
શરકારશ્રીની શુાન ખાતાની યોજનાઓ 

(1) 

ળાખા  શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
મોજનાનુ ંનાભ શુારકોને ાલય ડ્રીલન ચાપકટય ખયીદી ય વશામ
મોજનાનુ ંસ્લરૂ / 

શતે ુ 
ઇેક્ટ્રિક ચાપકટર દ્વારા ઘાશચારાના નાના નાના ટુકડા કરી શઓુને 
ખળડાળળાથી ઘાશચારાનો થતો ફગાડ ૨૦ થી ૩૦ ટકા જેટો ઓછો 
થે  .શઓુમાાં ચારાનુાં ાચન થઇ કે .ઉત્ાદનમાાં વદૃ્ધિ થે તથા 
ઉત્ાદન ઘટતા આર્થિક પાયદો થે

રાબાથીની ાત્રતા ખેડતૂ શુારક ાચં કે તેથી લધ ુશઓુ ધયાલતો શોલો જોઈએ 
અને રાઈટ કનેક્ળન ધયાલતા શોલા જોઈએ

વશામની વલગત ખયીદ કકિંભતના ં૭૫% અથલા રૂ.૧૮ ૦૦૦/- ફે ભાથંી જે ઓછ ંશોમ તે
વલળે વલગત   રાબાથીએ ikhedut portal ય ઓનરાઈન અયજી કયલી.
વંકક : જીલ્રા કક્ષાએ શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
તાલકુા કક્ષાએ  જે તે તાલકુા શ ુદલાખાનાના  શ ુચચકકત્વા અવધકાયીશ્રી,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 

ળાખા  શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
મોજનાનુ ંનાભ શધુ્ધ વલંધકન દ્વાયા યાજ્મની સ્થાવનક ઓરાદની ગામભા ંકૃવત્રભ 

ફીજદાનથી જન્ભેર લાછયડીઓના શુારકો ભાટે પ્રોત્વાશક મોજના
મોજનાનુ ંસ્લરૂ / 

શતે ુ 
શધુ્ધ વલંધકન દ્વાયા યાજ્મની સ્થાવનક ઓરાદની ગામભા ંકૃવત્રભ 
ફીજદાનથી જન્ભેર લાછયડીઓના શુારકો ભાટે પ્રોત્વાશક મોજના

રાબાથીની ાત્રતા ૧  .)સ્થાવનક ઓરાદની ગામભા ંકૃવત્રભ ફીજદાન દ્વાયા જન્ભેર શદુ્ધ 
દેળી ઓરાદની લાછયડીના રાબાથીએ  iKhedut ોટકર ય અયજી 
કયલાની યશળેે ( .૨ .)ઓનરાઈન અયજીની તાયીખે લાછયડીની ઉંભય 

૧૧ ભાવથી લધ ુન શોલી જોઇએ (૩ )આ મોજનાનો રાબ શુારક 
દીઠ લધભુા ંલધ ુએક લાછયડી ભાટે પ્રવત લક એક લખત ભલા ાત્ર 
છે.

વશામની વલગત શુારક દીઠ લધભુા ંલધ ુએક જ લાછયડી ભાટે પ્રવત લક એકજ 
લખત તેભની ોતાની દેળી ગામભા ંશધુ્ધ વલંધકન થકી કૃવત્રભ 
ફીજદાન દ્વાયા જન્ભેર લાછયડી ભાટે રૂ .૩૦૦૦/- વશામ ભલાાત્ર 
યશળે.ે

વલળે વલગત   રાબાથીએ ikhedut portal ય ઓનરાઈન અયજી કયલી.
વંકક : જીલ્રા કક્ષાએ શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
તાલકુા કક્ષાએ  જે તે તાલકુા શ ુદલાખાનાના  શ ુચચકકત્વા અવધકાયીશ્રી,

 

 

 

 

 

 

 



(3) 

ળાખા  શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
મોજનાનુ ંનાભ રાબાથીઓને ફકયા ંએકભ (૧૦+૧) ભાટે વશામ
મોજનાનુ ંસ્લરૂ / 

શતે ુ 
ગયીફ શુારકો જેભને ઓછી જભીન શોઈ તેલા શુારકો ણ 
ફકયાંારન કયી નય ફકયાના લેચાણભાથંી આવથિક ઉાર્જન કયી ળકે 
અને ગબય થઇ ળકે.

