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(3) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 
(સન ૨૦૨૨-૨૩) 

પ્રમુખશ્રી 

   શ્રી પ ાંજાભાઇ િાંશ 

સભ્યશ્રીઓ 
શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 

શ્રી કનુભાઈ પટેલ 

શ્રી રાકેશભાઇ શાહ 

શ્રી અરવિાંદકુમાર પટેલ 

શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ 

શ્રી ભગાભાઇ બારડ 

શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર 
શ્રી આત્મારામ પરમાર 

શ્રી અવમત ચાિડા 

શ્રી જીતેન્દ્દ્ર સુખડીઆ 

શ્રી યોગેશ પટેલ 

શ્રી વિિેક પટેલ 

શ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમાર 

શ્રી રમણલાલ પાટકર 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 

શ્રી સી.બી.પાંડ્યા, નાયબ સવચિ 
શ્રી એમ. એચ. કરાંગીયા, નાયબ સવચિ 

શ્રી ડી.એ.ચૌધરી, ઉપસવચિ 

શ્રી વનરજ ગામીત, શાખા અવધકારી 
 



(4) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૨૧-૨૨) 

પ્રમુખશ્રી 
   શ્રી પ ાંજાભાઇ િાંશ 

સભ્યશ્રીઓ 
ડૉ. આશાબેન પટેલ 
ડૉ. અવનલ જોવિયારા 
શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 

#શ્રી ભુપેન્દ્દ્રભાઇ પટેલ 

શ્રી રાકેશભાઇ શાહ 
શ્રી અરવિાંદકુમાર પટેલ 

*શ્રી પ્રદદપભાઇ પરમાર 
શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ 

શ્રી ભગાભાઇ બારડ 

શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર 
શ્રી આત્મારામ પરમાર 
શ્રી જીતેન્દ્દ્ર સુખડીઆ 

શ્રી યોગશે પટેલ 

શ્રી વિિેક પટેલ 

શ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમાર 
*શ્રી નરેશભાઇ પટેલ 

શ્રી રમણલાલ પાટકર, 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એ. બી. કરોિા, નાયબ સવચિ 
શ્રી સી.બી.પાંડ્યા, નાયબ સવચિ 
શ્રી એમ. એચ. કરાંગીયા, ઉપસવચિ-નાયબ સવચિ 
શ્રી ડી.એ.ચૌધરી, ઉપસવચિ 
શ્રી વનરજ ગામીત, શાખા અવધકારી 

#તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૧ના રોજથી મખુ્યમાંત્રીશ્રી તરીકે વનમણ ાંક થતાાં સભ્યશ્રી તરીકે રહેતા 
નથી. 

* તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૧ના રોજથી માંત્રીશ્રી તરીકે વનમણ ાંક થતાાં સભ્યશ્રી તરીકે રહેતા નથી. 



(5) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૨૦-૨૧) 
 

પ્રમુખશ્રી 
   શ્રી પ ાંજાભાઇ િાંશ 

સભ્યશ્રીઓ 
શ્રી ઋવિકેશભાઇ પટેલ 

ડૉ. અવનલ જોવિયારા 
શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 
શ્રી વકશોર ચૌહાણ 

શ્રી સુરેશભાઇ પટેલ 

શ્રી બાબુભાઇ પટેલ 

શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ 

શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ 

શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર 
શ્રી રાજને્દ્દ્રવસાંહ પરમાર 
શ્રીમતી મનીિા િકીલ 

શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ 

શ્રી નરેશભાઇ પટેલ 

શ્રી કનુભાઇ દેસાઇ 
 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એ. બી. કરોિા, નાયબ સવચિ 
શ્રી એમ. એચ. કરાંગીયા, ઉપસવચિ 
શ્રી વનરજ ગામીત, શાખા અવધકારી 



(6) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૯-૨૦) 
 

પ્રમુખશ્રી 
   શ્રી પ ાંજાભાઇ િાંશ 

સભ્યશ્રીઓ 
   શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 
   શ્રી રાકેશભાઇ શાહ 
   શ્રી જગદીશ વિશ્વકમાા 
   શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ 

   શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ 

   શ્રી કેશુભાઇ નાકરાણી 
   શ્રી રાજને્દ્દ્રવસાંહ પરમાર 
   શ્રી વનરાંજન પટેલ 

   શ્રી સી. કે. રાઉલજી 

   શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 
   શ્રી જીતેન્દ્દ્ર સુખડીઆ 

   શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 

   શ્રી પુણેશ મોદી 
   શ્રી વપયુિભાઇ દેસાઇ 

 
ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એ. બી. કરોિા, નાયબ સવચિ 
શ્રીમતી ડી. બી. શાહ, ઉપસવચિ 
શ્રી વનરજ ગામીત, શાખા અવધકારી 



(7) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૮-૧૯) 

પ્રમુખશ્રી 

   શ્રી પ ાંજાભાઇ િાંશ 

સભ્યશ્રીઓ 

   શ્રી અલ્પેશ ઠાકોર 
   ડૉ. અવનલ જોવિયારા 
   શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 
   શ્રી રાકેશભાઇ શાહ 
   શ્રી જગદીશ પાંચાલ 

   શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ 

* શ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિવળયા 
   શ્રી કેશુભાઇ નાકરાણી 
   શ્રી રાજને્દ્દ્રવસાંહ પરમાર 
   શ્રી વનરાંજન પટેલ 

   શ્રી સી. કે. રાઉલજી 

   શ્રી જીતેન્દ્દ્ર સુખડીઆ 

   શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 

   શ્રી વપયુિભાઇ દેસાઇ 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એ. બી. કરોિા, નાયબ સવચિ 
શ્રીમતી ડી. બી. શાહ, ઉપસવચિ 
શ્રી વનરજ ગામીત, શાખા અવધકારી 

*તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૮ના રોજથી માંત્રીશ્રી તરીકે વનમણ ાંક થતા સભ્ યશ્રી 
તરીકે રહેતા નથી. 



(8) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૭-૧૮) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી શવતતવસાંહ ગોદહલ 

સભ્યશ્રીઓ 

શ્રી પરબતભાઇ પટેલ 

શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 
શ્રી રાકેશભાઈ શાહ 
શ્રી જગરૂપવસાંહ રાજપ ત 
શ્રી ભ િણભાઇ ભટ્ટ 

શ્રી શૈલેિભાઇ પરમાર 
શ્રી રજનીકાાંત પટેલ 
શ્રી બાિકુભાઇ ઉંધાડ 
શ્રી જીતેન્દ્દ્રભાઇ િાઘાણી 
શ્રી રામવસાંહ પરમાર 
શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 
શ્રી જીતેન્દ્દ્ર સખુડીઆ  
શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 
શ્રી રણજીતભાઇ ગીલીટિાલા 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એમ. એમ. પરીખ, નાયબ સવચિ 
શ્રીમતી ડી. બી. શાહ, શાખા અવધકારી 

 



(9) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૬-૧૭) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી શવતતવસાંહ ગોદહલ 

સભ્યશ્રીઓ 

શ્રી પરબતભાઇ પટેલ 

શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 
શ્રી રાકેશભાઈ શાહ 
શ્રી જગરૂપવસાંહ રાજપ ત 
શ્રી ભ િણભાઇ ભટ્ટ 

શ્રી શૈલેિભાઇ પરમાર 
શ્રી રજનીકાાંત પટેલ 
શ્રી બાિકુભાઇ ઉંધાડ 
શ્રી જીતેન્દ્દ્રભાઇ િાઘાણી 
શ્રી રામવસાંહ પરમાર 
શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 
શ્રી જીતેન્દ્દ્ર સખુડીઆ 
શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 
શ્રી રણજીતભાઇ ગીલીટિાલા 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એમ. એમ. પરીખ, નાયબ સવચિ 
શ્રીમતી ડી. બી. શાહ, શાખા અવધકારી 

 
 



(10) 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૫-૧૬) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી શવતતવસાંહ ગોદહલ 

સભ્યશ્રીઓ 

શ્રી રમેશ મહેશ્વરી 
શ્રી પાંકજ મહેતા 
શ્રી પરબતભાઇ પટેલ 

શ્રી ઋવિકેશ પટેલ 

શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 
શ્રી રાકેશભાઈ શાહ 
શ્રી ભ િણભાઇ ભટ્ટ 

શ્રી શૈલેિભાઇ પરમાર 
શ્રી રજનીકાાંત પટેલ 
શ્રી જીતેન્દ્દ્રભાઇ િાઘાણી 
શ્રી રામવસાંહ પરમાર 
શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 
શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 
શ્રી રણજીતભાઇ ગીલીટિાલા 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એમ. જ.ે પરમાર, અવધક સવચિ 
શ્રી એમ. એમ. પરીખ, નાયબ સવચિ 
શ્રીમતી રીટા મહેતા, નાયબ સવચિ 
શ્રીમતી ડી. બી. શાહ, શાખા અવધકારી 
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જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૪-૧૫) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી શવતતવસાંહ ગોદહલ 

સભ્યશ્રીઓ 

*શ્રી િાસણભાઇ આદહર 

શ્રી રમેશભાઇ મહેશ્વરી 
શ્રી પરબતભાઇ પટેલ 

શ્રી બળદેિજી ઠાકોર 

શ્રી ભ િણભાઇ ભટ્ટ 

શ્રી શૈલેિભાઇ પરમાર 

શ્રી રજનીકાાંત પટેલ 
શ્રી જીતેન્દ્દ્રભાઇ િાઘાણી 

શ્રી રામવસાંહ પરમાર 

શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 
શ્રી રાજને્દ્ દ્રભાઇ વત્રિેદી  

શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 

શ્રી પ્રફુલભાઇ પાનશેરીયા  

શ્રી રણજીતભાઇ ગીલીટિાલા 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 

શ્રી એમ. જ.ે પરમાર, અવધક સવચિ 

શ્રી એ.બી.કરોિા, ઉપસવચિ 

શ્રીમતી રીટા મહેતા, ઉપસવચિ 

શ્રી કે.જ.ેભટ્ટ, ઉપસવચિ 

શ્રીમતી ડી. બી. શાહ, શાખા અવધકારી 

*તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના રોજથી સાંસદીય સવચિ તરીકે વનમણ ાંક થતાાં સભ્ય પદે 
રહેતા નથી. 
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જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૩-૧૪) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી બાિકુભાઈ ઉંધાડ 

સભ્યશ્રીઓ 

શ્રી છબીલભાઈ પટેલ 

શ્રી શાંકરભાઈ ચૌધરી 
શ્રી મણીલાલ િાઘેલા 
શ્રીમતી િિાાબેન દોશી 
શ્રી જશાભાઈ બારડ 
શ્રીમતી વિભાિરીબેન દિ ે
શ્રી આત્મારામ પરમાર 
શ્રી દદલીપભાઈ પટેલ 
શ્રી જયદ્રથવસાંહજી પરમાર 
શ્રી ધીરુભાઈ ભીલ 
શ્રી મોતીલાલ િસાિા 
શ્રી છત્રવસાંહજી મોરી 
શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ 
શ્રી ઈશ્વરવસાંહજી પટેલ 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એમ. જ.ે પરમાર, સાંયુતત સવચિ 
શ્રી એ.બી.કરોિા, ઉપસવચિ 
શ્રી ડી.એ.ચૌધરી, શાખા અવધકારી 
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જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૨-૧૩) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 

સભ્યશ્રીઓ 

શ્રી ભરતભાઈ બોઘરા 
શ્રી પ્રવિણભાઈ માાંકડીયા 
શ્રી મુળુભાઈ આયરબેરા 
શ્રી ભગિાનજીભાઈ કરગટીયા 
શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા 
શ્રી મહેન્દ્દ્રવસાંહ સરિૈયા 
શ્રી રાકેશભાઈ શાહ 
શ્રી ભરતકુમાર બારોટ 
શ્રી ઋવિકેશ પટેલ 
શ્રી શાંકરભાઈ ચૌધરી 
શ્રી રામવસાંહ પરમાર 
શ્રી રાજને્દ્દ્રવસાંહ પરમાર 
શ્રી ખુમાનવસાંહ ચૌહાણ 
શ્રી નાનુભાઈ િાનાણી 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 
શ્રી એમ. જ.ે પરમાર, સાંયુતત સવચિ 
શ્રી એ.બી.કરોિા, ઉપસવચિ 
સુશ્રી રાજશ્રી પાંડ્યા, શાખા અવધકારી 
શ્રી ડી.એ.ચૌધરી, શાખા અવધકારી 
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જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૧-૧૨) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 

સભ્યશ્રીઓ 

શ્રી ભરતભાઈ બોઘરા 

શ્રી પ્રવિણભાઈ માાંકડીયા 

શ્રી મુળુભાઈ આયરબેરા 

શ્રી ભગિાનજીભાઈ કરગટીયા 

શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા 
શ્રી મહેન્દ્દ્રવસાંહ સરિૈયા 

શ્રી રાકેશભાઈ શાહ 
શ્રી ભરતકુમાર બારોટ 

શ્રી ઋવિકેશ પટેલ 

શ્રી શાંકરભાઈ ચૌધરી 

શ્રી રામવસાંહ પરમાર 

શ્રી રાજને્દ્દ્રવસાંહ પરમાર 

શ્રી ખુમાનવસાંહ ચૌહાણ 

શ્રી નાનુભાઈ િાનાણી 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 

શ્રી એમ. જ.ે પરમાર, સાંયુતત સવચિ 

શ્રી એ.બી.કરોિા, ઉપસવચિ 

સુશ્રી રાજશ્રી પાંડ્યા, શાખા અવધકારી 

તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૨ના રોજ મિધાનસભાનુાં મિસજષન થયુાં હતુાં. 
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જાહેર હહસાબ સમમમત 

(સન ૨૦૧૦-૧૧) 

પ્રમુખશ્રી 

શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા 

સભ્યશ્રીઓ 

શ્રી પ્રવિણભાઈ માાંકડીયા 

શ્રી મુળુભાઈ આયરબેરા 

શ્રી ભગિાનજીભાઈ કરગટીયા 

શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા 

શ્રી મહેન્દ્દ્રવસાંહ સરિૈયા 
શ્રી રાકેશભાઈ શાહ 

શ્રી ભરતકુમાર બારોટ 
શ્રી શાંકરભાઈ ચૌધરી 

શ્રી રામવસાંહ પરમાર 

શ્રી રાજને્દ્દ્રવસાંહ પરમાર 

શ્રી ખુમાનવસાંહ ચૌહાણ 

* શ્રી જીતેન્દ્દ્રભાઈ સુખડીયા 

શ્રી નાનુભાઈ િાનાણી 

* શ્રી રણજીતભાઈ ગીલીટિાલા 

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ, સવચિ 

શ્રી એમ. જ.ે પરમાર, સાંયુતત સવચિ 

શ્રી યુ.આઈ.ભટ્ટી, નાયબ સવચિ 

શ્રી જી.બી.ગામીત, ઉપસવચિ 

શ્રી એ.બી.કરોિા, શાખા અવધકારી 

* તા.૦૨/૦૨/૨૦૧૧ના રોજથી માંત્રીશ્રી તરીકે વનમણ ાંક થતાાં સભ્યશ્રી 

તરીકે રહેતા નથી. 
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અહેિાલ 

પ્રાસ્ તામિક 

હુાં  જાહેર દહસાબ સવમવતનો પ્રમુખ, સવમવતનો નીચે મુજબનો અહેિાલ રજ  
કરૂાં છુાં . 

૨. સવમવતની તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૦ થી તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 
દરવમયાન કુલ-૪૭ બઠેકો મળી હતી. આ બેઠકોમાાં સવમવતએ રાજય 
સરકારના સન ૨૦૦૮-૦૯ના િિાના વિવનયોગ દહસાબો અને નાણાકીય 
દહસાબો તથા તે પરના ઓદડટ અહેિાલો સાંબાંધમાાં જુદા જુદા વિભાગોની 
રૂબરૂ તપાસ હાથ ધરી હતી અને સવમવતની તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ 
મળેલી બેઠકમાાં સવમવતએ અહેિાલને માંજ રી આપી છે. 

