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B-38-01 

પ ાંચમી અત ર ાંકિત ય દી 
સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મૂક્ય  
ત રીખઃ  

 
 

ચૌદમી ગુજર ત વિધ નસભ  
છઠુ્ઠ સત્ર-૨૦૨૦ 

અત ર ાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

ર જ્યમ ાં ગ ય તથ  દૂધ ળ  પ્ર ણીઓીીની ગરેિ યદે વનિ સ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૦૩ (૨૧-૧૦-૧૯) શ્રી પ્રત પ દૂધ ત (સાવરિ ાં ડલા) : માનનીય પશ પાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે. : 

(૧) રાજ્ય સરિારે ગાય તથા દૂધાળા પ્રાણીઓની રાજ્ય બહાર કનિાસ િરવા પર તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના પરીપત્રથી 
પ્રકતબાંધ મ િયો છે ત ેહિીિત સાચી છે ? 

(૨) સરિારી પરીપત્રથી ગાય અને દૂધાળા પ્રાણીઓની ગેરિાયદે કનિાસની પ્રવૃકતિનને પોલીસતાંત્ર એફ.આઈ.આર.માાં 

નોંધી શિતી નથી અને આરોપીઓ છટિી જાય છે તે ફરીયાદથી સરિાર વાિેફ છે, અને 

(૩) આ સમસ્યાના ઉિેલ માટે સરિારે શા પગલા ભયાા છે ? 

પશ પાલન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) હા, જી. 

 (૨) પરરપત્રના ભાંગ બદલ એફ.આઈ.આર. નોંધી શિાતી નથી પરાંત  પશ ઓના કનિાસ માટે પશ ઓના પરરવહન 
દરમ્યાન પ્રાણી કૂ્રરતાના ભાંગ બદલ એફ.આઈ.આર. માાં નોંધવામાાં આવે છે. 

 (૩) આ સમસ્યાના ઉિેલ માટે પશ પાલન ખાતા દ્વારા િૃકિ અને સહિાર કવભાગના તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના પત્રની 
જાણ તમામ સબાંકધતોને તા. ૩૦-૧૦-૨૦૧૩ના પત્રથી િરવામાાં આવેલ છે. તેમજ ઉિત ઘટનાઓને ધ્યાને લઈ ગૌવાંશ સરહતના 

દૂધાળા પશ ઓની રાજય બહાર અને રાજયની અાંદર હેરફેર માટેની સૂચનાઓ, કનયમો, ધારાધોરણો અને િાયદાિીય જોગવાઈઓની 
કવગતો સહ તમામ સબાંકધત અકધિારીઓ તથા સબાંકધત િચેરીઓને પ નઃ તા. ૦૭-૦૬-૨૦૧૮ અને ૨૦-૦૬-૨૦૧૮ના 
પરીપત્રથી મારહતગાર િરી કનયમોન સારની િાયાવાહી િરવા જણાવવામાાં આવેલ છે.  

------- 

બન સિ ાંઠ  વજલ્લ મ ાં પ િિ ર વિમ ન  દ િ ી ચુિિિ  બ બત  

અતારાાંકિતઃ ૬૫૫૧ (૧૫-૧૧-૧૯) શ્રી મહેશિુમ ર પટેલ (પાલનપ ર): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૦-૦૭-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વિામાાં ખેતીના 
પાિવાર, તાલ િાવાર િેટલી રિમન ાં કપ્રમીયમ વીમા રક્ષણ મેળવવા  માટે ભરવામાાં આવય ાં હત ાં, 

(૨) ઉક્ત કસ્થકતએ બાંને વિોમાાં પ ર અને અકતવૃકિને િારણે ૭૦ ટિા ઉપરાાંત પાિ ધોવાણ થવાની પાિવાર અને 

તાલ િાવાર િેટલી રિમના વીમાના દાવા ચ િવવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ િેટલી રિમના દાવાઓ ચ િવવાના બાિી રહેલ છે અને તેના શાાં િારણો છે, અને 

(૪) ત ેક્યાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવનાર છે ? 
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િૃવિ માંત્રીશ્રી : (તા. ૨૪-૦૨-૨૦) 

(૧) *પત્રિ-૧ મ જબ છે. 

 (૨) ઉક્ત કસ્થકતએ ખરીફ-૨૦૧૭માાં અકતવૃકિને િારણે સ્થાકનિ આપકતિન હેઠળ તાલ િાવાર પાિવાર ચ િવાયેલ 
દાવાની કવગત *પત્રિ-૨ મ જબ છે. તેમજ ઉત્પાદનમાાં થયેલ ઘટને િારણે પાિ િાપણી અખતરા આધારરત તાલ િાવાર, પાિવાર 
ચ િવાયેલ દાવાની કવગત ખરીફ-૨૦૧૭ માટે *પત્રિ-૩ અને રકવ-ઉનાળ  ૨૦૧૭-૧૮ માટે *પત્રિ-૪ મ જબ છે. 

  ખરીફ-૨૦૧૮માાં અકતવૃકિ થયેલ નથી, પરાંત  ઉત્પાદનમાાં થયેલ ઘટને િારણે પાિ િાપણી અખતરા આધારીત 

તાલ િાવાર, પાિવાર ચ િાવાયેલ દાવાની કવગત  *પત્રિ-૫ અને રકવ-ઉનાળ  ૨૦૧૮-૧૯ માટે *પત્રિ-૬ મ જબ છે. 

 (૩) ઉક્ત કસ્થકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૭ અાંતગાત રૂ. ૧૬.૪૪ લાખના દાવા ચૂિવવાના બાિી છે. જ ે
અન્વયે સાંબાંકધત વીમા િાંપનીને ચ િવવાપાત્ર દાવાઓ ચ િવવા સ ચના આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) સાંબાંકધત વીમા િાંપનીને ચ િવવાપાત્ર દાવાઓ ચ િવવા સ ચના આપવામાાં આવલે છે. 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ર જ્યમ ાં એસ.પી.સી.એ.ન  બ િી રજીસ્ટટરેશન  

અતારાાંકિતઃ ૬૫૬૩ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી કિરીટિુમ ર પટેલ (પાટણ): માનનીય પશ પાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં ક્યા કજલ્લામાાં એસ.પી.સી.એ. (સોસાયટી ફોર ધી કપ્રવેન્શન 
ઓફ ક્ર એલ્ટી ટ  એનીમલ)ના અકધિૃત રજીસ્ટરે શન િરવામાાં આવયાાં નથી, અને  

(૨) બાિી રહેલ રજીસ્ટરેશન ક્યાાં સ ધીમાાં િરીને અકધિૃત િામગીરી શરૂ િરવામાાં આવનાર છે ? 

પશુપ લન માંત્રીશ્રી : (તા. ૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) ભરૂચ, બોટાદ, છોટા ઉદેપ ર, ડાાંગ, દેવભૂકમ દ્વારિા, ગીર સોમનાથ, જામનગર અને સ રેન્રનગર કજલ્લામાાં  

(૨) રજીસ્ટરેશનની િામગીરી પ્રગકતમાાં છે. 

------- 

ર જ્યમ ાં ઈન્ફરમરી (પશુ આશ્રયસ્ટથ ન) જાહેર િરિ  બ બત 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૭૫ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી મહેશિુમ ર પટેલ (પાલનપ ર): માનનીય પશ પાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે. : 

(૧) રાજ્યમાાં તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ ક્યા કજલ્લાઓમાાં િલેક્ટર દ્વારા ઈન્રરમરી (પ શઆશ્રયસ્થાન) 

જાહેર િરવામાાં આવેલ નથી ; 

(૨) તનેા શાાં િારણો છે ; અને ? 

(૩) બાિી રહેલ કજલ્લાઓમાાં ક્યાાં સ ધીમાાં ઈન્રરમરી (પશ  આશ્રયસ્થાન) જાહેર િરવામાાં આવનાર છે ? 

પશુપ લન માંત્રીશ્રી : (તા. ૧૯-૦૨-૨૦) 

(૧) અરવલ્લી, છોટા ઉદેપ ર અને અમદાવાદ  

(૨) દરખાસ્ત ચિાસણી અને માંજૂરી હેઠળ હોઈ. 

(૩) સત્વરે 

------- 

ગુજર ત ગૌસેિ  અને ગૌચર વિિ સ બોર્ડમ ાં ગેરરીવત  

અતારાાંકિતઃ ૬૫૭૮ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી પ્રત પ દુધ ત (સાવરિ ાં ડલા): માનનીય ગૌસાંવધાન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે. : 

(૧) ગ જરાત ગૌસેવા અને ગૌચર કવિાસ બોડા માાં ફરજ બજાવતા રાજ્ય સરિારના અકધિારીએ તેને સતિના ન 

હોવા છતાાં આયોગની જ દી-જ દી યોજના અાંતગાત ગેરિાયદે રૂ. ૧૦,૧૫,૯૦,૦૦૦/- ના આથીિ ગેરરીકત/ભ્રિાચાર િરતા 
એસીબી એ નવેમ્બર-૨૦૧૯માાં પિડી પાડ્યા હતા તે હિીિત સાચી છે ; 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત બાબત ેશી િાયાવાહી િરવામાાં આવી છે ; 

(૩) આયોગની િામગીરી પારદશાિ થાય તે માટે રાજ્ય સરિાર તરફથી શાાં પગલા ભરવામાાં આવયા છે ? 
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ગૌસાંિધડન માંત્રીશ્રી : (તા. ૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) ગ જરાત ગૌસેવા અને ગૌચર કવિાસ બોડામાાં ફરજ બજાવતા રાજ્ય સરિારના અકધિારીએ તેને સતિના ન હોવા છતાાં 
આયોગની જ દી-જ દી યોજના અાંતગાત િરેલ આથીિ ગેરરીતતીની બાબત સરિારશ્રીના ધ્યાને આવતાાં સરિારશ્રીએ જ 
નવેમ્બર-૨૦૧૯માાં એ.સી.બી.માાં ફરીયાદ નોંધાવેલ છે. 

(૨) કનયમોન સારની કશસ્ત-કવિયિ અને ફોજદારી િાયાવાહી િરવામાાં આવી રહી છે. 

(૩) આયોગની તમામ યોજનાઓની શરતો અને બોલીઓમાાં જરૂરી સ ધારા-વધારા િરી, તમામ યોજનાઓ માટેની 
અરજીઓ વિા-૨૦૧૯-૨૦થી ઓનલાઈન સ્વીિારવામાાં આવે છે. 

------- 

જાફર બ દ દકરય ઈ ખ કર્મ ાં િ ાંપ ભર ઈ જિ  બ બત. 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૪૬ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી આનાંદભ ઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ જાફરાબાદ ખાતેની દરરયાઈ ખાડીમાાં િાાંપ ભરાઈ જવાના િારણે 
માછીમારોને થતી મ શ્િેલી અાંગેની હિીિતથી સરિાર વાિેફ છે િે, િેમ અને 

(૨) જો હા, તો માછીમારોને પડતી મ શ્િેલી કનવારવા માટે ખાડીમાાં ડરે જંગ િરવા અાંગે શી િાયાવાહી િરવામાાં આવેલ છે? 

મત્સસ્ટયોદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (તા. ૨૪-૦૨-૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ગ જરાત મેરીટાઈમ બોડા  દ્વારા જાફરાબાદ મત્સ્ય ઉતરાણ િેન્ર ખાતે જટેી, એપ્રોચ રોડ, ડરે નેજ તથા ડરેજંગની 
િામગીરી પૂણા િરેલ છે. તમેજ વિા ૨૦૧૭માાં જાફરાબાદ ખાતેની ખાડીમાાં રૂ. ૨.૮૦ િરોડના ખચે ડરે જંગની િામગીરી જી.એમ.બી. 
દ્વારા પૂણા િરવામાાં આવેલ છે. તેમજ ડરેજંગની િામગીરી િરવા માટે િન્સલ્ટન્ટ નીમવાની કનયમોન સારની િાયાવાહી પણૂા થયા બાદ 
ડરેજંગની િામગીરી હાથ ધરવામાાં આવશે. 

------- 

ગ ાંધીનગર વજલ્લ મ ાં વશક્ષણીઓ સહ યિોને બઢતી તથ  પ્રિરત  બ બતન  ઠર િનો અમલ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૦૪ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી શીિ ભ ઈ ભુરીય  (રદયોદર): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) રાજ્ય સરિારની રફિસ પગાર સાંદભે તા. ૧૮-૦૧-૨૦૧૭ના નાણા કવભાગના ઠરાવ મ જબ ગાાંધીનગર 

કજલ્લામાાં કશક્ષણ સહાયિોને ધોરણ-૬ થી ૮ માાં બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણમાાં આપવામાાં આવતો નથી તે 
હિીિત તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો તેના િારણો શ ાં છે ? 

વશક્ષણીઓ માંત્રીશ્રી : (તા. ૧૪-૦૨-૨૦) 

(૧) કશક્ષણ કવભાગના તા. ૦૮-૦૩-૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંિ-પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૭/કસાંગલ ફાઈલ-૫/િ થી 
કવદ્યાસહાયિોને ધો. ૬ થી ૮ માાં બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવા માટે સ ચના બહાર પાડવામાાં આવેલ હતી. 
આ સ ચનાના આધારે તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ આ િાયાવાહી ચાલ માાં હતી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 

ર જ્યમ ાં પ્ર થવમિ શ ળ ીમ ાં વશક્ષિોની ઘટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૨૦ (૨૭-૦૮-૧૯) ર્ૉ. સી. જ.ે ચ િર્  (ગાાંધીનગર ઉતિનર): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં કશક્ષિોની િેટલી ઘટ 
છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટતા કશક્ષિોની ક્યાાં સ ધીમાાં ભરતી િરવામાાં આવશ ે? 
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વશક્ષણીઓ માંત્રીશ્રી : (તા. ૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૨) જમે બને તેમ જલ્દી. 

પત્રિ-૧ 

 

ક્રમ વજ.વશ.સ.નુાં 
ન મ 

િુલ શ ળ ીની 
સાંખ્ય  

વનમ્ન પ્ર થવમિ (ધો ૧ થી ૫) ઉચ્ચ પ્ર થવમિ (ધો ૬ થી ૮) 

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

૧ અમદાવાદ ૮૧૭ ૩૭૩૯ ૩૭૧૮ ૨૧ ૨૮૪૨ ૨૪૭૨ ૩૭૦ 

૨ વડોદરા ૧૦૭૧ ૩૩૦૯ ૩૩૨૬ ૦ ૧૬૯૦ ૧૬૩૧ ૫૯ 

૩ રાજિોટ ૮૭૪ ૩૬૩૦ ૩૩૭૦ ૨૬૦ ૨૦૩૪ ૧૯૪૪ ૯૦ 

૪ સ રત ૧૦૯ ૩૩૮ ૩૪૭ ૦ ૧૭૦ ૧૬૯ ૧ 

૫ ખેડા ૧૩૫૨ ૪૭૬૫ ૪૬૬૩ ૧૦૨ ૨૮૩૩ ૨૭૧૨ ૧૨૧ 

૬ આણાંદ ૯૯૯ ૪૧૧૧ ૪૦૯૭ ૧૪ ૨૨૯૧ ૨૧૩૯ ૧૫૨ 

૭ પાંચમહાલ ૧૪૧૧ ૪૮૮૪ ૪૯૦૨ ૦ ૨૯૨૧ ૨૭૨૦ ૨૦૧ 

૮ દાહોદ ૧૬૫૭ ૭૪૯૪ ૭૪૮૦ ૧૪ ૪૦૩૧ ૩૬૯૭ ૩૩૪ 

૯ સાબરિાાંઠા ૧૨૨૩ ૪૧૯૮ ૪૧૩૯ ૫૯ ૨૪૮૫ ૨૩૭૨ ૧૧૩ 

૧૦ જ નાગઢ ૭૫૩ ૨૧૨૯ ૨૧૨૫ ૪ ૧૫૦૧ ૧૫૨૨ ૦ 

૧૧ પોરબાંદર ૩૧૮ ૯૮૭ ૯૪૦ ૪૭ ૮૭૪ ૭૭૩ ૧૦૧ 

૧૨ મહેસાણા ૯૯૬ ૪૦૭૦ ૪૧૮૫ ૦ ૨૬૬૦ ૨૬૮૭ ૦ 

૧૩ પાટણ ૭૯૩ ૩૨૭૫ ૩૩૧૪ ૦ ૨૩૦૫ ૨૨૭૦ ૩૫ 

૧૪ ભાવનગર ૪૧ ૨૧૮ ૨૧૩ ૫ ૧૭૬ ૧૭૬ ૦ 

૧૫ જામનગર ૬૮૯ ૨૧૧૭ ૨૦૧૭ ૧૦૦ ૧૨૭૬ ૧૨૪૮ ૨૮ 

૧૬ અમરેલી ૭૭૦ ૨૮૮૮ ૨૬૫૯ ૨૨૯ ૨૩૨૮ ૨૨૨૯ ૯૯ 

૧૭ િચ્છ ૧૭૧૮ ૫૬૪૫ ૫૩૪૮ ૨૯૭ ૪૪૬૭ ૩૨૪૮ ૧૨૧૯ 

૧૮ ભરૂચ ૪૬૩૧ ૨૭૨૦ ૨૮૪૦ ૦ ૧૯૧૧ ૧૬૦૧ ૩૧૦ 

૧૯ નમાદા ૬૮૯ ૧૮૫૦ ૧૮૧૧ ૩૯ ૯૬૩ ૯૦૪ ૫૯ 

૨૦ વલસાડ ૨૫૭ ૯૮૭ ૯૫૭ ૩૦ ૫૦૮ ૫૦૭ ૧ 

૨૧ નવસારી ૭૧૩ ૨૦૯૮ ૨૦૬૨ ૩૬ ૧૪૪૭ ૧૪૨૬ ૨૧ 

૨૨ બનાસિાાંઠા ૨૩૭૯ ૯૭૭૮ ૯૪૪૫ ૩૩૩ ૫૫૯૦ ૫૪૫૬ ૧૩૪ 

૨૩ સ રેન્રનગર ૮૯૫ ૩૫૩૫ ૩૭૯૦ ૦ ૨૬૭૯ ૨૨૬૧ ૪૧૮ 

૨૪ ગાાંધીનગર ૨૨૦ ૭૩૫ ૭૨૪ ૧૧ ૫૪૮ ૫૧૫ ૩૩ 

૨૫ ડાાંગ ૩૭૮ ૧૨૦૮ ૧૨૧૩ ૦ ૪૭૫ ૪૭૩ ૨ 

૨૬ તાપી ૭૯૯ ૨૧૯૪ ૨૦૪૦ ૧૫૪ ૧૦૧૩ ૯૬૧ ૫૨ 

૨૭ મોરબી ૫૯૬ ૨૨૧૭ ૧૮૫૭ ૩૬૦ ૧૬૩૭ ૧૩૯૬ ૨૪૧ 

૨૮ દેવભૂકમ દ્વારિા ૬૪૦ ૧૮૯૮ ૧૭૮૭ ૧૧૧ ૧૪૩૭ ૯૩૦ ૫૦૭ 

૨૯ બોટાદ ૨૨૯ ૧૨૩૩ ૧૧૮૪ ૪૯ ૯૨૫ ૮૮૮ ૩૭ 

૩૦ ગીર સોમનાથ ૫૫૫ ૨૩૨૯ ૨૧૫૨ ૧૭૭ ૧૭૧૨ ૧૬૮૬ ૨૬ 

૩૧ છોટા ઉદેપ ર ૧૨૫૧ ૩૪૮૪ ૩૪૧૫ ૬૯ ૧૪૩૪ ૧૩૬૮ ૬૬ 

૩૨ અરવલ્લી ૧૪૮ ૩૬૯ ૩૯૨ ૦ ૨૦૧ ૧૯૨ ૯ 

૩૩ મહીસાગર ૧૩૯ ૩૫૨ ૩૫૩ ૦ ૧૯૨ ૧૭૬ ૧૬ 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ ન.વશ.સ.નુાં 
ન મ 

િુલ શ ળ ીની 
સાંખ્ય  

વનમ્ન પ્ર થવમિ (ધો ૧ થી ૫) ઉચ્ચ પ્ર થવમિ (ધો ૬ થી ૮) 

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

૧ અમદાવાદ ૩૭૯ ૨૧૧૫ ૧૯૬૩ ૧૫૨ ૧૪૭૫ ૧૪૭૭ ૦ 

૨ વડોદરા ૧૦૫ ૫૩૮ ૪૬૯ ૬૯ ૪૦૭ ૪૦૪ ૩ 

૩ રાજિોટ ૭૭ ૪૮૬ ૪૮૪ ૨ ૩૬૨ ૩૬૦ ૨ 

૪ સ રત ૩૨૯ ૨૭૬૩ ૨૨૯૪ ૪૬૯ ૧૯૭૪ ૧૬૮૧ ૨૯૩ 

૫ ભાવનગર ૫૫ ૩૯૮ ૪૨૭ ૦ ૩૧૧ ૨૫૭ ૫૪ 

૬ જામનગર ૪૬ ૨૩૭ ૨૨૬ ૧૧ ૧૯૧ ૧૭૭ ૧૪ 

૭ ભરૂચ ૨૭ ૬૫ ૫૫ ૧૦ ૫૨ ૫૧ ૧ 

૮ નરડયાદ ૨૨ ૮૭ ૧૦૬ ૦ ૭૦ ૭૫ ૦ 

૯ નવસારી ૧૮ ૭૮ ૮૨ ૦ ૫૬ ૫૬ ૦ 

૧૦ ઉપલેટા ૭ ૩૫ ૩૩ ૨ ૨૬ ૨૬ ૦ 

૧૧ મહ વા ૧૭ ૧૦૨ ૯૬ ૬ ૭૭ ૭૮ ૦ 

૧૨ બોટાદ ૧૯ ૧૨૭ ૧૨૪ ૩ ૯૬ ૯૧ ૫ 

૧૩ જતેપ ર ૧૪ ૬૪ ૪૨ ૨૨ ૪૨ ૩૯ ૩ 

૧૪ આણાંદ ૨૮ ૧૨૫ ૧૧૯ ૬ ૮૨ ૭૯ ૩ 

૧૫ અમરેલી ૧૩ ૪૬ ૪૬ ૦ ૩૮ ૩૪ ૪ 

૧૬ અાંિેલશ્વર ૯ ૩૧ ૩૫ ૦ ૨૮ ૩૦ ૦ 

૧૭ કસધ્ધપ ર ૧૦ ૫૭ ૪૭ ૧૦ ૪૪ ૪૮ ૦ 

૧૮ ઉંઝા ૧૧ ૫૧ ૫૨ ૦ ૩૬ ૩૭ ૦ 

૧૯ અાંજાર ૨૨ ૧૦૮ ૧૦૦ ૮ ૭૧ ૭૦ ૧ 

------- 

ગ ાંધીનગર વજલ્લ મ ાં સરિ રી પ્ર થવમિ શ ળ મ ાં વશક્ષિોની ઘટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૭૧ (૨૯-૦૮-૧૯) શ્રી વજગે્નશિુમ ર મેિ ણીઓી (વડગામ): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ ગાાંધીનગર કજલ્લાની સરિારી પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં િેટલા કશક્ષિોની ઘટ છે, 
અને 

