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ખેતીવાડી ખાતાની વવવવધ સહાય યોજનાઓની માહહતી 

અનુક્રમવિકા 
 

ક્રમ વિગત પાિ િાં. 

૧ જમીિ સ્વાસ્્યિા ઘટકો ૫ 

૨ કૃનર્  યાનંિકરણ / પોસ્ટ હાવેસ્ટિા ઘટકો ૭ 

૩ બબયારણ સહાયિા ઘટકો – નવતરણ અિે ઉત્પાદિ ૫૩ 

૪ પાક સરંક્ષણિા ઘટકો ૫૬ 

૫ પાક સરંક્ષણ સાધિો – પાવર સચંાલીત ૫૭ 

૬ નવસ્તરણ પ્રવનૃિઓ/નિદશષિિા ઘટકો ૬૦ 

૭ નસિંચાઇ સનુવધા માટેિા ઘટકો ૬૫ 

૮   રાજ્ય પરુસ્કૃત યોજિાઓ ૬૮ 

૯  સરદાર પટેલ કૃનર્ સશંોધિ પરુસ્કાર યોજિા ૬૯ 

૧૦  મખુ્યમિંી પાક સગં્રહ સ્રક્ચર યોજિા ૭૦ 

૧૧  કકસાિ પકરવહિ યોજિા ૭૧ 
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ક્રમ વિગત પાિ િાં. 

૧૨  પાણીિા ટાકંા બિાવવા સહાય આપવાિી યોજિા ૭૨ 

૧૩  એગ્રો સનવિસ પ્રોવાઇડરિી યોજિા ૭૩ 

૧૪  
ખેડતૂોિે પાક મલૂ્યવધૃ્ધધ કરવા માટે પ્રોત્સાહિ આપવાિી 
યોજિા 

૭૫ 

૧૫  મખુ્યમિંી કકસાિ સહાય યોજિા ૭૬ 

૧૬   ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત નવમા યોજિા ૭૭ 

૧૭ સજીવ ખેતીિી સરકારશ્રીિી યોજિાઓ ૮૦ 

૧૮  િેશિલ ફુડ નસકયોરીટી નમશિ ઓઈલપામ ૮૩ 

૧૯ 
ખેતીવાડીિી સહાયલક્ષી યોજિાઓિો લાભ મેળવવા માટે  
i-khedut વેબસાઇટ પોટષલ 

૮૪ 
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૧. જમીન સ્વાસ્્યના ઘટકો 

ક્રમ.
િાં 

ઘટકન ાં 
િામ 

યોજિાન ાં િામ સહાય ધોરણ પ િ:લાભ     
મયાગદા 

૧ ગૌણ 
અિે 
સકુ્ષ્મ 
તત્વ 

એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો) 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ં૫૦% અથવા 
રૂ.૫૦૦/- િી મયાષદામા,ં બે માથંી જે ઓછુ હોય 
તે.. (ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકેટર માટે) 

દર વર્ે 

એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત જિજાનત), 

હકે્ટર દીઠ  ખરીદ કકિંમતિા ં૭૫%  અથવા 
રૂ.૭૫૦/- િી મયાષદામા,ં બે માથંી જે ઓછુ હોય તે.       
( ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટર માટે) 

એજીઆર-૪ 
(અનસુબૂચત જાનત) 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ં૭૫%  અથવા 
રૂ.૭૫૦/- િી મયાષદામા,ં બે માથંી જે ઓછુ હોય તે.       
( ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટર માટે) 

NFSM ઓઈલ સીડ & 

ઓઈલ પામ 

સકુ્ષ્મ તત્વોિી કકિંમતિા ૫૦% અથવા વધમુા ં 
વધ ુરુ.૫૦૦/- ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટર 
માટે (તમામ ખેડતૂો માટે) 

NFSM  (કઠોળ, ઘઉં, 

ચોખા, બરછટ ધાન્ય, 

ન્યરુી સીરીયલ, TRFA)   

સકુ્ષ્મ તત્વોિી કકિંમતિા ૫૦% અથવા વધમુા ં 
વધ ુરુ.૫૦૦/-ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટર 
માટે. (તમામ ખેડતૂો માટે) 

૨ કદવેલી 
ખોળ/ 
લીંબોળી 
ખોળ/ 
સેન્દ્ન્િય 
ખાતર   

એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો) 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ૫૦% અથવા 
રૂ.૬૦૦૦/- િી મયાષદામા,ં બે માથંી જે ઓછુ ંહોય 

તે.(ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટર માટે ) 

 
 
 
 
 

દર વર્ે એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત જિજાનત), 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ં૭૫% અથવા 
રૂ.૯૦૦૦/- િી મયાષદામા.ં બેમાથંી જે ઓછુ ંહોયતે. 
(ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટર માટે ) 

એજીઆર-૪ 
(અનસુબૂચત જાનત) 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ં૭૫% અથવા 
રૂ.૯૦૦૦/- િી મયાષદામા.ં બેમાથંી જે ઓછુ ંહોયતે. 

(વધમુા ંવધ ુબે હકેટર માટે ) 

૩ ૧૦૦% 
િાવ્ય 
રાસાયબણક 
ખાતર 

એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો) 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ૫૦% અથવા રૂનપયા 
૫૦૦/- િી મયાષદામા ંબે માથંી જે ઓછુ હોય તે. 

(મહિમ ચાર હકે્ટર માટે) 

 
 
 
 
 
 

દર વર્ે 
એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત જિજાનત), 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ં૭૫% અથવા રૂનપયા 
૭૫૦/- િી મયાષદામા ંFCO માન્ય   ગ્રેડિા ૧૦૦% 

િાવ્ય રાસાયબણક ખાતરો સહાયિ ેપાિ રહશેે. 

(મહતમ ચાર હકે્ટર માટે) 



6 

 

ક્રમ.
િાં 

ઘટકન ાં 
િામ 

યોજિાન ાં િામ સહાય ધોરણ પ િ:લાભ     
મયાગદા 

એજીઆર-૪ 
(અનસુબૂચત જાનત) 

હકે્ટર દીઠ ખરીદ કકિંમતિા ં૭૫% અથવા રૂનપયા 
૭૫૦/- િી મયાષદામા ંFCO માન્ય ગ્રેડિા ૧૦૦% 

િાવ્ય રાસાયબણક ખાતરો સહાયિ ેપાિ રહશેે. 

(મહતમ ચાર હકે્ટર માટે) 

૪ વમી 
કંપોસ્ટ 
યનુિટ 

એજીઆર ૨  રૂ.૫૦,૦૦૦/- પ્રનત યનુિટ સહાય (રૂ. ૨૦૦૦/-
પ્રનત એક ચોરસ મીટર દીઠ, વધમુા ંવધ ુ૨૫ 
ચોરસ મીટર માટે)   

-વ્યક્ક્તદીઠ ખેડતૂો માટે 
 

૫ વર્ષમા ં
એક વખત 

 

રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- પ્રનત યનુિટ સહાય (રૂ. ૨૦૦૦/- 

પ્રનત એક ચોરસ મીટર દીઠ, વધમુા ંવધ ુ૧૦૦ 

ચોરસ મીટર માટે)    
-પશપુાલિ સાથ ેસકંળાયેલી તેમજ રજીસ્ટડષ 
થયેલ સસં્થાઓ માટે 

NFSM ઓઈલ સીડ & 

ઓઈલ પામ 

ખચષિા ૫૦% કે વધમુા ંવધ ુરૂ.૧૫,૦૦૦/-િી 
મયાષદામા ં 

-તમામ ખેડૂતો 
૧૦ વર્ષમ ાં 

એક વખત 

  ૫ જૈનવક 
ખાતર 

૧. NFSM ઓઈલ સીડ 

& ઓઈલ પામ  

૨ NFSM 
(કઠોળ,બરછટ ધાન્ય, 
ન્યરુી સીરીયલ,TRFA)  

ખરીદ કકિંમતિા ૫૦ % અથવા વધમુા વધ ુરૂા 
૩૦૦/હ.ે બેમાથંી જે ઓછુ હોય તે ખાતા દીઠ 
વધમુા ંવધ ુ૨ હકેટર. 
-તમામ ખેડતૂો માટે 

દર વર્ે 

૬ જીપ્સમ/બે
ન્ટોિાઇટ 
સલ્ફર 

૧. NFSM ઓઈલ સીડ 

& ઓઈલ પામ  

૨. NFSM (કઠોળ,ઘઉ)  

જીપ્સમ/ બેન્ટોિાઇટ સલ્ફરિી કકિંમતિા ૫૦ %  
અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રનત હકે્ટર બેમાથંી જે ઓછુ ં
હોય તે, ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુપાચં હકે્ટર 
-તમામ ખેડૂતો માટે 

દર વર્ે 
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૨. કૃષિયાાંત્રીકરણ/પોસ્ટ હાવેસ્ટના ઘટકો 

ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૧ પાવર ટીલર 

૧. સબમીશિ ઓિ 
એગ્રીકલ્ચર 
મીકેિાઇઝેશિ યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા- 
 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
એજીઆર-૩     
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
 
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

પાવર ટીલર 
(૮ બ્રેક હોસષ 
પાવરથી 
િીચે) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૫૦ હજાર એ બે માથંી જે ઓછુ 
હોય તે.  

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % 
અથવા રૂ. ૬૫ હજાર એ બે 
માથંી  જે ઓછુ હોય તે.  

પાવર ટીલર 
(૮ બ્રકે હોસષ 
પાવર અિે 
તેથી ઉપર) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૭૦ હજાર એ બે માથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % 
અથવા રૂ. ૮૫ હજાર એ બે 
માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 

૨ સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ 
રાઈસ 
રાસંપ્લાટંર 
 
 
 
 
 
 
 

SMAM યોજિા 
 
મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
 
 

સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ 
રાઈસ 
રાસંપ્લાટંર 
(૪ હાર ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૧.૨૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે.  

 
 
 
 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 
 
 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % 
અથવા રૂ. ૧.૫૦ લાખ એ બે 
માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
 
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   
 
 
NFSM  (ચોખા)  
 

સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ 
રાઈસ 
રાસંપ્લાટંર  
( ૪ થી વધ ુ
અિે ૮ હાર) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૪.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. 
૫.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

સેલ્ફપ્રોપેલ્ડ 
રાઈસ 
રાસંપ્લાટંર 
 ( ૮ થી વધ ુ
અિે ૧૬ 
હાર) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬.૫૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. 
૮.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩ સેલ્ફપ્રોપેલ્ડ 
રીપર કમ 
બાઈંડર 

SM AM યોજિા 
 
મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
 

સેલ્ફપ્રોપેલ્ડ 
રીપર કમ 
બાઈંડર  
(૩ વ્હીલ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૧.૪૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
 
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. 
૧.૭૫ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

સેલ્ફપ્રોપેલ્ડ 
રીપર કમ 
બાઈંડર (૪ 
વ્હીલ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૨.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. 
૨.૫૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૪  ક્રોપ રીપર 
/રીપર  SM AM યોજિા 

 
મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
 
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

ક્રોપ રીપર 
(સ્પેશીયાલાઇ
ઝ સેલ્ફ 
પ્રોપેલ્ડ 
મશીિરી) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬૦ હજાર એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

રેક્ટર ડ્રોઅિ 
રીપર/ રીપર 
કમ બાઇન્ડર  
૨૦ BHP સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૨૪ હજાર એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

PC-3
Typewritten Text
äëÝ-5238-2
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

સ્રો રીપર ૨૦ 
BHP સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૨૦ હજાર એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

રેક્ટર ડ્રોઅિ 
રીપર  ૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૩૨ હજાર એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૪૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

ક્રોપ રીપર 
કમ બાઇન્ડર  
૨૦ થી ૩૫  
BHP સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. 
૧.૨૫ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

સ્રો રીપર ૨૦ 
થી ૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬૦ હજાર એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

રેક્ટર ડ્રોઅિ 
રીપર  ૩૫  
BHP થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬૦ હજાર એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

ક્રોપ રીપર 
કમ બાઇન્ડર 
૩૫  BHP થી 
વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૧.૨૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. 
૧.૫૦ લાખ  એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

સ્રો રીપર ૩૫  
BHP થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે 
કુલ ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૧.૦૪ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા 
ખેડતૂો અિે અન.ુ જાનત/ જિ 
જાનત નસવાયિા સામાન્ય 
વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. 
૧.૩૦ લાખ  એ બે માથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૫  પોસ્ટ હોલ 
ડીગર/અગર  
 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ ખચષિા ૪૦ 
% અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બે માથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

(સ્પેશ્યલાઇઝ 
સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ 
મશીિરી) 

એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો અિે અન.ુ 
જાનત/ જિ જાનત નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ે
માથંી જે ઓછુ હોય તે.. 

૬  ન્યમેુટીક / 
અન્ય પ્લાટંર 
(સ્પેશ્યલાઇઝ 
સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ 
મશીિરી) 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ ખચષિા ૪૦ 
% અથવા રૂ. ૭૦ હજાર એ બે માથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો અિે અન.ુ 
જાનત/ જિ જાનત નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૯૦ હજાર એ બ ે
માથંી જે ઓછુ હોય તે. 

૭ પાવર વીડર ૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   
 
૩. NFSM(ઓઇલસીડ)  
(૨ એચ.પી. થી િીચ ે
& ૨ એચ.પી. થી 
વધ)ુ   

પાવર 
વીડર 
(એન્જીિ 
ઓપરેટેડ 
૨ 
એચ.પી. 
થી િીચે) 
(રેક્ટર ૨૦ 
BHP 
સધુી) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 

 
૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 

૫  વર્ષમા ં
એક વખત 
(NFSMઓઇ

લસીડ) 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૫ હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

પાવર 
વીડર 
(એન્જીિ 
ઓપરેટેડ 
૨ થી ૫ 
એચ.પી. 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

 સધુી) 
(રેક્ટર ૨૦ 
થી ૩૫  
BHP 
સધુી) 

નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 

પાવર 
વીડર 
(એન્જીિ 
ઓપરેટેડ 
૫ 
એચ.પી. 
થી વધ)ુ  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૫૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 
નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવારૂ. ૬૩ હજાર 
એ બે માથંી જે ઓછુ હોય ત.ે 

પાવર 
વીડર 
(પીટીઓ 
ઓપરેટેડ 
- ૩૫ 
BHP થી 
વધ)ુ  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 
નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવારૂ. ૭૫ હજાર 
એ બે માથંી જે ઓછુ હોય ત.ે 

૮   એમ.બી. 
પ્લાઉ; ડીસ્ક 
પ્લાઉ; 
કલ્ટીવેટર; 
હરેો; લેવલર 
બ્લેડ; કેજ 
વ્હીલ; ફરો 
ઓપિર; 
રીઝર; વીડ 
સ્લેશર 

૧. SMAM યોજિા 
 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 
 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૦ હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
 
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   
 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા  ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા  ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

 ૩૫  
BHP થી 
વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૫૦ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૯ બડં ફોમષર; 
ક્રસ્ટ બ્રેકર; 
રોટોપડલર; 
રોટોકલ્ટીવેટર
; પાવર હરેો 

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   
 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૫૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે ૫૦ % અથવા રૂ. ૬૦ હજાર 
એ બે માથંી જે ઓછુ 

૧૦ રોટોકલ્ટીવેટર ૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૧ બડં ફોમષર  ૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  

(પી.ટી.ઓ 
ઓપરેટેડ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૨૦ 
લાખ એ બે માથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧.૫૦ લાખ એ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

 
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

૧૨ રોટાવેટર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧. NFSM ઓઇલ સીડ 
& ઓઇલ પામ  
 
૨. SMAM યોજિા  
 
૩. NFSM (કઠોળ, 
ઘઉ,ચોખા)  
 
૪. મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા- 
 
એજીઆર ૨ 
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
 
એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
 
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   
 

રેક્ટર 
સચંાલીત 
૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી - ૫ 
ફીટ 
સધુીિા 
(NFSMO
S& OP  
નસવાય )  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૮ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૫ વર્ષમા ં
એક વખત 
(NFSMઓઇ

લસીડ) 
 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 
(NFSM) 

 
૭ વર્ષમા ં
એક વાર 

(SMAM & 
MKY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

રેક્ટર 
સચંાલીત 
૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી - ૫ 
ફીટ 
સધુીિા 
NFSM 
(કઠોળ, 
ઘઉ,ચોખા)  
 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૨ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

PC-3
Typewritten Text
äëÝ-5238-2

PC-3
Typewritten Text
äëÝ-5238-3
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

 

રેક્ટર 
સચંાલીત 
૩૫ 
હો.પા.થી 
વધ-ુ ૫ 
ફીટ  

 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૫ વર્ષમા ં
એક વખત 
(NFSMઓઇ

લસીડ) 
 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 
(NFSM) 

 
૭ વર્ષમા ં
એક વાર 

(SMAM & 
MKY) 

 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૨ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

રેક્ટર 
સચંાલીત  
 
૩૫ 
હો.પા.થી 
વધ-ુ૬ 
ફીટ  
 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૩૫,૮૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૪,૮૦૦/- એ બે માથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

રેક્ટર 
સચંાલીત 
૩૫ 
હો.પા.થી 
વધ-ુ૭ 
ફીટ  
 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૩૮,૧૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૭,૬૦૦ એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

રેક્ટર 
સચંાલીત 
૩૫ 
હો.પા.થી 
વધ-ુ૮ 
ફીટ  
 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૪૦,૩૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૫૦,૪૦૦/- એ બે માથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૩ રોટો પડલર 
૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૩૫ BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વાર 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૪ ચીઝલ પ્લાઉ ૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૮ હજાર 
એ બે માથંી જે ઓછુ હોય ત.ે 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ 
હજાર. એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૫ પોટેટો 
પ્લાન્ટર  

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

પોટેટો 
પ્લાન્ટર 
(ઓટો-
મેટીક) ૩૫  
BHP થી 
વધ ુ  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૬ પોટેટો ડીગર  

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

પોટેટો 
પ્લાન્ટર 
(ઓટોમેટી
ક) ૩૫  
BHP થી 
વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૭ પોસ્ટ હોલ 
ડીગર, 
ગ્રાઉન્ડિટ 
ડીગર, 
સગુરકેિ 
કટર/સ્રીપર
/પ્લાન્ટર, 
રીઝ ફરો 
પ્લાન્ટર 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
૩. NFSM- ઓઇલ 
સીડ (ગ્રાઉન્ડિટ 
ડીગર) 
  

