


પંદરમી અતારાંકિત યાદી  
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 

તારીખઃ ૨૨-૦૨-૨૦૧૯ 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ત્રીજુ ંસત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાકંિત પ્રશ્નોત્તરી 

 

પોરબંદર વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણં  

અતારાાંકિત: ૩૧૬૨ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) પોરબાંદર જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 

પાિનું 

નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 
ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી. 

કરલાયન્સસ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની 

લી. 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 

વપ્રવમયમ 

(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 

દ્વારા 

વપ્રવમયમ 

સહાય 

(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 

દ્વારા 

વપ્રવમયમ 

સહાય 

(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 

વપ્રવમયમ 

(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 

દ્વારા 

વપ્રવમયમ 

સહાય 

(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 

દ્વારા 

વપ્રવમયમ 

સહાય 

(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 

વપ્રવમયમ 

(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય** 

સરિાર 

દ્વારા 

વપ્રવમયમ 

સહાય 

(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 

દ્વારા 

વપ્રવમયમ 

સહાય 

(રા. 

લાખમાં) 

િુકતયાણા 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ૦.૦૭ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

િપાસ-

કપયત 
૪.૮૧ ૯.૫૧ ૨.૨૯ ૧૭.૫૯ ૪૩.૯૭ ૪૩.૯૭ ૯.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ-

કબનકપયત 
૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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મગફળી ૨૨૮.૨૩ ૧૨૩૫.૩૨ ૧૨૩૫.૩૨ ૨૪૬.૬૨ ૧૬૬૪.૬૯ ૧૬૬૪.૬૯ ૩૦૬.૦૫ ૨૬૦૧.૪૩ ૨૬૦૧.૪૩ 

પોરબાંદર 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૧૮ ૦.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ-

કપયત 
૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૦૨ ૧.૬૫ ૪.૧૧ ૪.૧૧ ૧.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગ ૦.૦૧ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૪૦૦.૮૫ ૨૧૬૯.૫૯ ૨૧૬૯.૫૯ ૪૪૮.૦૩ ૩૦૨૪.૨૧ ૩૦૨૪.૨૧ ૫૬૭.૨૯ ૪૮૨૧.૯૪ ૪૮૨૧.૯૪ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૬ ૦.૦૬ 

રાણાવાવ 

િપાસ-

કપયત 
૧.૫૩ ૩.૦૩ ૦.૭૩ ૪.૦૩ ૧૦.૦૬ ૧૦.૦૬ ૧.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૧૩૦.૩૭ ૭૦૫.૬૨ ૭૦૫.૬૨ ૧૫૦.૩૨ ૧૦૧૪.૬૫ ૧૦૧૪.૬૫ ૧૯૦.૫૪ ૧૬૧૯.૬૨ ૧૬૧૯.૬૨ 

 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 
 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા  

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા  (રા. લાખમાં) 

િુકતયાણા 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા 

િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ 

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ 

િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

િપાસ-કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ-કબનકપયત ૪૦.૭૪ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૦૦ ૧૦૫.૨૨ 

પોરબાંદર 

મગ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ-કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૦૦ ૧૧૦.૮૧ 

રાણાવાવ 
િપાસ-કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

   

----------- 

ભાિનગર વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૧૬૪ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) ભાવનગર જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ 

ખેડૂતો અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  
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પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 
નામ 

પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એગ્રીિલ્ચર ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની ઓફ 

ઈવન્સડયા 
ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી.  

કરલાયન્સસ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની 

લી.  

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય (રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય  
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ભાવનગર 

ખ. બાજરી ૦.૧૪ ૦.૨૨ ૦.૨૨ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૯ ૦.૦૪ ૦.૦૪ 

િપાસ કપયત ૫૦.૧૮ ૧૭૫.૬૨ ૧૦૦.૩૫ ૬૨.૨૯ ૧૪૩.૨૮ ૧૪૩.૨૮ ૬૬.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૧.૨૩ ૨.૭૭ ૦.૯૨ ૧૯.૩૫ ૪૬.૪૪ ૪૬.૪૪ ૧૯.૬૦ ૧૧.૭૬ ૧૧.૭૬ 

ખરીફ મગફળી ૧૪.૧૦ ૯૧.૬૫ ૯૧.૬૫ ૧૪.૭૪ ૯૫.૮૦ ૯૫.૮૦ ૧૧.૬૯ ૭૦.૧૩ ૭૦.૧૩ 

િપાસ કપયત ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૨૭ ૦.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ગારીયાિાર 

િપાસ કપયત ૬૩.૯૬ ૨૨૩.૮૭ ૧૨૭.૯૩ ૨૭૭.૭૬ ૬૩૮.૮૬ ૬૩૮.૮૬ ૧૫૨.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૩.૦૯ ૬.૯૪ ૨.૩૧ ૧૪.૫૬ ૩૪.૯૬ ૩૪.૯૬ ૯.૬૮ ૫.૮૧ ૫.૮૧ 

ખરીફ મગફળી ૫.૦૬ ૩૨.૮૬ ૩૨.૮૬ ૩.૪૨ ૨૨.૨૩ ૨૨.૨૩ ૨.૫૫ ૧૫.૩૨ ૧૫.૩૨ 

તલ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િોિા 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૨૭ ૦.૨૭ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

િપાસ કપયત ૩૭.૧૪ ૧૩૦.૦૧ ૭૪.૨૯ ૬૧.૮૫ ૧૪૨.૨૪ ૧૪૨.૨૪ ૬૬.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૯૪ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૦.૩૨ ૦.૧૯ ૦.૧૯ 

ખરીફ મગફળી ૩૯.૦૯ ૨૫૪.૦૮ ૨૫૪.૦૮ ૩૩.૯૯ ૨૨૦.૯૧ ૨૨૦.૯૧ ૩૩.૯૭ ૨૦૩.૮૨ ૨૦૩.૮૨ 

જસેર 

ખ. બાજરી ૦.૦૫ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૨ ૦.૧૩ ૦.૧૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

િપાસ કપયત ૧૩.૦૮ ૪૫.૭૭ ૨૬.૧૫ ૮૪.૯૬ ૧૯૫.૪૧ ૧૯૫.૪૧ ૪૮.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૧૧.૩૯ ૨૫.૬૩ ૮.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪.૧૫ ૧૪.૪૯ ૧૪.૪૯ 

ખરીફ મગફળી ૭૫.૭૩ ૪૯૨.૨૩ ૪૯૨.૨૩ ૩૯.૨૭ ૨૫૫.૨૫ ૨૫૫.૨૫ ૩૦.૨૦ ૧૮૧.૧૮ ૧૮૧.૧૮ 

મહુવા 

ખ. બાજરી ૦.૦૮ ૦.૧૨ ૦.૧૨ ૦.૦૮ ૦.૫૧ ૦.૫૧ ૦.૪૨ ૦.૨૧ ૦.૨૧ 

િપાસ કપયત ૫૪.૮૫ ૧૯૧.૯૯ ૧૦૯.૭૧ ૧૭૮.૫૮ ૪૧૦.૭૪ ૪૧૦.૭૪ ૧૩૨.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૧૦ ૦.૨૨ ૦.૦૭ ૪.૩૮ ૧૦.૫૧ ૧૦.૫૧ ૯.૧૮ ૫.૫૧ ૫.૫૧ 

ખરીફ મગફળી ૨૧૩.૨૧ ૧૩૮૫.૮૬ ૧૩૮૫.૮૬ ૧૧૫.૧૬ ૭૪૮.૫૪ ૭૪૮.૫૪ ૧૨૩.૩૯ ૭૪૦.૩૬ ૭૪૦.૩૬ 

તલ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૯ ૦.૫૪ ૦.૫૪ ૦.૦૧ ૦.૦૫ ૦.૦૫ 

પાલીતાણા 

ખ. બાજરી ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૦૧ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૪ 

િપાસ કપયત ૫૮.૨૯ ૨૦૪.૦૧ ૧૧૬.૫૮ ૧૩૬.૬૮ ૩૧૪.૩૬ ૩૧૪.૩૬ ૧૦૧.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૮૪ ૧.૮૯ ૦.૬૩ ૧.૮૯ ૪.૫૪ ૪.૫૪ ૧.૨૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫ 

ખરીફ મગફળી ૬.૫૩ ૪૨.૪૨ ૪૨.૪૨ ૧૧.૦૭ ૭૧.૯૮ ૭૧.૯૮ ૧૫.૯૧ ૯૫.૪૦ ૯૫.૪૦ 

મિાઈ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

કશહોર 

ખ. બાજરી ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૪ 

િપાસ કપયત ૭૨.૧૩ ૨૫૨.૪૭ ૧૪૪.૨૭ ૯૯.૧૯ ૨૨૮.૧૫ ૨૨૮.૧૫ ૧૦૦.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૪૯ ૧.૧૧ ૦.૩૭ ૮.૪૨ ૨૦.૨૦ ૨૦.૨૦ ૦.૧૦ ૦.૦૬ ૦.૦૬ 

ખરીફ મગફળી ૨૦.૪૦ ૧૩૨.૬૦ ૧૩૨.૬૦ ૨૮.૯૮ ૧૮૮.૩૬ ૧૮૮.૩૬ ૧૪.૨૦ ૮૫.૧૮ ૮૫.૧૮ 

જુવાર ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦૪ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તળાજા  

ખ. બાજરી ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

િપાસ કપયત ૯૧.૭૪ ૩૨૧.૦૯ ૧૮૩.૪૮ ૨૩૦.૪૩ ૫૩૦.૦૦ ૫૩૦.૦૦ ૧૪૬.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૨૨ ૦.૫૩ ૦.૫૩ ૦.૮૩ ૦.૫૦ ૦.૫૦ 

ખરીફ મગફળી ૪૮.૧૨ ૩૧૨.૭૯ ૩૧૨.૭૯ ૨૦.૭૮ ૧૩૫.૦૯ ૧૩૫.૦૯ ૩૨.૯૬ ૧૯૭.૭૫ ૧૯૭.૭૫ 

અડદ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

ઉમરાલા 
િપાસ કપયત ૪૩.૭૯ ૧૫૩.૨૫ ૮૭.૫૭ ૬૯.૭૦ ૧૬૦.૩૦ ૧૬૦.૩૦ ૬૫.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૬ ૦.૧૩ ૦.૦૪ ૮.૨૨ ૧૯.૭૩ ૧૯.૭૩ ૧૩.૩૭ ૮.૦૨ ૮.૦૨ 

વલ્લભીપુર 
િપાસ કપયત ૨૨૪.૯૩ ૭૮૭.૨૫ ૪૪૯.૮૬ ૨૯.૯૧ ૬૮.૭૮ ૬૮.૭૮ ૫૪.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૧.૬૯ ૩.૮૦ ૧.૨૭ ૫૧.૦૦ ૧૨૨.૩૯ ૧૨૨.૩૯ ૨૬.૪૭ ૧૫.૮૮ ૧૫.૮૮ 
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* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું 
નામ 

પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

ભાવનગર 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-

૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી. 

િપાસ કપયત ૨૪૫.૮૨ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ગારીયાિાર 

િપાસ કપયત ૨.૮૮ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િોિા 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૨૧૬.૩૫ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૧.૬૪ 

જસેર 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૭૬.૮૪ ૪૨૯.૮૪ 

િપાસ કબ.કપ. ૧૯૫.૪૭ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મહુવા 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૧૦૭.૨૭ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

પાલીતાણા 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૧૨૫.૬૭ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૧.૫૩ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કશહોર 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૩૧૯.૨૨ ૦.૦૨ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તળાજા 

ખ. બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અળદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઉમરાલા 
િપાસ કપયત ૨૧૪.૧૭ ૦.૦૦ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વલ્લભીપુર 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૩૭.૬૬ 

િપાસ કબ.કપ. ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 
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ગીર સોમનાથ વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૧૬૬ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે:-  

(૧) ગીર સોમનાથ જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ 

ખેડૂતો અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ઈફ્િો ટોકિયો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી.  

ભારતી એક્સા જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી.  

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ગીર ગઢડા 
િપાસ કપયત ૧૪.૩૦ ૪.૬૫ ૦.૦૦ ૮૩.૦૮ ૪૧.૫૪ ૪૧.૫૪ ૪૫.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૫.૦૭ ૩.૭૪ ૩.૭૪ ૨૪.૫૧ ૧૨.૨૫ ૧૨.૨૫ ૨૭.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િોડીનાર 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૧૨.૮૭ ૯.૪૯ ૯.૪૯ ૧.૪૦ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૩.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

પાટણ વેરાવળ મગફળી ૧૦.૧૨ ૭.૪૬ ૭.૪૬ ૧૪.૬૪ ૭.૩૨ ૭.૩૨ ૩૮.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સુત્રાપાડા 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૨.૦૦ ૧.૪૭ ૧.૪૭ ૯.૭૬ ૪.૮૮ ૪.૮૮ ૨૪.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તાલાલા 
દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૬.૦૨ ૪.૪૪ ૪.૪૪ ૬.૮૪ ૩.૪૨ ૩.૪૨ ૯.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઉના 

િપાસ કપયત ૧૭.૫૫ ૫.૭૦ ૦.૦૦ ૫૩.૪૦ ૨૬.૭૦ ૨૬.૭૦ ૩૬.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૧૧ ૫.૮૨ ૫.૮૨ ૧૨.૮૩ ૬.૪૧ ૬.૪૧ ૧૬.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૧ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૭.૮૯ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

ઉના બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૦૦ ૧૦૪.૫૩ 

િોડીનાર 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૨૩ 

ગીર ગઢડા 
િપાસ કપયત ૫૪.૯૮ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૦૦ ૩.૪૪ 

તાલાલા મગફળી ૦.૦૦ ૦.૬૧ 

પાટણ વેરાવળ મગફળી ૦.૦૦ ૦.૩૧ 

સુત્રાપાડા મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 

અમરેલી વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૧૭૧ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી મોહનલાલ િાળા (િોડીનાર): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) અમરેલી જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી.  
યુવનિસસલ સોમ્પો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી. 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય** 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

અમરેલી 

દદવેલા ૦.૧૪ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૬ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૩૧૫.૪૧ ૭૪૯.૦૯ ૨૭૫.૯૮ ૭૨૭.૧૪ ૧૭૬.૭૦ ૧૭૬.૭૦ ૫૮૭.૯૨ ૪૯૯.૭૪ ૪૯૯.૭૪ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૨૮.૫૩ ૧૧૪.૧૨ ૭૧.૩૩ ૧૪૦.૯૪ ૨૩૧.૨૮ ૨૩૧.૨૮ ૨૦૫.૩૬ ૩૦૮.૦૪ ૩૦૮.૦૪ 

મગફળી ૨૫.૫૨ ૨૬૫.૧૩ ૨૬૫.૧૩ ૧૯.૯૨ ૨૬૪.૩૪ ૨૬૪.૩૪ ૧૦૫.૪૮ ૯૪૯.૩૩ ૯૪૯.૩૩ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૩ ૦.૬૨ ૦.૬૨ ૦.૦૩ ૦.૦૫ ૦.૦૫ 

મગ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

બાબરા િપાસ કપયત ૯૧.૪૮ ૨૧૭.૨૭ ૮૦.૦૫ ૩૨૦.૪૩ ૭૭.૮૬ ૭૭.૮૬ ૧૭૪.૬૮ ૧૪૮.૪૮ ૧૪૮.૪૮ 
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િપાસ 
કબનકપયત 

૬૪.૨૮ ૨૫૭.૧૦ ૧૬૦.૬૯ ૮૪.૩૬ ૧૩૮.૪૪ ૧૩૮.૪૪ ૨૪૩.૧૧ ૩૬૪.૬૬ ૩૬૪.૬૬ 

મગફળી ૧૬૬.૯૯ ૧૭૩૫.૦૩ ૧૭૩૫.૦૩ ૧૪૫.૨૯ ૧૯૨૮.૩૩ ૧૯૨૮.૩૩ ૨૧૩.૫૭ ૧૯૨૨.૧૪ ૧૯૨૨.૧૪ 

તલ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૧૬ ૦.૧૬ ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

