથી 

૩ કઠો ાકો (અડદ, ભગ, 
ર્ણા, યાજભા, ભઠ, ભસયૂ, 
લટાણા) 

 લધ ુઉત્ાદન આતી જાતના ફીમાયણ ભાટે ફૃ.૨૫/- 
પ્રપત ફકગ્રા અથલા ખર્ગના ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ 
તે 

NFSM નથી 

૪ તેરીણફમા ાકો (ભગપી, 
સમૂગમખુી, યામડો, તર, 
એયાંડા, વયવલ, કુસભુ) 

 તેરીણફમાની ૧૦ લગથી લધ ુજુની ન શોમ તેલી જાત 
ભાટે ફૃ.૧૨/- પ્રપત ફકગ્રા અથલા ખર્ગના ૫૦% ફેભાાંથી 
જે ઓછુ શોમ તે 

 શાઇબ્રીડ: ૧૦ લગથી લધ ુજુની ન શોમ તેલી શા.જાત 
ભાટે ફૃ.૨૫/- પ્રપત ફકગ્રા અથલા ખર્ગના ૫૦% ની 
ભમાગદાભાાં   

NMOOP નથી 

૫ ઓઇર ાભ ીરા  ખર્ગના ૮૫% અથલા ફૃ.૮,૦૦૦/- પ્રપત શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં 

NMOOP નથી 

૬ વીડ લીરેજ ઉત્ાદન 
(સધુાયેર/શાઇબ્રીડ જાતોના 
ફીજ ઉત્ાદન ભાટે) 

 ધાન્મ ાકો ભાટે ખર્ગના ૫૦% ની ભમાગદાભાાં 
 તેરીણફમા, કઠો, ઘાવર્ાયા રીરો ડલાવ લગેયે 

ાકો ભાટે ખર્ગના ૬૦% ની ભમાગદાભાાં પ્રપત એકય પ્રપત 
ખેડૂત 

NAMET 
SMSP 

વીડ લીરેજ 
પ્રોગ્રાભ 

નથી 

૭ તેરીણફમા ાકોભાાં 
પાઉન્ડેળન ફીજ ઉત્ાદન  

 તેરીણફમાની ૧૦ લગથી લધ ુજુની ન શોમ તેલી જાત 
ભાટે ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રપત ક્તલન્ટર 

 ૫ લગથી લધ ુજુની ન શોમ તેલી જાત ભાટે 
ફૃ.૧,૧૦૦/- પ્રપત ક્તલન્ટર(૭૫% ખેડૂત ભાટે અને ૨૫% 
વાંસ્થા ભાટે) 

NMOOP નથી 

૮ તેરીણફમા ાકોભાાં  
વટીપાઇડ ફીજ ઉત્ાદન  

 તેરીણફમાની ૧૦ લગથી લધ ુજુની ન શોમ તેલી જાત 
ભાટે ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રપત ક્તલન્ટર 

 ૫ લગથી લધ ુજુની ન શોમ તેલી જાત ભાટે 
ફૃ.૧,૧૦૦/- પ્રપત ક્તલન્ટર(૭૫% ખેડૂત ભાટે અને ૨૫% 
વાંસ્થા ભાટે) 

NMOOP નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

 ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ નાભ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૯ પ્રભાણીત ફીજ પલતયણ  વાભન્મ ફકિંભતના ૫૦ ટકા ફૃ.૧૨૦૦/-ની ભમાગદાભાાં (પ્રપત 

કલીન્ટર) 
 વાંકય જાત ભાટે ફકિંભતના ૫૦ ટકા ફૃ.૨૫૦૦/-ની ભમાગદાભાાં 

(પ્રપત કલીન્ટર)  

NMOOP નથી 

 કઠો ાક ભાટે ફકિંભતના ૫૦ ટકા ફૃ.૨૪૦૦/-ની 
ભમાગદાભાાં(પ્રપત કલીન્ટર) 

NFSM 

 

 ઘઉં ભાટે ફકિંભતના ૫૦ ટકા ફૃ. ૧૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં પ્રપત 

તલીંટર 
 ર્ોખા  ભાટે ફકિંભતના ૫૦ ટકા ફૃ. ૫૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં 

પ્રપત તલીંટર 

૧૦ ફી.ી. એર. ફકટ્વ  ફૃ.૨૮૦૦/- ની ભમાગદાભાાં એજીઆય -૧૦ પ્રભાણે વશામ 

આલાની યશળેે. 

નથી 
 

 

એજીઆય- ૩ 

અને ૪ 

૧૧
  

બ્રોક પનદળગન  ફકિંભતનાાં ૫૦% અથલા લધ ુભાાં લધ ુ 
૧.ભગપી–ફૃ.૭૫૦૦/- ૨. વોમાફીન–ફૃ. ૪૫૦૦/- 
૩. ફદલેરા–ફૃ.૩૦૦૦/- ૪. તર–ફૃ.૩૦૦૦/- 
૫. યાઇ- ફૃ. ૩૦૦૦/- 

NMOOP  એજીઆય-૩ 

 

૧૨
  

પાઉન્ડેળન ફીજ ઉત્ાદન  ફીજ ઉત્ાદક વાંસ્થાને ફૃ. ૧૦૦૦/- પ્રપત તલીન્ટરની 
ભમાગદાભાાં 

NMOOP  નથી 

૧૩ વટીપાઇડ ફીજ ઉત્ાદન  ફીજ ઉત્ાદક વાંસ્થાને ફૃ. ૧૦૦૦/- પ્રપત તલીન્ટરની 
ભમાગદાભાાં 

NMOOP  નથી  

૧૪ ફીજ વાંગ્રશ ભાટેની કોઠીઓ   ખર્ગના ૨૫ ટકા અથલા ૨૦ કલીન્ટર કેેવીટી નાાં ી 
ભાટે લધભુાાં લધ ુફૃ. ૨૦૦૦/ી 

  ફૃ. ૧૦૦૦/ી ૧૦ કલીન્ટર કેેવીટી નાાં ી ભાટે   

NMOOP  નથી 

૧૫ ઘાવર્ાયા ણફમાયણ કીટ   ઘાવર્ાયા ણફમાયણ જથ્થાની ફકિંભતનાાં ૭૫% વશામ 

લધભુાાં લધ ુ ફૃ. ૧૨૦૦/એકય  

નથી  એજીઆય-

૫૯ 

 
 

કોનો વંકગ કયલો?  

જજલ્રા ખેતીલાડી અપધકાયી/ નામફ ખેતી પનમાભક(પલ.)/ એ.ટી.લી.ટી. અપધકાયી/ જજલ્રા ફીજ પ્રભાણન અપધકાયી/ 
ગજુયાત યાજ્મ ફીજ નીગભ/ પ્રોજેતટ ડામયેકટય, આત્ભા  
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

૩. ર્મત 

શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 ખેતીની વાયી ધ્ધર્તઓ અનાલી જભીન અને 

ાણીન ુમોગ્મ જતન/વગં્રશ કયલો. 
 રે્કડભે અને ખેત તરાલડીઓ દ્વાયા લયવાદી 

ાણીનો વગં્રશ કયલો. 
 ાણીના વગં્રશીત ર્લસ્તાયભા ં ફીજ ઉત્ાદન અને 

નવગયીના ઉત્ાદનભા ંમોગ્મ પેયફદર કયલી જોઇએ. 

 ટક અને ફુલાયા ર્મત ધ્ધર્ત અનાલલાથી ૩૦ થી ૩૭ ટકા ાણીનો ફર્ાલ થામ છે. અને 

ખેતી ાકોની ગણુલત્તા અને ઉત્ાદન લધે છે. 
 

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શુ ંરાબ ભી ળકે?  

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૧ ાણીની ાઇ  ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૧૫,૦૦૦/- પ્રપત ખેડુત  
પ્રપત શતેટય ફેભાાંથી  જે ઓછુાં શોમ તે (૬૦૦ ભીટય 
ની ભમાગદાભાાં) 

NFSM નથી  

૨. ખલુ્રી ાઇ  રાઇન  ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૪૫૦૦/- પ્રપત ખેડુત, લધભુાાં 
લધ ુફે શતેટય ભાટે 

નથી  એજીઆય- ૨ 
 

 ખર્ગના ૭૫% અથલા ફૃ.૬૭૫૦/- પ્રપત ખેડુત, લધભુાાં 
લધ ુફે શતેટય ભાટે 

નથી એજીઆય- ૩ 
અને ૪ 

૩ ઓઇર ાભ ભાટે ટક 
પવિંર્ાઇ ધ્ધપત 

 NMSAના ધાયા-ધોયણ મજુફ NMOOP નથી 

૪ 
 

ઘઉં અને કઠો ભાટે ફૂાંલાયા 
પવિંર્ાઇ ધ્ધપત 

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૧૦,૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં NFSM નથી  
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૫ 
 
 

અ.અસ્તય વાથેની ખેત 
તરાલડી 
ફ. ાણી વાંગ્રશ એકભ/ 
તાલ 

 તાલના ફાાંધકાભ ભાટે ફૃ.૪૦,૦૦૦/- (૨૦ભી. * 
૨૦ભી. * ૩ભી.) અને ફૃ.૪૦,૦૦૦/- અસ્તય ભાટે 

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૭૫,૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં 

NMOOP  નથી  

૫ ઓઇર ાભ ભાટે ફડઝર 
મ્ વેટ 

 ખર્ગના  ૫૦% અથલા  ફૃ.૧૫,૦૦૦/- પ્રપત ૧૦ 
એર્ી મ્ની ભમાગદભાાં 

NMOOP નથી  

૭ ઓઇર ાભ ભાટે ફોયલેર  ખર્ગના  ૫૦ ટકા અથલા  ફૃ.૨૫,૦૦૦/- ની 
ભમાગદાભાાં 

NMOOP 
 

નથી  

૮ ાંવેટ – 10 એર્.ી સધુી  ફૃ.૧૦૦૦૦/- પ્રપત ાંવેટ અથલા ખર્ગના ૫૦% 
ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 

NFSM નથી  

૯ જ વાંર્મ એકભ  ખર્ગના ૫૦ ટકાની ભમાગદાભાાં (ફૃ.૭૫,૦૦૦/- વભત 
પલસ્તાય ભાટે અને ફૃ.૯૦,૦૦૦/- ઉર્ાણલાા પલસ્તાય 
ભાટે ભમાગદાભાાં) 

NMSA નથી  

૧૦ ાણી ખેંર્લાના ભળીન 
(ઇરેતરોપનક,ફડઝર, શલા 
અથલા વૌય ઉજાગવાંર્ાણરત) 

 ખર્ગના ૫૦ ટકાની ભમાગદાભાાં 
 ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ઇરેતરોપનક/ફડઝ્ર યપુનટ ભાટે 

ફૃ.૫૦,૦૦૦/- શલા/વૌય ઉજાગવાંર્ાણરત યપુનટ ભાટે 

NMSA નથી  

૧૧ ઇરેતરીક  ભોટય   

 ૩.૦ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા  ફૃ. ૮,૬૦૦ ની ભમાગદાભાાં નથી 
 

એજીઆય – ૨, 
૩ અને ૪ ૫..૦  શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા  ફૃ. ૯,૭૫૦ ની ભમાગદાભાાં 

૭.૫  શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા ફૃ. ૧૨,૯૦૦ ની ભમાગદાભાાં. 

૧૨ ઓઇર એંજજન   

 ૩.૦ થી ૩.૫ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા ફૃ. ૮,૭૦૦ ની ભમાગદાભાાં નથી 
 

એજીઆય – ૨, 
૩ અને ૪ ૫.૦ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા ફૃ. ૧૨,૦૦૦ ની ભમાગદાભાાં 

૭.૫ થી ૮.૦ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા ફૃ. ૧૩,૫૦૦ ની ભમાગદાભાાં. 

૧૦.૦ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા ફૃ. ૧૩,૮૭૫ ની ભમાગદાભાાં. 

૧૩ વફભળીફર ાં વેટ   
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અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૩.૦ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા  અથલા  ફૃ. ૧૫,૭૫૦ ની ભમાગદાભા નથી  
એજીઆય – 
૨, ૩ અને ૪ 

૫.૦ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા  અથલા ફૃ. ૨૨,૩૫૦ ની ભમાગદાભાાં 

૭.૫ શો.ા.  ખર્ગના ૭૫ ટકા ફૃ. ૨૭,૯૭૫ ની ભમાગદાભાાં 

૧૦.૦ શો.ા  ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા  ફૃ. ૩૩,૫૨૫/- ની ભમાગદાભાાં. 

૧૪ અન્ડય ગ્રાઉન્ડ ાઈ૫ 
રાઈન(આયવીવી) 
૫થયા જભીન 
(૧૫ વે.ભી  X ૧૫૦ ભી.) 

 ખર્ગના  ૭૫   ટકા  અથલા  ફૃ.૯,૦૦૦/-  ભમાગદભાાં. નથી  
એજીઆય – 
૨, ૩ અને ૪ 

એલ્યલુીઅર પલસ્તાય 
(૧૫ વે.ભી. X ય૦૦ ભી.) 

 ખર્ગના  ૭૫   ટકા  અથલા  ફૃા.૧ય,૩૦૦/- ની 
ભમાગદાભાાં. 

૧૫ અન્ડય ગ્રાઉન્ડ ાઈ૫ રાઈન   

 (ીલીવી) 
૫થયા જભીન 
(૧૧૦ભી. ભી. X ૧૫૦ ભી.) 

 ખર્ગના  ૭૫   ટકા  અથલા  ફૃ.૧૦,૭૦૦/-ની 
ભમાગદાભાાં 

 
નથી 

 
એજીઆય – 
૨, ૩ અને ૪ 

૫થયા જભીન 
(૯૦ભી.ભી. X ૧૫૦ ભી.) 

 ખર્ગના  ૭૫   ટકા  અથલા  ફૃ.૮,૪૫૦/-ની 
ભમાગદાભાાં 

એલ્યલુીઅર પલસ્તાય 
(૧૧૦ ભી.ભી. X ય૦૦ ભી.) 

 ખર્ગના  ૭૫   ટકા  અથલા  ફૃ.૧૪,ય૫૦/-ની 
ભમાગદાભાાં 

એલ્યલુીઅર પલસ્તાય 
(૯૦ ભી.ભી. X ય૦૦ ભી.) 

 ખર્ગના  ૭૫   ટકા  અથલા  ફૃ.૧૧,ય૫૦/-ની 
ભમાગદાભાાં 

 
કોનો વંકગ કયલો?  
જજલ્રા ખેતીલાડી અપધકાયી/ નામફ ખેતી પનમાભક(પલ.)/ એ.ટી.લી.ટી. અપધકાયી/ પ્રોજેતટ ડામયેતટય, આત્ભા
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૪. ખેડુતો ભાટે તારીભ અને ર્લસ્તયણની પ્રવરૃ્તઓ 

શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 આત્ભાએ જીલ્રા કક્ષાએ કામગયત નોંધામેર યજીસ્ટડગ  વસં્થા છે. આત્ભા દ્વાયા કૃર્ ર્લસ્તયણ ર્ળક્ષણની 
પ્રવરૃ્તઓ શાથ ધયલાભા ંઆલે છે. જેભા ંમખુ્મત્લે કૃર્ ર્લમક તજજ્ઞતાના પ્રર્ાય-પ્રવાય ભાટે ખેડતૂો 
અને કૃર્ ર્લસ્તયણ પ્રવરૃ્તઓ વાથે વકંામેર કભગર્ાયી/અર્ધકાયીશ્રોઓને તારીભ આલાભા ંઆલે 

છે. આત્ભા દ્વાયા ગ્રામ્મ કક્ષાએ ખેડતૂ જુથો ફનાલી કૃર્ ર્લસ્તયણની ર્લર્લધ પ્રવરૃ્તઓ શાથ ધયલાભા 

આલે છે. ખાવ કયીને ખેડતૂોના ંખેતયો ય ર્નદળગન ગોઠલલા, તારીભ આલી, યાજમ અને યાજમ 

ફશાય પે્રયણા પ્રલાવ ગોઠલલા, પાભગ સ્કુરનુ ં વરં્ારન કયાલવુ,ં ખેડતૂ ર્ળફીય ગોઠલલી, કૃર્ 

પ્રવરૃ્તઓ વાથે વકંામેર ર્લર્લધ ખાતા/વસં્થાઓ દ્વાયા ખેડતૂોને ભતી વશામનુ ંભાગગદળગન આવ.ુ 

ર્લગેયે કૃર્ ર્લસ્તયણની પ્રવરૃ્તઓ શાથ ધયલાભા ંઆલે છે. આત્ભા  મોજના અંતગગત જીલ્રા  કક્ષાએ 

પ્રોજેકટ ડામયેકટય ( ફેઠક લમલસ્થા  ખેડતૂ તારીભ કેન્દ્રભા)ં, તાલકુા કક્ષાએ બ્રોક ટેકનોરોજી 

ભેનેજય અને ગ્રામ્મ કક્ષાએ ખેડતૂ ર્ભત્ર કાભગીયી વબંાી યશરે છે. તેભનો વંકગ   કયલાથી કૃર્ 

વફરં્ધત ભાહશતી ભેલી ળકામ છે.     

 નલીન ખેતીકીમ ભાગગદળગન અને ભાહશતી ભાટે કૃર્ આધાયીત કામગક્રભો દુયદળગન (૧૮ યાષ્ટ્રીમ, ૧૮૦ 

શરકા ાલય રાન્દ્વભીટય), એપ એભ યેડીઓ (૯૬), તેભજ અન્દ્મ પ્રાઈલેટ રે્નર ઉય ર્નશાો. 
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 હકવાન કોર વેન્દ્ટય ( ૧૮૦૦-૧૮૦-૧૫૫૧)ભા ં પોન કયીને હકવાન કોર વેન્દ્ટય એજન્દ્ટ અથલા કૃર્ 

લૈજ્ઞાર્નકનો વંકગ  કયીને  આના ખેતીકીમ પ્રશ્નો તથા મુઝંલણ તેભજ નલીન કોઈ જાણકાયી 
લગેયેના જલાફ/ભાહશતી ભેલો, ભપતભા ંવલાયના ૬ થી યાતના ૧૦ લાગ્મા શધુી. 

 પ્રગર્તળીર ખેડુતો ભાટેના ફશાયના પ્રલાવ અને તારીભભા ંબાગ રઈ ળકે છે. 

 પાભગ સ્કુર ર્ાલ ુકયી ળકે છે. કુર રૂ. ૨૯,૪૧૪ /- પાભગ સ્કુર ર્ાલ ુકયલા ભાટે વશામ આલાભા ંઆલે છે. 

 સ્થ સ્ેવીહપક ભાહશતી ( ેકેજ ઓપ પે્રકટાઈવીવ/રીસ્ટ ઓપ ડીરય/ાક ર્લળે ભાશીતી લગેયે) 

ઈન્દ્ટયનેટ હકઓસ્ક /વર્લિવ વેન્દ્ટય યથી વીધી ભાહશતી ભેલી ળકે છે. 

આ મોજના દ્વાયા ખેડતૂોને શુ ંરાબ ભી ળકે ?  