૨૦ BHP 
સધુી 

(સગુરકેિ 
કટર/સ્રી
પર/પ્લા
ન્ટર - ૫ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૮ 
 

ફરોઓપિર 
૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૩૫  BHP 
થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૧૯ ઓિીયિ 
હાવેસ્ટર  

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૮૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૦ મલ્ટી ક્રોપ 
પ્લાન્ટર  

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૨૦ BHP 
સધુી (૫ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ

(૯ ટાઇન્સ 
કે તેથી 
વધ)ુ 
(ઝીરો 

મલ્ટી ક્રોપ 
પ્લાન્ટ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૧ રેઇઝ બેડ 
પ્લાન્ટર  

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   
 

૨૦ BHP 
સધુી  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

PC-3
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૨ 
 
  

ન્યમેુટીક 
પ્લાટંર; 
ન્યમેુટીક 
વેજીટેબલ 
રાસંપ્લાટંર; 
ન્યમેુટીક 
વેજીટેબલ 
સીડર;  

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
 

૨૦ BHP 
સધુી  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૫૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૮૦ 
લાખ હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨.૨૫ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૩ પ્લાસ્ટીક 
મલ્ચ લેઈંગ 
મશીિ 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
 

૨૦ BHP 
સધુી  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૫૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૪ રેઇઝ 
બેડપ્લાટંર 
વીથ 
ઇિક્લાઇિેડ 
પ્લેટ પ્લાટંર 
એન્ડ શેપર 
અટેચમેંટ 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
 

૨૦ BHP 
સધુી  
(૫-૭ 

ટાઈન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૫૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૭૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૯૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૫ એક્વા 
ફટીલાઇઝર 
સીડ ડ્રીલ  

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
 

૨૦ BHP 
સધુી (૫-

૭ 
ટાઈન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં    
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી (૯ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(૯ કે 

તેથી વધ ુ
ટાઇન્સ)   

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૬ સગુરકેિ રેસ 
કટર 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૪૦ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ %  અથવા રૂ. ૧.૦૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %  અથવા 
રૂ. ૧.૨૫ લાખ 

૨૭ ગ્રાઉંડિટપોડ 
સ્રીપર/ 
થ્રેસર/ મલ્ટી 
ક્રોપ થ્રેસર/ 
પેડી થ્રેસર/ 
મેઇઝ શેલર 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
 

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૪૦ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 
(મલ્ટી 
કોપ થ્રેસર 
૪ 
ટિ/કલાક 
કેપેસીટી 
સધુીિા) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ %  અથવા રૂ. ૮૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %  અથવા 
રૂ. ૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૨૮ બ્રશ કટર 
૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૪૦ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૨૯ વીિોવીંગ 
ફેિ  મખુ્યમિંી કૃનર્ 

યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૦ મવુર, મવુર 
શે્રડર (ઓલ 
પરપસ ક્રોપ)  

૧. SMAM યોજિા 
૨. મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય 
તે. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

PC-3
Typewritten Text
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૪૦ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

મવુર 
શ્રેડર 
(ઓલ 
પરપઝ/ 
ઓલ 
ક્રોપ) : 
૩૫  BHP 
થી વધ ુ

સા માન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂ 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૧ સ્રો ચોપર/ 
શ્રેડર/ 
મલ્ચર 
માઉટેંડ 
ટાઇપ  

૧. SMAM યોજિા 
૨. મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ BHP 
સધુી 
(૫ ફુટ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૫૩,૮૦૦/- એ બે માથંી જે ઓછુ 
હોય તે. 

 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 
 
 
 
 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૬૭,૨૦૦/-એ બે માથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(૫ ફુટ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૫૩,૮૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૬૭,૨૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(૬ ફુટ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૫૮,૨૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૭૨,૮૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(૬ ફુટ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૫૮,૨૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૭૨,૮૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(૭ ફુટ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬૨,૭૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

 
 
 
 
 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૭૮,૪૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(૮ ફુટ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬૭,૨૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૮૪ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(મલ્ચર 
રેઇલેડ 
ટાઇપ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૦૧ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૧.૨૬ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫  BHP 
થી વધ ુ
(મલ્ચર 
કોમ્બો 
ટાઇપ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૧૨ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૧.૪૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૨ રાઇસ સ્રો 
ચોપર  

૧. SMAM યોજિા 
૨. મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)   

૨૦ BHP 
સધુી  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૩૦ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 

૩૩ ચાફ કટર  ૧. SMAM યોજિા 
૨. મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)    
 

ઓપરેટેડ 
બાય 
એંજીિ / 
ઇલે મોટર 
૩ થી ઓછા 
એચ.પી., 
પાવર 
ટીલર/ 
રેક્ટર ૨૦ 
BHP થી 
ઓછા) 

સા માન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂ 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૨૦ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

ઓપરેટેડ 
બાય 
એંજીિ/ 
ઇલે મોટર 
૩ થી ૫ 
એચ.પી., 
પાવર 
ટીલર/ 
રેક્ટર ૨૦ 
થી ૩૫  
BHP 
સધુી) 

સા માન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂ 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૨૮ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે.. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂ 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.. 

૩૪ સીડ ડ્રીલ  ૧. SMAM યોજિા 
૨. મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી (૫ 
ટાઇન્સ)   

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 
નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. ૧૫ હજાર 
એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
(૭ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧૮ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 
(સીડ ડ્રીલ 
/ ઝીરો 
ટીલ સીડ 
ડ્રીલ: ૯ 
ટાઇન્સ 
અિે તેથી 
વધ)ુ  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ સીડ કમ 
ફટીલાઇઝર 
ડ્રીલ  

૧. SMAM યોજિા 
૨. મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ BHP 
સધુી (૫ 
ટાઇન્સ)   

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

 
૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 
 
 
 
 
 
 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૧૫ હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
(૭ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧૮ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 
(ઝીરો 
ટીલ/સીડ 
કમ ફટી. 
ડ્રીલ: ૯ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૭ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૧૩૦૦/- એ બે માથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 
(ઝીરો 
ટીલ/સીડ 
કમ ફટી. 
ડ્રીલ: ૧૧ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૧૯,૩૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૪,૧૦૦/- એ બે માથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 
(ઝીરો 
ટીલ/સીડ 
કમ ફટી. 
ડ્રીલ: ૧૩ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૨૧,૫૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૬,૯૦૦/- એ બે માથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
સધુી 
(ઝીરો 
ટીલ/સીડ 
કમ ફટી. 
ડ્રીલ: ૧૫ 
ટાઇન્સ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૨૨,૪૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨૮ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૬ ઝીરો ટીલ 
મલ્ટી ક્રોપ 
પ્લાન્ટર  

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ થી 
વધ ુઅિે 
૩૫  BHP 
સધુી (૭ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧૮ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

 

PC-3
Typewritten Text
äëÝ-5238-6
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૭ 
 
  

રીવસીબલ 
હાઇડ્રોલીક 

પ્લાઉ 

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી (૨ 
બોટમ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૫૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
(૨ 
બોટમ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૫૬ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
(૩ 
બોટમ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૭૧,૬૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૮૯,૫૦૦/- એ બે માથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૮ રીવસીબલ 
મીકેિીકલ 
પ્લાઉ 

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી (૨ 
બોટમ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
(૨ 
બોટમ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૨ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૪૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
(૩ 
બોટમ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૫૦ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૯ લેસરલેંડ 
લેવલર 

૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત)  
૩. NFSM  
(કઠોળ,ઘઉ) 

૨૦ BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૬૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે. 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય તે. 

૪૦ હપેી / ટબો 
સીડર 

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ થી 
વધ ુBHP 
સધુી (૯ 
ટાઇન્સ)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૫૮,૨૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય ત ે

 
 
 
 
 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 
 
 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૭૨,૮૦૦ એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય ત ે

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
(૧૦ 
ટાઇન્સ)   
 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬૦,૫૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય ત ે
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 
નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે  કુલ 
ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫,૬૦૦ 
એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP 
(૧૧ 
ટાઇન્સ)   
 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. 
૬૨,૭૦૦/- એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.  
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૮,૪૦૦ એ બે માથંી  જે ઓછુ 
હોય તે.  

૪૧ બેલર  

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ થી 
વધ ુઅિે 
૩૫ BHP 
(રાઉન્ડ: 
૧૪ 
કકગ્રા/બેલ
થી િીચે)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૨૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૧.૫૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય ત ે

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(રાઉન્ડ: 
૧૪-૧૬ 
કકગ્રા 
/બેલ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૬૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૨.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય ત ે
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(રાઉન્ડ: 
૧૬-૨૫ 
કકગ્રા/બેલ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪.૪૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૫.૫૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય ત ે

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(રાઉન્ડ: 
૧૮૦-
૨૦૦ 
કકગ્રા / 
બેલ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૭.૨૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. 
૯.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ 
હોય ત ે

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(રેક્ટેંગલુર: 
૧૮-૨૦ 
કકગ્રા 
/બેલ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪.૮૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે  કુલ ખચષિા ૫૦ %અથવા 
રૂ. ૬.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૪૨ રેક- હ ેરેક  

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૨૦ થી 
વધ ુઅિે 
૩૫ BHP  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૩૫ BHP 
થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૨૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧.૫૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૪૩ સબસોઇલર  ૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૫ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૫૫ હજાર એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૪૪ પાવર હરેો 
(પી.ટી.ઓ. 
ઓપરેટેડ) 

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૪૫ કમ્બાઇિ 
હાવેસ્ટર  

૧. SMAM યોજિા 
 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(સેલ્ફ 
પ્રોપેલ્ડ, 
૧૪ ફીટ 
કટર બાર 
સધુી)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬.૪૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 

 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૮.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(રેક્ટર 
ઓપરેટેડ, 
૧૦ ફીટ 
કટર બાર 
સધુી)  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨.૪૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૩.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(રેક્ટર 
ઓપરેટેડ, 
૬-૮ ફીટ 
કટર બાર 
સધુી) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૮.૮૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧૧.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(રેક્ટર 
ઓપરેટેડ, 
૬ ફીટ 
કટર 
બારથી 
િીચે ) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૫.૬૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૭.૦૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૪૬   મલ્ટી ક્રોપ 

થ્રેસર/  પેડી 

થ્રેસર 

૧. NFSM- ઓઇલ 

સીડ 

૨. NFSM-(કઠોળ,ઘઉં, 

ચોખા) 

 

૨૦ BHP 

સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 

ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૫ હજાર 

એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 

૫ વર્ષમા ં
એક વખત 

(NFSM- 
ઓઇલ 
સીડ) 

તેિા 
નસવાય 

૧૦ વર્ષમા ં

એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિ ેઅન.ુ જાનત/ જિ જાનત 

નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 

નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 

ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર 

એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૨૦ થી 
૩૫  BHP 
સધુી 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 

ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર 

એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે.. 
 અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિ ેઅન.ુ જાનત/ જિ જાનત 

નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 

નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 

ખચષિા ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૦ હજાર 

એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે.. 

૩૫ થી 
વધ ુ BHP  

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 

ખચષિા ૪૦ %  અથવા રૂ. ૮૦ હજાર 

એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 
અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિ ેઅન.ુ જાનત/ જિ જાનત 

નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ 

નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ 

ખચષિા ૫૦ %  અથવા રૂ. ૧.૦૦ 

લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 
૪૭  થ્રેસર/ મલ્ટી 

ક્રોપ થ્રેસર  
૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્  
યાનંિકીકરણ યોજિા 
એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ
(૪ 
ટિ/કલાક
થી વધ ુ
કેપેસીટી) 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૨.૦૦ 
લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૨.૫૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૪૮  સ્ટબલ શેવર  ૧. SMAM યોજિા 
૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 

૩૫ BHP 
થી વધ ુ 

સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 
ખચષિા ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૪ 
હજાર એ બ ેમાથંી  જે ઓછુ હોય 
તે 

૭ વર્ષમા ં
એક વખત 



51 

 

ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો), 
એજીઆર-૩    
(અનસુબૂચત 
જિજાનત),  
એજીઆર-૪  
(અનસુબૂચત જાનત) 

અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખડેતૂો 
અિે અન.ુ જાનત/ જિ જાનત 
નસવાયિા સામાન્ય વગષિા 
િાિા/ નસમાતં; મકહલા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા 
રૂ. ૧.૩૦ લાખ એ બ ેમાથંી  જે 
ઓછુ હોય ત ે

૪૯  રેક્ટર  

એજીઆર-૫0 

૪૦ પી.ટી.ઓ. હોસષ પાવર સધુીિા મોડલે માટે 
ખચષિા ૨૫% અથવા રૂ. ૪૫૦૦૦/-િી 
મયાષદામા ંબે માથંી જે ઓછુ હોય તે સરકાર 
માન્ય મોડલે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક માટે 

૧૦ વર્ષમા ં
એક વખત 

૪૦ પી.ટી.ઓ. હોસષ પાવરથી વધ ુઅિે ૬૦ 
પી.ટી.ઓ. હોસષ પાવર સધુીિા સધુીિા મોડલે 
માટે ખચષિા ૨૫% અથવા રૂ. ૬૦૦૦૦/-િી 
મયાષદામા ંબે માથંી જે ઓછુ હોય તે સરકાર 
માન્ય મોડલે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક માટે 

૫૦  ફામષ મશીિરી 
બેંકો માટે 
િાણાકીય 
સહાય 

SMAM  યોજિા  

(વ્યક્ક્તગત
/સસં્થા) 

૧૦ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૪ લાખ/- બ ે
માથંી ઓછુ હોય ત ે

- 

(વ્યક્ક્તગત
/સસં્થા) 

૨૫ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૧૦ લાખ/- બ ે
માથંી ઓછુ હોય ત ે

(વ્યક્ક્તગત
/સસં્થા) 

૪૦ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ લાખ/- બ ે
માથંી ઓછુ હોય ત ે

(વ્યક્ક્તગત
/સસં્થા) 

૬૦ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૨૪ લાખ/- બ ે
માથંી ઓછુ હોય ત ે
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ક્રમ. 
િાં  

ઘટકન ાં િામ  યોજિાન ાં િામ  સહાય ધોરણ (*) 
પ િ: લાભ     
મયાગદા 

૫૧  ફામષ મશીિરી 
બેંક 

SMAM  યોજિા 

િમષદા/ 
દાહોદ 
જજલ્લા માટે 
(સસં્થા) 

૧૦ લાખ સધુીિા ફામષ 
મશીિરી બેંક સ્થાપવા માટે : 
૮૦% અથવા રૂ. ૮ લાખ/- બે 
માથંી ઓછુ હોય તે  

- 

૫૨  હાઈ-ટેક, હાઈ 
પ્રોડકટીવ 
ઈકવીપ્મેન્ટ 
હબ 

SMAM  યોજિા 
(વ્યક્ક્તગત
/સસં્થા) 

૧૦૦ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૪૦ લાખ/- બ ે
માથંી ઓછુ હોય ત ે

- 

૧૫૦ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૬૦ લાખ/- બ ે
માથંી ઓછુ હોય ત ે
૨૦૦ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૮૦ લાખ/- બ ે
માથંી ઓછુ હોય ત ે
૨૫૦ લાખ સધુીિા કસ્ટમ 
હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : 
૪૦% અથવા રૂ. ૧૦૦ લાખ/- 
બે માથંી ઓછુ હોય ત ે

િોંધ: (*) જે તે વર્ષિા ઠરાવ અિે કેન્િ પરુસ્કૃત યોજિા હઠેળ ભારત સરકારશ્રીિી ગાઇડલાઇિ અનસુાર નિધાષકરત સહાય 

આખરી ગણવાિી રહશેે. તે ઉપરાતં ખેતીવાડી ખાતા દ્વારા એમ્પેિલ કરેલ સાધિો/મોડેલિી જ ખરીદી કરવાિી રહશેે.  

 



53 

 

3. બીયારણ સહાયના ઘટકો- ષવતરણ 

ક્રમ. 
િાં 

ઘટકન ાં િામ સહાય ધોરણ પ િ:લાભ     
મયાગદા 

૧  પ્રમાબણત બીજ 
નવતરણ 

NFSMOS&OP 

•  તલ નસવાયિા પાકિી પ્રમાબણત બીજિી કકિંમતિા ૫૦% અથવા 
વધમુા વધ ુરૂ. ૪૦૦૦/-પ્રનત ક્વી. છેલ્લા ૧૦ વર્ષિી સશંોનધત જાત 

માટે.  

•  સકંર જાત અિ ેતલ પાક માટે કકિંમતિા ૫૦ %અથવા વધમુા ંવધ ુરૂ. 

