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આ ભાગગદર્ળિકા ળા ભાટે ?
ાક ઉત્ાદન અને ઉત્ાદકતાભાાં જભીન સ્લાસ્્મ, બફમાયણ, ર્મત,
ુ ાયે ર ખેત ઓજાયો અને વાધનોનો
યાવામણીક અને વેન્દ્રીમ ખાતયો, ાક વાંયક્ષણ, સધ
ઉમોગ ભશત્લનો બાગ બજલે છે . ાક ઉત્ાદનનો ફગાડ અટકાલલા જાલણી અને
વાંગ્રશ, કુ દયતી આપતો વાભે ાકને નકુ વાનથી કયે ર ખર્ગ વાભે યક્ષણ તેભજ ખેડૂતનાાં
આકસ્સ્ભત મ ૃત્યુ/અાંગતા વાભે ખેડૂત/લાયવદાયને આથીક

ટેકો, ખેડૂતોને ાક

ઉત્ાદનન ાંુ રૂુ મલ્ુ મ ભી ળકે તે ભાટે ાક મલ્ુ મ લધગનએ ઘણી અગત્મતા ધયાલે છે .
ુ ીક ખેતી ધ્ધર્તનો અભર કયે અને ઓછા ખર્ે ભશત્તભ ાક
તદઉયાાંત ખેડૂતો આધન
ઉત્ાદન રઇ, ખેડૂતોન ાંુ આર્થિક જીલન ધોયણ ઉચ ુ આલે તે ભાટે ખેડૂતોને ઉમોગી
થામ તેલી કેન્દ્ર વયકાયશ્રીએ આઇવોોભ,નભો, કોટન ભીની ભીળન-ય, યાષ્ટ્રીમ ખાધ
સયુ ક્ષા ભીળન, આત્ભા, નેળનર શોટી કલ્ર્ય ભીળન અન્દ્મ મોજનાઓ તેભજ યાજમ
વયકાયશ્રીએ ણ તભાભ પ્રકાયનાાં ખેડૂતોને કર્ૃ  ઇનટુ વ, વાધન- વાભગ્રીભાાં વશામ
ુ ીક કૃર્
આલા એજીઆય-૨, ૩, ૪, ખેડૂત આકસ્ભીત લીભા મોજના, ખેડૂતોને આધન
ુ ાકાત,
ધ્ધર્તઓની જાણકાયી ભી યશે તે ભાટે કૃર્ ર્લસ્તયણની તારીભ અને મર
ફાગામતી ાકો ભાટે એર્.આય.ટી-૨, ૩, ૪, ૫ અને ૭ જેલી ઘણી મોજનાઓ અભરભાાં
મકુ ેર છે . આ મોજનાઓનો ખેડૂતો ભશત્તભ રાબ રઇ ાક ઉત્ાદન અને ઉત્ાદકતાભાાં
લધાયો કયલા ભાટે શ ાંુ કયવ?ુ ખેડૂતોને જરૂયી ખેત વાધન વાભગ્રી વશામ દયે કઇ
મોજનાભાાંથી ભે છે ? તેના ભાટે કોનો વાંકગ કયલો, ર્લગે યે ફાફતની આ
ભાગગ દર્ળિકાભાાંથી ખેડૂત ર્ભત્રોને ર્ોકકવ જાણકાયી ભી ળકળે.
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૧.જભીનની જાલણી
અને ખાતયો
શ ાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
 શાંભેળા

જભીનની

ર્કાવણીના

આધાયે

મોગ્મ

જ્થાભાાં અને મોગ્મ ખાતયો લાયલા.
ુ
 જભીનની પદ્રતા
જાલલા ભાટે શભેંળા વેન્દ્ન્દ્રમ
ખાતયો લાયલા જોઈએ.
 ખાતયોના કામગક્ષભ ઉમોગ ભાટે ખ
ાંુ ીને/છાંટકાલ
ુ ર્લસ્તાયભા આલા.
કયલાના ફદરે છોડના મ
ુ /થડના
 પોસ્પયવ ખાતયોનો મોગ્મ અને લધ ુ રાબ ભેલલા મોગ્મ ખાતય લાયવ ુ કે જે છોડના મ
ર્લકાવ અને વભમવય ાકલાભાાં ભદદ કયે છે . ખાવ કયીને કઠો ાક કે જે શલાભાાંનો નાઈરોજનન ુ
જભીનભાાં સ્સ્થયીકયણ કયે છે .
ુ ાયણા ભાટે ચન
ુ ાનો ઉમોગ કયલો અને બાસ્સ્ભક પ્રકાયની જભીન
 આલ્કરી પ્રકાયની જભીન સધ
ુ ાયણા ભાટે જીપ્વભ લાયવ.ુ
સધ
 જે ખેડુતો ાટીવીેટયી ઓગે ર્નક ગે યન્દ્ટી વીસ્ટભ ( ીજીએવ-બાયત) પ્રભાણત્ર અનાલલા
ુ ફનાલી તેની નોંધણી નજીકની ર્લબાગીમ
ભાાંગતા શોમ, તેઓએ ઓછાભાાં ઓછા ૫ ખેડુતોનો વમશ
વર્ભતી અથલા ર્લબાગીમ કેન્દ્ર વેન્દ્ન્દ્રમ ખેતીભા કયાલવ.ુ

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શ ાંુ રાબ ભી ળકે?
અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

નાં.

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત
મોજનાઓ

૧ જીપ્વભ/ામયાઇટ/ચ ૂનો/

 ખર્ચના ૫૦% + લાશતુક ખર્ચના ફૃ. ૭૫૦/- પ્રતિ

નભો મોજના

 જતુ
ં નાળક, ફૂગનાળક, જૈતલક કીટકનાળક, જૈતલક તનમંત્રણો,

નભો મોજના

ડોરોભાઇટ
૨ ાક વંયક્ષણ
(યાવામણણક)

સ ૂક્ષ્ભિત્લો લગેયે ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૫૦૦/- પ્રતિ શે. ફેભાંથી
જે ઓછુ શોમ િે
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અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત

નાં.

મોજનાઓ

૩ જૈતલક ખેિી

 ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રતિ શે.

એનએર્એભ

૪ લભી કમ્ોસ્ટ યુતનટ

 ફૃ.૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ યુતનટ

એનએર્એભ

(૩૦’ * ૮’ * ૨.૫’ અથલા વભાનિાના આધાયે ૬૦૦ કયુફીક
ફૂટ)
૫ લભી ફેડ (શાઇ ડેન્વીટી ોરી  ફૃ.૮,૦૦૦/- પ્રતિ યુતનટ
ઇથીરીન)

(૧૨’ * ૪’ * ૨’ અથલા વભાનિાના આધાયે ૯૬ કયુફીક ફૂટ)

૬ વંકરીિ ોકિત્લ
વ્મલસ્થાન

એનએર્એભ

 ફૃ.૧૨૦૦/- પ્રતિ શે. (લધુભાં લધુ ૪ શેકટય ભાટે )

એનએર્એભ

 ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૭૫૦/- પ્રતિ શે. ની ભમાચ દાભાં

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય

લધાયલાની

પ્રવ ૃતિ
૭ ઘઉં અને કઠોભાં
જીપ્વભ/પોસ્પોજીપ્વભ/

સુયક્ષા ભીળન

ફેંટોનાઇટ વલ્પય  ૂયા ાડલા
ભાટે
૮ ઘઉં, કઠો અને ડાંગય ભાટે

 ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૫૦૦/- પ્રતિ શે. ની ભમાચ દાભાં

સ ૂક્ષ્ભ ોકિત્લો

સુયક્ષા ભીળન

૯ ડાંગય અને કઠોભાં

 ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રતિ શે. ની ભમાચ દાભાં

ચ ૂનો/ચ ૂનાની ફનાલટ
૧૦ જૈતલક

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન

ખાિય  ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૧૦૦/- પ્રતિ શે. ની ભમાચ દાભાં

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન

(યાઇઝોણફમભ/ીએવફી
કલ્ર્ય)
૧૧ સુક્ષ્ભોકિત્લોની લશેંર્ણી
અને અણબવ્રુદ્ધિ
૧૨ જૈતલક ખાિયનાં તનદળચન

 ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ. ૫૦૦/- પ્રતિ શે.

ની ભમાચ દાભાં અથલા એનએભએવએ

ફૃ.૧૦૦૦/- પ્રિી રાબાથી
 ૫૦ કે િેથી લધુ ખેડૂિના એક જૂથ ભાટે તનદળચન દીઠ ફૃ.૨૦,૦૦૦/- એનએભએવએ

કોનો વાંકગ કયલો?
જજલ્રા કૃત અતધકાયી/ જજલ્રા ફાગામિ અતધકાયી/ પ્રોજેક્ટ ડામયે કટય, આત્ભા
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૨. બફમાયણ

શ ાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
ુ ફ બરાભણ કયે ર જાતન ુ અને ર્નમત કયે ર અંતયે તેભજ બરાભણ કયે ર બફમાયણ
 સ્થાર્નક શલાભાન મજ
નો દય લાયલો જોઇએ.
 શાંભેળા પ્રભાણીત બફમાયણ અર્ધકૃત ર્લક્રેતા ાવેથી જ ખયીદીને લાયલા. બફમાયણ ઠાં ડી, સકુ ી અને
ર્ોકકખી જગ્માએ વાંગ્રશ કયે ર શોમ ત્માાંથી ખયીદ કયલા.
ુ ેય ર્વલામના ાકો જેલાકે ઘઉં, ડાાંગય અને કઠો ાકો, યાઇ અને સમ
ુ ગ મખ
ુ ી ર્વલામના તેરીફીમા ાકો
 તલ
ુ ેય, યાઇ સમ
ુ ગ મખ
ુ ી જેલા
અને ભકાઇ ાકના બફમાયણ દય ત્રણ લે પેયફદરી કયલી જોઇએ. જ્માયે તલ
ાકોના બફમાયણોની દય ફે લે પેયફદરી કયલી જોઇએ અને શાઇબ્રીડ/ફીટી જાતોના ાકોના
બફમાયણને દય લે ફદરવ ુ જોઇએ. શભેંળા અર્ધકૃત ર્લક્રેતાઓ ાવેથી પ્રભાબણત બફમાયણ લાયલાનો
આગ્રશ યાખલો જોઇએ કે જેનો વાંગ્રશ ઠાં ડા, સકુ ા અને ર્ોખ્ખા ગોડાઉનભા વાંગ્રશ કયે ર શોમ.
ુ ાળક દલાની ભાલજત આેર બફમાયણ લાયવ ુ જોઇએ, કે જેની બૌતીક અને જનીનીક
 શભેંળા જ ાંતન
શધ્ુ ધતા અને ઉગાલાની ખાતયી કયે ર શોઇ.

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શ ાંુ રાબ ભી ળકે?
ઘટક

વશામ નુ ધોયણ

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત
મોજનાઓ નાભ

૧ ક. ડાંગય અને ઘઉંની લધુ

ક. ફૃ.૧૦/- પ્રતિ કકગ્રા અથલા ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

ઉત્ાદન આિી જાિનુ ં

સુયક્ષા ભીળન

ફીમાયણ
ખ. શા. ડાંગયનુ ં ફીમાયણ

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય

ખ. ફૃ.૫૦/- પ્રતિ કકગ્રા અથલા ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

5

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
ઘટક

વશામ નુ ધોયણ

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત
મોજનાઓ નાભ

૨ સુધાયે ર ધાન્મ ાકો

ક. ફૃ.૫૦/- પ્રતિ કકગ્રા અથલા ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

ક. શા. ફીમાયણ
ખ. લધુ ઉત્ાદન આિી

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન

ખ. ફૃ.૧૫/- પ્રતિ કકગ્રા અથલા ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

જાિનુ ં ફીમાયણ
૩ કઠો ાકો (અડદ, ભગ,
ર્ણા, યાજભા, ભઠ, ભસ ૂય,

 લધુ ઉત્ાદન આિી જાિના ફીમાયણ ભાટે ફૃ.૨૫/- પ્રતિ કકગ્રા

અથલા ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન

લટાણા)
૪ િેરીણફમા ાકો (ભગપી,  િેરીણફમાની ૧૦ લચથી લધુ જુ ની ન શોમ િેલી જાિ ભાટે ફૃ.૧૨/ુ ી, યામડો, િર,
સ ૂમચમખ
ુ )
એયં ડા, વયવલ, કુ સભ

પ્રતિ કકગ્રા અથલા ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે
 શાઇબ્રીડ: ૧૦ લચથી લધુ જુ ની ન શોમ િેલી શા.જાિ ભાટે ફૃ.૨૫/-

