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કચ્છ જજલ્રાના વદંબભભા ંખેતીકે્ષત્રનો વલશંગાલરોકન 

ગયોડા ભશને્દ્રકુભાય અયવલિંદબાઈ 

ીએચડી સ્કોરય અર્થળાસ્ત્ર, વૌયાષ્ટ્ર યવુનલવીટી,  

Email: - shekhanimahendra@gmail.com 

વાયાળં 

 ઐવિશાવવક રષ્ષ્ટ્ટબફિંદુર્ી િાવીએ િો પ્રાકૃવિક સ્સ્ર્વિ છી પ્રર્ભ વોાન કૃવ 

વ્મલસ્ર્ા છે. કચ્છ જજલ્રાભાાં ખેિી કે્ષત્ર ભશત્લનુાં સ્ર્ાન ધયાલે છે. કચ્છ જજલ્રાભાાં ખેિી 

ક્ષેતે્ર જે ભશત્લના ુધુાયા ર્મા છે િે ૨૬ જાન્દ્યઆુયી ૨૦૦૧ નાાં ભકૂાં છી ર્મા છે. 

ખેિી કે્ષતે્ર લધ ુઉત્ાદન પ્રાપ્િ કયલા ભાટે નીજક ઘટકોનો ઉમોગ લધયુાં છે. ણ 

વવિંચાઈની ુવુલધાભાાં ખાવ કોઈ ુધુાયા ર્મેર જોલા ભિો નર્ી. કચ્છ જજલ્રાભાાં 

ગજુયાિના અન્દ્મ જજલ્રાઓની તરુનાએ વલસ્િાય લધ ુ છે. ણ આ કુર વલસ્િાયભાાંર્ી 

ભાત્ર ૨.૪૪% વલસ્િાય જ એલો છે જમાાં એકર્ી લધ ુલખિ લથ દયમ્માન ખેિી કયલાભાાં 

આલે છે. 

 કચ્છ જજલ્રાભાાં લિથભાન વભમે યોકડીમા ાકો લધ ુ રેલાભાાં આલે છે ણ આ 

ાકો ભાત્ર લયવાદની ભોવભભાાં લધ ુરેલાભાાં આલે છે. કચ્છ એક ુકુો પ્રદેળ છે, અશી 

દય ાાંચ લે કોઈ એક લથ દુષ્ટ્કાનો શોમ છે. 

 આ વભગ્ર અભ્માવ દયમ્માન જાણલા ભળયુાં કે કચ્છ જીલ્રાભાાં ખેિીકે્ષતે્ર ાકની 

િયેશભાાં ૨૦૦૧ છી રયલિથનો આવ્મા છે ણ વવિંચાઈની ુવુલધાઓભાાં કોઈ ખાવ 

રયલિથનો જોલા ભિા નર્ી. ધન્દ્મ ાકોની તરુનાએ યોકરડમા ાકોનો લાલેિય 

વલસ્િાય ઘણો લધ ુજોલા ભે છે. 
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ચાલીરૂ ળબ્દો:- ખેિી કે્ષત્ર, જભીન લયાળની િયેશ, િાલકુાલાય લયવાદ, કુર 

ઉત્ાદન, એકાંદય વવિંબચિ વલસ્િાય  

ઐવિશાવવક રષ્ષ્ટ્ટબફિંદુર્ી િાવીએ િો પ્રાકૃવિક સ્સ્ર્વિ છી પ્રર્ભ વોાન કૃવ 

વ્મલસ્ર્ા છે. ભાનલ જીલન વારે્ કૃવ કે્ષત્રની દોય એલી યીિે ફાંધામેર છે કે ગભે િેલી 

ઔદ્યોબગક ક્ાાંવિ વજાથમ છિાાં કૃવકે્ષત્ર ય ભાનલીનુાં અલરાંફન મર્ાલત ્યશ ે છે. ખેિ 

ેદાળો ખાધ શતે ુ િર્ા ઔદ્યોબગક શતે ુ ભાટે ઘણો જ ભશત્લનો બાગ બજલે છે. કચ્છ 

જજલ્રાભાાં ખેિીકે્ષત્ર ભશત્લનુાં સ્ર્ાન ધયાલે છે. કચ્છ જજલ્રાની ભોટા બાગની લસ્િી 

ખેિીક્ષેત્રભાાંર્ી યોજગાયી ભેલે છે. કચ્છ જજલ્રાભાાં ઘણા લોર્ી ખેિીક્ષેતે્ર યાંયાગિ 

કાભગીયી ચારિી શિી. કચ્છ જજલ્રાભાાં ખાવ કયીને ૨૦૦૧ભાાં ર્મેર ભકૂાં છી ખેિી 

કે્ષતે્ર રયલિથનો આવ્મા છે. ખેિીકે્ષતે્ર નલા વનજ ઘટકોની ભદદર્ી ખેિી કે્ષતે્ર લધ ુ

ઉત્ાદન પ્રાપ્િ કયલાના પ્રમત્નો ર્મા છે. વલવલધ પ્રકાયના ખેિ વનજ ઘટકો જેલા કે 

વવિંચાઈની વગલડો, યવામબણક ખાિયનો લયાળ, ુધુાયેરા બફમાયણોનો ઉમોગ, જ ાંત ુ

નાળક દલાઓનો છાંટકાલ, અત્માધવુનક કૃવ ઓજાયોનો ઉમોગ લગેયેનો મોગ્મ યીિે 

ઉમોગ કયીને ખેિીક્ષેતે્ર નલી વ્યશૂયચનાઓ કયલાભાાં આલી છે. 

 પ્રસ્તિુ અભ્માવભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં ખેિીકે્ષત્રનો વલશાંગાલરોકન કયલાનો પ્રમત્ન 

કયલાભાાં આલેર છે. અભ્માવભાાં જજલ્રાભાાં જભીન ઉમોગ, ાક મજુફ લાલેિય 

વલસ્િાય, વવિંબચિ વલસ્િાય, ખેિ જભીન ધયાલિી લસ્િીનો પ્રભાણ, વલવલધ ાકો મજુફનો 

ઉત્ાદન લગેયે દળાથલીને જજલ્રાભાાં ખેિીકે્ષત્રે ર્મેરા રયલિથનોની ચચાથ કયલાભાાં આલી 

છે. 
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કોષ્ટક ૧ કચ્છ જજલ્રાભા ંલભ ૨૦૧૫-૧૬ભા ંતાલકુાલાય જભીન લયાળની તયેશ મજૂફ 

