ખાંડ િનયામક, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
૨૦૦૮-૦૯ દરમ્યાન હાંસલ કરે લ ન ધપાતર્ િસિધ્ધઓ
¾ રાજયમાં ૩૨ પૈકી ૧૭ ખાંડ મંડળીઓ સહકારી ક્ષેતર્ે કાયર્રત છે , તેની થાિપત
ક્ષમતા ૬પ,૦૦૦ ટીસીડી છે .
¾ આ ખાંડ સહકારી મંડળીઓમાં અંદા

સાડા ચાર લાખ સભાસદો છે ,

માં

અનુસ ૂિચત જાિતના એક લાખ અને અનુસ ૂિચત જનજાિતના ૫૦ હજાર
સભાસદો છે .
¾ કાયર્રત ખાંડ સહકારી મંડળીઓની શેરડીની ઉત્પાદકતા પર્િત હેકટરદીઠ
૬૪.૮૦ મે.ટન છે .
¾ અંદાિજત ટનર્ઓવર .૨૦૦૦ કરોડ
¾ આ મંડળીઓ

ટલું છે .

ારા ૩.૧૫ લાખ લોકોને સીધી/આડકતરી રોજગારી પ ૂરી

પાડવામાં આવે છે .
ૂ સભાસદોને અંદા
¾ ખેડત

.૧૨૩૫ કરોડ

ટલી રકમ ચ ૂકવવામાં આવે છે .

¾ ૨૦૦૮-૦૯ માં રાજયમાં અંદાિજત વાવેતર હેઠળની ૧૨૪.૪૪ લાખ હેકટર
જમીન પૈકી ૧.૪૮ લાખ હેકટર જમીનમાં શેરડીનુ ં વાવેતર કરવામાં આવેલ છે .
¾ ખાંડ સહકારી મંડળીઓ

ારા ૨૦૦૮-૦૯ ના વષર્માં ૯૪.૪૪ લાખ મે.ટન

શેરડીનુ ં િપલાણ કરીને, ૧૦.૪૦ ટકા રીકવરી સામે ૧૦.૨૦ લાખ મે.ટન ખાંડનુ ં
ઉત્પાદન કરવામાં આવેલ છે .
¾ શેરડી વાવેતર હેઠળની ૮૦૦૦ એકર જમીનને ડર્ીપ ઇરીગેશન યોજના હેઠળ

આવરી લેવામાં આવેલ છે .સને ર૦૦૮-૦૯

માં સુગર

ફેકટરીઓ ધ્વારા

૨૩૭૮૦ હેકટર િવ તારને ડર્ીપ ઇરીગેશન હેઠળ આવરી લેવાનો લ યાંક
રાખવામાં આવેલ

પૈકી ૩૨૦૮.૮૦ હેકટરનો

િવ તાર

ડર્ીપ ઇરીગેશન

હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે .
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ખાંડ િનયામક, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
૨૦૦૯-૧૦ દરમ્યાન હાંસલ કરે લ ન ધપાતર્ િસિધ્ધઓ
¾ રાજયમાં ૩૨ પૈકી ૧૭ ખાંડ મંડળીઓ સહકારી ક્ષેતર્ે કાયર્રત છે , તેની થાિપત ક્ષમતા
૬પ,૦૦૦ ટીસીડી છે .
¾ આ ખાંડ સહકારી મંડળીઓમાં અંદા

સાડા ચાર લાખ સભાસદો છે ,

માં અનુસ ૂિચત

જાિતના એક લાખ અને અનુસ ૂિચત જનજાિતના ૫૦ હજાર સભાસદો છે .
¾ કાયર્રત ખાંડ સહકારી મંડળીઓની શેરડીની ઉત્પાદકતા પર્િત હેકટરદીઠ ૬૪.૮૦
મે.ટન છે .
¾ અંદાિજત ટનર્ઓવર .૨૦૦૦ કરોડ
¾ આ મંડળીઓ

ટલું છે .

