વાર્ષિક ર્વકાસ કાર્યક્રમ ૨૦૧૬-૧૭
બાગાર્ત ખાતુ , ગુજરાત રાજ્ર્, ગાાંધીનગર
ર૪૦૧- પાક કૃર્ષ વ્ર્વ્ ા
પ્ર્તાવનાગુજરાત રાજ્યએ વિવિધ પ્રકારની આબોહિા અને કુ દરતી સ્ત્રોતથી વિવિધતાથી ભરે લ છે . ગુજરાતએ ૧૬૦૦ કકમી લાાંબા સમુદ્ર
કકનારે સાથે ભારતના પવિમ કકનારે આિેલ ુાં છે . ગુજરાતએ દે શના છ ટકા એટલે કે ૧૯૬ લાખ હેક્ટર ભૌગોલલક વિસ્તાર ધરાિે છે .
ગુજરાત રાજ્યમાાં 33 જજલ્લાઓ, ૨૪૬ તાલુકા અને ૧૮૫૬૯ ગામોનો સમાિેશ થાય છે . ગુજરાત મે- જૂન જાન્યુઆરી 27° સે 13° C
ન્યુનત્તમ તાપમાન અને 45° C ની મહત્તમ સાથે, ઉષ્ણકકટબાંધીય અને પેટા ઉષ્ણકકટબાંધીય આબોહિા ધરાિે છે . ગુજરાત રાજ્યના
સામાન્ય િાવષિક િરસાદ ૮૫૨ એમ.એમ. ધરાિે છે , િરસાદની વિવિધતા િાવષિક પાક ઉત્પાદકતા ઉપર અસર કરે છે , પરાં ત ુ કેસરઆલ્્ાાંસો કેરી, ચીકુ , કેળા, આંમળા જેિા તાજા ્ળો, ડુ ગ
ાં ળી, બટાટા, િેલાિાળા શાકભાજી પાકો, રોઝ, લીલી, મેરીગોલ્ડ, જાસ્મીન અને
સ્ેદ સુગધ
ાં ી ફૂલો તેમહ જીરુાં, િકરયાળી, કોથમીર, લસણ અને કાજુ , ઔષધીય અને કુ ાંિાર િેરા, પામારોઝા જેિા સુગવાં ધત પાકના
વિકાસમાાં અનુકુળતા અને વિકાસ માટે જરૂરી છે . રાજ્યમાાં વપયત, સ ૂકા અને અધધ સ ૂકા વિસ્તારોમાાં પણ બાગાયતી ખેતીની ખ ૂબ ઉત્તમ
તકે રહેલી છે . બાગાયત ખેતી ના વિકાસ માટે બાગાયત ને લગતી મહત્િકાાંક્ષી યોજનાઓ િાવષિક વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ માાં
સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે .
બાગાયત ખાતા ની યોજનાઓ માટે િાવષિક વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ માાં ચાલુ કાયધક્રમો અંતગધત

રૂ. ૩૪૧૭૧.૦૦ લાખની

અને નિા કાયધક્રમો માટે રૂ. ૧૩૮૫.૪૭ લાખની બજેટ જોગિાઈ મળી કુ લ રૂ. ૩૫૫૫૬.૪૭ લાખની જોગિાઇ સુચિિામાાં આિેલ છે .
કાર્યક્રમ વાર જોગવાઈ અને કામગીરી નીચે મુજબ છે .
1. ર્નર્દે શ અને વહીવટઃજુ ુ઼દા જુ ુ઼દા બાગાયત વિકાસ કાયધક્રમોના અમલ માટે ઓછામાાં ઓછા ક્મધચારી િગધ સાથે બાગાયત વિભાગ ઊભો કરિામાાં આવ્યો
છે . બાગાયત પ્રવ ૃવત્તઓ ના અસરકારક અને ઝડપી વિકાસ માટે રાજ્ય, જજલ્લા અને તાલુકા ક્ક્ષાની ક્ચેરીઓ સાંગીન બનાિિા િહીિટી
અને તક્નીકી તાંત્ર, કહસાબો, અંદાજપત્ર વનયમન અને સાંકલન િગેરે સકહત તાંત્ર વ્યિસ્થા જાળિિા માટે સને ૨૦૧૬-૧૭ના િષધમાાં રૂ.