આઇવોોભ
યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન

પ્રતિ કકગ્રા અથલા ખર્ચના ૫૦% ની ભમાચ દાભાં
૫ ઓઇર ાભ ીરા

 ખર્ચના ૮૫% અથલા ફૃ.૮,૦૦૦/- પ્રતિ શે. ની ભમાચ દાભાં

૬ વીડ લીરેજ ઉત્ાદન

 ધાન્મ ાકો ભાટે ખર્ચના ૫૦% ની ભમાચ દાભાં

(સુધાયે ર/શાઇબ્રીડ જાિોના  િેરીણફમા, કઠો, ઘાવર્ાયા રીરો ડલાવ લગેયે ાકો ભાટે ખર્ચના
ફીજ ઉત્ાદન ભાટે )

૬૦% ની ભમાચ દાભાં પ્રતિ એકય પ્રતિ ખેડૂિ

નભો
એનએભએઇટી
એવએભએવી
વીડ લીરેજ
પ્રોગ્રાભ

૭ િેરીણફમા ાકોભાં
પાઉન્ડેળન ફીજ ઉત્ાદન

 િેરીણફમાની ૧૦ લચથી લધુ જુ ની ન શોમ િેલી જાિ ભાટે

નભો

ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રતિ ક્ક્લન્ટર
 ૫ લચથી લધુ જુ ની ન શોમ િેલી જાિ ભાટે ફૃ.૧,૧૦૦/- પ્રતિ

ક્ક્લન્ટર(૭૫% ખેડૂિ ભાટે અને ૨૫% વંસ્થા ભાટે )
૮ િેરીણફમા ાકોભાં
વટીપાઇડ ફીજ ઉત્ાદન

 િેરીણફમાની ૧૦ લચથી લધુ જુ ની ન શોમ િેલી જાિ ભાટે

નભો

ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રતિ ક્ક્લન્ટર
 ૫ લચથી લધુ જુ ની ન શોમ િેલી જાિ ભાટે ફૃ.૧,૧૦૦/- પ્રતિ

ક્ક્લન્ટર(૭૫% ખેડૂિ ભાટે અને ૨૫% વંસ્થા ભાટે )
કોનો વાંકગ કયલો?
જજલ્રા કૃત અતધકાયી/ જજલ્રા ફીજ પ્રભાણન અતધકાયી/ ગુજયાિ યાજ્મ ફીજ નીગભ/ પ્રોજેક્ટ ડામયે કટય, આત્ભા
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ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત

૩. ર્મત
શ ાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
 ખેતીની વાયી ધ્ધર્તઓ અનાલી જભીન અને
ાણીન ુ મોગ્મ જતન/વાંગ્રશ કયલો.
 ર્ેકડેભ અને ખેત તરાલડીઓ દ્વાયા લયવાદી
ાણીનો વાંગ્રશ કયલો.
 ાણીના વાંગ્રશીત ર્લસ્તાયભાાં ફીજ ઉત્ાદન અને
નવગયીના ઉત્ાદનભાાં મોગ્મ પેયફદર કયલી જોઇએ.
 ટક અને ફુલાયા ર્મત ધ્ધર્ત અનાલલાથી ૩૦ થી ૩૭ ટકા ાણીનો ફર્ાલ થામ છે . અને
ુ લત્તા અને ઉત્ાદન લધે છે .
ખેતી ાકોની ગણ

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શ ાંુ રાબ ભી ળકે?
અ.

ઘટક

વશામ નુ ધોયણ

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત

નાં.

મોજનાઓ

૧ ાણીની ાઇ

 ફૃ.૨૫/- પ્રતિ ભી. અથલા

ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી

જે ઓછું શોમ િે

(ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અને ૬૦૦ ભી. ની ભમાચ દાભાં)
૨ ઓઇર ાભ ભાટે ટક

 એનએભએવએના ધાયા-ધોયણ મુજફ

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન
નભો

તવિંર્ાઇ ધ્ધતિ
૩ ઘઉં અને કઠો ભાટે ફૂંલાયા  ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૧૦,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં
તવિંર્ાઇ ધ્ધતિ
૪ અ. અસ્િય વાથેની ખેિ
િરાલડી
ફ. ાણી વંગ્રશ એકભ/

યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન

 િાલના ફાંધકાભ ભાટે

ફૃ.૪૦,૦૦૦/- (૨૦ભી. * ૨૦ભી. * ૩ભી.)

નભો

અને ફૃ.૪૦,૦૦૦/- અસ્િય ભાટે
 ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૭૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

િાલ
૫ ઓઇર ાભ ભાટે કડઝર
મ્ વેટ

 ખર્ચના ૫૦% અથલા ફૃ.૧૫,૦૦૦/- પ્રતિ ૧૦ એર્ી મ્ની

ભમાચ દભાં
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ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

વશામ નુ ધોયણ

નાં.

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત
મોજનાઓ

૬ ઓઇર ાભ ભાટે ફોયલેર

 ખર્ચના ૫૦ ટકા અથલા ફૃ.૨૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

૭ ંવેટ – 10 એર્.ી સુધી  ફૃ.૧૦૦૦૦/- પ્રતિ ંવેટ અથલા ખર્ચના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ
િે
૮ જ વંર્મ એકભ

નભો
યાષ્ટ્રીમ ખાદ્ય
સુયક્ષા ભીળન

 ખર્ચના ૫૦ ટકાની ભમાચ દાભાં (ફૃ.૭૫,૦૦૦/- વભિ તલસ્િાય ભાટે અને એનએભએવએ

ફૃ.૯૦,૦૦૦/- ઉર્ાણલાા તલસ્િાય ભાટે ભ
માચ દાભાં)
૯ ાણી ખેંર્લાના ભળીન
(ઇરેક્રોતનક,કડઝર, શલા
અથલા વૌય ઉજાચવર્
ં ાણરિ)

 ખર્ચના ૫૦ ટકાની ભમાચ દાભાં
 ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ઇરેક્રોતનક/કડઝ્ર યુતનટ ભાટે ફૃ.૫૦,૦૦૦/- શલા/વૌય

ઉજાચવર્
ં ાણરિ યુતનટ ભાટે

કોનો વાંકગ કયલો?
જજલ્રા કૃત અતધકાયી/ જજલ્રા જભીન જાલણી અતધકાયી / પ્રોજેક્ટ ડામયે કટય, આત્ભા
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એનએભએવએ

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત

૪. ખેડુતો ભાટે તારીભ અને ર્લસ્તયણની પ્રવ ૃર્તઓ
શ ાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
 આત્ભાએ જીલ્રા કક્ષાએ કામગયત નોંધામેર યજીસ્ટડગ વાંસ્થા છે . આત્ભા દ્વાયા કૃર્ ર્લસ્તયણ ર્ળક્ષણની
ુ મત્લે કૃર્ ર્લમક તજજ્ઞતાના પ્રર્ાય-પ્રવાય ભાટે
પ્રવ ૃર્તઓ શાથ ધયલાભાાં આલે છે . જેભાાં મખ્
ૂ ો અને કૃર્ ર્લસ્તયણ પ્રવ ૃર્તઓ વાથે વાંકામેર કભગર્ાયી/અર્ધકાયીશ્રોઓને તારીભ
ખેડત
ૂ જુથો ફનાલી કૃર્ ર્લસ્તયણની ર્લર્લધ
આલાભાાં આલે છે . આત્ભા દ્વાયા ગ્રામ્મ કક્ષાએ ખેડત

ૂ ોનાાં ખેતયો ય ર્નદળગન ગોઠલલા, તારીભ
પ્રવ ૃર્તઓ શાથ ધયલાભા આલે છે . ખાવ કયીને ખેડત
ૂ
આલી, યાજમ અને યાજમ ફશાય પ્રેયણા પ્રલાવ ગોઠલલા, પાભગ સ્કુ રન ાંુ વાંર્ારન કયાલવ,ાંુ ખેડત
ૂ ોને ભતી
ર્ળફીય ગોઠલલી, કૃર્ પ્રવ ૃર્તઓ વાથે વાંકામેર ર્લર્લધ ખાતા/વાંસ્થાઓ દ્વાયા ખેડત
વશામન ાંુ ભાગગ દળગન આવ.ુ ર્લગે યે કૃર્ ર્લસ્તયણની પ્રવ ૃર્તઓ શાથ ધયલાભાાં આલે છે . આત્ભા
ૂ તારીભ કેન્દ્રભાાં),
મોજના અંતગગ ત જીલ્રા કક્ષાએ પ્રોજેકટ ડામયે કટય ( ફેઠક લમલસ્થા ખેડત
ુ ા કક્ષાએ બ્રોક ટેકનોરોજી ભેનેજય અને ગ્રામ્મ કક્ષાએ ખેડત
ૂ ર્ભત્ર કાભગીયી વાંબાી યશેર
તાલક
છે . તેભનો વાંકગ કયલાથી કૃર્ વફાંર્ધત ભાહશતી ભેલી ળકામ છે .
 નલીન ખેતીકીમ ભાગગ દળગન અને ભાહશતી ભાટે કૃર્ આધાયીત કામગક્રભો દુયદળગન ( ૧૮ યાષ્ટ્રીમ,
૧૮૦ શરકા ાલય રાન્દ્વભીટય), એપ એભ યે ડીઓ (૯૬), તેભજ અન્દ્મ પ્રાઈલેટ ર્ેનર ઉય ર્નશાો.
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ખેડત
 હકવાન કોર વેન્દ્ટય ( ૧૮૦૦-૧૮૦-૧૫૫૧)ભાાં પોન કયીને હકવાન કોર વેન્દ્ટય એજન્દ્ટ અથલા કૃર્
લૈજ્ઞાર્નકનો વાંકગ કયીને આના ખેતીકીમ પ્રશ્નો તથા મઝ
ાંુ લણ તેભજ નલીન કોઈ જાણકાયી
ુ ી.
લગે યેના જલાફ/ભાહશતી ભેલો, ભપતભાાં વલાયના ૬ થી યાતના ૧૦ લાગ્મા શધ
 પ્રગર્તળીર ખેડુતો ભાટેના ફશાયના પ્રલાવ અને તારીભભાાં બાગ રઈ ળકે છે .
 પાભગ સ્કુ ર ર્ાલ ુ કયી ળકે છે . કુ ર રૂ. ૨૯૫૧૪/-પાભગ સ્કુ ર ર્ાલ ુ કયલાભાટે વશામઆલાભાાંઆલે છે .
 સ્થ સ્ેવીહપક ભાહશતી ( ેકેજ ઓપ પ્રેકટાઈવીવ/રીસ્ટ ઓપ ડીરય/ાક ર્લળે ભાશીતી લગે યે)
ઈન્દ્ટયનેટ હકઓસ્ક /વર્લિવ વેન્દ્ટય યથી વીધી ભાહશતી ભેલી ળકે છે .

ૂ ોને શ ાંુ રાબ ભી ળકે ?
આ મોજના દ્વાયા ખેડત
ક્ર્ભ

ઘટક

૧ િારીભ ૫૦ થી ૧૫૦ ખેડૂિોની ફેર્ ભાટે

વશામનુ ધોયણ
 ફૃ.૧૫,૦૦૦/- પ્રતિ ગ્ર ૂ

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત મોજના
વીડ તલરેજ મોજના
(નભેિ)

૨ પ્રતિષ્ષ્ટ્ઠિ વંસ્થાભાં ખેડુિ િારીભ

 ફૃ.૫,૨૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ પ્રતિ ભકશનો

ીએર્ટીએભ

(સ્ટાઇન્ડ,ફોકડિંગ-રોજીંગ અને બાડા બથ્થા વકશિ)
૩ ખેડુિ િારીભ

 ફૃ.૨૪,૦૦૦/- પ્રતિ િારીભ પ્રતિ ૩૦ ખેડુિ

નભો

(ફૃ.૪૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ)
૪ ાક વંયક્ષણ િકનીક ભાટે િારીભ (૪૦૦ ખેડુિો)

 ફૃ. ૨૯,૦૦૦/- પ્રતિ પાભચય કપલ્ડ

ાક વંયક્ષણ મોજના

સ્કૂર(એનજીઓ/સ્લિંત્ર વંસ્થા )
 ફૃ.૨૬,૭૦૦/- (યાજ્મ વયકાયની વંસ્થાઓભાટે )

૫ કૃત માંતત્રકયણ અને રણણી છીનાં વ્મલસ્થાન

 ફૃ.૪,૦૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ

એવએભએએભ

ભાટે ની િારીભ
૬ ળાક્બાજી ઉત્ાદન અને વંરગ્નક્ષેત્રભાં િારીભ

 ફૃ. ૧,૫૦૦/- પ્રતિ િારીભ/ખેડુિ

લીઆઇયુવી

(બાડા- બથ્થા વાથે )
૭ ખેડુિો ભાટે ગ્રાભીણ બંડાયણ મોજના ભાટે જાગ્ર ૂક્િા  ફૃ.૩૦,૦૦૦/- પ્રતિ કામચક્રભ
કામચક્રભનુ ં આમોજન (એનઆઇએએભ,જમુય દ્વાયા