ારા ૩.૧૫ લાખ લોકોને સીધી/આડકતરી રોજગારી પ ૂરી પાડવામાં

આવે છે .
¾ ખેડૂત સભાસદોને અંદા

.૧૨૩૫ કરોડ

ટલી રકમ ચ ૂકવવામાં આવે છે .

¾ સને ૨૦૦૯-૧૦ માં રાજયમાં અંદાિજત વાવેતર હેઠળની ૧૨૫.૦૦ લાખ હેકટર
જમીન પૈકી ૧.૫૮ લાખ હેકટર જમીનમાં શેરડીનુ ં વાવેતર કરવામાં આવેલ
છે .
¾ ખાંડ સહકારી મંડળીઓ ધ્વારા ૨૦૦૯-૧૦ ના વષમ
ર્ ાં ૧૧૨.૯૫ લાખ મે.ટન શેરડીનુ ં
િપલાણ કરીને ૧૦.૬૧ ટકા રીકવરી સામે ૧૧.૯૫ લાખ મે.ટન ખાંડનુ ં ઉત્પાદન થયેલ
છે .
¾ શેરડી વાવેતર હેઠળની ૮૦૦૦ એકર જમીનને ડર્ીપ ઇરીગેશન યોજના હેઠળ આવરી
લેવામાં આવેલ છે .સને ર૦૦૯-૧૦ માં સુગર ફેકટરીઓ ધ્વારા ૧૦૫૦૦ હેકટર
િવ તારને ડર્ીપ ઇરીગેશન હેઠળ આવરી લેવાનો લ યાંક રાખવામાં આવેલ
પૈકી

કૂલ ૯૪૬૦.૪૪ હેકટરનો િવ તાર આવરી લેવામાં આવેલ છે .

¾ નમર્દા સુગર ધ્વારા

ઓકટોબર-૨૦૦૯ થી ૪૦૦

મે. ટન દૈ િનક

િપલાણ ક્ષમતા

ધરાવત ું રીફાઇન્ડ સુગરનુ ં ઉત્પાદન શ કરવામાં આવેલ છે .
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ખાંડ િનયામક, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
૨૦૧૦-૧૧ દરમ્યાન હાંસલ કરે લ ન ધપાતર્ િસધિધઓ
્
¾ રાજયમાં ૩૨ પૈકી ૧૭ ખાંડ

મંડળીઓ સહકારી ક્ષેતર્ે કાયર્રત છે , તેની થાિપત ક્ષમતા

૬પ,૦૦૦ ટીસીડી છે .
¾ આ મંડળીઓમાં અંદા

સાડા ચાર લાખ સભાસદો છે ,

માં અનુસ ૂિચત જાિતના એક લાખ

અને અનુસ ૂિચત જનજાિતના ૫૦ હજાર સભાસદો છે .
¾ આ મંડળીઓ ારા ૩.૧૫ લાખ લોકોને સીધી/આડકતરી રોજગારી પ ૂરી પાડવામાં આવે છે .
¾ અંદાિજત ટનઓ
ર્ વર .૨૦૦૦ કરોડ
ૂ સભાસદોને અંદા
¾ ખેડત

¾

ટલું છે .

.૧૯૮૪ કરોડ

ટલી રકમ ચ ૂકવવામાં આવે છે .

૧૭ પૈકી ૯ ખાંડ સહકારી મંડળીઓ પાસે િડ ટીલરી પ્લાન્ટ છે .આર.એસ.ની પર્િતિદન
કેપીસીટી ૩ લાખ ૧૭ હજાર અને ઇથેનોલ ઉત્પાદનની કે પીસીટી પર્િતિદન ૨.૪૭ લાખ

¾
¾

લીટર છે .
કાયર્રત ખાંડ સહકારી મંડળીઓની શેરડીની ઉત્પાદકતા પર્િત હેકટર દીઠ ૭૩.૩૫ મે.ટન છે .
૨૦૧૦-૧૧ માં રાજયમાં અંદાિજત વાવેતર હેઠળની ૧૨૫.૦૦ લાખ હેકટર જમીન પૈકી ૧.૮૮
લાખ હેકટર જમીનમાં શેરડીનુ ં વાવેતર કરવામાં આવેલ છે .

