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          તા. ૧૬મી માચ, ૨૦૨૦         

       ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે,         

                     થી                          

            તા.૧૯મી માચ ૨૦૨૦         

      ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાક  ે

  

  

ગુજરાત િવધાનસભા
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ગુજરાત િવધાનસભાના અિધકાર હઠળ કાિશતે

સ ાવાર અહવાલે

ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય



પુ તક-૭૩ અ નુ  મ િણ કા

િવષય

તા.૧૬મી માચ, ૨૦ર૦   ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે
તારાંિકત ો 1 ૧૧
અતારાંિકત ો ૧૨ ૧૩૧
અ ય ીની પૂવ મંજૂરીથી ઉપિ થત કરલ મુ ો ે (બેઠક મુલતવી રાખવા અંગે) ૧૩૨ ૧૩૬

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી  દવસ) ૧૩૭ ૧૬૪

તા.૧૭મી માચ, ર૦ર૦ (પહલી બેઠકે )     ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૬૫ ૧૯૪

તા.૧૭મી માચ, ર૦ર૦(બી  બેઠક)     ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે
તારાંિકત ો ૧૯૫ ૨૦૪
અતારાંિકત ો ૨૦૫ ૩૧૫
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ) ૩૧૬ ૩૪૩

તા.૧૮મી માચ, ર૦ર૦    ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૧ શાકે
તારાંિકત ો ૩૪૪ ૩૫૫
અતારાંિકત ો ૩૫૬ ૪૪૦
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (છ ો દવસ) ૪૪૧ ૪૭૧

તા.૧૯મી માચ, ર૦ર૦    ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે
તારાંિકત ો ૪૭૨ ૪૮૨
અતારાંિકત ો ૪૮૩ ૫૯૨
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (છ ો દવસ) ૫૯૩ ૬૦૩

િબનસરકારી સંક પો ૬૦૪ ૬૧૯

ચોથી ેણી

પાના નંબર
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ગુજરાત િવધાનસભા 
સોમવાર, તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 

ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ું. 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 
તારાં કત ો 

  ી િવર ભાઇ ઠ મરુ :  (xxx)(અંતરાય) 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, *(xxx) (અંતરાય)  
  અ  ય ી : લીઝ, લીઝ. ભાઇ, (ભા.જ.પ.ના સ ય ી ઉભા થતા,ં તેઓને ઉ ેશીન)ે તમને કાંઇ નુકસાન થયુ ં
છે? તો શેના ઉભા થાવ છો પછી ? તમને નુકસાન નથી થયુ,ં તમે બેસો. એમને જ ેકહેવું હોય, એ પછીની વાત છે. (અંતરાય) 
લીઝ, લીઝ. 

 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : *(xxx)(અંતરાય) 
 અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, લીઝ, લીઝ (અંતરાય) માનનીય િવર ભાઇ, તમારો આ ોશ હ સમ  શક એમ ું ંુ
છંુ. (અંતરાય) અ યારે ો રીનો કાળ છે.(અંતરાય)  માંક-૩, માનનીય અજનિસંહ ચૌહાણ ુ (અંતરાય) આમા ંકશો 
િવષય નથી તો (અંતરાય) લીઝ, માનનીય પંુ ભાઇ. *(xxx)(અંતરાય) રા ખુશીથી કોઇ મારી પાસે રા નામુ ંઆપવા 
આવ,ે તો મારે શું કરવાનુ ં? (અંતરાય) મારે વીકારવું પડે, તો પછી હ બીજ ર ણ શું ક  એ કહોું ં ંુ ? (અંતરાય) તમે મને કહો 
છો ન.ે મન ેનથી કહેતા? સા ં . માનનીય મં ી ી, લીઝ, (અંતરાય) મારો અિધકાર નથી, મારો કોઇ અિધકાર નથી. એમા ં
રા નામુ ંઆપનાર સ યોનો અિધકાર છે. (અંતરાય) મારી તો ફરજ છે, મારી તો મા  ફરજ છે (અંતરાય) હા, પણ તમન ે
બોલવા દઇશ, લીઝ, બેસી ઓ. 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, *(xxx) (અતંરાય) 
 અ  ય ી : માનનીય િવર ભાઇ, ી યાસુ ીનભાઇ (અંતરાય) આ શું માં ું છે? આ શું માં ું છે, બધા બેસી 

વ, લીઝ, લીઝ (અંતરાય) ી યાસુ ીનભાઇ બેસી વ, લીઝ. એક િમિનટ માટે બેસી વ. ી ઇમરાનભાઇ, લીઝ, 
બેસી વ.(અંતરાય) 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, *(xxx) (અતંરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી આપ પણ બેસી વ, આપ પણ બેસી વ, લીઝ. આપ બેસી વ. નથ ગ ગોઝ 
ઓન રેકોડ, કોઇ રેકોડ ઉપર વાત જતી નથી. લીઝ, બેસી વ બધા જ. લીઝ, બેસી વ.  માંક-૩, (અંતરાય) 
આપણે ો નથી લેવાના ? (અંતરાય) 
  ી િવજયકમારુ  પાણી : માનનીય અ ય ી, (અંતરાય) ી િવર ભાઇ, બેસો. *(xxx)માનનીય અ ય ી, 
પહેલાં મારી વાત પૂરી ક ં .  (અંતરાય) 
 અ  ય ી : કોઇ એક જણ બોલ.ે બધા બેસી વ. તમારે બોલવું હશે તો હ બોલવા દઇશું . બેસો લીઝ. ી 
િવર ભાઇ, તમે તો બેસો.  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, આ જ ી અિમતભાઇ ગઇકાલ સુધી કહેતા હતા કે અમારા 
ધારાસ યો, કોઇ તકલીફ નથી. યાંથી ઉભા ઉભા ી િવર ભાઇ *(xxx) (અંતરાય) 
 અ  ય ી : કોઇ એક જ જણને જવાબ આપવાનું કહીશ, લીઝ, માનનીય અિમતભાઇને બોલવા દો.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, લોકશાહીમાં નો ચંૂટાયેલો િતિનિધ હોય તેને લોકશાહીના મૂ યો 
મુજબ કામ કરવા માટે  ચંૂટીન ેમોકલતી હોય છે. હમણાં ી ભપેુ િસંહ  બાજપાઇ ની સરકારની અન ેપહેલાંની વાત 
કરતા હતા. થોડા દવસ પહેલાં માનનીય િવજયભાઇ એમ કહેતા હતા કે અમે તો એક પણ િપયાનો ાચાર કય  નથી. 
અમારી યાં જમીન છે અને યા ંિમલકત છે ચેક કરી આવો અને બે દવસમા ં(અંતરાય)... 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, *(xxx) અમે હ  પણ એક પણ િપયાનો ાચાર કય  નથી, 
કરતા નથી. *(xxx) સમ યા? વાત કરો છો.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, તમને સાંભ ા, અમને તો સાંભળો. *(xxx)  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, *(xxx) વાતો કરો છો. (સતત અંતરાય) 
 ી અિમત ચાવડા :* (xxx) 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : સાહેબ, *(xxx) (સતત અંતરાય) 
                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ વા યો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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 અ  ય ી : આ આપણે શું કરી ર ા છીએ? કાળનો સમય છે. લીઝ, બધા બેસી વ.(અંતરાય)  
  ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, *(xxx) 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : સાહેબ, (xxx) (સતત અંતરાય)  
 અ  ય ી : આ કાળનો સમય છે. માનનીય મં ી ીઓ તો બેસ.ે તમારા સ યો ઉભા રહે, સમ  શકાય. આપ 
બેસો. આપ પણ બેસો, લીઝ. તમને બોલવા દીધા છે. તમન ેજવાબ આપવા દીધો છે. બેસો, લીઝ. બેસો, હ તમા  ર ણ ું ં
ક  છં ંુ . બેસો, લીઝ. (સતત અંતરાય) પણ આ કાળમાં શું છે? કાળ પછી જ ેકહેવુ ં હોય એ કહે ન!ે લીઝ. હવ ે
લીઝ, બેસી વ.  માંક-૩, માનનીય મં ી ી, ઘ ં થયુ.ં મારે બ ેને હાથ ડવાના. લીઝ.  માંક-૩. 

કપડવંજ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ  
*૨૬૨૨૧ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખેડા િજ ાના કપડવંજ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં૧૪ માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ખેડા િજ ાના કપડવંજ તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪ માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ  
. ૮,૬૩,૭૯,૧૨૪/- બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૬૧૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામ ે કલ કેટલો ખચ થયેલુ  
છે? 

  (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામ ે કલ ુ . 
૮,૦૮,૩૫,૪૪૪/- ખચ થયેલ છે. 

 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ (અંતરાય) 
 અ  ય ી : એ તો જવાબ આપી દીધો ન,ે હવે શુ ંછે? ી પંુ ભાઇ, લીઝ, બેસી વ. માનનીય પરેશભાઇ, આપ 
બેસી વ. 
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : હ ણવા માગંુ છ કે  કપડવંજ તાલુકામાં ું ંુ ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મળેલી બેઝીક ા ટમાંથી કલ કેટલા કામો ડસે બરુ -૨૦૧૯ની િ થિતએ.. (સતત અંતરાય) 
   અ  ય ી : આ કોઇ ચચા રેકડ ઉપર જતી નથી અન ેહ ફરી વખત િવનંતી ક  છ કે આ ચચા િસવાયની ું ં ંુ
વાત કરીએ.  મં ી ી, નો જવાબ આપો. આ કોઇ ચચા રેકડ ઉપર જતી નથી.   
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી ફરી  પૂછે. 
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, કપડવંજ તાલુકામાં ૧૪મા ંનાણાપંચ અંતગત વષ ર૦૧૮-૧૯મા ં
મળેલ બેઝીક ા ટમાંથી કલ કેટલા કામો ડીસે બરુ -ર૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, આ કામો સેકટરવાઇઝ કયા 
કયા છે, તેની પાછળ કલ કેટલો ખચ કરવામાં આ યોુ ? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, કપડવંજ તાલુકામાં ૧૪મા ંનાણાપંચ અંતગત વષ ર૦૧૮-
૧૯મા ં મળલે બેઝીક ા ટમાંથી કલ ુ ૬૧૪ કામો ડસે બર ર૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામા ં આવેલ છે. તેની પાછળ કુલ 
િપયા ૮૦૮.૩પ લાખનો ખચ પણ કરવામાં આ યો છે. જ ેકામોનું સેકટરવાઇઝ માનનીય સ ય ીએ પૂછયું એમાં પીવાનુ ં

પાણી પૂ  પાડવાના કામોં -૧પ૩, એમા ં ૧પ૪.૭૪ લાખ િપયા, ટોમ વોટર ડેનેજ એના પ૧ કામો એની ૭૬.ર૯ લાખ 
િપયા, ર તાના બાંધકામ ળવણીના ર૭૬ કામો એના ૩૯૮.ર૪ લાખ િપયા, ફટપાથના બાંધકામ ળવણીના ૂ ૬૭ કામો 

એમાં ૭૯.૯૬ લાખ િપયા, કો યુિન ટ એસટેના બાંધકામ ળવણીના ર કામ, ૩ લાખ િપયા, ાથિમક િશ ણમા ંખૂટતી 
પાયાની સિુવધા એના ર૦ કામો, ર૧.૭૮ લાખ િપયા, આંગણવાડી કે માં ખૂટતી પાયાની સિુવધાના ૮ કામો એના ૧૦.ર૯ 
લાખ િપયા, ક તાન, મશાન ગૃહના ૧૦ કામો એના ૧૮.૯ર લાખ િપયા, અ ય ાથિમક સવેાઓના ર૭ કામો એની રકમ 
૪પ.૧૩ લાખ િપયા. આમ જ ેપૂણ થયેલા કામો છે એ ૬૧૪ કામો અને કલ રકમ ુ ૮૦૮.૩પ લાખ િપયા ખચ થયો છે. 
   ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, હ ું આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ુ ં
૧૪મા નાણાપંચ અંતગત િજ ા ક ાએ દેખરેખ માટે કોઇ કિમ ટની રચના કરવામાં આવી છે કે કેમ અને  હા, તો એની 
િવગતો શું છે? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ  અગાઉ પણ આ સ માનનીય સભાગૃહમાં ચચાયો છે. 
એ ા ટ કે  સરકારમાંથી સીધી રાજય સરકારમાં અને યાંથી િજ ા પંચાયત, ામ પંચાયત સુધી પહ ચે છે. ૧૪માં 
નાણાપંચ અંતગત િજ ા ક ાએ દેખરેખ માટે િજ ાની મોનીટર ગ કિમ ટની પણ રચના કરવામાં આવી છે. જમેાં િજ ા િવકાસ 
અિધકારી એના અ ય  હોય છે, િનયામક િજ ા ામ િવકાસ એજ સી એના સ ય હોય છે. હસાબી અિધકારી એના સ ય 
સિચવ હોય છે. કાયપાલક ઇજનેર ી િજ ા આરો ય અિધકારી ી, િજ ા ો ામ અિધકારી ી, આઇ.સી.ડી.એસ., િજ ા 
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ાથિમક િશ ણાિધકારી ી, નાયબ િજ ા િવકાસ અિધકારી ી અને િજ ા આંકડા અિધકારી ી, આ બધા સ યો હોય છે. 
િજ ા મોનીટર ગ કિમટી ારા િવલેજ ડેવલપમે ટ લાન અને તેની અમલવારીની સમી ા કરવામાં આવે છે તેમજ ામ 
પંચાયત ારા િપયા પ લાખથી ઉપરના કામો  લેવાના થાય તો તેની પા ાદવત  બહાલી આપવાની કામગીરી પણ િજ ા 
મોનીટર ગ કિમટી ારા કરવામાં આવે છે. આમ િજ ા મોનીટર ગ કિમટી ારા િજ ા ક ાએ ૧૪માં નાણા પંચના કામોનુ ં
આયોજન અને અમલવારી બાબતની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આમ આપણી રાજય સરકાર ારા િજ ા મોનીટર ગ 
કિમ ટની રચના કરવામા ંઆવી છે. 
 ી િ જશે મરે  : માનનીય અ ય ી, સવાલ નાણાપંચનો છે, નાણાંનો છે, આ ૧૪મુ ંનાણાપંચ છે. એ સીધી જ ે
રીતે લોકલ બોડીને ા ટ આપે છે તો વ ચે પંચાયતી રાજ િ તરનું છે તો એના મારફત આપવા માગીએ છીએ કે કેમ? અન ે
માનનીય અ ય ી,  

हम तो अपन  ने ह  लुंटा , गैर  म  या दम था , क  ती वह  ंडूबी जहा ंपानी कम था ।। 
 (આ તબ ે  પાટલીઓ થપથપાવતા)ં 
  અ  ય ી : આમાં કઇ રા  થવા જવેું નથીં .  (અંતરાય) મને જ ેસમ ય છે એ મારે કહેવું પડે કે, સામે ચાર ર તે 
નનામી મળી, સામે મ ા એને શુકન થયા અને ઘેર ચુડલા ભાં યા.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય િ જશેભાઇએ ખૂબ વાત કરી. *(xxx)   
  અ  ય ી : માનનીય તુભાઇ, આ રાજકીય  કરી ર ા છે.  
 ી તે ભાઇ સ. વાઘાણી : માનનીય અ ય ી, *(xxx) (અતંરાય)  
  અ  ય ી : આ આપણે બહાર રાખીશુ.ં  કોણ લડશે એ અહ  ન ી થવાનુ ંનથી. 
 ી તે ભાઇ સ. વાઘાણી : *(xxx)   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, *(xxx) એટલે વસુર ા દરેક માનવનો અિધકાર છે. *(xxx) 
 અ  ય ી :  માંક-૪, માનનીય રમણભાઇ....(અંતરાય) ો રી પૂરી કયા પછી બધાન ે બોલવા દઇશુ.ં  
(અંતરાય) 
 ી તે ભાઇ  સ. વાઘાણી : માનનીય અ ય ી,* (xxx) 
  અ  ય ી : આપે એમના ઉપર આ ેપ કય  છે? આ સભાગૃહમા ં ો રી દરિમયાન કરેલ તમામ આ ેપો કોઇ 
રેકડ ઉપર જતા નથી.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમ ે વીકારીએ છીએ કે ો રી દરિમયાન કોઇ અ ય િવષય 
હોઇ શકે નહ . (xxx) (અંતરાય) સાહેબ, આ કહેવત છે.  
 અ  ય ી : લીઝ, ી નીિતનભાઇ આવું ના બોલાય. આપની પાસે આરો ય ખાતંુ છે. આ શ દો કાઢી નાખું છંુ. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : *(xxx) 
 અ  ય ી : કશું રેકડ પર જતંુ નથી. (અંતરાય) આ આ ેપો એક બી  પર થાય અને આ ેપની સામે દ:ુખી થઇ 
ગયા છે એમન ેદ:ુખ ય ત કરી લેવા દો.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, *(xxx) (અંતરાય) 
 અ  ય ી : આ િવષય ઉપર જ ેકહેવું હોય તે ભેગંુ કહી દે . હવ ેઆગળ આ િવષય ઉપર નહ  ચાલ.ે  માંક ૪ 
પર આવીએ. આપને કાંઇ કહેવુ ંહોય તો કહી દો. (અંતરાય) ી નીિતનભાઇ, આપે પણ બધંુ કહી દીધંુ જ છે.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, *(xxx) (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય રમણભાઇ, (અંતરાય) બસ, હવે બધંુ આવી ગયુ.ં હવે વાત પતી ગઇ. (અંતરાય)  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : *(xxx) (અંતરાય)  
 અ  ય ી : રેકડ પર કશુ ં જતંુ નથી. લીઝ, ો રી િસવાયનું બધંુ રેકડમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે છે. 
(અંતરાય)   
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : આના જવાબમાં સાહેબ, મારે એટલુ ંકહેવું છે કે, *(xxx) હ  સાહેબ, કહંુ છંુ. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : કેટલીવાર બંને બાજએથી બોલશોુ ? ઘ ં થઇ ગયુ.ં (અતંરાય) 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : *(xxx) (અંતરાય)  
 અ  ય ી : લીઝ, ી કવર ભાઇ બેસી વુ ં . મુ યમં ી ીએ આપનો બચાવ કરી લીધો છે. લીઝ, બેસી વ. 

ી પંુ ભાઇ, હવે કશ ુજ નહ .  માંક : ૪ માનનીય રમણભાઇ 
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મહસાણા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કનેકશન ે ે  
*૨૬૦૬૭ ી રમણભાઇ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના તમામ ૧૭૯૬ આંગણવાડી કે ો વીજ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ ે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી રમણભાઇ  ધુ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , લાઇટ િબલ ભરવા 
માટે આંગણવાડી બહેનોન ેદૂર દૂર જવુ ંપડે છે અન ેલાઇનમા ંઊભા રહેવું પડે છે એવી પ રિ થિતમા ંસરકાર ારા બીજ કાઇં ુ ં
આયોજન છે?  
  ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, મ હલા બાળ િવકાસ િવભાગની ો રીનો આજ ેપહેલો દવસ છે 
યારે  માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ છ ી તારીખે હ  ૧૦ દવસ પહેલા જ અમારી 

આંગણવાડીના કાયકર અન ેતેડાગરો માટે જ ેએક અભૂતપૂવ િનણય લીધો છે પ૩૦૦૦ આંગણવાડીના બહેનોને લાભ કરતો 
િનણય છે. ૭ર૦૦ િપયા જ ેઆંગણવાડીના બહેનોન,ે કાયકરોને મળતા હતા એમાં ૬૦૦ િપયાનો વધારો કરી અન ે૭૮૦૦ 
િપયા આપવાનો િનણય કય  છે. સાથેસાથે આંગણવાડીના તેડાગર બહેનને ૩૬પ૦ િપયા મળતા હતા એમાં ૩૦૦ િપયાનો 

વધારો કરી ૩૯પ૦ િપયા આપવાનો િનણય કય  છે. એટલું જ નહ  મીની આંગણવાડીના કાયકતાઓને પણ િપયા 
૪૧૦૦માં ૩૦૦ િપયાનો વધારો કરી અન ે િપયા ૪૪૦૦ આપવાનું નકકી કયુ છે. માન  વેતનમાં વધારો આ ચાલુ વષ પૂરતો 
જ  કય  હોય તો માચ-ર૦ર૦થી લાગુ પડે અન ેએ માટે થઇન ેપપ.૯૮ કરોડ િપયાનો ખચ  થાય પરતુ સાથેં  સાથે સરકારે 
એને પાછલી અસરથી દાખલ કય  છે એટલે કે માચ-ર૦૧૯થી ફે ુઆરી-ર૦ર૦ સુધી આ દાખલ કરી અને બી  પપ.૯૮ 
કરોડ િપયાનો ખચ સરકારે ભોગવવાનું નકકી કયુ છે એટલે કે ટોટલ ૧૧૧.૯૬ કરોડ િપયા મારી આંગણવાડીના બહેનોન ે
આપીને સરકારે ખૂબ સુંદર કામ કયુ છે. સંવેદનશીલતાનું કામ કયુ છે એટલે આ ની અંદર પહેલા એમને અિભનંદન આપી 
અને મારા નો જવાબ આપીશ.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવુ ં છે કે એમણ ેહમણા ંવાત 
કરી કે આંગણવાડીના બહેનોનો પગાર વધારો કય . માં નથી આવતો છતાં જવાબ આ યો છે. મારે એ ણવું છે કે તમે જ ે
પગાર વધારો કય  છે અને જ ે આંગણવાડીની બહેનોને મળે છે તો રાજયના લઘુ મ ધારા મુજબ આ વેતન છે એ 
આંગણવાડીની બહેનોન ેમળે છે કે કેમ?  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવ ે: માનનીય અ ય ી, માન  વેતનની અંદર જયારે ક ેસની સરકાર હતી અને યારે જ ે
આપવામાં આવતંુ હતંુ અન ે અ યારે આપવામા ં આવે છે યારે પણ લઘુ મ વેતન માણ ે નહોતંુ આપવામાં આવતંુ અમ ે
માંગણી માણે એમની તમામ ઇ છાઓ પૂરી કરી છે. (અંતરાય) 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આંગણવાડીની બહેનોન ેજ ેપગાર વધારો કય  છે એ રાજયના લઘુ મ 
વેતન ધારા મુજબ અ યારે વધારો કરવામા ંઆ યો છે કે લઘુ મ ધારાની નીચે  કેટલું ઓછ છેુ ં ? 
  અ  ય ી : આ માન  વેતન છે.  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, આ માન  વેતન છે. માન  વેતનની અંદર જ ે માણે થતંુ હશે એ 

માણે કરીશુ.ં  
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, (અંતરાય) જવાબ આપંુ છંુ. સાહેબ, મને આ જવાબ આપવા દે .  
  અ  ય ી : માનનીય આશાબેન, આમ આંગળી નહ  કરવાની, લીઝ. આમ કરો. 
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, (xxx) 
  અ  ય ી : માનનીય સોલંકીભાઇ, ીમતી આશાબેન,  તમારો  પૂરો થઇ ગયો. માનનીય સોલંકીભાઇ, આવી 
ગયો. તમારો જવાબ આવી ગયો? (અંતરાય) એ આવી ગયુ.ં માનનીય સોલંકીભાઇ.  
 ી કરશનભાઇ પંુ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, આંગણવાડી કે માં વીજ કનકેશન આપવા માટે શુ ં કાયવાહી 
કરી? (અંતરાય)   
 અ  ય ી : કોઇને મા ંરસ ન હોય તો પછી કાળ પૂરો કરીએ.   

                                         
  માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ વા યો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, આંગણવાડીની અંદર વીજ કનેકશન જ ેઆપવામાં આવે છે એના 
માટે સબંિધત આંગણવાડી સી.ડી.પી.ઓ.નો સંપક કરી અન ેએમના ારા પ૦૦૦ િપયા વીજ કનેકશન માટે ચૂકવવાના હોય 
છે. યેક આંગણવાડીને કપની ારા આંગણવાડીના કે માં વીજ મીટર અને કનેકશનં ના ચૂકવવા માટે થઇને આ ણ 
કરવામા ંઆવે છે. રાજય સરકાર ારા પોતાના મકાન ધરાવતા આંગણવાડી કે ોને વીજ કનેકશન માટે, માનનીય અ ય ી, 
સો ટકા ટેટબડન આ યોજના છે અને આ યોજનાને લીધે બાળકો સારી રીતે અહ યા બેસી શકે છે. ગરમીમાં પંખાની પણ 
એમન ે યવ થા કરી દવેામાં આવે છે અને રોજ એમની કામગીરી ખૂબ સારી રીતે થઇ શકે છે. નવી આંગણવાડીના મકાનમા ં
લાઇટ ફીટ ગની કામગીરી, ટયૂબલાઇટ, બ બ અને  પંખા સ હતની બધી સુિવધા આંગણવાડીની અદંર આપવામા ંઆવે છે.  

બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌશાળાઓને ફાળવેલ રકમ 
*૨૫૨૨૦ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય ગૌસંવધન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી ગૌશાળાઓ આવેલી છે, અન ે
 
 
 
 
  

  (૧)  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 

િજ ામાં તાલુકાવાર આવેલ ગૌશાળાઓ. 
નં. તાલુકો ગૌશાળાની સં યા 
૧ થરાદ ૪૬ 
૨ ડસા  ૧૦ 
૩ પાલનપુર ૬ 
૪ ભાભર ૬ 
૫ કાંકરેજ ૭ 
૬ વાવ ૧૧ 
૭ ધાનેરા ૫ 
૮ સુઇગામ ૪ 
૯ લાખણી ૧૧ 

૧૦ દયોદર  ૧૩ 
૧૧ અમીરગઢ ૧ 

 કલ ુ  ૧૨૦  
 (૨) ઉ ત ગૌશાળાવાર છે ા બે વષમા ંવષવાર કેટલી 
રકમ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) *પ ક સામેલ છે. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે ગૌશાળા યોજનાના લાભો લેવા માટે શુ ંકાયવાહી કરવાની હોય છે? બી   તમ ેગૌશાળાન ેલાભ આપતી વખતે થળ 
ઉપર ગૌશાળા છે કે ન હ તેની ચકાસણી કરો છો કે ન હ? ી   છે કે મારા મત િવ તાર થરાદની અંદર આઝાવાડા અન ે
સવારખા ગામમાં ટોટલ ર૮ લાખ િપયા ચૂકવવામાં આ યા છે, તો ગૌશાળા છે ન હ તો આ રકમ કોન ેચૂકવવામાં આવી છે? 
એનો જવાબ આપની પાસેથી માગંુ છંુ? 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, જ ે ગૌશાળાઓની યોજનાના લાભ માટે શું કાયવાહી કરી એના 
અનુસંધાનમાં સ ય ીએ પૂ યું છે તો..(અંતરાય) 
  અ  ય ી : મન ેિચ ી આવશે તો હ જઇશ ખરોું . મોકફ કરીને પણ જઇશૂ . 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : એમાં ચે રટી એ ટ હેઠળ ન ધાયેલ ગૌશાળા અન ેપાંજરાપોળ સં થાઓ કે જને ે૩ એકર 
જટેલી જમીન, પ૦થી વધુ ગાયો અન ેપાજરાપોળમા ંઓછામાં ઓછા ૧૦૦ પશુઓ હોવા જ રી છે. આ ખેડત િકસાન પોટલ ૂ
ઉપર િનયત નમૂનામાં ઓનલાઇન અર  કરવાની હોય છે. કરેલ અર ની િ ટ આઉટ કરી પશુ િચિક સક અિધકારી અન ે
સંબંિધત િજ ાના બોડના નોડલ અિધકારીના સહી-િસ ા સાથ ેરજ કરવાનું હોય છેૂ . જ રી સાધિનક કાગળો સાથનેી અર  
ગૌ-સેવા અન ે ગૌચર િવકાસ બોડ ગાંધીનગરને મોકલવાની હોય છે. આ બોડ ારા સૌ ાંિતક મંજરી બાદ કામગીરી ચાલ ુૂ
કરવાની હોય છે. કામ પૂણ થય ેખચના અિધકૃત િબલો બોડન ેમોકલી આપવાના હોય છે. સહાયની િવગત ધરાવતી ત તી, 
ફોટો ા સ િબલો સાથ ેરજ કરવાના હોય છેૂ . થાિનક પશ ુદવાખાના, પશુ િચિક સક અિધકારી અને સંબંિધત િજ ા બોડના 
નોડલ અિધકારીની ભલામણસહ પૂરતાનુ ં માણપ  રજ કરવાનુ ં હોય છેૂ  અન ે મળવાપા  સહાયની રકમ પણ ડાયરે ટ 
બેિન ફટ ટા સફરથી ચૂકવવામાં આવે છે. માનનીય સ ય ીનો બી   િજ ા નોડલ અિધકારી ીનુ ં માણપ  લઇન ે
ચકાસણી કયા પછી મંજર કરવામા ંઆવે છેૂ . 
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  અ  ય ી : િપયા ર૮ લાખની વાત રહી ગઇ. થળ ચકાસણી કરો છો કે કેમ? 
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, એમા ંકરીએ છીએ. અમારા નોડલ અિધકારી એની ચકાસણી કરે છે. 
 અ  ય ી : હા, એ કરે છે. િપયા ર૮ લાખની ગૌશાળાની વાત કરી તો યાં ગૌશાળા નથી એવું કહે છે. 
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : એની તપાસની યા ચાલુ છે. 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, પ કમાં રકમ બતાવી છે કે ગૌશાળા માટે આ રકમ ફાળવવામાં આવી 

છે. માનનીય ધારાસ ય ી કહે છે કે યા ંગૌશાળા છે નહ ,  તો આ રકમ કોને ફાળવવામાં આવી? (xxx) 
 બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, ર૮ લાખ િપયા સરતાળા ગામ તાલુકા િજ ા ામ ભગીરથ એ યુકેશન 
એ ડ ચે રટેબલ ટ ટને ફાળવવામા ંઆવી છે. 
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત :  માનનીય અ ય ી, આ ર૮ લાખ િપયા ચૂકવવામાં આ યા છે, તો ગૌશાળા છે ન હ 
તો કોને ચૂકવવામાં આ યા છે? ગુજરાતમા ંઆવી કેટલી ગૌશાળા છે? 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીની રજઆતની ચકાસણી કરી ૂ
લઇશું.(અંતરાય) 
 અ  ય ી : ગંભીર  છે.(અંતરાય) એમણ ેચકાસવાનું ક ુ.ં ટેઝરી બે ચ ચકાસવાનું કહે છે.(અંતરાય) અ યારે 
ગૃહ યાં ય? તો પછી એ ચકાસવાનું જ કહે ન?ે(અંતરાય) 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, મ ક ું સ ય ીની રજઆત છે કે ગૌશાળા નથી અને ચૂૂ કવાઇ 
ગયા છે તો ચો સ તપાસ કરીશુ.ં જ ેતે અિધકારી િવ માં જ ર માણે કાયદા મુજબ પગલા ંલઇશુ.ં 
 અ  ય ી : ગંભીરતાથી એની તપાસ થાય. (અંતરાય) ી ગુલાબિસંહ આવી ગયુ.ં તમારા માટે મ વધારાનો ટાઇમ 
અપા યો. 
 ી કીિતિસહં . વાઘેલા : માનનીય અ ય ી, રા યની ગૌશાળા અન ે પાંજરાપોળ માટે િવિવધ યોજનામાં વષ 
૧૯ર૦-ર૧માં કરવામાં આવેલ ગવાની િવગતો  અન ેરકમ જણાવશો? 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ નવી ગવાઇઓ અને રકમની મા હતી માગી  
તેના સંદભમાં ામ પંચાયતમાં ગૌશાળા અન ેપાંજળાપોળના ગૌચર માટે... 
 અ  ય ી :  માનનીય લલીતભાઇ, આપની જ યાએ બેસો.  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, રપ૦ લાખ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. ઘાસચારા માટે, 
સુધારેલ િબયારણ પૂ  પાડવા માટે ં િપયા ૧૭પ લાખની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. ગૌશાળા અને પાંજળાપોળની 
આંતરમાળખાકીય સિુવધાઓ ઉભી કરવા માટે તથા પશુિચિક સકની િનમણૂક માટે િપયા ૩૦૦ લાખની ગવાઇ કરવામા ં
આવેલી છે. ે  ગૌશાળા અને પાંજળાપોળને ો સાહક ઇનામ આપવા માટે િપયા ૧ લાખની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. 
રખડતા ગૌવંશ પશુઓના િનભાવ માટે િપયા ૧પ૦ લાખની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે. ગૌસેવા અને ગૌચર િવકાસ બોડના 
મહેકમ અને વહીવટી યોજના માટે િપયા ૧૦૪ લાખની ગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. આઉટ સોસથી બે વાહન ભાડે રાખવા 
માટે િપયા ૧ર લાખની ગવાઇ કરવામા ં આવી છે. ગૌશાળા અને પાંજળાપોળને અ તન બનાવવા માટે િપયા ૧૩ર૦ 
લાખની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. રા યમાં ગીર-કાંકરેજ ઓલાદના સંવધન માટે આપવામા ંઆવેલ સાંઢના િનભાવ તથા 
ખરીદી માટે િપયા ૧૮૦ લાખની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. શુ  ગીર-કાંકરેજ ઓલાદના ઉ મ આનુવાંિશક ગુણવ ા 
ધરાવતા વાછરડા ઉછેરની યોજના માટે િપયા ૧પ૦ લાખની ગવાઇ કરવામા ં આવેલ છે. દૂરદશન અન ે આકાશવાણીના 
સે સર કાય મ, ડોકયુમે ટરી ફ મ બનાવવા અને સા હ ય છાપવાની યોજના માટે િપયા ૩૦ લાખની ગવાઇ કરવામા ં
આવી છે. ગૌ દશન એકમ ચાલુ રાખવા માટે પ(પાંચ) લાખ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. ગૌશાળા પાજંળાપોળો 
માટે િજ ા ક ાએ સેિમનાર યોજવા માટે િપયા ૯ લાખની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આમ કલ મળીને ુ િપયા ૩ર૩૬ 
લાખની ગવાઇ આગામી સમય માટે કરવામા ંઆવી છે.  
 ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, આ  બનાસકાંઠા િજ ાનો છે. ખરેખર મં ી ી ારા અહ  જ ે
જવાબ આપવામાં આ યો છે તે જવાબની અંદર તાલુકાવાઇઝ કયા તાલુકામાં કેટલી ગૌશાળાઓ છે અને માનનીય સ ય ીનો 

 એ છે કે, ઘણી જ યાએ ગૌશાળાઓ છે નહ  તો તેમાં ગૌશાળા અને ગૌમાતાના નામે જ ેખચ પડતો હોય તે ખચ *(xxx)  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : સાહેબ, એમને કહો. િવષય ભલૂવો નથી, મ પ તા કરી છતા ં ી શૈલેષભાઇ તમારે  
આ િવષય ભૂલવો નથી. મ પ તા કરી છે.  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સ યની લાગણી છે અને એમનો  સાચો છે.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા :  માનનીય અ ય ી, ના, ના અમે ગાય માતા માટે જ છીએ.  
  અ  ય ી : ી ગુલાબિસંહભાઇ, તમે કેમ ઉભા થઇ ઓ છો?  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, અમે ગાય માતા માટે જ છીએ.  
                                         
  માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ વા યો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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 અ  ય ી : આ તમારાથી શ  થયું છે.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હા, પણ હ વીકાર કરીને ચાલું છ નેું ંુ .  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, *(xxx)  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા :  માનનીય અ ય ી, *(xxx) 
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, બાપુએ ક ું કે, *(xxx) 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, (xxx)  
 અ  ય ી : આજ ેઆખો દવસ આ ચાલવાનું છે, ચાલો.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , રા ય સરકારે 
ગૌશાળાના િનભાવ માટે જ ે તે ામ પંચાયતોમાં ગૌચરની સુધારણા કરવા માટે યોજના બનાવવામાં આવેલ છે. તે ગૌચર 
સુધારણા યોજના અંતગત આ બનાસકાંઠા િજ ામા ંજ ેગૌશાળાઓ છે તે ગૌશાળાને સાચવવા માટે અન ેતે ગાયોના િનભાવ 
માટે અને ગૌચર સુધારણા માટે કેટલી ામ પંચાયતોન ેકેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી તેની િવગતો જણાવ.ે  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, ગૌશાળા માટેનો  છે. ગૌચર િવકાસ માટેની મા હતી માટે 
અલગથી નોટીસ આપે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આમાં ગૌશાળાના િનભાવ, ગાયોના નામે કરોડો િપયાનો ાચાર 
થયો છે. ગૌચર સુધારણાના નામે કરોડો િપયાનો ાચાર થયો છે.  
 અ  ય ી :  માનનીય પંુ ભાઇ, તમા  ાન વધારે હશે ના નથીં .  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, તેની તપાસણી કરાવ,ે તમે તપાસ કરાવડાવો.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા :  માનનીય અ ય ી, ગૌશાળા અન ેગૌચરમાં તફાવત છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ગૌચર તેન ેસંલ  છે. ગાયો તો જ ચરી શકે કે ગૌચર હોય તો. આની 
સમજ રા ય સરકારને હોવી ઇએ. ગાયો તો જ ચરી શકે કે ગૌચર હોય.     
 
 અ  ય ીઃ મ પહેલા જ ક ું કે આના માટે નવી નોટીસ આપવી પડે. માનનીય િ જશેભાઇ, આ  લાગુ નથી 
પડતો, એમના માં દમ હશ ેપણ અ યારે અહ યા આ  ઉપિ થત થતો નથી.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ાચાર, ાચાર એમ ક ા કરવું કોઇ સાિબતી વગર 
વારવાર કહેવું એ કેટલું વાજબી છેં ? મ ક ું માનનીય ગુલાબિસંહભાઇના મા,ં અમે કોઇ છટકતા નથી, અમે જવાબદારીમાંથી 
યારેય છટકતા નથી, માનનીય પંુ ભાઇ, અમ ે કોઇ જવાબદારીથી છટકવા માગતા નથી. આ બી વાર કહ છ કેું ંુ , તપાસ 

કરાવીશ અને ગૌચર અન ેગૌશાળામાં તફાવત છે એને ડી શકાય નહ . (અંતરાય)  
  અ  ય ી : માનનીય િનરજનભાઇં , બેઠાં બેઠાં ન બોલો, આપને  પૂછવો હોય તો હ સમય આપંુું .  પૂછવો છે 
આપન?ે  
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી,  ગૌશાળાનો અને પાજંરાપોળનો છે યારે મારે કહેવું છે કે, માનનીય 
મુ યમં ી ીએ થોડા દવસો પહેલા મનની મોકળાશમા ંઅમારી મોરબીની પાંજરાપોળ જ ેગુજરાત િવ યાત પાંજરાપોળ છે એ 
પાંજરાપોળની તારીફ પણ કરેલ હતી અને અમારા પાંજરાપોળના મુખ વેલ ભાઇ છે એ ભાવનાશાળી ઉ ોગપિત છે અને 
સારી પાજંરાપોળ ચલાવે છે. માનનીય મુ યમં ી ીના મત િવ તારના સમાજ ે ીઓ મહાજનો છે એ અમારી મોરબીની 
પાજંરાપોળના ટ ટીઓ છે પણ એમને નાણાકીય સહાય મળવામાં જ ેિવલબં થઇ ર ો છે એમાં માનનીય મુ યમં ી ી અમારી 
મોરબીની આ પાંજરાપોળને નાણાકીય સહાય જલદી આપવા માગે છે કે કેમ?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, આ બનાસકાંઠા િજ ાનો  છે, મોરબીનો અલગથી પૂછશે તો હ ું
ચો સ જવાબ આપીશ.  
  અ  ય ી : એમણ ેએમની લાગણી યકત કરી.  માંક-૬. 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત  
*૨૬૯૨૫ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ંઆ યા, 

  (૧)  (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

વ ોના કાર 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ વા યો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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અરવ ી  ૬૪૩ ૪૯૨ ગુલમહોર, લીમડા, સીરસ, 
કાસીદ, દેશી બાવળ, અરડુસા, 
શુબાવળ, આમલી, ગરમાળો, 

નીલગીરી, વગેરે 
સાબરકાંઠા ૦ ૦ -  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)       (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી (ઘ.મી.) જલાઉ 
(િ વ.) 

અરવ ી  ૮૩.૮૮૭ ૮.૮૫ ૬૦.૭૭૩ ૧૫૮૮.૩૦ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી વષવાર 
કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)         ( િપયા લાખમા)ં 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

અરવ ી  ૪.૨૧ ૧૦.૫૩ 
સાબરકાંઠા ૦.૦૦ ૦.૦૦  

 ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કેુ ં , અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં જ ે વૃ ો કાપવામા ં આ યા છે એ વૃ ો કાપવાના કારણો શું છે? અને ખાસ કરીન ે આ જ ે વૃ ો 
કાપવામાં આ યા છે એ રિ ત જગલ છેં . િવજયનગરનું સાબરકાંઠા િજ ાના એ રિ ત જગલમાંથી કોઇ વૃ ો કાપવામાં આ યા ં
છે કે કેમ? 
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, વૃ ો કાપવા બાબતની નીિત એટલે કે, યાં યાં આપણે ર તાઓ 
કરતા હોઇએ અન ેકેટલાક માજ નમાં એ વૃ ો આવી જતા હોય તો એવા વૃ ો આપણે દૂર કરતા હોઇએ છીએ. વૃ ોનું રોપણ 
કયા પછી ૮ વરસ થઇ જતા હોય અને માિલક પોતે ઇ છા દશાવે કે અમારે વૃ ો કાપવા છે અને પરિમશન આપવામાં આવી 
હોય તો એવા વૃ ો કાપવામા ંઆવે છે. આ  અરવ ી અન ેસાબરકાંઠાનો છે તો એમાં િજ ા માણે અરવ ી િજ ામા ંવષ 
૨૦૧૮-૧૯ અને વષ ૨૦૧૯-૨૦ની અંદર તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની િ થિતએ..(અંતરાય) 
  અ  ય ી :  એટલો જ છે માનનીય મં ી ી કે, િવજયનગર તાલુકાનું રિ ત જગલ જ ેછે એમાંથી વૃ ો કાપવામા ંં
આ યા છે કે કેમ?  
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, એમા ંમેઘરજ તાલુકામાં ૬૪૩ વૃ ો કાપવામાં આવેલા છે અન ે
મોડાસા તાલુકાં ૩૧૫ વૃ ો કાપવામાં આવેલ છે, ભીલોડા તાલુકામાં ૧૭૭ વૃ ો કાપવામા ંઆવેલ છે એમ ટોટલ ૪૯૨ વૃ ો 
કાપવામાં આવેલ છે.  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, સાબરકાંઠા િજ ામાં િવજયનગર તાલુકાના રિ ત જગલમાંથી ં વૃ ો કાપવામાં આવેલ 
છે કે કેમ?  
 ી રમણલાલ  ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, નહ  મારી પાસે એવી િવગત નથી.  
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવુ ં છે કે, આ જ ે તમે અરવ ી 
િજ ામાં વૃ ો કા યા છે ૧૧૩૫ એમાં સરકારને જ રયાત ઉભી થઇ હોય એવા ર તાઓ માટેના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા 
છે અને નોમલ ફોરે ટીમાંથી કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા અન ેસામાિજક વનીકરણ િવ તાર છે એમાંથી કેટલા વૃ ો કાપવામા ં
આ યા છે?  
 ી રમણલાલ ના.પાટકર : માનનીય અ ય ી, ૧૭૭ વૃ ો નેશનલ હાઇવે નંબર ૮, રતનપુર બોડરથી 
અમદાવાદના ર તા પર જ ેહતા એ ર તો પહોળો કરવાના કારણ ેઆ વૃ ો કાપવામા ંઆવેલ છે.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ વન ખાતાનો જ ેજવાબ આ યો છે તો મારો આવો 
જ  ૩રપ નંબરનો આજની ો રીમાં છપાયેલો છે તેમાં ગાંધીનગરમાં વધારે વૃ ો કપાય છે, ગાંધીનગર એટલે આપ ં 
પાટનગર છે 
 અ  ય ી : આ ગાંધીનગરની વાત નથી.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : સાહેબ, પણ આમાં  છપાયેલો છે, છપાયો છે. ૩રપ નંબરનો  છપાયો છે, સાહેબ. 
 અ  ય ી : અ યારે આની જ વાત કરોન.ે  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, હ એટલા માટે જ કહું ું  છ કે પાટનગરમાંથી વધારેમાં વધારે વૃ ો કપાયા ુ ં
છે એના શુ ંકારણો છે?  
 અ  ય ી : ી િવર ભાઇ, આ  નામંજર કરવામાં આવે છેૂ .  
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 ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, મારે આપના મા યમથી મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે, આ 
ઇમારતી લાકડામાં ઘનમીટરનો શું ભાવ સરકારે ન ી કય  હતો ? અને જલાઉ કાઠી ૧પ૮૮ િ વ ટલ એનો શું ભાવ સરકારે 
ન ી કય  હતો ? અને જલાઉ કાઠી ગામડામાં જ ે મશાનગૃહો હોય છે એમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે સરકાર તરફથી પડતર િકમતે ં
આપવામાં આવે છે કે કેમ?  
 અ  ય ી : જલાઉ અને ઇમારતી. જલાઉમાં મશાન માટે.  
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, ઇમારતી હોય એ ઘનફટ ઉપર વેચાતંુ હોય છે અને ઇમારતીની ૂ
અંદર પણ અલગ અલગ કાર હોય છે, સાગ હોય તો એના િપયા રપ૦૦ ઘનફટના ભાવ ચાલ ેછે અને જલાઉ બળતણમા ંૂ
જતા હોય છે એના ભાવ ઓછાં આવે છે. ટકમાં અરવ ી િજ ાની અંદર ૂં ૪.ર૧ લાખ િપયા વષ ર૦૧૮-૧૯માં અને ૧૦.પ૩ 
લાખ િપયા વષ ર૦૧૯-ર૦માં એમ મળી કલ ુ િપયા ૧૪.૭૪ લાખની રકમ ઉપજલેી છે અને સાબરકાંઠાની અદંર કોઇ 
વેચાણ થયેલુ ંનથી. આ વેચાણ થયેલુ ંછે એમા ંજલાઉ નથી. ૧પ૮૮.૩૦ િ વ ટલના િપયા ૧૪.૭૪ લાખ િપયા ઉપજલેા 
છે.  
 ી સુખરામભાઇ  હ. રાઠવા : માનનીય મં ી ીન ેહ એ પૂું છવા માગંુ છ કે મશાનગૃહના ઉપયોગ માટે તમે ગામડામા ંુ ં
આ જલાઉ કાઠી તમે આપો છો કે કેમ મારે એ ણવું છે.   
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, સામાિજક વનીકરણની અદંર જલાઉ લાકડ િવનાુ  મૂ યે આપવામા ં
આવે છે અને એનો ઉપયોગ ગામ લોકો મશાન માટે કરે છે.  
 ી ઇમરાન ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ીને હ પુછવા માગંુ છ કેું ંુ , વૃ ો 
કાપવાની સામે નવા વૃ ો કેટલા રોપવામા ંઆ યા અને હયાત કેટલા વૃ ો અ યારે છે?  
 ી રમણલાલ  ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, ખાસ કરીને વૃ ો અંગેનો આ  યારે ચચાય છે યારે સૌથી 
વધારે આણંદ િજ ાની અદંર ૬૮ ટકા વૃ ો છે એટલે તમામ િજ ાઓમાં આણંદ િજ ામાં સૌથી વધારે વૃ ો છે અને સૌથી 
ઓછાં વૃ ો સરેુ નગર િજ ામાં છે. વૃ ો રોપવા માટે અમારા ડાંગ િજ ાની અંદર એક વૃ  કાપે તો ૧૦૦૦૦ વૃ ો ઉછેરવાની 
શરતે અમે એમને પરવાનગી આપીએ છીએ યારે વનીકરણ યોજનાની અંદર ખેડતો ખરાબાની અંદર વૃ ારોપણ કરતા હોય તો ૂ
એને િવનામૂ યે વૃ ારોપણ કરી આપવાની નીિત સરકારમાં અમલમાં છે.   
 ી ગજે િસંહ  ઉ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા માગંુ ું
છ કેુ ં , અરવ ી િજ ાની અદંર વષ ર૦૧૮-૧૯ અન ે વષ ર૦૧૯-ર૦માં તારીખ ૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ કાપવામા ં
આવેલા વૃ ો અ વયે તાલુકાવાર ઉપલ ધ થયેલ લાકડાના જ થાની હરા ના વેચાણ થકી કેટલી આવક થયેલી છે?  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, કલ કહેુ . તાલુકાવાર ન હ. કોઇ ખાસ િવશેષ તાલુકો ણવો હોય તો કહો બાકી 
તાલુકાવાર આપવાની જ ર નથી.  
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ે  પૂ યો છે એમા ંિભલોડા તાલુકાની 
અંદર.. 
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, તાલુકાવાર ન હ કલ કહી દોુ .  
 ી રમણલાલ  ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૧૮-૧૯માં િપયા ૪.ર૧ લાખ અન ેવષ ર૦૧૯-ર૦ની 
અંદર િપયા ૧૦.પ૩ લાખ એમ કલ મળીન ેુ ૧૪.૭૪ લાખ િપયાની આવક લાકડા વેચાણમાંથી સરકારને થયલે છે.  
 ી મહેશકમાર અુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, છે ાં બે વષની અંદર વૃ  કા યા અન ેતેના વેચાણની ૧૫ લાખ 
િપયાની આવક થઇ છે તો વૃ  કાપવા પાછળનો ખચ કેટલો થયેલો છે ?  

 ી રમણલાલ  ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, વૃ ો કાપવા માટે જયારે અરજદાર અર  કરે છે તેમાં સરકારી રોડ 
સાઇડના  હોય તો તેની રજઆત ડે યુટી એિ જિનૂ યર કરે છે તો યાં નાયબ વન સંર ક આવી અને થળ િનરી ણ કયા 
બાદ આ ઝાડ કયા કારના છે, કેટલા ચા છે અને કેટલા દૂર કરવા પડશે અન ેતેના નંબર નાંખવામાં આવે છે અન ે યાર બાદ 
પંચકયાસ કરી અન ેપરિમશન આપવામા ંઆવે છે.  
  અ  ય ી : આવી ગયુ (અંતરાય) હજ ુ ણવુ ંછે ?  
 ી રમણલાલ  ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, ખેડતો જયારે તે ૂ પોતે કાપવા માગતા હોય યારે તેનુ ંવાવેતર કયા 
વષનું છે, તેને આઠ વષ થઇ ગયેલા છે કે કેમ અન ે  આઠ વષ થઇ ગયેલા હોય તો તેનો પંચ કયાસ કરી યાર બાદ.. 
 અ  ય ી : ી મહેશભાઇ આ તમારા નો જવાબ નથી ? માનનીય મં ી ી તેમને ફરી પૂછી લેવા દો તેમન ે
સંતોષ થવો ઇએ.  
 ી મહેશકમાર અુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, છે ા ં બે વષની ૧૫ લાખ િપયાની આવક બતાવી છે પણ આ 
વૃ ો કાપવા પાછળનો ખચ કેટલો કય  છે પૂછવું છે. 
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, જ ેરોડ સાઇડના ઝાડ હોય... 
 અ  ય ી : કલ ખચ  કેટલો થયો તે પૂછે છેુ . 
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, કલ તેમા ંનથીુ . 
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 અ  ય ી : નથી, તેમની પાસે જવાબ નથી. (અંતરાય ) માનનીય મં ી ી જવાબ ટેબલ ઉપર રજ કરશેૂ .  
ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ ની મંજર જ યા ૂ  

*૨૬૧૭૧ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ (વ.શા) ની કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ (વ.શા.) ની 

મંજર જ યાઓ નીચે મુજબ છૂ ે. 
૫૦  

 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી ૂ
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
ભરાયેલ જ યાઓ ખાલી જ યાઓ 

૧૧ ૩૯  
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) આ જ યાઓ પૈકી સીધી ભરતીથી ભરવાપા  
જ યાઓ માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા હેરાત 
અપાયેલ છે. જનેી પસંદગી યાદી મ ેથી ભરી શકાશ.ે 
બઢતીથી ભરવાપા  જ યાઓની બાબત યાયિધન છે. 

 ી આર.સી. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય માનનીય મં ી ીન ેમારે પૂછવું છે કે 
મારા ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલી છે ૂ
? અને એ મંજર થયલેી જ યાઓ પૈકીૂ  કેટલી ભરેલી છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી  છે ? અને ી  મારો  છે આ ખાલી 
જ યાઓ કેટલા સમયમા ંભરવામાં આવશ ે?  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, સ ય ીના ના જવાબમાં જ ેભરતી કરવાની હોય છે તે ભરતી 
એટલ ે૫૦ જ ેજ યાઓ છે તેમાંથી સરકાર ારા ૫૦ ટકા સીધી ભરતીથી અન ે૫૦ ટકા બઢતીથી ભરવાની હોય છે. ભરતીથી 
ભરવાની જ ેજ યાઓ છે તેમાં અગાઉ જ ેહમણા ં .પી.એસ.સી.ની પરી ા લેવામાં આવી તેમાં ભરી દેવામાં આવી છે અન ે
અ યારે હમણા ં જ જ ે .પી.એસ.સી.ની પરી ા લેવા માટેનુ ં જ ે કેલે ડર છે તે કેલે ડર મુજબ તા.૨૧-૬-૨૦૨૦ના રોજ 
બાકીની જ ેભરતી છે તે કરી અને ભરી આપવામાં આવશ.ે 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જ ેભરતી કેલે ડરની વાત કરી પણ રાજયમાં આ 
વખતે બજટેની અંદર પણ સારી એવી ગવાઇ કરી છે. િશ ણ એ પાયાની જ રયાત છે યાપક માણમાં આ ગૃહમાં ચચા 
થાય છે. ચચા કરીએ છીએ, િચંતા કરીએ છીએ, િચંિતત છીએ પણ ાથિમક િશ ણ અન ેઉ ચતર ાથિમક િશ ણમા ંજ  
આટલી મોટા માણમાં જ યાઓ ખાલી હોય તો કઇ રીતે ભણશે ગુજરાત આ િચંતાનો િવષય છે. યારે ચચા અને વાતો ના 
કરતા આ જ યાઓ સમય-મયાદામા ં ભરાય તો જ સારી રીતે બાળકોન ે ભણાવી શકાય. એટલ ે વહેલામા ં વહેલી તકે ખાલી 
સૂચન છે એમ નહ , સમય મયાદા છે એમ નહ  પણ વ રત ક ાએ હાઇકોટમાં કોઇ મટેર હોય તો તેનો ઉકેલ જલદી 
સમાધાનકારી, સરળ વલણ અપનાવીન ેપણ તા કાિલક ઉકેલ આવે અન ેઆ જ યા ચો સ સમય-મયાદામા ંભરવા માગો 
છો કે કેમ ?  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ મારા જવાબમાં ક ું છે કે જ ેભરતીથી ભરવાની છે તેની 
ભરતીની યા અમે હાથ ધરી દીધી છે અને બઢતી માટેનો જ ેકેસ કહે છે તે કેસની અંદર પણ સરકાર તબ ાવાર બધી જ 
જ યાએ તેની આખી િસલિસલાવાર મારી પાસે મા હતી પણ છે પણ આ કોટનો કેસ છે એટલે હ વધારે મા હતી આપતી ું નથી 
પણ સરકાર તેમા ંગંભીરતાથી આગળ વધી રહી છે.  

પંચમહાલ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશન ે  
*૨૬૦૪૫ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના તમામ ૨૦૦૦ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમા ંગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ીમતી સુમનબેન . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છ કેું ંુ , આંગણવાડી 
કે ોને નવા ગેસ કને શન કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?  
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 ીમતી િવભાવરીબેન  દવ ે: માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યમાં યારે ી નરે ભાઇ મુ યમં ી હતા યારથી 
આજ ે સંવેદનશીલ સરકારના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આંગણવગાડીની અદંરની તમામ સુિવધાઓ આપવા માટે 
ક ટબ  છે. યારે આંગણવાડીઓ ધુમાડાયુ ત હતી અન ે ચૂલા ઉપર રાંધવામા ં આવતંુ હતંુ યારે આંગણવાડી કાયકરો, 
તેડાઘરો અને બાળકો આ બધાંને ધુમાડાના કારણે ફેફસાંના અનેક રોગો થવાની શ યતા હતી. આંખોન ેપણ નુકસાન થતંુ હતંુ 
એટલ ેએ વખતે ન ી કયુ કે આંગણવાડીન ેધુમાડામુ ત બનાવવી છે. એટલા માટે આંગણવાડી કે ો સુધી ગેસ કને શન પૂરા 
પાડવા માટે જ ેતે સી.ડી.પી.ઓ. ારા િજ ાની કચેરી મારફત કલે ટર કચેરીએ ગેસ કને શન માટે અર  કરવામા ંઆવે છે. 
િજ ાની કચેરી ારા તાલુકાની મંજર ગેસ એજ સીઓની યાદી આપવામાં આવે છેૂ . જ ેતે તાલુકાની મંજર ગેસ એજ સીની યાદી ૂ
સી.ડી.પી.ઓ. ારા આંગણવાડીના નામ સરનામાની યાદી સાથે દરખા ત કરવામાં આવે છે. તાલુકા ગેસ એજ સી પાસેથી 
કને શન માટેનો ખચ એ ટીમેટ મંગાવી તે મુજબની રકમ સી.ડી.પી.ઓ. ગેસ એજ સીમાં સંપક કરી અન ેઆંગણવાડી કે ને 
ગેસ કને શન પૂ  પાડવામાં આવે છેં .  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , પંચમહાલ 
િજ ામાં કલ કેટલી આંગણવાડીઓ છે અને શહેરા તાલુકામા ં કેટલી આંગણવાડીઓ છે અને એમાં કેટલાન ે ગેસ કને શન ુ
આપવામાં આ યું છે?  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, પંચમહાલમા ં૨,૦૦૦ આંગણવાડીઓ છે. શહેરામા ંપણ જટેલી 
આંગણવાડીઓ છે એ બધી જ આંગણવાડીઓમાં ગેસ કને શન પૂરા પાડી દેવામાં આ યા છે. ( ી પંુ ભાઇ વ ચે બોલતા)ં  
  અ  ય ી : ઊભા થઇને પૂછવું પડે. આવી રીતે બેઠા-બેઠા બોલાય ન હ.  
 ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીનેું  પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , પંચમહાલ િજ ામા ં
તાલુકાવાર કઇ એજ સીઓ છે?  
 અ  ય ી : તાલુકાવાર ન કહો. કોઇ એક અથવા બે તાલુકાનું પૂછો.  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, પંચમહાલ િજ ામાં સાત તાલુકા છે. મ અગાઉ ક ું એમ અમે દરેક 
આંગણવાડીને ધુમાડા મુ ત બનાવવા માટે આંગણવાડી કાયકરો અને તેડાઘરોને ગેસથી ઝડપથી રસોઇ બને તો 
આંગણવાડીની બહેનો િશ ણ કાયમાં વધારે યાન આપી શકે. એ માટે અમે આંગણવાડીની બહેનોને આ ગેસ કને શન 
આ યા છે. યારે ચૂલાના બદલ ેગેસ ઉપર રસોઇ બનાવીએ તો પોષક ત વો જળવાઇ રહે છે, સમયની બચત થાય છે અન ે
આંગણવાડી ધુમાડા મુ ત બન ેછે. આવા અનેક કારણોસર ગેસ કને શન આ યા છે. િજ ામાં એજ સી હોય તો બહ દરૂ સુધી ુ
એમને ગેસ કને શન લેવા માટે જવું પડે. એવું ન થાય એટલા માટે અમારી સી.ડી.પી.ઓ. બહેનોની આંગણવાડીની અંદર ગેસ 
કને શનની માગણી આવે યારે એ તપાસ કરે છે. પહેલાં િજ ા પુરવઠા અિધકારી પાસે ય છે કે કયા તાલુકામા ંકઇ એજ સી 
છે. આ એજ સીનું નામ ન ી થયા પછી જ ે આંગણવાડીએ ગેસ કને શનની માગણી કરી હોય એ આંગણવાડી ારા એ 
તાલુકામાં કઇ ગેસ એજ સી છે એનો સંપક કરવામાં આવે છે. આ પંચમહાલ િજ ાના સાત તાલકુાઓમાં ંબુઘોડા, શહેરા, 
કાલોલ, ગોધરા, હાલોલ, મોરવા અને ઘોઘંબા છે આ દરેક તાલુકામાં અલગ-અલગ એજ સીઓ છે. જમે કે, ંબુઘોડામાં 
વ ભ ગેસ એજ સી, શહેરામાં સપના ગેસ એજ સી, કાલોલમાં ધનંજય ગેસ એજ સી, ગોધરામાં સી.એન. ગેસ એજ સી, 
હાલોલમાં વ ભ ગેસ એજ સી, મોરવામા ંઅિ નીકમાર મોહનલાલ એ ડ કપની ગેસ એજ સીુ ં , ઘોઘંબામાં રા -ખુશી ગેસ 
એજ સી. આમ દરેક તાલુકામા ંગેસ એજ સીઓ છે. આથી તાલુકા સુધી જ યવ થા કરવી પડે છે અને અમારી આંગણવાડીની 
બહેનોને ખૂબ સગવડ ઊભી થાય છે.  

એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવે તરણ પાછળ ખચ  
*૨૬૧૨૧ ી િપયુષભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત નવસારી 
એ ીક ચર  યુિનવિસટી, નવસારી મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૨૯૭ ૫૭૭ ૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૧૬.૩૭ ૩૯.૨૨ ૦ 
 

 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, મારો ટે લેટનો  છે. અલીબાબા તો ખોવાઇ ગયા અને કાપલી 
આપે અને એની ઉપર અ યાસ કયા વગર વાત કરવી એના િનણયો પણ આપે આ યા છે. મારે આપના મા યમથી મં ી ીન ે
પૂછવું છે કે નમો ટે લેટના પેિશ ફકેશન શું છે?  



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.  

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

ક છ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશન ે  
૨૬૦૪૬ ી િવર િસંે હ ડે  (માંડવી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના તમામ ૨૧૧૬ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમા ંગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

ક છ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને  
૨૬૦૪૮ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ): માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કનેકશન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના તમામ ૨૧૧૬ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કનેકશન આપવામાં આ યા 

ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતાં આંગણાવાડી કે ોમાં યાં 

સુધીમાં ગેસ કનેકશન આપવામાં આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

આણંદ િજ ાની શાળાના વગ  મંજર કરવા બાબત ૂ  

૨૬૧૬૩ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) આણંદ િજ ામા ં વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં ા ટેડ 

ઉ ચતર મા યિમક શાળાના કેટલા વગ  મંજર કરવામા ંૂ

આ યા, અન ે

  (૧) આણંદ િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ા ટેડ 

ઉ ચતર મા યિમક શાળાના કલ ુ ૦૬ વગ  મંજર કરવામા ંૂ

આ યા.  

 (૨)તે પૈકી િવ ાન વાહના કેટલા વગ  મંજર થયા ૂ ?    (૨) તે પૈકી િવ ાન વાહના ૦૩ વગ  મંજર થયાૂ . 

--------- 

આણંદ અને નમદા િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમ ૂ ે  

૨૭૦૧૫ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ આણંદ 

અને નમદા િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 

સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ ,  

  (૧)  

મ સંવગ આણંદ િજ ો નમદા 

િજ ો 

૧ વગ-૧ ૧૫ ૧૫ 

૨ વગ-૨ ૧૭ ૧૫ 

૩ વગ-૩ ૧૬૯ ૯૬ 



ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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૪ વગ-૪ ૩૩ ૧૪ 

 કલ ુ  ૨૩૪ ૧૪૦  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 

જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

આણંદ િજ ો નમદા િજ ો મ સંવગ 

ભરાયેલ 

જ યા  

ખાલી 

જ યા  

ભરાયેલ 

જ યા  

ખાલી 

જ યા  

૧ વગ-૧ ૧૧ ૪ ૧૦ ૫ 

૨ વગ-૨ ૮ ૯ ૧૧ ૪ 

૩ વગ-૩ ૮૧ ૮૮ ૪૨ ૫૪ 

૪ વગ-૪ ૭ ૨૬ ૬ ૮ 

 કલ ુ  ૧૦૭ ૧૨૭ ૬૯ ૭૧  
 (૩) ખાલી  જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં

આવશે ? 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર 

સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં

આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 

વડોદરા અને વલસાડ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  
૨૭૦૩૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ં વષવાર વડોદરા અન ે વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર 

કેટલા ગામોને તીથગામ અન ે કેટલા ગામોને પાવનગામ 

હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમા ં છે ા ણ 

વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અન ે

પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં વડોદરા અને વલસાડ િજ ામા ં

આ યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ 

પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ 

ગામોન ે પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામા ં આવેલ 

નથી.  

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 

અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 

આપવાની બાકી છે, અને  

  (૨) અને (૩) 

  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધી આપવામાં આવશે ?   

--------- 
નમદા અને પંચમહાલ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 

૨૭૦૪૧ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ નમદા 
અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર િવભાગ હ તકની 
કેટલી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક 
શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧) નમદા િજ ો  
તાલુકાનંુ 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી ઉ ચ ર 

મા યિમક 
નાંદોદ  - - ૧ 
ગ ડે ર  - ૧ - 
ડેડીયાપાડા  ૧ ૨ ૧ 
સાગબારા  ૧ - ૧ 
િતલકવાડા  - ૧ - 

પંચમહાલ િજ ો  
તાલુકાનંુ 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી ઉ ચ ર 

મા યિમક 
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ંબુઘોડા  - ૨ - 
કાલોલ  - ૧ -  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમાં મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે, અને 

  (૨) નમદા િજ ો  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
નાંદોદ  ૧૪ 
ગ ડે ર  ૧૪ 
ડેડીયાપાડા  ૪૯ 
સાગબારા  ૧૧ 

 પંચમહાલ િજ ો  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  

બુંઘોડા  ૧૩ 
કાલોલ  ૧૩  

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે,  

  (૩) નમદા િજ ો  
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ 

જ યાઓ 
ખાલી જ યાઓ 

નાંદોદ  ૮ ૬ 
ગ ડે ર  ૧૪ ૦ 
ડેડીયાપાડા  ૩૬ ૧૩ 
સાગબારા  ૫ ૬ 

 પંચમહાલ િજ ો  
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યાઓ 
ંબુઘોડા  ૧૩ ૦ 

કાલોલ  ૧૩ ૦  
 (૪) ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન અન ે
અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૪) નમદા િજ ાની ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન 
અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૫૯ જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને ૧૧ જ યાઓ ખાલી છે. 
 પંચમહાલ િજ ાની ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન 
અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૨૬ જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કોઇ જ યા ખાલી નથી.  

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે  

  (૫) સરકાર ીની વહીવટી અનુકળતાએ જમે બન ે તેૂ મ 
વ રત ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
અરવ ી િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા  

૨૬૧૦૧ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામા ં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે ? 

 

 (૧),  (૨) અને  (૩)  
 ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત અરવ ી િજ ાના 
તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમાં અગાઉના 
વષ માં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ હોવાથી,  
ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  

૨૭૦૦૯ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર 
ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો િજ ાનંુ 

નામ 
 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
આણંદ ૪૦ ૧૩ 

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો ે

જ થો 
૨૦૧૮- ૧૯ ઈમારતી ૩૪.૯૮૮ 

ઘ.મી. 
જલાઉ ૯૨.૫૦ િકવ. 

આણંદ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

ઈમારતી ૦.૬૩૫ 
ઘ.મી. 

જલાઉ ૩.૦૦ િકવ. 
૨૦૧૮- ૧૯ ઈમારતી ૦.૮૭૨ 

ઘ.મી. 
જલાઉ ૬૨.૦૦ િકવ. 

ભ ચ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

ઈમારતી ૨૬.૮૭૩ 
ઘ.મી. 

જલાઉ ૫૯૮.૦૦  

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ -૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબ 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના  

૨૬૦૬૧ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ાં એક 
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વય ે
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  
તાલુકો  મળેલ અર ઓની સં યા  

ગાંધીનગર  ૫૨૨૫ 
દહેગામ  ૩૩૦૭ 
કલોલ  ૧૮૩૧ 
માણસા  ૨૮૩૭  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
થઇ, અને  

  (૨) ૧૨૬૬૨ 

 (૩) તેમાં કેટલી રકમની સહાય મંજર કરી ૂ ?    (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધી લાભાથ  દીઠ 
.૧૦૦૦/- િત માસ અન ે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 

લાભાથ  દીઠ .૧૨૫૦/- િત માસ.  
--------- 

મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ  
૨૬૧૦૮ ી ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મ હસાગર 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા.  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા ં કેટલા બાળકોન ેઆ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો ?  

  (૨) ૪૮,૩૧૦ 

--------- 
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મહીસાગર અને ડાંગ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  
૨૭૦૨૩ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર મહીસાગર અન ે ડાંગ  િજ ામા ં િજ ાવાર 
ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયલે શ સો િજ ાનુ ં

નામ 
 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

મહીસાગર ૨૫૨ ૨૧૧ 

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો  વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  

૨૦૧૮-૧૯ ઈમારતી ૩૩.૭૩૮ ઘ.મી. 
જલાઉ ૧૪.૩૦૭ િકવ. 

મહીસાગર 

૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

ઈમારતી ૪૨.૩૫૭ ઘ.મી. 
જલાઉ ૦.૧૩૭ િકવ. 

૨૦૧૮-૧૯ ઈમારતી ૨૮૦.૫૪૦ 
ઘ.મી. 

ડાંગ 

૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

ઈમારતી ૨૧૩.૩૩૭ 
ઘ.મી. 

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામ ે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામા ંપકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબ 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૬૧૧૩ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટી, સુરત મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની સં યા ૩૪૦૦૦ ૩૯૩૭૮ ૩૦૦૦૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયલે ખચ 
( .લાખમાં) 

૧૮૭૩.૯૭ ૨૬૭૬.૪૪ ૨૦૦૦.૧૦ 

 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  
૨૬૨૩૨ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે?  

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૩૦૨ ( ણસો બે) લાભાથ ઓન ેલાભ મળલે છે. 

--------- 
સુબીર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૮૬ ી કનુભાઇ દસેાઈ (પારડી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડાંગ િજ ાના સુબીર તાલુકામાં િે ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૯૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ) 
૧૦૦૪ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામાં ુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( િપયા લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૧૨.૩૦ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ ) 

૩૮૬.૯૩ 
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મનગર િજ ામાં રલાય સ કપની ારા ગેરકાયદેસર ગૌચર જમીન પર દબાણં  

૨૬૯૬૮ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 

િજ ામાં રલાય સ કપની ારા ગેરકાયદેસર કેટલી ં

ગૌચરની જમીન પર દબાણ કરવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) આ ગૌચરની જમીન પરનુ ં દબાણ દૂર કરવા 

સરકારે છે ા બે વષમાં શા પગલાં લીધા, અને  

 

 (૩)  આ અંગે પગલાં લેવામા ંઆવેલ ન હોય તો 

તેના શા કારણો છે? 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

સુર નગર અને અમરલી િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે ે ે  

૨૬૯૫૩ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર સુરે નગર અને અમરેલી િજ ામા ં

િજ ાવાર કેટલા ગામોને તીથગામ અને કેટલા ગામોન ે

પાવનગામ હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ે ગામમા ં છે ા ણ 

વષમા ંકોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેન ેપાવનગામ અન ેપાંચ 

વષમા ં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેન ે તીથગામ હેર 

કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

છે ા બે વષમાં સરેુ નગર િજ ામા ંઆ યોજનાના પા તાના 

ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા 

પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોને પાવનગામ કે તીથગામ હેર 

કરવામાં આવેલ નથી. યારે અમરેલી િજ ામાં છે ા બે વષમા ં

નીચે મુજબ તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવામાં આવેલ 

છે. 

હર કરલ ગામોની સં યાે ે  

તીથગામ પાવનગામ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

અમરેલી ૨ ૦ ૩ ૦  
 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અન ે પાવનગામ 

અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોન ે ો સાહક રકમ 

આપવાની બાકી છે, અને  

  (૨) સુરે નગર િજ ામાં ો સાહક રકમ આપવાનો 

 ઉપિ થત થતો નથી યારે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ અમરેલી િજ ામાં હેર થયેલા એકપણ તીથગામ કે 

પાવનગામને ો સાહક રકમ આપવાની બાકી નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં 

આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં તલાટી કમ મં ીની ખાલી જ યા 

૨૯૦૨૯ ી િજ ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 

અને બનાસકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી ામ 

પંચાયતોમાં તલાટી કમ મં ીઓની જ યા ખાલી છે, અને 

  (૧)  

મ િજ ાનું નામ તલાટી કમ મં ીની ઘટ હોય 

તેવી ામ પંચાયતની સં યા 

૧ અમદાવાદ ૮૯ 

૨ બનાસકાંઠા ૬૨  
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 (૨) આ જ યાઓ યારે ભરવામા ંઆવશ?ે    (૨) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 

સીધી ભરતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરવામા ં

આવશ.ે 

 

--------- 

જનાગઢમાં ડીૂ -શી ટ ગ માટ રકમે  

૨૬૯૭૮ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર વન િવભાગના જનાૂ ગઢ ડીવીઝન અન ે

ગીર પિ મ ડીવીઝનમાં ડીવીઝનવાર ડી-શી ટ ગ માટે 

કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

વન િવભાગના જનાગઢ વન િવભાગ અને ગીર પિ મ ૂ

િવભાગમાં ડી-શી ટ ગની કામગીરી માટે અલગથી કોઈ 

રકમની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ નથી. 

પરતું , અ ય યોજનાઓમાંથી જનાગઢ વન િવભાગમાં સન ેૂ

૨૦૧૮-૧૯ના વષમા ં ડી-શી ટ ગની કામગીરી પાછળ 

.૯૮,૨૫૦/-નો ખચ કરવામાં આવેલ છે અન ેગીર પિ મ 

િવભાગમાં સને ૨૦૧૮-૧૯ના વષમાં ડી-શી ટ ગની 

કામગીરી પાછળ .૧૮,૦૮,૦૦૦/-નો ખચ કરવામા ં

આવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ડીવીઝનવાર, વષવાર 

કેટલી રકમ વપરાઇ અને કેટલી રકમ વણવપરાયલે રહી, 

અન ે

  (૨)  

િવભાગનું નામ સને ૨૦૧૮-૧૯માં 

વપરાયેલ રકમ 

સને ૨૦૧૯-

૨૦માં 

વપરાયેલ રકમ 

જનાગઢ વન ૂ

િવભાગ 

.૯૮,૨૫૦/- ૦.૦૦ 

ગીર પિ મ 

િવભાગ 

.૧૮,૦૮,૦૦૦/- ૦.૦૦ 

કોઈ રકમ વણવપરાયેલ રહેલ નથી. 

 (૩)રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો શુ ં

છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  
૨૬૧૨૨ ી નરશભાઈ પટલ ે ે  (ગણદવેી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
નવસારી એ ીક ચર યુિનવિસટી, નવસારી મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૨૯૭ ૫૭૭ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૧૬.૩૭ ૩૯.૨૨ ૦ 

 
--------- 

આણંદ િજ ાની આંગણવાડીઓમાં પોષણ મ આહારની ચકાસણી 
૨૭૦૦૬ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાની આંગણવાડીઓમા ં બાળકોન ે અપાતા પોષણ મ 
આહારની ગુણવ ાની ચકાસણી િનયિમત કરવામાં આવે છે 
કે કેમ,    

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલી આંગણવાડીઓમાં ચકાસણી કરવામા ં
આવી, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ િજ ાના તમામ તાલુકાની તમામ 
આંગણવાડીઓમાં આ અંગેની ચકાસણી કરવામાં આવેલ 
છે. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી આંગણવાડીઓમાં હલકી 
ગુણવ ાનો આહાર અપાતો હોવાનુ ંસામ ેઆ યુ,ં અને 

  (૩) તે પૈકી કોઈ પણ આંગણવાડી કે ોમા ં હલકી 
ગુણવ ાનો આહાર અપાતો હાવાનુ ંસામ ેઆવેલ નથી. 

 (૪) આવી આંગણવાડીઓના સંચાલકો સામે શું 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૯૩૨ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ગામોન ે તીથગામ અન ે કેટલા ગામોન ે
પાવનગામ હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમા ં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામા ં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગાંધીનગર અને મહેસાણા 
િજ ામાં આ યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ 
પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ 
ગામોન ે પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામા ં આવેલ 
નથી. 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

 

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યા ં સુધીમાં આપવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  

૨૭૦૨૦ ી કાંિતભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોને તીથગામ અન ે કેટલા ગામોને પાવનગામ 

હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં આ 
યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે 
તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોન ે
પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામાં આવેલ નથી.  

(૨)ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ અ વય ે
ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ આપવાની 
બાકી છે, અને  

  (૨) અને (૩) 
  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધી આપવામાં આવશે ?   
--------- 

ડડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરે ણ 
૨૬૧૯૭ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) નમદા િજ ાના ડેડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૭૨૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( િપયા લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૦.૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૩૪૮.૬૪ 

 
મોરબી અને ક છ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  

૨૬૯૫૮ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોને તીથગામ અન ે કેટલા ગામોને પાવનગામ 

હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ે ગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેને પાવનગામ અને પાંચ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેને તીથગામ હેર 
કરવામા ં આવે છે. જ ે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં મોરબી અને ક છ િજ ામા ં આ 
યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ નીચે મુજબ તીથગામ 
અને પાવનગામ હેર કરવામાં આવેલ છે. 

હર કરલ ગામોની સં યાે ે  
તીથગામ પાવનગામ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મોરબી ૧ ૧ ૫ ૦ 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

  (૨) અને (૩) 
 ઉ ત હેર થયેલ તીથગામ અન ેપાવન ગામન ે ો સાહક 
રકમ આપવાની બાકી ન હોય  ઉપિ થત થતો નથી.  

(૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધી આપવામા ંઆવશે ?   
ગુજરાત િવ ાપીઠમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૬૧૨૪ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
ગુજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૨૫ ૩૧૨ ૩૧૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૧૭.૯૧ ૨૧.૨૧ ૨૦.૬૭ 
 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશન ે  

૨૬૦૫૦ ી જગદીશભાઈ પટેલ (અમરાઈવાડી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના તમામ ૧૪૫૦ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં ગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવરચના યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૬૨૫૧ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
નવરચના યિુનવિસટી, વડોદરા મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૪૧૨ ૨૮૫ ૨૪૧ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૨૨.૭૧ ૧૯.૩૭ ૧૬.૦૭ 
 

--------- 
દેવગઢ બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૦૬ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ાના દેવગઢ બારીયા તાલુકામા ં
ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૧૦ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૩૦૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( િપયા લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦.૩૭ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૧૬૯.૭૭ 

 
--------- 

દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં શાળાઓને મંજરીૂ  
૨૭૦૩૨ ીમતી ચં કાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર 
કેટલી ખાનગી, ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાઓને મંજરી આપવામાં આવીૂ ? 

   પ ક સામેલ છે. 

પ ક  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર જનૂ -૨૦૧૮ અને જનૂ -૨૦૧૯ માં મંજર થયલે ૂ
નોન ા ટ ઈન એઈડ ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓની િવગત. 

મ િજ ો તાલુકો 
મંજર થયેલ ખાનગી ાથિમક શાળાઓૂ  મંજર થયેલ ખાનગી મા યિમક શાળાઓૂ  મંજર થયેલ ખાનગી ઉ ચતર મા યિમક ૂ

શાળાઓ 
કુલ 
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તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
ંબઘુોડા ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ 

હાલોલ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 
કાલોલ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૯ 
ઘોઘબંા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ગોધરા ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૪ 

મોરવા (હડફ) ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧. પંચમહાલ 

શહેરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 કુલ ૦૯ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૧ ૨૦ 

દાહોદ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૫ 
ધાનપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ગરબાડા ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

દેવગઢ બારીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
લીમખેડા ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ 
સંજલેી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ઝાલોદ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
ફતેપુરા ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

૨. દાહોદ 

સ ગવડ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 કુલ ૧૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૧૬ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌચરની જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણ 

૨૮૮૩૧ ી મહશકમાર પટલ ે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) િવકાસ કિમ ર ી, ગાંધીનગર તરફથી 
તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ ગૌચરની જમીનમાં ગેરકાયદે 
દબાણો દરૂ કરવા પ  ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી છે 
તથા કાયવાહી ન કરનાર અિધકારીની જવાબદારી ન ી 
કરી પગલાં લેવા આદેશ આપવામાં આ યા છે તે હકીકત 
સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો બનાસકાંઠા િજ ામાં ઉપરો ત 
આદેશના પગલે તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
તાલુકાવાર કેટલા દબાણો દૂર કરવાના બાકી છે, 

  (૨) બનાસકાંઠા િજ ાના ૧૪ તાલુકા પૈકી ૨ 
તાલુકામા ંતા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ નીચેની િવગતે 
ગૌચરની જમીનમા ં ગેરકાયદેસર દબાણો દરૂ કરવાના બાકી 
છે. 

મ તાલુકાનું નામ દબાણો દૂર કરવાના બાકી 
૧ ધાનેરા ૧૩ 
૨ કાંકરેજ ૧૫ 
 કલુ  ૨૮  

 (૩) ઉપરો ત આદેશ અનુસાર દબાણ દરૂ કરવામાં 
િન ફળ જનાર કેટલા અિધકારીની જવાબદારી ન ી 
કરવામા ંઆવી છે અને તેની સામ ેશાં પગલા ંલેવાયા, અને 

  (૩) િવકાસ કિમ ર ીના તા.૧૦-૧૦-૧૯ના 
પ રપ ની સૂચનાનું પાલન ન કરવાથી કોઈ અિધકારી સામ ે
પગલાં લેવાની કોઈ દરખા ત સરકારન ે મળેલ નથી. તેથી 
કોઈ અિધકારી સામે પગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થયેલ 
નથી. 

 (૪) ઉ ત બાકી તમામ દબાણો યાં સુધીમા ં દૂર 
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૪) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ગૌચર દબાણો દૂર કરવાની જવાબદારી ામ 
પંચાયતની હોય દબાણો ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમની 

ગવાઈ અનુસાર ામ પંચાયત/તાલુકા િવકાસ અિધકારી 
ારા િનયમાનસુાર દૂર કરાવવાની કાયવાહી કરવામા ં

આવશ.ે 
--------- 

 



ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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મહસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ે  
૨૬૧૦૫ ી ઋિષકશભાઈ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ 
માટે કોઈ ા ટ આપવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોન ે
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમા ં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ ામ 
પંચાયતની 

સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ 
માં ફાળવેલ ા ટ 

૧ મહેસાણા ૧૧૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- 
૨ િવસનગર ૬૬ ૬,૬૦,૦૦૦/- 
૩ વડનગર ૪૩ ૪,૩૦,૦૦૦/- 
૪ ખેરાલ ુ ૪૪ ૪,૪૦,૦૦૦/- 
૫ સતલાસણા ૩૯ ૩,૯૦,૦૦૦/- 
૬ કડી ૧૧૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- 
૭ બેચરા  ૫૩ ૫,૩૦,૦૦૦/- 
૮ િવ પુર ૭૪ ૭,૪૦,૦૦૦/- 
૯ ઝા ૩૫ ૩,૫૦,૦૦૦/- 

૧૦ ટાણા ૩૬ ૩,૬૦,૦૦૦/- 
કુલ ૬૧૦ ૬૧,૦૦,૦૦૦/-  

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  

૨૭૦૨૧ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો િજ ાનંુ નામ 

 વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
ખેડા ૭ ૦ 

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  

૨૦૧૮- ૧૯ ઈમારતી ૧.૩૫૯ ઘ.મી. 
જલાઉ ૩.૦૦ િકવ. 

ખેડા 

૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૦ 

૨૦૧૮- ૧૯ ઈમારતી ૨૦.૧૬૪ ઘ.મી. 
જલાઉ ૩૦.૦૦ િકવ. 

પંચમહાલ 

૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

ઈમારતી ૧૦.૧૮ ઘ.મી. 
જલાઉ ૯૫.૦૦  િકવ.  

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ -૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબની 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ડોલવણ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગ બાંધકામને વહીવટી મંજરીૂ  

૨૬૦૮૯ ી કાંિતભાઇ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડોલવણ, િજ.તાપી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 

  (૧) હા, . 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 
 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ  છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી યારે આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) . ૫,૮૨,૨૮,૦૦૦/- ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા. ૨૬-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
.એલ.એસ. યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૬૧૧૬ ી દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 

.એલ.એસ.  યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૦૭૨ ૧૧૨૩ ૧૫૨૬ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૫૯.૦૯ ૭૬.૩૩ ૧૦૧.૭૪ 
 

--------- 
પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  

૨૬૯૧૬ ી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર પાટણ અન ેબનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોને તીથગામ અને કેટલા ગામોને પાવનગામ 

હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમાં છે ા ણ 
વષમા ં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેન ે પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેન ે તીથગામ 

હેર કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં . ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પાટણ અન ેબનાસકાંઠા િજ ામા ં
આ યોજનાના પા તા ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ 
કે તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોન ે
પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમા ં આપવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશન ે  

૨૬૦૫૩ ી ગોિવંદભાઇ પટલ ે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા 
આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ દવેભૂિમ 
ારકા િજ ામા ં તમામ ૬૯૧ આંગણવાડી કે ો ગેસ 

કનેકશન ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં ગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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ક છ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશન ે  
૨૬૦૪૭ ડો. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના તમામ ૨૧૧૬ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં ગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ ની મંજર જ યા ૂ  

૨૬૧૭૨ ી કશુભાઇ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ (વ.શા) ની કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ (વ.શા.) ની 

મંજર જ યાઓ નીચે મુજબ છૂ ે. 
૫૦  

 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકીૂ  કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
ભરાયેલ જ યાઓ ખાલી જ યાઓ 

૧૧ ૩૯  
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) આ જ યાઓ પૈકી સીધી ભરતીથી ભરવાપા  
જ યાઓ માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા હેરાત 
અપાયેલ છે. જનેી પસંદગી યાદી મ ેથી ભરી શકાશ.ે 
બઢતીથી ભરવાપા  જ યાઓની બાબત યાયિધન છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

૨૬૧૮૩ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

(૧)તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
બનાસકાંઠા િજ ાના કાંકરેજ તાલુકામાં સામૂ હક વન 
િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧) ૩૧ હે ટર  

(૨)તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનુ ં વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

 (૨)કરજં , કણ , અરડસાુ , લીમડા, પે ટાફોમ, 
ગુલમહોર, નીલગીરી, ગરમાળો, સીતાફળ, દાડમ, પીપળ 
વગેરે 

(૩)તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ંઆવેલ 
છે? 

  (૩) . ૧૧.૯૦ લાખ  

--------- 
પાટણ િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજરીે ૂ  

૨૬૦૯૯ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં કેટલી ામ પંચાયતના નવા 
પંચાયતઘર બનાવવા માટે મંજરી આપૂ વામાં આવી, અન ે

  (૧) ૧૩ (તેર) 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા કેટલુ ં
અનુદાન મંજર કરવામાં આ યુંૂ ? 

  (૨) . ૧૮૨/- લાખ 
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સુરત િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કનેકશન ે  

૨૬૦૬૯ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ સરુત 
િજ ાના તમામ ૧૭૩૩ આંગણવાડી કે ો વીજ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને ે  

૨૬૦૬૫ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના તમામ ૧૭૯૬ આંગણવાડી કે ો વીજ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના  

૨૬૦૫૯ ી રાકશભાઇ શાહે  (એલીસિ જ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ાં એક 
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વય ે
અમદાવાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  
તાલુકો  મળેલ અર ઓની સં યા  
દે ોજ ૭૪૨ 
બાવળા ૧૧૩૪ 
ધંધુકા ૩૨૭ 
સાણંદ ૪૨૫૦ 
ધોળકા ૧૦૨૭ 
દસ ોઇ ૧૮૧૨ 
માંડલ ૨૩૬ 
િવરમગામ ૧૦૬૬ 
ધોલેરા ૧૨૮  

(૨)તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર થઇૂ , 

અને  

  (૨) ૯૮૬૧ 

 (૩) તેમાં કેટલી રકમની સહાય મંજર કરી ૂ ?    (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધી લાભાથ  દીઠ 

.૧૦૦૦/- િત માસ અને તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 

લાભાથ  દીઠ .૧૨૫૦/- િત માસ.  

--------- 

તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૨૫૩ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં

ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 

કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ે અ વયે ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 

તાપી િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 

અન ે

  (૨) ૨૨૯૪ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં

આવી? 

  (૩) .૪૫,૮૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા પીસતાલીસ 

લાખ અ યાસી હ ર પૂરા) 

--------- 

દાહોદ િજ ામાં િવધવા સહાય યોજનાની અર ઓ 

૨૭૦૩૦ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 

વષમા ંવષવાર દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર િવધવા સહાય 

યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  

મળેલ અર ઓની સં યા 
તાલુકો 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

સ ગવડ ૨૦ ૧૭૫ 

ગરબાડા ૬૩ ૬૯૪ 

ઝાલોદ ૧૨૬ ૪૨૧ 

સંજલેી ૨૪ ૫૦૫ 

દે.બારીયા ૧૨૫ ૨૨૭૫ 

દાહોદ ૩૮૫ ૨૧૯ 

ધાનપુર ૨૩ ૭૬૧ 

લીમખેડા ૧૧૩ ૭૬૪ 

ફતેપુરા ૬૦ ૧૬૯  
 (૨) ઉ ત મળેલ અર  અ વય ે તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨)  
તાલુકો મંજરૂ  

સ ગવડ ૧૯૫ 
ગરબાડા ૬૦૬ 
ઝાલોદ ૫૩૭ 
સંજલેી ૫૦૨ 
દે.બારીયા ૧૯૦૦ 
દાહોદ ૪૭૧ 
ધાનપુર ૭૬૬ 
લીમખેડા ૮૬૬ 
ફતેપુરા ૨૧૨  

 (૩) કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૩)  
અધૂરી િવગતો/પૂરાવા હોવાના કારણ ે ૧૫૫ 
આવક વધુ હોવાથી ૩૭ 
પુનઃલ  કરેલ હોવાથી ૪  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ા પંચાયતમાં વક આિસ ટ ટની જ યાઓ 

૨૬૯૦૯ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા   (૧) મંજર જ યાઓ ૂ ૦૯ 
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િજ ા પંચાયતમા ંવક આિસ ટ ટની કેટલી જ યાઓ મંજર ૂ
થયેલ છે, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરાયેલી અને કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ખાલી જ યાઓ ૦૯ 

(૩)ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વહીવટી અનુકળતાએ ભરવામાં આવશેૂ . 
--------- 

સુરત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 
૨૬૧૬૮ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 
અંતગત કેટલી વિનભર મા યિમક શાળાઓના કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો, અને  

  (૧)  
વષ શાળાઓની 

સં યા 
િવ ાથ ઓની 

સં યા 
૨૦૧૭-૧૮ ૩૩ ૫૩૮૯ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૮ ૪૦૯૭  

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

૨૦૧૭-૧૮ .૨,૧૪,૯૯,૭૨૫/- 
૨૦૧૮-૧૯ .૩,૪૦,૬૬,૮૮૦/-  

 --------- 
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૭૦૫૨ ી સુિનલભાઇ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે આિથક સહાય 
યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

તાપી ૪૮૯ ૮૫૮૯ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અને ૂ
કેટલી અર ઓ યા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  

િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  
નામંજૂર થવાના 

કારણો 
૨૦૧૮ ૪૨૬ ૬૩ 

તાપી 
૨૦૧૯ ૮૦૮૦ ૨૭૧ 
૨૦૧૮ ૯૯૭ ૭ 

વલસાડ 
૨૦૧૯ ૧૨૧૬૫ ૨ 

અર  ફોમ સાથે 
પુરાવા/િવગતો અધુરી 
હોવાથી, આવક વધુ 
હોવાથી, પુનઃલ  
કરેલ હોવાથી, પુ ત 
વયનો પુ  હોવાથી 

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફે છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ અંશે તે િનયિમત રીતે 
ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શુ ં કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળ ે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને  

૨૬૦૪૯ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના તમામ ૧૪૫૦ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
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કે ોને ગેસ કનેકશન આપવામાં આ યા છે, ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કનેકશન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતાં આંગણાવાડી કે ોમાં યાં 
સુધીમાં ગેસ કનેકશન આપવામાં આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 

૨૭૦૫૫ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ નવસારી 
અને ડાંગ િજ ામાં તાલુકાવાર િવભાગ હ તકની કેટલી 

ાથિમક, મા યિમક અન ે ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓ 
કાયરત છે, 

  (૧) નવસારી િજ ો  
તાલુકાનંુ 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી 

ઉ ચ ર મા યિમક 
નવસારી - - ૧ 
ચીખલી - - ૧ 
વાંસદા - ૧ ૧ 
ખેરગામ - - ૧ 

ડાંગ િજ ો  
તાલુકાનંુ 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી ઉ ચ ર 

મા યિમક 
આહવા - ૬ ૧ 
વધઇ - - ૧ 
સુબીર - ૨ ૧  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમાં મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે,  

  (૨) નવસારી િજ ો  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
નવસારી ૧૩ 
ચીખલી ૨૩ 
વાંસદા ૨૨ 
ખેરગામ ૬ 

 ડાંગ િજ ો  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહૂ ે કમ 
આહવા ૫૩ 
વધઇ ૧૪ 
સુબીર ૧૭  

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે,  

  (૩) નવસારી િજ ો  
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ 

જ યાઓ 
ખાલી જ યાઓ 

નવસારી ૭ ૬ 
ચીખલી ૧૭ ૬ 
વાંસદા ૧૬ ૬ 
ખેરગામ ૦ ૬ 

 ડાંગ િજ ો  
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યાઓ 

આહવા ૪૩ ૧૦ 
વધઇ ૧૦ ૪ 
સુબીર ૧૪ ૩  

 (૪) ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન અન ે
અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૪) નવસારી િજ ાની ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, 
િવ ાન અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૩૨ જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અને ૦૮ જ યાઓ ખાલી છે. 
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 ડાંગ િજ ાની ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન અન ે
અં ે  િવષયના િશ કોની ૩૮ જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે
૦૬ જ યાઓ ખાલી છે.  

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે  

  (૫) સરકાર ીની વહીવટી અનુકળતાએ જમે બન ે તેમ ૂ
વ રત ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
મોરબી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને  

૨૬૦૪૩ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મોરબી િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કનેકશન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ાના તમામ ૭૬૧ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કનેકશન આપવામાં આ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતાં આંગણાવાડી કે ોમાં યાં 
સુધીમાં ગેસ કનેકશન આપવામાં આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર અને દાહોદ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  

૨૭૦૦૨ ી કનુભાઇ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ભાવનગર અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોને તીથગામ અને કેટલા ગામોને પાવનગામ 

હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમાં છે ા ણ 
વષમા ં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેન ે પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં . ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ભાવનગર અન ે દાહોદ િજ ામા ં
આ યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ 
પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ 
ગામોને પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામાં આવેલ 
નથી. 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને 

 

(૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે  

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 અમદાવાદ અને સુરત િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમ ૂ ે  

૨૬૯૩૭ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અને સરુત િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું 
િજ ાવાર, સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ અમદાવાદ િજ ો  સુરત િજ ો  
૧ વગ-૧ ૧૬ ૧૬ 
૨ વગ-૨ ૧૯ ૨૨ 
૩ વગ-૩ ૧૮૯ ૨૧૨ 
૪ વગ-૪ ૫૦ ૨૭ 

કલુ  ૨૭૪ ૨૭૭  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અમદાવાદ િજ ો  સુરત િજ ો  મ  સંવગ 

ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 
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જ યા  જ યા  જ યા  જ યા  
૧ વગ-૧ ૧૨ ૪ ૯ ૭ 
૨ વગ-૨ ૧૩ ૬ ૧૩ ૯ 
૩ વગ-૩ ૯૮ ૯૧ ૧૦૫ ૧૦૭ 
૪ વગ-૪ ૪૮ ૨ ૧૩ ૧૪ 

કલુ  ૧૭૧ ૧૦૩ ૧૪૦ ૧૩૭  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 
સીધી ભરતીથી તથા બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
સી.યુ.શાહ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૬૧૨૯ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
સી.ય.ુશાહ  યુિનવિસટી, સુરે નગર મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૨૨૬ ૩૭૦ ૦ 
 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૧૨.૪૬ ૨૫.૧૫ ૦ 
 

--------- 
સી.યુ.શાહ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૬૧૨૮ ી ધન ભાઇ પટલ ે  (વઢવાણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
સી.ય.ુશાહ  યુિનવિસટી, સુરે નગર મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૨૨૬ ૩૭૦ ૦ 
 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૧૨.૪૬ ૨૫.૧૫ ૦ 
 

---------  
પાટણ િજ ાની શાળામાં લાયકાત વગરના િશ કોને દૂર કરવા બાબત 

૨૮૮૨૮ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ાના પાટણ તાલુકાની કેટલી 
ખાનગી ાથિમક શાળામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ મા ય લાયકાત િવના િનમંણકૂ પામેલા અને કામ 
કરતા કેટલા ાથિમક િશ કો ફરજ બ વી ર ા છે, અને 

  (૧) પાટણ િજ ાના પાટણ તાલુકાના ખાનગી 
ાથિમક શાળાના િશ કોની િવગત. 
તાલુકાનંુ 

નામ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ લાયકાત િવના 

િનમંણૂક આપેલ હોય 
તેવી ખાનગી ાથિમક 

શાળાઓની સં યા 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ સદર 

શાળાઓમાં લાયકાત 
િવના િનમંણૂક પામેલાં 

અને કામ કરતા 
િશ કોની સં યા 

પાટણ ૧૬ ૫૭  
 (૨) લાયકાત વગરના ાથિમક િશ કોને યાં 
સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૨) આવા િશ કોને છટા કરવાની કાયવાહી હાથ ૂ
ધરવામા ંઆવેલ છે. 
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આણંદ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને  

૨૬૦૪૧ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના તમામ ૧૯૯૩ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં ગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં ફી િનધારણ સિમિત સમ  ખાનગી શાળાઓની અરે  

૨૬૯૩૯ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ-૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ શહેરમાં ફી િનધારણ 
સિમિત સમ  ફી ન ી કરવા કેટલી ખાનગી શાળાઓએ 
અર  કરી, 

  (૧) ૧૭ 

 (૨) તે પૈકી કઈ શાળાની કેટલી ફી કેટલા વધારા 
સાથે મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૨) સામેલ પ ક-અ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત શૈ િણક વષ દર યાન ફી મંજર કયા ૂ
િસવાય ફી વસલૂતી કેટલી શાળાઓ સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

પ  ક - અ 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની િ થિતએ શૈ િણક વષ-૨૦૧૯-૨૦ માં અમદાવાદ શહરમાંે  ફી વધારા સાથે મંજરૂ  કરલે  નોન 

ા ટ ઈન એઈડ શાળાઓની યાદી 
મ 

નં. શાળાનંુ નામ િવભાગ/ધોરણ મા યમ/બોડ વષ :- ૨૦૧૯- ૨૦ 
માટે મંજર કરલ ફીૂ ે  

વષ ૨૦૧૮-૧૯ની 
સરખામણીમાં વધારો 

૧ 
શેઠ સી. એન. િશશુિવહાર, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ 

જુિનયર કે. ./ િસિનયર 
કે. . 

ગુજરાતી ૧૮૫૦૦ ૨૦૦૦ 

૨ 
શેઠ સી. એન. બાલિવ ાલય, 
એલીસિ જ, અમદાવાદ  

લોઅર ાઇમરી ગુજરાતી ૧૮૫૦૦ ૨૦૦૦ 

૩ 
શેઠ સી. એન. િકશોર િવ ાલય, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ 

અપર ાઇમરી ગુજરાતી ૧૮૫૦૦ ૨૦૦૦ 

૪ 
નવકાર પિ લક કૂલ, ગુલબાઈ ટેકરા, 
અમદાવાદ 

સેક ડરી અં ે  ૪૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦ 

િ  ાઇમરી ૨૪૬૭૫ ૧૧૭૫ 

ધો.૧ થી ૫ ૧૬૮૦૦ ૮૦૦ 

ધો. ૬ થી ૮ ૧૬૮૦૦ ૮૦૦ 
૫ વંદના કૂલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ 

ધો. ૯ થી ૧૦ 

એસઇબી અં ે  

૨૫૭૨૫ ૭૨૫ 

િ  ાઇમરી લ ે ૂપ ૪૩૨૨૫ ૨૦૬૫ 

િ  ાઇમરી િસનયર કે. / 
જુિનયર કે. . 

૪૪૦૦૦ ૨૮૪૦ ૬ 
રચના ાઇમરી કૂલ, શાહીબાગ, 
અમદાવાદ 

ાઇમરી ૧ થી ૮ 

સીબીએસઇ અં ે  

૪૩૦૦૦ ૩૧૦૦ 

૭ 
રચના સેક ડરી કૂલ, શાહીબાગ, 
અમદાવાદ 

ધો. ૯ થી ૧૦ સીબીએસઇ અં ે  ૫૨૫૦૦ ૪૨૦૦ 

િ . ાઇમરી ૨૭૦૦૦ ૦ 

ાઇમરી 
એસઇબી અં ે  

૨૭૦૦૦ ૦ 

૮ ઈ પી રયલ કૂલ ઓફ એ સલ સ, 
ઓઢવ, અમદાવાદ 

િ . ાઇમરી એસઇબી અં ે  ૨૨૦૦૦ ૦ 
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ાઇમરી ૨૨૦૦૦ ૦ 

૯ એ જલ િ લશ મી ડયમ કૂલ ાઇમરી (ધો. ૧ થી ૮) એસઇબી અં ે  ૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 

ાઇમરી (ધો. ૧ થી ૫) ૩૫૦૦૦ ૦ 
૧૦ 

દૂન ીિમયમ કૂલ, મિણનગર, 
અમદાવાદ ાઇમરી (ધો. ૬ થી ૮) 

એસઇબી અં ે  
૩૫૦૦૦ ૦ 

૧૧ 
ગિત િ લશ ાઇમરી કૂલ, 

ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ 
ાઇમરી (ધો. ૧ થી ૮) એસઇબી અં ે  ૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 

૧૨ 
કે. . િ લશ લાસીસ, કાંકરીયા, 
અમદાવાદ 

િ . ાઇમરી એસઇબી અં ે  ૧૫૦૦૦ ૦ 

ાઇમરી (ધો. ૧ થી ૫) ૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 
૧૩ 

હે ોન કૂલ, મિણનગર પૂવ, 
અમદાવાદ  ાઇમરી (ધો. ૬ થી ૮) 

એસઇબી અં ે  
૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 

ાઇમરી (ધો. ૧ થી ૫) ૩૦૦૦૦ ૫૭૪૫ 

ાઇમરી (ધો. ૬ થી ૮) ૩૦૦૦૦ ૫૭૪૫ 

સેક ડરી ૩૩૦૭૫ ૦ 

એચએસસી જનરલ  ૪૦૯૯૫ ૦ 

૧૪ 
વેદાંત ઇ ટરનેશનલ કૂલ, મિણનગર 
પૂવ, અમદાબાદ 

એચએસસી સાઇ સ 

સીબીએસઇ અં ે  

૪૦૯૯૫ ૦ 

િ . ાઇમરી ૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 
૧૫ 

માય ઓવન હાઇ કૂલ, નવા 
વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ ાઇમરી (ધો. ૧ થી ૮) 

એસઇબી અં ે  
૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 

િ . ાઇમરી ૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 
૧૬ 

મહિષ સાંદીપની કૂલ, નરોડા, 
અમદાવાદ ાઇમરી 

એસઇબી અં ે  
૧૫૭૫૦ ૭૫૦ 

૧૭ 
મહિષ સાંદીપની કૂલ, નરોડા, 
અમદાવાદ 

સેક ડરી એસઇબી અં ે  ૨૬૨૫૦ ૧૨૫૦ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કપોિષત બાળકોની સં યાુ  

૨૬૯૧૧ ી કાિ તભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા બાળકો કપોિષત છેુ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કલ ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાુ ળા 
બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

તાલુકા કુલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

દાંતા ૪૮૮૮ 
વડગામ ૨૫૬૮ 
પાલનપુર ૨૯૬૫ 
અમીરગઢ ૨૭૧૦ 
દાંતીવાડા ૧૨૭૨ 
ડીસા ૩૦૧૪ 
ધાનેરા ૧૬૧૧ 
લાખણી ૭૬૩ 
કાંકરેજ ૨૨૯૨ 
થરાદ ૩૩૫૬ 
વાવ ૬૭૪ 
સુઈગામ ૪૯૯ 
દયોદર ૮૬૧ 

ભાભર ૭૯૨ 
કુલ ૨૮૨૬૫  

 (૨) ઉ ત કપોિષત બાળકો પૈકી કેટલા બાળકો ુ
ઓછા વજનવાળા અને કેટલા બાળકો અિત ઓછા 
વજનવાળા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

દાંતા ૩૩૫૭ ૧૫૩૧ 
વડગામ ૧૯૩૮ ૬૩૦ 
પાલનપુર ૨૨૦૬ ૭૫૯ 
અમીરગઢ ૨૦૬૧ ૬૪૯ 
દાંતીવાડા ૯૨૦ ૩૫૨ 
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ડીસા ૨૩૨૬ ૬૮૮ 
ધાનેરા ૧૧૮૭ ૪૨૪ 
લાખણી ૫૬૧ ૨૦૨ 
કાંકરેજ ૧૭૨૬ ૫૬૬ 
થરાદ ૨૬૧૩ ૭૪૩ 
વાવ ૪૮૦ ૧૯૪ 
સુઈગામ ૩૬૯ ૧૩૦ 
દયોદર ૬૫૦ ૨૧૧ 

ભાભર ૫૭૯ ૨૧૩ 
કુલ ૨૦૯૭૩ ૭૨૯૨  

 (૩) બાળકોમાં કપોષણ દૂર કરવાુ  શાં પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૩) પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે આ મુજબની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં
સ વ/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું
પુ  પાડવામાં આવે છે. 

 બનાસકાંઠા િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ થી ૩ 
વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશિકત 
આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોન ે ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલરેી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામાં આવ ેુ
છે. 

 બનાસકાંઠા િજ ાના તમામ તાલુકાઓમા ં દૂધ 
સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ 
ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ગૌચર જમીનના િવકાસ માટ રકમે  

૨૭૩૧૦ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય ગૌસંવધન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં ગૌચર જમીનના િવકાસ માટે કેટલી 
રકમની ગવાઈ કરવામા ંઆવી, 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કેટલી રકમનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામની કેટલી ગૌચર 
જમીનમાં િવકાસ કરવામા ંઆ યો? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 

૨૬૦૬૦ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ાં એક 
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વય ે
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  
તાલુકો  મળેલ અર ઓની સં યા  

ગાંધીનગર  ૫૨૨૫ 
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દહેગામ  ૩૩૦૭ 
કલોલ  ૧૮૩૧ 
માણસા  ૨૮૩૭  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
થઇ, અને  

  (૨) ૧૨૬૬૨ 

 (૩) તેમાં કેટલી રકમની સહાય મંજર કરી ૂ ?    (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધી લાભાથ  દીઠ 
.૧૦૦૦/- િત માસ અન ે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 

લાભાથ  દીઠ .૧૨૫૦/- િત માસ.  
--------- 

ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગૌ-સંવધન ક ોે  

૨૭૫૧૦ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 

સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગૌ-સંવધન કે ો 

આવેલા છે, 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય વષમા ંગૌ-

સંવધન માટે કેટલી રકમ કે વાર ફાળવવામાં આવી, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ફાળવલે રકમ પૈકી વષવાર કેટલો ખચ કરવામાં 

આ યો અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪)રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તેના કારણો શું છે?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

પોરબંદર િજ ામાં નાયબ િજ ા િવકાસ અિધકારીની મંજર જ યાૂ  

૨૬૨૧૧ ી બાબભુાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પોરબંદર 

િજ ામાં નાયબ િજ ા િવકાસ અિધકારીની કલ કેટલી ુ

જ યા મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પોરબંદર 

િજ ામાં નાયબ િજ ા િવકાસ અિધકારીની કલુ -૦૧ 

(એક) જ યા મંજર થયેલ છેૂ , 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 

છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત ખાલી રહેલ જ યાઓ ભરવા માટે સરકાર 

ારા શું કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે ? 

 

 (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ તમામ ૂ

જ યાઓ ભરાયેલ હોઈ,  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

નાંદોદ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૨૦૦ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા િજ ાના નાદંોદ તાલુકામાં ેિ ય 

વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 

કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  

વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૦ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૨૦૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ

આવેલ છે? 

  (૨)  

વષ ખચ ( િપયા લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૮.૩૯ 

૨૦૧૯-૨૦  ૧૦૩.૨૬ 
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધીમા)ં  
--------- 

દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત  
૨૬૯૭૨ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ દેવભૂિમ 

ારકા અન ે મનગર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ંઆ યા, 

  (૧)                      (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

વ ોના કાર 

દેવભૂિમ 
ારકા 

૦ ૧૭ દેશી બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, કાસીદ, 
ગરમાળા, સીરસ, 

લીમડા, અરડુસા, વડ, 
પ પળ વગેરે 

મનગર ૪૦૧ ૨૦૯ દેશી બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, કાસીદ, 
ગરમાળા, સીરસ, 

લીમડા, અરડુસા, વડ, 
પ પળ વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)         (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી (ઘ.મી.) જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

દેવભૂિમ 
ારકા 

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૫ 

મનગર ૦.૦૦ ૭૫.૪૫ ૦.૦૦ ૪૨.૬૦  
 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી વષવાર 
કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)      ( િપયા લાખમા)ં 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
દેવભિૂમ 

ારકા 
૦.૦૦ ૦.૦૦૫ 

મનગર ૦.૧૨ ૦.૦૮  
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમ ૂ ૂ ે  

૨૬૯૮૭ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામા ં િજ ા પંચાયતનું ૂ
િજ ાવાર, સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ ગીર સોમનાથ  જનાગઢ ૂ  
૧ વગ-૧ ૧૪ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૧૨ ૨૧ 
૩ વગ-૩ ૧૨૩ ૧૭૮ 
૪ વગ-૪ ૧૫ ૨૮ 

કુલ ૧૬૪ ૨૪૨  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
ગીર સોમનાથ  જનાગઢ ૂ  મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૬ ૮ ૮ ૭ 
૨ વગ-૨ ૫ ૭ ૧૧ ૧૦ 
૩ વગ-૩ ૪૩ ૮૦ ૭૯ ૯૯ 
૪ વગ-૪ ૧ ૧૪ ૨૦ ૮ 

કુલ ૫૫ ૧૦૯ ૧૧૮ ૧૨૪  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અન ેવગ-૩મા ંતબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં 
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આવશ.ે યારે વગ-૪માં આઉટસોસથી ભરવામા ંઆવશ.ે  
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  
૨૬૯૨૭ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અન ે સાબરકાંઠા િજ ામાં 
િજ ાવાર ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો 
પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો િજ ાનુ ં

નામ 
 

વષ 
૨૦૧૮-

૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
અરવ ી ૩૩૧ ૭૨ 
સાબરકાંઠા ૧૯૯ ૬૧ 

 

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો  વષ જ  કરલ લાકડાનો ે

જ થો 
૨૦૧૮-૧૯ ઈમારતી ૪.૦૨૩૧ 

ઘ.મી. 
જલાઉ ૫૦.૪૦૨૪ િકવ. 

અરવ ી 

વષ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

ઈમારતી ૬.૯૯૮ ઘ.મી. 
જલાઉ ૧૮.૨૬૩ િકવ. 

૨૦૧૮-૧૯ ઈમારતી ૫.૬૯૬૮ 
ઘ.મી. 
જલાઉ ૫૨.૬૩ િકવ. 

સાબરકાંઠા 

વષ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

ઈમારતી ૨.૨૮૬ ઘ.મી. 
જલાઉ ૩૦.૦૭ િકવ. 

 
 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબની 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ 

૨૮૬૦૦ ડો. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં સરકારી ાથિમક શાળામા ં
તાલુકાવાર કેટલા ઓરડાની ઘટ છે, 

  (૧)  
અરવ ી સાબરકાંઠા 

તાલુકા ખૂટતા 
ઓરડાની 

સં યા 

તાલુકા ખૂટતા 
ઓરડાની 

સં યા 
બાયડ ૧૨૧ હમતનગરં  ૧૦૬ 

િભલોડા ૧૩૭ ઈડર ૬૬ 
ધનસુરા ૫૮ ખેડ ા ૯૫ 
માલપુર ૬૧ પોશીના ૧૨૦ 
મેઘરજ ૧૫૩ ાંિતજ ૧૨૬ 
મોડાસા ૧૦૬ તલોદ ૧૦૬ 

  વડાલી ૩૯ 
  િવજયનગર ૮૦ 

કુલ ૬૩૬ કુલ ૭૩૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઓરડાઓની ઘટ હોય યા ં   (૨) ઓરડાની ઘટ વાળી શાળાઓના બાળકોન ે
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બાળકોને બેસાડવા કેવા કારની સુિવધા કરવામા ંઆવેલ 
છે, અને 

વૈકિ પક યવ થા કરી બેસાડવામાં આવે છે.  

 (૩) આ ખૂટતા ઓરડાઓ યાં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) આગામી વષ મા ં તબ ાવાર જમે બન ે તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે  

૨૬૨૦૯ ી અરિવંદ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ 
માટે કોઈ ા ટ આપવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોને 
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમા ં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ ામ પંચાયતની 
સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ 
માં ફાળવેલ ા ટ 

૧ પારડી ૫૩ ૫,૩૦,૦૦૦/- 
૨ વલસાડ ૯૫ ૯,૫૦,૦૦૦/- 
૩ ધરમપુર ૬૩ ૬,૩૦,૦૦૦/- 
૪ કપરાડા ૯૮ ૯,૮૦,૦૦૦/- 
૫ ઉમરગામ ૫૨ ૫,૨૦,૦૦૦/- 
૬ વાપી ૨૩ ૨,૩૦,૦૦૦/- 

કુલ ૩૮૪ ૩૮,૪૦,૦૦૦/-  
--------- 

ગુજરાત િવ ાપીઠમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  
૨૬૧૨૭ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
ગુજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૨૫ ૩૧૨ ૩૧૦ 
 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૧૭.૯૧ ૨૧.૨૧ ૨૦.૬૭ 
 

--------- 
દેવગઢ બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૦૭ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ાના દેવગઢ બારીયા તાલુકામા ં

ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 

કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  

વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૧૦ 

૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૩૦૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ

આવેલ છે? 

  (૨)  

વષ ખચ ( િપયા લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦.૩૭ 

૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨- ૧૬૯.૭૭ 
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૨૦૧૯ સુધીમા)ં  
--------- 

સુરત િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને  

૨૬૦૫૭ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 

કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ સરુત 

િજ ાના તમામ ૧૭૩૩ આંગણવાડી કે ો વીજ કનેકશન 

ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં

આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં

સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત 

૨૬૪૬૨ ી જઠાભાઈ ભરવાડ ે  (શહેરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 

િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓ 

મજ/બંધ કરવામાં આવી, 

  (૧) ૦૧ (ગોધરા તાલુકાની ગુજરાતી િમ  શાળા મજ 

કરવામા ંઆવી) 

  

 (૨) ઉ ત શાળાઓ મજ કે બંધ કરવાના કારણો શા ં

છે, અને 

  (૨) બાળકોની સં યા ઓછી હોવાના કારણ ે શાળા 

મજ કરવામાં આવી. 

 (૩) ઉ ત શાળાઓમાં અ યાસ કરતા બાળકોનુ ં

િશ ણ ન બગડે તે માટે શી યવ થા કરવામાં આવી? 

  (૩) એક િકલોમીટરની અદંર આવેલ શાળાઓમાં મજ 

કરી શૈ િણક કાયની યવ થા કરવામાં આવી છે. 

--------- 

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 
૨૭૦૩૫ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર અન ે વડોદરા િજ ામાં તાલુકાવાર િવભાગ 
હ તકની કેટલી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચ ર 
મા યિમક શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ો  
તાલુકાનંુ 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી 

ઉ ચ ર મા યિમક 
છોટાઉદેપુર - ૬ ૨ 
જતેપુરપાવી - - ૧ 
વાંટ ૧ ૫ ૧ 

નસવાડી ૧ ૪ ૧ 
બોડેલી - ૪ - 

વડોદરા િજ ો  
તાલુકાનંુ 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી ઉ ચ ર 

મા યિમક 
વડોદરા - - ૧ 
વાઘો ડયા - ૧ -  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમાં મંજર થયલે ૂ
મહેકમ કેટલું છે,  

  (૨) છોટાઉદેપુર િજ ો  
તાલુકાનંુ નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  

છોટાઉદેપુર ૧૦૨ 
જતેપુરપાવી ૧૭ 
વાંટ ૬૮ 

નસવાડી ૮૦ 
બોડેલી ૪૨ 

 વડોદરા િજ ો  
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તાલુકાનંુ નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
વડોદરા ૧૯ 

GSTES હેઠળની વાઘો ડયાની શાળા પી.પી.પી. મોડ પર 
કાયરત છે. 

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે,  

  (૩) છોટાઉદેપુર િજ ો  
તાલુકાનંુ નામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યાઓ 

છોટાઉદેપુર ૮૬ ૧૬ 
જતેપુરપાવી ૧૦ ૭ 
વાંટ ૬૩ ૫ 

નસવાડી ૭૩ ૭ 
બોડેલી ૪૨ ૦ 

 વડોદરા િજ ો  
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યાઓ 

વડોદરા ૧૬ ૩ 

GSTES હેઠળની વાઘો ડયાની શાળા પી.પી.પી. મોડ પર 
કાયરત હોઇ સં થા ારા સંચાલન કરવામાં આવે છે. 

 (૪) ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન અને 
અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૪) છોટાઉદેપુર િજ ાની ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, 
િવ ાન અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૧૨૨ જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અને ૧૫ જ યાઓ ખાલી છે. 
 વડોદરા િજ ાની ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન અન ે
અં ે  િવષયના િશ કોની ૦૭ જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે
કોઇ જ યા ખાલી નથી.  

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે  

  (૫) સરકાર ીની વહીવટી અનુકળતાએ જમે બને તેમ ૂ
વ રત ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 

૨૬૧૦૯ ી કબેરભાઇ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ હસાગર 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો? 

  (૨) ૪૮૩૧૦ 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં સામા ક વનીકરણ હઠળ રોપાનું ે વાવેતર 

૨૭૦૫૯ ી તુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં તાલુકાવાર 
સામા ક વનીકરણ અ વયે કેટલા રોપાઓનું વાવતેર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)          (રોપાની સં યા લાખમા)ં 

િજ ો તાલુકો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

વલસાડ  ૧.૬૭ ૧.૨૪ 
ધરમપુર ૧.૧૩ ૧.૬૦ 
કપરાડા ૦.૯૧ ૧.૩૦ 
પારડી ૨.૩૧ ૧.૬૧ 
ઉમરગામ ૨.૯૧ ૩.૪૪ 

વલસાડ 

વાપી ૧.૮૬ ૧.૩૨ 
આહવા ૦.૭૬ ૦.૦૦ ડાંગ 
સુબીર ૧.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૨) તે અ વયે વષવાર, તાલુકાવાર કેટલો ખચ   (૨)                           ( િપયા લાખમા)ં 
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કરવામા ંઆ યો, અને 
િજ ો તાલુકો ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
વલસાડ  ૭૪.૨૯ ૪૭.૯૭ 
ધરમપુર ૩૯.૩૪ ૪૯.૫૧ 
કપરાડા ૩૧.૨૬ ૪૦.૪૭ 
પારડી ૪૯.૮૮ ૫૫.૩૧ 
ઉમરગામ ૧૦૪.૧૯ ૧૧૨.૨૫ 

વલસાડ 

વાપી ૪૦.૦૨ ૪૫.૬૬ 
આહવા ૨.૮૯ ૦.૦૦ 
સુબીર ૨૬.૦૯ ૦.૦૦ ડાંગ 
વઘઈ ૧૦.૭૦ ૦.૦૦  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા રોપાઓ 
િજિવત છે અન ેકેટલા નાશ પા યા? 

  (૩)                           (રોપાની સં યા લાખમા)ં 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

િજ ો તાલુકો 
િજિવત 
રોપા 

નાશ 
પામેલ 
રોપા 

િજિવત રોપા નાશ પામેલ 
રોપા 

વલસાડ  ૧.૫૨ ૦.૧૫ ૧.૧૩ ૦.૧૧ 
ધરમપુર ૧.૦૩ ૦.૧૦ ૧.૪૯ ૦.૧૧ 
કપરાડા ૦.૮૪ ૦.૦૭ ૧.૨૨ ૦.૦૮ 
પારડી ૨.૦૮ ૦.૨૩ ૧.૫૧ ૦.૧૦ 
ઉમરગામ ૨.૫૫ ૦.૩૬ ૩.૧૮ ૦.૨૬ 

વલસાડ 

વાપી ૧.૬૮ ૦.૧૮ ૧.૨૩ ૦.૦૯ 
આહવા ૦.૫૮ ૦.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડાંગ 
સુબીર ૦.૮૬ ૦.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ગૌચરની જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણે  

૨૮૮૩૪ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) િવકાસ કિમશનર ી, ગાંધીનગર તરફથી  
તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ ગૌચરની જમીનમા ં
ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવા પ  ગાઈડ લાઈન 
આપવામાં આવી છે તથા કાયવાહી ન કરનાર અિધકારીની 
જવાબદારી ન ી કરી પગલાં લવેા આદશે આપવામા ં
આ યા છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો અમરેલી િજ ામાં ઉપરો ત 
આદેશના પગલ ે તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
તાલુકાવાર કેટલા દબાણો દૂર કરવાના બાકી છે, 

  (૨)  
મ તાલુકાનંુ નામ દબાણો દૂર કરવાના બાકી 
૧ લાઠી ૩૫ 
૨ બગસરા ૭ 
૩ ફરાબાદ ૧ 
૪ ખાંભા ૪૨ 
૫ અમરેલી ૯૪ 
૬ કુકાવાવં  ૧૧ 
૭ બાબરા ૩ 
૮ લીલીયા ૦ 
૯ સાવરકુડલાં  ૦ 

૧૦ ધારી ૫૩ 
૧૧ રાજુલા ૨ 

 કુલ ૨૪૮  
 (૩) ઉપરો ત આદેશ અનુસાર દબાણ દૂર કરવામાં   (૩) િવકાસ કિમશનર ીના તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૯ના 
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િન ફળ જનાર કેટલા અિધકારીની જવાબદારી ન ી 
કરવામા ંઆવી છે અને તેની સામ ેશા ંપગલા ંલેવાયા, અને 

પ રપ ની સુચનાનું પાલન ન કરવાથી કોઈ અિધકારી સામે 
પગલા લેવાની કોઈ દરખા ત સરકારને મળેલ નથી. તેથી 
કોઈ અિધકારી સામે પગલા લવેાનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૪) ઉ ત બાકી તમામ દબાણો યાં સુધીમાં દરૂ 
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૪) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ગૌચર દબાણો દૂર કરવાની જવાબદારી ામ 
પંચાયતની હોય દબાણો ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમની 

ગવાઈ અનુસાર ામ પંચાયત/તાલુકા િવકાસ અિધકારી 
ારા િનયમાનુસાર દરૂ કરાવવાની કાયવાહી કરવામાં 

આવશ.ે 
વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૬૧૧૧ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત-પૂવ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટી, સુરત મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૪૦૦૦ ૩૯૩૭૮ ૩૦૦૦૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટુ લો ખચ 
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( ।.લાખમા)ં 

૧૮૭૩.૯૭ ૨૬૭૬.૪૪ ૨૦૦૦.૧૦ 
 

--------- 
સુરત િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને  

૨૬૦૬૮ ી મુકશભાઇ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સરુત 
િજ ાના તમામ ૧૭૩૩ આંગણવાડી કે ો વીજ કને શન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નળસરોવર િવ તારમાં પ ીઓનો િશકાર 

૨૬૯૩૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બે વષમા ં
વષવાર નળસરોવરના િવ તારમાં પ ીઓના િશકારના 
કેટલા બનાવો વન ખાતાને યાને આ યા, 

  (૧)  
વષ િશકારના બનાવો 

૨૦૧૮ ૩૪ 
૨૦૧૯ ૧૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા ઇસમોને પકડવામા ંઆ યા,   (૨)  

વષ 
ગુના હત વૃિ માં પકડવામાં 

આવેલ ઇસમોની સં યા 
૨૦૧૮ ૧૧ 
૨૦૧૯ ૦૭  

 (૩) પ ીઓના િશકારમા ં સંડોવાયેલા કેટલા   (૩)  
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ઇસમોન ેપકડવાના બાકી છે, 
વષ 

પકડવાના બાકી ઇસમોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૦૦ 
૨૦૧૯ ૦૩  

 (૪) ઉ ત બાકી ઇસમોન ેપકડવા શા પગલા ંલેવામા ં
આ યા, અન ે

  (૪) ગુનેગાર ભાગેડ હોય તેમનાં રહેણાંક થળે નોટીસ ુ
પાઠવવામાં આવેલ છે. અને રહેણાંક થળે વારવારં  તપાસ 
કરવામા ંઆવે છે. 

 (૫) પ ીઓનો િશકાર અટકે તે માટે વન તં  ારા 
શા પગલા લવેામા ંઆ યા? 

  (૫)  
(૧) નળ સરોવર ટાફ, અ ય ડવીઝનમાંથી પેટોલ ગ 
માટે ફાળવવામાં આવેલ ટાફ, બોટમેન તથા હિથયારધારી 
એસઆરપી/બોડરવ ગ હોમગાડની મદદથી સરોવર તથા 
સરોવરની બહારના સવંેદનશીલ િવ તારોમા ં દવસ અન ે
રાિ  દર યાન પ ી ર ણ માટે સઘન પેટોલ ગની કામગીરી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૨) વન અને પયાવરણ િવભાગ, ગુજરાત સરકારના ં
તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૯ના ઠરાવથી નળસરોવર ટા કફોસની 
રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૩) નળ સરોવર ખાતે પ ી િશકાર તથા અ ય 
ગેરકાયદે વૃિતઓ રોકવા હિથયારધારી 
એસ.આર.પી/બોડરવ ગ હોમગાડની ફાળવણી કરવામા ં
આવેલ છે. 
(૪) થાિનક િશકારી ત વો ારા નળ સરોવર પ ી 
અભયાર યમાં અ વેશ કરી પ ી િશકાર, પ ી ર ડ તેમજ ં
અ ય ગેરકાયદેસર વૃિત રોકવા માટે ચીફ વાઈ ડ લાઈફ 
વોડન ારા તા.૨૬-૦૬-૨૦૧૯ના હકમથી નળ સરોવર ુ
પ ી અભયાર યમાં વેશ િનયં ણની ગવાઇ કરવામા ં
આવેલ છે. 
(૫) નળ સરોવર પ ી અભયાર યમાં પ ી ર ણ 
અને સંર ણન ે વેગ આપવા નળસરોવર અને થોળ બડઝ 
સે યુરી ક ઝવશન સોસાયટીની રચના કરવાનો િનણય 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજરીે ૂ  

૨૬૦૯૬ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય પંચાયત મં ી ી(રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કેટલી ામ પંચાયતના નવા 
પંચાયતઘર બનાવવા માટે મંજરી આપવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૧૬ (સોળ) 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા કેટલુ ં
અનુદાન મંજર કરવામાં આ યુંૂ ? 

  (૨) . ૨૨૮/- લાખ 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 

૨૬૦૫૪ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં એક 
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે ભ ચ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  
તાલુકો  મળેલ અર ઓની સં યા  

ભ ચ ૧૫૮૩ 
વાગરા ૧૦૦૧ 
અંકલે ર ૧૩૫૩ 
હાંસોટ ૮૬૮ 
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જબુસરં  ૧૦૩૯ 
આમોદ ૮૯૮ 
ઝઘડીયા ૧૨૭૫ 
વાલીયા ૧૦૧૭ 
ને ંગ ૭૮૬  

(૨)તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર થઇૂ , 
અને  

  (૨) ૬૬૪૧ 

 (૩) તેમાં કેટલી રકમની સહાય મંજર કરી ૂ ?    (૩) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધી લાભાથ  દીઠ 
.૧૦૦૦/- િત માસ અન ે તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯થી 

લાભાથ  દીઠ .૧૨૫૦/- િત માસ  
--------- 

ડડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણે  
૨૬૧૯૮ ીમતી મિનષાબેન વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા િજ ાના ડેડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૭૨૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( િપયા લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૦.૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૩૪૮.૬૪ 

 
--------- 

અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  
૨૬૯૪૫ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી(રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ગામોન ે તીથગામ અન ે કેટલા ગામોન ે
પાવનગામ હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ે ગામમાં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેને પાવનગામ અને પાંચ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેન ે તીથગામ હેર 
કરવામા ં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં બોટાદ િજ ામાં આ યોજનાના પા તાના 
ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા 
પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોને પાવનગામ કે તીથગામ હેર 
કરવામા ં આવેલ નથી. યારે અમદાવાદ િજ ામા ં છે ા બે 
વષમાં નીચે મુજબ તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવામા ં
આવેલ છે. 

હર કરલ ગામોની સં યાે ે  
તીથગામ પાવનગામ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

 

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૨) અન ે (૩) ઉ ત હેર થયેલ તીથગામ અન ે
પાવનગામને ો સાહક રકમ આપવાની બાકી ન હોય  
ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
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ડોલવણ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરીૂ  
૨૬૦૯૦ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડોલવણ, િજ.તાપી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છેૂ  તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ  છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી યારે આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) . ૫,૮૨,૨૮,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા. ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અન ેક છ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  

૨૬૯૧૪ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અન ેક છ  િજ ામા ંિજ ાવાર 

ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  

પકડાયેલ શ સો િજ ાનુ ં

નામ 
 

વષ 
૨૦૧૮ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

બનાસકાંઠા ૫૫ ૩૧ 

ક છ ૬૦ ૩૯  
 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 

લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો  વષ જ  કરલ લાકડાનો ે

જ થો 

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૨૩૫.૧૯ િકવ. બનાસકાંઠા 

વષ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

જલાઉ ૧૦૨.૫૬ િકવ. 

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૧૪૪.૧૭ િકવ. ક છ  

વષ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-

જલાઉ ૧૦૦.૧૦ િકવ. 

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે

ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબ 

કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 

મોરબી િજ ામાં સો ટ સેસમાંથી ર તા બાંધવાની કામગીરી 

૨૬૯૫૫ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય મીઠા ઉ ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 

િજ ાના માળીયા િમયાણા તાલુકામા ંદ રયા કાંઠાના કો ટલ 

હાઈવે સો ટ સસેમાંથી માળીયાથી નવલખી સુધીનો ર તો 

બાંધવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) અને  (૨) 

સો ટ સેસ કે  સરકારના ઉ ોગ મં ાલય અંતગત સો ટ 

કિમશનરની કચેરી ારા ઉઘરાવાતો હતો, અને તે નાણાંથી 

થતી કોઈપણ કામગીરી રા ય સરકારના ંઉ ોગ ખાતા ારા 

થતી નથી. 

 (૨) તે કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશ ે?     

--------- 
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ભ ચ િજ ામાં ામ પંચાયતોના જજ રત મકાનો 
૨૭૦૪૪ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી(રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 

ામાં તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોના મકાનો 
જજ રત હાલતમા ંછે, 

  (૧)  
મ તાલુકાનંુ નામ જજ રત ા.પં.ની સં યા 
૧ ભ ચ ૧૦ 
૨ અંકલે ર ૧ 
૩ આમોદ ૫ 
૪ વાગરા ૧૭ 
૫ વાલીયા  ૫ 
૬ જબુસરં  ૨૦ 
૭ ને ંગ ૯ 
૮ ઝઘડીયા ૨ 
૯ હાંસોટ ૨ 

કુલ ૭૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોના મકાનો નવા 
બનાવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
૧ ભ ચ ૨ ૨ 
૨ અંકલે ર ૮ ૪ 
૩ આમોદ ૨ ૦ 
૪ વાગરા ૦ ૧ 
૫ વાલીયા  ૦ ૦ 
૬ જબુસરં  ૧ ૦ 
૭ ને ંગ ૦ ૦ 
૮ ઝઘડીયા ૬ ૬ 
૯ હાંસોટ ૩ ૦ 

કુલ ૨૨ ૧૩  
 (૩) ઉ ત બાકી જજ રત મકાનો યાં સુધીમાં નવા 
બનાવવામા ંઆવશે ? 

  (૩) તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬ના ઠરાવ અ વય ે
તબ ાવાર કાયવાહી કરવામાં આવશ.ે 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૭૦૧૭ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ખેડા 
અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મજંર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ ખેડા પંચમહાલ 
૧ વગ-૧ ૧૫ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૧૯ ૧૯ 
૩ વગ-૩ ૧૭૩ ૧૭૦ 
૪ વગ-૪ ૩૬ ૨૯ 

કલુ  ૨૪૩ ૨૩૩  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
ખેડા પંચમહાલ 

મ સંવગ ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૧૧ ૪ ૧૧ ૪ 
૨ વગ-૨ ૧૪ ૫ ૧૧ ૮ 
૩ વગ-૩ ૯૩ ૮૦ ૭૩ ૯૭ 
૪ વગ-૪ ૧૭ ૧૯ ૧૭ ૧૨ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અને વગ-૩માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અન ેબઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 
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યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે  
--------- 

વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  
૨૬૧૧૨ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટી, સુરત મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૪૦૦૦ ૩૯૩૭૮ ૩૦૦૦૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( ।.લાખમા)ં 

૧૮૭૩.૯૭ ૨૬૭૬.૪૪ ૨૦૦૦.૧૦ 
 

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ઓનલાઈન વેશે  

૨૬૧૪૯ ી િવણભાઇ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રા યમા ં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ 
નબળા અને વિંચત જૂથના બાળકોના વશે માટે સુરત 
મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ં કેટલા િવ ાથ ઓએ 
ઓનલાઇન અર  કરી, 

  (૧) ૨૦૧૨૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આ યો, અન ે   (૨) ૧૦૭૪૯ 
 (૩) તે અંગે કેટલી રકમનો ખચ કરેલ છે?   (૩) .૧૮૭૭.૬ (લાખમા)ં 

ડોલવણ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરીૂ  
૨૬૦૯૧ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડોલવણ, િજ.તાપી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ  છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી યારે આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) .૫,૮૨,૨૮,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ાની શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓૂ ે  

૨૬૯૭૫ ી ભીખાભાઇ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ભોજન તૈયાર 
કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની સં યા 
કેટલી છે, અન ે

  (૧)  

િજ ો 
ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની 
સં યા 

જનાગઢૂ  ૪૪ 
પોરબંદર ૧૪  

 (૨) ઉ ત શાળાઓમાં આ ઓરડાઓ યાં સુધીમાં 
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી 

--------- 
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ગીર સોમનાથ અને મનગર િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  
૨૬૯૮૪ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને મનગર િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ગામોને તીથગામ અને કેટલા ગામોને 
પાવનગામ હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ે ગામમાં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અને પાંચ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેન ે તીથગામ હેર 
કરવામા ં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં આ યોજનાના 
પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે તીથગામ 

હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોને પાવનગામ કે 
તીથગામ હેર કરવામાં આવેલ નથી. યારે મનગર 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં નીચે મુજબ તીથગામ અન ે
પાવનગામ હેર કરવામાં આવેલ છે. 

હર કરલ ગામોની સં યાે ે  
તીથગામ પાવનગામ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

 

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૨) અને (૩) ઉ ત હેર થયલે તીથગામ અન ે
પાવનગામન ે પો સાહક રકમ આપવાની બાકી ન હોય  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ અને ભ ચ િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૬૯૦૦ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ક છ 
અને ભ ચ િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ ક છ ભ ચ 
૧ વગ-૧ ૧૫ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૧૬ ૨૩ 
૩ વગ-૩ ૨૫૦ ૧૭૦ 
૪ વગ-૪ ૮૧ ૪૪ 

કુલ ૩૬૨ ૨૫૨  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
ક છ ભ ચ 

મ સંવગ ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ વગ-૧ ૧૧ ૪ ૧૦ ૫ 
૨ વગ-૨ ૪ ૧૨ ૧૭ ૬ 
૩ વગ-૩ ૧૩૪ ૧૧૬ ૭૪ ૯૬ 
૪ વગ-૪ ૫૨ ૨૯ ૨૧ ૨૩ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 
સીધી ભરતીથી તથા બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી 
ભરવામા ં આવશે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ગૌશાળાઓને ફાળવેલ રકમે  

૨૫૨૩૮ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય ગૌસંવધન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા   (૧)  
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િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી ગૌશાળાઓ આવેલી છે, અન ે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહસાણા િજ ામાં તાલુકાે વાર 
આવેલ ગૌશાળાઓ 

નં. તાલુકો ગૌશાળાની સં યા 
૧ મહેસાણા ૨ 
૨ િવસનગર ૧ 
૩ બેચરા  ૨ 
૪ કડી ૨ 
૫ િવ પુર ૧ 
૬ સતલાસણા ૧ 

 કુલ  ૯  
 (૨) ઉ ત ગૌશાળાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી? 

  (૨)  

છ ા બે વષે  ગૌશાળાનંુ નામ 
ફાળવેલ રકમ 

િપયા (લાખમાં) 
ી ગુજરાત ગૌશાળા 

ટ ટ 
૯.૧૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ મા ઉિમયા ગીર ગૌશાળા ૦.૫૦ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

વાળીનાથ અખાડા 
ગૌશાળા ચેરીટેબલ ટ ટ 

૧૧.૭૯ 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને  

૨૬૦૪૪ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય મ હલા અને બાલ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના તમામ ૨૦૦૦ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં ગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૬૯૬૩ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામા ંિજ ાવાર છે ા બે વષમા ંવષવાર 
યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા, 

  (૧)       (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

રાજકોટ ૧૮૪૨ ૦ દેશી બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, કાસીદ, સીરસ, 

લીમડા, અરડુસા, વડ, 
પ પળ વગેરે 

પોરબંદર ૦ ૦ -  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)          (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ (િ વ.) 

રાજકોટ ૦.૦૦ ૪૪૯.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી વષવાર 
કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)        ( િપયા લાખમા)ં 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
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રાજકોટ ૦.૮૦ ૦.૦૦ 
પોરબંદર ૦.૦૦ ૦.૦૦  

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  

૨૬૯૨૯ ી જશુભાઇ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ગામોન ે તીથગામ અન ે કેટલા ગામોન ે
પાવનગામ હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ે ગામમાં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેને પાવનગામ અને પાંચ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ હેર 
કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં અરવ ી િજ ામાં આ યોજનાના પા તાના 
ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા 
પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોન ેપાવનગામ કે તીથગામ હેર 
કરવામા ં આવેલ નથી. યારે સાબરકાંઠા િજ ામા ં છે ા બે 
વષમા ં નીચે મુજબ તીથગામ અન ે પાવનગામ હેર કરવામા ં
આવેલ છે. 

હર કરલ ગામોની સં યાે ે  
તીથગામ પાવનગામ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અન ે પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

  (૨)  અરવ ી િજ ામા ં ો સાહક રકમ આપવાનો  
ઉપિ થત થતો નથી યારે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સાબરકાંઠા િજ ામાં હેર થયેલા એક પણ તીથગામ કે 
પાવનગામને ો સાહક રકમ આપવાની બાકી નથી. 

(૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
મનગર િજ ામાં રલાય સ કપની ારા ગેરકાયદેસર ગૌચર જમીન પર દબાણં  

૨૬૯૬૯ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં રલાય સ કપની ારા ગેરકાયદેસર કેટલી ં
ગૌચરની જમીન પર દબાણ કરવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) આ ગૌચરની જમીન પરનુ ં દબાણ દૂર કરવા 
સરકારે છે ા બે વષમાં શા પગલાં લીધા, અને  

  (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩)  આ અંગે પગલાં લેવામા ંઆવેલ ન હોય તો 
તેના શા કારણો છે? 

   

--------- 
રાણપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરીૂ  

૨૬૦૮૨ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાણપુર, િજ.બોટાદ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ  છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી યારે આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) . ૬,૪૪,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૧૨૦ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત એ ીક ચર યુિનવિસટી, જનાગઢ મારફત કલ ૂ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ કરવામા ં આ યા, 
અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૪૦૭ ૬૫૯ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૨૨.૪૩ ૪૪.૭૯ ૦ 

 
--------- 

મોરબી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને  
૨૬૦૪૨ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મોરબી િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ાના તમામ ૭૬૧ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં ગેસ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને ે  

p a g e51/ >૨૬૦૬૬ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના તમામ ૧૭૯૬ આંગણવાડી કે ો વીજ કનેકશન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યા ં
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
કપડવંજ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૨૨ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ાના કપડવંજ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ખેડા િજ ાના કપડવંજ તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ  
. ૮,૬૩,૭૯,૧૨૪/- બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૬૧૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામ ે કલ ુ . 
૮,૦૮,૩૫,૪૪૪/- ખચ થયેલ છે. 

--------- 
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 

૨૭૦૪૯ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી   (૧) તાપી િજ ો  
તાલુકાનંુ મા યિમક ાથિમક ાથિમકથી મા યિમક 
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અને વલસાડ િજ ામા ં તાલુકાવાર િવભાગ હ તકની 
કેટલી ાથિમક, મા યિમક અન ે ઉ ચ ર મા યિમક 
શાળાઓ કાયરત છે, 

નામ અને  
મા યિમક 

શાળા 

ઉ ચતર  
મા યિમક 

શાળા 

અને 
ઉ ચ ર 
મા યિમક 

યારા - ૦૧ - ૦૧ 
સોનગઢ - - ૦૨ ૦૨ 
ઉ છલ - ૦૧ ૦૧ - 
િનઝર - - ૦૧ - 

વલસાડ િજ ો  
તાલુકાનંુ 

નામ 
મા યિમક ાથિમક 

અને  
મા યિમક 

શાળા 

ાથિમકથી 
ઉ ચતર  
મા યિમક 

શાળા 

મા યિમક 
અને 

ઉ ચ ર 
મા યિમક 

વલસાડ ૦૧ - - - 
વાપી ૦૧ - - - 
ઉમરગામ ૦૨ - - - 
ધરમપુર - ૦૨ ૦૧ ૦૧ 
કપરાડા - - ૦૨ - 
પારડી - - ૦૧ -  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમા ં મંજર થયલે ૂ
મહેકમ કેટલું છે,  

  (૨) તાપી િજ ો  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
યારા ૩૦ 

સોનગઢ ૫૯ 
ઉ છલ ૨૪ 
િનઝર પીપીપી મોડ 

િનઝરની શાળા પીપીપી મોડ પર કાયરત હોઈ શાળાનુ ં
સંચાલન સં થા ારા કરવામાં આવે છે. 
 વલસાડ િજ ો 

તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
વલસાડ ૦૮ 
વાપી ૦૫ 
ઉમરગામ ૧૨ 
ધરમપુર ૫૬ 
કપરાડા ૧૩ 
પારડી પીપીપી મોડ 

કપરાડા તાલુકામા ં૧ અન ેપારડી તાલુકામા ં૧ શાળા પીપીપી 
મોડ પર કાયરત હોઈ શાળાનુ ંસંચાલન સં થા ારા કરવામા ં
આવે છે. કપરાડાની ઉ ત ૧૩ જ યાઓ કરાર આધા રત 
િશ કોથી ભરાયેલ છે. 

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે,  

  (૩) તાપી િજ ો  
તાલુકાનંુ નામ ભરાયેલ જ યાઓ ખાલી જ યાઓ 

યારા ૨૨ ૮ 
સોનગઢ ૪૫ ૧૪ 
ઉ છલ ૨૪ ૦૦ 
િનઝર પીપીપી મોડ 

 વલસાડ િજ ો  
તાલુકાનંુ નામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યાઓ 

વલસાડ ૦૪ ૦૪ 
વાપી ૦૩ ૦૨ 
ઉમરગામ ૦૪ ૦૮ 
ધરમપુર ૫૨ ૦૪ 
કપરાડા ૧૩ ૦૦ 
પારડી પીપીપી મોડ  
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 (૪) ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન અને 
અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૪) તાપી િજ ાની ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન 
અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૫૦ જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને ૧૨ જ યાઓ ખાલી છે. 
 વલસાડ િજ ાની ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન અન ે
અં ે  િવષયના િશ કોની ૫૪ જ યાઓ ભરાયલે છે અન ે૦૪ 
જ યાઓ ખાલી છે.  

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ંસુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે  

  (૫) સરકાર ીની વહીવટી અનુકળતાએ જમે બને તેમ ૂ
વ રત ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
ડડીે યાપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૯૬ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા િજ ાના ડેડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૭૨૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( િપયા 

લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૦.૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૩૪૮.૬૪ 

 
--------- 

અમરલી િજ ામાં િસંહે , િસંહણ અને િસંહ બાળની સં યા 
૨૬૯૯૮ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં િસંહ, િસંહણ અને િસંહ બાળ કેટલા ન ધાયેલા 
છે, 

  (૧) વષ ૨૦૧૫ની િસંહ વ તી અંદાજ માણ ેઅમરેલી 
િજ ામાં નીચે મુજબ િસંહ ન ધાયેલ છે. 

િસંહ િસંહણ િસંહબાળ 
૪૫ ૭૮ ૫૧  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાના રાજલાુ , ફરાબાદ અને 
ખાંભા તાલુકામા ં સે યુરી પાક કરી િસંહોનું સંવધન 
કરવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) હાલ આવી કોઈ કામગીરી/યોજના અમલમા ં
નથી. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ, યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

ગુજરાત આયુવદ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૧૧૯ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત ગુજરાત આયુવદ યુિનવિસટી, મનગર મારફત 
કલ કેટલા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે િવતરણ કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૭૨૫ ૧૨૩૪ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
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થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૩૯.૯૬ ૮૩.૮૭ ૦ 

 
--------- 

આણંદ અને નમદા િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૭૦૧૨ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ આણંદ 

અને નમદા િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં વષવાર 

યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા, 

  (૧)                                   (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

આણંદ ૭૮૧૮ ૮૨૪ ગુલમહોર, લીમડા, સીરસ, 

કાસીદ, દેશી બાવળ, 

અરડુસા,પે ટોફોમ, નીલગીરી 

વગેરે 

નમદા ૩૪૬૪ ૧૫૩૩ સાગ, સ , ગુલમહોર, 

કાસીદ,સીરસ, પે ટોફોમ, દેશી 

બાવડ, અરડૂસા વગેરે  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 

કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)           (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 

(ઘ.મી.) 

જલાઉ (િ વ.) ઇમારતી 

(ઘ.મી.) 

જલાઉ 

(િ વ.) 

આણંદ ૯૨૧.૫૦૧ ૧૦૫૬૦.૨૫ ૧૩.૭૩૦ ૧૫૪.૦૦ 

નમદા ૧૧૨૪.૬૩૨ ૧૯૬૫૬.૮૧ ૫૯૮.૯૯૯ ૪૦૩૫.૨૯  
 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 

વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)          ( િપયા લાખમા)ં 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ) 

આણંદ ૫૩.૯૮ ૨.૬૬ 

નમદા ૧૨૬.૧૫ ૯.૯૨  
--------- 

મોરબી અને છોટાઉદેપુર િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૬૯૬૦ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મોરબી 
અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ ,  

  (૧)  
મ સંવગ મોરબી િજ ો છોટાઉદેપુર િજ ો 
૧ વગ-૧ ૧૪ ૧૪ 
૨ વગ-૨ ૧૫ ૨૩ 
૩ વગ-૩ ૧૭૩ ૮૯ 
૪ વગ-૪ ૨૦ ૮ 

કલ ુ  ૨૨૨ ૧૩૪  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
મોરબી િજ ો છોટાઉદેપુર િજ ો મ સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૬ ૮ ૮ ૬ 
૨ વગ-૨ ૬ ૯ ૬ ૧૭ 
૩ વગ-૩ ૯૩ ૮૦ ૪૯ ૪૦ 
૪ વગ-૪ ૩ ૧૭ ૪ ૪ 
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 (૩) ખાલી  જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે ? 

  (૩) ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 
સીધી ભરતીથી તથા બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
રાણપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરીૂ  

૨૬૦૮૪ ી બાબુભાઈ  પટલે   (દસ ોઈ) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાણપુર, િજ.બોટાદ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ  છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી યારે આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) .૬,૪૪,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૦૬-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને  

૨૬૦૫૧ ી સુરશભાઈ પટલે ે   (મણીનગર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને ગેસ કને શન આપવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના તમામ ૧૪૫૦ આંગણવાડી કે ો ગેસ કને શન 
ધરાવતા હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામાં આ યા 
ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યાં 
સુધીમાં ગેસ કને શન આપવામાં આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત અને ભ ચ િજ ામાં આ દ તી િવભાગ હ તકની કાયતર શાળાઓ 

૨૭૦૪૬ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત અન ે
ભ ચ ામાં તાલુકાવાર િવભાગ હ તકની કેટલી 

ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓ 
કાયરત છે, 

  (૧) સુરત ો 
તાલુકાનંુ 

નામ 
 

ાથિમક 
શાળા 

મા યિમક 
શાળા 

ાથિમક થી 
ઉ ચતર 
મા યિમક 

શાળા 

મા યિમક 
થી ઉ ચ. 
મા યિમક 

શાળા 

ઉમરપાડા ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
મહુવા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
માંગરોલ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
સુરત ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
માંડવી ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
બારડોલી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ભ ચ ો 
તાલુકાનંુ 

નામ 
 

ાથિમક 
શાળા 

મા યિમક 
શાળા 

ાથિમક થી 
ઉ ચતર 
મા યિમક 

શાળા 

મા યિમક 
થી ઉ ચ. 
મા યિમક 

શાળા 

ઝઘડીયા ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
ને ંગ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
અંકલે ર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
વાલીયા ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમા ં મંજર થયેલ ૂ   (૨) સુરત ો 
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મહેકમ કેટલું છે, તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
ઉમરપાડા ૧૦ 
મહવાુ  ૧૪ 
માંગરોલ ૨૧ 
સુરત ૦૯ 
માંડવી ૦૫ 
બારડોલી ૧૪ 

ભ ચ ો 
તાલુકાનું નામ મંજર થયેૂ લ મહકમે  

ઝઘડીયા ૧૧ 
ને ંગ ૧૬ 
અંકલે ર ૦૯ 
વાલીયા ૦૦  

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૩) સુરત ો 
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ 

જ યાઓ 
ખાલી  

જ યાઓ 
ઉમરપાડા ૦૫ ૦૫ 
મહવાુ  ૧૧ ૦૩ 
માંગરોલ ૧૦ ૧૧ 
સુરત ૦૬ ૦૩ 
માંડવી ૦૦ ૦૫ 
બારડોલી ૧૪ ૦૦ 

બારડોલીની ૧૪, માંડવી ૬ અને ઉમરપાડાની ૭ જ યાઓ 
કરાર આધારીત િશ કોથી ભરાયેલ છે. 
ભ ચ ો 

તાલુકાનું નામ ભરાયેલ 
જ યાઓ 

ખાલી  
જ યાઓ 

ઝઘડીયા ૦૭ ૦૪ 
ને ંગ ૦૯ ૦૭ 
અંકલે ર ૦૫ ૦૪ 
વાલીયા પીપીપી મોડ 

વાલીયાની ૧૦ અને ઝઘડીયાની ૪ જ યાઓ કરાર આધારીત 
િશ કોથી ભરાયેલ છે.  

 (૪) ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન અન ે

અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 

અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૪) સુરત ાની ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન 

અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૩૭ જ યાઓ ભરાયેલ છે 

અને ૦૭ જ યાઓ ખાલી છે. ભ ચ ાની ઉ ત 

શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન અને અં ે  િવષયના િશ કોની 

૧૮ જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે૦૫ જ યાઓ ખાલી છે. 

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 

આવશે ? 

  (૫) સરકાર ીની વહીવટી અનુકળતાએ જમે બને તેમ ૂ

વરીત ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 

ભ ચ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 

૨૬૦૫૫ ી દુ યંતભાઈ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં એક   (૧)  
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વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે ભ ચ 

િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી,  

તાલુકો  મળેલ અર ઓની સં યા  

ભ ચ ૧૫૮૩ 

વાગરા ૧૦૦૧ 

અંકલે ર ૧૩૫૩ 

હાંસોટ ૮૬૮ 

જબુસરં  ૧૦૩૯ 

આમોદ ૮૯૮ 

ઝઘડીયા ૧૨૭૫ 

વાલીયા ૧૦૧૭ 

ને ંગ ૭૮૬  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ

થઇ, અને  

  (૨) ૬૬૪૧ 

 (૩) તેમાં કેટલી રકમની સહાય મંજર કરી ૂ ?    (૩) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધી લાભાથ  દીઠ 

.૧૦૦૦/- િત માસ અને તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯થી 

લાભાથ  દીઠ .૧૨૫૦/- િત માસ  

--------- 
.એલ.એસ. યુિનવિસટીમાં ટે લેટ િવતરણ પાછળ ખચ 

૨૬૧૧૮ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 

.એલ.એસ.  યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ

િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  

વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 

સં યા 
૧૦૭૨ ૧૧૨૩ ૧૫૨૬ 

 
 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  

વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 

( . લાખમા)ં 
૫૯.૦૯ ૭૬.૩૩ ૧૦૧.૭૪ 

 
--------- 

દુબઈમાં યો યેલ આંતરરા ીય રોડ શો 

૨૬૯૪૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) િવદેશી િવ ાથ ઓને ગુજરાતની શૈ િણક 

સં થાઓમા ં અ યાસ માટે આકષવા યુઆરી-

૨૦૨૦માં દુબઈમાં યો યલે આંતરરા ીય રોડ શોમા ંરા ય 

સરકારના કેટલા મં ી અને કેટલા અિધકારીઓએ હાજરી 

આપી હતી, 

  (૧) માન. મં ી ી-૧ 

  અિધકારી ી-૨ 

 (૨) ઉ ત રોડ શો દર યાન કોઈ એમઓયુ કરવામા ં

આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા, . 

 (૩)  હા,તો કેવા કારના એમઓયુ કોની કોની 

વ ચે કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) સામેલ પ ક-અ મુજબ 

પ ક-અ 
મ રા યની સં થા દુબઈની સં થા એમ.ઓ.ય.ુની િવગત 

૧ ગુજરાત યુિનવિસટી આઈડે ટીટી ા ડીગ ફમ ા ડીગ મતા, ુમન કેપેસીટી બી ડ ગ, 
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૨ આર.કે. યુિનવિસટી આઈડે ટીટી ા ડીગ ફમ 

૩ વણ મ ટાટઅપ યિુનવિસટી આઈડે ટીટી ા ડીગ ફમ 

૪ સૌરા  યુિનવિસટી આઈડે ટીટી ા ડીગ ફમ 

કો યનુીટી ઈકો સી ટમ માટે ઈ ડ ટીયલ 

ા ડીગ ફોરમની ોડ ટસ અને સ ટેનેબલ 

ુમન ડેવલપમે ટ ોટોકોલ. 

૫ પંડીત દનદયાલ યુિનવિસટી ઈ ડીયન હાઈ કૂલ 

૬ ઈિ ટ ુટ ઓફ ઈ ા ટકચર ટેકનોલો  રસચ 

એ ડ મેનેજમે ટ 

ઈ ડીયન હાઈ કૂલ 
શૈ િણક કામગીરી બાબત ફેક ટી અને 

િવ ાથ ઓના િવિનમય 

૭ સાકળચંદ પટેલ યુિનવિસટી કાઈલાઈન યુિનવિસટી 

૮ પંડીત દનદયાલ યુિનવિસટી કાઈલાઈન યુિનવિસટી 

૯ ગુજરાત ટેકનોલો કલ યુિનવિસટી કાઈલાઈન યુિનવિસટી 

૧૦ કણાવતી યુિનવિસટી કાઈલાઈન યુિનવિસટી 

૧૧ આર.કે. યુિનવિસટી કાઈલાઈન યુિનવિસટી 

શૈ િણક કામગીરી બાબત ફેક ટી અને 

િવ ાથ ઓના િવિનમય 

--------- 

અમરલી િજ ામાં ગૌચર સુધારણા અ વયે ખચે  
૨૬૯૯૫ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય ગૌ સંવધન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચર સુધારણા 
અ વયે કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો, 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર, કરવામા ં આવેલ ખચ પૈકી 
કેટલી રકમ ામ પંચાયતો અન ેકેટલી રકમ ટ ટો ારા ખચ 
કરી કામગીરી કરવામા ંઆવી, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે અ વયે કઈ ામ પંચાયત અને કયા ટ ટો 
ારા ગૌચર સુધારણાના કામો કયા  વગર જ કેટલી રકમના 

િબલો રજ કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૪)કામ કયા વગર િબલો રજ કરનાર સામે શા પગલા લીધા ૂ ?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 
૨૬૦૫૬ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ાં એક 
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે 
અમદાવાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  
તાલુકો  મળેલ અર ઓની સં યા  

દે ોજ ૭૪૨ 
બાવળા ૧૧૩૪ 
ધંધુકા ૩૨૭ 
સાણંદ ૪૨૫૦ 
ધોળકા ૧૦૨૭ 
દસ ોઇ ૧૮૧૨ 
માંડલ ૨૩૬ 
િવરમગામ ૧૦૬૬ 
ધોલેરા ૧૨૮  

(૨)તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર થઇૂ , 
અને  

  (૨) ૯૮૬૧ 

(૩)તેમાં કેટલી રકમની સહાય મંજર કરી ૂ ?    (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધી લાભાથ  દીઠ 
.૧૦૦૦/- િત માસ અન ે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 

લાભાથ  દીઠ .૧૨૫૦/- િત માસ.  
--------- 

અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓે  
૨૬૪૫૪ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અન ે િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેરમા ંઘટકવાર કાયરત આંગણવાડીઓ નીચે મુજબ છે. 

ઘટકનું નામ કાયરત આંગણવાડીઓ 
ઘટક ૧ ૧૫૨ 
ઘટક ૨ ૧૨૧ 
ઘટક ૩ ૧૩૧ 
ઘટક ૪ ૧૨૨ 
ઘટક ૫ ૧૨૪ 
ઘટક ૬ ૧૩૬ 
ઘટક ૭ ૧૨૬ 
ઘટક ૮ ૧૧૫ 
ઘટક ૯ ૧૧૩ 
ઘટક ૧૦ ૧૦૫ 
ઘટક ૧૧ ૧૫૬ 
ઘટક ૧૨ ૧૧૫ 
ઘટક ૧૩ ૧૪૬ 
ઘટક ૧૪ ૧૦૦ 
ઘટક ૧૫ ૯૫ 
ઘટક ૧૬ ૧૩૨ 
ઘટક ૧૭ ૧૦૫ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામા ં
તાલુકાવાર કાયરત આંગણવાડીઓ નીચે મુજબ છે. 

તાલુકા કાયરત આંગણવાડી ક ોે  
બાવળા ૧૭૪ 
િસટી ા ય ૯૯ 
દ ોઈ ૧૯૮ 
દે ોજ ૧૧૧ 
ધંધુકા ૧૭૬ 
ધોળકા-૧ ૨૭૬ 
માંડલ ૯૭ 
સાણંદ ૨૦૯ 
િવરમગામ ૧૮૭  

 (૨) તે પૈકી કેટલી આંગણવાડીઓન ે પોતાના 
મકાનો છે, 

  (૨)  
તે પૈકી અમદાવાદ શહેરમાં ૪૯૦ આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાન છે. 
તે પૈકી અમદાવાદ િજ ામા ં ૧૨૨૭ આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે. 

 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
અમદાવાદ શહેરમાં ૧૬૦૪ આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન 
કે અ ય જગયા ચાલ ેછે. 
અમદાવાદ િજ ામાં ૩૦૦ આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન 
કે અ ય જ યા ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૪)  
સરકાર ી ારા જ ે આંગણવાડીને પોતાના મકાનો આપવા 
માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ અંતગત 
આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 
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નાંદોદ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૯૯ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા િજ ાના નાદંોદ તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૦ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૨૦૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૮.૩૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૧૦૩.૨૬ 

 
--------- 

સુબીર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
૨૬૧૮૫ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ડાંગ િજ ાના સુબીર તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૯૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૧૦૦૪ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૧૨.૩૦ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૩૮૬.૯૩ 

 
--------- 

નળસરોવર િવ તારમાં પ ીઓનો િશકાર 
૨૬૯૪૭ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નળસરોવરના િવ તારમાં પ ીઓના 
િશકારના કેટલા બનાવો વન ખાતાન ે યાન ેઆ યા, 

  (૧)  
વષ િશકારના બનાવો 

૨૦૧૮ ૩૪ 
૨૦૧૯ ૧૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા ઇસમોને પકડવામા ંઆ યા,   (૨)  

વષ 
ગુના હત વૃિ માં પકડવામાં આવેલ 

ઇસમોની સં યા 
૨૦૧૮ ૧૧ 
૨૦૧૯ ૦૭  

 (૩) પ ીઓના િશકારમાં સંડોવાયેલા કેટલા 
ઇસમોન ેપકડવાના બાકી છે, 

  (૩)  
વષ પકડવાના બાકી ઇસમોની સં યા 
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૨૦૧૮ ૦૦ 
૨૦૧૯ ૦૩  

 (૪) ઉ ત બાકી ઇસમોન ેપકડવા શા પગલા ંલેવામા ં
આ યા, અન ે

  (૪) ગુનેગાર ભાગેડ હોય તેમનાં રહેણાંક થળે નોટીસ ુ
પાઠવવામાં આવેલ છે. અને રહેણાંક થળે વારવાર તપાસ ં
કરવામા ંઆવે છે. 

 (૫) પ ીઓનો િશકાર અટકે તે માટે વન તં  ારા 
શા પગલા લવેામા ંઆ યા? 

  (૫)  
(૧) નળસરોવર ટાફ, અ ય ડવીઝનમાંથી પેટોલ ગ 
માટે ફાળવવામાં આવેલ ટાફ, બોટમેન તથા હિથયારધારી 
એસઆરપી/બોડરવ ગ હોમગાડની મદદથી સરોવર તથા 
સરોવરની બહારના સવંેદનશીલ િવ તારોમા ં દવસ અન ે
રાિ  દર યાન પ ી ર ણ માટે સઘન પેટોલ ગની કામગીરી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૨) વન અને પયાવરણ િવભાગ, ગુજરાત સરકારના ં
તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૯ના ઠરાવથી નળસરોવર ટા કફોસની 
રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૩) નળ સરોવર ખાતે પ ી િશકાર તથા અ ય 
ગેરકાયદે વૃિતઓ રોકવા હિથયારધારી 
એસ.આર.પી/બોડરવ ગ હોમગાડની ફાળવણી કરવામા ં
આવેલ છે. 
(૪) થાિનક િશકારી ત વો ારા નળ સરોવર પ ી 
અભયાર યમાં અ વેશ કરી પ ી િશકાર, પ ી ર ડ તેમજ ં
અ ય ગેરકાયદેસર વૃિત રોકવા માટે ચીફ વાઈ ડ લાઈફ 
વોડન ારા તા.૨૬-૦૬-૨૦૧૯ના હકમથી નળ સરોવર ુ
પ ી અભયાર યમાં વેશ િનયં ણની ગવાઇ કરવામા ં
આવેલ છે. 
(૫) નળ સરોવર પ ી અભયાર યમાં પ ી ર ણ 
અને સંર ણન ે વેગ આપવા નળસરોવર અને થોળ બડઝ 
સે યુરી ક ઝવશન સોસાયટીની રચના કરવાનો િનણય 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજરીે ૂ  

૨૬૦૯૫ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કેટલી ામ પંચાયતના નવા 
પંચાયતઘર બનાવવા માટે મંજરી આપવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૧૬ (સોળ) 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા કેટલુ ં
અનુદાન મંજર કરવામાં આ યુંૂ ? 

  (૨) . ૨૨૮/- લાખ 

.એલ.એસ. યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ  ે  
૨૬૧૧૭ ી ભુપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંરા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 

.એલ.એસ. યિુનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અને  

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની સં યા ૧૦૭૨ ૧૧૨૩ ૧૫૨૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયલે ખચ ( .લાખમા)ં ૫૯.૦૯ ૭૬.૩૩ ૧૦૧.૭૪  
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છોટાઉદપુર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 
 

 ૨૬૧૧૦ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો? 

  (૨) ૫૦,૦૭૧ 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ામ પંચાયતોને પફ મ સ ા ટૂ  

૨૬૯૮૧ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ૧૪માં નાણાપંચ અ વયે ામ પંચાયતોન ે
આપાતી પફ મ સ ા ટ પેટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ જનાગઢ િજ ામાં ામ પંચાયતોને વષ ૂ ૨૦૧૮-
૧૯ની પફ મ સ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આવી ા ટ ન ફાળવવાના કારણો 
શું છે, અન ે

 

 (૩) યા ંસુધીમા ંઆ ા ટ ફાળવવામાં આવશ?ે  

 (૨) અને (૩) ૧૪મા ંનાણાપંચની વષ ૨૦૧૮-૧૯ની 
પફ મ સ ા ટ ફાળવવા અંગેની દરખા ત કે  સરકારન ે
મોકલવામાં આવેલ છે. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમે ેૂ  

૨૬૯૧૯ ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામા િજ ા પંચાયતનુ ં િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુંૂ  છે, 

  (૧)  
મ  સંવગ પાટણ િજ ો  મહસાણા િજ ો ે  
૧ વગ-૧ ૧૫ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૧૬ ૨૪ 
૩ વગ-૩ ૧૬૧ ૨૦૯ 
૪ વગ-૪ ૨૮ ૬૩ 

કલુ  ૨૨૦ ૩૧૧  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
પાટણ િજ ો  મહસાણા િજ ો ે  મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૯ ૬ ૮ ૭ 
૨ વગ-૨ ૧૨ ૪ ૧૩ ૧૧ 
૩ વગ-૩ ૯૧ ૭૦ ૧૦૬ ૧૦૩ 
૪ વગ-૪ ૨૮ ૦ ૩૦ ૩૩ 

કુલ ૧૪૦ ૮૦ ૧૫૭ ૧૫૪  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૧ તથા વગ-૨ અન ે વગ-૩ની તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી તથા  
વગ-૪ની જ યાઓ આઉટસોસથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
 

બનાસકાંઠા અને મહસાણા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સે હાયની અર ઓ 
૨૬૯૦૩ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 
આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મેળવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

બનાસકાંઠા ૧૮૦૪ ૧૫૨૦૮ 
મહેસાણા ૧૨૭૩ ૨૩૦૯૪  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ
કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  

િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  
નામંજર થવાના ૂ

કારણો 
૨૦૧૮ ૧૫૮૫ ૨૧૯ બનાસકાંઠા 
૨૦૧૯ ૧૨૦૯૭ ૧૦૯૧ 
૨૦૧૮ ૧૨૩૩ ૪૦ મહેસાણા 

૨૦૧૯ ૨૧૫૩૬ ૯૯ 

અર  ફોમ સાથે 
પુરાવા/િવગતો 
અધુરી હોવાથી, 
આવક વધુ હોવાથી, 
પુનઃલ  કરેલ 
હોવાથી વગેરે.  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફે છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશે તે િનયિમત રીતે 
ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળ ે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ક છ િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે  

૨૬૧૬૫ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં સરકારી અને ા ટ ઇન એઈડ 
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં મુ યમં ી 
યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત પા પુ તક 
યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલા િવ ાથ ઓન ે
લાભ આપવામા ંઆ યો, અન ે

  (૧) ૧,૬૧,૬૪૨ 

(૨)આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨) .૨,૫૭,૩૦,૯૬૦ 
--------- 

અરવ ી િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 
૨૬૧૦૨ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામા ં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

 

 (૩) બાકી રહેલ ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શુ ંઆયોજન છે ? 

 

 (૧), (૨) અને (૩)  
  ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત અરવ ી 
િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમા ં
અગાઉના વષ મા ં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 
હોવાથી,  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
થરાદ તાલુકામાં સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા 

૨૭૯૭૦ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત (થરાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના થરાદ તાલુકામાં કેટલી સરકારી ાથિમક અને 
મા યિમક શાળાઓ આવેલ છે, 

  (૧)  
સરકારી ાથિમક સરકારી મા યિમક 
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૨૭૧ ૨૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત શાળાવાર કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
ાથિમક શાળાઓની 

શાળાવાર ઓરડાઓની 
ઘટ 

મા યિમક શાળાઓની 
શાળાવાર ઓરડાઓની 

ઘટ 
પ ક મુજબ શુ ય  

 (૩) ઉ ત ઘટ યાં સુધીમા ંપૂરવામા ંઆવશ?ે   (૩) તબ ાવાર જમે બને તેમ જ દી 
પ ક 

થરાદ તાલુકામાં સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં શાળાવાર ઘટતા ઓરડાની િવગત દશાવતુ પ ક 
મ શાળાનું નામ ખૂટતા ઓરડાઓની સં યા 
૧ ભોડ પાતા  ઓબા  ા.શાળા ૧ 
૨ બેવટા ધાની ા.શાળા ૧ 
૩ વીર ગૌચર ા.શાળા ૧ 
૪ ભાડોદર ા.શાળા ૮ 
૫ અજબા ગોળીય ુ ાુ .શાળા ૧ 
૬ ભાપડી ા.શાળા ૨ 
૭ ભાપી ા.શાળા ૩ 
૮ ભીમપુરા ા.શાળા ૨ 
૯ ભોરડ ાુ .શાળા ૨ 

૧૦ ચારણવાસ ા.શાળા ૩ 
૧૧ ચારડા ા.શાળા ૩ 
૧૨ દાંતીયા ા.શાળા ૩ 
૧૩ દેવનકોટ ા.શાળા ૨ 
૧૪ ધાના  ગોળીયા ા.શાળા ૨ 
૧૫ દોલતપુરા ા.શાળા ૧ 
૧૬ ઘંટીયાલી ા.શાળા ૩ 
૧૭ ઘોડાસર ા.શાળા ૧ 
૧૮ ઇઢાતા ા.શાળા ૧ 
૧૯ હમીરગઢ(ઈ) ા.શાળા ૨ 
૨૦ આર.કે.રાજગોર ા.શાળા ૧ 
૨૧ રડા ા.શાળા ૧ 
૨૨ ંડાલા ા.શાળા ૧ 
૨૩ જતેડા ા.શાળા ૨ 
૨૪ હેમસરા ા.શાળા ૧ 
૨૫ ગુ કૃપા ા.શાળા ૨ 
૨૬ કરનાસર ા.શાળા ૩ 
૨૭ ખોડા ગોળીય ુપેટા વગ-૩ ા.શાળા ૧ 
૨૮ ખોરડા ા.શાળા ૪ 
૨૯ કોચલા ા.શાળા ૧ 
૩૦ કભારા ાુ ં .શાળા ૩ 
૩૧ લખાપુરા ા.શાળા ૫ 
૩૨ લોઢનોર ા.શાળા ૧ 
૩૩ લુણાવા ા.શાળા ૧ 
૩૪ માળીફામ ા.શાળા ૧ 
૩૫ મવા  ગોળીયા ા.શાળા ૧ 
૩૬ લુવાણા પે સે ટર ા.શાળા ૨ 
૩૭ વી.એલ.ધાની ા.શાળા ૧ 
૩૮ મહાદેવપુરા ા.શાળા ૧ 
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મ શાળાનું નામ ખૂટતા ઓરડાઓની સં યા 
૩૯ મહાજનપુરા ા.શાળા ૨ 
૪૦ આકોલીયા ગોળીયા ા.શાળા ૨ 
૪૧ ખેતે ર ા.શાળા ૧ 
૪૨ મોરીલા ગોળીયા ા.શાળા ૧ 
૪૩ નારોલી ા.શાળા ૯ 
૪૪ નાનોલ ા.શાળા ૧ 
૪૫ પાવડસણ ા.શાળા ૨ 
૪૬ પીલુડા પે સે ટર ૧ 
૪૭ રામાપીર ગોળીયા ા.શાળા ૧ 
૪૮ પીરગઢ ા.શાળા ૧ 
૪૯ ી રામમીપર ા.શાળા ૧ 
૫૦ રાજકોટ ા.શાળા ૫ 
૫૧ રામપુરા પે સે ટર ા.શાળા ૬ 
૫૨ રાનેસરી પે સે ટર ા.શાળા ૪ 
૫૩ ી રાણપુર ા.શાળા ૧ 
૫૪ રતનપુરા ા.શાળા ૧ 
૫૫ નીવાસ ા.શાળા ૨ 
૫૬ તખુવા ા.શાળા ૩ 
૫૭ થરાદ - ૧ ા.શાળા ૫ 
૫૮ નારણદેવી - ૭ ા.શાળા ૨ 
૫૯ રામાપીર ગોળીયા ા.શાળા ૨ 
૬૦ અંદા  ગોળીયા ા.શાળા ૧ 
૬૧ વલાધર ગોળીયા ા.શાળા ૨ 
૬૨ વારા ા.શાળા ૪ 
૬૩ ઝે ટા ા.શાળા ૨ 
૬૪ નાગા  ગો. ા.શાળા ૧ 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 

૨૬૯૨૬ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર િવભાગ હ તકની 
કેટલી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક 
શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧) અરવ ી િજ ો  
તાલુકાનું 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી 

ઉ ચ ર મા યિમક 
િભલોડા ૧૦ ૧૧ ૦૫ 
મેઘરજ ૧૨ ૦૫ ૦૦ 

સાબરકાંઠા િજ ો  
તાલુકાનું 

નામ 
ાથિમક ાથિમક થી 

ઉ.મા યિમક 
મા યિમક થી 

ઉ ચ ર 
મા યિમક 

ખેડ ા ૧૦ ૧૦ ૦૮ 
પોશીના ૦૯ ૦૩ ૦૧ 
િવજયનગર ૧૧ ૦૮ ૦૦ 
ઇડર ૦૨ ૦૦ ૦૦  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમા ં મંજર થયલે ૂ
મહેકમ કેટલું છે,  

  (૨) અરવ ી િજ ો  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  

િભલોડા ૧૩૯ 
મેઘરજ ૬૮ 
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સાબરકાંઠા િજ ો  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  

ખેડ ા ૧૨૨ 
પોશીના ૫૩ 
િવજયનગર ૮૮ 
ઇડર ૧૨  

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 

છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે,  

  (૩) અરવ ી િજ ો  

તાલુકાનું નામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યાઓ 

િભલોડા ૧૦૨ ૩૭ 

મેઘરજ ૪૨ ૨૬ 

સાબરકાંઠા િજ ો  

તાલુકાનું નામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યાઓ 

ખેડ ા ૯૦ ૩૨ 

પોશીના ૩૯ ૧૪ 

િવજયનગર ૪૬ ૪૨ 

ઇડર ૦૬ ૦૬  
 (૪) ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન અને 

અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 

અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૪) અરવ ી િજ ાની ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, 

િવ ાન અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૫૬ જ યાઓ 

ભરાયેલ છે અને ૩૧ જ યાઓ ખાલી છે. 

 સાબરકાઠંા િજ ાની ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન 

અને અં ે  િવષયના િશ કોની ૨૫ જ યાઓ ભરાયલે છે 

અને ૫૪ જ યા ખાલી છે.  

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે  

  (૫) સરકાર ીની વહીવટી અનુકળતાએ જમે બને તેમ ૂ

વ રત ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 

ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે  

૨૬૨૦૬ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટે 

કોઈ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોન ે

કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમાં નીચેની િવગતે િજ ાની તાલુકાવાર 

ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 

ામ પંચાયતની 

સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ માં 

ફાળવેલ ા ટ 

૧ ભાવનગર ૫૨ ૩,૭૩,૧૦૦/- 

૨ તળા  ૧૧૮ ૮,૪૬,૬૫૦/- 

૩ મહવાુ  ૧૧૫ ૮,૨૫,૧૨૫/- 

૪ ગારીયાધાર ૪૮ ૩,૪૪,૪૦૦/- 

૫ પાલીતાણા ૭૮ ૫,૫૯,૬૫૦/- 

૬ વ ભીપુર ૫૩ ૩,૮૦,૨૭૫/- 

૭ િસહોર ૭૮ ૫,૫૯,૬૫૦/- 

૮ ઘોઘા ૪૦ ૨,૮૭,૦૦૦/- 

૯ ઉમરાળા ૪૩ ૩,૦૮,૫૨૫/- 

૧૦ જસેર ૩૬ ૨,૫૮,૩૦૦/- 

કુલ ૬૬૧ ૪૭,૪૨,૬૭૫/-  
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પંચમહાલ િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 

૨૬૧૬૦ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પંચમહાલ િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના શહેરા તાલુકામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  

મ તાલુકો 
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ શહેરા .૨,૯૩,૮૨,૧૦૨ .૨,૬૦,૨૯,૭૮૫ .૫,૫૪,૧૧,૮૮૭  
--------- 

નવસારી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 
૨૬૧૪૨ ી િપયુષભાઇ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ે અ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 
નવસારી િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૩૯૬ 

(૩)તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) .૭,૯૨,૦૦૦/- 
--------- 

ક છ િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાે ભ 
૨૬૧૬૭ ીમતી માલતી મહ રી ે  (ગાંધીધામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક છ િજ ામાં સરકારી અને ા ટ ઇન એઈડ 
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં મુ યમં ી 
યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત પા પુ તક 
યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલા િવ ાથ ઓન ે
લાભ આપવામા ંઆ યો, અન ે

  (૧) ૧,૬૧,૬૪૨ 

(૨)આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨) .૨,૫૭,૩૦,૯૬૦ 
--------- 

આણંદ અને દાહોદ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 
૨૭૦૧૬ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અન ે દાહોદ િજ ામા ં િજ ાવાર 
િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે આિથક સહાય 
યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

આણંદ ૧૪૫૮ ૨૫૪૨૯ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ
યાં કારણોસર કેટલી અર ઓ નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  
િજ ો વષ મંજૂર નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૧૧૭૦ ૨૧૮ 
આણંદ 

૨૦૧૯ ૨૪૫૩૨ ૬૧૫ 
૨૦૧૮ ૮૦૮ ૧૩૧ 

દાહોદ ૨૦૧૯ ૫૨૪૭ ૬૫ 

અર  ફોમ સાથે પુરાવા/ 
િવગતો અધુરી હોવાથી, 
આવક વધુ હોવાથી, પુનઃલ  
કરેલ હોવાથી, પુ ત વયનો 
પુ  હોવાથી, અ ય કારણોસર 
વગેરે.  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસ ે ન   (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસ ેન હ, પરતુ દર ં
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મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશ ે તે િનયિમત રીતે 
ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી કરી?   (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વલસાડ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  

૨૭૦૩૯ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વલસાડ અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર ગેરકાયદેસર વૃ ોનુ ં છેદન કરતા ં કેટલા શ સો 
પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 
૨૦૧૮-૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

વલસાડ ૫૦ ૫૦ 
છોટાઉદેપુર ૧૩૭ ૬૮  

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)   

િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  
૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૮૩.૯૫૩ ઘ.મી. 

જલાઉ ૭૪.૦૦ િકવ. 
વલસાડ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

ઇમારતી ૧૭૮.૦૧૮ 
ઘ.મી., જલાઉ ૧૨૦.૦૬ 
િકવ. 

૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૨૯.૩૯૭ ઘ.મી.,  
જલાઉ ૯૭.૫૦ િકવ. 

છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

ઇમારતી ૧૬.૭૬૩ ઘ.મી.  
જલાઉ ૩૭.૨૦  િકવ. 

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ની ગવાઈ મુજબ 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
રાજપીપળા ખાતે પોલીટકનીક કોલે નું બાંધકામે  

૨૭૦૪૨ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
િજ ાના રાજપીપળા ખાતે મંજર થયેલ પોલીટેકનીક ૂ
કોલે નું બાંધકામ યા તબ ે  છે, 

  (૧) બાંધકામ શ  થયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત બાંધકામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ,ે અન ે

  (૨) બનતી વરાએ. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાંધકામ પાછળ કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆવશે ? 

  (૩) .૪.૭૬ લાખ. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૧૩૯ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- (અંકે િપયા બે હ ર પુરા.) 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 
સાબરકાંઠા િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૭૦૦૪ 
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 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૧,૪૦,૦૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક કરોડ 
ચાલીસ લાખ આઠ હ ર પૂરા) 

--------- 
આણંદ અને ભ ચ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  

૨૭૦૧૦ ી કાંિતભાઈ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોન ે તીથગામ અન ે પાવનગામ હેર કરવામા ં
આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેન ે પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઆણંદ અન ેભ ચ િજ ામાં આ 
યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે 
તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોન ે
પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અન ે પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોન ે ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

 

 (૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે  

 (૨)  અને  (૩)   ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
કડી સવ િવ િવ ાલયમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૧૧૫ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર દિ ણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત કડી સવ 
િવ િવ ાલય, ગાંધીનગર મારફત કુલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ 
િવતરણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની સં યા ૨૯૭૩ ૨૫૫૫ ૨૫૮૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ  કેટલો ખચ ુ
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૧૬૩.૮૬ ૧૭૩.૬૬ ૧૭૨.૨૮  

 
મહીસાગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી 

૨૬૨૦૧ ી ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત છે ા એક 
વષમાં તાલકુાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ 
કનેકટીવીટી પૂરી પાડવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ઈ- ામ િવ ામ યોજના હેઠળ રા યની તમામ 
ામ પંચાયતોને ૨૦૦૮ થી ોડબે ડ કનેકટીવીટી 

અિવરતપણે આપવામાં આવી રહેલ છે તે મુજબ તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર િજ ામાં જથ ાૂ મ 
પંચાયતોમાંથી િવભાજનના કારણે અિ ત વમાં આવલે 
નવીન ામ પંચાયતો િસવાયની તમામ ામ પંચાયતને 

ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર જથ ામ પંચાયતોમાંથી ૂ
િવભાજનને કારણે અિ ત વમાં આવેલી નીચે જણાવેલ નવીન 

ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
છે. 

તાલુકાનંુ નામ ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
ામ પંચાયતની સં યા 

લુણાવાડા ૦૩ 
ખાનપુર ૦૬ 
સંતરામપુર ૧૪ 
કડાણા ૦૨ 
બાલાિસનોર ૦૪ 
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િવરપુર ૦૧ 
કુલ ૩૦  

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે યા ં સુધીમાં 
ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવામાં આવશ ે? 

  (૩) ઉ ત ામ પંચાયતોમા ં સાધન સામ ીની 
ડીલીવરી અન ેઈ ટોલેશનની કામગીરી ચાલી રહેલ છે. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૭૦૨૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ં
આ યા, 

  (૧)  
   (કાપેલ વૃ ોની સં યા)  

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

મહીસાગર ૩૮૩૯ ૭૮૪ નીલગીરી, દેશી બાવળ, લીમડા, 
પે ટોફોમ, ગરમાળા, કાસીદ, 
અરડુસા, સાદડ, કરજં , આમલી 
વગેર 

પંચમહાલ ૩૬૧૧ ૬૮ નીલગીરી, દેશી બાવળ, લીમડા, 
પે ટોફોમ, ગરમાળા, કાસીદ, 
અરડુસા, સાદડ, કરજં , આમલી 
વગેર  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ તો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)  
  (ઉપલ ધ થયલે જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

મહીસાગર ૬૩૬.૨૧૯ ૨૨૫૦.૦૦ ૧૫.૩૩૯ ૧.૫૦ 
પંચમહાલ ૩૦૨.૯૬૮ ૨૫૮૯.૧૧ ૫.૩૯૮ ૦  

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી વષવાર 
કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)  
(વેચાણ થકી આવક .લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

મહીસાગર ૧.૭૦ ૦.૬૩ 
પંચમહાલ ૨૮.૪૭ ૦  

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ઓનલાઈન વેશે  

૨૬૧૫૦ ી હષ સંઘવી (મજરાૂ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રા યમા ં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ 
નબળા અને વિંચત જથના બાળકોના વશે માટે સુરત ૂ
મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ં કેટલા િવ ાથ ઓએ 
ઓનલાઈન અર  કરી, 

  (૧) ૨૦૧૨૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આ યો, અન ે   (૨) ૧૦૭૪૯ 
 (૩) તે અંગે કેટલી રકમનો ખચ કરેલ છે ?   (૩) .૧૮૭૭.૬ (લાખમા)ં 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે  

૨૬૨૧૦ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ 
માટે કોઈ ા ટ આપવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોને 
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમા ં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 
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મ તાલુકાનંુ 
નામ 

ામ પંચાયતની 
સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ માં 
ફાળવેલ ા ટ 

૧ પારડી ૫૩ ૫,૩૦,૦૦૦/- 
૨ વલસાડ ૯૫ ૯,૫૦,૦૦૦/- 
૩ ધરમપુર  ૬૩ ૬,૩૦,૦૦૦/- 
૪ કપરાડા ૯૮ ૯,૮૦,૦૦૦/- 
૫ ઉમરગામ ૫૨ ૫,૨૦,૦૦૦/- 
૬ વાપી ૨૩ ૨,૩૦,૦૦૦/- 

કુલ ૩૮૪ ૩૮,૪૦,૦૦૦/-  
--------- 

 
સુર નગર અને વડોદરા િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમે ેૂ  

૨૬૯૫૪ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
સુરે નગર અન ે વડોદરા િજ ામા ં િજ ા પંચાયતનુ ં
િજ ાવાર, સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ સુર નગરે  વડોદરા 
૧ વગ-૧ ૧૬ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૨૩ ૨૧ 
૩ વગ-૩ ૧૯૩ ૧૯૪ 
૪ વગ-૪ ૩૭ ૪૬ 

કુલ ૨૬૯ ૨૭૬   
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
સુર નગરે  વડોદરા મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૧૨ ૪ ૧૧ ૪ 
૨ વગ-૨ ૧૩ ૧૦ ૧૧ ૧૦ 
૩ વગ-૩ ૯૭ ૯૬ ૮૦ ૧૧૪ 
૪ વગ-૪ ૧૮ ૧૯ ૨૮ ૧૮ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અને વગ-૩માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અન ેબઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે  
--------- 

જનાગઢ અને દાહોદ િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ૂ ે  
૨૬૯૭૯ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને દાહોદ િજ ામા ં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ જનાગઢ િજ ોૂ  દાહોદ િજ ો 
૧ વગ-૧ ૧૫ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૨૧ ૧૫ 
૩ વગ-૩ ૧૭૮ ૧૪૮ 
૪ વગ-૪ ૨૮ ૨૮ 

કલુ  ૨૪૨ ૨૦૬  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
જનાગઢ િજ ોૂ  દાહોદ િજ ો મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૮ ૭ ૯ ૬ 
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૨ વગ-૨ ૧૧ ૧૦ ૭ ૮ 
૩ વગ-૩ ૭૯ ૯૯ ૬૬ ૮૨ 
૪ વગ-૪ ૨૦ ૮ ૭ ૨૧ 

કલુ  ૧૧૮ ૧૨૪ ૮૯ ૧૧૭  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અન ે વગ-૩માં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અન ેબઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ 
ભરવામા ં આવશે. યારે વગ-૪માં આઉટસોસથી ભરવામા ં
આવશ.ે  

નવસારી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 
૨૬૧૪૩ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 
નવસારી િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૩૯૬ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૭,૯૨,૦૦૦/- 

--------- 
આણંદ િજ ાની શાળામાં ક યુટર લેબની સુિવધા 

૨૭૦૦૭ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
ક યુટર લેબની સિુવધા ઉપલ ધ છે અન ે કેટલી 
શાળાઓમા ંનથી, 

  (૧)  
મ તાલુકો ક યુટર લેબ 

ધરાવતી 
શાળાઓની 

સં યા 

ક યુટર લેબ 
ન ધરાવતી 
શાળાઓની 

સં યા 
૧ આણંદ ૧૬૨ ૫૧ 
૨ આંકલાવ ૫૯ ૩૮ 
૩ બોરસદ ૧૨૬ ૮૨ 
૪ ખંભાત ૯૨ ૬૦ 
૫ પેટલાદ ૧૧૦ ૪૧ 
૬ સો ા ૪૨ ૧૧ 
૭ તારાપુર ૪૨ ૧૦ 
૮ ઉમરેઠ ૬૬ ૪૮  

 (૨) તાલુકાવાર ઉપલ ધ ક યુટર લેબ પૈકી 
કેટલી લેબ કાયરત છે અને કેટલી લેબ બંધ હાલતમાં છે, 
અન ે

  (૨)  
મ તાલુકો ક યુટર 

લેબ 
ધરાવતી 

શાળાઓની 
સં યા 

ક યુટર 
લેબ કાયરત 
શાળાઓની 

સં યા 

કો યુટર 
લેબ બંધ 

હાલતમાં છ ે
તેવી 

શાળાઓની 
સં યા 

૧ આણંદ ૧૬૨ ૧૫૮ ૪ 
૨ આંકલાવ ૫૯ ૫૬ ૩ 
૩ બોરસદ ૧૨૬ ૧૧૭ ૯ 
૪ ખંભાત ૯૨ ૮૭ ૫ 
૫ પેટલાદ ૧૧૦ ૧૦૮ ૨ 
૬ સો ા ૪૨ ૩૫ ૭ 
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૭ તારાપુર ૪૨ ૪૨ ૦ 
૮ ઉમરેઠ ૬૬ ૬૨ ૪  

 (૩) ઉ ત લેબ બંધ હોવાના શા કારણો છે અન ે
બાકી તમામ શાળાઓમા ં યા ં સુધીમાં ક યુટર લેબ 
કાયરત કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) લેબના કો યુટસનો િનયત life span પૂણ થયેલ 
હોઈ, રીપેર ગ કે મેઈ ટન સ શ ય ન હોવાના કારણે તે 
ક યુટર લેબ બંધ હાલતમાં છે. િશ ણકાય માટે હવ ે
નિવન મ ટેકનોલો ના ઉપયોગથી ાનકજ ોજે ટ અંતગત ુ ં
સમાટ વગખંડો તબ ાવાર ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવી ર ા ં
છે. 

ગાંધીનગર અને બોટાદ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  
૨૬૯૩૩ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને બોટાદ િજ ામા ંિજ ાવાર 
ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 
૨૦૧૮-૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

ગાંધીનગર ૧૧ ૨૪ 
બોટાદ ૨ ૦  

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)   

િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  
૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૪.૦૬૭ ઘ.મી. 

જલાઉ ૬૭.૦૦ િકવ. 
ગાંધીનગર 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

ઇમારતી ૪.૦૭૧  ઘ.મી., 
જલાઉ ૧૪.૫૦૦ િકવ. 

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૦.૭૫ િકવ. બોટાદ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦ 

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ની ગવાઈ મુજબની 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે  

૨૭૯૮૩ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 

ભોજન તૈયાર કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા ખેડા અન ેપંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલી છે, અન ે

  (૧)  
િજ ો ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા 

ખેડા ૧૦ 
પંચમહાલ ૩૨  

 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી 

--------- 
નમદા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૨૫૭ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 

  (૧) .૨૦૦૦/- 
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કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 
 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 
નમદા િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૬૫૦ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં 
આવી? 

  (૩) . ૩૩,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  
૨૬૯૫૯ ી લલીતભાઇ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર 
ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 
૨૦૧૮-૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

મોરબી ૬ ૨ 
રાજકોટ ૫ ૧  

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)   

િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો ે
જ થો 

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૬.૦૦ િકવ. મોરબી 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦ 

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૬૫.૫૫ િકવ. રાજકોટ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

જલાઉ ૧.૦૦ િકવ. 

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામા ંપકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ની ગવાઈ મુજબ 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 

૨૬૨૨૩ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

છ ા એક વષમાં ે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવેલ ામ પંચાયતોની સં યા 

૧ માંડલ ૦૩ 
૨ દે ોજ ૧૦ 
૩ િવરમગામ ૦૩ 
૪ સાણંદ ૦૬ 
૫ દ ોઈ  ૦૩ 
૬ ધોળકા ૧૦ 
૭ બાવળા ૦૨ 
૮ ધોલેરા ૦૯ 
૯ ધંધુકા ૦૫  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યટુરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

  (૨) એક પણ નહ . 
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 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજરીે ૂ  

૨૬૦૯૭ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કેટલી ામ પંચાયતના નવા 
પંચાયતઘર બનાવવા માટે મંજરી આપવામાંૂ  આવી, અન ે

  (૧) ૧૬ (સોળ) 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા કેટલુ ં
અનુદાન મંજર કરવામાં આ યુંૂ ? 

  (૨) . ૨૨૮/- લાખ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે  

૨૬૧૬૧ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં દાહોદ િજ ામાં 
િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગવધારા માટે કેટલી દરખા તો મળેલ હતી, અને 

  (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯માં દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી 
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગવધારા માટે 
કલ ુ ૧૩ દરખા તો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ ?   (૨) તે પૈકી ૧૧ વગ  મંજર કરવામા ંઆ યાૂ . 
--------- 

દાહોદ િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ 
૨૭૦૩૩ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ  
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં કેટલા 
ઓરડાની ઘટ છે, 

  (૧)  
તાલુકા ખૂટતા ઓરડાની સં યા 

દાહોદ ૩૯૩ 
દેવગઢબારીયા ૨૩૯ 
ધાનપુર ૧૪૩ 
ફતેપુરા ૨૩૩ 
ગરબાડા ૨૪૭ 
લીમખેડા ૧૯૯ 
સ ગવડ ૧૧૮ 
સંજલેી ૧૦૭ 
ઝાલોદ ૩૨૯ 

કુલ ૨૦૦૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર, 
તાલુકાવાર કેટલા ઓરડાઓમાં મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૨)  
તાલુકા વષ ૨૦૧૭-૧૮માં 

મંજર થયેલ ઓરડાની ૂ
સં યા 

વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
મંજર ૂ થયેલ ઓરડાની 

સં યા 
દાહોદ ૫૯ ૫૪ 
દેવગઢબારીયા ૪૮ ૩૮ 
ધાનપુર ૧૫ ૨૨ 
ફતેપુરા ૫૩ ૪૪ 
ગરબાડા ૨૦ ૨૮ 
લીમખેડા ૩૦ ૧૦ 
સ ગવડ ૩ ૩૨ 
સંજલેી ૨૭ ૨૧ 
ઝાલોદ ૬૯ ૫૫ 

કુલ ૩૨૪ ૩૦૪  
(૩)મંજર થયેલ ઓરડાઓ પૈકી કેટલા ઓરડાઓનંુ કામ ઉ ત ૂ
િ થિતએ પૂણ થયેલ છે અને કેટલાનંુ કામ બાકી છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ ૩૨૪ ઓરડાનંુ કામ પૂણ થયેલ છે અને 
૩૦૪ ઓરડાઓનંુ કામ બાકી છે. 

(૪)બાકી રહેલ ઓરડાઓનંુ કામ યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશે? 

  (૪) જમે બને તેમ ઝડપથી. 
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બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં લાયકાત વગરના િશ કોને દૂર કરવા બાબત 

૨૮૮૩૨ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકાની 
કેટલી ખાનગી ાથિમક શાળામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ મા ય લાયકાત િવના િનમણૂક પામેલા અન ેકામ 
કરતા કેટલા ાથિમક િશ કો ફરજ બ વી ર ા છે, અને 

  (૧)  
તાલુકો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ લાયકાત િવના 
િનમણૂક આપેલ હોય તેવી 

ખાનગી ાથિમક 
શાળાઓની સં યા 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ સદર શાળાઓમાં 
લાયકાત િવના િનમણૂક 
પામેલા અને કામ કરતા ં

િશ કોની સં યા 
પાલનપુર ૧૦૨ ૧૩૧  

 (૨) લાયકાત વગરના ાથિમક િશ કોને યાં 
સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૨) આવા િશ કોન ે છટા કરવાની કાયવાહી હાથ ૂ
ધરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
 

ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 
૨૭૦૨૨ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને 
ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર યા 

કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા, 

  (૧)            (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

ખેડા ૭૦૮૧ ૪૬૩૪ ગુલમહોર, લીમડા, સીરસ, 
કાસીદ, દેશી બાવળ, 
નીલગીરી, ગરમાળા, 

પે ટોફોમ, અરડુસા વગેરે 
ડાંગ ૫૪૮૭ ૬૧૪૩ સાગ, ખેર, વાંસ, સ , 

મહડોુ , સાદડ, ગુલમહોર, 
કાસીદ, સીરસ, પે ટોફોમ 

વગેરે  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)          (ઉપલ ધ થયલે જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ખેડા ૨૩૯૧.૧૯૬ ૧૪૨૦૩.૨૦ ૮૭૭.૭૩૬ ૧૦૦૪૭.૧૫ 
ડાંગ ૩૬૧૦.૮૯૨ ૪૫૦૪.૫૪ ૩૨૭૩.૪૮૭ ૩૧૧૭.૭૯  

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 

વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)          ( િપયા લાખમા)ં 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

ખેડા ૧૭૯.૩૨ ૫૪.૯૨ 

ડાંગ ૩૦૭૯.૧૫ ૧૯૯૬.૪૬  
--------- 

સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ઓનલાઈન વેશે  

૨૬૧૪૮ ી કાંિતભાઈ બલર  (સરુત ઉ ર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ િણક 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રા યમા ં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ 

નબળા અને વિંચત જથના બાળકોના વશે માટે સુરત ૂ

મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ં કેટલા િવ ાથ ઓએ 

  (૧) ૨૦૧૨૬ 
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ઓનલાઇન અર  કરી, 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આ યો, અન ે   (૨) ૧૦૭૪૯ 

 (૩) તે અંગે કેટલી રકમનો ખચ કરેલ છે?   (૩) .૧૮૭૭.૬ (લાખમા)ં 

--------- 

ઈ ડસ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૨૪૯ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 

ઈ ડસ યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ

િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  

વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 

સં યા 

૪૮૨ ૩૬૭ ૩૯૨ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેુ ટલો ખચ 

થયો? 

  (૨)  

વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 

૨૬.૫૭ ૨૪.૯૪ ૨૬.૧૩ 

 
--------- 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને ે  

૨૬૯૧૭ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ંવષવાર પાટણ અન ેમહેસાણા  િજ ામા ંિજ ાવાર 

ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો િજ ાનંુ 

નામ 

 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ-૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ 

પાટણ  ૩૯ ૧૬ 

મહેસાણા ૨૩ ૧૩  
 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 

લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  

િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો ે

જ થો 

૨૦૧૮-૧૯  જલાઉ ૬૪.૩૭ િકવ. પાટણ 

૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ 

જલાઉ ૨૩.૧૦ િકવ. 

૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૦.૪૦૦ 

ઘ.મી. 

જલાઉ ૧૨૧.૭૨ િકવ. 

મહેસાણા 

૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ 

ઇમારતી ૨.૪૭૦ 

ઘ.મી. 

જલાઉ ૧૦૪.૨૭ િકવ.  
 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે

ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબની 

કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને  

૨૬૦૬૨ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 

કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર આ મુજબ આંગણવાડી 

કે ોને વીજ કનેકશન આપવામાં આ યા છે. 

તાલુકાનું નામ એક વષમાં વીજ કનેકશન આપવામાં 

આવેલ આંગણવાડી ક ોની સં યાે  

લોિધકા ૦ 

જસદણ ૫ 

રાજકોટ ા ય ૦ 

મ કડોરણાં  ૧ 

પડધરી ૧ 

ઉપલેટા ૦ 

ગ ડલ ૦ 

જતેપુર ૦ 

ધોરા  ૦ 

કોટડાસાંગાણી ૦ 

િવંછીયા ૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં

આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતા ં આંગણવાડી કે ોમા ં યાં 

સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

ક છ િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે  
૨૬૧૬૬ ડો. નીમાબેન આચાય (ભૂજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક છ િજ ામાં સરકારી અને ા ટ ઈન એઈડ 
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં મુ યમં ી 
યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત પા પુ તક 
યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલા િવ ાથ ઓન ે
લાભ આપવામા ંઆ યો, અન ે

  (૧) ૧,૬૧,૬૪૨ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) .૨,૫૭,૩૦,૯૬૦ 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે  

૨૬૨૦૭ ી કશુભાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં ામ પંચાયતોન ે તાકીદના 
ખચ માટે કોઈ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોને 
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમા ં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ 
તાલુકાનું 

નામ 
ામ 

પંચાયતની 
સને ૨૦૧૯-૨૦ માં 

ફાળવેલ ા ટ 
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સં યા 
૧ ભાવનગર ૫૨ ૩,૭૩,૧૦૦/- 
૨ તળા  ૧૧૮ ૮,૪૬,૬૫૦/- 
૩ મહવાુ  ૧૧૫ ૮,૨૫,૧૨૫/- 
૪ ગારીયાધાર ૪૮ ૩,૪૪,૪૦૦/- 
૫ પાલીતાણા ૭૮ ૫,૫૯,૬૫૦/- 
૬ વ ભીપુર ૫૩ ૩,૮૦,૨૭૫/- 
૭ િસહોર ૭૮ ૫,૫૯,૬૫૦/- 
૮ ઘોઘા ૪૦ ૨,૮૭,૦૦૦/- 
૯ ઉમરાળા ૪૩ ૩,૦૮,૫૨૫/- 

૧૦ જસેર ૩૬ ૨,૫૮,૩૦૦/- 
કલુ  ૬૬૧ ૪૭,૪૨,૬૭૫/-  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો અમલે  

૨૬૨૩૩ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે?  

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૩૦૨ ( ણસો બે) લાભાથ ઓન ેલાભ મળલે છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૧૩૭ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- (અંકે િપયા બે હ ર પૂરા) 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 
સાબરકાંઠા િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૭૦૦૪ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૧,૪૦,૦૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક કરોડ 
ચાલીસ લાખ આઠ હ ર પૂરા) 

--------- 
તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૨૫૪ ીમતી ઝંખનાબેન પટલ ે  (ચોયાસી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 
તાપી િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૨૨૯૪ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૪૫,૮૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા પી તાલીસ 
લાખ અ યાસી હ ર પૂરા) 

--------- 
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મહસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ે  
૨૬૧૦૪ ડો. આશાબેન પટલ ે  ( ઝા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ 
માટે કોઈ ા ટ આપવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોન ે
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમા ં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ ામ પંચાયતની 
સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ 
માં ફાળવેલ ા ટ 

૧ મહેસાણા ૧૧૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- 
૨ િવસનગર ૬૬ ૬,૬૦,૦૦૦/- 
૩ વડનગર ૪૩ ૪,૩૦,૦૦૦/- 
૪ ખેરાલ ુ ૪૪ ૪,૪૦,૦૦૦/- 
૫ સતલાસણા ૩૯ ૩,૯૦,૦૦૦/- 
૬ કડી ૧૧૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- 
૭ બેચરા  ૫૩ ૫,૩૦,૦૦૦/- 
૮ િવ પુર ૭૪ ૭,૪૦,૦૦૦/- 
૯ ઝા ૩૫ ૩,૫૦,૦૦૦/- 

૧૦ ટાણા ૩૬ ૩,૬૦,૦૦૦/- 
કુલ ૬૧૦ ૬૧,૦૦,૦૦૦/-  

--------- 
રાણપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરીૂ  

૨૬૦૮૩ ી રાકશભાઈ શાહ ે  (એલીસ ીજ) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાણપુર, િજ.બોટાદ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ  છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી યારે આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) . ૬,૪૪,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ાની શાળામાં ફાયર સે ટીની સુિવધા 

૨૭૦૩૧ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં આવેલ ખાનગી અન ે સરકારી મા યિમક શાળાઓ 
પૈકી કેટલી શાળાઓમાં ફાયર સે ટીની સુિવધા ઉપલ ધ છે 
અને કેટલી શાળાઓમાં ઉપલ ધ નથી, અને 

  (૧) તમામ શાળાઓમા ં ફાયર સે ટીની સુિવધા 
ઉપલ ધ છે. 

 (૨) ફાયર સે ટીની સુિવધા ઉપલ ધ ન હોય તેવી 
કેટલી શાળાઓમા ં યાં સુધીમા ં ઉ ત સુિવધા ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ા પંચાયતમાં આરો ય શાખામાં મંજૂર મહકમે  

૨૬૯૧૦ ી નથાભાઈ પટલ ે  (ધાનરેા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ા પંચાયતમા ં આરો ય શાખામાં સંવગવાર મંજર ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧)  
મ  સંવગ મંજર મહકમૂ ે  
૧ વગ-૧ ૧ 
૨ વગ-૨ ૧ 
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૩ વગ-૩ ૧૧ 
૪ વગ-૪ ૪ 

કુલ ૧૭  
 (૨) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલી 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨)  
મ  સંવગ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ વગ-૧ ૧ ૦ 
૨ વગ-૨ ૧ ૦ 
૩ વગ-૩ ૬ ૫ 
૪ વગ-૪ ૩ ૧ 

કુલ ૧૧ ૬  
 (૩) ઉ ત સંવગવાર ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં
ભરવામા ંઆવશ?ે  

  (૩) વગ-૩ની જ યાઓ તબ ાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી તથા વગ-૪ની 
જ યાઓ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
સુરત િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 

૨૬૨૩૧ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો? 

  (૨) ૬૩૬૧૩ 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૭૦૫૩ ી સુિનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
સુરત િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર યા 

કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા, 

  (૧)             (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

તાપી ૨૨૨૬ ૬૭૩ સાગ, લીમડા, કરજં , 
કણ , આમળા, વાંસ, 
સીશુ, દેશીબાવળ, 
સેવણ, ગરમાળો, 
પે ટોફોમ, કાશીદ, સ , 
અરડુસા, ખેર વગેરે 

સુરત ૭૯૪૪ ૩૮૭૦ સાગ, લીમડા, કરજં , 
કણ , આમળા, વાંસ, 
સીશુ, દેશીબાવળ, 
સેવણ, ગરમાળો, 
પે ટોફોમ, કાશીદ, સ , 
અરડુસા, ખેર વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)            (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

તાપી ૫૧૦.૦૩૮ ૩૨૬૧.૪૫ ૧૦૨.૬૨ ૮૩૪.૬૯ 

સુરત ૧૯૭૫.૪૦૩ ૬૬૩૮.૩૬ ૭૪૦.૧૩૧ ૫૭૬.૦૫  
 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી   (૩)          ( િપયા 
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વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

તાપી ૪૮.૬૬ ૧૦.૦૨ 

સુરત ૧૮૯.૮૬ ૩૯.૦૬  
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 
૨૬૦૫૮ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ાં એક 
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વય ે
અમદાવાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  
તાલુકો  મળેલ અર ઓની સં યા  

દે ોજ ૭૪૨ 
બાવળા ૧૧૩૪ 
ધંધુકા ૩૨૭ 
સાણંદ ૪૨૫૦ 
ધોળકા ૧૦૨૭ 
દસ ોઇ ૧૮૧૨ 
માંડલ ૨૩૬ 
િવરમગામ ૧૦૬૬ 
ધોલેરા ૧૨૮  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
થઇ, અને  

  (૨) ૯૮૬૧ 

 (૩) તેમાં કેટલી રકમની સહાય મંજર કરી ૂ ?    (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધી લાભાથ  દીઠ 
.૧૦૦૦/- િત માસ અન ે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 

લાભાથ  દીઠ .૧૨૫૦/- િત માસ.  
--------- 

નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૭૦૫૬ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ નવસારી 
અને વલસાડ િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ નવસારી િજ ો વલસાડ િજ ો 
૧ વગ-૧ ૧૫ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૨૩ ૨૫ 
૩ વગ-૩ ૧૦૦ ૧૭૩ 
૪ વગ-૪ ૧૬ ૨૯ 

કલુ  ૧૫૪ ૨૪૨  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
નવસારી િજ ો વલસાડ િજ ો મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૭ ૮ ૧૦ ૫ 
૨ વગ-૨ ૯ ૧૪ ૧૦ ૧૫ 
૩ વગ-૩ ૫૦ ૫૦ ૭૮ ૯૫ 
૪ વગ-૪ ૧ ૧૫ ૧૧ ૧૮ 

કુલ ૬૭ ૮૭ ૧૦૯ ૧૩૩  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 
સીધી ભરતીથી તથા બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી 
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ભરવામાં આવશે. યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં 
આવશ.ે  

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કનેકશન ે  

૨૬૦૬૪ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર આ મુજબ આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કનેકશન આપવામાં આ યા છે. 

તાલુકાનું નામ એક વષમાં વીજ કનેકશન આપવામાં 
આવેલ આંગણવાડી ક ોની સં યાે  

લોિધકા ૦ 
જસદણ ૫ 
રાજકોટ ા ય ૦ 

મકડોરણાં  ૧ 
પડધરી ૧ 
ઉપલેટા ૦ 
ગ ડલ ૦ 
જતેપુર ૦ 
ધોરા  ૦ 
કોટડાસાંગાણી ૦ 
િવંછીયા ૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) આ બાકી રહેતા આંગણવાડી કે ોમા ં યાં 
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૭૦૦૩ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
ભાવનગર અન ેછોટા ઉદપુેર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ં
આ યા, 

  (૧)                  (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

ભાવનગર ૧૪૧૩ ૧૬૪૦ દેશી બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર,લીમડા, કાશીદ, 
સીરસ,ગરમાળો, અરડુસા વગેરે 

છોટાઉદેપુર ૮૩૩ ૪૯૧ નીલગીરી, દેશી બાવળ, લીમડા, 
પે ટોફોમ, ગરમાળો, કાશીદ, 
અરડુસા, સાદડ, કરજં , આમલી 
વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨) (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ભાવનગર ૧૪૯.૬૪૦ ૨૩૬.૭૫ ૧૭૦.૯૦૨ ૧૨૬.૫૦ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી વષવાર 
કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)  
( િપયા લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
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ભાવનગર ૦ ૦.૦૧ 
છોટાઉદેપુર ૪.૬૮ ૨.૪૪   

--------- 
અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૬૯૩૮ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમા ં વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ં
આ યા, 

  (૧) (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

અમદાવાદ ૫૬૧ ૧૩૫૦૮ ગુલમહોર, ગરમાળો, નીલગીરી, 
લીમડા, સીરસ, કાસીદ, દેશી 
બાવળ, અરડુસા વગેરે 

વડોદરા ૧૩૮૮ ૧૧૫૪ ગુલમહોર, કાસીદ, સીરસ, 
પે ટોફોમ, શીશ,ુ લીમડો, 
રેઈનટી, દેશીબાવળ, ખાટી 
આંબલી વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨) (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

અમદાવાદ ૧૫૦.૧૦૭ ૩૦૧૯.૮૭ ૧૭૫૦.૭૪૦ ૧૭૮૦૫.૧૩ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 
વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩) ( િપયા લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

અમદાવાદ ૧૦.૫૬ ૧૪૨.૫૨ 
વડોદરા ૯૭.૦૩ ૭૨.૫૬  

--------- 
થાનગઢ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૨૦ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરે નગર િજ ાના થાનગઢ તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેુ ટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) સુરે નગર િજ ાના થાનગઢ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત 
કલ ુ  
.૧૬૮.૫૪/- લાખ  બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૮૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ .૧૫૧.૧૯/- લાખ 
ખચ થયેલ છે. 

--------- 
થાનગઢ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૯ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરે નગર િજ ાના થાનગઢ તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં ુ આવી, 

  (૧) સુરે નગર િજ ાના થાનગઢ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત 
કલ ુ  
.૧૬૮.૫૪/- લાખ  બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૮૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ .૧૫૧.૧૯/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 
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રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમણૂક 
૨૮૮૨૯ ી કીરીટકમાર પટુ ેલ (પાટણ) : ૧૪મી ગુજરાત િવ ાનસભાના ચોથા સ મા ંતા.૨૩/૭/૨૦૧૯ના રોજ બી  
બેઠકમાં સભાગૃહમા ંરજ થયેલ તારાંિકત  માંકઃ ૂ ૧૯૧૬૦ અ તા-૨૨૨ અ વય ેમાનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમણૂક 
કરવા યુ સીના તા.૬/૫/૨૦૧૯ની નવી અિધસૂચના 
મુજબ  સચ કિમટીની રચના કરવાની કામગીરી 
તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ની િ થિતએ ગિતમા ંછે તે વાત સાચી 
છે, 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા,  તો તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ 
સચ કિમટીની રચના પૂણ કરવામાં આવી છે કે કેમ, 

  (૨) હા. 

 (૩)  ના, તો તેના શા ંકારણો છે, અન ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૪) લોકપાલની િનયુિ ત યારે કરવામાં આવનાર 
છે? 

  (૪) બનતી વરાએ. 

--------- 
આણંદ િજ ાની શાળાના વગ  મંજર કરવા બાબત ૂ  

૨૬૧૬૪ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) આણંદ િજ ામા ં વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ા ટેડ 
ઉ ચતર મા યિમક શાળાના કેટલા વગ  મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, અન ે

  (૧) આણંદ િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં ા ટેડ 
ઉ ચતર મા યિમક શાળાના કલ ુ ૦૬ વગ  મંજર કરવામા ંૂ
આ યા.  

 (૨) તે પૈકી િવ ાન વાહના કેટલા વગ  મંજર થયા ૂ
?  

  (૨) તે પૈકી િવ ાન વાહના ૦૩ વગ  મંજર થયાૂ . 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં રોપાઓનું વાવેતર 

૨૬૯૧૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલા રોપાઓનુ ં
કેટલા હેકટરમાં વાવેતર કરવામાં આ યુ,ં 

  (૧)  
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

તાલુકો 

વાવેતર કરેલ 
રોપા 

(લાખમાં) 

વાવેતર 
િવ તાર 

(હકટરમાંે ) 

વાવેતર કરલ ે
રોપા 

(લાખમાં) 

વાવેતર 
િવ તાર 

(હકટરમાંે ) 
અમીરગઢ ૯.૭૪ ૯૯૪ ૩.૩૫ ૪૨૬ 
ભાભર ૦.૭૫ ૧૧૨ ૦.૭૦ ૮૩.૫૦ 
દાંતા ૧૭.૯૪ ૧૭૬૦ ૬.૨૨ ૬૭૩ 
દાંતીવાડા ૨.૩૩ ૨૬૮ ૧.૩૮ ૧૬૧.૫૦ 
ડીસા ૦.૬૫ ૯૫ ૦.૭૮ ૧૦૧.૫૦ 
દીયોદર ૦.૮૬ ૧૧૩ ૦.૭૯ ૮૯.૦૦ 
ધાનેરા ૦.૮૧ ૧૦૨ ૦.૬૨ ૭૩ 
કાકંરેજ ૦.૬૬ ૧૨૦ ૦.૭૦ ૮૪.૫૦ 
લાખણી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પાલનપુર ૩.૩૮ ૩૧૨ ૧.૩૯ ૧૬૬.૫૦ 
સુઈગામ ૧.૧૪ ૧૧૫ ૦.૩૪ ૩૦ 
થરાદ ૦.૬૬ ૧૨૯ ૦.૬૭ ૯૪ 
વડગામ ૦.૭૮ ૧૦૯ ૦.૮૦ ૮૯.૫૦ 
વાવ ૧.૧૮ ૧૩૯ ૦.૮૫ ૮૫   

 (૨) તે અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર કેટલી રકમનો   (૨) ( િપયા લાખમાં) 
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ખચ થયો, અન ે તાલુકો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
અમીરગઢ ૩૯૯.૬૪ ૧૨૬.૪૪ 
ભાભર ૫૬.૫૬ ૨૩.૯૫ 
દાંતા ૫૯૯.૯૨ ૨૦૦.૫૬ 
દાંતીવાડા ૧૧૫.૭૯ ૪૬.૩૦ 
ડીસા ૧૪.૨૪ ૩૧.૫૦ 
દીયોદર ૫૧.૪૬ ૪૦.૨૩ 
ધાનેરા ૫૭.૨૫ ૨૪.૫૯ 
કાંકરેજ ૨૬.૪૦ ૨૨.૧૩ 
લાખણી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
પાલનપુર ૧૬૫.૭૩ ૭૧.૫૫ 
સુઈગામ ૪૦.૯૯ ૯.૬૦ 
થરાદ ૨૯.૩૯ ૨૦.૯૬ 
વડગામ ૬૫.૧૦ ૪૯.૭૪ 
વાવ ૪૭.૧૯ ૨૮.૮૭   

 (૩) ઉ ત વાવેતર કરવામાં આવેલ રોપાઓ પૈકી 
કેટલા રોપાઓ ઉ ત િ થિતએ હયાત છે ? 

  (૩) (રોપાની સં યા લાખમાં) 
તાલુકો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

અમીરગઢ ૭.૦૬ ૨.૯૨  
ભાભર ૦.૪૧ ૦.૫૬ 
દાંતા ૧૧.૮૬ ૫.૦૮ 
દાંતીવાડા ૧.૫૫ ૧.૧૦ 
ડીસા ૦.૨૮ ૦.૬૮ 
દીયોદર ૦.૪૫ ૦.૬૩ 
ધાનેરા ૦.૫૬ ૦.૫૨ 
કાંકરેજ ૦.૩૭ ૦.૫૯ 
લાખણી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
પાલનપુર ૨.૨૬ ૧.૨૩ 
સુઈગામ ૦.૭૪ ૦.૨૯ 
થરાદ ૦.૩૪ ૦.૬૦ 
વડગામ ૦.૫૨ ૦.૬૪ 
વાવ ૦.૬૩ ૦.૫૯   

--------- 
કડી સવ િવ િવ ાલયમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૧૧૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
કડી સવ િવ િવ ાલય, ગાંધીનગર મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૨૯૭૩ ૨૫૫૫ ૨૫૮૪ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ  કેટલો ખચ ુ
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૧૬૩.૮૬ ૧૭૩.૬૬ ૧૭૨.૨૮  

 
--------- 

ગીર-સોમનાથ િજ ામાં ગેરકાયદેસર રીતે ખનન 
૨૭૫૧૭ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર-સોમનાથ િજ ામા ં વન િવભાગ 

  (૧) કોઈ ફ રયાદો મળલે નથી. 
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હ તકના િતબંિધત િવ તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ખનન 
થતંુ હોવાની કેટલી ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 
 (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે વષવાર સબંંિધતો સામ ે
શું કાયવાહી કરવામાં આવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવરચના યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૨૫૨ ી તે  સુખ ડઆ (સયા ગંજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંરા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
નવરચના યુિનવિસટી, વડોદરા મારફત કલુ  કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લેટ િવતરણ કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૪૧૨ ૨૮૫ ૨૪૧ 
 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેકલુ  કેટલો ખચ થયો ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૨૨.૭૧ ૧૯.૩૭ ૧૬.૦૭ 
 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૬૯૭૩ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાળીયા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ દેવભિૂમ 
ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ા પંચાયતનુ ં

િજ ાવાર, સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ દેવભૂિમ ારકા મનગર 
૧ વગ-૧ ૧૩ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૧૫ ૨૩ 
૩ વગ-૩ ૧૨૯ ૧૯૨ 
૪ વગ-૪ ૧૬ ૩૯ 

કુલ ૧૭૩ ૨૬૯  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
દેવભૂિમ ારકા મનગર મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૬ ૭ ૭ ૮ 
૨ વગ-૨ ૩ ૧૨ ૭ ૧૬ 
૩ વગ-૩ ૩૯ ૯૦ ૮૩ ૧૦૯ 
૪ વગ-૪ ૦ ૧૬ ૩૪ ૫ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અને વગ-૩માં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૬૯૮૮ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 
આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા િજ ો  

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
ગીર સોમનાથ ૯૯૯ ૭૧૦૨ 

ભાવનગર ૧૭૩૩ ૧૬૮૦૩  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ
કેટલી અર ઓ યા કારણોસર નામંજર કરીૂ ,  

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

ગીર ૨૦૧૮ ૮૪૦ ૧૫૯ અર  ફોમ સાથે પુરાવા/ 
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૨૦૧૮ ૧૫૩૩ ૭૪ ભાવનગર 
૨૦૧૯ ૧૪૯૧૦ ૯૭૦ 

આવક વધુ હોવાથી, 
પુનઃલ  કરેલ હોવાથી, 
અ ય કારણોસર વગેરે.  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસ ે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ ં
દર માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશે તે િનયિમત 
રીતે ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૬૯૨૮ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અન ે સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 
આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા િજ ો  

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અરવ ી ૫૧૩ ૧૨૦૦૬ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ
કેટલી અર ઓ યા કારણોસર નામંજર કરીૂ ,  

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૪૭૫ ૩૮ અરવ ી 
૨૦૧૯ ૧૧૬૮૫ ૩૧૫ 
૨૦૧૮ ૭૨૯ ૬૪ સાબરકાંઠા 
૨૦૧૯ ૧૦૧૫૪ ૮૫૬ 

અર  ફોમ સાથે પુરાવા/ 
િવગતો અધુરી હોવાથી, 
આવક વધુ હોવાથી, 
પુનઃલ  કરેલ હોવાથી, 

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસ ે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસ ે ન હ, પરતુ ં
દર માસ ે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશ ે તે િનયિમત 
રીતે ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળ ે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ધરમપુર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૭ ી અરિવંદ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ાના ધરમપુર તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) વલસાડ િજ ાના ધરમપુર તાલુકામા ં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ  
. ૮,૨૭,૧૪,૫૫૬/- બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૬૦૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામ ે કલ ુ . 
૭,૫૫,૮૧,૯૬૦/- ખચ થયેલ છે. 