૮૦૦૦/-પ્રનત ક્વી.  છેલ્લા ૧૦ વર્ષિી સશંોનધત થયેલ જાત માટે ખાતા 
દીઠ વધમુા ંવધ ુપાચં હકેટર માટે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર વર્ે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NFSM (કઠોળ) 
કકિંમતિા ૫૦ % અથવા   
૧.રૂ. ૫,૦૦૦/- પ્રનત ક્ક્વન્ટલ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય ત ે

ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકે્ટર(૧૦ વર્ષ સધુીિી િવી જાતો) 
૨. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા  

રૂ. ૨,૫૦૦/- પ્રનત ક્ક્વન્ટલ બે માથંી જે ઓછુ હોય ત ે

ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકે્ટર(૧૦ વર્ષ કરતા વધ ુજુિી જાતો) 
NFSM (ઘઉ) 
( અમદાવાદ, બોટાદ, આણદં, બિાસકાઠંા, ખેડા, સાબરકાઠંા અિે 
અરવલ્લી ) 
૧. પ્રમાણીત બબયારણિી કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૨,૦૦૦/-પ્રનત 
કકવન્ટલ બેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ે
હકે્ટર(૧૦ વર્ષ સધુીિી િવી જાતો) 
૨. પ્રમાણીત બબયારણિી કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.૧,૦૦૦/-પ્રનત 
કકવન્ટલ બેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ે
હકે્ટર(૧૦ વર્ષ કરતા વધ ુજુિી જાતો) 
NFSM (ચોખા)  
(પચંમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા છોટા ઉદેપરુ) 
૧. બબયારણિી કકિંમતિા ૫૦ % અથવા પ્રનત કકવન્ટલ રૂ.૧૦,૦૦૦/-
બેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકે્ટર(સધુારેલી 
ચોખાિી જાતોમા ંપ્રમાણીત બીજ નવતરણ) 
૨. બબયારણિી કકિંમતિા ૫૦ % અથવા પ્રનત કકવન્ટલ રૂ.૨૦૦૦/-
બેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકે્ટર(HYV 

પ્રમાણીત બીજ નવતરણ (૧૦ વર્ષ સધુીિી િવી જાતો)) 
૩. બબયારણિી કકિંમતિા ૫૦ % અથવા પ્રનત કકવન્ટલ રૂ.૧૦૦૦/-
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ક્રમ. 
િાં 

ઘટકન ાં િામ સહાય ધોરણ પ િ:લાભ     
મયાગદા 

બેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકે્ટર ( HYV 

પ્રમાણીત બીજ નવતરણ (૧૦ વર્ષ કરતા વધ ુજુિી જાતો)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર વર્ે 
 
 
 
 

NFSM ( બરછટ ધાન્ય) 

(મકાઇ- દાહોદ, પચંમહાલ, મકહસાગર અિ ેછોટા ઉદેપરુ) 

૧. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.30૦૦/-પ્રનત કકવન્ટલ બમેાથંી જે 
ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર (૧૦ વર્ષ સધુીિી 
િવી જાતો) 

૨. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦/-પ્રનત કકવન્ટલ બમેાથંી જે 
ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર (૧૦ વર્ષ કરતા વધ ુ
જુિી જાતો) 

૩. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રનત કકવન્ટલ બેમાથંી જે 
ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર(હાઈબ્રીડ જાતો) 

NFSM (ન્યરુી સીરીયલ) 
જુવાર- બિાસકાઠંા, ભરૂચ, સરુત, તાપી 
બાજરા- અમદાવાદ, આણદં, બિાસકાઠંા, ભાવિગર, ગાધંીિગર, 

જુિાગઢ, ખેડા, કચ્છ, મહસેાણા, પચંમહાલ,   પાટણ, સાબરકાઠંા, 
સરેુન્િિગર,વડોદરા, ગીર સોમિાથ, અરવલ્લી અિે મહીસાગર રાગી- 
ડાગં અિે વલસાડ 

૧. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.30૦૦/-પ્રનત કકવન્ટલ બમેાથંી જે 
ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર(૧૦ વર્ષ સધુીિી િવી 
જાતો) 
૨. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦/-પ્રનત કકવન્ટલ બમેાથંી જે 
ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર(૧૦ વર્ષ કરતા વધ ુ
જુિી જાતો) 
૩. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.૧૦૦૦૦/-પ્રનત કકવન્ટલ બેમાથંી જે 
ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર(હાઈબ્રીડ જાતો) 
NFSM (TRFA) 
૧. કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૫૦૦૦/- પ્રનત ક્ક્વન્ટલ 
ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકે્ટર(૧૦ વર્ષ સધુીિી િવી જાતો) 
NFSM (શેરડી) 
શેરડીિી નસિંગલ આઇ બડ િસષરી- ખચષિા ૫૦% અથવા રૂ. 
૭,૫૦,૦૦૦/- પ્રનત હકે્ટર બેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે 

આજીવિ 
એક વખત 
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ક્રમ. 
િાં 

ઘટકન ાં િામ સહાય ધોરણ પ િ:લાભ     
મયાગદા 

૨ સટીફાઇડ બીજ 
ઉત્પાદિ 

NFSMOS&OP 

રૂ.   ૨૫૦૦/ક્વી. છેલ્લા ૧૦ વર્ષમા ંસશંોનધત થયેલ જાત માટે 

વધારાિા રૂ. ૧૦૦/-ક્વી. છેલ્લા ૫ વર્ષમા ંસશંોનધત થયેલ જાત માટે 

દર વર્ે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર વર્ે 

NFSM (કઠોળ) 
ઉત્પાદિ ખચષિા ં૫૦% અથવા રૂ.૫૦૦૦/- પ્રનત ક્ક્વન્ટલ બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય તે ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર 

૩ ફાઉન્ડશેિ 
બીજ ઉત્પાદિ 

NFSMOS&OP 
૨૫૦૦/ક્વી. છેલ્લા ૧૦ વર્ષમા ંસશંોનધત થયેલ જાત માટે 

વધારાિા રૂ. ૧૦૦/-ક્વી. છેલ્લા ૫ વર્ષમા ંસશંોનધત થયેલ જાત માટે 
 

૪ બ્રીડર બીજ 
ખરીદી 

NFSMOS&OP 
બબયારણ ખરીદ કકિંમતિા ૧૦૦% સહાય. 

૫ ટીસ્ય ુકલ્ચર 
રોપાન ુ
ઉત્પાદિ 

NFSM (શેરડી) 
રૂા. ૩.૫ પ્રનત રોપા 
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૪. પાક સાંરક્ષણના ઘટકો 

ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

  ૧ પાક 
સરંક્ષણ 
દવા 

એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો) 

ખરીદ કકમતંિા ૫૦% અથવા રૂ ૫૦૦/-  પ્રનત હકેટરિી 
મયાષદામા ંબ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. (ખાતા દીઠ વધમુા ં
વધ ુબ ેહકેટર માટે) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર વર્ે 

એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત જિજાનત), 

ખરીદ કકમતંિા ૭૫% અથવા રૂ.૭૫૦/-  પ્રનત 
હકેટરિી મયાષદામા ંબે માથંી જે ઓછુ હોય તે.(ખાતા 
દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટરિી મયાષદામા)ં 

એજીઆર-૪ 
(અનસુબૂચત જાનત) 

ખરીદ કકમતંિા ૭૫% અથવા રૂ.૭૫૦/-  પ્રનત 
હકેટરિી મયાષદામા ંબે માથંી જે ઓછુ હોય તે.(ખાતા 
દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકેટરિી મયાષદામા)ં 

NFSM ઓઈલ સીડ & 

ઓઈલ પામ 

સામાન્ય/SC/ ST / િાિા/ સીમાતં/મકહલા  
જાનતિા તમામ ખેડતૂો (ઓઇલ સીડ) માટે ખરીદ 
કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂા ૫૦૦/હ.ેબે માથંી જે 
ઓછુ ંહોય તે.ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકેટર માટે 

NFSM ((કઠોળ, ઘઉં, 

ચોખા, બરછટ ધાન્ય, 

ન્યરુી સીરીયલ, TRFA, 
શેરડી, કપાસ) 

સામાન્ય/SC/ ST / િાિા/સીમાતં/મકહલા જાનતિા 
તમામ ખેડતૂો  માટે કકિંમતિા ૫૦ ટકા અથવા 
રૂ.૫૦૦/-પ્રનત હકેટર બેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે. એક 
ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે હકે્ટર 

૨  નિિંદામણ 
િાશક 
દવા 

NFSM 

(કઠોળ,ઘઉ,ચોખા, 
બરછટ ધાન્ય,ન્યરુી 
સીરીયલ,કપાસ)  

સામાન્ય/SC/ ST / િાિા/સીમાતં/મકહલા જાનતિા 
તમામ ખેડતૂો કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ ૫૦૦/-
પ્રનત હકેટર બેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ 
વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર 

 

દર વર્ે 
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૫.  પાક સાંરક્ષણ સાધિો – પાિર સાંચાલીત 

ક્રમ  

િ ં
ઘટકનુ ંિામ યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ 

મયાષદા 

૧  પાવર 
સચંાલીત 
સ્પ્રેયર 

એજીઆર ૨ (સામાન્ય 
ખેડતૂો) 

 

પાક સરંક્ષણ સાધિો (પાવર ઓપરેટેડ) િી 
ખરીદ કકિંમતિા ૫૦% અથવા રૂ.૩૦૦૦/- 
બ ેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે.  
(ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક િગં) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર ૫ 
વર્ષમા ં

એક વખત 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એજીઆર-૩ (અનસુબૂચત 
જિજાનત),  

એજીઆર-૪ (અનસુબૂચત 
જાનત)   

પાવર/મશીિથી ચાલતા સાધિોિી ખરીદ 

કકિંમતિા ૭૫% અથવા રૂા.૪૫૦૦/- બ ેમાથંી 
જે ઓછુ ંહોય તે.  
(ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક િગં) 

NFSM- ઓઇલ સીડ 

 
 પાવરથી ચાલતા જતંિુાશક દવા 

છટંકાવિા સાધિ (૧૬ લી. કે તેથી 
ઓછી કેપેસીટી)  

 જિરલ ખેડૂતો માટે સાધિિી કકિંમતિા 
૪૦ % અથવા રૂા. ૩૦૦૦/- બ ેમાથંી જે 

ઓછુ ંહોય તે.  

 S C /S T/િાિા/સીમાતં/મકહલા/જુથ 

માટે ૧૦% વધ ુરુ.૩૮૦૦/-િી મયાષદામા ં
ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક િગં. 

 પાવરથી ચાલતા જતંિુાશક દવાિા 
છટંકાવિા સાધિ (૧૬ લી.થી વધ)ુ ૫ર  

 જિરલ ખેડૂતો માટે સાધિિી કકિંમતિા 
૪૦ % અથવા રૂા. ૮૦૦૦/- બેમાથંી જે 

ઓછુ ંહોય તે.  

 S C /S T/િાિા/સીમાતં/મકહલા/જુથ
માટે ૧૦% વધ ુ રુ.૧૦,૦૦૦-િી 
મયાષદામા ં ખાતા દીઠ વધમુા ં વધ ુ એક 

િગં 

PC-3
Typewritten Text
äëÝ-5238-9
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ક્રમ  

િ ં
ઘટકનુ ંિામ યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ 

મયાષદા 

NFSM (કઠોળ,ઘઉં, ચોખા) 

 
 પાવર ઓપરેટેડ સ્પે્રયસષ(૮ થી ૧૨ લી. 

સધુીિા) 
 જિરલ ખેડતૂો માટે કકિંમતિા ૪૦ % 

અથવા રૂ.૨૫૦૦/- બેમાથંી જે ઓછુ ં
હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
િગં 

 SC/ST, િાિા, નસમાતં અિે મકહલા 
ખેડતૂ લાભાથી માટે કકિંમતિા ૫૦ % 
અથવા રૂ. ૩૧૦૦/- બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
િગં 

 પાવર ઓપરેટેડ સ્પે્રયસષ(૧૨ થી ૧૬ 
લી. સધુીિા) 

 જિરલ ખેડતૂો માટે કકિંમતિા ૪૦ % 
અથવા રૂ.૩૦૦૦/-  બમેાથંી જે ઓછુ ં
હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
િગં 

 SC/ST, િાિા, નસમાતં અિે મકહલા 
ખેડતૂ લાભાથી માટે કકિંમતિા ૫૦ % 
અથવા રૂ. ૩૮૦૦/- બ ેમાથંી જે ઓછુ 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
િગં 

 પાવર ઓપરેટેડ સ્પે્રયસષ(૧૬ લી. થી 
વધ)ુ   

 જિરલ ખેડતૂો માટે કકિંમતિા ૪૦ % 
અથવા રૂ.૮૦૦૦/- બેમાથંી જે ઓછુ ં
હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
િગં 

 SC/ST, િાિા, નસમાતં અિે મકહલા 
ખેડતૂ લાભાથી માટે કકિંમતિા ૫૦ % 
અથવા રૂ. ૧૦૦૦૦/- બે માથંી જે ઓછુ 
હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
િગં 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર ૫ 
વર્ષમા ં

એક વખત 
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ક્રમ  

િ ં
ઘટકનુ ંિામ યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ 

મયાષદા 

૨      રેકટર 

ઓપરેટેડ 

સ્પ્રેયર 

૧. SMAM યોજિા 
 

૨.મખુ્યમિંી કૃનર્ 
યાનંિકીકરણ યોજિા 
 

એજીઆર ૨  

(સામાન્ય ખેડતૂો), 

 

એજીઆર-૩     

(અનસુબૂચત જિજાનત),  

 

એજીઆર-૪  

(અનસુબૂચત જાનત) 

 

એર કેરીયર / આસીસ્ટેડ સામાન્ય વગષિા 
ખેડતૂો માટે કુલ ખચષિા ૪૦ %  અથવા 
રૂ.૧.૦૦ લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર ૫ 
વર્ષમા ં

એક વખત 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર ૫ 
વર્ષમા ં
એક વખત 

 

એર કેરીયર / આસીસ્ટેડ અન.ુ જાનત/જિ 

જાનતિા ખેડતૂો અિ ેઅન.ુ જાનત/ જિ જાનત 

નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %  

અથવા રૂ. ૧.૨૫ લાખ એ બે માથંી  જે ઓછુ 

હોય તે. 

બમૂ ટાઈપ સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો માટે કુલ 

ખચષિા ૪૦ %  અથવા રૂ. ૨૮હજાર એ બે 
માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 
બમૂ ટાઈપ અન.ુ જાનત/જિ જાનતિા ખેડતૂો 
અિ ેઅન.ુ જાનત/ જિ જાનત નસવાયિા 
સામાન્ય વગષિા િાિા/ નસમાતં; મકહલા 
ખેડતૂો માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %  અથવા રૂ. ૩૭ 

હજાર એ બે માથંી  જે ઓછુ હોય તે. 

 

ઈલેક્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર.સામાન્ય વગષિા ખેડતૂો 
માટે કુલ ખચષિા ૪૦ %  અથવા રૂ. ૨.૦૦ 

લાખ એ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે. 

ઈલેક્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર.અન.ુ જાનત/જિ 

જાનતિા ખેડતૂો અિ ેઅન.ુ જાનત/ જિ જાનત 

નસવાયિા સામાન્ય વગષિા િાિા/ નસમાતં; 
મકહલા ખેડતૂો માટે કુલ ખચષિા ૫૦ %  

અથવા રૂ. ૨.૫૦ લાખ એ બે માથંી જે ઓછુ 

હોય તે. 
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૬. વિસ્તરણ પ્રવવૃિઓ/વિદર્ગિિા ઘટકો 

ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

૧   ક્ષેનિય 
નિદશષિ 

એજીઆર ૨ (સામાન્ય 
ખેડતૂો) 

એક એકર (૦.૪૦ હ)ેિા નિદશષિ માટે રૂ.૪૦૦૦/- િી 
મયાષદામા ંખાતા  કદઠ એક નિદશષિ 

 
 
 
 

  દર વર્ ે
એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત જિજાનત), 

એક એકર (૦.૪૦ હ)ેિા નિદશષિ માટે રૂ.૪૦૦૦/- િી 
મયાષદામા ંખાતા  કદઠ એક નિદશષિ 

એજીઆર-૪ 
(અનસુબૂચત જાનત) 

એક એકર (૦.૪૦ હ)ેિા નિદશષિ માટે રૂ.૪૦૦૦/- િી 
મયાષદામા ંખાતા  કદઠ એક નિદશષિ 

૨  બ્લોક 
નિદશષિ 

૧. િેશિલ ફુડ 

નસકયોરીટી નમશિ 

ઓઈલ સીડ & ઓઈલ 
પામ 

  

સામાન્ય/SC/ ST / િાિા/સીમાતં/મકહલા જાનતિા 
તમામ ખેડતૂો માટે  
ઇિપટુ કીટિી કકિંમતિા ૫૦% અથવા િીચે મજુબિી 
કકિંમતિી મયાષદામા,ં બે માથંી જે ઓછુ ંહોય તે 

૧. મગફળી  - રૂ. ૧૦,૦૦૦ 

૨.સોયાબીિ - રૂ. ૬,૦૦૦ 

૩.કદવેલા   -  રૂ. ૩,૦૦૦ 

૪.તલ     -  રૂ. ૩,૦૦૦ 

૫.રાઇ - રૂ. ૩,૦૦૦ 

 

 
 
 

દર વર્ે 
ખાતા દીઠ 

એક 

નિદશષિ 

૩  નિદશષિ  

-ક્લસ્ટર 

ડમેોસ્રેશિ  

- 
ક્રોપીંગ 
સીસ્ટમ 
બેઝ્ડ 
ડમેોસ્રેશિ 

િેશિલ ફુડ સીકયોરીટી 
મીશિ  

(સામાન્ય/ 

SC / ST / િાિા/ 
સીમાતં/ 

મકહલા જાનતિા તમામ 
ખેડતૂો) 

 એિ.એફ.એસ.એમ(કઠોળ)  
અ)રૂ. ૯,૦૦૦/- પ્રનત હકેટર – ખાતા દીઠ વધમુા ં

વધ ુએક હકે્ટર 

બ) રૂ. ૧૫,૦૦૦/- પ્રનત હકેટર ખાતા દીઠ વધમુા ં

વધ ુએક હકે્ટર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર વર્ે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

એિ.એફ.એસ.એમ(ઘઉ)  
અ) રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રનત હકેટર. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુ
એક હકે્ટર 

બ) રૂ. ૧૫,૦૦૦/-પ્રનત હકેટર. ખાતા દીઠ વધમુા ં
વધ ુએક હકે્ટર 

એિ.એફ.એસ.એમ (ચોખા)  
અ) 
૧) એસ.આર.આઈ ટેકિોલોજી આધારીત નિદશષિ 

૨) Direct Seeded Rice (DSR) નિદશષિ  
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ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

3) Line Transplanting નિદશષિ 

૪) હાઈબ્રીડ ચોખાિી ટેકિોલોજીનુ ંનિદશષિ માટે  
૫) Stress Tolerance  Varieties નિદશષિ 
અ) પ્રનત હકેટરિા પ્રત્યેક નિદશષિ માટે રૂ. ૯૦૦૦/-
ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર 

બ) પ્રનત હકેટરિા પ્રત્યેક નિદશષિ માટે રૂ. 
૧૫૦૦૦/-ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દર વર્ે 
 

 

એિ.એફ.એસ.એમ( બરછટ ધાન્ય) અ) એક 
હકે્ટરિા ંનિદશષિ માટે રૂ.૬૦૦૦/- િી મયાષદામા.ં 
ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર 

એિ.એફ.એસ.એમ(ન્યરુી સીરીયલ) અ) એક હકે્ટર 
િા ંનિદશષિ માટે રૂ.૬૦૦૦/- િી મયાષદામા.ં ખાતા 
દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર 

એિ.એફ.એસ.એમ 
(TRFA)અ) રૂ. ૯૦૦૦/- પ્રનત હકેટર – ખાતા દીઠ 
વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર 
એિ.એફ.એસ.એમ 
(શેરડી) આંતરપાક પધધનત અિે સીંગલ બડ ચીપ 
ટેકિોલોજી રૂા. ૯૦૦૦/હકે્ટર િી મયાષદામા.ં 
(રૂા. ૮૦૦૦/હકે્ટર ઈિપટુ માટે અિે રૂા. 
૧૦૦૦/હકે્ટર કન્ટીજન્સી માટે).  ખાતા દીઠ વધમુા ં
વધ ુએક હકે્ટર 

૪  FLD  
નિદશષિ 

NFSM(કપાસ)  FLD on Integrated crop management (ICM) 
રૂા. ૩૨૦૦/એકર િી મયાષદામા.ં 
(રૂા. ૨૮૦૦/ એકર ઈિપટુ માટે અિે રૂા. ૪૦૦/ 
એકર કન્ટીજન્સી માટે).  ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
એકર 
FLD  on Desi / ELS Cotton for seed 
production 
રૂા.૩૬૦૦/એકર િી મયાષદામા.ં 
(રૂા. ૩૨૦૦/ એકર ઈિપટુ માટે  અિે રૂા. ૪૦૦/ 
એકર કન્ટીજન્સી માટે).  ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
એકર 

દર વર્ે 
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ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

FLD on inter cropping 
રૂા. ૩૨૦૦/એકર િી મયાષદામા.ં 
(રૂા. ૨૮૦૦/ એકર ઈિપટુ માટે  અિે રૂા. ૪૦૦/ 
એકર કન્ટીજન્સી માટે).  ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
એકર 
FLD on  High Density Plantation System  
રૂા. ૪૦૦૦/એકર િી મયાષદામા.ં 
(રૂા. ૩૬૦૦/ એકર ઈિપટુ માટે અિે રૂા. ૪૦૦/ 
એકર કન્ટીજન્સી માટે).  ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક 
એકર 

૫  ખેડુત 
તાલીમ 

NFSM( ઓઇલ સીડ 
અિે ઓઇલપામ)  

રૂ.૨૪,૦૦૦/તાલીમ (રૂ.૪૦૦/તાલીમાથી/કદિ)  
(૩૦ ખેડુત માટે બે કદવસ)   

દર વરે્ 

૬  ઓફીસર 
તાલીમ 

NFSM( ઓઇલ સીડ 
અિે ઓઇલપામ) 

રૂ.૩૬,૦૦૦/તાલીમ (રૂ.૯૦૦/પાટીસીપટં/કદિ)  
(૨૦ અનધકારી માટે બે કદવસ)   

દર વર્ે 

૭  આઈ.પી.
એમ  

(એફ. 