ક્ર્ભ ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૧ તારીભ ૫૦ ખેડૂતોની ફેર્ 
ભાટે 

 ૫૦ ખેડુતની ફેર્ ફદઠ ફૃ. ૧૫૦૦૦/- પ્રપત 
તારીભ 

 ળેયડી ાક ભાટે ફૃ. ૧૦૦૦૦ ની ભમાગદાભાાં 

વીડ પલરેજ 
મોજના 

(NAMET) 

નથી 

૨ પ્રપતષ્ઠઠત વાંસ્થાભાાં ખેડુત 
તારીભ (સ્ટાઇન્ડ,ફોફડિંગ-
રોજીંગ અને બાડા બથ્થા 
વફશત ) 

 ફૃ.૫,૨૦૦/- પ્રપત ખેડુત પ્રપત ભફશનો ોસ્ટ શાલેસ્ટ 
ટેતનોરોજી 
ભેનેજભેંટ 

નથી 

૩ ખેડુત તારીભ  ફૃ.૨૪,૦૦૦/- પ્રપત તારીભ પ્રપત ૩૦ ખેડુત 
(ફૃ.૪૦૦/- પ્રપત ખેડુત) 

NMOOP એજીઆય-૩ 

 

૪ ાક વાંયક્ષણ તકનીક ભાટે 
તારીભ (૪૦૦ ખેડુતો) 

 ફૃ. ૨૯,૨૦૦/- પ્રપત પાભગય ફપલ્ડ 
સ્કૂર(એનજીઓ/સ્લતાંત્ર વાંસ્થા ) 

 ફૃ.૨૬,૭૦૦/- (યાજ્મ વયકાયની વાંસ્થાઓ ભાટે ) 

ાક વાંયક્ષણ 
મોજના 

નથી 

૫ કૃપ માાંપત્રકયણ અને રણણી 
છીનાાં વ્મલસ્થાન ભાટેની 
તારીભ 

 ફૃ.૪,૦૦૦/- પ્રપત ખેડુત SMAM એજીઆય-૩ 

 

૬ ળાતબાજી ઉત્ાદન અને 
વાંરગ્નક્ષેત્રભાાં તારીભ 

 ફૃ. ૧,૫૦૦/- પ્રપત તારીભ/ખેડુત 
(બાડા- બથ્થા વાથે) 

VIUC નથી 
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ક્ર્ભ ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૭ ખેડુતો ભાટે ગ્રાભીણ બાંડાયણ 
મોજના ભાટે જાગ્રતૂતા  
કામગક્રભનુાં આમોજન 
(એનઆઇએએભ,જમયુ દ્વાયા 
ત્રણ ફદલવનો કામગક્રભ ) 

 ફૃ.૩૦,૦૦૦/- પ્રપત કામગક્રભ ગ્રાભીણ 
બાંડાયણ  
મોજના 

નથી 

૮ યાજ્મ ફશાયની ખેડુત તારીભ 
(૫૦ ભાનલ ફદલવ /તાકુા) 

 ફૃ.૧,૨૫૦/- પ્રપત ખેડુત (બાડા – બથ્થા, રોજીંગ 
અને ફોફડિંગ વફશત) 

ATMA(SMAE) 
& 

NHM (MIDH) 

નથી 

૯ યાજ્મ અંદયની ખેડુત તારીભ 
(૧૦૦ ભાનલ ફદલવ/ 
તાકુા) 

 ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રપત ખેડુત (બાડા–બથ્થા, રોજીંગ 
અને ફોફડિંગ વફશત) 

ATMA  
(SMAE) 

નથી 

૧૦ જીલ્રા અંદયની ખેડુત 
તારીભ (૧૦૦૦ ભાનલ 
ફદલવ/તાકુા) 

 ફૃ.૪૦૦/- પ્રપત ખેડુત (બાડા–બથ્થા, રોજીંગ અને 
ફોફડિંગ વફશત) 

 ફૃ.૨૫૦/- પ્રપત ખેડુત (યાત્રી યોકાન ન શોમ તો) 

ATMA(SMAE) 
& 

NHM (MIDH) 

નથી 

૧૧ પનદળગન 
(૧૨૫ પનદળગન/તાકુા) 

 ફૃ.૪,૦૦૦/- પ્રપત પનદળગન (૦.૪ શતેટય ) ATMA  
(SMAE) 

નથી 

૧૨ પાભગ સ્કુર  ફૃ.૨૯,૫૧૪/- પ્રપત પાભગ સ્કુર ATMA  
(SMAE) 

નથી 

૧૩ પે્રયણા પ્રલાવ યાજ્મ ફશાય  
(ભશત્તભ ૭  ફદલવ ) 

 ફૃ.૮૦૦/- પ્રપત ખેડુત પ્રપત ફદલવ ATMA  
(SMAE) 

નથી 

૧૪ પે્રયણા પ્રલાવ યાજ્મની અંદય 
(ભશત્તભ ૫ ફદલવ) 

 ફૃ.૪૦૦/- પ્રપત ખેડુત પ્રપત ફદલવ ATMA(SMAE) 
& 

NHM (MIDH) 

નથી 

૧૫ પે્રયણા પ્રલાવ જીલ્રાની 
અંદય (ભશત્તભ ૩ ફદલવ) 

 ફૃ.૩૦૦/- પ્રપત ખેડુત પ્રપત ફદલવ ATMA  
(SMAE) 

નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્ર્ભ ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૧૬ અ) કેેવીટી ણફલ્ડીંગ, સ્કીર 
ડેલરોભેન્ટ અને વોટગ 
વપલિવ 
ફ)વીડ ભની 
ક) ફુડ વીક્યયુીટી ગ્રુ 
(૨ ગ્રૂ/તાકુા) 

 ફૃ.૫,૦૦૦/- પ્રપત ગ્રુ 
 

 
 ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રપત ગ્રુ 
 ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રપત ગ્રુ 

ATMA  
(SMAE) 

નથી 

૧૭ અ) જભીન ર્કાવણી 
પ્રમોગળાા દ્વાયા પ્રથભ 
શયોના પનદળગન 
ફ) પ્રથભ શયોના પનદળગન 

 ફૃ.૫,૦૦૦/- પ્રપત પનદળગન 
 ભગપી ભાટે ફૃ.૮,૫૦૦/- પ્રપત શ.ે ની ભમાગદાભાાં 
 વોમાફીન, યામડો, વયવલ અને સયૂજમખુી ભાટે 

ફૃ.૬,૦૦૦/- પ્રપત શ.ે ની ભમાગદાભાાં 

NPMSHF 
& 

NMOOP 
 

નથી 

૧૮ કૃપ ભેો/પ્રદળગન/ ખેડૂત 
પળફીય 

 તાકુા કક્ષાએ ફૃ.૧૦૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ખર્ગ 
કયી ળકાળે. 

 ખેડુત પળફીય ૧૦૦ ખેડુત ભાટે ફૃ. ૧૫૦૦૦/- ની 
ભમાગદાભાાં 

ATMA 
(SMAE) 

એજીઆય-૩ 

 

૧૯ ખેત પલજકયણ  ખર્ગના ૭૫ ટકા  અથલા ફૃ. ૨૫૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં નથી એજીઆય-૩ 

૨૦ કઠો, ઘઉં, ર્ોખા અને 
ફયછટ ધાન્મ ભાટે ક્રોીંગ 
વીસ્ટભ ફેઝ્ડ ડેભોસ્રેળન 

ફૃ.૧૨૫૦૦/- પ્રપત શતેટય (લધભુાાં લધ ુ૧ શતેટય ) NFSM નથી  

૨૧ કઠો, ઘઉં, ર્ોખા અને 
ફયછટ ધાન્મ ભાટે ક્રોીંગ 
વીસ્ટભ ફેઝ્ડ તારીભ 

ફૃ.૩૫૦૦/- વીઝન, પ્રત્મેક તારીભ ભાટે ફૃ. 
૧૪૦૦૦/- 

NFSM નથી 

૨૨ એવ.આય.આઇ. ટેકનોરોજી 
આધાયીત ફપલ્ડ ડેભોસ્રેળન 

ફૃ.૭૫૦/- પ્રપત શતેટય (લધભુાાં લધ ુ૧ શતેટય ) NFSM નથી 

૨૩ શાઇબ્રીડ ર્ોખાની 
ટેતનોરોજીનુાં પનદળગન 

ફૃ.૭૫૦/- પ્રપત શતેટય (લધભુાાં લધ ુ૧ શતેટય ) NFSM નથી 

૨૪ વાંસ્થાકીમ તારીભ લગગ 
(૩૦ રાબાથી ભાટે) 

ફૃ.૪૦૦/- પ્રપત ખેડુત પ્રપત ફદલવ 
(ભશત્તભ ૪ ફદલવ) 

ખેડૂત તારીભ 
કેન્રભાાં ર્ારતી 

મોજનાઓ 

નથી  
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્ર્ભ ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૨૫ યલુા વાંસ્થાકીમ તારીભ લગગ 
(૩૦ રાબાથી ભાટે) 

ફૃ.૪૦૦/- પ્રપત ખેડુત પ્રપત ફદલવ 
(ભશત્તભ ૫ ફદલવ) 

ખેડૂત તારીભ 
કેન્રભાાં ર્ારતી 

મોજનાઓ 

નથી 

૨૬ પપ્રપવઝનર કેમ્ ફૃ.૫૦/- પ્રપત ખેડુતની ભમાગદાભાાં 
 

ખેડૂત તારીભ 
કેન્રભાાં ર્ારતી 

મોજનાઓ 

નથી 

૨૭ ળેયીંગ લકગવો કેમ્ 
ગ્રામ્મ કક્ષા 

ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રપત કેમ્ ખેડૂત તારીભ 
કેન્રભાાં ર્ારતી 

મોજનાઓ 

નથી 

૨૮ કૃપ ભેા ફૃ.૨.૦૦ રાખ પ્રપત કૃપ ભેા ખેડૂત તારીભ 
કેન્રભાાં ર્ારતી 

મોજનાઓ 

નથી 

૨૯ બ્રોક પનદળગન ફકિંભતનાાં ૫૦% અથલા લધ ુભાાં લધુ 
૧. ભગપી – ફૃ. ૭૫૦૦/- 
૨. વોમાફીન – ફૃ. ૪૫૦૦/- 
૩. ફદલેરા – ફૃ. ૩૦૦૦/- 
૪. તર – ફૃ.૩૦૦૦/- 
૫. યાઇ- ફૃ. ૩૦૦૦/- 

NMOOP એજીઆય-૩ 

 

૩૦ ઇન્રીગે્રટેડ ેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ/ 
પાભગય ફપલ્ડ સ્કૂર 

ફૃ.૨૬,૭૦૦/- પ્રપત ફપલ્ડ સ્કૂર NMOOP નથી 

 

કોનો વંકગ કયલો?  

જજલ્રા ખેતીલાડી અર્ધકાયી/ નામફ ખેતી ર્નમાભક(ર્લ.)/ ફાગામત અર્ધકાયી/ એ.ટી.લી.ટી. અર્ધકાયી/ પ્રોજેક્ટ 

ડામયેક્ટય, આત્ભા 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

 
 

  ૫. માતં્રીકયણ 
 

શુ ંકયવુ ંજોઈએ ?... 

 ખેતયની વાઇઝ અને ાક પ્રભાણે મોગ્મ 

ભળીનયીનો ઉમોગ કયલો. 
 ભોઘી ભળીનયી બાડથેી અથલા ખેડુતોના 

ગૃ લચ્રે્ રઇ ળકામ. 

 કૃર્ભા ં મતં્રોનો ઉમોગ લધાયલો જેલા ં કે 

ઝીયો ટીરેજ વીડ ડ્રીર, યોટાલેટય, રેલરય લગેયે. 

 ખેડુતોને ભળીનયીના મોગ્મ ઉમોગ અને ર્નબાલણી ર્લળે તારીભ કેન્દ્રો તથા કેલીકે ભાયપત તારીભ 

આી ળકામ. 

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શુ ંરાબ ભી ળકે ?  

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૧ રેકટય 

૧.૧ રેકટય  ફૃ.૪૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભતના ૨૫ ટકા ફે ભાાંથી જે 
ઓછુ શોઇ તે (૪૦ શો.ા. સધુી) 

 ફૃ. ૬૦,૦૦૦/- અથલા ફકિંભતના ૨૫ ટકા ફે ભાાંથી જે 
ઓછુ શોઇ તે (૪૦ શો.ા. થી ઉય) 

નથી 
 

એજીઆય-૫૦ 
 

૧.૨ ૮ થી ૨૦ ી.ટી.ઓ. શોવગ 
ાલય સધુીના રેકટય 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૩૫ % અથલા ફૃ. ૧.૦૦ રાખ 
અને અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૨૫ % અથલા ફૃ. 
૭૫ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે..  

SMAM એર્.આય.ટી 
–૨, 3, ૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૧.૩ ૨૦ થી લધ ુઅને ૪૦ ી.ટી.ઓ. 
શોવગ ાલય સધુીના રેકટય 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૩૫ % અથલા ફૃ. ૧.૨૫ રાખ એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૨૫ % અથલા ફૃ. 
૧.૦૦ રાખ એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. 

૧.૪  ૪૦ થી લધ ુઅને ૭૦ 
ી.ટી.ઓ. શોવગ ાલય સધુીના 
રેકટય 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૩૫ % અથલા ફૃ. ૧.૨૫ રાખ એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૨૫ % અથલા ફૃ. 
૧.૦૦ રાખ એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. 

૨ ાલય ટીરય    

૨.૧ ૮ બ્રેક શોવગ ાલયથી નીર્ે અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૫૦ શજાય એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૪૦ % અથલા ફૃ. 
૪૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  

SMAM એર્.આય.ટી–
૨, 3, ૪ 

 
  

૨.૨ ૮ બ્રેક શોવગ ાલય અને તેથી 
ઉય 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૭૫ શજાય એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૪૦ % અથલા ફૃ. 
૬૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ  તે.  

૨.૩ ાલય ટીરય  વાભાન્મ ખેડુત ભાટે ફૃ.૪૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભતના  
૫૦ ટકા ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે જ્માયે અન.ુ જાપત, 
અન.ુ જન જાપત, ભશીરા ખેડુત , પ્રાથપભક ક્રુપપલમક 
વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે: ફકિંભતનાાં ૬૦%, ફૃ. ૫૪૦૦૦/- 
ની ભમાગદાભાાં 

નથી પાભગ 
પભકેનાઇઝેવન  
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૨.૪ ાલયટીરય / ભીની રેકટય    વાભાન્મ ખેડૂત ને ખર્ગના ૪૦% કે ફૃ.  ૪૫,૦૦૦  
જ્માયે  અન.ુ જાપત  તથા અન.ુ જન. જાપત ના ખેડૂત 
ભાટે ૫૦% કે ફૃ.  ૬૦ ,૦૦૦ ની વશામ ફે ભાાંથી જે 
ઓછુ શોમ તે  
 પલસ્તાય ભમાગદા /ઘટકના નુ: રાબ ભેલલાની  
ઓછાભાાં ઓછી વભમ ભમાગદા – વાત લે  

નથી એર્.આય.ટી–
૨, 3, ૪ 

 

૩ યાઈવ રાાંવપ્રાાંટય    

૩.૧ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ યાઈવ રાાંવપ્રાાંટય  
(૪ શાય )  

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૯૪ શજાય એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ  તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૪૦ % અથલા ફૃ. 
૭૫ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  

SMAM નથી  

૩.૨ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ યાઈવ રાાંવપ્રાાંટય  
( ૪ થી લધ ુઅને ૧૬ શાય)  

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૪૦% અથલા ફૃ. ૨.૦૦ રાખ એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના 
૪૦% અથલા ફૃ. ૨.૦૦ રાખ એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  
શોઈ તે 

નથી 

 
૪ 

વેલ્પ પ્રોેલ્ડ યીય કભ 
ફાઈંડય  

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ. ૧.૨૫ રાખ એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના 
૪૦% અથલા ફૃ. ૧.૦૦ રાખ એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  
શોમ તે.   

SMAM નથી 

વેલ્પ પ્રોેલ્ડ યીય/યીય 
ફાઈન્ડય, ેડી રાન્વપ્રાન્ટય, 
વભાન અન્મ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ 
ભળીન, રેકટય ઓયેટેડ 
ભોફાઈર શે્રડય 

વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૬૦%  અથલા 
ફૃ.૪૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અનુ ,જાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત , 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે: ખર્ગનાાં 
૭૦% અથલા ફૃ.૪૮૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

નથી  પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન 

(RKVY) 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૫ સ્ેળીમરાઈઝ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ 
ભળીનયી 
(૧) યીય  
(૨) ોસ્ટ શોર ડીગય / અગય 
(૩) ન્યભેુટીક / અન્મ પ્રાાંટય  

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૬૩ શજાય એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૪૦ % અથલા ફૃ. 
૫૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  શોમ તે.   

SMAM નથી 

૬ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ ફાગામતી 
ભળીનયી 
(૧) ફ્રુટ પ્રકય (૨)  રી પ્રનુવગ 
(૩)  ફ્રુટ શાલેસ્ટવગ   (૪)  ફ્રુટ 
ગે્રડવગ (૫)  રેક રોરી 
(૬)  નવગયી ભીડીમા પીરીંગ 
ભળીન (૭) ભલ્ટીયઝ 
શાઈડ્રોણરક વીસ્ટભ 
(૮) પ્રનુીંગ; ફડીંગ; ગે્રટીંગ; 
ળીમયીંગ લગેયે ભાટે ાલય 
ઓયેટેડ ફાગામતી ટલૂ્વ. 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગ ના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૧.૨૫ રાખ એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૪૦ % અથલા ફૃ. 
૧.૦૦ રાખ એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  શોમ તે.    

SMAM એર્.આય.ટી–
૨, 3, ૪ 

રેકટય / ાલય ટીરય (૨૦ ફી.એર્.ી.) થી ર્ારતા ખેત ઓજાય / વાધનો  
 

૭ 

એભ.ફી.પ્રાઉ;ડીસ્ક પ્રાઉ; 
કલ્ટીલેટય; શયેો; રેલરય બ્રેડ; 
કેજ વ્શીર; પયો ઓનય; 
યીઝય; લીડ સ્રેળય; રેવય રેંડ 
રેલરય; યીલવીફર ભીકેનીકર 
પ્રાઉ, ઓટોભેટીક વીડ કભ 
પટીરાઈઝય ડ્રીર/પ્રાન્ટય 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૧૫ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૨ 
શજાય. 

SMAM નથી  

 અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ખર્ગનાાં ૭૦% અથલા ફૃ. ૧૮ શજાય અને , 
અન્મ રાબાથીને ખર્ગનાાં ૬૦% અથલા ફૃ. ૧૫૦૦૦/- 
શજાય 

નથી પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન 

(RKVY) 

૮ યોટાલેટય; યોટોડરય; 
યીલવીફર શાઈડ્રોણરક પ્રાઉ.  
 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૩૫ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૨૮ 
શજાય  

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૯ ર્ીજર પ્રાઉ 

 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૮ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૬ 
શજાય 

SMAM નથી 

૧૦ ોસ્ટ શોર ડીગય; ોટેટો 
પ્રાાંટય; ોટેટો ડીગય; 
ગ્રાઉંડનટ ડીગય; સ્રી ટીર 
ડ્રીર; રેકટય ડ્રોઅન યીય; 
ઓનીમન શાલેસ્ટય, યાઈવ સ્રો 
ર્ોય; ઝીયો ટીર વીડ કભ 
પટીરાઈઝય ડ્રીર; યેઈઝ ફેડ 
પ્રાાંટય; સગુયકેન કટય/સ્રીય 
પ્રાાંટય; વીડ ડ્રીર; ભલ્ટી ક્રો 
પ્રાાંટય; ઝીયો-ટીર ભલ્ટી ક્રો 
પ્રાાંટય; યીઝ પયો પ્રાાંટય.  

અન.ુ જાપત/ જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૫ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૨ 
શજાય 

SMAM નથી 

ઝીયો ટીર વીડ કભ 
પટીરાઈઝય ડ્રીર, યેઈઝડ ફેડ 
પ્રાન્ટય, સગુયકેન કટય 
પ્રાન્ટય/યીંગ ીટ ડીગય, 
રેકટય ઓયેટેડ યીય , શેી 
વીડય, લેજીટેફર રાન્વપ્રાન્ટય, 
ન્યભેુટીક લેજીટેફર વીડય 

વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૬૦%  અથલા 
ફૃ.૨૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત , 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે: ખર્ગનાાં 
૭૦% અથલા ફૃ.૨૪૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 
 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

 

૧૧ ટફો વીડય; ન્યભેુટીક પ્રાાંટય; 
ન્યભેુટીક લેજીટેફર રાાંવપ્રાાંટય; 
ન્યભેુટીક લેજીટેફર વીડય; શેી 
વીડય; પ્રાસ્ટીક ભલ્ર્ રીઈંગ 
ભળીન 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૩૫ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૨૮ 
શજાય.  

SMAM નથી 

૧૨ ગ્રાવ લીડ સ્રેવય; યાઈવ સ્રો 
ર્ોય; ાલય લીડય ( ૨ થી 
ઓછા ફી.એર્.ી. એંજજન) 

અન.ુ જાપત/ જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા ખેડૂત 
ને ફૃ. ૧૫ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૨ શજાય.  

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૧૩ સગુય કેન થે્રવ કટય; કોકોનટ 
ફ્રોંડ ર્ોય; યેક; ફેરય; સ્રો 
યીય 

અન.ુ જાપત/ જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા ખેડૂત 
ને ફૃ. ૧૫ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૨ શજાય.  

SMAM નથી 

૧૪ ગ્રાઉંડનટ ોડ સ્રીય થે્રવય; 
ભલ્ટી ક્રો થે્રવય; ેડી થે્રવય; 
બ્રવ કટય. 
(ઓયેટેડ ફામ એંજજન/ઈરે. 
ભોટય  ૩ થી ઓછા એર્.ી., 
ાલય ટીરય, રેકટય ૨૦ થી 
ઓછા  ફી. એર્. ી.) 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૨૦ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૬ 
શજાય  

SMAM નથી 

૧૫ ર્ાપ કટય (ઓયેટેડ ફામ 
એંજજન/ઈરે. ભોટય  ૩ થી 
ઓછા એર્.ી., ાલય ટીરય, 
રેકટય  ૨૦ થી ઓછા  ફી. 
એર્. ી.) 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૨૦ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૬ 
શજાય  

SMAM નથી 

રેકટય (૨૦ થી લધ ુઅને  ૩૫ ફી. એર્. ી.) થી ર્ારતા ખેત ઓજાય / વાધનો  

૧૬ એભ. ફી. પ્રાઉ; ડીસ્ક પ્રાઉ; 
કલ્ટીલેટય; શયેો; રેલરય બ્રેડ; 
કેજ વ્શીર; પયો ઓનય; 
યીઝય; લીડ સ્રેળય; રેવય રેંડ 
રેલરય; યીલવીફર ભીકેનીકર 
પ્રાઉ 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૧૯ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૫  
શજાય. 

SMAM નથી 

૧૭ યોટાલેટય; યોટોડરય; 
યીલવીફર શાઈડ્રોણરક પ્રાઉ 

 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૪૪ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૩૫ 
શજાય 

SMAM નથી 

૧૮ ર્ીજર પ્રાઉ  
 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૧૦ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૮ 
શજાય 

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૧૯ ોસ્ટ શોર ડીગય; ોટેટો 
પ્રાાંટય; ોટેટો ડીગય; 
ગ્રાઉંડનટ ડીગય; સ્રી ટીર 
ડ્રીર; રેકટય ડ્રોઅન યીય; 
ઓનીમન શાલેસ્ટય, યાઈવ સ્રો 
ર્ોય; ઝીયો ટીર વીડ કભ 
પટીરાઈઝય ડ્રીર; યેઈઝ ફેડ 
પ્રાાંટય; સગુયકેન કટય/સ્રીય 
પ્રાાંટય; વીડ ડ્રીર; ભલ્ટી ક્રો 
પ્રાાંટય; ઝીયો-ટીર ભલ્ટી ક્રો 
પ્રાાંટય; યીઝ પયો પ્રાાંટય 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૧૯ શજાય  અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૫ 
શજાય 

 

SMAM નથી 

૨૦ ટફો વીડય; ન્યભેુટીક પ્રાાંટય; 
ન્યભેુટીક લેજીટેફર રાાંવપ્રાાંટય; 
ન્યભેુટીક લેજીટેફર વીડય; શેી 
વીડય; પ્રાસ્ટીક ભલ્ર્ રીઈંગ 
ભળીન 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૪૪ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૩૫ 
શજાય 

SMAM નથી 

૨૧ ગ્રાવ /લીડ સ્રેવય; યાઈવ સ્રો 
ર્ોય; ાલય લીડય ( ૨ કે 
તેથી લધ ુફી.એર્.ી. એંજજન) 

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૧૯ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૫ 
શજાય 

SMAM નથી 

૨૨ સગુય કેન થે્રવ કટય; કોકોનટ 
ફ્રોંડ ર્ોય; યેક; ફેરય; સ્રો 
યીય.  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૧૯ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૧૫ 
શજાય 

SMAM નથી 

૨૩ ગ્રાઉંડનટ ોડ સ્રીય થે્રવય; 
ભલ્ટી ક્રો થે્રવય; ેડી થે્રવય; 
બ્રવ કટય. 
(ઓયેટેડ ફામ એંજજન/ઈરે. 
ભોટય ૫ થી ઓછા ફી. 
એર્.ી., ાલય ટીરય, રેકટય  
૩૫ થી ઓછા ફી. એર્. ી.) 

