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અગીયારમી અતારાાંકિત યાદી 

સભાગૃહના મેજ પર મૂક્યા 

તારીખઃ ૨૨/૦૨/૧૯. 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ત્રીજુાં સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

રાજ્યમાાં સ્ટેટ એવનમલ િેલ્ફેર બોર્ડની રચના  

અતારાાંકિતઃ ૫૧૭ (૧૩/૦૬/૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિ ાં ડલા): માનનીય પશ પાલન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) સ્ટેટ એકનમલ વેલ્ફેર બોડડની તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૩ના રોજ રચના િરવામાાં આવી છે પરાંત  તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૮ સ ધી તેની 

એિપણ બેઠિ યોજવામાાં આવી નથી તે ગાંભીર ફરરયાદથી રાજ્ય સરિાર વોિેફ છે િે િેમ,  

(૨) જો હા, તો તોના શાાં િારણો છે, અને  
(૩) આ બોડડની કનયકમત બેઠિો મળે તે માટે શાાં આદેશો આપવામાાં આવ્યા છે ?  
પશુપાલન માંત્રીશ્રીઃ (૨૬-૯-૨૦૧૮) 
(૧) રજ આત મળેલ છે.  

(૨ ) બોડડના બાંધારણ મ જબ તમામ સભ્યોની કનમણાંિ થયેલ ના હોવાથી, કનમણ ાંિ િાયડવાહી પ્રકગતમાાં છે.  
(૩) આવા િોઇ આદેશ આપવામાાં આવેલ નથી.  

------------- 

પેટ શોપ્સનો અમલીિરણ   

અતારાાંકિતઃ ૨૮૫૨ (૧૯/૧૦/૨૦૧૮) ર્ૉ.  આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય પશ પાલન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) ધી પ્રીવેન્શન ઓફ ક્ર અલ્ટી ટ  એનીમલ્સ (પેટ શોપ્સ) રૂલ્સ-૨૦૧૮ અન્વયે પેટ શોપ્સના રજીસ્ટરેશન તથા તેના અમલીિરણ 

માટે સ્ટેટ એનીમલ વેલ્ફેર બોડડના ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા િાયડવાહી િરવાની રહે છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો  આ િામગીરી માટે સ્ટેટ એનીમલ વેલ્ફેર બોડડમાાં કજલ્લાવાર િોઇ ઇન્સ્પેક્ટરોની તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ 

કનમણ ાંિ િરવામાાં આવી નથી તે હિીિતથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ,  

(૩) જો હા, તો તેના શા િારણો છે, અને  
(૪) આવી કનમણ ાંિો ક્યાાં સ ધી િરવામાાં આવનાર છે ?  

પશુપાલન માંત્રીશ્રીઃ (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 
(૧) હા.  
(૨ ) હા.  
(૩) બોડડની સાંપ ણડપણે રચના થયેલ ન હોવાથી. 
(૪) બોડડની પ ણડ રચના થયા બાદ કનમણ ાંિ િરવામાાં આવશે.  

------------- 



2 

 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં એસ. પી.  સી. એ.નુાં રવજસ્ટરે શન   

અતારાાંકિતઃ ૨૮૫૬ (૧૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ  (પાટણ): માનનીય પશ પાલન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ધી પ્રીવેન્શન ઓફ ક્ર અલ્ટી ટ  એનીમલ્સ (એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ  એન્ડ રેગ્ય લેશન ઓફ સોસાયટીઝ ફોર પ્રીવેન્શન ઓફ ક્ર અલ્ટી 
ટ  એનીમલ્સ) રૂલ્સ-૨૦૦૧ અન્વયે રાજ્યના તમામ કજલ્લાઓમાાં કજલ્લા િલેક્ટરના અધ્યક્ષપદે એસ. પી. સી.એની રચના 

િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો  આ િાયદાને ૧૭ વર્ડ પ રા થયા હોવા છતાાં ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ પણ એસ. પી. 

સી. એ. ન ાં રજીસ્ટેશન િરવામાાં આવ્ય  નથી અને કજલ્લા િલેક્ટર અધ્યક્ષપદે એસ. પી. સી. એ.ની રચના િરવામાાં આવી નથી 

તે હિીિત સાચી છે, અને   
(૩) જો હા, તો  આ કજલ્લામાાં એસ. પી. સી. એ. ની રચના ક્યાાં સ ધી િરવામાાં આવનાર છે ?  

પશુપાલન માંત્રીશ્રીઃ (૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) હા.  