--------- 
િનરમા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૨૪૫ ી અરિવંદકમાર પટલ ુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
િનરમા યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૨૩૮ ૯૩૧ ૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ   (૨)  
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થયો? વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
થયેલ ખચ 

( . લાખમા)ં 
૬૮.૨૩ ૬૩.૨૮ ૦ 

 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે  
૨૬૧૬૨ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯માં દાહોદ િજ ામા ં
િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગવધારા માટે કેટલી દરખા તો મળેલ હતી, અને 

  (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ંદાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી 
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગવધારા માટે 
કલ ુ ૧૩ દરખા તો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ ?   (૨) તે પૈકી ૧૧ વગ  મંજર કરવામા ંઆ યાૂ . 
--------- 

સુરત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 
૨૬૧૬૯ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ  (લ બાયત) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 
અંતગત કેટલી વિનભર મા યિમક શાળાઓના કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો, અન ે

  (૧)  
વષ શાળાઓની સં યા િવ ાથ ઓની સં યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૩ ૫૩૮૯ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૮ ૪૦૯૭  

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

૨૦૧૭-૧૮ .૨,૧૪,૯૯,૭૨૫/- 
૨૦૧૮-૧૯ .૩,૪૦,૬૬,૮૮૦/-  

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ગૌશાળામાં રકમ ફાળવવા બાબત 

૨૬૪૬૩ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય ગૌ સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં ગૌ શાળાઓ માટે કેટલી રકમ 
વષવાર ફાળવવામાં આવી, 

  (૧)  
છ ા બે વષે  ફાળવેલ રકમ (લાખમાં) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧૦.૪૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૪.૮૫ 

 
 (૨) ઉ ત ફાળવેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમ વપરાઈ 
અને કેટલી રકમ વણ વપરાયેલ રહી, અને  

  (૨) ફાળવલે રકમ ૧૦૦ ટકા વપરાયેલ છે. 

 (૩) રકમ વણ વપરાયેલ રહેવાના કારણો શા છે?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  
૨૭૦૩૬ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અન ેનમદા િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોને તીથગામ અન ે કેટલા ગામોને પાવનગામ 

હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામા ં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામા ં
આ યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ 
પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ 
ગામોન ે પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામા ં આવેલ 
નથી.  

(૨)ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ અ વય ે
ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ આપવાની 

  (૨)  અને  (૩)   ઉપિ થત થતો નથી. 
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બાકી છે, અને  
(૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે  

--------- 
મહીસાગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી 

૨૬૨૦૨ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ 
કનેકટીવીટી પૂરી પાડવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ઈ- ામ િવ ામ યોજના હેઠળ રા યની તમામ 
ામ પંચાયતોને ૨૦૦૮ થી ોડબે ડ કનેકટીવીટી 

અિવરતપણે આપવામાં આવી રહેલ છે તે મુજબ તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર િજ ામાં જથ ામ ૂ
પંચાયતોમાંથી િવભાજનના કારણે અિ ત વમાં આવલે 
નવીન ામ પંચાયતો િસવાયની તમામ ામ પંચાયતને 

ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર જથ ામ ૂ
પંચાયતોમાંથી િવભાજનને કારણે અિ ત વમાં આવેલી નીચે 
જણાવેલ નવીન ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી 
પૂરી પાડવાની બાકી છે. 

તાલુકાનંુ નામ ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
ામ પંચાયતની સં યા 

લુણાવાડા ૦૩ 
ખાનપુર ૦૬ 
સંતરામપુર ૧૪ 
કડાણા ૦૨ 
બાલાિસનોર ૦૪ 
િવરપુર ૦૧ 

કુલ ૩૦  
 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે યા ં સુધીમાં 

ોડબે ડ કનેકટીવીટી પૂરી પાડવામાં આવશ ે? 
  (૩) ઉ ત ામ પંચાયતોમાં સાધનસામ ીની ડીલીવરી 

અને ઈ ટોલેશનની કામગીરી ચાલી રહેલ છે. 
--------- 

વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં મનરગા યોજના હઠળ રોજગારીે ે  
૨૭૦૬૦ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર વલસાડ અન ે ડાંગ િજ ામાં વન 
િવભાગની રે જવાઈઝ મનરેગા યોજના હેઠળ કેટલા 
માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૧) સામેલ પ ક-અ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે વષવાર, િજ ાવાર કેટલો ખચ 
થયો, અન ે

  (૨) ખચ ( િપયા લાખમા)ં 
િજ ાનુ ંનામ વષ 

વલસાડ ડાંગ 
૨૦૧૮-૧૯ ૮૮.૮૨ ૯૬.૭૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની  

૩૬.૯૮ ૩૮.૨૩  

 (૩) ઉ ત કામગીરીમા ં રે જવાઈઝ કેટલા ચેકડેમ 
અને  કેટલા પાળા બાંધવામા ંઆ યા ? 

  (૩) મનરેગા યોજના હેઠળ વલસાડ અન ેડાંગ િજ ામા ં
વન િવભાગ ારા ચેકડેમ અને પાળા બાંધકામની કામગીરી 
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

પ ક-અ 
વન િવભાગ ર જે  ઊભી થયેલ માનવ દનની રોજગારી િજ ો 

  ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

વલસાડ વલસાડ ઉ ર ધરમપુર ૧૨,૪૩૩ ૩૯૬  
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વન િવભાગ ર જે  ઊભી થયેલ માનવ દનની રોજગારી િજ ો 
  ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
હનુમતમાળ ૦ ૦ 
પંગારબાર ૦ ૦ 
કપરાડા ૪,૫૩૩ ૨,૩૩૯ 
લવકર ૬,૪૮૪ ૨,૯૦૬ 

નાનાપ ઢા ૩,૮૨૯ ૧,૯૦૩ 
ફતેપુરા ૨,૨૦૦ ૦ 

વલસાડ દિ ણ 

સં ણ ૨,૨૮૮ ૮૫૯ 
ધરમપુર ૧,૬૬૭ ૨,૦૩૨ 
કપરડા ૧,૪૭૭ ૧,૨૯૯ 
પારડી ૭૧૮ ૯૦૦ 

ઉમરગામ ૩,૦૧૩ ૩,૩૫૪ 
વલસાડ ૧,૩૩૪ ૦ 

સામા ક વનીકરણ વલસાડ 

વાપી ૦ ૦ 
આહવા(પ) ૨,૧૪૪ ૫૯૦ 
લવચાલી ૪,૩૧૪ ૧,૯૭૫ 

સુબીર ૨,૩૫૪ ૧,૩૭૮ 
િશંગાણા ૦ ૩૦૪ 

િપપલાઈદેવી ૫,૬૫૫ ૭૧૯ 
ભસકાતરી ૧,૯૨૬ ૧,૨૪૬ 
કાલીબેલ ૨,૫૭૬ ૮૭૬ 

ડાંગ ઉ ર 

બરડીપાડા ૨,૨૩૬ ૩૭૭ 
આહવા પૂવ ૧૩,૪૮૨ ૩,૦૮૩ 

ચીચીનાગાંવઠા ૨,૮૭૯ ૨,૧૯૩ 
ચીખલી ૯૬૮ ૭૩૯ 
ગલકુડં  ૨,૧૩૦ ૨૩૪ 

સાકરપાતળ ૮૦૬ ૪૦૪ 
શામગહાન ૭,૧૯૫ ૧,૬૩૬ 

ડાંગ 

ડાંગ દિ ણ 

વઘઈ ૧,૧૯૦ ૧૯૫  

--------- 
અમરલી િજ ાની શાળામાં લાયકાત વગરના િશ કોને દૂર કરવા બાબતે  

૨૮૮૩૫ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમરેલી િજ ાના સાવરકડલા અને લીલીયા ુ ં
તાલુકાની કેટલી ખાનગી ાથિમક શાળામાં 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મા ય લાયકાત િવના 
િનમંણૂક પામેલા અન ેકામ કરતા કેટલા ાથિમક િશ કો 
ફરજ બ વી ર ા છે, અન ે

  (૧)  
તાલુકો તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ લાયકાત િવના 
િનમંણૂક આપેલ હોય 
તેવી ખાનગી ાથિમક 

શાળાઓની સં યા 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ સદર 

શાળાઓમાં લાયકાત 
િવના િનમંણૂક પામેલ 

અને કામ કરતા િશ કોની 
સં યા 

સાવરકુડલાં  ૯ ૩૪ 
લીલીયા શૂ ય શૂ ય  

 (૨) લાયકાત વગરના ાથિમક િશ કોન ે યાં 
સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૨) આવા િશ કોને છટા કરવાની કાયવાહી હાથ ૂ
ધરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકામાં આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  

૨૬૧૪૫ ી અરિવંદ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓના 
અ યાસને લગતા આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય 
યોજના હેઠળ િવધાથ  દીઠ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં

  (૧) આર.ટી.ઈ.  હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવધાથ ઓન ે આનુષંિગક ખચની સહાય 
યોજના હેઠળ િવધાથ  દીઠ વાિષક .૩,૦૦૦/-ની સહાય 
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આવે છે, અન ે ચૂકવવામાં આવે  છે.  
 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં  સુરત મહાનગરપાિલકા માટે 
કેટલા િવધાથ ઓન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લેવામા ંઆવલે 
છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 
સુરત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 

૨૬૧૭૦ ી મુકશભાઈ પટલ ે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 
અંતગત કેટલી વિનભર મા યિમક શાળાઓના કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ  આપવામાં આ યો, અન ે

  (૧)  
વષ શાળાઓની સં યા િવ ાથ ઓની સં યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૩ ૫૩૮૯ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૮ ૪૦૯૭  

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો?  

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

૨૦૧૭-૧૮ .૨,૧૪,૯૯,૭૨૫/- 
૨૦૧૮-૧૯ .૩,૪૦,૬૬,૮૮૦/-  

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૬૯૩૫ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ે ગાંધીનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 
આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા િજ ો  

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમદાવાદ ૫૯૫ ૧૦૭૨૨ 
ગાંધીનગર ૧૬૩૩ ૧૩૨૦૧  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અને ૂ
કેટલી અર ઓ યા કારણોસર નામંજર કરીૂ ,  

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૪૯૩ ૩૬ અમદાવાદ 
૨૦૧૯ ૯૮૬૧ ૫૬૭ 
૨૦૧૮ ૧૫૯૩ ૪૦ ગાંધીનગર 
૨૦૧૯ ૧૨૬૬૨ ૨૫૯  

અર  ફોમ સાથે પુરાવા/ 
િવગતો અધુરી હોવાથી, 
આવક વધુ હોવાથી, 
પુનઃલ  કરેલ હોવાથી 

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસ ે ન હ, પરતુ ં
દર માસ ે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહદ અંશે તે િનયિમત 
રીતે ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૧૪૦ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/-  

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 
ભ ચ િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૭૫ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૩,૫૦,૦૦૦/-  
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નમદા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૨૫૮ ીમતી મનીષા વકીલ  (વડોદરા શહેર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/-  

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 

નમદા િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 

અન ે

  (૨) ૧૬૫૦ 

(૩)તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) .૩૩,૦૦,૦૦૦/-  

--------- 

અમદાવાદ અને બોટાદ શહર અને િજ ામાં આરે .ટી.ઈ. એ ટ હઠળ વેશે  

૨૬૯૪૬ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં

રાઈટ ટ એ યુકેશન એ ટનો અમલ યારથી કરવામા ંુ

આ યો, 

  (૧) તા.૧-૪-૨૦૧૦ થી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમા ં

વષવાર અમદાવાદ અને બોટાદ શહેર/િજ ામા ં

શહેર/િજ ાવાર કેટલા બાળકોન ે વેશ આપવામા ં

આ યા, અન ે

  (૨)  

આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ફાળવેલ વેશની ે

સં યા 

િ થિત 

અમદાવાદ 

શહરે  

અમદાવાદ 

િજ ો 

બોટાદ 

જનૂ -૨૦૧૮ ૯૪૫૭ ૭૧૭૮ ૭૦૭ 

જનૂ -૨૦૧૯ ૧૧૦૮૫ ૮૩૪૨ ૮૬૫  
 (૩) ઉ ત એ ટનું પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામ ે

શાં  પગલાં લીધા ં? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

સોનગઢ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
૨૬૧૯૫ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તાપી િજ ાના સોનગઢ તાલુકામા ં ેિ ય 

વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 

કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  

વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૯૪ 

૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

૯૩૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ુ ખચ કરવામા ં

આવેલ છે? 

  (૨)  

વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૯.૫૨ 

૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

૪૨૫.૨૯ 

 
--------- 

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 
૨૬૯૧૫ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં 
િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 
આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

બનાસકાંઠા ૧૮૦૪ ૧૫૨૦૮ 
પાટણ ૯૨૦ ૧૩૯૪૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અને ૂ
કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  

િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  
નામંજર થવાના ૂ

કારણો 

૨૦૧૮ ૧૫૮૫ ૨૧૯ બનાસકાંઠા 

૨૦૧૯ ૧૨૦૯૭ ૧૦૯૧ 

૨૦૧૮ ૮૫૪ ૬૬ પાટણ 

૨૦૧૯ ૧૨૩૩૬ ૭૮૯ 

અર  ફોમ સાથે 
પુરાવા/િવગતો 
અધુરી હોવાથી, 
આવક વધુ 
હોવાથી, 
પુનઃલ  કરેલ 
હોવાથી અ ય 
કારણોસર વગેરે.  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફે છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશ ે તે િનયિમત રીતે 
ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ  

૨૬૯૫૭ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર 
િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે આિથક સહાય 
યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મોરબી ૪૩૫ ૩૧૭૫ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અને ૂ
કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૩૧૬ ૯૪ મોરબી 

૨૦૧૯ ૨૨૮૫ ૨૭૫ 

૨૦૧૮ ૬૨૩ ૮૮ રાજકોટ 
૨૦૧૯ ૬૧૦૦ ૧૩૩૨ 

અર  ફોમ સાથે 
પુરાવા/િવગતો અધુરી 
હોવાથી, આવક વધુ 
હોવાથી, પુનઃલ  કરેલ 
હોવાથી, પુ ત વયનો પુ  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફે છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસ ેન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશે તે િનયિમત રીતે 
ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતોનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૭૦૪૫ ી સં યભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ામાં તાલુકા પંચાયતોનું તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર ૂ
મહેકમ કેટલું છે,  

  (૧)  
મ િજ ો તાલુકા સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
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નામ 
૧ ભ ચ ૦ ૧ ૨૬ ૬ ૩૩ 
૨ અંકલે ર ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 
૩ હાંસોટ ૦ ૧ ૧૯ ૫ ૨૫ 
૪ વાલીયા ૧ ૦ ૨૧ ૭ ૨૯ 
૫ ને ંગ ૦ ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ 
૬ જબુસરં  ૦ ૧ ૨૩ ૫ ૨૯ 
૭ આમોદ ૦ ૧ ૨૨ ૭ ૩૦ 
૮ વાગરા ૦ ૧ ૨૨ ૬ ૨૯ 
૯ ઝઘડીયા ૧ ૦ ૨૯ ૭ ૩૭ 
 

ભ ચ 

કુલ ૨ ૭ ૧૯૬ ૪૮ ૨૫૩  
 (૨) તે પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરેલી અને કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
 

 

સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  
મ િજ ો 

તાલુકા 
પંચાયતનંુ 

નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 

૧ ભ ચ ૦ ૧ ૧૫ ૨ ૧૮ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 
૨ અંકલે ર ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 
૩ હાંસોટ ૦ ૧ ૯ ૩ ૧૩ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ 
૪ વાલીયા ૧ ૦ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૧ ૬ ૧૭ 
૫ ને ંગ ૦ ૦ ૫ ૧ ૬ ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ 
૬ જબુસરં  ૦ ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૧૩ ૨ ૧૫ 
૭ આમોદ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૧૫ ૬ ૨૧ 
૮ વાગરા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૨ ૪ ૧૬ 
૯ ઝઘડીયા ૧ ૦ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૧૬ ૩ ૧૯ 
 

ભ ચ 

કુલ ૨ ૬ ૯૨ ૨૧ ૧૨૧ ૦ ૧ ૧૦૪ ૨૭ ૧૩૨   

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૨ અન ે વગ-૩ની જ યાઓ તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી તથા 
વગ-૪ની જ યાઓ આઉટસોસથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ  

૨૭૦૧૮ ી ઇ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે આિથક સહાય 
યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

ખેડા ૧૬૫૦ ૨૩૭૯૯ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અને ૂ
કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૧૪૪૯ ૧૭૮ ખેડા 

૨૦૧૯ ૨૧૮૮૫ ૮૩૨ 

૨૦૧૮ ૧૨૯૪ ૧૨૧ પંચમહાલ 
૨૦૧૯ ૨૨૦૪૫ ૪ 

અર  ફોમ સાથે 
પુરાવા/િવગતો અધુરી 
હોવાથી, આવક વધુ 
હોવાથી, પુનઃલ  કરેલ 
હોવાથી, પુ ત વયનો 
પુ  હોવાથી વગરેે.  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફે છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર માસે ં
ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશે તે િનયિમત રીતે ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

સુરત મહાનગર પાિલકામાં આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  
૨૬૧૪૬ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓના 
અ યાસને લગતા આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય 
યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવે છે, અને 

  (૧) આર.ટી.ઈ હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને આનુષંિગક ખચની સહાય 
યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ વાિષક .૩,૦૦૦/- ની 
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.  

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનગરપાિલકા માટે 
કેટલા િવ ાથ ઓન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લેવામા ંઆવલે 
છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

સોનગઢ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
૨૬૧૯૪ ી િવણભાઈ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તાપી િજ ાના સોનગઢ તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૯૪ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૯૩૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ  

( . લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૯.૫૨ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

૪૨૫.૨૯ 

 
--------- 

સુરત મહાનગર પાિલકામાં આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  
૨૬૧૪૭ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે 

િવ ાથ ઓના અ યાસને લગતા આનુષંિગક ખચની 

ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી રકમની 

સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, અન ે

  (૧) આર.ટી.ઈ હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં

અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને આનુષિંગક ખચની સહાય 

યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ વાિષક .૩,૦૦૦/- ની 

સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.  

 (૨)વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનગરપાિલકા માટે 

કેટલા િવ ાથ ઓને આ યોજના હેઠળ આવરી લેવામા ં

આવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓૂ  

૨૬૯૭૬ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 

વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ે પોરબંદર િજ ામા ંૂ

િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 

આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મેળવવા કેટલી 

અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

જૂનાગઢ ૪૮૮ ૧૦૪૨૭ 

પોરબંદર ૩૧૩ ૭૧૮૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ

કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  

િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  
નામંજર થવાના ૂ

કારણો 

જનાગઢૂ  ૨૦૧૮ ૩૫૨ ૬૦ અર  ફોમ સાથે 

પુરાવા/િવગતો 
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૨૦૧૯ ૬૦૪૨ ૬૯૬ 
આવક વધુ 

હોવાથી, વગેરે.  
 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસ ે ન 

મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફે છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર ં

માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશ ે તે િનયિમત રીતે 

ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 

કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 

કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  

૨૬૯૮૫ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે દેવભિૂમ ારકા 
િજ ામાં િજ ાવાર ગેરકાયદસેર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા 
શ સો પકડાયા,  

  (૧)  
પકડાયલે શ સો 

િજ ાનુ ંનામ 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
ગીર સોમનાથ ૦ ૦ 
દેવભૂિમ ારકા ૦ ૪  

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  

િજ ો વષ 
જ  કરલ ે

લાકડાનો જ થો 
૨૦૧૮- ૧૯ ૦ 

ગીર 
સોમનાથ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦ 

૨૦૧૮- ૧૯ ૦ 
દેવભિૂમ 

ારકા 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

જલાઉ ૪.૦૦ 
િકવ. 

 
 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામ ે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ ૧૯૨૭-ની ગવાઇ મુજબની 
કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવલે છે.  

--------- 
ક છ અને સુરત િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૬૯૦૧ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા ે  (રાપર) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અન ે સુરત િજ ામાં િજ ાવાર 
િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે આિથક સહાય 
યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા િજ ો  

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
ક છ ૧૧૦૬ ૯૦૪૯ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ
કેટલી અર ઓ યા કારણોસર નામંજર કરીૂ ,  

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૧૦૦૧ ૬૭ ક છ 
૨૦૧૯ ૮૨૨૫ ૨૫૫ 
૨૦૧૮ ૯૫૦ ૨૭ સુરત 
૨૦૧૯ ૧૩૪૫૨ ૩૫૫ 

અર  ફોમ સાથે પુરાવા/ 
િવગતો અધુરી હોવાથી, આવક 
વધુ હોવાથી, પુનઃલ  કરેલ 
હોવાથી, પુ ત વયનો પુ  
હોવાથી, મર ઓછી હોવાથી 
વગેરે.  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસ ે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસ ે ન હ, પરતુ ં
દર માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહદ અંશે તે િનયિમત 
રીતે ચૂકવાય છે. 
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 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં જજ રત ામ પંચાયતોે  

૨૬૯૨૨ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોના મકાન 
જજ રત હાલતમા ંછે, અન ે

  (૧)  
મ તાલુકો જજ રત ા.પં. 

મકાનોની સં યા 
૧ ઝા ૦૧ 
૨ િવ પુર ૦૯ 
૩ ટાણા ૧૦ 
૪ મહેસાણા ૦૯ 
૫ િવસનગર ૦૮ 
૬ ખેરાલ ુ ૦૨ 
૭ બેચરા  ૦૭ 
૮ સતલાસણા ૦૫ 
૯ કડી ૧૨ 
૧૦ વડનગર ૦૪ 

કલુ  ૬૭  
 (૨) ઉ ત જજ રત મકાનો યા ંસુધીમાં કેટલા ખચ 
નવા બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવ અ વય ે
તબ ાવાર યુિનટ કો ટની મયાદામા ં નવા બનાવવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 

૨૬૧૫૯ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના શહેરા તાલુકામા ંદૂધ સં વની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  

મ તાલુકો 
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ શહેરા .૨,૯૩,૮૨,૧૦૨ .૨,૬૦,૨૯,૭૮૫ .૫,૫૪,૧૧,૮૮૭  
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  
૨૬૯૬૪ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અન ેપોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોને તીથગામ અને કેટલા ગામોન ે પાવનગામ 

હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ે ગામમાં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયલે ન હોય તેન ેપાવનગામ અન ેપાંચ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ હેર 
કરવામાં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં પોરબંદર િજ ામાં આ યોજનાના પા તાના 
ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા 
પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોને પાવનગામ કે તીથગામ 

હેર કરવામાં આવેલ નથી. યારે રાજકોટ િજ ામાં છે ા બે 
વષમાં નીચે મુજબ તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવામા ં
આવેલ છે. 
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હર કરલ ગામોની સં યાે ે  
તીથગામ પાવનગામ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
રાજકોટ ૫ ૦ ૬ ૦  

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

  (૨) અને (૩) ઉ ત હેર થયેલ તીથગામ અન ે
પાવનગામન ે પો સાહક રકમ આપવાની બાકી ન હોય  
ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધી આપવામા ંઆવશ?ે   
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ા પંચાયતનું મંજર ૂ મહકમે  
૨૬૯૩૦ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુંૂ  છે, 

  (૧)  
મ  સંવગ અરવ ી િજ ો સાબરકાંઠા િજ ો 
૧ વગ-૧ ૧૪ ૧૫ 
૨ વગ-૨ ૧૪ ૧૯ 
૩ વગ-૩ ૧૦૨ ૧૨૯ 
૪ વગ-૪ ૨૦ ૨૫ 

કુલ ૧૫૦ ૧૮૮  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અરવ ી િજ ો સાબરકાંઠા િજ ો 

મ સંવગ ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ વગ-૧ ૯ ૫ ૯ ૬ 
૨ વગ-૨ ૮ ૬ ૧૧ ૮ 
૩ વગ-૩ ૩૫ ૬૭ ૭૫ ૫૪ 
૪ વગ-૪ ૨ ૧૮ ૧૭ ૮ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 
સીધી ભરતીથી તથા બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ની મંજર જ યાૂ  

૨૬૧૭૩ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨(વ.શા)ની કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
ભાવનગર િજ ામા ં િશ ણ સવેા વગ-૨ (વ.શા.)ની 
મંજર જ યાઓ નીચે મુજબ છેૂ . 

૫૦  
 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી ૂ
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
ભરાયેલ જ યાઓ ખાલી જ યાઓ 

૧૧ ૩૯  
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) આ જ યાઓ પૈકી સીધી ભરતીથી ભરવાપા  
જ યાઓ માટે ગુજરાત હેર સવેા આયોગ ારા હેરાત 
અપાયેલ છે  જનેી પસંદગીયાદી મ ેથી ભરી શકાશ.ે 
બઢતીથી ભરવાપા  જ યાઓની બાબત યાયાિધન છે. 

--------- 
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જનાગઢ િજ ામાં શાળાના વગ  મંજર કરવા બાબતૂ ૂ  
૨૬૧૨૩ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) જનાૂ ગઢ િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  
મંજર કરવા માટે કેટલી દરખા તો મળેલ હતીૂ , 

  (૧) જનાગઢ િજ ામાં વષ ૂ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
િબનસરકારી અનદુાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  
મંજર કરવા માટે કલ ૂ ુ ૨૯ દરખા તો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે   (૨) તે પૈકી ૧૮ વગ  મંજર કરવામા ંઆ યાૂ . 
 (૩) તે પૈકી ધોરણ-૧૨ના કેટલા વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા? 

  (૩) તે પૈકી ધોરણ-૧૨ના કલ ુ ૧૨ વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને  

૨૬૦૬૩ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આંગણવાડી 
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ 
આંગણવાડી કે ોને વીજ કનેકશન આપવામાં આ યા છે. 

તાલુકાનું નામ એક વષમાં વીજ કનેકશન આપવામાં 
આવેલ આંગણવાડી ક ોની સં યાે  

લોિધકા ૦ 
જસદણ ૫ 
રાજકોટ ા ય ૦ 

મકડોરણાં  ૧ 
પડધરી ૧ 
ઉપલેટા ૦ 
ગ ડલ ૦ 
જતેપુર ૦ 
ધોરા  ૦ 
કોટડાસાંગાણી ૦ 
િવંછીયા ૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામા ં
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કેટલા છે, અન ે

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) આ બાકી રહેતાં આંગણવાડી કે ોમાં યા ં
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજરીે ૂ  

૨૬૦૯૮ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં કેટલી ામ પંચાયતના નવા 
પંચાયતઘર બનાવવા માટે મંજરી આપવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૧૩ (તેર) 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા કેટલુ ં
અનુદાન મંજૂર કરવામાં આ યુ?ં 

  (૨) . ૧૮૨/- લાખ 

તાપી અને વલસાડ િજ ામાં  ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  
૨૭૦૫૦ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ પકડાયેલ શ સો 
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ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
તાપી ૧૦૨ ૧૪૯ 
વલસાડ ૫૦ ૫૦  

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, 
વષવાર લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  

૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૭૫.૮૯૨ ઘ.મી. 
જલાઉ ૯.૩૫ િકવ. 

તાપી 
 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

ઇમારતી ૬૫.૯૩૯ ઘ.મી., 

૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૮૩.૯૫૩ ઘ.મી.,  
જલાઉ ૭૪.૦૦ િકવ. 

વલસાડ 
 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

ઇમારતી ૧૭૮.૦૧૮ ઘ.મી.  
જલાઉ ૧૨૦.૦૬ િકવ. 

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામા ંપકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ની ગવાઈ મુજબની 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે 

--------- 
નમદા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૨૫૬ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 
નમદા િજ ામા ં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૬૫૦ 

 (૩)તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) . ૩૩,૦૦,૦૦૦/- 
--------- 

મનગર મહાનગરપાિલકામાં ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  
૨૬૧૪૪ ી રાઘવ ભાઈ પટલે   ( મનગર ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે 
ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી 
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ વાિષક 
.૧૦૦૦૦/-ની મયાદામાં સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં મનગર મહાનગરપાિલકા 
િવ તારમાં કેટલા િવ ાથ ઓને આ યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) ૩૮૯૫ 

--------- 
આણંદ અને વડોદરા િજ ાની શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓે રડાઓ 

૨૭૦૧૩ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંમ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ભોજન તૈયાર 
કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની સં યા 
કેટલી છે, અન ે

  (૧)  

િજ ો 
ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની 
સં યા 

આણંદ ૧૬ 
વડોદરા ૦૬  
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 (૨) ઉ ત શાળાઓમા ં આ ઓરડાઓ યાં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

મોરબી અને મનગર િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  
૨૬૯૬૧ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર મોરબી અન ે મનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો િજ ાનંુ નામ 

 વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

મોરબી ૬ ૨ 
મનગર ૧૪ ૧૩  

   (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૬.૦૦ િકવ. મોરબી  
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦ 

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૭૬.૮૫ િકવ. મનગર  
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

જલાઉ ૧૧.૦૨ િકવ. 

 
 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામા ંપકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ની ગવાઈ મુજબની 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે 

--------- 
પાટણ િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજે ૂ રી 

૨૬૧૦૦ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી(રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ િજ ામાં કેટલી ામ પંચાયતના નવા 
પંચાયતઘર બનાવવા માટે મંજરી આૂ પવામાં આવી, અન ે

  (૧)  ૧૩ (તેર)  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા કેટલુ ં
અનુદાન મંજર કરવામાં આ ય ુૂ ? 

  (૨)  ।.૧૮૨/- લાખ 

--------- 
ગુજરાત િવ ાપીઠમાં ટે લેટ િવતરણ પાછળ ખચ 

૨૬૧૨૬ ી સુરશભાઈ પટલે ે  (મિણનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
ગુજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૨૫ ૩૧૨ ૩૧૦ 
 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૧૭.૯૧ ૨૧.૨૧ ૨૦.૬૭ 
 

--------- 
સુરત અને નવસારી િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને  

૨૭૦૪૭ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 

(૧)   તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ં વષવાર સરુત અને નવસારી િજ ામા ં
િજ ાવાર ગેરકાયદસેર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા 

શ સો પકડાયા, 

  (૧)  
પકડાયેલ શ સો િજ ાનંુ નામ 

 વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની િ થિતએ) 

સુરત ૭૫ ૨૨ 
નવસારી ૨૮ ૩૩  

(ર)  ઉ ત શ સો પાસથેી િજ ાવાર, 
વષવાર લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામા ં
આ યો, અને 
 

  (૨)   
િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  

૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૪૫.૫૧ ઘ.મી. 
જલાઉ ૧૦૫.૦૪૫ િકવ. 

સુરત 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 

િ થિતએ) 

ઇમારતી ૨૩.૪૯૨ ઘ.મી., 
જલાઉ ૮૩.૦૦ િકવ. 

૨૦૧૮-૧૯ ઇમારતી ૪૩.૬૨૬ ઘ.મી., નવસારી 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 

િ થિતએ) 

ઇમારતી ૨૮.૩૦૯ ઘ.મી. 
જલાઉ ૧૨૪.૧૫ િકવ. 

 
(૩)   ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 
કરવામાં આવી ? 

 (૩)   વૃ  છેદન કરતા ગુનામા ંપકડાયેલ ગુનેગારો સામ ેભારતીય 
વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબ કાયદસેર કાયવાહી 
હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૧૪૧ ી દુ યંતભાઈ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/-  

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 
ભ ચ િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૭૫ 

 (૩)તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) .૩,૫૦,૦૦૦/- 
--------- 

ઈ ડસ યુિનવિસટીમાં ટે લેટ િવતરણ પાછળ ખચ 
૨૬૨૪૭ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
ઈ ડસ યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૪૮૨ ૩૬૭ ૩૯૨ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૨૬.૫૭ ૨૪.૯૪ ૨૬.૧૩ 
 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ાની શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ે  

૨૬૯૯૬ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી ાથિમક 

  (૧)  
િજ ો ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે
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શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ભોજન તૈયાર 
કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની સં યા 
કેટલી છે, અન ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની 
સં યા 

અમરેલી ૩૭ 
ભાવનગર ૭૦  

 (૨) ઉ ત શાળાઓમાં આ ઓરડાઓ યાં સુધીમાં 
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 

૨૬૧૦૩ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં અરવ ી િજ ામા ં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 

અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 

સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

  (૧),  (૨) અને  (૩)  

 ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત અરવ ી િજ ાના 

તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમાં અગાઉના 

વષ માં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ હોવાથી,  

ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 

પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

  

 (૩) બાકી રહેલ ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની 

સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શુ ંઆયોજન છે ? 

  

--------- 
નવરચના યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૨૫૦ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 

નવરચના યુિનવિસટી, વડોદરા મારફત કલ કેટલા ુ

િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  

વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 

સં યા 

૪૧૨ ૨૮૫ ૨૪૧ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ

થયો? 

  (૨)  

વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 

૨૨.૭૧ ૧૯.૩૭ ૧૬.૦૭ 

 
--------- 

વલસાડ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૮ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ાના વલસાડ તાલુકામા ં

નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 

કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં ુ આવી, 

  (૧) વલસાડ િજ ાના વલસાડ તાલુકામાં નાણાકીય 

વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ  

. ૨૧,૨૧,૨૬,૭૬૨/- બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૧૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલા ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૨૦,૧૨,૦૮,૦૭૯/- 

નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
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સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને ે  

૨૬૯૪૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર સુરે નગર અને દાહોદ િજ ામા ં

િજ ાવાર ગેરકાયદસેર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો 

પકડાયા, 

  (૧)  

પકડાયેલ શ સો િજ ાનું 

નામ વષ ૨૦૧૮-

૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

સુરે નગર ૧૨ ૩ 

દાહોદ ૬૫૨ ૫૨૫  
 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 

લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  

૨૦૧૮-૧૯ ૦ સુરે નગર 

૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

૦ 

૨૦૧૮-૧૯  ઈમારતી ૩૮.૨૧ ઘ.મી 

 જલાઉ ૧૪૬.૨૯ િકવ. 

દાહોદ 

૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

ઈમારતી ૧૭.૨૨૩ ઘ.મી 

 જલાઉ ૯૬.૭૫ િકવ 

 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શી કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામા ં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે

ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ ની ગવાઈ મુજબની 

કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૧૩૮ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં

ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યા દીઠ 

કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- (અંકે િપયા બે હ ર પુરા) 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉ ત િ થિતએ 

સાબરકાંઠા િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લેવામા ં

આવી, અન ે

  (૨) ૭૦૦૪ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં

આવી? 

  (૩) .૧,૪૦,૦૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક કરોડ 

ચાલીસ લાખ આઠ હ ર પૂરા) 

--------- 
િનરમા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૨૪૩ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંરા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
િનરમા યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૨૩૮ ૯૩૧ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
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થયો? થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૬૮.૨૩ ૬૩.૨૮ ૦ 

 
--------- 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ચેકડમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબતે  
૨૬૧૮૪ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામા ં વન િવભાગ ારા કેટલા 
ચેકડેમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વન તલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૭ ૪૬ 
૨૦૧૯-૨૦માં  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

૫ ૧ 

 
 (૨) આ ચેકડેમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા 
પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( .લાખમાં) વષ 
ચેકડમે  વન તલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૬.૨૯ ૯૩.૨૮ 
૨૦૧૯-૨૦માં  ૧૯.૪૫ ૧.૧૯ 

--------- 
જનાગઢ િજ ાની શાળામાં નવા ઓરડાૂ  

૨૬૯૮૨ ી બાબુભાઈ વા  (માગંરોળ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર ાથિમક શાળાના ૂ
નવા ઓરડા બનાવવાની કેટલી રજઆત મળીૂ , 

  (૧)  
છ ા બે વષમાં સરકારી ાથિમક ે

શાળાઓમાં નવા ઓરડા બનાવવા માટ ે
મળેલ રજઆતની િવગતૂ  

તાલુકા 

શાળાની સં યા ઓરડાની સં યા 
ભસાણ ૭ ૧૧ 
જૂનાગઢ ૨૨ ૫૧ 
જૂનાગઢ શહેર ૧૨ ૨૮ 
કેશોદ ૨૨ ૪૪ 
માિળયા હાટીના ૨૪ ૪૧ 
માણાવદર ૨૨ ૩૪ 
માંગરોળ ૩૩ ૭૮ 
મદરડા ૧૩ ૨૪ 
વંથલી ૨૧ ૫૦ 
િવસાવદર ૨૩ ૪૮ 

કુલ ૧૯૯ ૪૦૯ 

- ા ટેડ અને નોન- ા ટેડ ખાનગી ાથિમક શાળાઓના 
ઓરડાઓના બાંધકામ માટે કોઈ યોજના ન હોઈ નવા 

 (૨) ઉ ત મળેલ રજઆત અ વયે તાલુકાવાર ૂ
તાલુકાવાર કેટલા વગખંડો મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૨)  
તાલુકા સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં મંજર ૂ

કરવામાં આવેલ ઓરડાની સં યા 
ભસાણ ૦ 
જૂનાગઢ ૨ 
જૂનાગઢ શહેર ૨૭ 
કેશોદ ૨૧ 
માિળયા હાટીના ૧૭ 
માણાવદર ૬ 
માંગરોળ ૭૦ 
મદરડા ૬ 
વંથલી ૧૮ 
િવસાવદર ૧૦ 
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કુલ ૧૭૭  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર મળલે રજઆત ૂ
મુજબ વગખંડો મંજર ન કયા હોય તો તેના શા કારણો છેૂ , 
અન ે

  (૩) શાળાની જ રયાતનો અ તા મ ન ી કરી ફડની ં
ઉપલિ ધ મુજબ વગખંડો મંજર કરવામાં આવતા હોવાથીૂ . 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર મળલે રજઆત ૂ
મુજબના વગખંડો યાં સુધીમા ંમંજર કરવામાં આવશેૂ ? 

  (૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબતે  

૨૬૯૨૦ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ંઆ યા, 

  (૧)                                      (કાપેલ વૃ ોની 
સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

પાટણ ૯૦૪ ૧૯૪ દેશી બાવળ, લીમડા,  
ગુલમહોર, પે ટોફોમ, 

કાશીદ, સીરસ, શબુાવળ, 
ગરમાળો, અરડુસા, 

ખીજડો વગેરે 
મહેસાણા ૧૧૮૬૦ ૨૫૭૭ દેશી બાવળ, લીમડા,  

ગુલમહોર, પે ટોફોમ, 
કાશીદ, સીરસ, શબુાવળ, 

ગરમાળો, અરડુસા, 
ખીજડો વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)             (ઉપલ ધ થયેલ 
જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ (િ વ.) ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

પાટણ ૦ ૨૭૪૦.૫૭ ૦ ૩૧૮.૪૨ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 
વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)           ( િપયા 
લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

પાટણ ૯.૫૬ ૦.૪૧ 
મહેસાણા ૮૦.૮૦ ૧૫.૧૮  

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૬૯૦૪ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં 
આ યા, 

  (૧)              (કાપેલ વૃ ોની 
સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

બનાસકાંઠા ૨૭૧૨ ૧૪૩૦ દેશી બાવળ, લીમડા, 
ગુલમહોર, પે ટોફોમ, 
કાસીદ, સીરસ, 
શુબાવળ, ગરમાળો, 
અરડુસા વગેરે 

પાટણ ૯૦૪ ૧૯૪ દેશી બાવળ, લીમડા, 
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ગુલમહોર, પે ટોફોમ, 
કાસીદ, સીરસ, 
શુબાવળ, ગરમાળો, 
અરડુસા, ખીજડો વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)             (ઉપલ ધ થયેલ 
જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

બનાસકાંઠા ૦ ૭૭૧૫.૭૯ ૦ ૬૦૬૨.૬૫ 
પાટણ ૦ ૨૭૪૦.૫૭ ૦ ૩૧૮.૪૨  

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 
વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)              (વેચાણ થકી આવક . 
લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
બનાસકાંઠા ૧૫.૪૬ ૧૧.૬૪ 
પાટણ ૯.૫૬ ૦.૪૧  

--------- 
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 

૨૬૨૦૩ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે ? 

 

 (૧), (૨) અને (૩)  
  ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત ક છ 
િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમા ં
અગાઉના વષ મા ં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 
હોવાથી,  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
કાલોલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૨ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાના કાલોલ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) પંચમહાલ િજ ાના કાલોલ તાલુકામા ંનાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૭૬૫.૩૮/- લાખ બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૫૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલા ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પુરેપુરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

નવસારી િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  
૨૬૨૩૪ ી િપયુષભાઇ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૧૦૦૨ (એક હ ર બે) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
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ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 
૨૬૨૦૫ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યટુરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

 

 (૩) બાકી રહેલ ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શુ ંઆયોજન છે ? 

 

 (૧), (૨) અને (૩)  
  ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત ક છ 
િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમા ં
અગાઉના વષ મા ં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 
હોવાથી,  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા અને ડાંગ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૭૦૪૦ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ે ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 
િનરાધાર િવધવાઓના પુન: થાપન માટે આિથક સહાય 
યોજના અંતગત સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા િજ ો 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
વડોદરા ૧૭૪૭ ૧૬૯૯૬ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ
કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામજંર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૧૫૯૪ ૧૩૯ વડોદરા 
૨૦૧૯ ૧૫૭૪૧ ૮૬૮ 
૨૦૧૮ ૧૧૭ ૧૪ ડાંગ 

૨૦૧૯ ૧૦૮૮ ૨૭ 

અર  ફોમ સાથે 
પુરાવા/િવગતો અધુરી 
હોવાથી, આવક વધુ 
હોવાથી, પુનઃલ  કરેલ 
હોવાથી, અ ય કારણોસર 
વગેરે.  

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસ ે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસ ેન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશે તે િનયિમત રીતે 
ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
નમદા િજ ામાં િબરસામંુડા યુિનવિસટીના મકાનનું બાંધકામ 

૨૭૦૪૩ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
િજ ાના રાજપીપળા ખાતે મંજર થયેલ િબરસામુંડા ૂ
યુિનવિસટીના મકાનનુ ંબાંધકામ કયા તબ ે  છે, 

  (૧) થમ તબ ાના બાંધકામ પૈકી માગ અન ેમકાન 
પેટા િવભાગ, રાજપીપળા િજ.નમદા મારફત ક પાઉ ડ 
વોલનું બાંધકામ અિંતમ તબ ામાં છે. 
મુ ય કે પસના બાંધકામ અંગે લાન-એ ટીમેટની 
કાયવાહી અંિતમ તબ ામાં છે. 

 (૨) ઉ ત બાંધકામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ,ે અન ે

  (૨) સુિચત ૦૩ ( ણ) વષમા ં

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાંધકામ પાછળ કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) .૧૪૫.૦૦ લાખ (અંકે િપયા એકસો 
પી તાલીસ લાખ પૂરા) 

--------- 
િવજયનગર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૯૨ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ાના િવજયનગર તાલુકામાં 

ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૮૭ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામાં ુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( િપયા 

લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૩.૩૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૮૩.૬૯ 

 
--------- 

આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ વેશે  
૨૭૯૮૧ ી કાંિતભાઇ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
રાઈટ ટ એ યુકેશન એ ટનો અમલ યારથી કરવામા ંુ
આ યો, 

  (૧) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦થી 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર આણંદ અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં શહેર/િજ ાવાર 
કેટલા બાળકોને વેશ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ફાળવેલ વેશની ે

સં યા િ થિત 
આણંદ િજ ો પંચમહાલ િજ ો 

જનૂ -૨૦૧૮ ૧૬૧૮ ૧૧૨૭ 

 (૩) ઉ ત એ ટનું પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 
રા ય સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

મહીસાગર અને નવસારી િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૭૦૨૫ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 

વષમા ં વષવાર મહીસાગર અન ે નવસારી િજ ામા ં

િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 

આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મેળવવા કેટલી 

અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મહીસાગર ૪૯૫ ૯૬૩૪ 

નવસારી ૧૦૪૭ ૧૫૪૪૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અને ૂ

કેટલી અર ઓ નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  
િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  નામંજર થવાના કારણોૂ  

૨૦૧૮ ૪૩૫ ૩૬ 
મહીસાગર 

૨૦૧૯ ૯૧૮૮ ૧૧૧ 

૨૦૧૮ ૯૫૮ ૮૨ 
નવસારી 

૨૦૧૯ ૧૫૩૧૮ ૫૬ 

અર  ફોમ સાથે પુરાવા/ 

િવગતો અધુરી હોવાથી, 

આવક વધુ હોવાથી, 

પુનઃલ  કરેલ હોવાથી, 

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 

મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશે તે િનયિમત રીતે 

ચૂકવાય છે. 
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 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શુ ં કાયવાહી 

કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 

કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
સોનગઢ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૯૩ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી િજ ાના સોનગઢ તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૯૪ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૯૩૦ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામા ંુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૯.૫૨ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૪૨૫.૨૯ 

 
--------- 

જનાગઢ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતૂ ે  
૨૬૯૮૦ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ે દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર કેટલા ગામોન ે તીથગામ અન ે કેટલા ગામોન ે
પાવનગામ હેર કરવામાં આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામા ં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં જનાગઢ અને દવેભૂિમ ારકા ૂ
િજ ામાં આ યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ 
પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ 
ગામોન ે પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામા ં આવેલ 
નથી.  

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

  (૨)  અને  (૩)   ઉપિ થત થતો નથી. 

(૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે   
--------- 

 
નવસારી િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

૨૬૨૩૫ ી નરશભાઈ પટે ેલ  (ગણદવેી) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૧૦૦૨ (એક હ ર બે) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
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આણંદ િજ ામાં સામાિજક વનીકરણ હઠળ રોપાનું વાવેતરે  
૨૭૦૦૮ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ િજ ામા ં તાલુકાવાર સામાિજક 
વનીકરણ યોજના અ વય ે કેટલા રોપાઓનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)        (રોપાની સં યા લાખમા)ં 

તાલુકો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
આણંદ ૦.૮૪ ૧.૩૭ 
આંકલાવ ૦.૭૦ ૦.૯૦ 
બોરસદ ૦.૮૩ ૧.૩૦ 
ખંભાત ૦.૫૨ ૦.૯૧ 
પેટલાદ ૦.૮૪ ૧.૦૦ 
સો ા ૦.૬૪ ૦.૬૨ 
તારાપુર ૦.૭૬ ૦.૮૯ 
ઉમરેઠ ૦.૭૪ ૦.૮૨  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો, અન ે

  (૨)                               ( િપયા લાખમા)ં 

તાલુકો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
આણંદ ૩૬.૯૬ ૪૭.૬૭ 
આંકલાવ ૨૧.૩૪ ૨૧.૭૧ 
બોરસદ ૨૫.૬૪ ૨૮.૬૧ 
ખંભાત ૨૮.૧૨ ૧૩.૬૦ 
પેટલાદ ૫૭.૨૪ ૩૭.૨૯ 
સો ા ૨૧.૯૮ ૧૯.૧૮ 
તારાપુર ૩૨.૮૩ ૪૧.૧૪ 
ઉમરેઠ ૨૭.૦૫ ૩૬.૨૩  

 (૩) ઉ ત રોપાઓની તકેદારી લેવા માટે શુ ં
કાયવાહી કરી, અને 

  (૩) ઉ ત રોપાઓની તકેદારી લેવા માટે માવજત અન ે
ર ણની કામગીરી કરવામાં આવી. 

 (૪) ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા રોપાઓ નાશ 
પામેલ છે? 

  (૪)                              (રોપાની સં યા લાખમા)ં 

તાલુકો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
આણંદ ૦.૦૬ ૦.૦૯ 
આંકલાવ ૦.૦૭ ૦.૦૭ 
બોરસદ ૦.૦૬ ૦.૧૧ 
ખંભાત ૦.૦૮ ૦.૦૮ 
પેટલાદ ૦.૦૮ ૦.૦૮ 
સો ા ૦.૧૨ ૦.૦૬ 
તારાપુર ૦.૧૨ ૦.૦૯ 
ઉમરેઠ ૦.૦૯ ૦.૦૬  

--------- 
ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે  

૨૭૯૭૪ ી સુરશકમાર પટલ ે ુ ે  (માણસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 

ભોજન તૈયારી કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા ગાંધીનગર અન ે અમદાવાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી છે, અને 

  (૧)  
િજ ો ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની 
સં યા 

ગાંધીનગર ૦૧ 
અમદાવાદ ૨૧  

 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે  
૨૭૯૭૮ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 
ભોજન તૈયારી કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલી છે, અન ે

  (૧)  
િજ ો ભોજન તૈયાર કરવા માટ ે

ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓની સં યા 

મોરબી ૧૬ 
રાજકોટ ૧૪  

 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ચેકડમ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા બાબતે  

૨૬૧૮૭ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં દાહોદ િજ ામા ં વન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ 
અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વનતલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧ ૧૮૩ 
૨૦૧૯-૨૦માં  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

૦ ૮૯ 

 
 (૨)  આ ચેકડેમ અને વનતલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?  

  (૨)  
થયેલ ખચ ( . લાખમાં) 

વષ 
ચેકડમે  વનતલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૦.૭૭ ૩૧૫.૫૯ 
૨૦૧૯-૨૦માં  ૦.૦૦ ૧૩૦.૮૧ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં િશ કોની ઘટ 

૨૭૦૩૪ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં કેટલા 
િશ કોની ઘટ છે, 

  (૧)  
તાલુકો ખાલી જ યાની િવગત 

દાહોદ ૧૨૯ 
ગરબાડા ૬૯ 
ઝાલોદ ૭૨ 
લીમખેડા ૧૬ 
દેવગઢ બારીઆ ૧૦ 
ફતેપુરા ૦૨ 
ધાનપુર ૫૫ 
સંજલેી ૧૧ 
સ ગવડ ૦૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
તાલુકાવાર કેટલા િશ કોની ભરતી કરવામાં આવી, અને  

  (૨)  
તાલુકો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

દાહોદ ૦૦ ૧૮૭ 
ગરબાડા ૦૧ ૧૦૧ 
ઝાલોદ ૦૦ ૧૧૬ 
લીમખેડા ૦૧ ૩૭ 
દેવગઢ બારીઆ ૦૦ ૨૪ 
ફતેપુરા ૦૦ ૫૭ 
ધાનપુર ૦૦ ૪૭ 
સંજલેી ૦૧ ૧૭ 
સ ગવડ ૦૦ ૧૩  
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 (૩) બાકી રહેતા િશ કોની ભરતી કયાં સુધીમાં 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) જમે બને તેમ જ દી. 

--------- 
રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમણૂક 

૨૮૮૩૩ ી મહશકમાર પટલ ે ુ ે  (પાલનપુર) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ માં તા.૨૩-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ 
બી  બેઠકમાં સભાગૃહમા ંરજૂ થયલે તારાિંકત  માંકઃ- ૧૯૧૬૦ (અ તા-૨૨૨) અ વયે માનનીય િશ ણ મં ી ી 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમણૂક 
કરવા યુ સીના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૯ની નવી અિધસુચના 
મુજબ સચ કિમટીની રચના કરવાની કામગીરી તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગિતમા ંછે તે વાત સાચી છે, 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
સચ કિમ ટની રચના પૂણ કરવામાં આવી છે કે કેમ, 

  (૨) હા. 

 (૩)  ના, તો તેના કારણો શા ંછે, અન ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૪) લોકપાલની િનયુિ ત યારે કરવામાં આવનાર 
છે? 

  (૪) બનતી વરાએ. 

--------- 
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ વેશ ે  

૨૭૯૮૪ ી કાળાભાઇ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
રાઈટ ટ એ યુકેશન એ ટનો અમલ યારથી કરવામાં ુ
આ યો, 

  (૧) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦થી 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં શહેર/િજ ાવાર 
કેટલા બાળકોને વેશ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
િ થિત આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ફાળવેલ ે વેશની સં યા 

 ખેડા િજ ો  મહીસાગર િજ ો  
જૂન-૨૦૧૮ ૧૩૩૮ ૨૯૬ 
જૂન-૨૦૧૯ ૧૭૯૪ ૫૮૧  

 (૩) ઉ ત એ ટનું પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 
રા ય સરકારે શા ંપગલાં લીધા? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 

૨૬૨૩૦ ી કાંિતભાઇ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત િજ ામા ં
દૂધ સં વની યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ આપવામા ં
આ યો? 

  (૨) ૬૩,૬૧૩ 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ે  
૨૭૯૭૨ ી રઘુભાઇ દેસાઇ  (રાધનપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 
ભોજન તૈયારી કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા પાટણ અન ે મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી છે, અને 

  (૧)  

િજ ો 
ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની 
સં યા 

પાટણ ૦૪ 
મહેસાણા ૦૨  
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 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 

૨૬૨૦૪ ડો. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

 

 (૩) બાકી રહેલ ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શુ ંઆયોજન છે ? 

 

(૧), (૨) અને  (૩)  
 ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત ક છ િજ ાના તમામ 
તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમાં અગાઉના વષ મા ં
ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ હોવાથી,  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
િવજયનગર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૬૧૯૦ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ાના િવજયનગર તાલુકામાં 
ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં) 
૧૮૭ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કલ કેટલો ખચ કરવામાં ુ
આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૩.૩૦ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૮૩.૬૯ 

 
--------- 

િનરમા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  
૨૬૨૪૪ ી રાકશભાઇ શાહે  (એલીસિ જ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત િનરમા 
યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ ુ
િવતરણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૨૩૮ ૯૩૧ ૦ 
 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૬૮.૨૩ ૬૩.૨૮ ૦ 
 

તાપી અને ડાંગ િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૭૦૫૪ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ તાપી 
અને ડાંગ િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ તાપી િજ ો ડાંગ િજ ો 
૧ વગ-૧ ૧૩ ૮ 
૨ વગ-૨ ૧૭ ૧૭ 
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૪ વગ-૪ ૨૮ ૨૫ 
કલુ  ૧૯૦ ૧૫૨  

 (૨) તે અ વય ે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
તાપી િજ ો ડાંગ િજ ો મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૮ ૫ ૬ ૨ 
૨ વગ-૨ ૭ ૧૦ ૯ ૮ 
૩ વગ-૩ ૬૪ ૬૮ ૩૪ ૬૮ 
૪ વગ-૪ ૨૮ ૦ ૧૬ ૯ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અન ેબઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે  
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 
૨૬૨૨૪ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમા ં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

છ ા એક વષમાં ે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવેલ ામ પંચાયતોની સં યા 

૧ માંડલ ૦૩ 
૨ દે ોજ ૧૦ 
૩ િવરમગામ ૦૩ 
૪ સાણંદ ૦૬ 
૫ દ ોઈ  ૦૩ 
૬ ધોળકા ૧૦ 
૭ બાવળા ૦૨ 
૮ ધોલેરા ૦૯ 
૯ ધંધુકા ૦૫  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) બાકી રહેલ  ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શુ ંઆયોજન છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૭૦૫૭ ી અનંતકમાુ ર પટલ ે  (વાંસદા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર 
યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા, 

  (૧)           (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

વલસાડ ૦ ૩૧૩૬ શ , નીલગીરી, બંગાળી 
બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, કાશીદ, 
સીરસ, દેશી બાવળ, 
લીમડા, સાદડ, દેશી 
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આંબા વગેરે 

નવસારી ૩૯૮૧ ૪૧૨૨ શ , નીલગીરી, બંગાળી 
બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, કાશીદ, 
સીરસ, દેશી બાવળ, 
લીમડા, સાદડ, સાગ 
વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)          (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ (િ વ.) 

વલસાડ ૦ ૦ ૧૭૦.૭૯૮ ૭૨૮.૯૭ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 
વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)       ( િપયા લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
વલસાડ ૦ ૧૩.૬૯ 
નવસારી ૧૪૦.૩૫ ૨૧૩.૧૩  

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં આર.ટી.ઇ એ ટ હઠળ વેશ ે  

૨૭૯૭૫ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
રાઈટ ટ એ યુકેશન એ ટનો અમલ યારથી કરવામા ંુ
આ યો, 

  (૧) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦થી 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અન ે ગાંધીનગર િજ ામા ં
શહેર/િજ ાવાર કેટલા બાળકોને વશે આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૨)  
િ થિત આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ે ફાળવેલ વેશની 

સં યા 
 જનૂ -૨૦૧૮ જનૂ -૨૦૧૯ 

અમદાવાદ શહેર ૯૪૫૭ ૧૧૦૮૫ 
અમદાવાદ િજ ો  ૭૧૭૮ ૮૩૪૨ 
ગાંધીનગર શહેર  ૫૩૭ ૬૧૮ 
ગાંધીનગર િજ ો  ૨૧૧૨ ૨૩૪૩  

 (૩) ઉ ત એ ટનું પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામ ે
રા ય સરકારે શા ંપગલાં લીધા? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
હમચં ાચાય યુિનવિસટીના કલપિત િવ ધ ગેરરીિતના આ ેપોે ુ  

૨૮૮૩૦ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) હેમચં ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટી અન ે
તેના કલપિત િવ ધ વહીવટ અને નાણાકીય ગેરરીિત ુ
સંબંધમાં થયેલ આ ેપો અંગેની તપાસ માટે રા ય સરકારે 
રચેલ સિમિતના તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯થી છે ા બે વષમા ં
યારે યારે અહેવાલો મ ા, અન ે

  (૧) સિમિતનો અહેવાલ મળેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત રીપોટ સંબંધે રા ય સરકારે શા ં પગલા ં
લીધા છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં ઓરડા અને શૌચાલયની ઘટ 
૨૬૯૧૩ ી કાંિતભાઇ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંકેટલા ઓરડાઓ અને કેટલા શૌચાલયની ઘટ 
છે, 

  (૧)  
તાલુકા ખૂટતા ઓરડાની 

સં યા 
ખૂટતા શૌચાલયની 

સં યા 
અમીરગઢ ૪૩ ૦ 
ભાભર ૨૩ ૦ 
દાંતા ૧૫૨ ૦ 
દાંતીવાડા ૯૬ ૦ 
ડીસા ૨૨૩ ૦ 
દયોદર ૧૨૫ ૦ 

ધાનરેા ૬૪ ૦ 
કાંકરેજ ૩૧૧ ૦ 
લાખણી ૮૯ ૦ 
પાલનપુર ૧૦૧ ૦ 
સુઇગામ ૧૧ ૦ 
થરાદ ૧૩૮ ૦ 
વડગામ ૪૫ ૦ 
વાવ ૬૩ ૦ 

કલુ  ૧૪૮૪ ૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં તાલુકાવાર 
કેટલા નવા ઓરડાઓ અને શૌચાલયો બનાવવામા ં
આ યા, અન ે

  (૨)  
તાલુકા છ ા બે વષમાં ે

નવા બનાવવામાં 
આવેલ ઓરડાની 

સં યા 

છ ા બે વષમાં ે
નવા બનાવવામાં 

આવેલ 
શૌચાલયની 

સં યા 
અમીરગઢ ૩૬ ૧૫ 
ભાભર ૨૨ ૧૧ 
દાંતા ૯૧ ૨૯ 
દાંતીવાડા ૪૪ ૬ 
ડીસા ૭૮ ૪૪ 
દયોદર ૨૦ ૧૯ 

ધાનેરા ૪૩ ૨૦ 
કાંકરેજ ૧૧૧ ૨૭ 
લાખણી ૪૨ ૯ 
પાલનપુર ૪૪ ૩૭ 
સુઇગામ ૧૦ ૬ 
થરાદ ૭૯ ૩૦ 
વડગામ ૧૯ ૧૦ 
વાવ ૧૮ ૧૦ 

કલુ  ૬૫૭ ૨૭૩  
 (૩) ઉ ત ખૂટતાં ઓરડાઓ યાં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) આગામી વષ માં તબ ાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
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મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 
૨૬૯૭૪ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 
આિથક સહાય યોજના અતંગત સહાય મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મનગર ૨૯૮ ૪૪૨૭ 
દેવભિૂમ ૩૮૩ ૪૯૬૫ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ
કેટલી અર ઓ નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  

િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  
નામંજર થવાના ૂ

કારણો 

૨૦૧૮ ૨૩૩ ૬૪ 
મનગર 

૨૦૧૯ ૩૨૮૬ ૫૮૪ 

૨૦૧૮ ૨૮૮ ૯૫ દેવભિૂમ 
ારકા ૨૦૧૯ ૩૮૭૩ ૭૬૮ 

અર  ફોમ સાથે 
પૂરાવા/િવગતો અધુરી 
હોવાથી, આવક વધુ 
હોવાથી, પુનઃલ  
કરેલ હોવાથી, અ ય 

 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 
મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અંશે તે િનયિમત રીતે 
ચૂકવાય છે. 

 (૪)આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શુ ંકાયવાહી કરી?   (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે  

૨૭૯૭૩ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ાથિમક શાળાઓમાં ભોજન માટે તૈયારી કરવા માટે ખાસ 

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની સં યા અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી છે, અને 

  (૧)  

િજ ો 
ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ઓરડાઓ ન ે

હોય તેવી શાળાઓની સં યા 
અરવ ી ૧૩ 
સાબરકાંઠા ૦૨  

 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ચેકડમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબતે  

૨૬૧૮૮ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામાં વન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ 
અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વન 

તલાવડી 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૧ ૧૮૩ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ 

૦ ૮૯ 

 
 (૨) આ ચેકડેમ અન ેવનતલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ 

ચેકડમે  વન 
તલાવડી 
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૨૦૧૮-૧૯ ૫૦.૭૭ ૩૧૫.૫૯ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

૦.૦૦ ૧૩૦.૮૧ 

 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં તલાટી કમ મં ીનું મંજર મહૂ ે કમ 
૨૬૪૬૪ ી જઠાભાઇ ભરવાડ ે  (શહેરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ામાં તાલુકાવાર તલાટી કમ મં ીઓનું કેટલુ ં મહેકમ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
મ તાલુકો મંજર મહકમૂ ે  
૧ ગોધરા ૭૪ 
૨ ંબુઘોડા ૧૭ 
૩ મોરવા (હ) ૩૩ 
૪ હાલોલ ૬૫ 
૫ ઘોઘંબા ૩૪ 
૬ શહેરા ૫૦ 
૭ કાલોલ ૭૩ 

કલુ  ૩૪૬  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ખાલી 
છે, અને કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અન ે

  (૨)  
મ તાલુકો ભરલ જ યાઓે  ખાલી 

જ યાઓ 
૧ ગોધરા ૬૦ ૧૪ 
૨ ંબુઘોડા ૦૮ ૦૯ 
૩ મોરવા 

(હ) 
૨૭ ૦૬ 

૪ હાલોલ ૪૪ ૨૧ 
૫ ઘોઘંબા ૨૮ ૦૬ 
૬ શહેરા ૩૯ ૧૧ 
૭ કાલોલ ૫૭ ૧૬ 

કલુ  ૨૬૩ ૮૩  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યારે ભરવામા ંઆવશ?ે   (૩) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 

સીધી ભરતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૭૦૩૭ ી સુખરામભાઇ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 

વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અન ે નમદા િજ ામા ં

િજ ાવાર િનરાધાર િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે 

આિથક સહાય યોજના અંતગત સહાય મેળવવા કેટલી 

અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

છોટાઉદેપુર ૬૦૧ ૧૧૧૪૦ 

નમદા ૪૪૯ ૨૪૫૧  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી અર ઓ મંજર અન ેૂ

કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  

િજ ો વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  
નામંજર થવાના ૂ

કારણો 

છોટાઉદેપુર ૨૦૧૮ ૫૪૧ ૬૦ અર  ફોમ સાથે 

પુરાવા/િવગતો 



ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 121 

૨૦૧૮ ૩૭૩ ૪૦ નમદા 

૨૦૧૯ ૨૦૫૮ ૧૪૦ 

અધુરી હોવાથી, 

આવક વધુ હોવાથી, 

પુનઃલ  કરેલ 

હોવાથી વગેરે.  
 (૩) િવધવા સહાય િનયિમત દર ણ માસે ન 

મળતી હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) લાભાથ ને આ સહાય દર ણ માસે ન હ, પરતુ દર ં
માસે ચૂકવવાની હોય છે, અને મહ  અશંે તે િનયિમત રીતે 

ચૂકવાય છે. 

 (૪) આ સહાય સમયસર ચૂકવવા શું કાયવાહી 

કરી? 

  (૪) આ સહાય સમયસર મળે તે માટે જ રી કાયવાહી 

કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 

રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમ ંક 

૨૮૮૩૬ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલાુ ં ) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ માં તા.૨૩-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ બી  

બેઠકમાં સભાગૃહમા ંરજૂ થયેલ તારાિંકત  માંકઃ ૧૯૧૬૦, (અ તા-૨૨૨) અ વય ેમાનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા 

કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમણૂક 

કરવા યુ સીના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૯ની નવી અિધસૂચના 

મુજબ સચ કિમટીની રચના કરવાની કામગીરી તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગિતમા ંછે તે વાત સાચી છે, 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 

સચ કિમટીની રચના પૂણ કરવામાં આવી છે કે કેમ, 

  (૨) હા. 

 (૩)  ના, તો તેના શા ંકારણો છે, અન ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪)લોકપાલની િનયુિ ત યારે કરવામાં આવનાર છે?   (૪) બનતી વરાએ. 

--------- 

સુરત િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ  
૨૬૨૨૯ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો ? 

  (૨) ૬૩૬૧૩ 

--------- 
સુરત િજ ામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

૨૬૧૭૯ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં સુરત િજ ાના ઓલપાડ તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ િવ તારમા ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૦ હે ટર  

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) નીલગીરી, સાગ, બંગાળી બાવળ, સુબાવળ, 
લીમડા વગેરે 

 (૩) તે અ વય ેઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) . ૨.૪૬ લાખ  

--------- 
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અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 
૨૬૯૩૬ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન કરતાં કેટલા શ સો 
પકડાયા, 

  (૧)    
પકડાયેલ શ સો િજ ાનંુ 

નામ  ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

અમદાવાદ  ૨ ૦ 

 (૨) ઉ ત શ સો પાસેથી િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો જ  કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)                                     
િજ ો વષ જ  કરલ લાકડાનો જ થોે  

૨૦૧૮-૧૯ ઈમારતી ૧.૪૮૮ ઘ.મી. 
જલાઉ ૮.૦૩૪ િકવ. 

અમદાવાદ  

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 

િ થિતએ) 

૦ 

૨૦૧૮-૧૯ જલાઉ ૨૨.૩૦ િકવ. ભાવનગર 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 

િ થિતએ) 

જલાઉ ૦૨.૦૦ િકવ. 

 
 (૩) ઉ ત પકડાયેલ શ સો સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) વૃ  છેદન કરતા ગુનામાં પકડાયેલ ગુનેગારો સામ ે
ભારતીય વન અિધિનયમ-૧૯૨૭ની ગવાઈ મુજબ 
કાયદેસર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે.   

--------- 
વાગરા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૬ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ાના વાગરા તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ભ ચ િજ ાના વાગરા તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત  
કલ ુ . ૪૫૨.૦૬/- લાખ બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં
આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કાુ મો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૨૩૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પુરેપુરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

અમદાવાદ અન ેબોટાદ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે  
૨૭૯૭૬ ી રાજશકમારે ુ   ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 
ભોજન તૈયારી કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી છે, અને 

  (૧)  
િજ ો ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ઓરડાઓ ે

ન હોય તેવી શાળાઓની સં યા 
અમદાવાદ ૨૧ 
બોટાદ ૧૦  

 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યા ંસુધીમા ંબનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 

૨૬૨૫૫ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા  (મહવાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/-  
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 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 
તાપી િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૨૨૯૪ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૪૫,૮૮,૦૦૦/- (અંકે . પી તાલીસ લાખ 
અ યાસી હ ર પૂરા) 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે  

૨૭૯૭૧ ી શીવાભાઈ ભૂ રયા  ( દયોદર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 

ભોજન તૈયારી કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી છે, અને 

  (૧)  
િજ ો ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ઓરડાઓ ન ે

હોય તેવી શાળાઓની સં યા 
બનાસકાંઠા ૩૯ 
ક છ ૮૧  

 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી 

--------- 
ભ ચ િજ ાની શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત 

૨૭૯૮૫ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી 
સરકારી ાથિમક શાળાઓ બંધ કે મજ કરવામાં આવી, 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 
તાલુકો 

બંધ કરલે  
સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

મજ 
કરલે  

સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

બંધ 
કરલે  

સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

મજ કરલે  
સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

જબુસરં  ૦ ૧ ૦ ૦ 
આમોદ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વાગરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભ ચ ૦ ૦ ૦ ૦ 
અંકલે ર ૦ ૦ ૦ ૦ 
હાંસોટ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વાલીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઝઘડીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 
ને ંગ ૦ ૦ ૦ ૦  

(૨)ઉ ત શાળાઓ બંધ કે મજ કરવાના કારણો શાં છે, અને   (૨) િવ ાથ  સં યા ઓછી હોવાના કારણ ે
 (૩) ઉ ત શાળામાં અ યાસ કરતા બાળકોનંુ િશ ણ 
ન બગડે તે માટે શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) ન કની શાળામાં વેશ આપેલ છે. 

સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ે  
૨૭૯૭૭ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 
ભોજન તૈયારી કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 

  (૧)  

િજ ો 
ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની 
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શાળાઓની સં યા સરેુ નગર અને રાજકોટ િજ ામાં 
િજ ાવાર  કેટલી છે, અન ે

સં યા 
સુરે નગર ૩૩ 

રાજકોટ ૧૪  
 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામાં આવશ ે? 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ વેશે  

૨૭૯૮૨ ી ઈ િજતિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
રાઈટ ટ એ યુકેશન એ ટુ નો અમલ યારથી કરવામા ં
આ યો, 

  (૧) તા.૧-૪-૨૦૧૦ થી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમા ં
વષવાર ખેડા અન ે વડોદરા િજ ામા ં શહેર/િજ ાવાર 
કેટલા બાળકોને વેશ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ફાળવેલ વેશની ે

સં યા 
િ થિત 

ખેડા  વડોદરા 
િજ ો 

વડોદરા 
શહરે  

જનૂ -૨૦૧૮ ૧૩૩૮ ૧૨૬૨ ૪૬૯૫ 

 (૩) ઉ ત એ ટનું પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામ ે
રા ય સરકારે શા ં પગલાં લીધાં ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

૨૬૨૩૬ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમા ં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે ? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૧૦૦૨ (એક હ ર બે) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને મનગર િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાે ઓ 

૨૭૯૭૯ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ાથિમક શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 

ભોજન તૈયારી કરવા માટે ખાસ ઓરડાઓ ન હોય તેવી 
શાળાઓની સં યા ગીર સોમનાથ અને મનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી છે, અને 

  (૧)  

િજ ો 
ભોજન તૈયાર કરવા માટ ખાસ ે

ઓરડાઓ ન હોય તેવી શાળાઓની 
સં યા 

ગીર 
સોમનાથ 

૧૮ 

મનગર ૧૩  
 (૨) ભોજન તૈયાર કરવા ખાસ ઓરડાઓ ન હોય 
તેવી શાળાઓમાં યાં સુધીમા ંબનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
ક છ અને બોટાદ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૬૯૦૨ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અને 
બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર યા 

કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા, 

  (૧)            (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

ક છ ૩૯૫૮૦ ૦ ગાંડા બાવળ, 
ખીજડો, પીલુ,ં દેશી 
બાવળ, ઈઝરાયેલ 
બાવળ, લીમડો, 
કાસીદ, વગેરે 

બોટાદ ૦ ૭૯૩ દેશી બાવળ, 
પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, કાસીદ, 
સીરસ, લીમડો, 
અરડુસા વગરેે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)          (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ક છ ૦.૦૦ ૨૦૫૬.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
બોટાદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૦.૦૮૨ ૬૩૫૯.૧૨  

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 
વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)              ( િપયા લાખમા)ં 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
ક છ ૩.૯૨ ૦.૦૦ 
બોટાદ ૦.૦૦. ૦.૦૦  

--------- 
ગોધરા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૩ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાના ગોધરા તાલુકામા ંનાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) પંચમહાલ િજ ાના ગોધરા તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૧૩૪૦.૭૦/- લાખ બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૮૧૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૬૯૬૫ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામા ં િજ ા પંચાયતનું િજ ાવાર, 
સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  
મ  સંવગ પોરબંદર રાજકોટ 
૧ વગ-૧ ૧૬ ૧૩ 
૨ વગ-૨ ૨૮ ૧૩ 
૩ વગ-૩ ૨૦૭ ૯૨ 
૪ વગ-૪ ૫૪ ૧૬ 

કલુ  ૩૦૫ ૧૩૪  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી  
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
પોરબંદર રાજકોટ 

મ સંવગ 
ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 
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જ યા જ યા જ યા જ યા 
૧ વગ-૧ ૯ ૭ ૮ ૫ 
૨ વગ-૨ ૧૮ ૧૦ ૫ ૮ 
૩ વગ-૩ ૮૮ ૧૧૯ ૪૨ ૫૦ 
૪ વગ-૪ ૩૫ ૧૯ ૫ ૧૧ 

કલુ  ૧૫૦ ૧૫૫ ૬૦ ૭૪  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ તબ ાવાર સીધી 
ભરતીથી તેમજ બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે  

૨૬૨૦૮ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં ામ પંચાયતોન ે તાકીદના 
ખચ માટે કોઈ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોને 
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમા ં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ 
તાલુકાનું 

નામ 

ામ 
પંચાયતની 

સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ માં 
ફાળવેલ ા ટ 

૧ ભાવનગર ૫૨ ૩,૭૩,૧૦૦/- 
૨ તળા  ૧૧૮ ૮,૪૬,૬૫૦/- 
૩ મહવાુ  ૧૧૫ ૮,૨૫,૧૨૫/- 
૪ ગારીયાધાર ૪૮ ૩,૪૪,૪૦૦/- 
૫ પાલીતાણા ૭૮ ૫,૫૯,૬૫૦/- 
૬ વ ભીપુર ૫૩ ૩,૮૦,૨૭૫/- 
૭ િસહોર ૭૮ ૫,૫૯,૬૫૦/- 
૮ ઘોઘા ૪૦ ૨,૮૭,૦૦૦/- 
૯ ઉમરાળા ૪૩ ૩,૦૮,૫૨૫/- 

૧૦ જસેર ૩૬ ૨,૫૮,૩૦૦/- 
કલુ  ૬૬૧ ૪૭,૪૨,૬૭૫/-  

--------- 
આ મીય યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૬૨૪૨ લાખાભાઈ સાગઠીયા  (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંરા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
આ મીય યુિનવિસટી, રાજકોટ મારફત કલુ  કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લેટ િવતરણ કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

-- -- ૧૨૦૭ 
 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેકલુ  કેટલો ખચ થયો ?   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

-- -- ૮૦.૪૭ 
 

--------- 
તાપી અને ડાંગ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબતે  

૨૭૦૫૧ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ગામોન ે તીથગામ અન ે કેટલા ગામોને પાવનગામ હેર 
કરવામા ંઆ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ે ગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અને પાંચ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ હેર 
કરવામા ં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ડાંગ િજ ામાં આ યોજનાના પા તાના 
ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે તીથગામ હેર થવા 
પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોન ેપાવનગામ કે તીથગામ હેર 
કરવામાં આવેલ નથી. યારે તાપી િજ ામાં છે ા બે વષમા ં
નીચે મુજબ તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવામા ંઆવેલ 
છે. 

હર કરલ ગામોની સં યાે ે  
તીથગામ પાવનગામ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અન ે પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી િજ ામા ં
હેર થયેલા એક પણ તીથગામ કે પાવનગામને ો સાહક 

રકમ આપવાની બાકી નથી યારે ડાંગ િજ ામાં ો સાહક 
રકમ આપવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  
--------- 

મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક  કરવા બાબત 
૨૬૧૮૯ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર િજ ામાં વન િવભાગ ારા વીડીઓમાંથી 
કેટલું ઘાસ એક  કરવામા ંઆ યુ,ં અને  

  (૧)  
વષ એક  કરલ ઘાસનો ે

જ થો (લાખ ક. ા.) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૬.૮૧ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૧.૩૧ 

 
 (૨) તે પૈકી કેટલુ ં ઘાસ ગોડાઉનમાં સં હ કરવામા ં
આ યુ?ં 

  (૨)  
વષ ગોડાઉનમાં સં હત 

ઘાસનો જ થો (લાખ 
ક. ા.) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૬.૮૧ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૧.૩૧ 

 
--------- 

મોરબી અને ભ ચ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 
૨૬૯૬૨ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં વષવાર 
યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં આ યા, 

  (૧)            (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
વૃ ોના કાર 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 128 

મોરબી ૧૯૦ ૪૮૯ દેશી બાવળ, 
પે ટોફોમ, ગુલમહોર, 
કાસીદ, સીરસ, 
લીમડા, અરડુસા, 
વડ, પ પળ વગેરે 

ભ ચ ૧૧૭૩૭ ૦ દેશી બાવળ, લીમડા, 
પે ટોફોમ, નીલગીરી, 
કાસીદ, કણ , 
સાદડ, સ , અરડુસા 
વગેરે  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨)          (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

મોરબી ૦.૦૦ ૧૦૦.૯૮ ૦.૦૦ ૮૯.૯૫ 
ભ ચ ૮૭૯.૩૦૫ ૧૭૫૨૬.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦  

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી વષવાર 
કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)              ( િપયા લાખમા)ં 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
મોરબી ૦.૧૫ ૦.૧૫ 
ભ ચ ૭૮.૨૬ ૦.૦૦  

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 

૨૬૨૨૫ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 

અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 

સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યટુરની સિુવધા 

ઉપલ ધ કરાવવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનુંનામ છ ા એક વષમાં ે ક યુટરની 

સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ ામ 

પંચાયતોની સં યા 

૧ માંડલ ૦૩ 

૨ દે ોજ ૧૦ 

૩ િવરમગામ ૦૩ 

૪ સાણંદ ૦૬ 

૫ દસ ોઈ ૦૩ 

૬ ધોળકા ૧૦ 

૭ બાવળા ૦૨ 

૮ ધોલેરા ૦૯ 

૯ ધંધુકા ૦૫  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 

પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

  (૨) એકપણ નહ . 

 (૩) બાકી રહેલ ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની 

સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શુ ંઆયોજન છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

ઈ ડસ યુિનવિસટી માંટ ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ે  
૨૬૨૪૮ ી સુરશભાઈ પટલે ે  (મિણનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

   જવાબ 



ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 129 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત ઈ ડસ યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ કરવામા ં આ યા, 
અને  

   (૧)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
લાભાથ ઓની 

સં યા 
૪૮૨ ૩૬૭ ૩૯૨ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો ? 

   (૨)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૬.૫૭ ૨૪.૯૪ ૨૬.૧૩  

 
--------- 

સુરત અને નવસારી િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હર કરવા બાબત ે  
૨૭૦૪૮ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સરુત અને નવસારી િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલા ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવામા ં
આ યા,  

  (૧) યોજનાની ગવાઇ મુજબ જ ેગામમા ં છે ા ણ 
વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને પાવનગામ અન ે
પાંચ વષમાં કોઇ ગુનો ન ધાયેલ ન હોય તેને તીથગામ 

હેર કરવામા ં આવે છે. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં સરુત અને નવસારી િજ ામાં આ 
યોજનાના પા તાના ધોરણો મુજબ કોઇ ગામ પાવનગામ કે 
તીથગામ હેર થવા પા  ઠરેલ ન હોઇ, કોઇ ગામોન ે
પાવનગામ કે તીથગામ હેર કરવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત હેર કરેલ તીથગામ અને પાવનગામ 
અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગામોને ો સાહક રકમ 
આપવાની બાકી છે, અને  

 

(૩)ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે  

 (૨)  અને  (૩)   ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભ ચ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૫ ી દુ યંતભાઈ  પટલે  (ભ ચ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ાના ભ ચ તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ભ ચ િજ ાના ભ ચ તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૧૦૫૭.૬૨/- લાખ બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૯૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલા ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ .૯૫૫.૫૯/- લાખ 
ખચ થયેલ છે.  

--------- 
અમરલી અને ગાંધીનગર િજ ામાંે  વૃ ો કાપવા બાબત 

૨૬૯૯૭ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ંઆ યા, 

  (૧) (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

અમરેલી ૦ ૧૭૦ દેશી બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, લીમડા, કાશીદ, 
સીરસ, ગરમાળો, કરજં , લીમડા, 
અરડુસા વગેરે 

ગાંધીનગર ૧૪૧૮ ૪૨૬૩ દેશી બાવળ, પે ટોફોમ, 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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ગુલમહોર, લીમડા, કાશીદ, 
સીરસ, ગરમાળો, કરજં , લીમડા, 
અરડુસા, નીલગીરી, રેઈન ટી, 
શીશુ વગેરે.   

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર 
લાકડાનો કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨) (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૩૦૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 
વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩)  
(વેચાણ થકી આવક . લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

અમરેલી ૦ ૦.૨૪ 
ગાંધીનગર ૧૬.૭૮ ૪૧.૯૩    

--------- 
સાણંદ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 

૨૬૨૧૪ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના સાણંદ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના સાણદં તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૮,૩૬,૦૬,૯૦૨/- લાખ બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૮૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલા ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે.  
--------- 

સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબતે  
૨૬૯૪૯ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
સુરે નગર અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામા ં
આ યા, 

  (૧)              (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

સુરે નગર ૦ ૦ - 

દાહોદ ૪૩૯૩ ૧૮૪૪ નીલગીરી, લીમડા, ગુલમહોર, 
અરડુસા, કાસીદ, રેઈન ટી, 
પે ટોફોમ, દેશી બાવળ, વડ, 
મહડો વગેરેુ   

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો 
કેટલો જ થો ઉપલ ધ થયો, અન ે

  (૨) (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

સુરે નગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી 
વષવાર કેટલી રકમની આવક થઇ? 

  (૩) ( િપયા લાખમાં) 

િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

સુરે નગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
દાહોદ ૮૦.૨૫ ૩૪.૦૧   



ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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િવજયનગર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
૨૬૧૯૧ ી હતુ કનો ડયા (ઈડર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ાના િવજયનગર તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંકેટલા હે ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૮૭ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર કુલ કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે?   (૨)  

વષ ખચ 
( િપયા લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૩.૩૦ 
૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૮૩.૬૯ 

 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબતૂ  

૨૬૯૮૩ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ 
િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં વષવાર યા કારના કેટલા વૃ ો કાપવામાં 
આ યા, 

  (૧)               (કાપેલ વૃ ોની સં યા) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

વૃ ોના કાર 

જૂનાગઢ ૪૩ ૪૦ દેશી બાવળ, પે ટોફોમ, 
ગુલમહોર, કાસીદ, સીરસ, 
લીમડા, અરડુસા, ગરમાળા 
વગેરે 

ગીર સોમનાથ ૦ ૦ -  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર લાકડાનો કેટલો જ થો 
ઉપલ ધ થયો, અને 

  (૨) (ઉપલ ધ થયેલ જ થો) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

િજ ો 

ઇમારતી 
(ઘ.મી.) 

જલાઉ 
(િ વ.) 

ઇમારતી (ઘ.મી.) જલાઉ (િ વ.) 

જૂનાગઢ ૯૧.૬૦૩ ૦ ૦.૨૧૮ ૦ 
ગીર સોમનાથ ૦ ૦ ૦ ૦  

 (૩) ઉ ત લાકડાના જ થાના વેચાણ થકી વષવાર કેટલી રકમની 
આવક થઇ? 

  (૩) (વેચાણ થકી આવક .લાખમાં) 
િજ ો ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
જૂનાગઢ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
ગીર સોમનાથ ૦.૦૦ ૦.૦૦   

બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ા પંચાયતનંુ મંજર મહકમૂ ે  
૨૬૯૦૫ ીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ામા ં િજ ા 
પંચાયતનંુ િજ ાવાર, સંવગવાર મંજૂર મહેકમ કેટલું 
છે, 

  (૧)  
મ  સંવગ બનાસકાંઠા િજ ો ગાંધીનગર િજ ો 
૧ વગ-૧ ૧૫ ૧૩ 
૨ વગ-૨ ૨૪ ૨૬ 
૩ વગ-૩ ૨૦૨ ૧૭૪ 
૪ વગ-૪ ૫૬ ૪૨ 

કુલ ૨૯૭ ૨૫૫   
 (૨) તે અ વય ે િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને 

  (૨)  
બનાસકાંઠા ગાંધીનગર મ  સંવગ 

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

ભરાયેલ 
જ યા  

ખાલી 
જ યા  

૧ વગ-૧ ૭ ૮ ૧૧ ૨ 
૨ વગ-૨ ૧૩ ૧૧ ૧૮ ૮ 
૩ વગ-૩ ૯૬ ૧૦૬ ૧૧૦ ૬૪ 
૪ વગ-૪ ૨૫ ૩૧ ૪૧ ૧ 

કુલ ૧૪૧ ૧૫૬ ૧૮૦ ૭૫   
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશે? 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અને વગ-૩મા ં તબ ાવાર સીધી ભરતી અને બઢતીથી 
ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશે. યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામા ંઆવશે.  



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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તાકીદની હર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત ે (િનયમ -૧૧૬)  
 

ભારી સ ય ીઓ ગેરહાજર હોવાથી સૂચના રજ થઇ નહૂ . 
 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો 
 

તારાં કત ો માંકઃ૭૧૮, ૯પ૧૧ અને ર૩૬૮૯ ના જવાબમાં સુધારા કરતંુ િનવેદન 
 

 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા (િશ ણ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના 
થમ સ માં તા.ર૩-૦ર-ર૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાં રજ થયેલ સ ય ી િનરજન પટેલના તારાંિકત  ૂ ં
માંકઃ૭૧૮ (અ તા મ-૧૧), તા.ર૬-૦૩-ર૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાં રજ થયેલ સ ય ી રાજ ે િસંહ પરમારના ૂ

તારાંિકત  માંકઃ૯પ૧૧ (અ તા મ-૯૮) અને ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ માં તા.ર૭-૦ર-
ર૦ર૦ (બી  બેઠક)ના રોજ સભાગૃહમા ં રજ થયેલ સ ય ી કા તીભાઇ સોઢાપરમારના તારાિંકત ૂ  
માંકઃર૩૬૮૯(અ તા મ-૭૪)ના અપાયેલ લેિખત જવાબોમાં સુધારા કરતું િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર 

મૂકવાની ર  લ  છંુ. 
 

જવાબમાં સુધારા કરતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યંુ. 
 

અ ય ીની હરાતે  
 

 સ ય ીઓના રા નામા મંજર કરવા અંગે ૂ  
 

 અ ય ી : મારે એક હેરાત કરવાની છે કે, ૧૦૬, ગઢડા મત િવ તારમાંથી  ચૂંટાઇને આવેલા ગુજરાત 
િવધાનસભાના સ ય ી મા  ી િવણભાઇ ટીડાભાઇ, ૧, અબડાસા મત િવ તારમાંથી ચૂંટાઇને આવેલા સ ય ી 

ડે  ી ુમનિસંહ મ હપતિસંહ, ૯૪, ધારી મત િવ તારમાંથી ચૂંટાઇને આવેલા સ ય ી કાકડીયા ી જ.ેવી.,  
૬૧, િલંબડી મત િવ તારમાંથી ચૂટાઇન ેઆવેલા સ ય ી કોળીપટેલ ી સોમાભાઇ ગાંડાલાલે તા.૧૪-૩-ર૦ર૦ના 
રોજ બપોર પછી જયારે ૧૭૩, ડાંગ મત િવ તારમાંથી ચૂટાઇને આવેલા ગુજરાત િવધાનસભાના સ ય ી ગાિવત 
મંગળભાઇ ગંગા ભાઇએ તા.૧પ-૩-ર૦ર૦ બપોર પછીથી સ યપદેથી રા નામા ં આપેલાં છે, જનેો મ વીકાર 
કરેલ છે.  
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કોરોના વાયરસના કારણે સભાગૃહની બેઠક તા.ર૯-૩-ર૦ર૦ સુધી મુલતવી રાખવા અંગે 
 

 ી શૈલેષ મ. પરમાર(ભા.રા.કો.) : માનનીય અ ય ી, જ ેરીતે સમ  િવ માં કોરોના વાયસરના કારણે 
જ ેમહામારી સરી છે, જનેાથી સમ  િવ , સમ  દેશ અને સમ  રાજય પણ િચિંતત છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, જ ેરીતે રાજય સરકાર ારા તા.૧પ-૩-ર૦ર૦ના દવસે મુ ય સિચવ ી ારા શાળા, કોલે , 
િસનેમાગૃહો તેમજ અ ય જ યાઓ તા.ર૯-૩-ર૦ર૦ સુધી બંધ કરવાનો હકમ કરેલો છેુ . િવ  આરો ય સં થાએ પણ આ 
મહામારીથી બચવા માટેના તમામ દેશોએ જ ે ઉપાયો કયા છે અને ખાસ કરીને આપણા દેશની વાત કરીએ યારે અ યારે 
આપ ં િવધાનસભાનુ ંસ  ચાલે છે અને આ જ રીતના અમકુ રાજયોમાં મહારા , મ ય દેશ કે આં દેશ હોય યા ંપણ 
જયારે બજટેનુ ંસશેન ચાલ ે છે યારે એ લોકોએ કોરોના વાયરસના કારણોસર જ ેબજટે સ ો ચાલ ે છે એન ેમોકફ રાખવાની ૂ
દરખા ત કરી છે અને યાં એ તમામ ણ-ે ણ રાજયોની અદંર િવધાનસભા બંધ રહી છે, યારે માનનીય અ ય ી, હ ગૃહના ું
નેતા ીને િવનંતી ક  છ કેં ંુ , કોરોનાનો વાયરસ છે એ ડે ઝરસ છે, યારે અને બજટે સેશનો  અ ય રાજયોમા ંપણ બંધ થતા 
હોય તો મારી ક ેસ પાટ  તરફથી એવી માગણી છે કે આ કોરાના વાયરસના કારણોસર િવધાનસભાનુ ંઆ જ ેસ  છે તે જ ેરીતે 



ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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િસનેમાગૃહો, શાળા- કોલે  તા.ર૯-૩-ર૦ર૦ સુધી બંધ કરી છે એ રીતે આ િવધાનસભાનું સ  પણ તા.ર૯-૩-ર૦ર૦ 
સુધી થિગત કરવામા ંઆવે એવી હ અમારી ક ેસ પાટ  તરફથી ગૃહના નેતા ીને િવનંતી ક  છું ં ંુ ,  
 
 નીિતનભાઇ ર. પટલે  (નાયબ મુ  યમં ી ી): માનનીય અ ય ી, આપણે બધા ણીએ છીએ એ માણ ેસમ  
િવ માં અને ૧પ૦ કરતાં વધારે દશેોમાં કોરોના વાયરસના નાના-મોટા કેસો છે. ઘણી જ યાએ મોટી મા ામાં છે, આપણા 
ભારતમાં પણ લગભગ ૧૦૫ની આજબાજ કોરોના વાયરસનાુ ુ  કેસો ન ધાયા છે. સદનસીબે હ અ યારે વકત ય આપી ર ો છ ું ંુ
આ સ માનનીય ગૃહમા ં યાં સુધી આપણા ગુજરાત રાજયમા ં એક પણ પોઝીટીવ કેસ કોરોના વાયરસનો ન ધાયો નથી. 
આપણા ગુજરાતીઓ દેશ પરદેશમા ંપણ છે, સૌથી પહેલા અને સૌથી વધુ િવ ાથ ઓને ગુજરાતમાં લાવવામાં આ યા હોય તો 
એ આપણી ભારત સરકારની મદદથી મુ યમં ી ીએ જ ેઆયોજન કયુ તેના કારણે આપણા િવ ાથ ઓને ઘણા સમય પહેલા 
આપણે પરત લાવી દીધા હતા. ઇરાનમાં પણ જ ે ભારતીયો અન ે ગુજરાતીઓ છે એ પૈકી ગુજરાતીઓને પણ આપણે પરત 
લા યા છીએ. બી  દેશોમાંથી પણ જ ેગુજરાતીઓ આવ ેછે તે બધાનુ ંપણ આપણે સતત મોનીટર ગ કરીએ છીએ. એરપોટ 
ઉપર બધાનુ,ં ઇ ટરનેશનલ ફલાઇટથી કોઇ પણ દેશમાંથી આવે તો તેનું ીન ગ કરવુ ં તેવી ભારત સરકારની છે ામાં છે ી 
અને તા  ગાઇડલાઇન અન ેમાગદશન માણે અમદાવાદ અન ેસુરત એમ બ ે જ યાએ ઇ ટરનેશનલ ફલાઇ સ ડાયરેકટ 
આવે છે યાં આપણે ીન ગ કરીએ છીએ. જ ર પડે એમને અલગ રાખવા એ માણેની પણ યવ થા કરી છે. અગાઉ જ ે
આ યા હતા એમને ૧૪ દવસ સુધી એમના ઘરે રહે પણ અલાયદા રહે, કોઇ કોઇની સાથે સંપક ન કરે એ માણનેું ફોલોઅપ 
આપણે િનયમીત રીતે કરીએ છીએ. એની સાથે સાથે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇના અ ય પદે ગઇ કાલે રિવવારની 
ર  હોવા છતાં મુ યમં ી ીએ આ િવષય ઉપર ચચા કરવા અન ેયો ય િનણય કરવા તાકીદની જ ેિમ ટંગ બોલાવી એમાં હ ું
પણ ઉપિ થત હતો. મુ ય સિચવ ી, આરો ય િવભાગના અ  સિચવ ી અને આરો ય કિમશનર ી, અમારા િશ ણ 
િવભાગના સિચવ ી, અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનના કિમશનર ી અને અ ય સંબંિધત અિધકારીઓ પણ ઉપિ થત 
હતા. મુ યમં ી ીના સલાહકાર પણ ઉપિ થત હતા અન ેલગભગ દોઢેક કલાક બધી જ બાબતો ઉપર પૂણ છણાવટ કયા પછી 
જ ેઅિભ ાય આ યો કે મોટા માણમા ંજયા ંલોકોન ેએક  થવાનુ ંથતંુ હોય અન ેલાંબો સમય એક ીત રીતે બેસવાનુ ંથતંુ હોય 
તેવી સં થાઓન,ે જમેાં મોટે ભાગે કલો અને કોલેૂ , જમેાં લાખો િવ ાથ ઓ અ યાસ કરતા હોય છે અને આખો દવસ યા ં
રહેતા હોય અને એક બી ને હળતા મળતા હોય એવું જયાં વાતાવરણ હોય તેવી કલો અને કોલેૂ  બંધ રાખવી ઇએ અન ે
આપણે આજથી જ તેનું શૈ િણક કામ બંધ કરવાનો િનણય કય , િમડીયામા,ં ટી.વી.માં અને છાપાઓમાં એને િવ તૃત રીતે 

ાધા ય આ યું છે એટલ ેિમ ડયાનો પણ હ આભાર માનું છું ંુ  અને ગુજરાતની જનતા સુધી અવેરનસે વધે તે માટેનું કામ આપણે 
કયુ છે. શૈ િણક કામગીરી કલો અને કોલે  આપણે બંધ કરી છેૂ . જયાં પરી ાઓ અડધી થઇ અને અડધી બાકી છે, દા.ત. 
પાંચ પેપર લેવાના હોય તેમાંથી ણ લેવાયા હોય અને બે બાકી હોય તો એવી બોડની પરી ાઓ પૂણ કરવાની છે. પણ જયા ં
પરી ા ડયુ થઇ છે પણ ચાલુ નથી થઇ, દા. ત. આજથી ભાવનગર યિુનવિસટીની પરી ા ચાલુ થવાની હતી, અમારા િશ ણ 
મં ી ી ભૂપે િસંહ  સાથે ટેિલફોન ઉપર ચચા કરી અન ેિવગતો મેળવી, અ  સિચવ િશ ણ સાથ ેપણ િવગતો મેળવી, તો 
જયાં પરી ાઓ ચાલ ુ નથી થઇ તે બધી જ પરી ાઓ આપણે મલુતવી રાખી દીધી છે. આ રીતે ગુજરાતને આપણે જ ે રીતે 
અ યાર સુધી સલામત રા યુ ં છે એ જ માણ ે સલામત રાખવા માટે આ િનણય સરકારે કય  છે. બી  િનણય એ કય  કે 
મ ટી લેકસ િથયટેરો કે સાદા થીયેટરો ચાલતા હોય કે જયાં લાંબા સમય સુધી બંધ હોલમાં સતત બધા ન ક ન ક બેસી 
રહેતા હોય તો એ પણ િનયંિ ત કરી અને િથયટેર ચલાવવા ઉપર પણ િતબંધ મૂકયો છે. એના ઉપર પણ િતબંધ મૂકયો છે. 
એ જ રીતે વીમ ગ પુલો છે એમાં બધા તરવા માટે જતા હોય છે તે વખતે પણ એકબી ને વાઇરસ લાગી શકે છે એ ન થાય 
એટલા માટે એના ઉપર પણ આપણે િતબંધ મૂકવાનો િનણય કય  છે. આ રીતે સરકારે બધી ચચા િવચારણા કરીન ેમોટા 
અને અગ યના િનણયો કયા છે. જ ેએરપોટ ઉપર આવે છે એની પણ ચકાસણી કરવામાં આવે છે એ હવે એને વધુ સઘન 
બનાવી છે. નેગેટીવ હોય તો પણ એના ઘર સુધી ફોલોઅપ આરો ય િવભાગ કરી ર ુ ં છે. બધી જ સાવચેતી રાખવામા ંઆવી 
રહી છે યારે માનનીય શૈલેષભાઇએ ક ેસ પ વતી દરખા ત કરી છે એ અ યારે આપ ં બજટે સ  ચાલી ર ુ ંછે. ઘણા બધા 
રાજયોમા ંબજટે સ  ચાલી ર ા છે. આપણે બધા ણીએ છીએ કે માચ મ હનાના અંત સુધીમા ંફરિજયાત રીતે બંધારણીય 
રીતે બજટે મંજર કરવાની યા પૂણ કરવાની રહે છે એટલેૂ  પહેલી એિ લે કમચારીઓના પગાર ભ થાં ચૂકવવાના થતા હોય 
છે અન ેઅ ય ખચ  પણ કરવાની શ આત થઇ શકે છે. અ યારે ચાલુ વષનું બજટે છે એના ખચના કામો છે એ પણ થઇ શકે એ 
બધંુ તાકીદનું અને અગ યનું છે. માનનીય મુ યમં ી ીએ િનણય અગાઉ કરી દીધો છે કોઇએ માગણી કરી એ પહેલા અહ યા 
મુલાકાતીઓ આવતા હતા, શાળાઓ અન ેકોલે માંથી િવ ાથ ઓ આવતા હતા અને સાથે સાથે ગામડાંમાંથી બહેનો સાથ ે
મળીન ેબસો કરીન ેઅહ યા આવતી હતી, એટલ ેઅહ યા વધારે માણસો ભેગા ન થાય એટલે એના ઉપર બાન મૂકી દીધો છે 
અને મોટી સં યામાં લોકશાહીના મં દરમાં આપણી જ ેકામગીરી વા માટે, સરકારની કામગીરી વા, િવધાનસભાની કામગીરી 

વા માટે આવતા હતા એ પણ બંધ કરી દીધેલ છે એને રોકી દીધેલ છે. એટલે આપણે ઇ શકીએ છીએ કે બહ જ ઓછી ું
સં યામા ંમલુાકાતીઓ આવે છે એટલે આ િવધાનસભાની કામગીરી છે એ પૂણ કરવી બજટે સ  માટે જ રી છે એટલ ેઅમ ેઆ 
સ  ચાલ ુરાખવાના છીએ, બજટે પૂણ કરવા ઇ છીએ છીએ. બધા છટાછવાયા હોયૂ , આવતા જતા ંહોય એટલ ેકોઇપણ તની 
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બી  પ રિ થિત ઉપિ થત થતી નથી. અહ યા પ કાર િમ ો આવે છે, અિધકારીઓ આવે છે અને મોટા ભાગની કામગીરી પણ 
પૂણ થઇ ગઇ છે. અ યારે િવભાગવાર ચચાઓ બાકી છે એ ચાલે છે. જ ેબહારથી િવધાનસભા વા ઘસારો થતો હતો એ બંધ 
કરેલ છે તેથી અમારો અિભ ાય છે અને િનણય છે કે િવધાનસભાનું સ  યથાવત ચાલ ુરાખીશુ.ં  
  ી પરશ ધાનાણીે  (િવરોધપ ના નેતા ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય શલૈેષભાઇ જ ે વૈિ ક મહામારીન ે
લઇને આ ગૃહ સમ  દરખા ત લઇન ેઆ યા છે. આજ ેિવરોધપ ના નેતા તરીકે  મ આપની કચેરીમાં અને માનનીય મુ યમં ી 
સાહેબને પણ પ  લખીને અમારી માગણી રજ કરી છેૂ .  
 તાજતેરમાં સમ  િવ મા ંનોવેલ કોરોના વાઇરસ કોવીડ-૧૯ ફેલાયેલો છે. િવ  આરો ય સં થા ડબ ય.ુ એચ.ઓ. 
એ પણ નોવેલ કોરોના વાઇરસને મહામારી હેર કરી છે. આ વાઇરસ તી તાથી િવ ના ૧૪૬ જટેલા દેશોમાં ફેલાયેલો છે. 
નોવેલ કોરોના વાઇરસ દવસેને દવસ ે ખતરનાક અને વલેણ સાિબત થઇ ર ો છે. ભારતમાં પણ ૧૦પ જટેલા કેસો 
ન ધાયેલા છે અન ે મૃ યુના બનાવો પણ વધવાની શકયતા છે. વાઇરસ અંગે િવ  આરો ય સં થા અન ે ભારત સરકારે 
એડવાઇઝરી હેર કરી છે. ડબ ય.ુએચ.ઓ.એ સમ  િવ ને માગદિશકા પૂરી પાડી છે તથા ભારત સરકારે પણ આ કોરોના 
વાઇરસથી બચવા માટે થઇને સમ  દશેમા ંમાગદિશકા બહાર પાડી છે અને એ જ પગલે ગુજરાત રાજયમા ંપણ આ વાઇરસ 
ફેલાવાનો ભય રહેલો છે. એનાથી બચવા માટે મુ ય સિચવ ીએ ગુજરાત રા ય ારા ગઇ કાલે તા.૧૫-૨-૨૦૨૦ના રોજ 
રા યમા ંઆવેલ તમામ શૈ િણક સં થાઓ, શાળા-કોલે , ૂશન કલાસીસ, આંગણવાડીઓ, તમામ િ વિમંગ પુલો, િસનેમા 
હોલ સ હત યાં વધુ લોકો ભેગા થાય છે એવા તમામ થળો, એવા તમામ કાય મોન ે થિગત કરીને તકેદારીના પગલાં પે 
િનણય કરી અન ેએવા આદેશો િસ  કયા છે. ગુજરાત સરકારે જ ેઆદેશ િસ  કય  એ મુજબ તા.૨૯-૩-૨૦૨૦ સુધી 
સમ  ગુજરાતની અદંર કોરોનાથી બચવા માટે તકેદારીના પગલાં વ પ હેર કાય મો બંધ થાય છે. બી  બાજુ, આ 
લોકશાહીનું મં દર એવી ગુજરાતની િવધાનસભા, માનનીય અ ય ી, હ સમ  ગૃહું વતી આપને પણ અિભનદંન આપંુ છ કેુ ં , 
તકેદારીના પગલાં વ પ જ ેબહારથી બહેનો આવતા હતા, બાળકો આવતા હતા, મોટા માણમા ંલોકો આવતા હતા, એન ે
રોકવાનો આ ગૃહ ારા આપના મારફતે િનણય થયો છે. 
 માનનીય અ ય ી, આ કોરોના વાયરસથી ટપોટપ લોકો મરી ર ા છે અન ે એટલે દશેની અંદર એ મહારા ની 
સરકાર હોય, આપની ચેરથી મહારા મા ંપણ િવધાનસભાનું બજટે સ  ચાલ ુહતુ અને એ સ  મોકફ રાખવાનો િનણય થયોુ , 
એવું ગઇ કાલ ે મને ણવા મ ું છે. આં દેશમા,ં તાિમલનાડમાં અને મ ય દેશમાં પણ ચાલુુ  સ  મોકફ રાખવા માટે ુ
ગંભીરપણે િવચારણા થઇ રહી છે. મારી આપને િવનંતી છે કે, સમ  િવ  આરો ય સં થા, ભારત સરકારની એડવાઇઝરી, 
ગુજરાત સરકારે પા રત કરેલા આદેશો મુજબ આ પણ હેર થળ છે. આજ ેકોરોનાથી આપણે િવ ન,ે ગુજરાતને તકેદારી 
લેવાનો સદંેશો પાઠવીએ છીએ અન ેબી  તરફ આ ગૃહ  કામકાજ ચાલુ રાખશ ેતો, અ યારે પણ જઓ છો કેુ , આ પાંખી 
હાજરીની વ ચે પણ એક બંધ હોલ છે, ટાઢ વાતાવરણ છે અને એમાંય આ ગૃહમં ી ી ારા યાંક િતખારો મૂકીને ગરમી ું
પકડાવવામાં આવ,ે એટલે કોરોના કેટલાયને ભરખી ય એવી શંકા છે. એટલે મારી િવનંતી છે કે, ી શૈલેષભાઇએ જ ેદરખા ત 
આપને કરી છે, મ આપને અને ગૃહના નેતાને પણ લેિખત વ પે િવનંતી કરી છે. આપ ં બજટે સ  ભૂતકાળમાં યારે 
ચંૂટણીઓ હોય યારે આપણે લેખાનુદાન પણ લેતા હોઇએ છીએ. એટલે મારી આપને િવનંતી છે કે, ી શલૈેષભાઇએ ગૃહની 
સમ  જ ેમુ ો ઉપિ થત કય  છે એ િબલકલ વાજબી છે અને આપની ક ાએથીુ , રા ય સરકારે િસ  કરેલા ઠરાવ મુજબ 
૨૯મી માચ, સુધી િવભાનસભાનુ ંચાલ ુબજટે સ  મોકફ રાખવામા ંઆવે એવી અમે આ હભરી િવનંતી કરીએુ  છીએ.  
 અ  ય ી : માનનીય િવ મભાઇ, કાંઇ તમારે કહેવું છે? જ ેકાંઇ કહેવું હોય એ એક િમિનટમાં કહી દો. 
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, ઘણી બધી ચચાઓ થઇ એમાં નહ  પડ પણ એક તો વા તિવકતા ું
છે કે, ચાળીસ બાળકો  ભણતા હોય એન ેઆપણે મુલતવી રાખતા હોઇએ, આપણે મિ ટ લે સ મુલતવી રાખતા હોઇએ તો 
અહ યા હ ારો લોકો, ભલે આપે મનાઇ રાખી છે, ે ક દધામાં લોકો આવતા નથી, છતાં પણ હ ારો લોકો અહ યા એકિ ત 
થાય છે. માનવ િજદગી બજટે કરતાં િકમતી છેં ં . અને ધારાસ યોની િજદગીં , હ એમ નથી કહેતો કેું , સામા ય માણસની િજદગી ં
અને ધારાસ યોની િજદગી વધારે િકમતી હોયં ં , પણ જ ેકોરોનાની પ રિ થિત છે એમા ંપોિલટીકલી વાત નથી. 
  અ  ય ી : આવી ગઇ વાત, ચાલો. આપની ર વે ટ આવી ગઇ. માનનીય મં ી ી. લીઝ, શુ ંહતંુ? હવ ેહ ું કોઇન ે
આગળ નહ  કહેવા દ , ઘણી બધી વાત આવી ગઇ. 
 ી દપિસંહ ભ. ડ  ે : માનનીય અ ય ી, માનનીય ડે યુટી સી.એમ. સાહેબે, આખી બહ િવ તૃત વાત કરી ું
છે કે, મુ યમં ી ીની અ ય તામાં રિવવારના દવસે િમ ટગ લઇ અને સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓના વા થ અંગે િચંતા કરી છે ં
અને એમેણ ે ટેકિનકલી, સાયિ ટ ફકલી, મે ડકલી સમ  રીતે એનો અ યાસ કરીન ે એની ગાઇડ લાઇન જમે કે, મળવું તો 
નમ તે કરવા, દૂરથી વાત કરવી, અંતર રાખવુ ં આ બધંુ કય ુ છે. િવધાનસભાની પણ અનેક બાબતોથી આપણે નવા 
મુલાકાતીઓ બંધ કયા છે. પણ સાથી ધારાસ ય છો એટલે ી શલૈષેભાઇ, ી પરેશભાઇના યાને એક-બે વાત મૂકવી છે. જ ે
તમે આ બધાન ેજયપુર લઇને વ છો. આ જયપુરની અંદર આ વધારે છે અન ેતમે જ ેિશવાલીક રસોટમાં ઉતાયા છે, બી ને 
આજ ે તમે લઇ જવાના છો, યાં જ ે વાતો કરવાની છે એ તમ ે ન ક બેસીને કરશો. મ ય દશેના ધારાસ યોને લઇ ગયા 



ફા ગુન ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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એમાંથી બે ધારાસ યોન ેઆ માણનેો તાવ અને એ બધંુ શ  થઇ ગયુ.ં એટલે તમે તમારી તિબયત સાચવીન,ે એટલી ટ મારો 
કહેવાનો આશય.. 
  અ  ય ી : ગુજરાતમાં વધુ સેફ છે એવું કહેવા માગો છોન?ે   
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, રા યના ગૃહ મં ી તરીકે મારો કહેવાનો આશય એ છે કે તમારા 
ધારાસ યો અહ યા રહેશે તેની સુર ાની સંપૂણ જવાબદારી હ આપંુ છું ંુ . *(xxx) (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, હવે શુ ંછે? આવી ગયુ.ં   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હ િવનંતી કરવા ઉભો થયો છું ંુ . માનનીય ગૃહ મં ી ીએ ખૂબ લાગણીપૂવક 
રજઆત કરી છેૂ . એક બાજ કોરોનાુ , *(xxx) વું તો વું યા?ં  
 અ  ય ી : યે તો યે કહા?ં.. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહ મં ી ીએ ખૂબ સારી વાત કરી. કોરોનાનો કહેર.. 
 અ  ય ી : તમે કશે ન વ તો ચાલ.ે મારે યા ંઆવો તો ચાલ.ે 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, *(xxx) માટે નમ તે એક મા  િવક પ હવ ેબ યો છે. હાથ મળેવવાથી 
કોરોના થાય, *(xxx) કરવું તો કરવુ ંશુ?ં માનનીય દપિસંહે વાત કરી. *(xxx) (અંતરાય) 
 અ  ય ી : કોરોનાની વાતમાંથી યા?ં   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, *(xxx)(અંતરાય) 
 અ  ય ી : મારા પડોશી જબરા છે એમ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપ પડોશી છો. ર ના દવસો હતા અને *(xxx)  
 અ  ય ી : મને કોઇ મજબૂર કરી શકે નહ . મારે ફરજ ચો સ અદા કરવી પડે. આપ પડોશમાં હતા, આપે આવવુ ં

ઇતંુ હતંુ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : *(xxx) અને બી  બાજુ.. 
 અ  ય ી : એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે અને હ એનુ ંખોટ એટલે નથી લગાડતો કે મારા પડોશી છેું ં ુ .  
 ી પરેશ ધાનાણી : *(xxx) પણ કોરોના એ વિૈ ક મહામારી છે યારે..  
 અ  ય ી : ી પરેશભાઇ, આવી ગયુ.ં  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારે રાજકીય ઓ ઝવશનમા ંનહોતંુ પડવુ.ં અમે મા  કોરોનાની િચંતા 
લઇને આ યા હતા. *(xxx) ડરતાં નથી.  
 અ  ય ી : આપની બધી વાત આવી ગઇ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, લડવાના છીએ. લડનારા લોકો હારે કે તે, હારશુ ંપણ મરશું યાં સુધી 
લોકશાહીને બચાવવા માટે લડવાના. એટલ ેઆ ગૃહમા ંલડવા માટે પણ વતંુ રહેવું જ રી છે.. 
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, લીઝ. આવી ગયુ.ં આવી ગયુ.ં બેસી વ.  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, ગૃહના નેતા તરીકે આ િવષયમા ંવાત કરવા ઉભો થયો છંુ.  કોરોના 
અંગેની િચંતા કરીને રા ય સરકારે ગઇ કાલ ે િવ તૃત રીતે ઘણા િનણયો કયા છે. સદનસીબે હ  સુધી ઝીરો પોઝીટીવ કેસ 
આપણે યાં છે. આપણે આ િનણય એટલા માટે કય , જ ે ી નીિતનભાઇએ ક ું કે કોરોના જ ેરીતે સમ  દુિનયામાં ચાલી ર ો 
છે, તો વધે નહ , ખાસ લાગણીથી બાળકોની િચંતા કરી છે. એક કલમાં લાસમાં ખાલી ૂ ૪૦ બાળક નહ , આખી કલ ૂ ૫૦૦-
૧૦૦૦ બાળકોની હોય યારે આપણે મા  ગરમીની રાહ ઇએ છીએ કે  ૩૦ ડી ીથી વધુ ગરમી થશે એટલે આ િવષય પતી 
જવાનો છે. બીજુ,ં સાહેબ, બજટે સ  મવૂ થઇ ગયું છે એટલે લેખાનદુાન ના થઇ શકે. આ બજટે રજ થઇ ગયું છેૂ . ચચાઓ થઇ 
ગઇ છે, ઘણી માગણીઓની ચચા અન ેએની ઉપર મતદાન પણ થઇ ગયું છે એટલે આપણે એમાં આગળ જઇ ર ા છીએ પરતુ ં

ના િતિનિધ તરીકે મારે એ કહેવું છે કે આપણે ૧૮૦ ધારાસ યો હતા, હવે ૧૭પ થયા, આપણે આપણી તને પણ 
હોમીન ે ના ો માટે આપણે અહ યા બેસીને ની િચંતા કરવાની છે. આપણે  ડરીને ભાગીશુ ંતો નું શુ ંથશ?ે 
એટલા માટે અમે એમ માનીએ છીએ કે આપણે બધા ના િતિનિધ છીએ, આપણે ડરવાની જ ર પણ નથી, ની ર ા 
કરવાની છે અન ે એટલા માટે િવધાનસભાના સ ન ે બંધ કરી અને આપણે ણ ે આપણી તન,ે આપણા વન ે વહાલો 
ગણીને આપણે  ભાગશું તો ગુજરાતમા,ં માં આપણા માટે ખોટો મેસેજ જશે એટલે હ માનુ છ કે આ દરખા ત યવહા  ું ં ંુ
નથી.  માનનીય અ ય ી, હ એટલા માટે રાજકીય ઉ ેખ ક  છ કે ું ં ંુ કોરોના તો ચાઇનામા ંશ  થયુંં , આખા દેશમા ંમહીના 

દવસથી તો ચચા ચાલે છે. (xxx) મા  માનવું છે કે માિણકતાપૂવક કોરોનાની વાત છોડોં . ભૂતકાળમાં જયારે 
બનાસકાંઠામા ં પૂર આ યું હતંુ યારે પણ તમ ેલોકો બગલોરમા ંહતા અને  બી ના ભરોસ ેહતી. આજ ેકોરોનામા ંઅમારે 
ભરોસે  રહેશ,ે અમે કરીશું અને તમારે રહેવું હોય તો રહો, જયપુર જવું હોય તો વ તમારી ઇ છા છે, બાકી કોરોનાથી 
આપણે ડરીશું તો બાકીની  શું કરશ?ે માટે સ  ચાલુ રાખવું ઇએ અન ેઆપણે આપ ં કામ પૂ  કરવું ઇએં .  
                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ વા યો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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  અ  ય ી : અંતરાય.. હવે કોઇ જવાબ નથી.. લીઝ, લીઝ.. આમાં કશું જ નહ , માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબ, 
આપ પણ બોલશો નહ ..અંતરાય.. લીઝ બેસી વ.  હવે રાજકીય ઓ ઝવશન પણ થઇ ગયા અને કોરોનાની િચંતા પણ 
બ ે પ ે કરી છે, આપ બેસી વ, લીઝ.. હ આપને િવનંતી ક  છું ં ંુ .  િવધાનસભા ગૃહમા ંઅગાઉ પણ માનનીય નીિતનભાઇ, 
નાયબ મુ યમં ી ી મન ેમળવા આ યા હતા, મને વાત પણ કરેલી કે આ કોરોનાના સદંભમા ંરાજય સરકારે જ ેિચંતા કરી છે 
એની ચચા કરવા માટે તમ ેમન ેસમય આપ , મને પૂછયું હતંુ પણ મ એમને ના પાડી હતી કે અ યારે એની કોઇ જ રયાત 
દેખાતી નથી.  સરકારી િ એ જ ેકઇ કરવા જવેું છે એ આપણે કરીએં , ગૃહની જયાં સુધી વાત છે યાં સુધી મ સૂચના આપી છે, 
આપ ં આ િવધાનસભા ગૃહ રોજ ે રોજ સેનટેાઇઝ થાય, પ કાર ગેલેરી, અિધકારી ગેલેરીથી માંડીન ે તમામ થળોએ બહાર 
સેનેટાઇઝર રાખવામા ંઆ યા છે. એનો આપણે ઉપયોગ રોજ ેરોજ કરીશુ.ં જટેલી વખત અંદર આવીએ, જમવા જઇએ, ના તો 
કરવા જઇએ, સેનેટાઇઝ હાથ કરીએ, મારા અિધકારીઓને પણ એ અંગે સૂચના આપેલી છે. એકલ-દોકલ જ ે લોકો 
િવધાનસભાગૃહ વા આવે છે એમને આપણે એલાઉ કરીએ છીએ, જ થામાં આપણે બંધ કય ુછે. બસ ભરીને આવતા લોકોન ે
આપણે એલાઉ કરતા નથી. કલોમા ંતો આૂ મેય બંધ થયું છે. છતાંય કોઇ કલ બસ આવશે તો અમે એને વેશવા દેવાના ૂ
નથી. જમે િવપ ે િચંતા કરી છે એમ સરકારે પણ આ બાબતમાં ખબૂ િચંતા કરી છે. આપણે ણીએ છીએ કે બજટે સ  જયારે 
ચાલુ થઇ ગયું છે અન ે બજટેના કામનુ ં કેલે ડર ન ી છે. એનો ઉપાય એક જ છે કે તમ ે કાલ ે કામકાજ સલાહકાર સિમિત 
બોલાવો, કામકાજ સલાહકાર સિમિત ન ી કરે કે આપણે ચચા નથી કરવી અને એક જ દવસમાં બજટે મંજર તો આ થઇ શકેૂ , 
પણ તેમ છતાંય હ સમજ છ કે આપણે લોકશાહીના મં દરમાં બેઠા છીએું ં ંુ ુ . અહ થી જ મેસેજ જતો હોય છે. કોરોનાથી એવુ ં
ડરવાને પણ કારણ નથી, ઘણા બધા રોગ એવા છે, માનનીય મં ી ી ફળદુ એ પણ વાત કરી કે હેલમેટ નહ  પહેરવાને કારણ ે
એકિસડ ટ થવાથી પણ ઘણા બધા લોકો ગુજરી ય છે. એની િચંતા કરો. કોરોના કરતા વધુ િચંતાની વાત છે એટલ ેકોરોના 
અંગે જ ેકઇ સાવચેતી લેવાની હશ ેએ સરકાર કરશેં , આપે િવપ  તરીકે જ ે યાન દોય ુ છે એ પણ ઉ મ છે, એમા ં રાજકીય 
અવલોકનો પણ થઇ ગયા, એને બાદ કરીએ તો આપની િચંતા યાજબી છે. સરકારે આ િચંતા કરી છે. આપણે આ બધંુ યું 
છે, ટઅડથી માંડીને બે ગેટ છે એમાં એ ટર થતા કોઇપણ યિકતને સેનેટાઇઝ હાથ કરીને એમને આવવા દઇશુંુ , એની મ 
સૂચના આપી છે અને છતા ંએવુ ંલાગે કે કોઇ સાજુ-ંમાંદુ ંમાણસ છે તો એન ેએવોઇડ કરાવીશુ,ં એન ેરોકશું અન ેગૃહનુ ંકામકાજ 
આગળ ચાલુ કરીએ.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલે  : માનનીય અ ય ી, આપે ક ું એ માણે અમે બસ ટેશનો ઉપર, હેર શૌચાલયમા ં
જયાં વધુ અવરજવર થતી હોય યા ંસરકાર, કોપ રેશન, નગરપાિલકા પોતે સાબુ મૂકશે કારણ કે લોકો ટોઇલટે ય પણ સાબુ 
ના હોય તો એવા હાથ ેપાછા આવે તો આટલા સુધી અમે કાળ  રાખવાનો ય ન કય  છે. 
  અ  ય ી : બધંુ આવી ગયુ.ં  મારા િનણય પછી શું છે?  
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, આપના િનણયનો આદર ક  છં ંુ .  
  અ  ય ી :  આ એટલા માટે કે આમાં આપણા બધાનું હત સમાયલેું છે.  
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, આ િવધાનસભામાં આપે કામકાજ સલાહકાર સિમિતની વાત કરી છે. આ 
ગૃહ સવ પરી છે. પ  અને િવપ  અહ યા બેઠા છે. ભૂતકાળમાં ગૃહ એનું સા ી છે કે હ દુ તાનનું અ યાર સુધીનુ ંસૌથી લાંબુ 
સેશન ચા યું હતંુ યારે એક જવાબદાર િવપ  તરીકે અમે આ લોરમા ં બેઠા છીએ. આજ ેપણ અમારી િવનંતી છે. (xxx) 
(અંતરાય) મારી િવનંતી છે. આપે ક ું એ માણે કામકાજ સલાહકાર સિમિતમાં આ અંગે િનણય કરીએ. આ ગૃહના નેતા બેઠા 
છે. હ િવનંતી ક  કે બજટે તો સરકારની બહમિત હોય છેું ં ુ . આ સભાગૃહમાં રા યપાલનું વચન, બજટે ઉપર ચાર દવસ ખુ ી 
ચચાઓ અને િવભાગવાર માગણીઓ, હા, કે ના માં આ સરકારની બહમિત રહેવાની છેુ . પણ િવરોધપ  તરીકે સરકારની કોઇ 
નીિતઓ અંગે સમી ાની જ ર હોય, કોઇ કાય મમા ં િત હોય તો ખુ ા મને ચચા કરવા અમ ેતૈયાર છીએ. ભિવ યમા ંબાકી 
રહેલું કામ હાથ ઉપર લેવાનું થશ ેતો રા  ેઉ ગરા કરીન ેકરવા તૈયાર છીએ. પણ આ ગુજરાત સરકાર પોતે પ રપ  કરીન ે
ર૯મી માચ સુધી સમ  ગુજરાતમાં બધી જ શાળા, કોલે , હેર થળો, તમામ કાય મો બંધ રાખતી હોય. દાંડીયા ા એ 
રા ીય કાય મ હતો. એક જવાબદાર રાજકીય પાટ  તરીકે બધી તૈયારી પછી મોકફ રા યો છેૂ . ધાનમં ી ીના કાય મો મોકફ ૂ
રા યા છે. આપના મારફત િવનંતી ક  છં ંુ .   
  અ  ય ી : આપની િવનંતી આવી ગઇ. બધંુ આવી ગયુ.ં (અંતરાય) િવપ ને ર ણ આપંુ છ એવુ ંતો દેખાવા દોુ ં .    
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, આમાં અમ ેકોઇ રાજકીય વાત કરવા માગતા નથી. (અંતરાય)  
  અ  ય ી : ી  પરેશભાઇ, બધંુ આવી ગયુ.ં  આમાં કોઇ રાજકીય વાત જ નથી.  
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, *(xxx) સરકારના િનણયના િવરોધમા ંઅમે આજના દવસ પૂરતો આ 
સભાગૃહનો યાગ કરીએ છીએ.   

(આ તબ  હાજર િવપ ના તમામ સ ય ીઓ સભા યાગ કરી ગયાે ) 

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



ફા ગનુ ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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ઊ  અને પેટોકેિમક સ િવભાગ, ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ 
ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે  

 માગણી માંક- ૧ર 
 ી સૌરભ  પટલે  (ઊ  મં ી ી) :  માનનીય અ  ય ી, હ ું કર વસલૂાત ખચને લગતી સેવા અંગેની ઊ  અન ે
પેટોકેિમક સ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની  . ર૩,૮૪,૦૦,૦૦૦ /- ની માગણી માંક- ૧ર રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૧ર  રજ કરવામાં આવીૂ . 
(કાપ દરખા ત આપનાર માનનીય સ ય ીઓ હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ ) 

માગણી માંકઃ ૧૩. 
 ી સૌરભ પટલે (ઊ  મં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  હ વીજળી શિ ત પ રયોજનાું ઓ સવેાને લગતી ઊ  અન ે
પેટોકેિમક સ િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની . ૯૧,૬૨,૮૬,૮૨,૦૦૦/- અને મૂડી ખચ માટેની . 
૩૧,૧૭,૮૫,૦૯,૦૦૦/-ની માગણી માંક-૧૩ રજ ક  ૂ ં છંુ.  

માગણી માંક- ૧૩ રજ  કરવામાં આવીૂ . 
 (કાપ દરખા ત આપનાર માનનીય સ ય ીઓ હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ ) 

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ 
માગણી માંકઃ ૪૯. 

 ી સૌરભ પટલે  (ઉ ોગ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  હ  ઉ ોગોું  સેવાન ેલગતી 
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની . ૪૭,૫૯,૦૪,૦૬,૦૦૦/-અન ે મૂડી ખચ માટેની . 
૮,૮૩,૧૫,૬૮,૦૦૦/-ની  માગણી માંક-૪૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક- ૪૯ રજ  કરવામાં આવીૂ . 
 (કાપ દરખા ત આપનાર માનનીય સ ય ીઓ હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નૂ થી)    

માગણી માંકઃ ૫૦. 
 ી સૌરભ  પટલે (ઉ ોગ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ખાણ અને ખનીજ સેવાન ેું
લગતી ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની . ૨,૪૯,૬૯,૭૨,૦૦૦/- અને મૂડી ખચ માટેની . 
૭,૮૧,૦૦,૦૦૦/-ની માગણી માંક-૫૦ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક- ૫૦ રજ  કરવામાં આવીૂ . 
 (કાપ દરખા ત આપનાર માનનીય સ ય ીઓ હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ ) 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ 
માગણી માંકઃ ૭૫. 

 ી સૌરભ પટલે  (ઉ ોગ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હંુ બંદરો અને વાહન યવહાર 
િવભાગન ે લગતંુ અ ય ખચ અને સેવાન ે લગતી બંદરો અન ે વાહન યવહાર િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની . 
૭૦,૯૦,૮૫,૦૦૦/- અને મૂડી ખચ માટેની . ૨૦,૦૧,૦૨,૦૦૦/-ની માગણી માંક-૭૫ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક- ૭૫ રજ  કરવામાં આવીૂ . 
 (કાપ દરખા ત આપનાર માનનીય સ ય ીઓ હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ )  

અ.નં.  મુ ય સદર અને સંદભ કાપ  
દરખા ત 

. 

િવષય ભારી 
સ ય ી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
ઊ  અને પેટોકિમ લ િવભાગે  

માગણી ન.ં૧૨ 
*૧ ૨૦૪૫- ચીજવ તુઓ...શુ ક 

૧૦૩-વસૂલાત...શુ ક 

.૨૩,૮૪,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૫ 
પાના નં. ૬ અને ૭  

૧૦૦ ઉ ોગો અને ખાનગી સં થાઓને રાહત આપવાને કારણે 
ઘરવપરાશના વીજ ાહકો ઉપર પડતો આિથક બો  
ઘટાડવામાં તં ની િન ફળતા 

ી નૌશાદ સોલંકી  

*૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ વીજ પાવર લા ટ બંધ હોવા છતાં પણ વીજ ાહકો 
પાસેથી  લેવાતો ચાજ અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી હમતિસંહ ં
પટેલ 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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*૩ _ _ " _ _ 
 

૧૦૦ નાના ઉ ોગો અને સં થાઓને વીજ શુ કમાં અપાતી 
રાહત અંગેની િવગત દર છ માસે હેર કરવામા ંતં ની 
િન ફળતા 

ી િવણભાઇ 
મા  
(િચરાગભાઇ 
કાલરીયા)  

*૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ યુઅલ સરચાજના નામે વારવાર થતોં  વીજ વધારો 
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવ મભાઇ 
માડમ 
( ુમનિસંહ 

ડે )  
*૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ તમામ સરકારી અને ખાનગી વીજ કપનીઓનંુ ઓડીટ ં

કેગ(CAG) ારા કરાવવામાં તં ની િન ફળતા 
ી સુખરામભાઇ 

રાઠવા 
(સંતોકબેન 
આરેઠીયા) 

*૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવજળીના ખરેખર વપરાશ પર ઇલે ટીક ુટી લેવાને 
બદલે તમામ સરચાજ ચઢા યા બાદ કલ રકમ ઉપર થતી ુ
વસૂલાત અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી મંગળભાઇ 
ગાિવત 
(જશપાલિસંહ 
પ ઢયાર) 

*૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ યુઅલ ાઈઝ અને પાવર પરચેઝ એ ીમે ટ હેઠળ 
સૌથી વધુ રકમ ગુજરાતની  ચૂકવી રહી છે તે 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ડૉ. સી. જ.ે 
ચાવડા 
(ભીખાભાઇ 

ષી)  
*૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ વીજ કપની સામેની ફ રયાદોમા ંઅરજદારોને યાય ં

આપવામાં તં ની િન ફળતા.  
ી વજિેસંગભાઇ 

પણદા 
*૯ ૨૦૪૫- ચીજવ તુઓ...શુ ક 

૧૦૩-વસૂલાત...શુ ક 

.૨૩,૮૪,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૫ 
પાના નં. ૬ અને ૭  

૧૦૦ ઇલે ટીકસીટી કપનીઓમાં નવું લોડ કને શન વધારવા ં
થતી રજઆતો અગંે ૂ વીજ કો ટા ટરો ચકાસણી વગર જ 
નાણા વસૂલે છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી અનંતકમાર ુ
પટેલ  

માગણી ન.ં૧૩ 
*૧૦ ૨૮૦૧- વીજળી શિ ત 

૮૦-સામા ય 
૧૦૧-િવ ુત...સહાય 
. ૧૮,૬૮,૦૨,૦૦,૦૦૦  

અં. .નં.૫,પાના નં.૯ થી ૧૧ 

૧૦૦ ચોમાસામાં વીજ કરટ લાગવાના વધતા જતા બનાવો ં
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી મોહનલાલ 
વાળા 
(સોમાભાઇ 
કોળીપટેલ)   

*૧૧ _ _ " _ _ ૧૦૦  શોટ સિકટના કારણે બનતી આગની ઘટનાઓ િનવારવા 
માટે વીજ વાયરો અને વીજ લોડની િનયિમતપણ ે
ચકાસણી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી 
જ.ેવી.કાક ડયા  

*૧૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવ ુત બોડને ચુકવાતી સહાયમાથંી થતા ખરેખર ખચની 
ચકાસણી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી મહમદ વીદ 
પીરઝાદા 
(અંબરીષભાઇ 
ડેર)  

*૧૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ વારવાર બળી જતા વીજ ટા સફોમરોની જ યાં એ નવા 
વીજ ટા સફોમરો સ વરે બદલવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી નથાભાઇ 
પટેલ 
(ઇ તિસંહ 
પરમાર)  

*૧૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ ામીણ અને શહેરી િવ તારોમાં વારવાર લાંબા સમય ં
સુધી  ખોરવાતો વીજ પુરવઠો અટકાવવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા 

ી પંુ ભાઇ વંશ 

*૧૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ વીજ ચોરી ચેક ગમાં મોટી સં યામા ંકમચારીઓને 
મોકલવા છતાં વીજ ફો ટ વખતે સમયસર રીપેર ગ 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવર ભાઇ 
ઠ મરુ  

*૧૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવ ુત બોડના પાવર હાઉસ ારા ખાનગી વીજ કપનીઓ ં ડૉ. અિનલ 



ફા ગનુ ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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પાસેથી ચા દરે વીજ ખરીદી રોકવામાં તં ની િન ફળતા િષયારા 
*૧૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવ ુત બોડ ારા ખેડતોના વીજ કને શનના ૂ

એ ટીમેટની રકમો ભરાયા પછી લાબંા સમય સુધી વીજ 
કને શનો ચાલુ કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ભરત  ઠાકોર 

*૧૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવ ુત બોડની બદેરકારીથી િનદ ષ પશુઓ અને 
માનવીઓના થતા મોત િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કા તીભાઇ 
ખરાડી 

*૧૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ તમામ મોટા શહેરોમાં અ ડર ાઉ ડ  વીજ વાયર ગ 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ચંદન  ઠાકોર 

*૨૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ વીજ બોડના અિધકારીઓ ારા ધારાસ યોની રજઆતો ૂ
યાને લેવડાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િનરજન પટેલં  

*૨૧ ૨૮૦૨- પેટોિલયમ 
૮૦- સામા ય 
૧૯૦- હેર...સહાય 
. ૫,૩૩,૫૫,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૫, પાના નં. ૧૬ 

૧૦૦ ગુજરાત ટેટ પેટોલીયમ કપની ારા કરોડો િપયાનંુ ં
રોકાણ કયા પછી પણ તેનુ યો ય વળતર મેળવવામાં 
અને નુકશાન થતંુ અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી રઘુભાઇ દેસાઇ 

*૨૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગુજરાત ટેટ પેટોલીયમ કોપ રેશનને સહાય આપવા 
છતાં તેનો હ સો વચાતો અટકાવવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી ભગાભાઇ 
બારડ  

*૨૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ .એસ.પી.સી.ને ઓ.એન. .સી.માં મજ કરવાની 

વૃિ  રોકવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કનુભાઇ 
બારૈયા 
(રાજ ે િસંહ 
પરમાર)  

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ  
માગણી ન.ં૪૯ 

*૨૪ ૨૮૫૧- ામ...ઉ ોગો 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
.૨૪,૧૬,૯૪,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૩ 
પાના નં. ૨૯ થી ૩૧ 

૧૦૦ ામો ોગને પૂરતંુ ો સાહન આપવામા ંતં ની 
ઉદાસીનતા  

ી અિ નભાઇ 
કોટવાલ  

*૨૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ વાય ટ સમીટમાં કાયરત થયેલ અને કાયરત નહી 
થયેલ ઉ ોગોની િવગત હેર કરવામા ંતં ની 
ઉદાસીનતા 

ી રાજશેકમાર ુ
ગો હલ  

*૨૬ _ _ " _ _ 
 

૧૦૦ રા યમાં બંધ પડેલા કટીર ઉ ોગોને ચાલુ કરાવવામાં ુ
તં ની ઉદાસીનતા 

ી ગુલાબિસંહ 
રાજપૂત  

*૨૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ લઘુ ઉ ોગોને કાચોમાલ ન કથી સરળતાથી મળી રહે 
તેવુ આયોજન કરવામા ંતં ની િન ફળતા  

ગેનીબેન ઠાકોર  

*૨૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ ા ઉ ોગ કે ોમા ંઆવતી અર ઓની સ વરે 
ચકાસણી કરી મંજર કરવામાં થતો િવલંબ િનવારવામાં ૂ
તં ની િન ફળતા 

ી અ યકમાર ુ
પટેલ  

*૨૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ સુરતમાં કારીગર વગને કાયમી ધોરણે વચેાણ માટે 
યવ થા પુરી પાડવા શહેરી હાટની યોજનામાં ખચ 
માણપ ના અભાવે કે  સરકારે આપેલ રકમ  અને 
યાજ પાછા મેળવી લીધેલ છે તે િનવારવામાં તં ની 

િન ફળતા 

ી આનંદભાઇ 
ચૌધરી  

*૩૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ા ઉ ોગ કે ોમા ંમંજર થયેલ અર ઓને સમયસર ૂ
બક લોન ચૂકવવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી કાિ તભાઇ 
પરમાર  

*૩૧ ૨૮૫૧- ામ...ઉ ોગો 
૧૦૨-લધુ ઉ ોગો 
૧૫- IND-7  મીઠા...િવકાસ  

. ૧૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
અં. .નં. ૧૩ 

૧૦૦ મીઠા ઉ ોગને ભારે વરસાદ અને પૂરથી થયેલ નુકશાન 
અ વય ેખાસ પેકેજ હેર કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી લલીતભાઇ 
કગથરા  



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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પાના નં. ૩૪ થી ૩૭  
*૩૨ ૨૮૫૧- ામ...ઉ ોગો 

૧૦૨-લધુ ઉ ોગો 
૧૫- IND-7  મીઠા...િવકાસ  

. ૧૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
અં. .નં. ૧૩ 
પાના નં. ૩૪ થી ૩૭  

૧૦૦ મીઠા ઉ ોગોમાં કામ કરતા અગરીયાઓને જ રી 

સુિવધાઓ પૂરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા 

ી લલીત વસોયા  
(ઋિ વકભાઇ 
મકવાણા)  

*૩૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ મીઠા ઉ ોગને જ રી ો સાહન આપવામા ંતં ની 

ઉદાસીનતા  

ી લાખાભાઇ 
ભરવાડ  

*૩૪ ૨૮૫૨-ઉ ોગો 
૮૦-સામા ય 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧- IND-2 ઉ ોગ...શાખા 

. ૧૧,૪૯,૯૫,૦૦૦ 
અં. .નં. ૧૩ 
પાના નં. ૪૯ અને ૫૦ 

૧૦૦ રા યમાં નવા ઉ ોગો થાપવાની વિૃ ને વેગ અપાય 
છે પરતુ બંધ પડેલા ઉ ોગોને પુનં : વીત કરવામાં 
તં ની િન ફળતા 

ી જશુભાઇ પટેલ  

*૩૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ .આઇ.ડી.સી. ારા ફાઇલોનો સમયસર િનકાલ થાય 
તેવું આયોજન કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી મહેશકમાર ુ
પટેલ  

*૩૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ઔ ોિગક એકમોને સહાય આપવા છતા  સરકારને ખોટ 
કરાવે છે તેની આમજનતા ઉપર પડતી અસર 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી હષદકમાર ુ
રીબડીયા  

*૩૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ વાય ટ સમીટમાં થતા ખોટા ખચાઓ ઉપર અંકશ ુ
રાખવામા ંતં ની િન ફળતા 

ીમતી 
ચં ીકાબેન 
બારીયા  

*૩૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યના દરેક ાઓને ઔ ોિગક વરોજગાર મળે તે 
માટે યો ય પગલાં લેવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી શીવાભાઇ 
ભુરીયા  

*૩૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં નાના મોટા  કેટલા ઉ ોગો બધં છે તેની િવગત 
િસ ધ કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કાળાભાઇ 
ડાભી  

*૪૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં છે ા પંદર વષમાં થપાયેલ ઉ ોગોને અપાયેલ 

લાભથી રા યની આવકમાં થયલે વધારા અંગેનંુ આિથક 

િચ  રજ કરવામાં તં ની ઉદાસીનતાૂ  

ી યાસુ ીન શેખ  

*૪૧  ૧૦૦ રા યના પછાત ા-તાલુકાઓમાં ઔ ોિગક િવકાસ 
થાય તેવ ુઆયોજન કરવામા ંતં ની િન ફળતા 
 

ી રાજ ે િસંહ 
ઠાકોર  

*૪૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યના તમામ તાલુકાઓમાં નવી .આઇ.ડી.સી. ઉભી 
કરી થાિનકોને રોજગારી આપી થળાંતર અટકે તેવ ુ
આયોજન કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી ઇમરાન 
ખેડાવાલા  

માગણી નં.૫૦ 
*૪૩ ૨૮૫૩- િબનલોહ...ઉ ોગ 

૦૨-ખાણોનંુ...િવકાસ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
.૧,૩૫,૦૯,૦૮,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૩  
પાના નં. ૬૨ અને ૬૩ 

૧૦૦ બેલા લાઈમ ટોન રેતીની યાપક માણમાં થતી 
ચોરીઓ અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ભાવેશભાઇ 
કટારા  

*૪૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ દ રયા િકનારાના ૧૫ કી.મી. સુધીના િવ તારોમાં બેલા 
લાઈમ ટોન કાઢી નંખાય છે જથેી દ રયાનુ ખા  પાણી 
ગામડાઓમાં ઘુસી ય છે તે િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી પુનાભાઇ 
ગામીત  



ફા ગનુ ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી  દવસ)  

 141 

*૪૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ ા તં  ારા ગેરકાયદેસર રીતે ખનીજ ચોરી કરતી 
સીમે ટ કપનીઓ અને ખાનગી ઈસમો સામે તપાસ કરીં , 
કેસો કરી, નોટીસ અપાય છે અને નોટીસ બાદ 
ગેરકાયદેસર વૃિ ને કાયદેસરતા અપાય છે તે સામે 
સ તાઇથી પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કાંિતભાઇ 
સોઢાપરમાર  

*૪૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખનીજ ચોરી અંગેના દંડની લેણી નીકળતી રકમની 
વસૂલાત લાંબા સમય સુધી ન કરવાથી રા યની 
આવકમાં મોટ નુકશાન થાય છે તે િનવારવામાં તં ની ુ
િન ફળતા 

ી બળદેવ  
ઠાકોર  

*૪૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં યાપક માણમાં ખનીજ ચોરીઓ થાય છે છતા ં
વહીવટીતં  ારા અસરકારક પગલા લેવામા ંતં ની 
િન ફળતા 

ી મોહનિસંહ 
રાઠવા  

*૪૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખનીજ ચોરીના કેસોમાં સંડોવાયેલા યિ તઓને 
ઈરાદાપૂવક બચાવી લેવામા ંઆવે છે તે િનવારવામાં 
તં ની િન ફળતા 

ી તુભાઇ 
ચૌધરી  

*૪૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખનીજ રેતીની ગેરકાયદેસર ચોરીઓમાં પકડાતા ઈસમોને 
ભારે દંડ તેમજ સ  થાય તેવા કાયદાકીય સુધારા 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી પુનમભાઇ 
પરમાર  

*૫૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખનીજ રોય ટીની રકમો પંચાયતોને સમયસર ચૂકવાતી 
નથી તે માટે જવાબદારો સામે પગલા લેવામા ંતં ની 
ઉદાસીનતા 

ી ેમિસંહભાઇ 
વસાવા  

*૫૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ ભૂ તર િવ ાન અને ખનીજ કચેરી તેમજ તેના તાબાની 
કચેરીઓ ારા જ ખનીજ ચોરીને ો સાહન અપાય છે તે 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અ તિસંહ 
ચૌહાણ  

*૫૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખાણોમાં થતા ખોદકામનુ િનયિમત રોજકામ થતુ નથી તે 
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી સુિનલભાઇ 
ગામીત  

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ  
માગણી નં ૭૫ 

*૫૩ ૩૪૫૧-સિચવાલય...સેવાઓ 
૦૯૦-સિચવાલય 
૦૧-બંદરો...િવભાગ 
.૨4૬૧4૮૧4૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૦,પાના નં. ૨૦  

૧૦૦ બંદરો િવ તારમાં જમીન ગોડાઉનના ભાડા પર થતી 
પેન ટી રદ કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી િવમલભાઇ 
ચુડાસમા  

*૫૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ વારવાર રજઆતો કરવા છતા ંબંદરો ઉપર નવી ં ૂ જટેીઓ 

બનાવવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી બાબુભાઇ 
વા   

*૫૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગુજરાત મેરી ટાઈમ બોડમાં ઓપરેટર ફોર ફેરી સિવિસસ 
અંગેના ટે ડરની તારીખ અને શરતોમાં વારવાર ફેરફાર ં
કરીને ટે ડરની િકયામાં થતો િવલંબ િનવારવા તં ની 
િન ફળતા 

ી શૈલેષ 
પરમાર  

*૫૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ મેરીટાઈમ બોડ ારા રા યની થાિનક કપનીઓને કામ ં
આપવાને બદલે ટે ડરોના નામે જદી જદી શરતો નાંખી ુ ુ
બહારની કપનીઓને થતો ફાયદો અટકાવવામાં તં ની ં
િન ફળતા 

ી િ જશે 
મેર   

*૫૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ સુર ા તેમજ પયાવરણ પર ખતરો હોવા છતા ંમીઠી 
રોહરને ખાનગી બંદરનો દર ો આપી મેરીટાઇમ બોડ 
આ હર સો ટને જટેી બાધંવાની આપેલ પરવાનગી સામે 
ઉ ચ ક ાએ તપાસ કરી યો ય પગલા લેવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી િવણભાઇ 
મુસડીયા  

*૫૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ સુરત, ભાવનગર બંદરો અને ખંભાતના અખાતના 

કામોમાં થાિનક કપનીઓને બદલે બીં  રા યોની 
નહીવત અનુભવ ધરાવતી કપનીઓને લાભ થાય તેવી ં

ી અિમત 
ચાવડા  



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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કાયવાહી રોકવામાં તં ની િન ફળતા 
*૫૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ દહેજ-ઘોઘા રોરોફેરી સેવાનંુ સંચાલન કરતી કપનીએ  ં

વહીવટી મંજરી લીધા િવના  કામકાજ બધં કરેલ છે તે ૂ
અંગે યો ય િનરાકરણ લાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી તાપ 
દૂધાત ( ી 
કીરીટકમાર ુ
પટેલ)  

*૬૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ બંદરો પર આવેલ જટેીમાં ભરાયેલ કાદવમાં સ વરે ડેજ ગ 
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી સંજયભાઇ 
સોલંકી  

*આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજ થયેલ નથીૂ . 
 અ ય ીઃ હવ ેરજ થયલે માગણીઓ ઉપર ચચા કૂ રવામા ંઆવશ.ે     
 
 ી જગદીશ િવ કમા(િનકોલ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગની માગણી ન.ં 
૪૯ અને ૫૦ લઇને આ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . માનનીય મં ી ી ારા ઉ ોગો માટે િપયા ૭,૭૦૦/- 
કરોડની બજટેમા ં ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. આમ તો છે ા ઘણાં વષ થી ઇએ તો જ ેરીતે ગુજરાતનો િવકાસ થઇ ર ો છે. 
તે વખતના ત કાલીન મુ યમં ી અને હાલના દેશના માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી અને અ યારના માનનીય 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને માનનીય નીિતનભાઇની સરકાર જ ેિવઝનથી અને દૂરદેશીથી સરકાર ચલાવી ર ાં  છે 
એના માટે લાખ લાખ અિભનદંન પાઠવુ ં છંુ. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર લગભગ વષ ૨૦૦૩થી વાય ટ સિમટનું જ ે
આયોજન કરવામા ંઆ યુ.ં વષ ૨૦૦૩, ૨૦૦૫, ૨૦૦૭, ૨૦૦૯, ૨૦૧૧, ૨૦૧૩, ૨૦૧૫, ૨૦૧૭, ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૧મા ં
પણ આ વાય ટ સિમટ યો શ.ે  
 માનનીય અ ય ી, મને કહેતા આનંદ થાય છે કે, ઉ ોગોને જ ે રીતે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે, ી 
િવજયભાઇ અને ી નીિતનભાઇની સરકારે ઉ ોગોના સરળીકરણ માટે, વધારે ઉ ોગ થપાય એના માટે અને બહારના જ ે
રોકાણકારો આવે છે પણ ઇ વે ટરો યારે આવ?ે યારે ગુજરાતની અંદર શાંિત, સલામિત અને ઇ ડ ટીઝમાં સરળતા હોય 
તેના કારણ ેબહારથી ઇ વે ટરો આવી ર ા છે અન ેઆનંદ એ વાતનો છે કે આપણને અલગ અલગ લ ટરવાઇઝ િબઝનેશો 
પણ ખૂબ મોટા છે અને જ ેરીતે વાય ટ સિમટ યો ય છે યારબાદ પણ દર વષ અલગ અલગ કારના એિ ઝિબશનો થાય 
એના માટે ગુજરાત સરકારનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. કારણ કે, એિ જિનયર ગ ઇ ડ ટીઝની અદંર જ ેરીતે ઓટોમેશન થઇ ર ા ં
છે. પહેલા એવું હતંુ કે, મા  બ લોર અન ે દ હીમા ંજ એિ ઝિબશન થતા હતા પણ ગુજરાત સરકારે જ ેપહેલ કરી છે એના 
કારણે ઓટોમશેનના એિ ઝિબશનો થવા માં ા છે. જમે કે, સી.એમ.સી. મશીન છે, વી.એમ.સી. મશીનો છે એના કારણ ે
ઇ ડ ટીઝમા ંઓટોમશેન આ યા છે. એ બધા જ ઓટોમેશનના એિ ઝિબશનો ગુજરાતના મહા મા મં દર ગાંધીનગરમાં અન ે
અલગ અલગ જ યાએ થાય છે. ધારો કે ટે સટાઇલનું એિ ઝિબશન હોય તો સુરતમાં થાય છે. ટે સટાઇલનું એિ ઝિબશન 
ગાંધીનગરમાં પણ થાય છે એવી જ રીતે હમણા જ એક લટેે ટ એિ ઝિબશન થયું ફે ીકસનું અને ફેશન ડઝાઇનનુ.ં પહેલા એવુ ં
હતંુ કે કોઇપણ ફેશન ડઝાઇનનું કોઇપણ ફે ીકસ બને તો એનું ઇનોવશેન મા  ઇટાલીમાં થતંુ હતંુ. હવે એ કારનુ ં
એિ ઝિબશન આપણા ગુજરાતમા,ં આપણા ગાંધીનગરમા ંથાય છે. ફે ીકસ એટલે ી નરે ભાઇએ જમે કતાની અંદર મોદી ુ
કતાની ડઝાઇન ઇનોવેટ કરી એવી રીતે અલગ અલગ ડઝાઇનોનું ઇનોવેશન થાય છેુ . મે ડકલ એ ડ ફામા યૂટીકલ 
એિ ઝિબશન. ફામા યૂટીકલની જ ે દવાઓની ઇ ડ ટીઝ છે એન ેવેગ આપવા માટે ફામા યૂટીકલ મશીનરી પણ ખૂબ અહ  
બની રહી છે. અમારે યાં વટવા જ ે .આઇ.ડી.સી. છે એ આખા સેગમે ટમાં મોટાભાગે ફામા યૂટીકલ ઇ ડ ટીઝ આવેલી છે. 
ઓટોમોબાઇલ ઇ ડ ટીઝ, ધારો કે રાજકોટમાં ઓટોમોબાઇલના પેર પાટસ બની ર ા છે. સાણંદ અને બહચરા માં પણ ુ
ઓટોમોબાઇલનું આખું હબ ઉભું થયું છે. ઇઝરાઇલમાં એમ કહેવાય કે એિ ક ચરની અંદર ોથ કરવા માટે અલગ અલગ 
ઇનોવેશન થઇ ર ા છે. પં બમાં પણ કહેવાય એવી જ રીતે અ યારે ગુજરાતમા ંપણ એિ ક ચર ઇ ડ ટીઝને વેગ આપવા 
માટે અલગ અલગ મશીનરી પણ બની રહી છે. એવી જ રીતે હોટલ ઇ ડ ટીઝ, આપણે જ ેજમવા માટે જઇએ છીએ હોટલ 
ઇ ડ ટીઝમાં પણ જ ેખાસ કારના કક ગ િકચન આવે છે એનું પણ આખું અલગ સેગમે ટ ઉભું થયું છેુ . એના પણ અલગ 
અલગ કારના ઇકવીપમે ટો બની ર ા છે. હાઇજનેીક ફૂડ કેવી રીતે બન,ે મેન પાવરનો જ ેડાયરેકટ ટચ છે, ડાયરેકટ ટચ 
ઓછો થાય એના માટે પણ આખી ઇ ડ ટીઝ ખૂબ સરસ રીતે ડેવલપ થઇ છે. અથ મુવ ગ મશીનરી, વાઇ ટ ગુજરાતમાં જ ે
રીતે ઇ વે ટરો આવી ર ા છે, મોટી મોટી ઇ ડ ટીઝની જ ર પડે છે. શહેરી િવકાસ ખાતુ પણ જ ેરીતે િવકાસ કરી ર ું છે એમા ં
અથ મુવ ગ ઇ ડ ટીઝની ખૂબ મોટા માણમાં .સી.બી., હીટાચી, અલગ અલગ ઇ ડ ટીઝો અહ યા ડ પ ગ કરી રહી છે 
એના માટે પણ અલગ અલગ કારની મશીનરી છે. િસિવલ ઇ ડ ટીઝના પણ એિ ઝિબશન થાય છે. િસરામીક ઇ ડ ટીઝની 
પણ હ વાત ક  તો મોરબીની અદંર ું ં ૧ર૦૦ કરતા પણ વધારે યુિનટ આવેલા છે. એક યુિનટ નાખંવુ ંહોય તો પહેલા િપયા રપ 
કરોડમાં નખંાતુ હતંુ અ યારે િપયા સોથી દોઢસો કરોડમા ંએક યિુનટ થાય છે. કારણ કે હાઇટેક આખી ઇ ડ ટીઝ થવા મંડી 
છે. લગભગ બે લાખ જટેલા કામદારો યા ંકામ કરી ર ા છે અન ેઅદંાજ ેટન ઓવર વા જઇએ તો િપયા ૭૦૦૦ કરોડ કરતા 
પણ વધારે કરોડનુ ં  ટન ઓવર થાય છે. મન ેકહેતા આનદં થાય છે કે ગુજરાત સરકારની જ ેકપની છે જ ેગેસ સ લાય કરે છે ં
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એની ૪પ ટકા રેવ યુ મા  મોરબીમાંથી આપણે મળેવી શકીએ છીએ અન ેસબિસડીની વાત કરીએ ઇ ડ ટીઝન ે ોથ કરવા 
માટે જ ેકપનીને આઇં .એસ.ઓ. લેવો હોય તો આઇ.એસ.ઓ. લેવા માટે પણ સરકાર સબિસડી આપી રહી છે. હાઇટેક મશીનરી 
વસાવવા માટે સરકાર સબિસડી આપી રહી છે. મોડન મશીનરી માટે પણ સરકાર મશીનરી આપી રહી છે. મારે માનનીય 
મં ી ીન ે કહેવું છે કે ઇ ડ ટીઝો જ ે રીતે ોથ કરી રહી છે એમાં થોડા મારા સૂચનો પણ છે. અમારે યા ં કઠવાડા 

.આઇ.ડી.સી. આવેલી છે. કઠવાડા .આઇ.ડી.સી., વટવા .આઇ.ડી.સી., નરોડા .આઇ.ડી.સી. અન ે ઓઢવ 

.આઇ.ડી.સી. કઠવાડા .આઇ.ડી.સી. બે પાટમા ંવહચાયલેી છે. અડધો પાટ એ.એમ.સી.મા ંઆવે છે અન ેઅડધો પાટ 
ઔડામાં આવે છે. .આઇ.ડી.સી.માં કંઇ િવકાસ કરવો હોય તો બંને જ યાએ પરિમશન લેવા જવું પડે અન ે બંને જ યાએ 
ટેકિનકલ ઇ યૂઝ એટ થાય છે. સરકાર એવું ઇ છી રહી છે કે વ છતા રાખવી. .આઇ.ડી.સી.ને વ છ રાખવા માટે 
આપણે કયાંય ડ પ ગ સાઇટ આપી નથી તો ડોમે ટીક વે ટ ઉઠાવીને નાખં ેકયા?ં તો એના માટે ખૂબ મોટી તકલીફ રહેલી છે. 
જ ેડોર ટ ડ પની કોપ રેશનની નીિત છેુ ,  એ નીિતમાં ફેરફાર કરવામાં આવ,ે .આઇ.ડી.સી. થોડ કો ટી યુશન કરે તો ડ પ ું
સાઇટ નથી તો કચરો નાખશ ેકયા?ં હે થવાળા તરત જ નો ટસ આપે છે તો આ નાના મોટા ઇ ડ ટીઝન ેઇ યૂઝ થઇ ર ા છે. 
હમણાં જ ઓઢવ એસોિસએશનવાળા પોતાની પોટસ કલબ, પોતાનું ઓ ડટોરીયમ મ બનાવવા છે ા અઢી વષથી ફાઇલ 
ચાલે છે પણ એ ફાઇલ ખબર નથી કેમ મૂવ થતી નથી અન ેએસોિસએશનની અંદર વકસ ન ેરી ેશ થવા માટે, ઇ ડ ટીઝના 
માિલકોને રી શે થવા માટે નાની નાની કલબ જ ેલોકો પોતાના ારા બનાવવા માગે છે એન ે મંજરી આપતા નથીૂ . અગાઉ 
વટવા, નરોડા, કઠવાડા બધી જ ઇ ડ ટીઝને ડતા માગ  છે એ બધા જ માગ  સાથે બાજમાં રહેણાંુ ક િવ તાર પણ છે. ટી.પી. 
રોડ પણ આવ ે છે. સમ યા એ થાય છે કે ટી.પી. રોડનુ ં રોડ રીપેર ગ કોણ કરે? આ સમ યામાં કોપ રેશન અન ે

.આઇ.ડી.સી.ના બંનેના ઝઘડામા,ં હસાતંુસીની અદંર નાની ઇ ડ ટીઝને અ યાય થઇ ર ો છેું . તો મારે મં ી ીન ે ખાસ 
કહેવું છે કે મ પોતે વારવાર રજઆત કરી છેં ૂ . બી  ધારાસ ય ીએ પણ રજઆત કરી છેૂ . કોપ રેશનની હદમાં જ ે

.આઇ.ડી.સી આવે છે, એને આપણે ચો સ મદદ પ થવું ઇએ. એ લોકોના કચરાના વે ટ માટે અલગથી યવ થા કરવી 
ઇએ. ગટરલાઇન અન ેપીવાના પાણીની પાઇપ લાઇન જઇ રહી છે. વષ થી માગણી છે. જ ેરીતે વાઇ ટમા ંઉ ોગો આવી 

ર ા છે. તો ાઇવેટ ઇ ડિ ટયલ એ ટેટને મંજરી આપીએ છીએૂ , આપણે સવલતો આપી શકતા નથી. પીવાનું પાણી લાવવાનુ ં
યાંથી? નાની પ૦ વાર, ૪૦ વાર, ૧૦૦ વાર ઇ ડિ ટઝ છે એ પીવાનું પાણી લાવશે યાંથી? એના માટે સવલત આપવી 
ઇએ. મારી મં ી ીને  લાગણી સાથે િવનંતી છે કે જ ે આ નાના ઉ ોગોને તકલીફ પડી રહી છે. આપ કહેતા હોય તો 

ડેિલગેશનન ેઅહ યા લાવીશું અને જ ેિવકાસ કરી ર ા છે અને માગણી લઇન ેઆ યા છે એમા ંહ ું સમંિત આપંુ છંુ. 
 ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા(પોરબંદર) : માનનીય અ ય ી, આપણા દેશ પાસે ૮૦૦ િક.મી. કરતા પણ વધારે 

ડાઇનો દ રયાકાંઠો છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો દશેના જ ેકલ ુ ૯ દરીયાઇ રા યો છે એમાંથી ગુજરાત એક છે અને વધારેમા ં
વધારે કોઇ પાસે દ રયાઇ કાંઠો હોય તો ગુજરાત પાસે ૧૬૦૦ િક.મી. દ રયાકાંઠો છે. દેશનો ટોટલ દ રયાકાંઠો છે, એની અદંર 
ર૦ ટકા એ ધરાવે છે. દ રયાઇ માગની મહ ાની આપણે વાત  કરીએ તો જ ેપ રવહન માટેના ંઅલગ અલગ સાધનો છે, રે વ ે

ારા,  રોડ ારા, હવાઇ માગ અથવા તો દ રયાઇ માગ એમાં પ રવહન કોઇ જ યાએ સ તામાં સ તુ પડતંુ હોય તો તે દ રયાઇ 
માગ પડતંુ હોય છે. આ દ રયાઇ માગની મહ ા છે એમાં  આપણે ભૂતકાળમાં ડોિકયું કરીશું તો યાલ આવશે કે ભૂતકાળમા ં
આપણા લોકો દ રયાઇ માગની મહ ા ણતા હતા. આપણે મગધ અને કિલંગનુ ંજ ેયુ  થયુ,ં એની પાછળનુ ંકારણ ઇશુ ંતો 
યારે મગધનું જ ેરા ય હતંુ એ દેશના પિ મ કાંઠા સુધી ફેલાયલેુ ંહતંુ, યારે દ રયાઇ માગનો ઉપયોગ કરતા હતા. પૂવનો જ ે

કાંઠો છે તે યારે મગધ પાસ ેનહોતો, એટલ ેકિલંગ એટલે આજનું ઓ ર સા ઉપર ચઢાઇ  કરી હતી અને યાંથી સામેના દશેોમા ં
જઇ શકીએ. એ ઇશું તો મા  દ રયાઇ માગથી યારે આપણા લોકોએ મા  માલ પ રવહન અને વેપાર જ નહોતો કય , પણ 
દેશની સં કૃિત છે, એનું પ રવહન પણ દ રયાઇ માગ જ ેતે સમયે કરવામાં આ યું હતંુ. આજ ેદેશની અંદર કલ ુ ૧૮પ નાના અન ે
મ યમ કદના બંદરો આવેલ છે. તેમાંથી ગુજરાતની અંદર ૪૮ એટલ ેકે દેશના ર૬ ટકા બંદરો આવેલા છે. કડલા મહા બંદર છેં , 
તેનો વહીવટ ભારત સરકાર કરે છે. આ કલ ુ ૪૮ બંદરો પૈકી ૧૩ બંદરો એ મ યમ ક ાના છે. ૩૧ નાના બંદરો, ૪ બંદરો એ 
ખાનગી બંદરો છે. આ ૧૩ મ યમ ક ાના બંદરો ઉપરની ટા ફકની હેરફેર ઇએ તો મોટા ભાગના ટા ફક હેરફેર યાંથી થાય છે. 
આ ટા ફકમાં સતત વધારો થતો આવે છે. વષ ર૦૧૦-૧૧ની વાત કરીએ તો ર૩૦૯ લાખ મે ટક ટનનું પ રવહન યાંથી 
થયેલ. વષ ર૦૧૮-૧૯મા ં ઇએ તો ૩,૯૯૧ લાખ મે ટક ટનનુ ંપ રવહન થયલે. દવસ ે દવસે ટા ફક વધતો ય છે અન ે
સાથે સાથે આપ ં રા ય એ ખાનગીકરણમાં ય તો તે માટે ટા ફક વધે તે માટે આપ ં ઇિ ડયન કો ટ ગાડને પીપાવાવન ે
મુ ા ખાતેની જટેીના બાંધકામ માટે રા ય સરકારે એને સૈ ાંિતક મંજરી આપેલ છેૂ . છારા ખાતે એલએન  ટમ નલ બાંધકામ 
માટે એચ.પી.સી.એલ. સાપોરની અદંર ા.િલ.ને પણ નવુ ં બંદર બાંધવા માટેની મંજરી આપેલ છેૂ . ભાવનગર બંદરના ઉ ર 
ભાગમાં સીએન  અને બી  ટમ નલ િવકસાવવા માટે સૈ ાંિતક મંજરી આપેલ છેૂ . જ ેરીતે દ રયાઇ માગ વેપાર કરીએ છીએ, 
પણ આજ ે ઇએ તો દેશના મોટામાં મોટ અલંગ શીપ ેિકગ યાડ છે એની અંદર ું ં વષ ર૦૧૮-૧૯ દરિમયાન ર૧૯ જહા  
ભાંગવામા ં આવેલ, જમેાંથી ૧૭,૭૩,રર૯ ટન લોખંડનો ભંગાર મળેલ. એ રીતે વષ ર૦૧૯-ર૦ મા ં ડસે બર સુધીમા ં
૧૧,પ૧,૧૧૭ મે ટક ટન લોખંડનો ભંગાર મળેલો અને ૧૪ર જહા  ભાગવામાં આવેલ છે. અલંગ શીપ ેક ગ યાડનુ ં
આધુિનકરણ કરવાના આયોજન માટે સને ર૦ર૦-ર૧માં િપયા ૭૧પ કરોડની માનનીય નાણામં ી ીએ ગવાઇ કરેલી છે. 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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આ જ રીતે મારે થોડીક વાર િવરોધપ ના લોકો જ ેવાત કરે છે તેમને કહેવુ ં છે. આપણે વષ ૧૯૯પ પહેલાંનું ગુજરાત અન ે
૧૯૯પ પછીના ગુજરાતની સરખામણી કરશો તો આપણને યાલ આવશે કે, છે ા પ ચીસ વષમા ંગુજરાતે હરણફાળ ભરી છે. 
હ વાહનોની વાત ક  તો ું ં વષ ર૦૦૧-૦રમાં ન ધાયલેા વાહનો પપ.૭૬ લાખ હતા. તે વષ ર૦૧૯-ર૦માં ર.૬૦ કરોડ વાહનો 
ઓ ટોબર અંિતત સુધીમાં ન ધાયા છે. વષ ર૦૦૧-૦રમાં .૬૮૭ કરોડની વાહનોમાંથી આવક થઇ હતી તે વષ ર૦૧૮-
૧૯મા ં .૪૧૦૦ કરોડની આવક થઇ છે. તે જ રીતે વષ ર૦૧૯-ર૦માં યુઆરી અંિતત સુધીમા ંવાહન યવહારની કામગીરી 

ઇએ તો કલ આવક ુ િપયા ૩૧૭૦ કરોડ થઇ છે. વાહનોની ન ધણી ૧૩.પ૦ લાખ, ર ટેશન બાદ જદી જદી અર ઓનો ુ ુ
િનકાલ પ૭.૩૬ લાખ અન ેડાઇિવંગ લાઇસ સ ૧૪.૧૮ લાખ ઇ યુ કયા છે. હેર પ રવહનન ેવધુ સુગમ બનાવવા ૮૯પ નવી 
બસો માટે .ર૪૦ કરોડની ગવાઇ આ બજટેમા ંકરવામાં આવી છે.  
 અ  ય ી :  માનનીય તે  સુખડીયા.  માનનીય અ ણિસંહ રણા.  
  ી અ ણિસંહ અ. રણા(વાગરા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેઉ ોગ િવભાગની માગણીઓ લઇન ે
આ યા છે તેના અનુસંધાને મારી વાત કરવા માટે ઉભો થયો છંુ. વાઇ ટ ગુજરાત એટલે આપણા દેશના તે વખતના 
ત કાિલન મુ યમં ી અન ે આજ ે દેશના વડા ધાન ી નરે  મોદી એ વષ ર૦૦૩માં શ  કરેલ. સમ  િવ માંથી મૂડી 
રોકાણકારોને આમં ણ આપીને બોલાવીન ેસમ  ભારતમાંથી ઉ ોગકારોને આમં ણ આપીને મોટા માણમા ંઆ વાઇ ટ 
ગુજરાતની શ આત કરી હતી. તેમના ને  હેઠળ છે ા વષ ર૦૦૩થી આજ દન સુધી ી િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇની સરકારે વાઇ ટ ગુજરાત મારફતે ઉ ોગો લાવવાનું ચાલુ રા યું છે. મને એ વાતનો આનંદ છે કે, 
સમ  ગુજરાતમા ંઅન ેતે પણ મારા વાગરા મત િવ તારમાં આજ ેમોટા માણમા ંઉ ોગો થાિપત થયેલા છે. તેમા ંઅમે રકાની 
કપનીઓ હોયં , ય.ુકે.ની કપનીઓ હોય યારેં  આજ ેમને કહેતાં આનંદ થાય છે કે યાં આગળ ઉ ોગોમાં આજ ે૪૦૦૦ કપનીઓ ં
કાયરત છે. આ ઉ ોગો આવવાથી રોજગારીની મોટા માણમાં તક મળી છે. તે તા ંસમ  ભારતમાંથી લોકો આવવાથી મીની 
ભારત તે ભ ચ િજ ો આજ ે બની ગયો છે. તેનું કોઇ કારણ હોય તો ઉ ોગ આવવાથી ય.ુપી., િબહાર, બંગાળ તમામ 
રા યોમાંથી લોકો યા ંરોજગારી માટે આ યા છે. મને એ વાતનો આનંદ છે કે, સમ  ભ ચ િજ ાના િશ ીત બેરોજગાર લોકોન ે
આજ ેનોકરીઓની મોટા માણમાં તક ા  થઇ છે. એક વખત અમે ી સૌરભભાઇને રજઆત કરેૂ લી કે ઉ ોગોની એક સંયુ ત 
િમ ટંગ બોલાવો અન ેઅમારા જ ેલે ડ લુઝરો છે તેના નો ઉકેલ લાવો. તો ી સૌરભભાઇ અને ી નીિતનભાઇ પટેલે અમન ે

ો સાહન આ યું અન ેઆજ ેમારે ગવથી કહેવું ઇએ કે ૬૦૦૦ લે ડ લુઝરો છે તેમાંથી ૪૦૦૦ લે ડ લુઝરોન ેનોકરી મળી છે. 
યારે તેના કોઇ િશ પી હોય તો તે ી નરે  મોદી ના કારણ ેથયેલ છે. સાચા અથમા ંસમ  ભારતના રા યોમાંથી લોકો 

ઉ ોગો બંધ કરીન ે ગુજરાતમાં ઉ ોગ લાવવાનું પસંદ કરે છે. તેનુ ં કોઇ કારણ હોય તો લો એ ડ ઓડરની િસ યુએશન છે, 
સં કાર છે, જ ેિવવેક છે અને તેને ઉ ોગ ચાલુ કરવા માટે અહ  પોતાની સલામિત દેખાય છે. યારે આજ ેહ આનંદ સાથે કહેતા ું
લાગણી અનુભવું છ કેુ ં , સાચા અથમાં આ ઉ ોગ આવવાથી અમને પોતાને ખૂબ મોટા માણમાં ખેડતોને પણ રોજગારી ન હતી ૂ
એમને રોજગારી મળી છે. નાના નાના ઉ ોગો થાિપત કરવા માટે સરકાર ારા ખૂબ બજટેની ગવાઇ કરવામાં આવે છે. 
કેિપટલ સહાય યોજના વષ ૨૦૧૫ એમા ંકલ ુ ૨૩૫૦ લોકોની માગણીઓ સરકારે વીકારી છે અને ૧૯૩ કરોડ િપયા કેિપટલ 
સહાય ચૂકવવાનું કામ આ ગુજરાત સરકારે કરેલ છે. યાજ સહાય યોજના વષ ૨૦૧૫ એમાં કલ ુ ૫૫૭૭ અર ઓ આવેલી 
એમા ં ૧૪૭ કરોડ િપયાની સહાય આ ગુજરાત સરકારે ચૂકવેલ છે. કેિપટલ યાજ સહાય યોજનામા ં મ હલાઓ માટે પણ 
મ હલા ઉ ોગ સાહિસક બન,ે સમૃ  બન ેઅને િવકાસ થાય એ માટે સરકારે મ હલાઓન ેપણ ૫૦ ટકા સહાય આપવાનુ ંકામ 
ભારત સરકાર કરી રહી છે યારે અમન ેઆનંદ અન ેલાગણી છે કે, મેગા યુિનટ ોજકેટ સહાય યોજના વષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના 
વષમાં ઉ મ કદ ઉ ોગ સાથે યોજનામાં િપયા ૯૫૦ કરોડની ગવાઇ સૂચવવામાં આવી છે. આંતર માળખાકીય સિુવધા 
એમા ં હ એટલુ ં ચો સ કહીશ કે અમારા િવ તારમાં ું .આઇ.ડી.સી. મોટા માણમા ં છે તો અમારા ર તાઓ અન ે અ ય 
માળખાકીય સિુવધા માટે સરકારે .આઇ.ડી.સી. ારા પાણી, ગટરની સુિવધા માટે જ રત માણે કરવા િપયા ૨૦૦ 
કરોડની ગવાઇ પણ ચાલુ સાલે કરી છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમારા વાગરા િવ તારમાં અને ગુજરાતમાં ઉ ોગો 
આવવાથી ખેડતોને મોટા માણમાં રોજગારીની તકો મળી છેૂ . બીજ ુ ં .એન.એફ.સી.માં માનનીય નીિતનભાઇ પટેલન ેઅમ ે
રજઆત કરી અનેૂ  ૧૭૫ લોકોન ેતેમાં નોકરી અપાવવાનું કામ ી નીિતનભાઇએ કરેલ છે એનો પણ અમન ેઆનંદ છે.  
 ી ઋિષકશે  ગ. પટલે (િવસનગર) : માનનીય અ ય ી, આદરણીય નીિતનભાઇએ નાણામં ી તરીકે જ ેબજટે રજ ૂ
કયુ છે તેમાં હ મારા િવચારો યકું ત કરવા ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આમ તો કોઇ પણ રાજય સરકાર હોય અન ેતેમાં પણ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર હોય 
એટલ ેજ ેતે વખતે જનતાની આકાં ાઓ-અપે ાઓ પૂરી કરવા માટેનો જ ેરોડ મેપ અને અમારો જ ેએજ ડા જનતા સમ  પાંચ 
વષનો મૂકયો હોય એ કામ પૂ  કરવા માં ટેની ખૂબ મોટી આ બજટે ારા અમારી તુતી હોય છે. અમ ેપાંચ વષમા ંશું કરીશુ ંએ 
જનતાને બતાવવા માટેનો જ ે એજ ડા હોય એ પાંચ વષ દરિમયાન અમારે પૂરો કરવાનો હોય છે. પાંચ વષ દરિમયાનના 
બજટેમાં અમે એ બધા ોિવઝન કરી અને વાત પૂરી પણ કરતા હોઇએ છીએ. એમા ંખાસ કરીને કેટલીક યોજનાઓ એવી હોય 
છે કે એજ ડામાં નથી હોતી, જ ેઅમારા મેિનફે ટોમાં નથી હોતી પણ વખતો વખત અમારા યાન ઉપર આવ,ે અમારી સરકારના 
યાન ઉપર આવે એટલે તુરત જ એ બાબતો અમલમાં મૂકી અને લોકો સુધી પહ ચાડવાનું અમે કામ કરીએ છીએ.  



ફા ગનુ ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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 માનનીય અ ય ી, આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ારા ગુજરાતની અપે ાઓ પૂરી કરવા માટે બે ખૂબ 
મહ વના ૨૪ કલાક વીજળી અને હવે આદરણીય ી સૌરભભાઇ અને ી નીિતનભાઇ જ ેમૂકી ર ા છે દનકર યોજના, દવસ ે
વીજળી, ખેતી માટેની જ ેવીજળી છે એ વીજળી દવસ ેમળ.ે કેમ કે યાંય ખેડતને ઠડીમા ંએન ેઠરવુંૂ ં  ન પડે, યાંય એ  આભડી 
ન ય, સપ દશં કે એવા કોઇપણ કારના બનાવ ન બને એના માટેની િચંતા આમાં કરવામાં આવી છે અન ેએની શ આત 
કરવામા ંઆવી છે. ખૂબ અઘ ં કામ છે. ટેકનીકલી એના સબ ટેશનો, એની િવતરણ યવ થાઓ, એની જ ે યવ થાઓ ઉભી 
કરવાની છે, એ ખૂબ અઘરી છે છતાં પણ આ સરકારે બીડ ઝડ યું છેું , ચોવીસ કલાકની જમે ખેડતો માટે દનકર યોજના ારા ૂ
ખૂબ મોટી રાહતનુ ંકામ આ ઊ  િવભાગ ારા થઇ ર ું છે. એટલું જ ન હ વષ ૧૯૬૦થી ૧૯૯પ સુધી ૩પ વરસની અંદર કૃિષ 
વીજ ડાણ ૪,૮૮,ર૪૭ જ આપવામા ંઆ યા હતા. એટલ ેએનો સરેરાશ વાિષક દર કહેવાય એ ૧૩૯પ૦ જટેલો જ ર ો, 
પરતુ ં વષ ૧૯૯પથી આજ સુધી એટલ ેકે વષ ર૦૧૯ સુધીમાં ર૪ વરસની અદંર ૧ર,પપ,૦ર૪ જટેલા વીજ કનેકશનો આપણ ે
આ યા. ર૪ વરસની અદંર જ ેવીજ કનેકશનો આ યા હતા એના કરતા પણ ૩પ ગણા વીજ કનેકશનો ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકારે આ યા છે. વષ ર૦૧ર-૧૩થી ર૦૧૮-૧૯ સુધીની  વાત ક  તો કલ ં ુ ૭,પપ,પ૩૪ જટેલા વીજ ડાણો આપણ ે
આ યા છે. વષ ૧૯૯૪-૯પની અંદર ખેડતોને અપાતી જ ે વીજળી હતી તે વીજળી ૂ ૮૪ કરોડ યુિનટ જટેલી જ હતી એટલ ે
ખેડતો જ ેચોમાસા િસવાય ખેત ઉ પાદન કરતા હોય એ ૂ ૮૪ કરોડ યુિનટ જ ેવીજ વપરાય એના માણે થતંુ હોય, પરતુ ં વષ 
ર૦૧૮-૧૯મા ંઆ બધા ય નોના અંતે ખેડતો રૂ ૬૧ કરોડ યુિનટ વીજળી વાપરતા થયા એટલ ેએનો સીધે સીધો મતલબ 
એવો છે કે ણ ગ ં ઉ પાદન આ યોજનાઓને કારણે અને ખેડતોને વીજળી મળવાના કારણે વ યું છેૂ . છે ા સાત વરસમા ં
એવરેજ ૧,૧ર,૦૦૦ જટેલા ડાણો આપવામાં આ યા હતા તેથી જ વપરાશ વ યો અને ઉ પાદન વ યું છે. આ આખેઆખા 
બજટેની અંદર એકપણ પાનાની અંદરની યોજનામા ંખેડત અડતો ના હોય એટલે કે ખેડતને સીધેૂ ૂ  સીધો ફાયદો થતો ન હોય 
એવી કોઇપણ યોજના નથી. મોટાભાગની યોજનાઓમા ં ખેડતોને સીધો અથવા આડકતરો ફાયદો થાયૂ  છે. આપ જઓ તો ૂ
ખેડતો માટે ૂ ૭૪ર૩ કરોડ િપયાની ગવાઇ. જળસંપિ  એટલ ેએ પણ ખેડતો માટે જ છે એમાંૂ  ૭રર૦ કરોડ િપયા. આર 
એ ડ બી.માં પણ માનનીય નીિતનભાઇએ જ ેર તાઓની ગવાઇ કરી છે, ા ય ર તાઓ, ા ય ર તાઓ પહોળા કરવા, 
રીસરફેસ ગ કરવુ,ં એના પર ફટાફટ સાધનો દોડે એવા સરસ મ ના ર તાઓ બનાવવા.  એ સરવાળો કરીએને તો એમના 
આર. એ ડ બી. ના બજટેમાંથી આશરે ૬ થી ૭ હ ર કરોડ િપયા સીધે સીધા ખેડતો માટે જઇ ર ા છેૂ . ઊ  િવભાગમા ંપણ 
જ ેટોટલ માગણીઓ કરી છે એમાંથી  તમે જદી જદી માગણીઓનો સરવાળો કરીએ તો આશરે ુ ુ ૧૦,૦૦૦ કરોડ િપયા તો 
કેવળ ા ય િવ તારોમા ંઅન ેખેડતોમાં જતા આપણને દેખાય છેૂ . એક ડાણ માટે િપયા ૧.૬૦ લાખ ખચ  થતો હોય છતાં 
પણ સરકાર ખેડતો માટેૂ , ખેડતને મુ કેલી ન પડે એના માટે યારે સંક પબ  હોય યારે આ બધા વીજ ડાણો રાહત દરે ૂ
આપવામાં આવતા હોય છે. વીજ લાઇન ટા સફોમરનો ખચ  ખેડતો પાસેથી વસૂલાતો નથીૂ , કેવળ સિવસ કને શન ચાજ અન ે
એનજ  ડીપોઝીટના નાણા ંજ લેવામા ંઆવે છે. ઔ ોિગક વીજ ડાણની જમે ખેડતોને પણ તેમની ખેતીવાડી વીજ ડાણ ૂ
માટે આગવું ટા સફોમર અપાય છે અન ેટાયેબલ એ રયાની અંદર એસ.સી. અન ેએસ.ટી. માટે પણ ખાસ આ વીજ કને શનો 
એકદમ રાહત દરે એકદમ ુ ક દરે એમને આપવામાં આવે છે અન ેએનો આખ ેઆખો ખચ રા ય સરકાર ભોગવે છે. વરસોથી 
વીજળીનો જ ે ભાવ હતો, મારે તો ી સૌરભભાઇન ે ખાસ કરીન ે અિભનંદન આપવા છે, હ જ ે િવ તારમાંથી આવુ ં છ યા ંું ંુ
પાણીના તળ ડા છે છતા ંપણ એમના વીજદર એચ.પી.ના ઘટા ા છે, રજઆત હતી અન ેએ રજઆત એમણે લ મા ંલીધી ૂ ૂ
છે. આ િમટરની થામાં પણ યુિનટના જ ેભાવ છે એમા ંજ ેરજઆતો કરેલી છેૂ , ી સૌરભભાઇ પટેલ સાહેબને તેમા ંઅમારી 
િવનંતી છે કે એ બાબતે પણ થોડોક િવચાર કરવામાં આવે અને િપયા ૭૦૦૦ સબિસડીની જ ેવાત હતી યારે સબિસડી 
આપવાનું ચાલુ કય ુ યારથી અ યાર સુધીમાં ટા સપોટશન, કોલસો અન ેવીજ ઉ પાદનનો દર વધેલ હોવા છતાં પણ એના એ 
જ ભાવે વરસોથી વીજળી અપાય છે તેટલા માટે આ ઊ  િવભાગની જ ેમાગણી લઇને માનનીય મં ી ી આ યા છે એન ેહ ું
મા  સમથન ં આપીને અનુમોદન ક  છં ંુ .   
 ી રમણભાઇ ધ.ુ પટલે (િવ પુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ખાણ અને ઉ ોગ મં ી આદરણીય ી 
સૌરભભાઇ માગણી નંબર-૪૯, ૫૦ લઇન ેઆ યા છે તેન ેમા  સમથન ક  છ અન ેમારા િવચારો યકત કં ં ં ંુ  છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, આપણો દેશ ખેતી ધાન દેશ છે ગુજરાત પણ મુ ય વ ેખેતી પર આધા રત છે છતાં આપણા 
રાજયમા ં ઔ ોિગક િવકાસ ખૂબ સારા માણમા ં થયો છે. અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે રાજકીય અિ થરતા, 
સામાિજક ગિત અન ેઆિથક ગિતનુ સંતુલન અન ેિવકાસ ળવી રા યો છે. િવકાસ સવાગી હોય તો તેના પ રણામ ઉ મ 
મળે છે અન ેઉ મ પ રણામ માટે આ દેશમા ં  કોઇ ઉદાહરણ લઇ શકાય તો ફકત ગુજરાત છે. Best governed State in 
India. આનો  કોઇન ે ેય જતો હોય તો આપણા ત કાિલન મુ યમં ી અન ેઆજના વડા ધાન આદરણી ી નરે ભાઇ 
મોદી સાહેબને ય છે.  
 માનનીય અ ય ી, આ દેશમાં ૫ ટકા વસિત ધરાવતંુ આપ ં ગુજરાત ઔ ોિગક ઉ પાદનમાં ૧૬.૦૮ ટકા હ સા 
સાથે મોખરાનું થાન ધરાવ ે છે. ગુજરાતમાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં Foreign Direct Investment કલ િપયા ુ ૧૨૬૧૮ 
કરોડનું હતંુ તેની તુલનાએ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં થમ છ માસમાં િપયા ૨૪૦૧૨ કરોડનું એટલે કે બમ ં ઇ વે ટમે ટ ફકત 
છ માસમાં આ યુ ંઅને સમ  દેશમાં ગુજરાત  best investment destination બ યું છે.  
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 માનનીય અ ય ી, છે ા ં ણ વષમા ં ભારતમા ં થપાયેલા કલ મોટા ઉ ોગો ુ ૨૫૭૪ તેમાંથી ગુજરાતમાં ૭૩૫ 
ઔ ોિગક એકમો થપાયા છે. એટલ ેકહી શકાય કે લોકોન,ે ઉ ોગપિતઓને ગુજરાત સરકાર પર િવ ાસ છે. અમારી ભારતીય 
જનતા પાટ ના અમારા મુ યમં ી આદરણીય ી િવજયભાઇ અન ે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ વવાળી 
સરકારે ઉ ોગ ો સાહક નીિત રાજયમાં યાપક માળખાકીય સુિવધાઓ અને રાજયમાં કાયદો યવ થાની ઢ પ રિ થિતન ે
આભારી ઉ ોગ પ રિ થિતને યો ય લેટફોમ પૂ  પાડયું છે જનેા કારણે ગુજરાતમાં ઉ ોગોએ હરણફાળભરી છેં . આ ગુજરાતમા ં
િબઝનેશ સિમટ વષ ૨૦૦૩થી શ આત કરેલ આ  સુધીમાં ૯ જટેલા સિમટો કયા જનેા ખૂબ સારા પ રણામો આ યા છે. મારે 
આનંદ સાથે કહેવુ ં ઇએ કે મારા િજ ાના બહચરા  તાલુકામાં ખબૂ સારા એવા માણમાં ઇ ડ ટીઝ આવી છેુ . હ એક વાત ું
ચો સ કહીશ કે ઘણી વખત આપણા ગૃહમાં ઘણા સ ય ીઓ એવી રજઆત કરતા હોય છે કે એમૂ .ઓ.ય.ુથાય છે પણ 
ઇ ડ ટીઝો આવતી નથી પણ જયાં સો ટકા ઇ ડ ટીઝ આવી શકી ન હોય. પણ અગાઉ આગળ મા હતી મ જ ે માણે આપી તે 

માણે છે ા છ વષમા ં FDI િપયા ૨૪૦૧૨ કરોડનું થયુ ંછે આ અમારી સરકારની એક આગવી િસિ  છે.  
 માનનીય અ ય ી, ઘણી વખત અમારા િમ ો એમ પણ કહેતા હોય છે કે, ઇ ડ ટીઝ તો આવી પરતુ લોકલ ં
રોજગારી મળતી નથી. હ એવુંું  ચો સ કહીશ કે મારા બહચરા  તાલુકામા ંએક મ ડા ઇ ડ ટીઝ આવી છે અન ેતેણે છ લા ટ ુ
નાંખેલા છે અને આ છ લા ટમા ં બે હ ર જટેલો તેમાં ટાફ છે. અન ે ૨,૦૦૦ના ટાફમાં ૮૫ ટકા ઉપરનો ટાફ ફ ત 
ગુજરાતીઓનો છે એ હ દાવા સાથે કહ છ અને બીજ પણ કહ કે એમાં જ ે ણ લા ટ છે એમાં ું ું ં ં ુંુ ુ ૬૦ ટકા ઉપરાંત ગુજરાતી 
મ હલાઓની ભરતી થાય છે એટલે એ વાત પણ અ યાસ વગરની વાત છે. હકીકત એ છે કે ઔ ોિગક એકમોન ે ટાફ ઇતો 
હોય છે પણ એમાં કાયદ  અન ેકૌશ યવાળો ટાફ ન મળવાન ેકારણે બહારથી આવતો હોય છે. આપણે એ ઉપરથી ણવુ ં

ઇએ કે આપણા મુ યમં ી ી અને ી નીિતનભાઇ જ ે કારે કહે છે કે આપણા યુવાનોને આ બાબતમાં ગૃત કરો. દરેક 
કપનીને સારા યિ તઓની જ ર હોય છેં . કૌશ યવધક ટાફની જ રયાત હોય છે. અહ યા જ ેમા િત ઉ ોગ િલિમટેડ કપની ં
આવી એન ે પાન અને ઇિ ડયાની કપની ારા એક આઇં .ટી.આઇ. કોસ ગણપત યુિનવિસટી અન ે મા િત ારા કરવામા ં
આ યો છે. એમાં છે ી બે બેચ બહાર પડી એમાં થમ બેચમાં ૨૫૪ િવ ાથ ઓ અને બી  બેચમાં ૩૦૮ િવ ાથ ઓને ૧૦૦ 
ટકા રોજગારી આપવાનું કામ મા િતએ કયુ છે. આ કારે ઉ ોગો આવવાથી આપણને ૧૦૦ ટકા રોજગારી મળી રહેશ ેઅન ે
ગુજરાતને ૧૦૦ ટકા ફાયદો છે એવુ ંહ ચો સ કહ છ યારે આ માગણીઓ લઇને આ યા છે એને હ મા  સમથન ક  છું ું ં ું ં ં ંુ ુ .  
 ી ગોિવંદભાઇ પટલે (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઊ  મં ી ી માગણી ન-ં૧૨ લઇન ે
આ યા છે એને હ સમથન આપંુ છ અન ેકેટલીક હાું ંુ ઇલાઇ સ માનનીય સભાગૃહ સમ  રજૂ કરવા માગંુ છંુ. અગાઉના સમયમા ં
મને બરાબર યાદ છે કે વષ ૧૯૮૫માં અમે પૂરતા ફોસથી વીજળી મળ,ે પૂરતા દબાણથી વીજળી મળે એ માટે આંદોલન 
ચલાવતા હતાં અને એ વખતે ત કાિલન ચેરમને ી કમાર ભ  હતાુ . અમે રજઆત કરવા માટે બરોડા ગયા અને ક ું કે ૂ
અમારે સૌરા મા ંવીજળીનો આ ો લેમ છે. યા ંસુધી તમે સબ ટેશનમાં વધારો ન હ કરો યા ંસુધી આ લાંબા અંતરથી 
આવતી વીજળી અમારા માટે મુ કેલજનક છે. યારે ી કમાર ભ ે  વીકાયુ હતંુ અન ેએના માટે સુધારા પણ શ  કયા ુ
હતા. હ આ સરકારન ેઅિભનંદન આપીશ કે જણે ેગુણવ ાયુ ત વીજળી પૂરતા દબાણથી કેવી રીતે મળ ેએના ઉપાયો શો યાું . 
ગામડાંમાં ૨૪ કલાક વીજળી મળ ેએ માટે યોિત ામ યોજના બનાવી, એના માટે ફીડરો અને નવા સબ ટેશનો ઊભા કયા. 
બધાં જ ગામડાંઓને પૂરતા દબાણથી વીજળી મળે એના માટેની યવ થા આ સરકારે કરી છે. મને બરાબર યાદ છે કે ી 
અમરિસહં ભાઇ ચૌધરીની સરકાર વખતે ખેડતોએ પૂરતા દબાણથી વીજળી મળે એ માટે આંદોલનો શ  કયા હતા અને એ ૂ
કારણે ખેડૂતો ઉપર ગોળીબાર થયા હતા અને કેટલાંય ખેડતોની લાશ ઢળી હતીૂ . એ જ કારણે જ ે િમ ો સામ ેબેઠા છે એમન ે
ખેડતોએ ૂ વષ ૧૯૯૦થી આ બાજ આવવા દીધા નથીુ . ખેડત પોતે વીજળી લખાવે અને એના દીકરાને વીજળી મળે એવી ૂ
િ થિત ભૂતકાળમાં હતી અને એ પણ ટાટર દબાવીને હજ યારામા ંન પહુ યું હોય યાં પાછી વીજળી જતી રહે. ફોન કરો તો 
કહે કે ઉપરથી ગઇ છે. ઉપરથી લાઇનનો ફો ટ છે. ઉપરથી લાઇનનો શુ ંફો ટ છે એ ખબર પડતી ન હ. એના કારણે ખેડતો ૂ

ા હમામ થઇ ગયા હતા. વષમાં ણ- ણ વખત મોટરો બળતી હતી. બધંુ ઉ પાદન મોટરો બાંધવામાં જતંુ રહેતંુ હતંુ અન ે
આજ ેસબ ટેશનોની સં યા જ ેતે વખત કરતા ંઅનેક ગણી વધારીને જ ે યવ થા કરવામા ંઆવી છે એના કારણ ેઆજ ેપૂરતા 
દબાણથી વીજળી મળી રહી છે. વષ ૧૯૬૦થી ૧૯૯૫ સુધીના ૩૫ વષના ગાળામાં ૫૬૩ સબ ટેશનો ઊભા કરવામા ંઆ યા 
હતા. એટલ ેવષ મા  ૧૬ થયા. તેની સામે વષ ૧૯૯પથી શ  કરીને વષ ર૦૧૯ના ર૪ વષના ગાળામા ં૧૪૦૯ કયાં પ૬૩ 
અને કયાં ૧૪૦૯, પ૯ દર વષ આ સરકારે સબ ટેશનો ઉભા કયા છે. છે ા સાત વષમા ંદર વષ ૧૦૦ જટેલા સબ- ટેશનો 
ઉભાં કરીને ગુણગ ા સભર િવજળી મળે એના માટે યાસ કરવામાં આ યો છે. ચાલુ વષમાં પણ નવાં સબ- ટેશનો ઉભા ં
થાય તેના માટે .૪ર૧ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે જના જજ રત થયેલા વાયરો હોય એ વાયરો તૂટી યૂ , 
ફો ટ આવે વીજળી બંધ થઇ ય, ફ રયાદો આવે અન ેએમ કહે કે વાયરો તૂટી ગયા છે, નવા વાયરો માટે અગાઉ જયાં સુધી 
આંદોલન ન થાય યાં સુધી બદલવામા ંઆવે નહ . આવા કારના જના જજ રત વાયરોને બદલવા માટે આ વષના બજટેમા ંૂ
૩૦પ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. આ લોકોને અમારે યાં ચૈ  મ હનો ચાલ ેછે, અમારા સાથી િમ ો માટે બે 
િમિનટ ટાઇમ વધારે આપો તો વધારે સા ં . ચૈ  મ હનામાં અમારે યાં માતા ના માંડવા હોય, માતા ના માંડવા હોય એટલ ે
ભૂવા ધુણતા હોય, કોઇને કઇ દેવી આવ ેતેની ખબર ન પડે, પણ ધુણતા હોય. એમ આ સામા પ ના િમ ોને તમે ઘમાંથી 
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ઉઠાડોને તો પણ ખેડતૂ , ખેડતૂ , ખેડત કરે છેૂ . એનું કારણ એ છે કે એ જયારે સ ા પર હતા ને યારે ખેડતોને ગોળીઓ મારી ૂ
હતી. એ વખતે વષ ૧૯૮પ-૮૬ અને ૧૯૮૭ ણ વષનો દુ કાળ હતો, દુ કાળના સમયમાં એક પણ પૈસો િવમો ચૂક યો ન 
હતો અન ેઆજ ેિવમો-િવમો ચ ટયા છે. જયારે એ સ ામા ંહતા ણ વષ સુધી એક િપયો ચૂક યો નહતો. આજ ેએના કારણ ે
એ ખેડતોના ૂ (xxx) જ ેલા યા છે એના કારણે વષ ૧૯૯૦થી આ બાજ આવવાનો મોકો ખેડતોએ આ યો નથીુ ૂ . એટલા માટે 
એમ કહેવાય છે ને કે ઘણીવાર કોઇ અવગતે વ ગયો હોય અને ખરેમાં આવ,ે એમ એને વારવાર ખેડતં ૂ , ખેડત જ આવે છેૂ , તો 
એમનો ભૂતકાળ યાદ કરશ ેતો યાલ આવશ,ે તે વખતે જયારે સ ામાં બેઠા હતા યારે  ખેડતની િચંતા કરી હોત તો આજ ેઆ ૂ
દવસો એમને વા ન પડત.  

