
 

પહેલી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મકૂ્યા 
તારીખઃ-  

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
સાતમુાં સત્ર-૨૦૨૦ 
અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

  
 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૮૭(ક) અન્િયે તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહના મેજ 
ઉપર મૂકિામાાં આિેલ અતારાાંવકત પ્રશ્ર્નો અને તેના જિાબોની યાદી 

 
 

સેક્શન ઓકિસર િગગ-૨ ની જગ્યાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૬૬૧૭ (૦૭-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય િહીિટ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ સવિિાલય ખાતે સેક્શન ઓફીસર િગગ-૨ની કૂલ કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ 
છે, 

(૨) તેમાાં અનુસૂવિત જાવત અન ેજનજાવત માટેની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, તે પૈકી જાવતિાર કેટલી ભરાયેલ છે, 

(૩) કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

(૪)  આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરિામાાં આિશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય િહીિટ): (૨૪-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) સવિિાલય ખાત ેસેક્શન અવધકારી િગગ-૨ની કુલ-૫૩૫ જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે. 

(૨)  

િેટેગરી માંજૂર જગ્યા ભરાયેલ જગ્યા 

અનુ. જાવત ૩૬ ૩૬ 

અનુ. જન જાવત ૮૦ ૭૦ 

(૩)  

િેટેગરી ખાલી જગ્યા 

અનુ. જાવત ૦૦ 

અનુ. જન જાવત ૧૦ 

(૪) િહીિટી અનુકૂળતાએ ભરિામાાં આિશે. 

-------- 

દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુિાને િાળિેલ ગ્રાન્ટ  

અતારાાંવકતઃ ૬૮૨૦ (૨૦-૦૨-૨૦૨૦) શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડી : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) વિકાસશીલ તાલુકા હેઠળ બનાસકાાંઠા વજલ્લાના દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ 
છેલ્લા એક િર્ગમાાં ફાળિિામાાં આિેલ ગ્રાન્ટ પૈકી કેટલી રકમનો ખિગ િયેલ છે, 
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(૨) આ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ અન્િયે ક્યા કામો માંજૂર કરિામાાં આવ્યા,  

(૩) માંજૂર કરેલ કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણગ િયા અને કેટલા કામો ક્યા કારણોસર બાકી છે, અને 

(૪)  બાકી કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરિામાાં આિશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) : (૨૪-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) શૂન્ય  

(૨) િર્ગઃ ૨૦૧૯-૨૦ની વિકાસશીલ તાલુકા યોજના હેઠળની ગ્રાન્ટમાાંિી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ દાાંતા 
તાલુકામાાં માંજુર કરિામાાં આિેલ કામોની યાદી પત્રક-૧ મુજબ છે. 

િર્ગઃ ૨૦૧૯-૨૦ની વિકાસશીલ તાલુકા યોજના હેઠળની ગ્રાન્ટમાાંિી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ અમીરગઢ 
તાલુકામાાં માંજુર કરિામાાં આિેલ કામોની યાદી પત્રક-૨ મુજબ છે. 

(૩) િર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ની વિકાસશીલ તાલુકાની ગ્રાન્ટમાાંિી દાાંતા અન ેઅમીરગઢ તાલકુાના માંજૂર કરેલ કામો પકૈી પણૂગ 
િયેલ કામો અન ેબાકી કામોની તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવત નીિે પ્રમાણે છે. 

વિિાસશીલ તાલુિો માંજુર થયેલ િામો પૂર્ગ થયેલ િામો બાિી િામો 

દાાંતા ૩૨ ૦ ૩૨ 

અમીરગઢ ૨૮ ૦ ૨૮ 

(૪)  સદર કામો િહીિટી કારણોસર રદ કરિામાાં આિેલ છે, તે પૈકી નિા કામો માંજુર િયેિી વનયત સમય મયાગદામાાં પૂણગ 
કરિામાાં આિશે. 

પત્રિ-૧ 

િર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ 

વિિાસશીલ તાલુિાની િામિાર વથથવત દશાગિતુાં પત્રિ 

તાલુિાનુાં નામઃ- દાાંતા  (તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વથથવતએ) 

ક્રમ િામનુાં નામ 

૧ ટરે વનાંગ ઓફ મેવકાંગ ઓફ પ્લાથટીક િેડ્રસની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો, ૧-યુવનટ 

૨ બહેનો માટે વસિણ અને ભરતકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૩ કાિી અને હુન્નર ઉદ્યોગ અન ે નારીયેળના રેશામાાંિી વિવિધ િીજિથતુઓની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો,  
૧-યુવનટ 

૪ બહેનો માટે પેિિકગ  અને ગુિનકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૫ સરકારી શાળાઓમાાં રમત-ગમતનાાં સાધનો પુરા પાડ્િાની યોજના ૨-શાળા 

૬ આાંગણિાડ્ીઓમાાં રમત-ગમતની કીટ આપિાની યોજના ૨-શાળા 

૭ સરકારી શાળાઓમાાં અાંગ કસરતનાાં સાધનો પુરા પાડ્િાની યોજના ૨-શાળા 

૮ દાાંતા તાલુકાનાાં બેરોજગાર યુિાનોને રોજગાર માટે મોટર ડ્ર ાઇવિાંગની તાલીમ અને લાઇસન્સ આપિાની કામગીરી,  
યુવનટ કોથટ ૧૦.૦૦૦, સમય ગાળો ૧-માસ 

૯ ગાંછેરા ગામે બારડ્િાસિી ડે્રી તરફ જતા રથતાનુાં કામ 

૧૦ હેડ્ો ગામે પ્રાિવમક શાળા તરફ જતા રથતાનુાં કામ 

૧૧ ગાંછેરા ગામે અજુગની નદીિી િતુાં ધોિાણ અટકાિિા પુર સાંરક્ષણ દદિાલ 

૧૨ મોટાસડ્ા ગામે દદયોલ વશિવસાંહના મહોલ્લામાાં ગટર લાઇનનુાં કામ 

૧૩ ગાંછેરા ગામે ડે્રીિી નદી તરફ િરસાદી ગટર લાઇનનુાં કામ 

૧૪ મોટાસડ્ા ગામે સી.સી.રોડ્િી પાંિાલ ભિન તરફ જતા રથત ેપેિર બ્લોકનુાં કામ 

૧૫ હેડ્ો ગામે પેટાિાળી ફળીયામાાં પિેર બ્લોકનુાં કામ 

૧૬ મીરાિાસ ગામ ેડ્ાભી ફળીયાિાળા તળાિમાાં રીિાજગ િેલની કામગીરી 

૧૭ તોરણીયા ગામે સીમાિાળા તળાિમાાં રીિાજગ િેલની કામગીરી 

૧૮ હેડ્ો ગામે હમીર સાગર તળાિમાાં રીિાજગ િેલની કામગીરી 

૧૯ નિાિાસ કાાંઠા ગામે આાંબલીિાળા તળાિમાાં રીિાજગ િેલની કામગીરી  
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ક્રમ િામનુાં નામ 

૨૦ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી મોટાસડ્ા/ દાાંતા/ગોરાડ્/હડ્ાદ એમ કુલ-૪ સેિા સહકારી માંડ્લી લી.ન ે
અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી-૪, યવુનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૨૧ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી અાંબાજી/ માંડ્ાલી/અભાપુર ગૃપ/નાનાસડ્ા ગૃપ એમ કુલ-૪ સેિા સહકારી 
માંડ્ળી લી.ને અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, યુવનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૨૨ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી ગાંગિા/વિકાસ કૃવર્ સેિા-હડ્ાદ / જીતપુર િાર રથતા સેિા, જીતપુર તિા 
કાંભારીયા ગૃપ એમ કુલ-૪ સેિા સહકારી માંડ્ળી લી.ને અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, 
યુવનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૨૩ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી.િાણા/ભાાંખરી ગૃપ / પુાંજપુર તિા મોહબત ગઢ ગપૃ એમ કુલ-૪ સેિા સહકારી 
માંડ્ળી લી.ને અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, યુવનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૨૪ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી અભાપુરા/અાંબાજી વિ. મોટા કદની વિ.કા.સહ/ પુાંજપુર તિા ભિડ્ીયા ગૃપ 
એમ કુલ-૪ સિેા સહકારી માંડ્ળી લી.ન ે અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, યવુનટ  
કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૨૫ દાાંતા તાલુકાની ૨-શાળાઓમાાં એક્ટીિીટી બેઝ એજ્યુકેશનલ કીટ ફોર પોટેબલ લેબ મેિેમેટીક્સ / ફીઝીક્સ, ૧ યુવનટ, 
૫,૦૦,૦૦૦/- 

૨૬ દાાંતા તાલુકાની ૨-શાળાઓમાાં એક્ટીિીટી બેઝ એજ્યુકેશનલ કીટ ફોર પોટેબલ લેબ કેમેથટર ી / બાયોલોજી, ૧ યુવનટ, 
૫,૦૦,૦૦૦/- 

૨૭ પશુપાલકો માટે પુરક આહાર માટે એઝોલા િનથપવત ખેતી યોજના યુવનટ કોથટ – ૨૨,૫૦૦/- 

૨૮ બહેનો માટે પેિિકગ  અને ગુિનકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૨૯ બહેનો માટે વસિણ અને ભરતકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૩૦ કાિી અને હુન્નર ઉદ્યોગ અન ે નારીયેળના રેશામાાંિી વિવિધ િીજિથતુઓની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો,  
૧-યુવનટ 

૩૧ ટરે વનાંગ ઓફ મેવકાંગ ઓફ પ્લાથટીક િેડ્રસની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો, ૧-યુવનટ 

૩૨ દાાંતા તાલુકાનાાં ગામોના લાભાિીઓને ઔદ્યોગીક તાલીમ સાંથિા દ્વારા કોમ્પપ્યુટર ટરે વનાંગ, સી.સી.સી.ના રોજગારલક્ષી કોર્ગ 
કરી રોજગારી આપિાની યોજના, યુવનટ કોથટ – ૯,૦૦૦/-, લાભાિી ૨૧૬-બેરોજગાર યુિાનો, ૩-માસ 

પત્રિ-૨ 

િર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ 

વિિાસશીલ તાલુિાની િામિાર વથથવત દશાગિતુાં પત્રિ 
તાલુિાનુાં નામઃ- અમીરગઢ (તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વથથવતએ) 

ક્રમ િામનુાં નામ 

૧ બહેનો માટે પેિિકગ  અને ગુિનકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૨ બહેનો માટે વસિણ અને ભરતકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૩ કાિી અને હુન્નર ઉદ્યોગ અન ે નારીયેળના રેશામાાંિી વિવિધ િીજિથતુઓની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો,  
૧-યુવનટ 

૪ ટરે વનાંગ ઓફ મેવકાંગ ઓફ પ્લાથટીક િેડ્રસની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો, ૧-યુવનટ 

૫ સરકારી શાળાઓમાાં રમત-ગમતનાાં સાધનો પુરા પાડ્િાની યોજના 

૬ આાંગણિાડ્ીઓમાાં રમત-ગમતની કીટ આપિાની યોજના 

૭ સરકારી શાળાઓમાાં અાંગ કસરતનાાં સાધનો પુરા પાડ્િાની યોજના 

૮ અમીરગઢ તાલુકાનાાં બેરોજગાર યુિાનોને રોજગાર માટે મોટર ડ્ર ાઇવિાંગની તાલીમ અને લાઇસન્સ આપિાની કામગીરી, 
યુવનટ કોથટ ૧૦.૦૦૦, સમય ગાળો ૧-માસ 

૯ પશુપાલકો માટે પુરક આહાર માટે એઝોલા િનથપવતની ખતેી યોજના યુવનટ કોથટ – ૨૨,૫૦૦/- 

૧૦ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી ડે્રી ગપૃ/કપાસીયા ગૃપ મોટા કદની /િીકણિાસ ગપૃ મોટા કદની તિા કીડ્ોતર 
ગૃપ મોટા કદની એમ કુલ-૪ સેિા સહકારી માંડ્ળી લી.ને અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, 
યુવનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૧૧ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી અમીરગઢ મોટા કદની /આાંબાપાણી (ઝાાંઝરિા) /અમીરગઢ સેિા તિા ડે્રી  એમ 
કુલ-૪ સેિા સહકારી માંડ્ળી લી.ન ેઅત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, યુવનટ કોથટ- 
૧,૨૪,૫૫૦/- 
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ક્રમ િામનુાં નામ 

૧૨ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી આિલ ગૃપ /આાંબાપાણી /અજાપુર તિા ખારી સેિા ૫  એમ કુલ-૪ સેિા 
સહકારી માંડ્ળી લી.ન ેઅત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, યુવનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૧૩ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી રામજીયાની સેિા /સરોતરા /ખારા તિા કપાસીયા  એમ કુલ-૪ સેિા સહકારી 
માંડ્ળી લી.ને અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, યુવનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૧૪ બનાસકાાંઠા વજલ્લા સહકારી સાંઘ દ્વારા ધી િેરા /જાલરા (કરઝા) /ઇકબાલ ગઢ / તિા રામપુરા (કરજા)  એમ કુલ-૪ સેિા 
સહકારી માંડ્ળી લી.ને અત્યાંત જરૂરી સાધન સહાય આપિાની યોજના, કુલ માંડ્ળી- ૪, યુવનટ કોથટ- ૧,૨૪,૫૫૦/- 

૧૫ અમીરગઢ તાલુકાની ૨-શાળાઓમાાં એક્ટીિીટી બેઝ એજ્યુકેશનલ કીટ ફોર પોટેબલ લેબ મેિમેેટીક્સ / ફીઝીક્સ,  
૧ યુવનટ, ૫,૦૦,૦૦૦/- 

૧૬ અમીરગઢ તાલકુાની ૨-શાળાઓમાાં એક્ટીિીટી બેઝ એજ્યુકેશનલ કીટ ફોર પોટેબલ લેબ કેમેથટર ી / બાયોલોજી,  
૧ યુવનટ, ૫,૦૦,૦૦૦/- 

૧૭ બહેનો માટે પેિિકગ  અને ગુિનકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૧૮ બહેનો માટે વસિણ અને ભરતકામની તાલીમ સહ સાધન સહાય (બહેનો માટે) લાભાિી- ૩૦, ૧-યુવનટ 

૧૯ ટરે વનાંગ ઓફ મેવકાંગ ઓફ પ્લાથટીક િેડ્રસની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો, ૧-યુવનટ 

૨૦ કાિી અને હુન્નર ઉદ્યોગ અન ે નારીયેળના રેશામાાંિી વિવિધ િીજિથતુઓની તાલીમ આપિા બાબત, ૪૦ યુિાનો,  
૧-યુવનટ 

૨૧ અમીરગઢ તાલકુાનાાં ગામોના લાભાિીઓન ેઔદ્યોગીક તાલીમ સાંથિા દ્વારા બેવઝક ઇલેક્ટર ીકલ ટરે વનાંગના રોજગારલક્ષી કોર્ગ 
કરી રોજગારી આપિાની યોજના, યુવનટ કોથટ-૨૬,૦૦૦/-, લાભાિી ૩૯-બેરોજગાર યુિાનો, ૩-માસ 

૨૨ ખુણીયા ગામે પ્રાિવમક શાળામાાં પેિર બ્લોકનુાં કામ 

૨૩ આિલ ગામ ેડ્ામર િાસ પાણીની ટાાંકી તિા પાઇપ લાઇન 

૨૪ ઝાાંબા બોર તિા પાઇપ લાઇનનુાં કામ 

૨૫ ગઢડ્ા ગામે રબારીિાસિી લાખુ સીંગના ઘર સુધી સી.સી.રોડ્ 

૨૬ જુની રોહ ગામે રબારીિાસમાાં બોર તિા પાઇપ લાઇનનુાં કામ 

૨૭ ખાપા ગામ ેનીિલો બાંધ પાકા રોડ્િી પ્રજાપવતિાસ સુધી સી.સી.રોડ્નુાં કામ 

૨૮ અમીરગઢ ઉદ્રય વસાંિાઇ આદદજાતીનાાં ખેડુ્તોને પી.િી.સી પાઇપ તિા ઓઇલ એન્જીનની કામગીરી ૧ યુવનટ  
રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- કુલ યુવનટ-૩૦ આદદજાતી ખેડુ્તો માટેની યોજના 

-------- 

મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ વજલ્લામાાં ખેડુતોએ સહાય માટે િરેલ અરજીઓ 

અતારાાંવકતઃ ૬૫૬૪ (૧૫-૦૨-૨૦૨૦) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (િાાંકાનેર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ રાજ્યમાાં િર્ગ-૨૦૧૯નાાં િોમાસા અન ેવશયાળામાાં ભારે િરસાદ અને માિઠાિી 
ખેડુ્તોનાાં પાકન ેનુકશાન િયા બાદ મોરબી-રાજકોટ અને કચ્છ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કેટલા ખેડુ્તોએ સહાય માટે અરજીઓ કરી, 

(૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી સહાય િુકિિામાાં આિી, 

(૩) કેટલી અરજીઓ નામાંજુર કરિામાાં આિી, અન ે

(૪) કેટલી અરજીઓ પડ્તર છે, તેના કારણો શા છે? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૨૪-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) િર્ગ-૨૦૧૯ના િોમાસામાાં મોરબી, રાજકોટ અને કચ્છ વજલ્લા પૈકી મોરબી અને રાજકોટ વજલ્લામાાં પાક નકુશાન 
િયેલ હતુાં. જનેુાં તાલુકાિાર ખેડૂ્તોએ સહાય માટે કરેલ અરજીઓની વિગતો પત્રક-૧ મુજબ છે. તેમજ તા. ૧૫-૧૦-૨૦૧૯ િી  
તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના િરસાદિી મોરબી, રાજકોટ અને કચ્છ વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ખડૂે્તોએ સહાય માટે કરેલ અરજીઓની 
વિગતો પત્રક-૨ મુજબ છે. 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ અરજીઓ માંજૂર કરી સહાય િૂકિિાની કાયગિાહી પ્રગવત હેઠળ હતી. જિેી પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૪)  પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
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પત્રિ-૧  

તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ િર્ગ-૨૦૧૯ના િોમાસામાાં મોરબી અને રાજકોટ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ખેડૂ્તોએ પાક નુકસાનની 
સહાય માટે કરેલ અરજીઓની વિગત દશાગિતુ પત્રક 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ સહાય માટે અરજી િરેલ ખેડૂતોની સાંખ્યા 

૧ મોરબી 

મોરબી ૬ 

િાાંકાનેર ૨ 

ટાંકારા ૧ 

હળિદ ૭ 

માળીયા (વમ.) ૦ 

૨ રાજકોટ 

ગોંડ્લ ૧૧૫ 

ઉપલેટા ૮ 

લોવધકા ૪ 

જતેપુર ૦ 

ધોરાજી ૫ 

કોટડ્ા સાાંગાણી ૧ 

જસદણ ૬ 

જામકાંડ્ોરણા ૦ 

રાજકોટ ૪ 

િીંછીયા ૦ 

પડ્ધરી ૧૦૬ 

પત્રિ-૨  

તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ તા. ૧૫-૧૦-૨૦૧૯ િી તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના િરસાદિી ખેડૂ્તોના પાકને નુકશાન 
િયા બાદ મોરબી, રાજકોટ અન ેકચ્છ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ખેડૂ્તોએ સહાય માટે કરેલ અરજીઓની વિગત દશાગિતુ પત્રક 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ સહાય માટે અરજી િરેલ ખેડૂતોની સાંખ્યા 

૧ મોરબી 

મોરબી ૬૮૪૮ 

િાાંકાનેર ૮૭૧૬ 

ટાંકારા ૭૦૦૧ 

હળિદ ૯૫૫૫ 

માળીયા (વમ.) ૨૮૫૬ 

૨ રાજકોટ 

ગોંડ્લ ૧૩૦૪૩ 

ઉપલેટા ૬૧૦૯ 

લોવધકા ૨૬૫૯ 

જતેપુર ૯૧૨૧ 

ધોરાજી ૭૭૪૦ 

કોટડ્ા સાાંગાણી ૫૦૭૯ 

જસદણ ૮૫૨૬ 

જામકાંડ્ોરણા ૯૩૬૭ 

રાજકોટ ૭૨૪૮ 

િીંછીયા ૪૪૧૦ 

પડ્ધરી ૬૦૩૪ 

૩ કચ્છ 

ભુજ ૫૩૪૩ 

માાંડ્િી ૫૬૪૧ 

રાપર ૯૨૨૭ 

અાંજાર ૪૬૮૩ 

ભિાઉ ૮૩૬૭ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ સહાય માટે અરજી િરેલ ખેડૂતોની સાંખ્યા 

લખપત ૧૪૭૭ 

ગાાંધીધામ ૨૫૧ 

નખત્રાણા ૨૭૪૪ 

અબડ્ાસા ૬૬૦૦ 

મુાંદ્રા ૧૯૧૪ 

-------- 

મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ વજલ્લામાાં ખેડૂતોના પાિને થયેલ નુિશાન 

અતારાાંવકતઃ ૬૫૬૬ (૧૫-૦૨-૨૦) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (િાાંકાનેર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં િર્ગ-૨૦૧૯નાાં િોમાસા અને વશયાળામાાં ભારે િરસાદ અને માિઠાિી 
ખેડૂ્તોનાાં પાકન ેનુકશાન િયુાં હતુાં તે હકીકત સાિી છે;  

(૨) જો હા તો મોરબી-રાજકોટ અને કચ્છ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કેટલા ખેડૂ્તોનાાં પાકન ેનુકશાન િયુાં; અને 

(૩) તાલુકાિાર કેટલુાં નુકશાન િયુાં? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૯-૨૦) 

(૧) હા, તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં િર્ગ-૨૦૧૯નાાં િોમાસામાાં અને તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ િી 
તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના િરસાદિી ખેડૂ્તોના પાકને નુકશાન િયેલ હતુાં. 

(૨) િર્ગ-૨૦૧૯ના િોમાસામાાં મોરબી, રાજકોટ અને કચ્છ વજલ્લા પૈકી મોરબી અને રાજકોટ વજલ્લામાાં પાક નકુશાન 
િયેલ હતુાં. જનેુાં તાલકુાિાર ખેડૂ્તોએ સહાય માટે કરેલ અરજીઓની વિગતો પત્રક-૧ મુજબ છે. તમેજ તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ િી 
તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના િરસાદિી મોરબી, રાજકોટ અને કચ્છ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ખેડૂ્તોએ સહાય માટે કરેલ અરજીઓની 

વિગતો પત્રક-૨ મુજબ છે. 

(૩) િર્ગ-૨૦૧૯ના િોમાસામાાં મોરબી અન ેરાજકોટ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર અાંદાજીત પાક નકુશાનની વિગતો પત્રક-૩ 
મુજબ છે. તેમજ તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ િી તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના િરસાદિી મોરબી, રાજકોટ અન ેકચ્છ વજલ્લામાાં તાલકુાિાર 

અાંદાજીત પાક નકુશાનની વિગતો પત્રક-૪ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ િર્ગ-૨૦૧૯ના િોમાસામાાં મોરબી અને રાજકોટ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ખેડૂ્તોએ પાક નુકશાનની 
સહાય માટે કરેલ અરજીઓની વિગત દશાગિતુ પત્રક 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ સહાય માટે અરજી િરેલ ખેડૂતોની સાંખ્યા 

૧ મોરબી 

મોરબી ૬ 

િાાંકાનેર ૨ 

ટાંકારા ૧ 

હળિદ ૭ 

માળીયા(વમ.) ૦ 

૨ રાજકોટ 

ગોંડ્લ ૧૧૫ 

ઉપલેટા ૮ 

લોવધકા ૪ 

જતેપુર ૦ 

ધોરાજી ૫ 

કોટડ્ા સાાંગાણી ૧ 

જસદણ ૬ 

જામકાંડ્ોરણા ૦ 

રાજકોટ ૪ 

િીંછીયા ૦ 

પડ્ધરી ૧૦૬ 
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પત્રિ-૨ 

તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ િી તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના િરસાદિી મોરબી, રાજકોટ અન ેકચ્છ 
વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ખેડૂ્તોએ સહાય માટે કરેલ અરજીઓની વિગત દશાગિતુ પત્રક 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ સહાય માટે અરજી િરેલ ખેડૂતોની સાંખ્યા 

૧ મોરબી 

મોરબી ૬૮૪૮ 

િાાંકાનેર ૮૭૧૬ 

ટાંકારા ૭૦૦૧ 

હળિદ ૯૫૫૫ 

માળીયા(વમ.) ૨૮૫૬ 

૨ રાજકોટ 

ગોંડ્લ ૧૩૦૪૩ 

ઉપલેટા ૬૧૦૯ 

લોવધકા ૨૬૫૯ 

જતેપુર ૯૧૨૧ 

ધોરાજી ૭૭૪૦ 

કોટડ્ા સાાંગાણી ૫૦૭૯ 

જસદણ ૮૫૨૬ 

જામકાંડ્ોરણા ૯૩૬૭ 

રાજકોટ ૭૨૪૮ 

િીંછીયા ૪૪૧૦ 

પડ્ધરી ૬૦૩૪ 

૩ કચ્છ 

ભુજ ૫૩૪૩ 

માાંડ્િી ૫૬૪૧ 

રાપર ૯૨૨૭ 

અાંજાર ૪૬૮૩ 

ભિાઉ ૮૩૬૭ 

લખપત ૧૪૭૭ 

ગાાંધીધામ ૨૫૧ 

નખત્રાણા ૨૭૪૪ 

અબડ્ાસા ૬૬૦૦ 

મુાંદ્રા ૧૯૧૪ 

પત્રિ-૩ 

તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ િર્ગ-૨૦૧૯ના િોમાસામાાં મોરબી અને રાજકોટ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર અાંદાજીત પાક નકુશાનની 
વિગત દશાગિતુ પત્રક 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ 
મળેલ ઓનલાઈન અરજીઓ મુજબ અાંદાજીત 

અસરગ્રથત વિથતાર (હે.) 

૧ મોરબી 

મોરબી ૧૬.૭૨ 

િાાંકાનેર ૨.૦૧ 

ટાંકારા ૦.૯૭ 

હળિદ ૨૪.૨૩ 

માળીયા(વમ.) ૦.૦૦ 

૨ રાજકોટ 

ગોંડ્લ ૭૭.૨૪ 

ઉપલેટા ૮.૪૧ 

લોવધકા ૫.૮૦ 

જતેપુર ૦.૦૦ 

ધોરાજી ૫.૬૪ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ 
મળેલ ઓનલાઈન અરજીઓ મુજબ અાંદાજીત 

અસરગ્રથત વિથતાર (હે.) 

કોટડ્ા સાાંગાણી ૦.૪૦ 

જસદણ ૭.૧૦ 

જામકાંડ્ોરણા ૦.૦૦ 

રાજકોટ ૩.૮૯ 

િીંછીયા ૦.૦૦ 

પડ્ધરી ૧૧૬.૩૪ 

પત્રિ-૪ 

તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ િી તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના િરસાદિી મોરબી, રાજકોટ અન ેકચ્છ 
વજલ્લામાાં તાલુકાિાર અાંદાજીત પાક નકુસાનની વિગત દશાગિતુ પત્રક 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ 
મળેલ ઓનલાઈન અરજીઓ મુજબ અાંદાજીત 

અસરગ્રથત વિથતાર (હે.) 

૧ મોરબી 

મોરબી ૧૪૯૬૧.૮૮ 

િાાંકાનેર ૧૭૭૦૮.૬૮ 

ટાંકારા ૧૪૨૫૫.૧૬ 

હળિદ ૫૮૧૧૫.૭૫ 

માળીયા(વમ.) ૭૩૭૦.૪૫ 

૨ રાજકોટ 

ગોંડ્લ ૨૫૪૬૨.૬૬ 

ઉપલેટા ૧૨૦૯૯.૫૯ 

લોવધકા ૫૨૭૫.૨૦ 

જતેપુર ૧૭૦૮૮.૨૯ 

ધોરાજી ૧૪૯૦૧.૫૬ 

કોટડ્ા સાાંગાણી ૯૮૦૭.૧૦ 

જસદણ ૧૭૦૬૫.૧૨ 

જામકાંડ્ોરણા ૧૯૧૧૪.૨૮ 

રાજકોટ ૧૩૫૦૦.૦૩ 

િીંછીયા ૮૭૬૩.૭૬ 

પડ્ધરી ૧૨૦૨૬.૫૭ 

૩ કચ્છ 

ભુજ ૧૬૯૭૬.૯૩ 

માાંડ્િી ૧૩૩૨૫.૯૨ 

રાપર ૨૬૧૨૯.૦૭ 

અાંજાર ૧૪૮૬૩.૨૯ 

ભિાઉ ૨૭૯૬૮.૨૭ 

લખપત ૫૨૦૦.૧૭ 

ગાાંધીધામ ૬૪૫.૨૫ 

નખત્રાણા ૭૫૮૦.૫૪ 

અબડ્ાસા ૨૧૦૩૫.૦૩ 

મુાંદ્રા ૫૦૧૫.૮૩ 

-------- 

મહેસાર્ા વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૬૯ (૮-૦૭-૨૦) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેિરાજી): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર મહેસાણા વજલ્લામાાં તાલકુાિાર કયા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે



9 
 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 

િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુ 

નામ 
પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઊંઝા કપાસ વપયત ૮,૪૨,૧૨,૯૨૮ ૪૨,૧૦,૬૫૪ ૧૦,૨૩,૧૮૭ 

ઊંઝા કપાસ વબનવપયત ૧,૬૪,૭૧૮ ૮,૨૩૬ ૧૪,૩૮૦ 

ઊંઝા દદિેલા ૫,૧૧,૨૨૪ ૧૦,૨૨૪ ૧૩,૮૮૦ 

ઊંઝા બાજરા ૬,૫૭,૨૬૪ ૧૩,૧૪૫ ૧૭,૮૪૫ 

કડ્ી કપાસ વપયત ૨૭,૫૨,૩૧,૯૯૬ ૧,૩૭,૬૧,૬૧૧ ૩૩,૪૪,૦૬૯ 

કડ્ી ડ્ાાંગર વપયત ૪૫,૮૯,૯૭૮ ૯૧,૮૦૦ ૧,૨૪,૬૧૮ 

કડ્ી દદિેલા ૫૮,૩૨,૬૨૮ ૧,૧૬,૬૫૩ ૧,૫૮,૩૫૬ 

ખેરાલુ કપાસ વપયત ૯,૮૬,૦૬,૪૩૭ ૪૯,૩૦,૩૨૬ ૧૧,૯૮,૦૬૮ 

ખેરાલુ દદિેલા ૧,૪૯,૧૯૫ ૨,૯૮૪ ૪,૦૫૧ 

ખેરાલુ બાજરા ૧,૪૬,૫૮૫ ૨,૯૩૨ ૩,૯૮૦ 

જોટાણા કપાસ વપયત ૫,૮૫,૭૭,૩૭૬ ૨૯,૨૮,૮૭૧ ૭,૧૧,૭૧૫ 

જોટાણા દદિેલા ૫,૪૧,૫૬૯ ૧૦,૮૩૧ ૧૪,૭૦૪ 

જોટાણા બાજરા ૮૯,૫૭૮ ૧,૭૯૨ ૨,૪૩૨ 

બેિરાજી અડ્દ ૧,૮૦,૩૭૦ ૩,૬૦૭ ૫,૪૧૧ 

બેિરાજી કપાસ વપયત ૧૨,૪૦,૬૨,૧૩૩ ૬૨,૦૩,૧૦૯ ૧૫,૦૭,૩૫૫ 

બેિરાજી દદિેલા ૧,૪૨,૯૬૧ ૨,૮૫૯ ૩,૮૮૧ 

બેિરાજી બાજરા ૮૪,૦૯૮ ૧,૬૮૨ ૨,૨૮૩ 

મહેસાણા અડ્દ ૨,૧૭,૪૮૫ ૪,૩૫૦ ૬,૫૨૫ 

મહેસાણા કપાસ વપયત ૧૨,૫૦,૪૦,૨૮૬ ૬૨,૫૨,૦૧૮ ૧૫,૧૯,૨૩૯ 

મહેસાણા તલ ૨૧,૬૬૨ ૪૩૩ ૫૮૮ 

મહેસાણા દદિેલા ૭,૧૪,૦૦૪ ૧૪,૨૮૦ ૧૯,૩૮૫ 

મહેસાણા બાજરા ૩,૯૪,૩૦૮ ૭,૮૮૬ ૧૦,૭૦૫ 

મહેસાણા મગ ૩૮,૪૭૬ ૭૭૦ ૧,૦૪૫ 

િડ્નગર કપાસ વપયત ૯,૯૮,૮૪,૭૫૩ ૪૯,૯૪,૨૪૫ ૧૨,૧૩,૬૦૦ 

િડ્નગર દદિેલા ૮૯,૨૫૦ ૧,૭૮૫ ૨,૪૨૩ 

વિજાપુર કપાસ વપયત ૧૮,૪૩,૮૬,૧૪૪ ૯૨,૧૯,૩૧૨ ૨૨,૪૦,૨૯૨ 

વિજાપુર મગફળી ૪૩,૬૮૦ ૮૭૪ ૧,૧૮૬ 

વિસનગર કપાસ વપયત ૧૬,૫૪,૧૮,૬૧૭ ૮૨,૭૦,૯૪૧ ૨૦,૦૯,૮૩૬ 

વિસનગર તલ ૫૦,૧૯૦ ૧,૦૦૪ ૧,૩૬૩ 

વિસનગર દદિેલા ૧,૩૮,૫૯૩ ૨,૭૭૨ ૩,૭૬૩ 

વિસનગર બાજરા ૩૫,૭૬૭ ૭૧૫ ૯૭૧ 

સતલાસણા કપાસ વપયત ૫,૦૮,૦૪,૪૮૮ ૨૫,૪૦,૨૨૭ ૬,૧૭,૨૭૫ 

સતલાસણા દદિેલા ૧,૫૧,૮૫૧ ૩,૦૩૭ ૪,૧૨૩ 

સતલાસણા મગફળી ૧,૩૯,૯૫,૮૭૦ ૨,૭૯,૯૧૭ ૩,૭૯,૯૮૮ 
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તાલુિાનુ 

નામ 
પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઊંઝા કપાસ વપયત ૬,૬૯,૯૭,૪૪૦ ૨૦,૧૬,૬૨૩ ૦ 
ઊંઝા દદિેલા ૩૪,૭૦,૭૬૦ ૬૯,૪૧૫ ૩૪,૭૦૮ 
ઊંઝા બાજરા ૩૪,૩૩,૨૧૦ ૬૮,૬૬૪ ૧૩,૩૯૦ 
કડ્ી અડ્દ ૧,૬૯,૪૭૫ ૩,૩૯૦ ૧,૨૫૪ 
કડ્ી કપાસ વપયત ૧૦,૩૨,૨૭,૪૫૮ ૩૧,૦૭,૧૪૬ ૦ 
કડ્ી ડ્ાાંગર વપયત ૩૮,૦૭,૧૬૬ ૭૬,૧૪૩ ૧૨,૭૫૪ 
કડ્ી દદિેલા ૨૧,૦૭,૫૦૪ ૪૨,૧૫૦ ૨૧,૦૭૫ 

ખેરાલુ કપાસ વપયત ૪,૩૨,૮૧,૭૭૩ ૧૩,૦૨,૭૮૧ ૦ 
ખેરાલુ દદિેલા ૧૧,૨૦,૯૪૪ ૨૨,૪૧૯ ૧૧,૨૦૯ 
ખેરાલુ બાજરા ૬૩,૬૩૦ ૧,૨૭૩ ૨૪૮ 

જોટાણા અડ્દ ૨,૭૯,૯૫૩ ૫,૫૯૯ ૨,૦૭૨ 
જોટાણા કપાસ વપયત ૫,૩૭,૬૪,૫૯૮ ૧૬,૧૮,૩૧૪ ૦ 
જોટાણા દદિેલા ૯,૫૦,૪૫૨ ૧૯,૦૦૯ ૯,૫૦૫ 
જોટાણા બાજરા ૧,૩૯,૧૫૩ ૨,૭૮૩ ૫૪૩ 
બેિરાજી અડ્દ ૪,૩૦,૦૫૮ ૮,૬૦૧ ૩,૧૮૨ 
બેિરાજી કપાસ વપયત ૧૬,૯૮,૨૦,૭૮૩ ૫૧,૧૧,૬૦૬ ૦ 
બેિરાજી દદિેલા ૨,૫૦,૦૭૬ ૫,૦૦૨ ૨,૫૦૧ 
બેિરાજી બાજરા ૫,૬૨,૮૯૫ ૧૧,૨૫૮ ૨,૧૯૫ 
મહેસાણા અડ્દ ૩,૭૭,૪૮૮ ૭,૫૫૦ ૨,૭૯૩ 
મહેસાણા કપાસ વપયત ૧૦,૧૯,૬૨,૬૨૦ ૩૦,૬૯,૦૭૫ ૦ 
મહેસાણા તલ ૧૪,૯૪૭ ૨૯૯ ૭૦ 
મહેસાણા દદિેલા ૭,૫૮,૫૧૨ ૧૫,૧૭૦ ૭,૫૮૫ 
મહેસાણા બાજરા ૨૮,૭૮,૨૨૦ ૫૭,૫૬૪ ૧૧,૨૨૫ 
મહેસાણા મગ ૭૬,૬૦૦ ૧,૫૩૨ ૫૨૧ 
િડ્નગર કપાસ વપયત ૫,૯૬,૦૯,૦૩૩ ૧૭,૯૪,૨૩૨ ૦ 
િડ્નગર તલ ૪૬,૬૯૯ ૯૩૪ ૨૧૭ 
િડ્નગર દદિેલા ૧,૭૨,૦૯૨ ૩,૪૪૨ ૧,૭૨૧ 
િડ્નગર બાજરા ૭૫,૪૦૮ ૧,૫૦૮ ૨૯૪ 
વિજાપુર કપાસ વપયત ૧૦,૫૮,૪૪,૭૭૦ ૩૧,૮૫,૯૨૮ ૦ 
વિજાપુર દદિેલા ૧૪,૮૯,૭૧૨ ૨૯,૭૯૪ ૧૪,૮૯૭ 
વિજાપુર મગફળી ૧,૨૩,૩૨,૨૭૩ ૨,૪૬,૬૪૫ ૪,૯૩,૨૯૧ 
વિસનગર અડ્દ ૧૬,૮૮૦ ૩૩૮ ૧૨૫ 
વિસનગર કપાસ વપયત ૧૦,૬૫,૮૯,૪૬૦ ૩૨,૦૮,૩૪૩ ૦ 
વિસનગર તલ ૮,૫૮૦ ૧૭૨ ૪૦ 
વિસનગર દદિેલા ૨,૧૬,૦૪૪ ૪,૩૨૧ ૨,૧૬૦ 
વિસનગર બાજરા ૧૦,૦૪,૭૯૫ ૨૦,૦૯૬ ૩,૯૧૯ 

સતલાસણા કપાસ વપયત ૩,૧૮,૩૯,૪૦૫ ૯,૫૮,૩૬૬ ૦ 
સતલાસણા દદિેલા ૨૯,૯૯,૧૪૪ ૫૯,૯૮૩ ૨૯,૯૯૧ 
સતલાસણા મગફળી ૩,૭૪,૮૪,૪૭૮ ૭,૪૯,૬૯૦ ૧૪,૯૯,૩૭૯ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 
ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઊંઝા કપાસ વબનવપયત ૫,૧૨૩ 
ખેરાલુ કપાસ વપયત ૩૭,૩૬,૦૬૬ 

બેિરાજી કપાસ વપયત ૧૨,૨૧,૪૬૬ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 
િડ્નગર કપાસ વપયત ૧,૪૪,૬૫૭ 
વિજાપુર કપાસ વપયત ૮૪,૬૬,૭૮૦ 

સતલાસણા કપાસ વપયત ૪૧,૮૨,૮૪૧ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 
કડ્ી અડ્દ ૧૦,૨૬૭ 

