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પ્રકરણ – ૪ 

ખેતીિાડી ક્રે ેકાયવજસજધ્ધ 

જિલ્લાની ખતેી જિષયક પ્રિજૃત્ત 

 કચ્છ જિલ્લાને ખેતીને લગતી અધતન સંબોધનની ભલામણો ખેડુતોના ખેતરો સુધી પહોચાડિા માટે ખેતી જિસ્તરણને 

લગતી તાલીમ અને મુલાકાત યોિના સને ૧૯૮૫-૮૬ થી કચ્છ જિલ્લામા ંિરૂ થયેલ છે. આ માટે ખેતી જિષયક અદ્યતન જ્ઞાન 

માજહતી માગવદિવન િગેરે ખેડુતોને િે િે સમયે િરૂર હોય ત્યારે અને સમયાંતરે મળતા રહે તે યોિનાનો મુખ્ય ઉદેિ છે. 

 જિલ્લા કક્ાએ યોિનાના અમલીકરણ અજધકારી તરીકે જિલ્લા અજધકારી છે. તેની મદદમાં જિલ્લા કક્ાએ રણ 

અજધકારીઓ અને જિષય જનષ્ણાંતો (એગ્રો) અને (પાસ સંરક્ણ) અને (મગફળી)ની કામગીરી સંભાળે છે. 

 આ યોિના હેઠળ જિલ્લમા ંરણ પેટા જિભાગ કચેરીઓ આિેલ છે. 

(૧) ભુિ (૨) ભચાઉ (૩) નખરાણા િેમાં મદદનીિ ખેતી જનયામક કક્ાના રણ અજધકારીઓ તથા અન્ય તાંજરક સ્ટાફ ફરિ 

બજાિે છે. તાંજરક અને િહીિટી કામગીરી માટે ભુિ પેટા કચેરી હેઠળ ભુિ, માંડિી, મુન્દ્રા તાલુકાનો સમાજિષ્ટ છે. ભચાઉ પેટા 

કચેરી હેઠળ ભચાઉ, અંજાર, ગાધંીધામ, રાપર તાલુકા અને નખરાણા પેટા કચેરી હેઠળ નખરાણા, અબડાસા, લખપત તાલુકા નો 

સમાજિષ્ટ છે. તાલુકા કક્ાએ જિસ્તરણ અજધકારી અને ગ્રામ્ય કક્ાએ ગ્રામ સેિક ક્ેજરય કામગીરી બજાિે છે. 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ આપનો તાકુલો િાઈબ્રન્ટ તાલુકો યોિના અંતગવત નાગરીકોને તાલુકા કક્ાએ સેિા મળી રહે તે હેતુથી 

એ.ટી.િી.ટી. ના િન સેિા કેન્દ્રો તાલુકા કક્ાએ િરૂ કરેલ છે. ખેતીિાડી ખાતાની તમામ યોિનાઓના અમલીકરણ માટે તાલુકા 

અમલીકરણ અજધકારીશ્રી(ખેતી)ની તાલુકા કક્ાએ જનમણંક કરેલ છે અને તા.૧/૪/૨૦૧૨ થી સંપુણવ કામગીરી તાલુકા કક્ાએ 

કરિામાં આિી રહી છે. 

 જિલ્લા તથા પેટા જિભાગ કક્ાના અજધકારી દર બે મજહને પ્રથમ મંગળિારે, બુધિાર ેખેતીના અદ્યતનસંિોધન માટેની 

કૃજષ યુજન. દાંતીિાડા તાલીમ મેળિે છે. િેના આધારે પેટા જિભાગીય કક્ાએ જિસ્તરણ અજધકારી(ખેતી) તથા ગ્રામ સેિકોન ે

અદ્યતન જાણકારી આપિામાં આિે છે. આ તાલીમમાં દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય સાધનો, જીિંત નમુનાઓ તથા પખિાકડક ખેતી કામોની 

પજરકાઓનો સમાિેિ પણ કરિામાં આિે છે. 

 ખેતી જિષયક સંદેિાઓ જિસ્તરણ અજધકારી તથા ગ્રામ સેિકો નક્કી કયાવ મુિબ િે તે ગામડાંઓના ફેરણા દરજમયાન 

ખેડુતોનો સંપકવ કરીને ખેતી પધ્ધજત, બીિ, િાિેતર, ખાતર, પાક સંરક્ણ પગલાં જપયત વ્યિસ્થા અને ખેડુતોના પ્રચનો અન ે

ખેતીિાડી ખાતાની િુદી િુદી યોિનાની ઘટકિાર સહાયના લક્ષ્યાંક મુિબ કામગીરી અને માગવદિવન આપે છે. 