અન.ુ જાપત/ જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા ખેડૂત 
ને ફૃ. ૨૫ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૨૦ શજાય  

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૨૪ ર્ાપ કટય (ઓયેટેડ ફામ 
એંજજન/ઈરે. ભોટય ૩ કે તેથી 
લધ ુઅને ૫ એર્.ી., ાલય 
ટીરય, રેકટય  ૩૫ થી ઓછા 
ફી. એર્. ી.) 

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૨૫ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૨૦ 
શજાય.   

SMAM નથી 

રેકટય (૩૫ થી લધ ુ ફી. એર્. ી.) થી ર્ારતા ખેત ઓજાય / વાધનો  

૨૬ એભ. ફી. પ્રાઉ ; ડીસ્ક પ્રાઉ ; 
કલ્ટીલેટય; શયેો ; રેલરય બ્રેડ ; 
કેજ વ્શીર ; પયો ઓનય ; 
યીઝય;  યીલવીફર ભીકેનીકર 
પ્રાઉ 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૪૪ શજાય અને , અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૩૫ 
શજાય 

SMAM નથી 

૨૭ લીડ સ્રેવય; રેવય રેંડ 
રેલરય; યોટાલેટય; યોટો-
ડરય; યીલવીફર શાઈડ્રોણરક 
પ્રાઉ; વફ-વોઈરય; રેંર્ ભેકવગ 
(ી.ટી.ઓ. ઓયેટેડ); ફાંડ 
પોભગય (ી.ટી.ઓ. ઓયેટેડ); 
ાલય શયેો (ી.ટી.ઓ. 
ઓયેટેડ); ફેકશો રોડય ડોઝય 
(રેકટય ઓયેટેડ)  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૬૩ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૫૦ 
શજાય  
 

SMAM નથી 

૨૮ ઝીયો ટીર વીડ કભ 
પટીરાઈઝય ડ્રીર; યેઈઝ ફેડ 
પ્રાાંટય; વીડ ડ્રીર; ોટેટો 
ડીગય; રેકટય ડ્રોઅન યીય; 
ઓનીમન શાલેસ્ટય.  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૪૪ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૩૫ 
શજાય. 

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૨૯ ોસ્ટ શોર ડીગય; ોટેટો 
પ્રાાંટય;  ગ્રાઉંડનટ ડીગય; 
સ્રી ટીર ડ્રીર; યાઈવ સ્રો 
ર્ોય; સગુયકેન કટય/સ્રીય 
પ્રાાંટય; ભલ્ટી ક્રો પ્રાાંટય; 
ઝીયો-ટીર ભલ્ટી ક્રો પ્રાાંટય; 
યીઝ પયો પ્રાાંટય; ટફો વીડય; 
ન્યભેુટીક પ્રાાંટય; ન્યભેુટીક 
લેજીટેફર રાાંવપ્રાાંટય; ન્યભેુટીક 
લેજીટેફર વીડય; શેી વીડય; 
કવાલા પ્રાાંટય; ભેન્યયુ સ્પે્રડય; 
પટીરાઈઝય સ્પે્રડય – ી.ટી.ઓ. 
ઓયેટેડ; પ્રાસ્ટીક ભલ્ર્ 
રેઈંગ ભળીન;ઓટોભેટીક યાઈવ 
નવગયી વોલીંગ ભળીનયી.  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૬૩ શજાય એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે.  
અને, અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના ૪૦ % અથલા ફૃ. 
૫૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  શોમ તે  

SMAM નથી 

૩૦ ગ્રાવ / લીડ સ્રેવય; યાઈવ સ્રો 
ર્ોય; ાલય લીડય 
(ી.ટી.ઓ. ઓયેટેડ)  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૬૩ શજાય એ ફે 
ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના 
૪૦ % અથલા ફૃ. ૫૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  શોમ 
તે 

SMAM નથી 

૩૧ ગ્રાઉંડનટ ોડ સ્રીય થે્રવય; 
ભલ્ટી ક્રો થે્રવય; ેડી થે્રવય; 
ર્ાપ કટય; પોયેજ શાલેસ્ટય; 
ફડ્ગવ સ્કેયય.  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૬૩ શજાય એ ફે 
ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના 
૪૦ % અથલા ફૃ. ૫૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  શોમ 
તે 

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૩૨ સગુય કે ન થે્રવ કટય ; કોકોનટ 
ફ્રોંડ ર્ોય ; શામ યેક ; ફેરય 
(યાઉંડ); ફેરય (યેતટેંગરુય) વડુ 
ર્ીવગ; સગુયકેન યટુન ભેનેજય ; 
કોટન સ્ટોલ્ક અરુટય ;  સ્રો 
યીય 

અન.ુ જાપત / જન જાપત ; નાના/ પવભાાંત ; ભફશરા 
ખેડૂતને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૬૩ શજાય એ ફે 
ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. અને , અન્મ રાબાથીને કુર 
ખર્ગના ૪૦ % અથલા ફૃ. ૫૦ શજાય એ  ફે ભાાંથી જે 
ઓછુ  શોમ તે 

SMAM નથી 

ભાનલ / શ ુવરં્ાબરત દયેક ખેત ઓજાય / વાધન / ટલૂ્વ  

૩૩ એભ. ફી. પ્રાઉ; ડીસ્ક પ્રાઉ;  
કલ્ટીલેટય; શયેો; રેલરય બ્રેડ;  
પયો ઓનય; યીજય; ડરય; 

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૦ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૮ 
શજાય.  

SMAM નથી 

૩૪ ેડી પ્રાાંટય; વીડ કભ 
પટીરાઈઝય ડ્રીર; યેઈઝ ફેડ 
પ્રાાંટય; પ્રાાંટય; ડીફરય; ેડી 
નવગયીને ઉછેયલાના વાધનો.  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૦ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૮ 
શજાય.  

SMAM નથી 

૩૫ ડ્રભ વીડય (૪ શાય સધુી) અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૫૦૦/- રાખ અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. 
૧૨૦૦/-.   

SMAM નથી 

૩૬ ડ્રભ વીડય (૪ થી લધ ુશાય) અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૯૦૦/- રાખ અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. 
૧૫૦૦/-.   

SMAM નથી 

૩૭ ગ્રાઉંડનટ ોડ સ્રીય; થે્રવય; 
લીનોલીંગ પેન; રી 
તરાઈમ્ફય;ફાગામતી શાથ 
વાધનો 

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૦ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૮ 
શજાય 

SMAM નથી 

૩૮ ર્ાપ કટય (૩ ફૂટ સધુી)  અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૫ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૪ શજાય  

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૩૯ ર્ાપ કટય (૩ ફૂટ થી લધ)ુ  અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૬૩૦૦/-  અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૫ 
શજાય 

SMAM નથી 

૪૦ ગ્રાવ લીડ સ્રેવય; લીડય; કોનો 
લીડય; ફગીર્ાના શાથ વાધનો.  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને ફૃ. ૬૦૦/-અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૫૦૦/-  

SMAM નથી 

ાક વયક્ષણ વાધનો 

૪૧ ભાનલ વાંર્ાણરત મ્ – 
નેવેક/ ફૂટ ઓયેટેડ સ્પે્રમય.  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૬૦૦/- અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૫૦૦/-.   

SMAM 
NFSM 

એર્.આય.ટી 
–૨, 3, ૪ 

શાથથી ર્ારતા વાધન ય 
વશામ  

અન.ુ જાપત / અન.ુ જન જાપતનાાં ખેડુતોને  ખર્ગનાાં 
૭૫% અથલા ફૃ. ૧૨૦૦/- અને અન્મ ખેડુતોને ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ. ૮૦૦/- ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  

નથી એ.જી.આય.-
૨,૩ અને ૪ 

૪૨ ાલયવાંર્ાણરત નેવેક મ્/ 
ાલયવાંર્ાણરત તાઈલાન મ્  
(૮ થી ૧૨ રીટય કેેવીટી)  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૩૧૦૦/- અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. 
૨૫૦૦/-. 

SMAM એર્.આય.ટી 
–૨, 3, ૪ 

ાલય/ભળીનથી ર્ારતા 
વાધન ય વશામ 

અન.ુ જાપત / અન.ુ જન જાપતનાાં ખેડુતોને  ખર્ગનાાં 
૭૫% અથલા ફૃ. ૪૫૦૦/- અને અન્મ ખેડુતોને ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ. ૩૦૦૦/- ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 

નથી એ.જી.આય.-
૨,૩ અને ૪ 

૪૩ ાલયવાંર્ાણરત નેવેક મ્/ 
ાલયવાંર્ાણરત તાઈલાન મ્  
(૧૨ થી લધ ુઅને ૧૬ રીટય 
કેેવીટી)  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૩૮૦૦/- અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. 
૩૦૦૦/- શજાય 

SMAM 
NFSM 

એર્.આય.ટી 
–૨, 3, ૪ 

૪૪ ાલયવાંર્ાણરત નેવેક મ્ / 
ાલયવાંર્ાણરત તાઈલાન મ્  
(૧૬ થી લધ ુરીટય કેેવીટી)  

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૦ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. 
૮૦૦૦/- શજાય. 

SMAM એર્.આય.ટી 
–૨, 3, ૪ 

૪૫ રેકટય ભાઉંટેડ / ઓયેટેડ 
સ્પે્રમય  
(૨૦ થી ઓછા ફી.એર્.ી) 

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૦ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. ૮ 
શજાય 

SMAM એર્.આય.ટી 
–૨, 3, ૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૪૬ રેકટય ભાઉંટેડ / ઓયેટેડ 
સ્પે્રમય  
(૩૫થી ઓછા ફી.એર્.ી.) 

અન.ુ જાપત/ જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ.૧૩ શજાય અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ.૧૦ 
શજાય 

SMAM એર્.આય.ટી –
૨, 3, ૪ 

૪૭ ઈકો ફ્રેંડરી રાઈટ રે.  અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના / પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂતને ફૃ. ૧૪૦૦/- અને, અન્મ રાબાથીને ફૃ. 
૧૨૦૦/-. 

SMAM એર્.આય.ટી –
૨, 3, ૪ 

૪૮ રેકટય ભાઉંટેડ / ઓયેટેડ 
સ્પે્રમય  
(૩૫ થી લધ ુફી.એર્.ી.) 

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ. ૬૩ શજાય એ ફે 
ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના 
૪૦% અથલા ફૃ. ૫૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  શોમ 
તે.  

SMAM એર્.આય.ટી –
૨, 3, ૪ 

૪૯ ઈરેતરોસ્ટેટીક સ્પે્રમય અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૫૦ % અથલા ફૃ. ૬૩ શજાય એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે. અન્મ રાબાથીને કુર ખર્ગના 
૪૦% અથલા ફૃ. ૫૦ શજાય એ ફે ભાાંથી જે ઓછુ  શોમ  
તે.  

SMAM નથી 

૫૦
  

ઉત્ાદન પલસ્તાયોભાાં પ્રાથપભક 
પ્રોવેવીંગ ટેકનોરોજી; મલૂ્મ 
લધગન; ઓછા ખર્ે લૈજ્ઞાપનક 
ઢફે વાંગ્રશ રાાંવપય કયલા ોસ્ટ 
શાલેસ્ટ  યપુનટ સ્થાલા, 
ેકેજીંગ યપુનટવ અને આડ 
ેદાળ વ્મલસ્થાન 
ટેકનોરોજીવ.   

અન.ુ જાપત / જન જાપત; નાના/ પવભાાંત; ભફશરા 
ખેડૂત ને કુર ખર્ગના ૬૦% અથલા ફૃ. ૧.૫૦ રાખ એ 
ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ  તે. અન્મ રાબાથીને કુર 
ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ. ૧.૨૫ રાખ એ ફે ભાાંથી જે 
ઓછુ  શોમ તે 

SMAM નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૫૧ એયો બ્રાસ્ટ સ્પે્રમય -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૬૦% અથલા 
ફૃ.૨૫૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૭૦% અથલા ફૃ.૩૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૫૨ રેઝય રેન્ડ રેલરય -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૬૦% અથલા 
ફૃ.૧૫૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૭૦% અથલા ફૃ.૧૮૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૫૩ કમ્ફાઈન્ડ શાલેસ્ટય -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૬૦% અથલા 
ફૃ.૩૦૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૭૦% અથલા ફૃ.૩૬૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 
 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૫૪ ભીની દાર ભીર/યાઈવ ભીર -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૬૦% અથલા 
ફૃ.૬૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૭૦% અથલા ફૃ.૭૨૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૫૫ સગુયકેન શાલેસ્ટય -તભાભ ભાટે: ખર્ગનાાં ૬૦% અથલા ફૃ.૫૦,૦૦,૦૦૦/- 
ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે  

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૫૬ ભેન્યઅુરી સ્પે્રમય/ડસ્ટય -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૪૦% અથલા ફૃ.૬૪૦/- 
ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ.૮૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે  

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૫૭ ાલય ઓયેટેડ સ્પે્રમય/ડસ્ટય  -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૪૦% અથલા 
ફૃ.૧૬૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ.૨૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે  

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૫૮ યોટાલેટય -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૫૦% અથલા 
ફૃ.૩૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૬૦% અથલા ફૃ.૩૬૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 
ખાતા દીઠ લધભુાાં લધ ુએક ઘટક ભાટે   

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૫૯ ાલય યોટયી ટીરય, ોસ્ટ શોર 
ડીગય, શે્રડય 

-વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૫૦% અથલા 
ફૃ.૨૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૬૦% અથલા ફૃ.૨૪૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે. ખાતા દીઠ લધભુાાં લધ ુએક ઘટક ભાટે   

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 
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અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૬૦ રેકટય ઓયેટેડ બભુ ટાઈ 
સ્પે્રમય 

વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૫૦% અથલા 
ફૃ.૨૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૬૦% અથલા ફૃ.૨૪૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે. ખાતા દીઠ લધભુાાં લધ ુએક ઘટક ભાટે   

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૬૧ ાલય થે્રવય  -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૫૦% અથલા 
ફૃ.૧૨૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૬૦% અથલા ફૃ.૧૪૪૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે. ખાતા દીઠ લધભુાાં લધ ુએક ઘટક ભાટે   

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૬૨ ઓઈર એંજીન, વેન્રીપરગુર ાં, ઈરેકરીક ાં વેટ, વફભળીફર ાં, ટફાગઈન ાં 

૬૨.૧ ૩ થી ૩.૫ એર્.ી. -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૪૦% અથલા 
ફૃ.૪૬૪૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ.૫૮૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૬૨.૨ ૫ એર્.ી. -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૪૦% અથલા 
ફૃ.૬૪૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ.૮૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 
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અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 

મોજનાઓ 

૬૨.૩ ૭.૫ થી ૮ એર્.ી. -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૪૦% અથલા 
ફૃ.૭૨૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ.૯૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૬૨.૪ ૧૦ એર્.ી. -વાભાન્મ ખેડૂતો ભાટે: ખર્ગનાાં ૪૦% અથલા 
ફૃ.૭૪૦૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુાં શોમ તે 
- અન,ુજાપત, અન.ુજનજાપત ના ખેડૂતો ભફશરા ખેડૂત, 
પ્રાથપભક કૃપ પલમક વશકાયી વાંસ્થાઓ ભાટે:ખર્ગનાાં 
૫૦% અથલા ફૃ.૯૨૫૦/- ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે 
ઓછુાં શોમ તે 

RKVY 

(પાભગ 
પભકેનાઇઝેળન) 

નથી 

૬૩ તાડત્રી  તાડત્રીની ફકિંભતનાાં ૫૦% અથલા ફૃ. ૧૨૫૦/- 
ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 

નથી એ.જી.આય. -

૨,૩,૪ 

૬૪ સધુાયેર ખેત ઓજાય  રેકટય વાંર્ારીત ઓજાય ઉય ખયીદ ફકિંભત ના ૪૦ % 

અથલા ફૃ. ૫૦૦૦૦/- ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 

ભાનલ/ફદ વાંર્ારીત ઓજાય ઉય ખયીદ ફકિંભત ના 
૪૦ % અથલા ફૃ. ૮૦૦૦/- ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 
(અન,ુજાપત અને અન.ુજનજાપત ભાટે ૧૦ % લધ ુ
જોગલાઇ) 

 

NMOOP  નથી  

 

 

 

યાઠટીમ ખાદ્યસયુક્ષા પભળન અંતગગત કૃપ માંત્રો અને વાધનોભાાં વશામ  

વાધન વશામન ુધોયણ ાક 

ર્ોખા ધઉ કઠો ધાન્દ્મ 

કોનોલીડય   ફૃ.૬૦૦/- પ્રપત ભળીન અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે   √    
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ભાનલ વાંર્ાણરત 
નેવેક સ્પે્રમય/ફૂટ 
ઓયેટય સ્પે્રમય  

ફૃ.૬૦૦/- પ્રપત ભળીન અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 
√ √ √  

ડ્રભ વીડય  ફૃ.૧,૫૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે √    

ાલય સ્પે્રમય  યો.૩,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે √ √ √  

ભેન્યઅુર ર્ાપ કટય  ફૃ.૫,૦૦૦/- અથલા  ફકિંભત નાાં 75% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે     

ર્ીઝરય ( ઉંડી ખેડ) ફૃ.૮,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  √ √  

રેતટય વાંર્ાણરત 
સ્પે્રમય 

ફૃ.૧૦,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 
 √ √  

વીડ ડ્રીર  ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે √ √ √  

ઝીયો ટીર વીડ ડ્રીર  ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  √ √  

ભલ્ટી ક્રો પ્રાન્ટય ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે √ √ √  

ઝીયો ટીર ભલ્ટી ક્રો 
પ્રાન્ટય 

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 
√ √ √  

યીઝય પયો પ્રાન્ટય ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે   √  

ાલય લીડય  ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે √ √   

ભોફાઇર યેઇન ગન ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  √ √  

ાલય વાંર્ાણરત ર્ાપ 
કટય  

ફૃ.૨૦,૦૦૦/- અથલા  ફકિંભત નાાં 75% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  
    

યોટાલેટય / ટફો 
વીડય  

ફૃ.૩૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  
√ √ √  

ેડી થે્રળય /ભલ્ટી 
ક્રો થે્રળય  

યો..૪૦,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત નાાં ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  
√ √ √  

રેવય રેન્ડ રેલરય   યો.૧.૫૦ રાખ પ્રપત ૧૦ ખેડુતોના ગ્રુ ભાટે  √ √ √  

વેલ્પ પ્રોેલ્ડ ેડી 
રાન્વપ્રાન્ટય  

ફૃ.૭૫,૦૦૦/- અથલા ફકિંભત ના ૫૦% ફેભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  
√    

ઘટક વશામનુાં ધોયણ 

વાધન વાભગ્રી અને યાજ્મ વયકાયના કૃપ/ ફાગામત પલબાગના નેદેળાનવુાય ફકિંભતના ૫૦% સધુીની ભમાગદાભાાં વશામ  
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માંત્રો  ભાનલ વાંર્ાણરત ઓઇર ાભ કટય ફૃ.૧૫,૦૦/- પ્રપત યપુનટ 
 ઓઇર ાભ પ્રોટેકટીલ લામય ભેળ ફૃ.૧૫,૦૦૦/- પ્રપત યપુનટ 
 ભોટયાઇઝ્ડ ર્ીઝર ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રપત યપુનટ 
 એલ્યપુભપનમભ ોટેફર રેડય ફૃ.૩,૦૦૦/- પ્રપત યપુનટ 
 ઓઇર ાભ ભાટે ર્ાપ કટય ફૃ.૭,૦૦૦/- પ્રપત યપુનટ 
 ૨૦ એર્ી સધુીના રોરી વાથેના રેતટય: ખર્ગના ૨૫% અથલા ફૃ.૭૫,૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં 

(એવ.વી./એવ.ટી./નાના વીભાાંત ભફશરા ખેડૂતો ભાટે લધાયાની ૧૦% વશામ) 
 

કોનો વંકગ કયલો?  

જજલ્રા ખેતીલાડી અર્ધકાયી/ નામફ ખેતી ર્નમાભક(ર્લ.)/ ફાગામત અર્ધકાયી/ એ.ટી.લી.ટી. અર્ધકાયી/ પ્રોજેક્ટ 
ડામયેક્ટય, આત્ભા 
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૬. ખેત ર્ધયાણ 
શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 ખેડુતોને ફેંકભાથંી રોનની સરુ્લધા ભી યશ ેજેથી રેણદાય ાવેથી ૈવા રેલાની જરૂય ના ૫ડે. 
 રોનની સરુ્લધા ઘણી ફધી કોભર્ળિમર ફેંક, યીજીમોનર ફેંક અને કો-ઓ૫યેહટલ વસં્થાઓ ાવેથી તેભની 

જરૂહયમાત મજુફ ાક ર્ધયાણ અને ટભગ રોન ભેલી ળકે. 
 ફેંક રોનનુ ંવભમવય યીેર્ભેન્દ્ટ કયવુ.ં 
 ખેડુતોએ મોગ્મ ફેંક રોનનો યેકોડગ જાલલો. 
 જે ભાટે ફેંક રોન રીધેર છે તેના ભાટે ઉ૫મોગ કયલો. 