જોટાણા કપાસ વપયત ૩૯,૦૭,૮૮૪ 

બેિરાજી કપાસ વપયત ૧૧,૧૪૪ 
મહેસાણા અડ્દ ૭૫,૯૨૩ 
વિસનગર દદિેલા ૧,૧૨૬ 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૭૧ (૮-૭-૨૦૨૦) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડ્બ્રહ્મા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર સાબરકાાંઠા વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ 
માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અન ે ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઈમ તરીકે 
િૂકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઈડ્ર કપાસ વપયત ૨૯,૨૬,૩૦,૯૩૮ ૧,૪૬,૩૧,૫૪૭ ૭૩,૧૫,૭૭૩ 

ઈડ્ર કપાસ વબનવપયત ૪૪,૪૦૦ ૨,૨૨૦ ૮૮૮ 

ઈડ્ર તુિેર ૨,૬૧,૯૬૪ ૫,૨૩૯ ૭,૮પ૯ 

ઈડ્ર દદિેલા ૩,૧૭,૮૧૪ ૬,૩૫૬ ૪,૭૬૭ 

ઈડ્ર મકાઈ ૧,૫૨,૮૯૦ ૩,૦૫૮ ૬,૧૧૬ 

ઈડ્ર મગફળી ૧,૨૩,૦૫,૮૧૭ ૨,૪૬,૧૧૬ ૧૪,૧૫,૧૬૯ 

ખેડ્બ્રહ્મા કપાસ વપયત ૪,૨૭,૪૭,૮૭૬ ૨૧,૩૭,૩૯૪ ૧૦,૬૮,૬૯૭ 

ખેડ્બ્રહ્મા દદિેલા ૪,૪૨,૨૯૨ ૮,૮૪૬ ૬,૬૩૪ 

ખેડ્બ્રહ્મા મગફળી ૩૦,૧૦૦ ૬૦૨ ૩,૪૬૨ 

તલોદ કપાસ વપયત ૧૩,૮૩,૨૬,૮૧૪ ૬૯,૧૬,૩૪૧ ૩૪,૫૮,૧૭૦ 

તલોદ દદિેલા ૧,૨૯,૪૭૬ ૨,૫૯૦ ૧,૯૪૨ 

તલોદ બાજરા ૧,૨૦,૪૯૦ ૨,૪૧૦ ૪,૮૨૦ 

તલોદ મગફળી ૧,૫૦,૦૮,૨૩૮ ૩,૦૦,૧૬૫ ૧૭,૨૫,૯૪૮ 

પોશીના કપાસ વપયત ૫૦,૭૭,૧૮૨ ૨,૫૩,૮પ૯ ૧,૨૬,૯૩૦ 

પોશીના દદિેલા ૧૪,૦૦૦ ૨૮૦ ૨૧૦ 

પોશીના મકાઈ ૧,૨૩,૫૧૫ ૨,૪૭૦ ૪,૯૪૧ 

પ્રાાંવતજ કપાસ વપયત ૯,૧૨,૮૪,૪૫૦ ૪૫,૬૪,૨૨૩ ૨૨,૮૨,૧૧૧ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

પ્રાાંવતજ ડ્ાાંગર વપયત ૧૨,૦૩,૮૫૮ ૨૪,૦૭૭ ૩,૦૧૦ 

પ્રાાંવતજ દદિેલા ૧,૯૯,૧૨૯ ૩,૯૮૩ ૨,૯૮૭ 

પ્રાાંવતજ મગફળી ૬૨,૪૫,૯૦૯ ૧,૨૪,૯૧૮ ૭,૧૮,૨૮૦ 

િડ્ાલી કપાસ વપયત ૬,૦૫,૬૭,૭૦૨ ૩૦,૨૮,૩૮૫ ૧૫,૧૪,૧૯૩ 

િડ્ાલી દદિેલા ૧,૨૦,૪૦૦ ૨,૪૦૮ ૧,૮૦૬ 

િડ્ાલી મગફળી ૧૧,૬૦,૮૫૮ ૨૩,૨૧૭ ૧,૩૩,૪૯૯ 

વિજયનગર કપાસ વપયત ૧,૩૯,૦૧,૦૫૨ ૬,૯૫,૦૫૩ ૩,૪૭,૫૨૬ 

વિજયનગર દદિેલા ૩૫,૨૬૬ ૭૦૫ ૫૨૯ 

દહાંમતનગર કપાસ વપયત ૧૭,૫૧,૯૭,૦૭૮ ૮૭,૫૯,૮૫૪ ૪૩,૭૯,૯૨૭ 

દહાંમતનગર દદિેલા ૩,૫૭,૪૮૭ ૭,૧૫૦ ૫,૩૬૨ 

દહાંમતનગર મકાઈ ૩૪,૪૮૦ ૬૯૦ ૧,૩૭૯ 

દહાંમતનગર મગફળી ૧૧,૬૬,૫૬,૧૦૬ ૨૩,૩૩,૧૨૨ ૧,૩૪,૧૫,૪૫૫ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઈડ્ર કપાસ વપયત ૩૨,૧૧,૨૦,૮૫૩ ૧,૬૦,૫૬,૦૪૩ ૮૦,૨૮,૦૨૧ 

ઈડ્ર તુિેર ૧,૩૨,૬૬૮ ૨,૬૫૩ ૪,૬૪૩ 

ઈડ્ર દદિેલા ૧,૫૩,૮૫૭ ૩,૦૭૭ ૭૬૯ 

ઈડ્ર મકાઈ ૫૫,૧૦૪ ૧,૧૦૨ ૧,૩૭૮ 

ઈડ્ર મગફળી ૩,૪૭,૭૮,૫૬૩ ૬,૯૫,૫૭૧ ૧૭,૩૮,૯૨૮ 

ખેડ્બ્રહ્મા અડ્દ ૩,૬૦,૦૦૦ ૭,૨૦૦ ૭,૨૦૦ 

ખેડ્બ્રહ્મા કપાસ વપયત ૫,૪૮,૮૬,૫૬૬ ૨૭,૪૪,૩૨૮ ૧૩,૭૨,૧૬૪ 

ખેડ્બ્રહ્મા દદિેલા ૨૯,૦૫૦ ૫૮૧ ૧૪૫ 

ખેડ્બ્રહ્મા મકાઈ ૨,૪૭,૫૨૦ ૪,૯૫૦ ૬,૧૮૮ 

ખેડ્બ્રહ્મા મગફળી ૮૮,૪૯,૯૦૩ ૧,૭૬,૯૯૮ ૪,૪૨,૪૯૫ 

તલોદ કપાસ વપયત ૮,૮૬,૮૧,૩૯૬ ૪૪,૩૪,૦૭૦ ૨૨,૧૭,૦૩૫ 

તલોદ દદિેલા ૮૪,૨૫૨ ૧,૬૮૫ ૪૨૧ 

તલોદ મગફળી ૭,૮૦,૩૮,૮૦૪ ૧૫,૬૦,૭૭૬ ૩૯,૦૧,૯૪૦ 

પોવશના કપાસ વપયત ૪૪, ૧૫,૯૮૭ ૨,૨૦,૭૯૯ ૧,૧૦,૪૦૦ 

પ્રાાંવતજ કપાસ વપયત ૮,૨૦,૪૩,૭૧૩ ૪૧,૦૨,૧૮૬ ૨૦,૫૧,૦૯૩ 

પ્રાાંવતજ ડ્ાાંગર વપયત ૩૨,૯૫,૫૧૯ ૬૫,૯૧૦ ૪૯,૪૩૩ 

પ્રાાંવતજ દદિેલા ૬,૪૩,૯૧૬ ૧૨,૮૭૮ ૩,૨૨૦ 

પ્રાાંવતજ મગફળી ૬,૧૦,૮૩,૨૪૨ ૧૨,૨૧,૬૬૫ ૩૦,૫૪,૧૬૨ 

િડ્ાલી કપાસ વપયત ૫,૧૭,૧૪, ૧૯૬ ૨૮,૩૫,૭૧૦ ૧૪,૧૭,૮૫૫ 

િડ્ાલી તુિેર ૧૮,૯૪૨ ૩૭૯ ૬૬૩ 

િડ્ાલી દદિેલા ૪૦,૯૫૦ ૮૧૯ ૨૦૫ 

િડ્ાલી મગફળી ૮૪,૫૭,૬૭૪ ૧,૬૯,૧૫૩ ૪,૨૨,૮૮૪ 

વિજયનગર તુિેર ૮૦,૯૭૨ ૧,૬૧૯ ૨,૮૩૪ 

વિજયનગર દદિેલા ૭૧,૭૫૦ ૧,૪૩૫ ૩૫૯ 

વિજયનગર મકાઈ ૧૧,૨૦૦ ૨૨૪ ૨૮૦ 

દહાંમતનગર કપાસ વપયત ૨૨,૬૧,૪૪,૪૮૫ ૧,૧૩,૦૭,૨૨૪ પ૬,૫૩,૬૧૨ 

દહાંમતનગર દદિેલા ૯,૫૯,૪૧૩ ૧૯,૧૮૮ ૪,૭૯૭ 

દહાંમતનગર મકાઈ ૧,૦૨,૬૨૦ ૨,૦૫૨ ૨,૫૬૬ 

દહાંમતનગર મગફળી ૪૩,૩૯,૦૪,૭૩૫ ૮૬,૭૮,૦૯૪ ૨,૧૬,૯૫,૨૩૭ 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

દહાંમતનગર કપાસ વપયત ૧૮,૪૪૫ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ખેડ્બ્રહ્મા કપાસ વપયત ૩૬,૪૧,૦૦૦ 

ખેડ્બ્રહ્મા દદિેલા ૬,૦૦૦ 

ખેડ્બ્રહ્મા મગફળી ૧૮,૨૩,૬૧૬ 

તલોદ મગફળી ૪,૮૪,૩૦,૨૮૬ 

પોવશના કપાસ વપયત ૪,૩૬,૦૦૦ 

પ્રાાંવતજ મગફળી ૩,૬૦,૧૮,૯૫૬ 

-------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૭૪ (૧૦-૯-૨૦૨૦) ડ્ૉ. અવનલ જોર્ીયારા (વભલોડ્ા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર અરિલ્લી વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અન ે ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઈમ તરીકે 
િૂકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 
ખરીિ-૨૦૧૭ 

ધનસુરા કપાસ વપયત ૧૩,૮૩,૦૦,૦૯૬ ૬૯,૧૫,૦૦૫ ૧,૫૯,૦૪,૫૧૧ 
ધનસુરા મકાઈ ૨૧,૫૭,૭પ૦  ૪૩, ૧પપ ૨,૮૮,પ૯૯ 

ધનસુરા મગફળી ૧,૬૩,૭૧,૭૧૩ ૩,૨૭,૪૩૪ ૨૨,૧૦,૧૮૧ 
બાયડ્ કપાસ વપયત ૨૫,૪૦,૬૬,00૪ ૧,૨૭,૦૩,૩૦૦ ૨,૯૨,૧૭,૫૯૦ 
બાયડ્ તલ ૯૪, ૦૪૨ ૧,૮૮૧ ૧૨,૨૨૫ 
બાયડ્ તુિેર ૩,૭૧,૮૮૦ ૭,૪3૮ ૪૬,૪૮૫ 

બાયડ્ દદિેલા ૬૪,૨૫,૭૮૦ ૧,૨૮,૫૧૬ ૮,૩૫,૩૫૧ 
બાયડ્ બાજરા ૧,૩૨,૯૭૨ ૨,૬પ૯ ૧૭,૭૮૫ 
બાયડ્ મકાઈ ૧,૭૨,૫૮૮  ૩,૪પર ૨૩,૦૮૪ 

બાયડ્ મગફળી ૧,૦૮,૬૬,૧૬૯ ૨,૧૭,૩૨૩ ૧૪,૬૬,૯૩૩ 
વભલોડ્ા અડ્દ ૮૭,૫૭૬ ૧,૭૫૨ ૧૦,૯૪૭ 
વભલોડ્ા કપાસ વપયત ૪,૦૭,૪૫,૯૮૮ ૨૦,૩૭,૨૯૯ ૪૬,૮૫,૭૮૯ 
વભલોડ્ા તુિેર ૪૦,૦૦૦ ૮૦૦ ૫,૦૦૦ 

વભલોડ્ા દદિેલા ૧,૮૭,૮૮૭ ૩,૭પ૮ ૨૪,૪૨૫ 
વભલોડ્ા મકાઈ ૩,0૫,૬૮૫ ૬,૧૧૪ ૪૦,૮૮૫ 
વભલોડ્ા મગફળી ૩૩,૭૩,૨૫૫ ૬૭,૪૬૫ ૪,૫૫,૩૮૯ 

માલપુર કપાસ વપયત ૨,૩૨,૯૭,૦૧o  ૧૧,૬૪,૮૫૧ ૨૬,૭૯,૧૫૬ 
માલપુર મકાઈ ૧૧,૨૩,૧૮૦ ૨૨,૪૬૪ ૧,૫૦,૨૨૫ 
માલપુર મગફળી ૧,૯૧,૩૮,૯૪૩ ૩,૮૨,૭૭૯ ૨૫,૮૩,૭૫૭ 
મેઘરજ કપાસ વપયત ૩,૪૩,૦૬,૫૯o  ૧૭,૧૫,330 ૩૯,૪૫,૨૫૮ 
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તાલુિાનુાં 
નામ 

પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 
મેઘરજ દદિેલા ૧,૧૯,000 ૨,૩૮૦ ૧૫,૪૭૦ 
મેઘરજ મકાઈ ૪,૩૭, ૧૭૦ ૮,૭૪૩ ૫૮,૪૭૧ 

મેઘરજ મગફળી ૯૮,૮૫,૪૭૬ ૧,૯૭,૭૧૦ ૧૩,૩૪,૫૩૯ 
મોડ્ાસા અડ્દ ૩૬,૦૨૪ ૭૨૦ ૪,૫૦૩ 
મોડ્ાસા કપાસ વપયત ૭,૨૭,૮૦,૩૦૦ ૩૬,૩૯,૦૧૫ ૮૩,૬૯,૭૩૫ 

મોડ્ાસા દદિેલા ૮,૩૭,૮૦૬ ૧૬,૭૫૬ ૧,૦૮,૯૧૫ 

મોડ્ાસા મકાઈ ૬,૨૮, ૧૯o  ૧૨,૫૬૪ ૮૪,૦૨૦ 
મોડ્ાસા મગફળી ૪,૩૪,૫૮,૬૭૨ ૮,૬૯,૧૭૩ ૫૮,૬૬,૯૨૧ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ધનસુરા કપાસ વપયત ૧૧,૯૦,૦૫,૭૩૩ ૪૭,૬૦,૨૨૯ ૦ 
ધનસુરા દદિેલા ૧,૬૭,૩૦૦ ૩,૩૪૬ ૮૩૭ 
ધનસુરા મકાઈ ૨૧,૭૬,૪૨૯ ૪૩,૫૨૯ ૧૦,૮૮૨ 

ધનસુરા મગફળી ૩,૮૩,૧૮,૨૯૮ ૭,૬૬,૩૬૬ ૫,૭૪,૭૭૪ 
બાયડ્ કપાસ વપયત ૧૫,૦૦,૩૮,૫૯ ૬૦,૦૧,૫૪૩ ૦ 
બાયડ્ દદિેલા ૨૧,૯૯,૫૭૧ ૪૩,૯૯૧ ૧૦,૯૯૮ 

બાયડ્ બાજરા ૧૭,૭૯,૭૩૧ ૩૫,૫૯૪ ૧,૧૫,૬૮૨ 
બાયડ્ મકાઈ ૪,૮૪, ૧૭૬ ૯,૬૮૪ ૨,૪૨૧ 
બાયડ્ મગફળી ૧,૭૮,૬૭,૫૭૯ ૩,૫૭,૩૫૨ ૨,૬૮,૦૧૪ 

વભલોડ્ા અડ્દ ૨,૧૧,૨૬૫ ૪,૨૨૫ ૧,૦૫૬ 

વભલોડ્ા કપાસ વપયત ૬,૧૧,૭૧,૨૨૧ ૨૪,૪૬,૮૪૮ ૦ 
વભલોડ્ા તુિેર ૫૧,૩૩૮ ૧,૦૨૭ ૭૭૦ 
વભલોડ્ા દદિેલા ૨૦,૬પ૦ ૪૧૩ ૧૦૩ 

વભલોડ્ા મકાઈ ૧૪,૭૦,૮૮૮ ૨૯,૪૧૮ ૭,૩૫૪ 
વભલોડ્ા મગફળી ૯૮,૪૪,૦૭૬ ૧,૯૬,૮૮૨ ૧,૪૭,૬૬૧ 
માલપુર કપાસ વપયત ૧,૯૧,૫૯,૧૦૪ ૭,૬૬,૩૬૪ ૦ 
માલપુર મકાઈ ૨૯,૪૦,૮૦૧ ૫૮,૮૧૬ ૧૪,૭૦૪ 

માલપુર મગફળી ૨,૩૦,૭૧,૫૫૧ ૪,૬૧, ૪૩૧ ૩,૪૬,૦૭૩ 
મેઘરજ અડ્દ ૯૧,૬૯૪ ૧,૮૩૪ ૪૫૮ 

મેઘરજ કપાસ વપયત ૨,૭૪,૬૭,૯૭૮ ૧૦,૯૮,૭૧૯ ૦ 
મેઘરજ તુિેર ૪,૮૦૦ ૯૬ ૭૨ 

મેઘરજ દદિેલા ૧૪,૦૦૦ ૨૮૦ ૭૦ 
મેઘરજ મકાઈ ૪૨,૯૨,૭૫૦ ૮૫,૮૫૫ ૨૧,૪૬૪ 
મેઘરજ મગફળી ૧,૦૭,૭૧,૯૩૯ ૨,૧૫,૪૩૯ ૧,૬૧,૫૭૯ 

મોડ્ાસા અડ્દ ૨,૩૪,૨૨૬ ૪,૬૮૫ ૧,૧૭૧ 
મોડ્ાસા કપાસ વપયત ૯,૦૬,૩૬,૭૨૧ ૩૬,૨૫,૪૬૮ 0 
મોડ્ાસા દદિેલા ૯,૮૧,૩૫૫ ૧૯,૬૨૭ ૪,૯૦૭ 
મોડ્ાસા મકાઈ ૨૨,૪૦,૯૪૬ ૪૪,૮૧૯ ૧૧,૨૦૫ 

મોડ્ાસા મગફળી ૧૨,૧૮,૯૮,૩૭૮ ૨૪,૩૭,૯૬૭ ૧૮,૨૮,૪૭૬ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ધનસુરા કપાસ વપયત ૨,૯૫,૨૦૦ 

ધનસુરા મગફળી ૧૬,૭૭૦ 

બાયડ્ કપાસ વપયત ૩૭,૯૬૮ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

મેઘરજ મકાઈ ૨૬,૦૪૪ 

મોડ્ાસા અડ્દ ૩,૬૦૦ 

મોડ્ાસા કપાસ વપયત ૬,૨૩, ૧૭૮ 

મોડ્ાસા દદિેલા ૫,૨૫૦ 

મોડ્ાસા મગફળી ૨,૨૬,૪૮૭ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ધનસુરા કપાસ વપયત ૧૯,૫૩૦ 

ધનસુરા દદિેલા ૨૦,૧૯૯ 

વભલોડ્ા અડ્દ ૧,૩૭,૭૦૮ 

વભલોડ્ા દદિેલા ૨,૭૭૪ 

મોડ્ાસા અડ્દ ૮,૧૬૦ 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૮૭ (૮-૭-૨૦૨૦) શ્રી બળદેિજી ઠાકોર (કલોલ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અન ે ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઈમ તરીકે 
િૂકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં 

નામ 
પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 

ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કલોલ કપાસ વપયત ૫,૩૨,૪૨,૫૧૫ ૨૬,૬૨,૧૨૭ ૬,૪૬,૮૯૭ 

કલોલ ડ્ાાંગર વપયત ૩,૯૪,૧૭૭ ૭,८८८ ૧૦,૭૦૨ 

કલોલ દદિેલા ૭૦,૬૪,૨૯૯ ૧,૪૧,૨૮૬ ૧,૯૧,૭૯૬ 

ગાાંધીનગર કપાસ વપયત ૬,૮૪,૨૮,૨૨૩ ૩૪,૨૧,૪૧૪ ૮,૩૧,૪૦૩ 

ગાાંધીનગર ડ્ાાંગર વપયત ૪૭,૭૯,૨૮૨ ૯૫,૫૮૬ ૧,૨૯,૭૫૮ 

ગાાંધીનગર ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧૮,૬૧૬ ૩૭૨ ૪૭ 

ગાાંધીનગર દદિેલા ૯,૨૭,૯૩૫ ૧૮,પપ૯ ૨૫,૧૯૩ 

ગાાંધીનગર મગફળી ૧૦,૯૪,૧૪૪ ૨૧,૮૮૩ ૧,૨૧,૨૩૧ 

દહેગામ કપાસ વપયત ૩,૨૫,૦૨,૨૬૩ ૧૬,૨૫,૧૧૪ ૩,૯૪,૯૦૨ 

દહેગામ ડ્ાાંગર વપયત ૪૦,૧૯,૬૫૨ ૮૦,૩૯૩ ૧,૦૯,૧૩૪ 

દહેગામ દદિેલા ૧૨,૭૨,૦૫૦ ૨૫,૪૪૧ ૩૪,૫૩૬ 

દહેગામ બાજરા ૫,૫૭,૧૬૫ ૧૧,૧૪૩ ૧૫,૧૨૭ 

દહેગામ મગ ૧૯,૭૯૫ ૩૯૬ ૫૩૭ 

દહેગામ મગફળી ૧,૨૪,૪૮,૫૪૪ ૨,૪૮,૯૭૧ ૧૩,૭૯,૨૯૯ 

માણસા કપાસ વપયત ૬,૮૯,૪૦,૮૧૦ ૩૪,૪૭,૦૪૪ ૮,૩૭,૬૩૧ 

માણસા દદિેલા ૧,૩૫,૦૬૪ ૨,૭૦૧ ૩,૬૬૭ 
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તાલુિાનુાં 

નામ 
પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 

ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કલોલ કપાસ વપયત ૩,૪૬,૧૬,૭૯૦ ૧૩,૮૪,૬૭૨ ૦ 

કલોલ ડ્ાાંગર વપયત ૯,૫૮,૬૨૦ ૧૯,૧૭૨ ૩,૨૧૧ 

કલોલ દદિેલા પ૩,૩૫,૩૬૯ ૧,૦૬,૭૦૭ ૫૩,૩૫૪ 

ગાાંધીનગર કપાસ વપયત ૧,૭૭,૩૬,૦૮૩ ૭,૦૯,૪૪૩ ૦ 

ગાાંધીનગર ડ્ાાંગર વપયત ૪૬,૪૩,૯૫૯ ૯૨,૮૭૯ ૧૫,૫૫૭ 

ગાાંધીનગર દદિેલા ૩,૪૪,૦૬૦ ૬,૮૮૧ ૩,૪૪૧ 

ગાાંધીનગર મગ ૭૩,૦૭૬ ૧,૪૬૨ ૬૯૮ 

ગાાંધીનગર મગફળી ૮,૯૯,૯૩૮ ૧૭,૯૯૯ ૩૫,૯૯૮ 

દહેગામ કપાસ વપયત ૧,૬૪,૮૦,૧૧૦ ૬,૫૯,૨૦૪ ૦ 

દહેગામ ડ્ાાંગર વપયત ૬૦,૨૨,૧૯૩ ૧,૨૦,૪૪૪ ૨૦,૧૭૪ 

દહેગામ દદિેલા ૮૩,૦૫૧ ૧,૬૬૧ ૮૩૧ 

દહેગામ બાજરા ૬,૮૨,૬૮૫ ૧૩,૬૫૪ ૨,૩૨૧ 

દહેગામ મગફળી ૩૪,૦૫,૨૯૮ ૬૮,૧૦૬ ૧,૩૬,૨૧૨ 

માણસા કપાસ વપયત ૫,૪૪,૩૧,૦૪૦ ૨૧,૭૭,૨૪૨ ૦ 

માણસા દદિેલા ૩,૪૪,૩૭૯ ૬,૮૮૮ ૩,૪૪૪ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 
ખરીિ-૨૦૧૭ 

કલોલ કપાસ વપયત ૬૭,૫૭૭ 
ગાાંધીનગર કપાસ વપયત ૧,૧૩,૩૦૮ 

દહેગામ કપાસ વપયત ૪૭,૦૬૩ 
દહેગામ ડ્ાાંગર વપયત ૫૩,૪૧૮ 
માણસા કપાસ વપયત ૩,૦૮,૯૭૯ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 
નીલ 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૯૦ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (વિરમગામ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર અમદાિાદ વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ 
માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલ ુવપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને  

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

  ખરીિ-૨૦૧૭   

દથરોઇ  કપાસ વપયત  ૧,૮૪,૦૮,૩૨૩ ૯,૨૦,૪૧૬ ૯૨,૦૪૨ 

દથરોઇ ડ્ાાંગર વપયત  ૨૬,૯૭,૯૦,૫૬૫ ૫૩,૯૫,૮૧૧ ૯૪,૪૨,૬૭૨ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

દથરોઇ દદિેલા  ૨,૬૭,૯૦૫ ૫,૩૫૮ ૨,૦૦૯ 

દેત્રોજ રામપુરા  કપાસ વપયત  ૫૪,૭૬,૪૭૮ ૨,૭૩,૮૨૪ ૨૭,૩૮૨ 

દેત્રોજ રામપુરા દદિેલા  ૧૪,૧૫,૯૯૬ ૨૮,૩૨૦ ૧૦,૬૨૦ 

દેત્રોજ રામપુરા બાજરા  ૧૧,૫૦૦ ૨૩૦ ૩૪૫ 

દેત્રોજ રામપુરા મઠ  ૫,૦૦૦ ૧૦૦ ૨૫૦ 

ધાંધુકા  કપાસ વપયત  ૨૨,૮૩,૯૨,૫૭૩ ૧,૧૪,૧૯,૬૨૭ ૧૧,૪૧,૯૬૪ 

ધાંધુકા કપાસ વબનવપયત  ૨,૨૫,૩૧,૫૧૩ ૧૧,૨૬,૫૭૬ ૧૦,૧૩,૯૧૮ 

ધોલેરા  કપાસ વબનવપયત  ૪,૭૧,૧૯,૧૦૦ ૨૩,૫૫,૯૫૫ ૨૧,૨૦,૩૬૦ 

ધોળકા  કપાસ વપયત  ૨૧,૦૭,૮૯,૨૪૮ ૧,૦૫,૩૯,૪૬૨ ૧૦,૫૩,૯૪૭ 

ધોળકા  કપાસ વબનવપયત  ૧,૧૮,૭૭૦ ૫,૯૩૯ ૫,૩૪૫ 

ધોળકા  ડ્ાાંગર વપયત  ૮૫,૪૩,૫૪,૮૧૮ ૧,૭૦,૮૭,૦૯૬ ૨,૯૯,૦૨,૪૨૧ 

ધોળકા  દદિેલા  ૬,૯૫,૦૧૬ ૧૩,૯૦૦ ૫,૨૧૩ 

બાિળા  કપાસ વબનવપયત  ૧,૧૫,૭૩૬ ૫,૭૮૭ ૫,૨૦૮ 

બાિળા  ડ્ાાંગર વપયત  ૭૫,૫૨,૫૧,૯૭૩ ૧,૫૧,૦૫,૦૪૦ ૨,૬૪,૩૩,૮૨૨ 

બાિળા  દદિેલા  ૫૨,૮૯,૦૭૩ ૧,૦૫,૭૮૧ ૩૯,૬૬૮ 

માાંડ્લ  કપાસ વબનવપયત  ૧,૪૨,૭૧,૯૫૧ ૭,૧૩,૫૯૭ ૬,૪૨,૨૩૮ 

માાંડ્લ  દદિેલા  ૭૦,૫૩,૨૪૧ ૧,૪૧,૦૬૫ ૫૨,૮૯૯ 

વિરમગામ  કપાસ વપયત  ૬૩,૯૬,૩૬,૧૫૮ ૩,૧૯,૮૧,૮૦૭ ૩૧,૯૮,૧૮૧ 

વિરમગામ  કપાસ વબનવપયત  ૬૦,૭૫૦ ૩,૦૩૮ ૨,૭૩૪ 

વિરમગામ  ડ્ાાંગર વપયત  ૧૮,૮૫,૨૦,૬૩૮ ૩૭,૭૦,૪૧૩ ૬૫,૯૮,૨૨૨ 

વિરમગામ  દદિેલા  ૧૬,૧૦,૯૫,૯૨૨ ૩૨,૨૧,૯૧૮ ૧૨,૦૮,૨૨૦ 

સાણાંદ  કપાસ વપયત  ૧,૫૪,૯૩,૫૨૩ ૭,૭૪,૬૭૬ ૭૭,૪૬૮ 

સાણાંદ કપાસ વબનવપયત  ૧,૭૭,૧૭૧ ૮,૮૫૯ ૭,૯૭૩ 

સાણાંદ ડ્ાાંગર વપયત  ૮૪,૦૧,૯૬,૦૪૮ ૧,૬૮,૦૩,૯૨૨ ૨,૯૪,૦૬,૮૬૬ 

સાણાંદ ડ્ાાંગર વબનવપયત  ૬,૫૦,૨૧૦ ૧૩,૦૦૬ ૪૯,૮૩૮ 

સાણાંદ  દદિેલા  ૨,૪૮,૫૧,૩૫૪ ૪,૯૭,૦૨૭ ૧,૮૬,૩૮૫ 

  ખરીિ-૨૦૧૮   

દથરોઇ કપાસ વપયત  ૧,૯૭,૧૫,૩૦૩ ૯,૮૫,૭૬૫ ૪,૯૨,૮૮૩ 

દથરોઇ  ડ્ાાંગર વપયત  ૩૨,૩૨,૬૬,૧૮૦ ૬૪,૬૫,૩૨૪ ૪૮,૪૮,૯૯૩ 

દથરોઇ દદિેલા  ૧,૭૯,૫૪૬ ૩,૫૯૧ ૨,૬૯૩ 

દેત્રોજ રામપુરા  અડ્દ  ૬૯,૭૦૬ ૧,૩૯૪ ૨,૪૪૦ 

દેત્રોજ રામપુરા કપાસ વપયત  ૧૮,૭૮,૪૪૩ ૯૩,૯૨૨ ૪૬,૯૬૧ 

દેત્રોજ રામપુરા દદિેલા  ૩,૭૫,૭૮૨ ૭,૫૧૬ ૫,૬૩૭ 

દેત્રોજ રામપુરા બાજરા  ૩૯,૬૬૧ ૭૯૩ ૭૯૩ 

દેત્રોજ રામપુરા મગ  ૭૯,૭૭૨ ૧,૫૯૫ ૨,૩૯૩ 

દેત્રોજ રામપુરા મઠ  ૬૫,૫૬૪ ૧,૩૧૧ ૨,૬૨૩ 

ધાંધુકા  કપાસ વપયત  ૧૧,૫૧,૬૬,૮૬૫ ૫૭,૫૮,૩૪૧ ૨૮,૭૯,૧૭૩ 

ધાંધુકા કપાસ વબનવપયત  ૪,૮૩,૩૪,૬૭૨ ૨૪,૧૬,૭૩૪ ૪,૮૩,૩૪૭ 

ધોલેરા  કપાસ વબનવપયત  ૩,૯૪,૬૫,૩૬૮ ૧૯,૭૩,૨૬૮ ૩,૯૪,૬૫૪ 

ધોળકા  કપાસ વપયત  ૬,૩૯,૦૪,૪૮૫ ૩૧,૯૫,૨૨૪ ૧૫,૯૭,૬૧૨ 

ધોળકા  કપાસ વબનવપયત  ૩,૦૪,૦૩૬ ૧૫,૨૦૨ ૩,૦૪૦ 

ધોળકા  ડ્ાાંગર વપયત  ૧૦૧,૯૩,૬૨,૮૯૦ ૨,૦૩,૮૭,૨૫૯ ૧,૫૨,૯૦,૪૪૩ 

ધોળકા  દદિેલા  ૫,૨૯,૦૯૫ ૧૦,૫૮૨ ૭,૯૩૬ 

બાિળા  કપાસ વબનવપયત  ૧૧,૩૨,૫૬૮ ૫૬,૬૨૮ ૧૧,૩૨૬ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

બાિળા  ડ્ાાંગર વપયત  ૧૩૪,૫૦,૪૫,૦૫૭ ૨,૬૯,૦૦,૯૦૧ ૨,૦૧,૭૫,૬૭૬ 

બાિળા  દદિેલા  ૨,૧૨,૯૬,૬૫૯ ૪,૨૫,૯૩૩ ૩,૧૯,૪૫૦ 

માાંડ્લ  કપાસ વબનવપયત  ૩,૨૯,૦૭,૭૨૦ ૧૬,૪૫,૩૮૬ ૩,૨૯,૦૭૭ 

માાંડ્લ  દદિેલા  ૧૨,૦૪,૫૬૦ ૨૪,૦૯૧ ૧૮,૦૬૮ 

વિરમગામ  કપાસ વપયત  ૪,૯૬,૫૪,૮૫૩ ૨૪,૮૨,૭૪૨ ૧૨,૪૧,૩૭૧ 

વિરમગામ  કપાસ વબનવપયત  ૨,૦૪,૦૦૦ ૧૦,૨૦૦ ૨,૦૪૦ 

વિરમગામ  ડ્ાાંગર વપયત  ૨,૫૩,૩૯,૬૪૨ ૫,૦૬,૭૯૩ ૩,૮૦,૦૯૫ 

વિરમગામ  દદિેલા  ૫૦,૨૩,૩૬૪ ૧,૦૦,૪૬૭ ૭૫,૩૫૦ 

સાણાંદ  કપાસ વપયત  ૧,૪૮,૨૮,૮૧૩ ૭,૪૧,૪૪૧ ૩,૭૦,૭૨૦ 

સાણાંદ ડ્ાાંગર વપયત  ૧૧૩,૫૯,૧૪,૭૩૩ ૨,૨૭,૧૮,૨૯૫ ૧,૭૦,૩૮,૭૨૧ 

સાણાંદ  દદિેલા  ૨,૯૪,૦૫,૩૩૪ ૫,૮૮,૧૦૭ ૪,૪૧,૦૮૦ 

પત્રિ-૨  

તાલુિાનુાં નામ  પાિ  દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.)  

 ખરીિ-૨૦૧૭  

દથરોઇ  કપાસ વપયત  ૩૨,૬૦૯ 

દથરોઇ  ડ્ાાંગર વપયત  ૯,૪૧,૭૩૨ 

દેત્રોજ રામપુરા  કપાસ વપયત  ૯૦૯ 

દેત્રોજ રામપુરા  દદિેલા  ૪૧૭ 

ધાંધુકા  કપાસ વપયત  ૧,૪૯,૭૯૮ 

ધાંધુકા  કપાસ વબનવપયત  ૨,૩૪,૬૯૦ 

ધોલેરા  કપાસ વબનવપયત  ૭,૯૮,૧૮૫ 

ધોળકા  કપાસ વપયત  ૬૨,૫૯૨ 

ધોળકા  કપાસ વબનવપયત ૮૯,૩૩૦ 

ધોળકા  ડ્ાાંગર વપયત  ૨,૧૩,૫૧,૬૧૪ 

બાિળા  ડ્ાાંગર વપયત  ૧૮,૮૨,૬૯,૮૩૧ 

બાિળા  દદિેલા  ૨૪,૩૫૫ 

માાંડ્લ  કપાસ વબનવપયત  ૧,૧૧,૭૧૧ 

માાંડ્લ  દદિેલા  ૩,૩૩૮ 

વિરમગામ  કપાસ વપયત  ૯૭,૫૮૭ 

વિરમગામ ડ્ાાંગર વપયત  ૬,૦૪,૦૪૨ 

વિરમગામ  દદિેલા  ૯૮,૫૭૬ 

સાણાંદ  કપાસ વપયત  ૫૫,૦૫,૧૧૮ 

સાણાંદ  ડ્ાાંગર વપયત  ૩૯,૨૨,૩૬,૫૦૫ 

સાણાંદ  દદિેલા  ૭૮,૮૨,૫૧૩ 

 ખરીિ-૨૦૧૮  

દથરોઇ  ડ્ાાંગર વપયત  ૨,૪૬,૦૨,૩૬૧ 

દેત્રોજ રામપુરા અડ્દ  ૫૪,૯૬૮ 

દેત્રોજ રામપુરા  મગ  ૫૧,૪૧૩ 

દેત્રોજ રામપુરા  મઠ  ૩૨,૯૨૨ 

ધાંધુકા  કપાસ વપયત  ૧,૯૨,૦૬,૦૦૦ 

ધાંધુકા  કપાસ વબનવપયત  ૪,૩૪,૩૪૩ 

ધોલેરા  કપાસ વબનવપયત  ૨૪,૫૩,૮૫૩ 

ધોળકા  કપાસ વબનવપયત  ૪૪,૦૦૦ 

ધોળકા  ડ્ાાંગર વપયત  ૩૨,૫૪,૪૩,૯૪૬ 
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તાલુિાનુાં નામ  પાિ  દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.)  

 ખરીિ-૨૦૧૭  

બાિળા  કપાસ વબનવપયત  ૨,૦૪,૦૦૦ 

બાિળા  ડ્ાાંગર વપયત  ૬૨,૯૧,૧૪,૮૬૮ 

માાંડ્લ  કપાસ વબનવપયત  ૨,૬૫,૭૧,૦૦૦ 

માાંડ્લ  દદિેલા  ૨,૦૮,૦૦૦ 

વિરમગામ  ડ્ાાંગર વપયત ૧૪,૪૭,૪૬૭ 

સાણાંદ ડ્ાાંગર વપયત ૪૦,૭૬,૬૩,૧૯૯ 

-------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ  

અતારાાંવકતઃ ૬૯૦૬ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડ્ા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮ માાં િર્ગિાર સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ 
માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલ ુવપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને  

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) *પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) *પત્રક-૨ મુજબ. 