બગસરા 

િપાસ કપયત ૨૧.૭૭ ૫૧.૭૨ ૧૯.૦૫ ૫૩.૫૭ ૧૩.૦૨ ૧૩.૦૨ ૧૦૪.૪૦ ૮૮.૭૪ ૮૮.૭૪ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૧૬૮.૪૦ ૧૭૪૯.૬૫ ૦.૦૦ ૧૦.૬૦ ૧૭.૪૦ ૧૭.૪૦ ૧૨.૬૪ ૧૮.૯૬ ૧૮.૯૬ 

મગફળી ૦.૦૦ ૧૭૪૯.૬૫ ૧૭૪૯.૬૫ ૧૭૧.૪૩ ૨૨૭૫.૨૮ ૨૨૭૫.૨૮ ૧૮૩.૮૩ ૧૬૫૪.૫૧ ૧૬૫૪.૫૧ 

િારી 

દદવેલા ૦.૦૭ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૨૫ ૦.૩૪ ૦.૩૪ ૦.૧૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

િપાસ કપયત ૨૪.૫૬ ૫૮.૩૩ ૨૧.૪૯ ૫૫.૧૦ ૧૩.૩૯ ૧૩.૩૯ ૭૩.૯૦ ૬૨.૮૧ ૬૨.૮૧ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૨૩.૬૩ ૯૪.૫૧ ૫૯.૦૭ ૯૪.૩૭ ૧૫૪.૮૬ ૧૫૪.૮૬ ૧૨૪.૬૮ ૧૮૭.૦૧ ૧૮૭.૦૧ 

મગફળી ૨૮૦.૭૭ ૨૯૧૭.૨૧ ૨૯૧૭.૨૧ ૨૬૭.૬૮ ૩૫૫૨.૭૭ ૩૫૫૨.૭૭ ૨૯૦.૯૮ ૨૬૧૮.૮૬ ૨૬૧૮.૮૬ 

જાફરાબાદ 

બાજરી ૦.૦૨ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

િપાસ કપયત ૧.૦૬ ૨.૫૩ ૦.૯૩ ૧૪.૯૭ ૩.૬૪ ૩.૬૪ ૪૪.૮૬ ૩૮.૧૩ ૩૮.૧૩ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૪.૨૧ ૧૬.૮૫ ૧૦.૫૩ ૨.૫૨ ૪.૧૩ ૪.૧૩ ૬.૧૪ ૯.૨૨ ૯.૨૨ 

મગફળી ૮૧.૧૦ ૮૪૨.૬૪ ૮૪૨.૬૪ ૭૫.૯૮ ૧૦૦૮.૫૦ ૧૦૦૮.૫૦ ૭૦.૩૨ ૬૩૨.૯૨ ૬૩૨.૯૨ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખાાંભા 

િપાસ કપયત ૧.૯૫ ૪.૬૪ ૧.૭૧ ૧૧.૮૬ ૨.૮૮ ૨.૮૮ ૨૧.૯૧ ૧૮.૬૨ ૧૮.૬૨ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૦.૪૧ ૧.૬૨ ૧.૦૨ ૧.૪૯ ૨.૪૫ ૨.૪૫ ૧.૦૨ ૧.૫૪ ૧.૫૪ 

મગફળી ૧૯૭.૪૮ ૨૦૫૧.૮૧ ૨૦૫૧.૮૧ ૧૮૭.૦૫ ૨૪૮૨.૫૯ ૨૪૮૨.૫૯ ૨૧૦.૧૯ ૧૮૯૧.૭૧ ૧૮૯૧.૭૧ 

િુાં િાવાવ 

વડીયા 

િપાસ કપયત ૬૭.૩૯ ૧૬૦.૦૬ ૫૮.૯૭ ૧૭૩.૮૨ ૪૨.૨૪ ૪૨.૨૪ ૧૪૮.૮૫ ૧૨૬.૫૨ ૧૨૬.૫૨ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૧.૪૧ ૫.૬૩ ૩.૫૨ ૭.૬૫ ૧૨.૫૫ ૧૨.૫૫ ૫.૮૩ ૮.૭૫ ૮.૭૫ 

મગફળી ૨૪૯.૪૯ ૨૫૯૨.૨૩ ૨૫૯૨.૨૩ ૨૪૧.૭૯ ૩૨૦૯.૧૦ ૩૨૦૯.૧૦ ૩૧૨.૩૯ ૨૮૧૧.૫૪ ૨૮૧૧.૫૪ 

લાઠી 

િપાસ કપયત ૨૪૧.૪૧ ૫૭૩.૩૫ ૨૧૧.૨૪ ૪૧૬.૭૧ ૧૦૧.૨૬ ૧૦૧.૨૬ ૨૯૬.૧૬ ૨૫૧.૭૪ ૨૫૧.૭૪ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૬.૬૩ ૨૬.૫૪ ૧૬.૫૮ ૧૮૯.૮૨ ૩૧૧.૫૦ ૩૧૧.૫૦ ૧૮૮.૪૪ ૨૮૨.૬૫ ૨૮૨.૬૫ 

મગફળી ૮.૬૯ ૯૦.૩૦ ૯૦.૩૦ ૪.૬૫ ૬૧.૬૮ ૬૧.૬૮ ૧૨૧.૦૩ ૧૦૮૯.૩૧ ૧૦૮૯.૩૧ 

તલ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૫ ૦.૦૫ 

લીલીયા 

િપાસ કપયત ૧૧૮.૩૮ ૨૮૧.૧૬ ૧૦૩.૫૮ ૨૧૮.૦૦ ૫૨.૯૭ ૫૨.૯૭ ૪૫૦.૩૧ ૩૮૨.૭૬ ૩૮૨.૭૬ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૨૪.૨૩ ૯૬.૯૦ ૬૦.૫૬ ૧૫૨.૦૦ ૨૫૦.૬૩ ૨૫૦.૬૩ ૧૪.૩૬ ૨૧.૫૪ ૨૧.૫૪ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૧૯ ૧.૯૮ ૧.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

રાજુલા 

બાજરી ૦.૦૩ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૬ ૦.૧૨ ૦.૧૨ 

િપાસ કપયત ૮.૮૬ ૨૧.૦૫ ૭.૭૬ ૯૭.૮૩ ૨૩.૭૭ ૨૩.૭૭ ૧૪૧.૨૩ ૧૨૦.૦૫ ૧૨૦.૦૫ 

િપાસ 
કબનકપયત 

૨.૭૦ ૧૦.૮૦ ૬.૭૫ ૧૧.૩૮ ૧૮.૬૮ ૧૮.૬૮ ૯.૭૨ ૧૪.૫૮ ૧૪.૫૮ 

મગફળી ૧૭૪.૦૧ ૧૮૦૭.૯૮ ૧૮૦૭.૯૮ ૧૪૨.૮૮ ૧૮૯૬.૪૩ ૧૮૯૬.૪૩ ૧૫૯.૦૨ ૧૪૩૧.૧૯ ૧૪૩૧.૧૯ 

સાવરિુાં ડલા 

િપાસ કપયત ૨૭.૫૨ ૬૫.૩૬ ૨૪.૦૮ ૮૦.૫૧ ૧૯.૫૬ ૧૯.૫૬ ૧૯૫.૧૧ ૧૬૫.૮૪ ૧૬૫.૮૪ 

િપાસ 

કબનકપયત 
૪૫.૩૯ ૧૮૧.૫૮ ૧૧૩.૪૮ ૨૮૦.૦૬ ૪૫૯.૫૮ ૪૫૯.૫૮ ૨૨૯.૨૫ ૩૪૩.૮૮ ૩૪૩.૮૮ 

મગફળી ૨૧૯.૦૩ ૨૨૭૫.૭૪ ૨૨૭૫.૭૪ ૧૯૨.૮૨ ૨૫૫૯.૨૦ ૨૫૫૯.૨૦ ૧૮૬.૮૮ ૧૬૮૧.૯૧ ૧૬૮૧.૯૧ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૨૨ ૦.૪૪ ૦.૪૪ 

બાજરી ૦.૦૩ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

અમરેલી 

દદવેલા ૦.૦૦ ૧.૧૫ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો 

નથી. 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૫૬૧૪.૨૮ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૪૦૩.૮૪ 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાબરા 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૪૮૧.૩૧ 

િપાસ કબનકપયત ૯૧૮.૭૨ ૨૩.૦૭ 

મગફળી ૪૫૭૯.૬૬ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બગસરા 

િપાસ કપયત ૧૦.૫૧ ૬૩૫.૩૭ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૧૧૮.૧૭ 

મગફળી ૦.૦૦ ૧૨૪૫.૭૯ 

િારી 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૧૫૮.૨૪ 

મગફળી ૦.૦૦ ૩૫૪૧.૩૪ 

જાફરાબાદ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૮૮ 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખાાંભા 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૭૪.૭૧ ૩૦૪૬.૭૯ 

િુાં િાવાવ 

વડીયા 

િપાસ કપયત ૧૦૩.૦૬ ૫૩૨.૭૯ 

િપાસ કબનકપયત ૧૭.૦૬ ૦.૦૦ 

મગફળી ૩૬૭૬.૫૮ ૫૦૯.૯૪ 

લાઠી 

િપાસ કપયત ૪૯૦૫.૨૯ ૧૩૫.૯૩ 

િપાસ કબનકપયત ૨૦૪.૦૩ ૧૩૪.૬૭ 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

લીલીયા 

િપાસ કપયત ૧૫૬૩.૬૮ ૧૭૭૦.૫૬ 

િપાસ કબનકપયત ૧૮૬.૯૦ ૬૩૭.૬૨ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

રાજુલા 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાવરિુાં ડલા 

િપાસ કપયત ૪૭૩.૩૬ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૧૦૯૪.૦૩ 

મગફળી ૦.૦૦ ૧૭૫૫.૯૯ 

તલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 

આણંદ વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૧૯૧ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી િાન્સતીભાઈ સોઢા પરમાર (આણાંદ): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:-  
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(૧) આણાંદ જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એગ્રીિલ્ચર ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની ઓફ 

ઈવન્સડયા. 

એસ.બી.આઈ. જનરલ 

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

યુવનિસસલ સોમ્પો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી.  

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

આણાંદ  

બાજરી ૦.૦૯ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૫ ૦.૦૫ 

િેળ ૬.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૪૫ ૦.૮૬ ૦.૮૬ 

ડાાંગર કપયત ૨.૨૩ ૦.૨૮ ૦.૨૮ ૦.૫૬ ૦.૨૮ ૦.૨૮ ૧.૭૧ ૦.૫૪ ૦.૫૪ 

અાંિલાવ 

િેળ ૧.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૭૨ ૦.૪૩ ૦.૪૩ 

ડાાંગર કપયત ૦.૪૬ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૩ ૦.૧૪ ૦.૧૪ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

બોરસદ 

બાજરી ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૮ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

િેળ ૦.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૮ ૦.૦૪ ૦.૦૪ 

િપાસ કપયત ૦.૦૬ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૫.૬૦ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૬.૭૧ ૩.૩૬ ૩.૩૬ ૮.૩૫ ૨.૬૧ ૨.૬૧ 

ખાંભાત 
બાજરી ૦.૦૫ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૧૪ ૦.૧૧ ૦.૧૧ ૦.૦૦૨ ૦.૦૦૨ ૦.૦૦૨ 

ડાાંગર કપયત ૪૧.૫૪ ૫.૧૯ ૫.૧૯ ૩૨.૦૪ ૧૬.૦૨ ૧૬.૦૨ ૪૧.૪૦ ૧૨.૯૪ ૧૨.૯૪ 

પેટલાદ 

બાજરી ૦.૧૫ ૦.૧૧ ૦.૧૧ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૪ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

િેળ ૧.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૧૧ ૦.૧૧ 

િપાસ કપયત ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧૨.૨૫ ૧.૫૩ ૧.૫૩ ૭.૫૦ ૩.૭૫ ૩.૭૫ ૬.૩૪ ૧.૯૮ ૧.૯૮ 

સોજીત્રા 
બાજરી ૦.૦૦૦૨ ૦.૦૦૦૨ ૦.૦૦૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

ડાાંગર કપયત ૧૬.૮૪ ૨.૧૧ ૨.૧૧ ૭.૫૩ ૩.૭૭ ૩.૭૭ ૧૫.૪૯ ૪.૮૪ ૪.૮૪ 

તારાપુર 

િપાસ કપયત ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૧.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧૮.૫૭ ૨.૩૨ ૨.૩૨ ૨૭.૮૫ ૧૩.૯૩ ૧૩.૯૩ ૪૭.૦૯ ૧૪.૭૨ ૧૪.૭૨ 

િેળ  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

ઉમરેઠ 
િેળ ૧.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨.૭૬ ૦.૩૪ ૦.૩૪ ૧.૪૯ ૦.૭૪ ૦.૭૪ ૨.૦૨ ૦.૬૩ ૦.૬૩ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

આણાંદ 

બાજરા ૦.૦૭ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા 

િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ 

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ 

િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૨૮ ૦.૦૦ 

અાંિલાવ 
િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૬ ૦.૦૦ 

બોરસદ 

બાજરા ૦.૦૨ ૦.૦૦ 

િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૩ ૦.૦૧ 

ડાાંગર કપયત ૦.૭૦ ૦.૦૦ 

ખાંભાત 
બાજરા ૦.૦૪ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૫.૧૯ ૦.૦૦ 

પેટલાદ 

બાજરા ૦.૧૧ ૦.૦૦ 

િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૧ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧.૫૩ ૦.૦૦ 

સોજીત્રા 
બાજરા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨.૧૧ ૦.૦૦ 

તારાપુર 
િપાસ કપયત ૦.૦૧ ૧૬.૬૦ 

ડાાંગર કપયત ૨.૩૨ ૦.૦૦ 

ઉમરેઠ 
િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૩૪ ૦.૪૪ 

 

----------- 

ભરચ વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૦૦ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી ઈન્સરજીતવસંહ પરમાર (મહુિા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) મહુવા જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  
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પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 
નામ 

પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 
ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી.  

યુવનિસસલ સોમ્યો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી. 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

આમોદ 
િપાસ કપયત ૦.૦૧ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૨.૩૨ ૦.૫૬ ૦.૫૬ ૧.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૧૧ ૦.૦૦૧ ૦.૦૦૧ ૦.૦૬ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

અાંિલેશ્વર 

િેળ ૦.૦૬ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૩૭ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૪ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૭ ૦.૧૧ ૦.૧૧ ૦.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

હાાંસોટ િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૭ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જબુાંસર 

િપાસ કપયત ૩.૪૦ ૧.૭૦ ૦.૦૦ ૨૮.૭૩ ૬.૯૮ ૬.૯૮ ૬.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૧ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૪ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૧૮ ૦.૧૧ ૦.૧૧ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઝગદડયા 

િેળ ૦.૧૯ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૫૭ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૬ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

નેત્રાંગ િપાસ કપયત ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વાગરા 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૧૩ ૦.૨૭ ૦.૨૭ ૦.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૨૭ ૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૧૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૬ ૦.૦૪ ૦.૦૪ 

વાકલયા િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૨૪ ૦.૨૪ ૦.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ભરૂચ 
િપાસ કપયત ૦.૦૯ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૪ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

આમોદ 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો 

નથી. 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અાંિલેશ્વર 
િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

હાાંસોટ િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જબુાંસર 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૧૩ 

ઝગદડયા િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

નેત્રાંગ િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વાગરા 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વાકલયા િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 
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ખેડા વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણં 

અતારાાંકિત: ૩૨૦૨ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી િાંતીભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) ખેડા જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 
ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી. 

