બાગાયત ક્ષેતર્ે તર્ણ વષર્માં મેળવેલ િસિધ્ધઓ
છે લા તર્ણ વષ માં રાજ્યમાં બાગાયતી પાકોનુ ં વાવેતર ૧૨.૪૩ લાખ હેક્ટર થી વધી ૧૪ લાખ
હેક્ટર તથા ઉત્પાદન ૧૪૦ લાખ મે. ટન થી વધી

૧૫૩ લાખ

મે. ટન સુધી પહ ચ છે . જ્યારે

બાગાયતી પાકોની આવક . ૯૫૦૦ કરોડથી વધી . ૧૨૦૦ કરોડ ઉપર પહ ચેલ છે .
¾ રાજયમાં બાગાયત િવકાસ માટે છે લા તર્ણ વષર્માં વાિષર્ક સહાય કાયર્કર્મ

. ૧૩૫ કરોડ

( વષર્ ૨૦૦૭-૦૮)થી વધારી . ૧૯૦ કરોડ (વષર્ ૨૦૧૦-૧૧) સુઘી કરાયેલ છે .
¾ રાજયમાં કાજુ મોસંબી, સફેદ મ ૂસળી, કુંવારપાઠું, પામારોઝા, લેમન ગર્ાસ, ૫ચોલી, ટીવીયા
વા નવા બાગાયતી પાકો નુ ં આગમન થયેલ છે .

એક િવિશ ટ િસિ

ગણી શકાય.

¾ ગર્ીન હાઉસ ની ખેતીમાં ગુજરાત..... રાજયમાં ૨૦૦૩-૦૪ પછી ખ ૂબ મોટા પાયે ગર્ીન હાઉસની
ખેતી િવકસી

રહી છે . રાજ્ય ની સંક પ પતર્ તથા ગુજરાત હોટ ક ચર મીશનની યોજના

અન્વયે છે લા ૩ વષર્માં ૨૫૦૦ લાખ ની સહાય આપી કુલ ૨૫૦ નવા
કરવામાં આવેલ છે

માં ગુલાબ, જરબેરા, કેપ્સીકમ

ગર્ીન હાઉસ

ઉભા

વા ઉચ્ચ મ ૂ ય વિધર્ત પાકોની ખેતી

કરવામાં આવે છે .
ૂ ોએ ડર્ીપ તથા ટી યુક ચર રોપના ઉપયોગથી
¾ કેળના પાકમાં ખેડત

૬૧ ટન / હે. ઉત્પાદન

મેળવી દે શ કક્ષાએ ઉત્પાદકતા તથા ગુણવત્તામાં અિગર્મ થાન હાંસલ કરે લ છે .
¾ ઉત્તર ગુજરાતમાં પપૈયા ની ડર્ીપ તથા મ ચીંગ સાથે ખેતી પધ્ધતી ઉભરી આવી છે

િદ હી

સુધીના બજારોસર કરે છે .
¾ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા દાડમના પાકનુ ં વાવેતર બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ તથા
જી લાઓમાં િવ તરી રહેલ છે .

કચ્છ

િનકાસની ઉજળી શકયતા ધરાવે છે .

ૂ ો િનકાસ મારફત ઉંચુ વળતર
¾ ટી યુક ચર ખારે ક તથા જમ્બો,કેસર ની ખેતી કરી કચ્છના ખેડત
મેળવી રહયા છે .

¾ પર્િતિ ઠત કંપનીઓ મારફત બટાટા પાકની કોન્ટર્ાકટ ફાિમર્ંગની શ આત થઈ છે .
¾ રાજ્યમાં ટમેટા, કેપ્સીકમ, ભીંડાના ક્લ ટરનો િવકાસ થઈ ર ો છે .

માંથી િનકાસલક્ષી

ઉત્પાદનો મેળવવામાં આવી રહેલ છે .
¾ ટર્ાયબલ િવ તારમાં ફળ બગીચા,કાજુ પ્લાન્ટે શન,

લ વાડી, પચોલી

ં ીત પાકોનુ ં
વા સુગધ

વાવેતર વધી ર ું છે .
ં ળી િડહાઈડર્ેશન, ઈસબગુલ પર્ોસેસીંગ, મેંગો પ પ
¾ પર્ોસેસીંગ ક્ષેતર્ે ખાસ કરીને ડુગ

વા એકમો

કાયર્રત છે .
¾ બાગાયતી પાકોના નવા બગીચા ઉભા કરવા ઉપરાંત પો ટ-હાવેર્ ટ મેનેજમેન્ટ અને બજાર
યવ થા ઉપર ભારમુકી રાજયમાં નવા કો ડ ટોરે જ,
ટી યુક ચર લેબોરે ટરીની થાપના,

રાઈપનીંગ ચેમ્બર, હાઈટે ક નસર્રીઓ,

વી હાથ ધરાયેલ છે .