૩. ગુજરાત સરકારના એકાઉન્દ્ ટન્દ્ ટ જનરલ (ઓદડટ-૧ અને ઓદડટ-૨) 
તથા નાણા વિભાગના સવચિ ખાસ વનમાંત્રણથી સવમવતની ઉપરોકત 
બેઠકોમાાં હાજર રહ્યા હતા. 

સામાન્ ય 

૪. સન ૨૦૦૮-૦૯ના િિાના વિવનયોગ દહસાબોમાાં મતપાત્ર તથા 
વબનમતપાત્ર અનુદાનોમાાં પદરવશષ્ ટ-૧માાં જણાવ્ યા મુજબ િધારે ખચા થયો 
હોિાનુાં બહાર આવ્ યુાં હતુાં. જનેે ભારતના બાંધારણની કલમ-૨૦૫ની 
જોગિાઇ મુજબ વિધાનસભા દ્વારા વિવનયવમત કરિા સવમવત ભલામણ કરે 
છે. 

૨૦૦૮-૦૯ 

ભાગ-૧ મહેસલૂ મતપાત્ર 

૫. જુદા જુદા વિભાગોને ફાળિેલ મતપાત્ર અનુદાન કરતાાં કુલ 
રૂ.૩૪૧,૭૦,૦૮,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા થયો હતો, જમેાાં કૃવિ 
અને સહકાર વિભાગ હેઠળ રૂ.૧,૮૧,૭૭,૦૦૦/-, વશક્ષણ વિભાગ 
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હેઠળ રૂ.૧૩,૦૮,૦૦૦/- અને રૂ.૯૨,૬૭,૬૬,૦૦૦/-, ઉજાા અન ે
પેટર ોકેવમકલ્સ વિભાગ હેઠળ રૂ.૬૬,૯૮,૭૩,૦૦૦/-, અન્ન, નાગદરક 
પુરિઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ હેઠળ રૂ.૭,૩૪,૦૦૦/-, 
રૂ.૬૧,૦૦,૦૦૦/- અન ે રૂ.૧૯,૨૯,૦૦૦/-, િન અને પયાાિરણ 
વિભાગ હેઠળ રૂ.૨૧,૨૭,૦૦૦/-, આરોગ્ય અન ે પદરિાર કલ્યાણ 
વિભાગ હેઠળ રૂ.૪,૭૫,૦૦૦/-, રૂ.૧૬,૧૫,૫૪,૦૦૦/- અને 
રૂ.૯૪,૦૦૦/-, ગૃહ વિભાગ હેઠળ રૂ.૨૦,૪૪,૦૫,૦૦૦/- અન ે
રૂ.૨૪,૩૪,૦૦૦/-, િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોનો વિભાગ હેઠળ 
રૂ.૮,૩૦,૦૦૦/-, નમાદા, જળસાંપવિ, પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર 
વિભાગ હેઠળ રૂ.૬,૯૮,૨૧,૦૦૦/-, પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ વનમાાણ અન ે
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ હેઠળ રૂ.૭૮,૩૩,૩૭,૦૦૦/-, મહેસ લ વિભાગ 
હેઠળ રૂ.૮,૦૯,૪૭,૦૦૦/- અને રૂ.૨૯,૦૦,૦૦૦/-, માગા અને મકાન 
વિભાગ હેઠળ રૂ.૪૮,૨૭,૮૯,૦૦૦/- અને રૂ.૪,૦૭,૦૦૦/-, અન ે
શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાાણ વિભાગ હેઠળ રૂ.૧૦૦૦/- 
િધારાનો ખચા થયો હતો. તેની વિગતો નીચે મુજબ છે. 

કૃમર્ અને સહકાર મિભાગ 

૬. અનુદાન ક્રમાાંક-૫ (સહકાર) અાંતગાત રૂ.૧,૮૧,૭૭,૦૦૦/- નો 
િધારાનો ખચા  ખાલી જગ્યાઓ ભરાતા અને કમાચારીઓ/અવધકારીઓના 
પગાર-ભથ્થાઓમાાં િધારાના કારણે થયો હતો. 

મિક્ષણ મિભાગ 

૭ અનુદાન ક્રમાાંક-૮ (વશક્ષણ વિભાગ) અાંતગાત રૂ.૧૩,૦૮,૦૦૦/- 
નો િધારાનો ખચા મોંઘિારી ભથ્થુ િધિાથી અને ૫૦% મોંઘિારી ભથ્થુ 
મ ળ પગારમાાં ભેળિિાને કારણે થયો હતો. 

૮. અનુદાન ક્રમાાંક-૯ (વશક્ષણ) અાંતગાત રૂ.૯૨,૬૭,૬૬,૦૦૦/- 
નો િધારાનો ખચા પ્રાથવમક શાળાઓના વશક્ષકોના અગાઉના િિાના પડતર 
પેન્દ્શન કેસોનુાં આખરીકરણ, તેમના કુટુાંબ પેન્દ્શનની ચ કિણી, શકૈ્ષવણક-
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વબન શૈક્ષવણક કચેરીના કમાચારી/અવધકારીશ્રીઓના મોંધિારી ભથ્થામાાં 
િધારો તેમજ ૫૦% મોંઘિારી ભથ્થુ મ ળ પગારમાાં ભેળિિાને કારણે થયો 
હતો. 

ઊજાષ અને પેટર ોકેમમકલ્સ મિભાગ 

૯. અનુદાન ક્રમાાંક-૧૩ (ઊજાા પદરયોજનાઓ) અાંતગાત 
રૂ.૬૬,૯૮,૭૩,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા રાજ્ય સરકારે શહેરી અને 
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં વનયત કરેલ લાભાથીઓ કરતાાં િધુ િીજ કનેતશન, 
ફ્યુઅલ સરચાજામાાં પ્રવત યુવનટમાાં િધારો તેમજ રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાાં  
સાગરખેડ  સિાાંગી વિકાસ યોજના લાગુ પાડિા માટે ગુજરાત ઊજાા વિકાસ 
વનગમ લી.ને નાણાકીય સહાય આપિાને કારણે થયો હતો.  

અન્ન, નાગહરક પુરિઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો મિભાગ 

૧૦. અનુદાન ક્રમાાંક-૨૧ (અન્ન, નાગદરક પુરિઠો અન ે ગ્રાહકોની 
બાબતોનો વિભાગ) અાંતગાત રૂ.૭,૩૪,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા 
કમાચારીઓના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માંજ ર થતા તફાિતની રકમની 
ચ કિણી તથા વનિૃત થયેલ કમાચારીઓને પેન્દ્શન તથા અન્દ્ય મળિાપાત્ર 
લાભની ચ કિણી કરિાને કારણે થયો હતો. 

૧૧. અનુદાન ક્રમાાંક-૨૨ (નાગદરક પુરિઠો) અાંતગાત રૂ.૬૧,૦૦,૦૦૦/- 

નો િધારાનો ખચા વજલ્લા પુરિઠા અવધકારીઓના પગાર ભથ્થા તથા અન્દ્ય 

કચેરી ખચામાાં િધારો થિાને કારણે તથા સાંકવલત પ્રોજતેટ હેઠળ ભારત 

સરકાર તરફથી મળેલ અનુદાન કચેરીના પી.એલ.એ.માાં જમા કરિાન ે

કારણે થયો હતો. 

૧૨.  અનુદાન ક્રમાાંક-૨૩ (અન્ન) અાંતગાત રૂ.૧૯,૨૯,૦૦૦/- નો 

િધારાનો ખચા ખોટા િગીકરણ તથા વજલ્લા પુરિઠા અવધકારીશ્રીઓના 

પગાર ભથ્થા અને અન્દ્ય ખચામાાં િધારો થિાને કારણે થયો હતો. 
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િન અને પયાષિરણ મિભાગ 

૧૩. અનુદાન ક્રમાાંક-૨૬ (િન) અાંતગાત રૂ.૨૧,૨૭,૦૦૦/- નો 
િધારાનો ખચા કમાચારીઓના પગાર ભથ્થાઓમાાં િધારો થિાને કારણે થયો 
હતો. 

આરોગ્ય અન ેપહરિાર કલ્યાણ મિભાગ 

૧૪. અનુદાન ક્રમાાંક-૩૮ (આરોગ્ય અને પદરિાર કલ્યાણ વિભાગ) 
અાંતગાત રૂ.૪,૭૫,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા કમાચારીઓના પગાર ભથ્થા 
અને કચેરી ખચાને કારણે થયો હતો. 

૧૫. અનુદાન ક્રમાાંક-૩૯ (તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય) અાંતગાત 
રૂ.૧૬,૧૫,૫૪,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા કમાચારીઓના પગાર ભથ્થા 
તથા ઓ.પી.ડી. પેશન્દ્ટોમાાં િધારો થિાથી કચેરી ખચા, દિાઓ, 
કન્દ્ઝુમબેલ આઈટમ, ડાયેટ, મશીનરીના િાવિાક વનભાિ કરાર, સ્ટાઈપેન્દ્ડ 
િગેરેમાાં િધારો થિાને કારણ ેથયો હતો. 

૧૬. અનુદાન ક્રમાાંક-૪૧ (આરોગ્ય અને પદરિાર કલ્યાણ 
વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય ખચા) અાંતગાત રૂ.૯૪,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા 
કમાચારીઓના પગાર ભથ્થાઓમાાં િધારો થિાને કારણે થયો હતો. 

ગૃહ મિભાગ 

૧૭. અનુદાન ક્રમાાંક-૪૩ (પોલીસ) અાંતગાત રૂ.૨૦,૪૪,૦૫,૦૦૦/- 
નો િધારાનો ખચા પગાર ભથ્થામાાં િધારો તેમજ  હવથયાર, સલામતીના 
સાધનો તથા િાહનોની ખરીદીને કારણે થયો હતો. 

૧૮. અનુદાન ક્રમાાંક-૪૪ (જલેો) અાંતગાત રૂ.૨૪,૩૪,૦૦૦/- નો 
િધારાનો ખચા જલેના કેદીઓની સાંખ્યામાાં િધારો તથા તેમના ખોરાક, 
તબીબી સારિાર તથા અન્દ્ય જીિન જરૂરીયાતની િસ્તઓુના ભાિિધારાના 
કારણે થયો હતો.     
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િૈધામનક અને સાંસદીય બાબતોનો મિભાગ 

૧૯. અનુદાન ક્રમાાંક-૬૨ (િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોનો વિભાગ) 

અાંતગાત રૂ.૮,૩૦,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા વિભાગ હસ્તતના કાયદા 

પાંચની કચેરી  માટે ગાડી ખરીદિાના કારણે થયો હતો. 

નમષદા, જળસાંપમિ, પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર મિભાગ 

૨૦. અનુદાન ક્રમાાંક-૬૬ (વસાંચાઈ અને ભ મી સાંરક્ષણ) અાંતગાત 

રૂ.૬,૯૮,૨૧,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા િકાચાજા, રોજમદાર 

કમાચારીઓના તેમજ કાયમી કમાચારીઓના પગાર ભથ્થામાાં િધારા અને 

વસાંચાઇ યોજનાઓની નહેરોની સુધારણાને કારણે થયો હતો. 

પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ મનમાષણ અને ગ્રામ મિકાસ મિભાગ 

૨૧. અનુદાન ક્રમાાંક-૭૩ (પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ વનમાાણ અને ગ્રામ 

વિકાસ વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય ખચા) અાંતગાત રૂ.૭૮,૩૩,૩૭,૦૦૦/-નો 

િધારાનો ખચા અવધકારીઓ/કમાચારીઓને ચ કિિામાાં આિતા પેન્દ્શન 

તેમજ અન્દ્ય વનિૃવતના લાભોમાાં િધારો થિાને કારણે થયો હતો. 

મહેસૂલ મિભાગ 

૨૨. અનુદાન ક્રમાાંક-૭૯ (કુદરતી આપવિઓ અાંગે રાહત) અાંતગાત 

રૂ.૮,૦૯,૪૭,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા આકવસ્મક રીતે કુદરતી 

આપવિઓ અાંગે િિા આખરે ખચા જરૂરી જણાતા થયો હતો. 

૨૩. અનુદાન ક્રમાાંક-૮૦ (ડાાંગ વજલ્લો) અાંતગાત રૂ.૨૯,૦૦,૦૦૦/-

નો િધારાનો ખચા પોલીસ સ્ટાફને ઓિર ટાઈમ, જાહેર રજાનો પગાર તથા 

૫૦% મોંઘિારી ભથ્થાની ચ કિણી કરિાની કારણે તથા ખાલી જગ્યાઓ 

ભરાિિાને કારણે થયો હતો. 



6 

માગષ અને મકાન મિભાગ 

૨૪. અનુદાન ક્રમાાંક-૮૬ (માગા અને પુલ) અાંતગાત 

રૂ.૪૮,૨૭,૮૯,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા િિા દરવમયાન સ્ટોક સદરે 

કોયલી રીફાઇનરીમાાંથી ડામર મેળિિા માટે એડિાન્દ્સ ચ કિણાં કરિાને 

કારણે થયો હતો. 

૨૫. અનુદાન ક્રમાાંક-૮૭ (ગજુરાત પાટનગર બાાંધકામ યોજના) 

અાંતગાત રૂ.૪,૦૭,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા વિભાગ હેઠળની મુખ્ય 

સ્થપવત અને નગર વનયોજક કચેરીના કમાચારીઓના પગારભથ્થા અને 

મોંઘિારી ભથ્થાના તફાિતનુાં ચ કિણાં કરિાને કારણે થયો હતો. 

િહેરી મિકાસ અને િહેરી ગહૃ મનમાષણ મિભાગ 

૨૬ અનુદાન ક્રમાાંક-૧૦૪ (શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાાણ 

વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય ખચા) અાંતગાત  રૂ.૧,૦૦૦/- નો િધારાનો ખચા 

માંજ ર મહેકમના પગાર ભથ્થાના કારણે થયો હતો. 

ભાગ-૨  

મહેસૂલ મબન મતપાત્ર 

૨૭. મહેસ લ વબન મતપાત્ર હેઠળ ફાળિેલ અનુદાન કરતાાં મહહલા અન ે

બાળમિકાસ મિભાગ હેઠળ કુલ રૂ.૧૨,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા થયો 

હતો. જ ેનીચે મુજબ છે. 

મહહલા અને બાળમિકાસ મિભાગ 

૨૮. અનુદાન ક્રમાાંક-૧૦૬ (મદહલા અને બાળવિકાસ વિભાગને લગતુાં 

અન્દ્ય ખચા) અાંતગાત રૂ.૧૨,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા મેળિણા દરમ્યાન 

વિસાંગતતા ધ્યાને ન આિિાને કારણે થયો હતો. 
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ભાગ-3  

મૂિી મતપાત્ર 

૨૯. મ ડી મતપાત્ર હેઠળ ફાળિેલ અનુદાન કરતાાં કુલ 
રૂ.૫૩,૩૬૬,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા થયો હતો. જમેાાં માદહતી અને 
પ્રસારણ વિભાગ હેઠળ રૂ.૨,૪૩,૯૭,૦૦૦/-નો, શ્રમ અને રોજગાર 
વિભાગ હેઠળ રૂ.૨,૭૭,૦૦૦/-નો અને માગા અને મકાન વિભાગ હેઠળ 
રૂ.૨,૮૬,૯૨,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા થયો હતો. 

માહહતી અને પ્રસારણ મિભાગ 

૩૦. અનુદાન ક્રમાાંક-૫૫ (માદહતી અને પ્રસારણ વિભાગને લગતુાં 
અન્દ્ય ખચા) અાંતગાત રૂ.૨,૪૩,૯૭,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા ખોટા 
િગીકરણને કારણે થયો હતો. 