(૨) આ ઘટ ક્યારે પ રી િરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણીઓ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૨-૨૦૨૦) 

 (૧) કજલ્લાની સરિારી પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં કશક્ષિોની ઘટ નથી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 

ર જ્યની સરિ રી પ્ર થવમિ શ ળ ીમ ાં વશક્ષિોની ઘટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૯૩ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠ િોર (કસદ્ધપ ર) માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં કશક્ષિોની િેટલી ઘટ છે, 

અને 

(૨) ઉક્ત ઘટતા કશક્ષિોની ક્યાાં સ ધીમાાં ભરતી િરવામાાં આવશે ? 
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વશક્ષણીઓ માંત્રીશ્રી : 

 (૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મ જબ 

 (૨) જમે બને તેમ જલ્દી 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 
વજ. વશ. સ.નુાં 

ન મ 

િુલ 

શ ળ ીની 

સાંખ્ય  

વનમ્ન પ્ર થવમિ (ધો ૧ થી ૫) ઉચ્ચ પ્ર થવમિ (ધો ૬ થી ૮) 

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

૧ અમદાવાદ ૮૧૭ ૩૭૩૯ ૩૭૧૮ ૨૧ ૨૮૪૨ ૨૪૭૨ ૩૭૦ 

૨ વડોદરા ૧૦૭૧ ૩૩૦૯ ૩૩૨૬ ૦ ૧૬૯૦ ૧૬૩૧ ૫૯ 

૩ રાજિોટ ૮૭૪ ૩૬૩૦ ૩૩૭૦ ૨૬૦ ૨૦૩૪ ૧૯૪૪ ૯૦ 

૪ સ રત ૧૦૯ ૩૩૮ ૩૪૭ ૦ ૧૭૦ ૧૬૯ ૧ 

૫ ખેડા ૧૩૫૨ ૪૭૬૫ ૪૬૬૩ ૧૦૨ ૨૮૩૩ ૨૭૧૨ ૧૨૧ 

૬ આણાંદ ૯૯૯ ૪૧૧૧ ૪૦૯૭ ૧૪ ૨૨૯૧ ૨૧૩૯ ૧૫૨ 

૭ પાંચમહાલ ૧૪૧૧ ૪૮૮૪ ૪૯૦૨ ૦ ૨૯૨૧ ૨૭૨૦ ૨૦૧ 

૮ દાહોદ ૧૬૫૭ ૭૪૯૪ ૩૪૮૦ ૧૪ ૪૦૩૧ ૩૬૯૭ ૩૩૪ 

૯ સાબરિાાંઠા ૧૨૨૩ ૪૧૯૮ ૪૧૩૯ ૫૯ ૨૪૮૫ ૨૩૭૨ ૧૧૩ 

૧૦ જ નાગઢ ૭૫૩ ૨૧૨૯ ૨૧૨૫ ૪ ૧૫૦૧ ૧૫૨૨ ૦ 

૧૧ પોરબાંદર ૩૧૮ ૯૮૭ ૯૪૦ ૪૭ ૮૭૪ ૭૭૩ ૧૦૧ 

૧૨ મહેસાણા ૯૯૬ ૪૦૭૦ ૪૧૮૫ ૦ ૨૬૬૦ ૨૬૮૭ ૦ 

૧૩ પાટણ ૭૯૩ ૩૨૭૫ ૩૩૧૪ ૦ ૨૩૦૫ ૨૨૭૦ ૩૫ 

૧૪ ભાવનગર ૪૧ ૨૧૮ ૨૧૩ ૫ ૧૭૬ ૧૭૬ ૦ 

૧૫ જામનગર ૬૮૯ ૨૧૧૭ ૨૦૧૭ ૧૦૦ ૧૨૭૬ ૧૨૪૮ ૨૮ 

૧૬ અમરેલી ૭૭૦ ૨૮૮૮ ૨૬૫૯ ૨૨૯ ૨૩૨૮ ૨૨૨૯ ૯૯ 

૧૭ િચ્છ ૧૭૧૮ ૫૬૪૫ ૫૩૪૮ ૨૯૭ ૪૪૬૭ ૩૨૪૮ ૧૨૧૯ 

૧૮ ભરૂચ ૪૬૩૧ ૨૭૨૦ ૨૮૪૦ ૦ ૧૯૧૧ ૧૬૦૧ ૩૧૦ 

૧૯ નમાદા ૬૮૯ ૧૮૫૦ ૧૮૧૧ ૩૯ ૯૬૩ ૯૦૪ ૫૯ 

૨૦ વલસાડ ૨૫૭ ૯૮૭ ૯૫૭ ૩૦ ૫૦૮ ૫૦૭ ૧ 

૨૧ નવસારી ૭૧૩ ૨૦૯૮ ૨૦૬૨ ૩૬ ૧૪૪૭ ૧૪૨૬ ૨૧ 

૨૨ બનાસિાાંઠા ૨૩૭૯ ૯૭૭૮ ૯૪૪૫ ૩૩૩ ૫૫૯૦ ૫૪૫૬ ૧૩૪ 

૨૩ સ રેન્રનગર ૮૯૫ ૩૫૩૫ ૩૭૯૦ ૦ ૨૬૭૯ ૨૨૬૧ ૪૧૮ 

૨૪ ગાાંધીનગર ૨૨૦ ૭૩૫ ૭૨૪ ૧૧ ૫૪૮ ૫૧૫ ૩૩ 

૨૫ ડાાંગ ૩૭૮ ૧૨૦૮ ૧૨૧૩ ૦ ૪૭૫ ૪૭૩ ૨ 

૨૬ તાપી ૭૯૯ ૨૧૯૪ ૨૦૪૦ ૧૫૪ ૧૦૧૩ ૯૬૧ ૫૨ 

૨૭ મોરબી ૫૯૬ ૨૨૧૭ ૧૮૫૭ ૩૬૦ ૧૬૩૩ ૧૩૯૬ ૨૪૧ 

૨૮ દેવભૂમી દ્વારિા ૬૪૦ ૧૮૯૮ ૧૭૮૭ ૧૧૧ ૧૪૩૭ ૯૩૦ ૫૦૭ 

૨૯ બોટાદ ૨૨૯ ૧૨૩૩ ૧૧૮૪ ૪૯ ૯૨૫ ૮૮૮ ૩૭ 

૩૦ ગીર સોમનાથ ૫૫૫ ૨૩૨૯ ૨૧૫૨ ૧૭૭ ૧૭૧૨ ૧૬૮૬ ૨૬ 

૩૧ છોટા ઉદેપ ર ૧૨૫૧ ૩૪૮૪ ૩૪૧૫ ૬૯ ૧૪૩૪ ૧૩૬૮ ૬૬ 

૩૨ અરવલ્લી ૧૪૮ ૩૬૯ ૩૯૨ ૦ ૨૦૧ ૧૯૨ ૯ 

૩૩ મહીસાગર ૧૩૯ ૩૫૨ ૩૫૩ ૦ ૧૯૨ ૧૭૬ ૧૬ 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ 
ન. વશ. સ.નુાં 

ન મ 

િુલ 

શ ળ ીની 

સાંખ્ય  

વનમ્ન પ્ર થવમિ (ધો ૧ થી ૫) ઉચ્ચ પ્ર થવમિ (ધો ૬ થી ૮) 

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

િુલ માંજુર 
મહેિમ 

િ મ િરત  
વશક્ષિો 

ખ લી 
જગ્ય ની 
સાંખ્ય  

૧ અમદાવાદ ૩૭૯ ૨૧૧૫ ૧૯૬૩ ૧૫૨ ૧૪૭૫ ૧૪૭૭ ૦ 

૨ વડોદરા ૧૦૫ ૫૩૮ ૪૬૯ ૬૯ ૪૦૭ ૪૦૪ ૩ 

૩ રાજિોટ ૭૭ ૪૮૬ ૪૮૪ ૨ ૩૬૨ ૩૬૦ ૨ 

૪ સ રત ૩૨૯ ૨૭૬૩ ૨૨૯૪ ૪૬૯ ૧૯૭૪ ૧૬૮૧ ૨૯૩ 

૫ ભાવનગર ૫૫ ૩૯૮ ૪૨૭ ૦ ૩૧૧ ૨૫૭ ૫૪ 

૬ જામનગર ૪૬ ૨૩૭ ૨૨૬ ૧૧ ૧૯૧ ૧૭૭ ૧૪ 

૭ ભરૂચ ૨૭ ૬૫ ૫૫ ૧૦ ૫૨ ૫૧ ૧ 

૮ નરડયાદ ૨૨ ૮૭ ૧૦૬ ૦ ૭૦ ૭૫ ૦ 

૯ નવસારી ૧૮ ૭૮ ૮૨ ૦ ૫૬ ૫૬ ૦ 

૧૦ ઉપલેટા ૭ ૩૫ ૩૩ ૨ ૨૬ ૨૬ ૦ 

૧૧ મહ વા ૧૭ ૧૦૨ ૯૬ ૬ ૭૭ ૭૮ ૦ 

૧૨ બોટાદ ૧૯ ૧૨૭ ૧૨૪ ૩ ૯૬ ૯૧ ૫ 

૧૩ જતેપ ર ૧૪ ૬૪ ૪૨ ૨૨ ૪૨ ૩૯ ૩ 

૧૪ આણાંદ ૨૮ ૧૨૫ ૧૧૯ ૬ ૮૨ ૭૯ ૩ 

૧૫ અમરેલી ૧૩ ૪૬ ૪૬ ૦ ૩૮ ૩૪ ૪ 

૧૬ અાંિલેશ્વર ૯ ૩૧ ૩૫ ૦ ૨૮ ૩૦ ૦ 

૧૭ કસધ્ધપ ર ૧૦ ૫૭ ૪૭ ૧૦ ૪૪ ૪૮ ૦ 

૧૮ ઉંઝા ૧૧ ૫૧ ૫૨ ૦ ૩૬ ૩૭ ૦ 

૧૯ અાંજાર ૨૨ ૧૦૮ ૧૦૦ ૮ ૭૧ ૭૦ ૧ 

------- 

ર જ્યમ ાં ટરસ્ટટ સાંચ વલત નોન ગ્ર ન્ટેર્ પ્ર થવમિ શ ળ ીને ગ્ર ન્ટેર્ િરિ ની દરખ સ્ટત 

અતારાાંકિતઃ ૬૧૦૫ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી િ ળ ભ ઈ ર્ ભી (િપડવાંજ): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર, કજલ્લાવાર િેટલી ટર સ્ટ સાંચાકલત 
નોન-ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િરવાની માાંગણી મળી, 

(૨) તે અન્વયે વિાવાર, કજલ્લાવાર િેટલી શાળાની માાંગણી માંજૂર િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ િેટલી શાળાઓની માાંગણી મ ખ્યત્વે શા િારણોસર પડતર છે ? 

વશક્ષણીઓ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૨-૨૦૨૦) 

 (૧) શૂન્ય 

 (૨) શૂન્ય 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 

ર જ્યમ ાં પ્ર થવમિ અને ઉચ્ચ પ્ર થવમિ વશક્ષિોની ભરતી બ બત 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૫૧ (૧૬-૦૯-૧૯) ર્ો. સી. જ.ે ચ િર્  (ગાાંધીનગર ઉતિનર): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં પ્રાથકમિ કશક્ષણ કવભાગમાાં પ્રાથકમિ અને ઉચ્ચ પ્રાથકમિ કશક્ષિોની 
ભરતી, ભરતી િેલેન્ડર મ જબ સમયસર િામગીરી થતી નથી તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કશક્ષિોની ભરતી સમયાન સાર થાય તે માટે સરિારે શ ાં પગલાાં લીધા ? 
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વશક્ષણીઓ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) ના જી 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 

અમદ િ દની લીટલ ફલ િર શ ળ ની છત પર્િ ની ઘટન  અાંગે િ યડિ હી 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૪૮ (૨૫-૦૯-૧૯) શ્રી પુાંજાભ ઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) અમદાવાદ શહેરમાાં બાપ નગરની ખાલસા લીટલ ફલાવર શાળામાાં ચાલ  િલાસમાાં છત પડવાની ઘટના અાંગે 
તા. ૧૫-૦૯-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ આ શાળા સાંચાલિો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, અને  

(૨) ઉક્ત બનાવમાાં િેટલા બાળિો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા ? 

વશક્ષણીઓ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦૨૦) 

 (૧) - તા. ૦૩-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ શાળા સાંચાલિ માંડળનો ખ લાસો પૂછવામાાં આવયો. 

  - શાળાનો તા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રથી શાળા માંડળે ખ લાસો રજૂ િયો.  

  - ખ લાસો ગ્રાહ્ય ના રાખતા તા. ૧૮-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ સાંચાલિ માંડળ સાથે રૂબરૂ સ નાવણી     
      રાખવામાાં આવેલ હતી. 

  - સાંસ્થાને રૂા. ૫૦,૦૦૦/- દાંડ ભરવા આદેશ િરવામાાં આવયો.  

  - શાળાની માન્યતા ચાલ  રાખવી િે રદ િરવી તે સકમકતની રચના િરવામાાં આવી. 

(૨) પાાંચ બાળિો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. 

------- 

ર્ી.એ.પી. ખ તરથી થેલીમ ાં ીછુાં ખ તર આપિ ની ફરીય દો 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૩૭ (૦૨-૦૭-૧૯) ર્ો. અવનલ જોવિય ર  (કભલોડા) : માનનીય અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લા એિ વિામાાં રાજ્યમાાં ડી.એ.પી. ખાતરની થેલીમાાં કનયત વજન િરતા 
ઓછ ાં  વજન હોવાથી િેટલી ફરરયાદો સરિારને મળી, 

(૨) ઉક્ત ફરરયાદોના સાંદભામાાં સરિારે િેટલા ટન ડી.એ.પી. ખાતર પરત લઈ તપાસ િરી, 

(૩) તપાસ શી હિીિત માલ મ પડી 

(૪) જવાબદારો સામે સરિારે શી િાયાવાહી િરી ? 

અન્ન ન ગકરિ અને પુરિઠ  માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) ૬૪ 

(૨) ઉક્ત ફરરયાદોના સાંદભામાાં સરિારે ૫૦૪૩.૭૫૦ ટન ડી.એ.પી. ખાતર પરત લઈ તપાસ િરી.  

(૩) બે હિીિતો માલૂમ પડેલ છે : (૧) ડીએપી ખાતરની થેલીઓમાાં ઓછા વજનની જ ેબાબત સામે આવી છે, 
તે મોટા ભાગે તેમાાં રહેલા ભેજન ાં પ્રમાણ ઘટવાના િારણે હોઈ શિે. ફટીલાઈઝર િાં ટર ોલ ઓડા રનાાં (એફસીઓ) ધારાધોરણ 
મ જબ ડીએપી ખાતરમાાં મહતિનમ ૨.૫ ટિા ભેજન ાં પ્રમાણ થઈ શિે આ ભેજ હવામાનનાાં તાપમાનમાાં થતાાં ફેરફારથી તથા 
ખાતરના સ્થળાાંતર દરકમયાન ઘટી શિે છે. (૨) ડી.એ.પી. ખાતરની થેલીમાાં કનયત વજન િરતાાં ઓછ ાં  હોવા અાંગેની ફરીયાદ 
સાંદભે જી.એ.ટી.એલ-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ ર ખાતે ખાતરની થેલીમાાં નેટ િન્ટેન્ટની તપાસ િરતાાં ૫૦ કિગ્રાની થેલીમાાં 
સરેરાશ ૫૩૧.૫ ગ્રામ વજન ઓછ ાં  માલ મ પડેલ હત ાં. 

(૪) ડી.એ.પી. ખાતરની થેલીમાાં કનયત વજન િરતાાં ઓછ ાં  હોવા બાબતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ 
િોમોડીટીઝ) કનયમો, ૨૦૧૧ ના કનયમ-૨૧(૩) મ જબ જી.એ.ટી.એલ-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ રના જવાબદારો સામે 
િાયદેસરની િાયાવાહી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે તથા અન્ય બાબતોમાાં પણ ખાતાિીય તપાસ િરવામાાં આવેલ છે અને આ 
ખાતાિીય તપાસની િાયાવાહી પૂણાતાના આરે છે. 

------- 
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B-38-02 

ર જ્યમ ાં ર સ યવણીઓિ ખ તરમ ાં ીછુાં િજન હોિ થી ફરીય દો 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૩૮ (૦૨-૦૭-૧૯) શ્રીમવત ચાંદ્રીિ બેન બ રીય  (ગરબાડા) : માનનીય અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) રાજ્યમાાં રાસાયકણિ ખાતર ઓછ ાં  હોવા અાંગેની િેટલી ફરીયાદો તારીખ ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા એિ 
વિામાાં સરિારને મળી 

(૨) ઉક્ત મળેલ ફરરયાદ અન્વયે તપાસ િરી શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 

(૩) તપાસ દરમ્યાન રાસાયકણિ ખાતરમાાં ઓછા વજન હોવાન ાં સામે આવય ાં હોય તો, સરિારે જવાબદારો સામે શા 
પગલાાં લીધા, અને 

(૪) રાસાયકણિ ખાતરનો પ રતો જથ્થો મળે તે માટે શ ાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

અન્ન ન ગકરિ અને પુરિઠ  માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) ૬૪ 

(૨) જી.એ.ટી.એલ.-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ ર ખાતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ િોમોડીટીઝ) 
કનયમોના કનયમ-૨૧ મ જબ ખાતરની થેલીમાાં નેટ િન્ટેન્ટની તપાસ િરવામાાં આવેલ છે. રાજ્યનાાં ખાતર કવતરણ િરતી 
તમામ સાંસ્થાઓને ખાતરનો જથ્થો વજન િરી અને કનયત વજનવાળી જ થેલીઓન ાં વેચાણ િરવા સૂચન આપેલ છે તથા આ 
પ્રરક્રયા માટેનાાં મજૂરી ખચા ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાં પની ભોગવશે. વજન ચિાસણીનાાં આધારે 

ઘટ જણાયેલી થેલીઓનો જથ્થો દરેિ વેચાણ િેન્રો પર અલગ તારવી તેને સ્ટાન્ડડા ડાઈઝેશન અને ફેરબદલી િરવાની પ્રરક્રયા 
િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ડી.એ.પી. ખાતરની થેલીમાાં કનયત વજન િરતાાં ઓછ ાં  હોવા બાબતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ 
િોમોડીટીઝ) કનયમો, ૨૦૧૧ ના કનયમ-૨૧(૩) મ જબ જી.એ.ટી.એલ-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ રના જવાબદારો સામે 
િાયદેસરની િાયાવાહી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે તથા અન્ય બાબતોમાાં પણ ખાતાિીય તપાસ િરવામાાં આવેલ છે અને આ 
ખાતાિીય તપાસની િાયાવાહી પૂણાતાના આરે છે.  

(૪) (૧) રાસાયણીિ ખાતરની ઉપલબ્ધતા અાંગે ખાતર િાં પનીઓ અને મ ખ્ય ખાતર કવતરિો સાથે સતત 
બેઠિો યોજી પ રત  ખાતર ઉપલબ્ધ થાય તે માટે સમીક્ષા િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય માટે ભારત સરિારશ્રી દ્વારા ખરીફ-૨૦૧૯ 
માટે ૧૧.૦૦ લાખ મે. ટન ય રરયા, ૨.૫૦ લાખ મે.ટન ડી.એ.પી., ૩.૧૦ લાખ મે. ટન એન.પી.િે. અને ૦.૮૦ લાખ 
મે.ટન એમ.ઓ.પી. રાસાયકણિ ખાતરનો જથ્થો માંજ ર િરેલ છે. પ્રથમ ત્રણ માસમાાં ભારત સરિારશ્રી દ્વારા માસવાર 
જરૂરરયાત િરતા તમામ રાસાયકણિ ખાતરોની વધ  ફાળવણી િરવામાાં આવેલ છે. હાલ રાજ્યમાાં તમામ રાસાયકણિ ખાતરો 
પ રતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ છે. (૨) રાસાયકણિ ખાતરનો પૂરતો જથ્થો મળે તે માટે ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ 
કલકમટેડ િાં પનીએ તેના કસક્કા પ્લાન્ટ ખાતે બેકગાંગ મશીનોની ચોિસાઈની ચિાસણી કનયકમત પ્રમાણે થાય તે બાબતે 
સકવશેિ પગલાાં લીધા છે. તેમ છતાાં વજન બાબતે વધ  ચોિસાઈ િેળવાય તે માટે દર દસ કમકનટે એિ થેલીના આધારે થેલી 
ભરાયા બાદ વજનિાાંટા પર ફેરચિાસણી િરવામાાં આવે છે. વજનની પ્રરક્રયામાાં વધ  સાતત્ય લાવવા માટે િાં પનીએ ઓટોમેરટિ 

અકત આધ કનિ વજન ચિાસણીના મશીન સ્થાકપત િરવાની િામગીરી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

------- 

ર જ્યમ ાં ર સ યવણીઓિ ખ તરમ ાં ીછુાં િજન હોિ ની ફરીય દો 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૩૯ (૦૨-૦૭-૧૯) શ્રી પૂનમભ ઈ પરમ ર (સોજીત્રા) : માનનીય અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) રાજ્યમાાં રાસાયકણિ ખાતર ઓછ ાં  હોવા અાંગેની ફરીયાદો તારીખ : ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કસ્થતીએ છેલ્લા એિ 
વિામાાં સરિારને મળી, 

(૨) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદ અન્વયે તપાસ િરી શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 

(૩) તપાસ દરમ્યાન રાસાયકણિ ખાતરમાાં ઓછા વજન હોવાન ાં સામે આવય ાં હોય તો, સરિારે જવાબદારો સામે શા 
પગલાાં લીધા, અને 

(૪) રાસાયકણિ ખાતરનો પ રતો જથ્થો મળ ેતે માટે શ ાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 
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અન્ન ન ગકરિ અને પુરિઠ  માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) ૬૪  

(૨) જી.એ.ટી.એલ.-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ ર ખાતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ િોમોડીટીઝ) કનયમોના 
કનયમ-૨૧ મ જબ ખાતરની થલેીમાાં નેટ િન્ટેન્ટની તપાસ િરવામાાં આવેલ છે. રાજયનાાં ખાતર કવતરણ િરતી તમામ સાંસ્થાઓન ે
ખાતરનો જથ્થો વજન િરી અને કનયત વજનવાળી જ થેલીઓન ાં વેચાણ િરવા સૂચન આપેલ છે તથા આ પ્રરક્રયા માટેનાાં મજૂરી ખચા 
ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાંપની ભોગવશે. વજન ચિાસણીનાાં આધારે ઘટ જણાયેલી થેલીઓનો જથ્થો દરેિ 
વેચાણ િેન્રો પર અલગ તારવી તેને સ્ટાન્ડડાાઈઝેશન અને ફેરબદલી િરવાની પ્રરક્રયા િરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ડી.એ.પી. ખાતરની થલેીમાાં કનયત વજન િરતાાં ઓછ ાં  હોવા બાબતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ િોમોડીટીઝ) 
કનયમો, ૨૦૧૧ ના કનયમ-૨૧(૩) મ જબ જી.એ.ટી.એલ-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ રના જવાબદારો સામે િાયદેસરની િાયાવાહી 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે તથા અન્ય જવાબદારો સામે પણ ખાતાિીય તપાસ િરવામાાં આવેલ છે અને આ ખાતાિીય તપાસની િાયાવાહી 
પૂણાતાના આરે છે. 