ગ્રાભીણ બંડાયન
મોજના

ત્રણ કદલવનો કામચક્રભ )
૮ યાજ્મ ફશાયની ખેડુિ િારીભ
( ૫૦ ભાનલ કદલવ /િાલુકા)

 ફૃ.૧,૨૫૦/- પ્રતિ ખેડુિ (બાડા – બથ્થા,

રોજીંગ અને ફોકડિંગ વકશિ)
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નભેિ
એનએર્એભ

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
ક્ર્ભ

ઘટક

૯ યાજ્મ અંદયની ખેડુિ િારીભ
(૧૦૦ ભાનલ કદલવ /િાલુકા)
૧૦ જીલ્રા અંદયની ખેડુિ િારીભ (૧૦૦૦ ભાનલ
કદલવ/િાલુકા)

વશામનુ ધોયણ
 ફૃ.૧,૦૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ (બાડા–બથ્થા,

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત મોજના
નભેિ એનએર્એભ

રોજીંગ અને ફોકડિંગ વકશિ)
 ફૃ.૪૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ (બાડા–બથ્થા, રોજીંગ

નભેિ એનએર્એભ

અને ફોકડિંગ વકશિ)
 ફૃ.૨૫૦/- પ્રતિ ખેડુિ (યાત્રી યોકાન ન શોમ

િો)
૧૧ તનદળચન (૧૨૫ તનદળચન/િાલુકા)

 ફૃ.૪,૦૦૦/- પ્રતિ તનદળચન (૦.૪ શેક્ટય )

નભેિ

૧૨ પાભચ સ્કુ ર

 ફૃ.૨૯,૫૧૪/- પ્રતિ પાભચ સ્કુ ર

નભેિ

૧૩ પ્રેયણા પ્રલાવ યાજ્મ ફશાય

 ફૃ.૮૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ પ્રતિ કદલવ

નભેિ

 ફૃ.૪૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ પ્રતિ કદલવ

નભેિ

૧૫ પ્રેયણા પ્રલાવ જીલ્રાની અંદય (ભશત્તભ ૩ કદલવ)

 ફૃ.૩૦૦/- પ્રતિ ખેડુિ પ્રતિ કદલવ

નભેિ

૧૬ અ) કેેવીટી ણફલ્ડીંગ, સ્કીર ડેલરોભેન્ટ અને

 ફૃ.૫,૦૦૦/- પ્રતિ ગ્રુ

નભેિ

(ભશત્તભ ૭ કદલવ )
૧૪ પ્રેયણા પ્રલાવ યાજ્મની અંદય
(ભશત્તભ ૫ કદલવ)

વોટચ વતલિવ
ફ)વીડ ભની

 ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રતિ ગ્રુ

ક) ફુડ વીક્યુયીટી ગ્રુ (૨ ગ્ર ૂ/િાલુકા)

 ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રતિ ગ્રુ

૧૭ અ) જભીન ર્કાવણી પ્રમોગળાા દ્વાયા પ્રથભ

 ફૃ.૫,૦૦૦/- પ્રતિ તનદળચન

શયોના તનદળચન

 ભગપી ભાટે ફૃ.૮,૫૦૦/- પ્રતિ શે.

ફ) પ્રથભ શયોના તનદળચન

 વોમાફીન, યામડો, વયવલ અને સ ૂયજમુખી

ભાટે ફૃ.૬,૦૦૦/- પ્રતિ શે.
કોનો વાંકગ કયલો?
જજલ્રા કૃત અતધકાયી/ જજલ્રા ફાગામિ અતધકાયી/ પ્રોજેક્ટ ડામયે કટય, આત્ભા
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એનીએભએવ
એર્એપ
નભો

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત

૫. માાંત્રીકયણ
શ ાંુ કયવ ાંુ જોઈએ ?...
 ખેતયની વાઇઝ અને ાક પ્રભાણે મોગ્મ
ભળીનયીનો ઉમોગ કયલો.
 ભોઘી ભળીનયી બાડેથી અથલા ખેડુતોના
ગૃ લચ્ર્ે રઇ ળકામ.
 કૃર્ભાાં માંત્રોનો ઉમોગ લધાયલો જેલાાં કે
ઝીયો ટીરેજ વીડ ડ્રીર, યોટાલેટય, રેલરય લગે યે.
 ખેડુતોને ભળીનયીના મોગ્મ ઉમોગ અને ર્નબાલણી ર્લળે તારીભ કેન્દ્રો તથા કેલીકે ભાયપત
તારીભ આી ળકામ.

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શ ાંુ રાબ ભી ળકે ?
અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
૧ રે કટય (૮ થી ૨૦ એર્ી)

 ફૃ.૧.૦૦ રાખ  ૩૫%

 ફૃ.૦.૭૫ રાખ  ૨૫%

 ફૃ.૧.૨૫ રાખ  ૩૫%

 ફૃ.૧.૦૦ રાખ  ૨૫%

 ફૃ.૦.૫૦ રાખ  ૫૦%

 ફૃ.૦.૪૦ રાખ  ૪૦%

 ફૃ.૦.૭૫ રાખ  ૫૦%

 ફૃ.૦.૬૦ રાખ  ૪૦%

૪ શાય લાા

 ફૃ.૦.૯૪ રાખ  ૫૦%

 ફૃ.૦.૭૫ રાખ  ૪૦%

૫-૮ શાય લાા

 ફૃ.૨.૦૦ રાખ  ૪૦%

 ફૃ.૨.૦૦ રાખ  ૪૦%

૯-૧૬ શાય લાા

 ફૃ.૨.૦૦ રાખ  ૪૦%

 ફૃ.૨.૦૦ રાખ  ૪૦%

 ફૃ.૧.૨૫ રાખ  ૫૦%

 ફૃ.૧.૦૦ રાખ  ૪૦%

રે કટય (૨૧ થી ૭૦ એર્ી)
૨ ાલય ટીરય (૮ ફીએર્ીથી ઓછુ)
ાલય ટીરય (૮ ફીએર્ીથી લધુ)
૩ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ ેડી રાન્વપ્રાંટય

૪ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ ભળીનયી યીય કભ ફાઇંડય
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ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
૫ સ્ેશ્મરાઇઝ્ડ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ ભળીનયી

 ફૃ.૦.૬૩ રાખ  ૫૦%

 ફૃ.૦.૫૦ રાખ  ૪૦%

 ફૃ.૧.૨૫ રાખ  ૫૦%

 ફૃ.૧.૦૦ રાખ  ૪૦%

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૨,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

યીય, ોસ્ટ શોર ડીગય/ઓગય, ન્યુભેટીક/
અધય પ્રાન્ટય
૬ વેલ્પ પ્રોેલ્ડ શોટીકલ્ર્ય ભળીનયી
ફ્રુટ પ્રકય, રી પ્રુનય, ફ્રુટ શાલેસ્ટય, ફ્રુટ ગ્રેડય,
ફ્રુટ રોરી, નવચયી ભીકડમા પીરીંગ ભળીન,
ભલ્ટીપ્રોઝ શાઇડ્રોરીક વીસ્ટભ
૭ જભીન સુધાયણા, ખેડ અને વીડ ફેડ
ફનાલલાના વાધનો:
અ. એભફી પ્રાઉ, ડીસ્ક પ્રાઉ, કલ્ટીલેટય,
શેયો, રેલરય બ્રેડ, કેજ વ્શીર, પયો ઓનય,

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

ફૃ.૧૯,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

ફૃ.૩૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૨૮,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

યીજય, લીડ સ્રેળય, રેવય રેન્ડ રેલરય,
યીલવીફર ભીકેનીકર પ્રાઉ
ફ. યોટાલેટય, યોટોડરય, યીલવીફર
શાઇડ્રોરીક પ્રાઉ

ક. ર્ીવર પ્રાઉ

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

ફૃ.૪૪,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૩૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

ફૃ.૮,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં
 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

ફૃ.૧૦,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

13

ફૃ.૬,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં
 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

ફૃ.૮,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
૮ લાલણી, કાણી, રણણી અને ખોદકાભના
વાધનો :
ોસ્ટ શોર ડીગય, ોટે ટો પ્રાન્ટય, ોટે ટો
ડીગય,ભગપી ડીગય, સ્રી ટીર ડ્રીર, રે ક્ટય

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૨,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

ફૃ.૧૯,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

ફૃ.૩૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૨૮,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

વંર્ારીિ યીય, ડુ ગ
ં ી શાલેસ્ટય, યાઇવ સ્રો
ર્ોય, ઝીયો ટીર વીડ કભ પટીરાઇઝય ડ્રીર,
યાઇવ ફેડ પ્રાન્ટય, સુગય કેન કટય/સ્રીય,
પ્રાન્ટય, વીડ ડ્રીર, ભલ્ટી ક્રો પ્રાન્ટય, ઝીયો
ટીર ભલ્ટી ક્રો પ્રાન્ટય, યીજ પયો પ્રાન્ટય
ટફો વીડય, ન્યુભેટીક પ્રાન્ટય, ન્યુભેટીક
લેજીટે ફર પ્રાન્ટય, ન્યુભેટીક લેજીટે ફર વીડય,
શેપ્ી વીડય, પ્રાસ્ટીક ભલ્ર્ રેઇંગ ભળીન
૯ આંિય ખેડ ભાટે ના વાધનો (રે કટય વંર્ાણરિ)
ગ્રાવ લીડય, યાઇવ સ્રો ર્ોય, ાલય
લીડય(૨૦ એર્ીથી ઓછા)
૧૦ રણણી અને કાણીના વાધનો

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

ફૃ.૪૪,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૩૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી ઓછા વાધન

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૨,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

 ૨૦ ફીએર્ીથી લધાયે વાધન

ફૃ.૧૯,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

 ૩ એર્ીથી ઓછા એન્જીન/

 ૩ એર્ીથી ઓછા એન્જીન/

ભગપી નટ ોડ સ્રીય, થ્રેવય, ભલ્ટી ક્રો

ભોટય અથલા ૨૦ ફીએર્ીથી

ભોટય અથલા ૨૦ ફીએર્ીથી

થ્રેવય, ેડી થ્રેવય, બ્રળ કટય

ઓછા રે કટય ભાટે ફૃ.૨૦,૦૦૦/-

ઓછા રે કટય ભાટે ફૃ.૧૬,૦૦૦/-

ની ભમાચ દાભાં

ની ભમાચ દાભાં

 ૩-૫ એર્ીથી લધુ એન્જીન/

 ૩-૫ એર્ીથી લધુ એન્જીન/

ભોટય અથલા ૩૫ ફીએર્ીથી

ભોટય અથલા ૩૫ ફીએર્ીથી

લધુ રે કટય ભાટે ફૃ.૨૫,૦૦૦/-

લધુ રે કટય ભાટે ફૃ.૨૦,૦૦૦/-

ની ભમાચ દાભાં

ની ભમાચ દાભાં
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ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
૧૧ ર્ાપ કટય

 ૩ એર્ીથી ઓછા એન્જીન/

 ૩ એર્ીથી ઓછા એન્જીન/

ભોટય અથલા ૨૦ ફીએર્ીથી

ભોટય અથલા ૨૦ ફીએર્ીથી

ઓછા રે કટય ભાટે ફૃ.૨૦,૦૦૦/-

ઓછા રે કટય ભાટે ફૃ.૧૬,૦૦૦/-

ની ભમાચ દાભાં

ની ભમાચ દાભાં

 ૩-૫ એર્ીથી લધુ એન્જીન/

 ૩-૫ એર્ીથી લધુ એન્જીન/

ભોટય અથલા ૩૫ ફીએર્ીથી

ભોટય અથલા ૩૫ ફીએર્ીથી

લધુ રે કટય ભાટે ફૃ.૨૫,૦૦૦/-

લધુ રે કટય ભાટે ફૃ.૨૦,૦૦૦/-

ની ભમાચ દાભાં

ની ભમાચ દાભાં

૩૫ ફી.એર્.ી. કયિા લધુ રે ક્ટય થી વંર્ાણરિ વાધનો ભાટે વશામ
૧૨  જભીન સુધાયણા,ખેડ અને ફીમાયણના ક્યાયા
ફનાલા ભાટે નાં વાધનોભાં વશામ
અ)એભ.ફી.પ્રાઉ,ડીસ્ક પ્રાઉ, કલ્ટીલેટય, શેયો,

