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માનનીય ી િવજયભાઇ પાણી, 

નમ તે,  

હાલમાં સમ  િવ માં અને આપણા દેશમાં કોિવડ – ૧૯ કોરોના વાયરસની મહામારી સામે માનવ ત જંગ લડી રહી 

છે. આ જંગમાં ભારત સરકાર ારા ખુબ જ આવ યક અને સંશનીય પગલાં લેવામાં આવી ર ા છે. 

આ મહામારી સામે આપણે સૌ સાથે મળી લડત આપીએ એ પણ આપણા સૌની ફરજ છે.  

કોિવડ – ૧૯ કોરોના વાયરસ મહામારીની અસર ા ય િવ તારમાં અસંગિઠત ે ના કામદારો પર અને તેમના 

ધંધાઓ પર પડી રહી છે. ા ય િવ તારમાં મુ ય વે ખેતી, ખેત મજુરી , પશુપાલન, હ તકલા કારીગરી, છુટક કામ 

કરનારા, ઘરકામ કરનારા િવગેર ે** 

મહામારી સામે ર ણા ક પગલાં તરીકે ભારત સરકાર ેલોકડાઉન હેર કયુ છે. તેનો સ ત અમલ થાય એ પણ 

અ યંત જ રી છે.  

મૂળભૂત રીત ેખેતીકામ આવ યક સેવામાં ગણાય આથી મૂળભૂત રીતે બધાં લાભો ખેતીમાં કામ કરનારને મળે એ 

જ રી છે. વળી હાલમા ંતારીખ ૨૬ માચ ૨૦૨૦ ના રોજ ભારત સરકાર ી ારા કરવામા ંઆવેલી ેસ કો ફર સમાં 

હેર કરલેી ખાસ રાહતો અને પગલાં (યોજના) સેવા સંગઠનની અપીલને અનુ પ કરવામાં આવી છે. તેને અમે 

આવકારીએ છીએ. આ બધાં લાભો ગરીબ કામદાર બહેનો અને તેમનો પિરવાર મેળવે અને હાલના કપરા સંજોગો 

માંથી બહાર આવવામાં ખુબ જ મદદ પ બની રહેશ.ે આ માટે સેવા સંગઠન ગરીબ કામદાર બહેનો વતી આભાર 

માનીએ છીએ.  



હાલની આ મહામારી સાથે સાથે તારીખ ૨૫ અને ૨૬ માચ દરિમયાન ગજુરાતમાં િવિવધ િવ તારોમાં કમોસમી 

વરસાદ (માવઠંુ) થયું હતું. તેને લીધે તૈયાર થઈ રહેલા િશયાળુ ( રિવ પાકો) માં નુકશાન થયું છે. જમેાં ઉભો પાક 

પલળવો, ખળામાં તયૈાર પાક પલળવો જથેી પાકની ગુણવ ા પર માઠી અસર પડી છે. આ નુકશાનની સામે તા કાિલક 

અંદાજ મેળવી ને યો ય વીમા વળતર મળે તે ગોઠવણ જ રી છે.  

શાકભા  ઉગાડનારા ખેડૂતોને શાકભા  લાવવા અને વેચવા અંગ ેહાલાકી ભોગવવી પડે છે. જવેી કે મયાિદત સમય 

માટે બ ર ખુલે છે.  તેથી વધુ અફરા તફરી થાય છે. આ માટે કલેકટર ી ારા સરકારી વહાનોની શાકભા  

બ રમાં લાવવા લઈ જવા માટે  યવ થા થાય તેમજ ા ંગામમાં પોતાના વાહનો હોય તમેને આ કામ માટે સ વર ે

પાસ આપવામા ંઆવે જથેી ખેડૂતોના શાકભા  આ વાહનો મારફતે માકટ યાડમાં પહોચાડી શકાય.  

 બ રમાં લાવવામાં આવતા શાકભા ને યો ય ભાવ મળે તે માટે માકટ યાડ એકટ માણે પોષણ મ ભાવ 

ઉગાડનારા ને મળવા જોઈએ. હાલમાં મુ ીભર વેપારીઓ આ પિરિ થિતનો લાભ લઈ ખુબ જ નીચા ભાવે 

ખરીદી કર ેછે. જ ેશાકભા  છુટક વચેાણમાં અ યંત મોઘંા વેચાઈ ર ા છે.  

 આપણા અ દાતા એવા ખેડૂતો કમોસમી અને વતમાન મહામારી વ ચે પોતાની પરવા કયા વગર ઉ પાિદત 

માલ બ રમાં લાવવા મહેનત કર ેછે તમેના વા યની પણ કાળ  આ દરિમયાન લવેાવી જોઈએ. આ માટે 

ર ણા ક પગલાંની યવ થા પૂરી પાડવામાં આવે ત ેપણ આવ યક છે.  

 માકટ યાડનો સમય ખુબ મયાિદત છે. તે સમયમા ંવધાર ેલોકો ભેગા થવાથી અફરા તફરી સ ય છે ત ે

િનવારવા તકેદારીની જ ર છે.  