શ્રમ અને રોજગાર મિભાગ 

૩૧. અનુદાન ક્રમાાંક-૫૮ (શ્રમ અને રોજગાર વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય 
ખચા) અાંતગાત રૂ.૨,૭૭,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા સમયસર મેળિણાં ન 
કરિાને કારણે થયો હતો.  

માગષ અને મકાન મિભાગ  

૩૨. અનુદાન ક્રમાાંક-૮૬ (માગા અને પુલ) અાંતગાત 
રૂ.૨,૮૬,૯૨,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા નાબાડા  યોજના હેઠળ પાંચાયત 
પ્રભાગના ગ્રામ્ય માગોના હાથ ધરિામાાં આિેલ િધારાના કામો કરિાને 
કારણે થયો હતો. 

ભાગ-૪  

મૂિી મબન મતપાત્ર 

૩૩. મ ડી વબન મતપાત્ર હેઠળ ફાળેિલ અનુદાન કરતાાં મહેસ લ વિભાગ 
હેઠળ રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા થયો હતો. જ ેનીચે મુજબ છે. 
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મહેસૂલ મિભાગ 

૩૪. અનુદાન ક્રમાાંક-૮૧ (િળતર અને સોંપણી) અાંતગાત 
રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-નો િધારાનો ખચા ખોટા િગીકરણને કારણે થયો હતો. 

સી.એ.જીનો ઓહિટ  અહેિાલ 

(મુલ્કી) 

સામામજક ન્યાય અને અમધકારીતા મિભાગ 

૩૫. ફકરા ક્રમાાંક-૧.૨ જુિેનાઈલ જસ્ટીસ (બાળકોની સાર સાંભાળ 
અને સાંરક્ષણ) કાયદો-૨૦૦૦ (સુધારેલો કાયદો, ૨૦૦૬) અન ે
ઓફેનેજીસ એન્િ અધર ચેરીટેબલ હોમ્સ (દેખરેખ અને મનયાંત્રણ) કાયદો, 
૧૯૬૦નુાં અમલીકરણ 

 આ અહેિાલના ફકરા ક્રમાાંક-૧.૨ માાં ઓડીટે જુિનેાઈલ જસ્ટીસ 

(બાળકોની સાર સાંભાળ અને સાંરક્ષણ) કાયદો-૨૦૦૦ (સુધારેલો કાયદો, 

૨૦૦૬) અને ઓફેનેજીસ એન્દ્ડ અધર ચેરીટેબલ હોમ્સ (દેખરેખ અને 

વનયાંત્રણ) કાયદો, ૧૯૬૦ના અમલીકરણની કામગીરીનુાં ઓડીટ કયુા છે. 

જમેાાં સાંસ્થાકીય માળખુાં, આ એતટ હેઠળની ચાઈલ્ડ કેર સેિાઓ, વબન 

સરકારી સાંસ્થાઓ દ્વારા ચલાિિામાાં આિતા અનાથાશ્રમો અને અન્દ્ય 

ચેરીટેબલ હોમ્સ દ્વારા પ રી પડાતી ચાઈલ્ડ કેર સેિાઓ, તેમજ સાંસ્થાઓમાાં 

ક્ષમતાનો િપરાશ/ઉપયોગ, રાજ્ય સલાહકાર બોડાની રચના, એતટ 

અન્દ્િયે ઘડિાના વનયમોમાાં વિલાંબ, અલગ અલગ િયજ થના બાળકોને 

ઓબઝિશેન હોમમાાં ભેગા રાખિા, બાળકોનુાં દિક ગ્રહણ, બાળકોના 

પ્રિેશ અને મુવતત માટેની વનયમ પ્રદક્રયાનુાં પાલન ન થિુાં, સાંસ્થાઓમાાં 

અપયાાપ્ત સુવિધાઓ, સરકારી સાંસ્થાઓમાાં અપયાાપ્ત માનિશવતત, રખડતા 

બાળકોનુાં પુન:સ્થાપન, પ્રોબેશન સેિાઓ, સામાવજક ઓદડટ િગરેે 

તારણોનો આમાાં સમાિેશ થાય છે. 
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 તા. ૮ જુલાઈ, ૨૦૨૧ના રોજ સવમવતને મોકલી આપેલ લેવખત 

ખુલાસામાાં વિભાગે એ.જી.ના વિવિધ તારણો સાંદભે જણાવ્યુાં હતુાં કે 

જુિેનાઈલ જસ્ટીસ બોડા  અને ચાઈલ્ડ િેલફેર કવમટીની રચના માટે 

વસલેતશન કમીટી દ્વારા િિા ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૧૮-૧૯ એમ કુલ-૩ િિા 

સતત જાહેરાત આપિા છતાાં કાયદામાાં જણાવ્યા મુજબની લાયકાત 

ધરાિતા ઉમેદિારો ન મળતા સભ્યોની પસાંદગી થઈ ન હતી. માળાખાકીય 

સુવિધાઓને અભાિે એક જ પદરસરમાાં બાળગુનગેારો અને સાર 

સાંભાળિાળા બાળકોને રાખિામાાં આિતા હતાાં. રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યમાાં 

૧૪ વજલ્લાની કુલ-૧૯ સ્પશેયલાઈઝ એડોપ્શન એજન્દ્સીને દિક ગ્રહણ 

એજન્દ્સીઓ તરીકે માન્દ્યતા આપેલ છે. અન્દ્ય વજલ્લામાાં જુિેનાઈલ જસ્ટીસ 

એતટની કલમ-૩૬ની પેટાકલમ-૧ મજુબ નજીકના વજલ્લાની દિક વિધાન 

સાંસ્થા ઉપલબ્ધ હોય ત્યાાં મોકલિામાાં આિે છે. રાજકોટના ઓબઝિેશન 

હોમના મકાનની માવલકીપણાનો મામલો હાઈકોટામાાં અવનવણાત હોઈ તેનુાં 

નિુાં બાાંધકામ થઈ શતયુાં નથી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સાંસ્થાના તમામ 

બાળકોને ટેકવનકલ તાલીમ મળી રહે તે માટે ઔદ્યોવગક તાલીમ સાંસ્થા, 

કૌશલ્ય િધાન તાલીમ કેન્દ્દ્ર માટે રોજગાર અને તાલીમ વનયામકશ્રી સાથે 

એમ.ઓ.યુ. કરેલ છે. ૩૭ સાયકોલોજીસ્ટની જગ્યાઓ વચલ્ડરન હોમમાાં 

કાઉન્દ્સેલીંગ કરિા ભરિામાાં આિેલ છે. 

 તા.૨૯મી જુન, ૨૦૨૧ના રોજની બેઠકમાાં સવમવતએ રાજ્યના 

તમામ વજલ્લામાાં ચાઈલ્ડ િેલફેર કમીટીની રચના થઈ ગઈ છે તેની પૃચ્છા 

કરતાાં વિભાગના પ્રવતવનવધએ પાટણ વજલ્લા વસિાય રાજ્યના ૩૨ વજલ્લામાાં 

આ કમીટી અવસ્તત્િમાાં છે તેમ સવમવતને જણાવ્યુાં હતુાં. જુિેનાઈલ જસ્ટીસ 

બોડાની બેઠકો વનયમ મુજબ વનયત સાંખ્યામાાં મળે છે કે કેમ તેિી સવમવતની 

પૃચ્છાના જિાબમાાં વિભાગના પ્રવતવનવધએ જણાવ્યુાં હતુાં કે હાલ દરેક 

બોડાની અઠિાડીયામાાં બે કે તેથી િધુ દદિસોએ બઠેકો મળે છે. ૨૦૧૫માાં 
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નિો કાયદો આિતા હિે રાજ્ય સલાહકાર બોડાની જોગિાઈ અવસ્તત્િ 

ધરાિતી નથી તેિી પણ માદહતી વિભાગના પ્રવતવનવધએ સવમવતને આપી 

હતી. ત્યારબાદ સવમવતએ આ એતટના અમલીકરણ માટેની સાંસ્થાઓમાાં 

મહેકમ, માળખાકીય સુવિધાઓ, બાળકોને અપાતી વિવિધ સુવિધાઓ 

તેમજ અન્ય મુદ્દાઓની ઝીણિટપૂિષકથી તપાસ હાથ ધરીને તેમાાં જણાયલે 

ખામીઓને ધ્યાને લેતા સમમમત  નીચે મુજબ ભલામણો કરે છે. 

 બાળ સાંરક્ષણ ગૃહો તથા જુિેનાઈલ જમસ્ટસ એક્ટની અમલકતાષ 

કચેરીઓનાાં મહેકમ પર કાયમી જગ્યા નક્કી કરી જ ે તે કક્ષા પર 

કાયમી ભરતી કરિી. 

 મજલ્લા કક્ષાના બાળ સાંરક્ષણ ગૃહોમાાં રહેલા બાળકોના આરોગ્યનુાં 

મનયમમત ચેકઅપ કરિામાાં આિે તથા તેમને જરૂહરયાત હોય તેિી 

દિાઓ ઉપલબ્ધ કરાિિામાાં આિે. આ ઉપરાાંત જ ે તે બાળ 

સાંરક્ષણ ગૃહમાાં િાહનની જરૂહરયાત અાંગનેી ચકાસણી કરાિીન ે

તેમને જરૂહરયાત સમયે િાહન મળી જ રહે તેિી વ્યિસ્થા 

ગોઠિિામાાં આિે. 

 આ બેઠકમાાં તપાસ દરવમયાન બાળક દિક લેિાની સમગ્ર પ્રદક્રયા 

પ ણા થિામાાં ઘણો વિલાંબ થતો હોય છે તે બાબત સવમવતના ધ્યાને આિી 

હતી તે અાંગે પૃચ્છા કરતા વિભાગના પ્રવતવનવધએ આ સમગ્ર પ્રદક્રયા 

ઓનલાઈન છે તેમજ આ અાંગેની માંજ રી નિી દદલ્હીથી મેળિિાની રહેતી 

હોઈ વિલાંબ થાય છે તેમ જણાિી આ હકીકતોનો સ્િીકાર કયો હતો. આથી 

બાળક દિક મેળિિા અાંગનેી સમગ્ર પ્રહક્રયામાાં મિલાંબ મનિારીને ઓછી 

સમયમયાષદામાાં આ સમગ્ર પ્રહક્રયા પણૂષ થાય તે સુમનમિત કરિા સમમમત 

ભલામણ કરે છે. 
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જળસાંપમિ પ્રભાગ 

૩૬. ફકરા ક્રમાાંક- ૨.૪.૩. જળસાંપમત યોજના પૂણષ કરિામાાં 
અસાધારણ મિલાંબ 

 સપ્ટેમ્બર, ૧૯૯૫માાં ભાિનગર વજલ્લાના પાવલતાણા તાલુકાના 

નિ ગામડાઓની ૧૪૦૫ હેકટર જમીનને વનરાંતર વસાંચાઈનો લાભ આપિા 

સરકારે રાજિળ નદી ઉપર રૂ.૧૧.૯૦ કરોડની હણોલ જળસાંપવિ યોજનાને 

િહીિટી માંજુરી આપેલ હતી. જ ે ૨૦૦૧માાં પ ણા કરિાની ધારણા હતી. 

એ.જી. દ્વારા કાયાપાલક ઈજનેર, વસાંચાઈ યોજના વિભાગ, ભાિનગર 

દફતરની તેમજ વિભાગ તરફથી મળેલ અન્દ્ય માદહતીની ચકાસણી કરતા 

આ યોજનામાાં સરકારે સમયાાંતરે અલગ અલગ ફેરફારો કરિાને લીધે યોજના 

પ ણા થિામાાં ચાર િિાનો અસાધારણ વિલાંબ થયાનુાં ધ્યાને આિેલ હતુાં. 

જમેાાં સૌ પ્રથમિાર ઓગષ્ટ ૧૯૯૬માાં સરકારે ટપક અને  છાંટકાિ વસાંચાઈ 

પધ્ધવત અપનાિિાનો વનણાય કયો હતો. તેથી ઉદિહન વસાંચાઈ પધ્ધવતમાાં 

નહેરોના બાાંધકામને કારણે જમીનમાાં ઘટ કે ભાગ પડિાના લીધે અસરગ્રસ્ત 

જમીનમાવલકો વિરોધ કરતા નહેરના બાાંધકામમાાં વિલાંબ થયો હતો. 

મ-ે૨૦૦૪માાં સ્થાવનક ધારાસભ્યશ્રીની રજુઆતને ધ્યાને લઈ સરકારે 

કેનાલ બાાંધકામ યથાિત વસ્થવતએ રાખ્યુ હતુ. ત્યારબાદ ડીસેમ્બર-

૨૦૦૬માાં ધારાસભ્યશ્રીએ ખેડુતોને ચ કિેલ જમીન િળતર પરત 

અપાિિાની ખાતરી આપતા સરકારે બે ખેડુત સહકારી માંડળીઓની 

સહાયથી ટપક વસાંચાઈ પધ્ધવત વિકસાિિાનો વનણાય કરેલ જનેે  સરકારે 

નિેમ્બર-૨૦૦૮માાં માંજુરી આપેલ હતી. આમ યોજનામાાં વનણાયોની 

એકસ ત્રતા ન જળિાતા વિલાંબ થયો હતો.  

તા.૨૫ જુલાઈ, ૨૦૧૩ના રોજ સવમવતને મોકલી આપેલ લેવખત 
ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુ હતુાં કે, ટપક વસાંચાઇ પધ્ધવત  વિકસાિિાના  
સરકારના વનણાય બાદ તા.૨૭-૧૧-૨૦૦૮થી બાંને સહકારી માંડળીઓ 
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િચ્ચે વપયત વિસ્તારમાાં િહેંચણી કરેલ હતી પરાં તુ ત્યારબાદ બીજી વપયત 
માંડળી વનષ્ક્રીય રહેતા માત્ર હિે  શ્રી કુાંભણ ડર ીપ ઈરીગશેન માંડળી જ હાલ 
ટપક વસાંચાઈનુાં કામ કરે છે. તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૦થી નહેરકામના ટેન્દ્ડર 
સરકારે રદ કયાા હતા. વિભાગે જમીન સાંપાદનના િળતર તરીકે 
રૂ.૩૦,૮૦,૮૩૫ ચ કિેલ હતા તે પૈકી રૂ.૧૭,૫૬,૨૧૧ જમીન ધારકોને 
તથા રૂ.૧૩,૨૪,૬૨૪ મામલતદારશ્રી પાસે જમા છે. િળતરની 
પુન:પ્રાવપ્તમાાં જમીન ધારકોને આપેલ કુલ રકમમાાંથી રૂ.૭,૭૦,૫૬૭ પરત 
મેળિેલ છે અને રૂ.૯,૮૫,૬૪૪ િસ લિાના બાકી છે. જ ે માટે વિભાગ 
પ્રયત્નો કરતુ રહ્યુ છે. મહેસ લ સિામાંડળ પાસે લેિાની રકમ બાબતે 
સાંબાંવધતો સાથે પત્રવ્યિહાર ચાલુ છે. 

