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સમાચાર સંખ્યા : ૧૨૫૩

ુ રાત બબનઅધિકૃત ધિકાસને ધનયધમત કરિા અંગે ના િટહકૂ મ-2022ને રાજ્યપાલશ્રીની મંજૂરી
ગજ
ુ યમંત્રીશ્રી ભ ૂપેન્દ્ર પટેલનો ધનર્ણય
મળતાં રાજ્યમાં િટહકૂ મનો અમલ કરિા મખ્
.........
રાજ્યના જરૂરીયાતમંદ ગરીબ, મધ્યમિગીય પરરિારોની બબનઅધિકૃત ધમલ્કતોને કાયદે સર
ુ
કરિા રાજ્ય સરકારનો ઐધતહાધસક ધનર્ણય : પ્રિક્તા મંત્રી શ્રી જીતભાઇ
િાઘાર્ી
........
 રાજ્યની તમામ મહાનગરપાબલકાઓ-શહેરી ધિકાસ સત્તામંડળો અને નગરપાબલકા ધિસ્તારમાં
આિેલા બબનઅધિકૃત ધિકાસને ધનયધમત કરી શકાશે
 રે રા-એક્ટ-2016 અન્દ્િયે નોરટસ અપાયેલા બાંિકામોનો સમાિશે નહીં
 માર્જિન-બબલ્ટઅપ-મકાનની ઊંચાઈ-ઉપયોગમાં ફેરફાર- ક્િડણ પ્રોજેક્ટશન-પારકિંગ-કોમનપ્લોટ
ુ ાર ધનયમબદ્ધ થઈ શકશે
િગે રે ફી લઈને ધનયમાનસ
 તારીખ 1 ઓકટોબર-2022 પહેલાં થયેલાં બબનઅધિકૃત બાંિકામ જ ધનયધમત કરી શકાશે.
.......
મુખ્યમંત્રીશ્રી ભ ૂપેન્દ્ર પટેલ ઘ્વારા ગુજરાત બિનઅધિકૃત ધવકાસને ધનયધમત કરવા અંગેનો
વટહુકમ-2022નો રાજ્યમાં અમલ કરવાનો મહત્વપ ૂર્ણ લોકહહતલક્ષી ધનર્ણય કયો છે .
ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા આ ગુજરાત બિનઅધિકૃત ધવકાસને ધનયધમત કરવા અંગેના
વટહક
ુ મ-2022ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે .
ુ ાઈ વાઘાર્ીએ મુખ્યમંત્રીશ્રી ભ ૂપેન્દ્ર પટેલના
રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા ધિક્ષર્મંત્રીશ્રી જીતભ
નેત ૃત્વની રાજ્ય સરકારના આ મહત્વપ ૂર્ણ જનહહતલક્ષી ધનર્ણયની ધવસ્ત ૃત ભ ૂધમકા આપી હતી.
તેમર્ે કહ્ું કે, ગુજરાત જેવા ધવકાસના રોલમોડેલ રાજ્યમાં ઊદ્યોગો, વેપાર-િંિાની વ્યાપક્તાને
કારર્ે મોટી સંખ્યામાં લોકો રોજગારી-વ્યવસાય માટે િહેરોમાં આવીને વસવાટ કરતા થયા છે . આના
પહરર્ામે વાબર્જ્જ્યક અને અન્દ્ય હેત ુની ધમલકતોની માગ હિન-પ્રધતહિન વિતી જાય છે . રાજ્યના
જરૂરીયાતમંિ ગરીિ, મધ્યમવગીય પહરવારોને સહાયરૂપ થવા માટે રાજ્ય સરકારે તેમની
બિનઅધિકૃત ધમલ્કતોને કાયિે સર કરવાનો આ ઐધતહાધસક ધનર્ણય લીિો છે . એક રૂમ િે રૂમ
રસોડાના નાન મકાનમાં પહરવાર સાથે રહેતા મધ્યમવગીય નાગહરકો તેમના બિનઅધિકૃત િાંિકામ
અંગે સતત બ િંતા કરતા હોય છે તે િાિતે રાજ્ય સરકારે સંવેિના સાથે આ ધનર્ણય લીિો છે .
વેગવંતા િહેરીકરર્ને કારર્ે િહેરો અને નગરોની હિ અને ધવસ્તારમાં મોટા પ્રમાર્માં વિારો

