વાિષર્ક િવકાસ કાયકર્
ર્ મ ૨૦૧૪-૨૦૧૫
બાગાયત ખાત ુ , ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
ર૪૦૧- પાક કૃિષ યવ થા
પર્ તાવનાગુજરાત લગભગ ૧૬૦૦ િક.મી. લાંબો દિરયા િકનારો ધરાવે છે . હા સ કેરીના િવકસ માટે દિક્ષણ ગુજરાત અને
ૂ છે . કચ્છની ખારે ક આખા િવ માં જાણીતી છે . આ ઉપરાંત રાજ્યમાં કેળાં,
કેસર કેરી માટે જુ ઼નાગઢનું વાતાવરણ ખુબજ અનુકળ
લીંબુ, બોર, ચીકુ, નાિરયેળ

ૂ છે . રાજ્યમાં બાગાયતી પાકે ( ફળો, શાકભાજી અને
વા પાકો માટે પણ વાતાવરણ અનુકળ

મસાલા) નો કુલ િવ તાર ૧૬.૭૪ લાખ હેક્ટર છે .રાજ્યમાં િપયત, સ ૂકા અને અધર્ સ ૂકા િવ તારોમાં પણ બાગાયતી ખેતીની ખ ૂબ
ઉ મ તકે રહેલી છે . બાગાયત ખેતી ના િવકાસ માટે બાગાયત ને લગતી મહત્વકાંક્ષી યોજનાઓ વાિષર્ક િવકાસ કાયર્કર્મ ૨૦૧૪૧૫ માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
બાગાયત ખાતા ની યોજનાઓ માટે વાિષર્ક િવકાસ કાયર્કર્મ ૨૦૧૪-૧૫ માં ચાલુ કાયર્કર્મો અંતગર્ત
.૧૯૭૬૯.૦૦ લાખની અને નવા કાયર્કર્મો માટે . ૬૧૫.૬૩ લાખની બ ટ જોગવાઈ મળી કુલ . ૨૦૩૮૪.૬૩ લાખની જોગવાઇ
સુચવવામાં આવેલ છે .
કાયર્કર્મ વાર જોગવાઈ અને કામગીરી નીચે મુજબ છે .
1. િનદેર્ શ અને વહીવટઃજુ ઼દા જુ ઼દા બાગાયત િવકાસ કાયર્કર્મોના અમલ માટે ઓછામાં ઓછા ક્મર્ચારી વગર્ સાથે બાગાયત િવભાગ ઊભો
કરવામાં આ યો છે . બાગાયત પર્વ ૃિ ઓ ના અસરકારક અને ઝડપી િવકાસ માટે રાજ્ય, િજ લા અને તાલુકા ક્ક્ષાની ક્ચેરીઓ
સંગીન બનાવવા વહીવટી અને તક્નીકી તંતર્, િહસાબો, અંદાજપતર્ િનયમન અને સંકલન વગેરે સિહત તંતર્ યવ થા જાળવવા
માટે સને ૨૦૧૪-૧૫ના વષર્માં . ૯૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ ચાલુ કાયર્કર્મો માટે તથા મહેકમ માટે નવી યોજનામાં . ૬૧૫.૬૩
લાખની જોગવાઇ સુચવવામાં આવેલ છે .
૨. સંકિલત બાગાયત િવકાસ કાયર્કર્મ:રાજ્યમાં બાગાયત િવકાસ માટે િવિવધ સંકિલત િવકાસ કાયકર્
ર્ મોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . આ કાયકર્
ર્ મ
માટે વાિષર્ક્ િવકાસ કાયર્કર્મ ૨૦૧૪-૧૫ માં ચાલુ કાયર્કર્મો માટે . ૧૧૭૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ છે .
આ યોજનામાં િવિવધ ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

ૂ ોને િવના મ ૂ યે
વા કે ગરીબી રે ખા નીચેના ખેડત

ઇનપુટસ િક્ટસ પુરા પાડવા, ફળપાક્નો વાવેતર િવ તાર વધારવો, આઇ.પી.એમ./ આઇ.એન.એમ માટે પર્ોત્સાહન, જુ ઼ની વાડીનું
નિવનીકરણ, ટી યુક્ ચર રોપાથી વાવેતર િવ તાર વધારવો, ક્લ ટર એપર્ોચ એરીયા ક્વડર્ અન્ડર