¾ શેરડી વાવેતર હેઠળની ૮૦૦૦ એકર જમીનને ડર્ીપ ઇરીગેશન યોજના હેઠળ આવરી
લેવામાં આવેલ છે . ૨૦૧૦-૧૧ માં સુગર ફેકટરીઓ ધ્વારા ૧૦૫૦૦ હેકટર િવ તારને ડર્ીપ
ઇરીગેશન હેઠળ આવરી લેવાનો લ યાંક રાખવામાં આવેલ .

પૈકી ડીસેમ્બર ૨૦૧૦ અંિતત

૮૧૭૩.૫૧ હેકટર િવ તારને ડર્ીપ ઇરીગેશન હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે .

¾

૨૦૧૦-૧૧ ના વષર્માં ૧૩૬.૫૮ લાખ મે.ટન શેરડીનુ ં િપલાણ કરીને ૧૦.૬૬ ટકા રીકવરી
સામે ૧૪.૫૬ લાખ મે.ટન ખાંડનુ ં ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ છે .

¾ ભારત સરકારની પેટર્ોલ જોડે ઇથેનોલ િમ
મંડળીઓએ

કરવાની નીિત અન્વયે રાજયની ખાંડ સહકારી

૨૧.૫૦ ના ભાવે ઓઇલ કંપનીઓને ઇથેનોલ પુરુ પાડવાના કરાર કરે લ છે .

¾ રાજય સરકાર ધ્વારા રીવાઇવલ પેકેજ હેઠળ ચાર માંદી ખાંડ સહકારી મંડળીઓને .૩૮.૧૧
કરોડની ૪ ટકાના યાજના દરે સોફટલોન આપવામાં આવેલ છે .
¾ ભારત સરકાર ધ્વારા માંદી ખાંડ સહકારી મંડળીઓને નાબાડર્ના પેકેજ હેઠળ

¾

.૪૪.૫૫

કરોડની ટમલ
ર્ ોન મંજુર કરવામાં આવેલ છે .
ં
રા ટર્ીય કૃિષ િવકાસ યોજના ( ટર્ીમ-૧) અંતગર્ત શેરડીનુ ં ઉત્પાદન વધારવુ,પો
ટ હાવેર્ ટીંગ
અને યાંિતર્કરણના આ તર્ણ પર્ો કટ મંજૂર થયેલ. મ કે (૧) િમકેનાઇઝેશન ઇન હાવેર્ ટીંગ
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(ર) સુગરકે ન પર્ોડકટવીટી (૩) સોઇલ / ન્યુટર્ીઅન્ટ લેબોરે ટરીના પર્ો કટ છે .આ પો કટ
માટે કુલ

.૧૩૮૦ લાખ મંજૂર થયેલ છે .તે પૈકી પર્થમ હપ્તાની ગર્ાન્ટ

.૩૯૫.૪૧ લાખ

સુગર ફેકટરીઓને આપવામાં આવેલ છે . આ તમામ પર્ો કટ હાલ ચાલુ છે .
¾ િનમર્ળ ગુજરાત કાયર્કર્મમાં કચેરીના આધુિનકરણને પર્ાથિમકતા આપવામાં આવેલ છે .
તેથી ખાંડ િનયામકની કચેરી માટે સને ૨૦૧૦-૧૧ ના વષર્ માટે
૨૦-૦૦ લાખની જોગવાઇ
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અંદાજપતર્માં

.

કરવામાં આવેલ છે .
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