થવાથી, િહેરોમાં પરવાનગી વગર મકાનો િનતા જાય છે . અથવા ધવકાસ ધનયંત્રર્ ધનયમોની ધવરૂધ્િ
મકાનો િને છે , એમ તેમર્ે ઉમેર્ ું ુ હત.ું
પ્રવક્તા મંત્રીશ્રી જીત ુભાઈ વાઘાર્ી એમ પર્ કહ્ું કે, રાજ્યમાં મ્ર્ુધનધસપલ કોપોરે િન,
સત્તામંડળો,

નગરપાબલકા ધવસ્તારોમાં ધવપુલ

પ્રમાર્માં

મકાનો/િાંિકામો િી.ર્ુ. પરવાનગી

વગરના જર્ાય છે . િાંિકામોની સંખ્યાનો વ્યાપ તથા સેમ્પલ સવેની ધવગતો ધ્યાને લેતા, િી.ર્ુ.
પરવાનગી ન મળે લ હોય તે તમામ િાંિકામોને િી.ર્ુ. પરવાનગી સમકક્ષ માન્દ્યતા મળી રહે તે માટે
કોઈ

ોક્કસ પગલાં લેવા/નીધત ઘડવી આવશ્યક હતી.
તેમર્ે ઉમેર્ ું ુ કે, સંિધં િત સત્તામંડળ દ્વારા બિનઅધિકૃત િાંિકામોને દૂર કરવા, ઉતારી પાડવા

અથવા અન્દ્ય ફેરફાર કરવા ગુજરાત પ્રોધવન્દ્સીઅલ મ્ર્ુધનધસપલ કોપોરે િન એકટ, ૧૯૪૯ અથવા
ગુજરાત ટાઉન પ્લાનીંગ એન્દ્ડ અિણન ડેવલપમેન્દ્ટ એકટ, ૧૯૭૬ મુજિ નોટીસો આપવામાં આવેલ
છે . પરં ત ુ, આ નોટીસોના અનુસિ
ં ાને સંિધં િતો દ્વારા જરૂરી પગલા લેવાનુ કે પ ૂતણતા કરવાનુ સંપ ૂર્ણતઃ
િક્ય િનેલ નથી.
આ પહરસ્સ્થધતને પહોં ી વળવા માટે, રાજ્ય સરકારે અગાઉ સને ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧માં
અનઅધિકૃત િાંિકામને ધનયમીત કરવા માટેના કાયિા અમલમાં લાવવામાં આવેલ, જેના આિારે
કેટલાક િાંિકામો ધનયધમત થયેલ છે . તેમ છતાં, ઘર્ા બિનઅધિકૃત િાંિકામો ધનયધમત થઇ િકેલ
નથી તેમજ વપરાિની પરવાનગી મેળવી િકે લ નથી, તે પર્ ધ્યાનમાં આવ્ર્ુ ં છે , એમ તેમર્ે કહ્ું
હત.ું
આ તમામ પહરસ્સ્થધત ધ્યાને લઇ તથા જૂના કાયિાની જોગવાઇઓ, નામ. સુધપ્રમ કોટણ અને
હાઇકોટણ ના ધનિે િો તથા સ્થાધનક જરૂહરયાતોને ધ્યાને લઈ ‘Gujarat Regularisation of
Unauthorised Development Ordinance, 2022’ નો વટહુકમને માન. રાજ્યપાલશ્રી ની મંજૂરી
મળે લી છે .
મોટા પાયા પર અનઅધિકૃત િાંિકામો અને િી.ર્ુ. પરવાનગી વગરનાં િાંિકામોને દૂર કરવા,
તોડી પાડવા કે ફેરફાર કરવાથી, અસંખ્ય માર્સો ઘર ધવનાના અને આજીધવકાના સાિન વગરના
થવાની સંભાવના છે તથા કાયિો અને વ્યવસ્થા િગડવાની સંભાવના સાથે સાથે સામાન્દ્ય માર્સને
મુશ્કેલી પડી િકે છે , સમાજની આધથિક અને સામાજીક વ્યવસ્થા પર પર્ ધવપહરત સ્સ્થધત ઉત્પન્ન થવાની
સંભાવના છે , જે ઇચ્છધનય િાિત નથી.
મુખ્યમંત્રીશ્રી ભ ૂપેન્દ્ર પટે લે આ સમગ્ર િાિતે સંપ ૂર્ણ માનવીય અબભગમ અપનાવીને રાજ્યના
લાખો પહરવારોને આવાસ-સુરક્ષા આપવા આ ગુજરાત બિનઅધિકૃત ધવકાસને ધનયધમત કરવા
િાિતના વટહક
ુ મ-2022નો અમલ કરવાનો ધનર્ણય કયો છે , એમ શ્રી જીત ુભાઈ વાઘાર્ીએ જર્ાવ્ર્ુ ં
હત.ું
 આ િટહુકમની મહત્િની જોગિાઇઓ અંગે ની ધિગતો આપતા પ્રિક્ત મંત્રીશ્રીએ જર્ાવ્ ંુ કે,
ુ રાત રાજયની તમામ મહાનગરપાબલકાઓ, શહેરી ધિકાસ સત્તામંડળો અને નગરપાબલકાઓ
ગજ

