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પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નનધી (PM-KISAN)

FAQs
પ્રશ્ન:

PM-KISAN યોજના એટલે શ?ં

જવાબ:

PM-KISAN યોજના એટલે ‘પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નનનધ.

પ્રશ્ન:

રાજ્યમાં આ યોજનાનો અમલ ક્યારથી ગણાશે?

જવાબ:

રાજ્યમાં આ યોજના તા: ૦૧/૧૨/૨૦૧૮થી અમલમાં ગણાશે.

પ્રશ્ન:

યોજનાનો ઉદ્દે શ શ ં છે ?

જવાબ:

ૂ ોની આવિ વધારવાના ભાગરૂપે નાના અને સીમાંત ખેડત
ૂ ોને
૧. ભારત સરિારશ્રી દ્વારા ખેડત
સહાયરૂપ થવા માટે ૧૦૦% િેન્ર સહાનયત “પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માનનનનધ” યોજના શરૂ
િરવામાં આવેલ છે .
ૂ ોને ખેત સામગ્રીની ખરીદી માટે નાણાિીય જરૂરીયાત પ ૂરી પાડી શિાય જેથી ખેડત
ૂ ો
૨. ખેડત
તેઓના પાિનુ ં સંરક્ષણ િરી શિે અને પ ૂરતા ઉત્પાદન મારફત વર્ષના અંતે સુનનનિત આવિ
મેળવી શિે.
ૂ ોને તેઓના ખેતી ખર્ષ માટે ખાનગી નધરાણદારોના નવર્ર્ક્રમાંથી રક્ષણ
૩. આ યોજનાથી ખેડત
મળી રહેશે.

પ્રશ્ન:
જવાબ:

યોજનાનો લાભ િોણ લઇ શિે છે ?
ૂ કુટુંબ આ
રાજ્યમાં ૨ (બે) હેક્ટર સુધીની ખેડાણ લાયિ જમીન ધરાવતા જમીન ધારિ ખેડત
યોજનામાં લાભાથી તરીિે ગણાશે.

પ્રશ્ન:

ખેડત કટં બ ની વ્યાખ્યા શ ં છે ?

જવાબ:

ૂ કુટુંબ એટલે “પનત, પત્ની અને સગીર બાળિો (૧૮ વર્ષથી ઓછી વયના) િે
જમીન ધારિ ખેડત
જેઓ સંયક્ુ ત રીતે પોતાની બે હેક્ટર સુધી ખેડાણ લાયિ જમીન ધરાવતા” હોય તે ગણાશે અને
તેમના હસ્તિની સંયક્ુ ત જમીનને લાભ માટે ગણતરીમાં લેવાની રહેશે.

પ્રશ્ન:

ૂ કટં બને િેટલી સહાય મળશે ? તથા િેટલા હપ્તામાં િઇ રીતે મળશે ?
ખેડત

જવાબ:

ૂ કુટુંબને પ્રનત વર્ષ કુલ રૂ.૬૦૦૦/- ત્રણ સરખા હપ્તામાં સહાય ડાયરે ક્ટ બેનીફીટ ટ્રાન્સફર
ખેડત
(ડી.બી.ટી.) માધ્યમથી ચ ૂિવવામાં આવશે. જેનો પહેલો હપ્તો તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૮થી
૩૧/૦૩/૨૦૧૯ના સમયગાળા માટેનો રહેશે.

પ્રશ્ન:

ૂ ની પાત્રતા િઇ રીતે નક્કી િરવાની રહેશે?
સહાય મેળવવા માટે રે વન્ય એિમ અંગે ખેડત

જવાબ:

ૂ કુટુંબ એિ િરતા વધુ રે વન્યુ એિમોમાં જમીન ધરાવતા હશે તો
સહાય મેળવવા માટે એિ ખેડત
તે તમામ જમીનની ગણતરી ધ્યાને લઇ પાત્રતા નક્કી િરવાની રહેશે.

પ્રશ્ન:

સહાય મેળવવા માટે જમીન ધારિતાની ગણતરી િઇ રીતે નક્કી િરવાની રહેશે?

જવાબ:

યોજનાના લાભ માટે જમીન ધારિતાની ગણતરી માટે તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ની સ્સ્થતીની જમીન
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ધારિતા ધ્યાને લેવાની રહેશે.
પ્રશ્ન:

ૂ ની પાત્રતા તથા લાભની િઇ જોગવાઇ રહેશે ?
સહાય મેળવવા માટે વારસાઇ બાબતે ખેડત

જવાબ:

સહાય મેળવવા અથે જમીન ધારિના મ ૃત્યુના િારણે વારસાઇથી માલલિી હક્ક ટ્રાન્સ્ફર નસવાયના
કિસ્સામાં આગામી પાંર્ વર્ષ સુધીના િોઇ પણ નવા જમીન ધારિને આ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે
નકહ. તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળામાં જમીન ધારિ તરીિે
નોંધાયેલ જમીન ધારિને લેન્ડ રે િોડષ માં જમીન ધારણ િયાષ અંગેની નોંધણી તારીખથી લાભ
મળવાપાત્ર થશે,