 એ જ રીતે આ દવાસીઓની અન ે સાગરખેડની પણ િચંતા કરે છેૂ . જ ે આ દવાસી િવ તારમા ં પણ  વષ ૧૯૬૦થી 
માંડીન ેવષ ૧૯૯પની સાલ સુધીમા ં૩પ વષમા ંખાલી પ૮ સબ ટેશનો હતા,ં એટલ ેવષ મા  બે જ હતા.ં એની સામે આપણ ે
ર૪ વષમાં વષ ૧૯૯પથી વષ ર૦૧૯ની સાલ સુધીમાં ર૧૬, કયાં ૩પ વષના પ૮ અને કયાં ર૪ વષના ર૧૬ એટલે વષ ૯ 
થયા.ં સાગરકાંઠાના િવ તારમાં જયાં દ રયાઇ અને ખારાશવાળો પવન એના કારણે ઇલેક ટકના પોલ લોખંડના હોય તો પણ 
સળી ય, વાયર પણ સળી અન ેજજ રત થઇ ય, તૂટી ય એવા સમય ે યા ંપણ આખું રનોવેશન કરીન ેએની જ ે યવ થા 
થઇ છે. વષ ૧૯૬૦થી વષ ૧૯૯પના ૩પ વષમા ંનવા સબ ટેશનો આ દ રયાઇ પ ીમા ંમા  ૮૩ હતા,ં વષ ૧૯૯પથી ર૦૧૯ 
સુધીમાં ર૪ વષમાં ર૪૩ સબ ટેશનો નવાં ઉભાં થયાં તેના કારણે આજ ેસમ  સૌરા ની દ રયાઇ પ ીના માછીમારી કે ખેડૂત 
િવ તાર હોય એન ે પૂરા દબાણથી વીજળી મળ ેએવો બંધ માનનીય ઊ  મં ી ી અન ેઆ સરકારે કય  છે તેન ેધ યવાદ 
આપંુ છંુ. આ જ કારણ ેગુજરાતના ખેડતો ભારતીય જનતા પાટ ને કાયમી ચાહે છે અને ચાહતા રહેશેૂ . માનનીય ઊ  મં ી ીની 
આ માગણીઓને મા  સમથન ક  છં ં ંુ .  
 અ  ય ી : આપના વચનમાં આપે જ ે ક ું કે ખેડતોનાૂ *(xxx)લા યાં છે. એ *(xxx) શ દ કાઢી નાંખુ ં છ ુ ં
એના બદલ ેઆપે કહેવું ઇએ કે ખેડતોનું પુ ય એમને મ ુ ંનથીૂ .  
 ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ(પારડી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ે ી 
નીિતનભાઇની રાહબરી હેઠળ ઉધોગ અને ખાણ ખિનજ િવભાગ સુદંર કામગીરી કરી ર ો છે. એ રોજગારી તો આપે જ છે સાથ ે
સાથે આપણા દેશને અમૂ ય એવું િવદેશી હ ડયામણ પણ કમાવી આપે છેું  અને ઉ ોગના િવકાસમાં માનનીય સૌરભભાઇનો 
વીજળી િવભાગ અને ગેસ િવભાગે જ ે સુંદર કામગીરી કરી છે તેના માટે પણ અિભનદંન આપંુ છંુ. ખાસ કરીને ઉ ોગોની 
પા ાદભૂિમકામા ં જઇએ તો ગુજરાતનુ ં નવુ ં રાજય બ યું યારથી .આઇ.ડી.સી.ની શ આત થઇ અને યારે રીતે વાપી, 
વટવા, અંકલે ર, બરોડા .આઇ.ડી.સી.ની રચના કરવામાં આવી, પરતુ તે વખતે અનેકિવધ સમ યાઓ હતીં . વીજળી 
સ લાયમાં ખામી હતી, કોઇ પણ તનું ઇ ા ટ ચર નહોતંુ. રોડ-ર તા હતા નહ  અને તે સમયે ઉ ોગોનો િવકાસ ઘણો 
ધીમી ગતીએ ચાલતો હતો. યુિનયનબા  એટલી બધી ચાલતી હતી કે યિુનયનોના લીધે કાયદો અને યવ થાની 
પ રિ થિતના લીધે કોઇ પણ ઉ ોગો ગુજરાતમાં આવવા તૈયાર હતા નહ . યારે ભોપાલમાં એક એવી દુઘટના બની એ 
દુઘટનાને લીધે સમ  િવ એ અનુભ યુ ંકે, યુિનયન કાબાઇડમાં ગેસ લીકેઝના લીધે હ રો લોકોના મૃ યુ થયા અને તેના લીધે 
ગુજરાતમાં ઉ ોગો માટે એક સમ યા આવી અને તેના લીધે ઉ ોગોનું ભિવ ય ધંૂધળુ ં થયું યારે આપણે હાઇકોટમા ં પણ 
જ ટીસ પાલની આગેવાની હેઠળ સમ તયા સમ  ઇ ડ ટીઝ માટે જ ે જ ે એ ટેટ છે તેમા ં સહયારા શુિ કરણ લા ટ 
નાંખવાની શ આત થઇ અન ે તેના હસાબે ગુજરાત ધીમ ે ધીમ ેઆગળ વધવા લા યું અન ે યાર પછી જયારે આપણા લોક 
લાડીલા વડા ધાન અને રાજયના ત કાિલન મુ યમં ી ી નરે ભાઇએ લોબલ વાય ટ સિમટની શ આત કરી અને તેના 
મારફત જ ેરીતે િવદશેી રોકાણ માટે ય નો કયા તેનાથી સમ  ગુજરાત એક સા ં  ડે ટીનેશન બ યું અને ઘણી બધી િવદેશી 
કપનીઓએ આવીને ગુજરાતમાં રોકાણો કયાં , ખાસ કરીને રાજય સરકારની નીિત સૂ મ, લઘુ અને મ યમ ઉ ોગના િવકાસ 
માટે યોજનાઓ બનાવવાની રહી છે અને એમા ં એમ.એસ.એમ.ઇ. સૌથી વધુ રોલ ભજવ ે છે અને એમાં સો જટેલા 
એમ.એસ.એમ.ઇ. લ ટરમા ંઘણી બધી કામગીરી થઇ રહી છે અન ેગુજરાતના ઉ ોગોન ેજ ેપહેલા સબિસડી વગર કામ ચાલતંુ 
નહોતંુ તે ગુજરાતનો ઉ ોગ આજ ેસબિસડી વગર સ મ બ યો છે અને એને ફકત વીજળી, પાણી અને કાયદાનું ર ણ મળ ેછે 
તેના લીધે ઉ ોગ ઘણો આગળ વધી ર ો છે. છે ા ણ વષમા ંસમ  દેશમાં થપાયેલા ૨૫૭૪ મોટા ઉ ોગોમાંથી ૭૩૪ 
ઉ ોગો ગુજરાતમાં આ યા છે. જ ે ૩૦ ટકા જટેલા થાય છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં થયેલ સીધંુ િવદેશી મૂડી રોકાણ િપયા 
૧૨૬૧૮ કરોડ હતંુ જ ેવષ ૨૦૧૯-૨૦ના થમ છ મ હનામા ંડબલ એટલે કે િપયા ૨૪૦૧૨ કરોડ થયું છે. જ ેઆપણી 
સરકારની ઇઝ ઓફ ડ ગ ધી િબઝનેશ અને રાૂ જય સરકારની ઉ ોગ ે ડલી પોિલસીના કારણે થયું છે. ગુજરાતને બે ટ 
ડે ટીનેશન ફોર ધી િબઝનેશ એટલા માટે વીકારવામાં આવે છે કે, ગુજરાતમાં ઉ ોગો માટે જ ેગેસ પાઇપ લાઇન છે તે ૪૬૧૬ 
િકલોમીટર લાંબી ગેસ પાઇપ લાઇન છે જ ેભારતની કલ પાઇપ લાઇનના ુ ૨૮ ટકા છે અને ગુજરાતના ઉ ોગો ગેસ આધારે 
કરાતી યવ થામાં સહકાર આપી ર ા છે અન ેભારતના કલ ગેસુ  વપરાશમાંથી લગભગ ૧/૩ ભાગનો કદરતી ગેસનો વપરાશ ુ
મા  ગુજરાતમા ં થાય છે તે માટે ી સૌરભભાઇન ે ખાસ અિભનદંન આપંુ છંુ. રાજયની ઇ ટોલ પાવર કેપેસીટી ૩૪૫૪૪ 

                                         
  માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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મેગાવોટ છે અન ે ગુજરાતના ઉ ોગોને સતત વીજ સ લાય મળતો રહે છે, જળસંચય અન ેનમદાના લીધે જ ેરીતે આપણને 
પાણીની સવલત થઇ છે તેના લીધે ગુજરાતના ઉ ોગોને કોઇ પણ દવસ પાણીની તકલીફ પડતી નથી. ગુજરાતમાં મહાનગરો, 
બંદરો અન ેઔ ોિગક િવ તારોને હાઇવે સાથ ે ડીને અભૂતપૂવ િવશાળ અને પહોળા ર તાઓનું જ ેનટેવક થયુ ંછે તેના લીધે 
ઉ પાદનના માલ માટેની આયાત બંદરોથી ગુજરાતમાં તેમજ ગુજરાત બહાર તેમજ એકસપોટ માટે પણ ઝડપથી હેરફેર થઇ શકે 
છે તેના માટે ી નીિતનભાઇ અન ેએમની સમ  માગ મકાનની ટીમને પણ આના માટે િવશેષ અિભનંદન એટલા માટે આપીએ 
કે ગુજરાતના આ જ ેર તાઓ છે એ સૌથી વધુ સુ ઢ અન ેઆપણને હેરફેર માટે ઘણા ઉપયોગી થઇ શકે છે. ગુજરાતમાં કાયદો 
અને યવ થાની પ રિ થિત એટલી સુ ઢ છે કે ગુજરાતમા ં કોઇપણ ખંડણીખોરન ે થાન નથી અન ેએ માટે માનનીય મં ી ી 

દપિસંહન ેખાસ અિભનદંન આપીએ છીએ.   
 ખાસ કરીને ગુજરાતમાં જયારે અનેકિવધ સમ યાઓનો સામનો ઉ ોગો કરી ર ા છે યારે પયાવરણ માટે પણ 
એટલી જ સરકાર અને ઉ ોગો િચંિતત છે. આપણા ગુજરાતમાં સૌથી વધુ પયાવરણ માટેના જ ે આયામો છે જ ે યવ થા 
કરવામાં આવેલી છે. રાજયમાં િવિવધ માણે િવકસી રહેલા ઉ ોગો માટે ૭૧૬ એમ.એલ.ડી. મતાના કલ ુ ૩૩  કાયરત ગંદા 
પાણીના સામૂ હક શુિ કરણ લા ટ ગુજરાતમાં આવલેા છે જ ેલગભગ ૬૭૩૩ ઔ ોિગક એકમોના ગંદા પાણીન ેશુ  કરે છે. 
હાલના સામૂ હક શિુ કરણની મતામા ંવધારો તેમજ ર૩ નવા શુિ કરણ લા ટ મળીન ેહાલની ૭૧૬ એમ.એલ.ડી. ઉપરાંત 
૪૪૦ એમ.એલ.ડી. મતામાં વધારો થનાર છે. ખાસ કરીને ઉ ોગમાંથી કચરો િનકળ ેછે એનું યવ થાપન કરવું જ રી બની 

ય છે. એ માટે રાજયમા ંકલ ુ ૧૯ કોમન ટી.એસ.ડી.એફ. સાઇટ આવેલી છે આ બાબતમાં ગુજરાત થમ છે. ખમી કચરાન ે
ટી.એસ.ડી.એફ. સાઇટમાં મોકલીને આપણે ઘણો બધો ખચ પણ કરીએ છીએ યારે આ કચરાને ઉ પાદનમાં પણ લઇ શકાય 
છે અને િસમે ટ ઉ ોગને આ રીતે આ ઘન કચરાને કો ોસેસ ગ તરીકે િસમે ટ ઉ ોગ વાપરે છે અને અ યાર સુધીમાં ર૩૧ 
લાખ મેટીક ટન કચરાનો િનકાલ કો ોસસે ગ ારા કરવામાં આ યો છે એના લીધે ઊ , કોલસો, પેટોિલયમ એના ઉપયોગમા ં
ઘટાડો થાય છે અને ીન હાઉસ  ગેસનું સજન થતંુ નથી.  
 ગુજરાત એક પેટોિલયમની કેપીટલ છે. ભારત અને દુિનયાની સૌથી મોટી પેટોિલયમ રીફાઇનરી પણ ગુજરાતમા ં
આવેલી છે. એના લીધે ગુજરાત સૌથી વધુ પેટોલનું હબ છે. દિુનયાનુ ં સૌથી મોટ ોસેસ હીરાનુ ં ઉ પાદક છે જનેા લીધે ું
ગુજરાતના ૭ર ટકા છે અન ેભારતમાં હીરાની િનકાસમા ં૮૦ ટકા ગુજરાતમાંથી થાય છે અન ેતેમા ંખાસ કરીને સરુતનો ફાળો 
સૌથી વધારે છે. ગુજરાત રાજયમાં ડેનીમનું સૌથી મોટ ઉ પાદન થાું ય છે જ ે દશેના કલ ઉ પાદનના ુ ૬પથી ૭૦ ટકા તથા 
દુિનયાના ી  મે છે. આ રીતે ગુજરાતમાં જ ેરીતે શાંિતથી ઔ ોિગક િવકાસ થઇ ર ો છે અનેક રાજયના લોકો ગુજરાતમા ં
આવીને જ ેરીતે ગુજરાતન ેમીની ભારત કહે છે એ જ રીતે કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિતની સાથે ગુજરાત બહારના બધા 
કારીગરો ગુજરાતના િવકાસમા ંફાળો આપે છે. ખાસ કરીન ેઉ ોગ રોજગારીનું સજન કરે છે. ડસે બર, ર૦૧૯ અંિતત રાજયની 
રોજગારી કચેરીઓ ારા ર,૭૪,૭૮૮ ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાં આવેલ અને ૭૦૯ ઔ ોિગક ભરતી મેળાના 
આયોજનથી ૧,૬૦,૪૯૪ ઉમદેવારોને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવલેી છે. હ આ માગણીન ેસમથન આપંુ છું ંુ .  
   અ  ય ી : માનનીય દુ યંતભાઇ, િવરામ પડવાને હવે દોઢ િમિનટ બાકી છે એટલે આપ િવરામ બાદ આપનુ ં

વચન ચાલુ કર .   
(િવરામ બપોરના ર.ર૮ થી ૩-૦૦) 

અ ય ી અ ય થાને 
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટલે (ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એમા ં
હ મારા િવચારો રજ ક  ું ંૂ છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, હમણા ં જ આ ચાલ ુ િવધાનસભામાં મ જ ઉ ોગની એક રજઆત કરી હતી અન ે આજ ે મન ેૂ
જણાવતાં આનંદ થાય છે કે, આ માગણીને રા ય સરકારે સહજ વીકારીને ગુજરાતના ઉ ોગોના હતમાં બહ મોટો િનણય ું
લીધો છે. આજ ેકોરોના વાયરસ આખા િવ ની અદંર ફેલાયલેો છે યારે મોટાભાગના ઉ ોગોનુ ંરો-મ ટ રયલ ચાઇનાથી આવ ે
છે અને ચાઇનાથી આવતંુ હોય યારે એ રો-મ ટ રયલ લાવવાનું બંધ કયુ છે. આપણી આયત-િનકાસ બધંુ બંધ છે. યારે 
ઘણા બધા ઉ ોગો એવા છે કે, જ ેપોતાનો િબઝનેશ ચલાવી નહતા શકતા. એ રો-મ ટ રયલ બનાવવા માટે આપણે સ મ 
છીએ. પણ આપણી પાસ ેઇ.સી.ઇ.ટી. પરવાગની ન હોવાના કારણે આપણે એ રો-મ ટ રયલ બનાવી શકતા નહતા. રા ય 
સરકારને ખાલી િવનંતી કરી હતી, રા ય સરકારે આવા તમામ ઉ ોગોને જ ેચાઇના જવેું જ રો-મ ટ રયલ બનાવી શકે છે પણ 
ચાઇનાના ભાવમાં કો પીટ નહતા કરી શકતા. એવા ઉ ોગોન ેઆ રો-મ ટ રયલ બનાવવા ગુજરાતની રા ય સરકારે આ જ ે
િનણય કય  છે એ બદલ હ દયપૂવક માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇન ેું
જટેલા અિભનંદન આપંુ એટલા ઓછા છે. આ બહ મોટોું , અભૂતપૂવ અને બહ સારો િનણય છેું . આનાથી શુ ંથશ ે કે, તમામ 

કારના ેકસીસ એ આપણા ગુજરાત રા યને મળવાના છે અને બીજુ,ં મોલ કેલ, િમ ડયમ અને આ ઉ ોગકારોનો િવ ાસ 
વધશ.ે આપ ં મનોબળ વધવાનું છે અને આપણો ઉ ોગ નવી ચાઇ ઉપર જનાર છે. 
 માનનીય અ ય ી, આવો જ એક બી  િનણય કે, પચાસથી વધારે ઉ ોગો  ભેગા મળીન ેલિેખત અર  આપે 
કે, આ જ યાએ નવા ઉ ોગ કરવાની મારી િવિલંગનેશ છે તો યાં નવી .આઇ.ડી.સી. આપશ.ે આ માટેના સરકારના 
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હકારા મક િનણય અને હકારા મક અિભગમના લીધે ઘણી બધી જ યાએ આપણે ઇએ છીએ. આજ ેક ેસના િમ ો બેઠા 
નથી, એક ટાઇમે કહેતા હતા કે, વાય ગુજરાત? અને વાય ગુજરાતમાંથી યારે ઉ ોગોના લીધે ઓ લી ગુજરાત થયુ.ં આજ ે

કેટલા બધા એમ.એલ.એ. અહ યા નથી, પણ મને ખબર છે કે, ો રીની અદંર (xxx) કે, મારા િવ તારમા ંઉ ોગ, મારા 
િવ તારમાં .આઇ.ડી.સી. લાવો. આ બતાવે છે કે, આપણી નીિત, સરકારે કેવા કામ કયા છે. તો આજ ેએ પણ િનણય લીધો 
છે અને આ સરકારને હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . 
 મારે બે વાત માંગણી તરીકે અન ે સરકારન ે િવનંતી પણ કરવી છે કે, એડ ઇન ગ લોટ, નાના ઉ ોગો અન ે
એમ.એસ.એમ.ઇ.ન ે  એની બાજમાં લોટ હોયુ , એક વખત એડ ઇન ગ લોટનો લાભ નાના ઉ ોગન ે અન ે
એમ.એસ.એમ.ઇ.ને મળે છે. પણ  બી  વખત લોટની ઉપલ ધતા હોય તો બી  લોટ બાજમાં એડ ઇન ગ જ હોય તો ુ
નાના ઉ ોગન ેઅન ેએમ.એસ.એમ.ઇ.ને આપવો ઇએ એના માટે પણ મ િવધાનસભામાં અન ેસરકારમા ંરજઆત કરી છેૂ . 
એટલા માટે ફરીથી િવનંતી ક  છ કેં ંુ , બી  વખત એ એડ ઇન ગ લોટ મળવો ઇએ.  
 ઇ.એસ.આઇ.સી. અને વક મેન કો પે શન પોિલસીમાં ડેથ બેિનફીટમાં વધારો કરવામાં આવે તો જ ેકામદાર આપણી 
ફેકટરીમાં કામ કરતો હોય અને ગુજરી ય છે યારે એન ે બહંુ ઓછ વક મને કો પે શુ ં ન મળ ે છે. કે  સરકારમા ં આપણી 
સરકાર રજઆત કરીને  આ વધારો લઇ આવે તો આવનારા દવસોૂ માં એ બહ મોટો ફાયદો કરનાર છેું . 
 આ રા યમાં ૨,૦૯૩ જટેલી કપનીઓં , ઉ ોગો બંધ છે. એ બંધ એટલા માટે છે કે, કાં તો ઇલેિ ટિસટી, એકસાઇઝ, 
સે સ ટે સ, બે ક, સરકારી બે ક, .એ.સી.સી., ડી.એલ.આર. અને એન.સી.આર.ટી.ના કોઇ હેણાં બાકી હોય એવી 
૨,૦૦૦થી વધારે ઇ ડ ટીઝ બંધ છે. આપણે ભેગા મળીને અન ેસરકાર  એની હરા  કરવાનો િનણય લે તો હ માનું છ કેું ંુ , 
એ આવનારા દવસોની અદંર ઉ ોગોની આપણે જમીન પણ ના લેવી પડે અન ેઆ આ ૨,૦૦૦ જટેલા ઉ ોગો બંધ છે એન ે
ફરીથી આપણે કાયરત કરી શકીએ અન ેએની જ યાએ યા ંકામદારોને રોજગારી આપણ ેઆપી શકીએ. ગુજરાત ઇકોનોિમક 

ડમની અદંર, ઉ ોગની અદંર આજ ેનંબર વન છે. એટલા માટે પણ યારે ઇકોનોિમક ીડમ રક ગની અંદર ગુજરાતે ખૂબ 
સા  યોગદાન આ યું છે અને ગુજરાતનો અ વલ નંબર આ યો છે એ માટે અિભનંદન આપંુ છં ંુ . ફરીથી આપે બે-ચાર િમિનટનો 
સમય આ યો છે. આપનો દયપૂવકનો આભાર ય ત ક  છં ંુ .  
 અ  ય ી : પાંચ િમિનટનો ટાઇમ આ યો. આપ આપના વચનમાં એમ બો યા કે * (xxx) એ શ દો કાઢી નાખુ ં
છંુ. આંગળી ચી કરી ઉભા થઇને કહેતા હતા. અથનો અનથ થઇ ય છે.   
 ી મુકશભાઇે  ઝી. પટલે (ઓલપાડ) : માનનીય અ ય ી, બંદર અને વાહન યવહારને લગતી માગણી ન.ં ૭૫ 
લઇને મં ી ી આ યા છે તેને મા  સમથન ક  છં ં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત દેશમાં મરેીટાઇમ ે  ેઅ ીમ થાન ધરાવતંુ રા ય છે. ગુજરાત સરકાર ારા ગુજરાત 
મેરીટાઇમ બોડ અિધિનયમ-૧૯૮૧ મુજબ મેરીટાઇમ બોડની થાપના કરવામાં આવેલી હતી. ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડ 
રા યના હેર તેમજ ખાનગી ટમ નલ કે ટીવ અને ાઇવેટ જટેી, શીપ િબ ડ ગ અન ેશીપ રીસાઇકલ ગ માટે કો ટલ શીપ ગ, 
આંતર માળખાકીય સુિવધા તેમજ આ િનયમોનું પોષણ કરવાની જવાબદારી િનભાવ ેછે. બંદરની  વાત કરીએ તો.  
 અ  ય ી : માનનીય દંડક ી, પંૂઠ કરીને ઉભા ન રહો. 
 ી મુકશભાઇ ઝીે . પટલે  : માનનીય અ ય ી, મારા જ િવ તારની વાત ક  તો અમારા હ રા ખાતે બંદરો ં અન ે
જટેીઓ આવેલી છે. યાં તમે જુઓ તો આજ ે યાં ૨૪ કલાક વાહનોની અવરજવર ગૃહના મા યમથી આપને કહેવા માગંુ છ કે ુ ં
રોજની લગભગ ૧૫થી ૨૦,૦૦૦ ટકોની આવન- વન થાય છે. થાિનક લોકોન ેજ ેટા પોટ સાથે રોજગારી.. 
 અ  ય ી : ી મુકેશભાઇ, ગૃહના મા યમથી મને કહેવા માગો છો કે મારા મા યમથી ગૃહને કહેવા માગો છો?  
 ી મુકશભાઇ ઝીે . પટલે  : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી. રોજની લગભગ ૧૫થી ૨૦,૦૦૦ ટકો 
આવન- વન કરે છે. એટલે યાનંા જ ેસામા ય, નાના નાના લોકો હતા, જ ે યાં જમીન ગુમાવી ચૂકેલા લોકો હતા. એ લોકો 
ટકો ટા પોટ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. યાંથી લઇન ેનાના નાના વેપારી લોકો છે તેને માટે રોજગારીની મોટી તકો 
ઉભી થઇ છે. એ જ રીતે ગુજરાતની અંદર ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો દ રયા િકનારો આવેલો છે. તેમાં અમારા હ રા અને દહેજની 
વ ચે જ ેઅંતર છે એ અંતર પણ આવનારા દવસોમા ંજ ેભાડભૂત બેરેજ બનવાનુ ં છે. યાંથી હ રાનું અંતર પણ ઓછંુ થઇ 
જવાનું છે અને યાં પણ ખૂબ જટેીઓ આવેલી છે. એટલે જ ેકો ટલ એ રયા છે તેની અંદર આ બંદરો આવવાથી જ ેજમીનમા ં
કશું થતંુ ન હતંુ, આજ ે યાં રો -રોટી મેળવવાનું એક મોટ સાધન મ ું છેું . તેની સામે આપને કહ કે રોું -રો ફેરી ચાલુ થઇ છે. 
રો-રો ફેરી દહેજથી ચાલુ થઇ છે. દહેજથી અમારા સુરતની અદંર જ ેસૌરા ના લોકો વસ ેછે. મારા સુરતના લોકોએ યા ંજવુ ં
હોય તો દોઢથી પોણા બે કલાક દહેજ પહ ચતા થાય છે. યારે હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને કહેવા માગંુ છ કે ું ંુ
હ રાથી પણ રો-રો ફેરી થાય તો એ લોકોને જવા માટેનો એક સારામાં સારો માગ મોકળો મળ.ે એટલે યાં પણ એનું િનમાણ 
થાય કે યાંથી પણ રો-રો ફેરી ય.  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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 અ  ય ી : માનનીય મુકેશભાઇ, ો રી થાય છે ન ે યારે  યાનથી સાંભળીએ તો રો-રો ફેરી ચાલ ુથઇ જ 
નથી અ યારે. રો-રો ફેરી શ દ પણ નથી. (અંતરાય)  
 ી મુકશભાઇ  ઝીે . પટલે  : સાહેબ, હમણાં ચાલુ થઇ હતી. હમણાં ફરીથી ચાલુ થઇ હતી.  
 અ  ય ી : રો-રો ફેરી? મં ી ી જવાબ આપશ.ે  
 ી મુકશભાઇ ઝીે . પટલે  : તો સાહેબ,  હ રાથી પણ શ  થાય એવી લાગણી છે કે સૌરા ના લોકો છે જ ેભાવનગર 
જતા હોય કે ઘોઘા જતા હોય એમને સારી સગવડ મળી શકે. ગુજરાત રા ય સરકાર ારા માછીમારોના િવકાસ માટે મ ય 
ઉતરાણ બંદરોને આધુિનક અને અ તન બનાવવામાં આવી ર ા છે. મ ય ઉતરાણ બંદરની બાજમાં આધુિનક ફેઝુ -૨ બંદર 
બનાવવામાં આ યું છે. આ જ રીતે પોરબંદરમાં મ ય ઉતરાણ બંદર છે. હાલ પોરબંદરની અદંર આધુિનક બંદર ફેઝ-૨ 
બનાવવાની કાયવાહી ચાલી રહી છે. એ જ રીતે ફેઝ-રની બંદર હયાત બંદરથી દસ-બાર િકલોમીટર દૂર કછડી ગામના ુ
દરીયાિકનારે ફેઝ-ર બંદર બનાવવાની કાયવાહી ચાલી રહી છે. તે હયાત બંદર પોરબંદરના મ ય ઉતરાણ બંદરની બાજમા ંુ
આવેલા માપલાવારી, બાપા િસતારામ તથા લકડી બંદરમાં બનાવવા માછીમારોએ માગણી કરેલ છે તો આપના મા યમથી એ 
પણ યાં થાય તો દરીયા િકનારાના માછીમારો છે એમન ેધંધાની અદંર સારામા ંસા  ો સાહન ં મળી શકે છે. ભકોની અદંર 
જટેીઓ છે કે એ.બી. . શીપયાડની અંદર જટેી છે યાં મોટા મોટા વહાણો, મોટા મોટા જહા  આવતા થયા છે યારે દિ ણ 
ગુજરાતમાં આ બંદરનો િવકાસ સારી રીતે થયો છે તો ફરી હ માનનીય મં ી ીન ેિવનંતી ક  કે અમારી માગણી ઝડપથી પૂરી ું ં
કરે. 
 અ  ય ી : માનનીય પૂણશભાઇ, આપનું નામ નથી. પરતુ આપને સાત િમિનટ આપીએ છીએં . 
 ી પૂણશ મોદી(સુરત-પિ મ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી બંદર અને વાહન યવહાર િવભાગની જ ે
માગણી માંક ૭પ લઇન ેઆ યા છે એમા ંહ મારા િવચારો યકત ક  છું ં ંુ .  ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો ગુજરાતનો દરીયાઇ કાંઠો છે. 
સુરતની વાત કરીએ તો સોન ેકી ચીડીયા. સમ  હ દુ તાનમાં એક જમાનામા ંઅમા  સુરત હોજલાલીનું િતક હતંુ અન ેં
એના કારણે અં ે  પણ જયારે ફરતા ફરતા આ યા યારે સૌથી પહેલાં એમણે સરુત ઉપર પગ મૂકયો. ૮૪ દેશોના વાવટા 
સુરતના સુવાલીના બંદરના િકનારે લાગતા હતા. સમ  દેશ અન ેદુિનયામાં આ વેપાર અન ેતે જમાનામા ં િવમાનો અન ેકાગ  
જટેલા ફા ટ વાહનથી એક દેશમાંથી બી  દેશમાં જઇ શકાય એવી િ થિત ન હતી. એવી કોઇ સરહદ કે ર તા ન હતા કે જથેી 
એ રોડના મારફતે યુરોપમાં કે એિશયાના કોઇપણ દેશમાં જઇ શકાય, તેવા સં ગોમાં એક મા  મા યમ- યિકતએ જવુ ંહોય 
કે માલ સામાન પહ ચાડવો હોય તો આ બંદર ખૂબ ઉપયોગી હતા. આ બંદરોની વાત કરતા મને એક વાત યાદ આવે છે કે વ. 
િવનાયક દામોદર સાવરકર જયારે બેરી ટર બનવા જયારે મુંબઇ બંદરથી ટીમરમાં એ લંડન ય છે પરતુ એમની ાંિતકારી ં

વૃિ ને કારણે તેઓ ા સના દિ ણ દશામા ંઆવેલ માસલેસ બંદર ઉપર તેઓને જયારે બંદી બનાવીને લઇ જતા હોય છે 
યારે તેમણે દરીયાની અંદર છલાંગ લગાવી હતી અન ે ચંડ દેશભકત કહેવાય એ રીતે એમણ ેએમની વીરતા બતાવી હતી. આ 

બંદરો એ જમાનામા ંઅવરજવર કરવા માટે ચિલત હતા અને તેવા સમયે સુરતનું બંદર એ સમ  િવ નુ ંએક કે  હતંુ જનેા 
કારણે અનેક દશેોના વેપાર યા ંથયા. હમણા ંજ િશવા  મહારાજની જયંિત ગઇ યારે સુરતની અંદર જ ેિક ો હતો એ િક ામા ં
ઔરગઝેબના શાસનં નો સુબો એ યાં વહીવટ કરતો હતો. એ સુરત ઉપર સા ાજય બનાવીન ેબેઠો હતો. સુરત તો િનિમ  હતંુ. 
િશવા  મહારાજ ેઔરગઝેબને પરા ત કરવા ં માટે બંદર ઉપર ચડાઇ કરી હતી એના મળૂમા ંઔરગઝેબ હતો પણ ઇિતહાસ જદો ં ુ
બતાવી ર ા છે કે િશવા  મહારાજ ેસરુત લુટંયુ.ં હ પ  કહું ું  છ કે િશવા  મહારાજ ેસુરત લુંટયુ ંનથીુ ં , એમણ ેઔરગઝેબના ં
સુબાને ત તન ત કરવા માટે હ દુ તાનમા ં વરાજયનું અિભયાન થાય એના માટેના ય ન કયા હતા એટલે આ જ ેબંદરોની 
વાત છે એને આપ આધુિનક િ એ ઇ ર ા છો કે જયારે પાિક તાન અને ભારતની તુલના મકતાની જયારે વાત આવે છે. 
લ કરી મથક તરીકેની વાત આવે છે. અનેક પનડબીઓ આ બંદરના િકનારેથી આપણે પાિક તાનની સરહદ ઉપર જેૂ  સીમાંકન 
ન ી થયા છે અન ે યારે આવી પ રિ થિત પેદા થાય છે યારે આખું બંદર આપણા માટે ઉપયોગી સાિબત થાય છે. દ રયો છે, 
વહેણ બદલાય, દશા બદલાય, આજ ેજમીન છે યા ંપાણી થાય અને પાણી હોય તો જમીન થાય. એક જમાનામા ંસુવાલી હતંુ, 
આજ ેકડલા છેં . કડલામાં આખા િવ માંં થી ઇ પોટ એ સપોટનું આપણી પાસે સૌથી મોટ હબ બની ર ું છેું . મારે કહેવું છે કે આ 
બધા બંદરોને ડવાનું કામ, દા.ત. એમણે રો-રો ફેરી થકી દહેજથી ઘોઘા-ભાવનગર જવું હોય એ શ  થઇ હતી. ખૂબ ટકા ૂં
સમયમાં આપણે એ ડાણ કરી શ યા છીએ. પરતુ ગુજરાતના જ ેઅખાતો છેં , એ ક છનો અખાત હોય કે ખંભાતનો અખાત 
હોય, એક િકનારેથી બી  િકનારે જવું હોય તો એના માટે આજ ે બંદરોનો ઉપયોગ થાય અને રો-રો ફેરીનો ઉપયોગ થાય, 
કનેિ ટિવટી થાય. ગુજરાતના ખુણ ેખુણે કો ટલ રોડ તો આપણે બના યા છે. મા  પ  માનવું છે કે ગુજરાતની બોડર ચાલ ું
થાય, િભલાડથી ચાલ ુ થાય તે છેક ક છ સુધી એના જ ે અખાતો છે એ બંદરોથી ડીને આવનારા દવસોમા ં આ બંદર 
કનેિ ટિવટી વધે તો હ રાથી સીધા ભાવનગર-ઘોઘા જવાય, ઓખા થઇને ક છ માંડવી જવાય આ કારની કનેિ ટિવટી 
બંદરોમાં થાય તો મને લાગે છે કે ગુજરાતમાં મા  જમીન ઉપર નહ  પરતુ દ રયામાંં  પણ આ બંદરોનો ઉપયોગ કરી 
કનેિ ટિવટીના મા યમથી આવતા દવસોમા ંન મા  ગુજરાતની સરહદોનુ ંર ણ થાય પણ હ દુ તાનનુ ંસરહદી ર ણ થાય 
એવું મા  માનવું છેં . આ માટે ગુજરાત સરકાર આગળ વધી રહી છે. હ આ માગણી નહ  પરતુ અનેક કારના બંદરોના ભાિવ ું ં
િવકાસ માટે સરકાર કામ કરે એવી અપે ા રાખું છંુ.  
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 ી હષ ર. સંધવી(મજરાૂ ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેઉ ોગ અને ખાણ િવભાગની માગણીઓ 
લઇને આ યા છે એમા ં મારો સૂર પુરાવવા માગંુ છ અને મારા બેુ ં - ણ નાના િવષયો મારા શહેરના આપ ીના મા યમથી 
જણાવવા માગંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, જ ે કારે આજ ેઅનેક સાથી ધારાસ ય િમ ોએ ગુજરાતમાં યા કારે િવકાસ વધી ર ો છે, 
કયા કારે ઉ ોગોમાં દશેભરમાં જ ે ઇ વે ટમે ટ આ યું છે એમા ં ગુજરાતમાં કયા કારે આ યુ,ં કયા કારે િસ ટમ ડેવલપ 
કરવામાં આવી આ બધા િવષયોની ચચા થઇ યારે હ મારા શહેરની વાત કરવા માગંુ છું ંુ . સરુત શહેર એ હીરા અન ેકપડાના 
નામથી ણીતંુ છે. દેશભરમાં અને દિુનયાભરમાં જટેલા હીરા ઘસાતા હશે એમાંથી ૯૦ ટકાથી વધુ હીરા સુરતમાં ઘસાઇ ર ા 
છે યારે રા ય સરકાર ારા સુરત ડાયમ ડ બુઝ બનાવવામા ંઆવી ર ું છે એ દુિનયાભરમાં સૌથી મોટ લાજ ટ કોમિશયલ ું
િબ ડ ગ બની ર ું છે.  રા ય સરકારના પી.પી.પી. મોડલ ઉપર બની ર ું છે યારે આ ગૃહને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમ ે
જ ે િવ તારમાંથી ચંૂટાઇને આવીએ છીએ એ સુરત ડાયમ ડ બુઝ ૫૦ હ રથી વધારે લોકો, આ કોઇ કમચારીઓ નહ  પરતુ ં
ટેડસ મહારા થી ગુજરાતમાં આવનાર બે વષમાં િશ ટ થવાના છે યારે સુરતનું ઇકોનોિમકલ લેવલ એ ચાઇએ પહ ચશે કે 
એનાથી સુરતની કાયાપલટ થવાની છે. આજબાજના િવ તારને ડેવલપ કરવા માટે હોટલ અને એ યુકેશન સેકટરો ુ ુ
િવકસાવવાના હતા એ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , કેટલા સમયમાં એ િવકસાવવાનું લાન ગ કરી ર ા છે? 
સાથોસાથ ટે સટાઇલનો ધંધો આપ સૌ ણો છો કે  યાંકને યાંક સુરત અને ચાઇના છે ા અનેક વષ થી નાની મોટી 
કો પીટીશન આપી ર ા છે. આને લીધે સુરતમાં વે યુ એ ડશન કામોનો ખબૂ મોટો િવકાસ થઇ ર ો છે. પહેલા ંએવું થતંુ હતંુ કે 

ે મ ટ રયલ આપણે યાં બનતંુ હતંુ એને ડા ગ અને િ િ ટગ કરીને વેચવામાં આવતંુ હતંું . પણ હવે એને વે યુ એ ડશન 
કરીને નાના નાના ઘરોની અદંર કમસે કમ સરુતના એક લાખથી વધારે ઘરોની અંદર બહેનોન ેટીકી ચ ટાડવાના કાયથી આખા 
પ રવારો એનાથી ચાલતા હોય છે. આટલું મોટ ઇકોનોિમકલ લવેલ આ ટે સટાઇલના ઉ ોગથી વધી ર ું છેું . આ વે યુ 
એ ડશનના કામને વધારવા માટે આપણે ગારમે ટ પોિલસી હેર કરેલ હતી. ગારમે ટ પોિલસીમાં ખૂબ મોટા સંચાઓ, અલગ 
અલગ રીતે િવકસાવવા માટે સરકાર એને ા ટ પણ આપતી હતી. એ ગારમે ટ પોિલસીન ેકઇક ઓ ટર કરવાનુ ંકાય ચાલ ુહતંુ ં
એ કેટલી ઝડપથી આવનારા દવસોમાં પૂણ કરવાનું છે કે જનેા કારણે મ યમ વગના વેપારીને હ  વધુ ફાયદો થઇ શકે અન ે
મારા શહેરની અંદર કોઇ સામા ય પ રવારનો યિ ત મા   ેડા ગ િ િ ટગ ડે ડે ફનીશ ોડ ટ કરીને ગારમે ટ સે ટરની 
અંદર સરુત એક હબ બની શકે. જમે કે, ડા ગ ોડ ટશનની અંદર યાંકને યાંક ગુજરાત દેશભરમાં અને દિુનયાભરની અંદર 
અમદાવાદ અવ  નંબર પર રહેલુ ંછે. એ જ કારે સુરતની અંદર પણ ૧ કરોડ ૮૦ લાખ િમટર કપડ ડેનીમનું ોડકશન ચાલ ુું
થયું છે. મારી સરકાર ીને અિપલ છે કે જ ેકાંઇ નાની-મોટી પોિલસીઝ ગારમે ટ અન ેટે સટાઇલ લવેલની પોિલસીઝન ેઓ ટર 
કરી ર ા છીએ એ કેટલી ઝડપથી પૂણ કરીને સરુતને હજ વધારે ઝડપથી િવકાસ કરવા માટેનો જ ે યાસ ચાલી ર ો છે એની ુ
પણ ણકારી મં ી ી આ હાઉસની અંદર મૂકે એવી મારી એક  માગણી છે.  
  અ  ય ી : ી હષભાઇ ો પૂછતાં હતાં કે સજશેન કરતા હતા? બંને કરતા હતા? માનનીય મં ી ી.  
 ી સૌરભ પટલે (ઊ  મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, જ ેમાગણીઓ લઇને આ હાઉસમાં આ યો છ એમા ંદશેક ુ ં
સ ય ીઓએ પોતાના િવચારો રજ કયા છે અન ેમાગણીને સમથન આ યું છેૂ . માનનીય અ ય ી, ઊ  હોય, ઉ ોગ હોય કે 
પેટો કેિમક સ અને પોટ હોય આપણા રા યના િવકાસની અદંર ખબૂ જ અગ યનો રોલ .ડી.પી.ના િવકાસના ોથની અંદર 
આજ ે લે કરતા આ યા છે. આજ ેદરેક ે ની અંદર આપણે વા જઇએ તો ઊ માં પણ ગુજરાત દશેભરમાં નંબર વન છે. 
ઉ ોગોમા ંપણ દેશની અંદર નંબર વન છે. પોટમા ંપણ િે ટકલી વા જઇએ તો નંબર વન છે. પેટોકેિમક સમાં પણ નંબર 
વન છે. એટલે આ ચારે ચાર િવષયોની માગણીઓ લઇને આ યો છ એના િવષે થોડી વાત કરવા માગંુ છુ ું ં . માનનીય અ ય ી, 
પહેલા ઊ ની વાત ક  તો પહેલા શું હતંું , અ યારે શુ ંછે અન ેકાલ ેશું થવાનુ ંછે આ ણ િવષય પર થોડી ચચા કરવા માગંુ છંુ. 
ક ેસે વષ  સુધી રાજ કય.ુ ક ેસના િમ ો અહ યા છે ન હ. પરતુ યાં રે એ લોકો પાસેથી સ ા ભારતીય જનતા પાટ એ મળેવી 
યારે પ રિ થિત શું હતી? આપણે સૌ ણીએ છીએ કે એ વખતે ઊ  િવભાગની પ રિ થિત ખૂબ ખરાબ હતી. લોડ શે ડગં , 

રોજ લોડ શે ડગ થતંુ હતંું . ગામડામાં ૮ કલાક, ૧૦ કલાક, ૧૨ કલાકથી વધારે લોડ શે ડગ એ માણેની પ રિ થિત હતીં . 
આજ ેઆપણે ઇ શકીએ છીએ કે લોડ શે ડગનો િમિનંગ શુંં ? એની પણ કોઇન ેખબર નથી એ માણેની પ રિ થિત આજની 
તારીખમાં આપણે યાં િવકસાવી છે. જનરેશન કેપેિસટી ઇએ તો વષ ૧૯૯૫ની અંદર મા  ૬,૭૭૬ મેગાવોટ હતંુ. જ ેઆજ ે
આપણે વધારીને ૨૯,૩૫૨ કરી છે, એટલે ૪૭૫ ટકાનો વધારો કય  છે અને એટલ ેઆપણે કહી શકીએ છીએ કે ગુજરાત આજ ે
સર લસ ટેટ છે. અહ યા ઘણાં સ ય ીઓએ સબ ટેશનની વાત કરી. ગુણવ ા માટે સબ ટેશન ખૂબ અગ યનુ ંહોય છે અન ે
આના કારણે ગુણવ ાવાળી વીજળી પહ ચાડવી હોય તો વધારે સબ ટેશનોની જ રીયાત પડે છે. વષ ૧૯૯૫માં ૫૬૩ હતા. 
જ ેઅ યારે ડીસે બરમાં ૧૯૭૨ સબ ટેશનો થયા છે એટલે ૩૫૦ ટકાનો વધારો થયો છે. એવી રીતે ટા સિમશન લાઇન ઇએ 
તો ૨૪,૦૦૦ની જ યાએ અ યારે ૬૪,૦૦૦ છે. ડ ટી યુશન લાઇન એચ.ટી. અને એલ.ટી. લાઇન ઇએ તો ૨,૭૬,૦૦૦ની 
સામે ૭,૬૮,૦૦૦ છે. ટા સફોમર ૧,૦૯,૦૦૦ હતા આજ ે૧૬ લાખ ટા સફોમર છે. એટલે આજ ેઆપણે ક પના કરીએ તો 
આટલા વષ માં યારથી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી તો કેટલી ગિત આની અંદર કરી છે. કનેકશનો કેટલા 
આ યા? પહેલા ૦.૫૮ કરોડ હતા, આજ ે૧.૫૬ કરોડ કનેકશન ગુજરાતની અદંર છે. એટલે દરેકને યાં દરેકના ઘરે આપણ ે
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કનેકશન આપેલું છે અન ેગૌરવ સાથે કહી શકીએ છીએ કે એકે એક જણ વીજળીનો વપરાશ કરે છે એટલે ગુજરાત આજ ેદશેની 
અંદર પર કેિપટા ક ઝ શનની અંદર આખા દેશમાં સૌથી આગળ છે. એિ ક ચર ક ઝયુમર ક ેસના સમયમા ં૪,૮૮,૦૦૦ 
અ યારે ૧૭,૪૩,૦૦૦ અને એ વખતે જ ે .ઇ.બી. નામની સં થા હતી એની જ ેવાિષક આવક હતી એ િપયા ર૮૮૩ કરોડ 
હતી અને અ યારે િપયા પ૦,૦૦૦ કરોડ પાર થાય એ માણે આ વષની હતી એટલે ક પના કરી શકાય કે કેટલી ગિત થઇ 
છે. િવપ ના િમ ો ખેડતોની વાત કરતા હોય છેૂ . ખેડતોનું  ૂ ઊ  ે ે સૌથી વધારે યાન રા યું હોય તો ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકારે રા યું છે. આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ીએ ગઇ વખતે બજટેમાં કીધંુ હતંુ કે આવતી અષાઢી બીજ સુધી અમ ે
કોઇ કનેકશન બાકી નહ  રાખીએ અન ે બધાન ે કનેકશનો આપીશું એ જ પીડથી અમ ે કનેકશનો આપવાનુ ં ચાલ ુ કય.ુ વષ 
૧૯૬૦થી ર૦૦રની વાત ક ં , મારી પાસે આંકડા છે એમાં સાત વષ તો અમારા પણ આવી ગયા. કલ ુ ૭,૩૩,૦૦૦ કનેકશનો 
હતા અન ેએની સામ ેવષ ૧૭૦૦૦ કનેકશન આપતા હતા, અમ ે૧૦,૦૦,૦૦૦ ઉપરાંત કનેકશનો આ યા છે અન ેઆજની 
તારીખમાં આ વષ પણ સવા લાખ કનેકશનો આપીશું અને એટલે આજ ેગૌરવ સાથ ેકહીએ છીએ કે ઘણા િજ ાઓમાં ર મ હના, 
૩ મ હના, માગે યારે વીજળીનું કનેકશન મળે એ માણનેી યવ થા કરી છે. ખેડતોને કોઇ ભારણ થતંુ નથીૂ . આશરે દોઢ 
લાખ િપયાના ખચ કનેકશન થાય તો ખેડતો પાસેથી અમે ખૂબ ઓછા રેટે એચૂ .પી.ના આધાર ઉપર રેટ લઇએ છીએ. ૧૦ 
એચ.પી.નું હોય તો આશરે ૧પ૦૦૦ િપયા જટેલુ ંથાય અને બાકીના ૧,૪૦,૦૦૦ િપયા રાજય સરકાર કાઢે છે. આ વષ પણ 
રાજય સરકારે ૧૮૦૦ કરોડ િપયા એિ ક ચર કનેકશન માટે ખેડતો પાછળ ખ યા છેૂ . આદરણીય નરે ભાઇ મુ યમં ી ી 
હતા યારે એક ઝંુબેશ ઉપાડવાનુ ંનકકી કય ુહતંુ કે એિ ક ચર કનેકશન હોય, વીજળીનું ઉ પાદન હોય, દરેક ે મા,ં મારે 
ક ેસના િમ ો બેઠા નથી નહ તર એમન ે યાલ આવે કે એ લોકોએ કેટલા કનેકશન એમના સમયમાં આ યા છે. ર-૪ 
િજ ાનો દાખલો આપંુ. ડાંગમાં ૪ર વષમા ં૭૪ કનેકશન, નમદામા ં૧૩૧૯ કનેકશન, િજ ાની વાત ક  છં ંુ . દાહોદમા ંર૧૧પ 
કનેકશન એટલ ે ટાયબલ મુ યમં ી ી હોવા છતાં ટાયબલ િવ તારના ખેડતો માટે એમણ ે યાન આ યું નહોતંુ અન ે એની ૂ
સરખામણીમા ં અમે લોકોએ બે લાખથી વધારે કનેકશન રીલીઝ કયા છે એટલ ે મળૂ કહેવાનું એ હતંુ કે ટાયબલની અંદર 
ક ેસના સમયમા ં૪પ૦૦૦ કનેકશન આ યા હતા એની સામે ભા.જ.પ.ની સરકાર આવી વષ ૧૯૯પ પછી તો ર,૭પ,૦૦૦ 
કનેકશન આ યા અને આજ ેકહીએ છીએ કે કોઇપણ ટાયબલમા ંકનેકશન આવે એટલ ેતરત જ કનેકશન આપી દઇશુ ંએટલી 
ઝડપથી કામ આજની તારીખમા ંથઇ ર ુ ં છે. વીજળીના ભાવોની વાત ક ં . કોલસો, ડીઝલ, પેટોલ બધી જ વ તુના ભાવ 
વ યા છે. મા ને મા  અમે વીજળીમાં ખેડતો પાસેથી એક પૈસાનો વધારો લીધો નથીૂ . આજ ેઉપરથી આદરણીય મુ યમં ી ી 
અને નાયબ મુ યમં ી ીએ આ વખતે સાડા સાત એચ.પી. ઉપરનો જ ેતફાવત હતો એને પણ સરખો કરી ના યો અન ેએનો 
પણ લાભ બધા ખેડતોને આ યો છે એટલે બે રેટૂ  હતા સાડા સાતથી નીચે અને સાડા સાતથી ઉપર એન ેએક સરખો કરી અન ે
જ ેનીચેના રેટ હતા એ માણે પર એચ.પી. ૬૬પ વષના લઇ અને આખા રાજયના એક સરખા રેટ કયા છે. ટે રફ ઓડરમા ં
રે યુલર તો ર૪૦૦ િપયા કહે છે લેવાનું દર વષ પર એચ.પી. ર૪૦૦ િપયા સરકારને આદેશ આ યો છે પણ સરકાર એની 
જ યાએ ૬૬પ એચ.પી. લે છે અને બાકીના સંપૂણપણે સબિસડીના ભાગ પે રાજય સરકારને આપવામાં આવે છે એટલ ે
આજની તારીખે સબિસડીના આંકડા  ઇએ તો ખૂબ મોટા માણમા ં સબિસડી પણ રાજય સરકાર આજની તારીખમા ં
ચૂકવવામાં આવતી હોય છે. બે િવષય ખૂબ અગ યના છે. એમાં આ વષ િનણય લીધો. એક, કોમન ટેરીફ, બધા માટે એટલ ે
દરેક એચ.પી.ના બેઝ ઉપર અને બીજુ,ં ખાસ કરીને અમારા અિધકારીઓ જયારે ખેડતોને યાં ચેક ગ કરવા જતા હતા યારે ૂ
ચેક ગની અદંર ઘણી વખત પાણીના તળ નીચે જવાન ેકારણે અથવા મોટર જૂની થવાન ેકારણે એ લોકોને લોડ વધારે દેખાય. 
એટલે રપ એચ.પી.ની મોટર હોય તો ૩પ આવ.ે આવી રીતે ઘણી વાર કનેકશનો આવતા હતા. આવા સં ગોમાં એ લોકોને ૧૦ 
એચ.પી.ના ખૂબ મોટા િબલો મળતા હતા. આપણે રે યુલેટર પાસે ગયા. રે યુલેટરને આખો કેસ સમ યો. આની અંદર 
ખેડતોૂ , નાના માણસો મરી ય છે. એ લોકોનો વાંક નથી. આમાં પાણીના તળો નીચા ય છે. એટલે રે યુલેટર પાસેથી મંજરી ૂ
લીધી. મંજરી લઇને એવુ ંન ી કયુૂ  કે આપણા કોઇ અિધકારી યાં ય અન ેચેિકગ કરે અન ેએની અદંર લોડમાં વધારો દેખાય ં
તો એને એક મ હનાની નો ટસો આપે. એ નો ટસોના આધારે એ પૈસા ભરી દે અને કોઇ તની પેન ટી લેવાની નહ . કોઇ 

તનો દંડ આપવાનો નહ . આ માણેનો િનણય આ વખતે લેવામાં આ યો છે.  
 માનનીય અ ય ી, ખાસ કરીન ે મારે ર યુએબલની વાત કરવી છે. ર યુએબલની વાત એટલે કરવી છે કે 
આદરણીય ધાનમં ી ીએ આખી દુિનયાની અદંર લીડ લીધી છે. ધાનમં ીનું િવઝન હતંુ કે ગુજરાત પહેલ કરે અને મને યાદ 
છે કે ગુજરાતે સૌથી પહેલું ોસેસ ર યુએબલ લેવાનું ચાલુ કય.ુ આખા દેશની અંદર, બધા રા યોની અંદર સોલરની અંદર મોટા 
પાયે આપણ ે પ૦૦ મેગાવોટનું લોકો પાસેથી લેતા હતા. નમદા કેનાલ હેડ જઓુ . અનેક અનેક જ યાએ આપણ ે
એ સપરીએમે ટ કયા. આદરણીય ધાનમં ી ીએ પેરીસ ક વે સનની અદંર દશેમાં નેતૃ વ લીધંુ અને દ હીની અંદર સોલાર 
એલાય સ ફોમશન થયુ.ં જનેી અદંર ઓછામાં ઓછા ૧રપ દેશના વડાઓ આ યા હતા અન ે યાં ા સના ેિસડે ટ અન ે
આદરણીય ી નરે ભાઇના નેતૃ વ નીચે કરારો કયા અને એ કરારો કયા કે આખા દિુનયાની અદંર આપણે આ ર યુએબલ 
એનજ  ઉપર ભાર આપવાનો છે અન ે ર યુએબલ એનજ ના ભાગ પે ૧,૭પ,૦૦૦ મેગાવોટનું તા.૩૧-૩-ર૦રર સુધીમા ં
ભારતે કિમટમે ટ આ યું છે. એ કિમટમે ટના આધાર ઉપર આદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી ના નેતૃ વમાં ઊ  
િવભાગે એક ચેલે જ લીધી છે કે  ી નરે ભાઇનુ ં િવઝન પૂ  કરવું હોય તો ગુજરાતે પહેલ કરવી જ પડેં . જ ેહાલની અંદર 
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૮,૭૩૮ મેગાવોટ છે, એની અંદર ઓછામા ંઓછ ુ ં તા.૩૧-૩-ર૦રર સુધીમા ંરર,૦૦૦ મેગાવોટ કેવી રીતે થાય તે એ માણ ે
અમે જદી જદી યોજના ુ ુ ારા આગળ વધી ર ા છીએ. એની અંદર બે- ણ ટાઇપની યોજનાઓ છે. એક તો અમે બી ડગ ં

ોસેસ કરીએ છીએ. જનેી અંદર કોઇપણ યિ ત પોતાની જમીન ઉપર બીડ ભરે. દા.ત. અ યારે પ૦૦ મેગાવોટનુ ંબીડ ખુ ુ ં
છે. તો એની જમીન ઉપર એ પાવર ોજકેટ નાખે અને અમન ેકનેકશન આપે અન ેજ ેપ૦૦ મેગાવોટ સ તી વીજળી આપવાની 
એને અમ ેબીડ આપવાના. એટલે એ માણેની થા છે. બી  થા અમે પાકસ ડેવલપ કયા છે. દા.ત. રાધા નશેનલ પાકસ. 
એની અંદર ૬૦૦ મેગાવોટનુ ંચાલ ુકય.ુ આદરણીય મુ યમં ી ીનુ ંધોલેરાનુ ંપ૦૦૦ મેગાવોટનુ ં િવઝન છે. આપણે બે ફેઝમા ં
કરીએ છીએ. એક ફેઝમાં ૧,૦૦૦ મેગાવોટ અને બી  ફેઝમાં ૪,૦૦૦ મેગાવોટ. ૧,૦૦૦ મેગાવોટમાં ઓલરેડી ધોલેરામાં ૩૦૦ 
મેગાવોટના બીડ આપી દીધા છે. બી  આવતા દવસોમાં કાઢવાના છીએ. આ ઉપરાંત ઘણી મોટી રીતથી દા.ત. ક છની 
અંદર આપણે એક નવુ ં હાઇ ીડ પાક બનાવવા જઇ ર ા છીએ. ૮૦,૦૦૦ હે ટરની જ યાની ઓલરેડી આપણને દ હીથી 
મંજરી મળી ગઇ છેૂ . ૮૦,૦૦૦ હે ટરમાં રપ૦૦૦ મેગાવટોનું દિુનયાનું સૌથી મોટ પાક આપણે કરવા જઇ ર ા છીએું . આવતા 
દવસોમાં કે  સરકારની કપનીં , રા ય સરકારની કપની અને ખાનગી કપની આ ણેય ભેગા થઇ પાકનું ડેવલપમે ટ કરીશુંં ં . 

કે  સરકારે સપૂંણ નેટવક કરવાની  ટા સિમશન નેટવક કરવાની આપણને હા પાડી છે. પોતે સંપૂણપણે િપયા ખચવાના છે. 
આવતા વષ માં દિુનયાની અદંર સૌથી મોટો પાક ઉભો થાય એ માણે આપણે જઇ ર ા છીએ. આ ઉપરાંત આપણી બી  
ઘણી નાની પોિલસી છે. એ પોિલસીમા ં મોલ કેલ પોિલસી છે, જનેી અંદર કોઇપણ યિ ત ૪ મેગાવોટ સુધી પોતે જ ેટે રફ 
ન ી કય  હોય એ ટે રફના આધાર ઉપર એ િબ ડગની અંદર ડાઇ શકે છેં . એવી જ રીતે સોલર ફટોપ છે. એની અંદર ૮ 
લાખ ઘરોનો ટાગટ છે. આ પોિલસી આ યા એના ૪-૬ મ હના હજ નથી થયા અન ેમન ેકહેતા ુ આનંદ થાય છે કે ૧,રપ,૦૦૦ 
લોકોએ આ પોિલસીના આધાર ઉપર ફટોપ માટેની અર  કરી નાખી છે. માનનીય અ ય ી, ગઇકાલનો આંકડો કહ તો ું
પ૦૦ મેગાવોટનું વીજ ઉ પાદન આનાથી ઉભું થશ.ે  
  અ  ય ી : ી મહેશભાઇ રાવલ..  
 ી સૌરભ પટલે  : માનનીય અ ય ી, આપણે સોલાર ફટોપના કારણે તેમાં ખૂબ આગળ વધી શકીશુ.ં દરેકના ઘરે 
વીજળીનું ઉ પાદન થાય અને પોતે વાપરે અને વધે તે રા ય સરકારને વેચે તે માણેની યવ થા કરી છે. આપણે તેમાં ણ 
િકલોવોટ સુધી ૪૦ ટકા સબિસડી આપીએ છીએ. ણ િકલોવોટથી દસ િકલોવોટ સુધીમા ંઆપણે ર૦ ટકા સબિસડી આપીએ 
છીએ. ર યુએબલ એનજ માં આપણે આ માણે કામગીરી કરીન ે આગળ વધી ર ા છીએ અને આખા દેશમાં નંબર વન 
પોઝીશન પર આવીએ તે માણે આપણે આગળ વધી ર ા છીએ. બજટેની વાત ક  તો આપણે આ વખતે સૌથી મોટી ં

હેરાત કરી હોય તો તે દનકર યોજનાની વાત છે. વષ  સુધી ખેડતોના ણ ો હતાૂ . એક ગુણવ ાવાળી વીજળી, બીજુ,ં 
વીજળીના કનેકશનો અન ે ીજુ,ં દવસ ેવીજળી આપવાની વાત. હવે કનેકશનો આપવાનો િવષય પૂરો થઇ ગયો છે. જ ેરીતે 
સબ ટેશનો આપીએ છીએ તે તાં વીજળીમા ં ગુણવ ા આવવાની છે. દવસ ે વીજળી આપવા માટે આપણે ખબૂ મોટા 

માણમા ં આગળ વધી ર ા છીએ. િપયા સાડા ણ હ ર કરોડના ખચ આવતા ણ વષમાં એક-એક િજ ાને લઇન ે
સંપૂણપણે દવસ ે વીજળી આપવાનુ ં કામ કરવાના છીએ. આની અંદર સવારના પાંચ વા યાથી આઠ કલાક ગણીએ તો 
બપોરના એક વા યા સુધી વીજળી આપવામાં આવશ ેઅન ેતે પછી એક વા યાથી રાિ ના નવ વા યા સુધી વીજળી આપવામા ં
આવશ.ે આમ બે ફેઇઝમા ં દવસ ે વીજળી આપવાના છીએ. આ દનકર યોજનાનો શભુારભ આમ તો આદરણીય ં

ધાનમં ી ીના નેતૃ વની અદંર  રર મી તારીખ ેઆપણે જૂનાગઢથી કરવાના હતા પણ કોરોના વાયરસની અસરના લીધે તે 
મુલતવી રા યું છે. આવતા મ હનાની અંદર આ યોજનાનો આપણે શુભારભ કરવાના છીએં . આની અંદર ણ ચેલે સ છે. 
પહેલી ચેલે સ ઇ ા ટકચર ઉભું કરવાની છે. કારણ કે આના માટે ખૂબ મોટ ઇ ા ટકચસ ઉભું કરવું પડશેું . આમાં દરેકન ે
એક સાથે વીજળી આપવાની હોય તો સબ ટેશનો વધારે ઇએ અને ટા સિમશન નટેવક વધારે ઇએ. એટલ ે

યુવીએનએલ અને જટેકોએ એક લાન બના યો છે કે કેવી રીતે અમે આમાં આગળ વધી શકીએ. આમાં સાહેબ, ખાસ વાત 
એ છે કે, વીજળી ટોર થતી નથી. ખેડતો માટે આજની તારીખે જ ેરાતના સમયે વીજળી આપવામા ંઆવે છેૂ . એટલ ેછ વા યા 
પછી જ ે વીજળી આપવામા ં આવે છે એટલી વીજળીનુ ં જનરેશન દવસે વધારે કરવુ ં પડશ.ે એના માટે ચેલે સ છે. બીજુ,ં 

ઇએ તો ર યુએબલ એનજ ની વાત છે. એટલા માટે તેમા ંઅમ ેટાગટ વધારે રા યો છે. ીજુ,ં ગેસ બેઇઝ પાવર ોજકેટ છે. 
ગેસ મ ઘો છે પણ અ યારે ભાવો થોડા ઓછા થયા છે એટલ ે આ પાવર ોજકેટ અમ ે ફલૂ  લેઇઝ ચાલ ુ કયા છે. કોલસા 
આધા રત વીજ મથકો ચાલ-ુબંધ ન કરી શકાય. તેને ચોવીસ કલાક ચલાવવા પડે. એટલ ેવીજળી ઉ પાદન જ ેસમય ેથાય 
તેટલો જ વીજ વપરાશ તે જ સમયે થવો ઇએ તો જ ીકવ સી મેચ થાય.  ીકવ સી મેચ ન કરી શકીએ તો બંન ે
સં ગોમાં અંધારપટ ઉભો થઇ શકે છે. એટલે સૌથી મોટી ચેલે સ વીજળીની છે. બજટેની અંદર આ વખતે ખેડતોન ેૂ
વીજળીના કનેકશનો, સબ ટેશનો, સબિસડીની ખૂબ મોટા માણમાં યવ થા કરી છે. ઇલિે ટસીટીની વાત ક  તો તેની ં
અંદર ભારતીય જનતા પાટ ની એક જ સરકાર છે કે, જનેે આ િવધાનસભાગૃહની અદંર ઘટાડો, ઘટાડો અને ઘટાડો કય  છે. 
ગુજરાતની થાપના વષ ૧૯૬૦થી થઇ. આપ વષ ૧૯૬૦થી ૧૯૯પ સુધીનું કોઇપણ બજટે જઓ તો તેમાં ઇલેિ ટસીટીના ુ
ટે સેસનનો ાફ ચો જ ગયો છે. વષ ર૦૦રથી ાફ નીચો આ યો છે. આ વખતે આદરણીય નાણામં ી ીએ જ ેદુકાનો હોય, 
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વકીલોની ઓફીસ હોય, ડોકટરના દવાખાના હોય આ બધી જ યાએ કોમિશયલની અંદર ૩૦ લાખ લોકોને લાભ આપવા માટે 
આ વષ િપયા ૩૦૦ કરોડ આપવાની હેરાત કરી છે. હ બી  િવભાગની વાત કરી લું .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના િવકાસમાં બંદરોએ ખૂબ મોટો ફાળો આપેલ છે. પહેલાં તો માનનીય અ ય ી, 
આપને ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપવા છે, એ એટલા માટે કે, આપે ો રીમાં જવાબમા ં હ ડેડ પસ ટ પરફે ટ યાદ રાખી 
સ ય ીઓને અ યારે ણ કરી. મારે સ ય ીઓને ણ કરવાની કે રો રો નામનો શ દ જ નથી અને એ િવધાનસભાની 

ો રીમા ં  આ યો હતો અને મારે જવાબની અંદર મ લખેલ હતંુ એ શ દ અ યારે આપે હાઉસની અદંર ક ો છે. શ દ છે 
રો-પે સ એટલે રો-રો ફેરી ચાલે છે એનો િવષય આ યો હતો એટલે રો-રો ફેરી જવેો શ દ નથી એટલે એ માણે જવાબ 
આ યો હતો એટલે િવષય છે રો-પે સ છે. એ રો-પે સ અ યારે દહેજ-ઘોઘાની ચાલુ થઇ ગઇ છે એ ર૪-ર એ આપણે ચાલ ુ
કરી છે. આવતા દવસોમા ંબી  પણ કનેકશનો આપણે લીધેલા છે એટલ ેઅનેક જ યાએ હ રાથી માંડીન ેબે- ણ જ યાએ 
શ આત કરવા માટેનો આદરણીય મુ યમં ી ીએ અ યારે ઓલરેડી આદેશ પણ આપેલ છે. અ યારે કામગીરી ચાલ ુપણ છે, 
ટે ડર યા પણ ચાલ ુછે. ટે ડર પણ આવી ગયા છે એટલે ટક સમયની અંદર ટે ડરોની પણ ચકાસણી થશે એટલ ેઆપણે ૂં
આની અંદર વધારે ડે ટીનેશન પછીથી ચાલ ુકરીશુ.ં  
 અ  ય ી : બજટે પછી બજટે પૂ  ં થઇ ય, પાસ થઇ ય એના પછી માનનીય તમામ ધારાસ ય ીઓને આ રો-
રો ફેરી કે રો-પે સ ફેરી છે એમા ંઆપણન ેલઇ જવામા ંઆવ.ે (અતંરાય) પાટલી તો થપથપાવતા નથી! મારી વાતન ેસમથન 
યાં મ ું છે?  

 ી સૌરભ  પટેલ :ચો સ.  
 અ  ય ી : હા લાંબામાં લાંબી ફેર.   
 ી સૌરભ પટેલ : હા, ચો સ ફેમીલી સાથે અને નવા ડે ટીનશેન થશેને એટલે વધારે મ  આવશ.ે  
 અ  ય ી :(અંતરાય) તારીખ ન હ બતાયગે, આપશ,ે આપશ,ે ના એ તો આપણી તૈયારી હોવી ઇએ, એ તો મળવુ ં
પણ પડેન.ે યાદ કરાવવુ ંપડે, તમારે ફોલો અપ પાક કરવું પડેુ ં .  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, પો સ એ િવકાસમાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવે છે. ગુજરાત એક મા  એવું રા ય 
છે જ ેપોતાની પોટ પોિલસી લઇન ેઆવેલ છે. ૧૬૦૦ િકલોમીટરના દ રયા િકનારાના કારણ ેઆજ ેમેજર પો સની પોિલસી 
કે  સરકારની છે. માઇનોર પો સની પોિલસી આપણી છે. માઇનોર પો સમાં જ ે માણે આપણે ડેવલપમે ટ કય,ુ દેશનો ૭૦ 
ટકા ટા ફક માઇનોર પો સનો ગુજરાતના દ રયાકાંઠેથી ઓપરેટ થાય છે અને આ પો સના ડેવલપમે ટના કારણે આપણન ે
ગૌરવ થાય કે, આજની તારીખમાં મોર ધેન ૩૧થી ૩ર ટકા ક ટીઝ કાગ  ગુજરાતના દ રયાકાંઠાથી જઇ ર ો છે. આના કારણ ે
આવકમાં પણ વધારો થયો છે. વષ ર૦૧૭-૧૮માં રા યની આવક ૯૬૪ કરોડ િપયા હતી, વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૧૧૪પ કરોડ 
િપયાની થઇ. આપણે વષ ર૦ર૦-ર૧માં ૧પ૦૦ કરોડ િપયાની આવકની અપે ા રાખીએ છીએ. એટલે આ માણે પો સની 

પોિલસીના કારણ ેજ ે માણે પો સમાં ડેવલપમે ટ થયું છે. દા.ત. હ આપને કહ કે એલ એ ડ  ટિમનલું ું . ગુજરાત એક મા  
પોટ છે એક મા  રા ય છે કે યાં સૌથી વધારે એલ. એ ડ . ટિમનલ છે. આજ ેદહેજ, હ રા, પીપાવાવમાં ચાલુ થશ.ે 
પીપાવાવમાં બહ ટક સમયની અદંર દ રયાકાંઠાની અંદર ચાલ ુથશેુ ં ૂ . એ માણે મું ામા ંપણ. આ માણનેી પોિલસીના કારણ ે
છે. અલંગનું શીપ ેક ગ યાડ. એની અદંર પણ આપણે ખૂબ મોટા માણની અંદર આધુિનકરણ કરીએ છીએ. ૧પ નવા 
એડીશનલ લો સ કરીએ છીએ અને ૭૦ લોટન ે અપ ેડેશન કરીએ છીએ. એ માણ ે એ લોકોની નીિત છે. મરેીટાઇમ 
યુિનવિસટીમાં પણ આપણે ફૂલ લેજ આગળ વધી ર ા છીએ અને એના કારણે કલ ઓફ આટસૂ , કલ ૂ ઓફ સાય સીઝ, 
સે ટર ફોર ક ટેઇનર એ યુકેશન, આ બધા ઘણા નવા કોસ સ આપણે કરવા જઇ ર ા છીએ. સૌથી ઇ પોટ ટ અને ખાસ 
કરીને ભાવનગર માટે મારે આપને કહેવુ ં છે કે એક નવું પહેલી વખત રા યની અંદર, દેશની અંદર જમે આપણે એલ. એ ડ 

.ની અંદર દહેજ, હ રા, મું ા, પીપાવાવ કય ુછે એ માણે પહેલી વખત સી. એ ડ . ટિમનલ. સી. એ ડ . અ યાર 
સુધી આપણે ગેસના આધારે સી. એ ડ . ક વટ કરીએ. આ િલ વીડ ક ટેઇનરમાં સી. એ ડ . લાવી અને સી. એ ડ . 
આપણે ભાવનગરની અદંર િવકસાવવાનો ટાય કરીએ છીએ અન ેએના કારણે આપણે ઓલ રેડી ફોરસાઇટ પૃ સિવસીઝ ડે 
એમ.ઓ.ય.ુ સાઇન કરી નાં યું છે. એમને ડેવલપમે ટના રાઇ સ પણ આ યા છે અને આવતા દવસોમાં ભાવનગરનું પોટ 
ધમધમતંુ થાય એ માણનેું આખું આયોજન છે. ખાસ કરીને મારે એક િવષયનુ ં યાન દોરવું છે કે, આપણે યાં પોટમાં મેજર 
પોટ, માઇનોર પોટ અને કે ટીવ જટેી એમ ણ કારના પોટ છે. આ કે ટીવ જટેી શેના માટે હતી કે દાખલા તરીકે 

.એસ.એફ.સી.ન ેપોતાનુ ંઇ પોટ કરવું હોય તો આપણે એન ે કે ટીવ જટેીની મંજરી આપીૂ . આવી આપણે યાં ૩૩ કે ટીવ 
જટેીની મંજરી આપેલી છે અને આ ૂ ૩૩ કે ટીવ જટેી મા ન ેમા  પોતાનો કાગ  લાવી શકતંુ હતંુ, બી નો કાગ  લાવી શકતંુ ન 
હતંુ. આદરણીય મુ યમં ી ીએ હમણાં કે ટીવ જટેીને સંપૂણપણે કોમિશયલ કાગ  લાવવા માટેની મંજરી આપી દીધી છેૂ . આ 
દેશમાં ગુજરાત આ કારનું પહેલું રાજય છે અને એને કારણે થવાનું શું કે, જ ે આપણી પાસે ઓલરેડી શીપ લાવવા માટે 
ઇ ા ટ ચર તૈયાર છે કેમ કે એ પોતે પોતાની શીપ લાવે છે તો એ જ કે ટીવ જટેીનો વધારે ઉપયોગ થાય અન ેએન ેકારણ ે
કોિ પટીશન થાય અને એના લીધે કાગ  વધારે આવે અને આ કાગ ને કારણે અમે અપે ા રાખીએ છીએ કે વષ ૪૧૨ કરોડ 
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િપયાની આવકમાં વધારો થશ.ે આવી અ તૂ પોિલસી આ વષ અમે લા યા છીએ અન ે એને કારણે ખૂબ મોટા માણમા ં
ગુજરાતના બંદરોનો િવકાસ થવાનો છે.   
   અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, આપ ખૂબ મહેનત કરીને આ િવષયમાં એકદમ ડે થમા ંમા હતી આપી ર ા છો. મારે 
હાજર તમામ માનનીય ધારાસ ય ીઓને કહેવું છે કે, આ છે ી માનનીય મં ી ીએ જ ેવાત કરી કે દેશમાં સૌથી પહેલીવાર થયુ ં
છે. કેટલા જણાએ સાંભ ુ?ં હાથ ચા કર  હ પૂછીશ અને ખાતરી કરીશું , રખેને ભૂલથી એક જણાએ સાભં ું છે. માનનીય 
મં ી ી, એક જણાએ સાંભ ું છે. એટલે ક પના કરવાની છે, આમાંથી શીખવાનું છે કે માનનીય ધારાસ ય ીઓ મા  
શારી રક હાજરી આપે છે માનિસક હાજરી આપવાની કોઇની તૈયારી નથી. મં ી ીઓની વાત નથી, આપ તો બધા અહ યા 
યાનથી બેઠાં જ છો. માનનીય મં ી ી ફરીવાર કહો તો બધાને યાલ આવ.ે  

 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ િવષય એટલો ઇ પોટ ટ હતો એટલે મારે ખાસ કહેવું છે કે, આપણી પાસે 
ણ તના પો સ છે મેજર પોટ, માઇનોર પોટ અન ે કે ટીવ પોટ. મેજર પોટ એટલે કડલા જ ે કે  સરકારથી વાય છેં , 

માઇનોર પોટ એટલે આપણે જનેે અહ યાથી મંજરી આપી હોયૂ . દા.ત. મુ ા, નવલખી, દહેજ, હ રા આ બધાને મંજરી આપણે ૂ
આપીએ છીએ એને માઇનોર પોટ કહેવાય. ીજ ુ ં ,કે ટીવ પોટ, કે ટીવ એટલે .એસ.એફ.સી., રીલાય સ કે બી  જ ેકોઇ 
િસમે ટ કપનીઓ હોય એ બધાને પોતાના કાગ  લાવવા માટેની મંજરી આપી હોય એને કે ટીવ કહેવાયં ૂ . હવે કે ટીવ જટેી 
પોતાનો જ માલ સામાન અ યાર સુધી લાવી શકતા હતા, બહારનો કોઇ માલ સામાન લાવી શકતા ન હતા. હવે આ વખતે 
આદરણીય મુ યમં ી ીએ પહેલી વખત ૩૩ કે ટીવ જટેી કે જ ેદેશમાં સૌથી વધારે કે ટીવ જટેી હોય તો ગુજરાતમાં છે એ બધી 
જ ૩૩ કે ટીવ જટેીન ેએક સાથે કોમિશયલ કાગ  માટેની છટ આપી દીધીૂ . કોમિશયલ કાગ  એટલ ેશુ?ં દાખલા તરીકે મુ ાના 
પોટ પર અદાણી જ ેકાગ  લાવી શકતંુ હોય એ જ કાગ  .એસ.એફ.સી. લાવી શકે. િસ ામાં એ જ કાગ  એ સાર હ રામા ં
લાવી શકે અને એ જ માણે રીલાય સ લાવી શકે અને એ જ માણે બી  િસમે ટ કપનીઓ લાં વી શકે. એનાથી શુ ંથવાનુ ંકે 
એની જટેી ઉપર મ હનામાં ખાલી બે જ શીપ આવતી હોય અને બાકીના ૨૮ દવસ ખાલી પડી રહેતી હોય તો એ જટેીનો 
ઉપયોગ કરવા માટે એ બી  લોકોન ેમંજરી આપે અને કહે કે મારી જટેી પર તમે કાગ  લાવોૂ . એનાથી હ રફાઇ પણ વધશે અન ે
ટાઇમનો અને ઇ ા ટકચરનો ઉપયોગ થશે અને કોઇ શીપને બહાર ઉભા રહેવાની જ ર નહ  રહે અને એ જ માણનેી આખી 
યવ થા ગોઠવી છે અને આના કારણે કે ટીવ જટેીના કારણે ભાવો ઘટવાના, કાગ  વધવાના અને ટેટની આશરે ૪૦૦ કરોડ 
િપયાની આવકમા ં વધારો થશ.ે આ દેશના ઇિતહાસમા ં ગુજરાતના મુ યમં ી ીએ પહેલી વખત આવુ ં પગલું લીધંુ છે અન ે

એનો ખૂબ લાભ આવતા દવસોમાં ગુજરાતને થવાનો છે.  
 માનનીય અ ય ી, કોટેજની વાત કરી લ , કહેવાય નાનો િવભાગ પણ રોજગારી માટે ખૂબ જ અગ યનો િવભાગ 
છે. આજની તારીખમાં િવભાગ નાના નાના આટ જ સને શોધે છે, આટ જ સ આવે છે, આટ જ સને એ લોકો ેડીટનો સપોટ 
આપે છે. જ ર પડે તો ઇિ વપમે ટ ટ સ બધંુ આપે છે અને એ લોકોને માકટ ગ માટે બહાર લઇ ય છેુ , ગુજરાતની અંદર 
માકટ ગ માટે સંપૂણપણે ટેકો આપે છે અન ેઆ વખતે ગુજરાતની બહાર પણ ખૂબ મોટા માણમાં લઇ ગયા અન ેહવ ેઓન 
લાઇન વેચાણ માટેની અમે લોકોએ શ આત કરી છે. ડઝાઇન અન ેડેવલપમે ટ માટે પણ તે લોકોન ેમદદ આપીએ છીએ અન ે
ખાસ કરીને આ િવભાગની કલ સબિસડી ુ િપયા ૪૧૧ કરોડની બે કેબલ સબિસડી છે અને આ સંપૂણપણે આજ ે વા જઇએ 
તો નાના નાના લોકો આનો લાભ લે છે અને તે લોકો પોતાનું ગુજરાન તો ચલાવે છે પણ આજની તારીખમાં એ લોકો બહાર 
પણ એટલા મોટા માણમાં માલ વેચે છે.  
 માનનીય અ ય ી, તેની બે યોજના િવશ ેકહ તો બાજપાઇ બે કેબલ યોજનાું . આ યોજનાની અદંર અમ ે૩૬ હ ર 
લોકોન ેઆનો લાભ આ યો છે અન ેમાનવ ક યાણ યોજના આની અંદર ૩૮ હ ર લોકોન ેલાભ આ યો છે. આ લોકોન ેજ ે
લાભ આ યો છે તેની અંદર કલ ુ ૨૫૨ કરોડ િપયા તેનો ખચ  થાય છે. એટલે એ માણે આ નાનો િવભાગ પણ ખૂબ 
અગ યનો િવભાગ અન ેખાસ કરીન ેહે ડી ા ટ હોય, હે ડલુમના આટ સ સ હોય આ બધાન ેઆનો લાભ મળતો હોય છે અન ે
આ વષ િપયા ૭૪૬ કરોડનું આ િવભાગનું ોિવઝન છે. મારા િમ ો નથી નહ તર તેમને વાય ટનો થોડો િચતાર આપી દેત.  
  અ  ય ી : આપણાં માનનીય ધારાસ ય ીઓ આટલી મોટી સં યામાં છે તેમને એકલાને નહ  આમને પણ આપો. 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, એ તો આપંુ છ પણ મારો કહેવાનો આશય એુ ં  હતો કે એ લોકો મા  
વાય ટની ટીકા કરતા આ યા છે એટલે હ જ ેિવષય મૂકવાનો હતોું , 
 અ  ય ી : હાજર છે તે લોકોન ેકહો. 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ખાસ કરીન ે વાય ટ ગુજરાત આપણે જયારે વષ ૨૦૦૩મા ં ચાલ ુ કય ુ
યારથી આપણે વા જઇએ તો વાય ટ ગુજરાતની સફળતા ક ટી યુઅઝ ોસેસ છે અને આપણે કયા પછી બધા રાજયોએ 

ચાલુ કય ુઅન ેદરેક રાજયની કયાંક અને કયાંક સફળતા મળતી હશ.ે તેમા ંચો સપણે ખાસ કરીન ેજયારે બી  દેશોમાંથી 
લોકો આવતા હોય છે અન ે ભાગ લેતા હોય અને જયારે આટલુ ં મોટ નેતૃ વ દિુનયામાંથી આવતંુું  હોય તો  કરોડો કરોડો 
િપયાનો ખચ  કરીને અહ યા આવતંુ હોય છે અને અહ યા આવતા હોય યારે કઇક તો પોતાના દેશ માટે અહ યા રોકાણ કરો કે ં
યાં રોકાણ કરો લાભ તો એ લોકો ઇ છતા જ હોય.  



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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 માનનીય અ ય ી, મારે છે ાં ણ વષના આંકડા આપવા છે. વષ ૨૦૧૫માં જયારે વાય ટ  થયુ,ં કલ ુ ૨૧૩૦૪ 
ોજકેટોના એમ.ઓ.ય.ુ થયા. એની અંદર કલ કુ િમશન અને અ યારે કિમશન થઇ ર ા છે તેવા ૧૫૪૮૮ છે. એટલે ૭૨.૭૦ 

ટકા ોજકેટનું કિમશન થઇ ગયુ ં છે. વષ ૨૦૧૭માં કલ ુ ૨૪૭૭૪ના એમ.ઓ.ય.ુ થયા. એની અંદર કિમશન ૧૫૮૬૬નુ ં
અ યારે કિમશન થઇ ર ું છે. એટલ ેકલ ુ ૭૩.૪૦ ટકાની સફળતા મળી. માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૯ એટલ ેગઇ સાલ 
થયુ,ં જનેે હજ એકથી સવા વષ થયુંુ  છે. એમા ં૨૮૩૬૦ એમ.ઓ.ય.ુ થયા, ૬૧૭૧ ચાલ ુથઇ ગયા, ૭૩૧૧ અ યારે ચાલ ુછે 
અને અ યાર સુધીમાં ૪૭.૫૪ ટકાનો આંકડો પહ ચી ગયો છે. જ ેયુઝવલી ૪-૫ વષ ઇ લીમે ટેશન થાય એની જ યાએ બે 
વષની અદંર આટલા મોટા માણની અંદર કામગીરી ચાલી રહી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ઉ ોગ િવભાગની વાત કરીએ તો ઉ ોગ િવભાગની ઘણી બધી પોિલસીઓની વાત કરી. 
માનનીય સ ય ીઓએ પોિલસીનો સમય અ યારે પૂરો થઇ ગયો છે, એક ટે શન કરેલી છે અને બધા જ લોકો ડે બેસીન,ે 
ટેડ એસોિસએશનથી માંડીને બધાની ડે અ યારે વાતાલાપ કરી ર ું છે. આવતા દવસોમાં આદરણીય મુ યમં ી ી એક 
એ ેસીવ પોિલસી કરવા માટે આગળ જઇ ર ા છે અન ેતેના કારણ ેબધા ઉ ોગોન ેચો સપણે લાભ થશ.ે એટલ ેચો સપણ ે
બે-ચાર મ હનાની અંદર ઉ ોગ પોિલસીની હેરાત થશે એટલ ેએ વખતે પાછો એક નવો જ પ ગુજરાતના ઉ ોગોન ેકેવી રીતે 
મળે તે માણે અમારો યાસ રહેવાનો છે.  
 માનનીય અ ય ી, મોશનલ એકટીવીટીઝ, ઇ સે ટીવ આ બધંુ તો આપીએ છીએ પણ કીલ ડેવલપમે ટમા ં
પણ ઉ ોગ િવભાગ ખૂબ મહેનત કરે છે, ટેકનોલો  અને ઇનોવશેનની અંદર પણ ખૂબ મોટા માણમાં લોકોને ો સાહન 
આપે છે. અગ યનું વે ય ુએ ડશન છે અન ેજટેલુ ંવધારે વે ય ુએ ડશન થશ ેએટલુ ંઆપણને ગુજરાતને લાભ થાય એટલ ેતેના 
માટે જદી જદી રીતથી ઉ ોગ િવભાગ વે યુ એ ડશનન ેપોિલસી ારા ો સાહન આપવાનું કાુ ુ મ કય ુછે. લેબર ોડકટીવીટી 
બહ અગ યનો રોલ ેકઅપ થયો છે અને આટલા કો પીટીશનના જમાનામાં લેબર ોડકટીવીટી તે ખચ  ઘટાડતંુ હોય અન ેુ
આવા સં ગોમા ંસારા એવા ટેિનંગ ો ામ થતાં હોય યારે આ ટેિનંગ ો ામની અદંર બધી જ વ તુમાં સરકાર હ િશયાર છે 
એવું હોતંુ નથી. નવી ટેકનોલો ની ાઇવટે સે ટરને પહેલાં ખબર પડતી હોય છે. કારણ કે, એ ાઇવેટ સે ટર પોતાના યા ં
ઉપયોગ કરતંુ હોય છે. દા.ત. ઓટોમોબાઇ સ છે, ફામા યુ ટક સ છે, એિ જિનયર ગમાં એપેરેલ છે, આ બધાની સાથે ઉ ોગ 
િવભાગે મા િતથી માંડીને સારી-સારી કપનીઓ ડે ટાઇં -અપ કય  છે. આ ટાઇ-અપ કરી અને એ લોકોને લેટે ટ ઇ ટમે ટ 
ટેકનોલો ની ટેઇન ગ કેવી રીતે મળ ેએ માટે આપણે આગળ વધી ર ા છીએ. સે ટર ઓફ એ સીલ સ કરવાના આવ ેતો 
સે ટર ઓફ એ સીલ સ પણ આપણે કરીએ છીએ. બેલે સ ોથ, ઇ લુિસવ ોથ એ ખૂબ અગ યનો ોથ હોય છે અને આ 
ઇ લુિસવ ોથ કરવા માટે .આઇ.ડી.સી. પણ ઘણી વખત અગ યનો રોલ લે કરતી હોય છે. એટલે જ આપણે વા 
જઇએ તો દરેક ે મા,ં દરેક જદાુ -જદા િવ તારમા ં ોથ કેવી રીતે વધે એ માણેની રા ય સરકારની મહેનત હોય ુ છે. ટાટ-
અપમાં ગુજરાત ન-ં૧ છે. રીસચ ડેવલપમે ટમાં પણ નીિતના કારણે ટાટ-અપમા ં ગુજરાત ખૂબ આગળ ર ુ ં છે અન ે
ગવનમે ટ ઓફ ઇિ ડયાએ ગુજરાતને બે ટ પફ મ સનું recognition આ યું છે. આદરણીય મુ યમં ી ીએ હમણા ં
CETPમાં ખૂબ મોટ યાન આ યું છેું . એની હ પછીથી ડટેઇલ આપીશ કે ું GIDC કેવી રીતે આગળ ય છે. પણ ઉ ોગ 
િવભાગ, GIDC, એ વાયનમે ટ િવભાગ આ બધા જ િવભાગ ભેગા મળીને કોમન એ ફલએુ ટ ટીટમે ટ લા ટ અન ે
ઉ ોગોના જ ે ો છે એનો િનકાલ કરવા માટે એ લોકો અ યારે મહેનત કરી ર ા છે. Ease of doing businessમાં અ યારે 
આપણે ઇએ તો અનેક નવા કાયદાઓ લા યા છે, અનેક નવા િબલ પણ લા યા છે. હ આવનારા દવસોમાં ું ઇલે ટીસીટી 

ુટી માટે પણ એક િબલ લાવવાનો છંુ. એનું મળૂ કારણ ease of doing businessમાં સરળતા લાવવાની છે અને જ ર 
પડે તો કાયદામાં ફેરફાર કરવાના છે. મોટા ભાગે આપણે વા જઇએ તો ગવનમે ટે ઓનલાઇન કામગીરી પણ ચાલુ કરી છે 
અને એનો લાભ આજની તારીખમાં બધાને મળતો થયો છે. હ ું GIDCની વાત ક  તો ં GIDC ૨૧૬ એ ટેટ ચલાવી રહી છે 
અને ૪૩,૦૦૦ હે ટરમા ં છે. આજની તારીખમાં GIDC ઓછામાં ઓછા ૧૭ લાખ લોકોન ે રોજગારી આપે છે. GIDC 
એ ટેટનો લાભ એ છે કે રોડ, ર તા, પાણી, ગટર બધંુ જ એમાં મળી ય. એન.એ.ની પરિમશન પણ ન ઇએ. આવી અન ે
સીધો લોટ લ ેઅન ે લોટ લીધા પછી એ લોકો ફે ટરી ચાલ ુકરે એ માણેની યવ થા GIDC ગોઠવે છે. આજની તારીખમા ં
અ ડર લાિનંગ ૮ એ ટેટ છે. સાણંદના ખોરજમાં છે, એમાં ૧૧૮૦ હે ટર છે. ભ ચના ઝઘ ડયામાં ૨૦૩ હે ટર છે. ભ ચના 
વાઘરામા ં ૨૮૩ હે ટર છે. ક છમા ં ભચાઉ, રાપર, પંચમહાલમાં શહેરા અન ે પોરબંદરમા ં પણ છે. આણંદમા ં તારાપુર, 
અરવ ીમાં મોડાસા, ભાવનગર, દાહોદ, કાલાવાડ, ઝા, ટકારાં , હર , સર વતી, લો દકા, બારડોલી અને દસાડા એમ નવી 
એ ટેટો અને અ ડર લાિનંગ એ ટેટો પણ ખૂબ મોટા માણમાં છે. િગ ટ સીટીમાં GIDC ખૂબ મોટા માણમાં આગળ વધી 
ર ું છે. આદરણીય ધાનમં ીનું સપનું હતંુ કે િગ ટ સીટીમાં ફાયનાિ સયલ હબ બને અને એ ફાયનાિ સયલ હબ બને તો 
ખૂબ મોટા માણમા ંરોજગારીની તક ઊભી થાય. ૨.૨૩ એટલે ૨૨ લાખ કવેર ફટ જ યા ૂ GIDCએ એ ુવ કરી છે અને ફેઝ-
૧માં ટેકિનકલ અને ફાયનાિ સયલ કામગીરી અ યારે ચાલી રહી છે. એ ફોમશન થશ ેએટલ ેનાના લોકો જને ે ટેબ સ લસે 

ઇતી હોય, જ ેલોકો અ યારે િગ ટ સીટીમાં જઇ શકતા નથી એ બધાને આમાં લાભ થવાનો છે. મ હલાઓ માટેનો જદો પાકુ , 
એમ.એસ.સી. માટેનો પાક આવુ ંઘ ં બધંુ કામ GIDC કરી રહી છે. જનેી િવગતોમા ંહ જતો નથીું . અ યારે જ ેમ deep sea 
effluent treatment disposal projectની વાત કરી એ અમદાવાદ, જતેપુર અન ેવડોદરા આ ણ જ યાએ આ વખતે 
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કામ હાથમા ંલીધંુ છે. ૫૦૦ કરોડ િપયાની બજટેમા ં ગવાઇ કરી છે. એ GWILને પૈસા આપશે અને GWIL અન ેઉ ોગ 
િવભાગ ભેગા થઇન ે કામ કરશ.ે આના કારણ ે આ ણેય ઇ ડ ટીયલ એ ટેટને ખૂબ મોટા માણમાં લાભ થવાનો છે. આ 
ઉપરાંત ૧૦૦ MLDનો desalination plant દહેજમા ં ચાલ ુ કય . િપયા ૧૭૪૧ કરોડના ખચ ૧૦૦ MLD sea 
waterનો desalination plant દહેજમા ંઉ ોગો માટે આપણે ચાલુ કય  છે અને એની અંદર ઘ  ંબધંુ કામ આગળ વધી 
ગયું છે. સરવેથી માંડીને ાઉ ડ ઇ ુવમે ટનું કામ આગળ ચાલી ર ું છે અન ેટે ડર અપાઇ ગયું છે.  
 માનનીય અ ય ી, પેટોકેિમકલ િવભાગની વાત ક  તો આપણા દેશમાં આપ ં રા યં  પેટોકેિમકલ આધા રત ટેટ 
તરીકે ઓળખાય છે. દેશનો સૌથી વધારે ગેસ ગુજરાતમાં વપરાય છે. હા, આપણા ગુજરાતમાં વપરાય છે. એનું મૂળ કારણ કે 
આપણે યાં ખૂબ મોટા માણમાં િવઝનરી લાન ગ આદરણીય ી નરે ભાઇએ કયુ હતંુ. ગુજરાત એક મા  રાજય છે કે જનેા 
એકે એક  િજ ામા ંએની કામગીરી ચાલે છે,  આવું આખા દેશમા ંએક પણ રાજય નથી. ગુજરાત એક જ મા  રાજય છે કે 
આજની તારીખમાં ૧૭ થી ૧૮ લાખ લોકોને કનેકશન આ યાં છે. એટલે આપણે ગૌરવ સાથે કહી શકીએ કે એક ઘરમાં પાંચ 
યિકતઓ હોય તો ૧ કરોડ લોકો આજ ેઆપણા યા ંગેસ વપરાશનો લાભ લઇ શકે છે. ગુજરાતની ૧પ થી ર૦ ટકા વસિતના 

ઘરે નળમા ંગેસ આવે છે, એટલે પાણી ચાલુ કરો એમ ગેસ આવે છે. આવું કોઇ જ યાએ નથી, એટલે ખૂબ મેિસવ રીતે ગુજરાત 
ગેસ હોય, ગુજરાત પેટોનેટ હોય કે આપણી બી  કોઇ પણ કપનીઓ હોય જેં  માણે ગેસ ીડ બનાવી છે એ ગેસ ીડના 
આધાર પર ગુજરાતના એક એક િજ ાની અદંર આપણે આગળ વધી ર ા છીએ. કે  સરકારે પણ આપણને મંજરી આપી ૂ
દીધી છે, આ મંજરી મળવાના કારણ ેદરેક િજ ાની અંદર આપણે આગળ વધી શકીશુંૂ .  
 મીઠા ઉધોગની વાત કરી લ  તો આ મીઠા ઉધોગ ખૂબ મોટી રોજગારી આપે છે. એ લોકોને એક િવષય જ ેમેઇન હતો, 
જ ેમીઠા ઉધોગનો હતો એ લોકોને ખૂબ મોટા માણમા ં ડઝલ વપરાતંુ હતંુ એ ડઝલ ઓછ વપરાય એના માટે આપણે એ ુ ં
લોકોન ેપાણી કાઢવા માટે સોલર પંપ આ યા, એ સોલર પંપ ારા પાણી કાઢે છે એટલે ડઝલનો એ લોકોન ેખચ  ઘટી ય 
છે. એ લોકોને એટલો તો લાભ કય . પરતુ એનાથી આપણે એક ટેપ આગળ ગયા છીએં , એટલું આગળ ગયા છીએ કે એ લોકો 
જ ેમીઠાના માટે પાણીની જ ર ન હોય યારે હમણાં જ એમની સાથ ેવાતાલાપ કરી એમન ેમંજરી આપી કે ઓફ િસઝનની અંદર ૂ
બધા સંપૂણપણે સોલર પંપ લઇન ે એક જ થળ ે મકેૂ અન ે એક જ થળે મૂકીને આપણે વીજ ઉ પાદન કરીએ અન ે વીજ 
ઉ પાદન કરીને આપણે ીડમાં નાંખીએ, જટેલી વીજ ઉ પાદન કરે એના આપણે સંપૂણપણે પૈસા આપીશુ.ં એટલે જયારે 
વપરાશ ન હોય યારે પણ એ લોકો આની આવક ઉભી કરી શકે એ માણનેી યવ થા હમણાં આપણે એ લોકો સાથ ેકરી 
ર ા છીએ અન ેએ માણે કરાર કરીને આગળ વધી ર ા છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, માઇન ગ ડપાટમે ટની વાત ક  તો એમાં પણ આપણે ખૂબ મોટા માણમાં આગળ વધી ં
ર ા છીએ. માઇન ગ ડપાટમે ટની સૌથી અગ યની બાબત હોય તો તે કે આપણે ચો સ આવક તો વધારી જ છે. સૌથી 
ઇ પ ટ ટ એ છે કે ઇ- ઓકશન કયુ છે, જનેાથી ટા સપરિ સ આવે છે. પહેલાં શું હતંુ પોઝલ જ ેવહેલો તે પહેલો, મ અર  
નાંખી દીધી, ઓલો ટે ક ું કે અહ યાં ખાણ છે, િમનર સ છે, એટલ ેજઇન ેમ અર  નાંખી દીધી, વષ  સુધી એના કારણ ે
જ ેવહેલો તે પહેલાના ધોરણના કારણે એને િમનર સના રાઇટ  મળતા હતા. એ આપણે હવે બંધ કરી નાં યુ.ં કાયદાની અંદર 
જ ેકઇ ફેરફાર કરવાના હતા તે કયા પછી આપણે લોક બના યા છેં , એમા ંકેટલો રઝવ છે એ ન ી કરીએ છીએ, એ રઝવ 
ન ી કયા પછી ઓકશન કરીએ છીએ અને ઓકશન કયા પછી જ ેસૌથી વધારે બોલી આપે, તે બોલીનુ ંઆપણે ઓકશનની 
અંદર રવોલ ઓકશન કરીન ેસંપૂણપણે લોકનું ઓકશન કરીએ છીએ. આના કારણ ેચોરી તો અટકી પણ આ ચોરી અટકયા 
ઉપરાંત આપણી આવક વધવાની છે. અ યાર સુધીમા ં ૮૦૭ લોક ઓકશન કયા, એમાંથી ૪પ૪ સકસસેફલ ગયાૂ . આ 
સકસેસફલ લોકના કારણે આપણને આવતા વષ ની અદંર ખૂબ મોૂ ટી આવક મળવાની છે. ઘ ં બધંુ ઓનલાઇનથી માંડી 
અને એનફોસમે ટ એક ટિવટીથી માંડી ખાણ ખિનજ િવભાગ ખૂબ આગળ વધી ર ું છે. એટલું જ નહ  એની જ ેરોય ટી આવ ે
છે એ આપણે રોય ટી જયાં આ િનકળે છે યાં આપીએ પણ છીએ. દા.ત. ડ ટીકટ િમનરલ ફાઉ ડેશન ટ ટ છે, કલ ુ ૬૬૮ 
કરોડ િપયા અ યાર સુધી ખાલી એ લોકોને ફાળવવામાં આ યા છે. એ જ ેવપરાય છે એ સંપૂણપણે યાંના ઇ ા ટકચર માટે 
વપરાય છે. એટલ ેઆનો પણ લાભ આપણે આપી ર ા છીએ. આવતા દવસોમાં એકસ લોરેશનમા ંખૂબ મોટી મહેનત કરીએ 
છીએ, એના કારણે જ ેિમનરલ થવાની છે, એ િમનર સમા ંપણ આપણને આવતા દવસોમાં લાભ થવાનો છે.  
 મારા આ ઉધોગ અને ખાણ ખિનજ, એનજ , પેટોકેિમક સ અન ેપોટસના િવષયમાં જ ેમાગણીઓ લઇને આ યો છ ુ ં
તેનો મ ખુલાસો કય . માનનીય સ ય ીઓએ અને સ ય ી દુ યતંભાઇએ જ ેવાત કરી, માનનીય હષભાઇએ પણ વાત કરી, 
માનનીય હષભાઇને એટલુ ંજ કહેવું છે કે એમનુ ંજ ેચાલી ર ું છે ઇ ડિ ટયલ પોિલિસની વાત કરી. હીરા બુઝની વાત કરી તો 
આ હીરા બુઝએ આવતા દવસોમા ં આપ ં ઘરે ં થવાનુ ં છે, એમાં કોઇ સવાલ નથી. આ હીરા બુઝ મન ે યાદ છે કે જયારે 
લાન ગ કયુ હતંુ યારે મ રાતના જઇન ેજમીન ઇ હતી. કારણ કે  દવસના વા જઇએન ેતો લોકોન ેખબર પડે. એટલ ે

ખાનગી જમીનો રાતના અિધકારીઓ વા ગયા હતા કે કઇ જમીન પર હરા બુઝ કરવુ?ં અને પછી મુ યમં ી ીએ આ બધી 
પહેલ કરી અને એકદમ ફટાફટ બધી પીડ પકડાઇ અને હીરા બુજનો સૌથી મોટો એડવા ટેજ શુ ં છે કે અ યારે જ ેદુબઇથી 
માંડીને એ ટવપથી માંડીને બધે હીરા ખરીદવા જઇએ છીએ અને હીરા જયારે ખરીદતા હોઇએ યારે આપણે હીરા લઇને આવીએ 
છીએ, એ હવે ખરીદવા જવું નહ  પડે. જ ેકોઇ યિ ત આવશે એ પાસલ લઇને ઇ ટરનેશનલ એરપોટ ઉપર ઉતરે યારે એનુ ં
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પાસલ ખોલવાનુ ંનહ . એ હીરા બુજમાં ય, હીરા બુજમાં ખુલ,ે સોમાંથી નેવું હીરા વચેાય તો દસ નંગ એમની રીતે પાસલથી 
પાછા ય એ માણેનો લાભ થાય અને સંપૂણપણે બહારના વેચનારાથી માંડીને ઘરના લેનારાથી માંડીને અન ેઆદરણીય 
મુ યમં ી ી હીરા બુજમાં યાન આપે છે. કેમ કે વહેલી તકે આ વક ગ મોડ ઉપર થાય અને સુરતના લોકો જ ેમળવા આવે છે, 
રે યુલર બેઇઝ ઉપર આપણને મળવા આવે છે. માનનીય દુ યંતભાઇએ .આઇ.ડી.સી.ની પોલીસીની વાત કરી, એમનો જ ે
િવષય છે કે બાજનો લોટ મળવો ઇએુ . બાજના લોટનું એમનું સૂચન પોલીુ સીના ભાગ પે છે. પણ એની અંદર પણ 
બાંધકામ ફરિજયાત છે. એ ફરિજયાતથી અલગ કરવું પડે અને આખુ ંબાંધકામ કરવું પડે એમાં આપણો બેઝીક હેતુ છે કે નવી 
રોજગારી મળવી ઇએ. પરતુ આપનો િવષય છે તે અંગે હ અિધકારીઓ ડે ચોં ું સ વાત કરી અને કોઇ પેિસફીક રીજનના 
કારણે કેમ નથી અપાતો એ ઇ લઇએ. એની અંદર નીિતમા ં ફેરફાર કરવાનો હશે તો માનનીય મુ યમં ી ી ડે વાત કરી 
અને  યો ય લાગશે તો નીિતમાં પણ આપણે ફેરફાર કરીશુ.ં ઘણા બધા સ ય ીઓએ આ િવષયની વાત કરી છે. ી 
પૂણશભાઇ મોદીએ પણ સુરત િવષેની બહ ણકારી આપીુ . અમારા ભ ચના ી અ ણિસહં રણાથી માંડીને ી બાબુભાઇ 
બોખીરીયાએ પોટ  માટે વાત કરી છે. ી જગદીશભાઇથી માંડીન ે ી ગોિવંદભાઇએ ઊ નો ખબૂ અનુભવ સારો હોવાનું ક ુ.ં 
હ ચોું સપણે આપને છે ે એટલુ ંજ કહેવા માગંુ છ કેુ ં , અમારો ઊ  િવભાગનો હેતુ એ છે કે સારામાં સારી ગુણવ ાવાળી 
વીજળી આપવી, રીઝનેબલ કો ટે આપવી, રીઝનેબલ કો ટ એટલે વષ થી અમ ે ટેરીફ વધારો કય  નથી, અમે ફાઇલ ઉપર 
લખીએ છીએ કે અમારે ટેરીફનો વધારો ઇતો નથી અને હ આપને ગૌરવ સાથે કહ કે આખા દેશમાં ઊ  માટે ટેરીફનો વધારો ું ું
મા યો નથી તેવું એક મા  રાજય હોય તો તે ગુજરાત છે. જ ેકોઇ નાનો મોટો વધારો આવ ેછે એ ફયુઅલ સરચાજનો આવ ેછે. 
ફયુઅલ સરચાજ એટલે શુ ંકે કોલસાનો ભાવ વધારો આવ ેએટલે પાસ ુ થાય, ગેસનો ભાવ વધારો આવે એટલે પાસ ુ થાય, 
કોલસાનો ભાવ ઘટે તો એ ઘટે. એ જ છે. પણ બેઝીક ટેરીફમા ં અમે કયારેય વધારો મા યો નથી અન ે આવતા દવસોમા ં
ખેડતોને સંપૂૂ ણપણે કનેકશન આપવા, ફીડર બાયફરગેશનને ાયોરીટી આપવી, પ૦-પ૦ કે ૧૦૦-૧૦૦ િકલોમીટરના ઘણી 
જ યાએ ફીડર છે, બે વષની અંદર એકે એક ફીડર અમારા નો સ માણે થઇ ય તે માણનેું અમા  લાન ગ છેં . આનો 
લાભ એ છે કે ફીડર જટેલું લાંબુ હોય એટલા ટેકનીકલ લોસ વધે, બીજુ,ં ફીડર લાંબુ હોય તો એક જ યાએ કનેકશન ય તો 
બધા ખડેતો દુૂ :ખી થાય અને વોલીટી પાવર છેવાડાના ખેતરમાં ન મળ,ે ઓછો થાય, આ ણ કારણસર અમે લોકોએ ન ી 
કયુ કે ફીડર બાયફરગેશનન ે ાયોરીટી આપવી, દરેક િવભાગમા ંટાગટ સ પાઇ ય કે કોઇ પણ લાંબો ફીડર હોય તે અપ ડે 
કરો, ધારાસ યોને મારે િવનંતી કરવાની કે આપના િવ તારમાં પણ કયાંય એવું લાગતંુ હોય કે આ િવ તારનું ફીડર લાંબુ હોવાન ે
કારણે વધારે ટેપ ગ થાય છે તો એ ફીડર પહેલા લાવ  હ ચોકકસપણે કહ છ કે એ ફીડરન ેપહેલા આપણે લઇશુંું ું ંુ . 
 માનનીય અ ય ી, આ દવાસી ધારાસ ય ીઓને મ બોલા યા હતા અને બધાને સબ ટેશનો પણ આ યા છે અન ે
ખૂબ મોટા માણમાં આ દવાસી પ ાની અંદર આપણે સબ ટેશન આપીએ છીએ. ઓછામાં ઓછા ચાલીસથી પચાસ સબ 
ટેશનો તો મા  આ દવાસી પ ામાં આ યા છે અને એનું મળૂ કારણ એ છે કે મને ખબર છે કે આ દવાસી પ ામાં લાઇનો ખૂબ 

લાંબી છે એટલે એ લાઇનો ટકાવવા માટે આપણે આ કરવાનુ ંઆયોજૂં ન કય ુછે અને એ લોકોના સૂચનો પણ લીધા છે અન ેએ 
માણે આપણે આયોજન પણ કરી ર ા છીએ. એટલ ેકોઇ પણ િવષય હોય, આપણે નો ઉકેલ લાવવાનુ ંકરીએ છીએ અન ે

ધીમે ધીમે ઊ  િવભાગનો એક પણ  બાકી ન રહે અને પિ લકની કોઇ તની ડમા ડ ન રહે તે માણેનું આખું આયોજન 
છે અને મને સંપૂણ િવ ાસ છે કે ૩ વષ પછી આ હાઉસમાં કોઇ માગણી જ નહ  હોય, એક જ માગણી હશે અ ડર ાઉ ડ 
કેબલની, તે િસવાયની એક પણ માગણી નહ  હોય તે માણેનું આપણે આયોજન કયુ છે. બીજુ,ં મન ેચોકકસ િવ ાસ છે કે 
દવસ ેવીજળી, ખેડતોના કનેકશનૂ , ઇ ફેકટ માનનીય અ ય ી, ફેકટરીઓ બંધ થવા માંડી, અમારા થાંભલાવાળા નવરા થઇ 

ગયા, થાંભલાની ફેકટરીઓમા ંઓડર નથી, આજની તારીખમા ંએકે એક જ ેફેકટરી નાખંીને બેઠા છે તે લોકોન ેબહાર વેચવા જવુ ં
કે કેમ એ િવષય આવી ગયો! આટલી મોટી સં યામા ં કરતા હોય અને એ ખરીદી પણ બંધ થઇ ય. હવ ે નવા કનેકશનો 
આવતા નથી એટલે નવા ટા સફોમર ખરીદ કરવાના પણ બંધ થઇ જશ.ે આવા સં ગોમાં દરેક કનેકટેડ ફેકટરીઓવાળાનુ ંઊ  
િવભાગનુ ંકામ ઓછ થયું છેુ ં , એમન ેબહાર વેચવા જવાની પ રિ થિત થઇ છે. મારે સ ય ીઓનો ખાસ આભાર માનવો છે કે 
મારી માગણીઓ ઉપર ખૂબ સારી રીતે સૂચનો કયા છે  અને જ ેનીિત િવષયક બાબતો છે તથા સારા સૂચનો કયા છે એમા ં
આદરણીય મુ યમં ી ી ડે અને નાયબ મુ યમં ી ી ડે બેસીને સારા સૂચનો કયા છે એ અંગેની ચચા કરીશુ.ં ખૂબ ખૂબ 
આભાર.  
  અ  ય ી : સૌથી પહેલા વ ચે મારે કોઇને ટોકવા નહોતા. પહેલું તો જ ેધારાસ ય પોતાની સીટ ઉપર નથી એ 
પોતાની સીટ ઉપર જતા રહે. કારણ કે મતદાન કરવાનું છે. જટેલા બદલાય છે એની ન ધ લેવાઇ રહી છે અને હ લખવાનો છું ંુ . 
મારા યાનમા ંબધંુ  હોય જ છે કોણ કોની સાથ ેવાતો કરે છે, કોણ વધારે વાતો કરાવ ેછે, કોણ કોન ેવાતો કરે છે, કયા ભાઇ 
કયા બહેન સાથ ેવાતો કરે છે આ બધંુ જ મારા યાનમાં છે.  
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, બે ાંિતકારી િનણયો લીધા એ ખૂબ અિભનંદનને પા  છે. પહેલા 
ઉ પાદન અને પછી મંજરીૂ . હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે પહેલા જયારે ું ંુ .આઇ.ડી.સી. થાપવાની હતી યારે પાંચ 
વષ માટે એમને એકસાઇઝથી માંડીને ઇલે ટીિસટી વગેરેમાં રાહત આપતા હતા. હવે જ ેનવા ઉ ોગોન ેપહેલા ઉ પાદન પછી 
મંજરીમાં એ તો બરાબર છે કે ણ વષૂ  પછી મંજરી લેવાની છે પરતુ એમાં સાથે આ ટાઇપની રાહત આપવા માગો છો કે ન હૂ ં ?  
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બીજ એુ ં  છે કે આપણે ખૂબ મોટો ાંિતકારી િનણય લીધો છે. ખેતીવાડી બેઇઝ ઇલેકટીિસટી ઘણા વખતથી બધાની માગણી 
હતી. પરતુ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ચારે ચાર ઝોનમાં સાથે કામગીરીં ંુ  ચાલુ થાય, ન હ તો એવું થશ ે કે દિ ણ 
ઝોનમાં છે  ેચાલુ થાય એટલે ચારે ચાર ઝોનમાં સાથે કામગીરી ચાલુ થાય તો હ એમ માનું છ કે ખૂબ સારો લાભ મળી શકશેું ંુ .  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય સ ય ીનો પહેલો સવાલ હતો કે ઉ ોગોને ઇ સેિ ટવ જયારથી ઉ પાદન કરે યારથી 
મળે છે. એટલે જ ેકોઇ નીિત હોય એ નીિતની અંદર આ ણ વષ તો આ યા છે.  આદરણીય મુ યમં ી ીએ સરળતા માટે એ 
લોકોને નીિત એવી કરી છે કે તમે કાલથી ઉ પાદન ચાલુ કરી શકો છો. મંજરી ડે ડે લો એ માણનેી એડવા સમાં આપી ૂ
છે. એટલે એનો અથ એ કે ઇ સિે ટવ તો તા કાિલક મળશ.ે એકસાઇઝ સે ટલનો િવષય છે. હવે .એસ.ટી. આ યું એમા ં
આપણે ન આપી શકીએ. પરતુ આપણે ં .એસ.ટી.ના ભાગ પે ટેટ સ જકેટે છે એ ટેટ .એસ.ટી.માં પોિલસીમાં રાહત 
આપીએ છીએ એ ચાલુ રાખી છે.    
 અ  ય ી : હવ ેકોઇ હાથ ચા ન કરશો, મ આઠ સ ય ીના નામો લ યા છે. અનુ મ મુજબ  પહેલા જણે ેહાથ 

ચો કય  એનું નામ પહેલા ન યું છે. માનનીય સ ય ી પૂણશભાઇએ છે ે હાથ ચો કય  છે એટલે એમનું નામ છે ે છે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય સ ય ીની લાગણી સમ  શક છું ં ંુ ુ . પણ ણ વ તંુ કહંુ કે 
દવસે વધારે વીજ ઉ પાદન કરવાનુ,ં ઇ ા ટકચર ઉભું કરવાનું અને આ બે િવષય કરતાં સમય લાગે. જમે િજ ાઓમા ંકામ 

પૂ  થશેં . બધી જ યાએ કામ ચાલુ કયુ છે. કોઇ જ યાએ ઓછ હશ ેકોઇ જ યાએ વધારે હશેુ ં . એટલ ેજ ેજ યાએ કામ પૂણ થશ ે
યાં પહેલું ચાલ ુ કરીશુ.ં પરતુ મુ યમં ી ીએ ટાગટ આ યો છે કે ણ વષમાં સંપૂણં  કામ કરવું એ માણે  ઊ  િવભાગ 

ચોકકસ પૂણ કરશ.ે   
  ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ :  માનનીય અ ય ી, ખાણ ખનીજની અંદર જ ે લોક પાડવામા ંઆવે છે એ નાના અન ે
થાિનક લોકોન ે યાં લાભ મળતો નથી અન ેએ લોક પાડવાથી નાના અન ે થાિનક લોકોને  રોજગારી મળવી ઇએ એ 

મળતી નથી, એનાથી એ વંિચત રહે છે. તો એ િનણયમા ંકોઇ ફેરફાર કરવા માગો છો કે ન હ? બી   એ છે કે રોય ટીનો 
ફાળો છે એ જ ેમોટંુ ગામ હોય તો એ ગામના ો રેટા માણે રોય ટી મળે તો એ વધારે ઉિચત છે. એવો કોઇ િનણય સરકાર 
કરવા માગે છે કે કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ લોક ફાળવણી બાબતની વાત કરી. આખા રાજયની 
અંદર આપણે આ દવાસી પ ાન ેચો સ આનો લાભ આપીએ છીએ. લોકની જયારે હરા  થાય છે તો આ દવાસી યાંના 
રહેણાંકોને આપણે પહેલો ેફર સ આપીએ છીએ એ લોકોને બીડ ગમાં ભાગ લેવડાવીએ છીએ. એમને લાભ મળે છે. બાકીમા ં
તો સમાતંર આખા રાજયમાં આપણે ગણેલ છે. રોય ટીની અંદર જ ેડી.આઇ.એમ.સી. અને બધાની અંદર આપીએ છીએ. એ 
ગામની અંદર યાંથી નીકળતંુ હોય એ લોકોન ે પણ એનો લાભ મળતો હોય. એટલ ે એ જ ે િવ તાર છે, િજ ા લેવલ સૌથી 
અગ યનુ,ં િજ ા લવેલ પછી ગામ લેવલ અને ગામ લેવલની અંદર પણ જયાં થતંુ હોય એન ેપણ ઇ ા ટચરનો લાભ મળતો 
હોય છે,  રોડ, ર તા, પાણી અને ગટરનો અને એ રોય ટી એન ેમળ ેછે. 
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આમાં શું થાય છે કે, ધારો કે, િજ ા પંચાયત ભારતીય જનતા 
પાટ ની નથી તો એ રોય ટીની ા ટ એ બી  બધા ગામોમાં ફાળવાઇ ય છે અન ેઆજ.ે.. 
  અ  ય ી : એમા ંકોઇ પાટ  ના વાય, ચાલો. માનનીય જગદીશભાઇ. 
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, અમારે યા ં કણભા, કઠલાલ, મીરઝાપુર, બાકરોલ, ભૂવાલડી અન ે
ભાવડા આ બધા િવ તારોમા ંખૂબ જ મોટા માણમા ં ાયવેટ ઇ ડ ટીયલ એ ટેટો બન ેછે. મ મં ી ીને પહેલા પણ ણ કરી 
હતી કે, તાિકદે ઇ ડ ટીયલ િવભાગ ારા એનો સરવ ેથવો ઇએ, યાં એકાદ .આઇ.ડી.સી. પાડવામા ંઆવે કા ંતો પછી 
એ ીક ચર ઝોન છે એની જ યાએ ઇ ડ ટીયલ ઝોન ડેવલપ કરવામાં આવ.ે કારણ કે, આવનારા દવસોમાં આખો જ િવ તાર 
અનઅિધકૃત ડેવલપ થશ ેઅને ભિવ યમાં આપણને બધાન ેમુ કેલી પડશ.ે 
 માનનીય અ ય ી, ટકોર કરી ર ા છે કે, બધા ધારાસ યો શાંિતથી સાંભળ,ે સાંભ ું છે. (xxx) 
  અ  ય ી : માનનીય જગદીશભાઇ, એક િમિનટ. *(xxx) એટલ ેએ વા ય કાઢી નાખવામાં આવે છે. 
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, આઠેક મુ ાઓ મ માનનીય મં ી ી આપને જણા યા છે. એક ઉ ોગ 
પોિલસી યારે બનશ?ે એમા ંસમય મયાદા લાગશ ેએટલ ેમન ેલાગે છે કે, આ મુ ે તાિકદ ેપગલા ંલઇ અન ેબધા જ મુ ા ખૂબ 
નાના અને ટેકિનકલ મુ ા છે. યારે ઇ ડ ટીઝને અ યારે ખૂબ મોટી તકલીફ પડી રહી છે, તો વહેલામાં વહેલી તકે સો વ થાય 
એવું આપણે કરવું ઇએ.  
 બીજુ,ં જ ેએમણ ેસી.ઇ.પી.ટી.ની વાત કરી છે ટીટમે ટ લા ટ, એ નરોડા .આઇ.ડી.સી.થી લઇ પીપળજ સુધી 
એક આખી મેગા પાઇપ લાઇન જઇ રહી છે અન ેએના કારણ ેરોડ ઉપર લગભગ છ-છ ફટની હાઇટના ૂ મેઇન રોડ ઉપર મઇેન 
હોલ છે અને એ મેગા પાઇપ લાઇન ઓવર લો થાય છે. એના કારણે આખા નરોડા, વટવા, ઓઢવ આ બધે ુ આઉટ યાં યા ં

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



 તા. ૧૬મી માચ, ૨૦ર૦ 
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મેગા લાઇન પાસ થાય છે યાં બધે મેઇન હોલ રોડ ઉપર છે એટલે જ ેતે .આઇ.ડી.સી.ને તાિકદ કરીને યાં ટટમે ટ લા ટ 
નંખાય અને આ મેગા લાઇન દરૂ થાય એવું કરવું ઇએ. 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સ ય ીએ છે ા િવષય ે જ ે વાત કરી, હ ચો સ અિધકારીઓનુ ં યાન ું
દોરીશ અને આનો કઇ રીતે તા કાિલક ઉકેલ આવે એ ઇશું અન ેજ ેપોિલસીનું અ યારે, મ પહેલાં પણ ક ું કે, વાતાલાપ 
ચાલું છે અને બને એટલું ઝડપથી િનકળે એ માણેની કોિશશ કરીશુ.ં ીજુ,ં જ ે .આઇ.ડી.સી.નું આપે ક ું, તો એકવાર 
અિધકારીઓ સાથે એમનો િવ તાર છે, એમને વધારે નોલેજ હોય, એકવાર આપની ડે બેસીન,ે આપ સૂચન કર , ઇ ટ 
િમ ટગ રાખીએ અને એ માણે આપના સૂચનો કેવી રીતે ઇ લીમે ટેશન થાય અને અનઓથોરાઇઝં , અનઓગનાઇઝ ન થાય 
એ રીતથી આપણે કાળ  રાખીએ. 
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારો  ખાણ ખિનજ િવભાગનો છે. આપણી સરકાર આ યા પછી 
રોય ટીની બાબતમાં િબલકલ ચોરી બંધ થઇ ગઇ છેુ . પરતુ  અ યારે એ છે કેં , ગામડાના ખેડતો પોતાનુ ં ાયવટે સાધન ૂ
લઇન ેઆવ,ે યાં સુધી પિ લક કે રયરનું સાધન હોય તો જ રોય ટી નીકળ ેછે. તો ખેડતો બેૂ -ચાર ટન  એના વપરાશ માટે 
લેવા ય તો એની રોય ટી નીકળતી નથી. એના કારણે ખેડતોન ેહાલાકી ભોગવવી પડે છેૂ . તો ભિવ યમાં એ લોકોનું ાયવેટ 
સાધન, રોય ટીની તો કોઇ ચોરી નથી. તો એના માટે રોય ટી નીકળ ેએવી મારી િવનંતી છે. 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સ ય ીનુ ંસૂચન છે. 
 ી કેતનભાઇ મ. ઇનામદાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , 
ગામતળની અંદર જ ેબોર કરવામાં આવે વા રગૃહ માટે પંચાયત કરે અને એમાં કદાચ પાણી ના આવે અને ગામતળની બહાર 
જવું પડે છે. થોડા અંતરે જવું પડતંુ હોય એનું એિ ટમટે વધુ આવે છે, પંચાયત એટલી સ મ નથી. તો એ એિ ટમટે માટે પાણી 
પુરવઠા અન ેઊ  િવભાગ કાંઇક સંકલન કરીને પંચાયતનું એિ ટમેટ ઓછ આવે અને પૈસા ભરાયુ ં , ઊ  કે પાણી પુરવઠા 
િવભાગ ભરે એવું કાંઇક થઇ શકે એમ છે ? બીજુ,ં કે ગામતળની બહાર વા રગૃહને ચોવીસ કલાક વીજળી આપવામાં આવતી 
નથી. હવ ેએ ગામતળની બહાર ચોવીસ કલાક વીજળી આપવામાં આવે તો દરેક પંચાયતને એનો લાભ મળે અન ેપાણી સારી 
રીતે ગામન ેપહ ચી શકે. આ મારા બે ો છે. 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ેવાત કરી કે, આજની તારીખમાં નીિત એવી છે કે, 
દરેક ામ પંચાયતન ેએક બોર આપણ ેઆપીએ છીએ. કારણ કે, સપૂંણ રીતે સબિસડી પીવાના પાણી માટે નાણા ંિવભાગ એ 
ઊ  િવભાગને આપે છે. અગર બી  બોરની જ ર પડતી હોય તો પાણી પુરવઠાનુ ંસ ટ ફકેટ લાવવું એ જ રયાત છે. અગર 
પાણી પુરવઠા બોડ સ ટ ફકેટ આપે કે આ લોકોને જ ર છે. તો આપણે તેમને બીજ કને શન પણ આપીએ છીએુ ં . એટલ ે
ગામતળની અંદર ન હોય તો ગામ બહાર પણ આપીએ છીએ. તેના માટે અ યારે જયોિત ામ યોજના ગામતળની અંદર છે. 
માનનીય સ ય ીની લાગણી છે કે એ ગામની બહાર જઇન ેજયોિત ામ યોજના ારા એ લોકોન ેકને શન આપવામા ંઆવ.ે 
આનું પણ આપણે ઇ લઇશું. તેનું કારણ શું છે કે પોિલસીના આધાર ઉપર આપણે આપી શકીએ છીએ, એવું નથી કે નથી 
આપી શકતા. થોડી કાળ  વધારે રાખવી પડે. કારણ કે જયોિત ામ યોજના બેઝીકલી ગામની તળની અંદરની છે. એકવાર 
૨૪ કલાક બહાર આપીએ તો આનો દુ પયોગ પણ થતો હોય છે, પરતુ આપના ગામની તકલીફ ં હોય એ િવષય આપ . 
પાણી પુરવઠા બોડ સાથે બેસીને એ લોકોનું સ ટ ફકેટ લઇ તે રીતે ખચ  પણ કરવાનો હશે તો ખચ  પણ કરીશું અને ગામન ે
પાણી મળ ેએ માણેની આપણે િચંતા કરીશુ.ં  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને મા  એક સૂચન છે કે હાલ ં અમારે યાં ઉ ર 
ગુજરાતમાં પાણીના તળ ડા ગયા છે. એટલે મોટા હોસપાવરવાળા જ ેબોર છે, જ ે ડેથી પાણી કાઢે છે તેમાં બે કારે. એક 
એચ.પી. અને એક મીટર આધા રત છે. મીટર આધા રતમાં ફ સ ચાજ અને રેટના કારણે એચ.પી. અને એમાં લાઇટ િબલમા ં
ખૂબ મોટો ફરક પડે છે. િકસાન સંઘ ારા, ખેડતો ારા અવાર નવાર આ બાબતની રજઆત થઇ છેૂ ૂ . માનનીય મં ી ીને પણ 
આ બાબતની રજઆત કરેલી છેૂ . તો તેમાં કઇ થાય તો વધારે સાં ં .  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, કે  સરકારનો વષ ૨૦૦૩નો કાયદો પ  કહે છે કે કોઇ પણ કને શન 
આપવું હોય વષ ૨૦૦૩ પછી તો મીટર આધા રત કને શન જ હોવુ ં ઇએ. એટલે સ ય ી જ ેકહે છે એ વષ ૨૦૦૩ પહેલાંના 
કને શનો છે. બીજુ,ં આપણે આજની તારીખમાં મીટરની અદંર પણ કોઇ તનો ભાવ વધારો કય  નથી. જ ેપહેલા દવસે હતો 
એ જ રા યો છે. ીજુ,ં જ ેકોઇ ચાજ સ લવેાના છે તેની અદંર અમારી પાસ ેકોઇ સ ા નથી. જ ેકોઇ હોય એ રે યુલટેરન ેસ ા 
છે. રે યુલેટરની આગળ જઇન ેબધાએ રજઆત કરવાની છેૂ . રે યુલેટર બધાન ે હયર ગ આપે છે અન ે હયર ગ આ યા પછી એ 
પોતાનો િનણય લે છે.   
 અ  ય ી : ી ઋિષકેશભાઇ, એની રે યુલેટરી પાસ ે વ.    
 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, મારો  એ છે કે મારા મત િવ તારમાં રાંદેર-અડાજણમાં વીજળીની હાઇ 
ટે શન લાઇન અ ડર ાઉ ડ કરવાના કામનો ખૂબ મોટો બેકલોગ છે. વખતો-વખત માગણી કરી છે. આ વષ પણ સરકાર 
૯થી ૧૦ કરોડ િપયા વધુ નાણાકીય ગવાઇ કરવા માગે છે કે કેમ?  
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 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આખા રા યનું બજટે ફળવાયું છે. હ  ન ી થયું નથી. સ ય ીએ રજઆત ૂ
કરી છે. વડાવી અન ેસુરતમાં યારે કરવાનું હશ,ે સુરતના બે- ણ ધારાસ ય ીઓની લાગણી છે કે અમારા િવ તારનુ ંકરો. 
પણ આપણે કોઇ ોજે ટ બનાવીને કેટલુ ં પીડમાં થાય એ ઇ લઇશુ.ં  
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ઘરુ ં  વપરાશ 
કનેકશન મળેવવા માટે સરપંચ અથવા તલાટીનું ગામ તળનું માણપ  માગવામાં આવે છે. અમારા િવ તારમાં ગામતળ છે જ 
નહ  અને બધા સંયુ ત ગામમાં જ બધા લોકો રહે છે. તો આ ગામતળ શ દ દરૂ કરવામાં આવે એવી માનનીય મં ી ીને મારી 
િવનંતી છે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ એમનો કેસ શું છે તે ઇ લઇશું , પણ મારે ખાલી સ ય ીઓની ણકારી 
માટે કહેવું છે કે યારથી રે યલુેટર ફોમશન થયું છે યારે એક એક વ તુ સ લાય સ ડફાઇન કયા છે. ડફાઇન એટલે તમારે 
વીજળીનું કનેકશન આપવું હોય તો આટલું આટલુ ં કરવાનુ.ં આટલી આટલી કાળ  રાખવાની. આ જ યાએ તમે વીજળીનુ ં
કનેકશન આપી શકો. તમારે બેઝમે ટની અંદર આ હોવુ ં ઇએ. ફ ટ લોર પર આ હોવું ઇએ. એ માણેની આખી યવ થા 
ગોઠવી છે. એટલે હ ચો સ ઇ લઇશું .  
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, એમા ં શુ ં છે કે ધણા ગામમાં જ રહે છે અન ે કેટલાક પોતાની 
જમીનમાં રહે છે અન ેએ ગામતળના માણપ  માગવાના કારણે આજ ેવીજ કનેકશન વગર ઘણા લોકો બાકી રહી ગયા છે.  
 અ  ય ી : માનનીય મોહનભાઇનો પાયાનો  છે.  
 ી મોહનભાઇ  ધ. ઢો ડયા : બી   એવો છે.   
 અ  ય ી : બી  નહ , એક  થઇ ગયો ન?ે બી   છે? એટલે પાકા પાંચ વગાડવાના છે?  
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ 
અને ી સૌરભભાઇ પટેલ સાહેબને અિભનંદન આપવા માગંુ છ કે મારા આ દવાસી િવ તારમાંુ ં ...  
 અ  ય ી : અિભનંદનની વાત નહ , અ યારે કામની વાત કરો.    
 ી મોહનભાઇ  ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, આઠ એકર જમીન પર એક કનેકશન મળતંુ હતંુ  હવે ચાર એકર 
પર બે કનેકશન આપવામા ંઆવે છે. એ બદલ એમને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપવા માગંુ છ પરતુ એક િત રહી ગઇ છેુ ં ં . 
 અ  ય ી : આ પરતુ જ મુ કેલ હોય છેં .    
 ી મોહનભાઇ  ધ. ઢો ડયા : જ ેખેડતોના સાતૂ -બારમાં નામ છે, જ ેરીતે ભારત દેશમાં િકસાન સ માન નીિધ માણ ે
જ ેખેડતોને અ યારે લાભ મળ ેછે એ કારે એમન ેપણ લાભ મળ ેએવી મારી રજઆત છેૂ ૂ .   
 અ  ય ી : માનનીય મુ ય દંડક ી..  
 ી પંકજભાઇ  િવ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, મારા ન ડયાદની અદંર .આઇ.ડી.સી. ફેઝ-ર વષ થી મંજર ૂ
થયલેી છે. 
 અ  ય ી : સા ચી વાત કહંુ, દંડક ીથી પૂછાય?  આ આખી સરકાર તમે ચલાવો છો.. 
 ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, તમે પરવાનગી આપી એટલે મ પૂછયુ.ં મારા ન ડયાદની અંદર 
ફેઝ-ર .આઇ.ડી.સી. વષ થી મંજર થયેલી છેૂ . ૧ર૦ કરતા ંવધુ લોટ છે, ખેડતોૂ ને એની જમીનના પૈસા પણ ચૂકવાઇ ગયા 
છે પણ મા  બે ખેડતો હાઇકોટમા ંજવાના કારણ ેબે લોટ છોડી અને બાકીના લોટની અંદર પૂરેપૂરી ૂ .આઇ.ડી.સી. થાય 
એમ છે તો એ કરવા માગો છો કે કેમ? 
 ી સૌરભ  પટેલ : માનનીય અ ય ી, એની અ યારે કોઇ મા હતી નથી. 
 અ  ય ી : ટેકનીકલ એ ન ધાઇ જશે એટલે વાંધો નથી. 
  ી ેશકમાર અંુ . સેવક : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે અમારા ુ ં
મહીસાગર િજ ાના લુણાવાડામાં .આઇ.ડી.સી. નથી પરતુ સાહેબ ીએ આ િવધાનસભાના સ માં એવું ક ું હતંુ કે પં ૦ 
ઉ ોગપિતઓ  તૈયાર થઇ ય તો યા ં .આઇ.ડી.સી.ની પરિમશન આપવામા ં આવશે અને તમામ લાભ આપવામા ં
આવશે તો  લુણાવાડામા ંઆવા યાપારીઓ કે ઉ ોગપિતઓ તૈયાર કરીએ તો લુણાવાડામાં મળી શકશ?ે 
 ી સૌરભ  પટેલ : માનનીય અ ય ી, આનો આપણે લાભ આપી શકીશુ.ં 
 ી કનુભાઇ ક. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ેએક સૂચન કરવા માગંુ છ કે ુ ં
મારા િવધાનસભા મત િવ તારની અંદર સાણદં અને બાવળા િવ તારમાં અ યારે ડાક ઝોન આપવામા ંઆ યો છે તો એના લીધે 
વીજળી કનેકશન કોઇને લેવું હોય તો એમને િસંચાઇ પ િત માટે પાઇપો અને એ બધંુ આપવામાં આવે છે પણ બેઝીકલી મારા 
િવ તારમાં ડાંગરનો પાક થતો હોય છે અન ે ઘ નો પાક વધુ પડતો છે તો ડાંગરના પાકની અંદર િસંચાઇ પ િતની ટપક 
પ િતવાળી પાઇપ લાઇનો હોય છે એ ડાંગરના પાકમા ંઉપયોગમા ંઆવતી નથી અને બધી જ પાઇપ લાઇન પડી રહેતી હોય 
છે. ટપક પ િતની જ ેપાઇપો પડી રહે છે અને ખોટો વધારાનો ખચ  કરવાનો થાય છે તો ડાક ઝોન હટાવવામાં આવ,ે એવું મા  ં
એક સૂચન છે અને બીજ કે અ યારે ા ય િવ તારની અંદર જ ેગામુ ં  તળની વાત કરી તો યાં વ તી વધારો થવાથી અન ે
ભાઇઓમાં ભાગ થવાથી બધા ગામની બહાર રહેવા જતા હોય છે એટલે પોતપોતાના ખેતરમાં પોતાનું ઘર બાંધતા હોય છે તો 
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એની આજબાજમા ંપોતાનું ખેતર હોયુ ુ , દરેકના અલગ અલગ સરવ ેનંબર હોય તો કદાચ આજબાજમા ં  ખેતીનુ ંકનેકશન હોય ુ ુ
તો એમન ે ર૪ કલાકનુ ં કનેકશન મળતંુ નથી તો એવી કોઇ બી  ટેકનોલો  કે ગમે તે વ તુથી કનેકશન મળ ે એવી મારી 
રજઆત છેૂ . 
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને િવનંતી કરવા માગંુ છ કે મારા મતુ ં  િવ તારમા ં
પરા િવ તારમા ંબધા નાગ રકો રહેતા હોય છે. બાજમાંથી જ રુ ૪ કલાકની લાઇન જતી હોય છે અને એમન ેએ ટીમટ િકલોિમટર 
સુધીનું ૮ કલાકનુ ંઆપવામાં આવે છે. અમારા થાિનક અિધકારીઓને પૂછીએ છીએ તો કહે છે કે નીિત િવષયક છે તો આમા ં
માનનીય મં ી ી કઇ ઘટતંુ કરવા માગે છેં ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગામતળની બહાર કોઇ પૃમાં રહેતંુ હોય, ૧૦-૧પ-ર૦ ઘરો હોય તો 
આપણે એ માણે જયોિત ામની યવ થા ગોઠવી આપીએ છીએ.  હમણાં માનનીય મં ી ી કવર ભાઇના િવ તારમા ંઅનેક ુ ં
સીમ શાળાઓ હતી, િવ તારો હતા એ ગામતળની બહાર હતા પરતુ એ લોકોને યાં રં ૪ કલાક સંપૂણ વીજળી મળતી નહોતી. 
આપણે અિધકારીઓને મોકલી, ફોટો ાફી પડાવી, િવડીયો કરાવી અને ઓ.કે. કરાવીને એ લોકોને આપી છે. એટલ ે
સ ય ીઓને મારે કહેવું છે કે તમારા િવ તારમાં ગામતળની બહાર હોય પણ એ પૃ ભેગંુ હોવું ઇએ. પછી છટ છટ હોય તો ૂ ુ ૂ ું ં
એ શકય નથી પણ ભેગંુ રહેતંુ હોય તો સો ટકા આપણે જયોિત ામની અદંર ર૪ કલાકની વીજળીનો એ લોકોને લાભ આપી 
શકીશુ.ં 
 ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, યારે આપણે ઉ ોગોની વાત કરીએ છીએ યારે સમ  દેશમાં નહ  
પણ આખા એિશયા ખંડમાં આપણા ગુજરાતમા ંજ ેએ વાયરમે ટનું ઇ ા ટકચર છે, કોમન ઇ લુઅ ટ લા ટ, સોિલડ વે ટ 
સાઇટ હોય કે એના િનકાલની યવ થા હોય યારે ઉ ોગોની કેપેિસટી હોય પણ ઉ ોગોને જદી જદી રીતે હેરાન કરીને  એનો ુ ુ
િવકાસ રોકવામા ં આવે તો એના માટે સરકાર તરફથી શું સરં ણ આપવામા ં આવ?ે કારણ કે ઘણી એન. .ઓ. જ ે તે 
િવ તારથી લવેા દેવા ન હોય તો પણ અર  કરીન ેઆ િવકાસને ંધવાનો ય ન થાય છે યારે આમા ંઆપણે સ ગ રહેવુ ં

ઇએ.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય સ ય ીએ ખાસ િવષય મૂ યો છે. આવું કાંઇ પેિસ ફક યાનમાં આવે તો યાન દોર . 
આપણે કઇ રીતે મદદ કરવી એ ચો સ ઇશુ.ં એની અદંર યુ ડિશયલને પોતાની ોસસે હોય છે એટલ ે રા ય સરકારનુ ં
કેટલું ઇ વોલમે ટ કયા ટેજ ઉપર કેટલું કરવુ ંઅન ેકઇ રીતે મદદ કરવી એ કેસ ટ કેસ ચો સ મદદ કરી શકાશેુ .  
 ી જગદીશ ઇ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ ું ઊ  મં ી ી અન ે ી સૌરભભાઇન ેઅિભનંદન 
એટલા માટે આપવા માગંુ છ કેુ ં , ધારાસ ય બ યા પહેલા ભારત સરકારમા ંહ પાવર ીું ડ અન ેપાવર િસ ટમમા ંડાયરેકટર હતો. 
આખા હ દુ તાનમાંથી સૌથી સારી િસ ટમ ગુજરાતના ઊ  િવભાગની છે. સાથો સાથ હ કહ છ કેું ું ંુ , આખા ગુજરાતની અદંર 
ખૂબ મોટા માણમાં હાઇ-ટેક મશીનો સી.એન.સી. આવી ર ા છે.  આ મશીનોને ઝીરો ટોલર સે ૫૦ મેગાહટઝ  ીકવ સીથી 
પાવર ઇએ. ૪ x ૪૦ વોટનો પાવર ઇએ. પૂવ િવ તારની અંદર ઇલેિ ટિસટીનું બધંુ બરાબર છે પણ ટોર ટની 
સરખામણીમાં લ યુએશનનું માણ વધારે છે. ખૂબ મોટી સં યામાં મશીનો આવવાના કારણે આ લ યુએશન યારે 
આવતંુ હોય છે, યારે બે-પાંચ લાખના ક ટોલ કાડ ઉડી ય છે. આમાં કોઇ બજટેની ગવાઇની જ ર નથી. મા  િસ ટમ 
કરે ટ કરવામાં આવે તો આ િનવારી શકાય.  
 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, આણંદ િજ ામાં ખંભાત તાલુકો એ છેવાડાનો તાલુકો છે.  ખંભાત 
તાલુકાનો ભાલ િવ તાર િબલકલ અંત રયાળ િવ તાર છેુ . યાં વીજ ડાણનો હેવી લોડ પડે છે. બીજ કેુ ં , એ િવ તાર સંપૂણ 
ખેતી આધા રત એ રયા હોઇ, ડાંગરનું ઉ પાદન વધુ માણમાં થાય છે.  િલ ટ ઇરીગેશનનો  ખૂબ રહે છે. કૃિષ વીજ ડાણ 
માટે અને આ હેવી લોડના કારણે એક ૬૬ કે.વી. સબ ટેશન ખભંાત તાલુકાના રો હણી ગામે મ માગેલ છે એ મં ી ી આપે 
એવી િવનંતી ક  છં ંુ .   
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ એમના લોડનુ ં ચેક કરાવી લઇશ અન ે આણંદ િજ ામાં યા ં સબ ું
ટેશનની જ રયાત હશે યાં આપી દઇશ.   

 ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા : માનનીય અ ય ી, જ ેમાઇન ગ પોિલસી છે એ સરસ મ ની સરકાર લઇને આવી 
છે. એમાં ાઇવટે જમીનો છે એ પણ માઇન ગ પોિલસીમાં આવી ગઇ છે. એ પણ હરા  કરીને કરવાની છે એમાં યા 
એકદમ ધીમી છે. કોઇપણ ખેડતે પોતાની જમીનમાં માઇન ગ કરવું હશે અથવા પોતાની જમીન માઇન ગમાં મૂકવી હશે તો ૂ
સરકારન ે ણ કરે પછી ચો સ સમયમા ં માઇન ગ યા પૂરી થઇ ય એવુ ં કરવુ ં ઇએ. આમા ં બે ફાયદા થશ.ે રા ય 
સરકારને આવક થશે અને કરોડો અને અબ  િપયાનું માઇન ગ આપણે બહારથી મગાવીએ છીએ એનું હ ડયામણ ય છે એ ું
બચશ.ે   
 ી અરિવંદકમાર ગાંુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીન ેું પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , અ યારે ગુજરાત સરકાર 
અને કે  સરકારની સોલાર ફ ટોપ યોજના જ ેહાઉસ ગ માટે અમલમાં મૂકી છે એ ખૂબ સુદંર યોજના છે. એની અંદર ૩ કે.વી. 
હોસ પાવર સુધી સબિસડી આપવામાં આવે છે એ સબિસડી ૧૦ એચ.પી. માટે એ જ માણમાં સરકાર આપવા માગે છે કે 
કેમ?  બી   છે કે આ યોજના ગુજરાતની અદંર આ વખતે પણ માદરે વતનની યોજના મૂકી છે એ યોજના અંતગત અ યારે 



ફા ગનુ ૨૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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ગુજરાતની ઘણી બધી સં થાઓ એવી છે કે, ન નફો, ન નુકસાનના ધોરણે સેવાકીય વૃિ  કરે છે. શૈ િણક કે આરો ય હોય 
એવી સં થાન ેઆ સબિસડી આપવા માગો છો કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આજની તારીખમાં આ યોજનામાં રેિસડેિ શયલ માટે આપણે મંજરી આપી ૂ
છે. અ યારે કોમિશયલ હોય, કૂલ હોય કે ધાિમક સં થાને મંજરી આપતા નથી પણ સ ય ીનુ ંસૂચન છેૂ , ચો સ િવચારીશુ.ં 
બીજ કીધંુ કેુ ં , ણ િકલો સુધી ૪૦ ટકા છે. ચાર િકલો વોટથી ૧૦ િકલો વોટ સુધી ૨૦ ટકા છે. અગર મારે પાંચ િકલો વોટ કરવુ ં
હોય તો ણ િકલો વોટ સુધી મને ૪૦ ટકા મળ,ે બી  બે િકલો વોટના મને ૨૦ ટકા મળ.ે એટલે ચાર િકલો વોટથી દસ િકલો 
વોટ સુધી આપણે સબિસડી આપીએ છીએ. પરતુ પાછળના ભાગમાં ં ૨૦ ટકા આપીએ છીએ અને દસ િકલો વોટથી ઉપર 
કરવાની મંજરી માગે તો એની અદંર આજની તારીખમાં મંજરી આપતા નથીૂ ૂ .  
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારે મં ી ી પાસ ે ણવું છે કે, કોઇ ખેડતની ૂ ૧૦૦, ૨૦૦ િવઘા 
જમીનમાં સોલાર લા ટ બનાવવો હોય તો સબિસડી આપો છો કે નહ ? અથવા તો તેના શું ભાવ મળે છે?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, પહેલી વખત આખા દશેમાં રા ય એક નવી યોજના લા યું છે. મોલ 
સોલાર. હવે નાના સોલારના લા ટો ઊભા કરવા એમાં કોઇ પણ યિ ત, ઇ ડીિવ ુઅલ હોય, કપની હોય કે સોસાઇટી હોય ં
ચાર મેગાવોટનું ૧૧ કે.વી. ઉપર એ ડાયરે ટ આપી શકે છે. ૬૬ કે.વી. ઉપર આપવું હોય તો પણ આપી શકાય છે. એટલે મારા 
પ રવારમા ં ચાર સ યો હોય તો હ ું ૧૬ મે.વો. સુધીનું વીજ ઉ પાદન કરીને કપની ડે ં ૨૫ વષનો કરાર કરી શકંુ છ અન ેુ ં
આજની તારીખમાં જ ે પોિલસી ન ી કરી છે એમાં જ ે છે ું ટે ડર નીકળે એના પર ૨૦ પૈસા વધારે. એટલે ૨.૮૫ િપયા 
આજની તારીખમાં ભાવ છે. કોઇ પણ યિ તને ૨૫ વષ સુધી કરાર કરવો હોય પોતાના ખેતરની અંદર ચાર મ.ેવો. સોલાર 
લા ટ નાખવો હોય તો એના યિ તગત નામે કે કપનીના નામે ં ૧૧ કે.વી.ના એક ફીડર ઉપર ચાર મ.ેવો.ની મતા છે એમા ં

કાલ ે ડાણ કરી શકે છે અન ે એન ે વધારે પણ કરવુ ં હોય તો પણ છટ છે પણ એ ૂ ૬૬ કે.વી. પર કરવુ ં પડે અને આજની 
તારીખમાં આપણે અપે ા રાખીએ છીએ કે હજ આપણે આની પ લીિસટી કરી નથીુ . કારણ કે, સ અને બધંુ થોડ હમણા ંું
બ યા છે અને બી  અમે રે યુલેટર પાસે મંજરી માટેની દરખા તૂ  કરી છે. લીનીયન કરવાની અમારા રા ય સરકારની ઇ છા છે. 
એટલે થોડી વધારે લીનીયન થાય અન ે  રે યુલેટર હા પાડે તો અમારે મોટા પાયે પિ લિસટી જમે સોલારમાં કરી છે એમ આ 
યોજનાની પિ લિસટી કરી ૨૫ વષના કરાર માટેની ગુજરાતની અંદર કોઇ પણ યિ ત એની જમીન ઉપર નાખંી શકશે.  
 અ  ય ી : મં ી ીને ખૂબ ક  આ યું છે અને એમણે ખૂબ સારા જવાબ આ યા. હવે ણ જણ છે માનનીય 
ગોિવંદભાઇ, ી  કેસરીિસંહ અન ેપછી ી દુ યંતભાઇ.  
 ી ગોિવંદભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , મારા િવ તાર 
ઉમરેઠમાં ઘણાં સમયથી .આઇ.ડી.સી.ની માગણી કરેલી છે. ઘણાં કાગળ લ યાં છે અને છે ે નગરપાિલકાના રોડ નકશા 
પણ આ યા છે તો .આઇ.ડી.સી. આપશો કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : સ ય ીનું સૂચન છે તો પણ મન ે બ  મળશે તો અ યારે મારી ડે ડટેઇલ નથી પણ અિધકારી 

ડે વાત કરીને હ એમને ચો સ મદદ કરીશું . 
 ી કેસરીિસંહ જ.ે સોલંકી : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસ ે ણવા માગંુ છ કેુ ં , ા ય 
િવ તારની અંદર પંચાયતને ૨૪ કલાક એક કનેકશન આપીએ છીએ એનુ ંપણ િબલ સરકારમાંથી ભરાય છે પણ ગામની વ તી 
વધે એટલે પરાની બહાર બી  બોર બનાવતા હોય એની અંદર ટાંકીની યવ થા હોતી નથી. આઠ કલાકનું કનેકશન આપણે 
એમન ેઆપીએ છીએ. ગામની અંદર રા  ેલાઇટ આપતા હોવાથી રા ે સરપંચને પાણી છોડવું પડતંુ હોય છે એટલે કનેકશન 
૨૪ કલાકનુ ંકરી આપવા માગો છો કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સ ય ીન ે મારે િવષય મૂકવો છે કે .ડબ ય.ુઆઇ.એલ. એટલે પાણી 
પુરવઠાની મંજરી મળશ ેકે આ લોકોને બીજ કનેકશન આપવાની ગવાઇ છે તો એ માણ ેઅમ ેબીજ કનેકશન આપીશુંૂ ુ ું ં .  
  ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, પહેલા તો બધાવતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ િવધાનસભા 
૧૩ વષમાં પહેલીવાર આટલા બધા ો પૂછવાનો અમને મોકો મ ો એ બદલ થક યુ સર.  
 અ  ય ી : એના ખરેખર અિભનદંન િવપ ને આપવા ઇએ.    
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ ું ી કનુભાઇની સાથે એ ી થ  છંુ કે આર.ટી.આઇ. જ ેલોકો કરે 
છે. સુરતના લોકોને દહેજમાં શુ ં લેવાદેવા? પણ તેમ છતાંય ઉ ોગોની અદંર (xxx) કરવા અન ે બધા જ કારની આવી 
આર.ટી.આઇ. અમારા સુરતના ધારાસ ય પણ એ ી થશે કે સાઉથ ગુજરાતના આવા એટલા બધા નોટરીયસ લોકો છે કે ગમ ે
યાંથી ઇ ફમશન લઇન ે એ પહ ચી ય છે અને યાં ઉ ોગો િવશે આર.ટી.આઇ. કરે છે એટલ ે ી કનુભાઇની વાતને હ ું

સમથન આપંુ છંુ. આવાને શોધી કાઢીને એમના ઉપર કાયદસેરની કાયવાહી થાય એટલી િવનંતી. 
 ી બાબુભાઇ  જ. પટેલ : માનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે ુ ં ૬૬ કે.વી. ન ક ન 
હોય તો કેવી રીતે લાઇટ મળ?ે સોલારની વાત ક  છં ંુ .  
                                         
 આ શ દ અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યો. 
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 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ૬૬ કેવી સુધી લાઇન ન હોય તો ૬૬ કેવી સુધી આપણે લાઇન નાખંવી પડે. 
  અ  ય ી : એના માટે તમારે માનનીય સૌરભભાઇને યાં લાઇન નાખંવી પડે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, અન ે ી બાબુલાલ  નાનું િવચારતા હોય તો ૧૧ કેવી.માં ગોઠવાઇ ય. 

ી બાબુલાલ મોટ િવચારતા હોય તો એમણ ેું ૧૩રમાં પણ જવુ ંપડે. 
 અ  ય ી : વારાફરતી િવચારીન ે  પૂછો એમ નહ  જણે ે શ આતમાં હાથ ચા કયા એ બધાને પૂછવા દીધા. 
ડો.આશાબેન છે ો  પૂછી લો ચાલો. એક જ બહેને  પૂછયો છે. 
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે મારા ુ ં
પહેલા પણ પૂવ ધારાસ યની માગણી હતી અને અમારી વીસેક સોસાયટીની વ ચેથી એક રોડ હાઇવે તરફ ચ છે અને એની 
વ ચોવચ ૬૬ કે.વી.ની હેવી લાઇન ય છે અને યાં ઘણા બધા અક માતોનો ભોગ બને છે તો એ અ ડર ાઉ ડ કરવા માગે 
છે કે કેમ?   
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સૂચન છે.  
 અ  ય ી : માનનીય રાઘવ ભાઇ, એમણ ેપણ છે ે હાથ ચો કય , હવે હ ું કોને ના પાડંુ? આજ ેપા ી ઉઠબેસ 
થઇ ગઇ છે.  
 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારો િજ ો આખો દ રયા કાંઠે વસેલો છે અન ે એના પ રણામ ે

ારવાળી હવાન ેકારણે વાયરો ઉપર બહ અસર થાય છેુ . વાયરો વહેલા જજરીત થઇ ય છે તો આના માટે વાયરો બદલવા 
માટે કોઇ પેિશયલ યોજના મનગર િજ ાના દ રયાકાંઠાના િવ તારો માટે સરકાર કરવા માગે છે કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, યોજના છે જ. અ યારે હાલમા ંઅન ે અમ ેલોકો કરીએ જ છીએ પણ  
પેિસ ફક એ રયા એ લોકો કહેશે કે આમા ંતકલીફ વધારે છે તો હ ઝડપથી કામ કરાવી દઇશું .  

 અ  ય ી : હવે છેક છે ો  મારો. એ  નથી, ો લેમ છે. નમદા ના પટમાં અને ખાસ કરીને ચાણોદ અન ે
એની સામેના ભાગે ભ ચ સુધી રેતીની ચોરી જબરજ ત થાય છે. વડોદરા િજ ામાં અને અમારા ભ ચમાં અખબારોમાં ઘ  ં
બધંુ આવે છે. મને ઘણા લોકો એના લટેર પણ મોકલે છે. ફોટો ાફ મોકલે છે. ખૂબ જ કાળ  લેવા માગો છો કે કેમ? નદીમા ં
આખો પટ ઉભો કરી દ ેછે રેતીનો અન ેવહેણ ફેરવી નાખ ેછે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપે જયારે ફલોર ઉપર કીધંુ છે. તા કાિલક ર-૩ દવસમાં આખી ટીમ 
મોકલી આપીએ અન ેટીમ મોકલીન ેઅહ યાથી ચેક કરાવડાવીએ અન ેવહેલામા ંવહેલી તકે કેમ બંધ થાય એ વડાવી લઇએ. 
 અ  ય ી : અન ે ખેડતો ફ રયાદ કરે છે તો મારે છેૂ , જઇન ે હાડકા તોડી નાખે છે એટલ ે બહ ગંભીર બાબત છેુ . 
નમદા ની વાત છે એટલે મન ે થયું કે મન ે સીધંુ અડતંુ નથી પણ આજના એના ઉપરથી એવું લાગે છે અન ે ખાસ કરીન ે
માનનીય સસંદીય મં ી ી હાજર છે, માનનીય ભપેુ િસંહ  કયારના હતા, ખૂબ બેઠા એ મન ેએમ થયું કે હ એમન ેકહીશ કે ું
આદરણીય લોકસભાના માનનીય પીકર ી ઓમ િબરલા એ લોકસભાની અંદર બધંુ કામકાજ પૂ  થઇ ય એના પછી ં
ધારાસ યોના ો માટે અડધો કલાક રા યો છે અને એમણે અમારી પીકર કો ફર સમાં પણ સૂચન કયુ છે કે દરેક રાજયોએ 
આ કરવું ઇએ. આજના ઉપરથી એવું લાગે છે કે મ લગભગ ર૩ જણને પૂછવા દીધંુ. સામા ય રીતે આટલો સમય આપણી 
પાસે નથી હોતો પણ કામકાજ પતી ગયા પછી અડધો કલાક એવો રાખવામાં આવ.ે માનનીય સસંદીય મં ી ીને મારી લાગણી 
પહ ચાડે બધા. (આ તબકકે માનનીય સ ય ીઓ ારા પાટલી થપથપાવવામાં આવી) રથી વગાડશો તો રથી લાગણી 
પહ ચશે અને દરેક ધારાસ યના મત િવ તારના જ ે ો હશે એ પહેલેથી લખીને અ ય ને આપી દેવાના. દા.ત. આજના 
દવસ માટે પ૦ ો આ યા. તો પ૦માંથી અડધા કલાકમાં પૂછી શકાય એટલા રપ ોને ાયો રટી આપવામા ંઆવશ.ે જ ે

ો આ ેપા મક હશે એ ો પૂછવા દેવામાં આવશ ે નહ . એ અ ય ના અિધકારમા ં રહેશ.ે તમે  પૂછશો. તેનો કોઇ 
જવાબ તરત કોઇ મં ી ી આપશે નહ . ખાલી ન ધ થશ.ે તે અંગેની જ રી કાયવાહી જ ેતે િવભાગ જ ેતે વખતે કરશ.ે પણ આ 
એક વાત મારે બધા સમ  મૂકવી હતી અને મૂકી. આ મ યું એટલે યાદ આ યુ.ં કદાચ આ પહેલીવાર બ યું હશે કે કાપ 
દરખા ત જ ન હોય, આથી કાપ દરખા તની માગણી મતદાન ઉપર મૂકવાની જ ર રહેતી નથી. 
 

માગણી માંક- ૧ર, ૧૩, ૪૯, પ૦ અને ૭પ મત માટ મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીે ૂ . 
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૪-૪૬ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસારં  
 મંગળવાર, તા. ૧૭મી માચ ર૦ર૦ના રોજ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 

 
 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
મંગળવાર, તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
પહલી બેઠકે  

સભાગૃહ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે મ ું. 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 
 માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ)  

સામા ય વહીવટ િવભાગ, શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અન ેક પસર િવભાગ 
 સામા ય વહીવટ િવભાગ 

 માગણી માંક-૩૦ 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ મં ી પ રષદ સેવાને લગતી સામા ય ું
વહીવટ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની . ૫,૮૬,૭૦,૦૦૦ની માગણી માંક-૩૦ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક -૩૦ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપદરખા ત રજ થયેલ નથીૂ .  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ ચંૂટણી સેવાને લગતી સામા ય વહીવટ ું
િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૧,૩૦,૩૮,૩૭,૦૦૦ની અને મૂડી ખચ માટેની . ૧,૦૦૦ની માગણી માંક-૩૧ રજ ૂ
ક  છં ંુ . 

માગણી માંક - ૩૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપદરખા ત રજ થયેલ નથીૂ .  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ સામા ય વહીવટ િવભાગ સેવાન ેલગતી ું
સામા ય વહીવટ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૧,૧૯,૯૩,૪૫,૦૦૦ની માગણી માંક-૩૩ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૩૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપદરખા ત રજ થયેલ નથીૂ . 

શહરી િવકાસ અને શહરી ગૃહિનમાણ િવભાગે ે  
  ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) :  માનનીય અ  ય ી, હ શહેરી આવાસન સેવાને લગતી શહેરી ું
િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૬,૮૪,૦૬,૯૧,૦૦૦ની માગણી માંક-૧૦૧ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક -૧૦૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપદરખા ત રજ થયેલ નથીૂ .  

  ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ શહેરી િવકાસ સેવાને લગતી શહેરી ું
િવકાસ અન ે શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૯૬,૬૬,૧૧,૪૦,૦૦૦ની અને મૂડી ખચ માટેની 
.૬,૦૫,૨૦,૭૫,૦૦૦ની માગણી માંક-૧૦૨ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક -૧૦૨ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપદરખા ત રજ થયેલ નથીૂ .  

નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી): માનનીય અ  ય ી, હ િસંચાઇ અને ભૂિમ સંર ણ સેવાને લગતી ું
નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અન ેક પસર િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૧૩,૪૩,૫૨,૪૧,૦૦૦ની અન ેમૂડી ખચ 
માટેની . ૪૩,૧૭,૧૯,૯૧,૦૦૦ની માગણી માંક-૬૬ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૬૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપ દરખા ત રજ થયેલ નથીૂ .  

 સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષના અંદાજપ  માટેના અનુદાનો અંગેની માગણીઓ પૈકી મંગળવાર, તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૦ (પહલી ે
બેઠક)(ચોથો દવસ)ના રોજ ચચા અને મતદાન માટે લેવાયેલ માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી. 
અ.નં.  મુ ય સદર અને સંદભ કાપ  

દરખા ત 
. 

િવષય ભારી સ ય ી  

૧ ૨     ૩  ૪  ૫ 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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સામા ય વહીવટ િવભાગ  
માગણી ન.ં ૩૦ 

*૧ ૨૦૧૩-મં ી પ રષદ 
૧૦૧- મં ીઓ....પગાર  
. ૫,૮૬,૭૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૯, પાના નં. ૧૮  

૧૦૦ કે   સરકાર તરફથી રાજયને ઓછી રકમની ફાળવણી 
તેમજ થતા અ યાય બાબતે અસરકારક રજઆત કરવામા ંૂ
મં ી પ રષદની િન ફળતા.  

ી તાપ દૂધાત  

*૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ મં ી પ રષદની અનેક મહ વની જ યાઓ લાંબા સમયથી 
ખાલી હોવા છતાં ભરવામા ંતં ની િન ફળતા.  

ી નૌશાદ સોલંકી  

*૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ દર અઠવાડીય ે મળતી મં ી પ રષદની બેઠકમાં લ ી 
િનણયો લેવામાં તેમજ અગાઉ થયેલ િનણયોની સમી ાઓ 
કરવામાં તં ની િન ફળતા.  
 

ી કીરીટકમાર પટેલ ુ  

*૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ મં ી પ રષદમાં અિધકારીઓના અિભ ાયો અને ફાઈલો 
પરની ન ધ ઈરાદાપૂવક બાજમાં મુકી દેવાય છે તે ુ
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા.   

ી મંગળભાઈ 
ગાિવત 

*૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ મં ી પ રષદ ારા ના કામો થતા નથી જથેી 
આમજનતા અને ધારાસ યોમાં ફેલાયેલ રોષ દૂર કરવામા ં
તં ની િન ફળતા.  

ી બાબુભાઈ વા  
(સુખરામભાઈ 
રાઠવા)   

*૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ મં ી પ રષદમાં ગરીબો અને આમજનતાને પડતી 
હાડમારીઓ ઓછી કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા.  

ી ઈ  તિસંહ 
પરમાર  

*૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ સિચવાલયમા ં મં ી ીઓની હાજરીનો રીપોટ ખબૂ જ 
નબળો રહયો છે તે િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા. 

ી લલીતભાઈ 
કગથરા  

*૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ મં ી પ રષદની નબળી કામગીરીને કારણે નો ઉઠતો 
જતો િવ ાસ િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી સોમાભાઈ 
કોળીપટેલ  

*૯ ૨૦૧૩-મં ી પ રષદ 
૧૦૧- મં ીઓ....પગાર  
. ૫,૮૬,૭૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૯, પાના નં. ૧૮  

૧૦૦ ખાનગી વાસોમા ં સતત ય ત રહેતાં મં ી ીઓ  પાસે 
આમ જનતાની સમ યાઓ સાંભળવા માટે સમય નથી તે 
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા.  

ી રઘુભાઈ દેસાઈ  

*૧૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ધારાસ ય ીઓની રજઆતો યાન પર ન લેનાર ૂ
મં ી ીઓના અિધકારી સામે પગલાં લેવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા.   

ી િવણભાઈ મા   

માગણી ન.ં ૩૧ 

*૧૧ ૨૦૧૫-ચૂંટણી  
૧૦૧- ચૂંટણી પંચ  
. ૧૨,૯૩,૯૪,૦૦૦ 

અં. .નં. ૯, પાના નં. ૨૩ 

૧૦૦ રાજય ચૂંટણી પંચ સમ  ચૂંટણી સમયે આચારસં હતા 
ભંગની ફ રયાદો સામે વરીત િનણયો લેવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા.  

ી ચંદન  ઠાકોર  

*૧૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ચૂંટણીઓ સમય ેફરજ પરના કમચારીઓને જ રી ાથિમક 
સગવડતાઓ પૂરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી મોહનલાલ વાળા 

*૧૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ ચૂંટણીઓ સમયે ભાડે રાખેલ મંડપ વગેરે જવેા ખચાઓની 
િવગતો સ વરે મેળવી તેની ખરાઈ કરી સમયસર ચૂકવ  ં
કરવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી રાજ ે  િસંહ 
પરમાર  

*૧૪ ૨૦૧૫-ચૂંટણી  
૧૦૨- ચૂંટણી અિધકારીઓ 
૦૧- ચૂંટણી અિધકારીઓ  
. ૫૭,૧૨,૫૭,૦૦૦ 

અં. .નં.૯ 
પાના નં. ૨૪ અને ૨૫ 

૧૦૦ ચૂંટણી સમયે અિધકારીઓ િન પ  રીતે કામગીરી કરે તે 
વામાં તં ની િન ફળતા.  

ી યાસુ ીન શેખ  

*૧૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ ચૂંટણી અિધકારીઓ પાસે જમેનંુ નામ મતદાર યાદીમાં ન 
હોય પરતુ ચૂંટણી પંચનંુ આઈકાડ હોય તેમને મતદાન ં
કરવાના િનણયોની સ ા નથી તે િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી િવ મભાઈ 
માડમ  
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*૧૬ ૨૦૧૫-ચૂંટણી  
૧૦૩- મતદાર.... છપાવી 
૦૩- મતદાર....સુધારણા  
. ૫૬,૮૫,૫૨,૦૦૦ 

અં. .નં.૯,પાના નં. ૨૫ 

૧૦૦ મતદાર યાદીઓ છપાયા બાદ તેની ચકાસણી ન થવાથી 
નામોમાં રહી જતી યાપક ભૂલો િનવારવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા 

ી સુિનલભાઈ 
ગામીત  

*૧૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ મતદાર યાદીઓ તૈયાર કરતી વખતે ચૂંટણી પંચે આપેલ 
ઓળખપ ોની ચકાસણી ન થતા ઘણાખરા મતદારોના 
નામ યાદીમા ંન હોવાથી એવા મતદારો મતદાનથી વચંીત 
રહે છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા  

ી કનુભાઈ બારૈયા 

*૧૮ ૨૦૧૫-ચૂંટણી  
૧૦૮- મતદારોને....આપવા 
. ૧,૭૦,૫૫,૦૦૦ 

અં. .નં.૯,પાના નં. ૩૦ 

૧૦૦ જના મતદારોને નવા ઓળખપ ો આપવામા ં તં ની ુ
ઉદાસીનતા 

ી ભીખાભાઈ ષી  

*૧૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ મતદારોને ફોટાવાળા ઓળખપ ો સમયસર આપવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા 

ીમતી સંતોકબેન 
આરેઠીયા  

માગણી ન.ં ૩૩ 

*૨૦ ૨૦૫૨- સિચવાલય...સેવાઓ   
૦૯૦ - સિચવાલય 
૦૨- સામા ય....િવભાગ  
. ૩૯,૦૪,૨૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૯ 
પાના નં. ૩૬ થી ૩૮ 

૧૦૦ લાંબા સમયથી સરકારનો વહીવટ હગામી ચાજના ધોરણ ેં
ચાલતો અટકાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી ભગાભાઈ બારડ  

*૨૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ હગામી ચાજની યાઓના કારણ ે મહ વના િનણયોમા ંં
થતો િવલંબ તથા અને અિધકારીઓ-કમચારીઓ બેવડી-

ેવડી જવાબદારીથી મુ ત કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી શૈલેષ પરમાર 

*૨૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવભાગની નબળી કામગીરીથી રાજયનંુ વહીવટી તં  નબળ ુ
પડતુ ય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અિ નભાઈ 
કોટવાલ  

*૨૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવભાગના પ રપ  પછી સિચવાલય-મં ી પ રષદની 
ટપાલો સે  ટલ ર ટી મારફતે મોકલવાની હોવા છતા 
િવરોધપ ના નેતાને ટપાલો ારા મોકલાય છે તે માટે 
જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 
 

ી નથાભાઈ પટેલ  

*૨૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ રાજય સરકાર અને તેમના િવિવધ ભરતી બોડના 
અિધકારીઓ વ ચ ે સંકલનના અભાવે એક જ દવસમા ં

ણ- ણ જટેલી લેવાતી  પરી ાઓને કારણ ે
પરી ાથ ઓને પડતી હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી હમતિસંહ પટેલ ં  

*૨૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવભાગ હ તકના ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ારા 
કરાતી ભરતીઓમાં થતી ગેરરીિતઓ રોકવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી બળદેવ  ઠાકોર 

*૨૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવભાગ હ તકના ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની 
પરી ાઓ રદ થયા બાદ લાબંા સમય સુધી પરી ાઓ 
લેવાતી નથી તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા  
 

ી અિમત ચાવડા 

*૨૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ વારવાર પ રપ ો કરવા છતા ં ધારાસ યોં -સંસદસ યોનંુ 
સરકારી કાય મમાં સ માન જળવાતુ નથી તે િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી સંજયભાઈ 
સોલંકી  

*૨૮ ૨૦૫૨-સિચવાલય...સેવાઓ 
૦૯૧- સંલ  કચેરીઓ 
૦૧- િનવાસી.....કચેરી 
. ૧૮,૨૨,૨૨,૦૦૦ 

૧૦૦ કે   સરકારના િવિવધ મં ાલયોમાં રાજયના પડતર 
ોનો સુખદ ઉકેલ લાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ડૉ.સી.જ.ેચાવડા  
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અં. .નં. ૯ 
પાના નં. ૪૦ અને ૪૧ 

શહરી િવકાસ અને શહરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ ે ે  
માગણી ન.ં ૧૦૧ 

*૨૯ ૨૨૧૬-આવાસન  
૦૨- શહેરી ગૃહ િનમાણ 
૧૦૩- ગૃહ...સહાય 
 ૨૩,૩૩,૨૮,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૬ 
પાના નં. ૧૬ થી ૧૮ 

૧૦૦ ગૃહ િનમાણ બોડ ારા છે ા ચાર વષમાં બનાવેલ આવાસો 
લાભાથ ઓને સ પાયાની  િવગતો હેર કરવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા. 

ી હષદકમાર ુ
રીબડીયા  

*૩૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગૃહ િનમાણ બોડ પાસે ફાજલ પડેલ જમીનો હાઉસ ગ 
બોડને આપી તેના પર નવા આવાસો બનાવવામાં તં ની 
િન ફળતા.  

ડૉ. અિનલ 
િષયારા  

*૩૧ ૨૨૧૬-આવાસન  
૮૦- સામા ય 
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ 
 ૩૬,૯૧,૦૦૦ 

અં. . નં. ૨૬ 
પાના નં. ૨૮ અને ૨૯ 

૧૦૦ ગરીબો માટે મજબૂત અને ઝડપી આવાસો બનાવવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા.  

ીમતી ચં ીકાબેન 
બારીયા 

*૩૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગુજરાત હાઉસ ગ બોડના જ રીયાતમંદોને ફાળવેલ 
આવાસો ભાડે આપી દેવાય છે તેની તપાસ કરવામાં તં ની 
િન ફળતા.  

ી િવર ભાઈ 
ઠ મરુ  

*૩૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગુજરાત હાઉસ ગ બોડના અિનયિમત બાંધકામને િનયિમત 
કરવા તેમજ ખુ ી જમીનો ઉપર થયેલ ગેરકાયદેસર દબાણો 
દૂર કરવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી પંુ ભાઈ વંશ  

*૩૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગુજરાત હાઉસ ગ બોડમાં અિનયિમત ટાફ અને 
કમચારીઓની ઘટ િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા.  

ી શીવાભાઈ 
ભુરીયા 

માગણી ન.ં૧૦૨ 
 

*૩૫ ૨૨૧૫-પાણી..... વ છતા  
૦૨-ગટર.... વ છતા 
૧૦૫-સફાઈ સેવા(કે.પુ.યો.) 
. ૧,૩૪,૮૬,૦૩,૦૦૦ 

અં. .નં.૨૬,પાના નં. ૧૪  

૧૦૦ મહા મા ગાંધી વ છતા અિભયાન હેઠળ મળવાપા  રકમો 
મળવા છતાંય ઠેર ઠેર ગંદકીના ઢગલાઓ વા મળે છે તે 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી િવમલભાઈ 
ચુડાસમા 

*૩૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ હેર શૌચાલયો બના યા બાદ શૌચાલયોમા ં િનયિમત 
વ છતા ળવવામાં તં ની િન ફળતા 

 

ી અનંતકમાર ુ
પટેલ  

*૩૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ મોટા શહેરોમાં વષ  પહેલા બનાવાયેલા હેર શૌચાલયો 
જજરીત હાલતમાં છે તેમજ દરેક યિ તએ પોતાના 
શૌચાલયો બના યા છતા ં આવા જજરીત શૌચાલયો 
તોડાતા નથી અને ગંદકી ફેલાય છે તે િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા.  

ી કાિ તભાઈ 
પરમાર  

*૩૮ ૨૨૧૭ - શહેરી િવકાસ  
૦૩ - નાના....િવકાસ 
૦૦૧ - િનદેશ અને વહીવટ  
. ૧,૬૦,૨૨,૯૮,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૬ 
પાના નં. ૩૨ થી ૩૮ 

૧૦૦ ફાયર ટેશનોમાં જ-ેતે િવ તારની વ તી દીઠ ફાયર 
સાધનો ફળવાતા નથી તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી અ તિસંહ 
ચૌહાણ  

*૩૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ આગના બનાવ વખતે જ-ેતે ગામોમાં ફાયર ટેશન 
સંબંિધત સુિવધાઓના અભાવ ેસમયસર આગ ઉપર કાબ ુ
મેળવાતો નથી અને નુકશાની વધે છે તે િનવારવામાં તં ની 

ી આનંદભાઈ 
ચૌધરી 
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ઉદાસીનતા.  
*૪૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ મોટા શહેરોમાં ચી ઈમારતોના િનમાણ વખતે જ 

િનયમાનુસાર ફાયર સુિવધાની ગવાઈનંુ પાલન 
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી રાજ ે  િસંહ 
ઠાકોર  

*૪૧ _ _ " _ _ 
 

૧૦૦ નોન ટી.પી િવ તારોમા ંટી.પી. કીમના ડાફટ બનાવાય છે 
પરતુ અિધકારીઓના ટાઉન લાન ગ એકટના મન વી ં
અથઘટનને લીધ ેનવા િવ તારોમાં જ રી ઇ  ા ટકચર ઉભુ 
થતુ નથી તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી ેમિસંહભાઈ 
વસાવા  

*૪૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ જ ે તે ટી.પી. કીમમાં થતી આવકને તે જ ટી.પી. 
િવ તારમાં ઈ ા ટકચર પાછળ વાપરવાની પ  

ગવાઈ છતા એ.એમ.સી. કે ઔડા ારા તેના અમલ થતો 
નથી તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.    

ી મહમદ વીદ 
પીરઝાદા 

*૪૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ િનયમાનુસાર દરેક ટી.પી. કીમનંુ અલગ એકાઉ ટ હોવ ુ
ઈએ અને તેમા ટી.પી. કીમથી થતી આવક તે જ ટી.પી. 

િવ તારના િવકાસ પાછળ થતો ખચ દશાવવો પડે તેમ 
છતાં તેવી કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી વજિેસંગભાઈ 
પણદા  

*૪૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ ટાઉન લાન ગની દરખા તોની િવગતો અગાઉથી ખાનગી 
િબ ડરોને મળી જતા મોટા પાયે જમીનો ખરીદી લેવાય છે 
અને પાછળથી મ ઘા ભાવે જમીનો વેચાય છે તે 
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી િચરાગભાઈ 
કાલરીયા  

*૪૫ ૨૨૧૭ - શહેરી િવકાસ  
૦૩ - નાના.....િવકાસ  
૧૯૦- હેર...સહાય  
૦૫- UDP-મેટો....અનુદાન  
. ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૬ 
પાના નં. ૩૯ અને ૪૦ 

૧૦૦ મેટો રેલ ોજકેટ હેઠળ થતા કામોને લીધે બાજના ર તાઓ ુ
ખરાબ થઈ જતાં વાહનચાલકોને પડતી હાડમારીઓ 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ઈમરાન 
ખેડાવાલા 

*૪૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ મેટો રેલ ોજકેટના કામો સ વરે પૂણ કરવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા. 

ી લાખાભાઈ 
ભરવાડ 

*૪૭ ૨૨૧૭- શહેરી િવકાસ 
૦૩- નાના.....િવકાસ  
૧૯૧- મહાનગર.....સહાય   
. ૨૮,૬૫,૩૫,૩૨,૦૦૦ 

અં. .નં.૨૬ 
પાના નં.૪૨ થી ૪૪ 

૧૦૦ મહાનગરપાિલકાઓને િવકાસના કામો જવેા કે, રોડ-ર તા 

પાણી માટે જ ે નાણા ફાળવાય છે તેનુ યો ય મોનીટર ગ 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િ જશે મેર   

*૪૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ ચોમાસા દરિમયાન તુટેલા ર તાઓની મરામત માટે 
મહાનગરપાિલકાઓને કરોડો િપયા ફાળવાય છે છતા 
કામો  શ  થયા નથી તેની તપાસ કરી જવાબદારો સામે 
પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી લલીત વસોયા   

*૪૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ અમદાવાદ શહેરમાં ઓછામાં ઓછા ણ કલાક પુરતા 
ેસરથી પાણી મળે તેવી કાયવાહી કરાવવામાં તં ની 

િન ફળતા 

ી શૈલેષ પરમાર  

*૫૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગરીબોના આવાસો તોડતા પહેલા વૈકિ પક યવ થાનંુ 
આયોજન કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અબંરીષભાઇ ડેર  

*૫૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ પુન:વસન હેઠળ ગરીબોને ફળવાતા  આવાસોમા ં
લાભાથ ઓ રહેતા નથી અને આવા આવાસો ભાડે અપાય 
છે તે માટે જવાબદારો સામે કાયવાહી કરવામા ં તં ની 
ઉદાસીનતા 

ી િવણભાઈ 
મુસડીયા   

*૫૨ ૨૨૧૭- શહેરી િવકાસ 
૦૩- નાના.....િવકાસ  
૧૯૨- નગરપાિલકાઓ....સહાય   

૧૦૦ નગરપાિલકાઓ ારા પાણીના બીલો  પાસેથી વસૂ યા 
બાદ િવધુત બોડને સમયસર રકમ ન ચૂકવતા વીજ ડાણ 
કપાય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ુમનિસંહ 
ડે   
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. ૨૪,૨૨,૪૭,૬૬,૦૦,૦૦૦ 
અં. .નં. ૨૬ 
પાના નં.૪૫ થી ૫૦ 

*૫૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ નગરપાિલકાઓના પડતર ોનો સ વરે ઉકેલ લાવવામા ં
તં ની િન ફળતા.  

ી  ઋિ વકભાઈ 
મકવાણા  

*૫૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ ઓકટોય નાબુદી પછી સમયસર ા  ટ ન મળતા િવકાસના 
કામો અટવાય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી જ.ે વી. કાક ડયા  

*૫૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ ઓકટોય નાબુદી પછી કઈ-કઈ નગરપાિલકાઓને ા  ટ 
ફાળવવાની બાકી છે તેની િવગતો હેર કરવામા ં તં ની 
ઉદાસીનતા.  

ી ભાવેશભાઈ 
કટારા  

*૫૬  
_ _ " _ _ 

૧૦૦ મળવાપા  ા  ટમા ંવધારો કરી િવકાસના કામોને વેગ મળ ે
તેવું આયોજન કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા.  

ી જશપાલિસંહ 
પ ઢયાર 

*૫૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ મળવાપા  જકાત નાબદૂીની ા  ટમા ંઓછી રકમ ફાળવાય 
છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી તુભાઈ ચૌધરી  

*૫૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ ઓકટોયની ા  ટમા ં સમયાંતરે જ રી વધારો કરવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી પુનમભાઈ 
પરમાર  

નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ   
માગણી ન.ં ૬૬ 

*૫૯ ૨૭૦૧-મ યમ િસંચાઈ  
૮૦- સામા ય  
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ  
. ૮૯,૯૨,૪૦,૦૦૦ 

અં. .નં- ૧૮ (ભાગ-૧) 
પાના નં. ૬૬ થી ૮૦ 

૧૦૦ િસંચાઈની સગવડો વધારવામા ંતં ની ઉદાસીનતા ી રાજશેકમાર ુ
ગો હલ   

*૬૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ જયા ં િસંચાઈની સગવડો છે યાંની કેનાલો વારવાર તુટી ં
જતા મરામત કામગીરીમાં થતો િવલંબ િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા.  

ગેનીબેન ઠાકોર  

*૬૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ મ યમ િસંચાઈના િવિવધ કામોમાં થતો િવલંબ િનવારવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા.  

ી કાંિતભાઈ 
સોઢાપરમાર 

*૬૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ કેનાલોમાં ગંદકી તથા ઝાડી-ઝાંખરાની િનયિમત સફાઈ 
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા  

ી કા તીભાઈ 
ખરાડી  

*૬૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ કેનાલોની મરામત કામગીરી ખૂબ જ નબળા કારની થતી 

હોવાથી, કામગીરી પછી પણ કેનાલો તુટી ય છે તે માટે 

જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી ગુલાબિસંહ 
રાજપૂત 

*૬૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખેડતોને જ રીયાતૂ  સમયે કેનાલોમા ં સમયસર પાણી 
છોડવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી ભરત  ઠાકોર  

*૬૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ જળસંચય યોજનામાં કરોડો િપયાનો ખચ કરવા છતા ં
પાણીનો સં હ થતો નથી તેની તપાસ કરી જવાબદારો 
સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી પુનાભાઈ ગામીત  

*૬૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ જળસંચય યોજનાની સમી ા કરી તેમાં થયેલ ખચ અને 
આમ જનતાને થયેલ  ફાયદા અગંેની િવગતો હેર કરવામા ં
તં ની િન ફળતા.  

ી િનરજન પટેલ ં  

*૬૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ તળાવો ડા કરી પાણીનો વધુ સં હ થાય તેવા 
આયોજનમાં થતી યાપક ગેરરીિતઓની તપાસ કરી 
જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી કાળાભાઈ ડાભી  

*૬૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ તળાવોની પાળો ભારે વરસાદથી તુટી જતા ગામમાં પાણી 
વેશે છે યારે પાળાઓ મજબૂત કરી પાણીનો િનકાલ 

ઝડપી થાય તેવું આયોજન કરવામાં તં ની િન ફળતા  

ી મોહનિસંહ 
રાઠવા 

*૬૯ ૨૭૧૧- પૂર...િનકાલ  
૦૧- પૂર િનયં ણ 
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ 

૧૦૦ પૂરના પાણીનો િનકાલ સ વરે ન થતા મ હનાઓ સુધી 
ગામોમાં પાણી ભરાયેલ રહે છે તે િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા.  

ી અ યકમાર ુ
પટેલ 
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. ૬૧,૭૦,૦૦૦ 
અં. .નં.૧૮(ભાગ-૧) 
પાના નં. ૧૦૯    

*૭૦ ૨૭૧૧- પૂર...િનકાલ  
૦૧- પૂર િનયં ણ 
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ 
. ૬૧,૭૦,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૮(ભાગ-૧) 
પાના નં. ૧૦૯    

૧૦૦ ભારે પૂરના પાણીના િનકાલ માટે જ રી આયોજન સ વરે 
કરવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી જશુભાઈ પટેલ  

*૭૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ પૂર િનયં ણ માટે જ રી નાણાકીય ખચ કયા બાદ યો ય 
પ રણામ મેળવવામા ંતં ની ઉદાસીનતા.  

ી મહેશકમાર પટેલુ  

* આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજ થયેલ નથીૂ . 
 અ  ય ી : હવ ેરજ થયલે ૂ માગણીઓ ઉપર ચચા કરવામા ંઆવશ.ે 
  ી પૂણશ મોદી(સુરત-પિ મ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી સામા ય વહીવટ િવભાગની  માગણી ન.ં 
૩૦, ૩૧ અને ૩૩ લઇને આ યા છે. જનેા ઉપર હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 ભારતીય જનતા પાટ ની પંચિન ા પૈકીની એક િન ા સાં કૃિતક રા વાદ. ગુજરાતમા ં માનનીય મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ વવાળી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર પણ આ 
સાં કૃિતક રા વાદના િસ ાંતના આધારે ચાલનારી સરકાર છે. કોઇપણ યિકત તે પછી અમીર હોય કે ગરીબ હોય, ખેડત હોય ૂ
કે ઉ ોગપિત હોય, વેપારી હોય કે મજદરૂ હોય વગેરે અનેક વગની તુલના હોય પરતુ જનેો જ મ ભારં ત માતાની ગોદમા ંથયો 
હોય, હ દુ તાનના કોઇપણ ખૂણે જનેો જ મ થયો હોય પછી ભલ ેએ ગુજરાત ાંત કેમ ન હોય પરતુ તે યિકતનો જ ેભૂિમ ં
ઉપર જ મ થાય તેના ભૌગોિલક ભાગ, ાકૃિતક સ ય અને કૃિત ડે જનેો વનભર નાતો અને વનભર એ નાતાથી 
ઓત ોત થઇ ય છે અને આજ ેએટલા માટે જ કહેવાય છે કે ‘ ‘  જનની જ મભિૂમ  વગા દઅિપ ગ રયસી’ ’ આ આપણી 
હ દુ તાનની ાચીન સં કૃિતની ભ ય િવરાસત છે. આ આપણને જ મથી વારસામાં મળી છે. આપણા ગુજરાતની ભુિમ ઉપર 

જ મ લઇને જ ે યિકતનું બાળપણ એ જ મભિુમ ઉપર વી યું હોય, એણે એનું િશ ણ પણ એ જ મભૂિમ ઉપર લીધંુ હોય, 
એણે યાંનું અનાજ પણ એ જ મભિુમ ઉપર ખાધંુ હોય, જ ેજ મભુિમ ઉપર પેદા થયા હોય યાંનું પાણી પણ પીધંુ હોય અન ેએ 
યિકત પછી ગમે તેટલો મોટો થઇ ય, િવ ની અદંર ગમે તેટલી ચાઇ ા  કરે પણ એ જ ેજ યાએ રહેતો હોય તે પછી 

એન.આર. .ના પમા ંહોય, ગુજરાતના કોઇ ખૂણે હોય, નોન રેસીડે સ ઓફ ગુજરાતીના પમાં હ દુ તાનના કોઇ ાંતમા ં
રહેતો હોય, એન. આર. આઇ. હોય, નોન રેસીડે સ ઓફ ઇિ ડયા, િવ ના કોઇપણ દેશમાં રહેતો હોય પરતુ તેના માનસપટ ં
ઉપર તેની જ મભિુમ કયારેય િવસરાતી નથી. જ ે કલમા ંભ યો હોયૂ , જ ેતળાવનુ ંપાણી પીધંુ હોય, જ ેહોિ પટલમાં સારવાર 
લીધી હોય, જ ેલાય ેરીમાં વાંચતો હોય એ જ મભિુમ ઉપર આ બધા થાનો ડે એને આ મીયતા અને લગાવ હોય છે અન ે
તેના કારણે તેના મન, બુિ , દય, આ મા અને શરીરથી તેની જ મભુિમનું ઋણ ચૂકવવા હમેશા ત પર રહેતો હોય છેં . આ છે 
આપણો સાં કૃિતક, સામાિજક રા વાદ. યેક યિકતમા ંઅનમોલ સં કાર છે. જ ે યિકતની કમભુિમ ભલ ેિવ ના કોઇપણ 
ખૂણે હોય પરતુ એ યિકત પોતાની જ મભિૂમ માદરે વતનને કયારેય ભૂલી શકતો નથી અને વતનના રતન તરીકે તે યિકત ં
પોતાની માતૃભૂિમનુ ંઋણ ચૂકવવા હમેશાં  તેના દયમાં મે વંત હોય છે અને પોતાના જ મભુિમના થાન માદરે વતનમા ં
કઇક કરી છટવાનીં ૂ , એના ઉપર યોછાવર થઇ જવાની તમ ા એના દયમાં હમેશા વંત હોય છે અને એટલે એ યિકત ં
પોતાના માદરે વતનમાં શાળા માટે, કોલેજ માટે, લાય ેરી માટે, તળાવ માટે, પાણીની ટાકંી માટે, પાણીની પરબ માટે, 
પાણીના કવા માટેૂ , જળ સંચય માટે, દવાખાના માટે, ગૌશાળા માટે, આમ જ ેગામમાં જ મ લીધો હોય યા ંઅનેક કારની 
આવી સામાિજક સગવડો વધે એ માટે અનેક રચના મક લોક ઉપયોગી કામ થાય એના માટે, સાધન ખરીદવા માટે એ પોતે 
િવશાળ માણમા ંદાન કરે છે. એના વનમા ંજ ેકઇ કમાયો હોય એનું દાન કરવા આ જ યા ઉપર હમેશા ત પર રહે છેં ં . તેનુ ં
કારણ પ  છે કે એ જ ે કલમાં ભ યો હોય અને ૂ ૩૦-૪૦-પ૦ વષ  પછી યાં ય અને એ શાળા કયારેય બંધ ન થાય 
એના માટે જ ેકરવું પડે એ હ કરીશું , ગમે તેટલું મોટ દાન પણ આપીશ આ ભાવ ું સાથ ે યિકત વતો હોય છે. મારે કહેવું ઇએ 
કે આ જ ભાવ સાથ ે આ ગુજરાત સરકાર કામ કરી રહી છે. આ ભાવ સાથે ગુજરાત સરકાર આ વષના બજટેની અંદર વષ 
ર૦ર૦-ર૧ના સાં કૃિતક રા વાદને વધુ ઉ ગર કરવા માટે જ ેધાિમક રા વાદ જ ે યિકતમાં છે એને સાં કૃિતક રા વાદમા ં
પ રવતન કરવા માટે જ ેસામાિજક રા વાદ જ ે યિકતમાં છે એને સાં કૃિતક રા વાદમા ંપ રવતન કરવા માટે માદરે વતન માટે 
કઇક કરી છટવા માટેં ૂ , મારા ગુજરાત માટે કઇક કરી છટવા માટે સરકાર પણ એ યિકતના દયમાં ગટેલા ભાવ સાથે પોતાના ં ૂ

ગટેલા ભાવનો ઉમેરો કરે છે અન ેએટલા માટે ઉ મમાંથી સવ મ ભાવ સાથ ેઆ યિકત જટેલું દાન આપે એટલું જ દાન 
ગુજરાત સરકાર પણ આ ોજકેટમાં આપવાની છે. મન ેલાગે છે કે આ  દાન અન ેઅનદુાનનો એક અનોખો સંગમ ગુજરાતની 
અંદર હવ ે શ  થવાનો છે. ‘ ‘ ધન સ ે બડા રાજય હત અને સરકાર સે બડા રાજય હત’ ’ ગુજરાત રાજય માટે આ સાં કૃિતક 
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રા વાદન,ે ધાિમક રા વાદન,ે સામાિજક રા વાદન ેવધુ મજબૂત કરવાનું કામ આ ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. આજ ેિબન 
િનવાસી ગુજરાતીઓ, એન.આર.આઇ. હોય, એન.આર. . હોય, ગુજરાતના કોઇપણ ખૂણે રહેતો હોય, માદરે વતન માટે 
પોતાનું કમ કરે ય છે. મા  એવુ ંમાનવુ ં છે કે વાય ટ ગુજરાતની સફળતાનુ ં રહ ય પણ એ જ છે કે જ ે િબન િનવાસી ં
ગુજરાતીઓ એ પછી એન.આર.આઇ. હોય કે એન.આર. . હોય પણ એ યિ તઓ યારે યારે ગુજરાતના કોઇપણ ખૂણ ે
વાય ટ સિમટ હોય યારે માદરે વતનના ભાવ,ે ગુજરાતમાં પોિતકાપણાના ભાવ સાથે વાય ટ ગુજરાતમાં ભાગ લઇન ે
ગુજરાતમાં રોકાણ કરે છે. માદરે વતનનો મે મા  આપણા લોકો માટે છે પણ સામ ેમારે કહેવુ ંપડે છે કે આ ક ેસના લોકો 
માટે આ માદરે વતનનો મે લાગતો નથી. મન ેલાગે છે કે ક ેસ ગુજરાતમાં કોરોનાનો એકપણ કેસ પોિઝ ટવ ન હોવા છતા ં
તેઓ ગુજરાત છોડી ગયા છે. મન ેવાંધો નથી પણ એ તો કોરોનાનો ભય બતાવીન ેગયા છે. આપણા ગુજરાતમાં કોરોના માટે 
સરકારે મજબૂત પગલાં લીધાં છે. મજબૂતાઇથી કામ લીધંુ છે અન ેસતત કાયશીલ છે જનેા કારણે એક પણ કેસ પોઝી ટવ 
ન ધાયો નથી. પણ ક ેસના ધારાસ યો રાજ થાન કોરોનાના પોઝીટીવવાળા િવ તારમાં ગયા છે. માદરે વતન ગુજરાતન ે
છોડીને ગયા, કોરોનાવાળા, રોગચાળાવાળા િવ તારમા ંગયા અન ે યાં કોરોના લાગુ પડવાની સંભાવના વધી ગઇ છે યારે 
ગુજરાતમાં માદરે વતનમા ંકેવી રીતે આવી શકશ?ે શુ ંથશ?ે ર૬મી તારીખે રા યસભાની ચંૂટણીમાં આવી મતદાન કરવા આવ,ે 
કોરોના ત િવ તારમાંથી અહ યા આવે તો ક ેસના ધારાસ યો મારફતે રા યના અ ય નાગ રકોને ફેલાય અને રોગ વધે એવા 
સં ગોમાં જવાબદાર કોણ? રાજ થાનથી કોરોનાના કેસ મળી આ યા એવા િવ તારમાંથી ક ેસના ધારાસ યો ગુજરાતમા ં
આવે તો એવા સમયે િનયમ મુજબ બે અઠવા ડયા આઇસોલટેેડ રાખવા પડે અન ે તેઓને ર૬મી તારીખે મતદાનથી વેગળા 
રાખવા પડે.  આ બધા િનયમો તોડીને સીધે સીધા આવે તો જવાબદાર કોણ? એ લોકો કોરોના ભયમુ ત ન થાય યાં સુધી 
અળગા રાખવામાં આવે એવી માગણી ક  છં ંુ .   
 ી સરેુશભાઇ ધ. પટેલ(મણીનગર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી શહેરી િવકાસ િવભાગની 
જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એન ેહ સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો ય ત ક  છું ં ં ંુ ુ .   
 માનનીય અ ય ી, અ યારે ગુજરાતમા ંલગભગ ૪૫ ટકા લોકો શહેરોમાં વસ ેછે. રો રોટી મેળવવા, આ િવકા 
માટે અન ેપોતાના પ રવાર સાથ ેસટે થવા માટે શહેરોમા ં૪૫ ટકા જટેલી વસિત ગુજરાતમા ંછે યારે આ ગૃહની અંદર ક ેસના 
એક િમ  ેક ું કે આ શહેરલ ી બજટે છે. આ બજટે સવાગી િવકાસવાળુ ંબજટે છે છતાં એમણે જ ેક ુ,ં હ આદરણીય ી ું
નરે ભાઇનો આભાર માનીશ કે એમણે દૂરદેશીથી યુ ં અન ે શહેરો અન ે નાના ટાઉન નગરપાિલકા અન ેં
મહાનગરપાિલકાઓમાં બજટે ફાળવવાની શ આત કરી. એના કારણે આ ગુજરાતનો િવકાસ દેખાઇ ર ો છે. યારે ક ેસે આ 
ક ું યારે એમણ ેઆમ તો પહેલા કોમ-કોમ વ ચે, ધમ-ધમ વ ચે, ાિત- ાિત વ ચે આંદોલનો કરા યા અન ેહવ ેશહેર 
અને ગામડા વ ચેની ભેદરેખા કરી યારે આ લોકોની નવી નીિત આવી હોય એવુ ંલાગે છે. એક તો ખાનગી સોસાયટીઓમા ં
સરકાર જ ેબજટે આપે છે એના માટે સરકારને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. ૭૦:ર૦:૧૦માં ખાનગી સોસાયટીમા ંરોડ, લાઇટ, 
પાણી, ગટર જવેી સગવડો માટે ૭૦ ટકા રા ય સરકારના, ૧૦ ટકા નગરપાિલકા અથવા મહાનગરપાિલકા અને ર૦ ટકા 
સોસાયટીના, એમાં પણ ૧૦ ટકા ધારાસ ય આપે.  એમાં પણ અનસુૂિચત િત અને જન િતની સોસાયટી હોય તો મા  ૧૦ 
ટકા ધારાસ ય આપે એટલે ૯૦ ટકા યાંથી મળે એટલ ે૧૦૦ ટકામાં કામો પૂરા થાય છે. જ ેલોકો કહે છે કે ગરીબોની આ 
સરકારને પડી નથી તો ગરીબો માટે આ સરકારે જ કામ કયુ છે એનો આ વતો ગતો દાખલો છે. મારા મણીનગરમાં લગભગ 
સી ેરેક સોસાયટીઓ દિલતોની હતી એમાં અમે સામે પગલે જઇ યાં લાઇટ, પાણી, ગટર નહોતી યાં ૧૦૦ ટકામાં બજટે 
આપીને કામો પૂરા કરા યાં છે અન ેએ લોકોએ આપને અિભનદંન આ યા છે એ હ આપને કહ છું ું ંુ . બીજુ,ં સરકારે સી.સી.ટી.વી. 
માટે જ ેબજટે ફાળ યું અને ધારાસ ય બજટે આપી શકે એનાથી સી.સી.ટી.વી.ના લાભો અમે યા છે. શહેરમાં પૂર આ યું હોય 
કે પાણી ભરાયા હોય એ સી.સી.ટી.વી.મા ંદેખાય છે. કઇ જ યાએ ચોરી થઇ, કઇ જ યાએ તોફાન થયુ ંએ સી.સી.ટી.વી. ારા 
ખબર પડે છે. આમ, સી.સી.ટી.વી.નો ખૂબ મોટો ઉપયોગ છે. મ આ વષ અને આવતા વષમાં મણીનગરના બધા પોલીસ 
ટેશનોમા ંબજટે આપીને મણીનગરન ેસી.સી.ટી.વી.યુ ત કરીને એને આખું સલામત બનાવવા હ ય નું  કરીશ.  

 માનનીય અ ય ી, ધાનમં ી આવાસ યોજનાને અનુ પ શહેરમાં વસતા ગરીબ અને મ યમ વગના પ રવારોન ે
વધારે લાભ થાય એ માટે આ સરકારે એક લાખથી આવક મયાદા વધારીને ણ લાખ કરીને ગરીબો માટે મોટ કામ કયુ છે અને ું
ઇ.ડબ ય.ુએસ. કેટેગરીમાં સાડા સાત લાખ િપયા િકમત હતી એ પણ ઘટાડીને િપયા સાડા પાંચ લાખ કરીને દરેક ગરીબન ેં
બે લાખ િપયાનો ફાયદો કય  છે. ગરીબ અને મ યમ વગની આ સરકાર છે એનો આ વતો ગતો દાખલો છે. ખાલી ભાષણ 
કરીને ગરીબ અને મ યમ વગ િવરોધી સરકાર નહ  પણ ગરીબ અન ેમ યમ વગ માટે ક ટબ  છે એ માટે હ સરકારન ેખૂબ ખૂબ ું
અિભનંદન આપંુ છંુ. એક ટાઉન લાિનંગ કીમની અંદર આ ગુજરાત સરકારનો કદાચ આખા ભારત દેશની અદંર એક રેકોડ 
હશે કે બે વષની અંદર શહેરોમા ં ૨૦૦ કરતા વધારે ટી.પી. મંજર કરી છે એ બદલ હ માનનીય મુ યમં ી ીન ે ખૂબ ખૂબ ૂ ું
અિભનંદન આપંુ છંુ. અ યારે શહેરોની અદંર ટી.પી. કીમ ના હોય તો શું થાય? અમ ેઅમદાવાદ શહેરના પૂવ િવ તારમાં રહીએ 
છીએ અને યારે અમારો ભાગ કોપ રેશનમાં આ યો યારે એ ભાગ કોપ રેશનમાં પણ નહતો અને િજ ા પંચાયતમાં પણ 
નહતો અને કોઇ ટી.પી. બની નહોતી એના કારણે જનેે મનફાવે તેમ ક સેના શાસનમાં બાંધકામ થવાના કારણે આ સરખુ ં
કરતા કરતા આટલા વષ  નીકળી ગયા અને આના કારણ ેખૂબ મોટી તકલીફો પડે છે.  
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 માનનીય અ ય ી, લાિ ટક ી ગુજરાત એ સરકારનું યેય છે. લાિ ટક મુ ત ગુજરાત એ વ છતા અિભયાન 
સાથે છે. આ લાિ ટક શહેરોમા ંખૂબ મોટી આપિ  છે અને આપિ ને અવસરમાં કઇ રીતે પલટવી એ ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકારનો પહેલાથી િનયમ છે. આ રેગ પીકસ લાિ ટક વીણવાવાળા છે એના માટે સરકારે કલ ુ ૨૬ કરોડ િપયા ફાળ યા છે. 
લાિ ટક મુ ત ગુજરાત કરવા માટે રેગ પીકસ જ ે લાિ ટક વીણ ેછે એમની પણ આ સરકારે િચંતા કરીને એમને બૂટ-મો , 

મા ક અન ેએ ોન જવેી વ તુઓ આપવાની છે. એના માટે ૫૬.૫૭ કરોડ િપયા આ યા છે. એટલું જ નહ  આ લાિ ટકન ે
રસાઇકલ કરવાવાળા હોય એમને યાં આ મ વીઓ ડેથી લઇને આ સરકાર આપશે અને કોઇ વચે ટયા નહ , ડાયરે ટ 

એમના ખાતામાં પૈસા જમા થશ,ે જનેા કારણે મ વીઓનું વન ચાલશે એ માટે સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છંુ. આ 
કયા પછી ૧૧ લાખ ૭૭ હ ર એલ.ઇ.ડી. ટીટ લાઇટ લગાવી અને િપયા ૧૮૦.૮૩ કરોડની વાિષક ખચમાં બચત થઇ છે. 
૨૯૬ િમલયન કાબન ડાયોકસાઇડમાં આપણને ે ડટ મળશ ેએ માટે પણ સરકારને ખૂબ ખબૂ અિભનંદન આપંુ છંુ. 
 ી શૈલેષભાઇ ક. મહેતા(ડભોઇ) : માનનીય અ ય ી, એકા મવાદના િસ ાંતોન ેવરેલી પાટ  જયારે સ ામાં હોય 
યારે વાભાિવક છે કે તેનો યાસ એવો હોય કે છેવાડાના માનવી સુધી સરકારના લાભો પહ ચે અને તેમાંય જયારે ત કાલીન 

મુ યમં ી અને હાલના વડા ધાન ી નરે ભાઇ ગુજરાતની ધુરા સંભાળતા હતા યારે સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસનું સૂ  
આ યું અને એન ેચ રતાથ કરવા કામગીરી કરી. માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને માનનીય નાયબ મુ યં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ વવાળી આ સરકાર એ જ કડારેલી કેડી ઉપર આગળ વધી રહી છેં . સને ર૦૦૯-૧૦થી વષ ર૦૧૯-
ર૦ સુધી ફકત વિણમ જયંિત મુ યમં ી િવકાસ યોજનાનું સરવયૈું કાઢો તો િવકાસના િવિવધ કામો કરોડો િપયાના ખચ 
કરવામા ંઆ યા અન ેમા  શહેરો જ નહ  પરતુ નગર અને ગાં ય તરે િવકાસના કામો કરવામાં આ યા. રાજયની થાપનાની 
પ૦ વષની ઉજવણીના ભાગ પે રાજય સરકારે શહેરોની માળખાયકુત સુિવધાઓ િવકસાવવાના હેતુથી વષ ર૦૦૯-૧૦થી 
વિણમ જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજનાનો અમલ કરવાનુ ંનકકી કય.ુ આ યોજના અંતગત નગરપાિલકાઓ અને શહેરી 

િવ તારોમાં પાણી પુરવઠા, ભૂગભ ગટર યવ થા સ હત િવિવધ માળખાકીય સુિવધાઓને િવકસાવવાનું આયોજન કરવામા ં
આવેલું છે અને કરી ર ા છે. આ યોજનાનુ ંઅસરકારક અન ેકાય મ અમલીકરણ ગુજરાત યુિનિસપલ ફાઇના સ બોડ તથા 
ગુજરાત શહેરી િવકાસ િમશન ારા કરવામા ં આવી ર ુ ં છે. આ યોજના અંતગત જદાજદા ચાર ઘટકોમાં કામ થઇ ર ુ ં છેુ ુ . 
ભૌિતક, આંત રક, આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ, સામાિજક આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ, અબન મોબીલીટી, શહેરની 
આગવી ઓળખ ઉભી કરવી, હમણાં સાથી ધારાસ ય ીએ ટી.પી. કીમની વાત કરી. દરેક શહેરના સમતોલ અન ે
સુ યવિ થત િવકાસ માટે ટી.પી. કીમો હોવી જ રી છે. માનનીય મુ યમં ી ી પણ તેના ખૂબ જ આ હી છે કે ટી.પી. કીમો 
ઝડપી બને અને તેના માટે િમ ટગ કરીને પ  સૂચના આપવામાં આવી છેં . હ કોપ રેટર પણ છ અન ેધારાસ ય પણ છ યારે ું ં ંુ ુ
વડોદરા મહાનગરપાિલકાએ ર૬ ટી.પી. કીમ વષ ર૦૧૩-૧૪માં પાડવાનું આયોજન કયુ હતંુ જમેાંથી હ  સુધી ૯ ટી.પી. 
કીમો મંજર થઇ નથીૂ . ટી.પી. પડવાથી મહાનગરપાિલકાને શું ફાયદા થાય છે તે આપણે સૌ ણીએ છીએ. મળૂભુત 

સુિવધાઓ પાણી, ડેનેજ, વરસાદી ગટરો વગેરેનુ ં સુ યવિ થત આયોજન કરી શકાય. જમીનોના િવિવધ હેતુના 
મહાનગરપાિલકાન ે મળે અન ે વાિણજય હેતુમાં વેચી આિથક સ રતા મળેવી શકાય, આ બાબતે પણ ગંભીર િવચાર થવો 

ઇએ. લમ સીટી ગરીબ પ રવારને પાક ઘર આપવાની યોજનાુ ં . વડોદરા શહેરથી આપ પણ પ રિચત છો અને પી.પી.પી. 
ધોરણે જ ેમુ યમં ી આવાસ યોજના અને ધાનમં ી આવાસ યોજના જયાં કરવામા ંઆવી રહી છે. જમીનોની કઇક તકલીફોના ં
કારણે કામો થતા નથી. સહકારનગર અન ેસંજયનગર એના દાખલા છે કે જ ે ોજકેટ આજ ેપણ શ  કરવામા ંનથી આવી ર ા 
તો આ બાબતે પણ સરકાર તરફથી યો ય આયોજન કરવુ ં ઇએ. ૪૦ ટકા જ ે જમીનો ટી.પી.માં કાપવામા ં આવે છે એમા ં
જમીનો એવી રીતે કાપવામાં આવ ેછે કે સરકારનું કોઇ આયોજન ન થઇ શકે યારે  એ ૪૦ ટકા જમીનો સરકારન ેફાયદા પ 
થાય એવી રીતે કાપવી ઇએ. ઘણીવાર ર તામાં પણ કામ ન લાગે એવી રીતે એનું આયોજન કરવામાં આવે છે. િવ ાિમ ી એ 
આગવી ઓળખ ઓળખ છે. એના માટેનો ોજકેટ છે યા ં આજબાજના જેુ ુ  ીન ઝોન છે એને રહેણાંક ઝોનમા ં બદલવામા ં
આ યા છે. આ તમામ બાબતો ઉપર યાન આપવાની જ ર છે અને ખાસ કરીન ેજયારે ટી.પી. કીમો સરકારમા ંમોકલવામા ં
આવે છે. વડોદરાની એક ટી.પી. કીમ તો રીફયૂઝ કરવામાં આવી છે અને એ રીફયૂઝ કરવાના કોઇ કારણો સરકાર તરફથી 
આપવામાં આ યા નથી. યારે એ કારણો સાથે રીફયૂઝ કરવી ઇએ જ ેતે મહાનગરપાિલકા એ સુધારા સાથ ેફરી મોકલી શકે. 
બે ટી.પી. કીમો સુધારા માટે આપવામાં આવી છે એટલે આવા અનેક ો શહેરી િવકાસમાં વડોદરા મહાનગરપાિલકાના અન ે
ઔડા િવ તાર જ ેડભોઇ િવધાનસભામા ં૪૦ ટકા િવ તાર ગુડાનો િવ તાર છે યારે એમાં ટી.પી. કીમો આવતી નથી એ પહેલા 
બાંધકામની પરિમશન આપવામાં આવે છે, ક લીશન આપવામાં આવે છે લોકો રહેતા થઇ ય છે અને લોકો રહેતા હોય યારે 
વાભાિવક છે કે ાથિમક જ રયાતોની માગણી ચંૂટાયેલા િતિનિધઓ પાસે આવ.ે પણ યાં આગળ ટે ડર મંજર થઇ ય ૂ

અને વક ઓડર આપવાની પ રિ થિત હોય યારે કહેવામાં આવે કે હજ સુધી આ ડીુ .પી., ટી.પી. મંજર નથી થઇૂ , એના કારણ ે
વક ઓડર આપવામાં ન હ આવે તો ટે ડર કેવી રીતે પાડવામા ંઆવે છે અન ેલોકોન ેરહેતા કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે? જયા ં
સુધી સિુવધા ન થઇ હોય યા ં સુધી પરિમશનો આપવી ન ઇએ. પરિમશન આપો એટલ ે લોકો રહેતા થાય તો તેમન ે
જ રયાતોની સંપૂણ સગવડ આપવી આપણી ફરજ છે. મહાનગરપાિલકા વુડા અને સરકારની ફરજ છે તે ફર  આપણે 
નીભાવવી ઇએ, તેવું મા  પ  માનવુ ંછેં . આ અંગે કઇક િવચારવામાં આવે તેવી ં મારી માગણી છે. 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી અરિવંદ છો. પટેલ(ધરમપુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ િસંચાઇ 
અને ભૂિમ સંર ણની માગણી માંક- ૬૬ લઇને આ યા છે, તેમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . ઉ હન િસંચાઇ અમારા 
આ દવાસી િવ તારમા ંએક આશીવાદ પ નીવડી છે.  ખાસ તો નાયબ મુ યમં ી ી જળસંપિ  િવભાગની હ તકની કામગીરી 
માટે િપયા ૭,રર૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે, તેમાં પણ અિભનદંન આપંુ છંુ. મા  આ દ િત િવ તાર માટેની કલ િપયા ુ
૧૧૪ર કરોડની ગવાઇ કરી છે તે માટે પણ ી નીિતનભાઇ સાહેબને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. ઉ હન િસંચાઇ યોજના 

ારા અમારા આ દવાસી િવ તારમાં ઘણી બધી યોજનાઓ અ યારે કાયાિ વત છે. ભૂતકાળમાં તો ડેમની અંદર પાણી નહોતંુ 
મળતંુ, પણ આજ ેડેમ બ યા છે, એમાં પાણી યા કરીએ એવું લાગે. કાંકરાપાળ, દમણગંગા જવેી યોજનાના આધારે ઉ હન 
િસંચાઇ યોજના બનાવીને અમારા આ દવાસી િવ તારના ખેડતોને િસંચાઇ આપવાની સરકાર ારા જ ેકામગીરી હાથ ધરવામા ંૂ
આવી છે જ ે શંસનીય કામગીરી છે. ભૂતકાળની સરકારમાં એવી કોઇ યોજનાઓ એમની પાસે યાનમા ંનહોતી અને આટલી 
મોટી નાણાકીય ગવાઇ કરી શ યા નહોતા. અમારા જ ે ડંુગરાળ િવ તારોમા ં જ ે ચેકડેમો બ યા છે, એ સીરીજ ચેકડેમો 
આધા રત અ યારે ઉ હન િસંચાઇ યોજનાના આધારે આ દવાસી લોકોને રોજગારી ખૂબ સરસ મળી રહી છે. અમારા ધરમપુર, 
કપરાડા જવેા અંત રયાળ િવ તારોમા ંમોટા સીરીજ ચેકડેમ બનાવીને આ િવ તારના આ દવાસી ખેડતો જ ેશાકભા  ઉગાડીૂ  
ર ા છે અને એ ઓગિનક શાકભા ના મુંબઇ જવેા માકટમાં સારા ભાવ મળી ર ા છે. આ સરકારમાં જ ેઆ ઉ હન િસંચાઇ 
યોજના થકી આ દવાસી િવ તારમા ં ખૂબ શંસનીય કામગીરી કરવા બદલ સરકારને મારા ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. 
દ રયાઇ ધોવાણ માટે પણ બજટેમાં ગવાઇ કરીને સરસ કામગીરી કરવામાં આવી છે અને મારા ધરમપુર િવ તારમાં ગત 
વષમા ંભારે વરસાદના કારણ ેનદીના કાંઠાઓ હતા, યા ંપૂર સંર ણ દીવાલ બનાવવા માટે રજઆત કરીૂ , તેમા ંપણ અમારા 
ઉ ત ગામમા ં િપયા ૭પ લાખ અન ેજસરા ગામે િપયા ૯૪ લાખની સૈ ાંિતક મંજરી આપવામા ંઆવી છેૂ . અ યારે ચોમાસા 
પહેલા કામગીરી પૂણ કરવામાં આવશ.ે આ સરકાર ારા જ ે િવિવધ કામો માટે જ ેયોજનાઓ કરવામા ંઆવી છે, તેમાં ઉકાઇ 
જળાશય આધા રત િપયા ૯૯ર કરોડની સોનગઢ ઉ છલ િનઝર ઉ હન િસંચાઇ માટે બજટેમાં િપયા રપ૦ કરોડની ગવાઇ 
કરવામાં આવી છે. કડાણા જળાશય આધા રત પાઇપ લાઇનનાં કામ મહદઅંશે પૂણ થયેલ છે. આ પાઇપ લાઇન આધા રત 
વધારાના ૭૪ તળાવો અને ૧ર નદી કાંસમાં પાણી આપવા માટે અને િપયા રર૩ કરોડનું આયોજન છે. જમેાં ચાલુ વષ િપયા 
૧૦૩ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. સુરત િજ ાના ઉમરપાડા તાલુકા અન ેનમદા િજ ાના ડે ડયાપાડા તાલકુામા ંતાપી 
કરજણ લ ક પાઇપ લાઇન ઉ હન  િસંચાઇ યોજનાના કામ માટે િપયા ૯ર કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. 
 માનનીય અ ય ી, પાનમ જળાશય આધા રત યોજના માટે િપયા ર૪૯ કરોડનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે, 
જમેાં ચાલુ વષ િપયા ૭૩ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. દિ ણ ગુજરાતની િપયા પ૧૧ કરોડની સુરત િજ ાની 
કાકરાપાર બોડધા ઉ હન િસંચાઇ યોજના માટે ચાલુ વષમા ં િપયા ૭૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. ચાલ ુવષના જન ૂ
સુધીમા ંઆ કામગીરી શ  કરવામા ંઆવશ.ે પાનમ ઉ ચ તરીય કેનાલ આધા રત ઉ વહન િસંચાઇ યોજના માટે િપયા ર૧પ 
કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે જમેાં ચાલ ુનાણાકીય વષમા ં િપયા પ૭ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. કરજણ 
જળાશય આધા રત િપયા ૪૦૦ કરોડના ખચ પાઇપ લાઇન નાંખવાની કામગીરી માટે િપયા ર૮ કરોડની ગવાઇ આ વષમા ં
કરવામા ં આવી છે. નવસારી િજ ાના ગણદેવી તાલુકાના વાઘરેજ રચાજ યોજના માટે પણ િપયા રપ કરોડની ગવાઇ 
કરવામા ંઆવી છે.  
 ી રાકેશભાઇ જ. શાહ(એલીસિ જ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી જ ેબજટે અને માગણી ન.ં૧૦૧ 
અને ૧૦ર શહેરી િવકાસ િવભાગ અને ગૃહ િનમાણ િવભાગની લઇને આ યા છે તેના સમથનમા ંવાત કરવા ઉભો થયો છંુ. 
ગુજરાત રા યની વાત આવે તો આપણે સૌ ણીએ છીએ કે, જયારે સમ  દેશ અને દુિનયામાં ગુજરાતનું નામ એક મોખરાનુ ં
છે. આ ગુજરાત વષ થી શાંત, સલામત અન ેસમૃિ ના કારણે િવકાસ કરી ર ું છે. િવ ના િવકસીત દેશોની સરખામણીમા ં
ગુજરાત રા ય જયારે આગળ વધી ર ું છે યારે વાભાિવક રીતે લોકો ગુજરાત તરફ વ ા છે. ગુજરાતના શહેરોમાં શહેરીકરણ 
િવશેષ એટલા માટે થયુ ંકે, મોટી સં યામાં લોકો ગુજરાત તરફ પોતાની મીટ માંડીન ેબેઠા હતા. કામધંધો હોય, યવસાય હોય, 
શાંિત અને સલામિત હોય તો લોકો ગુજરાત તરફ નજર રાખતા હતા. હમણા ં જ અમારા સાથી ધારાસ યએ વાત કરી કે, 
ગુજરાતના શહેરોમાં પર ાિંતય દેશની ૪પ ટકા વસિત આવા શહેરો તરફ આકષાઇન ે રહે છે યારે શહેરીકરણ એક મોટી 
સમ યા ન થાય તેના માટે આગોત  આયોજન રા ય સરકાર અને કે  સરકાર ારા થઇ ર ું છેં .  
 માનનીય અ ય ી, હ પણ અમદાવાદ જવેા મોટા િવકસીત શહેરમાંથી આવું છું ંુ , માટ િસ ટનો દર ો પણ અમન ે
મળી ગયો છે. યારે તે માટ િસ ટની થોડીક વાત કરવા માગંુ છંુ. શહેરી િવકાસ અને ગૃહ િનમાણમાં બે મહ વની યોજનાઓ છે 
તેમાં કે  સરકાર, રા ય સરકાર અન ેલોકલ ટેટ હો ડર એટલે કે કોપ રેશનો અને નગરપાિલકા સાથે હોય તેની સાથે સંયુ ત 
રીતે માટ િસટીનો એક ોજે ટ ચાલે છે. માટ િસ ટ િમશનનું નવું આયામ લઇને જ ે તે સમયના માનનીય મુ યમં ી અન ે
આજના વડા ધાન માનનીય નરે ભાઇએ રપ જન રૂ ૦૧પ એટલે કે આજથી સાડા ચાર-પાંચ વષ પહેલાં એક મહ વાકાં ી 
રાજકીય ફલેગશીપવાળી માટ િસ ટ િમશનની રચના કરી હતી. માટ િસ ટ િમશન અંતગત શહેરોને બદલવા મહ વપૂણ 

ો સાહક ચાલકબળ તરીકે અને મહાનગરો િવકાસ પામ,ે આિથક િવકાસનુ ંએિ જન બને અન ેશહેરીજનોનો િવકાસદર ચો 
આવે તેવા ઉ ેશથી આ યોજના શ  કરવામાં આવલે છે. માટ િસટી િમશનનુ ંમુ ય યેય વા જઇએ તો શહેરીજનોન ેમુ ય 
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પાયાની સુિવધાઓ તો છે જ પણ સાથે સાથે ગુણવ ાયુ ત વન દાન કરવાનો મોટો અવસર પણ મળ ેછે. સાથ ેસાથ ેજ ર 
હોય યાં માટ સો યુશન આપવાના હોય છે. વતમાન સમયમા ં વ છ અને ટકાઉ પયાવરણ આપવાનો મોટો ય ન છે. કે  
સરકાર માટ િસટી િમશન ારા અને તે અંતગત િવિવધ સેવાઓમાં માટ સો યુશન પણ કરવામાં આ યા છે. જ ે માટ 
સો યુશન સૂચવવામા ંઆ યા છે, તેમા ંઇ-ગવન સ હોય, નાગ રકોની સુિવધા હોય, ઘન કચરા તથા ગંદા પાણીના િનકાલની 
યવ થા હોય, અ યારે મહાનગરોમાં બાંધકામનો જ ે રીતે િવકાસ થઇ ર ો છે તેમાં બાંધકામના વે ટની યવ થા હોય, 

પાણીના રસાઇકલ ગની યવ થા હોય, પ રવહનની યવ થા હોય, બી  માટ સુિવધાઓ જવેી કે ટેિલમેડીસીન હોય, ટેલી 
એજયુકેશન, ટેડ ફેસીિલટી અને સે ટર કૌશ યવધક વગેરેનો સમાવેશ આ માટ િસટી યોજના અંતગત થઇ ર ો છે. માટ 
િસટી િમશનના કામો બે ભાગમા ંવહચવામા ંઆ યા છે. એ રયા બેઇઝ ડેવલપમે ટ કે જને ેએબીડી કહે છે. બાકીનો િવ તાર 
હોય છે કે જને ેપાન એ રયા કહેવામા ંઆવે છે. જયાં એ રયા બેઇઝ ડેવલપમે ટ થઇ ર ુ ંછે, તેમા ંજ ેિનિ ત િવ તારો છે, તેમા ં
પ૦૦ મીટર કે બે ચોરસ િકલોિમટર જટેલો એ રયા િનિ ત કરવામાં આવે છે, તેમા ંવતમાન િબ ટઅપ હોય તેને યવિ થત 
રીતે સુચા  આયોજન કરી એક એ રયાનો નવો િબ ટઅપ બનાવી તેને એ રયા બેઇઝ ડેવલપમે ટ કરવામાં આવે છેં . બાકીનો 
જ ેિવ તાર છે, પાન સીટીનો િવ તાર છે એના માપદંડો અનુસાર એમાં લગભગ જ ેરીતે ૧૦૦ શહેરોની પસંદગી કરવામાં આવી 
છે. આ પસંદગીના માપદંડો પણ અલગ અલગ હતા અને આજ પયત જ ે ૧૦૦ સીટીની પસંદગી કરવામાં આવી છે એમા ં
આપણને ગૌરવ થાય એવા ગુજરાતના ૬ શહેરોની પસદંગી થઇ છે. આપણે ણીએ છીએ કે પહેલા રાઉ ડમાં અમદાવાદ અન ે
સુરત જવા મહાનગરો માટ સીટીમા ંપસંદગી પા યા છે, બી  રાઉ ડમાં આપ જ ેસીટીમાંથી આવો છો એ વડોદરા શહેરન ેપણ 
થાન મ ું છે અને ી  રાઉ ડમાં રાજકોટ-ગાંધીનગર અને દાહોદની પસંદગી થઇ છે. માનનીય અ ય ી, આ યોજના 

અંતગત કે  સરકાર ારા િમશનના સમયગાળા દરિમયાન જ ેરકમો ફાળવવામા ંઆવેલ છે તે રકમનું આપ મૂ યાંકન કરશો તો 
પ  થઇ જશ ેકે જ ેયોજના લઇને કે  સરકાર, રાજય સરકાર અને લોકલ બોડી લઇન ેઆવેલ છે એન ેઅનુ પ યો ય રકમ 

પણ આપી છે.  
માનનીય સભાપિત ી ડો.નીમાબેન આચાય અ ય થાને 

 અમદાવાદ શહેર માટે કહીએ તો ૨૪૯૨ કરોડ િપયાનું આયોજન કયુ છે, સુરત માટે ૨૫૯૭ કરોડ િપયા, વડોદરા 
શહેર માટે ૨૦૦૯ કરોડ િપયા, રાજકોટ માટે ૨૬૨૩ કરોડ િપયા, ગાંધીનગર માટે ૧૪૦૮ કરોડ િપયા અને દાહોદ માટે 
૧૦૨૯ કરોડ િપયાનું આયોજન કરવામાં આ યું છે. આપણે સૌ ણીએ છીએ કે માટ સીટીના જ ેરે ક ગ થઇ ર ા છે એમા ં
અમદાવાદ દેશભરમાં થમ થાને હતંુ. હમણા ં િતય થાને આ યું છે. ગુજરાતના અ ય શહેરો છે એમાં સરુત ૬ નંબર પર 
છે, વડોદરા ૧૧ નંબર પર છે, રાજકોટ ૩૦ નંબર પર છે અને ગાંધીનગર ૬૩ નંબર પર આ ૧૦૦ સીટીમા ં થાન પા યું છે.  
 ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલ(ેઅકોટા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નાણામં ી તરીકે જ ે
શહેરી િવકાસ માટે માગણી લઇને આ યા છે યારે એના સમથનમાં હ િવચાર યું ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, વષ ૧૯૫૧માં ભારતીય જનસંઘની થાપના થઇ એ વખતે માનનીય દીનદયાળ ઉપા યાય  
અને યામા સાદ મુખર  જવેા બુ  નેતા માગદશક તરીકે હતા, પછી કાળ મ ે વષ ૧૯૮૦મા ં ભારતીય જનતા પાટ ની 
થાપના થઇ. એકા મ માનવવાદ અને અં યોદય િવચારધારાના ણેતા અને અં યોદય િવકાસ માટે આ વન કાયરત રહેનારા 

પં ડત દીનદયાળ ઉપા યા ના િવકાસના વ નાને સાકાર કરવા માટે ભારતીય જનતા પાટ  કામ કરી રહી છે. નવભારતના 
િનમાણ માટે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ગુજરાતના છેવાડાના ગરીબ, વંિચત, શોિષતોના િવકાસ માટે કાયરત છે. 
સવસમાવશેક િવકાસની પ રક પના સાકાર કરવા તથા ગરીબ-વંિચતોને સમાજના મુ ય વાહમાં લાવવા માટે સરકાર 
લોકાિભમુખ અિભગમથી દન- િત દન અનેક જન હતકારક િનણય લઇ રહી છે. જનેાથી ગરીબોની યથા આજ ે
સુ યવ થામાં પલટી રહી છે. માનનીય અ ય ી, રા નું ગૌરવ અને િવ ના સૌથી લોકિ ય નેતા ી નરે ભાઇ મોદી એ 
પણ પોતાના સંસદના થમ ભાષણમા ંક ું હતંુ કે, અમારી સરકાર ગરીબો માટે સમિપત રહેશ ેઅન ેગુજરાત સરકાર પણ આ 
જ ગરીબીની િનમૂલનને સાકાર કરવાનું કામ કરી રહી છે. દશેના ક ેસના એક પૂવ ધાનમં ીએ એમ ક ુ ંહતંુ કે, હ ું ૧ િપયો 
મોકલુ ંછ યારે ુ ં ૮૫ પૈસા ખવાઇ ય છે યારે આજ ેકે  સરકારમાથંી ૧ િપયો રીલીઝ થાય યારે ગરીબો-વંિચતોના િવકાસ 
માટે પૂરેપૂરી રકમ ગરીબોના ઉ કષ માટે વપરાઇ રહી છે જ ેઆપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે અન ેહ આવી ું સરકારની સ ય છ ુ ં
એનો મને ગવ છે.  
 માનનીય અ ય ી, હાલ દવસનેે દવસે ગામડામાંથી શહેર તરફનો ઘસારો વધતો ય છે અને શહેરમાં વસતા 
છેવાડાના માનવીની સં યા વધતી ય છે એટલ ેરોજગારીની મુ કેલીઓ પણ વધતી ય છે. આ બધી વધતી સમ યાઓના 
િનરાકરણ માટે હાલમા ંઆદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના વડપણ 
હેઠળની ગુજરાત સરકાર િવિવધ યોજનો લઇને શહેરી િવ તારના ગરીબ લોકોના વન-ધોરણ ઉપર લાવવા માટે અથાગ 

ય ન કરી રહી છે. આ અદંાજપ મા ંઆવી િવિવધ યોજનાઓનું આયોજન કરવામાં આ યું છે એની હ સરાહના ક  છું ં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી ગરીબ િનમૂલન મં ાલય ારા સુવણ જયંતી શહેરી 
રોજગાર યોજના પુનઃગઠીત થઇ. રા ીય આ િવકા િમશન એટલ ેનેશનલ અબન લાઇવલીહડ િમશન અમલમા ંઆવેલ છેુ . 
આ િમશનમાં અમલીકરણ માટે એક અલાયદા સેલ તરીકે ગુજરાત શહેરી આ િવકા િમશનની રચના કરવામાં આવલે છે. જનેો 
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ઉ ેશ શહેરી ગરીબ કટબોને લાભ દુ ું , વરોજગાર અન ેકૌશ યપૂણ વેતન રોજગારીની તકો પૂરી પાડી, તેમની ગરીબી અન ે
નબળાઇઓ ઘટાડવી અને તેમની આ િવકાનું તર ઉપર લાવવાના આયોજનનું અમલીકરણ એક લાખ અથવા એક લાખથી 
વધુ વસિત ધરાવતા શહેરોમા ં કરવામાં આવ ે છે. આમાં ગુજરાત રા યની આઠ મહાનગરપાિલકાઓ અને ૧૬ર 
નગરપાિલકાઓમા ં એ અમલીકૃત કરવામા ં આવે છે. આ આયોજનમા ં વષ ર૦૧૧ની વસિત ગણતરીના આધારે સામાિજક 
આિથક રીતે પછાત, રા ય સરકાર ારા શોધી કાઢેલા ગરીબી રેખાથી નીચે વન વતા લોકો લાભ લઇ શકે. અથ ઉપાજન 
કરવા માટે ગામડામાંથી શહેરોમા ં અનેકિવધ વ તુઓ લઇન ે ફે રયાઓ આવતા હોય છે, આવા શરેી ફે રયાઓને ઓળખકાડ 
આપવા તેમજ શહેરી ફે રયાઓ માટે વે ડ ગ ઝોન ન ી કરી તેમની વાિણિ યક વૃિ  માટે અલગથી યવ થા કરવા માટેનુ ં
આયોજન આ બજટેમાં કરવામાં આ યું છે.  
 શહેરમાં આવતા સમાજના સૌથી ગરીબ વગન ેજવેા કે આપણે ઇએ છીએ કે િસ લ ઉપર ફ ગા વેચવાવાળા હોય કે ુ
અલગ અલગ નાની નાની વ તુઓ વેચતા હોય, એ વેચીન ેએમનુ ંપોતાનુ ં ગુજરાન ચલાવવાનુ ં હોય પણ ઘરિવહોણા હોય, 
ફટપાથ ઉપર રહેતાૂ  હોય, આવા ઘરિવહોણા ગરીબ શહેરીજનો માટે બારમાસી ર૪ X ૭ આ ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે 
છે.  
 માનનીય અ ય ી, રા ીય શહેરી આ વન િવકાસ િમશન અંતગત ગરીબ િબનકશળ યુવાનોુ , બહેનોન ે
કૌશ યવધન તાલીમ આપવામાં આવે છે, એનાથી વરોજગાર અથવા રોજગારી મેળવી શકે છે. શહેરી ગરીબ યિ તઓ 
અથવા જથમાં કોઇ યવસાય કરવા માગતા હોય અને તાલીમ લઇને કઇ ઉ ોગ કરવા માગતા હોય તો આવા જથોને પણ ૂ ૂં
નાણાિકય સહાય પૂરી પાડવામા ંઆવે છે.  
 માનનીય અ ય ી, હ કહેવા માગંુ છ કે દસથી વીસ બહેનોના અથવા તો પુ ષોના વ સહાય જથ બનાવવામા ંું ંુ ૂ
આવ ેછે. તે માણે અમારા વડોદરા શહેરમાં પણ આવા વસહાય જથ ઉભા કરવામાં આવેલ છે અને તેમને ૂ ૧૦૦૦૦ િપયાના 
ભંડોળની સહાય પણ પૂરી પાડવામા ંઆવેલ છે.  
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ(મહેમદાવાદ) : માનનીય અ ય ી, આ સંવેદનશીલ સરકારના આદરણીય ી પાણી 
સાહેબ અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ સાહેબ જ ેબજટે લઇને આ યા છે એમા ં િસંચાઇ અન ેભૂિમ સરં ણ 
અંગે મારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં છે ાં પ ચીસ વરસથી જ ેચીલો ચાતય  છે એ અંગે એક કિવતા પણ કહેવા માગંુ 
છંુ.  
 િલયે ખલ સંક પ દય મ આગે બઢતે યગે, હદુ રા  કા ગૌરવ વૈભવ જગિત મ ગટાયગેં .  
 પ ચીસ વરસથી આદરણીય મોદી સાહેબે જ ેચીલો ચાતય  છે એ ચીલા ઉપર આજની સંવેદનશીલ સરકારના સુકાની 
એવા ી પાણી સાહેબ તેમજ આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇની સરકાર જ ેકામ કરી રહી છે એમાં ભિૂમ સરં ણ 
માટે અનેકિવધ કામો થઇ ર ા છે. જમેા ંપડતર જમીનોમા ંવૃ ો ઉગાડવા, પવતીય ે ોમાં સીડીદાર ખેતરો બનાવવા, નદીના 
આજબાજના કાંઠામા ંધોવાણ અટકાવવા માટે લા ખો િપયાના ખચ બંધ બનાવવામા ંઆવ ેછેુ ુ . રણ િવ તારમાં જ ેજમીનનુ ં
ધોવાણ થાય છે એને માટે હારબંધ વૃ ો બનાવવાનું િવશેષ આયોજન આ સરકાર કરી રહી છે. સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ અન ે
સૌના િવ ાસ સાથે આ સરકાર જ ે કામ કરી રહી છે એમાં વન અને પયાવરણ િવભાગ માટે કલ ુ ૧૭૮૧ કરોડ િપયાની 

ગવાઇ કરી છે. ગુજરાતમાં જળસંપિ  અન ેિસંચાઇ માટે આ મહ વનો િવભાગ છે. આ િવભાગમા ંજળ બંધન પૂણ પાણી 
માટે િવશેષ યવ થા, દ રયાઇ ાર માટે િવશેષ યવ થા છે આવી અનેકિવધ યોજનાઓમાં લા ખો અને કરોડો િપયાની 

ગવાઇ કરી છે. સને ૨૦૧૯-૨૦મા ં૨૧૧૪ હેકટરમાં આશરે ૧૦ કરોડ રોપા િવતરણની કામગીરી આ સરકારે કરી છે. ૨૫ 
લાખ રોપાની કામગીરી જડે ર, ઓઢવ અને રાજકોટ આ  ડેમની ડાઉન ટીમમા ંઅબન ફોરે ટનું િનમાણ કયુ છે. ૭૦મા વન 
મહો સવની ઉજવણી અંતગત પહેલાં તરમા ં૩૩ િજ ાઓમાં મહાનગરપાિલકાઓમાં ૮ અને ૨૪૬ ા ય તરે ૫૬૩ જટેલા 
મહો સવની ઉજવણી કરી છે. ભૂિમ અને ભેજ સરં ણ માટે બ ી ઘાસ િવકાસ, મેન ુવ વાવેતર, વાંસ વાવેતર કલ ુ ૩૧,૮૩૯ 
હેકટરમા ંવૃ નું વાવેતર કયુ છે.  
 માનનીય અ ય ી, દ રયાઇ િવ તારમાં જમીનનુ ંધોવાણ અટકાવાય તેના માટે સમુ ની ભરતી અને ઓટ વ ચે 
િવશેષ ચેરના વૃ ોનું વાવેતર કયુ છે. જયાં ચંડ પુ ષાથ હોય યાં કદરતના પણ આશીવાદ હોય છેુ . છે ા બે વષથી આ 
સરકારે જ ે જળસંચયનો િન ય કય  છે એ સરકારમાં કદરતના પણ આશીવાદ જમે આગળ ક ું તેમ અને ચાલ ુ વષ પણ ુ
મેઘરા ની અસીમ કૃપા જ ે થઇ તેનાથી જ ે જળાશયો છે, તળાવ છે, ડેમ છે તે છલકાઇ ગયા છે અન ે નદીઓ પણ પુનઃ 
ધમધમતી થઇ છે.  
 ી અરિવંદ રૈયાણી(રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય અ ય ી, શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગની 
યોજનાઓ ઉપર હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છું ંૂ ુ . 
 માનનીય અ ય ી, યિકતગત શૌચાલયની વાત કરીએ તો સરકાર ીના શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ 
િવભાગ ારા મહા મા ગાંધી વ છતા િમશન તા.૨૦-૧-૨૦૧૫ના ઠરાવની ગવાઇઓ ઉપર સરકાર ીએ ગુજરાત 
રાજયના તમામ શહેરી િવ તારોને ખુ ામાં થતી શૌચ યા મુકત કરવા માટેની માગદશક સૂચનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. 
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સદર ઠરાવની ગવાઇઓ મુજબ શૌચાલય િવહોણા કટબોને યિકતગત શૌચાલયો માટેની નાણાકીય સહાય એટલે િપયા ુ ું
૧૨ હ ર જટેલી રાજય સરકાર અને કે  સરકાર ારા સહાય આપવામાં આવે છે. તેમાં  વાત ક  તો રાજય સરકાર ં ૮ હ ર 
િપયા જટેલી રકમ આપે છે અન ેકે  સરકાર ૪ હ ર િપયા જટેલી રકમ આપે છે.  

 માનનીય અ ય ી, ગરીબ અને મ યમ વગના લોકો જ ેિવ તારની અંદર રહેતાં હોય છે તે િવ તારની ખૂબ નાની 
જ યા હોય છે, ખૂબ નાના મકાનો હોય છે અન ેશૌચાલય બનાવવા માટે પણ જ યા હોતી નથી, યારે રાજય સરકાર અન ેકે  
સરકારે ન ી કયુ કે આ કારના જટેલા પણ શહરેની અંદર અન ેગામડાંની અંદર િવ તારો છે તેમાં જ ેબહેનો, દકરીઓન ે
શૌચ યા કરવા માટે રા ીના સમયે અથવા તો વહેલી સવારની જ ેરાહ વી પડતી હોય છે તો આ િવ તારની અદંર સરકારની 
યોજનાથી શૌચાલય બનાવવામાં આવ ેઅને સરકાર સંપૂણ રીતે આની અદંર સહાય કરે. છે ા પાંચ વષની વાત ક  તો ં ૫ 
લાખ ૬૦ હ ર કરતા વધારે શૌચાલયો ગુજરાતની અંદર બનાવવામાં આ યા છે. આની રકમની વાત ક  તો િપયા ં ૬૭૮ 
કરોડ કરતાં વધારે રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ શૌચાલયનું બાંધકામ િનયમ માણે અને સરકારે ન ી કરેલ 
સુિવધા જવેી કે, જમે સારા ઘરની અંદર શૌચાલય હોય એવી રીતે બે ફટ જટેલી લાદીૂ , પાણીની યવ થા, આ શૌચાલયનુ ં

ડાણ ડેનેજ અથવા તો કોઇ પણ નાળામા ંકરવામાં આવ ેછે. પહેલાંના સમયમા ંસરકાર કોઇપણ યોજના કરતી યારે યાંકન ે
યાંક ાચાર વા મળતો. થળ ઉપર ય તો જ ેકામ થયું હોય અથવા તો જ ેકામ કરવામાં આ યું હોય એ બરાબર ન હોય 

પરતુ ભારતીય જનતા પાટ ની રા ય સરકાર અને કે ની સરકારે ન ી કરેલ એજ સીઓ મુજબ જ ેકાંઇ કામ કરવામાં આવે છે ં
એ બરાબર થયું છે કે ન હ એના માટે અલગ એજ સીની િનમણૂક કરવામા ંઆવી છે અન ેએજ સીએ ચકાસણી કયા પછી અન ે
રીપોટ આ યા પછી જ જ ેકોઇ એજ સીએ કામ કય ુહોય એન ેરકમ ચૂકવવામાં આવે છે. હ એમ કહેવા માગંુ છ કે વષ થી આ ું ંુ
સરકારો જ ેવાત કરતી હતી કે ‘ ગરીબી હટાવો, ગરીબી દૂર કરો’  પણ ખરેખર ગરીબ લોકોન ે  કોઇએ મદદ કરી હોય તો આ 
ભાજપની કે  સરકાર અને રા ય સરકારે જવેી રીતે ગરીબો માટે અલગ-અલગ સુિવધાઓ ઊભી કરી છે અને એ સિુવધાના 
મા યમથી ગરીબ બાળકો સારી શાળામાં ય, સારા િવ તારમા ં રહેતા હોય અન ે એનુ ં આરો ય જળવાય એવી આ સરકારે 
યવ થા ઊભી કરી છે.  

 ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા( હમતનગરં ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ે િસંચાઇ અન ેભૂિમ સંર ણ 
ઉપરની માગણીઓ લઇને આ યા છે એના સમથનમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . આજ ે િતપ ના કોઇ ધારાસ યો અહ  હાજર 

નથી પણ એ લોકો વારવાર ં (xxx) કોઇએ હ દીમાં બહ સરસ વાત કરી છે કેુ , ‘ ‘मने बहत सेु  इंसान देखे ह, 
जसके बदन पर िलबास नह ं होते, मने बहत से िलबास देखे है जसके अंदर इंसान नह ं होतेु , 
कोई हालात नह ं समझता, कोई जजबात नह ं समझता, ये तो बस अपनी-अपनी समझ है, 
कोई कोरा कागज भी पढ लेता ह तो कोई पूर  कताब नह ं समझता । ’ ’  કહેવાનુ ંતા પય એ છે કે 

આટલી મોટી િસંચાઇની બાબતે માનનીય િવજયભાઇ અને માનનીય નીિતનભાઇના નેતૃ વમાં જ ેકામગીરી કરવામાં આવી છે 
એનાથી સમ  ગુજરાતના ખેડત આલમમા ંખૂબ હષની લાગણી છે પણ ક ેસના માનનીય ધારાસ ય ીઓ વારવાર એ વાતન ેૂ ં
ખોટી રીતે મલૂવી અને *(xxx) વષ ૨૦૦૧ પહેલા ંકૃિષ િવકાસ દર લગભગ ૨.૩ ટકાની આસપાસ ફરતો હતો. સરકાર ીના 
અથાગ યાસો અને મનેેજમે ટથી વષ ૨૦૧૨માં કૃિષ િવકાસ દર ૧૨-૧૩ ટકાની આસપાસ થઇ ગયો હતો અને લગભગ ૧ 
લાખ ૫૨ હ ર કરોડ િપયાની મૂ ય આધા રત દેશના .ડી.પી.માં પણ ખૂબ મોટો ભાગ ભજ યો છે. વષ ૨૦૦૧ પહેલા ં
લગભગ ૩૫ લાખ હે ટર િસંચાઇની સુિવધાઓ િવિવધ મા યમ ારા ઉપલ ધ હતી અને મન ેકહેતાં આનંદ થાય છે કે વષ 
૨૦૨૦મા ંલગભગ ૭૦ લાખ હે ટરમાં આપણે િસંચાઇની સિુવધા ઉપલ ધ કરાવી છે. હમણાં જ આદરણીય ી નીિતનભાઇના 
નેતૃ વમાં અમે નવાનગરમાં એક કાય મ કય . લગભગ ૫,૦૦૦ ખેડતો એ નવાનગરના કાય મમાં ઉપિ થત હતાૂ . એ 
નવાનગરના ગિતશીલ ખેડતોએ કેનાલમાંથી પાણી સંપમાં લાવી અને આખા ગામની તમામ જમીન ડપ ઇરીગેશન કરીને એક ૂ
જ જ યાએથી પાણીનુ ં િવતરણ કરી ૧૦૦ ટકા ડીપ ઇરીગેશન થકી કૃિષ ઉ પાદન માટે એ લોકો આગળ આ યા અન ે એ 
કાય મમાં ી નીિતનભાઇએ જવાબદારી લીધી હતી કે એમન ેકઇક લાભ આપશે અન ેઆ બજટેમા ંિપયાવાનો દર ં ૧૦૦ ટકા 
હતો, એમાં ૫૦ ટકા રાહત આપવાની ગવાઇ કરી છે. જ ેડીપ ઇરીગેશનમાં આ વખતે િપયા ૭૫૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં
આવી છે. મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે ૧૮.૭૪ હેકટર ગુજરાતની જમીનમાં ડપ ઇ રગેશન થઇ ગયેલું છે. ૧૧.પ૧ લાખ 
ખેડતોએ તેનો લાભ લીધો છેૂ . મારે િવનંતી પણ કરવાની છે, માનનીય નાયબ મુ યમં ી સાહેબ કે જલું ા-માધવની મુવાડી 
પાઇપ લાઇનની યોજનાથી રાયગઢના લગભગ ૪ર ગામના તળાવો ભરાય અને લગભગ ૧૧ હ ર વીઘા ઉપરાંત જમીનન ે
િસંચાઇનો લાભ મળ ેતેની સૈ ાિંતક અને વહીવટી બ ે મંજરીઓ જયારે મળી ગઇ છેૂ . ગયા વષ માનનીય મં ી ીએ ખાતરી 
પણ આપી હતી કે ટક સમયમાં એની ોસેસ ચાલ ુકરી એ ગામમાં કામ થાય એ દશામાં યાસ કરીશુંૂં .  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ(નવસારી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી સામા ય વહીવટ િવભાગની 
માગણી લઇને આ યા છે, એમા ંમારા િવચારો રજ કરવા ઉપિ થત થયો છૂ ુ ં .  
 માનનીય અ ય ી, રાજયપાલ ીના થમ અિભભાષણની શ આત વખતે મ એક વાત કરેલી કે ર૧મી સદીએ 
ડિઝટલ સે યુરીની સદી છે. ડિઝટલ સે યુરી એટલે ક યુટર અને એના ઉપયોગની સદી છે, એમ કહ તો ખોટ નથીું ં ુ . 

ક યુટરમાં જ ેમહ વ સીપીયુનુ ંછે, મોબાઇલમાં જ ેમહ વ બેટરીનુ ંછે અન ેધ ડયાળમા ંજ ેમહ વ સેલનુ ંછે, મારા અન ેતમારા 
શરીરમાં જ ેમહ વ દયનુ ં છે, એવું જ મહ વ સરકારમા ંસામા ય વહીવટ િવભાગનુ ં છે. એટલે મા  તો માનવુ ંએવુ ં છે કે જ ેં
રીતના બંધારણીય સં થાઓની માંગ પર ચચા થઇ શકતી નથી એ રીતના .એ.ડી.ની માંગ પર ચચા નહ  હોવી ઇએ, 
પરતુ ણાલી અને િનયમ છે એટલ ેચાલો આપણે ચચા કરી લઇએં .  
 માનનીય અ ય ી, ય.ુપી.એસ.સી.ની પરી ાન ે અંતે આઇ.એ.એસ, આઇ.પી.એસ અને આઇ.એફ.એસ.ના 
અિધકારીઓન ેજયારે કેડર પસદં કરવાનો વખત આવે યારે વાભાિવક છે કે પહેલી પસંદગી પોતાના વતનની હોય, પરતુ ં
વતન િસવાયના કેડરના િસલેકશન વખતે બધાની પસંદગી ગુજરાત હોય છે. ગુજરાત એટલા માટે હોય છે કે માનનીય 
મુ યમં ી ી અન ેનાયબ મુ યમં ી ીના નેતૃ વમાં ગુજરાતનો સામા ય વહીવટ િવભાગ એનુ ંસુચા  સંચાલન કરે છે.  
 માનનીય અ ય ી, રાજયની ભરતી યાની વાત કરીએ તો બી  રાજયોમાં એમની િસિવલ સિવસની ભરતી 
થતી હોય યારે પાંચ વષ સુધી પ રણામ આવતા નથી, પ રણામ આવે તો કોઇક ન ેકોઇક કારણસર એની િનમણૂક મળતી 
નથી. જનેા કારણે િતભાશાળી િવધાથ ઓ સરકારમા ં કામ કરવાની તકથી વંિચત રહી ય છે. રાજયનો હોનહાર િવધાથ  
સરકારમાં ન ડાય અન ેતકના અભાવે િવદેશમાં જતો રહે છે આ ેઇન ડેઇન િથયરીએ દેશન ેખૂબ મોટ નુકસાન પહ ચાડયું ું
છે.  
 માનનીય અ ય ી, આપણે સંતોષ અને ગવ એટલા માટે લઇ શકીએ કે અન ેઆજ ેમારે અિભનંદન પણ આપવાં છે 
એ એટલા માટે આપવાં છે કે, િથંક ટે ક પિ લક રે ટગ એજ સી એના ારા એનો જ ેસમરી ઇ ડે  છે એ સુશાસન ઇ ડે નો ં
એમણે સવ કય  છે. એ સવમાં સમ  દેશની અંદર જ ેપાંચ રાજયો છે એમાં આપ ં ગુજરાત છે, એનો સિવશેષ આનદં છે. 
સાહેબ, મારે જયારે અમારા નાયબ મુ યમં ી ી બેઠા છે યારે ખૂબ નસીબદાર છે, આદરણીય મુ યમં ી ી અને નાયબ 
મુ યમં ી ીના નેતૃ વમાં અમ ેકામ કરીએ છીએ એનું અમન ેગૌરવ છે. પરતુ નાયબ મુ યમં ી ી અન ેમું યમં ી ી અમારા 
નીિતનભાઇ સૌ ય, સ ન, સંવેદના અને િવકાસના િતક છે યારે મારે િવશેષ વાત કરવી નથી. જયારે ધારાસ ય ીની 

ા ટની માગણી હતી યારે માગણી આવી તે પહેલા જ ી નીિતનભાઇએ િનણય લીધા છે. િપયા પચાસ લાખની માગણી 
હતી તે વખતે એમણે િપયા દોઢ કરોડ કયા છે. મ હલાઓની માગણી નહોતી છતાં માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ િનણય 
કય  હતો, આ ઇિતહાસમાં કાયમ સૂવણ અ રે લખાશ.ે અહ  નાણામં ી ી જયારે બેઠા છે યારે મારી િવનંતી છે કે, આ િપયા 
દોઢ કરોડની ધારાસ યોની ા ટ છે અને આજ ેસંસદમાં િપયા પાંચ કરોડની ા ટ છે તો ધારાસ યો માટે હ આજ ે િપયા ું
અઢી કરોડની માગણી ક  છ અન ેઆ નાયબ મુ યમં ી ી કરવાના જ છે એવી મન ેસો ટકા ખાતરી છેં ંુ . છે  ેએક જ શાયરીથી 
મારી વાત પૂણ ક  કેં , આપણે રાજકીય ચ માથી  નહ  ઇએ તો હ એમ માું નું છ કે ઉ વળ ભિવ ય તરફ આપણે જવા ુ ં
જઇ ર ા છીએ. માનનીય ધાનમં ી ીએ ચાર દવસ પહેલા રાજયસભામા ંશાયરી કહી હતી તે હ કહ છું ું ંુ . િવરોધપ  માટે 
એમણે ક ુ ંકે ‘ ‘ ના ઉ  ગાલીબ યે ભૂલ કરતા રહા, ધૂલ ચેહરે પે થી આયના સાફ કરતા રહા’ ’  આભાર. 
 ી િવવેક ન. પટેલ(ઉધના) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણામં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સાહેબ શહેરી િવકાસ, શહેરી આવાસન માટેની ૧૦૨ અને ૧૦૧ માગણી લઇને આ યા છે તેના ઉપર મારા િવચારો 
યકત ક  છં ંુ . એક અંદાજ માણે વષ ૨૦૫૦ સુધીમાં સમ  િવ ની અદંર ૭૦ ટકાથી વધારે વસિત શહેરોમાં રહેતી હશ.ે 

ગુજરાતની વાત ક  તો ં ૪પ ટકા નાગ રકો આજ ેશહેરોમાં વસે છે અને અમારી લોકિ ય સરકાર શહેરોના સવાગી િવકાસ માટે 
સમિપત છે અન ે ક ીબ  પણ છે. આપણા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબનો એક મં  છે. સબકા સાથ, સબકા 
િવકાસ અને સબકા િવ ાસ. મારે એને શહેરી િવકાસ સાથે ડીને  વાત કરવી હોય તો સબકા સાથ, સબકા િવકાસ, સબકા 
િવ ાસ, શહેરી િવકાસ અને શહેરી આવાસ. શહેરોની ટા ફક સમ યા િનવારવા માટે સરળ અને સલામત વાહન યવહાર માટે 
તેમજ પેટોલ, ડીઝલ અને સમયની બચત કરવા માટે વષ ૨૦૧૯-૨૦ની અદંર આપણા નાણામં ી ી અને નાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ંપ૪ અને નગરપાિલકા િવ તારમા ં૨૧ ફલાય ઓવર િ જ 
બનાવવા માટેની હેરાત કરેલી. મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં ૩૦ અને નગરપાિલકા િવ તારમા ં ૩ ફલાય ઓવર િ જ 
બનાવવા માટે સૈ ાિંતક મંજરી આપી છે અન ે સાથ ે સાથ ે ોજકેટ કો ટના ૂ ૧૦ ટકા રકમની બજટેમા ં મંજરી આપી છેૂ . આ 
વખતના બજટેમા ંમહાનગરપાિલકા અન ેનગરપાિલકા માટે િપયા પ૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. હ ડટેઇલમા ંું
જ  તો મનગરમાં ૧ ફલાય ઓવર બનાવવા માટે અદંાિજત િપયા ૬પ કરોડના કામન,ે અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાની 
અંદર ૭ ફલાય ઓવર બનાવવા માટે િપયા ૩૩પ કરોડ, સુરત મહાનગરપાિલકાની અદંર ૮ ફલાય ઓવર બનાવવા માટે 
િપયા ૩૯૦ કરોડની સૈ ાંિતક મંજરી આપેલી છેૂ . રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની વાત ક  તો પાંચ ફલાય ઓવર બનાવવા માટેં  
િપયા ૨૩૦ કરોડની, ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં એક ફલાય ઓવર િ જ બનાવવા માટે િપયા ૮૬ કરોડની અન ે

વડોદરા મહાનગરપાિલકા માટે ૮ ફલાય ઓવર િ જ બનાવવા માટે િપયા ૨૭૦ કરોડની સરકાર ીએ મંજરી આપેલી છેૂ . 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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ડીસા, પાલનપુર અન ેસુરે નગર નગરપાિલકાઓમાં પણ સરકાર ીએ સૈ ાિંતક મંજરી આપેલી છેૂ . આજ દન સુધી સરકાર 
ારા રેલવે ઓવર િ જ અન ેરેલવ ેઅ ડર િ જના કલ અંદાિજત િપયા ુ ૨૧૧૧ કરોડના કલ ુ ૮૨ કામો રેલવ ેસાથ ેપ૦ ટકા 

કો ટ શેર ગ તથા ખાસ િક સામાં ૧૦૦ ટકા રાજય સહાય અંતગત મંજર કરવામા ં આવેલા છે અને અંદાિજત િપયા ૂ ૨૪૫ 
કરોડના ખચ ૧૧ કામો પૂણ કરવામાં આવેલા છે. અંદાિજત િપયા ૨૭૩ કરોડના ખચ ૬ કામો ગિતમાં છે અન ેઅંદાિજત 
િપયા ૬૭૦ કરોડના ખચ ૨૯ કામો ડી.પી.આર.,  .એ.ડી. અને તાિં ક મંજરી હેઠળ છેૂ . અમારી સરકાર ારા ર૦ 

નગરપાિલકા  િવ તારમા ં તાજતેરમા ં અંદા ત ૭પ૭ કરોડ િપયાના ખચ રેલવે ોસ ગ ઉપર ૧૬ રેલવ ે ઓવર િ જ 
આર.ઓ.બી. તથા ૧૦ રેલવે અ ડર િ જ એટલે કે આર.ય.ુબી.ના નવા કામોન ેમંજરી આપવામાં આવી છેૂ .  
 ી ેશકમાર અંુ . સેવક(લુણાવાડા) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રાજયના આદરણીય મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ  માગણી નંબર ૬૬ િસંચાઇ અને ભિૂમ 
સર ણની લઇન ેઆ યા છે તે માગણીને મા  સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છં ં ં ં ંુ ૂ ુ .  
 હ મહીસાગર િજ ામાંથી આવું છ યાું ંુ રે મહીસાગર િજ ામા ંબે ડેમો આવેલા છે. એક ડેમ કે જ ેગુજરાતનો નામાિંકત 
ડેમ કડાણા આવેલો છે. મહીસાગર િજ ામાંથી િસંચાઇ માટે કડાણા યોજના કે જનેાથી ૧પ હ ર હેકટર િવ તારમા ંિપયત થાય 
છે. જયારે ભાદર યોજના થકી ૮ હ ર હેકટર િવ તારમા ંિપયત થાય છે. આવી બે મહ વની યોજના અમારા િવ તારમાં આવેલી 
છે. સરકાર ીની આ અિત મહ વની ખેડતલ ી યોજનાન ેસુજલામ સુફલામ િ ડ ગ કેનાલ અંદાજ ેૂ ૬૮ િકલોમીટરની લંબાઇ 
મહીસાગર િજ ામાંથી પસાર થાય છે. જનેાથી ૧૧ હ ર હેકટર િવ તારને મારા મત િવ તારના લોકોન ેપરો  રીતે િસંચાઇનો 
લાભ થાય છે. આ સુજલામ સફુલામ િ િ ડગ કેનાલ જ ેમહીસાગર િજ ો જદો પાડતા પહેલાની કેનાલ છે એટલે ખેડા અન ેં ુ
પંચમહાલમાંથી આ િજ ો મહીસાગર જદો પ ો હતોુ . એમાંથી આ ૬૮ િકલોમીટરની કેનાલ મહીસાગરમાંથી પસાર થાય છે. 
મારી રજઆત છે કે આ ખેડા અન ે પંચમહાલમાંથી છટો પડેલ છે યાૂ ૂ રે એમાંથી અમુક િવ તારમાંથી જતી આ સુજલામ 
સુફલામની કેનાલ છે એની ઓ ફસો અરવ ી િજ ામા ંમોડાસા ખાતે આવેલી છે. તેથી મારા ખેડતોન ેરજઆત કરવી હોય તો ૂ ૂ
સુજલામ સફુલામ કેનાલ છે એમાનંી અમુક ખેડતોન ેઅરવ ી િજ ાના મોડાસા ખાતે જવુ ંપડે છેૂ . તો મહીસાગર િવ તારમા ં
જટેલી સુજલામ સુફલામનો િવ તાર છે તે િવ તારની પેટા ઓ ફસ કે ઓ ફસ હોય એ મહીસાગર િજ ાના મુ ય મથક એવા 
લુણાવાડા ખાતે થાય એવી મારી િવનંતી છે. કડાણા આધા રત કડાણા જળશાયની દાહોદ સુધીની ઉ હન પાઇપ લાઇન 
યોજના થકી િપયા ૧૦પ૪ કરોડના ખચ હાથ ધરવામાં આવેલ છે એ પૂણતાને આરે છે. આ યોજના થકી મહીસાગર દાહોદ 
િજ ાના દસ હ ર હેકટર િવ તારને પણ લાભ મળનાર છે. આ ઉપરાંત આ યોજનાનું િવ તૃિતકરણ કરીન ેવધારાના ૪પ હ ર 
હેકટર િવ તારને લાભ આપવા માટે વધુ િપયા રર૬. રપ કરોડની યોજના સરકાર ી ારા તાજતેરમાં મંજરીની મહોર મારી છે ૂ
યારે તેમનો આભાર માનુ ંછંુ.    

  કડાણા મોટામાં મોટો ડેમ છે જ ે મહીસાગર િજ ામાં આવેલો છે એ િસવાય નાનો ભાદર ડેમ આવેલો છે અન ે
ન કમાં પાનમ ડેમ આવેલો છે, યારે એની હેડ ઓ ફસ બી  કોઇ અ ય જ યાએ થળાંતર કરવાની હોય તેવી વાત ચાલે છે. 
પરતુ મોટા ભાગનો િસંચાઇનોં  િવ તાર મહીસાગર િજ ામાં આવલેો છે યારે આ િવ તારમા ં કેનાલોની ઓ ફસો લુણાવાડા 
ખાતે રહે તેવી રજઆત છેૂ . 
 આવી રીતે ખાનપુર તાલુકામાં સરકાર ી ારા પહેલાની ક ેસની સરકારમાં ટે કરો ારા પીવાનુ ં પાણી પૂ  પડાતંુ ં
હતંુ. અ યારે ભાજપ સરકાર અને ી નીિતનભાઇ પટેલનો આભાર માનીએ છીએ કે ખાનપુર તાલુકામાં ૧૯ તળાવો ભરવા 
સુજલામ સુફલામની િ િ ડગ કેનાલ આધા રત ઉ હન યોજના બનાવીન ે િપયા પં ૭૬ લાખની સરકાર ીમાંથી મંજરી આપી ૂ
છે યારે હ ખેડતોવતી  એમનો આભાર માનું છું ંૂ ુ . પરતુ રં ૦ જટેલા તળાવો પાઇપ લાઇનની લાઇનમાં આવ ેછે એ ભરી આપવા 
મારી ન  અરજ છે.  માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એને મા  સમથન ક  છં ં ંુ .   
 ી અરિવદં શાં. રાણા(સુરત(પુવ) : માનનીય અ ય  મહોદય ી, માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ 
મુ યમં ી ી, શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગના અનુદાન માટેની માગણી માંક- ૧૦૧ અને ૧૦૨ લઇન ે
આ યા છે તેને હ અનુમોદન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ંુ ૂ ુ . 
 રા યની કલ વ તીના ુ ૪૫ ટકા વ તી એટલે કે, લગભગ ૩ કરોડ જટેલા લોકો શહેરમાં રહે છે. રા યમાં કલ ુ ૮ 
મહાનગરપાિલકાઓ અને ૧૬૨ નગરપાિલકાઓ, શહેરી લોકોની સુિવધાઓ અને ઇ ા ટચર ઊભું કરી શહેરના િવ તારના 
લોકોનું વન ધોરણ ચંુ લાવવાનો હમેશા ય ન કરે છેં . હાલના વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપ મા ંશહેરી િવકાસ અને શહેરી 
ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા િપયા ૧૩,૪૪૦/- કરોડ જટેલી માતબર રકમની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. જમેાં વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના માટે િપયા ૪,૫૪૪/- કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે.  
 હ સુરત શહેરમાંથી ચંૂટાઇને આવું છ અને મારા િવ તારની કેટલીક રજઆત કરવા માગંુ છું ં ંુ ૂ ુ . સુરત શહેર કલ આુ ઠ 
અલગ અલગ ઝોનમાં વહચાયેલું છે. વષ ૧૯૮૬ પછી સુરત શહેરની હદનું િવ તરણ થયું અને યાર પછી વખતો વખત 
િવ તરણ થતાં અ યારે ૩૨૬ ચોરસ િકલોિમટર િવ તારમાં સુરત શહેર ફેલાયેલ છે. વષ ૧૯૮૭થી હ સુરત શહેર ું
મહાનગરપાિલકામાં કાઉિ સલર હતો, યારે ક ેસનું શાસન હતંુ. તે ક ેસના શાસનની અંદર સુરત શહેર એ દુિનયામાં ગંદામા ં
ગંદુ શહેર, રોગી ટ શહેર, મેલે રયા ત શહેર, ઝંૂપડપ ીવાળું શહેર, પાણીના વલખા ંમારતંુ શહેર ગણાતંુ હતંુ. વષ ૧૯૯૪મા ં
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લેગની મહામારી વખતે સુરત શહેર ૮૦ ટકા ખાલી થઇ ગયું હતંુ અને કોપ રેશનના કે સરકારના કોઇ કમચારીઓ સફાઇ કરવા 
તૈયાર નહતા. યારે સુરતના સુરતીઓ અન ે ભા.જ.પ. તથા સંઘ પ રવારે એ ગંદકીમાં જઇને દવસ-રાત સફાઇ કરવાની 
શ આત કરી. યારબાદ કમચારીઓમાં પણ હમત આવી અને સુરત શહેર ધીમે ધીમે રહેવાલાયક થયુંં .  
 વષ ૧૯૯૫ની ચંૂટણીમાં ભારતીય જનતા પાટ નુ ંશાસન આ યુ.ં ૯૯માંથી ૯૮ સીટ ભા.જ.પ.ને મળી, એક પણ 
સીટ ક ેસને મળી નહતી અને ક ેસનો સુરતમાં સફાયો થઇ ગયો હતો. વષ ૧૯૯૫ પછી ભા.જ.પ.ની સ ા આ યા બાદ 
સુરતનો સુવણ યુગ શ  થયો. વષ ૧૯૯૮માં સુરત શહેર ચંદીગઢ પછી સફાઇમાં બી  મે આ યુ.ં આજ ેસુરત શહેર એક 
વૈિ ક શહેર તરીકે આખા દેશમા ં ઓળખાય છે. સુરત શહેરમાં સૌરા વાસીઓ, રા યના અ ય િજ ાના ગામડાઓમાંથી, 
મહારા , ઉ ર દેશ, િબહાર, રાજ થાન, કેરાલા, કણાટક, ઓ ર સા જવેા લગભગ તમામ ાંતમાંથી લોકો આવીન ેવસે છે. 
રો રોટી કમાઇને સાધન સંપ  થયા છે અન ેકરોડો િપયાની િમલકત વસાવીન ેઠરીઠામ થયા છે.  
 હ મૂળ સુરતી છ અને મારો િવ તાર સુરતમાં આવે છેું ંુ . હાલમાં સુરત શહેરમાં લેટ, ચાલી, લો-રાઇઝ, હાઇ-રાઇઝ 
અને એપાટમે ટ જવેા િબિ ડગો છેં . એમાં રહેનારાઓની હાલત ખબૂ કફોડી થઇ ગઇ છે. આ વષ  જના એપાટમે ટોૂ  હાલમા ં
જજ રત થઇ ગયા છે અને તેને ર-ડેવલપ કરવાની જ ર છે. સુરત શહેરની અદંર આવા ૩૦થી ૪૦ વષ જના એપાટમે ટો ૂ
જજ રત થઇ ગયા છે. આમા ં રહેતા પ રવારો એકિ ત થઇન ે એ ર-ડેવલપ કરવા માગે છે. પરતુ હાલના ં .ડી.સી.આર. 

માણે બે એફ.એસ.આઇ. મળે છે. જથેી એપાટમે ટમાં રહેતાં તમામ પ રવારો પહેલાંની જમે પોતાના લટેો નહ  મળી 
શકવાના કારણ ે એ લોકો ર તા ઉપર આવી ગયા છે. હાલમા ં ત િશલા િબિ ડગમાં આગ લાગવાથી કોપ રેશનના ઘણા ં
અિધકારીઓ જલેમા ં છે. જથેી હાલની પ રિ થિતની અંદર આ અિધકારીઓ આવા જજ રત એપાટમે ટોન ે નો ટસ આપી 
બળજબરીથી ઉતારી પાડે છે, સીલ મારી દ ેછે અને એના કારણ ેઆવા હ ારો પ રવારો ર તા પર આવી ગયા છે. સુરત શહેર 
સે ટલ ઝોનમા ંઆવી મિ ટપલ ઓનરશીપ ધરાવતી આવી ૨૦૨ જજ રત િમલકતોની મા હતી મ સરકાર ીન ેઆપી છે. ૧૫૫ 
એપાટમે ટ ઉતારી પાડવામા ં આ યા છે. ૨૩ એપાટમે ટોન ે નો ટસ આપી છે જમેા ં કેટલાકને સીલ માય ુ છે. ૨૪ જટેલા 
એપાટમે ટો રપેર ના થઇ શકે એવા હોવા છતાં પોતાના પ રવારનું ખમ વહોરીને તેમાં રહે છે. આવા તમામ પ રવારો પોતાની 
જ યામાં ર-ડેવલપ કરવા માગે છે. તો સરકાર ીન ેન  િવનંતી છે કે, આવા જ ેપ રવારો છે તેના માટે ણ કે સાડા ણ કે 
ચારની એફ.એસ.આઇ. સુધી અગાઉ જ ેમંજરી મળી હતી એ મંજરી માણે તેઓ પોતાની રીતે રૂ ૂ -ડેવલપ કરે એવી મંજરી ૂ
આપવા ન  િવનંતી છે. 
  ી રમણભાઇ ધુ. પટેલ(િવ પુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી અને નાયબ મુ યમં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલ માગણી ન.ં ૬૬ લઇને આ યા છે તેના સમથનમાં મારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ . જળ એ વન છે. જળ એ 
કદરતનો સાદ છેુ . તો સાદની માફક તેનો ઉપયોગ થાય, એ આપણી સાચી સંપિ  છે અને આપણાં સં કાર છે. હ ઉ ર ું
ગુજરાતમાંથી આવું છંુ. અમારો િવ તાર એટલે પાણીની અછતવાળો િવ તાર. જમીનમાં ૧૦૦૦થી ૧૨૦૦ ફટ ડા પાણીના ૂ
લેવલ, પણ ૂબવલેમા ંપાણી ન મળ.ે આવા સમયે અમારી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કડાણા અન ેસરદાર 
સરોવર ડેમના ચોમાસામા ં વહી જતા પાણીનો સદુપયોગ કરીન ે ઉ ર ગુજરાતમાં આપવા માટે સુજલામ સુફલામ યોજના 
બનાવી અને ઉ ર ગુજરાતને નમદાનું પાણી આપવા માટે ઉ હન પાઇપ લાઇન નાંખવામાં આવી. એટલે કે અમારી સરકારે 
નેવાના પાણી મોભ ેચડાવવા માટેની યોજના મંજર કરીૂ . આ યોજનામાં કડાણા જળાશયથી બનાસકાંઠાના ગામ સુધીની આશરે 
૩૩૨ િકલોમીટરની લંબાઇ, સુજલામ સફુલામ ેડ ગ નહેર અન ેનમદાની મુ ય નહેર આધા રત ૧૪ ઉ હન પાઇપ લાઇન 
યોજનાનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે. આ યોજના પાછળ અ યાર સુધીમા ં .૬,૨૩૭ કરોડનો ખચ થયો છે. આ ૧૪ પાઇપ 
લાઇન યોજનામાંથી ૧૧ પાઇપ લાઇન યોજનાની કામગીરી પૂણ થઇ છે. જ ેકાયરત થઇ ગઇ છે અને અ યારે એક પાઇપ લાઇન 
પીઅજથી ઉનાદની કામગીરી પૂણતાના આરે છે. જનેાથી કલોલ, માણસા, િવ પુર, વડનગરના ૪૫ ગામોના ૭૦ તળાવો 

ડવામાં આવનાર છે. આ પાઇપ લાઇન પૂણ થવાથી ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ાની ૬,૦૦૦ હે ટર જમીનને ય  
રીતે, પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળનાર છે. ગત વષ સારા માણમાં વરસાદ થયો, જનેાથી સુજલા  સુફલા  ેડ ગ 
લાઇનમાં ખૂબ સારા માણમા ંપાણી આ યું અન ેજનેા લેવલ ખૂબ ચા આ યા. મારે ચો સ કહેવુ ં ઇએ કે ભૂગભના જળ 
દર વષ ૩થી ૪ મીટર નીચા જતા હતા. આ યોજનાના અમલ પછી આ ભૂગભ જળના તર નીચે જતા તો અટ યા, પરતુ ં ૪થી 
૫ મીટર પાણીના તર ચા આ યા છે, તેનો લાભ અમન ેમ ો છે.  
 માનનીય અ ય ી, મને કહેતા આનદં થાય છે કે મારા િવ તારમાં વષ થી માગણી હતી કે સાબરમતી નદીમા ં
ચેકડેમ બન.ે મારે ચો સ કહેવું ઇએ કે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલે ગત બજટેમાં હીરપુરા અને વલાસણા એમ બે 
બેરેજની મંજરી ૂ .૨૧૩ કરોડના ડબલ ખચ આપી. ખાસ કરીન ેમુ યમં ી ી િવજયભાઇ, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
અને ત કાિલન િસંચાઇ મં ી ી પરબતભાઇને ખરેખર અમારા િવ તારવતી અિભનંદન પાઠવું છંુ. આ બેરેજથી અમારા 
િવ તારને ખેરાલ,ુ વડનગર, સાબરકાંઠાના ગામોને ખૂબ મોટો લાભ થનાર છે. મારે ચો સ કહેવું ઇએ કે ભૂગભ જળના તર 

ચા લાવવા તેમજ ભૂગભ જળ યવ થાપનન ેઉ ેજન આપવા ભારત સરકારના સહયોગથી અટલ ભૂજલ યોજના અમલમા ં
આવી છે અને આ યોજના હેઠળ ઉ ર ગુજરાત અને ક છ િજ ાના ૨૪ તાલુકાને પાંચ વષના સમયગાળા માટે .૭૫૭ કરોડ 
ફાળવવામા ં આવેલ છે. મારે નાયબ મુ યમં ી ીન ે એક ન  િવનંતી પણ કરવાની છે કે ઉ ર ગુજરાત અન ે સૌરા મા ં
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બારમાસી નદી એક પણ નથી અન ેદિ ણ ગુજરાતમા ંઆ િવપુલ ોત છે. તો દિ ણ ગુજરાતમા ંચોમાસામા ંવહી જતંુ પાણી 
ઉ ર ગુજરાતને આપવામાં આવે તો ચો સ ઉ ર ગુજરાતની વધુ એક સારી યોજના બને અને ખૂબ સફળતા મળે એવું ચો સ 
કહી શકાય. 
 ી અરિવંદકમાર ગાંુ . પટેલ(સાબરમતી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી અન ે નાણામં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ, શહેરી આવાસ અને શહેરી િવકાસ િવભાગની મહેસલૂી અને મૂડી ખચની માગણી નંબર-૧૦૧ અન ે
૧૦ર આ સ માનનીય સભાગૃહમાં લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રજ કરવા અને સમથન આપવા ઉભો થયો છું ંૂ ુ .  
 ગુજરાત એ સમ ત દેશમાં િવકાસના રોલ મોડેલ તરીકે ઓળખાય છે. ગુજરાતમાં ઉ ોગ ે  હોય, કૃિષ ે  હોય, 
આરો ય હોય, માગ અન ેમકાન હોય, પીવાનું પાણી હોય, વાસન િવભાગ હોય અને શહેરી અન ેશહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ 
હોય એમા ંએક આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે છે ા રપ વષથી સમ ત ગુજરાતની 
અંદર એક આગવું આયોજન કરી અન ેસમ ત દેશની અંદર આગવું થાન ા  કયુ છે. રાજયમા ં૮ મહાનગર અને ૧પ૯ જટેલી 
નગરપાિલકાઓનો સમાવેશ થાય છે. એમાં લગભગ ગુજરાતની વ તીના ૪પ ટકાથી પણ વધુ વ તી શહેરી િવ તારમાં રહે છે. 
તાજતેરમાં ગઇ સાલ ર૦૧૯-ર૦મા ંઆ સ માનનીય સભાગૃહની અંદર આપણા માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સાહેબે સમ ત શહેરી િવ તારના ધારાસ યોને પોતાના િવ તારની અંદર રોડના કામો કરવા માટે લગભગ બે કરોડ 
િપયા જટેલી વધારાની ા ટ જ ેફાળવી હતી એ બદલ હ સૌ ધારાસ યો વતી એમનો આભાર માનુંું  છ અને અિભનંદન પાઠવુ ંુ ં

છંુ. સાથે સાથ ેમહાનગરપાિલકાઓની અદંર એની પ  ગાઇડલાઇન હ  સુધી મળી નથી, જથેી અમ ેઆ િવકાસના કામોમા ં
આગળ વધી શકયા નથી. એ માટે આપ સાહેબન ેમારી િવનંતી છે. વષ ૧૯૮પમાં હ રાણીપ નગરપાિલકાની અદંર સ ય તરીકે ું
ચંૂટાયો હતો અન ેભારતીય જનતા પાટ એ સૌ થમ વખત મન ેનગરપાિલકાના મુખ તરીકેની જવાબદારી આપી હતી. એ 
વખતે અમારો િવ તાર સરખેજ મત િવ તારની અંદર આવતો હતો. એ વખતે સરખેજ મત િવ તારની અંદર આજના ગાંધીનગર 
લોકસભાના સાસંદ અને દેશના ગૃહ ધાન એવા માનનીય અિમતભાઇ શાહ એ વખતે અમારા િવ તારનું િતિનધ વ આ 
સ માનનીય સભાગૃહમા ં કરતા હતા. આ વાત એટલા માટે કરવી છે કે એ વખતે જ ે નગરપાિલકાઓ હતી, જ ે ામ 
પંચાયતમાંથી જ ેનગરપંચાયતનું પાંતર થયું હતંુ એ વખતે ગુજરાતમાં લગભગ ૩૦-૩પ વષથી ક ેસનું શાસન હતંુ. અમે એ 
વખતે નગરપાિલકાના મુખ બ યા યારે એ વખતે કમચારીઓન ે પગાર આપવો, પીવાનું પાણી પૂ  પાડવુંં , એના લાઇટ 
િબલ ભરવા, રોડ, ર તા કરવા અથવા તો કોઇપણ તનું આયોજન કરવું હોય તો એ વખતે અમને ા ટની ખૂબ મોટી 
મુ કેલીઓ હતી. એ વખતે પીવાના પાણીના અવાર નવાર લાઇટ િબલો કપાતા હતા. માનનીય અ ય ી, મને દસ િમિનટ 
ફાળવી છે પણ બે િમિનટ એટલા માટે વધારે લ  કે મારે મારા િવ તારની પણ મારે વાત કરવી છે. એ વખતે જ ે પીવાના 
પાણીના તળ બહ નીચા હતાુ , ર૦૦૦થી રપ૦૦ ટી.ડી.એસ.વાળું પાણી અમ ેશહેરી િવ તારમાં પીવાના પાણી તરીકે ઉપયોગ 
કરતા હતા. એ વખતે નમદા યોજનાનુ ંઆયોજન ઘણા બધા વષ થી કયુ હતંુ પણ એ વખતની સરકારે પીવાના પાણી માટે 
કયારેય આગોત  આયોજન ના કયું . અમારા એ વખતના ધારાસ ય ી અિમતભાઇએ સમ ત ૧૬ નગરપાિલકાઓની એક 
િમ ટગ કરી અને એ િમ ટગમાં તમામ અહ યા મારી સાથે બેઠેલા બી  બે ધારાસ યો પણ છેં ં . એમણે આયોજન કરી અન ે
િમ ટગ કરી અનેં  સમ ત િવ તારની અદંર નમદાનું શુ  પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા માટે એમણ ે યોજના બનાવી અને એ ં
વખતના માનનીય મુ યમં ી ી કેશુભાઇ પટેલ સાહેબની અ ય તામાં િમ ટગ કરી સમ ત િવ તારમાં નમદાનું પીવાનું પાણી ં
આપવા માટેની યોજના બનાવી અને ઔડાની સાથે રહી એ કામોન ેચાલુ કયા. આજ ેમને કહેતા આનંદ થાય છે કે સમ ત 
િવ તારમાં નમદાનું શુ  પીવાનુ ંપાણી સમ ત  માટે ઉપયુકત થાય છે. આખા અમદાવાદમાં હવે સમયસર પાણી પૂ  ં
પાડવામાં આવ ેછે. એ વખતે દેશમા ંસ ાનુ ંપ રવતન આ યુ ંઅન ેમાનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબ દેશના વડા ધાન બ યા. 
વષ ર૦૧૫મા ંમાનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબે સમ ત દેશમાં માટ િસટી િમશનની એક યોજના બનાવી અન ેએમાં સમ ત 
દેશમાં થમ ૧૦૦ શહેરોનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો. (સમયસૂચક ઘંટડી) આ યોજનાની અંદર મારા િવ તારમાં અમદાવાદ 
કોપ રેશનની અંદર અમે જ ેરજઆત કરી હતી એમા ં ચં ભાગા નદીમાં જ ે ગંદ ુપાણી વહેતંુ હોય એવા ગંદા િવ તારને ડેવલપ ૂ
કરવા માટે સૌ થમ અમારે યાં એક યોજના બનાવવામાં આવી. વષ ર૦૧૬માં આ યોજનાના ટે ડર બનાવી અન ેકોપ રેશન ે
ટે ડર ઓપન કયા. એમાં લગભગ ણ ફેઝમાં િપયા ૧૫૦ કરોડના ખચ આ યોજના બનાવવાનું ન ી કરવામાં આ યુ.ં ટે ડર 
ખુ યા અને જલારામ કોપ રેશન જવેી એજ સીને વક ઓડર આપવામાં આ યો. માનનીય મુ યમં ી ીના હ તે આ યોજનાનુ ં
અમે ખાતમહુત કરા યુંૂ . પરતુ આ યોજના આજના સમયમાં પણ ચાલુ થઇ નથીં . માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીના યાન ઉપર 
મૂકવા માગંુ છ કેુ ં , આ યોજના અમારા િવ તારની ખૂબ મહ વની યોજના છે. આ યોજના ઝડપથી કોપ રેશન ચાલ ુકરે એવી 
આપના મા યમથી હ માગણી ક  છું ં ંુ .   
 ી િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા(કતારગામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી શહેરી િવકાસ અન ે
શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગની માગણીઓ લઇને આ યા છે એના ઉપર મારા િવચારો આ સ માનનીય ગૃહમાં રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે યારથી સ ાનું શાસન સભંા ું છે યારથી ગરીબો અન ે
મ યમવગ ખાસ કરીને પૂવની સરકારોએ મ યમવગના જ ેગરીબો છે એના માટે યારેય િચંતા કરી નથી. ત કાલીન મુ યમં ી 
અને હાલના ધાનમં ી ી નરે ભાઇન ેઆ િવચાર આ યો કે ગરીબો માટે તો આપણે કરીએ છીએ સાથો સાથ મ યમ જ ે
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ગરીબો છે એન ેપણ વધારે તકલીફો છે. જથેી કરીન ેમુ યમં ી આવાસ યોજના લા યા અને એનુ ંઅમલીકરણ કરા યુ.ં જ ે તે 
સમયે પહેલીવાર એવુ ંબ યું કે અમારી પાસ ેલોકો આવતા હતા કે આ યોજના તો સરકારની છે એટલે એ રહેવાલાયક હશ ે કે 
કેમ? યારે અમે સમ વતા હતા કે તમે ફોમ ભરો. આ ગરીબો અને મ યમવગ માટેની યોજના છે. આ ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકાર છે. પહેલા ઇિ દરા આવાસો બનતા અન ેરોડ ઉપરથી ઇએ તો દરવા  વગરના દેખાતા હતા એવું આમાં નહ  હોય. 
ઉ ચ વોિલટીના મકાનો બનશ.ે લોકોને સમ વી સમ વીને ફોમ ભરાવવામાં આ યા. સરકારની જની છાપ હતી એની ૂ
યોજનાઓના કારણ ેએટલ ેલોકોને િવ ાસ બેસતો ન હતો. મન ેજણાવતા આનંદ થાય છે કે આ યોજના અમલમા ંઆવી અન ે

યારે િબ ડ ગ તૈયાર કરવામા ંઆ યા યારે બહારગામથી આવતા લોકો ર તા ઉપરથી પસાર થાય તો પૂછે કે આ િબ ડ ગના 
ઓગનાઇઝર કોણ છે? યારે અમે કહેતા કે આ મુ યમં ી આવાસ યોજના છે. આ હાઇ-રાઇઝ ટાવર છે અન ેએમાં ગરીબ અન ે
મ યમવગના લોકો રહેવા આવે છે. મ ક ું આની અદંર િલ ટ હોય, લોર ગ હોય. આની અંદર જ ે લોર ગ લગાવવામાં આ યુ ં
છે એમા ં સન કપનીની ટાઇ સ લગાવવામા ંઆવી છે અન ેએલં .એ ડ ટી. કપનીની વીચો લગાવવામા ંઆવી છેં . સુરતમા ં

થમ િબ ડ ગ યારે બ યું યારે અમે વા ગયા હતા. અમને પણ ઇને એવું થયું કે આ તો આપણને પણ રહેવાલાયક 
મકાન છે. આ કારના સિુવધાયુ ત અને હવા ઉ શયુ ત આ િબ ડ ગો બનાવવામાં આ યા છે. યાર પછી આ સરકાર ર-
ડેવલપમે ટની પોિલસી અમલમા ંલાવી. આ પોિલસીમાં યાં ઝંૂપડાઓમાં આપણા ગરીબ ભાઇઓ રહેતા હતા, સેવા વસિતમા ં
જ ેલોકો રહેતા હતા એને પણ આ એપાટમે ટમાં રહેવા માટે મળે એ કારની કીમ લા યા. આ કીમ અંતગત જ ેગરીબ અન ે
મ યમવગના લોકો ઝંૂપડામાં રહે છે એન ે ર-ડેવલપ કરી અન ેએ રહેતા હોય એના કરતા વધારે વેર ફીટ એ રયા મળે અન ે
એમાં આ લોકો રહેવા જઇ શકે. સુરતમા ંઅ યારે એ પ રિ થિત થઇ છે કે, લોકોને પુ કળ મકાનો ઇએ છે. ૧૦ લટે હોય તો 
ર૦૦ લેટની ડમા ડ હોય છે. એનુ ંકારણ એ છે કે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે જ ે કારે આવાસો બના યા છે એ પૂવ 
સરકારોની છાપ હતી એને ભુસંી નાખવામાં આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, હ સુરત શહેરમાંથી આવું છું ંુ . સુરતની અદંર આખા દેશમાંથી આશરે ૨૫ જટેલા રા યના લોકો 
યાં યવસાય કરવા અન ે રહેવા માટે આવે છે. સરુતની અંદર દુિનયા કરતા વધારે િવકાસ થયો છે. સુરતમાં યુવાઓ પણ 

દુિનયા કરતા વધારે છે અને સાથે સાથે આ રા યના માનનીય મુ યમં ી ીએ ટી.પી. મંજર કરવામાં ભારતમા ં રેકોડ કય  છે ૂ
યારે હ એ કારે યાન દોરવા માગંુ છ કેું ંુ , સુરતની અંદર આના કરતા પણ વધારે પીડથી ટી.પી.ઓ મંજર કરવી પડશેૂ . હ ું

કતારગામ િવ તારમાંથી આવું છંુ. છે ા પાંચ-સાત વષથી ટી.પી.નં. ૪૯, ૫૦,  ૫૧ અને ૫૨ બધી ડા ડ લેવલ ઉપર છે, 
િ એ ુવલ મંજર થઇ નથીૂ . ૬-૬ મ હના સુધી કિમશનર પાસે પરામશમાં આવે છે અને એમાં ૫-૫, ૬-૬ મ હના થાય છે 
અને બી વાર પરામશમા ં આવે તો બી  ૬ મ હના જતા રહે છે. એના કારણે પ રિ થિત એવી િનમાણ થાય છે કે 
ડેવલપમે ટમાં તકલીફ ઊભી થાય છે અને આ ડેવલપમે ટ બરાબર ના થવાના કારણ ેપૂવ સરકારોએ શહેરની જ ેદશા કરી છે, 
જ ે કારે બગા ું છે, ૩-૩ િકલોિમટર સુધી આડા રોડ નહોતા મૂકતા. વરાછા રોડ અન ેકતારગામમાં ઇએ તો ખબર પડે કે 
યા કારે ડેવલોપ થયું છે? િ જ માટેની ગવાઇમાં જ ેનાણાં ફાળ યા છે એ અમને જ દીમાં જ દીથી િ જ માટે નાણાં મળ ે

તો અમારા િ જના કામો ઝડપથી પૂરા થઇ શકે.  
  સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય ી રાઘવ ભાઇ પટેલ.  
 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ( મનગર ( ા ય) : માનનીય અ ય ી, રા યના સવંેદનશીલ મુ યમં ી ી આ ગૃહ 
સમ  િસંચાઇ ખાતાની માગણીઓ લઇને આ યા છે યારે માગણી માંક ૬૬માં મહેસૂલી ખચ માટે િપયા 
૧૩,૪૩,૫૨,૪૧,૦૦૦ અન ેમૂડી ખચ િપયા ૪૩,૧૭,૧૯,૯૧,૦૦૦ લઇન ેઆ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ું ૂ
ઊભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારનું સૂ  ર ું છે કે ‘ ‘ હર ખેત કો પાની, હર હાથ કો કામ’ ’  અન ે

 રા યમા ંહ રયાળી ાિંત લાવવી હોય તો આ સૂ ને સાથક બનાવવા માટે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર સતતને સતત 
કામ કરી રહી છે. હ જ ેિવ તારમાંથી આવુ ંછ એ િવ તાું ંુ ર સૌરા મા ંદર ણ કે ચાર વષ એક વષ અધ અછત કાં તો અછતનુ ં
વષ હોઇ અમારા િવ તારના ચેકડેમો, તળાવો યારેય પૂરા ભરાતા ના હોય, સરકારે કરેલા કરોડો િપયાના ખચનું આયોજન 
વેડફાય જતંુ હોય, એવા સં ગોમા ંત કાલીન મુ યમં ી ી અને ગુજરાતના પનોતા પૂ  ી નરે ભાઇ મોદીએ અમારી આ 
િ થિતનો િવચાર કય . નમદાનુ ંપાણી જ ેદ રયામાં વહી ય છે એ પાણીમાંથી એક લાખ િમિલયન એકર ફટ પાણી સૌરા ના ૂ
ચેકડેમો, તળાવો, ડેમો આ બધાને ભરવા માટેનુ ંએક ભગીરથ આયોજન કય ુઅન ેએ આયોજનના તાપે સૌની યોજના નામ 
આપીને આ યોજના થકી આજ ેસૌરા ના ચેકડેમો, તળાવો, ડેમો જ ેચોમાસામાં ઓછા વરસાદના કારણે ખાલી રહેતા હોય 
એને ભરીન ે પીવાના પાણી અને િસંચાઇ માટેની કાયમી તકલીફનો  અંત લઇ આ યા હોય તો આ સૌની યોજનાના 
મા યમથી, માનનીય નરે ભાઇ મોદીની દીધ િ થી આ યોજના અમલમાં આવવાથી અમારા માટે આશીવાદ પ યોજના 
બની છે. આ સૌની યોજના જ ે મંજર થઇ છે એમા ં થમ અન ે બી  તબ ામાં અ યાર સુધી પૂણ થયેલ કામગીરીમા ંૂ ૩૨ 
જળાશયો, ૪૮ તળાવો અને ૧૮૧ કરતા વધુ ચેકડેમોન ેઆ નમદાના પાણીથી ભરવામા ંઆ યા છે. આ સૌની યોજનાના ણ 
તબ ામાં િપયા ૨,૪૦૩ કરોડના કામો ગિત હેઠળ છે અને ચાલુ સાલે પણ બજટેમા ં૧,૭૧૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ 
સરકારે કરી છે. સૌરા  િવ તારની નદીઓ અન ેડેમો સુધી નમદાનું પાણી પહ ચાડવા માટે કલ ુ ૧,૩૭૧ િકલોિમટરની લ ક 
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લાઇન અને જ રયાત મુજબના પિ પંગ ટેશનો બાંધવાના થાય છે. આ લ ક કેનાલ બનાવવા માટે ૮૭ નદીઓ, ૧૩ રેલવ ે
લાઇન, ૨૯ ટેટ હાઇવ ેઅન ે૪ નેશનલ હાઇવ,ે ૧૩૩ ોિસંગ મળીને કલ િપયા ુ ૧૮,૫૬૩ કરોડના ખચ સૌરા ના આશરે 
૮,૨૫,૦૦૦ એકર ખેતીલાયક િવ તારમાં પાણી આપવાની સૌની યોજના હાથ ધરવા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ અન ે
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ ારા ણ તબ ામા ં અમલીકરણ કરવાનું આયોજન કરેલ છે. માનનીય મુ યમં ી ી, 
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છ કે અમારા સૌરા માં પીવાના પાણીની તંગીનો તો કાયમી ું ંુ
ઉકેલ થઇ ગયો સાથો સાથ િસંચાઇ માટેના પાણીની જયા ંતંગી છે એનો પણ ઉકેલ કરવાની દશામાં રાજય સરકારે ખૂબ મોટ ું
મહ વનું કાય આ સૌની યોજના હાથ ધરી અને એને પૂણ કરવાની કામગીરી કરીને કયુ છે એના માટે હ સરકારને લાખ લાખ ું
અિભનંદન આપંુ છ અને આ માગણીઓને મા  સમથન આપંુ છુ ું ં ં .  
 ી ગોિવંદભાઇ પટેલ(રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી શહેરી િવકાસની 
માગણી ન.ં ૧૦૧ અને ૧૦ર સભાગૃહ સમ  લઇને આ યા છે એના િવશે સમથન આપવા માટે અને મારા િવચારો યકત કરવા 
માટે ઉભો થયો છંુ.  
 હ સૌ થમ તો આ સરકારને અિભનદંું ન આપીશ કે આ સરકારે નગરપાિલકા અન ે મહાનગરપાિલકાન ે ટે ધન 
કરવાનું સૌથી મોટ કામ કયુ છેું . એક વખત મને યાદ છે કે નગરપાિલકાઓને જ ેકાઇં આવક હતી એ જકાતની આવક હતી અન ે
જકાતની આવકમાં બારોબાર ચોરી થતી હતી અને ઇ પેકટરોનુ ં રાજ હતંુ એ આ સરકારે દૂર કયુ અને જયારે દરૂ કયુ યારે 
ક ેસના િમ ો એના વખાણ કરતા હતા કે હવ ેઅમારે પગાર કેવી રીતે કરવો અન ેિવકાસ શમેાંથી થશ?ે હ એ પણ કહીશ કે એ ું
સમયમાં નગરપાિલકાની જ ે આવક હતી, નગરપાિલકાને કેટલીક ચી ની સરકાર જ ે પૂરક મદદ કરતી હતી. ખાસ કરીન ે
અિ શામક સાધનો માટે સરકાર મદદ કરતી હતી તે વખતે નગરપાિલકાના કમચારીઓના ૬-૭ મ હનાના પગાર પણ થતા 
નહોતા યારે આવી સહાયની રકમ જ ેચૂકવાતી હતી એ સહાય સાધનો વસાવવાના બદલ ેકમચારીના પગારમા ં પૈસા ચા યા 
જતા હતા. આપણામા ંકહેવત છે કે આગ લાગે યારે કવો ખોદવા બેસાય નહ  અન ેએ પણ જયારે તમે યુંૂ  હશ ેકે જયારે આગ 
લાગે યારે અિ શામક સાધનો હોય નહ , બાજના શહેરમાંથી મંગાવવા પડે અને જયારે બાજના શહેરમાંથી રુ ુ -૩ કલાકે આવે 
યારે આગમાં બળીને બધંુ ખાખ થઇ ગયું હોય. આ રાજય સરકારે અિ શામક સાધનો વસાવવા માટે તમામ નગરોને સે ટલી 
યવ થા કરીને કે માથંી, અમદાવાદથી, ગાંધીનગરથી સાધનો આપીને દરેક નગરપાિલકાને અિ શામક સાધનો આપીન ે

લોકોને સુરિ ત કયા છે. જ ે કારે શહેરોની અંદર હાઇરાઇઝ િબ ડ ગો બને છે એ હાઇરાઇઝ િબ ડ ગોમાં પણ િ કોશન તરીકે 
જયારે િબ ડ ગ બનાવે યારે નગરપાિલકાના ટાઉન લાનરો પણ એની અદંર આવ યક બધી વ તુઓ મૂકવામાં આવી છે કે 
કેમ તેની પણ િચંતા કરતા હોય છે અન ે યારે જ એનો લાન મંજર થતો હોય છેૂ . આવા હાઇરાઇઝ િબ ડ ગો જયારે રર-રર 
માળના હોય યારે કયારેક ઉપલા માળમા ંઆગ લાગે યારે એને હોલવવી ખૂબ મુ કેલ હોય છે યારે એના માટેના સાધનોની 
પૂરક યવ થા પણ રાજય સરકાર કરે છે યારે રાજય સરકારને હ ખૂબ અિભનંદન આપીશ અને ચાલ ુવષના બજટેમાં રાજય ું
સરકારે િપયા ૧૦૬ર૦ લાખની યોજના અિ શામક સાધનો વસાવવા માટેની ગવાઇ આ બજટેમાં કરી છે. જનેા કારણ ે
કોઇપણ જ યાએ કોઇપણ ફેકટરીમા ંઆગ લાગે કે કોઇ મકાનમાં આગ લાગે યારે એ સાધન િવહોણા હોવાના કારણે આગ 
બુ ય નહ  એવી િ થિતનું સજન ન થાય એની પણ િચંતા કરી છે યારે આ રાજય સરકાર અને માનનીય નાણામં ી ી જ ે
દરખા ત લઇને આ યા છે એમાં મા  સમથન ક  છં ં ંુ .  
 ી કનુભાઇ ક. પટેલ(સાણંદ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અને મુ યમં ી ી િસંચાઇ 
અને ભૂિમ સરં ણ ઉપર જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એના ઉપર હ મારા િવચારો રજ ક  છ અન ેસમથન આપંુ છું ં ં ંૂ ુ ુ .  
 મારા િવ તારની અંદર ફતેવાડી નહેર યોજના હેઠળ વાસણા બેરેજથી એ શ  થાય છે અને વાસણા બેરેજની અંદર 
સાબર નદીના પટમાં નમદાનું જ ેપાણી હોય છે એ છોડવામાં આવે છે યારબાદ ફતેવાડી યોજના હેઠળ સાણંદ, બાવળા, 
દસ ોઇ, અમદાવાદ શહેર, ધોળકા, આવી રીતે અનેક ૪-પ તાલુકાના ૧૧૧ ગામડાંઓને િસંચાઇ માટેનુ ંપાણી આપવામા ં
આવે છે. આ યોજના ફતેવાડી યોજના કોઇપણ નમદા કમા ડ એ રયા કે ધરોઇ યોજના હેઠળ આવતી નથી. મા ને મા  
નમદામાં વધારે પાણી હોય યારે આ યોજના હેઠળ આની અદંર પાણી આપવામાં આવે છે, તે માટે નાયબ મુ યમં ી ીને મારી 
િવનંતી અને રજઆત છે કે આજ ેફતેવાડી યોજના હેઠળના અને જ ેૂ ૩૩ ગામો બાકી રહી ગયા છે, તેમન ેકમા ડ એ રયામા ં
ભેળવવામાં આવ.ે આ યોજના હેઠળ સરકારને અિભનંદન આપીશ કે હમણાં હમણા ંઅમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન ારા 
સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનું પાણી વે ટેજ જતંુ હતંુ, એને ફતેવાડી યોજના હેઠળ આપવા માટે ૧૬૦ યુસેક પાણી ફતેવાડી 
યોજનાન ે આપવામાં આ યુ ં છે, યારે આ યોજનાથી ઘણો બધો લાભ થયો છે. પહેલી વખત ગુજરાતની અંદર  સતત ૧ર 
મ હના અને ર૪ કલાક ૧૬૦ યુસેક પાણી મળતંુ હોય તો સુએઝ ટીટમે ટ લા ટની આ પહેલી યોજના છે. એવી જ રીતે 
સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનુ ંપાણી એ નાઇટોજનયુ ત પાણી હોવાથી જમીન ફળ ુપ થાય છે અન ેપાકની અંદર વધારો થાય છે, 
એના લીધે ખેડતોની આવક પણ વધે છેૂ . એના માટે સરકારને અિભનંદન પાઠવુ ંછંુ. એવી જ રીતે મારા િવ તારની અદંર બી  
ર ઢ નદી આવેલ છે. યાં ૬૦ િક.મી.નો અંદાિજત િવ તાર છે. આ ર ઢ નદી ઉપર   ચેકડેમ કે બંધ બાંધવામાં આવે તો અ ય 
ખેડતોને લાભ થશ ેઅને આજબાજના ૂ ુ ુ ૩૦થી ૪૦ ગામોને લાભ થશ.ે એવી જ રીતે જમે અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન 
સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનું ૧૬૦ યુસેક પાણી રોજ ૧ર મ હના અન ેર૪ કલાક મળ ેછે. એવી જ રીતે  બોપલ નગરપાિલકા, 
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સાણંદ નગરપાિલકા, બાવળા નગરપિલકા અને ધોળકા નગરપાિલકાના િવ તાર માટે એસ.ટી.પી.ના પાણીને આ યોજના 
હેઠળ આ ફતેવાડી કેનાલમાં ડાણ કરવામાં આવે તો બાકીના િવ તારને આ યોજના હેઠળ લાભ મળશ.ે બી  મારી એક-બે 
રજઆતો છે કે મખીયાવ પારા ગોરસથી હઠીપુરા આગળ એક બંધ  બાંધવામાં આવે અને હઠીપુરાથી કવલા જ ેકાચી કાસં છે ૂ
એને પાકી કાંસ કરવા માટે રજઆત છેૂ . છે ી રજઆત છે કે ઢ ગણા ભોગાવાથી મીઠાપુર સીમ સુધી એક ચેકડેમ બાંધવામા ંૂ
આવે તો ઘણા બધા મારા િવ તારના ખેડતોને લાભ થશે અને આવકમાં વધારો થશેૂ . આ માગણી ઉપર મારા િવચારો રજ કયા ૂ
છે અને તેને સમથન આપંુ છંુ.  
 ીનીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  આજ ેરા યના િવકાસ માટે અન ેખાસ કરીન ે
નાગ રકોની સુિવધાઓ અને સમૃિ  વધારવા માટે રા ય સરકારના જ ે અમારા અગ યના િવભાગો છે તે િવભાગ ઉપરની 
માગણીઓ લઇન ેમાનનીય મુ યમં ી ી વતી હ આ યો છું ંુ . એક તો શહેરી િવકાસ િવભાગ જ ે માણ ેમાનનીય સ ય ીઓએ 
એમની લાગણી અહીયાં રજ કરીૂ . રા યના લગભગ ૪પ ટકા જટેલી વસિત શહેરોમાં વસતી હોય તો એને સુખ સુિવધા માટે 
ભારતીય જનતા પાટ ની અમારી સરકાર ગુજરાતમાં આવી યારથી જ જ ેકામગીરી કરી રહી છે, એને બધાએ ખૂબ આવકારી છે. 
નાનામાં નાની ચાલીથી માંડીને મોટી સોસાયટીઓ, પોળો, મહો ાઓ, મહાનગરથી માંડીન ેનાની ડ વગની નગરપિલકા સુધી 
અમારો શહેરી િવકાસ િવભાગ કામ કરે છે, તેનો લાભ ગુજરાતના િવકાસ માટે, ગુજરાતને િત ા અપાવવા માટે અને ભારત 
સરકાર તરફથી જ ેએવોડ  સતત ગુજરાતન ેમળ ેછે, એમા ંશહેરી િવકાસ િવભાગ પણ ખૂબ અગ યનું યોગદાન આપી ર ો છે. 
તેની માગણીઓ મ અહ યા ંરજ કરી છેૂ . તેવી જ રીતે િસંચાઇ િવભાગની પણ માગણી રજ કરી છેૂ . િસંચાઇ તે ગુજરાતના ખેડતો ૂ
માટે, ગુજરાતના નાગ રકો માટે અનેક રીતે ઉપયોગી છે તેવી કામગીરી પણ અમારો િવભાગ કરે છે. િસંચાઇ િવભાગની જ ે
કામગીરી છે તેના અંગેનું ખૂબ સુંદર વણન અમારા માનનીય સ ય ીઓએ પોતપોતાના િવ તારમાં જ ેલાભ થયા છે તે અહ  
રજ કરીન ેમા હતી આપી છેૂ . ગુજરાતમા ંિસંચાઇ વધારવી, ખેડતોને વધુને વધુ િસંચાઇનુ ંપાણી પહ ચાડવુ ંતે અમારી સરકાૂ રનુ ં
શ આતથી જ લ ય ર ું છે. ખાલી લ ય એટલુ ંનહ , ફકત નાણાકીય ફાળવણી એટલુ ંનહ  પણ હ આંકડાકીય મા હતી આ ું
સ માનનીય ગૃહને આપવા માગંુ છંુ. આપણે બધાએ સાથે મળીને જ ેકામ કય,ુ અમારા િસંચાઇ િવભાગે જ ેકામ કયુ તેનો કેટલો 
મોટો લાભ રા યના લાખો ખેડતોનેૂ , લાખો પશુઓને જ ેપાણીની જ રયાત છે તે પૂણ કરવા અમે કય  છે. મોટી અને મ યમ 
િસંચાઇ યોજનાની મા હતી આપંુ તો વષ ર૦૦૧માં એટલ ે કે વીસ વષ પહેલાં ગુજરાતમાં ૧૪ લાખ ૭ હ ર ૯૯૦ હેકટર 
િવ તારમાં િસંચાઇ યોજનાઓ થકી, એટલે કે મોટી અને મ યમ િસચંાઇ યોજનાઓ જવેી કે ઉકાઇ, કડાણા, ધરોઇ, સૌરા ની 
યોજનાઓ આવી ય, આ બધી યોજનાઓનો લાભ દિ ણ ગુજરાતથી માંડીને ક છ સુધી જયા ંજયા ંિસંચાઇના ડેમો આપણી 
પાસે ઉપલ ધ છે તેના ારા પાણી આપતા હતા. તે પછી વષ ર૦૧૮માં ૧૭ લાખ ૩૧ હ ર હેકટરમાં પીયત કયુ છે. એટલ ેકે 
વીસ વષની અંદર, વીસ નહ  પણ ઓગણીસ વષની અંદર ૩ લાખ ર૩ હ ર હેકટરમા ંિસંચાઇનો વધારો કય  છે. એવી રીતે 
સરદાર સરોવર યોજનાનો િવભાગ અલગ છે. તે િવભાગની જવાબદારી પણ મારી પાસ ેછે. તેની ચચા આપણે કરવાના છીએ 
એટલ ેતેની િવગતવાર વાત અહ  આજ ેનહ  ક ં . મા હતી ચો સ આપીશ કે વષ ર૦૦૧મા ંનમદા યોજના ારા ૪૦ હ ર 
હે ટરમાં િસંચાઇ થતી હતી. તે આપણે વષ ર૦૧૮માં વધારીને ૧૬ લાખ ૧૧ હ ર હેકટર સુધી પહ ચાડી દીધી છે. આમાં ૧૮ 
લાખ હેકટર તેનો કમા ડ એ રયા છે. એટલે ૧પ લાખ ૭૧ હ ર હેકટરમાં આપણે નમદાનું પાણી પહ ચાડી દીધંુ છે. તેનો 
ગુજરાતને ખબૂ મોટો લાભ આપણે આજ ે ા  કરાવી ર ા છીએ. તેવી જ રીતે નાની િસંચાઇ યોજનાઓ જવેી કે નાની નદી 
હોય, મ યમ ક ાનો પાણીનો આવરો ધરાવતા િવ તારો હોય તેમાં આપણે ર લાખ પ૬ હ ર હેકટરને વષ ર૦૦૧મા ં
િસંચાઇનો લાભ આપતા હતા. તેમાં થોડોક વધારો કય  છે. કેનાલો સુ ઢ કરી, આવરા સુધાયા અને તે રીતે તેમા ંવધારો કરીન ે
ર લાખ ૭૧ હ ર હેકટર સુધી પહ ચાડયું છે. ગુજરાતની જ ેમોટી ખાિસયત છે તેમાં સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજના 
હેઠળ લાખો ચેકડેમ આપણે બના યા છે. સુજલા  સુફલા  યોજના અંતગત હ રો તળાવો ડા કયા, નવા તળાવો બના યા, 
પાણીના આવરા વધાયા, જળસં હ વધાય . તે એક મોટ કામ કયુ છેું . દેશમાં કોઇ રા યમાં નાની િસંચાઇ માટે આવું કામ કોઇ 
રા યએ કયુ નથી. આ આપણી ગુજરાતની ખાિસયત છે અન ેતેમા ંઆપણે ૧ લાખ ૯૮ હ ર હેકટરમાં વષ ર૦૦૧ની સાલમા ં
પીયત કરતા હતા. તે પછી આપણે મોટા તળાવો અને ચેકડેમો બના યા. એટલે હવે વધીને લગભગ પ લાખ હેકટરમાં આપણે 
વધારો કય  છે અને એનો પણ મોટો લાભ ખેડતોને આ યો છેૂ . કવા અને પાતાળ કવાૂ ૂ , આ દવાસી િવ તારમાં કવાઓ ૂ
ખોદવાની જ ર હોય એવી જ યાએ કવા પણ કરીએ છીએ અને પાતાળ કવા પણ કરીએ ૂ ૂ છીએ અને ખેડતો પોતે પણ કરે છે ૂ
અને સરકાર પણ મદદ કરે છે તો એના ારા પણ આપણે અગાઉ ૧૯.૭૩ લાખ હેકટરમાં વષ ૨૦૦૧માં જ િસંચાઇ થતી હતી 
અને હ રો પાતાળ કવાઓ પણ છે એ પાતાળ કવાનો સફળતાપૂવક એટલે આપણે લાભ લઇ શકીએ છીએ કેૂ ૂ , આપણી 
સરકારના ઉ  િવભાગ ારા ખેડતોન ેૂ નવા લાખો કનેકશન આ યા જ ે ભૂતકાળમા ં ક ેસ સરકાર વખતે શકય જ ન હતંુ. 
અમારી સરકારે ઉ  મં ી ી સૌરભભાઇએ જ ેનેતૃ વ લીધંુ અને ગયા વષ સવા લાખ કરતા વધુ કનેકશન આ યા, આ વષ પણ 
લાખ કનેકશન આપવાના છીએ અને હવે તો ખેડતોની ડમા ડ ખતેી માટેના વીજળીના કનેકશૂ નની નીલ કરી દેવાના છીએ. 
એટલે એનો લાભ જ ેથયો એ પણ ખૂબ મોટો લાભ અ યારે ૨૨.૫૯ લાખ હેકટરમાં ુબવેલો આધારીત િસંચાઇ આપણે કરીએ 
છીએ. સ તી વીજળી, સતત વીજળી, પુરતા વો ટેજથી વીજળી એ અમારો ઉ  િવભાગ-િસંચાઇ િવભાગ કરે છે અન ેએનો 
લાભ કૃિષ િવભાગને ખૂબ મોટા માણમા ં મળે છે. આમ, સરવાળો કરીએ તો વષ ૨૦૦૧માં ગુજરાતનો િસંચાઇ િવ તાર 
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૩૮.૭૭ લાખ હેકટર હતો એ વષ ૨૦૧૮મા ંઅન ેઆ બે વષમા ંવ યો એ તો જદુંુ . હ તો ું વષ ૨૦૧૮ની આંકડાકીય મા હતી 
આપંુ છંુ. ૩૮.૭૭ લાખ હેકટર જ ેહતો એ ૬૮.૨૮ લાખ હેકટર થયો છે. એટલ ેઆપણી ભારતીય જનતા પાટ ની અમારી ી 
િવજયભાઇ પાણીની સરકાર ારા અમે આ કામ કયુ છે અને અમે આ કામ સફળતાપૂવક માનનીય નરે ભાઇ યારે 
ગુજરાતના મુ યમં ી હતા અને એમણે જ ેઆ દીઘ િ ભયુ મોટ આયોજન હાથ ઉપર લીધંુ અને નમદા યોજનાનું કામ આપણ ેું

ણીએ છીએ કે માનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબના કારણે શકય બ યું, ઝડપી થયુ.ં ઉ  િવભાગ, કૃિષ િવભાગ અન ે
સરકારનો િસંચાઇ િવભાગ-નમદા િવભાગ આ બધા જ ભેગા થયા અને લગભગ ૨૯.૫૦ લાખ હેકટર િપયત િવ તારનો છે ા 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષમા ંભારતીય જનતા પાટ ના નેતૃ વ નીચે હવે ગુજરાતના ખેડતોને આપણે ૂ લાભ આપી શકયા છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, આનો સીધો લાભ ખેડતોને મ ોૂ , સીધો લાભ પશુપાલકોને મ ો છે. રાજયનું કૃિષ ઉ પાદન 
ભૂતકાળમાં જ ેહતંુ એના કરતા અનેકગ ં વધુ લગભગ હવ ેતો ૧.૫૦ લાખ કરોડ િપયા કરતા પણ વધુ, ી ફળદ ુસાહેબના 
િવભાગનું બજટે હજ બાકી છેુ , હવે એ આંકડા આપશે એટલે એમના માટે હ એ આંકડા બાકી રાખુ ંછ કેું ંુ , કેટલુ ં કૃિષ ઉ પાદન 
થયુ?ં પણ ખૂબ માણમાં ખેડતોને સ ર બનાવવા વડા ધાનૂ ી નરે ભાઇનું જ ેલ ય છે કે, વષ ૨૦૨૨ સુધીમા ં દેશના 
ખેડતોની આવક ડબલ કરી દેવીૂ . એ ડબલ કરવા માટે િસંચાઇ િવભાગ, ઉ  િવભાગ, નમદા િવભાગ, અમારો બાગાયત 
િવભાગ આવા ઘણા બધા િવભાગો ભેગા મળીને કામ કરે છે એટલે આપણે એમાં ખૂબ મોટી સફળતા તરફ જઇ ર ા છીએ.  
નાણાકીય રીતે મૂલવીએ તો બજટેની જ ે ગવાઇ વષ ૧૯૮૫થી ૧૯૯૫ એ ૧૦ વરસ ક ેસનું શાસન હતંુ, છે ું શાસન જમે 
બી  બધા ગયા એમ એ પણ જતા જ ર ા છે હવે કદી આવવાના નથી, અહ યા નથી આવવાના અને યાં પણ આવવાના 
નથી. એમના ૧૦ વરસમા ં ૧૮૩ કરોડ િપયા િસંચાઇ માટે એમની સરકારોએ વાપયા હતા અન ે ભારતીય જનતા પ ની 
સરકારોએ અમારા શાસનમાં ૪૨૦૦ કરોડ િપયા કરતા વધુ રકમ એટલે કયા ં િપયા ૧૮૩ કરોડ એમના ૧૦ વરસના અન ે
કયાં િપયા ૪૨૦૦ કરોડ આવો મોટો જપં, અમારા નાણા ંિવભાગે ફાળવણી કરી અને િસંચાઇ િવભાગન ેજ ેલાભ આ યો છે 
એના ય  નાણાકીય આંકડા પણ મ આ યા એનો સીધે સીધો લાભ ખેડતોને મ ો એ પણ આપણે આ યા છેૂ . આજ ે
લગભગ અમારા વીસ જટેલા માનનીય ધારાસ ય ીઓએ જદા જદા િવભાગો ઉપર એમના િવચારો ય ત કયા છેુ ુ . િસંચાઇ 
િવભાગ માટે અહ યાથી ખૂબ સાચંુ કહેવાયું કે સૌની યોજના, સુજલા  સફુલા  યોજના, એક સૌરા  માટે અને એક ઉ ર 
ગુજરાત માટે, બે ક પવૃ  અને કામધેન ુજવેી બ ે યોજનાઓ એ ખડેતો અને ૂ   માટે ઉપયોગી થઇ છે.  
 સૌરા મા ંઆપણે બધા ણીએ છીએ કે દુ કાળ ત િવ તાર, આપ ં તો ગુજરાત છે. એવા ભૌગોિલક િવ તારો 
આપણે ધરાવીએ છીએ કે એક બાજ દિ ણ ગુજરાતમાં રા યનો ુ ૬૦-૬પ ટકા વરસાદ થઇ ય, મ ય ગુજરાતમાં થોડોક 

માણમા ંવાજબી થાય, ઉ ર ગુજરાતમા ંઓછો થાય. સૌરા મા ંઓછો થાય અને છેક ક છની વાત ક  તો એમાં તો એનાથી ં
પણ ઓછો થાય. એટલ ેગુજરાતમા ંએક બાજ ુ -દિ ણ ગુજરાતમા ં૧૧૦, ૧૧પ, ૧ર૦, ૧રપ ચ જટેલો વરસાદ થાય અન ે
એક બાજ છેડે ક છમાં પ ુ (પાંચ) ચ વરસાદ એટલ ે૧રપથી માંડીને પ ચની રે જ આપણા ગુજરાતના જ ેભૌગોિલક ઝોન 
છે, લાઇમટે ઝોન છે એ માણે વરસાદ આપણને મળ ે છે. દિ ણ ગુજરાતમાં પુર આવ.ે યાં મોટી નદીઓ, બારમાસી 
નદીઓ વધારે છે, મ ય ગુજરાતમાં ફ ત આપણી મહી નદી એ બારેય મ હના લગભગ કડાણા યોજના મારફતે આપણને પાણી 
મળે છે, કરજણ યોજનામાં પાણી મળે છે. બી  નાની નાની આ દવાસી િવ તારની મ યમ યોજનાઓ છે એનો લાભ મળે છે. 
ઉ ર ગુજરાતમાં આવીએ તો ધરોઇ અને સાબરકાંઠા અરવ ી, બનાસકાંઠા િજ ાના જ ેડેમો છે એ તો વરસાદ આવે તો આવ ે
અને ના આવે તો બે ણ વરસ ઓછ પાણી પણ મળેુ ં . એવુંને એવું િચ  આપ ં સૌરા નું છે. ક છમા ંપણ એનાથી સહેજ ે
સા  િચ  નથીં . તો આવી પ રિ થિતમા ંગુજરાતનો સવાગી િવકાસ, આપણે બધા બોલીએ છીએ સવાગી િવકાસ પણ એનો 
અથ શુ?ં દિ ણ ગુજરાતમાં જ ેથાય એવું જ ઉ ર ગુજરાતમાં થાય, ઉ ર ગુજરાતને મળે એવું જ મ ય ગુજરાતને મળ.ે મ ય 
ગુજરાતમાં થાય એવો જ લાભ સૌરા  અન ે ક છને મળ ે આવો સવાગી િવકાસ. આ દવાસી િવ તાર હોય, સપાટ જમીન 
િવ તાર હોય, દ રયાઇ ખારાશવાળો િવ તાર હોય કે ક છનો રણ િવ તાર હોય.  
  સભાપિત ી : માનનીય મં ી ી, એક િમિનટ સમય લંબાવવા અંગે માનનીય દંડક ીની દરખા ત છે.  

િવરામનો સમય રદ કરવા અંગે 
 ી પંકજ  દસેાઇ (મુ  ય દંડક ી) : માનનીય અ ય ી, રસેસનો સમય કે સલ કરીએ અન ેઆજ ેજ ેમાગણીઓ 
રજ થયેલ છે તેનું મતદાન પૂ  થાય યાં સુધી સભાગૃહનો સમય લબંાવવામાં આવ ેતેવી દરખા ત ક  છૂ ું ં ં .  
 સભાપિત ી: સૌ સંમત છે? (થોડીવાર બાદ) િવરામનો સમય રદ કરી મતદાન પૂ  થાય યાં સુધી સભાગૃહનો ં
સમય લંબાવવામા ંઆવે છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભૂતકાળમા ં ગુજરાત દુ કાળ ત ગુજરાત કહેવાતંુ હતંુ. હકીકત 
હતી એમાં કોઇનો વાંક પણ નહોતો. કદરતી લાયમેટ ઝોન આપણા એવા છે કે આપણે દુ કાળનો સામનો કરતાુ  હતા. પણ 
અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારો આ યા પછી જ ે અમ ે આયોજનો કયા એના કારણે આજ ે હમતપૂવક આપણે ં
િવ ાસથી ગુજરાત માટે કહી શકીએ, દેશ અને દુિનયાને કહી શકીએ કે એક વખતનું દુ કાળ ત ગુજરાત હવે દુ કાળન ે
દેશવટો આપવાના દરવાજ ેઆવીને ઉભું છે તો પણ ખોટંુ ન હ કહેવાય, એવી મોટી મહ વકાં ી યોજનાઓ યાંક સૌરા મા ં
વરસાદ ના પડે, ઉ ર ગુજરાતમા ંવરસાદ ના પડે, ક છમાં ના પડે તો પણ વધારાનું નમદાનું પાણી, કડાણાનું પાણી કે બીજ ુ ં
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પાણી જ ેઆપણને ઉપલ ધ છે. દિ ણ ગુજરાત માટે ઉકાઇનું પાણી, એ પાણી આપણે જ રયાતવાળા િવ તારોમાં પીવા 
માટે અને ખેતી માટે પહ ચાડી શકવાની બધી જ ઇ ા ટ ચર, આંતરમાળખાકીય સિુવધાઓ આપણે પૂરી કરી દીધી છે. 
લા ખો હોસ પાવરના પંપ આપણે મૂ યા છે. દર વરસે કરોડો િપયાનું વીજળી િબલ ખેડતો માટેૂ , પશુપાલકો માટે,  માટે 
સરકાર એની િત રીમાંથી ભરે છે અન ેએનો લાભ આપણન ેમળ ેછે. એટલ ેઆખું િચ  જ ેપલટવાનું કામ કય ુહોય, ભૂતકાળ 
ભૂલી જઇને હવે સારો વતમાન લાવવાનુ ંકામ કયુ હોય તો એ ી નરે ભાઇના નેતૃ વમા ંભા.જ.પ.ની અમારી સરકારે કયુ છે. 
એમા ં િસંચાઇ િવભાગ ખૂબ પાયામા ં છે. સૌની યોજનાઓમા ંબ ક પાઇપ લાઇનો જ ેનાંખી, પ પ ગ ટેશનો કયા, સૌનીના 
જદા જદા તબ ામાં જ ેકામ કયુ તે તો અહ યા બેઠેલાં બધા જ માનનીય સ ય ીઓનો ત અનુભવ છેુ ુ , િવગતવાર ણ ેછે. 
કારણ કે તેનો લાભ આપણને મળતો થઇ ગયો છે તે પણ આપણે સફળતાપૂવક કય ુ છે અને હજ છે ા અંિતમ તબ ાના ુ
સૌનીના કામો છે તે માટે પણ બજટેમાં માતબર રકમની અમારી સરકારે, િસંચાઇ િવભાગે, મુ યમં ી ીએ ગવાઇઓ કરી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ઉ ર ગુજરાતની સાબરમતી નદી જનેા ઉપર ધરોઇ બંધ છે અગ યની, મોટી નદી અમદાવાદ 
શહેરને પીવાનું પાણી આપવા માટે એક સમયમાં ૪૦-૫૦ વષ પહેલાં એક ડેમ બનાવવામાં આવેલો. વ ચે કશું નહોતંુ ધરોઇનુ ં
પાણી છોડે એટલે અમદાવાદ પહ ચે વ ચેનું ૯૦ ટકા પાણી શોષાઇ જતંુ હતંુ, નદીમાં રેતીમાં નકામું જતંુ હતંુ પણ કોઇ ઉપાય 
નહ  હોય એટલે એ વખતની સરકારોએ કય ુહશે પણ અમે તેને અધૂ  ના રાખતા જયારે પૂર આવેં , આ વષ પૂર આ યા, ગયા 
વષ આ યા હતા, પૂર આવે યારે અમદાવાદને નુકસાન ના થાય, આખો રીવર ટ ભરેલો રહે એ પછી તો નમદાનુ ંપાણી પણ 
આપણે અમદાવાદને ઉપલ ધ કરાવી દીધંુ. અમારા સ ય ીઓએ ક ું કે હવ ેઅમદાવાદમા ંપીવાના પાણીનો કોઇ મોટો  
ર ો નથી. એક સરસ વાત અમારા બધાને મોટાભાગના ગુજરાતન ેલાગુ પડે ફલોરાઇડવાળું પાણી પી પી અને આપણે બધા 
હાડકાં નબળા કરતા હતા. આખું ઉ ર ગુજરાત, આખું મ ય ગુજરાત, સૌરા , ક છ બધંુ આવી ગયુ,ં હવ ે ફલોરાઇડવાળુ ં
પાણી પીવાનું તેને આપણે ભૂતકાળ બનાવી દીધો. સરફેસ લેવલનું શુ  પીવાલાયક પાણી ફ ટર કરેલુ,ં લોરીનશેન કરેલુ ં
ગુજરાતની ચાર-સાડા ચાર કરોડની જનતા સુધી પહ ચાડયું હોય તો આ ભારતીય જનતા પ ની સરકાર ારા પહ ચાડવામા ં
આ યું છે. હવ ેફલોરાઇડ િવષય ર ો નથી. હવ ેનવી પેઢીને જમે કફયુ ભૂલી ગયા અમે ઘણા શ દો હવ ેકાઢી નાંખવાના છીએ 
ડ નેરીમા ંભલે રહેતા પણ વહીવટી કે યવહારમાં નથી રાખવાના. કફય ુભાજપ સરકારે ભૂતકાળ કરી દીધો, પોિલયો અમારા 

આરો ય િવભાગે ભૂતકાળ કરી દીધો, એમ હવે આ લોરાઇડ શ દ એ પણ અમારા િસંચાઇ િવભાગ, પાણી પુરવઠા િવભાગ, 
નમદા િવભાગ તે બધાએ ભૂતકાળ કરી દીધો એવી રીતે આ બધંુ અમે કરી ર ાં છીએ યારે વભાિવક ધરોઇમાં પણ મોટા ં
િવયર બનાવવાનું કામ, બેરેજ બનાવવાનુ ં કામ આપણે મંજર કયુ છેૂ . દિ ણ ગુજરાતમાં આ દવાસી િવ તારમાં અમારા 
સ ય ીએ ખૂબ સારી રીતે ક ું છે કે મોટી તોત ગ પાઇપ લાઇનો, બ ક પાઇપ લાઇનો યારે હ પાણી પુરવઠા મં ી રહેલો છ ું ંુ
અને િસંચાઇ મં ી પણ રહેલો છંુ. એક વખત હ કામોના સુપરિવઝનમાં િવ તારમા ં નીકળેલો તો એક પાઇપ લાઇનનુ ં કામ ું
ચાલતુ હતંુ તો મ ફોટો પડા યો. પાઇપ લાઇન એવડી મોટી કે હ ઉભો ર ો અને મ હાથ આમ ચો કય  તો પણું  હ પાઇપન ેું
અડી શકયો નહોતો. અમારા ી તુભાઇ કે ી પુ ષો મભાઇ પાલા કે ી દુ યંતભાઇનો હાથ કદાચ અડે તો અડે બાકી 
અમે બધા આમાં કોઇ હાથ અડાડી ના શકીએ એવી પાઇપ લાઇન આ ભાજપ સરકારે નાંખી. હા, ી દપિસંહનો હાથ તો 
અડી જ ય. તેમનો હાથ તો કોઇનો ના અડે યા ંપહ ચી ય છે. બધાને પકડી પાડે, ભાગવા ય તો પણ છોડે નહ  એવા 
અમારા મં ી ીઓના કામ છે.  
 માનનીય અ ય ી, આ બધંુ ખૂબ સુંદર રીતે જયારે ચાલતંુ હોય યારે િસંચાઇ િવભાગમાં હજ ઘ ં કરવાનું બાકી ુ
પણ છે. એક સ ય ીએ ખૂબ સુદંર ક ું કે આપણાં વડા ધાન ી નરે ભાઇએ આખા દેશન ે આ ાન કયુ છે કે ભગવાન 
વરસાદનું જ ેપાણી આપે છે તે ભગવાનની સાદી પ છે. જમે સાદી સાચવીન ેખાઇએ છીએ તેમ પાણીનો એક એક ટ પાનો 
સ મ ઉપયોગ કરવો અને એ કરવા તરફ અમારી ી િવજયભાઇની સરકાર જઇ રહી છે. હજ તો દ રયા િકનારામાં ખાુ રાશ 
અટકાવવાનું કામ કરવાનુ ં છે. ઘ ં કરી દીધંુ છે. હ િસંચાઇ મં ી હતો યારે મહવામાં જ ે િનકોલાનો બંધારો હતો અને બી  ું ુ
બંધારો હતો યાં ન કમાં પૂ ય મોરારી બાપુનું ગામ છે યાં અમ ેઉ ઘાટન કય ુહતંુ. ક છમાં ખારાશ અટકાવી. આપણને 
વરસાદ પે ભગવાન પાણી આપે અને પાણી વહીને દ રયામાં જતંુ રહેતંુ હતંુ તો અમે ે ડગ કેનાલો બનાવીં . કેનાલો મોટી 
બનાવી અને ખોદી નાંખી. ૫, ૭, ૧૦ ફટ પહોળી અને ડી બનાવીૂ . જવેું વરસાદનું પાણી આવે તો એ સડસડાટ દ રયામાં કે 
રણમાં ન જતંુ રહે એ કેનાલમાં પ ું રહે અને કેનાલ િક ાની જમે ફરતી રાખી એટલે પાણી એમા ંભેગંુ થાય. આ પાણી ભેગંુ 
થઇને ભૂગભમાં ઉતરે અન ેજળસંચય થાય. મીઠા પાણીનો સં હ વધે અન ેદ રયાની ખારાશ ઓછી થાય. આપણને ૧૬૦૦ 
િક.મી.નો દ રયા િકનારો મ ો છે એ સા  છેં . એના ઘણા લાભ પણ આપણને છે. પણ દ રયાઇ ખારાશ વધતી ય એ પણ 
એક તકલીફ છે. એ દ રયાઇ ખારાશ અટકાવવા અમ ેબંધારા કરીએ છીએ, ે ડગ કેનાલો બનાવીએ છીએં . દિ ણ ગુજરાતમા ં
પણ ઘણી બધી જ યાએ દ રયાઇ ધોવાણ અટકાવવા મોટી મોટી દવાલો બનાવી છે. બધા ધારાસ યો ણ ે છે. બધાની 
માગણીથી કય ુછે. આ બધંુ જ કામ આપણે કરીએ છીએ એનો ખૂબ લાભ છે. સુજલા  સફુલા  યોજના, તળાવો ડા કરવા, 
લોકોની ભાગીદારીથી કામ કરવુ.ં એમાં પણ આપણે આગળ વધી ર ા છીએ. લોકો, ધાિમક સં થાઓ, સામાિજક સં થાઓ, 
દાતાઓ એ બધા જ એમા ંઉદારતાથી ફાળો આપે છે.  અને સરકાર સાથે મળીને કામ કરે તો કેટલું મોટ કામ કરી શકીએ ું
તેનું આપ ં ગુજરાત એક ઉ મ ઉદાહરણ છે. અહ યા ો બહ પૂછાય છે અમે જવાબ આપીએ છીએ તો ઘણા ક ેસવાળા ુ
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અમને કહે છે. કારણ કે, એમની લાઇટો બહ મોડી થાય છેુ . કોઇની બે દવસ મોડી થાય છે તો કોઇની બે મ હના મોડી થાય. 
એમનું બધંુ બગડી ગયેલું છે. એમની બધી સિકટો શોટ થઇ ગયેલી છે. ક પસરમાં આપણે ખૂબ ગંભીરતાથી આગળ વધી ર ા 
છીએ. એમા ંઆપણે અનેક કારના ટે ટ કરાવવાના હોય છે. થોડો સમય છે તો હ કહી દ  કે ક પસર એટલે દ રયાની વ ચે ું
મોટો પાળો બનાવવાનો છે. જમે નદીમા ંચેકડેમ બનાવીએ છીએ એમ દ રયો પૂરી ભાવનગરથી માંડીને છેક સૌરા થી દિ ણ 
ગુજરાત સુધી પાળો બનાવવાનો છે. એના ઉપર ૬ લેન હાઇ-વે બનાવવાનો છે. નમદાથી મોટ મીઠા પાણીનું સરોવર બનેું . 
દ રયાઇ માગ રોડ બને એટલે સૌરા  અને દિ ણ ગુજરાતનું અંતર ઓછ થઇ યુ ં . આ નદીઓનો કાંપ જ ેદ રયામાં જતો રહે 
છે એ અટકે, આપણને મીઠ પાણી ા  થાય અને ક પું સર બને એટલે સૌરા ની તો િસકલ આિથક રીતે એટલી પલટાઇ 
જવાની છે કે ન ભૂતો ન ભિવ યિત. આખા ભારતમાં કોઇ રા ય આવું ન હ હોય. હ તો એમ કહ છ કે ક પસર બની ય પછી ું ું ંુ
દુિનયાનો કોઇ દશે ગુજરાત સાથે ન હ ઊભો રહી શકે. આિથક તાકાત, ખેતીને મીઠ પાણી આપવાની તાકાતું , ટા સપોટશનની 
તાકાત અને દ રયાઇ માગ વહાણવટ કરવાની તાકાત એ બધી સ મતા એમા ં પડી છેું . એમાં અનેક સરવે કરવા પડે છે. 
ધરતીકપના સરવેં , ખારાશના સરવ,ે એના પાયાનો બો  તિળયું ઉપાડી શકે કે ન હ, જળચર ઉપર એની શુ ં અસર થાય, 
પયાવરણ ઉપર એની શુ ંઅસર થાય એ બધંુ મોટે ભાગે આપણે ભારત સરકાર અથવા િતિ ત ઇ ટરનેશનલ સં થાઓ પાસ ે
કરોડો િપયાના ખચ એના સરવે કરાવી ર ા છીએ. યારે આ સરવે પૂરા થશે યારે આ કામ આપણે હાથ ઉપર લઇશુ.ં 
અ યારે નમદાથી જ ેલાભ થયો છે એના કરતાં અનેકગણો લાભ આપણને આવનારા સમયમાં ક પસરથી થવાનો છે. દ રયો 
પુરાશે એટલ ેહ રો હેકટર નવી જમીન મળવાની છે. આપણને જમીન ખુ ી ા  થવાની છે. દ રયામા ંભરતી આવવાની બંધ 
થઇ જશ,ે જમીન ખુ ી થશ,ે એનો પણ મોટો લાભ આપણને આવનારા સમયમા ંથવાનો છે. અ યારે કોઇન ેક પના લાગે, 
કોઇને િવચાર લાગે, એિ જિનયર ગ સમ  શકતા હોય એમને પોિઝટીવ લાગે, પણ આ થવાનું છે અને એનું કામ આપણી 
સરકાર ગંભીરતાથી કરી રહી છે.  
 સભાપિત ી :  આપની પાસ ેપંદર િમિનટ છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : હવે િસંચાઇ પર પૂ  ક  છં ં ંુ . આ કામ અમે કરી ર ા છીએ. એટલે િસંચાઇ િવભાગનુ ં
બજટે સવાનમુતે મંજર કરવા સવ માનનીય સ ય ીઓને મારી િવનતંી છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, શહેરીિવકાસ િવભાગ, આ િવભાગ પણ મ ક ું એમ ૪પ ટકા જટેલી રાજયની જનતાને અનેક 
રીતે આપણે ઉપયોગી કરી ચૂ યા છીએ. હવે તો હ સાચંુ કહ હ મહેસાણાનો ધારાસ ય છું ું ું ંુ , કડીનો વતની છંુ. અહ યા 
નગરપાિલકા અને મહાનગરપાિલકામાં હોય એવા કેટલાય માનનીય સ ય ીઓ બેઠા છે. ગુજરાત સરકાર, અમારો શહેરી 
િવકાસ િવભાગ દર વષ જદી જદી યોજનાઓ અને હેડ નીચે જ ે ા ટ ફાળવે છે એમાં હવે તો કામ કયું લેવું એની ુ ુ
નગરપાિલકાઓને મીઠી મુંઝવણ થાય છે. ક ેસના જમાનામા ંઅહ યા વણન થયુ,ં લાઇટ િબલ ભરવાના કે કમચારીઓના 
પગાર કરવાના પૈસા નહોતા. ઓકટોય આવ,ે મને ખબર છે કે હ રું ૦થી ૧૭ વષ નગરપાિલકાનો સ ય, ચેરમેન, મુખ બધંુ 
રહેલો છંુ. નગરપાિલકા પ રષદનો ઉપ મુખ પણ રહેલો છંુ, બધંુ ય મારી નજર સામ ેછે. અમ ેકમચારીઓન ેપગાર કેવી રીતે 
કરતા હતા કે ક ેસના રાજયમાં કે કડી નગરપાિલકાનો મારો ત અનુભવ કહ છ જ ે બધાને થયો હશેું ંુ . ી અરિવંદભાઇ 
ધારાસ ય છે તેઓ મુખ હતા, બી  સ યો પણ મુખ હતા, ી િપયુષભાઇ પણ નવસારીના મુખ હતા, ઘણા બધા હતા. 
એમાં અમે શું કરીએ કે રા ે અને દવસે ઓકટોયની જ ેવકરો કે આવક થઇ હોય હ ર-બે કે ણ હ ર એમાં કમચારીઓના 
ભાગ પાડતા હતા. પહેલો સફાઇ કામદારોને પગાર આપવાનો, પછી કારકનોન ેપગાર આપવાનોુ , એના પહેલા ંડાઇવરોને અન ે
મહેક વાળાઓને પગાર આપવાનો, છે ે ચીફ ઓ ફસરને આપવાનો. આ ચીફ ઓ ફસરને તો ઘણી નગરપાિલકાઓ એવી હતી 
કે ચાર-ચાર મ હનાનો પગાર ભેગો આપતી હતી, બે- ણ નગરપાિલકાના નામ તો હ નહ  આપંુું . પહેલાં મ કહેલું છે. એ વખતે 
રાજયમા ંર૦-રપ નગરપાિલકાઓ એવી હતી કે ક ેસના વખતમાં સફાઇ કામદારોન,ે જ ેગરીબ માણસો છે, સફાઇ કામદાર જ ે
શહેરને વ છ રાખે છે, એનો ચાર-ચાર મ હને પગાર ક ેસની સરકાર વખતે કરી શકાતો નહોતો. ક ેસનો એ જમાનો હતો, 
હવે એ બધંુ ભૂતકાળ થઇ ગયુ.ં મ ક ું ને કે ડ નેરીમાંથી શ દો કાઢવાના, એક ઓકટોય શ દ પણ માનનીય અ ય ી 
કાઢી નાંખ . ઓકટોય અમ ેનાબૂદ કરી દીધી. હવ ેનવી પેઢીન ેઓકટોય શુ ંહતી એની જ ખબર નથી. ઘરે છોકરો પૂછે કે પ પા 
ઓકટોય શું તો સમ વતા ંઆંખે પાણી આવી ય. (અંતરાય) ક ેસ શ દ કાઢી નાંખુ,ં થોડો થોડો રાખોને ભાઇ, આમાં એવુ ં
છે કે કોઇક તો ઇએન ે ભાઇ, આપણે મેચ રમવી હોય તો નબળી ટમ તો ઇએને ભાઇ, આપણે એમની પાસે ફ ડ ગ 
ભરાવવાની છે, આપણે ફટકાબા  કરવાની છે. ફ ડ ગ ભરવાવાળા તો ઇએ કે ન ઇએ? એટલ ે થોડા  ફ ડ ગ 
ભરવાવાળા રાખીખ.ે  
 સભાપિત ી : આજ ે િવરોધપ  નથી તો બોલનારાઓની અડધી મ  તો જતી રહીન.ે એટલે સાહેબ કહે છે ને કે 

ઇએ એમ.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : થોડંુ ઇએ, થોડ ઇએું . આજ ે નથી એટલ ે ઘટતા જવાના પણ આપણે બે ટગ તો ં
આ વન કરવાની છે અને એમણે ફ ડ ગ આ વન ભરવાની છે. એટલે દોડાઇ દોડાઇને થકવી નાંખો. અ યારે શી ખબર શુ ં
થયું છે તે આ કોરોનામા ંગયા કહો, આપણે એ લોકોન ેપાછા લાવીએ છીએ. ગુજરાતની ભારતીય જનતા પ ની સરકાર અમ ે
ચીનમાંથી આપણા ગુજરાતીઓન ેપાછા લા યા, ઇરાન અન ેયુરોપમાંથી પણ પાછા લા યા અને શી ખબર આમન ેશુ ંસુજયુ,ં 
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કબુિ  કે સુરિ ત વાતાવરણમાંથી જયા ં કોરોના છેુ , યા ં ગયા છે. અરે, ભાઇ ી દપિસંહ ખબર રાખ , નહ  તો પેલા 
િ વિમંગ પુલમા ંધુબાકા ના મારે નહ  તો પાછી ઉપાિધ થશ.ે  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : બે જણાને ટે પરેચર પણ આ યું છે.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : તમ ેકહો છો પણ મારી િચંતા વધી ય છે, ભાઇ. મારી જવાબદારી છે, મારા આરો ય 
િવભાગની જવાબદારી છે કે છ કરોડ ીસ લાખ ગુજરાતીઓન ે વ થ, તંદુર ત રાખવા. એટલે એ વ થ તંદરુ ત રહે, ભલ ે
િવરોધપ  છે પણ નાગ રક તરીકે એ આવી ય છે અને હ ું ી ગેહલોત ને ઇ-મેઇલ ક  કે અમારા ગુજરાતના ધારાસ યોન ેં
કઇ થશે તો રાજ થાન સરકાર તેના માટે જવાબદાર રહેશેં .  પાછળથી બહાનુ ંન કાઢે, કાલે મુ યમં ી ી ગેહલોત  એમન ે
મળવા ગયા હતા. ખાનગીમાં ક ું જ હશે કે તમે જતા રહો, નકામો મને િચંતામાં નાખો છો. હવે એક સીટ આવે કે ન આવે કઇ ં
ફક નથી પડતો, આ ી મોદી સાહેબે અન ે ી અિમતભાઇએ આખું ભારત કવર કયુ છે. હવે એક સીટમાં કેમ આમ કરો છો? 
આવું ક ું હશે એવું મને અનમુાન છે. ફોમ કયારે પાછા ખચવાના છે? (અંતરાય) તો કાલ પતી જશે તમારો મામલો. ી 
પૂણશભાઇ શું કહેતા હતા? (અંતરાય)  
 ી પૂણશભાઇ મોદી : ગુજરાતમા ં જ ે રીતે સંપૂણ શાંિત રહી છે એવી રીતે જ કોરોના રોગથી ગુજરાતન ે સુરિ ત 
રાખ .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આરો ય િવભાગે િવચારણા કરવી પડશ.ે માનનીય દંડક ી 
પંકજભાઇની લાગણી છે અને ી પૂણશભાઇની લાગણી છે અને માનનીય અ ય ીએ લોકોની અવરજવર હાઉસમાં તો બંધ 
કરી દીધી છે જથેી આપણે શાંિતથી વાત કરીએ છીએ અને બધંુ ચાલે છે. પણ હવ ેજયારે આ ગયા છે તો પાછા આવે યારે 
અમારે રાજ થાન બોડર ઉપર માનનીય અ ય ીની પરવાનગી લઇ અન ેએમનું ટે ટ ગ કરવુ ંપડશે અન ે  કઇ નહ  હોય તો ં
જ ગુજરાતમા ંદાખલ થવા દઇશુ.ં એવું કરવું છે? (અંતરાય) હ વૈ ાિનક રીતે ઇ લું . કાયદાકીય રીતે અન ેવૈ ાિનક રીતે મારે 

વું પડે. પણ અહ યા માનનીય અ ય ીની પરવાનગી લઇએ...... 
 સભાપિત ી : તમે આરો ય મં ી તરીકે હે થની તપાસ તો કરાવી જ શકો ન.ે  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ કરી શક પણ અહ  અમારા સ માનનીય ધારાસ યો છેું ંુ , 
સ માનનીય િવરોધપ ના નેતા છે, સ માનનીય ક ેસ પ ના મુખ છે. એમની આરો યની ળવણી કરવી એ અમારી 
ભાજપ સરકારની અને મારી આરો ય મં ી તરીકે જવાબદારી છે. એટલ ે આપ પરવાનગી આપો. ી અશોક ગેહલોત ન ે
પૂછાવડાવું અને સંમતી આપે તો એક ડોકટરની ટીમ યાં મોકલી દઇએ. કયો પેલસે છે? (અંતરાય) સી વીલા, એ સી. 
વીલામાં મોકલી દઇએ. આપણે ગુજરાતની ૧૦૮ િસ  છે. તો યાં એમની ખબર રાખીએ કે બોડર ઉપર રાખવી છે? બોડર 
ઉપર મારે ચેક કરવું પડે એના કરતા ી દપિસહંને વધારે કરવું પડશ.ે એ મારી જવાબદારી નહ , મારી તો આની જ 
જવાબદારી...  
 સભાપિત ી : કોરોના લઇન ેઅહ  ન આવ.ે  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ ચંૂટણીમાં વોટ ગ કરાવવાનો અિધકાર તો આ ગૃહનો છે. એટલ ે
ગેઇટ ઉપર આવે યારે ચેક કરાવ . અમારા સ યોની અમન ેિચંતા થાય છે. આ મારી લાગણી છે. 
 માનનીય અ ય ી, શહેરી િવકાસ િવભાગમાં ખૂબ આ યું છે, ખૂબ આપવાના છીએ, કોઇ યોજના હવે બાકી નથી કે 
જયાં ગરીબોના આવાસ હોય, ઝંૂપડપ ી ખસેડી વ છ વાતાવરણમાં સુંદર મકાનો ગરીબોને આપણે આ યા છે, માનનીય 
અ ય ી, કોઇએ સાચંુ ક ું હતંુ, હ ું ૧૯૯૦ થી ૧૯૯૫ સુધી િવરોધપ નો ધારાસ ય હતો, બહાર જઇએ તો ક ૈસના 
શાસનમાં મકાનો લાકડાની વળીઓવાળા બનતા હતા, વાંસથી થોડી મજબૂત, તો એક ચોમાસુ ય એટલે લબડી પડે અન ે
બી  ચોમાસે ઝૂકી પડે અને ી  ચોમાસ ેએ તૂટી પડે. એ ગરીબોની િ થિત આ ક ેસની સરકાર વખતે હતી. અમ ેતો પાકા 
આર.સી.સી. ધાબા વાળા સુદંર, બાથ મ, સંડાસ, કીચન, ડો ગ મ, બેડ મ, બાળકો હરીફરી શકે, સરસ મોટ કે પસ હોય ું
તો આંગણવાડી, લે ાઉ ડ બધંુ જ અમ ેગરીબોન ેઆપીએ છીએ. આ રીવર ટ બના યુ.ં બાર-બાર િકલોમીટર એટલ ેર૪ 
િકલોમીટરનો પ ો બે બાજનોુ , મોટેભાગે ક ેસના વખતમાં કયાંક ગંદકી હતી, દબાણો હતા. અમ ેએકેય ગરીબને તકલીફ ન 
પડવા દીધી. બધાને યાંથી ખસેડી અન ે િપયા પ૦ હ રના છાપરામા ંરહેતા હતા એન ેઅમ ેપાંચ પાંચ લાખ િપયાના સુંદર 
ફલેટ માનનીય નરે ભાઇ મોદીની ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ અને માનનીય િવજયભાઇ પાણીની મુ યમં ી આવાસ 
યોજના હેઠળ લાખો લોકોને અમે મકાનો આ યા છે. આપણે ટી.પી. કીમો બનાવી છે એમાં માનનીય શૈલેષભાઇએ વડોદરાની 
વાત કરી છે. હ એમની ણકારી માટે જણાવીશ કે સહકારનગરની મંજરી આપી દીધી છે એના ટે ડર પણ મંજર થઇ ગયા છે ું ૂ ૂ
અને ટક સમયમાં એની કામગીરી ચાલુ થઇ જશેૂં . અહ યા ૧૪૪૧ મકાનો ભાજપની સરકાર બનાવી રહી છે. આમાં મોટા 
ભાગના ગરીબ અન ેલઘુમિત લાભાથ ઓન ેઆનો લાભ મળવાનો છે. એ જ રીતે સંજયનગરની આવાસ યોજના છે એની પણ 
પરિમશન મળી ગઇ છે. એમા ં૧૮૪૧ મકાનો બનાવવાના છીએ એ રીતે શહેરી િવકાસ િવભાગ ારા પૈસા ફાળવવામાં આવે છે 
યારે નગરપાિલકાના મુખ, ચીફ ઓ ફસર અને બોડ િવચાર કરે છે કે આપણને આ પૈસા મળ ેછે એમાંથી કયા કામો હાથ 

ઉપર લેશુ.ં કારણ કે િનયમ માણ ેઆપી શકાય તેવા કોઇ કામો બાકી નથી ર ા ંતેથી હવ ેઆપણે અપ ેડ  કરીશુ.ં  ભારત 
સરકારનો પણ આભાર માનીશ  કે માટ િસટીમા ં કોપ રેશનોને હ રો કરોડ િપયા સરકાર મદદ કરે છે એનો લાભ પણ 
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મળશે. નાની નગરપિલકાઓ માટ ટાઉન કરવાનો િનણય કય  છે એનો લાભ પણ મળશ.ે એ જ રીતે ફલાય ઓવર િ જ જમેા ં
૬૦ કરોડ, ૬પ કરોડ કે ૭૦ કરોડ િપયા ફાળવીએ છીએ. એ જ રીતે નગરપાિલકાઓ ફાટક મુકત કે ચાર ર તા ોસ ગ મુકત 
વગેરે માટે અમે કામો પણ આ યા છે અને ા ટ બંને આ યા છે અન ેએ કામો થઇ ર ા છે.   
 માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇએ  સામા ય વહીવટ િવભાગ િવશે વાત કરી છે.  .એ.ડી. એ રાજય સરકારનું દય 
સમાન છે એટલ ેએની ચચા ન કરવાની હોય  દયની માગણી આવ ે યારે બાયપાસ કરીન ેપણ આપવું  પડે  આતો સીધે સીધુ 
તમે આપો છો એટલે તમારો આભાર. ન હતર બાયપાસ પણ  કરવી પડે. પણ દયન ેધબકતંુ રાખવું પડે એટલે .એ.ડી.ની 
બધી માગણીઓ મંજર રાખવામા ંઆવે તેવી િવનંતી છેૂ .  
 ભાજપ સરકાર તરફથી કમચારીઓની ભરતી કરવામા ંઆવે છે એ ન ભૂતો ન ભિવ યતી. લાખો કમચારીઓની ભરતી 
આપણી  સરકાર કરી રહી છે દરેક િવભાગમાં કરી રહી છે. નવા યવુાન યુવિતઓ  જ ેબુિ શાળી અને હ િશયાર અને તેજ વી 
અને ઉ ચક ાના મે રટવાળા છે એ બધાને સારામાં સારી ભરતી યાનો લાભ આપી સરકારી ભરતીમાં આપણે એમને લાભ 
આપી ર ા છીએ. િવકેિ ત આયોજન એમા ં  એટીવીટી, ધારાસ ય ા ટ હવ ેતો ર૬-ર૬ સંસદસ યોની ા ટ, હવ ે ણ 
રાજયસભાના સ યો તમે ચંૂટશો  એની પણ ા ટ, અને નવા પાંચ એમ.એલ.એ. ચંૂટાશે એની ા ટ આપીશુ.ં ની સિુવધા 
માટે અમારી સરકાર જયારે કરી રહી છે યારે વધુ સમય ન લેતા આ બધી જ માગણીઓ મંજર કરવા સૌ માનનીય સ ય ીઓન ેૂ
મારી િવનંતી છે.   
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે જ ે રીતે માનનીય િવજયભાઇ ુ ં
અને ી નીિતનભાઇ જ ેિવઝનરી રીતે શહેરી િવ તારનો િવકાસ કરી ર ા છે એ બદલ એમન ેઅિભનંદન પાઠવું છંુ.  
 અમારા પૂવપ ામાં એક ખારીકટ કેનાલ આવેલી છે જ ેલગભગ સાતેક  િવધાનસભા મત િવ તારને ટચ થાય છે અન ે 
૧૭થી ૧૮ લાખ લોકોન ેઅસર કરે છે. આપ સાહેબે ૧૦૦ કરોડ િપયા ફાળ યા હતા પરતુ ઇ રગેશન િવભાગ અને કોપ રેશન ં
િવભાગની ઉ ચ ક ાએ ચચા િવચારણા થતી નથી એના કારણ ે કામ ઝડપી થતંુ નથી અન ે ટે ડર લંબાઇ ય છે. તો 
તા કાિલક આને ડેવલપ કરવામાં આવ.ે રર િકલોમીટર લાંબો રોડ અને ૧૦૦ ફટ પહોળો રોડ મળે તેમ છેૂ . પહેલા જ ે ઇ રગેશન 
થતંુ હતંુ પરતુ હવે  મોટા ભાગે ડેવલપ જમીનો થઇ ગઇ છે એટલ ેઇ રગેશનનું પાણી પણ ઓછ વપરાય છેં ંુ . તા કાિલક અસરથી 
એનો િવકાસ કરવામાં આવે તો બધાન ેરાહત મળ ેતેમ છે.    
 એવી જ રીતે આપ સાહેબ ીએ બે કરોડ િપયા દરેક કોપ રેશન િવ તારના ધારાસ ય ીઓને ફાળ યા છે  એના માટે 
અિભનંદન પાઠવું છંુ. પરતુ જ ેગાઇડ લાઇન છે એની થોડીક કલે રટી કરવાની જ ર છે કે ટીપી રોડ ઉપર રીસરફેસ કરી શકીએ ં
છીએ એમાં નોન ટીપીમા ંપણ રીસરફેસ કરી શકીએ તો થોડક સા   થાય તેમ છેું ં . એવી રીતે નરોડા પાટીયાથી ગેલે ી સુધી જ ે
આખો રોડ ય છે એની બંને બાજ છે ા રુ ૦ વષથી આપણે દબાણો દૂર કયા છે. રોડ આપણો ૧૨૦ ફટનો છેૂ , બાજમાં બી  ુ
રોડ છે એ રોડનુ ંઆપણે કામ કરી શકતા નથી. પહેલાં એવું હતંુ કે, નેશનલ હાઇ-વેમાં હતંુ. નશેનલ હાઇ-વે અને કોપ રેશન 
એ બંનેની હદમાં િવસંગતતાના કારણ ેરોડ ડેવલપ કરી શકતા નથી અને યાં જ ેટિનગ છે એના ઉપર િ જ કરવાની જ ર છે. 
નરોડા પા ટયાથી લઇ ગેલે સી સુધી  િ જને લંબાવીએ તો ખબૂ મોટી ટા ફકની સમ યા હલ થાય એવી છે, તો આપ 
સાહેબ ીને સૂચન છે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય જગદીશભાઇ િવ કમા, ધારાસ ય ી અન ેઅમદાવાદના 
બધા ધારાસ યો, એમની વાત ખૂબ સાચી છે. ખારીકટ કેનાલ ખૂબ લાંબી કેનાલ છે. હવે તો આખું શહેર, રહેણાંક િવ તાર બધંુ 
જ એના ઉપર બ યું છે. અગાઉ સો કરોડ િપયા ફાળ યા હતા, જ ર પડે તો વધુ રકમ પણ ફાળવવા તૈયાર છીએ અને હ ું
મુ યમં ી ી સાથે ચચા કરી કાં તો શહેરી િવકાસ િવભાગ આખું કામ ઉપાડી લે અથવા તો િસંચાઇ િવભાગને આખું કામ અપાય 
પણ એક ડપાટમે ટ કામ સંભાળ.ે વધુ જ ર પડે તો વધુ ફાળવણી કરીએ પણ આખી કેનાલ ઢકાઇ ય એના ઉપર રોડ બન ેં
એ માટે સરકાર ચો સ સહયોગ કરશ.ે 
 ીમતી મનીષા વકીલ : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ીને કહેવુ ંછે કે, અમારો પૂવ િવ તાર જ ેરકાબી 
જવેો િવ તાર છે અન ેહાઇ-વે બ યા પછી યાંથી પાણી જ ેફલૂ  ફોસમાં વડોદરા શહેરમાં આવે છે. એમાં સૌથી વધારે ઇફેકટેડ 
એ રયા મારો હોય છે. વષ ૨૦૧૪ની સાલમા ંઆપણે બે ફેઝમા ંકામ કરવાનું હતંુ કે, હાઇ-વે ઉપરથી આવતંુ પાણી તે ઠાઠર 
નદીમાં વહી ય તો આપણે વષ ૨૦૧૫માં એક ઝોન પૂરો કય  હતો. હવે આગળ પણ બી  ફેઝ પૂરો કરો કે જથેી લડનુ ં
પાણી આવે છે અન ેઆખો િવ તાર ઇફેકટેડ થઇ ય છે, ૯૦ ટકા જટેલો િવ તાર મારો ઇફેકટેડ થઇ ય છે. તો આપ ીન ે
િવનંતી છે કે, બી  ફેઝ જ ેમૂકવાનો હતો એ હ  નથી થયો તો એ મૂકીને લોકોન ેફાયદો થાય અને ચાર-ચાર ફટ પાણી જ ેૂ
સોસાયટીઓમાં આવી ય છે એમાંથી તેમને મિુ ત મળ.ે 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ીમતી મનીષાબેનની વાત સાચી છે. વડોદરામા ંનીચાણવાળા 
િવ તારમાં પાણી ભરાવવાના ો છે. આ ચોમાસામા,ં ગયા ચોમાસામા ંપણ આ ો થયા હતા. હ પણ યાંનો ભારી છું ંુ . 
મુ યમં ી ીએ પણ એ િવ તારની મલુાકાત આ પૂર વખતે લીધી હતી. પાણી િનકાલ માટે િવિવધ િવક પો ઉપર સરવેનુ ંકામ, 
મને લાગે છે, મહાનગરપાિલકા કરી રહી છે. િસંચાઇ િવભાગ પણ, શહેરી િવકાસ િવભાગ પણ એ કરે અન ેજ ેખચ થાય એ કેવી 
રીતે કરવો, કયા િવભાગ ારા કામ કરવુ ંએના અંગે અ યાસ ચાલી ર ો છે. 
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 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ેએક સૂચન છે કે, ભ ચ-
અંકલે ર અબન ડેવલપમે ટ ઓથો રટી, એટલ ે બહડાુ . સાહેબ, અમને ડી-૨ કેટેગરીમાં મૂ યા છે. ખરેખર અમે ડી-૪ 
કેટેગરીમા ં આવીએ. ડી-૨, સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ એ કેટેગરીમા ં આવે છે. અમા  નાનુ ં ટાઉન છે અમન ે ડીં -ર 
કેટેગરીમાંથી ડી-૪ કેટેગરીમા ંમૂકી આપો આટલી જ માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે. 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય દુ યંતભાઇનું સૂચન છે. િવભાગ સાથે ચચા કરીને યો ય 
હશે એ કરીશુ.ં 
 ી હષ  ર. સંધવી : માનનીય અ ય ી, સવ થમ તો હ માટ િસટી ોજે ટમાં દેશભરમાં હમણાં અલગ અલગ ું
શહેરોને એક વ પ નંબરો આપવામાં આ યા. એમાં ગુજરાતે દેશભરમાં ટોપ કય.ુ અમદાવાદ બી  નંબર પર, સુરત પાંચમા 
નંબર પર હોય યારે હ ગુજરાતના એક નાગ રક તરીકે માનનીય મુ યમંું ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અને આખા શહેરી િવકાસ 
િવભાગન ેઅિભનંદન આપંુ છ અન ેઆભાર પણ માનુ ંછુ ું ં . કારણ કે, મા  માટ િસટી ોજે ટને નાના નાના ડેવલપમે ટ ડે 
જ નહ  પરતુ ઇઝ ઓફ િલિવંગમાં પણ જ ે કારે છે ા અનેક મ હનાઓથી જ ે નંબરો આગળ લાવવા માટેં , નાની મોટી 
યવ થાઓ ઉભી કરવાનો જ ે યાસ થઇ ર ો છે. સાથ ેસાથ ેસુરત શહેરની આ થા બરાબર તાપી નદીનો ોજે ટ. સરકાર 
ારા છે ા અનેક વષ થી આ ોજે ટન ે યાંકને યાંક ડેવલપ કરવા માટે ખૂબ સારો યાસ થઇ ર ો છે. પરતુ અમારે યા ંં

િસંચાઇ િવભાગ અન ે શહેરી િવકાસ િવભાગનુ ં જ ે સંકલન વધુ ઝડપથી થઇ શકતંુ નથી. તેના કારણ ે સુરતના લોકો 
અમદાવાદની જમે રવર ટ પણ મેળવી શકતા નથી અને તાપીની તો એ કારની પ રિ થિત થઇ ગઇ છે કે, તાપી નદીમા ં
પાણી અનેક મ હનાઓ સુધી વા મળતંુ નથી. જ ેઅગાઉ બંને િકનારા ભરેલી તાપી હમણાં સૂકી થઇ ગઇ છે. તેનો આવનારા 
દવસોમાં ઝડપથી િવકાસ થાય તે માટે સરકારે ગયા વષ ૯૯૦/-કરોડ િપયા પણ આપેલા છે. પણ આ ોજે ટન ેઝડપથી 

આગળ વધારવા માટે સરકાર ારા ઝડપથી પગલાં લેવામા ંઆવે અને સરકારનો આભાર માનવા માગીએ છીએ કે આ તાપીન ે
િવત રાખવા માટે રબલ બેરેજની જ ેપરિમશન આપેલી છે તેનું કામ પણ ઝડપથી ચાલી ર ું છે તે બદલ હ િવભાગનો અન ેું

સરકારનો આભાર માનુ ંછંુ.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી હષભાઇની જ ેલાગણી છે, એ બ ે િવભાગોનુ ંસંકલન થાય એ 
કરાવડાવીશુ.ં    
 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવુ ંછે કે અમારા ડયા બંધારા 
યોજનાનુ ંકામ વષ થી મંજર થયું નથીૂ . સૈ ાિંતક વીકાર કય  છે. તેની વહીવટી મંજરી આપીૂ , એની તાંિ ક મંજરી આપી અન ેૂ
આ કામ વહેલી તકે શ  કરવા માગો છો કે કેમ? અન ે વોટરશેડ યોજનામાં થયેલા પાણી સં હના કામો રપેર કરવા માટે 
સરકાર ીની કોઇ યોજનામાં સમાવેશ થતો નથી. તો આ કામોને સરકાર કોઇ પણ રીતે રપેર ગ કરવા માટે કાયવાહી કરવા 
માગે છે કે કેમ અને ી   અમારી બધા ધારાસ યોની લાગણી અન ે માગણી છે કે અમારી ા ટ છે એ િપયા દોઢ 
કરોડમાંથી િપયા અઢી કરોડ કરવામાં આવે એવી મારી િવનંતી છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી રાઘવ ભાઇનુ ં ીજ સૂચન છે તેની ઉપર અ યારે કોઇ ુ ં
િવચારણા કરતા નથી.   
 સભાપિત ી : તેમાં બધાનંે વધારે રસ છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ડયા બંધારો અને વોટરશેડના કામો, હ માનુ ંછ કે વોટર શેડના ું ંુ
તો મનરેગામાં પણ કરી શકાય અથવા અ ય િવક પ િવચારી લઇશું અને ડયાની મા હતી મેળવી લઇશુ.ં  
 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, કડાણા જળાશય બ યે આજ ે૫૦ વષ થયા છે. અમારા ૩૨૨૦ 
પ રવારો એ વખતે િવ થાિપત થયા હતા. ૫૩ ગામો ડબાણમાં ગયા હતાૂ . ક ેસે તો મા  વોટબકની રાજનીિત કરી, પણ એમા ં
અમારા ૨૫૮ ખાતેદારો જમીન િવહોણા છે,  તો તેમન ેજમીન સંપાદન કરીન ેઆપવાની મારી માગણી છે. બી  મુ ો એ છે કે 
આપ ં કડાણા વતુળ અને પાનમ વતુળ અ યારે મજ કરવામાં આ યું છે. મજ કયુ તેમાં અમારો વાંધો-િવરોધ હોઇ શકે જ 
નહ . પણ તેની હેડ ઓ ફસ ગોધરા લઇ જવામાં આવી છે તો ૮૦ િકલોમીટર દૂર થઇ ગઇ છે. કડાણા જળાશય અને પાનમ 
વતુળને મજ કરીને આ હેડ ઓ ફસ મહીસાગર-લુણાવાડા રાખવામાં આવ ેતો બધાન ે૩૦ િકલોમીટરના એ રયામાં ભૌગોિલક 
િ એ યવિ થત રીતે યાં લાભ મળી શકે. ૮૦ િકલોમીટર જટેલી દૂર આ ઓ ફસ ગઇ છે તેને કે સલ કરીને લુણાવાડા હેડ 

ઓ ફસ આપવામાં આવે એવી મારી માગણી છે.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, બ ે સૂચનો છે. િવભાગ અ યાસ કરી લેશ.ે  
  ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આદરણીય મં ી ી પાસેથી હ ણવા માગંુ છ અન ેમા  સૂચન પણ ું ં ંુ
છે કે અ થી ડ વગની જ ેનગરપાિલકાઓ છે એ નગરપાિલકાઓમાં વ છતા માટે આપણે વીપર મશીનો આપવા માગીએ 
છીએ કે કેમ અને ફાયરિ ગેડનું મશીન કે જ ેવષ ૨૦૧૫ના અનામત આંદોલન દર યાન િવસનગરમાં તેને આગ લગાવવામા ં
આવી હતી તો તેન ે ફરીથી આપણે આપવા માગીએ છીએ કે કેમ? અને સાથે સાથ ે ભૂતકાળમાં િવસનગર બાયપાસ રોડ, 
બજટેમાં પણ હતંુ અને િપયા સાત કરોડ જવેું બજટેરી ોિવઝન પણ કયુ હતંુ. તો એ રોડ આપણે ચાલુ કરવા માગીએ છીએ કે 
કેમ? કારણ કે ણ જટેલી તેની એલાઇનમે ટ ન ી કરી ચૂ યા છીએ. પરતુ એ કામ તેના ં ૪, ૬, ૯ અન ે૧૨ જ ે હેરનામા 
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િસ  કરી અન ેથોડી ઘણી જમીન સંપાદન છે અને જ ેજમીન આપણે પસંદ કરી છે, જ ેએલાઇનમે ટ પસંદ કરી છે તેમા ં૫૦ 
ટકા જટેલી જમીનોમા ંઆપણે વળતર ચૂકવવાનુ ંથાય તેમ નથી.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઋિષકેશભાઇની નગરપાિલકાન ેસાધનો ફાળવવા, તો હ ું
માનું છ કે આ વખતે બજટેમાં પણ નગરપાિલકાઓને સાધનો ફાળવવાની ઉ ચક ગવાઇ આપણે કરી છેુ ં . કયા સાધનો 
આપવા અને કઇ નગરપાિલકાની શું જ રયાત છે એ શહેરી િવકાસ િવભાગ તેની ા ટ ફાળવશે પણ તે િસવાય પણ મ અગાઉ 
મારા વચનમા ંક ું કે નગરપાિલકાઓને ખૂબ મોટી રકમ રા ય સરકાર ફાળવે છે. ી ઋિષકેશભાઇની વાત સાચી છે. પહેલા ં
ફાયર ફાઇટરો આપણે બધે ફાળ યા હતા. કમનસીબે અનામત આંદોલનમાં િવસનગરનું ફાઇટર સળગાવી માય.ુ પછી આ યુ ંજ 
નથી. તો સાધન તો શહેર પાસ ેહોવુ ં ઇએ. જ રી છે. તો તેનો ઉપાય કરવાનુ ંિવભાગન ેકહીશુ.ં  
 સભાપિત ી : બહુ બધા સ ય ીઓને ો પૂછવા છે હ એકે એક મહાનગરપાિલકાના એક જણાને ચા સ આપંુ છું ંુ .  
 ી વ ભભાઇ  ગો. કાકડીયા : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીની પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ું ંુ શહેરોમા ં
ધારાસ યોનું બજટે કોમન લોટમા,ં પાક ગમાં ફાળવવામાં આવે છે પરતુ કોઇ ફલેટની અંદર ાઉ ડ ફલોરની ઉપર પાક ગ ં
હોય તો એમા ંધારાસ યોનું બજટે ચાલતંુ નથી.  કોપ રેટરનું બજટે ચાલે છે તો એને હોલો લી થ ગણી અને આ ધારસ યોનુ ં
બજટે એમા ંફાળવવામાં આવે એવી િવનંતી છે.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય વ ભભાઇનુ ં જ ે સૂચન છે, એ અગાઉ માનનીય 
જગદીશભાઇએ પણ સૂચન કય,ુ એક તો અમે જ ેમાગ અને મકાન િવભાગ તરફથી જ ે ા ટ આપી, હ અ યાું રે િવભાગની 
માગણી નથી એટલે ચચા નહ  ક  પણ શહેરી િવકાસ િવભાગમાં અથવા ધારાસ ય ા ટમાં આયોજનની જ ે ા ટો ં
ફાળવવામાં આવે છે એના િનયમો સુધારવાનું આપણે કરી શકીએ છીએ.  તમે સૂચનો કર  અને આયોજન િવભાગ તરફથી 
એને પોઝીટીવ લેવાય એવું આપણે કહીશુ.ં   
 ી કનભુાઇ  મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, વાપી નોટીફાઇડ એરીયા એક ઔ ોિગક િવ તાર છે અને વાપી 
િવ તાર એટલે કે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે વરસાદ વલસાડ િજ ો ધરાવે છે. વાપીની મ યમાંથી એક િબલખાડી પસાર 
થાય છે અને આ િબલખાડીમાં વારવાર પાણી ભરાવાથી લગભગ દર વષ લગભગ ં િપયા પ૦થી ૬૦ કરોડનુ ંનુકસાન થાય છે. 
સૌ થમ .આઇ.ડી.સી. અન ેવાપી ઇ ડ ટીઝે ૭ કરોડ િપયાના ખચ એન ેપાકી બનાવી અન ેએના ઉપરથી દબાણો દૂર 
કયા અને યાર પછી ગુજરાત સરકારે િપયા ૧૦ કરોડમાં બી  એરીયા લીધો, સેક ડ ફેઝ અને હવે થડ ફેઝમાં સરકાર આમા ં
સારી રીતે કામગીરીની મંજરી આપે એવી અપે ાૂ .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી,  માનનીય સ ય ી કનુભાઇની લાગણી િવભાગ પોઝીટીવ લેશ ે
એવું કરાવીશુ.ં 
  ી રાકેશભાઇ જ. શાહ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને એક િવનંતી કરવા માગંુું  છ ુ ં
કે જ ે માટ સીટી અંતગત ોજકેટો ચાલ ેછે અન ેમહાનગરોમા ંખબૂ મોટા કામો આના અંતગત થાય છે. એમા ંપ૦ ટકા કે  
સરકારની ા ટ છે, રપ ટકા રાજય સરકાર ફાળવે છે અને રપ ટકા લોકલ બોડીના હોય છે. પણ આખી જ ેઇ પલીમે ટ ગ 
એજ સી તરીકે એક પેિશયલ પરપઝ હીકલ બના યું છે એમાં ટેટ હો ડસ, ટેટમાંથી કોઇ જવાબદાર લોકો કોઇન ેપણ 
ધારાસ યને એના સ ય બનાવ.ે કારણ કે ઇ પલીમે ટ ગ એજ સી છે એના પણ મેયર અને હો ાની એ ટે ડ ગ ચેરમેન 
સરકારમાંથી હોય છે. રપ ટકા શેર ગ આપ ં હોય છે તો રાજય સરકાર તરફથી કોઇ ચંૂટાયેલો િતિનિધ કરે એવું મા  એક ં
સૂચન છે.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એની કિમ ટ મને યાલ છે યાં સુધી ભારત સરકારના નો સ 

માણે સૂચન માણ ેબની હશે અને કદાચ મેયર પણ એમા ંસ ય હશે પણ તમારી લાગણી પહ ચાડીશુ.ં 
 ી નરેશભાઇ  મ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી એ અપે ા રાખુ ંછ ુ ં
કે આ દવાસી િવ તારની અદંર નાના ચેકડેમ હોય કે મોટા ચેકડેમ હોય એ ખૂબ આશીવાદ પ છે. વધુ વરસાદના કારણ ેગયા 
વષ વધુ પડતંુ ધોવાણ થયલેું છે. જ ેઅ યાર સુધી અમન ેમંજરીઓ મળી છેૂ  તે થોડી ઓછા માણમાં છે. થોડક મન મોટ ુ ું ં
રાખીન,ે આપણી િમલકત ખૂબ મોટી છે. આ જ ેચેકડેમ છે એ નવા ચેકડેમો બના યા એના કરતા જ ેજના ચેકડેમો છે અન ેૂ
આજબાજમાં સાઇડમા ંજ ેધોવાણ થયું છે એમા ંમન મોટ રાખીન ેમોટી ા ટ એમા ંફાળવો એવી અપે ા રાખુ છુ ુ ુ ું ં .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય નરેશભાઇની લાગણી િસંચાઇ િવભાગન ેપહ ચાડી અન ે
શકય તેટલી ા ટ, કારણ કે ચેકડેમ બના યા હોય તો એને પાણી ભરાય એવો રાખવો જ પડે, નહ  તો એનો કોઇ મતલબ 
નથી. એ કરાવડાવીશુ.ં 
 ી શંભુ  ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, નમદા યોજના ગાંધીનગર િજ ાની દિ ણેથી પસાર થાય છે, નમદા 
યોજનાના લાભ ગાંધીનગર િજ ાના ખેડતોને મ ો નથીૂ . મારી માગણી એવી છે કે માધવગઢ અન ે અલુવા, ગયા વખતે 
બજટેમાં આ ચેકડેમ માટે િપયા અઢી કરોડની ગવાઇ કરી હતી પણ આ વખતે બજટેમા ંએનો સમાવેશ નથી થયો, એટલ ે
એનો સમાવેશ કરવા માગો છો કે કેમ? આ થવાથી પાંચ તાલુકાના ખેડતોને મોટો લાભ મળે તેમ છેૂ .  



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીની લાગણી છે. ગઇ વખતે ગવાઇ થઇ હોય તો 
એ ક ટી યુઅસ ગણાય. છતાં પણ િવભાગ ચેક કરી લેશ.ે  
 
  સભાપિત ી : ૧૧ સ યોએ ો પૂ યા છે. એકે એક ના જવાબ માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ આ યા છે. 
હવે બધાને નહ  આપી શકાય!  
 
 ી અરિવંદકમાર ગાંુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીન ેપુછવા માગંુ છ કેુ ં , મારો રાણીપ 
િવ તાર પહેલા ામ પંચાયતમાં હતો અન ેએ વખતે સરકારે એક બકરા મંડી ચલાવવા માટે જ યા ફાળવી હતી. અ યારે મારો 
િવ તાર શહેરી િવ તારમાં સમાવેશ થયેલ છે. આ બકરા મંડી અઠવા ડયામાં બે વખત ભરાય છે. આજ ેપણ આના કારણે મારા 
િવ તારની અંદર પયાવરણ અને પો યુશનના ો અને સાથો સાથ મંડીની અદંર રોગચાળો ફેલાવાનો ખૂબ મોટો ભય રહેલો 
છે. આ બકરા મંડીન ેશહેરી િવ તાર બહાર સરકાર લઇ જવા માગે છે કે કેમ? બીજ કેુ ં , ચં ભાગા નદીમા ં માટ િસટી િમશન 
યોજનામાં જ ે ણ ઝોનમા ંટે ડર મંજર કરવામાં આ યુ ંહતંુ અન ેમાનનીય મુ યમં ી ીએ એનું ૂ ખાતમુહત કયુ છે એ યોજનાનુ ંૂ
કામ ઝડપથી ચાલુ થાય તેવી િવનંતી છે.   
 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : બ ે સૂચનો છે. 
  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, દરેક વખતે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ ઉભા થઇને જવાબ 
આપવાની આવ યકતા નથી. દરેક ધારાસ ય પોતાના સૂચનો રજ કરી દેૂ . પછી છે ે જટેલા સૂચનો હોય એ માણે જવાબ 
આપી દે અથવા બાકી હોય તો િવભાગ એની િચંતા કરે. એ માણે કરીએ તો વધારે ધારાસ ય ીઓને તક મળ.ે   
 
 ી મુકેશભાઇ ઝી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પુછવા માગંુ છ કેુ ં , મારો મત િવ તાર 
છે એમા ંલગભગ ૧ર૬ જટેલા ગામો આવેલા છે અન ેિસટી િવ તાર પણ આવેલો છે.  જનરલી સરકારમાંથી ઘર િવહોણા માટે 
લોટ ફાળવવામાં આવે છે. ા ય િવ તારમાં કલેકટર નીમ કરે છે અને લે ડ કિમટી લોટ ફાળવે છે. નાયબ કલેકટર એના 

વડા હોય છે. પણ સુડા િવ તારમાં ૩૬ વષથી, વષ ૧૯૮રથી ગામો આવેલા છે. એ ગામોની અંદર શહેરી િવકાસ િવભાગનો 
પ રપ  એવું કહે છે કે નગરપાિલકામા ંઆવે તો જ ઘર િવહોણાન ે લોટ ફાળવી શકાય. ૩૬ વષથી આવેલા છે અને સુડાના 
નવા લાન બની ર ા છે પણ નગરપાિલકા િવ તારમાં એનો સમાવશે થયો નથી. કલેકટરે આટલા વષ થી જમીન નીમ કરી છે 
પણ લે ડ કિમટીન ેપાવર આપે તો એ લોટ ફાળવી શકે. બી   છે કે મારા ગામડા છે એ િસટી િવ તારમા ંસમાિવ  થઇ 
ગયા છે. યારબાદ સરકાર ીએ હળપિતઓને ૧૦૦ ચોરસ િમટરના લોટ ફાળ યા હતા. વષ ર૦૦૬થી િસટીમા ં થવાથી 
હળપિતઓ લોટ પર આજ ે મકાન બનાવી શકતા નથી કે નથી રપેર કરી શકતા. એના માટે કોઇ યોજના લાવીને આ 
હળપિતઓના મકાનો બનાવવા માગો છો કે કેમ?  
 
 ી હતુ કનો ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને પુછવા માગંુ છ કેુ ં , સાબરકાંઠા િજ ામાં ગુહાઇ અન ે
હાથમિત જળાશયો નમદા આધા રત પાણી નાંખવાની પાઇપ લાઇન છે એ ખેડટે ક સુધી આવેલ છે તો એનાથી મારો ઇડર 
તાલુકો છે એના પૂવ િવ તારના ગામોના તળાવો ભરવા માટેની પાઇપ લાઇન નાંખવાની માગણી ઘણા સમયથી છે તો એ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવે એવી હ િવનંતી ક  છું ં ંુ .   
 
  ી ભરતભાઇ કી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇને એટલી િવનંતી કરવા 
માગંુ છ કેુ ં , વલસાડ શહેરમાં ટા ફકની ખૂબ સમ યા છે. આજબાજના ચાર ગામો છે એન ે શહેરમા ં સમાવવા માટે મ ઘણા ુ ુ
વખતથી માગણી કરી છે. સરપંચોએ આડેધડ પરિમશન આપીન ેન કમાં એપાટમે ટ ઉભા થાય છે. જનેા લીધે વલસાડનુ ં
ડેનજેનું પાણી પણ ગામડામાંથી પસાર થાય છે.  ડેનેજ પર પણ બાંધકામ થાય છે અને ઘણી સમ યાઓ થાય છે તો 
વલસાડના આ ચાર ગામોન ેશહેરમાં સમાવી લેવામા ંઆવે એવી મારી િવનંતી છે.  
 
 ી િપયુષભાઇ દ. દસેાઇ : માનનીય અ ય ી, આપનો આભાર. મં ી ીનો પણ ખૂબ આભાર. સંસદીય મં ી ી 

દપિસંહે ક ું , ખૂબ તૈયાર થઇને અ યાસ સાથે દરેક સ યો જ ેકહે એનો તરત જ જવાબ આપે છે તે બદલ પણ મં ી ી 
આદરણીય નીિતનભાઇનો ખૂબ આભાર માનું છંુ. મારી માગણી નથી પણ સૂચન છે. નવસારી અબન ઓથો રટી નુડા કેટલાય 
વખતથી મંજર થઇને શહેરી િવકાસમા ંઆવી છે એૂ ને તા કાિલક મજંર કરવીૂ . એના લીધે ણ વષથી પરિમશન મળતી નથી. 
એ િસવાય રેલવે ઓવર િ જના કારણે ટેશનની આજબાજ બે લાખની વ તી રોજ આવુ ુ -  કરે છે, યાં એટલી ખરાબ 
પ રિ થિત છે તો એના માટે પણ આદરણીય મં ી ી મંજરી આપે અને બી  એક વાૂ ત છે કે, વોટર હાવિ ટગ માટે આદરણીય ં



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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મં ી ી ખૂબ રસ લે છે તો તેમાં ધારાસ યોની ા ટ માટે  પરિમશન આપે તો ખૂબ સારી રીતે વોટર હાવિ ટગ થઇ શકે છેં . 
આ ણ સૂચનો ખૂબ અગ યના છે. આભાર. 
 
 ી કેતનભાઇ મ. ઇનામદાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને સૂચન છે કે, ૧૫મી માચ સમ  
ગુજરાતમાં નમદાનુ ંપાણી બંધ થાય છે. હવ ેઆ વખતે ખેડતોએ પાણીને લઇન ેથોડોક ઉનાળું પાક કય  છે તો ૂ ૧૫મી માચ 
પછી બી  ૧૫ દવસ એટલ ેકે ૩૧ માચ સુધી એ લોકો વધારો માગી ર ા છે તો સમ  ગૃહમાં મારાવતી આપને સૂચન છે કે, 
ખેડતોને ૂ ૧૫ દવસ પાણીનો વધારો મળ ેએ મારી માગણી છે.  
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આમ તો નમદાની મારી માગણી ઉપર હ આ હેરાત કરવાની ું
િવચારણા કરતો હતો પણ હવ ે સમય છે અન ે ી કેતનભાઇની રજઆત અને  પણ છેૂ . બધા ધારાસ ય ીઓએ મારી 
સમ  વારવાર માગણી કરી છે કે નમદા કેનાલ અથવા કડાણા કેનાલ મહીસાગરનો કમા ડ િવ તાર ધરાવતો હોય અથવા જ ેં
ડેમોમાં વધુ પાણી હોય અને અ યારે ચાલુ પાકને પાણી આપવા માગતા હોય તો મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, અમે નમદા 
િવભાગમાં પણ િનણય કય  છે કે ૧૫ તારીખે જ ે રોટેશન પૂ ં  થતંુ હતંુ એ નમદાનું આખા રા યને માટે બી  ૨૦ દવસ 
લંબાવી આપીએ છીએ અન ે કડાણાની પણ લાગણી માનનીય પંકજભાઇ ન ડયાદના, આણંદના, ચરો રના ધારાસ યોની 
અને િકસાન સંઘની પણ મારી પાસ ેઆખા ગુજરાત માટે માગણી આવી હતી. કેમ કે, વરસાદ વહેલો મોડો થયો, માવઠ થયુંુ ં , 
કરા પ ા જનેા કારણે ખેડતોન ેતકલીફ પડી છે તો આ પાક બચી ય એના માટે નમદાનુ ંપાણી ૂ ૨૦ દવસ વધુ લંબાવવાની 
હ હેરાત ક  છ અને કડાણાનું પાણી જ ે આણંદ િજ ામા ં ય છે એનું બી  ું ં ંુ ૧૫ દવસ િપયત ચાલુ રાખીશુ.ં સવારે 
માનનીય મુ યમં ી ી સાથે અહ યા જ મ ચચા કરીન ેમંજરી લઇ લીધી છે એટલે કડાણાનું ૂ ૧૫ દવસ અને નમદાનું ૨૦ દવસ 
એ રોટેશન ચાલુ રાખીશુ.ં  
 
 સભાપિત ી : હવે કોઇને  હોય તો નાયબ મુ યમં ી ીન ે બ  મળીને એમની ડે ચચા કરી લ.ે ૧૮ જણાએ 

 પૂ યા છે. હવ ેમન ેલાગે છે કે, અનુદાન માટેની માગણીઓ પર મતદાન કરાવું છંુ. જમેાં કાપ દરખા ત નથી. (અંતરાય) 
  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઋિષકેશભાઇનો જ ે  હતો કે નવા સાધનો ખરીદવાનો 
તો અમારાં અિધક મુ ય સિચવ ીએ મને િવગત મોકલી છે કે નવા ૧૮ ફાયર ફાયટર શહેરી િવકાસ િવભાગે ખરીદી લીધા છે 
અને ૧૦ દવસમાં એની ફાળવણી કરવાની છે અને એમા ં િવસનગરનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશ.ે આ તો ઝડપી કામ 
કરતી સરકાર છે.  
 
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આદરણીય મુ યમં ી ીનો આ તબ ે  હ આભાર પણ માનું છ અન ેું ંુ
સાથે સાથે જ ે મ બાયપાસની વાત કરી એ બાબતે થોડી પ તા થઇ ય કારણ કે, આ િવ તારની મારી પાસ ે વારવાર ં
રજઆત આવતી હતી કે તમ ે પેપરમા ંસરકારન ેઅિભનંદન આપતી હેરાત કરી હતી તો સાત સાત વષથી કેમ ટ  ેચઢેલી ૂ
યોજના છે?  
 
 ી જઠેાભાઇ  ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , શહેરા 
નગરપાિલકાની અંદર ટી.પી.યોજના માટે વારવાર રજઆત કરી છેં ૂ . શહેરા નગરપાિલકામા ંજ ેબાંધકામ થાય છે એ અ યારે કોઇ 
યવિ થત બાંધકામ થતાં નથી. તો ટી.પી. યોજના લાગુ કરવામાં આવે તો યવિ થત રીતે આયોજન અને યવિ થત િવકાસ 

થઇ શકે. શહેરા તાલુકાની અદંર કેનાલમાંથી પાણી આપવામાં આવે છે તો જયારે કેનાલ બની યારે ર૦૦૦૦ હેકટરને પાણી 
આપવાનું આયોજન હતંુ, હાલમાં ફકત ર૦૦૦ હેકટરને પાણી મળ ેછે તો ર૦૦૦૦ હેકટરને પાણી મળે એવી યવ થા કરવા 
માગે છે કે કેમ?  
 
 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, પહેલા તો અમારા આણંદ િજ ાન ેકડાણા ડેમમાંથી ૧પ દવસ 
પાણી વધારી આ યું એ બદલ મુ યમં ી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છંુ. બી  મારી મુ ય વાત એ હતી કે અમારે યા ં
કહેવત છે કે આવશે તો નહ  આવે અને નહ  આવે તો આવશ.ે પૂર આવે તો નથી આવતંુ અન ેનથી આવતંુ તો આવે છે. કારણ 
કે ગુજરાતમાં અિતવૃિ  થાય તો સમ  ગુજરાતની નદીઓના પાણી ખંભાતના દ રયામાં આવે છે. કારણ કે વૌઠામાં સાત 
નદીઓ મળ.ે સાબરમિત નદીમા,ં આ બાજ મહીસાગરમાં એ વખતે અમારા ખેડતોને બહ તકલીફ પડે છેુ ૂ ુ . આમ છેવાડાનો 
તાલુકો છે એટલે દુ કાળ જવેી પ રિ થિત હોય યારે નહેરના પાણી પહ ચતા નથી. એટલે મારો  એવો છે કે માનનીય 
મં ી ીન ેરજઆત અને િવનંતી છે કે અમારી બાજની જ ેનહેરો છે એ પાકી થાય તો છેવાડાના િવ તાર સુધી એનું પાણી મળી ૂ ુ
રહે અને જયારે અિતવૃિ  હોય તો પાકી નહેરો હોય તો એ પાણી નીકળી ય અને બી   ખંભાત સીટીનો છે કે અમારા 
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ખંભાતમાં ખા  પાણી છે ૩૦૦ ટી.ડી.એસ. ઉપર છે તો ખંભાતન ેમીઠ પાણી આપી અન ેખંભાત ઉપર ઉપકાર કરે એવી મારી ુ ં
રજઆત અને િવનંતી છેૂ .  
 
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે મહેસાણા અને પાટણ િજ ાું ંુ ના 
છેવાડાના ૪૪ ગામોમાં ખેતીવાડીમાં પાણી આપવા માટે માતપુરથી ા ણવાડા જ ેતાલુકા ઝાની પાઇપ લાઇન યોજનાની 
િપયા પ૪ કરોડની સૈ ાંિતક મંજરી વષ રૂ ૦૧૬મા ંમળેલ હતી અને ખેતરોમા ંપથરેખાનુ ંકામ પણ પૂણ થઇ ગયેલુ ંહતંુ પણ 

બજટે ન ફાળવવાથી એ કામ પૂણ થઇ શકેલ નથી અન ેવષ ર૦૦૮થી ખેડતોની ઉ  માગણી છેૂ . ઉ ર ગુજરાતની અ ય તથા 
સૌરા ની સૌની યોજના પહેલાનો આ  છે. તો માનનીય નાણામં ી ીને હ િવનંતી ક  છ કે આ બજટેમાં એની અંદર ું ં ંુ
ફાળવણી કરે જથેી આજબાજના તળાવો પણ ભરી શકાય અને ખેતીવાડીને પણ એ પાણીનો લાભ ુ ુ મળ.ે 
 
 ીમતી સંગીતાબેન  રા. પાટીલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે મારા ું ંુ
િવ તારમા ંબે વષ પહેલા  સરકાર ારા લ બાયત અન ેનવા ગામને ડતો અ ડર પાસ િ ઝ પાસ થયલેો છે પણ અ ડર પાસ 
િ ઝ માટે સરકાર ારા અલગથી ા ટ ફાળવવામાં આવી છે. એસ.એમ.સી.મા ંતપાસ કરવામાં આવ ેછે યારે એવુ ંકહેવામા ં
આવે છે કે નાણાનંા અભાવે હજ સુધી કામ ચાલ ુથયુ ંનથીુ . તો અ ડર પાસ િ ઝ માટે સરકાર ી ારા ા ટ ફાળવવામા ંઆવ ે
એવી મારી િવનંતી છે.  
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, બહેનનું સૂચન છે. કિમશનર ી સાથ ેપણ ચચા કરી લઇશુ ંઅન ે
અમારા િસિનયર અિધકારીઓ પણ અહ યા છે એમણ ેપણ ન ધ લીધી છે.  
 

માગણી માંક- ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૧૦૧, ૧૦ર  અને ૬૬ મત પર મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીૂ . 
 

સભાગૃહની પહલી બેઠકનું કામકાજ  બપોરના ે ૧ર-પ૪  વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ ં  
સભાપિત ીના આદેશાનુસાર બપોરના ૩-૩૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
મંગળવાર, તા.૧૭મી માચ, ૨૦ર૦ 

 ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
બી  બેઠક 

સભાગૃહ બપોરના ૩-૩૦ વા યે મ ું. 
અ ય ી રાજ  િ વેદી ે અ ય થાને 

 
તારાં કત ો  

ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના 
*૨૬૬૭૧ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૧૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૦૪ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરીૂ ?   (૩) .૨૦,૮૦,૦૦૦/- 
 ( ક ેસના સ ય ીના તારાંિકત  માંક-૧ ના મા ંસ ય ી પૂણશ મોદી ઉભા થઇને મારો  માંક-૧ બોલતા ) 
 અ  ય ી : આપ યારથી ક ેસમાં જતા ર ા? 
 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, આ જ મ ભાજપમાં જ રહેવાનો છંુ. મરતે દમ તક. 
 અ  ય ી : ક ેસવાળા પણ એવું બોલે છે. 
  ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, સંકટ મોચન હનુમાન એ આ ડાંગના ધારાસ ય ક ેસને સદબુિ  આપી 
અને ક ેસ છોડી દીધી એ બદલ આભાર ય ત ક  છં ંુ . આ સંકટ મોચન યોજના કયારે અમલમા ંઆવી? આ યોજનાનો હેતંુ 
શું છે? આ આ દવાસી િવ તારમા ંલગભગ ૯ર ટકા જટેલા લોકોને યાય મ ો છે. મા  ૭-૮ ટકા છે જને ે યાય નથી મ ો 
તો એનાં કારણો જણાવવા કૃપા કરશો? 
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સંકટ મોચન યોજના એ ભારત સરકારના ામીણ િવકાસ મં ાલય 

ારા ૧૩ ઓગ ટ ૧૯૯પના રોજ કરેલ હેરાત મુજબ રા ીય સામાિજક કાય મ હેઠળ રા ીય કટબ સહાયક યોજના ુ ું
અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. ગુજરાત સરકારના સમાજ ક યાણ િવભાગના તા.રપ-૯-૧૯૯પના ઠરાવથી આ રા ીય 
સામાિજક કાય મ હેઠળ રા ીય કટબ સહાય યોજના ગુજરાતમાં અમલમા ંમુ ું }કવામાં આવી છે. આ યોજનાના હેતુની વાત કરી 
તો આ યોજના હેઠળ ગરીબી રેખા નીચે વતા કટબ પ રવારના મુ ય કમાનાર યિ તનું કદરતી સં ગોમાં અથવા અકદરતી કે ુ ુ ુ ું
અક માતમાં મૃ યુ થાય યારે કટબ ઉપર આવી પડેલી આફતમા ંકટબને સહાય પ થઇ શકે તે માટે સરકાર ી ારા આ યોજના ુ ુ ુ ું ં
અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. તેમણે અર  મંજર અને નામંજરની વાત કરીૂ ૂ . તે અંગે આપના મા યમથી માનનીય સ ય ીન ે
જણાવું કે આ યોજના હેઠળ કલ ુ ૧૧૩ જટેલી અર ઓ આવી હતી. એમાંથી ૧૦૪ અર ઓ મંજર કરવામાં આવી છેૂ . ૯ 
અર ઓ નામંજર કરવામાં આવી છેૂ , તે પૈકી એક અર  જનેો ૦ થી ર૦ના કોરમાં સમાવેશ ન થવાથી એક અર  નામંજર ૂ
કરવામાં આવી છે. મૃ યુ પામનાર યિ તની મર ૧૮ વષથી ઓછી અને ૬૦ વષથી વધુ હોવાના કારણે ર અર  નામંજર ૂ
કરવામા ં આવી છે. આ સહાય મળેવવા માટે તેની ર વષની સમય મયાદા હોય છે એ સમય મયાદા કરતા વધારે માણમા ં
િવલંબ થયો હોય તો તેવી ૬ અર  એટલે કલુ  ૯ અર ઓ નામંજર થયેલ છેૂ .  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, આપે જણા યું કે કદરતી રીતે મૃ ય ુથાયુ , અકદરતી રીતે થાયુ , અક માત રીતે થાય 
એને આ યોજનાનો લાભ મળ.ે તો આ િસવાય બી  કોઇ રીતે મૃ યુ થાય ખ ં ? લાંબો જવાબ કેમ થાય છે, એની સમજ હવ ે
પડી. આપ એટલું કહી શકો કે ગરીબી રેખામાં વતા લોકો મૃ યુ પામે એન ેમળ.ે 
 ી િપયુષભાઇ  દ. દસેાઇ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ભારતીય જનતા ુ ં
પાટ ની આ સરકાર દરેક યિ તના જ મથી લઇને મૃ યુ સુધી કાળ  લઇને અનેક યોજનાઓ મારફત સફળતાપૂવક મૂિતમંત 
કરી રહી છે, યારે આપના મારફત મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે આમાં ુ ં ૦ થી ૧૬ સુધીના બી.પી.એલ. કાડ હો ડરોને આ મંજરી ૂ
મળી છે, પરતુ તે પછી ં ૦ થી ર૦ ના કોરનાન ે મંજરી મળી છેૂ ? ખાસ કરીને સંકટ મોચન યોજના છે, એની પા તા છે અન ે
ખાસ કરીને સહાય કેવી રીતે ચૂકવવામાં આવે છે?   



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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  અ  ય ી : કેવી રીતે બે કમાં કે રોકડેથી એવું પૂછો છો?  એ તો ણ ો પૂછયા તે મ લ યા છે.  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ યોજના તા.૬-૧૦-ર૦૧૭ પહેલાં ૦ થી ૧૬ આંકવાળા 
લાભાથ ઓને આ સહાયનો લાભ મળતો હતો. પરતુ તાં .૬-૧૦-ર૦૧૭ના ઠરાવથી આ યોજનામા ંલાભ આપવાની યામા ં
બીપીએલના ગુણાંક ૦ થી ર૦ ના લાભાથ ઓને આનો લાભ આપવામાં આવે છે. સ ય ીએ તેની પા તાના ધોરણની વાત 
કરી તો મ ક ું તેમ ૦ થી ર૦ ના કોરના લાભાથ ઓને આ લાભ મળે છે. અગાઉ મ ક ું તેમ અવસાન પામનારની મર ૧૮ 
વષથી વધુ અન ે૬૦ વષથી ઓછી હોવી ઇએ. સહાયના દરની વાત ક  તો આ યોજના હેઠળ કટબના સ યન ેરં ંુ ુ ૦ હ ર 
િપયાની સહાય એક વખત મળવાપા  છે. અર પ કની માનનીય સ ય ીએ વાત કરી છે તો તેમા ં જણાવુ ં તો તાલુકા 

મામલતદાર કચેરી, ાંત કચેરી અન ેકલેકટર કચેરીએ જનસેવા કે ો પરથી મળ ેછે. આ અર  મંજર કરવાની સ ા તાલુકા ૂ
મામલતદાર ીન ે છે.  અર  તાલુકા મામલતદાર ી નામંજર કરે તો અરજદાર ાંત અિધકારી ીને અપીલ કરી શકે છેૂ . 
સહાયની ચૂકવણીની વાત કરી તો એિ લ ર૦૧૮થી િનયામક સમાજ સુર ા કચેરી ગાંધીનગર ારા ડીબીટી હેઠળ એટલે કે 
ડાયરે ટ બેનીફીટ ટા સફર ારા લાભાથ ના બે ક કે પો ટ એકાઉ ટમાં આ નાણા ંજમા કરાવવામાં આવ ેછે. રા ીય સામાિજક 
સહાયતા કાય મ નેશનલ સોિશયલ આિસ ટ સ ો ામ(એનએસએપી) અંતગત રા ીય કટબ સહાય યોુ ું જનાના લાભાથ ન ે
ડીબીટી મારફત ચૂકવ ં કરવામાં અમલ કરનાર આપ ં ગુજરાત રાજય સમ  દેશમા ં થમ છે. ભારત સરકારે વષ ર૦૧૮-
૧૯માં યોજનાના સફળ અમલીકરણ બદલ રા ય સરકારને એવોડ આ યો છે.  
 અ  ય ી : અન ેજવાબમા ંએક  બાકી રહી ગયો. માનનીય િપયુષભાઇ બાકી રહી ગયો કે પૂછવા ખાતર પૂછેલો? 
એવું ખાનગીમાં નહ  બોલવાનુ.ં માનનીય િપયુષભાઇનુ ંમાઇક ચાલુ કરો.  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, પા તાના ધોરણની શ આતમાં જ વાત કરી.  
 ી ભરતભાઇ કી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આજ ેમંગળવાર છે અને હનમુાન  મહારાજનો પણ દવસ છે. સંકટ 
મોચન એટલ ેસંકટ સમય ેકામ આવે તેવી યોજના છે. તો મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવુ ંછે કે, આ યોજના હેઠળ વષ 
ર૦૧૮-૧૯મા ંસમ  રા યમા ંિજ ાવાર કેટલા લાભાથ ઓને સહાય ચૂકવવામા ંઆવી?  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપનાું  મા યમથી માનનીય સ ય ીન ેજણાવું તો રા યના 
તમામ િજ ાઓમાં કલ ુ ૬૭ર૮ લાભાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો છે. તેની સહાયની કલ રકમની વાત ક  તો ુ ં ૧૩ કરોડ 
૪પ લાખ ૬૦ હ ર િપયા લાભ ચૂકવવામાં આ યો છે. િજ ાવાર કહ તો અમદાવાદ િજ ામાં ું ૪૩૪ લાભાથ , અમરેલી 
િજ ામાં ૧૧પ લાભાથ , આણંદ િજ ામાં ૪૦૯ લાભાથ , અરવ ી િજ ામાં ૬૭ લાભાથ , બનાસકાંઠા િજ ામાં પ૧૬ 
લાભાથ , ભ ચ િજ ામા ં ૧૧૭ લાભાથ , ભાવનગર િજ ામા ં ર૧૮ લાભાથ , બોટાદ િજ ામા ં ૩૬ લાભાથ , છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં ૧૭૬ લાભાથ , દાહોદ િજ ામાં ૧૧૦ લાભાથ , ડાંગ િજ ામાં ૪૮ લાભાથ , દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ૪૪ લાભાથ , 
ગાંધીનગર િજ ામાં ૧પ૩ લાભાથ ... 
 અ  ય ી :  ખાલી ડાંગ િજ ાનો છે.  માંક-૩ 

ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 
*૨૬૬૬૩ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૩૬ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૦૮૬૭ 

 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, માનનીય માનનીય મુ યમં ી ીને અને મં ી ીને ખાસ અિભનદંન 
પાઠવું છ કેુ ં , િવપ ના િમ ો જ ે(xxx)...(અંતરાય)  
  અ  ય ી : *(xxx) એ શ દો રેકોડ પરથી કાઢી નાખવામાં આવ ેછે. 
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, બૂમો પાડતા હોય છે કે, ગુજરાતમાં બેરોજગારી છે પણ આ િવભાગ 
ખૂબ સારી કામગીરી કરી ર ું છે અને રોજગારી આપવાનું ખૂબ મોટ અિભયાન યારેું  ઉપા ું છે યારે ઔ ોિગક ભરતી એકમો 
છે એ આખા ગુજરાતમાં કેટલા છે? અમદાવાદનો િવ તાર ખૂબ મોટો છે અમદાવાદમાં મા  મને યાલ છે યાં સુધી 
એલ.ડી.એિ જિનયર ગમા ંએક જ જ યાએ આ છે તો બી  વધારવા માગો છો કે કેમ? અન ેહવ ે ટેકનોલો  ખૂબ વાપરીએ 
છીએ, યારે ટેકનોલો વાળુ ંઓનલાઇન ર ટેશન કરાવી શકાય કેમ? અને સાથે ડ ીવાળાને જ નોકરી આપવા માગો છો કે 
ડ ી સાથે ડ લોમાવાળાને પણ નોકરી આપવા માગો છો કે કેમ? અને ઔ ોિગક ભરતી મેળાના જ ેનોકરી દાતાઓ છે એમા ં

કઇ કઇ સુિવધા પૂરી પાડવા માગો છો અને ગાંધીનગર િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલા ભરતી મેળાઓ યોજવામાં આ યા અને એ 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમદેવારો હાજર ર ા અને  આપની પાસે એ મા હતી હોય તો આપશો કે ઉપરોકત મેળામાં િતવાર 
કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી મળી?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી,  ગાંધીનગર િજ ાનો છે એટલ ેગાંધીનગર િજ ાની મા હતી 
મારી પાસે પૂરેપૂરી છે એટલે ગાંધીનગર િજ ાની જટેલી ઇતી હોય એટલી મા હતી માનનીય સ ય ીને આપવા માટેની મારી 
પૂરી તૈયારી છે.  
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, મારે એટલુ ંજ ણવું છે કે, ગુજરાતમા ંઆવા કેટલા ભરતી કે ો છે 
અને અમદાવાદમા ંબી  વધારવા માગો છો કે કેમ? અન ે ડ ીવાળાની સાથે ડ લોમાવાળાન ેપણ આ ભરતી મેળા મારફત 
રોજગારી આપવા માગો છો કે કેમ? એટલુ ંજ ણવું છે.  
  ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રાજયમાં મ અને રોજગાર િવભાગ મારફત સમ  
રાજયમાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાઓ રોજગાર કચેરીઓ મારફત કરતા હોઇએ છીએ અને એના જ કારણે આજ ેસમ  ભારતમા ં
સૌથી વધારે રોજગારી આપતંુ રાજય એટલા માટે જ બની ચૂ યું છે અને ગુજરાતમા ંસૌથી વધારે રોજગારી અપાય છે અન ેકેવી 
રીતે ગુજરાત રોજગારી આપી ર ું છે એ ઇને સમ  દેશના બી  રાજયો પણ ગુજરાતના માગ ચાલીને રોજગારી આપવાની 
દશામાં આગળ વધી ર ા છે. બીજુ,ં એમણે ક ુ ંકે જ ેઔ ોિગક એકમો હોય, જનેે જવેા કારનું ઇિ વપમે ટ હોય એવા તમામ 
કારના લોકોન ેઆપણે રોજગારી આપવાની દશામા ંરોજગાર ભરતી મળેાઓ મારફત કામ કરવામા ંઆવતંુ હોય છે અન ેજયારે 

રોજગાર ભરતી મળેાઓ અમે કરીએ છીએ યારે અમારી પાસ ેરોજગાર કચેરીમાં જ ેનામો ન ધાયેલા હોય એમન ે ણ કરીએ 
છીએ. જ ેલોકોના રોજગાર કચેરીમાં નામ ન ધાયેલા છે, દાખલા તરીકે અમે ગાંધીનગરમાં રોજગાર મળેો કરવા જઇ ર ા છીએ 
તો ગાંધીનગરની અમારી રોજગાર કચેરીમા ંજ ેલોકો ન ધાયેલા હોય તેઓને અમે આ ભરતી મેળાની ણ કરીએ છીએ, એમન ે
એસ.એમ.એસ. કરીએ છીએ, એમને લિેખતમાં પણ ણ કરીએ છીએ સાથે સાથે એમને ભરતી મળેામાં આવવા માટે ભાડ ું
ખચવું ન પડે એટલા માટે અમે એસ.ટી.ની કપન મોકલીએ છીએ અને એસૂ .ટી.ની કપન વાપરે તો એના ખચની અમારીૂ  
રોજગાર કચેરી િનભાવણી કરતી હોય છે. તેમજ જયાં ભરતી મેળો કરીએ છીએ યાં મંડપની યવ થા કરીએ છીએ, બેઠક 
યવ થા કરીએ છીએ, ઇ ટર યું લેવા માટે અલગ અલગ યવ થા કરીએ છીએ. જ ેકપનીઓ આવી હોય એના માટે આ બધી ં

જ યવ થા અમે કરતા હોઇએ છીએ. સાથ ેસાથે ગાંધીનગર એક નાનકડો િજ ો છે અન ેગાંધીનગર િજ ામા ંચાર તાલુકાઓ 
આવેલા છે એમાં અમે ૧૯ ભરતી મળેાઓ કયા, એમા ં૮૨૦૯ લોકો હાજર ર ા હતા. દહેગામની અંદર ૬ ભરતી મળેાઓ કયા 
હતા, એમાં ૧૮૬૦ લોકો ઉપિ થત ર ા હતા અને એવી જ રીતે માણસામાં ૬ ભરતી મળેાઓ કયા હતા એમાં ૧૫૦૦ લોકો 
ઉપિ થત ર ા હતા, કલોલમાં ૫ ભરતી મેળાઓ કયા હતા, એમાં ૭૭૯ લોકો ઉપિ થત ર ા હતા. આમ, ૩૬ ભરતી 
મેળાઓમા ં૧૨૩૪૮ લોકો ઉપિ થત ર ા હતા. એમણ ેબી  મા હતી પણ મારી પાસે માગી હતી કે િતવાર કેટલી ભરતીઓ 
કરી?  
 માનનીય અ ય ી, જ ે ૧૨૩૪૮ લોકો હાજર ર ા હતા એમાથંી ૧૦૮૬૭ લોકોન ે અમે આ ભરતી મેળામા ં
લેસમે ટ અપાવી શ યા છીએ. એની અંદર અનસુૂિચત િતમા ં ૧ર૧ લોકોનો સમાવેશ કરાવી શ યા છીએ, અનસુૂિચત 

જન િતમાં ૧૦૦ લોકોનો સમાવશે કરાવી શ યા છીએ, બ ીપંચ સમાજના લોકોમા ં ર૭૭૯ લોકોનો સમાવેશ કરી શ યા, 
અ ય બી  ાિતઓમાંથી ૭૮૬૭ લોકોનો આ ગાંધીનગરના ભરતીમેળામાં સમાવેશ કરીને ૧૦૮૬૭ લોકોને રોજગાર 
અપાવવાનું કામ છે ા એક વરસમાં કરવામાં આ યું છે.  
 ી શંભુ   ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મારા નો જવાબ મળી ગયો છે.  
 અ  ય ી : મળી ગયો છે, મન ેપણ એવુ ંલા યુ,ં માનનીય આશાબેન,  
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ીન ેપુછવા માગંુ છ કેુ ં , વષ ર૦૧૯મા ં
લ કરી ભરતી મેળા કેટલા થયા અન ેતેમાં કેટલા ઉમેદવારો સફળ ર ા?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, અમે રોજગાર મળેાઓ કરતા હોઇએ છીએ એની સાથે સાથ ે
અમારા િવભાગ મારફતે લ કરી ભરતી મેળાઓનું પણ અમારી રોજગાર કચેરી મારફતે આયોજન કરતા હોઇએ છીએ. છે ા એક 
વરસની મા હતી મારી પાસ ે છે. વષ ર૦૧૯મા ં હમતનગર ખાતે લ કરી ભરતી મેળાનુ ં આયોજન રોજગાર કચેરી મારફતે ં
કરવામાં આ યું હતંુ, એની અંદર ૮પ૬ યુવાનો પસંદ થયા હતા. નવે બર, ર૦૧૯ દરિમયાન મનગર ખાતે લ કરી ભરતી 
મેળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહતંુ અન ેએમા ંપણ ગુજરાતના ૯૬૪ યુવાનો પસંદગી પા યા હતા. આમ, છે ા એક વરસમા ં
બે જ યાએ ભરતી મેળા કરવાથી ૧૮ર૦ જટેલા યુવાનો આ જ ેમ ૧૦૮૬૭નો આંકડો આ યો છે એ િસવાય લ કરી ભરતીમા ં
ભરતી કરાવી શ યા છીએ.  

પાટણ િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજનાું  
*૨૬૬૫૬ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં વષઃ૨૦૧૯-૨૦મા ં કવરબાઈનું મામે  યોજના ુ ં

  (૧) ૨૭૯ 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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હેઠળ અનુસિૂચત િતની ક યાઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૨૭૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૨૭.૧૦ લાખ 
 ી બલરામ ખ.ુ થાવાણી : માનનીય અ ય ી, આપ ીના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ુ ં
કે, કવરબાઇનુ ંમામે  યોજના સહાય આપવાનો હેતુ શું છે અન ેતે યોજનાનુ ંઆયોજન યારથી શ  કરવામાં આવલે છે અન ેુ ં
અ ય સમાજની દીકરીઓને એનો લાભ આપવા માગો છો કે કેમ?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, વષ ૧૯૬૦માં આપણા ગુજરાત રા યની થાપના કરવામાં આવી, 
યારબાદ ૩પ વરસ પછી એટલે કે યારે આ ગુજરાતમા ં વષ ૧૯૯પમાં ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી યારથી 

આપણા રા યમાં કવરબાઇનું મામે  યોજના અમલમાં આવીુ ં . જમેની આિથક પ રિ થિત નબળી હોય તેવા અનુસૂિચત િત, 
અનુસૂિચત જન િત અને સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગની કટબની દીકરીના લ  સંગે થતાં ખચમાં મદદ પ ુ ું
થવા માટે અમારી સરકારે વષ ૧૯૯પથી આ કવરબાઇનું મામે  યોજના અમલમાં મૂકી છે અન ેમાનનીય સ ય ીનો ુ ં  છે કે, 
આ િસવાય અ ય દીકરીઓન ેઆ સહાય આપવા માગો છો કે કેમ તો એ સ ય ીનું સૂચન છે.  
 ી અજમલ  વ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ીન ે પુછવા માગંુ છ કેુ ં , 
કવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ તારીખ ુ ં ૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતમાં પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી અર  મળી, કેટલી 
અર  મંજર કરીૂ , કેટલી અર  નામંજર કરી અને કેટલી સહાય ચૂકવવામા ંઆવીૂ ?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તારીખ ૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામા ંતાલુકાવાર 
કેટલી અર ઓ મળી અન ે કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાંૂ  આવી, કેટલી નામંજર કરવામાં આવીૂ ? તો હ આપના મા યમથી ું
માનનીય સ ય ીન ેજણાવવા માગંુ છ કેુ ં , સમ  િજ ામા ં ર૭૯ અર ઓ મળી છે, જમેાંથી ર૭૧ અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી છે અને ૮ અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ , એમા ંપાંચ અર ઓ આવક વધુ હોવાના કારણે નામંજર થઇ છે અન ેઆ યોજના ૂ
એવી છે કે ફ ત બે દીકરીઓને લાભ મળ,ે બે થી વધારે દીકરીઓ હોય તેને આ લાભ મળતો નથી તેથી તેમાં અગાઉ બે 
દીકરીઓના લ  સંગે બે દીકરીઓને લાભ મળેલ હોવાથી બે અર  એના કારણ ેનામંજર થઇ છે અને પૂરતા પુરાવા રજ ન ૂ ૂ
થવાના કારણે એક અર  નામંજર થઇ છેૂ , એમ કલ ુ ૮ અર ઓ નામજંર થઇ છેૂ , માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ 
તાલુકાવાર  કેટલી અર ઓ મળી તેની મા હતી માગી છે તે બાબતે જણાવવાનુ ંકે, .. 
 ી કરશનભાઇ પંુ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, કવરબાઇનુ ંમામે  યોજના આખા ગુજરાત રાજયમા ંપાંચ વષમા ંુ ં
કેટલા લાભાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો અને તેમા કેટલો ખચ  થયો ? 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય સ ય ીન ેજણાવવા માગંુ છ કેું ંુ , 
છે ાં પાંચ વષની વાત ક  તો સને ં ૨૦૧૪-૧૫માં ૫૧૩૦ લાભાથ , ૨૦૧૫-૧૬મા ં ૫૧૩૦ લાભાથ , ૨૦૧૬-૧૭મા ં
૪૯૮૯ લાભાથ , ૨૦૧૭-૧૮માં ૭૨૦૨ લાભાથ , ૨૦૧૮-૧૯માં ૭૬૬૦ લાભાથ , ૨૦૧૯-૨૦માં ડસે બર અંિતત 
૫૯૧૮ એમ કલ ુ ૩૫૯૨૯ લાભાથ ન ે િપયા ૩૫ કરોડ ૯૨ લાખ ૯૦ હ રની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે.  
  અ  ય ી :  માંક-૫, બધાને થતંુ હશ ે કે પાંચ હાજર નથી તો પણ હંુ કેમ બોલ ુછ ુ ં ? ણવા માટે કે  
માંક-૫ કોઇ રજ ન પણ કરે અન ે માનનીય મં ી ી તે ના સદંભમા ં કઇક કહેવા માગતા હોય તો અ ય ીની ૂ ં

પરવાનગીથી કહી શકાય. કોઇ બહ જ મહ વનો  હોય તો રીકવે ટ કરી શકાયુ . 
રાજકોટ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 

*૨૬૭૫૨ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં અનુસિૂચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૨૬૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૧૨૬૫ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૧૨૬૫ 
 ીમતી ગીતાબા જ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુું  છ કે ુ ં
સર વતી સાધના યોજના કયારે અમલમા ંઆવી ? અન ેઆ યોજનાનો હેતુ શુ ંછે ? 
 અ  ય ી : બા,  તમે વાં યા વગર બો યા એટલ ેતમને અિભનદંન.  



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સામાિજક યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગની તારીખઃ૯-૩-
૧૯૯૯ના ઠરાવથી સર વતી સાધના યોજના અંતગત સાયકલ ભટે આપવાની યોજના અમલમા ંઆવી. હ આપના મા યમથી ું
સ ય ીને તેમના હેતુની વાત ક  તો અનુસૂિચત િતની ક યાઓને િશ ણમાં ો સાહન મળે અને શાળાઓમાં ડોપ આઉટ ં
રેિશયો નાબૂદ થાય અને ક યા કેળવણીન ેઉ ેજન મળે તથા પોતાના રહેઠાંણથી અ યાસ કરવા જવા માટે કોઇ મુ કેલી ના 
પડે એવા ઉમદા હેતુથી આ યોજના શ  કરવામાં આવી. 
 ી ગોિવદંભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સર વતી સાધના યોજના ખૂબ સારી છે અને આ યોજનામા ંવાિષક 
આવક મયાદા અગાઉ કેટલી હતી ? તેમાં સુધારો કયારે કય  અન ેહાલમાં આવક મયાદા શું છે તે માનનીય મં ી ી પાસેથી 

ણવા માગંુ છંુ. 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય સ ય ીને અને ગૃહને પણ ું
જણાવવા માગંુ છ કેુ ં , અગાઉના વષ માં આવક મયાદા ખૂબજ ઓછી હતી તેના કારણે વધુ લાભાથ ઓને લાભ મળી શકતો ના 
હતો. પરતું  તારીખઃ૭-૮-૨૦૧૪ના રોજ આ આવક મયાદા વધારવામાં આવી. અગાઉના સમયમાં ા ય િવ તાર માટે િપયા 
૪૭ હ ર અને શહેરી િવ તાર માટે િપયા ૬૮ હ રની આવક મયાદા હતી. પરતુ ગરીબ વગની ક યાઓને અ યાસ કરવા ં
જવા માટે કોઇ તકલીફ ના પડે અન ેવધુ ક યાન ેઆ યોજનાનો લાભ મળ ેતે માટે આપણા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ 
પાણી ની સરકાર ારા આવક મયાદામાં તારીખઃ૨૪-૧૦-૨૦૧૭થી વધારો કરીને જ ે ા ય િવ તારમાં િપયા ૪૭ હ ર 

હતી તેના િપયા ૧ લાખ ૨૦ હ ર અન ેશહેરી િવ તારમાં જ ે િપયા ૬૮ હ ર હતા તેના િપયા ૧ લાખ અને ૫૦ હ રની 
આવક મયાદાનુ ંધોરણ સુધારવામા ંઆ યું છે. 
 ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ રાજકોટ િજ ામા ંતારીખઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંતાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી 
? અન ેકેટલી મજંર કરી અને કેટલી િકમતની સાયકલનું િવતરણ કરવામાં આ યુ ંૂ ં ?  
 અ  ય ી : તાલુકાવાર નહ  પણ ખાસ કોઇ િવશેષ તાલુકો હોય તો પૂછો. 
 ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા : રાજકોટ તાલુકો. 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ િજ ામાં રાજકોટ 
તાલુકાની વાત ક  તો ં ૪૩૮ અર ઓ મળી, તેમાં ૪૩૪ અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ . અને ૧૫,૪૧,૯૭૮ િપયાની 
િકમતની સાયકલો ભેટ આપવામા ંઆવી અન ેઆવક વધુ હોવાના કારણે બે અર ઓ અન ેઅનુસૂિચત િતની આ યોજના છે ં
એમાં અ ય ાિતની બે અર ઓ આવી જવાના કારણે ચાર અર ઓ નામંજર કરવામાં આવી અને સાયકલની િકમતની વાત ૂ ં
ક  તો વષ ં ૨૦૧૯-૨૦માં .૩૫૫૨.૯૫ એક સાયકલની િકમત હતીં .  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીનુ ં યાન દોરવા માગંુ છ કે આ ું ંુ
સર વતી સાધના યોજના મારફત મારા તાલુકામા ં િબન વહચાયલે સાયકલનો જ થો અમ ે અન ે મામલતદારે ભેગા થઇન ે
પંચનામુ કરીન ેઆ યો હતો તો આ બાબતની ઇ કવાયરીમાં શુ ંથયું કે આ જ થો યાંથી આ યો હતો અન ેકેમ વહ યા વગર 
પડી ર ો હતો?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, અનુસૂિચત િતની યોજના હેઠળની સાયકલ યોજનાનો આ  
છે અને જટેલી અર  મળે છે તે માણે જ અમે ઓડર કરતાં હોઇએ છીએ અને તે માણે લાભાથ ઓને સાયકલ ભટે 
આપવામાં આવે છે અન ેઆવી કોઇ યોજના સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગની પડતર સાયકલ િવશેની નથી.  
  અ  ય ી: માનનીય મં ી ી, આ અનસુૂિચત િતમાં કેટલી અટક આવે છે? ખાલી સં યા ણવી છે?  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એમાં અલગ-અલગ િતઓ હોય છે. અટક તો ખૂબ વધારે આવ ે
છે. એમાં લગભગ ૪૭ જટેલી ાિતઓનો સમાવશે થાય છે અન ેઅટક તો સકડોની સં યામાં હશ.ે  

પાટણ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
*૨૬૭૮૦ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, પાટણ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૦૩૭૮ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૩૫૦૭ 

 ી ગજે િસંહ ઉ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , ઔ ોિગક ભરતી 
મેળામા ં ઉપિ થત નોકરી દાતાઓ અને ઉમેદવારોને કઇ-કઇ સુિવધાઓ પૂરી પાડવામા ં આવે છે અને વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
દરિમયાન પાટણ િજ ામા ં કેટલા ભરતી મેળા યોજવામાં આ યા અને આ ભરતી મળેામાં કેટલા ઉમદેવારો હાજર ર ા તથા 
ઉ ત ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી મળી?  



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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  ી દલીપકમાુ ર  િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ પણ ક ુ ંહતંુ કે ભરતી મળેા કરવાનો અમારો મુ ય 
આશય એટલો છે કે ગુજરાતમાં જ ે રીતે ઔ ોિગક એકમો આવી ર ા છે અને આ ઔ ોિગક એકમોને કેવા કારના 
માનવબળની જ રયાત છે. સાથ-ેસાથે રોજગારી મળેવનાર યવુાનોન ે પણ એમના કૌશ ય માણે કયા યુિનટમા ં કામ 
કરવાની જ રયાત છે એ શોધવામા ં સમય લાગે એટલા માટે અમે ઔ ોિગક ભરતી મળેાનુ ં આયોજન કરીએ છીએ. એક 
જ યાએ બધાને ભેગા કરીને ઔ ોિગક એકમોને પણ બોલાવીએ, નોકરી મળેવવાવાળા લોકોને પણ બોલાવી એમનો સમ વય 
કરવાથી ખૂબ ઝડપથી ગુજરાતના યુવાનોન ેઘરઆંગણે રોજગારી મળી રહે એ માટેના યાસ અમે કરતા ંહોઇએ છીએ. ઇ ટર ય ુ
કૉલની સાથ ે એસ.ટી.ની કપન મોકલીએ છીએૂ , બેઠક યવ થા કરીએ છીએ, ચા-ના તાની પણ યવ થા કરીએ છીએ, 
ઇ ટર ય ુમાટેની પણ યવ થા કરીએ છીએ. પાટણ િજ ામાં ૧૧ જટેલા ઔ ોિગક ભરતી મળેાની અંદર ૫૩૬૯ ઉમેદવારો 
હાજર ર ા અને એમા ં૨૭૨૨ લોકો એ ૧૧ ભરતી મેળામાં પાટણ તાલુકામાંથી પસંદ કરવામાં આ યા. એવી જ રીતે િસ પુર 
તાલુકામાં એક ભરતી મેળો કય . એમાં ૫૫ લોકો હાજર ર ા હતા. એમાંથી ૩૦ લોકોને પસંદ કરવામાં આ યા. ચાણ મા 
તાલુકામા ં ૪ મળેા કરવામા ં આ યા. એમાંથી ૫૬૩ ઉમદેવારો હાજર ર ા અન ે ૩૮૩ લોકોને પસદં કરવામાં આ યા છે. 
હા રજમાં ૨ મળેા કરવામાં આ યા. એમાં ૧૪૮ યુવાનો હાજર ર ા. ૩૧ લોકોની પસંદગી કરવામાં આવી. સર વતી તાલુકામા ં
પણ એક મેળો કરવામાં આ યો અને ૭૪ લોકો હાજર ર ા અને ૬૯ લોકોની પસંદગી થઇ. સમી તાલુકામા ંએક મળેો કરવામા ં
આ યો ૮૧ લોકો હાજર ર ા ૧ર લોકોની પસંદગી થઇ. એવી જ રીતે અમે રાધનપુરની અંદર ણ ઔધોિગક ભરતી મેળા કયા 
અને ૧૭૦ લોકો હાજર ર ા, રર લોકો પસંદ થયા, શંખે રની અંદર બે મળેાઓ કરવામાં આ યા, ૧૮૬ લોકો હાજર ર ા અન ે
૭૪ લોકોની પસંદગી થઇ અને સાંતલપુર તાલુકામાં બે મેળાઓ કયા ૭૦ લોકો હાજર ર ા, એમાંથી ર૭ લોકોની પસંદગી થઇ. 
આમ, ર૭ ભરતી મેળાઓની અદંર પાટણ િજ ાની અંદર છે ા એક વષમાં ૩૪૧૦ લોકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે.  
 ી કીિતિસંહ . વાઘેલાઃ માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસે ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
િજ ા રોજગાર કચેરીમા ં રોજગારવાં છઓના નામ ન ધવા માટેની યા શું છેુ , કેટલી મર ધરાવતા રોજગાર વાંછઓના ુ ં
નામની  ન ધણી કરાવી શકાય, આ નામ ન ધણીનું ર યુ કયારે કરાવવાનું હોય છે, આ ઉપરાંત રોજગારવાં છઓને ુ
વરોજગારી માટે કઇ રીતે માગદશન આપવામાં આવ ેછે અથવા વરોજગાર િશિબરનું આયોજન કઇ રીતે કરવામાં આવે છે?   

 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, રોજગાર કચેરીઓમા ં નામ ન ધાવવા માટે સંબંિધત રોજગાર 
કચેરીના કામકાજના ચાલુ સમય દર યાન રોજગાર કચેરીમા ંપોતાનું નામ ન ધાવી શકે છે. આ નામ ન ધાવવા માટે એમણ ે

િતનું માણપ , શૈ િણક લાયકાત, અસલ  માકશીટો આ બધંુ જ લઇને રોજગાર કચેરીએ જવાનુ ંહોય છે અને યાં જઇન ે
નામ ન ધણી કરાવી શકે છે.  
 બીજુ,ં એમણે પૂછયું છે કે કઇ મરના લોકો નામ ન ધાવી શકે તો એમને જણાવું કે રોજગાર કચેરી ખાતે ૧૪ વષથી 
વધારે મર ધરાવતા માણસો રોજગાર કચેરીમાં નામ ન ધાવી શકે છે. નામ ન ધણી કરા યા પછી ણ વષ એને ર યુ 
કરાવવાનુ ંહોય છે.  
 સાથ-ેસાથે અમે એક નવી શ આત ગુજરાતમાં કરી છે. કોઇ પણ મોટો િજ ો હોય એના દૂરના તાલુકા હોય તો તે 
યિકતને િજ ા મથકે ન જવુ ં પડે એટલા માટે દર મ હન ે એક વખત તાલુકા મથકે પણ આવી નામ ન ધણીનો કાય મ 

રાખવામાં આવે છે. એટલે તાલુકા મથકે ન કમાં નામ પણ ન ધાવી શકે અને એ ર યુ કરાવવા  માટેની સવલત પણ યા ં
મળી શકે, એટલા માટે તાલુકા ક ાએ દર મ હને આયોજન કરવામાં આવતંુ હોય છે.  
 એમનો બી   હતો કે માગદશન માટે શુ ં કરવામા ં આવે છે. રાજયમા ં સરકારી, અધ સરકારી અન ે  થાિનક 
વરાજય અને રા ીયકૃત બકો, િવમા િનગમો વગેરે ે માં રોજગારી ઉપરાંત રાજયના ઝડપી ઔધોિગક િવકાસ તેમજ અ ય 

સેવા ે ોના િવકાસના કારણે વરોજગારીની િવપુલ તકો ઉપલ ધ થઇ છે. એટલા માટે જ વરોજગાર ે  ેપણ કારિકદ ની 
ઉ વળ તકો ગુજરાતમા ં આપણને દેખાઇ રહી છે. રોજગાર કચેરી ારા યુવાનોન ે વરોજગારી માટે ે રત કરવાના હેતુથી 
વરોજગાર િશિબરોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એમાં િનગમોને અને બકોને પણ અમે હાજર રાખીન ેકેવા કારનું એ કામ 

કરાવવા માગતા હોય, કયાંથી લોન કે સહાય મળી શકે? આ િશિબરોની અંદર આ કારનુ ંમાગદશન આપીને પણ વરોજગારી 
માટેનુ ંકામ આ િવભાગ મારફતે કરવામાં આવે છે.  
 અ  ય ી :  અિધકારી ગેલેરીમા ંપગ પર પગ ચઢાવીને બેઠા છે, તે સરખા બેસ.ે  
 ી અરિવદં  છો. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે આ ુ ં
રોજગારવાં છ મેળાની અદંર જ ેઉમદેવારો ઉમેદવારી કરે છે એમા ં ડ લોમા અન ે ડ ીવાળાન ેઉમેદવારી કરવાનો હ  હોય છે ુ
કે કેમ. બી  મારો  એવો છે કે સરકાર આટલું મોટ આયોજન કરે છે અને રોજગારી ા  કરવા માટે સરકાર રોજગાર મળેા ું
કરે છે, એમા ં જ ે તે લાભાથ ને તેનો ઓડર પણ મળતો હોય છે. આવા જ ે રોજગારી ા  કરવાવાળા ઉમેદવાર ખૂબ થોડા 
સમયની અંદર પાંચ-દશ દવસ કે મ હનાની અંદર રોજગારી યાંથી મળેવી હોય, એમાંથી એ પાછા મુિકત લઇ લે છે તો એના 
બાબતમાં આગળ સરકાર િવચાર કરવા માગે છે કે કેમ? કારણ કે એમાં શું થાય છે સાહેબ કે, રોજગારી એક વાર એમણે ા  
કરી, ફરીથી પાછી છોડી દીધી અને ફરીથી એ રોજગાર માટે નામ લખાવતો હોય છે એટલે સરકારમા ંબેરોજગારીના આંકડામા ં
તફાવત પડે છે એવું મા  માનવુ ંછેં .  
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 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ડ લોમા અને ડી ીની માનનીય સ ય ીએ વાત કરી, મ 
અગાઉ પણ ક ું કે જ ેએકમો છે એ ખાનગી એકમો હોય કે જ ેએકમો હોય તેમને રી ટમે ટ માટેની જ ેલાયકાતુ  માણનેા 
માણસો ઇતા હોય તે તમામ માણસોને આ રોજગાર મળેાની અંદર ભાગ લેવાનો અિધકાર હોય છે અને એ માણે એન ે
લેસમે ટ મળતંુ હોય છે. અમા  કામ એ છે કે ગુજરાતમાં જ ેલોકોને કામ ઇએ છે તેમને કામ અપાવવા માટે અમારા રોજગાર ં

િવભાગ મારફત કામ કરવામાં આવતંુ હોય છે. એક વખત એને રોજગારી આ યા પછી બે ણ મ હનામાં છટો થાય અને ફરીવાર ૂ
સારી કપનીમાં જવું હોય અન ે યાં એ આવતો હોય તો યાં પણ એની લાયકાત માણે એમન ેરોજગારી મળતી હોય છેં .  

ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 
*૨૬૭૭૭ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૩૬ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૦૮૬૭ 

 ી બલરાજિસંહ ક. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા ું
માગંુ છ કેુ ં , ઔ ોિગક મળેાઓમા ંઉપિ થત નોકરી દાતાઓ અન ેઉમેદવારોને કઇ કઇ સિુવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે? 
તેમજ વષ ૨૦૧૯ દર યાન ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ભરતી મેળા યોજવામા ંઆ યા, એમાં કેટલા ઉમેદવારો હાજર 
ર ા અને િતવાર કેટલા ઉમદેવારોને રોજગારી મળી, તેમજ ગાંધીનગર િજ ામાં વષ ૨૦૧૯ની િ થિતએ થાિનક રોજગાર 
માટે કેટલા એકમો ન ધાયેલા છે અને ગાંધીનગર િજ ામાં ડસે બર ૨૦૧૯ની િ થિતએ થાિનક રોજગારીની પ રિ થિત શુ ં
છે? 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, અગાઉ આ જ ગાંધીનગર િજ ાના ની ડટેઇલમા ંમ મા હતી 
આપી છે. આપ કહેતા હો તો એની એ જ મા હતી ફરી વાર આપવા માટે પણ હ તૈયાર છું ંુ . 
 અ ય ી : આપને શુ ંલાગે છે? તમે અગાઉ જવાબ આપતા હતા યારે માનનીય ધારાસ ય ી યાન મ  હતા. 
એટલે ફરીવાર એમની પાસે મા હતી નથી એવું માનીને આપો. પણ ટકમાં આપોૂં .  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, એટલે હ મા હતી આપી દું , બને એટલો ટકમાં આપવાનો ૂં

યાસ કરીશ. આ ભરતી મળેાઓની અંદર મ અગાઉ જમે ક ું તેમ એક મંચ ઉપર નોકરી દાતાઓને અને નોકરી મેળવવા 
વાળા બ ેન ેભેગા કરીન ેભરતી મળેાઓમા ં થાિનક ક ાએ ન કમાં પોતાના રહેઠાણથી ન કમા ંખૂબ ઝડપથી રોજગારી મળ ે
તેનો યાસ કરવામાં આવે છે.  
 અ ય ી : સુિવધા શું આપો છો એ એમણે પૂછયુ.ં પાણી આપો છો, ચા  આપો છો કે ઉનાળામા ંછાશ કે એવું કઇ ં
આપો છો?  
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, અમે મંડપની યવ થા કરીએ છીએ, બેસવાની યવ થા કરીએ 
છીએ. ચા-ના તાની યવ થા કરીએ છીએ અને ઉનાળો હશે તો છાશની યવ થા પણ કરીશુ.ં એ જ રીતે ઇ ટ યનુી પણ 
યવ થા કરીએ છીએ. બસની કપનની પણ યવ થા કરીએ છીએુ . એ રીતે અગાઉ પણ મ ક ુ ં એમ ગાંધીનગરમાં ૧૯ 

મેળાઓ કયા, દહેગામમા ં૬ મળેાઓ કયા, માણસામા ં૬ મળેાઓ કયા, કલોલમાં ૫ મેળાઓ કયા આમ ૩૬ ઔ ોિગક ભરતી 
મેળાઓની અંદર ૧૨૩૪૮ લોકો ઉપિ થત ર ા અને એમાંથી ૧૦૮૬૭ લોકોને રોજગારી આપવામાં આવી છે. બી  બાબત 
એમણે કહી કે ખાનગી એકમો કેટલા આવેલા છે, તો મારી પાસે લેટે ટ મા હતી છે એ મુજબ ગાંધીનગર િજ ામાં ડસે બર 
૨૦૧૯ની િ થિતએ ૨૩૧ ખાનગી એકમોની મા હતી મારી પાસ ેછે અને એ બધા ખાનગી એકમોમા ંઅમારા રેશીયા માણ ેસો 
ટકા થાિનકોન ેરોજગારી જળવાઇ રહી છે. એવી જ રીતે ૪૬ રાજય સરકારના એકમો અહ  આવેલા છે અન ેએ ૪૬ એકમોમા ં
પણ થાિનક રોજગારી આપણી ટકાવારી માણે િબલકલ જળવાઇ રહી છેુ . એટલે સો ટકા થાિનકોને રોજગારી આપવામા ં
ગાંધીનગર િજ ામાં આપણે સફળ થયા છીએ.  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , આમ , નેવી, 
એરફોસ, આ લ કરી ભરતી મળેાનુ ંઆયોજન કયાં કરવામા ંઆ યુ ંહતંુ અન ે કેટલા ઉમેદવારો પસંદગી પા યા હતા અને આ 
ભરતી મળેા જ ેથઇ ર ા છે એ ભરતી મેળામા ંરાજય સરકારની એ ે ટીસ યોજના હેઠળ કોઇ ભરતી કરીએ છીએ કે કેમ અન ે
રોજગારી આપીએ છીએ કે કેમ?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ું એમ લ કરી ભરતી મળેો સ ટે બર, ર૦૧૯મા ં
હમતનગરં  ખાતે કરવામાં આ યો હતો, જમેાં ૮પ૬ નવ યુવાનો લ કરમાં ડાયા હતા.  યાર પછી નવે બર, ર૦૧૯ના રોજ 

મનગર ખાતે લ કરી ભરતી મળેો યોજવામાં આ યો હતો, જમેા ં૯૬૪ નવયુવાનોની લ કરમા ંભરતી કરવામા ંઆવી હતી. 
સાથે સાથે બી  પણ મા હતી આપંુ તો અમારા િવભાગ મારફતે ૩૦ દવસની િનવાસી તાલીમ યોજવામાં આવે છે. જમેા ં
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ગુજરાતના યુવાનો જ ેલ કરમાં ડાવા ઇ છતા હોય એમને િન ણાંતો ારા સો િપયા સહાય તથા જમવા રહેવાની યવ થા 
કરવામા ંઆવે છે. એનો ઉ ેશ એ જ છે કે વધુમા ંવધુ ગુજરાતના યુવાનો ભારત માતાની સેવામાં લ કરમા ંસામલે થાય એવો 
અમે યાસ કરી ર ા છીએ.   
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ  છ  કે થાિનક ુ ં
બેરોજગારો રોજગાર કચેરીમાં નામ ન ધાવતા હોય છે પરતુ એ કોઇન ેકોઇ જ યાએ એ ાઇવેટ કપનીમાં કામ તો કરતો હોય છેં ં , 
તેમ છતા ંએ આંકડો આપણી કચેરીમાં  બોલતો હોય છે. તો માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે એનો પી.એફ. કે ઇ.એસ.આઇ. 
ભરતા હોય છે એ કાઢવામાં આવે તો ઘણો મોટો આંકડો દૂર થઇ શકે તેમ છે. મારા િજ ામાં હ રો યુવાનો છે જ ે ચોપડે 
બેરોજગાર છે પરતુ કયાંકન ેકયાંક નોકરી કરતા હોય છેં . તો એવી િસ ટમ લાવવા માગે છે કે કેમ? તો ખરેખર આ લોકો બૂમો 
પાડે છે એ આંકડો દૂર થાય.  
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીની વાત સાથ ેસહમત થઇ શક છુ ું ં . એક નામ 
લ યું  હોય અને બીજ ેનોકરી કરતો હોય પરતુ એ સારી નોકરી મેળવવા માટે નામ ન ધાં વે છે. અમ ેએવું િવચારી ર ા છીએ. 
માનનીય દુ યંતભાઇની િચંતા છે એ બધાની િચંતા છે એ અમારી પણ િચંતા છે. ખોટા બેરોજગારીના આંકડા ગુજરાતમાં ન રહે 
એ દશામા ં આપણે આગળ વધી ર ા છીએ.  
 ી કનુભાઇ ક. પટેલ : માનનીય અ ય ી, થાિનક ૮પ ટકા રોજગારી આપીએ છીએ. તો લોકલ માણસોન ે
રોજગારી આપવા માટે આયોજન કરેલ છે કે કેમ? 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, થાિનક રોજગારી એટલ ે જયા ં એકમ છે યાનંા ન હ પરતુ ં
ગુજરાતનો કોઇપણ નાગ રક થાિનક ગણાય.  
  અ  ય ી : એવું કરવા માગો છો કે કેમ? 
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતનો કોઇપણ યિકત થાિનક ગણાય.  

ઊના તાલુકામાં આતં રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
*૨૬૬૭૯ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ાિમણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે ગીર સોમનાથ 
િજ ાના ઊના તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૦૩ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલૂ  ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંાિજત ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) .૫૧.૦૯ લાખ 

 ી ગોિવંદભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, પીવાના પાણીની યવ થામા ંગામ સુધી લાઇન પહ ચાડવાનુ ં  કામ 
પાણી પુરવઠા બોડ મારફતે થતંુ હોય છે જયારે આંત રક યવ થા વા મો ારા અને ામ પંચાયત કરતંુ હોય છે. ઉના 
તાલુકાના મા ં  જણા યુ ં  છે કે ૩ યોજના મંજર કરવામા ંઆવી છે જમેાં િપયા પૂ ૧.૦૯ લાખનો અંદા ત ખચ કરવામા ં
આ યો છે. હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ  કે આ યોજના હાલ કયા તબ ે  છે અન ેઆ ગામોને પીવાનુ ં પૂરતંુ ું ંુ
પાણી મળ ેછે કે કેમ? 
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ  પૂ યો એમાં મારે જણાવવાનુ ં કે 
અમારા પાણી પુરવઠા િવભાગ મારફતે ગામના સંપ સુધી પીવાનુ ં પાણી પહ ચા ા પછી ગામની અંદર જ ે પાણી આપવા 
માટેની આ આંત રક પીવાના પાણીની પેયજળ યોજના છે આ યોજનામાં ઉના તાલુકાની અંદર ૩ યોજના અ યારે કાયરત છે. 
એમા ંએક અં ર, મોઢા સમઢીયાળા અન ેરામે ર. આ યોજનાઓ છે એ અં ર-ઉના-દીવ જથ યોજનામાંથી પાણી મળેવે છેૂ . 
મોઢા સમઢીયાળા બેડી જથ યોજનામાંથી અન ેરામે ર ઉનાૂ -દીવ જથ યોજનામાંથી પાણી મળેવે છેૂ . આ ણ યોજના અનુ મ ે
અં ર જથ યોજનાનું કામ ૂ િપયા ૧૭.૧૩ લાખમાં મંજર થયેલ છે જ ે ગિત હેઠળ છેૂ . મોટા સમ ઢયાળા જનેી અંદા ત િકમત ં
િપયા ૨૧.૮૦ લાખ છે અને એ પણ ગિત હેઠળ છે. ી  રામે ર યોજના જ ે િપયા ૧૨.૧૬ લાખમાં મંજર થયેલ છે અન ેૂ

ટે ડર યા હેઠળ ચાલુ છે. આ પાણી સિમિત એમનો કલ ણેયનો ખચ ુ ૧૨.૬૬ લાખ િપયા જટેલો થવા ય છે. 
  ી અરિવંદ રૈયાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , ગીર સોમનાથ 
િજ ામાં કેટલા ઘરોને કનેકશનો આપવામા ંઆવેલ છે? 
 ી કંુવર ભાઇ  મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, દેશના માનનીય ધાનમં ી ીએ જ ેનલ સે જલની યોજના 
કરી એની અમલવારી શ  કરી છે અન ેએના ભાગ પે અમા  જળ વન િમશન ઘર ઘર સુધી પાણી આપવા માટે અ યારે ં
કાયરત છે. ગીર સોમનાથની જ ેવાત કરી છે યારે હ માનનીય સ ય ીું ને તાલુકાવાર િવગતો આપંુ તો.. 
  અ  ય ી : તાલુકાવાર માગી જ નથી એમણ,ે કલ સં યા પૂછી છેુ . કેટલા કનેકશન આ યા, આંકડો જ પૂ યો છે. 
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 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, કલ ઘરોની સં યા ુ ૧ લાખ, ૮૧ હ ર છે. એમાંથી ૧ લાખ 
૪૮ હ ર ઘરોમાં ડાણ-કનકેશનો આપેલા છે. 

નમદા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના  
*૨૬૬૬૬ ી અભેિસહં તડવી (સંખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામા ં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૨૫૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૦૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૨૦,૫૦,૭૫૦/- 
 ી અભેિસંહ  મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફતે માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , િનરાધાર 
વૃ  સહાય યોજના યારે અમલમા ંઆવી અને આ યોજનાનો હેતુ શું છે? 
 અ  ય ી : બધા જ ો આવા કેમ હોય છે કે, યારે અમલમાં આવી અન ેહેતુ શું હોય છે? એ િસવાય કોઇ ો ના 
હોય ? એ િસવાય બી  ો પૂછવા દો. 
 ી અભિેસંહ મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, મારા જવાબમા ંમાનનીય મં ી ીએ જણા યું છે કે, જ ેઅર ઓ 
મંજર કરી છે અન ેજ ેઅર ઓ નામંજર કરી છે તો એ અર ઓ નામજંર થવાના કારણો શું છેૂ ૂ ૂ ? 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના માું યમથી માનનીય સ ય ીન ેજણાવવા માગંુ છ કેુ ં , 
રા ય સરકારના મજરૂ , સમાજ ક યાણ અને આ દવાસી િવભાગના તા.૧૩-૪-૧૯૭૮ના ઠરાવથી... 
 અ  ય ી : એ નથી પૂ યુ,ં એ છોડી દીધંુ છે. એ ણે જ છે. કલ ુ ? 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તાલુકાવાર મળલે અર ઓ અને મંજર અને નામંજરની િવગતો ૂ ૂ
પૂછી છે યારે નમદા િજ ામાં નાદંોદમાં ૩૦, િતલકવાડામાં ૧૦૦, ગ ડે રમાં ૩, ડે ડયાપાડામાં ૬૦, સાગબારામાં ૬૨ 
અર , એમ કલ ુ ૨૫૫ અર ઓ મળલે છે. તેમાંથી ૨૦૪ મંજર કરેલ છેૂ , ૨૬ અર ઓ નામંજર કરેલ છેૂ . નામંજર થવાના ૂ
કારણો પૈકી ૫ અર ઓ એવી છે કે, જમેના પુ ત વયના બાળકો હોવાના કારણે છે, જમેની મર ઓછી હોવાના કારણ ે૨૦ 
અર ઓ, અર  કયા બાદ અરજદારનું અવસાન થવાના કારણ ે૧ અર  નામંજર થયેલ છેૂ . આમ કલ ુ ૨૬ અર ઓ નામંજર ૂ
થયેલ છે. 
  અ  ય ી : ૨૫૫ આવી. ૨૦૪ અને ૨૬ એનો સરવાળો કરીએ તો ૨૩૦ થાય છે. ૨૫૫ અર  આવી, ૨૩૦નો 
હસાબ આ યો, બાકીની? 

 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ૨૫ અર ઓ પડતર હતી. જ ેહાલ પડતર નથી એમને મંજર કરી ૂ
દેવામા ંઆવેલ છે. 
 અ  ય ી : એ બાકી રહી ગયેલ હતી, એટલે મ યાન દોય.ુ 
  ીમતી સીમાબેન  અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , િનરાધાર 
વૃ  સહાય યોજનાની પા તા શુ ંહોય છે, આની અર  યાં કરવાની અને મંજર કરવાની સ ા કોને છે અન ેલાભાથ ન ેમ હન ેૂ
કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવ ેછે અને કેવી રીતે એ ચૂકવવામા ંઆવે છે? 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય સ ય ીને જણાવવા માગંુ છ કેું ંુ , 
આ યોજનાના પા તાના ધોરણો, મળવા પા  સહાય, મ હને કેટલી સહાય, અર  યાં કરવાની અને અર  મંજર કરવાની ૂ
સ ા કોન?ે તો સહાય મેળવવાના પા તાના ધોરણોની વાત ક  તોં  અરજદારની મર ૬૦ વષથી વધુ હોવી ઇએ અન ે
અરજદારની વાિષક આવક ા ય િવ તાર હોય તો  િપયા ૧,૨૦,૦૦૦ અન ેશહેરી િવ તાર હોય તો િપયા ૧,૫૦,૦૦૦ અન ે
અરજદારને ૨૧ વષથી વધુ વયનો પુ  ન હોવો ઇએ અન ેઅરજદારનો પુ ત વયનો પુ   શારી રક દ યાંગતા અથવા 
માનિસક અિ થરતા ધરાવતા હોય કે કે સર, ટી.બી. જવેી ગંભીર માંદગીથી પીડાતા હોય અને કમાવા માટે અશ ત હોય તો 
તેવા વૃ ોને આ લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનામા ં મળવાપા  સહાયની વાત કરી છે તો આ યોજનામાં માિસક . 
૭૫૦/- સહાય આપવામા ંઆવે છે અને આ સહાય પિત અન ેપ ની બ ેની મર ૬૦ વષથી વધુ હોય તો તેઓને પણ આ 
યોજનાનો લાભ મળે છે. અર પ કની વાત કરી તો અર પ ક મામલતદાર કચેરી, ા ત કચેરી અને કલે ટર કચેરીના 
જનસેવા કે  ઉપરથી મળે છે. અર  મંજર કરવાની સ ા તાલુકાના મામલતદાર ીને છે અને મ અૂ ગાઉ એક યોજનામાં ક ુ ં
તેમ કે  મામલતદાર ારા આ અર  નામંજર કરવામા ં આવ ે તો ા ત અિધકારીન ે પણ અપીલ કરી શકાય છે અન ે આ ૂ
સહાયની ચૂકવણીની વાત ક  તો આ સહાયની ચૂકવણી લાભાથ ના બક કે પો ટના ખાતામાં ડાયરે ટ બેની ફટ ટા સફર ં

ારા તેન ેલાભ આપવામા ંઆવ ે છે. આ યોજનામા ં હાલમા ં રા યમાં ૯૨,૦૦૦ જટેલા લાભાથ ઓન ેઆપણે લાભ આપીએ 
છીએ.   
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 ી િકશોર બા. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત હ માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે સરકાર ખૂબ ું ંુ
જ સારા આશયથી વૃ ોને અન ેિનરાધાર લોકોને સહાય કરવા માગે છે પણ ઘણીવાર એવું વા મ ુ ંછે કે વૃ ો પે શન સહાય 
મેળવવા માટે ય છે યારે તેમને ખૂબ ધ ા ખાવા પડે છે. તો સરકાર ઘરે ઘરે જઇન ેઆવા વૃ ોની ન ધણી કરીને તેમન ે
સહાય પ થવા માગે છે કે કેમ?    
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સામાિજક યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગ હેઠળ લગભગ આ 

કારની કલ ુ ૩૭ જટેલી યોજનાઓ ચાલ ેછે.  
 અ  ય ી : ધ ા ખાવા પડે છે એ મુ ય મુ ો છે.  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, અને તેના માટે લગભગ ૨૯ જટેલી યોજનાઓ અમ ે ઇ-સમાજ 
ક યાણની વેબસાઇટ ઉપર મૂકી છે અન ેહવેથી ૩૭ પૈકી લગભગ ૨૯ જટેલી યોજનાઓમાં ઓનલાઇન પણ અર  કરી શકશ.ે 
જનેી ચકાસણી પણ ઓનલાઇન થશ ેઅન ેમંજર પણ ઓનલાઇન થશેૂ .  
 ી િકશોર બા. ચૌહાણ : સાહેબ, આ વૃ ો િબચારા અભણ હોય છે. એ લોકો વેબસાઇટ યાં વા ય!  
 અ  ય ી : એના માટે શું કરશો? એમ.  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જ ેકોઇ અરજદારન ેઓનલાઇનનુ ંનોલેજ ન હોય તો તેવા અરજદારો 
સમાજ સુર ાની કચેરીએ ય એટલે નાયબ સમાજ સુર ા અિધકારીઓ કે િવભાગનો જ ે તે ટાફ પણ એમને મદદ કરે છે. 
મે યુઅલ કરવી હોય, ઓન લાઇન કરવી હોય બ ે કારે અર  કરી શકે છે.  
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, હંુ માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે જ ેવૃ  છે એના દીકરાુ ં -દીકરી 
હોય, પણ દીકરા ઘણી વખતે મા-બાપને રાખવા તૈયાર હોતા નથી. તકરારી કેસ થયો હોય અને ફેિમલી કોટમાં કદાચ કેસ કય  
હોય અને વૃ ોન ેસાચવતા ન હોય તો આ કેસમાં આપણે સહાય આપવા માગીએ છીએ કે કેમ? અથવા તેમના દીકરા અશકત 
હોય, િવકલાંગ હોય અથવા અિ થર મગજના હોય અને કમાવાને લાયક ન હોય તો એવા વૃ ોને આપણે સહાય કરવા માગીએ 
છીએ કે કેમ?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ુ ં કે એમના દીકરાને ટી.બી. હોય, કોઇ ગંભીર રોગ 
હોય અને એ કમાવા માટે અશ ત હોય તો તેવા લાભાથ ઓને પણ આપણે લાભ આપીએ છીએ. તકરાર ચાલતી હોય તો તે 
અંગે શું કરવુ ંએ આપ ીનું સૂચન છે.    

નમદા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના  
*૨૬૬૭૩ ીમતી મિનષા વકીલ  (વડોદરા-શહેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામા ં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૨૫૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૦૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૨૦,૫૦,૭૫૦/- 
 અ  ય ી : માનનીય મનીષાબેન, એવો  પૂછો કે જ ેઆ યો ન હોય. 
 ીમતી મનીષા  વકીલ : માનનીય અ ય ી, આમ તો ૧૪ નંબરના ના જવાબમાં મારો જવાબ આવી ગયો છે. 
પણ મારો  છે કે િનરાધાર વૃ  સહાય યોજનામા ં જવેું બી.પી.એલ. કાડમા ં ૦થી ૧૬ વ ચે આવતંુ હોય છે યારે એ 
યોજનાનો લાભ મળ ે છે. તો જમે આપણે િવધવા સહાય યોજના હેઠળ આવક મયાદા પર યોજનાનો લાભ મળ ે છે તે રીતે 
િનરાધાર વૃ  સહાય યોજનામાં આવકની મયાદા ઉપર લાભ આપવા માગીએ છીએ કે કેમ અને બી   એ છે કે  વૃ  
તેમનો જ મનો દાખલો ઉપિ થત ન કરી શકતા હોય તો બી  કોઇ માણપ  રજ કરે તો તેને લાભ મળી શકે કે નહૂ ?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય સ ય ીું ને જણાવવા માગંુ છ કે ુ ં
અગાઉ આપણી સરકારે અને માનનીય સંવેદનશીલ મુ યમં ી ીએ િવધવા સહાયની યોજનામા ંએમનો પુ ત વયનો બાળક 
હોય તો તેમન ેપણ સહાય આપવાની હેરાત કરી છે પરતુ િવધવા સહાય યોજના અન ેિનરાધાર વૃ  સહાય યોજના એ બ ે ં
અલગ છે.   
  અ  ય ી : એ તો એમન ેપણ ખબર છે. માનનીય મનીષાબેનને મ એટલ ેજ કીધંુ કે આ  આગળ આવી ગયો 
છે. સરસ  કય  છે. એમનું જ ેસા  સજશેન છે એ સરકાર વીકારવા માગે છે કે કેમં ? 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ે મરના પુરાવા િવશેની વાત કરી તો એ 
અંગે ન કના પી.એચ.સી., સી.એચ.સી. સે ટરના સરકારી અિધકારી  મરના માણપ માં સહી િસ ા કરી આપે તો 
એને પણ આપણે મા ય રાખીએ છીએ. 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે વૃ  પે શન જ ેમંજર કરવામાં આવે છે એ તમામ સમાજના વગ માટે કરવામાં આવે છે કે બીૂ .પી.એલ.ની યાદી ધરાવતા હોય 
એવા લોકો માટે જ કરવામાં આવે છે કે ગરીબ હોય એ તમામન ેમાટે કરવામા ંઆવે છે?  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ુ ં તેમ અરજદારની મર ૬૦ વષથી વધારે હોવી 

ઇએ અન ે દ યાંગના િક સામા ંએમની મર ૪પ વષથી વધુ હોવી ઇએ, એમની આવક મયાદા િપયા ૧ લાખ ર૦ હ ર 
ા ય િવ તારમાં અને તમામ સમાજન ેઆ લાભ આપવામાં આવે છે પરતુ એની આવક મયાદા અન ેવય મયાદાને યાનમા ંં

રાખવામાં આવે છે. 
 અ  ય ી : એ તો એમણે પૂછયું જ નથી. 

ડોલવણ તાલુકામાં આતં રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
૨૬૭૮૪ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ાિમણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે તાપી િજ ાના 
ડોલવણ તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંાિજત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) .૯૨.૦૯ લાખ 

 ી િવણભાઇ  મ. ઘોઘારી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં ાિમણ િવ તારમા ં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે તાપી િજ ાના ડોલવણ તાલુકામાં રાજય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવી અન ેુ ૂ
મંજર કરેલ ઉકત યોજનાઓની કલ અંદાિજત િકમત કેટલી છેૂ ુ ં ? 
 અ  ય ી : એ તો જવાબ આ યો જ છે ન?ે તમે પૂછયો એ  છાપેલો જ છે. એ આપે લેિખતમાં પૂછેલો છે અન ે
જવાબ પણ આપેલ છે. માનનીય મં ી ી, એમાં કઇ જવાબ આપવાનો રહેતો નથીં . જવાબ છાપેલો જ છે. 
 ી મોહનભાઇ  ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા માગંુ છ કે તાપી ું ંુ
િજ ાના િવિવધ તાલુકામાં આવેલા ગામોમા ંકેટલા ઘરોમાં નળ કનેકશન આપેલ છે અન ેકેટલા બાકી છે?  
 અ  ય ી : કલ કેટલા આ યાુ ? 
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, તાપી િજ ામા ંતાલુકાવાઇઝ કલ ુ ૧,પપ,ર૭ર ઘરોમા ંનળ 

ડાણ આપેલ છે. કલ ઘર રુ ,૧ર,૪૮૯ ઘર છે એમાંથી ૧,પપ,ર૭ર ઘરોમા ંનળ ડાણ આપેલ છે. 
 ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના ું મારફત એ ણવા માગંુ છ કે છે ા એક વષમા ંુ ં
તાપી િજ ામાં આંત રક લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ કેટલી યોજના મંજર કરવામાં આવીૂ ? 
યોજનાની અંદા ત રકમ કેટલી અને હાલની િ થિત શુ ંછે? 
 ી કવર ભાઇ  મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, તાપી િજ ામા ંતાલુકાવાર છે ા એક વષમાં મા હતી આપંુ 
તો યારામાં ૯ યોજના મંજર કરીૂ , ડોવલણમાં ૬, વાલોળમાં ૭, સોનગઢમાં પ, ઉ છલમાં ૭, િનઝરમા ં૭, કરકમુંડામા ંપ, 
આમ કલ ુ ૪૬ યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , એનો અંદા ત ખચ યારામાં િપયા ૧૪૮.૧૧ લાખ, ડોલવણમાં િપયા 
૯ર.૦૯ લાખ, વાલોળમાં િપયા ૧ર૦.૪૧ લાખ, સોનગઢમાં િપયા ૯૦.ર૧ લાખ, ઉ છલમાં િપયા ૯પ.૯૧ લાખ, 
િનઝરમાં િપયા ૬૩.૧૩ લાખ, કરકમુંડામાં િપયા ર૬.ર૦ લાખ. આમ, કલ ુ િપયા ૬૩૬.૦૬ લાખની કલ અદંાિજત િકમત ુ ં
ખચ કરવામા ંઆવી. 
 અ  ય ી : કોઇને પૂછવું છે?  માનનીય મોદી.. 
 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત.. 
 અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થયો છે. માફ કર .. 

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

કદરતી આપિ ને પહ ચી વળવા ક  સરકાર તરફથીુ ે  મળેલ રકમ 
૨૭૭૯૩ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) વષ-૨૦૧૮મા ં િવભાગના તા.૦૩-૧૧-૨૦૧૮ 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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વષમાં વષવાર કદરતી આપિ ને પહ ચી વળવા માટે રા ય ુ
સરકારે કે  સરકાર સમ  કેટલી રકમની માંગણી કરવામા ં
આવી, અન ે

ના પ થી .૧૭૨૫.૨૫/- કરોડ અને તા.૦૮-૦૧-
૨૦૧૯ ના પ થી .૧૬૪૫.૦૬/- કરોડ મળી કલ ુ
.૩૩૭૦.૩૧/- કરોડની રકમ માટે મમેોરે ડમ રજ કરેલૂ . 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કે  સરકાર તરફથી 
કેટલી રકમ મળી? 

  (૨) યારે વષ-૨૦૧૮ના સંદભમા ં ભારત સરકારની 
એનડીઆરએફની હાઈ લેવલ કિમ ટ ની તા.૨૯-૦૧-
૨૦૧૯ની બેઠકમાં .૧૨૭.૬૦ કરોડની સહાય 
એનડીઆરએફ માંથી નીચેની શરતે મંજર કરવી તેમ િનણય ૂ
લીધેલ. 
 રા યની એસડીઆરએફની તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ ના 
રોજ િસલક .૨૩૫૫.૧૨ કરોડ હતી. જનેા ૫૦% 
૧૧૭૭.૫૬ કરોડ થાય. હાઈ લેવલ કિમ ટ ારા મંજર ૂ
કરાયેલ રકમ .૧૨૭.૬૦ કરોડ, ઉ ત ૫૦% રકમ કરતાં 
ઓછી હોય, રા યને ખરેખર મળવાપા  રકમ ‘શૂ ય’ થાય 
તેવો યુતર કે  સરકારના તા.૨૦-૦૨-૧૯ પ થી 
મળેલ છે. જથેી કે  સરકાર ારા ફડ ફાળવં ણીનો  
રહેતો નથી. 

--------- 
અમરલી અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ િશિ ત બેરોજગારોે  

૨૭૮૭૧ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
િવિનમય કચોરીમા ં ન ધાયલેા કેટલા િશિ ત 
બેરોજગારોને સરકારી અન ે ખાનગી રોજગારી પુરી 
પાડવામાં આવી, 

  (૧) રોજગાર િવિનમય કચેરી મારફત પૂરી પાડવામા ં
આવેલ રોજગારી 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ો 

સરકારી* ખાનગી સરકારી* ખાનગી 
અમરેલી ૧૩૬ ૩૨૭૫ ૩૯ ૩૮૦૬ 
પોરબંદર ૧૨ ૨૨૫૩ ૦૦ ૨૨૪૦ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતી મેળામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 

 (૨) ઉ ત પુરી પાડવામાં આવતી રોજગારીમા ં
ઔ ોિગક એકમોમા ં એ ે ટીસ તરીકે એક વષની 
તાલીમનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે કે કેમ, અન ે

  (૨) ના . 