ધિસ્તાર માં આિેલ અનઅધિકત
ૃ ધિકાસને ધનયધમત કરી શકાશે.
 Real Estate Regulatory Authority (RERA) Act 2016 હેઠળ જે બાંઘકામોને નોટીસ આપેલ
હોય તેનો સમાિેશ થશે નહી.
 માર્જિન, બીલ્ટઅપ, મકાનની ઊંચાઈ, ઉપયોગમાં ફેરફાર, કિડણ પ્રોજેક્શન, પારકિગ (ફકત ૫૦%
માટે ફી લઈ), કોમન પ્લોટ (૫૦ % કિરે જની મયાણ દાને આિીન અને માત્ર મળિા પાત્ર ઉપયોગ),
સેધનટરી સધુ િિા ફી લઈ ધનયમબધ્િ થઇ શકશે.
 જે રકસ્સામાં મળિાપાત્ર એફ.એસ.આઇ. ૧.૦ થી ઓછી હોય તેમાં, રહેર્ાંક ઉ૫યોગ ધસિાયના
ુ બ
(દા.ત. િાર્ીજય, શૈક્ષર્ીક, આરોગ્ય, ઔઘોગીક ધિગે રે) બાંઘકામોમાં સીજીડીસીઆર મજ
મહત્તમ મળિાપાત્ર FSI કરતા ૫૦ % િઘારે FSI થતી હોય, પ્લોટની હદથી બહાર ધનકળતા
પ્રોજેકશન, પાર્ી પરુ િઠા, ગટર વયિસ્થા, પાર્ીના ધનકાલ, ઇલેકટ્રીક લાઇન, ગે સ લાઇન અને
જાહેરઉપયોગી સેિાઓ ઉપર કરે લ બાંિકામ ધનયમબધ્િ થઇ શકશે નહી.
 સરકારી, સ્થાધનક સત્તામંડળોની જમીનો ૫રના બાંઘકામ, ચોકકસ હેત ુ માટે સંપાદન/ ફાળિર્ી
કરાયેલ જમીનો, જાહેર રસ્તામાં આિતી જમીનો, જળ પ્રિાહ અને જળ સ્ત્રોત જેિા કે તળાિ, નદી,
કુ દરતી જળપ્રિાહ ધિગે રે, ઓબનોબક્ષયસ અને હેઝાર્ણ સ ઔિોબગક ધિકાસના હેત ુ માટે ધનયત
કરાયેલ ધિસ્તાર, શૈક્ષબર્ક સંસ્થા સાથે જોડાયેલ રમત ગમત ન ંુ મેદાન માં થયેલ બબનઅધઘકૃત
બાંઘકામ ધનયમબધ્િ થઇ શકશે નહી.
ુ બ સસ
ુ ગ
 Fire Safetyના કાયદા મજ
ં ત ન હોય, Structural Safety ની જરૂરીયાત જળિાતી ન
હોય, Real Estate Regulatory Authority (RERA) Act 2016 હેઠળ ઠરાિેલ બબનઅધઘકૃત
બાંઘકામ, Gujarat Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act,
ુ ગ
2021 સાથે સસ
ં ત ન હોય તેિા બાંઘકામો ધનયમબધ્િ થઇ શકશે નહી.
 ધનયત પાકીગની જોગિાઇ પૈકી ૫૦ % પાકીગ માલીક / કબજેદારે જે તે સ્થળે પરુ ી પાડિાની રહેશે.
જે રકસ્સામાં આિા ૫૦ % પાકીગની જરૂરીયાત જે તે સ્થળે પરુ ી પાડી શકાય તેમ ન હોઇ ત્યારે
ધનરદિ ષટ સત્તામંડળ આિી સધુ િિા ૫૦૦મી.ની ત્રીજયામાં ૦૩ માસમાં પ ૂરી પાડિા જર્ાિશે.
બાકીના ૫૦ % ખટુ તા પાકીગ માટે ફી લઈ બાંઘકામો ધનયમબધ્િ થઇ શકશે.
 આ િટહુકમ હેઠળ અનધિકત
ૃ ધિકાસ અથિા તેના ભાગના ધનયધમતકરર્ થી તે મકાન/ બબલ્ડીંગ
માટે સી.જી.ડી.સી.આર. કે અન્દ્ય સંબધઘત કાયદા હેઠળ આ૫િામાં આિતી િ૫રાશની પરિાનગી
(BU Permission) માનિામાં આિશે.
 તારીખ ૦૧-૧૦-૨૦૨૨ પહેલા થયેલા બબનઅધિકૃત બાંિકામો જ ધનયધમત કરી શકાશે.
બિનઅધિકૃત િાંિકામ ધનયમિધ્િ કરવાની કાયણવાહી સંિભણમાં ધવગતો આપતા શ્રી જીત ુભાઈ
વાઘાર્ીએ જર્ાવ્ર્ુ ં કે, વટહુકમ અમલમાં આવ્યાની તારીખથી