 

ખેડુત ભાટે ર્ધયાણ સરુ્લધા :  
અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ 

૧ વ્માજભાાં 
સપુલધા 

ાક પધયાણ ૩ રાખ સધુી ૭% વ્માજદયે.. જો ખેડુત ાક પધયાણનુાં યીેર્ભેન્ટ વભમવય કયે તો ૩% 
લતય આ૫લાભાાં આલે એટરે વ્માજદય ખેડુતે ૪% યશ.ે 

૨ ફકવાન કે્રફડટ 
કાડગ  

ફકવાન કે્રફડટ કાડગથી ખેડુતોને ાક પધયાણ ભી ળકે છે. જેની ભમાગદા કમો ાક લાલેર છે અને કમો 
લાલલાનો છે તે પ્રભાણે નકકી થળે. KCC ૩ થી ૫ લગ ભાટે ભાન્મ યશ ેછે. ખેડુતોને આકક્સ્ભક મતૃ્ય ુકે 
અાંગતાભાાં ણ નકુળાન લતય ભે છે. 

૩ યોકાણ ભાટે 
રોન 

યોકાણ શતેથુી રોન સપુલધા આ૫લાભાાં આલે છે. જેભકે, ઈયીગેળન, માાંત્રીકયણ, જભીનપલકાવ, ફાગામત 
અને રણણી ૫છીની વ્મલસ્થા૫ન ભાટે 

 

કોનો વંકગ કયલો?  

નજીકની કોભપવિમર ફેન્ક/ ગ્રાભીણ ફેન્ક/ કો-ઓયેટીલ કે્રડીટ વોવા.  
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૭. કૃર્ લીભો 
શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 અટકાલી ના ળકામ તેલી કુદયતી આપતો/આર્ત્ત, જતં,ુ દલા અને યોગો અને પ્રર્તકૂ શલાભાન 

હયસ્સ્થર્તઓ જેલી કુદયતી આપતો  વાભે નાણાકીમ જાતે યક્ષણ ભેલવુ ં

  તભાયા ર્લસ્તાયભા ંરાગ ુાક લીભા મોજનાનો રાબ રો. ત્રણ ઘટકો વાથે નેળનર ાક લીભા કામગક્રભ 

(NCIP) જેભ કે નેળનર કરૃ્ લીભા મોજના ( MNAIS), શલાભાન આધાહયત ાક લીભા મોજના ( WBCIS) 

અને કોકોનટ ાભ લીભા મોજના (CPIS) દેળભા ંઅભરભા ંઆલી યશી છે 

 જો તભે નોહટપાઈડ ાક ભાટે ાક રોન ભેલી શોમ તો તભાયી જાતને MNAIS / WBCIS શઠે આલયી 

રેલી  પયજજમાત છે.  રોન ન રેનાય ખેડૂતો ભાટે કલયેજ સ્લૈચ્ચ્છક છે. આ ાક લીભા મોજનાઓ શઠે 

રાબ ભેલલા ભાટે ફેંક / ાક લીભા કંની ની નજીકની  ળાખા નો  વંકગ કયો. 

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શુ ંરાબ ભી ળકે? 

અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૧ ભોડીપાઇડ  
યાઠરીમ 
કૃપ લીભા 
મોજના 
(MNAIS) 

 ખોયાક ાકો, તેરીણફમાાં અને લાપિક ફાગામતી / વ્માાયી ાક ભાટે   
નોફટપાઈડ લીભા યક્ષણ 

 નોટીપાઇડ ાક ભાટે એતચઅુર પ્રીભીમભ દય ભશત્તભ ૧૧% સધુી અને ખયીપ  

તેભજ યપલ વીઝન ભાટે ખોયક અને તેરીણફમાાંભા 9% સધુી ભશત્તભ પ્રીપભમભ  દય,  
લાણણજ્જ્મક / ફાગામતી ાકો ભાટે , લાપિક 13% નો દય 

  પ્રીપભમભ ના 75% સધુીની વફપવડી તભાભ પ્રકાયના ખેડૂતો ને તેના  પ્રીપભમભ  

ના સ્રેફ મજુફ નીર્ે પ્રભાણે ના  આધાય ય આલાભાાં આલળે    

અ: ૨% સધુી - શનૂ્મ 

ફ: ૨% થી લધ ુ૫ % સધુી: પ્રીભીમભના ૨ % ના ધોયણે ઓછાભાાં ઓછા નેટ 
પ્રીપભમભના ૪0% 

ક: ૫% થી લધ ુ૧૦ %સધુી: પ્રીભીમભના  3% ના ધોયણે ઓછાભાાં ઓછા નેટ 
પ્રીપભમભના ૫0%  

ડ: ૧ 0% થી લધ ુ ૧૫% સધુી: પ્રીભીમભના ૫ % ના ધોયણે ઓછાભાાં ઓછા નેટ 
પ્રીપભમભના ૬0%   

ઈ: ૧૫%થી લધ:ુ પ્રીભીમભના ૬% ના ધોયણે ઓછાભાાં ઓછા નેટ પ્રીપભમભના ૭૫% 

MNAIS એજીઆય-૧૧ 
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અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

 જો પ્રપતકૂ શલાભાન/ આફોશલાને કાયણે કોઇ લાલણી થઇ ળકી ન શોમ તેલા  

ફકસ્વાભાાં claims- / ક્ષપતપૂતિ ભાટે વભ એસ્મોડગના ૨૫% સધુી લીભાની યકભ  

લાલણી/ લાલેતય જોખભ ભાટે ચકૂલલાભાાં આલળે. 
 જ્માયે ાકની ઉજ  નક્કી કયલાભાાં આલેર ઉજ કયતા ઓછી શોમ ત્માયે  

ઉજ ભાાં થમેર ધટાડા ફયાફય( ઇતલર )ક્ષતીપૂતિ મજુફ ાક લીભા ધાયક દયેક 
ખેડુત ને તેના પલસ્તાય મજુફ લતય ભલા ાત્ર યશળેે  

  જે પલસ્તાયભાાં ાક ઉજ ૫૦% થી ણ નીર્ે આલી શોમ ત્માયે તેના કરેભ  

ના ફકસ્વાભાાં  ક્ષતીપૂતિ ના ૨૫% ની યકભ યાશત તયીકે એડલાન્વ ચકુલલાભાાં આલળે  

૨ શલાભાન 
આધાફયત 
ાક લીભા 
મોજના 
(WBCIS) 

 ખોયાક ાકો, તેરીણફમાાં અને ફાગામતી/ વ્માાયી ાક ભાટે નોફટપાઈડ લીભા  

યક્ષણ 

 નોટીપાઇડ ાક ભાટે એતચઅુર પ્રીભીમભ દય ભશત્તભ ૧૦% સધુી અને ખયીપ  

તેભજ યપલ વીઝન ભાટે ખોયક અને તેરીણફમાાંભા ૮% સધુી ભશત્તભ પ્રીપભમભ  દય,  
લાણણજ્જ્મક / ફાગામતી ાકો ભાટે , લાપિક ૧૨ % નો દય 

અ.. ૨ % સધુી - શનૂ્મ વફપવડી  
ફ.૨ % થી લધ ુ૫ % સધુી  :લીભા ના પ્રીભીમભ ના  ૨ % ના ધોયણે ઓછાભાાં ઓછા 
નેટ પ્રીપભમભના ૨૫%    
ક. ૫%થી લધ ુ૮ %સધુી : લીભા ના પ્રીભીમભ ના  3 .૭૫ % ના ધોયણે ઓછાભાાં 
ઓછા નેટ પ્રીપભમભના ૪૦%   

ડ. ૮%  થી લધુ  : લીભા ના પ્રીભીમભ ના  ૪.૮%  ના ધોયણે ઓછાભાાં ઓછા નેટ 
પ્રીપભમભના ૫0% ,તથા લધભુાાં લધ ુનેટ પ્રીભીમભના ૬% ખેડુત રાયા ચકુલલા ાત્ર  

 જ્માયે ાક ના વાંદબગ ભાાં શલાભાન ખાતા દ્વાયા કયલાભાાં આલતા  શલાભાન  

સરૂ્કાાંકો (લયવાદ / તાભાન / વાંફ ાંપધત બેજનુાં પ્રભાણ/ લનની ઝડ લગેયે) 
અરગ ડે છે  (ઓછી / લધ ુ ) ત્માયે ાક ભાાં  પલર્રન / ઘટાડો ફયાફય આ 
ક્ષપતપૂતિ  મજુફ  ફધા ાક લીભા ખેડૂતોને નોફટપાઈડ પલસ્તાય ભાટે નોટીપાઇડ કયેર 
ાક ભાટે પનધાગફયત કયેર લીભા યકભ  ચકુલલાભાાં આલે છે.  

 ાછોતયી રણણી ( ૨ અઠલાફડમા સધુી) ભાાં જો ર્ક્રલાત ને કાયણે નકુળાન  

થામ તો તેને ાક લીભા ભાાં આલયી રેલાભાાં આલળે  

 સ્થાપનક કક્ષાએ  કયાનુાં તોપાન અને ભસૂ્ખરન ના કાયણે થમેર નકુવાનના  
કીસ્વાભાાં  વ્મક્તતગત ધોયણે અને દાલાઓ મજુફ  અવયગ્રસ્ત પલસ્તાય ભાાં પનધાગફયત 

WBCIS નથી  
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અ. 

ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

કયેર  લીભો ખેડૂતોને  ચકૂલલાભાાં આલેળે. 

૩ કોકોનટ 
ાભ 
લીભા 
મોજના 
(CPIS) 

ખેડૂતો ભાટે કોકોનટ ાભ લીભા યક્ષણ  

 ાભ દીઠ પ્રીપભમભ દય ૯.00 (૪ થી ૧૫ લગની જૂથભાાં) થી  

૧૪.૦૦ (૧૬ થી ૬૦ લગની જૂથભાાં) 

 પ્રીપભમભ વફપવડી ના 50-75% તભાભ પ્રકાયના ખેડૂતો ભાટે  

આલાભાાં આલે છે. 
 ાભ વકૃ્ષોને  નકુવાન થામ છે ત્માયે  લીભો યકભ ફયાફય ક્ષપતપૂતિ  

ચકુલણી/નકુવાન નોફટપાઈડ પલસ્તાયોભાાં લીભા ખેડૂતોને ચકૂલલાાત્ર છે. 

CPIS નથી  

૪ ખાતેદાય 

ખેડૂત 

અકસ્ભાત 

પલભા 
મોજના 

૧ય થી  ૭૦   લગની  ઉંભયના  વ્મફકતગત  કે વાંયકુતના  નાભે  જભીન ધાયણ કયનાય 

ફધા જ ખાતેદાય ખેડૂતોને પલભાનો  રાબ- ખાતેદાય ખેડૂતો કે જેભનુાં આ૫ઘાત કે કુદયતી 
મતૃ્ય ુ પવલામ, દેળના કોઈ૫ણ બાગભાાં કોઈ ૫ણ પ્રકાયના અકસ્ભાતના કાયણે, મતૃ્યનુા 
ફકસ્વાભાાં લાયવદાયને ફૃ. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની પલભાની યકભ ભલા ાત્ર છે. જમાયે કામભી  
અાંગતાના  ફકસ્વાભાાં (એક અંગ અથલા ફે અંગ જેભા આંખ, ૫ગ, કાન, શાથ ગભુાલતાાં) 
ફૃ. ૫૦,૦૦૦/-ની  પલભાની યકભ ભલાાત્ર છે. આ ભાટે ફનાલની તાયીખથી અકસ્ભાતે 

મતૃ્યનુા ફકસ્વાભાાં મતૃ્યનુી તાયીખથી ત્રણ ભાવભાાં જીલ્રા ખેતીલાડી  અપધકાયીશ્રીને અયજી  

કયલાની યશળેે. 

નથી એજીઆય-૧૧ 

 

 

કોનો વંકગ કયલો?  

નજીતની ફેન્કની બ્રાાંર્ /વાભાન્મ લીભા કાંનીઓ , કે્રફડટ અને વશકાયી વોવામટી અને ખેતીલાડી અપધકાયી/ 
બ્રોક પલકાવ અપધકાયી  
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             ૮. ાક વયંક્ષણ 
 

 

 

 

 

શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 યવામબણક જતંનુાળક દલાઓ ને ફદરે જૈર્લક 

દલાઓને ભશત્લ આવુ ં

  વકંબરત જીલાત ર્નમત્રણંનો ઉમોગ કયલો 

 મખુ્મ ાકોની આજુફાજુ /નજીક અમકુ  

ાકોનુ ંલાલેતય કયવ ુજે ખેડુત ર્ભત્ર હકટકને  

આકે  અને નકુળાન કયતા હકટકોને ભાયે 

 ઉનાા દયર્ભમાન ખેતયભાં ઉંડી ખેડ કયલી 

 યોગ/જીલાત વાભે યક્ષણ આતી જાતોનુ ંલાલેતય કયવુ ંજેભ કે ફીટી કાવ અને ાક પેયફદરી,આંતય ાક 

તેભજ ળેઢા ાા ય ાકલાલી જીલાતોનુ ંર્નમતં્રણ કયવુ ં

 યોગ /જીલાત ના ર્નમતં્રણ ભાટે પેયોભેન રે /રાઇટ રે /સ્ટીકી રે લગેયે નો ઉમોગ કયલો યોગ/જીલાત ના 

જૈર્લક ર્નમતં્રણ ભાટે યબક્ષી  અને યોજીલી હકટકોનો ઉમોગ કયલો 

 ઉય જણાલેર ગરા અવયકાયક ન થામ તો યવામબણક દલાઓનો ઉમોગ ક્રુર્  ર્નષ્ટ્ણાતંની બરાભણ 

મજુફ કયલો તથા નીરે્ જણાવ્મા મજુફની  કાજી યાખલી 

 જતંનુાળક દલાઓનો ઉમોગ કયતા શરેા વાલરે્તી ના દયેક ગરા રેલા 

 જતંનુાળક દલાઓના છંટકાલ લખતે શાથના ભોજા ,ભાસ્ક લગેયે જેલા વેફ્ટી ગાડગ  નો ઉમોગ કયલો 

લનની હદળા મજુફ જતંનુાળક દલાઓનો ઉમોગ કયલો 

 જતંનુાળક દલાઓની ખયીદી લખતે ેહકિંગ અને લેબરહડટીની તાયીખો જોલી 
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 જો જતંનુાળક દલાની આડઅવય/ ઝેયી અવય થામ તો તયંુત જ નજીક્ના ડોક્ટયનો વંકગ  કયલો અને વાથે 

દલાનુ ંખારી કંટેનય તથા દલાની ભાહશતી સુ્તીકા અલશ્મ રઇ જલી 

 જતંનુાળક દલાનો ઉમોગ રેફરભાં આેર સરુ્ના મજુફ જ કયલો 

 બરપરેટભા ં આેર ભાહશતી અનવુાય લયામેર ગમેરી દલાના કંટેનય /ફોક્ષનો નાળ કયલો 

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શુ ંરાબ ભી ળકે? 

અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 
મોજનાઓ 

૧ વભગ્ર દેળભાાં ક્સ્થત એલા  31 વેન્રર આઇીએભ કેન્રો દ્વાયા પ્રાન્ટ પ્રોટેતળન , 
વાંવગગપનેધ & વાંગ્રશ, શફયમાણા ભાાં પયીદાફાદ, ના પનમાભક  પલપલધ કામગક્રભો આમોજન 
કયે, આ કામગક્રભો કેલ ખેડૂતો ના રાબ ભાટે ર્રાલલાભાાં આલે જે  નીર્ે પ્રભાણે 
કામગક્રભો છે: 

NAMET  
(SMPP) 

નથી 

અ ફે ફદલવીમ  તારીભ કામગક્રભનુાં 
આમોજન ખેડૂતો, એનજીઓ તથા  
જ ાંતનુાળક દલાના ડીરયો ભાટે CIPMC  
વાંસ્થાની દેખયેખ શઠે ગાભો, નગયો 
અને ળશયેોભાાં 

ફૃ.૩૮,૬૦૦/- પ્રપત તારીભ કામગક્રભ દીઠ 

ફ  ફદલવીમ તારીભ કામગક્રભનુાં 
આમોજન પ્રગપતળીર ખેડુત અને 
પલસ્તયણ અપધકાયીઓ ભાટે CIPMC  
વાંસ્થાની દેખયેખ શઠે , યાજ્મભાાં 
ર્ારતી વાંસ્થાઓ ભાયપતે  

ફૃ.૧,૫૨,૦૦૦/- પ્રપત  તારીભ કામગક્રભ દીઠ 

ક પાભગ સ્કુર ન ુઆમોજન CIPMC 
વાંસ્થાની દેખયેખ શઠે 

ફૃ.૨૬,૭૦૦/- પ્રપત પાભગ સ્કુર  

ડ કેલીકે દ્વાયા ખેડુત ખેતય ળાા  ફૃ.૨૯,૨૦૦/- પ્રપત ખેતય ળાા  

૨ 
 
 

આઇીએભ, જ ાંતનુાળકો, ઈષ્ન્ટગે્રટેડ 
ોણ ભેનેજભેન્ટ, Fertigation, વકૃ્ષ 
ગાડગ ભાટે વશામ 
 

ખર્ગના ૫૦%   ભશત્તભ, ફૃ.૫૦૦/- ય શ.ેના 
દયથી  

ઓઇર ાભ 
પલસ્તાય 

પલસ્તયણ ય 
ખાવ કામગક્રભ 

નથી 
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અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

યાજમ પ્રાન 
મોજનાઓ 

 ખર્ગના ૫૦%   ભશત્તભ, ફૃ.૩૦૦/- ય શ.ેના 
દયથી 

NMOOP નથી 

3 ાક વાંયક્ષણ યવામણ અને જૈપલક 
દલાઓ/આઇીએભ ન ુપલતયણ    

 ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૫૦૦/- ય શ,ે ફે 
ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે   

NFSM એજીઆય-૨ 

૪ પનિંદાભણ નાળકનુાં પલતયણ ખર્ગના ૫૦% અથલા ફૃ.૫૦૦/- ય શે. ફે ભાાંથી 
જે ઓછુ શોમ તે 

NFSM નથી 

૫ વાંકણરત જીલાત પનમાંત્રણ ફાગામત 
ાકોભાાં  

રાબાથી દીઠ 4 શકેટય ભાટે ભમાગફદત ફૃ.૧૦૦૦/- 
શતેટય દીઠ 

NHM  
(MIDH) 

નથી 

ખર્ગના ૪૫% કે ફૃ.૧૮૦૦/- ય શ.ે તભાભ 
ખેડુતો ભાટે 
ખર્ગના ૫૫% કે ફૃ.૨૨૦૦/- ય શ.ે અનસુણુર્ત 
જાપત અને  અનસુણુર્ત જનજાપતના  ખેડુતો ભાટે  

NHM  
(MIDH) 

એર્ આય ટી 
-૨,૩,૪ 

૬ યણતીડના ઉરલભાાં વશામનુાં ધોયણ  જ ાંતનુાળક દલા તથા શલાઇ છાંટકાલનાાં ફકસ્વાભાાં 
ઓયેળનર ર્ાજીવ તેભજ ા.વાંયક્ષણ 
વાધનોની ખયીદી, જાલણી ભજૂયી પલગેયે જફૃયી 
આનવુાાંગીક વલરતોનો ૧૦૦ ટકા ખર્ગ યાજમ 
વયકાય બોગલળે.  

નથી એજીઆય- ૨ 
 

૭ એન.ી.લી. 
 

ફકિંભતનાાં ૫૦ ટકા ફૃ. ૨૫૦/- પ્રપતશકેટયની 
ભમાગદાભાાં. 

NMOOP નથી 

 

કોનો વાંકગ કયલો?  

જજલ્રા કૃપ અપધકાયી/KVK /પ્રોજેતટ ડામયેતટય, આત્ભા 
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૯. ફાગામત 
શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 ભમાગદીત જભીનભા ંલધ ુઆલક ભાટે ફાગામતી ાકો અનાલો 
 તદુંયસ્ત ાક ભાટે વાયી ગણુલત્તાના બફમાયણનો ઉમોગ કયો. 
 પો અને ળાકબાજીને  રાફંા વભમ સધુી જાલલા ભાટે કોલ્ડસ્ટોયેજનો ઉમોગ કયો શાલેસ્ટીંગ, 

કરીનીંગ, ગે્રડીંગ અને ેકીંગની મોગ્મ યીતો અનાલી લધભુા ંલધ ુનપો ભેલો. 
 ઓપ વીઝનભા ંોરીશાઉવ અને ગ્રીનશાઉવભા ંળાકબાજી ઉત્ન્ન કયો. 

 

આ મોજના દ્વાયા ખેડતૂોને શુ ંરાબ ભી ળકે ?  