(*પત્રકો સવિિશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૧૪ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮ માાં િર્ગિાર મોરબી વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુ વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

  ખરીિ-૨૦૧૭   

ટાંકારા  કપાસ વપયત  ૧,૪૬,૯૮,૮૪,૭૩૦ ૭,૩૪,૯૪,૨૩૬ ૮,૮૧,૯૩,૦૮૪ 

ટાંકારા  કપાસ વબનવપયત  ૫૬,૮૭,૨૩૫ ૨,૮૪,૩૬૨ ૩,૬૯,૬૭૦ 

ટાંકારા  તલ  ૧,૭૬,૦૫૯ ૩,૫૨૧ ૧૪,૦૮૫ 

ટાંકારા  મગફળી  ૪૯,૦૦,૯૧,૦૩૯ ૯૮,૦૧,૮૨૧ ૧૩,૪૭,૭૫,૦૩૬ 

માળીયા  કપાસ વબનવપયત  ૨,૪૭,૫૨,૭૯૦ ૧૨,૩૭,૬૪૦ ૧૬,૦૮,૯૩૧ 

માળીયા તલ  ૪૪,૨૫૩ ૮૮૫ ૩,૫૪૦ 

માળીયા દદિેલા  ૭,૧૦,૫૩૭ ૧૪,૨૧૧ ૭,૧૦૫ 

માળીયા બાજરા  ૩૮,૨૭૯ ૭૬૬ ૨,૪૮૮ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

માળીયા મગફળી  ૧,૫૧,૯૯,૭૪,૬૨૮ ૩,૦૩,૯૯,૪૯૩ ૪૧,૭૯,૯૩,૦૨૩ 

મોરબી  કપાસ વપયત  ૭૭,૫૬,૪૬,૧૦૨ ૩,૮૭,૮૨,૩૦૫ ૪,૬૫,૩૮,૭૬૬ 

મોરબી  કપાસ વબનવપયત  ૮,૪૩,૩૪,૦૧૬ ૪૨,૧૬,૭૦૧ ૫૪,૮૧,૭૧૧ 

મોરબી  જુિાર  ૫૨,૪૪૮ ૧,૦૪૯ ૨૬૨ 

મોરબી  તલ  ૧,૪૫,૫૦૮ ૨,૯૧૦ ૧૧,૬૪૧ 

મોરબી  દદિેલા  ૪,૭૯,૦૩૩ ૯,૫૮૧ ૪,૭૯૦ 

મોરબી  બાજરા  ૪૬,૫૩૮ ૯૩૧ ૩,૦૨૫ 

મોરબી  મગફળી  ૨,૧૮,૯૮,૩૨,૮૮૧ ૪,૩૭,૯૬,૬૫૮ ૬૦,૨૨,૦૪,૦૪૨ 

િાાંકાનેર  કપાસ વપયત  ૧,૨૩,૭૮,૦૮,૨૩૫ ૬,૧૮,૯૦,૪૧૨ ૭,૪૨,૬૮,૪૯૪ 

િાાંકાનેર  મગફળી  ૩,૧૧,૩૧,૨૬૭ ૬,૨૨,૬૨૫ ૮૫,૬૧,૦૯૮ 

હળિદ  કપાસ વપયત  ૧,૩૬,૩૯,૦૩,૦૬૫ ૬,૮૧,૯૫,૧૫૩ ૮,૧૮,૩૪,૧૮૪ 

હળિદ કપાસ વબનવપયત  ૨૨,૭૬,૮૪૩ ૧,૧૩,૮૪૨ ૧,૪૭,૯૯૫ 

હળિદ દદિેલા  ૧૫,૦૬,૦૭૧ ૩૦,૧૨૧ ૧૫,૦૬૧ 

હળિદ મગ  ૨૪,૦૮૨ ૪૮૨ ૩૬૧ 

હળિદ મગફળી  ૨,૧૪,૩૦,૮૬૨ ૪,૨૮,૬૧૭ ૫૮,૯૩,૪૮૭ 

  ખરીિ-૨૦૧૮   

ટાંકારા  કપાસ વપયત  ૧૧૨,૪૯,૩૭,૫૪૪ ૫,૬૨,૪૬,૮૭૭ ૩,૪૪,૨૩,૦૮૯ 

ટાંકારા કપાસ વબનવપયત  ૨,૩૩,૮૬૭ ૧૧,૬૯૩ ૧૦,૬૮૮ 

ટાંકારા તલ  ૧,૬૬,૦૪૬ ૩,૩૨૧ ૯,૧૩૩ 

ટાંકારા મગફળી  ૬૦,૧૪,૬૨,૨૨૨ ૧,૨૦,૨૯,૨૪૪ ૯,૯૨,૪૧,૨૬૭ 

માળીયા  કપાસ વપયત  ૫,૫૪,૯૦,૧૫૪ ૨૭,૭૪,૫૦૮ ૧૬,૯૭,૯૯૯ 

માળીયા કપાસ વબનવપયત  ૫૫,૮૧,૩૪૯ ૨,૭૯,૦૬૭ ૨,૫૫,૦૬૮ 

માળીયા દદિેલા  ૩,૪૯,૧૯૪ ૬,૯૮૪ ૧૯,૨૦૬ 

માળીયા મગફળી  ૧૫૫,૭૯,૭૯,૨૭૩ ૩,૧૧,૫૯,૫૮૫ ૨૫,૭૦,૬૬,૫૮૦ 

મોરબી  કપાસ વપયત  ૯૬,૪૭,૨૭,૮૫૦ ૪,૮૨,૩૬,૩૯૩ ૨,૯૫,૨૦,૬૭૨ 

મોરબી  કપાસ વબનવપયત  ૧,૦૫,૨૦,૯૧૩ ૫,૨૬,૦૪૬ ૪,૮૦,૮૦૬ 

મોરબી  તલ  ૨૯,૪૬૧ ૫૮૯ ૧,૬૨૦ 

મોરબી  દદિેલા  ૨,૫૩,૭૯૬ ૫,૦૭૬ ૧૩,૯૫૯ 

મોરબી  મગફળી  ૨૧૨,૬૫,૯૮,૬૯૨ ૪,૨૫,૩૧,૯૭૪ ૩૫,૦૮,૮૮,૭૮૪ 

િાાંકાનેર  કપાસ વપયત  ૩૮,૬૩,૭૨,૩૭૭ ૧,૯૩,૧૮,૬૧૯ ૧,૧૮,૨૨,૯૯૫ 

િાાંકાનેર  મગફળી  ૩,૧૭,૯૬,૨૬૮ ૬,૩૫,૯૨૫ ૫૨,૪૬,૩૮૪ 

હળિદ  કપાસ વપયત  ૧૨૨,૯૮,૬૯,૧૦૮ ૬,૧૪,૯૩,૪૫૫ ૩,૭૬,૩૩,૯૯૫ 

હળિદ કપાસ વબનવપયત  ૧૧,૦૮,૦૮૯ ૫૫,૪૦૪ ૫૦,૬૪૦ 

હળિદ દદિેલા  ૧૧,૮૨,૦૮૬ ૨૩,૬૪૨ ૬૫,૦૧૫ 

હળિદ મગ  ૧,૪૦,૦૦૪ ૨,૮૦૦ ૩,૯૨૦ 

હળિદ મગફળી  ૪,૨૫,૭૯,૬૫૦ ૮,૫૧,૫૯૩ ૭૦,૨૫,૬૪૨ 

પત્રિ-૨  

તાલુિાનુાં નામ  પાિ  દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.)  

 ખરીિ-૨૦૧૭  

ટાંકારા  કપાસ વપયત  ૨,૨૯,૨૪,૮૯૨ 

ટાંકારા  મગફળી  ૧,૮૨,૦૭,૧૪૧ 

માળીયા  કપાસ વબનવપયત  ૭,૯૧,૮૮૬ 

માળીયા  મગફળી  ૧૩,૯૮,૦૫,૦૮૭ 

મોરબી  કપાસ વબનવપયત  ૧૩,૩૨૮ 
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તાલુિાનુાં નામ  પાિ  દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.)  

મોરબી  મગફળી  ૫,૮૧,૫૩,૫૭૯ 

િાાંકાનેર  કપાસ વપયત  ૪,૮૮,૨૯,૪૬૮ 

હળિદ  કપાસ વપયત  ૧૦,૬૧,૧૮,૩૬૮ 

 ખરીિ-૨૦૧૮  

ટાંકારા  કપાસ વપયત  ૯,૨૧,૧૫,૯૧૬ 

ટાંકારા  કપાસ વબનવપયત  ૧,૯૪,૧૪૯ 

ટાંકારા  મગફળી  ૧૭,૫૫,૦૬,૩૯૦ 

માળીયા  કપાસ વપયત  ૭૧,૨૮,૬૯૮ 

માળીયા  કપાસ વબનવપયત ૪૭,૯૦,૫૩૩ 

માળીયા  દદિેલા  ૭૬,૭૫૧ 

માળીયા  મગફળી  ૫૫,૦૧,૭૧,૦૨૮ 

મોરબી  કપાસ વપયત  ૧૧,૮૩,૧૬,૨૭૪ 

મોરબી  કપાસ  વબનવપયત ૬૬,૮૨,૭૮૫ 

મોરબી  તલ  ૯૬ 

મોરબી  દદિેલા  ૫૪,૫૨૫ 

મોરબી  મગફળી ૩૬,૪૧,૦૮,૭૯૩ 

િાાંકાનેર કપાસ વપયત ૧૬,૨૬,૪૫,૯૧૫ 

િાાંકાનેર મગફળી ૨,૬૭,૬૪૭ 

હળિદ કપાસ વપયત ૨૯,૬૪,૮૦,૬૯૨ 

હળિદ કપાસ  વબનવપયત ૮,૮૯,૧૯૧ 

હળિદ દદિેલા ૧,૧૦,૯૯૭ 

હળિદ મગ ૧,૮૮૬ 

-------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૧૬ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર રાજકોટ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કયા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઉપલેટા કપાસ વપયત ૮૮,૬૭,૭૭,૦૯૫ ૪,૪૩,૩૮,૮૮૨ ૮,૪૨,૪૩,૮૨૪ 

ઉપલેટા દદિેલા ૯,૪૫,૯૫૩ ૧૮,૯૧૯ ૧,૬૫,૫૪૨ 

ઉપલેટા મગફળી ૯૯,૮૪,૦૬,૪૯૬ ૧,૯૯,૬૮,૧૩૦ ૨૮,૩૦,૪૮,૨૪૨ 

કોટડ્ા સાાંગાણી  કપાસ વપયત ૪૯,૯૬,૯૪,૧૭૯ ૨,૪૯,૮૪,૭૨૬ ૪,૭૪,૭૦,૯૪૭ 

કોટડ્ા સાાંગાણી  મગફળી ૬૨,૬૮,૧૮,૨૨૦ ૧,૨૫,૩૬,૩૬૪ ૧૭,૭૭,૦૨,૯૬૫ 

ગોંડ્લ કપાસ વપયત ૧,૨૭,૬૮,૦૫,૮૪૩ ૬,૩૮,૪૦,૩૩૨ ૧૨,૧૨,૯૬,૫૫૫ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ગોંડ્લ મગફળી ૧,૯૮,૮૮,૩૯,૫૬૪ ૩,૯૭,૭૬,૭૯૧ ૫૬,૩૮,૩૬,૦૧૬ 

જસદણ કપાસ વપયત ૨૯,૨૪,૧૬,૭૬૨ ૧,૪૬,૨૦,૮૪૮ ૨,૭૭,૭૯,૫૯૨ 

જસદણ મગફળી ૧,૭૮,૫૬,૭૨,૩૫૬ ૩,૫૭,૧૩,૪૪૭ ૫૦,૬૨,૩૮,૧૧૩ 

જામકાંદોરણા કપાસ વપયત ૮૪,૮૦,૫૯,૧૧૩ ૪,૨૪,૦૨,૯૮૩ ૮,૦૫,૬૫,૬૧૬ 

જામકાંદોરણા મગફળી ૮૧,૩૩,૯૧,૫૨૦ ૧,૬૨,૬૭,૮૩૦ ૨૩,૦૫,૯૬,૪૯૬ 

જતેપુર કપાસ વપયત ૧,૨૮,૯૨,૦૧,૩૨૦ ૬,૪૪,૬૦,૧૦૭ ૧૨,૨૪,૭૪,૧૨૫ 

જતેપુર કપાસ વબનવપયત ૩૨,૩૭,૩૧૫ ૧,૬૧,૮૬૬ ૩,૦૭,૫૪૫ 

જતેપુર મગફળી ૬૪,૨૬,૩૯,૨૨૮ ૧,૨૮,૫૨,૭૮૫ ૧૮,૨૧,૮૮,૨૨૧ 

ધોરાજી કપાસ વપયત ૭૨,૪૧,૩૨,૭૨૩ ૩,૬૨,૦૬,૬૫૮ ૬,૮૭,૯૨,૬૦૯ 

ધોરાજી દદિેલા ૧,૭૩,૫૫૬ ૩,૪૭૧ ૩૦,૩૭૨ 

ધોરાજી મગફળી ૬૪,૪૯,૮૯,૯૫૨ ૧,૨૮,૯૯,૭૯૯ ૧૮,૨૮,૫૪,૬૫૧ 

પડ્ધરી કપાસ વપયત ૧,૦૮,૨૨,૫૬,૮૯૦ ૫,૪૧,૧૨,૮૭૮ ૧૦,૨૮,૧૪,૪૦૫ 

પડ્ધરી મગફળી ૫૧,૨૭,૮૬,૧૯૨ ૧,૦૨,૫૫,૭૨૪ ૧૪,૫૩,૭૪,૮૮૫ 

રાજકોટ કપાસ વપયત ૪૯,૮૮,૩૭,૧૯૧ ૨,૪૯,૪૧,૮૭૬ ૪,૭૩,૮૯,૫૩૩ 

રાજકોટ મગફળી ૧,૫૭,૦૫,૬૫,૭૩૬ ૩,૧૪,૧૧,૩૧૫ ૪૪,૫૨,૫૫,૩૮૬ 

રાજકોટ વસટી (દવક્ષણ) કપાસ વપયત ૩૫,૬૩,૭૫૩ ૧,૭૮,૧૮૮ ૩,૩૮,૫૫૬ 

રાજકોટ વસટી (દવક્ષણ) મગફળી ૮૫,૫૭,૧૦૦ ૧,૭૧,૧૪૨ ૨૪,૨૫,૯૩૮ 

રાજકોટ વસટી (પવિમ) કપાસ વપયત ૧૯,૨૯,૨૫૨ ૯૬,૪૬૩ ૧,૮૩,૨૭૯ 

રાજકોટ વસટી (પવિમ) મગફળી ૨૭,૫૧,૭૪૦ ૫૫,૦૩૫ ૭,૮૦,૧૧૮ 

રાજકોટ વસટી (પૂિગ) કપાસ વપયત ૬૯,૩૭,૨૨૨ ૩,૪૬,૮૬૧ ૬,૫૯,૦૩૬ 

રાજકોટ વસટી (પૂિગ) મગફળી ૬૨,૧૫,૧૦૦ ૧,૨૪,૩૦૨ ૧૭,૬૧,૯૮૧ 

લોવધકા કપાસ વપયત ૪૧,૧૪,૨૩,૫૮૪ ૨,૦૫,૭૧,૧૯૩ ૩,૯૦,૮૫,૨૪૦ 

લોવધકા મગફળી ૪૫,૯૮,૪૫,૩૯૨ ૯૧,૯૬,૯૦૮ ૧૩,૦૩,૬૬,૧૬૯ 

િીંછીયા કપાસ વપયત ૨૪,૯૩,૦૨,૬૮૬ ૧,૨૪,૬૫,૧૪૧ ૨,૩૬,૮૩,૭૫૫ 

િીંછીયા મગફળી ૮૧,૧૮,૫૬,૯૮૪ ૧,૬૨,૩૭,૧૪૦ ૨૩,૦૧,૬૧,૪૫૫ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉપલેટા કપાસ વપયત ૭૪,૫૦,૬૧,૩૧૨ ૩,૭૨,૫૨,૯૪૬ ૭,૭૪,૮૬,૩૫૦ 

ઉપલેટા દદિેલા ૬,૧૯,૭૬૮ ૧૨,૩૯૫ ૩૦,૯૮૮ 

ઉપલેટા મગફળી ૧૨૧,૩૦,૩૧,૬૬૦ ૨,૪૨,૬૦,૭૧૮ ૨૮,૭૪,૮૮,૨૪૪ 

કોટડ્ા સાાંગાણી  કપાસ વપયત ૫૪,૩૪,૧૨,૫૩૮ ૨,૭૧,૭૦,૫૩૭ ૫,૬૫,૧૪,૮૭૯ 

કોટડ્ા સાાંગાણી  મગફળી ૬૭,૬૩,૯૩,૧૬૨ ૧,૩૫,૨૭,૯૦૮ ૧૬,૦૩,૦૫,૦૧૨ 

ગોંડ્લ કપાસ વપયત ૧૨૪,૬૭,૬૬,૫૨૬ ૬,૨૩,૩૮,૧૨૦ ૧૨,૯૬,૬૩,૬૬૩ 

ગોંડ્લ મગફળી ૨૧૮,૧૯,૮૬,૩૧૭ ૪,૩૬,૩૯,૮૬૯ ૫૧,૭૧,૩૦,૧૮૧ 

જસદણ કપાસ વપયત ૩૪,૨૦,૬૮,૬૬૫ ૧,૭૧,૦૩,૩૭૭ ૩,૫૫,૭૫,૧૨૭ 

જસદણ મગફળી ૧૮૨,૮૯,૦૨,૯૪૪ ૩,૬૫,૭૮,૧૮૪ ૪૩,૩૪,૪૯,૫૮૮ 

જામકાંડ્ોરણા કપાસ વપયત ૮૬,૮૩,૧૯,૯૫૪ ૪,૩૪,૧૫,૮૫૦ ૯,૦૩,૦૫,૨૨૭ 

જામકાંડ્ોરણા મગફળી ૮૫,૫૧,૮૫,૯૭૭ ૧,૭૧,૦૩,૭૭૪ ૨૦,૨૬,૭૮,૮૩૪ 

જતેપુર કપાસ વપયત ૧૩૪,૭૫,૫૧,૦૮૫ ૬,૭૩,૭૭,૩૨૩ ૧૪,૦૧,૪૫,૨૩૫ 

જતેપુર દદિેલા ૫૨,૪૭૮ ૧,૦૫૦ ૨,૬૨૪ 

જતેપુર મગફળી ૬૯,૬૩,૧૪,૮૪૫ ૧,૩૯,૨૬,૩૪૧ ૧૬,૫૦,૨૬,૪૨૦ 

ધોરાજી કપાસ વપયત ૬૮,૦૫,૦૩,૧૧૩ ૩,૪૦,૨૫,૦૪૭ ૭,૦૭,૭૨,૩૦૨ 

ધોરાજી દદિેલા ૨,૨૦,૪૦૯ ૪,૪૦૮ ૧૧,૦૨૦ 

ધોરાજી મગફળી ૭૫,૮૯,૪૫,૮૦૪ ૧,૫૧,૭૮,૯૬૮ ૧૭,૯૮,૬૯,૯૮૬ 

પડ્ધરી કપાસ વપયત ૧૧૦,૫૦,૬૫,૯૯૬ ૫,૫૨,૫૩,૧૧૨ ૧૧,૪૯,૨૬,૮૦૪ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

પડ્ધરી મગફળી ૫૬,૧૬,૭૩,૯૦૪ ૧,૧૨,૩૩,૫૧૭ ૧૩,૩૧,૧૬,૫૯૪ 

રાજકોટ કપાસ વપયત ૫૩,૨૧,૫૮,૬૭૭ ૨,૬૬,૦૭,૮૪૯ ૫,૫૩,૪૪,૪૮૬ 

રાજકોટ મગફળી ૧૬૧,૦૬,૨૫,૫૫૦ ૩,૨૨,૧૨,૬૨૧ ૩૮,૧૭,૧૭,૮૯૦ 

રાજકોટ સીટી દવક્ષણ કપાસ વપયત ૨૫,૧૮,૨૪૪ ૧,૨૫,૯૧૨ ૨,૬૧,૮૯૮ 

રાજકોટ સીટી દવક્ષણ મગફળી ૮૧,૪૭,૯૭૫ ૧,૬૨,૯૬૦ ૧૯,૩૧,૦૬૭ 

રાજકોટ સીટી પવિમ કપાસ વપયત ૧૪,૨૪,૭૬૪ ૭૧,૨૩૮ ૧,૪૮,૧૭૬ 

રાજકોટ સીટી પવિમ મગફળી ૩૦,૬૫,૭૩૫ ૬૧,૩૧૫ ૭,૨૬,૫૭૯ 

રાજકોટ સીટી પિૂગ કપાસ વપયત ૮૦,૭૭,૮૪૬ ૪,૦૩,૮૯૧ ૮,૪૦,૦૯૬ 

રાજકોટ સીટી પિૂગ મગફળી ૫૨,૨૧,૪૧૫ ૧,૦૪,૪૨૯ ૧૨,૩૭,૪૭૫ 

લોવધકા કપાસ વપયત ૪૩,૫૭,૫૦,૯૨૬ ૨,૧૭,૮૭,૪૭૫ ૪,૫૩,૧૮,૦૭૮ 

લોવધકા મગફળી ૪૬,૫૪,૪૭,૬૯૨ ૯૩,૦૮,૯૮૪ ૧૧,૦૩,૧૦,૯૭૭ 

િીંછીયા કપાસ વપયત ૨૯,૧૪,૫૧,૬૫૩ ૧,૪૫,૭૨,૫૩૮ ૩,૦૩,૧૦,૯૬૬ 

િીંછીયા મગફળી ૮૨,૭૮,૬૭,૦૯૦ ૧,૬૫,૫૭,૩૯૯ ૧૯,૬૨,૦૪,૩૨૦ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઉપલેટા મગફળી ૩૬,૫૩,૬૨૭ 

કોટડ્ા સાાંગાણી મગફળી ૪,૨૦,૫૨,૫૦૮ 

ગોંડ્લ કપાસ વપયત ૭,૦૨,૦૪૩ 

ગોંડ્લ મગફળી ૩,૪૧,૧૧,૩૬૪ 

જામકાંદોરણા કપાસ વપયત ૨,૦૬,૩૭૮ 

જામકાંદોરણા મગફળી ૨,૬૫,૭૩૬ 

જતેપુર કપાસ વપયત ૧,૨૨,૭૯૯ 

જતેપુર મગફળી ૨૮,૨૭,૯૬૫ 

ધોરાજી કપાસ વપયત ૩,૫૩,૩૫,૮૮૩ 

ધોરાજી મગફળી ૧૩,૦૯,૪૯૭ 

પડ્ધરી કપાસ વપયત ૬૩,૨૦,૦૫૩ 

પડ્ધરી મગફળી ૩૭,૩૨,૭૭૫ 

રાજકોટ કપાસ વપયત ૪૯,૪૭૫ 

રાજકોટ મગફળી ૩,૨૯,૮૨,૦૨૨ 

લોવધકા મગફળી ૨,૮૦,૦૨૧ 

િીંછીયા કપાસ વપયત ૭,૯૬,૮૨૦ 

િીંછીયા મગફળી ૭,૮૮,૯૪૨ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉપલેટા કપાસ વપયત ૧૬,૫૩,૨૫,૮૯૭ 

ઉપલેટા દદિેલા ૨,૦૯,૨૨૪ 

ઉપલેટા મગફળી ૬,૪૨,૪૯૪ 

કોટડ્ા સાાંગાણી કપાસ વપયત ૯,૩૭,૪૯,૬૩૧ 

કોટડ્ા સાાંગાણી મગફળી ૨૭,૪૦,૯૨,૭૭૫ 

ગોંડ્લ કપાસ વપયત ૩,૭૨,૮૦૧ 

ગોંડ્લ મગફળી ૫૮,૦૬,૨૦,૯૩૬ 

જસદણ કપાસ વપયત ૧૦,૮૬,૫૭,૩૬૯ 

જસદણ મગફળી ૭૩,૯૬,૩૪,૨૯૨ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

જામકાંડ્ોરણા કપાસ વપયત ૨૫,૬૩,૦૦,૨૩૭ 

જામકાંડ્ોરણા મગફળી ૩૮,૬૭,૬૪,૬૪૮ 

જતેપુર કપાસ વપયત ૩૯,૮૦,૦૭,૯૯૦ 

જતેપુર મગફળી ૩૬,૨૦,૭૬,૨૫૨ 

ધોરાજી કપાસ વપયત ૧૯,૯૬,૪૯,૩૧૨ 

ધોરાજી દદિેલા ૬૪,૭૪૨ 

પડ્ધરી મગફળી ૯,૪૬,૯૮,૭૨૭ 

રાજકોટ મગફળી ૩૦,૦૨,૦૩,૫૭૫ 

રાજકોટ સીટી દવક્ષણ મગફળી ૧૫,૧૮,૬૯૭ 

રાજકોટ સીટી પવિમ મગફળી ૫,૭૧,૪૨૧ 

રાજકોટ સીટી પિૂગ મગફળી ૯,૭૩,૨૧૭ 

લોવધકા મગફળી ૫,૦૫,૪૪,૮૭૭ 

િીંછીયા કપાસ વપયત ૮,૬૦,૮૧,૪૦૭ 

િીંછીયા મગફળી ૪૯,૮૬,૩૩,૦૭૫ 

-------- 

જામનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૨૦ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી પ્રવિર્ભાઇ મુસડીયા (કાલાિડ્): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર જામનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં તાલકુાિાર કયા પાકનુાં કેટલી 
રકમના રક્ષણ માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

જામનગર 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કાલાિડ્ અડ્દ ૧,૬૭,૧૭૨ ૩,૩૪૩ ૯,૧૯૪ 

કાલાિડ્ કપાસ વપયત ૧,૨૫,૫૭,૫૬,૧૭૫ ૬,૨૭,૮૭,૮૦૯ ૧૧,૧૪,૪૮,૩૬૧ 

કાલાિડ્ કપાસ વબનવપયત ૨૨,૭૯,૬૫૫ ૧,૧૩,૯૮૩ ૫૬,૯૯૧ 

કાલાિડ્ તલ ૧,૪૦,૨૪૨ ૨,૮૦૫ ૧૨,૬૨૨ 

કાલાિડ્ દદિેલા ૧૬,૫૨,૯૦૦ ૩૩,૦૫૮ ૫૮,૯૨૬ 

કાલાિડ્ મગ ૫૩,૬૬૪ ૧,૦૭૩ ૨,૯૫૨ 

કાલાિડ્ મગફળી ૧,૨૮,૩૯,૧૪,૬૨૯ ૨,૫૬,૭૮,૨૯૩ ૧૩,૩૫,૨૭,૧૨૧ 

જામજોધપુર કપાસ વપયત ૫૬,૪૪,૧૭,૭૭૫ ૨,૮૨,૨૦,૮૮૯ ૫,૦૦,૯૨,૦૭૮ 

જામજોધપુર તલ ૧,૩૫,૪૩૩ ૨,૭૦૯ ૧૨,૧૮૯ 

જામજોધપુર દદિેલા ૪,૧૧,૫૨૭ ૮,૨૩૧ ૧૪,૬૭૧ 

જામજોધપુર મગફળી ૧,૨૫,૩૫,૭૩,૯૨૪ ૨,૫૦,૭૧,૪૭૮ ૧૩,૦૩,૭૧,૬૮૮ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૧,૪૪,૫૭,૧૮,૪૨૦ ૭,૨૨,૮૫,૯૨૧ ૧૨,૮૩,૦૭,૫૧૦ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વબનવપયત ૬૬,૮૨,૩૪૭ ૩,૩૪,૧૧૭ ૧,૬૭,૦૫૯ 

જામનગર ગ્રામ્પય તલ ૪,૮૧,૬૧૦ ૯,૬૩૨ ૪૩,૩૪૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય દદિેલા ૬,૫૫,૭૪૩ ૧૩,૧૧૫ ૨૩,૩૭૭ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગ ૧,૧૭,૭૬૯ ૨,૩૫૫ ૬,૪૭૭ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૫૫,૦૭,૫૦,૩૯૨ ૧,૧૦,૧૫,૦૦૮ ૫,૭૨,૭૮,૦૪૧ 

જામનગર સીટી કપાસ વપયત ૧,૮૧,૯૪,૫૩૬ ૯,૦૯,૭૨૭ ૧૬,૧૪,૭૬૫ 

જામનગર સીટી કપાસ વબનવપયત ૫૭,૬૬૯ ૨,૮૮૩ ૧,૪૪૨ 

જામનગર સીટી દદિેલા ૪૧,૩૧૪ ૮૨૬ ૧,૪૭૩ 

જામનગર સીટી મગફળી ૮૧,૬૫,૦૦૩ ૧,૬૩,૩૦૦ ૮,૪૯,૧૬૦ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૭૮,૭૬,૪૧,૯૪૫ ૩,૯૩,૮૨,૦૯૭ ૬,૯૯,૦૩,૨૨૩ 

જોડ્ીયા તલ ૩૮,૨૧૬ ૭૬૪ ૩,૪૩૯ 

જોડ્ીયા મગફળી ૩૭,૦૦,૪૧,૨૪૬ ૭૪,૦૦,૮૨૫ ૩,૮૪,૮૪,૨૯૦ 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૧,૦૬,૭૨,૮૭,૮૯૪ ૫,૩૩,૬૪,૩૯૫ ૯,૪૭,૨૧,૮૦૧ 

ધ્રોલ દદિેલા ૨,૭૨,૩૧૮ ૫,૪૪૬ ૯,૭૦૮ 

ધ્રોલ મગફળી ૩૯,૭૦,૬૬,૪૪૬ ૭૯,૪૧,૩૨૯ ૪,૧૨,૯૪,૯૧૦ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૯૨,૫૪,૪૬,૯૩૩ ૪,૬૨,૭૨,૩૪૭ ૮,૨૧,૩૩,૪૧૫ 

લાલપુર દદિેલા ૯,૯૧,૭૭૮ ૧૯,૮૩૬ ૩૫,૩૫૭ 

લાલપુર મગફળી ૭૦,૭૯,૪૪,૭૩૦ ૧,૪૧,૫૮,૮૯૫ ૭,૩૬,૨૬,૨૫૨ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કાલાિડ્ અડ્દ ૭૯,૭૧૯ ૧,૫૯૪ ૦ 

કાલાિડ્ કપાસ વપયત ૧૧૯,૮૨,૦૭,૪૧૯ ૫,૯૯,૧૦,૨૩૦ ૧૭,૩૭,૩૯,૫૮૬ 

કાલાિડ્ કપાસ વબનવપયત ૧૨,૮૩,૬૮૪ ૨૫,૬૭૪ ૦ 

કાલાિડ્ તલ ૨૩૨ ૫ ૦ 

કાલાિડ્ દદિેલા ૨,૯૩,૫૧૫ ૫,૮૭૦ ૦ 

કાલાિડ્ મગ ૫૦,૦૨૨ ૧,૦૦૦ ૦ 

કાલાિડ્ મગફળી ૧૫૩,૫૨,૧૪,૧૯૦ ૩,૦૭,૦૪,૨૯૨ ૧૫,૩૫,૨૧,૪૩૮ 

જામજોધપુર કપાસ વપયત ૫૧,૯૭,૦૪,૨૬૬ ૨,૫૯,૮૫,૧૫૦ ૭,૫૩,૫૬,૮૯૮ 

જામજોધપુર કપાસ વબનવપયત ૬,૮૯,૫૦૫ ૧૩,૭૯૦ ૦ 

જામજોધપુર તુિેર ૧,૫૦,૩૬૦ ૩,૦૦૭ ૦ 

જામજોધપુર દદિેલા ૨૩,૫૭૫ ૪૭૨ ૦ 

જામજોધપુર મગફળી ૧૪૬,૦૯,૭૦,૪૦૧ ૨,૯૨,૧૯,૪૧૩ ૧૪,૬૦,૯૭,૦૪૬ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૧૬૩,૯૭,૫૭,૯૪૪ ૮,૧૯,૮૭,૬૮૯ ૨૩,૭૭,૬૪,૧૭૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વબનવપયત ૮૧,૫૬,૬૨૪ ૧,૬૩,૧૩૨ ૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય તલ ૬૮,૧૨૮ ૧,૩૬૩ ૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય દદિેલા ૪,૧૩,૯૬૫ ૮,૨૭૯ ૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગ ૫૭,૨૮૪ ૧,૧૪૬ ૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૫૯,૧૯,૦૦,૬૧૬ ૧,૧૮,૩૮,૦૧૪ ૫,૯૧,૯૦,૦૬૩ 

જામનગર સીટી કપાસ વપયત ૨,૧૮,૧૩,૭૩૯ ૧૦,૯૦,૬૮૫ ૩૧,૬૨,૯૮૫ 

જામનગર સીટી દદિેલા ૫૦,૭૪૯ ૧,૦૧૫ ૦ 

જામનગર સીટી મગફળી ૮૪,૫૭,૫૮૪ ૧,૬૯,૧૫૨ ૮,૪૫,૭૫૯ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૩૯,૭૫,૦૩,૩૯૦ ૧,૯૮,૭૫,૧૨૧ ૫,૭૬,૩૭,૮૨૩ 

જોડ્ીયા કપાસ વબનવપયત ૨,૪૫,૨૮૬ ૪,૯૦૬ ૦ 

જોડ્ીયા તલ ૪૯,૨૫૭ ૯૮૫ ૦ 

જોડ્ીયા મગફળી ૮૩,૬૯,૦૬,૯૭૩ ૧,૬૭,૩૮,૧૩૯ ૮,૩૬,૯૦,૬૯૬ 



26 
 

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૯૨,૨૩,૯૧,૦૦૬ ૪,૬૧,૧૯,૪૭૬ ૧૩,૩૭,૪૬,૪૪૫ 

ધ્રોલ કપાસ વબનવપયત ૨૪,૪૪,૪૪૬ ૪૮,૮૮૯ ૦ 

ધ્રોલ તલ ૭૬,૫૬૦ ૧,૫૩૧ ૦ 

ધ્રોલ મગફળી ૬૧,૩૯,૨૭,૪૮૪ ૧,૨૨,૭૮,૫૫૦ ૬,૧૩,૯૨,૭૫૪ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૯૯,૫૧,૮૯,૪૮૪ ૪,૯૭,૫૯,૩૬૯ ૧૪,૪૩,૦૨,૧૧૧ 

લાલપુર દદિેલા ૧૦,૮૬,૪૦૯ ૨૧,૭૨૮ ૦ 

લાલપુર મગફળી ૮૯,૧૬,૦૪,૨૧૧ ૧,૭૮,૩૨,૦૮૬ ૮,૯૧,૬૦,૪૨૭ 

પોરબાંદર 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કુવતયાણા કપાસ વપયત ૩,૫૧,૭૬,૮૨૪ ૧૭,૫૮,૮૪૨ ૪૩,૯૭,૧૦૩ 

કુવતયાણા કપાસ વબનવપયત ૩૭,૦૮૦ ૧,૮૫૪ ૪,૪૫૦ 

કુવતયાણા દદિેલા ૭,૨૯,૪૩૨ ૧૪,૫૮૯ ૯૪,૮૨૬ 

કુવતયાણા મગફળી ૧,૨૩,૩૧,૦૬,૮૬૪ ૨,૪૬,૬૨,૧૩૭ ૧૬,૬૪,૬૯,૪૨૭ 

પોરબાંદર કપાસ વપયત ૩૨,૯૧,૬૦૭ ૧,૬૪,૫૮૦ ૪,૧૧,૪૫૧ 

પોરબાંદર દદિેલા ૧,૪૧,૪૪૦ ૨,૮૨૯ ૧૮,૩૮૭ 

પોરબાંદર મગફળી ૨,૨૪,૦૧,૫૭,૨૦૫ ૪,૪૮,૦૩,૧૪૪ ૩૦,૨૪,૨૧,૨૨૩ 

રાણાિાિ કપાસ વપયત ૮૦,૫૧,૦૮૨ ૪,૦૨,૫૫૪ ૧૦,૦૬,૩૮૫ 

રાણાિાિ મગફળી ૭૫,૧૫,૯૫,૪૮૨ ૧,૫૦,૩૧,૯૧૦ ૧૦,૧૪,૬૫,૩૯૦ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કુવતયાણા કપાસ વપયત ૧,૯૫,૮૨,૫૩૮ ૯,૭૯,૧૨૭ ૦ 

કુવતયાણા દદિેલા ૩,૫૪,૭૦૦ ૭,૦૯૪ ૧,૭૭૪ 

કુવતયાણા મગફળી ૧૫૩,૦૦,૩૨,૧૯૧ ૩,૦૬,૦૦,૮૮૬ ૨૬,૦૧,૦૫,૩૨૯ 

પોરબાંદર અડ્દ ૯૧,૫૬૮ ૧,૮૩૧ ૫,૯૫૨ 

પોરબાંદર કપાસ વપયત ૨૩,૨૭,૫૮૯ ૧,૧૬,૩૭૯ ૦ 

પોરબાંદર મગફળી ૨૮૩,૬૧,૪૬,૨૭૧ ૫,૬૭,૨૩,૩૭૮ ૪૮,૨૧,૪૪,૬૨૮ 

રાણાિાિ કપાસ વપયત ૨૬,૩૧,૨૫૨ ૧,૩૧,૫૬૩ ૦ 

રાણાિાિ મગફળી ૯૫,૨૭,૧૮,૬૦૪ ૧,૯૦,૫૪,૫૨૪ ૧૬,૧૯,૬૨,૦૮૪ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

જામનગર 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કાલાિડ્ મગફળી ૨૬,૬૬,૨૪૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૧૭,૩૫,૮૭૩ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૮,૧૦૦ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૪૬,૬૬,૪૩૧ 

જોડ્ીયા મગફળી ૭,૩૮,૯૬૩ 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૬,૦૫,૫૦૧ 

ધ્રોલ મગફળી ૧૩,૦૯૩ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૬૬,૮૩,૬૫૮ 

લાલપુર મગફળી ૧૦,૪૦,૯૫૭ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કાલાિડ્ કપાસ વપયત ૨૯,૯૧,૦૦,૩૮૩ 

કાલાિડ્ દદિેલા ૧,૪૭,૩૯૯ 

કાલાિડ્ મગફળી ૩૯,૯૪,૩૩,૩૧૦ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

જામજોધપુર કપાસ વપયત ૧૨,૯૨,૯૨,૩૫૨ 

જામજોધપુર દદિેલા ૬,૪૬૪ 

જામજોધપુર મગફળી ૨૦,૨૮,૯૦,૩૧૧ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૩૧,૪૦,૨૩,૬૯૪ 

જામનગર ગ્રામ્પય દદિેલા ૧,૮૪,૪૪૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૧૦,૬૩,૫૫,૦૮૧ 

જામનગર સીટી કપાસ વપયત ૪૧,૭૭,૪૬૫ 

જામનગર સીટી દદિેલા ૨૨,૬૧૨ 

જામનગર સીટી મગફળી ૧૫,૧૯,૬૯૩ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૮,૦૦,૮૯,૫૦૭ 

જોડ્ીયા તલ ૫,૮૭૭ 

જોડ્ીયા મગફળી ૩૫,૦૭,૯૮,૩૨૧ 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૨૪,૨૭,૫૮,૯૩૧ 

ધ્રોલ તલ ૩૩,૪૯૩ 

ધ્રોલ મગફળી ૨૪,૮૬,૩૫,૦૩૧ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૨૫,૦૭,૯૯,૪૬૦ 

લાલપુર દદિેલા ૬,૩૯,૯૭૫ 

લાલપુર મગફળી ૧૪,૮૮,૮૧,૨૯૯ 

પોરબાંદર 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કુવતયાણા મગફળી ૧,૦૫,૨૧,૭૧૦ 

પોરબાંદર મગફળી ૧,૧૦,૮૧,૪૧૭ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કુવતયાણા મગફળી ૯૮,૩૫,૧૬૦ 

પોરબાંદર કપાસ વપયત ૩,૧૩,૫૨૪ 

પોરબાંદર મગફળી ૧૪,૫૩,૩૫,૨૧૦ 

રાણાિાિ કપાસ વપયત ૯,૩૨,૯૭૮ 

રાણાિાિ મગફળી ૪,૭૭,૧૮,૮૩૫ 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૨૧ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર જામનગર વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧  

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કાલાિડ્ અડ્દ ૧,૬૭,૧૭૨ ૩,૩૪૩ ૯,૧૯૪ 

કાલાિડ્ કપાસ વપયત ૧,૨૫,૫૭,૫૬,૧૭૫ ૬,૨૭,૮૭,૮૦૯ ૧૧,૧૪,૪૮,૩૬૧ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

કાલાિડ્ કપાસ વબનવપયત ૨૨,૭૯,૬૫૫ ૧,૧૩,૯૮૩ ૫૬,૯૯૧ 

કાલાિડ્ તલ ૧,૪૦,૨૪૨ ૨,૮૦૫ ૧૨,૬૨૨ 

કાલાિડ્ દદિેલા ૧૬,૫૨,૯૦૦ ૩૩,૦૫૮ ૫૮,૯૨૬ 

કાલાિડ્ મગ ૫૩,૬૬૪ ૧,૦૭૩ ૨,૯૫૨ 

કાલાિડ્ મગફળી ૧,૨૮,૩૯,૧૪,૬૨૯ ૨,૫૬,૭૮,૨૯૩ ૧૩,૩૫,૨૭,૧૨૧ 

જામજોધપુર કપાસ વપયત ૫૬,૪૪,૧૭,૭૭૫ ૨,૮૨,૨૦,૮૮૯ ૫,૦૦,૯૨,૦૭૮ 

જામજોધપુર તલ ૧,૩૫,૪૩૩ ૨,૭૦૯ ૧૨,૧૮૯ 

જામજોધપુર દદિેલા ૪,૧૧,૫૨૭ ૮,૨૩૧ ૧૪,૬૭૧ 

જામજોધપુર મગફળી ૧,૨૫,૩૫,૭૩,૯૨૪ ૨,૫૦,૭૧,૪૭૮ ૧૩,૦૩,૭૧,૬૮૮ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૧,૪૪,૫૭,૧૮,૪૨૦ ૭,૨૨,૮૫,૯૨૧ ૧૨,૮૩,૦૭,૫૧૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વબનવપયત ૬૬,૮૨,૩૪૭ ૩,૩૪,૧૧૭ ૧,૬૭,૦૫૯ 