૯૫૦.૦૦ લાખની જોગિાઈ ચાલુ કાયધક્રમો માટે તથા મહેકમ માટે નિી યોજનાઓ જેિી કે (૧) અવધક વનયામકશ્રી, બાગાયતની નિી
જગ્યા માંજૂર કરિા બાબત (જગ્યા-૧) માટે રૂ. ૧૪.૦૦ લાખ, (૨) નિરલચત જજલ્લાઓમાાં નિરલચત તાલુકા કક્ષાએ જગ્યા માંજૂર નથી
તેિા બાકી રહેતા તાલુકાઓમાાં બાગાયત અવધકારીઓની નિી જગ્યા માંજૂર કરિા બાબત (જગ્યા-૩૩) માટે રૂ. ૧૪૫.૦૦ લાખ (૩)
રાજ્યમાાંથી બાગાયતી પાકોના વનકાસને પ્રોત્સાહન આપિા માટે જરૂરી તાંત્ર ઉભુ ાં કરિા માટે નો કાયધક્રમ માટે રૂ. ૫૪.૦૦ લાખ (જગ્યા-૧૪)
(૪) નિરલચત ૭ જજલ્લાઓમાાં બાગાયત ખાતા હસ્તકની તાબાની કચેરીઓ માટે આઉટ સોસીંગથી િાહનો રાખિાનો કાયધક્રમ માટે રૂ.
૨૫.૨૦ લાખ (૫) બાગાયત ખાતા હસ્તકની િડી કચેરી માટે નવુ ાં િાહન ખરીદિાનો કાયધક્રમ માટે રૂ. ૬૦૦ લાખ (૬) બાગાયત ખાતા
હસ્તકની જજલ્લા કચેરીઓ (સાબરકાાંઠા અને નમધદા) માાં રદ કરે લ િાહનો સામે નવુ ાં િાહન ખરીદિાની બાબત માટે રૂ. ૧૨.૦૦ લાખ એમ
કુ લ મળી રૂ. ૨૫૬.૨૦ લાખની જોગિાઇ સુચિેલ છે . આમ કુ લ રૂ. ૧૨૦૬.૨૦ લાખની જોગિાઇ િષધ ૨૦૧૬-૧૭ માટે સ ૂચિેલ છે .
૨. સાંકલિત બાગાર્ત ર્વકાસ કાર્યક્રમ:રાજ્યમાાં બાગાયત વિકાસ માટે વિવિધ સાંકલલત વિકાસ કાયધક્રમોનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . આ કાયધક્રમ માટે િાવષિક્
વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ માાં ચાલુ કાયધક્રમો માટે રૂ. ૧૨૫૦૦.૦૦ લાખની જોગિાઈ સુચિિામાાં આિેલ છે . જેમાાં વિવિધ ઘટકોનો
સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . જેિા કે ્ળપાક્નો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, આઇ.પી.એમ./આઇ.એન.એમ માટે પ્રોત્સાહન, જુ ુ઼ની િાડીનુ ાં
નવિનીકરણ, ટીસ્યુક્લ્ચર રોપાથી િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, ્ામધ મીકેનાઇઝેશનનો કાયધક્રમ, દકરયાઇ/ હિાઈ માગે ્ળ, શાકભાજી, મરી
મસાલા, ફૂલ, લબયારણ તથા પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સને વનકાસ માટે નુરમાાં સહાય, ખેડૂત પ્રિાસ, ખેડૂત શીબીર, સૅવમનાર, અપ ગ્રેડેશન
ઓ્ સ્કીલ સ્ટા્ ટ્રે વનિંગ, શેડનેટ ઊભા કરિા, બાગાયતી ્ળ પાક/ઔષવધય/સુગવાં ધત પાકોના પ્રોસેસીંગ/ડીસ્ટીલેશન યુનીટ ઊભા
કરિા, િેલાિાળા શાક્ભાજીુ઼ પાકે માટે કાચા, અધધ પાકા તેમજ પાકા માાંડિા બાાંધિા, ટીસ્યુક્લ્ચર રોપા માટે હાડધ નીંગ યુવનટ સ્થાપિા,
કોલ્ડ સ્ટોરે જ઼ બાાંધિા, કાપણી પછીના સાધનો તથા પ્રોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી, પ્લાસ્સ્ટક ક્રેટસની ખરીદીનો કાયધક્રમ, લો કોસ્ટ ગ્રીન
હાઉસ સ્થાપિા જેિા ઘટકોનો સમાિેશ ક્રિામાાં આિેલ છે . તેમજ નિી બાબત તરીકે (૧) પોલીહાઉસ/નેટ હાઉસમાાં સોઇલલેસ કલ્ચર
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માટે સહાય આપિાનો કાયધક્રમ માટે રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ (૨) વનકાસકારોને બાગાયતી પાકોની ઇરે ડીએશન પ્રકક્રયા માટે સહાય આપિાનો
કાયધક્રમ માટે રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ (૩) રાજ્ય સરકારના ભાંડોળમાાંથી બાગાયતી પાકોના ૪(ચાર) નિા સેંટર ઓ્ એક્ષેલન્સ મહેકમ સાથે
ઉભા કરિા માટે રૂ. ૮૨૦.૦૦ િાખની મળી કુ લ રૂ. ૯૦૫.૦૦ લાખની જોગિાઇ સ ૂચિેલ છે . એમ આ કાયધક્રમ અંતગધત કુ લ રૂ.