લગીકયણ  

ક્રભ તાલકુા 

વલસ્તાય શકેટયભા ં

નોંધામેર 

કુર 

વલસ્તાય 

જગંર 

ડતય 

અને બફન 

ખેડાણ 

રામક 

બફન કૃવ 

ઉમોગભા ં

જભીન 

કામભી 

ગોચય 

ખેડાનભા ં

ફગાડ 

લતભભાન 

ફગાડલાી 

જભીન 

ચોખ્ખ ુ

લાલેતય 

વલસ્તાય 

એક થી 

લધ ુ

લખત 

લાલેતય 

શઠેનો 

વલસ્તાય 

કુર 

લાલેતય 

વલસ્તાય 

૧ રખિ ૧૮૮૬૦૬ ૫૯૫૪૯ ૭૧૩૫૩ ૧૭૪૧ ૨૪૫૦ ૧૩૪૦૦ ૧૨૦૯૧ ૨૮૦૨૨ ૯૭૨ ૨૮૮૯૪ 

૨ યાય ૩૦૨૭૬૯ ૩૧૭૬૪ ૭૮૭૮૪ ૭૦૬૨ ૪૭૨૨ ૨૮૦૬૨ ૧૯૪૨૪ ૧૩૨૯૪૭ ૧૩૪૨૧ ૧૨૬૧૮૮ 

૩ બચાઉ ૨૦૨૨૧૪ ૨૧૨૩૫ ૫૦૮૮૨ ૨૫૦૦ ૫૭૩૦ ૬૮૭૦ ૪૦૧૨ ૧૦૩૯૮૫ ૨૧૯૫ ૧૦૬૧૮૦ 

૪ અંજાય ૧૨૧૫૮૦ ૪૨૨૮ ૧૨૨૯૮ ૧૩૧૪૬ ૫૮૯૩ ૧૯૯૭૩ ૯૭૭૪ ૫૬૭૬૮ ૩૧૯૧ ૫૯૯૫૯ 

૫ ભજુ ૪૫૮૧૨૩ ૫૦૪૫૧ ૬૨૬૨૮ ૨૧૯૯૮ ૯૫૩૫ ૨૧૨૦૬૯ ૨૭૮૮ ૯૮૬૫૪ ૪૬૮૦ ૧૦૩૩૭૪ 

૬ નખત્રાણા ૧૯૮૭૩૨ ૪૩૪૮૭ ૭૩૧૧૫ ૬૬૫૬ ૧૦૯૬૧ ૪૧૬૨ ૭૧૦૩ ૫૩૨૪૮ ૨૧૯૨ ૫૫૪૪૦ 

૭ અફડાવા ૨૪૦૫૪૪ ૭૧૮૨૪ ૨૬૩૧૮ ૩૫૭૦ ૧૩૦૨૩ ૩૯૪૧૮ ૭૧૫ ૮૫૬૭૬ ૬૪૮૦ ૯૨૧૫૬ 

૮ ભાાંડલી ૧૪૨૫૫૩ ૧૧૨૮૮ ૩૦૯૫૭ ૫૫૭૦ ૧૦૯૦૦ ૯૪૭૭ ૧૦૪૦૮ ૬૪૦૩૮ ૮૬૮૦ ૭૨૭૧૮ 

૯ મનુ્દ્રા ૮૮૮૦૫ ૧૩૦૪૦ ૨૧૬૬ ૯૭૪૬ ૬૧૩૦ ૪૪૯૮ ૨૦૭૧ ૫૧૧૫૪ ૬૧૫૦ ૫૭૩૪૦ 

૧૦ ગાાંધીધાભ ૧૩૭૧૮ -- ૩૯૯૮ ૧૭૦૫ ૭૧૪ ૧૦૭૧ ૭૮૩ ૫૪૪૪ ૧૧૬ ૫૫૬૦ 

  કુર ૧૯૫૭૬૨૯ ૩૦૬૭૭૦ ૪૧૨૪૯૯ ૭૩૬૯૭ ૭૦૦૫૮ ૩૩૯૦૦૦ ૭૫૬૬૯ ૬૭૯૯૩૬ ૪૭૭૯૭ ૭૨૭૭૩૩ 

સ્ત્રોિ: જજલ્રાની આંકડાકીમ રૂયેખા, કચ્છ જજલ્રા ાંચામિ, લથ ૨૦૧૫-૧૬

ઉયોક્િ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં િાલકુાલાય જભીન 

લયાળની િયેશ મજૂફ લગીકયણ કયલાભાાં આલેર છે જેભાાં જોલા ભે છે કે ભજુ 

િાલકુો વલસ્િાયની રષ્ટ્ટીએ વૌર્ી ભોટો છે જે ૪૫૮૧૨૩ શકે્ટયભાાં છે જમાયે ગાાંધીધાભ 

િાલકુો વૌર્ી નાનો િાલકુો છે જે ૧૩૭૧૮ શકેટયભાાં છે. અફડાવા િાલકુાભાાં અન્દ્મ 

િાલકુાની તરુનાએ વૌર્ી લધ ુ જ ાંગર વલસ્િાય ૭૧૮૨૪ શકે્ટય આલેર છે જમાયે 

ગાાંધીધાભ િાલકુાભાાં જ ાંગર વલસ્િાય શનૂ્દ્મ(૦) છે. 

 ડિય અને બફન-ખેડાણ રામક જભીન વૌર્ી લધ ુનખત્રાણા િાલકુાભાાં 

૭૩૧૧૫ શકેટય છે જમાયે ઓછી જભીન ગાાંધીધાભભાાં છે. બફન-કૃવ ઉમોગભાાં રેલાિી 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 950  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

કુર નોંધામેર વલસ્િાયના ૩.૭૬ ટકા છે આલી જભીનનો લધ ુપ્રભાણ ભજુભાાં ૨૧૯૯૮ 

શકેટય છે અને ઓછુ પ્રભાણ ગાાંધીધાભભાાં ૧૭૦૫ શકે્ટય છે. અફડાવા િાલકુાભાાં વૌર્ી 

લધ ુ કામભી ગૌચાય જભીન ૧૩૦૨૩ શકે્ટય છે જમાયે ગાાંધીધાભભાાં ૭૧૪ શકે્ટય છે. 

ચોખ્ખ ુ લાલેિય વલસ્િાય કુર નોંધામેર વલસ્િાયભાાં ૩૪.૭૩ ટકા છે જે ૈકી યાય 

િાલકુાભાાં વૌર્ી લધ ુચોખ્ખ ુલાલેિય વલસ્િાય ૧૩૨૯૪૭ શકેટય છે જમાયે ગાાંધીધાભભાાં 

આ પ્રભાણ ૫૪૪૪ શકે્ટય છે જે વભગ્ર જજલ્રાના અન્દ્મ િાલકુાની તરુનાએ ઓછુ છે. 

જજલ્રાભાાં કુર નોંધામેર વલસ્િાયભાાંર્ી ચોખ્ખા લાલેિય વલસ્િાયનો પ્રભાણ ખફુ જ ઓછુ 

જોલા ભે છે. એક ર્ી લધ ુલખિ લાલેિય શઠેનો વલસ્િાય ભાત્ર ૨.૪૪ ટકા છે જે 

પ્રભાણભાાં ઘણુાં જ ઓછો જોલા ભે છે. 
કોષ્ટક ૨ કચ્છ જજલ્રાભા ંલભ ૨૦૧૧ મજુફ ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભા ંજભીન ઉમોગનો 