 તા. ૧ જુન, ૨૦૨૨ના રોજ વિભાગની તપાસ માટે મળેલ 

સવમવતની બેઠકમાાં સવમવત આ સમગ્ર ફકરામાાં િસુલાતના મુદ્દાને મુખ્ય 

માનીને વિભાગે િસુલાત માટે શાાં પ્રયાસ કયાા તેમ પૃચ્છા કરતા વિભાગના 

પ્રવતવનવધએ જણાવ્યુ કે, વિભાગે ખાતેદારો દીઠ બધાને પત્ર લખ્યાાં છે. તે 

વિસ્તારના આગેિાનોને પણ આ મુદે્દ દરવમયાનગીરી કરી િસુલાત માટે 

મદદરૂપ થિા જણાિિામાાં આવ્યુ હતુ. આ બધા પ્રયત્નોના ફળસ્િરૂપ ે

સમય જતાાં કેટલીક રકમ પરત પણ આિી છતાાં આજ ે રૂ.૯,૮૫,૦૦૦ 

જટેલી રકમની િસ લાત બાકી છે. િધુમાાં  જો બાકી િસ લાત ન થાય તો 

વિભાગ રેિ ન્દ્યુ રાહે વમલકત પર બોજો નાાંખિા જિેા પગલા લેિાનુાં પણ 

વિચારી રહ્યુાં છે. સવમવતએ આ બાબતે વિભાગ સાથે ચચાા વિચારણા કરી 

હતી. હાલ જમીનનો કબ્જો ખાતેદાર ખેડ ત પાસે જ છે. ખેડ તો તેમાાં િાિણી 

વિ. માટે ઉપયોગ પણ કરે છે. વિભાગની વસાંચાઈ યોજના આજદીન સુધી 

ફળીભ ત થઈ નથી તે હકીકત છે. આથી ખિુેતો પાસે જ ેરકમ લેિાની થાય 

તેની િસુલાત કરી સમમમતને જાણ કરિામાાં આિે. તેમજ આિી 

પહરમસ્થમતનુાં પુનરાિતષન ભમિષ્યમાાં ન થાય તેની તકેદારી રાખિા સમમમત 

ભલામણ કરે છે. 
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મિક્ષણ મિભાગ 

૩૭. ફકરા ક્રમાાંક- ૨.૪.૨ ભાંિોળનુાં અટિાઇ જિુાં 

 સરદાર પટેલ ઇવન્દ્સ્ટટ્યટુ ઓફ ઇકોનોવમતસ એન્દ્ડ સોવશયલ રીસચા 

(SPISER), અમદાિાદ સોસાયટીઝ રજીસ્ટરેશન એતટ, ૧૮૬૦ હેઠળ િિા 

૧૯૬૫માાં નોંધાયેલ સાંસ્થા છે. સામાજીક વિજ્ઞાનના પ્રચાર માટે ભારત 

સરકારે આ સાંસ્થાને રાષ્ટર ીય સાંસ્થા તરીકે િિા ૧૯૭૫માાં માન્દ્યતા આપેલ 

હતી. આ સાંસ્થાને કેન્દ્દ્ર અને રાજ્યની ૫૦:૫૦ ના ધોરણે ગ્રાન્દ્ટ મળે છે. 

િિા ૨૦૦૦-૦૮ના િિો દરમ્યાન ICSSR (કેન્દ્દ્ર સરકારની સાંસ્થા)એ 

SPIESRને સાંશોધન સુવિધાના વિકાસ અથે અધ્યાપકોની સાંખ્યા 

િધારિાના ખચાને પહોચી િળિા કુલ રૂ.૧.૨૫ કરોડ પ્લાન ગ્રાન્દ્ટ તરીકે 

કેટલીક શરતોને આધીન માંજ રી આપી હતી. SPISERની જ ન-૨૦૦૭ થી 

જાન્દ્યુઆરી-૨૦૦૯ દરમ્યાન દફ્તરની ચકાસણીમાાં એ.જી.ના ધ્યાને 

આવ્યુાં હતુાં કે સાંસ્થા ગ્રાન્દ્ટ માંજ ર કરતી િખતે મુકાયેલી શરતો પાળિામાાં 

વનષ્ફળ ગઈ હતી કારણ કે સાંસ્થાએ ગ્રાન્દ્ટની રકમનો કોઇપણ ખચા કયો ન 

હતો. તેમજ િણિપરાયેલી રકમ નાણાકીય િિાના અાંતે પરત કરી ન હતી. 

તેમજ સમયાાંતરે ગ્રાન્દ્ટને ટમા ડીપોઝીટમાાં મ કી હતી. જથેી રૂ.૧.૨૫ કરોડનુાં 

ભાંડોળ અટિાઇ ગયુ હતુાં. ગ્રાન્દ્ટ શરત મુજબ જ ે હેતુ માટે ગ્રાન્દ્ટ માંજ ર 

કરિામાાં આિી હોય તે પદરપ ણા ન થાય તો ૨૦૦૪-૦૫ થી માચા-૨૦૦૯ 

સુધીના સમયગાળાનુાં વ્યાજ રૂ.૩૩.૫૬ લાખ ચ કિિા જિાબદાર હતી. 

 તા.૧૩ ડીસેમ્બર ૨૦૧૦ના રોજ સવમવતને મોકલી આપેલ લેવખત 

ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુાં હતુાં કે ICSSR પાસેથી મળેલી રૂ.૧.૨૫ 

કરોડની ગ્રાન્દ્ટ સાંસ્થા પાસે જમા રહી હતી. આ ૨૦૦૬-૦૮ના 

સમયગાળામાાં સાંસ્થામાાં બે પ્રોફેસર, છ અસોવસયેટ પ્રોફેસર અને ૩ 

મદદનીશ પ્રોફેસરની વનમણાંક કરાઇ હતી. આમ નિા િધારાના માળખાની 

સુવિધા ઉભી કરિા માટે રૂ.૮૧.૨૦ લાખનો ખચા કરિામાાં આવ્યો હતો.  
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 તા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજની સવમવતની બેઠકમાાં રૂબરૂ 

હાજર રહેિા વિભાગના પ્રવતવનવધને સવમવતએ બીજા િિે ગ્રાન્દ્ટ િપરાઇ ગઇ 

હતી કે કેમ તેિી પૃચ્છા કરતા તેમણે આ ગ્રાન્દ્ટ િપરાઇ ગઈ હતી તેમ 

જણાવ્યુાં હતુાં. િધુમાાં સવમવતને તપાસ દરવમયાન ધ્યાનમાાં આવ્યુાં હતુાં કે, 

સાંસ્થાને સહાયની ઉચ્ચતમ મયાાદા ૧ કરોડ રૂવપયા િિા ૧૯૯૦થી નક્કી 

કરેલી છે અને તેમાાં કેન્દ્દ્ર-રાજ્યનો ફાળો ૪૭.૫:૪૭.૫ છે તેમ પણ 

જણાવ્યુાં હતુ. એ સુવિદદત છે કે રાજ્ય/કેન્દ્દ્ર સરકાર દ્વારા જ્યારે ગ્રાન્દ્ટ માંજ ર 

કરિામાાં આિે છે ત્યારે તે જ ેહેતુ માટે માંજ ર કરિામાાં આિી હોય તે હેતુ માટે 

અને ઠરાિેલી સમયમયાાદામાાં તેનો ખચા કરિાનો રહેતો હોય છે અન્દ્યથા 

ગ્રાન્દ્ટ સરન્દ્ડર કરિાની હોય છે. પ્રસ્તુત વકસ્સામાાં ગ્રાન્દ્ટ લાાંબા સમય સુધી 

િણિપરાયેલી રહી હતી અને ઓદડટે ધ્યાન દોયુા (સન ૨૦૦૮-૦૯) તે 

પછી તેનો ખચા કરિામાાં આવ્યો છે. તદુપરાાંત ૨૦૦૮-૦૯ પહેલાાં સુધી 

ગ્રાન્દ્ટને ટમા દડપોવઝટ તરીકે મ કી દેિામાાં આિી હતી. ઓિીટના જણાવ્યા 

મુજબ આ િરત ભાંગ પેટે સાંસ્થા રૂ.૩૩.૫૬ લાખ વ્યાજ પેટે ચુકિિા 

જિાબદાર ઠરે છે. સાંસ્થાની કામગીરી પ્રસાંિનીય છે તેમાાં બેમત નથી પરાં ત ુ

સમમમતને લાગે છે કે પ્રસ્તતુ હકસ્સામાાં સાંસ્થા દ્વારા ગાંભીર નાણાકીય 

અમિસ્ત દાખિિામાાં આિી છે. ભમિષ્યમાાં આિી બાબતમાાં કાળજી રાખિા 

સમમમત ભલામણ કરે છે. સમમમતના ધ્યાન પર આવ્યુાં હતુાં કે ગ્રાન્ટની 

ઉચ્ચિમ મયાષદા રૂ. ૧ કરોિ સન ૧૯૯૦થી નક્કી કરિામાાં આિી છે. આ 

મયાષદા ઘણા િર્ો પહેલા નક્કી કરિામાાં આિી હોઈ તેમાાં યથાયોગ્ય િધારો 

કરિા સમમમત આથી ભલામણ કરે છે. 

િન અને પયાષિરણ મિભાગ 

 આ અહેિાલના પ્રકરણ-૩માાં એ.જી.એ િન વિભાગની કામગીરીનુાં  
સિાગ્રાહી ઓદડટ કયુા છે. 
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૩૮. ફકરા ક્રમાાંક -૩.૧.૭.૧-રાજ્યની િન નીમત બનાિિામાાં ન 
આિી. 

 આ ફકરામાાં માચા-૨૦૦૬માાં રાજ્યોના જાંગલોના સક્ષમ 
વ્યિસ્થાપન માટે રાષ્ટર ીય િન પાંચની ભલામણ અનુસાંધાને દરેક રાજ્યે 
વ્યાપક િનીકરણ તથા સામાજીક િન વનમાાણના કાયાક્રમો, ઉદેશ પાર 
પાડિા માટેની લોક ચળિળ ઉભી કરિી િગેરેનો સમાિશે કરી બાકી રહેલ 
કુદરતી જાંગલોના સાંરક્ષણ અને િન/િકૃ્ષ વિસ્તારના િધારાને લગતા 
મુદ્દાઓને સમાિતી િન નીવત બનાિિાની રહેતી હતી.જ ે ગુજરાત રાજ્યે 
બનાિી ન હતી તેની  ઓદડટે નોંધ લીધી છે. 

 તા.૨૮ જુલાઇ, ૨૦૨૧ના રોજ સવમવતને મોકલી આપલે લેવખત 
ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુાં હતુાં કે કેન્દ્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્ય િન નીવત 
ઘડિા કોઇ વનદેશ કરિામાાં આવ્યા નથી. તેમજ ગુજરાત સરકાર રાષ્ટર ીય િન 
નીવત ૧૯૮૮ને અનુસરીને પયાાિરણ સાંરક્ષણ-સાંિધાનના કાયાક્રમો/પ્રિૃવત 
હાથ ધરે છે.જનેા ફળસ્િરૂપ રાજ્યના િન આિરણ તથા િન વિસ્તાર 
બહારના િૃક્ષોમાાં પણ િધારો જોિા મળ્યો છે. 

 તા.૧૦ નિેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ મળેલ સવમવતની બેઠકમાાં 
વિભાગના  પ્રવતવનવધએ રાજ્યની પોતાની અલગ િનનીવત ન હોિાનુાં 
સ્િીકાયુા હતુાં તેમજ આ અાંગ ેિધુ માદહતી આપતા સવમવતને જણાવ્યુાં હતુ કે 
વિભાગ રાજ્યની અલગ િન નીવત તૈયાર કરી રહયુ છે. આગામી ત્રણ 
મદહનામાાં તેને આખરી ઓપ આપી તેને જાહેર કરિામાાં આિશે. સવમવત 
રાજ્યની અલગ િન નીવત ઘડિામાાં વિભાગે કરેલ વિલાંબની સખેદ નોંધ લે 
છે. વિભાગના પ્રવતવનવધએ સવમવતને જણાવ્યા મુજબ ત્રણ મદહનામાાં 
રાજ્યની િનનીવત જાહેર કરિામાાં આિશે. આ િાતને દશ મદહના જટેલો 
સમય થયો હોિા છતાાં િનનીવત સાંબાંધે સવમવતને કોઈ માદહતી આપિામાાં 
આિી નથી. આથી રાજ્યના િનોના અસરકારક વ્યિસ્થાપન માટે રાષ્ટ્ર ીય 
િનનીમતના વ્યાપક પરીપ્રકે્ષ્યની મયાષદામાાં તમામ મદુ્દાઓનો સિષગ્રાહી 
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અભ્યાસ કરીન ેિહેલામાાં િહેલી તકે રાજ્યની િનનીમત જાહેર કરિામાાં આિે 
અને તેના થકી રાજ્યનો િન મિસ્તાર પણ સમુનમશ્રત કરિા સમમમત 
ભલામણ કરે છે. 

૩૯. ફકરા ક્રમાાંક -૩.૧.૮.૬- ઉચાપતના હકસ્સાની અધૂરી તપાસ  

 આ ફકરામાાં ઓદડટે ગીર (પ િા) ધારી ડીિીઝનમાાં િન્દ્ય પ્રાણીઓ 
દ્વારા લોકોને ઇજા કે વજાંદગીના નુકશાન સામે િળતર ચ કિિા સાંબાંધે 
ઉચાપતના એક વકસ્સાની નોંધ લીધી છે.જમેાાં બે કમાચારીઓ દ્વારા 
(સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫ અને જ ન ૨૦૦૬) રૂ.૧,૫૫,૦૦૦/-ની રકમની 
ઉચાપત કરિામાાં આિી હતી. નાયબ િન સાંરક્ષકે આ કેસમાાં જ્યારથી ખાતા 
દ્વારા દડમાન્દ્ડ ડર ાફટ થી નુકશાન-િળતરની ચ કિણીઓ શરૂ કરાઇ હતી ત ે
તમામ વકસ્સાઓની તપાસ કરાિિા ACFને વનદેશ આપ્યા હતા જ ેસાંદભે 
ACFએ આ કેસમાાં સાંડોિાયેલા કમાચારીઓ ૧૯૯૫ થી કાયારત હતા તેમ 
જણાિી આ તપાસ કાયાબોજના કારણે કરી શકાઇ નથી તેમ ઓદડટે 
જણાવ્યુાં હતુાં. િધુમાાં ગુજરાત નાણાકીય વનયમોના વનયમ-૨૦ અને ૨૫ 
અાંતગતા DCFએ આ બાબતનો અહેિાલ મહાલેખાકાર (મુલ્કી ઓદડટ) 
ગુજરાત, રાજકોટને રજુ કરેલ ન હતો. 

 સવમવતને મોકલી આપેલ લેવખત ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુ હતુાં કે 
રૂ.૧,૫૫,૦૦૦/-ની નાણાાંકીય ઉચાપત માટે શ્રી એચ.કે.જોિી, મુખ્ય 
કારકુન ગીર (પ િા) વિ. ધારી અને શ્રી બી.એચ.ગોસ્િામી કારકુન સામેની 
ખાતાકીય તપાસના અાંતે બાંને કમાચારીઓ સામે આક્ષેપો સાવબત થયેલ 
છે.તેથી તેમની સામે વશક્ષાત્મક કાયાિાહી કરીને ઉચાપતની રકમ 
િસ લાતની કાયાિાહી કરિામાાં આિી રહેલ છે.િધુમાાં ઉચાપતના કેસની જ ે
તે સમયે સરતચ કથી એ.જી.કચેરીને જાણ કરી શકાઇ ન હતી. 