 (૩) ઉ ત બાકી િશિ ત બેરોજગારોને રોજગારી 
મળે તે માટે શા પગલા ંલેવામાં આ યા? 

  (૩) આ અંગે નોકરીદાતાઓની માંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાંત ઔ ોિગક ભરતીમેળાઓ અને 
લ કરી ભરતીમળેાઓનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 
૨૭૯૦૪ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

દાહોદ ૩૬૫૨૨ 
છોટાઉદેપુર ૧૪૦૩૨  

 (૨) ન ધાયેલ બાધંકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોને આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 
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મનગર િજ ામાં મીઠા ઉ ોગ માટ લીઝ આપવા બાબતે  
૨૭૮૪૧ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં મીઠ પકવવાું /મીઠા ઉ ોગ માટે કેટલા ઔ ોિગક 
એકમન,ે કેટલા હે ટર લીઝ આપવામાં આવેલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં મીઠ પકવવાું /મીઠા ઉ ોગ માટે ૧૪ એકમોને કલ ુ
જમીન હે.૧૦૯૫૫-૫૪-૮૪ લીઝ આપવામા ંઆવેલી છે. 

 (૨) ઉ ત લીઝ કેટલા સમય માટે, કયા ભાડાના 
દરથી આપવામા ંઆવલે છે, 

  (૨) પ ક-૧ મુજબ 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર લીઝવાર ભાડા પેટે કેટલી આવક થઈ, અને 

  (૩) પ ક-૨ મુજબ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કયા લીઝધારક પાસેથી ભાડા 
પેટે કેટલી રકમ વસૂલવાની બાકી છે? 

  (૪) ઉ ત િ થિતએ કોઇ એકમ પાસેથી વાિષક 
ભાડાની રકમ વસલૂ લવેાની બાકી નથી. 

 
પ ક-૧ 

મ એકમનું નામ ભાડાપ ાની મુદત ભાડાનો દર 
૧ ાસીમ ઇ ડ ટીઝ લી. ૨૦ વષ . ૩ િત એકર 
૨ સૌરા  કેિમક સ લી. ૨૦ વષ . ૩ િત એકર 
૩ સૌરા  કેિમક સ લી. ૨૦ વષ . ૩ િત એકર 
૪ સૌરા  કેિમક સ લી. ૨૦ વષ . ૭.૫ િત હે ટર 

૫ િસ ા સો ટ વ સ  
(૧) એ.૩૦૦-૦૦ ગંુઠા ૨૦ વષ  
(૨) એ.૨૦૦-૦૦ ગંુ. સુધી ૨૫ વષ 
(૩) એ.૧૧૦-૦૦ ગંુ. ૨૦ વષ 

. ૨ િત એકર 

૬ સે યુરી કેિમક સ (૧) એ.૪૩૪-૨૪ ગંુ. ૯ વષ 
(૨) એ.૧૪૦૦-૦૦ ગંુ. ૧૦ વષ 

. ૧૫૦ િત હે ટર 

૭ સરવેશ સો ટ એ ડ કેિમક સ ા.લી. ૧૦ વષ . ૩ િત એકર 
૮ અજમેરા સો ટ વ સ ૨૦ વષ . ૩ િત એકર 
૯ મા િત સો ટ વ સ ૨૦ વષ . ૩ િત એકર 

૧૦ ડાયમંડ સો ટ વ સ ૧૦ વષ . ૩ િત એકર 

૧૧ 
સૂય દય સો ટ એ ડ કેિમક સ 

ા.લી. 
૧૦ વષ . ૩ િત એકર 

૧૨ હાલાર સો ટ વ સ ૯૯ વષ ટેટ સમય ેફાળવેલ છે. 
૧૩ ચૌ લે એ ડ કપનીં  ૩૦ વષ . ૧૫૦ િત હે ટર 
૧૪ આરએસપીએલ લી. ૩૦ વષ . ૩૪૫ િત હે ટર 

 
પ ક-૨ 

મ એકમનું નામ વસૂલ કરલ ભાડ ે ું ( િપયામાં) 
  વષ ૨૦૧૭-૧૮ વષ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ ાસીમ ઇ ડ ટીઝ લી. ૮,૫૦,૦૦૦/- ૮,૫૦,૦૦૦/- 
૨ સૌરા  કેિમક સ લી. ૬,૯૪,૦૫૬/- ૬,૯૪,૦૫૬/- 
૩ સૌરા  કેિમક સ લી. ૩,૬૦,૮૨૩/- ૩,૬૦,૮૨૩/- 
૪ સૌરા  કેિમક સ લી. ૪,૨૭,૬૧૫/- ૪,૨૭,૬૧૫/- 
૫ િસ ા સો ટ વ સ  ૯૦,૩૦૨/- ૯૦,૩૦૨/- 
૬ સે યુરી કેિમક સ ૪,૦૪,૨૪૭/- ૪,૦૪,૨૪૭/- 
૭ સરવેશ સો ટ એ ડ કેિમક સ ા.લી. ૬,૭૯,૦૦૦/- ૬,૭૯,૦૦૦/- 
૮ અજમેરા સો ટ વ સ ૧,૩૨,૫૦૦/- ૧,૩૨,૫૦૦/- 
૯ મા િત સો ટ વ સ ૧,૬૦૦/- ૧,૬૦૦/- 

૧૦ ડાયમંડ સો ટ વ સ ૧,૩૯,૦૦૦/- ૧,૩૯,૦૦૦/- 
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મ એકમનું નામ વસૂલ કરલ ભાડ ે ું ( િપયામાં) 
  વષ ૨૦૧૭-૧૮ વષ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧૧ 
સૂય દય સો ટ એ ડ કેિમક સ 

ા.લી. 
૧,૭૧,૦૨૫/- ૧,૭૧,૦૨૫/- 

૧૨ હાલાર સો ટ વ સ ૩,૧૨,૫૫૧/- ૩,૧૨,૫૫૧/- 
૧૩ ચૌ લે એ ડ કપનીં  ૧૦,૨૦,૬૦૨/- ૧૦,૨૦,૬૦૨/- 
૧૪ આરએસપીએલ લી. ૨,૬૯,૨૭૩/- ૨,૬૯,૨૭૩/- 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ાના સુ ાપાડા ખાતે ડીસેલીનેશન લા ટ 

૨૭૮૬૨ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગીર સોમનાથ િજ ાના સુ ાપાડા ખાતે 
ડીસેલીનેશન લા ટની કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ કયા તબ ે  છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
િજ ાના સુ ાપાડા તાલુકાના વડોદરા ઝાલા ગામ ે ૩૦ 
એમ.એલ.ડી. મતાના સી વોટર ડીસલેીનેશન લા ટ 
માટે મ.ેશાપુર  પલૂન  એ ડ કપની ાઈવટે િલિમટેડં , 
મુંબઈ અને એ વાટેક િસ ટમ એિશયા ાઈવેટ િલિમટેડ 

ઈ ટ વે ચરન ે તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ 
એલ.ઓ.એ. આપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત લા ટ કેટલા એમ.એલ.ડી.નો કોના ારા 
થાપવામા ંઆવનાર છે, 

  (૨) ઉ ત લા ટ કલ ુ ૩૦ એમ.એલ.ડી. (૩ કરોડ 
લીટર િત દન) માટે મ.ેશાપુર  પલૂન  એ ડ કપની ં

ાઈવેટ િલિમટેડ, મુંબઈ અને એ વાટેક િસ ટમ એિશયા 
ાઈવેટ િલિમટેડ ઈ ટ વે ચર ારા ગઠીત કરેલ 
પેિશયલ પરપઝ િવહીકલ ''ગીર સોમનાથ ડીસેલીનેશન 
ાઈવેટ િલમીટેડ'' ારા થાપવામાં આવનાર છે. 

 (૩) ઉ ત લા ટનું મીઠ પાણી કયા શહેરોને પીવા ું
માટે પૂ  પાડવામા ંઆવનાર છેં , અન ે

  (૩) આ લા ટના કામો પૂણ થયેથી સુ ાપાડા અન ે
વેરાવળ તાલુકાના ા ય તેમજ શહેરી િવ તારોને પાઇપ 
લાઇન ારા મીઠંુ પાણી પીવા માટે પુ ં  પાડવામા ંઆવનાર 
છે. 

 (૪) ઉ ત મીઠ પાણી કયા દરથી ખરીદવામા ંુ ં
આવશ?ે 

  (૪) લા ટ કાયરત થયા પછી બે વષ સુધી .૪૫ 
િત ૧૦૦૦ લીટરના દરેથી અન ે યારબાદ દર વષ 

ઉ રો ર ૩ ટકાના વાધારા સાથે કરારખતના બાકીના 
સમયગાળા દર યાન ખરીદવામાં આવશ.ે  

--------- 
મીઠા ઉ ોગ માટ િબનખેતી દર મુલતવીે /રદ કરવા બાબત 

૨૭૮૨૬ ી િ જશ મેર  ે  (મોરબી) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મીઠા ઉ ોગ 
માટે ૧૦૦ એકર કે તેથી વધુ િવ તારની લીઝ પર િત 
મીટરે ૧૦ થી ૧૫ પૈસાના િબનખેતી દર મુલતવી/રદ 
કરવામા ંઆ યા છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં
સરકારન ે કોના તરફથી, યારે તે અ વયે રજૂઆતો મળી 
હતી, અને  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િનણય યારે લેવાયેલ ?    (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

બી.ઓ.સી.ડબ યુ. ઇ પે ટરની િનમણંૂક 
૨૭૭૭૮ ી શીવાભાઇ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 209 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ અને 
રોજગાર િવભાગ હેઠળ િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટ શન 
વકસ ઇ પે ટરની િનમણૂંક કરવામા ં આવેલ છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા . 

 (૨)  ના, તો તેના કારણો શું છે, અને યા ં
સુધીમાં િનમણૂંક કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) લાગુ પડતંુ નથી. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીને ે  

૨૬૮૪૫ ી કનુભાઇ દેસાઇ  (પારડી) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ 

૨૬૭૮૯ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર 
વારસાઇ હ  માટેની કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુકાનું 

નામ 
છ ા બે વષમાં આવેલ ે

અર ઓ 
યારા ૧૪૭૧ 

ડોલવણ ૧૦૫૩ 
વાલોડ ૭૦૨ 
સોનગઢ ૧૦૬૫ 
ઉ છલ ૫૬૮ 
િનઝર ૪૮૫ 
કકરમુંડાુ  ૨૭૨ 

કુલ ૫૬૧૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કેટલી 
ન ધો મંજર કરવામા ંઆવીૂ , કેટલી ન ધો નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨)  
તાલુકાનું 

નામ 
પાડવામાં 

આવેલ ન ધો 
મંજર ન ધોૂ  નામંજર ૂ

ન ધો 
યારા ૧૪૭૧ ૧૩૭૧ ૩૭ 

ડોલવણ ૧૦૫૩ ૧૦૦૦ ૧૬ 
વાલોડ ૭૦૨ ૬૫૧ ૧૮ 
સોનગઢ ૧૦૬૫ ૮૭૭ ૫૮ 
ઉ છલ ૫૬૮ ૪૮૮ ૩૪ 
િનઝર ૪૮૫ ૪૩૮ ૨૪ 
કકરમુંડાુ  ૨૭૨ ૨૪૩ ૫ 

કલુ  ૫૬૧૬ ૫૦૬૮ ૧૯૨  
 (૩) નામંજર કરવાના કારણો શા છેૂ ?   (૩) નામંજર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 

૧.  પેઢીનામા, કબજદેારના નામ, મરણના દાખલામા ં
િવસંગતતા હોવાને કારણ.ે 

૨.  સાધિનક કાગળો પૂરતા ન હોવાન ેકારણ.ે 
૩.  અગાઉ ન ધ પડી જવાના કારણે ડ લીકેશન થતંુ ુ
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હોવાથી. 
૪.  અપ રિણત તથા અપુ વાન હોવા અંગેની પ તા ન 

હોવાથી. 
૫. આડીલીટીના વારસો હોવાથી. 
૬.  વીલના લાભાથ  કાયદા િવ ધ ખેડતનો દર ો મેળવી ૂ

વિસયત આધારે કાયદાકીય ગવાઇ િવ ધ દાખલ 
થયેલ હોવાથી. 

૭.  નામ.સીવીલ કોટમાં દાવો પે ડ ગ હોવાથી. 
૮.  મૃતકના વારસદારો પૈકી પુ ીઓના નામ દાખલ કરેલ 

ન હોવાથી. 
૯.  ૧૩૫ ડી ની નોટીસ પર વારસો સહી કરવાની ના 

પાડતા હોવાથી. 
૧૦.  પ કારોને ૧૩૫ ડી ની નોટીસ બજલે ન હોવાથી. 
૧૧.  સહ કબજદેારોની સમંિત ન હોવાથી. 

--------- 
ટોરડા ખાતેનું પશુ દવાખાનું અને પશુ િચ ક સકની જ યા રદ કરવા બાબત 

૨૯૨૧૯ ડો. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના િભલોડા તાલુકાનું ટોરડા ખાતેનું પશુ દવાખાનુ ં
અને પશુ િચિક સકની જ યા રદ કરવામા ં આવેલ છે તે 
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) ટોરડા ખાતેના પશુ િચિક સકની જ યા રદ થયેલ 
છે. પરતંુ પશુ દવાખાનું રદ કરવામા ંઆવેલ નથીં . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િવ તારનું પશુઓ માટેનુ ંએક 
મા  દવાખાનુ ં બંધ કરવાનું અન ે પશુ િચિક તકની જ યા 
રદ કરવાના કારણો શાં છે? 

  (૨) ●  પશુ દવાખાનુ ં બંધ કરવાનો  ઉપિ થત 
થતો નથી.  

  ●  પશુ િચિક સકની જ યા સરકાર ીના િનયમો 
મુજબ રદ થયેલ છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં કવરબાઇનું મામે  ું યોજના 

૨૬૬૫૮ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં વષઃ૨૦૧૯-૨૦માં કવરબાઇનું મામે  યોજના ુ ં
હેઠળ અનુસિૂચત િતની ક યાઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૨૦૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૨૦૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૨૦.૮૦ લાખ 
--------- 

સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીે  
૨૭૮૧૭ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, 

  (૧)  
િજ ો ે ફળ 

(ચો.મી.માં) 
સુરે નગર ૧,૪૯,૪૦,૬૯૦ 

રાજકોટ ૩,૩૭,૪૫,૬૬૬  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોન ે   (૨)  

વષ  સુર નગર ે (ચો.મી.) રાજકોટ (ચો.મી.) 
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િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે ૨૦૧૮ ૬૧૧,૫૫,૯૬ ૧,૨૯,૯૭,૦૭૩ 

૨૦૧૯ ૬૧,૦૯,૨૬૪ ૧,૩૭,૩૯,૨૯૩  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
વષ  સુર નગર ે

( િપયામાં) 
રાજકોટ 

( િપયામાં) 
૨૦૧૮ ૯,૫૬,૪૯,૫૦૦ ૪૦,૫૫,૫૪,૦૪૧ 

૨૦૧૯ ૯,૨૨,૧૦,૧૭૧ ૨૨,૭૩,૬૨,૫૩૨  
--------- 

છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં રી-સવમાં ભૂલો સુધારવાની અર ઓ 
૨૭૫૨૩ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામા ં
તાલુકાવાર રી-સવ કરી જ ેમાપણી શીટ ૭/૧૨ આપેલ 
છે તેમાં રહેલ ભલૂોમાં સુધારો કરવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર છોટાઉદેપુર અન ે નમદા િજ ામા ં તાલુકાવાર જમીન 
રી-સવ બાદ ભૂલોમા ં સુધારો કરવા નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

છોટાઉદેપુર િજ ો  
મળેલ અર  મ તાલુકો 

વષ ફ ુે -૨૦૧૮ 
થી ય-ુ૨૦૧૯ 

વષ ફ ુે -૨૦૧૯ 
થી ય-ુ૨૦૨૦ 

૧ છોટાઉદેપુર ૨૩૯ ૧૩૫ 
૨ પાવી-જતેપુર ૧૧૭ ૧૩૧ 
૩ બોડેલી  ૧૯૦ ૨૯૯ 
૪ સંખેડા ૫૬૩ ૨૯૧ 
૫ નસવાડી ૯૪ ૧૪૧ 
૬ વાંટ  ૩૬ ૧૪ 

કુલ  ૧૨૩૯ ૧૦૧૧ 

નમદા િજ ો  
મળેલ અર  મ તાલુકો 

વષ ફ ુે -૨૦૧૮ 
થી ય-ુ૨૦૧૯ 

વષ ફ ુે -૨૦૧૯ 
થી ય-ુ૨૦૨૦ 

૧ નાંદોદ ૪૧૦ ૪૨ 
૨ ગ ડે ર  ૨૦૨ ૧ 
૩ િતલકવાડા ૨૩૩ ૨૮ 
૪ ડેડીયાપાડા ૧૧૯ ૨૦ 
૫ સાગબારા ૯૫ ૧૧ 

કુલ  ૧૦૫૯ ૧૦૨  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર 
કેટલી અર ઓમાં સુધારા હકમો કરી ગામ નમનૂા નંુ .૬ 
માં કેટલી ન ધો પાડવામાં આવી,  

  (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર અર ઓમા ં
સુધારા હકમો કરી ગાુ .ન.નં.-૬ મા ંન ધ થયેલ િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

છોટાઉદેપુર િજ ો  
સુધારા હકમુ  મ તાલુકો 

ફ ુે -
૨૦૧૮ થી 

ય-ુ
૨૦૧૯ 

ફ ુે -
૨૦૧૯ થી 

ય-ુ
૨૦૨૦ 

ન ધ પાડલ ે
સં યા  

૧ છોટાઉદેપુર ૮૩ ૩૪ ૧૧૭ 
૨ પાવી-

જતેપુર 
૨૮ ૪૪ ૭૨ 

૩ બોડેલી  ૭૯ ૧૧૧ ૧૯૦ 
૪ સંખેડા ૧૧૬ ૫૭ ૧૭૩ 
૫ નસવાડી ૩૯ ૫૯ ૯૮ 
૬ વાંટ  ૧૧ ૧૮ ૨૯ 

નમદા િજ ો  
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સુધારા હકમુ  મ તાલુકો 
ફ ુે -

૨૦૧૮ થી 
ય-ુ

૨૦૧૯ 

ફ ુે -
૨૦૧૯ થી 

ય-ુ
૨૦૨૦ 

ન ધ પાડલ ે
સં યા 

૧ નાંદોદ ૧૪૫ ૧૯ ૧૬૪ 
૨ ગ ડે ર  ૯૬ ૦૧ ૯૭ 
૩ િતલકવાડા ૧૧૨ ૦૫ ૧૧૭ 
૪ ડેડીયાપાડા ૫૪ ૦૧ ૫૫ 
૫ સાગબારા ૪૫ ૦૫ ૫૦  

 (૩) કેટલી અર ઓમાં સુધારા હકમો કરવાના ુ
બાકી છે, અન ે

  (૩) છોટાઉદેપુર િજ ામાં કલુ -૯૦ અર  તથા નમદા 
િજ ામાં કલુ -૨૧૪ અર ઓમાં સુધારા હકમ કરવાના બાકી ુ
છે. 

 (૪) તે યારે કરવામાં આવશ?ે   (૪) બાકી સુધારા હકમની કામગીરી સ વરે પૂણ ુ
કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ઉના તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૬૬૭૭ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ામીણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે ગીર સોમનાથ 
િજ ાના ઉના તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૦૩ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંા ત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૫૧.૦૯ લાખ 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૮૯૬ ી કાિ તભાઇ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને 
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

ખેડા ૧૩૫૯૧ 
પંચમહાલ ૧૮૬૬૪  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોને આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત અને ડાંગ િજ ામાં મ યોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૯૨૫ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરત અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મ યોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
સુરત ૨૮૦૮૯ ૭૬૭૧૨ 
ડાંગ ધ વ તરી આરો ય રથ 

મૂકવામાં આવેલ નથી. 
ધ વ તરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા મ 
યોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અન ે

  (૨)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
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સુરત ૨૬૭ ૧૦૫૮ 
ડાંગ  ઉપિ થત થતો 

નથી. 
 ઉપિ થત થતો 

નથી.  
 (૩) ગંભીર રોગના મ યોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
સુરત ાથિમક દવાઓ 

આપવામાં આવી અને 
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 

ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ડાંગ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી.  

--------- 
આણંદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૭૯૬ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, આણંદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૩૦૬૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૧૨૪૨૧ 

--------- 
ધી િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટકશન વકસ વે ફર સેસ હઠળ જમા રકમ ે ે  

૨૭૮૯૨ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહુધા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ધી િબ ડ ગ 
એ ડ અધર ક ટકશન વકસ વે ફેર સસે એ ટ-૧૯૯૬ 
હેઠળ કેટલી રકમ જમા થયેલ છે, અન ે

  (૧) . ૨૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) ઉ ત જમા થયેલ રકમ પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમ ગુજરાત મકાન અને અ ય 
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડન ે તબદીલ કરવામા ં
આવી? 

  (૨) વષ-૨૦૧૮ મા ં .૫૫૯.૩૫ કરોડ અન ે 
વષ-૨૦૧૯મા ં .૩૦૫.૯૭ કરોડ. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 

૨૬૭૭૫ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભ ચ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૩૨ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૬૨૩૬ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં પાઈપલાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૭૯૦૭ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે પીવાનુ ં પાણી પાઈપ 
લાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે. 
િજ ોઃદાહોદ 

અ.નં. તાલુકો પાઈપ લાઈનથી પાણી 
અપાતા ગામો 
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૧ દાહોદ ૭૪ 
૨ ગરબાડા ૩૪ 
૩ લીમખેડા ૪૯ 
૪ સ ગવડ ૩૮ 
૫ ધાનપુર ૬૯ 
૬ દેવગઢ બારીયા ૭૯  
૭ ઝાલોદ ૮૭ 
૮ સંજલેી ૩૩ 
૯ ફતેપુરા ૭૬ 

કલુ  ૫૩૯   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમા ં પાઈપ લાઈનથી પીવાનુ ં પાણી પૂ  પાડવાનુ ંં
બાકી છે, 

  (૨) નીચે  મુજબ. 
અ.નં. તાલુકો પાઈપ લાઈનથી પીવાનું 

પાણી પૂ  પાડવાના ં
બાકી ગામો 

૧ દાહોદ ૧૧  
૨ ગરબાડા ૦૦ 
૩ લીમખેડા ૩૧ 
૪ સ ગવડ ૩૩ 
૫ ધાનપુર ૨૧ 
૬ દેવગઢ બારીયા ૦૭ 
૭ ઝાલોદ ૦૭ 
૮ સંજલેી ૨૨ 
૯ ફતેપુરા ૨૦ 

કલુ  ૧૫૨  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમા ં પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈન નાં યા બાદ 
પાણી આપવાનું બંધ છે, અન ે

  (૩) નીચે મુજબ. 
અ.નં. તાલુકો પાઈપ લાઈન ના યાં બાદ 

પાણી આપવાનું બંધ હોય 
તેવા ગામો 

૧ દાહોદ ૧૦ 
૨ ગરબાડા ૦૦ 
૩ લીમખેડા ૨૦ 
૪ સ ગવડ ૧૭ 
૫ ધાનપુર ૨૧ 
૬ દેવગઢ બારીયા ૦૬ 
૭ ઝાલોદ ૦૫ 
૮ સંજલેી ૧૩ 
૯ ફતેપુરા ૧૭ 

કલુ  ૧૦૯  
 (૪) તમામ ગામોન ે યાં સુધીમા ં પાઈપ લાઈનથી 
પીવાનું પાણી પૂ  પાડવામાં આવશે ં ? 

  (૪) આ તમામ ગામોન ેસવ ણની કામગીરી હાથ ધરી  
સરફેસ સોસ આધારીત યોજનાની પાઈપ લાઈનથી 
તબ ાવાર વ રત આવરી લેવાનું આયોજન છે. 

--------- 
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં ટ કે રથી પીવાનું પાણી પહ ચાડવા બાબત 

૨૭૯૩૭ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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વષમા ં વષવાર વલસાડ અન ે ડાંગ િજ ામા ં ટે કરથી 
પીવાનું પાણી પહ ચાડવા વષવાર કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો, 

વષવાર વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં નીચેની િવગતે ટે કરથી 
પીવાનું પાણી પહ ચાડવા વષવાર ખચ કરવામાં આ યો. 

અ.નં. િજ ો વષ થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૧ વલસાડ ૨૦૧૮ ૨૯૨.૯૭ 
૨ વલસાડ ૨૦૧૯ ૩૦૭.૫૫ 
૩ ડાંગ ૨૦૧૮ ૦૦.૬૪ 
૪ ડાંગ ૨૦૧૯ ૫.૬૧   

 (૨) ટે કરથી પાણી પહ ચાડવા માટે િત િલટર 
કેટલો ખચ કરવામાં આવે છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો વષ  િત લીટર 

થયેલ ખચ  
૧ વલસાડ ૨૦૧૮ .૦.૧૧ 
૨ વલસાડ ૨૦૧૯ .૦.૦૮ 
૩ ડાંગ ૨૦૧૮ .૦.૧૩ 
૪ ડાંગ ૨૦૧૯ .૦.૧૨   

 (૩) આ માટે ટે ડર યા કરવામાં આવ ેછે કે કેમ 
? 

  (૩) હા, .  

--------- 
મેઘરજ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૬૬૮૦ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ામીણ િવ તારમા ં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે અરવ ી િજ ાના 
મેઘરજ તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ ુ
મંજૂર કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) ૨૨ યોજનાઓ. 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અંદા ત ૂ ુ
િકમત કેટલી છે ં ? 

  (૨) .૪૦૪.૬૯ લાખ. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 

૨૬૭૩૩ ી મધુભાઈ ીવા તવ  (વાઘોડીયા) : માનનીય સામા ક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૮૫  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને   

  (૨) ૮૫  

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) ૪૦૭૦૦૦૦- 
--------- 

પાટણ િજ ામાં ગૌચર િવકાસ સિમિતની રચના 
૨૬૪૭૪ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા ય સરકારે તા.૧-૪-૨૦૧૫ના રોજ 

િસ ધ કરેલ ગૌચર જમીનના યવ થાપન કરવા અંગેની 
નીિતમાં ‘‘િજ ા ગૌચર િવકાસ સિમિત’’ ની રચના 
કરવાની ગવાઈ કરવામા ંઆવી  છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ   (૨) ના, . 
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પાટણ િજ ામાં આવી સિમિતની રચના કરાઈ નથી તે 
હકીકત પણ સાચી છે, 
 (૩)  હા, તો તેના શાં કારણો છે,  અન ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૪) આ સિમિતની રચના યાં સુધીમાં કરવામા ં
આવનાર છે ?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સીમર પોટ ા.િલ. ને જમીન આપવા બાબત 

૨૭૫૦૯ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગીર-સોમનાથ િજ ામા ં કોડીનાર 
તાલુકાના છારા ગામ ે સીમર પોટ ા.િલ. ારા પોટ 
બનાવવા કેટલી જમીન ખરીદવામાં આવી, અન ે

  (૧)  
વષ જમીન (ચો.મી.) 

૨૦૧૮-૧૯ હે.૬-૮૯-૪૭ ચો.મી. 
૨૦૧૯-૨૦ હે.૧૦-૪૪-૫૫ ચો.મી. 

કલુ  હે.૧૭-૩૪-૦૨ ચો.મી.   
 (૨) સરકાર ારા ઉ ત કપનીન ે વષવાર યા ં

કારની કેટલી જમીન શા ંભાવ ેઆપવામાં આવી ? 
  (૨) શૂ ય. 

--------- 
બી.ઓ.સી.ડબ યુ. ઈ પેકટરની િનમણંૂક 

૨૭૮૯૮ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ અન ે
રોજગાર િવભાગ હેઠળ િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટકશન 
વકસ ઈ પેકટરની િનમણૂંક કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  ના, તો તેના કારણો શું  છે, અને યા 
સુધીમાં િનમણૂંક કરવામાં આવશે ? 

  (૨) લાગુ પડતંુ નથી. 

--------- 
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૯૩૧ ી સુિનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને 
વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

તાપી ૧૫૧૬૮ 
વલસાડ ૧૯૧૬૪  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાધંકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 

૨૬૭૪૮ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા  (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં અનુસિૂચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૨૬૯ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૧૨૬૫ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૧૨૬૫ 

--------- 
નડીયાદ િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૭૯૯ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, નડીયાદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૮૮૭૭ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૮૮૨૮ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે  

૨૬૭૪૧ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમરેલી િજ ામા ં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૨૮૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૮૫૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૪૮,૭૨,૨૫૦/- 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 

૨૬૭૫૦ ી કબેરભાઈ ડ ડોર ુ  (સંતરામપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં પંચમહાલ િજ ામા ં િવકસતી િતના કેટલા 
યિ તઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૨૨૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૮૩.૬૦ લાખ 
--------- 

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 
૨૭૮૭૪ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ 

િમકો 
ભાવનગર ૨૭૨૮૪ 

બોટાદ ૧૭૯૧૬  
 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 

િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 218 

મહસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં િમકોના મૃ યુના બનાવોે  
૨૭૭૮૭ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર મહેસાણા િજ ામા ં ઔ ોિગક એકમોમા ં
કામ કરતા કેટલા િમકોના મૃ યુના બનાવ બ યા, 

  (૧)  
વષ િમકોના મૃ યુના બનાવો 

વષ-૨૦૧૮ ૦૩ 
વષ-૨૦૧૯ ૦૨ 

કલુ  ૦૫  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા િમકોના 
વારસદારોને કેટલી રકમનું વળતર ચૂકવવામાં આ યું અન ે
કેટલાન ેચૂકવવાનુ ંબાકી છે, અન ે

  (૨) મૃ યુ પામનાર િમકના વારસદારોને વળતર 
કામદાર રા ય વીમા િનગમ (ESIC)ના નાટોફાઈડ 
િવ તારમા ં ESIC ારા તથા તે િસવાયના િવ તારમા ં
કામદાર વળતર અિધિનયમ (WC) હેઠળ લેબર કોટ ારા 
ચૂકવવામા ં આવે છે. ા  મા હતી મુજબ ૦૪ વારસદારોન ે
કામદાર વળતર અિધિનયમ (WC) હેઠળ . 
૩૭,૩૭,૧૨૦/- વળતર ચૂકવવામાં આવેલ છે. યારે ૦૧ 

િમકના વારસદારને ESIC હેઠળ વળતર ચૂકવવાનું બાકી 
છે. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) ૦૧ (એક) િમકના અક માતના િક સામા ં
કામદાર રા યવીમા િનગમ (ESIC) હેઠળ વળતર 
ચૂકવવાની કાયવાહી ESIC ારા કરવામા ં આવે છે. જ ે
ભારત સરકાર હેઠળની સં થા છે. 

--------- 
નમદા િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 

૨૬૬૭૪ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમા ંનમદા િજ ામા ંપાલક માતા-િપતા યોજના અ વય ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે   (૨) ૨૮૭ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૧૭,૩૩,૦૦૦/- 

--------- 
નડીયાદ િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૬૬૨ ી ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, નડીઆદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૮૮૭૭ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૮૮૨૮ 

--------- 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૭૬૭ ગનેીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ 

  (૧)  
િજ ો તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 

કુલ 
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આપવામાં આવી, તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

બનાસકાંઠા ૨૭૦ ૧૪૨૯ ૧૬૯૯ 
સાબરકાંઠા ૯૦ ૨૬ ૧૧૬  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો લેસમે ટની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

બનાસકાંઠા ૧૩૬ ૪૬૯ ૬૦૫ 
સાબરકાંઠા ૧૨૦ ૦ ૧૨૦ 

 ઉ ત િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 

Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીન ે તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમા ં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સંલ  એકમોને લસેમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓન ે મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ (TPs) 
મારફતે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં માનવ ગરીમા યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૭૫૧૯ ી જઠાભાઈ ભરવાડ ે  (શહેરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં માનવ ક યાણ ગરીમા યોજના 
હેઠળ તાલુકાવાર કલ કેટલા અરજદારોની િક સ મંજર ુ ૂ
થયેલ હતી, 

  (૧)  
મ તાલુકાનું નામ છ ા બે વષમાં ે

મંજર થયેલ ૂ
કી સ 

૧ ગોધરા ૪૮૦ 
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૨ કાલોલ ૨૩૨ 
૩ ઘોઘંબા ૧૮૭ 
૪ શહેરા ૩૨૦ 
૫ મોરવા(હ) ૨૧૮ 
૬ ંબુઘોડા ૧૨૦ 
૭ હાલોલ ૧૯૬ 

કલુ  ૧૭૫૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િવતરણ માટે કઈ એજ સી 
ન ી કરવામાં આવેલ, 

  (૨) કોઈ એજ સી ન ી કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િક સ િવતરણમાં ગેરરીિત અંગે 
કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૩) કોઈ ફ રયાદ મળેલ નથી. 

 (૪) તે  અ વય ે િક સ િવતરણમાં ગેરરીિત બાબતે 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લીધા? 

  (૪) િક સ િવતરણમા ંગેરરીિત થયલે ન હોઈ કોઈ  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીને ે  

૨૬૮૨૪ ી િવરિ િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૬૮૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ૨૮૯ 

 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) કલુ -૧૩ અરજદાર કપનીન ે હેં .૧૨૬૪.૦૦.૦૦ 
ચો.મી. જમીન ફાળવવામા ંઆવી. 

--------- 
નમદા િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 

૨૬૬૭૫ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં નમદા િજ ામા ંપાલક માતા-િપતા યોજના અ વયે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે   (૨) ૨૮૭ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૧૭,૩૩,૦૦૦/- 

--------- 
હમતનગર િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારોં  

૨૬૭૮૨ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર 
કચેરી, હમતનગરં  ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ન ધાયેલ છેુ , 
અને 

  (૧) ૧૩૩૪૬ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામા ંઆવીુ ? 

  (૨) ૪૦૮૨ 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૬૭૩૧ ી શશીકા ત પં ા ( ડસા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ામા ં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ 

  (૧) ૨૩૭ 
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ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૮૮ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ ં?   (૩) ૧૩૧૮૮૦૦/- 
--------- 

તાપી અને વલસાડ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 
૨૭૯૨૮ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી,  

  (૧)  
િજ ો ૧-૧-૧૮ થી ૩૧-

૧૨-૧૮ 
૧-૧-૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

તાપી ધ વંતરી આરો ય 
રથ મૂકવામાં આવેલ 

નથી. 

ધ વંતરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી. 

વલસાડ ૨૩૮૮૪ ૨૬૬૩૬  
 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 

મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 
  (૨)  

િજ ો ૧-૧-૧૮ થી ૩૧-
૧૨-૧૮ 

૧-૧-૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

તાપી  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

વલસાડ ૨૮૭ ૪૮૯  
 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા ? 

  (૩)  
િજ ો ૧-૧-૧૮ થી  

૩૧-૧૨-૧૮ 
૧-૧-૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

તાપી  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

વલસાડ ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 

ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 

ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ.  

--------- 
અમદાવાદ રીવર ટ પોટસ કો પલે ની દવાલ તૂટતાં કામદારોના મૃ યુ 

૨૭૮૦૫ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડીસે બર-૨૦૧૯માં અમદાવાદ રીવર ટ 
પોટસ કો પલે ની દવાલ તૂટી પડતા કેટલા કામદારોના 

મૃ યુ થયેલ અને કેટલા કામદારો ઘાયલ થયેલ, અન ે

  (૧) ૦૨ કામદારોના મૃ યુ થયેલ અને ૦૨ કામદારો 
ઘાયલ થયેલ. 

 (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઉ ત 
ઘટનામા ં મૃ ય ુ પામેલ અન ે ઘાયલ થયેલ કામદારો-
વારસદારોને કામદાર વળતર ધારા અને કામદાર રા ય િવમા 
યોજના હેઠળ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) કામદાર વળતર ધારા હેઠળ કાયદેસરનું વળતર 
ચૂકવવા અથ વકમેન કો પે સેશન પોલીસી (WC) હેઠળ 
કાયવાહી ચાલુ છે અને બાંધકામ સાઈટ ESI કવરેજ ે મા ં
આવતી ન હોઈ કામદાર વીમા યોજના હેઠળની રકમ 
ચૂકવવાની રહેતી નથી. 

--------- 
ધી િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટ શન વકસ વે ફર સેસ હઠળ જમા રકમે ે  

૨૭૭૮૧ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ધી િબ ડ ગ 
એ ડ અધર ક ટ શન વકસ વે ફેર સેસ એ ટ-૧૯૯૬ 
હેઠળ કેટલી રકમ જમા થયેલ છે, અન ે

  (૧) . ૨૮૮૦.૫૦ કરોડ 
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 (૨) ઉ ત જમા થયેલ રકમ પૈકી ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમ ગુજરાત મકાન અન ે
અ ય બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડને તબદીલ કરવામા ં
આવી? 

  (૨) વષ-૨૦૧૮માં ૫૫૯.૩૫ કરોડ અને વષ-
૨૦૧૯મા ં૩૦૫.૯૭ કરોડ 

--------- 
આણંદ િજ ામાં આઈ.ટી.આઈ.ના િવ ાથ ઓને ટાઈપે ડ 

૨૭૮૮૧ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામા ં તાલુકાવાર 
આઈ.ટી.આઈ.ના કેટલા િવ ાથ ઓને કેટલું ટાઈપે ડ 
ચૂકવવામાં આ યુ,ં 

  (૧) પ ક-‘અ’ મુજબ 

 (૨) ઉ ત ટાઈપે ડના દર યારથી ન ી કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૨) મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૧૨-૦૮-
૨૦૧૪ ના ઠરાવ માંકઃ 
તલમ/૧૨૨૦૧૪/૮૮૧૮૦૭/આર-(૨) થી ઉ ત 
ટાઈપે ડના માિસક દર ન ી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત દરમાં છે ે યારે કેટલો વધારો કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) ઉ ત દરમાં મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૧૨-
૦૮-૨૦૧૪ના ઠરાવથી પ ક-‘બ’ મુજબ વધારો કરવામા ં
આવેલ છે.  

પ ક-‘અ’ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
મ તાલુકો આઈ.ટી.આઈ.નું 

નામ 
િવ ાથ ઓની 

સં યા 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
ટાઈપે ડ 

( િપયામાં) 

િવ ાથ ઓની 
સં યા 

ચૂકવવામાં 
આવેલ 
ટાઈપે ડ 

( િપયામાં) 
૧ આણંદ આણંદ (મ હલા) ૬૫ ૧૮૫૮૦૦/- ૫૪ ૧૧૬૦૦૦/- 
૨ આણંદ વાસદ ૧૨૭ ૩૫૨૮૦૦/- ૮૪ ૩૫૩૦૦૦/- 
૩ આંકલાવ આંકલાવ ૬૪ ૧૫૨૮૦૦/- ૭૬ ૧૪૬૦૦૦/- 
૪ બોરસદ બોરસદ ૭૪ ૧૫૬૪૦૦/- ૮૩ ૧૪૯૨૦૦/- 
૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ૬૦ ૧૩૦૮૦૦/- ૬૩ ૧૪૨૪૦૦/- 
૬ પેટલાદ પેટલાદ ૧૦૨ ૧૦૯૨૦૦/- ૧૨૦ ૧૬૭૨૦૦/- 
૭ સો ા સો ા ૬૫ ૧૬૧૩૩૫/- ૭૩ ૬૨૬૬૯/- 
૮ તારાપુર તારાપુર ૧૦૭ ૧૦૯૯૫૫/- ૫૬ ૬૬૬૧૩/- 
૯ ખંભાત ખંભાત ૮૬ ૧૬૨૮૩૨/- ૭૦ ૨૭૮૭૪૮/- 

કલુ  ૭૫૦ ૧૫૨૧૯૨૨/- ૬૭૯ ૧૪૮૧૮૩૦/- 
પ ક-‘બ’ 

મ િત જૂના ટાઈપે ડનો દર નવો સૂચવેલ ટાઈપે ડનો દર 
૧ અનુસૂિચત િત .૨૦૦/- .૪૦૦/- 
૨ અનુસૂિચત જન િત .૨૦૦/- .૪૦૦/- 
૩ સામાિજક અન ેશૈ િણક પછાત વગ, લઘુમિત િત, 

િવચરતી-િવમુિ ત િત, આિથક પછાત વગ 
.૨૦૦/- .૪૦૦/- 

૪ અ ય િત .૧૦૦/- .૨૦૦/- 
--------- 

આણંદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૬૭૯૫ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, આણંદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૩૦૬૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૧૨૪૨૧ 

--------- 
વડોદરા શહરે /િજ ામાં લઘુમતી િવ ાથ ઓને પો ટ-મેટીક અને િ -મેટીક કોલરશીપ 

૨૭૮૦૮ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છ ાં બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ે વડોદરા શહેર/િજ ામા ં
લઘુમતી િવ ાથ ઓની પો ટ-મેટીક અને િ -મેટીક 
કોલરશીપ મેળવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ભારત સરકારના નેશનલ કોલરશીપ પોટલ-
૦.૨ થી મળેલ મા હતીના આધારે જવાબો નીચે મુજબ છે. 

મળેલ અર ઓ 
િજ ા/વષ વષ ૨૦૧૮-

૨૦૧૯ 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

અમદાવાદ ૨૫૯૨૬ ૨૮૪૬૧ 
વડોદરા ૭૯૧૯ ૮૬૨૨  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ વષવાર મંજર કરવામા ંઆવી અને કેટલી અર  ૂ
યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨)  મંજર અર ઓૂ  
િજ ા/વષ વષ ૨૦૧૮-

૨૦૧૯ 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

અમદાવાદ ૨૨૫૪૩ ૨૪૭૪૩ 
વડોદરા ૬૮૯૧ ૭૫૯૬ 

ભારત સરકારના િનયત લ યાંક ઉપરાંતની અર ઓ 
િજ ા/વષ વષ ૨૦૧૮-

૨૦૧૯ 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

અમદાવાદ ૩૩૮૩ ૩૭૧૮ 
વડોદરા ૧૦૨૮ ૧૦૨૬  

 (૩) કેટલી અર ઓ િજ ાવાર પડતર છે અને તેના 
કારણો શા છે? 

  (૩) શૂ ય,  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અનેે  િજ ામાં અશાંત ધારા હઠળ િમ કતોની તબદીલીે  

૨૭૯૪૩ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અને િજ ામાં ગુજરાત અશાંતધારા અ વય ે અશાંત 
િવ તારોમાં આવેલી મી કતોના વેચાણ માટેની સંમિત 
આપવા અંગેની કેટલી અર ઓ સરકારમાં પે ડ ગ છે, અન ે

  (૧) ૦૦ 

(૨)અમદાવાદ શહેર અને િજ ામા ં તા.૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં અશાંત ધારા હેઠળ 
મી કતોની તબદીલી માટે કેટલા કેસોમા ં મંજરી આપવામા ંૂ
આવી? 

  (૨) ૧૭૦૫૯ 

ડોલવણ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
૨૬૭૮૫ ી હષ સધંવી  (મજરાુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ામીણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે તાપી િજ ાના 
ડોલવણ તાલુકામા ં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ 
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યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે
 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંા ત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૯૨.૦૯ લાખ. 

--------- 
કદરતી આપિ ને પહ ચી વળવા ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમુ ે  

૨૭૮૮૬ ી િનરજન પટલ ં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કદરતી આપિ ને પહ ચી વળવા માટે રા ય ુ
સરકારે કે  સરકાર સમ  કેટલી રકમની માંગણી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૧) વષ-૨૦૧૮મા ં િવભાગના તા.૦૩-૧૧-૨૦૧૮ 
ના પ થી .૧૭૨૫.૨૫/- કરોડ અને તા.૦૮-૦૧-
૨૦૧૯ ના પ થી .૧૬૪૫.૦૬/- કરોડ મળી કલ ુ
.૩૩૭૦.૩૧/- કરોડની રકમ માટે મમેોરે ડમ રજ કરેલૂ . 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કે  સરકાર તરફથી 
કેટલી રકમ મળી? 

  (૨) યારે વષ-૨૦૧૮ના સંદભમા ં ભારત સરકારની 
એનડીઆરએફની હાઈ લેવલ કિમ ટની તા.૨૯-૦૧-
૨૦૧૯ની બેઠકમાં .૧૨૭.૬૦ કરોડની સહાય 
એનડીઆરએફ માંથી નીચેની શરતે મંજર કરવી ૂ તેમ િનણય 
લીધેલ. 
 રા યની એસડીઆરએફની તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ 
િસલક .૨૩૫૫.૧૨ કરોડ હતી. જનેા ૫૦% ૧૧૭૭.૫૬ 
કરોડ થાય. હાઈ લેવલ કિમ ટ ારા મંજર કરાયેલ રકમ ૂ
.૧૨૭.૬૦ કરોડ, ઉ ત ૫૦% રકમ કરતાં ઓછી હોય, 

રા યને ખરેખર મળવાપા  રકમ ‘શૂ ય’ થાય તેવો યુતર 
કે  સરકારના તા.૨૦-૦૨-૧૯ પ થી મળેલ છે. જથેી 
કે  સરકાર ારા ફડ ફાળવણીનો  રહેતો નથીં . 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજનાે  

૨૬૬૬૮ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાગં ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામા ં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૯૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૮૭ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૪૨૬૦૦૦૦/- 
--------- 

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 
૨૭૭૬૩ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલમુ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાૂ તેદારોની ણકારીને અભાવ,ે 
િવદેશમા/ંબહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત ૂ
સુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં   (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ક છ અન ે
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વષવાર ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

બનાસકાંઠા િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 
વષ ક છ બનાસકાંઠા 

૨૦૧૮ ૧૦૫૩ ૧૯૮૨૦ 
૨૦૧૯ ૫૩૯ ૧૧૭૩૦  

--------- 
ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ ક ટી લબ સામે દબાણ અંગે મળેલ ફ રયાદો 

૨૭૩૧૪ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ ગુલમહોર ી સ ગો ફ 
એ ડ ક ટી બલ ારા ખરાબા, પડતર અને સરકારી 
જમીન પર દબાણ કરેલ હોવા બાબતની કેટલી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી, 

  (૧) ૨(બે) 

 (૨) મળેલ ફ રયાદ અ વયે યારે તપાસ કરી શાં 
પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) મળેલ ફ રયાદો અંગે મામલતદાર ી ારા 
તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ તપાસ કરેલ તથા 
ડી.આઈ.એલ.આર. ી મારફતે માપણી કરાવતા .ે૨૪૫૦૮ 
ચો.મી. જમીનમાં દબાણ યાને આવેલ જ ેદબાણ ગુલમહોર 

ી સ એ ડ ક ટી લબ લી. ારા દરૂ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૩) તપાસ દર યાન કેવા કારનું કેટલુ ં દબાણ 
કયાનું સામે આ યુ?ં  

  (૩)  
 ે ફળ(ચો.મી.) 
સરકારી જમીનમા ં ઓરડીઓ તથા 
દવાલ 

૨૪૫૦૮ 

 
--------- 

મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 
૨૭૮૨૯ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અન ે બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામા ંઆ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમનૂાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા અન ે
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર પીવાના 
પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૭૫૫ ૭૨૮ ૨૭ 
મોરબી 

૨૦૧૯ ૮૯૨ ૮૩૫ ૫૭ 
બોટાદ ૨૦૧૮ ૯૨૨ ૯૦૨ ૨૦ 

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમા ં
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયલે પાણીના નમૂનાઓ 
થાિનક સોસના છે. રા ય સરકાર ીના અિભગમને 

અનુલ ીન ેઆ તમામ િવ તારોને સરફેસ સોસ આધા રત જથ ૂ
યોજનાઓમાં આવરી લવેામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
 
 

દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના  
૨૬૬૬૭ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દેવભિૂમ- ારકા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૮ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૪૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૩૧૦૦૦૦/- 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે  
૨૬૭૩૮ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૨૩૨૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૯૦૮ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૨૩,૦૧,૦૦૦/- 

--------- 
કદરતી આપિ માં નુકસાની પેટ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમુ ે ે  

૨૭૮૮૩ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) કદરતી આપિ માં નુકસાની પેટે કે  સરકાર ુ
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળી, અને 

  (૧) કદરતી આપિ માં નુકસાની પેટે કે  સરકાર ુ
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નીચે મુજબ રકમ રા ય સરકારને મળી છે. 

નાણાકીય વષ ક  સરકાર ે
તરફથી મળેલ રકમ 

( .કરોડમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૬૬૬.૬૬ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૧૮.૩૪ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

૮૩૬.૦૦ 

 
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કેટલી રકમ 
વાપરવામા ંઆવી?  

  (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર નીચે મુજબ રકમ 
વાપરવામા ંઆવી છે.  

નાણાકીય વષ વષવાર થયેલ ખચ 
( .કરોડમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૮૦૫.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૬૮.૯૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

૮૦૮.૫૩ 

 
--------- 

સુરત િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના  
૨૬૭૫૩ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
િજ ામાં વષઃ ૨૦૧૯-૨૦માં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર  
આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ  કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૬૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૬૧.૦૦ લાખ. 
--------- 
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પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 
૨૬૭૩૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામા ં પાલક માતા-િપતા યોજના 
અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૬૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામાંૂ  આવી, અને   (૨) ૫૫૧ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧,૯૦,૧૪,૦૦૦/- 

--------- 
મેધરજ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૬૬૮૧ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે   (સાબરમતી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ામીણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વય ે અરવ ી િજ ાના 
મેધરજ તાલુકામા ંરા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ ુ
મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૨૨ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંા ત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૪૦૪.૬૯ લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પશુિચ ક સકની જ યાઓ 

૨૭૭૭૩ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર પશુિચિક સકની કેટલી જ યાઓ છે, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ 
પ ક-અ 

અ.નં. તાલુકો પશુિચ ક સકની મંજર જ યાઓૂ  
૧ પાલનપુર ૦૯ 
૨ વડગામ ૦૫ 
૩ દાંતા ૦૭ 
૪ ડીસા ૦૮ 
૫ અમીરગઢ ૦૫ 
૬ લાખણી ૦૨ 
૭ ધાનેરા ૦૬ 
૮ થરાદ ૦૫ 
૯ વાવ ૦૫ 

૧૦ ભાભર ૦૨ 
૧૧ દયોદર ૦૩ 
૧૨ કાંકરેજ ૦૬ 
૧૩ દાંતીવાડા ૦૧ 

કલ ુ મંજરૂ  જ યાઓ ૬૪  
 (૨) તે પૈકી કેટલી ભરાયેલ અન ે કેટલી જ યાઓ 
કેટલા સમયથી ખાલી છે, અન ે

  (૨) ૫૭ જ યાઓ ભરાયેલી છે અને ૦૭  જ યાઓ 
ખાલી છે. ખાલી જ યાઓ પ ક-બ મજુબ છે. 

(૩)ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?   (૩) શ ય તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે 
 

પ ક-બ 
અ.નં. તાલુકો પશુદવાખાનાનું નામ ખાલી જ યાની તારીખ 

૧ દાંતા પશુદવાખાના, માંકડી તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૪ 
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અ.નં. તાલુકો પશુદવાખાનાનું નામ ખાલી જ યાની તારીખ 
પશુદવાખાના, અંબા  તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૩ 

૨ ધાનેરા પશુદવાખાના, નાનામેડા તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૩ 
૩ ભાભર પશુદવાખાના, તેતરવા તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૮ 

પશુદવાખાના, પાદરડી તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ૪ કાંકરેજ 
પશુદવાખાના, લ મીપુરા તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૪ 

૫ ડીસા ધિન  પશુસુધારણા યોજના, બનાસકાંઠા, 
જથૂ મથક-રામપુરા દામા 

તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૮ 

કલ ખાલી જ યાઓુ -૦૭ 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌચર િવકાસ સિમિતની રચના બાબત 
૨૬૪૬૮ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
(૧)રા ય સરકારે તા.૧-૪-૨૦૧૫ના રોજ િસ ધ કરેલ 
‘‘ગૌચર જમીનના યવ થાપન કરવા અંગેની નીિત’’મા ં
‘‘િજ ા ગૌચર િવકાસ સિમિત’’ ની રચના કરવાની 

ગવાઈ કરવામાં આવી  છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

(૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામા ંઆવી સિમિતની રચના કરાઈ નથી તે 
હકીકત પણ સાચી છે, 

  (૨) ના, . 

(૩)  હા, તો તેના શાં કારણો છે,  અન ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૪)આ સિમિતની રચના યાં સુધીમા ંકરવામાં આવનાર છે ?     (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૭૯૩ ી કશુભાઈ નાકરાણીે   (ગારીયાધાર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, ભાવનગર ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૧૦૮૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૧૧૬૫૦ 

--------- 
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં રીે -સવની કામગીરી 

૨૭૮૨૩ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને રાજકોટ િજ ામાં જમીન રી-સવની કામગીરી પૂણ 
થયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના,  

 (૨) ઉ ત િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોને ૂ
ડી ટલ નકશાઓ પૂરા પાડવામા ંઆ યા, અન ે  

  (૨) સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર 
ખેડતોને ડી ટલ નકશા પૂરા પા ા અંગેની િવગત નીચે ૂ
મુજબ છે. 

 સુર ને ગર િજ ો 
મ તાલુકો નકશાની િવગત 

૧ વઢવાણ ૬૬૮૦૯ 
૨ મુળી ૩૮૩૬૮ 
૩ ચોટીલા ૪૦૨૪૭ 
૪ સાયલા ૪૬૧૨૮ 
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૫ લ બડી ૮૧૭૧૫ 
૬ ચુડા ૩૬૦૫૯ 
૭ લખતર ૪૨૪૫૦ 
૮ ધાંગ ા ૭૫૦૨૧ 
૯ થાનગઢ ૧૫૦૮૦ 
૧૦ દસાડા ૯૭૩૦૧ 
  

 રાજકોટ િજ ો 
મ તાલુકો નકશાની િવગત 

૧ પડધરી ૪૨૧૯૮ 
૨ લોધીકા ૨૯૦૭૯ 
૩ રાજકોટ ૯૨૦ 
૪ કોટડા સાંગાણી ૪૦૨૨૪  

 (૩) ઉ ત ડી ટલ નકશાઓ પૂરા પાડવા ખેડત ૂ
પાસેથી કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવે છે ? 

  (૩) ખેડત ખાતેદરો પાસેથી કોઈ રકમ ૂ વસૂલવામા ં
આવેલ નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે  

૨૬૭૩૭ ડો. આશાબેન પટલે   ( ઝા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૨૩૨૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૯૦૮ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૨૩,૦૧,૦૦૦/- 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં મફત લોટ માટ મળેલ અર ઓે  

૨૬૯૦૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય ામ ગૃહ િનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ાના થરાદ તાલુકામા ં
ઘરથાળના મફત લોટ મેળવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) વષ-૨૦૧૮મા ંકોઈ અર  મળેલ નથી. 
  વષ-૨૦૧૯મા ં૨૩ અર ઓ મળલે છે. 

 (૨) તે અ વયે વષવાર કેટલી અર ઓ મંજર કરી ૂ
અને કેટલા અરજદારોન ે લોટ ફાળવવામાં આવેલ છે, 

  (૨) કોઈ અર  મંજર કરેલ નથીૂ . 

 (૩) લોટ ફાળવેલ અરજદારો પૈકી વષવાર કેટલાને 
કબ  સ પવામા ં આ યો અને કેટલાન ે કબ  સ પવાનો 
બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) તે યાં સુધીમાં સ પવામાં આવશ?ે   (૪) તાલુકા લે ડ કિમ ટની તા.૦૨-૦૧-૨૦૨૦ની 
બેઠકમાં પડતર અર ઓ પૈકીના તમામ લાભાથ ઓન ે
લોટ મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . તમામ લાભાથ ઓન ે

કબ  આપવાની કામગીરી ચાલુ છે. સ વરે કબ  
સ પવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં પીવાના પાણીના ે નમૂના 

૨૭૭૮૫  ી ચદંન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામા ંઆ યા, 

  (૧) અન ે(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમનૂાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા અને 
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 

લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાની 
સં યા 

િબન 
માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૧૭૯૨ ૧૩૨૯ ૪૬૩ 
પાટણ 

૨૦૧૯ ૨૦૩૩ ૧૨૭૫ ૭૫૮ 
મહેસાણા ૨૦૧૮ ૨૯૪૦ ૨૦૧૧ ૯૨૯ 

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમાં 
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલા લેવામાં 
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમનૂાઓ 
થાિનક સોસના છે. રા ય સરકાર ીના અિભગમન ે

અનુલ ીને આ તમામ િવ તારોને સરફેસ સોસ આધા રત જથ ૂ
યોજનાઓમાં આવરી લવેામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરોૂ  

૨૭૭૭૫ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા 
ખેતમજરો ન ધાયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર નીચે મુજબના 
ખેતમજરો ન ધાયેલા છેૂ , 

તાલુકા તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

પાલનપુર 
અમીરગઢ 
દાંતા 
વડગામ 
ધાનેરા 
દાંતીવાડા 
ડીસા 
િશહોરી 
દયોદર 

લાખણી 
સુઈગામ 
ભાભર 
થરાદ 

 
 

 
 
 

-- શૂ ય -- 
છે ા બે વષમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

કોઈપણ નવા ખેતમજૂરો ન ધાયેલા નથી. 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા 
ખેતમજરોના અક માતે મૃ યુ નીપ યાૂ ,  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા 
ખેતમજરોના વારસદારોને કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૪)બાકી રહેલાને યાં સુધીમાં સહાય ચૂકવવામાં આવશે ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

સુર નગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના ે  
૨૬૬૬૯ ી ધન ભાઇ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામા ં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૯૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને   

  (૨) ૮૭ 
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 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) ૪૨૬૦૦૦૦/- 
--------- 

મહીસાગર અને નમદા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 
૨૭૯૦૧ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહીસાગર અન ે નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, 

  (૧)  
 મહીસાગર નમદા 
 (જમીનનું ે ફળ ચો.મી.) 

કલ ુ  ૩૭,૩૩,૮૭૪.૬૫ ૧૨,૨૦,૫૮૮.૩૯  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
મહીસાગર નમદા વષ  

(જમીનનંુ ે ફળ ચો.મી.) 

૨૦૧૮ ૨,૨૨,૫૫૧ ૧,૨૩,૬૦૬ 

૨૦૧૯ ૯,૩૫,૩૦૨ ૭,૦૫,૫૩૦.૩૯  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારને 
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
મહીસાગર નમદા વષ  

(આવક .માં) 

૨૦૧૮ ૯,૦૦,૮૧,૯૨૩ ૫૩,૫૮,૫૨૨ 

૨૦૧૯ ૩,૯૪,૯૯,૩૯૪ ૭૯,૮૫,૨૭૩  
--------- 

મેઘરજ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
૨૬૬૭૮ ી ભુપે ભાઇ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ામીણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વય ે અરવ ી િજ ાના 
મેઘરજ તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ ુ
મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૨૨ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અંદાિજત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૪૦૪.૬૯ લાખ 

--------- 
જનાગઢ અને ૂ ગીર સોમનાથ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરોૂ  

૨૭૮૫૦ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં િજ ાવાર કલ કેુ ટલા 
ખેતમજર ન ધાયલે છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ અન ેૂ
ગીર સોમનાથ િજ ામાં િજ ાવાર કલ નીચે મુજબ ખેતમજર ુ ૂ
ન ધાયેલ છે, 

િજ ો ખેતમજરોની કલ સં યાૂ ુ  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

જનાગઢ ૂ  ૧,૦૭,૧૪૪ 
ગીર સોમનાથ ૮૦,૩૪૫ 

કલુ  ૧,૮૭,૪૮૯  
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર 
ન ધાયેલ ખેતમજર પૈકી કેટલા અક માતથી મૃ ય ુપા યાૂ , 
અન ે

  (૨)  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

જૂનાગઢ  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ગીર સોમનાથ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
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 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજરોના વારસદાૂ ર/કટબોન ેુ ું
સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર તાલુકાના કોબા પાસે ગટરની ભેખડ ધસી પડતાં કામદારોના મૃ યુ 

૨૭૮૧૧ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૧૦-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
તાલુકામા ં કોબા પાસ ે ગટરના કામકાજ સમય ે ભેખડ ધસી 
પડતાં કેટલા કામદારોના મૃ યુ થયા અન ે કેટલા ઘાયલ 
થયા, અન ે

  (૧) કોઇ કામદારોના મૃ યુ થયેલ નથી અને ૦૫ 
કામદારો ઘાયલ થયેલ. 

 (૨) ઉ ત ઘટનામા ંમૃ ય ુપામેલ અન ેઘાયલ થયેલ 
કામદારોના વારસદારોન ેકામદાર વળતર ધારા અન ેકામદાર 
રા ય વીમા યોજના હેઠળ કેટલી રકમની સહાય ઉ ત 
િ થિતએ ચૂકવવામા ંઆવી? 

  (૨) કોઇ કામદાર મૃ યુ પામલે નથી, તેમજ ઘાયલ 
થયેલ કામદારોમાંથી કોઇ કામદારને કાયમી કે આંિશક 
અપંગતતા આવેલ નથી. જથેી વળતર ચૂકવવાનો  
ઉપિ થત થતો નથી. બાંધકામ સાઇટ ESI કવરેજ ે મા ં
આવતી ન હોઇ કામદાર વીમા યોજના હેઠળની રકમ 
ચૂકવવાની રહેતી નથી. 

--------- 
મહા મા ગાંધી મ સં થાનમાં ગેરકાયદેસર ભરતીની ફ રયાદો 

૨૭૮૬૮ ી િવર ભાઇ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મ અને રોજગાર િવભાગ હેઠળના મહા મા 
ગાંધી મ સં થાનમાં ગેરકાયદેસર ભરતી અને ગેરવહીવટ 
અંગે કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મ અને રોજગાર િવભાગ હેઠળના મહા મા ગાંધી 

મ સં થાનમા ં ગેરકાયદેસર ભરતી અને ગેરવહીવટ અંગે 
નીચે મુજબની ફ રયાદો સરકારને મળી. 
 ગેરકાયદેસર 

ભરતી અંગ ે
ગેરવહીવટ અંગ ે કુલ 

તા.૦૧-૦૧-
૧૮  થી 

તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

- ૧ ૧ 

તા.૦૧-૦૧-
૧૯  થી 

તા.૩૧-૧૨-
૧૯ 

૩ - ૩ 

કુલ ૩ ૧ ૪  
 (૨) મળેલ ફ રયાદો અંગે શી કાયવાહી કરવામાં 
આવી, 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો અંગે કરેલ કાયવાહીની િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  થી તા.૩૧-૧૨-૧૮ ના સમયગાળા દર યાન 
ગેરવહીવટ અંગે મળેલ ફ રયાદ અ વયે મહા મા ગાંધી મ 
સં થાનને જ રી કાયવાહી કરી િવભાગને તથા અરજદારને ણ 
કરવા જણાવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૧૯  થી તા.૩૧-૧૨-૧૯ ના સમયગાળા દર યાન 
ગેરકાયદેસર ભરતી અંગે મળેલ ફ રયાદ અ વયે મહા મા ગાંધી મ 
સં થાન પાસેથી મળેલ િવગતો અ વયે કાયવાહી ચાલુ છે.  

 (૩) ઉ ત તપાસ દર યાન યા કારનો ગેરવહીવટ 
સામે આ યો, અને 

  (૩) તપાસની કાયવાહી ચાલમુાં છે. 

(૪)તે અ વયે જવાબદાર સામે શાં પગલાં લેવામાં 
આ યા?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીે ે ન 

૨૬૮૪૪ ી ભરતભાઇ પટલ ે  (વલસાડ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
(૧)વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન મળેવવાની 
કેટલી અર ઓ રા ય સરકારન ેમળી, 

  (૧) શૂ ય. 

(૨)તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૩)કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામાં આવી?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

અમદાવાદ અને અરવ ી િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  
૨૭૮૦૩ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ે અરવ ી િજ ામા ં
િજ ાવાર ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ 
આપવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

અમદાવાદ ૩૨૨ ૬૬૪૧ ૬૯૬૩ 
અરવ ી  ૬૦ ૩૦ ૯૦  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો લેસમે ટની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

અમદાવાદ ૭૮ ૩૦૭૯ ૩૧૫૭ 
અરવ ી  ૦૨ ૦૧ ૦૩ 

 ઉ ત િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંઓવરસીઝ લસેમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવલે અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  

 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 
Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીન ે તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સલં  એકમોને લેસમે ટ 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ (TPs) 
મારફતે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો  
૨૭૯૩૪ ી અનંતકમાર પુ ટલે  (વાંસદા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

નવસારી ૧૯૯૫૧ 
ડાંગ ૬૦૪૬  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોન ે આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના 

૨૬૬૭૦ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૧૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૦૪ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરીૂ ?   (૩) .૨૦,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 
ભાવનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૮૦૯ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, ભાવનગર ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે,  અન ે

  (૧) ૨૧૦૮૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૧૧૬૫૦ 

 
પાટણ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૭૮૧ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, પાટણ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે,  અન ે

  (૧) ૧૦૩૭૮ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૩૫૦૭ 

--------- 
 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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પાટણ િજ ામા સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 
૨૬૭૫૯ ી હતુ કનોડીયા (ઇડર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૩૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સહાય અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨) ૩૪૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૭,૦૫,૦૦૦/- 
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીનૂ ે ે  
૨૬૮૨૯ ી દેવાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) જનાગઢ િજ ામાં તાૂ .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) શૂ ય. 

(૩)કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામાં આવી?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 
૨૭૭૯૯ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અન ે અમદાવાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા નમૂનાઓ લેવામા ં
આ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામા ં આવેલ નમનૂાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા અન ે
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 

લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાની 
સં યા 

િબન 
માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૮૭૯ ૮૦૧ ૭૮ 
ગાંધીનગર 

૨૦૧૯ ૧૦૧૪ ૮૫૧ ૧૬૩ 
અમદાવાદ ૨૦૧૮ ૧૪૨૩ ૧૩૭૯ ૪૪ 

 (૩) િબન માિણત થયલે હોઈ તવેા િવ તારોમાં પીવાના 
પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલા લવેામાં આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમૂનાઓ થાિનક 
સોસના છે. રા ય સરકાર ીના અિભગમને અનુલ ીને આ તમામ 
િવ તારોને સરફેસ સોસ આધા રત જૂથ યોજનાઓમાં આવરી લેવામા ં
આવેલ છે. 

 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરોૂ ૂ  

૨૭૮૫૬ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર કલ કેટલા ૂ ુ
ખેતમજર ન ધાયલે છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
અને જનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર કલ નીચે મુજબ ખેતમજર ૂ ુ ૂ
ન ધાયેલ છે, 

િજ ો ખેતમજરોની કલ સં યાૂ ુ  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

ગીર સોમનાથ ૮૦,૩૪૫ 
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જનાગઢૂ  ૧,૦૭,૧૪૪ 
કલુ  ૧,૮૭,૪૮૯  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર 
ન ધાયેલ ખેતમજર પૈકી કેટલા અક માતથી મૃ ય ુપા યાૂ , 
અન ે

  (૨)  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

ગીર સોમનાથ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
જૂનાગઢ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજરોના વારસદારૂ /કટબોન ેુ ું
સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 

૨૬૭૬૧ ી જગદીશભાઇ પટલે  (અમરાઇવાડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૩૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૪૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૭,૦૫,૦૦૦/- 
--------- 

રા યમાં માઇનોરીટી કિમશનની રચના 
૨૭૮૩૨ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) યેક રા યમાં માઇનોરીટી કિમશનની રચના 
ફરિજયાત કરવામાં આવી હોવા છતા રા યમાં તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આ કિમશનની રચના કરવામા ં
આવેલ નથી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, રા યમાં માઇનોરીટી કિમશનની રચના 
ફરિજયાત કરવામા ં આવેલ નથી પરતુ રા ીય લઘુમતી ં
આયોગ ારા રા યમાં માઇનોરીટી કિમશન બનાવવાની 
ભલામણ કરેલ છે. 

 (૨)  હા, તો તેના કારણો શું છે, અને   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૩)આ કિમશન યાં સુધીમાં કાયરત કરવામાં આવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૬૭૩૨ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં ઇિ દરા ગાંધી નેશનલ 
ડીસેબીલીટી પે શન કીમ યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૨૩૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૮૮ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૧૩૧૮૮૦૦/- 
--------- 

સુરત િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના 
૨૬૭૫૪ ી મુકશભાઇ પટલ ે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર 
આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ 
મળી,  

  (૧) ૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૬૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૬૧.૦૦/- 
--------- 

ક છ િજ ામા સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 
૨૬૭૫૭ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૨૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સહાય અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨) ૨૮૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૪,૦૫,૦૦૦/- 
--------- 

લાલપુર તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
૨૬૮૨૧ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ામીણ િવ તારના લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે મનગર િજ ાનાં 
લાલપુર તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ ુ
મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૧૨ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓનીૂ  કલ અદંાિજત ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) .૨૬૪.૪૬ લાખ 

--------- 
ચીખલી તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૬૭૮૮ ી નરશભાઈ પટલ ે ે  (ગણદવેી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ામીણ િવ તારમા ં પાણી સિમિત યવ થાિપત 
ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે નવસારી 
િજ ાના ચીખલી તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૦૯ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત ૂ યોજનાઓની કલ અદંાિજત ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) .૧૩૪.૧૬ લાખ 

--------- 
રાજકોટ અને મનગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 

૨૭૮૩૫ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને મનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા નમૂનાઓ લેવામા ં

  (૧) અન ે(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર રાજકોટ અન ે મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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આ યા, 
 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર િજ ાવાર કેટલા નમનૂાઓ માિણત થયા અન ે
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 

લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન 
માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૧૩૧૧ ૧૨૪૩ ૬૮ 
રાજકોટ 

૨૦૧૯ ૧૪૩૦ ૧૩૨૩ ૧૦૭ 
૨૦૧૮ ૧૪૦૮ ૧૦૫૩ ૩૫૫ 

મનગર 
૨૦૧૯ ૧૫૨૩ ૯૬૪ ૫૫૯  

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમા ં
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમૂનાઓ 
થાિનક સોસના છે. રા ય સરકાર ીના અિભગમન ે

અનુલ ીન ેઆ તમામ િવ તારોન ેસરફેસ સોસ આધા રત જથ ૂ
યોજનાઓમાં આવરી લવેામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૭૯૪ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, ભાવનગર ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૧૦૮૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓુ ને રોજગારી આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૧૬૫૦ 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 

૨૬૭૩૫ ી સી. કે. રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 
અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૬૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે   (૨) ૫૫૧ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૯૦,૧૪,૦૦૦/- 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં તાલુકાઓનું િવભાજન કરવા બાબત 

૨૭૯૧૦ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાઓનું િવભાજન કરી નવા તાલુકા 
બનાવવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) હા, . 
દાહોદ િજ ામા ં તાલુકાઓનુ ં િવભાજન કરી નવો લીમડી 
તાલુકો બનાવવાની દરખા ત મળેલ છે અને લીમડી ભારત 
સરકારના ગૃહ િવભાગની સૂચનાઓના સંદભમા ં મહેસલૂ 
િવભાગ ક ાએ રાહમાં રાખેલ છે. 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમા ં પૂણ કરી નવા 
તાલુકાની રચના કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) ભારત સરકારના ગૃહ િવભાગના તા.૦૬-૦૯-
૨૦૧૯ના પ ની િવગતે હાલમાં ાદેશીક ફેરફાર કરવાનો ન 
હોઇ વસિત ગણતરીની ીયા પૂણ થયેથી િનયમાનુસારની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
કદરતી આપિ માંુ  નુકસાની પેટ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમે ે  

૨૭૭૯૬ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) કદરતી આપિ માં નુકસાની પેટે કે  સરકાર ુ
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

  (૧) કદરતી આપિ માં નુકસાની પેટે કે  સરકાર ુ
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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વષવાર કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળી, અને નીચે મુજબ રકમ રા ય સરકારને મળી છે, 

નાણાકીય વષ 
ક  સરકાર તરફથી મળેલ ે

રકમ ( . કરોડમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૬૬૬.૬૬ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૧૮.૩૪ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

૮૩૬.૦૦ 

 
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કેટલી રકમ 
વાપરવામા ંઆવી? 

  (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર નીચે મુજબ રકમ 
વાપરવામા ંઆવી છે. 

નાણાકીય વષ 
વષવાર થયેલ ખચ 

( . કરોડમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૧૮૦૫.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૬૮.૯૩ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

૮૦૮.૫૩ 

 
--------- 

અમરલી િજ ામાં ગૌચર િવકાસ સિમિતની રચનાે  
૨૬૪૭૧ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા ય સરકારે તા.૧-૪-૨૦૧૫ના રોજ 

િસ ધ કરેલ ‘‘ગૌચર જમીનના યવ થાપન કરવા 
અંગેની નીિતમાં ‘‘િજ ા ગૌચર િવકાસ સિમિત’’ ની રચના 
કરવાની ગવાઈ કરવામા ંઆવી  છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પાટણ િજ ામાં આવી સિમિતની રચના કરાઈ નથી તે 
હકીકત પણ સાચી છે, 

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો તેના શાં કારણો છે,  અન ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૪)આ સિમિતની રચના યા ં સુધીમા ં કરવામાં આવનાર 
છે ? 

    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૯૧૯ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

નમદા ૧૫૧૭૩ 
ભ ચ  ૧૩૪૯૮  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આ દવાસીઓ ારા વપાિજત િમલકત 

૨૭૭૯૧ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મહસૂલ મં ીે ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
આ દવાસીઓ ારા વપાિજત િમ કત તેમજ ખરીદેલ 
જમીન પર મહેસલૂ અિધિનયમની ૭૩ એએ કલમ 
લગાવવામાં આવે છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અન ે

  (૧) હા, જમીન મહેસૂલ અિધ. ૧૮૭૯ ની કલમ ૭૩ 
એએ હેઠળ કાયદાકીય ગવાઈ હોવાથી.  

 (૨)  હા, તો વપાિજત િમ કત પર ઉ ત કલમ 
લગાવવામાં ન આવે તે માટે છે ા બે વષમા ં શી કાયવાહી 
કરી ? 

 (૨)માન. મં ી ી (આ દ િત િવકાસ)ની અ ય તામા ં
ગુજરાત આ દ િત સલાહકાર પ રષદની થાયી સિમિતની 
બેઠક તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ રોજ મળેલ હતી. જનેા મુ ા 
નં.૫ અંગે ચચા થયેલ હતી અને સિમિતના િનણય અનુસાર 
આ અંગે હાલના તબ ે  કોઈ ફેરફાર જ રી નથી. તે મુજબ 
િનણય થયેલ છે. 

--------- 
તાપી િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ 

૨૬૭૯૦ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર 
વારસાઇ હ  માટેની કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુકાનું નામ છ ા બે વષમાં આવેલ અર ઓે  
યારા ૧૪૭૧ 

ડોલવણ ૧૦૫૩ 
વાલોડ ૭૦૨ 
સોનગઢ ૧૦૬૫ 
ઉ છલ ૫૬૮ 
િનઝર ૪૮૫ 
કકરમુંડાુ  ૨૭૨ 

કલુ  ૫૬૧૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કેટલી 
ન ધો મંજર કરવામા ંઆવીૂ , કેટલી ન ધો નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨)  
તાલુકાનું 

નામ 
પાડવામાં 

આવેલ ન ધો 
મંજર ન ધોૂ  નામંજર ૂ

ન ધો 
યારા ૧૪૭૧ ૧૩૭૧ ૩૭ 

ડોલવણ ૧૦૫૩ ૧૦૦૦ ૧૬ 
વાલોડ ૭૦૨ ૬૫૧ ૧૮ 
સોનગઢ ૧૦૬૫ ૮૭૭ ૫૮ 
ઉ છલ ૫૬૮ ૪૮૮ ૩૪ 
િનઝર ૪૮૫ ૪૩૮ ૨૪ 
કકરમુંડાુ  ૨૭૨ ૨૪૩ ૫ 

કલુ  ૫૬૧૬ ૫૦૬૮ ૧૯૨  
 (૩) નામંજર કરવાના કારણો શા છેૂ ?   (૩) નામંજર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 

૧.  પેઢીનામા, કબજદેારના નામ, મરણના દાખલામા ં
િવસંગતતા હોવાને કારણ.ે 

૨.  સાધિનક કાગળો પુરતા ન હોવાન ેકારણ.ે 
૩.  અગાઉ ન ધ પડી જવાના કારણે ડ લીકેશન થતંુ ુ

હોવાથી. 
૪.  અપ રિણત તથા અપુ વાન હોવા અંગેની પ તા ન 

હોવાથી. 
૫. આડીલીટીના વારસો હોવાથી. 
૬.  વીલના લાભાથ  કાયદા િવ ધ ખેડતનો દર ો મેળવી ૂ

વિસયત આધારે કાયદાકીય ગવાઇ િવ ધ દાખલ 
થયેલ હોવાથી. 
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૭.  નામ.સીવીલ કોટમાં દાવો પે ડ ગ હોવાથી. 
૮.  મૃતકના વારસદારો પૈકી પુ ીઓના નામ દાખલ કરેલ 

ન હોવાથી. 
૯.  ૧૩૫ ડી ની નોટીસ પર વારસો સહી કરવાની ના 

પાડતા હોવાથી. 
૧૦.  પ કારોન ે૧૩૫ ડી ની નોટીસ બજલે ન હોવાથી. 
૧૧.  સહ કબજદેારોની સમંિત ન હોવાથી. 

--------- 
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૯૧૬ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

વડોદરા ૨૧૦૯૯ 
સુરત ૩૧૪૭૪  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૬૬૬૧ ી રાકશભાઇ શાહ ે  (એલીસ ીજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, પાટણ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે,  અન ે

  (૧) ૧૦૩૭૮ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૩૫૦૭ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના ે  

૨૬૭૩૯ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત-પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમરેલી િજ ામા ં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૨૮૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૮૫૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૪૮,૭૨,૨૫૦/- 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 

૨૬૭૪૨ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ કેટલા સમરસ છા ાલયો ચાલ ેછે, 

  (૧) ૦૨(બે) 

 (૨) આ સમરસ છા ાલયોની િતવાર મા ય 
સં યા કેટલી છે, 

 

 (૩) આ સમરસ છા ાલયોમા ંવષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
કેટલા િવ ાથ ઓને િતવાર વેશ આપેલ છે, અને 

 

 (૨) અને (૩)  
 SC ST OBC EBC કલુ  
મા ય 
સં યા 

૩૦૦ ૬૦૦ ૯૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦૦ 
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વેશ 
આપેલ 
સં યા 

૨૯૩ ૫૯૦ ૮૮૯ ૧૯૮ ૧૯૭૦ 

 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ સમરસ છા ાલયોમાં શુ ં
સગવડતાઓ આપવામાં આવે છે? 

  (૪) અિત આધુિનક સુિવધાયુ ત રહેઠાણ, ભોજન, 
સફાઈ અને િસ યુરીટીની સગવડતા િવના મુ યે આપવામાં 
આવે છે. 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 

૨૭૮૯૦ ી પુનમભાઇ પરમાર  (સો ા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અને મહીસાગર િજ ામા ં
િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા નમૂનાઓ લેવામા ં
આ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા અન ે
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અન ે મહીસાગર િજ ામા ં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 

લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન 
માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૪૭૨૮ ૩૮૪૨ ૮૮૬ 
આણંદ 

૨૦૧૯ ૩૩૫૮ ૨૬૫૦ ૭૦૮ 
મહીસાગર ૨૦૧૮ ૯૬૭૫ ૭૯૬૪ ૧૭૧૧ 

 (૩) િબન માિણત થયલે હોઈ તેવા િવ તારોમા ં
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલા ંલેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમૂનાઓ 
થાિનક સોસના છે. રા ય સરકાર ીના અિભગમન ે

અનુલ ીન ે આ તમામ િવ તારોને વતં  પાણી પુરવઠા 
યોજનાઓ તેમજ મીની પાઇપ યોજનાઓમાં આવરી લીધેલ છે.  
તેમજ સરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમા ંઆવરી લેવાનુ ંૂ
આયોજન છે. 

--------- 
તાપી િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ 

૨૬૭૯૧ ી કાંિતભાઇ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર 
વારસાઈ હ  માટેની કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧)  
તાલકુાનું 

નામ 
છ ા બે વષમાં આવેલ ે

અર ઓ 
યારા ૧૪૭૧ 

ડોલવણ ૧૦૫૩ 
વાલોડ ૭૦૨ 
સોનગઢ ૧૦૬૫ 
ઉ છલ ૫૬૮ 
િનઝર ૪૮૫ 
કકરમુંડાુ  ૨૭૨ 

કલુ  ૫૬૧૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી ન ધો પાડવામા ં આવી, કેટલી 
ન ધો મંજર કરવામાં આવીૂ , કેટલી ન ધો નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨)  
તાલુકાનંુ 

નામ 
પાડવામાં 

આવેલ ન ધો 
મંજર ન ધોૂ  નામંજર ન ધોૂ  

યારા ૧૪૭૧ ૧૩૭૧ ૩૭ 
ડોલવણ ૧૦૫૩ ૧૦૦૦ ૧૬ 
વાલોડ ૭૦૨ ૬૫૧ ૧૮ 
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સોનગઢ ૧૦૬૫ ૮૭૭ ૫૮ 
ઉ છલ ૫૬૮ ૪૮૮ ૩૪ 
િનઝર ૪૮૫ ૪૩૮ ૨૪ 
કુકરમંુડા ૨૭૨ ૨૪૩ ૫ 

કુલ ૫૬૧૬ ૫૦૬૮ ૧૯૨  
 (૩) નામંજર કરવાના કારણો શા છેૂ ?   (૩) નામંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧.  પેઢીનામા, કબજદેારના નામ, મરણના દાખલામા ં
િવસંગતતા હોવાને કારણ.ે 

૨.  સાધિનક કાગળો પૂરતા ન હોવાન ેકારણ.ે 
૩.  અગાઉ ન ધ પડી જવાના કારણે ડ લીકેશન થતંુ ુ

હોવાથી. 
૪.  અપ રિણત તથા અપુ વાન હોવા અંગેની પ તા ન 

હોવાથી. 
૫. આડીલીટીના વારસો હોવાથી. 
૬.  વીલના લાભાથ  કાયદા િવ ધ ખેડતનો દર ો ૂ

મેળવી વિસયત આધારે કાયદાકીય ગવાઇ િવ ધ 
દાખલ થયલે હોવાથી. 

૭.  નામ.સીવીલ કોટમાં દાવો પે ડ ગ હોવાથી. 
૮.  મૃતકના વારસદારો પૈકી પુ ીઓના નામ દાખલ કરેલ 

ન હોવાથી. 
૯.  ૧૩૫ ડી ની નોટીસ પર વારસો સહી કરવાની ના 

પાડતા હોવાથી. 
૧૦.  પ કારોને ૧૩૫ ડી ની નોટીસ બજલે ન હોવાથી. 
૧૧.  સહ કબજદેારોની સમંિત ન હોવાથી. 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના 

૨૬૬૭૨ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૧૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૦૪ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરીૂ ?   (૩) .૨૦,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 
 

ગીર-સોમનાથ અને અમદાવાદ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ  
૨૭૮૬૦ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલમુ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ંબહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત સુધારવાની ૂ
અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી ખેડત ૂ
ખાતેદારોન ેહેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ભોગવવી 
ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક મળી રહે તે 
કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં   (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર ગીર-



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 244 

વષવાર ગીર-સોમનાથ અને અમદાવાદ િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી? 

સોમનાથ અને અમદાવાદ િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

વષ ગીર-સોમનાથ અમદાવાદ 
૨૦૧૮ ૬૪૪ ૬૫૩૯ 
૨૦૧૯ ૬૬૮ ૬૩૪૫  

--------- 
ચીખલી તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૬૭૮૭ ી િપયુષભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ામીણ િવ તારમાં પાણી સિમિત યવ થાિપત 
ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે નવસારી 
િજ ાના ચીખલી તાલુકામાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૦૯ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંા ત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૧૩૪.૧૬ લાખ 

--------- 
મનગર અને રાજકોટ ખાતે આવેલ સમરસ હો ટલમાં િવ ાથ ઓને વેશ ે  

૨૭૮૩૯ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને રાજકોટ ખાતે આવેલ સમરસ હો ટેલમાં છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલા િવ ાથ ઓને વશે આપવામાં 
આ યો, અન ે

 

 (૨) તે અ વયે વષવાર ઉ ત હો ટેલ વાર અન.ુ િત 
અને અન.ુજન િતના કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આપવામાં 
આ યો? 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ મુજબ 
 

(૧) 
પ ક-૧ 

વષ રાજકોટ (કમારુ ) રાજકોટ (ક યા) મનગર (કમારુ ) મનગર (ક યા) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦ ૧૦૦૦ ૯૯૮ ૪૪૮ ૨૬૪ 

(૨) 
વષ રાજકોટ (કમારુ ) રાજકોટ (ક યા) મનગર (કમારુ ) મનગર (ક યા) 

SC-૨૧૫ SC-૧૫૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ST-૨૩૫ ST-૩૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦ SC-૨૫૦ SC-૧૪૯ SC-૧૦ SC-૨૬ 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 

૨૬૭૭૪ ી દુ યંતભાઇ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભ ચ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૩૨ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી   (૨) ૬૨૩૬ 
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આપવામાં આવી ? 
--------- 

ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ ક ટી કલબ સામે દબાણ અંગે મળેલ ફ રયાદો 
૨૭૮૧૪ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ ગુલમહોર ી સ ગો ફ 
એ ડ ક ટી કલબ ારા ખરાબા, પડતર અને સરકારી 
જમીન પર દબાણ કરેલ હોવા બાબતની કેટલી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી, 

  (૧) ૨ (બે)  

 (૨) મળેલ ફ રયાદ અ વયે યારે તપાસ કરી શાં 
પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) મળેલ ફ રયાદ અંગે મામલતદાર ી ારા તા. 
૨૦-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ તપાસ કરેલ તથા 
ડી.આઇ.એલ.આર. ી મારફતે માપણી કરાવતા .ે 
૨૪૫૦૮ ચો.મી. જમીનમાં દબાણ યાન ેઆવેલ જ ેદબાણ 
ગુલમહોર ી સ એ ડ ક ટી લબ લી. ારા દરૂ કરવામાં 
આવેલ છે. 

 (૩) તપાસ દર યાન કેવા કારનું કેટલુ ં દબાણ 
કયાનું સામે આ યુ?ં 

  (૩)  
 ે ફળ (ચો.મી.) 

સરકારી જમીનમાં 
ઓરડીઓ તથા દવાલ 

૨૪૫૦૮ 

 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 
૨૬૭૭૬ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામા ં િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૩૬ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૦૮૬૭ 

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૮૪૪ ી િવ મભાઇ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભિૂમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ 

િમકો ન ધાયેલા છે, અન ે  

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

મનગર ૧૦૮૭૧ 
દેવભૂિમ ારકા ૪૨૭૧  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોને આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે  

૨૬૬૫૯ ી દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં માઇ રમાબાઇ આંબેડકર 

  (૧) ૯૦ 
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સાતફેરા સમૂહ લ  યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
કેટલા યુગલોની અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલા યુગલોની અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૨) ૮૯ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૮.૯૦ લાખ 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના 
૨૬૮૫૧ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
િવકસતી તીના કેટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૫,૩૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૪૫,૩૩૬ 

 (૩)કેટલી ગણવેશ સહાયની રકમ ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨,૭૨,૦૧,૬૦૦/- 
--------- 

નડીયાદ િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૬૮૦૦ ી કસરીિસંહ સોલંકી ે  (માતર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, નડીયાદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૮૮૭૭ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૮૮૨૮ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના 

૨૬૮૫૦ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
િવકસતી િતના કેટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૫,૩૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૪૫,૩૩૬ 

 (૩)કેટલી ગણવશે સહાયની રકમ ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૨,૭૨,૦૧,૬૦૦/- 
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં ખેડતોને ફળઝાડના હતુસર જમીન ફાળવવા બાબતૂ ુ ે  
૨૭૮૫૩ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં ખેડતોન ે ફળઝાડના હેતુસર જમીન ફાળવવામા ંુ
આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ફળઝાડના હેતુસર ફાળવલે જમીન પૈકી તાલુકાવાર કેટલા 
ખેડતોની જમીન જની શરતમાં ફેુ ુ રવવાની અર ઓ મળી,  

  (૨) શૂ ય 

 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર અને કેટલી ૂ
અર ઓ યા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવીૂ , 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) અર ઓ નામંજર કરવાના કારણો શુ ંછે ૂ ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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ભ ચ અને નવસારી િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 
૨૭૯૨૨ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ અન ેનવસારી િજ ામા ંિજ ાવાર 
પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામા ંઆ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામા ં આવેલ નમનૂાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અન ે (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ભ ચ અન ેનવસારી િજ ામા ંિજ ાવાર પીવાના 
પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૯૨૫ ૨૬૫૯ ૨૬૬ 
ભ ચ 

૨૦૧૯ ૩૧૮૭ ૨૩૭૧ ૮૧૬ 

નવસારી 
૨૦૧૮ ૧૨૪૫૨ ૧૨૩૧૯ ૧૩૩ 

 (૩) િબન માિણત થયલે હોઈ તેવા િવ તારોમાં 
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમનૂાઓ 
થાિનક સોસના છે. વતં  સોસ ધરાવતા િવ તારોને લાંબા 

ગાળાના આયોજન પે સરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમા ંૂ
આવરી લેવાનું આયોજન છે. 

--------- 
 

વલસાડ િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીને ે  
૨૬૮૪૩ ી અરિવંદભાઈ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૩)કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામાં આવી?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં િમકોના અક માતે મૃ યુ 
૨૭૯૧૪ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 
ઔ ોિગક એકમોમાં કેટલા િમકોના અક માતથી મૃ ય ુ
થયા અન ેકેટલા ઈ ત થયા, 

  (૧)  
 

વષ તાલુકા ઔ ોિગક 
એકમોની સં યા 

મૃ યુ પામેલ 
મયોગીઓ સં યા 

ઈ  પામેલ 
મયોગીઓની સં યા 

વડોદરા ૧૦ ૧૨ ૦૨ 
પાદરા ૦૫ ૦૮ ૦૦ 
સાવલી ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

વાઘોડીયા ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

કલુ  ૧૮ ૨૩ ૦૨ 
વડોદરા ૦૪ ૦૪ ૦૦ 
પાદરા ૦૩ ૦૪ ૦૩ 
સાવલી ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

વાઘોડીયા ૦૨ ૦૨ ૦૧ 
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કલુ  ૧૧ ૧૨ ૦૪  
 (૨) તે પૈકી કેટલા મૃતકોના પ રવારજનોન ેવષવાર, 
તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી અન ે
ઈ તોને કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) સરકાર ી ારા ઔ ોિગક એકમોમાં અક માતના 
િક સામાં મૃતકના પરીવારજનોન ે આવી કોઈ સહાય 
ચૂકવવામાં આવતી નથી. િમકોના પ રવારજનોન ે
વળતરની ચૂકવણી કામદાર રા યવીમા િનગમ 
(E.S.I.C)ના નોટીફાઈડ િવ તારમાં E.S.I.C હેઠળ 
આવતા ઔ ોિગક એકમોમાં કામદાર રા ય વીમાં િનગમ 

ારા અને તે િસવાય કામદાર વળતર અિધિનયમ હેઠળ 
િનમાયલે સ મ સ ાિધકારી ારા હકમ થયા મુજબ ુ
કારખાનેદાર ારા વળતર ચૂકવવામાં આવે છે. 

 (૩)  કોઈન ેસહાય ન ચૂકવી હોય તો તેના કારણો 
શાં છે, અન ે

  (૩) લાગુ પડતંુ નથી. 

 (૪) યાં સુધીમા ંસહાય ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૪) લાગુ પડતંુ નથી. 
--------- 

ક છ િજ ામા સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 
૨૬૬૬૦ ડો. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૨૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સહાય અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨) ૨૮૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૪,૦૫,૦૦૦/- 
--------- 

જનાગઢ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂનાૂ  
૨૭૮૪૭ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અને દેવભૂિમ ારકાૂ  િજ ામાં 
િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામાં 
આ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમનૂાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ અને દેવભૂિમ ારકાૂ  િજ ામાં 
િજ ાવાર પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૧૫૨૪ ૧૦૧૭ ૫૦૭ 
જૂનાગઢ  

૨૦૧૯ ૧૪૦૭ ૮૯૦ ૫૧૭ 
૨૦૧૮ ૭૭૬ ૬૫૭ ૧૧૯ દેવભૂિમ 

ારકા 
૨૦૧૯ ૧૧૮૬ ૭૮૪ ૪૦૨ 

 
 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમાં 
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામાં 
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમૂનાઓ 
થાિનક સોસના છે. રા ય સરકાર ીના અિભગમન ેઅનુલ ીને 

આ તમામ િવ તારોન ેસરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમાં ૂ
આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૭૯૪ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧)  
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વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા 

મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી,  

િજ ો ૧-૧-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧-૧-૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

અરવ ી ધ વંતરી આરો ય રથ 
મુકવામાં આવેલ નથી. 

ધ વંતરી આરો ય રથ 
મુકવામાં આવેલ નથી. 

સાબરકાંઠા ૨૪૫૫૩ ૨૪૧૬૪  
 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 

મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 
  (૨)  

િજ ો ૧-૧-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧-૧-૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

અરવ ી  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

સાબરકાંઠા ૨૦૧ ૪૮૧  
 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા ? 

  (૩)  
િજ ો ૧-૧-૧૮ થી  

૩૧-૧૨-૧૮ 
૧-૧-૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

અરવ ી  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

સાબરકાંઠા ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 

ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 

ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ.  

--------- 
સુરત િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના  

૨૬૭૫૫ ી પૂણશ મોદી  (સુરત-પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
િજ ામાં વષઃ૨૦૧૯-૨૦માં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર  
આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ  કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૬૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૬૧.૦૦ લાખ. 
અમદાવાદ િજ ામાં જનસેવા ક ોમાં અર ઓે  

૨૬૮૩૪ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા ૨ વષમાં જનસેવા કે ોમાં કેટલી અર ઓ 
આવી, 

  (૧) ૧૪,૯૮,૬૨૨ 

 (૨) કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો,   (૨) ૧૪,૮૧,૯૭૫ 
 (૩) ઉ ત અર ઓ પડતર છે, અન ે   (૩) ૧૦૬ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)ની િ થિત સુધી 
 (૪) પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ ંઆયોજન છે?   (૪) અર ઓના િનકાલ માટે ખટુતા પૂરાવા મંગાવલે 

છે. 
રાજકોટ િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૬૮૧૧ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામા ં રાજકોટ િજ ાના કેટલા વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો,અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં રાજકોટ િજ ાના ૨,૪૦૭ વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં લાભ લીધો છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા વષમાં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા વષમા ં
.૨,૭૮,૮૭૮/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે. 
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સાબરકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ 
 

૨૬૮૪૮ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કેટલી હ  પ ક 
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે, અને   

  (૧) ૨૪૩૦ 

 (૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉ ત બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદમા ં
િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
 

અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં થાિનકોને રોજગારીે  
૨૭૮૭૨ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી િજ ામાં આવેલાં કેટલા ંઔ ોિગક 
એકમની થાિનકોને પુરતી રોજગારી આપે છે, કે નહ  તે 
અંગે તપાસ કરવામાં આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં આવેલા ંઔ ોિગક એકમોમા ંવષ-૨૦૧૮ મા ં૦૬ 
(છ) અને વષ-૨૦૧૯ માં ૦૬ (છ) એકમોમાં થાિનક 
રોજગારી અંગે તપાસ કરવામાં આવલે છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કેટલા એકમ 
થાિનકોન ેરોજગારી આપવાના સરકારના ઠરાવ/પરીપ નુ ં

ભંગ કરતાં જણાયા, અન ે

  (૨) ઉ ત તમામ એકમો થાિનક રોજગારી અંગેના 
મ અન ે રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના 

ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોની િનયત ટકાવારી 
ળવે છે. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત ઔ ોિગક એકમ સામ ે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) ઉ ત તમામ એકમો થાિનકોની િનયત ટકાવારી 
ળવતા હોઈ, પગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૯૦૫ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) હેઠળ 
કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવામા ંઆવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

િજ ો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

દાહોદ ૬૦ ૮૫ ૧૪૫ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

દાહોદ ૦ ૦૪ ૦૪ 
છોટાઉદેપુર ૦ ૧૪૩ ૧૪૩ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  

 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 
Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીન ે તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમા ં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મળેામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સંલ  એકમોને લેસમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

મનગર િજ ામાં મીઠા ઉ ોગ માટ લીઝ આપવા બાબતે  
૨૭૮૪૨ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં મીઠ પકવવાું /મીઠા ઉ ોગ માટે કેટલા ઔ ોિગક 
એકમને, કેટલા હે ટર લીઝ આપવામાં આવેલી છે. 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર િજ ામા ં
મીઠા ઉ ોગ કલ ુ ૧૪ એકમોને કલ જમીન હેુ .૧૦૯૫૫-૫૪-૮૫ 
આપવામાં આવેલી છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં લીઝની મુદત પુરી થઈ 
હોવા છતા મીઠાનંુ ઉ પાદન ચાલ ુહોય તેવા કેટલા લીઝધારક સામે શા ં
પગલાં લીધા, અને  

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કોઈ પણ એકમની લીઝની 
મુદત પૂણ થયલે ન હોઈ પગલા ંલેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે અ વયે કેટલા લીઝધારક પાસેથી કેટલી રકમ 
વસૂલવામાં આવી?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

રાજકોટ િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૮૧૦ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામા ં રાજકોટ િજ ાના કેટલા વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો,અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં રાજકોટ િજ ાના ૨,૪૦૭ વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા વષમાં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા વષમા ં
.૨,૭૮,૮૭૮/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 

૨૬૭૫૮ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૮૫  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર ૂ કરવામા ંઆવી, 
અને  

  (૨) ૮૫  

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) ૪૦,૭૦,૦૦૦/- 
--------- 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
૨૬૭૩૪ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૮૫  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અને   

  (૨) ૮૫  

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) ૪૦,૭૦,૦૦૦/- 
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 
૨૭૮૨૭ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

મોરબી ૧૪૦૪૦ 
રાજકોટ ૨૨૬૬૯  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજના ે  

૨૬૮૫૭ ી િવણભાઇ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં સુરત િજ ામા ં સાતફેરા સમૂહ લ  
યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા 
યુગલો માટે કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર  
સં થા-૧૦ 
યુગલ-૪૮૨ 

 
 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યુગલોની  
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨) મંજર અરૂ  
સં થા-૧૦ 
યુગલ-૪૮૨ 

 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ચૂકવેલ સહાય 

 સં થાઓન-ે . ૦૨.૫૦ લાખ 
 યુગલોને –  . ૪૮.૨૦ લાખ 
 કલ ુ –  . ૫૦.૭૦ લાખ 

 
--------- 

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 
૨૭૭૭૯ ી શીવાભાઇ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ 
િજ ામાં િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા 
નમૂનાઓ લેવામાં આ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામા ં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી  

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અન ેક છ િજ ામાં િજ ાવાર પીવાના 
પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ નામ વષ લેવામાં 
આવેલ 

માિણત 
થયેલ 

િબન માિણત 
થયેલ 
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ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત 
થયા અને કેટલા નમનૂાઓ િબન માિણત થયા, 
અન ે

નમૂનાઓની 
સં યા 

નમૂનાઓની 
સં યા 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૭૧૦૭ ૪૫૮૮ ૨૫૧૯ 
બનાસકાંઠા 

૨૦૧૯ ૪૮૪૩ ૨૫૯૫ ૨૨૪૮ 
૨૦૧૮ ૩૭૪૭ ૩૦૧૯ ૭૨૮ 

ક છ  
૨૦૧૯ ૨૯૧૯ ૨૪૨૩ ૪૯૬  

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા 
િવ તારોમા ંપીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમનૂાઓ થાિનક 
સોસના છે. વતં  સોસ ધરાવતા િવ તારોને લાંબા ગાળાના 
આયોજન પે સરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમાં આવરી ૂ
લેવાનું આયોજન છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 

૨૬૮૦૫ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરત િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૫૧ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૨૧૮૮૬ 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં જમીન રી-સવ કરવા બાબત 

૨૯૨૨૧ ડો. અિનલ ષીયારા  (િભલોડા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ીે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં સેટેલાઈટ સવ ારા જમીન માપણીમા ંનકશા અન ે
જમીનના માપમાં ફેરફાર હોવાના કારણે કેટલા ખેડતોની ૂ
જમીન ‘રી સવ’ માટે અર ઓ તાલુકાવાર મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મળેલ 
તાલુકાવાર અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકા વાંધા અર  
૧ મોડાસા ૫૬૬૮ 
૨ બાયડ ૩૩૯૫ 
૩ ધનસુરા ૩૨૬૦ 
૪ િભલોડા ૨૪૬૫ 
૫ મેઘરજ ૧૩૪૩ 
૬ માલપુર ૮૮૯  

 (૨) રી-સવમા ં થળ પર હદ િનશાન ન ી કરવા 
અને ખેડતોને એ હદ િનશાનો બતાવવામા ંઆવે છે કે કેમૂ , 

  (૨) રી-સવમા ંહદ િનશાન બતાવવામાં આવતા નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોની ૂ
જમીનો રી-સવ કરી હદ િનશાન ન ી કરી આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) બાકી ખેડતોની જમીનનુ ં યાં સુધીમા ં રીૂ -સવ 
કરી આપવામાં આવશ?ે 

  (૪) બાકી રી-સવ કામગીરી સ વરે પૂણ કરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 

૨૬૭૪૪ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ કેટલા સમરસ છા ાલયો ચાલ ેછે, 

  (૧) ૦૨(બે) 

 (૨) આ સમરસ છા ાલયોની િતવાર મા ય 
સં યા કેટલી છે, 

 

 (૩) આ સમરસ છા ાલયોમા ંવષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં  

 (૨) અને (૩)  
 SC ST OBC EBC કલુ  
મા ય ૩૦૦ ૬૦૦ ૯૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦૦ 
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કેટલા િવ ાથ ઓને િતવાર વેશ આપેલ છે, અને સં યા 
વેશ 

આપેલ 
સં યા 

૨૯૩ ૫૯૦ ૮૮૯ ૧૯૮ ૧૯૭૦ 

 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ સમરસ છા ાલયોમાં શુ ં
સગવડતાઓ આપવામાં આવે છે? 

  (૪) અિત આધુિનક સુિવધાયુ ત રહેઠાણ, ભોજન, 
સફાઈ અને િસ યુરીટીની સગવડતા િવના મુ યે આપવામાં 
આવે છે. 

--------- 
સુર નગર અને રાજકોટ ે િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૮૧૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર સુરે નગર અન ે રાજકોટ િજ ામા ં
િજ ાવાર ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ 
આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

સુરે નગર ૦ ૦ ૦ 
રાજકોટ ૩૩૦ ૧૭૫૧ ૨૦૮૧  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અન ે કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

સુરે નગર ૦ ૦ ૦ 

રાજકોટ ૧૮૧ ૭૭૪ ૯૫૫ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંઓવરસીઝ લસેમે ટ શુ ય થયલે 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવલે અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 

Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયલે તાલીમાથ ઓને 
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીને તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનું 
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓને 
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અને 

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામાં 
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અન ે સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સંલ  એકમોને લેસમે ટ 
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માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ (TPs) 
મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં બકરાપાલન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૭૫૨૪ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર 
બકરાપાલનની યોજનાઓ અ વયે કેટલા પૂ ં ષ અન ે
મ હલા અરજદારોની જદા જદા બકરા એકમોની લાભ લેવા ુ ુ
માટે અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલા મ હલા 
અરજદારોની માંગણીઓ મંજર કરી કેટલા રકમની સહાય ૂ
ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) કેટલી મ હલા અરજદારોની માંગણીઓ કયા 
કારણોસર નામંજર કરૂ વામા ંઆવી, અને 

  (૩) છોટાઉદેપુરની ૮૩૪ અન ે નમદાની ૫૮૪ મળી 
કલ ુ ૧૪૧૮ મ હલા અરજદારોની માંગણીઓ નામંજર ૂ
કરવામા ંઆવી. 
પ ક-૩ મુજબ 
અર ઓ નામંજર કરવાના મુ ય કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 
(૧) નાણાકીય ગવાઈ કરતાં વધુ સં યામાં અર ઓ 
મળવાના કારણ ે
(૨) લાભાથ ઓએ ઓનલાઈન અર ઓ કરી િનયત 
સમયમયાદામાં સાધિનક કાગળો રજ કરેલ ન હોવાથીૂ
  

 (૪) કેટલી અર ઓ પડતર છે અન ે યાં સુધીમા ં
તેનો િનકાલ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) અગાઉની કોઈ અર  પડતર નથી. 
ચાલુ નાણાકીય વષ-૨૦૧૯-૨૦માં અર ઓ ઓનલાઈન 
ડો કરી મંજર કરેલ છેૂ . ચાલુ નાણાકીય વષમાં તેનો િનકાલ 
કરવામા ંઆવશ.ે 

પ ક– ૧ 
(૧) છોટાઉદેપુરઃ- 

બકરાપાલનની યોજનાઓ અ વયે મળેલ અર ઓ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અ.નં. તાલુકાનું નામ 

પૂ ં ષ ી કલુ  પૂ ં ષ ી કલુ  
૧ છોટાઉદેપુર ૭૩ ૪૯ ૧૨૨ ૧૭૩ ૧૧૧ ૨૮૪ 
૨ સંખેડા ૯ ૧૮ ૨૭ ૬૭ ૭૪ ૧૪૧ 
૩ પાવીજતેપુર ૫ ૪૮ ૫૩ ૩૨ ૭૨ ૧૦૪ 
૪ વાંટ ૪ ૮૫ ૮૯ ૩૦ ૩૩૫ ૩૬૫ 
૫ નસવાડી ૧૭ ૧૧૨ ૧૨૯ ૧ ૨૧ ૨૨ 
૬ બોડેલી ૨૪ ૧૬ ૪૦ ૨૪ ૨૩ ૪૭ 

િજ ાનું કલુ  ૧૩૨ ૩૨૮ ૪૬૦ ૩૨૭ ૬૩૬ ૯૬૩ 
(૨) નમદાઃ- 

બકરાપાલનની યોજનાઓ અ વયે મળેલ અર ઓ અ.નં. તાલુકાનું નામ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
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પૂ ં ષ ી કલુ  પૂ ં ષ ી કલુ  
૧ િતલકવાડા ૪૫ ૧૧૨ ૧૫૭ ૫૮ ૭૪ ૧૩૨ 
૨ ગ ડે ર ૦ ૩ ૩ ૩ ૨૦ ૨૩ 
૩ નાંદોદ ૪ ૧૫૩ ૧૫૭ ૫ ૧૬૪ ૧૬૯ 
૪ ડે ડયાપાડા ૧ ૭૩ ૭૪ ૧ ૨૭૧ ૨૭૨ 
૫ સાગબારા ૦ ૬૩ ૬૩ ૧ ૧૬૦ ૧૬૧ 

િજ ાનું કલુ  ૫૦ ૪૦૪ ૪૫૪ ૬૮ ૬૮૯ ૭૫૭ 
પ ક– ૨ 

(૧) છોટાઉદેપુરઃ- 
મ હલા અરજદારોની મંજર કરલ અર ઓની સં યા તથા ચૂકવેલ સહાય ૂ ે ( િપયામાં) 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની 
િ થિતએ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અ.નં. તાલુકાનું 
નામ 

મંજર અર ઓૂ  ચૂકવેલ સહાયની રકમ મંજર ૂ
અર ઓ 

ચૂકવેલ સહાયની 
રકમ 

૧ છોટાઉદેપુર ૪ ૧૨૦૦૦૦ ૧૧ ૩,૧૫,૦૦૦ 
૨ સંખેડા ૧ ૩૦૦૦૦ ૧૨ ૫,૪૦,૦૦૦ 
૩ પાવીજતેપુર ૧૫ ૪૫૦૦૦૦ ૯ ૧,૩૫,૦૦૦ 
૪ વાંટ ૪૧ ૧૨૩૦૦૦૦ ૧૫ ૩,૬૦,૦૦૦ 
૫ નસવાડી ૪ ૧૨૦૦૦૦ ૧૨ ૨,૭૦,૦૦૦ 
૬ બોડેલી ૨ ૬૦૦૦૦ ૪ ૧,૮૦,૦૦૦ 

 ૬૭ ૨૦૧૦૦૦૦ ૬૩ ૧૮,૦૦,૦૦૦ 
(૨) નમદાઃ- 

મ હલા અરજદારોની મંજર કરલ અર ઓની સં યા તથા ચૂકવેલ સહાય ૂ ે ( િપયામાં) 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની 
િ થિતએ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અ.નં. તાલુકાનું 
નામ 

મંજર અર ઓૂ  ચૂકવેલ સહાયની રકમ મંજર ૂ
અર ઓ 

ચૂકવેલ સહાયની 
રકમ 

૧ િતલકવાડા ૯ ૨,૭૦,૦૦૦ ૨૧ ૯,૪૫,૦૦૦ 
૨ ગ ડે ર ૨ ૬૦,૦૦૦ ૧૬ ૭,૨૦,૦૦૦ 
૩ નાંદોદ ૪૩ ૧૨,૯૦,૦૦૦ ૮૧ ૩૬,૦૦,૦૦૦ 
૪ ડે ડયાપાડા ૨૫ ૭,૫૦,૦૦૦ ૧૬૦ ૪૬,૩૭,૫૦૦ 
૫ સાગબારા ૧૬ ૪,૮૦,૦૦૦ ૧૩૬ ૩૫,૮૦,૦૦૦ 

 ૯૫ ૨૮,૫૦,૦૦૦ ૪૧૪ ૧૩૪,૮૨,૫૦૦ 
પ ક– ૩ 

(૧) છોટાઉદેપુરઃ- 
મ હલા અરજદારોની માંગણીઓ નામંજર કરવામાં આવીૂ  અ.નં. તાલુકાનું નામ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

કલ નામંજર અર ઓુ ૂ  

૧ છોટાઉદેપુર ૪૫ ૧૦૦ ૧૪૫ 
૨ સંખેડા ૧૭ ૬૨ ૭૯ 
૩ પાવીજતેપુર ૩૩ ૬૩ ૯૬ 
૪ વાંટ ૪૪ ૩૨૦ ૩૬૪ 
૫ નસવાડી ૧૦૮ ૯ ૧૧૭ 
૬ બોડેલી ૧૪ ૧૯ ૩૩ 
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 ૨૬૧ ૫૭૩ ૮૩૪ 
(૨) નમદાઃ- 

મ હલા અરજદારોની માંગણીઓ નામંજર કરવામાં આવીૂ  અ.નં. તાલુકાનું નામ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી  

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
કલ નામંજર અર ઓુ ૂ  

૧ િતલકવાડા ૧૦૩ ૫૩ ૧૫૬ 
૨ ગ ડે ર ૧ ૪ ૫ 
૩ નાંદોદ ૧૧૦ ૮૩ ૧૯૩ 
૪ ડે ડયાપાડા ૪૮ ૧૧૧ ૧૫૯ 
૫ સાગબારા ૪૭ ૨૪ ૭૧ 

 ૩૦૯ ૨૭૫ ૫૮૪ 
 

છોટાઉદેપુર = કલ નામંજર અર ઓઃુ ૂ  ૮૩૪ 
નમદા = કલ નામંજર અર ઓઃુ ૂ  ૫૮૪ 
    કલ નામંજર અર ઓઃુ ૂ  ૧૪૧૮ 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૮૯૭ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલી મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
ખેડા ધ વ તરી આરો ય રથ 

મૂકવામાં આવેલ નથી. 
૧૮૯૩૬ 

પંચમહાલ ૨૮૧૬૭ ૨૪૩૩૦  
 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 

મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 
  (૨)  

િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા. ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

ખેડા  ઉપિ થત થતો નથી. ૨૬૬ 
પંચમહાલ ૨૯ ૧૪  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓન ેસારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
ખેડા  ઉપિ થત થતો નથી. ાથિમક દવાઓ 

આપવામાં આવી અને 
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

પંચમહાલ ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 

ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામાં 

આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 

ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ.  

--------- 
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 

૨૭૯૨૬ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરત અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામા ંઆ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમનૂાઓ માિણત થયા 

 

 (૧) અન ે(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરત અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર પીવાના 
પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ લેવામાં 
આવેલ 

માિણત 
થયેલ 

િબન માિણત 
થયેલ 
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અને કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને નમૂનાઓની 
સં યા 

નમૂનાઓની 
સં યા 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૯૭૭૬ ૯૦૮૮ ૬૮૮ 
સુરત 

૨૦૧૯ ૩૯૯૫ ૩૬૯૯ ૨૯૬ 
૨૦૧૮ ૧૭૧૧૫ ૧૬૯૩૯ ૧૭૬ 

વલસાડ 
૨૦૧૯ ૮૬૦૯ ૮૫૩૬ ૭૩  

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમા ં
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમનૂાઓ 
થાિનક સોસના છે. રા ય સરકાર ીના અિભગમને અનુલ ીન ે

આ તમામ િવ તારોને વતં  પાણી પુરવઠા યોજનાઓ તેમજ 
મીનીપાઈપ યોજનાઓમાં આવરી લીધેલ છે, તેમજ સરફેસ 
સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમાં આવરી લેવાનું આયોજન છેૂ . 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 

૨૭૮૯૩ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામા ંઆ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા અન ે
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અન ે(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ નામ વષ 

લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન 
માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૭૧૮૯ ૫૨૩૪ ૧૯૫૫ 
ખેડા 

૨૦૧૯ ૪૬૨૬ ૩૧૮૯ ૧૪૩૭ 
પંચમહાલ ૨૦૧૮ ૭૬૭૦ ૫૮૨૨ ૧૮૪૮ 

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમા ં
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમૂનાઓ 
થાિનક સોસના છે. વતં  સોસ ધરાવતા િવ તારોને લાંબા 

ગાળાના આયોજન પે સરફેસ સોસ આધા રત જથ ૂ
યોજનાઓમાં આવરી લવેાનું આયોજન છે. 

--------- 
ઝઘ ડયા તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૬૮૨૦ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ામીણ િવ તારમાં પાણીસિમિત યવ થાિપત 
ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે ભ ચ 
િજ ાના ઝઘડીયા તાલુકામાં કલ કેટલી યોજનાઓ મંજર ુ ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૧૧ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંાિજત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) .૮૬.૫૫ લાખ 

--------- 
દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 

૨૭૯૦૮ ી વજિસંગભાઇ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અન ે છોટા ઉદેપુર િજ ામાં 
િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામાં 
આ યા, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
િજ ાનંુ નામ વષ લેવામાં માિણત િબન 
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 (૨) ઉ ત લેવામા ં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા અને 
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 આવેલ 
નમૂનાઓની 

સં યા 

થયેલ 
નમૂનાઓની 

સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૧૪૪૫૯ ૮૩૮૯ ૬૦૭૦ 
દાહોદ 

૨૦૧૯ ૧૨૫૯૭ ૬૮૯૦ ૫૭૦૭ 
૨૦૧૮ ૮૯૫૪ ૫૫૧૨ ૩૪૪૨ 

છોટાઉદેપુર 
૨૦૧૯ ૪૫૧૭ ૨૬૯૯ ૧૮૧૮  

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમાં 
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામાં 
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમૂનાઓ 
થાિનક સોસના છે. વતં  સોસ ધરાવતા િવ તારોન ેલાંબા 

ગાળાના આયોજન પે સરફેસ સોસ આધા રત જથ ૂ
યોજનાઓમાં આવરી લેવાનુ ંઆયોજન છે. 

--------- 
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૯૩૮ ી તુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વલસાડ અન ે નવસારી િજ ામાં જમીન 
રી-સવ બાદ ભૂલ સુધારણા માટે તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર વલસાડ અન ે નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર જમીન 
રી-સવ બાદ ભૂલોમાં સુધારો કરવા નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

વલસાડ િજ ો 
મળેલ અર  

મ તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ વલસાડ ૧૧૪૯ ૮૫૭ 
૨ પારડી ૭૦૮ ૧૦૬૦ 
૩ ધરમપુર ૩૨૭ ૪૭ 
૪ વાપી ૭૦૭ ૬૩૩ 
૫ કપરાડા ૨૩૬ ૪૩ 
૬ ઉમરગામ ૧૦૯૮ ૨૭૨ 

નવસારી િજ ો 
મળેલ અર  

મ તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ નવસારી ૨૮૪ ૩૫૭ 
૨ જલાલપોર ૫૬૬ ૭૭૧ 
૩ ચીખલી ૧૦૬૭ ૫૪૭ 
૪ વાંસદા ૪૧૬ ૭૬૮ 
૫ ખેરગામ ૪૭ ૧૮૦ 

 (૨) તે અ વયે વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ અ વયે થળ ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૨) ઉ ત અર ઓ પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર થળ 
ચકાસણી કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

વલસાડ િજ ો 
થળ ચકાસણી કરલ અરે  

મ તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ વલસાડ ૪૨૫ ૧૦૭૭ 
૨ પારડી ૧૬૨ ૧૦૧૫ 
૩ ધરમપુર ૫૯ ૩૩૮ 
૪ વાપી ૧૮૧ ૬૫૬ 
૫ કપરાડા ૧૯૯ ૮૪ 
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૬ ઉમરગામ ૩૮૦ ૬૧૬ 
નવસારી િજ ો 

થળ ચકાસણી કરલ અરે  
મ તાલુકો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
૧ નવસારી ૨૮૪ ૧૨૦ 
૨ જલાલપોર ૫૧૦ ૪૩૭ 
૩ ચીખલી ૮૯૦ ૩૭૫ 
૪ વાંસદા ૩૯૭ ૭૧૫ 
૫ ખેરગામ ૪૭ ૧૩૫ 
૬ ગણદેવી ૭૮૫ ૨૭૫  

 (૩) થળ ચકાસણી દર યાન કેવા કારની 
િતઓ સામે આવી, અન ે

  (૩) થળ ચકાસણી દર યાન ક  ફેરફાર, ે ફળમા ં
ફેરફાર, િબનખેતી જમીનના ે ફળ તફાવત, ૭/૧૨ બંધ 
થઈ જવા, ે ફળમાં ૫% ઉપર તફાવત, સરવે નંબર 
ઓવરલેપ ગ િવગેરે કારની િતઓ સામે આવી. 

 (૪) ઉ ત િતઓ દૂર કરી વષવાર, તાલુકાવાર 
કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો? 

  (૪)                  વલસાડ િજ ો 
િનકાલ કરલ અરે  

મ તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ વલસાડ ૧૦૦ ૫૭૩ 
૨ પારડી ૫૮ ૬૨૫ 
૩ ધરમપુર ૫૬ ૩૫૦ 
૪ વાપી ૭૭ ૬૮૭ 
૫ કપરાડા ૬૦ ૨૩૦ 
૬ ઉમરગામ ૧૦૫ ૭૧૬ 

નવસારી િજ ો 
િનકાલ કરલ અરે  

મ તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ નવસારી ૨૮૪ ૪૩ 
૨ જલાલપોર ૫૬૬ ૨૫૫ 
૩ ચીખલી ૫૨૫ ૨૦૦ 
૪ વાંસદા ૩૩૫ ૧૧૦ 
૫ ખેરગામ ૪૭ ૧૦ 

--------- 
ગીર ગાય અને દૂધાળા ાણીને બી  રા યમાં એ સપોટ કરવા બાબત 

૨૮૮૨૭ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકારે તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ 
પ રપ  િસ ધ કરીન ે ગીર ગાય તથા દુધાળા ાણીની 
બી  રા યમાં એ સપોટ કરવા પર િતબંધ મૂ યો છે, તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ િતબંધ કાનનુી ગવાઈના 
અભાવે દુધાળા ાણીઓની િનકાસની ગુનાહીત ઘટનાની 
પોલીસ ારા એફ.આઈ.આર. થઈ શકતી નથી અન ે
આરોપીઓ દુધાળા ાણીઓ ગેરકાયદેસર િનકાસ કરી ર ો 
છે, તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૨) પ રપ ના ભંગ બદલ એફ.આઈ.આર. થઈ 
શકતી નથી પરતુ પશુઓના િનકાસ માટે પશુઓના ં
પ રવહન દર યાન ાણી રતાના ભંગ બદલ ુ
એફ.આઇ.આર. થઈ શકે છે અન ેઆવી ફરીયાદ નથી. 

 (૩)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) આ સમ યાના ઉકેલ માટે પશુપાલન ખાતા ારા 
કૃિષ અને સહકાર િવભાગના તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના પ ની 
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ણ તમામ સંબંિધતોને તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૩ના પ થી 
કરવામાં આવેલ છે તેમજ ઉ ત ઘટનાઓ યાને લઈ ગૌવંશ 
સ હતના દૂધાળા પશુઓની રા ય બહાર અને રા યની અંદર 
હેરફેર માટેની સૂચના, િનયમો, ધારાધોરણો અને કાયદાકીય 

ગવાઇઓની િવગતો સહ તમામ સબંિધત અિધકારીઓ 
તથા સબંિધત કચેરીઓન ેફરીથી તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૮ અન ે
તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૮ ના પરીપ થી મા હતગાર કરી 
િનયમોનુસારની કાયવાહી કરવા જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૮૯૯ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બ ેવષમા ં
વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ પડતી તીઓ 
સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની સૂ મય મયાદામાં કેટલી 
વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીને અભાવેૂ , િવદેશમાં/ 
બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િતસુધારવાની અર ઓ ુ
સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી ખેડત ખાતેદારોને હેરાૂ નગિત 
ન થાય અને અ ય હાડમારી ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને 
વાંધા અર  કરવાની તક મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામા ં
આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ ખેડા પંચમહાલ 
૨૦૧૮ ૧૧૮૧ ૧૧૩૮ 
૨૦૧૯ ૧૧૧૧ ૯૮૯  

તાપી અને વલસાડ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 
૨૭૯૩૨ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીને અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ં બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો ુ

િતસુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન 
હોવાથી ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય ૂ
હાડમારી ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  
કરવાની તક મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર તાપી અન ે વલસાડ િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર તાપી અન ે
વલસાડ િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ તાપી વલસાડ 
૨૦૧૮ ૪૩૨ ૪૨૨૫ 
૨૦૧૯ ૫૬૩ ૨૯૧૨  

--------- 
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ખેડા િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 
૨૬૮૬૬ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં ખેડા િજ ામાં િવકસતી િતના કેટલા યિ તઓની 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૫૦૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૬૩.૨૦ લાખ 
--------- 

સુરત િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 
૨૬૮૦૮ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરત િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૫૧ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૨૧૮૮૬ 

--------- 
નમદા િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના 

૨૬૮૭૭ ી કબેરભાઇ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૫૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૩૭૭૪૦૦/- 
--------- 

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 
૨૭૮૭૫ ી કનુભાઇ બારયા ૈ  (તળા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

ભાવનગર ૨૮૨૮૬ ૨૮૨૧૬ 
બોટાદ ધ વ તરી આરો ય રથ 

મૂકવામાં આવેલ નથી. 
ધ વ તરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

ભાવનગર ૨૩૩ ૪૧૭ 
બોટાદ  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

ભાવનગર ાથિમક દવાઓ આપવામા ં ાથિમક દવાઓ 
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આવી અને ન કની 
સરકારી હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

આપવામાં આવી અને 
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ. 

બોટાદ  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી.  
--------- 

ખેડા િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 
૨૬૭૪૯ ી િજ ેશભાઇ સેવક  (લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં ખેડા િજ ામાં િવકસતી િતના કેટલા યિ તઓની 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૫૦૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૬૩.૨૦ લાખ 
--------- 

પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 
૨૭૭૬૮ ીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ીે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી જમીનોમા ં િબનખેતી પરવાનગી 
મેળવવા અર ઓ મળી, 

  (૧) પાટણ - ૯૧૫૪૮૬૩ ચો.મી. 
  બનાસકાંઠા - ૭૨૧૪૫૯૦.૧૭ ચો.મી. 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, 
અન ે

  (૨)  
વષ પાટણ બનાસકાંઠા 

૨૦૧૮ ૧૮૬૮૩૯૧ ચો.મી. ૭૫૯૬૬૪.૧૭ ચો.મી. 
૨૦૧૯ ૩૧૯૭૮૮૨ ચો.મી. ૫૪૩૮૨૯૬ ચો.મી.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને 
પા  જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી 
સરકારન ે વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી 
આવક થઈ? 

  (૩)  
વષ પાટણ બનાસકાંઠા 

૨૦૧૮ .૬,૩૩,૮૬,૨૨૧/- .૭,૯૬,૯૬,૭૩૧/- 
૨૦૧૯ .૧૭,૬૭,૩૩,૯૫૦/- .૩૩,૬૭,૨૯,૯૪૪/-  

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ પે શન યોજનાની મળેલ અર ઓ 

૨૭૫૨૦ ી જઠાભાઇ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧)  
મ તાલુકાનું નામ મળેલ અર  
૧ ગોધરા ૨૬૯ 
૨ ગોધરા (શહેર) ૨૫ 
૩ કાલોલ ૪૩૯ 
૪ હાલોલ ૨૬૨ 
૫ ઘોઘંબા ૧૬૬ 
૬ ંબુઘોડા ૩૭ 
૭ શહેરા ૨૦૩ 
૮ મોરવા (હ) ૬૦ 

કલુ . ૧૪૬૧  
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 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી અને ૂ
કેટલી નામંજર કરીૂ , અન ે

  (૨) મંજર    ૂ - ૧૩૧૮ 
  નામંજર ૂ - ૧૪૩ 

 (૩) ઉ ત નામંજર થવાના કારણો શાં છેૂ ?   (૩)  
મ નામંજરીના કારણોૂ  
૧ િનયત આવક કરતાં આવક વધુ હોવાથી 
૨ પુ ત વયનો પુ  હોવાથી 
૩ મર ઓછી હોવાથી 
૪ અવસાન થવાથી  

--------- 
ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 

૨૭૭૫૬ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં સ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનુસિૂચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૨૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સહાય અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨) ૨૮૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૪,૦૫,૦૦૦/- 
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ 
૨૬૮૪૬ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કેટલી હ  પ ક 
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે, અને   

  (૧) ૨૪૩૦ 

 (૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉ ત બાકી ન ધોનો િનયત સમય મયાદામા ં
િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ 

૨૬૮૨૭ ી શશીકા ત પં ા ( ડસા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કેટલી હ  પ ક 
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે, અને   

  (૧) ૧૨૭૩૩ 

 (૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) ઉ ત બાકી ન ધોનો િનયત સમય મયાદામા ં
િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
તાપી અને વડોદરા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૯૨૯ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર તાપી અન ે વડોદરા િજ ામા ં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) હેઠળ 
કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવામા ંઆવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર 

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

તાપી ૧૨૦ ૬૦ ૧૮૦ 
વડોદરા ૩૬૦ ૧૯૨૪ ૨૨૮૪  
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 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો લેસમે ટની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

તાપી ૦ ૦ ૦ 
વડોદરા ૧૦૦ ૪૯૧ ૫૯૧ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 

Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓને રોજગારી 
અપાવવા માટે બ ફેર કરીને તેના મા યમથી 
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનંુ આયોજન કરવામા ં
આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, પાસ 
થયેલ તાલીમાથ ઓને રોજગારી/ વરોજગારી દાન 
કરાવવા અંગ ેયોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમા ં રોજગારી દાન કરવાની કાયવાહી 
તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયલે 
તાલીમાથ ઓને, ITI માં દર મ હનાના પહેલા અને ી  
શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામા ં ડવા માટેની 
કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ (SSC) ના 
મા યમથી સંલ  એકમોને લેસમે ટ માટે પાસ થયલેા 
તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ (TPs) 
મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓનંુ ૫૦% લેસમે ટ થાય 
તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી બેચને મંજૂરી આપવામા ં
આવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૮૦૬ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા 

મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

અમદાવાદ ૪૮૪૬૪ ૧૧૯૬૩૭ 
ગાંધીનગર ૨૨૮૯૦ ૨૫૯૮૨  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

અમદાવાદ ૩૮૬ ૧૩૧૫ 
ગાંધીનગર ૧૮૭ ૧૮૯  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

અમદાવાદ ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની 
સરકારી હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ. 
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ગાંધીનગર ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની 
સરકારી હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ.  

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણીે  
૨૭૭૮૨ ી રઘુભાઇ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

પાટણ ધ વ તરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી. 

૧૭૮૪૯ 

મહેસાણા ધ વ તરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી. 

૧૫૨૫૦ 

 
 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 

મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 
  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

પાટણ  ઉપિ થત થતો નથી. ૨૪૯ 
મહેસાણા  ઉપિ થત થતો નથી. ૧૯૭  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓન ે સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

પાટણ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

ાથિમક દવાઓ આપવામાં આવી 
અને ન કની સરકારી હોિ પટલમાં 
રીફર કરવામા ંઆવેલ. 

મહેસાણા  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

ાથિમક દવાઓ આપવામાં આવી 
અને ન કની સરકારી હોિ પટલમાં 
રીફર કરવામા ંઆવેલ.  

આણંદ િજ ામાં વરોજગાર િશિબરો 
૨૭૮૮૨ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી 
વરોજગાર િશિબરોનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં 

  (૧)  
વરોજગાર િશિબરોની સં યા તાલુકો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
આણંદ ૧૮ ૧૭ ૩૫ 
ખંભાત ૭ ૫ ૧૨ 
બોરસદ ૬ ૨ ૮ 
પેટલાદ ૨ ૩ ૫ 
ઉમરેઠ ૪ ૧ ૫ 
આંકલાવ ૧ ૧ ૨ 
સો ા ૧ ૨ ૩ 
તારાપુર ૨ ૧ ૩ 

 (૨) ઉ ત િશિબરવાર કેટલા ઉમેદવારો હાજર ર ા,   (૨) પ ક-‘અ’ મુજબ 
 (૩) ઉ ત િશિબરવાર કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
ઉપલ ધ કરવવામા ંઆવી, અને 

  (૩) િશિબરમા ં ઉપિ થત રહેલા ઉમેદવારોન ે
વરોજગારીની િવિવધ યોજનાઓ અંગે માગદશન પૂ  

પાડવામાં આવે છે. તેથી, રોજગારી આપવાનો  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િશિબરોમાં ઉપિ થત રહેનાર 
બેરોજગારોન ે કોઈ આિથક સહાય ચૂકવવામાં આવ ે છે કે 

  (૪) ના, . 
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કેમ? 
પ ક - અ 

મ િશિબરની તારીખ હાજર રહલ ઉમેદવારોે  મ િશિબરની તારીખ હાજર રહલ ઉમેદવારોે  
૧ ૨૨-૦૧-૨૦૧૮ ૭૦ ૩૮ ૧૮-૧૨-૨૦૧૮ ૮૯ 
૨ ૨૩-૦૧-૨૦૧૮ ૧૬૦ ૩૯ ૨૦-૧૨-૨૦૧૮ ૯૨ 
૩ ૨૪-૦૧-૨૦૧૮ ૧૪૫ ૪૦ ૨૭-૧૨-૨૦૧૮ ૭૬ 
૪ ૨૫-૦૧-૨૦૧૮ ૧૭૪ ૪૧ ૨૮-૧૨-૨૦૧૮ ૮૧ 
૫ ૨૬-૦૧-૨૦૧૮ ૧૨૭ ૪૨ ૧૭-૦૧-૨૦૧૯ ૭૮ 
૬ ૨૯-૦૧-૨૦૧૮ ૫૮ ૪૩ ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ ૧૧૨ 
૭ ૦૬-૦૨-૨૦૧૮ ૨૯ ૪૪ ૨૫-૦૧-૨૦૧૯ ૪૮ 
૮ ૦૬-૦૨-૨૦૧૮ ૯૮ ૪૫ ૨૮-૦૧-૨૦૧૯ ૧૯ 
૯ ૨૧-૦૨-૨૦૧૮ ૧૧૨ ૪૬ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ૭૩ 

૧૦ ૨૨-૦૨-૨૦૧૮ ૨૮૫ ૪૭ ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ ૪૭ 
૧૧ ૨૭-૦૨-૨૦૧૮ ૭૪ ૪૮ ૧૯-૦૨-૨૦૧૯ ૬૯ 
૧૨ ૨૭-૦૨-૨૦૧૮ ૧૪૬૩ ૪૯ ૨૧-૦૨-૨૦૧૯ ૪૩ 
૧૩ ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ ૭ ૫૦ ૨૨-૦૨-૨૦૧૯ ૬૪ 
૧૪ ૨૦-૦૩-૨૦૧૮ ૧૭૬ ૫૧ ૨૬-૦૨-૨૦૧૯ ૩૮ 
૧૫ ૦૭-૦૪-૨૦૧૮ ૧૨૩ ૫૨ ૨૮-૦૫-૨૦૧૯ ૩૪૨ 
૧૬ ૨૭-૦૪-૨૦૧૮ ૩૪ ૫૩ ૨૦-૦૬-૨૦૧૯ ૧૬૩ 
૧૭ ૧૩-૦૫-૨૦૧૮ ૫૯ ૫૪ ૨૦-૦૬-૨૦૧૯ ૧૧૧ 
૧૮ ૨૩-૦૫-૨૦૧૮ ૬૩ ૫૫ ૨૯-૦૬-૨૦૧૯ ૧૧૫ 
૧૯ ૨૧-૦૬-૨૦૧૮ ૨૦ ૫૬ ૧૭-૦૭-૨૦૧૯ ૪૪૫ 
૨૦ ૨૨-૦૬-૨૦૧૮ ૧૮૮ ૫૭ ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ ૧૨૫ 
૨૧ ૨૬-૦૬-૨૦૧૮ ૧૦૪ ૫૮ ૨૫-૦૭-૨૦૧૯ ૨૫૪ 
૨૨ ૦૬-૦૭-૨૦૧૮ ૨૩૪ ૫૯ ૦૩-૦૮-૨૦૧૯ ૪૪૦ 
૨૩ ૨૫-૦૭-૨૦૧૮ ૨૫૩ ૬૦ ૨૦-૦૮-૨૦૧૯ ૧૫૦ 
૨૪ ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ ૯૮ ૬૧ ૨૧-૦૮-૨૦૧૯ ૨૮ 
૨૫ ૦૩-૦૮-૨૦૧૮ ૬૧ ૬૨ ૨૨-૦૮-૨૦૧૯ ૨૩૨ 
૨૬ ૨૪-૦૮-૨૦૧૮ ૧૫૩ ૬૩ ૨૭-૦૮-૨૦૧૯ ૪૬૫ 
૨૭ ૨૯-૦૮-૨૦૧૮ ૬૭ ૬૪ ૧૩-૦૯-૨૦૧૯ ૨૨૦ 
૨૮ ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ ૫૯ ૬૫ ૧૬-૦૯-૨૦૧૯ ૪૮૮ 
૨૯ ૨૦-૦૯-૨૦૧૮ ૫૬ ૬૬ ૧૭-૦૯-૨૦૧૯ ૧૩૫ 
૩૦ ૨૬-૦૯-૨૦૧૮ ૩૯ ૬૭ ૦૫-૧૦-૨૦૧૯ ૧૫૦ 
૩૧ ૨૪-૧૦-૨૦૧૮ ૫૬ ૬૮ ૧૧-૧૦-૨૦૧૯ ૭૪ 
૩૨ ૨૬-૧૦-૨૦૧૮ ૭૨ ૬૯ ૨૪-૧૦-૨૦૧૯ ૧૩૦ 
૩૩ ૩૦-૧૦-૨૦૧૮ ૮૩ ૭૦ ૧૫-૧૧-૨૦૧૯ ૨૦૯ 
૩૪ ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ ૩૯ ૭૧ ૨૨-૧૧-૨૦૧૯ ૨૪૭ 
૩૫ ૨૨-૧૦-૨૦૧૮ ૪૩ ૭૨ ૨૮-૧૧-૨૦૧૯ ૧૮૮ 
૩૬ ૦૬-૧૨-૨૦૧૮ ૨૪ ૭૩ ૧૨-૧૨-૨૦૧૯ ૧૦૩ 
૩૭ ૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ૩૨ કુલ ૭૩ િશિબરો ૧૦૬૮૧ 

--------- 
 

‘નલ સે જલ’ યોજના હઠળ ફાળવેલ રકમે  
૨૭૮૦૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નલ સે જલ 
યોજના અ વયે કે  સરકાર તરફથી રા ય સરકારન ેછે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમ મળી, અન ે

  (૧) ‘ નલ સે જલ’  યોજના વષ ૨૦૧૯-૨૦થી શ  
થયેલ છે.  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આ યોજના અ વયે કે  
સરકાર તરફથી રા ય સરકારને ‘‘ .૧૫૮૯૨.૬૨ 
લાખ’’ની રકમ ફાળવવામાં આવેલ છે.  

 (૨) મળેલ રકમ પૈકી અમદાવાદ શહેરમાં કેટલી 
રકમ વષવાર ફાળવવામા ંઆવી? 

  (૨) ‘નલ સ ે જલ’ યોજના ા ય િવ તારન ે લગતી 
હોઈ, શહેરી િવ તાર માટે અ ેથી કોઈ ા ટ ફાળવવામા ં
આવેલ નથી. 

--------- 
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‘નલ સે જલ’ યોજના હઠળ ફાળવેલ ા  ટે  
૨૭૯૪૪ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કે  સરકારની નલ સે જલ યોજના હેઠળ ા ટ 
ફાળવવા માટે રા ય સરકારે કે  સરકારમાં યારે રજૂઆત 
કરી, અન ે

  (૧) ‘ ‘ નલ સ ે જલ યોજના’ ’ ની શ આત વષ  
૨૦૧૯-૨૦થી થયલે છે. 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રા ય સરકાર ારા તા.૧૬-૨-
૨૦૧૯ના રોજ ઓનલાઈન એ શન લાન મોકલવામાં 
આવેલ, તે અ વયે બી  હ ો મળેવવા માટે રા ય 
સરકાર ી ારા  
તા.૦૭-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ દરખા ત કે  સરકારને 
મોકલવામાં આવેલ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કેટલી ા ટ ફાળવી?   (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ૩૯૦૩૦.૮૮/-
લાખની ા ટ કે  સરકારે રા ય સરકારન ેફાળવેલ છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે  

૨૬૮૫૮ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત િજ ામાં સાતફેરા સમૂહ લ  
યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા 
યુગલો માટે કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર  
   સં થા-૧૦ 
  યુગલ-૪૮૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યુગલોની 
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨)  મંજર અરૂ  
   સં થા-૧૦ 
  યુગલ-૪૮૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ચૂકવેલ સહાય 
  સં થાઓને –  .૦૨.૫૦ લાખ 
  યુગલોને    - .૪૮.૨૦ લાખ 
            કલ ુ –  .૫૦.૭૦ લાખ 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૮૮૭ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

આણંદ ૧૧૮૯૮ 
મહીસાગર ૧૪૨૧૯  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોને આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુર નગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે  

૨૬૭૯૮ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, સુરે નગર ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૪૧૪૪ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં તે પૈકી કેટલા   (૨) ૪૨૨૬ 
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રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 
--------- 

ક છ અને મહસાણા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીે  
૨૭૭૬૪ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મહસૂલે  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, 

  (૧) ક છ   :  ૨૩૧૭૪૮૮૪ ચો.મી. 
  મહેસાણા  :  ૧૩૧૪૭૮૧૯ ચો.મી. 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોન ે
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો વષ ે ફળ (ચો.મી.) 

૨૦૧૮ ૫૬૫૨૬૯૧ 
ક છ 

૨૦૧૯ ૧૧૨૪૩૧૨૭ 
મહેસાણા   ૨૦૧૮ ૪૬૬૮૧૭૮ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
િજ ો વષ આવક . 

૨૦૧૮ ૩૦,૫૨,૬૩,૫૯૬/- 
ક છ 

૨૦૧૯ ૩૪,૬૪,૨૪,૨૩૯/- 
મહેસાણા   ૨૦૧૮ ૨૭૭૫૮૫૪૮૧/- 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ટ ટોની જમીન હતુફર માટે ે ે  મળેલ અર ઓ 

૨૭૩૧૬ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંગાંધીનગર િજ ામાં કયા કયા ટ ટોની કેટલી જમીન 
હેતુફેર કરવા માટેની તથા વચેવા માટેની પરવાનગી 
મેળવવાની અર ઓ સરકારને મળેલ છે, અન ે

  (૧) ૧ –  કેસ ટ ટની જમીન હેતુફેર કરવા માટેની 
અર  મળલે છે. 
વેચાણ માટેની શૂ ય અર  મળલે છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકેટલા અને કયા 
ટ ટની કેટલી જમીન હેતુફેર કરવામાં આવી અને કેટલ 
ટ ટોને જમીન વેચાણ પરવાનગી આપવામા ંઆવી? 

  (૨) ૧ - અર  અ વયે ી સવ દય છા ાલય 
કિમટી, માણસાને હેતુફેરની પરવાનગી આપવા િ મીયમની 
રકમ ભરપાઈ કરવા જણાવલે છે. પરતુ તેઓએ િ મીયમની ં
રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી. 
વેચાણ માટેની પરવાનગીનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ અને સુરત િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૮૩૦ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલમુ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ં બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો ૂ િત 
સુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં   (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર રાજકોટ 
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વષવાર રાજકોટ અને સરુત િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

અને સુરત િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 
વષ રાજકોટ સુરત 

૨૦૧૮ ૩૧૪૬ ૭૦૭ 
૨૦૧૯ ૨૫૧૯ ૫૫૭  

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીને ે  

૨૬૮૪૦ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) પોરબંદર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવન ચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામાં 
આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૮૮૪ ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અન ેમહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

આણંદ ૨૪૦૫૧ ૨૨૮૨૮ 
મહીસાગર ધ વ તરી આરો ય રથ 

મૂકવામાં આવેલ નથી. 
ધ વ તરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

આણંદ ૧૮૮ ૨૬૫ 
મહીસાગર  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

આણંદ ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની 
સરકારી હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

મહીસાગર  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી.  
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 
૨૬૮૫૩ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં પંચમહાલ િજ ામાં િવકસતી િતના કેટલા 
યિ તઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૨૨૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૮૩.૬૦ લાખ 
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અમદાવાદ િજ ામાં જનસેવા ક ોમાં અર ઓે  

૨૬૮૩૫ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા ૨ વષમાં જનસેવા કે ોમાં કેટલી અર ઓ 
આવી, 

  (૧) ૧૪,૯૮,૬૨૨ 

 (૨) કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો,   (૨) ૧૪,૮૧,૯૭૫ 
 (૩) ઉ ત અર ઓ પડતર છે, અન ે   (૩) ૧૦૬ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)ની િ થિત સુધી 
 (૪) પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ ંઆયોજન છે?   (૪) અર ઓના િનકાલ માટે ખટુતા પૂરાવા મંગાવલે 

છે. 
--------- 

બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રી-સવ બાદ પુન: જમીન માપણીની મળેલ અર ઓ 
૨૭૭૭૪ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
તાલુકાવાર જમીન રી-સવ બાદ પુન: જમીન માપણી 
કરવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા અન ે સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
જમીન રી-સવ બાદ પુન:જમીન માપણી કરવા નીચે મુજબ 
અર ઓ મળી. 

બનાસકાંઠા િજ ો 
મળેલ વાંધા અર  

મ તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ પાલનપુર ૪૨૭૭ ૨૨૯૯ 
૨ થરાદ ૯૯૭ ૭૦૨ 
૩ અમીરગઢ ૪૬૭ ૨૧૨ 
૪ દાંતીવાડા ૧૪૭ ૧૦૦ 
૫ સુઇગામ ૨૮૯ ૨૭૮ 
૬ વાવ ૪૮૭ ૧૯૨ 
૭ ધાનેરા ૧૦૪૭ ૮૨૭ 
૮ દયોદર ૧૨૨૭ ૭૦૮ 
૯ કાંકરેજ ૭૬૩ ૪૯૬ 

૧૦ લાખણી ૧૪૪૭ ૧૩૭૪ 
૧૧ ભાભર ૪૬૮ ૩૮૯ 
૧૨ ડીસા ૪૨૨૭ ૨૨૩૨ 
૧૩ દાંતા ૫૭૩ ૩૮૯ 
૧૪ વડગામ ૩૪૦૪ ૧૫૩૨ 

સાબરકાંઠા િજ ો 
મળેલ વાંધા અર  

મ તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ હમતનગરં  ૯૧૬ ૭૬૬ 
૨ ાંિતજ ૨૮૨ ૩૩૬ 
૩ ઈડર ૬૭૦ ૮૭૬ 
૪ ખેડ ા ૪૩૬ ૧૭૯ 
૫ તલોદ ૨૫૬ ૩૯૨ 
૬ વડાલી ૩૩૬ ૩૭૦ 
૭ િવજયનગર ૨૯૦ ૧૭૫ 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ અ વયે 
જમીન માપણી કરવામા ંઆવી અને કેટલી બાકી છે, અન ે

  (૧) ઉ ત પૈકી તાલુકાવાર કરવામાં આવેલ જમીન 
માપણી અન ેબાકી જમીન માપણીની િવગત નીચે મુજબ છે. 

બનાસકાંઠા િજ ો 
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મ તાલુકો 
માપણી કરલ ે

અર  
બાકી અર  

૧ પાલનપુર ૬૩૯૭ ૧૭૯ 
૨ થરાદ ૧૩૯૨ ૩૦૭ 
૩ અમીરગઢ ૫૬૪ ૧૧૫ 
૪ દાંતીવાડા ૧૦ ૨૩૭ 
૫ સુઇગામ ૩૭૨ ૧૯૫ 
૬ વાવ ૪૯૦ ૧૮૯ 
૭ ધાનેરા ૧૭૦૨ ૧૭૨ 
૮ દયોદર ૧૭૪૮ ૧૮૭ 
૯ કાંકરેજ ૧૧૩૧ ૧૨૮ 

૧૦ લાખણી ૨૬૦૦ ૨૨૧ 
૧૧ ભાભર ૫૨૨ ૩૩૫ 
૧૨ ડીસા ૬૦૫૪ ૪૦૫ 
૧૩ દાંતા ૭૯૦ ૧૭૨ 
૧૪ વડગામ ૪૦૯૨ ૮૪૪ 

સાબરકાંઠા િજ ો 

મ તાલુકો 
માપણી કરલ ે

અર  
બાકી અર  

૧ હમતનગરં  ૧૩૦૭ ૩૭૫ 
૨ ાંિતજ ૪૪૭ ૧૭૧ 
૩ ઈડર ૯૭૬ ૫૭૦ 
૪ ખેડ ા ૫૫૧ ૬૪ 
૫ તલોદ ૪૮૧ ૧૬૭ 
૬ વડાલી ૪૮૫ ૨૨૧ 
૭ િવજયનગર ૩૭૭ ૮૮ 
૮ પોશીના ૨૧ ૦૮  

 (૩) બાકી જમીન માપણી યાં સુધીમાં કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) બાકી જમીન માપણી કામગીરી ઝંુબેશ વ પે 
ગતીમાં હોય સ વરે પૂણ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
પાલનપુરની લડવી નદીમાં દબાણો દૂર કરવા બાબત 

૨૮૮૪૦ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના ચોથા સ માં તા.૧૭-૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજ ૂ
થયેલ *  માંક: ૧૮૬૯૪ (અ તા-૨૧)ના અનસુંધાને માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાલનપુર 
શહેરમાંથી પસાર થતી લડવી નદી તથા આસપાસના લાગુ 
સવ નંબરોના દબાણની માપણી કરી ડીમાકશન કામગીરી 
િજ ા િનરી ક જમીન દફતરે પૂણ કરેલ છે તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ડીમાકશનની 
કામગીરી બાદ કેટલા ગેરકાયદે દબાણો હેર કરવામા ં
આ યા, 

  (૨) ઉ ત માપણી દરિમયાન કલુ -૧૭ દબાણો હેર 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉપરો ત હેર થયેલ દબાણો 
પૈકી કેટલા દબાણો દરૂ કરવામાં આ યા, અને 

  (૩) તમામ દબાણો દૂર કરવામાં આવેલ છે. 

 (૪) બાકી રહેલા તમામ દબાણો યાં સુધીમા ં દૂર 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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ભાવનગર િજ ામાં સાતફરા ે સમૂહ લ  યોજના 
૨૬૮૭૧ ી કશુભાઇ નાકરાણી ે  (ગા રયાધાર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંભાવનગર િજ ામા ંસાતફેરા સમહૂ લ  
યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસિત િતના કેટલા 
યુગલો માટે કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર  
સં થા - ૧૦ 
યુગલ  - ૩૧૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યુગલોની 
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨) મંજર અરૂ  
સં થા - ૦૯ 
યુગલ  - ૩૧૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૩.૦૦ લાખ 
--------- 

સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં મોલગેશનની કામગીરીે  
૨૭૮૨૪ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અન ેરાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર જમીન રી-
સવની કામગીરી બાદ મોલગેશનની કામગીરી કેટલા 
ગામોમા ંપૂણ થયેલ છે અને કેટલા ગામોમાં બાકી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
તથા રાજકોટ િજ ામા ં જમીન રી-સવ મોલગેશનની 
તાલુકાવાર કામગીરી નીચે મુજબ છે. 

 સુર નગરે  

મ તાલુકો 
મોલગેશન 

પૂણ ગામોની 
સં યા 

મોલગેશન બાકી 
ગામોની સં યા 

૧ ચોટીલા ૭૬ ૧૨ 
૨ વઢવાણ ૪૬ ૦૨ 
૩ ાંગ ા ૬૦ ૦૫ 
૪ પાટડી ૮૪ ૦૫ 
૫ લ બડી ૫૬ ૦૪ 
૬ સાયલા ૬૬ ૦૫ 
૭ થાનગઢ ૨૫ ૦૪ 
૮ મુળી ૩૪ ૨૦ 
૯ લખતર ૩૮ ૦૫ 

૧૦ ચુડા ૩૧ ૦૫ 
કલુ . ૫૧૬ ૬૭ 

 રાજકોટ 

મ તાલુકો 
મોલગેશન 

પૂણ ગામોની 
સં યા 

મોલગેશન બાકી 
ગામોની સં યા 

૧ પડધરી ૫૪ ૦૪ 
૨ લોધીકા ૩૬ ૦૨ 
૩ રાજકોટ ૦૪ ૯૨ 
૪ કો.સાંગાણી ૪૧ ૦૦ 
૫ ધોરા  ૦૦ ૩૧ 
૬ જતેપુર ૦૦ ૫૦ 
૭ જસદણ ૦૦ ૬૦ 
૮ વ છીયા ૦૦ ૪૬ 
૯ મકડોરણાં  ૦૦ ૪૭ 
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૧૦ ગ ડલ ૦૦ ૮૨ 
૧૧ ઉપલેટા ૦૦ ૫૧ 

કલુ . ૧૩૫ ૪૬૫  
 (૨) ઉ ત બાકી કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) રી-સવ મોલગેશનની બાકી કામગીરી સ વરે 
પૂણ કરવામાં આવશ ે

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાં ડવા બાબત 

૨૭૭૬૯ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત (થરાદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોને પીવાનુ ં પાણી પાઈપ 
લાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવે ં છે, 

  (૧) નીચેની િવગતે. 

અ.નં. તાલુકો 
પાઈપ લાઈનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ અમીરગઢ ૬૭ 
૨ ભાભર ૫૧ 
૩ દાંતા ૧૭૮ 
૪ દાંતીવાડા ૫૭ 
૫ ડીસા ૧૧૧ 
૬ દયોદર ૬૪ 
૭ ધાનેરા ૭૭ 
૮ કાંકરેજ ૧૦૧ 
૯ લાખણી ૫૫ 

૧૦ પાલનપુર ૧૧૫ 
૧૧ સુઇગામ ૪૩ 
૧૨ થરાદ ૧૨૨ 
૧૩ વડગામ ૧૦૯ 
૧૪ વાવ ૭૮ 

કલુ  ૧૨૨૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમા ં પાઈપ લાઈનથી પીવાનુ ં પાણી પૂ  પાડવાનુ ંં
બાકી છે, 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ નીચે મુજબ. 

અ.નં. તાલુકો 
પાઈપ લાઈનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ અમીરગઢ ૦૨ 
૨ ભાભર ૦ 
૩ દાંતા ૦૪ 
૪ દાંતીવાડા ૦ 
૫ ડીસા ૦ 
૬ દયોદર ૦ 
૭ ધાનેરા ૦ 
૮ કાંકરેજ ૦ 
૯ લાખણી ૦ 

૧૦ પાલનપુર ૦ 
૧૧ સુઇગામ ૦ 
૧૨ થરાદ ૦ 
૧૩ વડગામ ૦ 
૧૪ વાવ ૦ 

કલુ  ૦૬  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા   (૩) ઉ ત િ થિતએ એક પણ ગામોમા ં પીવાના 
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ગામોમા ં પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈન નાં યા બાદ 
પાણી આપવાનું બંધ છે, અન ે

પાણીની પાઈપ લાઈન ના યા બાદ પાણી આપવાનુ ં બંધ 
નથી. 

 (૪) તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પાઈપ લાઈનથી 
પીવાનું પાણી પૂ  પાડવામાં આવશેં ? 

  (૪) આ તમામ ગામોના સવ ણની કામગીરી હાથ ધરી  
તબ ાવાર વ રત રીતે પાઈપ લાઈનથી પાણી આપવાનુ ં
આયોજન છે. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં રીે -સવમાં િતઓ 

૨૭૭૮૬ ી ચદંન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલમુ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ં બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત ુ
સુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોન ે હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ પાટણ મહસાણાે  
૨૦૧૮ ૩૨૪૨ ૧૦૭૪૮ 
૨૦૧૯ ૧૦૪૬ ૮૪૦૪  

--------- 
 
 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ િશિ ત બેરોજગારો 
૨૭૭૭૬ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા 
િશિ ત અને કેટલા અધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયલેા 
છે, 

  (૧) પ ક-‘અ’ મુજબ 
 

 (૨) તે પૈકી વષવાર કેટલા િશિ ત અને કેટલા 
અધિશિ ત બેરોજગારોને સરકારી અન ે કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૨) રોજગાર િવિનમય કચેરી મારફત પૂરી પાડવામા ં
આવેલ રોજગારી 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ો 

િશિ ત અધિશિ ત િશિ ત અધિશિ ત 
સરકારી* ૧૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ખાનગી ૬૮૫૮ ૨૩૧ ૬૯૫૪ ૧૩૯ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમા ં લ કરી ભરતીમેળામાં પસદંગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 

 (૩) બાકી રહેલાને રોજગારી પૂરી પાડવા માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) આ અંગે નોકરીદાતાઓની માંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાંત ઔ ોિગક ભરતીમળેાઓ અને 
લ કરી ભરતીમળેાઓનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-અ 
તાલુકો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
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િશિ ત અધિશિ ત િશિ ત અધિશિ ત 
પાલનપુર ૩૮૦૭ ૧૨૨ ૩૯૫૫ ૧૦૪ 
અમીરગઢ ૩૨૭ ૧૨ ૨૮૭ ૯ 
વડગામ ૧૬૨૪ ૩૩ ૧૮૮૭ ૩૨ 
ડીસા ૧૨૭૯ ૩૭ ૧૮૦૧ ૨૯ 

કાંકરેજ ૭૧૯ ૮ ૭૩૧ ૮ 
દયોદર ૪૪૨ ૯ ૩૮૩ ૩ 
ભાભર ૧૨૪ ૧૨ ૧૧૦ ૫ 
વાવ ૧૬૦ ૧૩ ૨૦૦ ૧૩ 
થરાદ ૪૬૬ ૧૮ ૪૬૩ ૧૫ 
ધાનેરા ૩૯૩ ૧૬ ૨૯૭ ૧૨ 

દાંતીવાડા ૨૮૩ ૯ ૨૦૯ ૯ 
દાંતા ૫૪૫ ૯ ૯૪૭ ૩ 

સુઈગામ ૧૦૩ ૧૦ ૧૦૦ ૩ 
લાખણી ૧૨૪ ૧૨ ૧૬૨ ૩ 

કલુ  ૧૦૩૯૬ ૩૨૦ ૧૧૫૩૨ ૨૪૮ 
--------- 

સુર નગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે  
૨૬૭૯૭ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, સુરે નગર ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે,  અન ે

  (૧) ૧૪૧૪૪ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં તે પૈકી કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૪૨૨૬ 

--------- 
મહીસાગર અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૯૦૨ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલમુ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ંબહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િતસુધારવાની ૂ
અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી ખેડત ૂ
ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ભોગવવી 
ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક મળી રહે 
તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર મહીસાગર અન ે છોટાઉદેપુર િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર મહીસાગર 
અને છોટાઉદેપુર િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ મહીસાગર છોટાઉદેપુર 
૨૦૧૮ ૧૨૮૭ ૧૦૩૮ 
૨૦૧૯ ૮૦૭ ૧૧૫૦  

--------- 
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પાટણ િજ ામાં સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 
૨૬૭૬૦ ી ભુપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં સ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૩૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૪૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૭,૦૫,૦૦૦/- 
--------- 

જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણીૂ  
૨૭૮૫૧ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર ૂ
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

જૂનાગઢ ૨૩૪૯૩ ૨૮૯૪૨ 
પોરબંદર ધ વ તરી આરો ય રથ 

મૂકવામાં આવેલ નથી. 
ધ વ તરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

જૂનાગઢ ૧૭૩ ૪૮૦ 
પોરબંદર  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

જૂનાગઢ ાથિમક દવાઓ આપવામાં 
આવી અને ન કની 
સરકારી હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અને 
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ. 

પોરબંદર  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી.  
--------- 

ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ  
૨૭૮૧૨ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં અ યાસ કરતા અનસુૂિચત 

િતના િવ ાથ ઓન ે આપવામાં આવતી િશ યવિૃ  બંધ 
કરવામા ંઆવેલ છે તે હિકકત સાચી છે, અને 

  (૧) અંશતઃ સાચી છે. 
રા યમાં ખાનગી ાથિમક શાળા ધોરણ ૧ થી ૮ માં 
અનુસૂિચત િત પૈકી અિતપછાત િતના અને અ વ છ 
યવસાયમાં રોકાયલેાં વાલીઓનાં બાળકોને િશ યવૃિ  

આપવામાં આવે છે.    
 (૨)  હા, તો યારથી કયા કારણોસર આ 
િશ યવૃિ  બંધ કરવામા ંઆવેલ? 

  (૨) સરકાર ીના તા.૧૩-૧૦-૨૦૧૫ના ઠરાવથી 
ખાનગી શાળાઓમા ં રા ય સરકાર હ તકની પ રિ તલાલ 
મજમુદાર િશ યવૃિ  યોજના હેઠળ િશ યવિૃ  આપવાનું 
બંધ કરવામાં આવેલ છે. મુ યમં ી યુવા વાવલંબન 
યોજના અંતગત સરકારી ાથિમક શાળાઓ તેમજ 
અનુદાિનત ાથિમક શાળાઓ /આ મશાળાઓમાં 
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ભણતા, અનુસૂિચત િત, સામાિજક અને શૈ િણક પછાત 
વગ, આિથક રીતે પછાત વગ, િવચરતી અને િવમુ ત િત 
તેમજ લઘુમિતઓના ં એમ તમામ વગ ના િવ ાથ ઓને 
સમાન ધોરણ ે ગણવેશ સહાય અને િશ યવૃિ  મળે તે 
કારણ.ે   

--------- 
અમરલીે  અને ભાવનગર િજ ામાં બાંધકામ મયોગીઓની િશ ણ સહાયની અર ઓ 

૨૭૮૬૯ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બાંધકામ 
મયોગીઓની િશ ણ સહાય મેળવવા માટેની કેટલી 

અર ઓ અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
છે ા બે વષમા ંવષવાર મળી, 

  (૧)  
િજ ો અમરલીે  ભાવનગર 

વષ-૨૦૧૮ ૧૦૦૭ ૨૫૧૨ 
વષ-૨૦૧૯ ૧૨૦૫ ૨૩૭૬ 

કલુ  ૨૨૧૨ ૪૮૮૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરી સહાય ચૂકવવામાંૂ  આવી, 

  (૨)  
િજ ો અમરલીે  ભાવનગર 

વષ-૨૦૧૮ ૬૮૫ ૨૪૫૨ 
વષ-૨૦૧૯ ૦ ૦ 

કલુ  ૬૮૫ ૨૪૫૨  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ પડતર છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ો અમરલીે  ભાવનગર 

વષ-૨૦૧૮ ૩૦૬ ૬૦ 
વષ-૨૦૧૯ ૧૨૦૫ ૨૩૭૬ 

કલુ  ૧૫૧૧ ૨૪૩૬  
 (૪) ઉ ત પડતર અર ઓનો િનકાલ યા ંસુધીમા ં
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) િનયમોનુસાર ચકાસણી કરી સ વરે િનકાલ કરવાની 
કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 

૨૭૮૦૪ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ીે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમદાવાદ અન ે ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલી જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મેળવવા અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
િજ ા ે ફળ (ચો.મી.) 

અમદાવાદ ૩,૮૩,૫૮,૩૫૪ 
ગાંધીનગર ૩,૧૮,૯૮,૧૬૭  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોન ે
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
ે ફળ (ચો.મી.) 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ૭૪,૯૫,૫૬૭ ૯૮,૪૬,૮૦૪ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
આવક ( િપયામાં) 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ૧૮૨,૬૬,૦૦,૦૦૦ ૨૯૬,૯૮,૦૦,૦૦૦ 

--------- 
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૯૩૫ ી અનંતકમાર પટલ ુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) હેઠળ 
કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવામા ંઆવી, 

  (૧)  
િજ ો તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

નવસારી ૩૦ ૯૦ ૧૨૦ 
ડાંગ ૦ ૦ ૦  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓને લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો લેસમે ટની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

નવસારી ૦ ૦ ૦ 
ડાંગ ૦ ૦ ૦ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓન ે રોજગારી મળ ે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-

2.0) Centrally Sponsored State Manage 
(CSSM) કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન ેરોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર 
કરીને તેના મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી 

દાન કરવાનું આયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર 

ારા, પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમા ં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અન ે સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સલં  એકમોને લેસમે ટ 
માટે પાસ થયલેા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

અમરલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે  
૨૬૭૪૦ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામા ં રા યસરકારની િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૨૮૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૮૫૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૪૮,૭૨,૨૫૦/- 

--------- 

ભાવનગર િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે  
૨૬૮૭૦ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંભાવનગર િજ ામા ંસાતફેરા સમૂહ લ  
યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા 
યુગલો માટે કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર  
સં થા - ૧૦ 
યુગલ  - ૩૧૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યગુલોની  
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨) મંજર અરૂ  
સં થા - ૦૯ 
યુગલ  - ૩૧૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૩.૦૦ લાખ 
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ 
૨૬૮૪૭ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કેટલી હ  પ ક 
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે, અને   

  (૧) ૨૪૩૦ 

 (૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉ ત બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદામા ં
િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

જનાગઢ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના ૂ  
૨૬૮૬૧ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ જનાગઢૂ  િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ 
િવકસતી િતના કેટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૮,૩૭૧ 

 (૨) મળેલી અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  (૨) ૫૮,૩૭૧ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૩,૫૦,૨૨,૬૦૦/- 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે ે  

૨૭૮૦૦ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ 
આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર 

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

ગાંધીનગર ૧૬૦ ૨૫૮ ૪૧૮ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓને લસેમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે

  (૨)  
િજ ો લેસમે ટની સં યા વષવાર  
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ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે  તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

ગાંધીનગર ૦૩ ૩૮ ૪૧ 
મહેસાણા ૯૫ ૧૨૯૨ ૧૩૮૭ 

 ઉ ત િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવલે અ ય 
તાલીમાથ ઓન ે રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  

 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-
2.0) Centrally Sponsored State Manage 
(CSSM) કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર 
કરીન ે તેના મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી 

દાન કરવાનું આયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 

પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સંલ  એકમોને લસેમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 
૨૭૮૫૭ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને દવેભૂિમ ારકા 
િજ ામાં િજ ાવાર ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા 

મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

ગીર 
સોમનાથ 

ધ વંતરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી. 

૨૨૩૧૫ 

દેવભિૂમ 
ારકા 

ધ વંતરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી. 

ધ વંતરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

ગીર 
સોમનાથ 

 ઉપિ થત થતો નથી. ૪૨૧ 

દેવભિૂમ  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી. 
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ારકા  
 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

ગીર 
સોમનાથ 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

ાથિમક દવાઓ આપવામાં આવી 
અને ન કની સરકારી હોિ પટલમા ં
રીફર કરવામા ંઆવેલ. 

દેવભિૂમ 
ારકા 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

 
--------- 

મોરબી અને અમરલી િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણીે  
૨૭૮૩૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલી મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

મોરબી ૨૦૪૦૯ ૨૫૮૩૬ 
અમરેલી ધ વંતરી આરો ય રથ 

મૂકવામાં આવેલ નથી. 
ધ વંતરી આરો ય રથ 
મૂકવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

મોરબી ૧૪૭ ૩૧૫ 
અમરેલી  ઉપિ થત થતો નથી.  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓન ે સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

મોરબી ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી 
અને ન કની 
સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામાં આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ આપવામા ં આવી 
અને ન કની સરકારી હોિ પટલમા ં
રીફર કરવામા ંઆવેલ. 

અમરેલી  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ 
૨૬૮૨૮ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કેટલી હ  પ ક 
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે, અને   

  (૧) ૧૨૭૩૩ 

 (૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) ઉ ત બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદામા ં
િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
ક છ િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીને ે  

૨૬૮૨૬ ીમતી માલતી મહ રી ે  (ગાંધીધામ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૬૮૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) ૨૮૯ 
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 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) કલુ -૧૩ અરજદાર કપનીન ે હેં .૧૨૬૪.૦૦.૦૦ 
ચો.મી. જમીન ફાળવવામા ંઆવી. 

--------- 
રાજકોટ અને મનગર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૮૩૬ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર રાજકોટ અન ે મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

રાજકોટ ૨૧૪૧૮ ૬૭૧૪૯ 
મનગર ૨૧૩૧૩ ૨૫૬૫૭  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

રાજકોટ ૧૮૮ ૮૯૦ 
મનગર ૮૦ ૩૬૫  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

રાજકોટ ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામાં 
આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામાં 
આવેલ. 

મનગર ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામાં 
આવેલ 

ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામાં 
આવેલ  

ભાવનગર િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે  
૨૬૮૭૨ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંભાવનગર િજ ામા ંસાતફેરા સમૂહ લ  
યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા 
યુગલો માટે કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર  
સં થા - ૧૦ 
યુગલ  - ૩૧૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યુગલોની  
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨) મંજર અરૂ  
સં થા - ૦૯ 
યુગલ  - ૩૧૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૩.૦૦ લાખ 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 
૨૬૮૫૨ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં પંચમહાલ િજ ામાં િવકસતી િતના કેટલા 
યિ તઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૨૨૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૮૩.૬૦ લાખ 
--------- 
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દાહોદ િજ ામાં પશુિચ ક સકની જ યાઓ 
૨૭૯૧૨ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર પશુસારવાર કે ોમાં 
પશુિચિક સકની કેટલી જ યા ભરેલી, કેટલી ખાલી અને 
કેટલી જ યા ચાજથી ચાલે છે, 

  (૧) પ ક-૧  મુજબ. 
પ ક-૧ 

અ.નં. તાલુકાનંુ નામ પશુ 
િચ ક સકની 

ભરલી ે
જ યાઓની 

સં યા 

પશુ 
િચ ક સકની 

ખાલી 
જ યાઓની 

સં યા 

 ચાજથી 
ચાલતી પશુ 
િચ ક સકની 
જ યાઓની 

સં યા 
૧ દાહોદ ૨ ૧ ૧ 
૨ ગરબાડા ૧ ૧ ૧ 
૩ દેવગઢબારીયા ૧ ૧ ૧ 
૪ ઝાલોદ ૧ ૨ ૨ 
૫ સંજલેી ૦ ૧ ૧ 
૬ લીમખેડા ૨ ૦ ૦ 
૭ સ ગવડ ૦ ૧ ૧ 
૮ ધાનપુર ૧ ૧ ૧ 
૯ ફતેપુરા ૪ ૧ ૧ 

કુલ ૧૨ ૯ ૯  
 (૨) ઉ ત ખાલી જ યા યા ં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ,ે અન ે

  (૨) શ ય તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે 

 (૩) ચાજથી ચાલતી જ યા પર કાયમી ડોકટરોની 
િનમણૂંક યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશે ? 

  (૩) શ ય તેટલી ઝડપથી કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૭૯૭ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ 

િમકો ન ધાયેલા છે, અન ે  

  (૧)  
િજ ાનુ ંનામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

અરવ ી ૧૫૧૩૪ 
સાબરકાંઠા ૧૮૧૮૫  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોને આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોન ે આવાસ બાધંવા 
માટે સહાય આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં મહીે -પરીએજ પાણી પુરવઠા યોજના 

૨૮૮૩૮ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : ચૌદમી ગુજરાત િવ ાનસભાના પાંચમા સ માં તા.૯-૧૨-૧૯ના રોજ 
સભાગૃહમા ં રજ થયલે ૂ માંકઃ૨૦૯૩૮ (અ તા-૪૧) ના અનુસંધાન ેમાનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ા મહી-પરીએજ પાણી પુરવઠા યોજનામાં સાવરકડલા ુ ં
તાલુકાના  ૧૫ ગામોને તાંિ ક િતના કારણે પાણી આપી 
શકાતંુ ન હોય યોજનાના સુધારણાના કામો હાથ ધરી 
સમયબ  રીતે પૂણ કરી  જથ યોજનાનું પાણી આપવાનુ ંૂ
આયોજન છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ જથ યોજના ૂ
સુધારણા કામો સમયબ  રીતે હાથ ધરી ૧૫ ગામો પૈકી 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ૧૫ ગામો પૈકી ઘાંડલા, હાડીયા, 
ગીનીયા, લીખાળા, નાના ઝ ઝુડા અને મોટા ભમો ા આમ 
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યા ગામોન ેપાણી પૂ ં  પાડવામાં આ યુ ંછે, અન ે ૬ ગામોને પાણી પૂ ં  પાડવામા ંઆવેલ છે.  
 (૩) બાકી રહેલા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાંં  આવનાર છે ? 

  (૩) બાકી રહેતા ૯ ગામોન ેતબ ાવાર જથ યોજનાનુ ંૂ
પાણી પૂ ં  પાડવાનુ ંઆયોજન છે. હાલ આ ગામો થાિનક 
સોસ આધારીત યોજનામાંથી પાણી મળેવે છે. 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૯૨૦ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અન ે ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
નમદા ધ વંતરી આરો ય રથ 

મૂકવામા ંઆવેલ નથી. 
૨૦૦૯૪ 

ભ ચ ૩૦૨૬૪ ૩૦૮૪૫  
 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 

મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 
  (૨)  

િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા. ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

નમદા  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

૨૭૪ 

ભ ચ ૨૧૩ ૪૫૦   
 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓન ે સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
નમદા  ઉપિ થત થતો નથી. ાથિમક દવાઓ આપવામા ં

આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ. 

ભ ચ ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ. 

ાથિમક દવાઓ આપવામા ં
આવી અને ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ.  

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 

૨૭૭૯૨ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલી જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
િબનખેતી પરવાનગી માંગલે જમીનોનું 

ે ફળ (હે.આરે.ચો.મી.) 
મ વષ 

સાબરકાંઠા અરવ ી 
૧ ૨૦૧૮ ૮૭-૨૮-૩૧ ૭૮-૨૫-૦૮ 
૨ ૨૦૧૯ ૩૫૮-૭૮-૬૬ ૧૫૫-૫૧-૨૬ 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િબનખેતી પરવાનગી આપેલ જમીનોનું 

ે ફળ (હે.આરે.ચો.મી.) 
મ વષ 

સાબરકાંઠા અરવ ી 
૧ ૨૦૧૮ ૮૨-૯૯-૧૭ ૭૫-૬૯-૦૯ 
૨ ૨૦૧૯ ૩૦૦-૪૫-૧૧ ૧૫૪-૩૨-૯૬ 

કલુ  ૩૮૩-૪૪-૨૮ ૨૩૦-૦૨-૦૫   
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી િ મીયમ 

પેટ થયેલ આવક ે ( .) 
મ વષ 

સાબરકાંઠા અરવ ી 
૧ ૨૦૧૮ ૭,૬૨,૪૭,૯૯૧ ૫૧,૫૮,૮૪૨ 
૨ ૨૦૧૯ ૬,૪૫,૮૭,૬૫૯ ૯,૬૨,૮૫,૪૯૯ 

કલુ  ૧૪,૦૮,૩૫,૬૫૦ ૧૦,૧૪,૪૪,૩૪૧  
--------- 

સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના 
૨૬૮૭૫ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૩૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૬૯ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરીૂ ?   (૩) .૫૩,૬૦,૦૦૦/- 

--------- 
વડોદરા અને નવસારી િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૯૧૭ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ેનવસારી િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
વડોદરા ૨૩૦૮૧ ૬૮૬૫૦ 
નવસારી ધ વંતરી આરો ય રથ 

મૂકવામા ંઆવેલ નથી. 
૨૦૪૪૬ 

 
 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 

મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 
  (૨)  

િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા. ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

વડોદરા ૧૯૭ ૧૦૩૯ 
નવસારી  ઉપિ થત થતો 

નથી. 
૩૫૫  

 
 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  
િજ ો તા. ૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
વડોદરા ાથિમક દવાઓ 

આપવામાં આવી અન ે
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામા ંઆવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અન ે
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામા ંઆવેલ. 

નવસારી  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અન ે
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમાં રીફર 
કરવામા ંઆવેલ.  

--------- 
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અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 
૨૬૭૪૩ ી રાકશભાઈ શાહ ે  (એલીસ ીજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ કેટલા સમરસ છા ાલયો ચાલ ેછે, 

  (૧) ૦૨(બે) 

 (૨) આ સમરસ છા ાલયોની િતવાર મા ય 
સં યા કેટલી છે, 

 

 (૩) આ સમરસ છા ાલયોમા ંવષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
કેટલા િવ ાથ ઓને િતવાર વેશ આપેલ છે, અને 

 

 (૨) અને (૩)  
 SC ST OBC EBC કલુ  
મા ય 
સં યા 

૩૦૦ ૬૦૦ ૯૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦૦ 

વેશ 
આપેલ 
સં યા 

૨૯૩ ૫૯૦ ૮૮૯ ૧૯૮ ૧૯૭૦ 

 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ સમરસ છા ાલયોમાં શુ ં
સગવડતાઓ આપવામાં આવે છે? 

  (૪) અિત આધુિનક સુિવધાયુ ત રહેઠાણ, ભોજન, 
સફાઈ અને િસ યુરીટીની સગવડતા િવના મૂ યે આપવામાં 
આવે છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 

૨૬૮૦૪ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં સુરત 
િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક ભરતી મેળાનંુ આયોજન 
કરવામાં આ યુ,ં અને 

  (૧) ૫૧ 

 (૨)આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાં આવી?   (૨) ૨૧૮૮૬ 
અમદાવાદ િજ ામાં જનસેવા ક ોમાં અરે ઓ 

૨૬૮૩૩ ી કનુભાઈ પટલ ે  (સાણદં) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંજનસેવા કે ોમાં કેટલી અર ઓ 
આવી, 

  (૧) ૧૪,૯૮,૬૨૨ 

 (૨) કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો,   (૨) ૧૪,૮૧,૯૭૫ 
 (૩) ઉ ત કેટલી અર ઓ પડતર છે, અન ે   (૩) ૧૦૬ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)ની િ થિત સુધી 
 (૪) પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ ંઆયોજન છે?   (૪) અર ઓના િનકાલ માટે ખટુતા પૂરાવા મંગાવલે 

છે. 
--------- 

આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  
૨૭૮૯૧ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 
હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓન ેતાલીમ આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

આણંદ ૩૦ ૧૦૭૯ ૧૧૦૯ 
ભ ચ ૧૫૦ ૩૧૪ ૪૬૪  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  

િજ ો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

કુલ 
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તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 
આણંદ ૦ ૪૧૩ ૪૧૩ 
ભ ચ ૦ ૧૮૧ ૧૮૧ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવલે અ ય 
તાલીમાથ ઓન ે રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  

 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 
Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓને 
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીને તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓને 
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મળેામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સંલ  એકમોન ે લેસમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના 
૨૬૮૭૩ ી કાંતીભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૩૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૬૯ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરીૂ ?   (૩) .૫૩,૬૦,૦૦૦/- 

--------- 
ડોલવણ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૬૭૮૬ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ામીણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે તાપી િજ ાના 

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ 
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ડોલવણ તાલુકામા ં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે
 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજૂ નાઓની કલ અંદાિજત ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૯૨.૦૯ લાખ 

--------- 
ગીર-સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીૂ  

૨૭૮૬૧ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ગીર સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામા ં િજ ાવાર ૂ
કેટલી જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
ગીર-સોમનાથ જનાગઢૂ   

(જમીનનું ે ફળ ચો.મી.) 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
ગીર-સોમનાથ જનાગઢૂ  વષ  

(જમીનનું ે ફળ ચો.મી.) 

૨૦૧૮ ૫,૯૫,૯૩૭ ૧૩,૩૩,૦૮૦ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમન ે પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારને 
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
ગીર-સોમનાથ જનાગઢૂ  વષ  

(આવક .માં) 

૨૦૧૮ ૨,૬૭,૧૪,૨૬૫/- ૨૨,૨૫,૭૨૮/- 

૨૦૧૯ ૩,૪૩,૦૧,૧૩૫/- ૪૨,૭૨,૧૨૨/-  
--------- 

ઝઘ ડયા તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
૨૬૮૧૯ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ામીણ િવ તારમાં પાણી સિમિત યવ થાિપત 
ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે ભ ચ 
િજ ાના ઝઘ ડયા તાલુકામા ં કલ કેટલી યોજનાઓ મંજર ુ ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૧૧ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અંદાિજત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૮૬.૫૫ લાખ. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૮૪૫ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાળીયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભિૂમ ારકા અને મનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ 
આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

દેવભૂિમ 
ારકા 

૦ ૬૬ ૬૬ 

મનગર ૧૬૬ ૧૫૬૨ ૧૭૨૮  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓને લસેમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૧- કુલ 
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થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

દેવભૂિમ 
ારકા 

૦ ૦ ૦ 

મનગર ૦ ૧૫૬૨ ૧૫૬૨ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવલે અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 

Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીન ે તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મળેામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સંલ  એકમોને લેસમે ટ 
માટે પાસ થયલેા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ (TPs) 
મારફતે પાસ થયલે તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 
૨૬૮૬૯ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં દાહોદ િજ ામા ં િવકસતી િતના કેટલા 
યિ તઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૫૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૩૫૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૯૮.૪૦ લાખ. 
--------- 
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ખેડા િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 

૨૬૮૬૭ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં ખેડા િજ ામાં િવકસતી િતના કેટલા યિ તઓની 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૫૦૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૬૩.૨૦ લાખ 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 
૨૬૮૬૮ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં દાહોદ િજ ામા ં િવકસતી િતના કેટલા 
યિ તઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૫૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૩૫૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૯૮.૪૦ લાખ 
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં સાયકલોન સે ટર મંજર કરવા બાબતૂ ૂ  
૨૭૮૫૪ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય ડીઝા ટર મેનેજમે ટ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ િજ ામા ં વષવાર કેટલા સાયકલોન સે ટર ૂ
મંજર કરવામાં આવલેૂ ,  

  (૧) વષ -૨૦૧૮      ૧૧ 
  વષ- ૨૦૧૯      ૦૧ 
  કલ                   ુ ૧૨ 

 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ સાયકલોન સે ટર પૈકી યા ૂ
સાયકલોન સે ટર  યાં કારણોસર રદ કરવામાં આ યા, 

  (૨) માળીયા તાલુકાના કકસવાડા ગામ અને માંગરોળ ુ
તાલુકાના શેરીયાજ ગામે યો ય જમીન ન મળવાને કારણ ે
સાયકલોન સે ટર રદ કરવામાં આ યા છે. 

 (૩) જ ે તે જ યાએ રદ  થયેલ સાયકલોન સે ટર 
અ ય  ફાળવવામાં આવેલ છે કે કેમ,અન ે

  (૩) ના, . 

 (૪)  હા,  તો યા સાયકલોન સે ટર કઈ જ યાએ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે ?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૯૨૩ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલમુ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ં બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો ૂ

િતસુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન 
હોવાથી ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય ૂ
હાડમારી ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોન ે વાંધા અર  
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કરવાની તક મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભ ચ અન ે નમદા િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ભ ચ 
અને નમદા િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ ભ ચ નમદા 
૨૦૧૮ ૨૫૩૮ ૭૫૪ 
૨૦૧૯ ૧૯૨૮ ૩૭૪   

--------- 
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડવા બાબત 

૨૭૯૧૫ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોન ે પીવાનુ ં પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડવામા ંં
આવે છે, 

  (૧) નીચેની િવગતે. 
િજ ોઃ છોટાઉદેપુર 

અ.નં. તાલુકો 
પાઈપ લાઈનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ નસવાડી ૧૪૯ 
૨ બોડેલી ૧૧૦ 
૩ સંખેડા ૧૦૭ 
૪ કવાટં  ૫૬ 
૫ છોટાઉદેપુર ૪૨ 
૬ પાવીજતેપુર ૪૫ 

કલુ  ૫૦૯ 
િજ ોઃ વડોદરા 

અ.નં. તાલુકો 
પાઈપ લાઈનથી પાણી 

અપાતા ગામો 
૧ વડોદરા ૮૨ 
૨ વાઘોડીયા ૯૩ 
૩ સાવલી ૮૭ 
૪ ડેસર ૪૮ 
૫ કરજણ ૯૩ 
૬ િશનોર ૪૧ 
૭ પાદરા ૮૨ 
૮ ડભોઈ ૧૧૮ 

કલુ  ૬૪૪   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોને  પીવાનું પાણી પાઈપલાઈનથી પૂ ં  પાડવાનું 
બાકી છે, 

  (૨) નીચે મુજબ. 
િજ ોઃ છોટાઉદેપુર 

અ.નં. તાલુકો 
પાઈપલાઈનથી પીવાનું 
પાણી પૂ  પાડવાનું ં

બાકીગામો 
૧ નસવાડી ૬૧ 
૨ બોડેલી ૪૦ 
૩ સંખેડા ૧૧ 
૪ કવાટં  ૭૫ 
૫ છોટાઉદેપુર ૧૦૨ 
૬ પાવીજતેપુર ૮૪ 

કલુ  ૩૭૩  
િજ ોઃવડોદરા 
 વડોદરા િજ ાના ડેસર તાલુકાના ૦૧ ગામને પાણી પૂ ં  
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પાડવાનું બાકી છે. 
 (૩) જ ેગામોને પીવાનું પાણી પાઈપલાઈનથી પૂ ં  
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોને કઈ પ િતથી પાણી પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે, અન ે 

  (૩) જ ે ગામોને પાઈપલાઈનથી પીવાનુ ં પાણી પૂ ં  ન 
પડાતંુ હોય તેવા ગામોને હે ડપંપ/મીની પાણી પુરવઠા 
યોજના  ારા પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડવામાં આવે છે. 

 (૪) ઉકત તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઈપલાઈનથી પૂ ં  પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) આ તમામ ગામોના સવ ણની કામગીરી હાથ ધરી 
સરફેસ સોસ આધારીત યોજનાની પાઈપલાઈન મારફતે 
આવરી લઈ, તબ ાવાર પાણી પૂ ં  પાડવાનું આયોજન છે. 

ક છ િજ ામાં પવન ચ ીના હતુ માટ જમીને ે  
૨૬૮૨૫ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૬૮૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) ૨૮૯ 

 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) કલુ -૧૩ અરજદાર કપનીન ે હેં .૧૨૬૪.૦૦.૦૦ 
ચો.મી. જમીન ફાળવવામા ંઆવી. 

--------- 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમૂ ે  

૨૭૮૪૮ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ અન ે ગીર સોમનાથ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ 
આપવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

જૂનાગઢ ૧૨૦ ૩૬૦ ૪૮૦ 
ગીર 
સોમનાથ 

૦ ૬૦૦ ૬૦૦  

 
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો લેસમે ટની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

જૂનાગઢ ૦ ૦ ૦ 
ગીર સોમનાથ ૦ ૩૭૩ ૩૭૩  

 ઉ ત િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા ? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-

2.0) Centrally Sponsored State Manage 
(CSSM) કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન ેરોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર 
કરીન ે તેના મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી 

દાન કરવાનું આયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર 

ારા, પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
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રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મળેામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અન ે સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સંલ  એકમોન ે લેસમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયલે તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 
૨૭૭૯૫ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર અરવ ી અન ેસાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા નમૂનાઓ લવેામા ં
આ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી 
ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત 
થયા અને કેટલા નમનૂાઓ િબન માિણત થયા, 
અન ે

 

 (૧) અન ે (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ નામ વષ લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૪૫૭૭ ૩૭૮૩ ૭૯૪ 
અરવ ી 

૨૦૧૯ ૨૦૩૫ ૧૮૩૦ ૨૦૫ 

સાબરકાંઠા  
૨૦૧૮ ૬૪૩૯ ૫૮૧૨ ૬૨૭ 

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા 
િવ તારોમાં પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમનૂાઓ થાિનક 
સોસના છે. અરવ ી  િજ ાના તમામ ગામોને સરફેસ સોસ 
આધા રત જથ યોજનાઓમા ં આવરી લવેામા ં આવેલ છેૂ .  યારે 
સાબરકાંઠા િજ ાના વતં  સોસ ધરાવતા િવ તારોન ે લાંબા 
ગાળાના આયોજન પે સરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમા ંૂ
આવરી લેવાનું આયોજન છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના 

૨૬૮૭૪ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૩૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૬૯ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરીૂ ?   (૩) .૫૩,૬૦,૦૦૦/- 

--------- 
અમરલી િજ ામાં રોજગારી માટ થળાંતર કરતા પ રવારોના બાળકોને િશ ણની યોજનાે ે  

૨૭૮૭૩ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રોજગારી 
માટે થળાંતર કરતા પ રવારોના બાળકોના િશ ણ માટે 
કોઈ  યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી િજ ામાં તાલુકાવાર થળાંતર 
કરતા પ રવારોના કેટલા બાળકોને યા કારની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યથી ચકાસણી 

૨૭૯૦૬ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

દાહોદ ધ વ તરી આરો ય 
રથ મૂકવામાં 
આવેલ નથી. 

ધ વ તરી આરો ય 
રથ મૂકવામાં 
આવેલ નથી. 

છોટાઉદેપુર ધ વ તરી આરો ય 
રથ મૂકવામાં 
આવેલ નથી. 

ધ વ તરી આરો ય 
રથ મૂકવામાં 
આવેલ નથી.  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

દાહોદ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

છોટાઉદેપુર  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી.  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

દાહોદ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી. 

છોટાઉદેપુર  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 ઉપિ થત થતો 
નથી.  

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી બાબત 

૨૭૮૪૩ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર અન ેદવેભૂિમ ારકા િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલી જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
િજ ો જમીનનું ે ફળ 

(ચો.મી.) 
મનગર ૭૫૬૦૧૮૨.૦૦ 

દેવભૂિમ ારકા ૩૫૧૫૦૨૭.૨૮  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
મનગર જમીનનંુ ે ફળ  

(ચો.મી.) 
દેવભૂિમ ારકા જમીનનંુ ે ફળ 

(ચો.મી.) 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
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૨૪૩૨૦૪૬.૦૦ ૪૦૬૧૮૨૪.૦૦ ૧૧૩૮૯૨૪.૮૭ ૧૦૬૩૨૨૩.૦૦ 
 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમન ે પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારને 
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
 

 

મનગર રકમ ( િપયા) દેવભૂિમ ારકા રકમ ( િપયા) 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૪,૭૩,૪૨,૨૮૮/- ૧૨,૭૮,૮૧,૮૮૪/- ૨,૯૧,૬૦,૧૯૬/- ૧,૫૦,૧૧,૦૨૨/- 
--------- 

મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમ ે  
૨૭૮૨૮ ી િ જશ મેર  ે  (મોરબી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી અન ેબોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર ધાનમં ી 
કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) હેઠળ કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ેતાલીમ આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર 

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

મોરબી ૦ ૦ ૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓને લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓન ે રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 

૨૭૭૮૦ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર 
ધ વંતરી આરો ય રથ ારા કેટલા મયોગીઓના 
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

બનાસકાંઠા ૧૭૦૫૯ ૧૮૯૮૫ 
ક છ ૨૧૯૦૪ ૪૮૬૬૮  

 (૨) ઉ ત ચકાસણી દર યાન િજ ાવાર કેટલા 
મયોગીઓમાં ગંભીર રોગ વા મ ા, અને 

  (૨)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

બનાસકાંઠા ૧૨૫ ૨૭૬ 
ક છ ૧૭૦ ૮૩૫  

 (૩) ગંભીર રોગના મયોગીઓને સારવાર આપવા 
માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩)  

િજ ો 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

બનાસકાંઠા ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અન ે
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામા ંઆવેલ. 

ાથિમક દવાઓ 
આપવામાં આવી અન ે
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામા ંઆવેલ. 

ક છ ાથિમક દવાઓ ાથિમક દવાઓ 
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આપવામાં આવી અન ે
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામા ંઆવેલ. 

આપવામાં આવી અન ે
ન કની સરકારી 
હોિ પટલમા ં રીફર 
કરવામા ંઆવેલ.  

સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં રીે -સવમાં િતઓ 
૨૭૮૧૯ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીને અભાવેૂ , િવદેશમાં/ 
બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િતસુધારવાની અર ઓ ૂ
સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ૂ
ન થાય અને અ ય હાડમારી ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને 
વાંધા અર  કરવાની તક મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં 
આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર સરેુ નગર અન ેદાહોદ િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
સુરે નગર અને દાહોદ િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

વષ સુર નગર ે  દાહોદ 
૨૦૧૮ ૫૪૮૪ ૫૮૮ 
૨૦૧૯ ૬૩૧૮ ૮૯૯  

છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં પાઈપલાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડવા બાબત  
૨૭૫૨૫ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોને પીવાનુ ં
પાણી પાઈપલાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
િજ ોઃછોટાઉદેપુર 

અ.નુ. તાલુકો પાઈપલાઈનથી પીવાના  
પાણીની યવ થા 

૧ નસવાડી ૧૪૯ 
૨ બોડેલી ૧૧૦ 
૩ સંખેડા ૧૦૭ 
૪ કવાટં  ૫૬ 
૫ છોટાઉદેપુર ૪૨ 
૬ પાવીજતેપુર ૪૫ 

કલુ  ૫૦૯  
િજ ોઃનમદા 

અ.નુ. તાલુકો પાઈપલાઈનથી પાણી 
આપતા ગામો 

૧ નાંદોદ ૧૧૦ 
૨ િતલકવાડા ૯૭ 
૩ ગ ડે ર ૯૨ 
૪ ડેડીયાપાડા ૧૬૮ 
૫ સાગબારા ૯૧ 

કલુ  ૫૫૮   
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે
પીવાનું પાણી પાઈપલાઈનથી પૂ  પાડવાનુ ંબાકી છેં , 

  (૨) નીચે  મુજબ. 
િજ ોઃછોટાઉદેપુર 

અ.નં. તાલુકો પાઈપલાઈનથી પીવાનંુ પાણી 
પૂ  પાડવાનંુ બાકી ગામોં  

૧ નસવાડી ૬૧ 
૨ બોડેલી ૪૦ 
૩ સંખેડા ૧૧ 
૪ કવાટં  ૭૫ 
૫ છોટાઉદેપુર ૧૦૨ 
૬ પાવીજતેપુર ૮૪ 

કુલ ૩૭૩ 

િજ ોઃનમદા 
નમદા િજ ાના એક પણ ગામને પીવાનુ ં પાણી 
પાઈપલાઈનથી પૂ ં  પાડવાનું બાકી નથી. 

 (૩) જ ેગામોને પાઈપલાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોને કઈ પ િતથી પીવાનુ ં પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩)  
 છોટાઉદેપુર િજ ાના ગામોને પાઈપ લાઈનથી 

પીવાનું પાણી પૂ  ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોને 
હે ડપંપ/મીની પાણી પુરવઠા યોજના ારા 
પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડવામાં આવે છે.  

 નમદા િજ ાના ગામો માટે  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોન ે યાં સુધીમા ં પીવાનુ ં
પાણી પાઈપલાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવશે ં ? 

  (૪)  
 છોટાઉદેપુર િજ ાના તમામ ગામોન ે સવ ણની 

કામગીરી હાથ ધરી સરફેસ સોસ આધારીત 
યોજનાથી તબ ાવાર આવરી લઈ પાઈપ લાઈન 
મારફતે, પાણી પૂ ં  પાડવાનું આયોજન છે. 

 નમદા િજ ાના ગામો માટે  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 

૨૭૯૨૭ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, 

  (૧)  
િજ ો ે ફળ (ચો.મી.) 
સુરત ૪,૪૬,૪૬,૭૦૪ 

વલસાડ ૧,૧૩,૭૧,૦૯૫  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોન ે
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ સુરત ે ફળ 

(ચો.મી.) 
વલસાડ ે ફળ 

(ચો.મી.) 
૨૦૧૮ ૧,૨૧,૯૧,૪૮૦ ૧૬,૫૭,૩૯૨ 
૨૦૧૯ ૨,૦૯,૬૨,૬૯૨ ૬૭,૨૪,૯૩૨  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
વષ સુરત  વલસાડ  

૨૦૧૮ .૩૭૮,૮૫,૮૯,૭૬૦/- .૧૮,૧૩,૮૨,૦૫૩/- 

૨૦૧૯ .૧૮૬,૩૭,૨૯,૯૧૮/- .૧૦,૬૩,૭૧,૧૧૮/-  
--------- 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  
૨૭૮૯૪ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) હેઠળ 
કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવામા ંઆવી, 

  (૧)  
િજ ો તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

ખેડા ૩૦ ૧૨૧૬ ૧૨૪૬ 
પંચમહાલ ૦ ૦ ૦  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અને કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો લેસમે ટની સં યા વષવાર  

 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

ખેડા ૦ ૫૪૦ ૫૪૦ 
પંચમહાલ ૦ ૦ ૦ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 

Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીને તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમા ં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મળેામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સલં  એકમોન ે લેસમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓની ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાંૂ  આવે છે. 
--------- 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગી 
૨૭૯૦૯ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, 

  (૧) દાહોદ  :  ૧૩૫૪૪૧૮.૪૦ ચો.મી. 
  છોટાઉદેપુર  :  ૧૯૫૮૩૧૩ ચો.મી. 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ દાહોદ છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૮ ૨૫૧૯૦૭.૬૧ ચો.મી. ૪૭૦૧૨૩ ચો.મી. 
૨૦૧૯ ૩૮૫૫૦૯ ચો.મી. ૬૯૨૨૦૦ ચો.મી.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમન ે પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
વષ દાહોદ છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૮ .૪૯,૯૯,૫૭૭/- .૬૩,૨૮,૮૬૦/- 
૨૦૧૯ .૧,૮૨,૭૦,૬૦૦/- .૧,૭૫,૧૦,૯૨૫/-  

--------- 
રા યમાં ભુદાન અને સીલ ગની જમીનમાં નવી શરતમાંથી જની શરતમાં ફરવવા બાબતૂ ે  

૨૭૯૩૯ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ીે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ભુદાન અન ેસીલ ગની જમીનમા ંખેતીમાંથી ખેતી અને નવી 
શરતોમાંથી જની શરતમાં ફેરવવાની મંજરી આપવામાં આવે ુ ૂ
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના 

 (૨)  ના, તો તેના કારણો શા છે?   (૨) મહેસૂલ િવભાગના તા.૦૪-૦૭-૨૦૦૮ના ઠરાવથી 
આપવામા ંઆવેલ શરતફેર અંગેની સૂચનાઓના મુ ા નં.૭ મુજબ 
ભુદાન હેઠળ અપાયેલી જમીનો તથા ગજુરાત ખેત જમીન ટોચ 
મયાદા ધારા, ૧૯૬૦ હેઠળ અપાયેલી જમીનોના િક સામાં આ 
ઠરાવની કોઈ બાબત લાગુ પડશે નહ  તે મુજબ ગવાઈ કરેલ 
છે. 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી બાબત 
૨૭૯૦૦ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં  
ખેડા અન ેપંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી જમીનોમા ં
િબનખેતી પરવાનગી મેળવવા અર ઓ મળી, 

  (૧)  
િજ ો જમીન ચો.મી. 

ખેડા ૯૦૮૮૦૫૬ 
પંચમહાલ ૫૪૩૫૨૧૦  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોન ે
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર નીચે મુજબની 
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી. 

િજ ો વષ બીનખેતી પરવાનગી 
આપેલ જમીન ચો.મી. 

૨૦૧૮ ૧૯૦૭૯૦૨ ખેડા 
૨૦૧૯ ૫૪૫૨૭૩૬ 

પંચમહાલ ૨૦૧૮ ૧૨૦૯૨૬૪ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
િજ ો વષ િ િમયમની આવક . 

૨૦૧૮ ૨૬૮૨૯૪૬૩૮/- ખેડા 
૨૦૧૯ ૨૮૯૬૮૩૩૫૭/- 

પંચમહાલ ૨૦૧૮ ૩૫૪૧૬૨૭૮/- 

--------- 
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૯૩૩ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર સરુત અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 
હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓન ેતાલીમ આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

સુરત ૩૩૦ ૪૪૬૬ ૪૭૯૬ 
વલસાડ ૩૦ ૧૩૮ ૧૬૮  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લસેમે ટ અન ે કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

સુરત ૩૯ ૨૧૩૯ ૨૧૭૮ 
વલસાડ ૦ ૫૨ ૫૨ 

 ઉ ત િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શુ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓન ે રોજગારી મળ ે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-2.0) 

Centrally Sponsored State Manage (CSSM) 
કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીને તેના 
મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમા ં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મળેામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સલં  એકમોન ે લેસમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓને મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 
૨૭૮૭૬ ી કનુભાઈ બારયા ૈ  (તળા ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીને અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ં બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત ૂ
સુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોન ે હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોન ેવાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામા ંઆ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ભાવનગર અને બોટાદ િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ ભાવનગર બોટાદ 
૨૦૧૮ ૭૬૬ ૨૦૩૮ 
૨૦૧૯ ૬૪૭ ૧૫૧૪  

--------- 
નમદા િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના 

૨૬૮૭૬ ી િજ ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નમદા િજ ામા ં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૫૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અને   (૨) ૫૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૩૭૭૪૦૦/- 
પંચમહાલ િજ ામાં જથ પાણી પુરવઠા યોજનામાં આવરી લીધેલ ગામોૂ  

૨૭૫૨૧ ી જઠાભાઈ ભરવાડ ે  (શહેરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાવાર જથ પાણી ૂ
પુરવઠા યોજના ારા કેટલા ગામોને આવરી લેવાયલે છે, 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
મ તાલુકા છ ા બે વષ દર યાન જથ પાણી ે ૂ

પુરવઠા યોજના ારા આવરી 
લેવાયેલ ગામો 

૧ શહેરા ૦૨ 
૨ ગોધરા ૦૬ 
૩ કાલોલ ૦૩ 
૪ હાલોલ ૨૦ 
૫ ંબુઘોડા ૧૦ 
૬ ઘોઘંબા ૦૯ 
૭ મોરવા (હ) ૧૦ 

કલુ  ૬૦  
 (૨)તે પૈકી કેટલા ગામોને પાણી આપવામાં આવે છે,   (૨) ઉ ત તમામ ગામોને પાણી આપવામાં આવે છે. 
 (૩) કેટલા ગામોન ેપીવાનુ ંપાણી મળતુ નથી, અન ે   (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૪) પાણી ન મળવાનુ ંકારણ શું છે?   

તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 
૨૭૯૩૦ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી અને ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 

  (૧)  
તાપી ડાંગ 
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જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, (જમીનનંુ ે ફળ ચો.મી.) 

૨૨૮,૯૦,૮૮ ૨૦,૮૦૪  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
તાપી ડાંગ વષ  

(જમીનનું ે ફળ ચો.મી.) 

૨૦૧૮ ૭૨,૬૨,૯૮ ૭૨૦૦ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
તાપી ડાંગ વષ  

(આવક .માં) 

૨૦૧૮ ૩,૫૯,૨૦,૫૬૧/- ૩,૫૩,૨૦૦/- 

૨૦૧૯ ૨,૧૨,૯૦,૯૨૮/- ૪,૩૦,૦૮૦/-  
--------- 

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 
૨૭૮૦૭ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 
અમદાવાદ ૧૦૧૦૨૭ 
ગાંધીનગર ૧૨૮૪૯  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોન ે આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોે  

૨૭૭૮૩ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

પાટણ ૨૨૬૪૪ 
મહેસાણા ૧૪૫૮૯  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની યોજના અમલમાં ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં દ તાવે ની ન ધણીે  

૨૭૯૪૬ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (ખા ડયા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં કેટલી દ તાવે ની ન ધણી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
મ વષ દ તાવે ની 

સં યા 
૧ ૦૧-૦૨-૧૮ થી ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ ૨૩૧૯૨૫ 
૨ ૦૧-૦૨-૧૯ થી ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ૨૩૨૭૨૦  

 (૨) તે પૈકીના કેટલા દ તાવે ની ન ધણી ઓન  
લાઈન ઈ-પેમે ટથી કરવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
મ વષ દ તાવે ની 

સં યા 
૧ ૦૧-૦૨-૧૮ થી ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ ૧૪૪ 
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૨ ૦૧-૦૨-૧૯ થી ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ૮૨૦૫  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ આ દ તાવે ની ન ધણી ફી 
પેટે કેટલી ન ધણી ફી મળી? 

  (૩) 
મ વષ ન ધણી ફી ( િપયા) 
૧ ૦૧-૦૨-૧૮ થી  

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
. ૩,૬૪,૫૯,૪૯,૨૮૨/- 

૨ ૦૧-૦૨-૧૯ થી  
૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

. ૩,૫૯,૩૩,૫૫,૨૩૬/- 

  
--------- 

આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 
૨૭૮૮૮ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ં બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત ૂ
સુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોન ેવાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ અને વડોદરા િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર આણંદ 
અને વડોદરા િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ આણંદ વડોદરા 
૨૦૧૮ ૭૩૭ ૪૪૬૯ 
૨૦૧૯ ૫૯૭ ૨૬૯૨  

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૭૬૫ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા ે  (રાપર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) હેઠળ 
કેટલા તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવામા ંઆવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર 

િજ ો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

ક છ ૧૨૦ ૮૯૬ ૧૦૧૬ 
પાટણ ૧૮૦ ૫૭૦ ૭૫૦  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અન ે કેટલા તાલીમાથ ઓને 
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  િજ ો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

ક છ ૦ ૩૭૪ ૩૭૪ 
પાટણ ૦ ૨૩૭ ૨૩૭ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ઓવરસીઝ લેસમે ટ શૂ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લવેામા ં

  (૩)  
 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-

2.0) Centrally Sponsored State Manage 
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આ યા? (CSSM) કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન ેરોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર 
કરીને તેના મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી 

દાન કરવાનું આયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 

પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓન ે
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા અન ે

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામા ં
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અન ે સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સલં  એકમોને લેસમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓને મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓનું ૫૦% 
લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી 

બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 
--------- 

 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૮૩૧ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 
હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓન ેતાલીમ આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર 

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

રાજકોટ ૩૩૦ ૧૭૫૧ ૨૦૮૧ 
પોરબંદર ૦ ૦ ૦  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અન ે કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  િજ ો 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

રાજકોટ ૧૮૧ ૭૭૪ ૯૫૫ 
પોરબંદર ૦ ૦ ૦ 

 ઉ ત િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંઓવરસીઝ લસેમે ટ શૂ ય થયેલ 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના   (૩)  
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(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મેળવેલ અ ય તાલીમાથ ઓને 
રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામાં આ યા? 

 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-
2.0) Centrally Sponsored State Manage 
(CSSM) કો પોને ટ હેઠળ પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી અપાવવા માટે બ ફેર કરીને 
તેના મા યમથી રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનંુ 
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓને રોજગારી/ વરોજગારી 

દાન કરાવવા અંગે યોજના અંતગત બફેર 
આયો ત કરી તથા સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી 

દાન કરવાની કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામા ં
આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓને, ITI માં દર મ હનાના પહેલા અને 

ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મેળામાં ડવા 
માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અને સે ટર કીલ કાઉ સ લ (SSC) 
ના મા યમથી સંલ  એકમોને લેસમે ટ માટે પાસ 
થયેલા તાલીમાથ ઓની મા હતી પૂરી પાડવામા ં આવ ે
છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ (TPs) 
મારફતે પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓનંુ ૫૦% લેસમે ટ 
થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની નવી બચેને મંજરી ૂ
આપવામાં આવ ેછે. 

--------- 
 

પોરબંદર િજ ામાં સાયકલ મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  
૨૬૮૬૦ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િવકસતી 

િતની ધોરણ-૯ની ક યાઓની વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
સાયકલ મેળવવા માટેની પોરબંદર િજ ામા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૬૭૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૬૭૬ 

 (૩)કેટલી ક યાઓને સાયકલો ભટે આપવામાં આવી?   (૩) ૧૬૭૬ 
--------- 

આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 
૨૭૮૮૫ ી કાંિતભાઈ સોઢા પરમાર  (આણંદ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
િજ ા ે ફળ (ચો.મી.) 

આણંદ ૯૨,૨૧,૫૪૫.૦૮ 
વડોદરા ૧,૯૪,૮૭,૧૭૬  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
ે ફળ (ચો.મી.) 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
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વડોદરા ૩૨,૩૪,૩૨૧ ૧,૦૦,૪૧,૮૩૮  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમને પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારને 
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
આવક ( િપયામાં) 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

આણંદ ૨૨,૮૬,૨૬,૦૫૫ ૨૭,૩૭,૧૬,૭૩૪ 

--------- 
ગીર ગાય અને દૂધાળા ાણીને બી  રા યમાં એ સપોટ કરવા બાબત 

૨૮૮૪૧ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકારે તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ 
પ રપ  િસ ધ કરીન ે ગીર ગાય તથા દધૂાળા ાણીની 
બી  રા યમા ં િનકાસ કરવા પર િતબંધ મૂ યો છે, તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ િતબંધ કાનનૂી ગવાઈના 
અભાવે દુધાળા ાણીઓની િનકાસની ગુનાહીત ઘટનાની 
પોલીસ ારા એફ.આઈ.આર. થઈ શકતી નથી અન ે
આરોપીઓ દુધાળા ાણીઓ ગેરકાયદેસર િનકાસ કરી 
રહયા છે, તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૨) પ રપ ના ભંગ બદલ એફ.આઈ.આર. થઈ 
શકતી નથી પરતુ પશુઓના િનકાસં  માટે પશુઓના 
પ રવહન દર યાન ાણી રતાના ભંગ બદલ ુ
એફ.આઇ.આર. થઈ શકે છે અન ેઆવી ફરીયાદ નથી. 

 (૩)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) આ સમ યાના ઉકેલ માટે પશુપાલન ખાતા ારા 
કૃિષ અન ે સહકાર િવભાગના તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના 
પ ની ણ તમામ સંબંિધતોને તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૩ના 
પ થી કરવામાં આવેલ છે તેમજ ઉ ત ઘટનાઓ યાને લઈ 
ગૌવંશ સ હતના દૂધાળા પશુઓની રા ય બહાર અન ે
રા યની અંદર હેરફેર માટેની સૂચના, િનયમો, ધારાધોરણો 
અને કાયદાકીય ગવાઇઓની િવગતો સહ તમામ સબંિધત 
અિધકારીઓ તથા સબંિધત કચેરીઓન ે ફરીથી તા.૦૭-
૦૬-૨૦૧૮ અન ે તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૮ના પરીપ થી 
મા હતગાર કરી િનયમોનુસારની કાયવાહી કરવા 
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં મોલગેશનની કામગીરીમાં થયેલ ભૂલ સુધારવા ખેડૂતોની સંમિતે  

૨૭૮૨૫ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જમીન રી-
સવની કામગીરી બાદ મોલગેશનથી કામગીરીમાં થયેલ 
ભૂલ સુધારવા માટે સંબંિધત ખેડતોની સંમિત ૂ ફરિજયાત 
કરવામા ંઆવી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં કેટલા ખેડતોની ૂ
સંમિત લઈ ભૂલ સુધારવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં સરેુ નગર 
િજ ામાં ૪૬૪૯ અને રાજકોટ િજ ામા ં ૧૬૩૦ ખેડતોની ૂ
સંમિત (અર ) આધારે િનયમોનુસાર િત સુધારવામાં 
આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા િક સામા ં ખેડતોની સંમિત વગર ભલૂ ૂ
સુધારવામાં આવેલ છે? 

  (૩) એક પણ નહ . 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

૨૭૭૭૧ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 308 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

બનાસકાંઠા ૨૯૩૦૮ 
ક છ ૧૩૫૭૮  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોને આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાં ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહીસાગર અને નમદા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હઠળ તાલીમે  

૨૭૯૦૩ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહીસાગર અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર 

ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના (પીએમકેવીવાય) 
હેઠળ કેટલા તાલીમાથ ઓન ેતાલીમ આપવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલીમાથ ઓની સં યા વષવાર 

િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-

૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

મહીસાગર ૦ ૨૪૦ ૨૪૦ 
નમદા ૯૦ ૩૦ ૧૨૦  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
તાલીમાથ ઓન ે લેસમે ટ અન ે કેટલા તાલીમાથ ઓન ે
ઓવરિસઝ  લેસમે ટ મળેલ છે, અન ે

  (૨)  
લેસમે ટની સં યા વષવાર  િજ ો 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 

તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

મહીસાગર ૦ ૭૯ ૭૯ 
નમદા ૦ ૦ ૦ 

 ઉ ત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંઓવરસીઝ લસેમે ટ શૂ ય થયલે 
છે. 

 (૩) ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના 
(પીએમકેવીવાય) હેઠળ તાલીમ મળેવેલ અ ય 
તાલીમાથ ઓને રોજગારી મળે તે માટે શા પગલા લેવામા ં
આ યા? 

  (૩)  

 ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના (PMKVY-
2.0) Centrally Sponsored State 
Manage (CSSM) કો પોને ટ હેઠળ પાસ 
થયેલ તાલીમાથ ઓન ે રોજગારી અપાવવા માટે 

બ ફેર કરીન ે તેના મા યમથી 
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરવાનું આયોજન 
કરવામા ંઆવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેિનંગ ોવાઈડર ારા, 
પાસ થયેલ તાલીમાથ ઓને 
રોજગારી/ વરોજગારી દાન કરાવવા અંગે 
યોજના અંતગત બફેર આયો ત કરી તથા 
સીધા જ ઈ ડ ટીઝમાં રોજગારી દાન કરવાની 
કાયવાહી તેઓ તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. 

 PMKVY-2.0 CSSM અંતગત પાસ થયેલ 
તાલીમાથ ઓન,ે ITI માં દર મ હનાના પહેલા 
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અને ી  શિનવારે આયો ત થતા ભરતી મળેામાં 
ડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. 

 ટેિનંગ ોવાઈડર અન ે સે ટર કીલ કાઉ સ લ 
(SSC) ના મા યમથી સલં  એકમોન ે લેસમે ટ 
માટે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓને મા હતી પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 યોજના અંતગત એ પેનલ ટેન ગ ોવાઈડસ 
(TPs) મારફતે પાસ થયેલા તાલીમાથ ઓનું 
૫૦% લેસમે ટ થાય તો જ ટેન ગ ોવાઈડસની 
નવી બેચને મંજરી આપવામાં આવે છેૂ . 

--------- 
જૂનાગઢ અને અમરલી િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોે  

૨૭૮૫૨ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અન ે 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

જનાગઢૂ  ૨૩૦૫૧ 
અમરેલી ૮૦૮૨  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા 
િમકોન ે આવાસ બાંધવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા 
માટે સહાય આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં ન હોવાથી 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સરકારી/ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ  

૨૭૮૧૩ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ાથિમક શાળાઓમાં અને ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં

અ યાસ કરતા અનસુૂિચત િતના િવ ોથ ઓને કેટલી 
િશ યવિૃ  આપવામાં આવે છે, 

 

 (૨) ઉ ત િશ યવૃિ ના દરો યારથી અમલમાં છે, 
અન ે

 

 (૧) અને    (૨)      પ ક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉ ત દરોમા ં છે ે યારે કેટલો વધારો કે ઘટાડો 
કરવામા ંઆવેલ? 

  (૩) પ ક-૨ મુજબ 

પ  ક –  ૧ 
સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
મ યોજનાનું નામ મળવાપા  િશ યવૃિ  િશ યવૃિ ના દર અમલમાં વષ 
૧ પૂવ એસ.એસ.સી. 

િશ યવૃિ  
 ધોરણ ૧ થી ૮ કમાર તથા ધોરણ ુ ૧ થી ૫ ક યા 

વાિષક .૫૦૦/- 

 ધોરણ ૬ થી ૮ ક યા વાિષક .૭૫૦/- 

 ૨૦૧૫-૧૬ થી 
 

 ૨૦૧૪-૧૫ થી 
સરકારી અને ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં 
મ યોજનાનું નામ મળવાપા  િશ યવૃિ  િશ યવૃિ ના દર અમલમાં વષ 
૧ અનુસૂિચત િત પૈકી અિતપછાત 

િતના િવ ાથ ઓને ખાસ િશ યવૃિ  
યોજના 

 ધોરણ ૧ થી ૮ કમારુ /ક યા 
વાિષક .૭૫૦/- 

 ૨૦૧૨-૧૩ થી 

૨ અ વ છ યવસાયમાં રોકાયેલ વાલીના 
બાળકોને િશ યવૃિ  યોજના 

 ધોરણ ૧ થી ૮ ડે કોલર િવ ાથ ન ે
વાિષક .૩૦૦૦/- 

 ૨૦૧૮-૧૯ થી 
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 ધોરણ ૩ થી ૮ હો ટેલર િવ ાથ ન ે
વાિષક .૮૦૦૦/- 
પ  ક –  ૨ 

મ યોજનાનું નામ િશ યવૃિ ના દરમાં થયેલ વધારાની રકમ અને વષ 
૧ પૂવ એસ.એસ.સી િશ યવૃિ  યોજના  વષ ૨૦૧૫-૧૬મા ંધોરણ ૧ થી ૮ કમાર તથા ધોરણ ુ ૧ થી ૫ 

ક યા માટે .૧૦૦/-નો વધારો કરવામાં આવેલ છે. 
 વષ ૨૦૧૪-૧૫મા ંધોરણ ૬ થી ૮ની ક યા માટે .૫૦૦/-

નો વધારો કરવામા ંઆવેલ છે. 
૨ અનુસૂિચત િત પૈકી અિતપછાત િતના 

િવ ાથ ઓન ેખાસ િશ યવિૃ  યોજના 
 વષ ૨૦૧૨-૧૩માં ધોરણ ૧ થી ૮ કમારુ /ક યા માટે 

.૧૦૦/-નો વધારો કરવામા ંઆવેલ છે. 
૩ અ વ છ યવસાયમાં રોકાયેલ વાલીના ં

બાળકોને િશ યવૃિ  યોજના 
 વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ધોરણ ૧ થી ૮માં ડે કોલર િવ ાથ  માટે 

.૧૧૫૦/-નો વધારો કરવામાં આવેલ છે. 
--------- 

અમરલી અને બોડાદ િજ ામાં બાંધકામ મયોગીઓને ઓળખકાડે  
૨૭૮૭૦ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મયોગીઓને આપવામા ં આવતા ઓળખકાડ 
રી યુ માટેની કેટલી અર ઓ અમરેલી અને બોટાદ 
િજ ામાં િજ ાવાર પડતર છે,  

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત અર ઓનો િનકાલ કયાં સુધીમાં કરવામા ં
આવશ,ે અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત અર ઓ પડતર રહેવાના શા કારણો છે?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 
૨૭૯૩૬ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ીે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીને અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ંબહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િતસુધારવાની ૂ
અર ઓ સમયમયાદામા ં કરી શકેલ ન હોવાથી ખેડત ૂ
ખાતેદારોન ે હેરાનગિત ન થાય અન ે અ ય હાડમારી 
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર નવસારી અને ડાંગ િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર નવસારી 
અને ડાંગ િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ નવસારી ડાંગ 
૨૦૧૮ ૩૧૯૭ ૨૩ 
૨૦૧૯ ૩૧૭૦ ૩૩  

--------- 
ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૮૦૧ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) બે (૨) વખત. 
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વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 
 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 

િવદેશમા/ંબહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત ૂ
સુધારવાની અર ઓ સમયમયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર ગાંધીનગર 
અને અમદાવાદ િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ ગાંધીનગર અમદાવાદ 
૨૦૧૮ ૪૮૫૩ ૬૫૩૯ 
૨૦૧૯ ૧૯૮૬ ૬૩૪૫  

--------- 
ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 

૨૭૮૫૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં 
િજ ાવાર પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામાં આ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામા ં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમનૂાઓ માિણત થયા અને 
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અન ે (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ેપોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૧૬૮૪ ૧૩૮૫ ૨૯૯ ગીર 
સોમનાથ 

૨૦૧૯ ૧૭૪૮ ૧૩૪૭ ૪૦૧ 

૨૦૧૮ ૬૧૧ ૫૦૬ ૧૦૫ 
પોરબંદર 

૨૦૧૯ ૫૮૬ ૪૩૧ ૧૫૫  
 (૩) િબન માિણત થયલે હોઈ તેવા િવ તારોમાં 
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામાં 
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયલે પાણીના નમૂનાઓ 
થાિનક સોસના છે. વતં  સોસ િવ તારોને લાંબાગાળાના 

આયોજન પે સરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમા ં આવરી ૂ
લેવાનું આયોજન છે. 

--------- 
મોરબી અને અમરલી િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીે  

૨૭૮૩૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી અને અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, 

  (૧)  
િજ ાનું નામ જમીન(ચો.મી.) 

મોરબી ૧,૪૫,૯૩,૫૭૫ ચો.મી. 
અમરેલી ૫૧,૯૨,૭૩૧ ચો.મી.  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર નીચે મુજબની 
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી. 

િજ ો વષ 
િબન ખેતી પરવાનગી આપેલ 

જમીન ચો.મી.  
૨૦૧૮ ૩૫,૫૮,૬૩૦ ચો.મી. 