ાર માસમાં બિનઅધિકૃત િાંિકામ

ધનયમીત કરાવવા મકાનોના માબલક અથવા કિજેિારો e-Nagar Portal ઉપર ઓનલાઇન અરજી
કરી િકિે.

 અરજીની તારીખથી છ માસમાં બબનઅધિકત
ૃ બાંિકામ કોઇપર્ શરત સાથે કે તે ધસિાય
ધનયમબધ્િ કરિા અંગે હુકમ અથિા ધનયમબધ્િ કરિા માટે ના પાડિાં હુકુમ કરિાની રહેશે.
 ફી ભરિા માટે ૨ માસ ની સમય મયાણ દા રહેશ.ે
 સત્તામંડળના ધનર્ણયથી નારાજ થયેલ વયરકત, સદર ધનર્ણય મલ્યાના ૬૦ રદિસમાં અપીલ
અધિકારીશ્રી સમક્ષ અપીલ કરી શકશે. અપીલ અધિકારીશ્રી ને જરૂર લાગે તો બીજા ૬૦ રદિસ
અપીલ કરિા માટે આપી શકશે.
 તારીખ ૦૧-૧૦-૨૦૨૨ પહેલાન ંુ બાંિકામ ના આિાર માટે ધનયત તારીખ પહેલાનો ધમલકત
ભોગિટા અંગે , મકાનિેરાની આકારર્ી/ઈલેક્ટ્રીધસટી બીલ રજૂ કરિાની રહેશે.
 નિી શ૨તની જમીનમાં થયેલ બાંિકામો ધનયધમત કરી શકશે નહીં.
બિનઅધિકૃત િાંિકામ ધનયમિદ્ધ કરવા માટે ફીનો િર
ુ માટે:
A. પારકિંગ ધસિાયના હેતઓ
બિનઅધિકૃત િાંિકામનો કુલ ધવસ્તાર

ફી નો િર

1
1.

૫૦

ો.મી. સુિી

2.