 િશયાળુ પાકનું વાવેતર થયું છે. તે લગભગ તૈયાર છે. તેના માટે ગામમાંથી ખેતરમાં જવાના સાધનોની અવર 

જવર માટે સામાિજક અંતર ને યાનમાં રાખી ર ણા ક પગલાંની ગૃિત સાથે આ કામ માટે છૂટછાટ 

આપવી જોઈએ. જથેી ખેતરમાં લણવાનંુ, ેિડંગનંુ કામ થઈ શકે. અને પશુ માટે ઘાસચારો પણ લાવવા લઈ 

જવામાં સરળતા રહે.  

 તૈયાર ખેત પદેાશ ખેતરથી ગામથી બ ર સુધી પહોચંાડવા માટે આ સમયમાં સરકારી સાધનો ની યવ થા 

ા  કરાવવી જોઈએ. નાણા ખચ ને કારણે અને વાતાવરણમાં બદલાવને લીધે ખેડૂતોને નુકશાન વેઠવું પ યું 

છે. આ સંજોગોમાં ખાસ બ ર સુધી તૈયાર પાકો લાવવા માટે વાહન સબસીડી આપવામાં આવે. 

 તા કાિલક હરા  શ  કરવામાં આવે અને તેની સાથે ખાસ ખેડૂત સંગઠનો જ ેખેતીની સ લાય ચેઈનમાં 

સંકળાયેલા છે તેમને પણ ખાસ જોગવાઈ આપવામાં આવે. 



 પશુપાલકો માટે િવશષે ઘાસ ની સાથે સાથે ખાણદાણની યવ થા માટે ખાસ યોજના ારા ડેરી મારફત ેતેનો 

પુરવઠો પૂરો પાડીને અપાવવી જોઈએ. અને પશુપાલકો વના જોખમે કામ કરતા હોવાથી ર ણા ક 

પગલાં પહોચાડવા જોઈએ. 

 રશેનીગં ની દુકાન ારા અનાજ, દાળ િવગેરનેુ ં િવતરણ ૧લી એિ લ થી ૩ મિહના માટે મફત કરવામા ં

આવનાર છે. તેની સાથે સાથે અ ય વન િનવાહની વ તુઓ જવેી કે, સાબુ, પાવડર િવગરે ેનો સમાવેશ 

કરવો જ રી છે. 

 ધાનમં ી િકશાન માન ધન યોજના હેઠળ એિ લ મિહનામાં થમ હ ો આપવાની હેરાત કરવામાં આવી 

છે. તેની સામ ેઆ પિરિ થિતને યાને લઈ અને ખરીફ પાક વાવતેરની જ િરયાતને યાને લઈ આ પેકેજ ની 

રકમ એકી સાથે એક સમય અપાય તે જ રી છે.  

 કોિવડ ૧૯ રાહત પકેેજ હેઠળ બહેનોને જન ધન ખાતામાં ખાસ ૩ માસ સુધી . ૫૦૦ ટા સફર કરવાના છે. 

આ નાણાના ઉપયોગ માટે ઘણા બધાં ગામોમાં બક યવ થા ગામથી આશર ે૭ થી ૧૫ કી.મી કે તેથી વધાર ે

અંતર ેહોવાથી ખુબ મુ કેલી છે તેની સામે ખાસ ગામના જ આગેવાન સાથે રહીને બે કીગં યવ થા ઉભી 

કરવી જ રી છે. 
 હ તકલા ે  સાથે સંકળાયેલા તેમજ ખેતમજુરો માટે પણ વૈકિ પક ભંડોળ અને િધરાણ યવ થા ઉભી કરવી 

જ રી બને છે.  
 સખી મંડળોને જ ે યાજ રિહત . ૧૦ લાખથી ૨૦ લાખ સુધી કાયકારી ભંડોળ આપવાની કોિવડ ૧૯ રાહત 

પેકેજમાં હેરાત કરવામાં આવી છે તેનો લાભ સખી મંડળો ઉપરાંત વૈિ છક સંગઠનો ારા રચવામાં આવેલ 

સહકારી મંડળીઓ , કંપનીઓને પણ આ કારના યાજ રિહત કાયકારી ભંડોળ આપવામાં આવે. 
 ખરીફપાક વાવેતર માટે તયૈારી પે ખાતર િબયારણની યવ થા ઉભી કરવામાં આવે.  
 રિવપાકમાં ં , ચણા િવગેર ેિવગેર ેસરકાર પોતે ટેકાના ભાવે ખરીદે એવી જોગવાઈ થવી જોઈએ. 

 

 
 

રહેના રીયાવાલા        છાયા ભાવસાર  
      ઉપ મુખ, સેવા       સંચાલક, સેવા 
      ૯૪૨૯૬૧૯૩૩૫       ૯૯૭૪૦૨૩૬૦૩ 

         