(૧) પ્રસ્તાિના 

 કચ્છ જિલ્લાનું સ્થાન એગ્રોકલાઈમેટીક ઝોન : દાંતીિાડામાં આિેલ છે. છેલ્લા ૧૦ િષવનો સરેરાિ િરસાદ ૪૮૨ મી.મી. 

છે. કચ્છ જિલ્લાનુ ંજિષમ પ્રકારનું હિામાન છે. સમગ્ર ગુિરાતમાં આ પ્રદેિ “કચ્છ” તરીકે જાણીતો છે. જિલ્લામાં મુખ્યત્િે રેતાળ, 

ગોરાડુ અને ભાસ્મીક પ્રકારની િમીન આિેલી છે. િમીન ઓછી ફળદ્રુપતા છતાં ઉત્પાદકતા િધુ ધરાિે છે. મગફળી, કઠોળ, 

કપાસ, કદિેલા, તલ, બાિરી, ઘઉં, રાઈ, િાકભાજી, અને બાગાયતી પાકોમાં ખારેક, આંબા, દાડમ, પપૈયા િેિાં પાકો આ 

જિસ્તારના મુખ્ય પાકો છે. 
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(૨) ભૌગોજલક સ્થાન અન ેજિસ્તાર  

 કચ્છ જિલ્લો ઉતર પજચચમે ૨૨.૪૪’ ૩૦” થી ૨૪.૪૧’ ૩૦” ઉતર અક્ાંિ અને ૬૮.૭૬’ ૩૦” થી ૪૬.૪૫’ પૂિવ 

રેખાંિ ઉપર આિેલું અગત્યનું ભુિ િહેર છે. દકરયાની સપાટીથી ૩૮૭ મીટરની ઉંચાઈએ આિેલું છે. પજચચમ રેલ્િે (અમદાિાદ-

મંુબઈ) અને રાજ્યની તમામ િહેરોની બસો સાથે િોડાયેલ અજત મહત્િનું િહેર છે. કચ્છ જિલ્લાનો ભૌગોજલક જિસ્તાર 

૧૯૫૭૬૨૯ હેક્ટર છે. 

(૩) જિલ્લાની કજૃષ જિષયક માજહતી  

 (અ) ખાતેદાર/ખેડુતોની સંખ્યા     : ૨,૧૧,૬૨૯ કુલ 

 (બ) ખેડુતોનું િગીકરણ   

  ૧. જસમાન્ત ખેડુતો (૧ હેક્ટરથી ઓછી િમીન)  : ૨૭૩૪૬  

  ૨. નાના ખેડુતો (૧ થી ૨ હેક્ટર સુધીની િમીન)  : ૫૫૧૫૯ 

  ૩. મોટા ખેડુતો (૨ હેક્ટરથી િધુ િમીન)  : ૧૨૯૧૨૪ 

  ૪. અનુસુજચત જાજતના ખેડુતો    : ૧૧૩૦૮ 

  ૫. અનુસુજચત િનજાજતના ખેડુતો   : ૧૦૦૨ 

  ૬. અન્ય જાજતના ખેડુતો    : ૧૯૮૯૦૩ 

(૪) િમીન અગંનેી માજહતી (હકેટરમાં) : - 

 (અ) ૧.  કુલ ખેડાણ હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૮૦૨૮૩૨ 

  ૨.  જપયત હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૨૧૫૭૮૪ 

  ૩.  જબન જપયત હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૫૮૭૦૪૮ 

  ૪.  પડતર હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૧૬૫૩૯૨ 

  ૫.  િંગલ હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૩૦૬૭૭૦ 

  ૬.  ગૌચર હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૭૦૦૫૮ 
 

 (બ) િમીનનો પ્રકાર      જિસ્તાર (હેકટરમા)ં 

  (૧) કાળી િમીન      : નીલ 

  (૨) મધ્યમ કાળી િમીન     : ૧૩૪૯૩૯ 

  (૩) ગોરાડુ િમીન     : ૨૩૩૮૮૦ 

  (૪) રેતાળ િમીન      : ૨૯૮૨૩૫ 

  (૫) ક્ારિાળી િમીન     : ૮૦૪૪૯ 
 

જિલ્લામા ંપડેલ િરસાદની તાલુકાિાર જિગત નીચ ેમિુબ છે. 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ મા ંથયલે કલુ િરસાદ (જમ.જમ.) િરસાદના કદિસો 