કરલાયન્સસ જનરલ  ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી. 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતો 

એ ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતો 

એ ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ગલતેશ્વર 

બાજરી ૦.૧૭ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૮ ૦.૦૫ ૦.૦૫ 

િપાસ કપયત ૧.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૩ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૦.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર ૨.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૪૮ ૯.૯૮ ૯.૯૮ ૦.૧૯ ૦.૦૯ ૦.૦૯ 

િપડવાંજ 

બાજરી ૦.૦૧ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૭ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૯ ૦.૫૮ ૦.૫૮ ૦.૧૧ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

િપાસ કપયત ૬૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧.૫૬ ૨૬.૫૮ ૨૬.૫૮ ૨.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૯૪ ૬.૩૭ ૬.૩૭ ૦.૨૬ ૦.૧૩ ૦.૧૩ 

િઠલાલ 

બાજરી ૦.૨૮ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૭ ૧.૦૯ ૧.૦૯ ૦.૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

દદવેલા  ૦.૦૧ ૦.૦ ૧   ૦.૦ ૧   ૦.૧૦ ૦.૬૩ ૦.૬૩ ૦.૦૨ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૪ 

િપાસ કપયત ૫.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૩૨ ૧૨.૨૩ ૧૨.૨૩ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૩૮ ૨૨.૮૩ ૨૨.૮૩ ૦.૮૨ ૦.૪૧ ૦.૪૧ 

ખેડા 
િપાસ કપયત ૦.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૮ ૦.૮૮ ૦.૮૮ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨૭.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૭૪ ૧૪૬.૭૫ ૧૪૬.૭૫ ૨૦.૪૫ ૧૦.૨૩ ૧૦.૨૩ 

મહુિા 

િપાસ કપયત ૧.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૧૬ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૪ ૦.૨૪ ૦.૨૪ ૦.૦૧ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ 

ડાાંગર કપયત ૬.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૩૧ ૨૨.૩૪ ૨૨.૩૪ ૨.૫૨ ૧.૨૬ ૧.૨૬ 

માતર 
બાજરી ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૨૨ ૦.૨૨ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

ડાાંગર કપયત ૨૬.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬.૦૯ ૧૭૬.૧૨ ૧૭૬.૧૨ ૧૦.૦૩ ૫.૦૨ ૫.૦૨ 

મહેમદાવાદ 
બાજરી ૦.૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૪ ૦.૨૪ ૦.૨૪ ૦.૦૧ ૦.૦૦૧ ૦.૦૦૧ 

ડાાંગર કપયત ૨૮.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૦૭ ૧૦૮.૪૮ ૧૦૮.૪૮ ૧૩.૫૪ ૬.૭૭ ૬.૭૭ 

નદડયાદ િપાસ કપયત ૦.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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બાજરી ૦.૦૭ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૪ ૦.૨૪ ૦.૨૪ ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૯.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૭૩ ૩૧.૯૧ ૩૧.૯૧ ૪.૮૨ ૨.૪૧ ૨.૪૧ 

ઠાસરા 

બાજરી ૦.૩૧ ૦.૧૨ ૦.૧૨ ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ 

દદવેલા ૦.૦૯ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૩.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૫૫ ૫.૮૬ ૫.૮૬ ૦.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૫.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૩૩ ૪૯.૪૮ ૪૯.૪૮ ૩.૦૭ ૧.૫૪ ૧.૫૪ 

બાજરી ૦.૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૨૨ ૦.૨૨ ૦.૦૫ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

વસો ડાાંગર કપયત ૯.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૧૭ ૩૪.૮૭ ૩૪.૮૭ ૪.૭૪ ૨.૩૭ ૨.૩૭ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

ગલતેશ્વર 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાક્ના ઉપજના ડેટા વીમા 

િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ 
૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઇ 

િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપડવાંજ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા  ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િઠલાલ 

બાજરી ૦.૦૩ ૦.૦૨ 

દદવેલા  ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૬ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખેડા 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મહુિા 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

માતર 
બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મહેમદાવાદ 
બાજરી ૦.૦૦ ૦.૧૪ 

ડાાંગર કપયત ૧૫.૦૨ ૧.૧૬ 

નદડયાદ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૫૦ ૦.૦૦ 

ઠાસરા 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૭૨ 

વસો 
બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧.૮૪ ૦.૦૦ 

 

----------- 

નમસદા વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૦૯ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી અજીતવસંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:-  



14 
 

(૧) નમષદા જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 
ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી. 

યુવનિસસલ સોમ્પો જનરલ  

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતો 

એ ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતો 

એ ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ડેડીયાપાડા 

િપાસ કપયત ૦.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૭૭ ૦.૪૩ ૦.૪૩ ૦.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૧ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ગરુડેશ્વર 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િેળ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

નાાંદોદ 

િેળ ૫.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૧૦ ૦.૦૩૧ ૦.૦૩૧ ૫.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦૫ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

કતલિવાડા 
િપાસ કપયત ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૮ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાગરબારા િપાસ કપયત ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

ડેડીયાપાડા 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ખરીફ પાક્ના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તથા તે પછીની હોઇ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ગરુડેશ્વર િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

નાાંદોદ 

િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

કતલિવાડા િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

 

----------- 

પંચમહાલ વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૧૨ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે:-  

(૧) પાંચમહાલ જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ 

ખેડૂતો અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એગ્રીિલ્ચર ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની 
ઓફ ઈવન્સડયા. 

ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી. 
યુવનિસસલ સોમ્પો જનરલ  
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતો 
એ ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતો 
એ ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય** 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ગોિરા 

િપાસ કપયત ૧૫.૬૭ ૨૭.૪૩ ૩.૯૨ ૩૧.૨૧ ૫૩.૭૨ ૫૩.૭૨ ૧૧.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૩ ૦.૦૬ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૪.૨૧ ૧૨.૯૫ ૧૨.૯૫ ૪.૦૧ ૧૨.૭૯ ૧૨.૭૯ ૩.૩૭ ૯.૨૭ ૯.૨૭ 

ડાાંગર કપયત ૧૪.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮.૮૮ ૨૫.૬૩ ૨૫.૬૩ ૨૬.૮૪ ૨૬.૮૪ ૨૬.૮૪ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૧૩ ૦.૪૪ ૦.૪૪ ૦.૧૫ ૦.૩૦ ૦.૩૦ 

તુવેર ૦.૦૦૧ ૦.૦૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૩ ૦.૧૮ ૦.૧૮ ૦.૧૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

ઘોઘાંબા 

િપાસ કપયાત ૨.૯૧ ૫.૦૯ ૦.૭૩ ૫.૮૦ ૯.૯૯ ૯.૯૯ ૬.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૩.૫૬ ૧૦.૯૫ ૧૦.૯૫ ૪.૩૮ ૧૩.૯૭ ૧૩.૯૭ ૫.૮૧ ૧૫.૯૭ ૧૫.૯૭ 

ડાાંગર કપયત ૫.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮.૯૦ ૧૨.૦૮ ૧૨.૦૮ ૧૧.૮૪ ૧૧.૮૪ ૧૧.૮૪ 

ડાાંગર કબનકપયત ૧.૬૩ ૩.૨૬ ૩.૨૬ ૦.૬૧ ૨.૦૯ ૨.૦૯ ૦.૫૧ ૧.૦૩ ૧.૦૩ 

તુવેર ૦.૧૧ ૦.૧૪ ૦.૧૪ ૦.૩૭ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૧૩ ૦.૧૯ ૦.૧૯ 



16 
 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

હાલોલ 

દદવેલા ૦.૦૪ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૪.૦૬ ૭.૧૦ ૧.૦૧ ૧૦.૮૮ ૧૮.૭૩ ૧૮.૭૩ ૧૪.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૧૪ ૦.૨૯ ૦.૦૯ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

મિાઇ ૨.૭૧ ૮.૩૩ ૮.૩૩ ૩.૫૫ ૧૧.૩૨ ૧૧.૩૨ ૩.૧૬ ૮.૬૮ ૮.૬૮ 

ડાાંગર કપયત ૫.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૮૪ ૫.૨૨ ૫.૨૨ ૬.૭૮ ૬.૭૮ ૬.૭૮ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦૨ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ ૦.૧૫ ૦.૫૧ ૦.૫૧ ૦.૦૫ ૦.૧૧ ૦.૧૧ 

તુવેર ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ ૦.૦૪ ૦.૦૬ ૦.૦૬ 

જાાંબુઘોડા 

િપાસ કપયત ૪.૫૩ ૭.૯૨ ૧.૧૩ ૯.૭૦ ૧૬.૭૦ ૧૬.૭૦ ૮.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૦.૧૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૧૧ ૦.૩૭ ૦.૩૭ ૦.૧૦ ૦.૨૮ ૦.૨૮ 

ડાાંગર કપયત ૧.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૩ ૦.૩૧ ૦.૩૧ ૦.૨૮ ૦.૨૮ ૦.૨૮ 

િાલોલ 

દદવેલા ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૧૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

િપાસ કપયત ૩.૨૫ ૫.૬૯ ૦.૮૧ ૭.૩૪ ૧૬.૬૨ ૧૬.૬૨ ૬.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

મિાઇ ૧.૫૦ ૪.૬૨ ૪.૬૨ ૦.૬૭ ૨.૧૫ ૨.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૮૭ ૩.૯૦ ૩.૯૦ ૫.૦૭ ૫.૦૭ ૫.૦૭ 

ડાાંગર કબનકપયત ૧.૩૩ ૨.૬૬ ૨.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૫ ૦.૦૫ 

તુવેર ૦.૦૩ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૬ ૦.૦૬ 

મોરવા 

હડફ 

મિાઇ ૨.૯૬ ૯.૧૦ ૯.૧૦ ૫.૪૩ ૧૭.૩૩ ૧૭.૩૩ ૮.૬૪ ૨૩.૯૬ ૨૩.૯૬ 

ડાાંગર કપયત ૫.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯.૩૨ ૧૨.૬૫ ૧૨.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૨૮ ૦.૫૬ ૦.૫૬ ૧.૭૦ ૫.૮૦ ૫.૮૦ ૮.૧૮ ૧૬.૩૫ ૧૬.૩૫ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

શહેરા 

મિાઇ ૨.૭૧ ૮.૩૨ ૮.૩૨ ૧.૯૮ ૬.૩૨ ૬.૩૨ ૦.૨૬ ૦.૭૨ ૦.૭૨ 

ડાાંગર કપયત ૧૬.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭.૦૯ ૨૩.૨૦ ૨૩.૨૦ ૨૫.૨૪ ૨૫.૨૪ ૨૫.૨૪ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૪ ૦.૦૦૮ ૦.૦૮ ૦.૯૫ ૩.૨૪ ૩.૨૪ ૧.૦૩ ૨.૦૬ ૨.૦૬ 

તુવેર ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

ગોિરા 

િપાસ કપયત              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાક્ના ઉપજના ડેટા વીમા 

િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ 

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઇ 
િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

િપાસ કબનકપયાત              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ              ૦.૦૦ ૦.૦૨ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઘોઘાંબા 

િપાસ કપયાત ૫૭.૧૧ ૪૪.૯૯ 

મિાઇ              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

હાલોલ 

દદવેલા              ૦.૧૨              ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયાત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

મિાઇ              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૨૦.૪૦ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર             ૦.૩૩              ૦.૦૦ 

જાાંબુઘોડા 

િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

મિાઇ              ૦.૦૦              ૨.૩૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 
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િાલોલ 

દદવેલા              ૦.૦૧              ૦.૦૩ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦            ૧૮.૫૭ 

મિાઈ ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

મોરવા હડફ 

મિાઇ ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

શહેરા 

મિાઇ              ૦.૦૦            ૧૩.૮૧ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

 

----------- 

દાહોદ વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૧૫ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી િજવેસંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) દાહોદ જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 
નામ 

પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ઈફ્િો ટોકિયો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 
િંપની લી. 

ભારતી એક્સા જનરલ 
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી.  

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય** 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

દેવઢબારીયા 

મિાઈ ૪.૯૭ ૪.૯૭ ૪.૯૭ ૪.૪૯ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૪.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧૪.૯૦ ૩.૭૨ ૩.૭૨ ૬.૭૦ ૩.૩૫ ૩.૩૫ ૧૨.૭૯ ૪૪.૭૭ ૪૪.૭૭ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૨૩ ૦.૧૧ ૦.૧૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િાનપુર મિાઈ ૩.૬૫ ૩.૬૫ ૩.૬૫ ૪.૭૧ ૨.૩૫ ૨.૩૫ ૫.૯૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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ડાાંગર કપયત ૬.૧૪ ૧.૫૪ ૧.૫૪ ૬.૧૬ ૩.૦૮ ૩.૦૮ ૮.૭૮ ૩૦.૭૩ ૩૦.૭૩ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૬૯ ૦.૮૬ ૦.૮૬ ૦.૩૧ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દાહોદ 

મિાઈ ૭.૫૧ ૭.૫૧ ૭.૫૧ ૧૨.૬૭ ૬.૩૪ ૬.૩૪ ૧૨.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧૭.૧૨ ૪.૨૮ ૪.૨૮ ૭.૯૦ ૩.૯૫ ૩.૯૫ ૪.૪૩ ૧૫.૫૦ ૧૫.૫૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૯૦ ૧.૧૩ ૧.૧૩ ૧.૧૯ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૯.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ફતેપુર 

મિાઈ ૧.૯૦ ૧.૯૦ ૧.૯૦ ૨.૦૧ ૧.૦૧ ૧.૦૧ ૧.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૯.૮૦ ૨.૪૫ ૨.૪૫ ૭.૫૨ ૩.૭૬ ૩.૭૬ ૮.૫૨ ૨૯.૮૧ ૨૯.૮૧ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૫ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૬૭ ૦.૩૪ ૦.૩૪ ૦.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૨૩ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ગરબાડા 

મિાઈ ૪.૪૦ ૪.૪૦ ૪.૪૦ ૪.૯૫ ૨.૪૭ ૨.૪૭ ૫.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૭.૧૯ ૧.૮૦ ૧.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૧૨ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૪.૧૮ ૨.૦૯ ૨.૦૯ ૭.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઝાલોદ 

મિાઈ ૧૪.૧૬ ૧૪.૧૬ ૧૪.૧૬ ૧૧.૬૪ ૫.૮૨ ૫.૮૨ ૧૧.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૮.૩૮ ૯.૧૯ ૯.૧૯ ૨૧.૧૮ ૭૪.૧૩ ૭૪.૧૩ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૨ ૩.૩૨ ૩.૩૨ ૦.૭૩ ૦.૩૭ ૦.૩૭ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૨.૬૬ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કલમખેડા 

મિાઈ ૭.૩૭ ૭.૩૭ ૭.૩૭ ૬.૮૦ ૩.૪૦ ૩.૪૦ ૪.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧૫.૧૪ ૩.૭૯ ૩.૭૯ ૧૨.૪૫ ૬.૨૩ ૬.૨૩ ૭.૪૯ ૨૬.૨૨ ૨૬.૨૨ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૧૩ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાંજલેી 

મિાઈ ૪.૮૫ ૪.૮૫ ૪.૮૫ ૪.૧૮ ૨.૦૯ ૨.૦૯ ૫.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૫.૨૩ ૧.૩૧ ૧.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૪.૭૬ ૨.૩૮ ૨.૩૮ ૪.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કસાંગવડા 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯.૧૦ ૩૧.૮૪ ૩૧.૮૪ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

દેવઢબારીયા 

મિાઈ ૧૦.૬૬ ૪.૭૩ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૧.૬૬ 

અડદ ૦.૦૦ ૧.૦૭ 

િાનપુર 

મિાઈ ૩.૨૧ ૦.૬૬ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૩૧.૫૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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તુવેર ૦.૦૦ ૦.૧૮ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૪૮ 

દાહોદ 

મિાઈ ૧૮.૨૨ ૩.૭૧ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૧.૩૬ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૩૪ 

ફતેપુર 

મિાઈ ૧.૬૫ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૩ 

ગરબાડા 
મિાઈ ૪.૫૨ ૯.૦૪ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઝાલોદ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૪૯ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૮ 

કલમખેડા 

મિાઈ ૦.૦૫ ૦.૮૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાંજલેી 
મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કસાંગવડા 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 

મહીસાગર વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૧૮ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રીમવત ચંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:-  

(૧) મહીસાગર જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ 

ખેડૂતો અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

 



20 
 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 
નામ 

પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એગ્રીિલ્ચર ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની 

ઓફ ઈવન્સડયા. 

ઈફ્િો ટોકિયો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી. 