ટ કર્ોપ્સ, સેિન્ ય ખેતીનો

વાવેતર િવ તાર વધારવો, શેઢાપાળા ઉપર બાગાયતી વ ૃક્ષોનો ઉછે ર, સંપ ૂણર્ ગામને બાગાયતી ખેતી માટે પર્ોત્સાહન, ફામર્
મીકેનાઇઝેશનનો કાયર્કર્મ, દિરયાઇ / હવાઈ માગેર્ ફળ, શાકભાજી, મરી મસાલા,

લ, િબયારણ તથા પ્લાન્ટીંગ મટીરીય સને

ૂ પર્વાસ, ખેડત
ૂ શીબીર, સૅિમનાર, અપ ગર્ેડેશન ઓફ કીલ ટાફ ટર્ેિનંગ, શેડનેટ ઊભા કરવા,
િનકાસ માટે નુરમાં સહાય, ખેડત
બાગાયતી ફળ પાક / ઔષિધય / સુગિં ધત પાકોના પર્ોસેસીંગ / ડી ટીલેશન યુનીટ ઊભા કરવા, વેલાવાળા શાક્ભાજી઼ પાકે માટે
પાકા માંડવા બાંધવા, ટી યુક્ ચર રોપા માટે હાડર્નીંગ યુિનટ

થાપવા, કો ડ

ટોરે જ઼ બાંધવા, કાપણી પછીના સાધનો તથા

પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી, પ્લાિ ટક કર્ેટસની ખરીદીનો કાયર્કર્મ, લો કો ટ ગર્ીન હાઉસ થાપવા

વા

ઘટકોનો સમાવેશ

કર્વામાં આવેલ છે .
૩. આિદજાિત િવ તારમાં ( ટીએએસપી) બાગાયત િવકાસ કાયર્કર્મ:આ કાયર્કર્મમાં આિદજાિત િજ લાઓમાં ફળ પાકનો વાવેતર િવ તાર વધારવો તથા ફળ રોપા ઉછે ર કેન્ ો અને
પ ૂવર્ જ િરયાતો વધારવા ની પર્વ ૃિ ઓ નો આ યોજનામાં સમાવેશ થાય છે . આ યોજના માટે વાિષર્ક િવકાસ કાયર્કર્મ ૨૦૧૪-૧૫
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માં . ૩૧૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ છે . આ ઉપરાંત ઇયર માકર્ પર્ોિવજ઼ન ટીએએસપી ( પેસીયલ ફોર ડાંગ
િજ લો) માટે . ૫૦.૦૦ લાખની જ઼ોગવાઇ સુચવેલ છે .
આ યોજનામાં િવિવધ ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

ૂ ોને િવના મ ૂ યે
વા કે ગરીબી રે ખા નીચેના ખેડત

ઇનપુટસ િક્ટસ પુરા પાડવા, ફળપાક્નો વાવેતર િવ તાર વધારવો, શોટ ગ ગર્ેડીંગનાં સાધનો, સેિન્ ય ખેતીનો વાવેતર િવ તાર
વધારવો, શેઢાપાળા ઉપર બાગાયતી વ ૃક્ષોનો ઉછે ર, સંપ ૂણર્ ગામને બાગાયતી ખેતી માટે પર્ોત્સાહન, ફામર્ મીકેનાઇઝેશનનો
કાયકર્
ર્ મ, નવી નસર
ર્ ીઓની થાપના અને ચાલુ નસર
ર્ ીઓને સુ ઢ અને આધુનીકરણનો કાયકર્
ર્ મ, વેલાવાળા શાક્ભાજી઼ પાકો માટે
પાક માંડવા બાંધવા, કાપણી પછીના સાધનો તથા પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી

વા ઘટકનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

ૂ ો માટે ખાસ અંગભ ૂત યોજના (એસસીએસપી) હેઠળ બાગાયત િવકાસ કાયર્કર્મ:૪. અનુસ ૂિચત જાિતના ખેડત
ૂ ો માટે ફળ પાકનો વાવેતર િવ તાર વધારવો તથા ફળ રોપા ઉછે ર કેન્ ો અને
આ કાયર્કર્મમાં અનુસ ૂિચત જાિતના ખેડત
પ ૂવર્ જ િરયાતો વધારવા ની પર્વ ૃિ ઓ નો આ યોજનામાં સમાવેશ થાય છે . આ યોજના માટે વાિષર્ક િવકાસ કાયકર્
ર્ મ ૨૦૧૪-૧૫
માં . ૧૩૫૩.૦૦ લાખની જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ છે .
આ યોજનામાં િવિવધ ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