ફૃ.૪૪,૦૦૦/-

ફૃ.૩૫,૦૦૦/-

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

રેલરય બ્રેડ, કેજ બ્રેડ, પયો, ઓનય,
યીજય, યીલવીફર ભીકેનીકર પ્રાઉ
ફ) લીડ સ્રેળય,રેવય રેન્ડ રેલરય,
યોટાલેટય, યોટો ડરય, યીલવીફર શાઇડ્રોરીક
પ્રાઉ, વફ વોઇરય, રેં ર્ ભેકય, ફંડ પાભચય,
ાલય શેયો, ફેકવુ રોડય ડ્રોઝય

15

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
૧૩  લાલણી,કાણી,રણણી અને ખોદકાભ નાં
વાધનો
અ) ઝીયો ટીર વીડ કભ પટીરાઇઝય

ફૃ.૪૪,૦૦૦/-

-------

ફૃ.૩૫,૦૦૦/-

------

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

૪૦%

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

૪૦%

૫૦%

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

૪૦%

ડ્રીર,યાઇઝડ ફેડ પ્રાંન્ટય,વીડ ડ્રીર, ોટે ટો
ડીગય , રે ક્ટય ડ્રોન યીય, ઓનીઓન
શાલેસ્ટર્
ફ)ોસ્ટ શોરડીગય, ોટે ટો
પ્રાંટય,ગ્રાઉન્્નટ ડીગર્ , સ્રી સ્રીર
ડ્રીર,યાઇવ સ્રો ર્ોય,સુગય કેન
કટય/સ્રીય/પ્રાન્ટય, ભલ્ટી ક્રો
પ્રાન્ટય,ઝીયો ટીર ભલ્ટીક્રો પ્રાન્ટય,યીજ
પયો પ્રાન્ટય,ટફો વીડય,ન્યુભેટીક
પ્રાન્ટય,ન્યુભેટીક લેજીટે ફર રાન્વપ્રાન્ટય,
અને વીડય,પેી વીડય,કવાલા
પ્રાન્ટય,ભેન્યુય સ્પ્રેડય,પટીરાઇઝય
સ્પ્રેડય,પ્રાસ્ટીક ભલ્ર્ રૈંગ ભળીન,ઓટોભેટીક
યાઇવ નવચયી વોઇંગ ભળીનયી
૧૪  આંિય ખેડ ભાટે ના વાધનો
ગ્રાસ્/લીડ સ્રેળય,યાઇવ સ્રો ર્ોય,લીડય
૧૫  રણણી અને કાણીનાં વાધનો
ગ્રાઉન્ડનટ મોડ સ્રીય થ્રેળય/ભલ્ટી ક્રો

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

થ્રેળય,ેડી થ્રેળય,ર્ાપ કટય,પોયે જ
શાલેસ્ટય,ફડચ સ્કાયય
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ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
૧૬  ખેિ અલળે/સુકા ઘાવ/ઘાવ ર્ાયા
વ્મલસ્થાન ભાટે નાં વાધનો
 સુગયકેન થ્રેળકટય ,કોકોનટ ફ્રોન્ડ ર્ોય,

શેયેક, ફેરવચ(ગો), ફેરવચ(તત્રકોણ),

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

૪૦%

સુગયકેન યતુન ભેનેજય, કોટન સ્ટોક
અફૃટય,સ્રો યીય
ભાનલ વંર્ાણરિ અને શુ વંર્ાણરિ વાધનો/ઓજાયો ભાટે એવ.એભ.એ.એભ. અંિગચિ વશામ ક્રુત વાધનો/ઓજાયો
૧૭ જભીન સુધાયણા, ખેડ અને વીડ ફેડ
ફનાલલાના વાધનો:
 એભફી પ્રાઉ, ડીસ્ક પ્રાઉ, કલ્ટીલેટય, શેયો,

ફૃ.૧૦,૦૦૦/-ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૮,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

રેલરય બ્રેડ, પયો ઓનય, યીજય,ડરય
૧૮ લાલણીના વાધનો :
અ)ેડી પ્રાન્ટય, વીડ કભ પટીરાઇઝય

ફૃ.૧૦,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૮,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફ)ડ્રભ વીડય ( ૪ રાઇન થી ઓછી)

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૨,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ક)ડ્રભ વીડય ( ૪ રાઇન કયિા લધુ)

ફૃ.૧૯,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

ડ્રીર,યાઇઝડ,ફેડ પ્રાન્ટય,
પ્રાન્ટનય,ડીફરય,ેડી નવચયી ભાટે ના વાધનો

૧૯ રણણી અને કાણી ના વાધનો
અ) ગ્રાઉન્્નટ ોડ સ્ટીય, થ્રેળય, લીનોઇંગ

ફૃ.૧૦,૦૦૦/-

ફૃ.૮૦,૦૦૦/-

ફ) ર્ાપ કટય ( ૩ ઇંર્ સુધી)

ફૃ.૫,૦૦૦/-

ફૃ.૪૦૦૦/-

ક)ર્ાપ કટય ( 3 ઇંર્ થી લધાયે )

ફૃ.૬,૩૦૦/-

ફૃ.૫,૦૦૦/-

પેન, રી ક્રાઇમ્ફય શોટીકલ્ર્ય શેન્ડ ટુલ્વ
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ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
૨૦ આંિય ખેડ ભાટે ના વાધનો :

ફૃ.૬૦૦/-

ફૃ.૫૦૦/-

ગ્રાવ લીડ સ્રેળય, લીડય, કોનો લીડય, ગાડચ ન
શેન્ડ ટુલ્વ

એવ.એભ.એ.એભ. અંિગચિ ાક વંવક્ષણનાં વાધનોભાં વશામ
૨૧ ભાનલ વંર્ાણરિ સ્પ્રેમય/ક્નેવેક સ્પ્રેમય/ફૂટ

ફૃ.૬૦૦

------

ફૃ.૫૦૦/-

------

ઓયે ટય સ્પ્રેમય
૨૨ ાલય વંર્ાણરિ વાધન
અ) નેવેક સ્પ્રેમય /િાઇલાન સ્પ્રેમય(૮ થી

ફૃ.૩,૧૦૦/-

ફૃ.૨,૫૦૦/-

ફૃ.૩,૮૦૦/-

ફૃ.૩,૦૦૦/-

ફૃ.૧૦,૦૦૦/-

ફૃ.૮૦૦૦/-

અ)૨૦ ફી.એર્.ી. કયિાં ઓછા

ફૃ.૧૦,૦૦૦/-

ફૃ.૮,૦૦૦/-

ફ) ૨૦ થી ૩૫ ફી.એર્.ી. સુધી

ફૃ.૧૩,૦૦૦/-

ફૃ.૧૦,૦૦૦/-

ક) ૩૫ ફી.એર્.ી કયિાં લધુ

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

૧૨ રીટય કેેવીટી)
ફ) નેવેક સ્પ્રેમય /િાઇલાન સ્પ્રેમય( ૧૩ થી
૧૬ રીટય કેેવીટી)
ક) નેવેક સ્પ્રેમય /િાઇલાન સ્પ્રેમય( ૧૬
રીટય કયિાં લધુ કેેવીટી)
૨૩ રે ક્ટય વંર્ાણરિ સ્પ્રેમવચ

૫૦%

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

૪૦%

૨૪ ઇકો ફ્રેન્ડરી રાઇટ રે 

ફૃ.૧,૪૦૦/-

ફૃ.૧,૨૦૦/-

૨૫ ઇરેક્રો સ્ટે ટીક સ્પ્રેમય

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

૪૦%

(પ્રામભયી પ્રોવેવીંગ ટે ક્નોરોજી, મુલ્મ વ્ર ૂધ્ધી,

ફૃ.૧.૫૦ રાખ

૬૦%

ફૃ.૧.૨૫ રાખ

૫૦%

રો કોસ્ટ વામન્ટીપીક સ્ટોયે જ, ેકેજીંગ યુતનટ

પ્રતિ યુતનટ

૨૬ ોસ્ટ શાલેસ્ટ ટે ક્નોરોજી યુતનટ
પ્રતિ યુતનટ

અને ટે ક્નોરોજીનાં કયલશન ભાટે )
ભીની ભીળન ૧, નભો અંિગચિ ક્રુત મંત્ર/ઓજાયોભાં વશામ
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અ.

ઘટક

એવવી, એવટી, નાના અને

અન્દ્મ રાબાથી

વીભાાંત તથા ભહશરા ખેડુતો

નાં.

ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ ભશત્તભ ભમાગ દા વશામનુાં ભાદાં ડ
ાક વંયક્ષણના વાધનો
ભાનલ વંર્ાણરિ સ્પ્રેમય
૧

અ) ઇકો ફ્રેન્્રી રાઇટ રે  અને નેવેક/ફૂટ

ફૃ.૮૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૬૦૦/-

૪૦%

ઓેયટે ડ સ્પ્રેમય
ફ) વીડ રીટ્ભેન્ટ ડ્રભ (૨૦ થી ૪૦ કકગ્રા

ફૃ.૨,૦૦૦/-

ફૃ.૧,૭૫૦/-

કેેવીટી)
૨

ાલય વંર્ાણરિ સ્પ્રેમય
અ)નેવેક/િાઇલાન સ્પ્રેમય (૧૬ રીટર્

ફૃ.૩,૮૦૦/-

૬૦%

ફૃ.૩,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૧૦,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૮,૦૦૦/-

૪૦%

અ) શુ વંર્ાણરિ ક્રુત મંત્રો અને ઓજાયો

ફૃ.૧૦,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૮૦૦૦/-

૪૦%

ફ)રે ક્ટય વંર્ાણરિ ક્રુત મંત્રો/ ઓજાયો જેલા કે

ફૃ.૬૩,૦૦૦/-

૫૦%

ફૃ.૫૦,૦૦૦/-

૪૦%

કેેવીટી)
ફ) નેવેક/િાઇલાન સ્પ્રેમય (૧૬ રીટય
કયિા લધુ કેેવીટી)
૩

આધુતનક ભાનલ વંર્ાણરિ

યોટાલેટય,વીડ ડ્રીર/ ઝીયો ટીર વીડ ડ્રીર
/ભલ્ટી ક્રો પ્રાન્ટય/યીજ
પયો/પ્રાન્ટય,યાઇઝ્ડ ફેડ પ્રાન્ટય/ાલય
વીડય/ગ્રાઉન્ડ નટ ડીગય અને ભલ્ટી ક્રો
થ્રેળય

યાષ્ટ્ટીમ ખાદ્યસુયક્ષા તભળન અંિગચિ ક્રુત મંત્રો અને વાધનોભાં વશામ
વાધન

વશામનુ ધોયણ

ાક
ર્ોખા

કોનોલીડય

ફૃ.૬૦૦/- પ્રતિ ભળીન અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ
શોમ િે
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ભાનલ વંર્ાણરિ

ફૃ.૬૦૦/- પ્રતિ ભળીન અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ

નેવેક સ્પ્રેમય/ફૂટ

શોમ િે

√

ડ્રભ વીડય

ફૃ.૧,૫૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

ાલય સ્પ્રેમય

યો.૩,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

ભેન્યુઅર ર્ાપ કટય

ફૃ.૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં 75% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

√

√

√

ર્ીઝરય ( ઉંડી ખેડ) ફૃ.૮,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

√

રે ક્ટય વંર્ાણરિ

√

√

√

√

√

√

ઓયે ટય સ્પ્રેમય

ફૃ.૧૦,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

સ્પ્રેમય
વીડ ડ્રીર

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

ઝીયો ટીર વીડ ડ્રીર

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

ભલ્ટી ક્રો પ્રાન્ટય

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

√

√

ઝીયો ટીર ભલ્ટી ક્રો ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

√

√

પ્રાન્ટય
યીઝય પયો પ્રાન્ટય

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

ાલય લીડય

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

ભોફાઇર યે ઇન ગન

ફૃ.૧૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

√
√

√
√

√

ાલય વંર્ાણરિ ર્ાપ ફૃ.૨૦,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં 75% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે
કટય
યોટાલેટય / ટફો

ફૃ.૩૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

√

√

યો..૪૦,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ નાં ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

√

√

રેવય રેન્ડ રેલરય

યો.૧.૫૦ રાખ પ્રતિ ૧૦ ખેડુિોના ગ્રુ ભાટે

√

√

√

વેલ્પ પ્રોેલ્ડ ેડી

ફૃ.૭૫,૦૦૦/- અથલા કકિંભિ ના ૫૦% ફેભાંથી જે ઓછુ શોમ િે

√

વીડય
ેડી થ્રેળય /ભલ્ટી
ક્રો થ્રેળય

રાન્વપ્રાન્ટય

ભીની ભીળન – ૨ (ઓઇર ાભ), નભો અંિગચિ કૃતમંત્રો અને ઓજાયોભાં વશામ
ઘટક

વશામનુ ં ધોયણ
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ખેડત
વાધન

યાજ્મ વયકાયના કૃત/ ફાગામિ તલબાગના નેદેળાનુવાય કકિંભિના ૫૦% સુધીની ભમાચ દાભાં વશામ

