ખેતીવાડી ખાતાની વિણર્મ િસિ ઓ

ખેતી િનયામકની કચેરી,
ગુ.રા., ગાંધીનગર

રાજ્ય સરકારની ખેતી ક્ષેતર્ે િસધ્ધીઓ
¾

¾

દશમી પંચવષીર્ય યોજના દરમ્યાન કૃિષ (પશુપાલન સિહત)નો િવકાસ દર એકંદરે
૧૦.૫૧ ટકા ન ધાયેલ

દે શના કૃિષ સરે રાશ િવકાસ દર કરતાં ખુબ વધુ છે .

રાજ્યની અગર્ેસરતા :

કપાસ, મગફળી, િદવેલા પાકો ના ઉત્પાદન

ની દર્િ ટએ

સમગર્ દે શમાં આપણું રાજ્ય પર્થમ નંબરે છે . જ્યારે બાજરી પાકમાં સમગર્ દે શમાં
આપણુ ં રાજ્ય બીજા નંબરે છે .
¾

કૃિષ પાકો નુ ં વાવેતર :

 રાજ્યના કુલ ૯૮ લાખ હેક્ટર જમીન ખેડાણ લાયક છે .
 રાજ્યના ખા
હત ું

પાકોના વાવેતર િવ તારમાં, વષર્ ૨૦૦૨-૦૩ માં ૩૭.૬૯ લાખ હેક્ટર

વધીને ૨૦૦૮-૦૯ માં ૪૨.૩૭ લાખ હેક્ટર થયુ.ં અને વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ માં આ

િવ તાર ૩૫.૯૬ લાખ હેક્ટર થયો.
 રાજ્યના તેલીિબયાં પાકોનો વાવેતર િવ તાર વષર્ ૨૦૦૨-૦૩ માં ૨૮.૯૯ લાખ
હેકટરથી વધીને ૨૦૦૮-૦૯ માં ૩૦.૮૫ લાખ હેક્ટર થયુ.ં અને વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ માં
આ િવ તાર ૨૬.૮૬ લાખ હેક્ટર થયો. .
 વષર્ ૨૦૦૨-૦૩ કપાસ પાકનો િવ તાર ૧૬.૩૭ લાખ હેકટરથી વધીને ૨૦૦૮-૦૯ માં
૨૪.૧૭ લાખ હેક્ટર
 રાજ્યના ખા

વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ માં આ િવ તાર ૨૪.૬૪ લાખ હેક્ટર થયો.

પાકોનુ ં ઉત્પાદન વષર્ ૨૦૦૨-૦૩માં ૪૩.૯૫ લાખ મે. ટન થી વધીને

૨૦૦૮-૦૯ માં ૬૮.૭૮ લાખ મે. ટન થયુ.ં વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ માં ઓછા વરસાદની
પિરિ થિતમાં પણ ૫૬.૦૫ લાખ મે. ટન થયુ ં છે .
 રાજ્યમાં વષર્ ૨૦૦૨-૦૩ તેલીિબયાં પાકોનુ ં ઉત્પાદન ૧૮.૭૭ લાખ મે. ટન હત ું
વધીને ૨૦૦૮-૦૯ માં ૩૯.૩૨ લાખ

મે. ટન થયુ.ં વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ માં ઓછા

વરસાદની પિરિ થિતમાં પણ ૩૦.૧૦ લાખ મે. ટન થયું છે .
 વષર્ ૨૦૦૨-૦૩માં કપાસનુ ં ઉત્પાદન ૧૮.૮૪ લાખ ગાંસડીથી વધીને ૨૦૦૮-૦૯ માં
૭૯.૬૨ લાખ ગાંસડી થયેલ છે

વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ માં આ અંદા

૭૪.૦૧ લાખ

ગાંસડી થયુ ં છે .
 બી. ટી કપાસ િબયારણનો ભાવ તેમજ ગુણવ ા માટે ખેડુતોને આધાર રહે તે માટે
ગુજરાત કોટન સીડ એકટ-૨૦૦૮ રાજ્ય સરકાર
અમલમાં મુકવામાં આ યો.