 સવમવતની તા.૧૦ નિમે્બર,૨૦૨૧ના રોજની બઠેકમાાં સવમવતએ 
આ ઉચાપત કઇ બાબતની હતી તેની પૃચ્છા કરતા વિભાગના પ્રવતવનવધએ 
આ ઉચાપત વિશે જણાિીને ઉમેયુા હતુાં કે આ ઉચાપત સાથે સાંકળાયેલ બે 
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કારકુનો પૈકી મુખ્ય કારકુનને મ ળ પગાર ઉપર મ કી દેિામાાં આવ્યા છે તથા 
૮૭ હજાર રૂવપયા િસ લ કરિામાાં આિેલ છે.આ ઉપરાત અન્દ્ય કારકુન શ્રી 
ગોસ્િામીને દડસવમસ કરી રૂ.એક લાખ િસ લ કરિામાાં આવ્યા છે. વિભાગે 
કરેલ ઉતત કાયાિાહીથી સવમવતએ સાંતોિ વ્યતત કયો હતો પણ આ ફકરા 
સાથે સાંકળાયેલ િન્દ્ય પ્રાણીઓ દ્વારા લોકો કે પાલતુ પ્રાણીઓને ઇજા 
અથિા મતૃ્યુના કેસમાાં િળતર અાંગે કેટલુ િળતર ચ કિાય છે તે અાંગે 
સવમવતએ પૃચ્છા કરતા વિભાગના પ્રવતવનવધએ વિભાગના આ બાબતના 
આખરી પદરપત્ર મુજબ ૫૦,૦૦૦/-નુાં િળતર ચ કિાય છે તેિી સવમવતને 
માદહતી આપી હતી ત્યારે સવમવતએ જણાવ્યુાં હતુાં કે પાલતુ પશુઓની 
આજના સમયમાાં બજારમાાં િધારે વકાંમત તથા મોંઘિારીને ધ્યાને લઇ 
વિભાગ દ્વારા અપાતુાં આ િળતર અપયાાપ્ત છે. આથી સમમમત ભલામણ કરે 
છે કે, િન્ય પિુઓ દ્વારા પાલતુ પિુઓના જ ેમૃત્યુ મનપજાિિામાાં આિે છે 
તે અાંગનેી િળતર ચૂકિિા અાંગેની અલગ અલગ માગષદમિષકામાાં સુધારો 
કરી પાલતુ પિુઓના િતષમાન બજાર ભાિને ધ્યાન ે લઇ પિુપાલકોન ે
સહાય આપિામાાં આિે. 

  સી.એ.જી.નો ઓહિટ અહેિાલ 

(મહેસલૂ પ્રામિ) 

નાણા મિભાગ 

૪૦. આ અહેિાલનો પ્રકરણ-II- િેચાણિેરો/મુખ્ય િવધાત િેરાન ે
લગતો છે. જમેાાં ઓડીટે િેચાણ િેરા પ્રોત્સાહન યોજનાઓ હેઠળ ખોટી રીતે 
લાભ આપિા, માલના ખોટા િગીકરણને લીધે િરેો િસ લ ન કરિો/ ઓછો 

િસ લ કરિો, કેન્દ્દ્વીય િેચાણિેરા, ખરીદ િેરા, ટનાઓિર િેરા િગેરેની 
િસ લાતો ન કરિી /ઓછી િસ લાતો કરિી, વનયમ વિરુધ્ધ/ અવધક રકમ 
મજરે આપિી/ વ્યાજ-દડાંની િસ લાત ન કરિી / ઓછી કરિી, િેરાનો 
ખોટો દર લાગુ કરિો/ િકાસા કોન્દ્ટર ાતટ  પર િેરો િસ લ ન કરિો /  ઓછો 
િસ લ કરિો, ટનાઓિર આકારણીમાાંથી છટકી જિા બાબત, િેચાણમાાંથી 
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તથા ફોમા સામે ખોટી કપાત માંજુર કરિી, િધારાના િેરાની િસ લાત ન 
કરિી/ઓછી કરિી, ટરેડમાકાના િેચાણ પર િેરાની િસ લાત ન કરિી, તથા 
પી. રજીસ્ટર ન વનભાિિા િગેરે બાબતના ઓદડટ વનરીક્ષણ કયાા છે.  

 તા.૭ જુલાઈ, ૨૦૧૨ના રોજ સવમવતએ મોકલી આપેલ લેવખત 
ખુલાસામાાં વિભાગે ઉકત જણાિેલ એ.જીના ફકરાઓ સાથે સાંકળાયેલ 
તમામ કેસોની જ ેતે સમયની અદ્યતન વસ્થવત જણાિી હતી.  

 સવમવતની તા.૨૧મી જુન, ૨૦૨૨ના રોજ મળેલ બેઠકમાાં 

સવમવતએ વિભાગના પ્રવતવનવધને આ ફકરાઓ સાંદભેના કેસોમાાં િસ લાત 
કયા તબક્કાઓમાાં છે તે પ છતા વિભાગના પ્રવતવનવધએ તમામ કેસોને ત્રણ 
તબક્કામાાં િહેંચ્યા હતા. જમેાાં પ્રથમ તબક્કાના કેસોમાાં કોઈ પ્રકારની 
વમલકત નથી કે િેપારી મળતા નથી. બીજા તબક્કામાાં િેપારી અવસ્તત્િમાાં 
છે પરાં તુ તેની પાસે વમલકત નથી કે તેની વમલકત અાંગે કોટામાાં કેસીસ ચાલે 
છે અને ત્રીજો તબક્કો એિો છે કે જ્યાાં વ્યાપારીનો ધાંધો બાંધ છે તથા તેણ ે
નાદારી નોંધાિી છે આ ઉપરાાંત કુલ રૂ.૪૭૭૧.૯૫ રકમની િસ લાત સામે 
રૂ. ૨૪૪૦.૪૦ કરોડ કોટાના મનાઈ હુકમને કારણે પેવન્દ્ડાંગ છે તેિુાં વિભાગે 
જણાવ્યુાં હતુાં. સમમમતએ મચાંતા વ્યક્ત કરી જણાવ્યુાં હતુાં કે કોટષમાાં પેમન્િાંગ 
કેસોનો િહેલી તકે ઉકેલ લાિિા મિભાગે સઘન પ્રયત્ન કરિા જોઈએ. બાકી 
િસૂલાત સાંદભષમાાં આ બાબતે કાયદા મિભાગ સાથે પરામિષ કરિો અન ે
જરૂર જણાય તો એિિોકેટ જનરલ સાથે રીવ્યુ કરી િહેલી તકે િસુલાત 
અાંગેના કેસોમાાં કોટષ  દ્વારા "સ્ટે" અપાયેલ હોય તે િેકેટ કરિાની તથા 
પિતર કેસોનો મનકાલ લાિિા સમમમત ભલામણ કરે છે. 

આ ઉપરાાંત િેપારીઓ દ્વારા નાદારી નોંધાિાની વસ્થવતએ વિભાગની 
િસ લાત કરિાની કાયાિાહીમાાં મયાાદા આિે છે તે અાંગે સવમવતમાાં ચચાા થઈ 
હતી. સવમવતએ નાદારી જાહેર કરિા અાંગેની પ્રયુવકત દ્વારા િસ લાતમાાંથી 
નીકળી જિાની બાબત અાંગે નારાજગી દશાાિી હતી. સમમમતએ સૂચન કયુષ 
હતુાં કે અન્ય રાજયોમાાં િસલૂાતમાાંથી બચિા વ્યાપારીઓને નાદારી જાહેર 
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કરતા રોકિા કે પોતે નાદાર જાહેર થયા બાદ અન્ય નામે ફરીથી વ્યાપાર િરૂ 
કરતા રોકિા કોઈ તાંત્ર-વ્યિસ્થા હોય તો તેનો અભ્યાસ કરિો જોઈએ અન ે
રાજયમાાં પણ તે માટેના મનયમો ઘિિા અને ચોક્કસ તાંત્ર ઉભુાં કરિા 
સમમમત ભલામણ કરે છે. 

ઊજાષ અને પેટર ોકેમમકલ્સ મિભાગ 

૪૧. ફકરા ક્રમાાંક: ૭.૨.૭ - ભાિા પટા માંજૂર થયા પછી ભાિા પટાનો 
દસ્તાિેજ ન કરિો 

 પેટર ોકેવમલ્સ એન્દ્ ડ નચેરલ ગસે વનયમો - કેન્દ્ દ્ર સરકારની માંજુરીથી 
રાજ્યની અાંદરની જમીન પર પેટર ોવલયમ અને કુદરતી િાયુનો ખનન પટો 
આપિાની રાજ્ય સરકારને સિા આપે છે. નોંધણી વનયમ, ૧૯૦૮ હેઠળ 
એક િિા ઉપરના સમય માટે પટો ધારણ કરિાના હક તબદદલ કરતા ખતની 
ફરવજયાત નોંધણી કરિી જરૂરી છે. ગુજરાતને લાગુ પડતો મુાંબઈ સ્ટેમ્પ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૮ હેઠળ જમેાાં સરેરાશ િાવિાક રોયલ્ટી પર વનયત કરેલા 
દરે ભાડા તથા ભાડાના ભાગ તરીકે પેદાશોની રોયલ્ટી અથિા દહસ્સો 
મળતો હોય તેિા ખાણ પટાના કેસમાાં સ્ટેમ્પ શુલ્ક િસુલ કરિાની જોગિાઈ 
છે. જ ેસાંદભે વનયામક પેટર ોવલયમના િિા ૨૦૦૩-૦૪ થી ૨૦૦૭-૦૮ના 
સમયના રેકડાની તપાસ સમયે એ.જી એ વનરીક્ષણ કયુાં કે ભાડા પટા ખત 
કરિા માટેની કાયાપધ્ધવત વિભાગે હજી પણ ઉભી કરેલ નથી. જ ેપૈકી ૧૩ 
કેસોમાાં ભાડા પટા ખત ન કરતા રૂ. ૮.૬૭ કરોડનુાં સ્ટેમ્પ શુલ્ક િસ લ થયુાં 
ન હતુ. િધુમાાં ૧૧ કેસોમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ દ્ર સરકારમાાં પડતર 
માંજ રીઓનુાં અનુસરણ (ફોલોઅપ) ન કરતાાં તથા ભાડા પટા કરાર કરિાની 

પધ્ધવત ન હોિાને કારણે  બે કેસોમાાં રાજ્ય સરકાર ૯.૪૬ કરોડના સ્ટેમ્પ 
શુલ્ક મેળિિાથી િાંવચત રહ્યુ હતુ. 

 તા. ૩૧ જ લાઈ, ૨૦૧૨ના રોજ સવમવતને મોકલી આપેલ લેવખત 
ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુાં હતુ કે તા.૨૯/૦૫/૦૬ના પ્રત્યુતરથી ભારત 
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે રાજ્ય સરકારને ઓપરેટસા સાથે લીઝ ડીડ પર 
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સહી કરિા માટે ભારત સરકારની માંજ રીની જરૂર નથી. િધુમાાં આ સ વચત 
લીઝ ડીડને રાજ્ય સરકારના કાયદા વિભાગ પાસે ચકાસણી કરાિતાાં કાયદા 
વિભાગે આ સ વચત લીઝ ડીડ અમુક સુધારાઓ સાથે ઉજાા અન ે
પેટર ોકેવમકલ્સ વિભાગને પરત મોકલી આપ્યુ હતુ. જથેી હિે વિભાગે તે 
મુજબ એક કાયાપધ્ધવતને અનુસરિાનુાં રહે છે. િધુમાાં વિભાગે સ્પષ્ટતા 
કરતા જણાવ્યુાં હતુ કે વનયામકની કચેરીની સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ચ કિણી સાંદભે 
કોઈ ભ વમકા નથી હોતી, પરાં તુ માત્ર તેનો અમલ થાય તે જોિાની જ 
જિાબદારી હોય છે. િધુમાાં સ્ટેમ્પ ડ્યટુીની ગણતરી અાંગે ઓ.એન.જી.સી 
અને રાજ્ય સરકારની સુવપ્રટેન્દ્ ડન્દ્ ટ ઓફ સ્ટેમ્પ ડ્યટુીની કચેરી િચ્ચે મતભેદ 
થયેલ હતો. તેથી મહેસ લ અને કાયદા વિભાગ દ્વારા પરામશા કરી આગળ 
કાયાિાહી કરિામાાં આિેલ. 

તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૫ના રોજ સવમવતની બેઠકમાાં રૂબરૂ હાજર રહેલા 
વિભાગના પ્રવતવનવધએ જણાવ્યુાં કે સ્ટેમ્પ ડ્યટુી િેલ્યુએશન બાબતમાાં 
થોડાક મતભેદ હતા. પેટર ોવલયમ નેચરલ ગેસ રૂલ્સના પ્રોિીઝન મુજબ ડેડ 
રેન્દ્ ટ અથિા તો રોયલ્ટી જમેાાંથી િધારે હોય તે અને સરફેસ રેન્દ્ ટ િિા 
વસતયોરીટી ડીપોઝીટ ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યટુી દફતસ કરિાની થાય પરાં તુ રાજય 
સરકારના પદરપત્રમાાં આ બાબતો ચોક્કસ ન હતી જથેી વિિાદો થતા હતા. 
જનેા માટે મહેસ લ વિભાગ સાથે મળી સ્ટેમ્પ ડ્યટુી ગણિા અાંગેની સુધારણા 
કરિા વિભાગે નક્કી કયુા હતુ. એ.જી દ્વારા આ વિસાંગતતા બાબત ૨૦૦૮-
૦૯ના ઓડીટ અહેિાલમાાં વનરીક્ષણ છતાાં સ્ટેમ્પ ડ્યટુીની સુધારણા માટે 
મહેસુલ વિભાગ સાથે સવમવત સમક્ષ રૂબરૂ ખુલાસો કરિા ઉપવસ્થત થિાનુાં 
હોિાથી સવમવતની બેઠકના ૨૦ દદિસ પહેલાાં ૮ જ લાઈ, ૨૦૧૫ના રોજ 
બેઠક મળિા અાંગે સવમવતએ ગાંભીર નોંધ લીધી છે. 

 તા.૨૮ જુલાઈ, ૨૦૧૫ ના રોજ સમમમત સમક્ષ રૂબરૂ ઉપમસ્થત 
થયેલ મિભાગના પ્રમતમનમધના જણાવ્યા મુજબ મહેસૂલ મિભાગના 
અગ્ર સમચિ તથા ઓ.એન.જી.સી.ના પ્રમતમનમધની ઉપમસ્થમતમાાં નક્કી 
કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં કે આ બાબતમાાં સુધારો કરિાની જરૂર છે અન ે
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પી.એન.જી.આર.ના મનયમો હેઠળ જ ેજોગિાઈ રાખલે છે એ પ્રમાણે કરિા 
માટેની દરખાસ્ત હિે સરકારમાાં પ્રોસસે િરૂ કરી રહ્યા છીએ. આ િાતન ે
સાત િર્ષ જટેલો લાાંબો સમય થયો હોિા છતાાં આ અાંગે સમમમતને કોઈ 
જાણ કરિામાાં આિી નથી. આ બાબતમાાં આખરી િી પહરમસ્થમત છે તેની 
સમમમતને જાણ કરિા સમમમત ભલામણ કરે છે. 

૪૨. ફકરા ક્રમાાંક - ૭.૨.૮.૨ બેઈઝ, સિેીમેન્ ટ અને પાણીની કપાતન ે
બે િખત બાદ આપિાથી રોયલ્ટી ઓછી િસલૂ થિી. 

 વનયામક પેટર ોવલયમ, ગાાંધીનગરની કચેરીની ચકાસણીમાાં એ.જી.ન ે
જાણિા મળુ્ય કે ૨૦૦૩-૦૪ અને ૨૦૦૪-૦૫ (ડીસે-૦૪ સુધી) ના 
સમયમાાં ગુજરાત સરકારે કુ્રડ ઓઈલ અને કુદરતી ગેસના ૪૦ ભાડા પટા 
મહેસાણામાાં ઓ.એન.જી.સી.ને આપ્યા હતા. ભાડા પટે રાખનારના 
ઉત્પાદન પત્રકની િાવિાક ઉત્પાદનના પત્રક સાથે ઉલટ ખરાઈમાાં જાણિા 
મળુ્ય કે બે િખત બેઈઝ, સેડીમેન્દ્ ટ અને પાણીની કપાત આપ્યા બાદ 
ચોખ્ખા ઉત્પાદન ઉપર રોયલ્ટી ભરિામાાં આિી હતી. ઉત્પાદન પત્રકને 
િાવિાક ઉત્પાદન મેળિણી પત્રક સાથે ઉલટ ખરાઈ કરિામાાં વનષ્ફળ જતા 
રૂ. ૫.૧૨ કરોડની રોયલ્ટી ઓછી િસ લ થઇ હતી. 