લગીકયણ 

ક્રભ તાલકુા 

લસ્તીલાા 

ગાભોની 

વખં્મા 

કુર વલસ્તાય 

(શકેટયભા)ં 

કુર વલસ્તાયભાથંી 

ખેડાણ રામક  

વલસ્તાયનો 

ટકાલાયી પ્રભાણ 

કુર ખેડાણ 

વલસ્તાયભાથંી 

વવિંબચત વલસ્તાયનો 

ટકાલાયી પ્રભાણ 

૧ રખિ ૮૬ ૧૮૨૪૦૯.૮૫ ૧૯.૯૭ ૧૩.૨૬ 

૨ યાય ૯૭ ૨૯૭૧૮૩.૯૯ ૪૯.૨૨ ૮.૨૩ 

૩ બચાઉ ૬૯ ૧૮૮૬૯૨.૧૯ ૫૬.૭૭ ૧૮.૬૮ 

૪ અંજાય ૬૬ ૧૦૯૫૩૨.૪૬ ૫૦.૭૭ ૧૬.૭૮ 

૫ ભજુ ૧૪૯ ૨૩૦૯૪૧.૧૫ ૪૪.૫૯ ૨૮.૫૮ 

૬ નખત્રાણા ૧૨૦ ૧૮૪૯૧૬.૨૩ ૩૨.૩૩ ૩૮.૩૮ 

૭ અફડાવા ૧૩૩ ૨૩૮૬૬૧.૨૫ ૩૫.૪૭ ૧૧.૬૩ 

૮ ભાાંડલી ૯૨ ૧૩૭૭૭૫.૮૪ ૫૫.૨૦ ૧૯.૬૬ 

૯ મનુ્દ્રા ૫૯ ૮૪૭૪૧.૭૭ ૫૦.૯૩ ૨૨.૫૮ 

૧૦ ગાાંધીધાભ ૦૬ ૧૨૪૪૦.૯૮ ૪૪.૩૮ ૧૮.૬૯ 

૧૧ કુર ૮૭૭ ૧૬૬૭૨૯૫.૭૧ ૪૩.૦૪ ૧૮.૭૦ 

સ્ત્રોિ:- District Census Handbook, Kachchh. 2011 

પ્રસ્તિુ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૧ભાાં િાલકુાલાય ગ્રાભીણ વલસ્િાયોનો 

જભીન ઉમોગ મજુફ લગીકયણ યજુ કયલાભાાં આલેર છે. કચ્છભાાં કુર વલસ્િાયભાાંર્ી 
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૧૬૬૭૨૯૫.૭૧(૮૫.૧૭ ટકા) શકે્ટય વલસ્િાય ગ્રાભીણ વલસ્િાય છે જેભાાંર્ી યાય 

િાલકુાભાાં વૌર્ી લધ ુ૨૯૭૧૮૩.૯૯ શકેટય વલસ્િાય આલેર છે જમાયે ગાાંધીધાભભાાં ભાત્ર 

૧૨૪૪૦.૯૮ શકે્ટય વલસ્િાય છે જે વૌર્ી ઓછુ છે. 

કુર વલસ્િાયભાાંર્ી ખેડાણ રામક વલસ્િાયનો ટકાલાયી પ્રભાણ કચ્છભાાં ૪૩.૦૪ છે. 

આ પ્રભાણને િાલકુોભાાં જોઈએ િો વૌર્ી લધ ુ૫૬.૭૭ ટકા બચાઉ િાલકુાભાાં છે જમાયે 

ઓછુ પ્રભાણ ૧૯.૯૭ છે જે રખિ િાલકુાભાાં છે. કુર ખેડાણ રામક વલસ્િાયભાાંર્ી 

વવિંબચિ વલસ્િાયનો ટકાલાયી પ્રભાણ કચ્છભાાં ૧૮.૭ ટકા છે જેને િાલકુાલાય ચકાવીએ િો 

વૌર્ી લધ ુવવિંબચિ વલસ્િાય ૩૮.૩૮ ટકા નખત્રાણા િાલકુાભાાં છે અને વૌર્ી ઓછુ ૮.૨૩ 

ટકા યાય િાલકુાભાાં છે. 
કોષ્ટક ૩ કચ્છ જજલ્રાભા ંખેત જભીન ધયાલતી લસ્તીનુ ંલગીકયણ 

ભાહશતીનુ ંપ્રકાય 

વીભાતં ખેડતૂ 

(૧ શકે્ટય થી 

ઓછી) 

નાના ખેડતૂ 

(૧ થી ૨ શકે્ટય) 

અન્મ 

(૨ શકે્ટયથી લધ)ુ 
કુર 

વાંખ્મા ૨૭૩૪૬ (૧૨.૯૦) ૫૫૧૫૯ (૨૬.૧૦) ૧૨૯૧૨૪ (૬૧.૦૦) ૨૧૧૬૨૯ 

વલસ્િાય 

(શકેટયભાાં) 
૧૬૭૦૦ (૨.૨) ૮૧૩૪૫ (૧૦.૧૦) ૭૦૪૭૮૭ (૮૭.૮૦) ૮૦૨૮૩૨ 

નોંધ કૌંવભાાં આેર આંકડા કુરનો ટકાલાયી પ્રભાણ દળાથલે છે. 

સ્ત્રોિ:- DISTRICT INDUSTRIAL POTENTIALITY SURVEY REPORT OF KUTCH 

DISTRICT, 2016-17 

 ઉયોક્િ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં ખેિ જભીન ધયાલિી લસ્િીનુાં લગીકયણ 

દળાથલલાભાાં આલેર છે જે જોિા ભાલભુ ડે છે કે ૨૧૧૬૨૯ રોકો ાવે ોિાની 

ભાબરકીની ૮૦૨૮૩૨ શકે્ટય જભીન છે. કચ્છભાાં વીભાાંિ ખેડિૂો ૨૭૩૪૬ છે કુર જભીન 

ધયાલિી લસ્િીના પ્રભાણભાાં ૧૨.૯ ટકા છે જમાયે નાના ખેડિૂો ૫૫૧૫૯ છે જેનુાં 

ટકાલાયી પ્રભાણ ૨૬.૧ ટકા છે અને ૨ શકે્ટય ર્ી લધ ુજભીન ધયાલટી લસ્િી ૬૧ટકા છે. 

વીભાાંિ ખેડિૂો ાવે કુર ૧૬૭૦૦ શકે્ટય જભીન છે જે ૨.૧ ટકા જેટરી છે જમાયે 

નાના ખેડિૂો ાવે ૮૧૩૪૫ શકે્ટય જભીન છે જેનુાં ટકાલાયી પ્રભાણ ૧૦.૧ ટકા છે અને ૨ 
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શકે્ટય ર્ી લધ ુજભીન ધયાલિા ખેડિૂો ાવે ૭૦૪૭૮૭ શકે્ટય જભીન છે જે ૮૭.૮ટકા 

જેટરી છે. 

જજલ્રાભાાં વીભાંિ અને નાના ખેડિૂો ૩૮.૯૯ ટકા છે જેભની ાવે ૧૨.૨૦ ટકા 

વલસ્િાય છે. જે દળાથલે છે કે કચ્છ જજલ્રાભાાં જભીન લશચેણીની અવભાનિા છે. 