રાબાથીની ાત્રતા રાબાથીએ યશઠેાણ, ખોયાક, વાયલાયની વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે. 
વશામની વલગત એકભ કકિંભત રૂ.૯૦૦૦૦/- ના ૫૦% અથલા રૂ.૪૫૦૦૦/- ફે ભાથંી જે 

ઓછ શોમ તે 
વલળે વલગત   રાબાથીએ ikhedut portal ય ઓનરાઈન અયજી કયલી.
વંકક : જીલ્રા કક્ષાએ શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
તાલકુા કક્ષાએ  જે તે તાલકુા શ ુદલાખાનાના ં શ ુચચકકત્વા અવધકાયીશ્રી,



(4) 

ળાખા  શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
મોજનાનુ ંનાભ એક થી લીવ દુધાા શ ુએકભની સ્થાના ભાટે યાજ્મના 

શુારકોને ૧૨ % વ્માજ વશામ 
મોજનાનુ ંસ્લરૂ / 

શતે ુ 
શુારકો વયતાથી શઓુ ખયીદી કયી શુારન વ્મલવામ 
અનાલી આવથિક યીતે ગબય થઇ ળકે તે ભાટે શઓુની ખયીદી ય 
ફેંક રોન વાભે વ્માજની વશામ આી તેભના વાભાજજક અને કુટંુફના 
ળૈક્ષચણક સ્તયભા ંસધુાયો રાલી ળકલાના શતેથુી. 

રાબાથીની ાત્રતા ૧ થી ૨૦ દેળી દુધાા શઓુના (ગામ અને બેંવ) એકભની સ્થાના 
ભાટે ફેંક રોન ઉય ભશત્તભ લાવિક ૧૨ % વ્માજ વશામ 

વશામની વલગત શ ુએકભની કકિંભત અથલા ફેંક શ ુખયીદી કયલા એકભ  દીઠ કયેર 
વધયાણ ફનંેભાથંી જે ઓછ ંશોમ તેના ઉય ફેંકે ખયેખય ગણેર વ્માજ 
અથલા લધભુા ંલધ ુ૧૨% સધુી વ્માજ વશામ ાચં લકના ંવભમગાા 
સધુી વદય મોજના શઠે ભલાાત્ર થળે. રાબાથીએ યાષ્ટ્રિમકૃત ફેંક 
અથલા બાયતીમ યીઝલક ફેંક ધ્લાયા ભાન્મ નાણાકંીમ વસં્થા ભાયપતે 
એકભ સ્થાલા ભાટે ચાલ ુનાણાકીમ લક ૨૦૧૮-૧૯ ભા ંરોન 
ભેલેર શોલી જોઈએ. 

વલળે વલગત   રાબાથીએ ikhedut portal ય ઓનરાઈન અયજી કયલી.
વંકક : જીલ્રા કક્ષાએ શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
તાલકુા કક્ષાએ  જે તે તાલકુા શ ુદલાખાનાના  શ ુચચકકત્વા અવધકાયીશ્રી,



(5) 

ળાખા  શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
મોજનાનુ ંનાભ સ્લયોજગાયીના શતે ુશુારન વ્મલવામ ભાટે ૧૨ દૂધાા શનુા ડેયી 

પાભક સ્થાનાની વશામ મોજના 
મોજનાનુ ંસ્લરૂ / 

શતે ુ 
ગ્રામ્મ કક્ષાએ શુારન વ્મલવામને આગવુ ંભશત્લ આી, 
શુારનને ગ્રામ્મ યોજગાયીનો આધાયસ્તબં ફનાલી લક ૨૦૨૨ 
સધુીભા ંખેડતૂોની આલક ફભણી કયલા ભાટે નાણાકંીમ પ્રોત્વાશન થકી 
શુારન વ્મલવામને ગ્રામ્મ કક્ષાએ લધ ુલેગ આલાના શતેથુી. 

