
 
 

૦૩ ૂન-ર૦ર૧        સમાચાર સં યા ૬૨૭ 

ુ ય મં ી ી િવજયભાઈ પાણીનો રા યના ખે તૂોને  

મોટ  આિથક રાહત આપતો કસાન હતકાર  સવેંદનશીલ િનણય 

.......................................... 

કોરોના કપરા કાળમા ંરા યના ખે તૂોને પાક િધરાણની રકમ કૂવવામા ંરાહત : 

પાક િધરાણ ભરપાઈ કરવાની દુત તા. ૩૦ ૂન ધુી લબંાવાઇ 

.......................................... 

રા યના તમામ ખે તૂો માટના રા ય સરકારના  

૪ ટકા યાજ રાહતની રકમ રા ય સરકાર કૂવશે 

.......................................... 

ુ ય મં ી ીએ કોરોના સકંટના આ સમયે 

રા યના ધરતી ુ ોને આ સવેંદનશીલ િનણય 

.......................................... 

ુ ય મં ી ીના આ ૃિષ હતલ ી િનણયના પ રણામે રા ય સરકાર 

ખે તૂો પરના યાજ રાહતનો વધારાનો ુલ ા. ૨૪૧.૫૦ કરોડનો ખચ ભોગવશે 

.......................................... 

કોરોનાના કપરાકાળમા ં ુ ય મં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ રા યના ખે તૂોને પાક 

િધરાણની રકમ કુવવામા ંરાહત આપતો મહ વ ણૂ ખે તૂ હતલ ી િનણય લીધો છે.  

 રાજયની નેશનલાઇઝડ, ર યોનલ રલ બકો ક સહકાર , ખાનગી બકોપૈક કોઇપણ 

બે કમાથંી ખે તૂો દવારા લીધેલ ૂંક  દુતના પાક િધરાણ ભરપાઇ કરવાની દુત તા. ૩૦ 

ૂન ધુી લબંાવીને રા યના ધરતી ુ ોન ે  મોટ  આિથક રાહત આપતો આ સવંેદનશીલ 

િનણય ી િવજયભાઈ પાણી ારા  લેવામા ંઆ યો છે. 

 ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ એવો િનણય પણ કય  છે ક રાજયના આવા તમામ 

ખે તૂો માટ રા ય સરકારના ૪ ટકા  યાજ રાહતની રકમ રા ય સરકાર કૂવશે. આ કસાન 
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હતકાર  િનણયના પ રણામે ખે તૂો પરના યાજ રાહતનો વધારાનો દા જત . ૨૪૧.૫૦ 

કરોડનો ખચ રા ય સરકાર ભોગવશ.ે  

 રા યના ૃિષ ક યાણ અને સહકાર િવભાગ ારા આ ગેની યાદ મા ંવ મુા ંજણાવા ુ ં

છે ક નાબાડની ડ ટ પોલીસી જુબ રા યમા ં ખે તૂોને ૂંક  દુત ુ ં પાક િધરાણ, િધરાણ 

સં થાઓ મારફત ૭ ટકાના દર ુ  ં પાડવામા ં આવે છે  પૈક  સમયસર િધરાણ પરત 

ભરપાઇ કરતા ંખે તૂોને ૩ ટકા યાજ રાહત ભારત સરકાર ારા રૂ  પાડવામા ંઆવે છે. 

જયાર ૪ ટકા યાજ રાહત જુરાત સરકાર ારા રૂ  પાડવામા ંઆવે છે. પ રણામે જુરાત 

રા યના આવા ખે તૂોને ઝીરો ટકા યાજ દર પાક િધરાણ ઉપલ ધ થાય છે.  

 Covid-19ના સેક ડ વેવમા ંમાચ-ર૦ર૧થી મહામાર ના કસોમા ંવધારો થયેલ છે. ના 

પ રણામે ચા  ુવષ ખે તૂો ારા તા. ૩૧-૦૩-ર૦ર૧ ધુીમા ં િધરાણ પરત ભરપાઇ ના કર  

શક તેવી પ ર થિત ઉ ભવી છે. આ સજંોગોમા ંતા. ૦૧-૦૪-ર૦ર૦ થી તા. ૩૦-૦૯-ર૦ર૦ 

ધુી ુ ં પાક િધરાણ લીધે ુ ં હોય તેવા રાજયના તમામ ખે તૂો માટ પાક િધરાણની રકમ 

પરત ભરપાઇ કરવાની દુત તા. ૩૦-૦૬-ર૦ર૧ ધુી વધારવા ગે ુ યમં ી ી 

િવજયભાઈ પાણીના માગદશનમા ંરા ય સરકાર િનણય કય  છે.  

 આના પ રણામે રાજયના કોઇપણ ખે તૂ ારા નેશનલાઇઝડ, ર યોનલ રલ બક, 

સહકાર  બે ક ક ખાનગી બે ક પૈક  કોઇપણ બે કમાથંી તા. ૦૧-૦૪-ર૦ર૦ થી તા. ૩૦-૦૯-

ર૦ર૦ ધુીમા ંપાક િધરાણ લીધે ુ ં હશે તવેા પાક િધરાણની રકમ પરત ભરપાઇ કરવાની 

દુત તા. ૩૦-૦૬-ર૦ર૧ ધુી વધારવામા ંઆવી છે.  

 તા. ૦૧-૦૪-ર૦ર૧ થી તા. ૩૦-૦૬-ર૦ર૧ ધુીમા ંલહણી થયેલ પર િધરાણની રકમ 

અથવા લહણી થનાર રકમ તા. ૩૦-૦૬-ર૦ર૧ ધુીમા ં અથવા ખે તૂો ારા ખરખર પાક 

િધરાણ પરત ભરપાઇ કર તે બમેાથંી  વહ ુ ં હોય ત ેતાર ખ ધુીમા ંપાક િધરાણ પરત 

ભરપાઇ કર તેવા તમામ ખે તૂોને રા ય સરકાર ારા મળતી ૪ ટકા યાજ રાહતની રકમ 

રા ય સરકાર ારા કુવવા ગે િનણય કરવામા ંઆ યો છે. 

સીએમપીઆરઓ/ દનેશ ચૌહાણ......              .......................................... 
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