૧૩૪૦૫.૦૦ લાખની જોગિાઇ સ ૂચિિામા આિેલ છે .
૩. આદર્દજાર્ત ર્વ્તારમાાં ( ટીએએસપી) બાગાર્ત ર્વકાસ કાર્યક્રમ:આ કાયધક્રમમાાં આકદજાવત જજલ્લાઓમાાં ્ળ પાકનો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો તથા ્ળ રોપા ઉછે ર કેન્ગો અને પ ૂિધ જરૂકરયાતો
િધારિાની પ્રવ ૃવત્તઓનો આ યોજનામાાં સમાિેશ થાય છે . આ યોજના માટે િાવષિક વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ માાં રૂ. ૨૫૦૦.૦૦ લાખની
જોગિાઈ સુચિિામાાં આિેલ છે . આ ઉપરાાંત ઇયર માકધ પ્રોવિજ઼ન ટીએએસપી (સ્પેસીયલ ્ોર ડાાંગ જજલ્લો) માટે રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ અને
ટી.એ.એસ.પી. ન્યુ ગુજરાત પેટનધ માટે રૂ. ૧૬૦.૦૦ લાખની જ઼ોગિાઇ સુચિેલ છે .
આ યોજનામાાં વિવિધ ઘટકોનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . જેિા કે, ્ળપાક્નો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, શોટીંગ ગ્રેડીંગનાાં
સાધનો, સેન્દ્ન્ગય ખેતીનો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, ્ામધ મીકેનાઇઝેશનનો કાયધક્રમ, નિી નસધરીઓની સ્થાપના અને ચાલુ નસધરીઓને
સુગઢ અને આધુનીકરણનો કાયધક્રમ, િેલાિાળા શાક્ભાજીુ઼ પાકો માટે કાચા, અધધ પાકા તેમજ પાકા માાંડિા બાાંધિા, કાપણી પછીના
સાધનો તથા પ્રોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી જ઼ેિા ઘટકનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . િધુમાાં નિી બાબત તરીકે અન ૂસ ૂલચત જન.
જાવતના ખેડૂતોને શાકભાજી/મસાલા પાકોના ઇનપુટ્સ કીટ આપિાનો કાયધક્રમ અંતગધત રૂ. ૧૦૦.૦૦ લાખ ની જોગિાઇ એમ કુ લ મળી
રૂ. ૨૮૧૦.૦૦ લાખની જોગિાઇ િષધ ૨૦૧૬-૧૭ માટે સ ૂચિેલ છે .
૪. અનુસ ૂલચત જાર્તના ખેડૂતો માટે ખાસ અંગભ ૂત ર્ોજના (એસસીએસપી) હેઠળ બાગાર્ત ર્વકાસ કાર્યક્રમ:આ કાયધક્રમમાાં અનુસ ૂલચત જાવતના ખેડૂતો માટે ્ળ પાકનો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો તથા ્ળ રોપા ઉછે ર કેન્ગો અને પ ૂિધ
જરૂકરયાતો િધારિા ની પ્રવ ૃવત્તઓ નો આ યોજનામાાં સમાિેશ થાય છે . આ યોજના માટે િાવષિક વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ માાં રૂ.
૯૦૦.૦૦ લાખની જોગિાઈ સુચિિામાાં આિેલ છે .
આ યોજનામાાં વિવિધ ઘટકોનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . જેિા કે, ્ળપાક્નો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, શોટીંગ ગ્રેડીંગનાાં
સાધનો, સેન્દ્ન્ગય ખેતીનો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, ્ામધ મીકેનાઇઝેશનનો કાયધક્રમ, નિી નસધરીઓની સ્થાપના અને ચાલુ નસધરીઓને
સુગઢ અને આધુનીકરણનો કાયધક્રમ, િેલાિાળા શાક્ભાજીુ઼ પાકે માટે કાચા, અધધ પાકા તેમજ પાકા માાંડિા બાાંધિા, કાપણીના સાધનો
તથા પ્રોસેસીંગ મશીનરીની ખરીદી જેિા ઘટકોનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . િધુમાાં નિી બાબત તરીકે અન ૂસ ૂલચત જાવતના ખેડૂતોને
શાકભાજી/મસાલા પાકોના ઇનપુટ્સ કીટ આપિાનો કાયધક્રમ અંતગધત રૂ. ૧૦૦.૦૦ લાખ ની જોગિાઇ એમ કુ લ મળી રૂ. ૧૦૦૦.૦૦
લાખની જોગિાઇ િષધ ૨૦૧૬-૧૭ માટે સ ૂચિેલ છે .