 (૪) (૧) રાસાયણીિ ખાતરની ઉપલબ્ધતા અાંગે ખાતર િાંપનીઓ અને મ ખ્ય ખાતર કવતરિો સાથે સતત બેઠિો 
યોજી પ રત  ખાતર ઉપલબ્ધ થાય તે માટે સમીક્ષા િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય માટે ભારત સરિારશ્રી દ્વારા ખરીફ-૨૦૧૯ માટે ૧૧.૦૦ 
લાખ મે.ટન ય રરયા, ૨.૫૦ લાખ મે.ટન ડી.એ.પી., ૩.૧૦ લાખ મે.ટન એન.પી.િે. અને ૦.૮૦ લાખ મે.ટન એમ.ઓ.પી. 
રાસાયકણિ ખાતરનો જથ્થો માંજ ર િરેલ છે. પ્રથમ ત્રણ માસમાાં ભારત સરિારશ્રી દ્વારા માસવાર જરૂરરયાત િરતા તમામ રાસાયકણિ 
ખાતરોની વધ  ફાળવણી િરવામાાં આવેલ છે. હાલ રાજ્યમાાં તમામ રાસાયકણિ ખાતરો પ રતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ છે. (૨) રાસાયકણિ 
ખાતરનો પ રતો જથ્થો મળે ત ેમાટે ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાંપનીએ તેના કસક્કા પ્લાન્ટ ખાતે બેકગાંગ 
મશીનોની ચોિસાઈની ચિાસણી કનયકમત પ્રમાણ ેથાય તે બાબતે સકવશેિ પગલાાં લીધા છે. તમે છતાાં વજન બાબતે વધ  ચોિસાઈ 
િેળવાય તે માટે દર દસ કમકનટે એિ થેલીના આધારે થેલી ભરાયા બાદ વજનિાાંટા પર ફેરચિાસણી િરવામાાં આવે છે. વજનની 
પ્રરક્રયામાાં વધ  સાતત્ય લાવવા માટે િાંપનીએ ઓટોમેરટિ અકત આધ કનિ વજન ચિાસણીના મશીન સ્થાકપત િરવાની િામગીરી હાથ 
ધરવામાાં આવેલ છે.  

------- 

ર જ્યમ ાં ર સ યવણીઓિ ખ તરમ ાં ીછુાં િજન હોિ ની ફરીય દો 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૪૦ (૦૨-૦૭-૧૯) ગેનીબેન ઠ િોર (વાવ) : માનનીય અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે. : 

(૧) રાજ્યમાાં રાસાયકણિ ખાતર ઓછ ાં  હોવા અાંગેની ફરીયાદો તારીખ : ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કસ્થતીએ છેલ્લા એિ 
વિામાાં સરિારને મળી, 

(૨) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદ અન્વયે તપાસ િરી શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 

(૩) તપાસ દરમ્યાન રાસાયકણિ ખાતરમાાં ઓછા વજન હોવાન ાં સામે આવય ાં હોય તો, સરિારે જવાબદારો સામે શા 
પગલાાં લીધા, અને 

(૪) રાસાયકણિ ખાતરનો પ રતો જથ્થો મળ ેતે માટે શ ાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

અન્ન ન ગકરિ અને પુરિઠ  માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) ૬૪ 

 (૨) જી.એ.ટી.એલ.-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ ર ખાતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ િોમોડીટીઝ) કનયમોના 
કનયમ-૨૧ મ જબ ખાતરની થલેીમાાં નેટ િન્ટેન્ટની તપાસ િરવામાાં આવેલ છે. રાજયનાાં ખાતર કવતરણ િરતી તમામ સાંસ્થાઓન ે
ખાતરનો જથ્થો વજન િરી અને કનયત વજનવાળી જ થેલીઓન ાં વેચાણ િરવા સૂચન આપેલ છે તથા આ પ્રરક્રયા માટેનાાં મજૂરી ખચા 
ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાંપની ભોગવશે. વજન ચિાસણીનાાં આધારે ઘટ જણાયેલી થેલીઓનો જથ્થો દરેિ 
વેચાણ િેન્રો પર અલગ તારવી તેને સ્ટાન્ડડાાઈઝેશન અને ફેરબદલી િરવાની પ્રરક્રયા િરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ડી.એ.પી. ખાતરની થલેીમાાં કનયત વજન િરતાાં ઓછ ાં  હોવા બાબતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ િોમોડીટીઝ) 
કનયમો, ૨૦૧૧ ના કનયમ-૨૧(૩) મ જબ જી.એ.ટી.એલ-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ રના જવાબદારો સામે િાયદેસરની િાયાવાહી 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે તથા અન્ય જવાબદારો સામે પણ ખાતાિીય તપાસ િરવામાાં આવેલ છે અને આ ખાતાિીય તપાસની િાયાવાહી 
પૂણાતાના આરે છે. 
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 (૪) (૧) રાસાયણીિ ખાતરની ઉપલબ્ધતા અાંગે ખાતર િાંપનીઓ અને મ ખ્ય ખાતર કવતરિો સાથે સતત બેઠિો યોજી પ રત  

ખાતર ઉપલબ્ધ થાય ત ેમાટે સમીક્ષા િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય માટે ભારત સરિારશ્રી દ્વારા ખરીફ-૨૦૧૯ માટે ૧૧.૦૦ લાખ મે.ટન 
ય રરયા, ૨.૫૦ લાખ મે.ટન ડી.એ.પી., ૩.૧૦ લાખ મે.ટન એન.પી.િે. અને ૦.૮૦ લાખ મે.ટન એમ.ઓ.પી. રાસાયકણિ ખાતરનો 
જથ્થો માંજ ર િરેલ છે. પ્રથમ ત્રણ માસમાાં ભારત સરિારશ્રી દ્વારા માસવાર જરૂરરયાત િરતા તમામ રાસાયકણિ ખાતરોની વધ  
ફાળવણી િરવામાાં આવેલ છે. હાલ રાજ્યમાાં તમામ રાસાયકણિ ખાતરો પ રતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ છે. (૨) રાસાયકણિ ખાતરનો 
પ રતો જથ્થો મળે તે માટે ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાંપનીએ તેના કસક્કા પ્લાન્ટ ખાત ેબેકગાંગ મશીનોની 
ચોિસાઈની ચિાસણી કનયકમત પ્રમાણે થાય તે બાબતે સકવશેિ પગલાાં લીધા છે. તેમ છતાાં વજન બાબતે વધ  ચોિસાઈ િેળવાય ત ે
માટે દર દસ કમકનટે એિ થેલીના આધારે થેલી ભરાયા બાદ વજનિાાંટા પર ફેરચિાસણી િરવામાાં આવ ેછે. વજનની પ્રરક્રયામાાં વધ  
સાતત્ય લાવવા માટે િાંપનીએ ઓટોમેરટિ અકત આધ કનિ વજન ચિાસણીના મશીન સ્થાકપત િરવાની િામગીરી હાથ ધરવામાાં 
આવેલ છે. 

------- 

ર જ્યમ ાં ર સ યવણીઓિ ખ તરમ ાં ીછુાં િજન હોિ ની ફરીય દો 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૪૧ (૦૨-૦૭-૧૯) શ્રી ર જને્દ્રવસાંહ પરમ ર (બોરસદ) : માનનીય અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) રાજ્યમાાં રાસાયકણિ ખાતર ઓછ ાં  હોવા અાંગેની ફરીયાદો તારીખ : ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કસ્થતીએ છેલ્લા એિ 
વિામાાં સરિારને મળી, 

(૨) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદ અન્વયે તપાસ િરી શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 

(૩) તપાસ દરમ્યાન રાસાયકણિ ખાતરમાાં ઓછા વજન હોવાન ાં સામે આવય ાં હોય તો, સરિારે જવાબદારો સામે શા 
પગલાાં લીધા, અને 

(૪) રાસાયકણિ ખાતરનો પ રતો જથ્થો મળ ેતે માટે શ ાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

અન્ન ન ગકરિ અને પુરિઠ  માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) ૬૪ 

 (૨) જી.એ.ટી.એલ.-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ ર ખાતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ િોમોડીટીઝ) કનયમોના 
કનયમ-૨૧ મ જબ ખાતરની થલેીમાાં નેટ િન્ટેન્ટની તપાસ િરવામાાં આવેલ છે. રાજયનાાં ખાતર કવતરણ િરતી તમામ સાંસ્થાઓન ે
ખાતરનો જથ્થો વજન િરી અને કનયત વજનવાળી જ થેલીઓન ાં વેચાણ િરવા સૂચન આપેલ છે તથા આ પ્રરક્રયા માટેનાાં મજૂરી ખચા 
ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાંપની ભોગવશે. વજન ચિાસણીનાાં આધારે ઘટ જણાયેલી થેલીઓનો જથ્થો દરેિ 
વેચાણ િેન્રો પર અલગ તારવી તેને સ્ટાન્ડડાાઈઝેશન અને ફેરબદલી િરવાની પ્રરક્રયા િરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ડી.એ.પી. ખાતરની થલેીમાાં કનયત વજન િરતાાં ઓછ ાં  હોવા બાબતે ધી લીગલ મેટર ોલોજી (પેિેઝડ િોમોડીટીઝ) 
કનયમો, ૨૦૧૧ ના કનયમ-૨૧(૩) મ જબ જી.એ.ટી.એલ-કિશાન સ કવધા િેન્ર, જતેપ રના જવાબદારો સામે િાયદેસરની િાયાવાહી 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે તથા અન્ય જવાબદારો સામે પણ ખાતાિીય તપાસ િરવામાાં આવેલ છે અને આ ખાતાિીય તપાસની િાયાવાહી 
પૂણાતાના આરે છે. 

 (૪) (૧) રાસાયણીિ ખાતરની ઉપલબ્ધતા અાંગે ખાતર િાંપનીઓ અને મ ખ્ય ખાતર કવતરિો સાથે સતત બેઠિો યોજી પ રત  
ખાતર ઉપલબ્ધ થાય ત ેમાટે સમીક્ષા િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય માટે ભારત સરિારશ્રી દ્વારા ખરીફ-૨૦૧૯ માટે ૧૧.૦૦ લાખ મે.ટન 
ય રરયા, ૨.૫૦ લાખ મે.ટન ડી.એ.પી., ૩.૧૦ લાખ મે.ટન એન.પી.િે. અને ૦.૮૦ લાખ મે.ટન એમ.ઓ.પી. રાસાયકણિ ખાતરનો 
જથ્થો માંજ ર િરેલ છે. પ્રથમ ત્રણ માસમાાં ભારત સરિારશ્રી દ્વારા માસવાર જરૂરરયાત િરતા તમામ રાસાયકણિ ખાતરોની વધ  
ફાળવણી િરવામાાં આવેલ છે. હાલ રાજ્યમાાં તમામ રાસાયકણિ ખાતરો પ રતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ છે. (૨) રાસાયકણિ ખાતરનો 
પ રતો જથ્થો મળે તે માટે ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાંપનીએ તેના કસક્કા પ્લાન્ટ ખાત ેબેકગાંગ મશીનોની 
ચોિસાઈની ચિાસણી કનયકમત પ્રમાણે થાય તે બાબતે સકવશેિ પગલાાં લીધા છે. તેમ છતાાં વજન બાબતે વધ  ચોિસાઈ િેળવાય ત ે
માટે દર દસ કમકનટે એિ થેલીના આધારે થેલી ભરાયા બાદ વજનિાાંટા પર ફેરચિાસણી િરવામાાં આવ ેછે. વજનની પ્રરક્રયામાાં વધ  
સાતત્ય લાવવા માટે િાંપનીએ ઓટોમેરટિ અકત આધ કનિ વજન ચિાસણીના મશીન સ્થાકપત િરવાની િામગીરી હાથ ધરવામાાં 
આવેલ છે. 

------- 
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ર જ્યમ ાં ર સ યવણીઓિ ખ તરન  િેચ ણીઓમ ાં ખેરુ્તોને ીછુાં િજન મળિ ન  કિસ્ટસ  

અતારાાંકિતઃ ૫૭૪૨ (૦૨-૦૭-૧૯) શ્રી અવમત ચ િર્  (આાંિલાવ) : માનનીય અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા એિ વિામાાં કજલ્લામાાં રાસાયકણિ ખાતરના વેચાણમાાં ખેડૂતોને ઓછ ાં  
વજન મળત ાં હોવાના કિસ્સા ધ્યાનમાાં આવેલ છે િે િેમ ? 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ ક્યા કજલ્લામાાં િેટલા કિસ્સા ધ્યાનમાાં આવયા, 

(૩) ત ેપિૈી ઉક્ત કસ્થતીએ ખડૂેતોને િેટલ ાં ખાતર પ્રકત બેગ ઓછ ાં  મળત ાં હત ાં, અને 

(૪) ખેડૂતોને થયેલ આકથાિ ન િશાન ભરપાઈ િરવા સરિારે શી િાયાવાહી િરી ? 

અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) હા જી, તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લા એિ વિામાાં રાજ્યમાાં રસાયકણિ ખાતરના વચેાણમાાં ખેડૂતોને 

ઓછ ાં  વજન મળત ાં હોવાના કિસ્સા ધ્યાનમાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત કસ્થકતએ અમદાવાદ-૨, અમરેલી-૩, આણાંદ-૧, બનાસિાાંઠા-૨૩, ભરૂચ-૩, નમાદા-૬, ભાવનગર-૩, 
બોટાદ-૧, ગાાંધીનગર-૬, જામનગર-૫, દેવભૂકમ દ્વારિા-૧, જૂનાગઢ-૬, ગીર સોમનાથ-૩, પોરબાંદર-૨, ખેડા-૪૪, 
િચ્છ-૨૬, મેહસાણા-૨૭, નવસારી-૫, પાંચમહાલ-૧, દાહોદ-૨૧, મરહસાગર-૩, પાટણ-૮, રાજિોટ-૧૦, મોરબી-૮, 
સાબરિાાંઠા-૧૭, અરવલ્લી-૧૮, સ રત-૨૪, તાપી-૧૫, સ રેન્રનગર-૧, વડોદરા-૨, છોટા ઉદેપ ર-૧૬, વલસાડ-૧૩ અને 
ડાાંગ-૧ કિસ્સાઓ ધ્યાને આવેલ છે. 

 (૩) ૫૦ ગ્રામ થી ૭૬૦ ગ્રામ/બેગ વજન ઓછ ાં  હોવાન ાં માલ મ પડેલ છે. 

 (૪) વજન ચિાસણીનાાં આધારે ઘટ જણાયેલી થેલીઓનો જથ્થો દરેિ વેચાણ િેન્રો પર અલગ તારવી તેને 
સ્ટાન્ડડાડાઈઝેશન િરીને ફેરબદલી િરી આપવામાાં આવેલ છે. ખાતરની ખરીદી સમયે ખડૂેત વજન બાબતે પોતે ચિાસણી િરી શિે તે 
હેત સર ગ જરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ કલકમટેડ િાંપની સાંચાકલત વેચાણ િેન્રો પર વજનિાાંટા મૂિવામાાં આવેલ છે. 
જીએસએફસીના જણાવયા મ જબ જીએસએફસીની ફીલ્ડ ટીમ કવતરિ સાંસ્થાઓ અને ખેડૂતોના સતત સાંપિામાાં રહી આ બાબતની 

િોઈપણ ફરરયાદન ાં ત્વરરતપણે કનવારણ થાય ત ેમાટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. 

------- 

બન સિ ાંઠ  વજલ્લ મ ાં નિી વ્ય જબી ભ િની દુિ નો શરૂ િરિ  બ બત 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૬૦ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી મહેશિુમ ર પટેલ (પાલનપ ર) : માનનીય અન્ન, નાગરરિ પ રવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર વયાજબી ભાવની િેટલી દ િાનો બાંધ છે ; 

(૨) બાંધ દ િાનોની જગ્યાએ વચગાળાની શી વયવસ્થા િરવામાાં આવી છે ; અને 

(૩) બાંધ દ િાનોને સ્થાને નવી વયાજબી ભાવની દ િાનો ક્યાાં સ ધીમાાં શરૂ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન અને નાગરરિ પ રવઠા માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૨-૨૦) 

(૧) તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં િ લ ૧૫ વયાજબી ભાવની દ િાનો બાંધ છે. જનેી 
તાલ િાવાર કવગત આ પ્રમાણે છે. 

ક્રમ ત લુિ નુાં ન મ બાંધ વ્ય જબી ભ િની દુિ નની સાંખ્ય  

૧ અમીરગઢ ૧ 

૨ પાલનપ ર ૨ 

૩ વડગામ ૧ 

૪ ડીસા ૧ 

૫ િાાંિરેજ ૪ 

૬ થરાદ ૩ 

૭ ભાભર ૩ 

િુલ બાંધ દુિ નો ૧૫ 
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 (૨) સદર ૧૫ બાંધ વયાજબી ભાવની દ િાનોને હાલમાાં નજીિની જ ેતે વયાજબી ભાવની દ િાન સાથે હાંગામી જોડેલ છે. 

 (૩) સદર ૧૫ બાંધ વયાજબી ભાવની દ િાનો પરત્વે સરિારશ્રીના તા. ૨૬-૦૮-૨૦૧૫ના ઠરાવની જોગવાઈઓ મ જબ 
િાયાવાહી િરવાની રહે છે. 

 ઉક્ત ૧૫ બાંધ વયાજબી ભાવની દ િાનો પૈિી- 

 ૧ વયાજબી ભાવની દ િાન અ.ના.પ . અને ગ્રા.બા. કવભાગના મનાઈ હ િમને લીધે બાંધ છે. 

જનેો કનણાય થયેથી િાયાવાહી િરવાની રહે છે. 

 ૩ વયાજબી ભાવની દ િાનો અપીલમાાં હોઈ, તેની િાયાવાહી પૂણા થયેથી, તેના કનણાય અન સાર સદર વયાજબી 
ભાવની દ િાન શરૂ િરવાની રહે છે. 

 ૪ વયાજબી ભાવની દ િાનો િોટા  િેસમાાં હોઈ, તેની િાયાવાહી પૂણા થયથેી, તેના કનણાય અન સાર સદર વયાજબી 
ભાવની દ િાન શરૂ િરવાની રહે છે. 

 ૨ વાજબી ભાવની દ િાનન ાં જાહેરનામ ાં બહાર પાડવાન ાં બાિીમાાં હોઈ, જાહેરનામ ાં બહાર પડ્યેથી, કનયમોન સારની 
િાયાવાહી પૂણા થયેથી સદર વયાજબી ભાવની દ િાન શરૂ િરવાની રહે છે. 

 ૩ વયાજબી ભાવની દ િાનોની બ્ાાંચ એફ.પી.એસ. િરવા માટેની િાયાવાહી ચાલ માાં છે. જ ે કનયમોન સારની 
િાયાવાહી પૂણા થયેથી શરૂ િરવાની રહે છે. 

 ૧ વયાજબી ભાવની દ િાનની મજા માટેની િાયાવાહી ચાલ માાં છે. જ ે કનયમોન સારની િાયાવાહી પૂણા થયેથી શરૂ 
િરવાની રહે છે. 

 ૧ વયાજબી ભાવની દ િાનની વારસાઈ માટેની િાયાવાહી ચાલ માાં છે. જનેા કનણાય અન સાર કનયમોન સારની 
િાયાવાહી પૂણા થયેથી શરૂ િરવાની રહે છે. 

------- 

મોરબી, ર જિોટ, િચ્છ અને અમદ િ દ વજલ્લ મ ાં રેશનિ ર્ડન  ખોટ  વબલો બન િિ નુાં િૌભ ાંર્ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૬૮ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી મદમદ જાિીદ પીરઝ દ  (વાાંિાનેર) : માનનીય અન્ન, નાગરરિ પ રવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા બે વિામાાં મોરબી, રાજિોટ, િચ્છ અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં રેશનિાડાના 
ખોટા કબલો બનાવી ગ્રાહિોન ાં રેશન મેળવવાની ગેરરીતી આચરવામાાં આવતાાં હોવા અાંગેની િેટલી ફરરયાદો સરિારને મળી, 

(૨) ઉક્ત ફરરયાદો અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા જવાબદારો સામે શી િાયાવાહી િરી, અને 

(૩) ઉક્ત પ્રિારની ફરરયાદો કનવારવા માટે સરિારે શા પગલાાં ભયાા ? 