રાબાથીની ાત્રતા દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભડંીના વબાવદ  
વશામની વલગત પયજીમાત ઘટક (૧) ૧૨ દુધાા શઓુની ખયીદી ભાટે ભેલેર ફેંક 

વધયાણ ય ૫ (ાચં) લક સધુી વાભાન્મ કેટેગયીના રાબાથીઓને 
૭.૫ % વ્માજ વશામ તથા ભકશરા અન.ુજાવત અને અન.ુજનજાવતના 
રાબાથીઓને ૮.૫% વ્માજ વશામ ગીય / કાકંયેજ ભાટે ભશત્તભ ૧૨ 
% વ્માજ વશામ
(૨) કેટરળેડના ફાધંકાભ ય ૫૦ % ભશત્તભ રૂ!.૧.૫૦ રાખ વશામ
ગીય / કાકંયેજ ભાટે ૭૫% ભશત્તભ રૂ!. ૨.૨૫ રાખ વશામ
(૩) શઓુના વંગ ત્રણ લકના વલભાના વપ્રવભમભ ય ૭૫ % 
ભશત્તભ રૂ!. રૂ!.૪૩ ૨૦૦/- ની વશામ ગીય / કાકંયેજ ય ૯૦ % 
ભશત્તભ રૂ!. ૫૧ ૮૪૦/- વશામ લૈકલ્લ્ક/ભયજીમાત ઘટક
(૪) ઇરેષ્ટ્ક્િક ચાપકટય પોગય વીસ્ટભ અને વભલ્કીંગ ભળીન ય 
યવુનટ કોસ્ટના ૭૫% રેખે અનકુ્રભે ભશત્તભ રૂ. ૧૫ ૦૦૦/- રૂ!. 
૭ ૫૦૦/- અને રૂ!. ૩૩ ૭૫૦/- વશામ ગીય / કાકંયેજ ભાટે યવુનટ 
કોસ્ટના ૯૦% રેખે અનકુ્રભે ભશત્તભ રૂ!. ૧૮ ૦૦૦/- રૂ!. ૯ ૦૦૦/- 
અને રૂ! ૪૦ ૫૦૦/- વશામ 

વલળે વલગત   રાબાથીએ ikhedut portal ય ઓનરાઈન અયજી કયલી.
વંકક : જીલ્રા કક્ષાએ શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
તાલકુા કક્ષાએ  જે તે તાલકુા શ ુદલાખાનાના  શ ુચચકકત્વા અવધકાયીશ્રી,



(6) 

ળાખા  શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
મોજનાનુ ંનાભ રાજ્યની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્ાદક શષકારી માંડલીઓ માટે દૂધઘર શષાય 
મોજનાનુ ંસ્લરૂ / 

શતે ુ 
રાજ્યની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્ાદક શષકારી માંડલીઓ માટે દૂધઘર શષાય 

રાબાથીની ાત્રતા ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્ાદક શષકારી માંડલીએ દૂધઘરની સ્થાના ગજુરાત 
કો -ઓરેટીળ ર્મલ્ક માકેટટિંગ પેડરેને નક્કી કરે આદશ દૂધઘરની 
ટડઝાઈન મજુફ કરળાની રષેે.  

વશામની વલગત આ યોજના ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્ાદક શષકારી માંડલીઓ માટે છે , જેમાાં 
દૂધઘર સ્થાના ર એકમ ટકિંમત (રૂ.૧૦ ,૦૦,૦૦૦  -/સધુી )કે ખરેખર 

સ્થાના માટે થયે ખચશ ૈકી જે ઓછાં ષોય તેના ૫૦  %ની 
મયાશદામાાં .ળધમુાાં ળધ ુરૂ .૫ ,૦૦,૦૦૦-/ 

વલળે વલગત   યોજનાના અરજી ત્રકો જે તે ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્ાદક શષકારી માંડલીઓ 
ધ્ળારા તૈયાર કરી જજ.ાં.સરુત શુાન ાખા ખાતે રજુ કરળાના 
રષેે.   