ભારતીય એક્સા જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી. 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર*  
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

બાલાકસનોરા 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૩૮ ૦.૫૬ ૦.૫૬ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૯ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૧૮ ૦.૫૪ ૦.૫૪ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૩.૬૬ ૭.૩૩ ૧.૮૩ ૫.૧૪ ૨.૫૭ ૨.૫૭ ૦.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૦.૦૯ ૦.૧૭ ૦.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િડાણા 

મિાઇ ૦.૭૪ ૧.૪૮ ૧.૪૮ ૧.૪૧ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૧.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૬.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯.૬૦ ૪.૮૦ ૪.૮૦ ૧૦.૫૫ ૧૫.૮૩ ૧૫.૮૩ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૩ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખાનપુર 

મિાઇ ૦.૯૨ ૧.૮૪ ૧.૮૪ ૧.૪૮ ૦.૭૪ ૦.૭૪ ૧.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૬૩ ૧.૩૨ ૧.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૪.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૬૨ ૫.૩૧ ૫.૩૧ ૬.૧૯ ૯.૨૯ ૯.૨૯ 

લુણાવાડા 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦૧૪ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૧.૮૩ ૩.૬૫ ૦.૯૧ ૯.૧૪ ૪.૫૭ ૪.૫૭ ૪.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૧.૨૬ ૨.૫૩ ૨.૫૩ ૨.૦૩ ૧.૦૧ ૧.૦૧ ૪.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨૪.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૬.૭૦ ૧૮.૩૫ ૧૮.૩૫ ૪૩.૭૧ ૬૫.૫૭ ૬૫.૫૭ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૨૨ ૦.૨૮ ૦.૨૮ ૧.૩૪ ૦.૬૭ ૦.૬૭ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાંતરામપુર 

મિાઇ ૨.૬૪ ૫.૨૭ ૫.૨૭ ૬.૪૩ ૩.૨૨ ૩.૨૨ ૩.૫૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૧૭.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૫૦ ૧૭.૭૫ ૧૭.૭૫ ૩૨.૮૬ ૪૯.૨૯ ૪૯.૨૯ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૧.૪૬ ૦.૭૩ ૦.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કવરપુર 

બાજરી ૦.૦૬ ૦.૧૮ ૦.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૪ ૦.૧૨ ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૨.૮૩ ૫.૬૫ ૧.૪૧ ૧.૩૮ ૦.૬૯ ૦.૬૯ ૧.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૦.૩૨ ૦.૬૪ ૦.૬૪ ૩.૭૯ ૧.૯૦ ૧.૯૦ ૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૨.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ૦.૩૨ ૦.૪૮ ૦.૪૮ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોનેચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

બાલાકસનોર 

બાજરી              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાક્ના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તથા તે પછીની હોઇ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

દદવેલા              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦ ૦.૭૫ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૫૪ 

મિાઇ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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િડાણા 

મિાઇ ૦.૫૯ ૨.૩૭ 

તુવેર              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦            ૭૯.૧૫ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ખાનપુર 

મિાઇ ૦.૦૦            ૨૪.૨૭ 

બાજરી ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦          ૧૭૬.૧૯ 

લુણાવડા 

બાજરી ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

મિાઇ              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦ ૪૨૬.૩૦ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

સાંતરામપુર 

મિાઇ ૦.૦૦              ૪.૨૧ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

કવરપુર 

બાજરી              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

દદવેલા              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત           ૬૩.૬૫              ૦.૦૦ 

મિાઇ              ૦.૦૦              ૦.૦૬ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૩.૬૯ 

 

----------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૨૪ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ 

ખેડૂતો અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  
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પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 
નામ 

પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એગ્રીિલ્ચર ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની ઓફ 

ઈવન્સડયા 

ઈફ્િો ટોકિયો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી. 

ભારતી એક્સા જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી.  

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર*  
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

બોડેલી 

િેળ ૦.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૨૪.૪૫ ૧૮.૩૪ ૦.૦૦ ૧૦૩.૨૧ ૫૧.૬૦ ૫૧.૬૦ ૧૯.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૧૦૭૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૬ ૦.૦૫ ૪૬૬૭.૦૦ ૦.૧૭ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

છોટાઉદેપુર 

િપાસ કપયત ૫.૭૯ ૪.૩૪ ૦.૦૦ ૫.૩૭ ૨.૬૯ ૨.૬૯ ૧.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૨૬ ૦.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૭ ૦.૦૫ ૫૩૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૧૦ ૦.૦૨ ૨૪૦૪.૦૦ ૦.૩૯ ૦.૧૯ ૦.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જતેપુર 

પાવી 

િપાસ કપયત ૨.૮૦ ૨.૧૦ ૦.૦૦ ૨૦.૧૪ ૧૦.૦૭ ૧૦.૦૭ ૬.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૯ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૨૬૨૫.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

નસવાડી 

િપાસ કપયત ૫.૧૯ ૩.૮૯ ૦.૦૦ ૨૫.૧૫ ૧૨.૫૮ ૧૨.૫૮ ૨૧.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૭ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૯૧ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૫ ૦.૦૪ ૪૦૦૫.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િવાાંટ 

િપાસ કપયત ૩.૮૪ ૨.૮૮ ૦.૦૦ ૭.૧૧ ૩.૫૫ ૩.૫૫ ૪.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૨ ૦.૨૬ ૦.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૨.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૯ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાંખેડા 

િપાસ કપયત ૩૩.૮૯ ૨૫.૪૨ ૦.૦૦ ૧૨૨.૦૦ ૬૧.૦૦ ૬૧.૦૦ ૧૧.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંટર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા  

(રા. લાખમાં) 

બોડેલી 

િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા 

િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ 

તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે 

પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો 

નથી. 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

છોટાઉદેપુર 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જતેપુર પાવી 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

નસવાડી 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િવાાંટ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૫૧ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૧૯.૦૪ ૦.૦૦ 

સાંખેડા 

િેળ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંટર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

--------- 

ડાંગ વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણં 

અતારાાંકિત: ૩૨૨૬ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી જયપાલવસંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) ડાાંગ જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  
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િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી.  
કરલાયન્સસ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી.  

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

સુબીર 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૫ ૦.૦૫ 

રાગી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૬ ૦.૦૬ 

અડદ ૦.૦૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

રાગી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

સુબીર 

મગફળી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 

આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

રાગી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

રાગી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અડદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 

િડોદરા વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૨૯ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે:-  

(૧) વડોદરા જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  
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(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ઈફ્િો ટોકિયો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 
િંપની લી. 

ભારતી એક્સા જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 
િંપની લી. 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર*  
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ડભોઇ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૧૩.૦૧ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૧૨.૩૯ ૬.૨૦ ૬.૨૦ ૪.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૩.૭૪ ૦.૯૪ ૦.૯૪ ૧.૭૩ ૦.૮૭ ૦.૮૭ ૩.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૬ ૦.૧૮ ૦.૧૮ ૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દેસર 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૩૩ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૨.૮૪ ૧.૪૨ ૧.૪૨ ૩.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૧૫ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૧૫ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િરજણ 
િપાસ કપયત ૦.૬૧ ૦.૧૫ ૦.૦૦ ૨.૨૫ ૧.૧૨ ૧.૧૨ ૦.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

પાદરા 

િપાસ કબનકપયત ૧૧.૨૧ ૨.૮૦ ૦.૦૦ ૫૬.૨૩ ૨૮.૧૧ ૨૮.૧૧ ૯.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦૨ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાવલી 

બાજરી ૦.૨૧ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૦.૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૧.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૧૨ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૧૭.૪૧ ૮.૭૧ ૮.૭૧ ૨.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૪ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કસનોરા 
િપાસ કપયત ૦.૧૦ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૭૯ ૦.૩૯ ૦.૩૯ ૦.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વડોદરા 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૩૬ ૧.૧૮ ૧.૧૮ ૩.૫૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૯ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૯ ૦.૪ ૦.૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૪ ૦.૧૭ ૦.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વડોદરા શહેર 

(પૂવષ) 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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વડોદરા શહેર 
(દકિણ) 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૮ ૦.૦૯ ૦.૦૯ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વાઘોદડયા 

િપાસ કપયત ૩.૧૦ ૦.૭૭ ૦.૦૦ ૧૩.૨૭ ૬.૬૯ ૬.૬૯ ૫.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૮૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૬ ૦.૧૩ ૦.૧૩ ૧.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૬ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૬ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૯ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

ડભોઇ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાક્ના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 
આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તથા તે પછીની હોઇ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

િપાસ કપયત ૦.૩૯ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મિાઇ ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

દેસર 

દદવેલા ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

િરજણ િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

પાદરા 

િપાસ કબનકપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાવલી 

બાજરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દદવેલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૭૯ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

કસનોરા િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

વડોદરા 

િપાસ કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વાઘોદડયા 

િપાસ કપયત ૦.૦૦              ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર              ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

----------- 

તાપી વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૩૯ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે:-  

(૧) તાપી જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 
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(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ઈફ્િો ટોકિયો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 
િંપની લી. 

કરલાયન્સસ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 
િંપની લી.  

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

દોલવાણ 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ 

િુિરમુાંડા 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ 

કનજર 

િપાસ કપયત ૨.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૭ ૦.૦૭ 

મિાઈ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૫ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૪ 

સોનગઢ 

જુવાર ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૧ ૦.૦૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૪ ૦.૦૦૨ ૦.૦૦૨ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

ઉચ્છલ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

િપાસ કપયત ૦.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૬ ૦.૦૦૩ ૦.૦૦૩ 

વાલોદ ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

વયારા 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું નામ પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

કનજર િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા 

િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ 

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ 

િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

સોનગઢ 

ડાાંગર કપયત ૦.૪૭ ૦.૦૦ 

જુવાર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

તુવેર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઉચ્છલ 
િપાસ કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપાસ કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

----------- 

નિસારી વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૪૮ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી અનંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) નવસારી જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 
નામ 

પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 

ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 
ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી.  

કરલાયન્સસ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ 

િંપની લી.  

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર* 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 

ભરેલ 
વપ્રવમયમ 

(રા. 
લાખમાં) 

રાજ્ય** 
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

િેન્સર*  
સરિાર 

દ્વારા 
વપ્રવમયમ 

સહાય 
(રા. 

લાખમાં) 

ચીખલી 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૧૨ ૦.૧૨ 

ખેરગામ 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

જલાલપોર ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૩ ૦.૦૩ 

નવસારી ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૪ ૦.૦૪ 

વાસાંદા 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 
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** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 

(રા. લાખમાં) 
ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

ચીખલી 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા 

િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ 

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ 
િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખેરગામ 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જલાલપોર ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

નવસારી ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વાસાંદા 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 

િલસાડ વજલ્લામાં ખરીફ પાિનું ચૂિિણ ં

અતારાાંકિત: ૩૨૫૧ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) વલસાડ જીલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિષમાાં ખરીફ પાિવાર, તાલુિાવાર િેટલુાં કિકમયમ ખેડૂતો 

અને સરિાર તરફથી િઈ ખાનગી કવમા િાંપનીને ચૂિવવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત વિષવાર, તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલુાં વળતર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ પાિ કવમા વળતર ચૂિવવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના િારણો શા છે ?  

િૃવિ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) પત્રિ-ર સામેલ છે.  

(૩) ખરીફ-૧૬ અને ખરીફ-૧૭માાં ચૂિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકિત કવમા િાંપની દ્વારા ચૂિવવામાાં આવેલ છે. ખરીફ-

૧૮ના પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત 

થતો નથી.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાિાર પાિિાર વપ્રવમયમની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

એચ.ડી.એફ.સી. અગો- જનરલ 
ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની લી. 

ન્સયુ ઈવન્સડયા એ્યુરન્સસ િં. લી.  
કરલાયન્સસ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સસ િંપની 

લી.  

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર* 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ખેડૂતોએ 
ભરેલ 

વપ્રવમયમ 
(રા. 

લાખમાં) 

રાજ્ય** 

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

િેન્સર*  

સરિાર 
દ્વારા 

વપ્રવમયમ 
સહાય 

(રા. 
લાખમાં) 

ઉંમરગાવ 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૧.૪૫ ૧.૪૫ ૦.૩૭ ૦.૧૯ ૦.૧૯ 

િરમપુર 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૩ ૦.૧૧ ૦.૧૧ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 
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િપરાડા 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૮ ૦.૦૯ ૦.૦૯ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૨ 

પારડી ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૩ ૦.૧૧ ૦.૧૧ 

વલસાડ 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૯ ૦.૨૫ ૦.૨૫ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૬ ૦.૦૬ 

વાપી ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૧ ૦.૦૧ 
 

* િેન્દ્ર સરિારશ્રીનો ચૂિવવાપાત્ર દહથસો બારોબાર AIC મારફતે કવમા િાંપનીઓને આપવામાાં આવે છે. 

** રાજ્ય સરિારશ્રીનો ખરીફ-૨૦૧૮ના દહથસાની ચૂિવવાપાત્ર થનાર કિમીયમની િાયષવાહી િગકતમાાં છે. 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાિાર પાિિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

તાલુિાનું 

નામ 
પાિનું નામ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૮ 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા 
(રા. લાખમાં) 

ખેડૂતોને ચૂિિાયેલ દાિા (રા. લાખમાં) 

િરમપુર 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ખરીફ પાિના ઉપજના ડેટા વીમા િાંપનીઓને 
આપવાની િટ ઓફ તારીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તથા તે પછીની હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઉંમરગાવ 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વલસાડ 
ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િપરાડા 
ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડાાંગર કબનકપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

પારડી ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વાપી ડાાંગર કપયત ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

----------- 

રાજ્યની પ્રાથવમિ શાળાઓના જજસકરત-વબ્માર ઓરડાઓ 

અતારાાંકિત: ૩૧૦૦ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી ધિલવસંહ ઝાલા (બાયડ): માનનીય કશિણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી િાથકમિ શાળાઓમાાં િેટલા ઓરડાઓ જજષદરત-

કબથમાર અને િેટલા ઓરડાઓ પતરાની છતવાળા છે, અને 

(૨) જજષરીત, કબથમાર અને પતરાની છતવાળા ઓરડાઓના થથાને પાિા ઓરડાઓ ક્યાાં સુિીમાાં બનાવવાનુાં 

આયોજન છે ? 

વશક્ષણ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ છે.  

(૨) આગામી વિોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી.  

પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો 
જજસકરત-વબ્માર 

ઓરડાિાળી શાળાની સંખ્યા 
જજસકરત-વબ્માર 
ઓરડાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળી 
શાળાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળા 
ઓરડાની સંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૧૦૨ ૩૬૩ ૨૭૪ ૧૨૦૭ 

૨ અમરેલી ૮૩ ૨૯૫ ૬૦ ૧૦૧ 

૩ અરવલ્લી ૨૪૫ ૫૫૪ ૨૦૦ ૩૧૩ 

૪ આણાંદ ૨૨૬ ૮૭૦ ૬૪૩ ૨૭૬૩ 

૫ િચ્છ ૪૫ ૧૦૪ ૨૧૩ ૬૯૬ 

૬ ખેડા ૧૮૪ ૫૦૩ ૧૦૬૦ ૪૨૦૭ 

૭ ગાાંિીનગર ૭૫ ૨૫૬ ૩૨૨ ૧૩૩૯ 
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૮ ગીર સોમનાથ ૧૫ ૩૪ ૭૩ ૧૬૯ 

૯ છોટાઉદેપુર ૧૧૧ ૨૩૫ ૯૦૪ ૨૨૩૫ 

૧૦ જામનગર ૪૭ ૧૨૪ ૨૧ ૩૪ 

૧૧ જુનાગઢ ૬૩ ૧૬૩ ૧૧૬ ૧૯૫ 

૧૨ ડાાંગ ૬૮ ૧૨૮ ૩૭૬ ૧૯૧૧ 

૧૩ તાપી ૧૭૧ ૫૪૫ ૬૯૧ ૨૨૩૩ 

૧૪ દાહોદ ૨૭૩ ૮૧૫ ૮૬૨ ૧૯૦૯ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૩૬ ૫૬ ૪૩ ૫૯ 

૧૬ નમષદા ૧૪૧ ૩૧૫ ૩૩૮ ૬૩૯ 

૧૭ નવસારી ૧૦૫ ૩૬૯ ૯૪ ૨૬૩ 

૧૮ પાંચમહાલ ૩૧૪ ૯૧૫ ૧૫૯ ૩૩૨ 

૧૯ પાટણ ૧૦૯ ૪૦૫ ૪૫૯ ૧૮૬૬ 

૨૦ પોરબાંદર ૮ ૨૭ ૦ ૦ 

૨૧ બનાસિાાંઠા ૨૧૩ ૬૯૬ ૧૫૦૬ ૫૬૬૫ 

૨૨ બોટાદ ૨૪ ૯૩ ૭૦ ૨૭૬ 

૨૩ ભરૂચ ૩૬૬ ૧૦૫૧ ૨૩૦ ૫૯૩ 

૨૪ ભાવનગર ૪૪ ૧૪૬ ૧૯૧ ૫૭૨ 

૨૫ મહીસાગર ૧૩૦ ૨૯૮ ૧૦૯ ૨૯૩ 

૨૬ મહેસાણા ૧૨૯ ૪૮૮ ૬૮૮ ૩૫૯૯ 

૨૭ મોરબી ૨૨ ૫૪ ૫૨ ૧૦૬ 

૨૮ રાજિોટ ૯૫ ૨૮૯ ૦ ૦ 

૨૯ વડોદરા ૧૨૩ ૪૨૩ ૭૪૧ ૨૬૦૯ 

૩૦ વલસાડ ૨૧૯ ૭૮૯ ૯ ૧૨ 

૩૧ સાબરિાાંઠા ૧૦૧ ૨૦૪ ૨૧૯ ૩૯૫ 

૩૨ સુરત ૭૧ ૨૫૫ ૬૪૮ ૨૦૯૯ 

૩૩ સુરેન્દ્રનગર ૭૫ ૨૦૪ ૫ ૧૦ 

િુલ ૪૦૩૩ ૧૨૦૬૬ ૧૧૩૭૬ ૩૮૭૦૦ 

 

----------- 

રાજ્યની પ્રાથવમિ શાળાઓના જજસકરત-વબ્માર ઓરડાઓ 

અતારાાંકિત: ૩૧૭૨ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી પુંજાભાઈ િંશ (ઉના): માનનીય કશિણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી િાથકમિ શાળાઓમાાં િેટલા ઓરડાઓ જજષદરત-

કબથમાર અને િેટલા ઓરડાઓ પતરાની છતવાળા છે, અને 

(૨) જજષરીત, કબથમાર અને પતરાની છતવાળા ઓરડાઓના થથાને પાિા ઓરડાઓ ક્યાાં સુિીમાાં બનાવવાનુાં 

આયોજન છે ? 

વશક્ષણ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ છે.  

(૨) આગામી વિોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી.  
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પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો 
જજસકરત-વબ્માર 

ઓરડાિાળી શાળાની સંખ્યા 
જજસકરત-વબ્માર 
ઓરડાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળી 
શાળાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળા 
ઓરડાની સંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૧૦૨ ૩૬૩ ૨૭૪ ૧૨૦૭ 

૨ અમરેલી ૮૩ ૨૯૫ ૬૦ ૧૦૧ 

૩ અરવલ્લી ૨૪૫ ૫૫૪ ૨૦૦ ૩૧૩ 

૪ આણાંદ ૨૨૬ ૮૭૦ ૬૪૩ ૨૭૬૩ 

૫ િચ્છ ૪૫ ૧૦૪ ૨૧૩ ૬૯૬ 

૬ ખેડા ૧૮૪ ૫૦૩ ૧૦૬૦ ૪૨૦૭ 

૭ ગાાંિીનગર ૭૫ ૨૫૬ ૩૨૨ ૧૩૩૯ 

૮ ગીર સોમનાથ ૧૫ ૩૪ ૭૩ ૧૬૯ 

૯ છોટાઉદેપુર ૧૧૧ ૨૩૫ ૯૦૪ ૨૨૩૫ 

૧૦ જામનગર ૪૭ ૧૨૪ ૨૧ ૩૪ 

૧૧ જુનાગઢ ૬૩ ૧૬૩ ૧૧૬ ૧૯૫ 

૧૨ ડાાંગ ૬૮ ૧૨૮ ૩૭૬ ૧૯૧૧ 

૧૩ તાપી ૧૭૧ ૫૪૫ ૬૯૧ ૨૨૩૩ 

૧૪ દાહોદ ૨૭૩ ૮૧૫ ૮૬૨ ૧૯૦૯ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૩૬ ૫૬ ૪૩ ૫૯ 

૧૬ નમષદા ૧૪૧ ૩૧૫ ૩૩૮ ૬૩૯ 

૧૭ નવસારી ૧૦૫ ૩૬૯ ૯૪ ૨૬૩ 

૧૮ પાંચમહાલ ૩૧૪ ૯૧૫ ૧૫૯ ૩૩૨ 

૧૯ પાટણ ૧૦૯ ૪૦૫ ૪૫૯ ૧૮૬૬ 

૨૦ પોરબાંદર ૮ ૨૭ ૦ ૦ 

૨૧ બનાસિાાંઠા ૨૧૩ ૬૯૬ ૧૫૦૬ ૫૬૬૫ 

૨૨ બોટાદ ૨૪ ૯૩ ૭૦ ૨૭૬ 

૨૩ ભરૂચ ૩૬૬ ૧૦૫૧ ૨૩૦ ૫૯૩ 

૨૪ ભાવનગર ૪૪ ૧૪૬ ૧૯૧ ૫૭૨ 

૨૫ મહીસાગર ૧૩૦ ૨૯૮ ૧૦૯ ૨૯૩ 

૨૬ મહેસાણા ૧૨૯ ૪૮૮ ૬૮૮ ૩૫૯૯ 

૨૭ મોરબી ૨૨ ૫૪ ૫૨ ૧૦૬ 

૨૮ રાજિોટ ૯૫ ૨૮૯ ૦ ૦ 

૨૯ વડોદરા ૧૨૩ ૪૨૩ ૭૪૧ ૨૬૦૯ 

૩૦ વલસાડ ૨૧૯ ૭૮૯ ૯ ૧૨ 

૩૧ સાબરિાાંઠા ૧૦૧ ૨૦૪ ૨૧૯ ૩૯૫ 

૩૨ સુરત ૭૧ ૨૫૫ ૬૪૮ ૨૦૯૯ 

૩૩ સુરેન્દ્રનગર ૭૫ ૨૦૪ ૫ ૧૦ 

િુલ ૪૦૩૩ ૧૨૦૬૬ ૧૧૩૭૬ ૩૮૭૦૦ 

 

----------- 

રાજ્યની પ્રાથવમિ શાળાઓના જજસકરત-વબ્માર ઓરડાઓ 

અતારાાંકિત: ૩૧૮૦ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી અમરીિભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય કશિણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી િાથકમિ શાળાઓમાાં િેટલા ઓરડાઓ જજષદરત-

કબથમાર અને િેટલા ઓરડાઓ પતરાની છતવાળા છે, અને 
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(૨) જજષરીત, કબથમાર અને પતરાની છતવાળા ઓરડાઓના થથાને પાિા ઓરડાઓ ક્યાાં સુિીમાાં બનાવવાનુાં 

આયોજન છે ? 

વશક્ષણ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ છે.  

(૨) આગામી વિોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી.  

પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો 
જજસકરત-વબ્માર 

ઓરડાિાળી શાળાની સંખ્યા 
જજસકરત-વબ્માર 
ઓરડાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળી 
શાળાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળા 
ઓરડાની સંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૧૦૨ ૩૬૩ ૨૭૪ ૧૨૦૭ 

૨ અમરેલી ૮૩ ૨૯૫ ૬૦ ૧૦૧ 

૩ અરવલ્લી ૨૪૫ ૫૫૪ ૨૦૦ ૩૧૩ 

૪ આણાંદ ૨૨૬ ૮૭૦ ૬૪૩ ૨૭૬૩ 

૫ િચ્છ ૪૫ ૧૦૪ ૨૧૩ ૬૯૬ 

૬ ખેડા ૧૮૪ ૫૦૩ ૧૦૬૦ ૪૨૦૭ 

૭ ગાાંિીનગર ૭૫ ૨૫૬ ૩૨૨ ૧૩૩૯ 

૮ ગીર સોમનાથ ૧૫ ૩૪ ૭૩ ૧૬૯ 

૯ છોટાઉદેપુર ૧૧૧ ૨૩૫ ૯૦૪ ૨૨૩૫ 

૧૦ જામનગર ૪૭ ૧૨૪ ૨૧ ૩૪ 

૧૧ જુનાગઢ ૬૩ ૧૬૩ ૧૧૬ ૧૯૫ 

૧૨ ડાાંગ ૬૮ ૧૨૮ ૩૭૬ ૧૯૧૧ 

૧૩ તાપી ૧૭૧ ૫૪૫ ૬૯૧ ૨૨૩૩ 

૧૪ દાહોદ ૨૭૩ ૮૧૫ ૮૬૨ ૧૯૦૯ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૩૬ ૫૬ ૪૩ ૫૯ 

૧૬ નમષદા ૧૪૧ ૩૧૫ ૩૩૮ ૬૩૯ 

૧૭ નવસારી ૧૦૫ ૩૬૯ ૯૪ ૨૬૩ 

૧૮ પાંચમહાલ ૩૧૪ ૯૧૫ ૧૫૯ ૩૩૨ 

૧૯ પાટણ ૧૦૯ ૪૦૫ ૪૫૯ ૧૮૬૬ 

૨૦ પોરબાંદર ૮ ૨૭ ૦ ૦ 

૨૧ બનાસિાાંઠા ૨૧૩ ૬૯૬ ૧૫૦૬ ૫૬૬૫ 

૨૨ બોટાદ ૨૪ ૯૩ ૭૦ ૨૭૬ 

૨૩ ભરૂચ ૩૬૬ ૧૦૫૧ ૨૩૦ ૫૯૩ 

૨૪ ભાવનગર ૪૪ ૧૪૬ ૧૯૧ ૫૭૨ 

૨૫ મહીસાગર ૧૩૦ ૨૯૮ ૧૦૯ ૨૯૩ 

૨૬ મહેસાણા ૧૨૯ ૪૮૮ ૬૮૮ ૩૫૯૯ 

૨૭ મોરબી ૨૨ ૫૪ ૫૨ ૧૦૬ 

૨૮ રાજિોટ ૯૫ ૨૮૯ ૦ ૦ 

૨૯ વડોદરા ૧૨૩ ૪૨૩ ૭૪૧ ૨૬૦૯ 

૩૦ વલસાડ ૨૧૯ ૭૮૯ ૯ ૧૨ 

૩૧ સાબરિાાંઠા ૧૦૧ ૨૦૪ ૨૧૯ ૩૯૫ 

૩૨ સુરત ૭૧ ૨૫૫ ૬૪૮ ૨૦૯૯ 

૩૩ સુરેન્દ્રનગર ૭૫ ૨૦૪ ૫ ૧૦ 

િુલ ૪૦૩૩ ૧૨૦૬૬ ૧૧૩૭૬ ૩૮૭૦૦ 

 

----------- 
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રાજ્યની પ્રાથવમિ શાળાઓના જજસકરત-વબ્માર ઓરડાઓ 

અતારાાંકિત: ૩૧૯૫ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮)  શ્રી વનરંજન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય કશિણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી િાથકમિ શાળાઓમાાં િેટલા ઓરડાઓ જજષદરત-

કબથમાર અને િેટલા ઓરડાઓ પતરાની છતવાળા છે, અને 

(૨) જજષરીત, કબથમાર અને પતરાની છતવાળા ઓરડાઓના થથાને પાિા ઓરડાઓ ક્યાાં સુિીમાાં બનાવવાનુાં 

આયોજન છે ? 

વશક્ષણ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ છે.  

(૨) આગામી વિોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી.  

પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો 
જજસકરત-વબ્માર 

ઓરડાિાળી શાળાની સંખ્યા 
જજસકરત-વબ્માર 
ઓરડાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળી 
શાળાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળા 
ઓરડાની સંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૧૦૨ ૩૬૩ ૨૭૪ ૧૨૦૭ 

૨ અમરેલી ૮૩ ૨૯૫ ૬૦ ૧૦૧ 

૩ અરવલ્લી ૨૪૫ ૫૫૪ ૨૦૦ ૩૧૩ 

૪ આણાંદ ૨૨૬ ૮૭૦ ૬૪૩ ૨૭૬૩ 

૫ િચ્છ ૪૫ ૧૦૪ ૨૧૩ ૬૯૬ 

૬ ખેડા ૧૮૪ ૫૦૩ ૧૦૬૦ ૪૨૦૭ 

૭ ગાાંિીનગર ૭૫ ૨૫૬ ૩૨૨ ૧૩૩૯ 

૮ ગીર સોમનાથ ૧૫ ૩૪ ૭૩ ૧૬૯ 

૯ છોટાઉદેપુર ૧૧૧ ૨૩૫ ૯૦૪ ૨૨૩૫ 

૧૦ જામનગર ૪૭ ૧૨૪ ૨૧ ૩૪ 

૧૧ જુનાગઢ ૬૩ ૧૬૩ ૧૧૬ ૧૯૫ 

૧૨ ડાાંગ ૬૮ ૧૨૮ ૩૭૬ ૧૯૧૧ 

૧૩ તાપી ૧૭૧ ૫૪૫ ૬૯૧ ૨૨૩૩ 

૧૪ દાહોદ ૨૭૩ ૮૧૫ ૮૬૨ ૧૯૦૯ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૩૬ ૫૬ ૪૩ ૫૯ 

૧૬ નમષદા ૧૪૧ ૩૧૫ ૩૩૮ ૬૩૯ 

૧૭ નવસારી ૧૦૫ ૩૬૯ ૯૪ ૨૬૩ 

૧૮ પાંચમહાલ ૩૧૪ ૯૧૫ ૧૫૯ ૩૩૨ 

૧૯ પાટણ ૧૦૯ ૪૦૫ ૪૫૯ ૧૮૬૬ 

૨૦ પોરબાંદર ૮ ૨૭ ૦ ૦ 

૨૧ બનાસિાાંઠા ૨૧૩ ૬૯૬ ૧૫૦૬ ૫૬૬૫ 

૨૨ બોટાદ ૨૪ ૯૩ ૭૦ ૨૭૬ 

૨૩ ભરૂચ ૩૬૬ ૧૦૫૧ ૨૩૦ ૫૯૩ 

૨૪ ભાવનગર ૪૪ ૧૪૬ ૧૯૧ ૫૭૨ 

૨૫ મહીસાગર ૧૩૦ ૨૯૮ ૧૦૯ ૨૯૩ 

૨૬ મહેસાણા ૧૨૯ ૪૮૮ ૬૮૮ ૩૫૯૯ 

૨૭ મોરબી ૨૨ ૫૪ ૫૨ ૧૦૬ 

૨૮ રાજિોટ ૯૫ ૨૮૯ ૦ ૦ 

૨૯ વડોદરા ૧૨૩ ૪૨૩ ૭૪૧ ૨૬૦૯ 

૩૦ વલસાડ ૨૧૯ ૭૮૯ ૯ ૧૨ 
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૩૧ સાબરિાાંઠા ૧૦૧ ૨૦૪ ૨૧૯ ૩૯૫ 

૩૨ સુરત ૭૧ ૨૫૫ ૬૪૮ ૨૦૯૯ 

૩૩ સુરેન્દ્રનગર ૭૫ ૨૦૪ ૫ ૧૦ 

િુલ ૪૦૩૩ ૧૨૦૬૬ ૧૧૩૭૬ ૩૮૭૦૦ 

 

----------- 

રાજ્યની પ્રાથવમિ શાળાઓના જજસકરત-વબ્માર ઓરડાઓ 

અતારાાંકિત: ૩૩૦૩ (૦૧-૧૧-૨૦૧૮)  ડો. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા): માનનીય કશિણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી િાથકમિ શાળાઓમાાં િેટલા ઓરડાઓ જજષદરત-

કબથમાર અને િેટલા ઓરડાઓ પતરાની છતવાળા છે, અને 

(૨) જજષરીત, કબથમાર અને પતરાની છતવાળા ઓરડાઓના થથાને પાિા ઓરડાઓ ક્યાાં સુિીમાાં બનાવવાનુાં 

આયોજન છે ? 

વશક્ષણ મંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ છે.  

(૨) આગામી વિોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી.  

પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો 
જજસકરત-વબ્માર 

ઓરડાિાળી શાળાની સંખ્યા 
જજસકરત-વબ્માર 
ઓરડાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળી 
શાળાની સંખ્યા 

પતરાની છતિાળા 
ઓરડાની સંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૧૦૨ ૩૬૩ ૨૭૪ ૧૨૦૭ 

૨ અમરેલી ૮૩ ૨૯૫ ૬૦ ૧૦૧ 

૩ અરવલ્લી ૨૪૫ ૫૫૪ ૨૦૦ ૩૧૩ 

૪ આણાંદ ૨૨૬ ૮૭૦ ૬૪૩ ૨૭૬૩ 

૫ િચ્છ ૪૫ ૧૦૪ ૨૧૩ ૬૯૬ 

૬ ખેડા ૧૮૪ ૫૦૩ ૧૦૬૦ ૪૨૦૭ 

૭ ગાાંિીનગર ૭૫ ૨૫૬ ૩૨૨ ૧૩૩૯ 

૮ ગીર સોમનાથ ૧૫ ૩૪ ૭૩ ૧૬૯ 

૯ છોટાઉદેપુર ૧૧૧ ૨૩૫ ૯૦૪ ૨૨૩૫ 

૧૦ જામનગર ૪૭ ૧૨૪ ૨૧ ૩૪ 

૧૧ જુનાગઢ ૬૩ ૧૬૩ ૧૧૬ ૧૯૫ 

૧૨ ડાાંગ ૬૮ ૧૨૮ ૩૭૬ ૧૯૧૧ 

૧૩ તાપી ૧૭૧ ૫૪૫ ૬૯૧ ૨૨૩૩ 

૧૪ દાહોદ ૨૭૩ ૮૧૫ ૮૬૨ ૧૯૦૯ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૩૬ ૫૬ ૪૩ ૫૯ 

૧૬ નમષદા ૧૪૧ ૩૧૫ ૩૩૮ ૬૩૯ 

૧૭ નવસારી ૧૦૫ ૩૬૯ ૯૪ ૨૬૩ 

૧૮ પાંચમહાલ ૩૧૪ ૯૧૫ ૧૫૯ ૩૩૨ 

૧૯ પાટણ ૧૦૯ ૪૦૫ ૪૫૯ ૧૮૬૬ 

૨૦ પોરબાંદર ૮ ૨૭ ૦ ૦ 

૨૧ બનાસિાાંઠા ૨૧૩ ૬૯૬ ૧૫૦૬ ૫૬૬૫ 

૨૨ બોટાદ ૨૪ ૯૩ ૭૦ ૨૭૬ 

૨૩ ભરૂચ ૩૬૬ ૧૦૫૧ ૨૩૦ ૫૯૩ 
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૨૪ ભાવનગર ૪૪ ૧૪૬ ૧૯૧ ૫૭૨ 

૨૫ મહીસાગર ૧૩૦ ૨૯૮ ૧૦૯ ૨૯૩ 

૨૬ મહેસાણા ૧૨૯ ૪૮૮ ૬૮૮ ૩૫૯૯ 

૨૭ મોરબી ૨૨ ૫૪ ૫૨ ૧૦૬ 

૨૮ રાજિોટ ૯૫ ૨૮૯ ૦ ૦ 

૨૯ વડોદરા ૧૨૩ ૪૨૩ ૭૪૧ ૨૬૦૯ 

૩૦ વલસાડ ૨૧૯ ૭૮૯ ૯ ૧૨ 

૩૧ સાબરિાાંઠા ૧૦૧ ૨૦૪ ૨૧૯ ૩૯૫ 

૩૨ સુરત ૭૧ ૨૫૫ ૬૪૮ ૨૦૯૯ 

૩૩ સુરેન્દ્રનગર ૭૫ ૨૦૪ ૫ ૧૦ 

િુલ ૪૦૩૩ ૧૨૦૬૬ ૧૧૩૭૬ ૩૮૭૦૦ 

 

----------- 

સરિારી મેડીિલ િોલેજોનું સંિગસિાર મંજૂર મહેિમ 

અતારાાંકિત: ૧૧૩૩ (૧૬-૦૭-૨૦૧૮)  શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં આવેલ સરિારી મેડીિલ િોલેજોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર થયેલ મહેિમ 

િેટલુાં છે, 

(૨) ઉક્ત કથથકતએ તે પૈિી િોલેજોવાર સાંવગષવાર િેટલી જગ્યાઓ િાયમી ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ સીિી 

ભરતી/દફક્સ પગારથી ભરાયેલ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ ઉક્ત િોલેજવાર સાંવગષવાર િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે અને આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિી ભરવાનુાં 

આયોજન છે ?  

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તબીબી કશિણ િભાગ હેઠળની સરિારી મેડીિલ િોલેજો ખાતે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં 

આવેલ સરિારી મેડીિલ િોલેજોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર થયેલ મહેિમ નીચે મુજબ છે.  

બી.જ.ેમેડીિલ િોલેજ, અમદાિાદ 

સંિગસ મંજૂર મહેિમ 

વગષ-૧ ૩૨૬ 

વગષ-૨ ૧૦૪ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૪૮ 

વહીવટી વગષ-૩ ૬૯ 

વગષ-૪ ૧૬૪ 

િુલ ૮૧૧ 

 

મેડીિલ િોલેજ, િડોદરા 

સંિગસ મંજૂર મહેિમ 

વગષ-૧ ૨૮૯ 

વગષ-૨ ૧૦૬ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૭૦ 

વહીવટી વગષ-૩ ૭૪ 

વગષ-૪ ૧૨૬ 

િુલ ૭૬૫ 
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મેડીિલ િોલેજ, સુરત 

સંિગસ મંજૂર મહેિમ 

વગષ-૧ ૨૬૮ 

વગષ-૨ ૯૨ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૧૬ 

વહીવટી વગષ-૩ ૫૪ 

વગષ-૪ ૧૩૬ 

િુલ ૬૬૬ 

 

એમ.પી.શાહ મેડીિલ િોલેજ, જામનગર  

સંિગસ મંજૂર મહેિમ 

વગષ-૧ ૨૩૯ 

વગષ-૨ ૧૦૪ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૨૧ 

વહીવટી વગષ-૩ ૫૮ 

વગષ-૪ ૧૭૭ 

િુલ ૬૯૯ 

 

પી.ડી.યુ. મેડીિલ િોલેજ, રાજિોટ 

સંિગસ મંજૂર મહેિમ 

વગષ-૧ ૨૧૪ 

વગષ-૨ ૧૦૧ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૩૩ 

વહીવટી વગષ-૩ ૯૦ 

વગષ-૪ ૧૨૧ 

િુલ ૬૫૯ 

 

મેડીિલ િોલેજ, ભાિનગર 

સંિગસ મંજૂર મહેિમ 

વગષ-૧ ૨૧૩ 

વગષ-૨ ૯૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૨૫ 

વહીવટી વગષ-૩ ૯૧ 

વગષ-૪ ૧૦૧ 

િુલ ૬૨૦ 

 

(૨) ઉક્ત કથથકતએ તે પૈિી િોલેજોવાર સાંવગષવાર િેટલી જગ્યાઓ િાયમી ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ સીિી 

ભરતી/દફક્સ પગારથી ભરાયેલ છે તેની કવગતો નીચે મુજબ છે.  

બી.જ.ેમેડીિલ િોલેજ, અમદાિાદ 

સંિગસ િાયમી/સીધી ભરતી ફીક્સ પગાર  

વગષ-૧ ૨૦૪ ૦૩ 

વગષ-૨ ૮૬ ૦૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૩૮ ૫૦ 

વહીવટી વગષ-૩ ૨૪ ૧૮ 

વગષ-૪ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૩૫૨ ૭૧ 
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મેડીિલ િોલેજ, િડોદરા 

સંિગસ િાયમી/સીધી ભરતી ફીક્સ પગાર  

વગષ-૧ ૨૧૯ ૦૩ 

વગષ-૨ ૬૬ ૦૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૧ ૩૦ 

વહીવટી વગષ-૩ ૩૮ ૧૬ 

વગષ-૪ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૩૩૪ ૪૯ 

 

મેડીિલ િોલેજ, સુરત 

સંિગસ િાયમી/સીધી ભરતી ફીક્સ પગાર  

વગષ-૧ ૧૯૬ ૦૨ 

વગષ-૨ ૫૩ ૦૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૨૮ ૩૭ 

વહીવટી વગષ-૩ ૩૪ ૧૨ 

વગષ-૪ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૩૧૧ ૫૧ 

 

એમ.પી.શાહ મેડીિલ િોલેજ, જામનગર  

સંિગસ િાયમી/સીધી ભરતી ફીક્સ પગાર  

વગષ-૧ ૧૯૬ ૦૦ 

વગષ-૨ ૫૨ ૦૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૩૫ ૧૩ 

વહીવટી વગષ-૩ ૩૬ ૦૬ 

વગષ-૪ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૩૧૯ ૧૯ 

 

પી.ડી.યુ. મેડીિલ િોલેજ, રાજિોટ 

સંિગસ િાયમી/સીધી ભરતી ફીક્સ પગાર  

વગષ-૧ ૧૩૮ ૦૩ 

વગષ-૨ ૬૫ ૦૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૩ ૩૫ 

વહીવટી વગષ-૩ ૨૯ ૧૮ 

વગષ-૪ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૨૪૫ ૫૬ 

 

મેડીિલ િોલેજ, ભાિનગર 

સંિગસ િાયમી/સીધી ભરતી ફીક્સ પગાર  

વગષ-૧ ૯૮ ૦૦ 

વગષ-૨ ૩૦ ૦૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૧૦ ૨૬ 

વહીવટી વગષ-૩ ૬૧ ૨૦ 

વગષ-૪ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૧૯૯ ૪૬ 
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(૩) ઉક્ત કથથકતએ ઉક્ત િોલેજવાર સાંવગષવાર િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે તેની કવગતો નીચે મુજબ છે.   

બી.જ.ેમેડીિલ િોલેજ, અમદાિાદ 

સંિગસ ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૧૯ 

વગષ-૨ ૧૮ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૩૫ 

વહીવટી વગષ-૩ ૨૭ 

વગષ-૪ ૯૪ 

િુલ ૨૯૩ 

 

મેડીિલ િોલેજ, િડોદરા 

સંિગસ ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૬૭ 

વગષ-૨ ૪૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૮૦ 

વહીવટી વગષ-૩ ૨૦ 

વગષ-૪ ૬૭ 

િુલ ૨૭૪ 

 

મેડીિલ િોલેજ, સુરત 

સંિગસ ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૭૦ 

વગષ-૨ ૩૯ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૨૨ 

વહીવટી વગષ-૩ ૦૮ 

વગષ-૪ ૭૭ 

િુલ ૨૧૬ 

 

એમ.પી.શાહ મેડીિલ િોલેજ, જામનગર  

સંિગસ ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૪૩ 

વગષ-૨ ૫૨ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૪૭ 

વહીવટી વગષ-૩ ૧૬ 

વગષ-૪ ૧૧૩ 

િુલ ૨૭૧ 

 

પી.ડી.યુ. મેડીિલ િોલેજ, રાજિોટ 

સંિગસ ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૭૩ 

વગષ-૨ ૩૬ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૨૩ 

વહીવટી વગષ-૩ ૪૩ 

વગષ-૪ ૯૪ 

િુલ ૨૬૯ 
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મેડીિલ િોલેજ, ભાિનગર 

સંિગસ ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૧૫ 

વગષ-૨ ૬૦ 

પેરામેડીિલ વગષ-૩ ૦૦ 

વહીવટી વગષ-૩ ૧૦ 

વગષ-૪ ૬૪ 

િુલ ૨૪૯ 

 

ઉક્ત જગ્યાઓ યોગ્ય લાયિાત િરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્િ થયેથી ભરવામાાં આવશે.  

----------- 

બોટાદ વજલ્લામાં પિડાયેલ દાર/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૭૭૪ (૩૦-૦૭-૨૦૧૮)  શ્રી પ્રવિણભાઈ માર (ગઢડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર બોટાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલો કવદેશી દારૂ 

કબયર અને દેશી દારૂનો જથ્થો પિડાયો, અને 

(૨) પિડાયેલ કવદેશી દારૂ કબયર અને દેશી દારૂની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેટલી છે ?  

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ મુજબ 

(૨)  

તાલુિા કિંમત (રવપયા) 

બોટાદ ૪૨,૨૮,૨૭૭ 

ગઢડા ૯,૯૫,૩૯૦ 

રાણપુર ૮,૯૩,૯૧૦ 

બરવાળા ૨૭,૪૮,૦૦૦ 

િુલ ૮૮,૬૫,૫૭૭  

 

પત્રિ 

િિસ તાલુિા 
વિદેશી દાર  
(બોટલ) 

વબયર 
(બોટલ) 

દેશી દાર  
(લીટર) 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

બોટાદ ૧૭૯૭ ૧૯૧૯ ૬૧૪ 

ગઢડા ૬૨૯ ૨૩૯ ૨૬૨ 

રાણપુર ૫૮૭ ૧૧૯ ૨૭૭ 

બરવાળા ૬૬૮ ૧૦૩ ૧૩૬૧ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
થી  

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

બોટાદ ૩૫૬ ૬૨ ૧૫૯૯ 

ગઢડા ૫૯૯ ૯૧ ૪૭૪ 

રાણપુર ૯૩૫ ૪૧૨ ૩૬૬ 

બરવાળા ૧૫૧૦ ૮૧૦ ૧૨૫૩ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

બોટાદ ૮૭૨ ૧૮૧ ૯૭૯ 

ગઢડા ૪૦૦ ૨૫૫ ૪૮૯ 

રાણપુર ૪૬૦ ૩૨ ૩૨૭ 

બરવાળા ૩૪૦૧ ૦ ૭૫૪ 
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તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬  

થી  
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

બોટાદ ૭૨૯૬ ૧૭૦૪ ૧૪૬૯ 

ગઢડા ૫૯૧ ૨૮૭ ૧૧૨૯ 

રાણપુર ૨૯૧ ૨૫૩ ૨૯૩ 

બરવાળા ૭૩૯ ૪૮ ૧૪૫૫ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

બોટાદ ૧૦૩૪ ૪૫૨ ૧૯૧૮ 

ગઢડા ૫૦૪ ૩૯ ૧૦૭૩ 

રાણપુર ૧૬ ૦ ૪૪૫ 

બરવાળા ૩૦૭ ૧૪૮ ૧૦૧૬ 
 

 

----------- 

દાહોદ વજલ્લામાં રીઢા ગુન્સહેગારોના રવજ્ટર બાબત 

અતારાાંકિત: ૧૮૦૪ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮)  શ્રી િજવેસંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્દ્ડસષ  એક્ટ-૧૯૫૯ અન્દ્વયે િત્યેિ 

જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઈ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત 

સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં દાહોદ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્દ્હેગારોના રજીથટરેશન 

અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવયા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનેગારો સામે શી િાનુની િાયષવાહી િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા 

(૨) રીઢા ગુન્દ્હેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવેલ નથી.  

(૩) િશ્ન રહેતો નથી.  

 

----------- 

ડાંગ વજલ્લામાં રીઢા ગુન્સહેગારોના રવજ્ટર બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૦૨૮ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮)  શ્રી મંગળભાઈ ગાવમત (ડાાંગ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્દ્ડસષ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્દ્વયે િત્યેિ 

જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઈ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત 

સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં ડાાંગ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્દ્હેગારોના રજીથટરેશન અને 

રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવયા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનેગારો સામે શી િાનુની િાયષવાહી િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા 

(૨) રજીથટર કનભાવવામાાં આવેલ ન હોઈ, માદહતી શૂન્દ્ય છે.   
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(૩) િશ્ન રહેતો નથી.  

----------- 

મહેસાણા વજલ્લામાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિત: ૨૦૫૭ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮)  શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં મહેસાણા કજલ્લામાાં કજલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ 

જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને   

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?  