ારા ઘડવામાં આ યો અને

થી ખેડુત સમુદાયને મોટો ફાયદો મ યો

રાજ્ય સરકાર ીના ખાસ કાયર્કર્મો
¾

ખેતીવાડી ખાતા ની બ ટ જોગવાઈ વષર્ ૨૦૦૨-૦૩ માં . ૨૪૨.૦૦ કરોડ હતી
૨૦૦૮-૦૯ માં

. ૪૮૭.૫૯ કરોડ, વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ માં

વષર્

. ૭૪૨.૪૩ કરોડ અને વષર્

૨૦૧૦-૧૧ ની જોગવાઈ . ૮૭૮.૫૮ કરોડ રાખવામાં આવેલ છે . આમ, વષર્ ૨૦૦૨-૦૩
ની સરખામણીમાં વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ માં ૩૬૩ % વધારો છે .
¾
♦

કૃિષ મહોત્સવ :
રાજ્યમાં વષ-ર્ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૦ દરમ્યાન વષેર્ એક માસના લાંબાગાળાના કાયકર્
ર્ મ પી કૃિષ
મહોત્સવ કાયર્કર્મનુ ં આયોજન કરવામાં આ યુ.ં

♦ કૃિષ મહોત્સવ દરમ્યાન કૃિષ અને તેને સંલગ્ન ખાતા, િનગમ, બોડર્ના અિધકારી ીઓ અને
કૃિષ યુિનવિસર્ટી ના વૈ ાિનક ીઓ કૃિષ રથના માધ્યમ

ારા ગુજરાત રાજ્યના તમામ

ગામડાઓમાં જઈ ખેડુતોને કૃિષ અને તેને સંલગ્ન િવષય તેમજ ખેડુતલક્ષી િવિવધ સહાય
યોજના અંગે માગર્દશર્ન આપવામાં આ યુ.ં
¾

સોઈલ હે થ કાડર્ :
♦ સોઈલ હે થ કાડર્ ને વિણર્મ ગુજરાત માં ગો ડન ગોલ તરીકે લેવામાં આવેલ છે .
♦ રાજ્યના કુલ ૪૨.૩૯ લાખ ખાતેદાર ખેડુતોને સોઈલ હે થ કાડર્ આપવાના છે .
♦ તેમાંથી અત્યાર સુધીમાં કુલ ૧૯.૬૩ લાખ ખાતેદાર ખેડુતોને સોઈલ હે થ કાડર્ પુરા
પાડવામાં આવેલ છે .
♦ વષર્ ૨૦૧૦ સુધીમાં બાકી ના તમામ ૨૨.૭૬ લાખ ખેડુતોને સોઈલ હે થ કાડર્ પુરા
પાડવાનુ ં આયોજન કરે લ છે .

¾

જળસંચય:
♦ રાજ્ય સરકાર ીના કૃિષ િવકાસ અંગેના હકારાત્મક અિભગમના તથા છે લા કેટલાક
વષ થી હાથ ધરાયેલ જળસંચય માટે ના કાયર્કર્મો મા વષર્ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૦ સુધીના
સમયગાળામા ૧,૦૪,૫૬૪ ખેત તલાવડીઓ, ૧,૦,૫,૯૭૭ બોરીબંધ, ૩૫,૭૬૬ ચેકડેમ
તથા ૧૯,૧૬૪ ગામ તળાવ ની કામગીરી કરવામા આવેલ છે .

ખેડૂતો ને િવના મ ૂ યે કૃિષ કીટસ :
♦

કૃિષ મહોત્સવ દરમ્યાન રાજયના ગરીબ ખેડુતોને દર વષેર્ કૃિષિકટસ િવનામ ૂ યે
િવતરણ કરવામાં આ યા.

♦

ૂ ોને કીટસ
વષર્ ૨૦૦૬-૦૭ મા ૧,૪૨,૭૧૧ અને ૨૦૦૮-૦૯ માં ૧,૬૫,૧૩૭ ખેડત
ૂ ોને કીટસ વહેંચવામાં આ યા.
૨૦૧૦-૧૧ માં ૧,૬૮,૮૩૦ લાભાથીર્ ખેડત

¾

ખેડુત ખાતેદાર અક માત િવમા યોજના:
ખેડુત ખાતેદાર અક માત િવમા યોજના હેઠળ સને ૨૦૦૭-૦૮ થી ૨૦૦૯-૧૦ સુધીમાં

(છે લા તર્ણ વષર્માં) રાજ્ય સરકાર ીએ બીજ િનગમ મારફતે ૧૩૧૬ ખેડુત ખાતેદારના
વારસદારોને રુપીયા ૧૨૯૨.૫૦ લાખ અને િવમા િનયામક ી મારફતે ૨૩૮૫ ખેડુત ખાતેદારના
વારસદારોને ને રુપીયા ૨૩૬૭.૫૦ લાખ મળી ૩૬૦૧ ખેડુત ખાતેદારના વારસદારોને ને રુપીયા
૩૬૬૦/- લાખ ચુકવેલ છે .