જામનગર ગ્રામ્પય તલ ૪,૮૧,૬૧૦ ૯,૬૩૨ ૪૩,૩૪૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય દદિેલા ૬,૫૫,૭૪૩ ૧૩,૧૧૫ ૨૩,૩૭૭ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગ ૧,૧૭,૭૬૯ ૨,૩૫૫ ૬,૪૭૭ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૫૫,૦૭,૫૦,૩૯૨ ૧,૧૦,૧૫,૦૦૮ ૫,૭૨,૭૮,૦૪૧ 

જામનગર સીટી કપાસ વપયત ૧,૮૧,૯૪,૫૩૬ ૯,૦૯,૭૨૭ ૧૬,૧૪,૭૬૫ 

જામનગર સીટી કપાસ વબનવપયત ૫૭,૬૬૯ ૨,૮૮૩ ૧,૪૪૨ 

જામનગર સીટી દદિેલા ૪૧,૩૧૪ ૮૨૬ ૧,૪૭૩ 

જામનગર સીટી મગફળી ૮૧,૬૫,૦૦૩ ૧,૬૩,૩૦૦ ૮,૪૯,૧૬૦ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૭૮,૭૬,૪૧,૯૪૫ ૩,૯૩,૮૨,૦૯૭ ૬,૯૯,૦૩,૨૨૩ 

જોડ્ીયા તલ ૩૮,૨૧૬ ૭૬૪ ૩,૪૩૯ 

જોડ્ીયા મગફળી ૩૭,૦૦,૪૧,૨૪૬ ૭૪,૦૦,૮૨૫ ૩,૮૪,૮૪,૨૯૦ 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૧,૦૬,૭૨,૮૭,૮૯૪ ૫,૩૩,૬૪,૩૯૫ ૯,૪૭,૨૧,૮૦૧ 

ધ્રોલ દદિેલા ૨,૭૨,૩૧૮ ૫,૪૪૬ ૯,૭૦૮ 

ધ્રોલ મગફળી ૩૯,૭૦,૬૬,૪૪૬ ૭૯,૪૧,૩૨૯ ૪,૧૨,૯૪,૯૧૦ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૯૨,૫૪,૪૬,૯૩૩ ૪,૬૨,૭૨,૩૪૭ ૮,૨૧,૩૩,૪૧૫ 

લાલપુર દદિેલા ૯,૯૧,૭૭૮ ૧૯,૮૩૬ ૩૫,૩૫૭ 

લાલપુર મગફળી ૭૦,૭૯,૪૪,૭૩૦ ૧,૪૧,૫૮,૮૯૫ ૭,૩૬,૨૬,૨૫૨ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કાલાિડ્ અડ્દ ૭૯,૭૧૯ ૧,૫૯૪ ૦ 

કાલાિડ્ કપાસ વપયત ૧૧૯,૮૨,૦૭,૪૧૯ ૫,૯૯,૧૦,૨૩૦ ૧૭,૩૭,૩૯,૫૮૬ 

કાલાિડ્ કપાસ વબનવપયત ૧૨,૮૩,૬૮૪ ૨૫,૬૭૪ ૦ 

કાલાિડ્ તલ ૨૩૨ ૫ ૦ 

કાલાિડ્ દદિેલા ૨,૯૩,૫૧૫ ૫,૮૭૦ ૦ 

કાલાિડ્ મગ ૫૦,૦૨૨ ૧,૦૦૦ ૦ 

કાલાિડ્ મગફળી ૧૫૩,૫૨,૧૪,૧૯૦ ૩,૦૭,૦૪,૨૯૨ ૧૫,૩૫,૨૧,૪૩૮ 

જામજોધપુર કપાસ વપયત ૫૧,૯૭,૦૪,૨૬૬ ૨,૫૯,૮૫,૧૫૦ ૭,૫૩,૫૬,૮૯૮ 

જામજોધપુર કપાસ વબનવપયત ૬,૮૯,૫૦૫ ૧૩,૭૯૦ ૦ 

જામજોધપુર તુિેર ૧,૫૦,૩૬૦ ૩,૦૦૭ ૦ 

જામજોધપુર દદિેલા ૨૩,૫૭૫ ૪૭૨ ૦ 

જામજોધપુર મગફળી ૧૪૬,૦૯,૭૦,૪૦૧ ૨,૯૨,૧૯,૪૧૩ ૧૪,૬૦,૯૭,૦૪૬ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૧૬૩,૯૭,૫૭,૯૪૪ ૮,૧૯,૮૭,૬૮૯ ૨૩,૭૭,૬૪,૧૭૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વબનવપયત ૮૧,૫૬,૬૨૪ ૧,૬૩,૧૩૨ ૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય તલ ૬૮,૧૨૮ ૧,૩૬૩ ૦ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

જામનગર ગ્રામ્પય દદિેલા ૪,૧૩,૯૬૫ ૮,૨૭૯ ૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગ ૫૭,૨૮૪ ૧,૧૪૬ ૦ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૫૯,૧૯,૦૦,૬૧૬ ૧,૧૮,૩૮,૦૧૪ ૫,૯૧,૯૦,૦૬૩ 

જામનગર સીટી કપાસ વપયત ૨,૧૮,૧૩,૭૩૯ ૧૦,૯૦,૬૮૫ ૩૧,૬૨,૯૮૫ 

જામનગર સીટી દદિેલા ૫૦,૭૪૯ ૧,૦૧૫ ૦ 

જામનગર સીટી મગફળી ૮૪,૫૭,૫૮૪ ૧,૬૯,૧૫૨ ૮,૪૫,૭૫૯ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૩૯,૭૫,૦૩,૩૯૦ ૧,૯૮,૭૫,૧૨૧ ૫,૭૬,૩૭,૮૨૩ 

જોડ્ીયા કપાસ વબનવપયત ૨,૪૫,૨૮૬ ૪,૯૦૬ ૦ 

જોડ્ીયા તલ ૪૯,૨૫૭ ૯૮૫ ૦ 

જોડ્ીયા મગફળી ૮૩,૬૯,૦૬,૯૭૩ ૧,૬૭,૩૮,૧૩૯ ૮,૩૬,૯૦,૬૯૬ 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૯૨,૨૩,૯૧,૦૦૬ ૪,૬૧,૧૯,૪૭૬ ૧૩,૩૭,૪૬,૪૪૫ 

ધ્રોલ કપાસ વબનવપયત ૨૪,૪૪,૪૪૬ ૪૮,૮૮૯ ૦ 

ધ્રોલ તલ ૭૬,૫૬૦ ૧,૫૩૧ ૦ 

ધ્રોલ મગફળી ૬૧,૩૯,૨૭,૪૮૪ ૧,૨૨,૭૮,૫૫૦ ૬,૧૩,૯૨,૭૫૪ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૯૯,૫૧,૮૯,૪૮૪ ૪,૯૭,૫૯,૩૬૯ ૧૪,૪૩,૦૨,૧૧૧ 

લાલપુર દદિેલા ૧૦,૮૬,૪૦૯ ૨૧,૭૨૮ ૦ 

લાલપુર મગફળી ૮૯,૧૬,૦૪,૨૧૧ ૧,૭૮,૩૨,૦૮૬ ૮,૯૧,૬૦,૪૨૭ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કાલાિડ્ મગફળી ૨૬,૬૬,૨૪૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૧૭,૩૫,૮૭૩ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૮,૧૦૦ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૪૬,૬૬,૪૩૧ 

જોડ્ીયા મગફળી ૭,૩૮,૯૬૩ 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૬,૦૫,૫૦૧ 

ધ્રોલ મગફળી ૧૩,૦૯૩ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૬૬,૮૩,૬૫૮ 

લાલપુર મગફળી ૧૦,૪૦,૯૫૭ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કાલાિડ્ કપાસ વપયત ૨૯,૯૧,૦૦,૩૮૩ 

કાલાિડ્ દદિેલા ૧,૪૭,૩૯૯ 

કાલાિડ્ મગફળી ૩૯,૯૪,૩૩,૩૧૦ 

જામજોધપુર કપાસ વપયત ૧૨,૯૨,૯૨,૩૫૨ 

જામજોધપુર દદિેલા ૬,૪૬૪ 

જામજોધપુર મગફળી ૨૦,૨૮,૯૦,૩૧૧ 

જામનગર ગ્રામ્પય કપાસ વપયત ૩૧,૪૦,૨૩,૬૯૪ 

જામનગર ગ્રામ્પય દદિેલા ૧,૮૪,૪૪૫ 

જામનગર ગ્રામ્પય મગફળી ૧૦,૬૩,૫૫,૦૮૧ 

જામનગર સીટી કપાસ વપયત ૪૧,૭૭,૪૬૫ 

જામનગર સીટી દદિેલા ૨૨,૬૧૨ 

જામનગર સીટી મગફળી ૧૫,૧૯,૬૯૩ 

જોડ્ીયા કપાસ વપયત ૮,૦૦,૮૯,૫૦૭ 

જોડ્ીયા તલ ૫,૮૭૭ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

જોડ્ીયા મગફળી ૩૫,૦૭,૯૮,૩૨૧ 

ધ્રોલ કપાસ વપયત ૨૪,૨૭,૫૮,૯૩૧ 

ધ્રોલ તલ ૩૩,૪૯૩ 

ધ્રોલ મગફળી ૨૪,૮૬,૩૫,૦૩૧ 

લાલપુર કપાસ વપયત ૨૫,૦૭,૯૯,૪૬૦ 

લાલપુર દદિેલા ૬,૩૯,૯૭૫ 

લાલપુર મગફળી ૧૪,૮૮,૮૧,૨૯૯ 

-------- 

દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૨૬ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાવળયા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર દેિભૂવમ-દ્વારકા વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના 
રક્ષણ માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧  

તાલુિાનુાં 
નામ 

પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઓખામાંડ્ળ કપાસ વપયત ૪૪,૭૩,૫૮૭ ૨,૨૩,૬૭૯ ૫,૫૯,૧૯૮ 

ઓખામાંડ્ળ મગફળી ૯૧,૧૩,૪૫,૮૪૧ ૧,૮૨,૨૬,૯૧૭ ૧૧,૮૪,૭૪,૯૫૯ 

કલ્યાણપુર  કપાસ વપયત ૧,૬૪,૯૪,૪૮૧ ૮,૨૪,૭૨૫ ૨૦,૬૧,૮૧૦ 

કલ્યાણપુર  તલ ૧૩,૧૬૭ ૨૬૩ ૧,૬૭૯ 

કલ્યાણપુર  મગફળી ૨,૭૨,૬૮,૬૫,૦૮૧ ૫,૪૫,૩૭,૩૦૨ ૩૫,૪૪,૯૨,૪૬૧ 

ખાંભાવળયા  કપાસ વપયત ૧૩,૫૩,૭૩,૩૩૪ ૬૭,૬૮,૬૭૧ ૧,૬૯,૨૧,૬૬૭ 

ખાંભાવળયા મગ  ૧૦,૩૪૬ ૨૦૭ ૧,૨૯૩ 

ખાંભાવળયા મગફળી ૧,૬૯,૧૧,૫૯,૯૨૭ ૩,૩૮,૨૩,૧૯૯ ૨૧,૯૮,૫૦,૭૯૦ 

ભાણિડ્ કપાસ વપયત  ૨૦,૭૪,૧૯,૧૮૮ ૧,૦૩,૭૦,૯૬૬ ૨,૫૯,૨૭,૩૯૮ 

ભાણિડ્ દદિેલા ૨,૭૦,૪૮૪ ૫,૪૧૦ ૩૩,૮૧૦ 

ભાણિડ્ મગફળી ૯૦,૮૬,૩૦,૮૨૦ ૧,૮૧,૭૨,૬૧૬ ૧૧,૮૧,૨૨,૦૦૭ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઓખામાંડ્ળ કપાસ વપયત ૧,૭૫,૪૨,૭૭૮ ૮,૭૭,૧૩૯ ૪,૩૮,૫૬૯ 

ઓખામાંડ્ળ તલ ૨૩,૨૪૨ ૪૬૫ ૮૧૩ 

ઓખામાંડ્ળ મગફળી ૯૫,૩૨,૯૮,૯૯૮ ૧,૯૦,૬૫,૯૦૩ ૧૦,૪૮,૬૨,૮૧૧ 

કલ્યાણપુર  કપાસ વપયત ૨,૭૭,૧૯,૪૪૪ ૧૩,૮૫,૯૭૨ ૬,૯૨,૯૮૬ 

કલ્યાણપુર  મગફળી ૩૦૬,૧૯,૭૦,૨૫૧ ૬,૧૨,૩૯,૧૫૯ ૩૩,૬૮,૧૬,૪૭૬ 

ખાંભાવળયા  કપાસ વપયત  ૮,૧૫,૭૭,૪૪૬ ૪૦,૭૮,૮૭૨ ૨૦,૩૯,૪૩૬ 

ખાંભાવળયા મગફળી ૨૧૧,૭૭,૧૪,૫૮૭ ૪,૨૩,૫૪,૧૧૬ ૨૩,૨૯,૪૮,૪૦૨ 

ભાણિડ્ કપાસ વપયત  ૧૨,૨૯,૯૩,૫૦૮ ૬૧,૪૯,૬૭૫ ૩૦,૭૪,૮૩૮ 

ભાણિડ્ દદિેલા  ૫૪,૩૩૨ ૧,૦૮૭ ૪,૩૪૭ 

ભાણિડ્ મગફળી ૧૨૧,૬૩,૯૪,૧૨૧ ૨,૪૩,૨૭,૭૭૮ ૧૩,૩૮,૦૩,૨૧૯ 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઓખામાંડ્ળ કપાસ વપયત ૧૫,૦૨,૪૫૦ 

ઓખામાંડ્ળ મગફળી ૨૬,૬૭,૨૮,૨૦૫ 

કલ્યાણપુર મગફળી ૩૧,૦૮,૯૬,૮૪૮ 

ખાંભાવળયા કપાસ વપયત ૭,૩૫,૬૦૩ 

ખાંભાવળયા મગફળી ૪૧,૫૪,૬૩,૮૪૩ 

ભાણિડ્ મગફળી ૬,૧૭,૦૯,૪૪૪ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઓખામાંડ્ળ કપાસ વપયત ૯૧,૮૦,૩૮૦ 

ઓખામાંડ્ળ તલ ૬,૫૭૫ 

ઓખામાંડ્ળ મગફળી ૭૬,૨૮,૫૦,૪૪૭ 

કલ્યાણપુર કપાસ વપયત ૭૪,૬૪,૭૯૯ 

કલ્યાણપુર મગફળી ૨,૦૧,૧૦,૭૪,૪૯૭ 

ખાંભાવળયા કપાસ વપયત ૧,૩૩,૯૦,૩૬૨ 

ખાંભાવળયા મગફળી ૧,૪૪,૨૨,૨૮,૯૬૮ 

ભાણિડ્ કપાસ વપયત ૮,૪૩,૦૬,૮૪૪ 

ભાણિડ્ દદિેલા  ૪૧,૨૪૭ 

ભાણિડ્ મગફળી ૭૬,૮૫,૬૬,૪૦૦ 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૨૮ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી ભીખાભાઇ જોશી (જુનાગઢ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર જુનાગઢ વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧  

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કેશોદ કપાસ વપયત  ૬,૫૧,૦૬૦ ૩૨,૫૫૩ ૨૯,૨૯૮ 

કેશોદ મગફળી ૧,૬૭,૦૨,૦૩,૪૯૧ ૩,૩૪,૦૪,૦૭૦ ૩૧,૭૩,૩૮,૬૬૩ 

જુનાગઢ કપાસ વપયત ૩,૪૦,૭૪,૬૯૭ ૧૭,૦૩,૭૩૪ ૧૫,૩૩,૩૬૨ 

જુનાગઢ મગફળી ૧,૧૦,૬૯,૫૨,૫૯૪ ૨,૨૧,૩૯,૦૫૨ ૨૧,૦૩,૨૦,૯૯૩ 

ભેસાણ કપાસ વપયત ૪૨,૯૪,૭૭,૫૨૩ ૨,૧૪,૭૩,૮૬૩ ૧,૯૩,૨૬,૪૯૫ 

ભેસાણ મગફળી ૧,૨૪,૦૨,૫૫,૮૬૯ ૨,૪૮,૦૫,૧૧૭ ૨૩,૫૬,૪૮,૬૧૫ 

માાંગરોળ અડ્દ ૯,૩૪૮ ૧૮૭ ૩૭૪ 

માાંગરોળ મગફળી ૯૭,૬૫,૮૩,૭૭૯ ૧,૯૫,૩૧,૬૭૬ ૧૮,૫૫,૫૦,૯૧૮ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

માણાિદર કપાસ વપયત ૨૧,૨૪,૭૪,૦૦૨ ૧,૦૬,૨૩,૬૯૩ ૯૫,૬૧,૩૩૩ 

માણાિદર કપાસ વબનવપયત ૧૧,૨૨,૮૨૫ ૫૬,૧૪૧ ૫૦,૫૨૭ 

માણાિદર મગફળી ૧,૭૪,૯૭,૫૩,૬૭૬ ૩,૪૯,૯૫,૦૭૪ ૩૩,૨૪,૫૩,૧૯૮ 

માળીયા હાટીના મગફળી ૧,૩૭,૫૩,૩૦,૭૬૫ ૨,૭૫,૦૬,૬૧૫ ૨૬,૧૩,૧૨,૮૪૫ 

મેંદરડ્ા મગફળી ૮૨,૭૩,૯૫,૦૦૦ ૧,૬૫,૪૬,૯૦૮ ૧૫,૭૧,૯૫,૬૨૯ 

િાંિલી કપાસ વપયત ૨,૨૫,૫૧,૨૮૨ ૧૧,૨૭,૫૬૩ ૧૦,૧૪,૮૦૮ 

િાંિલી મગફળી ૯૪,૫૧,૩૮,૯૬૪ ૧,૮૯,૦૨,૭૭૯ ૧૭,૯૫,૭૬,૪૦૩ 

વિસાિદર અડ્દ ૨૨,૦૦૦ ૪૪૦ ૮૮૦ 

વિસાિદર કપાસ વપયત ૩,૬૯,૮૧,૬૫૯ ૧૮,૪૯,૦૮૨ ૧૬,૬૪,૧૭૫ 

વિસાિદર મગફળી ૧,૭૨,૭૭,૪૫,૦૭૪ ૩,૪૫,૫૪,૯૦૧ ૩૨,૮૨,૭૧,૫૬૪ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કેશોદ કપાસ વપયત ૭,૯૫,૭૬૨ ૩૯,૭૮૮ ૮૩,૫૫૫ 

કેશોદ મગફળી ૨૦૮,૮૯,૦૯,૧૯૭ ૪,૧૭,૭૮,૧૮૩ ૩૪,૪૬,૭૦,૦૧૮ 

જુનાગઢ કપાસ વપયત ૬,૮૨,૮૯,૭૧૪ ૩૪,૧૪,૪૮૪ ૭૧,૭૦,૪૨૧ 

જુનાગઢ મગફળી ૧૩૭,૬૪,૯૬,૩૩૧ ૨,૭૫,૨૯,૯૨૬ ૨૨,૭૧,૨૧,૮૯૫ 

ભેંસાણ કપાસ વપયત ૫૫,૭૯,૨૫,૬૬૧ ૨,૭૮,૯૬,૨૭૦ ૫,૮૫,૮૨,૨૦૧ 

ભેંસાણ મગફળી ૧૪૬,૨૩,૪૩,૪૭૫ ૨,૯૨,૪૬,૮૬૯ ૨૪,૧૨,૮૬,૬૭૪ 

માાંગરોળ મગફળી ૧૨૭,૫૯,૪૪,૦૩૭ ૨,૫૫,૧૮,૮૭૮ ૨૧,૦૫,૩૦,૭૬૭ 

માણાિદર કપાસ વપયત ૨૨,૦૫,૬૩,૨૭૦ ૧,૧૦,૨૮,૧૫૮ ૨,૩૧,૫૯,૧૪૬ 

માણાિદર કપાસ વબનવપયત ૧૩,૮૮,૫૨૦ ૬૯,૪૨૬ ૯૦,૨૫૪ 

માણાિદર મગફળી ૨૨૮,૧૯,૮૯,૨૩૪ ૪,૫૬,૩૯,૭૮૩ ૩૭,૬૫,૨૮,૨૨૪ 

માળીયા(હાટીના) મગફળી ૧૮૩,૨૨,૨૮,૪૬૨ ૩,૬૬,૪૪,૫૬૬ ૩૦,૨૩,૧૭,૬૯૮ 

મેંદરડ્ા મગફળી ૧૦૭,૦૫,૮૧,૦૩૨ ૨,૧૪,૧૧,૬૨૦ ૧૭,૬૬,૪૫,૮૭૦ 

િાંિલી કપાસ વપયત ૧,૩૭,૬૫,૭૧૬ ૬,૮૮,૨૮૫ ૧૪,૪૫,૪૦૦ 

િાંિલી મગફળી ૧૨૬,૯૭,૧૭,૬૦૪ ૨,૫૩,૯૪,૩૫૨ ૨૦,૯૫,૦૩,૪૦૪ 

વિસાિદર  અડ્દ ૭૪,૫૪૭ ૧,૪૯૧ ૨,૬૦૯ 

વિસાિદર કપાસ વપયત ૩,૩૧,૯૩,૬૨૨ ૧૬,૫૯,૬૮૦ ૩૪,૮૫,૩૩૧ 

વિસાિદર મગફળી ૨૦૮,૭૮,૮૬,૫૮૬ ૪,૧૭,૫૭,૭૩૧ ૩૪,૪૫,૦૧,૨૮૭ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કેશોદ મગફળી ૮૧,૪૭,૨૪,૩૮૨ 

જુનાગઢ કપાસ વપયત ૨૪,૫૨,૭૪૧ 

જુનાગઢ મગફળી ૩૪,૫૭,૬૭,૯૨૯ 

ભેસાણ કપાસ વપયત ૧૭,૦૨,૩૫,૬૨૪ 

ભેસાણ મગફળી ૪૫,૮૪,૨૪,૩૨૬ 

માાંગરોળ મગફળી ૨૯,૭૨,૩૯,૭૧૭ 

માણાિદર મગફળી ૧૨,૪૮,૫૭,૭૮૧ 

માળીયા હાટીના મગફળી ૮૦,૧૮,૪૧,૮૩૦ 

મેંદરડ્ા મગફળી ૪૬,૫૬,૭૯,૧૫૨ 

િાંિલી કપાસ વપયત ૪૭,૫૬૯ 

િાંિલી મગફળી ૨૪,૪૪,૨૮,૫૨૪ 

વિસાિદર અડ્દ ૨,૧૨૩ 

વિસાિદર કપાસ વપયત ૫૮,૪૮,૪૫૪ 

વિસાિદર  મગફળી ૫૬,૭૯,૭૯,૬૩૯ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૮ 
કેશોદ મગફળી ૧૩,૬૫,૧૮,૭૮૩ 
જુનાગઢ મગફળી ૨૩,૯૧,૭૨,૬૬૮ 
ભેંસાણ કપાસ વપયત ૧૭,૪૯,૬૨,૦૧૭ 
ભેંસાણ મગફળી ૨૦,૨૭,૫૨,૪૨૩ 
માાંગરોળ મગફળી ૬૧,૧૪,૨૩,૯૩૧ 
માણાિદર કપાસ વપયત ૩,૧૩,૩૪,૧૧૩ 
માણાિદર મગફળી ૯૪,૪૨,૯૨,૮૫૨ 
માળીયા(હાટીના) મગફળી ૬૦,૭૫,૭૦,૨૦૨ 
મેંદરડ્ા મગફળી ૧૮,૬૧,૧૧,૫૫૯ 
િાંિલી કપાસ વપયત ૨૫,૫૯,૬૧૨ 
િાંિલી મગફળી ૩,૫૩,૪૩,૨૨૧ 
વિસાિદર  અડ્દ ૬,૮૬૫ 
વિસાિદર કપાસ વપયત ૨૬,૭૪,૬૫૨ 
વિસાિદર મગફળી ૨૧,૯૨,૦૭,૭૧૮ 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૩૫ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર ગીર સોમનાિ વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ 
માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧  

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઉના કપાસ વપયત ૧૦,૬૮,૦૪,૮૦૨ ૫૩,૪૦,૨૪૦ ૨૬,૭૦,૧૨૦ 

ઉના મગફળી ૬,૪૧,૪૮,૬૪૫ ૧૨,૮૨,૯૭૩ ૨૫,૬૫,૯૪૬ 

કોડ્ીનાર કપાસ વપયત ૧,૧૮,૩૦૦ ૫,૯૧૫ ૨,૯૫૮ 

કોડ્ીનાર મગફળી ૭૦,૦૮,૬૮૯ ૧,૪૦,૧૭૪ ૨,૮૦,૩૪૮ 

ગીર ગઢડ્ા કપાસ વપયત ૧૬,૬૧,૬૧,૩૮૫ ૮૩,૦૮,૦૬૯ ૪૧,૫૪,૦૩૫ 

ગીર ગઢડ્ા મગફળી ૧૨,૨૫,૪૭,૮૬૫ ૨૪,૫૦,૯૫૭ ૪૯,૦૧,૯૧૫ 

તાલાલા મગફળી ૩,૪૧,૮૮,૪૦૨ ૬,૮૩,૭૬૮ ૧૩,૬૭,૫૩૬ 

પાટન િેરાિળ મગફળી ૭,૩૨,૧૮,૬૩૫ ૧૪,૬૪,૩૭૩ ૨૯,૨૮,૭૪૫ 

સુત્રાપાડ્ા મગફળી ૪,૮૮,૨૦,૭૬૭ ૯,૭૬,૪૧૫ ૧૯,૫૨,૮૩૧ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉના કપાસ વપયત ૧૮,૨૧,૪૫,૬૭૭ ૩૬,૪૨,૮૬૪ ૦ 

ઉના મગફળી ૮,૦૪,૪૫,૬૧૨ ૧૬,૦૮,૯૧૨ ૦ 

કોડ્ીનાર કપાસ વપયત ૨૯,૦૦,૦૨૪ ૫૮,૦૦૦ ૦ 

કોડ્ીનાર મગફળી ૧,૫૬,૮૫,૯૭૩ ૩,૧૩,૭૧૯ ૦ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ગીર ગઢડ્ા કપાસ વપયત ૨૨,૭૪,૨૫,૬૩૭ ૪૫,૪૮,૫૦૩ ૦ 

ગીર ગઢડ્ા મગફળી ૧૩,૭૫,૭૭,૦૭૧ ૨૭,૫૧,૫૪૧ ૦ 

તાલાલા દદિેલા  ૨,૮૧,૨૫૫ ૫.૬૨૫ ૦ 

તાલાલા મગફળી ૪,૫૧,૬૧,૩૬૭ ૯,૦૩,૨૨૭ ૦ 

પાટણ િેરાિળ મગફળી ૧૯,૦૮,૨૬,૭૮૯ ૩૮,૧૬,૫૩૭ ૦ 

સુત્રાપાડ્ા કપાસ વપયત ૭,૪૪,૬૦૦ ૧૪,૮૯૨ ૦ 

સુત્રાપાડ્ા મગફળી ૧૨,૨૭,૫૯,૦૧૫ ૨૪,૫૫,૧૮૧ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઉના કપાસ વપયત ૨,૦૫૦ 

ઉના મગફળી ૧,૨૭,૩૯,૦૮૫ 

કોડ્ીનાર મગફળી ૨૨,૫૫૦ 

ગીર ગઢડ્ા મગફળી ૩,૪૩,૭૭૯ 

તાલાલા મગફળી ૬૦,૭૨૪ 

પાટણ િેરાિળ મગફળી ૩૦,૮૦૦  

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉના મગફળી ૩૪,૭૮,૮૨૭ 

કોડ્ીનાર મગફળી ૧૦,૫૬,૫૭૭ 

ગીર ગઢડ્ા મગફળી ૨૨,૯૭,૪૮૨ 

તાલાલા મગફળી ૨૨,૬૮૪ 

પાટણ િેરાિળ મગફળી ૯૪,૭૫,૭૮૮ 

સુત્રાપાડ્ા મગફળી ૨,૦૧,૭૧,૧૮૫  

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૪૬ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર  (લાઠી): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર અમરેલી વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 

કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧  

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

અમરેલી કપાસ વપયત ૧,૪૫,૪૨,૮૮,૪૬૦ ૭,૨૭,૧૪,૪૨૩ ૧,૭૬,૬૯,૬૦૫ 

અમરેલી કપાસ વબનવપયત ૨૮,૧૮,૮૨,૫૨૮ ૧,૪૦,૯૪,૧૨૬ ૨,૩૧,૨૮,૪૬૧ 

અમરેલી તલ ૬,૬૫,૫૫૬ ૧૩,૩૧૧ ૬૨,૨૩૦ 

અમરેલી  દદિેલા ૨,૭૬,૨૪૪ ૫,૫૨૫ ૭,૫૦૦ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

અમરેલી મગફળી ૯,૯૫,૮૧,૪૬૦ ૧૯,૯૧,૬૨૯ ૨,૬૪,૩૩,૮૯૯ 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા કપાસ વપયત ૩૪,૭૬,૩૨,૭૦૦ ૧,૭૩,૮૧,૬૩૫ ૪૨,૨૩,૭૩૭ 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા કપાસ વબનવપયત ૧,૫૨,૯૬,૩૮૦ ૭,૬૪,૮૧૯ ૧૨,૫૫,૦૬૮ 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા મગફળી ૧,૨૦,૮૯,૨૯,૧૭૬ ૨,૪૧,૭૮,૫૮૪ ૩૨,૦૯,૧૦,૨૫૦ 

ખાાંભા કપાસ વપયત ૨,૩૭,૧૦,૦૭૬ ૧૧,૮૫,૫૦૪ ૨,૮૮,૦૭૭ 

ખાાંભા કપાસ વબનવપયત ૨૯,૮૧,૪૫૨ ૧,૪૯,૦૭૩ ૨,૪૪,૬૨૮ 

ખાાંભા મગફળી ૯૩,૫૨,૩૯,૬૦૦ ૧,૮૭,૦૪,૭૯૨ ૨૪,૮૨,૫૯,૩૫૨ 

જાફરાબાદ કપાસ વપયત ૨,૯૯,૪૮,૦૩૨ ૧૪,૯૭,૪૦૨ ૩,૬૩,૮૬૯ 

જાફરાબાદ કપાસ વબનવપયત ૫૦,૩૫,૫૧૨ ૨,૫૧,૭૭૬ ૪,૧૩,૧૬૪ 

જાફરાબાદ બાજરા ૭૯,૬૪૪ ૧,૫૯૩ ૩,૪૭૬ 

જાફરાબાદ મગફળી ૩૭,૯૯,૧૯,૧૨૮ ૭૫,૯૮,૩૮૩ ૧૦,૦૮,૪૯,૫૩૩ 

ધારી કપાસ વપયત ૧૧,૦૧,૯૧,૫૪૦ ૫૫,૦૯,૫૭૭ ૧૩,૩૮,૮૨૭ 

ધારી કપાસ વબનવપયત ૧૮,૮૭,૩૭,૭૧૬ ૯૪,૩૬,૮૮૬ ૧,૫૪,૮૫,૯૩૦ 

ધારી દદિેલા ૧૨,૩૫,૨૪૮ ૨૪,૭૦૫ ૩૩,૫૩૭ 

ધારી મગફળી ૧,૩૩,૮૩,૯૪,૩૯૨ ૨,૬૭,૬૭,૮૮૮ ૩૫,૫૨,૭૬,૭૯૧ 

બગસરા કપાસ વપયત ૧૦,૭૧,૪૪,૧૨૪ ૫૩,૫૭,૨૦૬ ૧૩,૦૧,૮૦૧ 

બગસરા કપાસ વબનવપયત ૨,૧૨,૦૩,૭૩૬ ૧૦,૬૦,૧૮૭ ૧૭,૩૯,૭૬૭ 

બગસરા મગફળી ૮૫,૭૧,૪૨,૨૫૨ ૧,૭૧,૪૨,૮૪૫ ૨૨,૭૫,૨૮,૪૧૧ 

બાબરા કપાસ વપયત ૬૪,૦૮,૫૧,૭૨૪ ૩,૨૦,૪૨,૫૮૬ ૭૭,૮૬,૩૪૮ 

બાબરા કપાસ વબનવપયત ૧૬,૮૭,૨૨,૯૦૮ ૮૪,૩૬,૧૪૫ ૧,૩૮,૪૩,૭૧૫ 

બાબરા તલ ૧,૬૬,૧૭૦ ૩,૩૨૩ ૧૫,૫૩૭ 

બાબરા મગફળી ૭૨,૬૪,૩૬,૭૭૬ ૧,૪૫,૨૮,૭૩૬ ૧૯,૨૮,૩૨,૬૪૨ 

રાજુલા કપાસ વપયત ૧૯,૫૬,૫૮,૨૨૦ ૯૭,૮૨,૯૧૧ ૨૩,૭૭,૨૪૭ 

રાજુલા કપાસ વબનવપયત ૨,૨૭,૬૨,૬૬૮ ૧૧,૩૮,૧૩૩ ૧૮,૬૭,૬૭૭ 

રાજુલા બાજરા ૪૫,૮૩૬ ૯૧૭ ૨,૦૦૧ 

રાજુલા મગફળી ૭૧,૪૪,૨૦,૫૧૬ ૧,૪૨,૮૮,૪૧૦ ૧૮,૯૬,૪૨,૯૨૬ 

લાઠી કપાસ વપયત ૮૩,૩૪,૨૬,૧૨૪ ૪,૧૬,૭૧,૩૦૬ ૧,૦૧,૨૬,૧૨૭ 

લાઠી કપાસ વબનવપયત ૩૭,૯૬,૪૭,૪૮૪ ૧,૮૯,૮૨,૩૭૪ ૩,૧૧,૫૦,૦૭૬ 

લાઠી તલ ૫૬,૫૩૪ ૧,૧૩૧ ૫,૨૮૬ 

લાઠી મગફળી ૨,૩૨,૩૪,૪૨૮ ૪,૬૪,૬૮૯ ૬૧,૬૭,૫૭૯ 

લીલીયા  કપાસ વપયત ૪૩,૬૦,૦૧,૮૨૦ ૨,૧૮,૦૦,૦૯૧ ૫૨,૯૭,૪૨૨ 

લીલીયા કપાસ વબનવપયત ૩૦,૫૪,૬૪,૦૯૬ ૧,૫૨,૭૩,૨૦૫ ૨,૫૦,૬૩,૩૨૯ 

લીલીયા તલ ૩૯,૦૯૩ ૭૮૨ ૩,૬૫૫ 

સાિરકુાંડ્લા કપાસ વપયત ૧૬,૧૦,૨૩,૯૨૪ ૮૦,૫૧,૧૯૬ ૧૯,૫૬,૪૪૧ 

સાિરકુાંડ્લા કપાસ વબનવપયત ૫૬,૦૧,૧૯,૧૫૨ ૨,૮૦,૦૫,૯૫૮ ૪,૫૯,૫૭,૭૭૬ 

સાિરકુાંડ્લા તલ  ૬૭,૨૫૦ ૧,૩૪૫ ૬,૨૮૮ 

સાિરકુાંડ્લા મગફળી  ૯૬,૪૦,૯૮,૪૭૬ ૧,૯૨,૮૧,૯૭૦ ૨૫,૫૯,૧૯,૯૪૦ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

અમરેલી કપાસ વપયત ૧૧૭,૫૮,૪૭,૬૦૬ ૫,૮૭,૯૨,૩૮૦ ૪,૯૯,૭૩,૫૨૩ 

અમરેલી કપાસ વબનવપયત ૪૧,૦૭,૨૬,૧૮૦ ૨,૦૫,૩૬,૩૦૯ ૩,૦૮,૦૪,૪૬૩ 

અમરેલી તલ ૧,૨૯,૯૩૦ ૨,૫૯૯ ૫,૧૯૭ 

અમરેલી  મગ ૩,૧૭,૨૧૦ ૬,૩૪૪ ૧,૦૬૩ 

અમરેલી મગફળી ૫૨,૭૪,૦૫,૦૪૦ ૧,૦૫,૪૮,૧૦૧ ૯,૪૯,૩૨,૯૦૭ 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા કપાસ વપયત ૨૯,૭૬,૯૫,૮૫૦ ૧,૪૮,૮૪,૭૯૩ ૧,૨૬,૫૨,૦૭૪ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા કપાસ વબનવપયત ૧,૧૬,૬૦,૫૯૪ ૫,૮૩,૦૩૦ ૮,૭૪,૫૪૫ 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા મગફળી ૧૫૬,૧૯,૬૫,૧૫૫ ૩,૧૨,૩૯,૩૦૩ ૨૮,૧૧,૫૩,૭૨૮ 