 સવમવતને તા. ૩૧ જ લાઈ, ૨૦૧૨ના રોજ મોકલી આપેલ લેવખત 
ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુ હતુ કે ઓપરેટર દ્વારા પ રા પાડિામાાં આિેલ 
'માંથલી દરટના' માાં જણાિેલ ઉત્પાદનનો જથ્થો અને રાજ્ય સરકારની 
રોયલ્ટીની ચ કિણી માટે ગણતરીમાાં લેિામા આિેલ ઉત્પાદનનો જથ્થો 
એકસરખા છે. તેથી એ.જી. એ જણાવ્યા મુજબ રોયલ્ટીની ઓછી િસ લાત 

થઈ નથી. 

 વિભાગની તા. ૨૮મી, જુલાઈ, ૨૦૧૫ના રોજ રૂબરૂ તપાસમાાં 
હાજર રહેલ વિભાગના પ્રવતવનવધએ કુ્રડ રોયલ્ટી કયા તબક્કા પરથી 
ગણિાની હોય છે તેમ સવમવતની  પૃચ્છાના જિાબમાાં જણાવ્યુ હતુ કે 
મહેસાણાથી જ ે કુ્રડ અમદાિાદ ડીસ્ચાજા થાય અને તેનુ ફીનીશીંગ કરી જ ે
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દરફાઇનરીને જરૂદરયાત હોય તેને મોકલાય છે તે િખતના નેટ દડસ્પેચ ઉપર 
રોયલ્ટી ગણિાની હોય છે. જ ેતે સમયે ઉત્પાદન પત્રકનુ િાવિાક ઉત્પાદન 
મેળિણી પત્રક સાથે મેળિણ ન કરાતુ હોિાનો વિભાગે સ્િીકાર કયો હતો. 
વિભાગ દ્વારા હિેથી આ મેળિણાં કરિામાાં આિે છે તેમ વિભાગના 
પ્રવતવનવધએ જણાિતાાં સવમવતએ િધુ તપાસ કરતા આ બાબતે વિભાગે 
કોઈ સ્થાયી સ ચના જારી કરી છે કે કેમ તેમ પૃચ્છા કરતા વિભાગે તેનો 
ઇન્દ્ કાર કયો હતો. સમમમતએ તત્સમયે ભલામણ કરી હતી કે ઉત્પાદન 
પત્રકનુાં િામર્ષક ઉત્પાદન મળેિણી પત્રક સાથે ફરજીયાતપણે ઉલટ ખરાઈ 
થાય તે માટે સરકારે સ્થાયી સૂચનાઓ પ્રમસમધ્ધ કરિી અને તેનુાં ચુસ્તપણ ે
પાલન થાય તે સુમનમિત કરિુાં. આિી સ્થાયી સૂચનાઓ પ્રમસધ્ધ કરિામાાં 
આિી છે કે કેમ તનેી સમમમતને જાણ કરિા સમમમત ભલામણ કરે છે. 

૪૩. ફકરા ક્રમાાંક- ૭.૨.૯ - સરફેસ રેન્ટમાાં સુધારો ન કરિાથી મહેસલૂ 
જતુ કરિુાં 

 પેટર ોવલયમ એન્દ્ડ નેચરલ ગેસ રૂલ્સના વનયમ-૧૩(૨) ની 
જોગિાઇ છે કે ભાડાપટે્ટદારે ભાડાપટ્ટાની જટેલી જમીનનો સાંચાલન 
માટે ઉપયોગ કયો હોય તે પ્રમાણે જમીન મહેસ લથી િધે નહી તેમ 
સરફેસભાડુ ભરિાનુાં રહેશે. િિો અગાઉ સરકારે જ ે ભાડાના દર નક્કી 
કયાા ત્યારબાદ તેની સમયાાંતરે સમીક્ષા અને દરની સધુારણાના અભાિ ે
૨૦૦૩-૦૪ થી ૨૦૦૭-૦૮ ના સમયગાળામાાં વનયામક, પેટર ોવલયમ, 
ગાાંધીનગરની કચેરીના રેકડા  પરથી એ.જી.ને ધ્યાને આવ્યુ હતુ કે, રૂ.૩.૫૭ 
કરોડનુાં મહેસ લ સરકારે જતુ કરિુ પડ્યુ હતુ. 

 સવમવતને તા.૩૧ જ લાઈ, ૨૦૧૨ના રોજ મોકલી આપેલ લેવખત 
ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુ હતુ કે, રાજ્ય સરકારના તા.૨૨/૦૮/૧૯૬૮ 
ના જાહેરનામાથી સરફેસ રેન્દ્ટનો દર રૂ.૧૦૦૦૦/- પ્રવત ચો.કી.મી. નક્કી 
કરેલ હતો.પી.એન.જી. રૂલ્સ-૧૩(૨) મુજબ કેન્દ્દ્ર સરકારની પ િામાંજ રીથી 
સરફેસ રેન્દ્ટમાાં સુધારો કરી શકાતો હોઇ તે અથે તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૫ અને 
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તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૫ ના પત્રોથી કેન્દ્દ્ર સરકારને દર સુધારણા અથે વિનાંતી 
કરેલ છે. 

 સવમવતની તા.૨૮મી, જુલાઈ, ૨૦૧૫ના રોજ બેઠકમાાં રૂબરૂ હાજર 
રહેલ વિભાગના પ્રવતવનવધએ સવમવતને આ સરફેસ ભાડાના િધારા અાંગેની 
માદહતી આપતા જણાવ્યુ કે સરફેસ ભાડુ િધારિા કેન્દ્દ્ર સરકારની માંજ રી 
લેિાની રહેતી હોિાથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્દ્ર સરકારને ૨ જી માચા, 
૨૦૧૫ અને ૬ મ,ે ૨૦૧૫ ના રોજના પત્રોથી આ દરોમાાં સુધારા કરિા 

વિનાંતી કરેલ છે. સવમવતને િિા ૧૯૬૪ના સરફેસ ભાડાને સુધારિાની તાતી 
જરૂરીયાત જણાય છે. આથી પી એન્િ જી રૂલ્સ ૧૩(૨) માાં ખાસ જોગિાઇ 
મુજબ રાજ્ય સરકારે  કેન્ર સરકારની પૂિષ માંજૂરીથી જમીન મહેસલૂના દર 
થી િધે નહહ તે મુજબના દરે સરફેસ ભાિા આકારી િકિાના અમધકારો 
પ્રાિ કરિા તેમજ ઉક્ત જોગિાઇ રાજ્ય સરકારના ભાિા િસૂલિા અાંગનેા 
બાંધારણીય અમધકારોથી મિપરીત હોય તો તેના િાયરસ ચેલને્જ કરીન ે
પણ કાયદાકીય હકો પ્રાિ કરિા પ્રયત્ન કરિો. આ સાંદભે કાયદાકીય 
સલાહ પ્રાિ ન થાય તો કેન્ર સરકાર સામેના રાજ્યના પિતર પ્રશ્નોમાાં આ 
મુદ્દાનો સમાિેિ કરીને તાત્કામલક કેન્ર સરકાર રાજ્ય સરકારને આ અાંગેનો 
સરફેસ ભાિાના દર િધારિાની પૂિષમાંજૂરી આપે તે માટે પ્રયત્નો કરિા 
સમમમતએ બેઠક િખતે ભલામણ કરી હતી. આ બાબતમાાં આખરી 
પહરમસ્થમતની સમમમતને જાણ કરિા સમમમત ભલામણ કરે છે. 

૪૪. ફકરા ક્રમાાંક- ૭.૨.૧૦.૧ તેલ અને કુદરતી પટાનુ મનરીક્ષણ ના 
કરિુ 

રાજ્યમાાં ચાલતી ખાણકામની પ્રિૃવિઓનો ચાાંપતી નજર હેઠળ વ્યિવસ્થત 
વિકાસ અને વનયમન થાય, ખનીજના ખોદકામમાાં ભાડાપટ્ટાની શરતોનુાં 
કાયદેસર પાલન થાય તેમજ માનિજીિન અને પયાાિરણને રક્ષણ મળે ત ે
જોિાની રાજ્ય સરકારની ફરજ બને છે. આ સાંદભે ઓદડટે એ વનરીક્ષણ કયુા 
હતુ કે ૨૦૦૩-૦૪ થી ૨૦૦૭-૦૮ ના સમયગાળામાાં સાંચાલન હેઠળના 
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૧૭૮ ભાડાપટ્ટામાાંથી એકપણ ભાડાપટ્ટાનુાં વનરીક્ષણ કરિામાાં આવ્યુ ન 
હતુ. 

 સવમવતને તા. ૩૧ જ લાઈ, ૨૦૧૨ના રોજ મોકલી આપેલ લેવખત 
ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુ હતુ કે પેટર ોવલયમ અને નેચરલ ગેસ વનયમો-

૧૯૫૯ ના વનયમ-૨૪ અને ૩૨ મુજબ ઓઇલ દફલ્ડની જાળિણી અન ે
વિકાસ એ કેન્દ્દ્ર સરકારના વનયાંત્રણની બાબતો છે. તેમ છતા, રાજ્ય સરકારે 

ઓઇલ દફલ્ડનુાં વનરીક્ષણ સમયાાંતરે થાય તે માટે થઇ એક િાહન તથા 

કમાચારીઓની વનમણ કને માંજ રી આપેલ છે.  

 સવમવતની તા.૨૮મી, જુલાઈ, ૨૦૧૫ના રોજની બઠેકમાાં રૂબરૂ 

હાજર રહેલા વિભાગના પ્રવતવનવધએ આ સાંદભે સવમવતને જણાવ્યુ કે, 
વનયામકશ્રી, પેટર ોવલયમ કચેરી  પાસે વસવમત સ્ટાફ હોિાથી જોઇએ તેટલુ 

વનરીક્ષણ તેઓ કરી શકતા નથી. પરાં તુ હિે આ કચેરીમાાં સ્ટાફ િધારિાની 

રાજ્ય સરકારમાાં દરખાસ્ત કરી છે. જથેી ભવિષ્યમાાં કચેરી દ્વારા અસરકારક 
વનદરક્ષણો કરી શકાશે. આથી સરકારે મનયામક, પેટર ોમલયમ કચેરીને 

અલાયદો સ્ટાફ ફાળિી કચેરીનુાં સિમક્તકરણ કરીને ભાિાપટ્ટાનુાં સમયાાંતરે 
મનહરક્ષણ થાય તે સુમનમિત કરિા સમમમતએ બેઠક િખતે ભલામણ કરી 
હતી. આ બાબતમાાં િી કાયષિાહી કરિામાાં આિી તનેી સમમમતને જાણ 
કરિા સમમમત ભલામણ કરે છે. 

ઉદ્યોગ- ખાણ મિભાગ 

૪૫. ફકરા ક્રમાાંક - ૭.૨.૧૭ ભાિા પટા માટેની અરજીઓ પર પ્રહક્રયા 
કરિામાાં મિલાંબ 

 આ ફકરામાાં એ.જી.એ ગુજરાત સરકારની ખનીજ નીવત  ૨૦૦૩ની 
જોગિાઈ-ખોદકામ અને કિોરી ભાડા પટા માટેની અરજીનો અનુક્રમે એક 
િિા અને ત્રણ મદહનામાાં વનકાલ કરિા સાંબાંધે ભુસ્તર અને ખાણ આયુકત 
કચેરીની કામગીરીનુાં ઓદડટ કયુાં છે. 
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 ઓદડટ દરમ્યાન ધ્યાન પર આવ્યુાં હતુાં કે કચેરી દ્વારા અરજીઓના 
વનકાલ માટે કોઈ તાંત્રની ગોઠિણી કરી ન હતી જનેા લીધે વિવિધ સ્તરે 
અરજીના વનકાલમાાં થયેલ વિલાંબની જાણકારી સરકારને રહેતી ન હતી.  

 તા.૧૮ જાન્દ્યઆુરી, ૨૦૧૨ના રોજ સવમવતને મોકલી આપેલ 
લેવખત ખુલાસામાાં વિભાગે જણાવ્યુાં હતુ કે ભાડા પટા આપિામાાં અને 
વનયમન કરિામાાં થતી ઢીલ વનિારિા માટે એક સાંકલન-સહ-સિાધારી 
સવમવતની રચના સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૯માાં કરિામાાં આિી છે. િધુમાાં અરજી 

વનકાલ માટે યોગ્ય પધ્ધવત નકકી કરી સમયમયાાદામાાં અરજીઓનો વનકાલ 
કરિામાાં આિશે. આ પધ્ધવતથી કુલ ૧૯૧૮ અરજીઓનો વનકાલ કરિામાાં 
આિેલ હોિાનુાં સવમવતને જણાિેલ  છે. 

 તા.૮મી જુન, ૨૦૧૬ના રોજની સવમવતની બેઠકમાાં હાજર રહેલા 
વિભાગના પ્રવતવનવધએ અરજીઓના વનકાલ અાંગે જણાવ્યુાં હતુાં કે નિા 
આિેલા માઇન્દ્સ એન્દ્ડ મીનરલ ડેિલપમેન્દ્ટ રેગ્યુલેશન એકટ મુજબ તમામ 
ખનીજો હરાજી દ્વારા જ વનકાલ કરિાના થાય છે. સવમવત દ્વારા નિા આિેલા 
કાયદાના અમલ અગાઉની અરજીઓના વનકાલ અાંગે વિભાગે શો વનણાય 
કયો છે તેમ પ છતા વિભાગના પ્રવતવનવધએ જણાવ્યુાં હતુાં કે જુની તમામ 
અરજીઓ હિ ેનામાંજુર થઈ ગઈ છે. િિા ૨૦૦૩-૦૪થી લઈ ૨૦૦૭-૦૮ 
સુધીમાાં બાકી અરજીઓની મોટી સાંખ્યા સવમવતને ધ્યાને આિી હતી. આ 
ઉપરાાંત સુવપ્રમ કોટાના તા. ૨૭-૨-૨૦૧૨ના ચુકાદા પછી જુન-
૨૦૧૯માાં એટલે કે જ ે તે સમયે વિભાગની તપાસ માટે મળેલ બઠેકના 
દદિસ સુધીમાાં પણ માઇનર મીનરલની બાબતમાાં ખાસ કરીને પોતાની જાતે 
મીનરલનુાં માઇનીંગ કરિા માાંગતા જમીન માવલકો અાંગે વિભાગે વનણાય ન 
લેતા સવમવતએ ખેદ પ્રગટ કરતાાં સમમમતએ નામદાર સમુપ્રમ કોટષના ચકુાદા, 
ભારત સરકારની માગષદમિષકા તેમજ તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજના 
ગુજરાત હાઈકોટષના મનણષયને ધ્યાને લઈ સરકાર પોતાનુાં હહત તેમજ 
માઇનર મીનરલ્સ ધરાિતી જમીનોના મામલકોને ઓછી અિચણ પિે અન ે
પારદિષક તમેજ સરળતાથી માઈનીંગ થઈ િકે તે માટે યોગ્ય મનયમો અન ે
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કાયષપધ્ધમત નકકી કરિાની સાંપૂણષ પ્રહક્રયા ત્રણ મહહનામાાં પૂણષ કરિા તેમજ 
આ મનયમોમાાં રાજ્યના આહદિાસીઓનુાં હહત જળિાય તે પ્રકારે સમતા 
અને પેસા કાયદા અાંગનેા સુમપ્રમ કોટષના મનરીક્ષણોન ે ધ્યાને લઈ યોગ્ય 
જોગિાઈ/ મનયમો સામલે કરિા ભલામણ કરી હતી. આ બાબતે િી 
કાયષિાહી કરિામાાં આિી તનેી સમમમતને જાણ કરિા સમમમત ભલામણ કરે 
છે. 