વાભગ્રી

 ભાનલ વંર્ાણરિ ઓઇર ાભ કટય ફૃ.૧૫,૦૦/- પ્રતિ યુતનટ

અને મંત્રો

 ઓઇર ાભ પ્રોટે કટીલ લામય ભેળ ફૃ.૧૫,૦૦૦/- પ્રતિ યુતનટ
 ભોટયાઇઝ્ડ ર્ીઝર ફૃ.૧૦,૦૦૦/- પ્રતિ યુતનટ
 એલ્યુતભતનમભ ોટે ફર રેડય ફૃ.૩,૦૦૦/- પ્રતિ યુતનટ
 ઓઇર ાભ ભાટે ર્ાપ કટય ફૃ.૭,૦૦૦/- પ્રતિ યુતનટ
 ૨૦ એર્ી સુધીના રોરી વાથેના રે ક્ટય: ખર્ચના ૨૫% અથલા ફૃ.૭૫,૦૦૦/- ની ભમાચ દાભાં

(એવ.વી./એવ.ટી./નાના વીભાંિ ભકશરા ખેડૂિો ભાટે લધાયાની ૧૦% વશામ)
કોનો વાંકગ કયલો?
જજલ્રા કૃત અતધકાયી/ જજલ્રા ફાગામિ અતધકાયી/ પ્રોજેક્ટ ડામયે કટય, આત્ભા
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૬. ખેત ધીયાણ
શાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
 ખેડુતોને ફેંકભાાંથી રોનની સુર્લધા ભી યશે જેથી રેણદાય ાવેથી ૈવા રેલાની જરૂય ના ૫ડે.
 રોનની સુર્લધા ઘણી ફધી કોભર્ળિમર ફેંક, યીજીમોનર ફેંક અને કો-ઓ૫યે હટલ વાંસ્થાઓ ાવેથી તેભની
જરૂહયમાત મુજફ ાક ર્ધયાણ અને ટભગ રોન ભેલી ળકે.
 ફેંક રોનનુાં વભમવય યીેર્ભેન્દ્ટ કયવુ.ાં
 ખેડુતોએ મોગ્મ ફેંક રોનનો યે કોડગ જાલલો.
 જે ભાટે ફેંક રોન રીધેર છે તેના ભાટે ઉ૫મોગ કયલો.

A. ખેડુત ભાટે ર્ધયાણ સર્ુ લધા :
અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

નાં.
૧
૨

વ્માજભાં

ાક તધયાણ ૩ રાખ સુધી ૭% વ્માજદયે .. જો ખેડુિ ાક તધયાણનુ ં યીેર્ભેન્ટ વભમવય કયે િો ૩%

સુતલધા

લિય આ૫લાભાં આલે એટરે વ્માજદય ખેડુિે ૪% યશે.

કકવાન ક્રેકડટ કકવાન ક્રેકડટ કાડચ થી ખેડુિોને ાક તધયાણ ભી ળકે છે . જેની ભમાચ દા કમો ાક લાલેર છે અને કમો
કાડચ

લાલલાનો છે િે પ્રભાણે નકકી થળે. KCC ૩ થી ૫ લચ ભાટે ભાન્મ યશે છે . ખેડુિોને આકક્સ્ભક મ ૃત્યુ કે
અંગિાભાં ણ નુકળાન લિય ભે છે .

૩

યોકાણ
રોન

ુ ી રોન સુતલધા આ૫લાભાં આલે છે . જેભકે , ઈયીગેળન, માંત્રીકયણ, જભીનતલકાવ,
ભાટે યોકાણ શેતથ
ફાગામિ અને રણણી ૫છીની વ્મલસ્થા૫ન ભાટે

કોનો વાંકગ કયલો?
નજીકની કોભતવિમર ફેન્ક/ ગ્રાભીણ ફેન્ક/ કો-ઓયે ટીલ ક્રેડીટ વોવા.
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૭. કૃર્ લીભા
શાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
 અટકાલી ના ળકામ તેલી કુ દયતી આપતો/આર્ત્ત, જ ાંતુ, દલા અને

યોગો અને પ્રર્તક
ૂ શલાભાન

હયસ્સ્થર્તઓ જેલી કુ દયતી આપતો વાભે નાણાકીમ જાતે યક્ષણ ભેલવુાં
તભાયા ર્લસ્તાયભાાં રાગુ ાક લીભા મોજનાનો રાબ રો. ત્રણ ઘટકો વાથે નેળનર ાક લીભા કામગક્રભ



(NCIP) જેભ કે નેળનર કૃર્ લીભા મોજના (

MNAIS), શલાભાન આધાહયત ાક લીભા મોજના

(WBCIS) અને કોકોનટ ાભ લીભા મોજના (CPIS) દે ળભાાં અભરભાાં આલી યશી છે
 જો તભે નોહટપાઈડ ાક ભાટે ાક રોન ભેલી શોમ તો તભાયી જાતને MNAIS / WBCIS શેઠ આલયી
રેલી પયજજમાત છે . રોન ન રેનાય ખેડૂતો ભાટે કલયે જ સ્લૈચ્ચ્છક છે . આ ાક લીભા મોજનાઓ શેઠ
રાબ ભેલલા ભાટે ફેંક / ાક લીભા કાં ની ની નજીકની ળાખા નો વાંકગ કયો.

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શાંુ રાબ ભી ળકે?
અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

નાં.
૧

ભોડીપાઇડ  ખોયાક ાકો, િેરીણફમાં અને લાતિક ફાગામિી / વ્માાયી ાક ભાટે નોકટપાઈડ લીભા યક્ષણ
યાષ્ટ્રીમ કૃત નોટીપાઇડ ાક ભાટે એક્ચુઅર પ્રીભીમભ દય ભશત્તભ ૧૧% સુધી અને ખયીપ િેભજ યતલ વીઝન ભાટે ખોયક
લીભા મોજના અને િેરીણફમાંભા 9% સુધી ભશત્તભ પ્રીતભમભ દય, લાણણજ્જ્મક / ફાગામિી ાકો ભાટે , લાતિક 13% નો દય
(MNAIS)

 પ્રીતભમભ ના 75% સુધીની વફતવડી િભાભ પ્રકાયના ખેડૂિોને િેના પ્રીતભમભના સ્રેફ ના આધાય ય

આલાભાં આલળે .
અ: ૨% સુધી - શ ૂન્મ, ફ: ૨% થી લધુ ૫% સુધી: લીભા પ્રીભીમભના ૨% ના ધોયણે ઓછાભાં ઓછા નેટ
પ્રીતભમભના ૪0%, ક: ૫% થી લધુ ૧૦%સુધી: લીભા પ્રીભીમભના 3% ના ધોયણે ઓછાભાં ઓછા નેટ
પ્રીતભમભના ૫0% , ડ: ૧0% થી લધુ ૧૫% સુધી: લીભા પ્રીભીમભના ૫% ના ધોયણે ઓછાભાં ઓછા નેટ
પ્રીતભમભના ૬0%, ઈ: ૧૫%થી લધુ: લીભા પ્રીભીમભના ૬% ના ધોયણે ઓછાભાં ઓછા નેટ પ્રીતભમભના ૭૫%
 જો પ્રતિકૂ શલાભાન/ આફોશલાને કાયણે કોઇ લાલણી થઇ ળકી ન શોમ િેલા કકસ્વાભાં claims- / ક્ષતિ ૂતિિ ભાટે

વભ એસ્મોડચ ના ૨૫% સુધી લીભાની યકભ લાલણી/ લાલેિય જોખભ ભાટે ચ ૂકલલાભાં આલળે.
 જ્માયે ાકની ઉજ નક્કી કયલાભાં આલેર ઉજ કયિા ઓછી શોમ ત્માયે ઉજભાં થમેર ધટાડા ફયાફય(

ઇક્લર )ક્ષિી ૂતિિ મુજફ

ાક લીભા ધાયક દયે ક ખેડુિ ને િેના તલસ્િાય મુજફ લિય ભલા ાત્ર યશેળે

 જે તલસ્િાયભાં ાક ઉજ ૫૦% થી ણ નીર્ે આલી શોમ ત્માયે િેના કરેભ ના કકસ્વાભાં ક્ષિી ૂતિિ ના

૨૫% ની યકભ યાશિ િયીકે એડલાન્વ ચુકલલાભાં આલળે
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અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

નાં.
 ાછોિયી રણણી ( ૨ અઠલાકડમા સુધી) ભાં જો ર્ક્રલાિ ને

કાયણે નુકળાન થામ િો િેને ાક લીભા ભાં આલયી રેલાભાં આલળે
 સ્થાતનક કક્ષાએ કયાનુ ં િોપાન અને ભ ૂસ્ખરન ના કાયણે થમેર

નુકવાનના કીસ્વાભાં વ્મક્ક્િગિ ધોયણે અને દાલાઓ મુજફ અવયગ્રસ્િ તલસ્િાય ભાં તનધાચ કયિ કયે ર લીભો
ખેડૂિોને ચ ૂકલલાભાં આલે ળે.
૨

શલાભાન

ખોયાક ાકો, િેરીણફમાં અને ફાગામિી/ વ્માાયી ાક ભાટે નોકટપાઈડ લીભા યક્ષણ

આધાકયિ  નોટીપાઇડ ાક ભાટે એક્ચુઅર પ્રીભીમભ દય ભશત્તભ ૧૦% સુધી અને ખયીપ િેભજ યતલ વીઝન ભાટે ખોયક
ાક લીભા
મોજના

અને િેરીણફમાંભા ૮% સુધી ભશત્તભ પ્રીતભમભ દય, લાણણજ્જ્મક / ફાગામિી ાકો ભાટે , લાતિક ૧૨ % નો દય

 એ. ૨ % સુધી - શ ૂન્મ વફતવડી,

(WBCIS)  ફી.૨ % થી લધુ ૫ % સુધી :લીભા ના પ્રીભીમભ ના ૨ % ના ધોયણે ઓછાભાં ઓછા નેટ પ્રીતભમભના ૨૫%,
વી. ૫%થી લધુ ૮ %સુધી : લીભા ના પ્રીભીમભ ના 3.૭૫ % ના ધોયણે ઓછાભાં ઓછા નેટ પ્રીતભમભના ૪૦%,
ડી. ૮% થી લધુ : લીભા ના પ્રીભીમભ ના ૪.૮% ના ધોયણે ઓછાભાં ઓછા નેટ પ્રીતભમભના ૫0% ,િથા
લધુભાં લધુ નેટ પ્રીભીમભના ૬% ખેડુિ દ્રાયા ચુકલલા ાત્ર

 જ્માયે ાક ના વંદબચ ભાં શલાભાન ખાિા દ્વાયા કયલાભાં આલિા શલાભાન સ ૂર્કાંકો (લયવાદ / િાભાન /
વંફતં ધિ બેજનુ ં પ્રભાણ/ લનની ઝડ લગેયે) અરગ ડે છે (ઓછી /લધુ ) ત્માયે ાક ભાં તલર્રન /
ઘટાડો ફયાફય આ ક્ષતિ ૂતિિ મુજફ ફધા ાક લીભા ખેડૂિોને નોકટપાઈડ તલસ્િાય ભાટે નોટીપાઇડ કયે ર ાક
ભાટે તનધાચ કયિ કયે ર લીભા યકભ ચુકલલાભાં આલે છે .
૩

કોકોનટ ાભ ખેડૂિો ભાટે કોકોનટ ાભ લીભા યક્ષણ.
લીભા મોજના ાભ દીઠ પ્રીતભમભ દય ૯.00 (૪ થી ૧૫ લચની જૂથભાં) થી ૧૪.૦૦ (૧૬ થી ૬૦ લચની જૂથભાં)
(CPIS)

 પ્રીતભમભ વફતવડી ના ૫૦-૭૫% િભાભ પ્રકાયના ખેડૂિો ભાટે આલાભાં આલે છે .
 ાભ વ ૃક્ષોને નુકવાન થામ છે ત્માયે લીભો યકભ ફયાફય ક્ષતિ ૂતિિ ચુકલણી/ નુકવાન નોકટપાઈડ તલસ્િાયોભાં
લીભા ખેડૂિોને ચ ૂકલલાાત્ર છે .