અન્ન નાગરરિ અને પ રવઠા માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૨-૨૦) 

(૧) તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા બે વિામાાં મોરબી, રાજિોટ, િચ્છ અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં રેશનિાડાના 

ખોટા કબલો બનાવી ગ્રાહિોન ાં રેશન મેળવવાની ગેરરીતી આચરવામાાં આવતાાં હોવા અાંગેની િ લ ૬ ફરરયાદો સરિારને મળી. 

 (૨) ઉક્ત ફરરયાદો અન્વય ે૫ વયાજબી ભાવની દ િાનોની તપાસ િરવામાાં આવી અને જવાબદારો સામે નીચે મ જબના 
પગલાાં લેવામાાં આવયાાં. 

  ૧. રૂ. ૪૮,૪૩૬/- નો જથ્થો િબજ ેલીધો. 

  ૨. રૂ. ૩૨,૪૨૨/- નો જથ્થો રાજ્યસાત. 

  ૩. રૂ. ૧૫,૫૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત (૪) ૧ (એિ) પરવાનો મોિ ફ 

 (૩)  

 ૧. રાિર ીય અન્ન સ રક્ષા િાયદો-૨૦૧૩ હેઠળ મળતા લાભો માટે સાચા લાભાથીની ઓળખ પ્રસ્થાકપત િરવા હેત સર 
રાજ્યમાાં આધાર આધારરત ઓળખ માટે ૯૯% રેશનિાડાન ાં આધાર સંડીગ પૂણા િરેલ છે. 

 ૨. રાજ્યમાાં રાિર ીય અન્ન સલામકત િાયદા હેઠળના લાભ લેવા માટે આધારનાંબર આપી ઓળખ પ્રસ્થાકપત િરીને કવતરણ 
િરવાન ાં ચાલ  િરેલ છે અને જો િોઈ િારણસર આધાર નાંબર ન હોય તો લાભાથીની ઓળખ માટે સરિારશ્રી દ્વારા માન્ય િરાયેલ જ દા 
જ દા ૧૩ પ રાવા પૈિી િોઈ પણ પ રાવા આપી કવતરણ િરવામાાં આવ ેછે. 
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 ૩. જાહેર કવતરણ વયવસ્થાને લગતી જ દી જ દી એપ્લીિેશન િે સોફ્ટ્ વરેમાાં કનણાાયિ તબક્કાઓ ઉપર જવેા િે, રેશનિાડા  

જનરેટ િરવ ાં, કવભાજન િરવ ાં, પરમીટ આપવી, જથ્થાનો ઉપાડ િરવો વગેરે માટે કવકવધ તબકે્ક સક્ષમ સતિનાકધિારીને રફાંગર કપ્રન્ટ 
દ્વારા અકધિૃત થયા બાદ જ ઉપયોગ માટે માન્ય રાખવામાાં આવે છે. 

 ૪. જાહેર કવતરણ વયવસ્થાને વધ  અસરિારિ બનાવવા માટે જ દા જ દા સ્તર ઉપર SMS Alert આપવામાાં આવેલ છે. જથેી 
જ્યારે િોઈ વાજબી ભાવના દ િાનદાર દ્વારા ગોડાઉન ઉપરથી જથ્થો ઉપાડવામાાં આવે ત્યારે તિેદારી સકમકતના સભ્યો સરહત જ દા 
જ દા સ્તરના રજીસ્ટર થયેલ મોબાઈલ નાંબર ઉપર ઉક્ત કવગતે SMS મોિલવામાાં આવે છે. 

  વધ માાં જ્યારે રેશનિાડા  ધારિ રફાંગર કપ્રન્ટ આપી ફૂડ રીસીપ્ટ જનરેટ િરે છે ત્યારે પણ સાંબાંકધત લાભાથીના મોબાઈલ 
નાંબર ઉપર SMS મોિલવામાાં આવે છે જમેાાં મળવાપાત્ર જથ્થો, મળેલ જથ્થો તથા તેની કિાં મત સરહતની જ દી જ દી કવગતો ઉપલબ્ધ 
હોય છે. 

 ૫. ઉપરોક્ત કવગતે યોગ્ય લાભાથી દ્વારા જથ્થો ઉપાડેલ ન હોય તે સાંજોગોમાાં અથવા અન્ય રીતે જથ્થાન ાં અયોગ્ય 
કવતરણ ધ્યાને આવે તો ખરેખર લાભાથી આ બાબતની ફરરયાદ કજલ્લા િક્ષાએ અથવા ટોલ રી નાંબર ઉપર િરી શિે છે. અને તેન ાં PGRS 
એપ્લીિેશન દ્વારા ઓનલાઈન મોનેટરંગ દરેિ તબકે્ક િરવામાાં આવ ેછે. 

 ૬. જાહેર કવતરણ વયવસ્થાની તમામ એપ્લીિેશનમાાંથી રાજ્ય, કજલ્લા, તાલ િા તથા ગ્રામ્ય િક્ષાએ કવતરણ વયવસ્થાન ાં 
મોનીટરંગ/કનયાંત્રણ િરવા માટે કવકવધ પ્રિારના ૨૫ થી પણ વધ  પ્રિારના રીપોટાસ ઉપલબ્ધ િરાવવામાાં આવેલ છે, જ ેરીપોટાથી 
જથ્થાનો ઉપાડ અને કવતરણ ક્યારે, િોના દ્વારા, િેટલ ાં તથા િોને િરવામાાં આવેલ છે તેની તમામ કવગતો મેળવી શિાય છે. 

 ૭. સરિારશ્રીની પારદકશાતાના ભાગરૂપે ફાળવણી, ઉપાડ અને કવતરણનો જથ્થો તથા તેની આન િાાંકગિ કવગતો તમામ 
જાહેર જનતા માટે ઈન્ટરનેટ ઉપર ઉપલબ્ધ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ૮. િેન્ર સરિારે આવશ્યિ ચીજ વસ્ત ઓના ઉત્પાદન, પ રવઠો જાળવી રાખવા, સપ્રમાણ કવતરણ સ કનકિત િરવા અને 
વાજબી ભાવ ેપ્રજાને આવશ્યિ ચીજ વસ્ત ઓ મળી રહે તે માટે આ આવશ્યિ ચીજવસ્ત ઓ અકધકનયમ-૧૯૫૫ અને િાળાબજાર 
કનવારણ અને આવશ્યિ ચીજવસ્ત ઓના પ રવઠાની જાળવણી અકધકનયમ-૧૯૮૦ િાયદો બનાવેલ છે. રાજ્યમાાં આ િાયદાના સ ચારૂ 
અમલીિરણ માટે રાજ્યિક્ષા, કજલ્લાિક્ષા તથા તાલ િાિક્ષાએ કનરરક્ષિોની ટીમો દ્વારા જરૂરી તપાસો િરવામાાં આવે છે.  

------- 

ર જ્યમ ાં વજલ્લ િ ર ખ દ્યતેલનુાં વિતરણીઓ બ બત 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૫૦ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી પુન ભ ઈ ગ વમત (વયારા) : માનનીય અન્ન, નાગરરિ પ રવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાદીઠ િેટલા પરરવારોને રાહતદરે 
તહેવારોમાાં ખાદ્યતેલન ાં કવતરણ શા ભાવે િરવામાાં આવય , અને 

(૨) ઉક્ત કવતરણ િરવામાાં આવેલ ખાદ્યતેલ િોની પાસેથી ક્યા ભાવ ેખરીદવામાાં આવેલ ? 

અન્ન અને નાગરરિ પ રવઠા માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાદીઠ આ સાથે સામેલ *પત્રિ-૧ 
મ જબના પરરવારોને તહેવારોમાાં નીચે મ જબના ભાવે રીફાઈન્ડ િપાસીયા તલેન ાં કવતરણ િરવામાાં આવેલ છે. 

િિડ 
વિતરણીઓ ભ િ પ્રવત ૧ 

લી. પ ઉચ રૂ./- 

૨૦૧૫-૧૬ ૪૩/- 

૨૦૧૬-૧૭ ૪૮/- 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૮/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૦/- 

૨૦૧૯-૨૦ ૫૦/- 

(૨) ઉક્ત કસ્થકતએ કવતરણ િરવામાાં આવલે ખાદ્યતેલ રીફા. િપાકસયા તેલ રાજ્ય સરિારની નોડલ એજન્સી ગ જરાત 
રાજ્ય નાગરરિ પ રવઠા કનગમ લી. દ્વારા ખરીદ િરવામાાં આવેલ છે. વિાવાર ખરીદ ભાવ તમેજ જ ેિાંપનીઓ પાસેથી ખરીદી િરવામાાં 

આવેલ છે, તનેી કવગત દશાાવત  *પત્રિ-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 
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ર જ્યમ ાં વજલ્લ િ ર બોગસ ર્ોિટરોની ફરીય દો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૫૯ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી વચર ગભ ઈ િ લરીય  (જામજોધપ ર): માનનીય નાયબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) રાજ્યમાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં કજલ્લાવાર બોગસ ડોિટરો પ્રેિટીસ િરતાાં હોવાની 
િેટલી ફરીયાદો મળી,  

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કસ્થકતએ કજલ્લાવાર િેટલા બોગસ ડોિટરોને પિડવામાાં આવયા, અને 

(૩) કજલ્લાવાર િેટલા બોગસ ડોિટરો સામે પોલીસ િેસ નોંધવામાાં આવયા ? 

ન યબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૪-૦૨-૨૦૨૦) 

 (૧) ૯૫૮ (પત્રિ સામેલ છે.) 

 (૨) ૨૧૨ (પત્રિ સામેલ છે.) 

 (૩) ૧૭૬ (પત્રિ સામેલ છે.) 

પત્રિ 

અત ર ાંકિત પ્રશ્ન ક્રમ ાંિ : ૬૬૫૯, મ હે જાન્યુ-૧૫ થી ર્ીસેમ્બર-૧૯ સુધીન  પ ાંચ િિડમ ાં બોગસ 

ર્ોિટરો સ મેની મળેલ ફરીય દોની સાંખ્ય  

ક્રમ વજલ્લ નુાં ન મ 

ર જ્યમ ાં ત . ૩૧-૧૨-૧૯ની 

વસ્ટથવતએ છેલ્લ  ૫ (પ ાંચ) 

િિડમ ાં વજલ્લ િ ર િેટલી બોગસ 

ર્ોિટરો પ્રેિટીશ િરત  હોિ ની 

િેટલી ફરીય દો મળી 

ઉક્ત વસ્ટથવતએ 

વજલ્લ િ ર િેટલ  

બોગસ ર્ોિટરોને 

પિર્િ મ ાં આવ્ય  

િેટલ  બોગસ ર્ોિટરો 

સ મે પોલીસ િેસ 

નોંધિ મ ાં આવ્ય  

૧ અમદાવાદ ૪૭ ૨ ૨ 

૨ સ રેન્રનગર ૧૭ ૪ ૪ 

૩ ખેડા-નડીયાદ ૧૧૪ ૧૦ ૧૦ 

૪ આણાંદ ૧૦ ૧ ૧ 

૫ ગાાંધીનગર ૩૯ ૬ ૬ 

૬ સાબરિાાંઠા-રહાંમતનગર ૧૯ ૧૦ ૧૦ 

૭ બનાસિાાંઠા-પાલનપ ર ૭૮ ૧૫ ૧૫ 

૮ પાટણ ૫૨ ૮ ૮ 

૯ અરવલ્લી-મોડાસા ૯ ૨ ૨ 

૧૦ મહેસાણા ૩૫ ૬ ૬ 

૧૧ રાજિોટ ૪૩ ૧ ૧ 

૧૨ જામનગર ૩૪ ૧૮ ૧૮ 

૧૩ દેવભ મીદ્વારિા-જામખાંભાળીયા ૫ ૧૧ ૩ 

૧૪ પોરબાંદર ૧ ૧ ૧ 

૧૫ િચ્છ-ભ જ ૪૧ ૧૧ ૪ 

૧૬ મોરબી ૧૭ ૬ ૬ 

૧૭ ભાવનગર ૫૫ ૧૧ ૧ 

૧૮ અમરેલી ૪૬ ૯ ૯ 

૧૯ જ નાગઢ ૧૫ ૦ ૦ 

૨૦ બોટાદ ૩ ૩ ૨ 

૨૧ ગીરસોમનાથ-વેરાવળ ૧૪ ૧ ૧ 

૨૨ વડોદરા ૨૩ ૫ ૩ 

૨૩ છોટાઉદેપ ર ૧ ૧ ૧ 
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ક્રમ વજલ્લ નુાં ન મ 

ર જ્યમ ાં ત . ૩૧-૧૨-૧૯ની 

વસ્ટથવતએ છેલ્લ  ૫ (પ ાંચ) 

િિડમ ાં વજલ્લ િ ર િેટલી બોગસ 

ર્ોિટરો પ્રેિટીશ િરત  હોિ ની 

િેટલી ફરીય દો મળી 

ઉક્ત વસ્ટથવતએ 

વજલ્લ િ ર િેટલ  

બોગસ ર્ોિટરોને 

પિર્િ મ ાં આવ્ય  

િેટલ  બોગસ ર્ોિટરો 

સ મે પોલીસ િેસ 

નોંધિ મ ાં આવ્ય  

૨૪ દાહોદ ૧૫ ૧૫ ૧૫ 

૨૫ ગોધરા-પાંચમહાલ ૧૧ ૧૧ ૧૧ 

૨૬ ભરૂચ ૫૦ ૧૫ ૮ 

૨૭ નમાદા-રાજપીપળા ૧ ૦ ૦ 

૨૮ મરહસાગર-લ ણાવાડા ૮ ૨ ૧ 

૨૯ સ રત ૧૩૧ ૧૯ ૧૯ 

૩૦ વલસાડ ૮ ૮ ૮ 

૩૧ નવસારી ૨ ૦ ૦ 

૩૨ તાપી-વયારા ૧૩ ૦ ૦ 

૩૩ ડાાંગ-આહવા ૧ ૦ ૦ 

 િુલ ૯૫૮ ૨૧૨ ૧૭૬ 

------- 

ર જ્યમ ાં વજલ્લ િ ર ભૃણીઓ હત્સય ન  િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૬૫ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી ભીખ ભ ઈ જોિી (જ નાગઢ): માનનીય નાયબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં કજલ્લાવાર ભૃણ હત્યાના િેટલા િેસો નોંધાયા,  

(૨) નોંધાયેલ ભૃણ હત્યાના િેસોમાાં િેટલા ભૃણ પ રૂિ જાકતના અને િેટલા ભૃણ સ્ત્રી જાકતના હોવાન ાં સામે 
આવય , 

(૩) આ પરરકસ્થકત અટિાવવા સરિારે શાાં પગલા લીધા, અને 

(૪) પિડાયેલ ગ નાહીતો સામે શી િાયાવાહી િરવામાાં આવી ? 

ન યબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૬-૦૨-૨૦) 

 (૧) એિપણ િેસ નોંધાયેલ નથી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

 (૩) પીસી એન્ડ પીએનડીટી એક્ટ-૧૯૯૪ અને એમ.ટી.પી. એક્ટ-૧૯૭૧ ની િડિ અમલવારી િરવામાાં 
આવે છે. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 

ર જ્યમ ાં વજલ્લ િ ર નિલી દૂધ બન િિ  તથ  િેચિ ન  કિસ્ટસ  

અતારાાંકિતઃ ૬૭૫૧ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી પુન ભ ઈ ગ મીત (વયારા): માનનીય નાયબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નિલી દૂધ બનાવવા તથા 
વેચવાના િેટલા કિસ્સા નોંધાયા,  

(૨) આ અાંગે કજલ્લાવાર િેટલી ફરીયાદો નોંધાયેલ છે, અને 

(૩) આ અાંગે સરિાર દ્વારા શા પગલાાં ભરવામાાં આવયા ? 
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B-38-03 

મ નનીય ન યબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૪-૦૨-૨૦) 

 (૧) ૦૧ (પત્રિ સામેલ છે.) 

 (૨) ૧૧ (પત્રિ સામેલ છે.) 

 (૩) આ અાંગે ૦૧ નમ નો અનસેફ માલ મ પડતા સરિાર દ્વારા ફ ડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડડા સ એક્ટ-૨૦૦૬ 
અન્વયે નમ નાના જવાબદારો સામે નામદાર િોટા માાં ૦૧ િેસ દાખલ િરવામાાં આવેલ છે. (પત્રિ સામેલ છે.) 

પત્રિ 

સમયગ ળો : ત . ૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી ત . ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અન  

નાંબર 
કજલ્લાન ાં નામ 

નિલી દૂધ બનાવવા તથા વેચવાના નોંધાયલે 

કિસ્સાની સાંખ્યા 

નિલી દૂધ બનાવવા તથા વેચવાના બાબતે 

નોંધાયેલ ફરીયાદો સાંખ્યા 
લેવામાાં આવેલ પગલાને કવગતે 

  ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ભરૂચ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ નમાદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ભાવનગર/બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ ભ જ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ગાાંધીનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ગોધરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ મરહસાગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ગીરસોમનાથ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ દેવભ કમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ 
જ નાગઢ/ 
જ નાગઢ મ્ય કન. 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ નરડયાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ પાલનપ ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૫ ૪ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ગોંડલ િોટામાાં િેસ 
નાં. ૨૬૮/૨૦૧૯ 

થી  
તા. ૦૬-૦૨-૧૯ 

ના રોજ િેસ દાખલ 
િરેલ છે અને 

ચ િાદો  
બાિી છે. 

૨૫ સ રેન્રનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ સ રત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ તાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ છોટાઉદેપ ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૫ ૪ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

  

------- 
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પ ટણીઓ વજલ્લ ની સરિ રી હોવસ્ટપટલોમ ાં બેર્ની સુવિધ  બ બત 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૭૬ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી કિરીટિુમ ર પટેલ (પાટણ): માનનીય નાયબ મ ખ્ય માંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ પાટણ કજલ્લામાાં આવેલી તાલ િાવાર આવેલી સરિારી હોકસ્પટલોમાાં 
હોકસ્પટલવાર િેટલી બેડ છે અને િેટલી બેડ વધારવાની જરૂરીયાત છે, અને 

(૨) તે ક્યાાં સ ધી વધારવામાાં આવનાર છે ? 

ન યબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) 

હોવસ્ટપટલનુાં ન મ 
ત . ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્ટથવતએ 

બેર્ની વિગત 

જીએમઈઆરએસ મેડીિલ િોલેજ 
સાંલગ્ન હોકસ્પટલ, ધારપ ર-પાટણ 

૬૫૦ બેડ છે અને હાલમાાં િોઈ બેડ 
વધારવાની જરૂરીયાત નથી. 

જનરલ હોકસ્પટલ, પાટણ 
૧૭૫ બેડ છે અને હાલમાાં િોઈ બેડ 
વધારવાની જરૂરીયાત નથી. 

સરિારી હોકસ્પટલ, કસદ્ધપ ર 
૧૦૦ બેડ છે અને બેડ વધારવાની 
જરૂરીયાત નથી. 

સરિારી હોકસ્પટલ, રાધનપ ર 
૫૦ બેડ છે અને બેડ વધારવાની 
જરૂરીયાત નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 

ર જ્યમ ાં સગીરિયની દીિરીીને ભગ ર્ી જિ ન  બન િો 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૪૪ (૨૧-૦૮-૧૯) શ્રી ર જશેિુમ ર ગોકહલ (ધાંધ િા): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સગીરવયની દીિરીઓને ભગાડી 
જવાના િેટલા બનાવો બન્યા, 

(૨) ઉક્ત કિસ્સાઓમાાં કજલ્લાવાર વિાવાર િેટલા કિસ્સાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી, 

(૩) સદર િેસો પૈિી કજલ્લાવાર, વિાવાર િેટલા િેસોમાાં પોિસોની િલમ લગાડવામાાં આવેલ છે, અને 

(૪) ઉક્ત નોંધાયેલ બનાવો અન્વયેની શી િાયાવાહી હાથ ધરાયેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૯-૦૨-૨૦) 

 (૧) *પત્રિ-૧ મ જબ 

 (૨) *પત્રિ-૨ મ જબ 

 (૩) *પત્રિ-૩ મ જબ 

 (૪) નોંધાયેલ બનાવો પરત્વે િાનૂની િાયાવાહી હાથ ધરવામાાં આવી છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ર જ્યમ ાં દ રૂની હેરફેરીમ ાં િપર ત  િ હનો 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૭૪ (૨૧-૦૮-૧૯) શ્રી વિક્રમભ ઈ મ ર્મ (ખાંભાકળયા): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર દેશી, કવદેશી દારૂ અને કબયર 
ભરીને હેરાફેરી િરાતા િેટલા વાહનો પિડાયા, 

(૨) ઉક્ત વાહનોમાાંથી દેશી, કવદેશી તથા કબયરનો િેટલી કિાં મતનો િેટલો જથ્થો વિાવાર, કજલ્લાવાર મળ્યો, 
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(૩) આમાાં કજલ્લાવાર, વિાવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરી અને તેની સામે શી િાયાવાહી િરવામાાં આવી, 

અને 

(૪) આવી ગેરિાનૂની પ્રવૃકતિનને અટિાવવા સરિાર દ્વારા શા પગલા લેવાયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૨-૨૦) 

 (૧) *પત્રિ-૧ થી મ જબ 

 (૨) *પત્રિ-૬ થી ૧૦ મ જબ 

 (૩) *પત્રિ-૧૧ થી ૧૫ મ જબ 

 (૪)  રાજ્ય સરિાર દ્વારા નશાબાંધી અકધકનયમમાાં સ ધારો િરી િડિ સજાની જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
આવી પ્રવૃકતમાાં સાંડોવાયેલ વાહનોને રાજ્યસાત િરવામાાં આવેલ છે. 

   પ્રોરહબીશનની હેરાફેરીના ગ નાઓ અટિાવવા માટે હાઈવે પેટર ોલંગ, નાિાબાંધી, નાઈટ રાઉન્ડ ફીિસ 
પોઈન્ટ, િોમ્બંગ નાઈટન ાં આયોજન િરવામાં આવેલ છે અને સરક્રય ગ નેગારોને ચેિ િરવામાાં આવેલ છે. રાજ્યના અન્ય 
કજલ્લાઓ સાથે સાંિલન રાખી પ્રોરહબીશનની પ્રવૃકત િરતાાં ગ નેગારો ઉપર વોચ રાખી ગ નાઓ બનતા અટિાવવામાાં આવેલ છે.  