૪૬. ફકરા ક્રમાાંક-૭.૨.૧૯ કોટષના હુકમ પરની અનુિતી કાયષિાહી ન 
કરિાને કારણે રોયલ્ટીની િસૂલાત ન થિી 

 માઇન્દ્સ એન્દ્ડ મીનરલ્સ (રેગ્યુલેશન એન્દ્ડ ડેિલપમને્દ્ટ) એકટની 
કલમ ૪ મુજબ ખોદકામ માટે આપિામાાં આિેલા ભાડા પટાની શરતો મુજબ 
તે વસિાય કોઈપણ વિસ્તારમાાં કોઈ વ્યવકત કોઈપણ પ્રકારની ખોદકામ 
પ્રદક્રયા કરશે નહી. આ જોગિાઇના ઉલ્લાંધનનો એક વકસ્સો સન ૨૦૦૨-
૦૩ના સી.એ.જી.ના ઓડીટ દરપોટાના ફકરા ક્રમાાંક - ૭.૩.૨૪માાં નોંધાયેલ 
છે. આ સાંદભે ગુજરાતની િડી અદાલતે િડોદરા ભ સ્તર વિજ્ઞાનીને ૧૫ 
એવપ્રલ, ૨૦૦૨ સુધીમાાં કયા સમય માટે રોયલ્ટીની િસ લાત કરિાની છે તે 
અલગ દશાાિીને ભાડા પટા ધરાિનારને નિી કારણદશાક નોટીસો પાઠિિા 
હુકમ કયો હતો. આ સાંદભામાાં  એ.જી.એ રેકડા  ચકાસતા ભ સ્તર કચેરી, 
િડોદરા દ્વારા કોઈ નિી નોટીસ પાઠિી નથી તે ધ્યાને આવ્યુ હતુ. 
દરવમયાન અદાલતે બે મદહનાનો િધારાનો સમય આપિા છતાાં સાંબાંવધત 
કચેરી નોટીસ પાઠિી શકી ન હતી. આ દરવમયાન જાન્દ્યુઆરી ૨૦૦૩માાં 
કચેરીનો રેકડા  આગમાાં નાશ પામતા કચેરી નિી નોટીસ પાઠિી શકી ન 
હતી. આમ કચેરી કામગીરીમાાં વિલાંબના લીધે ૧૨.૫૦ કરોડ િસ લ થઈ 
શકયા ન હતા.  

 સવમવતને તા. ૧૮ જાન્દ્યઆુરી, ૨૦૧૨ના રોજ મોકલી આપેલ 
લેવખત ખુલાસામાાં વિભાગે જ્ણાવ્યુાં હતુાં કે જાન્દ્યુઆરી ૨૦૦૩માાં કચેરીમાાં 
રેકડા  બળી જિા પામેલ હોઈ ખાતા દ્વારા મુદત લાંબાિી આપિા હાઇકોટા  
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સમક્ષ રજ આત કરેલ હતી. જ ે નામદાર કોટે માન્દ્ય રાખી ન હતી. તેના 
પદરણામે ખાતા દ્વારા નિેસરથી લીઝની માપણી કરી તે મુજબની નિી 
નોટીસ પાઠિિામાાં આિશે.  

તા.૮ જુન, ૨૦૧૬ના રોજની સવમવતની બેઠકમાાં ઉપવસ્થત રહેલા 
વિભાગના પ્રવતવનવધએ િસ લાતની અદ્યતન પદરવસ્થવત અાંગે સવમવતએ 
માદહતી આપતા જણાવ્યુાં કે આજની તારીખ સુધી િસ લાતની નોટીસ ઇશ્યુ 
કરિામાાં આિેલ નથી તથા હિે દરસિે કરી િસ લાત અાંગેની આગળની 

કાયાિાહી કરિા સ ચના આપિામાાં આિશે. િસ લાતની કાયાિાહીમાાં થયેલ 
અક્ષમ્ય  વિલાંબ માટે જિાબદારો અાંગે સવમવતએ પૃચ્છા કરતા વિભાગના 
પ્રવતવનવધએ જણાવ્યુાં કે જ ે તે િખતે જિાબદાર અવધકારીને કારણદશાક 
નોટીસ પાઠિિામાાં આિેલ પરાં તુ આજ ે તે અવધકારી વનિૃત થઈ ગયા છે 
તેમજ કચેરીનો રેકડા  બળી ગયેલ છે. અદાલતના હુકમ પછી કસુરદારોને 
નોટીસ પાઠિિામાાં થયેલ ઢીલ અને સરકારે આ સાંદભે પગલાાં લેિામાાં કરેલ 
સાત િિા જટેલો વિલાંબ અાંગે સમમમતએ સખત નારાજગી વ્યકત કરી હતી 
અને ભલામણ કરી હતી કે મિભાગ દ્વારા આ કેસમાાં રોયલ્ટી િસૂલિાની 
કાયષિાહી િહેલી તકે પૂણષ કરિામાાં આિે. આ બાબતમાાં થયેલ કાયષિાહીની 
સમમમતને જાણ કરિા સમમમત ભલામણ કરે છે. 

૪૭. ફકરા ક્રમાાંક-૭.૨.૨૧ માલષ પર રોયલ્ટીની ઓછી િસૂલાત  

 ભ સ્તર વિજ્ઞાન અને ખાણ આયુકત દ્વારા માલાની રોયલ્ટીના દર ૧ 
એવપ્રલ ૨૦૦૩ના રોજ પાશ્વાતિતી  અસરથી રૂ.૪ પ્રવત મે.ટ.થી િધારી 
રૂ.૨૦ પ્રવત મે.ટ.  કયાા હતા. જ ે અન્દ્િયે પટેદારો દ્વારા ગુજરાત િડી 
અદાલતમાાં અરજી કરેલ હતી. આ કેસ સાંદભે કોટે બીજો હુકમ ન થાય ત્યાાં 
સુધી પટેદારોને રૂ.૧૨ પ્રવત મે.ટ.ના કામચલાઉ દરે રોયલ્ટી અને પાછલી 
બાકી રકમના ૫૦% ભરી દેિા જણાિેલ પરાં તુ ત્યારબાદ પટેદારોની 'લેટસા 
પેટન્દ્ટ અપીલ' સાંદભે િડી અદાલતે બાકી રકમના ચ કિણા માટે 
િચગાળાનો સ્ટે આપેલ પરાં તુ અગાઉના ચુકાદામાાં જણાિેલ કામચલાઉ 
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દરની રોયલ્ટી િસ લાતની બાબત હજી ચાલુ રહેતી હતી. આ હુકમ સાંદભે 
એ.જી.એ ભ સ્તર વિજ્ઞાની જુનાગઢના રેકડા  ચકાસતા કચેરીએ ફે્રબુઆરી 
૨૦૦૮ પછી પણ ૪ પ્રવત મે.ટ.ના જુના દરે જ રોયલ્ટી િસ લ કરી હતી જનેા 
કારણે સરકારને રૂ.૪૬.૬૦ લાખનુાં નુકશાન થિા પામ્યુાં હતુ. 

 સવમવતને તા. ૧૮ જાન્દ્યઆુરી, ૨૦૧૨ના રોજ મોકલી આપેલ 

લેવખત ખુલાસામાાં વિભાગે જ્ણાવ્યુાં હતુાં કે તા. ૧૩-૧૦-૧૬ના રોજના 

કવમશ્નર શ્રી, ભ સ્તર વિજ્ઞાન અને ખનીજ ખાતાના પત્રથી િધારેલ માલા 

ખનીજની રોયલ્ટીના વિરોધમાાં મે. અાંબુજા વસમેન્દ્ટ તથા મે.ગુજરાત વસવધ્ધ 

વસમેન્દ્ટ દ્વારા હાઇકોટામાાં અપીલ કરેલ હતી. જ ેસાંદભે નામ. હાઇકોટા  દ્વારા 

માલા ખનીજ માટે નિો કામચલાઉ દર રૂ.૧૨ પ્રવત ટન નક્કી કરી આપતા 

આ તફાિતની રકમ કાંપની દ્વારા બે હપ્તામાાં ભરપાઇ કરી આપેલ છે.  

 તા. ૮મી જુન,૨૦૧૬ના રોજની સવમવતની બેઠકમાાં રૂબરૂ હાજર 

રહેલ વિભાગના પ્રવતવનવધએ સવમવતને જણાવ્યુાં હતુ કે આ કેસમાાં 

તફાિતની જ ે રકમ હતી તેની િસ લાત હિે થઈ ગઈ છે. સવમવતએ  આ 

િસ લાતથી સાંતોિ ન માનતા ઓછી િસ લાત તેમજ કોટાના હુકમનુાં પાલન 

કરિા સબબ જ ે તે અવધકારીશ્રી/કવમશ્નરશ્રીની જિાબદારી નકકી કરિા 

જણાવ્યુાં હતુાં. આથી સમમમત ભલામણ કરે છે કે આ બાબતમાાં જ ે

અમધકારી/કમષચારી સાંકળાયેલ હોય તનેી જિાબદારી નકકી કરિામાાં આિે 

અને ખાતાકીય રાહે સખ્ત મિક્ષાત્મક પગલાાં ભરિામાાં આિે. િધુમાાં 

મિભાગ એિુ તાંત્ર પણ ઉભ ુકરે કે જથેી રોયલ્ટીના જ ેદર િસૂલિામાાં આિે 

છે તેમાાં સરતચૂક, ગેરરીમત કે અન્ય બાબતથી સરકારની મતજોરીમાાં થતી 

આિકને મિપરીત અસર થાય નહી. 

૪૮. િધુમાાં આ િિાના ઓદડટ અહેિાલના ફકરાઓના વિભાગે આપેલ 

વિગતિાર ખુલાસાથી  સવમવતએ સાંતોિ વ્યતત કયો હોય તે ફકરાઓનો આ 

અહેિાલમાાં સમાિેશ કરિામાાં આિેલ નથી.  
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૪૯. ખચામાાં કરકસર કરિાના આશયથી સવમવતએ તેની કાયાિાહીને 
શબ્દશ: નહીં છપાિિાનો વનણાય લીધો છે. તેમ છતાાં શબ્દશ: કાયાિાહીની 
સાઇતલોસ્ટાઇલ કરેલી ત્રણ નકલો હાંમેશ મુજબ ગજુરાત વિધાનસભા 
ગ્રાંથાલયમાાં રાખિાનો સવમવતએ વનણાય કયો છે. 

૫૦. સવમવત એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ જનરલ ઓદડટ-૧ અને ઓદડટ-૨, નાણા 
વિભાગના સવચિ અને ગુજરાત વિધાનસભા સવચિાલયના અવધકારીઓ 
તથા કમાચારીઓએ સવમવતના કામકાજમાાં આપેલી અમ લ્ય સહાય બદલ 

તેમનો આભાર માને છે. 

  

ગુજરાત મિધાનસભા સમચિાલય, 

ગાાંધીનગર. 
તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૨ 

પુાંજાભાઈ િાંિ, 

પ્રમુખ, 

જાહેર હહસાબ સમમમત 

 

-------- 
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મનહરક્ષણો/તારણો/ભલામણોનો ટૂાં કસાર 

ક્રમ ફકરા નાંબરનો સાંદભષ મનહરક્ષણો/તારણો/ભલામણોનો ટૂાં કસાર 

૧ ૨ ૩ 

સી.એ.જી. ઓિીટ અહેિાલ 
(મુલ્કી) 

સામામજક ન્યાય અને અમધકારીતા મિભાગ 

૧ ૩૫ બાળ સાંરક્ષણ ગૃહો તથા જુિેનાઈલ જવસ્ટસ 
એતટની અમલકતાા કચેરીઓનાાં મહેકમ પર 
કાયમી જગ્યા નક્કી કરી જ ેતે કક્ષા પર કાયમી 
ભરતી કરિી. 
વજલ્લા કક્ષાના બાળ સાંરક્ષણ ગૃહોમાાં રહેલા 
બાળકોના આરોગ્યનુાં વનયવમત ચેકઅપ 
કરિામાાં આિે તથા તેમન ે જરૂદરયાત હોય 
તેિી દિાઓ ઉપલબ્ધ કરાિિામાાં આિે. આ 
ઉપરાાંત જ ે તે બાળ સાંરક્ષણ ગૃહમાાં િાહનની 
જરૂદરયાત અાંગેની ચકાસણી કરાિીને તેમને 
જરૂદરયાત સમયે િાહન મળી જ રહે તેિી 
વ્યિસ્થા ગોઠિિામાાં આિે. 
આથી બાળક દિક મેળિિા અાંગેની 
સમગ્ર પ્રદક્રયામાાં વિલાંબ વનિારીને ઓછી 
સમયમયાાદામાાં આ સમગ્ર પ્રદક્રયા પ ણા થાય 
તે સુવનવિત કરિા સવમવત ભલામણ કરે છે. 

જળસાંપમિ પ્રભાગ 

૨ ૩૬ આથી ખેડુતો પાસે જ ેરકમ લેિાની થાય તેની 
િસુલાત કરી સવમવતને જાણ કરિામાાં આિે. 
તેમજ આિી પદરવસ્થવતનુાં પુનરાિતાન 
ભવિષ્યમાાં ન થાય તેની તકેદારી રાખિા 
સવમવત ભલામણ કરે છે. 
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૧ ૨ ૩ 

મિક્ષણ મિભાગ 

૩ ૩૭ ઓડીટના જણાવ્યા મુજબ આ શરત ભાંગ પેટે 

સાંસ્થા રૂ.૩૩.૫૬ લાખ વ્યાજ પેટે ચુકિિા 

જિાબદાર ઠરે છે. સાંસ્થાની કામગીરી 

પ્રસાંશનીય છે તેમાાં બેમત નથી પરાં તુ 

સવમવતને લાગે છે કે પ્રસ્તુત વકસ્સામાાં સાંસ્થા 

દ્વારા ગાંભીર નાણાકીય અવશસ્ત દાખિિામાાં 

આિી છે. ભવિષ્યમાાં આિી બાબતમાાં કાળજી 

રાખિા સવમવત ભલામણ કરે છે. સવમવતના 

ધ્યાન પર આવ્યુાં હતુાં કે ગ્રાન્દ્ટની ઉચ્ચિમ 

મયાાદા રૂ. ૧ કરોડ સન ૧૯૯૦થી નક્કી 

કરિામાાં આિી છે. આ મયાાદા ઘણા િિો 

પહેલા નક્કી કરિામાાં આિી હોઈ તેમાાં 

યથાયોગ્ય િધારો કરિા સવમવત આથી 

ભલામણ કરે છે. 

િન અને પયાષિરણ મિભાગ 

૪ ૩૮ આથી રાજ્યના િનોના અસરકારક 
વ્યિસ્થાપન માટે રાષ્ટર ીય િન નીવતના 
વ્યાપક પરીપે્રક્ષ્યના મયાાદામાાં તમામ 
મુદ્દાઓનો સિાગ્રાહી અભ્યાસ કરીને િહેલામાાં 
િહેલી તકે રાજ્યની િન નીવત જાહેર કરિામાાં 
આિે અને તેના થકી રાજ્યનો િન વિસ્તાર 
પણ સુવનવશ્રત કરિા સવમવત ભલામણ કરે 
છે. 
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૧ ૨ ૩ 

૫ ૩૯ આથી સવમવત ભલામણ કરે છે કે, િન્દ્ય 
પશુઓ દ્વારા પાલતુ પશઓુના જ ે મતૃ્યુ 
વનપજાિિામાાં આિ ે છે ત ે અાંગેની િળતર 
ચ કિિા અાંગેની  અલગ અલગ માગાદવશાકામાાં 
સુધારો કરી પાલતુ પશુઓના િતામાન  બજાર 
ભાિને ધ્યાને લઇ પશુપાલકોને સહાય 

આપિામાાં આિે. 