યાજ્મભાાં નોન પભળન જીલ્રાઓભાાં ણ ફાગામતના વલાગગી પલકાવ ભાટે પભળન ભોડ વશામના 
કામગક્રભનો  યાજ્મની પ્રાન મોજનાઓભાાં ણ વભાલેળ કયી પભળનના ધોયણે  અભર કયી વશામ 
આલાનો કામગક્રભ અભરભાાં મકેુર છે. પભળન ભોડ ય વશામનો કામગક્રભ મોજના શઠે લખતો લખત  
પભળનના વશામના ધોયણોભાાં સધુાયા થતાાં તે મજુફ  અભર કયલાનો યશ ેછે. 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૧ ળાકબાજી ફીજ 
ઉત્ાદન 
 (ભશત્તભ ૫ શ.ે / 
રાબાથી) 
અ)ઓન ોરીનેટેડ 
ક્રોપ્વ 
ફ) શાઇબ્રીડ વીડવ 

 યપુનટકોસ્ટ-ફૃ. ૩૫૦૦૦/ શ.ે  
 જાશયેક્ષેતે્ર ખર્ગના ૧૦૦% અને ખાનગીક્ષેતે્ર ખર્ગના  
૩૫% 
 યપુનટકોસ્ટ- ફૃ. ૧.૫૦ રાખ/શ.ે 
 જાશયે ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૧૦૦% અને ખાનગી ક્ષેતે્ર  
ખર્ગના ૩૫% 

NHM (MIDH) * 
** 

ય શાઈ-ટેક નવગયી (ય થી 
૪ શ.ે યપુનટ) 

 યપુનટ કોસ્ટ- ભશત્તભ ફૃ.૨૫.૦૦ રાખ/શ.ે   
 જાશયે ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૧૦૦% લધભુાાં લધ ુફૃ.૧૦૦.૦૦  
રાખ/નવગયી અને ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૪૦%, ફૃ.૪૦.૦૦ 
રાખ/નવગયીની ભમાગદાભાાં 
 ઓછાભાાં ઓછા ૫૦૦૦૦ યોા/ શતેટય તૈમાય  
કયલાના યશળેે. 

NHM (MIDH) * 
** 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૩ નાની નવગયી (૧ શ.ે 
યપુનટ) 

 યપુનટ કોસ્ટ- ભશત્તભ ફૃ.૧૫.૦૦ રાખ/શ.ે 
 જાશયે ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૧૦૦% લધભુાાં લધ ુફૃ.૧૫.૦0  
રાખ પ્રપત શ.ે અને ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૫૦% ફૃ.૭.૫૦ 
રાખ પ્રપત શ.ે ની ભમાગદાભાાં 
 ઓછાભાાં ઓછા ૨૫૦૦૦ યોા / શતેટય તૈમાય  
કયલાના યશળેે 

NHM (MIDH) * 
** 

 નવગયીની 
ભાખાગત સપુલધા 
સધુાયલા 

 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૪૦%, ફૃ.  ૫.૦૦ રાખ /  
નવગયીની ભમાગદાભાાં 
 લધભુાાં લધ ુ૪ શ.ે સધુી 

 ૪. નલી ટીસ્યકુલ્ર્ય 
રેફ.ની સ્થાના 

 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૪૦%, ફૃ.  ૧૦૦.૦૦ રાખ  
પ્રપત એકભની ભમાગદાભાાં 
 ઓછાભાાં ઓછા ૨૫ રાખ યોા/લગ તૈમાય  
કયલાના યશળેે. 

 ૫. ર્ા ુ
ટીસ્યકુલ્ર્ય રેફ.નુાં 
સ્રેધનીંગ 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.  ૨૦.૦૦ રાખ/યપુનટ 
 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૫૦%, ફૃ.  ૧૦.૦૦ રાખ પ્રપત  
એકભની ભમાગદાભાાં વશામ 

૪ નલા ફગીર્ાઓ ઉબા કયલા (ફાગામતી ાકોનુાં નવુાં લાલેતય) 

૪.૧ નલા પ ાકોના 
ફગીર્ાની સ્થા૫ના 
ભાટે વશામ (લધભુાાં 
લધ ુ૪ શ.ે પ્રપત 
રાબાથીની ભમાગદાભાાં) 
અ) પાકો 
(ટ૫ક પવિંર્ાઈ ૫ઘ્ધપત 
વાથે) 

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર, વાંકરીત કીટ ખાતય વ્મલસ્થા ભાટે 
ખર્ગના ૪૦% રેખે ૩ શપ્તાભાાં પ્રથભ લે ૬૦% ફીજા લે 
ય૦૧(જીલીત દય ૭૫%) તથા ત્રીજા લે (જીલીત દય 
૯૦%) ય૦% યકભ ાકલાય નકકી કયેર ખેતી ખર્ગની 
ભમાગદાભાાં ભળે (પ્રાનીંગ ભટીયીમર અને IPM/INM નાાં 
ખર્ગ વફશત) 
ફૃા.૪૦ રાખથી ફૃા.ય.ય૦ રાખ પ્રપત શકેટય 

NHM (MIDH) * 
** 

૪.૨ પ ાકો 
(ટ૫ક પવિંર્ાઈ ૫ઘ્ધપત 
લગય) 

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર, વાંકરીત કીટ ખાતય વ્મલસ્થા ભાટે 
ખર્ગના ૪૦% રેખે ૩ શપ્તાભાાં પ્રથભ લે ૬૦% ફીજા લે 
ય૦૧(જીલીત દય ૭૫%) તથા ત્રીજા લે (જીલીત દય 
૯૦%) ય૦% યકભ ાકલાય નકકી કયેર ખેતી ખર્ગની 

NHM (MIDH) * 
** 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

ભમાગદાભાાં ભળે (પ્રાનીંગ ભટીયીમર અને IPM/ INMનાાં 
ખર્ગ વફશત) 
ફૃા.૪૦ રાખથી ફૃા. ય.ય૦ રાખ પ્રપત શકેટય 

૪.૩ પાકો જેલા કે દ્વાક્ષ, 
કીલી, ેળન ફ્રૂટ પલગેયે 

 યપુનટકોસ્ટ-ફૃ. ૪.૦૦ રાખ/શ.ે 
ટક પવિંર્ાઇ ધ્ધપત તથા રેરીઝ વાથે ખર્ગના ૪૦%, 
ભશત્તભ ફૃ. ૧.૬૦ રાખ/શ.ે જ્માયે રામફર વફ પ્રાન 

(TSP) પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.૨.૦૦ રાખ/શ ે
ભમાગદાભાાં વશામ 
 યપુનટકોસ્ટ-ફૃ.૧.૨૫રાખ/શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત તથા રેરીઝ પલના ખર્ગના ૪૦%, 
ભશત્તભ ફૃ. ૦.૫૦ રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના 
૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.  ૬૨૫૦૦/શ ેભમાગદાભાાં વશામ 

૩ શપ્તા (૬૦:૨૦:૨૦) ભાાં ાકલાય નક્કી કયેર ખેતી 
ખર્ગની ભમાગદાભાાં 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૪.૪ સ્રોફેયી  યપુનટકોસ્ટ-ફૃ.૨.૮૦ રાખ/શ.ે  
ટક પવિંર્ાઇ ધ્ધપત તથા ભલ્ર્ીંગ વાથે ખર્ગના ૪૦%, 
ભશત્તભ ફૃ.૧.૧૨ રાખ/શ.ે જ્માયે TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના 
૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧.૪૦ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૧.૨૫ રાખ / શ.ે  
ટક પવિંર્ાઇ ધ્ધપત તથા ભલ્ર્ીંગ પલના ખર્ગના ૪૦%, 
ભશત્તભ ફૃ.૦.૫૦ રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના 
૫૦%, ભશત્તભ ફૃ. ૬૨૫૦૦/શ.ે 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૪.૫ કેા (ીરાથી)  યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૨.૦૦ રાખ/શ.ે  
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૦.૮૦ 
રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૧.૦૦ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ. ૮૭૫૦૦ /શ.ે  
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

ફૃ.૦.૩૫ રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, 
ભશત્તભ ફૃ.૪૩૭૫૦/શ.ે 
૨ શપ્તા (૭૫:૨૫)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

૪.૬ અનાનવ (ીરાથી)  યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ.૩.૦૦ રાખ /શ.ે  
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧.૨૦ 
રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ. 
૧.૫૦ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૮૭૫૦૦ /શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૦.૩૫ રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, 
ભશત્તભ ફૃ. ૪૩૭૫૦/શ.ે 
૨ શપ્તા (૭૫:૨૫)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૪.૭ કેા (ટીસ્ય)ુ  યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ.૩.૦૦ રાખ/શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧.૨૦ 
રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.  
૧.૫૦ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ.૧.૨૫ રાખ/શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૦.૫૦રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, 
ભશત્તભ ફૃ. ૬૨૫૦૦/શ.ે 
૨ શપ્તા (૭૫:૨૫)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૪.૮ અનાનવ (ટીસ્ય)ુ  યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૫.૫૦ રાખ /શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૨.૨૦ 
રાખ/શ ેજ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ. 
૨.૭૫ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૧.૨૫ રાખ /શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૦.૫૦ રાખ/શ ેજ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

ભશત્તભ ફૃ. ૬૨૫૦૦/શ.ે 
૨ શપ્તા (૭૫:૨૫)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

૪.૯ ૈમા  યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨.૦૦ રાખ /શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૦.૮૦ 
રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૧.૦૦ રાખ/શ ે

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૬૦૦૦૦ /શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૦.૩૦ રાખ/શ.ે 
૨ શપ્તા (૭૫:૨૫)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૪.૧૦ અપત ઘપનઠઠ ખેતીથી 
લાલેર પ ાકો 

 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૨.૦૦ રાખ /શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૦.૮૦ 
રાખ/શ.ે જ્માયે TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.  
૧.૦૦ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૧.૨૫ રાખ/શ.ે 

 ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૦.૫૦ રાખ/શ ેજ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, 
ભશત્તભ ફૃ.  ૬૨૫૦૦/શ.ે 
૩ શપ્તા (૬૦:૨૦:૨૦)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૪.૧૧ ઘપનઠઠ ખેતીથી લાલેર 
પ ાકો-આંફા, 
જાભપ, દાડભ, રીંબ ુ
ભાટે 

 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૧.૫૦ રાખ/શ.ે 
ટક પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૦.૬૦ 
રાખ/શ ેજ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.  
૦.૭૫ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૧.૦૦ રાખ/શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૦.૪૦ રાખ/શ.ે જ્માયે TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, 
ભશત્તભ ફૃ.૦.૫૦ રાખ/શ.ે 
૩ શપ્તા (૬૦:૨૦:૨૦)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૪.૧૨ લધ ુખેતી ખર્ગલાા 
પ ાકો પવલામના 
પાકો 

 યપુનટકોસ્ટ-ફૃ. ૧.૦૦ રાખ/શ.ે 
ટક પવિંર્ાઇ ધ્ધપત વાથે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૦.૪૦ 
રાખ/શ.ે જ્માયે  TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.  
૦.૫૦ રાખ/શ.ે 
 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૬૦૦૦૦/ શ.ે 
ટક  પવિંર્ાઇ ધ્ધપત પલના ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૦.૩૦ રાખ/શ.ે 
૩ શપ્તા (૬૦:૨૦:૨૦)ભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે. 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી–૨, 
3, ૪ 

૪.૧૩ ફહલુાગય ુ
પાકના લાલેતય  

 ખર્ગના ૭૫ ટકા મજુફ પ્રપત શકેટયે  ફૃ.૨૨,૫૦૦ 
ની ભમાગદાભાાં વશામ 
 ૦.૨૦ શ.ેથી ૪.૦૦ શ.ે સધુીના લાલેતય ભાટે ૩ 
શપ્તાભાાં વશામની ચકુલણી(૫૦:૨૦:૩૦ ફશસ્વાભાાં) 

નથી એર્.આય.ટી– 
૨, 3, ૪ 

૪.૧૪ લાગય ુપાકના 
લાલેતય 

 ખર્ગના ૫૦ ટકા મજુફ પ્રપત શકેટયે ફૃ.૧૫૦૦૦  
ની ભમાગદાભાાં વશામ 
 ૦.૨૦ શ.ે થી ૪.૦૦ શ.ે સધુીના લાલેતય ભાટે 
૩ શપ્તાભાાં વશામની ચકુલણી (૫૦:૨૦:૩૦ ફશસ્વાભાાં) 

નથી એર્.આય.ટી– 
૨, 3, ૪ 

૫ ભવારા ાકો (૪ શ.ે ની ભમાગદાભાાં/ રાબાથી) 
૫.૧ જીફૃ-લયીમાી અને 

યાઈઝોભેટીક સ્ાઈવીવ 
જેભ કે આદુ-શદય 
લગેયે. 

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૦.૩૦ રાખ/શ.ે 
ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ  ફૃ.૧૨,૦૦૦/શ ે

TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧૫,૦૦૦/શ.ે 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૫.૨ ફહલુગપમ ભવારા 
ાકો (તજ, રપલિંગ, 
ી૫ય, જામપ) 

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર અને IPM/ INM નાાં ખર્ગ વફશત 
૪૦%ના દયે ફૃા.ય૦૦૦૦/- પ્રપત શકેટય 

NHM (MIDH) નથી 

૬ ફૂરોના લાલેતય ભાટે 
૬.૧ કટ પરાલવગ અને કાંદ 

ફુરો ભાટે વશામ 
(ભશત્તભ ય 
શકેટય/રાબાથી) 

નાના અને વીભાાંત ખેડુતો ભાટે ખર્ગનાાં ૪૦% અને અન્મ 
ખેડુતો ભાટે ખર્ગના ય૫%, ફૃા.૧૬૦૦૦/- થી ફૃા.૬૦૦૦૦/- 
પ્રપત શકેટય 

NHM (MIDH) નથી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૬.૨ દાાંડી ફૂરો  
(કટ પરાલવગ) 

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૧.૦૦ રાખ/શ.ે 
નાના અને વીભાાંત ખેડૂતો ભાટે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૪૦,૦૦૦/શ.ે, અન્મ ખેડૂતો ભાટે ખર્ગના ૨૫%, ભશત્તભ 
ફૃ.૨૫,૦૦૦/શ.ે, TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.  
૫૦,૦૦૦/શ.ે 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૬.૩ કાંદ  ફૂરો યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૧.૫૦ રાખ/શ.ે 
નાના અને વીભાાંત ખેડૂતો ભાટે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ 
ફૃ.૬૦,૦૦૦/શ.ે, અન્મ ખેડૂતો ભાટે ખર્ગના ૨૫%, ભશત્તભ 
ફૃ.૩૭,૫૦૦/શ.ે, TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ. 
૭૫,૦૦૦/શ.ે 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૬.૪ છુટા ફૂરો યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૦.૪૦ રાખ/શ.ે, નાના અને વીભાાંત ખેડૂતો 
ભાટે ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧૬,૦૦૦/શ.ે  

 અન્મ ખેડૂતો ભાટે ખર્ગના ૨૫%, ભશત્તભ ફૃ.૧૦,૦૦૦/શ,ે 
TSP પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦ %, ભશત્તભ ફૃ.  ૨૦,૦૦૦ /શ ે

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૬.૫ ફૂર ાક લાલેતય 
ભાટે વશામ 

નાના/ વીભાન્ત ખેડુતને પ્રપત શકેટયે ખેતી ખર્ગના ૫૦ ટકા 
અથલા ફૃ.  ૧૨૦૦૦/શ.ે ની ભમાગદાભાાં જ્માયે અન્મ ખેડુતને 
પ્રપત શકેટયે ખેતી ખર્ગના ૩૩ ટકા અથલા ફૃ.  ૭૯૨૦/શ.ે 
ની ભમાગદાભાાં ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે  

નથી એર્.આય.ટી - ૭ 

૭ સગુ ાંપધત ાકો 
૭.૧ સગુાંપધત ાકો 

(ભશત્તભ ૪ શ.ે / 
રાબાથી) 

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર અને IPM/ INM નાાં ખર્ગ વફશત 
૪૦%ના દયે, ફૃા.૧૬૦૦૦/- થી ફૃા.૬૦૦૦૦/- પ્રપત શકેટય 

NHM (MIDH) નથી 

૭.૨ લધ ુખેતી ખર્ગલાા 
સગુ ાંપધત ાકો 
(ર્ોરી, જજયેનીમભ, 
યોઝભેયી પલગેયે) 

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૧.૦૦ રાખ / શ.ે 
ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૪૦,૦૦૦/શ.ે, TSP પલસ્તાયભાાં 
ખર્ગના ૫૦ %, ભશત્તભ ફૃ. ૫૦,૦૦૦ / શ.ે 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૭.૩ અન્મ સગુાંપધત ાકો યરુ્નટકોસ્ટ- ફૃ.૦.૪૦ રાખ/શ.ે 
ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧૬,૦૦૦/શ,ે TSP પલસ્તાયભાાં 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

ખર્ગના ૫૦ %, ભશત્તભ ફૃ. ૨૦,૦૦૦ /શ.ે 
૭.૪ ઔપધમ / સગુાંપધત 

ાકોના લાલેતય ભાટે 
વશામ 

ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા ફૃ. ૧૧,૨૫૦/ શકેટય  ની ભમાગદા 
તે ફે ભાાંથી જે ઓછી શોમ તેટરી વશામ ભલાાત્ર થળે.  

નથી એર્.આય.ટી –૭ 

૮ પ્રાન્ટેળન ાકો 
(કાજુ અને કોકો) 

ભશત્તભ ફૃ.૨૦,૦૦૦/શ ે( પ્રાન્ટીંગ ભટેયીમર  અને IPM/INM 

ના ખર્ગ વફશત ૪૦% ના દયે) રાબાથી દીઠ ૪ શકેટયની 
ભમાગદાભાાં ૬૦:ય૦:૨૦ ના પ્રભાણભાાં  ૩ લગના શપ્તાભાાં વશામ 

ભલાાત્ર થળે. (ફીજા લે ૭૫% અને ત્રીજા લે ૯૦% ના 
જીલીતદય મજુફ) 

ફૃા.૪૦૦૦૦/- (ડ્રી૫ ઈયીગેળન વાથે)  
ફૃા.ય૦૦૦૦/- (ડ્રી૫ ઈયીગેળન લગય) 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

 કાજુ તથા અન્મ 
પાક 
પ્રોવેવીંગના નલા 
યપુનટ 

ખર્ગના ૭૫ ટકા અથલા યપુનટ દીઠ ફૃ.  ૧.૦૦  
રાખ ફે ભાાંથી જે ઓછુ શોમ તે 

નથી એર્.આય.ટી 
– ૨ 

૯ જુના ફગીર્ાઓનુાં 
નલીનીકયણ 

ખર્ગના ૫૦% રાબાથી દીઠ ય શકેટયની ભમાગદાભાાં 
ફૃા.ય૦૦૦૦/- 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૧૦ ભધભાખીના ઉછેય 
૧૦.૧ ન્યકૂરીઅવ સ્ટોક ના 

ઉત્ાદન ભાટે (જાશયે 
ક્ષેત્ર ભાટે) 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૦.૦૦ રાખ 
 જાશયેક્ષેતે્ર ખર્ગના ૧૦૦% 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૧૦.૨ ફી બ્રીડય દ્વાયા 
ભધભાખી 

વમશૂના ઉત્ાદન ભાટે  

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૧૦.૦૦ રાખ 

 ખર્ગના ૪૦% કે જે ઓછાભાાં ઓછા ૨૦૦૦ કોરોની/લગ 
ઉત્ાદન કયે 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૧૦.૩ ભધભાખી વમશૂ  
(કોરોની) 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૦૦૦/ ૮ ફે્રભની  કોરોની ભાટે  

 ખર્ગના ૪૦%, ૫૦ કોરોની/રાબાથી સધુી  

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૧૦.૪ ભધભાખી શાઇલ  યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૦૦૦/ શાઇલ 

 ખર્ગના ૪૦%, ૫૦ કોરોની / રાબાથી સધુી  

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૧૧. યણક્ષત ખેતી 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૧૧.૧ ગ્રીન શાઉવ ના ભાખા 
ભાટે: પેન અને ેડ 
વીસ્ટભ 

ખર્ગના ૫૦%, રાબાથી દીઠ ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૧૧.૨ કુદયતી લેન્ટીરેટેડ વીસ્ટભ NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪  નાકાય સ્રતર્ય રાબાથી દીઠ ખર્ગના ૫૦%, ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 

 રાકડાનુાં સ્રતર્ય રાબાથી દીઠ ખર્ગના ૫૦% મજુફ ૨૦ યપુનટ સધુી (દયેક 
યપુનટ ભશત્તભ ૨૦૦ ર્ો.ભી. સધુીની ભમાગદાભાાં) 

 લાાંવનુાં સ્રતર્ય રાબાથી દીઠ ખર્ગના ૫૦% મજુફ ૨૦ યપુનટ સધુી (દયેક 
યપુનટ ભશત્તભ ૨૦૦ ર્ો.ભી. સધુીની ભમાગદાભાાં) 

૧૧.૩ ળેડ નેટ શાઉવ NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪  નાકાય સ્રતર્ય રાબાથી દીઠ ખર્ગના ૫૦%, ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 

 રાકડાનુાં સ્રતર્ય રાબાથી દીઠ ખર્ગના ૫૦% મજુફ ૨૦ યપુનટ સધુી (દયેક 
યપુનટ ભશત્તભ ૨૦૦ ર્ો.ભી. સધુીની ભમાગદાભાાં) 

 લાાંવનુાં સ્રતર્ય રાબાથી દીઠ ખર્ગના ૫૦% મજુફ ૨૦ યપુનટ સધુી (દયેક 
યપુનટ ભશત્તભ ૨૦૦ ર્ો.ભી. સધુીની ભમાગદાભાાં) 

 પ્રાસ્ટીક ટનલ્વ યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ.૬૦ /ર્ો.ભી. અને શાડી પલસ્તાયભાાં 
ફૃ.૭૫/ર્ો.ભી., ખર્ગના ૫૦%, રાબાથી દીઠ ૧૦૦૦ ર્ો.ભી. 
ની ભમાગદાભાાં 

 લોલ્ક ઇન ટનલ્વ યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૬૦૦ /ર્ો.ભી., ખર્ગના ૫૦%, (ભશત્તભ 
ફૃ.૩૦૦/ર્ો.ભી.), રાબાથી દીઠ ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની 
ભમાગદાભાાં (દયેક યપુનટ ભશત્તભ ૮૦૦ ર્ો.ભી. સધુીની 
ભમાગદાભાાં) 