કોષ્ટક ૪ કચ્છ જજલ્રાભા ંલયવાદનુ ંતાલકુાલાય અને લભલાય લગીકયણ 

તાલકુા 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૫-૧૬ 

લયવાદ 

(ભી.ભી.ભા)ં 

લયવાદના 

હદલવ 

લયવાદ 

(ભી.ભી.ભા)ં 

લયવાદના 

હદલવ 

લયવાદ 

(ભી.ભી.ભા)ં 

લયવાદના 

હદલવ 

રખિ ૫૭૬ ૧૯ ૧૮૯ ૧૮ ૪૩૪ ૯ 

યાય ૧૯૪૫ ૩૦ ૮૬૫ ૨૫ ૬૩૩ ૧૧ 

બચાઉ ૧૮૭૯ ૨૬ ૯૫૧ ૨૪ ૬૮૪ ૧૫ 

અંજાય ૮૩૪ ૨૮ ૭૯૬ ૨૭ ૮૯૯ ૧૩ 

ભજુ ૧૧૮૨ ૩૫ ૪૭૨ ૨૮ ૫૯૧ ૪ 

નખત્રાણા ૯૪૭ ૧૯ ૩૩૦ ૧૫ ૬૪૧ ૧૭ 

અફડાવા ૮૬૮ ૧૮ ૩૪૯ ૧૭ ૨૩૮ ૧૧ 

ભાાંડલી ૧૦૬૩ ૩૦ ૬૩૦ ૩૫ ૪૦૬ ૧૦ 

મનુ્દ્રા ૧૦૮૦ ૨૪ ૯૪૬ ૨૭ ૨૮૮ ૯ 

ગાાંધીધાભ ૧૧૯૨ ૨૯ ૭૬૫ ૨૪ ૪૫૦ ૧૩ 

વયેયાળ ૧૧૫૭ ૨૬ ૬૨૯ ૨૪ ૫૨૬ ૧૧ 

સ્ત્રોિ: જજલ્રાની આંકડાકીમ રૂયેખા, કચ્છ. લથ ૨૦૧૧-૧૨,૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૫-૧૬ 

 ઉયોક્િ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લયવાદનુાં િાલકુાલાય અને લથલાય 

લગીકયણદળાથલલાભાાં આવ્યુાં છે. લથ ૨૦૧૧-૧૨ભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં ૨૬ રદલવભાાં 

૧૧૫૬ વભરીભીટય લયવાદ ડમો શિો જમાયે લથ ૨૦૧૩-૧૪ભાાં ૨૪ રદલવભાાં લયવાદ 

ઘટીને ૬૨૯ વભરીભીટય ડમો શિો અને લથ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં લયવાદના ભાત્ર ૧૧ 

રદલવ શિા જેભાાં ૫૨૬ વભરીભીટય લયવાદ ર્મો શિો. 
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 િાલકુાલાય લગીકાયણ જોઈએ િો લથ ૨૦૧૧-૧૨ભાાં વૌર્ી લધ ુલયવાદ યાય 

િાલકુાભાાં ૩૦ લયવાદના રદલવભાાં ૧૯૪૫ વભરીભીટય ડમો શિો જમાયે ઓછુ લયવાદ 

રખિ િાલકુાભાાં ૧૯ લયવાદના રદલવભાાં ભાત્ર ૫૭૬ વભરીભીટય છે જમાયે લથ 

૨૦૧૩-૧૪ભાાં વૌર્ી લધ ુ લયવાદ બચાઉ િાલકુાભાાં ૨૪ લયવાદના રદલવોભાાં ૯૫૧ 

વભરીભીટય છે અને ઓછુ લયવાદ રખિ િાલકુાભાાં ૧૮ લયવાદના રદલવભાાં ૧૮૯ 

વભરીભીટય છે અને લથ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં લધ ુલયવાદનો પ્રભાણ ૮૯૯ વભરીભીટય ૧૩ 

લયવાદના રદલવભાાં અંજાય િાલકુાભાાં છે જમાયે ઓછુ પ્રભાણ ૨૩૮ વભરીભીટય ૧૧ 

લયવાદના રદલવભાાં અફડાવા િાલકુાભાાં છે. 

કોષ્ટક ૫ કચ્છ જજલ્રાભા ંલભ ૨૦૧૫-૧૬ મજુફ ાકોના લાલેતય વલસ્તાયનો લગીકયણ 

ક્રભ તાલકુા 

વલસ્તાય શકેટયભા ં

કુર ખાદ્ય 

ાકોનો 

લાલેતય 

 વલસ્તાય 

ઘઉં 
ફજાયી 

(ખ.+ ય.) 

કુર ખાદ્ય 

અનાજ 
ભગં ભઠ 

કુરઅખાદ્ય  

ાકોનો 

લાલેતય 

 વલસ્તાય 

૧ અફડાવા ૩૦૭૩૫ ૧૨૩૦૦ ૭૮૭ ૧૩૦૮૭ ૧૭૬૪૮ ૦ ૫૩૩૫૩ 

૨ અંજાય ૫૨૪૦ ૧૧૯૦ ૫૦ ૧૨૪૦ ૪૦૦૦ ૦ ૪૫૯૫૦ 

૩ બચાઉ ૧૫૧૮૪ ૧૧૮૦ ૨૮૨૩ ૪૦૦૩ ૮૪૪૦ ૨૫૨૫ ૬૦૦૯૩ 

૪ ભજુ ૧૨૧૪૦ ૨૮૧૫ ૩૨ ૨૮૪૭ ૯૨૯૩ ૦ ૪૪૪૯૩ 

૫ રખિ ૧૪૯૭ ૩૮૮ ૧૭ ૪૦૫ ૧૦૮૪ ૮ ૬૮૫૫ 

૬ ભાાંડલી ૧૨૮૮૬ ૩૯૭૫ ૪૨૭ ૪૪૦૨ ૮૪૮૪ ૦ ૫૬૪૦૫ 

૭ મનુ્દ્રા ૫૨૭૬ ૧૫૦૮ ૧૪૭ ૧૬૫૫ ૩૬૨૧ ૦ ૨૪૮૨૮ 

૮ નખત્રાણા ૮૩૦૪ ૩૧૬૭ ૧૦ ૩૧૭૭ ૫૦૮૭ ૪૦ ૪૯૨૨૨ 

૯ યાય ૩૮૩૨૫ ૩૪૫૯ ૧૩૦૬૨ ૧૬૫૨૧ ૧૨૯૪૫ ૮૮૫૯ ૪૬૮૬૭ 

૧૦ ગાાંધીધાભ ૯૩૨ ૫૬ ૩૨૬ ૩૮૨ ૫૫૦ ૦ ૬૮૫૫ 

  કુર ૧૩૦૫૧૯ ૩૦૦૩૮ ૧૭૬૮૧ ૪૭૭૧૯ ૭૧૧૫૨ ૧૧૪૩૨ ૩૯૧૨૯૮ 

સ્ત્રોિ: જજલ્રાની આંકડાકીમ રૂયેખા, કચ્છ જજલ્રા ાંચામિ, ૨૦૧૫-૧૬ 
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 પ્રસ્તિુ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૫-૧૬ મજુફ િાલકુાલાય ધાન્દ્મ 

ાકોનુાં લાલેિય વલસ્િાયનુાં લગીકયણ દળાથલલાભાાં આલેર છે. કચ્છ જજલ્રાભાાં અખાદ્ય 

ાકોનો લાલેિય વલસ્િાય ૩૯૧૨૯૮ (કુર લાલેિય વલસ્િાયના ૫૩.૭૭ ટકા) છે જમાયે 

ખાદ્ય ાકોનુાં કુર લાલેિય વલસ્િાય ૧૩૦૫૧૯ (કુર લાલેિય વલસ્િાયના ૧૭.૯૪ ટકા) 

શકે્ટય છે જેભાાંર્ી ઘઉં ૩૦૦૩૮ શકે્ટય અને ફાજયી ખયીપ અને યવલ ૧૭૬૮૧ શકે્ટય છે 

જે કુર ખાદ્ય અનાજનો વયલાો ૪૭૭૧૯ ર્ામ છે. કચ્છભાાં ભાંગ ૭૧૧૫૨ શકેટયભાાં અને 

ભઠ ૧૧૪૩૨ શકે્ટય વલસ્િાયભાાં લાલેિય ર્ામ છે. 

