
 

અખબારી યાદી :        તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ 

રાજ્ય સરકારનો વધ ુએક કકસાન કિતલક્ષી નનર્ણય 

ભારે વરસાદથી ખેડતૂોને થયેલ નકુશાન સદંભે ફેઝ-૨મા ં
રૂ.૫૩૧ કરોડનુ ંકૃનિ રાિત પેકેજ જાિરે કરતી રાજ્ય સરકાર 

........................ 
મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપુેન્દ્રભાઈ પટેલ અને કૃનિમતં્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ  

દ્વારા લેવાયો મિત્વનો નનર્ણય 

........................ 
રાજ્યના ૯ જજલ્લાના ૩૭ તાલકુાના ૧૫૩૦ ગામના પાચં લાખથી વધ ુખેડતૂોને 
એસડીઆરએફના ધોરર્ે લાભ અપાશે : પ્રવક્તા મતં્રી શ્રી જીતભુાઈ વાઘાર્ી 

........................ 
 ખેડુતોને રૂ.૬૮૦૦ પ્રનત િકે્ટર લેખે મિત્તમ બે િકે્ટરની મયાણદામા ં સિાય ચકૂવાશે: 

ખાતેદારનો નકુસાનગ્રસ્ત નવસ્તાર ૦.૫ િકે્ટર િશે તો તે ખેડતૂને રૂ.૪૦૦૦ ચકુવાશ ે

 આ પેકેજ િઠેળ અંદાજીત ૭.૬૫ લાખ િકે્ટર નવસ્તારમા ં ૫.૦૬ લાખ ખેડતૂ ખાતેદારોન ે
રૂ.૫૩૧ કરોડ સિાય ચકૂવાશ ે

 કડજજટલ ગજુરાત પોટણલના માધ્યમથી તા.૦૬ થી તા.૨૪ ડીસેમ્બર સધુી ખેડતૂો અરજી કરી 
શકશે : ઈ-ગ્રામ સેન્દ્ટર પર ઓનલાઈન અરજી માટેની વ્યવસ્થા ઉભી કરાઇ જેનો ખચણ 
રાજ્ય સરકાર ભોગવશે 

........................ 
પ્રવક્તા મતં્રી શ્રી જીતભુાઇ વાઘાર્ીએ જર્ાવ્્ુ ં છે કે, ખેડતૂોના કિતને વરેલી ભાજપા સરકારે મખુ્યમતં્રી શ્રી 

ભપેુન્દ્રભાઈ પટેલના માગણદશણન િઠેળ વધ ુએક ખેડતૂ કિતલક્ષી નનર્ણય કયો છે. રાજ્યમા ંથયેલ ભારે વરસાદને પકરર્ામે 
ફેઝ-૨ િઠેળ રાજ્યના ૯ જજલ્લાઓમા ંખેડતૂોને થયેલ પાક નકુશાની સદંભ ેરૂ.૫૩૧ કરોડનુ ંમાતબર કૃનિ રાિત પેકેજ 
આજે જાિરે ક્ુું છે. 

પ્રવકતા મતં્રીશ્રીએ ઉમે્ુું કે, અગાઉ રાજ્ય સરકારે પ્રથમ તબક્કામા ં રાિત પેકેજ જાિરે ક્ુણ િત ુ ત્યારબાદ 
કૃનિમતં્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ અને મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપેુન્દ્રભાઈ પટેલ સમક્ષ અન્દ્ય જજલ્લાના ખેડતૂોની માગંર્ી આવતા ં
એ માટે સવેની કામગીરી િાથ ધરાઇ િતી. સવે પરૂ્ણ થયા બાદ રાજ્યના ૯ જજલ્લાના ૩૭ તાલકુાના ૧૫૩૦ ગામના 
પાચં લાખથી વધ ુ ખેડતૂોને આ પેકેજ િઠેળ આવરી લઇ એસડીઆરએફના ધોરર્ મજુબ સિાય ચકૂવાશે. રાજ્યના 
અમદાવાદ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, જુનાગઢ, ભરૂચ, છોટાઉદેપરુ, પચંમિાલ અને વડોદરા જજલ્લાના ખેડતૂોને આ 
પેકેજ અંતગણત આવરી લવેાયા છે. 

પ્રવક્તા શ્રી વાઘાર્ીએ ઉમે્ુું કે, વિણ-૨૦૨૧ની ખરીફ ઋતનુા સપ્ટેમ્બર માસના છેલ્લા પખવાકડયામા ંજે ભારે વરસાદ થયો 
િતો તેના કારર્ ેખતેરોમા ંપાર્ી ભરાઇ જવાથી અમદાવાદ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, જુનાગઢ, ભરૂચ, છોટાઉદેપરુ, પચંમિાલ અન ે
વડોદરા મળી કુલ ૯ જીલ્લાઓના ૩૭ તાલકુાઓના ૧૫૩૦ ગામોમા ંપાક નકુશાની થયાની નવગતો જીલ્લા વિીવટીતતં્ર મારફતે રાજ્ય 



 

સરકારને મળી િતી. અંદાજીત ૭.૬૫ લાખ િકે્ટર નવસ્તારમા ંપાક નકુશાનીના વળતર પેટે જીલ્લા વિીવટીતતં્ર દ્વારા પાક નકુશાન 
અંગે કરવામા ંઆવેલ આંકલન તેમજ ખડૂેતો, ખડૂેત સગંઠનો, પ્રજાના પ્રનતનીધીઓની રજૂઆતો અનસુધંાને ખડૂેતોને મદદરૂપ થવા 
માટે કુલ રૂ.૫૩૧ કરોડન ુમાતબર સિાય પેકેજ રાજ્ય સરકારે જાિરે ક્ુું છે. 