 ક્ષી/કયા વાભે 
વાંયક્ષણ 

નેટ 

યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ. ૩૫ /ર્ો.ભી. 
ખર્ગના ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. ૧૭.૫/ર્ો.ભી.)  
રાબાથી દીઠ ૫૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 

 ોરીશાઉવભાાં 
ઉગાડાતા  અપતમલૂ્મ 
ધયાલતી ળાકબાજીના 
પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર  

યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ. ૧૪૦ /ર્ો.ભી. 
ખર્ગના ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. ૭૦/ર્ો.ભી.) 
રાબાથી દીઠ ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

તથા ખેતી ખર્ગ ભાટે 
 ોરીશાઉવ/ ળેડનેટ 

શાઉવભાાં ઉગાડલાભાાં 
આલતા ઓકીડ અને 
એન્થઓુયીમભના 
પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર  
તથા ખેતી ખર્ગ ભાટે 

યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ. ૭૦૦ /ર્ો.ભી. 
ખર્ગના ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. ૩૫૦/ર્ો.ભી.) 
રાબાથી દીઠ ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 

 ોરીશાઉવ/ ળેડનેટ 
શાઉવભાાં ઉગાડલાભાાં 
આલતા  કાનેળન અને 
જફેયાના  પ્રાન્ટીંગ 
ભટીયીમર  તથા ખેતી 
ખર્ગ ભાટે 

યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ. ૬૧૦ / ર્ો.ભી. 
ખર્ગના ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. ૩૦૫ / ર્ો.ભી.) 
રાબાથી દીઠ ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 

 ોરી શાઉવ/ 
ળેડનેટ શાઉવભાાં 
ઉગાડલાભાાં આલતા  
ગરુાફ અને 
રીરીમભના  
પ્રાન્ટીંગ 
ભટીયીમર  તથા 
ખેતી ખર્ગ ભાટે 

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ. ૪૨૬ / ર્ો.ભી. 
ખર્ગના ૫૦%(ભશત્તભ ફૃ. ૨૧૩/ ર્ો.ભી.) 
રાબાથી દીઠ ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 

 પ્રાસ્ટીક આલયણ 
(ભલ્ર્ીંગ) 

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ. ૩૨0૦૦ /શ ેઅને શાડી પલસ્તાયભાાં 
ફૃ.૩૬૮૦૦/શ.ે  
ખર્ગના ૫૦% 
રાબાથી દીઠ ય શકેટયની ભમાગદાભાાં 

૧૨ કાણી ફાદનુાં વ ાંકણરત વ્મીલસ્થાકન 
૧૨.૧ ેક શાઉવ/ખેતય યનુાં 

કરેકળન યપુનટ 

(વાઇઝ ૯ ભી x ૬ 

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૪.૦૦ રાખ / એકભ  

ભાખાકીમ (કેીટર) ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.૨.૦૦ રાખ 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

ભીટય)     
૧૨.૨ વાંકણરત ેક શાઉવ 

કન્લેતમય ફેલ્ટય, ળોટીંગ, 

ગે્રડીંગ યપુનટ, લોળીંગ, 

સકુલણી  અને લજન 
કયલાની સપુલધા વાથે 
(વાઇઝ ૯ ભી x ૧૮ 
ભીટય)   

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૫૦.૦૦ રાખ / એકભ 
વાભાન્મો પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા, 
(ભશત્તભ ફૃ. ૧૭.૫૦ રાખ)   
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. 
૨૫.૦૦ રાખ)   

૧૨.૩ પ્રી કૂરીંગ યપુનટ 

(ક્ષભતા ૬ ટન)    

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૫.૦૦ રાખ / એકભ  
વાભાન્મો પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫%, (ભશત્તભ 
ફૃ. ૮.૭૫ રાખ)  
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. 
૧૨.૫૦ રાખ)      

૧૨.૪ કોલ્ડુ ફૃભ (સ્ટેગીંગ) 

(ક્ષભતા ૩૦ ભે. ટન)  

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૧૫.૦૦ રાખ / એકભ  
વાભાન્મો પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા, 
(ભશત્તભ ફૃ. ૫.૨૫ રાખ)    
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦%(ભશત્તભ ફૃ. ૭.૫૦ 
રાખ)   

૧૨.૫ ભોફાઇર પ્રીફુરીંગ 
યપુનટ  

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૫.૦૦ રાખ  
વાભાન્મો પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ 
ટકા,(ભશત્તભ ફૃ. ૮.૭૫ રાખ)  
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. 
૧૨.૫૦ રાખ)   

૧૨.૫ કોલ્ડ સ્ટો્યેજ યપુનટ 
પ્રકાય-૧: ફેણઝક 
ભેઝનાઇઝ સ્રકર્ય 
વાથે ભોટી ર્ેમ્ફય  (> 
૨૫૦ ભે.ટન), અને 

વીંગર ટેમ્યેર્ય 

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૮૦૦૦/ ભે.ટન  
વાભાન્મવ પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા 
(ભશત્તભ ફૃ. ૨૮૦૦/ભે.ટન)  
પળડયલુ્ડ અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦%  
(ભશત્તભ ફૃ. ૪૦૦૦/ભે.ટન)   
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

ઝોન(ક્ષભતા ભશત્તભ 
૫૦૦૦ ભે.ટન)  

૧૨.૬ કોલ્સસ્ટોાાયેજ યપુનટ 
પ્રકાય-૨:PEB સ્રકર્ય 
ભલ્ટીર ટેમ્યેર્ય 
અને પ્રોડકટ ઉમોગ 
ભાટે, ૬ કયતા લધ ુ
ર્ેમ્ફય (< ૨૫૦ 
ભે.ટન) અને ફેઝીક 
ભટેયીમર શને્ડરીંગ 
વાધનો વાથે (ક્ષભતા 
ભશત્તભ ૫૦૦૦ ભે.ટન)  

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૧૦૦૦૦/ ભે.ટન  
વાભાન્મ પલસ્તા યો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા 
(ભશત્તભ ફૃ. ૩૫૦૦/ભે.ટન)  
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦% (ભશત્તભ ફૃ. 
૫૦૦૦/ ભેટન )    

૧૨.૭ કોલ્ડ સ્ટો યેજ યપુનટ 
પ્રકાય-ય વાથે 
લધાયાની કેંરોર 
એટભોસ્પીમય 
ટેકનોરોજી ભાટે  

યપુનટકોસ્ટ-ફૃ.૧૦૦૦૦/ ભે.ટન  
વાભાન્મવ પલસ્તાવયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા  
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦%  

૧૨.૮ કોલ્ડુ ર્ેઇનના 
ટેકનોરોજી ઇન્ડકળન 
અને આધનુીકીકયણ 
ભાટે  

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૫૦.૦૦ રાખ  
વાભાન્મો પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા  
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦%    

૧૨.૯ યેફફ્રજયેટેડ રાન્વોટગ 
લેશીકર  

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૨૬.૦૦ રાખ/ ૯ ભે.ટન  
વાભાન્મવ પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા  
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦%    

૧૨.૧૦ પ્રાઇભયી/ ભોફાઇર /  
ભીનીભર પ્રોવેવીંગ 

યપુનટ  

યપુનટકોસ્ટફૃ.૨૫.૦૦રાખ/એકભ    
વાભાન્મવ પલસ્તાઇયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૪૦ ટકા 
(ભશત્તભ ફૃ. ૧૦.૦૦ રાખ / યપુનટ), 
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૫%  (ભશત્તભ ફૃ. 
૧૩.૭૫રાખ /યપુનટ) 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૧૨.૧૧ યાઇનીંગ ર્ેમ્ફય 
(ક્ષભતા  

ભશત્તભ ૩૦૦ ભે.ટન)   

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૧.૦૦ રાખ/ ભે.ટન  
વાભાન્મવ પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૪૦ ટકા 
(ભશત્તભ ફૃ. ૪૦૦૦૦/ ભે.ટન)  
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦%  (ભશત્તભ ફૃ. 
૫૦૦૦૦/ ભે.ટન) 

૧૨.૧૨ ઇલેોયેટીલ/રો 
એનજી  

કુર ર્ેમ્ફય(ક્ષભતા ૮  
ભે.ટન)  

યપુનટકોસ્ટ-ફૃ.૫.૦૦ રાખ/ એકભ  
કુર ખર્ગના ૫૦ ટકા, ભશત્તભ ફૃ. ૨.૫૦ રાખ/ એકભ  

૧૨.૧૩ રો કોસ્ટ પપ્રઝલેળન 
યપુનટ  

યપુનટ કોસ્ટ- નલા એકભ ભાટે ફૃ.૨.૦૦ રાખ/એકભ જમાયે  
અગે્રડેળન ભાટે ફૃ. ૧.૦૦ રાખ/એકભ   
નલાએકભ ભાટે કુર ખર્ગના  
૫૦ ટકા,ભશત્તભ ફૃ.૧.૦૦ રાખ 
અગે્રડેળન ભાટે ભશત્તભ ફૃ. ૦.૫૦ રાખ/એકભ  

૧૨.૧૪ રો કોસ્ટ ડુાંગીના 
વાંગ્રશ સ્રકર્ય ભાટે 
(ક્ષભતા ૨૫ ભે.ટન) 

યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૧.૭૫ રાખ/ એકભ 

કુર ખર્ગના ૫૦ ટકા, ભશત્તભ ફૃ.૮૭,૫૦૦ / એકભ 

૧૨.૧૫ વુા ઝીયો એનજી 
કુર ર્ેમ્ફય(૧૦૦ 
ફક.ગ્રા.)  

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૪૦૦૦/ એકભ  

કુર ખર્ગના ૫૦ ટકા, ભશત્તભ ફૃ. ૨૦૦૦/એકભ   

૧૨.૧૬ વાંકણરત કોલ્ડક ર્ેઇન 
વપ્રાતમ વીસ્ટભ 

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૬૦૦.૦૦ રાખ  
વાભાન્મો પલસ્તાયયો ભાટે કુર પ્રોજેકટ ખર્ગના ૩૫ ટકા, 
(ભશત્તભ ફૃ. ૨૦૧.૦૦ રાખ)    
પળડયલુ્ડ  અને શાડી પલસ્તાય ભાટે ૫૦% (ભશત્તભફૃ. 
૩૦૦.૦૦ રાખ) 

૧૩ MIDH અંતગગત નેળનર ફામ્બ ુપભળન 
૧૩.૧ યોા / કરભોનુાં 

ઉત્ાદન 
 NBM  

(MIDH) નથી 

 ૧) શાઈ રેક નવગયી (ય ખર્ગના ૪૦%, ફૃા.૧૬.૦૦ રાખ / યપુનટ 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

શ.ે) 

 ય) નાની નવગયી (૦.૫ 
શ.ે) 

ખર્ગના ૪૦%, ફૃા.૫.૦૦ રાખ / યપુનટ 

૧૩.૨ લાાંવના લાલેતય પલસ્તાય લધાયલા ભાટે વશામ 
 ૧) જ ાંગર પલસ્તાય/ 

વ્મફકતગત જભીન 
(JFMC/ ાંર્ામત/ 
સ્લવશામ જુથ/ ભફશરા 
જુથ દ્વાયા) 

ખર્ગના ૧૦૦%, ફૃા.૪ય૦૦૦ પ્રપત શ.ે 
ત્રણ શપ્તાભાાં (૫૦:ય૫:ય૫) 

 ય) જ ાંગર પલસ્તાય 
પવલામના પલસ્તાય ભાટે 
 

ખર્ગના ૩૫%, ફૃા.૧૦૫૦૦/ શ.ે (ટ૫ક પવલામ) 
ફૃા.૧૪૦૦૦/ શ.ે (ટ૫ક વાથે) 
ત્રણ શપ્તાભાાં ત્રણ લગ ભાટે (૪ શ.ે પ્રપત રાબાથીની 
ભમાગદાભાાં) 

૧૩.૩ જ ાંગર પલસ્તાયભાાં જુના 
ીરા/ જ ાંગર 
સધુાયણા ભાટે વશામ 

ખર્ગના ૪૦%, ફૃા.૮૦૦૦ પ્રપત શકેટય 
(ય શ.ે/ રાબાથીની ભમાગદાભાાં) 

૧૩.૪ કા૫ણી ફાદની 
પ્રફક્રમાભાાં વાંકણરત 
વ્મલસ્થા૫ન 
કા૫ણી ફાદ લાાંવના 
વાંગ્રશ અને ભાલજત 
ભાટે વશામ 

ખર્ગના ૪૦% 
ફૃા.૧૦.૦૦ રાખ 

૧૪ નાણમેયી પલકાવ કામગક્રભ 
૧૪.૧ યોાનુાં ઉત્ાદન અને લશેંર્ણી CDB 

 (MIDH) નથી 
 ૧) શાઈબ્રીડ/ 

ડલાપગવીડરીંગની 
લશેંર્ણી 

ખર્ગનાાં ય૫%, ફૃા.૯.૦૦ પ્રપત વીડરીંગ  
(ય૫૦૦૦ વીડરીંગ / એકય) 

 ય) ન્યફુકરમવ કોકોનટ 
ગાડગનની સ્થા૫ના 

ખર્ગનાાં ય૫%, ફૃા.૧.૫ રાખ પ્રપત વીડરીંગ 
(ભશત્તભ ૪ શ.ે ભાટે) 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

 ૩) નાણમેયીની નાની 
નવગયી 

ખર્ગનાાં ૧૦૦% 
ફૃા.ય.૦૦ રાખ પ્રપત યપુનટ (૦.૪ શ.ે) 

૧૪.૨ નાણમેયીના પલસ્તાય લધાયલા ભાટે વશામ 
 ૧) વાભાન્મ પલસ્તાય ખર્ગના ય૫%, ફૃા.૭૫૦૦ / શ.ે 

(૪ શ.ેની ભમાગદાભાાં ફે વયખા શપ્તાભાાં) 

 ય) ૫શાડી પલસ્તાય ખર્ગના ય૫%, ફૃા.૧૫૦૦૦ / શ.ે 
(૪ શ.ેની ભમાગદાભાાં ફે વયખા શપ્તાભાાં) 

૧૪.૩ નાણમેયીના જુના લાલેતય ભાટે વશામ 
 ૧) જુના ીરાને 

કા૫લા અને દૂય કયલા 
ભાટે 

ફૃા.૧૦૦૦/ ીરા, ફૃા.૩ય૦૦૦/ પ્રપત શ.ે 
(ભશત્તભ ૩ય ીરા/ શ.ે) 

 ય) પેય યો૫ણી ખર્ગના ૫૦% ફૃા.૪૦ પ્રપત વીડરીંગ ફૃા.૪૦૦૦ પ્રપત શ.ે 
 ૩) વાંકણરત તકનીકી 

વ્મલસ્થા૫ન દ્વાયા જુના 
નાણમેયીના ફગીર્ાનાાં 
સધુાયણા ભાટે વશામ 

ખર્ગના ય૫% ફૃા.૧૭૫૦૦ પ્રપત શ ેફે વયખા શપ્તાનાાં 

૧૪.૪ નાીમેયીભાાં ાક પલભા 
મોજના 

પ્રીભીમભનાાં ૭૫% ના દયે 
૧) ૪ થી ૧૫ લગનાાં ઝાડ ભાટે ફૃા.૩.૫ય 
ય) ૧૬ થી ૬૦ લગનાાં ઝાડ ભાટે ફૃા.૪.૭૬ 

૧૫ ફી.ી.એર/ અપત 
ગયીફ ખેડૂતોને 
પલનામલુ્મે 
ફાગામત  ઇનટુ 
કીટવ 

૧૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં પલના મલુ્મે 
(પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમલ્વ, ળાકબાજી, ભવારાાક ના ણફમાયણ, 
ખાતય, જ ાંતનુાળક દલા, જૈપલક દલા, વાધન વાભગ્રી 
પલગેયે) 

નથી એર્.આય.ટી– ૨, 
3, ૪ 

૧૬ ઔપધમ સુાંગપધત 
ાકોના ભાટે નલા 
ડીસ્ટીરેળન યપુનટ  

 ખર્ગના ૫૦ ટકા અથલા  ફૃ. ૨.૫૦ રાખ ફે ભાાંથી જે 
ઓછુ શોમ તે 

નથી એર્.આય.ટી– ૨ 

૧૭ દયીમાઇ ભાગે પ, 
ળાકબાજી, ફુર તથા 

 લાશતકુ ૨૫ ટકા વશામ, ભશત્તભ ફૃ. ૫૦,૦૦૦  
 પ્રપત લે  ણફરના એક રાબાથીને લધભુાાં લધ ુફૃ. ૨.૫૦ 

નથી એર્.આય.ટી– ૨ 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

છોડના પનકાવ ભાટે 
લાશતકુ ખર્ગ 

રાખ સધુીની ભમાગદાભાાં વશામ 

૧૮ ફાગામતી ાકોના 
ફજાયબાલોને 
પનમાંત્રણભાાં યાખલા 
ટેકાના બાલ 

૨.૦૦ શતેટયના પલસ્તાયના ફૃ.૫૦૦૦/-ની ભમાગદા નથી એર્.આય.ટી– ૨ 

૧૯ શલાઇ ભાગે 
ફાગામત ેદાળની 
પનકાળ ભાટેના 
નયૂભાાં વશામ 

 લાશતકુ ણફરના ૨૫ ટકા, ભશત્તભ ફૃ.૫૦,૦૦૦   
ની ભમાગદાભાાં વશામ, લાપિક ભશત્તભ ફૃ.  ૧0.00 રાખની 
ભમાગદાભાાં વશામ 

નથી એર્.આય.ટી– ૨ 

૨૦ ગ્રીનશાઉવ તથા 
ટીસ્ય ુરેફ. લીજદય 
વશામ  

 લીજફીરના ૨૫ ટકા મજુફ લધભુાાં લધ ુલગ દયમ્માન 
ફૃ.  ૧.૦૦ રાખ ની ભમાગદાભાાં વશામ 

નથી એર્.આય.ટી– ૨ 

૨૧ ફાગામત ેદાળની 
ોસ્ટ શાલેસ્ટ 
ભેનેજભેન્ટ અંતગગત 
ેકીંગ 
ભટીયીમલ્વભાાં 
વશામ 

યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ. ૧૦૦૦૦/શ.ે 
વાભાન્મ ખેડૂતને ખર્ગના ૭૫ ટકા મજુફ  

ફૃ.૭૫૦૦, એક શતેટય સધુીની ભમાગદાભાાં વશામ,  
ખર્ગના ૫૦ ટકા મજુફ ફૃ.  ૫૦૦૦/શ,ે ફે શતેટયની 
ભમાગદાભાાં વશામ ખર્ગના ૨૫ ટકા મજુફ               
ફૃ.૨૫૦૦/શ,ે ાાંર્ શતેટયની ભમાગદાભાાં વશામ 
જ્માયે  અન.ુ જાપત તથા અન.ુ જન. જાપતના ખેડૂતને 
ખર્ગના ૭૫ ટકા મજુફ ફૃ.  ૭૫૦૦/ શતેટય ભાટે લધભુાાં લધ ુ
૪.૦૦ શકેટય સધુી વશામ 

નથી એર્.આય.ટી– ૨, 
3, ૪ 

૨૨ શાઇટેક ગ્રીનશાઉવ 
(પેન એન્ડ ેડ)  

 ફૃ.૧૬૫૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૫૦૦  
ર્ો.ભી. સધુી) 
 ફૃ.૧૪૬૫/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૫૦૧  
થી ૧૦૦૮ર્ો.ભી. સધુી) 
 ફૃ.૧૪૨૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૧૦૦૯  
થી ૨૦૮૦ર્ો.ભી. સધુી) 
 ફૃ.૧૪૦૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૨૦૮૧  

નથી એર્.આય.ટી– ૨ 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

થી ૪૦૦૦ર્ો.ભી. સધુી) 
 વાભાન્મ ખેડુતને ૫૦ ટકા વશામ  
 શાડી પલસ્તાય ભાટે ઉયોતત ખર્ગના ૧૫ ટકા  
લધ ુખર્ગ ગણલાનો યશળેે. 