આવા કિસ્સાઓ િે જ્યાં ખરીદી, વારસાઇ, વનસયતનામા, ભેટ સકહતના

િારણોએ ખેડાણ લાયિ જમીનની માલલિીના હક્ક તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮ થી તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ના
સમયગાળામાં ટ્રાન્સફર થયા હોય તેવા કિસ્સામાં નાણાિીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના પ્રથમ હપ્તા માટે
ટ્રાન્સફર તારીખથી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા માટે ર્ાર મકહનાના પ્રમાણમાં
સપ્રમાણ લાભ મળવા પાત્ર થશે.
પ્રશ્ન:

આ યોજનાનો લાભ િોને મળવાપાત્ર થશે?

જવાબ:

ૂ કુટુંબની પાત્રતા માટે નીર્ેની બાબતો
બે હેક્ટર સુધી જમીન ધરાવતા જમીનધારિ ખેડત
ધ્યાનમાં લેવાની રહેશે.
ૂ તરીિે બે હેક્ટર સુધી જમીન ધારણ િરે લી હોય.
(અ) વ્યસ્ક્તગત ખેડત
ૂ કુટુંબના નામ હોય અને કુલ જમીન બે
(બ) લેન્ડરે િોડષ માં એિ િરતા વધુ જમીનધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબને લાભ
હેક્ટર િરતા ઓછી હોય તે કિસ્સામાં રે િોડષ માં નામ ધરાવતા તમામ સ્વતંત્ર ખેડત
મળવાપાત્ર રહેશે.
ૂ કુટુંબ
(િ) અ અને બ પૈિી િોઇ એિ અથવા બન્નેમાં એિ િરતા વધુ જગ્યાએ જમીનધારિ ખેડત
તરીિે નામ ધરાવતા હોય તે કિસ્સામાં તેમના માલલિીપણા હેઠળ આવતી તમામ ખાતાની
જમીનનુ ં કુલ બે હેિટરની મયાષદામાં હોય.
ૂ
(ડ) લેન્ડરે િોડષ માં કુલ જમીન બે હેક્ટર િરતા વધુ હોય અને એમાં સમાનવષ્ટ જમીનધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબમાં પ્રનત ખેડૂત
કુટુંબ એિ િરતા વધુ હોય તે કિસ્સામાં સમાનવષ્ટ તમામ જમીનધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબને
કુટુંબદીઠ જમીન બે હેક્ટરની મયાષદામાં આવતી હોય તે કિસ્સામાં સમાનવષ્ટ તમામ ખેડત
લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

પ્રશ્ન:

ૂ કટં બને સહાય મળવાપાત્ર નથી?
િેવા ખેડત

જવાબ:

યોજનામાં લાભ માટે ગેરપાત્રતા
ૂ કુટુંબ પાસે અથવા ખેડત
ૂ કુટુંબમાં સમાનવષ્ટ વ્યસ્ક્તઓની સંયક્ુ ત
(અ) જમીનધારિ ખેડત
માલલિી હેઠળ કુલ બે હેક્ટર િરતા વધુ જમીન હોય.
ૂ કુટુંબ લાભ માટે ગેરપાત્ર ઠરશે.
(બ) નીર્ે દશાષવેલ ઉચ્ર્ આનથિિ દરજ્જો ધરાવતા ખેડત
(બ-૧)સંસ્થાિીય જમીનધારિો
ૂ કુટુંબમાંની િોઇ એિ અથવા વધુ વ્યસ્ક્ત િે જેઓનો નીર્ેના પૈિી
(બ-૨)જમીનધારિ ખેડત
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િોઇમાં સમાવેશ થતો હોય;
૧. વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ તમામ બંધારણીય હોદ્દો ધરાવતા વ્યસ્ક્ત
૨. વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ મંત્રીશ્રી/ રાજ્યિક્ષાના મંત્રીશ્રી, વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ લોિસભા/
રાજ્યસભા/ નવધાનસભાના સભ્યશ્રી, વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ મહાનગરપાલલિાના મેયરશ્રી અને
વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ જજલ્લા પંર્ાયતના અધ્યક્ષશ્રી
૩. સેવારત અને નનવ ૃત્ત (તમામ) – િેન્ર અને રાજ્યસરિારના મંત્રાલય/ િર્ેરીઓ/ નવભાગો
અને તેની ક્ષેત્રીય િર્ેરીઓ, િેન્ર અને રાજ્ય સરિાર હસ્તિનાં તમામ જાહેરસાહસોના, િેન્ર અને
રાજ્ય સરિાર હસ્તિની તમામ સ્વાયત્ત અને સંલગ્ન સંસ્થાઓના તેમજ સ્થાનનિ સંસ્થાઓના
નનયનમત (મલ્ટીટાસસ્િિંગ સ્ટાફ/ વગષ-૪/ ગ્રુપ-ડી નસવાયના) તમામ અનધિારી, િમષર્ારી
૪. બ- ૨/૩ પૈિીના તમામ વય નનવ ૃત્ત/ નનવ ૃત્ત પેન્શનધારિો િે જેઓ પ્રનતમાસ રૂ. ૧૦,૦૦૦/િે તેથી વધુ પેન્શન મેળવતાં હોય (મલ્ટીટાસસ્િિંગ સ્ટાફ/ વગષ-૪/ ગ્રુપ-ડી નસવાયના)
૫. છે લ્લા આિારણી વર્ષમાં ઇન્િમટે ક્ષ ચ ૂિવેલ િરદાતા
૬. વ્યવસાનયિો જેવાિે ડોિટર, એન્ન્જનનયર, વિીલ, ર્ાટડષ એિાઉન્ટન્ટ અને આકિિટેિટ િે જેઓ
વ્યવસાનયિ સંસ્થાઓ સાથે નોંધણી ધરાવતા હોય અને પ્રેસક્ટસ સ્વરૂપે વ્યવસાય ધરાવતા હોય.
ગેર પાત્રતા યાદીમાં સમાવેશ થતો નથી એ અંગે અરજીિતાષ એ રજુ િરે લ એિરારનામાને
આધારે લાભાથી તરીિેની પાત્રતા નક્કી િરવાની રહેશે.
પ્રશ્ન:

આ યોજનાની અમલીિરણ પધ્ધનત શ ં છે ?

જવાબ:

આ યોજનાના અમલીિરણ માટે ખેડુતની ડેટા એન્ટ્રી, એિરારનામુ,ં ગ્રામસભામાં મંજુરી,
ગ્રામસભામાં મંજુરી આધારે પોટષ લ પર યાદીનુ ં આખરીિરણ, યાદીનુ ં સબનમશન, જજલ્લા
િક્ષાએથી યાદીનુ ં ભારત સરિારશ્રીના પોટષ લમાં સબનમશન તેમજ રાજ્ય િક્ષાએથી યાદીનુ ં ભારત
સરિારશ્રીના પોટષ લમાં સબનમશન િરવાનુ ં રહેશે.

પ્રશ્ન:

આ યોજનાનાં ખેડતની ડેટા એન્રી માટે શ િરવાન ં રહેશે?

જવાબ:

યોજના માટેના પોટષ લ https://www.digitalgujarat.gov.in/ ના માધ્યમથી પાત્રતા ધરાવતા
જમીન ધારિ જ ખેડુત કુટુંબની ઓનલાઈન અરજી િરવાની રહેશે.



ગ્રામ્ય િક્ષાએથી ડેટા એન્ટ્રી નવલેજ િોમ્યુટર એન્ટરનપ્રનીયોર (વી.સી.ઈ.), દુધ મંડળી,
સહિારી મંડળી, અન્ય િોઈ સરિારી અથવા સહિારી સંસ્થા/વ્યસ્ક્તને લોલગન ફાળવેલ હોઇ,
તેના મારફત િરવાની રહેશે.



અરજી માટે જે ગામમાં જમીન ધારણ િરતા હોય તે ગામના અથવા તો સ્થાનનિ વહીવટી
તંત્ર દ્વારા નક્કી િરવામાં આવ્યા હોય તે ગામના નક્કી િરે લ ડેટા એન્ટ્રી િેન્ર પર જઈ
અરજી િરવાની રહેશે.

પ્રશ્ન:

ૂ ની િઇ િઇ નવગતો જરૂરી રહેશે?
ખેડત

જવાબ:

અરજીમાં જમીન ધરાવતા અંગેની નવગતો સકહત નામ, જાનત, આધારિાડષ નંબર, મોબાઇલ
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નંબર, બેંિ અિાઉન્ટની નવગત જરૂરી રહેશે. યોજના અમલીિરણના પ્રથમવર્ષના પ્રથમ હપ્તા
તરીિે આધારિાડષ નંબર ન હોય તો, તેવા કિસ્સામાં આધાર એનરોલમેન્ટ નંબર, ડ્રાઇવીંગ
લાયસન્સ, ચુટણીિાડષ
ં
વગેરે ઓળખપત્ર તરીિે આપવાનુ ં રહેશે.
પ્રશ્ન:

ઓન લાઇન અરજી િયાષ બાદ લાભાથીએ શુ ં િરવાનુ ં રહેશે ?

જવાબ:

અરજી સબનમટ થયેથી અરજીિતાષ એ એ નવગતો સકહતનુ ં ફોમષ અને સંલગ્ન એિરારનામાની નપ્રન્ટ
લઈ સહી િરી બેન્િ એિાઉન્ટ નવગત માટે ર્ેિ/પાસબુિની નિલ અને આધારિાડષ ની સ્વપ્રમાલણત નિલ ડેટા એન્ટ્રી િેન્ર ખાતે જમા િરાવવાની રહેશે.