એફ. 

એસ.) 

NFSM( ઓઇલ સીડ) રૂ.૨૬,૭૦૦/- જૈનવક દવા (બાયો એજન્ટ) સાથે   

દર વર્ે 

૮ મીિીકીટ NFSM( ઓઇલ સીડ) ૧૦૦% સહાય દરેક  ૨૫ હ.ેિા નવસ્તારમા ંએક  પાકિી 
એક જ મીિીકીટ આપી શકાશે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુ
એક મીિીકીટ. 

 

દર વર્ે 

૯  િાિા 
ઓઇલ 
એક્ષ્રેકશ
િ યનુિટ 

NFSM( ઓઇલ સીડ) તમામ ખેડુતો/ FPO/ NGO/ SHG માટે યનુિટિી 
કકિંમતિા ૫૦% અથવા રૂ. ૨.૫ લાખિી મયાષદામા ંબે 
માથી જે ઓછુ હોય ત ે

 

આજીવિ 
એક વાર 

૧૦  ક્રોનપિંગ 
સીસ્ટમ 
બેઝડ  
તાલીમ 

NFSM(કઠોળ,ઘઉ,ચો
ખા,ન્યરુી 
સીરીયલ,TRFA)  

રૂ. ૩૫૦૦/સેશિ, પ્રત્યેક તાલીમ માટે રૂ.૧૪૦૦૦/- 

દર વર્ે 
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ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

૧૧  રાજ્ય 
કક્ષાિી 
તાલીમ 

NFSM(કપાસ,શેરડી)  રૂા ૪૦૦૦૦/તાલીમ 
દર વર્ે 

૧૨ સોલર 
લાઇટ 
રેપ 

ખેડુતોિે સયુષપ્રકાશ 
)ઉજાષ (રેપ સહાયદરે 

નવતરણ ”અંગેિી િવી 
યોજિા  (૧૦૦ % 
રાજ્ય પરુસ્કૃત) 

 

 General સોલાર લાઇટ રેપિા કકિંમતિા 
૭૦% અથવા રૂ. ૩૫૦૦/ SLT િી મયાષદામા ંજે 
બે માથંી ઓછુ ંહોય ત ે

 ST સોલાર લાઇટ રેપિા કકિંમતિા ૯૦% અથવા 
રૂ. ૪૫૦૦/ SLT િી મયાષદામા ંજે બ ેમાથંી ઓછુ ં
હોય ત ે

દર 3 વર્ ે

૧૩   તાડ૫િી એજીઆર ૨  
(સામાન્ય ખેડતૂો) 

તાડપિીિી ખરીદ કકિંમતિા  ૫૦ %  અથવા 
રૂા.૧૨૫૦/- બે માથંી જે ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ 
વધમુા ંવધ ુબ ેિગં 

 ૩ વર્ષમ ાં 
એક 

વખત 

એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત જિજાનત), 

તાડપિીિી ખરીદ કકિંમતિા ૭૫ %  અથવા 
રૂા.૧૮૭૫/-બે માથંી જે ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુા ંવધ ુબે િગં 
એજીઆર-૪ 
(અનસુબૂચત જાનત) 

તાડપિીિી ખરીદ કકિંમતિા ૭૫ %  અથવા 
રૂા.૧૮૭૫/-બે માથંી જે ઓછુ ંહોય તે. ખાતા દીઠ 

વધમુા ંવધ ુબે િગં 
NFSM(ઓઇલ સીડ) તમામ ખેડતૂો માટે તાડપિીિી ખરીદ કકિંમતિા ૫૦ 

% અથવા રૂા ૧,૨૫૦/- બે માથંી જે ઓછુ ંહોય તે. 
ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબે િગં 

૧૪ ખેડતૂ 
તાલીમ 
 

AGR-58    

ખેડતૂ ભાઇઓ/મકહલાઓ માટે કૃનર્લક્ષી કૌશલ્ય નવકાસ તાલીમ કાયષકષમ 
 
૧. સસં્થાકીય તાલીમ વગષ: 
     ખેડતૂો ભાઇઓ/બહિેો માટે ખેડતૂ તાલીમ કેન્િ ખાતે કૃનર્ સલંગ્િ નશક્ષણ 
આપવા માટે ૩ (િણ) કદવસીય તાલીમ વગષ,  

 ૩૦ તાલીમાથી પ્રનત વગષ  
 ઉંમર: ૧૮ થી ૫૫ વર્ષ 
 રૂ. ૪૦૦ પ્રનત કદવસ પ્રનત તાલીમાથીિી જોગવાઇ 

 
૨. યવુા સસં્થાકીય તાલીમ વગષ: 
     યવુા ખેડતૂ મકહલા અિે ભાઇઓિો અલગ-અલગ ખાસ પ્રકારિો ૪ 
કદવસિો સ્પેશ્યલાઇઝ તાલીમ વગષ 

 ૩૦ તાલીમાથી પ્રનત વગષ 
 ઉંમર: ૧૮ થી 3૫ વર્ષ 
 રૂ. ૪૦૦ પ્રનત કદવસ પ્રનત તાલીમાથી જોગવાઇ 
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ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

૩. નપ્રનસઝિલ કેમ્પ: 
      ગ્રામ્ય કક્ષાએ તાલીમ આપતા પહલેા રવી અિે ખરીફ સીઝિ પહલેા ં
ખેડતૂોિે કૃનર્ અિે કૃનર્ સલંગ્િ નવર્યોનુ ં માગષદશષિ આપવા અિે ખેડતૂોિે 
મ ૂઝંવતા પ્રશ્નોનુ ં સ્થળ પર  નિરાકરણ કરવા 

 કેમ્પ દીઠ રૂ. ૪૦૦૦/- િી જોગવાઇ 
 

૪. શેરીંગ ફોલોઅપ કેમ્પ: 
     તાલીમ લીધા બાદ કેટલ ુઅનકુરણ કયુષ છે તેમજ ગામિા બીજા અન્ય 
ખેડતૂોિે માગષદશષિ આપવા તેમજ તાલીમ દરમ્યાિ શીખવવામા ંઆવેલ િવી 
ટેકિોલોજી ઉપયોગ કરવામા ં પડતી મશુ્કેલીઓ સાભંળી વચગાળાિા અિે 
લાબંાગાળાનુ ંમાગષદશષિ આપવા. 
કેમ્પ દીઠ રૂ. ૨૦૦૦/- િી જોગવાઇ 
 
૫. કૃનર્ મેળો: 
      ખેડતૂોિે એક સ્થળે માગષદશષિ આપવા નિદશષિ કમ મેળાનુ ંઆયોજિ રૂ. 
૩,૦૦,૦૦૦/- પ્રનત મેળાિી જોગવાઇ 
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૭. વસિંચાઇ સ વિધા માટેિા ઘટકો 

ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

૧  પપંસેટ એજીઆર ૨  

એજીઆર-૩  

એજીઆર-૪  

ઓઇલ એન્જીિ  
(અ) ૩ થી ૩.૫ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૮૭૦૦/- 
બે માથંી જે ઓછુ હોય તે,  
(બ) ૫ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૧૨૦૦૦/- બ ેમાથંી 
જે ઓછુ હોય તે,  
(ક) ૭.૫ થી ૮ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૧૩૫૦૦/- 
બે માથંી જે ઓછુ હોય તે,  
(ડ) ૧૦ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૧૩૮૭૫/- બે માથંી 
જે ઓછુ હોય ત ે

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૫ વર્ષમા ં
એક વાર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NFSM  
(ઓઇલ સીડ) 

ઓઇલ એન્જીિ  
તમામ ખેડતૂો માટે ૧૦ હો.પા. સધુીિી ખરીદીિા ખચષિા 
૫૦% અથવા રૂ. ૧૩,૮૭૫/- બ ેમાથંી ઓછુ હોય તે ખાતા 
દીઠવધમુા ંવધ ુએક િગં 

એજીઆર ૨ 
એજીઆર-૩ 
એજીઆર-૪  

ઇલેક્રીક મોટર  
(અ) ૩ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૮૬૦૦-બે માથંી જે 

ઓછુ હોય ત ે
(બ) ૫ હો.પા ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૯૭૫૦- બ ેમાથંી જે 

ઓછુ હોય તે  
(ક) ૭.૫ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૧૨૯૦૦- બે માથંી 

જે ઓછુ હોય ત ે
NFSM  
(ઓઇલ સીડ) 

ઇલેક્રીક મોટર  
િેશિલ ફૂડ સીક્યોરીટી મીશિ- ઓઇલ સીડ 

યોજિા હઠેળ તમામ ખેડતૂો માટે ૭.૫ હો.પા.સધુીિી 
ખરીદીિા ખચષિા ૫૦% અથવા રૂ. ૧૨,૯૦૦/- બ ેમાથંી 
ઓછુ હોયતે ખાતા દીઠવધમુા ંવધ ુએક િગં 

એજીઆર ૨ 
એજીઆર-૩ 
એજીઆર-૪  

સબમસીબલ પપંસેટ  

 (અ)૩ હો.પા.ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૧૫૭૫૦- બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય ત ે 

(બ) ૫ હો.પા.ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૨૨૩૫૦- બ ેમાથંી જે 
ઓછુ હોય ત,ે  

(ક) ૭.૫ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૨૭૯૭૫/- બ ેમાથંી 
જે ઓછુ હોય ત,ે  

PC-3
Typewritten Text
äëÝ-5238-10
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ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

(ડ) ૧૦ હો.પા. ખચષિા ૭૫% અથવા રૂ. ૩૩૫૨૫/- બ ેમાથંી 
જે ઓછુ હોય તે 

 
 
 

૫ વર્ષમા ં
એક વાર 

સબમસીબલ પપંસેટ  

િેશિલ ફૂડ સીક્યોરીટી મીશિ- ઓઇલ સીડ 

યોજિા હઠેળ તમામ ખેડતૂો માટે ૧૦ હો.પા. સધુીિી 
ખરીદીિા ખચષિા ૫૦% અથવા રૂ. ૨૫,૦૦૦/- બ ેમાથંી 
ઓછુ હોય તે ખાતા દીઠવધમુા ંવધ ુએક િગં 

 

NFSM 
(ઓઇલપામ ) 

ડીઝલ/ ઇલકે્રીક/ પેરોલપ૫ંસેટ માટે મહિમ ૧૫ HP 

સધુીિા પપંસેટિી કીંમતિા ૫૦% કે વધમુા ંવધ ુ
રૂ.૨૨,૫૦૦/- િી મયાષદામા(ંસામાન્ય ખેડુત માટે) તથા 
રૂ. ૨૭,૦૦૦/- િી  મયાષદામા ં(SC /ST /િાિા /સીમાતં 
/મકહલા ખેડુતો  માટે) 

NFSM(કઠોળ,
ઘઉ,ચોખા)  

પપંસેટ િેશિલ ફુડ સીકયોરીટી મીશિ(કઠોળ,ઘઉં, ચોખા) 

કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.૧૦૦૦૦/- બેમાથંી જે ઓછુ ં
હોય તે. ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક િગં 

૨    વોટર 

કેરીંગ 

પાઈપ 

લાઈિ 

 (અંડર   

ગ્રાઉન્ડ 

અિ ે

ખલુ્લી 
પાઈપ 

લાઈિ) 

એજીઆર ૨ 
(સામાન્ય 
ખેડતૂો) 

ખરીદ કકિંમતિા ૫૦% અથવા રૂ.૧૫,૦૦૦/- પ્રનત લાભાથી 
બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે, HDPE પાઈપ માટે રૂ.૫૦/- પ્રનત 

મીટર PVC  પાઈપ માટે રૂ.૩૫/- પ્રનત મીટરHDPE 

Laminated Woven lay flat Tubes માટે રૂ.૨૦/- પ્રનત મીટર 

પ્રનત લાભાથી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૫ વર્ષમા ં
એક વખત 

એજીઆર-૩ 
(અનસુબૂચત 
જિજાનત), 

ખરીદ કકિંમતિા ૭૫% અથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રનત લાભાથી 
બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે, HDPE પાઈપ માટે રૂ.૭૫/- પ્રનત 

મીટર, 

PVC  પાઈપ માટે રૂ.૫૨.૫૦/- પ્રનત મીટર અિ ેHDPE 

laminated woven flat tube પાઈપ માટે  રૂ.૩૦/- પ્રનત 

મીટર 
એજીઆર-૪ 
(અનસુબૂચત 
જાનત) 

ખરીદ કકિંમતિા ૭૫% અથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રનત લાભાથી 
બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે, HDPE પાઈપ માટે રૂ.૭૫/- પ્રનત 

મીટર, 

PVC  પાઈપ માટે રૂ.૫૨.૫૦/- પ્રનત મીટર અિ ેHDPE 

laminated woven flat tube પાઈપ માટે  રૂ.૩૦/- પ્રનત 

મીટર 
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ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ં
િામ 

યોજિાનુ ંિામ સહાય ધોરણ પિુ:લાભ     
મયાષદા 

NFSM ઓઈલ 

સીડ  

તમામ ખેડતૂો માટે ખરીદ કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂા. 
૧૫૦૦૦/- િી મયાષદામા ંબે માથંી જે ઓછુ ંહોય તે, HDP E  

પાઇપ માટે રૂ.૫૦/મી.,P VC  પાઈપ માટે રૂ.૩૫/મી, તથા 
HDP E  વવુિ લેમીિેટેડ લેફ્લેટ માટે રૂ.૨૦/મી 

NFSM (કઠોળ, 

ઘઉં, ચોખા, 
ન્યરુી 
સીરીયલ,) 

તમામ ખેડતૂો માટે કકિંમતિા ૫૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- 

પ્રનત લાભાથી બેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે, HDPE પાઇપ માટે 
રૂ. ૫૦/- પ્રનત મીટર, PVC પાઇપ માટે રૂ. ૩૫/- પ્રનત 
મીટર અિે HDPE Laminated Woven lay flat Tubes માટે 
રૂ. ૨૦/- પ્રનત મીટર  

૩ સ્પ્રીંકલર સટે NFSM ઓઇલ 
સીડ 

PMKSY યોજિાિા સહાયિા ધોરણો મજુબ (રૂ. 
૧૯૫૪૨/- થી રૂ. ૨૧૯૦૧/-પ્રનત હકેટર પાઇપિા 
ડાયામીટર મજુબ) ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર 

૭ વર્ષમા ં
એક 

વખત 

૪ ડ્રી૫ 
ઈરીગેશિ 

NFSM 
(ઓઇલપામ)  

રૂ. ૨૪,૦૩૫ થી ૨૭,૬૪૦/હ.ે િી મયાષદામા ં
(પી.એમ.કે.એસ.વાય.) િી ગાઇડલાઇિ મજુબ વાવેતર 

મજુબ 
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૮. રાજ્ય પ રસ્કૃત યોજિાઓ 

ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ંિામ  

સહાય ધોરણ 
પિુ:લાભ     
મયાષદા 

૧ તેલીબીયા ંપાકિી 
આંતરપાક ખેત પધધનતનુ ં
નિદશષિ  

ખચષિા ૫૦% અથવા વધમુા વધ ુરૂ. ૩૭૫૦/-પ્રનત હકેટર – 
ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર દર વર્ે 

૨  SRIપધ્ધધતનુ ંચોખા પાકમા ં
નિદશષિ 

રૂ. ૭૫૦૦/-પ્રનત હકેટર – ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર દર વર્ે 

૩  કઠોળ પાકિી આંતરપાક 
ખેત પધધનતનુ ંનિદશષિ  

રૂ. ૩૫૦૦/-પ્રનત હકેટર – ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુએક હકે્ટર 
દર વર્ે 

૪  શેરડી પાકિા ંવાવેતર માટે 
સહાય (માિ અનસુબુચત 
જાનત અિે અનસુબુચત 
જિજાનતિા ંખેડતૂો)  

શેરડી પાકિા ંપ્રનત હકે્ટર વાવેતર દીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
સહાય, ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર માટે 

દર વર્ે 

૫  શેરડી પાકિા ંમેળવેલ 
ઉત્કૃષ્ટ  ઉત્પાદિ માટે ૧૦% 
પ્રોત્સાહક સહાય 

(માિ અનસુબુચત જાનત અિે  
અનસુબુચત જિજાનત ખેડતૂો 

ઉપર મજુબિા ં“શેરડી પાકિા ંવાવેતર માટે સહાય” ઘટક 
હઠેળ લાભ મેળવેલ હોય તેવા લાભાથી ખેડતૂ પ્રનત હકે્ટર 
જો ૭૦ મે.ટિ કરતા ંવધ ુઉત્પાદિ મેળવે તો મેળવેલ વધ ુ
ઉત્પાદિ પેટે વેચાણ ભાવ મજુબ પ્રનત મે.ટિ ૧૦% િી 
પ્રોત્સાહક સહાય, ખાતા દીઠ વધમુા ંવધ ુબ ેહકે્ટર માટે 

દર વર્ે 

૬  ઘાસચારા નવકાસ કાયષક્ર્મ  
 

બબયારણ ઉત્પાદિ ખચષ િા ૧૦૦ % સહાય 

(ગણુવતા યકુ્ત બીજ ઉત્પાદિ) 
દર વર્ે 

૭  ઘાસચારા નવકાસ કાયષક્ર્મ  
ઘાસ ચારા બબયારણ કીટ 

ઘાસચારા બબયારણ જ્થાિી કકમતિા ૭૫% સહાય, વધમુા 
વધ ુરૂ.૧૨૦૦ /એકર દરેક લાભાથીઓિે વધમુા ંવધ ુબ ે
એકરિી કકટ મળવા પાિ રહશેે. 
(ખેતી નિયામકશ્રી બાજરી, મકાઇ, જુવાર, રજકો અિ ેઓટ 
જેવા ઘાસચારા પાકોિી જાત સાથેનુ ંનિયત રકમિી 
મયાષદામા ંકીટ િક્કી કરશે.)  