 િાલકુાલાય જોઈએ િો ધાન્દ્મ ાકનુાં લાલેિય વલસ્િાય વૌર્ી લધ ુ૩૮૩૨૫ શકે્ટય 

છે જે યાય િાલકુાભાાં છે જેભાાં ઘઉં ૩૪૫૯ શકેટયભાાં અને ફાજયી ૧૩૦૬૨ શકેટય 

વલસ્િાયભાાં લાલેિય કયલાભાાં આલેર છે, જમાયે વૌર્ી ઓછુ ધાન્દ્મ ાકોનુાં લાલેિય 

વલસ્િાય ભાત્ર ૯૩૨ છે જે ગાાંધીધાભ િાલકુાભાાં છે જેભાાં ઘઉંનો લાલેિય વલસ્િાય ૫૬ 

શકે્ટય અને ફાજયી ૩૨૬ શકેટયભાાં ર્ામ છે. કુર ખાદ્ય અનાજનો વૌર્ીલધ ુ લાલેિય 

યાયભાાં ૧૬૫૨૧ શકે્ટય છે જમાયે ઓછુ પ્રભાણ ૩૮૨ ગાાંધીધાભભાાં છે િેના છી 

રખિભાાં ૪૦૫ શકે્ટય છે. અફડાવા િાલકુાભાાં ભ ાંગનો વૌર્ી લધ ુલાલેિય ૧૭૬૪૮ 

શકેટયભાાં છે જમાયે ગાાંધીધાભભાાં વૌર્ી ઓછુ ૫૫૦ શકેટયભાાં છે. લારનો લાલેિય 

વલસ્િાય એકણ િાલકુાભાાં લગીકૃિ ર્મેર નર્ી જમાયે ભઠનો ત્રણ(૩) િાલકુાભાાં 

લાલેિય ર્મેર છે જે યાય, બચાઉ અને નખત્રાણાભાાં છે. 

કોષ્ટક ૬ કચ્છ જજલ્રાભા ંલભ ૨૦૧૫-૧૬ મજુફ મખુ્મ ાકોના કુર ઉત્ાદન પ્રભાણે 

લગીકયણ 

ક્રભ ાક વલસ્તાય ( શકેટયભા)ં ઉત્ાદન (શકે્ટય દીઠ હક.ગ્રા.ભા)ં 

૧ ફાજાયી ૧૭૬૮૧ ૧૨૨૨ 

૨ ઘઉં ૩૦૦૩૮ ૨૯૮૫ 

૩ ઉનાળુ ફાજયી ૨૨૬૭ N.A 

૪ ભાંગ ૭૧૧૫૨ N.A 

૫ ભઠ ૧૧૪૩૨ N.A 

૬ ભગપી (ખ) ૨૬૮૩૫ ૧૮૮૦ 
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૭ ભગપી (ય) ૭૭૦૮ ૨૪૩૪ 

૮  એયાંડા ૧૧૯૩૩૩ ૨૦૬૬ 

૯ િર ૫૪૨૯૭ ૬૦૩ 

૧૦ યાઈ ૯૬૫૬ ૧૬૦૧ 

૧૧ ફટેટા ૫૭ N.A 

૧૨ જીરુાં ૩૩૧૨૫ ૫૯૦ 

૧૩ ડુાંગયી ૪૨૬ N.A 

૧૪ ળેયડી ૯૦ N.A 

૧૫ ગલુાય ૧૧૦૯૮૩ ૬૭૮ 

૧૬ ઇવફગરુ ૪૭૨૦ ૭૩૧ 

૧૭ કાવ ૪૪૪૪૫૫ ૨૩૩૮ 

સ્ત્રોિ: જજલ્રાની આંકડાકીમ રૂયેખા, કચ્છ જજલ્રા ાંચામિ, ૨૦૧૫-૧૬ 

 પ્રસ્તિુ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૫-૧૬ મજુફ મખુ્મ ાકોના કુર 

ઉત્ાદન પ્રભાણે લગીકયણ કયલાભાાં આલેર છે. કાવનો લાલેિય વલસ્િાય ૪૪૪૪૫૫ 

(૬૧.૦૭ ટકા) શકે્ટય છે જે વૌર્ી લધ ુછે ત્માયફાદભાાં એયાંડા ૧૧૯૩૩૩ (૧૬.૪૦ ટકા) 

શકેટયભાાં છે જમાયે વૌર્ી ઓછુ લાલેિય વલસ્િાય ફટેટા ૫૭ શકેટયભાાં છે િેના છી 

ળેયડીનુાં લાલેિય ૯૦ શકેટયભાાં છે અને કચ્છભાાં વોમાફીન નો લાલેિય વલસ્િાય ૨૦૧૫-

૧૬ભાાં શનૂ્દ્મ(૦) છે. શકે્ટય દીઠ ઉત્ાદન જોઈએ િો વૌર્ી લધ ુઘઉંનો ૨૯૮૫ રકરોગ્રાભ 

છે જેનો લાલેિય વલસ્િાય ૩૦૦૩૮ શકે્ટય છે, જીયાની વૌર્ી ઓછી ઉત્ાદક્િા ૫૯૦ 

રકરોગ્રાભ છે. ઉનારુાં ફાજયી, ભાંગ, ભઠ, ફટેટા, ડુાંગયી અને ળેયડીના ઉત્ાદનના આંકડા 

પ્રાપ્મ નર્ી ર્મા. 

કોષ્ટક ૭ કચ્છ જજલ્રાભા ંલભ ૨૦૧૪-૧૫ મજુફ પોના લાલેતય વલસ્તાયનો લગીકયણ 

ક્રભ પનુ ંનાભ વલસ્તાય (શકેટયભા)ં ઉત્ાદન (ભી.ટનભા)ં 

૧ કેયી ૯૧૬૫ ૭૮૩૬૧ 

૨ આભા ૩૦ ૨૫૪ 
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૩ ચીકુ ૧૫૨૪ ૧૭૧૪૫ 

૪ કેા ૧૯૫૭ ૧૦૧૭૬૪ 

૫ જાભપ ૫૧૦ ૮૧૮૦ 

૬ દાડભ ૩૩૩૭ ૪૬૭૧૮ 

૭ ખાયેક ૧૬૩૮૫ ૧૭૦૦૯૭ 

૮ ૈમા ૩૫૪૨ ૨૯૯૮૩૦ 

૯ ફેય ૫૦૩ ૪૬૫૩ 

૧૦ ભોવાંફી/વાંિરુાં/રીંબ ુ ૪૮૮ ૩૮૯૪ 

૧૧ વીિાપ ૮ ૫૦ 

૧૨ કાજુ ૧૦૫ ૩૬૪ 

૧૩ નાયીમર ૯૮૫ ૮૩૮૨ 

૧૪ અન્દ્મ ૨૨૮ ૧૮૨૪ 

 કુર ૩૮૭૬૭ ૭૨૪૭૫૨ 

સ્ત્રોિ:- DISTRICT INDUSTRIAL POTENTIALITY SURVEY REPORT OF KUTCH 

DISTRICT, 2016-17 

પ્રસ્તિુ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૪-૧૫ મજુફ પોના લાલેિય 