૫. ફળ અને શાકભાજીની જાળવણી અને તાિીમની ર્ોજના:્ળ અને શાક્ભાજીુ઼ની જાળિણી અને ડબ્બાબાંધી કાયધક્રમ વિકાસ સાથે ગતીમાાં ન રહેતો બાગાયત વિકાસ ક્યારે ય આવથિક રીતે
ન્ાકારક ન બને. પ ૂરતા પ્રમાણમાાં જ્યારે શાકભાજી અને ્ળો ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે તેની જાળિણી કેિી રીતે કરિી તેન ુ ાં વશક્ષણ
મકહલાઓને આપિા માટે ૧૭ સામુકહક ડબ્બાબાંધી અને બગીચા કેન્ગો ની સ્થાપના કરિામાાં આિી છે . ્ળ અને શાકભાજીની જાળિણીની
રીતો બનાિિા માટે કેન્ગ પર ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં ૭ થી ૧૫ કદિસના ટૂાંકા ગાળાના તાલીમ િગો યોજ઼િામાાં આિે છે . મોબાઇલ તાલીમ
કેન્ગ દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં મકહલાઓને સ્િવનભધર કરિા માટે પણ આ પ્રકારની તાલીમ આપિામાાં આિે છે . આ યોજના માટે િાવષિક
વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ માાં રૂ. ૧૦૦.૦૦ લાખની જોગિાઈ સુચિિામાાં આિેલ છે .
૬. સુગર્ાં ધત / ઔષર્ધર્ છોડ અને ફૂિોની ખેતી ના ર્વકાસની ર્ોજના:ગુજરાતની કૃવષ આબોહિાની વિવિધતા ને લીધે વિવિધ પ્રકારના સુગવાં ધત/ઔષવધય છોડ અને ફૂલોની ખેતી થાય છે . જે
વનકાસમાાં અને ઘરે લ ુાં િપરાશમાાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજિે છે . ગુજરાતને મ ૂલ્યિાન ફૂલોનો ખજાનો ગણિામાાં આિે છે . ખેડૂતોના
સામાજજક ઉત્કષધ માટે ખુબજ અગત્યનો છે . તેને અલગ અને વિવશષ્ટ રીતે ઓળખિા જરૂરી છે . ફૂલ છોડના ઉછે ર માટે તથા ઔષવધય
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તેમજ સુગવાં ધત િનસ્પવતઓને જરૂરી પ્રોત્સાહન મળે તે આશયથી આ યોજના માટે િાવષિક વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭માાં રૂ. ૧૧૦.૦૦
લાખની જોગિાઈ સુચિિામાાં આિેલ છે .
આ યોજનામાાં વિવિધ ઘટકોનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . જેિા કે ફૂલ પાકનો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, સુગવાં ધત/
ઔષવધય પાકનો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો િગેરેનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે .
૭. ગુજરાત રાજ્ર્માાં બાગાર્ત ર્વકાસ અંગેની કે.પુ. ર્ોજના (નાદરર્ેળી ર્વકાસ કાર્યક્રમ):નાકરયેળી વિકાસ કાયધક્રમ ૫૦ ટકા કેન્ગના અને ૫૦ ટકા રાજ્યના કહસ્સાની યોજના છે . આ કાયધક્રમ માટે સને ૨૦૧૬-૧૭માાં
કેન્ગના કહસ્સાના રૂ. ૧૧.૦૦ લાખની અને રાજ્યના કહસ્સાના રૂ. ૧૧.૦૦ લાખની જોગિાઈ તથા ૧૦૦ ટકાના કેન્ગના ઘટક્ના રૂ. ૩૫.૦૦
લાખ સુચિિામાાં આિેલ છે એમ કુ લ મળી રૂ. ૫૭.૦૦ લાખની જોગિાઇ િષધ ૨૦૧૬-૧૭ માટે સ ૂચિિામાાં આિેલ છે .
આ યોજ઼નામાાં વિવિધ ઘટકોનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે . જેિા કે નાકરયેળીનો િાિેતર વિસ્તાર િધારિો, નાકરયેળી પાક
વનદશધન, સેન્દ્ન્ગય ખાતર યુવનટ તૈયાર કરિા, નાકરયેળી નસધરી ની સ્થાપના જેિા ઘટકોનો સમાિેશ કરે લ છે .