 

૮  દેશી કપાસ  રૂ.૭૫૦/- પ્રનત કવીન્ટલ (પ્રમાણીત બીજ ઉત્પાદિ) દર વર્ે 
૯  ખેડુતોિે સયુષપ્રકાશ (ઉજાષ) 

રેપ સહાયદરે નવતરણ 
યોજિા  

 સામાન્ય ખેડુત માટે સોલાર લાઇટ રેપિા કકિંમતિા 
૭૦% અથવા રૂ. ૩૫૦૦/ SLT િી મયાષદામા ંજે બ ે
માથંી ઓછુ ંહોય ત ે

 SC/ST ખેડુત માટે સોલાર લાઇટ રેપિા કકિંમતિા 
૯૦% અથવા રૂ. ૪૫૦૦/ SLT િી મયાષદામા ંજે બ ે
માથંી ઓછુ ંહોય ત ે

3 વર્ ે
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૯. સરદાર પટેલ કવૃિ સાંર્ોધિ પ રસ્કાર યોજિા 

 

    આ યોજિા હઠેળ નિયત થયેલ નવનવધ નવર્યોમા ંકોઇ ઉત્સાહી, પ્રગનતશીલ ખેડુત પોતાિી આગવી કોઠાસઝુ 

અિે સાહસવનૃિથી િવીિતમ ટેકિીક દ્વારા ખેડુતોિા મોટા સમહુિે લાભ થાય તેવી તકિીક દ્વારા િક્કી કરેલ ૫ (પાચં) 

ક્ષેિો પૈકી કોઇ પણ ક્ષેિમા ંઆગવ ુપ્રદાિ/નસધ્ધધ કરે તો દરેક ક્ષેિમા ંપ્રથમ આવિાર ખેડુતિે પ્રોત્સાહિ આપવા પરુસ્કાર 

પેટે રૂ. ૫૧૦૦૦/- (એકાવિ હજાર) રોકડ ઇિામ પેટે ચેક તથા સન્માિપિ આપી, શાલ ઓઢાડી બહમુાિ કરવામા ંઆવ ે

છે તેમજ દરેક ક્ષેિમા ંભાગ લેિાર અન્ય ખેડુતોિે શાલ અિ ેસન્માિપિ આપવાિી જોગવાઇ છે. 

આ યોજિામાાં કોણ ભાગ લઈ ર્કે ? 

 આ યોજિા હઠેળ ગજુરાત રાજયમા ંખેતી ક્ રતા કોઇ પણ ખાતેદાર પરુૂર્ કે મહીલા ખેડૂત ભાગ લઇ શકે છે. 

 

આ યોજિામાાં અરજી કેિી રીતે કરિાિી હોય છે ? 

 આ પરુસ્કાર મેળવવા ઇચ્ છતા ખેડુત ભાઇ-બહિેોએ નિયત ક્ રેલ ફોમષમા ંસલંગ્િ જજલ્લાિા જજલ્લા ખેતીવાડી 

અનધકારીશ્રી મારફત ેખેતી નિયામક્ શ્રી, ગજુરાત રાજય, ગાધંીિગરિ ેજરૂરી નવગતવાર માકહતી સાથ ેઅરજી 

મોકલી આપવાિી રહશેે. વધ ુનવગત માટે આપિી િજીકિી કોઈપણ ખેતીવાડી શાખાિો સપંકષ  કરવા નવિતંી. 

 અરજી કરવા માટેનુ ંનિયત ફોમષ ખાતાિી વેબસાઈટ પર આપેલ બલિંક https: //dag.gujarat.gov.in /images 

/new-form-s-p-award-30-01-2019.pdf પરથી ડાઉિલોડ કરી શકાશે. 

 આ યોજિામાાં કયા કયા વિિયોમાાં પ રસ્કાર આપિામાાં આિે છે ?  

 િીચે દશાષવેલ નવર્યો પૈકીિા કોઇ પણ ક્ષેિમા ંિવીિતમ પ્રયોગ ઘ વારા આગવી કોઠાસઝુથી મૌબલક પણે 

નસધ્ધધનુ ંપ્રદાિ ક્ રિાર ખેડતૂોિે પરુસ્કાર આપવામા ંઆવે છે. 

૧.     રાજ્યિા મખુ્ય પાકોિી િનવિ જાત નવકસાવવી અથવા પોતાિા નવસ્તારમા ંિવીિ પાક દાખલ કરવો.  

૨.      જળ સચંય અિે તેનુ ંવ્યવસ્થાપિ.  

૩.       સકુી ખેતીિી િનવિ પધધનત નવકસાવવી/અપિાવવી. 

૪.       સકંબલતી જજવાત નિયિંણ (IPM) અિ ે

૫ .  િનવિ ખેત ઓજાર નવકસાવવુ.ં  

https://dag.gujarat.gov.in/images/new-form-s-p-award-30-01-2019.pdf
https://dag.gujarat.gov.in/images/new-form-s-p-award-30-01-2019.pdf
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૧૦. મ ખ્યમાંત્રી પાક સાંગ્રહ સ્રક્ચર યોજિા 

     રાજ્યિા દરેક વગષિા ખેડતૂોિે કૃનર્ પેદાશોિા સારા ઉત્પાદિ મળવા છતા ંકમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડુ,ં 
અનતવષૃ્ટી તેમજ અન્ય પકરબળોથી ઉત્પાદિિી ગણુવિા પર માઠી અસર થાય છે તેમજ લાબંા સમય સધુી પાક 
સગં્રહ માટેિી યોગ્ય વ્યવસ્થા િ હોવાિા લીધે પાકિો બગાડ થાય છે. પાક ઉત્પાદિ બચાવવા માટે રાજ્યિા 
ખડેતૂોિે ખેત પેદાશોિા સગં્રહિી સગવડ મળી રહ ેતો પાક ઉત્પાદિિે લાબંા સમય સધુી સરુબક્ષત રાખી શકાય છે 
અિે ખેડતૂોિે સરુબક્ષત પાક સગં્રહ ગોડાઉિ ઉપલબ્ધ થવાથી ખેત પેદાશોિી ગણુવિા જળવાઇ રહ ેઅિે યોગ્ય સમયે 
વેચાણ કરી શકશે, જેથી ખેડતૂોિે આનથિક ફાયદો થાય અિે જેિા પકરણામે ખેતી વધ ુિફાકારક બિી શકે છે. તે હતેથુી 
રાજ્યિા ખેડુતોિે પાક સગં્રહ સ્રક્ચર બિાવવા માટે સહાય આપવાિી યોજિા સિે ૨૦૨૦-૨૧ થી શરૂ કરવામા ં
આવેલ છે.  
આ યોજિામાાં કોણ ભાગ લઈ ર્કે ? -- યોજિા હઠેળ રાજ્યિા તમામ ખેડતૂો લાભ લઇ શકે છે.  
આ યોજિામાાં અરજી કેિી રીતે કરિાિી હોય છે ? 

 રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આઇ ખેડતૂ પોટષલ ઉપર અરજીઓ મેળવવાનુ ંચાલ ુ હોય તે સમયગાળામા ંખેડતેૂ 
આઇ-ખેડતૂ પોટષલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) ઉપર ઓિલાઇિ અરજી કરવાિી રહ ેછે.  

આ યોજિામાાં કયા પ્રકારિા પાક સાંગ્રહ સ્રક્ચર માટે સહાય આપિામાાં આિે છે ? 

જરૂરી ન્યિૂતમ સ્પીવર્ફીકેર્િ િીચે મ જબ છે.  
     આ યોજિા હઠેળ ન્યિૂતમ ૩૩૦ ચોરસ ફૂટ નવસ્તારનુ ંસ્રકચર બિાવવાનુ ંરહશેે.  
 સ્રકચરિા છતિી મધય (મોભ) ઊંચાઈ ૧૨ ફૂટ, જયારેન્યિૂતમ/ લઘતુમ પાયો (ફાઉન્ડશેિ) જમીિથી ર 

ફુટ ઊંડાઈથી વધ ુઅિે જમીિથી ન્યિૂતમ ર ફુટ ઊંચાઈએ પ્લીન્થ તૈયાર કરવાિી રહશેે. પરંત ુ સ્થાનિક 
પકરક્સ્થનતિે ધયાિે લઇ મધય (મોભ) ઉંચાઇ ન્યિુિમ ૧૦ ફૂટથી ઓછી િહી તેવી ગ્રાહ્ય રાખવાિી રહશેે 
તેિાથી ઓછી ઉંચાઇ વાળુ સ્રક્ચર સહાય માટે માન્ય રહશેે િહી.  

 ન્યિૂતમ એક દરવાજો અિે એક બારી, 
 ફાઉન્ડશેિથી પ્લીન્થ સધુી તેમજ ફરતી કદવાલોમા ં ચણતર કામ અિે ફ્લોરીંગમા ં પીસીસી પાકંુ કરવાનુ ં

રહશેે.   
 કોરૂગેટેડ ગેલ્વેિાઇઝ શીટ/નસમેન્ટિા પતરા/ િળીયાથી છત બિાવવાિી રહશેે. લાભાથીિા ખચ ે RCC 

ધરાવતી છત કરી શકાશે. 
 ખેડતેૂ મજુંરીિે આધીિ પોતાિા ખેતર ઉપરિા અન્ય હયાત સ્રકચરિી એક પાકી ભીંત આવા સ્રકચર માટે 

ઉપયોગમા ંલીધેલ હશે તો તે ગ્રાહય રાખવાિી રહશેે. આ પાક સગં્રહ સ્રકચરિો ઉપયોગ ટયબુવેલ/ કુવાિી 
ઇલેકરીક રૂમ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાશે િહીં. 

 આ યોજિા હઠેળ ન્યિુતમ ૩૩૦ ચો. ફુટનુ ંકોન્ક્રીટનુ ંપ્રી-ફેબ્રીકેટેડ સ્રક્ચર પણ માન્ય ગણાશે. 
 ન્યિૂતમ સ્પેશીફીકેશિ કરતા વધારે મોટંુ અનકુળૂ સ્રક્ચર ખેડતૂ પોતાિા ખચે બાધંી શકશે. 
 સ્થાનિક પકરક્સ્થનતિે ધયાિે લઇ ન્યિુતમ ૩૦૦ ચો. ફુટ સધુીનુ ંબાધંકામ માન્ય રહશેે અિે ૩૦૦ ચો. ફૂટથી 

િાનુ ંબાધંકામ યોજિા હઠેળ સહાય માટે માન્ય રહશેે િહીં.  
આ યોજિામાાં સહાયન ાં ધોરણ શ  છે ?  

 કુલ ખચષિા ૫૦ % અથવા રૂ. ૫૦,૦૦૦/- બે માથંી જે ઓછુ ંહોય તે  

https://ikhedut.gujarat.gov.in/
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૧૧. કકસાિ પકરિહિ યોજિા 

 કૃનર્ ઉત્પાદિિા પકરવહિ માટે રાજ્યિા ખેડતૂો સામાન્ય રીતે રેક્ટરિો ઉપયોગ કરતા ંહોય છે તેમજ ઓછી જણસ 

હોય તે સજંોગોમા ંભાડુતી અન્ય ગડુ્ઝ કેરેઝ વાહિ દ્વારા કૃનર્ ઉત્પાદિ ખેત બજારો કે અન્ય બજારમા ંપહોંચાડતા હોય છે. 

ઘણી વખત પકરવહિ માટે વાહિ ઉપલબ્ધ િ હોય ત્યારે ખેડતૂોિે મશુ્કેલીિો સામિો કરવો પડ ેછે. આમ, કૃનર્ ઉત્પાદિ 

પકરવહિ સરળ બિાવવાિા અિ ેરાજ્યિા ખેડતૂો ગડુ્ઝ કેરેજ વાહિ વસાવી શકે તે હતેથુી સિે ૨૦૨૦-૨૧થી રાજ્યિા 

ખેડતૂોિે મીડીયમ સાઇઝિા ગડુ્ઝ કેરેઝ વાહિિી ખરીદી ઉપર િાણાકંીય સહાય આપવાિી યોજિા શરૂ કરેલ છે.  

 

આ યોજિામાાં કોણ ભાગ લઈ ર્કે ? 

 યોજિા હઠેળ રાજ્યિા તમામ ખેડતૂો લાભ લઇ શકે છે.  
 ખાતાદીઠ પાચં વર્ષમા ંએક વખત એક વાહિ માટે સહાય મળી શકે છે.   

આ યોજિામાાં અરજી કેિી રીતે કરિાિી હોય છે ? 

 રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આઇ ખેડતૂ પોટષલ ઉપર અરજીઓ મેળવવાનુ ંચાલ ુ હોય તે સમયગાળામા ંખેડતેૂ 
આઇ-ખેડતૂ પોટષલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) ઉપર અરજી કરવાિી રહ ેછે.  

આ યોજિામાાં કયા કયા માલિાહક િાહિો માટે સહાય આપિામાાં આિે છે ? 

 યોજિા હઠેળ ખેતીવાડી ખાતા દ્વારા એમ્પેિલ કરેલ મીડીયમ સાઇઝિા ગડુ્ઝ કેરેજ વાહિ (ચાર પૈડા વાળા 
અિે ૬૦૦ કક.ગ્રા. થી ૧૫૦૦ કક. ગ્રા. સધુીિી ભાર વહિ ક્ષમતા ધરાવતા વાહિ) ખરીદવાિા રહ ેછે.   

આ યોજિામાાં સહાયન ાં ધોરણ શ  છે ?  

 િાિા/ સીમાતં/ મકહલા/ અન.ુ જાનત/ અન.ુ જિજાનતિા ખેડતૂોિે કુલ ખચષિા ૩૫% અથવા રૂ. ૭૫,૦૦૦/- 
બે માથંી જે ઓછુ ંહોય ત ે 

 સામાન્ય/ અન્ય ખેડતૂોિે કુલ ખચષિા ૨૫% અથવા રૂ. ૫૦,૦૦૦/- બે માથંી જે ઓછુ હોય તે  
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૧૨. પાણીિા ટાાંકા બિાિિા સહાય આપિાિી યોજિા 

          રાજયિા ખેડતૂો ખેતીિા પાકોન ુવધ ુઉત્પાદિ મેળવી શકે અિ ેઆનથિક રીતે સમઘૃધ થાય તે માટે સરકાર 
પ્રયત્િશીલ છે. રાજયિા ખેડુતોિા ખેતરમા ં પાકિ ે અનિયનમત વરસાદિા નકુશાિથી બચાવવા તેમજ પાણીિા 
કરકસર ઉપયોગથી રાજયિા નપયત હઠેળિા નવસ્તારિ ે વધારવા, ગણુવિાયકુત ઉત્પાદિ વધારવાિા હતેથુી 
પાણીિા ટાકંા બિાવવા સહાય આપવામા ંઆવ ેછે.  

સહાય લેિાિી પાત્રતા 
૧.  આ યોજિાિો લાભ રાજયિા કોઈ પણ ખાતેદાર ખેડતૂ સામકુહક જુથમા/ંવ્યક્ક્તગત લાભ લઈ શકશે,   

 વ્યક્ક્તગત સહાય મેળવવા માટે લાભાથીએ પોતાિા ખતેરમા ંજ ટાકંો બિાવવાિો રહશેે. 

 સામકુહક ધોરણે લાભ મેળવવા માટે બે (૨) કે તેથી વધ ુખેડતૂોનુ ંજુથ રચી તે પૈકી કોઈપણ એક લાભથી 

ખેડતૂિા ખેતરમા ંજ ટાકંો બિાવવાિો રહશેે.  

 સહાય મેળવવા માટે લાભાથીએ પ્રનત ૭૫ ઘિમીટર પાણીિા ટાકંા દીઠ ઓછામા ંઓછી એક હકેટર જમીિ 
અથવા તેિા ગણુાકં્મા ંસકુ્ષ્મ નપયત/માઈક્રો ઈરીગેશિ સીસ્ટમ (MIS) હઠેળ આવરી લેવાિી રહશેે. 

૨ સદર યોજિાિી સહાય માટે તમામ લાભાથી ખેડતૂ ખાતેદારે સકુ્ષ્મ નપયત/માઈક્રો ઈરીગેશિ સીસ્ટમ  

અપિાવેલ હોય તેમિે જ યોજિાિો લાભ આપી શકાશે. 

 ૩. આ યોજિા હઠેળ ખેડતૂો સવષ સમનંતથી કરાર આધાકરત જૂથ રચી શકશે. તે માટે અલગથી કોઈ રજીસ્રેશિ 

કરાવવાિી જરૂરીયાત રહશેે િહીં, કરાર આધાકરત જૂથ રચિા તેમજ જૂથિા લાભાથીઓએ જૂથ લીડર તરીકે 

સવાષનમુતે કોઈ એક ખેડતૂિે પસંદ કરવાિો રહશેે અિે તે અંગેનુ ંપકરનશષ્ટ-૧િા ભાગ-૧ મજુબનુ ંપ્રમાણપિ 

જૂથ લીડરે રૂ.૧૦૦/- િા સ્ટેમ્પ પેપર/બેંક ફે્રન્કીંગ કરાવી િોટોરાઈઝ કરાવી અરજી સાથે આધારભતૂ પરુાવા 

તરીકે રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 
સહાયન ાં ધોરણ :  

 વ્યક્ક્તગત સહાયિા કેસમા ંજે તે અરજદારિા ખાતામા ંસહાય ખચષિા ૫૦% અથવા રૂ. ૯.૮૦ લાખ બ ેમાથંી 

જે ઓછુ ંહોય તે ચકુવવાિી રહશેે. 