૫૦

ો.મી. થી ૧૦૦

3.

૧૦૦

2
Rs. 3,000/ો.મી સુિી Rs. 3,000/- વત્તા વિારાના Rs. 3,000/-

ો.મી. થી ૨૦૦

ો.મી

Rs. 6,000/- વત્તા વિારાના Rs. 6,000/-

ો.મી. થી ૩૦૦

ો.મી

Rs. 12,000/- વત્તા વિારાના Rs.

સુિી
4.

૨૦૦

6,000/-

સુિી
5.

૩૦૦

ો.મી થી વધ ૂ

Rs. 18,000/- વત્તા વિારાના
Rs. 150/- િર

ો.મી ( ૩૦૦

ો.મી થી

વધ ૂ ના
ક્ષેત્રફળ માટે)
a. કૉલમ 1માંનો આંકડો તમામ માળ પરનો કુલ અનધિકૃત બિલ્ટ-અપ ધવસ્તાર
છે .
b. ઉપરના િરો માત્ર રહેર્ાંક ઉપયોગ માટે જ લાગુ પડિે.
c. ઉપયોગના ફેરફાર ના સંિભણમાં અને રહેર્ાંક ઉપયોગ ધસવાયના અન્દ્ય
ઉપયોગ માટે , ઉપર જર્ાવ્યા મુજિના િમર્ા િરો લાગુ પડિે.
d. અપ ૂરત ૂ સેનેટરી સુધવિાઓ ના હકસ્સામાં, ઉપરોક્ત ફી ઉપરાંત રૂ. 7,500/ચ ૂકવવાનુ ં રહેિ.ે

B. પારકિંગના હેત ુ માટે
ધવગત

ફી નો િર

1

2

1.

રહેર્ાંક માટે ખ ૂટતી પાહકિંગ જગ્યા

જત્રી
ં ના 15 %

2.

રહેર્ાંક ધસવાય ના હેત ુ માટે ખ ૂટતી પાહકિંગ

જત્રી
ં ના 30 %

જગ્યા
ુ ાત બાબત
બબનઅધિકત
ૃ બાંિકામ ધનયમબદ્ધ કરતાં થતી િસલ
 બિનઅધિકૃત િાંિકામ ધનયમિધ્િ કરતાં એકત્ર થતી વસુલાતનુ ં ફી ની રકમ
‘આંતરમાળખાકીય

ધવકાસ

ભંડોળ’(Infrastructure

Development

Fund)

તરીકે

આંતરમાળખાકીય સવલતો સુસજજ કરવા, ફાયર સેફટી સવલતો ઉભી કરવા, પાકીગની
જોગવાઇ કરવા, ૫યાણ વરર્ સુઘારર્ા માટે થિે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા સને ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧માં બિનઅધિકૃત ધવકાસને ધનયધમત કરવા સારૂ કાયિો
ઘડવામાં આવ્યો હતો.
આ કાયિાના લાભોથી વં ીત રહેલ અનધિકૃત ધવકાસ કે જે તારીખ ૦૧-૧૦-૨૦૨૨ પહેલાં
કરાયેલ છે , તેને ધનયધમત કરાવવા ઇચ્ુક નાગરીકો લાભ લઇ િકે તેવા મુળ હાિણ સાથે જાહેર જનતાના
હહતાથે ઇમ્પેકટ ફીનો કાયિો ફરીથી મુખ્યમંત્રીશ્રી ભ ૂપેન્દ્ર પટેલના નેત ૃત્વની આ રાજય સરકાર દ્વારા
અમલમાં લાવવામાં આવેલ છે , તેમ શ્રી જીત ુભાઈ વાઘાર્ીએ જર્ાવ્ર્ુ ં હત.ું
તેમર્ે સ્પષ્ટપર્ે જર્ાવ્ર્ુ ં કે અનઅધિકૃત િાંિકામોને ધનયધમત કરવાથી એકત્ર થયેલી રકમ,
આંતરમાળખાકીય સવલતોના ધવકાસ અને સુિારો કરવા માટે વાપરવામાં આવિે જે સામાન્દ્ય જનતા
અને સમગ્ર સમાજના ફાયિા માટે તથા જાહેર હીતમાં રહેિ.ે
પ્રવક્તામંત્રીશ્રીએ કહ્ું કે, ગેરકાયિે સરતાના અબભિાપમાંથી મુસ્ક્ત અપાવવાનુ ં આ શ્રેષ્ઠ પગલું
અને સરકાર દ્વારા કરાયેલો સરળ પ્રહિયાનો આ અબભગમ જનતાને નવું સ્વાબભમાન િક્ષવાનો
મુખ્યમંત્રીશ્રી ભ ૂપેન્દ્ર પટેલના નેત ૃત્વની રાજ્ય સરકારનો પ્રજાહહતલક્ષી સરાહનીય તથા અબભનંિનને
પાત્ર અબભગમ છે .
સી.એમ.પી/આર/ઓ