૨૩ ોરીશાઉવ  
(નેર્યરી 
લેન્ટીરેટેડ) 

નાકાય સ્રતર્ય ભાટે  

 ફૃ.૧૦૬૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૫૦૦  

ર્ો.ભી. સધુી) 

 ફૃ.૯૩૫/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૫૦૧  
થી ૧૦૦૮ ર્ો.ભી. સધુી) 

 ફૃ.૮૯૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૧૦૦૯  
થી ૨૦૮૦ ર્ો.ભી. સધુી) 

 ફૃ.૮૪૪/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ (૨૦૮૧  
થી ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. સધુી) 

 શાડી પલસ્તાય ભાટે ઉયોતત ખર્ગના ૧૫ ટકા  

લધ ુખર્ગ ગણલાનો યશળેે. 
રાકડાનુાં સ્રતર્ય ભાટે 

  ફૃ.૫૪૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ 
 ફૃ.૬૨૧/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ શાડી પલસ્તાય 

ભાટે 

લાાંવનુાં સ્રતર્ય ભાટે  

 ફૃ.૪૫૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ 
 ફૃ.૫૧૮/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ શાડી પલસ્તાય 

ભાટે 

 ખેડુતને ૫૦ ટકા વશામ 

નથી એર્.આય.ટી– ૨, 
3, ૪ 

૨૪ નેટશાઉવ   નાકાય સ્રતર્ય ભાટે  

 ફૃ.૭૧૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ 
 ફૃ.૮૧૬/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ શાડી  

પલસ્તાય ભાટે 

રાકડાનુાં સ્રતર્ય ભાટે 

નથી એર્.આય.ટી– ૨, 
3, ૪ 



 

 
59 
 
 
 

ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

 ફૃ.૪૯૨/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ 
 ફૃ.૫૬૬/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ શાડી  

પલસ્તાય ભાટે 

લાાંવનુાં સ્રતર્ય ભાટે  

 ફૃ.૩૬૦/- પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ 
 ફૃ.૪૧૪/-પ્રપત ર્ો.ભી અંદાજીત ખર્ગ શાડી  

પલસ્તાય ભાટે 

 ખેડુતને ૫૦ ટકા વશામ 

 પલસ્તાય ભમાગદા /ઘટકના નુ: રાબ  

ભેલલાની ઓછાભાાં ઓછી વભમ ભમાગદા  -  ખાતા દીઠ 
લધભુાાં લધ ુ૪૦૦૦ ર્ો.ભી. ની ભમાગદાભાાં 

૨૫ કાર્ા ભાંડ ટાભેટા 
/ ભયર્ાાં અને અન્મછ 
ળાકબાજીના રેરીઝ 
(લધભુાાં લધ ુ૨.૦ શ.ે 
ની ભમાગદાભાાં) 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.  ૫૨૦૦૦/શ.ે 
 વાભાન્મો ખેડુતને ખર્ગના ૫૦ ટકા મજુફ ભશત્તભ 
ફૃ. ૨૬,૦૦૦/શ.ે, અન.ુજન જાપત તથા અન.ુ જાપતના 
ખેડુતને ખર્ગના ૭૫ ટકા મજુફ ભશત્તભ ફૃ. ૩૯,૦૦૦/શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં વશામ, દેલીજૂક રાબાથીને ખર્ગના ૯૦ ટકા 
મજુફ ભશત્તભ ફૃ. ૪૬,૮૦૦/શ.ેની ભમાગદાભાાં વશામ 
 કાર્ા ભાંડ ભાટે રાકડાાં/લાાંવના ટેકા (૧૬૦૦  
નાંગ/શ.ે), GI લામય (૧૨-૧૮ ગેજ, ૪૦૦ ફક.ગ્રા / શ.ે) નો 
ઉમોગ કયલાનો યશળેે. 
 અંતય ૨.૫૦ x ૨.૫૦ ભી. પ્રભાણે (અંદાજીત) 

નથી એર્.આય.ટી –
૨,3,૪ 

૨૬ અધગ ાકા ભાંડ-
લેરાલાા 
ળાકબાજીના ેડર 
(લધભુાાં લધ ુ૨.૦ શ.ે 
ની ભમાગદાભાાં) 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ. ૮૦૦૦૦/ શ.ે 
 વાભાન્મો ખેડુતને ખર્ગના ૫૦ ટકા મજુફ ભશત્તભ  
ફૃ. ૪૦,૦૦૦/શકેટય, અન.ુજન જાપત તથા અન.ુ જાપતના 
ખેડુતને ખર્ગના ૭૫ ટકા મજુફ ભશત્તભ ફૃ.૬૦,૦૦૦ / શ.ે 
ની ભમાગદાભાાં વશામ, દેલીજૂક રાબાથીને ખર્ગના ૯૦ ટકા 
મજુફ ભશત્તભ ફૃ. ૭૨,૦૦૦/ શ.ે ની ભમાગદાભાાં વશામ  

 ભાંડની ફોડગય ઉય પવભેન્ટ / રોખાંડના ટેકા  
(૧૨૦ નાંગ/શ.ે) તથા લચ્ર્ે રાકડા/ લાાંવના ટેકા (૧૬૦૦ 

નથી એર્.આય.ટી –
૨,3,૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

નાંગ/શ.ે) અને GI લામય (૧૨-૧૮ ગેજ, ૪૦૦ફક.ગ્રા/શ.ે) નો 
ઉમોગ કયલાનો યશળેે.  
 અંતય ૨.૫૦ x ૨.૫૦ ભી. પ્રભાણે (અંદાજીત) 

૨૭ ાકા ભાંડ-
લેરાલાા 
ળાકબાજીના ેડર 
(લધભુાાં લધ ુ૨.૦ શ.ે 
ની ભમાગદાભાાં) 

 યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૧૬0૦૦૦/શ.ે 
 વાભાન્મવ ખેડુતને ખર્ગના ૫૦ ટકા મજુફ ભશત્તભ  
ફૃ. ૮૦,૦૦૦/શકેટય, અન.ુજન જાપત તથા અન.ુ જાપતના 
ખેડુતને ૭૫% મજુફ ભશત્તભ ફૃ. ૧.૨૦ રાખ/ શ.ે ની 
ભમાગદાભાાં વશામ, દેલીજૂક રાબાથીને ખર્ગના ૯૦ ટકા 
મજુફ ભશત્તભ ફૃ.  ૧,૪૪,૦૦૦/શ.ે ની ભમાગદાભાાં વશામ  
 પવભેન્ટ/રોખાંડના ટેકા (૮૫૦ નાંગ/શ.ે)  અને GI  
લામય (૧૨-૧૮ ગેજ, ૪૦૦ ફક.ગ્રા/શ.ે) નો ઉમોગ 
કયલાનો યશળેે.  
 અંતય ૩.૫૦ x ૩.૫૦ ભી. પ્રભાણે (અંદાજીત)   

નથી એર્.આય.ટી –
૨,3,૪ 

૨૮ પ્રગ નવગયી  યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ.  ૩૦.૦૦ રાખ/શ.ે   
 જાશયે ક્ષેતે્ર ૧.૦ શ.ે ભાટે લધભુાાં લધ ુફૃ.  ૩૦.૦૦  
રાખ/શ.ે   
 ખાનગી ક્ષેતે્ર ૧.૦ શ.ે ભાટે વાભાન્મ રાબાથીને  
ખર્ગના ૫૦ %,  લધભુાાં લધ ુફૃ.  ૧૫.૦૦ રાખ/શ.ે જ્માયે 
અન.ુજન જાપત તથા અન.ુ જાપતના રાબાથીને  ખર્ગના ૭૫ 
%,  લધભુાાં લધ ુફૃ.  ૨૨.૫૦ રાખ/શ.ે ની ભમાગદાભાાં વશામ   

નથી એર્.આય.ટી –
૨,3,૪ 

૨૯ ડ્રી ઇયીગેળન ભાટે 
ાણી વાંગ્રશના ટાાંકા 
ફનાલલા 

 યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ.  ૧.૦૦ રાખ 
 વાભાન્મ ખેડુતને ખર્ગના ૫૦ ટકા (ભશત્તભ ફૃ.   
૫૦૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં) જ્માયે અન.ુજન જાપત તથા 
અન.ુ જાપતના ખેડુતને ખર્ગના ૭૫ ટકા મજુફ ભશત્તભ ફૃ.  
૭૫૦૦૦/- ની ભમાગદાભાાં વશામ 

નથી એર્.આય.ટી –
૨,3,૪ 

૩૦ ળાકબાજી તથા ભવારા ફીજ  ઉત્ાદન 
૩૦.૧ ઓન ોરીનેટેડ 

ક્રોપ્વ 
 યપુનટકોસ્ટ - ફૃ.૩૫૦૦૦/ શ.ે 
 ખાનગીક્ષેતે્ર ખર્ગના ૩૫%,  
 ૫ શ.ે ની ભમાગદાભાાં 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૩૦.૨ શાઇબ્રીડ વીડવ  યપુનટકોસ્ટ- ફૃ. ૧.૫૦ રાખ/શ.ે 
 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૩૫%, 
 ૫ શ.ે ની ભમાગદાભાાં 

૩૦.૩ પ્રાન્ટીગ ભટેયીમર 
આમાત કયલા ભાટે 

 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ.  ૧00.0૦ રાખ 
 ખર્ગના ૧૦૦ %, યાજમ વયકાય/ી.એવ.ય.ુ ભાટે 

૩૦.૪ ફીજ ભાખાફકમ 
વલરત ઊબી 
કયલી 

 યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ.  ૨૦૦.૦૦ રાખ 
 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૫૦% 

૩૧ ળાકબાજી શાઇબ્રીડ  યપુનટ કોસ્ટ-ફૃ. ૫૦૦૦૦/ શ.ે 
 ખર્ગના ૪૦%, ભશત્તભ ફૃ. ૨૦૦૦૦/શ.ે જ્માયે TSP 

પલસ્તાયભાાં ખર્ગના ૫૦ % , ભશત્તભ ફૃ. ૨૫000/શ.ે 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૩૨ ભળફૃભ 
૩૨.૧ ૧.ઉત્ાયદન એકભ  યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૦.૦૦ રાખ / યપુનટ  

 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૪૦ ટકા 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૩૨.૨ ૨.સ્ાન ભેકીંગ 
યપુનટ 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૧૫.૦૦ રાખ / યપુનટ  

 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૪૦ ટકા 
૩૨.૩ ૩.કાંમ્ોસ્ટ ફનાલલા 

ભાટેનો એકભ 
 યપુનટકોસ્ટ- ફૃ.૨૦.૦૦ રાખ/ યપુનટ 

 ખાનગી ક્ષેતે્ર ખર્ગના ૪૦ટકા 
૩૩ વાંકણરત ોણ વ્મલસ્થા૫ન ( INM )/વાંકણરત જીલાત વ્મલસ્થા૫ન (IPM ) ને પ્રોત્વાશન 

૩૩.૧ વાંકણરત  ોણ/ 
જીલાત વ્મલસ્થા૫નને 
પ્રોત્વાશન 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૪૦૦૦/ શ ે  

 ખર્ગના ૩૦%, (ભશત્તભ ફૃ.૧૨૦૦/ શ.ે) 

 રાબાથી દીઠ ૪ શકેટયની ભમાગદાભાાં 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૩૩.૨ ડીઝીવ પોયકાસ્ટીંગ 
યનુીટ-જાશયે ક્ષેત્ર 
ભાટે 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૬.૦૦ રાખ/ યપુનટ 

 ખર્ગના ૧૦૦ % પ્રભાણે 

૩૩.૩ ફામો કાંરોર  
રેફોયેટયીની સ્થા૫ના 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૯૦.૦૦ રાખ / યપુનટ 
 ખાનગીક્ષેતે્ર ખર્ગના ૫૦%  

૩૩.૪ પ્રાન્ટ શલે્થ  યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૨૫.૦૦ રાખ / યપુનટ 
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ખેડતૂો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા 
 

ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

કરીનીકની સ્થા૫ના  ખાનગીક્ષેતે્ર ખર્ગના ૫૦%  
૩૩.૫ રીપટીસ્ય ુ

એનારીવીવ  

રેફોયેટયીની 
સ્થા૫ના 

 યપુનટકોસ્ટ-ફૃ.૨૫.૦૦ રાખ/ યપુનટ 
 ખાનગીક્ષેતે્ર ખર્ગના ૫૦%  

૩૪ વેષ્ન્રમ ખેતી 
૩૪.૧ વેષ્ન્રમ ખેતી 

અ૫નાલલી 
(વટીપીકેળન વાથે 
નો કામગક્રભ) 

યપુનટ કોસ્ટ - ફૃ.૨૦૦૦૦ / શકેટય  
ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧૦,૦૦૦/ શ.ે 
રાબાથી દીઠ ૪ શકેટયની ભમાગદાભાાં 

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૩૪.૨ વેષ્ન્રમ ઉત્ાદન  
પ્રભાણન (વટીપીકેળન) 

 ૫૦ શકેટયના જુથભાાં 
 જુથ દીઠ ફૃ. ૫.૦૦ રાખ રેખે, જેભાાં પ્રથભ ફૃ.  

૧.૫૦ રાખ અને ફીજાલે ફૃ. ૧.૫૦ રાખ તથા ત્રીજાલે 
૨.૦૦ રાખ.   

૩૪.૩ લભી કમ્ોસ્ટ / વેન્રીમ 
ઇનટુ ઉત્ાદન એકભ 
ઉભ ુકયવુાં 

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૬૦૦૦૦/ એકભ  

 કામભી ભાખા ભાટે ખર્ગના ૫૦% કે જે એકભની  

વાઇઝ ૩૦' x ૮' x ૨.૫'  

 યપુનટ કોસ્ટ- ફૃ.૧૦૦૦૦/એકભ  

 HDPE લભી ફેડ ભાટે ખર્ગના ૫૦% કે જે એકભની  

વાઇઝ ૧૨' x ૪' x ૨' અને IS ૧૫૯૦૭:૨૦૧૦ શોમ 
૩૫ એર્. આય. ડી. 

૩૫.૧ સ૫ુયલાઇઝય અને 
ઉધોગ વાશવીકના 
એર્.આય.ડી. ભાટે  

પ્રથભ લે ખર્ગના ૧૦૦%, ભશત્તભ ફૃ.૨૦.૦૦ રાખ/એકભ 
છીના લે ભાખાકીમ વલરતનો ખર્ગ ભલાાત્ર નથી.  

NHM (MIDH) એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૩૫.૨ ભાીકાભ કયનાયના 
એર્.આય.ડી. ભાટે 

ખર્ગના ૧૦૦%, ભશત્તભ ફૃ.૧૫.૦૦ રાખ/ એકભ 

૩૫.૩ ખેડૂતોની તારીભ ભાટે    
 અ) યાજમભા ફૃ.૧૦૦૦/ફદલવ/ખેડૂત,  ફયલશન  ખર્ગ વાથે  

 ફ) યાજ્મની ફશાય પ્રોજેતટ ફેઝડ આધાયે ખર્ગના ૧૦૦% 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

૩૫.૪ ખેડૂત પ્રલાવ ભાટે  
 અ) યાજ્મની ફશાય પ્રોજેતટ ફેઝડ આધાયે ખર્ગના ૧૦૦% 
 ફ) દેળની ફશાય પ્રોજેતટ ફેઝ, શલાઇ ભાગે/રેન ખર્ગના ૧૦૦%,  અભ્માવ 

ક્રભના ખર્ગની પી ભીળન ભેનેજભેન્ટાના પાંડ ભાાંથી આલાભાાં 
આલળે. 

૩૫.૫ તાાંપત્રક/ક્ષેત્રીમ સ્ટાપના 
તારીભ/સ્ટડી ટુય 

 

 અ) યાજ્મભાાં ફૃ.૩૦૦/ ફદલવ/ વ્મક્તત અને રાગ ુડતુાં TA અને DA 

 ફ) યાજ્મની ફશાય 
સ્ટડી ટુય (ઓછાભાાં 
ઓછા ૫ વ્મક્તતનુાં 
ગ્રુ) 

ફૃ.૮૦૦/ ફદલવ/ વ્મક્તત અને રાગ ુડતુાં TA અને DA 

 ક) દેળની ફશાય ખર્ગના ૧૦૦%,  અભ્મા્વ ક્રભના ખર્ગની પી ભીળન 
ભેનેજભેન્ટફના પાંડ ભાાંથી આલાભાાં આલળે. 

૩૬ ફાગામતી માાંત્રીકયણ 
૩૬.૧ કાણીના વાધનો   વાભાન્મ ખેડૂતને ખર્ગના ૨૫% કે ફૃ.૨૫૦૦૦/- જ્માયે  

અન.ુ જાપત તથા અન.ુ જન. જાપતના ખેડૂતને ખર્ગના ૫૦% 
કે ફૃ.૫૦૦૦૦ ની  ભમાગદાભાાં વશામ  

નથી એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૩૬.૨ પ્રોવેવીંગના વાધનો વાભાન્મ ખેડૂતને ખર્ગના૨૫% કે રાબાથી દીઠ ફૃ.૧.૦૦ 
રાખની ભમાગદાભાાં વશામ જ્માયે અન.ુ જાપત તથા અન.ુ 
જન. જાપતના ખેડૂતને ખર્ગના ૫૦% કે રાબાથી દીઠ 
ફૃ.૨.૦૦ રાખની ભમાગદાભાાં વશામ 

નથી એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

૩૬.૩ ાક વાંયક્ષણ વાધન  વાભાન્મ ખેડુતને ખર્ગના ૫૦% મજુફ લધભુાાં લધ ુ 

શાથથી ર્ારતા વાધનભાાં  ફૃ.  ૯૦૦/-, ાલયથી ર્ારતા 
વાધનભાાં ફૃ.  ૩૦૦૦/-, રેકરય ભાઉંટેન ાલય  
સ્પે્રમયભાાં(ાઇ+સ્ટેન્ડ વાથે) ફૃ.  ૨૦૦૦૦/- સધુી વશામ 

 અન.ુ જાપત તથા અન.ુ જન. જાપતના ખેડૂતને   
ખર્ગના ૭૫% મજુફ લધભુાાં લધ ુશાથથી ર્ારતા વાધનભાાં 
ફૃ.  ૧૧૨૫/-, ાલયથીર્ારતા વાધનભાાં ફૃ.૩૭૫૦/-, 

નથી એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 
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ક્રભ મોજના વશામનુ ંધોયણ કેન્દ્ર  યુસ્કૃત 

મોજના 
યાજમ પ્રાન 

મોજના 

રેકરય ભાઉંટેન ાલય  સ્પે્રમયભાાં (ાઇ + સ્ટેન્ડ વાથે)  

ફૃ.૨૫૦૦૦/- સધુી વશામ 
૩૬.૪ ટુલ્વ, ઇકલીેભન્ટ, 

ળોટીગ / ગે્રડીંગના 
વાધનો, 
ીએર્એભના  
વાધનો (લજનકાાંટા, 
ેકીંગ ભટીયીમલ્વલ, 
ળોટીંગ /ગે્રડીંગ 
ભળીનયી જેલા 
વાધનો વાથે 
પ્રાસ્ટીક કે્રટવ) 

 વાભાન્મ ખેડૂતને ખર્ગના ૫૦% કે ફૃ.   ૨૫૦૦/-  
જ્માયે અન.ુજન જાપત તથા અન.ુ જાપતના ખેડુતને 
ખર્ગના૭૫% કે ફૃ.  ૩૭૫૦/- ની ભમાગદાભાાં વશામ 

 વાભાન્મ ખેડૂત જુથો / વશકાયી વાંસ્થાઓને  
ીએર્એભના વાધનો લવાલલા ભાટે ખર્ગના ૬૦% કે ફૃ.  
૫.૦૦ રાખ  સધુીની ભમાગદાભાાં વશામ જ્માયે અન.ુજન 
જાપત તથા અન.ુ જાપતના  ખેડૂત જુથો /વશકાયી વાંસ્થાઓ 
ને ીએર્એભ ના વાધનો લવાલલા ભાટે ખર્ગના ૯૦% કે 
ફૃ. ૭.૫૦ રાખ સધુીની ભમાગદાભાાં વશામ  

નથી એર્.આય.ટી –૨, 
3, ૪ 

 

* વાભાન્દ્મ ખેડુતોને – ૧૫% લધાયાની વશામ 

** અન.ુ જાર્ત / અન.ુ જન જાર્ત- ખેડુતોને ૨૫% લધાયાની વશામ 

 

કોનો વાંકગ કયલો?  

નામફ ફાગામત પનમાભક/ ફાગામત અપધકાયી (તાકુા)/ ફાગામત પનમાભક(યાજ્મ કક્ષા)  
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૧૦. કૃર્ ેદાળનુ ંભાકેટીંગ 
શુ ંકયવુ ંજોઇએ ?... 

 ખેડુતો ખેત ેદાળોના બાલોને રગતી ભાશીતી Agmarknet લેફવાઈટ (www.agmarknet.nic.in) ૫યથી 
અથલા તો કીવાન કોર વેન્દ્ટય ૫યથી અથલા એવએભએવ દ્વાયા ભેલી ળકે છે. 

 “રુ એવએભએવ” વર્લિવ દ્વાયા ખેડુતો જરૂયત પ્રભાણે ભાહશતી ભેલી ળકે છે. 
 Byer - sellor ( ખયીદનાય - લેર્નાય) ોટગર www.farmer.gov.in/buysell.htm ૫ય ઉ૫રબ્ધ છે. 
 કા૫ણી મોગ્મ વભમે કયલી જોઈએ. 
 લધાયે બાલ ભેલલા ભાટે લેર્ાણ ૫શરેા મોગ્મ ગે્રડીંગ, ેકીંગ અને રેફરીંગ કયવુ ંજોઈએ. 
 ોણક્ષભ બાલ ભેલલા ભાટે ખેત ઉત્ાદન મોગ્મ ભડંીભાં લેર્વુ.ં 
 ખેત ેદાળનો વગં્રશ કયી, ઓપ-વીઝનભાં લેર્લાથી લધ ુબાલ ભે છે. 
 એક જુથના ખેડતોએ વારંુ ભાકેટીંગ કયલા ભાટે ભાકેટીંગ કો-ઓ૫યેટીલ રખાલલી જોઈએ. આ ભાકેટીંગ 

કો-ઓ૫યેટીલ  દ્વાયા યીટેર અને શોર-વેર આઉટરેટ ખોરલા જોઈએ. 
 ખેડુત ોતે કોલ્ડ સ્ટોયેજ અને લેય શાઉવનો ઉ૫મોગ કયી ઓછા બાલે ભાર ભેલલાનુ ંટાી ળકે છે. 
ભતી વશામ : 

અ. 
ન.ં 

પ્રકાય લગગ વફવીડીની ભમાગદા કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

વફવીડીના 
દય 

૧૦૦૦ 
ભે.ટન  
સધુી 

૧૦૦૦થી 
૩૦,૦૦૦ 

ભે.ટન  સધુી 

ભશત્તભ 
(રૂ. 