૧ ભુિ ૩૨૦  ૨૦  

૨ મુન્દ્રા ૩૯૭  ૨૧  

૩ માંડિી ૪૮૨  ૨૩  

૪ અંજાર ૬૧૪  ૨૩  

૫ ગાંધીધામ ૩૪૩  ૨૨  

૬ ભચાઉ ૪૪૯  ૨૬  

૭ રાપર ૬૫૬  ૨૫  

૮ નખરાણા ૩૬૭  ૨૦  

૯ અબડાસા ૬૮૩  ૧૯  

૧૦ લખપત ૩૩૦  ૧૯  
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ખરીફ મોસમ જિલ્લાનુ ંપાકિાર િાિેતર, ઉપિ અન ેઉત્પાદનની જિગત દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ પાકનુ ંનામ િાિતેર જિસ્તાર (હ)ે અદંાજીત ઉપિ (કક.હ.ે) ઉત્પાદન (મરેીક ટન) 

૧ મગફળી ૫૩૪૮૩  ૨૬૦૭  ૧૩૯૪૩૦  

૨ તલ ૪૯૫૬૦  ૫૮૮  ૨૯૧૩૯  

૩ એરંડા ૯૯૪૮૦  ૨૩૪૩  ૧૮૩૬૧૬  

૪ બાિરી ૨૫૫૬૯  ૧૨૬૫  ૨૨૯૫૪  

૫ ગુિાર ૮૬૩૪૭  ૬૫૫  ૫૫૬૪૫  

૬ કપાસ ૫૧૪૬૫  ૨૬૭૧  ૧૦૪૧૭૯  

 

રજિ ઋતનુુ ંજિલ્લાનુ ંપાકિાર િાિેતર, ઉપિ અન ેઉત્પાદનની જિગત દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ પાકનુ ંનામ િાિતેર જિસ્તાર (હ)ે અદંાજીત ઉપિ (કક.હ.ે) ઉત્પાદન (મરેીક ટન) 

૧ ઘઉં ૨૧૩૨૯  ૨૯૮૫  ૬૨૩૦૦  

૨ રાયડો ૬૮૬૪  ૧૬૦૧  ૧૬૮૮૭  

૩ જીરું ૩૫૧૧૮  ૫૯૦  ૧૩૬૮૨  

૪ ઇસબગુલ ૧૮૦૧૫  ૭૩૧  ૭૯૨૯  

 

જિલ્લા પચંાયત ખતેીિાડી િાખા દ્િારા નીચ ેમિુબ કામગીરી થયલે છે. 

અ.

ન. 
યોિનાનુ ંનામ યોિનાની ટુકંી જિગત 

નાણાંકીય 

લક્ષ્યાકં 

(લાખમાં) 

નાણાંકીય 

જસજધ્ધ 

(લાખમાં) 

૧ 

અનુ.જાજત અને 

અનુ.િન જાજત 

જસિાયના ખેડુતોની 

કૃજષ જિકાસ કાયવક્રમ 

યોિના 

આ યોિના હેઠળ નાના/જસમાંત ખેડુતોને સેજન્દ્રય ખેતીને 

પ્રોત્સાહન આપિા િૈજિક ખાતરો, િમી કમ્પોસ્ટ સેજન્દ્રય 

ખાતરો, તાડપરી, આઈ.પી.એમ, સસંચાઈ સાધનો, પાક 

સંરક્ણ સાધન િેિા ઘટકોમાં સહાય આપિામાં આિે છે. 

૨૫૭.૭૮  ૧૩૮.૩૯  

૨ 

અનુ.જાજતના ખેડુતોને 

પાક ઉત્પાદન િધારિા 

માટે પ્રોત્સાહન આપિા 

અંગેની યોિના 

અનુસુજચત જાજતના ખેડુતોને પાક ઉત્પાદન િધારિા માટે 

સેજન્દ્રય ખાતર, સૂક્ષ્મ તત્િો, સુધારેલ જબયારણના કીટ્સ, પાક 

સંરક્ણ સાધન, પાક સંરક્ણ દિા સુધારેલ ખેત ઓજાર, 

તાડપરી િેિા ઘટકોમાં સહાય ચુકિિામાં આિે છે. 

૯૩.૪૬  ૭૫.૯૬  

૩ 
એન.એફ.એસ.એમ. 

(કોમિીયલ ક્રોપ કોટન) 

આયોિન હેઠળ કપાસનું ઉત્પાદન િધારિા અને ગુણિતા 

સુધારિા માટે ખેડુતોને જિજિધ ઘટકો િેિા કે એફ.એલ.ડી. 

