ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ, અમદાવાદ
િનગમની ૨૦૧૦-૧૧ ની િસધ્ધીઓ
િનગમના ૧૮

ટલા િજ લા / તાલુકા કક્ષાએ પોતાના ખેત સેવા કેન્દર્ો અને િનગમ ારા પર્માિણત

કરે લ ૧૩૦૦

ટલા ખાનગી સાહિસકોના

ટક વેચાણ કેન્દર્ો સમગર્ રાજ્યમાં ધરાવે છે . િનગમ

ં નાશક
ગુજરાતના ખેડૂતોને સદર કે ન્દર્ો મારફત કૃિષલક્ષી સેવાઓ અને રાસાયિણક ખાતર, જતુ
દવાઓ, ટર્ે ક્ટર અને ખેતીને લગતાં ઓજારોનુ ં વેચાણ કરે છે .
િનગમ ભારતના માન. વડાપર્ધાનના ૨૦ મુ ાના કાયર્કર્મ હેઠળ બાયોગેસની

થાપનાના

અમલીકરણ માટે નોડલ એજન્સીની ભ ૂિમકા ભજવે છે . આ કીમ ૧૯૮૧ ના વષથ
ર્ ી અમલમાં છે
અને દર વષેર્ ભારત સરકાર ારા સુિચત લક્ષાંક મુજબ િસધ્ધકરવામાં આવે છે .
િવ

યાપી ઉદારીકરણને અનુલક્ષીને રાજ્યમાં ખાનગી ક્ષેતર્માં કૃિષ ઉ ોગના ઝડપી િવકાસ માટે

િનગમ દે શ િવદે શના આ ક્ષેતર્ની આગળ પડતી કંપનીઓ, ઉ ોગ સાહિસકો અને તજ ો સાથે
સતત પરામશર્માં રહે છે .
રાજ્યમાં કૃિષ પેદાશો પર આધાિરત ઉ ોગોની થાપનાને રાજ્ય સરકારે નવી કૃિષ ઉ ોગ નીિત
ુ ી િનગમ ારા નોડલ
જાહેર કરે લ છે . કૃિષ ક્ષેતર્ના ઉ ોગોનો રાજ્યમાં સવાર્ંગી િવકાસ થાય તે હેતથ
એજન્સી તરીકે કૃિષ ઉ ોગ નીિતનુ ં અમલીકરણ કરવામાં આવે છે . કૃિષ પેદાશ પર આધાિરત
ઉ ોગોમાં દે શ અને િવદે શના રોકાણકારોને અનુકુળ વાતાવરણ ઉભુ ં કરવા માટે જ રી સમગર્
પાસાંઓને આવરી લેતી એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીયલ પોલીસીમાં આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ, ખેત ઉ ોગ
એકમો

ારા મુ યવ ૃિ , માકેર્ ટીંગ / િનકાસ, એગર્ી ઈન્ફર્ા ટર્કચર, એગર્ી વે ટ, ગુણવ ા સુધારણા

કાયર્કર્મ વગેરે િવિવધ પાસાંઓને આવરી લેવામાં આ યા છે .
કેન્દર્ સરકારની મીની ટર્ી ઓફ

ડ ઈન્ડ ટર્ીઝ (MFPI) તેમજ એગર્ીક ચર એન્ડ પર્ોસે ડ

ડ

એક્સપોટર્ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (APEDA) ની િવિવધ યોજનાઓની જાણકારી તેમજ લાભો
ગુજરાતના ઉ ોગ સાહિસકો મેળવે અને કાયર્માં સરળતા રહે તે માટે િનગમ નોડલ એજન્સી તરીકે
તેની ભ ૂિમકા િનભાવી ર ું છે .
ં ળીની િનકાસ માટે ની કેનેલાઈઝીંગ એજન્સી તરીકેની કામગીરી :ડુગ

ં ળીની િનકાસ માટે ના
ં ળીની િનકાસ માટે ના ૩૧૯૭૩૭.૪૭૮ મે.ટન ડુગ
વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ દરમ્યાન ડુગ

"ના વાંધા પર્માણપતર્" ઈ યુ કરવામાં આવેલ છે . અત્યાર સુધી માં એટલે કે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૦
ં ળીની િનકાસ માટેના "ના વાંધા પર્માણપતર્" ઈ યુ
સુધીમાં ૧,૪૯,૭૩૩.૯૧૪ મે.ટન મે.ટન ડુગ
કરવામાં આવેલ છે .

રાજ્ય સરકારના કૃિષ અને સહકાર િવભાગના િવિવધ

તરોના પર્દશર્નો, મેળાવડાઓ યોજવા

તેમજ કૃિષ ઉ ોગ ક્ષેતર્ે મ ૂડીરોકાણ આકષર્વા માટેના સેમીનારો યોજવા તેને લગતુ સાિહત્ય બહાર
પાડવુ ં વગેરે કામગીરી પણ િનગમ બજાવે છે . કૃિષ મહોત્સવ દરમ્યાન િકસાન રથ / કૃિષ પર્દશર્ન
તૈયાર કરવાની કામગીરી િનગમ ારા કરવામાં આવે છે .

એમ.ઓ.ય ુ. :કૃિષ ઉ

ૂ
ોગ ક્ષેતર્ે મડી
રોકાણ માટે ના એમ.ઓ.ય ુ.