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) મહેસાણા ટાઉન (વિષમાન હાઈથિૂલ), બેચરાજી પોલીસ થટેશન, નાંદાસણ પોલીસ થટેશન, ચાંપાબા ટાઉન 

હોલ િડી, કવસનગર શહેર પોલીસ થટેશન, કવસનગર તાલુિા પોલીસ થટેશન, વડનગર પોલીસ થટેશન, તોરણ હોટલ-વડનગર, 

ખેરાલુ પોલીસ થટેશન, સતલાસણા પોલીસ થટેશન, વસઈ પોલીસ થટેશન અને કવજાપુર પોલીસ થટેશન ખાતે.  

(૨) ૩૨ 

(૩) ૩૨ 

(૪) િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

----------- 

ખેડા વજલ્લામાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિત: ૨૧૭૦ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮)  શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં ખેડા કજલ્લામાાં કજલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 

લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને   

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?  

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) આતરસુાંબા, કવરપરુ, િપડવાંજ, બાલાકસનોર, િઠમાલ, મહેમદાવાદ, મહુિા, વસો, માતર અને મદહલા પોલીસ 

થટેશન ખાતે.  

(૨) એિપણ નદહાં .  

(૩) 

અને 

(૪) 

 િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

----------- 
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રાજ્યમાં ગુન્સહાની એફ.આઈ.આર. સામે લેખીત અરજી માંગિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૨૧૪ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ 

(૧) રાજ્યમાાં તમામ કજલ્લાના પોલીસ થટેશનોમાાં ૩૦ જુન ૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વિષમાાં ગુન્દ્હાની 

એફ.આઇ.આર. નોંિવાને બદલે લેખીત અરજી આપી દેવા પોલીસ િમષચારીઓ ફરીયાદીને જણાવે છે, તે ગાંભીર ફરીયાદથી સરિાર 

જાણિારી િરાવે છે િે િેમ, 

(૨) જો હા, તો ગુન્દ્હાની એફ.આઇ.આર.ને બદલે લેકખત અરજી માાંગવાના ગૃહ કવભાગના િોઇ આદેશ પોલીસ તાંત્રને 

િરવામાાં આવયા છે િે િેમ, અને 

(૩) જો ના, તો આવી ગેરિાનુની રીતરસમ બાંિ િરવા અને ફરજીયાત એફ.આઇ.આર. નોંિવા છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં શા 

આદેશો આપવામાાં આવયા ?  

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ના જી.  

(ર) િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) િોગ્નીઝેબલ ગુનો બનતો હોવાનુાં િાથકમિ રકિએ જણાઈ આવે તેવા કિથસાઓમાાં ત્વદરત એફ.આઈ.આર. 

દાખલ િરવાની સૂચના ગૃહ કવભાગના તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૬ ના પદરપત્રથી અને પોલીસ મહાકનદેશિ અને મુખ્ય પોલીસ 

અકિિારીશ્રીના થથાયી હુિમ ક્રમાાંિ: ૦૧/૨૦૧૩ તા.૧૧-૧ર-૨૦૧૩થી પદરપકત્રત િરવામાાં આવેલ છે. 

----------- 

રાજિોટમાંથી પિડાયેલી દેશી તમંચાની ફેક્ટરી 

અતારાાંકિત: ૨૮૧૯: (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે: 

(૧) રાજિોટમાાંથી તા.૧3-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ દેશી તમાંચા બનાવટની ફેિટરી પિડાઇ હતી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ ફેક્ટરીમાાં િુલ િેટલા દેશી તમાંચાનુાં ઉત્પાદન થયુાં હતુાં, 

(૩) તમાંચાઓનુાં વેચાણ િેટલી વયકક્તઓને િરવામાાં આવયુાં હતુાં, અને 

(૪) ઉક્ત ફેિટરીના માકલિ સામે શી િાનુની િાયષવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ૧૭. 

(૩) શૂન્દ્ય. 

(૪) િાયદેસરની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

----------- 

ગૌચરની જમીનમાં ગેરિાયદેસર બાંધિામો 

અતારાાંકિતેઃ ૫૫૨ (૧૪-૦૬-૨૦૧૮) શ્રીમતી ચંકરિાબેન બારીયા : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયિિા) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે: 

 (૧) તા.3૧-૦3-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં રાજયમાાં કજલ્લાવાર ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર 

બાાંિિામો ઉભા િરીને દબાણો થયા હોવાની, ગેરિાયદેસર િબ્જો લીિો હોવા બાબતની િે અન્દ્ય િેટલી ફરીયાદો સરિારને મળી, 
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(ર) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો અન્દ્વયે તલાટી-િમ-માંત્રીઓ(મહેસુલ)ની સમીિા બેઠિમાાં િેટલા દબાણો દૂર  િરવા 

સૂચનાઓ આપવામાાં આવી, અને 

(3) તે અન્દ્વયે િેટલી ગૌચરની િેટલી જમીન ખુલ્લી િરવામાાં આવી ?  

પંચાયત મંત્રી (રાજય િક્ષા) : (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ સામેલ પત્રિ-૧ મુજબ રાજ્યમાાં ૩૩ કજલ્લામા ગૌચરની જમીનમાાં 

ગેરિાયદેસર બાાંિિામો ઉભા િરીને દબાણો થયા હોવાની િુલ-ર૩૧૫ ફરીયાદ મળેલ છે. 

(ર) ગુજરાત પાંચાયત અકિકનયમ-૧૯૯૩ ની િલમ-૧૦૫ ની જોગવાઇ મુજબ ગૌચરના જમીનના દબાણો દૂર 

િરવાની જવાબદારી ગ્રામ પાંચાયતની હોઇ તલાટી-િમ-માંત્રીઓની માકસિ સમીિા બેઠિમા આવા દબાણો દૂર  િરાવવા સમયાાંતરે 

તાલુિા કવિાસ અકિિારીથી સૂચના આપવામાાં આવેલ છે. 

(3) સામેલ પત્રિ-ર મુજબ િુલ-૯૨૭.૪ર.૬૧ હે.આર.િ.આરે. જટેલી જમીન ખુલ્લી િરવામા આવેલ છે. 

 

----------- 

િચ્છ વજલ્લામાં તલાટી િમ મંત્રીઓની ઘટ 

અતારાાંકિત: ૧૧૧૭ (૦૪-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયિિા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ની કથથકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા તલાટી િમ માંત્રીઓની ઘટ છે, અને 

(૨) ખુટતા તલાટી િમ માંત્રીઓની ભરતી ક્યા સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?  

પંચાયત મંત્રી : (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ની કથથકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર તલાટી િમ માંત્રીઓની ઘટ નીચે મુજબ છેેઃ 

ક્રમ તાલુિા મંજૂર ભરાયેલ ખાલી જગ્યા (ધટ) 

૧ ભુજ ૯૫ ૮૭ ૮ 

૨ માાંડવી ૫૭ ૫૨ ૫ 

૩ મુાંરા ૩૬ ૨૯ ૭ 

૪ અાંજાર ૪૬ ૪૨ ૪ 

૫ ગાાંિીિામ ૫ ૫ ૦ 

૬ ભચાઉ ૬૬ ૫૬ ૧૦ 

૭ રાપર ૭૫ ૫૭ ૧૮ 

૮ નખત્રાણા ૬૧ ૫૩ ૮ 

૯ અબડાસા ૬૬ ૪૮ ૧૮ 

૧૦ લખપત ૩૨ ૨૫ ૭ 

િુલ ૫૩૯ ૪૫૪ ૮૫  
 

(૨) વિષ ૨૦૧૮માાં ભરતીની િદક્રયા શરૂ િરવામાાં આવેલ હોય સત્વરે તમામ જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે.  

 

----------- 

ગૌચરની જમીન ઉપર ગેરિાયદેસર દબાણ િરનાર માવલિો સામે પગલાં 

અતારાાંકિતેઃ ૨૦૭૧ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંિીનગર ઉત્તર): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી 

(રાજયિિા) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 
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(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ અમદાવાદ જીલ્લામાાં આવેલ ગુલમહોર ગ્રીન્દ્સ ગોલ્ફ એન્દ્ડ િાં ટર ી િલબના 

માકલિ દ્વારા િલબ કવથતારમાાં ગૌચરની જમીન ઉપર ગેરિાયદેસર દબાણ િરેલ છે તે ફરીયાદથી સરિાર વાિેફ છે, 

(૨) જો હા, તો ગેરિાયદેસર દબાણ દૂર  િરવા ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં સરિારે શા પગલાાં લીિાાં, અને  

(૩) ગેરિાયદેસર દબાણ િરનાર ક્લબ માકલિો સામે શાાં પગલાાં લીિાાં ?  

પંચાયત મંત્રી (રાજય િક્ષા) : (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) હા જી. એિ ફરીયાદ મળેલ છે. 

(૨) ગૌચર જમીનમાાં િોઇ દબાણ િરવામાાં આવેલ ન હોઇ િાયષવાહી િરવાનો િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

 

----------- 

ગૌચરની જમીન ઉપર ગેરિાયદેસર દબાણ િરનાર માવલિો સામે પગલાં 

અતારાાંકિતેઃ ૨૦૮૨ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કહંમતવસંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયિિા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) અમદાવાદ જીલ્લામાાં આવેલ ગુલમહોર ગ્રીન્દ્સ ગોલ્ફ એન્દ્ડ િાં ટર ી િલબના માકલિ દ્વારા િલબમાાં ગૌચરની જમીન 

ઉપર દબાણ િરેલ છે અને રથતાઓ બાંિ િરી દીિા હોવા બાબતની િોની ફરીયાદો સરિારને તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં 

એિ વિષમાાં મળી, 

(૨) મળેલ ફરીયાદો અન્દ્વયે સરિારે શી િાયષવાહી િરી, અને  

(૩) મળેલ ફરીયાદો અન્દ્વયે િયા િિારની િેટલી જમીન ખુલ્લી િરાવવામાાં આવી અને ગેરિાયદેસર દબાણ િરનાર 

િલબ માકલિો સામે શાાં પગલાાં લીિાાં ?  

પંચાયત મંત્રી (રાજય િક્ષા) : (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) માન. િારાસભ્યશ્રી િનુભાઈ િે. પટેલ દ્વારા એિ ફરીયાદ મળેલ છે. 

(૨) ગૌચર જમીનમાાં િોઇ દબાણ િરવામાાં આવેલ ન હોઇ િાયષવાહી િરવાનો િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

 

----------- 

અમદાિાદ, પંચમહાલ અને દાહોદ વજલ્લામાં ગૌચર જમીનો પર પાિા બાંધિામ 

અતારાાંકિતેઃ ૨૨૧૧ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મિેાણી (વડગામ): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયિિા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) અમદાવાદ, પાંચમહાલ અને દાહોદ કજલ્લામાાં િેટલા ગામોમાાં ‘ગૌચર જમીનો પર જૂન-૨૦૧૮’ ની કથથકતએ પાિા 

મિાનો-પાિા બાાંિિામ ઉભા િરી દેવાયા છે, અને  

(૨) તમામ પાિા મિાનો-પાિા બાાંિિામ ક્યાાં સુિીમાાં દૂર િરવામાાં આવનાર છે ?   

પંચાયત મંત્રી (રાજય િક્ષા) : (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) ગૌચર જમીનો પર જૂન-૨૦૧૮ની કથથકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં િુલ-૧૨ (બાર), પાંચમહાલ કજલ્લામાાં િુલ-

૨ (બે) અને દાહોદ કજલ્લામાાં િુલ-૧ (એિ) ગામોમાાં પાિા મિાનો-પાિા બાાંિિામ ઉભા િરી દેવાયા છે.  
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(૨)  ગુજરાત પાંચાયત અકિકનયમ-૧૯૯૩ ની િલમ-૧૦૫ ની જોગવાઇ મુજબ ગૌચરના જમીનના દબાણો દૂર 

િરવાની જવાબદારી ગ્રામ પાંચાયતની હોઇ તલાટી-િમ-માંત્રીઓની માકસિ સમીિા બેઠિમાાં આવા દબાણો દૂર િરાવવા સમયાાંતરે 

તાલુિા કવિાસ અકિિારીથી સૂચના આપવામાાં આવેલ છે. 

----------- 

જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર વજલ્લામાં ગૌચર જમીનો પર પાિા બાંધિામ 

અતારાાંકિતેઃ ૨૨૧૮ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી 

(રાજયિિા) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં િેટલા ગામોમાાં ‘ગૌચર જમીનો પર જૂન-૨૦૧૮’ ની કથથકતએ 

પાિા મિાનો-પાિા બાાંિિામ ઉભા િરી દેવાયા છે, અને  

(૨) તમામ પાિા મિાનો-પાિા બાાંિિામ ક્યાાં સુિીમાાં દૂર િરવામાાં આવનાર છે ?   

પંચાયત મંત્રી (રાજય િક્ષા) : (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) ગૌચર જમીનો પર જૂન-૨૦૧૮ની કથથકતએ જુનાગઢ કજલ્લામાાં િુલ-૧ (એિ), ગીર સોમનાથ કજલ્લામાાં િુલ-

૬ (છ) અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં િુલ-૨ (બે) ગામોમાાં પાિા મિાનો-પાિા બાાંિિામ ઉભા િરી દેવાયા છે.  

(૨)  ગુજરાત પાંચાયત અકિકનયમ-૧૯૯૩ ની િલમ-૧૦૫ ની જોગવાઇ મુજબ ગૌચરના જમીનના દબાણો દૂર 

િરવાની જવાબદારી ગ્રામ પાંચાયતની હોય દબાણો ગુજરાત પાંચાયત અકિકનયમની જોગવાઈ અનુસાર ગ્રામ પાંચાયત/તાલુિા 

કવિાસ અકિિારી દ્વારા કનયમાનુસાર દૂર િરાવવાની િાયષવાહી િરવામાાં આવશે.  

 

----------- 

િાંિાનેર તાલુિામાં પાજ ગામે મચ્છુ નદી પર પુલ બનાિિા મળેલ રજુઆતો 

અતારાાંકિતેઃ ૨૧૦૨ (૧૮-૮-૨૦૧૮) શ્રી લવલતભાઇ િગથરા (ટાં િારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ મોરબી જીલ્લાના વાાંિાનેર તાલુિાના પાજ ગામના લોિોની મચ્છુ નદી પર 

પુલ બનાવવા છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં િેટલી રજુઆતો રાજય સરિારને મળી, 

(૨) ઉિત બાબતે સરિારે િોઈ પગલાાં ન લેતાાં ગ્રામજનોએ ફાળો િરી ઉક્ત જગ્યાએ નવો પુલ બનાવેલ છે તે હિીિત 

ઉક્ત કથથકતએ સાચી છે, અને 

(૩) સરિાર દ્વારા ઉક્ત પુલ ન બનાવવા પાછળના િારણો શા હતા ?  

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

(૨) 

અને 

(૩) 

 
સદર બાબતે સરિારશ્રીને પુલ બનાવવા માટે િોઈ રજુઆત મળેલ ન હોઈ, પુલ બનાવવાનો િશ્ર ઉપકથથત 
થતો નથી. 

 

----------- 

િચ્છ વજલ્લામાં તાલુિાિાર પાિા ર્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિત : ૩૦૬૪ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પ્રધુમનવસંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ 

અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે: 
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(૧) તા. 3૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વથતી િરાવતા ક્યા પરા િે ગામને 

પાિા રથતાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યા સુિીમાાં પાિા રથતાથી જોડવાનુાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં તાલુિાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રથતાઓથી જોડવામાાં આવયા ?  

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તમામ મહેસુલી ગામો પાિા રથતાથી જોડાયેલ છે, અને જોડવાના બાિી રહેતા પરા પદરકશિ મુજબ 

(૨) હાલમાાં આયોજન નથી. 

