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પ્રેસનોટ- 

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર ષિભાગ 

તા. ૨૪/૦૨/ર૦ર૩ 

 

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર ષિભાગ માટે કુલ ₹ ૨૧૬૦૪ કરોડની જોગિાઇ 

કૃષિ ક્ષેતે્ર ગુજરાતે દીર્ઘદ્રષિપૂર્ઘ અને લાાંબા ગાળાનો ષિકાસ વ્યૂહ અપનાવ્યો છે. િાિર્ી થી 

િેચાર્ સુધી ખેડૂતો સાથે અડીખમ ઉભી રહેલી અમારી સરકારે કૃષિ ઉત્પાદન િધારિાની દદશામાાં 

મક્કમ પગલાાં ભયાઘ છે. કૃષિમાાં િૈષિધ્યીકરર્ લાિી બાગાયત, પશુપાલન, એગ્રોપ્રોસેસીંગ, 

એગ્રોમાકેટીંગ જિેી સાંલગ્ન પ્રિૃષિઓ તેમજ અદ્યતન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ખેડૂતોની આિક 

િધારિાનુાં અમારી સરકારનુાં ધ્યેય છે. પ્રાકૃષતક કૃષિ માટે ખેડૂતો પે્રરીત થાય તેના સર્ન પ્રયાસો 

હાથ ધરિામાાં આિેલ છે. કૃષિ ક્ષેતે્ર ઉદ્યોગ સાહષસકતાને પ્રોત્સાહન આપિા અને કૃષિક્ષેત્રને લગતી 

માદહતી સેન્ ટરલ પોટઘલ પર ઉપલબ્ધ કરાિિા ઇન્ ડેક્ષ્ટ-A  ની સ્થાપના કરિામાાં આિશે. 

 પ્રધાનમાંત્રી ષકસાન સન્માન નીષધ યોજના અાંતગઘત છેલ્ાાં ચાર િિઘમાાં એકાં દરે બાર હપ્તામાાં 
આશરે ૬૧ લાખથી િધુ ખેડૂત કુટુાંબોને સીધેસીધા તેમના બેન્ક ખાતામાાં સહાય આપિા 
અાંદાજ ે₹૧૨૦૦૦ કરોડની જોગિાઇ.  

 ખેડૂતોને િીજ જોડાર્ તેમજ રાહતદરે િીજળી ઉપલબ્ધ કરાિિા માટે ₹૮૩૨૫ કરોડની 
જોગિાઇ.  

 ટરે ક્ટર તેમજ કૃષિ યાાંષત્રકીકરર્ માટેના અન્ય સાધનો તેમજ ષિષિધ ઓજારોની ખરીદીમાાં 
સહાય આપિા ₹૬૧૫ કરોડ જટેલી માતબર રકમની જોગિાઇ. 

 િન્ય પ્રાર્ીઓ દ્વારા ખેડૂતોના પાકને થતુાં નુકશાન અટકાિિા ખેતરની ફરતે કાાંટાળી 
તારની િાડ અને સોલાર ફેન્સીંગ બનાિિા સહાય માટે ₹૪૦૦ કરોડની જોગિાઈ. 

 કૃષિ અને સાંલગ્ન ક્ષેત્રોના ષિષિધ પ્રોજકે્ટ માટે રાિર ીય કૃષિ ષિકાસ યોજના અાંતગઘત 
₹૨૫૦ કરોડની જોગિાઇ. 

 પ્રાકૃષતક ખેતી કરતા ખેડૂતને દેશી ગાયના ષનભાિ ખચઘ માટે સહાય આપિા ₹૨૦૩ 
કરોડની જોગિાઇ  

 એગ્રો અને ફુડ પ્રોસેષસાંગ એકમોને સહાય આપિા ₹૨૦૦ કરોડની જોગિાઇ. 

 ખાતેદાર ખેડુતોને આકષસ્મક મૃત્યુ/કાયમી અપાંગતાના ષકસ્સામાાં િીમા રક્ષર્ આપિાની 
યોજના હેઠળ ₹૧૨૫ કરોડની જોગિાઇ. 

 સ્માટઘ  ફાષમિંગની યોજના અાંતગઘત સોઈલ હેલ્થ કાડઘ  અને ખેડૂતોને કૃષિ એડિાઈઝરી માટે 
₹ ૫૦ કરોડની જોગિાઇ.  



 ખેડૂતોને ષમલેટ્સના િાિેતર ષિસ્તાર િધારિા ષબયારર્ સહાય, પ્રચાર-પ્રસાર િગેરે 
માટે ₹ ૩૫ કરોડની જોગિાઈ.  

 નેનો ફદટઘલાઇઝર અને જાંતુનાશક દિાઓના છાંટકાિ માટે કૃષિ ક્ષેત્રે અદ્યતન ડર ોન 
ટેક્નોલોજીને પ્રોત્સાહન આપિા ₹૧૦ કરોડની જોગિાઈ. 

 ટરેનીંગ ફોર એગ્રીકલ્ચરલ લનીંગ એન્ડ ઇન્ટીગે્રશન મીશન (TALIM) યોજના માટે  
₹૨ કરોડની જોગિાઈ.  

 શેરડીના પાક માટે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ઉભુાં કરિા ₹૨ કરોડની જોગિાઈ. 

 

 

બાગાયત 

 ફળ પાક ઉત્પાદકતા િધારિા અને બાગાયતી પાકોના ઉચ્ચ ગુર્િિાયુક્ત ધરૂ/રોપા/કલમોનો 
ઉછેર અને ઉપલબ્ધતા સુષનષિત કરિા નસઘરી ષિકાસ માટે સહાય આપિા કુલ ₹ ૬૫ કરોડની 
જોગિાઇ. 

