
  

લષ ૨૦૧૫-૧૬ના જૂનાગઢ કૃષ ષલશ્વષલદ્યારમ, જૂનાગઢનાાં તર ાકનાાં (કૃષ-આફોશલા ષલબાગ પ્રભાણે) 
ઉત્ાદન ખર્ષની ગણતયી ભાટે રેલાભાાં આલેર ઘટકો તથા તે અંગેની ષલસ્તતૃ ષલગત. 
અ.ન.ુ ઘટક  ાક ઉત્ાદન ખર્ષ રૂ./શકેટય 

તર ઉતય વૌયાષ્ટ્ર તર દક્ષિણ વૌયાષ્ટ્ર 

બૌષતક 
એકભ 

કકિંભત 
રૂ.ભાાં 

બૌષતક 
એકભ 

કકિંભત 
રૂ.ભાાં 

૧ ભાનલ ભજુયી      

(અ)કુટુાંફના વભ્મો(ભાનલ કદલવ)  ૨૬.૯૯ ૫૨૨૮ ૨૨.૭૬ ૪૮૨૩ 

(ફ) બાડાથી યોકેર(ભાનલ કદલવ) ૧૮.૩૦ ૩૬૭૯ ૩૧.૨૬ ૬૫૩૯ 

૨ ફદની ભજુયીsફદની જોડી)  ૩.૧૯ ૨૪૯૪ ૩.૯૫ ૨૯૧૨ 

૩ ક્ષફમાયણ (કકિં.ગ્રા.) ૩.૨૧ ૬૮૩ ૨.૭૮ ૮૯૯ 

૪ વેન્દ્રિમ ખાતય (ગાડાભાાં) ૮૬૭ ૮૨૫ ૭૬૧ ૭૧૯ 

૫ યવમક્ષણક ખાતય (કકિં.ગ્રા.)    N 
                                           P 
                                           K 

૫૭.૦૬ 

૩૦.૪૮ 

૦.૧૨ 

૨૨૬૪ 

૫૦.૩૮ 

૩૪.૫૮ 

૪.૪૯ 

૨૪૮૩ 

૬ ષમત ખર્ષ   ૪૫  ૦ 

૭ જ ાંતનુાળક દલાઓ  ૧૧૩૩  ૧૧૮૪ 

૮ યચયુણ ખર્ષ   ૩૨૬૩  ૧૮૬૬ 

૯ ઘવાયો   ૪૧૪  ૩૫૩ 

૧૦ ર્ાલ ુમડુી યોકાણ ઉયનુાં વ્માજ  ૫૯૨  ૬૭૮ 

૧૧ ોતાની જભીનનુાં બાડુાં   ૬૯૦૪  ૮૧૭૮ 

૧૨ ોતાની સ્થામી મડુી ઉયનુાં વ્માજ  ૭૬૬  ૭૦૨ 

૧૩ વ્મલસ્થાન ખર્ષ   ૨૮૨૯  ૩૧૩૪ 

૧૪ કોસ્ટ  એ  ૧૫૩૯૨  ૧૭૬૩૩ 

૧૫ કોસ્ટ  ફી  ૨૩૦૬૨  ૨૬૫૧૩ 

૧૬ કોસ્ટ  વી૧   ૨૮૨૯૦  ૩૧૩૩૬ 

૧૭ કોસ્ટ  વી૨  ૩૧૧૧૯  ૩૪૪૭૦ 

૧૮ શકેટય દીઠ લતય કોસ્ટ એ પ્રભાણે  ૨૬૮૯૭  ૨૦૧૮૦ 
૧૯ શકેટય દીઠ લતય કોસ્ટ વી૧ પ્રભાણે  ૧૩૯૯૯  ૬૪૭૭ 

૨૦ શકેટય દીઠ લતય કોસ્ટ વી૨ પ્રભાણે  ૧૧૧૭૦  ૩૩૪૩ 

૨૧ મખુ્મ ઉત્ાદન(ક્લિંટર/શકેટયે)  ૫.૯૬  ૫.૭૯ 

૨૨ ક્લિંટર દીઠ ઉત્ાદન ખર્ષ કોસ્ટ વી૧ પ્રભાણે   ૪૭૪૬.૬૪  ૫૪૧૨.૦૯ 

૨૩ ક્લિંટર દીઠ ઉત્ાદન ખર્ષ કોસ્ટ વી૨ પ્રભાણે   ૫૨૨૧.૩૧  ૫૯૫૩.૩૭ 

૨૪ એલયેજ પાભષ શાલેસ્ટ પ્રાઇવ(રૂ./ક્લ.)  ૭૦૯૫.૪૭  ૬૫૩૦.૭૪ 

૨૫ આડ ેદાળની કકિંભત  ૦  ૦ 

૨૬ કુર આલક   ૪૨૨૮૯  ૩૭૮૧૩ 
નોંધ:- (૧f  કોસ્ટ એ  અ.નાં. ૧(ફી) થી ૧૦નો વયલો   

            (૨f  કોસ્ટ ફી  અ.નાં. ૧(ફી) થી ૧૦, ૧૨ તથા ૧૩નો વયલો  

           (૩f  કોસ્ટ વી૧  અ.નાં. ૧ થી ૧૦, ૧૨ તથા ૧૩નો વયલો   

          (૪f  કોસ્ટ વી૨  અ.નાં. ૧ થી ૧૩નો વયલો  



  