 સામકુહક જુથિા કકસ્સામા ંજૂથ દ્વારા િક્કી કરેલ જૂથ લીડરિા ખાતામા ંસહાય ખચષિા ૫૦% અથવા રૂ. ૯.૮૦ 

લાખ બ ેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે ચકુવવાિી રહશેે. 

 િાિી સાઈઝિા પાણીિા ટાકંા બિાવવામા ંઆવ ેતો તે માટે સહાયનુ ં ધોરણ યનુિટ કોસ્ટ રૂ.૧૯.૬૦ લાખ 

નિયત કરી તદનસુાર પ્રોરેટા મજુબ ખચષિા ૫૦ ટકા અથવા ખરેખર થયલે ખચષ બ ેમાથંી જે ઓછુ ંહોય તે 

મજુબ સહાય આપવામા ંઆવશે. સહાય મેળવવા માટે ઓછામા ંઓછા ૭૫ ઘિમીટરિા પાણીિા પાકા ટાકંા 

બિાવવાિા રહશેે. 
અરજીઓ મેળિિાિી પધ્ધવત -રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આઇ ખેડતૂ પોટષલ ઉપર અરજીઓ મેળવવાનુ ંચાલ ુહોય તે   

           સમયગાળામા ંખડેતેૂ આઇ-ખેડતૂ પોટષલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) ઉપર અરજી કરવાિી રહ ેછે.  
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૧૩. એગ્રો સવિિસ પ્રોિાઇડરિી યોજિા 

 
હાલ કૃનર્મા ંયાનંિકીકરણિો વ્યાપ વધતા ઉક્ત દરેક સમસ્યાન ુનિરાકરણ મહ્દ અંશે થયેલ છે. પરંત ુકૃનર્મા ં

યાનંિકીકરણ અપિાવવા માટે શરૂઆતન ુરોકાણ વધ ુહોવાથી અન.ુ જાનત, અન.ુ જિ જાનત, િાિા ંઅિે નસમાતં વગષિા 
ખેડતૂો કૃનર્મા ં યાનંિકીકરણ અપિાવવા માટે દરેક ખેત ઓજાર/સાધિ ખરીદી કરીિે વસાવી શકતા િથી. વળી 
અત્યાધનુિક અિે મોટા સાધિો વ્યક્ક્તગત ખરીદ કરવા િહીવત ખેડતૂો સક્ષમ હોય છે. તદ ઉપરાતં ખતે ઓજાર 
સાધિિે ભાડથેી મેળવવા માટે ઉંચા ભાડા આપવાિા થાય છે જેથી સરેરાશ ખેતી મોંઘી થાય છે. આથી ગજુરાતિા 
ખેડતૂોિે કૃનર્ યાિંીકીકરણ માટે જરૂરી ખેત ઓજારો સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય અિે ખેડતૂોિે ખેતી ક્ષેિે  પ્રોત્સાહિ 
આપવા એગ્રો સનવિસ પ્રોવાઇડર યોજિા અમલમા ંમકેુલ છે. 
કાયગ:  

જે-તે ચોક્ક્સ નવસ્તાર (ગામો) માટે નિયત થયેલ એગ્રો સનવિસ પ્રોવાઇડરે તે નવસ્તારિા દરેક વગષિા ખેડતૂોિે 

ઉપલબ્ધ ફામષ મશીિરી દ્વારા જે તે ખતેી કાયષિા િક્કી કરેલ ન્યિુિમ ભાડા દરથી જરૂકરયાત હોય તેવા ખડેતૂોિા 

ખેતી કાયો સમયસર કરી આપવા ખેડતૂોિે ફામષ મશીિરીિી સ્થાનિક સગવડતા મળી રહ ે તેવુ ંઆયોજિ કરવાનુ ં

રહશેે. 
એગ્રો સવિિસ પ્રોિાઇડર િી યોગ્યતા: 

પ્રાઇમરી એગ્રીક્લ્ચરલ કો-ઓપેરેકટવ સોસાયટી (PACS)/ ફામષરગપૃ ફામષર પ્રોડયસુર કંપિી /સહકારી 

સસં્થા/સખી મડંળ/સેલ્ફ હલે્પ ગપૃ, સ્ટાટષ અપ રજીસ્રેશિ ધરાવિાર કૃનર્ કડપ્લોમા/કૃનર્ 

સ્િાતક/અનસુ્િાતક/બી.આર.એસ. વગેરે એગ્રો સનવિસ પ્રોવાઇડર તરીકે કાયષ કરવા અરજી કરી શકશે. 
અરજીઓ મેળિિાિી પધ્ધવત 

  રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આઇ ખેડતૂ પોટષલ ઉપર અરજીઓ મેળવવાનુ ંચાલ ુહોય તે સમયગાળામા ંખેડતેૂ 
આઇ-ખેડતૂ પોટષલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) ઉપર અરજી કરવાિી રહ ેછે.  

સહાયન ાં ધારા-ધોરણ  

 આ યોજિામા ં સનવિસ પ્રોવાઇડર તરીક સેવા આપિારિે સામાન્ય નવસ્તારમા ં શરૂઆતિા વર્ષ એટલે કે, 

પ્રથમ વર્ ે૪૦% અિે ત્યારબાદ બીજા અિ ેિીજા વર્ે ૧૦% અિે પછીિા છેલ્લા બે વર્ષમા ંએટલે કે ચોથા 

અિે પાચંમા વર્ ે૭.૫% લખેે એમ કુલ ૭૫% લખેે રૂ. ૭,૫૦,૦૦૦િી મયાષદામા ંતથા  

 આકદજાનત નવસ્તારમા ંશરૂઆતિા વર્ષ એટલે કે, પ્રથમ વર્ે ૪૦% અિે ત્યારબાદ બીજા અિે િીજા વર્ ે

૧૦% અિે પછીિા છેલ્લા બે વર્ષમા ંએટલે કે ચોથા અિે પાચંમા વરે્ ૭.૫% લેખે કુલ ૮૫% લેખ ે રૂ. 

૮,૫૦,૦૦૦િી મયાષદામા ં સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
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આ યોજિામાાં કયા કયા સાધિો ખરીદી માટે સહાય આપિામાાં આિે છે ? 

એગ્રો સનવિસ પ્રોવાઇડર યનુિટમા ંસમાનવષ્ટ મશીિરીિી યાદી 

અ. 

િ ં
ઓજારો/સાધિોિી કેટેગરી ઓજારો/સાધિોિી યાદી 

૧. રેક્ટર ૩૫ PTOHP થી વધ ુક્ષમતાનુ ંરેક્ટર 

૨. 
ખેડ તથા વાવણી માટે જમીિ 

તૈયાર  માટેિા સાધિો 

પ્લાઉ(તમામ પ્રકારિા), 

હરેો   ( તમામ પ્રકારિા), 

લેવલર(તમામ પ્રકારિા)   કલ્ટીવેટર, રોટાવેટર, 

બડં ફોમષર,રીઝર, સબ સોઈલર, 

પોસ્ટ હૉલ ડીગર, પાવર હરેો 

૩ વાવણી માટેિા સાધિો ઓટોમેટીક ડ્રીલ /પ્લાન્ટર/રાન્સપ્લાન્ટર  (તમામ પ્રકારિા) 

૪ 
િીંદણ/આંતકરક ખેડ માટેિા 

સાધિો 
પાવર વીડર, રોટરી પાવર ટીલર 

૫ કાપણી/થે્રશીંગ  માટેિા સાધિો 

રીપર/બાઈન્ડર (તમામ પ્રકારિા) , ડીગર/ 

ડીગર કમ શેકર(તમામ) ,  બ્રશ કટર, ક્રોપ હારવેસ્ટર 

કંબાઈિ હારવેસ્ટર(તમામ પ્રકારિા), થ્રેશર (તમામ 

પ્રકારિા) 

૬ ક્રોપ રેસીડયુ ંમેિેજમેન્ટિા સાધિો 

હ ેરેક, શ્રેડર (તમામ પ્રકારિા) 

બેલર (તમામ પ્રકારિા ),સપુર સ્રો મેિેજમેન્ટ સીસ્ટમ, સ્રો 

રીપર /મલ્ચર 

૭ પાક સરંક્ષણ સાધિો 
રેક્ટર/પાવર સચંાબલત સ્પે્રયર(તમામ પ્રકારિા), 

બમુ સ્પે્રયર, 

િોધ:-  

 સનવિસ પ્રોવાઈડરે યનુિટ માટે પોતાિા  નવસ્તાર અિે પાક પધધનતિે અનરુૂપ ઉક્ત સાત કેટેગરી પૈકી રેક્ટર 

સકહત ઓછામા ંઓછા ચાર ઓજારો/સાધિો વસાવવાિા રહશેે તેમજ જે તે કેટેગરીિા ઓજારો/સાધિોમાથંી  

કોઈ પણ એક જ ઓજાર/સાધિ ખરીદી શકાશે.   

 ખાતા દૃવારા વખતોવખત જાહરે કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીિા હતે ુ માટે તૈયાર કરેલ પેિલમા ં સમાનવષ્ટ 

ઉત્પાદક/અનધકૃત નવકે્રતા પાસેથી એગ્રો સનવિસ પ્રોવાઈડરે ખરીદી કરવાિી રહ ેછે. 
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૧૪. ખેડતૂોિે પાક મલૂ્યવધૃ્ધ્ધ કરિા માટે પ્રોત્સાહિ આપિાિી યોજિા 

 રાજયિો ખેડતૂ આધનુિક ખેતી કરીિે મબલક પાક ઉત્પાદિ મેળવે છે, પરંત ુ કૃનર્ પાક ઉત્પાદિ થયેલિો 
સીધે –સીધો માિવજાત ઉપયોગ કરી શકતી િથી, એટલે ખેડતેૂ મેળવેલ પાક ઉત્પાદિિે સામાન્ય ભાવથી બજારમા ં
વેચવાન ુથાય છે આથી રાજયમા ંખેડતૂ વગષિે પોસ્ટ હાવેસ્ટીંગ ટેકિોલોજી અિે મેિેજમેન્ટ”કોન્સેપ્ટ તરફ વાળીિ ે
કૃનર્િે સફળ કરવા માટે દરેક વગષિા ખેડતૂિે પોસ્ટ હાવેસ્ટીંગ ટેકિોલોજી અિે મેિેજમેન્ટ કોન્સેપ્ટ આધાકરત પાક 
મલૂ્યવધષિ યનુિટ સ્થાપવા પ્રોત્સાહિ આપવાિી યોજિા અમલમા ંછે 

અરજી કોણ કરી ર્કે--આ યોજિાિો લાભ દરેક વગષિા ખેડતૂ ખાતેદાર; ખેડતૂ ગપૃ; મકહલા ખેડતૂ; સખીમડંળ (ગ્રામ્ય 
નવસ્તાર), ફામષસષ પ્રોડયસુર ગપૃ; ફામષસષ પ્રોડયસુર કંપિી; ફામષસષ ઈન્ટરેસ્ટેડ ગપૃ; સહકારી મડંળી દ્વારા ગ્રામ્ય કક્ષાએ, 
પ્રોજેકટ બેઈઝડ પ્રોસેસીંગ યનુિટિે કાયષરત કયેથી સહાય મળવાપાિ થશે. 

સહાયન ાં ધોરણ --આ યોજિા હઠેળ સહાયનુ ંધોરણ પ્રોજેકટ બેઈઝ પ્રોસેસીંગ યનુિટમા ંમશીિરી ખચષિા ૫૦ ટકા 
અથવા રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ બ ેમાથંી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાિ રહશેે. 

કયા પ્રકારિા ય વિટ સ્થાપી ર્કારે્ -આ યોજિા ધાન્ય પાક (ડાગંર નસવાય), કઠોળ, તેલીબબયા ંઅિે મરી મસાલા 
પાકો માટે પ્રોસેસીંગ યનુિટ સ્થાપવા. 

ક્રમ પાક મર્ીિરી/સાધિ 

૧ ધાન્ય (ડાગંર નસવાય) 
કલીિર, ગ્રેડર, ડીસ્ટોિર, કલર સોટષર (જરૂર જણાય તો), બગે કફલીંગ 

એન્ડ સીંલીંગ મશીિ 

૨ કઠોળ 
કલીિર, ગ્રેડર, ડીસ્ટોિર, કલર સોટષર (જરૂર જણાય તો), બગે કફલીંગ 

એન્ડ સીંલીંગ મશીિ, પલ્વરાઈઝર (જરૂર જણાય તો) 

૩ તેલીબબયા ં

(અ)કલીિર, ગ્રેડર, ડીસ્ટોિર, કલર સોટષર (જરૂર જણાય તો), બેગ 

કફલીંગ એન્ડ સીંલીંગ મશીિ, ડીહસ્કર/ડીકોટીકેટર 

(બ) મીિી ઓઈલ મીલ (૧૦૦-૨૦૦ કક.ગ્રા/કલાક), પેકેજીંગ (કફલીંગ), 

મશીિરી 

૪ મરી-મસાલા 

કલીિર, ગ્રેડર, ડીસ્ટોિર, પેકેજીંગ મશીિ,  કલર સોટષર (જરૂર જણાય 

તો), બેગ કફલીંગ એન્ડ સીંલીંગ મશીિ, પલ્વરાઈઝર/ગ્રાઈન્ડર/મસાલા 

દળવાિી ઘટંી (જરૂર જણાય તો), બગે કફલીંગ એન્ડ સીંલીંગ મશીિ 

 
અરજીઓ મેળિિાિી પધ્ધવત  

 રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા આઇ ખેડતૂ પોટષલ ઉપર અરજીઓ મેળવવાનુ ંચાલ ુહોય તે સમયગાળામા ંખેડતેૂ આઇ-
ખેડતૂ પોટષલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) ઉપર અરજી કરવાિી રહ ેછે. 

https://ikhedut.gujarat.gov.in/
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૧૫. મ ખ્યમાંત્રી કકસાિ સહાય યોજિા 

    ૧) રાજ્યમા ં “મખુ્યમિંી કકસાિ સહાય યોજિા” ખરીફ-૨૦૨૦ થી  અમલમા ંમકુાયેલ છે. તેમજ ખરીફ-૨૦૨૧મા ં  
પણ યોજિાિો અમલ ચાલ ુછે.   

    ૨) યોજિા હઠેળ િણ જોખમોિો સમાવેશ થયેલ છે. (૧) અિાવનૃ્દ્ષ્ટ (દુષ્કાળ), (૨) અનતવનૃ્દ્ષ્ટ અિે (૩) કમોસમી     

       વરસાદ (માવઠંુ) 

   યોજિાિી વિવર્ષ્ટતા :  
 સમગ્ર રાજ્યમા ંરેવન્ય ુરેકોડષમા ંિોંધાયેલા તમામ ૮-અ ધારક ખેડતૂ ખાતેદાર તથા ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ(Forest 

Right Act) હઠેળિા સિદ ધારક ખેડુત લાભાથી ગણાશે. ખેડુતો દ્વારા કોઈ િાણાકંીય કહસ્સો આપવાિો થતો િથી 
  યોજિા અંતગષત રાજ્યિા તમામ ખરીફ પાકિે આવરી લેવાયેલ છે. 
 ખરીફ ઋતમુા ંથયેલ પાક નકુશાિ ૩૩ % થી ૬૦ % માટે રૂ. ૨૦૦૦૦/- પ્રનત હકે્ટર અિે ૬૦ % થી વધ ુપાક 

નકુશાિ માટે રૂ. ૨૫૦૦૦/- પ્રનત હકે્ટર માટે વધમુા ંવધ ુ૪ હકે્ટર િી મયાષદામા ંમળવાપાિ છે.  
 આ યોજિા ઉપરાતં જે ખેડતૂ લાભાથીઓિે એસડીઆરએફ યોજિાિી જોગવાઇઓ મજુબ લાભ મળવાપાિ હશ ે

તો તે પણ અલગથી મળવાપાિ છે.  
 મજુંર થયેલ સહાય લાભાથીઓિા બેંક એકાઉન્ટમા ંસીધી DBT દ્વારા ચકૂવવામા ંઆવશે.   
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૧૬.  ખાતેદાર ખેડ ત અકસ્માત વિમા યોજિા 

 

              ગજુરાત સરકારે રાજ્યિા ખાતેદાર ખેડતૂોિે આકસ્મીક મતૃ્ય ુ /કાયમી અંપગતાિા કકસ્સામા ં વીમા રક્ષણ 

આપવાિી યોજિા ૨૬ મી જાન્યઆુરી, ૧૯૯૬ િા શભુ કદવસથી આરંભ કરેલ છે.  

 આ યોજિા ૧૦૦% રાજ્ય સરકાર પરુુસ્કૃત યોજિા છે. 

 આ યોજિામા ંરાજ્યિા તમામ ખાતેદાર ખેડતૂ, ખાતેદાર ખેડતૂિા પનત / પત્િી તેમજ ખાતેદાર ખેડતૂિા કોઇ પણ 

સતંાિ (પિુ/પિુી) વતી રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વીમા નપ્રમીયમિી ચકુવણી કરવામા ંઆવે છે.  

 આ યોજિા ગજુરાત સામકુહક જૂથ જિતા અકસ્માત વીમા યોજિા હઠેળ તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮ થી નવમા 
નિયામકશ્રી, ગાધંીિગર મારફત અમલમા ંછે. 

ઉદે્દર્:  

આ યોજિાિો મખુ્ય ઉદે્દશ ખાતેદાર ખેડતૂ, ખાતેદાર ખેડતૂિા કોઇ પણ સતંાિ (પિુ/પિુી) તેમજ ખાતેદાર ખેડતૂિા પનત / 

પત્િીનુ ંઅકસ્માત ેમતૃ્ય ુથાય કે કાયમી અંપગતા આવે તો તેિા વારસદારિે આનથિક સહાય આપવાિો છે. 

 

આ યોજિામાાં િીચે મ જબિા લાભાથીઓિે િીમા સહાય મળિાપાત્ર થાય છે.   