વંકક : જીલ્રા કક્ષાએ શુાન ાખા, જીલ્ા ાંચાયત સરુત 



(7) 

ળાખા  શુારન ળાખા, જીલ્રા ચંામત સયુત
મોજનાનુ ંનાભ યાજ્મની ગ્રામ્મ દુધ ઉત્ાદક વશકાયી ભડંીઓ ભાટે ગોડાઊન 

ફનાલલા વશામ 
મોજનાનુ ંસ્લરૂ / 

શતે ુ 
યાજ્મની ગ્રામ્મ દુધ ઉત્ાદક વશકાયી ભડંીઓ ભાટે ગોડાઊન 
ફનાલલા વશામ 

રાબાથીની ાત્રતા ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્ાદક શષકારી માંડલીએ દૂધઘરની સ્થાના ગજુરાત 
કો -ઓરેટીળ ર્મલ્ક માકેટટિંગ પેડરેને નક્કી કરે આદશ ગોડાઊન 
ની ટડઝાઈન મજુફ કરળાની રષેે.  

વશામની વલગત આ મોજના ગ્રામ્મ દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભડંીઓ ભાટે છે જેભા ં
ગોડાઊન સ્થાના ય એકભ કકિંભત (રૂ.૧૦ ૦૦ ૦૦૦  -/સધુી )કે 

ખયેખય સ્થાના ભાટે થમેર ખચક ૈકી જે ઓછ ંશોમ તેના ૫૦ % ની 
ભમાકદાભાં  .લધભુા ંલધ ુરૂ .૫ ૦૦ ૦૦૦-/ 

વલળે વલગત   યોજનાના અરજી ત્રકો જે તે ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્ાદક શષકારી માંડલીઓ 
ધ્ળારા તૈયાર કરી જજ.ાં.સરુત શુાન ાખા ખાતે રજુ કરળાના 
રષેે.   

વંકક : જીલ્રા કક્ષાએ શુાન ાખા, જીલ્ા ાંચાયત સરુત 



શરકારશ્રીની શુાન ખાતાની તમામ કેટેગરી માટે શષાય યોજનાઓ 

શમરી  

ક્રમ યોજનાનુાં નામ શષાય

૧
ાળર ડ્રીળન ચાપકટર ખરીદી ર શષાય
(તમામ કેટેગરીના શુાકો માટે) 

૭૫% અથળા રૂ.૧૮ ૦૦૦/- ફે માાંથી જે 
ઓછાં ષોય તે

૨

શધુ્ધ શાંળધશન દ્વારા રાજ્યની સ્થાર્નક ઓાદની 
ગાયમાાં કૃર્ત્રમ ફીજદાનથી જન્મે ળાછરડીઓના 
શુાકો માટે પ્રોત્શાષક યોજના
(તમામ કેટેગરીના શુાકો માટે)

રૂ. ૩૦૦૦/- શષાય પ્રર્ત ળાછરડી 

૩
ફકરાાં એકમ (૧૦+૧) માટે શષાય
SC+ST મટષા શુાકો માટે તેમજ જનર 
કેટેગરીના તમામ શુાકો માટે) 

૫૦% અથળા મષત્તમ રૂ.૪૫૦૦૦/- 
 ફે માાંથી જે ઓછાં ષોય તે 

૪
એક થી ળીશ દુધાલા શ ુએકમની સ્થાના માટે 
રાજ્યના શુાકોને ૧૨ % વ્યાજ શષાય
(તમામ કેટેગરીના શુાકો માટે) 

ફેંક ોન ઉર મષત્તમ ળાર્વિક ૧૨ %
વ્યાજ શષાય 

૫
સ્ળરોજગારીના ષતે ુશુાન વ્યળશાય માટે ૧૨ 
દૂધાલા શનુા ડેરી પામશ સ્થાનાની શષાય યોજના
(તમામ કેટેગરીના શુાકો માટે) 

ર્ળગતળાર ત્રક શામે છે. 

૬ દૂધઘર શષાય 
૫૦% અથળા મષત્તમ રૂ.૫૦૦૦૦૦/- 
 ફે માાંથી જે ઓછાં ષોય તે 

૭ ગોડાઊન ફનાળળા શષાય 
૫૦% અથળા મષત્તમ રૂ.૫૦૦૦૦૦/- 
 ફે માાંથી જે ઓછાં ષોય તે 