રાખ) 

 

૧  વાંગ્રશના ભાખા 
ભાટે ISAM 
શઠેની ેટા 
મોજના 
એગ્રીકલ્ર્યર 
ભાકેટીંગ 
ઇન્ફ્રાસ્રતર્ય(AMI) 

 ૫શાડી પલસ્તાય પવલામના 
ફધા પલસ્તાય ભાટે FPO, 
ાંર્ામત, ભફશરા, 
એવવી/એવટી રાબાથી 
તેભજ તેભના કો-ઓયેટીલ 
/એવએર્જી ભાટે 

 અન્મ ખેડુતો ભાટે  

૩૩.૩૩% 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૫% 

૧૧૬૬.૫૫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮૭૫.૦૦ 

૧૦૦૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

૭૫૦.૦૦ 

૩૦૦.૦૦  

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૨૫.૦૦ 

     ISAM 

 

 

http://www.agmarknet.nic.in/
http://www.farmer.gov.in/buysell.htm
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અ.ન.ં પ્રકાય લગગ વફવીડીની ભમાગદા કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

વફવીડીના 
દય 

ભશત્તભ  
(રૂ. રાખ) 

 

૨ અન્મ ભાકેટીંગને રગતી 
ભાખાકીમ સપુલધા ભાટે 

 ૫શાડી પલસ્તાય પવલામના ફધા 
પલસ્તાય ભાટે FPO, ાંર્ામત, 
ભફશરા, એવવી/એવટી રાબાથી 
તેભજ તેભના કો-ઓયેટીલ 
/એવએર્જી ભાટે 

 ઉ૫યોકત પવલામના અન્મ રાબાથી 
ભાટે 

૩૩.૩૩% 

 

 

 

 

 

 

૨૫% 

 

૫૦૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

૪૦૦.૦૦ 

ISAM 

ભાકેટીંગ ઈન્ફ્રાસ્રકર્યભાાં નીર્ે મજુફની લસ્તઓુ વાભેર છે. 
 કા૫ણી ૫છી ભાકેટીંગને રગતા સ્રકર્ય 
 ભાકેટીંગ માડગ જેલી વાભાન્મ સપુલધાઓ 
 ગે્રડીંગ, સ્ટાન્ડયડાઈઝેળન, કલોરીટી, વટીફપકેળન, રેફરીંગ, ેકેજીંગ અને મલુ્મલધગન ભાટેની સપુલધા 
 ઉત્ાદકથી લ૫યાળદાય સધુી વીધા લેર્ાણ ભાટેનુાં ભાખુાં 

વફવીડી અને રોન ભાટે અયજી નીર્ેની જગ્માએ કયલી. 
 કોભળીઅર ફેન્ક, યીજીમોનર ફૃયર ફેન્ક, સ્ટેટ કો-ઓ૫યેટીલ ફેન્ક લગેયે  
 કો-ઓ૫યેટીલ પ્રોજેકટ ભાટે નેળનર કો-ઓ૫યેટીલ ડેલરો૫ભેન્ટ ફોડગ (NCDC) 

એગ્રીકલ્ર્યર ભાકેટીંગ (ISAM) ની પલગતલાય ભાગગદપળિકા www.agmarknet.nic.in ૫ય ઉ૫રબ્ધ છે.
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૧૧. વકંબરત ખેતી 
વકંબરત ખેતી એટરે : 

 ર્લસ્તાય અને આફોશલાને ભાપક એલા મોગ્મ ાક / ક્રોીંગ ેટનગની ૫વદંગી 
 ાક અને ક્રોીંગ ેટનગભાં ૫શુારન, ભત્સ્મારન, ફાગામત, ડેયી, પોયેસ્રીને આલયી લૈર્લઘ્મ રાલવુ ં
 રે્કડેભ, ટેંક અને તરાલડી, છીછયા થી ભઘ્મભ ઉંડાઈના ટયફુલેર, કુલા લગેયે દ્વાયા ાકને કટોકટીની 

અલસ્થાએ યક્ષણાત્ભક ર્મત રંુુ ાડવુ ં
 ાણીના ઉ૫મોગ ભાટેની તકનીકોને અ૫નાલલી. 

 

અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

૧ ડાાંગય, ઘઉં, મખુ્મ ધાન્મ ાકો/ 
તેરીફીમાાંના ાકો/ પાઈફય ાક/ 
કઠો ાકોને આલયી તેની ફે ાકની 
ક્રોીંગ ેટનગ ભાટે 

કુર ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃા.૧૦૦૦૦/ શ.ે (લધભુાાં લધ ુય 
શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 

૨ ફાગામતી ાકની ક્રોીંગ વીસ્ટભ ભાટે 
(પ્રાન્ટેળન+ાક/ક્રોીંગ ેટનગ) 

કુર ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃા.ય૫૦૦૦/ શ.ે (લધભુાાં લધ ુય 
શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 

૩ ઝાડ / ઝાડ + ઘાવર્ાયા /ણફન 
ઈભાયતી રાકડા પવલામના જ ાંગર ાક 
ના ઉત્ાદનની જાલણી ભાટે  

કુર ખર્ગના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃા.૧૫૦૦૦/ શ.ે (લધભુાાં લધ ુય 
શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 

૪.૧ ૫શ ુઆધાફયત પાભીંગ પવસ્ટભ ભાટે 
ક્રોવ બ્રેડ ગામ + પભશ્ર ખેતી + ઘાવર્ાયા 
બેંવ + પભશ્ર ખેતી / ઘાવર્ાયા ગામ / 
બેંવ + ડેયી + ઘાવર્ાયા ગામ બેંવ + 
નાના લાગોતા પ્રાણીઓ  

કુર ખર્ગના ૫૦% (૫શનુા ખર્ગ વાથે, એક લગના + વાાંર 
ખોયાકના ખર્ગ વાથે) ભશત્તભ ફૃા.૪૫૦૦૦/શ.ે    
 (ય દુધાા ૫શ ુ+ ૧ ક્રોીંગ વીસ્ટભ, લધભુાાં લધ ુય 
શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 

૪.ય નાના પ્રાણીઓ + પભશ્ર ખેતી + 
ઘાવર્ાયા/ ભયઘાઉછેય/ ફતક ઉછેય + 
પભશ્ર ખેતી 
ભયઘાઉછેય/ ફતક ઉછેય + ભત્સ્મ 
ારન + પભશ્ર ખેતી 

કુર ખર્ગના ૫૦% (૫શ/ુ૫ક્ષી)  ના ખર્ગ + ૧ લગના 
ખોયાકના ખર્ગ વાથે) ભશત્તભ ફૃા.ય૫૦૦૦ (૧૦ ૫શ ુ/ ૫૦ 
૫ક્ષી) + ૧ શ.ે ક્રોીંગ વીસ્ટભ (લધભુાાં લધ ુય શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 
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અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજનાઓ 

૫ ભાછરી વાંરગ્ન પાભીંગ વીસ્ટભ કુર ખર્ગના ૫૦% (ભાછરીના ખર્ગ વાથે), ભશત્તભ 
ફૃા.ય૫૦૦૦/ શ.ે (લધભુાાં લધ ુય શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 

૬ લભી કાંોસ્ટ યપુનટ / જૈપલક ઈનટુના 
ઉત્ાદન યપુનટ, રીરા ૫ડલાળ 

કુર ખર્ગના ૫૦%, ફૃા.૧ય૫/ઘનફુટ ભશત્તભ ફૃા.ય૫૦૦૦/ 
યપુનટ (૫યભેનન્ટ સ્રકર્ય ભાટે) અને ૮૦૦૦ પ્રપત યપુનટ 
HDPEના લભી ફેડ ભાટે રીરા ૫ડલાળ ભાટે કુર ખર્ગના 
૫૦%, ય૦૦૦ની ભમાગદાભાાં (લધભુાાં લધ ુય શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 

૭ વાઈરેજ યપુનટ ભાટે ર્ાપ કટય અને લજન કાાંટા વાથેના વાઈરેજ યપુનટ ભાટે 
૧૦૦% વશામ, ૧.ય૫ રાખની ભમાગદાભાાં ભસુ્થરથી ઉ૫ય કે 
નીર્ેના ય૧૦૦-ય૫૦૦ ઘનફુટ કેેવીટી લાા, વીભેન્ટ અને 
ઈંટના (ભસૂ્થ ઉ૫ય કે નીર્ેના) વાઈરેજ ીટ ફનાલલા 
ભાટે (ર્ાપ કટય અને લજન કાાંટાના પ્રાલધાન વાથે) 

NMSA 

૮ લભી કમ્ોસ્ટ યપુનટ / જૈપલક ઈનટુ 
યપુનટ, રીરા ૫ડલાળ 

લભી કમ્ોસ્ટ યપુનટ, ઓગેપનક ઈનટુ પ્રોડકળન યપુનટ, 
રીરા ૫ડલાળ કુર ખર્ગના ૫૦% ભશત્તભ ૧ય૫ / ઘનફુટ, 
ભશત્તભ ૫૦૦૦૦ / યપુનટ ભાટે (૫યભેનન્ટ સ્રકર્ય ભાટે) 
અને ૮૦૦૦ પ્રપત યપુનટ HDPE લભીન ફેડ ભાટે રીરા 
૫ડલાળ ભાટે કુર ખર્ગના ૫૦% ભશત્તભ ય૦૦૦ / શ.ે (લધભુાાં 
લધ ુય શ.ે/રાબાથી) 

NMSA 

૯ કા૫ણી ૫છીના વાંગ્રશ/ NTPF ના 
મલુ્મવકૃ્ઘ્ધ ભાટે 

મલુ્મવકૃ્ઘ્ધ દ્વાયા લધ ુપામદો ભેલલા ભાટે ગ્રામ્મ સ્તયના 
નાના વાંગ્રશ / ેકેજીંગ / પ્રોવેવીંગ યપુનટ ભાટે  કેીટર 
ખર્ગના ૫૦% ફૃા.૪૦૦૦/ લગગ ભીટય વાંગ્રશ પ્રોવેવીંગની 
જગ્મા ભાટે (ભશત્તભ ફૃા.ય રાખ / યપુનટ) 

NMSA 

 

કોનો વંકગ કયલો?  

જજલ્રા કૃપ અપધકાયી/ જજલ્રા ફાગામત અપધકાયી/ પ્રોજેતટ ડામયેકટય, આત્ભા 
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અ. 
ન.ં 

ઘટક વશામ ન ુધોયણ કેન્દ્ર યુસ્કતૃ 
મોજના 

યાજમ પ્રાન 
મોજનાઓ 

૧ ણફન આફદજાપત પલસ્તાયભાાં જભીન અને 
જ વાંયક્ષણની મોજના  

૫૦% વશામ ૫૦% યકભ એડલાન્વ ેટે 
રાબાથીએ બયલાનો યશળેે. વયકાયી કે 
ાંર્ામત જભીનભાાં કાભગીયી ભાટે 
૨૦% યકભ ગ્રાભ ાંર્ામત ાવેથી 
લસરુ રેલાની યશ ેછે. 

નથી  એવ.એર.વી.
-૧ 

૨ ખાવ અંગભતૂ મોજના  એવ.વી. ખાતેદાયો ભાટે ૫૦% વશામ 
અને ૫૦% એડલાન્વ  રાબાથી પાો. 

નથી એવ.એર.વી.
-૨ 

૩
  

યાજમભાાં આફદજાપત પલસ્તાય ધયાલતા 
જીલ્રાભાાં ાા ફાાંધલા, ના, છાાંદલા, 
ઢોાલ ખેતી પલગેયે વફશત જભીન વાંયક્ષણ 

એવ.ટી. ખાતેદાયો ભાટે ૭૫% વશામ 
અને ૨૫% એડલાન્વ રાબાથી પાો 

નથી એવ.એર.વી.
-૩ 

૪ આફદજાપત પલસ્તાય ભાાં સયુત, લરવાડ, 
બફૃર્, પલગેયે જીલ્રાઓ ભાાં ડાાંગયની ખેતી 
ભાટે કમાયી ફનાલલી 

એવ.ટી. ખાતેદાયો ભાટે ૭૫% વશામ 
અને ૨૫% એડલાન્વ  
રાબાથી પાો 

નથી એવ.એર.વી.
-૪ 

૫ ડાાંગ જીલ્રા ભાાં ડાાંગય ની ખેતી ભાટે 
કમાયી ફનાલલી 

ડાાંગી ખેડૂત ખાતેદાયો ભાટે ૧૦૦% 
વશામ 

નથી એવ.એર.વી.
-૫ 

૬
  

ભોટી વાઈઝની ખેત તરાલડી /વીભ 
તરાલડી 
તભાભ જીલ્રા ભાટે 

તભાભ ખાતેદાયો ભાટે ૯૦%વશામ અને 
૧૦% યકભ જે શ્રભદાનના સ્લફૃભાાં કે 
એડલાન્વ જભા કયાલલાની યેશળે 

નથી એવ.એર.વી.
-૨૮ 

૭
  

લોટય શાલેસ્ટીંગ સ્રકર્ય તભાભ જીલ્રા 
ભાટે જ વાંગ્રાહ્ક સ્રતર્ય (અધગન/ 
ભેળનયી સ્રતર્ય), ફનાલલા 

તભાભ ખાતેદાયો ભાટે ૮૦% વશામ 
અને ૨૦% એડલાન્વ રાબાથી પાો 

નથી એવ.એર.વી.
-૨૯ 

૮ તાલો ઉંડા કયલાની મોજના  ૯૦% વશામ, ૧૦% એડલાન્વ પાો  નથી એવ.એર.વી.

ગજુયાત યાજ્મ જભીન 

ર્લકાવ ર્નગભ રી. 
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અભદાલાદ, ગાાંધીનગય, ફોટાદ, યાજકોટ, 
જાભનગય, દેલભભૂી દ્વાયકા, સયેુન્રનગય, 
ભોયફી, જુનાગઢ, ગીય વોભનાથ, 
ોયફાંદય, અભયેરી, બાલનગય અને કચ્છ 

-૩૦ 

૯
  

ક્ષાય અંકુળ પનલાયણ મોજના  
યાજમના અભદાલાદ, જુનાગઢ, જાભનગય, 
બાલનગય, યાજકોટ, અભયેરી, કચ્છ, 
ોયફાંદય, દેલભભૂી દ્વાયકા, ગીય વોભનાથ, 
આણાંદ, બફૃર્, સયુત, નલવાયી અને 
લરવાડ જજલ્રા ભાટે 

૧૦૦% વશામ નથી એવ.એર.વી.
-૩૧ 

૧૦ કોતય સધુાયણા મોજના  
યાજમના ગાાંધીનગય, વાફયકાાંઠા, 
અયલલ્રી, લડોદયા, આણાંદ, ભશીવાગય, 
અભયેરી, સયુત,તાી, ફનાવકાાંઠા જજલ્રા 

તભાભ ખાતેદાયો ભાટે  ૮૦% વશામ 
અને ૨૦% યકભ જે શ્રભદાનના 
સ્લફૃભાાં  કે એડલાન્વ જભા 
કયાલલાની યેશળે 

નથી એવ.એર.વી.
-૩૨ 

૧૧
  

બાર પલસ્તાય પલકાવ મોજના  
યાજમના અભદાલાદ, ખેડા, સયેુન્રનગય, 
આણાંદ, બફૃર્ અને બાલનગય જજલ્રા ભાટે 

તભાભ ખાતેદાયો ભાટે ૯૦% વશામ 
અને ૧૦% એડલાન્વ  
રાબાથી પાો.  

નથી એવ.એર.વી.
-૧૯ 

૧૨ આફદજાપતઓ ના પલકાવ ભાટે યાજમના 
આફદજાપત લસ્તી ધયાલતા જજલ્રા ભાટે 

આફદજાપત ખેડૂત ખાતેદાયો ભાટે ૭૫% 
વશામ અને ૨૫% એડલાન્વ રાબાથી 
પાો  

નથી એવ.એર.વી.
-૨૦ 

૧૩ પનગભ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર એવેટ  
ભયાભત ભાટેનીની મોજના તભાભ જીલ્રા 
ભાટે 

૧૦૦ % વશામ  
 

નથી એવ.એર.વી.
-૨૧ 

૧૪
  

આફદજાપત ઓના પલકાવ ભાટે  ખાવ 
મોજના : 
યાજમના ાંર્ભશાર જજલ્રાના ધોધાંફા, 
કડાણા અને વાંતયાભયુ તાકુા, દાશોદ 
જજલ્રાના ગયફાડા, ધાનયુ તાકુો, 
લરવાડ જજલ્રાના કયાડા, ધયભયુ 
તાકુા, નલવાયી જજલ્રાના લાાંવદા 
તાકુાભાાં નભગદા જજલ્રાના નવલાડી, 
છોટાઉદેયુ તલાાંટ તાકુા, તાી જજલ્રાના 

૮૫% વશામ ૧૫% યકભ જે શ્રભદાનના 
સ્લફૃભાાં  કે એડલાન્વ ભાાં જભા 
કયાલલાની યેશળે 
૯૫% વશામ ૫% યકભ જે શ્રભદાનના 
સ્લફૃભાાં  કે એડલાન્વભાાં જભા 
કયાલલાની યેશળે                          
જ્માયે વયકાયી જભીનોભાાં ૧૦૦% 
વશામ પ્રભાણે કાભગીયી કયલાની યશળેે.  

નથી એવ.એર.વી.
-૨૫ 
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વોનગઢ, ઉચ્છર, પનઝગય, વ્માયા તાકુાભાાં 
અને સયુત જજલ્રાના ઉભયાડા તાકુાભાાં 

૧૫
  

વાંકણરત કૃપ પલકાવ ભાટે મોજનાઓના  
રુાન્તય (કન્લઝગન નયેગા વફશત)  
છોટાઉદેયુ જીલ્રા ભાટે 

૧૦૦% વશામ નથી એવ.એર.વી.
-૨૭ 

૧૬
  

આય.લી.ી.મોજના (નદીખીણ મોજના)  
દાશોદ,ાંર્મ્શાર,નભગદા,લરવાડ,ફનાવકાાં
ઠા,તાી અને વાફયકાાંઠા જીલ્રાનો નદી 
ખીણ પલસ્તાય 

૯૦% વશામ અને ૧૦% યકભ જે 
શ્રભદાનના  સ્લફૃભાાં  કે એડલાન્વ 
જભા કયાલલાની યેશળે 

નથી એવ.એર.વી.
-૩૩ 

૧૭ બાસ્ભીક/ આલ્કરી જભીન નલવાધ્મ 
ફયમોજના યાજમના અભદાલાદ, ાટણ, 
ખેડા, ભશવેાણા, ફનાવકાાંઠા અને લડોદયા  
જજલ્રા ભાટે 

૯૦% વશામ અને ૧૦% યકભ જે 
શ્રભદાનના  
સ્લફૃભાાં  કે એડલાન્વ જભા 
કયાલલાની યેશળે 

નથી નલીન 
મોજના નાંફય 

ભલાભાાં 
નથી. 

૧૮
  

જ વાંગ્રશના સ્ત્રોતભાાંથી કાાં૫ દૂય 
કયલાની મોજના તભાભ જીલ્રા ભાટે 

૧૦૦% વશામ  
 

નથી નલીન 
મોજના નાંફય 

ભલાભાાં 
નથી. 

૧૯ અંફાજીથી ઉભયગાભ લચ્ર્ેના આફદજાપત 
પલસ્તાયભાાં ખેતતરાલડી/જવાંગ્રાશક સ્ત્રોત 
ભાટેની મોજના 
ફનાવકાાંઠા, વાફયકાાંઠા, ભફશવાગય, 
અયલલ્રી, દાશોદ, ાંર્ભશાર, લડોદયા, 
છોટા ઉદેયુ, નભગદા, તાી, સયુત, 
નલવાયી, લરવાડ, ડાાંગ, અને બફૃર્ 
જીલ્રા ભાટે 

તભાભ ખેડૂત ખાતેદાયો ભાટે ૯૦% 
વશામ અને ૧૦% 
એડલાન્વ રાબાથી પાો.  
  

નથી નલીન 
મોજના નાંફય 

ભલાભાાં 
નથી. 

૨૦ યાઠરીમ કૃપ પલકાવ મોજના (RKVY) ૧૦૦% વશામ કેન્ર યુસ્કૃત નથી 
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ળબ્દ–વકેં્ષ 
 

 NMSA : નેળનર ભીળન ઓન વસ્ટેનેફર એગ્રીકલ્ર્યર  

 ISAM : ઇન્ટીગે્રટેડ સ્કીભ પોય એગ્રીકલ્ર્યર ભાકેટીંગ  

 NHM : નેળનર શોટીકલ્ર્ય ભીળન  

 MIDH : ભીળન પોય ઇન્ટીગે્રટેડ ડેલરોભેન્ટ ઓપ શોટીકલ્ર્ય  

 CDB : કોકોનટ ડેલરોભેન્ટ ફોડગ  

 NBM : નેળનર ફાાંમ્બ ુભીળન   

 NMOOP: નેળનર ભીળન ઓન ઓઇર વીડ એન્ડ ઓઇરાભ  

 NMAET : નેળનર ભીળન ઓન એગ્રીકલ્ર્યર એતવટેંળન એન્ડ ટેકનોરોજી  

 CPIS : કોકોનત ાભ ઇન્સ્મોયન્વ સ્કીભ  

 WBCIS : લેધય ફેઇઝડ ક્રો ઇન્સ્મોયન્વ સ્કીભ  

 MNAIS : ભોડીપાઇડ નેળનર એગ્રીકલ્ર્યર ઇન્સ્મોયન્વ સ્કીભ 

 RKVY : યાઠરીમ કૃપ પલકાવ મોજના  

 SMAM : વફ ભીળન ઓન એગ્રીકલ્ર્યર ભીકેનાઇઝેળન  

 NFSM : નેળનર ફુડ વીક્યયુીટી ભીળન  

 NPMSHF: નેળનર પ્રોજેતટ ઓન ભેનેજભેન્ટ ઓપ શલે્થ એન્ડ પટીરીટી  

 SMAE : વફ ભીળન ઓન એગ્રીકલ્ર્યર એતવટેંળન  

 VIUC : લેજીટેફર ઇનીળીમેટીલ પોય અફગન તરસ્ટવગ  

 SMSP : વફ ભીળન ઓન વીડ એન્ડ પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર  
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