   પ્રોરહબીશનની હેરાફેરી અટિાવવા સારૂ કજલ્લા પોલીસ વડા તેમજ વડી િચેરી તરફથી અવાર નવાર આપવામાાં 
આવતી સ ચનાઓ મ જબ પ્રોહી. ડર ાઈવ રાખી વધ માાં વધ  િેસો શોધી િાઢવા તમામ સ્થાનીિ પોલીસ તથા િાયારત સેલને સ ચનાઓ 
આપવામાાં આવેલ છે. 

   સ્થાકનિ પોલીસ એલ. સી. બી. દ્વારા ખાનગી બાતમીદારો રોિી વધ માાં વધ  હેરાફેરીના િેસો શોધવામાાં આવેલ છે. 

   પિડાયેલ આરોપીઓ કવરૂધ્ધમાાં જરૂર જણાય પાસા, તડીપાર તથા પ્રોહી. ૯૩ મ જબના અટિાયતી 
પગલાઓ ભરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ચોરીનો મુદ્દ મ લ મૂળ મ વલિને પરત સોંપિ ન  કિસ્ટસ  

અતારાાંકિતઃ ૬૦૬૭ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી બ બુભ ઈ િ જા (માાંગરોળ): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ચોરીનો મ દ્દામાલ આરોપીઓ 
પાસેથી શોધી િાઢી િેટલા કિસ્સાઓમાાં મૂળ માકલિને પરત સોંપવામાાં આવયો,  

(૨) ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર,કજલ્લાવાર િેટલા કિસ્સામાાં મ ળ માકલિોને અધૂરો મ દ્દામાલ 
સોંપવામાાં આવયો, 

(૩) ઉિત કસ્થકતએ કજલ્લાવાર િેટલા કિસ્સામાાં મ ળ માકલિોને અધૂરો મ દ્દામાલ સોંપવામાાં આવયો નથી, અને  

(૪) મ ળ માકલિને મ દ્દામાલ ન સોંપવાના િારણો શા છે અને િયાાં સ ધીમાાં સોંપવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૯-૦૧-૨૦) 

 (૧) *પત્રિ-૧ થી ૫ મ જબ 

 (૨) *પત્રિ-૬ થી ૧૦ મ જબ 

 (૩) *પત્રિ-૧૧ મ જબ 

 (૪) અમ િ િારણોસર ફરરયાદી મ દ્દામાલ પરત મેળવવા રસ ન દાખવતા હોય, મ દ્દામાલના એિ િરતા વધારે 
દાવેદારોના કિસ્સામાાં િોટાના હ િમ સ ધી મ દ્દામાલ સોંપી ન શિવાના િારણે. મૂળ માલીિને સોંપાયેલ નથી, તેથી ચોિિસ સમય 
મયાાદા નક્કી િરી શિાય નહં. 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 



20 
 

ર જ્યમ ાં પોલીસ દ્વ ર  િ મગીરીમ ાં ગેરરીવત, ભ્રષ્ટ ચ ર અને અવનયવમતત ની ઘટન ી 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૪૨ (૧૭-૦૯-૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠ િોર (કસધ્ધપ ર): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પોલીસ 
િમાચારી/અકધિારીઓની સામે ગેરરીકત, ભિાચાર ફરજમાાં અકનયકમતતા, લાપરવાહી, એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં ઈન્િાર તથા 
આરોપીઓને મદદગારીની િેટલી  ઘટના બનવા પામી, અને 

(૨) આ બાબતે િેટલા િસ રવાર િમાચારી/અકધિારીઓ સામે કજલ્લાવાર મ ખ્યત્વે શા પગલાાં લીધા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૨-૨૦) 

 (૧) *પત્રિ-૧ થી ૫ મ જબ 

 (૨) *પત્રિ-૬ મ જબ 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ર જ્યમ ાં ગુમ થયેલ બ ળિો અને મકહલ ી 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૪૬ (૧૭-૦૯-૧૯) શ્રી ભરતજી ઠ િોર (બેચરાજી): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા બાળિો અને િેટલી 
મરહલાઓ ગ મ/લાપતા થયા, 

(૨) ઉિત કસ્થકતએ તે પૈિી વિાવાર, કજલ્લાવાર િેટલા બાળિો અને િેટલી મરહલાઓ મળી આવી, અને 

 (૩) ઉિત કસ્થકતએ તે પૈિી વિાવાર, કજલ્લાવાર િેટલા બાળિો અને િેટલી મરહલાઓ લાપતા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૨-૨૦) 

 (૧) *પત્રિ-૧ થી ૪ મ જબ 

 (૨) *પત્રિ-૫ થી ૮ મ જબ 

 (૩) *પત્રિ-૯ થી ૧૨ મ જબ 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ર જ્યમ ાં દ રૂની હેર ફેરી િરત  પિર્ યેલ િ હનો 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૪૯ (૧૭-૦૯-૧૯) શ્રી અવિનભ ઈ િોટિ લ (ખેડબ્હ્મા): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર દેશી, કવદેશી દારૂ ભરી 
હેરાફેરી િરાતાાં િેટલા વાહનો પિડાયા, 

(૨) ઉક્ત વાહનોમાાંથી વિાવાર, કજલ્લાવાર દેશી, કવદેશી દારૂનો િેટલી કિાં મતનો જથ્થો મળ્યો, 

(૩) તે અન્વયે કજલ્લાવાર, વિાવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરી અને તેની સામે શી િાયાવાહી િરવામાાં 
આવી, 

(૪) કજલ્લાવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરવાની બાિી છે, અને 

 (૫) આવી ગેરિાનૂની પ્રવૃકતિનને િાયમ માટે અટિાવવા સરિાર દ્વારા શા પગલાાં લેવાયા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૨-૨૦) 

 (૧) *પત્રિ-૧ થી ૨ મ જબ 

 (૨) *પત્રિ-૩ થી ૭ મ જબ 

 (૩) પત્રિ-૮ માાં દશાાવેલ આરોપીઓની ધરપિડ િરી, તેમની સામે ગ નો નોંધી પાસા, તડીપાર, પ્રોહી-૯૩ જવેી 
િાનૂની િાયાવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 
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 (૪) *પત્રિ-૯ મ જબ 

 (૫)  રાજ્ય સરિાર દ્વારા નશાબાંધી અકધકનયમમાાં સ ધારો િરી િડિ સજાની જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
આવી પ્રવૃકતમાાં સાંડોવાયેલ વાહનોને રાજ્યસાત િરવામાાં આવેલ છે. 

   પ્રોરહબીશનની હેરાફેરીના ગ નાઓ અટિાવવા માટે હાઈવે પેટર ોલંગ, નાિાબાંધી, નાઈટ રાઉન્ડ ફીિસ 
પોઈન્ટ, િોમ્બંગ નાઈટન ાં આયોજન િરવામાં આવેલ છે અને સરક્રય ગ નેગારોને ચેિ િરવામાાં આવેલ છે. રાજ્યના અન્ય 
કજલ્લાઓ સાથે સાંિલન રાખી પ્રોરહબીશનની પ્રવૃકત િરતાાં ગ નેગારો ઉપર વોચ રાખી ગ નાઓ બનતા અટિાવવામાાં આવેલ છે.  

   પ્રોરહબીશનની હેરાફેરી અટિાવવા સારૂ કજલ્લા પોલીસ વડા તેમજ વડી િચેરી તરફથી અવાર નવાર આપવામાાં 
આવતી સ ચનાઓ મ જબ પ્રોહી. ડર ાઈવ રાખી વધ માાં વધ  િેસો શોધી િાઢવા તમામ સ્થાનીિ પોલીસ તથા િાયારત સેલને સ ચનાઓ 
આપવામાાં આવેલ છે. 

   સ્થાકનિ પોલીસ એલ. સી. બી. દ્વારા ખાનગી બાતમીદારો રોિી વધ માાં વધ  હેરાફેરીના િેસો શોધવામાાં આવેલ છે. 

   પિડાયેલ આરોપીઓ કવરૂધ્ધમાાં જરૂર જણાય પાસા, તડીપાર તથા પ્રોહી. ૯૩ મ જબના અટિાયતી 
પગલાઓ ભરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

બન સિ ાંઠ  અને મહેસ ણીઓ  વજલ્લ મ ાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધ યેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૦૩ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી નથ ભ ઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર બનાસિાાંઠા અને મહેસાણા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
ક્રીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંધાયા, 

(૨) ઉિત નોંધાયેલા િેસો પૈિી વિાવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

 (૩) ઉિત વિાવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવયા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

 (૪) ઉિત કસ્થકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 

લ ાંચ રૂિત વિરોધી બ્યુરો દ્વ ર  પિરે્લ ગુન  

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૬ (૭-૧-૨૦) શ્રી ગ્ય સુદ્દીન શેખ (દરરયાપ ર): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં કજલ્લાવાર લાાંચ રૂશ્વત કવરોધી બ્ય રો દ્વારા િેટલા ગ ના 
પિડવામાાં આવયા, 

(૨) ઉિત કસ્થકતએ તે અન્વયે િેટલા તહોમતદારો પિડાયા અને િેટલા તહોમતદારો પિડવાના બાિી છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૨-૨૦) 

 (૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

 (૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

------- 
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પત્રિ-૧ 

ક્રમ વજલ્લ નુાં ન મ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમદાવાદ ૪૫ ૨૧ ૧૮ ૩૬ ૩૪ 

૨ ખેડા-નડીયાદ ૭ ૭ ૧ ૩ ૭ 

૩ આણાંદ ૬ ૭ ૧ ૪ ૬ 

૪ ગાાંધીનગર ૧૭ ૧૪ ૭ ૧૮ ૬ 

૫ મહેસાણા ૧૨ ૮ ૮ ૧૨ ૬ 

૬ સાબરિાાંઠા ૪ ૧૦ ૬ ૯ ૬ 

૭ અરવલ્લી ૪ ૪ ૫ ૬ ૩ 

૮ વડોદરા ૨૯ ૧૮ ૧૧ ૨૨ ૧૩ 

૯ છોટાઉદેપ ર ૦ ૨ ૨ ૪ ૫ 

૧૦ મહીસાગર ૨ ૩ ૧ ૫ ૫ 

૧૧ પાંચમહાલ ૮ ૮ ૨ ૮ ૩ 

૧૨ દાહોદ ૯ ૮ ૪ ૧૩ ૧૩ 

૧૩ નમાદા ૬ ૩ ૩ ૪ ૧ 

૧૪ ભરૂચ ૧૨ ૯ ૩ ૧૪ ૩ 

૧૫ સ રત ૨૪ ૧૯ ૧૦ ૨૩ ૨૬ 

૧૬ વલસાડ-ડાાંગ ૧૦ ૧૨ ૬ ૧૬ ૨૩ 

૧૭ નવસારી ૭ ૪ ૩ ૬ ૯ 

૧૮ તાપી ૫ ૬ ૩ ૧૬ ૩ 

૧૯ રાજિોટ ૧૧ ૧૦ ૬ ૧૪ ૧૩ 

૨૦ મોરબી ૨ ૪ ૩ ૩ ૧૦ 

૨૧ જામનગર ૯ ૧૧ ૭ ૭ ૬ 

૨૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૪ ૩ ૦ ૬ ૩ 

૨૩ સ રેન્રનગર ૮ ૮ ૩ ૧૧ ૬ 

૨૪ જ નાગઢ ૮ ૨ ૫ ૧૮ ૬ 

૨૫ ગીર સોમનાથ ૨ ૨ ૧ ૧ ૪ 

૨૬ પોરબાંદર ૩ ૧ ૨ ૧ ૧ 

૨૭ અમરેલી ૫ ૭ ૦ ૬ ૪ 

૨૮ ભાવનગર ૧૦ ૧૦ ૪ ૪ ૫ 

૨૯ બોટાદ ૦ ૧ ૦ ૭ ૨ 

૩૦ િચ્છ ૧૧ ૧૬ ૮ ૧૦ ૬ 

૩૧ બનાસિાાંઠા ૧૭ ૧૫ ૧૦ ૧૯ ૧૦ 

૩૨ પાટણ ૮ ૫ ૫ ૬ ૭ 

િુલ ૩૦૫ ૨૫૮ ૧૪૮ ૩૩૨ ૨૫૫ 
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પત્રિ-૨ 

અ. 
નાં. 

વજલ્લ નુાં ન મ 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

પિર્ ય  
પિર્િ ન  

બ િી 
પિર્ ય  

પિર્િ ન  

બ િી 
પિર્ ય  

પિર્િ ન  

બ િી 
પિર્ ય  

પિર્િ ન  

બ િી 
પિર્ ય  

પિર્િ ન  

બ િી 

૧ અમદાવાદ ૬૪ ૦ ૫૭ ૦ ૨૨ ૦ ૫૨ ૧ ૪૩ ૦ 

૨ ખેડા-નડીયાદ ૭ ૦ ૯ ૦ ૧ ૦ ૫ ૦ ૭ ૦ 

૩ આણાંદ ૭ ૦ ૨૪ ૧-મરણ ૩ ૦ ૭ ૦ ૧૦ ૧ 

૪ ગાાંધીનગર ૨૮ ૪ ૨૬ ૧ ૧૦ ૦ ૨૧ ૦ ૭ ૦ 

૫ મહેસાણા ૧૪ ૦ ૧૦ ૦ ૧૩ ૦ ૨૧ ૦ ૮ ૨ 

૬ સાબરિાાંઠા ૭ ૦ ૧૩ ૧ ૫ ૧ ૨૦ ૦ ૭ ૦ 

૭ અરવલ્લી ૧૨ ૧ ૬ ૦ ૬ ૦ ૬ ૦ ૩ ૦ 

૮ વડોદરા ૪૧ ૧ ૨૭ ૦ ૨૪ ૦ ૪૧ ૩ ૧૯ ૧ 

૯ છોટાઉદેપ ર ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૪ ૦ ૧૦ ૧ 

૧૦ મહીસાગર ૨ ૦ ૪ ૦ ૨ ૦ ૭ ૦ ૬ ૦ 

૧૧ પાંચમહાલ ૯ ૦ ૧૩ ૧ ૪ ૦ ૧૨ ૦ ૩ ૦ 

૧૨ દાહોદ ૧૧ ૦ ૭ ૨ ૬ ૦ ૨૦ ૦ ૧૬ ૧ 

૧૩ નમાદા ૭ ૦ ૫ ૦ ૪ ૦ ૧૧ ૦ ૧ ૦ 

૧૪ ભરૂચ ૧૭ ૦ ૧૩ ૦ ૩ ૦ ૨૦ ૦ ૮ ૦ 

૧૫ સ રત ૨૯ ૦ ૨૩ ૦ ૧૬ ૦ ૫૧ ૨ ૩૨ ૬ 

૧૬ વલસાડ-ડાાંગ ૧૧ ૦ ૧૯ ૦ ૮ ૦ ૬૮ ૧૭ ૩૨ ૨૯ 

૧૭ નવસારી ૧૧ ૦ ૪ ૧ ૪ ૦ ૧૦ ૦ ૧૩ ૭ 

૧૮ તાપી ૧૯ ૦ ૭ ૦ ૩ ૦ ૫૭ ૧૨ ૬ ૦ 

૧૯ રાજિોટ ૧૫ ૧ ૧૨ ૧ ૧૧ ૦ ૧૭ ૨૩ ૧૯ ૦ 

૨૦ મોરબી ૩ ૦ ૬ ૦ ૫ ૦ ૪ ૦ ૨૧ ૦ 

૨૧ જામનગર ૧૦ ૧ ૧૭ ૨ ૧૧ ૦ ૮ ૧ ૮ ૨ 

૨૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૬ ૦ ૨ ૧ ૦ ૦ ૮ ૨૨ ૫ ૧ 

૨૩ સ રેન્રનગર ૯ ૦ ૧૧ ૦ ૫ ૦ ૧૮ ૦ ૧૫ ૨ 

૨૪ જ નાગઢ ૮ ૧ ૩ ૦ ૮ ૦ ૫૩ ૨ ૭ ૨ 

૨૫ ગીર સોમનાથ ૨ ૦ ૪ ૦ ૨ ૦ ૧ ૦ ૩ ૨ 

૨૬ પોરબાંદર ૩ ૦ ૧ ૦ ૪ ૦ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૨૭ અમરેલી ૪ ૧ ૭ ૧ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૪ ૦ 

૨૮ ભાવનગર ૧૫ ૦ ૧૫ ૦ ૪ ૦ ૫ ૦ ૭ ૦ 

૨૯ બોટાદ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૮ ૩ ૨ ૦ 

૩૦ િચ્છ ૩૧ ૪ ૨૫ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ ૧ ૮ ૦ 

૩૧ બનાસિાાંઠા ૨૩ ૧ ૩૩ ૨૦ ૧૬ ૦ ૩૧ ૪ ૧૦ ૧ 

૩૨ પાટણ ૯ ૦ ૬ ૦ ૭ ૦ ૮ ૦ ૧૦ ૦ 

 િુલ ૪૩૪ ૧૫ ૪૧૨ ૩૧ ૨૨૨ ૧ ૬૨૧ ૯૩ ૩૫૧ ૫૮ 

------- 
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ર જ્યમ ાં સ્ટથ વનિ લોિોને રોજગ રી આપિ ન  પકરપત્રનો ભાંગ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૯૮ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી િ ાંવતભ ઈ સોઢ પરમ ર (આણાંદ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં રાજયમાાં જીલ્લાવાર િેટલા દદ્યોકગિ એિમોએ 
સ્થાકનિ લોિોને રોજગારી આપવામાાં સરિારી પરરપત્રનો ભાંગ િરેલ છે, અને 

(૨) તે અન્વયે િેટલા દદ્યોકગિ એિમ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૨-૨૦) 

 (૧) પત્રિ-અ મ જબ 

 (૨)  

 સબાંકધત એિમોને આ કવભાગના તા. ૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ઠરાવ અન સાર સ્થાકનિોની કનયત ટિાવારી જાળવવા અાંગેની 
જોગવાઈન ાં ધ્યાન દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 

 આ ઉપરાાંત ઉિત ઠરાવનો ભાંગ િરતા એિમો સાથે સાંબાંકધત નાયબ કનયામિ (રોજગાર) દ્વારા બેઠિ યોજી ઠરાવની 
જોગાવાઈઓન ાં પાલન વધ  સ ચારુ રીતે થઈ શિે તે માટે તેઓને ઉંડાણપ વાિ સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 

 સ્થાકનિ રોજગારીની કનયત ટિાવારી ન જાળવતા એિમોની યાદી જીલ્લા િક્ષાએથી રોજગાર િચેરી દ્વારા સબાંકધત જીલ્લા 
ઉદ્યોગ િેર તથા વાણીજીયિ વેરા િચેરી અને રાજય િક્ષાએથી રોજગાર અને તાલીમ કનયામિની િચેરી દ્વારા ઉદ્યોગ 
િકમશ્નરની િચેરીને મોિલવામાાં આવે છે જથેી યાદી પૈિીના એિમો સામે જરૂરી િાયાવાહી િરી શિે. 

 સ્થાકનિ ઉમેદવારોને સ્થાકનિ િક્ષાએથી રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર ભરતી મેળા (જોબ ફેર) ન ાં આયોજન િરી 
સ્થાકનિ ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો િરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

અત ર ાંકિત પ્રશ્ન ક્રમ ાંિ: ૬૬૯૮ 

વજલ્લ નુાં ન મ િિડ ૨૦૧૫ િિડ ૨૦૧૬ િિડ ૨૦૧૭ િિડ ૨૦૧૮ િિડ ૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ૨૦ ૨૧ ૧૪ ૨૩ ૨૦ 
ગાાંધીનગર ૦ ૪ ૧ ૦ ૦ 
સાબરિાાંઠા ૪ ૨ ૨ ૧ ૧ 
બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહેસાણા ૪ ૬ ૭ ૭ ૯ 
પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વડોદરા ૮ ૧૦ ૮ ૯ ૧૧ 
નડીયાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આણાંદ ૮ ૫ ૪ ૭ ૮ 
પાંચમહાલ ૦ ૧ ૨ ૦ ૨ 
દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
છોટા ઉદેપ ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહીસાગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સ રત ૯ ૧૩ ૭ ૭ ૧૧ 
વલસાડ ૧૨ ૨૨ ૨૪ ૨૫ ૧૮ 
નવસારી ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ 
ભરૂચ ૨૪ ૩૦ ૨૦ ૧૭ ૨૪ 
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B-38-04 

વજલ્લ નુાં ન મ િિડ ૨૦૧૫ િિડ ૨૦૧૬ િિડ ૨૦૧૭ િિડ ૨૦૧૮ િિડ ૨૦૧૯ 

નમાદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
તાપી ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ 
રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સ રેન્રનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
જૂનાગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િચ્છ ૧૫ ૧૯ ૫ ૪ ૫ 
ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
અમરેલી ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મોરબી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ગીર સોમનાથ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૦૬ ૧૩૫ ૯૭ ૧૦૧ ૧૧૦ 
 

------- 

ર જયમ ાં પીિ ન  પ ણીઓીમ ાં ફલોર ઈર્સનુાં પ્રમ ણીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૯૯ (૨૨-૦૮-૧૯) શ્રી અવિનભ ઈ િોટિ લ (ખેડબ્હ્મા): માનનીય પાણી પ રવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ રાજયમાાં કજલ્લાવાર િેટલા ગામોમાાં પીવાના પાણીમાાં ફલોરાઇડસન ાં પ્રમાણ 
જોવા મળેલ છે અને,  

(૨) આવા ગામોમાાં પીવાના પાણીમાાં ફલોરાઇડન ાં પ્રમાણ ઘટાડવા રાજય સરિારે ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં શા 
પગલાઓ લીધા ? 