(૨ ) કજલ્લા િલેક્ટરના અધ્યક્ષપદે એસ. પી. સી. એ. ની રચના િરવામાાં આવેલ છે. પરાંત , ટરસ્ટ એક્ટ હેઠળ રકજસ્ટરેશન થયેલ 
નથી.  

(૩) ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં એસ. પી. સી. એ. ની રચના થયેલ છે.  

------------- 

ર્ોગ બ્રીર્ીંગ એન્ર્ માિેટીંગ અમલીિરણ    

અતારાાંકિતઃ ૨૮૬૧ (૧૯/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી  (વડગામ)  : માનનીય પશ પાલન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) ધી પ્રીવેન્શન ઓફ ક્ર અલ્ટી ટ  એનીમલ્સ (ડોગ બ્રીડીંગ એન્ડ માિેટીંગ) રૂલ્સ-૨૦૧૭ ના અમલીિરણ તથા ડોગ બ્રીડીંગ 
િરતી સાંસ્થાઓના રજીસ્ટરેશન માટે સ્ટેટ એનીમલ વેલ્ફેર બોડડના ઇન્સપેક્ટર દ્વારા િાયડવાહી િરવાની રહે છે તે હિીિત      

સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો  આ િામગીરી માટે સ્ટેટ એનીમલ વેલ્ફેર બોડડમાાં કજલ્લાવાર િોઇ ઇન્સપેક્ટરોની તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ 

કનમણ ાંિ િરવામાાં આવી નથી તે હિીિતથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ,  

(૩) જો હા, તો  તેના શાાં િારણો છે, અને  

(૪) આવી કનમણ ાંિો ક્યાાં સ ધીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ?  

પશુપાલન માંત્રીશ્રીઃ (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) હા.  

(૨ ) હા. 

(૩) બોડડની સાંપ ણડપણે રચના થયેલ ન હોવાથી. 

(૪) બોડડની પ ણડ રચના થયા બાદ કનમણ ાંિ િરવામાાં આવશે.  

------------- 
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િચ્છ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૬૭ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રીમવત સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે િચ્છ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  િચ્છ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 
 

------------- 

 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચિૂિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૭૮ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઇ ખરાર્ી (દાાંતા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
  



4 

 

પાટણ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૮૪ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપ ર): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે પાટણ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  પાટણ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૯૦ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી  ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે મહેસાણા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  મહેસાણા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
  



5 

 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૯૬ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) ર્ૉ. અવનલ જોિીયારા (કભલોડા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૯૭ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  અરવલ્લી કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 



6 

 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૦૮ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  અરવલ્લી કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૨૬ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ઘાંઘ િા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  તે અન્વયે અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર પાિવાર તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ  િોડ રિમ ચ િવવામાાં આવેલ નથી. 

(૩) દાવા ગણતરીની  િાયડવાહી પ્રગકતમાાં હોડ,  બનતી ત્વરાએ સાંબાંકધત કવમા િાંપની દ્વારા દાવાની રિમ ચ િવવામાાં આવશે.  

-------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૨૯ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે અમરેલી કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  અમરેલી કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 

બોટાદ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૩૨ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે બોટાદ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  બોટાદ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 
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સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચિૂિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૩૫ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી પરસોત્તમભાઈ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે સ રેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  સ રેન્રનગર કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૩૮ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી વબ્રજશે મરેજા (મોરબી): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે મોરબી કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  મોરબી કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 



9 

 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૪૧ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી લવલતભાઈ િગથરા (ટાંિારા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  રાજિોટ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  
અતારાાંકિતઃ ૩૧૪૭ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી િલ્લભભાઈ ધારિીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે જામગનર કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  જામગનર કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 



10 

 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૫૩ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી વિક્રમભાઈ માર્મ (ખાંભાકળયા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે દવેભ કમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  દેવભ કમ દ્વારિા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 

 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૫૯ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી હિડદિુમાર રીબર્ીયા (કવસાવદર): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે જ નાગઢ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  જ નાગઢ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 



11 

 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૬૫ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચુર્ાસમા (સોમનાથ): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  પોરબાંદર કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૬૮ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારર્ (તલાલા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે ગીર સોમનાથ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં 

આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  ગીર સોમનાથ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 
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ભાિનગર વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૮૧ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 
પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે ભાવનગર કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડ લાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે  આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે. 

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  ભાવનગર કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.   