¾

પાક વીમા યોજના :-

 ક્પાસ પાક્ના િપર્િમયમમાં એગર્ીક ચર ઇન્ યોરન્સ કંપની ઓફ ઇન્ડીયા લી તરફથી થતો
ૂ ોને પરવડે તેમ ન હતો. વષર્વાર કપાસના પાકમાં િપર્િમયમમાં થતાં
સતત વધારો ખેડત
વધારા અને તેમાં થયેલ સુધારાની િવગત મુજબ વષર્ -૨૦૦૫ માં ૧૫.૪૫ %, ૨૦૦૬ માં
૧૪.૪૦ % ૨૦૦૭ માં ૧૨.૨૫ % હતા અને ખરીફ-૨૦૦૮ માં ક્પાસ પાક્ના િપર્િમયમના
દર વધારીને ૧૭.૨૦ % નકકી કરવામાં આવેલ હતા. આમ િવમા કંપની તરફથી
કપાસનો પાકનો

િપર્મીયમ નો દર ઘણો ઉંચો રાખવામાં આવતો હોઇ રાજ્ય સરકાર ી

તરફથી રજુઆત કરાતાં ખરીફ-૨૦૦૮ ના ક્પાસ પાક્ના િપર્િમયમ ના દર ૧૭.૨૦ %
માંથી ૬.૨૦ %

ટલો ઘટાડો થતાં ૧૧% કરવામાં સફળતા મળે લ છે

 ખરીફ-૨૦૦૮ ના
રક્મ

ક્પાસ પાક્ના િપર્િમયમના દરમાં થયેલ ધટાડાને લીધે તફાવતની

ૂ ોના ખાતામાં પરત જમા કરવા અંગે રાજ્ય સરકાર ી એ
. ૨.૧૭ કરોડ ખેડત

કાયવ
ર્ ાહી કરે લ છે .
 કપાસનુ ં ખરીફ-૨૦૦૯ માં િપર્િમયમનો દર ૯.૨૫ % અને ખરીફ-૨૦૧૦ માં ૮.૫૦ %
થયેલ છે . આમ ઉ રોતર િપર્િમયમનો દર ઘટેલ છે અને હજુ પણ આ િપર્િમયમના દરમાં
ઘટાડો કરવા માટે સરકાર ીએ એગર્ીક ચર ઇન્ યોરન્સ કંપની ઓફ ઇન્ડીયા લી ને
રજુઆત કરે લ છે .

 એગર્ીક ચર ઇન્ યોરન્સ કંપની ઓફ ઇન્ડીયા લી,અમદાવાદ તરફથી સને ૨૦૦૮-૦૯ ના
વષર્ સુધીના પાક િવમાના દાવાઓ મંજુર કરે લ છે . મંજુર થયેલ દાવા પૈકીની રાજ્ય
સરકાર ીના િહ સાની પુરેપરુ ી રકમ ચુકવી દીધેલ છે .
 વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ ના પાક િવમાના દાવાઓની ચ ૂકવણી માટે વીમા કંપની ારા કાયર્વાહી
થઇ રહી છે .

¾

પાક આયોજન :
નેશનલ ડ િસ

િુ રટી મીશન વષર્ ૨૦૦૭-૦૮ થી અમલમાં છે . ચોખા પાક માટે પંચમહાલ,

દાહોદ ઘઉં પાક માટે બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ િજ લામાં અને કઠોળ પાક
માટે રાજ્યના દરે ક િજ લામાં અમલમાં છે . આ યોજના હેઠળ ચોખા, કઠોળ તથા ઘઉંનુ ં ઉત્પાદન,
ઉત્પાદકતા વધારવા જુદા-જુદા ઘટકો

વા કે િબયારણ, પાક સંરક્ષણ સાધનો, સુ મતત્વો,

જીપ્સમ, સુધારે લ ખેત ઓજારો, પીંકલર વગેરે ઘટકોમાં સહાય આપવામાં આવે છે . વષર્ ૨૦૦૮૦૯ માં ૬૭૨.૨૨ લાખ ,વષર્ ૨૦૦૯-૧0 માં ૧૪૪૩.૨૫ લાખ તથા વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ મા જૂન માસ
સુધી મા ૬૩૦.૦૪ લાખ ની સહાય ખેડુતોને આપવામાં આવેલ છે

¾ ખેત ઉત્પાદન સામગર્ી અને ગુણવ ા િનયંતર્ણ:
 ખેત ઉત્પાદન સામગર્ી િવતરણ યવ થા તથા ગુણવતા િનયંતર્ણ ઉપર વધુ ધ્યાન
ૂ ોને િબયારણ,ખાતર,જતં ુનાશાક દવા
કેન્દર્ીત કરવામા આવે છે . ખેડત