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

૧૮ ઓક્ટોબર, ર૦રર

સમાચાર સંખ્યા : ૧૨૫૪

રાજયના ગરીબ-મધ્યમ િગીય પરરિારોને રદિાળીમાં િિારાની એક રકલો ખાંડ અને એક
ુ
લીટર સીંગતેલન ંુ રાહત દરે ધિતરર્ કરાશે : પ્રિકતા મંત્રી શ્રી જીતભાઈ
િાઘાર્ી
........................
ુ ી
“પ્રિાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાર્ અન્ન યોજના”ની અિધિ રડસેમ્બર -૨૦૨૨ માસ સિ
લંબાિાઈ :

૭૧ લાખ N.F.S.A.રે શનકાડણ િારકોને થશે લાભ
........................

ુ ાઈ વાઘાર્ીએ જર્ાવ્ર્ુ ં છે કે , રાજ્યના ગરીિ અને મધ્યમ વગણના
પ્રવક્તા મંત્રી શ્રી જીતભ
પહરવારો હિવાળીનો તહેવાર ઉલ્લાસમય રીતે ઉજવી િકે તે આિયથી રાજ્ય રાજ્ય સરકારે ગરીિમધ્યમ વગીય પહરવારોને હિવાળીના તહેવારો માટે વિારાની એક હકલો ખાંડ અને એક લીટર
સીંગતેલ રાહત િરે ધવતરર્ કરવાનો ધનર્ણય કયો છે .
મંત્રી શ્રી વાઘાર્ીએ વધુમાં જર્ાવ્ર્ુ કે, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભ ૂપેન્દ્રભાઈ પટે લના માગણિિણન હેઠળ
રાજ્યના ગરીિ મધ્યમ પહરવારને સહાયરૂપ થવા માટે આ મહત્વનો ધનર્ણય કરાયો છે જેનુ ં ધવતરર્
હાલ કરવામાં આવી રહ્ું છે .
તેમર્ે ઉમેર્ ું ુ કે, હાલ હિવાળીનાં તહેવાર ધનધમતે અંત્યોિય અને િીપીએલ મળી ૩૨ લાખ
રે િનકાડણ િારકોને પ્રધત કાડણ ૧ હકલો વિારાની ખાંડનુ ં ધવતરર્ અનુિમે રૂા.૧૫ અને રૂા.૨૨ પ્રધત
હકલોનાં ભાવથી ધવતરર્ કરવામાં આવે છે . તેમજ તમામ ૭૧ લાખ N.F.S.A. રે િનકાડણ િારકોને
હિવાળીના તહેવાર ધનધમતે પ્રધત કુટુંિ ૧ લીટર સીંગતેલ રૂા.૧૦૦/-ના રાહત િરે ધવતરર્ કરવામાં
આવી રહ્ું છે .
મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્ ું ુ કે, ભારત સરકાર દ્વારા “પ્રિાનમંત્રી ગરીિ કલ્યાર્ અન્ન યોજના” ની અવધિ
ત્રર્ માસ એટલે કે હડસેમ્િર -૨૦૨૨ માસ સુિી લંિાવાઈ છે .આ યોજના હેઠળ માહે ઑક્ટોિર૨૦૨૨ માસ માટે ૭૧ લાખ N.F.S.A.રે િનકાડણ િારકોને રે ગ્ર્ુલર મળવાપાત્ર અનાજ ઉપરાંત પ્રધત
વ્યસ્ક્ત ૧ હક.ગ્રા. ઘઉં તથા ૪ હક.ગ્રા.

ોખા મળી કુલ ૫ હક.ગ્રા. અનાજના જથ્થાનુ ં ધવનામ ૂલ્યે

ધવતરર્ તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૨ થી િરૂ કરવામાં આવી છે .ભારત સરકારની સુ ના મુજિ રાહતિરનુ ં
ધવતરર્ અને ધવનામુલ્યે ધવતરર્ અલગ-અલગ કરવામાં આવે છે .
ુ ચૌહાર્
ધિપલ

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

૧૮ ઓક્ટોબર, ર૦રર
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ૂ ોના આધથિક ઉત્થાન માટે રાજય સરકાર કરટબધ્િ
ખેડત
ુ ી ટે કાના ભાિે
મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીનની લાભપાંચમ થી ૯૦ રદિસ સિ
ૂ રહતલક્ષી મહત્િનો ધનર્ણય : પ્રિકતા મંત્રી શ્રી
ખરીદી કરિાનો રાજ્ય સરકારનો ખેડત
ુ
જીતભાઈ
િાઘાર્ી
..................
ુ ર અને ચર્ાની
ૂ ો પાસેથી એક િર્ણમાં રૂ.૩૬૪૬ કરોડની મગફળી, તિે
 રાજયના ખેડત
ટે કાના ભાિે ખરીદી કરાઈ
ૂ ો પાસેથી ૬.૭૩ કરોડ મેટ્રીક ટન જથ્થો ખરીદાયો
 રાજયના ૩.૪૩ લાખ ખેડત
ૂ ો પાસેથી રૂ.૨૨,૫૯૬ કરોડ મ ૂલ્યની ધિધિિ જર્સોની
 છે લ્લા પાંચ િર્ણમાં ૨૪ લાખ ખેડત
ખરીદી કરાઈ
..................
ૂ ોને આધથિક રીતે
પ્રવક્ત મંત્રી શ્રી જીત ુભાઈ વાઘાર્ીએ જર્ાવ્ર્ું છે કે, રાજ્યના ખેડત
ૂ ોની આવક િમર્ી કરવાના મક્કમ ધનિાણર સાથે રાજ્ય સરકાર
પગભર કરવા તથા ખેડત
આગળ વિી રહી છે ત્યારે વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩માં પ્રાઇઝ સપોટણ સ્કીમ (PSS) હેઠળ મગફળી,
મગ, અડિ અને સોયાિીનની તા.૨૯ ઓકટોિર-૨૦૨૨ લાભપાં મ થી ૯૦ હિવસ સુિી
ૂ હહતલક્ષી મહત્વનો ધનર્ણય કયો છે .
ટે કાના ભાવે ખરીિી કરવાનો રાજ્ય સરકારે ખેડત
ૂ ો પાસેથી છે લ્લા એક વર્ણમાં રૂ.૩૬૪૬ કરોડની મગફળી, ત ુવેર અને
રાજયના ખેડત
ટે કાના ભાવે ખરીિી કરાઈ છે . જયારે છે લ્લા પાં

ર્ાની

ૂ ો પાસેથી રૂ.૨૨,૫૯૬
વર્ણમાં ૨૪ લાખ ખેડત

કરોડ મ ૂલ્યની ધવધવિ જર્સોની ખરીિી કરાઈ છે .
મંત્રી શ્રી જીત ુભાઈ વાઘાર્ી ઉમેર્ું ુ કે, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભ ૂપેન્દ્રભાઈ પટે લના માગણિિણન
ૂ ો પાસેથી ટેકાના ભાવે ધવધવિ જર્સીઓ સત્વરે ખરીિવા અને ખેડત
ૂ ોને
હેઠળ રાજ્યના ખેડત
પોર્ર્ક્ષમ ભાવો મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સઘન આયોજન કરવામાં આવી રહ્ું
છે . તેમર્ે ઉમેર્ું ુ કે, વર્ણ ૨૦૨૧-૨૨ માં પ્રાઇઝ સપોટણ સ્કીમ (PSS) હેઠળ ટે કાના ભાવે
ૂ ોએ નોંિર્ી
ખરીિી ખરીિી કરાઈ છે જેમાં મગફળીની ખરીિી માટે કુલ ૨,૬૫,૫૫૮ ખેડત
ૂ ોએ લાભ લીિો હતો. લાભાથી ખેડત
ૂ ો પાસેથી કુલ
કરાવી હતી. જે પૈકી કુલ ૪૯,૮૯૯ ખેડત

૫૫૮.૫૩ કરોડ મ ૂલ્યના ૯૫,૨૩૦ મે.ટન મગફળીના જથ્થાની ટે કાના ભાવે ખરીિી કરવામાં
આવી છે . જયારે ખરીફ વર્ણ ૨૦૨૧-૨૨માં ટે કાના ભાવે ત ુવેરની ખરીિી માટે કુલ ૧૮,૫૩૫
ૂ ોએ નોંિર્ી કરાવેલ હતી. જે પૈકી કુલ ૧૦,૨૮૮ ખેડત
ૂ ોએ લાભ લીિો હતો. લાભાથી
ખેડત
ૂ ો પાસેથી કુલ ૧૨૬.૦૩ કરોડ મ ૂલ્યના ૨૦,૦૦૪ મે.ટન ત ુવેરના જથ્થાની ટે કાના ભાવે
ખેડત
ખરીિી કરવામાં આવી છે .
એ જ રીતે રધવ ધસઝન િરધમયાન વર્ણ ૨૦૨૧-૨૨માં

ર્ાની ખરીિી માટે કુલ

ૂ ોએ નોંિર્ી કરાવી હતી જે પૈકી કુલ ૨,૮૩,૦૪૩ ખેડત
ૂ ોએ લાભ લીિો
૩,૩૮,૭૭૭ ખેડત
ૂ ો પાસેથી કુલ ૨૯૨૧.૬૦ કરોડ મ ૂલ્યના ૫,૫૮,૬૨૩ મે.ટન
હતો. લાભાથી ખેડત

ર્ાના

જથ્થાની ટે કાના ભાવે ખરીિી કરવામાં આવી છે .
ૂ ોની નોંિર્ી
મગફળી, મગ, અડિ અને સોયાબિનની ટે કાના ભાવે વે ાર્ માટે ખેડત
ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો પરથી VCE મારફતે તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨ થી િરૂ કરવામાં
આવી છે . જે તા.૧૦.૧૧.૨૦૨૨ સુિી કરવામાં આવિે.
ૂ ોને િમાનુસાર SMS મોકલી અથવા
મંત્રી શ્રી એ ઉમેર્ું ુ કે, નોંિર્ી થયેલ ખેડત
ૂ ોએ ધનયત ખરીિ કેન્દ્ર ખાતે પોતાની
ટે લીફોનીક જાર્ કરવામાં આવિે. જાર્ કરાયેલા ખેડત
જર્સીના ટે કાના ભાવે વે ાર્ માટે હાજર રહેવાનું રહેિે. સોમવારથી શુિવાર િરધમયાન
ૂ ોને િધનવારના હિવસે
સંજોગોવસાત ધનયત હિવસે હાજર ન રહી િક્યા હોય તેવા ખેડત
ૂ ોને ચુકવણું સીિા ખેડત
ૂ ના
વે ાર્ માટે તક આપવામાં આવિે. વે ાર્ કરે લ જર્સીનું ખેડત
ખાતામાં જમા કરવામાં આવિે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, છે લ્લા પાં

ૂ ો પાસેથી
વર્ણમાં રાજ્યના કુલ ૨૪ લાખ ખેડત

રૂ.૨૨,૫૯૬ કરોડ મ ૂલ્યના મગફળી, મગ, અડિ, ત ુવેર,

ર્ા, રાયડો અને કપાસના ૪૫.૧૩

લાખ મે.ટન જેટલા ધવપુલ જથ્થાની ટે કાના ભાવે ખરીિી કરવામાં આવી છે .
ુ ચૌહાર્
ધિપલ

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