પ્રશ્ન:

તમામ નવગતો/દસ્તાવેજો િોને જમા િરાવવાના રહેશે.?

જવાબ:

તમામ નવગતો/દસ્તાવેજો તલાટીને જમા િરાવવાના રહેશે.

પ્રશ્ન:

ૂ કુટુંબે િયા પ્રિારનુ ં એિરારનામુ ં રજુ િરવાનુ ં રહેશે ?
ખેડત

જવાબ:

અરજીની નવગતો સાથે સંલગ્ન એિરારનામુ ં પોટષ લમાં અરજીની નવગતોના પત્રિ સાથે નપ્રન્ટ થશે.
આ માટે અરજદારે નીર્ે મુજબનુ ં એિરારનામુ ં સહી િરી રજુ િરવાનુ ં રહેશે.
એિરારનામ ં
હ,ુ ં …………………………………., પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નનધી યોજનામાં લાભ
લેવા માટે આ સાથે અરજી િરૂં છં અને એ માટે આપવામાં આવેલ તમામ નવગતો સાર્ી છે . હુ ં
ૂ કુટુંબમાં સમાનવષ્ટ િોઇ પણ વ્યસ્ક્તએ અરજીમાં દશાષ વ્યા નસવાય અન્ય િોઇ
અથવા મારા ખેડત
ૂ
પણ સ્થળે સંયક્ુ ત રીતે કુલ બે હેક્ટરથી વધુ જમીન ધારણ િરે લ નથી. મારો અથવા મારા ખેડત
કુટુંબમાં સમાનવષ્ટ િોઇ પણ વ્યસ્ક્તનો આ યોજનાની ગેરપાત્રતા યાદી –
૧. વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ તમામ બંધારણીય હોદ્દો ધરાવતા વ્યસ્ક્ત
૨. વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ મંત્રીશ્રી/રાજ્ય િક્ષાના મંત્રીશ્રી, વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ લોિસભા/
રાજ્યસભા/ નવધાનસભાના સભ્યશ્રી, વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ મહાનગરપાલલિાના મેયરશ્રી અને
વતષમાન અને ભ ૂતપ ૂવષ જજલ્લા પંર્ાયતના અધ્યક્ષશ્રી
૩. સેવારત અને નનવ ૃત્ત (તમામ) - િેન્ર અને રાજ્ય સરિારના મંત્રાલય/ િર્ેરીઓ/ નવભાગો
અને તેની ક્ષેત્રીય િર્ેરીઓ, િેન્ર અને રાજ્ય સરિાર હસ્તિનાં તમામ જાહેર સાહસોના, િેન્ર અને
રાજ્ય સરિાર હસ્તિની તમામ સ્વાયત્ત અને સંલગ્ન સંસ્થાઓના તેમજ સ્થાનનિ સંસ્થાઓના
નનયનમત (મલ્ટીટાસસ્િિંગ સ્ટાફ/ વગષ-૪/ ગ્રુપ-ડી નસવાયના) તમામ અનધિારી, િમષર્ારી
૪. ઉક્ત ૩ પૈિીના તમામ વયનનવ ૃત્ત/ નનવ ૃત્ત પેન્શનધારિો િે જેઓ પ્રનત માસ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- િે
તેથી વધુ પેન્શન મેળવતાં હોય (મલ્ટીટાસસ્િિંગ સ્ટાફ/ વગષ-૪/ ગ્રુપ-ડી નસવાયના)
૫. છે લ્લા આિારણી વર્ષમાં ઇન્િમટે ક્ષ ચ ૂિવેલ િરદાતા
૬. વ્યવસાનયિો જેવા િે ડોિટર, એન્ન્જનનયર, વિીલ, ર્ાટડષ એિાઉન્ટન્ટ અને આકિિટેિટ િે જેઓ
વ્યવસાનયિ સંસ્થાઓ સાથે નોંધણી ધરાવતા હોય અને પ્રેસક્ટસ સ્વરૂપે વ્યવસાય ધરાવતા હોય
- પૈિી િોઇમાં સમાવેશ થતો નથી.
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ૂ કુટુંબમાં સમાનવષ્ટ િોઇ પણ વ્યસ્ક્તએ આ યોજનામાં
અમોએ અથવા અમારા ખેડત
લાભ લેવા અંગે અન્ય િોઇ સ્થળે અરજી િરે લ નથી. અરજી માટે આપવામાં આવેલ નવગતો અને
ગેરપાત્રતાની યાદીમાં સમાનવષ્ટ ન થતા હોવા અંગેના એિરારનામામાં િોઇ પણ નવગત ખોટી
જણાશે અથવા અમોએ ખોટી રીતે લાભ લીધો હોવાનુ ં માલુમ પડશે તો સરિારશ્રી તરફથી
મેળવેલ લાભની વસુલાત અને અન્ય િાયદાિીય િાયષવાહી સકહતની િોઇ પણ િાયષવાહી માટે હુ ં
જવાબદાર રહીશ એ અંગેની બાહેંધરી આપુ છં.
આ ઉપરાંત હુ ં સંમત થાઉં છં િે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન યોજનાના અમલીિરણ
સાથે જોડાયેલ િેન્ર અને રાજ્ય સરિારના નવભાગો એિરારનામા સાથે આપેલ આધાર નંબર
અને અન્ય નવગતો સંલગ્ન સંસ્થાઓની યોજનાની પ્રવતષમાન માગષદનશિિા મુજબ લાભાથી
તરીિેની પાત્રતા નક્કી િરવા માટે ઉપયોગ િરી શિશે.
પ્રશ્ન:

ૂ કુટુંબ નસવાય અન્ય િોઇ એિરારનામુ ં રજુ િરી શિશે ?
ખેડત

જવાબ:

ૂ કુટુંબ પૈિી લેન્ડ રે િોડષ પર નામ ધરાવતા વ્યસ્ક્ત જો ગામમાં ન હોય અથવા
જમીનધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબ પૈિીના અન્ય પુખ્ત વ્યસ્ક્ત એિરારનામુ ં રજુ
ગામમાં રહેતા ન હોય તો તેમના વતી ખેડત
ૂ કુટુંબ પૈિી લેન્ડ રે િોડષ પર નામ ધરાવતા વ્યસ્ક્ત નસવાય એ
િરી શિશે. જમીન ધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબ પૈિીની અન્ય િોઇ વ્યસ્ક્ત ધ્વારા એિરારનામુ ં િરવામાં આવતું હોય તો એ અંગે
ખેડત
એિરારનામાની નીર્ે નામ સકહતની નવગતની નોંધ િરવાની રહેશે.

પ્રશ્ન:

લાભાથીની યાદી િોણ મંજૂર િરશે ?

જવાબ:

ૂ
પોટષ લ પર ખેડત
કુટુંબ તરફથી આપવામાં આવેલ નવગતો અને એિરારનામાને આધારે
લાભાથીઓની યાદી તૈયાર િરવામાં આવશે. જેની તલાટી ધ્વારા ગ્રામસભામાં મંજૂરી મેળવવાની
રહેશે.

પ્રશ્ન:

લાભાથીની યાદી આખરી િઇ ગણાશે ?

જવાબ:

લાભાથી અંગેની યાદી ગ્રામ સભાએ મંજુર િરે લ હશે એ આખરી ગણાશે.

પ્રશ્ન:

અરજી અંગે અથવા અરજી િયાષ બાદ અથવા લાભ મળવા ન મળવા અંગે ફકરયાદ િરી શિાશે?
અને ફરીયાદ િોને િરી શિાશે ?

જવાબ:

હા, ફરીયાદ િરી શિાશે.
ફકરયાદના નનરાિરણ માટે તાલુિા અમલીિરણ, મોનનટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ સનમનત
અથવા જજલ્લા અમલીિરણ, મોનનટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ સનમનતને ફરીયાદ િરી શિાશે.

પ્રશ્ન:

ફકરયાદ નનવારણ સનમનત નવર્ે લોિોને િઇ રીતે ખબર પડશે ?

જવાબ:

ફરીયાદ નનવારણ સનમનત અંગે લોિોને જાણ થાય તે માટે ગ્રામ સભામાં આ અંગેની માકહતી
આપવાની રહેશે. તેમજ યોગ્ય માધ્યમથી આ અંગે પ્રર્ાર પ્રસાર થાય તે જજલ્લા િલેિટરે
સુનનનિત િરવામાં આવશે.

પ્રશ્ન:

ફકરયાદનો નનિાલ િેટલા સમયમાં થશે ?
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જવાબ:
ફરીય ફકરયાદ નનવારણ સનમનત ફકરયાદ મળ્યાના બે અઠવાકડયાની અંદર યોગ્યતાના આધાર પર
ફકરયાદનો નનિાલ િરશે.
પ્રશ્ન:

ૂ કુટુંબ આવતા હશે તો દરે િ ખેડત
ૂ કુટુંબને લાભ મળશે?
એિ ખાતામાં (૮-અ) એિ થી વધુ ખેડત

જવાબ:

હા, એિ ખાતામાં એિથી વધુ ખેડુત કુટુંબ આવતા હશે, તો પણ દરે િ કુટુંબદીઠ રૂ. ૬૦૦૦/- ની
સહાય મળવાપાત્ર થશે. ખાતામાં જેટલા કુટુંબ થશે તેટલા તમામ કુટુંબદીઠ રૂ. ૬૦૦૦/- મુજબ
દરે િ કુટુંબને લાભ મળશે.

પ્રશ્ન:

ૂ ને િેટલી જમીન હોય તો સહાય મળે ?
વ્યસ્ક્તગત ખેડત

જવાબ:

ૂ તરીિે બે હેક્ટર સુધી જમીન ધારણ િરે લી હોય તો સહાય મળવાપાત્ર છે .
વ્યસ્ક્તગત ખેડત

પ્રશ્ન:

ૂ કુટુંબના નામ હોય અને કુલ જમીન બે હેક્ટર
લેન્ડ રે િડષ માં એિ િરતાં વધુ જમીન ધારિ ખેડત
િરતા ઓછી હોય તે કિસ્સામાં લાભ િઇ રીતે મળે ?

જવાબ:

ૂ કુટુંબના નામ હોય અને કુલ જમીન બે હેક્ટર
લેન્ડ રે િોડષ માં એિ િરતા વધુ જમીન ધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબને લાભ
િરતા ઓછી હોય તે કિસ્સામાં રે િોડષ માં નામ ધરાવતા તમામ સ્વતંત્ર ખેડત
મળવાપાત્ર છે . દા.ત. બે હેક્ટર સુધી જમીન હોય અને એ ખાતામાં પાંર્ નામ હોય, જેમાં પનતૂ કુટુંબ
પત્ની અને ત્રણ બાળિો હોય અને ત્રણેય બાળિો પુખ્તવયના હોય તો અહીં ર્ાર ખેડત
ગણાશે અને ર્ારે યને લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

પ્રશ્ન:

વ્યસ્ક્તગત અને સંયક્ુ ત ખાતા પૈિી િોઇ એિ અથવા બન્નેમાં એિ િરતાં વધુ જગ્યાએ જમીન
ૂ કુટુંબ તરીિે નામ ધરાવતા હોય તેવા કિસ્સામાં લાભ િઇ રીતે મળે ?
ધારિ ખેડત

જવાબ:

વ્યસ્ક્તગત અને સંયક્ુ ત ખાતા પૈિી િોઇ એિ અથવા બંનેમાં એિ િરતા વધુ જગ્યાએ
ૂ કુટુંબ તરીિે નામ ધરાવતા હોય તે કિસ્સામાં તેમના માલલિીપણા હેઠળ
જમીનધારિ ખેડત
આવતી તમામ ખાતાની જમીન કુલ બે હેક્ટરની મયાષ દામાં હોય.
ૂ કુટુંબ પૈિી પનતનુ ં નામ એિ ખાતામાં હોય અને પત્નીનુ ં નામ બીજા ખાતામાં હોય
દા.ત. ખેડત
તો તેમના બંનેના ભાગે આવતી જમીન કુલ બે હેક્ટરની મયાષ દામાં હોયતો પણ લાભ
મળવાપાત્ર રહેશે.

પ્રશ્ન:

લેન્ડ રે િડષ માં કુલ જમીન બે હેિટર િરતાં વધુ હોય અને તેમાં સમાનવષ્ટ જમીન ધારિ કુટુંબમાં
ૂ કુટુંબ દીઠ જમીન બે હેક્ટરની મયાષ દામાં આવતી હોય તેવા કિસ્સામાં લાભ િઇ રીતે
પ્રનત ખેડત
મળે ?

જવાબ:

ૂ
લેન્ડ રે િોડષ માં કુલ જમીન બે હેક્ટર િરતા વધુ હોય અને એમાં સમાનવષ્ટ જમીન ધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબ દીઠ જમીન બે હેક્ટરની મયાષ દામાં આવતી હોય તે કિસ્સામાં સમાનવષ્ટ
કુટુંબમાં પ્રનત ખેડત
ૂ કુટુંબને લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
તમામ ખેડત
દા.ત. જમીનનુ ં ખાત ું દસ હેક્ટરનુ ં હોય અને તેમાં કુલ આઠ નામ હોય જે પૈિી પનત, પત્ની, ત્રણ
ૂ કુટુંબ થશે. જેથી
પુખ્ત બાળિો અને ત્રણ અન્ય પુખ્ત સભ્યોના નામ હોય તો અહીં સાત ખેડત
ૂ કુટુંબને
તમામના ભાગે મોટે ભાગે બે હેક્ટર િરતા ઓછી જમીન થશે અને તેથી સાત ખેડત
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લાભ મળવાપાત્ર થશે.
પ્રશ્ન:

જો લાભાથી ગામમાં રહેતો ના હોય તો તેવા કિસ્સામાં શુ ં િરી શિાય?

જવાબ:

ૂ કુટુંબ પૈિી લેન્ડ રે િોડષ પર નામ ધરાવતા વ્યસ્ક્ત જો ગામમાં ન હોય અથવા
જમીનધારિ ખેડત
ૂ કુટુંબ પૈિીના અન્ય પુખ્ત વ્યસ્ક્ત એિરારનામુ ં રજુ
ગામમાં રહેતા ન હોય તો તેમના વતી ખેડત
િરી શિશે. જે માટે એિરાનામુ ં િરનાર વ્યસ્ક્તએ પોતાનુ ં નામ અને જમીનધારિ સાથેનો સબંધ
એિરારનામાની નીર્ે ઉલ્લેખ િરવાનો રહેશે.

પ્રશ્ન:

આ યોજના માટે બે હેક્ટર જમીનની ગણતરી િઇ રીતે ?

જવાબ:

ૂ કુટુંબના સભ્યોના નામ જે જે ખાતામાં હોય, ત્યાં કુટુંબના સભ્ય દીઠ વણવહેંર્ાયેલી
ખેડત
જમીનની ગણતરી િરી કુટુંબનુ ં કુલ હોસલ્ડિંગ ગણવુ,ં જે ૨.૦૦ હેક્ટરથી ઓછં હોય તો તે ખેડૂત
કુટુંબને યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર બનશે.

પ્રશ્ન:

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે િોણ અરજી િોણ િરી શિે ?

જવાબ:

ૂ કુટુંબ પૈિી પનત અથવા પત્ની જેના નામે વધારે જમીન હોય તે અથવા જે મોટી ઉંમરના
ખેડત
હોય તે આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઇન પોટષ લ પર અરજી િરી શિે.

પ્રશ્ન:

આ યોજ્નાનો લાભ લેવા માટે અન્ય િોઇ જેવા િે નમત્ર િે સગા ખેડુત વતી અરજી િરી શિે ?

જવાબ:

ના.

પ્રશ્ન:

આ યોજના અંતગષત પ્રથમ હપ્તાની સમયમયાષદા શું નક્કી િરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ:

આ યોજના અંતગષત પ્રથમ હપ્તાના અમલીિરણ માટે નીર્ે મુજબ સમય મયાષ દા નક્કી િરવામાં
આવે છે .
ક્રમ

િામગીરી

સમય મયાષદા

૧

ઓનલાઈન પોટષ લ ઉપર અરજી મેળવવી

તા. ૧૭/૦૨/૨૦૧૯ સુધી

૨

ગ્રામસભામાં બોલાવી પોટષ લ ઉપર મળે લ અરજી અન્વયે તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૯ સુધી
તૈયાર થયેલ યાદી ગ્રામસભામાં મંજૂર િરાવવી

૩

ગ્રામસભામાં મંજુર થયેલ યાદી આખરીિરણ િરી જજલ્લા તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૯ સુધી.
નવિાસ અનધિારીશ્રી મારફત જજલ્લા િલેક્ટરશ્રીને મોિલવી

૪

જજલ્લા િલેિટરશ્રી દ્વારા જજલ્લાવાર યાદી વેરીફાઈ અને તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૯ સુધી
સટીફાઈ િરી ભારત સરિારશ્રીના પોટષ લ ઉપર સબમીટ
િરવી.

૫

રાજ્ય િક્ષાએ ર્ીફ એક્ઝીક્યુટીવ ઓફીસર (પી.એમ. તા. ૨૦/૦૨/૨૦૧૯ સુધી
કિસાન ગુજરાત) દ્વારા જજલ્લાવાર યાદી ભારત સરિારશ્રી
ના પોટષ લ ઉપર સબમીટ િરવી.
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પ્રશ્ન:

તાલુિા િક્ષાએ આ યોજનાના અમલીિરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ માટે િઇ સનમનત
િાયષરત રહેશે?

જવાબ:

તાલુિા િક્ષાએ આ યોજનાના અમલીિરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ માટે તાલુિા
અમલીિરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ સનમનત િાયષરત રહેશે જેની સંરર્ના નીર્ે
મુજબ છે .
- પ્રાંત અનધિારીશ્રી - અધ્યક્ષ
- તાલુિા નવિાસ અનધિારીશ્રી - સભ્ય
- નવસ્તરણ અનધિારી (સહિાર/ખેતી) - સભ્ય
- મામલતદારશ્રી - સભ્યસલર્વ

પ્રશ્ન:

જીલ્લા િક્ષાએ આ યોજનાના અમલીિરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ માટે િઇ સનમનત
િાયષરત રહેશે?

જવાબ:

જજલ્લા િક્ષાએ યોજનાના અમલીિરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ માટે જજલ્લા
અમલીિરણ, મોનીટરીંગ અને ફકરયાદ નનવારણ સનમનત િાયષરત રહેશે જેની સંરર્ના નીર્ે
મુજબ છે .
-

જજલ્લા િલેિટરશ્રી – અધ્યક્ષ

-

જજલ્લા નવિાસ અનધિારીશ્રી – સભ્ય

-

નનયામિશ્રી, જજલ્લા ગ્રામ નવિાસ એજન્સી- સભ્ય

-

જજલ્લા ખેતીવાડી અનધિારીશ્રી - સભ્ય

-

જજલ્લા આંિડા અનધિારીશ્રી - સભ્ય

-

જજલ્લા રજજસ્ટારશ્રી - સભ્ય

-

એન.આઇ.સી. પ્રનતનનનધ- સભ્ય

-

નનવાસી અનધિ િલેિટરશ્રી - સભ્યસલર્વ

પ્રશ્ન:

રાજ્ય િક્ષાએ આ યોજનાના ફકરયાદ નનવારણ માટે િઇ સનમનત િાયષરત રહેશે?