મોરબી 
૨૦૧૯ ૯૭,૬૩,૪૯૦ ચો.મી. 
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૨૦૧૯ ૧૬,૪૦,૭૨૯ ચો.મી. 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમન ે પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારને 
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
િજ ો વષ આવક . 

૨૦૧૮ . ૪૩,૮૯,૬૫,૮૭૨/- 
મોરબી 

૨૦૧૯ . ૨૧,૬૦,૬૨,૫૮૨/- 
અમરેલી   ૨૦૧૮ . ૧,૫૪,૯૫,૧૧૯/- 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 

૨૭૮૩૭ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ મળી, 

  (૧) 
િજ ાનું નામ જમીન(ચો.મી.) 

રાજકોટ ૩,૩૭,૪૫,૬૬૬ 
પોરબંદર ૧૧,૧૧,૩૪૩  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોન ે
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી વષવાર નીચે મુજબ જમીનની િબનખેતી 
પરવાનગી આપવામા ંઆવી.  

િજ ો વષ વષવાર જમીન (ચો.મી.) 
૨૦૧૮ ૧,૨૯,૯૭,૦૭૩ 

રાજકોટ 
૨૦૧૯ ૧,૩૭,૩૯,૨૯૩ 

પોરબંદર ૨૦૧૮ ૨,૦૨,૬૪૧ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમન ે પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  

િજ ો વષ 
િ િમયમની વષવાર આવક 

( |.) 
૨૦૧૮ ૪૦,૫૫,૫૪,૦૪૧/- 

રાજકોટ 
૨૦૧૯ ૨૨,૭૩,૬૨,૫૩૨/- 

પોરબંદર ૨૦૧૮ ૧,૬૩,૧૧,૫૫૨/- 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૭૯૮ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીન ે અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ંબહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત ૂ
સુધારવાની અર ઓ સમય મયાદામા ંકરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને વાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ અરવ ી સાબરકાંઠા 
૨૦૧૮ ૫૬૫૩ ૩૨૦૦ 
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૨૦૧૯ ૯૦૮ ૩૧૦૯  
--------- 

ગીર ગાય અને દૂધાળા ાણીને બી  રા યમાં એ સપોટ કરવા બાબત 
૨૮૮૩૯ ી તાપ દધૂાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા ય સરકારે તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ 
પ રપ  િસ ધ કરીને ગીર ગાય તથા દુધાળા ાણીની 
બી  રા યમા ં િનકાસ કરવા પર િતબંધ મુ યો છે, તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ િતબંધ કાનુની ગવાઈના 
અભાવે દુધાળા ાણીઓની િનકાસની ગુનાહીત ઘટનાની 
પોલીસ ારા એફ.આઈ.આર. થઈ શકતી નથી અન ે
આરોપીઓ દુધાળા ાણીઓ ગેરકાયદસેર િનકાસ કરી ર ો 
છે, તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૨) પ રપ ના ભંગ બદલ એફ.આઈ.આર. થઈ 
શકતી નથી પરતુ પશુઓના િનકાસ માટે પશુઓના ં
પ રવહન દર યાન ાણી રતાના ભંગ બદલ ુ
એફ.આઇ.આર. થઈ શકે છે અન ેઆવી ફરીયાદ નથી. 

 (૩)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) આ સમ યાના ઉકેલ માટે પશુપાલન ખાતા ારા 
કૃિષ અને સહકાર િવભાગના તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના 
પ ની ણ તમામ સંબંિધતોન ે તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૩ના 
પ થી કરવામાં આવેલ છે તેમજ ઉ ત ઘટનાઓ યાન ેલઈ 
ગૌવંશ સ હતના દૂધાળા પશુઓની રા ય બહાર અન ે
રા યની અંદર હેરફેર માટેની સૂચના, િનયમો, ધારાધોરણો 
અને કાયદાકીય ગવાઇઓની િવગતો સહ તમામ 
સબંિધત અિધકારીઓ તથા સબંિધત કચેરીઓન ે ફરીથી 
તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૮ અન ે તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૮ના 
પરીપ થી મા હતગાર કરી િનયમોનસુારની કાયવાહી કરવા 
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
નમદા અને ડાંગ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 

૨૭૯૨૧ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામા ંઆ યા, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર પીવાના 
પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૯૮૫૮ ૭૯૩૧ ૧૯૨૭ 
નમદા 

૨૦૧૯ ૫૮૨૪ ૪૨૨૯ ૧૫૯૫ 

ડાંગ 
૨૦૧૮ ૪૮૩૪ ૪૭૦૨ ૧૩૨ 

 (૨) ઉ ત લેવામાં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમનૂાઓ માિણત થયા અન ે
કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

  

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમા ં
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમનૂાઓ 
થાિનક સોસના છે. વતં  સોસ િવ તારોને લાંબાગાળાના 

આયોજન પે સરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમા ંૂ
આવરી લેવાનું આયોજન છે. 

--------- 
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વડોદરા અને તાપી િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 
૨૭૯૧૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર 
પીવાના પાણીના કેટલા નમનૂાઓ લેવામા ંઆ યા, 

 

 (૨) ઉ ત લેવામા ં આવેલ નમૂનાઓ પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા નમૂનાઓ માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર પીવાના 
પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ લેવામાં 
આવેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

િબન માિણત 
થયેલ 

નમૂનાઓની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૫૨૧૨ ૩૦૯૦ ૨૧૨૨ 
વડોદરા 

૨૦૧૯ ૩૪૯૦ ૧૯૧૦ ૧૫૮૦ 

ક છ  
૨૦૧૮ ૨૦૦૦૩ ૧૯૨૪૧ ૭૬૨ 

 (૩) િબન માિણત થયેલ હોઈ તેવા િવ તારોમા ં
પીવાના પાણીની ગુણવ ા સુધારવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િબન માિણત થયેલ પાણીના નમનૂાઓ 
થાિનક સોસના છે. વડોદરા અને તાપી િજ ાના વતં  સોસ 

આધા રત ગામ/ફળીયાઓને લાંબા ગાળાના આયોજન પે 
સરફેસ સોસ આધા રત જથ યોજનાઓમા ં આવરી લેવાનુ ંૂ
આયોજન છે. 

સુરત િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજના ે  
૨૬૮૫૯ ીમતી ઝંખના પટલ ે  (ચોયાસી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત િજ ામાં સાતફેરા સમહૂ લ  
યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા 
યુગલો માટે કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર  
સં થા-૧૦ 
યુગલ-૪૮૨  

 (૨) તે પૈકી કેટલા સં થાઓની કેટલા યુગલોની  
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨)  
મંજર અરૂ  
સં થા-૧૦ 
યુગલ-૪૮૨  

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  
ચૂકવેલ સહાય 

સં થાઓન-ે . ૦૨.૫૦ લાખ 
યુગલોને –  . ૪૮.૨૦ લાખ 

કલ ુ –  . ૫૦.૭૦ લાખ  
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 

૨૭૮૪૬ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બ ેવષમાં 
વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ પડતી તીઓ 
સુધારવા માટે વાધંા અર  રજ કરવાની સમય મયાદામાં કેટલી ૂ
વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીને અભાવેૂ , િવદેશમાં/ 
બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત સુધારવાની અર ઓ ૂ
સમય મયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી ખેડત ખાતેદારોને હેરાનગિત ૂ
ન થાય અને અ ય હાડમારી ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોને 
વાંધા અર  કરવાની તક મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં 
આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બ ેવષમાં વષવાર દવેભૂિમ ારકા 
અને મનગર િજ ાવાર નીચ ેમુજબ અર ઓ મળી. 
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મળી? વષ દેવભૂિમ ારકા મનગર 

૨૦૧૮ ૧૧૭૮૦ ૧૨૪૬૭ 
૨૦૧૯ ૪૯૧૯ ૫૨૮૨  

ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 
૨૭૮૫૫ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
અને પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા બાંધકામ િમકો 
ન ધાયેલા છે, અને  

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 

ગીર સોમનાથ ૧૭૨૫૪ 
પોરબંદર ૫૭૮૦  

 (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો પૈકી કેટલા િમકોને 
આવાસ બાધંવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
િજ ાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને આવાસ બાંધવા માટે 
સહાય આપવાની યોજના અમલમાં ન હોવાથી  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

ભ ચ અને નવસારી િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 
૨૭૯૨૪ ી સં યભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ અન ે નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જમીનોમાં િબનખેતી પરવાનગી મળેવવા અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
િજ ો ે ફળ (ચો.મી.)  
ભ ચ ૧,૨૪,૯૦,૨૫૨ 

નવસારી ૧,૨૫,૪૨,૨૫૧.૮૩   
 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર કેટલી જમીનોને 
િબનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ ભ ચ (ચો.મી.માં.) નવસારી (ચો.મી.માં) 

૨૦૧૮ ૪૯,૦૪,૭૪૮ ૪૭,૧૩,૭૫૯.૫૨ 
૨૦૧૯ ૫૭,૧૪,૭૮૫ ૫૯,૯૫,૨૦૭.૪૦   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબનખેતી િ િમયમન ે પા  
જમીનોને િબનખેતી પરવાનગી આપવાથી સરકારન ે
વષવાર, િજ ાવાર િ િમયમ પેટે કેટલી આવક થઇ?  

  (૩)  
વષ ભ ચ ( િપયામાં) નવસારી ( િપયામાં) 

૨૦૧૮ ૧૧,૫૯,૩૫,૫૮૨/- ૩,૭૦,૯૯,૦૩૨/- 
૨૦૧૯ ૨૬,૬૨,૨૯,૪૩૦/- ૫,૮૫,૪૦,૫૪૯/-  

જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં રીૂ -સવમાં િતઓ 
૨૭૮૪૯ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર રી-સવ રેકડ મોલગેશન બાદ માલુમ 
પડતી તીઓ સુધારવા માટે વાંધા અર  રજ કરવાની ૂ
સમય મયાદામાં કેટલી વખત વધારો કરવામાં આ યો, 

  (૧) બે (૨) વખત. 

 (૨) ઉ ત વધારો કરવાના શા કારણો છે, અને   (૨) ખેડત ખાતેદારોની ણકારીને અભાવેૂ , 
િવદેશમા/ં બહારગામ રહેતા ખેડત ખાતેદારો િત ૂ
સુધારવાની અર ઓ સમય મયાદામાં કરી શકેલ ન હોવાથી 
ખેડત ખાતેદારોન ે હેરાનગિત ન થાય અને અ ય હાડમારી ૂ
ભોગવવી ન પડે તથા ખાતેદારોન ેવાંધા અર  કરવાની તક 
મળી રહે તે કારણસર વધારો કરવામાં આ યો. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર જનાગઢ અન ેપોરબંદર િજ ાવાર કેટલી અર ઓ ૂ
મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર જનાગઢ ૂ
અને પોરબંદર િજ ાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

વષ જનાગઢૂ  પોરબંદર 
૨૦૧૮ ૪૯૮૭ ૩૨૨૬ 
૨૦૧૯ ૨૪૪૧ ૨૫૦૭  
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અ ય ીની ટકોર 
 

અિધકારી દીઘામાં અિધકારીઓ ારા મોબાઇલ પર વાતચીત કરવા બાબત. 
  અ  ય ી : માનનીય દંડક ી ારા મા  યાન દોરવામાં આ યું છે કે કેટલાક સિચવ ીઓ મોબાઇલથી ફોન કરતા ં
હોય છે. આવા અિધકારીઓએ એમ ન કરવા માટે આદેશ ક  છં ંુ .   
 

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)  
 

કિષૃ , ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ 
 માગણી માંક-  ર 

 ી આર.સી.ફળદ ુ  (કૃિષ, ખેડત ક યાણૂ  અન ે સહકાર મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ કૃિષન ે લગતી સવેા ું
અંગેની કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની ૂ .૩૮,૦૮,૮૯,૪૦,૦૦૦ /-ની અન ેમૂડી ખચ 
માટેની .૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/-ની  માગણી માંક- ર રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ર રજ કરવામાં આવીૂ . 
કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ . 

 
કિષૃ , ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ 

 માગણી માંક-  ૩ 
 ી આર.સી.ફળદુ (કૃિષ અને સહકાર મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ નાની િસંચાઇું , ભૂિમ સરં ણ અન ે
િવ તાર િવકાસને લગતી સેવા અંગેની કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની ૂ
.૩૧,૮૦,૬૪,૦૦૦ /-ની અને મૂડી ખચ માટેની .૩,૦૦,૦૦૦/-ની માગણી માંક- ૩ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ . 

 
કિષૃ , ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ 

 માગણી માંક-  ૪ 
 ી કવર ભાઇ  મોુ ં . બાવિળયા (પશુપાલન મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ પશુપાલનું  અને ડેરી િવકાસન ે
લગતી સેવા અંગેની કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની ૂ .૮,૮૫,૪૪,૪૦,૦૦૦ /-ની 
માગણી માંક- ૪ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ . 

પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ 
 માગણી માંક-  ૭૧ 

 ી આર.સી.ફળદુ ( ામ િવકાસ મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસન ેલગતી ું
સેવા અંગેની પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની  .ર૪,૮૪,૬૫,૬ર,૦૦૦/-ની 
અને મૂડી ખચ માટેની .ર,૭૧,૧૧,૦૦૦/-ની  માગણી માંક- ૭૧ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૭૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ . 

 
બંદરો અને વાહન યવહાર  િવભાગ 

 માગણી માંક-  ૭૪ 
 ી આર.સી.ફળદુ (વાહન યવહાર મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ વાહન યવહારને લગતી સેવા અંગેની બંદરો ું
અને વાહન યવહાર િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની  .૬,૩૩,૧૯,ર૭,૦૦૦/-ની અને મૂડી ખચ માટેની 
.૫,ર૪,ર૫,૫૦,૦૦૦/-ની માગણી માંક-૭૪ રજ ક  ૂ ં છંુ. 

માગણી માંક - ૭૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ, કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ . 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી 
 

અ.નં.  
 

મુ ય સદર અને સંદભ કાપ 
દરખા ત 

.  

િવષય ભારી સ ય ી  

૧ ૨     ૩     ૪  ૫ 

કિષૃ , ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ   
માગણી નં. ૨ 

*૧ ૨૪૦૧- પાક.. યવ થા 
૦૦૧- િનદેશ અને વહીવટ 
૦૧- કૃિષ...મહેકમ  
. ૧૫,૮૩,૪૬,૦૦૦ 

અં. .નં. ૩, 
પાના નં. ૧૨ અને ૧૩ 

૧૦૦ એિ  એિશયામા ં કરોડો િપયાના ટોલ ખરીદવા માટે 
ઇવે ટ કપનીને ફાયદો કરાવવા થયેલ યાપક ગેરરીં િતની 
તપાસ કરવામાં તં ની િન ફળતા  

ડૉ. સી.જ.ેચાવડા  

*૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યના સરહદી િવ તારોમાં તીડોનંુ આ મણ અંગેની 
આગાહી હોવા છતાં તીડોના નાશ માટે સ વરે અસરકારક 
પગલા ન લેવાતા ઉભા પાકોને થયેલ નુકશાનનંુ વળતર 
ચૂકવવામા ંતં ની િન ફળતા 

ગેનીબેન ઠાકોર 

*૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ પાક નુકશાનીના સવમાં થતી ગેરરીિતઓ િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી િવ મભાઇ માડમ 

*૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં ભારે વરસાદ, માવઠા કે તીડોના ાસથી ખેડતોને ૂ
આિથક રીતે પાયમાલ થતા બચાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી બાબુભાઇ વા  

*૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ સરકાર પાસે ખેડતોની તમામ િવગતો હોવા છતા ૂ
આધારકાડ, બક કોડની નકલો જવેા પુરાવાઓ વારવાર ં
માંગવાના કારણ ેખેડતોમા ં યાપેલ રોષ દૂર કરવામા ંતં ની ૂ
િન ફળતા 

ી અ તિસંહ ચૌહાણ  

*૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ માકટ યાડમાં કૃિષ પેદાશોના ખેડતોને મળતા ઓછા ૂ
ભાવોની ફ રયાદોની તપાસ કરી પગલા લેવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી લલીત વસોયા 

*૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં નકલી િબયારણ તેમજ જતુનાશક દવાઓનંુ થતુ ં
વેચાણ અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િ જશે મેર  

*૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ બારમાસી બાગાયત પાકોને ીમીયમમાં આવરી લેવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા 

ી પંુ ભાઇ વંશ  

*૯ ૨૪૦૧- પાક.. યવ થા 
૦૦૧- િનદેશ અને વહીવટ 
૦૧- કૃિષ...મહેકમ  
. ૧૫,૮૩,૪૬,૦૦૦ 

અં. .નં. ૩, 
પાના નં. ૧૨ અને ૧૩ 

૧૦૦ વહીવટી તં ની નબળી કામગીરીને કારણે ખેડતોને પડતી ૂ
હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવર ભાઇ ઠ મરુ  

*૧૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખેડતોને શાકભા ના પોષણ મ ભાવો મળી રહે તે માટે ૂ
વચેટીયાઓ દૂર કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ચંદન  ઠાકોર  

*૧૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ સરકારે કૃિષ પેદાશોના ટેકાના ભાવ વધારી આ યા હોવા 
છતા તેનો લાભ ખેડતોને મળતો નથી તે િનવારવામા ંૂ
તં ની ઉદાસીનતા 

ી લલીતભાઇ કગથરા  

*૧૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખેડતોને સરળતાથી િધરાણ મળી રહે તેવું આયોજન ૂ
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી હષદકમાર ુ
રીબડીયા 

*૧૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ ભારે વરસાદ, પૂર અને માવઠાથી થયેલ નુકશાનનંુ વળતર 
ખેડતોને સ વરે ચુકવવામાં તં ની િન ફળતાૂ  

ી િનરજન પટેલં  

*૧૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખેડતોની યાજબી અને સાચી રજઆતોનો સ વરે ઉકેલ ૂ ૂ
લાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ડૉ. અિનલ િષયારા 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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*૧૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખેડતોને ખેત પેદાશોના પોષણ મ ભાવો મળે તે માટે ૂ
અગાઉથી આયોજન કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ભગાભાઇ બારડ  

*૧૬ ૨૪૦૧- પાક... યવ થા 
૧૧૦- પાક િવમો 
૦૧- ગુજરાત...યોજના  
. ૩૦,૩૫,૯૩,૦૦૦ 

અં. .નં. ૩,પાના નં. ૪૭ 

૧૦૦ પાક િવમા કપનીઓ ારા તેમના એજ ટો ારા ખેડતો ં ૂ
સાથે કરાતી છેતરપ ડીઓ અટકાવવામા ં તં ની િન ફળતા 

ી રાજશેકમાર ગો હલુ  

*૧૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ પાક િવમા કપનીઓ પાક િવમાનંુ ીમીયમ લઇ ખેં ડતોને ૂ
પાક િવમાની રકમ લાંબા સમય સુધી ચૂકવતી નથી તે સામે 
સ તાઇથી પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કા તીભાઇ ખરાડી 

*૧૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ પાક િવમા કપનીઓ ારા પાક િવમા પેટે લીધેલ ં
ીમીયમની રકમ ખેડતોને ન ચૂકવતા આવી રકમ પરત ૂ

મેળવી લેવાની કાયવાહી કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી રઘુભાઇ દેસાઇ 

*૧૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ પાક િવમાની રકમ મેળવવા ખેડતોને કરવા પડતા ૂ
આંદોલનો િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કીરીટકમાર પટેલુ  

માગણી ન.ં ૩ 

*૨૦ ૨૪૦૨-ભૂિમ..... સંર ણ 
૧૦૧-ભૂિમ..... ચકાસણી 
૦૧-ભૂિમ..... મહેકમ  
. ૨૩,૦૯,૮૪,૦૦૦ 

અં. .નં. ૩,પાના નં. ૭૦ 

૧૦૦ ખારાશ અટકાવવા વારવારની રજઆતો છતાં યો ય ં ૂ
કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી સોમાભાઇ 
કોળીપટેલ 

*૨૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ અપુરતા ટાફને કારણે ભૂિમ ચકાસણી અને સંર ણની 
કામગીરીમાં થતો િવલંબ િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી લાખાભાઇ ભરવાડ 

*૨૨ ૨૪૦૨-ભૂિમ..... સંર ણ 
૧૦૧-ભૂિમ..... ચકાસણી 
૦૧-ભૂિમ..... મહેકમ  
. ૨૩,૦૯,૮૪,૦૦૦ 

અં. .નં. ૩,પાના નં. ૭૦ 

૧૦૦ ારના વધતાં જતાં માણને સમયસર અટકાવવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા 

ી િવણભાઇ 
મુસડીયા  

*૨૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ ભૂિમ સંર ણ ચકાસણી અને ાર િનયં ણ માટે કરેલ 
ખચની તપાસ કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ઋિ વકભાઇ 
મકવાણા 

માગણી ન.ં ૪ 

*૨૪ ૨૪૦૩- પશુપાલન 
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ  
૦૧-ANH-1 પશુપાલન...  
િવ તરણ   
. ૩૦,૦૯,૪૯,૦૦૦ 

અં. .નં. ૩ 
પાના નં. ૭૬ અને ૭૭ 

૧૦૦ ભારે વરસાદ અને માવઠાથી પશુપાલકોના ઘાસચારાનો 
સદંતર નાશ થતા ખાસ પેકેજ હેર કરવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી અિમત ચાવડા  

*૨૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ પશુપાલન િવભાગમાં સ ાનો દુ પયોગ કરી કરોડો 
િપયાની ચૂકવાયેલ  સહાય અંગેની તપાસ કરી યો ય 

પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ભીખાભાઇ ષી 

*૨૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ભારે વરસાદ અને પુરના કારણે પશુઓના મૃ યુ થતા 
પશુપાલકોને જ રી વળતર ચૂકવવામાં થતો િવલંબ 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી રાજ ે િસંહ ઠાકોર  

*૨૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ પશુ દવાખાનાઓની સં યા વધારવામાં તેમજ ડૉ ટરોની 
ઘટ િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી સંજયભાઇ સોલંકી 

*૨૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ પશુઓમાં થતી મહામારીને નાથવામાં તં ની ઉદાસીનતા ી ુમનિસંહ ડે  
પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ 

માગણી ન.ં ૭૧ 

*૨૯ ૨૨૧૬- આવાસન 
૦૩- ામ ગૃહિનમાણ  

૧૦૦ ામ ગૃહ િનમાણ બોડના જના જજરીત આવાસોની ુ
મરામત કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી ઇ તિસંહ 
પરમાર 
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૧૦૩- આવાસન...સહાય  
. ૧૨,૬૧,૧૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૯ 
પાના નં. ૧૮ થી ૨૦ 

*૩૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ામ ગૃહ િનમાણ બોડમાં ખાલી જ યાઓના કારણ ે
વહીવટી કામગીરી ઉપર પડતી ગંભીર અસરો િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી નથાભાઇ પટેલ 

*૩૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ આવાસન બોડ ારા છે ા ં પાચં વષમાં કેટલા નવા 
આવાસો બના યા તેની િવગતો હેર કરવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત 

*૩૨ ૨૨૧૬- આવાસન 
૦૩- ામ ગૃહિનમાણ  
૧૦૫- ઇ દીરા...યોજના  
. ૮,૪૦,૭૭,૫૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૯ 
પાના નં. ૧૮ થી ૨૧ 

૧૦૦ રા યમાં ઇ દીરા આવાસના લાભાથ ઓની છે ા ણ 
વષની િવગતો િસ  કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી ભરત  ઠાકોર  

*૩૩ ૨૨૧૬- આવાસન 
૦૩- ામ ગૃહિનમાણ  
૧૦૫- ઇ દીરા...યોજના  
. ૮,૪૦,૭૭,૫૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૯ 
પાના નં. ૧૮ થી ૨૧ 

૧૦૦ વષ  પહેલા બનેલ ઇ દીરા આવાસની મરામતની કામગીરી 
માટે પુરતી રકમની ફાળવણી કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી અિ નભાઇ 
કોટવાલ 

*૩૪ ૨૫૦૫- ામીણ રોજગાર  
૦૨- ા ય...યોજનાઓ  
૧૦૧- રા ીય...યોજના  
. ૩,૬૭,૫૪,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૯,પાના નં. ૩૯ 

૧૦૦ રોજગાર ગેરટી યોજનામાં માનવ દનમાંં  આપવામાં આવતી 
રકમમાં વધારો કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી મોહનિસંહ રાઠવા 

*૩૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ રોજગાર ગેરટી યોજના અંતગત ભારત સરકાર તરફથી ં
મળતી રકમ વણવપરાયેલ પડી રહેતી  અટકાવવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી શૈલેષ પરમાર  

*૩૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ રોજગાર માટેના કાડ હોવા છતાં તેમને પુરતી રોજગારી 
આપવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કાળાભાઇ ડાભી  

*૩૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ રોજગાર ગેરટી યોજના હેઠળ થતા કામોની ચકાસણી ં
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અ યકમાર પટેલુ  

*૩૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ રોજગાર ગેરટી યોજનામાં બોગસ નામો ઉમેરી રકમ ચૂકવાય ં
છે તેની તપાસ કરી પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી જશુભાઇ પટેલ  

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ  
માગણી ન.ં ૭૪  

*૩૯ ૨૦૪૧- વાહનો પર કર 
૧૦૨- મોટર...િનરી ણ 
૦૧- મોટર...િનરી ણ 

. ૨,૨૨,૭૫,૭૭,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૦  
પાના નં.૬ અને ૭ 

૧૦૦ આર.ટી.ઓ. કચેરીઓમાં કમચારી-અિધકારીઓની 
અિનયિમત હાજરી િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી મહેશકમાર પટેલ ુ  
( યાસુ ીન શેખ)  

*૪૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ આર.ટી.ઓ. કચેરીઓમાં પકડાતા એજ ટો સામે 
સ તાઇથી પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી જશપાલિસંહ 
પ ઢયાર( ી 
મંગળભાઇ ગાિવત)   

*૪૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ આગોતરા આયોજન વગર અક માતો ઘટાડવાના નામે 
ટાફીક િનયમોના ભંગ બદલ નવા આકરા દંડોનો અમલ 
કરી ને પડતી હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી સુખરામભાઇ રાઠવા 
( ી િચરાગભાઇ 
કાલ રયા)  
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*૪૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ટાફીકના દંડમાં નોન ક પાઉ ડેબલ અપરાધમા ંદખલ દઈ 
કલમ ૨૫-કનંુ થતંુ ઉ ઘંન થતંુ અટકાવવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી તુભાઇ ચૌધરી  
( ી પુનમભાઇ 
પરમાર)  

*૪૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ આમ જનતાની લાગણીને યાને લઈ હે મેટ કાયદામા ં
છટછાટ આપવાની હેરાત પછી આવી હેરાતો થઈ જ ુ
નથી તેવા દાવાઓનો થતો ફીયા કો િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી બળદેવ  ઠાકોર  
( ી પુનાભાઇ 
ગામીત)  

*૪૪ ૨૦૪૧- વાહનો પર કર 
૧૦૨- મોટર...િનરી ણ 
૦૧- મોટર...િનરી ણ 

. ૨,૨૨,૭૫,૭૭,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૦  
પાના નં.૬ અને ૭ 

૧૦૦ રા યમાં નવા વાહનોમાં દૂષણની મા ા ન હોવા છતા ં
પીયુસી સટ ના નામે થતી ઉઘાડી લંૂટ િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી ભાવેશભાઇ કટારા  
( ી કાિંતભાઇ 
સોઢાપરમાર) 

*૪૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ આર.ટી.ઓ. કચેરીઓમા ં ાચાર નાબૂદ કરવા ઉ ચ 
ક ાએ કિમ ટ બનાવી તેમા ં આમજનતાના િતિનિધનો 
સમાવેશ કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી શીવાભાઇ ભુરીયા  
( ીમતી ચં ીકાબેન 
બારીયા)  

*૪૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ મોટા શહેરોમાં બેફામ ગિતથી દોડતા વાહનો પર અંકશ ુ
રાખી અક માતો ઘટાડવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવણભાઇ મા   
(મોહનલાલ વાળા)  

*૪૭ ૩૦૫૫- માગ પ રવહન 
૧૯૦- હેર ે ... સહાય 
. ૪,૦૪,૩૪,૬૧,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૦,પાના નં.૧૪  

૧૦૦ એસ.ટી.િનગમને સેવા આપતી ખાનગી કપનીઓને ં
સાચવવા એસ.ટી.તં  ખોટ ખાઇ ર ુ છે તે િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી મહમદ વીદ 
પીરઝાદા  
( ી ઇમરાન 
ખેડાવાલા)  

*૪૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગાંધીનગર-અમદાવાદ વ ચે દોડતી શહેરી બસ સેવાઓને 
ામીણ િવ તારોમાં લાંબા અંતર સુધી મુકવાને કારણ ે

ગાંધીનગરની જનતાને સમયસર બસ સેવાનો લાભ મળતો 
નથી તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ડૉ. સી.જ.ેચાવડા  

*૪૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ ધારાસ યોની એસ.ટી. તં  અંગેની ફ રયાદો પછી પણ 
યો ય કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી પંુ ભાઇ વંશ 
(કનુભાઇ બારૈયા)   

*૫૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ એસ.ટી. ડેપોમાં ડાઇવર-કડકટરને ુટી લી ટમાં ં
મુકવામાં ચાલતી યાપક ગેરરીિતઓ સામે યો ય પગલા 
લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી હમતિસંહ પટેલ ં  
( ી જ.ે વી. કાક ડયા)  

*૫૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ એસ.ટી.ના કમચારીઓને પગારપંચના તફાવતની રકમો, 
મ ઘવારી ભ થા તેમજ અ ય ભ થાઓ લાબંા સમય સુધી 
ચૂકવાતા નથી તે િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી આનંદભાઇ ચૌધરી  
( ી ેમિસંહભાઇ 
વસાવા)  

*૫૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ખાનગી કપનીઓને ફાયદો કરાવવાની નીિતથી વો વો બસ ં
ભારે ખોટ કરે છે તે િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી અબંરીષભાઇ ડેર  
( ી વજિેસંગભાઇ 
પણદા)  

*૫૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ એસ.ટી.માં ઓઈલ ડીઝલ ફી ટરની ખરીદીના ટે ડરમાં 
ચો સ પાટ ને લાભ કરાવવાની નીિત અગંે જવાબદારો 
સામે વરીત પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી તાપ દુધાત 
( ી િવમલભાઇ 
ચુડાસમા)   

*૫૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ દર વષ નવી બસો મુકાય છે છતાં ામીણ િવ તારોના 
િવ ાથ ઓને બસની સુિવધા પૂરી પાડવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી અનંતકમાર પટેલ ુ  
( ી કાિ તભાઇ 
પરમાર)  

*૫૫ ૩૦૫૫- માગ પ રવહન 
૧૯૦- હેર ે ... સહાય 
. ૪,૦૪,૩૪,૬૧,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૦,પાના નં.૧૪  

૧૦૦ તહેવારોના સમય ે ખાનગી બસ સંચાલકો ારા વસૂલાતા 
બેફામ ભાડા સામે અસરકારક પગલા લેવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી નૌશાદ સોલંકી  
( ી રાજ ે િસંહ 
પરમાર)  

*૫૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ એસ.ટી.તં મા ંડાઇવર-કડકટરોની અછતના કારણે લાંબા ં
સમય સુધી એસ.ટી.ના ટો બધં રખાય છે તે િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી સુિનલભાઇ ગામીત  
( ીમતી સંતોકબેન 
આરેઠીયા)  



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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*આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજ થયલે નથીૂ .  
અ  ય ી : હવ ેરજૂ થયલે માગણીઓ ઉપર ચચા કરવામા ંઆવશ.ે 
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ)  (શહેરા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પશુપાલન અન ે ડેરી 
ઉ ોગની માગણી નંબર ૪ લઇન ેઆ યા છે એમા ંમા  સમથન આપવા માટે ઉપિ થત થયો છં ંુ . પશુપાલનના આરો ય અન ે
સંવધનની બાબતમાં સરકારે જ ેપગલાં લીધા ંછે એ બાબતે હ મા  અનુમોદન આપંુ છું ં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, રા યની અંદર પશુ આરો ય મેળાઓ થાય, પશુપાલનમાં તંદુર ત અન ે સારી હ રફાઇ થાય 
એના માટે પશુપાલકોને ઇનામ આપવામા ંઆવે છે. સરકારે એને પણ ખૂબ સારી રીતે આગળ વધારવા માટેનું આયોજન કયુ છે 
અને આ વખતના બજટેમાં સરકારે યાન રાખીને પશુપાલકોને ગાયની ઓલાદને મોટી કરીન,ે સારવાર કરીને ઓગિનંગ ફાિમગ 
કરશે એને પણ ઇનામ આપીને ખેડતોને સહાય કરશે એના માટે હ મા  અનુમોદન આપંુ છૂ ુું ં ં . તરણેતરના મેળાની અદંર પણ 
પશુપાલનનું દશન કરાવ ેછે અને યા ંપશુઓને મોટી સં યામાં ભાગ લેવા પશુપાલકો લઇન ેઆવતા હોય છે અન ેએની અંદર 
પણ સારી ઓલાદની ગાય અને વાછરડી હોય તો તરણેતરના મેળાની અંદર પણ ઇનામ િવતરણ કરીને એની સારી આગવી 
ઓળખ ઊભી કરીને ઇનામ પણ આપવામા ંઆવે છે. એ મેળાની અંદર અ  શોનુ ંપણ આયોજન કરવામા ંઆવે છે. અ ના 
પાલકોને ો સાહન પે સરકાર પશુઓને જ ેરીતે ો સાહન આપવામા ંઆવે છે એ રીતે અ ની અદંર પણ સારી ઓલાદના 
અ નુ ં પાલન  કય ુ હોય તો એને સારી રીતે મદદ કરવા સરકાર આવે છે. દર વષ ે  પશુપાલકોને ગયા વષની 
સરખામણીમા ં૫૬૫ જટેલા પશુપાલકોન ેસરકારે પુર કાર-ઇનામ આપીને ો સા હત પણ કરેલા છે. સરકાર તરફથી દર વષ 
પશુપાલકોને દરેક િજ ાની અંદર દરેક તાલુકાદીઠ પશુપાલન મળેાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને એની અંદર માગદશન 
આપીને પશુઓ સારી ઓલાદના કેવી રીતે મોટા કરાય, એની કેવી રીતે સારવાર કરાય અને કેવી રીતે સા  દૂધ ઉ પાદન થાય ં
એના માટે પણ માગદશન આપીને ગામેગામ ખૂબ મેળાઓ અન ે િમ ટગો કરીનેં , એનું સરકાર તરફથી આયોજન કરીન,ે 
માગદશનો આપવામા ં આવે છે. જ ે સારી ઓલાદના પશુઓ હોય, કાંકરે  ગાય, ગીર ગાય, બ ી ભસ હોય કે એવી સારી 
ઓલાદની ગાયોને સરકારે ો સાહન આપવાનું આ વખતના બજટેની અંદર આયોજન કયુ છે અને પશુપાલકોના હત માટે 
િનણયો લીધા છે એન ેહ મા  સમથન આપંુ છ અને સરું ં ંુ કારને ખબૂ અિભનંદન આપંુ છંુ. માનનીય મુ યમં ી અન ેમાનનીય 
નાયબ મુ યમં ી અન ેપશુપાલન મં ીએ આ વખતે બજટેમા ંખૂબ સારી ગવાઇ કરીન ેપશુપાલકોના હત માટે િવચારનારી 

થમ વખત એવી સરકાર હશ.ે સાહેબ, મને પાંચ ટમ થઇ છે, પશુપાલકો માટે કોઇએ આજ સુધી યાન નથી આ યુ ંતેવું આ 
વખતે પહેલીવાર સરકારે પશુપાલકો માટે ખૂબ સરસ રીતે આયોજન કરીને પશુપાલકોને ો સા હત કરવા માટે આયોજન કય ુછે 
એ બદલ માનનીય મુ યમં ી, નાણામં ી અને પશુપાલન મં ીને હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . આ સરકારે ૧૨ પશુઓની 
સબિસડીનો લાભ આપવા માટેની યોજના કરી છે એમાં મારી માનનીય મં ી ીને એક જ િવનંતી છે કે, ૧૨ પશુઓ એક સાથ ે
લેવામા ંઆવે અને  ૧૨-૧૨ પશુઓ એક સાથ ેદૂધ આપતા બંધ થઇ ય તો જ ેલોન લીધી હોય એના પૈસા ભરવાના થતા 
હોય, એમાં પશુપાલકોને અને ખેડતોને ખૂબ મોટી મુ કેલી ઊભી થતી હોય છેૂ . ૧૨ પશુઓની યોજના બરાબર મંજૂર કરી છે 
એમા ં થમ તબ ામા ં ૬ પશુઓની ખરીદી થાય અન ે એ વસુ યા પછી બી  ૬ પશુઓની ખરીદી કરવામા ં આવ ે તો 
પશુપાલકોને કોઇ બડન ના પડે અને એની ટન સાઇકલ ચાલ ુરહે, એના માટે હ મં ી ીને િવનંતી ક  છું ં ંુ . સરકારે સારી 
ઓલાદના પશુઓ માટે દરેક િજ ાની અદંર ડેરીઓ મારફતે પણ કૃિ મ બીજદાન માટે સારી ઓલાદના પશુઓ પેદા થાય સારી, 
સારી ઓલાદના પશુઓના સી સના ડોઝ પણ પેદા કરવામાં આવે અને એના માટે સરકારનો, માનનીય મુ યમં ી ીનો અન ે
નાણામં ી ીનો ખૂબ આભાર માનું છંુ. મારી પંચમહાલ ડેરીની અદંર ગયા વખતે માનનીય મં ી ી બાબુભાઇ બોખી રયા સાહેબ 
હતા યારે એમણે િપયા ૧૧ કરોડ જટેલી સહાય આપીને પશુપાલનની સારી ઓલાદ માટે ા ટ આપી હતી એ કામ પૂ  થવા ં
આ યું છે. એનું ખાતમૂહત થઇ ગયું છેુ , ટક સમયમાં એ કામ શ  થઇ જશેૂં . એટલે સારી ઓલાદના પશુઓ પેદા થાય તો 
ખેડતોને દૂધની અંદર ઉ પાદૂ ન થાય છે. એમાં આપણા પશુઓની દૂધની સરેરાશ એવરેજ બે થી પાંચ િલટર પશુદીઠ બેસતી 
હોય છે. જયારે ફોરેનના જ ેપશુઓ છે જ ેજસ  ગાય કહેવાય, એચ.એફ.ગાય કહેવાય છે એ અ યારે બહારથી લાવીએ છીએ. તો 
એ પશુઓમાં ૧૦ થી ૧પ લીટરની એવરેજ બેસતી હોય છે એટલે પશપુાલકો એના તરફ વ ા હતા પણ સરકારે જ ેઆયોજન 
કયુ છે એ આયોજનના ભાગ પે સરકારમાં સારી ઓલાદની આપણી દેશી ગાયો, ગીર ગાય છે, કાંકરેજ ગાય છે, આવી ગાયોને 
બ ી ભસ કે મહેસાણી ભસ જ ેવખણાય છે એવી ભસ કે સારી ઓલાદના પશુઓ માટે સુધારણાની કામગીરી કરીન ે િસમેન 
પેિશયલ બનાવીને જ ે પશુપાલકોન ે ડોઝ આપવામા ં આવશે અન ે એનાથી પશુઓની સુધારણા થશ ે અન ે સારી ઓલાદના 

પશુઓ પેદા કરીન ે દૂધની આવક આપણે વધારી શકીશું એના માટે સરકારે જ ે ય ન કયા છે એન ે માટે સરકાર ીન ે હ ું
અિભનંદન આપંુ છંુ. બી  વાત મારે એ કહેવાની છે કે આ દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે મથુરા ખાતે 
પશુપાલન ડેરી અને ગોકલ િમશન યોજના દાખલ કરી હતી અન ેગોકલ િમશન યોજના સીધી એનુ ુ .આઇ.પી.એ.નો શુભારભ ં
કરા યો હતો અને ે  કામગીરી કરવા માટે ર૦ િજ ામાં ગુજરાતના દાહોદ, પંચમહાલ અને વડોદરા એમ ૩ િજ ાનો સમાવેશ 
કય  છે એ બદલ પણ માનનીય મં ી ી અન ેમુ યમં ી ીન ેહ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . હાલ ક છ, સૌરા મા ંકૃિ મ બીજ ઓછ ુ ં
થયું યાં ૩૪૦ ખાનગી કૃિ મ બીજદાન કે ો બનાવવામાં આવલેા છે અને આ બીજદાન કે ો મારફતે, ગોકલ િમશન ુ
મારફતે, ગામેગામ ફરીને જ ેમાણસો કામ કરે છે એ દરેક પશુપાલકોને ડોઝ આપીને ગુજરાતની અંદર સારી ઓલાદના પશુઓ 



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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પેદા થાય અન ેદૂધની આવક વધે એના માટે સરકારે ખૂબ ય નો કયા છે એ બદલ હ સરકારન ેઅને માનનીય મુ યમં ી ીન ેું
અિભનંદન આપંુ છંુ. ગુજરાતની અંદર સરેરાશ આજ ેદૂધનું ઉ પાદન ઇએ તો દેશની અંદર ગુજરાત રાજય ી  મે આવે છે 
અને અમલુના નામથી જ ેઆપણે સહકારી માળખાની અદંર વષ ૧૯૪૬માં સહકારી માળખુ ંતૈયાર કરવામાં આ યું હતંુ. આજ ેએ 
અમુલના નામે ઓળખાય છે અન ેસવાર પડે અને ટે ટ ઓફ ઇ ડીયા જ ે ગુજરાતની અંદરથી આપણા અમુલ દૂધે દેશ અન ે
િવદેશની અંદર નામના મેળવી છે. એની અદંર રોજનુ ં૩ કરોડ લાખ િલટર જટેલા દૂધનુ ં૧૮ સંઘો ારા ભેગંુ થઇન ેદેશ અન ે
દુિનયાના તમામ દશેોન ેઆપણે દૂધ, દહ , ઘી, બટર આપણે પૂ  પાડી ર ા છીએ એટલે સરેરાશ આપણે ઇએ તો ચારં , 
સાડા ચાર ટકા જટેલો દૂધનો વધારો દર વષ થાય છે એટલ ેમાથાદીઠ પરપ ામ દૂધની જ રયાત છે એની સામે આપણે ૩૯૪ 

ામ દૂધ ઉ પ  કરી ર ા છીએ. ડેરી માળખાની અદંર અ ેસર આપ ં ગુજરાત રાજય સૌથી થમ છે અને ગુજરાત રાજયના 
૩૬ લાખ પશુપાલકો આ ડેરી ઉ ોગ સાથ ેસંકળાયલેા છે. ૩૬ લાખ પશુપાલકો હ મારા મત િવ તારની  વાત ક  અન ેું ં
પંચમહાલ િજ ાની ડેરીની વાત ક  તો લગભગ મ હનાના ં ૧૬પ કરોડ િપયાના ટન ઓવરના દૂધના પૈસા અમે પંચમહાલ, 
દાહોદ અન ેમહીસાગર િજ ાના પશુપાલકોને ચૂકવીએ છીએ. આનાથી વધારે સારો કોઇ ધંધો મારી િ એ હોઇ શકે નહ . 
એટલે ગરીબ માણસે યોજના લાવીને સરકારે જ ેમદદ કરી છે એ બાબતે હ ું સરકારને અિભનંદન આપંુ છંુ. ો સા હત કરીન ે
પશુપાલનમાં મ હલાઓને ખૂબ આગળ લઇ જવા માટે સરકાર ખૂબ સારા ય નો કરે છે અન ેએ ય નના ભાગ પે સરકારે જ ે
મ હલાઓ અને સભાસદો હોય એમા ંલગભગ ૧ર લાખ જટેલી સભાસદ મ હલાઓ છે અને એ રોજના દૂધના ધંધાના યવસાય 
સાથે સંકળાયેલા છે. એક પણ ગામ એવું નહ  હોય કે જયાં દૂધ મંડળી નહ  હોય. એટલ ેલગભગ ગુજરાતના ૧૮૦૦૦ ગામડા ં
છે એ બધા ગામડાંઓમાં દૂધ મંડળી આવેલી છે અને ગુજરાતની અંદર મોટામાં મોટ સહકારી માળખાનું જ ેચાલી ર ું છે એ ું
સહકારી માળખાને લીધે ગુજરાતના પશુપાલકો... 
  અ  ય ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય મહેશકમાર રાવલુ . 

સભાપિત ડો. નીમાબેન આચાય અ ય થાન.ે 
 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ(ખંભાત) : માનનીય અ ય ી, ખેડત િનિધ માટે માનનીય મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇન ેૂ
આ યા છે, એમા ંહંુ મારો સૂર પુરાવવા અને સમથન આપવા ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આપણે સૌ ણીએ છીએ કે આપણો દેશ કૃિષ ધાન દશે છે. ખેતી અન ેપશુપાલનનું દેશના 
અથતં  અને િવકાસમાં મહ વનું યોગદાન છે. ભારતીય સં કૃિતમા ંપણ કૃિષ તથા પશુ ધનનું િવશેષ મહ વ ર ું છે. રાજય 
સરકારના કૃિષ ે ના સવાગી િવકાસના યેયન ેહાંસલ કરવા અનકે કૃિષ સહાયતા યોજનાઓ, વૈ ાિનક અિભગમ, આધુિનક 
કૃિષ ટેકનોલો ની પ િતઓ, ાકૃિતક કૃિષ વગેરેના ચાર, સાર ારા સરકાર ી કૃિષ મહો સવ, તાલીમ િશિબરો, પશુ 
આરો ય સંવધન સેમીનારો, વગેરેના અસરકારક અને સુંદર આયોજન ારા ખેડતોને િવનામૂ યે િનરતર માગદશન અને િવિવધ ૂ ં
સહાય િવતરણમા ં િવિવધ ટેકનોલો  ારા પારદશક અને પ રણામલ ી કાયવાહી કરવામાં આવી રહી છે. કે  સરકારની  
િવિવધ કૃિષ સહાય યોજનાના લાભો ડી.બી.ટી.થી િકસાનોના બે ક ખાતામાં સીધા જમા કરવાની અચૂક ઝડપી અને પારદશક 
પ િતઓમાં ાંિતકારી પ રવતન કયુ છે. ખડતને આપણે જગતના તાતનું બહમાન આપીએ છીએૂ ુ . િવ ાન અને ટેકનોલો નો 
ગમે એટલા િવકાસ છતાં આપણી ભૂખને સંતોષતા અનાજ અને િવિવધ ખા  સામ ીનુ ંઉ પાદન તો ધરતી માતાના ખોળામા ં
ગરમી, ટાઢ, તડકો, વરસાદ યા િવના અિવરત મહેનત કરતા આપણા ખેડત ભાઇ બહેનો કરે છેૂ . ખરેખર આ કરોડો િકસાન 
ભાઇ બહેનો આપણા ખરા અ દાતા આપણા અ પૂણા છે જમેને મારા કોટી કોટી વંદન. પાક અને પાણી સમિૃ  લાવ ેતાણી. 
રા યમા ં કૃિષ ે ને િસંચાઇનું મજબૂત નેતૃ વ પૂ  પાડવામાંં  નમદા મૈયાના આશીવાદ સમાન  નમદાના નીરને ગુજરાતના 
દૂરદૂરના િવ તાર સુધી પહ ચાડવાના ભગીરથ કાય માટે આપણા લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ અન ે આદરણીય 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ  પટેલ સાહેબન ે  કરોડો ખેડતોવતી ૂ હ કોટી કોટી ું
ધ યવાદ આપંુ છંુ. જળ સંચયથી ધન સંચય રા યમાં અસં ય જ યાઓ ઉપર ચેકડેમ, બોરી બંધ, ખેત તલાવડી વગેરે 
બાંધવામાં આ યા છે. જનેો સીધો ફાયદો કૃિષ ઉ પાદનોને મળે છે અને તેના સકારા મક પ રણામો ગુજરાતમાં વા મળે છે. 
મને જણાવતા આનંદ અને સંતોષની અનુભિૂત થઇ રહી છે કે િકસાનોની આવક બમણી કરવાના આદરણીય વડા ધાનના 
સંિન  યાસો અન ે િતબ તા મુજબ આપણી રા ય સરકારની મહેનત ફળી રહી છે. એટલ ેજ છે ા રપ વષથી ગુજરાતની 
િવકાસ યા ાના સોનેરી સોપાનો લખવાની સોનેરી તક રાજયના નાગ રકોએ ભારતીય જનતા પાટ ન ે આપી છે. એક સમય 
એવો હતો કે આપણે સવએ એ સમય યો છે કે દેશન ેઆઝાદ થયે થોડા ંવષ  થયા ંહતા.ં આપણી પાંખી વસિત હોવા છતા ં
પણ આપણે પોષણ પૂ  પાડતા અનાજ જવેા કે ઘ  આપણે બી  દેશમાંથી આયાત કરવા પડતા હતાં . આપણા ત કાિલક 
વડા ધાન લાલ બહાદુર શા ી એ કહેવું પ ું હતંુ કે અઠવા ડયામાં એકવાર ભોજનનો યાગ કરવો. યાર પછીના 
સમયગાળામા ંદેશના કૃિષ વૈ ાિનકો, કૃિષ સંશોધકો, કરોડો ખેડતની િન ાપૂવકની મહેનતથી આપણે કૃિષ ઉ પાદનમા ંમોટા ૂ
ભાગે વાવલંબન ા  કયુ છે અને તે સંતોષ અન ેગૌરવની અનુભૂિત કરાવે છે. આ કારણ ેજ આપણા દશેમા ંઉપકાર નામની 
િપકચર બની હતી અને એ ઉપકાર નામની િપકચર મા  ખેડતોન ે ા સા હત કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી અને એમા ંૂ
એક ગીત આ યું હતંુ કે મેરે દેશકી ધરતી સોના ઉગલ ેઉગલ ેહીરે મોતી, મેરે દેશકી ધરતી. ગુજરાત રા યમા ંલાખો ખેડતો દર ૂ
વષ અંદાજ ે ૮પ લાખ હે ટરમાં જમીનમાં ખ રફ અન ે ૩૧ લાખ હે ટરમાં રિવ િસઝનમાં જદા જદા પાકોનુ ં વાવેતર કરે છેુ ુ . 
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ગુજરાતના ખેડતોની મહેનત અને સરકાર ારા િસંચાઇના પાણીની યવ થાૂ , સમયસર વીજળીની યવ થા, ખાતર, 
િબયારણ, કૃિષ વૈ ાિનકો ારા સતત માગદશનના કારણ ેકૃિષ ે નો ખૂબ મોટો િવકાસ થયો છે. દેશમાં કૃિષ િવકાસ દરમા ં
ગુજરાત હમેશા અ ેસર થતંુ ર ું છેં . રા યમાં ખેડતોને પોષણ મ ભાવો મળી રહે તે માટે ભારત સરકારની નોડલ એજ સીઓ ૂ
રાજય સરકારની માળખાકીય સિુવધાની મદદથી િવિવધ પાકોની મોટા જ થાના ટેકાના ભાવે ખરીદી કરે છે. માનનીય 
વડા ધાન ી મોદી સાહેબની સરકાર ારા સમ  દેશના લાભાથ  ખેડતોને મદદ પ થવા માટે અને ખેતીની િસઝનની ૂ
શ આતમાં ખાતર, િબયારણ, દવા વગેરે ખરીદવા સહાય કરવા માટે ખાતેદાર દીઠ દર વષ ૬,૦૦૦ િપયા આપવાની 
મહ વાકાં ી ધાનમં ી િકસાન િનિધ યોજના શ  કરેલ છે. તે અતંગત ગુજરાત રાજયના ખેડતોને તાૂ .૬-૧-ર૦ર૦ સુધીમા ં
ચાર હ ાના કલ ુ .ર૮૩૯.૩૪ કરોડનું ચૂકવ ં ખેડતોના બે ક એકાઉ ટમા ં કરવામાં આ યું છેૂ . સરકાર કદરતી આપિ ઓ ુ
વખતે હમેશાં ખેડતની પડખે ઉભી રહે છેં ૂ . આપ સૌ ણો છો તે માણે ગુજરાતમા ંખરીફ િસઝન દર યાન રા યમા ંઇ રના 
આશીવાદથી યાપક અન ેસારો વરસાદ થયો. પરતુ સાથસેાથે ચોમાસું પૂ  થયા પછી માવઠા દર યાન કેટલાક િવ તારોમા ંં ં
કદરતી આપિ ઓ આવી પડીુ . ખેડતોને જ ેનુકસાન થયું તેમાં રા ય સરકારે થયલે નુકસાન અ વયે તમામ િજ ાના તમામ ૂ
તાલુકાના ખેડત ખાતેદારોને મદદ પ થવા માટે ભૂતકાળમા ંકદી ન અપાઇ હોય તેટલી મોટી રકમૂ  એટલ ેકે .૩૭૯પ કરોડનુ ં
સહાય પેકેજ આપવાનો િનણય કરેલ છે. ઉ ર ગુજરાતના િજ ામાં તીડ આ મણમાં અંદાજ ે૧૧ હ ર ખેડતોના ૂ ૧૭ હ ર 
હેકટરના વાવેતર માટે િપયા ૩પ કરોડની સહાય પેકેજ આપવામા ંઆવેલ છે. બાગાયતી પાકોમાં હેકટરદીઠ વધુ ઉ પાદન અન ે
આવક આપે છે. બારેમાસ કામ મળી રહેતંુ હોવાથી રોજગારીની તકો પૂરી પાડે છે અન ેપયાવરણ સુધારવામા ંમદદ કરે છે. તેના 
કારણે રા ય કેરી, કેળા,ં ચીક અન ેખારેકના પાક માટે ણીતંુ બ યુ ંછેુ . ફળો અને શાકભા ની અ ય દશેોમા ંિનકાસ કરવામા ં
આવે છે. જયારે , વ રયાળી તથા ધાણા જવેા મસાલાના પાકોના ઉ પાદનમા ંતેમજ ઇસબગુલના ોસેિસંગ અન ેિનકાસમા ં
ગુજરાત અ ેસર છે. કૃિષ પેદાશોને રાસાયિણક ખાતર અને જતુનાશક દવાઓથી મુ ત કરવા ખેડતોનો ખેતી ખચ ઘટાડવા અન ેં ૂ
લોકોનું વા ય સુધારવા ાકૃિતક ખેતીમાં સરકારે બહ ઉ સાહ બતા યો છેુ . 
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ(ગણદેવી) : માનનીય અ ય ી, આજ ે કૃિષ અન ે નાની િસંચાઇ ભિૂમ સરં ણ અંગેની 
માગણીઓ માનનીય મં ી ી લઇને આ યા છે તેમાં સમથન આપવા અને મારા િવચારો રજ કરવા માૂ ટે ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આ વખતના બજટેમાં જ ેરીતે અમારા િસિનયર જઠેાભાઇએ ક ું તે માણે ખેડતો માટેની િચંતા ૂ
થઇ છે, તેના માટેની નવી નવી યોજનાઓની હેરાતો થઇ છે. તે હેરાતો તાં પૂરા બજટેની બુક ઇએ તો સૌથી વધારે 
ખેડતો અને પશુપાલકો ઉપર યાનૂ  આપવામાં આ યું છે એટલે આ સરકારને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . સાથે બી  એક 
અિભનંદન આપંુ તો આ વખતે અમારા દિ ણ ગુજરાતમાં નહ  પણ પૂરા ગુજરાતમા ં અન ે મન ે લાગે છે કે અમારા દિ ણ 
ગુજરાતમાં ૧પ૦ ચ કરતા ંવધારે વરસાદ પ ો. કમોસમી વરસાદ પડયો અન ેવાવાઝોડાં પણ એટલા આ યા. આવા સમય ે
જ ે ગુજરાત સરકારે આખા રા ય માટે િનણય લઇને િપયા ૩૭૯પ કરોડના કૃિષ પેકેજની હેરાત કરી, ખેડતોને સહાયભૂત ૂ
બનવા માટેનો ય ન કય  તે માટે આ સરકારને અિભનંદન આપંુ છંુ. મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે, આ પેકેજમાં મારા િજ ાના 
૩૯૮૯૩ ખેડતોને ૂ ૩૦ કરોડ ૧૧ લાખ ર૧ હ ર ૧૬પ િપયાની રકમ મળી છે. ખેડતો માટે અનેક કારની િચંતા કરી છેૂ . 
આજના દવસે ત કાિલન મુ યમં ી અને આજના દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ સાહેબને ભલૂી નહ  શકંુ. જયારે તેમણે ધુરા 
સંભાળી યારે ખેડતો ખેત પેદાશોનું બમ ં ઉ પાદન અને આૂ વક કેવી રીતે લઇ શકે, તેમનું વન ધોરણ કેવી રીતે ચંુ લાવી 
શકે તેના માટે પહેલી વખત કૃિષ મળેાનો િવચાર મૂ યો. કૃિષ મેળામાં તજ ો મોકલાવીને માગદશન આપવાનો િનણય લીધો તે 
ખરેખર આવકારદાયક છે અને તેનું પ રણામ છે ા વીસેક વષથી ઇએ છીએ. આના લીધે ખેડતોની ૂ આવકમાં ખૂબ વધારો 
થયો છે. તેનું વન ધોરણ પણ બદલાયું છે તે વીકારવાની બાબત છે. તેની સાથે સાથે મારે યાં નવસારી કૃિષ યુિનવિસટી 
આવેલી છે. હ અને ું ી િપયુષભાઇ ઘણીવાર અનેક કાય મોમા ં યાં જઇએ છીએ. કૃિષ યુિનવિસટીમાં જ ે રીતે ખેડતોન ેૂ
બોલાવીન ેજ ેસશંોધન કે ોમાં યાનંા અિધકારીઓ અન ેતજ ો ારા જ ેરીતે માગદશન આપવામા ંઆવે છે તેમા ંમને લાગે છે 
કે, આખા ગુજરાતમાં નવસારી કૃિષ યિુનવિસટી થમ નંબરે હશ ેતેમ કહ તો ખોટ નથીું ં ુ .  
 માનનીય અ ય ી, મને બરાબર યાલ છે કે, એક સમયે કૃિષ યુિનવિસટીઓ ારા આપણે જ ેિશ ણ આપતા હતા 
એ િશ ણમાં એડિમશનની િવ ાથ ઓની યારેય લાઇન થતી ન હતી. પરતુ અ યારે છે ા કેટલાક વષ માં આજ ે આપણે ં
એડિમશન આપી શકતા નથી. ગયા વષ પણ બી.એસ.સી. એ ીમા ંએટલી બધી ચી ટકાવારી ગઇ કે અમારી પાસે ટડે ટોુ એ 
કેટલીય હૈયાવરાળ ઠાલવી અને હ તો આજ ેિવનંતી ક  છ કેું ં ંુ , આજ ેજયારે આવી માગ ઉભી થઇ હોય યારે એમાં પણ વગદીઠ 
સં યા વધે અથવા નવા વગ  વધે એવી સરકાર પાસે હ અપે ા રાખું છું ંુ . હ ગયે વખતે જયારે કૃિષ યુિનવિસટીમાં ગયો યારે મન ેું
કહેતા આનંદ થાય છે કે, જ ેસમયે કૃિષ યુિનવિસટી આયો ત ૧૫મો પદવીદાન સમારભ હતોં , ૬૪૯ પદવી પૈકી ૪૩૫ નાતક 
હતા, ૧૮૮ અનુ નાતક હતા અને ૨૬ જટેલા પી.એચ.ડી.થયા હતા યારે આ બધંુ તા એવું લાગે છે કે ભિવ ય ખેડતો માટે ૂ
છે એ ચો સ દેખાઇ આવે છે અને એની પાછળ સરકાર પૂરતંુ યાન આપી રહી છે.  
 માનનીય અ ય ી, પશુ પાલન માટે ી જઠેાભાઇએ માગણીઓમાં થોડાક જ ેસરકારને સૂચન કયા છે એમાં હ સરૂ ું
પૂરાવું છ અન ેહ પણ ડેરી સાથે ડાયેલો યિ ત છુ ું ું ં . મારી જ ેવસુધંરા ડેરી છે એની સાથ ે૧૦૯૯ ડેરી ડાયેલી છે અન ેડાંગ 
જવેો એક નાનો િજ ો અને નવસારી પણ એટલો મોટો િજ ો નથી. એટલે સાથે વલસાડ ણ સંયુકત િજ ામાં અમારી 
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વસુંધરા ડેરી ચાલે છે. મને કહેતા આનદં થાય છે કે ૧૮૫૦ કરોડ િપયાનું ટન ઓવર આ વખતે થવા જઇ ર ુ ંછે અને ૯૦ ટકા 
આ દવાસી લોકો પશુપાલક છે. અમારા આ દવાસી િવ તારમાં કદાચ અમારી વસુંધરા ડેરીની જ ે કામગીરી છે એ અન ે
પશુપાલકો જ ેમહેનત કરી ર ા છે એ જઓ તો તમન ેપણ ખુશી થાય એવી મહેનત કરી ર ા છેુ . આ વખતે મુ યમં ી ીએ 

યારે પશુ ઉપર દયા રાખીને અગાઉ કોઇએ આજ સુધી િચંતા નહ  કરેલી, કોઇ સગભા બહેનો માટે િચંતા થાય એ બરાબર છે 
પરતુ એક િવયાણ એક મ હનાં  પહેલાથી ૧૫૦ િકલો સમુુલ દાણ ઉપર ૫૦ ટકા સબિસડી આપવાનો જ ેિનણય લીધો છે એ 
બદલ પણ હ સરકારને અિભનદંન આપંુ છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, મારે ભૂિમ સંર ણની પણ થોડી વાત કરવી છે. આપણા ગુજરાત રાજયની અદંર ભૌગોિલક 
િવ તારનું વગ કરણ કરીએ તો ૧૯૬ લાખ હેકટર જમીન આવેલી છે જ ેખેતીલાયક છે.  એમાંથી છટી પાડીએ તો ૂ ૯૬.૫૭ 
લાખ હેકટર ખેતી માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય એવી જમીન છે. નમદા આધારીત જ ેઆપણે ખેતી કરીએ છીએ તો કદાચ હ ખોટો ું
ન હો  તો ૪૦.૭૬ લાખ હેકટરમા ંઆપણે િપયત કરી શકીએ છીએ. પરતુ વરસાદ આધારીત જ ેઆપણી પાસ ેખેતી છે એ ં
૫૯.૧૨ લાખ હેકટરમાં ખેતી થાય છે. માનનીય અ ય ી, ભૂિમ સંર ણની  વાત ક  તો આજ ેઆપણી પ રિ થિત એવી ં
છે કે, ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો જ ેદ રયા િકનારો છે એના લીધે કેટલોક ખારાશ પડતો એ રયા છે, કેટલોક િવ તાર અમારો ડગરાળ ું
પણ છે. અનેક કારનો જમીન સુધારવાનો જ ેએ રયા છે એ મારી પાસે જ ે આંકડો છે એ ૩૪ લાખ હેકટર જમીન આપણે 
સુધારવી પડે એ કારની આપણી પ રિ થિત છે. જયારે આ વખતે ખાસ કરીન ેભૂતકાળની સરકારમાં વષ ૧૯૯૫થી આપણે 
વોટરશેડ કો પોન ટની યોજના ારા પણ નાના મોટા ખેડતોન ેઆપણે મદદ પ થતા આ યા છીએૂ . ભૂિમ સંર ણની વાત 
કરીએ છીએ યારે આ યોજનામાં ચો સ રીતે  થોડી વધારે ગવાઇ કરવામાં આવે તો ખેડતોના ખેતરના યારેક પાળા પણ ૂ
ધોવાય છે, વધુ વરસાદ થવાના કારણ ે યારેક વધુ પડતંુ ધોવાણ થઇ ય છે અન ે એના કારણે જ ે ફળ ુપ જમીન છે એ 
ફળ ુપ જમીન ખેડત યારે ગુમાવે છે યારે ખેડતને બહ ૂ ૂ ુ મોટ નુકસાન થાય છેું . માનનીય અ ય ી, યારે અમે આ દવાસી 
િવ તારમાંથી આવીએ છીએ, આ દવાસી િવ તારમા ંએટલી મોટી ખતેી હોતી નથી, કોઇ પાસે બે એકર છે, કોઇ પાસ ેએક એકર 
છે તો કોઇ પાસે વધીને ચાર-પાંચ એકર હોય છે. જયારે આવી ઓછી જમીન હોય અને આવું નુકસાન થતંુ હોય, એવા સમય ે
ખેડતને આ સહન કરવું અઘ  પડે છેૂ ં . જયારે  યોજનામાં જ ેદસ જટેલા માપદંડ છે અને હ તો હતો તે યોજનામાં ખૂબ સારો ું
એવો ફાયદો થાય તેમ છે. તો આ યોજનામાં મન મોટ કરીને થોડોું  ઘણો વધારો થાય તેવી અપે ા રાખું છંુ. આ વખતે બજટેમા ં
તાર ફે સ ગની વાત નથી. ભિવ યમાં આશા રાખું છ અન ેુ ં ી િપયષુભાઇન ેપણ ખબર છે. અમારે યાં શરેડી, સૂરણ, રતાળુ,ં 
કેળ, પપૈયા દરેક કારની ખેતી દિ ણ ગુજરાતના નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં થાય છે. ી કનુભાઇ, ી ભરતભાઇ અન ે

ી અરિવદંભાઇને પણ યાલ છે કે અમારે યા ંસૂરણ અને રતાળાની ખેતી વધુ પડતી હોવાથી ભૂંડનો ાસ વધી ગયો છે. 
અમારે યા ં જવાબ આપવા અઘરા પડે છે. એટલા કારણે આ વખતે કદાચ મન મોટ રાખીન ે તાર ફે સ ગ માટેની ગવાઇ ું
કરવામા ંઆવ ેતો આવનારા દવસોમા ંતે ખેડતને  આનંદ થશેૂ . આમ તો ઘણી વાત કરી શકાય તેમ છે. પરતું  માનનીય મં ી ી 
જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે તેમાં સમથન આપંુ છંુ. ધ યવાદ.  
 ી દેવાભાઇ પંુ. માલમ(કેશોદ) : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦ર૦-ર૧ના વષના અનુદાન માટેની માગણી માંક-
ર મં ી ી કૃિષ અને ખેડત ક યાણ લઇને આ યા છે તેને ૂ મા  સમથન આપંુ છ અને મારા િવચાર રજ ક  છં ં ં ંુ ૂ ુ .  
 રા યમાં ખેડત કૃિષ અને ઋિષની સાં કૃિતક પરપરા સાથે ખેતીમાં આધુિનકતા તાંિ કતા અપનાવી આિથક રીતે ૂ ં
સ ર થયેલ છે. રા ય સરકાર ખેડતોન ે કૃિષૂ ના તમામ પાસાઓમા ંસહાય અન ે ો સાહન આપી િવકાસની વણથંભી યા ાન ે
વેગવંતી બનાવવા ક ટબ  છે. િવિવધ સહાય યોજનાઓના અમલ માટે રા યના કૃિષ િવભાગના બજટેમાં ઉ રો ર વધારો કરી 
રા ય સરકાર હરહમેશ રાજયના ખેડતની સાથે રહેલ છેં ૂ . હ રયાળી ાંિત પછીના સમયગાળા દર યાન રા યમાં ખા પાકો, 
તેિલબીયાં અને કપાસના િવ તાર તેમજ ઉ પાદનમાં ન ધપા  વધારો થયેલ છે. કૃિષ િવકાસમા ં યાંિ કરણ પણ મહ વનુ ં
પ રબળ છે. કૃિષમાં ટેકટર, રોટાવેટર, પાવરટીલર, ક ટીવેટર, પાવર ેશર, હળ, લેઝર, લે ડ લેવલર, હાવ ટર, પોટેટો 
લા ટર, પોટેટો બીડર જવેા િવિવધ સાધનોના ઉપયોગથી ખેત મજરોની અછત િનવારી ઓછાૂ  સમયમાં ગુણવ ાયુ ત 

કામગીરી કરવામા ં સરળતા રહે છે. ટેકટર સહાય માટે વષ ર૦૧૧-૧રના વષમા ં કે  સરકારની વક લાન યોજના અંતગત 
રાજયના વાિષક ૧૦૦૦ થી રર૦૦ ખેડતોને લાભ આપવામા ં આવતો હતોૂ . ટેકટરની સહાય માટે મોટા માણમાં આવતી 
અર ઓ અને ઓછા લ યને કારણ ેખેડતોની માગણી સંતોષાતી હોતીૂ . જથેી રા યમાં ખેડતની માગણીઓ યાને રાખી રા ય ૂ
સરકાર ારા ટેકટરની સહાય યોજના એ આર-પ૦માં વષ ર૦૧રથી શ  કરી છે. આ યોજના હેઠળ ૪૦ પીટીઓ હોસ પાવર 
સુધીના ટેકટરના મોડલમાં ખચના રપ ટકા અથવા િપયા ૪પ હ રની મયાદા બેમાંથી જ ેઓછ હોય તે અન ેુ ં ૪૦ પીટીઓ હોસ 
પાવરથી વધુ ૬૦ હોસ પાવર સુધીના ટેકટરના મોડલમા ંખચના રપ ટકા અથવા ૬૦ હ ર િપયાની મયાદામા ં બેમાંથી જ ે
ઓછ હોય તેટલી સહાય લાભાથ ઓને મળવાપા  છેુ ં . રાજય સરકાર ારા આ યોજનામાં વષ ર૦૧૧-૧રમાં િપયા પંચાવન 
કરોડની ગવાઇમાંથી ઉ રો ર વધારો કરતાં વષ ર૦ર૦-ર૧માં આ યોજના હેઠળ િપયા ૧૪પ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં
આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ રા યમાં ચાલુ વષ યુઆરી ર૦ર૦ અંિતત ર૬ર૪પ જટેલા ખેડતોને અંદાજ ેૂ .૧ કરોડ ૬ર લાખ 
જટેલી ટેકટર સહાય આપીને ન ધપા  કામગીરી કરવામાં આવી છે.  
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 માનનીય અ ય ી, આ ઉપરાંત રાજયના ખેડતને ટેકટર તેમજ કૃિષ યાિં કરણ અન ેઅ ય સાધનો માટે સરકાર ૂ
ારા સહાય આપવામા ંઆવે છે અને વધુન ેવધુ ખેડતો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે તે માટે સહાયના ધોરણમા ંપણ વધારો ૂ

કરવામા ંઆવે છે.  
 માનનીય અ ય ી, રાજયમાં કૃિષ યાંિ કરણને વેગ આપવા માટે વષ ૨૦૧૯-૨૦ની રાજય સરકાર ીની 
યોજનાના સહાયના ધોરણોમાં ૫૬૭ ટકા સુધીનો અભૂતપૂવ વધારો કરવામા ં આ યો છે. વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં કૃિષ 
યાંિ કરણમા ંિવિવધ સાધનોની ખરીદી માટે ૨૨૦૭૮ ખેડતને ૂ ૬૨ કરોડ/૭૧ કરોડની સહાય આપવામાં આવલે છે. રાજયમા ં
ખેડતને આધુિનક ટેકનોલો  આપવા માટે કે  સરકારૂ , સરકાર ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ સાથ ેસાથે કદરતી આપિ ઓ ુ
સમયે પણ રાજય સરકાર હમશેા ખેડતની પડખે રહે છેં ૂ .  
 ડો. આશાબેન પટેલ( ઝા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી માગણી નંબર-૪ લઇને આ યા છે તેમા ંમારો 
સૂર પૂરાવુ છ અને સમથન આપંુ છુ ું ં . 
 માનનીય અ ય ી, સૌ થમ તો શુ  ઓલાદોની ળવણી પશુ સંવધન સવલતો ઉપલ ધ કરાવવા અન ેપશુધન 
િવકાસના કાય મોનો સુ ઢ અમલીકરણ કરાવવા તેમજ દૂધ ઉ પાદનમાં અભૂતપૂવ વધારો કરવા માટે કેટલાય વષ થી 
પશુઓમાં ચેપી રોગચાળા િનયં ણના ે ે રાજય સરકારના અથાગ ય નોથીથી ગુજરાત રાજયએ ખૂબ મોટી નામના કમાઇ 
છે એટલા માટે હ પાણી સરકારને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છું ંુ . 
 માનનીય અ ય ી, રાજય સરકાર ારા પશુપાલકોન ે ગામ બેઠાં િન ણાત પશુ િચિક સકોની ટીમ ારા ઝંૂબેશ 
વ પે પશુ સારવાર મળી રહે તે માટે પશુ આરો ય મેળા યોજવામાં આ યા છે અને તે અંતગત વષ ૨૦૦૨ના વષથી આ મેળા 

અંતગત ૫૮૫૪૬ પશુ આરો ય મેળાઓનું આયોજન કરવામા ં આ યું છે. જમેાં ૨.૪૧ કરોડ પશુઓને તેની િનઃશુ ક પશુ 
સારવાર આપવામાં આવી છે. વષ ૨૦૨૦-૨૧માં પશુ સારવાર આરો ય મેળા અંતગત ૪૫૦૦ જટેલા પશુઓને કલ ુ િપયા 
૪.૫૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે તે બદલ હ સરકારનો ખબૂ ખૂબ આભાર માનું છું ંુ . પશુ આરો ય અને પશુ સંવધનની 
સાથે સાથે િવયાણ થયેલ પશુના પોષણ માટે પણ િચંતા કરી માનનીય િવજયભાઇ પાણીની આ સંવદેનશીલ સરકારે વષ 
૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપ માં મુ યમં ી પશુદાન સહાય યોજના માટે કલ ુ િપયા ૨૦૦ કરોડની માતબર રકમની ગવાઇ કરી 
છે અન ે મારે તો કહેવુ ં છે કે અ યાર સુધીના ગુજરાત રાજયના ઇિતહાસમા ં પશુઓના પોષણ માટે આટલી માતબર રકમની 

ગવાઇ કયારેય થયલે નથી એટલા માટે હ આ સરકારન ેખૂબ ખૂબ અિભનદંન પાઠવુ છું ંુ . દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓની 
વાત ક  તો મને મારો ભૂતકાળ યાદ આવે છે કે અમે નાના હતા યારે ડોલચા લઇન ેજયારે દૂધ ભરાવવા માટે જતા હતા યારે ં
તોલમાપમાં લગભગ ૫૦ એમ.એલ જટેલુ દૂધ તો ઉપરથી વહી જતંુ હતંુ અને કેટલું બધંુ ખેડતોને અને પશુપાલકોને નુકસાન ૂ
થતંુ હતંુ. જયારે ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરી આ સરકારે અ યારે ટેકનોલો ના તોલમાપ યં  મૂકી અને તેનાથી જયારે તેનુ ં
વજન કરવામાં આવે છે યારે તેનું પૂરેપૂ  આપણને વળતર મળે છે અને દૂધ ઉ પાદક મંડળીના સભાસદો અને ાં મ દૂધ 
ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓને િવિવધ માળખાકીય સુિવધાઓ થાપવા સાધન-સામ ીની ખરીદી માટે સહાય પણ પૂરી 
પાડવામાં આવે છે અને આ વષ અંદાજપ માં કલ ુ િપયા ૩૬ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે તે ખૂબ અભૂતપૂવ છે.  
 માનનીય અ ય ી, ગાય આપણી માતા છે અને તેના ગૌમૂ મા ં ૩૮૮ જટેલા ઔષિધય ગુણો છે. ગૌસંવધનન ે

ો સાહન આપવા માટે અને ગાય આધા રત ખેતી એટલે ાકૃિતક ખેતીને પણ ો સાહન આપવા માટે ખેડત  ગાય રાખે તો ૂ
એક ગાય દીઠ ૯૦૦ િપયાની સહાય આપવામાં આવ ે છે અન ેએવા ૫૦ હ ર ખેડતોન ેલાભ મળવાનો છે અન ે તેના માટે ૂ
િપયા ૫૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. ગાયોની સાર-સંભાળ માટે પાંજરાપોળના મા યમથી અનેક સં થાઓ 

રા યમા ંઉપિ થત છે યારે પાંજરાપોળન ેઅપ ેડ કરવા માટે િપયા ૧૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે એટલા માટે 

સરકારન ેહ ખૂબું -ખૂબ અિભનંદન પાઠવુ ં છંુ. આમ તો ક ું છે કે, ‘ ‘गाय, गंगा और गीता यह है मां समान, 
गाय, गंगा और गीता यह है मा ं समान, इनके कारण ह  भारत का व  व म ह मान- 
स  मान’ ’ એટલા માટે ગાયના સવંધન માટે હજ વધારે ગવાઇ કરવામા ંઆવે એવી હ માનનીય મં ી ીન ેખાસ િવનંતી ક  ુ ું ં

છંુ. િવિવધ યોજનાઓ અંતગત રા ય અિભયાનના ભાગ પે ખૂબ મોટી સં યામાં મોટા દૂધાળા પશુઓન,ે ઘેટા-ંબકરાં વગના 
પશુઓને કૃિમનાશક સારવાર હેઠળ આવરી લઇ રા યના પશુપાલકોને પશુઓના ઉ પાદન અને ઉ પાદકતામાં વૃિ  કરવા માટે 
સરકાર સહભાગી બની છે. એ જ માણે રોગ િતકારક શિ ત ડેવલપ કરવા માટે સમયાંતરે રસીકરણની યા પણ આ 
સરકારે હાથ ધરી છે એટલ ેઆ સરકાર પશુપાલકો માટે ખૂબ ક ટબ  છે. મારે કહેવુ ં છે કે, વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપ મા ં
મુ યમં ી િન:શુ ક પશ ુ સારવાર યોજના માટે િપયા ૨૮ કરોડની ગવાઇ અને ૪૬૦ જટેલા ફરતા પશુ દવાખાના માટે 
િપયા ૩૬ કરોડની ગવાઇ કરી છે. એનાથી ખૂબ મોટી સં યામાં પશુપાલકોને લાભ થવાનો છે એટલા માટે હ આ માગણીન ેું

સમથન આપંુ છંુ. પશુઓના રોગ િનદાન અન ેસારવાર માટે આધુિનક ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરી પશુના વા યની આધુિનક 
સુિવધા ઊભી કરવા માટે હરહમેશ િચંતા કરતી આ સરં કારે ા ય િવ તારમા ંપશુ દવાખાનાઓ તેમજ િજ ા ક ાની વેટરનરી 
પોિલિ લિનક અન ેપશુ રોગ અ વેષણ એકમના આધુિનકરણ માટે કલ ુ .૧૧.૪૦ કરોડની ગવાઇ આ વષના બજટેમા ંકરી 
છે એને હ સમથન આપંુ છું ંુ . માિલક િવહોણા પશુઓની સારવારની વાત આવે યારે આપણા માનનીય િવજયભાઇ પાણી જ ે
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સંવેદનશીલ છે અને આખી સરકાર પણ સંવેદનશીલ છે એના કારણે ક ણા એિનમલ એ યુલ સ ૧૯૬૨ની સેવાઓ શ  
કરવામા ંઆવી છે. આ સેવા અંતગત ૩૭ ક ણા એિનમલ એ યલુ સની સેવાઓ ચાલ ુરાખવા અન ે૧૦ નવી એ યુલ સ 
સેવા ઉમેરી વષ ૨૦૨૦-૨૧ના બજટેમાં િપયા ૧૩.૨૪ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં આવી છે. આપણને ખબર છે કે 
મકરસં ાિંતના પવ િનિમ ે પ ીઓ ઘાયલ થાય અન ેએમની સારવાર અન ેઓપરેશનની સિુવધા િવનામૂ ય ેથાય એવા ઉમદા 
ઉ ેશ સાથે પશુપાલન અને વન િવભાગના કોલોબરેશનથી ક ણા અિભયાનનું આયોજન કરવામાં આ યું છે અને એમા ં
પ ીઓને રે ય ુકરવામા ંઆવ ેછે. આગામી વષમાં પણ આ યોજના ચાલ ુરહે એવી હ માનનીય મં ી ીન ેિવનંતી ક  છું ં ંુ . શુ  
સંવધન ારા રા યની થાિનક ઓલાદની ગીર અને કાંકરે  ગાયમાં કૃિ મ બીજદાન કરી જ મેલ વાછરડીઓના પશુપાલકોન ે

ો સાહન પૂ  પાડવા માટે સરકારે વાછરડીં  દીઠ .૩૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાનું ન ી કયુ છે.  આવું થશે તો સમ  
િવ તારમાં વાછરડીઓનું માણ વધશે અને પ રણામે દૂધ ઉ પાદન પણ વધશે અને પશુપાલકોને એમાં ફાયદો થશ.ે ખેડતોની ૂ
આવક બમણી કરવાનું માનનીય ધાનમં ી ીનું જ ેલ  છે એને પૂ  કરવા માં ટે આખા દેશમાં કૃિ મ બીજદાનનું કવરેજ ૭૦ 
ટકા સુધી લઇ જવા માટે કે  સરકારે લ  િનધા રત કરેલ છે અને આપણે સૌ સાથે મળી એ લ ને પૂણ કરીશું તો આપણી ૫ 
િબિલયન ઇકોનોમીની વાત છે એમા ં પશુપાલકો અન ે ખેડતોનો પણ રોલ રહેવાનો છે યારે ખેડતો પણ સ મ બનશે તો ૂ ૂ
આપણ ે ી નરે  મોદી સાહેબના સપનાનંે સાકાર કરી શકીશુ.ં પશુ સંવધનની અ તન ટેકનોલો  આધા રત સે સ સીમને 
ડોઝના ઉપયોગને રા યમાં ો સા હત કરવાની દશામાં ભારત સરકાર ીની સહાયથી રા ય સરકાર મ મ ગિતથી આગળ 
વધી રહી છે. ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરી વાછરડીનો જ મ થવાથી પશુપાલનનો યવસાય ખૂબ નફાકારક થવાનો છે. રા યની 
આવકમાં પણ ચો સપણે વધારો થવાનો છે. રા યમા ં તાલુકા ક ાની પશુપાલન િશિબર અને િજ ા ક ાની પશુપાલન 
િશિબરથી રા ય સરકાર પશુપાલકોને પશુ વા ય, પશુ સંવધન, પશુ રહેઠાણ, પશુ પોષણ તેમજ િવિવધ ઋતુઓમા ં
પશઓુની સાર-સંભાળ અંગેની સમજ અન ે ાન આપવા માટે આ યોજના શ  કરવામા ંઆવી છે. આગામી સમયમા ંગુજરાતનુ ં
એક પણ ગામ દૂધ સહકારી મંડળી વગર ન રહે, એક પણ િજ ો દધૂ સહકારી સંઘ વગરનો ન રહે તે રીતની ઝંૂબેશ આ રા ય 
સરકારે ઉપાડી છે એટલા માટે આપણે રા ય સરકારની સરાહના કરવી ઘટે. રાજય સરકારની સરાહના કરવી ઘટે.  
  સભાપિત ી : એક િમિનટમાં પૂ  કરોં .  
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારે વષ ર૦ર૦-ર૧ના અદંાજપ મા ંસમાિવ  પશુપાલન અને ડેરી 
િવકાસ ે ની િવિવધ દરખા તો તથા યોજનાઓ એ રાજયના તમામ કેટેગરીના પશુપાલકોને પશુ આરો યલ ી અને પશ ુ
સંવધનલ ી સવ મ સેવાઓ પૂરી પાડવાનો સરકારનો િનધાર અને રાજયના પશુપાલકોની આવકમાં વધારો કરવા માટેની 
રાજય સરકારની ક ટબ તા દશાવ ે છે કે આ સંવેદનશીલ સરકાર એ પશુપાલકો માટે ખૂબ જ સવંેદનશીલ છે અને આપણી 
ભારત ભૂિમ કૃિષ ધાન છે, આપણો દેશ કૃિષ ધાન છે યારે ખડેતો અને પશુપાલકોને જટેલા આપણે એમને ો સા હત ૂ
કરીશું અને મદદ પ થઇશું અને  એ સ મ બનશે તો આપણો દશે પણ સ મ બનશ.ે એટલે હ મં ી ી જ ેમાગણી લઇન ેું
આ યા છે તેને હ સમથન આપંુ છ અન ે આમા ં પણ થોડ ઘ ંું ં ંુ ુ  રહી જતંુ હોય તો વધારે બુિ મતા વાપરીન ે ખેડતો અન ેૂ
પશુપાલકોને વધારે મદદ પ થાય તેવી અનેક યોજનાઓ ડેવલપ કરવામાં આવ.ે ગૌ-સંવધન યોજના વધુ ડેવલપ થાય, એવી 
હ માગણી ક  છું ં ંુ .  
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ(દસ ોઇ) : માનનીય અ ય ી, ામ ગૃહિનમાણની જ ેમાગણી ન.ં૭૧ લઇને આ યા છે, 
તેને હ સમથન આપંુ છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગામડંુ, ગામડા માટે ગાંધી બાપુ એવુ ં કહેતા કે ગામ મજબુત હોય તો એ દેશ મજબુત બન.ે 
ગામડ એ દેશની કરોડર  છેું ુ . એને યાનમાં રાખીન ે ામ સુખાકારી હોય તો રાજય સુખાકારી બને અને દેશ પણ સુખાકારી બન.ે 
એ યાનમાં રાખીને આપણી ધાનમં ી આવાસ યોજનામા ં ામીણ આવાસ યોજના મૂકી, મનરેગા, મ હલા સશિકતકરણ 
અ ય યોજનાઓ મૂકી અને આપણા વડા ધાન ીએ ગામડ મજબુત કરવાની એમની જ ેભાવના છે એને હ સમથન આપંુ છુ ું ું ં .  
 મારે દુઃખ સાથે કહેવુ ં ઇએ કે જની સરકારોમાં રપૂ -૩૦ વષ પહેલાં જની સરકારોમાં ગામડાની હાલત અને દશા અન ેૂ
દશા આપણને યાલ ન આવે તેવી હતી. ન ર તા, ન પાણી, ન લાઇટ, ન રોડ , ન ગટર મને કહેતાં દુઃખ થાય છે કે, ગામડાની 

અંદર ર તાના કોઇ ઠેકાણા ન હતા. વોટર વકસ બ યું હોય, ટાંકી હોય પણ નીચે હોય. પાણી હોય પણ પંચાયતની લાઇટ 
કપાઇ જવાના કારણે એમને ૩-૩ દવસ સુધી પાણી વગર વલખા ંમારવાં પડતાં હતા,ં આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે 
એના લાઇટ િબલ, ામ પંચાયતના વોટર વકસના લાઇટ િબલ માફ કયા. અગર પંચાયતના બધા િબલો માફ કયા.  
 બી  િશ ણની વાત કરીએ તો મને કહેતાં ખૂબ દુઃખ થાય કે એમના રાજયની અદંર ધોરણ-૭ હોય, ઓરડા ણ 
હોય અન ે િશ ક ચાર કે ણ હોય એક આંબલી નીચે ભણે બી  િપંપળા નીચે ભણ ે  આવી રીતની યવ થા હતી. એના 
કારણે કયારેય કોઇ ભણી શકતંુ ન હતંુ.  
 િશ ણની વાત કરી અન ેખેડતની પણ વાત કરીએ તો નાના ખેડતોૂ ૂ , એ નાના ખેડતો સામે એ સરકારોએ યું જ ૂ
નથી. ખેડતને તકલીફ કે મુ કેલી પડે તેની કયારેક એમણ ેિચંતા કરી હોત તો આજ ેગામ સમૃ  હોતૂ . ગામ સમૃ  યારે જ બન ે
કે ખેડત ગામડામાં વસે છે તે ખેડતના કારણ ેબી  લોકોને રો રોટી મળે અને ગામ સમૃ  બનેૂ ૂ . આના લીધે એમણે કોઇ યાન 
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ન આ યું અને તેના કારણે ખેડતને અક માત થાય તો તેની પણ િચંતા ન કરીૂ , એક પણ િપયો ન આ યો. જયારે આપણી 
સરકારે એને અક માત થાય તો સરકાર ખેડતની વહારે ય છેૂ .  
 બી  વાત કરીએ તો જળ એ વન છે અન ેજળ એ ધરતીનુ ંઅમૃત છે. પશુપાલનની બહેન ેવાત કરી એટલ ેએ વાત 
નથી કરતો. હ વાત ક  તો ગામડામાં િબલકલ લાઇટ ન હતીું ં ુ . િમ ો હોત તો એમને કહેત કે સાંજ ે૭.૦૦ વા યે ફાનસના ગોળા 
ઘસતા હતા. લાઇટ માટે ખેતરમા ંખેડત શુ ંકરેૂ , બ બે લોકો ખેતરમા ં ય અન ેએક પાણી વાળ ેઅન ેબી  બૂમ પાડે કે લાઇટ 
ગઇ, પછી પેલો કહે કે લાઇટ આવી. હવ ેઆ આવી અન ેગઇ એમા ંજ મોટરો બળી જતી હતી. ખેડત ા હમામ થઇ ગયો હતોૂ . 
આજ ેખેડતને સમતોલ ભાવો મળ ેછે અન ેગામડા ંઆજ ેસમૃ  થયા છેૂ . મન ેકહેતા એ પણ દ:ુખ થાય કે રપ-૩૦ વષ પહેલા 
ગામડાંમાં મને કોઇ બતાવે કે કોઇના ઘેર સાયકલ હતી? આજ ેગામડાં સમૃ  થયા છે, મોટર સાયકલ મળ,ે ફોર હીલ ગાડી 
મળ.ે આજ ેગામડાંમાં ૨૪ કલાક લાઇટના લીધે મને કહેતા આનદં થાય છે કે દસમાનું પ રણામ હોય કે બારમાનુ ંહોય, બોડમાં 
ગામડાંના છોકરાઓ કયારેય નંબર નહોતા લાવતા પરતુ છે ા પંદરં -વીસ વષથી ગામડાંના દીકરા અને દીકરીઓ બોડમાં નબંર 
લાવે છે. મારે મ હલાઓની પણ વાત કરવી છે, સરકારે આ મ હલાઓની િચંતા કરી છે. ગામડાંમાં મ હલા સેવા સહકારી મંડળી 
બને છે, મ હલા દૂધ મંડળી બને છે અને મ હલા દૂધ મંડળીને િપયા પાંચ લાખ સુધી દૂધઘર બનાવવા માટેની સહાય આપે છે. 
આ સરકાર પોતાનું વ નાનું ઘર બનાવવા માટે પણ સહાય આપે છે. પહેલા ઘર બનાવવા માટે શું થતંુ? વષ ૧૯૮૩ની વાત 
ક  છં ંુ . યારે સરપંચ હતો, િજ ા પંચાયતમાં હતો અન ેતાલુકામાં પણ હતો, મને કહેતા દ:ુખ થાય કે કેવા મકાન બનાવવામા ં
આવ?ે હમણાં સાહેબે આજ ેવાત કરી હતી તેમ વળી હોય, એની ઉપર પતરા હોય અન ેવાવાઝોડ ું આવે તો પતરા અને બધંુ 
ઉડીને બહાર ય, એની દશા બેસી ય, એ દશા અન ે દશા કોઇએ સુધારી હોય તો ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે સુધારી 
છે. ૨૦૧૧મા ંથયેલ સામાિજક આિથક વસિત ગણતરી, વષ ૨૦૧૧માં આિથક અન ેગરીબ એવા લોકોનો સરવ ેકરા યો અન ે
એમાં પાક મકાનુ ં , કાચંુ મકાન, ઘર િવહોણા જ ેલોકો હતા તેમને વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં આવરી લેવામાં આવશ ેએવો સરકારે ઢ 
િન ય કય  અને ગુજરાતનો એક પણ યિ ત વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં ઘર િવહોણા નહ  હોય તેની સરકારે ખાતરી આપી. વષ 
૨૦૧૧મા ંઆપણે એવું ન ી કયુ કે એક મકાન માટે િપયા ૧ લાખ ૨૦ હ ર આ યા, અને એ પછી મનરેગામાં ૧૭,૯૧૦ 
િપયા અને શૌચાલય બનાવવા માટે બી  ૧૨૦૦૦ િપયા એમ બધા મળીને ૧ લાખ ૫૦ હ ર િપયા મકાન બનાવવા માટે 

આ યા, સામા ય માણસને ખબર પડે કે દોઢ લાખ િપયા મળ ેતો આર.સી.સી.નું નાનું મકાન થઇ જ ય. બીજુ,ં મને કહેતા 
આનંદ થાય, કોઇ ગરીબ હોય એને કોઇ જ યા ન હોય તો સરકાર સો ચોરસ મીટર જ યા મફત ફાળવવાની છે. એની પણ 
ખાતરી આપી છે. ધાનમં ી આવાસ યોજનામા ં૨,૦૩,૧૮૯ આવાસો પૂણ થયેલા છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯ના છ માસમા ંમકાન 
બાંધકામ પૂણ કય ુહોય એવા ૪પ૦૦ લાભાથ ઓ છે. જને ે િપયા ૨૦ હ રનુ ં ો સાહન ઇનામ આપવામાં આ યુ ંઅન ેઆ 
રીતે ૨૦ હ ર િપયા બી  ગણીએ તો િપયા ૧ લાખ પ૦ હ ર વ ા ૨૦ હ ર એ રીતે િપયા ૧ લાખ ૭૦ હ ર એક 
મકાન માટે મળે તો મકાન તૈયાર થાય કે ન થાય? આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કયુ છે. ઓકટોબર-૨૦૧૪માં ા ય 
િવ તારમાં રહેતા પ રવારોની સરકારે બી  વાત એ કરી કે ગુજરાતમાં રહેનાર એક પણ યિ ત શૌચાલય વગરનો નહ  રહે અન ે
વષ ૨૦૧૪મા ંનકકી કયુ કે વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં એક પણ કટબ શૌચાલય િસવાય નહ  હોય તેની પણ ખાતરી આપીુ ું . બી  
વાત કરીએ તો વષ ૨૦૧૦ અને વષ ૨૦૧૭માં મહા મા ગાંધીની પાવન ભૂિમ પોરબંદરની પાવન ભૂિમ ઉપર મહામ હમ 
રા પિત ની ઉપિ થિતમા ંસમ  ાિમણ ગુજરાતન ેખુ ામાં શૌચાલય મુકત રાજય તરીકે હેર કરવામાં આ યુ.ં સન ર૦રર 
સુધીમા ં ગુજરાતમા ંએક પણ કટબ એવુ ંન હ હોય કે જને ેસંડાસ જવા બહાર જવુ ંપડેુ ું .  વ છ ભારત દન ૧૦-ર૦૧૯ના 
કાય મમાં શૌચાલય મુકત ઓ.ડી.એફ. હેર કય  છે. હ  એ વાત પણ કરીશ કે ક ેસના રાજમાં તમ ેસવારે કોઇ જઠેાકાકા કે ું
માધાકાકાના ઘરે ગયા હોય અને કહો કે કાકા કયાં ગયા છે તો કહેશ ેકે કાકા તો ડબલું ભરીને બહાર ગયા છે આ િ થિત એમના 
રાજમા ંહતી. મારી બહેનો અને માતાઓ એનો મળ દબાવી રાખીન ેરાત પડે એની રાહ તી અન ેઅંધા  થાય યારે સંડાશ 
જવા જતી હતી.  મારે આ તકે ઇ છા શિકતની વાત કરવી છે સામવેાળા હોત તો કહેત કે ઇ છા શિકત કોને કહેવાય? અમારી 
સરકાર આવી એને ચાર જ મ હના થયા હતા અન ેચોથા મ હનામાં રથયા ા આવી યારે એ જ અિધકારીઓ હતા, એ જ  
હતી પરતુ અમારી ઇ છા શિકત હતીં , પહેલા જગતનો નાથ પરેશાન થતો હતો. એના ઉપર પથરા પડતા હતા. અમારી સરકાર 
આવી અને ચાર જ મ હનામાં બધંુ બંધ થઇ ગયુ.ં આ ઇ છા શિકત કહેવાય. આજ ેદેશમા ંગુજરાત નંબર વન છે અન ેદુિનયામા ં
પણ એની સરાહના થાય છે એવી વાત કરીને મારી વાત પૂણ ક  છં ંુ .  
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ(નવસારી) : માનનીય અ ય ી,  માગણી નંબર-૭૪ આદરણીય કૃિષ મં ી ી અન ે
વાહન યવહાર મં ી ી ફળદુ સાહેબ લઇને આ યા છે એને સમથન આપીને મારા િવચારો યકત કરવા માટે ઉપિ થત થયો 
છંુ.  
 રાજયના સામાિજક, આિથક અન ેશૈ િણક ગિત માટે ઘણા બધા પ રબળો મહ વના છે. એમા ંર તાઓ અન ેએના 
ઉપરનો વાહન યવહાર છે એ કોઇપણ રાજયની કરોડર  સમાન છે એમ કહીએ તો ખોટ નથીૂ ું . જટેલી મજબૂત યાતાયાત 
યવ થા એટલી સુ ઢ રાજયની ગિત. ગુજરાત રાજય આજ ેકેટલાય મોરચે અવ  નંબરે છે એનું કારણ રાજયનો િવકિસત 

વાહન યવહાર છે. આ ટેકનોલો ના યુગમાં આ વાહન યવહારને વધુમાં વધુ િભમુખ બનાવવાના ય નો થયા છે. સન 
ર૦૦૧મા ંગુજરાત રાજયમા ંવાહનોની સં યા પપ.૭૬ લાખ હતી એ આજ ેસન ર૦૧૯મા ંર.૬૦ કરોડ જટેલી થયેલ છે. જયારે 
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લન ગ લાઇસ સની વાત ક  તો એક જમાનો એવો હતો કે લન ગ લાઇસ સ કઢાવવું હોય તો ખૂબ જ તકલીફ પડતી હતીં . મ 
એવા પણ દવસો યા છે જયારે એ કઢાવવા માટે જઇએ યારે કલાકોના કલાકો લાઇનોમા ંઉભા રહેવુ ંપડતંુ હતંુ. હ આ રાજય ું
સરકારને અિભનદંન આપીશ કે આ લન ગ લાઇસ સ માટે હવે િજ ા ક ાએ જવાની જ ર  નથી. હાલના તબ ે  ગુજરાત 
રાજયમા ંર૮૭ આઇ.ટી.આઇ. આવેલી છે એમાંથી રર૧ આઇ.ટી.આઇ.માં લન ગ લાઇસ સ આપવાની કામગીરી ચાલુ કરવામા ં
આવી છે. પહેલા ફકત ૩૬ જટેલી આર.ટી.ઓ કચેરીમાં આ કામગીરી થતી હતી એના બદલે હવે આઇ.ટી.આઇ.માં તાલુકા 
ક ાએ પણ આ કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. એના લીધે િજ ા ક ાએ જ ેવાહન યવહાર થતો હતો, ટા ફક મ થતો હતો એ 

 હલ થવાનો છે. આર.ટી.ઓ.ની સાત જટેલી સેવાઓ ઓનલાઇન કરવામાં આવી છે.  
  સભાપિત ી : અ યારે િવરામનો સમય થયો છે. આપનું વચન ચાલુ રહેશ.ે સભાગૃહ ફરી છ કલાકે મળશ.ે  

(િવરામ સાંજના પ-૩૦ થી ૬-૦૦) 
સભાપિત ડો. નીમાબેન આચાય અ ય થાને 

 ી િપયુષભાઇ દેસાઇ ( મશ:) : માનનીય અ ય ી, હ લિનગ લાઇસ સની આપને વાત કરતો હતોું . હવે સાત જ ે
ઓન લાઇન સવેાઓ જવેી કે, વાહનની ન ધણી હોય, પસંદગીના નંબરો હોય, ટે પરરી પરમીટ હોય, પેિશયલ પરિમટ હોય 
એ તો ઓન લાઇન ચાલુ કરી પરતુ એ ઉપરાંતની બી  સાત સવેાઓ પણ ઓન લાઇન ચાલુ કરવામાં આવી છેં , એ ખૂબ 
આનંદની વાત છે. તમારે ડાઇિવંગ લાઇસ સમાં ર યુ કરવાનું હોય, ડ લીકેટ લાઇસ સ હોયુ , લાઇસ સ સંબંધી તમારે 
મા હતી ઇતી હોય, ડ લીકેટ આરુ .સી. બુક લવેાની જ ર હોય તો એના માટે પણ તમારે આર.ટી.ઓ. કચેરી સુધી આવવાની 
જ ર નથી. આ ખૂબ મોટો ાંિતકારી િનણય, આપણે ડ ટલ યુગમાં વેશ કરીએ છીએ એ વાહન યવહાર ખાતાએ જ ેલીધો 
છે એના માટે માનનીય મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અન ેઆપણા ફળદ ુસાહેબન ેપણ ખૂબ ખૂબ હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . 
 તે િસવાય, જ ેચેક પો ટોની વાત છે, આપણે ઘણી બધી વાતો કરીએ ઇઝ ઓફ ડ ગ િબઝનેશની પણ આપણે શું ુ
કય?ુ તો આ કયુ છે. ગુજરાત સરકાર ારા વાહન યવહાર ખાતા હ તકની ૧૬ ચેક પો ટોની નાબૂદી તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯થી 
કરવામા ંઆવી છે. આ ચેક પો ટો નાબૂદ કરવાનો રા યનો ગિતશીલ અન ેઐિતહાિસક િનણય સમ  દેશમા ંગુજરાત રા યે 
કય  છે. આ િનણયથી ગુજરાત રા ય અને દેશનો વાહન યવહાર ઝડપી, કાય મ અને નફાલ ી બ યો છે. ઇઝ ઓફ ડ ગની ુ
દશામાં ગુજરાત સરકારનું આ મહ વપૂણ કદમ છે એમ કહ તો ખોટ નથીું ં ુ . એના લીધે એક પણ અિધકારી કે કમચારીએ ચેક 

પો ટ પર ફરજ બ યા િસવાય, સરકારે લોકોમા ંમૂકેલા િવ ાસને ઓન લાઇન િસ ટમ ેચ રતાથ કય  છે.  
 માનનીય અ ય ી, ચેક પો ટ નાબૂદીનો ગુજરાત સરકારનો ગિતશીલ અને હમતભયં  િનણયે અ ય રા યોન ે
પણ અનુકરણ કરવા માટે ો સા હત કયા છે. મારા િમ ો અહ યા બેઠા છે, એક ખૂબ સારી વાત બધાના યાન પર છે અને જ ે
મારા િવ તારની વાત હ કરવા માગંુ છું ંુ . એસ.ટી. િનગમને યઅુલ ઓટોમેશન અંતગત કોટ િસ વર એવોડ મ ો છે, 
આપણા ગુજરાતને આ એવોડ મ ો છે. ઘણી બધી ચચાઓ થઇ, ઘણી વાતો થતી હતી, આજબાજના િવરોધપ થી માંડીન ેુ ુ
આપની ડાબી તરફના સ યો નથી એટલે મારે એના માટે િવશેષ વાત કરવી નથી. પરતુ િનગમ ારા વષ ં ૨૦૧૮ના વષની 
અંદર કલ ડાઇવરો ુ ૯૩૩ અને ૧૯૯૭ જટેલા ક ડકટરોની જ ેવષ ની માગણી હતી એ ભરતી કરી છે. ગુજરાત સરકાર અન ે
આદરણીય ફળદુ સાહેબ અન ેએમનો િવભાગ અિભનદંનન ેપા  છે.  
 મારે સાથે સાથે બી  એક વાત કરવાનું મન થાય છે કે, અમારા ી નરેશભાઇ અહ યા બેઠા છે, ી મોહનભાઇ, ી 
કનુભાઇ, ી ભરતભાઇ, ી અભેિસંહભાઇ છે તેમને એક િચંતા સતાવે છે કે, ક ડકટરની ભરતી તો થઇ પરતું ... 
   સભાપિત ી : એક જ િમિનટમા ંપૂ  કરોં . 
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, હા, એક જ િમિનટમા,ં બહ અગ યનું છેું . આપ મ હલા છો, 
માતૃશિ ત છો એટલ ેઆપન ેકહેવાય. આ બહેનોની જ ેહાઇટ માટેની જ ેવાત હતી. ડાઇવરમા ંતો હાઇટ હોવી જ ઇએ. ી 
નરેશભાઇએ મને ખૂબ સા  યાદ અપા યુંં , પરતુ બહેનોની હાઇટની અદંર બાંધછોડ કરવાની જ ર છેં . નોમલ હાઇટમા ંપણ 
એને ક ડકટર તરીકે રાખી શકાય તો હ એમ માનું છ કેું ંુ , અમારા આ દવાસી િવ તારની અંદર આમાં ખૂબ મોટા આશીવાદ પ 
થવાશે. દિ ણ ગુજરાતનો ભૌગોિલક િવ તાર, વાતાવરણ એવું છે એટલે હાઇટ થતી નથી. આપ ખૂબ ઉદાર છો એટલે અન ે
િવચારોની લે રટી સાથ ે યારે અમારા મં ી ી ફળદુ  કામ કરી ર ા છે યારે મને ચો સ િવ ાસ છે કે, આ બાબતમા ંતેઓ 

િતધોષ પાડશ.ે 
 માનનીય અ ય ી, મારે છે ી એક કરવી છે કે, આ વાય ટ ગુજરાતમાં પહેલીવાર એવું બ યું છે કે, િનગમ ારા 
વાય ટ ગુજરાત સિમટ-૨૦૧૯માં ભાગ લઇને વૈિ ક તરે આગવી ઇમેજ ઊભી કરીને ૧૧ કપનીઓ સાથે એમં .ઓ.ય.ુ 
કરવામા ંઆ યા છે. આ ખૂબ મોટો ઇિતહાઇ સજયો છે, ન ભૂતો ન ભિવ ય અન ેએને માટે હ આ માગણીન ેસમથન આું પંુ છંુ, 
આભાર. 
 ી અભિેસંહ  મો. તડવી(સંખેડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગની માગણીઓ લઇને આ યા છે તે માગણીઓને હ સમથન ક  છ અને મારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ં ંુ ૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં યારથી ભાજપની સરકાર આવી છે. ખેડતોની િચંતા આ સરકારે કરી છેૂ . અમારા 
કૃિષ મં ી માનનીય ફળદુ સાહેબ ખૂબ સા  કામ કરે છેં , ખેડતોની િચંતા કરે છેૂ . ખેડતોના ોને વાચા આપે છેૂ . તેમને સાંભળ ે
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છે અને ખૂબ સારા ઓિલયા માણસ છે યારે મારે તેમને અિભનદંન આપવા છે. ખેડતોની જ ેવાત લઇને આ યા છેૂ , વાહન 
યવહારની જ ેવાત લઇને આ યા છે તેમાં હ એક વાત ક  કે ગામડામાં મોટી બસો ચાલે છે અને બસો ખાલી ય છેું ં . એટલ ે

મારી િવનંતી છે કે નાની બસો ગામડેથી તાલુકા ક ાએ બાળકોન ેલઇ જવા માટે કલના ટાઇમ ગ બરાૂ બર સચવાય. પરી ામા ં
બાળકોને તકલીફ ન પડે એવી અગમચેતી વપરાય. આ વખતે થોડી તકલીફ આવી હતી. મારે ી ફળદુ સાહેબને અિભનંદન 
આપવા પડે. એમના પી.એ.એ વાત કરી અન ેમારી એ બસ ચાલ ુકરી.  
 માનનીય અ ય ી, મારે ખેડત ક યાણની બી  વાત કરવી છેૂ . જગતના તાતને યારે તકલીફ પડે છે. ખેડત ૂ
પોતાનો માલ તૈયાર કરે છે યારે વ ય વોના ઘષણો વધવાની ઘટના આકાર લેવાના સં ગો ઉપિ થત થવાના બનાવો 
ન ધાવા પામેલ છે. ખાસ કરીન ે તૃણભ ી ાણીઓ જવેા કે રોઝડા, નીલગાય, જગલી ભૂંડ અને અ ય વ ય વો ખેડતના ં ૂ
ખેતરમાં ઉભા પાકને ભલેાણ કરી નુકસાન કરવાની ઘટનાઓમાં વધારો થવા પામેલ છે. મારે એ કહેવું છે કે ખેડતોના ખેતરન ેૂ
ફરતી તારની વાડ બનાવવાની યોજના ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ િનગમ ારા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ યોજના 
તમામ િજ ાઓમાં તમામ ખેડત ખાતેદારો માટે છેૂ . તેની યુિનટ કો ટ ૩૦૦ િપયા રન ગ મીટર છે. આ યોજનામાં ૫૦ ટકા 
સામા ય ખેડતો માટે અને ૂ ૮૦ ટકા એસ.ટી. ખેડતો માટે આપવામા ંઆવે છેૂ . સામા ય ખેડતો માટે ૂ ૧૦ હે ટરનો િવ તાર આવ ે
છે અને એસ.ટી. ખેડતો માટે ૂ ૫ હેકટરનો િવ તાર છે. જ ેયોજનાઓ એમણે મૂકી છે તો ખેડતોની િચંતા યારે આ સરકાર કરતી ૂ
હોય યારે બજટેમા ંવધારો કરે એવી મારી ી નીિતનભાઇ સાહેબન ેપણ િવનંતી છે. ગામડાના ખેડતોની વાત કરીએ તો ભૂંડ ૂ
વગેરે કપાસમા ં પેસી ય છે, કેળમા ં પેસી ય છે. અનાજના ખતેરમાં પેસી ય છે. આ પ રિ થિત બન ે છે. તેના માટેની 
યોજના ખૂબ સારી છે. ૫ હે ટરની જ ેવાત લા યા છે તેમાં ખેડૂતોની સં યામા ંવધારો કરે એવી મારી લાગણી છે.  
 માનનીય અ ય ી, િસંચાઇની યારે વાત કરી છે યારે અમારા િવ તારની અંદર જવા ડેમમાંથી જવા કેનાલ 
મારફતે ડભોઇના તળાવોમા ં પાણી ય છે. જવા ડેમ અ યારે કાંપથી ભરાઇ ગયો છે. તેની કેનાલનો ૧૭ િકલોમીટરનો 
િવ તાર છે એ કાચી કેનાલ છે તેને પાકી કરવામાં આવે તો પાણીનો બગાડ ન થાય અને ડભોઇના લોકોને પાણી મળી શકે તેમ 
છે. બીજુ,ં આ ડેમ કાંપના કારણે ભરાઇ ગયેલ છે. તો તેને સાફ કરવો પણ જ રી છે. મારી ઓરસંગ નદી ઉપર બાંગાપુરા રેતી 
ખનનના કારણે પાણીના તર નીચા ગયા છે, મ િસંચાઇ મં ી ીને માગણી કરી છે કે આ નદી ઉપર ચેકડેમ બનાવવામાં આવ ે
તો પાણીનું તર ઉચંુ આવ,ે લોકોના કવાઓમાં પાણીનું તર ચંુ આવે અને લોકો સારી રીતે ખેતી કરી શકેૂ . અમારી હેરણ 
યોજનામાં જ ેરાજવાસણા ડેમ આવેલો છે એમાં પણ કાંપ ભરાઇ ગયો છે, એનો ણ તાલુકાને લાભ મળે છે.  આ હેરણ અન ે
રાજવાસણાનો લાભ સંખેડાન ે પણ મળ ે છે, આનુ ં ટ ચર ત ન ખલાસ થઇ ગયું છે. આની રજઆત હ એક વષથી કરતો ૂ ું
આ યો છંુ. રાજવાસણા ડેમ બનવાથી ણ તાલુકાને પાણી મળશ.ે મારા લ ડા ટેકરા િસંચાઇ િવ તાર જ ેતળાવ છે એ તળાવ 
પણ ભરાઇ ગયું છે, એને  સાફ કરવામાં આવે લોકોને લાભ મળ.ે બાજના ગામડાની અંદર એમના ખેતરોમાં પાણી ઉભરાય ુ
છે એટલે એમાં શી ટ ગ બરાબર થાય, એનું બરાબર ચણતર થાય એવી પણ મારી લાગણી છે. ભારે વરસાદન ેકારણે મારા 
નસવાડી તાલુકામાં અ ીન નદીનું જયારે આ વખતે પાણી આ યું યારે અમારા નસવાડી તાલુકાના ગામો મોઢલા, પલાસણી, 
રામપરી, આનંદપરી, નસવાડી, પોટલીપુરા જવેા ગામોમાં પાણી ભરાઇ ગયું હતંુ અને નદીએ વહેણ બદ યું એટલે ગામડામા ં
પાણી ભરાઇ ગયું હતંુ. નસવાડી બહ મોટ તાલુકાનું મથક છેુ ં ુ . યાં સીધંુ પાણીનું વહેણ આવે છે એટલ ે યાં મોટી દીવાલ 
બનાવવાની માગણી પણ મ લગભગ બે વષથી કરેલી છે. આ જ ેગામો બો યો છ એ ગામોની પણ ન ધ લેવાયુ ં , એ નદીઓ 
ઉપર ચેકડેમ થાય, મોઢલા ગામે ચેકડેમ થાય, મેઇન નદી ઉપર પાલા અન ેઢેફામાં પાણીના આવરાન ેકારણ ેએ ગામો ખાલી 
કરવા પડે છે, એવા ગામોમા ંમોટી સંર ણ દીવાલો બનાવવામા ંઆવ ેએવી પણ મારી લાગણી છે અને િસંચાઇની ખૂબ વાત 
કરી છે યારે આ િવ તારમા ંયોજનાકીય મા હતીની અંદર ખૂબ સારી વાતો થાય છે. આજવા ડેમ હોય, કડાણા ડેમ હોય, પાનમ 
ડેમ હોય એમાં અસરકારક ખૂબ સા  કામ કયુ છે એ બદલ આભાર અને આ માગણીને હ સમથન ક  છં ું ં ંુ . 
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા(મહવાુ ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસની 
માગણી ન.ં ૭૧ લઇને આ યા છે તેને મા  સમથન આપંુ છ અન ેમારા િવચારો દશાવુ ંછં ં ંુ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, ામ િવકાસ ભાગ એટલ ેગામડાનો િવકાસ. ગામડામા ંરહેતા યવુાનોને રોજગારી આપવાનો 
આ ભાગ છે. ગામ સમૃ  થાય અન ેસુખાકારી મળેવે તો જ રાજય અન ેરા નો િવકાસ થાય એવા શુભ આશય સાથ ે કે  
પુર કૃત યોજનાના અમલીકરણ માટે ામીણ િવકાસ િવભાગ ારા કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ દેશના વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદી સાહેબન ે આપણે જટેલા ધ યવાદ આપીએ એટલા ઓછા પડે એમ છે. મહા મા ગાંધી ની િવચારધારાન ે
સાથક કરવાનુ ં  કોઇએ ભગીરથ કાય કય ુહોય તો આપણા દશેના વડા ધાન ેકય ુછે. વ છ ભારત િમશન ામીણ યોજના 
માનનીય વડા ધાન ી ારા સમ  દેશમાં બી  ઓકટોબર ર૦૧૪થી ા ય િવ તારમાં અમલી બનાવી છે. અમારા ગામડાની 

ી બાબુકાકાએ ખૂબ વેદના દશાવી. અમારા ગામડાની અંદર શૌચાલયને કારણે બહેન-દીકરીઓને ખૂબ મુ કેલી પડતી હતી. 
ક ેસના સમયમાં શૌચાલયના ૭૦૦ િપયા આપતા હતા અને આપણા દેશના વડા ધાને િપયા ૧ર૦૦૦ જટેલી માતબર 
રકમ આપી અન ે શૌચાલય બનાવવા માટેનું ભગીરથ કાય કયુ હોય તો આપણા દેશના વડા ધાન અને આપણા રાજયના 
મુ યમં ી અન ેનાયબ મુ યમં ી ીએ કયુ છે. ગામડાની અંદર અને નાના નાના શહેરોમાં અમારા ા ય બ ર િવ તારમાં જ ે
શૌચાલયો ન હતા અન ેખૂબ અગવડ પડતી હતી.  એના માટે અ યારની સરકારે જ ેર લાખ િપયા સુધીના શૌચાલયો બનાવી 
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આપવાનું ભગીરથ કાય કયુ છે એ બદલ આ સરકારન ે ખૂબ ખબૂ ધ યવાદ આપવા માગંુ છંુ. એ િસવાય આ રા યના 
મુ યમં ી ી અન ે નાયબ મુ યમં ી ી અને આપણા દેશના વડા ધાને એક ખૂબ સરસ યોજના ા ય િવ તારના જ ે ઘર 
િવનાના પ રવારો વ નનુ ંઘર મળેવવા માટે ઇ છા ધરાવી ર ા હતા. પહેલાની સરકારોએ યારે ઘર આપવા માટે ન ી કય ુ
યારે ફોમના પૈસા લીધા પણ ઘર મ ું નહ . આ રા યના મુ યમં ી અને આ દેશના વડા ધાન યારે આપણા રા યના 

મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ અહ યા હતા યારે આવા ઘર િવહોણા પ રવારોને ઘરનું ઘર આપવા માટેનો િનધાર કય  
હતો અને તેમાં યારે આપણા દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ ભારત સરકારના વડા ધાન બ યા પછી 

ધાનમં ી આવાસ યોજના મૂકી. પહેલા ૭૦ હ ર િપયા મળતા હતા તેના બદલે ૧ લાખ ૪૯ હ ર ૯૧૦ િપયા જટેલી 
રકમ મળે છે. ખૂબ સરસ ઘર બને છે. આ ઘર બનાવવામાં આવે છે પરતુ ગામડાના લોકોન ેજ ેટાઇપના મકાનો ઇએં , જ ેરીતે 
એને સરળતા રહે એ ટાઇપથી પોતે મકાનો બનાવી શકે એવી ૪૧ તની ડઝાઇનો તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. ગામડાના લોકોન ે
આ ઘરનું ઘર મળી ય એ માટે રા ય સરકારે વષ ર૦રર સુધીમા ંબધાને આવરી લેવાનો ઢ િનધાર પણ કરેલો છે. પરતુ વષ ં
ર૦૧૧મા ંજને ેજ રયાત હતી એનો જ ેસરવે થયેલો એમાં થોડી ુટી રહી ગયેલી. આ બાબતે હ થોડ યાન દોરીશ કે બે દવસ ું ંુ
પહેલા આપણા ામ િવકાસ મં ી ી ફળદુ સાહેબને મ ો હતો. અ યારે ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં ગામડાના લોકોને તો 

હેર કરી દીધા છે કે વષ ર૦રર સુધીમા ંઆવાસો, કાચા ઘરન ેપાકા ઘરો આપી દેવામાં આવશ.ે એટલ ેવષ ર૦૧૧ પછીનુ ંજ ે
ઓન લાઇન થયુ ંછે એમાં મારા િવ તારની વાત ક  તો ં ૧૦ હ ર જટેલા પ રવારોએ મકાનની માગણી કરી છે.  એની ઓન 
લાઇન અર  પણ થઇ ગઇ છે. આમ તો તાપી િજ ામાં ૭૫ હ ર જટેલી અર ઓ થઇ છે એવુ ંમારા યાનમા ંઆ યુ ં છે. 
સુરતમાં ૩૬ હ ર જટેલા પ રવારોએ ઓન લાઇન ઘરો ટેગ ગ કરાવી દીધા છે. એને વષ ર૦રર સુધીમાં પૂણ કરવાના છે યારે 
સરકાર ીનું યાન દો  છ કે લોકો આવાસો માગી ર ા છેં ંુ . અમે ગામડામા ંજઇએ એટલ ેઅમને કહેવામાં આવે છે કે આવાસો 
યારે મળશ?ે તો એન ે યાનમા ંલવેામાં આવ.ે એ આવાસો વહેલામાં વહેલી તકે મળ ેએવી કાયવાહી કરવામા ંઆવ.ે સાથોસાથ 

આ રા યના મુ યમં ી હતા યારે ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે ગામડાની મ હલાઓ બહાર નીકળતી ન હતી એ મ હલાઓના 
સખી મંડળોની થાપના કરવામાં આવી અને વસહાય જથો કરવામાં આ યાૂ . જનેા કારણે સંગઠન લ ટર ફેડરેશન બનાવી 
તેમની આ િવકા માટે નાણાકીય સહાયતા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે. તેઓ ારા ઉ પા દત થતી ચી  વેચાણ માટે 
બ રમાં મૂકવામાં આવે છે. નારી નામની હોટલ મારા આ દવાસી િવ તારમાં ચલાવવામાં આવે છે અને બાજરીના રોટલા, 
નાગલીના રોટલા અન ેચોખાના રોટલા-શાક આપીને મ હલાઓ પોતે પગભેર થઇન ેરોજગારી મળેવ ેછે. ખૂબ સરસ આ ામ 
િવકાસ યોજનાના મા યમથી આ દવાસી િવ તારમાં બહેનોને ખૂબ સરસ રીતે રો  મળે છે તે બદલ હ માનનીય મુ યમં ી ીું , 
નાયબ મુ યમં ી ી અને ફળદ ુસાહેબને ઘ યવાદ આપવા માગંુ છંુ.  
  ‘ ‘  વ ત કી ધારા મ અ છ અ છો કો મજબુર હોતે દેખા હે ૈ ,  
       કર શકો તો કસીકો ખૂશ કરો, દુ:ખ દેતે હએ હુ રો કો દેખા હૈ’ ’   
  અ તુ, ભારત માતાકી જય.  
 ી અજમલ  વ. ઠાકોર(ખેરાલુ) : માનનીય અ ય ી, આદરણીય મં ી ી ખેડત ક યાણ અન ેસહકાર િવભાગ ૂ
વષ ૨૦૨૦-૨૧ની માગણીઓ ઉપર દરખા ત લા યા છે તેને હ મા  સમથન ક  છ અને મારા િવચારો ું ં ં ંુ રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, મારો ખરેાલ ુ તાલુકો એટલે ફ તને ફ ત ખેતી અને પશુપાલનની અંદર આ વષ માનનીય 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ અન ેનાણામં ી ી નીિતનભાઇ સાહેબે જ ેમારા િવ તારની અંદર ચીમનાબાઇ, ડભોડા અને વસંત 
તળાવમાં નમદા-મોઢેરા પાઇપ લાઇનથી સતત પાણી નાખવા બદલ હ એમનો ખૂબ ખૂબ મારા િવ તારના ખેડતોવતી ું ૂ
અિભનંદન અને આભાર ય ત ક  છં ંુ . આપણા લોખંડી પુ ષ સરદાર વ ભભાઇ પટેલે ખેડતો માટે ક ું છે કેૂ , આ જમીનની 
ઉપર કોઇન ેછાતી કાઢીન ેચાલવાનો હ  હોય તો ફ તને ફ ત જગતના તાત ખેડતને જ છેૂ , જને ેસાથક કરવા માટે આપણી 
સંવેદનશીલ સરકારે જદી જદી ખેડતલ ી િવિવધ યોજનાઓ ારા આ િસ  કય ુ છેુ ુ ૂ . માનનીય અ ય ી, સાચી સંપિ  
ટકશાળામા ંનહ  પણ ભૂમાતામાં છે એ િસ  કરવા માટે આપણી સવંેદનશીલ સરકારે િસ  કરવા આધુિનક અને વૈ ાિનક ઢબે ં
ખેતી પ િતથી ખેડતોને વૂ ષ ૨૦૨૨મા ંવધુ ઉ પાદન મળ ેઅન ેએમની આવક બમણી થાય એ માટે આપણી સરકારે ય ન 
કરેલ છે. ઋિષ અન ે કૃિષની પરપરાના સં કારોથી િસંિચત ગુજરાત રા ય આજ ે કૃિષ અન ે તેના સંલ  ે મા ં અિવરત ં
િવકાસની હરણફાળ ભરી ર ું છે જનેી આપણા દેશમાં જ નહ  પણ સમ  િવ માં સરાહના થઇ રહી છે. રા યના ખેડતો કૃિષ ૂ
ટેકનોલો  અપનાવવાની સાથે સાથે આપણો કૃિષ વારસો પણ ળવી રાખવામા ંસફળ ર ા છે. માનનીય અ ય ી, મન ે
કહેતા ગૌરવ થાય છે કે, રા ય અને કે  સરકારની િવિવધ સહાય, ો સાહનો, મારા રા યના કૃિષકારોની કનેહુ , સૂજબૂઝ 
અને ઘગશના પ રણામ ેરા ય કૃિષ ે ે નીત નવા આયામો થાિપત કરી ર ું છે. અમારી સંવદેનશીલ સરકાર ારા ખેડતોન ેૂ
કૃિષમાં આવતા િવિવધ ખમો માટે પણ ખૂબ જ વ રત અને ઐિતહાિસક િનણયો લઇને રા યના ખેડતો ઉપર પૂરૂ , કમોસમી 
વરસાદ, વાવાઝોડા જવેી કદરતી આફતોમા ંપણ સહાયુ પ થવામા ંતમામ ય નો કરવામા ંઆ યા છે. આ રા યની અદંર કૃિષ 
ઇનપૂટ સહાય ારા રા યમાં વષ ૨૦૧૭માં જલાઇ માસમાં થયેલ અિતવૃિ થી ખેતીના પાકોને થયેલ નુકસાનીમા ંુ
બનાસકાંઠા, પાટણ, સુરે નગર, અમદાવાદ, મોરબી, અમરેલી, રાજકોટ, આણંદ, ક છ, ખેડા, મનગર, અરવ ી, 
ભાવનગર, મહેસાણા અને ગાંધીનગર એમ કલ ુ ૧૫ િજ ાઓના પા તા ધરાવતા ૪,૭૩,૬૩૬ જટેલા અસર ત ખેડતોન ેૂ



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)  

 331 

િપયા ૮૦૫.૩૩ કરોડની ઇનપૂટ સહાય આપવામાં આવેલી છે. વષ ૨૦૧૮ના જલાઇ માસમા ંરા યમાં થયેલ અિતવૃિ મા ંુ
ખેતી પાકોને થયેલ નુકસાનમાં ગીર-સોમનાથ, અમરેલી, જનાગૂ ઢ, ભાવનગર, તાપી અને નવસારી એમ કલ ુ ૬ િજ ાઓના 
પા તા ધરાવતા કલ પુ ૯૯૮ અસર ત ખેડતોને ૂ િપયા ૪૭.૮ર કરોડની ઇનપુટ સહાય આપવામા ંઆવી છે. રાજયમા ંવષ 
ર૦૧૮-૧૯મા ંખરીફ ઋતુમાં ઓછા વરસાદન ેકારણે ઉ વલેી પ રિ થિતન ે યાને લઇને જ ે િવ તારમાં રપ૦ મીલીમીટરથી 
૪૦૦ મીલીમીટર સુધી વરસાદ ન ધાયલેો હોય પરતુ તેવા િવ તારમાં પાકની પ રિ થિત સારી ન હોય ખેડતોને થયેલ નુકસાનં ૂ , 
પાક નુકસાનન ે યાન ેલઇને તે િવ તારના ખેડતોને રાહત આપવા સરકાર ીએ ૂ ૪પ તાલુકાના ખેડતોને બે હેકટરની મયાદામા ંૂ

િત હેકટર િપયા પ૩૦૦થી િપયા ૬૩૦૦ સુધીની કૃિષ ઇનપુટ સહાય આપવામાં આવેલ છે. જ ેઅંતગત ૮.૭ લાખ ખેડતોને ૂ
િપયા ૬૭૩.૭ કરોડની સહાય આપેલ છે. ચાલુ વષ ખરીફ ઋતુમાં પાછોતરા વરસાદના પગલે ખેડતોને સહાય માટે ૂ

સંવેદનશીલ અન ે િનણાયક સરકાર ારા કલ ુ ૩૭૯પ કરોડનુ ંઐિતહાિસક કૃિષ સહાય પેકેજ હેર કરવામા ંઆવેલ છે. જનેી 
પા તા ધરાવતી અર ઓના ચૂકવણાની કાયવાહી રાજયમા ંચાલ ુછે. જ ેઅંતગત તા.પ-૩-ર૦ર૦ની િ થિતએ રાજયના કલ ુ
ર૯.પ૬ લાખ ખેડતોન ેૂ િપયા ર૧પપ.૩ર કરોડની ચૂકવણી તેઓના બક એકાઉ ટમા ંસીધી જ જમા કરવામાં આવેલી છે. ચાલ ુ
સાલે તીડના આ મણ સામે રાજય સરકાર ી ારા આગોતરા આયોજન અને કૃિષ િવભાગની સમયસર અને ચોકસાઇભરી 
કામગીરીના કારણે સફળતાપૂવક તીડ િનયં ણ કરેલ છે. તીડથી રાજયના ખેડતોના પાકન ેથયેલ નુકસાન માટે બનાસકાંઠાૂ , 
પાટણ િજ ાના તીડ ભાિવત િવ તારના ખેડતોન ેૂ િપયા ૩ર.૭૬ કરોડનુ ં સહાય પેકેજ હેર કરેલ છે. જ ે અંતગત તીડ 

ભાિવત િવ તારના ૧૧૦૦૦થી વધુ ખેડતોન ે વધુમા ં વધુ બે હેકટર માટે િત હેકટર ૂ િપયા ૧૮પ૦૦ સુધીની સહાય 
આપવામાં આવેલ છે. આપણી સંવેદનશીલ સરકારે ખેડત અક માત વીમા યોજનામાં ખાતેદાર ખેડતના આકિ મક મૃ યુ અન ેૂ ૂ
કાયમી અપંગતાના િક સામાં તેના વારસદારને સહાય કરવા ખેડત વીમા સહાય યોજના રૂ ૬મી યુઆરી, ૧૯૯૬ના દવસથી 
શુભઆરભ કરેલ છેં . જની સરકારો લ ોૂ , દા કાંડમાં મૃ યુ થાય તો તેને રપ૦૦૦ િપયાની સહાય આપતી હતી પણ આપણી 
આ સંવેદનશીલ સરકારે જગતના તાતની િચંતા કરી ખાતેદાર ખેડતનું અકૂ માતે મૃ યુ થાય અથવા તો અપંગતા આવે તો તેના 
વારસદારને તા.૧૩-૧૧-ર૦૧૮થી સહાયતાના ધોરણો બમણા કરી એટલે કે . બે લાખની સહાય અને પ૦ ટકા અપંગતામા ં
બે આંખ, બે પગ, બે હાથ પૈકી કોઇપણ અંગ ગુમા યું હોય તો તેને . એક લાખની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. આ યોજનામા ં
પહેલી એિ લ ર૦૧૬થી અર  કરવાની સમય મયાદા જ ે ૯૦ દવસની હતી તે ૧પ૦ દવસ કરવામાં આવી છે. માનનીય 
મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે તેને હ સમથન આપંુ છું ંુ . 
 સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ(િવસનગર) : માનનીય અ ય ી, સમ  દેશમાં ખેતી ે ે અ ગ ય રાજય  કોઇ હોય તો 
વષ ર૦૦૧થી આજ સુધીમાં ગુજરાતનો થમ હરોળમાં કાયમ નબંર ર ો છે. એનું કારણ કેવળ ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકાર સમ  રહી છે. કૃિષનો ઋિષ એવો આ ખેડત જનેે જગતનો તાત કહીએ છીએ એની આંખમાં કદી આંસુ ન આવે ૂ એના 
માટેનો સદાય ય ન કરતી રહી છે. ખેડતોન ેઅખા ીજ આવેૂ , હળની જ ર પડે. ખેતરને ક ટીવેટ કરવાની જ ર પડે. અષાઢી 
બીજ આવ,ે વાવણીની જ ર પડે. કોઇની સામે હાથ લાંબો કરવાની જ ર ન પડે એ રીતની યવ થા  કોઇએ કરી હોય તો 
આદરણીય નરે ભાઇએ િચંતા કરી અને દરેક ખડેતના ખાતામાં ૂ ૬૦૦૦ િપયા અન ેકલ ચાર હ ામા ંુ િપયા ૩૧પર એટલ ેકે 
૩ર કરોડ િપયા એમના ખાતામા ંસીધા નાખી દીધા છે. હવ ેઅખા ીજ આવે આમ તો સામા ય રીતે ખેડતો પોતાની જમીનમા ંૂ
ટે ટર ારા ખેડ કરતા હોય યારે એ ખેડના પૈસા ઉધાર રાખતા હોય છે. તેને િબલ ચડતંુ હોય છે. યારે પાક પાકે યારે તેના 
પૈસાની ચૂકવણી કરતો હોય છે. પરતુ પહેલેથી જ એના હાથમાં પૈસા આવે અને િબયારણની જ ર પડે યારે પૈસા હાથમાં હોય ં
અને તરત જ ઉપયોગ કરી શકે તેવી યવ થા ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમા ંથઇ છે. કૃિષ ક યાણ મેળા ભૂતકાળમા ંથતા 
હતા, તે વખતે આદરણીય નરે ભાઇ મોદી જ ેતે વખતના આપણા મુ યમં ી અને હાલના વડા ધાને ખૂબ મહેનત કરી અન ે
ખેડતોને આધુિનક ટેકનોલો  ારાૂ , ટીવીના મા યમથી એમણ ેબધી વાતો ખૂબ વૈ ાિનક સમ વે તે રીતે સમ વી. ખેતીનો 
ખૂબ િવ તાર થાય, સારી રીતે થાય, ઓછી દવાઓ, ઓછા ખાતર અને વધારે પાક માટેના ય નો એ કરી ચૂ યા છે. ટેકાના 
ભાવની યોજના તો વષ ૧૯૮૩-૮૪થી કે  સરકારો ારા મંજર થઇ હતીૂ , પરતુ  આ ટેકાનો ભાવ યારે મંજર થાયં ૂ ? યારે 
પાક ખળામા ંઆવે અને બ ર સુધી ય તે વખતે  ભાવ નીચા થઇ ગયા હોય તો પણ ટેકાના ભાવ પેપર ઉપર રહે. એનો 
વા તિવક અમલ કરવાની શ આત આપણે યાંથી થઇ છે. પહેલા તો ટેકાના ભાવ હેર થાય. શું કરવુ,ં ન કરવુ ંએ કોઇન ે
સમજણ નહોતી પડતી. પહેલી વખત ટેકાના ભાવથી બ ર ભાવ નીચા થાય, યારે સરકાર ખેડતોના જણશન ેટેકાના ભાવથી ૂ
ખેડતો પાસેથી સીધીૂ  ખરીદી કરી શકે તેની શ આત આપણે કરી છે. વષ ર૦૧૮-૧૯ માં તુવેર, મગફળી, તલ, મગ, અડદ, 
ચણા, કપાસ જવેી ખેત પેદાશો અન ેર,૮૬,૦૦૦ ખેડતોન ેનીચા ભાવે ન વેચવું પડે તેવી સગવડ કરીૂ . િપયા ર૮૦૩ કરોડના 
ખચ આ સરકારે ખરીદી કરી છે. ૨૦ર૦મા ં િપયા ર૪૭૮ કરોડના ખચ  ર.૪૧ લાખ ખેડતોને આપણે લાભ આ યોૂ . અડદની 
ખરીદી, તુવેરની ખરીદી, મગની ખરીદી કરી અન ેએના કારણે ખેડતોને ઓછા ભાવ ેવેચવું ન પડે એની યવ થા કરી છેૂ . યારે 
વીસમી સદી અન ેહવે તો એકવીસમી સદી યારે આવી રહી છે, યારે યાંિ કીકરણની ખૂબ જ ર છે, યારે ગુજરાત સરકાર 
પહેલ કરી ચૂકી છે. યાંિ કીકરણન ે વેગ આપવા માટે અ યાર સધુી યુઆરી ર૦ર૦ સુધીમાં રર,૦૭૮ ખેડતોને ૂ િપયા 
૬ર.૩૧ કરોડની સહાય આપવામા ંઆવી છે. ટે ટર, ક ટીવટેર છે એમા ંઓછા માણસની જ ર પડે, ઓછા મજરોની જ ર પડે ૂ



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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એ કારનાં સાધનો આપવા,ં તેમાં સબિસડી આપવી અને સારા ંસાધનો તેમના સુધી પહ ચે તેવી યવ થા કરી છે. અનાજના 
ઉ પાદનમા ં૪ ગણો વધારો થયો છે. તેલીિબયામાં અન ેકપાસમા ંન ધપા  વધારો થયેલ છે. મગફળીમાં દશેમા ં૪૩ ટકા ફાળા 
સાથે આપણે દેશમા ં થમ છીએ. ં , ધાણા, વરીયાળીમા ંદેશમા ં થમ છીએ. કપાસમાં દેશ અન ેસમ  િવ મા ં થમ અન ે
દેશનું જ ેકલ ઉ પાદન થાય છેુ , તેના ૩૦ ટકા આપણે પકવીએ છીએ. તીડ પડે તો સરકાર, પૂર આવે તો સરકાર, નહાની 
માલહાિન થાય તો સરકાર અન ેકયાંય નાની મોટી જમીનનુ ંધોવાણ પૂરના કારણ ેથાય તો પણ સરકાર, જયાં યા ંદરેક ે મા ં
જયાં ખેડતોને તકલીફ પડે ૂ તો સરકાર ઉભી હોય છે. તમે િચંતા ન કરશો, ગભરાશો ન હ, ભાજપની સરકાર, અમે તમારી સાથ ે
છીએ. એ વાતની તીિત ખેડતોને કરાવી છેૂ . ઘણી વખત ક ેસના સ ય કહેતા હોય છે અને ખેડતોની િચંતાનો દેખાડો કરતા ૂ
હોય છે. લગભગ હ માનું છ યા ંસુધી વષ ું ંુ ૧૯૯૪-૯પમાં વીજળીના કલ ુ યુિનટો ખેડતો વાપરતા હતા તેના કરતા ૂ ૩ ગણા 
કરતા પણ વધારે યિુનટો ખેડતો વાપરે છેૂ . મતલબ એ થયો કે ૩ ગ ં ઉ પાદન આપણે મેળવી ચૂ યા છીએ અન ે

ધાનમં ી ી નરે ભાઇએ જ ેવાત કરી છે કે હજ પણ વષ રુ ૦રર સધુી ડબલ કરવું છે. તો ૩ ગણાનો વધારો અને બીજ ર ગ  ંુ ં
એમ ૬ ગ ં ઉ પાદન ખેડતોના ઘરમાં પાક પહ ચેૂ , એની આવક વધે તેની િચંતા આ ભાજપની સરકાર કરી રહી છે. તા.૧પ-
૧૦-૨૦૧૯ અને તા.ર૦-૧૧-ર૦૧૯ના રોજ પડેલ કમોસમી વરસાદ, આના માટે ભૂતકાળમાં કયારેય િચંતા થઇ હોતી. 
વાવાઝોડા જવેી પ રિ થિત, કરા પ ા તેના માટે િપયા ૩૮૦૦ કરોડ જવેું પેકેજ આ યું હોય તો આ સરકારે આ યુ ં છે. 
બજટેની િચંતા કયા િસવાય ખેડતો માટે આ યું છેૂ . આપ બજટેના પાને પાન ેજઓ તો આરુ . એ ડ બી. હોય, ઉ  ે  હોય, 
પશુપાલન હોય, સહકાર હોય કે કૃિષ હોય કોઇપણ ે ની અંદર તમને ખેડત વા મળશેૂ . જયારે ખેડતોની િચંતા કરતા હોઇએ ૂ
યારે દુ કાળની અંદર િત ખેડત કટબદીઠ આપણે િપયા પૂ ુ ું ૭૦૦થી િપયા ૬૮૦૦ જટેલી રકમ વરસાદના માણના આધારે 

ખેડતના ઘર સુધી પહ ચાડી છેૂ . આમ દરેક પ રિ થતમાં ખેડતન ે મદદ કરતી આ સરકાર છેૂ . પુર, વધારે વરસાદ, જમીન 
ધોવાણ, ઓછો વરસાદ, અષાઢી બીજના દવસ ેખેડતને િચંતા ન કરવી પડે તે બાબતની તમામ િચંતાઓ આ સરકારે કરી છેૂ . 
યારે કહેવુ ં છે કે, ગોડાઉન માટેની નવી કીમ ઇ ટો ુસ કરી છે. પોતાના જ ખેતરમા ંએન.એ. કયા િસવાય સીધંુ ગોડાઉન 

ખેડત બનાવી શકેૂ . કયાંય વરસાદના કારણ,ે કયાંય વાવાઝોડાના કારણે, કયાંય નાના-મોટા રોગોના કારણે તેનો પાક ન 
બગડે તેના માટે ગોડાઉન તે તેના ખેતરમાં બનાવી શકશ.ે પોતાનું ઉ પાદન પોતે પહ ચાડવું પડે. સામા ય રીતે દરેક ોડકટ 
પેદા થાય, ઉ ોગકાર કરે કે કોઇ બી  કરે તો તે પહ ચાડવાની યવ થા તેણે તે જ કરવાની હોય છે. પરતું  આજ ેઆ બજટે 

ારા તેનો માલ પહ ચાડવાની યવ થામાં સરકાર કામ કરે છે. આવી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ખેડતોને જયારે ૂ
પહેલીવાર મળી છે યારે મારે બે- ણ સૂચનો કરવા છે. સરકારે કૃિષ ડ લોમા આપવી ઇએ. ડ લોમા માટે કૃિષ 
યુિનવિસટીમાં ૭પ લાખ જટેલી ડપોિઝટ મકૂવી પડે છે. ૭પ લાખ ડપોિઝટ મૂકીન ે તેનુ ં ઇ ા ટકચર બનાવ ેતો તેન ેખૂબ 
મ ધંુ પડે છે. તો મારી મં ી ીને િવનંતી છે કે, આ જ ે૭પ લાખ ડપોિઝટ મૂકવી પડે છે તે બાબતની િચંતા થાય. ખેતીનો 
િવ તાર અને તેનો યાપ વધી ર ો છે યારે, નમદા યોજના થકી ખેડતોને ૂ પાણી આપવાનું છે યારે આ િચંતા થાય અન ે
વધુમાં વધુ ડ ી ડ લોમા નાતકો મળ ેતે વુ ં ઇએ. ગુજરાતમાં ાકૃિતક ખેતી માટેની યોજના આ વખતના બજટેમા ંરજ ૂ
કરી છે. પરતુ ાકૃિતક ખેતીની યોજના રજ કરીએ યારે તેમા ં ટેકનોલો નો ઉપયોગ પણ કરવો જ રી છેં ૂ . માનવબળ ઓછંુ 
થાય છે. વામૃત તેમજ વન પિતમાંથી બનાવલેા ઔષધોના ે માટે ડોનનો ઉપયોગ થાય તે માટેની મંજરી આપવી ઇએૂ . 
જથેી કરીન ેબાગાયતી અન ેબી  પાકોમાં તે મદદ પ થઇ શકે.  
 ી કીિતિસંહ . વાઘેલા(કાંકરેજ) : માનનીય અ ય ી, કૃિષ અને ખડેત ક યાણની માગણી ઉપર મારા િવચારો ૂ
ગૃહ સમ  રજ ક  છૂ ું ં . માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબના નેતૃ વમા ં ગુજરાતમા ં વિણય િવકાસલ ી અંદાજપ  િપયા ર લાખ ૧૭ હ ર ર૮૭ કરોડનુ ં લાવવા બદલ 
અિભનંદન પાઠવું છંુ. ગુજરાતના ત કાિલન મુ યમં ી ી અને  દેશના આજના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબના 
નેતૃ વમાં ગુજરાતમાં ખેતીના ઉ પાદનમા ંવધારો કય  છે. કૃિષ િવકાસદર ૧૧ ટકાથી વધારે થયો છે. ગુજરાતમાં કૃિષ ઉ પાદન 
િપયા ૧ લાખ કરોડથી વધારેનું થયું છે. ગુજરાતના ખેડતો સુખી અને સમૃ  થયા છેૂ . માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ 

મોદીના નેતૃ વમાં શ  થયેલી આ િવકાસયા ા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના નેતૃ વમાં સંવદેનશીલતા, 
પારદશકતા, ગિતશીલતા અને િનણાયકતાના ચાર આધાર તંભ સાથે સાત યપૂણ અને ગિતશીલતાથી આગળ વધી રહી છે. 
માનનીય વડા ધાન ીએ ખેડતોના ક યાણન ેકે થાન ેરાખી ગત વષથી ધાનમં ી િકસાન સ માન િનિધ યોજના અંતગત ૂ
દેશના યેક ખેડત કટબને વાિષક િપયા ૂ ુ ું ૬૦૦૦ સહાય આપવાની યોજના અમલી કરી છે અન ેઆ વષ ગુજરાતના ૪૮ લાખ 
ખેડતોને સીધે સીધા તેમના ખાતામાં કલ િપયા ૂ ુ ૩૧૮૬ કરોડ ફાળવવા બદલ માનનીય ધાનમં ી ી અને કે  સરકારન ે
અિભનંદન સહ આભાર ય ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના લોકિ ય અને સવંેદનશીલ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ, નાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ અને કૃિષ મં ી ી આર.સી.ફળદુ સાહેબે રાજયમા ંઆ વષ કમોસમી અને વધુ પડતા 
વરસાદના કારણે ખેડતોના પાકન ેથયેલ નુકસાનને યાન ેલઇ ભારતીય જનતા પાટ ની ખેડતલ ી સરકારે લાખો ખેડતોના ૂ ૂ ૂ
હતમાં િપયા ૩૭૯૫ કરોડનુ ંઅ યાર સુધીમાં સૌથી મોટ કૃિષ સહાયનું જ ેઐિતહાિસક પેકેજ હેર કયુ છેું . આ રકમ લાભાથ  

ખેડતોને તેમના બે ક ખાતામા ંઆપવામા ંઆવી રહી છેૂ . ઉ ર ગુજરાતમાં અન ેએમાં ખાસ કરીન ેઅમારા બનાસકાંઠામા ંઆવી 
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પડેલી અણધારી આફત તીડ આ મણ સમયે ગુજરાત સરકાર ારા સમયસર તા કાલીક પગલાં લીધા હતા અને રાજયના 
માયાળુ ંખેડત પુ  એવા માનનીય કૃિષ મં ી ી આરૂ .સી.ફળદુ સાહેબ ણ વખત બ  બનાસકાંઠાની મુલાકાતે આવી રાત-
દવસ અમારા ખેડતોની પડખે રહી ખેડતોને સાં વના અને સહાય આપવાની હૈયા ધારણા આપી હતીૂ ૂ . રાજય સરકાર અને કે  

સરકાર ખેડત હતની વાત યાૂ રે પણ આવે છે યારે ખેડતો સાથે અડીખમ ઉભી હોય છેૂ . િપયા ૩૨.૭૬ કરોડનુ ંસહાય પેકેજ 
હેર કરીને તીડ આ મણ ભાિવત ૧૧૦૦૦થી પણ વધારે ખેડતોને િત હેકટર ૂ ૧૮૫૦૦ િપયાની સહાય આપવા બદલ 

સરકાર ીને હ અિભનદંન આપંુ છું ંુ . માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારની ખેડતૂ લ ી નીિત જગ હેર છે. ભારતીય જનતા 
પ ની સરકાર આ યા પછી ગુજરાતના ખેડતો સુખીને સમૃ  થયા છે અને અનેક િકસાનલ ીૂ , િવકાસલ ી યોજનાઓના 
મા યમથી આજ ેખેડત સુખી અન ેસમૃ  થયો છેૂ . અમારા બનાસકાઠંા િજ ામા ંસરદાર પટેલ કૃિષ યુિનવિસટી આવેલી છે તેમા ં
કૃિષ સંશોધનો થાય છે જનેા કારણે બનાસકાંઠામા ં કૃિષ ે ે અદભૂત ાિ ત આવી છે. અમારા બનાસકાંઠા િજ ામાં બટાકા 
સંશોધન કે  આવેલું છે જનેો લાભ બનાસકાંઠાના ખેડતોને મળે છેૂ . અમારા િવ તારમાં ખેડતો આધુિનક ટેકનોલો  અને ડીપ ૂ
ઇરીગેશનનો ઉપયોગ કરી િવપુલ માણમા ંબટાકાનું ઉ પાદન કરે છે જથેી ડીસા આજ ેબટાકાનું હબ બ યું છે. માનનીય કૃિષ 
મં ી ીન ેિવનંતી છે કે હજ આ બટાકા સંશોધન કે ને અપ ેડ કરવામાં આવે અને બટાકાની નવી તોનું સશંોધન કરવામા ંુ
આવે તો બનાસકાંઠાના ખેડતોને ઘરે બેઠાં સારી વોિલટીનું િબયારણ ઘર આંગણેૂ  મળી રહે. આ િબયારણ લવેા માટે ખેડતોન ેૂ
ઉ ર દેશ, હમાચલ દેશ અન ેપિ મ બંગાળ જવુ ંપડે છે. જથેી કરોડો િપયાનો ખચ કરવો પડે છે એ ખચ પણ બચી શકે 
છે અને ખેડતોને કરોડો િપયાનો ફાયદો પણ થઇ શકે છેૂ . માનનીય મુ યમં ી ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અન ે
માનનીય કૃિષ મં ી ીને બનાસકાંઠા સંશોધન કે  ડીસાને અપ ેડ કરવા માટે મારી િવનંતી છે. મારા કાંકરેજ િવધાનસભા મત 
િવ તાર ે મા ં ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ારા નમદા કેનાલ અને સુજલા  સુફલા  કેનાલ ારા પાણી આપવાના 
કારણે અમારા ખેડતો આધુિનક ટેૂ કનોલો  અન ેડીપ ઇ રગેશનનો ઉપયોગ કરી ટ એ ડ વે ટેબલ જવેા દાડમૂ , મફળ, 
ડેગન ટૂ , ડગળીું , મરચા, લાવર, કોબીઝ, ટમાટા વગેરે િવપુલ માણમાં શાકભા  પકવે છે. માનનીય મુ યમં ી ી, 
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અન ેમાનનીય કૃિષ મં ી ીન ેમારી િવનંતી છે કે, મારા કાંકરેજ તાલુકાના િશહોરીમા ં કૃિષ ફામ 
આવેલું છે એનો સદુપયોગ કરી શાકભા  સંશોધન કે  શ  કરવામાં આવે તો અમારા િવ તારના ખેડતોને અનેકગણો ફાયદો ૂ
થાય તેમજ અમારો િવ તાર શાકભા ના ઉ પાદનનું હબ બની શકે તેમ છે અને અમારા િવ તારના ખેડતો સુખી અનેૂ  સમૃ  
થશે જથેી માનનીય મુ યમં ી ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અને માનનીય કૃિષ મં ી ીને મારા મત િવ તાર કાંકરેજ 
તાલુકામાં િશહોરી શાકભા  સંશોધન કે  શ  કરવા મારી િવનંતી છે. માનનીય કૃિષ મં ી આર.સી.ફળદુ સાહેબ કૃિષ અન ે
ખેડત ક યાણની જ ેમાગણીઓૂ  લઇને આ યા છે તેને મા  અનુમોદન આપંુ છ અને સમથન આપંુ છુ ું ં .  

અ ય ી અ ય થાને 
 ી શંભુ  ચે. ઠાકોર(ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી, માગણી નંબર-૪ લઇન ે
આ યા છે એને સમથન કરવા અને મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છૂ ુ ં . પશુપાલન અને ડેરી ઉ ોગ, માનનીય 
વડા ધાન ી મોદી સાહેબનું વ ન છે કે વષ ર૦રર સુધી કૃિષની આવક બમણી કરવી. આ આવક બમણી કરવા માટે 
પશુપાલનની આવક પણ વધે તો જ કૃિષની આવક વધે અને પશુની આવક વધારવા માટે આરો ય મેળાઓ ારા પશુઓની 
સારવાર થાય, રસીકરણ થાય, એમનું કૃિ મ બીજદાન કરવામા ંઆવે તે જ રી છે. ગાંભણ વખતે પશુને દાણ આપવા માટેની 
યોજના પણ આ સરકારે હેર કરી છે. કૃિષની સાથે આ પશુપાલન પણ વરસોથી ચાલતંુ આવેલ છે. પણ ભારતીય જનતા 
પાટ નું શાસન આ યું યારથી પશુ આરો ય મળેાઓ થકી પશુઓની સારવાર કરી, પશુઓમાં જટેલા રોગો હતા એન ે િનમૂળ 
કરવાનો ય ન કરેલ છે. અ યારે ફ ત વીસેક રોગો રહી ગયા છે. યારે પશુ િબમાર પડે અન ેપશુન ેમોિતયો હોય અન ેએ 
મોિતયાનું ઓપરેશન કરાવવામાં આવે એવું કોઇ દવસ આપણે સાંભ ું નહોતંુ, પણ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે આ 
પશુઓના મોિતયાના ઓપરેશનો પણ કયા અને આ માટે હમતનગર ખાતે એક યુિનવિસટીની થાપના કરી અને એને કામધેન ું
યુિનવિસટીનું નામ આપવામાં આ યુ.ં એના માટે પણ સરકારે આ વખતે બજટેમાં ગવાઇ કરી છે. પશુઓની સારી તની 
ઓલાદ ઉ પ  થાય એના માટે વૈ ાિનક ઢબે બીજદાન થાય અને એ બીજદાનના લીધે એનું દૂધનુ ં ઉ પાદન વધે તે માટે 

ય નો કરેલ છે. પશુપાલનનુ ંમોટાભાગે મ હલાઓ સંચાલન કરતી હોય છે. સવારે વહેલા ઉઠી મ હલાઓ આ પશુઓને દોહવા 
ય, એનું દૂધ ડેરીએ પહ ચાડે અને પશુપાલનની સાથે સાથે આ ડેરી ઉ ોગના લીધે પશુપાલકોની આવક પણ વધી છે. હ ું

નાનો હતો યારે મને યાલ છે કે ડેરીઓ નહોતી યારે આ પશુપાલક બહેનો પાસેથી દૂધ લેવા માટે વેપારીઓ આવે અન ેએમન ે
દૂધ આપતી હતી. મ હનો બે મ હના એક વેપારી આવ,ે પૈસા થોડા ચડી ય એટલે દૂધ બંધ કરી દ ેઅને પશુપાલક બહેનોન ે
એની આવક મળે ન હ. બી  નવો વેપારી આવ.ે પણ યારથી આ સહકારી માળખું અિ ત વમાં આ યુ,ં ડેરીઓ બની અને આ 
ડેરીઓ મારફતે દૂધ એકઠ કરવામાં આવતંુ થયું અને એ દૂધ મુ ય ડેરી સુધી પહ ચે એના માટે પણ સરકારે વાહન લોન માટે ુ ં
પણ સબિસડી આપવાનુ ંઆયોજન કયુ છે. આ દૂધના ઉ પાદનમા ંગુજરાતનો દેશમા ં ી  નંબર છે. વષ ર૦૦૮-૦૯થી વષ 
ર૦૧૮-૧૯ સુધી દર વરસ ે ૬.૭૪ ટકાના વૃિ  દર સાથ ે દૂધનુ ં ઉ પાદન વધી ર ું છે. યારે કૃિષની આવકની સાથ ે આ 
પશુપાલનની આવક વધે તેવું કરેલ છે અને સહકારી વિૃ ની વાત ક  તો અમુલનું આખા િવ માં નામ છેં . અમુલના નામથી 
દૂધ અને દધૂની જ ેબનાવટો છે એ લોકો હ શ ેહ શે ખરીદ ેછે યારે આપણી સહકારી વિૃ ના લીધે ખેડતોની આવક વધી છે ૂ
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અને સહકારી વૃિ ના લીધે નાની નાની નુંચાલન પણ મ હલાઓ કરે છે. મોટા ભાગની મ હલાઓ આ ડેરીઓનુ ંસંચાલન 
કરતી હોય છે યારે પશુપાલકોની આવક વધે એ માટે સરકારે જ ે ય નો કયા છે અને કૃિ મ બીજદાન માટે પણ પાટણ ખાતે 
યુિનવિસટીની થાપના કરવામા ંઆવી છે અન ેવૈ ાિનક ઢબે કૃિ મ બીજદાન થાય, એના મારફતે પશુઓમા ંદૂધ વધે છે અન ે
દૂધની સાથે સાથે સાથે સભુાષ પાલેકર એ યારે ાકૃિતક ખેતીનું આ વાન કયુ છે યારે એને માટે ગાય બહ મહ વનું ાણી ુ
છે અન ેતેમાંય દેશી ગાય, તે દેશી ગાયના છાણ-મૂ થી ૩૦ એકર જમીનમા ંઆપણે ખેતી કરી શકીએ અન ેખેડતોન ેજ ેખચ ૂ
આવે તે ખચ પણ ઝીરો ટકા આવ.ે આજ ેઆપણે રાસાયિણક ખેતીથી જ ેઅનાજ પાકે છે અને આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ 
છીએ યારે તેનાથી જ ેકે સર જવેા રોગો થાય છે યારે આ ાકૃિતક ખેતી તે ગાય આધા રત ખેતી છે અન ેતે ખેતીના લીધે જ ે
અનાજ પેદા થશ ે તે અનાજનો ભાવ પણ ખેડતોન ેવધારે મળશે અને પશુપાલકોન ેગાય ઉછેરવા માટે સરકારે ૂ ૯૦૦ િપયા 
માિસક જ ેસબિસડી આપવાનું ન ી કયુ છે યારે ગાયોનુ ંપણ પાલન થશ ેઅન ેપશુપાલક જ ેઆપણો ઉ ોગ છે તે ફ યો ૂ
ફા યો થશે અને દૂધનું ઉ પાદન પણ વધશ.ે માનનીય મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે તેને હ સમથન ક  છું ં ંુ . 
  અ  ય ી : હજુ એક િમિનટ છે તેઓ વાં યા વગર બોલ ેછે એટલ ેઅિભનંદન આપવા માટે અને તમારા મુ ા જ ેરહી 
જતા હોય તે કહો. 
 ી શંભુ   ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૯માં પશઓુની પણ ગણતરી કરવામાં આવી. તે ગણતરી 
મુજબ પશુઓની સં યા ૨૬૮.૭૧ લાખ હતી. આમ, ાિમણ િવ તારમા ંપશુપાલન સૌથી સરળ, પોષણ મ, ઘરેલું યવસાય 
છે અન ેતેના લીધે કટબનાુ ું  બી  માણસોને પણ રો  મળ ેછે. રાજયનું દૂધ ઉ પાદન એ પશુપાલન અન ેસહકારી વૃિ ન ે
લીધે આજ ેખૂબ વખણાય છે યારે ગાંધીનગરમાં પણ અમારે મધુર ડેરી અને આ મધુર ડેરીનું સવારે દૂધ આવે છે યારે આ 
પશુપાલનને લગતી જ ેમાગણી લઇન ેઆ યા છે તેન ેહ સમથન ક  છું ં ંુ , વંદેમાતર . 
 ી રમેશભાઇ ભ.ુ કટારા(ફતેપુરા) : માનનીય અ ય ી, જયારે માનનીય મં ી ી માગણીઓ લઇન ે આ યા છે 
યારે માગણી નંબરઃ૩ નાની િસંચાઇ, ભૂિમ સરં ણ અને િવ તાર િવકાસ િવશે હ મારા િવચારો રજ કરવા અને સમથન ું ૂ

આપવા માટે ઉભો થયો છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, જયારે અમારા દાહોદ િવ તારની અંદર કે ગુજરાતની અદંર જ ેનાની િસંચાઇ ારા જ ેચેકડેમો 
બનાવવામા ંઆવેલા તે ચેકડેમો હયાત છે અને તેમના એ ટીમેટમાં જના ચેકડેમોની ડઝાઇન માણે જ ે ચેકડેમો બનાવતી ૂ
વખતે જ ેએ ટીમેટની અંદર જ ેનદી જતી હોય અને ચેકડેમની વ ચે જ ેબે ગેઇટ કે બે દરવા  બનાવવાના બાકી રાખવામા ં
આવતા હોય યારે ઘણી વખત વરસાદનુ ંપાણી આવતંુ હોય યારે ગેઇટની જ ર પડે યારે ગેઇટ ના મળતા હોય એટલે આ 
એ ટીમેટમાં સુધારો થાય અને સળંગ ચેકડેમ બનાવવામા ંઆવે તો ઘેરાય અને પાણી ઉપર જતંુ રહે.  
 માનનીય અ ય ી, ઘણી જ યાએ જ ેનાની િસંચાઇ ારા તળાવો પણ બનાવવામા ંઆવે એટલે તળાવોની અંદર 
હયાત પાણી છે અને તળાવોની અંદર જ ેનહેરો ઘણી જની થઇ ગઇ છે તો તે રીપેર ગ કરવામાં આવે અને નહેરોનું લંબાણ ૂ
વધારવામાં આવ.ે તળાવમાં પાણી હોય છે યાં ઇરીગેશન કરવામાં આવે તે ઇરીગેશન ારા ખેડતોને પાણી મળી શકે અને ખેતી ૂ
કરી શકે જ ેઇરીગેશન બની ગયું હોય યારે ઘણી વખત લાઇટનું કનેકશન યાં ના મળતંુ હોઇ, ઘણા એવા ો લમે થતા હોય 
યારે લાઇટની સુિવધા અને કનેકશન મળી ય અને ઇરીગેશનનું જ ે પાણી ખેડતોન ે યવિ થત મળી શકે અન ે ખેડત એ ૂ ૂ

જગતનો તાત છે, ખેડત ખૂબ પરસેવો પાડી અન ેમજરી કરેૂ ૂ , ખૂબ ખેતી કરે પણ ખેતી ઘણા કારની હોય, મકાઇ હોય, ડાંગર 
હોય કે શાકભા  હોય જ ેફલોની પણ ખેતી કરતા હોયૂ . ઘણી જ યાએ ખેડત ઘણી તની ખેતી કરતા હોય યારે ક ેસની ૂ
સરકાર તે વખતે ખેડતોને ભાવ નહોતા આપતા અન ેખેડૂ ૂ ત બ રમાં વેચવા જતા હતા યારે ખેડત જ ેમજરી કરે તેનો ભાવ ૂ ૂ
નહોતો મળતો. પણ આપણી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી યારથી ટેકાના ભાવ ખેડતોને મળે છેૂ . ઘણી વખત ખેડત ૂ
શાકભા ની પણ ખેતી કરતો હોય યારે એ શાકભા  બ રમાં વચેવા જતો હોય, ઘણી યાએ રોડ ઉપર હાટલારી લઇન ે
પણ શાકભા  વેચતો હોય છે. આ શાકભા  ઘણી િકમતી વ તુ છેં . ખેડત ખેતી કરે છે યારે બાળકની જમે છોડનો ઉછેર ૂ
કરીને ઉ પાદન કરતાં હોય યારે ખેડતની કોઇ કદર કરતંુ નથીૂ . ખેડતની કદર  કોઇ કરતંુ હોય તો આ ભારતીય જનતા ૂ
પાટ ની સરકાર છે. ખેડત યારે શાકભા  વેચતો હોય યારે કોઇપણ માણસ શાકભા  ખરીદવા ય અન ે શાકભા ની ૂ
િકમત પૂછે કે કોબી કેટલા િપયાની છે યારે ખેડત બોલે છે કે ં ૂ ૪૦ િપયાની િકલોનો ભાવ છે. યારે સામેનો માણસ એમ કહે 
કે ૩૦ િપયાની િકલો આપવી છે? યારે ખેડત કહે કે ના ૂ ૩૦ િપયામાં શાકભા  ના મળ.ે એ માણસ યારે કપડાં ખરીદવા 

ય, પેટોલ ખરીદવા ય યાં તો ફ સ ભાવ છે. ઘણી વાર હોટલમા ંપણ જમવા જતા હોય છે. યા ં૪૦૦ િપયાનુ ં િબલ 
બને તો ૫૦૦ િપયાની નોટ આપીન ેઆવે છે. એ વખતે  ખેડતને ૂ ૧૦૦ િપયા આ યા હોત તો એમના આશીવાદ મળતા.ં 
જમીન સંર ણની વાત ક  તો અમારે યાં ડગરાળ િવ તાર છેં ંુ . ખાડા ટેકરાવાળી જમીન છે. ખેડત ખાતેદારને ખેત તલાવડી ૂ
બનાવવી હોય, જમીન સમથળ કરવી હોય તો ખાતેદારના ખાતામાં જ ેરીતે િકસાન િનિધના નાણાં નાંખવામાં આવે છે એવી જ 
રીતે એમના ખાતામાં નાખવામાં આવે તો ખેત તલાવડી અને લવેિલંગ કરી ખેડત તે પોતાનું ખેતર સુધારી શકેૂ . આજ ે
ક ેસના િમ ો નથી.  
 અ  ય ી : તમન ેસા  નથી લાગતંું ?  
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 ી રમેશભાઇ  ભુ. કટારા : માનનીય અ ય ી, સુનું સુનું લાગે છે પણ બાપડી ક ેસ તરીકે પાપડી બની ગઇ. 
ક ેસ ઊભુ ંથવા ઘ ં કરે છે પણ ઊભું થવાતંુ નથી. કારણ કે, આપણી િવકાસશીલ ભાજપ સરકારન ેટ ર લાગતી નથી. 
માનનીય મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એને હ સમથન ક  છું ં ંુ . જય હદં . જય ભારત.  
 ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા(પોરબંદર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી કૃિષ, પશુપાલન, ામ ગૃહ 
િનમાણ અન ેવાહન યવહાર મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એને હ મા  સમથન ક  છું ં ં ંુ . આમ તો કૃિષ એક એવો 
યવસાય છે કે યારે માનવ સં કૃિતની શ આત થઇ યારે પાયામાં કૃિષ હતી. આપણે માનવ ઇિતહાસ ઇશુ ં તો યાલ 

આવશે કે મનુ ય િત ફરતી રહેતી, િશકાર કરતી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતી. એમાંથી એણે યું કે વન પતીના બીજ પડે 
છે એમાંથી ફરીથી નવો છોડ થાય છે અન ેએમાંથી સકડો બીજ ઉ પ  થાય છે. આપણે એનો ખોરાક તરીકે પણ ઉપયોગ કરી 
શકીએ છીએ. યારપછી એણે ખેતી કરવાની શ આત કરી. યારે ખેતી કરવાની શ આત કરી યારે આવી ટેકનોલો  નહોતી 
તો ખેતી કેવી રીતે કરવી? ખેતરને ગમે તે રીતે થોડ ખેડી નાંખવાનુંું . કારણ કે, એ વખતે ખેડતો પશુપાલનનો પણ ઉપયોગ ૂ
નહોતા કરતાં અને પશુઓનો ખેતીમાં ઉપયોગ પણ નહોતો થતો. એ વખતે અનાજના દાણાનું છાંટ ં કરતા.ં યાં સુધી આપણ ે
આધુિનક ખેતી કરતાં ન થયા યા ંસુધી છાંટ ં કરીને ખેતી કરતા.ં ખેતીના કારણ ેજનેું રખડતંુ ભટકતંુ વન હતંુ એવો માનવી 
એક જ યાએ િ થર થયો અને ધીમ-ેધીમે આપણે અહ  સુધી પહ ચી શ યા છીએ એટલ ેજ આપણામાં એક કહેવત છે કે ઉ મ 
ખેતી, મ યમ વેપાર અને કિન  નોકરી. એ એટલા માટે છે કે ખેતી તમને કૃિત સાથે ડે છે. અહ યા જ ેખેડત અથવા ખેડત ૂ ૂ
પુ  છે એને યાલ હશ ે કે સવારે સૂય દય થતો હોય અને ખેતરમા ંપાક લહેરાતો હોય અને જ ેમનની શાિંત મળ ેએવી શાંિત 
રોજગારી મેળવવા તમ ેબીજ ે યાંય જશો તો ન હ મળ.ે એટલ ેએન ેઉ મ કહી છે.  
 અ  ય ી : એક જ દવસે મળ ેજયારે પગાર હોય એ દવસ.ે  
 ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા : માનનીય અ ય ી, ખેતીન ેએટલા માટે ઉ મ કહે છે. નોકરીન ેએટલા માટે કિન  
કહે છે કે નોકરીમા ં યકિત છે એ પોતાનુ ંભિવ ય બી ન ે યા ંવચેી નાંખતો હોય છે, એન ેગમ ેતેટલો પગાર મળતો હશ ેતો 
પણ, એટલા માટે એન ેકિન  કહેવામા ંઆવ ેછે. એટલા માટે જ ખેડત સુખી થાય તો િવ  સુખી થશેૂ . કારણ કે એ જ ેઉ પાદન 
કરશે એના લીધે આપણા ઉદરને પોષણ મળશે અન ે એટલે જ આપણા ગુજરાતના પનોતા પુ  અને આપણા વડા ધાન 
માનનીય ી નરે ભાઇએ વષ ર૦રર સુધીમાં ખેડતોની આવક બમણી કરવાનું જ ે યેય ન ી કયુ છે એના માટે આજ ેકે  ૂ
સરકાર અને રાજય સરકાર કામે લાગી છે. હમણાં જ કોઇએ વાત કરી કે સામે કોઇ નથી એટલે મ  આવતી નથી. આપણે 
િવચારશુ ંકે પાક િધરાણ તો એની અંદર રાજય સરકાર છે એ ઝીરો યાજ ેતમન ે૩ લાખ િપયા સુધીની લોન આપે છે. એમના 
સમયની અંદર આપણે પાક િધરાણ લેવા જતા તો ૧૪ ટકા યાજ લતેા, યારે એ લોકો ખેડતોની િચંતા કરતા નહોતાૂ .  
 આ વખતના બજટેની અંદર હમણા ંમારા અગાઉના સ ય ીએ જ ેવાત કરી કે ખેડત પાકનું ઉ પાદન કરેૂ , એની પાસ ે
પાક અઢળક થયો હોય પણ એની પાસ ે સં હ કરવાની શિકત ન હોય એટલ ે એ સ તા ભાવ ે અથવા તો એક સાથે જયારે 
બ રમાં માલ આ યો હોય યારે સ તા ભાવે એ માલ વેચી નાંખવો પડતો હતો. યારે જ ેગોડાઉનની યોજના લઇને આ યા. 
તેના કારણે ખેડત છે એ પોતાનો માલનો સારો ભાવ મળે અન ે એ સારો ભાવ મળે યાં સુધી ગોડાૂ ઉનમાં રાખી શકશ.ે 

ધાનમં ી િકસાન સ માન િનિધમાં આજ ેખેડતોના ખાતામા ંસીધા ૂ ૬ હ ર િપયા એના જમા થઇ ય છે. ટેકાના ભાવમા ં
પહેલા,ં અહ યાં ખેડતોના ટેકાના ભાવની િવરોધપ ના સ ય ીઓ જયારે વાત કરેૂ , યારે મ યું છે કે વષ ૧૯૭૦ની 
આજબાજમાં આજ ેપણ  ુ ુ તમે ભાવ કઢાવો તો મગફળીનો ભાવ ર૦ િકલોના મા  ૧૦ િપયા અને યારે એની કોઇ િચંતા એ 
સરકાર કરતી નહ , આજ ેતમારી ૧૦ િપયાવાળી મગફળી ટેકાના ભાવથી રાજય સરકાર ૧ હ ર િપયાના ભાવથી લે છે. 
એટલ ેખેડતોની પાસ ેઆપણી આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ઉભી છેૂ , આપણે શું અન ેઆજ ેગામડામાં િનકળશુ ંતો 
અમારા િવ તારમાં બધા લોકો છે એ વાડી િવ તારમાં રહે છે, ફામ હાઉસ કરીને રહે છે. આથી વષ ૧૯૯પ પહેલાં એમની એવી 
હાલત હતી કે એમની પાસે સાઇકલ લેવાના પૈસા નહોતા. આજ ેઘરે ઘરમાં જટેલા લોકો હોય એટલી મોટરસાઇકલ સાથે સાથ ે
ફોરિ હલ પણ ખેડતો ૂ પાસે છે. એ શેના માટે છે કે રાજય સરકારની ખેડતો માટેની યો ય નીિત છે એન ેલીધે આપણે યાં સુધી ૂ
પહ ચી શકયા છીએ. આઇ-ખેડત પોટલથી એને ટેકટરથી લઇન ે તાડપ ી સુધીની બધી વ તુઓ છે એને રાહત દરે અન ેૂ
સબિસડીમા ં મળે છે. ખેડતોન ે િવમા માટેની યોજના એ િસવાય આજ ે આપણે ૂ િબમાર પડી એ કે આપણી તિબયતમાં કાંઇ 
ગરબડ થાય તો આપણે અનેક ટે ટ કરાવીન ે આપણને શું તકલીફ છે એ ઇ શકીએ છીએ.  ખેતીમાં આપણે સતત રીતે 
ઉ પાદન લેતા હોય તેના પોષક ત વો ખટૂી ય પણ એના માટેની એ કોઇ િચંતા ન કરતા. માનનીય નરે ભાઇ અહ યા ં
જયારે મુ યમં ી ી હતા યારે તેની પણ િચંતા કરી અને સોઇલ હે થ કાડ એની યોજના દાખલ કરી અન ેએની અંદર વષ 
ર૦૧૬-૧૭માં ૯.૩પ લાખ નમૂનાઓ લીધા, ૩૧ લાખ કરતા ંવધારે ખેડતોન ેકાડ આ યાંૂ . વષ ર૦૧૭-૧૮મા ં૮.૪૭ લાખ 
નમૂના લીધા અન ે૪૩ લાખ ખેડતોને સોઇલ હે થ કાડ આ યાંૂ . વષ ર૦૧૮-૧૯ની અદંર ૮.ર૮ લાખ નમૂના લઇ અન ે૪૪. 
૪૧ લાખ ખેડતોને સોઇલ હે થ કાડ કાઢી આ યાંૂ .  
 ખેડતોને રાજયૂ , િજ ા અને તાલુકા અને ામ લેવલ સુધી આજ ેિવ ભરની અંદર જ ેનવી નવી ટેકનોલો  આવે છે, 
એમાં ખેતીના ઓ રો હોય, નવું િબયારણ હોય, કૃિષમાં અને પાકમા ંજ ેઅલગ અલગ રોગ આવ ેએને માટે પણ લોકોને મા હતી 
મળ,ે એના માટે થઇને એ ીક ચર ટેકનોલો  મેનેજમે ટ એજ સી એટલ ે કે આ મા ારા આજ ેઅમ,ે રાજય સરકાર ખેડતો ૂ
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સુધી યાં પહ ચી છે. વષ ર૦૦પમાં અમે ાયોિગક ધોરણ ેઅમલ શ  કરેલો, વષ ર૦૦૭-૦૮થી એને તમામ િજ ાઓમા ંએની 
અમલવારી શ  કરેલી. આની અંદર ગામના ખેડતોૂ , તેની જ રીયાત આધા રત વિૃતઓ હાથ ધરવા માટે ા ય ક ાએ ય, 

હેર સં થાઓ, ખાનગી સં થાઓ, એન. .ઓ. પેરા ટેશન બધા ભેગા થઇ અન ેફામ એકટે શન ૃપની યાં રચના કરવામા ં
આવેલી. એની અદંર એક ૃપમાં ૧૧ થી ૧પ ખેડતો હોયૂ . એ ગૃપ જ ેહોય છે એન ેકૃિષ યુિનવિસટીની જ ેનવી નવી ટેકનોલો  
આવ,ે િબયારણ આવ,ે નવા સુધારા હોય તો એન ેમાટે પણ એને લઇ ય છે, ખેડતોને એના િસવાયની જદા જદા િવષયોની ૂ ુ ુ
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. એના માટે ેરણા વાસો માટે રાજયની અદંર અને રાજયની બહાર પણ કયાંય સારી રીતે જયા ં
ખેતી થતી હોય યાં પણ ખેડતોને લઇ જવામાં આવે છેૂ . િનદશન ટેશનની અદંર જ ેનવા િબયારણો થયા હોય તેનું વાવેતર 
કરવાનુ.ં તેનું ઉ પાદન કેટલું થયુ ંતેના િનદશન ખેડતો માટે કરવામાં આવે છેૂ . કૃિષ મેળામાં પણ જ ેિનદશન હોય છે તેમા ંનવા 
ઓ રો, નવી ખેતીની પ િતઓ આ બધંુ ખેડતોને બતાવવામાં આવે છેૂ . આમાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં જ ેનાણાકીય લ યાંક હતો 
િપયા ૫૧૦૩ લાખની ા ટ મળેલી એમાંથી િપયા ૪૬૪૪ લાખનો ખચ કરી અન ેઆ ા ટનો ૯૧ ટકા જટેલો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવેલો છે. એના ારા જ ેખેતીવાડી સંલ  ખાતા તથા આ મા યોજનાના અિધકારીઓ માટે કલ ુ ૧૮ તાલીમ વગ 
યો યા હતા અને ૪૯૪ અિધકારીઓને તાલીમ આપવામાં આવલેી. ખેડતો માટે કૃિષ િવષયક િજ ામાં રાજય અને રાજય ૂ
બહાર કલ ુ ૨૧૩૦ તાલીમ વગ નુ ં આયોજન કરી ૧૬૧૯૨૭ તાલીમાથ ઓને આવરી લીધેલા છે. આ િસવાય નવીનતમ 
ટેકનોલો ની ણકારી આપવા માટે િજ ામા,ં રાજયમાં અને રાજય બહાર કલ ુ ૫૮૫ િકસાન ેરણા વાસ યો ને કલ ુ
૫૦૧૯૯ ખેડતોને પણ તાલીમ આપવામાં આવેલી છેૂ .  
 ી આર.સી.ફળદ ુ (કૃિષ અન ે સહકાર મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, અમારા કૃિષ, ામ િવકાસ િવભાગ અન ે
વાહન યવહાર િવભાગ ઉપર આ ગૃહના સ માનનીય પંદર સ ય ીઓએ સમથનમા ં ખૂબ સારી વાતો કરી છે અને ખૂબ 
બહમૂ ય એવા સૂચનો પણ અમને કયા છેુ . આજ ેગૃહમાં એક મહ વની કામગીરી, કૃિષ િવભાગની ગુજરાતની અંદર થઇ રહી 
હોય, ધરતીપુ ોની સવેા અહ થી થતી હોય અન ેએવા િવભાગની માગણીઓ ઉપર ચચા અન ેમતદાન જયારે થવાનું હોય યારે 
આ રાજયના ખેડતોના દુભા ય ગણવું કે શું ગણવુંૂ ? િવરોધપ  આજ ેઆવો િકમતી સમય રાજકીય આટા પાટા ખેલવા માટે ં
બહાર ખેલી ર ા છે અન ેઅહ યા એમનુ ંકત ય બ વવામાંથી એ િવચલીત થયા છે. મારા બા યકાળમાં હ જયારે ાું થિમક 
િશ ણમાં અ યાસ કરતો હતો એ વખતે આ સામાવાળા, અ યારે હાજર નથી, પણ એમના પ ના લોકો શાસનમા ં હતા. 
આપણને કયારેય ક પના ન થઇ શકે, ખેડતનો દીકરો કાળી મહેનત કરેૂ , અઢાર અઢાર કલાક પોતાના ખેતરમાં પુ ષાથ કરે 
અને એ પુ ષાથ પછી જ ેઇ ર એમને આપે એ લઇને એમન ેઘરે જવાનું છે. આવી મહેનત કરનારા માણસ જયારે પોતાના 
ખેતરમાંથી ધન-ધા ય પેદા કરીન ેજગતના પટમા ંમૂકતા હોય, જગતનું પેટ ભરતા હોય એવા ખેડતના પેટ ઉપર જયારે ઘા ૂ
થાય યારે ખેડતના દીકરાને એક ાથિમક શાળામા ંભણતા દીકરાને કેટલી પીડા થાય તે મને આજ ેયાદ આવે છેૂ . મારે બે-
પાંચ વાત એ કરવી છે અને પછી મારા િવભાગની ચચા શ  કરવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ક ેસે એ વખતે બાજરા ઉપર લેવી નાખી હતી, ખેડતનો દીકરો મહેનત કરે અને ખેતરમા ંૂ
બાજરો પેદા થયો હોય અને સરકારને લેવી વ પે જમા કરાવવો પડે. ખેડતના દીકરાને આનાથી બીજ દુભાૂ ુ ં ય કયું હોય? ખેડતે ૂ
પોતાના ખેતરમાં બાજરો વા યો હોય કે ન વા યો હોય, ન વા યો હોય તો બ રમાંથી લઇને સરકારનું તરભા ં ભરવાનુ.ં આવો 
પ રપ  ક ેસની સરકારે બહાર પાડયો હતો. ખેડતના દીકરાએ ડાંગર વાવી હોય તો ઠીક છેૂ  કે સરકારને લેવી વ પે જમા 
કરાવ.ે પણ પોતાના ખેતરમાં ડાંગર વાવી ન હોય અને બ રમાથંી લઇને સરકારને ભરવી પડે તેનાથી ખેડત માટે બી  ૂ
કમનસીબ બાબત કઇ હોય? આવા િનણયો ક ેસની સરકાર વખતે લેવાતા હતા યારે ધરતી પુ ની નાભીમાંથી જ ેશ દો 
નીક ા હતા તે મારે આજ ેઆ ગૃહમાં કહેવા છે.  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી,  હ નાનો હતો યારે ખેતરે જતો હતો અન ેતે વખતે ડાંગર ખૂબ સારી પાકેલી હતીું . 
દાદા અન ેબાપુ  ડાંગર લઇને ગાડામાં નીક ા કે આપણે લેવી આપવાની એટલે મને એમ થાય કે લેવી એટલે શુ ંહશે એ મન ે
ખબર નહોતી. તે વખતે મારી મર ૧૩-૧૪ વષની હશ ેએટલ ેઆ સરકાર લેવી લઇ ય છે એવી બહ પછી ખબર પડી એ ુ
રાજમા ંતે વખતે હતંુ એ વાત આપની સાચી છે.  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, યારે આ ક ેસનું ડ ડવા ં કહેવાતંુ હતંુ. વડીલો એમ કહેતા હતા કે 
ક ેસે શું આ ડ ડવા ં કા ું છે. એના ઉપરથી શ દો નીક ા. 

‘ ‘બેઠો દુિનયાનો દી, ખૂટયંુ ધાન ત ં બી. 
આ યંુ વે ટબલ ઘીે , મ ઘાઇ ય લોહી પી, 

લેવાય ફીરતુની ફી, બ યા સેવક . સેવક  એટલે સેવામાં હતા એ. 
દુઃખી દુબળાને ગાય એની ભાળ ન લેવાય, 
વગે વાવણા તો થાય, ખેડૂત ખેતરમાં ય. 

ખેતી ખોટમાં ય, ધાન પડીક વેચાે ય, 
પેટ રાંકને ન ય. રોટી િવણપત ય, 

મિત સૌની મંુઝાય,  મોટા તુત ઉભા થાય, બોલે એ જ બે ખાય. 



ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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 આગળ જતાં  એ ધરતી પુ  શું બોલ ેછે?  
ગયા સતીયુગના સત, ગયા શહનશાહના તાજે , 
ગયા રા ઓના રાજ, વ યા બરફને શરબત, 

કર કાયમી અસરે , દને રાતની મહનતે , 
કાંઇ ઘેલી કરી માત િપત ફાટી, 

ખાવા મળે ન હ બાટી, ફલાણી અરરાટીે ે , 
ગયા સેવકો ખાટી એને બંગલા લીધા બાટી. 
વધી વધારાની રીત એમાં જુલમની ત, 

ધરારથી લેવી જમા કરો, વધી જુલમની ત, 
હ યા પારકાને િ ત, થયા ચોરીમાં િચ  

થયા ભણેલા ભ ત, ગાય ફ મના ગીત ગાય ફ મના ગીત.’ ’  
ભણેલા ભ ત થઇ ગયા હતા એ ફ મના ગીત ગાય. 

 ખેડતનો દીકરો િપડામા ંસબડતો હતો અને ક ેસની સરકારો છે એ ખેડતને ૂ ૂ *(xxx) હતી એવે વખતે  ભણેલા હતા 
એ ફ મના ગીત ગાતા હતા.   
  અ  ય ી : આ *(xxx) શ દ રેકડમાંથી દૂર ક  છં ંુ .  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, લોકશાહીના સવ ચ મં દર સમા િવધાનસભા ગૃહમાં બેસનારા...  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : મારી આપને િવનંતી છે, આ એમની લાગણી છે તે િવધાનસભાના રેકડ ઉપર રહે.  
  અ  ય ી : હંુ સિચવ ીને આદેશ આપંુ છ  કે એમણે જ ેગીત ગાયુંુ ં , આખી જ ેિવગત છે, એમની જ ે યથા છે, એ 
ઘાટા અ રમા ંછાપવાનું  કહીશ.   
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : ના, ના  એટલું ન હ સાહેબ, આપનું ટીવી ઉપર િવધાનસભાના ારેથી  આવે છે એમા ં
આખે આખું મૂકવું ઇએ એવી અમારી બધાની લાગણી છે. લોકશાહીના ધબકારામા ંપણ લેવડાવ .  
  અ  ય ી : લોકશાહીના ધબકારા જતા ંર ા છે, આવતી કાલમા ંહ લેવડાવીશું .  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય ગૃહના અમારા ણેય િવભાગની માગણીઓ ઉપર જ ે
માનનીય સ ય ીઓએ પોતાના િવચારો યકત કયા છે એને હ અતંઃકરણપૂવક આવકા  છ અને આપણો કૃિષ ધાન દેશ ું ં ંુ
છે. સામા ય રીતે એવું ઇકવેશન હોય છે કે જયારે કૃિષ િવકાસ દર વધુ હોય તો ઔ ોિગક િવકાસ દર નીચો હોય અને ઔ ોિગક 
િવકાસદર ચો હોય તો કૃિષનો દર નીચે હોય છે. બે અઢી દાયકા પહેલા આવા તરાજમા ં િવકાસની પારાશીશી મંડાતી હતીુ . 
આજ ેઅમારી ભાજપની સરકારે યાલ બદલાવી ના યો છે. ગુજરાતમાં કૃિષ અન ેઉ ોગ બંને ે  ેએક સરખો િવકાસ થઇ ર ો 
છે. આપણા લોકિ ય મુ યમં ી ી િવજયભાઇનો મં  છે કે ખેડત સમૃ  તો ગામડાં સમૃ  અને ગામડાં સમૃ  તો શહેરો અન ેૂ
આખુંય ગુજરાત સમૃ . ગુજરાતના સરેરાશ ડબલ ડિઝટના કૃિષ વકાસ દરના પાયામાં ખેડતોનો પ ર મૂ , પુ ષાથ અને 
સરકારની ો સાહક નીિતનો શુભગ સમ વય છે. આપ ીના મા યમથી હ એકાદ બે તુલના મક અ યાસ સાથે રાજયના કૃિષ ું
િવકાસની પ રભાષા કહેવા માગંુ છંુ.   
 વષ ૧૯૯પ-૯૬માં ગુજરાતનું કૃિષ ઉ પાદન મા  ૧૩૪૯૧ કરોડ િપયા હતંુ તેમાં આજ ે વધારો થઇને િપયા 
૧,૭૦,૦૦૦ કરોડે પહ યુ ં છે. આપણા નાણામં ી ીન ેમ ક ુ ંતો એમણે ના ક ુ ંએમણ ેમારા માટે બાકી રા યુ ંહતંુ. મન ે
કહેતા ગૌરવ થાય છે કે ખેડતના દીકરા તરીકે અને આજ ેકૃિષ મં ી તરીકે ખેડતવતી અવાજ મારા દયમાંથી કાઢી ર ો છૂ ૂ ુ ં . 
યારે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વષ ૧૯૯પથી આવી અને વષ ૧૯૯૮માં મ ી નીિતનભાઇને જળ સંપિત મં ી તરીકે 
યા હતા અને ી સરદાર વ ભભાઇ પટેલ આપણા રા નુ ં અમૂ ય ધન કહેવાય. એવા ી સરદાર વ ભભાઇ પટેલના 
વનના ઉ ચ સં કારોની રેણા લઇ અને એ વખતે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે આ રા યની અદંર જળ સં હના સાધનો 

ઊભા કરવા માટે સરદાર સહભાગી જળ સંચય યોજનાનો ારભ કય  હતોં . એમના નેતૃ વમાં ગુજરાતની અંદર ારભ યાંયથી ં
 થયો હોય તો એ અમારા કાલાવડના નવાગામ ગામેથી ી નીિતનભાઇની ઉપિ થિતમાં ારભ થયો હતોં . આ જળ સં હના 

સાધનોની એક આખી હારમાળા શ  થઇ. ચેકડેમોની, તળાવોની, નાની-મોટી િસંચાઇ યોજનાઓની અને એના કારણે આજ ે
મને આનંદ થાય છે. મ જ ેિચ  વીસ વષ પહેલાં યુ ંહતંુ એ આજ ેગુજરાતની અંદર કૃિષ ઉ પાદન િપયા ૧ લાખ, ૭૦ હ ર 
કરોડે પહ યું છે. તો આ તપ યાના કારણ,ે પુ ષાથ કય  છે. એકદર સમય સારણી માણે કે, પાંચ વષમાં શું શું કરવું છે એ 
બધંુ કયુ અને એના કારણે આજ ેઆ યા ા અહ યા પહ ચી છે. વષ ૧૯૮૦થી ણ દાયકામાં િપયા ૧,૨૦૦ કરોડના ટેકાના 
ભાવે ખરીદી થઇ હતી. ણ દાયકામાં ીસ વષમાં અન ેછે ા ણ વષમાં ભારત સરકારમા ંઆપણા લાડીલા ધાનમં ી ી 
યાં બેઠા છે, વષ ૨૦૧૪ પછી ટેકાના ભાવે સમ  દશેની અંદર ખતે જણસો ખરીદવાની યા શ  થઇ છે. પણ મને કહેતા ં

આનંદ થાય છે કે, ગુજરાતના ખેડતને પોતે પુ ષાથ કરીને જ ેપાક લઇને બ રમાં આવે છે અને ખુ ા બ રોની અદંર યાૂ રે 

                                         
* માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દ અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  



 તા. ૧૭મી માચ, ૨૦૨૦ 
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એને ભાવ સંતોષકારક ન મળતા હોય એવા વખતે આ ભારત સરકાર આ ખેડતોને આિથક રીતે જ ેઘસારો પડતો હોય એ ઘસારો ૂ
પુરવા માટે ભારત સરકાર એક ભામાશા થઇને યારે માકટમાં ઉતરતી હોય, ી નરે ભાઇ મોદીને ધણી ખ મા. હ તો ું
ગુજરાતના લા ખો ખેડતોવતી એમન ેખૂબ ખૂબ વંદન ૂ ક  છં ંુ . એમણે આ ગુજરાતની અંદર છે ા ણ વષમા ં૯,૬૪૦/-કરોડ 
િપયાની ખેત જણસો આ ગુજરાતના આંગણેથી ખેડતોના ખેતરમાંથી માલ ખરી ો છેૂ . ખેડતોની આવક બમણી કરવાની ૂ
દશામાં આ કારના કેટલાક મહ વના ક પો લઇ અમારી સરકાર કામ કરી રહી છે.  

 માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૦૨માં ખેડતોની હાઉસ હો ડ ઇનકમ ૂ િપયા ૩૨,૦૦૦/- હતી. વષ ૨૦૧૪-૧૫મા ં
િપયા ૧ લાખ, ૧૯ હ ર થઇ અને ચાલુ વષના જ ેઅદંા  લગાવવામાં આવી ર ા છે એ ઇએ તો એ ૨ લાખ, ૮ હ ર 
િપયા જવેી થવાની છે. યારે વષ ૨૦૨૨ આવશ ે યારે ખેડતોની હાઉસ હો ડ ઇ કમ ૂ િપયા ૨ લાખ, ૯૩ હ રે 

પહ ચાડવાનો અમારી સરકારનો મ મ ઇરાદો છે. રા ય સરકારની કૃષક પ રવાર તરફની િન ા, કૃિષ ખેડત ક યાણ અન ેૂ
સહકાર િવભાગની બજટે ગવાઇ તાં જ આપણને આ ફરક યાનમાં આવશ ેકે, આ સરકાર કઇ દશામા ંરા યના ખેડતોન ેૂ
આગળ લઇ જવા માગે છે. સને ૧૯૯૪-૯૫મા ં બજટેની ગવાઇ મા  ૩૯૪/- કરોડ િપયાની હતી. જનેી સામ ે વષ 
૨૦૨૦-૨૧મા ં બજટે ગવાઇ િપયા ૭,૪૨૩/-કરોડ કરવામા ં આવી છે. આજ પ  બતાવે છે કે, રા યની ભારતીય 
જનતા પાટ ની સરકાર ખેડતો માટે ખૂબ ગંભીરતાપૂવક આગળ વધી રહી છેૂ . ય.ુપી.એ. શાસન કાળમા ંવષ ૨૦૦૮માં માંડ 
૧,૪૫૦/- કરોડ િપયાની ખેડતોને દેવાનંી નાબૂદી માટેની એમણે એ વખતે હેરાત કરેલી હતીૂ . એ વખતે જ ે હેરાત કરી 
હતી મા  બારથી પંદર ટકા ખેડતોન ેએનો લાભ મ ો હતો અને એ પણ કેવાૂ ? ખેડતનો દીકરો એક વખત ખાનગી દવેું કરે કે ૂ
સરકારી દેવું કરે, ખેડતનો દીકરો પરૂ સેવો પાડનાર માણસ છે, એ સ ય િન ાથી બ રમાં પોતાનું નાક ન ય એની િચંતા 
કાયમ કરતો હોય છે અને એ સરકારી દેવું ભરવા માટે એ મહેનત કરતો હોય છે. પરતુ દવાળી આ યે એના બે આિથક છેડા ં
ભેગા ન થતા હોય યારે એ મૂંઝવણ અનુભવતો હોય છે. પરતુ સરકારમાંથી એણે કરજ લીધેલ ં હોય એ કરજ ન ચૂકવવું એવી 
તો દાનત યારેય ખેડતના દકરાની હોય જ નહૂ . તેમ છતાંય કેટલાક એવા લોકો હોય, થાિપત પ રબળો એ આવા દેવાનંો 
લાભ લેતા હોય છે, બાકી પુ ષાથશીલ ખેડતનો દીકરો યારેય કોઇ દેવું છે એ માથ ેલઇને વતો જ નથી હોતોૂ .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત એક મા  એવું રા ય છે કે, યાં ખડેતોને ઇલેિ ટિસટી ૂટી છે એ ખેડતોને ભરવી ૂ ૂ
પડતી નથી. અમે ખેડતોને િસંચાઇનું પાણી પૂ  પાડવા પાણીદાર કામ કયા છેૂ ં . આજ ેગુજરાતમાં ૮૫ લાખ હેકટરમાં ખરીફ 
અને ૪૦ લાખ હેકટર િવ તારમાં રવી પાકનું વાવેતર થાય છે. ઊનાળું વાવેતર પણ આ વષ ન ધપા  થવાનું છે. નમદા, 
સૌની, સુજલા  સુફલા  યોજનાઓ, આ બધી યોજનાઓ થકી આપણે યાં િપયત િવ તાર છે એ ૭૦ લાખ હેકટર સુધી 
પહ યો છે. 
  માનનીય અ ય ી, ૧૧.૭૦ લાખ ખેડતોએ ૂ ૧૮.૮૭ લાખ હે ટર િવ તારમા ં સૂ મ િસંચાઇ અપનાવી છે અન ે
આપણા દેશના ધાનમં ી નું સૂ  છે પર ડોપ, મોર ોપ. આ સૂ ને આપણા ખેડતોએ ચ રતાથ કયુ છેૂ . આપણી સરકારન ે
સહયોગ કય  છે અને પાણીનું મહ વ  હવે આપણા ખેડત સમજતા થયા છેૂ . નવી બાબત. ખેડતોના સમુહ ારા સામુ હક ૂ
પાણી સં હ માટે ભૂગભ ટાંકાઓ બનાવવાની બાબત છે તેમાં હ નાણાં મં ી ીને અિભનદંન આપંુ છ કે આ નવી બાબતને ું ંુ
પોતે ખેડત પુ  હોવાને નાતે સમ  અને આ યોજનાન ેઆગળ વધારવા માટે અમન ે ો સા હત કયા છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, અગાઉ વીજ િબલના નામે વાતો થતી હતી. અમ ે આ વષની અદંર ૭૭ કરોડ િપયાનો 
વધારાનો બોજ ઉઠાવીને ૨ લાખ ધરતીપુ ોને એક સમાન વીજદર એટલે કે િત હોસ પાવર ૬૬૫ િપયા જ ેલેવામાં આવતા 
હતા એ જ ેઉ ર ગુજરાતના ખેડતો ૂ ૨૫થી લઇને ૩૫ હોસ પાવરની ઇલેકટીક મોટરો વાપરતા હોય એને વધારાના જ ેચાજ 
ભરવા પડતા હતા એવા ખેડતોન ેપણ આ ૂ રા યની બધા ખેડતોની એક સમાન રેખામા ંલાવવા માટે અમારી સરકારે આ િનણય ૂ
લીધો છે. એ ખૂબ સારો િનણય છે. તેના કારણે ખેડતોન ેપણ એક વાતનો સંતોષ થયો છે કે આ સરકાર સમાન નીિતથી બધા ૂ
સાથે યાય કરે છે. અગાઉ મા  ૧૫૦૦૦ િત વષના વીજ ડાણો ક ેસની સરકારો વખતે આપવામા ંઆવતા હતા. અ યારે 

ી સૌરભભાઇ નથી. મને કહેતા ગૌરવ થાય છે કે છે ા ૧૫-૧૭ વષમાં દર વષ ૧ લાખ વીજ ડાણો ખેતીવાડીમા ંઅમ ે
આપી ર ા છીએ. તેના કારણે આજ ે બેકલોગ િબલકલ સાફ થઇ ગયોુ . હવે ખેડતનો દીકરો વીજ ડાણ માગે તો તરત જ ૂ
આપી શકીએ એ કારની મતા આપણે કેળવી લીધી છે. રા યના ખેડતોને ૂ ૬૭૦૦ કરોડ િપયાની વીજ સબિસડી આ વષમા ં
આપી. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વષ ૧૯૯૫થી આવી. વષ ૧૯૯૫થી થોડો ટાઇમ ડ ટબ રહી, પરતુ વષ ં ૨૦૦૦ પછી 
સરકાર સતત સેવામા ંરહી છે. યારથી અ યાર સુધીમા ંમને કહેતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાતના ખેડતો પોતાના ખેતરોમા ંજ ેૂ
વીજળી વાપરે છે એમાં એમને સહાય મળ,ે રાહત મળે એ માટે આજ દવસ સુધીમાં ૨૦ વષ સુધીમાં ૫૬,૦૦૦ કરોડ િપયા 
વીજ સબિસડી વ પે આપણી સરકારે આ યા છે.  
 માનનીય અ ય ી, એક જમાનો હતો કે યારે ગુજરાતનો ખેડત ખાતર માટે કલાકો સુૂ ધી લાઇનોમા ંઉભો રહેતો 
હતો. લાઇનોમા ંતો ઉભો રહેતો હતો પણ કેટલીક વખત થોડીક અ યવ થા થાય તો પોલીસના દંડા પણ ખાવા પડતા હતા. 
એવી ખરાબ િ થિત હતી અને બે-બે, ચાર-ચાર કલાક લાઇનમાં ઉભા ર ા પછી પણ તેના હાથમાં ખાતરની એક થેલી 
આવતી નહોતી એવા પણ દવસો હતા. મને કહેતા ગૌરવ થાય છે કે યારથી અમારી સરકાર આવી છે યારથી એક પણ વખત 
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ખેડતના દીકરાને લાઇનમાં ઉભુ ંરહેવું પ ું નથીૂ . પયા  મા ામાં ઇએ એટલા રાસાયિણક ખાતરો એમને ઉપલ ધ કરા યા 
છે.  
 માનનીય અ ય ી, હ કેટલીક આંકડાકીય િવગતો સ માનનીય સ યો સમ  આપ ીના ું મા યમથી મૂકવા માગંુ 
છંુ. વષ ૧૯૯૫માં ખા પાક ઉ પાદન ૪૧ લાખ મે ટક ટન થતંુ હતંુ. વષ ૨૦૧૯મા ં૬૮ લાખ મે ટક ટન સુધી આપણે પહ યા 
છીએ. એવી જ રીતે તેિલિબયા ં ઉ પાદનમા ં વષ ૧૯૯૫માં ૨૧.૫૬ લાખ મે ટક ટન ઉ પાદન હતંુ. આજ ે વષ ૨૦૧૯મા ં
૩૭.૩૪ લાખ મે ટક ટન સુધી પહ યું છે. એ જ રીતે કપાસ ઉ પાદનમા ંવષ ૧૯૯૫મા ં૨૨ લાખ ગાસંડી હતી. આજ ેસરેરાશ 
૬૨ લાખથી ઉપર આપણે દર વષ, નબળું થયું હોય તો ૬૨ લાખ નહ તર ૧ કરોડ ગાંસડી ઉપર પહ યું છે. બાગાયતી પાકોમાં 
૪.૮૦ લાખ હેકટર િવ તારમાં વાવેતર થતંુ હતંુ. જ ેઆજ ે૧૫.૮૪ લાખ હેકટર િવ તારની અદંર બાગાયતી પાકોનું વાવેતર થવા 
લા યું છે. એવી જ રીતે ફળોના ઉ પાદનમા ં૨૩.૨૬ લાખ મે ટક ટન થતંુ હતંુ. મન ેઆજ ેઆનંદ છે કે ૯૨ લાખ મે ટક ટન 
જટેલું ઉ પાદન આ વષની અંદર થયું છે. એ જ રીતે ગુજરાતની મહેનત થવાના કારણ ેકેટલાક કૃિષ પાકોની અંદર આજ ેદેશમા ં
આપણો નંબર હવ ેઆગળ આવવા માં ો છે. એ વાત પણ હ આપ ીના મા યમથી સ માનનીય સ યોની સામ ે રાખું છું ંુ .  
દવેલાના િવ તાર, ઉ પાદન અને ઉ પાદકતામાં ગુજરાત સમ  દેશમાં આજ ે થમ થાને છે. કપાસ પાકના ઉ પાદનમા ં
થમ અને ઉ પાદકતામાં બી  મ,ે મગફળી પાકના વાવેતર િવ તાર તથા ઉ પાદનમાં ગુજરાત સમ  દશેમાં થમ થાન ે

છે. ફળ પાકો જવેા કે પપૈયા, લ બુ અન ેચીકના વાવેતરમા ંદશેમા ં થમ થાન ેછીએુ . શાકભા  પાકમાં ભ ડા ઉ પાદનમા ં
દેશમા ં થમ થાન ેછીએ.  ઉ પાદનમા ંદેશમા ં થમ થાન ેછીએ અને વાવેતર િવ તારમા ં તીય થાન ેછીએ. એ જ 
રીતે આદુ અને હળદર ઉ પાદકતામા ંદેશમાં થમ થાને છીએ.  કેળા ઉ પાદનમા ંઅન ેઉ પાદકતામા ંદેશમાં તીય થાન ે
છીએ. દાડમના વાવેતર અને ઉ પાદનમાં તીય થાને છીએ. બટાકાની ઉ પાદકતામા ંદેશમા ં તીય થાને છીએ. ગીરની 
કેસર કેરી અન ેઆપણા ભાલીયા ઘ , એને તો યો ાફીકલ ઇ ડીકેશન ા  થયું છે. રાજયમાં ઇસબગુલનું ોસેસ ગ અન ે
િનકાસમાં દિુનયામાં આપણે અ ેસર છીએ. એ જ રીતે દરીયાઇ માછલી ઉ પાદનમાં પણ આપણે અ ીમ હરોળમાં છીએ. દૂધ 
ઉ પાદનમાં પણ દશેમાં અ ીમ હરોળમાં છીએ. આમ, આ બધંુ જ રાજય સરકારની ખેડતલ ી ો સાહક નીિતઓના કારણ ેૂ
આ શકય બ યું છે. આપિ ના સમયે ગુજરાતના ખેડતોની પડખે અમારી સરકાર અડીખમ ઉભી છેૂ . રાજયના પ૬ લાખ 
ખેડતોને િપયા ૂ ૩૭૯પ કરોડનું ઐિતહાિસક આિથક પેકેજ અમારી સરકારે આ યું છે. માનનીય મુ યમં ી ીને અને માનનીય 
નાણામં ી ીને હ ગુજરાતના ખેડતોવતી વંદન ક  છું ં ંૂ ુ , અિભનંદન ક  છં ંુ . ધાનમં ી િકસાન સ માન િનિધમાં વીતેલા વષમા ં
ખેડતોને ૂ િપયા ૬ હ ર લેખ ે ૩ર૧પ કરોડ િપયા ભારતીય જનતા પાટ ની કે ની સરકારે આપી છે એ માટે ગુજરાતના 
ખેડતોવતી દેશના ધાનમં ી ીને હ અિભનંદન ક  છૂ ુું ં ં . ગુજરાતના ખેડતોવતી હ ખૂબ અંતઃકરણપૂવક આભાર માનું છૂ ુું ં . 
ખેડતનો દીકરો કાળી મહેનત કરતો હોયૂ , પુ ષાથ કરતો હોય અને આપણે ઇ રને ાથના કરીએ કે ખેતી ખમી ધંધો છે અન ે
કામ કરતા અક માતે કયારેય એનું મૃ યુ ન થાય, પરતુ જનેું વન છે એ ટક વન હોય અને આવી કોઇ આકિ મક ઘટના ં ં ંૂ ુ
બની ય તો એમની િવધવા છે એ રડતી રહેતી. એના માથે કોઇ આધાર નહોતો. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર જયારથી 
ગુજરાતમાં આવી એના પહેલા ક ેસના િમ ો શાસનમા ંહતા. એ વખતે ખેડતના દીૂ કરા અક માતમાં મૃ યુ પામતા જ હતા, 
પરતુ એમના વખતે સહાનુભૂિત કે િવધવાના આંસુ લુછવા માટે કોઇ અિભગમ હતો જ નહં .  મને આનંદ છે કે અમારા લોકો 
સંવેદનશીલ છે. ખેડતનો દીકરો આ રીતે કયાંય મુ કેલીમાં મૂકાયો હોય તો એની પડખે ઉભું રહેવું એ અમારો રાજધમ અમ ેૂ
સમ એ છીએ. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ખેડતનો દીકરો કદાચ આ રીતે અક માતે મૃ યુ પામે તો અક માત વીમા ૂ
યોજના દાખલ કરી છે અને એના મા યમથી  પહેલા એક લાખ િપયા આપતા હતા આજ ે બે લાખ િપયા આપીએ છીએ. 
એમના વતી ીમીયમ પણ આપણી સરકાર ભરે છે. વાવણીથી લઇને કાપણી સુધીના તમામ સાધનોમાં ખેડતોન ે સહાય ૂ
આપવામાં આવે છે. વષ ર૦૧૯-ર૦માં ઓ રોની સહાયના ધોરણોમાં પ૬૭ ટકાનો વધારો કય  છે. અિત આધુિનક ખેત 
ઓ રોની ખરીદી માટે છે ા બે વષમાં ૧.૦૭ લાખ ખેડતોને ૂ .૩૭૮ કરોડની સહાય ચૂકવી છે. ખેતી એ મ આધારીત 
યવસાય છે અને એમાં ઓ રોનું ખૂબ મહ વ છે. સીમાંત ખેડતો અને ખેતમજરોની કાય મતામાં વધારો કરવાૂ ૂ , મમાં ઘટાડો 

કરવા તેમજ ખેતી કાય  સમયસર અન ેસરળતાથી કરવાના હેતુથી માટ સાધન સહાયતા આપવાની અમે નવી યોજના લા યા 
છીએ. વષ ર૦ર૦-ર૧મા ં માટ હે ડ ટલ કીટ રુ ૦ હ ર ખેડતોન ે આપવાની નેમ છેૂ . ટેકટર તથા િવિવધ કૃિષ સાધનોની 
ખરીદીમા ંસહાય માટે આ વષ નાણામં ી ીએ ભામાશા વૃિ ના દશન કરા યા છે. આ વષ ર૩પ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરી 
છે. ખેડતોની લાગણી આખાએ ગુજરાતમાંથી ચારે બાજથી આવતી હતી એ લાગણીને એમણ ેવાચા આપી છે એ માટે હ એમનો ૂ ુ ું
આભાર માનુ ંછંુ. તા.૪-૯-ર૦૧૯ના રોજ ડો. સુભાષ પાલેકર આધા રત ાકૃિતક કૃિષ માટે કાયશાળાનું આયોજન કયુ હતંુ. 
૭ હ ર ખેડતોને ઉપિ થત રહીન ેમાગદશન આપવામાં આ યુંૂ . ગવનર સાહેબ પણ આ ાકૃિતક શાળામા ંઉપિ થત ર ા. 
માનનીય મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અન ેઆખી કેિબનેટ એમા ંઉપિ થત રહી હતી. ડસે બર ર૦૧૯મા ં૭ દવસની 
કાયશાળા યોજવામાં આવી અન ે એમાં ર૧,૮૬૧ ખેડતોને આ ાકૃિતક ખેતીના સદંભમા ં િશિબરમાં માગદશન આપવામા ંૂ
આ યુ.ં ૭ દવસ માટે આખા ગુજરાતના ખેડતોૂ , બધા િજ ા કે ો ઉપર યાંક ૮૦૦ તો યાંક ૧ હ ર ખેડતો એક  થયા ૂ
હોય. ૭ દવસ સુધી આ કૃિષ િશિબરમાં ર ા અને હવે રાસાયિણક ખાતર અને જતુનાશક દવાઓ જ ે કારે એનો ભાવ વધતો ં

ય છે એના કારણે ખા  ચી  ઉપર એના માણ અને ભાવ દખેાઇ ર ા છે. માનવીના આરો ય ઉપર ગંભીર ખતરો ઉભો 
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થવાની પ રિ થિત િનમાણ થઇ છે યારે આવા વાતાવરણમાંથી આ ખેતી જણસો છે, કહેવાનું તા પય છે કે હવે ાકૃિતક ખેતી 
તરફ દેશને વાળવા માટે આપણા ધાનમં ી ીએ આપણને ેરણા કરી છે અને એ રીતે ડો. સુભાષ પાલેકર આધા રત આ 

ાકૃિતક ખેતી દશામાં હવે આપણે થાન કરી ર ા છીએ. સંપૂણ દેશી ગાયથી ાકૃિતક ખેતી માટે ફરીથી હ નાણામં ી ી ું
અને મુ યમં ી ીનો આભાર માનું છ કે આ વાતન ે બળ આપવા માટે એમણ ે િપયા ુ ં ૯૦૦ની સહાય આપવાની એક નવી 
યોજના લા યા છે. જ ેખેડતનો દીકરો પોતાના આંગણે દેશી ગાય બાંધશે એન ેદર મ હન ેૂ ૯૦૦ િપયાની સહાય એના ખાણ-
દાણ માટે રા ય સરકાર આપશ.ે એ માટે િપયા ૫૦ કરોડની ગવાઇની નવી બાબત લઇને અમે આ યા છીએ. ાકૃિતક ખેતી 
કરવા, ખેડતોને વામૃત બનાવવા માટે ાકૃિતક કૃિષ કીટ બનાવવામાં આવી છેૂ . યેક ખેડતને િપયા ૂ ૧૩૫૦ની સહાય કીટ 
માટે આપવામાં આવશ.ે આ રીતે ૫૦ કરતા વધારે ગાયો ધરાવતી રિજ ટડ પાંજરાપોળો, ગૌશાળાઓને વામૃત બનાવવા માટે 
માળખાકીય સુિવધાની યુિનટ કો ટના ૫૦ ટકાની સહાયતા પણ આ વષથી નવી યોજના લાગુ પાડવામાં આવી છે. રા યની 
કૃિષ યુિનવિસટીઓ માટે વષ ર૦ર૦-ર૧ માટે િપયા ૭૫૦ કરોડની ગવાઇ કરેલ છે. દેશમાં થમ એવી ગુજરાત ઓગિનક 
એ ીક ચર યુિનવિસટીની થાપના વષ ર૦ર૦-ર૧ માટે િપયા ૧ર કરોડની ગવાઇ કરેલ છે. રા યના ખેડતોને ટકી મદુતના ૂ ૂં
પાક િધરાણ માટે ભારત સરકાર તરફથી ૩ ટકા યાજ સહાય અન ેરા ય સરકાર ારા ૪ ટકા યાજ રાહત આપવામાં આવશ.ે 
જનેા પ રણામે ખેડતોને શૂ ય ટકા યાજ દરથી િધરાણ આપીએ છીએ અને તેના માટે ૂ િપયા ૧ હ ર કરોડની ગવાઇ આ 
વષ કરેલ છે. ખેડતોની જણસીના વેચાણ માટે બ ર યવ થા એૂ .પી.એમ.સી., મૂ ય વધન એના માટે પણ અમારી સરકાર 
રા યમા ંરર૪ માકટ ગ યાડ અન ે૧૭૬ સબ યાડ મળીને ૪૦૦ માકટ ગ યાડની અંદર ખેડતનો દીકરો પોતાના ખેતરની જણસી ૂ
ઉ પ  કરે છે એ આખી બ ર યવ થામાં વેચાણ સારી રીતે થાય, સારા ભાવ ા  થાય એ કારની બ ર િનયં ણ ઉપર 
અમારી સરકારનું યાન રહેતંુ હોય છે. એના કારણે ખેડતો આિથક રીતે સ રતાની દશા તરૂ ફ આગળ વધી ર ા છે. િકસાન 
પ રવહન યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા બજટેમાં કૃિષ ઉ પાદનોના પ રવહન માટે અને તે થકી ઉ પાદનનું સા  મૂ ય ં
મેળવવા માટે િકસાન ઉડાન અને િકસાન રેલ યોજના હેર કરવામાં આવી છે. આ યોજનાન ે ડતી કડી પે ખેડત પોતાના ૂ
ઉ પાદનને સરળતાથી બ ર સુધી પહ ચાડી શકે અને સા  વળતર મેળવી શકેં . ઇઝ ઓફ ડ ગ ફાિમગ માટે પણ માનનીય ુ
નાણામં ી ીએ અમારી પહેલમા ં ખૂબ ર પો સ કય  છે અને ૩૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ પહેલા વષમા ં કરી છે. જ ે થકી 
અંદાિજત ૫ હ ર લાભાથ ઓન ેમ યમ સાઇઝના માલ પ રવહન વાહનો ખરીદવામા ંસરકાર મદદ કરશ.ે લારીવાળા ભાઇઓ-
બહેનો માટે આ પેિશયલ આપણા નાણામં ી ીના દલમાંથી આ લાગણી ઉ પ  થઇ. રોડ ઉપર વાહનમાં પસાર થતા હોય 
યારે ઘણી વખત ભાઇઓ-બહેનો રોડ સાઇડ ઉપર લારી ગ ા લઇને પોતાની શાકભા  અને ફળો વેચાણ કરતા હોય છે. 