(૩) રાપર-૭, ભુજ-૩, અબડાસા-ર, લખપત-૪ અને નખત્રાણા-૧  

પકરવશષ્ટ 

તાલુિો ૫૦૦ થી ઓછી િ્તી ધરાિતા પરા 

લખપત 

ખીરસર વાાંઢ 

મુાંજાવર વાાંઢ 

અાંિાર વાાંઢ 

ગરપાઈ વાાંઢ 

અબડાસા 

મન્દ્રવાાંઢ 

લાઈટહાઉસ 

ભગોરીવાાંઢ 

કનમણીવાાંઢ 

બાઈવારીવાાંઢ 

બિાલીવાાંઢ 

ભચાઉ 

ચેરાણીવાાંઢ 

જસાપરાવાાંઢ 

િાાંિેલવાાંઢ 

સાયાવાાંઢ 

રાપર 

ચામુડાનગર 

બાલાસરી 

ખીજડીયાવાડી 

માન્દ્ચાંગા 

હનુમાનવાડી 

તેલીવાાંઢ 

હિુવાાંઢ 

િુાંભારિડા 

પાબુસરી 

માયાવતી 

ચિુવાાંઢ 

ગુન્દ્ડીયાનીવાાંઢ 

ભુજ 

છછલા 

વાિુરા 

છછી 

 

----------- 
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બનાસિાંઠા વજલ્લામાં તાલુિાિાર પાિા ર્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિત : ૩૦૭૬ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી િાંવતભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે: 

(૧) તા. 3૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વથતી િરાવતા ક્યા પરા 

િે ગામને પાિા રથતાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યા સુિીમાાં પાિા રથતાથી જોડવાનુાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં તાલુિાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રથતાઓથી જોડવામાાં આવયા ?  

 

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પદરકશિ-૧ મુજબ 

(૨) હાલમાાં આયોજન નથી. 

(૩) દાાંતા-૩, અમીરગઢ-૧, પાલનપુર-૪, દાાંતીવાડા-૪, િાનેરા-૬, ભાભર-૫, દદયોદર-૫, િાાંિરેજ-૭, 

થરાદ-૨, વાવ-૨, સુઈગામ-૧, વડગામ-૪ અને ડીસા-૨   

પકરવશષ્ટ 

તાલુિો 
૫૦૦ થી ઓછી િ્તી ધરાિતા પરા 

ગામ પરા 

દાાંતા 

નાઈવાડ જાાંબુફળી 

િોડા ટાાંિણી ખાઈવાડ પરા 

ખોખરકબલ્લી  

અમીરગઢ 

ડાભકચત્રા આવલિુમટી 

 જાાંબુ પાણી 

 માતાનો ખેડ 

પાલનપુર 

 રાિાપુરા 

 નટ વસાહત 

 ડુવાચીયાપરા 

 ફુલાજી જડીયાલ 

 લક્ષ્મીનગર 

દાાંતીવાડા 

 લક્ષ્મીપુરા 

 અટાલ 

 ગાણોદરા 

િાનેરા 

 દેવપુરા 

 ન્દ્યુ ગામતળ 

 ગૌચરપરા 

 ગજરા 

ભાભર  ગઢેશ્વર 

દદયોદર 
 િરશનપુરા 

 િાલપુર 

િાાંિરેજ 

 પાલીયાપરા 

 બહુચરપુરા 

 આાંબાવાડી 

 ભીલડીયાવાસ 

 ચારીયા 
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 િોતરડીયાવાસ 

 હનુમાનપુરા 

 ઉણપરા 

 દેસાઈવાસ 

 સોમનાથનગર 

 સદારામ પુરા 

 નેનાવાસ 

 થુબડાપરા 

 દેસાઈ ઓઢા 

થરાદ 
 સીલાણા 

 મોડાજીગોળીયા 

વાવ 

 ફીપ્લોટ 

 િનપુરા 

 દદપાસરા 

 બુિણીયાપરા 

સૂઈગામ 
 રૂપાણીવાસ 

 અભાણીપરા 

વડગામ 

 બુરેજપુરા 

 પટણીપુરા 

 પાણીયારીપરા 

ડીસા 

 નવા નેસડાપરા 

 બારીયાવાસ 

 િજાપકત વાસ 

 લોઢાપુરા 

 રતનપુર મોટાિાપરા 

 નિાતપુરા 
 

 

----------- 

મહેસાણા વજલ્લામાં તાલુિાિાર પાિા ર્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિત : ૩૦૮૯ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે: 

(૧) તા. 3૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ મહેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વથતી િરાવતા ક્યા પરા િે 

ગામને પાિા રથતાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યા સુિીમાાં પાિા રથતાથી જોડવાનુાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં તાલુિાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રથતાઓથી જોડવામાાં આવયા ?  

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તમામ ગામો પાિા રથતાથી જોડાયેલ છે, જ્યારે ૬ (છ) પરાઓ જોડવાના બાિી છે. 

જોડાણ બાિી પરાઓ 

તાલુિો પરાનું નામ 

ખેરાલુાં 
માછાપુરા 

શીરવાયુાં  

સતલાસણા બાપુનગર 
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વડનગર લવાંગપુરા 

કવજાપુર ભમરીયાપુરા 

કવસનગર ડુાં ગરીપુરા  

(૨) હાલમાાં આયોજન નથી. 

(૩) ખેરાલુાં-૪, અને વડનગર-૧  

----------- 

ગાંધીનગર વજલ્લામાં તાલુિાિાર પાિા ર્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિત : ૩૧૧૫ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી કહંમતવસંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ 

અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે: 

(૧) તા. 3૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ગાાંિીનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વથતી િરાવતા ક્યા પરા િે 

ગામને પાિા રથતાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યા સુિીમાાં પાિા રથતાથી જોડવાનુાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં તાલુિાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રથતાઓથી જોડવામાાં આવયા ?  

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તમામ ગામ પાિા રથતાથી જોડાયેલ છે, બાિી રહેતા પરા પદરકશિ મુજબ 

(૨) માંજૂર થયેલ ૮ (આઠ) પરાઓ બનતી ત્વરાએ.  

(૩) દહેગામ-૮, િલોલ-૧ અને ગાાંિીનગર-૨  

પકરવશષ્ટ 

તાલુિો ૫૦૦ થી ઓછી િ્તી ધરાિતા પરા 

દહેગામ લીલાપુર 

દહેગામ લક્ષ્મીપુરા 

દહેગામ િાલીપુરા (કબલમણા) 

દહેગામ દેવપુરા 

દહેગામ રાંગાવતના છાપરા 

દહેગામ હીરા તલાવ 

દહેગામ બાવાનો મઠ 

દહેગામ વીરાજીના છાપરા 

દહેગામ ફુલપુરાિાંપા 

દહેગામ ભાથીજીની મુવાડી 

દહેગામ ચાાંપલપુર 

દહેગામ ગણપતપુરા 

દહેગામ હેમાજીના છાપરા 

દહેગામ દોલતપુરા 

દહેગામ બારૈયાના છાપરા 

દહેગામ િનપુરા 

દહેગામ વડવાળુ પુરૂ 

દહેગામ ખાટની મુવાડી 

દહેગામ ડોડજીની મુવાડી 

દહેગામ ચાાંદના પરા 
 

----------- 
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િલસાડ વજલ્લામાં તાલુિાિાર પાિા ર્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિત : ૩૧૫૪ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જુનાગઢ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે: 

(૧) તા. 3૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ વલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વથતી િરાવતા ક્યા પરા િે 

ગામને પાિા રથતાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યા સુિીમાાં પાિા રથતાથી જોડવાનુાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં તાલુિાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રથતાઓથી જોડવામાાં આવયા ?  

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

અને 

(૨) 

 આવા તમામ ફળીયા મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૩) તાલુિા િરમપુર-૧૪, િપરાડા-૧, ઉમરગામ-૨ પરાઓને જોડવામાાં આવયા.   

----------- 

મહેસાણા વજલ્લામાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા ર્તાથી જોડિા બાબત 

અતારાાંકિત : ૩૪૮૭ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ મહેસાણા કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ની વથતી િરાવતા ફળીયાઓ મૂળ ગામ 

સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ તાલુિાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ 

નથી, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ આવા ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડવા માટેનુાં સરિારનુાં શુાં આયોજન છે અને 

ક્યાાં સુિીમાાં જોડવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

(૨) 

અને 

(૩) 

 આવા તમામ પરા પાિા રથતાથી જોડાયેલ હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

----------- 

સુરત વજલ્લામાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા ર્તાથી જોડિા બાબત 

અતારાાંકિત : ૩૫૦૦ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ધિલવસંહ ઝાલા (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ સુરત કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ની વથતી િરાવતા ફળીયાઓ મૂળ ગામ સાથે 

પાિા રથતાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ તાલુિાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ 

નથી, અને 
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(૩) ઉક્ત કથથકતએ આવા ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડવા માટેનુાં સરિારનુાં શુાં આયોજન છે અને 

ક્યાાં સુિીમાાં જોડવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

(૨) 

અને 

(૩) 

 આવા તમામ પરા પાિા રથતાથી જોડાયેલ હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

----------- 

ગાંધીનગર વજલ્લામાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા ર્તાથી જોડિા બાબત 

અતારાાંકિત : ૩૫૧૦ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ ગાાંિીનગર કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ની વથતી િરાવતા ફળીયાઓ મૂળ ગામ 

સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ તાલુિાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ 

નથી, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ આવા ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડવા માટેનુાં સરિારનુાં શુાં આયોજન છે અને 

ક્યાાં સુિીમાાં જોડવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

(૨) 

અને 

(૩) 

 
૨૫૦ થી ૫૦૦ની વથતી િરાવતા તમામ ફળીયા મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ હોઈ િશ્ન 
ઉપકથથત થતો નથી.  

----------- 

નમસદા વજલ્લામાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા ર્તાથી જોડિા બાબત 

અતારાાંકિત : ૩૬૧૭ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ 

અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ નમષદા કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ની વથતી િરાવતા ફળીયાઓ મૂળ ગામ સાથે 

પાિા રથતાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ તાલુિાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ 

નથી, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ આવા ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડવા માટેનુાં સરિારનુાં શુાં આયોજન છે અને 

ક્યાાં સુિીમાાં જોડવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

(૨) 

અને 

(૩) 

 આવા તમામ પરા પાિા રથતાથી જોડાયેલ હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  



53 
 

----------- 

તાપી વજલ્લામાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા ર્તાથી જોડિા બાબત 

અતારાાંકિત : ૩૬૨૩ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ નમષદા કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ની વથતી િરાવતા ફળીયાઓ મૂળ ગામ સાથે 

પાિા રથતાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ તાલુિાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ 

નથી, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ આવા ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડવા માટેનુાં સરિારનુાં શુાં આયોજન છે અને 

ક્યાાં સુિીમાાં જોડવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

(૨) 

અને 

(૩) 

 આવા તમામ પરા પાિા રથતાથી જોડાયેલ હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

----------- 

િલસાડ વજલ્લામાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા ર્તાથી જોડિા બાબત 

અતારાાંકિત : ૩૬૩૫ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ વલસાડ કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ની વથતી િરાવતા ફળીયાઓ મૂળ ગામ 

સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ તાલુિા દીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ 

નથી, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ આવા ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડવા માટેનુાં સરિારનુાં શુાં આયોજન છે અને 

ક્યાાં સુિીમાાં જોડવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી (માગસ અને મિાન) : (૦૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) 

(૨) 

અને 

(૩) 

 આવા તમામ ફળીયા મૂળ ગામ સાથે પાિા રથતાથી જોડાયેલ હોઈ િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

----------- 

અમદાિાદ અને મોરબી વજલ્લામાં ઘન િચરાનાં પ્લાન્સટ 

અતારાાંકિતેઃ ૧૭૦૮ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (કવરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથથતીએ અમદાવાદ અને મોરબી જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલ 

ના પ્લાન્દ્ટ િાયષરત છે, 
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(૨) ઉક્ત કથથતીએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્દ્ટ બનાવવામાાં 

આવયા,  

(૩) ઉક્ત કથથતીએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં આવેલ પ્લાન્દ્ટ દદઠ િેટલો ખચષ િરવામાાં આવયો, અને 

(૪) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્દ્ટ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્દ્ટ િાયષરત થયા 

નથી, તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અમદાવાદ કજલ્લામાાં એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્દ્ટ િાયષરત નથી મોરબી કજલ્લામાાં મોરબી અને વાાંિાનેર 

નગરપાલીિામાાં પ્લાન્દ્ટ િાયષરત છે. 

(૨) અમદાવાદ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વિષમા એિપણ પ્લાન્દ્ટ બનાવવામાાં આવેલ નથી. મોરબી કજલ્લામાાં મોરબી 

નગરપાલીિામાાં સને ૨૦૧૫માાં પ્લાન્દ્ટ બનાવવામાાં આવેલ છે. 

(૩) અમદાવાદ કજલ્લામાાં િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. મોરબી નગરપાલીિામાાં બનેલ પ્લાન્દ્ટમાાં રૂા. ૬૫/- લાખ ખચષ 

િરેલ છે. 

(૪) િશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

 

----------- 

આણંદ વજલ્લામાં ઘન િચરાનાં પ્લાન્સટ 

અતારાાંકિતેઃ ૧૭૮૫ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી વનરંજન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથથતીએ આણાંદ જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્દ્ટ િાયષરત 

છે, 

(૨) ઉક્ત કથથતીએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્દ્ટ બનાવવામાાં 

આવયા,  

(૩) ઉક્ત કથથતીએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં આવેલ પ્લાન્દ્ટ દદઠ િેટલો ખચષ િરવામાાં આવયો, અને 

(૪) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્દ્ટ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્દ્ટ િાયષરત થયા 

નથી, તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) આિલાવ અને બોરીયાવી નગરપાલીિામાાં પ્લાન્દ્ટ િાયષરત છે પેટલાદ નગરપાલીિામાાં અાંશતેઃ પ્લાન્દ્ટ િાયષરત 

છે. 

(૨) પેટલાદ નગરપાલીિાનો પ્લાન્દ્ટ ૨૦૧૬માાં બનાવેલ હતો. 

(૩) પેટલાદ નગરપાલીિાના પ્લાન્દ્ટમાાં િુલ ખચષ ૧૩૪.૬૮ લાખ થયેલ છે.  

(૪) પેટલાદ નગરપાલીિામાાં અાંશતેઃ પ્લાન્દ્ટ િાયષરત છે િોજકે્ટની માંજૂરી સને ૨૦૧૮માાં મળેલ છે. જનેી સવેની 

િામગીરી િગતીમાાં છે.  

 

----------- 
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અતારાંકિત યાદીમાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

 

ક્રમ વિભાગનું નામ પ્રશ્ન ક્રમાંિ િુલ 

૧ 
િૃકિ, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર 

કવભાગ 

૩૧૬૨, ૩૧૬૪, ૩૧૬૬, ૩૧૭૧, ૩૧૯૧, ૩૨૦૦, ૩૨૦૨, 
૩૨૦૯, ૩૨૧૨, ૩૨૧૫, ૩૨૧૮, 3૨૨૪, ૩૨૨૬, ૩૨૨૯, 
૩૨3૯, ૩૨૪૮, ૩૨૫૧  

૧૭ 

૨ કશિણ કવભાગ ૩૧૦૦, ૩૧૭૨, ૩૧૮૦, ૩૧૯૫, ૩૩૦3  ૦૫ 

૩ 
આરોગ્ય અને પદરવાર િલ્યાણ 

કવભાગ 
૧૧૩૩ ૦૧ 

૪ ગૃહ કવભાગ ૧૭૭૪, ૧૮૦૪, ૨૦૨૮, ૨૦૫૭, ૨૧૭૦, ૨૨૧૪, ૨૮૧૯ ૦૭ 

૫ 
પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને 
ગ્રામ કવિાસ કવભાગ 

૫૫૨, ૧૧૧૭, ૨૦૭૧, ૨૦૮૨, ૨૨૧૧, ૨૨૧૮ ૦૬ 

૬ માગષ અને મિાન કવભાગ 
૨૧૦૨, ૩૦૬૪, ૩૦૭૬, ૩૦૮૯, ૩૧૧૫, ૩૧૫૪, ૩૪૮૭, 
૩૫૦૦, ૩૫૧૦, ૩૬૧૭, 3૬૨૩, ૩૬૩૫ 

૧૨ 

૭ 
શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ 
કનમાષણ કવભાગ 

૧૭૦૮, ૧૭૮૫  ૦૨ 

િુલ  ૫૦ 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મુરણાલય, ભાવનગર. 