ૂ ોને િવના મ ૂ યે
વા કે, ગરીબી રે ખા નીચેના ખેડત

ઇનપુટસ િક્ટસ પુરા પાડવા, ફળપાક્નો વાવેતર િવ તાર વધારવો, શોટ ગ ગર્ેડીંગનાં સાધનો, સેિન્ ય ખેતીનો વાવેતર િવ તાર
વધારવો, શેઢાપાળા ઉપર બાગાયતી વ ૃક્ષોનો ઉછે ર, ફામર્ મીકેનાઇઝેશનનો કાયર્કર્મ, નવી નસર્રીઓની

થાપના અને ચાલુ

નસર્રીઓને સુ ઢ અને આધુનીકરણનો કાયર્કર્મ, વેલાવાળા શાક્ભાજી઼ પાકે માટે પાક માંડવા બાંધવા, કાપણીના સાધનો તથા
પર્ોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી

વા ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

૫. ફળ અને શાકભાજીની જાળવણી અને તાલીમ ની યોજના:ફળ અને શાક્ભાજી઼ની જાળવણી અને ડબ્બાબંધી કાયર્કર્મ િવકાસ સાથે ગતીમાં ન રહેતો બાગાયત િવકાસ
ક્યારે ય આિથર્ક રીતે નફાકારક ન બને. પ ૂરતા પર્માણમાં જ્યારે શાકભાજી અને ફળો ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે તેની જાળવણી કેવી રીતે
કરવી તેન ું િશક્ષણ મિહલાઓને આપવા માટે ૧૭ સામુિહક ડબ્બાબંધી અને બગીચા કેન્ ો ની થાપના કરવામાં આવી છે . ફળ અને
શાકભાજીની જાળવણીની રીતો બનાવવા માટે કેન્
યોજ઼વામાં આવે છે . મોબાઇલ તાલીમ કેન્

પર ગર્ામીણ િવ તારમાં ૭ થી ૧૫ િદવસના ટૂંકા ગાળાના તાલીમ વગ

ારા ગર્ામીણ િવ તારોમાં મિહલાઓને વિનભર્ર કરવા માટે પણ આ પર્કારની તાલીમ

આપવામાં આવે છે . આ યોજના માટે વાિષર્ક િવકાસ કાયર્કર્મ ૨૦૧૪-૧૫ માં . ૭૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ છે .
આ કાયર્કર્મમાં મિહલાઓને ફળ પિરરક્ષણ ની તાલીમ અને ફળ અને શાકભાજીની પિરરિક્ષત બનાવટો બનાવવા માટેના ઘટકનો
સમાવેશ થાય છે .
૬. ગુજરાત રાજ્યમાં બાગાયત િવકાસ અંગેની કે.પુ. યોજના (ઓઇલપામ િવકાસ કાયર્કર્મ):ઓઇલપામ િવકાસ કાયકર્
ર્ મમાં ૭૫ ટકા કેન્ નો અને ૨૫ ટકા રાજ્યના િહ સાનો સમાવેશ થાય છે . આ યોજના
માટે વાિષર્ક િવકાસ કાયર્કર્મ ૨૦૧૪-૧૫ માટે કેન્ ના િહ સાના

. ૬૦.૦૦ લાખની અને રાજ્યના િહ સાના

જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ છે . આ યોજ઼નામાં િવિવધ ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

. ૨૦.૦૦ લાખની

વા કે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ,

ૂ પર્વાસ તથા ઓઇલપામ િનદશર્નમાં
ઓઇલપામનો વાવેતર િવ તાર વધારવો, િડઝલ પંપ સેટ માટે સહાય, ડર્ીપ ઇરીગેશન, ખેડત
સહાય આપવી વગેરે.
૭. સુગિં ધત / ઔષિધય છોડ અને લોની ખેતી ના િવકાસની યોજના:ગુજરાતની કૃિષ આબોહવાની િવિવધતા ને લીધે િવિવધ પર્કારના સુગિં ધત/ ઔષિધય છોડ અને
થાય છે .