ખાાંભા કપાસ વપયત ૪,૩૫,૦૩,૭૨૦ ૨૧,૭૫,૧૮૬ ૧૮,૪૮,૯૦૮ 

ખાાંભા કપાસ વબનવપયત ૨૦,૪૮,૫૫૨ ૧,૦૨,૪૨૮ ૧,૫૩,૬૪૧ 

ખાાંભા મગફળી ૧૦૫,૦૯,૫૦,૩૯૫ ૨,૧૦,૧૯,૦૦૮ ૧૮,૯૧,૭૧,૦૭૧ 

જાફરાબાદ કપાસ વપયત ૮,૯૭,૨૭,૮૨૨ ૪૪,૮૬,૩૯૧ ૩૮,૧૩,૪૩૨ 

જાફરાબાદ કપાસ વબનવપયત ૧,૨૨,૮૯,૦૬૮ ૬,૧૪,૪૫૩ ૯,૨૧,૬૮૦ 

જાફરાબાદ બાજરા ૪૪,૭૨૮ ૮૯૫ ૧,૭૮૯ 

જાફરાબાદ મગફળી ૩૫,૧૬,૨૧,૭૫૦ ૭૦,૩૨,૪૩૫ ૬,૩૨,૯૧,૯૧૫ 

ધારી કપાસ વપયત ૧૪,૭૭,૯૫,૧૮૬ ૭૩,૮૯,૭૫૯ ૬૨,૮૧,૨૯૫ 

ધારી કપાસ વબનવપયત ૨૪,૮૬,૭૨,૪૯૦ ૧,૨૪,૩૩,૬૨૫ ૧,૮૬,૫૦,૪૩૭ 

ધારી દદિેલા ૬,૯૪,૮૩૧ ૧૩,૮૯૭ ૨,૩૨૮ 

ધારી મગફળી ૧૪૫,૪૭,૪૯,૮૦૦ ૨,૯૦,૯૪,૯૯૬ ૨૬,૧૮,૫૪,૯૬૪ 

બગસરા કપાસ વપયત ૨૦,૮૭,૯૫,૦૩૮ ૧,૦૪,૩૯,૭૫૨ ૮૮,૭૩,૭૮૯ 

બગસરા કપાસ વબનવપયત ૨,૫૨,૮૦,૧૭૪ ૧૨,૬૪,૦૦૯ ૧૮,૯૬,૦૧૩ 

બગસરા મગફળી ૯૧,૯૦,૮૧,૮૩૫ ૧,૮૩,૮૧,૬૩૭ ૧૬,૫૪,૩૪,૭૩૦ 

બાબરા કપાસ વપયત ૩૪,૯૩,૫૫,૧૬૬ ૧,૭૪,૬૭,૭૫૮ ૧,૪૮,૪૭,૫૯૫  

બાબરા કપાસ વબનવપયત ૪૮,૬૨,૧૭,૦૩૭ ૨,૪૩,૧૦,૮૫૨ ૩,૬૪,૬૬,૨૭૮ 

બાબરા તલ ૬૪,૨૮૦ ૧,૨૮૬ ૨,૫૭૧ 

બાબરા મગફળી ૧,૦૬,૭૮,૫૨,૮૫૫ ૨,૧૩,૫૭,૦૫૭ ૧૯,૨૨,૧૩,૫૧૪ 

રાજુલા કપાસ વપયત ૨૮,૨૪,૬૬,૪૪૦ ૧,૪૧,૨૩,૩૨૨ ૧,૨૦,૦૪,૮૨૪ 

રાજુલા કપાસ વબનવપયત ૧,૯૪,૩૮,૭૦૩ ૯,૭૧,૯૩૫ ૧૪,૫૭,૯૦૩ 

રાજુલા બાજરા ૩,૦૮,૧૯૮ ૬,૧૬૪ ૧૨,૩૨૮ 

રાજુલા મગફળી ૭૯,૫૧,૦૩,૯૫૫ ૧,૫૯,૦૨,૦૭૯ ૧૪,૩૧,૧૮,૭૧૨ 

લાઠી કપાસ વપયત ૫૯,૨૩,૨૪,૮૨૪ ૨,૯૬,૧૬,૨૪૧ ૨,૫૧,૭૩,૮૦૫ 

લાઠી કપાસ વબનવપયત ૩૭,૬૮,૭૦,૪૫૪ ૧,૮૮,૪૩,૫૨૩ ૨,૮૨,૬૫,૨૮૪ 

લાઠી તલ ૧,૨૫,૯૩૫ ૨,૫૧૯ ૫,૦૩૭ 

લાઠી મગફળી ૬૦,૫૧,૭૪,૭૫૦ ૧,૨૧,૦૩,૪૯૫ ૧૦,૮૯,૩૧,૪૫૫ 

લીલીયા  કપાસ વપયત ૯૦,૦૬,૨૧,૩૬૦ ૪,૫૦,૩૧,૦૬૮ ૩,૮૨,૭૬,૪૦૮ 

લીલીયા કપાસ વબનવપયત ૨,૮૭,૨૦,૧૨૦ ૧૪,૩૬,૦૦૬ ૨૧,૫૪,૦૦૯ 

સાિરકુાંડ્લા કપાસ વપયત ૩૯,૦૨,૧૦,૩૬૦ ૧,૯૫,૧૦,૫૧૮ ૧,૬૫,૮૩,૯૪૦ 

સાિરકુાંડ્લા કપાસ વબનવપયત ૪૫,૮૩,૬૬,૦૮૦ ૨,૨૯,૧૮,૩૦૪ ૩,૪૩,૭૭,૪૫૬ 

સાિરકુાંડ્લા તલ  ૧૦,૯૩,૫૯૦ ૨૧,૮૭૨ ૪૩,૭૪૪ 

સાિરકુાંડ્લા બાજરા  ૪૦,૪૭૦ ૮૦૯ ૧,૬૧૯ 

સાિરકુાંડ્લા મગફળી  ૯૩,૪૨,૩૩,૦૪૦ ૧,૮૬,૮૪,૬૬૧ ૧૬,૮૧,૬૧,૯૪૭ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 
ખરીિ-૨૦૧૭ 

અમરેલી કપાસ વપયત ૫૬,૬૮,૭૮,૯૫૨ 
અમરેલી કપાસ વબનવપયત ૪,૦૩,૮૩,૫૧૭ 
અમરેલી  દદિેલા ૧,૧૪,૮૧૦ 
કુાં કાિાિ િડ્ીયા કપાસ વપયત ૫,૩૨,૭૯,૧૪૮ 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા મગફળી ૫,૦૯,૯૩,૫૨૮ 
ખાાંભા મગફળી ૩૦,૯૬,૩૩,૨૦૬ 
જાફરાબાદ કપાસ વબનવપયત ૮૮,૦૫૧ 



37 
 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 
ધારી કપાસ વબનવપયત ૧,૫૯,૯૪,૬૦૩ 
ધારી મગફળી ૩૫,૪૭,૧૮,૭૮૫ 
બગસરા કપાસ વપયત ૬,૩૫,૩૭,૩૯૭ 

બગસરા કપાસ વબનવપયત ૧,૧૮,૧૬,૮૩૯ 
બગસરા મગફળી ૧૨,૪૫,૭૯,૨૭૮ 
બાબરા કપાસ વપયત ૪,૧૮,૫૦,૩૯૬ 

બાબરા કપાસ વબનવપયત ૨૩,૦૭,૦૫૭ 
લાઠી કપાસ વપયત ૧,૩૬,૧૭,૨૨૨ 
લાઠી કપાસ વબનવપયત ૧,૩૪,૬૭,૧૪૨ 
લીલીયા કપાસ વપયત ૧૭,૭૦,૫૬,૦૬૦ 

લીલીયા કપાસ વબનવપયત ૬,૪૧,૭૦,૪૬૦ 
સાિરકુાંડ્લા કપાસ વપયત ૯૬,૦૦૦ 
સાિરકુાંડ્લા કપાસ વબનવપયત ૧૦,૯૬,૦૭,૨૨૮ 

સાિરકુાંડ્લા મગફળી  ૧૮,૬૫,૬૨,૪૫૯  
ખરીિ-૨૦૧૮ 

અમરેલી કપાસ વબનવપયત ૨,૨૧,૫૯,૫૫૪ 

અમરેલી તલ ૧૭,૫૬૦ 
અમરેલી  મગફળી ૨,૫૦,૪૧,૯૫૦ 
કુાં કાિાિ િડ્ીયા કપાસ વપયત ૧૨,૫૪,૮૮,૯૪૧ 
કુાં કાિાિ િડ્ીયા કપાસ વબનવપયત ૨૧,૧૧,૪૫૭ 

કુાં કાિાિ િડ્ીયા મગફળી ૫૧,૨૩,૩૬,૨૬૭ 
ખાાંભા કપાસ વપયત ૪,૭૮,૮૫૨ 
ખાાંભા કપાસ વબનવપયત ૩,૭૨,૭૩૬ 

ખાાંભા મગફળી ૧૯,૭૭,૧૪,૮૬૭ 
જાફરાબાદ કપાસ વપયત ૨૨,૯૯,૨૫૨ 
જાફરાબાદ કપાસ વબનવપયત ૩૫,૪૦,૬૮૩ 
જાફરાબાદ મગફળી ૧૫,૧૨,૯૨,૭૬૩ 

ધારી દદિેલા ૧,૮૦,૫૪૮ 
ધારી મગફળી ૪૧,૭૩,૧૦,૫૦૫ 

બગસરા કપાસ વબન વપયત ૯૧,૫૭,૧૪૪ 

બગસરા મગફળી ૧૭,૫૯,૩૧,૨૬૦ 
બાબરા કપાસ વબનવપયત ૧૮,૫૬,૬૭,૯૮૩ 
બાબરા મગફળી ૬૫,૭૩,૬૭,૮૫૭ 
રાજુલા કપાસ વપયત ૯,૬૧,૫૦,૮૭૨ 

રાજુલા કપાસ વબનવપયત ૮૯,૦૯,૪૬૪ 
રાજુલા બાજરા ૨૫,૮૭૮ 
રાજુલા મગફળી ૩૬,૯૧,૦૯,૬૭૭ 

લાઠી કપાસ વબનવપયત ૨૨,૫૭,૯૨,૮૧૬ 
લાઠી તલ ૧૩,૯૫૨ 
લાઠી મગફળી ૧૨,૯૭,૫૩,૯૩૧ 
લીલીયા કપાસ વપયત ૧૦,૦૫,૬૯,૩૫૬ 

લીલીયા કપાસ વબનવપયત ૫૬,૮૬,૧૨૭ 
સાિરકુાંડ્લા કપાસ વબનવપયત ૧,૭૩,૫૩,૫૧૯ 
સાિરકુાંડ્લા તલ ૩,૯૫,૩૪૫ 

સાિરકુાંડ્લા બાજરા ૭,૨૪૬ 
સાિરકુાંડ્લા મગફળી ૪૨,૨૫,૧૬,૧૩૪ 

-------- 
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ભાિનગર વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૫૧ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર ભાિનગર વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કયા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક િીમા કલેઈમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી?  

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઉમરાળા કપાસ વપયત ૧૩,૯૩,૯૦,૨૮૩ ૬૯,૬૯,૫૧૪ ૧,૬૦,૨૯,૮૮૩ 

ઉમરાળા કપાસ વબનવપયત  ૧,૬૪,૪૧,૬૬૪ ૮,૨૨,૦૮૪ ૧૯,૭૩,૦૦૦ 

ગાદરયાધાર કપાસ વપયત ૫૫,૫૫,૨૭,૩૪૨ ૨,૭૭,૭૬,૩૬૭ ૬,૩૮,૮૫,૬૪૪ 

ગાદરયાધાર કપાસ વબનવપયત ૨,૯૧,૨૯,૩૫૩ ૧૪,૫૬,૪૬૯ ૩૪,૯૫,૫૨૨ 

ગાદરયાધાર તલ  ૩૧,૩૬૪ ૬૨૭ ૩,૯૯૯ 

ગાદરયાધાર મગફળી ૧,૭૦,૯૭,૪૦૦ ૩,૪૧,૯૪૮ ૨૨,૨૨,૬૬૨ 

ઘોઘા કપાસ વપયત ૧૨,૩૬,૯૦,૬૪૪ ૬૧,૮૪,૫૩૨ ૧,૪૨,૨૪,૪૨૪ 

ઘોઘા કપાસ વબનવપયત ૧૮,૭૯,૨૫૨ ૯૩,૯૬૩ ૨,૨૫,૫૧૦ 

ઘોઘા બાજરા ૨,૧૮,૦૫૮ ૪,૩૬૧ ૨૭,૨૫૭ 

ઘોઘા મગફળી ૧૬,૯૯,૨૭,૦૪૧ ૩૩,૯૮,૫૪૧ ૨,૨૦,૯૦,૫૧૫ 

જસેર કપાસ વપયત ૧૬,૯૯,૧૮,૬૦૫ ૮૪,૯૫,૯૩૦ ૧,૯૫,૪૦,૬૪૦ 

જસેર બાજરા ૧,૦૨,૨૬૫ ૨,૦૪૫ ૧૨,૭૮૩ 

જસેર મગફળી ૧૯,૬૩,૪૭,૫૨૭ ૩૯,૨૬,૯૫૧ ૨,૫૫,૨૫,૧૭૯ 

તળાજા કપાસ વપયત ૪૬,૦૮,૬૭,૦૦૮ ૨,૩૦,૪૩,૩૫૦ ૫,૨૯,૯૯,૭૦૬ 

તળાજા કપાસ વબનવપયત ૪,૩૯,૯૧૫ ૨૧,૯૯૬ ૫૨,૭૯૦ 

તળાજા બાજરા ૧,૨૦,૨૫૩ ૨,૪૦૫ ૧૫,૦૩૨ 

તળાજા મગફળી ૧૦,૩૯,૧૨,૯૫૧ ૨૦,૭૮,૨૫૯ ૧,૩૫,૦૮,૬૮૪ 

પાવલતાણા કપાસ વપયત ૨૭,૩૩,૫૯,૬૧૫ ૧,૩૬,૬૭,૯૮૧ ૩,૧૪,૩૬,૩૫૬ 

પાવલતાણા કપાસ વબનવપયત ૩૭,૮૨,૫૦૬ ૧,૮૯,૧૨૬ ૪,૫૩,૯૦૧ 

પાવલતાણા બાજરા  ૬૦,૪૯૯ ૧,૨૧૦ ૭,૫૬૨ 

પાવલતાણા મકાઈ ૫૫,૭૪૭ ૧,૧૧૫ ૭,૧૦૮ 

પાવલતાણા મગફળી ૫,૫૩,૬૬,૯૩૪ ૧૧,૦૭,૩૩૯ ૭૧,૯૭,૭૦૧ 

ભાિનગર કપાસ વપયત ૧૨,૪૫,૮૯,૩૨૬ ૬૨,૨૯,૪૬૬ ૧,૪૩,૨૭,૭૭૩ 

ભાિનગર કપાસ વબનવપયત ૩,૮૬,૯૬,૧૧૩ ૧૯,૩૪,૮૦૬ ૪૬,૪૩,૫૩૪ 

ભાિનગર બાજરા ૩૨,૧૧૩ ૬૪૨ ૪,૦૧૪ 

ભાિનગર મગફળી ૭,૩૬,૯૨,૪૩૭ ૧૪,૭૩,૮૪૯ ૯૫,૮૦,૦૧૭ 

ભાિનગર શહેરી કપાસ વપયત ૩,૯૪,૩૨૪ ૧૯,૭૧૬ ૪૫,૩૪૭ 

ભાિનગર શહેરી મગફળી ૨,૦૫,૨૩૮ ૪,૧૦૫ ૨૬,૬૮૧ 

મહુિા કપાસ વપયત ૩૫,૭૧,૬૫,૩૯૬ ૧,૭૮,૫૮,૨૭૦ ૪,૧૦,૭૪,૦૨૧ 

મહુિા કપાસ વબનવપયત ૮૭,૬૧,૧૩૪ ૪,૩૮,૦૫૭ ૧૦,૫૧,૩૩૬ 

મહુિા તલ  ૪,૨૬,૪૩૮ ૮,૫૨૯ ૫૪,૩૭૧ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

મહુિા બાજરા ૪,૦૪,૭૦૬ ૮,૦૯૪ ૫૦,૫૮૮ 

મહુિા મગફળી ૫૭,૫૮,૦૧,૪૬૭ ૧,૧૫,૧૬,૦૩૦ ૭,૪૮,૫૪,૧૯૧ 

િલ્લભીપુર કપાસ વપયત ૫,૯૮,૧૧,૪૬૧ ૨૯,૯૦,૫૭૩ ૬૮,૭૮,૩૧૮ 

િલ્લભીપુર કપાસ વબનવપયત ૧૦,૧૯,૯૧,૩૫૮ ૫૦,૯૯,૫૭૨ ૧,૨૨,૩૮,૯૬૩ 

વસહોર કપાસ વપયત ૧૯,૮૩,૮૯,૬૨૬ ૯૯,૧૯,૪૮૧ ૨,૨૮,૧૪,૮૦૭ 

વસહોર કપાસ વબનવપયત ૧,૬૮,૩૬,૮૨૪ ૮,૪૧,૮૪૨ ૨૦,૨૦,૪૧૯ 

વસહોર જુિાર ૬૫,૬૨૧ ૧,૩૧૨ ૮,૫૩૧ 

વસહોર તલ  ૨૧,૦૪૪ ૪૨૧ ૨,૬૮૩ 

વસહોર મગફળી ૧૪,૪૮,૯૪,૧૫૩ ૨૮,૯૭,૮૮૩ ૧,૮૮,૩૬,૨૪૦ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉમરાળા કપાસ વપયત ૧૬,૪૫,૨૨,૦૬૪ ૬૫,૮૦,૮૭૯ ૦ 

ઉમરાળા કપાસ વબનવપયત  ૨,૬૭,૪૪,૮૮૦ ૧૩,૩૭,૨૪૩ ૮,૦૨,૩૪૬ 

ગાદરયાધાર કપાસ વપયત ૩૮,૦૨,૬૯,૪૮૮ ૧,૫૨,૧૦,૭૭૧ ૦ 

ગાદરયાધાર કપાસ વબનવપયત ૧,૯૩,૬૦,૮૮૬ ૯,૬૮,૦૪૩ ૫,૮૦,૮૨૬ 

ગાદરયાધાર મગફળી ૧,૨૭,૬૪,૨૭૫ ૨,૫૫,૨૮૫ ૧૫,૩૧,૭૧૧ 

ઘોઘા કપાસ વપયત ૧૬,૬૪,૬૧,૬૧૮ ૬૬,૫૮,૪૬૫ ૦ 

ઘોઘા કપાસ વબનવપયત ૬,૪૩,૩૬૦ ૩૨,૧૬૮ ૧૯,૩૦૧ 

ઘોઘા બાજરા ૨,૦૦,૦૨૦ ૪,૦૦૦ ૨,૦૦૦ 

ઘોઘા મગફળી ૧૬,૯૮,૪૯,૩૦૫ ૩૩,૯૬,૯૮૩ ૨,૦૩,૮૧,૮૯૬ 

જસેર કપાસ વપયત ૧૨,૦૦,૭૦,૫૧૮ ૪૮,૦૨,૮૧૯ ૦ 

જસેર કપાસ વબનવપયત ૪,૮૨,૯૨,૯૯૨ ૨૪,૧૪,૬૪૭ ૧૪,૪૮,૭૮૮ 

જસેર બાજરા ૫૩,૭૯૦ ૧,૦૭૬ ૫૩૮ 

જસેર મગફળી ૧૫,૦૯,૮૨,૭૧૫ ૩૦,૧૯,૬૫૧ ૧,૮૧,૧૭,૯૦૭ 

તળાજા અડ્દ ૮૦,૯૪૦ ૧,૬૧૯ ૩,૨૩૮ 

તળાજા કપાસ વપયત ૩૬,૫૭,૩૬,૩૬૦ ૧,૪૬,૨૯,૪૫૪ ૦ 

તળાજા કપાસ વબનવપયત ૧૬,૬૩,૮૧૨ ૮૩,૧૯૧ ૪૯,૯૧૪ 

તળાજા બાજરા ૭૩,૪૮૦ ૧,૪૭૦ ૭૩૫ 

તળાજા મગફળી ૧૬,૪૭,૯૩,૯૨૦ ૩૨,૯૫,૮૭૫ ૧,૯૭,૭૫,૨૫૧ 

પાવલતાણા કપાસ વપયત ૨૫,૨૬,૭૮,૩૦૦ ૧,૦૧,૦૭,૧૩૧ ૦ 

પાવલતાણા કપાસ વબનવપયત ૨૫,૦૨,૮૯૮ ૧,૨૫,૧૪૫ ૭૫,૦૮૭ 

પાવલતાણા તલ ૩૭,૩૯૫ ૭૪૮ ૨,૪૩૧ 

પાવલતાણા બાજરા ૪૧,૨૫૦ ૮૨૫ ૪૧૩ 

પાવલતાણા મગફળી ૭,૯૫,૦૩,૬૧૫ ૧૫,૯૦,૦૭૧ ૯૫,૪૦,૪૨૪ 

ભાિનગર કપાસ વપયત ૧૬,૬૩,૨૮,૦૭૦ ૬૬,૫૩,૧૨૩ ૦ 

ભાિનગર કપાસ વબનવપયત ૩,૯૨,૦૪,૬૧૫ ૧૯,૬૦,૨૨૯ ૧૧,૭૬,૧૩૭ 

ભાિનગર બાજરા ૪,૨૮,૯૧૩ ૮,૫૭૮ ૪,૨૮૯ 

ભાિનગર મગફળી ૫,૮૪,૩૭,૫૯૫ ૧૧,૬૮,૭૫૧ ૭૦,૧૨,૫૦૪ 

મહુિા કપાસ વપયત ૩૩,૨૩,૫૮,૧૬૮ ૧,૩૨,૯૪,૩૨૬ ૦ 

મહુિા કપાસ વબનવપયત ૧,૮૩,૬૩,૭૨૨ ૯,૧૮,૧૮૫ ૫,૫૦,૯૧૧ 

મહુિા તલ  ૭૨,૬૬૨ ૧,૪૫૩ ૪,૭૨૩ 

મહુિા બાજરા ૨૦,૮૭,૬૩૫ ૪૧,૭૫૩ ૨૦,૮૭૬ 

મહુિા મગફળી ૬૧,૬૯,૭૦,૦૨૦ ૧,૨૩,૩૯,૩૮૭ ૭,૪૦,૩૬,૩૧૯ 

િલ્લભીપુર કપાસ વપયત ૧૩,૫૯,૪૩,૧૨૨ ૫૪,૩૭,૭૨૨ ૦ 

િલ્લભીપુર કપાસ વબનવપયત ૫,૨૯,૩૩,૧૯૯ ૨૬,૪૬,૬૫૭ ૧૫,૮૭,૯૯૪ 

વસહોર કપાસ વપયત ૨૫,૧૬,૦૧,૭૧૪ ૧,૦૦,૬૪,૦૬૭ ૦ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

વસહોર કપાસ વબનવપયત ૧,૯૨,૯૧૧ ૯,૬૪૬ ૫,૭૮૭ 

વસહોર બાજરા ૩૭,૯૪૦ ૭૫૯ ૩૭૯ 

વસહોર મગફળી ૭,૦૯,૮૪,૮૧૫ ૧૪,૧૯,૬૯૫ ૮૫,૧૮,૧૬૯ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 
ખરીિ-૨૦૧૭ 

ઘોઘા મગફળી ૧,૬૩,૭૦૨ 
જસેર કપાસ વપયત ૪,૨૯,૮૩,૬૬૦ 

મહુિા કપાસ વપયત ૧,૦૭,૨૬,૫૬૫ 
િલ્લભીપુર કપાસ વબનવપયત ૩૭,૭૨,૬૨૯ 
વસહોર કપાસ વબનવપયત ૧,૬૬૨ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉમરાળા કપાસ વપયત ૩,૩૧,૫૧,૩૨૩ 
ઉમરાળા કપાસ વબનવપયત ૧,૫૮,૨૪,૦૫૧ 
ગારીયાધાર કપાસ વપયત ૧૩,૫૦,૪૦,૪૫૪ 
ગારીયાધાર કપાસ વબનવપયત ૧,૦૨,૨૧,૭૨૧ 

ગારીયાધાર મગફળી ૮૩,૬૯,૫૨૧ 
ઘોઘા કપાસ વબનવપયત ૧૩,૭૦૧ 
જસેર કપાસ વપયત ૧,૬૦,૮૦,૯૨૪ 

જસેર કપાસ વબનવપયત ૬૪,૬૭,૮૩૨ 
જસેર મગફળી ૨૫,૫૧૪ 
તળાજા મગફળી ૨,૩૦,૦૮૮ 
પાલીતાણા કપાસ વપયત ૧,૦૬,૩૩,૮૩૧ 

પાલીતાણા કપાસ વબનવપયત ૭,૮૧,૮૯૭ 
ભાિનગર કપાસ વબનવપયત ૬,૨૩,૩૬૫ 
મહુિા કપાસ વપયત ૮,૬૮,૮૫૨ 

મહુિા કપાસ વબનવપયત ૫૯,૧૦૭ 

મહુિા બાજરા ૨૧,૧૭૬ 
મહુિા મગફળી ૭,૩૯,૬૬૪ 
િલ્લભીપુર કપાસ વપયત ૫,૦૨,૯૪,૩૮૨ 

િલ્લભીપુર કપાસ વબનવપયત ૩,૩૪,૯૩,૬૧૬ 
વસહોર કપાસ વપયત ૮,૧૭,૪૫,૮૨૬ 

વસહોર કપાસ વબનવપયત ૧,૨૪,૬૨૩ 

-------- 

આર્ાંદ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૫૫ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર આણાંદ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કયા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક િીમા કલેઈમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી?  

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ 
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પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

આાંકલાિ કેળ ૭૩,૦૫,૪૫૮ ૨,૧૯,૧૬૪ ૦ 

આણાંદ કેળ ૧,૭૫,૬૧,૭૯૧ ૫,૨૬,૮૫૪ ૦ 

આણાંદ ડ્ાાંગર વપયત ૨૭,૮૯,૬૪૦ ૫૫,૭૯૩ ૨૭,૮૯૬ 

ઉમરેઠ ડ્ાાંગર વપયત ૭૪,૩૫,૬૭૫ ૧,૪૮,૭૧૩ ૭૪,૩૫૭ 

ખાંભાત ડ્ાાંગર વપયત ૧૬,૦૨,૧૨,૫૪૬ ૩૨,૦૪,૨૫૧ ૧૬,૦૨,૧૨૫ 

ખાંભાત બાજરા ૭,૨૩,૯૮૮ ૧૪,૪૮૦ ૧૦,૮૬૦ 

તારાપુર કપાસ વપયત ૨૬,૦૧,૭૦૫ ૧,૩૦,૦૮૫ ૦ 

તારાપુર ડ્ાાંગર વપયત ૧૩,૯૨,૫૬,૨૦૬ ૨૭,૮૫,૧૨૪ ૧૩,૯૨,૫૬૨ 

પેટલાદ કેળ ૧૦,૧૩,૭૪૪ ૩૦,૪૧૨ ૦ 

પેટલાદ ડ્ાાંગર વપયત ૩,૭૪,૭૭,૯૪૬ ૭,૪૯,૫૫૯ ૩,૭૪,૭૭૯ 

પેટલાદ બાજરા ૧,૬૬,૯૬૩ ૩,૩૩૯ ૨,૫૦૪ 

બોરસદ કપાસ વપયત ૧,૨૭,૦૦૬ ૬,૩૫૦ ૦ 

બોરસદ કેળ ૩૧,૮૦,૨૬૦ ૯૫,૪૦૮ ૦ 

બોરસદ ડ્ાાંગર વપયત ૩,૩૫,૫૪,૦૨૯ ૬,૭૧,૦૮૧ ૩,૩૫,૫૪૦ 

બોરસદ બાજરા ૩,૯૦,૮૩૬ ૭,૮૧૭ ૫,૮૬૩ 

સોજીત્રા ડ્ાાંગર વપયત ૩,૭૬,૫૮,૫૮૩ ૭,૫૩,૧૭૨ ૩,૭૬,૫૮૬ 

સોજીત્રા બાજરા ૬૯,૮૯૦ ૧,૩૯૮ ૧,૦૪૮ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

આાંકલાિ કેળ ૮૫,૯૧,૧૩૮ ૨,૫૭,૭૩૪ ૦ 

આાંકલાિ ડ્ાાંગર વપયત ૨૧,૭૦,૬૨૩ ૪૩,૪૧૨ ૧૩,૫૬૬ 

આાંકલાિ બાજરા ૪૪,૩૭૬ ૮૮૮ ૭૯૨ 

આણાંદ કેળ ૧,૫૭,૩૯,૮૭૮ ૪,૭૨,૧૯૬ ૦ 

આણાંદ ડ્ાાંગર વપયત ૮૩,૮૮,૬૭૯ ૧,૬૭,૭૭૪ ૫૨,૪૨૯ 

આણાંદ બાજરા ૨,૧૯,૩૦૨ ૪,૩૮૬ ૩,૯૧૫ 

ઉમરેઠ ડ્ાાંગર વપયત ૯૩,૮૭,૯૫૭ ૧,૮૭,૭૫૯ ૫૮,૬૭૫ 

ખાંભાત ડ્ાાંગર વપયત ૨૦,૬૩,૯૯,૯૬૭ ૪૧,૨૭,૯૯૯ ૧૨,૯૦,૦૦૦ 

ખાંભાત બાજરા ૧૦,૭૧૬ ૨૧૪ ૧૯૧ 

તારાપુર કેળ ૧,૯૫,૩૧૧ ૫,૮૫૯ ૦ 

તારાપુર ડ્ાાંગર વપયત ૨૩,૫૪,૫૧,૨૪૯ ૪૭,૦૯,૦૨૫ ૧૪,૭૧,૫૭૦ 

પેટલાદ કેળ  ૨૧,૦૦,૬૬૫ ૬૩,૦૨૦ ૦ 

પેટલાદ ડ્ાાંગર વપયત ૩,૧૫,૦૪,૪૬૭ ૬,૩૦,૦૮૯ ૧,૯૬,૯૦૩ 

પેટલાદ બાજરા ૧,૭૬,૩૧૨ ૩,૫૨૬ ૩,૧૪૭ 

બોરસદ કેળ ૮,૧૨,૩૬૧ ૨૪,૩૭૧ ૦ 

બોરસદ ડ્ાાંગર વપયત ૪,૧૭,૧૫,૪૦૧ ૮,૩૪,૩૦૮ ૨,૬૦,૭૨૧ 

બોરસદ બાજરા ૮૨,૩૫૪ ૧,૬૪૭ ૧, ૪૭૦ 

સોવજત્રા ડ્ાાંગર વપયત ૭,૭૧,૯૨,૧૧૫ ૧૫,૪૩,૮૪૨ ૪,૮૨,૪૫૧ 

સોવજત્રા બાજરા ૧,૪૮,૦૭૨ ૨,૯૬૧ ૨,૬૪૩ 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

આાંકલાિ કેળ ૯,૩૬,૯૮૬ 

ઉમરેઠ ડ્ાાંગર  વપયત ૪૩,૬૬૪ 

તારાપુર કપાસ વપયત ૧૬,૫૯,૯૮૦ 

તારાપુર ડ્ાાંગર વપયત ૩૫,૭૩,૧૮૧ 

બોરસદ કપાસ વપયત ૧,૩૭૮ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

બોરસદ બાજરા ૯,૬૫૨ 

-------- 

ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૬૮ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડ્િાંજ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર ખેડ્ા અન ેપાંિમહાલ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કયા પાકનુાં કેટલી રકમના 
રક્ષણ માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક િીમા કલેઈમ તરીકે 

િુકિિામાાં આિી?  

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) *પત્રક-૧ મુજબ 

(૨) *પત્રક-૨ મુજબ 

(*પત્રકો સવિિશ્રીની કિેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૭૨ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાર્ (બાલાવસનોર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર મહીસાગર વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કયા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 

કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુ 
નામ 

પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કડ્ાણા ડ્ાાંગર વપયત ૪,૭૯,૮૮,૯૮૦ ૯,૫૯,૭૮૦ ૨૫,૪૮,૨૧૫ 

કડ્ાણા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૧૭,૨૪૭ ૨,૩૪૫ ૭,૮૭૯ 

કડ્ાણા તુિેર ૨,૩૮,૧૫૮ ૪,૭૬૩ ૧૧,૨૨૯ 

કડ્ાણા મકાઈ ૭૦,૪૦,૫૪૭ ૧,૪૦,૮૧૧ ૬,૩૩,૬૪૯ 

ખાનપુર ડ્ાાંગર વપયત ૫,૩૧,૦૪,૧૬૮ ૧૦,૬૨,૦૮૩ ૨૮,૧૯,૮૩૧ 
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તાલુિાનુ 
નામ 

પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખાનપુર ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૩૧,૫૯,૧૮૮ ૨,૬૩,૧૮૪ ૮,૮૪,૨૯૭ 

ખાનપુર તુિેર ૨,૮૧,૫૯૬ ૫,૬૩૨ ૧૩,૨૭૭ 

ખાનપુર બાજરા ૮૭,૫૫૬ ૧,૭૫૧ ૭,૮૮૦ 

ખાનપુર મકાઈ ૭૪,૨૩,૦૦૭ ૧,૪૮,૪૬૦ ૬,૬૮,૦૭૧ 

બાલાવસનોર કપાસ વપયત ૧,૦૨,૮૩,૧૭૨ ૫,૧૪,૧૫૯ ૧૦,૨૮,૩૧૭ 

બાલાવસનોર ડ્ાાંગર વપયત ૨,૦૫,૦૧૭ ૪,૧૦૦ ૧૦,૮૮૬ 

બાલાવસનોર દદિેલા ૪,૬૧,૭૦૦ ૯,૨૩૪ ૬,૯૨૬ 

બાલાવસનોર બાજરા ૧,૪૦,૯૮૫ ૨,૮૨૦ ૧૨,૬૮૯ 

લુણાિાડ્ા કપાસ વપયત ૧,૮૨,૮૫,૪૮૭ ૯,૧૪,૨૭૪ ૧૮,૨૮,૫૪૯ 

લુણાિાડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૧૮,૩૪,૮૯,૭૮૨ ૩૬,૬૯,૭૯૬ ૯૭,૪૩,૩૦૭ 

લુણાિાડ્ા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૬૭,૧૧,૬૧૪ ૧,૩૪,૨૩૨ ૪,૫૧,૦૨૦ 

લુણાિાડ્ા તુિેર ૨,૩૬,૯૮૯ ૪,૭૪૦ ૧૧,૧૭૪ 

લુણાિાડ્ા બાજરા ૬,૮૬૦ ૧૩૭ ૬૧૭ 

લુણાિાડ્ા મકાઈ ૧,૦૧,૩૯,૬૮૬ ૨,૦૨,૭૯૪ ૯,૧૨,૫૭૨ 

વિરપુર કપાસ વપયત ૨૭,૬૦,૦૦૦ ૧,૩૮,૦૦૦ ૨,૭૬,૦૦૦ 

વિરપુર ડ્ાાંગર વપયત ૨૧,૦૩,૩૭૪ ૪૨,૦૬૭ ૧,૧૧,૬૮૯ 

વિરપુર દદિેલા ૧૨,૧૬,૩૪૬ ૨૪,૩૨૭ ૧૮,૨૪૫ 

વિરપુર મકાઈ ૧,૮૯,૬૮,૯૬૮ ૩,૭૯,૩૭૯ ૧૭,૦૭,૨૦૭ 

સાંતરામપુર ડ્ાાંગર વપયત ૧૭,૭૫,૨૧,૦૯૧ ૩૫,૫૦,૪૨૨ ૯૪,૨૬,૩૭૦ 

સાંતરામપુર ડ્ાાંગર વબનવપયત ૭૩,૧૫,૦૭૬ ૧,૪૬,૩૦૨ ૪,૯૧,૫૭૩ 

સાંતરામપુર તુિેર ૨,૦૧,૬૬૭ ૪,૦૩૩ ૯,૫૦૯ 

સાંતરામપુર મકાઈ ૩,૨૧,૫૪,૯૦૩ ૬,૪૩,૦૯૮ ૨૮,૯૩,૯૪૧ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કડ્ાણા ડ્ાાંગર વપયત ૫,૨૭,૫૬,૨૦૪ ૧૦,૫૫,૧૨૪ ૧૫,૮૨,૬૮૬ 

કડ્ાણા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૯૦,૨૨૭ ૩,૮૦૫ ૦ 

કડ્ાણા તુિેર ૧,૦૭૫ ૨૨ ૦ 

કડ્ાણા મકાઈ ૭૩,૨૪,૦૩૧ ૧,૪૬,૪૮૧ ૦ 

ખાનપુર ડ્ાાંગર વપયત ૩,૦૯,૫૧,૯૩૩ ૬,૧૯,૦૩૭ ૯,૨૮,૫૫૭ 

ખાનપુર બાજરા ૪,૦૦૦ ૮૦ ૦ 

ખાનપુર મકાઈ ૫૬,૫૩,૬૩૬ ૧,૧૩,૦૭૩ ૦ 

બાલાવસનોર કપાસ વપયત ૩૬,૯૭,૫૫૧ ૭૩,૯૫૧ ૦ 

બાલાવસનોર ડ્ાાંગર વપયત ૭,૦૫,૪૬૭ ૧૪,૧૦૯ ૨૧,૧૬૪ 

લુણાિાડ્ા કપાસ વપયત ૨,૧૪,૪૪,૦૭૧ ૪,૨૮,૮૮૧ ૦ 

લુણાિાડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૨૧,૭૭,૮૭,૮૦૮ ૪૩,૫૫,૭૪૪ ૬૫,૩૩,૬૨૨ 

લુણાિાડ્ા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩,૦૮,૧૦૧ ૬,૧૬૨ ૦ 

લુણાિાડ્ા તુિેર ૧,૪૪,૦૦૦ ૨,૮૮૦ ૦ 

લુણાિાડ્ા દદિેલા ૩,૨૦,૬૦૦ ૬,૪૧૨ ૦ 

લુણાિાડ્ા બાજરા ૪,૬૦૦ ૯૨ ૦ 

લુણાિાડ્ા મકાઈ ૨,૧૦,૦૯,૫૧૧ ૪,૨૦,૧૯૧ ૦ 

વિરપુર કપાસ વપયત ૮૬,૪૮,૭૪૯ ૧,૭૨,૯૭૫ ૦ 

વિરપુર ડ્ાાંગર વપયત ૧૫,૮૯,૭૯૦ ૩૧,૭૯૬ ૪૭,૬૯૪ 

વિરપુર મકાઈ ૬,૫૬,૬૬૭ ૧૩,૧૩૩ ૦ 

સાંતરામપુર ડ્ાાંગર વપયત ૧૬,૪૩,૦૨,૨૮૩ ૩૨,૮૬,૦૪૩ ૪૯,૨૯,૦૬૬ 

સાંતરામપુર તુિેર ૧,૧૪,૧૨૦ ૨,૨૮૨ ૦ 

સાંતરામપુર મકાઈ ૧,૭૮,૬૩,૫૫૦ ૩,૫૭,૨૭૧ ૦ 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કડ્ાણા ડ્ાાંગર વપયત ૭૯,૧૫,૧૮૦ 

કડ્ાણા મકાઈ ૨,૩૬,૮૯૨ 

ખાનપુર ડ્ાાંગર વપયત ૧,૭૬,૧૯,૩૪૫ 

ખાનપુર મકાઈ ૨૪,૭૮,૪૦૭ 

બાલાવસનોર કપાસ વપયત ૫૩,૬૧૭ 

બાલાવસનોર ડ્ાાંગર વપયત ૭૫,૨૪૬ 

લુણાિાડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૪,૨૮,૨૧,૩૯૮ 

વિરપુર ડ્ાાંગર વપયત ૩,૬૯,૩૪૦ 

વિરપુર મકાઈ ૬,૨૯૩ 

સાંતરામપુર ડ્ાાંગર વપયત ૨,૧૧,૦૨,૪૨૨ 

સાંતરામપુર મકાઈ ૪,૨૦,૮૩૩ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કડ્ાણા તુિેર ૨૬૩ 

બાલાવસનોર કપાસ વપયત ૨,૩૯,૪૧૦ 

બાલાવસનોર ડ્ાાંગર વપયત ૮૬,૨૬૫ 

લુણાિાડ્ા તુિેર ૨,૨૭૨ 

લુણાિાડ્ા દદિેલા ૨૧,૮૯૬ 

સાંતરામપુર મકાઈ ૧૬,૪૬૯ 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૭૯ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પર્દા (દાહોદ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર દાહોદ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કયા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 
ગરબાડ્ા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૨,૦૯,૦૫,૪૦૮ ૪,૧૮,૧૦૮ ૧૬,૭૨,૪૩૩ 
ગરબાડ્ા મકાઈ ૨,૪૭,૩૩,૮૩૦ ૪,૯૪,૬૭૭ ૨૨,૨૬,૦૪૫ 

ઝાલોદ અડ્દ ૫૫,૩૫૦ ૧,૧૦૭ ૨,૭૬૮ 
ઝાલોદ ડ્ાાંગર વપયત ૯,૧૮,૮૧,૬૪૯ ૧૮,૩૭,૬૩૩ ૩૫,૬૫,૦૦૮ 
ઝાલોદ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩૬,૫૮,૦૧૪ ૭૩,૧૬૦ ૨,૯૨,૬૪૧ 
ઝાલોદ તુિેર ૨,૫૦,૮૮૦ ૫,૦૧૮ ૯,૬૦૯ 

ઝાલોદ મકાઈ ૫,૮૧,૯૬,૮૩૭ ૧૧,૬૩,૯૩૭ ૫૨,૩૭,૭૧૫ 
દાહોદ અડ્દ ૫૧,૩૪૪ ૧,૦૨૭ ૨,૫૬૭ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

દાહોદ ડ્ાાંગર વપયત ૩,૯૪,૮૬,૬૮૪ ૭,૮૯,૭૩૪ ૧૫,૩૨,૦૮૩ 
દાહોદ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૫૯,૬૧,૦૩૨ ૧,૧૯,૨૨૧ ૪,૭૬,૮૮૩ 

દાહોદ તુિેર ૧,૭૨,૭૦૨ ૩,૪૫૪ ૬,૬૧૫ 
દાહોદ મકાઈ ૬,૩૩,૬૧,૬૪૩ ૧૨,૬૭,૨૩૩ ૫૭,૦૨,૫૪૮ 
દેિગઢબારીયા અડ્દ ૨,૧૫,૦૪૫ ૪,૩૦૧ ૧૦,૭૫૨ 