ઉપર તડકો હોય અથવા વરસાદ પડતો હોય એમના દલમાં ભાવના થઇ કે આવા લારી-ગ ામા ંરોડના કાંઠે બેસીન ેજ ેલોકો 
પે ટયું રળી ર ા ં છે એ આપણા ભાઇ ભાડ છે એટલ ે એની ઉપર પણ આપણે િચંતા કરવી ઇએું . મોટી છ ી આપવાની 
યોજના માનનીય નાણામં ી ીએ કૃિષ િવભાગમાં અમને અપાવી છે માટે હ એમનો આભાર માનું છું ંુ . પહેલા વષમાં ૬૦,૦૦૦ 
લોકોને આવી છ ીઓ આપીને એક સુર ાનું કવચ આપીન ેવરસાદ પડતો હોય તો એનો માલ પલળ ેનહ , તડકો પડતો હોય 
તો માલ બગડે નહ  પોતે પણ છાંયડામા ંરહે અન ેએનો માલ પણ છાંયડામા ંરહે એવી નાણામં ી ીએ આપણી ઉપર િચંતા 
કરીને આપણા માટે ભામાશા બ યા છે તેના માટે હ એમનો આભાર માનું છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ખેત પેદાશોના મૂ ય વધન માટે િવિવધ યોજનાઓ અમલમાં છે. સામા ય ખેડતોને ૂ ૪૦ થી ૫૦ 
ટકા, આ દ િત િવ તારોમાં ૫૦ થી ૬૦ ટકા સુધીની સહાય આપવામાં આવશ.ે મૂ ય વધન માટે .આઇ.ડી.સી. પેટન ઉપર 
એ ટેટ ઊભા કરવા, એ ો એ ટેટ પે નવી યોજના કે યા ંશોટ ગ, ેડ ગ, વોિશંગ, ોસેિસંગ તથા કો ડ ટોરેજ જવેી પાંચ 
બાબતો એ ો એ ટેટ કે પસમા ંપૂરી પાડવામાં આવ ેતે માટે િપયા ૧૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. હાલમા ંરા યમા ં
નવી ટેકનોલો ના પાંચ સે ટર ઓફ એ સલે સ ઊભા કરી દવેામાં આ યા છે અને પાંચ છે એ આવનારા વષમા ંઊભું કરવા 
તરફનું આપ ં આયોજન છે. હાલમાં રા યમાં ૪૫૦થી વધુ કો ડ ટોરેજમાં ૨૩ લાખ મે ટક ટનથી વધુ માલ સં હ મતા 
ધરાવે છે. મુ યમં ી પાક સંર ણ યોજના ખેડતોનાૂ  ખેતર પર આ એક મહ વની યોજના લઇને આ યા છીએ. ખેડત પોતાના ૂ
ખેતરમાં માલ પેદા કરે, પરતુ ઘરે રહેવા માટે બે મ અને એક ઓસરી હોય તો પોતે પેદા કરેલો માલ છે એનો સુરિ ત રીતે સં હ ં
ના થઇ શકે એવી કાયમ નાના અન ે મ યમ ખેડતોની િચંતા રહેતી હતીૂ . માનનીય મુ યમં ી ી અન ે માનનીય નાયબ 
મુ યમં ી ીએ આ અમારી લાગણીને વાચા આપી છે અને ખેડત પોતાના ખેતરે ટોરેજ ટકચર નાનુ ંએવું ગોડાઉન બનાવ ેૂ

યાં પોતે ઉ પ  કરેલો માલ પાંચ-પંદર દવસ બ રો નીચા ચાલતા હોય, બ રો સારા ના હોય યારે માલ સં હ કરીન ે
સાચવી રાખવો હોય અન ેબ રો યારે ચકાય સારા ભાવો મળવાની આશાએ એને માલ સં હ કરવો હોય, ૨૫-૫૦ દવસ 
એને રોકવો હોય તોએ રાખે યા?ં આ કાયમ ખેડતની િચંતા હતી પણ માનનીય નાણામં ી ી આમા ંપણ અમારી ઉપર ખૂબ ૂ
મોટ મન રાખીને નાણાકીય રીતે વષા છે એવું કહેવું હોય તો ખોટ નથીુ ું ં . ખેડતોનેૂ  ખેતર પર જ રયાતના સમયે ઉ પાદનન ે
સાચવવા અન ેસં હ કરવાના હેતુથી મુ યમં ી પાક સં હ યોજના હેઠળ એક લાખ લાભાથ ઓને ખેતર પર ટોરેજ ટકચર 
ઊભું કરવા સહાય આપવા િપયા ૩૦૦ કરોડની નવી બાબતની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. વધુમાં આ ટોરેજ બનાવવા 
િબનખેતી કરવાની પણ કોઇ જ રયાત રહેશે નહ . આમ ગુજરાતના ખેડતોનો પરસેવોૂ , સરકારની કૃિષલ ી પૂરક શિ ત રગ ં
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લાવી છે અને દેશકાળમા ં ઘણા બધા એવોડના અિધકારી બ યા છીએ. જમેાંની આ ઝાંખી આપ સૌની સમ  માનનીય 
અ ય ીની અનમુિતથી હ રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, ખેતીવાડી ખાતાને વષ ૨૦૧૮-૧૯ તેમજ ૨૦૧૯-૨૦મા ંજ ેએવોડ ા  થયા છે એ હ આપ ું
સૌના મા યમથી ગૃહન ે જણાવું છંુ. પહેલો એવોડ ડિજટલ ઇિ ડયા એવોડ ઇન ઇમજ ગ ટેકનોલો , બી  એવોડ બે ટ 
એ ીક ચર તરીકે આપણને એવોડ ા  થયો છે. ી  એવોડ ડિજટલ ો ામ હેઠળ િબઝનેશ વ ડ એવોડ આ યો છે. 
ચોથો એવોડ એટલ ે પોટ એવોડ વષ ૨૦૧૯માં આપણને ા  થયો છે અન ે થોડા સમય પહેલા બ લોર ખાતે દેશના 

ધાનમં ીની ઉપિ થિતમાં ગુજરાતને કૃિષ કમણ એવોડ એમ પાંચમો એવોડ આપવામાં આ યો છે. હવે હ મારા હ તકના ામું  
િવકાસ િવભાગની ચચા ઉપર આવુ ં છંુ. યારે યારે ગામડાઓના િવકાસની વાત આવે યારે આપણે સૌ થમ પરમ પૂ ય 
બાપુના િવચારોન ેયાદ કરીએ છીએ. બાપુ કહેતા કે ભારત તેના ગામડામા ંવસ ેછે. ગામડા ંસમૃ  તો દેશ સમૃ . ભારતના લોક 
લાડીલા ધાનમં ી ીએ પણ સૂ  આ યુ ં હતંુ કે ‘‘ સુિવધા શહેરની અને આ મા ગામડાંનો. ’’ આદશ િ થિતનુ ં િનમાણ 
કરવાની દશામાં અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. સાવજિનક હતોને પોષતી યવ થા 
ઉભી થાય તે અમારો હેતુ છે. ામ િવ તારમા ંઘર િવહોણા પ રવારોને ઘર મળ,ે શૌચાલય િવહોણા પ રવારોને શૌચાલય મળ,ે 
લોકોન ેરોજગારીની તકો મળ,ે ખેતી માટે પૂરતંુ પાણી મળ ેઅન ે ામ તરે વ છતાનો યાપ વધે એવા શુભ આશયથી અમારો 

ામ િવકાસ િવભાગ કામ કરી ર ો છે. આ વષ માટે ર૦ર૦-ર૧માં .૩પર૦.૯૪ કરોડની ગવાઇ કરીને આ સરકારની ા ય 
ની સુખાકારી માટેની િતબ તાના દશન થાય છે. ઉ મથી સવ મ ભણી ગુજરાતની યા ા, અમે ગુજરાતના યકે 

ગામડાંઓ અને ામજનોના સામાિજક, આિથક અને શૈ િણક ઉ કષ માટે િતબ  છીએ. એક જમાનો હતો કે જયારે 
ગુજરાતનો ામ જન િત દન વધુન ે વધુ ગરીબ બનતો જતો હતો. રહેવા માટે છત ન હતી. ણ દાયકા પૂવ આપણા 
ભલાભોળા ામજનોન ેમા  વોટબક તરીકે જ વાતા હતા. માગ પ રવહન યવ થાનો અભાવ, શાળાઓમાં અપૂરતા ઓરડા, 
શૌચાલય અને પીવાના પાણીનો અભાવ, રોજગારીના ોતનો અભાવ વગેરે જવેા હતા ામજનોના હાલ. આ તમામ 
પ રિ થિતઓમાં ૩૬૦ ડી ી આજ ેપ રવતન આ યું છે. મહા મા ગાંધી રા ીય ાિમણ રોજગાર બાંહેધરી અિધિનયમ હેઠળ 
અમારી સરકાર ગામડાંના યેક પ રવારન ે વષ દરિમયાન ઓછામાં ઓછા ૧૦૦ દવસની સવેતન રોજગારી પૂરી પાડે છે. 
મનરેગા યોજનામાં તબ ાવાર ફેરફાર કરીને લોકઉપયોગી, અસરકારક અને પારદશક યવ થા તથા વેતનમાં વધારો કરીન ે
તેમાં ાણ પૂરવાનું કામ આપણા દશેના વડા ધાન માનનીય નરે ભાઇ મોદીએ કયુ છે. મન ેજણાવતા ગૌરવ થાય છે કે અમ ે
આ વષ ર૦૧૯-ર૦મા ંઆ રાજયના ૮ લાખ કટબોન ેુ ું ૩૪૦.૯પ લાખ માનવ દનની રોજગારી ઉ પ  કરી અન ેએમાં પણ 
૧પ૪.૦પ લાખ માનવ દન મ હલાઓ માટે ઉ પ  કરી. ૧૮.૧૭ લાખ માનવ દન અનુસિૂચત િત માટે અને ૧૩૭.૭ર લાખ 
માનવ દન આ દવાસી બાંધવ માટે અમ ેરોજગારી ઉ પ  કરી છે. અમ ેવાતો નહ , વા તિવક કામ કરવાવાળા લોકો છીએ. 
મોસાળમા ં જમણવાર હોય અને મા પીરસનારી હોય પછી પૂછવાનું શું હોય? ગુજરાતના સપૂત ી નરે ભાઇ મોદીના 
નેતૃ વવાળી કે  સરકારની નેશનલ રલ લાઇવલીહડ િમશન ારા આ વીકા યોજનાનો આપણે અહ  ગુજરાત લાઇવલીહડ ૂ ૂ
કપની લીં . થકી પ રણામલ ી અમલ કરી ર ા છીએ. આગામી વષ મીની ફલોર રાઇસ િમલ મસાલા િમલ વસહાય જથો માટે ૂ
સપોટ અન ે રવો વ ગ ફડની યવ થા એક નવી સેવા તરીકે અમે લાવી ર ા છીએં . આગામી વષ રાજયની ાિમણ અને શહેરી 
મ હલાઓના આિથક અન ેસામાિજક સશિ તકરણ માટે મ હલા ઉ કષ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવનાર છે. આ યોજના 
હેઠળ રાજયની એક લાખ મ હલા વસહાય જથોની રચના કરી અન ેૂ ૧૦ લાખ મ હલાઓન ેએમા ંઆવરી લેવામા ંઆવનાર છે. 
ખેડતોને જમે પાક િધરાણ માટે ઝીરો ટકા યાજથી લોન આપવામા ંઆવે છે તેમ આવા મ હલા વસહાય જથોન ેઅંકે િપયા ૂ ૂ
એક લાખથી િવના યાજ ેઅમે નવી િધરાણ નીિત લોન બક સહકારી મંડળીઓના મા યમથી આ મહ વકાં ી યોજનાનો અમલ 
કરવા માટે આગળ વધી ર ા છીએ. ગામડાંના ગરીબ પ રવારોને આવાસ આપવાના નામ ે અગાઉ થતી હેરાતોન ે અમ ે
હકીકતમાં પલટાવી નાખી છે. ધાનમં ી આવાસ યોજના ામીણ અંતગત ામજનોનુ ંપોતાના ઘરનુ ં વ નું આજ ેસાકાર થઇ 
ર ું છે. આ વષ અમે ૮પ૦૦૦ ાિમણ આવાસોનું િનમાણ કરવા માટે .૧૦૯૯.૪૦ કરોડની માતબર રકમની ગવાઇ કરી 
છે. રાજય સરકારે ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ લાભાથ  પોતાનું મકાન સમયસર પૂ  કરે તો રં ૦,૦૦૦ િપયાની 
વધારાની ો સાહક સહાય માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીએ નવી ો સાહક સહાય નીિત હેર કરી છે. 
આગામી વષથી ધાનમં ી આવાસ યોજના અંતગત મ હલાઓની માન મયાદા ળવવાના હેતુથી માનનીય િવજયભાઇ 
પાણી સાહેબની અમારી સંવેદનશીલ સરકારે દરેક આવાસમાં બાથ મની સુિવધા પૂરી પાડવા માટે .પ૦૦૦ વધારાની સહાય 

ચૂકવવા માટે .પ૦ કરોડની નવી ગવાઇ કરેલી છે. વ છતા યાં ભુતાના િસ ાંતને અમે સુપેરે ચ રતાથ કરવા ગુજરાતમા ં
મથામણ કરી ર ા છીએ. વ છ ભારત િમશન ામીણ અંતગત ૩૭ લાખથી વધુ શૌચાલયોનુ ંિનમાણ કરી આખા ગુજરાતન ે

ામીણ િવ તારમાં ખુ ામા ંશૌચ યા મુ ત હેર કરવામા ંઆ યું છે. ચાલુ વષ ભારત સરકારની સુચના મુજબ રા યમા ંએક 
પણ શૌચાલય િવહો ં કટબ રહી ન ય તે માટે રા યમાં પા તા ધરાવતા બાકી ુ ું ૪,૬૬,પ૦૬ લાભાથ ઓને શૌચાલય 
સુિવધા પૂરી પાડવાનુ ં આયોજન લઇને આ યા છીએ. આપણને એ વાતનો આનંદ છે કે યારે ગુજરાતને વ છ સવ ણ 

ામીણ ર૦૧૯ વે ટન રીિજયન કેટેગરીમાં થમ થાન મ ું અને એ એવોડથી રા યન ેસ માિનત કરવામા ંઆ યુ,ં તે વખતે 
ર  ઓ ટોબર ર૦૧૯નો દવસ હતો. પૂ ય મહા મા ગાંધી ના જ મ દવસ ે દેશના અ ય રા યની તુલનામા ં ગુજરાતન ે
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વ છ રા ય તરીકે એવોડ ા  થયો. વષ ર૦૧પ-૧૬માં સંકિલત જળ ાવ યવ થાપન અમલી બ યો છે. તે અ વય ે
ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઇ યોજનાના વોટરશેડ ક પોન ટમા ં િવતેલા વષમાં ૩,૦૯પ એવા ટકચર િનમાણ કયા કે જમેા ં

જળસં હની િવપૂલ માણમા ં શકયતા ધરાવતા વધારાના જળસં હની શ યતા ઉભી થઇ. આ વષ આ ો ામન ે આગળ 
વધારવા માટે િપયા ૧૯૪.૮૮ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આ એ જ બતાવે છે કે ામીણ ઉ થાન કરવા માટે 

ામીણ વનને કેમ આગળ વધારી શકાય! ગામડાના માનવીના હાથમાં કેવી રીતે બળ પૂ  પાડી શકાય તે કારની પૂં રક 
શિ ત આપવાનું કામ અમારી સરકાર કરી રહી છે.  યામા સાદ મુખર  બન િમશન યોજના અંતગત ગુજરાતના ૧૬ 
લ ટમાં કામગીરી કરવાની છે. જમેાંથી ૯ લ ટર આ દવાસી ે માં છે અને ૭ લ ટર છે એ સામા ય િવ તારની અંદર કામ 

કરવાના છીએ. ામીણ ે ની સુષુ  શિ તઓને ગૃત કરી આજબાજના િવ તારમાં ાણ પુરવાનું કામ અમારા િવભાગ ારા ુ ુ
કરવાનું છે. યુવકોના હાથમાં બળ પૂ  પાડવાનું કામ કરવાનુ ં છેં . આવતા વષ માટે યુવાનોની શિ તને રા ના ઉ થાનમા ં

ડવા માટે િપયા ર૩પ.૬૦ કરોડની ગવાઇ નવી શિ ત વ પે યુવાનોન ેતાકાત પૂરી પાડવા માટે થઇન ેલઇને આ યા 
છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, હવે હ અમારા હ તકના વાહન યવહારના ભાગની ચચા ઉપર આવું છું ંુ . વાહન યવહાર 
િવભાગના બે આધાર તંભ એવા વાહન યવહાર ખાતુ અને ગુજરાત ટેટ રોડ ટા સપોટ કોપ રેશન છે. આ બંને એકમો 
વાહનોની ન ધણી, લાઇસ સ, રોડ સલામિત, જન સામા ય અન ેગુજરાત રા ય બહાર અવરજવરની એટલે કે પ રવહનની 
સેવાઓ િવભાગ ારા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. આપણા રા યમાં વષ ૧૯૯૬-૯૭મા ં૩૭.૯૭ લાખ વાહનો ન ધાયેલા 
હતા. જનેી સામ ે આજ ે ગુજરાતની પ ર મશીલ જનતાના પુ ષાથ અન ે એના ારા ગુજરાત રાજયમાં સમૃ ીની હરણફાળ 
ભરીને દેશમા ં િવકિસત રા યનુ ં િચ  દશન ખડ થયુ ં છેું . આજ ેવાહનોની ર.૬પ કરોડની ન ધણી થઇ છે. એ જ ગુજરાતની 
સમૃિ ના િતકની સા ી પૂરે છે. કોઇપણ રા યના િવકાસના પાયામાં તેની સુ ઢ પ રવહન માળખું હોય છે.  આપણે ણીએ 
છીએ કે બે અઢી દાયકા પૂવ િબ માર માગ , કથળલેું પ રવહન યવ થાના કારણે ગુજરાતનો િવકાસ ધાતો ર ો હતોં . અમ ે
પ રવહન યવ થાને વધુ મજબૂત અને પારદશક બનાવવા મુ યમં ી ી િવજયભાઇના નેતૃ વમાં અનેક િનણયો કયા છે. 
કોઇને વ નમાં િવચાર ન આવે એવો િનણય એટલે કે ચેક પો ટ નાબૂદીનો િનણય કય  છે અને તેની તરત અમલવારી શ  
કરી. રા યની ૧૬ ચેક પો ટ નાબૂદ કરી છે. જનતા ઉપર રાખલે િવ ાસ અન ેજનતાએ અમારા ઉપર રાખેલ િવ ાસનુ ંઉ મ 
પ રણામ મ ું છે. ચેક પો ટ નાબૂદ કરવા છતાં આ ૪ મ હનાની અંદર ૧૦૦ કરોડ િપયાની આવક થઇ. ઓન લાઇન વરેો 
લોકો ભરે છે. આપણે એમની ઉપર િવ ાસ મૂ યો. દેશભરના ટા પોટ ઉપર િવ ાસ મૂ યો. તો ઓનલાઇન વરેો ભરે છે. 

માિણકતાથી કર ભરે છે અને મા  કહેવું છે કે છે ા ં ૪ મ હનામાં િપયા ૧૦૦ કરોડની આવક થઇ છે. તે માણે ચેક પો ટો 
ચાલતી હતી. તે માણ ેગયા વષના આ ૪ મ હનાનો હસાબ કરીએ તો ગયા વષના ૪ મ હનાની તુલનામા ંઆ વષ ૧૦.પ૧ 
ટકાનો વધારો થયો છે. ચેક પો  ટો ઉપર વાહનોની લાંબી લાંબી લાઇનો લાગતી હતી. ચેક પો  ટ બંધ થવાથી ટા ફક મ, 

દૂષણ,  ટાચારન ે ગુજરાતમાંથી િતલાંજિલ મળી છે. ી િવજયભાઇની દીઘ િ  ટના પ રણામ ે લીધેલા બી  એક 
ઐિતહાિસક િનણયથી આ ગૃહના સ  માનનીય સ  ય ીઓન ેઅવગત કરાવવા માગંુ છંુ. રા યની ૩૬ આરટીઓ કચેરીઓના 
બદલ ે ગુજરાતની ૧ર૧ આઇટીઆઇ અને ર૯ પોલીટેકિનક ઉપરથી લિનગ લાઇસ  સની કામગીરી અમે શ  કરી છે. વષ થી 
લોકોન ેલિનગ લાઇસ  સ માટે િજ  લા મથકે ધ ા ખાવા પડતા હતા. તે સેવા તાલુકા ક ાએ અપાતા ંજનતાન ેરાહત મળી છે. 
ફે ુઆરી ર૦ર૦ અંિતત આઇટીઆઇ અન ેપોલીટેકિનકોમાંથી ૧.ર૩ લાખ લિનગ લાઇસ  સ ઇ  ય ુથયા છે. અમે અરજદારની 
હાજરી વગર ઓનલાઇન પૂરી પાડવામાં આવેલી વધારાની વાહન અન ેલાઇસ  સ સંબંધી નવી સાત સેવાઓ આપવાનો ઉપલમ 
શ  કય  છે. આમા ંડાઇિવંગ લાઇસ  સ રી  યઅુલ, ડ  લીુ કેટ લાઇસ  સ, લાઇસ  સ સંબંધી મા હતી અને વાહન સંબંધી સેવાઓ 
જવેી કે, વાહન લોનમિુ ત, ડ  લીુ કેટ આરસી બુક વગેરે સંલ  ન સેવાઓનો સમાવશે થાય છે. ફે ુઆરી ર૦ર૦ અંિતત વાહનન ે
લગતી સેવાની ૧.૪૦ લાખ મળેલ અર ઓ પૈકી ૧.રર લાખ અર ઓનો અમ ેહકારા  મક િનકાલ કય  છે. લાઇસ  સ સંબંધી 
ર.૩૦ લાખ અર ઓ પૈકી ર.૦૭ લાખ અર ઓનો હકારા  મક િનવેડો લા  યા છીએ. વષ થી ગુજરાતમા ં મેમો આપવાની 
કામગીરી મે  યઅુલી થતી હતી. જ ેહવે આ  યવ  થામા ંઆમૂલ પ રવતન કરી ટોટલી ડી ટાઇ કરી નાંખી છે. આજ ેપોઇ ટ 
ઓફ સેલ  એટલ ેકે પીઓએસ મશીન ારા ઇ-ચલન બન ેછે. ઓનલાઇન ઇ-ચલન મેમોથી ગમ ે  યારે ગમ ે  યા ંનાણા ંભરી 
શકાય છે. રા યમા ંઅક  માતની સં  યામાં ગત વષની સરખામણીમા ંઆ વષ ૯.૧૮ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ગુજરાત રા યમા ં
૧રપ શહેરો હોય કે ૧૮ હ ર ઉપરાંત ગામડા ંહોય, બેટ િવ  તાર હોય કે જગલં  િવ  તાર હોય, દુગમ પહાડી િવ  તાર હોય કે 
છેવાડાના ગામડાંના ઝંૂપડામા ંરહેતો માનવી હોય  યા ંઅમારા એસ.ટી. િનગમ ારા સમ  રા યના બધા જ િવ  તારોની અંદર 
એસટી બસની અહિનશ સેવા પૂરી પડે તે માટે અમો ગૃત છીએ. ગુજરાત રા યની અંદર સુખી માણસ તો પોતાના ાઇવટે 
વાહન ારા પોતાના ગંત  ય  થાન ે જવુ ં હશ ે તો જઇ શકશ,ે પરતુ સામા  યં  માનવી, ગરીબ માનવી, િવ ાથ , વૃ  લોકો, 
બાળકો, માતાઓ, બહેનો એક  થાનેથી બીજ ે  થાને જવું હોય તો તેમની પાસે એવી  યવ  થા નથી કે પોતાના ખાનગી 
વાહનોથી યાતાયાત કરી શકે. આવા બધા જ ગુજરાતના નાગ રકો તે અમારો પ રવાર છે અને તેમની અગવડતા દૂર કરવી તે 
અમા  ે  ઠં  કત  ય બને છે.  એટલા માટે જ અમારી િનગમની બસો ારા ગુજરાતની અદંર ૯૯.૬૦ ટકા િવ  તારને કવર કરીન ે
સંપૂણ રીતે લોકોન ે મુ  કેલી ન પડે તે રીતે અમારા િશ ુલ ચલાવી ર ા છીએ. કદાચ દુગમ િવ  તારની અંદર ડાણના 
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ગામડાની અંદર રહેનારા માનવીની સેવા કરવા જતા ંઆવક ઓછી મળશે પરતુ અમ ેતો સેવાનું ે  લઇને બેઠા છીએં . એસટી 
એ સરકાર માટે કમાવાનો િવભાગ નથી. પરતુ માનવીની યાતાયાત માટે અગવડ ન પડે તે માટે ફ ત સેવાના  વં પે, સેવાના 
ય ના  વ પે અમ ેઆ કામ ચલાવી ર ા છીએ. માનનીય મુ  યમં ી ીએ  ઉપયોગી િનણય લઇન,ે જન હત કાય કરીન ે
દવાળીના દવસોમા ં  યિ ત પોતાના સગા  હાલાંઓન ે મળવા અથવા તો જયા ં રોજગારી મેળવી ર ો છે  યાથંી પોતાના 

વતનમા ંજતો હોય  યારે સરકારી બસ િશ ુલની આટલી બધી  યવ  થાઓ હોવા છતા ંપણ એ દવસોમા ંયાતાયાતની સં  યા 
વધુ હોય છે, તે વખતે ગરીબ લોકોન ે પોતાના પ રવાર સુધી પહ ચવા માટે ખાનગી વાહનોની  યવ થા હોતી નથી. તેવા 
લોકોન ે  યાનમા ં રાખીન ે રા યના મહાનગરો જવેા કે સુરત હોય કે અમદાવાદ હોય, વડોદરા હોય કે રાજકોટ હોય  યાથંી 
એકબી  િવ  તારોની અંદર આરામથી જઇ શકે તે માટે વધારાની બસ સેવાઓ પણ રા ય સરકાર ારા ચલાવવામા ંઆવ ેછે. 
એ માટે એક  ટા સંચાલન ારા એસટી પૂરી પાડવામા ંઆવ ેછે. અગાઉ સવાગ  ંભાડંુ લેવામા ંઆવતંુ હતંુ તેના બદલ ેમાનનીય 
મુ  યમં ી ીએ આ વષ ખેડતોનાૂ  હતમા ં િસંગલ ભાડાથી આ સવેા આપવાનો અન ે ગરીબ-મ  યમ માણસની પડખ ે ઉભા 
રહેવાનો એક વધારાનો ઐિતહાિસક િનણય અમારી સરકારે કય  છે.  
 માનનીય અ ય ી, મને આનંદ થાય છે કે રાજયના મુ યમં ી ીએ ગરીબ અન ેમ યમ વગના માનવીની અંદર 
પડેલી યથાને પામીન ેગરીબ માણસન ેપોતાના બાળકોના લ  સંગે વાહન ભાડે લેવુ ંહોય તો માકટમા ંમ ઘાભાવેથી વાહન 
ભાડે લેવું પડે છે.  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, દંડક ીએ સવારથી જ ેલખીને આ યું છે એ મુજબ હવે પાંચ િમિનટ વધે છે અન ે
હમણાં એમનો એક પ  આ યો છે કે હજ માનનીય મં ી ી કવર ભાઇને બોલવાનું છેુ ુ ં . તો એ શ ય નથી. કેમ કે પાંચ જ 
િમિનટ મારી પાસે છે આમાં સમય વધે નહ  કેમ કે િવપ  છે નહ  એટલે હ સમંિત નહ  આપંુું . આપને બોલવું હોય તો આપ 
બોલી લો આપની પાસે હજ બે િમિનટ છે કાં બે િમિનટ એમને બોલવા દોુ .  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, આમ અમારો એસ.ટી. િવભાગ રાત- દવસ ગુજરાતની જનતાની સેવામા ં
છે. અમારા ણેય િવભાગ ખેડતૂ , ાિમણ અન ેઅમારી એસ.ટી.ની સેવાઓ અમારા ટા સપોટ િવભાગની સેવાઓ ગુજરાતની 
જનતાની અહિનશ સેવામાં અમ ે કામ કરી ર ા છીએ યારે માનનીય સ ય ીઓન ે મારી િવનંતી છે કે, અમારી ણેય 
માગણીઓને અનુમોદન આપે.  
 ી કવર ભાઇ  મોુ ં . બાવિળયા (પશુપાલન મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આમ તો પશુપાલન િવભાગ એટલ ે
કૃિષની સમક  એટલે આ એક પશુપાલન યવસાય એવો છે કે એમાં મને દસથી પંદર િમિનટ આપો તો પણ મારા માટે અન ે
આ િવભાગ માટે ઓછો કહેવાય. માનનીય અ ય ી, પશુપાલન િવભાગની વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપ ની માગણી 
માંક-૪, પશુપાલન અને ડેરી િવકાસ િવભાગની િવિવધ યોજનાઓ અંગેની માગણીઓ લઇને હ સ માનીય ગૃહ સમ  ું

ઉપિ થત થયો છંુ. મારા િવભાગ િવશે લગભગ ૬ માનનીય સ ય ીઓએ ખૂબ િવ તૃત રીતે અમુક સૂચનો સાથે અને કેટલાક 
આ િવભાગ માટે ઉપયોગી હોય એવા સૂચનો સાથે સભાગૃહ સમ  રજઆત કરી છે યાૂ રે મારી માગણીઓને અનુમોદન 
આપવામાં આવ.ે 
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, કાપ દરખા તો આવી નથી એટલ ેકાપ દરખા તો મતદાન ઉપર લેવાની નથી માટે હ ું
માગણીઓ મત માટે મૂક છુ ું ં .  
 

માગણી માંક-૨, ૩, ૪, ૭૧ અને ૭૪ મત માટ મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીે ૂ . 
 

સભાગહૃનું કામકાજ સાંજના ૭.૫૮ વા યે પૂ  થતા સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસારં  
 બુધવાર, તા.૧૮.૩.૨૦૨૦ના રોજ બપોરના ૧૨.૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં  
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ગુજરાત િવધાનસભા 
બુધવાર, તા. ૧૮મી માચ, ર૦ર૦  

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ું. 
અ ય ી રાજ  િ વેદી  અ ય થાનેે  

 

તારાં કત ો 
ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

*૨૭૧૧૮ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ(મહેમદાવાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૪૦૩ તળાવો 

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( .લાખમાં) 

તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

નડીયાદ ૮.૫૩ ૮.૩૭ 
ખેડા ૦.૦ ૦.૦ 
મહેમદાવાદ ૦.૦ ૦.૦ 
કપડવંજ ૧૩.૪૭ ૬.૪૫ 
ઠાસરા ૩.૬૦ ૦.૫૪ 
કઠલાલ ૦.૦ ૦.૦ 
ગળતે ર  ૦.૦ ૦.૦ 
માતર ૦.૦ ૦.૦ 
વસો ૦.૦ ૦.૦ 
મહધાુ  ૦.૬૭ ૦.૦ 

 ી અ તિસંહ પ. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી ણવા માગંુ છ કે મારા મતું ંુ  િવ તાર 
મહેમદાવાદ અને કપડવંજ તાલુકામાં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, 
આ તળાવો કોના ારા ડા કરવામાં આ યા, એમાં સં હશિકતમાં કેટલો વધારો થયો અને કેટલો ખચ થયો? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમારી સરકારની એક બહ અગ યની નીિત રહી છે કે ગુજરાતમા ંુ
મોટા માણમા ંજળ સંચય કરવા માટેની યવ થાઓ વધારવી, જના તળાવો ડા કરવાૂ , જ ર પડે તો નવા તળાવો બનાવવા 
અને સાથ ેસાથે તળાવમા ં  પાણી આવવાના જ ેઆવરા છે એ પૂરાઇ ના ય અન ે  પૂરાઇ ગયા હોય તો એન ેસાફ કરી અન ે
બધંુ જ પાણી જયાં શકય હોય યાં વધુને વધુ સં હ થાય, ભૂગભમાં રીચાજ થાય અને ઉપરનું પાણી ખેડતોનેૂ , પશુપાલકોને 
ઉપયોગમાં આવે એ માટે અમારી સરકાર સતત કામ કરે છે અને એના ભાગ પે સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજના અન ે
સાથ ેસાથે સુજલા  સુફલા  યોજના જ ેઅમે અમલમાં મૂકી છે એ સુજલા  સુફલા  યોજના ારા પાછલા બે વષમાં આખા 
રાજયમાં ઝંુબેશ ઉપાડી, સં થાઓ, સેવાભાવી સં થાઓ, ધાિમક સં થાઓ, ધારાસ ય ીઓ બધાને ો સાહન આપી અન ે
ગામડામા ંતળાવ ડા કરવાનુ ં કામ આપણે કરીએ છીએ. માનનીય અજનિસહેં જ ેમા હતી માગી છે એ માણે મહેમદાવાદ ુ
તાલુકામાં ૩૩ તળાવો વષ ર૦૧૮મા ં ડા કરવામા ંઆ યા, ગયા વષ ર૯ તળાવ ડા કરવામાં આ યા, કલ ુ ૬ર તળાવ ડા 
કરવામા ં આ યા, એવી રીતે કપડવંજ િવ તારમા ં વષ ર૦૧૮મા ં ૩૭ તળાવ ડા કરવામા ં આ યા અને વષ ર૦૧૯માં ૧૭ 
તળાવ ડા કરવામા ંઆ યા. એમ કપડવંજમા ંપણ પ૪ તળાવ ડા કરવામા ંઆ યા. આ રીતે આપણે તળાવ ડા કરીએ 
છીએ અને એમાં માટી બહાર નીકળ,ે કાંપ બહાર નીકળે એ ખેડતો પોતાના ખેતરમાં પાથરવા માટે લઇ યૂ , ગામની અંદર 
નેિળયામા ં પૂરાણ કરવુ ં હોય, હેર થળોમા ં પૂરાણ કરવું હોય તો એ આ માટી વાપરે અને તળાવ ડ થવાન ેકારણેું , વષ 
ર૦૧૮મા ંજ ેતળાવ ડા કયા એના કારણ ે૩૪ એમ.સી.એફ.ટી. અને વષ ર૦૧૯માં ૩૬ એમ.સી.એફ.ટી. એમ બ ેમાં થઇ 
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૭૦ એમ.સી.એફ.ટી. પાણીની સં હ શિકત આપણે વધારી છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ બધંુ જ ેઆપણે કયુ એ 
સરકારે લોકભાગીદારી, જદી જદી મોટી કપનીઓ અથવા ટ ટો એ બધાને આગળ કરીને કયુુ ુ ં . એટલે મહેમદાવાદ અન ે
કપડવંજમાં જ ેકામ થયું એનો કલ ખચ થયો િપયા ુ ૧૯ લાખ ૯ર હ ર પણ એક પણ િપયો સરકારે ખચ કય  નથી, બધંુ જ 
કપનીં ઓ અને સેવાભાવી સં થાઓ ારા કરા યુ ંછે. 
  અ  ય ી : માનનીય ગોિવદંભાઇ, ી નીિતનભાઇ સાહેબ હ  ઉભા છે, એ ઉભા છે છતા ંતમે ચાર વખત હાથ 
કય .  મ તમને હ  પૂછવાનું કીધંુ નથી. આપ બેસી વ. મં ી ીનો જવાબ ચાલુ છે તેમાં હ તમને કેવી રીતે તક આપવાનો ું
હતો?  માનનીય ગોિવદંભાઇ... 
 ી ગોિવદંભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , ન ડયાદ અન ે
ખેડા તાલુકામા ંતા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા? આ તળાવો 
કોના ારા ડા કરવામા ંઆ યા, સં હશિ તમાં કેટલો વધારો થયો અને એની પાછળ કેટલો ખચ થયો?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગોિવદંભાઇનો જ ેમત િવ તાર છે અને આજબાજનો ુ ુ
િવ તાર છે એ માણે ન ડયાદ તાલુકામાં વષ ર૦૧૮માં ૫૭ તળાવો ડા કરવામાં આ યા.  વષ ર૦૧૯માં ૩૭ તળાવો ડા 
કરવામાં આ યા. એમ ૯૪ તળાવો જ ે દંડક ી પંકજભાઇનો પણ આ િવ તાર ગણાય યાં ડા કરવામાં આ યા. ખેડા 
તાલુકામાં વષ ર૦૧૮માં ર૩ તળાવો અને વષ ર૦૧૯મા ં૧૦ તળાવો ડા કરવામા ંઆ યા અન ેએમ કરીને કલ ુ ૩૩ તળાવો બે 
વષમાં ડા કરવામાં આ યા. સં હશિ તનો જ ેવધારો થયો એમાં વષ ર૦૧૮માં ન ડયાદ તાલુકામાં ૪૧.૯૦ એમ.સી.એફ.ટી. 
અને વષ ર૦૧૯માં ૫૩.ર૦ એમ.સી.એફ.ટી. અને ખેડામાં વષ ર૦૧૮માં ૭૧.ર૦ એમ.સી.એફ.ટી. અને વષ ર૦૧૯મા ં
ર૭૮.૯૦ એમ.સી.એફ.ટી. જટેલી પાણી સં હ મતા વધારવામા ંઆવી. ન ડયાદ અન ેખેડા તાલુકામાં ખચ થયો એ ખચ 
લોક ભાગીદારીથી કરવામાં આ યો અને મોટાભાગે ઓ.એન. .સી., નેશનલ હાઇ-વે ઓથો રટી જવેી સં થાઓ ારા આ 
તળાવો ડા કરવામાં આ યા.  
 ીમતી સુમનબેન . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસથેી ણવા માગંુ છ ુ ં
કે તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુજલા  સફુલા  જળ અિભયાન અંતગત કયા કયા કારની કામગીરી 
કરવામા ંઆવી છે અને સરકારના કયા કયા િવભાગો એમાં સંકળાયલેા છે તથા વૈિ છક સં થાઓ, એન. .ઓ, ઉ ોગ ગૃહો 
વગેરેનો સહયોગ મળેવેલ છે કે કેમ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ીમતી સમુનબેનની વાત સાચી છે. મ અગાઉ ક ું એ માણ ે
અમારી સરકારના મુ યમં ી ી િવજયભાઇનો એક લોક ભાગીદારોને સાથે ડવાનો અિભગમ છે. આ કોરોના વાયરસ ન 
આ યો હોત તો એ આપણે ચાલુ કરવાના હતા પણ કોરોના વાયરસના કારણે આ વષ ઝંુબેશ મુલતવી રાખી છે. ચોમાસામા ં
તળાવો ભરેલા હોય, ચોમાસાથી િશયાળા સુધી મોટા ભાગના તળાવો ભરેલા, અડધા ભરેલા હોય અને માટી ભીની હોય અન ે
કાંપવાળી હોય એટલે ખોદી શકાય નહ . ઉનાળામાં ગરમી પડે, પાણી પૂરેપૂ  શોષાઇ ય એટલે સૂકા તળાવો ખોદવાનુ ંં
આપણ ે ચાલુ કરીએ છીએ. માચ મ હના પછી ચોમાસામાં વરસાદ આવે યાં સુધી ૩ મ હના જટેલો સમય કામ થાય. એ 

માણે લોક ભાગીદારીથી તળાવો ડા કરવાનું કામ કરીએ છીએ. બીજુ,ં એમણે ક ું એ મુજબ એકલા તળાવો ડા નથી 
કરતા. અગાઉ ક ું એમા ંઉમેરો ક  તો આપણે ગામમાંથી પાણીના િનકાં લ માટે કાસં બનાવેલા છે. આ કાસં રા -રજવાડા 
વખતના છે અન ે જના છેૂ . કેટલીક નાની નાની નદીઓ પણ છે. ગામથી ર-૫ િકલોિમટર જગલમાંથી નીકળી સરકારી ં
ખરાબામાંથી નીકળી નાની નદી ચાલતી હોય. ધીમ ેધીમે મોટી નદીમાં ભળી જતી હોય. અનુભવ ેએવું જણાયું છે કે દાયકાઓ 
થઇ ગયા એની કોઇ સાફ-સફાઇ કે ખોદકામ ન થયા એવી નાની નદીઓ પુરાઇ ગઇ, છીછરી થઇ ગઇ એટલે જવેું પાણી આવ ે
એટલે ગામમા ંપાણી ઘુસી ય. ગઇ કાલે વડોદરાનો  હતો એમ આખા રા યમા ંનાના મોટા ો છે. ચોમાસામાં પુર આવ ે
એટલે પાણી ભરાઇ ય, લોકોને હાડમારી થાય. એના માટે પાણી િનકાલની યવ થા જ ેછે એ ચોમાસામાં ડેઇન ચો ખી સાફ 
સફાઇ કરેલ હોય તો પાણી ઝડપથી નીકળી ય. આપણે સુજલા  સુફલામમા ંજ ેજની નદીઓ છેૂ , જ ેસી ટ ગ થઇ ગયેલી છે 
એને પણ ડી કરવાનું કામ હાથ ઉપર લઇએ છીએ. ચોમાસાના પાણીના િનકાલ માટે જ ેકાંસ વગેરે છે એની સાફ-સફાઇની 
કામગીરી કરીએ છીએ. કોઇ નદી હોય, તળાવ હોય તો એની આજબાજ વૃ ારોપણ કરીએ છીએ કે જથેી માટીનુ ંધોવાણ ન ુ ુ
થાય. આ બધંુ આપણા બધા િવભાગો, િસંચાઇ િવભાગ, પાણી પુરવઠા િવભાગ, નમદા િવભાગ, પંચાયત િવભાગ, િશ ણ 
િવભાગ, દરેક િવભાગોનો સહયોગ લઇને આ કામ એક ઝંુબેશ તરીકે આખા રા યમાં આપણે ચલાવીએ છીએ.  

બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો 
*૨૭૧૦૯ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમા ં નવા 
તળાવો ને બદલે જળસંપિ  ભાગ ારા કલ ુ ૨૫૩ તળાવો 

ડા કરવામાં આવેલ છે. 
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 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વય ે ૨૭૨.૨૭ લાખનો 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૫૭.૦૯ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૧૯ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશ.ે 

 ી િકત િસંહ . વાઘેલા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી હ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , 
બનાસકાંઠા િજ ામાં છે ા બે વષમાં કેટલા તળાવો ડા કયા? તે અંગે કેટલો ખચ થયો? અને કેટલી સં હ શિ ત અન ે
િસંચાઇ શિ તમા ંવધારો થયો? તેનો લેિખત જવાબ આપવામા ંઆ યો છે પણ માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે, બનાસકાંઠા િજ ાના અમીરગઢ, કાંકરેજ તથા ભાંભર તાલકુામાં તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલા તળાવો ડા કરવામા ંઆ યા? તે અ વય ેકલ કેટલો ખચ થયોુ ? તળાવો ડા કરવાથી કેટલી સં હ શિ ત 
તથા િસંચાઇ શિ તમાં વધારો થયો?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપણો બનાસકાંઠા િજ ો અગ યનો િજ ો છે. આમ, તો 
ભૂતકાળમાં દુ કાળ ત િજ ા તરીકે આ િજ ો ણીતો હતો. પણ અમારી ભારતીય જનતા પ ની સરકાર આ યા પછી 
માનનીય નરે ભાઇ યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે મોટા માણમા ંનમદાનુ ંકામ બનાસકાંઠા િજ ાના મોટા ભાગના 
તાલુકા જ ેકમા ડ િવ તારમા ંઆવ ેછે તેનુ ંબધંુ કામ પૂ  કયું . એ િસવાય સુજલા  સૂફલા  કેનાલ જ ેકડાણા બંધનુ ંપાણી 
દ રયામાં નકામુ ંવહી જતંુ હતંુ. એનો આખો લગભગ ૩૫૦ િકલોિમટર લાંબો કાંસ બનાવી લગભગ આઠેક િજ ામા ંપસાર થતો 
કાંસ જ ેકડાણા ડેમથી શ  થઇન ેછેક બનાસકાંઠાના છે ા રણ સુધીના િવ તારમા ંએક કાંસ પણ બના યો. એમાં પણ પાણી 
આવ,ે નમદાનુ ં પણ પાણી આવે એટલે બનાસકાંઠાનો પાણીનો મોટો  અમારી સરકારે હળવો કરી દીધો પણ એનાથી 
આપણે સંતોષ માનતા નથી. કારણ કે, માનનીય િકત િસંહે જ ે  પૂ યો કે અમીરગઢ પવતાળ અને આ દવાસી િવ તાર છે 
અને યા ંનમદાનુ ંકોઇ પાણી પહ ચી શકે તેવા ભૌગોિલક લેવલો નથી. એટલે થાિનક નાની િસંચાઇને મહ વ આપવું એ રીતે 
અમે કામ કરીએ જ છીએ. અમીરગઢમાં ૮ તળાવો ડા કયા. કાંકરેજમાં ૧૭ તળાવો ડા કયા જ ે ી િકત િસંહનો િવ તાર છે 
યાં નમદાનો પણ ભરપૂર લાભ મળ ેછે એટલ ેખૂબ ગિતશીલ િવ તાર બની ગયો છે. ભાભર પણ નમદાનો ખૂબ મોટો લાભ 

મેળવે છે છતાં પણ યા ં૮ તળાવ ડા કયા છે. આ બધાનો ણેય તાલુકાનો ૨૪.૧૦ લાખ િપયા ખચ થયો છે અને સં હ 
શિ ત પાંચ િમિલયન ઘનફીટ ણેય તાલુકામાં વધારી છે.   
 ી અજમલ  વ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસ ે ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
બનાસકાંઠા િજ ાના સૂઈ ગામ, પાલનપુર તથા થરાદ તાલુકાઓમાં તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલા તળાવો ડા કયા? અને તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયોુ ? અન ેતળાવો ડા કરવાથી કેટલી સં હ શિ ત 
તથા િસંચાઇ શિ તમાં વધારો થયો?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી અજમલ  આપણા ખેરાલુના નવા ધારાસ ય છે એટલ ેએમન ે
વાભાિવક છે કે બનાસકાંઠા એમનો પાડોશી િવ તાર પાલનપુર, ખેરાલું પછી તરત આવ.ે માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ 

કીધંુ એમ નમદાનો ઘણો લાભ બનાસકાંઠા િજ ાને મ ો છે પણ પાલનપુર, અમીરગઢ અને વડગામ આ બે- ણ તાલુકા 
એવા છે કે યા ંએનો લાભ મ ો નથી. એટલે સઇૂ ગામમા ં૨૩ તળવો ડા કયા. સૂઈ ગામન ેઆપણે નમદાનો પૂરે પૂરો લાભ 
આપી શકીએ છીએ. પાલનપુરમાં ૨૦ તળાવ ડા કયા. થરાદમા ં૩૧ તળાવ ડા કયા. માનનીય અ ય ી, આમાં મારે 
બધા જ ધારાસ ય ીઓને િવનંતી કરવી છે કે તમે જટેલું થાિનક ક ાએ ો સાહન આપો. સરપંચો જટેલો રસ લ,ે ગામ 
જટેલો રસ લ.ે દા.ત. સરકાર જ.ેસી.બી. મૂકે, મફત ખોદી આપે અને ગામના ખેડતો ટે ટર મૂકીને માટી લઇ ય અને પોતાના ૂ
ખેતરમાં એ ફળ ુપ કાંપ નાખ.ે તો ખેડતને પણ ફાયદો અને સરકારને ઓછા ખચ તળાવ ડા થઇ ય તો લોક ગૃિત પણ ૂ
આમાં ખૂબ અગ યની છે. એ માણ ેકલ ુ ૭૪ તળાવ આપણે ણ તાલુકામા ં ડા કયા. એમાં ૭પ,૪૮,૦૦૦ િપયાનો ખચ 
થયો અન ે૧પ.૪૯ એમ.સી.એફ.ટી. સં હ શિ ત વધી એટલે પાણી વધુ સં હ થાય, વધુ રીચાજ થાય અને વધુ ફાયદો થાય.  

 વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  
*૨૭૦૮૦ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય 
યોજના હેઠળ વડોદરા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અને 

  (૧) ૪૧૬ અર ઓ 

(૨)તે અ વય ેએકમોને કેટલી સહાયનંુ ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ?ં   (૨) .૨૪૩૭.૬૧ લાખ 
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 ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલ ે: માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ુ ં
કે માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઇઝીસ એકમોની કેિપટલ સબિસડી યોજના શું છે? આ યોજના હેઠળ કેટલી રકમની કેિપટલ 
સબિસડી ચૂકવવામાં આવે છે અન ેઆ સેકટર નીચે કેિપટલ સબિસડી યોજનાનો લાભ કયા કયા એકમોન ેમળવાપા  છે? આ 
યોજનાની મંજરીની શરતો શું છેૂ ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારની નીિત છે કે નાના ઉ ોગોને ો સાહન આપવુ.ં નાના 
ઉ ોગ, મ યમ ઉ ોગ માટે અનેક નીિતઓ બનાવવામા ં આવી છે. એમાં એક કેિપટલ સબિસડીની નીિત છે. આ કોઇપણ 
નાનો ઉ ોગની થાપના થઇ હોય, આમાં બે ટાઇપ છે. એક, યુિનિસપલ કોપ રેશનની અંદર થાપના થઇ હોય અને બીજુ,ં 
કોપ રેશનની બહાર થાપના થઇ હોય. જ ેનાના, મ યમ ઉ ોગ છે એમન ેએના લા ટ અને મશીનરીમાં જ ેરોકાણ કરે છે એ 
રોકાણ ઉપર એન ે કેિપટલ સબિસડી આપવામા ં આવે છે એટલે પ૦ લાખ િપયા સુધીનું એનુ ં રોકાણ હોય તો ૧પ ટકા 
આપવામાં આવે છે મેકિસમમ અન ે િપયા ૧પ લાખની મયાદા છે. િપયા પ૦ લાખથી બે કરોડ હોય તો ૧ર ટકા આપવામા ં
આવે છે અને િપયા ૧પ લાખની મયાદા છે. એવી જ રીતે િપયા બે કરોડથી ૧૦ કરોડ હોય તો ૧૦ ટકા આપવામાં આવે છે 
અને એમાં પણ ૧પ લાખની મયાદા છે.  એ કોપ રેશનની બહાર કયુ હોય તો િપયા પ૦ લાખની લા ટ મશીનરીની અંદર 
ર૦ ટકા સુધી િપયા રપ લાખની મયાદા છે. િપયા પ૦ લાખથી બે કરોડ હોય તો ૧૭ ટકા લા ટ મશીનરી અને િપયા રપ 
લાખની મયાદા છે. િપયા બે કરોડથી ૧૦ કરોડ હોય તો ૧પ ટકા, િપયા રપ લાખની મયાદા છે. આમાં યુિનટોની જ ેવાત કરી 
એમાં એ લોકોએ ોડકશન શ આત જ ે કીમની તારીખ છે. તા.૧-૪-ર૦૧૭થી તા.૩૧-૩-ર૦૧૯ અને અ યારે ૬ મ હના 
એ સ ટે ડ કયુ છે. એની અંદર એમણે ોડકશન ટાટ કરી નાખવું પડતંુ હોય છે. બીજુ,ં સ ય ીએ પૂછયું કે કયા યિુનટોન ે
મળતંુ હોય છે? તો આની અંદર જ ેયુિનટોને મળતંુ હોય છે એમાં ચાર ભાગો હોય છે. પહેલુ,ં એક નવા યુિનટ હોય છે. નવુ ં
યુિનટ એટલ ેસંપૂણપણે કોમિશયલ ોડકશન આ કીમના સમયની અંદર ચાલ ુથાય છે એટલ ેનવો જ લા ટ અને મશીનરી 
અને નવી જ ફેકટરી આખી ઉભી થઇ હોય છે. બીજુ,ં જ ેહાલમાં યિુનટ હોય છે એ હાલમાં યિુનટ જ ેચાલ ુછે એને એકઝી ટ ગ 
યુિનટ તરીકે ગણવામાં આવતા હોય છે. એ સપા શન ડાયવસ ફીકેશન એટલે હાલમાં ચાલતંુ યુિનટ એ પ૦ ટકાથી વધુ મૂડી 
રોકાણ કરે અને એ પ૦ ટકા મૂડી રોકાણ કરીને એ ોડકશનમા ંલાવે તો એને એ સપા શન ડાયવસ ફીકેશન ગણીને એન ે
આની અંદર લેવામા ંઆવે છે અન ેચોથુ,ં મોડનાઇઝેશન, મોડનાઇઝેશન એટલે એ જ કારની ોડકટ બનાવતંુ હોય પરતુ ં

ોડકટની અંદર નવી મશીનરી લાવે છે, ઉ પાદન વધારવા માટે નવી મશીનરી લાવે છે તો એની અંદર રપ ટકા  વધારો 
કરીને ોડકશન લાવતંુ હોય તો એને મોડનાઇઝેશન તરીકે ગણવામાં આવ ે છે એટલે આ બધા યુિનટોન ેએલી બલ ાઇટ 
એ રયાની અદંર ગણવામાં આવ ેછે.  
 ી શૈલેષભાઇ ક. મહેતા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ુ ં
એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોની કેિપટલ સબિસડી યોજના હેઠળ વડોદરા િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં કેટલા યિુનટોમા ં કેટલુ ં
મૂડીરોકાણ થયુ?ં અને કેટલી રોજગારી ઉ પ  થઇ છે?  
 ી સૌરભ પટેલ: માનનીય અ ય ી, આખા વડોદરાની અંદર વષ ર૦૧૮ની અંદર કલ મૂડી રોકાણની વાત કુ  તો ં
ર૯૩ કરોડ િપયાનુ ંમૂડી રોકાણ થયુ ંછે. કલ ુ ૧૯૭ યુિનટ છે અને કલ રરુ ૬૦ લોકોને સીધી રોજગારી આપવામાં આવી છે. એ 

માણે વષ ર૦૧૯ની વાત ક ં . હ તાલુકાવાઇઝ િવગત નથી આપતોું . 
  અ  ય ી : આભાર તમારો.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૧૯ની અદંર િપયા ૩૧૯ કરોડમાં ર૭૪પ લોકોને અને ર૧૯ યુિનટ, 
આમ વા જઇએ તો આ બે વષની અંદર આશરે કલ ુ ૪૦૦ યિુનટ ઉપર નાના મોટા ઉ ોગોન ેઆની અંદર કેિપટલ સબિસડીનો 
લાભ આપવામા ંઆ યો છે.  
 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, આ એમએસએમઇ એકમોની કેિપટલ સબિસડી યોજના હેઠળ આજ ે
કેટલી અર ઓ પડતર છે? બી  સવાલ છે ા ર વષમાં કેટલી અર નો નામંજર થઇૂ ? હમણાં જણા યું તે માણે જટેલા 
યુિનટોને સબિસડી આપી છે, એમાંથી કેટલા ચાલ ુછે અન ેકેટલા બંધ છે? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હાલની તારીખમાં જ ેઅર ઓ નામંજર થઇ છે એમાં વષ રૂ ૦૧૮માં કલ ુ ૩૧ 
અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ . વષ ર૦૧૯માં રર અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ . નામંજર થવાનાં કારણોમાં એ લોકોએ ોપર ડો યુમે ટ ૂ
આ યા ન હોય, બી  યોજનાની અંદર લાભ લીધો હોય એટલા માટે અર  નામંજર થઇ હોયૂ . 
  અ  ય ી : પડતર અર ઓ કેટલી એવું પૂ યું છે. 
 ી સૌરભ પટેલ: માનનીય અ ય ી, પ૧ અર ઓ પડતર છે. કલ પ ોસેસમાં છેુ . આમ કલ પુ ૬ અર ઓ 
પડતર છે. 
 અ  ય ી : યુિનટો કેટલા ચાલ ુછે અન ેકેટલા બંધ છે તેવું પૂછેલ છે? 
 ી સૌરભ  પટેલ : માનનીય અ ય ી, પ વષ માટે યુિનટ ફરિજયાત ચાલુ હોય એને જ અમે સબિસડી આપીએ 
છીએ. 
 અ  ય ી : યુિનટ ચાલુ હોવા ઇએ. 



તા. ૧૮મી માચ, ર૦ર૦  
તારાંિકત ો 

 348 

 
 

અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  
*૨૭૧૫૪ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાક મકાનોનુ ં બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૦૯ િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૧૨૦૨.૬૫ લાખ 

 ી રમેશભાઇ ભુ. કટારા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે અમદાવાદ ુ ં
િજ ામાં વષ ર૦૧૯-ર૦માં કલ ુ ૯ િબન રહેણાંક મકાનો કયા થળે હાથ ધરવામાં આવેલ છે? 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, સમ  રા યમાં પોલીસ તં  માટે રહેણાંક અન ે િબન રહેણાંક 
મકાનો બનાવવા માટેની આ રા ય સરકારની અ ીમતા છે. મન ે જણાવતા આનદં થાય છે કે આ વખતના બજટેમા ં પણ 
માનનીય નાણામં ી ી ારા ગુજરાતના પોલીસના જવાનો, અિધકારીઓ માટે રહેણાંક અન ે િબન રહેણાંક મકાનો માટેની 
પૂરતી યવ થા કરી છે અન ેતે સતત ચાલતી ભરતી યાના કારણે આગામી ૩ વષમાં પણ રહેણાંકના ૧૩,૮પ૧ મકાનો 
બનાવવા માટેનો રા ય સરકારે િનધાર કય  છે. માનનીય સ ય ીએ પૂ યું છે કે અમદાવાદ િજ ાના કલ ુ ૯ િબન રહેણાંક 
મકાનો તો એના સદંભમા ં ૧ અસલાલી ખાતે ડી.વાય.એસ.પી. ઓ ફસ િપયા ૧૩૪ લાખમા,ં સાણંદ .આઇ.ડી.સી. 
પોલીસ ટેશન િપયા ર૮૦ લાખમા,ં ધંધુકા ખાતે આઇ.બી. સે ટર-૧ િપયા ૭પ લાખમા,ં ડી.વાય.એસ.પી. ઓ ફસ 
ધંધુકામાં િપયા ૧પ૩ લાખમા,ં ધોળકામા ં આઇ.બી. સબ સે ટર-૧ એ િપયા ૬૩ લાખમા ં અને એસ.આર.પી. જથ રૂ ૦ 
િવરમગામની અંદર એમટી સે શન િપયા ર૮૮ લાખમા,ં  વાટર ગાડ ગન ટોર અન ે ડ પે સરી માટે ૩ અલગ અલગ નાના 
મકાનો િપયા ર૦૭.૬૮ લાખમા.ં આમ, આ માણ ે કલ ુ ૯ જટેલા િબન રહેણાંકના મકાનો બનાવવા માટેનો રા ય સરકારે 
િનણય લીધો છે. 
            ી બાબુભાઇ જ. પટેલ:માનનીય અ ય ી, ૧૩૮૦૦ મકાનો બ યા છે એ માગણી કરી હતી. જવાબમાં આવી ગયુ.ં 

મનગર િજ ામાં શહરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મે  
*૨૭૨૨૯ ી કશુભાઇ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) મનગર િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૭ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામા ંઆવી, 

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૯,૧૨૯ 
(૪)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆ યો?   (૪) ૯,૧૨૯ 
 ી કેશુભાઇ હી. નાકરાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે મનગર િજ ામા ંુ ં
વષ ર૦૧૯ દર યાન નગરપાિલકા િવ તારમાં કેટલા કાય મો કરવામાં આ યા. મહાનગર પાિલકામાં કેટલા સેવાસેતુ કાય મ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમારી સરકાર કીય નાના મોટો ોનું થળ ઉપર જ એના 
ઘરે જ િનકાલ થાય એ માટે આ સેવાસેતુ કાય મ વષ ર૦૧૬મા ંશ  કય  અન ે થમ એની કામગીરી ામીણ િવ તારમાં શ  
કરેલી. ા ય િવ તારમાં સફળતા મળી એને યાનમાં રાખીન ેવષ ર૦૧૬થી આપણે શહેરી િવ તારમાં પણ આ આયોજન શ  
કય.ુ માનનીય અ ય ી, સ માનનીય સ ય ીઓની ણકારી માટે એક આંકડો આપવા માગીશ. અ યાર સુધીમાં આખા 
રાજયમા ં સેવાસેતુ કાય મના પાંચ તબ ા થયા છે. તેમા ં આ પાચેંય તબ ામાં કલ ુ ૧ કરોડ ૯૬ લાખ ૬૬ હ ર ૧૪૦ 
અર ઓ આવી હતી એટલે કે લગભગ ર કરોડ જટેલી અર ઓ આવી. આ ર કરોડ નાગ રકોએ પોતાના નાના મોટા કામો માટે 
આ સેવાસેતુ કાય મમા ંહાજરી આપી. તે વખતે અમારા અિધકારીઓ અન ેતં  યા ંહાજર ર ુ.ં આમા ંઅગ યની વાત એ છે કે, 
૧ કરોડ ૯૬ લાખ ૬૬ હ ર ૧૪૦ પૈકી ૧ કરોડ ૯૬ લાખ ૩૮ હ ર ૧૦૩ અર ઓ એટલે કે ૯૯.૮પ ટકા અર ઓમાં થળ 
ઉપર જ િનરાકરણ કરવામા ંઆ યુ.ં એટલે સમ  લો કે આ કાય મ અમારી સરકારે ચાલુ ન કય  હોત તો આ ર કરોડ લોકોન ે
કોઇકને મામલતદારન ે યાં જવુ ંપડયું હોત, કોઇકન ે ાંત અિધકારી પાસ ેજવું પ ું હોત, કોઇકન ેટીડીઓ પાસે જવુ ંપ ું 
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હોત, કોઇને પશુપાલન ખાતામાં જવું પ ું હોત, કોઇને ચીફ ઓ ફસર પાસે જવું પ ું હોત, કોઇને યિુનિસપલ કિમશનર પાસ ે
જવું પ ું હોત. આમ કરીને પ૭ જટેલી સેવાઓ અમ ેજ ેઆ કાય મમા ં ડી છે, તે પ૭ સેવાઓ દરેક નાગ રકન ેઘર આંગણ ે

ા  કરાવીએ છીએ. આ એનો મોટામા ંમોટો ફાયદો છે. િવપ ના િમ ો આજ ેનથી. એક વખત કોઇકે ક ુ ંહતંુ કે,  શા માટ 
આટલી બધી અર ઓ આવે છે, તમે કાય મ કરો છો તો હવે શું બાકી ર ું છે? યારે મ જવાબ આ યો હતો અન ેઆજ ેતે 
જવાબ ફરી રીપીટ ક  છં ંુ . આમા ંઘણી જ રયાતો નવી નવી ઉભી થતી ય છે. િજદગીમા ંએકવાર એક વ તુ કરવી પડે એ ં
જ રી નથી. તે વખતે મ ક ું હતંુ કે, કોઇકને યાં બાળકનો જ મ થયો તો તેને જ મનો દાખલો લવેો પડે. કોઇના ઘરમાં કોઇ 
વડીલનું મૃ યુ થાય તો તેન ેમૃ યુનો દાખલો લેવો પડે. કોઇન ેઆવકનો દાખલો, કોઇને િતનો દાખલો લવેાનો હોય. આમ 
પ૭ કારની જ ેસેવાઓ આમાં સાંકળી લીધી છે તેમાં મામલતદાર, સીટી સુિ ટે ડ ટ અને ખેડતને લગતા કાૂ મ, એમાં કોઇએ 
આજ ે૭/૧રનો ઉતારો લીધો હોય અને ફરી તેને ૭/૧રનો ઉતારો લવેો પડે. ગઇ સાલ  કોઇ ખેડતે લોનનું  સ ટ ફકેટ લીધંુ હોય ૂ
કે આ જમીન તારણમા ંછે કે નહ ? આ સાલ તેને ફરી જ ર પડે. એટલે આ સતત ચાલતી યા છે. ઘણા કામમા ંએક વખત 
દાખલો લેવો પડતો હોય છે. ધારો કે મુ યમં ી આવાસ યોજનામાં મકાન આપી દીધંુ તો તે એકવાર આપવાનું હોય, ધાનમં ી 
આવાસ યોજનામાં આ યુ ંતો તે એકવાર આપવાનુ ંથાય. આ કામ જ ેઅમ ેલઇએ છીએ તે વારવાર જ રયાત માણ ેઆપણે ં
તેનો લોકોને લાભ આપીએ છીએ. શહેરી િવ તારમા ંમાનનીય કેશભુાઇએ જ ે  પૂછયો તેમાં મનગર િજ ામા ંપણ આપણે 
સેવાઓ આપીએ છીએ. તે સેવાઓમાં મનગર મહાનગરપાિલકા પણ આવરી લીધી છે.  આપણે એ પણ કરીએ છીએ કે, 
મોટા શહેરોમાં એક જ યાએ આવો કાય મ કરતા નથી. કારણકે બધા દૂર દૂર ન આવ.ે દાખલા તરીકે આપ ં વડોદરા છે તો 
તેમાં એક જ યાએ આવો કાય મ કરીએ તેવું નહ . વડોદરામા ંપણ વોડવાઇઝ, ઝોનવાઇઝ આવા કાય મો કરીએ છીએ. નાની 
નગરપાિલકાઓમાં પણ કરીએ છીએ. આમાં મનગર મહાનગરપાિલકામા-ં૧૬, કાલાવડમા-ં૭, મ ધપુરમા-ં૭, 

ોલમા-ં૭ અને િસ ામાં ૭ કાય મ કયા છે. આમ મહાનગરપાિલકા અને નગરપાિલકામા ંઆવા કાય મ કરીએ છીએ. ોલ 
કઇ મોટ ટાઉન નથી તેમ છતાં આપણે યાં કાય મ કરીએ છીએં ં ુ . આમ કરીન ેનાગ રકોને વગર ખચ અને વગર સમય બગા ે 

માિણકતાથી, પારદશકતાથી મુ યમં ીનું જ ેિવઝન છે તેમાં સરકાર સેવા તો કરે છે પણ તે ઝડપથી અને પારદશકતા અન ે
માિણકતાથી કરવી ઇએ. તે માણ ેઅમ ેસેવાસેતુમાં કામ કરીએ છીએ.  

 ી ગોિવદંભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારા એક નો જવાબ તો મળી ગયો પણ મારો બી    એ છે કે, 
આવી યોજના અગાઉની કોઇ સરકારમા ંહતી કે કેમ?  
  અ  ય ી : આવી કોઇ યોજના અગાઉની સરકારમા,ં અગાઉની એટલે કઇ પાછી તેવું કહેવું પડેં .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અગાઉની એટલે ક ેસની આ અમારી સાદી અને સરળ યા યા છે. 
ભાજપની સરકાર વષ ૧૯૯પથી આવી યારથી અમ ેઆ કારે લોકોના ઘરે જઇ કામ કરવાનુ ંશ  કયુ છે. સરકાર તમારે ાર, 
આપને ાર એવો કાય મ અમારી સરકારે અગાઉ ચલાવેલો. જમે જમે અનભુવ સારા થયા તેનુ ંઅમ ેડીટેઇલ ગ કરીએ છીએ. 
સરકાર તમારે ાર, આપને ારા તે મોટા કાય મ હતા. તેમા ંહવ ેડીટેઇલ ગ કરતા કરતા પ૭ સેવાઓ અમ ેઉમરેી છે અન ે ી 
િવજયભાઇની સરકાર આ યા પછી એને યાપક બનાવી છે. આપ ણો છો અને સ માનીય સ ય ીઓ પણ ણે છે કે 
ડાઇવ ગ લાયસ સ લવેું એ પણ જ રી છે અને બધા હવે ડાઇવ ગ લાયસ સ મેળવ ે છે. અ યાર સુધી ડાઇવ ગ લાયસ સ 
મેળવવા આર.ટી.ઓ. કચેરીએ જવું પડતંુ હતંુ અને વાર લાગતી હતી તો સેવા સેતુ કાય મમાં આપણે એ પણ કરીએ છીએ. 

ધાનમં ી જન આરો ય યોજના ન હતી, ક ેસની સરકારમાં તો કશું હતંુ જ નહ . એમાં તો લેવાનું જ હતંુ આપવાનું કશું હતંુ જ 
નહ , અમારે આપવાનું જ ચાલે છે, પછી મુ યમં ી આવાસ યોજના હોય બી  યોજના હોય, આપણી મા વા સ ય યોજના 
હોય તો એના કાડ કઢાવવા એ બહ અગ યનું છેુ . જનેા ખી સામાં કાડ હોય, એ કાડ નથી એ પ લાખ િપયાની ગેર ટી 
આરો યની ળવણી માટે છે, તો આ કાડ પણ અમે કાઢી આપીએ છીએ. એટલે ભૂતકાળમાં આ બધંુ ન હતંુ એવું ધ  ં
આપણી સરકારે કયુ છે.  
  અ  ય ી : માનનીય ગૃહના સ ાધારી પ ના તમામ ધારાસ ય ીઓને મારે પૂછવું છે કે, માનનીય નાયબ 
મુ યમં ી ીએ સેવા સેતુમાં જ ેઆંકડો આ યો, એમાં કલ કેટલા લોકો આ યાુ ? એ આંકડો કેટલા ણે છે? હાથ ચો કર , હ ું
પૂછીશ. માનનીય મં ી ીઓમાંથી નહ . માનનીય ધારાસ ય ીઓને પૂછ છુ ું ં . માનનીય ી અરિવંદભાઇ રાણા, બોલો આપ.
  
 ી અરિવંદ  શા.ં રાણા : માનનીય અ ય ી, ૧ કરોડ ૯૬ લાખ ૬૮ હ ર. 
 અ  ય ી : તમારો જવાબ સાચો કહેવાય. માનનીય મં ી ી, આપને પૂછવું છે મારે હવે કે સેવા સેતુ કાય મમાં એક 
એક કામ માટે ય સરકારી કચેરીએ એકવાર ય કામ ન થાય, બી  વાર ય કામ ન થાય, ી  વાર ધ ો થાય, દૂરથી 
આવતા હોય, તાલુકાની કચેરીમાં અને િજ ાની કચેરીમાં જવું પડે તો એક માણસને લગભગ ૩ થી ૪ દવસ બગડે, પ દવસ 
બગડે છતાં કામ થાય અન ેન પણ થાય. સેવા સેતુના કાય મથી કેટલા માનવ દન બ યા હશે એ ગુજરાતનો બહ જુ  મોટો 
કાય મ અિભનદંનન ેપા  છે.  માંક-૮.   

વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  
*૨૭૦૭૭ ી કનુભાઇ દસેાઇ (પારડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૨૬૮ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૨૨૧૫.૩૯ લાખ 

 ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
ગુજરાત યારે સમ  દેશનું િવકાસ માટેનું ોથ એિ જન છે યારે એના માટે સરકારની અનેક યોજનાઓ અને છે ે માનનીય 
િવજયભાઇ અન ેમાનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇની સરકારે જ ેઇઝ ઓફ ડ ગ િબઝનેશ ણ વષ માટે ઉ પાદન ુ
કયા પછી પરિમશન લેવાની એ ઉ ોગો માટે ઘણી રાહતકારક છે. યારે એમ.એસ.એમ.ઇ. યિુનટોને જ ે યાજ સહાય આપવામા ં
આવે છે એ યાજ સહાયની રકમ કેટલી છે અને એની અર  કરવાની ીયા અને મંજરીની ીયા શુ ંછેૂ ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, જમે ક ું કે આ યોજના નાના અન ેમ યમ ઉ ોગોને ો સાહન આપવા 
માટેની છે. આની અંદર જ ે ોસીઝરની વાત કરી એ કહ તો એમાં ઇ ડ ટીઝ કિમશનરે એક લેટફોમ ડેવલપ કયુ છે ું
આઇ.એસ.ડી.પોટલ ડેવલપ કયુ છે એની અંદર ઓનલાઇન એ લીકેશન કરવી પડે છે અન ેઆ જ ેઓનલાઇન એ લીકેશન 
કરીએ છીએ એ બે કની ડે ડાયલેું છે એટલ ે બે કનું ડ બસમે ટનુ ંએક વષ થયુ ં હોય યારથી એનાથી પહેલા આપણ ે
એની અર  કરવી પડતી હોય છે. એ લીકેશન ડી.આઇ.સી. ટીનાઇઝુ  કરે છે અન ેબી  બધા ડો યુમે સ મ ા પછી એન ે

ોિવઝનલ સકશન આપવામાં આવે છે અને ોિવઝનલ સકશન ન હોય તો વેરી પૂછવામાં આવે છે અને વેરી પૂરી થઇ ય 
પછી ોિવઝનલ સકશન આપવામા ંઆવે છે અન ેએ ોિવઝનલ સકશન આ યા પછી એ બધા ડો યુમે ટ ટીનાઇઝુ  કરે, 

ોડકશન ોિસઝર એનો ઇ પે ટર એ ચેક કરે અને ઇ પે ટર ડો યુમે સથી લઇને ખચથી લઇને કેટલી કેિપટલ એસે સ 
ઉભી કરી છે, ટમલોન યાંથી લીધી છે? આ બધંુ યા પછી જનરલ મેનેજર, ડી.આઇ.સી. એ એ ુઅલ કરતા હોય છે. બીજુ,ં 
મૂડી રોકાણનો િવષય પુ યો તો મૂડી રોકાણની અદંર....   
 અ  ય ી : યાજ સહાય. 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હા, યાજ સહાયની જ વાત ક  છં ંુ . એમાં જ ેએ લોયમે ટ આ યું છે અન ે
ઇ વે ટમે ટ આ યું છે એ વષ ર૦૧૮ની અદંર ર૩૮ કરોડ િપયાનું મૂડી રોકાણ આ યુ ંછે અને કલ રુ ૩૮૬ લોકોને રોજગારી 
આપી છે, બી  વષમાં ર૧ર કરોડ િપયાનું મૂડી રોકાણ આ યું છે અને એમાં ર૧૦૧ લોકોન ેસીધી રોજગારી મળી છે એ રીતે 
આ લાભો મ ા છે.  
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, મારો ખૂબ ટકો  છે આપે ક ુ ં તેમૂં , પણ મહાગુજરાત પછી 
ગુજરાત બ યું અને આ પહેલીવાર આદરણીય મુ યમં ી ી અને આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ીને અિભનંદન એટલા માટે 
આપવાનું મન થાય કે એમ.એસ.એમ.ઇ.ને પહેલીવાર આ ગુજરાતના ઇિતહાસની અંદર પહેલા ફે ટરી ચાલુ કરી દેવાની પછી 

ણ વરસમાં પરિમશન લેવાની, ખૂબ મોટી વાત છે આ મારો ટકો  આપે ક ો તેમ એક જ છે કે આમાં કોઇ પેિસ ફક બે ક ૂં
છે કે બધી જ બે કો છે?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ યોજનાની અંદર ખાસ કરીને આર.બી.આઇ. એ જ ેગાઇડ લાઇ સ આપી 
હોય,  બે ક અન ે ફાઇના સીયલ ઇ ટી ૂશ સ હોય એની પાસથેી આપણે લોન લેવી જ રી છે. કારણ કે લોન લેવાની 
પાછળનો હેતુ એ છે કે, બે કો પૈસા આપતા પહેલા ં ોજકેટની સંપૂણપણે ટીની કરતા હોય છે અન ેપછી પૈસા આપતા હોય ૂ
છે અને બે કને યારે આપણે યાજ સહાય આપતા હોઇએ યારે આર.બી.આઇ.ની ગાઇડ લાઇન માણે જ ે બે ક કે 
ફાઇના સીયલ ઇિ ટ ટૂ પાસેથી લોન લીધેલી હોય એ લોકોને આપણે યાજ સહાય આપીએ છીએ.  
 ી ભરતભાઇ કી. પટેલ: માનનીય અ ય ી, મારા નો જવાબ માનનીય મં ી ીએ આપી દીધેલો છે કેટલી 
મૂડીનું રોકાણ થયું તે અને કેટલી રોજગારી ઉ પ  થઇ તે બ ેનો જવાબ આવી ગયેલો છે.  

વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  
*૨૭૦૯૧ ી અરિવંદ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૨૬૮ અર ઓ 
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 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૨૨૧૫.૩૯ લાખ 

 ી અરિવંદ છો. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમ.એસ.એમ.ઇ.ની યા યા શું છે? અને ગુજરાત રા યમા ં
એમ.એસ.એમ.ઇ.ના સે ટર માટે કઇ કઇ ો સા હત યોજના અમલમાં છે અને બી   એ છે કે, વલસાડ િજ ામાં છે ા બે 
વરસમા ં એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોની યાજ સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી અને તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંૂ
આવી?  
 અ  ય ી : માનનીય અરિવંદભાઇ, તમે તમારો  વાંચો જરા.  માંક-૧૦માં પેટા  માંક-૧ વાંચો, 
વાંચો, િવનંતી છે મારી.  
 ી અરિવંદ  છો. પટેલ : માનનીય અ ય ી,  માઇ ો, મોલ, િમ ડયમ એ ટર ાઇઝીસ.. 
 અ  ય ી : એમ.એસ.એમ.ઇ. પછી ક સમા ંલ યુ ં છે માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઇઝીસ તમ ેએની યા યા 
પુછી એ તો તમારા માં જ છે.  
 ી સૌરભ પટેલ : એમણ ેિવગતવાર પુછી છે.  
 અ  ય ી : એ આપો, એ બાકી જ છે.  
 ી સૌરભ પટેલ : હંુ િવગતવાર આપંુ.  
 અ  ય ી : એ િવગતવાર આપશ.ે  
 ી સૌરભ પટેલ : સાહેબ, આમાં એમણ ેજ ે પેિસ ફક સવાલ પૂ યો છે કે ઉ ોગો કઇ કઇ તના હોય છે? હવ ે
એમ.એસ.એમ.ઇ. ઉ ોગ કોને કહેવાય એ િવશ ેમાનનીય સ ય ીન ેમા હતી આપંુ તો...  
 અ  ય ી : એવુ ંનથી પૂ યું એમણે તો ખાલી યા યા પૂછેલી. એ તો આ માં છે જ. માનનીય મં ી ી બી  

નો જવાબ આપો. એ જ રી છે, બધાએ ણવું જ રી છે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમ.એસ.એમ.ઇ.ની અદંર હાલની જ ેયોજનાઓ છે એ અનેક યોજનાઓની 
અંદર માઇ ો, માઇ ો એટલે પ ચીસ લાખ િપયા સુધીના ઇ વે ટમે ટ લા ટ અન ેમશીનરીમાં હોવું ઇએ એને આપણ ે
માઇ ો કહીએ છીએ. મોલ એટલે પ ચીસ લાખ િપયાથી માંડીને પાંચ કરોડ િપયા સુધીના મૂડી રોકાણ લા ટ અન ે
મશીનરીમા ંહોવું ઇએ અન ેિમ ડયમ એમા ંપાંચ કરોડ િપયાથી દસ કરોડ િપયાનુ ંહોવુ ં ઇએ. આ મે યુફે ચર સે ટરની 
યા યા છે. સિવસ સે ટરની યા યા જદી છેુ . સિવસ સેકટરની અંદર લા ટ અને મશીનરી ઓછાં હોય, એના કારણ ે

માઇ ોની અંદર દસ લાખ િપયા સુધીનું હોવું ઇએ, મોલની અદંર દસ લાખ િપયાથી બે કરોડ િપયા હોવું ઇએ અન ે
િમ ડયમમાં બે કરોડ િપયાથી પાંચ કરોડ િપયા હોવુ ં ઇએ. આમ, માઇ ો મોલ અન ેિમ ડયમ એ ટર ાઇઝીસના આવા 
ઉ ોગોને આ યોજનાઓ ારા લાભ આપવામા ંઆવે છે.  
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવું છે કે, 
એમ.એસ.એમ.ઇ.ના એકમો માટે સહાયની જ ેયોજનાઓ છે એમા ંકે  અને રા ય બ ે આ યોજનામા ંસહાય આપે છે કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, કે  સરકારની  સહાય લીધી હોય તો એ લોકોને આની અંદર સહાય 
મળતી નથી.  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને પુછવા માગંુ છ કેુ ં , એમ.એસ.એમ.ઇ. અન ે
મોલ ઇ ડ ટીઝને ઇ.સી.ની પરવાનગી દ હી લેવા જવું પડે છે. વષ ૧૯૯૪ના નોટી ફકેશનમાં આવી પરવાનગી ગુજરાતથી 

મળતી હતી પણ વષ ર૦૦૬ના નોટી ફકેશનથી આપણે દ હી જવું પડે છે. એમાં આપણા સમયનો બહ યય થાય છે ઘણા ુ
બધા ઉ ોગોમાં આનાથી િવલંબ થાય છે અને કેિપટલ સબિસડી મેળવવામાં પણ મુ કેલી પડે છે તો ફરીથી વષ ૧૯૯૪ના 
નોટી ફકેશન માણ ેસરકાર કરવા માગે છે કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ તપાસ કરી લઇશ કે આ કે  સરકારનો કાયદો છે કે રાજય સરકારનો ું
કાયદો છે.  રાજય સરકારનો કાયદો હશે તો િવભાગ ડે બેસીને આનો ઉકેલ કઇ રીતે લાવી શકાય તેના માટે આપણ ે

ય ન કરીશુ.ં 
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે જ ે એમએસએમઇ ું ંુ
ઇ ડ ટીઝના નાના એિ જિનયર ગ યુિનટો હોય છે એક લેથ મશીન, બે લેથ મશીન નાના કારખાના આ બધા જ 
કારખાનેદારોન ેહે થનું લાયસ સ લેવાની જ ર પડે છે. હવે એ લો ક ખબર પડતી નથી કે હે થનું લાયસ સ શનેા માટે જ રી 
છે ? જ ેએિ જિનયર ગ યુિનટો છે અથવા નવી દુકાનો છે તેન ેહે થના લાયસ સની કોઇ જ ર નથી. હવ ેજયારે કોપ રેશનમા ં
રજૂઆત કરીએ છીએ યારે એવું કહે છે કે આ ઇ ડ ટીઝ કિમશનરન ેપૂછો તો આનો િનકાલ કરવા માગો છો કે કેમ ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હમણાં જ આદરણીય મુ યમં ી ીએ આ િવષય લેબર રીફો સની અદંર 
બેઠક લીધી હતી. અમ ેઘ ં બધંુ િવચારી ર ા છીએ. કદાચ આવતા દવસોમા ંલેબર મં ી ી આમા ંઇ ડ ટીઝ એ ટની અંદર 
પોતે કાયદો લગાવશ.ે એટલે ઇ ડ ટીઝ એ ટની અંદર કાયદા જયારે આવશે તે કાયદાના આધાર ઉપર ઘણી મોટી છટછાટો ૂ
પણ મળશે અને એ છટછાટો મળવાના કારણે હવે આપણે લેવા જવુ ંનહ  પડેૂ . એટલે આપણે મયાદાની અદંર સુધારા લાવવાનુ ં
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િવચારીએ છીએ કે જથેી નાના મોટા ઉ ોગો હોય, નાનો મોટો િવષય હોય એ લોકોન ે આવી મંજરી લેવા જવુ ં ના પડે એ ૂ
માણેની િવચારણા કરી ર ા છીએ. 

 ી જગદીશ ઇ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
એમએસએમઇની આ જ ે યા યા છે આ યા યાને આપણે કઇ બદલ કરવા માગીએ છીએ કે કેમ ં ? બદલ એટલા માટે કે 
અ યાર સુધી જ ેક વે સનલ મશીનોને આધારે લા ટ એ ડ મશીનરીનું જ ેટોટલ ઇ વે ટમે ટ હતંુ તેના આધા રત આ યા યા 
હતી. હવે હાઇટેક જમાનો આ યો છે ખાલી ણ િકલોનો નાનો એક કેમેરો હોય દા.ત. ટે ય ુઓફ યુિનટીનુ ં કેન ગ જ ેથયું તે 
િપયા૮ કરોડનો કેમેરો છે તો તેન ેઆપણે આનો લાભ આપી શકતા નથી. આવા અનેક ઉ ોગો ગુજરાતની અદંર આવી ર ા 

છે યારે મન ેલાગે છે કે એમએસએમઇની યા યામાં બદલ કરવાની જ રયાત છે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીની વાત ખૂબ વાજબી છે કે  સરકારે Micro, Small, 
Medium Enterprise ની આખી યા યાને િવચારણા હેઠળ લીધેલી છે અને તે જયારે આવશે યારે એ ગુજરાત સરકાર એ 

માણે િવચાર કરીને આગળ વધશ.ે 
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર ૂ અર ઓ 

*૨૭૦૭૯ ીમતી ગીતાબા ડ  ે  (ગ ડલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેપીટલ સહાય 
યોજના હેઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૧૫૩૬ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં  

  (૨) . ૧૧૫,૯૦,૮૯,૧૪૭ 

 ીમતી ગીતાબા જ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી મં ીું ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
રાજકોટ િજ ામાં છે ાં બે વષથી એમએસએમઇ એકમોની કેિપટલ સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી ? કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવી અને કેટલા યુિનટોને સહાયની ચૂકવણી કરવામાં    આવી ૂ ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, રાજકોટ િજ ાની અંદર વષ ૨૦૧૮માં માઇ ોની અદંર ૧૨૪૯ અર , 
મોલની અંદર ૧૦૦૦, િમ ડયમની અદંર ૪૩ અર ઓ. એમ વષ ૨૦૧૮ની અદંર ૧૨૯૨ અર ઓ મળી હતી અને વષ 

૨૦૧૯ની અદંર માઇ ોમાં ૨૨૪, મોલની અંદર ૧૦૩૫, િમ ડયમની અંદર ૨૮ એમ ૧૨૮૭ અર ઓ મળી હતી. તેની અદંર 
મંજર કરી તો વષ ૂ ૨૦૧૮ની અદંર માઇ ોમાં ૧૪૮, મોલમાં ૫૯૯, િમ ડયમમાં ૯, ૭૫૬ કેિપટલ સબિસડીની અર ઓ 
મંજર કરીૂ . વષ ૨૦૧૯ની અંદર માઇ ોમાં ૧૨૭, મોકલમા ં૬૩૮, િમ ડયમમમાં ૧૫ એમ ૭૮૦ મંજર કરવામાં આવેલી છેૂ . 
  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી આપ જવાબમાં ખૂબ સમય બચાવો છો તમારો આભાર. 
 ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , એમએસએમઇ 
એકમોની કેિપટલ સબિસડી યોજના હેઠળ રાજકોટ િજ ામાં છે ા બે વષમાં યુિનટોમાં કેટલું મૂડીરોકાણ થયું તથા કેટલી 
રોજગારી ઉ પ  થઇ ? મારો બી   એ છે કે, અનુસૂિચત િત અને જન િતના સાહિસકો માટે એમએસએમઇ કેિપટલ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી સહાય મળવાપા  છે ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, તેમના બી  સવાલનો જવાબ હ પહેલા આપી દ  અનુસિૂચત િતું , 
જન િતને આપણે આ એમએસએમઇમા ં વધારે લાભ આપીએ છીએ. યુિનિસપલ કોપ રેશનની અંદર હોય તો ૫૦ લાખ 
િપયા સુધીની બે ક ટમ લોન હોય તો તેના ૨૦ ટકા મેિકસમમ એટલે  િપયા ૨૫ લાખ આપીએ છીએ, િપયા ૫૦ લાખથી ર 

કરોડ હોય તો ૧૫ ટકાના િપયા ૨૫ લાખ, િપયા ૨ કરોડથી ૧૦ કરોડ હોય તો ૧૦ ટકાના િપયા ૨૫ લાખ એટલે ૨૫ લાખ 
િપયા સુધી કોપ રેશન એરીયાની અંદર. એવી રીતે યુિનિસપલ કોપ રેશનનો બહારનો િવ તાર હોય તો ૫૦ લાખ િપયા 

સુધીની લીધી હોય તો િપયા ૩૫ લાખ િપયા એટલ ેકે વધારેમાં વધારે ૨૫ ટકા, િપયા ૫૦ લાખથી ૨ કરોડ હોય તો િપયા 
૩૫ લાખ એટલે કે ૨૦ ટકા અને િપયા બે કરોડથી ૧૦ કરોડ સધુી લીધી હોય તો ૩૫ લાખ િપયા સુધીનો લાભ આપીએ 
છીએ અને જ ેમૂડી રોકાણની એમણે વાત કરી, એમાં કલ ુ ૬૪૦ કરોડ િપયાનું મૂડી રોકાણ વષ ૨૦૧૮માં થયું છે. િપયા 
૭૩૧ કરોડનુ ંમૂડી રોકાણ વષ ૨૦૧૯માં થયુ ંછે એટલે કલ એ લોયમે ટ ુ ૩૭૩૯ અન ેવષ ૨૦૧૯માં ૫૨૮૨ એમ કરીને કલ ુ
૭૫૬ અન ે૭૮૦ યુિનટ વષ ૨૦૧૮ અન ે૨૦૧૯માં આવેલા છે.  

બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  
*૨૭૦૯૩ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વય ે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં MSME (માઇ ો 
મોલ મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ 

મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૧૬૪ અર ઓ  

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનુ ં ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં  

  (૨) . ૧૪૧૩.૬૮ લાખ 

 ી િવરે િસંહ બ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , 
બનાસકાંઠા િજ ામાં છે ા બે વષમાં એમ.એસ.એમ.ઇ. યાજ સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી અન ેએમાંથી કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ ? એમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી? બીજ કેુ ં , એમ.એસ.એમ.ઇ. યાજ સહાય યોજના 
હેઠળ બનાસકાંઠા િજ ામા ંછે ા બે વષમાં કેટલા યુિનટનું મૂડી રોકાણ થયું અન ેકેટલી રોજગારી ઉ પ  થઇ?    
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, િજ ામાં િમ ડયમના ૨, માઇ ો ૪૭ , મોલ ૬૪ એમ કલ ુ ૧૧૩ અર ઓ 
મળી છે. વષ ૨૦૧૯માં િમ ડયમની ૫, માઇ ો ૩૨, મૉલ ૫૪ એમ કલ ુ ૯૧ અર ઓ મળી છે. વષ ૨૦૧૮માં િમ ડયમ ૧, 
માઇ ો ૩૨, મૉલ ૫૪ એમ કલ ુ ૮૭ અર ઓ સે કશન કરી છે. વષ ૨૦૧૯માં માઇ ો ૩૦, મૉલ ૪૭  એમ કલ ુ ૭૭ 
અર ઓ સે કશન કરી છે અન ેજ ેમૂડી રોકાણ થયુ ં છે એ વષ ૨૦૧૮મા ં િપયા ૯૨ કરોડ અન ેવષ ૨૦૧૯માં િપયા ૭૨ 
કરોડનું રોકાણ થયું છે. કલ ુ ૭૨૧ અને ૬૧૪ અનુ મ ે૮૭ યિુનટ અને ૭૭ યિુનટ ારા આપવામાં આ યું છે.    
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
એમ.એસ.એમ.ઇ. અંતગત યારે ઉ ોગ થપાઇ ગયો હોય અન ેપછી એ લોયમે ટ એનો લાભ લેવા માટે એ લીકેશન કરે તો 
એમાં કોઇ વૉિલ ફકેશન યાનમા ંલેવામાં આવે છે કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમાં જ ેબેિઝક ક ડીશન હોય છે એ ક ડીશન એને fulfill કરવી પડતી 
હોય છે. એમાં મ જ ેમળૂ વાત કરી કે નવુ ંયુિનટ હોવુ ં ઇએ. હાલમાં યુિનટ ચાલુ હોય એને પણ આપવામા ંઆવે છે. કોઇ 
યુિનટે એ સપા શન કયુ હોય તો એને પણ આપવામા ંઆવે છે. મોડનાઇઝેશન કયુ હોય તો એને પણ આપવામા ંઆવે છે. 
પરતુ સૌથી મહ વની વ તુ કે આરં .બી.આઇ.એ જ ેબકની ગાઇડ લાઇન આપી હોય એ બકની ગાઇડ લાઇન ારા એને લોન 
લેવી ફરિજયાત છે. લોન લીધા પછી એન ેઅર  પણ સમયસર કરવી પડતી હોય છે. પહેલા ં ડ બસમે ટની ડેટ બહ મહ વની ુ
હોય છે. એક વષ સુધી એને કોમિશયલ ોડ શન પણ શ  કરવુ ં પડે છે અને પાંચ વષ સુધી એને ફરિજયાત કોમિશયલ 

ોડ શન ચાલુ રાખે તો જ ેએન ેઆ માણનેો લાભ મળે છે.  
  અ  ય ી : ડો.આશાબેન આપનો  શું હતો?  ઊભા થઇન ેબોલો.  
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , એમા ં
શૈ િણક લાયકાતન ે યાનમાં રાખવામાં આવે છે કે કેમ?  
  અ  ય ી : એમણ ે વૉિલ ફકેશન શ દ વાપય  છે.  
 ી સૌરભ  પટેલ : માનનીય અ ય ી, શૈ િણક લાયકાત નથી. કોઇ પણ યિ ત લા ટ અને મશીનરીનું મૂડી 
રોકાણ કરે એ મડૂી રોકાણ ઉપર એ બક પાસેથી લોન લે તો બકની લોન ઉપર એ કેિપટલ સબિસડી, યાજ સબિસડી એ બધી 
સબિસડી જ ેઆપણે આ યોજનામાં આપીએ છીએ.  
  અ  ય ી : વૉિલ ફકેશનનુ ંમહ વ નથી.  

અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 
*૨૭૧૨૨ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અરવ ી િજ ામાં સરકાર ની િવિવધ યોજના 
હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને 

  (૧) વષ ૨૦૧૮ મા ંકલ ુ ૨૦૩ તળાવો 
  વષ ૨૦૧૯ મા ંકલ ુ ૧૯૫ તળાવો  

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( . લાખમાં) તાલુકાનું નામ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
મોડાસા ૫૨.૪૧ ૭૮.૩૧ 
માલપુર ૪૯.૭૪ ૯૬.૦૪ 
ધનસુરા ૨૩.૩૮ ૨૭.૫૪ 
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િભલોડા ૧૮.૦૩ ૬૮.૫૮ 
બાયડ ૩૩.૪૧ ૮.૮૯ 
મેઘરજ ૬૬.૨૪ ૧૦૦.૬૭ 

કલુ  ૨૪૩.૨૧ ૩૮૦.૦૩  
 ી શંભુ  ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , અરવ ી િજ ામા ં
કલ કેટલા હયાત તળાવ ડા કરવામાં આ યા અને તાલુકાવાર હયાત તળાવની સં યા કેુ ટલી છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અરવ ી િજ ામાં મોડાસામાં ૭૭ તળાવ ડા કયા. ધનસરુામાં ૪૦ 
તળાવ ડા કયા. બાયડમા ં૬૦, મેઘરજમાં ૧૬૦ ડા કયા.   
 અ  ય ી : એમણ ેએવું પૂછયું જ નથી.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, પૂછયુ ંછે.  
 અ  ય ીઃ એમણે એમ પૂછયું છે કે હયાત તળાવ કેટલા અને હયાત તળાવ ડા, તાલુકાવાર કેટલા એમ ક ું છે. 
આ હયાત તળાવની જ વાત છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : ડા કરેલા જ કહ છું ંુ , સાહેબ. (અંતરાય)  
 અ  ય ીઃ નવા પણ કયા હોય ન.ે  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, હયાતન ેજ આપણે ડા કયા છે. નવા તળાવો તો ભા યે જ આપણે બનાવીએ 
છીએ. એટલા માટે કે તળાવ બનાવવા માટે મોટી જમીનનો વપરાશ આપણે કરવો પડે. જયાં મોટો ખરાબો હોય, ગામ સંમત 
હોય અન ેપાણીનો આવરો હોય યા ંઆપણે નવા તળાવો કરીએ છીએ. ગયા વષ આપણે સૌરા મા ંકયા હતા.ં  
 અ  ય ીઃ હયાતનો અથ હ એ સમજયો હતોું .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હા, . તળાવ ડા કરવા.ં બાયડમા ં ૬૦, મેઘરજમા-ં૧૬૧ 
પવતાળ િવ તાર છે અને સો ટકા આ દવાસી િવ તાર છે, યાં પણ અમારી સરકાર લોકોને લાભ આપે છે. માલપુર તાલુકામા ં
પણ પ૦ તળાવ ડા કયા. િભલોડા તાલુકામા ં૧૩૩ તળાવો ડા કયા આ પણ સો ટકા આ દ િત િવ તાર છે, પવતાળ અન ે
વન િવ તાર છે તો બધાન ેઅમારી સરકાર આ લાભ આપે છે.  
 ી હતુ કનો ડયા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે છે ા બે વષમાં હયાત ુ ં
તળાવને ડા કરવાથી જળ સં હ છે એની મતામાં કેટલો વધારો થયો, છે ા બે વષમા ંહયાત તળાવો ડા કરવાથી અરવિ  
િજ ાના તાલુકાવાર જળ સં હ મતામા ં કેટલો વધારો થયો છે.  
 અ  ય ીઃ તાલુકાવાર શું કરવા પૂછવું છે? આખું ટોટલ પૂછોન.ે  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :માનનીય અ ય ી, કલ ુ ૬ તાલુકામાં તળાવ ડા કયા છે, એ તળાવમાં ૧પ 
એમ.સી.એફ.ટી. પાણીની સં હ શિકત વધી છે. આમા ંબે ફાયદા થાય છે. એક તો પાણીની સં હ શિકત વધે, તળાવ વારવાર ં
ઓવર ફલો થઇ ગામમા ંપાણી પેસી જતંુ હોય તો ગામન ેનુકસાન થતંુ અટકે અને ીજુ,ં એમાંથી જ ેમાટી અને કાંપ િનકળે એ 
ફળ ુપ કાંપ, કારણ કે વષ  સુધી િસ ટ ગ થયું હોય એટલે એમાં સા  ફ ટલાઇઝ થયો હોય એ કાંપં . એ ખેડતો ખેતરમા ંનાંખ ેૂ
એટલે ખેતીવાડીને પણ ફાયદો થાય.  
 
 અ  ય ીઃ િવિવધ લાભો છે.  
 
 ી ગજે િસંહ ઉ. પરમાર :માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , અરવિ  િજ ામાં આવલે 
તળાવોથી કેટલા િવ તારને િસંચાઇનો લાભ મળેલ છે.  
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આમ તો આપણા તળાવોમાંથી સીધી િસંચાઇ પણ થાય છે. ખેડતો ૂ
એિ જન વગેરે મૂકી ગામની જ રીયાત માણે પાણી ઉપાડે છે. મોડાસા તાલુકામાં ર૯૦૦ હેકટરમાં આ તળાવ ડા કરવાથી 
લાભ થયો છે. ધનુસરા તાલુકામાં ૧૭૦૦ હેકટરમા,ં બાયડ તાલુકામાં ૧૮૪પમા,ં મેઘરજ તાલુકામા ંર૮૦૦ હેકટરમા,ં માલપુર 
તાલુકામાં ૧૪૮૮ હેકટરમાં અને િભલોડા તાલુકામાં ર૪૦૦ હેકટરમા.ં 
 
 મને આ ગૃહને જણાવતાં એ પણ આનંદ થાય છે કે, સુજલા - સુફલા  પાઇપ લાઇનો કે અ ય પાઇપ લાઇનો જયા ં
પસાર થતી હોય એ પાઇપ લાઇનની બ ે બાજ બે િકલોમીટરની મયાદામા ંઆવતાં તળાવો નમદાના પાણીથી સરકારના ખચ ુ
પપ ગ કરી આપણે જ રીયાત માણે પાણીની ઉપલ ધતા માણે ભરી આપીએ છીએ. એટલે ચોમાસાનું પાણી તો તળાવમા ં
ભરાય જ, પણ નમદાનું વધારાનું પાણી હોય સુજલા -સુફલા  પાઇપ લાઇનથી તો પણ બે િકલોમીટરની મયાદામાં આવતા 
તળાવો આપણે ભરીએ છીએ. એટલે ઘણા તળાવો તો બારે મ હના ભરેલા રહેતા થઇ ગયા તો ખૂબ મોટો ફાયદો ગામડાન ેથાય 
છે.  
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 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આદરણીય મં ી ી પાસે હ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , નવીન તળાવો નીમ 
કરવા માટે યા કઇ રીતે કરવામાં આવ ેછે? મારો બી   એવો છે કે ગૌચરની અંદર અને સરકારી ખરાબામા ંમાટી લેવાના 
કારણે અથવા તો કદરતી રીતે યાં ખાડાુ  થયા હોય છે. મોટા તળાવનું વ પ ધારણ કરેલ હોય છે. આ મોટા તળાવનું વ પ 
જયારે ધારણ કયુ હોય યારે આ તળાવ ભરવા માટેની જ.ે(અંતરાય)  
 અ  ય ીઃ વાત કરે છે. મ આપને ઇશારો પણ કય  હતો કે આપ બે િમિનટ થોભી ઓ.  ફરી કરો.  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, સરકારી ખરાબા અને ગૌચરની અદંર કેટલી જ યાએ, ઘણી જ યાએ 
વોટર બોડીઓ બનેલી હોય છે. યા ંઆગળ ગામના લોકો માટી લઇ જવાના કારણ ેપણ બની હોય છે અન ેકદરતી રીતે પણ ુ
બનેલી હોય છે. એટલ ે ચોમાસા દર યાન યાં પણ ભરાતંુ હોય છે તો આ જ ે પાણી ભરાય છે એ તળાવો છે એન ે પાઇપ 
લાઇનથી ભરવાનો કે ડા કરવાનો પણ લાભ મળતો નથી, તો મારી મં ી ીન ેિવનંતી છે કે જ ેવોટર બોડીઓ બની છે અન ે
તળાવ ખાતે નીમ નથી થઇ. તો એન ેબી  હ મા ંપણ તળાવ તરીકે થાિપત કરીને તેન ેભરવા માટે અને તળાવ ખોદવા 
માટે િવનંતી છે.  
  અ  ય ી : િવનંતી જ છે.  નથી.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, નીમ કરવા માટેનો  એમણ ે પૂછયો છે. તળાવો પરાપવથી 
બનેલા છે અન ેસરકારમા ં રેવ યુ રેકડમાં એને ન ી કરેલા છે અને સુ ીમ કોટના આદેશ માણે તળાવની જ યાનો ઉપયોગ 
કોઇ પણ બી  આપણે કરી શકતા નથી. હયાત તળાવોન ેઆપણે ળવવા પડે. ડા કરવા પડે અને તેનો લાભ લેવો પડે. 
બીજુ,ં માનનીય ઋિષકેશભાઇનો  છે કે નવી સરકારી જ યાઓમાં નવા તળાવો ખોદવા. તો સરકારમાં ઘણા ગામોમાંથી 
માગણી અને રજઆત આવે છે અને કલેકટરો પાસે પણ આવે છેૂ . પણ આની યા ખૂબ લાંબી છે. સમ  લો કે જનેા ખેતર 
પાસે તળાવ બનતંુ હોય તેને ફાયદો થાય, પણ બી  ગામ લોકોને અવર જવરમા,ં બી  કારણોસર વાહન યવહારમાં નડતર 
પ થતંુ હોય તો ઘણા વાંધા પણ લેતા હોય છે. એટલે તળાવ નવા બનાવવા એ લાંબી યા છે. એટલે બધા સમંંત હોય, 

મોટી સરકારી પડતર જ યા હોય, પાણીનો આવરો હોય, ખાડો ખોદી દીધો એટલે તળાવ નથી બનતંુ કાયદેસરનું પાણીનુ ં
વહેણ હોય અને પાણી ભરાય તો જ ઉપયોગી છે નહ તર તો ખાડો જ છે. એટલે એ માણનેું કદરતી તળાવ આપણે ભરીએ જ ુ
છીએ અન ેજયાં યાજબી હોય યાં નવા તળાવો બનાવવા માટેની કલેકટરો મંજરી આપે જ છેૂ .  
  અ  ય ી : માનનીય ઋિષકેશભાઇ, કાંઇ સંતોષ નથી થયો? 
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારી આપને િવનંતી છે કે આવી વોટર બોડીઓ એક યલુી કોઇ 
ર તામા ંનથી બની, યાં પરપરાગતં .. 
  અ  ય ી :  છે કે િવનંતી છે? 
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારો  પણ છે અને િવનંતી પણ છે, બ ે ભેગંુ છે. કારણ કે યાં 
આગળ તળાવનું જ વ પ જયારે લેવાઇ ગયું હોય અને બાજમાથંી પાઇપ લાઇન પસાર થતી હોયુ  અને કેનાલથી આપણ ે
વધારાનુ ંપાણી બાકીના લોકોને આપતા હોઇએ છીએ, તો મારી એટલી િવનંતી છે કે આ જ ેતળાવો વોટર બોડીઓ બની છે 
તેને બી  હ મા ંપણ તળાવ તરીકે થાિપત કરી આપવામાં આવે તો ખૂબ મોટો લાભ થાય એવો છે. કારણ કે જળ સં હનુ ં
કામ આપણે કરીએ જ છીએ.  
 
  અ  ય ી : માનનીય સ ય ીનું સૂચન છે.  માંક-૧૮. 
 

પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું  
 

*૨૭૨૫૭ ી શૈલેષભાઇ મહતા ે  (ડભોઇ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યના 
પોલીસ અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કટબીજનોની ુ ું
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવે છે, તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી 
પિ મ રે વે વડોદરા કચેરીના કેટલા અિધકારી/કમચારીઓ 
અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામા ંુ ું
આવેલ છે? 

  (૨) ૯૦૦ 
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 ી શૈલેષભાઇ ક. મહેતા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , આરો ય 
ચકાસણી કાય મ હેઠળ પિ મ રેલવ ે વડોદરામાં પોલીસ કટબોની આરો ય ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે એમાં કેટલા ુ ું
કમચારીઓ, બાળકો, મ હલાઓનો સમાવેશ થાય છે અન ેતેમાંથી કોઇને ગંભીર રોગ થયલે છે કે કેમ? અને  હા, તો તે માટે 
શું કાયવાહી કરવામાં આવી? 
 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત સરકારે ગુજરાતની ની શાંિત, સલામતી અને સરુ ા 
માટે ે ટી ફોર બાય સેવન અિવરત કામ કરતા હોય તેવા પોલીસ કમચારી અને અિધકારીઓની તંદુર તી માટે અન ે વા ય 
માટે પણ તેના વે ફરના આયોજનથી તેમની તિબયત અંગેની િચંતા કરે છે. મ અગાઉના માં ક ુ ં હતંુ કે આ પોલીસ 
કમચારીઓને રહેવા માટેના મકાન હોય કે આવી તનાવભરી પ રિ થિતની અદંર પોતાના ઘર-બારની િચંતા કયા િસવાય એ 
પોલીસ અિધકારી/કમચારી ફરજ બ વે છે. તેમની આરો ય ચકાસણી માટે હે થ કાડ આપવામાં આવે છે અને જ ેખાસ  
પિ મ રેલવે વડોદરા માટેનો છે એમાં તબીબી ચકાસણી હેઠળ વષ ૨૦૧૮માં ૩૩૮ અને વષ ૨૦૧૯માં ૫૬૨ એમ કલ ુ ૯૦૦ 
જટેલા લોકોની ચકાસણી કરવામા ંઆવી છે અન ેસદનસીબે એમાંથી કોઇન ેપણ ગંભીર કારનો રોગ ણવામા ંઆ યો નથી. 
એમનો બી   હતો કે આમાં કદાચ કોઇ ગંભીર કારની િબમારી હોય તો એને લોન આપવામાં આવે છે, બી  વષ ઝીરો 
ટકા, ી  વષ પાંચ ટકા, અને જ ેલોકર ક દળની અદંર કમચારીની ભરતી થાય છે, જમે નાણાં િવભાગની મા-વા સ ય 
યોજનાની જમે મા-કમયોગી યોજનાના મા યમથી લોક ર ક તરીકે એને સારવાર આપવામાં આવ ેછે. માનનીય મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણીએ આ વે ફર માટે જ ેઅગાઉ પાંચ કરોડ િપયા હતા. એમાં વષ ૨૦૨૦-૨૧માં વધારો કરીને િપયા ૭ 
કરોડ કરવાનો િનણય કય  છે. આમ વે ફર એકટીવીટીના મા યમથી તેના આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવે છે.  
 
  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.  
 

અતારાં કત ો  
 

(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 
 

તાપી અને ડાંગ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
 

૨૮૪૦૨ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
અને ડાંગ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની 
િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) ૩૮૨૦૦ હે ટર 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય 
તો તેના કારણો શુ ંછે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
૨૮૨૫૯ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મોટી, મ યમ 
અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

  (૧) અરવ ી િજ ો ૪૧૫૯૫ હે ટર  
  સાબરકાંઠા િજ ો ૫૬૨૮૯ હે ટર 
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કેટલો છે, 
 (૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય 
તો તેના કારણો શુ ંછે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૪૦૮ ી અનંતકમાર પટલ ુ ે (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને વલસાડ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) ૧૪૧૩૩૬ હે ટર 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામા ંછે ા બે વષમા ંવષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

ખેડા િજ ાના પરીએજ તળાવની સફાઈ 
૨૫૧૯૮ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમાં ખેડા િજ ાના પરીખેજ તળાવમા ં કાદવ-
કીચડ, મૃત પશુઓનાં હાડકા, લીલ, ધાવાજરીયંુ અને 
ક મર કાકડીના થરે થર બાઝી જતા ં પીવાનુ ં પાણી 
દૂગધ મારવાથી પીવા માટે હાિનકારક હોવાની ફ રયાદ 
સરકારને મળી છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં 
આવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં જુગાર રમતા ઇસમો 

૨૮૩૭૫ ી ભાવેશભાઇ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર દાહોદ અન ેપંચમહાલ િજ ામા ંિજ ાવાર 
જગાર રમતા કેટલા ઇસમોને પકડવામાં આ યાુ , 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પ ક-૧  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા પકડાયેલ ઇસમો 
દાહોદ ૨૯૫ 

પંચમહાલ ૧૦૧૨ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા પકડાયેલ ઇસમો 
દાહોદ ૩૪૭ 

પંચમહાલ ૧૦૨૮  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
મોબાઇલ અને કેટલા વાહનો જ  કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
પ ક-૨  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
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િજ ા જ  કરલ મોબાઇલે  જ  કરલ ે
વાહનો 

દાહોદ ૫૭ ૦૯ 
પંચમહાલ ૨૧૨ ૫૫ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા જ  કરલ મોબાઇલે  જ  કરલ ે

વાહનો 
દાહોદ ૧૪૩ ૪૪ 

પંચમહાલ ૨૭૦ ૫૮  
 (૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અને 
મોબાઇલની કેટલી િકમત ઉ ત વષવારં , િજ ાવાર થાય 
છે? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 
પ ક-૩  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા મોબાઇલની કમત ં

( િપયા)  
વાહનોની કંમત 

( િપયા) 
દાહોદ ૧,૬૬,૩૦૦/- ૧,૮૧,૫૦૦/- 

પંચમહાલ ૨,૯૬,૯૦૦/- ૨૦,૩૫,૦૦૦/- 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા મોબાઇલની કમત ં
( િપયા)  

વાહનોની કમત ં
( િપયા) 

દાહોદ ૭,૩૫,૪૮૨/- ૨૩,૫૫,૦૦૦/- 
પંચમહાલ ૫,૫૬,૫૨૦/- ૨૦,૫૨,૦૦૦/-  

--------- 
નદીના પટમાં રતીનું ગેરકાયદેસર ખનને  

૨૯૫૭૦ ડો. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ 
સાબરકાંઠા િજ ાના હમતનગર તાલુકામાં ગુહાઇ નદીમા ંં
ગુહાઇ ડેમથી અને ખાંધોલ થી રામપુર સુધીના િવ તારમા ં
રેતી માટેની કેટલા હે ટરની લીઝ આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૨-૦૦-૦૦ હે ટરની એક (૦૧) લીઝ 
આપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) બાકીના નદીના ં પટમાં રેતીનું ગેરકાયદસેર 
ખનન માટે િજ ા ભૂ તર અિધકારીન ેઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ંકેટલી ફરીયાદો મળી, અન ે

  (૨) એક (૧) 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલા 
ઇસમો સામ ેકાયવાહી કરવામાં આવી? 

  (૩)  
વષ ઇસમોની સં યા 

તા. ૦૧-૦૨-૧૮ થી 
તા. ૩૧-૦૧-૧૯ 

૦૬ 

તા. ૦૧-૦૨-૧૯ થી 
તા. ૩૧-૦૧-૨૦ 

૦૯ 

 
--------- 

જનાગઢ અનેૂ  મનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
૨૮૩૨૨ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને મનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) જનાગઢ ૂ –  ૩૬૯૭૮ હે ટર 
  મનગર –  ૫૫૩૪૯ હે ટર  

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો કે ઘટાડો થયો નથી. 



ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 359 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત શહરમાં એરપોટનું િવ તરણ ન થઇ શકવા બાબતે  

૨૮૩૯૯ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : ચૌદમી ગુ.િવ.સ.ના બી  સ માં તા.૧૯-૯-૧૮ના રોજ સભાગૃહમા ંરજ થયેલ ૂ
માંકઃ ૧૧૩૪૩ (અ તા-૪૧) ના અનુસંધાન ેમાનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત શહેરમાં ગેરકાયદસેર હાઇરાઇઝ 
િબિ ડગોના કારણે એરપોટનું િવ તરણ નથી થઇ શકતંુ તે ં
બાબતે ભારત સરકારના નાગ રક ઉ યન મં ાલયના 
રા યક ાના મં ી ી ારા તા. ૨૯-૦૧-૨૦૧૮ના પ થી 
રા ય સરકારન ે ણ કરવામાં આવેલ તે સરુત શહેરના કલ ુ
૧૮ ોજે ટો એરપોટ િવ તરણમાં નડતર પ છે તે પૈકી યા 

ોજે ટમાં કેટલું ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયેલ છે, અન ે

  (૧)  હેઠળના બાંધકામોમા ં એરપોટ ઓથોરીટી 
ારા જ ે તે સમયે એન.ઓ.સી. ઇ યુ કરવામાં આવેલ છે. 

સદર બાબત હાલમા ં નામદાર ગુજરાત હાઇકોટમા ં
િનણયાધીન છે. 

 (૨) ઉ ત ગેરકાયદેસર બાંધકામ બદલ જવાબદારો 
સામે શા પગલાં લીધા? 

  (૨) સદર બાબત નામદાર ગુજરાત હાઇકોટમા ં
િનણાયાધીન હોય,  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કનાલો બનાવવા જમીન સંપાદને  

૨૭૭૬૬ ીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં કેનાલો બનાવવા માટે 
થયેલ જમીન સંપાદનનુ ં કેટલા ખેડતોન ે કેટલી રકમનું ૂ
વળતર ચૂકવવાનુ ંબાકી છે, 

 

 (૨) ઉ ત ચૂકવવાનું બાકી વળતર ન ચૂકવવાના 
કારણો શુ ંછે, અન ે

 

 (૩) યાં સુધીમા ંતે ચૂકવવામા ંઆવશ?ે  

 (૧),(૨) અન ે (૩) છે ા બે વષમા ં કેનાલો બનાવવા 
માટે જમીન સંપાદન કરેલ ન હોઇ ચૂકવણાનો  
ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
સામા ય વહીવટ િવભાગ ારા આયોિજત આંતર િવભાગીય કટ પધાે  

૨૯૫૯૮ ી િજ ેશકમાર મેવાુ ણી (વડગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સામા ય 
વહીવટ િવભાગ ારા આયોિજત આંતર િવભાગીય કેટ 
પધા ફ ત સિચવાલય િવભાગના ખલેાડીઓ માટે હોવા 

છતાં પણ તાબાની કચેરીના ખેલાડીઓન ે ઉ ત પધામાં 
રમાડવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ સિચવાલયના 
િવભાગોમાં નવી ભરતી થયેલ હોવાથી પૂરતા માણમાં 
ખેલાડીઓ મળી શકે તેમ છે અન ેસિચવાલયના બે કે બેથી 
વધારે િવભાગો પણ એક ટીમ બનાવીન ે પધામાં ભાગ લઈ 
શકે તેવી ગવાઈ હોવા છતાં પણ તાબાની કચેરીઓના 
ખેલાડીઓને રમાડવાના શા ંકારણો છે,  

  (૨) સિચવાલયના િવભાગોમાં નવી ભરતી થયેલ 
હોવા છતાં કેટ જવેી સાંિધક રમતો માટે ટીમ બનાવવા 
નાના િવભાગોમાં પૂરતાં માણમાં ખેલાડીઓ મળી શકતા 
ન હોવાથી ગુજરાત રા ય કમચારી મંડળની તા.૨૯-૦૫-
૨૦૧૯ની લેિખત રજઆતૂ , ધી ગુજરાત સિચવાલય ટાફ 
એસોિસએશનની તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯ની લેિખત રજઆત ૂ
તેમજ અ ય િવભાગો ારા મૌિખક રીતે ગાંધીનગર િ થત 
તાબાની કચેરીના ખેલાડીઓને ઉ ત પધામાં રમાડવા માટે 
રજઆત કરવામાં આવેલ છેૂ . 

 (૩) િવભાગ ારા આવો િનણય લેતા ં પહેલાં 
પધામાં ભાગ લેતા ં સિચવાલયના અ ય િવભાગોને આ 

બાબતે લેિખતમાં અિભ ાય મળેવવામાં આવેલ હતો કે કેમ, 

  (૩) ગુજરાત રા ય કમચારી મંડળની તા.૨૯-૦૫-
૨૦૧૯ની લેિખત રજઆતૂ , ધી ગુજરાત સિચવાલય ટાફ 
એસોિસએશનની તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯ની લેિખત રજઆત ૂ
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તેમજ અ ય િવભાગો ારા મૌિખક રીતે ગાંધીનગર િ થત 
તાબાની કચેરીના ખેલાડીઓને ઉ ત પધામાં રમાડવા માટે 
રજઆત કરવામાં આવેલ છેૂ .  

 (૪) ઉ ત વૃિ નું હાદ ફ ત સિચવાલયના 
અિધકારી/કમચારીઓના શુભ આશય માટે કરવામાં 
આવતી હોય તો િવભાગ ારા ઉ ત કારનો િનણય લેવા 
માટેનુ ંકારણ શું છે, અને 

  (૪) ઉ ત વૃિ નું હાદ સિચવાલયના અિધકારી/ 
કમચારીઓના શુભ આશય માટે કરવામાં આવે છે. 
ગાંધીનગર િ થત ખાતાના વડાની કચેરીઓના 
અિધકારીઓ/ કમચારીઓની સંબિધત િવભાગ સાથેની 
સંયુ ત ટીમ બનતા સામંજ ય/ સુમેળથી કેટ પધાનુ ં
આયોજન થઈ શકે અને વધુમા ં વધુ ટીમો સદર 
આયોજનામા ં ભાગ લઈ શકે પ રણામ ે આયોજનનો ઉ ેશ 
પ રપૂણ થાય, તે માટે આ િનણય લેવામાં આવેલ છે. 

 (૫) િવભાગ ારા આયોિજત પધામાં ફ ત 
સિચવાલયના િવભાગોના જ અિધકારી/કમચારીઓ રમી 
શકે તે માટે સરકાર આ િનણય અંગે ફેરિવચારણા કરવા 
માંગે છે કે કેમ? 

  (૫) િવભાગ ારા આયોિજત પધામા ં ફ ત સાંિધક 
રમતોમાં ગાંધીનગર િ થત તાબાની કચેરીના ખેલાડીઓનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે. તે િસવાયની અ ય રમતોમા ં
ફ ત સિચવાલયના િવભાગોના અિધકારી/કમચારીઓ 
ભાગ લઈ શકે છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ 

૨૭૦૮૬ ીમતી ઝંખના પટલ ે  (ચોયાસી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય 
યોજના હેઠળ સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંMSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૫૮૯૨ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોન ે કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૪૧૫૦૪.૨૪ લાખ. 

--------- 
લાજપોર મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે  

૨૭૧૬૫ ી હષ સધંવી  (મજરાુ ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાજપોર મ ય થ જલેમાં કેદીઓને કાયદાકીય 
સલાહ અને સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલા કેદીઓન ેુ
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
કાયદાકીય સલાહ કાયદાકીય સહાય 

૧૯૭૪૮ ૧૩૯૬  
--------- 

આણંદ િજ ામાં મુ યમં ી આવાસ યોજના અંતગત આવાસો 
૨૮૩૫૮ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મુ યમં ી આવાસ યોજના અંતગત ખેડા 
અને આણંદ િજ ામાં શહેરવાર કેટલા આવાસો 
બનાવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ધાનમં ી આવાસ યોજના (શહેરી)/મુ યમં ી 
આવાસ યોજના અંતગત ખેડા અને આણંદ િજ ામા ંશહેરવાર 
આવાસો બનાવવામા ંઆ યાની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ો શહરનંુ નામે  
તા.૦૧-૦૧-

૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં 
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૨૦૧૮ સુધીમાં 
પૂણ થયેલ 

આવાસોની સં યા 

પૂણ થયેલ 
આવાસોની સં યા 

પેટલાદ ૦ ૧૭૩ 
આણંદ ૦ ૭૬ 
ઓડ ૦ ૧૩૩ 
બોરીઆવી ૦ ૧૪૫ 
બોરસદ ૦ ૩૪ 
સો ા ૦ ૪૬ 
કરમસદ ૦ ૨૯ 
ઉમરેઠ ૦ ૧૨૨ 
આંકલાવ ૦ ૧૨૦ 
ખંભાત ૦ ૦ 
વ ભિવ યાનગર ૦ ૦ 

આણંદ 

કલુ  ૦ ૮૭૮ 
ચકલાસી ૦ ૦ 
મહધાુ  ૦ ૨૧૦ 
કપડવંજ ૦ ૧૨૭ 
ખેડા ૦ ૨૨ 
કઠલાલ ૦ ૩૬ 
મહેમદાવાદ ૦ ૨૫૬ 
નડીયાદ ૦ ૮૬ 
ડાકોર ૦ ૦ 
ઠાસરા ૦ ૦ 
મહેમદાવાદ ૦ ૦ 
કણજરી ૦ ૮૪ 

ખેડા 

કલુ  ૦ ૮૨૧  
 (૨) તે અ વયે આવાસ દઠ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) તે અ વયે આવાસ દઠ .૩.૫૦ લાખની મયાદામા ં
ખચ કરવામા ં આ યો છે. અન ે ઉ ત પૂણ આવાસોની 
શહેરવાર, વષવાર ખચની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ો શહરનંુ નામે  

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ સુધીમાં 

પૂણ થયેલ 
આવાસોનો 

કરવામાં આવેલ 
ખચ ( .લાખમાં) 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં 

પૂણ થયેલ 
આવાસોનો કરવામાં 

આવેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

પેટલાદ ૫૨.૩૫ ૪૬૬.૬૫ 
આણંદ ૦ ૨૩૪.૫૦ 
ઓડ ૯૬.૬૦ ૨૮૦.૪૦ 
બોરીઆવી ૭૩.૦૫ ૩૭૫.૪૫ 
બોરસદ ૯.૩૦ ૯૨.૭૦ 
સો ા ૦ ૧૪૨.૫૦ 
કરમસદ ૦ ૮૭.૦૦ 
ઉમરેઠ ૨૬૯.૦૫ ૧૩૦.૪૫ 
આંકલાવ ૪૮.૧૫ ૩૧૧.૮૫ 

આણંદ 

ખંભાત ૦ ૦ 
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વ ભિવ યાનગર ૦ ૦ 
(કલ ુ .લાખમાં) ૫૪૮.૫૦ ૨૧૨૧.૫૦ 
ચકલાસી ૦ ૦ 
મહધાુ  ૨૩૯.૯૦ ૪૩૭.૧૦ 
કપડવંજ ૧૬૭.૫૫ ૨૩૪.૪૫ 
ખેડા ૦ ૬૬.૦૦ 
કઠલાલ ૦ ૧૦૮.૦૦ 
મહેમદાવાદ ૦ ૪૦૩.૨૦ 
નડીયાદ ૧૧.૪૦ ૨૬૧.૬૦ 
ડાકોર ૦ ૦ 
ઠાસરા ૦ ૦ 
મહેમદાવાદ ૦ ૦ 
કણજરી ૨૫.૨૦ ૨૩૩.૪૦ 

ખેડા 

(કલ ુ .લાખમાં) ૪૪૪.૦૫ ૧૭૪૩.૭૫  
--------- 

રાજુલા અને ફરાબાદ શહરમાં ભૂગભ ગટર યોજનાની નબળી કામગીરીે  
૨૮૩૪૨ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાના રાજલા અન ે ફરાબાદ શહેરમાં બનેલ ભુગભ ગટર ુ
યોજનાની કામગીરી નબળી અને હલકી ગુણવ ાની થઈ 
હોવા અંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને છે ા બે વષમા ં
મળી, 

  (૧) રાજલા અન ે ફરાબાદ શહેરની ભૂગભ ગટર ુ
યોજના માટે છે ા ૨ વષમાં ૧ (એક) ફરીયાદ મળેલ છે. 

 (૨) મળેલ ફરીયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

 

 (૩) નબળી અન ેહલકી ગુણવ ાની કામગીરી કરવા 
બદલ જવાબદારો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

 

 (૨) અન ે (૩) મળેલ ફરીયાદ અ વયે ગુજરાત પાણી 
પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા થળ તપાસ કરી 
અહેવાલ મોકલવા ે ીય કચેરીને જણાવેલ છે, જ ેઅહેવાલ 
મ ેથી આગળની કાયવાહી બોડ ારા હાથ ધરવામાં 
આવશ.ે  

--------- 
મહસાણા િજ ામાં માગ અક માતથી થયેલ મૃ યુે  

૨૭૩૧૨ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ં વાહનોના માગ અક માતથી 

મૃ યુ પામેલ યિ તઓની સં યા કેટલી છે, અને 

  (૧)  
૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી  

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 

૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
િજ ાનંુ નામ માગ અક માતથી મૃ યુ 

પામનાર યિ તઓની  
સં યા 

માગ અક માતથી 
મૃ યુ પામનાર 

યિ તઓની સં યા 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ માગ અક માતમાં થતા ં
માનવમૃ યુમાં ઘટાડો કરવા સરકારે શાં પગલાં ભયા? 

  (૨) માગ અક માતમા ં થતાં માનવમૃ યુમાં ઘટાડો 
કરવા સરકાર ારા નીચે મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવી 
છે. 

 માગ અક માતમાં માનવ મૃ યુમા ંઘટાડો થાય તે 
માટે ટા ફક એ ફોસમે ટના લ યાંકો 
શહેર/િજ ાઓને આપવામાં આવેલ છે અન ે તે 
લ યાંકો િસ ધ થાય તે માટે જ રી ફોલો-અપ 
લેવામા ંઆવે છે. 

 અક માતોની સં યામાં ઘટાડો લાવવા  સા  
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શહેર/િજ ા ખાતે RTO, પોલીસ, R & B તથા 
શહેરી િવ તારમા ં સબંિધત કચેરી ારા સંયુ ત 
ટીમ બનાવી, અક માત થળની િવઝીટ કરી 
યાને આવેલ ખામી/મુ ાઓ અંગે સંબંિધત 

િવભાગ/એજ સી જ રી કાયવાહી કરે છે. 

 ટા ફક િસ લ, રોડ માિકગ, લેક પોટ દુર ત 
કરવા, ટા ફક પોઈ ટ હેર કરવા, ટા ફક અંગેના 
દબાણો દૂર કરવા જવેી કાયવાહી હાથ ધરવામા ં
આવે છે. 

 રા યના જનોન ે ટા ફકના િનયમો તેમજ રોડ 
સેફટી અંગેની ણકારી મળે અને ગૃતતા આવે 
તે સા  સમ  રા યમાં અવાર-નવાર ટા ફક 
એ યુકેશન/અવેરનેશ તથા તાલીમ કાય મોનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 વધુ ગિતને કારણે થતાં અક માત અટકાવવા માટે 
શહેરી િવ તારોમા ં પોલીસ કિમશનર ી તેમજ 
િજ ા ક ાએ કલેકટર ી ારા પીડ િલિમટનુ ં

હેરનામુ ંબહાર પાડવામાં આવે છે. 
 કલ વાન ચેક ગ તેમજ ડાઇૂ વ ગ લાઈસ સ 

સ પે ડ કરવા અંગેની કાયવાહી કરવામાં આવે છે. 
રા ય તેમજ શહેર/િજ ા રોડ સેફટી કાઉ સીલની 
બેઠક યોજવામાં આવ ેછે અન ેસમ  રા યમા ંરોડ 
અક માત િનવારવા ટા ફક િનયમન, ટા ફક 
એ ફોસમે ટ તેમજ ટા ફક ગૃિત અંગે કામગીરી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૭૨૩૨ ી મહશકમાર રાવલ ે ુ  (ખંભાત) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

(૧)સાબરકાંઠા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 

યોજવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧) ૪૮ 

(૨)આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ંઆ યા,   (૨) ૮ 
(૩)આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામા ંઆવી, 

  (૩) ૫૭ 

(૪)આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અને   (૪) ૮૫,૫૩૩ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો?   (૫) ૮૫,૫૩૩ 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૪૮ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૧૦ િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ 
--------- 
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મનગર િજ ામાં લાંચ ત િવરોધી યુરો 
૨૮૩૧૨ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં લાંચ ત િવરોધી યુરો ારા કરવામાં આવેલ 
અ માણસર િમલકત અંગેના કેટલા કેસ પડતર છે, 

  (૧) ૬ 

 (૨) ઉ ત પડતર કેસો પૈકી કેટલા કેસો બે વષ કરતાં 
વધુ સમયથી પડતર છે, અને 

  (૨) ૫ 

 (૩) ઉ ત કેસો પડતર રહેવાના કારણો શુ ં છે અને 
તેનો યાં સુધીમાં િનકાલ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩) અ માણસર િમલકત અંગેના કેસોમાં આ ેિપત 
સરકારી કમચારી/અિધકારીની થાવર-જગમ િમલકતની ં
મા હતી અલગ-અલગ સરકારી કચેરીઓ, નાણાકીય 
સં થાઓ અને અ ય એકમો તરફથી મેળવવાની રહે છે. 
મળેલ મા હતી અ વયે આ ેિપતનું િનવેદન મેળવી, તેની 
ચકાસણી કરીન ે ડાણ પૂવક તપાસ કરવાની રહે છે. 
શંકા પદ થળોની મલુાકાત અન ે યિ તઓના િનવેદનો 
મેળવવાના રહે છે. 
 આ કેસોની તપાસ પૂણ થયેથી િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
મહસાણા િજે ામાં તાલુકાવાર હીટ એ ડ રનના બનાવો 

૨૮૨૫૪ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહેસાણા િજ ામા ંતાલુકાવાર હીટ એ ડ 
રનના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧)  
વષ અને િવગત 

તાલુકાવાર મા હતી 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

મહેસાણા ૧૯ ૧૩ 
ટાણા ૦ ૧ 

બેચરા  ૨ ૦ 
કડી ૫ ૭ 
િવસનગર ૭ ૪ 
િવ પુર ૪ ૬ 

ઝા ૧૨ ૨ 
ખેરાલ ુ ૨ ૧ 
વડનગર ૦ ૧ 
સતલાસણા ૦ ૨ 

 (૨) તે અ વયે વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા 
યિ તઓ ગંભીર રીતે ઈ ત થયા અન ે કેટલા 
યિ તઓના મૃ યુ થયા, અન ે

  (૨)  
વષ અને 
િવગત 

 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ 

િવગત 
તાલુકાવાર 

ઈ તની 
સં યા 

મૃ યુ 
પામેલાની 

સં યા 

ઈ તની 
સં યા 

મૃ યુ 
પામેલાની 

સં યા 
મહેસાણા ૩ ૨૦ ૨ ૧૫ 

ટાણા ૦ ૦ ૦ ૧ 
બેચરા  ૦ ૨ ૦ ૦ 
કડી ૧ ૫ ૨ ૭ 
િવસનગર ૦ ૭ ૦ ૪ 
િવ પુર ૦ ૪ ૩ ૬ 

ઝા ૬ ૧૨ ૦ ૨ 
ખેરાલ ુ ૦ ૨ ૦ ૧ 
વડનગર ૦ ૦ ૦ ૧ 
સતલાસણા ૦ ૦ ૦ ૨ 
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કુલ ૧૦ ૫૨ ૭ ૩૯  
 (૩) હીટ એ ડ રનના બનાવો અટકાવવા શુ ં
કાયવાહી કરી? 

  (૩) હીટ એ ડ રનના બનાવો અટકાવવા નીચે મુજબ 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૧) ‘િવ ાસ ોજે ટ’ અંતગત સમ  રાજયમાં કલ ુ ૬૦૪૩ 
તેમજ અ ય ોજે ટ અંતગત અ ય સી.સી.ટી.વી. કેમેરા 
લગાવેલ છે, જનેા મા યમથી માગ અક માતના ફટેજ મળેવી ુ
તેની તપાસ કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ ગુનેગાર સામ ે કાનૂની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 
(૨) સરકાર ારા લેવામાં આવતા િવિવધ પગલાં જવેા કે, 
ટા ફક િનયમો અન ે માગ સલામતી અંગે કે પો, તાલીમ, 
મેરેથોન દોડ જવેા કાય મોનુ ં આયોજન, િ ટ અન ે
ઇલે ટોિન સ મી ડયા મારફત ચાર- સાર તથા 
અક માત ત યિ તને સારવાર અથ ન કના દવાખાન ેલઈ 
જવી, સંબંિધત પોલીસ ટેશનન ે ણ કરવી િવગેરેથી 
જનસમૂહન ે મા હતગાર કરવા જન ગૃિત કાય મો યોજવા 
ઉપરાંત દર વષ રા ય ક ાએ માગ સલામિત સ ાહનુ ં
આયોજન પણ કરવામાં આવે છે.   

--------- 
વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૮૩ ી મધુભાઇ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય 
યોજના હેઠળ વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૪૧૬ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૨૪૩૭.૬૧ લાખ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૦૨ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવાન ે બદલ ે જળસંપિ  ભાગ ારા 
કલ ુ ૨૩૮ તળાવો ડા કરવામાં આવલે છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વય ે કલ ુ ૨૫૩.૬૩ 
લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ?  

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૬૦ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીનો જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૦૨ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૦૧ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામોમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં બે તાલુકાનાં ૩ ગામોમાં નવા 
તળાવો બનાવવામાં આ યા. 
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 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તે અ વયે કલ ુ . ૫૪.૩૭ લાખ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ?  

  (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૩.૫૬ મી.ઘનફટ ુ
પાણીનો જ થો અને ૬૩ હે ટર િસંચાઇ િવ તારમાં વધારો 
થશે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૦૭ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં બે તાલુકાના ણ ગામમાં નવા 
તળાવ બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તે અ વયે ૯.૯૨ લાખ ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૦.૫૬ મી.ઘનફટ ુ
પાણીનો જ થો સં હ થયલે છે અને કલ ુ ૨૦ હે ટર 
િવ તારમાં િસંચાઇનો વધારો થયેલો છે. 

--------- 
મોરબી િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૯૪ ી ધન ભાઇ પટલ ે  (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વય ે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૫૫૩ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનુ ં ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૬૮૧૫.૫૧ લાખ 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૯૬ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૧૫૬૭ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોન ે કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૧૦૩.૧૫ લાખ 

--------- 
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહરે /તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ 

૨૮૩૫૪ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર  (આણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ 
માસમાં આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં પોલીસ 

ારા કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કેટલા લોકોના મૃ યુ થયા 
અને કેટલા લોકો ઘાયલ થયા,  

  (૧)  
તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ 
થયેલ લોકોની સં યા 

પોલીસ ફાયર ગમાં 
ઘાયલ થયેલ લોકોની 

સં યા 
૦ ૦  



ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 367 

 (૨) ઉ ત ફાયર ગમાં િનદ ષ નાગ રકોના મૃ યુ 
થયાની કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અન ે

  (૨) ૨. 

સુર નગર અને મોરબી િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવોે  
૨૫૨૬૭ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર 
દિલતોના ખુન, િતર કાર, આભડછેટ, મં દરમા ં

વેશબંધી, અ યાચાર, દિલત મ હલાઓ પર 
બળા કારના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧)  
િજ ા ખુન અ યાચાર બળા કાર 

સુરે નગર ૦૧ ૧૩૬ ૦૩ 
મોરબી ૦૦ ૫૭ ૦૭ 

િતર કાર, આભડછેટ અને મં દરમાં વેશબંધીનો એકપણ 
બનાવ ન ધાયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કેટલા બનાવો ઉકેલાયા 
અને કેટલા બનાવો ઉકેલવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત તમામ બનાવો ઉકેલાયા છે. 

 (૩) દિલતો સાથે બનતા બનાવોમા ં તુરત 
કાયવાહી થાય તે માટે શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩) તુરત જં  કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવ ે
છે. 

--------- 
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું  

૨૭૨૫૧ ી ગોિવંદભાઇ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
પોલીસ અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કટબીજનોની ુ ું
આરો યની  ચકાસણી કરવામાં આવ ે છે, તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી 
રાજકોટ ા યની કચેરીના કેટલા અિધકારી/કમચારીઓ 
અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામા ંુ ું
આવેલ છે? 

  (૨) ૨૮૮૯ 

--------- 
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

૨૭૨૭૫ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત 
ા યમાં કેટલી મ હલાઓન ે આવી તાલીમ આપવામા ં

આવેલ છે? 

  (૨) ૫૦૪૩ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં આવેલ લીઝો 

૨૯૫૯૫ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર યા કારની કેટલી લીઝો આવેલી 
છે, 

  (૧)  
લીઝનો કાર મ તાલુકાનંુ નામ 

મુ ય 
ખનીજ 

ગૌણ 
ખનીજ 

કુલ 

૧ ચાણ મા શૂ ય ૦૧ ૦૧ 
૨ પાટણ શૂ ય ૦૫ ૦૫ 
૩ સમી શૂ ય ૦૭ ૦૭ 
૪ સાંતલપુર શૂ ય ૧૩ ૧૩ 



તા. ૧૮મી માચ, ર૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 368 

૫ િસ ધપુર શૂ ય ૩૬ ૩૬ 
૬ હારીજ શૂ ય ૦૧ ૦૧ 
 કુલ શૂ ય ૬૩ ૬૩  

 (૨) તે પૈકી કેટલા લીઝ ધારકો પયાવરણની 
એનઓસી ધરાવે છે, 

  (૨) ૫૧ (એકાવન) 

 (૩) પયાવરણની એનઓસી ન ધરાવતા હોય તેવા 
કેટલા લીઝ ધારકો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
શાં પગલા લવેામા ંઆ યા, અન ે

 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પયાવરણની 
એનઓસી ન ધરાવતાં હોય તેવી કેટલી લીઝો બંધ 
કરવાના આદેશો આપવામા ંઆ યા? 

 

 (૩) અને (૪)  
  પયાવરણની એન.ઓ.સી. ધરાવતા ન હોય તેવા 
૧૨ લીઝધારકોના ઓનલાઈન રોય ટી પાસ એકાઉ ટ બંધ 
કરવામા ંઆવેલ હતા. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર ૂ અર ઓ 

૨૭૦૮૧ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય યોજના 
હેઠળ અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની 
કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૩૦૭૦ અર ઓ 

(૨)તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનંુ ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ?ં   (૨) .૧૧૭૧૮.૯૧ લાખ 
--------- 

ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 
૨૭૧૧૭ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખેડા િજ ામા ંસરકારની િવિવધ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૪૦૩ તળાવો 

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામા ં વષવાર 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( .લાખમાં) 

તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

નડીયાદ ૮.૫૩ ૮.૩૭ 
ખેડા ૦.૦ ૦.૦ 
મહેમદાવાદ ૦.૦ ૦.૦ 
કપડવંજ ૧૩.૪૭ ૬.૪૫ 
ઠાસરા ૩.૬૦ ૦.૫૪ 
કઠલાલ ૦.૦ ૦.૦ 
ગળતે ર  ૦.૦ ૦.૦ 
માતર ૦.૦ ૦.૦ 
વસો ૦.૦ ૦.૦ 
મહધાુ  ૦.૦ ૦.૦ 

--------- 
સાણંદ ન ક ચાઈનીઝ ઈ ડ ટીયલ પાક થાપવા બાબત 

૨૭૯૪૭ ી ઈમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ચીનના 
રા  મુખની ગુજરાતની મુલાકાત વખતે રા યમા ં સાણદં 
ન ક ઈ ડ ટીયલ પાક થાપવાના કરાર થયા હતા તે વાત 
સાચી છે, 

  (૧) હા 
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઈ ડ ટીયલ પાકની 
કામગીરી યા તબ ે  છે, અને 

  (૨) ચાઈના એસોસીએશન ફોર મોલ એ ડ મીડીયમ 

એ ટર ાઈસીસ (CASME) ારા ચાઈનીઝ 
ઈ ડ ટીયલ પાકની થાપના માટે જમીન સંપાદનની 
કાયવાહી કરવામા ં આવી રહેલ છે. સાણંદ ન ક ૨૦૦ 
હે ટર જમીનની જ રયાત પૈકી ૫૫ હે ટર જમીન સંપાદન 
માટેની કાયવાહી તેઓ ારા થયેલ છે. હાલ, જમીન 
સંપાદનની કાયવાહી કાયદાકીય મામલે અટવાયલે છે. 
ઉપયુ ત સમ  યામા ં રા ય સરકારની ભિૂમકા મા  
ફેિસિલટેટરની રહેલ છે. 

 (૩) ઉ ત પાકમાં કેટલા ઈ ડ ટીયલ યનુીટોએ 
કામગીરી કે ઉ પાદન શ  કરેલ છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૦૩ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમા ં નવા 
તળાવો ને બદલે જળસંપિ  ભાગ ારા કલ ુ ૨૩૮ તળાવો 

ડા કરવામાં આવેલ છે. 
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વય ે ૨૫૩.૬૩ લાખનો 

ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૬૦ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીનો જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૦૨ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશ.ે 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ખની નું ગેરકાયદેસર ખનન 

૨૮૩૧૫ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ-
ારકા િજ ામા ં ખનીજના ગેરકાયદસેર ખનન, સં હ, 

વહનના કેટલા કેસોમાં કેટલી રકમ દંડ પેટે વસૂલવાની 
બાકી છે, 

  (૧)  
મ ગેરરીિતનો 

કાર 
કસોની ે
સં યા 

દંડની બાકી 
વસૂલવાની રકમ 

.લાખમાં 
૧ ખનન ૧૬ ૨૨૯૪૭.૦૦ 
૨ સં હ ૦૭ ૫૪૬.૩૦ 
૩ વહન ૦૩ ૪.૨૦ 

કલુ  ૨૬ ૨૩૪૯૭.૫૦  
 (૨) ઉ ત બાકી રકમ વસૂલવા માટે છે ા બે 
વષ મા ં જવાબદારો સામ ે શી કાયવાહી કરવામા ં આવી, 
અન ે

  (૨) કારણદશક નોટીસ આપવામાં આવેલ છે અન ે
વસુલાત હકમ કરવામાં આવેલ છેુ . 

 (૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમા ં વસૂલવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) અપીલ/રીવીઝન/કોટ કેસ સ હતની તમામ 
યાિયક યા પૂણ થયા બાદ વસલૂવાની કાયવાહી થતી 

હોય છે.  
--------- 

વડોદરા મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 
૨૮૩૮૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓન ે ઓ ટોયની અવે મા ં

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 
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કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રો ર વધારા સાથે ચૂકવવાની 
ન ી કરવામાં આવેલ,  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૨)  
મ વષ ચુકવવાપા  રકમ 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

. 
૩૨૧,૬૨,૩૦,૨૫૪/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

. 
૩૨૧,૬૨,૩૦,૨૫૪/- 

 
(૩)ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અન ે   (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 
૪)ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો શંુ છે ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૫૦ ી િજ ેશકમારુ  સેવક  (લુણાવાડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કુલ-૧૦ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  
૨૭૦૮૮ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય 
યોજના હેઠળ અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંMSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં 
આવી, અન ે

  (૧) ૩૦૭૦ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોન ે કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૧૧૭૧૮.૯૧ લાખ 

--------- 
મોરબી િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૯૫ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વય ે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૫૫૩ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનુ ં ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૬૮૧૫.૫૧ લાખ 

--------- 
પાનમ મુ ય નહરની માઈનોરનું રીપેર ગે  

૨૭૫૨૨ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાનમ મુ ય   (૧) પાનમ મુ ય નહેરની માઈનોર ૧ R અને માઈનોર 
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નહેરની માઈનોર ૧ R  અન ે માઈનોર ૨ R  યારે 
બનાવવામા ંઆવેલ હતી, અન ે

૨ R વષ ૧૯૭૮ થી ૧૯૮૦ દર યાન બનાવવામા ંઆવેલ 
હતી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી વાર 
રીપેર ગ કરી? 

  (૨) છે ા બે વષમાં રીપેર ગની કોઈ કામગીરી કરવામા ં
આવેલ નથી. 

--------- 
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહરે /તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ 

૨૮૩૭૨ ી અ તિસહં ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં પોલીસ 

ારા કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કેટલા લોકોના મૃ યુ થયા 
અને કેટલા લોકો ઘાયલ થયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ 
થયેલ લોકોની સં યા 

પોલીસ ફાયર ગમાં ઘાયલ 
થયેલ લોકોની સં યા 

૦ ૦  
 (૨) પોલીસ ારા કરવામાં આવેલ ઉ ત ફાયર ગમા ં
ફાયર ગના આદેશ/હકમ કઈ ક ાએથી આપવામા ંઆવેલ ુ
અન ે

  (૨) સી.આર.પી.સી. કલમ-૧૨૯ની ગવાઈ મુજબ 
સ મ અિધકારી ારા. 

 (૩)ઉ ત ફાયર ગમાં કેટલી ગોળીઓ છોડવામા ં
આવેલ? 

  (૩) ઉ ત ફાયર ગમાં કલુ -૧૭ ગોળીઓ છોડવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
ધોલેરા સરમાં માટી ચોરીની ફ રયાદો  

૨૮૨૮૫ ી રાજશકમાર ગો હલ ે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ધોલેરા સરમાંથી માટી ચોરી થતી હોવાની 
કેટલી ફ રયાદો મળી, 

  (૧)  
વષ મળેલ ફ રયાદો 

૨૦૧૮ શૂ ય 
૨૦૧૯ ૦૩ 

કલુ  ૦૩  
 (૨) તે અ વયે વષવાર કયા ઈસમો ારા કેટલી 
માટી ચોરી થતી પકડવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે અ વયે કોઈ પણ ઈસમ માટી ચોરી કરતા 
પકડાયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત ઈસમો સામે શુ ંકાયવાહી કરવામાં આવી?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  
૨૭૧૪૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ-૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અને  

  (૧) કલુ -૧૦ િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ 
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  
૨૭૦૮૭ ી કાંિતભાઈ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય 
યોજના હેઠળ રાજકોટ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ

  (૧) ૧૫૩૬ અર ઓ 
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કરવામા ંઆવી, અને 
 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૧૧૫,૯૦,૮૯,૧૪૭ 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો 

૨૫૨૬૩ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ અન ે ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
દિલતો પર ખુન, િતર કાર, આભડછેટ, મં દરમા ં

વેશબંધી, અ યાચાર, દિલત મ હલોઓ પર 
બળા કારના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧)  
િજ ા ખુન અ યાચાર બળા કાર 

અમદાવાદ શહેર ૧૨ ૨૫૬ ૨૪ 
અમદાવાદ ા ય ૦૪ ૮૯ ૧૦ 
ગાંધીનગર ૦૨ ૭૧ ૦૩ 

(િતર કાર, આભડછેટ અને મં દરમાં વશેબંધીનો કોઈ 
બનાવ ન ધાયેલ નથી.) 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કેટલા બનાવો ઉકેલાયા 
અને કેટલા બનાવો ઉકેલવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) તમામ બનાવો ઉકેલાયેલ છે. 

 (૩) દિલતો સાથ ે બનતા બનાવોમાં તુરત ં
કાયવાહી થાય તે માટે શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩) તુરત જ કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવ ેં
છે. 

--------- 
ગરબાડા તાલુકામાં હાફ ર અને કડાણા જળાશયોમાંથી પાણી ભરવા બાબત ે  

૨૮૩૮૧ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ાના ગરબાડા તાલુકામા ં હાફે ર અને કડાણા 
જળાશયમાંથી કેટલા તળાવો/જળાશયો પાણીથી ભરવામાં 
આ યા,  

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કડાણા જળાશય આધારીત કડાણા-દાહોદ ઉ વહન 
િસંચાઈ યોજનાની કામગીરી ચાલુ હો, પાણી ભરવામા ં
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
તળાવો/જળાશયો ભરવાના બાકી છે, અન ે

   

 (૩) તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે   (૩) ઉપરો ત કામગીરી પૂણ થય,ે પાણીની 
ઉપલિ ધ અનુસાર પાણી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૭૮ ી પુણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય 
યોજના હેઠળ સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમા ં MSME (માઈ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૫૮૯૨ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોન ે કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૪૧૫૦૪.૨૪ લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કનાલોે  

૨૮૨૩૪ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર િસંચાઈ િવભાગ ારા 

  (૧) તાલુકાવાર િવગતો સામેલ પ ક-૧ મુજબ છે. 
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કેટલી લંબાઈની કાચી અને  પાકી કેનાલો બનાવવામા ં
આવેલ છે, 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી નહેરોમા ં
પાણી છોડવામાં આવ ેછે, 

  (૨) તાલુકાવાર િવગતો સામેલ પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) કેટલી નહેરોમાં કયા કારણોસર પાણી છોડવામા ં 
આવતંુ નથી, અને  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાઠંા 
િજ ામાં ૧૦૧ િક.મી. લંબાઈની તથા પાટણ િજ ામાં ૩૫ 
િક.મી. લંબાઈની કેનાલોમા ંજળાશયમાં પાણીની ઉપલિ ધ 
ઓછી હોઈ તેમજ ખેડતોની પાણીની માંગણી આવેલ ન ૂ
હોઈ કેનાલોમાં પાણી છોડવામાં આવેલ નથી. 

 (૪) આવી નહેરમાં યાં સુધીમાં પાણી છોડવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) જળાશયમાં યારે પાણીની ઉપલિ ધ હોય, 
તેમજ ખેડતોની પાણીની માંગણી આવેથી કેનાલોમાં પાણી ૂ
છોડવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર બનાવવામાં આવેલ કાચી-પાકી કેનાલો તથા પાણી છોડવામાં આવતી કેનાલોની લંબાઈની 

િવગત નીચે મુજબ છે. 
બનાવવામાં આવેલ કનાલની લંબાઈે  ( ક.મી.) મ તાલુકો 
પાકી  કાચી કલુ  

૧ દાંતીવાડા ૨૯.૦૦૬ ૮.૮૫૦ ૩૭.૮૫૬ 
૨ પાલનપુર ૧૦૬.૨૬૬ ૦.૦૦૦ ૧૦૬.૨૬૬ 
૩ ડીસા ૩૧૨.૧૨૨ ૦.૦૦૦ ૩૧૨.૧૨૨ 
૪ કાંકરેજ ૩૬.૩૫૧ ૧૪.૭૦૦ ૫૧.૦૫૧ 
૫ ભાભર ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 
૬ દયોદર ૦.૦૦૦ ૧૨.૨૨૫ ૧૨.૨૨૫ 
૭ વાવ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 
૮ વડગામ ૧૦૪.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૧૦૪.૦૦૦ 
૯ સુઈગામ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 

૧૦ થરાદ ૦.૦૦૦ ૯.૮૬૦ ૯.૮૬૦ 
૧૧ અમીરગઢ ૪૬.૯૨૦ ૨.૩૦૦ ૪૯.૨૨૦ 
૧૨ દાંતા ૫૦.૩૬૦ ૦.૦૦૦ ૫૦.૩૬૦ 
૧૩ લાખણી ૦.૦૦૦ ૧૬.૦૩૫ ૧૬.૦૩૫ 

 કલુ  ૬૮૫.૦૨૫ ૬૩.૯૭૦ ૭૪૮.૯૯૫ 
પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર બનાવવામા ંઆવેલ કાચી-પાકી કેનાલો તથા પાણી છોડવામાં આવતી કેનાલોની લંબાઈની 

િવગત નીચે મુજબ છે. 
બનાવવામાં આવેલ કનાલની લંબાઈ ે ( ક.મી.) મ તાલુકો 
પાકી  કાચી કલુ  

૧ પાટણ ૨૭૧.૨૮૮ ૨૩.૦૦૦ ૨૯૪.૨૮૮ 
૨ સર વતી ૨૫૬.૨૮૮ ૨૬.૧૭૦ ૨૮૨.૪૫૮ 
૩ િસ ધપુર ૧૫.૧૬૮ ૦.૦૦૦ ૧૫.૧૬૮ 
૪ ચાણ મા ૨.૪૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૯૦૦ 
૫ હારીજ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 
૬ શંખે ર ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 
૭ સમી ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 
૮ રાધનપુર ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 
૯ સાંતલપુર ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ ૦.૦૦૦ 
 કલુ  ૫૪૫.૧૪૪ ૫૦.૬૭૦ ૫૯૫.૮૧૪ 

પ ક-૨ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર  કેનાલોમા ંપાણી છોડવામાં આવતી િવગત નીચે મુજબ છે. 
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મ તાલુકો કનાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતી લંબાઈ ે ( ક.મી.) 
૧ દાંતીવાડા ૩૩.૪૩૬ 
૨ પાલનપુર ૧૦૩.૨૬૬ 
૩ ડીસા ૨૯૭.૧૨૦ 
૪ કાંકરેજ ૪૧.૪૧૦ 
૫ ભાભર ૦.૦૦૦ 
૬ દયોદર ૧૨.૨૨૫ 
૭ વાવ ૦.૦૦૦ 
૮ વડગામ ૯૩.૫૦૦ 
૯ સુઈગામ ૦.૦૦૦ 

૧૦ થરાદ ૫.૪૨૦ 
૧૧ અમીરગઢ ૧૭.૯૭૦ 
૧૨ દાંતા ૩૧.૧૮૦ 
૧૩ લાખણી ૧૨.૦૦૦ 

 કલુ  ૬૪૭.૫૨૭ 
પ ક-૨ 

પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર  કેનાલોમાં પાણી છોડવામા ંઆવતી િવગત નીચે મુજબ છે. 
મ તાલુકો કનાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતી લંબાઈ ે ( ક.મી.) 
૧ પાટણ ૨૮૧.૨૮૮ 
૨ સર વતી ૨૬૨.૨૮૮ 
૩ િસ ધપુર ૧૪.૫૨૦ 
૪ ચાણ મા ૨.૪૦૦ 
૫ હારીજ ૦.૦૦૦ 
૬ શંખે ર ૦.૦૦૦ 
૭ સમી ૦.૦૦૦ 
૮ રાધનપુર ૦.૦૦૦ 
૯ સાંતલપુર ૦.૦૦૦ 
 કલુ  ૫૬૦.૪૯૬ 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૮૯ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ાબે વષમા ં એમએસએમઈ(માઈ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૨૬૮ અર ઓ. 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં
કરવામા ંઆ યું ? 

  (૨) .૨૨૧૫.૩૯ લાખ. 

--------- 
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૭૧૫૫ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦ માં ક છ િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ કેટલા ુ
મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામા ંઆ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૨૮૮ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ  ?   (૨) .૪૬૩૫.૮૦ લાખ. 
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વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે  
 

૨૭૧૬૬ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં કેદીઓને કાયદાકીય 
સલાહ અને સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલા કેદીઓન ેુ
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
કાયદાકીય સલાહ કાયદાકીય સહાય 

૧૦૬૯ ૨૫૭  
--------- 

જબુસર શહરને પીવાનું પાણી ં ે પૂ ં  પાડવા બાબત 
૨૪૧૮૯ ી સં યભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જબુસર ં
શહેરને કઈ યોજના ારા પીવાનું પાણી પુ ં પાડવાની 
યોજના છે અને યા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જબુસર ં
શહેરને વિણમ યંતી મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના 

ારા પીવાનુ ંપાણી પુ ં પાડવાની યોજના છે અને હાલમા ં
કામગીરી ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) સદર યોજના કેટલા ખચ યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશે ? 

  (૨)સદર યોજનાને મંજર કરેલ ટે ડર રકમ ૂ
.૧૮૪૩.૮૬ લાખના ખચ ડીસે બર-૨૦૨૦ સુધીમાં પૂણ 

કરવાનું આયોજન છે. 
--------- 

ચીરઈ .આઈ.ડી.સી. ખાતે ઔ ોિગક વસાહત 
૨૮૨૫૬ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

.આઈ.ડી.સી ારા મોટી ચીરઈ ખાતે સરકારી જમીનમાં 
ઔ ોિગક વસાહત થાપવા કોઈ િનણય લેવામાં આવેલ છે 
કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તૌ ઔ ોિગક વસાહત થાપવાની અને 
માળખાકીય સિુવધાઓ પૂરી પાડવાની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) જમીનનો િવ તાર તથા િકમત આખરી થવાના ં
તબ ે  છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશે ?  

  (૩) િવ તાર અને િકમત આખરી થયેથી કામં ગીરી 
ઝડપથી પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  

૨૮૨૭૩ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વય ે છે ા છ માસમા ંઅમદાવાદ અન ે
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોને કેટલી રકમનો 
દંડ કરવામા ંઆ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) કોઈ  સ  કે દંડ કરેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા ?  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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મહસાણા િજ ામાં નવા તળાવો બાબતે  
૨૭૦૭૫ ી ઋિષકશભાઈ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમા ં નવા 
તળાવો ને બદલે જળસંપિ  ભાગ ારા કલ ુ ૧૨૯ તળાવો 

ડા કરવામાં આવેલ છે. 
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કલ ુ ૨૦૪.૦૨ 

લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૩૦.૮૩ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીનો જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૧૭૮ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશ.ે 

--------- 
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 

૨૮૩૯૧ ી અ યકમાર પટલુ ે  (કરજણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર વડોદરા અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કલ ુ
કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ 
આ મહ યાનો સાય કય , 

  (૧)  
તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો 
યાસ 

વડોદરા શહેર ૧૯૮ ૪૧૬ 
વડોદરા ા ય ૧૪૧ ૫૯ 
સુરત શહેર ૮૧૮ ૭૬૯ 
સુરત ા ય ૩૧૫ ૪૪ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો 

યાસ 
વડોદરા શહેર ૨૧૭ ૪૭૧ 
વડોદરા ા ય ૧૫૧ ૪૦ 
સુરત શહેર ૭૮૫ ૫૨૨ 
સુરત ા ય ૨૫૩ ૫૧   

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

વડોદરા શહેર ૨૫ 
વડોદરા ા ય ૦૬ 
સુરત શહેર ૬૭ 
સુરત ા ય ૦૪  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયલે ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ? 

  (૩) તમામ. 

--------- 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 

૨૮૩૦૦ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં 
કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથ ેચૂકવવાની 
ન ી કરવામાં આવેલ,  

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 



ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 377 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૨)  

મ વષ ચુકવવાપા  રકમ 
૧ તા.૦૧-

૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૮ 

.૧૩૪,૧૪,૧૭,૦૦૪/- 

૨ તા.૦૧-
૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ 

.૧૩૪,૧૪,૧૭,૦૦૪/- 

 
(૩)ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અન ે   (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 
 (૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના 
કારણો શુ ંછે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું  
૨૭૨૫૮ ી અભેિસહં તડવી (સંખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
પોલીસ અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કટબીજનોની ુ ું
આરો યની  ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે, તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 
ટાટા મોટસ િલ. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન 

૨૮૩૨૭ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ટાટા મોટસ 
લી. ારા છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી નનેો કારનુ ં
ઉ પાદન કરવામાં આ યુ,ં 

  (૧)  
મ વષ સમયગાળો ઉ પા દત નેનો 

કારની સં યા 
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૫૧૬ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૩૦૧ 

 
 (૨) ટાટા મોટસ લી. ારા નનેો કારનું ઉ પાદન ન 
કરવામા ં આવતંુ હોઇ અથવા યનુતમ કરવામાં આવતંુ 
હોવાની હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૨) ટાટા મોટસ લી. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન 
કરવામાં ન આવતંુ હોવાની અિધકૃત રીતે કોઇ ણકારી 
સરકારન ેઆવી નથી.  

 (૩)  હા, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઉ ોગ 
અને ખાણ િવભાગના તા.૧-૧-૨૦૦૯ ના 
રઝો યુશનથી બનલે હાઇ લેવલ કમીટીએ શી કાયવાહી 

કરી, અન ે

  (૩) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાવથી નેનો ોજે ટ 
ઝડપથી થપાય તે માટે મોનીટર ગ અને ઇ પલીમે ટેશન 
સિમિતની રચના કરવામાં આવેલ. તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૦ના 
રોજ ોજે ટ ઉ પાદનમાં ગયેલ હોઇ, સિમિતનો હેતુ 
ફળીભૂત થયેલ છે, તેથી, છે ા બે વષમાં કોઇ કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી નથી. 

 (૪) ટાટા મોટસ નેનો કાર બનાવવા આપેલ રાહતો 
પૈકી કેટલી રાહતો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પરત 
લેવામા ંઆવી? 

  (૪) ઠરાવની ગવાઇ મુજબ ટાટા મોટસ લી.ન ે
આપવામાં આવેલ લોન ૨૧મા વષથી પરત લેવાની થતી 
હોઇ, હાલ રકમ પરત લેવાનો  થતો નથી. 

--------- 
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વડોદરા અને આણંદ શહરે /િજ ામાં કોમી રમખાણોના બનાવો 
૨૮૨૭૯ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને આણંદ શહેર/િજ ામાં કોમી 
રમખાણોના કેટલા બનાવો બ યા, 

 

 (૨) ઉ ત શહેર/િજ ાવાર બનેલ બનાવોમાં કેટલા 
યિ તઓ ઘાયલ થયા અને કેટલા મૃ ય ુપા યા, અન ે

 

 (૧) અને (૨) પ ક-અ મુજબ 

 (૩) ઉ ત કોમી રમખાણોના બનાવો બનવાના મુ ય 
કારણો શુ ંછે? 

  (૩) કેટ મેચ રમવા, DJ વગાડવા, ર તામા ં
આવવા જવા, બાઇક પાક કરવા તથા ગણેશ િવસજન 
સમયે ફટાકડા ફોડવ઼ા બાબતે બે કોમ વ ચે બોલાચાલી 
ઝગડો થવાનાં કારણ.ે  

પ ક-અ 
વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

શહર ે (િજ ાનંુ મુ ય 
મથક)/િજ ો  

(મુ ય મથક િસવાય) 
બનાવોની 

સં યા 
ઘાયલ યિ તઓની 

સં યા 
મૃ યુ પામેલ 

યિ તઓની સં યા 
બનાવોની 

સં યા 

ઘાયલ 
યિ તઓની 

સં યા 

મૃ યુ પામેલ 
યિ તઓની 

સં યા 
વડોદરા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
આણંદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૦૫ ૦૮ ૦૧ ૦૪ ૦૨ ૦૦ 

--------- 
જનાગઢ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબતૂ  

૨૮૩૧૯ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ નહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે મા ં
કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રો ર વધારા સાથ ે ચૂકવવાની 
ન ી કરવામાં આવેલ,   

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ જનાગઢ ૂ
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે. 

  (૨)  
મ વષ ચૂકવવાપા  રકમ 
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
.૨૨,૮૪,૧૦,૨૩૮/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૨૨,૮૪,૧૦,૨૩૮/- 
 

(૩)ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અન ે   (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 
(૪)ઓછી ા ટ ચૂકવવામા ંઆવી હોય તો તેના કારણો શંુ છે?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૯૨ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં MSME (માઇ ો 
મોલ મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી 

અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૧) ૧૬૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ,ં 

  (૨) .૧૪૧૩.૬૮ લાખ 

--------- 
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ફોરિ સક સાય સ લેબોરટરીમાં અ તન ટ નોલો  વસાવવા બાબતે ે ે  
૨૭૨૮૨ ી દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
સાયબર ાઇમના ઉકેલ માટે રા યના ફોરેિ સક સાય સ 
લેબોરેટરીમા ંઅ તન ટે નોલો ઓ વસાવવામા ંઆવેલ છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં સાયબર ાઇમના ઉકેલ માટે રા યની 
ફોરેિ સક સાય સ લેબોરેટરીમાં કયા કારની અ તન 
ટે નોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાયબર 
ાઇમના ઉકેલ માટે રા યની ફોરેિ સક સાય સ લેબોરેટરીમા ં

નીચે મુજબની અ તન કારની ટે નોલો ઓ વસાવવામા ં
આવેલ છે. 
(૧)  ડેમેજ થયેલ મોબાઇલ ફોનમાંથી ડેટા મળેવવા 
માટેની આધુિનક ટે નોલો  
(૨)  પાસવડ રીકવરી માટેની ટે નોલો  
(૩)  ટોકર સીને લગતાં ગુ હાના ઉકેલ માટેની 
ટે નોલો  
(૪)  મોબાઇલ ફોનના પૃ થકરણ માટેની િસ ટમ 
(૫)  િવવધ કારના ક યુટર ટોરેજ ઉપકરણનુ ં
પૃ થકરણ કરવા માટેની ટે નોલો  
(૬)  વીડીયો તેમજ ઇમેજ એ હેસમે ટ િસ ટમ 

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  

૨૮૪૦૫ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં તાપી અને ડાંગ 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોન ે કેટલી રકમનો દંડ 
કરવામા ં આ યો અન ે કેટલા ઈસમોન ે કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે તાપી અન ે
ડાંગ િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઈસમોને દંડ/સ  
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાંથી જ  કરવામા ંઆવેલ નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૪૯ ી કબેરભાઇ ડ ડોર ુ  (સંતરામપુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૧૦ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ 
--------- 

મનગર િજ ામાં શહરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મે  
૨૭૨૩૦ ી બાબભુાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) મનગર િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૭ 
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 (૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૯,૧૨૯ 
(૪)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆ યો?   (૪) ૯,૧૨૯ 

--------- 
છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ  

૨૮૩૮૫ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર 
કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ ુ
આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા કરી આ મહ યાનો 
યાસ  

છોટાઉદેપુર ૭૭ ૧૫ 
દાહોદ ૯૩ ૨૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા કરી આ મહ યાનો 

યાસ  
છોટાઉદેપુર ૮૯ ૧૧ 
દાહોદ ૭૪ ૦૭  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વય ે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુનાની સં યા 

છોટાઉદેપુર ૦૮ 
દાહોદ ૧૩  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયલે ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસતુે કાય મ  

૨૭૨૩૧ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમા ં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૪૮ 

 (૨) આ કાય મમા ં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૮ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૮૫,૫૩૩ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો?   (૫) ૮૫,૫૩૩ 

--------- 
ટાટા મોટસ િલ. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન 

૨૮૨૬૧ ી જશુભાઇ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ટાટા મોટસ લી. ારા કેટલી નેનો કારનુ ં
ઉ પાદન કરવામાં આ ય,ુ 

  (૧)  
મ વષ સમયગાળો ઉ પા દત નેનો 

કારની સં યા 
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૫૧૬ 
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૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૩૦૧ 

 
 (૨) ટાટા માટસ લી. ારા નનેો કારનું ઉ પાદન ન 
કરવામા ં આવતંુ હોઇ અથવા યુનતમ કરવામાં આવતંુ 
હોવાની હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૨) ટાટા માટસ લી. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન 
કરવામાં આવતંુ ન હોવાની અિધકૃત રીતે કોઇ ણકારી 
સરકારન ેઆપવામાં આવી નથી.  

 (૩)  હા, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઉ ોગ 
અને ખાણ િવભાગના તા.૧-૧-૨૦૦૯ ના 
રઝો યુશનથી બનલે હાઇ લેવલ કમીટીએ શી કાયવાહી 

કરી, અન ે

  (૩) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાવથી નેનો ોજે ટ 
ઝડપથી થપાય તે માટે મોનીટર ગ અન ે ઇ પલીમે ટેશન 
સિમિતની રચના કરવામાં આવેલ. તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૦ના 
રોજ ોજે ટ ઉ પાદનમાં ગયેલ હોઇ, સિમિતનો હેતુ 
ફળીભૂત થયેલ છે, તેથી, છે ા બે વષમાં કોઇ કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી નથી. 

 (૪) ટાટા મોટસ નેનો કાર બનાવવા આપેલ રાહતો 
પૈકી કેટલી રાહતો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પરત 
લેવામા ંઆવી? 

  (૪) ઠરાવની ગવાઇ મુજબ ટાટા મોટસ લી.ન ે
આપવામાં આવેલ લોન ૨૧માં વષથી પરત લેવાની થતી 
હોઇ, હાલ રકમ પરત લેવાનો  થતો નથી. 

--------- 
જનાગઢ અને ગીરૂ -સોમનાથ િજ ામાં કાયરત દવાખાના 

૨૮૩૨૪ ી બાબુભાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર ખાણ-ખનીજ 
િવભાગના                 કેટલા દવાખાના/હોિ પટલ કાયરત 
છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ જનાગઢ અન ેૂ
ગીર-સોમનાથ િજ ામા ં તાલુકાવાર ખાણ-ખનીજ 
િવભાગનું એક પણ દવાખાનુ/ંહોિ પટલ કાયરત નથી. 

 (૨) ઉ ત કાયરત દવાખાના/હોિ પટલ પૈકી 
તાલુકાવાર કેટલા બંધ કરવાની કાયવાહી ચાલુ છે, 

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત દવાખાના/ હોિ પટલ 
બંધ ન કરવા અંગેની કેટલી અર ઓ ઉ ત વષવાર મળી, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

 

 (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી.
  

--------- 
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જુગાર રમતા ઇસમો 

૨૮૩૯૩ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર જગાર રમતા કેટલા ઇસમોન ે પકડવામા ંુ
આ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પ ક-૧  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા પકડાયેલ ઇસમો 
નમદા  ૮૩૨ 

છોટા ઉદેપુર ૪૪૮ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા પકડાયેલ ઇસમો 
નમદા  ૭૩૧ 

છોટા ઉદેપુર ૫૨૦  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
મોબાઇલ અને કેટલા વાહનો જ  કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
પ ક-૨  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા જ  કરલ મોબાઇલે  જ  કરલ વાહનોે  
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નમદા  ૩૧૨ ૮૩ 
છોટા ઉદેપુર ૧૧૩ ૩૨ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા જ  કરલ મોબાઇલે  જ  કરલ વાહનોે  
નમદા  ૨૨૨ ૪૪ 

છોટા ઉદેપુર ૧૨૯ ૪૭  
 (૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અન ે
મોબાઇલની કેટલી િકમત ઉ ત વષવારં , િજ ાવાર થાય 
છે? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 
પ ક-૩  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા મોબાઇલની કમત ં

( િપયા)  
વાહનોની કમત ં

( િપયા) 
નમદા  ૩,૯૧,૫૦૦/- ૪૭,૨૫,૦૦૦/- 

છોટા ઉદેપુર ૨,૪૧,૭૩૦/- ૨૩,૭૩,૦૦૦/- 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા મોબાઇલની કમત ં
( િપયા)  

વાહનોની કમત ં
( િપયા) 

નમદા  ૨,૬૧,૫૦૦/- ૧૩,૪૩,૦૦૦/- 
છોટા ઉદેપુર ૨,૬૩,૮૦૦/- ૨૦,૯૩,૦૦૦/-  

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૯૦ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેપીટલ સહાય 
યોજના હેઠળ અમદાવાદ િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમા ં MSME (માઇ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી 
અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને 

  (૧) ૩૦૭૦ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોન ે કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં  

  (૨) . ૧૧૭૧૮.૯૧ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૦૦ ી ભુપે ભાઇ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં બે તાલુકાના ં ૩ ગામોમા ં નવા 
તળાવો બનાવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તે અ વયે . ૫૪.૩૭ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ 
છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૩.૫૬ મી.ઘનફટ ુ
પાણીનો જ થો અને ૬૩ હે ટર િસંચાઇ િવ તારમા ંવધારો 
થશે. 

--------- 
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહરે /તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ  

૨૮૩૫૧ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં પોલીસ 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
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ારા કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કેટલા લોકોના મૃ યુ થયા 
અને કેટલા લોકો ઘાયલ થયા, 

પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ 
થયેલ લોકોની સં યા 

પોલીસ ફાયર ગમાં ઘાયલ 
થયેલ લોકોની સં યા 

૦ ૦  
 (૨) પોલીસ ારા કરવામાં આવેલ ઉ ત ફાયર ગમા ં
ફાયર ગના આદેશ/હકમ કઈ ક ાએથી આપવામાં આવલેુ , 
અન ે

  (૨) સી.આર.પી.સી. કલમ-૧૨૯ની ગવાઈ મુજબ 
સ મ અિધકારી ારા. 

 (૩) ઉ ત ફાયર ગમાં કેટલી ગોળીઓ છોડવામા ં
આવેલ? 

  (૩) ઉ ત ફાયર ગમાં કલુ -૧૭ ગોળીઓ છોડવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
મોરબી િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૭૧ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ મોરબી િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૫૫૩ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં
કરવામા ંઆ યુ?ં  

  (૨) . ૬૮૧૫.૫૧ લાખ 

--------- 
પાલનપુર ખાતે સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 

૨૯૫૯૧ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના પાલનપુર ખાતે સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર 
દબાણ કરી ‘‘રા વ આવાસ યોજના’’ના આવાસો ઉભા 
કરી હેર નાણાંનો દૂરપયોગ કરવા બદલ છે ા બે વષમા ં
સરકારન ેકેટલી ફ રયાદો મળવા પામલે છે, 

  (૧) ૬ (છ) 

(૨)ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ફરીયાદ સંબંધે જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા,ં  

  (૨) હાલ સદરહ બાબત સિચવ ીુ , મહેસૂલ િવભાગ 
(િવવાદ), અમદાવાદ સમ  અધ યાિયક કાયવાહી સંદભ 
પડતર છે. 

(૩)પગલાં લેવાના બાકી હોય તો તેના શાં કારણો છે, અને   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૪) યાં સુધીમાં પગલાં લવેામાં આવનાર છે?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૭૦ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો 
મોલ મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી 

અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૧) ૧૬૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૧૪૧૩.૬૮ લાખ 

--------- 
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ચેકડમો ભરવા બાબતે  

૨૮૨૪૦ ી કાિ તભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપ ી) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામા ં આવેલ ચેકડેમો, 
તળાવો, ડેમો પાઇપ લાઇનથી પાણી ઠાલવી ભરવા માટેની 
કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં યા ચેકડેમો, તળાવો, ડેમોમા ં પાઇપ લાઇનથી 
કેટલું પાણી નાંખવામાં આ યુ,ં અન ે

 

(૩)ઉ ત પાણી ઠાલવવા વષવાર કેટલી રકમનો ખચ થયો ?  

 (૧), (૨) અને (૩) ભૌગોિલક પ રિ થિત માણ ે
આ િવ તાર ચા લેવલ ે હોઈ તેમજ પાઇપ લાઇનથી પણ 
વધુ અંતરે આવેલ હોઈ, આ િવ તારમાં ચેકડેમો, તળાવો, 
ડેમો ભરવાનુ ંકોઈ આયોજન શ ય બનલે નથી. તેથી છે ા 
બે વષમા ંપાઇપ લાઇનથી ચેકડેમો, તળાવો, ડેમો ભરેલ ન 
હોઈ કોઈ ખચ થયલે નથી. 

પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  
૨૭૧૪૫ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૧૦ િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ 
--------- 

સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  
૨૭૨૬૩ ી સુરશભાઈ પટલ ે ે  (મણીનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ શહેરમાં કેટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૩૨૧ 

--------- 
સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૮૫ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા  (મહવાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંMSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૬૦૯૨ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોન ે કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૧૮૧૦૭.૪૨ લાખ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં તળાવો ભરવા માટ પાઇપ લાઇને  

૨૮૨૫૦ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તળાવો ભરવા માટે નાંખવામાં આવેલ પાઇપ 
લાઇનથી બે િકં.મી.ની મયાદામા ંજ તળાવો ભરવામા ંઆવ ે
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત મયાદા યારથી અમલમાં છે, અન ે   (૨) તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૪ થી. 
 (૩) ઉ ત મયાદામા ં છે ે યારે કેટલો વધારો-   (૩) તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૪ બાદ કોઈ વધારો-ઘટાડો 
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ઘટાડો કરવામાં આ યો ? કરવામા ંઆવેલ નથી. 
--------- 

ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડ હ તકના બંદરો 
૨૮૩૩૦ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડ હ તકના બંદરો તેમજ 
ખાનગી-ભાગીદારીના બંદરો પર ડઓઈલની હેરફેરના દર ુ
ઘટાડવાથી સરકારની આવકમાં ઘટાડો ન ધાયો છે તે 
હકીકત સાચી છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
મુ ા સ હતના ખાનગી બંદરોએ યાતાયાત થતા ડ ુ
ઓઈલના વાફજ દર અન ેવોટર ટ રોય ટી પેટે છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલી આવક થઈ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
લાજપોર મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે  

૨૭૧૬૩ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાજપોર મ ય થ જલેમાં કેદીઓને કાયદાકીય 
સલાહ અને સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલા કેદીઓન ેુ
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
કાયદાકીય સલાહ કાયદાકીય સહાય 

૧૯૭૪૮ ૧૩૯૬  
--------- 

 
ક છ િજ ામાં બો સાઈટ ખનીજમાંથી ઓલાઈટ ોડ ટ 

૨૮૨૪૮ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં બો સાઈટ ખનીજમાંથી ઓલાઈટ નામની 

ોડ ટ બનાવવાના કરાર થયા છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત કરારો કોની સાથ ે યારે થયેલા 
છે,  

  (૨) .એમ.ડી.સી. અન ે ેડો િમનરલ ઈ ડ ટીઝ 
ારા તા.૨૧-૧૧-૨૦૧૧ના રોજ કરાર કરવામાં આવલે 

છે. 
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ઓલાઈટ ખનીજનું કેટલું ઉ પાદન થયુ,ં અન ે

  (૩) ઉ ત કરાર અ વયે ઓલાઈટ ખનીજનુ ં
ઉ પાદન કરવામાં આવતંુ નથી પરતુ કરાર અ વયે ં
બો સાઈટ ખનીજમાંથી ોસે ડ ઓલાઈટ ોડ ટનું 
ઉ પાદન કરવામાં આવે છે, જ ેનીચે મુજબ છે. 

વષ ઉ પાદન (મે. ટન) 
૨૦૧૮ ૪૧૮૫.૫૦ 
૨૦૧૯ ૬૪૪૧.૧૦  

 (૪) ઉ ત ઉ પા દત જ થા પૈકી કેટલો જ થો 
િનકાસ કરવામાં આ યો ? 

  (૪)  
વષ િનકાસ (મે. ટન) 

૨૦૧૮ ૫ 
૨૦૧૯ ૧૪૬  

--------- 
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સાબરમતી જલમાં કદીઓના અકદરતી મોતે ે ુ  
૨૮૩૬૯ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ 
માસમાં યારે કેટલા કેદીઓના અકદરતી મોત સાબરમતી ુ
જલેમાં થયા,  

  (૧) સાબરમતી જલેમાં તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૯ અન ે
તા.૦૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ કલઃ ુ ૦૨ (બે) અકદરતી ુ
મોત થયેલ છે. 

 (૨) ઉ ત મોતના શા કારણો સામે આ યા,   (૨) તપાસ ચાલુ છે. 
 (૩) જલેમાં કેદીઓના અકદરતી મોત અટકે તે માટે ુ
શા પગલાં લવેામા ંઆ યા, અન ે

  (૩)  
કેદીઓને તેમના કીલ મુજબ કામગીરીમાં ય ત રાખી 
તણાવ દૂર કરવામા ંઆવે છે. 
કેદીઓ પોતાના પ રવાર સાથે સંપકમા ં રહી વાતચીત કરી 
શકે અન ે તણાવ મુ ત રહી શકે તે માટે જલેમાં ટેલીફોન 
બુથની સુિવધા ઉભી કરવામાં આવેલ છે. 
કેદીઓ તણાવમુ ત રહે તે માટે સામાિજક સં થાઓ ારા 
જલેમા ં સમયાંતરે આ યાિ મક, ધાિમક, સાં કૃિતક 

ો ામનું આયોજન કરવામાં આવે છે.  

NGO ારા મેડીટેશન માટે યોગા, યાન િશિબરનુ ં
આયોજન કરવામાં આવે છે. 
કેદીઓન ેમનોિચિક સક તબીબીની સેવાઓ પુરી પાડવામા ં
આવે છે. 
આ મહ યા કરવા માટે ઉપયોગમા ંલઈ શકાય તેવા સાધનો 
લોક એ ડ કી માં રાખવામાં આવે છે.  
જલેમા ંબેરેકની અંદર ઈલે ટીક વાયર ફીટ ગ અ ડર ાઉ ડ 
કરવામા ં આવેલ છે. થાિનક ઝડપી કોડ ારા બેરેકનુ ં
અવાર-નવાર ચેક ગ કરવામા ંઆવે છે.  
કેદીઓ ઉપર સતત વોચ રાખી શકાય તે માટે જલેમા ં

C.C.T.V. કેમેરા લગાડવામાં આવેલ છે. 
જ રયાત મંદ કેદીઓને લીગલ એઈડ િ લનીક ારા 
કાનૂની સહાય પૂરી પાડવામા ંઆવે છે.  

 (૪) અકદરતી મોત માટે જવાબદારો સામે શા પગલા ંુ
લીધા?ં 

  (૪) પોલીસ તપાસ અને મે ટીયલ ઈ કવાયરી 
ચાલુ હોઈ હાલમાં  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 

૨૮૨૭૭ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે મા ં
કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની 
ન ી કરવામાં આવેલ,  

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ 
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૨)  
મ વષ ચુકવવાપા  રકમ 
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
.૧૦૪૫,૮૦,૩૪,૫૮૩/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૧૦૪૫,૮૦,૩૪,૫૮૩/- 

 
(૩)ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અન ે   (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 
(૪)ઓછી ા ટ ચૂકવવામા ંઆવી હોય તો તેના કારણો શંુ છે ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઈપ લાઈન 
૨૮૨૩૭ ી નથાભાઈ પટલ ે  (ધાનરેા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૫-૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઈપ લાઈનની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, 

 

 (૨) ઉ ત કામગીરીમાં યા કારના કેટલા કામ પૂણ 
કરવામા ંઆ યા અને કેટલા બાકી છે, 

 

 (૧) અને (૨)  પથરેખા/લાિભત િવ તારો આખરી 
કરવા િવિવધ તાંિ ક અ યાસો ચકાસણી હેઠળ છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી સમય મયાદામાં ન કરેલ હોય તો 
જવાબદારો સામે કોઈ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે કેમ, 
અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત બાકી કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) પથરેખાના આખરીકરણ બાદ જ રી મંજરી ૂ
યાઓ પૂણ કરી નાણાકીય ઉપલિ ધ અનુસાર પૂણ 

કરવાનું આયોજન છે.  
--------- 

સૌરા ને પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડતા પ રએજ સરોવરની સફાઈ 
૨૫૧૯૭ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌરા ન ે
પીવાનું પાણી પુ ં પાડતા પ રએજ સરોવરમાં કાદવ-
કીચડ, મૃત પશુઓનાં હાડકા, લીલ, ક મર કાકડીના થરે 
થર બાઝી જવાથી પાણી દૂગધ મારતંુ હોવાથી પીવા માટે 
હાિનકારક છે તે હકીકત સરકારનાં યાનમા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) પ રએજ સરોવરમાં પાણી પીવા માટે હાિનકારક 
છે તે હકીકત સરકાર ીના યાને આવેલ નથી. 

(૨)  હા, તો તે અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

સૌની યોજનામાં મુળી, થાનગઢ, સાયલા અને ચોટીલાના ડમોે , તળાવો ભરવા બાબત 
૨૮૨૯૫ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર િજ ાના ધોળીધ  ડેમ ખાતેથી લીફટ કરી 
સમ  સૌરા  ક છને પીવા તથા તળાવો અને ડેમો 
ભરવાની સૌની યોજનામાં મળુી, થાનગઢ, સાયલા અન ે
ચોટીલા તાલુકાઓના યા ડેમો, તળાવોનો સમાવેશ 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
મ તાલુકો જળાશયનું નામ 
૧ મુળી વઢવાણ ભોગાવો-૧ 
૨ થાનગઢ -- 
૩ સાયલા લ બડી ભોગાવો-૧ 
૪ ચોટીલા િ વેણીઠાંગા અને  મોરસલ  

  પાઇપ લાઇનના કાવર વા વથી ૨ (બે) િક.મી.ની  
મયાદામા ં આવતાં અને ેવીટીથી ભરી શકાય તેવા તળાવો 
પાણીની ઉપલિ ધ અનુસાર ભરવામાં આવે છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત તાલુકાના યા ડેમ, 
તળાવમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલુ ં
પાણી ભરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૨) આપવામાં આવેલ પાણીનો જ થો 
જળાશય વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

િ વેણીઠાગંા ૦.૦૦ 
(એમ.સી.એફ.ટી.) 

૩.૦૦ 
(એમ.સી.એફ.ટી.) 

 
તળાવોની 

સં યા 
વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

૭ ૧૪૦ 
(એમ.સી.એફ.ટી.) 

૨૬ (એમ.સી.એફ.ટી.) 

 
 (૩) ઉ ત પાણી ભરવા અ વયે કેટલી રકમનો   (૩) જ ે તે લ ક ારા ઉપાડવામા ં આવતા પાણીના કલ ુ
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ખચ થયો?  જ થા માટે લાઈટ િબલ ભરવામાં આવે છે. તેથી ડેમવાર 
અલગથી િવગતો રાખવામાં આવતી નથી. 

અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 
૨૭૦૯૯ ી કનુભાઈ પટલે   (સાણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કેટલા તાલુકામા ં નવા તળાવો 
બનાવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં બે તાલુકામા ં નવા તળાવો 
બનાવવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તે અ વયે કલ ુ ૫૪.૩૭ લાખ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ?  

  (૩) ઉ ત નવા  તળાવ બનાવવાથી ૩.૫૬ મી.ઘનફટ ુ
પાણીનો જ થો અન ે૬૩ હે ટર િસંચાઈ િવ તારમા ંવધારો 
થશે. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૮૪ ી િવણભાઈ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેપીટલ સહાય 
યોજના હેઠળ રાજકોટ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં એમએસએમઈ (માઈ ો મોલ 
મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૧૫૩૬ અર ઓ. 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં
કરવામા ંઆ યું ? 

  (૨) .૧૧૫,૯૦,૮૯,૧૪૭ 

--------- 
ભાવનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 

૨૮૩૪૫ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ મહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે મા ં
કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની 
ન ી કરવામાં આવેલ,  

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ભાવનગર 
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૨)  
મ વષ ચુકવવાપા  રકમ 
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
.૩૮,૨૮,૮૪,૮૪૦/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૩૮,૨૮,૮૪,૮૪૦/- 

 
 (૩) ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામા ં આવી, 
અન ે

  (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 

(૪)ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો શંુ છે 
? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી શહરમાં ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વયે અર ઓે  

૨૮૨૯૭ ી િ જશ મેર  ે  (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી શહેરમા ં ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વય ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલ ુ ૨૫૪૨ અર ઓ મળી. 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર અન ે કેટલી ૂ
નામંજર કરીૂ , અન ે

  (૨)  
ધાનમં ી આવાસ યોજના (શહરીે ) 

ઘટક 
અર ઓ 
મંજર કરીૂ  

અર ઓ 
નામંજર કરીૂ  

એફોડબલ હાઉસ ગ ોજકેટ 
(એ.એચ.પી.) ઘટક  

૬૮૦ ૧૫૧૬ 

લાભાથ ની આગેવાનીમા ં બાંધકામ 
(બી.એલ.સી.) ઘટક 

૩૧૧ ૩૫ 

કુલ ૯૯૧ ૧૫૫૧  
 (૩) મંજર અર ઓ પૈૂ કી કેટલા મકાનો ઉકત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં બનાવવામાં આ યા, અને
  

  (૩) એ.એચ.પી. ઘટક  હેઠળ બે વષ અગાઉ 
આવાસોનું િનમાણ કરી દવેામાં આવેલ હતંુ. આ આવાસો 
મંજર અર ઓ અ વયે કલ ૂ ુ ૬૮૦ લાભાથ ઓને છે ા બે 
વષમાં ફાળવવામાં આવેલ છે. યારે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કોઈપણ નવા મકાનો બનાવવામા ંઆવેલ નથી અન ે
બી.એલ.સી. ઘટક  અંતગત ૩૧૧ મંજર અર ઓમા ંૂ
આવાસોનું બાંધકામ લાભાથ ઓ ારા તે જ કરાતંુ હોઈ 
આવાસો િવિવધ તબ ે  ગિત હેઠળ છે.  

 (૪) બાકી રહેલ મકાનો યાં સુધીમા ં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) લાભાથ ની આગેવાનીમાં બાંધકામ 
(બી.એલ.સી.)  ઘટક  હેઠળના બાકી રહેલ ૩૧૧ મકાનોનુ ં
બાંધકામ લાભાથ  ારા તે જ કરાતંુ હોઈ હાલની િ થિતએ 
આ મકાનો િવિવધ તબ ે  ગિત હેઠળ છે અન ેશ ય તેટલુ ં
ઝડપથી લાભાથ  ારા મકાનોનું બાંધકામ પૂણ કરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૧૧ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં કલુ -૪ તાલુકાનાં ૧૩  ગામોમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તે અ વયે કલ ુ ૪૮.૩૬ લાખ ખચ કરવામા ં
આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ?  

  (૩) ઉ ત નવા  તળાવ બનાવવાથી ૨૩.૬૭ 
મી.ઘનફટ પાણીનો જ થો અને ુ ૭૩.૫ હે ટર િસંચાઈ 
િવ તારમાં વધારો થશ.ે 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં ગુના હત ક યોૃ  

૨૭૭૫૮ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામા ં દા , 
ચોરી, લુંટ, ધાડ, બળા કાર અને અપહરણના પોલીસ 
ટેશનવાર ગુનાઓ ન ધવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર, પોલીસ ટેશનવાર 
કેટલી એફ.આઈ.આર. કરવામા ંઆવી, 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 

 (૩)તે પૈકી કેટલા ગુનેગારોને પકડવામા ંઆ યા, અન ે   (૩) ૧૫ 
 (૪) કેટલા ગુનેગારોન ેપકડવાના બાકી છે?   (૪) ૦૬ 

પ ક-૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા પોલીસ ટશને  દા  ચોરી લૂંટ ધાડ બળા કાર અપહરણ 
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સંખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
છોટાઉદપુર 

કરાલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
એલ.સી.બી. ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

લીમખેડા ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ દાહોદ 

સંજલેી ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા પોલીસ ટશને  દા  ચોરી લૂંટ ધાડ બળા કાર અપહરણ 
એલ.સી.બી. ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

લીમખેડા ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮ દાહોદ 

સંજલેી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
(અ ય પોલીસ ટેશનની મા હતી શૂ ય છે.) 

પ ક-૨ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા પોલીસ ટશને  એફ.આઈ.આર.ની સં યા 
સંખેડા ૧ 

છોટાઉદપુર 
કરાલી ૧ 

એલ.સી.બી. ૩ 
લીમખેડા ૦ દાહોદ 

સંજલેી ૨ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા પોલીસ ટશને  એફ.આઈ.આર.ની સં યા 
એલ.સી.બી. ૩ 

લીમખેડા ૪ દાહોદ 
સંજલેી ૧ 

--------- 
મહસાણા ે િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૦૯૮ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમા ં નવા 
તળાવોના બદલે જળસંપિ  ભાગ ારા કલ ુ ૧૨૯ તળાવો 

ડા કરવામાં આવેલ છે. 
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વય ે કલ ુ ૨૦૪.૦૨ 

લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઈ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૩૦.૮૩ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૧૭૮ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઈનો લાભ મળશ.ે 

--------- 
નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૬૦ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ કેટલા ુ
િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૧) કલુ -૦૩ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા, 

 (૨) આ કામો માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી ુ
રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) . ૧૯૫.૪૫ લાખ.  

--------- 
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વલસાડ િજ ામાં સબજલ ન હોવા બાબતે  
૨૮૨૬૭ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં સબજલે ન હોવાથી આરોપીઓને અ ય િજ ામા ં
લઈ જવા પડે છે તે હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલા આરોપીઓન ેઅ ય કઈ જલેમાં લઈ જવામા ં
આ યા? 

  (૨)  
જલનું નામે  વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

લાજપોર મ ય થ 
જલે 

૫૮૯ ૪૩૯ 

નવસારી સબ જલે ૪૩૦૦ ૩૧૮૪  
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
૨૮૩૦૬ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અન ે નાની િસંચાઈ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે,  

  (૧) રાજકોટ - ૭૪૦૨૯ હે ટર 
  પોરબંદર - ૧૬૮૧૨ હે ટર 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ંછે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઈ વઘારો કે ઘટાડો થયો નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 

૨૮૨૬૫ ડો.સી.જ.ેચાવડા  (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ મહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં 
કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની 
ન ી કરવામાં આવેલ,  

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ગાંધીનગર 
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમા ંવષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૨)  

મ વષ ચુકવવાપા  રકમ 
૧ તા.૦૧-૦૧-

૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

.૧૫,૩૧,૫૪,૫૩૬/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

.૧૫,૩૧,૫૪,૫૩૬/- 

 
 (૩) ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, 
અન ે

  (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 

(૪)ઓછી ા ટ ચૂકવવામા ંઆવી હોય તો તેના કારણો શંુ છે ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
---------  વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૮૨ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કેિપટલ સહાય 
યોજના હેઠળ વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૪૧૬ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોને કેટલી સહાયનું ચૂકવ ં 
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) .૨૪૩૭.૬૧ લાખ 

--------- 
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહરે /તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ 

૨૮૩૬૦ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ 
માસમાં આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં પોલીસ 

ારા કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કેટલા લોકોના મૃ યુ થયા 
અને કેટલા લોકો ઘાયલ થયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ 
થયેલ લોકોની સં યા 

પોલીસ ફાયર ગમાં ઘાયલ 
થયેલ લોકોની સં યા 

૦ ૦  
 (૨) ઉ ત ફાયર ગમાં િનદ ષ નાગ રકોના મૃ યુ 
થયાની કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અન ે

  (૨) ૨. 

 (૩) તે અ વયે યારે કોની સામે શુ ંકાયવાહી કરી?   (૩) તપાસની કાયવાહી ચાલ ુછે. 
--------- 

અમરલી િજ ામાં સાદી રતીના લોકની હરાે ે  
૨૯૫૮૮ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગુજરાત ગૌણ ખિનજ િનયમો-૨૦૧૭ 
અ વયે અમરેલી િજ ામાં સાદી રેતીના કેટલા લોક 
( વોરીઝ) કેટલા જ થા માટે હરા  કરવા હેરાત 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગુજરાત ગૌણ ખિનજ િનયમો-૨૦૧૭ અ વય ે
અમરેલી િજ ામા ંસાદી રેતીના લોક ( વોરીઝ)ના નીચેની 
િવગતેના જ થા માટે હરા  કરવા હેરાત કરવામાં આવીઃ 

અન.ુ 
નં. 

વષ લો સની સં યા જ થો  
(મે. ટનમાં) 

૧ ૨૦૧૮ શૂ ય શૂ ય 
૨ ૨૦૧૯ ૧૭ ૨૫,૨૦,૯૯૦ 

કુલ ૧૭ ૨૫,૨૦,૯૯૦  
 (૨) ઉ ત હરા ની કાયવાહી માટે બા  કઈ કઈ 
એજ સીને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ઉ ત હરા ની કાયવાહી માટે નીચેની િવગતોની 
બા  એજ સીન ે રકમ ચૂકવવામાં આવીઃ 

અન.ુ 
નં. 

એજ સીનું નામ ચૂકવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ સંદેશ લીમીટેડ ૦.૩૨ 
૨ ધ ઈિ ડયન એ સ ેસ લી. ૦.૦૯ 
૩ ાઈસ વોટર હાઉસ કપસ ુ

ા.િલ. 
૨.૪૬ 

૪ ટાઈગર એડવટાઈઝ ગ ૦.૭૧ 
કલુ  ૩.૫૮  

--------- 
મનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 

૨૮૩૦૯ ી િવણભાઇ મુસડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે મા ં
કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની 
ન ી કરવામાં આવેલ,  

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ મનગર 
મહાનગરપાિલકાન ે છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૨)  
મ વષ ચુકવવાપા  રકમ 
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
.૩૬,૫૭,૨૦,૯૯૫/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૩૬,૫૭,૨૦,૯૯૫/- 

 
 (૩) ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, 
અન ે

  (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 

(૪)ઓછી ા ટ ચૂકવવામા ંઆવી હોય તો તેના કારણો શંુ છે ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ ૂ િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો 
૨૫૩૧૨ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ામાં િજ ાવાર 
દિલતોના ખનુ, િતર કાર, આભડછેટ, મં દરમા ં

વેશબંધી, અ યાચાર, દિલત મ હલાઓ પર 
બળા કારના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧)  
િજ ા ખુન અ યાચાર બળા કાર 

ગીર સોમનાથ  ૦૧ ૯૧ ૦૩ 
જનાગઢૂ  ૦૩ ૨૧૦ ૧૦ 

િતર કાર, આભડછેટ અને મં દરમાં વેશબંધીનો એકપણ 
બનાવ ન ધાયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કેટલા બનાવો ઉકેલાયા 
અને કેટલા બનાવો ઉકેલવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત તમામ બનાવો ઉકેલાયા છે. 

 (૩) દિલતો સાથ ે બનતા બનાવોમા ં તુરત ં
કાયવાહી થાય તે માટે શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩) તુરત જ કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવ ેં
છે. 

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  

૨૮૩૦૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વય ે છે ા છ માસમા ં મોરબી અન ે
બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોને કેટલી રકમનો 
દંડ કરવામાં આ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મોરબી અન ે
બોટાદ િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઈસમોન ે
દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો 
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાંથી જ  કરવામાં આવેલ નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૦૬ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકામાં નવા 
તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં બે તાલુકામાં નવા તળાવ 
બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તે અ વયે ૯.૯૨ લાખ ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૦.૫૬ મી.ઘનફટ ુ
પાણીનો જ થો સં હ થયેલ છે અને કલ ુ ૨૦ હે ટર 
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િવ તારમાં િસંચાઇનો વધારો થયેલ છે. 
--------- 

પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું  
૨૭૨૭૩ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
પોલીસ અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કટબીજનોની ુ ું
આરો યની  ચકાસણી કરવામાં આવે છે, તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી 
પિ મ રે વે વડોદરા કચેરીના કેટલા અિધકારી/કમચારીઓ 
અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામા ંુ ું
આવેલ છે? 

  (૨) ૯૦૦ 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૧૨ ી હતુ કનો ડયા (ઇડર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકામાં નવા 
તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કલુ -૪ તાલુકામા ં નવા તળાવો 
બનાવવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તે અ વયે . ૪૮.૩૬ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ 
છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૨૩.૬૭ 
મી.ઘનફટ પાણીનો જ થો અને ુ ૭૩.૫ હે ટર િસંચાઇ 
િવ તારમાં વધારો થશ.ે 

--------- 
ગાંધીનગર શહરમાં ે ૨૪ કલાક પીવાનું પાણી પુ ં પાડવા બાબત 

૨૮૨૭૦ ી સુરશકમાર પટલ ે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
શહેરમાં ૨૪ કલાક પીવાનું પાણી પુ ં પાડવાનું છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨) સદર ટે ડર મંજર થયેથીૂ  

 (૩) તે અ વયે ગાંધીનગર શહેરના કયા િવ તારોન ે
આવરી લેવામાં આવશ?ે 

  (૩) ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાનો સમ  િવ તાર 

--------- 
સૌની યોજના ારા સૌરા ના િસંચાઇ ડમો ભરવા બાબતે  

૨૮૩૩૩ ી પંુ ભાઇ વંશ (ઉના) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌની 
યોજના ારા સૌરા ના િસંચાઇ ડેમો પૂરી સં યામાં ભરાયા 
નથી કે ભરવામાં આ યા નથી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) સૌની યોજના ણ તબ ામાં હાથ ધરવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવેલ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ થમ તબ ાની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. અન ે
૩૪ જળાશય ભરવામા ં આવેલ છે. બી  અન ે ી  
તબ ાની કામગીરી ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ડેમોમાં કેટલી જળરાિશ 
ઠાલવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૩૪ જળાશયોમા ં૨૧૦૦૮ એમ.સી.એફ.ટી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર ા    (૩) સૌની યોજના અંતગત હયાત યોજનાઓમા ં પુરક 
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થયેલ જળરાિશ િવતરણથી કેટલી આવક થઇ? જ થા તરીકે પાણી આપવામાં આવતંુ હોવાથી િવતરણ 
કરવામા ંઆવેલ જળરાિશથી થયેલ આવકના હસાબો જદા ુ
રાખવા શ ય નથી. 

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  

૨૮૨૪૫ ી શીવાભાઇ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમા ંબનાસકાંઠા અન ે
ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોન ેકેટલી રકમનો દંડ 
કરવામા ં આ યો અન ે કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) કોઇ સ  કે દંડ કરેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૬૧ ી નરશભાઇ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) કલુ -૦૩ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા, 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) .૧૯૫.૪૫ લાખ 

--------- 
એફ.એસ.એલ ારા નકલી નોટોના કસોનુંે  પૃ થકરણ 

૨૭૨૯૧ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત પૂવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
એફ.એસ.એલ ારા નકલી ચલણી નોટોને લગતા કેસોનુ ં
પૃ થકરણ કરવામા ંઆવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં એફ.એસ.એલ ારા આ કારના કેટલા 
કેસોનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રા યની એફ.એસ.એલ ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંનકલી ચલણી નોટોન ે
લગતાં કલુ -૯૪ કેસોના ૫૪૨૨ નમનૂાઓનું પૃ થકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

૨૭૨૬૨ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ શહેરમાં કેટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૩૨૧ 

--------- 
દાહોદ શહરમાં છાબ તળાવ અને દુધીમતી નદીની સફાઈ માટની ા ટે ે  

૨૮૩૭૮ ી વજિસંગભાઈ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
શહેરમા ં આવેલ છાબ તળાવ અન ે દુધીમતી નદીની 
વ છતા માટે છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા નાણા ં

ફાળવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
શહેરમાં આવેલ છાબ તળાવ અને દુધીમતી નદીની 
વ છતા માટે છે ા બે વષમાં છાબ તળાવ ોજે ટન ે

દાહોદ માટ સીટી અંતગત લેવામાં આવલે છે યારે 
દુધીમતી નદીની સફાઈ માટે દાહોદ માટ સીટી અંતગત 
ક વજ સમાં ોજે ટ લેવામા ં આવેલ છે. આમ કલ ુ
.૧૭૫.૮૭ કરોડના કામો મંજર કરવામાં આ યા છેુ . 

 (૨) તે પૈકી વષવાર કેટલી રકમ વપરાઈ અને કેટલી 
રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયેલી રહી? 

  (૨) આ અંગે કલ ુ . ૧૧૦.૫૯ કરોડ + . ૬૫.૨૮ 
કરોડના એમ કલ ુ . ૧૭૫.૮૭ કરોડના કામોના વક ઓડર 
અપાયેલ છે અને વષ ૨૦૧૮માં . ૦.૯૫ કરોડ અને વષ 
૨૦૧૯માં . ૫.૧૫ કરોડ ખચ કરવામાં આવેલ છે. 
કામગીરીની ગિતના આધારે તબ ાવાર ા ટ 
ફાળવવામાં આવતી હોઈ વણવપરાયલે ા ટનો  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં િવ તાર િવકાસ મંડળની રચનાની દરખા તો 

૨૮૨૨૮ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં આવેલ રાપર, ભચાઉ, અં ર, ગાંધીધામ, ભુજ 
શહેરી મંડળો અને ન કમાં િવકાસ પામી રહેલ મુ ા 
િવ તાર માટે િવ તાર િવકાસ મંડળની રચના કરવા અંગે 
કલે ટર, ભૂજ પાસે કેટલી દરખા તો પડતર છે, 

  (૧) શૂ ય 

(૨)ઉ ત દરખા તો યારથી કયા કારણોસર પડતર છે, 
અન ે

  (૨) લાગુ પડતુ નથી. 

 (૩) ઉ ત પડતર દરખા તોન ે યાં સુધીમાં મંજરી ૂ
આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) લાગુ પડતુ નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૦૭૬ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમા ં નવા 
તળાવોના બદલે જળસંપિ  ભાગ ારા કલ ુ ૧૨૯ તળાવો 

ડા કરવામાં આવેલ છે. 
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કલ ુ ૨૦૪.૦૨ 

લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઈ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૩૦.૮૩ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૧૭૮ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઈનો લાભ મળશ.ે 

--------- 
એફ.એસ.એલ. ારા નકલી નોટોના કસોનું પૃ થકરણે  

૨૭૨૯૦ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
એફ.એસ.એલ ારા નકલી ચલણી નોટોન ે લગતા કેસોનુ ં
પૃ થકરણ કરવામા ંઆવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા,  
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 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં એફ.એસ.એલ. ારા આ કારના કેટલા 
કેસોનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રા યની એફ.એસ.એલ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં નકલી ચલણી નોટોન ે
લગતાં કલુ -૯૪ કેસોના ૫૪૨૨ નમૂનાઓનું પૃ થકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
એફ.એસ.એલ ારા નકલી નોટોના કસોનું પૃ થકરણે  

૨૭૨૯૨ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
એફ.એસ.એલ ારા નકલી ચલણી નોટોને લગતા કેસોનુ ં
પૃ થકરણ કરવામા ંઆવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં એફ.એસ.એલ ારા આ કારના કેટલા 
કેસોનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રા યની એફ.એસ.એલ ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં નકલી ચલણી નોટોન ે
લગતાં કલુ -૯૪ કેસોના ૫૪૨૨ નમૂનાઓનું પૃ થકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૭૧૧૬ ી કત િસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના 
હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને 

  (૧) કલ ુ ૪૬૯ તળાવો ડા કરેલ છે. 

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( .લાખમાં) તાલુકાનું 

નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
ચાણ મા ૪૦.૧૧ ૬૬.૯૧ 
હારીજ ૨૬.૭૦ ૪૩.૫૯ 
સમી ૬૮.૧૨ ૯૦.૬૨ 
શંખે ર ૬૮.૯૮ ૩૭.૪૮ 
પાટણ ૪૨.૩૧ ૪૯.૪૩ 
સર વતી ૨૪.૯૯ ૯૦.૨૬ 
રાધનપુર ૨૬.૦૦ ૯.૫૨ 
સાંતલપુર ૫૦.૯૧ ૫૩.૨૭ 
િસ ધપુર ૧૫.૭૨ ૧૨.૬૦ 

--------- 
વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે  

૨૭૧૬૭ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં કેદીઓને કાયદાકીય 
સલાહ અને સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલા કેદીઓન ેુ
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
કાયદાકીય સલાહ કાયદાકીય સહાય 

૧૦૬૯ ૨૫૭  
--------- 
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માટ સીટી અ વયે સુરત શહરના િવકાસ માટ રકમે ે  
૨૮૪૦૪ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર માટ સીટી અ વયે સુરત શહેરના િવકાસ 
માટે કેટલી રકમ કે  સરકાર તરફથી મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નીચે મુજબની રકમ સુરત શહેરના માટ સીટી 

ોજે ટ માટે કે  સરકાર તરફથી મળલે છે. 
( .કરોડમા)ં 

વષ રકમ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૯૬.૦૦ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૯૮.૦૦ 

કલુ  ૧૯૪.૦૦  
 (૨) મળેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમનો ખચ થયો અન ે
કેટલી રકમ વણવપરાયલે રહી, 

  (૨) ઉ ત રકમ પૈકી પૂરી રકમ .૧૯૪.૦૦ કરોડનો 
ખચ થયેલ છે. જથેી વણવપરાયલે રકમનો  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત ખચનું મોનીટર ગ કરવામાં આવે છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) હા , મંજર થયેલા કામોના ખચનું ટીૂ .પી.આઈ., 
પી.એમ.સી., ઈ ટનલ ઓ ડટર તથા ટે યુટરી ઓ ડટર 

ારા મોનીટર ગ કરવામાં આવ ેછે તથા રા ય સરકાર ારા 
ોજે ટની ગિતનુ ંમોનીટર ગ કરવામાં આવ ેછે.  

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે ?   (૪)   ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૭૧૫૮ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામા ં પોલીસ રહેણાકના કેટલા 
મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલુ -૩૮૦ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) . ૭૦૭૯.૪૬ લાખ 

--------- 
નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૬૨ ી કનુભાઇ દેસાઇ  (પારડી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) કલુ -૦૩ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા, 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) .૧૯૫.૪૫ લાખ 

--------- 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 

૨૮૪૦૯ ી અનંતકમાર પટલ ુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર નવસારી અન ેવલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ ુ
આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 
નવસારી ૨૦૬ ૧૫૯ 
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વલસાડ ૨૬૭ ૨૮૪ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 
નવસારી ૧૯૫ ૧૯૨ 
વલસાડ ૨૯૦ ૨૮૦  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

નવસારી ૦૫ 
વલસાડ ૧૯  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
સાબરમતી જલમાં કદીઓના અકદરતી મોતે ે ુ  

૨૮૩૬૬ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ 
માસમાં યારે કેટલા કેદીઓના અકદરતી મોત સાબરમતી ુ
જલેમાં થયા,  

  (૧) સાબરમતી જલેમાં તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૯ અન ે
તા.૦૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ કલઃ ુ ૦૨ (બે) અકદરતી ુ
મોત થયેલ છે. 

 (૨) ઉ ત મોતના શા કારણો સામે આ યા,   (૨) તપાસ ચાલુ છે. 
 (૩) જલેમાં કેદીઓના અકદરતી મોત અટકે તે માટે ુ
શા પગલાં લવેામા ંઆ યા, અન ે

  (૩)  
 કેદીઓને તેમના કીલ મુજબ કામગીરીમાં ય ત 

રાખી તણાવ દૂર કરવામાં આવે છે. 
 કેદીઓ પોતાના પ રવાર સાથે સંપકમાં રહી 

વાતચીત કરી શકે અને તણાવ મુ ત રહી શકે તે 
માટે જલેમા ં ટેલીફોન બુથની સિુવધા ઉભી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 કેદીઓ તણાવમુ ત રહે તે માટે સામાિજક 
સં થાઓ ારા જલેમાં સમયાંતરે આ યાિ મક, 
ધાિમક, સાં કૃિતક ો ામનું આયોજન કરવામા ં
આવે છે.  

 NGO ારા મેડીટેશન માટે યોગા, યાન 
િશિબરનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 કેદીઓને મનોિચિક સક તબીબીની સેવાઓ પુરી 
પાડવામાં આવે છે. 

 આ મહ યા કરવા માટે ઉપયોગમા ં લઈ શકાય 
તેવા સાધનો લોક એ ડ કી માં રાખવામાં આવે છે.  

 જલેમાં બેરેકની અદંર ઈલે ટીક વાયર ફીટ ગ 
અ ડર ાઉ ડ કરવામાં આવેલ છે. થાિનક 
ઝડપી કોડ ારા બેરેકનું અવાર-નવાર ચેક ગ 
કરવામા ંઆવે છે.  

 કેદીઓ ઉપર સતત વોચ રાખી શકાય તે માટે 

જલેમાં C.C.T.V. કેમેરા લગાડવામાં આવેલ 
છે. 

 જ રયાત મંદ કેદીઓને લીગલ એઈડ િ લનીક 
ારા કાનનૂી સહાય પૂરી પાડવામા ંઆવે છે.  

 (૪) અકદરતી મોત માટે જવાબદારો સામ ેશા પગલા ંુ
લીધા?ં 

  (૪) પોલીસ તપાસ અને મે ટીયલ ઈ કવાયરી ચાલ ુ
હોઈ હાલમા ં  ઉપિ થત થતો નથી. 
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પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું  

૨૭૨૫૬ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
પોલીસ અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કટબીજનોની ુ ું
આરો યની  ચકાસણી કરવામાં આવ ે છે, તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી 
રાજકોટ ા યની કચેરીના કેટલા અિધકારી/કમચારીઓ 
અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામા ંુ ું
આવેલ છે? 

  (૨) ૨૮૮૯ 

--------- 
દાહોદ અને સુરત િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૩૭૭ ી ભાવેશભાઇ કટારા  (ઝલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ )જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
અને સુરત િજ ામાં મોટી, મ યમ અન ે નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
સુરત િજ ામા ં મોટી, મ યમ અન ે નાની િસંચાઇ 
યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે. 

કમા ડ એરીયા હ ટરમાંે  
િસંચાઇ યોજનાઓ 

દાહોદ સુરત 
મોટી ૦૦ ૧૬૧૮૦૪ 

મ યમ ૧૨૨૪૧ ૪૨૭૯ 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કમા ડ એરીયામા ં છે ા બે વષમા ં કોઇ વધારો-
ઘટાડો થયો નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ ને ૩૮ના ભગં અ વયે જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ઈસમોને દંડૂ /સ  

૨૮૩૨૩ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં જનાગઢ અન ેૂ
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોન ે કેટલી રકમનો 
દંડ કરવામાં આ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે જનાગઢ અન ેૂ
પોરબંદર િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઈસમોન ે
દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો 
જનાગઢ અન ે પોરબંદર િજ ામાંથી જ  કરવામા ં આવેલ ૂ
નથી. 

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 

૨૮૪૦૦ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શેહરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય 
નાબુદી બાદ મહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં 
કેટલીક રકમ દર વષ ઉ રો ર વધારા સાથે ચૂકવવાની 

  (૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/- 
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ન ી કરવામાં આવેલ,   
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ સુરત 
મહાનગરપાિલકાન ે છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી ા ટ 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૨)  
મ વષ ચૂકવવાપા  રકમ 
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
.૭૨૨,૫૯,૫૭,૫૫૦/- 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૭૨૨,૫૯,૫૭,૫૫૦/- 
 

 (૩) ઉ ત વષવાર કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, 
અન ે

  (૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે. 

(૪)ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો 
શું છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઇપલાઇન 

૨૮૨૩૧ ગનેીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઇપ લાઇન આધા રત 
સોઢાવડથી ખારીવડી પાઇપ લાઇનની સૈ ધાિંતક મંજરી ૂ
કેટલી રકમની યારે આપવામા ંઆવેલ,  

  (૧) . ૧૦૮/- કરોડની સૈ ધાંિતક મંજરી ૂ  
તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૭ના રોજ આપેલ છે. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે, 
અન ે

  (૨) કસરા-દાંતીવાડા પાઇપ લાઇનની 
પથરેખા/લાિભત િવ તારના આખરીકરણ બાદ કામગીરીનું 
આયોજન હાથ ધરાનાર છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) વહીવટી, તાંિ ક મંજરીઓ પૂણ કરી નાણાકીય ૂ
ઉપલિ ધ મુજબ પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ટા ફક િનયમનો ભંગ 

૨૯૫૯૭ ી િજ ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ટા ફક પોલીસ ારા 
ટા ફક િનયમ ભંગ હેઠળ કેટલો દંડ વસૂલ કરવામા ં
આ યો? 

    
િવગત દંડની રકમ ( . લાખમાં) 

અમદાવાદ શહેર ૪૨૮૯.૧૭ 
અમદાવાદ ા ય ૫૬૬.૪૨ 

સુરત શહેર ૪૨૬૨.૧૬ 
સુરત ા ય ૨૧૬.૦૯  

--------- 
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

૨૭૨૭૭ ીમતી ઝંખના પટલ ે  (ચોયાસી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત 
ા યમાં કેટલી મ હલાઓન ે આવી તાલીમ આપવામા ં

આવેલ છે? 

  (૨) ૫૦૪૩ 

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી 

૨૮૩૫૯ ી િનરજન પટલ ં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અન ે ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર 
ગેરકાયદેસર ખનીજચોરી થતી હોવાની કેટલી ફ રયાદો 
મળી, અન ે

  (૧)   િજ ો-આણંદ 
તાલુકો વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 
આણંદ ૦૯ ૦૮ 
ઉમરેઠ ૧૨ ૦૫ 
બોરસદ ૦૧ ૦૬ 

આંકલાવ ૦૪ ૦૩ 
પેટલાદ ૦૨ ૦૪ 
સો ા શૂ ય ૦૨ 
ખંભાત શૂ ય ૦૩ 
તારાપુર ૦૧ ૦૨ 

કલુ  ૨૯ ૩૩ 
   િજ ો-ખેડા 

તાલુકો વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 
કપડવંજ ૦૪ ૦૩ 
કઠલાલ ૦૧ શૂ ય 

ખેડા ૦૩ ૧૬ 
મહેમદાવાદ ૦૭ ૦૯ 

મહધાુ  શૂ ય શૂ ય 
માતર ૦૧ શૂ ય 

નડીયાદ ૦૨ ૦૧ 
ઠાસરા ૦૭ ૦૯ 
વસો શૂ ય ૦૨ 

ગળતે ર ૦૧ શૂ ય 
કલુ  ૨૬ ૪૦  

 (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વય ે જવાબદારો સામ ે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી 
કરતા ઈસમોની સામે તપાસ હાથ ધરી કારણદશક 
નોટીસ/દંડકીય વસલુાત/વસલુાત હકુ મ તેમજ પોલીસ 
ફરીયાદ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવી, 

--------- 
અમદાવાદ શહરની સોલા ડા ટ ટીે .પી. કીમ બાબત 

૨૮૩૪૪ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેરની સોલા ડા ટ ટી.પી. કીમ ન.ં૪૦(સોલા-ભાડજ-
હેબતપુર) માં ઈડબ યુએસ આવાસ માટે અન ે નેબરહડ ુ
માટે યા અન ેકેટલા લોટ અનામત રાખવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ઈડબ યુએસ આવાસ માટે-૧ (અંિતમખંડ 
નં.૩૫) 
  નેબરહડ માટેુ -૧ (અિંતમખંડ નં.૪૧) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઉ ત યા અન ે
કેટલા લોટોમાં યા કારણોસર હેતુફેર કરવાની મંજરી ૂ
આપવામાં આવી, અને 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત લોટોમા ં હેતુફેર ન કરવા કેટલી વાંધા 
અર ઓ સરકારન ેમળી? 

  (૩) શૂ ય 

ગાંધીનગર િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 
૨૭૩૧૩ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોના 
કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

મ તાલુકો 
ગામ ડા કરલ ે ગામ ડા કરલ ે



ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 403 

તળાવ તળાવ 
૧ ગાંધીનગર ૩૯ ૫૧ ૧૮ ૨૫ 
૨ માણસા ૧૩ ૧૫ ૧૮ ૩૨ 
૩ કલોલ ૩૨ ૪૦ ૨૬ ૪૦ 
૪ દહેગામ ૨૩ ૪૫ ૧૭ ૨૫ 

કુલ  ૧૦૭ ૧૫૧ ૭૯ ૧૨૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ તળાવો ડા કરવા પાછળ  
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨) . ૮૧.૩૧ લાખ. 

--------- 
વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે  

૨૭૧૬૮ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં કેદીઓને કાયદાકીય 
સલાહ અને સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલા કેદીઓન ેુ
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
કાયદાકીય સલાહ કાયદાકીય સહાય 

૧૦૬૯ ૨૫૭  
--------- 

પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 
૨૭૧૮૯ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પાટણ િજ ામા ં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 

ા ય િવ તારમાં સવેાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧) ૬૦ 

 (૨)આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લવેામા ં
આ યા, 

  (૨) ૯ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૪૮,૯૫૯ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો?   (૫) ૪૮,૯૫૯ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૭૨૩૪ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પાટણ િજ ામા ં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 

ા ય િવ તારમાં સવેાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧) ૬૦ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લવેામાં 
આ યા, 

  (૨) ૯ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૪૮,૯૫૯ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો?   (૫) ૪૮,૯૫૯ 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૭૦૯૭ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય 
યોજના હેઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ 
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૧૫૬૭ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે એકમોન ે કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૧૦૩.૧૫ લાખ. 

--------- 
આણંદ શહરના િવ તારોમાં ભુગભ ગટરલાઈને  

૨૮૩૫૬ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર  (આણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
શહેરના રા ડપુરા, સાંગોડપુરા, નાની ખોડીયાર, 
ઈ માઈલનગર, િમ તનગર, મંગળપુરા તથા પિત 
િવ તાર ભુગભ ગટરલાઈનથી વંિચત છે તે હકીકતથી 
સરકાર વાકેફ છે, અને 

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િવ તારોમા ં ગટરલાઈન 
બનાવવા યાં સુધીમા ંરકમ ફાળવવામાં આવશ?ે 

 

 (૧) અને (૨) ગુજરાત શહેરી િવકાસ કપની ં
( .ય.ુડી.સી.) હેઠળ વિણમ જયિત મુ યમં ી શહેરી ં
િવકાસ યોજના અન ેઅમૃત યોજના અંતગત આણંદ ભૂગભ 
ગટર યોજનાનુ ંકામ આવરી લીધેલ છે. જ ેઅ વયે તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ નગરપાિલકા િવ તારમા ં
રા ડપુરાની કામગીરી પૂણ કરવામાં આવેલ છે. 
સાંગોડપુરા, નાની ખોડીયાર, િમ તનગર, પિતવાસ, 
ઈ માઈલનગર અન ે મંગળપુરા િવ તારમા ં કામગીરી હાથ 
ધરવામા ં આવેલ જનેી ૫૦ ટકા જટેલી કામગીરી પૂણ 
કરવામા ંઆવેલ છે. બાકી રહેલ િવ તાર માટે નવીન અદંાજ 
બનાવી કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
સુરત શહરમાં એરપોટનું િવ તરણ ન થઈ શકવા બાબતે  

૨૮૨૮૮ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના બી  સ મા ંતા.૧૯-૯-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાં રજ થયેલ ૂ
*  માંકઃ ૧૧૩૪૩ (અ તા-૪૧)ના અનુસંધાને માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત શહેરમાં ગેરકાયદેસર હાઈરાઈઝ 
િબ ડ ગોના કારણે એરપોટનું િવ તરણ નથી થઈ શકતંુ તે 
બાબતે ભારત સરકારના નાગ રક ઉ યન મં ાલયના 
રા યક ાના મં ી ી ારા તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૮ના પ થી 
રા ય સરકારન ે ણ કરવામાં આવેલ તે સરુત શહેરના કલ ુ
૧૮ ોજે ટો એરપોટ િવ તરણમાં નડતર પ છે તે પૈકી યા 

ોજે ટમાં કેટલું ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયેલ છે, અન ે

  (૧)  હેઠળના બાંધકામોમા ં એરપોટ ઓથોરીટી 
ારા જ ે તે સમયે એન.ઓ.સી. ઈ યુ કરવામાં આવેલ છે. 

સદર બાબત હાલમા ં નામદાર ગુજરાત હાઈકોટમા ં
િનણયાધીન છે. 

 (૨) ઉ ત ગેરકાયદેસર બાંધકામ બદલ જવાબદારો 
સામે શા પગલાં લીધા? 

  (૨) સદર બાબત નામદાર ગુજરાત હાઈકોટમા ં
િનણયાધીન હોય,  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
એમએસએમઇ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હઠળ અર ઓે  

૨૯૫૯૬ ી કીરીટકમાર પટુ ેલ (પાટણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં માઇ ો મોલ એ ડ મીડીયમ 
એ ટર ાઇઝ એકમોને ગુણવ ા સુધારણા યોજના હેઠળ 
કેટલા એકમોની અર ઓ મળી,  

  (૧) શૂ ય  

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ 
ની િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ,  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) કેટલી અર ઓ ના મંજર કરવામાં આવી અન ેૂ   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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તેના શાં કારણો છે, અને  
 (૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધી મંજર કરી ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવનાર છે ?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૦૫ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઇ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં ૨ તાલુકાનાં ૩ ગામોમાં નવા 
તળાવો બનાવવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યો, અને   (૨) તે અ વયે . ૯.૯૨ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ 
છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૦.૫૬ મી.ઘનફટ ુ
પાણીનો જ થો સં હ થયલે છે અને કલ ુ ૨૦ હે ટર 
િવ તારમાં િસંચાઇનો વધારો થયેલ છે. 

--------- 
ગુજરાતમાં નશાબંધીના કારણે આવકનું નુકશાન 

૨૭૯૪૮ ી ઇમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગુજરાતમાં નશાબંધીન ે કારણ ે સરકારને નુકશાન 
થાય છે તે ભરપાઇ કરવા રા ય સરકારે કે  સરકારને યારે 
રજઆત કરીૂ , અન ે

  (૧) રજઆત કરેલ નથીૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ હેતુસર કે  સરકારે કેટલી 
રકમની ફાળવણી કરી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો 

૨૭૧૧૦ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમા ં નવા 
તળાવો ના બદલે જળસંપિત ભાગ ારા કલ ુ ૨૫૩ 
તળાવો ડા કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે . ૨૭૨.૨૭ લાખનો 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૫૭.૦૯ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૧૯ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશ.ે 

દેવભુિમ- ારકા િજ ામાં બો સાઇટની લીઝો 
૨૮૩૧૬ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભુિમ-

ારકા િજ ામાં બો સાઇટની કેટલી લીઝો કેટલા િવ તારમા ં
આવેલી છે, 

  (૧) ૧૦૯ લીઝો ૩૧૯૭.૫૩ હે ટર િવ તારમા ં
આવેલી છે. 

