
  

વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ના જૂનાગઢ કૃષવ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢનાાં તલ ાકનાાં (એગ્રોક્લાઇમેટીક ઝોન પ્રમાણે) ઉત્ાદન 
ખર્ષની ગણતરી માટે લેવામાાં આવેલ ઘટ્કો તથા તે અંગેની નવસ્ત્રતુ નવગત.  
અ.ન.ુ ઘટક  પાક ઉત્ાદન ખર્ષ રૂ./હકેટર 

તલ(ઉતર શૌરાષ્ટ્ર) ત(દક્ષિણ શૌરાષ્ટ્ર) 

ભૌષતક 
એકમ 

કકિંમત 
રૂ.માાં 

ભૌષતક 
એકમ 

કકિંમત 
રૂ.માાં 

૧ માનળ મજુરી      

(અ)કુટુાંબના શભ્યો(માનળ કદળશ)  ૨૮.૨૫ ૩૮૭૬ ૩૧.૦૦ ૪૨૯૨ 

(બ) ભાડાથી રોકે(માનળ કદળશ) ૧૬.૭૫ ૨૩૦૪ ૧૮.૦૦ ૨૫૦૭ 

૨ બલદની મજુરીsબલદની જોડી)  ૫.૫૦ ૨૦૩૭ ૭.૫૦ ૨૭૫૧ 

૩ ક્ષબયારણ (કકિં.ગ્રા.) ૩.૫૯ ૪૮૯ ૫.૫૦ ૮૬૬ 

૪ શેન્દ્રિય ખાતર (ગાડામાાં) ૨૪૮૭ ૨૨૮૬ ૩૧૬૨ ૨૬૪૭ 

૫ રશયક્ષણક ખાતર (કકિં.ગ્રા.)    N 
                                           P 
                                           K 

૫૦.૭૧ 

૩૯.૧૫ 

૦ 

૨૩૧૨ 

૭૧.૬૭ 

 ૩૫.૯૯ 

૦ 

૨૭૧૧ 

૬ ષપયત ખર્ચ   ૮૫૭  ૦ 

૭ જ ાંતનુાક દળાઓ  ૩૫૮  ૫૩૧ 

૮ પરચરુણ ખર્ચ   ૧૪૨૦  ૧૪૩૬ 

૯ ઘશારો   ૫૬૭  ૪૮૬ 

૧૦ ર્ાલ ુમડુી રોકાણ ઉપરનુાં વ્યાજ   ૫૦૫  ૫૫૭ 

૧૧ પોતાની જમીનનુાં ભાડુાં   ૮૫૪૩  ૯૬૮૪ 

૧૨ પોતાની સ્થાયી મડુી ઉપરનુાં વ્યાજ   ૧૩૫૪  ૬૬૪ 

૧૩ વ્યળસ્થાપન ખર્ચ   ૨૬૯૧  ૨૯૧૩ 

૧૪ કોસ્ટ  એ  ૧૩૧૩૫  ૧૪૪૯૨ 

૧૫ કોસ્ટ  બી  ૨૩૦૩૨  ૨૪૮૪૦ 

૧૬ કોસ્ટ  શી  ૧   ૨૬૯૦૮  ૨૯૧૩૨ 

૧૭ કોસ્ટ  શી  ૨  ૨૯૫૯૯  ૩૨૦૪૫ 

૧૮ ષકેટર દીઠ ળલતર કોસ્ટ  એ પ્રમાણે  ૧૩૨૫૪  ૧૯૧૨૨ 
૧૯ ષકેટર દીઠ ળલતર કોસ્ટ  શી 1 પ્રમાણે  -૫૧૯  ૪૪૮૨ 

૨૦ ષકેટર દીઠ ળલતર કોસ્ટ  શી 2 પ્રમાણે  -૩૨૧૦  ૧૫૬૯ 

૨૧ મખુ્ય ઉત્પાદન(ક્ળિંટ/ષકેટરે)   ૨.૯૪  ૩.૩૮ 

૨૨ ક્ળિંટ દીઠ ઉત્પાદન ખર્ચ કોસ્ટ શી 1 પ્રમાણે   ૯૧૫૨  ૮૬૧૯ 

૨૩ ક્ળિંટ દીઠ ઉત્પાદન ખર્ચ કોસ્ટ શી 2 પ્રમાણે   ૧૦૦૬૮  ૯૪૮૧ 

૨૪ એળરેજ ફામચ ષાળેસ્ટ પ્રાઇશ(રૂ./ક્ળ.)   ૮૯૭૬  ૯૯૪૫ 

૨૫ આડ પેદાની કકિંમત  ૦  ૦ 

૨૬ કુ આળક   ૨૬૩૮૯  ૩૩૬૧૪ 
નોંધ:- (૧f  કોસ્ટ એ  અ.નાં. ૧(બી) થી ૧૦નો શરળલો   

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

           (૩f  કોસ્ટ શી ૧  અ.નાં. ૧ થી ૧૦, ૧૨ તથા ૧૩નો શરળલો   

          (૪f  કોસ્ટ શી ૨  અ.નાં. ૧ થી ૧૩નો શરળલો  



  

વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ના જૂનાગઢ કૃષવ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢનાાં તલ ાકનાાં (એગ્રોક્લાઇમેટીક ઝોન પ્રમાણે) ઉત્ાદન 
ખર્ષની ગણતરી માટે લેવામાાં આવેલ ઘટ્કો તથા તે અંગેની નવસ્ત્રતુ નવગત.  
અ.ન.ુ ઘટક  પાક ઉત્ાદન ખર્ષ રૂ./હકેટર 

તલ(ભાલ તથા કોસ્ટલ નવસ્તાર) 

ભૌષતક એકમ કકિંમત રૂ.માાં 
૧ માનળ મજુરી    

(અ)કુટુાંબના શભ્યો(માનળ કદળશ)  ૨૧.૭૫ ૩૦૩૧ 
(બ) ભાડાથી રોકે(માનળ કદળશ) ૧૮.૦૦ ૨૫૩૪ 

૨ બલદની મજુરીsબલદની જોડી)  ૩.૭૫ ૧૪૦૩ 
૩ ક્ષબયારણ (કકિં.ગ્રા.) ૩.૬૬ ૪૦૧ 

૪ શેન્દ્રિય ખાતર (કકિં.ગ્રા.) ૫૧૯૬ ૪૧૦૪ 

૫ રશયક્ષણક ખાતર (કકિં.ગ્રા.)    N 
                                           P 
                                           K 

૮૯.૫૬ 

૫૪.૯૨ 

૦ 

૩૧૪૪ 

૬ ષપયત ખર્ચ   ૦ 

૭ જ ાંતનુાક દળાઓ  ૫૯૯ 

૮ પરચરુણ ખર્ચ   ૧૬૮૯ 

૯ ઘશારો   ૪૮૪ 

૧૦ ર્ાલ ુમડુી રોકાણ ઉપરનુાં વ્યાજ   ૫૭૪ 

૧૧ પોતાની જમીનનુાં ભાડુાં   ૯૧૦૯ 

૧૨ પોતાની સ્થાયી મડુી ઉપરનુાં વ્યાજ   ૧૮૦૫ 

૧૩ વ્યળસ્થાપન ખર્ચ   ૨૮૮૮ 

૧૪ કોસ્ટ  એ  ૧૪૯૩૨ 

૧૫ કોસ્ટ  બી  ૨૫૮૪૬ 

૧૬ કોસ્ટ  શી  ૧  ૨૮૮૭૭ 

૧૭ કોસ્ટ  શી  ૨  ૩૧૭૬૫ 

૧૮ ષકેટર દીઠ ળલતર કોસ્ટ  એ પ્રમાણે  ૮૭૧૬ 
૧૯ ષકેટર દીઠ ળલતર કોસ્ટ  શી 1 પ્રમાણે  -૫૨૨૯ 

૨૦ ષકેટર દીઠ ળલતર કોસ્ટ  શી 2 પ્રમાણે  -૮૧૧૭ 

૨૧ મખુ્ય ઉત્પાદન(ક્ળિંટ/ષકેટરે)   ૩.૦૮ 

૨૨ ક્ળિંટ દીઠ ઉત્પાદન ખર્ચ કોસ્ટ શી 1 પ્રમાણે   ૯૩૭૬ 

૨૩ ક્ળિંટ દીઠ ઉત્પાદન ખર્ચ કોસ્ટ શી 2 પ્રમાણે   ૧૦૩૧૩ 

૨૪ એળરેજ ફામચ ષાળેસ્ટ પ્રાઇશ(રૂ./ક્ળ.)   ૭૬૭૮ 

૨૫ આડ પેદાની કકિંમત  ૦ 

૨૬ કુ આળક   ૨૩૬૪૮ 
નોંધ:- (૧f  કોસ્ટ એ  અ.નાં. ૧(બી) થી ૧૦નો શરળલો   

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

           (૩f  કોસ્ટ શી ૧  અ.નાં. ૧ થી ૧૦, ૧૨ તથા ૧૩નો શરળલો   

          (૪f  કોસ્ટ શી ૨  અ.નાં. ૧ થી ૧૩નો શરળલો  

 