શ્રી વાઘાર્ીએ ઉમે્ુું કે, આ સિાય પેકેજ િઠેળ ખાતેદાર ખેડુત કે જેના પાકને ૩૩ ટકા કે તેથી વધ ુનકુશાન થ્ુ ં
િોય તેવા ખાતેદાર ખેડુતોને SDRF બજેટમાથંી રૂ.૬૮૦૦/- પ્રનત િકે્ટર લખેે મિત્તમ બે િકે્ટરની મયાણદામા ં સિાય 
ચકૂવવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. જે કકસ્સામા ંજમીન ધારકતાના આધારે SDRFના ધોરર્ો મજુબ જો સિાયની 
ચકૂવવાપાત્ર રકમ રૂ.૪૦૦૦/- કરતા ઓછી થતી િોય તો પર્ તેવા કકસ્સામા ંખાતા દીઠ ઓછામા ંઓછા રૂ.૪૦૦૦/- 
ચકૂવવામા ં આવશે. જેમા ં તફાવતની રકમ રાજ્ય બજેટમાથંી ચકૂવવામા ં આવશે. એટલે કે જો કોઇ ખાતેદારનો 
નકુસાનગ્રસ્ત નવસ્તાર ૦.૫ િકે્ટર િોય તો SDRFના ધોરર્ો અનસુાર રૂ.૬૮૦૦/- પ્રનત િકેટર મજુબ રૂ.૩૪૦૦/- મિસેલૂ 
નવભાગના ઠરાવ મજુબ SDRF ગ્રાન્દ્ટમાથંી મળવાપાત્ર થાય. પરંત ુઆવા કકસ્સામા ંખાતેદારને ઓછામા ંઓછા રૂ.૪૦૦૦/- 
ચકુવવાના થતા િોઈ તફાવતની રકમ રૂ.૬૦૦/- રાજ્ય બજેટમાથંી ચકૂવવામા ંઆવશે. 

શ્રી વાઘાર્ીએ વધમુા ંકહ્ુ ંકે, આ પેકેજનો લાભ ખેડતૂોને ત્વકરત અને નવના-નવલબંે મળે અને સપંરૂ્ણ કાયણવાિી 
ઓનલાઈન થાય તે િતેસુર રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૦૬ ડીસેમ્બર,૨૦૨૧ થી કૃનિ રાિત પેકેજ પોટણલ કડજજટલ ગજુરાત 
માધ્યમ પર ખલુ્લ ુમકૂવામા ંઆવશે. આ માટે તા. ૦૬ ડીસેમ્બર,૨૦૨૧ થી તા.૨૪ ડીસેમ્બર,૨૦૨૧ સધુીમા ંખેડતૂો દ્વારા 
સાધનનક કાગળો સકિત નજીકના ઈ-ગ્રામ સેન્દ્ટર પર ઓનલાઈન અરજી માટેની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામા ંઆવી છે.  

શ્રી વાઘાર્ીએ જર્ાવ્્ુ ં કે, આ પેકેજનો લાભ મેળવવા માટે ખેડતૂોએ નનયત અરજી પત્રકના નમનૂામા ંગામ 
નમનૂા ન.ં૮-અ, તલાટીનો વાવેતરનો દાખલો/ગામ નમનૂા ન.ં ૭-૧૨, આધાર નબંર, મોબાઇલ નબંર, બેંક એકાઉન્દ્ટ 
નબંર, IFSC કોડ તથા નામ દશાણવતી બેન્દ્ક પાસબકુ પાનાની નકલ, સં્ કુ્ત ખાતાના કકસ્સામા ંસં્ કુત ખાતેદારો પૈકી એક 
જ ખાતેદારને લાભ અપાય તે અંગેનો અન્દ્ય ખાતેદારોની સિી વાળો  “ના - વાધંા અંગેનો સમંનંત પત્ર” વગેરે સાધનનક 
નવગતો સાથે તાલકુા નવકાસ અનધકારીને સબંોધાયેલ નનયત નમનૂામા ં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રિશેે. ખેડતૂોએ 
અરજી કરવા માટે કોઈ ફી ચકૂવર્ી કે ખચણ કરવાનો રિશેે નિીં જે માટેનો ખચણ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે. 

આ પેકેજ િઠેળ અંદાજીત ૭.૬૫ લાખ િકે્ટર નવસ્તારમા ં ૫.૦૬ લાખ ખેડતૂ ખાતેદારોને રૂ.૫૩૧ કરોડ સિાય 
ચકૂવવામા ંઆવશે. જેમા ંSDRF માથી રૂ.૫૨૦ કરોડ અને રાજ્ય બજેટમાથી ન્દ્્નૂતમ સિાય ચકૂવર્ીના તફાવતની રૂ.૧૧ 
કરોડની સિાય ચકૂવાશે. 
  
     

 1278      ……………… 