¾ બાગાયતી પાકોમાં ઓગેર્નીક સિટર્ફીકેશન સાથે સેન્દર્ીય ખેતીની શ આત થયેલ છે ચાલુ વષર્થી
૫૦૦૦ હેકટરમાં આ કાયર્કર્મ શ કરવામાં આવેલ છે .
¾ ૫બ્લીક પર્ાઈવેટ પાટર્નરશી૫ (PPP) ના નવા અિભગમથી ઓઇલ પામના વાવેતર માટે
ં
ગોદરે જ એગર્ોવેટ લી. મુબઈ
(વલસાડ, નમર્દા તથા ભરુચ જી લામાં)
ફટ લાઈઝર લીમીટે ડ (.સુરત જી લામાં) અને

ડસ, ફેટ એન્ડ

ચી સોયા ઈન્ડ ટર્ીઝ લી. ઈન્દોર(.આણંદ તથા

નવસારી જી લામાં) િવગેરે ખાનગી કં૫નીઓને સહભાગી કરવામાં આવેલ છે .
¾ રાજયના તમામ જી લાઓમાં િમશન મોડ ઉપર બાગાયતી િવકાસની કામગીરી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .

અંતગર્ત બાગાયત િવકાસના ઘટકો

વા કે, પાક િવ તાર વધારવો, નસર્રી

િવકાસ, સંકિલત જીવાત / પોષણ યવ થા, વમીર્કંમ્પો ટ, નેટ હાઉસ / પોલી હાઉસ, કો ડ
ટોરે જ િવગેરે પો ટ હાવેર્ ટ મેનેજમેન્ટ ને પર્ોત્સાહન પુ પાડવામાં આવે છે .

¾ રા ટર્ીય કૃિષ િવકાસ યોજના અંતગર્ત રાજ્યના કેળ પાક માટે ના અગર્ીમ આઠ િજ લાઓમા કેળ
પાકની ઉત્પાદકતા અને ગુણવ ા સુધારવા માટે િવશેષ યોજના અમલમાં મુકેલ છે ..

કૃિષ મહોત્સવ.......
¾ છે લા તર્ણ વષ માં આયોજીત કૃિષ મહોત્સવના

દરમ્યાન રાજ્યમાં ઝોન વાઈઝ થતા

િવિવધ બાગાયતી પાકો ની ખેતી ૫ઘ્ધિત અંગેન ુ ં સાિહત્ય િવતરણ, કૃિષ મહોત્સવ દરમ્યાન
રાજયમાં ફળ, શાકભાજી ૫િરરક્ષણના તાલીમ આપી વરોજગારી માટે પર્ોત્સાિહત કરવામાં
આવે છે .
ૂ ોને પોષણયુકત
¾ ન્યુટર્ીશનલ સીકયુરીટીના નવા અિભગમથી ગરીબી રે ખા નીચેના ખેડત
ખોરાક

વા ફળ અને શાકભાજી તેમના જ ખેતર થી મળી રહે તે આશયથી તથા તેમને

બાગાયતી ખેતી માટે પર્ોત્સાિહત કરવા માટે િવના મુ યે ફળઝાડ / શાકભાજી / મસાલા
પાકોના ઈનપુટસ િકટસ . ૧૦૦૦/- ની િકંમતનુ ં લાભાથીર્ િદઠ એક મુજબ રાજયના તમામ
ગામોમાં ૫ લાભાથીર્ઓ ને ગર્ામ સભાના માઘ્યમથી થાનીક ૫સંદગી કરી આ૫વામાં આવે
છે .
ૂ ો, આધુિનક ખેત પધ્ધિતથી વાકેફ થાય તથા હાઈટે ક હોટ ક ચર
¾ આ ઉપરાંત ખેડત
અપનાવતા થાય તે માટે ગત વષેર્ કૃિષ મહોત્સવ દરિમયાન ૨૩૫

ટલા િનદર્શનો

ગોઠવાયેલ હતા.

************************************************************