ઓન સંકજલત પાક વ્યિસ્થા અને એફ.એલ.ડી. ઓન ઈન્ટર 

ક્રોપીંગ િેિા ઘટકોમાં સહાય ચુકિિામા ંઆિે છે. 

૯.૪૦  ૬.૧૪  

૪ 

કેન્દ્ર પુરસ્કૃત તેલીબીયા 

જિકાસ યોિના 

એ.જી.આર.-૬ 

(MNOOP) 

આ યોિના હેઠળ તેલીબીયા પાકોનું ઉત્પાદન િધારિા માટે 

ખેડુતોને જિજિધ ઘટકો િેિા કે, સુધારેલ જબયારણ, 

મીનીકીટ્સ, બ્લોક જનદિવન, પાક સંરક્ણ સાધનો, પાક 

સંરક્ણ દિા, સુધારેલ ખેત ઓજારો, ખેડુત જિજબર, 

િીડીસાઈડ, માઈક્રોન્યુરીયન્ટ, આઈ.પી.એમ., તાડપરી િગેરે 

િેિા ઘટકોમાં સહાય ચુકિિામાં આિે છે. 

૧૯૨.૬૮  ૧૨૧.૧૯  
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અ.

ન. 
યોિનાનુ ંનામ યોિનાની ટુકંી જિગત 

નાણાંકીય 

લક્ષ્યાકં 

(લાખમાં) 

નાણાંકીય 

જસજધ્ધ 

(લાખમાં) 

૫ 

એન.એફ.એસ.એમ. 

(નેિનલ ફુડ જસક્યુકરટી 

મીિન- કઠોળ 

કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોિનામા ં પ્રમાણીત બીિ જિતરણ, ફામવ 

મેકનેીઝમ ઘટકોમા ંરોટાિેટર,સીડડ્રીલ,પંપસેટ, તથા જિપ્સમ, 

આઈ.પી.એમ. જનદિવન, સુક્ષ્મત્િો, પાક સંરક્ણ સાધન, પાક 

સંરક્ણ દિા, િગેરેમા ંખેડુતોને સહાય આપિામા ંઆિે છે. 

૨૩૪.૩૬  ૯૯.૫૨  

૬ 
આર.કે.િી.િાય (રાષ્ટ્રીય 

કૃજષ જિકાસ યોિના) 

કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોિનામાં ફામવ જમકેનાઈઝેિન યોિના અંતગવત 

ખેત યાંજતકરણ માટે રેક્ટર સંચાજલત િુદાં િુદાં ખેત ઓજારો 

માટે સહાય આપિામાં આિે છે. 

૮.૩૬  ૧૩૨.૨૧  

૭ 

ખાતેદાર ખેડુત 

અકસ્માત િીમા 

યોિના 

રાજ્યમા ં નોંધાયેલા ૫ થી ૭૦ િષવ સુધીની ઉમર ધરાિતા 

ખેડુત/ખેડૂત ખાતેદારના પ્રથમ િારસદારને અકસ્માતે મૃત્યુ 

થાય અથિા તો કાયમી અપંગતા આિે તો રૂ|. ૧ લાખ સુધી 

િીમા કિચ પુરૂ પાડિામાં આિેલ છે. 

૦ ૨૫.૫૦  

૮ 

સુક્ષ્મ જપયત પધ્ધજત 

અપનાિિા ખેડુતોને 

પ્રોત્સાહન આપિા 

બાબત 

સુક્ષ્મ જપયત પધ્ધજતના અનેકજિધ ફાયદાઓ અંગે ખેડુતોને 

જાણકારી આણી આ પધ્ધજત િધુને િધુ ખેડુતો અપનાિે તે 

બાબતે સમિણ આપિામાં આિે છે. ગુિરાત ગ્રીન 

રીિોલ્યુિન કંપની દ્િારા સુક્ષ્મ જપયત પધ્ધજતની કુલ કકંમતના 

૫૦% હેકટર દીઠ મહતમ રૂ|. ૬૦,૦૦૦ ની સહાય 

આપિામાં આિે છે.  િધુમા ંિષવ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૬ સુધી 

૨૫૭૪૩ લાભાથીઓન ે ૫૯૪૪૯  હેકટર જિસ્તાર હેઠળ 

આિરી લેિાયા છે. 