વા ખેતી

ઇનપુટ્સ સામગર્ી સમયસર અને ગુણવતાયુક્ત મળે તે બાબતે તેના ઉત્પાદન,
િવતરણ વગેરેમા તકેદારી માટે ઠોસ આયોજન કરે લ છે .
 (૧) સંકિલત રોગ/જીવાત િનયંતર્ણ (૨)
માવજત

િવક િનયંતર્ણ (૩) ૧00% બીજ

ં ેશનો અમલ (૪) આકિ મક ફાટી નીકળતા રોગ-જીવાત નુ
બ

અસરકારક િનયંતર્ણ (૫) ઓગેર્િનક ફાિમર્ંગ

વા કાયકર્
ર્ મો હાથ ધરવામા આવેલ

છે .

¾

ફામર્ િમકેનાઇઝેશન :
ૂ ોને ખેતી િવષયક યાંિતર્કીકરણ નો લાભ મળે તે હેતથ
ુ ી પાવર ઓપરે ટેડ સુધારે લા
ખેડત
ખેત ઓજારો/ફામર્ મશીનરી સહાિયત દરે આપવાની રાજ્ય સરકારની તેમજ કેન્દર્
સરકાર ની યોજનાઓનો અમલ કરવામા આવે છે .

¾ સરદાર પટે લ કૃિષ સંશોધન પુર કાર યોજના:
ૂ પોતાની આગવી કોઠાસ ૂઝ થી નવીનતમ ટે કનીક
 આ યોજના હેઠળ કોઇ ખેડત
ૂ ોના મોટા સમ ૂહને લાભ થાય તેવી તકનીકી ધ્વારા નક્કી કરે લ છ
ધ્વારા ખેડત
ક્ષેતર્ો પૈકી કોઇ પણ ક્ષેતર્ મા આગવુ પર્દાન કરે તો દરે ક ક્ષેતર્મા પર્થમ આવનાર
એક એમ કુલ છ ખેડુતો ને પુર કાર પેટે

. 51000/- તથા શાલ અને

સન્માનપતર્ આપવામા આવે છે .
♦ વષર્ 2007-08 માટે

ૂ ોને રોકડ પુર કાર અને દસ ખેડત
ૂ ોને શાલ અને
બે ખેડત

સન્માનપતર્ આપી પુર કાર એનાયત કરવામા આ યા છે .
ૂ ોને રોકડ પુર કાર અને તર્ણ ખેડત
ૂ ોને શાલ અને
♦ વષર્ 2008-09 માટે તર્ણ ખેડત
સન્માનપતર્ આપી પુર કાર એનાયત કરવામા આ યા છે .
ૂ ોને રોકડ પુર કાર અને સાત ખેડત
ૂ ોને શાલ અને
♦ વષર્ 2009-10 માટે ચાર ખેડત
સન્માનપતર્ આપી પુર કાર એનાયત કરવામા આ યા છે .

¾

રા ટર્ીય એવોડર્ :
 નેશનલ પર્ોડકટીવીટી કાઉિન્સલ ઓફ ઇિન્ડયા, નવી િદ હી
િવકાસને

ારા રાજ્યના કૃિષ

ધ્યાને લઈ વષર્ ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૦૪-૦૫ અને ૨૦૦૫-૦૬ ના વષર્ માટે ના

નેશનલ પર્ોડકટીવીટી એવોડર્ પણ એનાયત થયેલ છે .

 રાજ્યના કૃિષ િવકાસને ધ્યાને લઈ સટે્ ટ એગર્ીકલચર
લીડરશીપ એવોડર્-૨૦૦૯
્
આયોજન

પંચના ઉપાધયક્ષ
માન. ડાર્. મોનટે્ કિસંહ. અહલુવાલીયાના વરદ હ તે
્

રાજ્યને એનાયત

કરવામાં આ યો.

 સોઈલ હે થ કાડર્ના કાયર્કર્મની ભારત સરકાર ીના આયોજન પંચ ારા તથા
ડ . એમ.એસ. વામીનાથન ારા પર્શંસા કરવામાં આવેલ છે .

 કપાસની સારી કામગીરી ધ્યાને લઈ ભારત સરકાર ી તથા કોટન ડેવલપમેન્ટ એન્ડ
િરસચર્ એશોિસયેશન ારા પર્શંસા કરવામાં આવેલ છે .

♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣

