
 

 

 

 
  

 સમ  જુરાતમા ં યા ં યા ં કમોસમી વરસાદથી ખે તૂોના પાકને  કુસાન થ ુ ં હોય તેનો 

તા કા લક સવ કરાવીને તેઓને તેમના ખેતરમા ંવાવેલ એકર માણે વળતર

- અિમત ચાવડા 

 

 જુરાત િવધાનસભા િવરોધ પ ના નતેા ી અિમત ચાવડાએ એક અખબાર  યાદ મા ં જણા ુ ં હ ુ ં ક 

અ યાર ભર િશયાળે સમ  જુરાતના 10 

દવસની દર 15 જ લાઓમા ંમાવઠાની આગાહ  છે 

ર ુ ંછે. આ માવઠાથી ખે તૂોના પાક અને વાવેલા દાણ િન ફળ જઈ ર ા છે

મદં  અને મ ઘવાર  સામે જ ુમી ર ા છે સાથે તેમના વાવેલા પાકના રૂતા એમએસપી માણે િપયા પણ મળતા 

નથી. ુના પાક િવમાના પાકલા નાણા ંમળેવવા જગતનો તાતં વલખા માર  ર ો છે યાર આવા સમય ેઆવેલા  

કમોસમી  વરસાદ ખે તૂોની થિત કફોડ  કર  દ ધી છે

  જુરાત િવરોધ પ ના નેતા ી અિમત ચાવડાએ સરકાર પાસે માગણી કરતા જણા ુ ંહ ુ ંક ૃિષ િન ણાતો 

અ સુાર રા યમા ંશિનવાર મોટાભાગના થળોએ પાચં િમ લિમટર ટલો વરસાદ ન ધાયો છે અન ેહવામાન િવભાગ 

ારા વ  ુમાવઠાની આગાહ  કરવામા ંઆવી છે

ું, તમા ુ, વ રયાળ , ઘ  અન ેશાકભા ના પાકોમા ંમોટાપાયે ુ સાન થવાની ભીિત રહ છે

યા ં યા ંકમોસમી વરસાદથી ખે તૂોના  પાકન ે  કુસાન થ ુ ંહોય તેનો તા કા લક સવ કરાવીને તઓેન ેતેમના 

ખેતરમા ંવાવેલ એકર માણે વળતર આપવામા ંઆવે

 

 

 

 

 

 

       
અખબાર  યાદ  

 

સમ  જુરાતમા ં યા ં યા ં કમોસમી વરસાદથી ખે તૂોના પાકને  કુસાન થ ુ ં હોય તેનો 

તા કા લક સવ કરાવીને તેઓને તેમના ખેતરમા ંવાવેલ એકર માણે વળતર

જુરાત િવધાનસભા િવરોધ પ ના નતેા ી અિમત ચાવડાએ એક અખબાર  યાદ મા ં જણા ુ ં હ ુ ં ક 

10 થી વધાર જ લાઓમા ંકરા સાથે માવઠા પડ  ર ા છે અને આગામી બે 

જ લાઓમા ંમાવઠાની આગાહ  છે ખાસ કર ને આવા સમયે સૌથી વધાર કુસાન ખે તૂોને થઈ 

આ માવઠાથી ખે તૂોના પાક અને વાવેલા દાણ િન ફળ જઈ ર ા છે. દશ અને જુરાતના ખે તૂો પહલેથી જ 

મદં  અને મ ઘવાર  સામે જ ુમી ર ા છે સાથે તેમના વાવેલા પાકના રૂતા એમએસપી માણે િપયા પણ મળતા 

ના પાક િવમાના પાકલા નાણા ંમળેવવા જગતનો તાતં વલખા માર  ર ો છે યાર આવા સમય ેઆવેલા  

કમોસમી  વરસાદ ખે તૂોની થિત કફોડ  કર  દ ધી છે. 

જુરાત િવરોધ પ ના નેતા ી અિમત ચાવડાએ સરકાર પાસે માગણી કરતા જણા ુ ંહ ુ ંક ૃિષ િન ણાતો 

ર મોટાભાગના થળોએ પાચં િમ લિમટર ટલો વરસાદ ન ધાયો છે અન ેહવામાન િવભાગ 

ારા વ  ુમાવઠાની આગાહ  કરવામા ંઆવી છે.એક ચ ક તેથી વ  ુવરસાદ પડ તો રિવ પાક સ હત બટાકા

ઘ  અન ેશાકભા ના પાકોમા ંમોટાપાયે ુ સાન થવાની ભીિત રહ છે

યા ં યા ંકમોસમી વરસાદથી ખે તૂોના  પાકન ે  કુસાન થ ુ ંહોય તેનો તા કા લક સવ કરાવીને તઓેન ેતેમના 

ખેતરમા ંવાવેલ એકર માણે વળતર આપવામા ંઆવે. 

 તા. ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ 

સમ  જુરાતમા ં યા ં યા ં કમોસમી વરસાદથી ખે તૂોના પાકને  કુસાન થ ુ ં હોય તેનો 

તા કા લક સવ કરાવીને તેઓને તેમના ખેતરમા ંવાવેલ એકર માણે વળતર આપવામા ંઆવે.  

જુરાત િવધાનસભા િવરોધ પ ના નતેા ી અિમત ચાવડાએ એક અખબાર  યાદ મા ં જણા ુ ં હ ુ ં ક 

થી વધાર જ લાઓમા ંકરા સાથે માવઠા પડ  ર ા છે અને આગામી બે 

ખાસ કર ને આવા સમયે સૌથી વધાર કુસાન ખે તૂોને થઈ 

દશ અને જુરાતના ખે તૂો પહલેથી જ 

મદં  અને મ ઘવાર  સામે જ ુમી ર ા છે સાથે તેમના વાવેલા પાકના રૂતા એમએસપી માણે િપયા પણ મળતા 

ના પાક િવમાના પાકલા નાણા ંમળેવવા જગતનો તાતં વલખા માર  ર ો છે યાર આવા સમય ેઆવેલા  

જુરાત િવરોધ પ ના નેતા ી અિમત ચાવડાએ સરકાર પાસે માગણી કરતા જણા ુ ંહ ુ ંક ૃિષ િન ણાતો 

ર મોટાભાગના થળોએ પાચં િમ લિમટર ટલો વરસાદ ન ધાયો છે અન ેહવામાન િવભાગ 

એક ચ ક તેથી વ  ુવરસાદ પડ તો રિવ પાક સ હત બટાકા, ચણા, 

ઘ  અન ેશાકભા ના પાકોમા ંમોટાપાયે ુ સાન થવાની ભીિત રહ છે. સમ  જુરાતમા ં

યા ં યા ંકમોસમી વરસાદથી ખે તૂોના  પાકન ે  કુસાન થ ુ ંહોય તેનો તા કા લક સવ કરાવીને તઓેન ેતેમના 

હમાગં રાવલ 

સહ ક વીનર, વ તા 

મો. ૯૮૯૮૨૩૩૦૩૮ 