જવાબ:

રાજ્ય િક્ષાએ યોજનાના ફકરયાદ નનવારણ માટે રાજ્ય ફકરયાદ નનવારણ સનમનત િાયષરત રહેશે
જેની સંરર્ના નીર્ે મુજબ છે .

પ્રશ્ન:

-

અનધિ મુખ્ય સલર્વશ્રી (કૃનર્) – અધ્યક્ષ

-

અનધિ મુખ્ય સલર્વશ્રી (રે વન્યુ) - સભ્ય

-

અગ્ર સલર્વશ્રી (પંર્ાયત) - સભ્ય

-

ખેતી નનયામિશ્રી - સભ્ય

-

ર્ીફ એક્ઝયુક્યકુ ટવ ઓકફસર (પી.એમ.કિસાન ગુજરાત) - સભ્યસલર્વ

યોજનાના રાજ્યવ્યાપી અમલીિરણ અને સુપરનવઝન માટે રાજ્ય િક્ષાએ િઇ સનમનત િાયષરત
રહેશે?

Page 9 of 9

જવાબ:

આ યોજનાના રાજ્યવ્યાપી અમલીિરણ અને સુપરનવઝન માટે રાજ્યિક્ષાએ િનમટી િાયષરતરહેશ.ે
જેની સંરર્ના નીર્ે મુજબ છે .
-

મુખ્ય સલર્વશ્રી – અધ્યક્ષ

-

અનધિ મુખ્ય સલર્વશ્રી (કૃનર્) – સહ અધ્યક્ષ

-

અનધિમુખ્યસલર્વશ્રી (રે વન્યુ) - સભ્ય

-

અગ્રસલર્વશ્રી (પંર્ાયત) - સભ્ય

-

સલર્વશ્રી (સહિાર) - સભ્ય

-

સલર્વશ્રી (નવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજી) - સભ્ય

-

સલર્વશ્રી (ખર્ષ) નાણાં નવભાગ - સભ્ય

-

ખેતી નનયામિશ્રી - સભ્ય

-

એન.આઇ.સી. પ્રનતનનનધ- સભ્ય

-

ર્ીફ એક્ઝયુક્યકુ ટવ ઓકફસર (પી.એમ.કિસાન ગુજરાત) - સભ્યસલર્વ

આ યોજના અંતગષત લાભ મળવા બાબતની સમજૂતી
નવગત

વાનર્િિ સહાય પાત્રતા

ૂ કુટુંબ દ્વારા ૧૦ હેક્ટર જમીન ધારણ િોઈ લાભ નહીં.
એિ ખેડત
િરે લ છે .
ૂ કુટુંબ દ્વારા ૧૦ હેક્ટર જમીનમાંથી દરે િ દરે િ કુટુંબને રૂા. ૬૦૦૦/પાંર્ ખેડત
બે હેક્ટર જમીન ધારણ િરે લ છે .
૧૨ હેક્ટર જમીન ધારણિતાષ ૧૨ પકરવાર પૈિી ૪ દરે િ કુટુંબને રૂા. ૬૦૦૦/કુટુંબ ૧ હેક્ટર જમીન ધારણ િરે છે અને ૮ કુટુંબ
૧.૫ હે. જમીન ધારણ િરે છે .
એિ કુટુંબના અલગ-અલગ સભ્યો દ્વારા અલગ- વાનર્િિ રૂા. ૬૦૦૦/અલગ રે વન્યુ એિમોમાં ૧.૮ હેક્ટર જમીન ધારણ
િરે લ છે .
૧૦ હેક્ટર જમીન ૪ કુટુંબ દ્વારા ધરાવતા હોવાના ૪ હેક્ટર જમીન ધરાવતા કુટુંબને િોઈ
કિસ્સામાં ૧ કુટુંબ પાસે ૪ હેક્ટર જમીન છે જ્યારે લાભ
અન્ય ત્રણ પાસે ૧.૫ હેક્ટર જમીન છે .

નહીં

અન્ય

૩

કુટુંબને

રૂા.

૬૦૦૦/-

જો જમીનની માલલિી ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ ના રોજ સપ્રમાણ લાભ (બે મહીના અને પર્ીસ
વારસાઈ /વેર્ાણના િારણે ફેરફાર થયેલ હોય

********

કદવસ માટે સહાય મળવાપાત્ર)