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૯૬ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે આણાંદ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  આણાંદ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
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ખેર્ા વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૦૫ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઇ ર્ાભી (િપડવાંજ): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે ખેડા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  ખેડા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૦૮ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે મહીસાગર કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  મહીસાગર કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
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પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૧૧ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે પાંચમહાલ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  પાંચમહાલ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૧૭ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રીમવત ચાંવન્રિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે દાહોદ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  દાહોદ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
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છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચિૂિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૨૩ (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપ ર): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે છોટાઉદેપ ર કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, 
અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  છોટાઉદેપ ર કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

િર્ોદરા વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૨૭ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી, 
(૨) તે અન્વયે વડોદરા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને 
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે ? 

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૨/૧૨/૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  વડોદરા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 



16 

 

નમડદા વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૩૩ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે નમડદા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  નમડદા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચિૂિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૩૫ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબ સર): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે ભરૂચ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  ભરૂચ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખવા ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
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સુરત વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચિૂિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૩૮ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પુનાભાઇ ગાવમત (વ્યારા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે સ રત કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧/૧૨/૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  સ રત કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

તાપી વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચિૂિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૪૧ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઇ ગાવમત (કનઝર): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ – ૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે તાપી કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.  ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   
(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧/૧૨/૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  તાપી કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
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ર્ાાંગ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૪૪ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી માંગળભાઇ ગાાંવિત (ડાાંગ): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે ડાાંગ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧/૧૨/૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  ડાાંગ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

નિસારી વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૪૭ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે નવસારી કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧/૧૨/૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 
૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 

રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 
(૨)  નવસારી કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 
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િલસાર્ વજલ્લામાાં પાિિાર િીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચૂિિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૫૨ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય િૃકર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી થયા બાદ પ રતો વરસાદ ન પડે અને 

પાિ કનષ્ફળ જાય તેવી પરરકસ્થકતમાાં િડ તારીખ સ ધીમાાં પાિવાર વીમાની ૨૫ ટિા રિમ ચ િવવાની થતી હતી,  

(૨) તે અન્વયે વલસાડ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર િયા પાિ માટે િેટલી રિમ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ચ િવવામાાં આવી, અને   

(૩) જો રિમ ચ િવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે અને પાિ કવમાની રિમ િયાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે  ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રીઃ (૧૧/૧૨/૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજનાની ગાડડલાડન મ જબ ખરીફપાિ–૨૦૧૮માાં વાવણી ન થવી/રોપણી ન થવી, વાવણી 
કનષ્ફળ જવી જવેા સાંજોગોમાાં ફક્ત મ ખ્ય પાિો માટે આ જોખમ લાગ  પાડવાની િટ ઓફ ડેટ નીચે મ જબ છે.    

અનુાં. નાં. પાિનુાં નામ િટ ઓફ રે્ટ 

૧ બાજરી, કપયત ડાાંગર, કબનકપયત ડાાંગર, ત વેર, 
રાગી, ખરીફ મગફળી, કપયત િપાસ, કબનકપયત 
િપાસ, ખરીફ મિાઇ  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ રદવેલા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(૨)  વલસાડ કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૮ની ઋત  માટે આ જોખમ ઉપકસ્થત થત ાં ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  
(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------------- 

સુરત વજલ્લામાાં તાલુિાિાર પાિા રસ્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૧૯ (૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી ઈમરાન ખેર્ાિાલા (જમાલપ ર ખાડીયા): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ સ રત કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ૫૦૦થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ક્યા પરા િે ગામને પાિા રસ્તાથી 

જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યાાં સ ધીમાાં પાિા રસ્તાથી જોડવાન ાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ડમાાં તાલ િાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડવામાાં આવ્યા ?  

નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૨૬/૧૨/૧૮) 

(૧) તમામ પરા પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૨) 
અને 
(૩) 

------------- 
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નિસારી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર પાિા રસ્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૬૦ (૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્થકતએ નવસારી કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ૫૦૦થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ક્યા પરા િે ગામને પાિા 

રસ્તાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યાાં સ ધીમાાં પાિા રસ્તાથી જોડવાન ાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ડમાાં તાલ િાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડવામાાં આવ્યા ?  

નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮) 

(૧) આવા તમામ પરા િે ગામ પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૨) 

અને 

(૩) 

------------- 

ર્ાાંગ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર પાિા રસ્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૦૩ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ ડાાંગ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ક્યા પરા િે ગામને પાિા 

રસ્તાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યાાં સ ધીમાાં પાિા રસ્તાથી જોડવાન ાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ડમાાં તાલ િાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડવામાાં આવ્યા ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૨૬/૧૨/૧૮) 

(૧) આવા તમામ પરા િે ગામને પાિા રસ્તાઓ જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

અને  

(૨)    

(૩) તાલ િાવાર સ કબર-૨ પરાઓને જોડવામાાં આવ્યા. 