પ ણીઓી પુરિઠ  માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૨-૨૦૨૦) 

 (૧) ગ જરાત પાણી પ રવઠા બોડા  દ્વારા સરફેસ સોસા આધારીત આપવામાાં આવતા પીવાના પાણીમાાં એિ પણ 
ગામમાાં ફલોરાઈડન ાં પ્રમાણ જોવા મળેલ નથી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

------- 

પ ટણીઓ વજલ્લ મ ાં ઉંર્  ગયેલ  પ ણીઓીન  સ્ટતરો. 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૫૫ (૨૫-૦૯-૧૯) શ્રી કિરીટિુમ ર પટેલ (પાટણ): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સાંપકતિન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે :- 

(૧) પાટણ કજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ તાલ િાવાર પાણીના સ્તર િેટલા ઉંડે ગયા છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્થકતએ પાણીના સ્તર ઉંડા જવાના શા િારણો છે, અને  

(૩) આ કજલ્લામાાં પાણીના સ્તર ઉંચા લાવવા શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સાંપકતિન) : (૧૧-૦૨-૨૦) 

 (૧) ઓગિ-૨૦૧૮ની સાપેક્ષમાાં તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ પાટણ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર સ્તરની 
કવગત નીચે મ જબ છે. 

ક્રમ ત લુિો પ ણીઓીન  સ્ટતર ક્રમ ત લુિો પ ણીઓીન  સ્ટતર 

૧ ચાણસ્મા ૧.૭૮ મીટર ઉંડા ૬ સાાંતલપ ર ૦.૩૦ મીટર ઉંડા 

૨ હારીજ ૦.૯૨ મીટર ઉંડા ૭ સરસ્વતી ૨.૫૦ મીટર ઉંડા 

૩ પાટણ ૧.૫૬ મીટર ઉંડા ૮ શાંખેશ્વર ૦.૭૦ મીટર ઉંચા 

૪ રાધનપ ર ૦.૩૨ મીટર ઉંડા ૯ કસધ્ધપ ર ૦.૩૭ મીટર ઉંડા 

૫ સમી ૦.૨૯ મીટર ઉંચા  

 (૨) ઓગિ-૨૦૧૯ સ ધી વરસાદન ાં ખૂબ જ ઓછ ાં  પ્રમાણ હોવાથી ખરીફ સીઝનના થયેલ વાવેતરમાાં 

િૂવાઓ/ પાતાળ િૂવાઓ દ્વારા કસાંચાઈ થવાના િારણે. 

 (૩) નમાદા મ ખ્ય નહેરમાાં છોડાતા વધારાના ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થાને ખેડૂતોની માાંગણી તથા ઉપલબ્ધ જથ્થા 
મ જબ િેનાલો, ડરે ઈનો તથા નહેરોમાાં છોડવામાાં આવે છે તથા િેનાલ અને પાઈપલાઈન નેટવિા  તથા ડરે ઈનો સાથે સાંિળાયેલ તળાવો 
ભરવામાાં આવે છે. ‘નેશનલ વોટર િન્ઝવેશન સ્િીમ (જળ જીવન કમશન-વિાાજલ ધરા િે તલ)’ હેઠળ િામોન ાં આયોજન િરી માંજૂરી 
મળે્યથી િામગીરી િરવામાાં આવશે. 

------- 

મેઈન હોલ સફ ઈ મ ટે આધુવનિ સ ધનોની ખરીદી. 

અતારાાંકિતઃ ૭૬૪ (૩૦-૦૬-૧૮) શ્રી પ્રત પ દૂધ ત (સાવરિ ાં ડલા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) ના. હાઈિોટાના પ્રવીણ રાિરપાલ કવ. સ્ટેટ ઓફ ગ જરાતના િેસમાાં મેઈન હોલ સફાઈ માટે ફરજીયાતપણે આધ કનિ 
સાધનો વસાવવા તથા તેમાાંથી સફાઇ િરાવવા તે માટેના સાધનોની ખરીદી િરવા માટે ગ્રામ પાંચાયતોને પ રતી રિમની સહાય િરવા 
હાઈિોટે તા.૧૫-૦૨-૨૦૦૬ના રોજ આપેલ ચ િાદામાાં આદેશ આપ્યો હતો તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો િઇ િઇ ગ્રામ પાંચાયતોને તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ઉિત સાધનોની સહાય આપવાની 
બાિી છે, 

(૩) તે બાિી રહેવાના શાાં િારણો છે, અને 

(૪) ઉિત સહાય માટે બાિી રહેલી રિમ ક્યાાં સ ધીમાાં ચૂિવી આપવામાાં આવનાર છે ? 

પાંચ યત માંત્રીશ્રી (રાજયિક્ષા) : (૨૦-૦૨-૨૦) 

 (૧) ના, જી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

------- 
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ર જયમ ાં બુલેટ ટરે ન મ ટે જમીન સાંપ દન 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૨૦ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી ભ િેશભ ઈ િટ ર  (ઝાલોદ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની કસ્થકતએ બ લેટ ટરેન પ્રોજિેટ માટે છેલ્લાાં ત્રણ વિામાાં રાજયમાાં જીલ્લાવાર િેટલી જમીન 
સાંપાદન િરવામાાં આવી,  

(૨) ઉિત પ્રોજિેટ માટે િૂલ િેટલી જમીન સાંપાદન િરવાની થાય છે, અને 

(૩) આ પૈિી જીલ્લાવાર િેટલા ખેડૂતોએ જમીન સાંપાદન અાંગે વાાંધા રજૂ િરેલ છે ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૨-૨૦) 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કસ્થકતએ બ લેટ ટરે ન માટે રાજયમાાં િૂલ આઠ જીલ્લાઓમાાં નીચે મ જબ જમીન 
સાંપાદન િરવાની િાયાવાહી પ્રગકતમાાં છે.  

ક્રમ વજલ્લો ક્ષેત્રફળ (હે.આરે.ચોમી) 

૧ અમદાવાદ ૩૫-૧૧-૦૯ 

૨ ખેડા ૯૯-૯૨-૮૦ 

૩ આણાંદ ૪૭-૫૮-૭૨ 

૪ સ રત ૧૧૦-૭૨-૪૬ 

૫ વડોદરા ૯૬-૦૩-૫૬ 

૬ ભરૂચ ૧૨૮-૩૮-૧૪ 

૭ વલસાડ ૧૦૯-૩૮-૯૩ 

૮ નવસારી ૮૬-૯૧-૫૨ 

 િૂલ ૭૧૪-૦૭-૨૨ 

 (૨) હે. ૭૧૪-૦૭-૨૨ ચો.મી. જમીન સાંપાદન િરવાની થાય છે.  

 (૩) િૂલ ૨૪૫૪ ખેડૂતોના જમીન સાંપાદન અાંગે વાાંધાઓ મળેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો િ ાંધ ી 

૧ અમદાવાદ ૨૬ 

૨ ખેડા ૩૪ 

૩ આણાંદ ૧૩૧ 

૪ વડોદરા ૪૯૯ 

૫ ભરૂચ ૪૦૮ 

૬ સ રત ૯૨૨ 

૭ વલસાડ ૨૩૬ 

૮ નવસારી ૧૯૮ 

 િૂલ ૨૪૫૪ 

------- 
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ર જયમ ાં અનુસૂવચત જાવતની િન્ય ી મ ટે સરિ રી છ ત્ર લયો અને આદશડ વનિ સી શ ળ ી 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૯૨ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી િ ન્તીભ ઈ ખર ર્ી (દાાંતા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ રાજયમાાં જીલ્લાવાર અન સૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશા કનવાસી શાળાઓ િાયારત છે, અને   

(૨) ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર, રાજયમાાં જીલ્લાવાર અન સૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા 
સરિારી છાત્રાલયો અને િેટલી આદશા કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ?  
સ મ વજિ ન્ય ય અને અવધિ રીત  માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૨-૨૦) 

 (૧) ૩૨ સરિારી છાત્રાલય (િન્યા) અને ૧૨ આદશા કનવાસી શાળા (િન્યા) િાયારત છે. કજલ્લાવાર મારહતી પત્રિ-૧* માાં 

સામેલ છે. 

 (૨) ૦૬ સરિારી છાત્રાલય (િન્યા) અને ૦૩ આદશા કનવાસી શાળા (િન્યા) નવી શરૂ િરવામાાં આવેલ છે. 
વિાવાર અને કજલ્લાવાર મારહતી પત્રિ-૨* માાં સામેલ છે.  

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે. ) 

------- 

ર જયમ ાં સત્સયિ દી ર જા હરીશચાંદ્ર મરણીઓોત્તર સહ ય યોજન  

અતારાાંકિતઃ ૬૬૯૭ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી ર જને્દ્રવસાંહ પરમ ર (બોરસદ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) રાજયમાાં સત્યવાદી રાજા હરીશચાંર મરણોતિનર સહાય યોજના અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ 
િેટલી રિમની સહાય ચ િવવામાાં આવે છે, 

(૨) ઉિત સહાયમાાં છેલ્લે િયારે િેટલો વધારો િરાયો, 

(૩) ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર રાજયમાાં જીલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ મળી, 

 (૪) તે પૈિી વિાવાર, જીલ્લાવાર િેટલી માંજૂર િરી, િેટલી સહાય ચૂિવી અને િેટલી પડતર છે, અને 

 (૫) ઉિત પડતર અરજીઓ િયારે માંજૂર િરવામાાં આવશે ?  
સ મ વજિ ન્ય ય અને અવધિ રીત  માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૨-૨૦) 

 (૧) રૂા. ૫૦૦૦/- ની સહાય ચૂિવવામાાં આવે છે. 

 (૨) તા. ૦૮-૦૮-૨૦૧૪ થી રૂ. ૨૫૦૦/- નો વધારો િરાયો. 

 (૩)  

  પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

 (૪)  

(૫) પડતર અરજીઓ શૂન્ય હોય પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

------- 
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પત્રિ–૧ 

અ.નાં. જીલ્લો 
ત . ૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ત . ૦૧-૦૧-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ત . ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૭  

2
9 

મળેલ 
અરજીીની સાંખ્ય  

માંજુર 
અરજીીની સાંખ્ય  ચૂિિેલ સહ ય પર્તર મળેલ 

અરજીીની સાંખ્ય  
માંજુર 

અરજીીની સાંખ્ય  ચૂિિેલ સહ ય પર્તર મળેલ 
અરજીીની સાંખ્ય  

માંજુર 
અરજીીની સાંખ્ય  ચૂિિેલ સહ ય પર્તર  

૧ અમદાવાદ ૯૭૮ ૯૬૯ ૪૮૪૫૦૦૦ ૦ ૨૭૯૭ ૨૭૯૨ ૧૩૯૬૦૦૦૦ ૦ ૧૭૫૮ ૧૭૫૧ ૮૭૫૫૦૦૦ ૦  

૨ અમરેલી ૨૩૯ ૨૩૨ ૧૧૬૦૦૦૦ ૦ ૨૮૬ ૨૭૯ ૧૩૯૫૦૦૦ ૦ ૨૫૧ ૨૪૯ ૧૨૪૫૦૦૦ ૦  

૩ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૯૫૦૦૦૦ ૦ ૨૦૧ ૨૦૧ ૧૦૦૫૦૦૦ ૦  

૪ આણાંદ ૧૧૨ ૧૧૨ ૫૬૦૦૦૦ ૦ ૨૨૧ ૨૨૧ ૧૧૦૫૦૦૦ ૦ ૨૦૦ ૨૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૦  

૫ િચ્છ ૧૯૭ ૧૯૭ ૯૮૫૦૦૦ ૦ ૧૯૫ ૧૯૨ ૯૬૦૦૦૦ ૦ ૧૭૯ ૧૭૯ ૮૯૫૦૦૦ ૦  

૬ ખેડા ૧૨૪ ૧૨૪ ૬૨૦૦૦૦ ૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૧૩૦૦૦૦૦ ૦ ૨૪૪ ૨૪૪ ૧૨૨૦૦૦૦ ૦  

૭ ગાાંધીનગર ૪૦૭ ૪૦૭ ૧૨૪૮૦૦૦ ૦ ૩૦૧ ૩૦૧ ૧૩૫૫૦૦૦ ૦ ૩૧૬ ૩૧૬ ૧૫૮૦૦૦૦ ૦  

૮ ગીર સોમનાથ ૧૨ ૯ ૪૫૦૦૦ ૦ ૧૩૯ ૧૩૪ ૬૭૦૦૦૦ ૦ ૧૯૬ ૧૬૯ ૮૪૫૦૦૦ ૦  

૯ છોટા ઉદેપ ર ૧૧ ૧૧ ૫૫૦૦૦ ૦ ૧૮ ૧૮ ૯૦૦૦૦ ૦ ૨૧ ૨૧ ૧૦૫૦૦૦ ૦  

૧૦ જામનગર ૧૬૧ ૧૬૧ ૮૦૫૦૦૦ ૦ ૨૬૮ ૨૬૭ ૧૩૩૫૦૦૦ ૦ ૨૬૦ ૨૪૮ ૧૨૪૦૦૦૦ ૦  

૧૧ જ નાગઢ ૩૮૩ ૩૫૩ ૧૭૬૫૦૦૦ ૦ ૩૯૮ ૩૬૫ ૧૮૨૫૦૦૦ ૦ ૩૫૫ ૩૨૨ ૧૬૧૦૦૦૦ ૦  

૧૨ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૩ તાપી ૬ ૬ ૩૦૦૦૦ ૦ ૧૧ ૧૧ ૫૫૦૦૦ ૦ 
 

૦ ૦ ૦  

૧૪ દાહોદ ૩૪ ૩૦ ૧૫૦૦૦૦ ૦ ૫૬ ૫૪ ૨૭૦૦૦૦ ૦ ૪૨ ૪૧ ૨૦૫૦૦૦ ૦  

૧૫ દેવભ મી દ્વારિા ૩૪ ૨૮ ૧૪૦૦૦૦ ૦ ૧૧૨ ૧૦૪ ૫૨૦૦૦૦ ૦ ૯૮ ૯૫ ૪૭૫૦૦૦ ૦  

૧૬ નમાદા ૧૬ ૧૬ ૮૦૦૦૦ ૦ ૨૫ ૨૫ ૧૨૫૦૦૦ ૦ ૨૪ ૨૪ ૧૨૦૦૦૦ ૦  

૧૭ નવસારી ૨૨ ૨૨ ૧૧૦૦૦૦ ૦ ૩૪ ૩૩ ૧૬૫૦૦૦ ૦ ૩૨ ૩૨ ૧૬૦૦૦૦ ૦  

૧૮ પાંચમહાલ ૧૦૩ ૧૦૩ ૫૧૫૦૦૦ ૦ ૧૦૭ ૧૦૭ ૫૩૫૦૦૦ ૦ ૮૩ ૮૩ ૪૧૫૦૦૦ ૦  

૧૯ પાટણ ૩૮૮ ૩૬૭ ૧૮૩૫૦૦૦ ૦ ૪૦૮ ૩૭૦ ૧૮૫૦૦૦૦ ૦ ૩૮૩ ૩૪૯ ૧૭૪૫૦૦૦ ૦  

૨૦ પોરબાંદર ૧૨૩ ૧૧૬ ૫૮૦૦૦૦ ૦ ૧૪૦ ૧૩૫ ૬૭૫૦૦૦ ૦ ૧૫૯ ૧૫૧ ૭૫૫૦૦૦ ૦  

૨૧ બનાસિાાંઠા ૩૧૪ ૩૦૭ ૧૫૩૫૦૦૦ ૦ ૮૧૯ ૮૧૧ ૪૦૫૫૦૦૦ ૦ ૫૩૦ ૫૨૪ ૨૬૨૦૦૦૦ ૦  

૨૨ બોટાદ ૩૦ ૩૦ ૧૫૦૦૦૦ ૦ ૧૨૨ ૧૧૬ ૫૮૦૦૦૦ ૦ ૧૧૨ ૧૦૮ ૫૪૦૦૦૦ ૦  

૨૩ ભરુચ ૫૯ ૫૯ ૨૯૫૦૦૦ ૦ ૬૦ ૬૦ ૩૦૦૦૦૦ ૦ ૭૪ ૭૩ ૩૬૫૦૦૦ ૦  

૨૪ ભાવનગર ૨૧૪ ૨૧૪ ૧૦૭૦૦૦૦ ૦ ૩૨૫ ૩૨૫ ૧૬૨૫૦૦૦ ૦ ૩૪૧ ૩૪૧ ૧૭૦૫૦૦૦ ૦  

૨૫ મરહસાગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૮ ૧૧૮ ૫૯૦૦૦૦ ૦ ૬૫ ૬૫ ૩૨૫૦૦૦ ૦  

૨૬ મહેસાણા ૨૪૧ ૨૩૫ ૧૧૫૦૦૦૦ ૦ ૪૦૭ ૪૦૫ ૨૦૨૩૦૦૦ ૦ ૩૨૨ ૨૯૨ ૧૪૬૦૦૦૦ ૦  

૨૭ મોરબી ૮૦ ૭૫ ૩૭૫૦૦૦ ૦ ૭૮ ૬૯ ૩૪૫૦૦૦ ૦ ૭૧ ૬૯ ૩૪૫૦૦૦ ૦  

૨૮ રાજિોટ ૩૨૯ ૩૧૭ ૧૫૮૫૦૦૦ ૦ ૪૧૪ ૩૯૯ ૧૯૯૫૦૦૦ ૦ ૩૨૧ ૩૦૮ ૧૫૪૦૦૦૦ ૦  

૨૯ વડોદરા ૭૮ ૭૮ ૩૯૦૦૦૦ ૦ ૧૭૬ ૧૭૬ ૮૮૦૦૦૦ ૦ ૧૧૯ ૧૧૭ ૫૮૫૦૦૦ ૦  

૩૦ વલસાડ ૩૯ ૩૯ ૧૯૫૦૦૦ ૦ ૪૦ ૪૦ ૨૦૦૦૦૦ ૦ ૪૪ ૪૪ ૨૨૦૦૦૦ ૦  

૩૧ સાબરિાાંઠા ૩૭૫ ૩૭૫ ૧૮૭૫૦૦૦ ૦ ૨૨૩ ૨૨૩ ૧૧૧૫૦૦૦ ૦ ૪૧૬ ૪૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૦  

૩૨ સ રત ૧૨ ૧૨ ૬૦૦૦૦ ૦ ૧૭ ૧૪ ૭૦૦૦૦ ૦ ૨૦ ૧૬ ૮૦૦૦૦ ૦  

૩૩ સ રેન્રનગર ૨૦૪ ૧૮૧ ૮૯૮૦૦૦ ૦ ૫૮૭ ૫૭૮ ૨૮૯૦૦૦૦ ૦ ૫૨૦ ૫૦૫ ૨૫૨૫૦૦૦ ૦  

િુલ ૫૩૨૫ ૫૧૮૫ ૨૫૧૦૬૦૦૦ ૦ ૯૩૫૨ ૯૧૯૨ ૪૫૮૦૮૦૦૦ ૦ ૭૭૫૭ ૭૫૩૭ ૩૭૬૮૫૦૦૦ ૦  
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  પત્રિ–૧ ચ લુ 
   

અ.નાં. જીલ્લો 
ત . ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ત . ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯   

3
0

 

   