 બાગાયતી પાકોમાાં કાપર્ી પછી બગાડ અટકાિિા માળખાકીય  સુષિધા ઉભી કરિા ₹ ૪૦ કરોડની 
જોગિાઇ. 

 નાષળયેરીની ખેતીને પ્રોત્સાહન હેતુ “ગુજરાત નાષળયેરી ષિકાસ કાયયક્રમ” માટે ₹ ૬ કરોડની 
જોગિાઇ. 

 “મસાલા પાકોના સટીફાઇડ ષબયારણ ઉપર સહાય” યોજના માટે ₹૫ કરોડની જોગિાઇ. 

 “અબયન ગ્રીન ષમશન કાયયક્રમ” હેઠળ શહેરમાાં માળી કામ અથે યુિાનોને કૌશલ્યિધઘન રોજગારલક્ષી 
તાલીમ આપિા માટે ₹ ૩ કરોડની જોગિાઇ. 

કૃષિ-પશુપાલન ષશક્ષણ અને સંશોધન  

 કૃષિ, પશુપાલન, મત્સ્યઉદ્યોગ અને પ્રાકૃષતક ખેતી સાંલગ્ન ષશક્ષર્, ષિસ્તરર્ તથા સાંશોધન 
અાંતગઘત લેબ ટુ લેન્ડના એપ્રોચ સાથે કૃષિ યુષનિષસઘટીઓ,  કામધેનુ યુષનિષસઘટી, ગુજરાત 
નેચરલ ફાષમિંગ એન્ડ ઓગેષનક એગ્રીકલ્ચરલ યુષનિષસઘટી કાયઘરત છે. આ યુષનિષસઘટીઓમાાં 
માળખાકીય સગિડોના ષિકાસ, શૈક્ષષર્ક કાયઘ અને સાંશોધન માટે ₹૧૧૫૩ કરોડની 

જોગિાઇ.   

પશુપાલન 

 ગૌશાળા, પાાંજરાપોળ અને ટરસ્ટ સાંચાષલત સાંસ્થાઓને ગૌિાંશ ષનભાિ તેમજ માળખાકીય 
સગિડોના ષિકાસ માટે “મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોિણ યોજના” અાંતગઘત ₹૫૦૦ કરોડની 
જોગિાઇ.  

 મુખ્યમાંત્રી ષન:શુલ્ક પશુ સારિાર યોજના અને ફરતાાં પશુ દિાખાનાની સેિાઓ માટે ₹ 
૧૦૯ કરોડની જોગિાઈ. 

 ગ્રામ્ય કક્ષાએ સ્િરોજગારી માટે ડેરી ફામઘ તેમજ પશુ એકમ સ્થાપિા સહાય માટે ₹ ૬૨ 
કરોડની જોગિાઈ.  



 દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સાંર્ોને ષિષિધ માળખાકીય સુષિધાઓ ષિકસાિિા માટે સહાય પૂરી 
પાડિા ₹૧૨ કરોડની જોગિાઈ. 

 કરુર્ા એષનમલ એમ્બ્યુલન્સ–૧૯૬૨ ની સેિાઓ માટે ₹ ૧૦ કરોડની જોગિાઈ.  

 રાજ્યમાાં ૧૫૦ નિા સ્થાયી પશુ દિાખાના શરુ કરિા ₹ ૧૦ કરોડની જોગિાઈ.   

મત્્યોદ્યોગ 

 નિા મત્સ્યબાંદરોના ષિકાસ તેમજ હયાત મત્સ્યકેન્ દ્રોના આધુષનકીકરર્ અને ષનભાિ 
માટે ₹૬૪૦ કરોડની જોગિાઈ. 

 સાગરખેડુઓને દડઝલ િેટ રાહત તેમજ પેટર ોલ પર સહાય માટે ₹ ૪૫૩ કરોડની જોગિાઈ. 

 પ્રધાનમાંત્રી મત્સ્યસાંપદા યોજના હેઠળ મત્સ્યોદ્યોગના સિાિંગી ષિકાસ માટે ₹૧૫૫ 

કરોડની  જોગિાઈ. 

 દદરયાઈ, આાંતરદેશીય અને ભાાંભરા પાર્ી આધારીત મત્સ્યોદ્યોગના ષિકાસ માટે ₹૧૧૭ 
કરોડની જોગિાઈ.  

સહકાર 

 ખેડૂતો, પશુપાલકો અને સાગરખેડુઓને ષકસાન કે્રદડટ કાડઘ  મારફત અપાતા ₹ ૩ લાખ 
સુધીના ટુાં કી મુદતનુાં પાક ષધરાર્ પર વ્યાજ સહાય પેટે ₹૧૨૭૦ કરોડની જોગિાઇ. 

 પ્રાથષમક કૃષિ સહકારી માંડળીઓના કોમ્્યુટરાઇઝેશન તેમજ સાધન સહાય માટે ₹૧૨૪ 
કરોડની જોગિાઇ.   

 બજાર સષમષતઓમાાં િેરહાઉસ બનાિિા સહાય માટે ₹૩૮ કરોડની જોગિાઇ. 

 ષકસાન કલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ બજાર સષમષતઓમાાં માળખાગત સુષિધાઓ સુદ્રઢ કરિા 
₹૨૩ કરોડની જોગિાઇ. 

 તાલુકા અને ષજલ્ા સહકારી ખરીદ િેચાર્ સાંર્ોના ષિષિધ પ્રોજકે્ટ માટે કેષપટલ સહાયની 
યોજના અાંતગઘત ₹૩ કરોડની જોગિાઇ 

***** 