વલસ્િાયનો લગીકયણ દળાથલલાભાાં આલેર છે. કચ્છભાાં કુર પોનુાં લાલેિય વલસ્િાય 

૩૮૭૬૭ (કુર લાલેિય વલસ્િાયના ૫.૩૨ ટકા) શકેટય છે જમાયે ઉત્ાદન ૭૨૪૭૫૨ 

વભબરમન ટન છે. ખાયેકનુાં લાલેિય વલસ્િાય ૧૬૩૮૫ છે જે વૌર્ી લધ ુ છે ત્માયફાદ 

કેયીનુાં લાલેિય ૯૧૬૫ શકે્ટય વલસ્િાયભાાં કયલાભાાં આલે છે, કચ્છભાાં વૌર્ી ઓછુ લાલેિય 

વલસ્િાય વીિાપનો ૮ શકેટયભાાં ર્ામ છે ત્માયફાદ આભા છે જેનુાં લાલેિય વલસ્િાય 

૩૦ શકે્ટય છે. વૌર્ી લધ ુઉત્ાદન ૈમાનુાં છે જે ૨૯૯૮૩૦ વભબરમન ટનભાાં છે અન ે

લાલેિય વલસ્િાય ૩૫૪૨ શકે્ટય છે જમાયે વૌર્ી ઓછુ ઉત્ાદન ૫૦ વભબરમન ટન 

વીિાપનુાં છે ત્માયફાદ આભા ૨૫૪ વભબરમન ટન છે. 

કોષ્ટક ૮ કચ્છ જજલ્રાભા ંલભ ૨૦૧૪-૧૫ મજુફ ળાકબાજીના લાલેતયનુ ંલગીકયણ 
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ક્રભ ળાકબાજીનુ ંનાભ વલસ્તાય(શકેટયભા ં ઉત્ાદન (ભી.ટનભા)ં 

૧ ફટેટા ૧૦૦ ૧૮૨૫ 

૨ ડુાંગયી ૩૦૦ ૬૯૬૦ 

૩ યીંગણ ૨૯૧૩ ૫૧૯૯૭ 

૪ કોફીજ ૧૦૪૧ ૧૬૬૫૬ 

૫ બીંડા (ઓક્ા) ૧૧૯૬ ૧૦૦૪૬ 

૬ ટાભેટાાં ૧૭૮૪ ૪૭૩૪૭ 

૭ ફુરાલય ૬૫૭ ૧૦૪૧૩ 

૮ ગલુાય ૯૯૨ ૧૦૨૬૭ 

૯ કાકડી ૩૫૯૨ ૫૪૦૬૦ 

૧૦ ચોા ૧૭૫ ૨૨૯૩ 

૧૧ અન્દ્મ ૧૫૫૬ ૨૮૭૨૪ 

 કુર ૧૪૩૦૬ ૨૪૦૫૮૮ 

સ્ત્રોિ:- DISTRICT INDUSTRIAL POTENTIALITY SURVEY REPORT OF KUTCH 

DISTRICT, 2016-17 

 પ્રસ્તિુ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૪-૧૫ મજુફ ળાકબાજીના લાલેિયનુાં 

લગીકયણ દળાથલલાભાાં આલેર છે. કચ્છભાાં ળાકબાજીનુાં કુર લાલેિય વલસ્િાય ૧૪૩૦૬ 

(કુર લાલેિય વલસ્િાયના ૧.૯૭ ટકા) શકે્ટય છે અને કુર ઉત્ાદન ૨૪૦૫૮૮ વભબરમન 

ટન છે. કચ્છભાાં વૌર્ી લધ ુલાલેિય કાકડીનુાં ૩૫૯૨ શકેટયભાાં ર્મેર છે જેનુાં ઉત્ાદન 

૫૪૦૬૦ વભબરમન ટન છે ત્માય છી યીંગણનુાં ૨૯૧૩ શકેટયભાાં છે અને ઉત્ાદન 

૫૧૯૯૭ વભબરમન ટન છે, વૌર્ી ઓછુ ળાકબાજીનુાં લાલેિય વલસ્િાય ફટેટાનુાં છે જે ૧૦૦ 

શકેટયભાાં છે જેનુાં ઉત્ાદન ૧૮૨૫ વભબરમનટન છે ત્માયછી ૧૭૫શકેટયભાાં ચોા છે 

જેનુાં ઉત્ાદન ૨૨૯૩વભબરમન ટન છે. 

 

કોષ્ટક ૯ કચ્છ જજલ્રાભા ં લભ ૨૦૧૫-૧૬ મજુફ વવિંચાઈની ભાધ્મભ અને નાની 

મોજનાઓનો તાલકુાલાય લગીકયણ 
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ક્રભ તાલકુા 

વવિંચાઈની કુર મોજનાઓ (ભાધ્મભ અને નાની) 

વખં્મા 
ક્ષભતા 

(M.Cubic Mtr.) 

વલસ્તાય 

(શકેટયભા)ં 

૧ રખિ ૨૦ ૮૬.૧૦ ૬૧૩૦ 

૨ ભજુ ૩૯ ૧૧૭.૨૦ ૯૨૪૨ 

૩ મનુ્દ્રા ૧૨ ૪૦.૧૧ ૪૫૩૪ 

૪ બચાઉ ૧૮ ૨૭.૧૪ ૩૩૧૧ 

૫ અફડાવા ૨૮ ૮૭.૫૪ ૯૫૨૪ 

૬ અંજાય ૧૨ ૨૦.૫૦ ૨૩૭૯ 

૭ ભાાંડલી ૨૨ ૭૪.૪૨ ૭૬૯૬ 

૮ યાય ૧૮ ૪૬.૦૪ ૪૮૦૬ 

૯ નખત્રાણા ૨૦ ૮૧.૧૪ ૭૯૮૭ 

 કુર ૧૮૯ ૫૮૦.૧૯ ૫૫૬૦૯ 

સ્ત્રોિ:- DISTRICT INDUSTRIAL POTENTIALITY SURVEY REPORT OF KUTCH 

DISTRICT, 2016-17 

પ્રસ્તિુ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૫-૧૬ મજુફ વવિંચાઈની ભાધમભ અને 

નાની મોજનાઓનો િાલકુાલાય લગીકયણ દળાથલલાભાાં આલેર છે. કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ 