અકસ્માતે મતૃ્ય ુકે કાયમી અપગંતાિા કકસ્સામા ંગજુરાત રાજ્યિા ૫ થી ૭૦ વર્ષિી ઉંમર સધુીિા બધાજ ખાતેદાર ખેડતૂ 

(વ્યક્ક્તગત કે સયંકુ્ત િામ ેજમીિ ધારણ કરેલી હોય તેવા) અથવા ખાતેદાર ખેડતૂિા કોઇપણ સતંાિ (પિુ/પિુી) અથવા 

ખાતેદાર ખેડતૂિા પનત / પત્િીિ ેવીમા સહાય મળવાપાિ છે. 

 

યોજિાિી મ ખ્ય ર્રતો િીચે મ જબ છે. 

 મતૃક અથવા કાયમી અપગં વ્યક્ક્ત પોત ેખાતેદાર ખેડતૂ (વ્યક્ક્તગત કે સયંકુ્ત િામ ેજમીિ ધારણ કરેલી હોય) 

અથવા ખાતેદાર ખેડતૂિા સતંાિ (પિુ/પિુી) અથવા ખાતેદાર ખેડતૂિા પનત / પત્િી હોવા જોઇએ. 

 મતૃ્ય ુઅથવા કાયમી અપગંતા અકસ્માતિા કારણે ઉપક્સ્થત થયેલ હોવી જોઇએ. 

 વાહિ અક્સ્માત ે  (જાતે વાહિ ચલાવતા હોય ત્યારે)મતૃ્ય/ુઇજાિા કકસ્સામા ંવેલીડ ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ ધરાવતા ં
હોવા જોઇએ. 

 આપઘાત/આત્મહત્યા કે કુદરતી મતૃ્ય ુ કે કોઇ કાયદા/ ધારા નવરૂધધ અિ ેકોઇપણ જાતિી બબમારીથી કે વય થી 
થતા મતૃ્ય/ુઇજા તેમજ ફુડ પોઇઝિીંગ, પોલીયોથી કે કોનવડ-૧૯ (કોરોિા) થી થત ુ  મતૃ્ય ુ તથા મતૃકિી ઘોર 

બેદરકારીથી જેવીકે દારૂ પીવાિી ટેવ હોવી, ભલુથી દવા પી જવી, વેબલડ ડ્રાયવીન્ગ લાયસન્સ વગર વાહિ 

ચલાવતા અક્સ્માત થાય, રેલ્વેિી હદમા ંએટલે કે રેલ્વે રેક પાસે જાય, રેલ્વે એન્જીિ પાસ ેજઇિે ગેરકાયદેસર 

પ્રવેશ કરે અિ ેમતૃ્ય/ુઇજા થાય  તેવા કકસ્સાઓિો સમાવેશ આ યોજિા હઠેળ કરવામા ંઆવેલ િથી. 
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 મતૃક અથવા કાયમી અપગં વ્યક્ક્તિી ઉંમર ૫ થી ૭૦ વર્ષિી હોવી જોઇએ. 

 અરજદારશ્રીએ સબંનંધત જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રીિી કચેરીિે અકસ્માત / મતૃ્ય ુ થયાિી તારીખથી ૧૫૦ 

કદવસમા ંઅરજી કરેલ હોવી જોઇએ. 

 અકસ્માત ેમતૃ્ય ુકે કાયમી અપગંતાિી તારીખ સધુીમા ંમહસેલૂી રેકડષમા ંપાકી િોંધ પ્રમાબણત થયેલ હોવી જોઇએ. 

 

યોજિાિાાં હાલમાાં અમલી સ ધારેલ િીમા સહાય ધોરણ  

(તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૮િા સ ધારા ઠરાિ મ જબ) 

 અકસ્માતિ ેકારણે મતૃ્ય ુકે કાયમી સપંણૂષ અપગંતાિા કકસ્સામા ં૧૦૦% લેખે રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. બ ેલાખ) 

 અકસ્માતિ ેકારણ ેબ ેઆંખ /બ ેઅંગ / હાથ અિ ેપગ ગમુાવવાિા કકસ્સામા ં૧૦૦% લેખે રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. બે 
લાખ) 

 અકસ્માતિ ેકારણે એક આંખ અિ ેએક અંગ ગમુાવવાિા કકસ્સામા ં૧૦૦% લેખે રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. બ ેલાખ) 

 અકસ્માતિ ેકારણે એક આંખ અથવા એક અંગ ગમુાવવાિા કકસ્સામા ં૫૦% લેખ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. એક લાખ) 

 

યોજિા હઠેળ લાભાથીઓિા િારસદાર તરીકે િીચે મ જબ વ્યક્ક્તઓ ક્રમાન સાર રહરેે્. 

I. પનત અથવા પત્િી : તેમિી ગેરહયાતીમા ં

II. તેમિા બાળક-પિુ/પિુી : તેમિી ગેરહયાતીમા ં

III. તેમિા મા-બાપ : તેમિી ગેરહયાતીમા ં

IV. તેમિા પૌિ/પૌિી : ઉક્ત I, II, III િી ગેરહયાતીમા ં

V. લાભાથી ઉપર આધાકરત અિે તેમિી સાથ ેરહતેા અપરબણત અથવા નવધવા અથવા ત્યક્તા બહિે 

VI. ઉપરોક્ત કકસ્સા નસવાયિા તથા નવવાદાસ્પદ કેસમા ંસબનંધત લાભાથીિે લાગ ુપડતા વારસદાર હઠેળ જાહરે થયેલ 

વારસદારો. 

યોજિાિી અમલિારી તથા કાયગપધ્ધવિ :  

 અકસ્માત ે મતૃ્યિુા કકસ્સામા ં ખાતેદાર ખેડતૂિા વારસદારે અિ ે અકસ્માત ે અપગંતાિા કકસ્સામા ં ખાતેદાર ખેડતેૂ 

નિયત િમિુામા ં તમામ સાધનિક કાગળો સકહતિી અરજી અકસ્માત / મતૃ્ય ુ તારીખથી ૧૫૦ કદવસિી 
સમયમયાષદામા ંસબંનંધત જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારીશ્રીિી કચેરીિે કરવાિી રહશેે.  

 જજલ્લા ખેતીવાડી અનધકારી દ્વારા અરજદાર તરફથી મળેલ અરજીિી સરકારશ્રીિા ઠરાવિી જોગવાઇ મજુબ જરૂરી 
ચકાસણી કરી ૩૦ કદવસ સધુીમા ંયોજિા (ગજુરાત અકસ્માત વીમા યોજિા) િા ઓિલાઇિ પોટષલમા ંએન્રી કયાષ 
બાદ વીમા નિયામકિી કચેરી, ગાધંીિગરિ ેમોકલી આપવાિી રહ ેછે. 
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 તમામ માકહતી / દસ્તાવેજો સાથ ેમળેલ અરજીિી સરકારશ્રીિા ઠરાવિી જોગવાઇ મજુબ જરૂરી ચકાસણી વીમા 
નિયામકિી કચેરી,ગાધંીિગર દ્વારા કરવામા ંઆવે છે અિે મજૂંર/િામજૂંરિો નિણષય કરવામા ંઆવે છે.  

 મજૂંર થયેલ દાવાઓિી વીમા સહાયિી રકમ અરજદારશ્રીિે R.T.G.S/ઇ-પેમેન્ટથી સીધી બેન્ક એકાઉન્ટમા ંજમા 
કરવામા ંઆવે છે.    

 ખેતી નિયામકિી કચેરી, ગાધંીિગર દ્વારા આ યોજિાન ુમોનિટરીંગ કરવામા ંઆવે છે. 

 ગજુરાત અકસ્માત વીમા યોજિાિા ઓિલાઇિ પોટષલમા,ં અહીં દશાષવેલ બલિંક પર 

(https://gsjjavy.gujarat.gov.in/claimsearch.php) અરજદાર આધાર િબંર અથવા બેન્ક એકાઉન્ટ િબંર દાખલ 

કરી વીમા સહાય દાવા અરજીનુ ંઅદ્યતિ સ્ટેટસ જાણી શકે છે.  

 

દાિા અરજી સાથે જોડિાિા જરૂરી દસ્તાિેજો યાદી: 

 અકસ્માત ેમતૃ્ય ુ/ કાયમી અપગંતા વીમા સહાય મેળવવા માટેિી નિયત િમિુાિી અરજી. (પકરનશષ્ટ – ૧, ર, ૩, 

૩(A), ૪, અિ ે૫) 

 ૭/૧૨, ૮-અ, ગામિા િમિુા િ.ં૬ (હક્ક પિક) (મતૃ્ય ુતારીખ પછીિા પ્રમાબણત ઉતારા). 

 પોસ્ટમોટષમ રીપોટષ  – ફરજીયાત તથા મતૃ્યનુ ુ ંસ્પષ્ટ કારણ જાણવા સક્ષમ તબીબે પોસ્ટમોટષમ કરતી વખત ેસચુવેલ 

તમામ આનશુાબંગક રીપોટષ . 

 એફ.આઇ.આર, પોલીસ ઇન્કવેસ્ટ પચંિામ,ુ ચાર્જશીટિી િકલ, પોલીસ તપાસ અહવેાલ, પોલીસ પચંિામ ુઅથવા 
કોટષ  હકૂમ. 

 મરણિા દાખલાિી પ્રમાબણત િકલ. 

 સબડીવીઝિલ મેજીસ્રેટ દ્વારા અકસ્માત ેમતૃ્ય ુએપ્રવુ કયાષ અંગેિો રીપોટષ . 

 અકસ્માતિી ખરાઇ કરવાિા હતેસુર જરૂર જણાય તે તમામ અિ ેસબંનંધત કાયદાિી િીચે જોગવાઇ કરેલ કાગળો. 

 કાયમી સપંણૂષ અપગંતાિા કેસમા ંમેડીકલ બોડષ / નસનવલ સર્જિનુ ંફાઈિલ એસેસમેન્ટ દશાષવત ુ ંપ્રમાણપિ તથા 
અપગંતા બતાવતો પોસ્ટકાડષ સાઇઝિો ફોટોગ્રાફ. 

 મતૃક અકસ્માત સમયે વાહિ ચલાવતા હોય તો તેમન ુવેલીડ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ, 

 બાહંધેરી પિક. 

 પેઢીિામ:ુ વારસદારિા કેસમા ંઅસલ પેઢીિામ ુ(પનત / પત્િી વારસદાર િા હોય તેવા કકસ્સામા)ં  

 વીમા નિયામકશ્રી દ્વારા માગંવામા ંઆવે તે અન્ય જરૂરી સાધિીક કાગળો. 
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૧૭.  સજીિ ખેતીિી સરકારશ્રીિી યોજિાઓ 
 

રાજ્યમા ં સેન્દ્ન્િય ખેતીિે પ્રોત્સાહિ મળે તે માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા એપ્રીલ-૨૦૧૫ મા ં “ગજુરાત સેન્દ્ન્િય ખેતી 
નિનત-૨૦૧૫” જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાત રાજ્ય સકહત દેશિા અન્ય આઠ રાજ્યો જેવા કે કેરલ, કણાષટકા, 
અંધ્રાપ્રદેશ, નસજક્કમ,્ નમઝોરમ, મધયપ્રદેશ, કહમાચલ પ્રદેશ અિે િાગાલેંડ દ્વારા સેન્દ્ન્િય ખેતી નિનત જાહરે કરેલ છે.  

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા સેન્દ્ન્િય ખેતી વિવત હઠેળ,   
 વૈજ્ઞાનિક પધધતીથી ભરોસાબધં  સેન્િીય ઉત્પાદિ થાય  
 યોગ્ય બજાર વ્યવસ્થા ઉભી કરી ખેડતૂોિી આવક વધે   
 ગ્રાહકોિે ખાિીબધં સેન્િીય ઉત્પાદિો મળી રહ ે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી થાય  
 આગામી પાચં વર્ષમા ંસેન્િીય ખેતી હઠેળનુ ંવાવેતર દસ ગણુ ંકરવાિો ધયેય રાખલે છે.  

અ. રાજ્યમાાં સેન્દ્ન્િય ખેતીિે પ્રોત્સાહિ મળે તે માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ચાલ  િિગ ૨૦૨૧-૨૨ માાં ખેડતૂોિે સેન્દ્ન્િય 
ખેતીમાાં સહાય માટે રૂનપયા ૪.૦૦ કરોડિી જોગવાઇ સાથેિી યોજિા અમલમા ંમકેુલ છે. સદર યોજિામા ંખેડતૂોિે 
રજીસ્રેશિ/ સટીકફકેશિ ફી િા ખચષમા ં સહાય, ઇિપટુ સહાય, તાલીમ, કફલ્ડ નિદશષિ, સેંિીય ખેત ઉત્પાદિોિા 
રેસીડય ુટેસ્ટીંગ તેમજ્ વમીકમ્પોસ્ટ યનુિટ ઉભુ ંકરવા જેવી બાબતો પર સહાય આપવામા ંઆવે છે.  

સેન્િીય ખેતીિા પ્રોત્સાહિ આપિા માટેિી યોજિા હઠેળ િીચે મ જબ સહાય આપિામાાં આિે છે.  
૧. ગજુરાત ઓગેનિક પ્રોડક્ટસ સટીકફકેશિ એજન્સી (ગોપકા) દ્વારા રજીસ્રેશિ/ સટીકફકેશિ કરાવિાર ખેડતૂિે 
રજીસ્રેશિ/સટીકફકેશિ ફી િા ખચષમા ં૭૫% એટસોસષ સહાય  

૨. અપેડા માન્ય ઓગેનિક સટીકફકેશિ એજન્સીઓ દ્વારા પ્રમાણિ માટેિી રજીસ્રેશિ/સટીકફકેશિ ફીમા ં૫૦% સહાય. 
વધમુા ંવધ ુહકે્ટરે રૂ. ૨૦૦૦/- િી મયાષદામા ં 

૩. અપેડા માન્ય કોઇપણ સસં્થા દ્વારા સ્કોપ સટીકફકેટ મેળવેલ હોય તેવા ખેડતૂિે ઇિપટુ સહાય પેટે રૂ. ૫૦૦૦/- 
પ્રનત હકે્ટર  
૪. ૭ x ૩ x ૧ ઘિ ફૂટિા વમી કંપોસ્ટયનુિટ ઉભ ુ કરવા રુ ૫૦૦૦/- િી સહાય  
૫. ૨૦ ખેડતૂોિે  એક કદવસીય તાબલમ આપવા માટે રૂ.૧૦૦૦૦/- િી જોગવાઇ  
૬. સેંિીય ખેતી નવરે્ કફલ્ડ નિદશષિ માટે, પ્રનત નિદશષિ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- િી જોગવાઇ  
૭. સેંિીય ખેત ઉત્પાદિોિા રેસીડય ુટેસ્ટીંગ માટે, પ્રનત િમિુા રૂ. ૧૦૦૦૦/- સધુીિી સહાય  
૮. સેંિીય ખેતી કરતા ખેડતૂો માટે નવનશષ્ટ પરુસ્કારિી જોગવાઇ કરેલ છે જેમા િીચે દશાષવેલ નવર્યમા ં પ્રથમ 
આવિાર ખેડતૂિે રૂ. ૫૧,૦૦૦/-, શાલ અિે પ્રમાણપિ આપવાિી જોગવાઇ છે.  

(અ) સેંિીયખેતીમા ંકૃનર્ ઇિપટુ્સમા ંિવીિતમ ટેક્િોલોજીિો ઉપયોગ 
(બ) ખેતી પાકો/બાગાયતી પાકોનુ ંસેંિીય ખેતીનુ ંસટીફાઇડ ઉત્પાદિ કરવા અંગ ે

  (ક) સેંિીય ખેતીિી ઉપજિા પ્રોસેસીંગ/મલૂ્યવધષિ માટે 
  (ડ) સેંિીય ખેતીિા પ્રચાર-પ્રસાર વ જાગનૃત માટે આપેલ યોગદાિ માટે 

૯. સજીવ ખેતી કરતા ખેડતૂો માટે ૯ મી. X ૬ મી. િા પેક હાઉસ બિાવવા માટે વધમુા ંવધ ુરૂ. ૨.૦૦ લાખ/યનુિટ 
અથવા  ખચષિા ૫૦%િી  સહાય િી જોગવાઇ થયેલ છે.     
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* ઉકત સહાય લેવા માટે આઇ-ખેડતૂ પોટષલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in) ઉપર અરજી કરવાિી રહશેે.   

બ. ડાાંગ જીલ્લાિે ૧૦૦% સેન્દ્ન્િય ખેતી હઠેળ આિરી લેિાિી યોજિા  

રાજ્યમા ં આવેલ ડાગં જજલ્લો નવર્મ ભૌગોબલક પકરક્સ્થતી તેમજ આકદવાસી જીલ્લો હોવાથી, જીલ્લામા ં િકહવિ 
પ્રમાણમા ંજતંિુાશક/ફુગિાશક દવાિો વપરાશ થાય છે. જેથી ડાગં જજલ્લો સમપણૃષ ઓગેનિક થઇ શકે તેમ છે જે 
માટે સરકારશ્રી તરફથી વૈજ્ઞાનિક પધધનતથી સેન્દ્ન્િય ખેતી પદ્ધનત , તિેી અલગ બજાર વ્યવસ્થા, સટીકફકેશિ તેમજ 
તેિી કાપણી પછીિી પ્રકક્રયાઓિે પ્રોત્સાકહત કરી જજલ્લામા ં ખાતરી બધં સેન્દ્ન્િય ઉત્પાદિો ઉત્પન્ન થાય અિે 
ઉપભોક્તાઓિે જરૂરીયાત મજુબિા સેન્દ્ન્િય ઉત્પાદિો મળી રહ,ે ખેડુતોિી ઉપજન ુમલુ્ય વધષિ થાય તે માટે સકંબલત 
પગલા ંલેવા માટે ભારત સરકારશ્રી િી પરંપરાગત કૃનર્ નવકાસ યોજિા ઘટ્કો અિે તેિા ધોરણો  મજુબ આગામી 
પાચં વર્ષમા ં સમગ્ર ડાગં અિે વલસાડ જજલ્લાિા ધરમપરુ,કાપરાડા અિે વાસદંા તાલકુા િે  વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાિ ડાગં જજલ્લાિ ે૧૦૦% સેન્િીય ખેતી હઠે્ળ આવરી લેવા બાબતિી યોજિા અમલમા ંમકેુલ છે.  એક કલસ્ટર 
૨૦ હકે્ટરનુ ંબિાવવામા ંઆવશે. જેમા િીચે મજુબિી સહાય સમગ્ર ડાગં અિે વલસાડ જજલ્લાિા ધરમપરુ,કપરાડા 
અિે િવસારી જીલ્લાિા વાસદંા તાલકુાિા ખેડતૂોિે આપવામા ંઆવશે.  