દેિગઢબારીયા ડ્ાાંગર વપયત ૩,૩૫,૨૩,૭૪૪ ૬,૭૦,૪૭૫ ૧૩,૦૦,૭૨૧ 

દેિગઢબારીયા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧૧,૩૪,૮૧૮ ૨૨,૬૯૬ ૯૦,૭૮૫ 
દેિગઢબારીયા તુિેર ૧,૮૧,૧૨૬ ૩,૬૨૩ ૬,૯૩૭ 
દેિગઢબારીયા મકાઈ ૨,૨૪,૪૫,૯૯૩ ૪,૪૮,૯૨૦ ૨૦,૨૦,૧૩૯ 

ધાનપુર અડ્દ ૧,૩૯,૨૧૧ ૨,૭૮૪ ૬,૯૬૧ 
ધાનપુર ડ્ાાંગર વપયત ૩,૦૮,૦૧,૭૩૩ ૬,૧૬,૦૩૫ ૧૧,૯૫,૧૦૭ 
ધાનપુર ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧૫,૩૧,૯૦૮ ૩૦,૬૩૮ ૧,૨૨,૫૫૩ 
ધાનપુર તુિેર ૨,૦૧,૪૧૬ ૪,૦૨૮ ૭,૭૧૪ 

ધાનપુર મકાઈ ૨,૩૫,૪૯,૧૬૩ ૪,૭૦,૯૮૩ ૨૧,૧૯,૪૨૫ 
ફતેપુરા ડ્ાાંગર વપયત ૩,૭૬,૧૩,૯૧૫ ૭,૫૨,૨૭૮ ૧૪,૫૯,૪૨૦ 
ફતેપુરા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩૩,૬૭,૨૦૫ ૬૭,૩૪૪ ૨,૬૯,૩૭૬ 

ફતેપુરા તુિેર ૬૫,૫૯૨ ૧,૩૧૨ ૨,૫૧૨ 
ફતેપુરા મકાઈ ૧,૦૦,૫૦,૩૯૦ ૨,૦૧,૦૦૮ ૯,૦૪,૫૩૫ 
લીમખેડ્ા અડ્દ ૧૧,૧૬૫ ૨૨૩ ૫૫૮ 
લીમખેડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૬,૨૨,૭૦,૨૩૪ ૧૨,૪૫,૪૦૫ ૨૪,૧૬,૦૮૫ 

લીમખેડ્ા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૬,૪૮,૧૨૨ ૧૨,૯૬૨ ૫૧,૮૫૦ 
લીમખેડ્ા તુિેર ૧૪,૩૮૪ ૨૮૮ ૫૫૧ 
લીમખેડ્ા મકાઈ ૩,૩૯,૯૧,૮૪૧ ૬,૭૯,૮૩૭ ૩૦,૫૯,૨૬૬ 

સાંજલેી ડ્ાાંગર વબનવપયત ૨,૩૭,૯૩,૩૨૫ ૪,૭૫,૮૬૭ ૧૯,૦૩,૪૬૬ 
સાંજલેી મકાઈ ૨,૦૯,૦૫,૮૬૬ ૪,૧૮,૧૧૭ ૧૮,૮૧,૫૨૮ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ગરબાડ્ા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩,૫૦,૯૪,૬૮૯ ૭,૦૧,૮૯૪ ૦ 

ગરબાડ્ા મકાઈ ૨,૯૬,૭૫,૯૮૦ ૫,૯૩,૫૨૦ ૦ 

ઝાલોદ અડ્દ ૩,૫૧,૯૪૫ ૭,૦૩૯ ૦ 
ઝાલોદ ડ્ાાંગર વપયત ૧૦,૫૮,૯૬,૨૩૩ ૨૧,૧૭,૯૨૫ ૭૪,૧૨,૭૩૬ 
ઝાલોદ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩,૨૩,૦૩૧ ૬,૪૬૧ ૦ 

ઝાલોદ તુિેર ૪,૧૦,૦૮૪ ૮,૨૦૨ ૦ 
ઝાલોદ મકાઈ ૫,૭૩,૪૧,૩૦૧ ૧૧,૪૬,૮૨૬ ૦ 
દાહોદ અડ્દ ૪૩,૮૨૬ ૮૭૭ ૦ 

દાહોદ ડ્ાાંગર વબન વપયત ૪,૬૮,૩૩,૧૬૯ ૯,૩૬,૬૬૨ ૦ 
દાહોદ તુિેર ૧,૩૦,૯૨૫ ૨,૬૧૮ ૦ 
દાહોદ મકાઈ ૬,૧૭,૩૬,૨૨૩ ૧૨,૩૪,૭૨૪ ૦ 
દેિગઢબારીયા ડ્ાાંગર વપયત ૬,૩૯,૫૨,૯૯૬ ૧૨,૭૯,૦૬૦ ૪૪,૭૬,૭૦૯ 

દેિગઢબારીયા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૬૫,૨૪૧ ૧,૩૦૫ ૦ 
દેિગઢબારીયા તુિેર ૪૨,૯૦૦ ૮૫૮ ૦ 
દેિગઢબારીયા મકાઈ ૨,૧૪,૮૦,૫૪૭ ૪,૨૯,૬૧૧ ૦ 

ધાનપુર અડ્દ ૪૦,૬૬૧ ૮૧૩ ૦ 
ધાનપુર ડ્ાાંગર વપયત ૪,૩૮,૬૮,૮૫૮ ૮,૭૭,૩૭૭ ૩૦,૭૦,૮૧૯ 
ધાનપુર ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧૭,૨૮,૪૬૯ ૩૪,૫૬૯ ૦ 
ધાનપુર તુિેર ૩૮,૪૨૫ ૭૬૯ ૦ 

ધાનપુર મકાઈ ૨,૯૭,૬૨,૫૧૭ ૫,૯૫,૨૫૧ ૦ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ફતેપુરા ડ્ાાંગર વપયત ૪,૨૫,૮૧,૫૮૮ ૮,૫૧,૬૩૨ ૨૯,૮૦,૭૧૨ 
ફતેપુરા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૨૭,૯૩,૦૬૪ ૫૫,૮૬૧ ૦ 

ફતેપુરા તુિેર ૯૧,૪૪૧ ૧,૮૨૯ ૦ 
ફતેપુરા મકાઈ ૬૨,૫૭,૧૩૬ ૧,૨૫,૧૪૩ ૦ 
લીમખેડ્ા અડ્દ ૧,૨૮,૬૪૮ ૨,૫૭૩ ૦ 

લીમખેડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૩,૭૪,૫૬,૮૮૪ ૭,૪૯,૧૩૮ ૨૬,૨૧,૯૮૨ 

લીમખેડ્ા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૪૦,૬૩,૨૦૨ ૮૧,૨૬૪ ૦ 
લીમખેડ્ા તુિેર ૨,૫૬,૩૬૪ ૫,૧૨૭ ૦ 
લીમખેડ્ા મકાઈ ૨,૩૦,૩૪,૭૩૨ ૪,૬૦,૬૯૫ ૦ 

સાંજલેી ડ્ાાંગર વબનવપયત ૨,૪૨,૯૮,૭૦૩ ૪,૮૫,૯૭૪ ૦ 
સાંજલેી મકાઈ ૨,૮૬,૦૬,૮૭૪ ૫,૭૨,૧૩૮ ૦ 
વસાંગિડ્ અડ્દ ૧,૦૩,૨૮૯ ૨,૦૬૬ ૦ 
વસાંગિડ્ ડ્ાાંગર વપયત ૪,૫૪,૮૯,૪૦૩ ૯,૦૯,૭૮૮ ૩૧,૮૪,૨૫૮ 

વસાંગિડ્ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩૭,૭૯,૩૦૭ ૭૫,૫૮૬ ૦ 
વસાંગિડ્ તુિેર ૨,૫૮,૭૩૬ ૫,૧૭૫ ૦ 
વસાંગિડ્ મકાઈ ૨,૬૩,૬૨,૯૧૭ ૫,૨૭,૨૫૮ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ગરબાડ્ા મકાઈ ૯,૦૩,૭૭૦ 

ઝાલોદ અડ્દ ૭,૭૨૪ 

ઝાલોદ તુિેર ૪૮,૭૧૧ 

દાહોદ અડ્દ ૩૩,૯૫૩ 

દાહોદ તુિેર ૧,૩૫,૭૮૮ 

દાહોદ મકાઈ ૩,૭૧,૪૮૭ 

દેિગઢબારીયા અડ્દ ૧,૦૬,૭૭૭ 

દેિગઢબારીયા તુિેર ૧,૬૫,૫૭૫ 

દેિગઢબારીયા મકાઈ ૪,૭૨,૬૧૩ 

ધાનપુર અડ્દ ૪૮,૧૬૨ 

ધાનપુર ડ્ાાંગર વપયત ૩૧,૪૯,૮૯૮ 

ધાનપુર તુિેર ૧૭,૭૮૭ 

ધાનપુર મકાઈ ૬૫,૬૭૭ 

ફતેપુરા તુિેર ૩,૨૫૧ 

લીમખેડ્ા તુિેર ૧૯૫ 

લીમખેડ્ા મકાઈ ૭૯,૬૨૦ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઝાલોદ તુિેર ૨,૩૨,૬૦૪ 

દાહોદ તુિેર ૫૮,૭૨૧ 

દેિગઢબારીયા તુિેર ૨૩,૧૭૧ 

ધાનપુર તુિેર ૧૭,૯૦૫ 

ફતેપુરા તુિેર ૨૭,૨૮૫ 

ફતેપુરા મકાઈ ૧,૫૮૬ 

લીમખેડ્ા તુિેર ૧,૪૧,૩૨૯ 

વસાંગિડ્ તુિેર ૧,૪૭,૪૫૮ 

-------- 
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છોટા-ઉદેપુર વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૮૬ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર છોટા-ઉદેપુર વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ 

માટે કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અને 

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧  

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કિાાંટ અડ્દ ૧૭,૬૦૪ ૩૫૨ ૧૨૬ 

કિાાંટ કપાસ વપયત ૧,૪૨,૧૩,૦૬૬ ૭,૧૦,૬૫૩ ૨,૧૩,૧૯૬ 

કિાાંટ ડ્ાાંગર વપયત ૨૫,૯૬,૪૦૦ ૫૧,૯૨૮ ૫૦,૩૭૦ 

કિાાંટ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૨,૬૭,૩૦૦ ૫,૩૪૬ ૬,૩૨૨ 

કિાાંટ તુિેર ૯,૫૭,૨૨૬ ૧૯,૧૪૫ ૩૭,૭૧૫ 

કિાાંટ મકાઈ ૭૫,૧૨,૫૭૩ ૧,૫૦,૨૫૧ ૨,૦૯,૨૨૫ 

છોટાઉદેપુર કપાસ વપયત ૧,૦૭,૪૦,૮૬૯ ૫,૩૭,૦૪૩ ૧,૬૧,૧૧૩ 

છોટાઉદેપુર ડ્ાાંગર વપયત  ૧,૪૩,૬૦૦ ૨,૮૭૨ ૨,૭૮૬ 

છોટાઉદેપુર ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧૯,૩૮,૪૨૩ ૩૮,૭૬૮ ૪૫,૮૪૪ 

જતેપુર પાિી કપાસ વપયત ૪,૦૨,૮૦,૫૮૫ ૨૦,૧૪,૦૨૯ ૬,૦૪,૨૦૯ 

જતેપુર પાિી કપાસ વબનવપયત ૧,૮૯,૯૬૦ ૯,૪૯૮ ૧,૦૯૨ 

જતેપુર પાિી ડ્ાાંગર વપયત ૨૫,૯૦૦ ૫૧૮ ૫૦૨ 

જતેપુર પાિી ડ્ાાંગર વબનવપયત ૮૫,૪૭૦ ૧,૭૦૯ ૨,૦૨૧ 

જતેપુર પાિી મકાઈ ૧,૦૨,૫૬૮ ૨,૦૫૧ ૨,૮૫૭ 

નસિાડ્ી કપાસ વપયત ૫,૦૩,૦૩,૦૬૪ ૨૫,૧૫,૧૫૩ ૭,૫૪,૫૪૬ 

નસિાડ્ી કપાસ વબનવપયત ૧૮,૧૦,૬૪૪ ૯૦,૫૩૨ ૧૦,૪૧૧ 

નસિાડ્ી જુિાર ૩૫,૫૪૮ ૭૧૧ ૨,૩૧૧ 

નસિાડ્ી તુિેર ૨૪,૯૬,૦૪૪ ૪૯,૯૨૧ ૯૮,૩૪૪ 

નસિાડ્ી મકાઈ ૮,૩૬,૨૪૩ ૧૬,૭૨૫ ૨૩,૨૮૯ 

બોડે્લી  કપાસ વપયત ૨૦,૬૪,૧૯,૦૩૧ ૧,૦૩,૨૦,૯૫૨ ૩૦,૯૬,૨૮૫ 

બોડે્લી કપાસ વબનવપયત ૧૫,૫૩૬ ૭૭૭ ૮૯ 

બોડે્લી તુિેર ૮,૭૪,૪૬૭ ૧૭,૪૮૯ ૩૪,૪૫૪ 

બોડે્લી દદિેલા ૧,૧૦,૨૦૪ ૨,૨૦૪ ૧,૬૫૩ 

સાંખેડ્ા કપાસ વપયત ૨૪,૩૯,૯૨,૫૮૮ ૧,૨૧,૯૯,૬૨૯ ૩૬,૫૯,૮૮૯ 

સાંખેડ્ા કપાસ વબનવપયત ૯૫,૨૫૯ ૪,૭૬૩ ૫૪૮ 

સાંખેડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૨,૭૪,૩૦૩ ૫,૪૮૬ ૫,૩૨૧ 

સાંખેડ્ા તુિેર ૧,૧૫,૦૮૯ ૨,૩૦૨ ૪,૫૩૫ 

સાંખેડ્ા દદિેલા ૨૪,૭૩૬ ૪૯૫ ૩૭૧  

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કિાાંટ કપાસ વપયત ૨,૨૭,૨૨,૭૫૫ ૪,૫૪,૪૫૪ ૦ 

કિાાંટ કપાસ વબનવપયત ૧,૪૫,૨૦૦ ૨,૯૦૪ ૦ 

કિાાંટ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૩૭,૪૫૧ ૨,૭૪૯ ૦ 
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તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

કિાાંટ તુિેર ૩૨,૧૦૦ ૬૪૨ ૦ 

કિાાંટ મકાઈ ૧,૩૨,૭૫૦ ૨,૬૫૫ ૦ 

છોટાઉદેપુર કપાસ વપયત ૫૮,૬૬,૨૭૪ ૧,૧૭,૩૨૫ ૦ 

છોટાઉદેપુર ડ્ાાંગર વપયત  ૨૨,૭૦,૯૪૭ ૪૫,૪૧૯ ૦ 

છોટાઉદેપુર મકાઈ ૨૦,૨૫૦ ૪૦૫ ૦ 

જતેપુર પાિી કપાસ વપયત ૩,૧૫,૫૭,૦૩૪ ૬,૩૧,૧૩૯ ૦ 

જતેપુર પાિી કપાસ વબનવપયત ૨,૭૭,૫૬૩ ૫,૫૫૧ ૦ 

જતેપુર પાિી ડ્ાાંગર વપયત ૨,૬૧,૯૦૦ ૫,૨૩૮ ૦ 

જતેપુર પાિી મકાઈ ૩,૨૧,૪૦૩ ૬,૪૨૮ ૦ 

નસિાડ્ી કપાસ વપયત ૧૦,૫૫,૮૪,૮૧૭ ૨૧,૧૧,૬૯૩ ૦ 

નસિાડ્ી કપાસ વબનવપયત ૯૫,૮૮૯ ૧,૯૧૮ ૦ 

નસિાડ્ી તુિેર ૩,૯૦,૮૭૬ ૭,૮૧૮ ૦  

બોડે્લી  કપાસ વપયત ૯,૫૬,૦૧,૮૭૬ ૧૯,૧૨,૦૩૨ ૦ 

બોડે્લી કપાસ વબનવપયત ૧૨,૩૮,૮૫૩ ૨૪,૭૭૭ ૦ 

બોડે્લી તુિેર ૩,૯૦,૫૦૧ ૭,૮૧૦ ૦ 

બોડે્લી દદિેલા ૩,૧૯,૭૨૪ ૬,૩૯૪ ૦ 

બોડે્લી મકાઈ ૧૫,૮૬,૭૮૪ ૩૧,૭૩૫ ૦ 

સાંખેડ્ા કપાસ વપયત ૫,૯૨,૭૮,૯૩૩ ૧૧,૮૫,૫૭૬ ૦ 

સાંખેડ્ા કપાસ વબનવપયત ૩,૧૧,૮૩૫ ૬,૨૩૭ ૦ 

સાંખેડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૩,૬૯,૨૦૪ ૭,૩૮૪ ૦ 

સાંખેડ્ા તુિેર ૧૨,૦૦૦ ૨૪૦ ૦ 

સાંખેડ્ા દદિેલા ૬૨,૩૮૦ ૧,૨૪૮ ૦ 

સાંખેડ્ા મકાઈ ૧,૯૪,૫૪૫ ૩,૮૯૧ ૦  

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

કિાાંટ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૫૦,૬૬૨ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

કિાાંટ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૮,૪૨૭ 

કિાાંટ મકાઈ ૧૧,૪૦૫ 

જતેપુર પાિી ડ્ાાંગર વપયત ૫,૭૮૧ 

સાંખેડ્ા દદિેલા ૯,૩૬૭  

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૯૫ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર ભરૂિ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રક-૨ મુજબ. 
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પત્રિ-૧  

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

અાંકલેશ્વર  કપાસ વપયત ૯,૩૬,૦૩૪ ૪૬,૮૦૨ ૧૧,૩૭૩ 

અાંકલેશ્વર  કેળ ૭,૩૨,૪૪૦ ૩૬,૬૨૨ ૩,૬૬૨ 

આમોદ કપાસ વપયત ૪૬,૩૧,૭૬૪ ૨,૩૧,૫૮૮ ૫૬,૨૭૬ 

આમોદ તુિેર ૨,૯૧,૩૭૩ ૫,૮૨૭ ૧૦,૩૦૦ 

જાંબુસર કપાસ વપયત ૫,૭૪,૫૭,૩૪૦ ૨૮,૭૨,૮૬૮ ૬,૯૮,૧૦૭ 

જાંબુસર તુિેર ૨,૪૦,૦૦૯ ૪,૮૦૦ ૮,૪૮૪ 

ઝગદડ્યા કેળ ૧૧,૪૧,૭૦૦ ૫૭,૦૮૫ ૫,૭૦૯ 

નેત્રાંગ  કપાસ વપયત ૨,૯૫,૮૩૦ ૧૪,૭૯૨ ૩,૫૯૪ 

િાગરા કપાસ વપયત ૨૨,૫૬,૯૭૫ ૧,૧૨,૮૪૯ ૨૭,૪૨૨ 

િાગરા તુિેર ૧,૯૪,૮૨૪ ૩,૮૯૬ ૬,૮૮૭ 

િાવલયા કપાસ વપયત ૧૯,૯૯,૧૬૨ ૯૯,૯૫૮ ૨૪,૨૯૦ 

હાાંસોટ  કપાસ વપયત ૩,૩૩,૫૮૭ ૧૬,૬૭૯ ૪,૦૫૩  

ખરીિ-૨૦૧૮ 

અાંકલેશ્વર  કપાસ વપયત ૪,૯૬,૪૫૮ ૧૬,૧૮૫ ૦ 

આમોદ કપાસ વપયત ૫૮,૩૯,૧૩૧ ૧,૯૦,૩૫૬ ૦ 

આમોદ તુિેર ૮૫,૬૩૮ ૧,૭૧૩ ૧,૧૦૦ 

જાંબુસર કપાસ વપયત ૨,૧૪,૦૮,૭૫૯ ૬,૯૭,૯૨૬ ૦ 

જાંબુસર કપાસ વબનવપયત ૮૨,૪૩૩ ૪,૧૨૨ ૧,૫૬૨ 

જાંબુસર તુિેર ૮,૯૧,૧૨૫ ૧૭,૮૨૨ ૧૧,૪૫૧ 

ઝગદડ્યા કપાસ વપયત ૪,૫૪,૧૨૫ ૧૪,૮૦૪ ૦ 

નેત્રાંગ  કપાસ વપયત ૭,૯૮,૬૨૦ ૨૬,૦૩૫ ૦ 

ભરૂિ કપાસ વપયત ૩૦,૭૧,૧૯૧ ૧,૦૦,૧૨૧ ૦ 

ભરૂિ તુિેર ૨૯,૩૨૩ ૫૮૬ ૩૭૭ 

િાગરા કપાસ વપયત ૧૩,૦૫,૪૫૮ ૪૨,૫૫૮ ૦ 

િાગરા તુિેર ૩,૧૫,૮૩૨ ૬,૩૧૭ ૪,૦૫૮ 

િાલીયા કપાસ વપયત ૨૨,૩૯,૯૮૭ ૭૩,૦૨૪ ૦ 

હાાંસોટ કપાસ વપયત ૨,૮૬,૪૦૨ ૯,૩૩૭ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુ નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

જાંબુસર તુિેર ૧૩,૨૬૧  

ખરીિ-૨૦૧૮ 

િાગરા કપાસ વપયત ૬૦,૭૦૮  

-------- 

રાજ્યમાાં ડેમિાર મત્સથય ઉત્સપાદન  

અતારાાંવકતઃ ૬૯૯૭ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી સાંજ્યભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય મત્સથયોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ છેલ્લાાં પાાંિ િર્ગમાાં ડે્મિાર કેટલુાં મત્થય ઉત્પાદન િયુાં, અન ે

(૨) ઉક્ત વથિવતએ તેની િર્ગિાર અને ડે્મિાર કેટલી બજાર વકાંમત ઉપજી ?  
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મત્સથયોદ્યોગ માંત્રીશ્રી: (૨૩-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) *પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) *પત્રક-૨ મુજબ. 

(*પત્રકો સવિિશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

સુરત વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૯૮ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડ્િી): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) ખરીફ- ૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર સુરત વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલુકાિાર, પાકિાર અને ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા કલેઇમ તરીકે 
િુકિિામાાં આિી? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) ખરીફ-૨૦૧૭ માાં દાિા િૂકિિાપાત્ર િતા ન હોઈ વિગત મામૂર છે. જ્યારે ખરીફ-૨૦૧૮ની વિગત પત્રક-૨ 
મુજબ છે. 

પત્રિ-૧  

તાલુિાનુ નામ પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 
ખેડૂતોએ ભરેલ 
વપ્રવમયમ (રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

માાંગરોળ કપાસ વપયત ૧,૪૭,૫૮૪ ૭,૩૭૯ ૧૪,૭૫૮ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉમરપાડ્ા કપાસ વબનવપયત ૧,૧૯,૨૬૧ ૫,૯૬૩ ૨,૯૮૨ 

ઉમરપાડ્ા ડ્ાાંગર વપયત ૬,૬૦,૭૩૫ ૧૩,૨૧૫ ૬,૬૦૭ 

ઉમરપાડ્ા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૫૦,૦૦૦ ૧,૦૦૦ ૧,૨૫૦ 

ઉમરપાડ્ા તુિેર ૧૦,૫૦૦ ૨૧૦ ૧૫૮ 

ઓલપાડ્ ડ્ાાંગર વપયત ૨૫,૧૨,૯૨૫ ૫૦,૨૫૮ ૨૫,૧૨૯ 

િોયાગસી  ડ્ાાંગર વપયત ૯૦,૦૦૦ ૧,૮૦૦ ૯૦૦ 

પલસાણા ડ્ાાંગર વપયત ૧,૧૧,૧૮૫ ૨,૨૨૪ ૧,૧૧૨ 

બારડ્ોલી ડ્ાાંગર વપયત ૭,૭૬,૨૪૫ ૧૫,૫૨૫ ૭,૭૬૨ 

મહુિા ડ્ાાંગર વપયત ૯,૩૯,૫૮૦ ૧૮,૭૯૨ ૯,૩૯૬ 

માાંગરોળ કપાસ વપયત ૧૨,૧૮,૩૪૦ ૬૦,૯૧૭ ૩૦,૪૫૯ 

માાંગરોળ કપાસ વબનવપયત ૬૩,૪૧૪ ૩,૧૭૧ ૧,૫૮૫ 

માાંગરોળ જુિાર ૪,૫૦૦ ૯૦ ૧૮૦ 

માાંગરોળ ડ્ાાંગર વપયત ૯૦,૦૦૦ ૧,૮૦૦ ૯૦૦ 

માાંગરોળ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧૫,૦૦૦ ૩૦૦ ૩૭૫ 

માાંગરોળ તુિેર ૧,૦૫,૦૦૦ ૨,૧૦૦ ૧,૫૭૫ 

માાંડ્િી અડ્દ ૪,૮૫૦ ૯૭ ૭૩ 

માાંડ્િી જુિાર ૯,૦૦૦ ૧૮૦ ૩૬૦ 

માાંડ્િી ડ્ાાંગર વપયત ૪,૮૭,૪૩૫ ૯,૭૪૯ ૪,૮૭૪ 

માાંડ્િી ડ્ાાંગર વબનવપયત ૪૫,૦૦૦ ૯૦૦ ૧,૧૨૫ 

માાંડ્િી તુિેર ૪૯,૮૭૫ ૯૯૮ ૭૪૮  
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

નીલ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઓલપાડ્ ડ્ાાંગર વપયત ૨૯,૪૦૦ 

માાંગરોળ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩૦૫ 

માાંડ્િી જુિાર ૪૨૫  

-------- 

તાપી વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૦૩ (૮-૭-૨૦૨૦) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર તાપી વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 
કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અન ે ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઈમ તરીકે 
િૂકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭માાં કોઈ વિવમત ખેડૂ્ત ન હોઈ, માદહતી નીલ છે. જ્યારે ખરીફ-૨૦૧૮ની માદહતી પત્રક-૧ મુજબ છે. 

(૨) ખરીફ-૨૦૧૭માાં કોઈ વિવમત ખડૂે્ત ન હોઈ, દાિા િૂકિણીનો પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. જ્યારે ખરીફ-૨૦૧૮ની 
માદહતી પત્રક-૨ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં 

નામ 
પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 

ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉચ્છલ જુિાર  ૪૫,૦૦૦ ૯૦૦ ૨,૨૫૦ 

ઉચ્છલ ડ્ાાંગર વપયત ૧,૨૦,૦૦૦ ૨,૪૦૦ ૧,૨૦૦ 

ઉચ્છલ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩૦,૦૦૦ ૬૦૦ ૩૦૦ 

કુકરમુાંડ્ા કપાસ વબનવપયત ૮૪,૦૦૦ ૪,૨૦૦ ૨,૧૦૦ 

કુકરમુાંડ્ા જુિાર ૩૧,૫૦૦ ૬૩૦ ૧,૫૭૫ 

કુકરમુાંડ્ા મકાઈ ૨૨,૭૫૦ ૪૫૫ ૩૪૧ 

ડ્ોલિણ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૩,૦૫,૦૧૫ ૬,૧૦૦ ૩,૦૫૦ 

ડ્ોલિણ તુિેર ૧૫,૧૧૨ ૩૦૨ ૩૦૨ 

વનઝર કપાસ વબનવપયત ૭૯,૮૦૦ ૩,૯૯૦ ૧,૯૯૫ 

વનઝર જુિાર ૧,૪૪,૦૦૦ ૨,૮૮૦ ૭,૨૦૦ 

વનઝર મકાઈ ૨૯,૮૩૨ ૫૯૭ ૪૪૭ 

િાલોદ ડ્ાાંગર વપયત ૧,૮૦,૦૦૦ ૩,૬૦૦ ૧,૮૦૦ 

વ્યારા ડ્ાાંગર વપયત ૧,૭૫,૦૦૦ ૩,૫૦૦ ૧,૭૫૦ 

વ્યારા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૨૩,૨૮૦ ૨,૪૬૬ ૧,૨૩૩ 

સોનગઢ ડ્ાાંગર વપયત ૧૦,૦૦૦ ૨૦૦ ૧૦૦ 

સોનગઢ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૮૦,૦૦૦ ૩,૬૦૦ ૧,૮૦૦ 
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પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ઉચ્છલ જુિાર ૩,૩૦૮ 

ઉચ્છલ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૪,૦૧૭ 

વ્યારા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૨,૨૨૦ 

સોનગઢ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૧૨૫ 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં પાિિીમાનુાં વપ્રવમયમ 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૦૭ (૮-૭-૨૦૨૦) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (િાાંસદા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં િર્ગિાર નિસારી વજલ્લામાાં તાલકુાિાર ક્યા પાકનુાં કેટલી રકમના રક્ષણ માટે 

કેટલુાં વપ્રવમયમ ખેડૂ્ત, કેટલુાં વપ્રવમયમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરિામાાં આવ્યુાં, અન ે

(૨) તે અન્િયે ઉક્ત તાલકુાિાર, પાકિાર અન ે ઉક્ત ખરીફ િર્ગિાર કેટલી રકમ ખેડૂ્તોને પાક વિમા ક્લેઈમ તરીકે 

િૂકિિામાાં આિી ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ  

(૨) ખરીફ-૨૦૧૭માાં દાિા િૂકિિાપાત્ર િતા ન હોઈ વિગત મામરૂ છે. જ્યારે ખરીફ-૨૦૧૮ ની વિગત પત્રક-૨ મુજબ છે.  

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં 

નામ 
પાિ વિવમત રિમ (રૂ.) 

ખેડૂતોએ ભરેલ વપ્રવમયમ 

(રૂ.) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ચૂિિિાપાત્ર 

વપ્રવમયમ સહાય (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

ખેરગામ ડ્ાાંગર વપયત ૮,૯૦૪ ૧૭૮ ૧,૫૫૮ 

વિખલી ડ્ાાંગર વપયત ૧૨,૦૪૮ ૨૪૧ ૨,૧૦૮ 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

ખેરગામ ડ્ાાંગર વબનવપયત ૬૫,૦૩૧ ૧,૩૦૧ ૯૭૫ 

ગણદેિી ડ્ાાંગર વપયત ૧૩,૬૯૦ ૨૭૪ ૧૩૭ 

િીખલી ડ્ાાંગર વપયત ૨,૬૫,૫૬૯ ૫,૩૧૧ ૨,૬૫૬ 

િીખલી ડ્ાાંગર વબનવપયત ૭,૯૧,૫૪૩ ૧૫,૮૩૧ ૧૧,૮૭૩ 

જલાલપોર ડ્ાાંગર વપયત ૨,૭૧,૫૦૨ ૫,૪૩૦ ૨,૭૧૫ 

નિસારી ડ્ાાંગર વપયત ૪,૮૯,૨૪૫ ૯,૭૮૫ ૪,૮૯૨ 

િાાંસદા ડ્ાાંગર વપયત ૪૯,૨૦૦ ૯૮૪ ૪૯૨ 

િાાંસદા ડ્ાાંગર વબનવપયત ૧,૬૨,૧૮૯ ૩,૨૪૪ ૨,૪૩૩ 

િાાંસદા તુિેર ૧૯,૨૫૦ ૩૮૫ ૨૮૯ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૭ 

નીલ 
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તાલુિાનુાં નામ પાિ દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (રૂ.) 

ખરીિ-૨૦૧૮ 

જલાલપોર ડ્ાાંગર વપયત ૩૬,૯૦૦ 

નિસારી ડ્ાાંગર વપયત ૨૨,૪૧૭ 

-------- 

એસ.પી. એ. માાં ઓથોરાઇઝડ પસગન વનમિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૨૪ (૧૫-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત(સાિરિુાં ડલા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) એસ. પી.સી.એ. રેગ્યુલેશન-૨૦૧૧ના રેગ્યુલેશન નાં-૪માાં તમામ એસ.પી.સી.એ.માાં પ્રાણીઓ સબાંધી ગુનાઓના 

વનયાંત્રણના હેતસુર અસરકારક કામગીરી માટે "ઓિોરાઇઝડ્ પસગન" વનમિાની જોગિાઇ કરિામાાં આિી છે તે હકીકત સાિી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજયમાાં એક પણ વજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ ની વથિવતએ આિી વનમણૂકો કરિામાાં આિી નિી તે 

હકીકત સાિી છે, 

(૩) જો હા, તો તનેા શા કારણો છે અને તે માટે શી કાયગિાહી કરાઇ છે, અન ે

(૪) કાયદાકીય જોગિાઈ અનુસાર તમામ વજલ્લામાાં આિી વનમણકૂો કયાાં સુધીમાાં કરિામાાં આિનાર છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. જોગિાઇ મુજબ એસ.પી.સી.એ. અિિા એસ.પી.સી.એ. દ્વારા ઓિોરાઇઝડ્ પસગનની બાબત છે. 

એસ.પી.સી.એ. જરૂરીયાત મુજબ વનમણૂાંક કરી શકે છે. જ ેઅવનિાયગ નિી. 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજયમાાં એસ.પી.સી.એ.ની મીટીંગો 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૩૧ (૧૫-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) રાજયમાાં ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ની વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ગમાાં કયા વજલ્લામાાં એસ.પી.સી.એ.ની મીટીંગો મળી નિી તિા 

કોઇ કામગીરી હાિ ધરાઇ નિી,અન ે

(૨) એસ.પી.સી.એ.ને વનયત અાંતરે બેઠકો યોજિા તિા વનયમોનુસાર કામગીરી કરિા સરકાર દ્વારા શી કાયગિાહી કરિામાાં 

આિેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) આણાંદ, અરિલ્લી, બનાસકાાંઠા, ભાિનગર, છોટાઉદેપુર,ડ્ાાંગ, સુરેન્દ્રનગર અને િડ્ોદરા 

(૨) એસ.પી.સી.એ.ની વનયવમત બેઠકો યોજિા અન ેકામગીરી કરિા સબાંવધતોને સિૂનાઓ આપિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ. અન્િયે વિદ્યાથીઓને મધ્યાહન ભોજન પુરુ પાડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૩૨ (૧૪-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય વશક્ષર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

 (૧)  બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની વથિવતએ આર.ટી.ઈ. અન્િયે કેટલા વિદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે છે, 
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 (૨)  આિા વિદ્યાિીઓને મધ્યાહન ભોજન પરુુ પાડ્િામાાં આિતુાં નિી તે હકીકત સાિી છે, 

 (૩)  જો હા, તો તનેા શા કારણો છે, અન ે

 (૪)  આર.ટી.ઈ. અન્િયે અભ્યાસ કરતા ગરીબ વિદ્યાિીઓને મધ્યાહન ભોજન પરુુ પાડ્િા શી કાયગિાહી કરિામાાં આિી? 

વશક્ષર્ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧)  બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની વથિવતએ આર.ટી.ઈ. અન્િયે પ૭૦૩ વિદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે છે. 

(૨)  હા જી, 

(૩)  ફૂડ્ વસક્યુરીટી એક્ટ-૨૦૧૩ ની કલમ ૫(૧) (બી) માાં જણાવ્યા મુજબ રાજ્યની સરકારી પ્રાિવમક શાળાઓ, 

નગરપાવલકા, અને મહાનગરપાવલકા હથતકની પ્રાિવમક શાળાઓ તેમજ ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ્ પ્રાિવમક શાળાઓના ધોરણ ૧ િી ૮ ના 

વિદ્યાિીઓને મધ્યાહન ભોજન યોજનાનો લાભ આપિામાાં આિે છે. ફૂડ્ વસક્યુરીટી એક્ટ-૨૦૧૩ ની કલમ ૫(૧) (બી)ની જોગિાઈ 

મુજબ રાજ્યની ખાનગી પ્રાિવમક શાળાઓમાાં આર.ટી.ઈ., હેઠળ પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાિીઓને મધ્યાહન ભોજન યોજનાનો લાભ આપી 

શકાય નહીં. 

(૪)  પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર અનાજનો જથ્થો િાળિિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૪૩ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ઇન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 

જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૧૫-૦૩-૨૦૨૦ િી તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૦ સુધીના રાજ્યમાાં તમામ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. તિા એ.પી.એલ 

કાડ્ગ  ધારકોન ેકુલ કેટલો અને ક્યા પ્રકારનો અનાજનો જથ્િો ફાળિિામાાં આવ્યો, અન ે

(૨) તે અન્િયે કેટલા પદરિારોને તેનો લાભ મળ્યો? 

અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી: (૧૭-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૧૫-૦૩-૨૦૨૦ િી તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૦ સુધીના રાજ્યમાાં તમામ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. તિા એ.પી.એલ 

કાડ્ગ  ધારકોન ે૩,૭૩,૭૯૯.૩૫૦ મે.ટન ઘઉં ૧,૫૩,૮૧૦.૩૦૦ મે.ટન િોખા એમ બ ેપ્રકારે મળી કુલ ૫,૨૭,૬૦૯.૬૫૦ મે.ટન 

અનાજનો જથ્િો ફાળિિામાાં આવ્યો. જ ેમુજબ વજલ્લાિાર ફાળિણીનુાં પત્રક-અ સામેલ રાખેલ છે. 

(૨) જ ેતે રેશનકાડ્ગ  ધારકોએ જાહેર વિતરણ વ્યિથિા હેઠળ તેઓન ેમળિાપાત્ર આિશ્યક િીજિથતુઓનો લાભ મેળિિા 

માટે જ ેત ેિાજબી ભાિની દકુાને જિાનુાં રહે છે. તદ્દાનુસાર બી.પી.એલ. તિા એ.પી.એલ. લાભાિી પદરિારોની વજલ્લાિાર વિગત 

દશાગિતુ પત્રક-બ આ સાિ ેસામેલ છે. 
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પત્રિ-અ 
આાંિડાઃ મે ટનમાાં 

ક્રમ વજલ્લા માહે-માચગ-૨૦૨૦ માહે-એવપ્રલ-૨૦૨૦  
એ.પી.એલ. એને બી.પી.એલ િાડગ  ધારિોને 

િાળિિામાાં આિેલ િુલ અનાજ 
એન.એિ.એસ.એ. 

પી.એચ.એચ. 
એન.એિ.એસ.એ. 

પી.એચ.એચ. 
એન.એિ.એસ.એ. 

પી.એચ.એચ. 
એન.એિ.એસ.એ. 

પી.એચ.એચ. 
નોન 

એન.એિ.એસ.એ. 
બી.પી.એલ. 

નોન 
એન.એિ.એસ.એ. 

બી.પી.એલ. 

નોન 
એન.એિ.એસ.એ. 
એ.પી.એલ.-૧ 

નોન 
એન.એિ.એસ.એ. 
એ.પી.એલ.-૧ 

એન.એિ.એસ.એ. 
પી.એચ.એચ. 
(PMGKAY) 

એન.એિ.એસ.એ. 
પી.એચ.એચ. 
(PMGKAY) 

નોન 
એન.એિ.એસ.એ. 

બી.પી.એલ. 
(PMGKAY) 

નોન 
એન.એિ.એસ.એ. 