   મળેલ 
અરજીીની સાંખ્ય  

માંજુર 
અરજીીની સાંખ્ય  ચૂિિેલ સહ ય પર્તર મળેલ 

અરજીીની સાંખ્ય  
માંજુર 

અરજીીની સાંખ્ય  ચૂિિેલ સહ ય પર્તર   

   ૧ અમદાવાદ ૨૬૨૯ ૨૬૧૯ ૧૩૦૯૫૦૦૦ ૦ ૨૩૫૭ ૨૩૪૯ ૧૧૭૪૫૦૦૦ ૦   

   ૨ અમરેલી ૨૭૮ ૨૬૪ ૧૩૨૦૦૦૦ ૦ ૨૪૨ ૨૩૧ ૧૧૫૫૦૦૦ ૦   

   ૩ અરવલ્લી ૧૪૫ ૧૪૫ ૭૨૫૦૦૦ ૦ ૧૯૫ ૧૯૫ ૯૭૫૦૦૦ ૦   

   ૪ આણાંદ ૨૨૭ ૨૨૭ ૧૧૩૫૦૦૦ ૦ ૧૬૬ ૧૬૬ ૮૩૦૦૦૦ ૦   

   ૫ િચ્છ ૪૯૮ ૪૩૮ ૨૧૯૦૦૦૦ ૦ ૩૧૪ ૩૦૯ ૧૫૪૫૦૦૦ ૦   

   ૬ ખેડા ૨૮૭ ૨૮૭ ૧૪૩૫૦૦૦ ૦ ૨૫૫ ૨૫૫ ૧૨૭૫૦૦૦ ૦   

   ૭ ગાાંધીનગર ૨૨૫ ૨૨૫ ૧૧૨૫૦૦૦ ૦ ૨૮૭ ૨૮૦ ૧૪૦૦૦૦૦ ૦   

   ૮ ગીર સોમનાથ ૧૬૭ ૧૫૨ ૭૬૦૦૦૦ ૦ ૧૬૧ ૧૫૮ ૭૯૦૦૦૦ ૦   

   ૯ છોટા ઉદેપ ર ૨૧ ૨૧ ૧૦૫૦૦૦ ૦ ૩૦ ૩૦ ૧૫૦૦૦૦ ૦   

   ૧૦ જામનગર ૧૯૮ ૧૯૩ ૯૬૫૦૦૦ ૦ ૧૭૧ ૧૬૦ ૮૦૦૦૦૦ ૦   

   ૧૧ જ નાગઢ ૪૨૬ ૪૧૧ ૨૦૫૫૦૦૦ ૦ ૪૮૯ ૪૬૯ ૨૩૪૫૦૦૦ ૦   

   ૧૨ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૫૦૦૦ ૦   

   ૧૩ તાપી ૧૪ ૧૪ ૭૦૦૦૦ ૦ ૬ ૬ ૩૦૦૦૦ ૦   

   ૧૪ દાહોદ ૩૯ ૩૭ ૧૮૫૦૦૦ ૦ ૪૦ ૩૭ ૧૮૫૦૦૦ ૦   

   ૧૫ દેવભ મી દ્વારિા ૧૧૧ ૧૦૭ ૫૩૫૦૦૦ ૦ ૧૪૧ ૧૪૦ ૭૦૦૦૦૦ ૦   

   ૧૬ નમાદા ૯ ૯ ૪૫૦૦૦ ૦ ૧૬ ૧૫ ૭૫૦૦૦ ૦   

   ૧૭ નવસારી ૫૨ ૪૯ ૨૪૫૦૦૦ ૦ ૫૩ ૫૩ ૨૬૫૦૦૦ ૦   

   ૧૮ પાંચમહાલ ૯૩ ૯૩ ૪૬૫૦૦૦ ૦ ૫૪ ૫૪ ૨૭૦૦૦૦ ૦   

   ૧૯ પાટણ ૪૨૪ ૩૬૬ ૧૮૩૦૦૦૦ ૦ ૩૮૮ ૩૭૯ ૧૮૯૫૦૦૦ ૦   

   ૨૦ પોરબાંદર ૧૭૬ ૧૬૭ ૮૩૫૦૦૦ ૦ ૨૦૫ ૧૮૩ ૯૧૫૦૦૦ ૦   

   ૨૧ બનાસિાાંઠા ૬૧૧ ૬૦૭ ૩૦૩૫૦૦૦ ૦ ૬૮૮ ૬૮૧ ૩૪૦૫૦૦૦ ૦   

   ૨૨ બોટાદ ૧૨૬ ૧૨૦ ૬૦૦૦૦૦ ૦ ૯૯ ૯૭ ૪૮૫૦૦૦ ૦   

   ૨૩ ભરુચ ૪૮ ૪૮ ૨૪૦૦૦૦ ૦ ૧૧૮ ૧૧૪ ૫૭૦૦૦૦ ૦   

   ૨૪ ભાવનગર ૩૩૭ ૩૩૭ ૧૬૮૫૦૦૦ ૦ ૩૧૩ ૩૧૩ ૧૫૬૫૦૦૦ ૦   

   ૨૫ મરહસાગર ૯૩ ૯૩ ૪૬૫૦૦૦ ૦ ૬૨ ૬૨ ૩૧૦૦૦૦ ૦   

   ૨૬ મહેસાણા ૫૪૧ ૫૧૮ ૨૫૯૦૦૦૦ ૦ ૪૬૯ ૪૪૯ ૨૨૪૫૦૦૦ ૦   

   ૨૭ મોરબી ૭૫ ૭૩ ૩૬૫૦૦૦ ૦ ૧૨૪ ૧૨૩ ૬૧૫૦૦૦ ૦   

   ૨૮ રાજિોટ ૪૪૨ ૪૩૩ ૨૧૬૫૦૦૦ ૦ ૩૯૪ ૩૮૫ ૧૯૨૫૦૦૦ ૦   

   ૨૯ વડોદરા ૧૪૭ ૧૪૫ ૭૨૫૦૦૦ ૦ ૧૮૮ ૧૬૯ ૮૪૫૦૦૦ ૦   

   ૩૦ વલસાડ ૩૦ ૩૦ ૧૫૦૦૦૦ ૦ ૨૮ ૨૮ ૧૪૦૦૦૦ ૦   

   ૩૧ સાબરિાાંઠા ૪૭૬ ૪૪૧ ૨૨૦૫૦૦૦ ૦ ૪૩૬ ૪૨૨ ૨૧૧૦૦૦૦ ૦   

   ૩૨ સ રત ૨૩ ૧૮ ૯૦૦૦૦ ૦ ૨૨ ૧૮ ૯૦૦૦૦ ૦   

   ૩૩ સ રેન્રનગર ૫૯૮ ૫૮૦ ૨૯૦૦૦૦૦ ૦ ૫૬૬ ૫૬૦ ૨૮૦૦૦૦૦ ૦   

   િુલ ૯૫૬૬ ૯૨૬૭ ૪૬૩૩૫૦૦૦ ૦ ૯૦૭૮ ૮૮૯૧ ૪૪૪૫૫૦૦૦ ૦   

-------
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ર જ્યમ ાં અનુસૂવચત જાવતન  યુિિ/યુિવતીને એરહોસ્ટટેસ અને હોવસ્ટપટ લીટી મેનેજમેન્ટની સહ ય 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૧૧ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી િ વન્તભ ઈ પરમ ર (ઠાસરા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં અન સ કચત જાકતના ય વિ/ય વકતઓને એરહોસ્ટેસ અને 
હોસ્પીટાલીટી મેનેજમેન્ટની તાલીમ આપવાની યોજના અમલમાાં છે િે િેમ, 

(૨) જો હા, તો ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર આવા િેટલા ય વિ/ય વતીઓને ઉિત તાલીમ 
આપવામાાં આવી, 

(૩) તે માટે છેલ્લાાં પાાંચ નાણાાંિીય વિામાાં વિાવાર િેટલી નાણાિીય જોગવાઈ િરવામાાં આવી, અને 

 (૪) તે પૈિી ઉિત કસ્થકતએ વિાવાર િેટલી રિમ વપરાઈ ? 

સ મ વજિ ન્ય ય અને અવધિ રીત  માંત્રીશ્રી  : (૧૯-૦૨-૨૦) 

 (૧) હા, જી 

 (૨) શૂન્ય (૦) 

 (૩)  

ક્રમ િિડ જોગિ ઈ (રૂ . લ ખમ ાં) 

૧ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦.૦૦ 

૨ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૫.૦૦ 

૩ ૨૦૧૭-૧૮ ૧.૦૦ 

૪ ૨૦૧૮-૧૯ ૧.૦૦ 

૫ ૨૦૧૯-૨૦ ૧.૦૦ 

 (૪)  

ક્રમ િિડ િિડિ ર િપર યેલ રિમ 

૧ ૨૦૧૫-૧૬ શૂન્ય 

૨ ૨૦૧૬-૧૭ શૂન્ય 

૩ ૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય 

૪ ૨૦૧૮-૧૯ શૂન્ય 

૫ ૨૦૧૯-૨૦ શૂન્ય 

------- 

અમૃત યોજન  હેઠળ ફ ળિેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૮૬ (૨૧-૦૮-૧૯) શ્રી વિમલભ ઈ ચુર્ સમ  (સોમનાથ): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) ભારત સરિાર દ્વારા દેશના ૧ લાખથી વધ  વસ્તી ધરાવતા િ લ ૫૦૦ શહેરોનો સમાવેશ અમૃત યોજના હેઠળ 
િરવામાાં આવે છે તે અાંતગાત રાજ્યના િેટલી મહાનગરપાકલિા અને િેટલી નગરપાકલિાનો સમાવેશ અમૃત યોજનામાાં 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ િરેલ છે.  

(૨) તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ નાણાિીય વિામાાં વિાવાર િેટલી રિમના એિશન 
પ્લાન િેન્ર સરિારને મોિલવામાાં આવેલ, અને 

(૩) તે અન્વયે િેન્ર સરિાર દ્વારા ઉિત વિાવાર િેટલી રિમ ફાળવવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૧૯-૦૨-૨૦) 

 (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ અમૃત યોજના હેઠળ રાજ્યના િ લ-૩૧ શહેરોના સમાવેશ િરવામાાં આવેલ છે. 

જમેાાં, રાજ્યની ૦૮ મહાનગરપાકલિાઓ તથા ૨૩ નગરપાકલિાઓ એમ િ લ-૩૧ શહેરોનો સમાવેશ િરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) આ અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા છેલ્લાાં પાાંચ નાણાિીય વિામાાં નીચે મ જબની રિમના એિશન પ્લાન િેન્ર 
સરિારને મોિલવામાાં આવેલ. 
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ન ણીઓ િીય િિડ 
સ્ટટેટ એિશન પ્લ નની રિમ 

(રૂ . િરોર્મ ાં) 
રીમ િડસ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૨૦૪.૪૨ -- 

૨૦૧૬-૧૭ ૧૪૦૧.૦૦ -- 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૨૭૯.૦૦ 
નાણાિીય વિા ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ 
અને ૨૦૧૯-૨૦ નો સાંય િત એિશન 

પ્લાન મોિલવામાાં આવેલ છે. 

૨૦૧૮-૧૯ -- -- 

૨૦૧૯-૨૦ -- -- 

િુલ ૪,૮૮૪.૪૨  

 (૩) આ અન્વયે િેન્ર સરિાર દ્વારા ઉિત વિાવાર નીચે મ જબની રિમ ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

(રૂ. િરોડમાાં) 

િિડ 
માંજુર થયેલ પ્રોજિેટ મ ટે 

ફ ળિિ મ ાં આિેલ રિમ 

રીફોમડસ મ ટે ફ ળિિ મ ાં 

આિેલ ગ્ર ન્ટ 
િુલ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૧૨.૮૬ -- ૧૧૨.૮૬ 

૨૦૧૬-૧૭ ૧૧૯.૮૪ ૨૬.૭૨ ૧૪૬.૫૬ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૮૧.૩૦ ૨૮.૯૬ ૨૧૦.૨૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૪.૭૮ ૧૮.૧૯ ૧૨૨.૯૭ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સ ધી 

૧૦૭૪.૫૮ 
૩૬.૮૬ ૧૧૧૧.૪૪ 

િુલ ૧૫૩૯.૩૬ ૧૧૦.૭૩ ૧૭૦૪.૦૯ 

------- 

અમદ િ દ શહેરમ ાં રજીસ્ટટરેશન વિન  ગેરિ યદેસર ચ લતી મીટશોપ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૭૨ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી િીરીટિુમ ર પટેલ (પાટણ): માનનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) અમદાવાદ શહેરમાાં ધી ફ ડ સેફટી સ્ટાન્ડડાઝ (લાઈસન્સંગ એન્ડ રજીસ્ટરેશન) રેગ્ય લેશન-૨૦૧૧ અન્વયે રાજ્ય 
સરિાર િોમ્પીટન્ટ અકધિારીના વેલીડ રજીસ્ટરેશન કવના એરરયાવાર િેટલી ગેરિાયદે મીટશોપ/ચીિનશોપ/ફીશશોપ 
તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ િેટલા સમયથી ચાલી રહી છે,  

(૨) રજીસ્ટરે શન કવનાની ગેરિાયદે ચાલતી તમામ મીટશોપ/ચીિનશોપ/ફીશશોપને િયાાં સ ધીમાાં બાંધ િરી 
તેની સામે િાનૂની િાયાવાહી િરવામાાં આવનાર છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) અમદાવાદ શહેરમાાં જ દા જ દા એરરયામાાં આવેલ એફએસએસએ-૨૦૦૬ અન્વયે રજીસ્ટરેશન કવના ચાલતી 
મીટશોપ/ચીિનશોપ/ફીશશોપના એિમોની તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ એરરયા વાઈઝ કવગત નીચે મ જબ છે. 

ક્રમ એકરય નુાં ન મ 

એફએસએસએ-૨૦૦૬ અન્િયે રજીસ્ટટરેશન વિન  

ચ લતી મીટશોપ/ચીિનશોપ/ફીશશોપન  એિમોની 

સાંખ્ય  

૧ મધ્ય ઝોન ૨૦ 

૨ પૂૂ્વા ઝોન ૨૧ 

૩ ઉતિનર ઝોન ૦૯ 

૪ દકક્ષણ ઝોન ૧૧૮ 

૫ પકિમ ઝોન ૧૫ 

૬ દકક્ષણ-પકિમ ઝોન ૧૬ 

૭ દકક્ષણ-પકિમ અને ઉતિનર-પકિમ ઝોન ૦૫ 

૮ ઉતિનર-પકિમ ઝોન ૦૭ 

િુલ ૨૧૧ 
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 (૨) ખાંડ-૧માાં દશાાવેલ લાયસન્સ/રજીસ્ટરે શન મેળવયા કવના ચાલતા મીટશોપ/ચીિનશોપ/ફીશશોપને 

એફએસએસએ-૨૦૦૬ અન્વયે એિમોને નોટીસ પાઠવવામાાં આવેલ છે.  

------- 

ર જ્યમ ાં વજલ્લ િ ર ઔદ્યોવગિ એિમોને િીજ શુલ્િમ ાં ર હત િે મ ફી આપિ  બ બત 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૭૪ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી િજવેસાંગભ ઈ પણીઓદ  (દાહોદ): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર િોઈ દદ્યોકગિ એિમોને વીજ શ લ્િમાાં રાહત િે 
માફી આપવામાાં આવી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર, રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા એિમોને િેટલી રિમની 
વીજ શ લ્િમાાં રાહત િે માફી આપવામાાં આવી છે, અને 

 (૩) આ રાહત િે માફીથી રાજ્ય સરિારને િેટલી રિમન ાં ન િશાન થાય છે ? 

ઉજાડ માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) હા, 

 (૨) ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર, રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર (પત્રિ-૧) એિમોને નીચે જણાવયા મ જબ વીજ 
શ લ્િમાાં રાહત િે માફી આપવામાાં આવેલ છે, 

 િિડ 

ગ્ર હિોનની સાંખ્ય  ઔદ્યોવગિ એિમોને અપ યેલ 

િીજિરણીઓ મ ફીની રિમ 

(રૂ. લ ખમ ાં) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૩૩૭૧ ૨૧૭૧૯.૯૦ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૮૫૬ ૩૧૮૭૫.૪૯ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૬૭૧ ૫૩૮૬૮.૪૯ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૨૮૩ ૭૭૩૮૫.૧૦ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૧૨૬ ૯૩૪૨૨.૫૭ 

૬ ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૩૦૧૮ સ ધી) ૮૫૫૭ ૬૦૨૪૮.૫૬ 

 (૨) ગ જરાત કવદ્ય ત શ લ્િ અકધકનયમ ૧૯૫૮ની િલમ ૩(૨) (vii) હેઠળ ‘‘નવા દદ્યોકગિ એિમ’’ તરીિે 
કનયમોન સાર પાત્રતા ધરાવત ાં હોવાથી વીજિરણ માફીનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે. જથેી રાજ્ય સરિારને વીજિરણ માફી અાંગે 
નાણાિીય ન િશાન થયેલ નથી. તેમછતાાં વીજિર માફી આપવાથી રાજ્ય સરિારે નીચે જણાવેલ મહેસ લી આવિની રિમ જતી િરેલ છે. 

 િિડ 

ઔદ્યોવગિ એિમોને અપ યેલ 

િીજિર મ ફીની રિમ 

(રૂ. લ ખમ ાં) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૧૭૧૯.૯૦ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૧૮૭૫.૪૯ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૩૮૬૮.૪૯ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૭૩૮૫.૧૦ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૯૩૪૨૨.૫૭ 

૬ ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૩૦૧૮ સ ધી) ૬૦૨૪૮.૫૬ 

------- 
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પત્રિ-૧ 

ત . ૩૦-૦૯-૨૦૧૯ ની વસ્ટથવતએ ર જ્યમ ાં વજલ્લ િ ર ઔદ્યોવગિ એિમોને િીજ શુલ્િમ ાં ર હત િે મ ફી આપિ  આિેલ 
જનેી સાંખ્ય  અને રિમ (રૂવપય  લ ખમ ાં) 

ક્રમ વજલ્લ  

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ 

(૯-૨૦૧૯ સુધી 

ગ્ર હિો
ની 

સાંખ્ય  

ઉદ્યોગો 
ગ્ર હિોની 
સાંખ્ય  

ઉદ્યોગો 
ગ્ર હિોની 
સાંખ્ય  

ઉદ્યોગો 
ગ્ર હિોની 
સાંખ્ય  

ઉદ્યોગો 
ગ્ર હિોની 
સાંખ્ય  

ઉદ્યોગો 
ગ્ર હિોની 
સાંખ્ય  

ઉદ્યોગો 

૧ સ રત ૧૨૧૩ ૪૦૯૮.૩૮ ૧૪૫૪ ૫૬૬૨.૪૫ ૨૮૨૪ ૧૫૧૪૬.૮૯ ૩૬૫૬ ૨૨૧૮૨.૯૧ ૪૨૭૮ ૨૩૦૯૧.૩૯ ૪૫૫૦ ૧૬૩૦૮.૦૨ 

૨ તાપી ૦ ૦.૦૦ ૨ ૭.૦૭ ૩ ૨.૦૬ ૪ ૧.૯૯ ૬ ૧.૮૧ ૭ ૧.૭૦ 

૩ ભરૂચ ૪૩ ૩૩૧.૭૭ ૬૩ ૧૭૫૫.૬૭ ૭૮ ૪૪૮૨.૦૮ ૯૩ ૬૦૮૪.૫૯ ૧૧૦ ૭૨૬૨.૪૨ ૯૬ ૩૧૯૨.૦૨ 

૪ નમાદા ૧ ૦.૧૯ ૦ ૦.૦૦ ૧ ૦.૨૧ ૨ ૧૬.૫૮ ૨ ૧૩૬.૧૭ ૩ ૫૫.૦૧ 

૫ વલસાડ ૮૭ ૩૭૩.૮૩ ૧૦૮ ૧૧૧૨.૫૬ ૧૦૭ ૧૩૫૩.૯૩ ૧૦૨ ૧૫૪૦.૭૭ ૧૨૧ ૨૩૪૧.૦૬ ૧૦૫ ૧૩૭૬.૯૫ 

૬ નવસારી ૨૩ ૧૦૮.૮૧ ૨૮ ૧૦૦.૮૭ ૩૦ ૧૦૬.૮૫ ૩૮ ૨૧૭.૫૦ ૨૮ ૧૧૬.૩૭ ૨૭ ૬૩.૯૭ 

૭ ડાાંગ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

૮ વડોદરા ૭૪ ૧૩૫૪.૮૬ ૮૬ ૧૫૩૫.૩૧ ૯૯ ૨૦૫૬.૧૨ ૧૧૯ ૨૯૨૭.૬૯ ૧૦૪ ૩૨૫૬.૦૦ ૧૦૩ ૧૧૫૨.૯૧ 

૯ છોટા ઉદેપ ર ૯ ૧૫.૮૮ ૯ ૨૦.૩૫ ૯ ૧૮.૪૩ ૧૦ ૧૬.૪૦ ૮ ૧૮.૧૫ ૮ ૭.૩૯ 

૧૦ આણાંદ ૧૫ ૭૭.૬૫ ૧૧ ૧૪૫.૧૧ ૧૯ ૨૧૩.૨૪ ૨૬ ૨૪૪.૯૦ ૨૭ ૩૪૩.૯૨ ૨૪ ૧૩૧.૫૪ 

૧૧ ખેડા ૨૭ ૨૪૬.૨૯ ૨૧ ૨૧૨.૬૦ ૨૪ ૧૮૫.૨૪ ૩૮ ૨૫૬.૩૪ ૩૭ ૩૦૦.૫૧ ૪૩ ૧૩૫.૭૭ 

૧૨ પાંચમહાલ ૮૯ ૧૧૧૩.૯૦ ૯૦ ૧૧૪૪.૦૫ ૧૦૭ ૧૪૬૭.૭૨ ૧૧૩ ૧૨૮૯.૩૯ ૧૧૧ ૧૭૪૪.૮૮ ૧૦૯ ૮૮૭.૫૦ 

૧૩ મહીસાગર ૨ ૧.૫૨ ૨ ૧.૨૭ ૧ ૦.૮૪ ૧ ૦.૧૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

૧૪ દાહોદ ૪ ૨૫.૯૫ ૭ ૩૩.૬૬ ૭ ૩૯.૧૬ ૯ ૨૨.૭૯ ૯ ૧૪.૬૫ ૭ ૭.૭૯ 

૧૫ અમરેલી ૪૧ ૧૩૮૭.૨૮ ૫૩ ૫૦૭.૬૨ ૭૧ ૯૧૮.૯૦ ૮૮ ૩૦૫૨.૩૫ ૮૨ ૪૨૧૦.૯૦ ૮૦ ૩૫૩૧.૩૩ 

૧૬ ભાવનગર ૧૫૯ ૨૮૬૧.૮૧ ૧૭૦ ૩૧૫૦.૧૮ ૧૬૧ ૩૩૩૪.૦૪ ૧૭૭ ૩૩૧૪.૬૮ ૧૮૩ ૩૯૩૯.૮૪ ૧૫૨ ૨૬૪૭.૨૭ 

૧૭ િચ્છ ૧૩૩ ૧૫૫૭.૯૬ ૧૪૩ ૧૭૬૬.૮૨ ૧૩૭ ૧૬૪૩.૮૫ ૧૫૨ ૧૯૦૨.૭૧ ૧૪૬ ૧૮૫૯.૮૩ ૧૩૫ ૭૨૮.૫૬ 

૧૮ બોટાદ ૨૬ ૧૩૨.૧૬ ૩૭ ૧૧૨.૮૦ ૫૦ ૪૫૩.૬૫ ૬૦ ૫૮૯.૪૫ ૬૧ ૮૦૦.૧૮ ૫૯ ૪૨૧.૧૯ 

૧૯ દેવભૂકમ દ્વારિા ૫ ૫૮.૮૮ ૫ ૫૬.૮૯ ૫ ૮૪.૦૬ ૫ ૭૦.૪૪ ૮ ૫૩.૦૯ ૮ ૧૨.૭૯ 

૨૦ ગીર સોમનાથ ૧૨ ૫૬.૧૧ ૧૫ ૬૯.૩૭ ૧૫ ૮૦.૨૪ ૩૩ ૧૯૮.૧૧ ૩૨ ૧૨૩.૯૫ ૩૭ ૬૨.૯૭ 

૨૧ જામનગર ૩૩ ૨૫૨.૨૦ ૪૨ ૩૫૧.૮૦ ૫૭ ૭૧૯.૭૭ ૮૪ ૯૧૬.૩૯ ૭૫ ૮૬૪.૮૯ ૮૧ ૫૨૫.૦૬ 

૨૨ જ નાગઢ ૩૧ ૨૫.૪૦ ૨૨ ૨૬.૬૫ ૩૦ ૬૨.૨૮ ૪૦ ૮૫.૫૨ ૪૪ ૯૦.૯૮ ૬૨ ૫૩.૨૧ 

૨૩ મોરબી ૨૪૮ ૧૭૨૩.૨૨ ૨૫૪ ૪૫૬૯.૨૪ ૩૫૩ ૬૧૮૭.૮૫ ૬૦૫ ૧૨૬૭૦.૦૩ ૬૮૯ ૧૭૪૭૩.૧૫ ૮૧૯ ૧૩૦૪૧.૭૧ 

૨૪ પોરબાંદર ૧૧ ૮૭.૩૦ ૧૧ ૯૧.૮૬ ૯ ૪૩.૨૬ ૬ ૪૭.૫૫ ૯ ૨૩.૧૮ ૧૧ ૭.૩૦ 

૨૫ રાજિોટ ૪૩૬ ૧૬૩૮.૯૧ ૫૦૨ ૨૯૭૯.૬૪ ૫૮૫ ૪૮૮૩.૮૮ ૭૩૦ ૫૫૫૯.૫૨ ૭૫૬ ૬૨૬૪.૨૫ ૮૩૪ ૩૬૭૯.૦૧ 