૮. ગુજરાત રાજ્ર્માાં બાગાર્ત ર્વકાસ અંગેની કે.પુ. ર્ોજના- ર્મશન ઓન ઇન્ટીગ્રે ટેડ ડેવિોપમેન્ટ ઓફ હોટીકલ્ચર- સામાન્ર્,
એસસીએસપી અને આદર્દજાર્ત કેટેગરીના ખેડૂતો માટે (નેશનિ હોટીક્લલ્ચર ર્મશન ):નેશનલ હોટીક્લ્ચર વમશનમાાં બાગાયત વિકાસ માટે જુ ુ઼દા જુ ુ઼દા કાયધક્રમોનો સમાિેશ થાય છે . જેમ કે પ્લાન્ટે શન ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર
એન્ડ ડેિલપમેન્ટ, નસધરી ડેિલપમેન્ટ, એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ઓ્ ન્યુ ગાડધ ન્સ, ક્રીએશન ઓ્ િોટર કરસોસીંગ, પ્રોટે ક્ટે ડ ક્લ્ટીિેશન,
આઇપીએમ/આઇએનએમ પ્રમોશન, પોસ્ટ હાિેસ્ટ ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર, માકે ટીંગ ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર જેિા જુ ુ઼દા જુ ુ઼દા કાયધક્રમોનો સમાિેશ થાય છે .
ભારત સરકાર દ્વારા િષધ ૨૦૧૬-૧૭ માટે નેશનલ હોટીક્લ્ચર વમશન દ્વારા રૂ. ૧૬૮૦૦.૦૦ લાખની જોગિાઇ (૬૦ ટકા કેન્ગના
અને ૪૦ ટકા રાજ઼ર્ના કહસ્સા) મુજબ સ ૂચિેલ છે . જે મુજબ આ કાયધક્રમ માટે િાવષિક વિકાસ કાયધક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ માાં ચાલુ બાબત તરીકે
(૧) કેંદ્રના ૬૦ ટકા કહસા મુજબ રૂ. ૭૮૬૨.૪૦ લાખ તેમજ રાજ્યના ૪૦ % મુજબ રૂ. ૫૨૪૧.૬૦ લાખની જોગિાઈ એમ કુ લ મળી રૂ.
૧૩૧૦૪.૦૦ િાખ (સામાન્ય કેટેગરી ખેડૂતો માટે ), (૨) રૂ. ૭૦૫.૬૦ લાખ કેંદ્રના કહસ્સાના ૬૦ ટકા તેમજ રાજ્યના ૪૦ % મુજબ રૂ.
૪૭૦.૪૦ લાખની જોગિાઈ એમ કુ લ મળી રૂ. ૧૧૭૬.૦૦ લાખ (એસસીએસપી કે ટેગરી ખેડૂતો માટે ) તેમજ (૩) રૂ. ૧૫૧૨.૦૦ લાખ
કેંદ્રના કહસ્સાના ૬૦ % તેમજ રાજ્યના ૪૦% મુજબ રૂ. ૧૦૦૮.૦૦ લાખની જોગિાઈ એમ કુ લ મળી રૂ. ૨૫૨૦.૦૦ લાખ (ટીએસપી
કેટેગરી ખેડૂતો માટે ) ની જોગિાઇ સુચિિામાાં આિેલ છે .
૯. અંક્ક્લત જોગવાઈ માદહતી અને પ્રોઘ્ર્ાગીકી (આઇ.ટી.):માકહતી ટે કનોલોજી માટે હાડધ િેર, કોમ્પપ્યુટર વસસ્ટમ ખરીદિા, ક્મધચારીઓને તાલીમ આપિા માટે , અદ્યતન માકહતી અને
ટે કનોલોજી વિક્સાિિા, િેબ સાઈડ અદ્યતન કરિા જેિી બાબતો માટે સને ૨૦૧૬-૧૭ના િષધ માટે રૂ. ૪૪.૦૦ લાખની ઇયર માકધ
જોગિાઈ સુચિિામાાં આિેલ છે .
૧૦. અંક્ક્લત જોગવાઈ વક્લસય (આર & બી):આ યોજના હેઠળ િષધ ૨૦૧૬-૧૭ માાં નિી બાબત તરીકે નાયબ બાગાયત વનયામક, સુરતની કચેરીના રીનોિેશન/
મેઇન્ટે નન્સ માટે રૂ. ૨૪.૨૭ લાખની જોગિાઇ સુચિિામાાં આિેલ છે .
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