    આ યોજિા િણ વર્ષ આધાકરત સહાય યોજિા છે. જેમા ં ક્લસ્ટર દીઠ પ્રથમ વર્ષ માટે ૭.૬૨ લાખ, બીજા વર્ષ 
માટે ૫.૬૯ લાખ અિે િીજા વર્ષ માટે ૪.૪૬ લાખિી સહાય છે.  

૫૦ એકરિા કલસ્ટર માટે ઘટકવાર સહાયિા ધોરણો* 

અ.િ. ઘટક 

૧. નિયત કરેલ નવસ્તારોિા સજીવ ખેતી માટેિા ખેડતૂ જૂથો બિાવવા માટે  મીટીંગ અિે ચચાષ 
માટે  રૂ. ૨૦૦/-પ્રનત ખેડતૂ િી જોગવાઇ છે.  

૨. ખેડતૂ જૂથોિે સજીવ ખેતી ફામષિી પ્રદશષિ મલુાકાત માટે રૂ.૨૦૦/-પ્રનત ખેડતૂ િી જોગવાઇ છે. 

૪. ખેડતૂ જૂથોિા સભ્યોિે  સજીવ ખતેી નવર્યે તાલીમ આપવા માટે  રૂ. ૨૦૦૦૦/- પ્રનત તાલીમ, 

એવી કુલ િણ તાલીમ િી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૫. ૫૦ એકરિા જુથ માટે  ઓિલાઇિ રજીસ્રેશિ માટે પ્રનત ખેડતૂ રૂ ૧૦૦ લેખે વાનર્િક રુ 

૫૦૦૦/- િી મયાષદામા ંમળવાપાિ છે. 

૬. જમીિિો િમિૂો લઇ તેનુ ંપ ૃ્ ્કરણ કરવા રૂ.૩૦૦/-પ્રનત સેમ્પલ િી જોગવાઇ છે જેમા પ્રથમ 

અિે બીજા વર્ષ માટે જૂથ માથંી કુલ ૧૪ જમીિિા િમિૂાઓ અિે િીજા વરે્ ૨૮  જમીિિા 

િમિુાઓ લેવાિી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૭. સેન્િીય ખેત ઉત્પાદિ માટેિી ચકાસણી એિએબીએલિી  પ્રયોગશાળામા ં ખેત ઉત્પાદિિા પ્રનત 

િમિુા દીઠ રુ ૧૦,૦૦૦ સહાય મળવા પાિ થશે.( ૮ િમિૂાન/ુ પ્રનત વર્ષ /  પ્રનત જૂથ) 

૮. સેન્િીય ખતેી માટે  બીજિા ઉત્પાદિ/  જાળવણી/ સેન્િીય ધરૂવાડીયાિા ઉછેર/ માટે થિાર 

ખચષ જેવા કે જમીિિી તૈયારી, રોપાઓિી માવજત,મજૂંરી અિે સલંગ્િ વસ્તઓુ માટે રૂ. ૫૦૦ 

પ્રનત એકર સહાય મળવાપાિ છે.  

https://ikhedut.gujarat.gov.in/
PC-3
Typewritten Text
äëÝ-5238-12
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૯. બીજામતૃ/જીવામતૃ/પચંગવ્ય નુ ં ખેતર પર ઉત્પાદિ કરવા માટે ગ્લાસ, પ્લાસ્ટીક 

બોટલ,ડ્રમ,કફલ્ટર, સ્પ્રેયર, અન્ય જરૂરી સામગ્રીિી ખરીદી માટે રૂ ૧૫૦૦ પ્રનત યનુિટ પ્રનત એકર 

સહાય મળવાપાિ છે.. 

૧૦. વિસ્પનતજન્ય ઉત્પાદિ યનુિટ (લીંબોળી ખોળ / લીંબોળી તેલ) માટે જરૂરી ગ્લાસ, પ્લાસ્ટીક 

બોટલ, ડ્રમ, કફલ્ટર, સ્પે્રયર અન્ય સામગ્રીિી ખરીદી માટે રૂ ૧૦૦૦ પ્રનત યનુિટ પ્રનત એકર 

સહાય િી જોગવાઇ છે. 

૧૧. લીબોળી ખોળ/લીંબોળી તેલિી ખરીદી કરવા તેમજ ઉપયોગ કરી પાક જીવાત મકુ્ત રાખવા 

માટે રૂ ૫૦૦ પ્રનત એકર સહાય મળવાપાિ છે.  

૧૨. પ્રવાહી જૈનવક જતંિુાશકો  (જેવા કે રાયકોડમાષ નવરડી,પ્સ્યડુોમોિાસ ફ્લરેુસન્સ, મટેરહીઝીયમ/ 

બ્યવેુરીયા બઝેીયાિા/ પેસીલોમાઇસીસ/વટીસીલીયા નવગેરે )િો ઉપયોગ કરી પાકિે રોગમકુ્ત 

રાખવા માટે રૂ ૫૦૦ પ્રનત એકર સહાય મળવાપાિ છે. 

૧૩. ફોસ્ફરસ તેમજ ઝીંકિી ઉણપ નિવારવા માટે ફોસ્ફરસ ભરપરૂ સેન્િીય ખાતર /દાણાદાર ઝાઇમ 

ખરીદી માટે  રૂ ૧૦૦૦ પ્રનત એકર સહાય મળવાપાિ છે. 

૧૪. વમી કમ્પોસ્ટ યનુિટ (૭’x૩’x૧’) બિાવવા માટે અળસીયાિી ખરીદી, જરૂરી સાધિો તેમજ 

મજુરી ખચષ માટે રૂ ૫૦૦૦ પ્રનત યનુિટ પ્રનત એકર સહાય મળવાપાિ  છે. 

૧૫. સેન્િીય ખતે ઉત્પાદિમા ંપીજીએસ ઇન્ડીયા ઓબગ્રનિક લોગોિો ઉપયોગ કરી શકાશે, જે માટે 

હોલોગ્રામ / લબેલ પ્રીન્ટીંગ સાથે યનુિક પેકીંગ સાધિ સામગ્રી તેમજ બ્રાન્ડીંગ માટે બીજા વર્ષ 

થી રૂ ૨૫૦૦ પ્રનત એકર સહાય મળવાપાિ  છે. 

૧૬. બીજા વર્ષ થી સેન્િીય ખેત ઉત્પાદિ જુદા જુદા ખેડુતિા ખેતરેથી એક સ્થળે એકનિત કરવા અિે 

વેચાણ સ્થળ સધુી પહોંચાડવાિા પકરવહિિા ખચષ પેટે રૂ ૧,૨૦,૦૦૦ પ્રનત ક્લસ્ટર સહાય િી 

જોગવાઇ જેમા ં ૧.૫ ટિિી પરીવહિ ક્ષમતા ધરાવતા ચાર વ્હીલ વાળા સાધિ ખરીદી માટે 

પણ કરી શકાશે 

*િોંધ: ઉકત સહાયિી નવગતો ખેડતૂોિે સરળ રીતે સમજ માટે આપેલ છે, વધ ુમાકહતી માટે યોજિાિા ઠરાવિે ધયાિે 

લેવા અથવા િાયબ ખેતી નિયામકશ્રી (તાલીમ), ડાગંિી મલુાકાત લેવી. 
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૧૮. િેર્િલ ફુડ વસકયોરીટી વમર્િ ઓઈલપામ 

ક્રમ.
િ ં

ઘટકનુ ંિામ  

સહાય ધોરણ 
પિુ:લાભ     
મયાષદા 

૧ પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સ ખચષિા ૮૫% મજુબ વધમુા ંવધ ુરૂ.૧૨,૦૦૦/હ.ેિી મયાષદા 
જમીિિા પ્રમાણમા ંસપંણુષપણે    

દર વર્ે 

૨ મેઇન્ટેિન્સ 
ખચષ 

વાવેતર ખચષિા ૫૦ ટકા મજુબ પ્રનત હકેટરે રૂ.૨૦,૦૦૦/- 
િી મયાષદામા ં પ્રથમ થી ચોથા વર્ષ દરમ્યાિ સહાય   

પ્રથમ વર્ષ- રૂ.૫,૦૦૦/-     બીજુ વર્ષ - રૂ.૫,૦૦૦/-  

િીજુ વર્ષ  - રૂ.૫,૦૦૦/-    ચોથ ુવર્ષ  - રૂ.૫,૦૦૦/- 

વાવેતર 
હઠેળિી 
જમીિિા 
પ્રમાણમા ં  

૩ બોરવેલ/ ટયબુ વેલ/ 
વોટર હાવેસ્ટ સ્રકચર/ 
તળાવ 

બોરવેલ ખચષિા ૫૦% કે વધમુા ંવધ ુરૂ.૫૦,૦૦૦/- િી 
મયાષદા 

 

ખાતા દીઠ 
એકવખત 

૪ ઓઇલપામમા ંઆંતરપાક 
માટે ઇિપટુસ 

ખચષિા૫૦% કે વધમુા ંવધ ુરૂ.૫,૦૦૦/હ.ે િી મયાષદામા ં પ્રથમ ચાર 
વર્ષ એકવાર 

૫ વમીકંપોસ્ટ યિુીટ ખચષિા ૫૦% કે વધમુા ંવધ ુરૂ.૧૫,૦૦૦/-િી મયાષદામા ં ૧૦ વર્ષ 
૬ મશીિરી એન્ડટુલ્સ ૧. હાથથી ચાલતા ઓઇલપામ કટર -  ખચષિા ૫૦% કે 

વધમુા ંવધ ુરૂ.૧,૫૦૦/-િી મયાષદામા ં
૨. પ્રોટેક્ટીવ વાયર મેશ -  ખચષિા ૫૦% કે વધમુા ંવધ ુ

રૂ.૧૫,૦૦૦/-િી મયાષદામા ં
૩. મોટરાઇઝ્ડ ચીઝલ  - ખચષિા ૫૦% કે વધમુા ંવધ ુ

રૂ.૧૦,૦૦૦/-િી મયાષદામા ં
૪. એલ્યમુીિીયમ પોટેબલ લેડર -  ખચષિા ૫૦% કે 

વધમુા ંવધ ુરૂ.૩.૦૦૦/-િી મયાષદામા ં
૫. ચાફ કટર -  ખચષિા ૫૦% કે વધમુા ંવધ ુ.૧૬,૦૦૦/-

િી મયાષદામા ં(સામાન્ય ખેડુત માટે) તથા 
રૂ.૨૦,૦૦૦/- િી  મયાષદામા ં(SC /ST 

/િાિા/સીમાતં/મકહલા ખડુેતો  

ખાતાદીઠએ
કવખત 

 
 
 
 
 
 

 

  ૬. મીિી રેક્ટર રોલી સાથે (૨૦ HP સધુી)  

• ખચષિા ૪૦% કે વધમુા ંવધ ુરૂ.૧,૮૦,૦૦૦/-િી 
મયાષદામા ં(સામાન્ય ખેડુત માટે) તથા ખચષિા ૧૦ % 
કે વધમુા ંવધ ુરૂ.૨,૨૫,૦૦૦/- િી  મયાષદામા ં
(SC/ST/િાિા/સીમાતં /મકહલા ખેડુતો  માટે) 

• િણ વર્ષથી ઉપરિા ઓછામા ંઓછા ૧ હકે્ટર વાવેતર 
નવસ્તારિે મળવાપાિ થશ ે

૭ વર્ષ 



84 

 

ખેતીિાડીિી સહાયલક્ષી યોજિાઓિો લાભ મેળિિા માટે i-khedut વેબસાઇટ પોટગલ 
https://ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓિ લાઇિ અરજી કરિા 

 
૧. ઇ-ગ્રામ(ગ્રામ પચંાયત) / કૉમ્યનુિટી સનવિસ સેન્ટર/ જિ સેવા કેન્િો ખાતે અથવા તો અન્ય ઇન્ટરિેટ કિેકશિ 

હોય તે સ્થાિેથી https://ikhedut.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર ખેતીવાડી યોજિાઓમા ંસહાય મેળવવા ખેડતૂ 

ઓિ લાઇિ અરજી કરાવી શકશે. બેંક ખાતામા ંખાતેદારિા િામ સાથે સરળતા હતે ુમાટે ઓિ લાઇિ અરજીમા ં

નવગતો અંગ્રેજીમા ં(in English) દાખલ કરાવવી. 

૨. i-khedut વેબસાઇટ પોટષલમા ંજોઇતી ખેતીવાડી સલંગ્િ ખેત સામગ્રી/મશીિરી/અન્ય ઘટકોિી પસદંગી, સહાય 

મેળવવા માટે કરવાિી રહશેે. સહાયલક્ષી ઘટકોિી નવગતવાર યાદી આ પસુ્તીકામા ંસામેલ છે. 

૩. i-khedut વેબસાઇટ પોટષલમા ં જે તે ઘટક માટે ઓિલાઇિ કરેલ અરજીિી ફરજીયાત નપ્રન્ટ આઉટ કાઢી 

સહી/અંગઠુો કરી, આધાર પરુાવાઓ સામેલ રાખી અરજીમા ં દશાષવેલ સબનંધત જજલ્લાિી ખેતીવાડી   કચરેીમા ં

વખતો વખત જાહરે કરેલ સમયમયાષદામા ં ફરજીયાત રજૂ કરવાિી રહશેે. ખેડતેૂ પોતાિી જાણકારી માટે 

ઓિલાઇિ કરેલ અરજી ક્રમાકં િોંધી લેવો. 

૪. ખેડતૂ દ્વારા i-khedut પોટષલિી સેવાિા ભાગરૂપે કઢાવવામા ં આવતી દરેક નપ્રન્ટ આઉટ પેટે પ્રનત પાિા દીઠ 

નિયમોનસુાર નિયત દર મજુબનુ ંચકુવણુ ંઇ-ગ્રામ /કૉમ્યનુિટી સનવિસ સેન્ટર/જિ સેવા કેન્િોિે કરવાનુ ંરહશેે. 

૫. અરજી કયાષ બાદ તેમા ં દશાષવેલ સબનંધત જજલ્લાિી ખેતીવાડી કચેરીમા ં આધાર પરુાવા સાથે અરજી જમા 

કરાવ્યેથી, તે અંગેનુ ં સ્ટેટસ ખેડતૂ ઓિલાઇિ પોતાિી રીતે i-khedut વેબસાઇટ પોટષલમા ં જાણી શકશે. જો 

અરજદારે ઓિલાઇિ અરજી કરતી વખતે મોબાઇલ િબંર આપલે હશે તો અરજી અંગેિી તબક્કાવાર ક્સ્થનતિી 

જાણ અરજદારિે તે મોબાઇલ િબંર ઉપર આપોઆપ એસ.એમ.એસ.થી જાણ થશ.ે 
 

સહાયિા નિયત અરજીપિ સાથે જોડવાિા પ્રાથનમક આધાર પરુાવા 

 જમીિ ધારકતા દાખલા (૭/૧૨ અિે ૮-અ રેવન્ય ુરેકડષ અસલમા ંછેલ્લા ૩ માસથી જુિા િ હોય તેવા) 

 અનસુબુચત જાનત અથવા અનસુબુચત જિ જાનતિા ખેડતૂ હોય તો જાનતનુ ંપ્રમાણપિ 

 આધાર કાડષ સહ બેંક ખાતા પાસબકુિી િકલ/રદ કરેલ ચેક જેમા ંખાતા િબંર, શાખાનુ ંિામ, IFSC કોડ સ્પષ્ટ 

દશાષવેલ હોય. 

 આ નસવાયિા પરુાવા ઘટક મજુબ ખેતીવાડી કચેરી દ્વારા જણાવવામા ંઆવે તે મજુબ આપવાિા રહશેે. 
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જીલ્લા ખેતીિાડી અવધકારીશ્રીિા સાંપકગ  િાંબર: 

રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૪૦૮૮૯ ભજૂ-કચ્છ ૦૨૮૩૨-૨૨૧૧૫૫ અરવલ્લી ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૩૦ 

સરેુન્િિગર ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૦૨ મહસેાણા ૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૧૭ વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૩૬૪૧ 

મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૯૯૧૦૫ પાટણ ૦૨૭૬૬-૨૨૪૪૮૯ છોટા ઉદેપરુ ૦૨૬૬૯-૨૯૬૨૧૬ 

જામિગર ૦૨૮૮-૨૫૫૬૧૨૦ બિાસકાઠંા ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ પચંમહાલ ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૧ 

દેવભનુમ દ્વારકા ૦૨૮૮-૨૩૫૮૬૮ સાબરકાઠંા ૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯ મકહસાગર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૯૫ 

દાહોદ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૦૭ અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪ ખેડા ૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૨૧ 

િમષદા ૦૨૬૪૦-૨૯૯૦૧૩ ભાવિગર ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૩૧ આણદં ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨ 

ભરૂચ ૦૨૬૪૨-૨૬૧૬૧૧ બોટાદ ૦૨૮૪૯-૨૫૨૪૪૨ સરુત ૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૨ 

જુિાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૩૩૦૪૬ પોરબદંર ૦૨૮૬-૨૨૫૨૮૦૯ િવસારી ૦૨૬૩૭-૨૩૩૦૩૦ 

ગીર સોમિાથ ૦૨૮૭૬-૨૮૫૦૮૦ અમદાવાદ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૮૭૪ વલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૯૧ 

તાપી ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫ ડાગં ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૨૦ ગાધંીિગર ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૭૯ 

 

 

યોજનાઓ અાંગેની વધુ જાણકારી માટે ikhedut.gujarat.in અથિા કકસાિ કોલ સેન્ટર િાં. 

૧૮૦૦ ૧૮૦ ૧૫૫૧ અથિા જ ેતે ષજલ્લા કક્ષાએ ષજલ્લા ખતેીવાડી અષધકારીશ્રી, પેટા ષવભાગીય 

કક્ષાએ મદદનીશ ખતેી ષનયામકશ્રી (ષવ.) તથા ષવસ્તરણ અષધકારીશ્રી (ખતેી) નો સાંપકક  કરવો. 

 

 

---------- 

િોંધ : ઉક્ત સામેલ તમામ ઘટક અિે સહાયિી નવગત માિ સામાન્ય જાણકારી માટે જ છે, સહાય માટે સરકારશ્રી ધવારા 

વખતો વખત બહાર પાડવામા ંઆવતા ઠરાવો, માગષદનશિકા તથા સચૂિાઓ આખરી રહશેે.   

------------------------  

સરકારી મ િણાલય, િડોદરા. 
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