બી.પી.એલ. 
(PMGKAY) 

  ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા િુલ અનાજ 

૧ કચ્છ ૪૪૧૨.૯૦ ૧૯૦૦.૯૦ ૪૨૦૦.૧૫ ૧૮૦૯.૮૦ ૨૫૮.૫૫ ૧૨૦.૪૦ ૨૫૨૦.૧૫ ૭૬૮.૧૦ ૪૨૦૦.૧૫ ૧૮૦૯.૮૦ ૨૫૮.૫૫ ૧૨૦.૪૦ ૧૫૮૫૦.૪૫ ૬૫૨૯.૪૦ ૨૨૩૭૯.૮૫ 

૨ બનાસકાાંઠા ૬૫૪૬.૦૫ ૨૮૨૦.૩૦ ૬૫૨૮.૩૫ ૨૮૧૨.૨૫ ૩૦૩.૩૫ ૧૪૪.૭૦ ૨૫૫૭.૬૦ ૭૮૭.૦૦ ૬૫૨૮.૩૫ ૨૮૧૨.૨૫ ૩૦૩.૩૫ ૧૪૪.૭૦ ૨૨૭૬૭.૦૫ ૯૫૨૧.૨૦ ૩૨૨૮૮.૨૫ 

૩ પાટણ ૩૦૩૦.૯૫ ૧૩૦૬.૨૦ ૩૦૧૫.૩૦ ૧૨૯૯.૫૦ ૧૫૯.૯૫ ૭૬.૧૫ ૧૬૪૩.૬૫ ૫૦૩.૦૦ ૩૦૧૫.૩૦ ૧૨૯૯.૫૦ ૧૫૯.૯૫ ૭૬.૧૫ ૧૧૦૨૫.૧૦ ૪૫૬૦.૫૦ ૧૫૫૮૫.૬૦ 

૪ મહેસાણા ૪૩૦૯.૬૦ ૧૮૫૬.૩૫ ૪૨૩૨.૭૦ ૧૮૨૩.૯૦ ૧૧૬.૦૫ ૬૦.૧૦ ૨૨૦૭.૪૦ ૬૭૫.૨૦ ૪૨૩૨.૭૦ ૧૮૨૩.૯૦ ૧૧૬.૦૫ ૬૦.૧૦ ૧૫૨૧૪.૫૦ ૬૨૯૯.૫૫ ૨૧૫૧૪.૦૫ 

૫ સાબરકાાંઠા ૩૦૧૬.૪૫ ૧૨૯૯.૯૫ ૨૯૮૭.૫૦ ૧૨૮૭.૭૦ ૧૫૭.૨૦ ૭૪.૫૦ ૧૦૬૯.૪૦ ૩૩૦.૯૦ ૨૯૮૭.૫૦ ૧૨૮૭.૭૦ ૧૫૭.૨૦ ૭૪.૫૦ ૧૦૩૭૫.૨૫ ૪૩૫૫.૨૫ ૧૪૭૩૦.૫૦ 

૬ ગાાંધીનગર ૨૨૭૩.૦૫ ૯૭૮.૮૦ ૨૨૮૭.૧૦ ૯૮૫.૨૫ ૧૮૦.૨૦ ૮૨.૩૦ ૧૦૯૯.૯૦ ૩૩૬.૮૫ ૨૨૮૭.૧૦ ૯૮૫.૨૫ ૧૮૦.૨૦ ૮૨.૩૦ ૮૩૦૭.૫૫ ૩૪૫૦.૭૫ ૧૧૭૫૮.૩૦ 

૭ અમદાિાદ ૨૪૦૧.૮૫ ૧૦૩૫.૬૦ ૨૩૮૦.૩૫ ૧૦૨૬.૬૫ ૧૯૯.૪૦ ૯૨.૨૫ ૧૬૬૦.૨૦ ૫૦૬.૦૫ ૨૩૮૦.૩૫ ૧૦૨૬.૬૫ ૧૯૯.૪૦ ૯૨.૨૫ ૯૨૨૧.૫૫ ૩૭૭૯.૪૫ ૧૩૦૦૧.૦૦ 

૮ સુરેન્દ્રનગર ૨૯૪૧.૧૫ ૧૨૬૮.૫૫ ૨૯૧૨.૮૫ ૧૨૫૫.૯૦ ૨૧૧.૧૫ ૯૯.૧૦ ૧૯૩૪.૫૦  ૫૯૦.૨૦ ૨૯૧૨.૮૫ ૧૨૫૫.૯૦ ૨૧૧.૧૫ ૯૯.૧૦ ૧૧૧૨૩.૬૫ ૪૫૬૮.૭૫ ૧૫૬૯૨.૪૦ 

૯ રાજકોટ ૩૮૩૧.૫૦ ૧૬૫૩.૧૫ ૩૬૯૩.૮૫ ૧૫૯૩.૬૦ ૪૪૭.૮૦ ૨૦૨.૨૦ ૫૮૩૭.૬૦ ૧૭૬૫.૪૦ ૩૬૯૩.૮૫ ૧૫૯૩.૬૦ ૪૪૭.૮૦ ૨૦૨.૨૦ ૧૭૯૫૨.૪૦ ૭૦૧૦.૧૫ ૨૪૯૬૨.૫૫ 

૧૦ જામનગર ૨૩૪૯.૫૦ ૧૦૧૨.૬૦ ૨૩૫૩.૬૦ ૧૦૧૪.૪૦ ૩૨.૫૫ ૧૮.૪૫ ૧૯૮૪.૩૦ ૬૦૨.૫૫ ૨૩૫૩.૬૦ ૧૦૧૪.૪૦ ૩૨.૫૫ ૧૮.૪૫ ૯૧૦૬.૧૦ ૩૬૮૦.૮૫ ૧૨૭૮૬.૯૫ 

૧૧ પોરબાંદર ૯૩૭.૧૦ ૪૦૪.૭૫ ૯૪૨.૬૫ ૪૦૬.૯૦ ૯૯.૧૫ ૪૫.૮૫ ૮૧૧.૯૦ ૨૪૭.૩૦ ૯૪૨.૬૫ ૪૦૬.૯૦ ૯૯.૧૫ ૪૫.૮૫ ૩૮૩૨.૬૦ ૧૫૫૭.૫૫ ૫૩૯૦.૧૫ 

૧૨ જુનાગઢ ૨૮૫૩.૧૦ ૧૨૨૯.૬૫ ૨૮૬૧.૫૦ ૧૨૩૩.૩૦ ૯૭.૯૦ ૪૯.૧૫ ૧૮૧૨.૧૫ ૫૫૨.૩૦ ૨૮૬૧.૫૦ ૧૨૩૩.૩૦ ૯૭.૯૦ ૪૯.૧૫ ૧૦૫૮૪.૦૫ ૪૩૪૬.૮૫ ૧૪૯૩૦.૯૦ 

૧૩ અમરેલી ૨૪૦૩.૨૦ ૧૦૩૭.૩૫ ૨૩૭૮.૪૦ ૧૦૨૭.૧૫ ૩૯૮.૬૦ ૧૭૯.૨૦ ૨૨૭૧.૬૦ ૬૯૧.૫૫ ૨૩૭૮.૪૦ ૧૦૨૭.૧૫ ૩૯૮.૬૦ ૧૭૯.૨૦ ૧૦૨૨૮.૮૦ ૪૧૪૧.૬૦ ૧૪૩૭૦.૪૦ 

૧૪ ભાિનગર ૫૬૦૯.૯૦ ૨૪૧૩.૬૫ ૫૬૦૨.૭૦ ૨૪૧૧.૩૫ ૨૦૬.૦૫ ૯૯.૩૫ ૨૫૯૪.૯૫ ૭૯૦.૬૦ ૫૬૦૨.૭૦ ૨૪૧૧.૩૫ ૨૦૬.૦૫ ૯૯.૩૫ ૧૯૮૨૨.૩૫ ૮૨૨૫.૬૫ ૨૮૦૪૮.૦૦ 

૧૫ આણાંદ ૪૧૦૩.૯૫ ૧૭૬૮.૨૦ ૪૦૮૦.૪૦ ૧૭૫૮.૫૫ ૨૦૭.૪૦ ૯૮.૬૦ ૧૭૧૫.૬૫ ૫૨૭.૨૦ ૪૦૮૦.૪૦ ૧૭૫૮.૫૫ ૨૦૭.૪૦ ૯૮.૬૦ ૧૪૩૯૫.૨૦ ૬૦૦૯.૭૦ ૨૦૪૦૪.૯૦ 

૧૬ ખેડ્ા ૪૪૩૨.૭૫ ૧૯૦૯.૧૦ ૪૪૩૨.૧૫ ૧૯૦૮.૬૫ ૧૭૫.૮૫ ૮૫.૫૫ ૧૩૦૦.૫૦ ૪૦૨.૩૫ ૪૪૩૨.૧૫ ૧૯૦૮.૬૫ ૧૭૫.૮૫ ૮૫.૫૫ ૧૪૯૪૯.૨૫ ૬૨૯૯.૮૫ ૨૧૨૪૯.૧૦ 

૧૭ પાંિમહાલ ૩૩૯૨.૬૫ ૧૪૬૦.૨૦ ૩૩૫૯.૦૦ ૧૪૪૬.૮૦ ૧૫૬.૩૫ ૭૩.૬૫ ૮૫૪.૯૦ ૨૬૫.૦૦ ૩૩૫૯.૦૦ ૧૪૪૬.૮૦ ૧૫૬.૩૫ ૭૩.૬૫ ૧૧૨૭૮.૨૫ ૪૭૬૬.૧૦ ૧૬૦૪૪.૩૫ 
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ક્રમ વજલ્લા માહે-માચગ-૨૦૨૦ માહે-એવપ્રલ-૨૦૨૦ 
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૨૨ સુરત ૭૩૭૭૭ ૦ ૭૩૭૭૭ ૬૩૬૧૫ ૧૫૬૯૯૦ ૧ ૧૫૬૯૯૧ ૯૫૬૭૦ ૧૬૨૪૫ ૧૪૯૫૭૨ ૧ ૧૪૯૫૭૩ ૯૩૨૫૩ ૧૪૮૫૦ ૩૭૩૯૮૮ 

૨૩ ડ્ાાંગ ૨૫૧૦ ૦ ૨૫૧૦ ૧૮૨૭૬ ૪૫૫૯ ૦ ૪૫૫૯ ૨૮૬૭૨ ૧૭૪૪ ૪૫૨૬ ૦ ૪૫૨૬ ૨૮૩૯૧ ૧૫૬૬ ૪૪૯૦ 

૨૪ નિસારી ૨૫૯૮૭ ૫ ૨૫૯૯૨ ૬૦૮૯૬ ૪૦૬૫૨ ૫ ૪૦૬૫૭ ૮૩૦૬૨ ૭૮૭૧ ૩૯૨૭૮ ૨ ૩૯૨૮૦ ૮૧૮૨૨ ૬૩૩૮ ૫૬૦૭૩ 

૨૫ િલસાડ્ ૩૬૭૨૨ ૯૨ ૩૬૮૧૪ ૪૨૪૨૭ ૮૨૩૨૧ ૧૩૬ ૮૨૪૫૭ ૭૮૯૨૩ ૬૫૫૭ ૭૮૩૪૩ ૧૧૫ ૭૮૪૫૮ ૭૬૭૭૪ ૫૧૨૨ ૭૬૦૭૭ 

૨૬ તાપી ૧૬૬૭૦  ૦ ૧૬૬૭૦ ૪૧૯૧૭ ૨૫૩૨૯ ૦ ૨૫૩૨૯ ૬૧૨૩૪ ૮૦૫૭ ૨૪૫૭૮ ૦ ૨૪૫૭૮ ૬૦૩૦૮ ૬૯૬૪ ૩૩૨૮૩ 

૨૭ અમદાિાદ શહેર ૭૪૬૪૭ ૦ ૭૪૬૪૭ ૨૧૧૫૧ ૨૧૨૬૬૫ ૦ ૨૧૨૬૬૫ ૬૫૬૯૦ ૬૬૦૬ ૧૯૮૦૬૨ ૦ ૧૯૮૦૬૨ ૬૧૩૪૧ ૫૧૯૩ ૪૬૫૦૬૫ 

૨૮ મોરબી ૫૩૪૨૮ ૩ ૫૩૪૩૧ ૧૫૯૦૮ ૮૧૩૪૮ ૨ ૮૧૩૫૦ ૨૧૫૭૮ ૨૯૦૬ ૭૭૮૬૧ ૨ ૭૭૮૬૩ ૨૦૭૭૮ ૨૧૦૮ ૯૫૨૨૯ 

૨૯ ગીર સોમનાિ 3૯૮૬૨ ૧૩ ૩૯૮૭૫ ૨૩૭૪૫ ૮૩૪૭૫ ૨૬ ૮૩૫૦૧ ૩૭૬૦૬ ૮૯૪ ૭૯૪૮૯ ૨૪ ૭૯૫૧૩ ૩૬૨૯૨ ૬૮૦ ૮૯૩૮૮ 

૩૦ બોટાદ ૩૭૭૪૩ ૦ ૩૭૭૪૩ ૧૩૦૨૨ ૬૭૦૭૬ ૦ ૬૭૦૭૬ ૨૨૬૫૦ ૨૭૦૮ ૬૪૩૮૩ ૦ ૬૪૩૮૩ ૨૨૦૧૪ ૧૯૬૯ ૩૪૭૯૯ 

૩૧ અરિલ્લી ૧૫૪૧૬ ૦ ૧૫૪૧૬ ૪૦૪૭૬ ૪૨૭૩૭ ૦ ૪૨૭૩૭ ૭૭૫૪૬ ૫૪૩૪ ૪૧૨૯૪ ૦ ૪૧૨૯૪ ૭૬૨૦૫ ૪૫૦૪ ૫૨૯૪૧ 

૩૨ મહીસાગર ૨૦૨૪૨ ૨૩ ૨૦૨૬૫ ૩૯૧૫૩ ૫૦૯૮૧ ૫૭ ૫૧૦૩૮ ૬૪૬૭૦ ૩૫૮૩ ૪૯૭૬૫ ૫૮ ૪૯૮૨૩ ૬૩૬૨૪ ૨૭૪૬ ૩૬૫૬૨ 

૩૩ છોટાઉદેપુર ૨૫૪૫૬ ૦ ૨૫૪૫૬ ૩૨૬૪૫ ૫૪૧૧૯ ૦ ૫૪૧૧૯ ૫૬૪૪૪ ૩૯૨૯ ૫૧૯૦૨ ૦ ૫૧૯૦૨ ૫૪૨૧૪ ૩૧૬૦ ૪૩૯૪૮ 

૩૪ દેિભુવમ દ્વારકા ૭૦૯૭૪ ૦ ૭૦૯૭૪ ૧૨૦૦૨ ૯૧૭૬૬ ૦ ૯૧૭૬૬ ૧૫૨૭૩ ૬૨૧ ૮૮૬૬૨ ૦ ૮૮૬૬૨ ૧૪૮૩૯ ૫૧૪ ૫૩૧૨૬ 

 િુલ ૧૫૩૬૬૮૨ ૨૧૪૫ ૧૫૩૮૮૨૭ ૧૩૯૬૫૭૨ ૩૨૧૫૭૨૫ ૩૫૮૯ ૩૨૧૯૩૧૪ ૨૩૨૮૪૦૬ ૨૩૪૪૭૭ ૩૦૮૫૦૮૮ ૩૩૫૫ ૩૦૮૮૪૪૩ ૨૨૬૦૩૦૬ ૧૯૧૦૩૮ ૪૨૫૫૦૧૧ 

--------
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છત્રાલમાાં ગેસ બોટલના લીિેઝના િારરે્ આગ લાગિાના બનાિો 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૭૯ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 

જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ડ્ીસેમ્પબર-૨૦૧૯માાં ગાાંધીનગર વજલ્લાના કલોલ પાસેના છત્રાલમાાં ગેસ બોટલના લીકેઝના કારણે આગ લાગિાના 

કેટલા બનાિો બન્યા, 

(૨) તે પૈકી કેટલા નાગદરકો ઘાયલ અને કેટલા નાગદરકો મૃત્યુ િયા, અન ે

(૩) ઉક્ત ઘાયલો અને મતૃકોન ેકેટલી રકમની સહાય િુકિિામાાં આિી? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ રહેિાસી િડ્નગરપુરા ગામ. છત્રાલ, તાલકુો. કલોલ, વજલ્લો. ગાાંધીનગરમાાં, 

એલપીજી ગેસના કથટમર નાં.૭૦૬૧૦૯૧૮૪૯ (કથટમર આઈડ્ી. ૭૦૦૦૦૦૦૦૬૧૦૯૧૮૪૯), શ્રી પોપટજી ભુપતાજી ઠાકોરને ત્યાાં 

ગેસ બોટલના લીકેઝના કારણે આગ લાગિાનો ૧(એક) બનાિ ડ્ીસેમ્પબર-૨૦૧૯માાં બન્યો છે.  

(૨) ગેસ બોટલના લીકેઝના કારણે આગ લાગિાના કારણે ૩ (ત્રણ) નાગદરકો ઘાયલ િયા, જ્યારે ૨ (બે) નાગદરકોનાાં 

મૃત્યુ િયા છે. 

(૩) ઇવન્ડ્યન ઑઈલ કોપોરેશન લીમીટેડ્ કાંપની હેઠળ નોંધાયેલા બધા એલપીજી ગેસ ઇન્ડે્ન ગ્રાહકો. ઓઈલ કાંપની 

દ્વારા લેિામાાં આિેલી ‘‘વ્યાપક એલપીજી િીમા પોલીસી’’ હેઠળ આિરી લિેામાાં આિે છે. જ ે અાંતગગત કોઈપણ એલપીજી ગેસ 

અકથમાતની વથિવતમાાં મે.આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્પબાડ્ગ  જનરલ ઇન્થયુરન્સ કુાં . વલવમટેડ્. મુાંબઈ િીમા કાંપની નકુસાનનુાં મૂલ્યાાંકન કરશે 

અને ત ેમુજબ િળતર િકૂિશે. 

 મેસસગ આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્પબાડ્ગ  જનરલ ઇન્થયુરન્સ કુાં . વલવમટેડ્. મુાંબઈ. દ્વારા. એલ.પી.જી. ગેસ બોટલના 

લીકેઝના કારણ ેઆગ લાગિાના આ બનાિના દાિાની પતાિટ બાકી હોઈ િકુિણી (િળતર) અાંગેની ફાઈલ મુાંબઈ હેડ્ ઓફીસમાાં 

પ્રોસેસમાાં છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં કદપડાઓની િથતીની સાંખ્યા  

અતારાાંવકતઃ ૬૭૨૨ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પર્દા (દાહોદ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 

કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ ગીરના જાંગલ વસિાય બહારના વિથતારમાાં કયાાં વસાંહો જોિા મળ ેછે, 

(૨) ગીર જાંગલ વસિાયના વિથતારના વસાંહોની છેલ્લી િથતી ગણતરી ક્યારે કરિામાાં આિેલ, અને  

(૩) તે અન્િેય વસાંહોની સાંખ્યા કેટલી હતી? 

િન માંત્રીશ્રી: (૧૧-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ છેલ્લે િર્ગ – ૨૦૧૫ માાં હાિ ધરિામાાં આિેલ વસાંહ િથતી અાંદાજ મુજબ ગીરના  

જાંગલ વસિાય ગીરનાર અભયારણ્ય, મીતીયાળા અભયારણ્ય, પાણીયા અભયારણ્ય, સાઉિ િેથટનગ કોથટ (સુત્રાપાડ્ા, કોડ્ીનાર, 

ઉના, િેરાિળ), સાઉિ ઈથટન કોથટ (રાજુલા, જાફરાબાદ, નાગેશ્રી), અમરેલી વજલ્લાનો અમકુ વિથતાર તિા ભાિનગર વજલ્લામાાં વસાંહો 

જોિા મળેલ હતા. 

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ છેલ્લે મ-ે૨૦૧૫ માાં. 

(૩) ઉક્ત િથતી અાંદાજ મુજબ ૨૧૯. 
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રાજ્યમાાં કદપડાઓની િથતીની સાંખ્યા  

અતારાાંવકતઃ ૬૭૨૪ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પર્દા (દાહોદ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં દદપડ્ાઓની િથતી ગણતરી છેલ્લે ક્યા િર્ગમાાં કરિામાાં આિી હતી, 

(૨) આ ગણતરીમાાં વજલ્લાિાર દદપડ્ાઓની સાંખ્યા કેટલી હતી, અન ે

(૩) અગાઉની િથતી ગણતરીના આધારે વજલ્લાિાર કેટલા દદપડ્ાઓની િધ-ઘટ િઈ ? 

િન માંત્રીશ્રી: (૧૪-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) િર્ગ-૨૦૧૬ માાં. 

(૨) પત્રક-૧ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાિાર કદપડાઓની િથતી અાંદાજનુાં પત્રિ િર્ગ ૨૦૧૬ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ કદપડાની સાંખ્યા 

૧ િલસાડ્ ૧૮ 

૨ નિસારી ૪૮ 

૩ ડ્ાાંગ ૪૩ 

૪ સુરત ૪૦ 

૫ ભરૂિ ૦૦ 

૬ નમગદા ૩૮ 

૭ પાંિમહાલ ૯૦ 

૮ મહીસાગર ૬ 

૯ દાહોદ ૨૦૯ 

૧૦ િડ્ોદરા ૬ 

૧૧ છોટા ઉદેપુર ૮૨ 

૧૨ ખેડ્ા ૦૦ 

૧૩ આણાંદ ૦૦ 

૧૪ સાબરકાાંઠા ૧૦ 

૧૫ અરિલ્લી ૬ 

૧૬ બનાસકાાંઠા ૭૧ 

૧૭ મહેસાણા ૪ 

૧૮ પાટણ ૦૦ 

૧૯ ગાાંધીનગર ૦૦ 

૨૦ અમદાિાદ ૦૦ 

૨૧ જામનગર ૬ 

૨૨ દેિભૂવમ દ્વારકા ૧૫ 

૨૩ પોરબાંદર ૧૬ 

૨૪ સુરેન્દ્રનગર ૩ 

૨૫ ભાિનગર ૩૧ 

૨૬ બોટાદ ૦૦ 

૨૭ જુનાગઢ ૩૫૪ 

૨૮ ગીર સોમનાિ ૧૧૧ 

૨૯ અમરેલી ૧૨૬ 

૩૦ રાજકોટ ૬ 

૩૧ મોરબી ૨ 

૩૨ કચ્છ ૩૦ 

૩૩ તાપી ૨૪ 

િુલ ૧૩૯૫ 
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(૩) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૨ 

કદપડાઓની િથતી 

ક્રમ વજલ્લો 
િર્ગ ૨૦૧૧ ની ગર્તરી 
પ્રમાર્ે કદપડાની સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લા 
િર્ગ ૨૦૧૬ ની ગર્તરી 
પ્રમાર્ે કદપડાની સાંખ્યા 

િધ ઘટ 

૧ િલસાડ્ ૨૧ ૧ િલસાડ્ ૧૮  ૦૩ 

૨ નિસારી ૩૨ ૨ નિસારી ૪૮ ૧૬  

૩ ડ્ાાંગ ૨૯ ૩ ડ્ાાંગ ૪૩ ૧૪  

૪ સુરત ૩૦ ૪ સુરત ૪૦ ૧૦  

૫ ભરૂિ ૦૪ ૫ ભરૂિ ૦૦  ૦૪ 

૬ નમગદા ૩૦ ૬ નમગદા ૩૮ ૦૮  

૭ પાંિમહાલ ૮૯ ૭ પાંિમહાલ ૯૦ ૦૧  

   ૮ મહીસાગર  ૦૬   

૮ દાહોદ ૧૧૨ ૯ દાહોદ ૨૦૯ ૯૭  

૯ િડ્ોદરા ૮૨ ૧૦ િડ્ોદરા ૦૬   

૧૧ છોટાઉદેપુર  ૮૨   

૧૦ ખેડ્ા ૦૦ ૧૨ ખેડ્ા ૦૦   

૧૧ આણાંદ ૦૦ ૧૩ આણાંદ ૦૦   

૧૨ સાબરકાાંઠા ૨૦ ૧૪ સાબરકાાંઠા ૧૦   

૧૫ અરિલ્લી ૦૬   

૧૩ બનાસકાાંઠા ૬૩ ૧૬ બનાસકાાંઠા ૭૧ ૦૮  

૧૪ મહેસાણા ૦૮ ૧૭ મહેસાણા ૦૪  ૦૪ 

૧૫ પાટણ ૦૦ ૧૮ પાટણ ૦૦   

૧૬ ગાાંધીનગર ૦૦ ૧૯ ગાાંધીનગર ૦૦   

૧૭ અમદાિાદ ૦૦ ૨૦ અમદાિાદ ૦૦   

૧૮ જામનગર ૧૯ ૨૧ જામનગર ૦૬   

૨૨ દેિભૂવમ દ્વારકા ૧૫   

૧૯ પોરબાંદર ૦૯ ૨૩ પોરબાંદર ૧૬ ૦૭  

૨૦ સુરેન્દ્રનગર ૦૦ ૨૪ સુરેન્દ્રનગર ૦૩ ૦૩  

૨૧ ભાિનગર ૨૨ ૨૫ ભાિનગર ૩૧ ૦૯  

૨૬ બોટાદ ૦૦   

૨૨ જુનાગઢ ૩૮૫ ૨૭ જુનાગઢ ૩૫૪   

   ૨૮ ગીર સોમનાિ ૧૧૧   

૨૩ અમરેલી ૧૦૫ ૨૯ અમરેલી ૧૨૬ ૨૧  

૨૪ રાજકોટ ૦૧ ૩૦ રાજકોટ ૦૬ ૦૫  

૩૧ મોરબી ૦૨   

૨૫ કચ્છ ૨૪ ૩૨ કચ્છ ૩૦ ૦૬  

૨૬ તાપી ૨૫ ૩૩ તાપી ૨૪  ૦૧  

 -------- 

રાજ્યમાાં કદપડાની િથતી વનયત્રાંર્ માટે િેન્ર સરિારની માંજૂરી 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૨૭ (૨૬-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં દદપડ્ાની િથતી વનયાંત્રણ માટે ખસીકરણ-િાંધ્યીકરણ-નપુસાંક કરિા 
માટે કેન્દ્ર સરકાર પાસે માંજૂરી છેલ્લા બે િર્ગમાાં માાંગિામાાં આિી છે તે હકીકત સાિી છે, 

(૨) જો હા, તો માંજૂરી ક્યારે માાંગિામાાં આિેલ છે, અન ે

(૩) તે અન્િયે કેન્દ્ર સરકાર તરફિી ઉક્ત વથિવતએ ક્યારે શા પ્રવતભાિ મળ્યા ? 
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િન માંત્રીશ્રી: (૧૧-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) િર્ગ ૨૦૧૯ માાં માંજૂરી માાંગિામાાં આિેલ છે. 

(૩) દરખાથત કેન્દ્ર સરકારની વિિારણા હેઠળ છે.   

-------- 

વિસાિદરમાાં વસાંહના મૃતદેહ મળિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૩૦ (૨૬-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી હર્ગદિુમાર રીબડીયા (વિસાિદર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ડ્ીસેમ્પબર-૨૦૧૯માાં વિસાિદરના મુાંડ્ીયારાિણી બીટના ફુલિાડ્ી િીડ્ીમાાંિી વસાંહનો મૃતદેહ મળી આિેલ છે તે 
હકીકત સાિી છે,  

(૨) ઉક્ત વસાંહનુાં પોથટ મોટગમ કરિામાાં આિેલ છે કે કેમ, અન ે

(૩) ઉક્ત વસાંહનુાં મૃત્યુ શાાં કારણે િયેલ છે ? 

િન માંત્રીશ્રી: (૧૧-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) હા, જી. 

(૩) હ્રદય માાં કૃવમ િઈ જતાાં શ્વાસોશ્વાસની દરયા બાંધ િઈ જિાિી.  

-------- 

રાજ્યમાાં કદપડા અને કદપડાના બચ્ચાની સાંખ્યા  

અતારાાંવકતઃ ૬૯૩૯ (૨૬-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં દદપડ્ા અને દદપડ્ાના બચ્િાની સાંખ્યા કેટલી છે, અન ે 

(૨) ઉક્ત સાંખ્યામાાં છેલ્લી િથતી ગણતરી મુજબ કેટલો િધારો ઘટાડ્ો નોંધાયો ? 

િન માંત્રીશ્રી: (૧૧-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) િર્ગ ૨૦૧૬ની છેલ્લી દદપડ્ા ગણતરીમાાં રાજ્યમાાં કુલ ૧૩૯૫ દદપડ્ા નોંધાયેલા છે, જમેાાં ૧૭૭ બચ્િાાંનો સમાિેશ 
િાય છે. 

(૨) છેલ્લી િથતી ગણતરી મુજબ ૨૩૫ દદપડ્ાનો િધારો નોંધાયેલ છે.  

-------- 

રાજ્યમાાં પ્રાથવમિ અને સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોના વબથમાર મિાનો 

અતારાાંવકતઃ ૬૬૭૦ (૦૭-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી હર્ગદિુમાર રીબડીયા : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા સામુદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાિવમક આરોગ્ય 
કેન્દ્રોના મકાનો જજગદરત, વબથમાર હાલતમાાં હોિાિી સમારકામ કરિા લાયક છે, અને  

(૨) ઉક્ત વથિવતએ આ મકાનોનુાં સમારકામ કરિા શી કાયગિાહી કરી ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કાયગરત હોય તેિા પ્રાિવમક અને સામુદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના 
કોઈપણ મકાનો જજગદરત, વબથમાર હાલતમાાં નિી. 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 
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રાજ્યમાાં િર્ગિાર િેન્સરના નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૦૮ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડ્ા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ છેલ્લા પાાંિ િર્ગમાાં િર્ગિાર રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેન્સરના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

(૨) તે પૈકી ઉક્ત િર્ગિાર, વજલ્લાિાર કેટલા નાગદરકોના મૃત્યુ િયા, 

(૩) મૃત્યુ િયેલ નાગદરકોમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ેકેટલા પુરૂર્ો છે, અન ે

(૪) કેન્સરના રોગન ેઅટકાિિા રાજ્ય સરકારે શુાં આયોજન કરેલ છે ?   

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૯-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
િર્ગ 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમદાિાદ  ૪૦૩૦ ૩૯૫૧ ૩૯૩૫ ૩૬૦૧ ૩૫૪૧ 

૨ અમરેલી ૫૨૪ ૫૭૦ ૫૧૩ ૫૨૯ ૪૮૨ 

૩ આણાંદ ૪૮૫ ૩૮૨ ૩૪૧ ૩૧૩ ૩૧૪ 

૪ અરિલ્લી ૨૭૯ ૩૪૫ ૩૫૧ ૩૫૭ ૩૪૨ 

૫ બનાસકાાંઠા ૭૮૯ ૮૩૫ ૮૭૨ ૭૮૦ ૭૭૭ 

૬ ભરૂિ ૨૭૧ ૨૮૯ ૧૯૯ ૧૭૮ ૧૭૮ 

૭ ભાિનગર ૭૧૪ ૭૭૧ ૭૩૪ ૬૬૮ ૬૩૩ 

૮ બોટાદ ૧૩૨ ૧૭૨ ૧૮૭ ૧૭૭ ૧૬૯ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૯૨ ૭૨ ૮૭ ૫૫ ૭૧ 

૧૦ ડ્ાાંગ ૭ ૯ ૮ ૯ ૭ 

૧૧ દેિભૂવમ દ્વારકા ૧૨૨ ૨૦૯ ૨૩૩ ૨૮૫ ૨૩૪ 

૧૨ દાહોદ ૩૦૨ ૩૧૮ ૨૯૭ ૩૦૭ ૩૧૪ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૬૬૪ ૬૯૪ ૬૮૯ ૬૮૪ ૬૨૩ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૩૫૨ ૪૬૩ ૪૫૦ ૪૭૧ ૩૭૨ 

૧૫ જામનગર ૪૩૪ ૪૫૪ ૪૫૮ ૪૮૬ ૪૫૪ 

૧૬ જુનાગઢ ૬૬૧ ૬૮૮ ૬૫૮ ૫૭૩ ૪૪૧ 

૧૭ કચ્છ ૪૫૦ ૪૪૭ ૩૩૮ ૨૯૪ ૩૨૬ 

૧૮ ખેડ્ા ૭૯૯ ૭૦૫ ૭૨૩ ૭૨૪ ૬૨૯ 

૧૯ મહેસાણા ૭૮૯ ૮૬૪ ૮૦૯ ૬૫૯ ૬૦૦ 

૨૦ મદહસાગર ૨૩૩ ૨૭૨ ૨૪૪ ૨૩૯ ૨૪૫ 

૨૧ મોરબી ૧૮૩ ૧૯૫ ૧૭૭ ૧૯૭ ૧૭૭ 

૨૨ નમગદા ૬૪ ૫૨ ૪૯ ૪૯ ૩૯ 

૨૩ નિસારી ૧૩૫ ૧૨૨ ૧૨૦ ૯૯ ૧૧૮ 

૨૪ પાંિમહાલ ૨૮૫ ૨૭૭ ૩૨૨ ૨૨૫ ૧૮૮ 

૨૫ પાટણ ૪૧૦ ૪૪૨ ૪૫૭ ૪૦૭ ૩૭૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૬૩ ૨૮૫ ૨૬૦ ૩૦૩ ૨૨૩ 

૨૭ રાજકોટ ૬૪૮ ૭૧૮ ૭૨૩ ૫૯૬ ૫૫૨ 

૨૮ સાબરકાાંઠા ૫૪૯ ૫૭૧ ૫૪૨ ૫૦૬ ૪૯૮ 

૨૯ સુરત ૩૮૧ ૩૫૩ ૩૫૬ ૩૫૯ ૩૭૪ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૪૯૧ ૫૭૬ ૫૩૦ ૪૮૮ ૪૬૩ 

૩૧ તાપી ૫૬ ૬૩ ૬૩ ૩૯ ૩૨ 

૩૨ િડ્ોદરા ૪૯૮ ૩૮૮ ૩૩૦ ૨૯૭ ૨૭૧ 

૩૩ િલસાડ્ ૧૩૨ ૧૨૨ ૧૪૯ ૧૩૨ ૧૨૧ 

િુલ ૧૬૨૨૪ ૧૬૬૭૪ ૧૬૨૦૪ ૧૫૦૮૬ ૧૪૧૭૯ 
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(૨)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
િર્ગ 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમદાિાદ  ૪૭૧ ૪૬૨ ૪૮૭ ૫૫૭ ૫૬૬ 

૨ અમરેલી ૨૮ ૨૫ ૩૪ ૩૫ ૩૮ 

૩ આણાંદ ૨૪ ૨૩ ૨૫ ૨૩ ૨૮ 

૪ અરિલ્લી ૪ ૧૫ ૧૦ ૨૦ ૨૧ 

૫ બનાસકાાંઠા ૪૫ ૪૬ ૪૩ ૫૯ ૫૭ 

૬ ભરૂિ ૧૪ ૧૫ ૬ ૧૬ ૧૬ 

૭ ભાિનગર ૩૨ ૫૩ ૫૪ ૬૫ ૬૪ 

૮ બોટાદ ૭ ૧૫ ૧૬ ૧૮ ૧૫ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૬ ૩ ૩ ૩ ૪ 

૧૦ ડ્ાાંગ ૦ ૦ ૪ ૦ ૦ 

૧૧ દેિભૂવમ દ્વારકા ૬ ૧૨ ૨૦ ૧૯ ૨૪ 

૧૨ દાહોદ ૧૪ ૨૫ ૧૩ ૧૫ ૨૭ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૪૩ ૬૧ ૫૨ ૬૩ ૭૬ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૧૩ ૨૪ ૨૮ ૨૭ ૩૨ 

૧૫ જામનગર ૩૨ ૨૭ ૩૬ ૨૬ ૪૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૪૬ ૪૬ ૩૬ ૩૫ ૪૦ 

૧૭ કચ્છ ૨૬ ૩૨ ૨૬ ૩૧ ૩૨ 

૧૮ ખેડ્ા ૩૨ ૪૩ ૪૦ ૪૭ ૪૦ 

૧૯ મહેસાણા ૪૧ ૪૮ ૫૩ ૫૫ ૬૬ 

૨૦ મદહસાગર ૯ ૮ ૧૩ ૧૨ ૧૧ 

૨૧ મોરબી ૫ ૧૬ ૧૫ ૧૩ ૨૧ 

૨૨ નમગદા ૧ ૫ ૩ ૦ ૨ 

૨૩ નિસારી ૮ ૬ ૧૧ ૬ ૧૦ 

૨૪ પાંિમહાલ ૧૫ ૨૫ ૧૬ ૩૧ ૧૯ 

૨૫ પાટણ ૨૫ ૩૫ ૨૦ ૩૨ ૩૩ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૫ ૧૩ ૧૬ ૨૪ ૧૭ 

૨૭ રાજકોટ ૫૫ ૫૨ ૪૭ ૫૮ ૫૬ 

૨૮ સાબરકાાંઠા ૨૭ ૨૬ ૨૯ ૩૪ ૩૯ 

૨૯ સુરત ૨૨ ૨૫ ૧૮ ૨૦ ૨૯ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૩૨ ૩૬ ૪૪ ૩૫ ૪૫ 

૩૧ તાપી ૨ ૪ ૨ ૪ ૦ 

૩૨ િડ્ોદરા ૩૮ ૨૭ ૨૬ ૩૫ ૩૮ 

૩૩ િલસાડ્ ૭ ૯ ૭ ૧૨ ૧૬ 

િુલ ૧૧૪૫ ૧૨૬૨ ૧૨૫૩ ૧૪૩૦ ૧૫૨૨ 

 (૩) 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

િર્ગ 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી 

૧ અમદાિાદ ૨૮૫ ૧૮૬ ૨૮૫ ૧૭૭ ૨૯૭ ૧૯૦ ૩૨૨ ૨૩૫ ૩૪૮ ૨૧૮ 

૨ અમરેલી ૧૭ ૧૧ ૧૬ ૯ ૨૩ ૧૧ ૧૯ ૧૬ ૨૭ ૧૧ 

૩ આણાંદ ૧૪ ૧૦ ૧૩ ૧૦ ૧૧ ૧૪ ૧૪ ૯ ૧૬ ૧૨ 

૪ અરિલ્લી ૩ ૧ ૭ ૮ ૪ ૬ ૧૧ ૯ ૧૬ ૫ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

િર્ગ 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી પુરૂર્ સ્ત્રી 

૫ બનાસકાાંઠા ૩૩ ૧૨ ૩૨ ૧૪ ૨૫ ૧૮ ૩૫ ૨૪ ૩૭ ૨૦ 

૬ ભરૂિ ૮ ૬ ૧૦ ૫ ૨ ૪ ૧૧ ૫ ૯ ૭ 

૭ ભાિનગર ૧૫ ૧૭ ૩૧ ૨૨ ૩૦ ૨૪ ૩૫ ૩૦ ૪૦ ૨૪ 

૮ બોટાદ ૫ ૨ ૧૧ ૪ ૧૨ ૪ ૧૦ ૮ ૬ ૯ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૩ ૩ ૦ ૩ ૦ ૩ ૨ ૧ ૨ ૨ 

૧૦ ડ્ાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ દેિભૂવમ દ્વારકા ૫ ૧ ૮ ૪ ૧૦ ૧૦ ૧૩ ૬ ૧૫ ૯ 

૧૨ દાહોદ ૫ ૯ ૧૬ ૯ ૬ ૭ ૯ ૬ ૧૫ ૧૨ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૨૧ ૨૨ ૩૦ ૩૧ ૩૪ ૧૮ ૩૯ ૨૪ ૪૬ ૩૦ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૧૦ ૩ ૧૮ ૬ ૨૧ ૭ ૧૮ ૯ ૧૯ ૧૩ 

૧૫ જામનગર ૨૨ ૧૦ ૨૧ ૬ ૨૪ ૧૨ ૧૯ ૭ ૨૫ ૧૫ 

૧૬ જુનાગઢ ૨૪ ૨૨ ૨૭ ૧૯ ૨૭ ૯ ૨૧ ૧૪ ૨૦ ૨૦ 

૧૭ કચ્છ ૧૯ ૭ ૧૮ ૧૪ ૧૨ ૧૪ ૧૯ ૧૨ ૨૦ ૧૨ 

૧૮ ખેડ્ા ૧૭ ૧૫ ૩૧ ૧૨ ૨૮ ૧૨ ૩૫ ૧૨ ૨૬ ૧૪ 

૧૯ મહેસાણા ૨૧ ૨૦ ૨૯ ૧૯ ૩૧ ૨૨ ૨૭ ૨૮ ૩૫ ૩૧ 

૨૦ મદહસાગર ૭ ૨ ૬ ૨ ૮ ૫ ૫ ૭ ૯ ૨ 

૨૧ મોરબી ૨ ૩ ૧૩ ૩ ૯ ૬ ૧૦ ૩ ૧૫ ૬ 

૨૨ નમગદા ૧ ૦ ૧ ૪ ૦ ૩ ૦ ૦ ૨ ૦ 

૨૩ નિસારી ૫ ૩ ૩ ૩ ૬ ૫ ૩ ૩ ૬ ૪ 

૨૪ પાંિમહાલ ૯ ૬ ૧૪ ૧૧ ૭ ૯ ૧૯ ૧૨ ૧૦ ૯ 

૨૫ પાટણ ૧૦ ૧૫ ૨૫ ૧૦ ૧૪ ૬ ૧૭ ૧૫ ૨૦ ૧૩ 

૨૬ પોરબાંદર ૯ ૬ ૭ ૬ ૧૧ ૫ ૧૯ ૫ ૯ ૮ 

૨૭ રાજકોટ ૩૪ ૨૧ ૩૪ ૧૮ ૨૬ ૨૧ ૩૫ ૨૩ ૩૧ ૨૫ 

૨૮ સાબરકાાંઠા ૧૭ ૧૦ ૧૬ ૧૦ ૧૭ ૧૨ ૧૯ ૧૫ ૧૯ ૨૦ 

૨૯ સુરત ૧૩ ૯ ૧૩ ૧૨ ૭ ૧૧ ૧૨ ૮ ૧૩ ૧૬ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૨૦ ૧૨ ૨૨ ૧૪ ૨૫ ૧૯ ૧૮ ૧૭ ૨૮ ૧૭ 

૩૧ તાપી ૧ ૧ ૧ ૩ ૧ ૧ ૨ ૨ ૦ ૦ 

૩૨ િડ્ોદરા ૨૬ ૧૨ ૧૫ ૧૨ ૧૧ ૧૫ ૨૧ ૧૪ ૨૬ ૧૨ 

૩૩ િલસાડ્ ૬ ૧ ૫ ૪ ૨ ૫ ૫ ૭ ૧૦ ૬ 

િુલ ૬૮૭ ૪૫૮ ૭૭૮ ૪૮૪ ૭૪૩ ૫૧૦ ૮૪૪ ૫૮૬ ૯૨૦ ૬૦૨ 

 (૪) કેન્સરના રોગને અટકાિિા માટે કેન્સર જનજાગૃતી કેમ્પપ, કેન્સરના વનદાન કેમ્પપ, કેન્સર વ્યસન મુવકત કેન્દ્ર, ઘર 
મુલાકાત, વિશ્વ કેન્સર દદિસ, વિશ્વ કેન્સર તમાકુ વનર્ેધ દદિસ જિેાાં કાયગરમો દ્વારા લોકોને કેન્સરના રોગ વિર્ે જાગૃત કરિામાાં આિે 
છે તેમજ ગુજરાત કેન્સર એન્ડ્ રીસિગ ઈન્થટીટયુટ, અમદાિાદ દ્વારા કેન્સરના દદીઓને યોગ્ય સારિાર આપિામાાં આિે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ટોવસલીઝુમેબ રેમડેવસવિર ઈન્જકે્શનનો જથ્થો િાળિિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૩૪ (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરજાદા (િાાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ની વથિવતએ રાજ્યમાાં કોરોનાની વબમારીમાાં ટોસીલીઝુમેબ અને રેમડે્વસવિર ઈન્જકે્શન ખૂબ 
જ અકસીર છે તે હકીકત સાિી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ માસમાાં ઉક્ત કેટલા ઈન્જકે્શનોની વ્યિથિા કરિામાાં આિી, અન ે

(૩) જીલ્લાિાર કેટલો જથ્િો ફાળિિામાાં આવ્યો? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ૧. ઈન્જકે્શન ટોસીલીઝુમેબઃ- ૨૦૨૨ િાયલ 

 ૨. ઈન્જકે્શન રેમડે્વસવિરઃ- ૦૦ િાયલ, 

ઈન્જકે્શન રેમડે્વસવિર માટે ડ્રગ કાં ટર ોલર ઓફ ઈન્ડ્ીયા દ્વારા માંજુરી મળ્યા બાદ GMSCL દ્વારા તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ બાદ 
ખરીદ આદેશ આપિામાાં આિેલ હોઈ, તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ની વથિવતએ ઈન્જકે્શન રેમડે્વસવિર કોઈ સપ્લાય િયલે નિી. 