૨૦૧૫-૧૬ભાાં કુર ૧૮૯ નાની અને ભધમભ વવિંચાઈની મોજનાઓ અભરભાાં છે જેની 

ક્ષભિા ૫૮૦.૧૯ વભબરમન ક્યફુીક ભીટય છે અને ૫૫૬૦૯ (કુર લાલેિય વલસ્િાયના 

૭.૬૪ ટકા) શકેટય વલસ્િાયને આલયી રે છે. વૌર્ી લધ ુ વવિંચાઈની મોજનાઓ ભજુ 

િાલકુાભાાં ૩૯ છે જે ૧૧૭.૨ વભબરમન ક્યફુીક ભીટય ક્ષભિાની છે અને ૯૨૪૨ શકેટય 

વલસ્િાયને આલયી રે છે. જમાયે મનુ્દ્રા અને અંજાય િાલકુાભાાં વૌર્ી ઓછી ૧૨ વવિંચાઈની 

મોજનાઓ છે જે અનકુ્ભે ૪૦.૧૧ અને ૨૦.૫ વભબરમન ક્યફુીક ભીટયની ક્ષભિાની છે 

અને ૪૫૩૪ અને ૨૩૭૯ શકે્ટય વલસ્િાયને આલયી રે છે. 
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કોષ્ટક ૧૦ કચ્છ જજલ્રાભા ંલભ ૨૦૧૫-૧૬ભા ંાકલાય અને તાલકુાલાય એકંદય વવિંબચત 

વલસ્તાયનુ ંલગીકયણ  

તાલકુા 

વલસ્તાય શકેટયભા ં

કુર 

ખાદ્ય 

ાકો 

ક
ાવ

 

ભગ
પ

ી 

યા
મડ

ો 

ઘા
વચ

ાય
ો કુર 

અખાદ્ય 

ાકો 

તર, 

યાઈ, 

ઇવફગરુ 

એકંદય 

વવિંબચત 

વલસ્તાય 

ઘઉં 
ફાજયી 

(ખ.ય.) 

કુર 

અનાજ 

ાકો 

કુર 

કઠો 

અફડાવા ૨૩૬૩ ૬૫૨૮ ૨૩૪૯ ૧૦૮૨૫ ૧૭૬૫ ૨૦૪૪૯ ૧૩૩૧ ૧૨૪૦૩ ૧૨૩૦૦ ૮૯ ૧૨૩૮૯ ૧૪ 

અંજાય ૧૫૭૫ ૪૦૫૦ ૧૨૫૦ ૧૨૦૦ ૬૨૦૦ ૨૨૨૫૦ ૧૩૫ ૫૫૧૦ ૧૧૯૦ ૨૫૦ ૧૪૪૦ ૩૨૫ 

બચાઉ ૧૭૨૯ ૧૩૧૫ ૧૪૯૦ ૧૫૪૨૫ ૩૧૪૯ ૨૧૩૨૨ ૧૫૦૨ ૫૧૭૬ ૧૧૮૦ ૪૩૮ ૧૬૧૮ ૨૩૯ 

ભજુ ૩૨૬૨ ૬૧૬૫ ૨૪૧૨ ૧૬૭૬૫ ૪૬૫૦ ૨૮૯૧૪ ૧૫૪૩ ૪૫૯૧ ૨૮૧૫ ૧૭૬ ૨૯૯૧ ૮૫૦ 

રખિ ૧૬૧૧ ૧૦૩ ૧૬૧૧ ૨૨૪૨ ૫૬૭ ૩૮૩૧ ૯૧૯ ૩૮૮ ૩૮૮ ૦ ૩૮૮ ૦ 

ભાાંડલી ૯૭૫૫ ૧૨૫૪૯ ૯૪૨૪ ૮૬૬૪ ૭૩૨૪ ૨૯૮૦૭ ૧૨૭૯ ૫૬૬૦ ૩૯૭૫ ૧૦૧૯ ૪૯૯૪ ૩૩૧ 

મનુ્દ્રા ૭૦૧ ૩૪૦૫ ૨૮૭ ૫૨૨૬ ૨૫૩૩ ૧૧૨૩૦ ૩૫૩ ૨૬૪૭ ૧૫૦૮ ૨૩૭ ૧૪૫ ૪૧૪ 

નખત્રાણા ૬૮૮૯ ૯૦૦૮ ૬૮૧૫ ૨૨૭૫૪ ૪૩૬૫ ૩૮૨૫૬ ૧૫૬૫ ૩૨૪૭ ૩૧૬૭ ૨ ૩૧૬૯ ૭૪ 

યાય ૧૨૨૧ ૧૩૦૨ ૧૧૯૭ ૨૫૧૦૭ ૩૧૬૧ ૩૫૪૮૪ ૩૭૯૮ ૨૮૦૧૦ ૩૪૫૯ ૫૧ ૩૫૧૦ ૨૪ 

ગાાંધીધાભ ૫ ૩૦ ૦ ૩૦૫ ૨૧૧ ૫૪૬ ૦ ૭૪ ૫૬ ૫ ૬૧ ૫ 

કુર ૨૯૧૧૧ ૪૪૪૫૫ ૨૬૮૩૫ ૧૦૮૫૩૩ ૩૩૯૨૫ ૨૧૨૦૮૯ ૧૨૪૨૫ ૬૭૭૦૬ ૩૦૦૩૮ ૨૨૬૭ ૩૦૭૦૫ ૨૨૭૬ 

સ્ત્રોિ: જજલ્રાની આંકડાકીમ રૂયેખા, કચ્છ જજલ્રા ાંચામિ, ૨૦૧૫-૧૬ 

ઉયોકિ કોષ્ટ્ટકભાાં કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં ાકલાય અને િાલકુાલાય 

એકાંદય વવિંબચિ વલસ્િાયનુાં લગીકયણ દાળાથલલાભાાં આલેર છે. જજલ્રાભાાં કુર ખાદ્ય 

ાકોનો ૨૯૧૧૧ (કુર લાલેિય વલસ્િાયના ૪.૦૦ ટકા) શકે્ટય વલસ્િાયભાાં વવિંચાઈની 

ુવુલધા છે. ભાાંડલી િાલકુાભાાં કુર ખાદ્ય ાકોનુાં વવિંબચિ વલસ્િાય ૯૭૫૫ શકેટય છે જે 

વૌર્ી લધ ુછે જમાયે ગાાંધીધાભભાાં ૫ શકે્ટય વલસ્િાય છે જે વૌર્ી ઓછુ છે. કાવ અને 

ભગપીનો વવિંબચિ વલસ્િાય ભાાંડલીભાાં અનકુ્ભે ૧૨૫૪૯ અને ૯૪૨૪ શકેટય છે જે વૌર્ી 

લધ ુ છે જમાયે ગાાંધીધાભભાાં આ ાકો ભાટે વવિંબચિ વલસ્િાય ઓછુ છે. કુર અખાદ્ય 

ાકોનો વૌર્ી લધ ુ વવિંબચિ વલસ્િાય યાય િાલકુાભાાં ૩૫૪૮૪ શકે્ટય છે જમાયે વૌર્ી 

ઓછુ ગાાંધીધાભ વવલામ રખિ િાલકુાભાાં ૩૮૩૧ શકે્ટય વલસ્િાય છે. કચ્છભાાં એકાંદય 

વવિંબચિ વલસ્િાય ૬૭૭૦૬ (કુર લાલેિય વલસ્િાયના ૯.૩૦ ટકા) શકે્ટય છે જે ૈકી વૌર્ી 

લધ ુયાય િાલકુાભાાં ૨૮૦૧૦ શકે્ટય છે જે રગબગ કચ્છનુાં અડધા બાગનુાં છે. અફડાવા 
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િાલકુાભાાં ઘઉંનુાં  વવિંબચિ વલસ્િાય ૧૨૩૦૦ શકેટય છે જે િાલકુાલાય વૌર્ી લધ ુછે જમાયે 