કોનો વાંકગ કયલો?
નજીક્ની ફેન્કની બ્રાંર્ / વાભાન્મ લીભા કંનીઓ , ક્રેકડટ અને વશકાયી વોવામટી અને જજલ્રા કૃત
અતધકાયી/ બ્રોક તલકાવ અતધકાયી વંકચ કયી ળકે જેભને ેનર ય મ ૂક્યા છે .
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૮. ાક વાંયક્ષણ

શાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
 યવામબણક જ ાંતુનાળક દલાઓ ને ફદરે જૈર્લક
દલાઓને ભશત્લ આવુાં


વાંકબરત જીલાત ર્નમત્રાંણનો ઉમોગ કયલો

 મુખ્મ ાકોની આજુફાજુ / નજીક અમુક ાકોનુાં લાલેતય કયવુ જે ખેડુત ર્ભત્ર હકટકને આકે અને નુકળાન
કયતા હકટકોને ભાયે
 ઉનાા દયર્ભમાન ખેતયભાાં ઉંડી ખેડ કયલી
 યોગ/જીલાત વાભે યક્ષણ આતી જાતોનુાં લાલેતય કયવુાં જેભ કે ફીટી કાવ અને ાક પેયફદરી,આંતય ાક
તેભજ ળેઢા ાા ય ાકલાલી જીલાતોનુાં ર્નમાંત્રણ કયવુાં
 યોગ /જીલાત ના ર્નમાંત્રણ ભાટે પેયોભેન રે  /રાઇટ રે  /સ્ટીકી રે  લગેયે નો ઉમોગ કયલો યોગ/જીલાત ના
જૈર્લક ર્નમાંત્રણ ભાટે યબક્ષી અને યોજીલી હકટકોનો ઉમોગ કયલો
 ઉય જણાલેર ગરા અવયકાયક ન થામ તો યવામબણક દલાઓનો ઉમોગ ક્રુર્ ર્નષ્ટ્ણાાંતની બરાભણ
મુજફ કયલો તથા નીર્ે જણાવ્મા મુજફની કાજી યાખલી
 જ ાંતુનાળક દલાઓનો ઉમોગ કયતા શેરા વાલર્ેતી ના દયે ક ગરા રેલા
 જ ાંતુનાળક દલાઓના છાંટકાલ લખતે શાથના ભોજા ,ભાસ્ક લગેયે જેલા વેફ્ટી ગાડગ નો ઉમોગ કયલો
લનની હદળા મુજફ જ ાંતુનાળક દલાઓનો ઉમોગ કયલો
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 જ ાંતુનાળક દલાઓની ખયીદી લખતે ેહકિંગ અને લેબરહડટીની તાયીખો જોલી

 જો જ ાંતુનાળક દલાની આડઅવય/ ઝેયી અવય થામ તો તુયાંત જ નજીક્ના ડોક્ટયનો વાંકગ કયલો અને વાથે
દલાનુાં ખારી કાં ટેનય તથા દલાની ભાહશતી ુસ્તીકા અલશ્મ રઇ જલી
 જ ાંતુનાળક દલાનો ઉમોગ રેફરભાાં આેર સુર્ના મુજફ જ કયલો

 બરપરેટભાાં આેર ભાહશતી અનુવાય લયામેર ગમેરી દલાના કાં ટેનય /ફોક્ષનો નાળ કયલો

આ મોજના દ્વાયા ખેડુતોને શ ાંુ રાબ ભી ળકે?
અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

નાં.
૧

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત
મોજનાઓ

વભગ્ર દે ળભાં ક્સ્થિ એલા ૩૧ વેન્રર આઇીએભ કેન્દ્રો દ્વાયા પ્રાન્ટ

નાભેિ,

પ્રોટે ક્ળન, વંવગચતનેધ & વંગ્રશ, શકયમાણા ભાં પયીદાફાદ, ના તનમાભક

એવએભીી

તલતલધ કામચક્રભો આમોજન કયે , આ કામચક્રભો કેલ ખેડૂિો ના રાબ ભાટે
ર્રાલલાભાં આલે જે નીર્ે પ્રભાણે કામચક્રભો છે :
અ

ફે કદલવીમ િારીભ કામચક્રભ નુ ં આમોજન

ફૃ. ૩૮,૬૦૦ / - પ્રતિ

ખેડૂિો, એનજીઓ િથા જતુ
ં નાળક દલાના ડીરયો ભાટે CIPMC વંસ્થાની િારીભ કામચક્રભ દીઠ
દે ખયે ખ શેઠ
ગાભો, નગયો અને ળશેયોભાં
ફ

 કદલવીમ િારીભ કામચક્રભનુ ં આમોજન પ્રગતિળીર ખેડુિ અને

ફૃ. ૧,૫૨,૦૦૦/- પ્રતિ

તલસ્િયણ અતધકાયીઓ ભાટે CIPMC વંસ્થાની દે ખયે ખ શેઠ , યાજ્મભાં

િારીભ કામચક્રભ દીઠ

ર્ારિી વંસ્થાઓ ભાયપિે
ક

પાભચ સ્કુ ર નુ આમોજન CIPMC વંસ્થાની દે ખયે ખ શેઠ

ફૃ. ૨૬,૭૦૦/- પ્રતિ પાભચ
સ્કુ ર

ડ

કેલીકે દ્વાયા ખેડુિ ખેિય ળાા

 ફૃ.૨૯,૨૦૦/- પ્રતિ ખેિય

ળાા
૨

આઇીએભ, જતુ
ં નાળકો, ઈષ્ન્ટગ્રેટેડ ોણ ભેનેજભેન્ટ , Fertigation, વ ૃક્ષ

ખર્ચના ૫૦%

ગાડચ ભાટે વશામ

ફૃ.૫,૦૦૦/- ય શે.ના દયથી તલસ્િાય

ભશત્તભ,

ઓઇર ાભ
તલસ્િયણ ય
ખાવ કામચક્રભ
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ખેડત
અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

નાં.
3

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત
મોજનાઓ

ાક વંયક્ષણ યવામણ અને જૈતલક દલાઓ/આઇીએભ નુ તલિયણ

 ખર્ચના ૫૦% અથલા

એનએપએવ

ફૃ.૫૦૦/ શે, ફે ભાંથી જે

એભ

ઓછુ શોમ િે
૪

તનિંદાભણ નાળકનુ ં તલિયણ

ખર્ચના ૫૦% અથલા

એનએપએવ

ફૃ.૫૦૦/ શે ,ફે ભાંથી જે

એભ

ઓછુ શોમ િે
૫

વંકણરિ જીલાિ તનમંત્રણ ફાગામિ ાકોભાં

રાબાથી દીઠ 4 શેકટય ભાટે

એભઆઇડીએર્

ભમાચ કદિ @ ફૃ.૧૦૦૦/શેક્ટય

શેઠ એનએર્

દીઠ

એભ/ એર્એભ
એનઇએર્

કોનો વંકચ કયલો?
જજલ્રા કૃત અતધકાયી/KVK /પ્રોજેક્ટ ડામયે ક્ટય, આત્ભા
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ખેડત

૯. ફાગામત
શ ાંુ કયવ ાંુ જોઇએ ?...
 ભમાગ દીત જભીનભાાં લધ ુ આલક ભાટે ફાગામતી ાકો અનાલો
ુ લત્તાના બફમાયણનો ઉમોગ કયો.
 તાંદુયસ્ત ાક ભાટે વાયી ગણ
ુ ી જાલલા ભાટે કોલ્ડસ્ટોયે જનો ઉમોગ કયો શાલેસ્ટીંગ,
 પો અને ળાકબાજીને રાાંફા વભમ સધ
ુ ાાં લધ ુ નપો ભેલો.
કરીનીંગ, ગ્રેડીંગ અને ેકીંગની મોગ્મ યીતો અનાલી લધભ
 ઓપ વીઝનભાાં ોરીશાઉવ અને ગ્રીનશાઉવભાાં ળાકબાજી ઉત્ન્ન કયો.

ૂ ોને શ ાંુ રાબ ભી ળકે ?
આ મોજના દ્વાયા ખેડત
યાજ્મભાં નોન તભળન જીલ્રાઓભાં ણ ફાગામિના વલાચગી તલકાવ ભાટે તભળન ભોડ વશામના
કામચક્રભનો યાજ્મની પ્રાન મોજનાઓભાં ણ વભાલેળ કયી તભળનના ધોયણે અભર કયી વશામ
આલાનો કામચક્રભ અભરભાં મુકેર છે . તભળન ભોડ ય વશામનો કામચક્રભ મોજના શેઠ લખિો લખિ
તભળનના વશામના ધોયણોભાં સુધાયા થિાં િે મુજફ અભર કયલાનો યશે છે .
ક્રભ

વશામની તલગિ

વશામનુ ં ધોયણ / ભશત્તભ ભમાચદા
વશામ

ભશત્તભ વશામ/ યુતનટ

ુ સ્કૃત
કેન્દ્ર ય
મોજના

એયીમા
૧

ળાકબાજી ફીજ ઉત્ાદન

૩૫% જાશેય ક્ષેત્ર ભાટે

(ભશત્તભ ૫ શે. / રાબાથી)
ય

શાઈ-ટે ક નવચયી (ય થી ૪ શે.

કકિંભિના ૪૦%ની ભમાચ દાભાં

ફૃા.૩૫૦૦૦/- (શાઈબ્રીડ વીડ

નેળનર

યુતનટ એયીમા)

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

ફૃા.ય૫.૦૦ રાખ / શે.

નેળનર

યુતનટ)
૩

નાની - નવચયી (૧ શે. યુતનટ)

શોટીકલ્ર્ય ભીળન
કકિંભિના ૫૦%ની ભમાચ દાભાં

ફૃા.૧૫.૦૦ રાખ / શે.

નેળનર
શોટીકલ્ર્ય ભીળન

૪

નલા પ ાકોના ફગીર્ાની

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર, વંકરીિ કીટ

ફૃા.૪૦ રાખથી ફૃા.ય.ય૦ રાખ

નેળનર

સ્થા૫ના ભાટે વશામ (લધુભાં

ખાિય વ્મલસ્થા ભાટે ખર્ચના ૪૦%

પ્રતિ શેકટય

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

લધુ ૪ શે. પ્રતિ રાબાથીની

રેખે ૩ શપ્િાભાં પ્રથભ લે ૬૦%

ભમાચ દાભાં)

ફીજા લે ય૦૧(જીલીિ દય ૭૫%)

અ) પાકો

િથા ત્રીજા લે (જીલીિ દય ૯૦%)

(ટ૫ક તવિંર્ાઈ ૫ઘ્ધતિ વાથે)

ય૦% યકભ ાકલાય નકકી કયે ર ખેિી
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ખેડત
ક્રભ

વશામની તલગિ

વશામનુ ં ધોયણ / ભશત્તભ ભમાચદા
વશામ

ભશત્તભ વશામ/ યુતનટ

ુ સ્કૃત
કેન્દ્ર ય
મોજના

એયીમા
ખર્ચની ભમાચ દાભાં ભળે (પ્રાનીંગ
ભટીયીમર અને IPM/INM નાં ખર્ચ
વકશિ)
ફ) પ ાકો

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર, વંકરીિ કીટ

ફૃા.૪૦ રાખથી ફૃા. ય.ય૦ રાખ નેળનર

(ટ૫ક તવિંર્ાઈ ૫ઘ્ધતિ લગય)

ખાિય વ્મલસ્થા ભાટે ખર્ચના ૪૦%

પ્રતિ શેકટય

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

રેખે ૩ શપ્િાભાં પ્રથભ લે ૬૦%
ફીજા લે ય૦૧(જીલીિ દય ૭૫%)
િથા ત્રીજા લે (જીલીિ દય ૯૦%)
ય૦% યકભ ાકલાય નકકી કયે ર ખેિી
ખર્ચની ભમાચ દાભાં ભળે (પ્રાનીંગ
ભટીયીમર અને IPM/ INMનાં ખર્ચ
વકશિ)
૫

ભવારા ાકો

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર અને IPM/ INM ફૃા.૧ય૦૦૦/- પ્રતિ શેકટય

નેળનર

અ)જીફૃ-લયીમાી અને

નાં ખર્ચ વકશિ ૪૦%ના દયે

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર અને IPM/ INM ફૃા.ય૦૦૦૦/- પ્રતિ શેકટય

નેળનર

યાઈઝોભેટીક સ્ાઈવીવ જેભ કે
આદુ -શદય લગેયે.
ફ) ફહલ
ુ ચતમ ભવારા ાકો
૬

૭
૮

(િજ, રતલિંગ, ી૫ય, જામપ) નાં ખર્ચ વકશિ ૪૦%ના દયે

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

કટ પરાલવચ અને કંદ ફુરો ભાટે નાના અને વીભાંિ ખેડુિો ભાટે ખર્ચનાં ફૃા.૧૬૦૦૦/- થી

નેળનર

વશામ (ભશત્તભ ય

૪૦% અને અન્મ ખેડુિો ભાટે ખર્ચના

શેકટય/રાબાથી)