- - 

૯ 
એ.જી.આર -૫૦ 

યોિના 

આ યોિના હેઠળ ખેડુતોને કૃજષ યાંજરકીકરણને પ્રોત્સાહન 

આપિા માટે ખેડૂતોને રેકટર સહાય આપિામાં આિે છે. 
૩૬૨.૦૦ ૩૭૫.૯૦  

૧૦ પાક િીમા યોિના 

સરકારશ્રીએ કુદરતી આપતી, દુષ્કાળ, જિિાતોનો ઉપદ્રિ, 

િેિા સંિોગો સામે ખેતીના જિજિધ પાકો માટે નાણાં 

સંસ્થાઓ મારફત મેળિેલ પાક જધરાણ અને ભરેલ િીમા 

જપ્રમીયમ સામે જિમા રક્ણ નીચે આિરી લીધેલ છે. આ 

યોિના હેઠળ મગફળી, કપાસ, ઘઉં, બાિરી, ઈસબગુલ, 

િેિા પાકોના પાક કાંપણી અખતરાઓનુ ંઆયોિન કરિામાં 

આિેલ છે. પાક કાપણી અખતરાઓના ઉત્પાદનના આધારે િે 

તે િષવનું તાલુકાનું પાક ઉત્પાદન નક્કી થતંુ હોઈ પાક કાપણી 

અખતરા ચોક્કસાઈ પૂિવક ગોઠિાય અને જનરીક્ક અજધકારીઓ 

પંચો રૂબરૂમા ં કાપણી થાય તે માટે અજધકારીઓની જનમણંક 

કરીને જિલ્લમા ંજિજિધ પાકોના અખતરાઓની કામગીરી પૂણવ 

કરિામા ંઆિેલ છે. 

- 

 

- 

 

૧૧ કકસાન કોલ સેન્ટર 

ખેડુતોને ઘેર બેઠા ખેત જિષયક સમસ્યાઓના માગવદિવન મળી 

રહે તે હેતુ માટે સરકારશ્રીએ કકસાન કોલ સેન્ટર િરૂ કરેલ છે. 

િેના ફોન નંબર ૧૫૫૧ છે. સિારના ૬.૦૦ થી રાજરના 

૧૦.૦૦ સુધી આ સેિા જિના મુલ્યે ઉપલબ્ધ છે. 

- - 
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૧૨  SMAM ફામવ જમકેનાઇઝેિ  ૪૩.૦૦  ૪૫.૦૩  

૧૩  AGR-59  ઘાસચારા જિકાસ કાયવક્રમ  ૧૩.૬૩  ૧૩.૬૩  

 

ખેતીિાખા, જિ.પ.ં, ભિુ – કચ્છની મહકેમની જિગતો (િષવ : ૨૦૧૬-૧૭) 

અ.ન.ં િગ્યાનુ ંનામ િગવ મંિુર િગ્યા ભરલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ જિલ્લા ખેતીિાડી અજધકારી ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ મદદનીિ ખેતી જનયામક ૨ ૩ ૩ ૦ 

૩ જિસ્તરણ અજધકારી ૩ ૧ ૧ ૦ 

૪ નાયબ જહસાબીનીિ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૫ સી.કલાકવ ૩ ૪ ૪ ૦ 

૬ િુ.કલાકવ ૩ ૩ ૨ ૧ 

૭ પટાિાળા ૪ ૪ ૨ ૨ 

૮ ડ્રાઈિર ૪ ૩ ૨ ૧ 

કુલ - ૨૦ ૧૬  ૪  

 

કૃજષ મહોત્સિ 

- જિલ્લામા ંકૃજષ મહોત્સિ ૨૦૧૭ દરમ્યાન અંદાિે ૮૭૫૩ િેટલા ખેડૂતોએ ભાગ લીધેલ કૃજષ િૈજ્ઞાજનકો, પિુપાલનનાં 

જનષ્ણાતો અને બાગાયાતો તંરના અજધકારીશ્રીઓ દ્િારા કૃજષ, પિુપાલન અને બાગાયત જિષયમાં માગવદિવક પ્રિચનો 

આપિામાં આિેલ. પ્રગજતિીલ ખેડૂતોના ખેતીના અનુભિોનું આદાન પ્રદાન અને ખેડ્તોને સન્ માજનત કરિામાં આિેલ. 

કાયવક્રમના સ્થળે લાભાથીઓને ૪.૦૦ લાખની સહાયના ચેક તથા મંિૂરી પરોનું જિતરણ કરિામાં આિેલ હતંુ. તેમ િ 

કૃજષ સેજમનાર અને કૃજષ પ્રદિવનના કૂલ ૮૦ િેટલા સ્ટોલ રાખિામાં આિેલ અને ૨૫૫૦૦ િેટલુ  સાજહત્ય જિતરણ 

કરિામાં આિેલ હતું.  
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