----------- 
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દાહોદ વજલ્લામાાં તાલિુાિાર પાિા રસ્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૧૬ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ દાહોદ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ક્યા પરા િે ગામને પાિા 

રસ્તાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યાાં સ ધીમાાં પાિા રસ્તાથી જોડવાન ાં આયોજન છે, અને 
(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ડમાાં તાલ િાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડવામાાં આવ્યા ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮) 

(૧) આવા તમામ પરા/ગામ પાિા રસ્તાઓ જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 
અને  
(૨)    

(૩) તાલ િા દાહોદ-૨૩, દે.બારીયા-૨૮, ધાનપ ર-૯, ફતેપ રા-૧૯, લીમખેડા-૧૮, ઝાલોદ-૩૩ પરાઓને જોડવામાાં 

આવ્યા. 
------------- 

તાપી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર પાિા રસ્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૧૯ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ તાપી કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ક્યા પરા િે ગામને પાિા 

રસ્તાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યાાં સ ધીમાાં પાિા રસ્તાથી જોડવાન ાં આયોજન છે, અને 
(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ડમાાં તાલ િાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડવામાાં આવ્યા ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮) 

(૧) આવા તમામ પરા િે  ગામના  પાિા રસ્તાઓ જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 
અને  
(૨)    

(૩) તાલ િા વ્યારા-૧૮, ડોલવણ-૧૩, ઉચ્છલ-૪ પરાઓને જોડવામાાં આવ્યા. 

---------- 
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િર્ોદરા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર પાિા રસ્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૩૦ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ વડોદરા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ક્યા પરા િે ગામને પાિા 

રસ્તાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યાાં સ ધીમાાં પાિા રસ્તાથી જોડવાન ાં આયોજન છે, અને 
(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ડમાાં તાલ િાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડવામાાં આવ્યા ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮) 

(૧) હા, જી. 

 સાવલી તાલ િાના ગોદામપ રા, નેશ(મ ાંઢેલા), ભીખાપ રા, સાલમપ રા, ધમડજીયાપ રા અને  

 પાદરા તાલ િાના રતનપ ર, િાશીયાપ રા જોડવાના બાિી છે. 

(૨) હાલ આયોજન નથી.   
(૩) એિ પણ નહીં. 

----------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર પાિા રસ્તા વિહોણા ગામો િે પરાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૩૭ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબ સર): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ ભરૂચ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ૫૦૦ થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ક્યા પરા િે ગામને પાિા 

રસ્તાથી જોડવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી પરા િે ગામોને ક્યાાં સ ધીમાાં પાિા રસ્તાથી જોડવાન ાં આયોજન છે, અને 
(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ડમાાં તાલ િાવાર િેટલા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડવામાાં આવ્યા ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮) 

(૧) તાલ િા વાગરાન ાં આલીયાબેટ ગામ જોડવાન ાં બાિી  અને તાલ િા જાંબ સરન ાં આાંધીવગા, વરસીંગવગા પરા. 

(૨) તાલ િા વાગરાન ાં આલીયાબેટ ગામ બેટ હોવાથી જોડી શિાય તેમ નથી અને તાલ િા જાંબ સરન ાં આાંધીવગા, વરસીંગવગા પરા 
બનતી ત્વરાએ.  

(૩) તાલ િા જાંબ સર-૩ પરાઓને પાિા રસ્તાથી જોડાવામાાં આવ્યા. 
--------- 
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સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોર્િા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૯૫ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) ર્ૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ ની વસ્તી ધરાવતા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે 

પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ તાલ િાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ આવા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડવા માટેન ાં સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે અને ક્યાાં સ ધીમાાં 

જોડવામાાં આવશે ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૦૧/૦૧/૧૯)  

(૧) ૨૫૦ થી ૫૦૦ ની વસ્તી ધરાવતા તમામ ફળીયાઓ મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 
(૨) 
અને 
(૩)  

---------- 

મકહસાગર વજલ્લામાાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોર્િા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૫૯૫ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) ર્ૉ. અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ મરહસાગર કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ ની વસ્તી ધરાવતા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા 

રસ્તાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ તાલ િાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ આવા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડવા માટેન ાં સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે અને ક્યાાં સ ધીમાાં 

જોડવામાાં આવશે ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮)  

(૧) હા, જી. ૧૧૬ ફળીયાઓ મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી. 