ય૫%

સુગતં ધિ ાકો

પ્રાન્ટીંગ ભટીયીમર અને IPM/ INM ફૃા.૧૬૦૦૦/- થી

નેળનર

(ભશત્તભ ૪ શે. / રાબાથી)

નાં ખર્ચ વકશિ ૪૦%ના દયે

ફૃા.૬૦૦૦૦/- પ્રતિ શેકટય

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

પ્રાન્ટે ળન ાકો

૪૦%ના દયે ગુજયાિી મુજફ

ફૃા.૪૦૦૦૦/- (ડ્રી૫ ઈયીગેળન નેળનર

(કાજુ અને કોકો)

ફૃા.૬૦૦૦૦/- પ્રતિ શેકટય

વાથે)

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

ફૃા.ય૦૦૦૦/- (ડ્રી૫ ઈયીગેળન
લગય)
૯

જુ ના ફગીર્ાઓનુ ં નલીનીકયણ ખર્ચના ૫૦% રાબાથી દીઠ ય શેકટયની ફૃા.ય૦૦૦૦/-
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ખેડત
ક્રભ

વશામની તલગિ

વશામનુ ં ધોયણ / ભશત્તભ ભમાચદા
વશામ

ભશત્તભ વશામ/ યુતનટ

ુ સ્કૃત
કેન્દ્ર ય
મોજના

એયીમા
ભમાચ દાભાં
૧૦

ભધભાખી ઉછે ય

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

ખર્ચના ૫૦%

ફૃા.૮૦૦/- પ્રતિ કોરોની

(ભશત્તભ ૫૦ કોરોની/રાબાથી)

નેળનર
શોટીકલ્ર્ય ભીળન

(૧) ભધભાખી વમુશ (કોરોની)
(ય) ભધભાખી શાઈલ

ખર્ચના ૫૦%

ફૃા.૮૦૦/- પ્રતિ શાઈલ

નેળનર
શોટીકલ્ર્ય ભીળન

૧૧

યણક્ષિ ખેિી

નેળનર

અ) ગ્રીન શાઉવ

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

૧) ક્રેન અને ેડ

ખર્ચના ૫૦%

ફૃા.૭૦૦ થી (ય૫/- પ્રતિ

(૪૦૦૦ ર્ો.ભી. પ્રતિ રાબાથીની

ર્ો.ભી.)

ભમાચ દાભાં)

૧) ફૃા.૪યય થી ૫૩૦ પ્રતિ

ય) નેર્યરી લેન્ટીરેટેડ ોરી

ખર્ચના ૫૦%

ર્ો.ભી. ની આકાય સ્રકર્ય

શાઉવ (૪૦૦૦ ર્ો.ભી. પ્રતિ

ભાટે

રાબાથીની ભમાચ દાભાં)

ય) ફૃા.ય૭૦ પ્રતિ ર્ો.ભી.
રાકડાનાં સ્રકર્ય ભાટે
૩) ફૃા.યય૫ પ્રતિ ર્ો.ભી.ફાંબ ુ
સ્રકર્ય ભાટે

ફ) નેટ શાઉવ
૧) ની આકાયનુ ં સ્રકર્ય

નેળનર
ખર્ચના ૫૦%

ફૃા.૩૫૫/- પ્રતિ ર્ો.ભી.

શોટીકલ્ર્ય ભીળન

(ભશત્તભ ૧૦૦૦ ર્ો.ભી પ્રતિ
રાબાથી)
ય)લાંવ અને રાકડાનુ ં

લાંવ ભાટે ફૃા.૧૮૦/- પ્રતિ
ખર્ચના ૫૦%

ર્ો.ભી. અને રાકડા ભાટે

સ્રકર્ય(ભશત્તભ ય૦૦ ર્ો.ભી.ના

ય૪૬/- પ્રતિ ર્ો.ભી.

૫ યુતનટ પ્રતિ રાબાથી ભાટે )
ક) પ્રાસ્ટીક ભલ્ર્

ખર્ચના ૫૦%

ફૃા.૧૬૦૦૦/- પ્રતિ શે.

નેળનર
શોટીકલ્ર્ય ભીળન

ડ) પ્રાસ્ટીક ટનર

ખર્ચના ૫૦%

ફૃા.૩૦૦ પ્રતિ ર્ો.ભી.

(ભશત્તભ ૧૦૦૦ ર્ો.ભી. પ્રતિ

નેળનર
શોટીકલ્ર્ય ભીળન
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ખેડત
ક્રભ

વશામની તલગિ

વશામનુ ં ધોયણ / ભશત્તભ ભમાચદા
વશામ

ુ સ્કૃત
કેન્દ્ર ય
મોજના

ભશત્તભ વશામ/ યુતનટ
એયીમા

રાબાથી)
૧ય

કા૫ણી ફાદનુ ં (વંકણરિ) વ્મલસ્થા૫ન
૧) ેક શાઉવ / ખેિય ઉ૫ય

MIDH અંિગચિ

ખર્ચના ૫૦%

એકત્રીકયણ અને વંગ્રશ યુતનટ
ય) વંકણરિ ેક શાઉવ

ખર્ચના ૩૫%

ફૃા.ય.૦૦ રાખ / શે.

NHM અને NHB

(૯ × ૬ ભી)

ની વફ સ્કીભ

ફૃા.૧૭.૫૦ રાખ / શે.
(૯ × ૧૮ ભી)

૩) પ્રી-કુ ણરિંગ યુતનટ

ખર્ચના ૩૫%

ફૃા.૮.૫૦ રાખ / યુતનટ
(૫ ભેરીક ટનની કેેવીટી
લાા)

૪) ભોફાઈર પ્રી કુ રીંગ યુતનટ

ખર્ચના ૩૫%

ફૃા.૮.૫૦ રાખ / યુતનટ
(૫ ભેરીક ટનની કેેવીટી
લાા)

૫) કોલ્ડ સ્ટોયે જ યુતનટ

ખર્ચના ૩૫%

૧)ફૃા.ય૮૦૦ પ્રતિ ભેરીક ટન

(ફાંધકાભ, તલસ્િયણ અને

(કોલ્ડ સ્ટોયે જ

આધુતનકીકયણ વાથે ભશત્તભ

પ્રકાય-૧)

૫૦૦૦ ભેરીક ટનની કેેવીટી

ય)ફૃા.૩૫૦૦ પ્રતિ ભેરીક ટન

લાા)

(કોલ્ડ સ્ટોયે જ
પ્રકાય-ય)
૩) ફૃા.૩૫૦૦ પ્રતિ ભેરીક ટન
(કોલ્ડ સ્ટોયે જ
પ્રકાય-ય વાથે લધાયાની કંરોર
એટભોસ્પીમય ટે કનોરોજી)

૬) યાઈ૫નીંગ ર્ેમ્ફય (ભશત્તભ ખર્ચના ૩૫%

ફૃા.૩૫૦૦૦ પ્રતિ ભેરીક ટન

૩૦૦ ભેરીક ટન)
૧૩

MIDH અંિગચિ નેળનર ફામ્બુ તભળન

MIDH અંિગચિ

અ) યોા / કરભોનુ ં ઉત્ાદન

NBM ની વફ

૧) શાઈ રે ક નવચયી (ય શે.)

ખર્ચના ૪૦%

ફૃા.૧૬.૦૦ રાખ / યુતનટ

ય) નાની નવચયી (૦.૫ શે.)

ખર્ચના ૪૦%

ફૃા.૫.૦૦ રાખ / યુતનટ
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સ્કીભ

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
ક્રભ

વશામની તલગિ

વશામનુ ં ધોયણ / ભશત્તભ ભમાચદા
વશામ

ુ સ્કૃત
કેન્દ્ર ય
મોજના

ભશત્તભ વશામ/ યુતનટ
એયીમા

ફ) લાંવના તલસ્િાય લધાયલા ભાટે વશામ
૧) જગર
ં
તલસ્િાય/ વ્મકકિગિ ખર્ચના ૧૦૦% ત્રણ શપ્િાભાં
જભીન (JFMC/ ંર્ામિ/

ફૃા.૪ય૦૦૦ પ્રતિ શે.

(૫૦:ય૫:ય૫)

સ્લવશામ જુ થ/ ભકશરા જુ થ
દ્વાયા)
ય) જગર
ં
તલસ્િાય તવલામના

ખર્ચના ૩૫% ત્રણ શપ્િાભાં ત્રણ લચ

ફૃા.૧૦૫૦૦/ શે. (ટ૫ક તવલામ)

તલસ્િાય ભાટે

ભાટે (૪ શે. પ્રતિ રાબાથીની

ફૃા.૧૪૦૦૦/ શે. (ટ૫ક વાથે)

ભમાચ દાભાં)
ક) જગર
ં
તલસ્િાયભાં જુ ના

ખર્ચના ૪૦% (ય શે./ રાબાથીની

ીરા/ જગર
ં
સુધાયણા ભાટે

ભમાચ દાભાં)

ફૃા.૮૦૦૦ પ્રતિ શેકટય

વશામ
ડ) કા૫ણી ફાદની પ્રકક્રમાભાં

ખર્ચના ૪૦%

ફૃા.૧૦.૦૦ રાખ

વંકણરિ વ્મલસ્થા૫ન
કા૫ણી ફાદ લાંવના વંગ્રશ અને
ભાલજિ ભાટે વશામ
૧૪

નાણમેયી તલકાવ કામચક્રભ

MIDH અંિગચિ

અ) યોાનુ ં ઉત્ાદન અને લશેંર્ણી

CDB ની વફ

૧) શાઈબ્રીડ / ડલાપચ વીડરીંગની ખર્ચનાં ય૫%
લશેંર્ણી

ફૃા.૯.૦૦ પ્રતિ વીડરીંગ

(ય૫૦૦૦ વીડરીંગ / એકય)

ય) ન્યુકકરમવ કોકોનટ ગાડચ નની ખર્ચનાં ય૫%
સ્થા૫ના

(ભશત્તભ ૪ શે. ભાટે )

૩) નાણમેયીની નાની નવચયી

ખર્ચનાં ૧૦૦%

ફૃા.૧.૫ રાખ પ્રતિ વીડરીંગ
ફૃા.ય.૦૦ રાખ પ્રતિ યુતનટ
(૦.૪ શે.)

ફ) નાણમેયીના તલસ્િાય લધાયલા ભાટે વશામ
૧) વાભાન્મ તલસ્િાય

ખર્ચના ય૫% (૪ શે.ની ભમાચ દાભાં ફે

ફૃા.૭૫૦૦ / શે.

વયખા શપ્િાભાં)
ય) ૫શાડી તલસ્િાય

ખર્ચના ય૫% (૪ શે.ની ભમાચ દાભાં ફે
વયખા શપ્િાભાં)
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ફૃા.૧૫૦૦૦ / શે.

સ્કીભ

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
ક્રભ

વશામની તલગિ

વશામનુ ં ધોયણ / ભશત્તભ ભમાચદા
વશામ

ભશત્તભ વશામ/ યુતનટ
એયીમા

ક) નાણમેયીના જુ ના લાલેિય ભાટે વશામ
૧) જુ ના ીરાને કા૫લા અને

ફૃા.૧૦૦૦/ ીરા (ભશત્તભ ૩ય ીરા/ ફૃા.૩ય૦૦૦/ પ્રતિ શે.

દૂ ય કયલા ભાટે

શે.)