લષ ૨૦૧૫-૧૬ના જૂનાગઢ કૃષ ષલશ્વષલદ્યારમ, જૂનાગઢનાાં તર ાકનાાં (કૃષ-આફોશલા ષલબાગ પ્રભાણે) 
ઉત્ાદન ખર્ષની ગણતયી ભાટે રેલાભાાં આલેર ઘટકો તથા તે અંગેની ષલસ્તતૃ ષલગત. 
અ.ન.ુ ઘટક  ાક ઉત્ાદન ખર્ષ રૂ./શકેટય 

તર બાર અને કોસ્ટર એયીમા  
બૌષતક એકભ કકિંભત રૂ.ભાાં 

૧ ભાનલ ભજુયી    

(અ)કુટુાંફના વભ્મો(ભાનલ કદલવ)  ૨૮.૦૫ ૬૬૭૨ 
(ફ) બાડાથી યોકેર(ભાનલ કદલવ) ૧૮.૧૦ ૪૦૮૫ 

૨ ફદની ભજુયીsફદની જોડી)  ૪.૧૮ ૩૦૧૩ 
૩ ક્ષફમાયણ (કકિં.ગ્રા.) ૩.૨૩ ૬૩૫ 

૪ વેન્દ્રિમ ખાતય (કકિં.ગ્રા.) ૧૨૩૭ ૧૨૩૮ 

૫ યવમક્ષણક ખાતય (કકિં.ગ્રા.)    N 
                                           P 
                                           K 

૫૯.૦૦ 

૩૭.૪૧ 

૦.૦૦ 

૨૩૦૭ 

૬ ષમત ખર્ષ   ૦ 

૭ જ ાંતનુાળક દલાઓ  ૧૦૪૬ 

૮ યચયુણ ખર્ષ   ૨૪૫૦ 

૯ ઘવાયો   ૪૫૧ 

૧૦ ર્ાલ ુમડુી યોકાણ ઉયનુાં વ્માજ  ૬૦૯ 

૧૧ ોતાની જભીનનુાં બાડુાં   ૭૬૦૯ 

૧૨ ોતાની સ્થામી મડુી ઉયનુાં વ્માજ  ૮૦૬ 

૧૩ વ્મલસ્થાન ખર્ષ   ૩૦૯૨ 

૧૪ કોસ્ટ  એ  ૧૫૮૩૪ 

૧૫ કોસ્ટ  ફી  ૨૪૨૪૯ 

૧૬ કોસ્ટ  વી૧  ૩૦૯૨૧ 

૧૭ કોસ્ટ  વી૨  ૩૪૦૧૩ 

૧૮ શકેટય દીઠ લતય કોસ્ટ એ પ્રભાણે  ૨૨૮૪૮ 
૧૯ શકેટય દીઠ લતય કોસ્ટ વી૧ પ્રભાણે  ૭૭૬૧ 

૨૦ શકેટય દીઠ લતય કોસ્ટ વી૨ પ્રભાણે  ૪૬૬૯ 

૨૧ મખુ્મ ઉત્ાદન(ક્લિંટર/શકેટયે)  ૫.૨૦ 

૨૨ ક્લિંટર દીઠ ઉત્ાદન ખર્ષ કોસ્ટ વી૧ પ્રભાણે   ૫૯૪૬.૩૫ 

૨૩ ક્લિંટર દીઠ ઉત્ાદન ખર્ષ કોસ્ટ વી૨ પ્રભાણે   ૬૫૪૦.૯૬ 

૨૪ એલયેજ પાભષ શાલેસ્ટ પ્રાઇવ(રૂ./ક્લ.)  ૭૪૩૮.૮૫ 

૨૫ આડ ેદાળની કકિંભત  ૦ 

૨૬ કુર આલક   ૩૮૬૮૨ 
નોંધ:- (૧f  કોસ્ટ એ  અ.નાં. ૧(ફી) થી ૧૦નો વયલો   

            (૨f  કોસ્ટ ફી  અ.નાં. ૧(ફી) થી ૧૦, ૧૨ તથા ૧૩નો વયલો  

           (૩f  કોસ્ટ વી૧  અ.નાં. ૧ થી ૧૦, ૧૨ તથા ૧૩નો વયલો   

          (૪f  કોસ્ટ વી૨  અ.નાં. ૧ થી ૧૩નો વયલો  

 