(૨) તાલ િા બાલાકસનોર-૨, કવરપ ર-૪, સાંતરામપ ર-૧, િડાણા-૨, લ ણાવાડા-૮૬, ખાનપ ર-૨૧ 

(૩) ૬ ફળીયાઓ બનતી ત્વરાએ, બાિીના હાલમાાં  આયોજન નથી. 

---------- 
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દાહોદ વજલ્લામાાં ફળીયાઓન ેમૂળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોર્િા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૦૩ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને 

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ દાહોદ કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ ની વસ્તી ધરાવતા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા 

રસ્તાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ તાલ િાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ આવા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડવા માટેન ાં સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે અને ક્યાાં સ ધીમાાં 

જોડવામાાં આવશે ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૨૬/૧૨/૧૮)  

(૧) તમામ ફળીયાઓ મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 
(૨) 
અને 
(૩)  

---------- 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથ ેપાિા રસ્તાથી જોર્િા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૧૪ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ વડોદરા કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ ની વસ્તી ધરાવતા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા 

રસ્તાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ તાલ િાદીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ આવા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડવા માટેન ાં સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે અને ક્યાાં સ ધીમાાં 

જોડવામાાં આવશે ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૨૬/૧૨/૧૮)  

(૧) તમામ ફળીયાઓ મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 
(૨) 
અને 
(૩)  

----------- 
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ભરૂચ વજલ્લામાાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોર્િા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૨૦ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબ સર): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ ભરૂચ કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ ની વસ્તી ધરાવતા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા 

રસ્તાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ તાલ િા દીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ આવા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડવા માટેન ાં સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે અને ક્યાાં સ ધીમાાં 

જોડવામાાં આવશે ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮)  

(૧) હા, જી. તાલ િા જાંબ સર-૨ પરા 

અને 
(૨) 
(૩) બનતી ત્વરાએ.  

---------- 

નિસારી વજલ્લામાાં ફળીયાઓને મૂળ ગામ સાથ ેપાિા રસ્તાથી જોર્િા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૩૧ (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કસ્થકતએ નવસારી કજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ ની વસ્તી ધરાવતા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા 

રસ્તાથી જોડાયેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ તાલ િા દીઠ આવા િેટલા ફળીયાઓ છે િે જ ેમ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડાયેલ નથી, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ આવા ફળીયાઓને મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાથી જોડવા માટેન ાં સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે અને ક્યાાં સ ધીમાાં 

જોડવામાાં આવશે ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગડ અને મિાન): (૩૧/૧૨/૧૮)  

(૧) આવા તમામ મ ળ ગામ સાથે પાિા રસ્તાઓ જોડાયેલ હોડ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 
(૨) 
અને 
(૩)  

------------ 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સામાિેલા પ્રશ્નો અને તનેા જિાબો 

ક્રમ કવભાગન ાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િ લ 

૧ િૃકર્, ખેડ ત િલ્યાણ 
અને સહિાર કવભાગ 

૫૧૭,૨૮૫૨,૨૮૫૬,૨૮૬૧,૩૦૬૭,૩૦૭૮,૩૦૮૪,૩૦૯૦, 
૩૦૯૬,૩૦૯૭,૩૧૦૮,૩૧૨૬,૩૧૨૯,૩૧૩૨,૩૧૩૫,૩૧૩૮, 
૩૧૪૧,૩૧૪૭,૩૧૫૩,૩૧૫૯,૩૧૬૫,૩૧૬૮,૩૧૮૧,૩૧૯૬, 
૩૨૦૫,૩૨૦૮,૩૨૧૧,૩૨૧૭,૩૨૨૩,૩૨૨૭,૩૨૩૩,૩૨૩૫, 
૩૨૩૮,૩૨૪૧,૩૨૪૪,૩૨૪૭,૩૨૫૨ 

૩૭ 

૨ માગડ અને મિાન 
કવભાગ 

૩૧૧૯,૩૧૬૦,૩૨૦૩,૩૨૧૬,૩૨૧૯,૩૨૩૦,૩૨૩૭,૩૪૯૫, 
૩૫૯૫,૩૬૦૩,૩૬૧૪,૩૬૨૦,૩૬૩૧, 

૧૩ 

િુલ  ૫૦  

 
------------ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મુરણાલય, િર્ોદરા. 
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