ય) પેય યો૫ણી

ખર્ચના ૫૦%

ફૃા.૪૦ પ્રતિ વીડરીંગ

(ફૃા.૪૦૦૦ પ્રતિ શે.)
૩) વંકણરિ િકનીકી

ખર્ચના ય૫% ફે વયખા શપ્િાનાં

ફૃા.૧૭૫૦૦ પ્રતિ શેકટય

પ્રીભીમભનાં ૭૫% ના દયે

૧) ૪ થી ૧૫ લચનાં ઝાડ ભાટે

વ્મલસ્થા૫ન દ્વાયા જુ ના
નાણમેયીના ફગીર્ાનાં
સુધાયણા ભાટે વશામ
ડ) નાીમેયીભાં ાક તલભા
મોજના

ફૃા.૩.૫ય
ય) ૧૬ થી ૬૦ લચનાં ઝાડ
ભાટે ફૃા.૪.૭૬

કોનો વંકચ કયલો?
જજલ્રા ફાગામિ અતધકાયી/નામફ તનમાભક ફાગામિ(જીલ્રા કક્ષા)/ તનમાભક ફાગામિ(યાજ્મ કક્ષા)
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ુ સ્કૃત
કેન્દ્ર ય
મોજના

ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત

૧૦. કૃર્ ેદાળન ાંુ ભાકે ટીંગ
શાંુ કયવ ાંુ 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 .
 “ુર એવએભએવ” વર્લિવ દ્વાયા ખેડુતો જરૂયત પ્રભાણે ભાહશતી ભેલી ળકે છે .
 Byer - sellor ( ખયીદનાય - લેર્નાય) ોટગ ર www.farmer.gov.in/buysell.htm ૫ય ઉ૫રબ્ધ છે .
 કા૫ણી મોગ્મ વભમે કયલી જોઈએ.
 લધાયે બાલ ભેલલા ભાટે લેર્ાણ ૫શેરા મોગ્મ ગ્રેડીંગ, ેકીંગ અને રેફરીંગ કયવુાં જોઈએ.
 ોણક્ષભ બાલ ભેલલા ભાટે ખેત ઉત્ાદન મોગ્મ ભાંડીભાાં લેર્વુ.ાં
 ખેત ેદાળનો વાંગ્રશ કયી, ઓપ-વીઝનભાાં લેર્લાથી લધુ બાલ ભે છે .
 એક જુથના ખેડતોએ વારાં ુ ભાકે ટીંગ કયલા ભાટે ભાકે ટીંગ કો-ઓ૫યે ટીલ રખાલલી જોઈએ. આ ભાકે ટીંગ
કો-ઓ૫યે ટીલ દ્વાયા યીટે ર અને શોર-વેર આઉટરેટ ખોરલા જોઈએ.
 ખેડુત ોતે કોલ્ડ સ્ટોયે જ અને લેય શાઉવનો ઉ૫મોગ કયી ઓછા બાલે ભાર ભેલલાનુાં ટાી ળકે છે .

ભતી વશામ :
અ.

પ્રકાય

લગગ

વફવીડીની ભમાગ દા

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત

નાં.

મોજનાઓ
વફવીડીના
દય

૧ વંગ્રશના ભાખા

 ૫શાડી તલસ્િાય તવલામના ૩૩.૩૩%

ભાટે ISAM

ફધા તલસ્િાય ભાટે FPO,

શેઠની ેટા

ંર્ામિ,

મોજના

એવવી/એવટી રાબાથી

એગ્રીકલ્ર્યર

િેભજ િેભના કો-ઓયે ટીલ

ભાકે ટીંગ

/એવએર્જી ભાટે

ઇન્ફ્રાસ્રક્ર્ય(AMI)  અન્મ ખેડુિો ભાટે

૧૦૦૦

૧૦૦૦થી

ભશત્તભ

ભે.ટન

૩૦,૦૦૦

(રૂ.

સુધી

ભે.ટન સુધી

રાખ)

૧૧૬૬.૫૫ ૧૦૦૦.૦૦

૩૦૦.૦૦ આઇએવએએભ

૮૭૫.૦૦ ૭૫૦.૦૦

૨૨૫.૦૦

ભકશરા,

૨૫%

34
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ખેડત
અ.નાં.

પ્રકાય

લગગ

વફવીડીની ભમાગ દા

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત
મોજનાઓ

૨

અન્મ ભાકે ટીંગને રગિી
ભાખાકીમ સુતલધા ભાટે

 ૫શાડી

તલસ્િાય

તવલામના
FPO,

વફવીડીના

ભશત્તભ

દય

(રૂ. રાખ)

ફધા ૩૩.૩૩%

તલસ્િાય

ભાટે

ભકશરા,

એવવી/એવટી રાબાથી

૫૦૦.૦૦

આઇએવએએભ

ંર્ામિ,

િેભજ િેભના કો-ઓયે ટીલ
/એવએર્જી ભાટે

 ઉ૫યોકિ તવલામના અન્મ રાબાથી ૨૫%

૪૦૦.૦૦

ભાટે
ભાકે ટીંગ ઈન્ફ્રાસ્રકર્યભાં નીર્ે મુજફની લસ્તુઓ વાભેર છે .
 કા૫ણી ૫છી ભાકે ટીંગને રગિા સ્રકર્ય
 ભાકે ટીંગ માડચ જેલી વાભાન્મ સુતલધાઓ
 ગ્રેડીંગ, સ્ટાન્ડયડાઈઝેળન, કલોરીટી, વટીકપકેળન, રેફરીંગ, ેકેજીંગ અને મુલ્મલધચન ભાટે ની સુતલધા
 ઉત્ાદકથી લ૫યાળદાય સુધી વીધા લેર્ાણ ભાટે ન ુ ં ભાખુ ં

વફવીડી અને રોન ભાટે અયજી નીર્ેની જગ્માએ કયલી.
 કોભળીઅર ફેન્ક, યીજીમોનર ફૃયર ફેન્ક, સ્ટે ટ કો-ઓ૫યે ટીલ ફેન્ક લગેયે
 કો-ઓ૫યે ટીલ પ્રોજેકટ ભાટે નેળનર કો-ઓ૫યે ટીલ ડેલરો૫ભેન્ટ ફોડચ (NCDC)

એગ્રીકલ્ર્યર ભાકે ટીંગ (ISAM) ની તલગિલાય ભાગચદતળિકા www.agmarknet.nic.in ૫ય ઉ૫રબ્ધ છે .
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ખેડત

૧૧. વાંકબરત ખેતી
વાંકબરત ખેતી એટરે :
 ર્લસ્તાય અને આફોશલાને ભાપક એલા મોગ્મ ાક / ક્રોીંગ ેટનગની ૫વાંદગી
 ાક અને ક્રોીંગ ેટનગભાાં ૫શુારન, ભત્સ્મારન, ફાગામત, ડેયી, પોયે સ્રીને આલયી લૈર્લઘ્મ રાલવુાં
 ર્ેકડેભ, ટેં ક અને તરાલડી, છીછયા થી ભઘ્મભ ઉંડાઈના ટયુફલેર, કુ લા લગેયે દ્વાયા ાકને કટોકટીની
અલસ્થાએ યક્ષણાત્ભક ર્મત ુરાં ુ ાડવુાં
 ાણીના ઉ૫મોગ ભાટે ની તકનીકોને અ૫નાલલી.
અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત

નાં.
૧

મોજનાઓ
ડાંગય, ઘઉં, મુખ્મ ધાન્મ ાકો/

કુ ર ખર્ચના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃા.૧૦૦૦૦/ શે. (લધુભાં લધુ ય

િેરીફીમાંના ાકો/ પાઈફય ાક/

શે./રાબાથી)

એનએભએવએ

કઠો ાકોને આલયી િેની ફે ાકની
ક્રોીંગ ેટનચ ભાટે
૨

ફાગામિી ાકની ક્રોીંગ વીસ્ટભ ભાટે કુ ર ખર્ચના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃા.ય૫૦૦૦/ શે. (લધુભાં લધુ ય એનએભએવએ
(પ્રાન્ટે ળન + ાક / ક્રોીંગ ેટનચ)

૩

ઝાડ

/

ઝાડ

+

ઘાવર્ાયા

શે./રાબાથી)

/ણફન કુ ર ખર્ચના ૫૦%, ભશત્તભ ફૃા.૧૫૦૦૦/ શે. (લધુભાં લધુ ય એનએભએવએ

ઈભાયિી રાકડા તવલામના જગર
ં
ાક શે./રાબાથી)
ના ઉત્ાદનની જાલણી ભાટે
૪.૧

૫શુ આધાકયિ પાભીંગ તવસ્ટભ ભાટે

કુ ર ખર્ચના ૫૦% (૫શુના ખર્ચ વાથે, એક લચના + વાંદ્ર એનએભએવએ

ક્રોવ બ્રેડ ગામ + તભશ્ર ખેિી + ઘાવર્ાયા ખોયાકના ખર્ચ વાથે) ભશત્તભ ફૃા.૪૫૦૦૦/શે.
બેંવ + તભશ્ર ખેિી / ઘાવર્ાયા ગામ / (ય દુ ધાા ૫શુ + ૧ ક્રોીંગ વીસ્ટભ,

લધુભાં લધુ ય

બેંવ + ડેયી + ઘાવર્ાયા ગામ બેંવ + શે./રાબાથી)
નાના લાગોિા પ્રાણીઓ
૪.ય

નાના પ્રાણીઓ + તભશ્ર ખેિી + ઘાવર્ાયા કુ ર ખર્ચના ૫૦% (૫શુ/૫ક્ષી) ના ખર્ચ + ૧ લચના ખોયાકના એનએભએવએ
/ ભયઘાઉછે ય / ફિક ઉછે ય + તભશ્ર ખર્ચ વાથે) ભશત્તભ ફૃા.ય૫૦૦૦ (૧૦ ૫શુ / ૫૦ ૫ક્ષી) + ૧ શે.
ખેિી

ક્રોીંગ વીસ્ટભ (લધુભાં લધુ ય શે./રાબાથી)

ભયઘાઉછે ય / ફિક ઉછે ય + ભત્સ્મ
ારન + તભશ્ર ખેિી
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ૂ ો ભાટે વશામ મોજનાઓની ..... ભાગગદર્ળિકા
ખેડત
અ.

ઘટક

વશામનુ ધોયણ

કેન્દ્ર ુયસ્કૃત

નાં.
૫

મોજનાઓ
ભાછરી વંરગ્ન પાભીંગ વીસ્ટભ

કુ ર

ખર્ચના

૫૦%

(ભાછરીના

ખર્ચ

વાથે),

ભશત્તભ એનએભએવએ

ફૃા.ય૫૦૦૦/ શે. (લધુભાં લધુ ય શે./રાબાથી)
૬

લભી કંોસ્ટ યુતનટ / જૈતલક ઈનુટના કુ ર ખર્ચના ૫૦%, ફૃા.૧ય૫/ઘનફુટ ભશત્તભ ફૃા.ય૫૦૦૦/ એનએભએવએ
ઉત્ાદન યુતનટ, રીરા ૫ડલાળ

યુતનટ (૫યભેનન્ટ સ્રકર્ય ભાટે ) અને ૮૦૦૦ પ્રતિ યુતનટ
HDPEના લભી ફેડ ભાટે રીરા ૫ડલાળ ભાટે કુ ર ખર્ચના
૫૦%, ય૦૦૦ની ભમાચ દાભાં (લધુભાં લધુ ય શે./રાબાથી)

૭

વાઈરેજ યુતનટ ભાટે

ર્ાપ કટય અને લજન કાંટા વાથેના વાઈરેજ યુતનટ ભાટે એનએભએવએ
૧૦૦% વશામ, ૧.ય૫ રાખની ભમાચ દાભાં ભુસ્થરથી ઉ૫ય કે
નીર્ેના ય૧૦૦-ય૫૦૦ ઘનફુટ કેેવીટી લાા, વીભેન્ટ અને
ઈંટના (ભ ૂસ્થ ઉ૫ય કે નીર્ેના) વાઈરેજ ીટ ફનાલલા ભાટે
(ર્ાપ કટય અને લજન કાંટાના પ્રાલધાન વાથે)

૮

લભી કમ્ોસ્ટ યુતનટ / જૈતલક ઈનુટ લભી કમ્ોસ્ટ યુતનટ, ઓગેતનક ઈનુટ પ્રોડકળન યુતનટ, એનએભએવએ
યુતનટ, રીરા ૫ડલાળ

રીરા ૫ડલાળ કુ ર ખર્ચના ૫૦% ભશત્તભ ૧ય૫ / ઘનફુટ,
ભશત્તભ ૫૦૦૦૦ / યુતનટ ભાટે (૫યભેનન્ટ સ્રકર્ય ભાટે ) અને
૮૦૦૦ પ્રતિ યુતનટ HDPE લભીન ફેડ ભાટે રીરા ૫ડલાળ
ભાટે કુ ર ખર્ચના ૫૦% ભશત્તભ ય૦૦૦ / શે. (લધુભાં લધુ ય
શે./રાબાથી)

૯

કા૫ણી

૫છીના

વંગ્રશ/

મુલ્મવ ૃક્ઘ્ધ ભાટે

NTPF

ના મુલ્મવ ૃક્ઘ્ધ દ્વાયા લધુ પામદો ભેલલા ભાટે ગ્રામ્મ સ્િયના એનએભએવએ
નાના વંગ્રશ / ેકેજીંગ / પ્રોવેવીંગ યુતનટ ભાટે

કેીટર

ખર્ચના ૫૦% ફૃા.૪૦૦૦/ લગચ ભીટય વંગ્રશ પ્રોવેવીંગની જગ્મા
ભાટે (ભશત્તભ ફૃા.ય રાખ / યુતનટ)
કોનો વાંકગ કયલો?
જજલ્રા કૃત અતધકાયી/ જજલ્રા ફાગામિ અતધકાયી/ પ્રોજેક્ટ ડામયે કટય, આત્ભા
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