સી.એ.જી.નો ઓહિટ અહેિાલ 
(મહેસલૂ પ્રામિ) 

નાણા મિભાગ 

૬ ૪૦ સવમવતએ વચાંતા વ્યતત કરી જણાવ્યુાં હતુાં કે 
કોટામાાં પેવન્દ્ડાંગ કેસોનો િહેલી તકે ઉકેલ 
લાિિા વિભાગે સઘન પ્રયત્ન કરિા જોઈએ. 
બાકી િસ લાત સાંદભામાાં આ બાબતે કાયદા 
વિભાગ સાથે પરામશા કરિો અને જરૂર જણાય 
તો એડિોકેટ જનરલ સાથે રીવ્યુ કરી િહેલી 
તકે િસુલાત અાંગેના કેસોમાાં કોટા  દ્વારા "સ્ટે" 
અપાયેલ હોય તે િેકેટ કરિાની તથા પડતર 
કેસોનો વનકાલ લાિિા સવમવત ભલામણ કરે 
છે. 
સવમવતએ સ ચન કયુા હતુાં કે અન્દ્ય રાજયોમાાં 
િસ લાતમાાંથી બચિા વ્યાપારીઓને નાદારી 
જાહેર કરતા રોકિા કે પોતે નાદાર જાહેર થયા 
બાદ અન્દ્ય નામે ફરીથી વ્યાપાર શરૂ કરતા 
રોકિા કોઈ તાંત્ર-વ્યિસ્થા હોય તો તેનો 
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૧ ૨ ૩ 

અભ્યાસ કરિો જોઈએ અન ેરાજયમાાં પણ તે 
માટેના વનયમો ઘડિા અને ચોક્કસ તાંત્ર ઉભુાં 
કરિા સવમવત ભલામણ કરે છે. 

ઊજાષ અને પેટર ોકેમમકલ્સ મિભાગ 

૭ ૪૧ તા.૨૮ જુલાઈ, ૨૦૧૫ ના રોજ સવમવત સમક્ષ 
રૂબરૂ ઉપવસ્થત થયેલ વિભાગના પ્રવતવનવધના 
જણાવ્યા મુજબ મહેસ લ વિભાગના અગ્ર 
સવચિ તથા ઓ.એન.જી.સી.ના પ્રવતવનવધની 
ઉપવસ્થવતમાાં નક્કી કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં કે 
આ બાબતમાાં સુધારો કરિાની જરૂર છે 
અને પી.એન.જી.આર.ના વનયમો હેઠળ જ ે
જોગિાઈ રાખેલ છે એ પ્રમાણે કરિા માટેની 
દરખાસ્ત હિે સરકારમાાં પ્રોસેસ શરૂ કરી રહ્યા 
છીએ. આ િાતને સાત િિા જટેલો લાાંબો 
સમય થયો હોિા છતાાં આ અાંગે સવમવતને કોઈ 
જાણ કરિામાાં આિી નથી. આ બાબતમાાં 
આખરી શી પદરવસ્થવત છે તેની સવમવતને જાણ 
કરિા સવમવત ભલામણ કરે છે. 

૮ ૪૨ સવમવતએ તત્સમયે ભલામણ કરી હતી કે 
ઉત્પાદન પત્રકનુાં િાવિાક ઉત્પાદન મેળિણી 
પત્રક સાથે ફરજીયાતપણે ઉલટ ખરાઈ થાય 
તે માટે સરકારે સ્થાયી સ ચનાઓ પ્રવસવધ્ધ 
કરિી અને તેનુાં ચુસ્તપણ ે પાલન થાય તે 
સુવનવિત કરિુાં. આિી સ્થાયી સ ચનાઓ 
પ્રવસધ્ધ કરિામાાં આિી છે કે કેમ તેની 
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૧ ૨ ૩ 

સવમવતને જાણ કરિા સવમવત ભલામણ કરે 
છે. 

૯ ૪૩ આથી પી એન્દ્ડ જી રૂલ્સ ૧૩(૨) માાં ખાસ 
જોગિાઇ મુજબ રાજ્ય સરકારે  કેન્દ્દ્ર સરકારની 
પ િા માંજ રીથી જમીન મહેસ લના દર થી િધ ે
નદહ તે મુજબના દરે સરફેસ ભાડા આકારી 
શકિાના અવધકારો પ્રાપ્ત કરિા તેમજ ઉતત 
જોગિાઇ રાજ્ય સરકારના ભાડા િસ લિા 
અાંગેના બાંધારણીય અવધકારોથી વિપરીત હોય 
તો તેના િાયરસ ચેલેન્દ્જ કરીને પણ 
કાયદાકીય હકો પ્રાપ્ત કરિા પ્રયત્ન કરિો. આ 
સાંદભે કાયદાકીય સલાહ પ્રાપ્ત ન થાય તો 
કેન્દ્દ્ર સરકાર સામનેા રાજ્યના પડતર પ્રશ્નોમાાં 
આ મુદ્દાનો સમાિેશ કરીને તાત્કાવલક કેન્દ્દ્ર 
સરકાર રાજ્ય સરકારને આ અાંગેનો સરફેસ 
ભાડાના દર િધારિાની પ િામાંજ રી આપે ત ે
માટે પ્રયત્નો કરિા સવમવતએ બેઠક િખતે 
ભલામણ કરી હતી. આ બાબતમાાં આખરી 
પદરવસ્થવતની સવમવતને જાણ કરિા સવમવત 
ભલામણ કરે છે. 

૧૦ ૪૪ આથી સરકારે વનયામક, પેટર ોવલયમ કચેરીને 
અલાયદો સ્ટાફ ફાળિી કચરેીનુાં સશવતતકરણ 
કરીને ભાડાપટ્ટાનુાં સમયાાંતરે વનદરક્ષણ થાય 
તે સુવનવિત કરિા સવમવતએ બેઠક િખત ે
ભલામણ કરી હતી. આ બાબતમાાં શી 



35 

ક્રમ ફકરા નાંબરનો સાંદભષ મનહરક્ષણો/તારણો/ભલામણોનો ટૂાં કસાર 

૧ ૨ ૩ 

કાયાિાહી કરિામાાં આિી તેની સવમવતને જાણ 
કરિા સવમવત ભલામણ કરે છે. 

૧૧ ૪૫ સવમવતએ નામદાર સુવપ્રમ કોટાના ચુકાદા, 
ભારત સરકારની માગાદવશાકા તેમજ 
તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજના ગુજરાત 
હાઈકોટાના વનણાયને ધ્યાને લઈ સરકાર 
પોતાનુાં દહત તેમજ માઇનર મીનરલ્સ ધરાિતી 
જમીનોના માવલકોને ઓછી અડચણ પડે અન ે
પારદશાક તેમજ સરળતાથી માઈનીંગ થઈ શકે 
તે માટે યોગ્ય વનયમો અને કાયાપધ્ધવત નકકી 
કરિાની સાંપ ણા પ્રદક્રયા ત્રણ મદહનામાાં પ ણા 
કરિા તેમજ આ વનયમોમાાં રાજ્યના 
આદદિાસીઓનુાં દહત જળિાય તે પ્રકારે 
સમતા અને પેસા કાયદા અાંગેના સુવપ્રમ 
કોટાના વનરીક્ષણોને ધ્યાને લઈ યોગ્ય 
જોગિાઈ/ વનયમો સામેલ કરિા ભલામણ 
કરી હતી. આ બાબતે શી કાયાિાહી કરિામાાં 
આિી તનેી સવમવતને જાણ કરિા સવમવત 
ભલામણ કરે છે. 

૧૨ ૪૬ સવમવતએ સખત નારાજગી વ્યકત કરી હતી 
અને ભલામણ કરી હતી કે વિભાગ દ્વારા આ 
કેસમાાં રોયલ્ટી િસ લિાની કાયાિાહી િહેલી 
તકે પ ણા કરિામાાં આિે. આ બાબતમાાં થયેલ 
કાયાિાહીની સવમવતને જાણ કરિા સવમવત 
ભલામણ કરે છે. 
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ક્રમ ફકરા નાંબરનો સાંદભષ મનહરક્ષણો/તારણો/ભલામણોનો ટૂાં કસાર 

૧ ૨ ૩ 

૧૩ ૪૭ આથી સવમવત ભલામણ કરે છે કે આ 
બાબતમાાં જ ે અવધકારી/કમાચારી સાંકળાયેલ 
હોય તેની જિાબદારી નકકી કરિામાાં આિે 
અને ખાતાકીય રાહે સખ્ત વશક્ષાત્મક પગલાાં 
ભરિામાાં આિે. િધમુાાં વિભાગ એિુ તાંત્ર પણ 
ઉભુ કરે કે જથેી રોયલ્ટીના જ ેદર િસ લિામાાં 

આિે છે તમેાાં સરતચ ક, ગેરરીવત કે અન્દ્ય 
બાબતથી સરકારની વતજોરીમાાં થતી આિકન ે
વિપરીત અસર થાય નહી. 

પહરમિષ્ ટ -૧ 
સન ૨૦૦૮-૦૯ના િર્ષ માટેના મતપાત્ર અનુદાન/મબન મતપાત્ર  

મિમનયોગ પર િધારો દિાષિતુાં પત્રક 
ભાગ-૧ મહેસલૂ મતપાત્ર 

ક. મહેસૂલ મતપાત્ર અનુદાન પર િધારો 

અનકુ્રમ માગણી નાં. અને મુખ્ ય સદર 
મતપાત્ર અનુદાન પરના 

િધારાને મિમનયમમત 
કરિાની રકમ 

(૧) (ર) (૩) 

૧. કૃમર્ અને સહકાર મિભાગ 

(૧) ૫-સહકાર 
 

૧,૮૧,૭૭,૦૦૦ 

૨. મિક્ષણ મિભાગ 

(૩) ૮- વશક્ષણ વિભાગ 

(૪) ૯- વશક્ષણ 

 

૧૩,૦૮,૦૦૦ 
૯૨,૬૭,૬૬,૦૦૦ 
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અનકુ્રમ માગણી નાં. અને મુખ્ ય સદર 
મતપાત્ર અનુદાન પરના 

િધારાને મિમનયમમત 
કરિાની રકમ 

(૧) (ર) (૩) 

૩. ઊજાષ અને પેટર ોકેમમકલ્ સ મિભાગ 

(૫) ૧૩-ઊજાા પદરયોજનાઓ  
 

૬૬,૯૮,૭૩,૦૦૦ 

૪. અન્ન, નાગહરક પુરિઠા અન ેગ્રાહકોની 
બાબતોનો મિભાગ 

(૬) ૨૧- અન્ન, નાગદરક પુરિઠા 
અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ 

(૭) ૨૨- નાગદરક પુરિઠો 
(૮) ૨૩-અન્ન 

 
 

૭,૩૪,૦૦૦ 
 

૬૧,૦૦,૦૦૦ 
૧૯,૨૯,૦૦૦ 

૫. િન અને પયાષિરણ મિભાગ 

(૯) ૨૬-િન 
 

૨૧,૨૭,૦૦૦ 

૬. આરોગ્ય અન ેપહરિાર કલ્યાણ 

મિભાગ 

(૧૦) ૩૮- આરોગ્ય અને પદરિાર 

કલ્યાણ વિભાગ 

(૧૧) ૩૯- તબીબી અને જાહેર 

આરોગ્ય 

(૧૨) ૪૧- આરોગ્ય અને પદરિાર 

કલ્યાણ વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય ખચા 

૪,૭૫,૦૦૦ 
૧૬,૧૫,૫૪,૦૦૦ 

૯૪,૦૦૦ 

૭. ગૃહ મિભાગ 

(૧૩) ૪૩- પોલીસ 

(૧૪) ૪૪- જલેો 

 

૨૦,૪૪,૦૫,૦૦૦ 
૨૪,૩૪,૦૦૦ 



38 

અનકુ્રમ માગણી નાં. અને મુખ્ ય સદર 
મતપાત્ર અનુદાન પરના 

િધારાને મિમનયમમત 
કરિાની રકમ 

(૧) (ર) (૩) 

૮. િૈધામનક અને સાંસદીય બાબતોનો 
મિભાગ 

(૧૫) ૬૨- િૈધાવનક અને સાંસદીય 
બાબતોનો વિભાગ 

 
 

૮,૩૦,૦૦૦ 

૯. નમષદા, જળસાંપમિ, પાણી પુરિઠા 
અને કલ્પસર મિભાગ 

(૧૬) ૬૬-વસાંચાઈ અને ભ વમ 
સાંરક્ષણ 

 
 

૬,૯૮,૨૧,૦૦૦ 

૧૦. પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ મનમાષણ અને ગ્રામ 

મિકાસ મિભાગ  

(૧૭) ૭૩- પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ 

વનમાાણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગને 

લગતુ અન્દ્ ય ખચા 

૭૮,૩૩,૩૭,૦૦૦ 

૧૧. મહેસૂલ મિભાગ 

(૧૮) ૭૯- કુદરતી આપવિઓ અાંગે 

રાહત 

(૧૯) ૮૦-ડાાંગ વજલ્લો 

 

૮,૦૯,૪૭,૦૦૦ 

 

૨૯,૦૦,૦૦૦ 

૧૨. માગષ અને મકાન મિભાગ 

(૨૦) ૮૬-માગા અને પુલ 

(૨૧) ૮૭-ગુજરાત પાટનગર 

બાાંધકામ યોજના 

 

૪૮,૨૭,૮૯,૦૦૦ 

૪,૦૭,૦૦૦ 
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અનકુ્રમ માગણી નાં. અને મુખ્ ય સદર 
મતપાત્ર અનુદાન પરના 

િધારાને મિમનયમમત 
કરિાની રકમ 

(૧) (ર) (૩) 
૧૩. િહેરી મિકાસ અને િહેરી ગહૃ મનમાષણ 

મિભાગ 

(૨૨) ૧૦૪- શહેરી વિકાસ અને 
શહેરી ગૃહ વનમાાણ વિભાગને લગતુાં 
અન્દ્ય ખચા 

 
૧,૦૦૦ 

 કુલ સરિાળો ૩૪૧,૭૦,૦૮,૦૦૦ 

ભાગ-૨ મહેસલૂ મબન-મતપાત્ર 

ખ. મહેસલૂ-મબન-મતપાત્ર અનદુાન પર િધારો 

અનકુ્રમ માગણી નાં અને મખુ્ ય સદર 
મબન-મતપાત્ર અનદુાન 

પરના િધારાને 
મિમનયમમત કરિાની રકમ 

(૧) મહહલા અને બાળમિકાસ મિભાગ 
(૦૧) ૧૦૬- મદહલા અને બાળ 
વિકાસ વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય ખચા 

 
૧૨,૦૦૦ 

 કુલ સરિાળો ૧૨,૦૦૦ 

ભાગ-૩ મૂિી-મતપાત્ર 

ગ. મૂિી મતપાત્ર અનુદાન પર િધારો 

અનકુ્રમ માગણી નાં અને મખુ્ ય સદર 
મબનમતપાત્ર અનદુાન 

પરના િધારાને 
મિમનયમમત કરિાની રકમ 

(૧) માહહતી અને પ્રસારણ મિભાગ 

(૧) ૫૫- માદહતી અને પ્રસારણ 
વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય ખચા 

૨,૪૩,૯૭,૦૦૦ 
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અનકુ્રમ માગણી નાં અને મખુ્ ય સદર 
મબનમતપાત્ર અનદુાન 

પરના િધારાને 
મિમનયમમત કરિાની રકમ 

(૨) શ્રમ અને રોજગાર મિભાગ 

(૨) ૫૮- શ્રમ અને રોજગાર 
વિભાગને લગતુાં અન્દ્ય ખચા 

૨,૭૭,૦૦૦ 

(૩) માગષ અને મકાન મિભાગ 

(૩) ૮૬- માગા અને પુલ 
 

૨,૮૬,૯૨,૦૦૦ 
 કુલ સરિાળો ૫૩,૩૬૬,૦૦૦ 

ભાગ-૪ મૂિી-મબન મતપાત્ર 

ઘ. મૂિી મબન મતપાત્ર અનદુાન પર િધારો 

અનકુ્રમ માગણી નાં અને મખુ્ ય સદર 
મબનમતપાત્ર અનદુાન 

પરના િધારાને 
મિમનયમમત કરિાની રકમ 

(૧) મહેસૂલ મિભાગ 

(૧) ૮૧- િળતર અને સોંપણી 
૧,૫૦,૦૦૦ 

 કુલ સરિાળો ૧,૫૦,૦૦૦ 

--------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 