૨૬ સ રેન્રનગર ૪૩ ૧૬૦.૦૫ ૫૯ ૩૩૫.૦૧ ૭૫ ૮૫૮.૧૩ ૧૦૦ ૮૮૯.૫૬ ૧૦૦ ૯૫૭.૪૩ ૧૨૩ ૫૭૦.૪૭ 

૨૭ બનાસિાાંઠા ૭૦ ૧૪૯.૦૮ ૭૨ ૧૪૦.૫૮ ૭૬ ૧૬૫.૬૧ ૯૬ ૩૩૪.૫૨ ૭૪ ૪૭૭.૬૧ ૧૧૧ ૨૭૯.૨૭ 

૨૮ મહેસાણા ૧૨૪ ૮૨૦.૬૯ ૧૪૯ ૧૨૧૬.૩૨ ૧૭૩ ૨૦૩૦.૭૯ ૨૦૮ ૨૬૨૩.૧૩ ૨૨૮ ૩૫૦૫.૯૨ ૨૩૪ ૧૯૫૨.૫૬ 

૨૯ અરવલ્લી ૯ ૧૦૮.૮૦ ૧૯ ૧૩૨.૯૬ ૩૬ ૧૨૮.૪૫ ૩૫ ૮૬.૩૩ ૪૦ ૪૩.૯૯ ૩૬ ૨૦.૦૬ 

૩૦ અમદાવાદ ૧૨૧ ૮૦૮.૭૫ ૧૪૮ ૧૬૮૨.૨૦ ૨૨૮ ૩૯૨૧.૮૭ ૩૨૦ ૬૮૨૮.૮૬ ૩૮૮ ૧૦૬૧૩.૭૯ ૩૮૭ ૭૦૨૫.૩૨ 

૩૧ ગાાંધીનગર ૧૪૩ ૧૪૧૬.૧૬ ૧૪૩ ૧૪૨૭.૬૦ ૧૦૮ ૧૬૭૫.૨૫ ૧૪૩ ૧૫૯૫.૭૫ ૧૨૩ ૧૪૦૩.૮૩ ૧૧૨ ૩૮૭.૨૪ 

૩૨ પાટણ ૫૨ ૮૯.૪૫ ૪૪ ૮૬.૧૮ ૫૨ ૧૧૨.૬૫ ૬૩ ૧૨૫.૬૪ ૬૦ ૧૧૦.૧૫ ૫૪ ૮૭.૨૬ 

૩૩ સાબરિાાંઠા ૭૬ ૬૩૬.૬૬ ૮૭ ૧૪૪૦.૮૦ ૧૦૨ ૧૪૯૦.૭૫ ૧૨૭ ૧૬૯૨.૬૧ ૧૪૪ ૧૯૭૬.૨૬ ૧૪૦ ૧૮૯૫.૭૧ 

િુલ ૩૩૭૧ ૨૧૭૧૯.૯૦ ૩૮૫૬ ૩૧૮૭૫.૪૯ ૫૬૭૧ ૫૩૮૬૮.૧૫ ૭૨૮૩ ૭૭૩૮૫.૧૦ ૮૧૨૬ ૯૩૪૨૨.૫૭ ૮૫૫૭ ૬૦૨૪૮.૫૬ 

 

------- 
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ર જ્યમ ાં ઝૂાંપર્પટ્ટી વિજળીિરણીઓ યોજન  
અતારાાંકિતઃ ૬૨૫૩ (૧૬-૦૯-૨૦) શ્રી બળદેિજી ઠ િોર (િલોલ): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 
(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ઝ ાંપડપટ્ટી કવજળીિરણ યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ 

માટેની િેટલી અરજીઓ પડતર છે અને,  
(૨) ઉિત પડતર વીજ જોડાણો ક્યા સ ધીમાાં આપવામાાં આવશે ? 

ઉજાડ માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૨-૨૦) 
 (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર ઝૂાંપડા વીજળીિરણ યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ માટેની 
પડતર અરજીઓની મારહતી નીચે મ જબ છે. 

વજલ્લ  
ત . ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની વસ્ટથતી એ ઝૂાંપર્  િીજળીિરણીઓ  

યોજન  હેઠળ પર્તર રહેલ અરજીી 

અમદાવાદ ૦ 

અરવલ્લી ૨૫૯ 

આણાંદ ૧૩૮ 

ખેડા ૨૪૮ 

ગાાંધીનગર ૦ 

પાટણ ૦ 

બનાસિાાંઠા ૨૦૮ 

બોટાદ ૦ 

મહીસાગર ૦ 

મહેસાણા ૦ 

સાબરિાાંઠા ૧૬૪ 

સ રેન્રનગર ૦ 

સ રત ૦ 

તાપી ૦ 

વલસાડ ૦ 

નવસારી ૦ 

ડાાંગ ૦ 

ભરુચ ૦ 

વડોદરા ૧૮ 

નમાદા ૦ 

અમરેલી ૦ 

ભાવનગર ૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ 

ગીર સોમનાથ ૦ 

જામનગર ૦ 

જ નાગઢ ૦ 

િચ્છ ૦ 

મોરબી ૦ 

પોરબાંદર ૦ 

રાજિોટ ૦ 

છોટા ઉદેપ ર ૦ 

પાંચમહાલ ૩૮ 

દાહોદ ૦ 

િુલ ૧૦૭૩ 

(૨) બનતી ત્વરાએ આપવામાાં આવશે ? 
------- 
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ર જ્યમ ાં િોલસ ન  પકરિહન મ ટે રેલ્િે ભ ર્ મ ાં ભ િ િધ રો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૯૬ (૨૯-૦૨-૨૦) શ્રી  ર જને્દ્રવસાંહ પરમ ર (બોરસદ): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) રાજ્ય સરિાર હસ્તિના િોલસા આધારરત વીજ ઉત્પાદન િરતા કસક્કા વીજમથિ માટે િોલસાના પરરવહન માટે 
રેલ્વે ભાડામાાં તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં ક્યારે અને િેટલો ભાવ વધારો થયો,  

(૨) તે તેના િારણે િેટલો આકથાિ બોજો પડયો, અને  

(૩) તે અન્વયે વીજ ઉત્પાદન ખચામાાં િેટલો વધારો થયો ? 

ઉજાડ માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) રાજ્ય સરિાર હસ્તિના િોલસા આધારરત વીજ ઉત્પાદન િરતા કસક્કા વીજમથિ માટે િોલસાના પરરવહન માટે 
રેલ્વે ભાડામાાં તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં થયેલ ભાવ વધારાની કવગતો નીચે મ જબ છે.  

અનુ. િિડ ભ િ િધ ર ની રિમ (રૂ ./મેટર ીિ ટન) 

૧ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦.૦૦ 

૨ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૫.૦૦ 

૩ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૪.૦૦ 

૪ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧૯.૦૦ 

૫ ૨૦૧૯-૨૦ 

(ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ સ ધી) 

૨૧૯.૦૦ 

(૨) તેના િારણે િ લ રૂકપયા ૬૪.૦૦ િરોડનો આકથાિ બોજો પડયો. 
(૩) તે અન્વયે વીજ ઉત્પાદનમાાં ખચામાાં પ્રકત ય કનટ રૂ. ૦૦.૧૫ નો વધારો થયો છે. 

------- 

ર જ્યમ ાં િૃવિ વિિયિ િીજ બીલમ ાં ખેરૂ્તોને ર હત 
અતારાાંકિતઃ ૬૭૦૨ (૨૯-૦૨-૨૦) શ્રી વનરાંજન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્ય સરિાર દ્વારા િૃકિ કવિયિ વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને વીજ બીલમાાં 
િેટલી રાહત આપવામાાં આવે છે, અને 

(૨) ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર િેટલા ખેડૂતોને િેટલી રિમની રાહત આપવામાાં આવી ? 

ઉજાડ માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) રાજય સરિાર દ્વારા તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કસ્થકતએ િૃકિ કવિયિ વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને વીજ 
બીલમાાં રાજ્ય સરિારની પ્રવતામાન નીકત મ જબ નીચે મ જબની રાહતો માટે સબકસડી આપવામાાં આવે છે; 

  (અ) ખેતીવાડી વીજગ્રાહિો માટેના વીજદર અન્ય િક્ષાના વીજદર િરતાાં ઓછા રાખવા માટે સરિારના 
નીકતકવિયિ કનણાય અાંતગાત રાજ્યના ખેડૂતોના વીજબીલમાાં રાહત આપવાની નીકત ચાલ  રાખવામાાં આવી છે અને વીજબીલમાાં સદર 
રાહત આપવાના િારણે વીજ િાંપનીઓને થતા મહેસ લી આવિન ાં ન િશાન રાજ્ય સરિાર ભોગવે છે અને તે સહાયિી સ્વરૂપે પ્રકતવિા 
રૂા. ૧૧૦૦/- િરોડની િ લ રિમ રાજ્યની વીજ િાંપનીઓને ગ જરાત ઉજાા કવિાસ કનગમ કલકમટેડ મારફત ચૂિવે છે. 

  (બ) નામ. ગ જરાત વીજ કનયમન આયોગ દ્વારા િૃકિ કવિયિ વપરાશ અાંગેના વીજ દરો નિિી િરવામાાં આવ ે

છે પરાંત , ખેડૂતોને નામ. આયોગે નિિી િરેલ દરો મ જબ નહં પરાંત , સરિારશ્રીએ નિિી િરેલા રાહતના દરો મ જબ વીજ કબલની 

ચ િવણી િરવાની રહે છે. વીજ દર અાંગેની તફાવતની રિમ ખેડૂતો વતી રાજ્ય સરિાર વીજ િાંપનીઓને ચૂિવે છે. 
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   અત્રે ઉલે્લખનીય છે િે, રાજ્યના ૭.૫ હોસા પાવર િે તેથી વધારે વીજભાર ધરાવતા િૃકિ કવિયિ વીજ 

જોડાણ ધરાવતાાં ખેડૂતો પાસેથી અગાઉ રૂા. ૮૦૭.૫૦ પ્રકત હોસા પાવર પ્રકત વિા વસ લવામાાં આવતા હતા. જ ે હવ ે

તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯ થી હોસા પાવર આધારરત તમામ િૃકિ કવિયિ વીજ જોડાણો માટે એિ સમાન વીજ દર એટલે િે રૂ. ૬૬૫/- 

પ્રકત હોસાપાવર પ્રકત વિા, વસ લવા અાંગેનો કનણાય લેવામાાં આવે છે. સદર રાહત અાંગેની તફાવતની રિમ પણ ખેડૂતો વતી રાજ્ય 

સરિાર વીજ િાંપનીઓને ચૂિવશે. 

  (િ) આ ઉપરાાંત, વીજ ઉત્પાદન ખચામાાં ભાવ વધારાના િારણે વીજ િાંપનીઓને થતા વધારાના ખચાને 

પહોંચી વળવા માટે વીજ ગ્રાહિો પાસેથી નામદાર ગ જરાત વીજ કનયમન આયોગની ફોમ્ય લા મ જબ ફય અલ સરચાજાની વસ લાત પણ 

ખેડૂતોના કિસ્સામાાં તેમની પાસેથી વસ લ ન િરીને, તે અાંગેની રિમ પણ રાજ્ય સરિાર ખેડૂતો વતી વીજ િાંપનીઓને ચૂિવે છે. 

 (૨) ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ નાણાાંિીય વિા દરમ્યાન રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યના િૃકિ કવિયિ વીજ જોડાણ 
ધરાવતા ખેડૂતોને વીજ બીલમાાં રાહત માટે આપવામાાં આવેલ સબસીડી/સહાયિીની કવગતો નીચે મ જબ છે. 

(રૂ. િરોડમાાં) 

વિગત 
િિડ 

૨૦૧૮-૧૯ 

િિડ 

૨૦૧૭-૧૮ 

િિડ 

૨૦૧૬-૧૭ 

િિડ 

૨૦૧૫-૧૬ 

િિડ 

૨૦૧૪-૧૫ 

િૃકિ કવિયિ વીજ 
જોડણ ધરાવતા 
ખેડૂતો ની સાંખ્યા 

૧૬૫૪૫૦૫ ૧૫૧૩૭૬૧ ૧૩૯૫૨૫૦ ૧૨૮૬૬૬૨ ૧૧૮૫૫૪૨ 

િુલ સહ યિી ૬૨૫૯.૪૪ ૫૮૭૩.૬૨ ૫૨૧૨.૩૮ ૫૦૯૧.૬૧ ૪૯૧૬.૭૨ 

------- 

નિી એસ. ટી. બસો ખરીદિ ની માંજૂરી બ બત 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૬૯ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી હિડદભ ઈ રીબર્ીય  (કવસાવદર): માનનીય વાહન વયવહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિામાાં વિાવાર િેટલી નવી એસ.ટી. બસો ખરીદવા વાહન વયવહાર 
કનગમને સરિારે માંજૂરી આપી, અને  

(૨) તે પૈિી ઉિત કસ્થકતએ િેટલી નવી બસો વિાવાર ખરીદવામાાં આવી ? 

િ હન વ્યિહ ર માંત્રીશ્રી  : (૨૪-૦૨-૨૦) 

 (૧) રાજ્ય સરિારશ્રીને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ નીચે મ જબની રિમ ચ િવવા પાત્ર થાય છે. 

ક્રમ િિડ માંજૂરી આપેલ િ હનો ની સાંખ્ય  

૧ ૦૧-૦૧-૧૫ થી ૩૧-૧૨-૧૫ ૧૦૫૦ 

૨ ૦૧-૦૧-૧૬ થી ૩૧-૧૨-૧૬ ૧૬૦૦ 

૩ ૦૧-૦૧-૧૭ થી ૩૧-૧૨-૧૭ ૧૬૦૦ 

૪ ૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮ ૧૮૬૦ 

૫ ૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯ સ ધી. ૧૦૦૦ 
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 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં સરિારશ્રીને ચ િવેલ રિમ  

ક્રમ િિડ 
ખરીદિ મ ાં આિેલ િિડિ ર નિી 

બસોની સાંખ્ય  

૧ ૦૧-૦૧-૧૫ થી ૩૧-૧૨-૧૫ ૯૦૨ 

૨ ૦૧-૦૧-૧૬ થી ૩૧-૧૨-૧૬ ૧૨૫૦ 

૩ ૦૧-૦૧-૧૭ થી ૩૧-૧૨-૧૭ ૫૭૫ 

૪ ૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮ ૨૧૧૯ 

૫ ૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯ સ ધી. ૧૬૯૦ 

 

------- 

ર જ્ય પ સેથી એસ. ટી. વનગમની લેિ ની રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૬૩ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી જીતુભ ઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય વાહન વયવહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ રાજ્ય સરિારે એસ.ટી. કનગમ પાસેથી લોન, લોન ઉપરન ાં વયાજ, ઉતારૂ વેરો 
અને મોટર વાહન િર પેટે િેટલી રિમ લેવાની થાય છે.  

(૨) તે અન્વયે ઉિત કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં વિાવાર એસ.ટી.  કનગમ તરફથી િેટલી રિમ સરિારને મળી, 
અને 

 (૩) ઉિત બાિી રિમ વસ લવા સરિારે શા પગલાાં લીધા ? 

િ હન વ્યિહ ર માંત્રીશ્રી  : (૨૪-૦૨-૨૦) 

 (૧) રાજ્ય સરિારશ્રીને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ નીચે મ જબની રિમ ચ િવવા પાત્ર થાય છે. 

ક્રમ િિડ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વસ્ટથવતએ 

ર જ્ય સરિ રને ચુિિિ ની 

બ િી રિમ (રૂ. િરોર્મ ાં) 

૧ ચ િવવાની બાિી લોનની રિમ ૩૧૪૬.૦૭ 

૨ ચ િવવાની બાિી લોનના વયાજની રિમ ૦.૦૦ 

૩ ચ િવવાના બાિી પેસેન્જર ટેક્ષની રિમ ૧૫૭.૩૦ 

૪ ચ િવવાના બાિી મોટર વહીિલ ટેક્ષની રિમ ૨૨.૭૫ 

િુલ ૩૩૨૬.૧૨ 
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 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વિામાાં સરિારશ્રીને ચ િવેલ રિમ  

વિગત 

૦૧-૦૧-૨૦૧૫ 

થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૫ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૬ 

થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૬ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૭ 

થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 

થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ચ િવેલ બાિી લોનની રિમ 
(સરભર) 

૨૫૨.૪૪ ૪૩.૪૫ ૦.૦૦ ૫૨.૮૧ ૦.૦૦ 

ચ િવેલ બાિી લોનના વયાજની 
રિમ 

-- -- -- -- -- 

ચ િવેલ બાિી પેસેન્જર ટેક્ષની 

રિમ 
૨૫૪.૦૩ ૧૬૧.૬૩ ૬૪.૩૪ ૧૦૨.૧૫ ૭૨.૧૮ 

ચ િવેલ બાિી મોટર વહીિલ 
ટેક્ષની રિમ 

-- ૨૫.૪૪ -- -- -- 

 (૨) કનગમના બજટેમાાં મ ડીફાળા માટે િરવામાાં આવતી જોગવાઈ પૈિી કનગમની વખતો વખતની દરખાસ્ત 

મ જબ લોન સરભર િરવામાાં આવે છે.  

------- 
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અત ર ાંકિત ય દીમ ાં સમ િેલ  પ્રશ્નો અને તેન  જિ બો 

ક્રમ વિભ ગનુાં ન મ પ્રશ્ન ક્રમ ાંિ િુલ 

૧ િૃકિ, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગ 
૬૫૦૩, ૬૫૫૧, ૬૫૬૩, ૬૫૭૫, ૬૫૭૮, 
૬૭૪૬ 

૦૬ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ 
૫૮૦૪, ૫૮૨૦, ૫૯૭૧, ૫૯૯૩, ૬૧૦૫, 
૬૨૫૧, ૬૪૪૮ 

૦૭ 

૩ અન્ન, નાગરરિ પ રવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતો કવભાગ 
૫૭૩૭, ૫૭૩૮, ૫૭૩૯, ૫૭૪૦, ૫૭૪૧, 
૫૭૪૨, ૬૫૬૦, ૬૫૬૮, ૬૭૫૦ 

૦૯ 

૪ આરોગ્ય અને પરરવાર િલ્યાણ કવભાગ ૬૬૫૯, ૬૬૬૫, ૬૭૫૧, ૬૭૭૬ ૦૪ 

૫ ગૃહ કવભાગ 
૫૮૪૪, ૫૮૭૪, ૬૦૬૭, ૬૨૪૨, ૬૨૪૬, 
૬૨૪૯, ૬૩૦૩, ૬૬૨૬ 

૦૮ 

૬ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૬૬૯૮ ૦૧ 

૭ નમાદા, જળસાંપકતિન, પાણી પ રવઠા અને િલ્પસર કવભાગ ૫૯૯૯, ૬૪૫૫ ૦૨ 

૮ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાાણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગ ૭૬૪ ૦૧ 

૯ મહેસૂલ કવભાગ ૬૭૨૦ ૦૧ 

૧૦ સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા કવભાગ ૬૫૯૨, ૬૬૯૭, ૬૭૧૧ ૦૩ 

૧૧ શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ કનમાાણ કવભાગ ૫૮૮૬, ૬૫૭૨ ૦૨ 

૧૨ ઉજાા અને પેટર ોિેમીક્લ્સ કવભાગ ૪૭૭૪, ૬૨૫૩, ૬૬૯૬, ૬૭૦૨ ૦૪ 

૧૩ બાંદરો અને વાહન વયવહાર કવભાગ ૬૬૬૯, ૬૭૬૩ ૦૨ 

િુલ ૫૦ 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

સરિ રી મુદ્રણીઓ લય અને લેખનસ મગ્રી, ર જિોટ. 



   

ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભા 
છઠ્ઠુ સત્ર, ૨૦૨૦ 

શધુ્ધધપત્રક 
 

ચોથી અતારાાંકકત યાદી 
૧૦ ૬૬૫૬ ૧૧ માંત્રીશ્રીનો હોદ્દો માનનીય નાયબ 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
માનનીય નાયબ 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) 
૧૧ ૬૬૭૧ ૧૪ જિાબમાાં માંત્રીશ્રીનો હોદ્દો માનનીય નાયબ 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 

(આરોગ્ય) 

પાાંચમી અતારાાંકકત યાદી 
૧૨ ૬૫૫૧ ૧ પ્રશ્ન ખાંડ-૨ની પથમ લીટી ધોિાણ થિાની પાકિાર ધોિાણ થિાથી 

પાકિાર 

૧૩ ૬૫૭૫ ૨ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ અને ૩ ઇન્ફ્રરમરી 
(પશઆુશ્રયસ્થાન) 

ઇન્ફ્ફરમરી 
(પશઆુશ્રયસ્થાન) 

૧૪ ૫૭૩૯ ૯ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ની પ્રથમ લીટી અંગેની ફરીયાદો અંગેની કેટલી 
ફરીયાદો 

૧૫ ૫૭૪૦ ૧૦ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ની પ્રથમ લીટી અંગેની ફરીયાદો અંગેની કેટલી 
ફરીયાદો 

૧૬ ૫૭૪૧ ૧૧ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ની પ્રથમ લીટી અંગેની ફરીયાદો અંગેની કેટલી 
ફરીયાદો 

૧૭ ૪૭૭૪ ૩૩ જિાબ ખાંડ-૨ના કોષ્ટકમાાં 
૬ઠ્ઠી રૉ 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૩૦૧૮ સધુી) 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૨૦૧૮ સધુી) 

૧૮ ૪૭૭૪ ૩૩ જિાબ ખાંડ-૨ના 
કોષ્ટકનાચોથી કોલમમાાં 
અને જિાબ ખાંડ-૩ના 

બીજી લીટીમાાં બે જગ્યા 
પર 

િીજકરણ િીજકર 

૧૯ ૪૭૭૪ ૩૩ જિાબ ખાંડ-૩ના કોષ્ટકમાાં 
૬ઠ્ઠી રૉ 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૩૦૧૮ સધુી) 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૨૦૧૮ સધુી) 

૨૦ ૬૨૫૩ ૩૫ પ્રશ્ન ક્રમાાંક પછીની તારીખ (૧૬-૦૯-૨૦) (૧૬-૦૯-૧૯) 
૨૧ ૬૭૦૨ ૩૬ પ્રશ્ન ક્રમાાંક પછીની તારીખ (૨૯-૦૨-૨૦) (૦૬-૦૧-૨૦) 
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