
 
 

પ પુાલન ખાતાની ય તલ ી સહાયની  યોજનાઓ 
 
અ.ન.ં યોજના ુ ંનામ પા તા સહાય ુ ંધોરણ 

૧ બકરા એકમ )૧૦+૧(ની 
થાપના માટે સહાય 

અન.ુજાિત તેમજ સામાન્ય 
કેટેગરી ના લાભાથીર્ઓ  

યિુનટ કો ટના ં૫૦% મજુબ મહ મ 
સહાય  . ૩૦,૦૦૦/-  

૨ ઘાસચારા મીનીકીટ સહાય અનસુિૂચત જન જાિતના 
ખેડૂતો, નાના ખેડૂતો, િસમાતં 
ખેડૂતો, સામાન્ય ખેડૂતો, બક્ષી 
પચં ખેડૂતો 

વ ત ુ વ પે ઘાસચારા પાકના ંબીજ, 

ક ચર 

૩ િવ તુસચંાિલત ચાફકટર માટે 
સહાય 

અનસુિૂચત જાિતના ખેડૂતો, 
અનસુિુચત જન જાિતના 
ખેડૂતો, નાના ખેડૂતો, િસમાતં 
ખેડૂતો, સામાન્ ય ખેડૂતો, બક્ષી 
પચંના ખેડૂતો 

એકમ િકંમત . ૨૦,૦૦૦/- ના ં૭પ 

% લેખે વધમુા ંવધ ુ . ૧૫,૦૦૦/- 

૪ શધુ્ધ સવંધર્ન ારા રાજ્યની 
થાિનક ઓલાદની ગાયમા ં
કૃિતર્મ બીજદાનથી જન્મેલ 
વાછરડીઓના પશપુાલકો માટે 
પર્ોત્સાહક યોજના 

તમામ પશપુાલકો .૩૦૦૦/- (પર્િત વાછરડી), 
પશપુાલક દીઠ એક વાછરડી) 

૫ રાજ્યની મિહલા સચંાિલત 
ગર્ામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી 
મડંળીઓ તેમજ મિહલા 
પશપુાલક સભાસદો માટે 
સહાયની પર્ોત્સાહક યોજનાઓ 

રાજ્યની મિહલા સચંાિલત 
ગર્ામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી 
મડંળી તેમજ મિહલા 
પશપુાલક સભાસદોને 

બ ક િમ ક લૂર - એકમ િકંમતના 
૮૦%  

ઓટોમેટ ક િમ ક કલે શન િસ ટ મ  - 
એકમ િકંમતના ૮૦%  

મહ મ .૮૦,૦૦૦ / -  

ૂધઘર  - એકમ િકંમતના ૫૦  %
મહ મ .૫ .૦૦લાખ  

િમ ક ગ મશીન - એકમ િકંમતના 
૭૫% 4 મહ મ .૩૩૭૫૦ /-  

પ  ુિવમા સહાય: પશદુીઠ એકમ 
િકંમતના ૭૫%, મહ મ .૧૧૨૫/- 
વધમુા ંવધ ુબે પશમુાટે 

૬ એક થી વીસ દુધાળા પશ ુ
એકમની થાપના માટે 
પશપુાલકોને ૧૨ % યાજ 
સહાય 

તમામ પશપુાલકો, ખેત 
મજુર-નાના િસમાન્ત ખેડુત-
જમીન િવહોણા અને 
માલધારી, િશિક્ષત 
બેરોજગારોને લાભ મળી શકે 
છે. 

-પશ ુએકમની િકંમત અથવા બેંક 
પશ ુખરીદી કરવા એકમદીઠ કરેલ 
િધરાણ બનેંમાથી  ઓ  ંહોય તેના 
ઉપર બેંકે ખરેખર ગણેલ યાજ 
અથવા વધમુા ંવધ ુ૧૨% સધુી યાજ 
સહાય પાચં વષર્ના ંસમયગાળા 



સધુી સદર યોજના હઠેળ મળવાપાતર્ 
થશે. 

૭ એક થી ચાર દુધાળા પશઓુના 
ફામર્ની થાપના માટે યાજ 
સહાયની યોજના 

તમામ પશપુાલકો, ખેત 
મજુર-નાના િસમાન્ત ખેડુત-
જમીન િવહોણા અને 
માલધારી, િશિક્ષત 
બેરોજગારોને લાભ મળી શકે 
છે. 

દૂધાળા ૫શઓુના એકમ માટે 
૫શપુાલન ખાતાએ િનયત કરેલ 
યનુીટ કો ટ અથવા બેંક ઘ્વારા 
કરવામા ંઆવેલ િધરાણ બે માથંી  
ઓ  ંહશે તે રકમ ના વાિષર્ક 
યાજના વધમુા ંવધ ુ યાજ દર ૧ર% 
સામે ૧ (એક) થી ૪ (ચાર) ગાય-
ભેંસના એકમ માટે ૧૦૦% યાજ 
સહાય 

૮ અક માતે ૫શમુતૃ્યવુળતર 
(સહાય) ચકૂવવાનીયોજના 

ખેડૂત, િબનખેડૂત, ખેતમજુર. યોજનામા ંસમાિવ ઠ પશ ુરોગોથી 
થયેલ પશ ુમતૃ્ય ુમાટે  કુટંુબ દીઠ 
વધમુા ંવધ ુગાય - ભેંસ વગર્ના 
૫શઓુ માટે (ર) બે તથા ઘેટા, 
બકરાના મતૃ્યમુા ંવગર્વાર મહતમ 
૧૦૦ ૫શ ુમતૃ્ય ુમયાર્દામા ંજયારે 
૫શ-ુમરઘા-ંબતક (ર૫) ૫ચ્ચીસ ના 
મતૃ્યનુી મયાર્દામા ંિનયત 
ધારાધોરણો મજુબ વળતર 
મળવાપાતર્ રહશેે. 

૯ દુધ ઉત્પાદન હિરફાઈ 
અિભયાન યોજના 

તમામ પશપુાલકો પર્થમ ઇનામ Ð . ૨૫,૦૦૦/-  

(માતર્ ગીર અન ેકાકંરેજ ગાય વગર્ 
માટે . ૫૧,૦૦૦/- 

િદર્િ ય ઈનામ . ૨૦,૦૦૦ /-  

તતૃીય ઈનામ . ૧૫,૦૦૦ /-  

રનરઅપ  ઈનામ . ૫,૦૦૦ /-  

માન્ય એન્ટર્ી દીઠ પર્ોત્સાહન 
ઈનામના |. ૧૦૦૦/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