(૩) ઈન્જકે્શન ટોસીલીઝુમેબની વજલ્લાિાર ફાળિેલ જથ્િાની વિગતો નીિ ેમુજબ છે. 

જીલ્લાનુાં નામ 
ટોસીલીઝમુેબ ઈન્જકે્શનના િાળિેલ જથ્થા (િાયલ)ની 

વિગતો 

અમદાિાદ ૯૬૦ 

કચ્છ ૦૫ 

આણાંદ ૦૫ 

ગાાંધીનગર ૪૭ 

પાટણ ૨૫ 

ભાિનગર ૧૬ 

મહેસાણા ૧૩ 

રાજકોટ ૪૯ 

નમગદા ૦૩ 

િડ્ોદરા ૬૮ 

સુરત ૧૮૮ 

સાબરકાાંઠા ૧૦ 

જામનગર ૧૩ 

જુનાગઢ ૦૯ 

નિસારી ૦૬ 

પોરબાંદર ૦૫ 

િલસાડ્ ૧૫ 

િુલ ૧૪૩૭ 

-------- 

રાજ્યમાાં િોરોનાની સારિાર માટે ટોસીલીઝમુેબ ઈન્જકે્શનની જરૂકરયાત 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૪૨ (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૧૦-૦૭-૨૦૨૦ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ માસમાાં રાજ્યમાાં કોરોનાની સારિાર માટે કેટલા ટોસીલીઝુમબે 
ઈન્જકે્શનની જરૂદરયાત હતી, 

(૨) તે સામ ેવજલ્લાિાર કેટલા ફાળિિામાાં આવ્યા, અને 

(૩) તમામ વજલ્લામાાં આ ઈન્જકે્શનોની જરૂદરયાત મુજબ વનયવમત રીત ેજથ્િો ફાળિિા શી કાયગિાહી કરિામાાં આિી? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૧૦-૦૭-૨૦૨૦ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ માસમાાં રાજ્યમાાં કોરોનાની સારિાર માટે કુલ-૪૫૯૭ ટોસીલીઝુમેબ 
ઈન્જકે્શનની ખરીદી કરિામાાં આિેલ હતી. 

(૨) તે સામ ેવજલ્લાિાર ફાળિણી પત્રક-એ સામલે છે. 

(૩) રાજ્યની જુદી જુદી હોવથપટલો તરફિી રોજબરોજ મળતી માાંગણી અન્િયે GMSCL ના િેરહાઉસ ખાતે ઉપલબ્ધ 
જથ્િાને ધ્યાને લઈ, સદર દિાની ફાળિણી કરિામાાં આિેલ. 



65 

  પત્રિ-એ 

ગુજરાત મેડીિલ સવિગસીસ િોપોરેશન લી. ગાાંધીનગર દ્વારા રાજ્યમાાં ઈન્જ.ે ટોવસવલઝમુેબની વજલ્લાિાર તથા  
માસિાર િાળિર્ીની વિગતો 

વજલ્લાનુાં નામ દિાનુાં નામ 

સાંથથાઓની માાંગર્ી અન્િય ેિાળિેલ જથ્થો 

િુલ 
એવપ્રલ-૨૦૨૦ મે-૨૦૨૦ જુન-૨૦૨૦ 

જુલાઈ-૨૦૨૦ 
(તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૦ અાંવતત) 

અમદાિાદ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૨૦૦ મી.ગ્રા. - ૬૭ ૬ ૧૧ ૮૪ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૭૬ ૩૦૭ ૯૧ ૪૭૪ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૬૭ ૪૩૭ ૨૮ ૫૩૨ 

કચ્છ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૫ ૦ ૦૫ 

આણાંદ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૨ ૧ ૦ ૦૩ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૨ ૦ ૦૨ 

ગાાંધીનગર ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૧૦ ૯ ૦ ૧૯ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૨૦૦ મી.ગ્રા. - ૧૦ ૧૮ ૦ ૨૮ 

પાટણ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૨૦૦ મી.ગ્રા. - ૪ ૦ ૦ ૦૪ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૧૬ ૦ ૧૬ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૫ ૦ ૦ ૦૫ 

ભાિનગર ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૮ ૨ ૮ ૧૮ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૬ ૮ ૧૪ 

મહેસાણા ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૩ ૧૦ ૦ ૧૩ 

િલસાડ્ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૧૫ ૧૦ ૨૫ 

રાજકોટ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૨૦૦ મી.ગ્રા. - ૬ ૮ ૦ ૧૪ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૯ ૩૭ ૪૬ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૨૬ ૨૫ ૫૧ 

રાજપીપળા ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૨ ૦ ૦ ૦૨ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૧ ૦ ૦ ૦૧ 

િડ્ોદરા ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૨૦૦ મી.ગ્રા. - ૧૦ ૪ ૦ ૧૪ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૧૨ ૪ ૦ ૧૬ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૮ ૩૦ ૨૧ ૫૯ 

સુરત ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૨૦૦ મી.ગ્રા. - ૫ ૦ ૦ ૦૫ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૩ ૧૮૦ ૨૦૦ ૩૮૩ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૦ ૧૭૫ ૧૭૫ 

સાબરકાાંઠા ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૨૦૦ મી.ગ્રા. - ૫ ૦ ૦ ૦૫ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૫ ૩ ૦૮ 

જામનગર ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૧૩ ૦૫ ૧૮ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૦ ૧૦ ૧૦ 

જુનાગઢ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૪ ૫ ૦૯ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૫ ૫ ૧૦ 

નિસારી ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૬ ૧૦ ૧૬ 

પોરબાંદર ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૫ ૦ ૦૫ 

તાપી ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૦ ૫ ૦૫ 

નડ્ીયાદ ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૦ ૨ ૦૨ 

ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૮૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૦ ૪ ૦૪ 

અમરેલી ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૦ ૩ ૦૩ 

સુરેન્દ્રનગર ઈન્જ.ેટોવસવલઝુમેબ ૪૦૦ મી.ગ્રા. - ૦ ૦ ૫ ૦૫ 

િુલ - ૩૦૪ ૧૧૩૩ ૬૭૧ ૨૧૦૮ 

-------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ સાઈબર ગુનાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૨૨ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાિરકુાંડ્લા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ અમરેલી વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ િર્ગમાાં તાલકુાિાર કેટલા સાયબર ગુનાઓ 
નોંધાયા, 

(૨) તે પૈકી કેટલા ગનુાઓ તા.૩૦-૬-૨૦૨૦ની વથિવતએ ઉકેલાયા અને કેટલા આરોપીઓ પકડ્ાયા, અન ે

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા આરોપીઓ પકડ્ાિાના બાકી છે અને પકડ્િા શી કાયગિાહી કરિામાાં આિી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ) : (૨૩-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વથિવતએ અમરેલી વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ િર્ગમાાં તાલુકાિાર નોંધાયેલ સાયબર ગુનાઓની 
વિગતો નીિે મજુબ છે. 

તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ સાયબર ગુનાઓની સાંખ્યા 

અમરેલી ૨૪ 

લાઠી ૨ 

લીલીયા ૧ 

બાબરા ૬ 

બગસરા ૦ 

િડ્ીયા ૨ 

સાિરકુાંડ્લા ૨ 

ધારી ૧ 

ખાાંભા ૦ 

રાજુલા ૯ 

જાફરાબાદ ૨ 

િુલ ૪૯ 

(૨)   અન ે (૩) તે પકૈી ૩૭ ગનુાઓ તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ની વથિવતએ ઉકેલાયા અન ેકુલ-૮૯ આરોપીઓ પકડ્ાયા અન ે
૧૨ ગુનાઓની તપાસ િાલુ છે. આરોપીઓ નક્કી િઈ શકેલ ન હોિાિી તેઓન ેપકડ્િાની કાયગિાહી અાંગે પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં ચાયનીઝ દોરીનો પ્રવતબાંવધત જથ્થો પિડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૫૫ (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર અન ે૨૦૧૬ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ સુધીમાાં પ્રવતબાંવધત િાઈનીઝ પ્રકારની નાઈલોન-કાિ 
પાયેલ (ગ્લાસ કોટેડ્) પતાંગ દોરીના કેટલો જથ્િો પકડ્ી પાડ્િામાાં આવ્યો, અન ે

(૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત પ્રવતબાંવધત પતાંગ દોરીના ઉત્પાદકો, ડ્ીલરો અને િેિાણ કરનારા આરોપીઓ સામે શી કાનૂની 
કાયગિાહી કરિામાાં આિી છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ) : (૧૪-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રક-અ મુજબ 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. જીલ્લો કિરિી નાંગ ચાઈનીઝ દોરી રીલ નાંગ 

૧ અમદાિાદ ૧૩૬૯ ૬૩૪૯ 

૨ રાજકોટ ૩૧૯ ૨૯૨ 

૩ સુરત ૪૧૭ ૧૬ 

૪ િડ્ોદરા ૧૯૬ ૦ 

૫ ખેડ્ા ૭૧ ૩૨ 
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અ.નાં. જીલ્લો કિરિી નાંગ ચાઈનીઝ દોરી રીલ નાંગ 

૬ આણાંદ ૩૨૧ ૦ 

૭ ગાાંધીનગર ૨૧૪૬ ૦ 

૮ સાબરકાાંઠા ૫ ૦ 

૯ અરિલ્લી ૪૬ ૦ 

૧૦ મહેસાણા ૧૦ ૪૩૫૨ 

૧૧ જામનગર ૧૫૦ ૦ 

૧૨ દ્વારકા ૬૩ ૦ 

૧૩ મોરબી ૦ ૧૫ 

૧૪ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ 

૧૫ બનાસકાાંઠા ૦ ૬૯૧ 

૧૬ કચ્છ ૧૨૨ ૦ 

૧૭ પાટણ ૦ ૫૭ 

૧૮ અમરેલી ૧૬ ૩ 

૧૯ ભાિનગર ૦ ૦ 

૨૦ બોટાદ ૦ ૮ 

૨૧ જુનાગઢ ૦ ૦ 

૨૨ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ 

૨૩ પોરબાંદર ૦ ૧૦ 

૨૪ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ 

૨૫ ભરૂિ ૦ ૦ 

૨૬ નમગદા ૦ ૦ 

૨૭ પાંિમહાલ ૨૧૧ ૮૫ 

૨૮ મહીસાગર ૨૧૫ ૦ 

૨૯ દાહોદ ૦ ૪૫ 

૩૦ તાપી ૧૨૮ ૦ 

૩૧ િલસાડ્ ૦ ૦ 

૩૨ નિસારી ૬૮ ૦ 

૩૩ ડ્ાાંગ ૦ ૦ 

િુલ ૫૮૭૩ ૧૧૯૫૫ 

(૨) આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ભારતીય દાંડ્ સાંદહતા, ૧૮૬૦ની કલમ-૧૮૮ તિા ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ-૧૧૭ હેઠળ 
ગુનો દાખલ કરી કાનૂની કાયગિાહી કરિામાાં આિી છે. 

-------- 

મહારાષ્ટ્ર  બોડગર પરથી ગુજરાત પરત મોિલિામાાં આિેલ બિરાાં ભરેલી ટરિો બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૭૦૬૧ (૧૧-૦૮-૨૦૨૦) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાિરકુાંડ્લા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) મહારાષ્ટ્રમાાંિી ગજુરાત મોકલિામાાં આિેલ બકરા ભરેલી ટરકોન ેતા.૨૮-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ િલસાડ્ જીલ્લાના 
નાંદીગામ પાસે રોકિામાાં આિેલી તે હકીકત સાિી છે, 

(૨) જો હા, તો આ તમામ પાસ ેટર ાન્સપોટગ  ઓફ એનીમલ રૂલ્સના મુદ્દા નાંબર – ૯૬ ના સટીદફકેટ, વશડ્યુલ સટીફીકેટ, 
પ્રાણીના ટર ાન્સપોટેશન માટે થપે. લાઇસન્સ તિા િાહનમાાં ખાસ પ્રકારના પાટીશનો ન હતાાં તેમ છતાાં ભીલાડ્ પોલીસ થટેશનેિી કોઇ 
પણ કાનુની કાયગિાહી િગર ઉક્ત પોલીસ અવધકારીએ તેન ેટરકોન ેજિા દીધી હતી તે હકીકતિી સરકાર િાકેફ છે કે કેમ, 

(૩) જો હા, તો કાનનૂી જોગિાઇઓનો ભાંગ કરીન ેબકરાાં લઇ જતી ટરકોને જિા દેિાના શાાં કારણો છે; અને  

(૪) તે માટે જિાબદારો સામે શાાં પગલાાં લેિાયાાં છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ) : (૨૨-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) હા જી/- 

(૨) તા. ૨૮/૦૭/૨૦૨૦ના રોજ બકરા ભરેલ િારેય ટરકોના દથતાિેજો તિા ટરકમાાં ભરેલ બકરાાંની પરમીટ તપાસ કરતાાં 
કાયદેસર જણાતાાં ભીલાડ્ પોલીસ થટેશન ખાતે કાયદેસર નોંધ કરી પરત સોંપિામાાં આિેલ છે. 

(૩) કાનુની જોગિાઇઓનો ભાંગ િતો ન હોઇ થટેશન ડ્ાયરીમાાં નોંધ કરી ટરકો પરત સોંપિામાાં આિેલ છે. 

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
-------- 

ગાાંધીનગરમાાં સાંતસરોિર પાસે નદીના પટમાાંથી રેતી ચોરી 

અતારાાંવકતઃ ૬૮૮૦ (૦૨-૦૭-૨૦૨૦) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની વથિવતએ ગાાંધીનગરમાાં સાંતસરોિર પાસે પ્રવતબાંવધત નદીના પટમાાં રેતી િોરી િાય છે ત ે
હકીકત સાિી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત વથિવતએ પ્રવતબાંવધત વિથતારમાાંિી રેતીની િોરી અટકાિિા છેલ્લા બે િર્ગમાાં શા પગલાાં લેિામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉકત પ્રવતબાંવધત વિથતારમાાંિી રેતીની િોરી અટકાિિા રાજ્ય અને જીલ્લા ફલાઈંગ થકિોડ્ગ  દ્વારા ક્યારે તપાસ હાિ 
ધરાિિામાાં આિી, અને  

(૪) તે અન્િયે કેટલા કેસો કરિામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) પ્રવતબાંવધત વિથતારમાાંિી રેતીની િોરી અટકાિિા અિાર નિાર આકવથમક િેકીંગ હાિ ધરી રેતીની િોરી કરતા 
ઈસમો સામે દાંડ્કીય િસુલાત અને પોલીસ ફરીયાદ દાખલ કરિાના પગલા લેિામાાં આવ્યા. 

(૩) રાજ્ય ફલાઈંગ થકિોડ્ગ  દ્વારા કરિામાાં આિેલ તપાસ: 

િર્ગ-૨૦૧૮  િર્ગ-૨૦૧૯ 

અ.નુ. તપાસ તારીખ  અ.નુ. તપાસ તારીખ 

૧ ૦૪-૦૩-૨૦૧૮  ૧ ૨૬-૦૧-૨૦૧૯ 

૩ ૧૭-૦૭-૨૦૧૮  ૨ ૨૬-૦૬-૨૦૧૯ 

૪ ૨૮-૦૭-૨૦૧૮  ૩ ૨૭-૦૭-૨૦૧૯ 

૫ ૦૯-૧૦-૨૦૧૮    

જીલ્લા ફ્લાઈંગ થિિોડગ  દ્વારા િરિામાાં આિેલ તપાસ: 

િર્ગ-૨૦૧૮  િર્ગ-૨૦૧૯ 

અ.નુ. તપાસ તારીખ  અ.નુ. તપાસ તારીખ 

૧ ૦૫-૦૧-૨૦૧૮  ૧ ૨૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૨ ૨૮-૦૧-૨૦૧૮  ૨ ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૩ ૧૩-૦૩-૨૦૧૮  ૩ ૨૮-૦૧-૨૦૧૯ 

૪ ૧૮-૦૩-૨૦૧૮  ૪ ૨૯-૦૧-૨૦૧૯ 

૫ ૦૭-૦૫-૨૦૧૮  ૫ ૦૪-૦૨-૨૦૧૯ 

૬ ૩૧-૦૫-૨૦૧૮  ૬ ૧૫-૦૩-૨૦૧૯ 

૭ ૩૧-૦૫-૨૦૧૮  ૭ ૨૮-૦૩-૨૦૧૯ 

૮ ૦૭-૦૬-૨૦૧૮  ૮ ૩૦-૦૩-૨૦૧૯ 

૯ ૨૩-૦૬-૨૦૧૮  ૯ ૧૧-૦૪-૨૦૧૯ 

૧૦ ૦૨-૦૭-૨૦૧૮  ૧૦ ૦૨-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૧ ૦૬-૦૭-૨૦૧૮  ૧૧ ૦૩-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૨ ૦૯-૦૭-૨૦૧૮  ૧૨ ૦૭-૦૬-૨૦૧૯ 
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િર્ગ-૨૦૧૮  િર્ગ-૨૦૧૯ 

અ.નુ. તપાસ તારીખ  અ.નુ. તપાસ તારીખ 

૧૩ ૧૧-૦૭-૨૦૧૮  ૧૩ ૧૫-૦૬-૨૦૧૯ 

૧૪ ૧૬-૦૭-૨૦૧૮  ૧૪ ૧૭-૦૬-૨૦૧૯ 

૧૫ ૧૭-૦૭-૨૦૧૮  ૧૫ ૨૪-૦૬-૨૦૧૯ 

૧૬ ૨૨-૦૭-૨૦૧૮  ૧૬ ૨૮-૦૬-૨૦૧૯ 

૧૭ ૨૪-૦૭-૨૦૧૮  ૧૭ ૦૮-૦૭-૨૦૧૯ 

૧૮ ૨૯-૦૭-૨૦૧૮  ૧૮ ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ 

૧૯ ૧૯-૦૭-૨૦૧૮  ૧૯ ૦૨-૦૮-૨૦૧૯ 

૨૦ ૧૪-૦૮-૨૦૧૮  ૨૦ ૦૮-૦૮-૨૦૧૯ 

૨૧ ૨૨-૦૮-૨૦૧૮  ૨૧ ૨૩-૦૮-૨૦૧૯ 

૨૨ ૨૩-૦૮-૨૦૧૮  ૨૨ ૩૦-૦૮-૨૦૧૯ 

૨૩ ૩૧-૦૮-૨૦૧૮  ૨૩ ૦૮-૦૯-૨૦૧૯ 

૨૪ ૦૧-૦૯-૨૦૧૮  ૨૪ ૧૬-૦૯-૨૦૧૯ 

૨૫ ૦૭-૦૯-૨૦૧૮  ૨૫ ૧૧-૦૯-૨૦૧૯ 

૨૬ ૧૮-૦૯-૨૦૧૮  ૨૬ ૨૮-૦૯-૨૦૧૯ 

૨૭ ૦૬-૧૦-૨૦૧૮  ૨૭ ૦૯-૧૦-૨૦૧૯ 

૨૮ ૧૦-૧૦-૨૦૧૮  ૨૮ ૧૦-૧૦-૨૦૧૯ 

૨૯ ૦૬-૧૨-૨૦૧૮  ૨૯ ૦૧-૧૧-૨૦૧૯ 

૩૦ ૨૬-૧૨-૨૦૧૮  ૩૦ ૦૮-૧૧-૨૦૧૯ 

   ૩૧ ૧૮-૧૧-૨૦૧૯ 

   ૩૨ ૦૫-૧૨-૨૦૧૯ 

   ૩૩ ૨૦-૧૨-૨૦૧૯ 

   ૩૪ ૨૪-૧૨-૨૦૧૯ 

   ૩૫ ૨૯-૧૨-૨૦૧૯ 

(૪)  

િર્ગ િેસોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮ ૫૧ 

૨૦૧૯ ૫૮ 

િુલ ૧૦૯ 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં ખેતીના પાિને થયેલ ભારે નુિસાન/જમીન ધોિાર્ 

અતારાાંવકતઃ ૬૪૮૬ (૨૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાિરકુાં ડ્લા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) િર્ગ-૨૦૧૯માાં અવતિૃવષ્ટ્િી અમરેલી વજલ્લામાાં તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯ની વથિતીએ તાલુકાિાર કયા પાકને કેટલ ુ
જમીન ધોિાણ િયેલ છે, 

(૨) ખેતી પાકને િયલે નુકસાન તિા જમીન ધોિાણ સામે સરકાર તરફિી શી મદદ/આવિગક સહાય આપિામાાં આિનાર 
છે, અને 

(૩) આ સહાય ક્યાાં સુધીમાાં િુકિી આપિામાાં આિનાર છે ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૩-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) ૧. પાક નુકશાનઃ 

 તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯ની વથિવતએ પ્રાિવમક સિે કરતા અાંદાવજત ૧૯૦૦૬.૧૧ હેક્ટર અસરગ્રથત માલુમ પડે્લ છે. 
જનેી તાલુકાિાર વિગત નીિ ેમુજબ છે. 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ પાિનુાં નામ 
િુલ અસરગ્રથત વિથતાર 

(હે.) 
િુલ સિે થયલે વિથતાર 

(હે.) 
૩૩% િરતા િધુ 

નુિસાનગ્રથત વિથતાર (હે.) 
૧. અમરેલી  ૦ ૦ ૦ 
૨. લાઠી તલ ૨૦ ૨૦ ૦ 

મગફળી ૨૦ ૨૦ ૦ 
કપાસ ૪૫૦ ૪૫૦ ૦ 

૩. લીલીયા  ૦ ૦ ૦ 

૪. બાબરા મગફળી ૧૫.૧૧ ૧૫.૧૧ ૦ 

૫. કુાં કાિાિ મગફળી ૧૫૦ ૧૫૦ ૦ 
૬. બગસરા તલ ૧૫ ૧૫ ૦ 

મગફળી ૧૦૨ ૧૦૨ ૦ 

૭. ધારી  ૦ ૦ ૦ 
૮. ખાાંભા કપાસ ૨૮૫૦ ૨૮૫૦ ૦ 

મગફળી ૨૩૦૦ ૨૩૦૦ ૦ 
૯. રાજુલા મગફળી ૨૫૯૮ ૨૫૯૮ ૦ 

કપાસ ૬૧૧૬ ૬૧૧૬ ૦ 
જુિાર ૧૨૮૩ ૧૨૮૩ ૦ 
તલ ૪૦ ૪૦ ૦ 

બાજરી ૭૨ ૭૨ ૦ 
૧૦. સાિરકુાંડ્લા  ૦ ૦ ૦ 
૧૧. જાફરાબાદ મગફળી ૫૦૦ ૫૦૦ ૦ 

કપાસ ૨૪૭૫ ૨૪૭૫ ૦ 

િુલ  ૧૯૦૦૬.૧૧ ૧૯૦૦૬.૧૧  

 ૨. જમીન ધોિાણઃ 

 િર્ગ ૨૦૧૯ માાં તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯ અાંવતત અમરેલી વજલ્લામાાં જમીન ધોિાણ અાંતગગત કોઇ ગામને અસરગ્રથત જાહેર કરેલ 
ન હોઇ કોઇ ગામમાાં જમીન ધોિાણ સિે િયેલ ન હોય, માદહતી નીલ ગણિા વિનાંતી.  

(૨) મહેસુલ વિભાગના ઠરાિ રમાાંક : સીએલએસ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩, તા.૨૭/૦૪/૧૫ મુજબ ૩૩% કરતા 
િધારે નુકસાન ન હોિાિી સહાય િુકિિા પાત્ર નિી.  

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

િડોદરા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં જમીન િાળિર્ી 

અતારાાંવકતઃ ૬૭૯૫ (૨૬-૦૨-૨૦૨૦) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની વથિવતએ છેલ્લા બ ેિર્ગમાાં િર્ગિાર િડ્ોદરા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર સરકારી 
પડ્તર, ખરાબો, ગૌિરની કેટલી જમીન ક્યા ભાિે, કોને, કયા હેતુસર ફાળિિામાાં આિી, અન ે

(૨) ઉક્ત ફાળિિામાાં આિેલ જમીન અન્િયે સરકારને િર્ગિાર કેટલી આિક િઈ ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) *પત્રક મુજબ 

(૨)  

વજલ્લો િર્ગ ૨૦૧૮ િર્ગ ૨૦૧૯ 

િડ્ોદરા રૂ.૧૮,૨૧,૫૯,૨૫૩/- રૂ.૧૨,૨૩,૫૦,૭૮૬/- 

છોટાઉદેપુર રૂ.૨૪,૧૧,૩૧૧/- રૂ.૨૧,૫૭,૭૬૪/- 

િુલ રૂ.૧૮,૪૫,૭૦,૫૬૪/- રૂ.૧૨,૪૫,૦૮,૫૫૦/- 

(*પત્રક સવિિશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 
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રાજ્યમાાં જીલ્લાિાર પાંચાયત અને થટેટ હથતિના રથતાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૬૬૮૫ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગગ અને મકાન) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧ /૧૨/૨૦૧૯ ની વથિવતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાિાર પાંિાયત અને થટેટ હથતકના કેટલા રથતાઓ તૂટી ગયેલી 
હાલતમાાં છે, 

(૨) ઉકત વથિવતએ રથતાઓમાાં ક્યાાં સુધીમાાં ડ્ામર કામ કરિામાાં આિશે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગગ અન ેમકાન) : (૨૩-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) અને (૨)  નુકશાન પામેલ રથતાઓમાાં જરૂરી મરામત કરી િાહન વ્યિહાર યોગ્ય રાખિામાાં આિેલ હોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપવથિત 
િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં ગામોન ેિવળયાઓને પાિા રથતાથી જોડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૬૭૧૯ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગગ અન ે
મકાન) જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાાં ગામો ૨૫૦ િી ૫૦૦ની િથતી ધરાિતા કેટલા ફળીયાઓ મૂળ ગામ 
સાિે પાકા રથતાિી જોડ્ાયેલ નિી, અન ે

(૨) આિા પાકા રથતાિી િાંવિત ફવળયાઓને મૂળ ગામ સાિે પાકા રથતાિી જોડ્િા માટેનુાં સરકારનુાં શુાં આયોજન છે અન ે
ક્યાાં સુધીમાાં જોડ્િામાાં આિશે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી )માગગ અને મકાન(  : (૧૮-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) ૨૧૭ ફવળયાઓ. 

(૨) માંજુર િયેલ ૧૨ (બાર) ફળીયાના રથતાના કામો પૈકી ૧૧ (અગીયાર) કામો બનતી ત્િરાએ, ૧ (એક) જમીન 
સાંપાદન પૂણગ િયેિી તેમજ બાકી રહેતા ફળીયાઓનુાં હાલ આયોજન નિી. કુલ-૫૦ ફવળયા/પરા અન્ય િૈકવલ્પક માગોિી પાકા રથતાિી 
જોડ્ાયેલ છે. 

-------- 

રાજ્યે નિી બસો ખરીદિા િાળિલે રિમ 

અતારાાંવકતઃ ૬૯૬૦ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ છેલ્લાાં પાાંિ િર્ગમાાં િર્ગિાર રાજ્ય સરકારે ગુજરાત રાજ્ય માગગ િાહન વ્યિહાર 
કોપોરેશનન ેબસો ખરીદિા કેટલી રકમ ફાળિી, 

(૨) ફાળિેલ રકમ અન્િયે ક્યા પ્રકારની કેટલી નિી બસો ઉક્ત િર્ગિાર ખરીદી, અન ે

(૩) ઉક્ત બસો કોની પાસેિી કેટલી વકાંમત ેખરીદિામાાં આિી ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૯-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ છેલ્લાાં પાાંિ િર્ગમાાં િર્ગિાર રાજ્ય સરકારે ગુજરાત રાજ્ય માગગ િાહન વ્યિહાર 
કોપોરેશનન ેબસો ખરીદિા કેટલી રકમ ફાળિી, 

ક્રમ નાં. િર્ગ િાળિેલ રિમ (િરોડમાાં) 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ રૂ.૧૪૯.૨૦/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૬ રૂ.૩૦૯.૨૨/- 

૩ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ રૂ.૩૫૫.૬૨/- 

૪ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ રૂ.૨૮૧.૨૦/- 

૫ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ રૂ.૧૫૦.૨૩/- 
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(૨) ફાળિેલ રકમ અન્િયે ક્યા પ્રકારની કેટલી નિી બસો ઉક્ત િર્ગિાર ખરીદી, અન ે

િર્ગ  ખરીદેલ બસનો પ્રિાર  પ્રિાર  િુલ  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ મીડ્ી બસ  મીડ્ી  ૩૦૨ 

 મીડ્ી બસ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  સુપર એક્સપ્રેસ  ૬૦૦ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૬ િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર થલીપર  ૧૩૦ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર ગુજગર  ૨૭૦ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર સુપર એક્સપ્રેસ  ૮૫૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર થલીપર  ૧૫૦ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર ગુજગર  ૧૫૦ 

 મીડ્ી બસ  મીડ્ી  ૨૭૫ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ મીડ્ી બસ  મીડ્ી  ૫૦૦ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર સુપર એક્સપ્રેસ  ૧૪૮૯ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર ગુજગર  ૧૩૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ મીડ્ી બસ  મીડ્ી ૨૫૦ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર સુપર એક્સપ્રેસ  ૧૦૯૦ 

  ગુજગર  ૨૦૦ 

 િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર ગુજગર  ૧૫૦ 

(૩) ઉક્ત બસો કોની પાસેિી કેટલી વકાંમત ેખરીદિામાાં આિી.  

િર્ગ પેઢીનુાં નામ ખરીદેલ બસનો પ્રિાર 
ખરીદેલ 
જથ્થો 
(નાંગ) 

બનાિેલ 
બસનો પ્રિાર 

ખરીદીનો ચુિિિા પાત્ર 
(ટેક્ષ સહીતનો ભાિ) 

પ્રવત નાંગ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ 
િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  મીડ્ી બસ  ૧૬૬ 
૩૦૨-મીડ્ી  

૧૬,૪૨,૪૩૧/- 

મે.િી.ઇ.કોમવશગયલ  મીડ્ી બસ  ૧૩૬ ૧૬,૪૨,૪૩૧/- 

મે. અશોક લેલેન્ડ્ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  ૩૩૦ ૩૩૦-સુપર 
એક્સપ્રેસ  

૧૦,૬૬,૭૧૮.૦૬/- 

મે.િી.ઇ.કોમવશગયલ  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  ૨૭૦ ૨૭૦-સુપર 
એક્સપ્રેસ  

૧૦,૬૬,૭૧૮.૦૬/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ 
િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૬ 

મે. અશોક લેલેન્ડ્ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર  ૧૧૦ ૬૧-ગુજગર 
૪૯-થલીપર 

૧૫,૨૪૫૩૧.૮૮/- 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર  ૯૦ ૩૯-ગુજગર 
૫૧-થલીપર 

૧૫,૨૪,૫૩૧.૮૮/- 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર  ૧૭૦ ૯૧-ગુજગર 
૭૯-થલીપર 

૧૫,૩૩,૨૫૨/- 

મે. અશોક લેલેન્ડ્ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર  ૩૦ ૦૯-ગુજગર 
૨૧- સુપર 
એક્સપ્રેસ 

૧૫,૩૩,૨૫૨/- 

મે. અશોક લેલેન્ડ્ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  ૬૮૦ ૨૦૦-ગુજગર 
૪૮૦- સુપર 

એક્સપ્રેસ 

૧૨,૧૨,૩૮૧.૪૬/- 

મે.િી.ઇ.કોમવશગયલ  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  ૧૭૦ ૫૦-ગુજગર 
૧૨૦- સુપર 

એક્સપ્રેસ 

૧૨,૧૨,૩૮૧.૪૬/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ 
િી 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર  ૧૬૫ ૭૬-ગુજગર 
૮૯-થલીપર 

૧૬,૮૭, ૦૦૦/- 
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િર્ગ પેઢીનુાં નામ ખરીદેલ બસનો પ્રિાર 
ખરીદેલ 
જથ્થો 
(નાંગ) 

બનાિેલ 
બસનો પ્રિાર 

ખરીદીનો ચુિિિા પાત્ર 
(ટેક્ષ સહીતનો ભાિ) 

પ્રવત નાંગ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ મે. અશોક લેલેન્ડ્ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર  ૧૩૫ ૭૪-ગુજગર 
૬૧-થલીપર 

૧૬,૮૭,૦૦૦/- 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  મીડ્ી બસ  ૧૫૧ 

૭૭૫-મીડ્ી 

૧૯,૪૭,૦૦૦/- 

મે.િી.ઇ.કોમવશગયલ  મીડ્ી બસ  ૧૨૪ ૧૯ ૪૭,૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  મીડ્ી બસ  ૧૫૦ ૧૯,૦૭,૫૦૦/- 

મે.િી.ઇ.કોમવશગયલ  મીડ્ી બસ  ૩૫૦ ૧૯,૦૭,૫૦૦/- 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  ૧૪૮૯ ૧૨૯૪- સુપર 
એક્સપ્રેસ 

૧૯૫-ગુજગર 

૧૩,૯૪,૦૦૦/- 

મે. અશોક લેલેન્ડ્ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  ૧૩૦ ૧૩૦-ગુજગર ૧૩,૯૪, ૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

મે.િી.ઇ.કોમવશગયલ  મીડ્ી બસ  ૭૫ 
૨૫૦-મીડ્ી 

૧૯,૪૫,૦૦૦/- 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  મીડ્ી બસ  ૧૭૫ ૧૯,૪૫,૦૦૦/- 

મે. અશોક લેલેન્ડ્ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૦ મીટર  ૧૨૯૦ ૧૦૯૦- સુપર 
એક્સપ્રેસ 

૨૦૦-ગુજગર 

૧૪,૭૦,૦૦૦/- 

મે.ટાટા મોટસગ લી.  િેસીસ ડ્ીઝલ ૧૨ મીટર  ૧૫૦ ૧૫૦-ગુજગર ૧૭,૧૦,૦૦૦/- 

-------- 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ  વિભાગનુાં નામ  પ્રશ્ન ક્રમાાંિ  િુલ  

૧ સામાન્ય િહીિટ વિભાગ ૬૬૧૭, ૬૮૨૦ ૦૨ 

૨ કૃવર્, ખેડૂ્ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ  ૬પ૬૪, ૬પ૬૬, ૬૮૬૯, ૬૮૭૧, ૬૮૭૪, 
૬૮૮૭, ૬૮૯૦, ૬૯૦૬, ૬૯૧૪, ૬૯૧૬, 
૬૯૨૦, ૬૯૨૧, ૬૯૨૬, ૬૯૨૮, ૬૯૩૫, 
૬૯૪૬, ૬૯૫૧, ૬૯૫૫, ૬૯૬૮, ૬૯૭૨, 
૬૯૭૯, ૬૯૮૬, ૬૯૯૫, ૬૯૯૭, ૬૯૯૮, 
૭૦૦૩, ૭૦૦૭, ૭૦૨૪, ૭૦૩૧ 

૨૯ 

૩ વશક્ષણ વિભાગ  ૭૦૩૨ ૦૧ 

૪ અન્ન, નાગદરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ ૬૮૪૩, ૬૮૭૯ ૦૨ 

૫ િન અને પયાગિરણ વિભાગ  ૬૭૨૨, ૬૭૨૪, ૬૯૨૭, ૬૯૩૦, ૬૯૩૯ ૦૫ 

૬ આરોગ્ય અને પદરિાર કલ્યાણ વિભાગ ૬૬૭૦, ૬૯૦૮, ૭૦૩૪, ૭૦૪૨ ૦૪ 

૭ ગૃહ વિભાગ  ૭૦૨૨, ૭૦૫૫, ૭૦૬૧ ૦૩ 

૮ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ ૬૮૮૦ ૦૧ 

૯ મહેસૂલ વિભાગ  ૬૪૮૬, ૬૭૯૫ ૦૨ 

૧૦ માગગ અને મકાન વિભાગ  ૬૬૮૫, ૬૭૧૯ ૦૨ 

૧૧ બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગ  ૬૯૬૦ ૦૧ 

િુલ ૫૨ 

-------- 

 

 

 

સરકારી મધ્યથિ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 