ગાાંધીધાભ વવલામ રખિભાાં વૌર્ી ઓછુ વવિંબચિ વલસ્િાય છે. ફાજયીનુાં વૌર્ી લધ ુ

વવિંબચિ વલસ્િાય ભાાંડલીભાાં ૧૦૧૯ શકે્ટય છે. અનાજના ાકો શઠેનુાં કુર વવિંબચિ 

વલસ્િાય કચ્છભાાં ૩૨૩૦૫ શકે્ટય છે જે ૈકી અફડાવા િાલકુાભાાં વૌર્ી લધ ુ વલસ્િાય 

૧૨૩૮૯ શકે્ટય છે જમાયે ગાાંધીધાભ વવલામ રખિ િાલકુાભાાં વૌર્ી ઓછુ ૩૮૮ શકે્ટય 

વલસ્િાય છે. કચ્છભાાં કઠો શઠેનો વવિંબચિ વલસ્િાય ૨૨૭૬ શકે્ટય છે જે ૈકી ભજુ 

િાલકુાભાાં ૮૫૦ શકે્ટય વલસ્િાય છે જે વૌર્ી લધ ુ છે. જમાયે ગાાંધીધાભ, રખિ અને 

અફડાવાભાાં અનકુ્ભે ૦૫, ૦૦ અને ૧૪ શકે્ટય છે જે વૌર્ી ઓછુ છે. 

 ઉયોક્િ અભ્માવના વનચોડરૂે િાયણો જોઈએ િો જોલા ભે છે કે જજલ્રાના 

કુર વલસ્િાયભાાંર્ી ૩૭.૧૭ ટકા વલસ્િાય લાલેિય શઠે છે જમાયે ચોખ્ખ ુ લાલેિય 

વલસ્િાય ૩૪.૭૩ ટકા છે અને લથભાાં એક ર્ી લધાયે લખિ લાલેિય ર્ત ુાં શોમ િેલો 

વલસ્િાય ભાત્ર ૨.૪૪ ટકા જ છે. આર્ી કશી ળકામ છે કે કચ્છનો ખેિીકે્ષત્ર લયવાદ ય 

આધારયિ છે ણ કચ્છ જજલ્રાભાાં લયવાદ ણ ઓછુ અને અવનમવભિ જોલા ભે છે. 

જજલ્રાભાાં ૨૦૧૧-૧૨ભાાં ૧૧૫૭ વભરીભીટય લયવાદ ર્મો શિો જમાયે ૨૦૧૫-૧૬ભાાં 

જજલ્રાભાાં લયવાદ ૫૨૬ વભરીભીટય જ ર્યુાં છે. જજલ્રાભાાં એક ણ ફાયેભાવ લશિેી 

શોમ િેલી નદી નર્ી િેર્ી નશયે રાયા ણ વવિંચાઈ ળક્ય ફની નર્ી લિથભાન વભમભાાં 

જજલ્રાના ખેડિૂો નભથદા નદીના ાણી રાયા જજલ્રાભાાં ખેિી ભાટે ાણી ઉરબ્ધ ર્ામ 

િેલી આળા વેલી યશમાાં છે. 

 કચ્છ જજલ્રાભાાં ગ્રાભીણ વલસ્િાય લધાયે છે જે ૧૬૬૭૨૯૫.૭૧ શકેટય વલસ્િાયભાાં 

આલેર છે. આ વલસ્િાયભાાંર્ી ૪૩.૦૪ ટકા ખેડાણ રામક વલસ્િાય છે અને િેભાાંર્ી ણ 

૧૮.૭૦ ટકા વલસ્િાયભાાં વવિંચાઈની ુવુલધા જોલા ભે છે. 

 કચ્છ જજલ્રાભાાં કુર ૨૧૧૬૨૯ રોકો ાવે ખેિી ભાટેની જભીન છે આ જભીનનો 

પ્રભાણ ૮૦૨૮૩૨ શકેટય છે. કચ્છ જજલ્રાભાાં વીભાાંિ અને નાના ખેડિૂો ૩૮.૯૯ ટકા છે 

જમાયે આલા ખેડિૂો ાવે કુર ખેિ વલસ્િાયભાાંર્ી ભાત્ર ૧૨.૨૧ ટકા જભીન છે. 

 કચ્છ જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં ખાદ્ય ાકોનુાં લાલેિય વલસ્િાય ૧૩૦૫૧૯ 

શકે્ટય છે જમાયે કુર અખાદ્ય ાકોનુાં લાલેિય વલસ્િાય ૩૯૧૨૯૮ શકે્ટય છે. ખાદ્ય ાકોની 

તરુનાએ અખાદ્ય ાકોનો લાલેિય વલસ્િાય ફભણો જોલા ભે છે. જજલ્રાભાાં ખાદ્ય 
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ાકોના વલસ્િાયભાાંર્ી ૨૯૧૧૧ શકેટય વલસ્િાયભાાં વવિંચાઈની ુવુલધા છે જમાયે અખાદ્ય 

ાકોનો વવિંબચિ વલસ્િાય ૨૧૨૦૮૯ શકેટય છે જે ખાદ્ય ાકોની તરુનાએ છ ઘણાર્ી ણ 

લધ ુછે. 

 જજલ્રાભાાં લથ ૨૦૧૫-૧૬ મજુફ પોનુાં ૩૮૭૬૭ શકેટય વલસ્િાયભાાં લાલેિય 

કયલાભાાં આલેર શત ુાં જેભાાંર્ી ૭૨૪૭૫૨ વભબરમન ટન ઉત્ાદન ર્યુાં છે આ મજુફ 

શકેટય દીઠ ઉત્ાદન ૧૮.૭૦ વભબરમન ટન ભળયુાં છે. જમાયે ળાકબાજીનો ૧૪૩૦૬ શકેટય 

વલસ્િાયભાાં લાલેિય કયલાભાાં આલેર શત ુાં જેભાાંર્ી ૨૪૦૫૮૮ વભબરમન ટન ઉત્ાદન 

ભળયુાં શત ુાં આ મજુફ શકેટય દીઠ ઉત્ાદન ૧૬.૮૨ વભબરમન ટન છે જે પાોના શકે્ટય 

દીઠ ઉત્ાદનની તરુનાએ ૧.૮૮ વભબરમન ટન જેટલુાં ઓછુ છે. 

 ઉયોક્િ વભગ્ર ચચાથ યર્ી ચોક્કવ કશી ળકામ છે કે જજલ્રાભાાં ખેિીકે્ષતે્ર શજી 

ણ ઘણુાં કયલાનો ફાકી છે. જજલ્રાભાાં કુદયિ રાયા ભેર આટરા ભોટા વલસ્િાયનો જો 

મોગ્મ યીિે આમોજન કયલાભાાં આલે િો શજી ણ લધ ુઉત્ાદન ભે િેલી ૧૦૦ ટકા 

ળક્યિા છે ણ આ ભાટે સ્ર્ાવનક રોકોએ, સ્ર્ાવનક િાંત્ર, યાજમ વયકાય અને કેન્દ્ર 

વયકાય રાયા મોગ્મ નીવિ વનમભો અને આમોજનો કયલા અવનલામથ છે નશીિય કચ્છ 

જેલા ુકુા પ્રદેળભાાં ખેિી એક ઈવિશાવ ફનીને યશી જળે.  
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