વાઈબર્ન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વે ટસર્ સિમટ-૫ (૨૦૧૧) દરમ્યાન એગર્ો અને

ડ પર્ોસેસીંગ ક્ષેતર્ે

મ ૂડીરોકાણ માટે ના જુદી જુદી પાટ ઓ સાથે એમ.ઓ.યુ. કરે લ છે . ૭૧૮ પર્ો ક્ટોમાં .૩૮૦૦૦ કરોડ
ટલી રકમનુ ં મ ૂડીરોકાણ આવવાની સંભાવના છે .
િનગમ

ારા રાજ્ય સરકારની નોડલ એજન્સી તરીકે નીચે મુજબની કૃિષ આંતરમાળખાકીય

સુિવધાઓના પર્ો ક્ટોનુ ં અમલીકરણ પ ૂણર્ કરી દીધુ છે .
(૧)

ઝઘડીયા ખાતે કે ળાનુ ં પેકહાઉસ અને બે કલેક્શન સેન્ટર . ૬૩૬.૭૨ લાખ

(૨)

બાગાયત પાકો માટે ઈન્ટીગર્ેટેડ પેકહાઉસ નરોડા ખાતે . ૬૬૭.૭૯ લાખ

(૩)

સરદારવ લભભાઈ પટે લ આંતરરા ટર્ીય િવમાની મથકે સેન્ટર ફોર પેરીશેબલ કાગ

.

૫૦૮.૦૦ લાખ
(૪)

આદીવાસી િવ તાર માં ૩ નાના કો ડ ટોરે જ બરથાડ, નાના-પ ઢા, અને ઝઘિડયા ખાતે
આદીજાતી િવકાસ િવભાગ વતી અમલીકરણ પ ૂણર્ કરે લ છે . પાવી

તપુર ખાતે આ વષર્

ના અંત સુધીમાં પ ૂણર્ કરવા માં આવશે.
િનગમ ારા કૃિષ આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓમાં નીચે જણાવેલ પર્ો ક્ટો અમલીકરણ હેઠળ છે .
(૧)

બટાકા માટે નેધર લેન્ડની ટે કનોલોજીથી આધુિનક કો ડ ટોરે જ અને પેકહાઉસની ડીસા
ખાતે થાપના

(૨)

વષર્ ૨૦૧૧-૧૨ માં પ ૂણર્ થશે.

ં ળી માટે આધુિનક કો ડ ટોરે જ અને પેકહાઉસની મહવ
ડુગ
ુ ા એ.પી.એમ.સી. ખાતે થાપના
વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ માં પ ૂણર્ થશે

(૩) ભાભા એટોમીક રીસચર્ સેન્ટર (બી.એ.આર.સી.) ની સહાયથી એગર્ો અને
રે િડએશન પર્ોસેસીંગ ફેસીલીટીની થાપના
(૪) િનગમ

ડ પર્ોડક્ટ માટે

વષર્ ૨૦૧૧-૧૨ માં પ ૂણર્ થશે

ારા સૌ પર્થમ વખત ગત કેરી ની સીઝન દરમ્યાન ગુજરાત ની કેસર કે રી ને

િદ હી અને અમદાવાદ ખાતે િનગમ

ારા

થાપવામા6 આવેલ ઈન્ટીગર્ેટેડ પેકહાઉસમા

પર્ોસેસ કરી ગર્ાહકો સુધી પહ ચાડવાની કામગીરી નેશનલ હોટ ક ચર બોડર્, ભારત સરકાર

ની સહાય થી કરવામાં આવી હતી. સૌ પર્થમ વખત કેસર કે રી ના બગીચાઓના
માલીકોની મંડળીઓ ારા કાબાર્ઈડ ફર્ી કેસર કેરી અમદાવાદ માં ૨૧૬ મે.ટન અને િદ હીમાં
૩૪ મે.ટન સીધા ગર્ાહકોને વેચાણ કરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ, અમદાવાદ
છે લા તર્ણ વષર્ ની િસધ્ધીની િવગતો
(૧)

નાણાંિકય કામગીરી:

િનગમની છે લા તર્ણ વષન
ર્ ી કામગીરી નીચે મુજબ છે .
વષર્

વેચાણ ( .લાખ માં)

નફો ( .લાખમાં)

૨૦૦૮-૦૯

૨૭૧૭૦.૧૬

(+)

૨૫૧.૭૫

ઓડીટે ડ

૨૦૦૯-૧૦

૨૯૪૬૭.૩૬

(+)

૬૫૯.૬૨

ઓડીટે ડ

૨૦૧૦-૧૧

૨૬૯૦૫.૭૨

(+)

૫૮૭.૮૦

અન ઓડીટેડ

(ડીસેમ્બર-૨૦૧૦ સુધી)
(૨)

ભૌિતક કામગીરી:

િવગત

૨૦૦૮-૦૯

૨૦૦૯-૧૦

૨૦૧૦-૧૧

ઓડીટે ડ

ઓડીટે ડ

અન ઓડીટે ડ
ડીસેમ્બર-૨૦૧૦ સુધી

વેચાણ:
૧. ટર્ે કટર (નંગ માં)
૨ ટોરે જ િબન

૨. ખાતર (ટનમાં)

૪
૬૯૮૧૪

૧
૮૧૩૮૩

૨
૬૩૮૯૫

૩૮૯૨૧૫

૪૧૧૫૩૪

૩૪૮૫૦૭

ક. પાવડર (ટનમાં)

૭૬૮

૮૭૮

૭૯૯

ખ. પર્વાહી (િક.લી.માં)

૧૪૮

૨૬૬

૧૭૯

૫૨૯૨

૯૦૫૦

૧૪૮૨

૨૬૯૬૭૨

૩૧૯૯૨૫

૭૨૦૩૩

ઉત્પાદન:
ં નાશક દવાઓ:
(૧) જતુ

(૨) બાયોગેસ પ્લાન્ટ (નંગ માં)
ં ળી િનકાસ માટે " ના વાંધા પર્માણ
(૩) ડુગ
પતર્"

(મે.ટન)