િનકાસ માં અને ઘરે લ ું વપરાશમાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે . ગુજરાતને મ ૂ યવાન
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ૂ ો ના સામાિજક ઉત્કષર્ માટે ખુબજ અગત્યનો છે . તેને અલગ અને િવિશ ટ રીતે ઓળખવા જ રી છે .
આવે છે . ખેડત

લ છોડ ના

ઉછે ર માટે તથા ઔષિધય તેમજ સુગિં ધત વન પિતઓને જ રી પર્ોત્સાહન મળે તે આશયથી આ યોજના માટે વાિષર્ક િવકાસ
કાયર્કર્મ ૨૦૧૪-૧૫ માં . ૧૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ છે .
આ યોજનામાં િવિવધ ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

વા કે

લ પાકનો વાવેતર િવ તાર વધારવો,

સુગિં ધત / ઔષિધય પાકનો વાવેતર િવ તાર વધારવો, ગર્ીન હાઉસમાં વીજ દરમાં સહાય, ટી યુક ચર યુનીટમાં આવેલ ગર્ીન
હાઉસમાં વીજદરમાં સહાય નાગરવેલની ખેતીને પર્ોત્સાહન વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
૮. ગુજરાત રાજ્યમાં બાગાયત િવકાસ અંગેની કે.પુ. યોજના (નાિરયેળી િવકાસ કાયર્કર્મ):નાિરયેળી િવકાસ કાયર્કર્મ ૫૦ ટકા કેન્ ના અને ૫૦ ટકા રાજ્યના િહ સાની યોજના છે . આ કાયર્કર્મ માટે સને
૨૦૧૪-૧૫ માં કેન્ ના િહ સાના . ૧૧.૦૦ લાખની અને રાજ્યના િહ સાના . ૧૧.૦૦ લાખની જોગવાઈ તથા ૧૦૦ ટકાના કેન્ ના
ઘટક્ના . ૪૪.૦૦ લાખ સુચવવામાં આવેલ છે .
આ યોજ઼નામાં િવિવધ ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

વા કે નાિરયેળીનો વાવેતર િવ તાર વધારવો,

નાિરયેળી પાક િનદશન
ર્ , સેિન્ ય ખાતર યુિનટ તૈયાર કરવા, નાિરયેળી નસર
ર્ ી ની થાપના

વા ઘટકોનો સમાવેશ કરે લ છે .

૯. ગુજરાત રાજ્યમાં બાગાયત િવકાસ અંગેની કે.પુ. યોજના (ગુજરાત હોટ ક્ ચર િમશન ):ગુજરાત હોટ ક્ ચર િમશન માં બાગાયત િવકાસ માટે જુ ઼દા જુ ઼દા કાયર્કર્મોનો સમાવેશ થાય છે .

મ કે

પ્લાન્ટેશન ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, નસર્રી ડેવલપમેન્ટ, એ ટાબ્લીશમેન્ટ ઓફ ન્યુ ગાડર્ન્સ, કર્ીએશન ઓફ વોટર
િરસોસીર્ંગ, પર્ોટેક્ટેડ ક્ ટીવેશન, આઇપીએમ / આઇએનએમ પર્મોશન, પો ટ હાવેર્ ટ ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર, માકેર્ ટીંગ ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર

વા

જુ ઼દા જુ ઼દા કાયર્કર્મોનો સમાવેશ થાય છે .
ગુજ઼રાત હોટ ક્ ચર િમશન ૮૫ ટકા કેન્ ના અને ૧૫ ટકા રાજ઼યના િહ સાની યોજ઼ના છે . આ કાયર્કર્મ માટે
વાિષર્ક િવકાસ કાયર્કર્મ ૨૦૧૪-૧૫માં . ૧૨૭૫૦.૦૦ લાખ કેન્ ના અને . ૨૨૫૦.૦૦ લાખ રાજ્યની જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ
છે .
૧૦. અંિક્ત જોગવાઈ માિહતી અને પર્ોઘ્યાગીકી (આઇ.ટી.):માિહતી ટેકનોલોજી માટે હાડર્વેર, કોમ્પ્યુટર િસ ટમ ખરીદવા, ક્મર્ચારીઓને તાલીમ આપવા માટે, અ તન
માિહતી અને ટેકનોલોજી િવક્સાવવા, વેબ સાઈડ અ તન કરવા

વી બાબતો માટે સને ૨૦૧૪-૧૫ના વષર્ માટે

. ૧૧૫.૦૦

લાખની ઇયર માકર્ જોગવાઈ સુચવવામાં આવેલ છે .
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