 (૨) ઉ ત લીઝ િવ તારમાં લીઝવાર બો સાઇટનો 
કેટલો જ થો નોન લા ટ ેડ અને લા ટ ેડનો છે, અને 

  (૨) ઉ ત લીઝ િવ તારમા ં લીઝવાર બો સાઇટનો 
ેડવાર જ થો દશાવતંુ પ રિશ -એ સામેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર લીઝવાર કેટલો જ થો કાઢવામાં આ યો? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર, લીઝવાર 
કાઢવામાં આવેલ બો સાઇટના જ થાની િવગત દશાવતંુ 
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પ રિશ -બી સામેલ છે. 
(પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામા ંઆવેલ છે.) 

--------- 
વડોદરા અને આણંદ િજ ામાં જુગાર રમતા ઇસમો 

૨૮૩૮૯ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ે આણંદ િજ ામા ં િજ ાવાર 
જગાર રમતા કેટલા ઇસમોને પકડવામાં આ યાુ , 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પ ક-૧  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા પકડાયેલ ઇસમો 

વડોદરા શહેર ૨૯૦૪ 
વડોદરા ા ય  ૧૮૯૧ 

આણંદ ૨૭૩૩ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા પકડાયેલ ઇસમો 
વડોદરા શહેર ૨૭૧૪ 
વડોદરા ા ય  ૨૦૦૫ 

આણંદ ૨૬૬૬  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
મોબાઇલ અને કેટલા વાહનો જ  કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
પ ક-૨  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા જ  કરલ મોબાઇલે  જ  કરલ વાહનોે  

વડોદરા શહેર ૧૩૧૭ ૩૦૩ 
વડોદરા ા ય  ૫૧૭ ૧૭૮ 

આણંદ ૫૪૪ ૧૪૧ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા જ  કરલ મોબાઇલે  જ  કરલ વાહનોે  
વડોદરા શહેર ૧૧૮૦ ૨૫૩ 
વડોદરા ા ય  ૪૦૪ ૭૮ 

આણંદ ૩૨૫ ૭૮  
 (૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અન ે
મોબાઇલની કેટલી િકમત ઉ ત વષવારં , િજ ાવાર થાય 
છે? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 
પ ક-૩  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા મોબાઇલની કમત ં

( િપયા)  
વાહનોની કમત ં

( િપયા) 
વડોદરા શહેર ૪૩,૦૧,૫૧૦/- ૧,૧૬,૧૧,૯૦૦/- 
વડોદરા ા ય  ૧૪,૧૬,૬૦૦/- ૭૬,૪૧,૦૦૦/- 

આણંદ ૧૩,૭૯,૧૫૦/- ૭૨,૦૩,૫૦૦/- 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા મોબાઇલની કમત ં
( િપયા)  

વાહનોની કમત ં
( િપયા) 

વડોદરા શહેર ૬૧,૬૮,૬૩૫/- ૧,૯૦,૯૮,૨૦૦/- 
વડોદરા ા ય  ૧૨,૨૩,૮૦૦/- ૩૬,૯૨,૨૫૦/- 

આણંદ ૮,૬૨,૦૫૦/- ૨૩,૮૮,૨૦૦/-  
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૭૧૫૯ ી િજ ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામા ંપોલીસ રહેણાકના કલ કેટલા ુ
મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલુ -૩૮૦ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) . ૭૦૭૯.૪૬ લાખ 
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મનગર િજ ામાં શહરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ે  

૨૭૧૯૪ ી રાઘવ ભાઇ પટલ ે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મનગર િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૭ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૯,૧૨૯ 
(૪)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆ યો?   (૪) ૯,૧૨૯ 

--------- 
 

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
૨૮૩૭૩ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને પંચમહાલ િજ ામા ંમોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને પંચમહાલ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે. 

કમા ડ એરીયા હ ટરમાંે  િસંચાઇ 
યોજનાઓ મહીસાગર પંચમહાલ 

મોટી ૨૪૫૦૦ ૫૦૦૮૧ 
મ યમ ૮૦૦૦ ૧૩૩૬૨ 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હતો તેના 
કારણો શુ ંછે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ધંધુકા, ધોલેરા અને બરવાળા તાલુકામાં પીએન  ગેસ બાબત 

૨૮૨૮૬ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ધંધુકા, 
ધોલેરા અન ે બરવાળા તાલુકામાં પીએન  ગેસ 
પાઇપલાઇન ારા આપવાની કાયવાહી યા તબ ે  છે, 
અન ે

  (૧) ધંધુકા તેમજ ધોલેરા િવ તાર જ ેઅમદાવાદ ા ય 
િવ તારનો ભાગ છે તે િવ તારમાં પાઇપલાઇન ારા ગેસ 
પુરો પાડવા માટેનુ ં ઓથોરાઇઝેશન અંગેની બાબત હાલમા ં
નામદાર સવ ચ યાયાલય સમ  િનણય અથ પડતર 
હોવાથી આ િવ તારમાં કોઇ કામગીરી હાથ ધરી શકાય તેમ 
નથી. 
  બોટાદ િજ ાના બરવાળા તાલુકાનુ ં
ઓથોરાઇઝેશન અ ય ખાનગી કપની હ તક હોવાથી ં
ગુજરાત ગેસ લીમીટેડ ારા આ િવ તારમાં કોઇ પણ 

કારની કામગીરી કરવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૨) ઉ ત કામગીરી યા ંસુધીમાં પૂણ કરી ડાણો 
આપવામાં આવશ?ે 

  (૨) નામદાર સવ ચ યાયાલય સમ  બાબત 
પડતર હોવાથી હાલના તબ ે   ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૫૩ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાક મકાનોનુ ં બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૦૯ િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૧૨૦૨.૬૫ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર િજ ામાં બેરોજગારો સાથે છતરપ ડીે  

૨૮૨૮૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભરતીની હેરાત આપી બેરોજગારોને છેતરતી 
કેટલી અને કઇ ટોળકી યુઆરી-૨૦૨૦મા ં ગાધંીનગર 
અને અમદાવાદ િજ ામાંથી પકડવામાં આવી, 

  (૧) ગાંધીનગર શહેરમા ંએક ફ રયાદ ન ધાયેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
કેટલા આરોપીઓને પકડવામા ં આ યા અને કેટલા 
આરોપીઓને પકડવાના બાકી છે,  

  (૨) ૦૪ આરોપીઓને પકડવામાં આ યા છે. એક પણ 
આરોપી પકડવાનો બાકી નથી. 

 (૩) ઉ ત કઇ ટોળકી બેરોજગાર  યુવાનો પાસેથી 
કેવા કારની નોકરી આપવા માટે કેટલી ફી વસૂલતા હતા, 
અન ે

  (૩) ઓ ફસ આિસ ટ ટ, એકાઉ ટ, મોિનટ રગ ં
એ ડ ઇવે યુએશન અન ે એમ.આઇ.એસ. એ ઝી યુટીવ 
જ યાની નોકરી આપવા માટે ૧૦૦ િપયા થી લઇ ૩૦૦ 
િપયા સુધીની ફી વસલૂતા હતા.  

 (૪) ઉ ત ટોળકીઓએ કેટલા બેરોજગારો પાસેથી 
કેટલી રકમ ઉઘરાવી હોવાનુ ંસામે આ યુ?ં  

  (૪) પોલીસ તપાસ ચાલુ છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ગરબાડા મથક ડીવાયએસપી ક ાની ઝોન ઓ ફસે  

૨૮૩૮૩ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં ગરબાડા તાલુકા મથકે ડીવાયએસપી ક ાની ઝોન 
ઓ ફસ ઉભી કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અને  

 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી કેટલા ખચ યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
દાહોદ િજ ામાં ગરબાડા ખાતે ડીવાયએસપી સંવગની 
જ યા મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . ઓફીસ ઉભી કરવા માટેનો 
ચો સ ખચ અન ેસમય મયાદા િનયત થયેલ નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કરાર આધા રત કમચારીઓ 

૨૮૨૩૫ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર જળસંપિ  ભાગ હ તકની 
કચેરીઓમાં સંવગવાર કેટલા કમચારીઓ 
આઉટસોસ ગ/કરાર  આધા રત ફરજ બ વ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર જળસંપિ  ભાગ હ તકની 
કચેરીઓમાં સંવગવાર આઉટસોસ ગ/કરાર  આધા રત 
ફરજ બ વતાં કમચારીઓની િવગતો આ સાથે સામલે 
પ કઃ ૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉ ત કમચારીઓ પૂરા પાડવાની કામગીરી કઈ 
એજ સીને સ પવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) ઉ ત કમચારીઓ પૂરા પાડવાની કામગીરી 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ી એ.બી. એ ટર ાઇઝ, મહેસાણાન ે
અને પાટણ િજ ામા ી િનરવ એ ટર ાઇઝ, મહેસાણા 
તેમજ ફેમસ એ ટર ાઇઝ, મહેસાણાને સ પવામાં આવેલ 
છે. 

 (૩) ઉ ત સંવગવાર કમચારીદીઠ માિસક કેટલું 
વેતન ચૂકવવામા ંઆવે છે?  

  (૩) સેવક (વગ-૪) ને માિસક વેતન . 
૧૧૧૪૭/-, ડાઇવરને માિસક વેતન .૧૨૨૪૪/- અને 
ક યુટર  ઓપરેટરને માિસક વેતન .૧૧૧૪૭/- 
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કમચારીદીઠ ચૂકવવામાં આવે છે. 
પ ક –  ૧ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા િજ ાવાર જળસંપિ  ભાગ હ તકની 
કચેરીઓમાં સંવગવાર આઉટસોસ ગથી કલઃ ુ ૧૧ કમચારીઓ ફર  બ વે છે , જનેી સંવગવાર મા હતી નીચે મુજબ 
છે. 

મ સંવગ બનાસકાંઠા િજ ો પાટણ િજ ો કલ કુ મચારીઓ 
૧ સેવક (વગ-૪)  ૦૪ ૦૧ ૦૫ 
૨ ક યુટર ઓપરેટર  ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
૩ ડાઇવર ૦૩ ૦૧ ૦૪ 

 કલ કમચારીુ  ૦૯ ૦૨ ૧૧ 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા િજ ાવાર જળસંપિ  ભાગ હ તકની 

કચેરીઓમાં સંવગવાર કરાર આધા રત ફર  બ વતાં કમચારીઓની સં યા ''શૂ ય'' છે. 
--------- 

સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  
૨૭૧૪૩ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા શહેરમાં કેટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૭૪૪ 

--------- 
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૩૯૭ ી સંજયભાઇ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ અન ે
નમદા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ અન ે
નમદા િજ ામાં મોટી, મ યમ અન ે નાની િસંચાઇ 
યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે. 

કમા ડ એરીયા હ ટરમાંે  
ભ ચ નમદા 

૨૪૬૮૫૭ ૪૫૬૯૯  
 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 

૨૮૨૭૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર 
કલ કેટલા નાગુ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ 
આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા 
આ મહ યાનો 

યાસ 
અમદાવાદ શહેર ૭૯૯ ૬૪ 
અમદાવાદ ા ય ૧૫૦ ૬૫ 

પાટણ ૬૨ ૪૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
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િજ ા આ મહ યા 
આ મહ યાનો 

યાસ 
અમદાવાદ શહેર ૮૩૬ ૮૨ 
અમદાવાદ ા ય ૧૧૦ ૭૭ 

પાટણ ૪૭ ૪૦  
 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુનાની સં યા 

અમદાવાદ શહેર ૯૨ 
અમદાવાદ ા ય ૧૯ 

પાટણ ૧૨  
 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મે  

૨૭૧૯૩ ી ઋિષકશભાઈ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

(૧)મહેસાણા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન ા ય 
િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૭૧ 

(૨)આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ંઆ યા,   (૨) ૧૦ 
(૩)આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામા ંઆવી, 

  (૩) ૫૭ 

(૪)આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અને   (૪) ૬૦,૦૮૩ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆ યો?   (૫) ૬૦,૦૮૩ 

--------- 
માટ સીટી અ વયે વડોદરા શહરના િવકાસ માટ રકમે ે  

૨૮૩૯૨ ી અ યકમાર પટલ ુ ે  (કરજણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર માટ સીટી અ વયે વડોદરા શહેરના િવકાસ 
માટે કેટલી રકમ કે  સરકાર તરફથી મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નીચે મુજબની રકમ વડોદરા શહેરના માટ સીટી 

ોજે ટ માટે કે  સરકાર તરફથી મળલે છે. 
( .કરોડમા)ં 

વષ રકમ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

૮૫.૦૦ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

૦.૦૦ 

કલુ  ૮૫.૦૦  
 (૨) મળેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમનો ખચ થયો અને 
કેટલી રકમ વણવપરાયલે રહી, 

  (૨) ઉ ત રકમ પૈકી .૭૪.૯૨ કરોડનો ખચ થયેલ છે 
અને બાકીની રકમ .૧૦.૦૮ કરોડના કામો ગિત હેઠળ 
છે. 

 (૩) ઉ ત ખચનું મોનીટર ગ કરવામાં આવ ે છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) હા , મંજર થયેલા કામોના ખચનું ટીૂ .પી.આઈ., 
પી.એમ.સી., ઈ ટનલ ઓ ડટર તથા ટે યુટરી ઓ ડટર 

ારા મોનીટર ગ કરવામા ંઆવે છે તથા રા ય સરકાર ારા 
ોજે ટની ગિતનુ ંમોનીટર ગ કરવામાં આવ ેછે.  

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે ?   (૪)   ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 
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કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાં ઇસમોને દંડ/સ  
૨૮૩૦૧ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઇ અન ે પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમા ં રાજકોટ અને 
ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઇસમોને કેટલી રકમનો 
દંડ કરવામાં આ યો અન ેકેટલા ઇસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઇ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વય ેરાજકોટ અન ે
ભાવનગર િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઇસમોન ે
દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. પરતુ રાજકોટ િજ ાની ં
ભાદર-૧ યોજનામાં એફ.આઇ.આર. ન ધવામાં આવેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા ? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો 
રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાંથી જ  કરવામાં આવેલ 
નથી.  

--------- 
વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે  

૨૭૧૬૯ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં કેદીઓને કાયદાકીય 
સલાહ અને સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલા કેદીઓન ેુ
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
કાયદાકીય સલાહ કાયદાકીય સહાય 

૧૦૬૯ ૨૫૭  
--------- 

ગીર-સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં મોટીૂ , મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
૨૮૩૨૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ગીર-
સોમનાથ અન ેજનાગઢ િજ ામા ંમોટીૂ , મ યમ અને નાની 
િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે,  

  (૧) ગીર-સોમનાથ –  ૩૩૧૭૩ હે ટર  
  જનાગઢ ૂ –  ૩૬૯૭૮ હે ટર  

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ંછે ા બે વષમા ંવષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને  

  (૨) કોઇ વધારો કે ઘટાડો થયેલ નથી.  

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે ?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં એસે .વી.પી. હોિ પટલને ા ટ  

૨૪૪૮૭ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષમાં અમદાવાદ શહેરમાં એસ.વી.પી. 
હોિ પટલને સરકારે કેટલી ા ટની ફાળવણી કરી,  

  (૧) સરકાર ીએ કોઇ ા ટની ફાળવણી કરેલ નથી.  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી ા ટની રકમનો 
ખચ કય  અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અન ે

  (૨) અને (૩) 
  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોઇ તો તેના કારણો 
શા છે  

  

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 

૨૭૧૧૩ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકામાં નવા 
તળાવો બનાવવામાં આ યા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કલુ -૪ તાલુકામા ં નવા તળાવો 
બનાવવામા ંઆ યા 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને    (૨) તે અ વયે .૪૮.૩૬ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ 
છે.  

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશ ેુ ?  

  (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૨૩.૬૭ 
મી.ઘનફટ પાણીનો જ થો અને ૂ ૭૩.૫ હે ટર િસંચાઇ 
િવ તારમાં વધારો થશ.ે   

--------- 
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

૨૭૨૬૧ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ શહેરમાં કેટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે ?  

  (૨) ૫૩૨૧ 

--------- 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ  

૨૮૪૦૬ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કલ ુ
કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ 
આ મહ યાનો યાસ કય ,  

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 
તાપી  ૧૦૨ ૧૪ 
ડાંગ  ૨૦ ૦૪ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 

તાપી  ૭૬ ૧૧ 
ડાંગ  ૩૦ ૦૭  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અને  

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

તાપી  ૦૩ 
ડાંગ  ૦૩  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?  

  (૩) તમામ. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૭૧૫૧ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ-૨૦૧૯-૨૦ મા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાધંકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અને  

  (૧) કલુ -૦૯ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં  

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
?  

  (૨) .૧૨૦૨.૬૫ લાખ.  

--------- 
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કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ઇસમોને દંડ/સ  
૨૮૩૮૬ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઇ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં છોટાઉદેપુર અન ે
વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઇસમોને કેટલી રકમનો 
દંડ કરવામાં આ યો અન ેકેટલા ઇસમોન ેકેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઇ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ 
માસમા ંછોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ા◌ામાં કોઇ ઇસમોન ે
દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા ? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ સાધનો 
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાંથી જ  કરવામા ંઆવેલ 
નથી.  

--------- 
 ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૭૧૧૯ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામા ંસરકારની િવિવધ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૪૦૩ તળાવો 

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( .લાખમાં) 

તાલુકાનંુ નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

નડીયાદ ૮.૫૩ ૮.૩૭ 
ખેડા ૦.૦ ૦.૦ 

મહેમદાવાદ ૦.૦ ૦.૦ 
કપડવંજ ૧૩.૪૭ ૬.૪૫ 
ઠાસરા ૩.૬૦ ૦.૫૪ 
કઠલાલ ૦.૦ ૦.૦ 
ગળતે ર ૦.૦ ૦.૦ 

માતર ૦.૦ ૦.૦ 
વસો ૦.૦ ૦.૦ 
મહધાુ  ૦.૦ ૦.૦ 

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  
૨૮૨૬૨ ી જસુભાઇ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 

િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 

અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમા ં અરવ ી અન ે

સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોને કેટલી 

રકમનો દંડ કરવામાં આ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી 

કેદની સ  કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ 

માસમાં અરવ ી અન ે સાબરકાંઠા િજ ામા ં કોઇ ઈસમોન ે

દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 

વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાંથી જ  કરવામાં આવેલ 

નથી. 
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં ૂ પકડાયેલ દેશી, િવદેશી દા  
૨૮૩૨૬ ી બાબુભાઇ વા  (માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર દેશી દાૂ , 

િવદેશી દા  અને િબયરનો કેટલો જ થો પકડાયો, 

  (૧) પ ક -૧  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર, વષવાર પકડાયેલ દેશી દા , 

િવદેશી દા  અને િબયરની િકમત શું છેં , 

  (૨) પ ક -૨  

 (૩) ઉ ત દા ની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલ ઇસમો પૈકી 

કેટલા ઇસમો એક કરતાં વધુવાર પકડાયેલ છે, અન ે

  (૩) ૩૩ 

 (૪) આવા ઇસમો સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?   (૪) આવા ઇસમો િવ ધ ગુનો દાખલ કરી 

કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરી છે તેમજ પાસા, તડીપાર 

અને ોહી-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા લીધેલા છે. 

પ ક-૧  
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તાલુકા દેશી દા   (લીટર) િવદેશી દા   (બોટલ) બીયર (બોટલ) 
જનાગઢ શહેરૂ  ૧૪૦૧૫ ૧૩૦૩૬ ૪૦૯ 

જનાગઢૂ  ૪૫૩૩ ૭૧૩૭ ૧૦૮૦ 
િવસાવદર ૫૬૬ ૧૫૦૪ ૧૯૭ 
ભસાણ ૬૦૫ ૧૨૩૭૫ ૦ 
મદરડા ૩૪૮૪ ૨૪૩૧૭ ૯૭૪ 
કેશોદ ૩૫૮૭ ૩૬૦૮ ૧૭૨ 
વંથલી ૩૮૧૯ ૩૩૧૪ ૬૦૨ 

માણાવદર ૧૦૪૧ ૮૮૮૯ ૬૮ 
માગરોળ ૯૮૮ ૧૦૭૬ ૯૭ 
માળીયા ૧૪૬૧ ૨૫૪૮૭ ૩૪૯૪ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

તાલુકા દેશી દા   (લીટર) િવદેશી દા   (બોટલ) બીયર (બોટલ) 

જનાગઢ શહેરૂ  ૧૬૧૧૪ ૮૯૪૩ ૧૩૫ 

જનાગઢૂ  ૧૯૧૮ ૬૧૨૮૦ ૨૯૨ 

િવસાવદર ૯૭૦ ૧૬૨ ૦ 

ભસાણ ૯૮૬ ૭૧૧ ૦ 

મદરડા ૪૪૯ ૩૭૪ ૦ 

કેશોદ ૩૧૦૧ ૧૯૯૬૮ ૨૭ 

વંથલી ૩૩૮૯ ૧૫૩૫૯ ૧૫ 

માણાવદર ૧૨૨૦ ૧૧૧૦૯ ૧૧ 

માગરોળ ૧૮૬૧ ૯૦૩ ૧૧૩૨ 

માળીયા ૩૩૧૮ ૫૩૦૭ ૧૬૯ 

પ ક-૨  

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તાલુકા દેશી દા ની કમત  ં  

( િપયા) 

િવદેશી દા ની કમત  ં  

( િપયા) 

બીયરની કમત ં

( િપયા) 

જનાગઢ શહેરૂ  ૨,૮૦,૩૫૫ ૪૮,૫૩,૪૯૫ ૪૦,૯૦૦ 

જનાગઢૂ  ૯૦,૫૬૦ ૨૮,૮૬,૬૪૦ ૧,૦૮,૦૦૦ 

િવસાવદર ૧૧,૫૮૦ ૬,૦૧,૬૦૦ ૧૯,૮૦૦ 

ભસાણ ૧૨,૧૦૦ ૪૪,૨૭,૪૦૦ ૦ 
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મદરડા ૬૯,૬૮૦ ૨૭,૭૩,૬૦૦ ૯૭,૨૦૦ 

કેશોદ ૭૧,૭૪૦ ૬,૫૩,૨૦૦ ૧૭,૨૦૦ 

વંથલી ૭૬,૩૮૦ ૧૨,૩૯,૯૨૦ ૬૧,૪૦૦ 

માણાવદર ૨૦,૮૦૦ ૨૮,૧૪,૨૦૦ ૬,૮૦૦ 

માગરોળ ૧૯,૮૭૫ ૩,૨૬,૭૦૦ ૧૨,૬૫૦ 

માળીયા ૨૯,૨૩૦ ૩૨,૦૧,૦૪૦ ૩,૫૫,૯૦૦ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

તાલુકા દેશી દા ની કમત ં

( િપયા) 

િવદેશી દા ની કમત ં

( િપયા)  

બીયરની કમત  ં

( િપયા) 

જનાગઢ શહેરૂ  ૩,૨૨,૪૦૦ ૩૩,૯૮,૭૨૦ ૧૩,૫૦૦ 

જનાગઢૂ  ૩૮,૩૦૦ ૨,૫૫,૪૬,૬૮૦ ૩૬,૯૬૦ 

િવસાવદર ૧૯,૪૦૦ ૬૪,૮૦૦ ૦ 

ભસાણ ૧૯,૮૨૦ ૨,૬૭,૮૦૦ ૦ 

મદરડા ૮,૯૮૦ ૧,૨૮,૩૬૦ ૦ 

કેશોદ ૬૨,૦૨૦ ૮૦,૦૩,૫૦૦ ૨,૭૦૦ 

વંથલી ૬૭,૭૮૦ ૫૪,૫૮,૪૨૦ ૧,૫૦૦ 

માણાવદર ૨૪,૫૫૫ ૪૩,૦૪,૯૪૦ ૧,૧૦૦ 

માગરોળ ૩૭,૨૪૦ ૨,૮૮,૧૦૦ ૧,૧૩,૨૦૦ 

માળીયા ૬૬,૩૭૦ ૮,૩૧,૬૯૫ ૨૦,૮૦૦ 

--------- 

નમદા અને ભ ચ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ  

૨૮૩૯૫ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર નમદા અન ેભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કલ ુ

કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ 

આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા 
આ મહ યાનો 

યાસ 

નમદા  ૭૨ ૧૫૪ 

ભ ચ  ૧૬૪ ૬૫ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા આ મહ યા 
આ મહ યાનો 

યાસ 

નમદા  ૭૬ ૮૫ 

ભ ચ  ૧૩૫ ૪૪  
 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 

પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  

િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

નમદા  ૦૩ 

ભ ચ  ૦૭  
 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 

ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
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અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 
૨૭૧૨૧ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ામા ં સરકાર ની િવિવધ યોજના 

હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને 

  (૧) વષ ૨૦૧૮ મા ંકલ ુ ૨૦૩ તળાવો 

  વષ ૨૦૧૯ મા ંકલ ુ ૧૯૫ તળાવો  

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામા ં વષવાર 

તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  

થયેલ ખચ ( . લાખમાં) તાલુકાનું નામ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મોડાસા ૫૨.૪૧ ૭૮.૩૧ 

માલપુર ૪૯.૭૪ ૯૬.૦૪ 

ધનસુરા ૨૩.૩૮ ૨૭.૫૪ 

િભલોડા ૧૮.૦૩ ૬૮.૫૮ 

બાયડ ૩૩.૪૧ ૮.૮૯ 

મેઘરજ ૬૬.૨૪ ૧૦૦.૬૭ 

કલુ  ૨૪૩.૨૧ ૩૮૦.૦૩  
--------- 

મહસાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મે  
૨૭૨૩૫ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) મહેસાણા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૭૧ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૧૦ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૬૦,૦૮૩ 
 (૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૫) ૬૦,૦૮૩ 

--------- 
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૩૫૩ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને વડોદરા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
વડોદરા િજ ામા ં મોટી, મ યમ અન ે નાની િસંચાઇ 
યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે. 

કમા ડ એરીયા હ ટરમાંે  
આણંદ વડોદરા 

૧૬૩૪૦૨ ૨૩૧૮૮૨  
 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ંછે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 
૨૭૨૩૩ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પાટણ િજ ામા ં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 

ા ય િવ તારમાં સવેાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧) ૬૦ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લવેામાં 
આ યા, 

  (૨) ૯ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૪૮,૯૫૯ 
 (૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૫) ૪૮,૯૫૯ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં લીઝ ધારકો 

૨૯૫૯૨ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર યા કારની કેટલી 
લીઝો આવેલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ લીઝો આવેલી છે. 
 

લીઝનો કાર મ તાલુકાનું 
નામ મુ ય 

ખનીજ 
ગૌણ 

ખનીજ 

કલુ  

૧ દાંતા ૦૨ ૧૫૯ ૧૬૧ 
૨ અમીરગઢ શૂ ય ૧૮ ૧૮ 
૩ પાલનપુર શૂ ય ૦૪ ૦૪ 
૪ વડગામ શૂ ય ૧૯ ૧૯ 
૫ દાંતીવાડા શૂ ય ૧૭ ૧૭ 
૬ વાવ શૂ ય ૦૧ ૦૧ 
૭ ડીસા શૂ ય ૮૯ ૮૯ 
૮ કાંકરેજ શૂ ય ૧૬૫ ૧૬૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લીઝ ધારકો પયાવરણની 
એનઓસી ધરાવે છે, 

  (૨) તે પૈકી બનાસકાંઠા િજ ામાં ૩૪૯ લીઝધારકો 
પયાવરણની એન.ઓ.સી ધરાવે છે. 

 (૩) પયાવરણની એનઓસી ન ધરાવતા હોય તેવા 
કેટલા લીઝ ધારકો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
શાં પગલા લવેામા ંઆ યા, અન ે

 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પયાવરણની 
એનઓસી ન ધરાવતાં હોય તેવી કેટલી લીઝો બંધ 
કરવાના આદેશો આપવામા ંઆ યા? 

 

(૩) અને (૪)  
  પયાવરણની એન.ઓ.સી. ધરાવતા ન હોય તેવા 
૧૨૫ લીઝધારકોના ઓનલાઈન રોય ટી પાસ એકાઉ ટ બંધ 
કરવામા ંઆવેલ હતા. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો 

૨૭૧૦૮ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામમા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમા ં નવા 
તળાવોના બદલ ેજળસંપિત ભાગ ારા કલ ુ ૨૫૩ તળાવો 

ડા કરવામાં આવેલ છે. 
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 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે . ૨૭૨.૨૭ લાખનો 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશેુ ? 

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૫૭.૦૯ એમ.સી.એફ.ટી 
પાણીનો જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૧૯ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં રતીના લોકે  

૨૮૨૪૧ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર રેતીના 

કેટલા લોક પાડવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

વષવાર અન ે તાલુકાવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ં નીચેની 

િવગતેના રેતીના લોક પાડવામાં આ યાઃ  

વષ અનુ ન.ં તાલુકાનું નામ 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ કાંકરેજ ૧૧ શૂ ય 

૨ દાંતીવાડા શૂ ય ૦૭ 

૩ વડગામ શૂ ય ૦૫ 

કલુ  ૧૧ ૧૨  
 (૨) ઉ ત લોક પાડવાની કામગીરી કઈ એજ સી 

ારા કરવામાં આવેલ, 

  (૨) ઉ ત લોક પાડવાની કામગીરી િજ ા 
ભુ તરશા ીની કચેરી, ભુ તર િવ ાન અને ખિનજ ખાતંુ, 
બનાસકાંઠા, પાલનપુર ારા કરવામા ંઆવેલ. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 

આવક થઈ, અન ે

  (૩) (૧) વષ ૨૦૧૮- 

- કાંકરેજ તાલુકાના ૧૧ લોકના કલ ુ ૧૧ ટે ડરની ટે ડર ફી 

પેટે . ૦.૯૫ લાખની આવક થઈ. 

- વષ ૨૦૧૮માં પાડવામાં આવેલ કલ ુ ૧૧ લોકના ઈ-

ઓ શનમાં સફળતા મળેલ ન હોવાથી અ ય કોઈ આવક 

થયેલ નથી. 

(૨) વષ ૨૦૧૯- 

- દાંતીવાડા તાલુકાના ૦૭ લોકના કલ ુ ૬૬ ટે ડરની ટે ડર 

ફી પેટે . ૩.૩૦ લાખ તથા વડગામ તાલુકાના ૦૧ લોકના 

કલ ુ ૦૧ ટે ડરની ટે ડર ફી પેટે . ૦.૦૫ લાખની આવક 

થઈ. 

- વષ ૨૦૧૯માં પાડવામાં આવેલ કલ ુ ૧૨ લોકના ઈ-

ઓ શનની યા હાલમા ંચાલુમાં છે.  

 (૪) થયેલ આવક પૈકી કેટલી રકમ િજ ા 
પંચાયતને પરત કરવામાં આવી?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  
૨૭૧૫૨ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુલ 
કેટલા િબન-રહેણાક મકાનોનુ ં બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૦૯ િબન-રહેણાક મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૧૨૦૨.૬૫ લાખ 
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સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

 
૨૭૨૭૬ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંસુરત 
ા યમાં કેટલી મ હલાઓન ેઆવી તાલીમ આપવામા ંઆવલે 

છે? 

  (૨) ૫૦૪૩ 

--------- 
પાટણ િજ ાના િસ ધપુર તાલુકામાં નહરો ારા િસંચાઈનું પાણીે  

૨૮૨૫૧ ી ચદંન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના િસ ધપુર તાલુકામાં કેટલા ગામોમાં નહેરો ારા 
િસંચાઈ માટે પાણી પૂ  પાડવામાં આવ ે છે અન ે કેટલા ં
ગામોમા ંપાણી પૂ  પાડવામા ંઆવતંુ નથીં , અન ે

 

 (૨) ઉ ત બાકી ગામોમા ં યાં સુધીમા ં િસંચાઈ માટે 
પાણી પૂ  પાડવામાં આવશે ં ? 

 

 (૧) અને (૨) ૧૧ ગામોને નહેરો ારા પાણી પૂ  ં
પાડવામાં આવે છે તથા બાકીના ગામોને ચેકડેમો, તળાવો, 
પાઇપ લાઇન, કવાઓૂ , પાતાળ કવાઓ ારા પરો  રીતે ૂ
િસંચાઈનો લાભ મળ ેછે. તેમ છતાં તાંિ ક રીતે યા ંશ ય 
હોય યાં નવા ચેકડેમ બનાવવા તથા હયાત તળાવોને ડા 
કરવા બાબતે બજટેમાં ગવાઈ થયેથી કામો હાથ પર 
લેવાનું આયોજન છે.  

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ગીર-સોમનાથ અને જનાગઢ િજૂ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  

૨૮૩૩૧ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અન ે
૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં ગીર-સોમનાથ અને 
જનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોને કેટલી રકમનો દંડ ૂ
કરવામાં આ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે ગીર-
સોમનાથ અને જનાગઢ ૂ િજ ામાં છે ા છ માસમા ંકોઈ પણ 
ઈસમોન ેદંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઈ પણ સાધનો 
ગીર-સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામાંથી જ  કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

--------- 
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહરે /તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ  

૨૮૩૭૦ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ 
માસમા ં આણંદ િજ ાના ખભંાત શહેર/તાલુકામા ં પોલીસ 

ારા કરવામા ંઆવેલ ફાયર ગમા ંકેટલા લોકોના મૃ યુ થયા 
અને કેટલા લોકો ઘાયલ થયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

પોલીસ ફાયર ગમા ંમૃ ય ુથયેલ 
લોકોની સં યા 

પોલીસ ફાયર ગમા ંઘાયલ 
થયેલ લોકોની સં યા 

૦ ૦  
 (૨) ઉ ત ફાયર ગમાં િનદ ષ નાગ રકોના મૃ યુ 
થયાની કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અન ે

  (૨) ૨. 

 (૩) તે અ વયે યારે કોની સામે શુ ંકાયવાહી કરી?   (૩) તપાસની કાયવાહી ચાલ ુછે. 
--------- 
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બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 
૨૮૨૩૮ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર 
કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેુ ટલાએ 
આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા આ મહ યા  આ મહ યાના યાસો  

બનાસકાંઠા ૧૫૧ ૦૪ 
ક છ ૩૩૩ ૯૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા  આ મહ યાના યાસો  

બનાસકાંઠા ૧૩૧ ૦૭ 
ક છ ૩૫૩ ૧૦૯  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના  

બનાસકાંઠા ૧૨ 
ક છ ૫૨  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 

૨૮૩૬૩ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહુ યા કરી અને કેટલાએ 
આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા આ મહ યા  આ મહ યાના યાસો  

ખેડા ૧૦૨ ૮૩ 
પંચમહાલ ૮૨ ૭૪ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા  આ મહ યાના યાસો  

ખેડા ૯૦ ૬૧ 
પંચમહાલ ૧૧૭ ૧૧૧  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના ની સં યા 

ખેડા ૦૦ 
પંચમહાલ ૩૦  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
સૌની યોજના અ વયે ભરવાના ડમોે  

૨૮૨૯૬ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌની 
યોજના અ વયે કેટલા ડેમો ભરવાના છે, 

  (૧) ૭૩ ડેમો 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા 
ડેમો ભરવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
વષ કલ ભરાયેલ ડમોની સં યાુ ે  

૨૦૧૮ ૧૧ 
૨૦૧૯ ૨૪  
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 (૩) બાકી ડેમો યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) નાણાકીય ઉપલિ ધ અનુસાર તબ ાવાર 
કામગીરી પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

--------- 
મહસાણા િજે ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૭૨૩૬ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

(૧)મહેસાણા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન ા ય 
િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧) ૭૧ 

(૨)આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ંઆ યા,   (૨) ૧૦ 
(૩)આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામા ંઆવી, 

  (૩) ૫૭ 

(૪)આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અને   (૪) ૬૦,૦૮૩ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો?   (૫) ૬૦,૦૮૩ 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ  

૨૮૨૯૯ ી િ જશ મેર  ે  (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર 

કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ ુ

આ મહ યાનો યાસ કય ,  

  (૧)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાના યાસ 

મોરબી ૧૬૪ ૪૮ 

રાજકોટ શહેર ૪૪૯ ૨૧૯ 

રાજકોટ ા ય  ૪૦૩ ૪૬ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાના યાસ 

મોરબી ૧૯૭ ૬૧ 

રાજકોટ શહેર ૪૧૬ ૧૯૮ 

રાજકોટ ા ય  ૩૮૭ ૪૪  
 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 

પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અને  

  (૨)  

િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

મોરબી ૨૧ 

રાજકોટ શહેર ૨૫ 

રાજકોટ ા ય  ૪૦  
 (૩) િજ ાવાર ન ધાયલે ગુનાઓ પૈકી કેટલા 

ગુનાઓ ઉકેલાયા ?  

  (૩) તમામ. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ  

૨૭૧૮૮ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 

દર યાન ા ય િવ તારમા ં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 

કાય મો યોજવામાં આવેલ છે,  

  (૧) ૪૮ 

 (૨) આ કાય મમા ં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં

આ યા,  

  (૨) ૮ 
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 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 

આવરી લેવામાં આવી,  

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અને    (૪) ૮૫,૫૩૩ 

 (૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં

આ યો?  

  (૫) ૮૫,૫૩૩ 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ડી-શી ટ ગની કામગીરી  

૨૭૭૫૯ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર છોટા ઉદેપુર અન ે નમદા િજ ામા ં યા 
ચેકડેમોમાં કેટલા ટન માટી ડી-શી ટ ગ કરવામાં આવી,  

  (૧) પ ક-૧ મુજબ.  

 (૨) ઉ ત કામગીરી કઇ એજ સીઓન ે સ પવામા ં
આવેલ,  

  (૨) પ ક-૧ મુજબ.  

 (૩) ઉ ત ચેકડેમવાર કઇ એજ સીને કેટલી રકમની 
ચૂકવણી કરવામાં આવી, અને  

  (૩) પ ક-૧ મુજબ.  

 (૪) ઉ ત એજ સી ારા યો ય રીતે કામ પૂણ 
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ ?   

  (૪) હા, . 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો 
૨૭૧૦૪ ી રમણભાઈ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કેટલા તાલુકાઓ/ગામ મા ં
નવા તળાવો બનાવવામાં આ યા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા 
તળાવોના બદલ ેજળસંપિ  ભાગ ારા કલ ુ ૨૩૮ તળાવો 

ડા કરવામાં આવેલ છે.  
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને   (૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કલ ુ ૨૫૩.૬૩ 

લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે.  
 (૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો 
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કલ કેટલો વધારો થશ ેુ ?  

  (૩) તળાવો ડા કરવાથી ૬૦ એમ.સી.એફ.ટી. 
પાણીનો જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૦૨ હે ટર 
િવ તારમાં પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશ.ે  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પકડાયેલ િવદેશી દા  

૨૮૨૬૯ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વલસાડ િજ ામા ંપોલીસ ટેશનવાર કેટલી 
િકમતનો િવદેશી દા  અને ં િબયરનો જ થો પકડાયો,  

  (૧) પ ક મુજબ.  

 (૨) ઉ ત પકડાયેલ દા  અને િબયર અ વયે દા  
અને િબયર બનાવનાર કપની સામ ે કોઇ પગલા ં લેવામા ંં
આવે છે કે કેમ, અન ે

  (૨) ના, .  

 (૩)  ના, તો તેના કારણો શું છે ?   (૩) ઉ ત પકડાયેલ દા ના જ થા અ વયે દાખલ 
થયેલ ગુનાઓમા ં ડી ટીલરી/દા  બનાવતી કપનીની ં
ગુજરાતમાં દા  મોકલવામાં કોઇ સંડોવણી હોય તેવુ તપાસ 
દર યાન ફિલત થયેલ નથી.  

પ ક  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
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પોલીસ ટશન ે  િવદેશી દા ની કમત ં  િવદેશી દા  (બોટલ) બીયરની કમત ં  બીયાર (બોટલ)  
વલસાડ સીટી  ૫૫,૦૩,૪૯૦/- ૧૦૨૩૧૧ ૮,૯૨,૬૦૦/- ૮૯૨૬ 
વલસાડ રલ  ૧,૮૩,૦૩,૮૪૦/- ૨૦૯૫૯૦ ૩૩,૬૦,૭૦૦/- ૩૩૬૦૭ 
ડુગરી ં  ૭૮,૧૦,૩૪૦/- ૬૫૬૫૩ ૧૧,૭૩,૮૦૦/- ૧૧૭૩૮ 
પારડી  ૨,૨૬,૬૩,૬૨૫/- ૨૩૬૫૨૭ ૫૬,૮૮,૬૦૦/- ૫૬૮૮૬ 
વાપી  ટાઉન  ૨,૧૫,૭૧,૨૨૫/- ૨૦૨૮૬૨ ૫૫,૦૪,૪૦૦/- ૫૫૦૪૪ 
વાપી ઉ.નગર  ૩૩,૭૬,૫૯૫/- ૪૨૭૩૧ ૧૨,૬૬,૨૦૦/- ૧૨૬૬૨ 
ડુગરા ં  ૩૪,૮૫,૬૯૦/- ૩૦૪૧૫ ૬,૨૦,૦૦૦/- ૬૨૦૦ 
િભલાડ  ૩૫,૯૦,૭૭૫/- ૫૫૩૮૩ ૧૬,૯૮,૬૦૦/- ૧૬૯૮૬ 

મરગામ  ૬,૪૩,૭૭૫/- ૫૧૨૫ ૪,૭૦,૩૨૫/- ૫૦૭૩ 
ધરમપુર  ૨૫,૩૫,૮૨૫/- ૪૨૨૭૮ ૬,૭૩,૧૦૦/- ૬૭૩૧ 
કપરાડા  ૧,૯૫,૦૦૦/- ૩૫૭૫ ૩,૦૭,૩૦૦/- ૩૦૭૩ 
મરીન  ૮૨,૭૩૦/- ૧૩૫૬ ૨,૦૯,૪૦૦/- ૨૦૯૪ 
નાનાપ ઢા  ૧૪,૬૮,૨૨૫/- ૧૭૭૩૪ ૩,૯૦,૮૦૦/- ૩૯૦૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
પોલીસ ટશન ે  િવદેશી દા ની કમત ં  િવદેશી દા  (બોટલ)  બીયરની કમત ં  બીયાર (બોટલ)  

વલસાડ સીટી  ૪૦,૩૯,૦૫૦/- ૩૧૩૪૦ ૨,૮૨,૩૦૦/- ૨૮૨૩ 
વલસાડ રલ  ૧,૩૬,૯૧,૧૮૦/- ૧૦૩૧૯૦ ૨૦,૩૧,૩૦૦/- ૨૦૩૧૩ 
ડુગરી ં  ૬૪,૩૩,૯૭૫/- ૬૫૮૧૪ ૮,૮૬,૪૦૦/- ૮૮૬૪ 
પારડી  ૧,૭૧,૪૬,૯૨૦/- ૧૪૩૧૦૯ ૩૦,૪૬,૮૦૦/- ૩૦૪૬૮ 
વાપી  ટાઉન  ૧,૧૯,૮૭,૮૫૫/- ૧૪૧૫૧૫ ૩૩,૧૧,૯૦૦/- ૩૩૧૧૯ 
વાપી ઉ.નગર  ૧૯,૦૬,૨૪૫/- ૧૭૬૬૨ ૯,૫૦,૪૦૦/- ૯૫૦૪ 
ડુગરા ં  ૧૩,૩૦,૮૨૫/- ૧૬૫૩૪ ૨,૦૩,૪૦૦/- ૨૦૩૪ 
િભલાડ  ૫૬,૧૧,૧૨૫/- ૫૦૨૫૭ ૧૨,૩૧,૮૦૦/- ૧૨૩૧૮ 

મરગામ  ૫,૫૧,૫૦૦/- ૬૭૩૩ ૨,૧૦,૧૫૦/- ૨૨૪૨ 
ધરમપુર  ૧૨,૨૩,૮૨૫/- ૨૦૯૦૪ ૨,૮૩,૯૦૦/- ૨૮૩૯ 
કપરાડા  ૩,૬૫,૭૦૦/- ૪૪૧૫ ૧,૩૭,૯૦૦/- ૧૩૭૯ 
મરીન  ૫૦,૦૯૫/- ૧૦૬૭ ૬,૫૭,૩૦૦/- ૬૫૭૩ 
નાનાપ ઢા  ૧૩,૫૮,૭૭૦/- ૧૪૦૯૩ ૨,૦૪,૬૦૦/- ૨૦૪૬ 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ  

૨૮૩૦૮ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ ુ
આ મહ યાનો યાસ કય ,  

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાના યાસ 
રાજકોટ શહેર ૪૪૯ ૨૧૯ 
રાજકોટ ા ય  ૪૦૩ ૪૬ 
પોરબંદર  ૧૨૧ ૧૨૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા આ મહ યાના યાસ 

રાજકોટ શહેર ૪૧૬ ૧૯૮ 
રાજકોટ ા ય  ૩૮૭ ૪૪ 
પોરબંદર  ૧૧૪ ૧૩૯  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અને  

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

રાજકોટ શહેર ૨૫ 
રાજકોટ ા ય  ૪૦ 
પોરબંદર  ૦૪  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?  

  (૩) તમામ. 

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ઈસમોને દંડે /સ  

૨૮૨૬૬ ડો.સી.જ.ેચાવડા  (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 



તા. ૧૮મી માચ, ર૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 424 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વય ે છે ા છ માસમાં ગાંધીનગર અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોને કેટલી રકમનો 
દંડ કરવામા ંઆ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) કોઇ સ  કે દંડ કરેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

૨૭૧૪૪ ી કતનભાઈ ઈનામદાર ે  (સાવલી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા શહેરમાં કેટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૭૪૪ 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 

૨૮૩૬૧ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર 
કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ ુ
આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 
આણંદ ૧૧૮ ૧૭૬ 
મહીસાગર ૩૮ ૧૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 

આણંદ ૧૧૧ ૧૩૫ 
મહીસાગર ૩૩ ૦૨  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુનાની સં યા 

આણંદ ૦૯ 
મહીસાગર ૨૦  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયલે ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં લીઝ ધારકોે  

૨૯૫૮૯ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તાલુકાવાર યા કારની કેટલી લીઝો આવેલી 
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તાલકુાવાર નીચે મુજબ લીઝો આવેલ હતી.  

લીઝનો કાર 
અ.નં. 

તાલુકાનંુ 
નામ મુ ય ખિનજ ગૌણ ખિનજ 

કુલ 

૧ અમરેલી શૂ ય ૦૧ ૦૧ 
૨ બગસરા શૂ ય ૦૫ ૦૫ 
૩ લાઠી શૂ ય ૨૨ ૨૨ 
૪ બાબરા શૂ ય ૫૦ ૫૦ 
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૫ સાવરકુડલાં  શૂ ય ૩૧ ૩૧ 
૬ ખાંભા શૂ ય ૦૫ ૦૫ 
૭ વડીયા શૂ ય ૦૨ ૦૨ 
૮ રાજુલા શૂ ય ૫૮ ૫૮ 
૯ ફરાબાદ ૦૭ ૦૭ ૧૪ 
 કુલ ૦૭ ૧૮૧ ૧૮૮  

 (૨) તે પૈકી કેટલા લીઝ ધારકો પયાવરણની 
એનઓસી ધરાવે છે, 

  (૨) તે પૈકી અમરેલી િજ ામાં ૧૫૮ લીઝધારકો 
પયાવરણની એન.ઓ.સી.(ઈ.સી) ધરાવે છે. 

 (૩) પયાવરણની એનઓસી ન ધરાવતા હોય તેવા 
કેટલા લીઝ ધારકો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
શાં પગલા લવેામા ંઆ યા, અન ે

 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પયાવરણની 
એનઓસી ન ધરાવતાં હોય તેવી કેટલી લીઝો બંધ 
કરવાના આદેશો આપવામા ંઆ યા? 

 

 (૩) અને (૪)  
  પયાવરણની એન.ઓ.સી. ધરાવતા ન હોય તેવા 
૩૦ લીઝધારકોના ઓનલાઈન રોય ટી પાસ એકાઉ ટ બંધ 
કરવામા ંઆવેલ હતા. 

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 

૨૮૩૧૦ ી િવણભાઇ મુસડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અન ેુ
કેટલાએ આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 
મનગર  ૨૯૪ ૨૦૦ 

દેવભિૂમ ારકા ૧૩૫ ૭૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 
મનગર  ૨૭૫ ૧૯૦ 

દેવભિૂમ ારકા ૧૦૯ ૧૧૧  
 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના 
મનગર  ૧૭ 

દેવભૂિમ ારકા ૧૫  
 (૩) િજ ાવાર ન ધાયલે ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
મોરબી અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૩૦૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં મોટી, મ યમ અન ે નાની 
િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) મોરબી - ૧૩૪૨૯૨ હે ટર 
  દેવભૂિમ ારકા - ૨૧૫૩૧ હે ટર 
 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો કે ઘટાડો થયો નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૭૧૨૦ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના 
હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

  (૧) વષ ૨૦૧૮ મા ં૨૦૩ તળાવો 
  વષ ૨૦૧૯ મા ં૧૯૫ તળાવો 
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કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને 
 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામા ં વષવાર 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( .લાખમાં) તાલુકાનું 

નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
મોડાસા ૫૨.૪૧ ૭૮.૩૧ 
માલપુર ૪૯.૭૪ ૯૬.૦૪ 
ધનસુરા ૨૩.૩૮ ૨૭.૫૪ 
િભલોડા ૧૮.૦૩ ૬૮.૫૮ 
બાયડ ૩૩.૪૧ ૮.૮૯ 
મેઘરજ ૬૬.૨૪ ૧૦૦.૬૭ 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં આ મહ યાનો યાસે  

૨૮૨૭૧ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર કલ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અન ેુ
કેટલાએ આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 
ગાંધીનગર ૨૦૨ ૩૪ 
મહેસાણા ૧૬૧ ૫૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ 

ગાંધીનગર ૨૩૦ ૧૯ 
મહેસાણા ૧૫૬ ૫૫  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વય ે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

ગાંધીનગર ૨૯ 
મહેસાણા ૨૪  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩) તમામ 

--------- 
ખેતવપરાશ અને ઔ ોિગક વપરાશના દરો 

૨૮૩૩૪ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યની નદીઓના પાણીના વપરાશ અ વય ે
ખેતવપરાશ અને ઔ ોિગક વપરાશના દરોમાં યારે કેટલો 
વધારો ઘટાડો કરવામાં આ યો,અન,ે  

  (૧) ખેતવપરાશના દરો માટઃે - િસંચાઇ માટે અપાતા 
પાણીના દરોમાં િત વષ ૭.૫ ટકાના ધોરણે ઉ રો ર 
વધારો કરવાની ગવાઈ અમલમાં હતી. વષ ૨૦૧૫-૧૬, 
૨૦૧૬-૧૭, તેમજ ૨૦૧૭-૧૮મા ં અપૂરતા વરસાદન ે
કારણે િસંચાઈ માટે પાણીના દરમાં િત વષ કરવામા ં
આવતો ૭.૫% નો વધારો થિગત કરવામાં આવલે હતો. 
અને વષ ૨૦૧૮-૧૯ થી િસંચાઈના હેતુ અપાતા પાણીના 
દરોમા ંદર વષ ૭.૫ ટકાના ધોરણ ેઉ રો ર વધારો કરવાની 

ગવાઈમાં ઘટાડો કરીને તા.૧૬-૦૬-૨૦૧૯થી ૨.૫% 
લેખે ઉ રો ર ભાવ વધારો કરવાની ગવાઈ કરવમા ં
આવેલ છે. 
ઔ ોિગક વપરાશના દરો માટઃે - વષ ૨૦૦૯-૧૦ થી 
પાણીના દરમા ં િત વષ ૧૦% ના દરે ઉ રો ર ભાવ 
વધારો થાય છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેતી વપરાશના અન ે   (૨) ખેતી વપરાશના પાણીના દરો નીચે મુજબ છે. 
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ઔ ોિગક વપરાશના પાણીના દરો શુ ંછે? 
સીઝન 

વહણ િસંચાઈના દર િત ે
પાણ િત હ ટરે  

બારમાસી પાકો .૫૬૨.૧૩/- 
ખરીફ, રિવ, ઉનાળુ તથા 
બે મોસમી પાકો 

.૨૯૯.૮૦/- 

ઉદવહન (લી ટ) િસંચાઇ 
વહેણ િસંચાઈના દરના ં
૧/૩  ( ી  ભાગના) 

ઔ ોિગક વપરાશ માટઃ ે .૨૮.૫૪ િત ૧૦૦૦ લીટર 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં ઉ વહન િસંચાઈ યોજનાઓને મંજરીૂ  
૨૮૩૭૯ ી વજિેસંગભાઈ પણદા  (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર ઉ વહન િસંચાઈ યોજના બનાવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ઉ વહન િસંચાઈ 
યોજના બનાવવા મળેલ અર ઓની મા હતી નીચે મુજબ 
છે. 

અનંુ. નં તાલુકો મળેલ અર ની સં યા 
૧ દાહોદ ૨૨ 
૨ ગરબાડા ૧૪ 
૩ ઝાલોદ ૧૦ 
૪ ફતેપુરા ૩ 
૫ સંજલેી ૫ 
૬ લીમખેડા ૧૩ 
૭ ધાનપુર ૬ 
૮ સ ગવડ ૫ 
૯ દેવગઢ બારીયા ૬ 

કુલ ૮૪  
 (૨) તે અ વયે કેટલી અર ઓ મંજર અને કેટલી ૂ
અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર કરીૂ , અન ે

  (૨) ૬૫ અર ઓ મંજર અને એક અર  તાંિ ક ૂ
પાસાઓ ચકાસતાં યો ય ન જણાંતા નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. બાકીની ૧૮ અર ઓ ચકાસણીમા ંછે. 

 (૩) કેટલી અર ઓ પડતર છે અન ે તેનો િનકાલ 
યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૩) ૧૮ અર ઓ પડતર છે. 
  તાંિ ક ચકાસણી બાદ યો ય જણાયે બનતી 
વરાએ િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
અં ર શહરને નગરપાિલકા તરીક અપ ેડ કરવાની કાયવાહીે ે  

૨૮૨૨૯ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા ે  (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં આવેલ અં ર શહેરની વ તી એક લાખને પાર કરી 
ગયેલ હોઈ તેને નગરપાિલકા તરીકે અપ ેડ કરવાની 
કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અન ે 

  (૧) અં ર શહેર નગરપાિલકાનો દર ો ધરાવતી હોઈ, 
કાયવાહીનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

૨૭૨૫૯ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓન ે વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં   (૨) ૧૦૨૫૪ 
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મહેસાણા િજ ામાં કેટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

--------- 
લાજપોર મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે  

૨૭૧૬૪ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાજપોર મ ય થ જલેમાં કેદીઓને કાયદાકીય 
સલાહ અને સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલા કેદીઓન ેુ
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
કાયદાકીય સલાહ કાયદાકીય સહાય 

૧૯૭૪૮ ૧૩૯૬  
--------- 

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  
૨૮૪૧૦ ી અનંતકમાર પટલ ુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમા ં નવસારી અન ે
વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોન ે કેટલી રકમનો 
દંડ કરવામાં આ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે નવસારી અન ે
વલસાડ િજ ામા ં છે ા છ માસમા ં કોઇ પણ ઈસમોન ે
દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાંથી જ  કરવામાં આવેલ 
નથી. 

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
૨૮૨૩૩ ગનેીબેન ઠાકોર   (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામા ં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) ૪,૫૪,૬૧૦ હે ટર  

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ંછે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ાના કડી અને કલોલના ગામોને ઔડામાં સમાવવા બાબત 

૨૯૫૬૮ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના કડી અને કલોલ તાલુકાના કયા ગામોનો અમદાવાદ 
શહેરી િવકાસ સ ામંડળ (ઔડા)માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ 
છે, 

  (૧) સામેલ પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઔડા ારા ખેતીની જમીન 
િવકાસ માટે કપાત કરવામાં આવેલ છે તેના રેિશયો 
( માણ) ઉ ત તાલુકાવાર, ગામવાર શું છે, અને 

  (૨) ખેતીની જમીનમાં િવકાસ પરવાનગી આપવામા ં
આવતી નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કયા ગામોની   (૩) શૂ ય 
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કેટલી જમીનમા ં િનયત જણાવેલ રેિશયો કરતા ઓછી 
જમીન કપાત કરવામા ંઆવી? 

પ ક-૧ 
ગાંધીનગર િજ ાના કડી અને કલોલ તાલુકાના અમદાવાદ શહરી િવકાસ સ ામંડળ ે (ઔડા) માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ 

ગામ 
મ તાલુકાનું નામ ગામનું નામ 

૧ કલોલ અઢાણા 

૨ કલોલ આરસો ડયા 

૩ કલોલ ભીમાસણ 

૪ કલોલ ભોયણ મોટી 

૫ કલોલ બોરીસણા 

૬ કલોલ દંતાલી 

૭ કલોલ ધાનજ 

૮ કલોલ ગણપતપુરા 

૯ કલોલ હા પુર 

૧૦ કલોલ સપુર 

૧૧ કલોલ જઠેલ  

૧૨ કલોલ કારોલી 

૧૩ કલોલ ખા જ 

૧૪ કલોલ મુલાસણ 

૧૫ કલોલ ના દોલી 

૧૬ કલોલ ના મદે 

૧૭ કલોલ ઓળા 

૧૮ કલોલ પલો ડયા 

૧૯ કલોલ પલસાણા 

૨૦ કલોલ પીયજ 

૨૧ કલોલ તાપપુરા 

૨૨ કલોલ રકનપુર 

૨૩ કલોલ રામનગર 

મ તાલુકાનું નામ ગામનું નામ 

૨૪ કલોલ રાંચરડા 

૨૫ કલોલ રણછોડપુરા 

૨૬ કલોલ સબાસપુરા 

૨૭ કલોલ સૈઇજ 

૨૮ કલોલ સનાવડ 

૨૯ કલોલ સાંતેજ 

૩૦ કલોલ સેરીસા 

૩૧ કલોલ ઉનાલી 

૩૨ કલોલ ઉ માનાબાદ 

૩૩ કલોલ વડસર 

૩૪ કલોલ વાંસજડા 

૩૫ કલોલ વાંસજડા ડે ઢયા 

૩૬ કલોલ વાયણા 

૩૭ કડી આદરજ 
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૩૮ કડી આંબલીયારા 

૩૯ કડી ચં ાસણ 

૪૦ કડી કલે ાુ  

૪૧ કડી       જતેપુરા 

૪૨ કડી લોદ 

૪૩ કડી કણજરી 

૪૪ કડી કરશનપુરા 

૪૫ કડી લુણાસન 

૪૬ કડી મેરડા 

૪૭ કડી શેડફા 

૪૮ કડી થોળ 

૪૯ કડી વડાવી 

૫૦ કડી વામજ 

૫૧ કડી વણસોલ 

૫૨ કડી યશવંતપુરા  
--------- 

સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  
૨૭૧૪૬ ી મધુભાઇ ીવા તવ  (વાઘોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા શહેરમાં કેટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૭૪૪ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૭૧૧૪ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના 
હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને 

  (૧) કલ ુ ૪૬૯ તળાવો ડા કરેલ છે. 

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર 
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
વષવાર થયેલ ખચ ( ।.લાખમાં) 

તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

ચાણ મા ૪૦.૧૧ ૬૬.૯૧ 
હારીજ ૨૬.૭૦ ૪૩.૫૯ 
સમી ૬૮.૧૨ ૯૦.૬૨ 
શંખે ર ૬૮.૯૮ ૩૭.૪૮ 
પાટણ ૪૨.૩૧ ૪૯.૪૩ 
સર વતી ૨૪.૯૯ ૯૦.૨૬ 
રાધનપુર ૨૬.૦૦ ૯.૫૨ 
સાંતલપુર ૫૦.૯૧ ૫૩.૨૭ 
િસ ધપુર ૧૫.૭૨ ૧૨.૬૦ 

--------- 
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એફ.એસ.એલ. ારા નકલી નોટોના કસોનું પૃ થકરણે  
૨૭૨૯૩ ી ધન ભાઇ પટલ ે  (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
એફ.એસ.એલ. ારા નકલી ચલણી નોટોને લગતા કેસોનુ ં
પૃ થકરણ કરવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં એફ.એસ.એલ. ારા આ કારના કેટલા 
કેસોનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રા યની એફ.એસ.એલ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં નકલી ચલણી નોટોન ે
લગતાં કુલ-૯૪ કેસોના ૫૪૨૨ નમૂનાઓનું પૃ થકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૨૮૯ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અન ે નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) રાજકોટ - ૭૪૦૨૯ હે ટર 
  પોરબંદર - ૧૬૮૧૨ હે ટર 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામા ંછે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ફોરિ સક સાય સ લેબોરટરીમાં અ તન ટકનોલો  વસાવવા બાબતે ે ે  

૨૭૨૮૩ ી બાબભુાઇ પટલે  (દસ ોઇ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં

સાયબર ાઇમના ઉકેલ માટે રા યની ફોરેિ સક સાય સ 

લેબોરેટરીમા ંઅ તન ટેકનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે 

કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

છે ા બે વષમા ં સાયબર ાઈમના ઉકેલ માટે રા યની 

ફોરેિ સક સાય સ લેબોરેટરીમાં કયા કારની અ તન 

ટેકનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાયબર 

ાઈમના ઉકેલ માટે રા યની ફોરેિ સક સાય સ 

લેબોરેટરીમા ં નીચે મુજબની અ તન કારની 

ટેકનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે. 

(૧) ડેમેજ થયેલ મોબાઈલ ફોનમાંથી ડેટા મેળવવા માટેની 

આધુિનક ટેકનોલો  

(૨) પાસવડ રીકવરી માટેની ટેકનોલો  

(૩) ટોકર સીને લગતાં ગુ હાના ઉકેલ માટેની 

ટેકનોલો  

(૪) મોબાઈલ ફોનના પૃ થકરણ માટેની િસ ટમ 

(૫) િવિવધ કારના ક યુટર ટોરેજ ઉપકરણનુ ં

પૃ થકરણ કરવા માટેની ટેકનોલો  

(૬) વીડીયો તેમજ ઇમેજ એ હેસમે ટ િસ ટમ 

--------- 

અમદાવાદ શહર અને િજ ા માટ હોમગાડઝ જવાનોની મંજર જ યાઓે ે ૂ  
૨૭૯૫૦ ી ઇમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ 

શહેર અન ે િજ ા માટે કેટલા હોમગાડઝ જવાનોની 

જ યાઓ મંજર કરેલ છેુ , અન ે

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા હોમગાડઝ જવાનોની 

જ યા ભરાયેલી છે, અને કેટલી ખાલી છે? 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
મા હતી નીચે મુજબ છે. 

મ િજ ો 
મંજર ૂ

જ યા 

ભરલ ે

જ યા 

ખાલી 

જ યા 

૧ અમદાવાદ શહેર ૭૦૬૮ ૬૬૦૭ ૪૬૧ 

૨ અમદાવાદ ા ય ૧૧૮૪ ૮૧૬ ૩૬૮  
--------- 

પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 
૨૭૧૧૫ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના 

હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને 

  (૧) કલ ુ ૪૬૯ તળાવો ડા કરેલ છે. 

 (૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર 
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
વષવાર થયેલ ખચ ( .લાખમાં) 

તાલુકો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

ચાણ મા ૪૦.૧૧ ૬૬.૯૧ 
હારીજ ૨૬.૭૦ ૪૩.૫૯ 
સમી ૬૮.૧૨ ૯૦.૬૨ 
શંખે ર ૬૮.૯૮ ૩૭.૪૮ 
પાટણ ૪૨.૩૧ ૪૯.૪૩ 
સર વતી ૨૪.૯૯ ૯૦.૨૬ 
રાધનપુર ૨૬.૦૦ ૯.૫૨ 
સાંતલપુર ૫૦.૯૧ ૫૩.૨૭ 
િસ ધપુર ૧૫.૭૨ ૧૨.૬૦ 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ભૂ તરશા ી કચેરીમાં સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

૨૮૩૧૭ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ-
ારકા િજ ામાં ભૂ તર િવ ાન અને ખનીજ ખાતાની 

તાબા હેઠળની કચેરીમા ંસંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુંૂ  છે, 

  (૧)  
સંવગનું નામ મંજર મહકમૂ ે  

ભૂ તરશા ી, વગ-૧ ૦૧ 
મદદનીશ ભૂ તરશા ી, વગ-૨ ૦૨ 
રોય ટી ઈ સપે ટર, વગ-૩ ૦૨ 
માઈ સ સુપરવાઈઝર, વગ-૩ ૦૪ 
સવયર, વગ-૩ ૦૧ 
િસિનયર લાક, વગ-૩ ૦૩ 
જિનયર લાકુ , વગ-૩ ૦૫ 
ડાયવર, વગ-૩ ૦૩ 
પટાવાળા, વગ-૪ ૦૧ 

કલુ  ૨૨  
 (૨) તે અ વયે સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરેલી 
અને કેટલી જ યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
સંવગનંુ નામ ભરાયેલ 

જ યા 
ખાલી 
જ યા 

યારથી ખાલી છે? 

ભૂ તરશા ી, વગ-૧ ૦૧ ૦૦ - 
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મદદનીશ 
ભૂ તરશા ી, વગ-૨ 

૦૦ ૦૨ ૦૨ જ યા  
તા.૧૩-૦૩-૧૮ 

રોય ટી ઈ સપે ટર, 
વગ-૩ 

૦૨ ૦૦ - 

માઈ સ સુપરવાઈઝર, 
વગ-૩ 

૦૦ ૦૪ ૦૨ જ યા  
તા.૩૧-૦૩-૧૫ 
તથા ૦૨ જ યા  

તા.૨૨-૦૯-૧૭ 
સવયર, વગ-૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ જ યા  

તા.૩૧-૦૩-૧૫ 
િસિનયર લાક, વગ-૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ જ યા  

તા.૨૨-૦૯-૧૭ 
જુિનયર લાક, વગ-૩ ૦૩ ૦૨ ૦૧ જ યા  

તા.૩૧-૦૩-૧૫  
૦૧ જ યા  

તા.૨૨-૦૯-૧૭ 
ડાયવર, વગ-૩ ૦૦ ૦૩ ૦૧ જ યા  

તા.૨૨-૦૯-૧૭  
૦૨ જ યા  

તા.૦૭-૦૮-૧૯ 
પટાવાળા, વગ-૪ ૦૦ ૦૧ ૦૧ જ યા  

તા.૦૭-૦૨-૧૭ 
કુલ ૦૮ ૧૪   

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં

આવશ?ે 

  (૩) વગ-૨ સંવગની ભરતી ગુજરાત હેર સવેા 

આયોગ, ગાંધીનગર તથા વગ-૩ સંવગની ભરતી ગુજરાત 

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ારા પસંદગી યા 

હેઠળ છે. 

બઢતીથી ભરવાની જ યાઓ માટે યા ચાલમુાં છે. 

ડાઈવર, વગ-૩ તથા વગ-૪ની જ યાઓ આઉટસોિસગથી 

ભરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મહીસાગર અને સુરત િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  

૨૮૩૭૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 

િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 

અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં મહીસાગર અન ે

સુરત િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા ઈસમોને કેટલી રકમનો દંડ 

કરવામા ં આ યો અન ે કેટલા ઈસમોન ે કેટલી કેદની સ  

કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ 

માસમાં મહીસાગર અન ે સુરત િજ ામાં કોઈ ઈસમોન ે

દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 

વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઈ સાધનો 

મહીસાગર અન ે સુરત િજ ામાંથી જ  કરવામા ં આવેલ 

નથી. 

--------- 

ધોલેરા સરમાં ઉ ોગો થાપવા એમ.ઓ.યુ.  

૨૮૨૮૭ ી રાજશકમાર ગો હલ ે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ધોલેરા 

સરમાં કેટલા ઉ ોગો થાપવા માટે એમ.ઓ.ય.ુ થયેલા છે, 

  (૧) ૪ એમ.ઓ.ય.ુ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલા ઉ ોગો કાયરત 

થયા, 

 

 (૩) કેટલા ઉ ોગો થાપવાની કામગીરી ગિતમાં 

છે, અને 

 

 (૪) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશ?ે  

 (૨), (૩)   અન ે  (૪)  

  ઉ ત િ થિતએ ધોલરેા સરમા ં મ.ેટાટા કેિમક સ 

લી., મે.ટોરે ટ પાવર લી., અને મે. હ દુ તાન પેટોિલયમ 

કોપ રેશન લી.ની કામગીરી ગિતમા ંછે. 

--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૭૧૫૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કેટલા 
મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલ ુ ૩૮૦ રહેણાક મકાનોનુ ં બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) . ૭૦૭૯.૪૬ લાખ 
--------- 

મહા મા મં દર ગાંધીનગર ખાતે કાય મો 
૨૮૨૮૩ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહા મા મં દર ગાંધીનગર ખાતે કેટલા 
કાય મો રા ય સરકાર, કેટલા કે  સરકાર અને કેટલા 
ખાનગી યો યા, 

  (૧)  
 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
 દરિમયાન યો યેલ કાય મો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

 દરિમયાન યો યેલ કાય મો 
રા ય સરકાર ૨૨ ૨૮ 
કે  સરકાર - - 
ખાનગી ૨૯ ૩૪  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કેટલી રકમ રા ય 
સરકાર, કે  સરકાર અન ે ખાનગી કાય મો અ વયે 
કેટલી રકમ વસલૂવાની થાય છે, 

  (૨)  
 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
 દરિમયાન વસૂલવાની થતી રકમ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

 દરિમયાન વસૂલવાની થતી રકમ 

રા ય સરકાર .૧,૧૭,૧૯,૧૭૩/- .૧૨,૪૫,૯૭,૩૬૦/- 
કે  સરકાર - - 
ખાનગી .૫,૦૦,૦૦,૧૯૮/- .૫,૫૦,૯૮,૫૯૯/-  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કોની પાસેથી કેટલી રકમ 
વસૂલવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  
 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
 િ થિતએ વસૂલવાની બાકી રકમ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

 િ થિતએ વસૂલવાની બાકી રકમ 

રા ય સરકાર .૨૧,૮૮,૧૭૦/- .૨૨,૬૧,૭૫૮/- 
કે  સરકાર - - 
ખાનગી .૫,૧૭,૭૨૬/- .૧,૬૩,૭૯૯/-  

 (૪) ઉ ત રકમ વસલૂવાની બાકી રહેવાના કારણો 
શા છે અન ેતે યાં સુધીમાં વસૂલવામાં આવશ?ે 

  (૪) વસુલાત માટે જ રી પ યવહાર કરેલ છે અન ે
શ ય તેટલું વહેલુ ંવસૂલવાનું આયોજન છે. 

--------- 
ગરબાડા તાલુકામાં કેનાલ પર પુલ બનાવવાની કાયવાહી 

૨૮૫૬૬ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ાના ગરબાડા તાલુકાના પાંચવાડા- ંબુઆ રોડ ઉપર 
પાટાડગરી કેનાલ પર પુલ બનાવવાની કાયવાહી કયા ું
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ાના ગરબાડા તાલુકાના પાંચવાડા- ંબુઆ રોડ ઉપર 
પાટાડગરી કેનાલ પર પુલ હયાત હોઈું , કોઈ કાયવાહી 
કરવાની રહેતી નથી. 

(૨)ઉ ત પુલ યાં સુધીમાં કેટલા ખચ બનાવવામાં આવશે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં પકડાયેલ દા નો જ થો 
૨૮૨૩૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા ંિજ ાવાર 
કયા કારનો, કેટલી િકમતનોં , કેટલો દા નો જ થો 
ઝડપાયો, 

  (૧) પ ક-૧ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલા આરોપીઓ પકડાયેલ 
છે અને કેટલા પકડવાના બાકી છે, અને 

  (૨) પ ક-૨ 

 (૩) ઉ ત બાકી આરોપીઓને પકડવા શાં પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૩) આરોપીઓના રહેણાક સરનામ,ે િમ  વતુળ, 
સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત જ યાઓએ 
તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. આરોપીઓની કોલ ડીટેઈલ 
મેળવી તપાસ કરાવેલ છે. આરોપીઓ િવ  
સી.આર.પી.સી. હેઠળ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

પ  ક - ૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા દેશી દા ની 
કમત ં

( િપયા) 

દેશી દા   
(લીટર) 

િવદેશી દા ની 
કમત ં ( િપયા) 

િવદેશી દા  
(બોટલ) 

િબયરની કમત ં
( િપયા) 

િબયર 
(બોટલ) 

બનાસકાંઠા ૫,૫૩,૩૨૦ ૨૭,૬૬૬ ૧૧,૪૫,૨૧,૯૮૪ ૬,૬૭,૦૬૫ ૭૪,૨૦,૭૦૦ ૭૪,૨૦૭ 
પાટણ ૧,૯૦,૨૭૦ ૯,૫૧૪ ૧,૬૯,૨૭,૨૩૦ ૮૮,૪૧૩ ૧૧,૫૮,૭૦૦ ૯,૬૬૫ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા દેશી દા ની 

કમત ં
( િપયા) 

દેશી દા   
(લીટર) 

િવદેશી દા ની 
કમત ં ( િપયા) 

િવદેશી દા  
(બોટલ) 

િબયરની કમત ં
( િપયા) 

િબયર 
(બોટલ) 

બનાસકાંઠા ૬,૩૭,૧૨૦ ૩૧,૮૫૬ ૧૦,૬૬,૭૦,૪૬૦ ૫,૩૬,૩૩૨ ૮૦,૯૪,૪૦૦ ૮૦,૯૪૪ 
પાટણ ૩,૫૩,૦૮૦ ૧૭,૬૫૪ ૧,૪૫,૯૨,૩૨૩ ૧,૦૮,૪૯૯ ૧,૯૯,૪૩૭ ૨,૨૬૮ 

પ  ક - ૨ 
િજ ા પકડાયેલ પકડવાના બાકી 

બનાસકાંઠા ૯,૩૪૮ ૪૫૩ 
પાટણ ૪,૩૫૩ ૭૭ 

--------- 
ભ ચ અને સુરત િજ ામાં જુગાર રમતા ઈસમો 

૨૮૩૯૮ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ભ ચ અન ે સરુત િજ ામા ં િજ ાવાર 
જગાર રમતા કેટલા ઈસમોને પકડવામા ંઆ યાુ , 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા પકડાયેલ ઈસમો 
ભ ચ ૧૯૦૦ 
સુરત શહેર ૪૫૪૨ 
સુરત ા ય ૬૩૭ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા પકડાયેલ ઈસમો 

ભ ચ ૨૧૦૦ 
સુરત શહેર ૪૮૩૬ 
સુરત ા ય ૧૦૭૧  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
મોબાઈલ અન ેકેટલા વાહનો જ  કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા જ  કરલ મોબાઈલે  જ  કરલ વાહનોે  
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ભ ચ ૫૨૯ ૯૫ 
સુરત શહેર ૧૬૫૭ ૧૫૦ 
સુરત ા ય ૨૦૮ ૬૭ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા જ  કરલ મોબાઈલે  જ  કરલ વાહનોે  

ભ ચ ૫૭૦ ૮૪ 
સુરત શહેર ૧૩૪૮ ૧૬૯ 
સુરત ા ય ૫૨૨ ૧૩૨  

 (૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અન ે
મોબાઈલની કેટલી િકમત ઉ ત વષવારં , િજ ાવાર થાય 
છે? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા મોબાઈલની કમત ં
( િપયા) 

વાહનોની કમત ં
( િપયા) 

ભ ચ ૧૪,૬૪,૪૮૫/- ૩૧,૨૬,૦૦૦/- 
સુરત શહેર ૭૨,૦૧,૯૦૦/- ૯૮,૨૩,૮૫૫/- 
સુરત ા ય ૪,૬૯,૭૦૦/- ૭૯,૬૭,૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા મોબાઈલની કમત ં

( િપયા) 
વાહનોની કમત ં

( િપયા) 
ભ ચ ૧૫,૨૯,૦૨૦/- ૭૩,૫૨,૦૦૦/- 
સુરત શહેર ૬૭,૩૨,૬૧૦/- ૧,૧૮,૪૦,૩૮૯/- 
સુરત ા ય ૧૭,૧૪,૩૦૦/- ૭૩,૭૮,૦૦૦/-  

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ, અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૨૭૫ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ગાંધીનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) ૩,૪૧,૬૫૮ હે ટર. 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) વષ ૨૦૧૮માં ૯૫૮૬ હે ટર અને વષ ૨૦૧૯મા ં
૬૪૪૧ હે ટર િવ તારનો વધારો થયેલ છે તથા ૧૬૫૭ 
હે ટર િવ તારનો ઘટાડો થયલે છે. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩) સાણંદ શાખા નહેરની ઝોલાપુર િવશાખા નહેરની 
ખોરજ-૧, ૨ અન ે ૩ શાખા નહેરોનો કલ ુ ૧૬૫૭ હે ટર 
િવ તારનો આઈડીસી, સાણંદમાં સમાવેશ થવાથી 
કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયેલ છે. 

--------- 
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  

૨૭૨૬૦ ી ઋિષકશ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 

સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
મહેસાણા િજ ામાં કેટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૦૨૫૪ 

--------- 
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હ રાથી મંુબઈ વ ચે પેસે જર ઝ સિવસ માટની ુ ે મંજરીૂ  
૨૪૬૮૮ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
વાસનન ેવેગ આપવા હ રાથી મુંબઈ વ ચે પેસે જર ઝ ુ

સિવસ માટેની સૈ ધાિંતક મંજરીૂ  યારે આપવામાં આવી, 

અન ે

  (૧) તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ સૈ ધાંિતક મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત પેસે જર ઝ સિવસ કુ ઈ એજ સી ારા 

યારથી શ  કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) મે.એસ.એસ.આર. મરીન સિવસ મુંબઈ ારા 

તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૯થી શ  કરવામાં આવેલ છે. 
--------- 

અરવ ી િજ ામાં કનાલ ઓળંગવા પુલીયા મૂકવા બાબતે  
૨૪૪૭૩ ી જશુભાઇ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં વા ક યોજનાની કેનાલ યાંથી પસાર થાય તે 

ર તા પર કેનાલ ઓળંગવા માટે પુલીયા મૂકવામાં આવેલ 
નથી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,  

 (૨)  હા, તો તેના કારણો શા છે, અન ે   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૩) યાં સુધીમાં કેનાલ ોિસંગ પર પુલીયા/િ જ 

બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
એમએસએમઇ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હઠળ અર ઓે  

૨૯૫૯૩ ી મહશકમાર પટલ ે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં માઇ ો મોલ એ ડ મી ડયમ 
એ ટર ાઇઝ એકમોન ે ગુણવ ા સુધારણા યોજના હેઠળ 

કેટલા એકમોની અર ઓ મળી,  

  (૧) ૨૭ અર ઓ  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલી અર ઓ  
તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મંજર કરવામાં આવીૂ ,  

  (૨) ૨૭ અર ઓ 

 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામાં આવી અન ેૂ
તેના શાં કારણો છે, અને  

  (૩) કોઇપણ અર  નામંજર કરવામાં આવી નથીુ . 

 (૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધી મંજર કરી ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવનાર છે ?  

  (૪) કોઇપણ અર  પડતર નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૭૧૫૭ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામા ં પોલીસ રહેણાકના કેટલા 
મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલુ -૩૮૦ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 

ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કુલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે?   (૨) .૭૦૭૯.૪૬ લાખ 
ગીર-સોમનાથ અને મનગર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 

૨૮૩૩૨ ી ભગાભાઇ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
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વષમાં વષવાર ગીર-સોમનાથ અન ે મનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર કલ ુ કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અન ે

કેટલાએ આ મહ યાનો યાસ કય , 

િજ ા આ મહ યા 
આ મહ યાના 

યાસ 

ગીર-સોમનાથ ૧૦૯ ૯૩ 

મનગર ૨૯૪ ૨૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા આ મહ યા 
આ મહ યાના 

યાસ 

ગીર-સોમનાથ ૧૨૬ ૮૬ 

મનગર ૨૭૫ ૧૯૦  
 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 

પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  

િજ ા ન ધાયેલ ગુના 

ગીર-સોમનાથ ૦૭ 

મનગર ૧૭  
 (૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કેટલા 

ગુનાઓ ઉકેલાયા? 

  (૩) તમામ 

--------- 
ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૩૭૧ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 

યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 

યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે. 

કમા ડ એ રયા (હ ટરમાંે ) 

ખેડા છોટાઉદેપુર 

૧૪૮૮૬૧ ૬૮૫૦૬  
 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર 

કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો 

તેના કારણો શુ ંછે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  

૨૮૩૬૪ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 

અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમા ં ભંગ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોને કેટલી રકમનો 

દંડ કરવામાં આ યો અને કેટલા ઈસમોને કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ 

માસમાં ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામાં કોઇ ઈસમોન ે
દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ સાધનો ખેડા 
અને પંચમહાલ િજ ામા ંજ  કરવામાં આવેલ નથી. 

--------- 
ફોરિ સક સાય સ લેબોરટરીમાં અ તન ટકનોલો  વસાવવા બાબતે ે ે  

૨૭૨૮૧ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતં નગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
સાયબર ાઇમના ઉકેલ માટે રા યની ફોરેિ સક સાય સ 

લેબોરેટરીમા ંઅ તન ટેકનોલો ઓ વસાવવામા ંઆવલે છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં સાયબર ાઈમના ઉકેલ માટે રા યની 

ફોરેિ સક સાય સ લેબોરેટરીમાં કયા કારની અ તન 
ટેકનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાયબર 
ાઈમના ઉકેલ માટે રા યની ફોરેિ સક સાય સ 

લેબોરેટરીમા ં નીચે મુજબની અ તન કારની 
ટેકનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે. 
(૧) ડેમેજ થયેલ મોબાઈલ ફોનમાંથી ડેટા મેળવવા માટેની 

આધુિનક ટેકનોલો  
(૨) પાસવડ રીકવરી માટેની ટેકનોલો  

(૩) ટોકર સીને લગતાં ગુ હાના ઉકેલ માટેની 
ટેકનોલો  
(૪) મોબાઈલ ફોનના પૃ થકરણ માટેની િસ ટમ 

(૫) િવિવધ કારના ક યુટર ટોરેજ ઉપકરણનુ ં
પૃ થકરણ કરવા માટેની ટેકનોલો  

(૬) વીડીયો તેમજ ઇમેજ એ હેસમે ટ િસ ટમ 
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં રા ય સરકાર હ તકના તળાવો 

૨૭૭૬૦ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર રા ય સરકાર 
હ તકના કયા તળાવો આવેલ છે, 

  (૧) છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર જળ સપંિ  
િવભાગ (રા ય અને પંચાયત) હ તક નીચે મુજબના તળાવો આવેલ છે. 
િજ ો : છોટાઉદેપુર 

અ.નં. તાલુકો તળાવની સં યા 
૧ છોટાઉદેપુર ૫ 
૨ વાંટ ૧ 
૩ બોડેલી ૧ 
૪ પાવીજતેપુર ૪ 
૫ નસવાડી ૨ 

કુલ ૧૩ (તેર) 
િજ ો : નમદા 

અ.નં. તાલુકો તળાવની સં યા 
૧ ડેડીયાપાડા ૧ 

કુલ ૧ (એક)  
 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર તળાવની પાળો અને કેનાલોના 
મજબુતીકરણ માટે વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૨)  
િજ ો : છોટાઉદેપુર 

ખચની િવગતો ( . લાખમાં) અ.નં. તાલુકો 
વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

૧ છોટાઉદેપુર ૩.૪૬ ૦ 
૨ વાંટ ૬.૭૫ ૦ 
૩ પાવીજતેપુર ૭૯.૭૧ ૦ 
૪ નસવાડી ૫.૨૬ ૪.૭૪ 

કુલ ૯૫.૧૮ ૪.૭૪ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તળાવો ારા કેટલા િવ તારમાં 
િસંચાઈ કરવામાં આવે છે, અને 

  (૩) છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષ-૨૦૧૮ માં ૧૬૯.૦૬ હે ટર અને 
વષ-૨૦૧૯ માં ૧૮૦.૦૦ હે ટર તથા નમદા િજ ામાં વષ-૨૦૧૮ મા ં
૧૦ હે ટર િવ તારમાં િસંચાઇ કરવામાં આવલે છે.  

 (૪) પૂણ મતાએ િસંચાઈ થાય છે ત ે માટે શી કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) પૂણ મતાએ િસંચાઈ થાય ત ે માટે નાણાકીય ઉપલ ધતા 
અનુસાર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. 

સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે  
૨૭૨૭૮ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની 
સુર ાસેતુ યોજના અતંગત મ હલાઓન ે વર ણ માટે 
તાલીમ આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
મહેસાણા િજ ામાં કેટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૦૨૫૪ 

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ  
૨૮૩૬૨ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ 
અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમા ં આણંદ અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ઈસમોન ેકેટલી રકમનો દંડ 
કરવામા ં આ યો અન ે કેટલા ઈસમોન ે કેટલી કેદની સ  
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા 
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ 
માસમાં આણદં અને ભ ચ િજ ામાં કોઇ પણ ઈસમોન ે
દંડ/સ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે 
વપરાતા કેટલા સાધનો જ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઈ સાધનો આણંદ 
અને ભ ચ િજ ામાંથી જ  કરવામા ંઆવેલ નથી. 

એમએસએમઈ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હઠળ અર ઓે  
૨૯૫૯૦ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં માઇ ો મોલ એ ડ મીડીયમ 
એ ટર ાઇઝ એકમોન ે ગુણવ ા સુધારણા યોજના હેઠળ 
કેટલા એકમોની અર ઓ મળી,  

  (૧) ૧૭૧ અર ઓ  

 (૨) ઉ ત અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ તા.૩૧-
૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મંજર કરવામાં આવીૂ ,  

  (૨) ૧૭૦ અર ઓ 

 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામાં આવી અન ેૂ
તેના શાં કારણો છે, અને  

  (૩) અર  નામંજર કરવામા ંઆવી નથીૂ . 

 (૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધી મંજર કરી ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવનાર છે ?  

  (૪) એક બાકી અર  કાયવાહીમાં છે. 

મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો 
૨૫૨૯૦ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર 
દિલતોના ખનૂ, િતર કાર, આભડછેટ, મં દરમાં 

વેશબંધી, અ યાચાર, દિલત મ હલાઓ પર 
બળા કારના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧)  
િજ ા ખુન અ યાચાર બળા કાર 

મનગર ૨ ૭૧ ૭ 
રાજકોટ શહેર ૦૧ ૬૫ ૧૨ 
રાજકોટ ા ય ૦૮ ૧૨૭ ૧૩ 

િતર કાર, આભડછેટ અન ે મં દરમા ં વેશબંધીનો એકપણ 
બનાવ બનેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કેટલા બનાવો ઉકેલાયા 
અને કેટલા બનાવો ઉકેલવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત તમામ બનાવો ઉકેલાયા છે. 

 (૩) દિલતો સાથ ે બનતા બનાવોમાં તુરત 
કાયવાહી થાય તે માટે શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩) તુરત જ કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવ ેં
છે. 

--------- 



ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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ક છ અને મહસાણા િજ ાે માં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 

૨૮૨૩૦ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કેટલો છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 
૧૦૧૭૮૫ હે ટર તેમજ મહેસાણા િજ ામાં ૬૫૫૩૭ હે ટર 
કમા ડ એરીયા આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને 

  (૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં છે ા બે વષમાં કોઈ 
વધારો-ઘટાડો કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામા ં ઘટાડો થયો હોય તો 
તેના કારણો શું છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

િવધાનસભાની સિમિતના અહવાલની ે રજઆતૂ  
 

િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટની સિમિતના અહવાલની રજઆતે ે ૂ  
 

  ી આર.સી. મકવાણા (સિમિતના સ ય ી) :  માનનીય અ ય ી, હ હ િબન સરકારી સ યોના ું ું
કામકાજ માટેની સિમિતનો આઠમો અહેવાલ રજ કૂ ં  છંુ.  

અહવાલ રજ કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટની ે સિમિતના સ ય ીનો તાવ  
 ી આર.સી. મકવાણા (સિમિતના સ ય ી) : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે આ સભાગૃહ િબન ું ં ંૂ ુ
સરકારી સ યોના કામકાજ માટેની સિમિતના આઠમા અહેવાલ સાથ ે સંમત થાય. 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને િવના િવરોધે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (છ ો દવસ) 
  

 મહસૂલ િવભાગે  
માગણી માંક-૭૮ 

 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ  (મહેસૂલ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ િજ ા વહીવટને લગતી સેવા અંગેની મહેસલૂ ું
િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની િપયા પ,૯૯,૩પ,૦૪,૦૦૦ની માગણી માંક-૭૮  રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-૭૮ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપ દરખા તો રજ ૂ થઇ નથી.  

માગણી માંક-૭૯ 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ કદરતી આફતો અંગે રાહત સેવાન ેલગતી  મહેસૂલ િવભાગની ું ુ
મહેસૂલી ખચ માટેની િપયા ર૭,પર,ર૩,૦૧,૦૦૦ અન ેમૂડી ખચ માટેની િપયા ૧,૬ર,૯૮,પર,૦૦૦ની માગણી માંક-
૭૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-૭૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપ દરખા તો રજ થઇ નથીૂ .  

સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ  
માગણી માંક-૯ર 

 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર  (સામાિજક  યાય અને અિધકારીતા  મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ સામાિજક સુર ા ું
અને ક યાણન ે લગતી સેવા અંગેની સામાિજક યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની િપયા 
ર૧,પપ,૮૦,ર૯,૦૦૦ અન ેમૂડી ખચ માટેની િપયા ૬,૧૮,પપ,૯૦,૦૦૦ની માગણી માંક-૯ર રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-૯ર રજ કરવામાં આવીૂ . 
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કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપ દરખા તો રજ થઇ નથીૂ .  
માગણી માંક-૯પ 

 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ અનુસૂિચત િત પેટા યોજનાને લગતી સેવા અંગેની સામાિજક ું
યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની િપયા ૪પ,૧૭,૦૩,ર૮,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટેની િપયા 

૮,૭૬,૦૯,૦૬,૦૦૦ની માગણી માંક-૯પ રજ ક  છૂ ું ં .  
માગણી માંક-૯પ રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩૯ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા ત માંક-૩૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 

  સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષના અંદાજપ  માટેના અનુદાનો અંગેની માગણીઓ પૈકી બુધવાર, તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૦ (છ ો દવસ)ના 
રોજ ચચા અને મતદાન માટે લેવાયેલ માગણીઓ ઉપરની કાપદરખા તોની એકિ ત યાદી  

 

અ.નં. મુ ય સદર અને સંદભ કાપ 
દરખા ત . 

િવષય ભારી 
સ ય ી 

૧ ૨     ૩    ૪  ૫ 

મહસૂલ િવભાગ ે  
માગણી ન.ં ૭૮ 

*૧ ૨૦૫૩- િજ ા વહીવટ 
૦૯૩-િજ ા...વગ 
૦૧-કલે ટર કચેરીઓ 
. ૨,૦૭,૬૭,૪૩,૦૦૦ 

અં. .નં.૨૧ 
પાના નં. ૫૩ અને ૫૪ 

૧૦૦ સંકલન સિમિતમાં ધારાસ યોના ોના 
અિધકારીઓ ારા ખોટા જવાબો અપાય છે તે 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ડૉ. સી.જ.ેચાવડા 
( તુભાઇ ચૌધરી)  

*૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ સંસદ સ યો અને ધારાસ યોની ા ટમાથંી કરેલાં 
કામોના કાગળોની ન ધ કલેકટર કચેરીઓમા ંલાંબા 
સમય સુધી લેવાતી નથી તે િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી હમતિસંહ પટેલં   

*૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ કલે ટર કચેરીઓમા ં એજ ટો અને કચેરીના 
કમ ઓની સાંઠગાઠથી થતા ં કામો સામે સ તાઈથી 
પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી શીવાભાઇ ભુરીયા  
(કાળાભાઇ ડાભી)  

*૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં દુ કાળની િવગતોની િવિશ  ન ધ 
સરકારને સમયસર મોકલવામાં તં ની િન ફળતા 

ી લાખાભાઇ 
ભરવાડ  

*૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ જમીન કરણમાં થતી યાપક ગેરરીિતઓની 
તપાસ કરી પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી પુનાભાઇ ગામીત 
(જશપાલિસંહ 
પ ઢયાર)   

*૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ કલે ટર કચેરીઓમા ં આપવામાં આવતા 
આમજનતાના આદંોલન અંગેના આવેદન પ ો 
સરકારમાં સમયસર મોકલવામાં તં ની િન ફળતા 

ીમતી સંતોકબેન 
આરેઠીયા 
  

*૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ ા કલે ટર હ તકની મામલતદાર કચેરીની 
તાબામાં આવતી ામ ચાવડીના કમચારીઓ સમય 
કરતા મોડા આવે છે તે િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી અિમત ચાવડા 
(ભીખાભાઇ ષી)  

*૮ ૨૦૫૩- િજ ા વહીવટ 
૦૯૩-િજ ા...વગ 
૦૧-કલે ટર કચેરીઓ 
. ૨,૦૭,૬૭,૪૩,૦૦૦ 

અં. .નં.૨૧ 
પાના નં. ૫૩ અને ૫૪ 

૧૦૦ કલે ટર હ તકની કચેરીઓમાં તલાટીઓની ખાલી 
જ યાઓ સ વરે ન ભરાતા આમજનતાને પડતી 
હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ીમતી ચં ીકાબેન 
બારીયા  
(ઇ તિસંહ 
પરમાર)  

*૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ મામલતદારોની ગેરહાજરી બાબતે તપાસ કરી 
પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી બળદેવ  ઠાકોર 
(અિ નભાઇ 
કોટવાલ)  
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*૧૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ ામ ચાવડીઓમા ં ગામના મહેસૂલી વેરાની બાકી 
રકમની વસૂલાત કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી સુખરામભાઇ 
રાઠવા  
(જશુભાઇ પટેલ)  

માગણી ન.ં ૭૯ 

*૧૧ ૨૨૪૫-કદરતીુ ...રાહત 
૮૦-સામા ય 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 

. ૫,૦૩,૦૦,૦૦૦ 
અં. .નં ૨૧ 
પાના નં. ૧૧૧ અને ૧૧૨ 

૧૦૦ અિતવૃિ  સમયે થતા નુકશાનના આંકડા સમયસર 
તૈયાર કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ચંદન  ઠાકોર  
(ગેનીબેન ઠાકોર)  

*૧૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ અિતવૃિ થી ખેડતોના પાકને થતા નુકશાન અગંેનંુ ૂ
સવ કામ સમયસર કરાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી ભરત  ઠાકોર  
(કા તીભાઇ ખરાડી)  

*૧૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ કદરતી આફતો પછી પુનુ :િનમાણ/ પુન:વસનની 
કામગીરી ઝડપથી પૂરી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી સંજયભાઇ 
સોલંકી  
(અ યકમાર પટેલુ )  

*૧૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ લાંબા સમય સુધી ગામોમા ં ભરાયેલા પૂર અને 
વરસાદના પાણીનો સ વરે િનકાલ કરવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી કાંિતભાઇ 
સોઢાપરમાર  
(મોહનિસંહ રાઠવા)  

*૧૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ કદરતી આફતો અ વયે રા ય સરકાર તરફથી રાહત ુ
પેટે કે  સરકાર સમ  નુકશાનની માંગણી 
સમયસર કરવામાં અને કે  સરકાર ારા માંગણી 
કરતા ઓછી રકમ ફાળવાય છે તે િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી િવમલભાઇ 
ચુડાસમા  
  

*૧૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ દિ ણ ગુજરાતમાં પડેલ ભારે વરસાદના કારણ ે
ઘરો-દુકાનો-મોલમાં ભરાયેલ પાણીથી થયેલ 
યાપક નુકશાન સામે યો ય વળતર ચૂકવવામા ં

તં ની િન ફળતા 

ી આનંદભાઇ 
ચૌધરી  
(રાજ ે િસંહ ઠાકોર)  

સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ  
માગણી ન.ં૯૨ 

*૧૭ ૨૨૨૫- અનુસૂિચત...ક યાણ 
૦૩-પછાત..ક યાણ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
. ૨૮,૭૦,૬૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૪(ભાગ-૧) 
પાના.નં- ૧૦ અને ૧૧ 

૧૦૦ પછાત વગ ના ક યાણ માટે ફળવાતી રકમનો 
ઉપયોગ ખરેખર તે હેતુ માટે થયો છે કે કેમ તેની 
ચકાસણી કરવામાં તં ની િન ફળતા.  

ી અ તિસંહ 
ચૌહાણ 
(બાબુભાઇ વા ) 

*૧૮ ૨૨૨૫- અનુસૂિચત...ક યાણ 
૦૩-પછાત..ક યાણ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
. ૨૮,૭૦,૬૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૪(ભાગ-૧) 
પાના.નં- ૧૦ અને ૧૧ 

૧૦૦ પછાત વગ ના ક યાણ માટે કેટલા લાભાથ ઓએ 
લાભ મેળ યો તેની િવગતો આપવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા.  

ી રાજશેકમાર ુ
ગો હલ  
(ગુલાબિસંહ 
રાજપૂત)  

*૧૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ આિથક રીતે નબળા વગના લોકોને આવકના 
દાખલા સમયસર સરળતાથી મળે તેવી યવ થા 
કરવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી નથાભાઇ પટેલ  
(રઘુભાઇ દેસાઇ)  

*૨૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં િબન અનામત શૈ િણક અને આિથક 
િવકાસના લાભાથ ઓ માટે િનયમાનુસાર કાયવાહી 
કરવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ  
(હષદકમાર ુ
રીબડીયા)  

*૨૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ પછાત વગના બોડ િનગમો માટે પૂરતી બજટે 
ગવાઇ કરી લાભાથ ઓને જ રી સવલત 

આપવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી કાિ તભાઇ 
પરમાર  
(અનંતકમાર પટેલુ )  

*૨૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ પછાત વગ ના માટેના કમાર અને ક યા ુ ી િવ મભાઇ માડમ 
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છા ાલયોની સં યામાં વધારો કરવામાં તં ની 
િન ફળતા. 

(કીરીટકમાર પટેલુ )   

*૨૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ જ ે તે તાલુકામાં પછાત વગ ની વ તી અનુસાર 
નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી પંુ ભાઇ વંશ  
(લલીતભાઇ 
કગથરા,  

તાપ દુધાત)  
*૨૪ ૨૨૨૫-અનુસૂિચત...ક યાણ 

૦૪-લઘુમતીઓનંુ ક યાણ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
.૪૨,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૪(ભાગ-૧) 
પાના.નં- ૨૫ અને ૨૬ 

૧૦૦ લઘુમતી સમાજ માટે બજટેમાં ફાળવવામાં આવતી 
રકમમાં વધારો કરવા અને કે  સરકાર તરફથી 
મળતી રકમનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવામાં તં ની 
િન ફળતા. 

ી યાસુ ીન શેખ  

*૨૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ લઘુમતી સમાજના યુવાનોને રોજગારીની પૂરતી તકો 
મળે તે માટેનંુ આયોજન કરવા અને તે અંગેની 
િવગતો હેર કરવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી મહમદ વીદ 
પીરઝાદા  

*૨૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ લઘુમતી સમાજના િવ ાથ ઓને ઉ ચ અ યાસ 
માટેની સહાયમાં વધારો કરવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા. 

ી ઇમરાન 
ખેડાવાલા  

*૨૭ ૨૨૩૫-સામાિજક...ક યાણ 
૦૨- સમાજ ક યાણ 
૧૦૧-િવકલાંગોનંુ ક યાણ 
૦૧-SSW-05 િવકલાંગ 
ક યાણ 
. ૧,૭૫,૧૧,૦૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૪ (ભાગ-૧) 
પાના.નં- ૩૯ થી ૪૨ 

૧૦૦ િવકલાંગોને સરકારી નોકરીઓમા ં પૂરતી તક 
આપવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી મહેશકમાર પટેલુ  
(િનરજન પટેલં )  

*૨૮ ૨૨૩૫-સામાિજક...ક યાણ 
૦૨- સમાજ ક યાણ 
૧૦૧-િવકલાંગોનંુ ક યાણ 
૦૧-SSW-05 િવકલાંગ 
ક યાણ 
. ૧,૭૫,૧૧,૦૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૪ (ભાગ-૧) 
પાના.નં- ૩૯ થી ૪૨ 

૧૦૦ દ યાંગો માટેની સં થાઓમાં કમચારીઓની રદ 
કરાયેલ ભરતી યા અંગે યો ય કાયવાહી કરવામા ં
તં ની િન ફળતા. 

ી િ જશે મેર   
(લલીત વસોયા)  

*૨૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ દ યાંગોને વરોજગારી માટે જ રી િશ ણ તેમજ 
તાલીમની યવ થા કરવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી કનુભાઇ બારૈયા  
(રાજ ે િસંહ 
પરમાર)  

*૩૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ અગાઉ હેર થયા મુજબ દ યાંગ વે ફેર 
કિમશનની િનમણૂંક અંગેની જ રી યવ થા 
કરવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી ેમિસંહભાઇ 
વસાવા  
(અંબરીષભાઇ ડેર)  

*૩૧ ૨૨૩૫-સામાિજક...ક યાણ 
૦૨-સમાજ ક યાણ 
૧૦૨-બાળ યાણ 
. ૯૭,૭૦,૭૪,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૪ (ભાગ-૧) 
પાના.નં- ૪૫ થી ૪૯ 

૧૦૦ િચ ડન હોમમાં વધતા જતા અપમૃ યુના બનાવો 
િનવારવા જ રી કાયવાહી કરવામાં તં ની 
િન ફળતા. 

ી વજિેસંગભાઇ 
પણદા 
(િચરાગભાઇ 
કાલરીયા)  

*૩૨ ૨૨૩૫- સામાિજક...ક યાણ 
૦૨-સમાજ ક યાણ 
૮૦૦-અ ય ખચ 
.૧૨,૪૦,૧૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૪ (ભાગ-૧) 
પાના.નં- ૫૭ થી ૫૯ 

૧૦૦ િભ ુકોના પુન:વસન માટે થયેલ ખચ તેમજ 
લાભાથ ઓની સં યા જવેી િવગતો હેર કરવામા ં
તં ની િન ફળતા. 

ી ભાવેશભાઇ 
કટારા 
(ભગાભાઇ બારડ)   
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*૩૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ વૃ ધો, અશ તો અને િનરાધારોનંુ ક યાણ કરતી 

યોજનાઓનો યાપ વધે તેવ ુ આયોજન કરવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા. 

ી સુિનલભાઇ 
ગામીત  
(ડૉ. અિનલ 

િષયારા)  
માગણી ન.ં૯૫ 

*૩૪ ૨૨૨૫-અનુસૂિચત...ક યાણ 
૦૧- અનુસૂિચત...ક યાણ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧-સમાજ...કચેરી 
.૮,૨૫,૮૭,૦૦૦ 

અં. .નં.૨૪ (ભાગ-૨) 
પાના.નં- ૮૩ અને ૮૪ 

૧૦૦ દિલતો ઉપર થતા અ યાચાર અટકાવવા માટે લોક 
ગૃિતના કાય મો રાખી સમાજમા ંસ ભાવના વધ ે

તેવી કામગીરી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી શૈલેષ પરમાર  

*૩૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ ામીણ િવ તારોમાં દિલતોને પુરતી સુર ા, 
આવાસો અને પાણી જવેી જ રી સવલતો આપવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી નૌશાદ સોલંકી  

*૩૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગટર સફાઈ કામદારોના અપમૃ ય ુ માટે જવાબદારો 
સામે સ ત પગલા લેવામાં તેમજ વળતરની રકમમાં 
વધારો કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી પુનમભાઇ 
પરમાર 

*૩૭ ૨૨૨૫-અનુસૂિચત...ક યાણ 
૦૧- અનુસૂિચત...ક યાણ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧-સમાજ...કચેરી 
.૮,૨૫,૮૭,૦૦૦ 

અં. .નં.૨૪ (ભાગ-૨) 
પાના.નં- ૮૩ અને ૮૪ 

૧૦૦ દિલત પ રવારો અને સમાજના તમામ વગ  
હળીમળીને રહે તેવ ુ આયોજન કરવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા 

ી મોહનલાલ વાળા  

*૩૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ દિલતોના આિથક િવકાસ માટે પૂરતી બજટે 
ગવાઇ કરવા છતાં ઘટતા જતા આિથક િવકાસ દર 

અંગે યો ય કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવણભાઇ 
મુસડીયા 
(ઋિ વકભાઇ 
મકવાણા)  

૩૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ દિલતો સાથે બનતા અ યાચારના બનાવો 
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િજ ેશકમાર ુ
મેવાણી  

*આ કાપ દરખા ત સભાગૃહમાં રજ થયેલ નથીૂ .  
 
અ  ય ી : હવ ેરજ થયલે માગણીઓ અન ેરજ થયેલ કાપ દરખા ત ઉપર ભેગી ચચા કરવામા ંઆવશેૂ ૂ . 
 ી સી. કે. રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મહેસૂલ મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇન ેઆ યા છે 
એને હ અનુમોદન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છું ં ંુ ૂ ુ . 
 માનનીય અ ય ી, કહેવત છે કે, "જર, જમીન અને  એ ણ ક યાનું છોં ં ". એમા ં જમીન અંગે એ 
ક યાનું છો  ના રહે એટલા માટેં  માનનીય મુ યમં ી ી અને મહેસલૂ મં ી ી અને મહેસલૂ િવભાગના અિધકારીઓ, સૌ સાથ ે
મળીન ે મહેસૂલ િવભાગની કામગીરીને અ તન ટેકનોલો , નવીન કાય ણાિલ થકી મહેસલૂ યવ થાપન, સંવેદનશીલ, 
પારદશકતાથી અન ેઝડપી વહીવટ બનાવેલ છે એ બદલ માનનીય મુ યમં ી ી અન ેમહેસૂલ મં ી ી અન ેમહેસૂલ િવભાગના 
અિધકારીઓને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . 
 મહેસૂલ િવભાગની આગળ વાત કરતાં પહેલા ંમારે થોડી પ તા કરવી છે કે, આજના દૈિનક પેપરમાં અન ેમી ડયા 

મારફતે, હ ભાું .જ.પ.માંથી ક ેસમાં જવાનો છ એવું િનવેદનુ ં , જ ા ં ૂ (xxx) આ યુ ંછે. યારે મારે સભાગૃહન.ે. 
  અ  ય ી : અહ યા કોઇ છાપાનું નામ લેવાતંુ નથી. આ છાપાનું નામ કાઢી નાખવામાં આવ ેછે. 
 ી સી. કે. રાઉલ  : માનનીય અ ય ી, તેમ છતાં આપના મારફતે હ ર ણ માગંુ છ કેું ંુ , યારે અમ ે
િવધાનસભામા ં વેશ કરીએ, આ બાબતમાં ઇલિે ટક મી ડયાવાળા હોય, િ ટ મી ડયાવાળા હોય અમન ેફોસ ના પાડી શકે 
અને મારે ઘરે પણ આ બાબતમાં આવીન,ે મ ચો ખી ના પાડી કે, હ આમા ંકોઇ કોમે ટ કરવા માગતો નથી કે આમાં કોઇ ું

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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બાઇટ આપવા માગતો નથી. તેમ છતાં અહ યા વેશ કય  તે વખતે મને ઘણા ઇલેિ ટક મી ડયાવાળા જ ેકોઇ િમ ો હતા એમન ે
ક ું કે, હ આની પ તા િવધાનસભામાં કરીશું .  
 માનનીય અ ય ી, "આવ નહ , આદર નહ , નહ  નયનો મ નેહ, એને ઘેર િશદ જઇએ, ભલે કચન વરસે મેહં ". 
ઘણા વષ ની રાજકીય વિૃ ના અનુસંધાનમાં અને સમયના અનસુધંાનમા,ં અમે ભૂતકાળમા ંઘણા કદકા માયા પણ માનનીય ૂ
મુ યમં ી ી અને અમારા મુખ માનનીય વાઘાણી સાહેબ, યારે હ ભાું .જ.પ.માં વે યો તે વખતે ૨૫,૦૦૦ની પિ લક 
વ ચે મ ક ું હતંુ કે, અ યાર સુધી ઘણા કદકા માયાૂ . કદકા એટલા માટે માયા કે ના કામ કરવા માટેૂ . આ પ  હોય કે પેલો 
પ  હોય અને કામ નહ  થવાના કારણે ભૂતકાળમાં અમે પ ાપ ી કરી, નહ  કે અમારો કોઇ યિ તગત વાથ અને આજ ેમારે 
આ કોઇ પેપરમાં લ યું એની વાત એટલા માટે ક  છ કેં ંુ , મારી કોઇ અપે ા નથી અને અપે ા ન સંતોષાતા માનનીય ી 
શંકરિસંહના મા યમથી, ી સી.કે.રાઉલ  ભા.જ.પ.ની આ રા યસભાની ચંૂટણીમાં મદદ કરવાના અનુસંધાનમાં જ ેવાત કરી 
છે એ ત ન પાયાિવહોણી છે. મ માનનીય મુ યમં ી ી સમ  અને ી વાઘાણી સમ  અને ૨૫,૦૦૦ના મારા મત િવ તારના 
મતદારો સમ  હેરમાં ક ું છે કે, હવ ેમારો છે ો કદકો લાકડામા ંહશેૂ , એટલે મશાનમા.ં એટલ ેહવ ેકોઇ હ કદકા મારવાનો ું ૂ
નથી અન ેજ ેકોઇએ આ વાત કરી છે એમને પણ હ પ  કરવા માગંુ છ કેું ંુ , આ વાત ફરીથી ના કરે અન ેમને ખોટી રીતે હેરાન 
ના કરે અને ૨૬મી તારીખ ેજ ેરા યસભાની ચંૂટણી છે યાં સુધી ના કરે. મને કહેતાં આનદં થાય છે કે, છે ા બે વષમાં મારા 
િવ તારની અંદર લગભગ કલ િપયા ુ ૬૬૨/- કરોડ, ૨૪૯/-કરોડ મ યમ િસંચાઇ યોજનાના અનસુંધાનમા,ં િપયા 
૨૧૫/-કરોડ હાઇ કેનાલના, િપયા ૮૮/-કરોડ મારા ફોર લનેના ર તા અને િપયા ૧૧૦/- કરોડના અંડર િ જ અન ે
ઓવર િ જ. આટલી બધી કામગીરી થતી હોય તો મારે કાઇં ક સેમા,ં આ તો સાહેબ ઊઠતી પેઢી છે. એટલે ઊઠતી પેઢીમાં 
કોઇ કમચારી નોકરીએ ના ય. એટલે ફરીથી આજ ેહ પ તા ક  છ કેું ં ંુ , હ કોઇ ક ેસમાં જવાનો નથી અને ક ેસન ેમત ું
આપવાનો નથી અને હ ભાું .જ.પ.માં છ અને ભાુ ં .જ.પ.માં જ રહીશ. આજ ે મને ભા.જ.પ.માં જ ે િત ા મળી છે, એવી 
ભૂતકાળમાં કોઇ પ માં મને િત ા મળી નહતી. આજ ેઆપ સાહેબ ઇ શકો છો કે, 
 અ  ય ી : માનનીય સ ય ી, આ આખી વાત મી ડયાન ેબહાર આપી દેવી હતી, એમા ંવાંધો નથી. અહ  પણ 
તમને પરવાનગી એટલે આપંુ છ કેુ ં , તમારી મૂંઝવણ છે. 
 ી સી. કે. રાઉલ  : સાહેબ, આપને િવનંતી ક  છ કેં ંુ , દસ િમિનટ પહેલાં હતી હવે છ િમિનટ કરી છે પણ બી  
દસ િમિનટ આપ , સાહેબ. 
 અ  ય ી : આપી, આપી. દંડક ી સમજ પડે છે ન?ે મ આ યું છે તમને લખીન.ે 
 ી સી. કે. રાઉલ  : માનનીય અ ય ી, એટલા માટે કે, મારે હકીકત કહેવાની હતી અને એમાં હ આપને કહીશ ું
કે, ઝી મી ડયાવાળા, મંત યવાળા અને વી ટી.વી.વાળા, મ એમન ેિવનંતી કરી કે, તમે મારી સાથે બાઇટ લેવાનો ય ન ના 
કરશો. મારે િવધાનસભામાં બોલવાનું છે અને મારી િવનંતીને માન આપીને મી ડયાવાળા બધા પાછા ગયા એ બદલ હ એમન ેું
અિભનંદન આપંુ છંુ. કારણ કે, લોકશાહીનો ચોથો પાયો આ પ કારો છે, એમન ેપણ અમારે સાચવવા પડે. કારણ કે, અમ ે

માિણકપણે અમારી જ ે કાંઇ મુ કેલી છે એ અમ ે તમન ે જણાવીએ અન ે એમને જણાવીએ. એટલ ે મારી પ કાર િમ ોન,ે 
ઇલેિ ટક મી ડયા હોય, િ ટ મી ડયા હોય, અમે જવેા છીએ તેવા તમે લખશો તો અમને સુધરવાની તક મળશે પણ ખોટ ું
લખવાથી અમારી રાજકીય કારિકદ ને ખમ આવ.ે અમે અહ  અપે ાના અનુસંધાનમાં નથી આ યા, સાહેબ. ભૂતકાળમાં ી 
િચમનભાઇની સરકારમા ંહ િસિવલ સ લાયું , વોટર સ લાય િમિન ટર હતો. ભૂતકાળમાં વાહન યવહારનો મન ે વતં  હવાલો 
હતો, આર. એ ડ બી. નો કેિબનટે મં ી હતો અને રહી ચૂ યો છંુ. મને કોઇ અપે ા નથી. 
 અ  ય ી : માનનીય સ ય ી હવે િવષય ઉપર આવો. 
 ી સી. કે. રાઉલ :  માનનીય અ ય ી, આમાં એવુ ંછે કે અપે ા સંતોષાતી નથી એટલા માટે મારે તેની પ તા 
કરવી પડે. હ મોવડી મંડળને િવનંતી ક  છ કે મારા કરતા િસિનયર માણસ હોય એમની જ ેકઇ અપે ાઓ હોયું ં ં ંુ , કામની હોય, 
બી  જ ેકઇ હોયં . નહ  તો આપણી ક ેસ જવેી દશા ન થાય એ પણ આપણે િવચારવુ ંપડશ.ે કારણ કે હકીકતમા ંિસિનયર 
માણસો છે. જ ે લોકોની અપે ા િવકાસના કામોની હોય એ સરકારના મં ીઓ સાભંળે છે અને કામ કરે છે. મારો પોતાનો 

વતો ગતો દાખલો છે. આજ ેમન ેકહેતા આનંદ થશે કે મારો પુનઃ વસવાટનો ૪૦ વષનો . આ જમીનની બાબતનો જ 
છે. પાનમ, હડફ, કબુતરી ડેમ. બધા પ કારો મને કહે કે સાહેબ, જયારે ી સી.કે. રાઉલ  િવધાનસભામા ંઉભા થાય તો 
હડફ, કબુતરી ડેમના અસર તોની વાત થાય જ. કેટલાય વખતથી આ વાત કરતો હતો એનો આજ ે સુખદ અંત, એટલ ે
કહેવાનો મતલબ શું કે ૧૦૫૮ હેકટર જમીન અન ે૧૨૧ કરોડ િપયા નવા લા ટેશનના અનસુંધાન.ે. 
   અ  ય ી : નો અંત કે નો ઉકેલ?   
 ી સી. કે. રાઉલ  : માનનીય અ ય ી, નો ઉકેલ આવી ગયો. એટલે આ પ ના અનુસંધાનમાં કે પેલા 
પ મા.ં ૨૦ વષથી હ િવધાનસભામાં આ નુ ંસો યુશન કરતો હતોું .  જ ટલ હતો. કારણ કે રીઝવ ફોરે ટમાંથી ડીફોરે ટ 
કરવા માટે છેક સી.ઇ.સી. અને સુ ીમ કોટની એ ુવલ હોય તો જ રીઝવ ફોરે ટમાંથી ડીફોરે ટ થાય. એટલે તેના અનુસંધાનમા ં
આજ ેડીફોરે ટની કાયવાહી પતી ગઇ છે. હવે નો ટફીકેશન બહાર પાડે એટલે તરત જ જ ેકોઇ અસર તો છે તેને સનદો મળશ.ે 
એ કામગીરી પણ આ સરકારમા,ં ભાજપમાં આ યા પછી ૪૭૫ જટેલા અસર તોની કામગીરી પણ ટંૂક સમયમા ંપૂરી થઇ અન ે
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સનદો આપવામા ંઆવશ.ે આવુ ંકામ ભારતીય જનતા પાટ મા ંઅને સરકારમાં થતંુ હોય તો બી  તો કોઇ િવચાર હોઇ જ ન 
શકે. અપે ાઓ તો કોઇ પણ યિ તને ઘણી બધી હોય, મરે યા ંસધુી અપે ા હોય પણ તેની પણ િલિમટ હોય. એટલે મને તો 
સંતોષ છે. મારા મત િવ તારના બધા જ મતદારો ખુશ છે. હ તો એમ કહ છ કે મારી આ િપયા ું ું ંુ ૨૪૯ કરોડની યોજનાની 
વહીવટી મંજરી પણ ટક સમયમાં મળી જશેૂ ૂં . તો માનનીય મુ યમં ીના હ તે તેનું ઉ ઘાટન પણ કરવાનો છંુ. આવા બધા 

ય નથી આપણે આ પાટ ની અદંર આગળ ચાલી ર ા છીએ યારે મારે મહેસલૂ પરની વાત એટલા માટે કરવી છે કે મહેસૂલ 
િવભાગની અંદર આઇ.ઓ.આર.એ. ૨.૦. આ જ ે િસ ટમથી જમીનન ે લગતી કોઇ પણ બાબત હોય. ટકમા ં ખેડતના ૂ ૂં
અનુસંધાનમા ંપણ એટલો ફાયદો છે અને િવદેશમાં રહેતા ભારતીયોને પણ પોતાની જમીન  હદુ તાનમાં ગુજરાતમાં કે કોઇ ં
પણ િજ ામાં હોય તો એ પોતાની જમીનનું ે ફળ કેટલું છે, કોનું નામ છે એ બધી િવગત આ િસ ટમથી ણી શકાય છે. 
૭/૧૨માં સુધારાના હકમ છે તે ણી શકાય છેુ . હ પ કની ન ધ પણ ણી શકાય છે. આ િસ ટમથી ઘણા બધા ખેડતોન ેૂ
અને ઘણા બધા ભારતવાસીઓ જ ેિવદેશમાં રહે છે તેમને ખૂબ જ ફાયદો થયો છે. પહેલાનંા વખતની અંદર એટલે ટક સમય ૂં
પહેલાંની વાત ક  તો એનં .એ. અને િ િમયમના અનુસંધાનમા,ં હવે એક જ અર માં એન.એ. અને િ િમયમ છે તેનો િનકાલ 
થાય છે. મારે એટલા માટે કહેવું છે કે આ મહેસૂલ િવભાગ ખરેખર ખૂબ અગ યનો િવભાગ છે. મહેસૂલ િવભાગની અંદર 
વારસાઇની ન ધથી માંડીન ેવેચાણ ન ધ, માપણી, જમીન સંપાદન, પુનઃવસવાટ અને િમલકતોના દ તાવેજની ન ધણી પણ 
આ િવભાગ ારા થાય છે.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યની ઔ ોિગક, શૈ િણક અને વેપાર ે ની ઝડપથી ગિત કરવા માટે મહેસલૂ 
િવભાગે ધોલેરા આંતરરા ીય એરપોટ માટે રા યના લોકોની સગવડ માટે અને ઔ ોિગક િવકાસ થાય એ હેતુથી અમદાવાદ 
િજ ાના ધોલેરા મુકામે ૧૫૦૨ હેકટર જમીન એક િપયાના ટોકન ેફાળવી છે. રાજકોટ ીન ફ ડ એરપોટ તેના માટે ૧૦૩૩ 
હેકટરની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ઇિ ડયન ઇિ ટ ટૂ ઓફ મે ડકલ સાય સ-એઇ સ માટે ૨૦૦ એકર જમીન રાજકોટ 
ખાતે ફાળવવામાં આવેલ છે. વડોદરા રે વે યુિનવિસટી માટે ૩૧ હેકટર ૩૮ મીટર ૭૫ સે ટીમીટર ટા પોટ મેનેજમે ટ અન ે
ઉ ચ ટેકિનકલ િશ ણન ેઉ ેજન આપવા માટે ફાળવવામા ંઆવેલ છે. ઇિ ડયન ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીલ ગાંધીનગર ખાતે ૨૦ 
એકર જમીન ફાળવી છે. આ રા ય સરકારે શહેરોમાં જ ેઝંૂપડપ ી છે તે નાબૂદ કરવા માટે આ વષ લગભગ ૪,૨૬,૯૦૦ હેકટર 
જમીન મફત આપવામા ંઆવી છે. આ એટલા માટે કે માનનીય ધાનમં ી આવાસ અને માનનીય મુ યમં ી ગૃહ આવાસ આ 
યોજનાન ેસફળ બનાવવા માટે રા ય સરકાર ખૂબ ક ટબ  છે. મહેસલૂી કમચારીઓ માટે ટેન ગ મોડયુલ એની પણ આ સરકારે 

ગવાઇ કરી છે કે જથેી કરીન ેમહેસલૂી કમચારીઓ સારી રીતે ના કામ કરી શકે અને વહીવટ સારો કરી શકે એના માટે 
ટેન ગ મોડયુલની પણ રચના કરી છે એની પણ નાણાકીય ગવાઇ કરવામાં આવી છે. મ હલાઓ માટે પણ આ સરકાર, 
ત કાિલન મુ યમં ી અન ે હાલના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબના વખતમાં મ હલા સશિકતકરણના નામ ે થાવર 
િમલકતના દ તાવેજમાં ન ધણી ફીમાં માફી અંગે કહેતા મને આનંદ થશે કે આ હેરનામાના અમલથી તા.૧૧-૬-ર૦૦૪થી 
તા.૩૦-૧૧-ર૦૧૯ લગભગ ર૪,૭૯,૯૬૧ મ હલાઓન ે ર૩,ર૯,૬ર૪ દ તાવે માં િપયા ૧પ૬૩ કરોડ જટેલી માફી 
આપવામાં આવી છે. આ કઇ નાનીસૂની વાત નથીં . મ હલાઓના ઉ કષ માટે િચંતા કરતી આ સરકારને ખૂબ અિભનંદન આપંુ 
છ અને વધારે વાત એટલા માટે ક  છ કે મોડેલ કચેરી કે જ ેસબ રિજ ટારમા ંિમલકતોના દ તાવે  થાય છે એની ળવણી ુ ું ં ં
માટે અને એને આધુિનક બનાવવા માટે લગભગ રાજયના ૮ િજ ાઓમાં ૧૧ સબ રિજ ટારની મોડેલ કચેરીઓ બનાવવા માટે 
નાણાકીય વષ ર૦૧૯-ર૦માં િપયા ૬,૧ર,૬પ,૦૦૦ની મંજરીથી આ કામ ચાલુ સાલે કરવામાં આવશેૂ . મહેસૂલ િવભાગની 
અંદર અછત, વાવાઝોડંુ, ભારે વરસાદ વગેરેની કામગીરી બહ કઠીન હોુ ય છે. મને કહેતા આનદં થશ ેકે ગયા વખતે વાયુ નામનુ ં
વાવાઝોડ જયારે ગુજરાતમાં વશેવાનું હતંુ યારે આપણા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને રાજયના ું
તમામ મં ી ીઓ અને મહેસલૂ િવભાગના અિધકારીઓની તાકીદે બેઠક બોલાવી અને ગુજરાતની ને સાં વના આપવા માટે 
અને ગુજરાતની ના વબચાવ માટે, યવ થા માટે અને એ વાવાઝોડાની સામે ઝઝૂમવાના ભાગ પે બચાવની કામગીરી 
માટે એન.ડી.આર.એફ.ની ૪૭ ટીમો એસ.ડી.આર.એફ.ની ૧૧ ટીમો, આમ ની ૧૩ ટીમો અને બી.એસ.એફ.ની ૧૪ ટીમો 
અને બે ટીમ જમેા ં ૩૦૦ મરીન કમા ડો તૈયાર હતા, એ વખતે ૧૦ િજ ામા ં ૭પ તાલુકાના ૧૯૧ ગામો અન ે ર,૭૮,૪પ૬ 
લોકોન ેર૩૦૭ આ ય થળોની અંદર એમને રાખવામા ંઆ યા હતા. એમના ફડ પેકેટથી માંડીને બધી યવ થા કરીન ેએમન ેૂ
કોઇ તકલીફ ના પડે એ માટે રાજય સરકારે સગવડ કરી હતી એટલે રાજય સરકાર, મહેસૂલ િવભાગના અિધકારીઓ સાથ ે
મળીન ે ના સારા કામ કરે છે. આજ ેજ ેદ તાવેજ થાય છે એમાં પણ જનેા પૈસા પૂરા મળી ગયા હોય એ પણ સબ-રિજ ટાર 
પૂછે છે, એનું ે ફળ કેટલું છે, જમીન કેવી છે આ બધી િવગતો નોટ ગના અનુસંધાનમાં થાય છે એટલે એમાં ભિવ યમાં કોઇ 
ગેરરીિત ના થાય એવી રાજય સરકાર જયારે કામગીરી કરે છે યારે આ માગણીઓ લઇને માનનીય મં ી ી આ યા છે એન ેસૌ 
સવાનુમતે વીકારે એવી ાથના. 
 અ  ય ી : આપને છ િમિનટ ફાળવલેી, આપને આઠ િમિનટ વધારે આપી છે.   
 ી શંભુ  ચે. ઠાકોર(ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી સામાિજક યાય અન ે
અિધકારીતા, સામાિજક સુર ા અને ક યાણની જ ેમાગણી ન.ં ૯ર લઇને આ યા છે તેને સમથન કરવા અને મારા િવચારો રજ ૂ
કરવા માટે હ ઉભો થયો છું ંુ . આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર એટલે પં ડત દનદયાળ ના િસ ાંતો અન ેઆદશ ને વરેલી 
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સરકાર, ગરીબો માટે કામ કરતી સરકાર, ગરીબો માટે ગરીબ ક યાણ મેળા અને સેવાસેતુ, જયાં છેવાડાના માનવી છે યાં સુધી 
સરકારની યોજનાઓ પહ ચે એ માટે સરકાર ખૂબ ગૃત છે યારે આ સરકાર જ ેગરીબો માટે કામ કરી રહી છે તેમાં ઇિ દરા 
ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હેઠળ ૬૦થી ૭૯ વષની મરના વૃ ોને ગરીબી રેખાની યાદીમાં ૦ થી ર૦ના કોરમાં નામ 
ન ધાવેલ હોય એવા કટબના સ યોન ેમાિસક િપયા ુ ું ૭પ૦ અને ૮૦ વષ કે તેથી વધુ વય ધરાવતા વૃ ોને માિસક િપયા 
૧૦૦૦ સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજનામાં રા ય સરકાર ારા વષ ર૦૧૯-ર૦મા ં
ફે ુઆરી-૨૦ર૦ના અંત સુધીમાં કલ ુ ૭ લાખ ૯૦ હ ર ૮૬૦ લાભાથ ઓને િપયા ૫૮૧.ર૩ કરોડની સહાય ડી.બી.ટી.ના 
ધોરણે ચૂકવવામાં આવલે છે. એ ઉપરાંત િનરાધાર વૃ  અને દ યાંગોને આિથક સહાય યોજના હેઠળ ૬૦ વષ કે તેથી વધુ 

મરના અને ર૧ વષનો પુ  ન હોય તેવા અરજદારોની વાિષક આવક ા ય લેવલે િપયા ૧.ર૦ લાખ અને શહેરી િવ તારમા ં
િપયા ૧.૫૦ લાખ કરતા ઓછી હોય એવા અરજદારોન ેમાિસક િપયા ૭૫૦ની સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. રા ય વૃ  પે શન 

યોજના હેઠળ રા ય સરકાર ારા વષ ર૦૧૯-ર૦મા ં ફે ુઆરી-ર૦૨૦ના અંત સુધીમાં કલ ુ ૧ લાખ ૬ હ ર ૭૧૪ 
લાભાથ ઓને િપયા ૭૭.૪૬ કરોડની સહાય ડી.બી.ટી.ના ધોરણ ેચૂકવવામાં આવેલ છે. રા ીય કટબ સહાય યોજના હેઠળ ુ ું
ભારત સરકારે ન ી કરેલ ધોરણો મુજબ ગરીબી રેખાથી ૦ થી ર૦ના કોરમા ં આવતા કટબોનો સમાવશે થતો હોય ુ ું તેવા 
કમાનાર યિ તનું  મૃ યુ થાય તો તેને એક વખત િપયા ર૦ હ ર સુધીની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. વષ ર૦૧૯-ર૦મા ં
ફે ુઆરી-૨૦ર૦ સુધીમાં કલ આવા ુ ૬૫૫૦ લાભાથ ઓને િપયા ૧ર.૮૦ કરોડની સહાય ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. ગરીબ લોકો 
હોય એના માટે એસ.ટી.મા ં મફત મુસાફરીની યોજનામા ં જમેન ે ૪૦ ટકા કે વધુ દ યાંગતા ધરાવતા હોય એવા દ યાંગ 
યિ તઓને અ યાસ માટે, સારવાર માટે, નોકરી-ધંધા માટે કે અ ય સામાિજક કામે બહાર જવાનું હોય તો સરકારની વાહન 
યવહાર િવભાગની યોજના મારફતે મફત પાસ આપવામા ંઆવ ેછે. વષ ર૦૧૯-ર૦ના ફે ુઆરી-૨૦ર૦ સુધીમા ંકલ ર લાખ ુ

૫૪ હ ર ૬૩૧ લાભાથ ઓન ે િપયા ૩૪.૬૫ લાખની સહાય ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. આમ, આ સરકાર ગરીબો માટેનુ ંકામ 
કરી રહી છે. આ પહેલાની સરકાર એમ કહેતી હતી કે આ ગરીબોની સરકાર છે. પણ એમણ ેગરીબોની કોઇ સેવા કરેલ નહ . 
ગરીબો પણ એમ કહેતા કે આધી રોટી ખાયગે, લેકીન ક ેસ કો લાયગે. ક ેસ સમજતી હતી કે ગરીબો  આિથક રીતે સ ર 
થશે, ભણી-ગણીને સુખી થશ ે તો અમને મત આપશે નહ . એટલે ગરીબોના કોઇ કામો કયા નથી. પણ ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકાર છેવાડાના માનવી સુધી સરકારની યોજનાઓના લાભો પહ ચે એ રીતે કામો કરી રહી છે. એના માટે સરકારની 
સારામાં સારી યોજના હોય તો સવેાસેતુ યોજના છે. આ સેવાસેતુ મારફતે લાભાથ ઓને ઘેર બેઠા સરકારની યોજનાઓનો લાભ 
મળે છે અને હમણા ં માં પણ સાંભ ું કે શહેરી િવ તારના ગરીબો માટેના ૫૭ જટેલા લાભો એમના ઘર સુધી પહ ચાડવામા ં
આવે છે યારે માનનીય મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એન ેહ સમથન ક  છું ં ંુ .  
 ીમતી માલતી િક. મહે રી(ગાંધીધામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી, સામાિજક યાય અન ે
અિધકા રતા િવભાગની માગણી ન.ં ૯૫ લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, આજ ે યારે હ અનુસૂિચત િત પેટા યોજના િવશે વાત કરી રહી છ યારે આપના મા યમથી ું ંુ
િવરોધપ ના કેટલાક સ યોને મારે અમુક વાતો કરવાની હતી. પરતુ દુઃખ સાથ ે કહીશ કે યારે અનુસિૂચત િતની પેટા ં
યોજના િવશે વાત થઇ રહી છે અને ગૃહમાં િવરોધપ  ારા અનેક વખત ણે એ લોકો જ આ અનુસૂિચત િત માટે કાય કરતા 
હોય અન ેિચંતા કરતા હોય એ કારનું ય ઉભુ ંકરતા હોય છે અને ઘણી વખત અનુસૂિચત િતના લોકો માટે વોક આઉટ 
કરીને પણ દશન કરતા હોય છે. પરતુ યારે ં (અંતરાય)... 
  અ  ય ી : એ એમનો અિધકાર છે.  
 ીમતી માલતી િક. મહે રી : માનનીય અ ય ી, યારે આ લોકશાહીના મં દરમાં અનુસૂિચત િતના લોકો માટે 
વાત થઇ રહી છે યારે એ લોકો ણ દવસથી લોકશાહીના મં દરથી બહાર છે. આપણો દેશ યારથી આઝાદ થયો યારથી 
ખૂબ લાંબા સમય સુધી ક સેની સરકારે આપણા દેશ ઉપર અન ેગુજરાત ઉપર પણ રાજ કયુ હતંુ અન ેનેતૃ વ કય ુહતંુ. પરતુ ં
આ સમાજ માટે, અનુસૂિચત િતના લોકો માટે ક ેસ યારે નેતૃ વમાં હતી યારે યારેય પણ િચંતા કરી નહતી, એ સમાજ 
યાંને યાં જ હતો. પરતુ અિભનંદન આપંુ આ ભારતીય જનતા ં પાટ ની સરકારને કે વષ ૧૯૯૫થી ભારતીય જનતા પાટ ની 

સરકાર નેતૃ વ કરી રહી છે યારે આ સમાજ માટે, િશ ણ માટેની વાત હોય, આિથક ઉ થાન માટેની વાત હોય, અનેક 
યોજનાઓ થકી આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર અનુસૂિચત િતના લોકો માટે કાયરત છે. ડો.બાબાસાહેબે પણ આ 
સમાજને અનેક ોગન આ યા છે, અનેક વાત કહી છે યારે સવ થમ વાત િશિ ત બનવા માટેની કહી છે યારે આ 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે િશ ણ માટેની અનેક અલગ અલગ યોજનાઓ થકી બાળક ાથિમક શાળામાં હોય તો 
િશ યવૃિ ની યોજના, ક યા કેળવણીના ઉ ેજન માટે સર વતી સાધના સાઇકલ યોજના, એક થી આઠમા ંઅ યાસ કરતા 
અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓ માટે ણ ડી ગણવેશ ખરીદવા માટેની પણ યોજના, િવ ાન વાહ તથા સામા ય વાહના 
િવ ાથ ઓને િશ ણની ગુણવ ા માટે ો સાહક યોજના, કોલેજમાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને છા ાલયમાં રહેતા હોય તો 
એના માટે ભોજનની પણ યવ થા, મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ એમ.ફીલ અને પી.એચ.ડી. માટે િશ યવિૃ ની યોજના, 
કોમિશયલ પાયલોટની તાલીમ માટે લોનની સહાય, ડો ટર આંબેડકર િવદેશ અ યાસ માટે પણ લોન સહાય યોજના.  
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 માનનીય અ ય ી, આ ગૃહમાં મારે કહેવું છે કે, છે ા ૧૦ વષમાં િપયા ૧૪૬.૦૩ કરોડનો ખચ કરીને ૧૧૨૦ 
િવ ાથ ઓન ેિવદેશ અ યાસ માટે આ સરકારે લોન આપી છે અને એમના આિથક રીતે નબળા અને ગરીબ પ રવારના સપના 
પૂરા કરવાનુ ંકાય કયુ હોય તો આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કયુ છે. માનનીય અ ય ી, યારે િશ ણની વાત હોય તો 
સાથે સાથ ેરહેવા માટે પણ અલગ અલગ છા ાલયની યોજના થકી રહેવાની સગવડ પણ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે 
કરી છે. એમા ં આંબેડકર સરકારી છા ાલય હોય, આ મશાળા હોય, આદશ િનવાસી શાળા હોય, સમરસ છા ાલયો એમ 
અનેક છા ાલયોની યોજના થકી આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે અનુસૂિચત િતના અનેક બાળકો ઉ ચ િશ ણ મળેવી 
શકે એ માટે આ સરકાર કાયરત છે. યારે બાળકો િશ ણ કાય પૂણ કરી લે યાર પછી એનો જ ેઉ ેશ હોય તો એ રોજગારી 
મેળવવાનો હોય છે. હ ગૌરવ સાથે કહીશ કે આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર િશ ણ માટે સું હાય અપા યા પછી એમન ે
રોજગારી મેળવવા માટે પણ માનવ ગ રમા યોજના હોય, ડો ટર અને વિકલને તાલીમ માટે લોન સહાયની યોજના હોય, નાના 
યવસાય અન ે ધંધા માટે દુકાન ખરીદવી હોય તો એના માટે પણ લોન આપવામા ં આવે છે. એમ અલગ અલગ કારની 

યોજનાઓ થકી આિથક ઉ થાન માટેનું કાય આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કરી રહી છે. આ સંવેદનશીલ સરકારે િશ ણ 
માટે સહાય આપી, રોજગારી માટે પણ સહાય આપીને ગૌરવ સાથે કહ તો યારે લ ની વાત આવે તો કવરબાઇનુ ંમામે  હોયું ંુ , 
સાત ફેરા સમૂહ લ  યોજના હોય આ યોજનાઓ થકી પણ અનુસૂિચત િતના લોકો માટે એક સહાય આપવાનું કાય આ 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કરી રહી છે. માનનીય અ ય ી, એટલાથી ના અટકતા આ સંવદેનશીલ સરકાર યારે કોઇ 
આિથક રીતે નબળા પ રવારમાં ના કરે ભગવાન અને કોઇનું મૃ યુ પણ થાય તો રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 
અંતગત પાંચ હ ર િપયા મરણો ર યા માટે પણ આ સંવેદનશીલ સરકાર આપે છે. કહેવાનું તા પય એ છે કે વનના 
અલગ અલગ તબકકામાં એ િશ ણનું હોય, એ રોજગારીનું હોય, એ વનના નવા બંધારણ કે લ માં ડાવાની વાત હોય, 
અનેક કારે આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર અનસુૂિચત િતના લોકોના માતાિપતા બનીન,ે પાલક માતાિપતા બનીન ે
સહાય કરે છે એના માટે હ ભારતીય જનતા પાટ નો ખૂબ ખૂબ આભાર પણ યકત ક  છું ં ંુ . છે ે ખાલી એટલું જ કહેવા માગંુ છ ુ ં
કે રીલી યન ઇઝ ફોર મને નોટ મને ફોર રીલી યન. પરતુ દઃુખ સાથે કહેવુ ંપડે છે કેટલાક લોકો ફકતને ફકત ં િત, િતન ે
લડાવવા માટે ક ેસ સરકાર જયારથી આ દશે આઝાદ થયો યારથી આ કાય કરતી આવી છે અન ેઅ યારે પણ કરી રહી છે. 
પરતુ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર જયારે આ અનસુૂિચત િતના લોકો માટે અનેક કાયબ  યોજનાઓ થકી કાય કરી ં
રહી છે યારે મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે તેને હ મા  અનુમોદન આપંુ છું ં ંુ , સમથન આપંુ છંુ.  
 ી બલરાજિસંહ  ક. ચૌહાણ(દહેગામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી વષ ર૦ર૦-ર૧ની અનુદાન 
માટેની માગણી લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજ ક  છ અન ેસમથન ક  છૂ ુ ું ં ં ં .  
 માનનીય અ ય ી, અમારી ભા.જ.પ. સરકાર ગરીબોના આંસ ુલછુવાનું કામ કરતી હોય યારે હ મારા મત િવ તાર ું
દહેગામ તાલુકાની વાત ક ં . રા ીય વૃ  પે શન યોજના હોય, િનરાધાર વૃ  માટેની યોજના હોય કે િનરાધાર િવધવા 
સહાયની યોજના હોય. આ ારા દહેગામ તાલુકામા ં ૬૧૦ર લાભાથ ઓને આનો લાભ મ અપા યો છે. એસ.ટી.માં મફત 
મુસાફરીની યોજના હોય, દ યાંગોને િશ યવૃિ ની યોજના હોય, દ યાંગ સાધન સહાય યોજના હોય, દ યાંગના લ  
સહાયની યોજના માટે આ સરકાર એક લાખ િપયા ચૂકવ ે છે. ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી, પે શન અને સંત 
સુરદાસ સહાય યોજનામાં છે ા ૧૦ વષથી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. શેરો પોઝીટીવ ઇલનસે યોજનામા ં છે ા ૧૦ વષથી 
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. પાલક માતાિપતા યોજનાનો હેતુ માબાપ વગરના અનાથ બાળકોને પાલક િપતાને સારસંભાળ 
સ પી તેઓના િવકાસ અન ે ઘડતર થઇ શકે તે માટે માિસક િપયા ૩૦૦૦ ચૂકવવામા ં આવ ે છે અન ે છે ા ૧૦ વષથી આ 
યોજના ચાલે છે. કેદી સહાય યોજના હેઠળ છે ા ૧૦ વષથી લાભાથ ઓને સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. ઇ ટી ેટેડ ચાઇ ડ 

ોટેકશન યોજનામાં પણ સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. ગરીબ ક યાણ મેળામાં રાજય સરકાર ારા વષ ર૦૧૮-૧૯માં કલ ુ ૩૮ 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આવલેા. જમેાં દ યાંગ સાધન સહાય યોજના હેઠળ ૧૬રપ લાભાથ ને સહાય ચૂકવવામા ં
આવી. દ યાંગ લ  સહાય યોજનામાં કલ ુ ૧૪૯ લાભાથ ઓન ેઆમાં સહાય ચૂકવવામાં આવી. સામાિજક સુર ા અને ક યાણ 
િવભાગ ારા અનેક ગરીબલ ી યોજનાઓમાં અમારી સરકાર સહાય ચૂકવે છે. માનનીય મં ી ી વષ ર૦ર૦-ર૧ના અનુદાનની 
માગણી લઇને આ યા છે તેને હ સમથન ક  છું ં ંુ .  
 ડો.નીમાબેન ભા. આચાય(ભુજ) : માનનીય અ ય ી, આજ ેજ ેમાગણી મૂકાઇ છે એમાં મહેસૂલ િવભાગ િજ ા 
વહીવટીતં  અન ે કદરતી આફતોુ  િવશનેી જ ેમાગણીઓ છે એની વાત કરવા માગંુ છંુ. મારો િજ ો ખૂબ મોટો છે. વન થડ 
ગુજરાત છે અન ેઆવડા મોટા િજ ાનુ ં િજ ા વહીવટી તં એ સંકલન કરવુ ંઅન ેએમાં પણ કદરતી આફતોનો જ ેહમશેા ભોગ ુ ં
બનતો હોય છે એવો આ િજ ો અને એ િજ ાને જ ે રીતે પાળી પોષીને મોટો કય  એમાં હ ખરેખર ી નરે ભાઇને તો ું
અિભનંદન આપંુ જ છંુ.  કારણ કે યારે મુ યમં ી બ યા યારે પહેલું કામ તેમણ ેઆ ભૂકપ પી ડત િવ તારની સેવા કરી અન ેં
જ ેએમણે આયોજન કય.ુ મ પહેલા ક ું હતંુ કે ૮૯ વાર તેઓ ક છની અંદર આ યા અન ેક છને આજ ેધમધમતંુ કરીને િવ ના 
નકશામાં થાન આ યુ.ં એટલા માટે મહેનત કરી એ માટે જટેલા અિભનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે. ક છના લોકો જટેલો 
ઉપકાર માને એટલો ઓછો છે. પેઢીઓની પેઢીઓ યાદ કરશે અને ઇિતહાસની અદંર પાના લખાઇ જશે એવી કામગીરી થઇ છે, 
યારે હ એટલા જ અિભનંદનું  િજ ા વ હવટી તં ને પણ આપંુ છંુ, એટલા જ અિભનદંન અિધકારીઓને આપંુ છંુ, કારણ કે 
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ભૂકપ વખતે યું હતંુ કે અિધકારીઓ તંબુની અંદર રહીને કામ કરતાં હતાંં . જ ેજ ે માણે સૂચનાઓ મળતી હતી, તે માણ ે
આયોજન ગોઠવતા હતા. અમે તો સૂચનો કરીએ, િમિન ટરો પણ સૂચનો કરે, વાત કરે, પણ સાઇ ડગ ઓથો રટી આયોજન ં
બનાવવુ,ં લાિનંગ બનાવવું એ બધા જ કામ અિધકારીના હોય છે. એમણે મહેનત કરી હતી, એને કયારેય ઇિતહાસ ભૂલશ ે
નહ . અ યારે અમારા ક છ િજ ામા.ં.   
 અ  ય ી : મં ી ી સૂચન ન કરે, મં ી ી આદેશ કરે. 
 ડો. નીમાબેન ભા. આચાય : માનનીય અ ય ી, અનેક વાવાઝોડાઓ અને અનેક કદરતી આફતો આવે છેુ , યારે 
હમણાં જ તાજતેરમાં જ ેરીતે દુ કાળ થયો. ક છ અને બનાસકાંઠા એ બધા િવ તારોમાં વારવાર દુ કાળ આ બધા ો આવતા ં
હોય છે. એવા સમયે અિતવૃિ ના ો આવતા હોય એવા સમયે આયોજન થાય છે, એની અંદર હમણાં અમે દુ કાળ ત 
િવ તાર તરીકે જ ેરીતે મેનેજમે ટ થયું અને સંવેદનશીલ સરકાર કોન ેકહેવાય એનો દાખલો પૂરો પા ો હોય તો આ વખતે નજરે 
િનહા ું છે. એની અંદર જ ે રીતે પાંજરાપોળ અન ેગૌશાળામાં પશઓુનો નીભાવ થતો હતો. કેટલ કે પો કરીને ર,૯૦,૦૦૦ 
જટેલા પશુઓને આપણે રાહત પૂરી પાડીન ેએમન ેબચા યા. એ જ રીતે ટોટલ પ,૭ર,૪૧૬ પશોઓનો નીભાવ રા ય સરકારે 
કય . ૮૦૦ કરોડ િપયા જટેલો ખચ રા ય સરકારે કય . અહ યા મા  સૂચન પણ છેં . ક છ િજ ો મોટો છે, યારે એક કલે ટર 
અને વહીવટી તં  આખા િજ ામા ંપહ ચવુ,ં રાપરની બોડરથી માંડી લખપત સુધી આ બાજ િવધાટક બોડર સુધી ુ ૪૦૦ િક.મી. 
જવેો ફરતો િવ તાર થાય. બહ અઘ  કામ છેુ ં . િજ ા પોલીસની અંદર ર એસ.પી. મૂ યા. એવી જ રીતે ર કલે ટર મૂકીન ે
વહીવટી તં  પણ ડબલ કરવું ઇએ. બહ અઘ  છેુ ં . કદરતી આફત સામે લડવાનું છેુ . અનેક ો છે. એવું મા  સૂચન છેં . 
બીજ સૂચન જમીન સંપાદન અંગેનું છેુ ં . આની અંદર રા ય સરકારે ખબૂ સુધારા કયા છે અને ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે. ને 
શું ઇએ છે, ની શું લાગણી છે. આજ ેનાનકડ બાપ દાદાનું ઘર હોય તો લગાવ હોયું . લોકોને પોતાની જમીન માટે લગાવ 
હોય છે. એ જમીનને સંપાદન કરવું એ બહ અઘરો િવષય હતોુ . પણ રા ય સરકારે દબાણ કે ેસરરાઇઝ નથી કય.ુ હકમી ુ
નથી કરી. એ લોકોની સાથે બેસીન,ે િમ ટગ કરીને શુ ં ઇએ છેં , શું માગણી છે, શા માટે એમની જમીન સંપાદન કરીએ છીએ. 
કેટલા લોકોન ેફાયદો થવાનો છે. બધી ચચા અનેકવાર કરી અને આપણે એના સો યુસન ઉપર આ યા, યારે રા ય સરકારે ૪ 
ગણો ભાવ એ જમીન સંપાદનનો ન ી કય  છે. બહ મોટી વાત છેુ . આટલું બધંુ કોઇ સરકાર કરે એ ક પના ન કરી શકે. એ 
સંવેદનશીલ સરકારનો એક નમનૂો છે. હ કહીશ કે જમીન સંપાદન ધારા હેઠળ ફાજલ થયેલ જમીનમાંથી બે વષ દર યાન ું ૩૬૯ 
લાભાથ ઓને ૧૬૬૮ એકર જમીનની ફાળવણી કરી. એ જ માણે જમીન સંપાદનમાં તા.૧પ-પ-ર૦૧૬ના રોજ સરળ 
અમલીકરણ માટે જમીન સંપાદન અિધિનયમનો અમલ કય  અન ે તે જ માણ ે ખેડતોને યો ય વળતર મળ ે તે માટે શહેરી ૂ
િવ તારની યા યામાંથી શહેરી િવ તાર િવકાસ મડંળના િવ તારોને રદ કરવામાં આ યા. જનેા પ રણામે ખેડતોન ેસંપા દત ૂ
થયેલી જમીનના ચાર ગણા ભાવ મ ા છે. ખેડતોને સમયસર અને યાજબી વળતર મળેૂ , કબ  લેવાના સંગે અંદાિજત 
વળતરના ૮૦ ટકા એડવા સ પેમે ટ થાય, સિમિત એવોડના િક સામા ંવધારાની રપ ટકા ો સાહક રકમ બ ર િકમત ઉપર ં
આકષક યાજબી વળતર આ યુ,ં ા ય િવ તારમાં જ ી અથવા તો બ ર િકમત બેમાંથી જ ેવધુ હોય તેના ચાર ગણા પૈસા ં ં
આ યા છે. એ જ રીતે શહેરી િવ તારના જ ી અથવા બ ર િકમત બેમાંથી જ ેવધુ હોય તેના બે ગણા વધારે પૈસા આ યા છેં ં .  
 માનનીય અ ય ી, તે રીતે આજ ેજમીન સંપાદનમાં બે િવષયો આવે છે. તેમાં એક િવકાસનો અન ેબી  નમદાનો. 
િવકાસમા ં િ જ બનાવવો હોય અથવા બી  કામો હોય તો તેની અંદર જમીન સંપાદન કરવી પડે, તેવી જ રીતે જ ેનમદાના 
કામો છે તેની અંદર જમીન સંપાદનના િવષયો ખૂબ અઘરા હતા. સરકારની ક ટબ તા હતી અને સંક પ હતો કે નમદાના 
િસંચાઇના પાણી છેવાડાના િવ તારો સુધી પહ ચાડવા છે એટલા માટે બધા િનયમોમા ંફેરફાર કરીન,ે લોકા સાથ ેબેસીન ેચચા 
કરીને સો યુશન કા ું છે. આજ ેહ કહીશ અમારા ક છમાં ું ૧૭ િકલોિમટર જટેલો જમીન સંપાદનનો  બાકી છે. હ ખૂબ ું
સરસ વાત કરવા માગંુ છ કેુ ં , મારા િવ તારની અંદર જ ેખેડતો છે તેમણે સામેથી આના માટે િમ ટગો કરી છેૂ ં . યા ંખારીપટ 
જમીન છે.  નમદાનું પાણી પહ ચશે તો જ તે િવ તાર નવપ િવત થશ.ે એટલા માટે યાંના ખેડતોએ િમ ટગ કરીને ઠરાવ ૂ ં
કય  છે કે, અમારી જ ેજમીન આવતી હોય તે અમ ેસંપાદન કરી આપવા તૈયાર છીએ. આ બધા િનણય સાથે સરકારમાં પણ 
વાત કરી છે. આમાં મા  સૂચન છે કેં , આના માટે ક છની અંદર કે પેઇન કરવામાં આવે તો આ જમીન સંપાદનનો દુધઇ ા ચ 
કેનાલનો િવષય છે તે ઝડપથી થઇ શકે તેમ છે. એટલે આ કે પેઇન કરીને કરી દઇએ તો દુધઇ ા ચ કેનાલ બની ય તો 
અમારા આખા ભુજ અને નખ ાણા સુધીનો બધો  જ િવ તાર નવપ િવત થઇ ય, બધા તળાવો ભરાઇ ય. આવા અનેક 
િવષયો કયા છે તેમાં ખાસ અિભનંદન સેવાસેતુના કાય મને આપીશ. જ ેરીતે  ર કરોડ જટેલા, ૧ કરોડ અને ૮૬ લાખ ઉપરના 
કેસોના સો યુશન કયા છે. લોકો ધ ા ખાતા હતા તેમ છતાં કોઇ કામ થતા ન હતા. આજ ેલોકો એટલા બધા આશીવાદ આપે 
છે અને છે ે  એટલું જ કહી દઇશ... 
  અ  ય ી : ના, હજ છેુ . બોલશો તો વાંધો નથી. માનનીય નીમાબેન મારે એક વાત કહેવી હતી. આપે જ ેભૂકપની ં
વાત કરી યારે ભારતીય જનતા પાટ ના કાયકતા તરીકે વડોદરાની અમારી જ ેટીમ આવી હતી જમેણે સાત દવસ રોકાઇને કામ 
કયુ છે. રા ે ઘતા હોય અને ઘમાં ભૂકપ આવે તે પણ અમે અનભુ યું છેં . એ કપારી અમે ઇ છેં , હાથ છટો હોયૂ , પગ છટો ૂ
હોય અન ેજ ેરીતે બધા જ રાજકીય કાયકતાઓ અન ેસામાિજક કાયકતાઓ હતા. બી  વાત સેવાસેતુના કાય મની કરી. તે 
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વખતે ી વાસણભાઇ આહીર મારી સાથ ેહતા. એક દૂરદરાજના ગામડામા ંમારે જવાનુ ંથયેલુ ંઅન ેએ લોકો એટલા આશીવાદ 
આપતા હતા. મ વા તવમાં મારી નજરે યલેું છે એટલે મને થયુ ંઆપની વાતને ક છની બાબતમાં સમથન ક ં .  
 ડો. નીમાબેન ભા. આચાય :  સર, થે ક ય.ુ એટલે બહ બધા લોકોએ કામ કયુુ . એટલે અંતની અદંર એટલું જ 
કહીશ કે સરકારે જ ેરીતે સંવદેનશીલતા બતાવી, જ ેરીતે ગુજરાતને ાચારમુ ત કરવાનો એજ ડા ન ી કય  છે તેની અંદર 
મહેસૂલની અંદર કાયદા બનાવી ટેકનોલો નો ઉપયોગ કય  છે તે ખૂબ સરસ છે. ખાસ કરીને િબનખેતી અને િ િમયમની 
અર  કરવાનું ઓનલાઇન કયુ છે, તેનાથી લોકોમાં ખૂબ રાહત થઇ છે. તેમાં આપણે ાચાર અટકાવી શ યા છીએ. 

ાચાર અટકાવવા માટે ઇ-ગવન સથી સીએમ ડેશ સુધીના કાય મો કયા છે અન ેમન ે િવ ાસ છે કે, જ ેએજ ડા લઇન ે
ભારતીય જનતા પાટ  ચાલી રહી છે, સરકાર જ ેએજ ડા લઇન ેચાલી રહી છે તે ચો સ સફળ થશ.ે કારણ કે જ ેન ી થાય છે, 
ભાજપના કાયકતાઓથી માંડીને નેતાઓ જ ેવાત કરે છે તે વાત હમેશા પૂરી થાય છેં . તેમાં ખૂબ મહેનત કરીને કામ થાય છે. 
અિધકારીઓ સાથે િચંતન બેઠક કરીન,ે તેમના પણ અિભ ાયો લઇને આપણે કામ કરી ર ા છીએ. યારે છે ી વાત કરી દઇશ 
કે, ભાજપાએ એમ ક ું છે કે, સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ અને સૌનો િવ ાસ. આ સૌના િવ ાસની વાત છે. તેમાં સૌને સાથ ે
રાખીને કામ કરી ર ા છીએ યારે આ જ ે માગણીઓ માનનીય મં ી ી લા યા છે તેમાં મા  સમથનં  આપીને ખૂબ ખૂબ 
અિભનંદન આપંુ છંુ.  
  અ  ય ી : માનનીય નીમાબેન આપે ક છની વાત કરી એટલે મા  દય વી ઉ ુંં . કેમ કે ભૂકપ વખતની વાત ં
મને યાદ છે કારણ કે, આમાં અિધકારીની વાત પણ આવે છે અને તમે અિધકારીની િન ાની પણ વાત કરી, અ યારે મારી 
ઓફીસમા ંએક અિધકારી છે કે એ ભૂકપ વખતે એમનો દીકરો ગુજરી ગયો તેમ છતાં એ બાબતને બાજએ રાખીન ેતેઓ સતત ં ુ
કામમાં પરોવાયેલા ર ા એ અિધકારીઓએ જ ેતે વખતે જ ેકામ કયુ છે એ ખરેખર અિભનદંનન ેપા  છે.  
 ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ(લ બાયત) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેમાગણી લઇને આ યા છે 
તેમાં હ મારી વાત કરવા અહ યા ઉપિ થત થઇ છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, આજ ેજયારે હ મહેસૂલ િવભાગ અને કદરતી આફતો અંગેની વાત કરવા ઉભી થઇ છ યારે મન ેું ંુ ુ
આનંદ થાય છે કે, ગુજરાતના મહેસલૂ િવભાગે ટેકનોલો  સાથે યવ થા ડીન ેઅશ યને શ ય બના યું છે. વહીવટનો મુ ય 
આધાર મહેસલૂ િવભાગનુ ંતં  છે, મહેસૂલની ીયા લોક હત માટે હોય છે. લોકો કાયદાથી ાહીમામ ન થાય પરતુ કાયદાન ેં
માન-સ માન આપે એવું સરળીકરણ આ િવભાગે કયુ છે. ટેકનોલો યુ ત યવ થા લાવવામા ંગુજરાતે દેશનું દશા દશન કય ુ
છે. ભૂતકાળમા ંજમીનન ેલગતા કોઇ પણ કામ હોય તો લોકોને સરકારી કચેરીઓના ધ ા ખાવા પડતા હતા, લોકોના જ ેપણ 
કામ હતા એમા ંવષ  અન ેમ હનાઓ લાગી જતા હતા, છતા ંપણ એમના કામો થતા ન હતા. પણ આ અમારી ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકારે આ બધી સમ યાની પર જઇન ેઓન લાઇન ટેકનોલો ની પ િતથી આજ ેતમ ે યું હશ ેકે તુરત જ એમા ંઘણા 
બધા કામો થઇ ર ા છે. મહેસૂલી સેવાઓમાં અ તન ટેકનોલો ના િવિનયોગ અને હવે ફેઇસલેસ િસ ટમથી પણ ઓન લાઇન 
એ ુઅલની પહેલ કરી છે એ ખૂબ જ સરાહનીય છે. સરળીકરણની િવકાસની નવી ચાઇઓ સર કરીને લોકશાહી શાસનમા ં
અમલદારશાહી, લાલફીતાશાહી ખતમ કરી પારદશ  િનણાયક અને વ રત ઝડપી િનણય ારા સરકારે યેક માનવીન ે
અનુભૂિત કરાવી છે. આ સરકાર લોકોના હતો માટે લોકોની સુખાકારી માટે જ ર જણાય ેકાયદાઓમા ંસુધારા, કાયદા બદલવા 
માટે ઓડ ન સ લાવવા પણ ખુ ા મન ેતૈયાર છે. રાજય સરકારે ૮ જટેલા જના જડ કાયદાઓમા ંબદલાવ લાવીન ેલોકો માટે ૂ
પારદશક અને જવાબદહે યવ થા િવકસાવી છે. એમા ં મહેસલી કાયદાઓમાં એન.એ. ઓન લાઇન, આઇ.ઓરા.ટુ, જમીન 
રેકોડ ઓન લાઇન, સાત બારના ઉતારા ઓન લાઇન જવેી લોકોન ેસીધી પશતી સવેાઓ હોય એમાં સરળીકરણ કરીને એક 
નવો માગ ચ યો છે. જમીનન ે લગતી સેવાઓ છેવાડાના માનવી સુધી પહ ચાડવા માટે આ ઓન લાઇન સુિવધા ચો સ 
અસરકારક થઇ રહી છે. મહેસલ િવભાગ એક એવો િવભાગ છે કે સરકારના અ ય િવભાગ સહીત રાજયના તમામ નાગ રકોન ે
પણ એની જ ર પડતી હોય છે. યારે તમામ ે ોમાં િવકાસ કરવો હોય, ોજકેટનું િનમાણ કરવું હોય તો મહેસૂલ િવભાગ ારા 
મંજરીઓ મેળવવી પડતી હોય છે યારે મહેસલૂ િવભાગ ટેકનોલો ના મા યમથી લોકોને ઝડપી સવેાઓ પૂરી પાડવામાં ખૂબ ૂ
જ શંસનીય કામગીરી કરી ર ુ ંછે.  
 માનનીય અ ય ી, જયારે કદરતી આુ ફતની હમણાં ડો.નીમાબેન વાત કરતા હતા યારે મારે થોડીક સુરત શહેરની 
પણ વાત કરવી છે. સુરત શહેરમાં દર ચાર વષ એકાદ વાર તાપી નદીમાં પુર આવતા હતા અને લોકોન ેડર રહેતો કે આ ચાર 
વષમાં આ વરસ પુરનુ ંવષ છે યારે એવો ડર રહેતો કે હવ ેશુ ંથશ?ે યારે પુર લા ટ ટાઇમ જયારે વષ ૨૦૦૬મા ંઆ યું હતંુ 
યારે ખૂબ જ તારા  સ ઇ હતી અન ેએમાં ખૂબ જ નહાિન થઇ હતી અન ેમાલમ ાને ખૂબ જ નુકસાન પણ થયલે હતંુ અન ે

ખાસ કરીને રાંદેર, અડાજણ, કતારગામ, વેડરોડ વગેરે િવ તારમાં ખૂબ જ તારા  સ ઇ હતી. પણ આજ ેમને આનંદ છે કે 
આવી ઘટનાઓ બનતી હોય યારે સરકાર ખૂબ જ ઝડપથી કામગીરી કરતી હોય છે અન ે યારના આપણા ત કાલીન 
મુ યમં ી ી અન ે આજના દેશના વડા ધાન ી પોતે યાં આવીને પાંચ-પાંચ ફટ પાણીમાં નાવમાં બેસીને ગંભીર ૂ
પ રિ થતમાં પણ રાઉ ડ મારીન ેલોકોના નની સલામતીની િચંતા કરી હતી. આમ, આવી િચંતા અમારી સરકાર કરી રહી છે. 
યારે ી મોદી સાહેબે પણ એટલુ ંબધંુ કામ કય ુહતંુ અન ેઝડપથી તં ન ેસ ગ કય ુહતંુ અન ે યારપછી આ પુર આવવાના 

કારણો શોધી અન ેએની સમ યાનો ઉકેલ લાવવાનું કામ કરેલ છે, આજ ેમને આનદં છે કે, વષ ર૦૦૬ પછી આજ ેવષ ર૦ર૦ 
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છે યાં સુધી ભગવાનની દયા અને અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારની કામગીરી છે તેને કારણે હ  સુધી પુર આ યુ ં
નથી. બી  વાત કરીએ તો ખાડી પુરની પણ સમ યા ચોમાસામા ંઉ વતી હોય છે યારે પણ સરકાર અમારી િચંતા કરતી હોય 
છે. એસ.એમ.સી. ને સાથે રાખીને ખાડી પુર કેમ આવે છે તેના કારણો શોધીને પણ આજ ે દરેક િવ તારમાં જ ે બારે બાર 
િવધાનસભા મત િવ તાર છે એમા ંજ ેજ ેિવ તારમાંથી ખાડી પસાર થઇ રહી હોય એની ચારેય બાજ દવાલનું એટલે કે ોટે શન ુ
વોલનું િનમાણ કયુ છે. આજ ેઆ ખાડીઓમાં વષ ર૦૧૩ પછી પુર આ યું નથી અન ેવષ ર૦૧૩માં યારે પુર આ યું હતંુ યારે 
અમારા િવ તારમાં ખૂબ જ તારા  સ ઇ હતી. કારણ કે યાં લમ અને સામા ય ક ાનો િવ તાર છે. એટલા માટે નીચાણ 
ભાગવાળો િવ તાર હોવાથી યાં ખૂબ જ પાણી ભરાઇ રહેતંુ હતંુ યારે અમે ખડેપગે ઉભા રહીને પણ આ જ ેઝંુપડપ ી િવ તાર 
હતો, નીચાણવાળા િવ તારમાં ફરીને લોકોને બહાર કા ા હતા. યારપછી કારણો શોધીને ોટે શન વોલનું યાં િનમાણ કય ુ
છે અને સરકારને અિભનંદન આપંુ છ કે એના માટે ઘણી બધી ા ટ સરકારે ફાળવી આપી છેુ ં . તો આવી રીતે ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકાર કામ કરી રહી છે અને તે ખૂબ ખૂબ અિભનંદનને પા  પણ છે.  
 એનાથી પણ આગળ જઇને યારે મહેસલૂ િવભાગમાં  દરેક કારની કામગીરી સરકાર કરતી હોય છે યારે મન ે
જણાવતા આનંદ થાય છે કે મુ યમં ી ી અન ે નાયબ મુ યમં ી ીની અ ય તામાં સરકાર સામા યમા ં સામા ય ગરીબ, 
વંિચત, પી ડત, શોિષત, ખેડત સૌની અપે ાઓ સંતોષાય એવા સરળ વહીવટની દશામાં હ  પણ નવતર કદમ ઉઠાવવા ૂ
તરફ આગળ વધી રહી છે. ગુજરાતને િવકાસના રોલ મોડેલ તરીકે દેશ દિુનયામાં થાિપત થવા માટે આ મહેસૂલ િવભાગે 
ાંિતકારી િનણયો લીધા છે. મહેસૂલ િવભાગ ટેકનોલો યુ ત આયામો સર કરી નવું િસમા િચ ન પ બ યું છે. એક સમય 

એવો હતો કે રા યની મહેસૂલ યામા ં તુમાર, અિભ ાય શ દોની ભરમાર હતી. પણ મુ યમં ી ી અને માનનીય નાયબ 
મુ યમં ી ીએ આ શ દોને ભૂતકાળ બનાવીને મહેસૂલી યા અ યંત સરળ બનાવી છે. પોિલસી, ોિસઝર, પેપરવક અન ે

યુમન રસોસ રફોમને પ રણામલ ી બનાવવા કરેલી અપીલન ેમહેસૂલી િવભાગે સુિનિ ત કરીને કામગીરી ઝડપી, સરળ 
અને લોકાિભમુખ કરી છે. મહેસૂલી યા અ યંત સરળ અને પારદશ  બનાવવાનો અમારો યેય છે. અમારી સરકારનો આ 
યેય રા યના નાગ રકોના આંગણીના ટેરવે કામ થાય એવો ટેકનોલો યુ ત આ મહેસૂલ િવભાગ થઇ ર ો છે યારે આવનારા 
દવસોમાં આપણો િવભાગ ખૂબ જ કામ કરી ર ો છે. સાથ ે સાથ ે આ માટે અરજદારન ે યાંય પણ ધ ા ખાવા ન હ પડે, 

િબનખેતી પરવાનગી હોય, હેતુફેરની પરવાનગી હોય, વારસાઇ ન ધ હોય, સુધારા હકમ માટેની અર  હોયુ , ઔ ોિગક હેતુ 
માટેની અર  હોય, જમીન ખરીદવા માટેની પરવાનગી હોય, િબનખેતી િ િમયમ સાથે િબનખેતી પરવાનગી, ખેડત ૂ
ખાતેદારની ખરાઇ હોય આવી સં યાબંધ સેવાઓને ઓનલાઇન ઉપલ ધ કરાવી છે. આવી તમામ કામગીરી અમારી સરકાર કરી 
રહી છે. ખરેખર બધા જ િવ તાર ગુજરાતમાંથી વા ય દરેક ે મા,ં દરેક િજ ાઓમાં તો ગુજરાતનો ખૂબ જ િવકાસ થઇ 
ર ો છે. એટલ ેજ આજ ેસુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, ભાવનગર, મનગર જવેી મહાનગરપાિલકાઓ છે એના જ ે
સીટી િવ તાર છે એમાં ખૂબ જ ઝડપી િવકાસ અહ યા અમારી સરકાર કરી રહી છે અને વધુમાં વધુ ા ટ ફાળવીને યાં િવકાસ 
થાય એ માટેના મોટા આયોજનો કરી રહેલ છે. મને આનદં છે કે સુરત શહેરમાં આવનારા દવસોમા ંમેટો રેલનું કામ  ચાલી ર ુ ં
છે. અહ યા અમદાવાદમા ંતો આવી ગઇ છે પણ સરુત શહેરમા ંઅ યારે મટેો રેલનું કામ ચાલી ર ુ ંછે તે ઝડપથી કાયરત થશે. 
વધુમાં સુરત શહેરમા ંડાયમંડ બુ સ પણ આવી રહેલ છે. ટે સટાઇ સ, ડાયમંડ બુ સ વગેરે અહ યા સુરતમા ંછે. ડાયમંડ બુ સ 
આવવાથી હ રો લોકોને કામ મળશ.ે એવી રીતે અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કામગીરી કરી છે આવનાર દવસોમા ં
આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારને અને માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ ું
છંુ. મહેસૂલ િવભાગ અમારા ી કૌિશકભાઇ પટેલ સાચવી ર ા છે તો એમન ેપણ હ ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુ છ અન ેતમ ેું ંુ
આ િવભાગને ખૂબ ઉ રો ર આગળ લઇ ઓ એવી હ શુભે છા આપંુ છું ંુ .  
 ી કરશનભાઇ પંુ. સોલંકી(કડી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ, નાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ સાહેબ વષ ૨૦૨૦-૨૧ના બજટેમા ં િપયા ૪૩૨૧ કરોડની ગવાઇ લઇન ે આ યા છે તેન ે હ ું
આવકા  છં ંુ . 
 માનનીય અ ય ી, હ ું વષ ૧૯૮૭માં સામાિજક યાય સિમિતનો ચેરમને હતો તે વખતે મા  નામ બીપીએલ ં
યાદીમા ંહતંુ અન ેમારા ઘરે કાચા નિળયાવાળ ુમકાન હતંુ. સંડાસ પણ નહોતંુ અન ેબહેનો માટે નહાવા માટે કોઇ બાથ મ પણ 
તે વખતે નહોતંુ. તે વખતે સરકાર ખાલી િપયા ૬ હ ર આપતી હતી તેમા ં િપયા ૩ હ રની લોન અને િપયા ૩ હ રની 
સહાય એ મકાન માટે આપતા હતા. અ યારે અમારી ભાજપની સરકાર આ યા પછી દોઢ લાખ િપયા અન ેશહેરોમા ંમકાન 
બનાવવા માટેની સહાય િપયા ણ લાખ આ સરકાર આપે છે. ક ેસવાળા કહેતા હતા કે તમ ેબજટેમા ંકઇ આપતા નથીં . વષ 
૧૯૯૧મા ં િપયા ૨૨ કરોડનુ ં બજટે હતંુ. અમા  ં ૪૩૨૧ કરોડ િપયાનું બજટે છે. તો ી નૌશાદ સોલંકી એમ કહે છે કે 
દિલતોન ેકશું આપતા નથી. તો દિલતોન ેતમે શુ ંઆપતા હતા ? તમે કશુ ંજ આ યુ નથી. બહાર સંડાસ જવા માટે થઇને જ  
પણ બનાવી આપેલ નહોતંુ. બહેનો િબચાડી સંડાસમા ં ય તો આ તરફ પુ ષો બેઠા ં હોય અન ે આ બાજ તળાવની પાળ ેુ

ીઓ બેઠી હોય એટલે લોકોન ેશરમ આવતી હતી એટલે એવા કામો આ ક ેસની સરકારે કયા છે. 
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 માનનીય અ ય ી, હ બીજ એ કહેવા માગંુ છ કે અ યાર સુધી દિલત ભાઇઓના મહો ામાં ય તો ક ેસનો ું ં ંુ ુ
ઉમેદવાર કોઇ દવસ મતનું કહેવા માટે થઇને આવતો નહોતો. એ (xxx), દરબાર આવે એટલ.ે 
 અ  ય ી : આ શ દો હ રેકડમાંથી દૂર ક  છું ં ંુ . 
 ી કરશનભાઇ  પંુ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી,  તેઓ મહો ામાં પણ આવે નહ  અને કહે કે આ યો ચવાણાનુ ં
પડીક તમે વહચી આપ  અને વોટ બધાય આપું . પણ દિલત ભાઇઓન ેખબર પડી છે કે અ યાર સુધી આપણે ક ેસને જ 
વોટ આ યા છે એટલે હવે િજદગીમા ંપણ ક ેસને વોટ ના આપાય એવું અમ ેબધાય સમ  ગયા છીએં . આ અમારી સરકારની 
યોજના ઇ કવરબાઇનું મામે ં કોઇ દવસ ક ેસવાળાએ ુ ં ૧૦ િપયા પણ આ યા હોય તો કહે! અમારી ભાજપની સરકાર 
આ યા પછી ગરીબોને િબચારાન ેદેવું કરવું પડતંુ હતંુ તે દેવું મુકત કયુ છે અને ભાજપ સરકારે તેમનો ઉ ાર કય  છે. મારા 
ગામની અંદર એક પટેલ અનુસૂિચત િતના હતા અને તેમન ેટી.બી. થયો અને તેને ચાર વીઘા જમીન વેચવી પડી. જમીન 
૨૫૦૦ િપયામાં વેચી અને ટી.બી.ની દવા કરી. એટલે અમારા મુ યમં ી, નાયબ મુ યમં ી આયુ યમાન ભારત તેમાં પાંચ 
લાખ િપયાની દવા મફત અન ે િપયા પાંચ લાખનો વીમો કદરતી મરે તો પણ િપયા પાંચ લાખ મળેુ . ી નીિતનભાઇ, 
અમારા દિલત ભાઇઓના બાથ મ બાકી છે તે બાથ મ બનાવી આપશો. તો આ સરકારે બાથ મ માટે નવી યોજના કરી છે 
એટલે આ ી નીિતનભાઇનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલ ેઆવી તો નાની નાની બાબતોમાં લોકો એમ કહે છે કે, ી નીિતનભાઇ 
તો કોમવાદી છે. બાપા, એ કોમવાદી નથી પણ ી નીિતનભાઇ જ ેકરે છે તે કોઇ કરતંુ નથી એટલે ક ેસવાળા કઇક સમં . 
અમારા દિલત ભાઇઓ એમ કહે છે કે, ી નીિતનભાઇ કોમવાદી છે પણ ી નીિતનભાઇને કોમવાદી તમ ેકેવી રીતે ણો છો 
? તમારી જ ેયોજના હોય તે યોજનાને પૂરેપૂરી ગણે છે. મારા ઘરની અંદર વીજળી િબલકલ નહોતીુ . અમે દીવો કરીને વતા 
હતા અન ેનિળયા માટીના અમારા મકાન હતા. ચુવા થાય, યા ંઆગળ ખાટલા પડયા હોય. એમા ંમાંકડ પડે અન ેગરમ ગરમ 
પાણી કરીને યાં રેડતા ય તે જવા મરી યુ , માંકડ મરી ય અને અ યારે ક ેસનો હાથ સાફ થઇ ગયો છે. તે ક ેસ પણ 
ગઇ અને માંકડ પણ ગયા. એટલે હ તો મારા દિલત ભાઇઓને કહ છ કે અમારી ભાજપની સરકાર છેું ું ંુ , સારી રીતે કામ કરે છે તમ ે
બધા અપનાવો અને ક સેમા ં િબલકલ જશો નહુ . અમુક લોકો ી નૌશાદ સોલંકી કહે કે અમન ેનોખો કાયદો આપી દો તો 
નોખો કાયદો શુ ંકામ ?*(xxx) ભાઇઓને અ યારે, 

 અ  ય ી : *(xxx)શ દ નહ  વાપરવાનો કાઢી નાંખવામાં આવે છે.  

 ી કરશનભાઇ પંુ. સોલંકી : સાહેબ, વા મીકી સમાજન ેક ુ ં કે ચાલો અમારી સરકારે અ યાર સુધી જ ેકામ કયુ છે 
એવું કોઇએ કામ કયુ નથી. હ વષ ું ૧૯૮૬થી તાલુકા પંચાયતમા ંરહેલો, જયાં તલાટીઓનો પગાર થાય એટલ ે રોકડા પૈસા. 
પેલો કારકન બેઠો હોય તેની ડે બેસી રહુ ું . તે કહે તારે પૈસા લવેા હોય તો મને અડધા પૈસા આપવા પડશ.ે એટલ ેરોકડા પૈસા 
આપતા હતા એટલે તેમાંથી કાપી લે એટલે આવા ક ેસના વહીવટ હતા. મુખ બેઠાં હોય તે થોડા ઘણા લઇ ય, ક ેસના 
કાયકરો લઇ ય એટલે તેમાંથી ભાગ પડાવી ય. એટલે અ યાર સુધી તો રોકડા પૈસા આપતા. યારે િશ યવૃિ  આપવાની 
આવે યારે એ વખતે ૫૦ િપયા આપતા હતા. એમાંથી ૧૦ િપયાની મા તર પાવતી ફાડી આપે અને ૪૦ િપયા ઘરે લઇ 

ય. એ વખતે માનવ ગ રમા યોજના જવેી ગરીબો માટેની યોજના હતી. એમાં ૫૦૦ િપયા રોકડા આપતા હતા. એનો ચેક જ ે
આપે એ ૧૦૦ િપયા દલાલ લઇ ય, ૨૦૦ િપયા સાહેબન ેઆપે અને ૩૦૦ િપયા ઘરે લઇન ે ય. અમારી ભાજપની 
સરકાર આ યા પછી બધંુ ઓન લાઇન થઇ ગયુ.ં િશ યવૃિ  પણ ઓન લાઇન મળ.ે તરત જ પૈસા ખાતામાં જમા થઇ ય. 
માનનીય ફળદુ સાહેબ ગરીબો માટે ૧૦૦૦ િપયા જવા આવવાના અને ૧૦૦ િપયા સાથે લાવવાના એમ ૨,૦૦૦ િપયામા ં
એસ.ટી.ની સુિવધા કરી આપી. પછી કેટલી સુિવધા સરકાર કરી આપે! હવે એમના બૈરા(ંવહુ) લાવવાના બાકી ર ા છે. હવે હ ું
ક ેસવાળાને કહ કે એમના બૈરાું (વહુ) લાવી આપો તો અમારા *(xxx) ક ેસવાળાને વૉટ આપે.  
  અ  ય ી : માનનીય કરશનભાઇ હ  કાંઇ કહેવુ ં હોય તો કહો. આપણે ચંૂટાઇને બી  ં યા-ં યા ં કામ કયા એ 
કહેવું હોય તો કહો હ સાંભળવા રા  છું ંુ .  
 ી કરશનભાઇ  પંુ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, મારા િવ તારમાં કોઇ ગરીબો રેશન ગ કાડ નહોતા ધરાવતા. એ 
વખતે એક યિ ત હોય તો એમને ૩૦ િપયા આપતા હતા અને પિત-પ ની હોય તો એમને ૫૦ િપયા આપતા હતા. 
આપણી ભાજપની સરકારે ૧૨,૫૦૦ િપયા કયા. એ લોકો તો ૨૧ વષનો છોકરો થાય એટલે બંધ કરી દેતા હતા અન ેઅમ ેતો 
છોકરો હોય કે ના હોય એને ૧૨,૫૦૦ િપયા આપીએ છીએ. એ કાયમ ચાલુ રહે. આ અમારી ભાજપની સરકાર છે. ભાજપ 
ગરીબોના કામ કરે છે અને કરતી રહેશ ેઅન ેક ેસ જ દગીભર ન હ આવે એવું હ કહ છું ું ંુ .  
 અ  ય ી : યોિતષ ભાખવાનું કામ અમા  એ તમ ે યાં લઇ લીધંું !  
 ી રાકેશભાઇ જ. શાહ(એલીસિ જ) : માનનીય અ ય ી, ી કરશનકાકાએ એમના ત અનુભવ, એમની 
યથાની જ ેરીતે વાતચીત કરી એ એક વડીલ તરીકે અમન ેપણ સારી રસ દ મા હતી મળી છે કે વતમાન સમય શુ ં છે અન ે

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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ભૂતકાળમાં શું થતંુ હતંુ. હ માનનીય મહેસૂલ મં ી ી જ ેિજ ા વહીવટીું , કદરતી આફતો અને રાહતો અંગેની માગણીઓ ુ ૭૮ 
અને ૭૯ લઇન ેઆ યા છે એમા ંમારો સરૂ પૂરાવુ ંછંુ.  
 માનનીય અ ય ી, જ ેિવભાગની જમીનની માગણીઓ છે એમાં આપણે સૌ ણીએ છીએ કે સવાગી િવકાસ માટે 
એક મહ વનું પ રબળ છે. મહેસૂલ િવભાગ ારા સમ  સરકારના અલગ-અલગ િવભાગોની જ ેઆનુષાિંગક જ રયાત હોય છે 
તેને અસરકારક રીતે જમીન પૂરી પાડવામા ંમદદ પ બન ેછે. ગુજરાત સરકારના જ ે ાંિતકારી મહેસૂલ અંગેના જ ેસધુારા થયા છે 
એમાં અમન ેજ ેમા હતી મળી છે અને ી કરશનકાકાએ કીધંુ એ માણે મને લાગે છે કે છે ા દશકામા ંમહેસલૂ િવભાગે જ ે
સુધારા કયા છે અને એનું અમલીકરણ કયુ છે એનાથી રા યનુ ં મહેસૂલ, યવ થાપન, વ રતતા, સંવેદનશીલતા અન ે

ગ કતા, પારદશકતાથી કામ કરનારો એક મોટો િવભાગ તરીકે બહાર ઊભરી આ યો છે. બે િવભાગમાં હ મારી વાત રજ ું ૂ
કરવા માગંુ છંુ. હ પણ એક મહાનગરમાંથી આવું છું ંુ . ગઇકાલે પણ શહેરી િવકાસ િવભાગની ચચા ચાલતી હતી. શહેરીકરણ 
વધી ગયુ ં છે, ઔ ોિગકીકરણ વધી ગયુ ં છે એના કારણ ે શહેરોમાં ખૂબ લોકો વધી ગયા છે. ભૂતકાળમા ં શહેરથી દૂરના 
િવ તારોમા ં ઘણી બધી સોસાયટીઓ સિૂચત સોસાયટીઓ હતી. યાંક બાંધકામો થઇ ગયા. યાંક કાગળો અને પૂરતી 
િવગતોની પૂતતા નહોતી થતી અન ે આ મારા મહાનગરમા ં પૂવ િવ તારમા ં એક મોટી સમ યા થઇ હતી. આ જ સભાગૃહમા ં
બેઠેલા મારા સાથીઓ આદરણીય ી જગદીશભાઇ હોય, ી જગદીશભાઇ પટેલ હોય, ી વ ભકાકા, અમારા પૂવ 
ધારાસ ય ી એચ.એસ.પટેલે વારવાર માનનીય મહેસલૂ મં ીને રજઆતો કરીં ૂ . ઘણા બધા બાંધકામો થઇ ગયા છે પણ એ 
િનયિમત થતાં નથી. હ આભાર માનું છ માનનીય મુ યમં ીું ંુ , માનનીય નીિતનભાઇ અને આદરણીય મહેસૂલ મં ીનો કે એમણ ે
સૂિચત સોસાયટીના સળગતા નું એક સુદંર િનરાકરણ લા યા છે. આપણે ણીએ છીએ કે એક મકાન ભૂતકાળમા ં
વડલાઓએ બનાવી દીધંુ હોય અને કાગળોની પૂતતા ન થતી હોય યારે લટકતી તલવાર હોય છે. માણસ યારે સાંજ ેકામ 
ધંધેથી ઘરે આવે યારે એને ખબર હોય કે આ ઘર એનુ ંપોતાનું તો છે પણ એની પાસે જ રયાત મુજબની પુરતી મા હતી નથી.  
 માનનીય અ ય ી, મકાન વેચવું હોય તો કોઇ એને લેનાર મળતંુ નહોતંુ. સમ યા યાં થતી હતી કે કોઇકને મકાન 
બનાવવું હોય તો લોન નહોતી મળતી. એ કાગળોની પૂતતાના અભાવે જ ેસમ યઓનુ ંિનરાકરણ લાવી અન ેપૂવની પ ી અન ે
બી  મહાનગરોમાં આ કારની સમ યાનું િનરાકરણ સરકાર લાવી છે તેના માટે સરકારને હ દયપૂવકના અિભનંદન આપંુ છું ંુ . 
એ મા  એક અરજદારનું િનરાકરણ કરતા નથી, એક અરજદાર જયારે આખા એના પ રવાર અને એના વજન, કદાચ એનો 
દકરો કે દકરી એની ભાિવ પેઢી જ ેિમલકત આપીને જવાનું છે એ સૂિચત સોસાયટીઓના બાંધકામ જયારે રે યુલરાઇઝ કયા છે 

એ કરવા માટે િવભાગે જ ે મદદ કરી છે, એ ખૂબ સંશનીય છે. મને કહેતાં એ વાતનો પણ આનંદ થાય છે કે આદરણીય 
વ ભકાકાનું પણ નામ દીધંુ. ી વ ભકાકા પોતે અને પૂવના અમારા સૌ સાથી ધારાસ યોએ માનનીય મુ યમં ી ીન ે
રજઆત કરી યારે માનનીય મુ યમં ી ી પોતે આ મહાનગરમાં મહેસૂલ મં ી ીની સાથે સનદો આપવા માટેૂ , પૂવ િવ તારના 
જ ેલોકોના મકાનો અન ેબાંધકામો રે યુલર કયા છે એની સનદો આપવા માટે હેરમા ંમાનનીય મુ યમં ી ી અન ેમાનનીય 
મહેસૂલ મં ી ી અમારી ટીમ સાથે આ યા. યારે હ કણાવતી મહાનગરના એ તમામ જનોવતી હ એમનો આભાર માનું છું ું ંુ . 
આમાં સમ યા કયા ંથતી હતી આદરણીય અ ય  મહોદય, આ નાના િમલકત ધારકો એમના િમલકતના હ ો, એનો રેકોડ 
અને રેકોડ ઓફ રાઇટસ નામ કમી થઇ જતા હતા. આ િમલકતના દાવેદારોને આ કાયદાનો લાભ જ ેબહોળા માણમાં મળે એ 
બહહેતુક એનો હેતુ હતોુ . આના માટે જ રી નાણા ંભરવામા ંસવલત રહે, તે માટે આદરણીય અ ય ી, ૯૦ દવસની મદુત 
હતી. હ આ સ માનનીય સભાગૃહ અને મહેસલૂ મં ી ીનો આભાર એટલા માટે માનું છ કે આું ંુ  જમીન મહેસૂલ અિધિનયમ-
૧૯૭૯નુ ં જ ે સુધારા િવધેયક ર૦૧૯મા ં િવધાનસભામા ં જતેે સવ સંમિતથી પસાર થયું હતંુ. એમાં એક મુદત હતી, નાણા ં
ભરવાની ૯૦ દવસ હતી, એમા ંસુધારા સાથ ેએ મુદતન ેવધારીને ૩૬પ દવસ મદુત કરી અન ેઆ મહાનગરમા ંરહેતા નાના-
મોટા પ રવારોને જ ેનાણાકીય સમ યાઓ ન થાય અથવા એને ચાર હ ામા,ં ચાર ઇ ટોલમે ટમા ંપણ એ રકમ ભરી શકે, 
એવી સુદંર સુિવધા કરી આપવા બદલ હ િવભાગનો અન ેસૌનો આભાર માનું છું ંુ . આનો ઉ ેશ આપણે વા જઇશુ ંતો સિૂચત 
સોસાયટીમા ંતો રાજય સરકારે જ ેપ રવતન કરી આ િવ તારોની જમીનોને િનયિમત કરવી પડે. એનો જ ેકાયદામાં સંબંિધત 
એક રલેવ ટ જ ે િપ રયડ હતો, મ ક ું એમ એમા ંસમય ગાળો વધારી આ યો છે. આ સુધારાનો અમલ કરવાથી પ રવિતય 
િવ તારોમાં નાના ે ફળવાળા િમલકત ધારકો હવે આગામી દવસોમાં પોતાની િમલકત, કોઇકને આપી શકશ,ે વેચી શકશ,ે 
પોતાના પૂરા દ તાવે  ોપટ  કાડમાં પણ ઝડપથી નામ આવી શકે એના માટે આ જન હતકારી િનણય થયો છે.  
 હ આ િવશેની થોડીક આંકડાકીય મા હતી આપંુ તો આ જન હતકારી િનણયના કારણે ટકા ગાળામાં અમારા આ ું ં ૂ
મહાનગરની અંદર ૬૭પથી વધારે સોસાયટીઓમા ં લગભગ ૬ર,ર૦૦ જટેલા મકાનોન ે રે યુલરાઇઝ કયા છે અન ે તેન ે
કાયદેસરતાનો હ  આ યો છે. આ ૬ર,ર૦૦ િમલકતો એ ભૂતકાળમાં જ ેઅ માિણત હતી એન ે માિણત કરી અન ેિવ તારની 
અને એમાં રહેતા લોકોને સુિવધા પૂરી પાડી છે.  
 આ સૂિચત સોસાયટી િસવાય બી  પણ એક આ િજ ા વહીવટી િવભાગે જ ેસારામાં સારો િનણયો કય  છે,  એમા ં
અશાંત ધારાની પણ અહ યા ંઘણી બધી ચચા થઇ છે. આ અશાંત ધારો એ એવો કાયદો છે કે હ પણ મહાનગરમાંથી આવુ ંછું ંુ , 
આપ પણ સાહેબ મહાનગરના જવાબદાર પદાિધકારી છો, મન ેએવી ખબર છે અન ેઆપ સૌ ણો છો કે આ સમ યા આખી 
એક ઇન-બેલે સવાળી સમ યા છે. ગુજરાતની આ સરકારે અ યારે આપણે ઇએ તો ગુજરાતના મુ ય શહેરો- અમદાવાદ, 
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સુરત, વડોદરા, ગોધરા, વેજલપુર, પંચમહાલ, ખંભાત, આણંદ અને હમતનગર જવેા શેહેરોમાં આવી નાનીં -મોટી સમ યા એક 
ઘર કરી ગઇ છે. એને અિધિનયમથી આ કોઇ િવ તારમા ંકદાચ એક વસિત વધવાથી હ ડની તી તા અને ટોળાઓની હસા ુ ં
એ કારની એક ભયભીતતા પેદા થતી હોય છે. તેની આ હેરનામામાંથી અમુક સમય ગાળા માટે અશાંત િવ તાર હેર 
કરવાની એક મહ વની ગવાઇ લઇને પણ આ સરકાર આવી છે. હજ આ િવધાનસભાનું ગૃહ ચાલુ છેુ , સ માનનીય 
સભાગૃહના સૌ સ ય ીઓને ખબર છે કે ચાલુ િવધાનસભામા ંપણ યાં જ રી હતી યાં માનનીય મુ યમં ી ી, માનનીય 
મહેસૂલ અન ે માનનીય ગૃહ મં ી ીએ સુરતના એ િવ તારમા,ં અમારા સુરતના સૌ સાથીઓની (અંતરાય) ખંભાતમાં એનો 
અમલ કય  છે અન ેસુરતમા ંપણ એનો અમલ  કરવા જઇ ર ા છે.  
 આ સમ યા એટલા માટે ઉ વતી હતી કે હ પણ એ મહાનગરમાંથી આવું છું ંુ , મ ક ું યારે એક િવ તારમાં વસિતનુ ં
ઇન-બેલે સ થવાથી જ ેનાની-મોટી સમ યાઓ થતી હતી. મા  સમ યા જ નહોતી થતી પણ અમુક િક સામાં તેનાથી ઉલટ ું
શું થતંુ હતંુ કે, કોઇ મહો ામા ં કોઇ યિ ત પૈસાની જ રયાતવાળી હોય તે યિ તનો સંપક કરી અમુક કોમના લોકો એ 
િમલકત પચાવી લેતા હતા, એની રહેણી કરણી એનું ખાનપાન એના કારણ ેપણ ખૂબ મોટી સં યામાં ઇનબેલે સ થવાથી એ 
સુધારા કાયદો જ ે સિૂચત અશાંતધારો લઇન ે આ યા છે તેને માટે પણ હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . આ િજ ા વહીવટી િવભાગ 
તરફથી આ બે મુ ય િવભાગ માટે મને યો ય તક મળી છે અને આ જ ેમાગણીઓ લઇને માનનીય મહેસૂલ મં ી આ યા છે એમા ં
મા  સમથન અને સૂર પૂરાવું છં ંુ .  
 ી દપભાઇ ખ. પરમાર(અસારવા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેમાગણી નંબર ૯૫ લઇને આ યા 
છે એમાં મારા સમથન સાથે મારો સૂર પૂરાવું છંુ. આ સરકાર ગરીબ, શોિષત, િપડીત, છેવાડાના માનવીના ઉ થાન માટેની 
િચંતા કરવાવાળી સરકાર છે. ભારતીય જનતા પાટ ના જનસંઘના થાપક અને તેના થમ મુખ પં ડત દનદયાલ  
ઉપા યાયે ક ું હતંુ કે સમાજના આખરી પગથીયા પર બેઠેલો યિ ત એ આપણા માટે ભગવાન છે અને તેની પુ  કરવી 

ઇએ. છેવાડાના માનવીના વનમાં અંધા ં દૂર કરીને તેના વનમાં કાશ સરાવવાનું કામ ભારતીય જનતા પાટ ની આ 
સરકાર કરી રહી છે. અનસુૂિચત િતના ક યાણ માટેની અનેક યોજનાઓ આજ ે અમલમાં છે. સમાજના યવુાનોને સા  ં
િશ ણ મળી રહે તેના માટેની યોજનાઓ હોય, સા  આિથક ઉપાજન કરી શકે તેના માટે આિથક ઉ કષ માટેની યોજનાઓ છેં . 
સમાજના લોકોનું સા  વા ય રહે તે માટે આરો યની યોજનાઓ છેં , આંબેડકર આવાસ યોજના સરકારે અમલમાં મૂકી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ૬૩ સરકારી છા ાલયો ચાલે છે. જમેાં ૪૯૯૪ લાભાથ ઓ લાભ લઇ ર ા છીએ. કોમિશયલ 
પાયલોટની અગાઉ પણ વાત થઇ છે. પરતુ મારે માનનીય મં ી ીને અને આ સરકારને પણ અિભનંદન આપવા છે કે ં િપયા 
૨૦ લાખની સહાય હતી તેમા ંવધારો કરીને િપયા ૨૫ લાખની કરવામા ંઆવી છે. વંદ,ે સંતો, મહતોં , મહાપુ ષોના નામ ે
અલગ અલગ િવિવધ યોજનાઓ ારા આ સરકાર ારા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલને આ સમાજનું વન ધોરણ ચંુ લાવવા બદલ હ અિભનંદન પાઠવું છું ંુ . આપણા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ 
મોદીની દીઘ િ ના કારણે ખેલ મહાકભ ારા આ સરીતા ગાયકવાડે સમાુ ં જનુ,ં ગુજરાતનું અને ભારતનું નામ રોશન કયુ છે. એ 
જ માણે જ.ેઇ.ઇ.ની એકઝામ હોય, ગુજકેટની એકઝામ હોય, નીટની એકઝામ હોય, સે ટની એકઝામ હોય, આવી ઓલ 
ઇિ ડયા લેવલની એકઝામમાં પૂવ તૈયારી પે આ સરકાર આવા લાભાથ ને ૨૦ હ ર િપયા આપીને તેને ો સાહન આપે છે 
અને આજ દન સુધી આવા ૨૪૮ િવ ાથ ઓએ તેનો લાભ લીધો છે. જનતાના ાણ ો અહ યા િવધાનસભામા ંઉઠાવવાના 
બદલે જયપુરની ફાઇવ ટાર રીસોટમાં વીમ ગ પુલમાં કદકા મારીને આ ક ેસે દિલતોનો મા  વોટ બક માટે જ ઉપયોગ કય  ૂ
છે અને તેના અિધકારોથી વંિચત રાખવા માટે ફાઇવ ટાર રીસોટનો ઉપયોગ ક ેસ ેકય  છે. ડો. આંબેડકર છા ાલય ધોરણ 
૧૧ થી ૧૨ અને ઉ ચ અ યાસ માટે રહેવા જમવા માટેની ૮૦ છા ાલયો છે. કમારોની ુ ૪૮ છા ાલયો છે અને ક યાઓ માટે 
૩૨ છે. કલ પુ ૩૪૦ િવ ાથ ઓ તેનો લાભ લઇ ર ા છે. વામી િવવેકાનંદના નામથી સમરસ છા ાલયો પણ ચાલે છે. આ 
છા ાલયોમાં રહેવા જમવા સાથે આધુિનક સુખ સુિવધાવાળી આ છા ાલયો બાંધવામાં આવી છે. જમેાં અ ય સમાજના 
િવ ાથ ઓ આ છા ાલયમા ંસાથ ેરહીન ેભણી ગણી શકે છે. આ છા ાલયોના મા યમથી મન ેઅમારી પાટ ની પંચિન ા યાદ 
આવે છે. સાં કૃિતક રા ાવાદન ે ો સાહન આપતંુ આ એક ઉ મ ઉદાહરણ છે. આ છા ાલયો અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, 
સુરત, ભાવનગર, આણંદ, ભુજ, મનગર અને હમતનગર ખાતે ચાલે છેં .  
 હ ખેતીની વાત ક  તો ભૂિમિવ હન ખેડતોન ેઅમારી સરકારે સાંથણીની જમીન આપી છેું ં ૂ . એની સુધારણા માટે ૩૦ 
હ ર િપયાની સહાય આપે છે અને  જમીન ખરીદવી  હોય તો એકથી બે લાખ િપયા સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે. 
કોઇ ગરીબ અનુસૂિચત િતનો હોય અન ેએ  બોર બનાવવા માગે તો એની પણ સહાય આપવામાં આવ ેછે. વીજળી માટેની 
સહાય, .આઇ.ડી.સી.માં લોટ અને મશીનરી ઉપર સબિસડી આપવામાં આવે છે.  
 આઝાદ પાિક તાનના થમ કાયદા ધાન ી જગ ાથિસંહ હતા. એમણે પાિક તાન જતા પહેલા ભારતના દિલતોન ે
ક ું હતંુ કે તમ ેપણ પાિક તાન આવો. પરતુ એમનો મોહભંગ થયો અને મા  બે વષની અંદર તેમણ ેકાયદા ધાન તરીકે ં
રા નામુ ંઆ યું અને ભારત પાછા આ યા.   
 એ જ રીતે સીએએની વાત કરીએ તો કાિ મરની અંદર આજ ે૩ લાખ દિલતો વસી ર ા છે. કલમ ૩૭૦ દૂર કરવાના 
લીધે  કાિ મરમાં વસતા દિલતને અનામત અને અ ય લાભો મળવાના છે.   
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 અંતમાં  વાત ક  તો ઉ મથી સવ મ મં  સાથે કામ કરતી આ સરકારનું લ ય છેં .  
‘ ‘ અમારે જયોિત બનીને જલવું છે તેલ બનીને બળવુ ંછે, 

છેવાડાના માનવીને િવકાસ માટે અડગ થઇન ેલડવું છે. ‘ ‘  
 ી ભીખાભાઇ ર. બારૈયા(પાલીતાણા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી માગણી માંક-૯ર લઇન ેઆ યા 
છે તેને મા  સમથન આપંુ છ અન ેમાં ંુ રા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 સામાિજક સુર ા અને એમના ક યાણ માટેની મારે થોડી વાતો કહેવી છે. રાજયમા ંવસતા તમામ સમા નો સવાગી 
િવકાસ થાય એ માટે આ રાજય સરકાર અ યારે કામ કરી રહી છે. સમાજનો િવકાસ થાય રાજયનો સવાગી િવકાસ થાય એ રીતે 
સંવેદનશીલ સરકાર કામ કરી રહી છે યારે સમાજના તમામ નાગ રકોને પણ િવકાસની તક મળે તે માટે રાજય સરકાર અનેક 

કારની લ ી યોજનાઓ અને એના લાભો છેવાડાના માનવી સધુી પહ ચતા કયા છે. ગુજરાતમાં છે ા રપ વષથી ભારતીય 
જનતા પાટ ની સરકાર બની છે યારથી ગરીબ માણસોની િચંતા કરી છે. એના સધુી સરકારની િવિવધ યોજનાઓના લાભો 
મ ા છે. આ સરકાર ગરીબ લ ી સંવેદનશીલ સરકાર ગરીબો તેમજ િપ ડતો અને વંિચતો માટે તેમના ક યાણ માટે 
એમને પૂરક મદદ કરવા માટે ૪૩ર૧ કરોડ િપયાની આ બજટેમાં ગવાઇ કરીને િવિવધ કારની યોજનાઓ થકી ગરીબ અન ે
છેવાડાના પ રવારો સુધી િવિવધ લાભો મળતા થાય એવા હેતુથી આ સરકાર કાય કરી રહી છે. અમારા ી કરસનકાકા યથા 
કહેતા હતા. અમે જયારે નાના હતા યારે અગાઉની સરકારે એવું સૂ  રજ કયુ હતંુ એ હ સાંભળતો હતોૂ ું . ગરીબી હટાવો દશે 
બચાવો. પરતુ આ ગરીબી હટાવવા માટે એમણે એક પણ ગરીબલ ી યોજના ં અગાઉની સરકારોએ હેર કરી નહોતી. એમના 
પાંચ વષ પૂરા થાય અન ેવળી બીજ સૂ   રજ કરતા ંહતા એ પણ અમે સાંભળતા હતાુ ૂં . એ સૂ  એ હતંુ કે રોટી, કપડાં અન ે
મકાન. દેશ આઝાદ થયા પછી પ૦ વષ સુધી કોઇન ે રોટી ન મળી કોઇન ે કપડાં ન મ ા કે કોઇને મકાન ન મ ા એવુ ં
અગાઉની સરકારોએ કામ કરેલ હતંુ. અમારા ી કરસનકાકાની યથા સાચી હતી. ગરીબો માટે કોઇ ગરીબલ ી યોજનાઓ 
નહોતી એ ગરીબ પ રવારો પોતાના બાળકોન ેભણાવી પણ નહોતા શકતા અન ેએ બાળક પાસ ેબાળ મજરી કરાવીન ેગુજરાન ૂ
ચલાવતા હતા યારે હાલની સરકાર ગરીબ પ રવારો માટે ખૂબ િચંતા કરીને ાથિમક શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા બાળકોન ે
િશ યવૃિત, ગણવેશ સહાય માટે પ૭પ કરોડ િપયાની આ બજટેમાં ગવાઇ કરી છે. એના માટે આ રા ય સરકારન ે
અિભનંદન પાઠવું છંુ. ખાનગી શાળાઓમા ં અ યાસ કરતા બાળકોને સરકાર િશ યવિૃ  અને ગણવેશ સહાય ચૂકવે છે. 
છા ાલયમાં રહેતા િવ ાથ ઓને ભોજન પેટે માિસક ૧,૫૦૦/- િપયા પણ આ સરકાર ચૂકવે છે. ધોરણ-૯માં ગરીબ 
પ રવારની દીકરી અ યાસ કરતી હોય એ ક યાઓને િવનામૂ યે સાયકલ પણ સરકાર િવતરણ કરે છે. જનેા હસાબે ગરીબ 
પ રવારની દીકરીઓ આજ ેભણતી થઇ છે અને એમના સમાજમાં ગૌરવ ા  કરતી થઇ છે. 
 આવી જ સરકારની અનેક યોજનાઓ મારફતે જવેી કે, સાત ફેરા સમૂહ લ  યોજના, ગરીબ પ રવારના યુગલની 
મયાદામાં ૧૨,૦૦૦/- િપયા આ રા ય સરકાર ચૂકવે છે. ગરીબ પ રવારના સ યોને રહેવાના મકાન માટે પં ડત દનદયાળ 
ઉપા યાય આવાસ યોજના મારફતે દર વષ ણ હ ર મકાનો આ રા ય સરકાર બનાવી આપે છે અન ેગરીબ પ રવારો માટે 
િપયા ૧૪૨/- કરોડની આ બજટેમાં ગવાઇ કરી છે. રા ય સરકાર પાલક માતા-િપતા યોજના મારફતે જ ેઅનાથ બાળક 

હોય કે જનેા માતા-િપતા હયાત નથી અથવા િપતાનું અવસાન થયુ ંહોય અન ેએની માતાએ પુન:લ  કયા હોય એવા િનરાધાર 
જ ેઝીરોથી અઢાર વષની વય ધરાવતા બાળકો માટે માિસક િપયા ણ હ ર ચૂકવીન ેઆવા ૧૬,૦૦૦ જટેલા લાભાથ ઓ 
માટે િપયા ૫૦/- કરોડની આ બજટેમાં ગવાઇ કરી છે. અનસુૂિચત િત અન ેઅનસુૂિચત જન િતના િવકાસ માટે આ 
રા ય સરકારે આઠ િનગમોની રચના કરી છે. જમેા ંસરકાર સીધા આ િનગમોના િધરાણ માટે લોન આપવામાં આવે છે. નાના 
મોટા યવસાય કરી શકે તેવા હેતુથી િપયા ૧૦૦/-કરોડ આ આઠ િનગમોન ેફાળ યા છે. લઘુમિત સમદુાયો માટે ધાનમં ી 
જન િવકાસ કાય મ અંતગત િશ ણ, આરો ય અન ેકૌશ ય િવકાસ માટે લઘુમતી િવ તારોમાં માળખાગત સુિવધાઓ ઉભી 
કરવા માટે િપયા ૫૦/- કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આવી રીતે ગરીબલ ી યોજનાઓ થકી ગરીબીનું તર ઘ ું 
છે, દરેક સમા નો િવકાસ થયો છે માટે આ રા ય સરકારને ખૂબ ખબૂ અિભનંદન પાઠવું છંુ. 
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી (વડગામ) : માનનીય અ ય ી, સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના 
બજટેના સદંભમા ંમારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . 
 બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકાના મારા મત િવ તાર વડગામના એક સરીપડા ગામે આમ ના એક જવાનન,ે 
જ ેઅનુસિૂચત િતમાંથી આવે છે, ધોડે સવારી કરવા દેવામા ંન આવી, એને વરઘોડા પરથી ઉતારી દેવામા ંઆ યો. આમ નો 
જવાન છે સાહેબ, આ દેશ માટે છાતી પર ગોળી ખાવાની તૈયારી સાથે એ માણસ સરહદ ઉપર ઊભો છે. પણ એ યારે પોતાના 
લ  સંગે ધોડા ઉપર ચઢે છે યારે ભર બ રમા,ં છડેચોક એને ઘોડા પરથી ઉતારી દેવામાં આવે છે. આના મૂળમાં જ ે

િતવાદી માનસ કામ કરે છે, જ ેઅ પૃ યતાનો ભાવ લોકોના મનમા ંઅન ે દયમાં પડેલો છે એ જ ેકામ કરે છે એન ેખતમ 
કરવા માટે સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના બજટેમા ંએક િપયો નથી. ઇ ા ટચરલ ડેવલપમે ટ જદી વ તુ છેુ . 
મોલ, મિ ટ લેકસ, શોિપંગ સે ટર અને લાય ઓવર બનવા એ એક વ તુ છે અને િતવાદી માનસ બદલાવવું અ પૃ યતાનો 
ખાતમો થવો એ જદી વ તુ છેુ . સામાિજક યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગનો મળૂ આશય સોિશયલ જ ટીસન ે સામાિજક 
યાયને સુિનિ ત કરવાનો હોવો ઇએ. આપના મા યમથી આ ગૃહમાં રા યની સરકારન ેગુજરાતના ૪૮ લાખ દિલતોવતી બે 
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હાથ ડીન ે ર વે ટ ક  છ કેં ંુ , તમે આ ૧૪મી એિ લે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની જયંતીના દવસ િનિમ ે ૧૫મી ઓગ ટે 
ગુજરાતના કયા ૧૫ ગામોમાંથી અ પૃ યતાની નાબૂદી કરશો? એવા ૧૫ ગામોની યાદી હેર કરો.  રા યની સરકાર 
અ પૃ યતાની નાબૂદી માટે કોઇ જ કે પેઇન કે ડાઇવ ચલાવતી ના હોય તો એનો મતલબ એ થયો કે, િત યવ થામાંથી જ ે
અ પૃ યતા વષ થી, દાયકાઓથી, સૈકાઓથી ચાલતી આવે છે એન ે યાંકને યાંક આપણે વતી રાખવા માગીએ છીએ. ફરી 
એકવાર સ ા પ ને હ િવનંતી ક  છું ં ંુ , સંપૂણ િવનંતીના સૂરમા ંકહ છ કે કોઇ પણ ું ંુ ૧૫ ગામ, એમની મર ના, રા ય સરકાર 
પોતાની પસંદગીના, પોતાની મર ના એવા ૧૫ ગામ પસંદ કરે યાં આજ ેપણ અ પૃ યતા છે અને ૧૫મી ઓગ ટ પહેલા ં
યાંથી આભડછેટ દૂર કરીને બતાવ.ે હ મારા થાન ઉપર ઉભો રહીન ેરા ય સરકાર પાસેથી આની કિમટમે ટ માગંુ છું ંુ .  

 અ  ય ી : બીજુ,ં આગળ વચન કરો.  
  ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : સાહેબ, મારો મૌન રહેવાનો અને જવાબ માગવાનો અિધકાર છે.  
 અ  ય ી : માનનીય ેશભાઇ, મૌન રહેવાનો તમારો અિધકાર ખરો, સાંભળો.  
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : હ આગળ વધંુ છું ંુ , એટલી ટ પણી સાથે કે.. 
 અ  ય ી : એ તો મં ી યારે આ િવષય પર બોલશે ને યારે જવાબ આવશ,ે યારે તમારે બેસવુ ંપડશ.ે  
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : માનનીય અ ય ી, મારી વાતન ે આગળ લઇ જતાં પહેલાં મારી ટ પણી છે કે 
*(xxx)  એની વ,ે આપના મા યમથી બી  મુ ો આપ સમ  રજ કરવા માૂ ગંુ છ કેુ ં ..  
 અ  ય ી : આપે જ ેક ું ને કે *(xxx) આ મારા અિધકારની કોઇ ટ પણી ન થઇ શકે એટલે એ કાઢી નાખવામા ં
આવે છે. આગળ બોલો.  
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : માનનીય અ ય ી, બીજુ,ં લગભગ આ ગૃહમા ંસામાિજક યાય અન ેઅિધકા રતા 
િવભાગના બજટેના સંદભમાં હ ી  વખત આ મુ ો ઉપિ થત કરી ર ો છું ંુ . આપણે ચં યાન-૨ છો ુ.ં ચં યાન-૩ પણ 
આ દેશ છોડવાની તૈયારીમાં છે. સફાઇ કમ એ ગટરમાં ઉતરીને મરવું ન પડે એના માટે આ બજટેમાં શું છે? કેરળમાં રોબોટ 
શોધાઇ ચૂ યો છે. દ હીની સરકારે એવા સાધનો વસા યા છે તો ગુજરાતની સરકાર િપયા ૨ લાખ ૧૭ કરોડના બજટેમાંથી 
ગરીબોમા ંપણ ગરીબ દિલતોમા ંપણ દિલત એવો વાિ મકી સમાજનો એક પણ સફાઇ કામદાર હવે ગટરમા ંઉતરીને ન મરે 
તેના માટેનું મશીન આપણે ન વસાવી શકીએ? આટલા નાણાં આ રા યની સરકારના બજટેમાં ન હોઇ શકે? ફરી એકવાર આ 
બાબતે રી વે ટ કરવા માગંુ છ કે આ બજટેમાં નથીુ ં , કશો વાંધો નહ , સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી એનાઉ સમે ટ 
કરે કે ને ટ બજટેમા ંઅમ ેચો સ આ માટેના નાણાં ફાળવીશુ.ં આટલી મારી રી વે ટ છે. ી  વાત ભારતની અદંર જ ેidea 
of social justice તેનો એક integral part છે અનામતની પોિલસી. આપણે યું કે ગાંધીનગરમાં ૭૦ દવસથી વધારે 
દવસ સુધી એલ.આર.ડી.ની બહેનોએ તા.૧-૮-૨૦૧૮ના એક unconstitutional ઠરાવની િવ મા ંસતત આંદોલન 

કય.ુ તેનું હમણા ંથોડા દવસ પહેલા ંરીઝ ટ હેર થયુ.ં સાહેબ, રીઝ ટ હેર થતા ંપૂવ રા યની સરકારે એવી બાયંધરી આપી 
હતી કે તમારા આંદોલનના પગલે આ ઠરાવ હાઇકોટમાં ચેલે જ થયો છે. એટલે એનો આખરી યાય-િનણય એ તો હાઇકોટ 
ન ી કરશ.ે પણ એ યાય િનણય થાય યાં સુધી યાં સુધી એલ.આર.ડી.ની ભરતીને સંબંધ છે, આ ઠરાવ અમે લાગુ નહ  
કરીએ. એ છતાં એ માણેનુ ં રીઝ ટ હેર કરવામા ંઆ યુ ં છે. ૨૫૬૬ દિલત, આ દવાસી, ઓ.બી.સી. બહેનોન ે(xxx) 
થયો છે. હ રા યની સરકાર પાસેું .. 
 અ  ય ી : યાય નથી થયો. *(xxx) શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે.   
 ી ેશકમાર નુ . મવેાણી : યાય નથી થયો. હ રા યની સરકારને ી  રીકવે ટ ક  કે નું ં વસેરથી આ રીઝ ટ 

હેર કરે. એ સુિનિ ત કરીને કે આર ણની નીિત એ પૂણપણે લાગુ થાય.  
 સાહેબ, બી  એક મહ વનો મુ ો કે જ ે એસ.સી., એસ.ટી. sub-plan Act નું િવધેયક આ યુ ં હતંુ તેનો મૂળ 
આશય શું હતો? આપણે ચચા કરી કે દિલત અને આ દવાસી સમદુાયના નાણાં એક તો બજટેમા ંવસિતના proportionમા ં
ખચાતા નથી. ગુજરાતમાં દિલત અન ેઆ દવાસીની વસિત ૨૨ ટકા છે. િપયા ૨ લાખ ૧૭ હ ર કરોડના બજટેમાંથી જ ે૪૫ 
હ ર કરોડ જટેલી રકમ ફળવાવી ઇએ એ ફળવાતી નથી અને જ ેપણ ટકી રકમ ફળવાય છે એ બી ં કામોમાં ખચાઇ ય ૂં
છે. આ ન થાય ફ ત એટલી ડમા ડ એ િવધેયક ારા કરવામાં આવેલી. આજ ે હ બજટેમા ં  છું ંુ . લઘુમિત સમાજ માટે 
િપયા ૫૦ કરોડ ફાળ યા છે. સાહેબ, આપણે દાવો કરીએ છીએ, સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ, સૌનો િવ ાસ અને િપયા ૨ 

લાખ ૧૭ હ ર કરોડના બજટેમાંથી ૧૦ ટકા એ લગભગ િપયા ૨૨ હ ર કરોડ થાય. તેનો એક ટકો િપયા ૨૨૦૦ કરોડ 
થાય, તેનો અડધો ટકો િપયા ૧૧પ૦ કરોડ થાય. અડધાનો અડધો ટકો એ િપયા ૫૦૦ કરોડ થાય અને આખા ૧૦ ટકા તમ ે
લઘુમિત સમાજ માટે ફાળવો છો, િપયા ૫૦ કરોડ. લઘુમિતનો મતલબ ફ ત મુિ લમ નથી. તેમા ંપારસી, બુિ , જનૈ, 
શીખ, ઇસાઇ બધા આવી ય. મુ યમં ી જ ે સમુદાયમાંથી છે એ અને છતાં લઘુમિત માટે િપયા ૫૦ કરોઙ. આ તમારી 
ક સન છે? આ તમારો સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ છે? તમ ે સૌના િવ ાસની અપે ા રાખો છો પણ સૌનો સાથ, સૌનો 
િવકાસના તમારા મોડલમા ં યાંકને યાંક એવી ફલ ગ છે કે દિલત, આ દવાસી અન ે માઇનો રટીઝની બાદબાકી કરવામા ં

                                         
માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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આવી છે. આજ ે એટોિસટી એ ટના Statewide implementation and monitoring માટે એક ટેટ મોનીટર ગ 
કિમ ટની િમ ટગ વષમાં બે વાર મુ યમં ીના અ ય થાને થાયં . મુ યમં ી સાહેબના અ ય થાને થતી આ િમ ટગમા ંં
અમારી લડાઇ દિલત અને આ દવાસી, વંિચત વગ ની લડાઇ exclusionની સામનેી છે કે અમને exclude ન કરો. આ 
િમ ટગમા ંધારાસ ય તરીકે મન ેસ ાવાર થાન મળવુ ં ઇએં . મને પોતાન ેexclude કરી દીધો. I am not invited in 
the meeting which is completely illegal, which is against the Act.  બનાસકાંઠા િજ ાના કેટલાક જજ 

ારા એ માણેના જજમે ટ આપવામા ંઆ યા કે એટોિસટીના કેસીસ  સાિબત ન થાય તો victim પાસેથી નાણા ંપાછા 
વસૂલો. એ ટમા ંકોઇ ગવાઇ નથી. એ છતાં સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ એ નાણાં પાછા પડાવવામાં આવ.ે 
એ પણ કોઇ સં ગોમાં ચાલી ન શકે.  
 અ  ય ી : સમાપન કરો, રીસસેનો સમય થયો છે. વાકય પૂણ કરો. 
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : માનનીય અ ય ી, પૂણાહિત વખતે ફરી એક જ મારી રા યની સરકારને િવનંતી છે ુ
કે કોઇપણ સં ગોમા ં આવતા બજટેમાં અ પૃ યતાની નાબૂદી માટેની ગવાઇ થવી ઇએ અને સફાઇ કામદાર ગટરમા ં
ઉતરીને ના મરે એ ગવાઇ થવી ઇએ અને એલ.આર.ડી.ની બહેનોને ન થયલેા યાયને  તાબડતોબ યો ય રીઝ ટ ારા 
એને સુધારી લો. 
 અ  ય ી : િવરામનો સમય થયો છે. આપનું વચન પૂ  થાય છેં .   

િવરામ  બપોરના ર-૩૦ થી ૩-૦૦ 
અ ય ી અ ય થાને 

 ી હતુ કનો ડયા(ઇડર): માનનીય અ ય ી, સામાિજક યાય અન ે અિધકારીતા મં ી ી ઇ રભાઇ પરમાર 
સાહેબ જ ે માગણી માંક ૯પ લઇને આ યા છે એને હ સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ંુ ૂ ુ . આમ તો કડીના 
માનનીય ધારાસ ય ી કરસનકાકાએ જ ેરીતે ાઉ ડ ઝીરો લેવલ અને ેકટીકલ વાતો કરી હોય એના પછી મને નથી લાગતંુ કે 
કોઇ કઇ એનાથી િવશેષ વાતો કરી શકે છેં ! કેમ કે આટલા વષ ની વાત એમણે ખૂબ સરળતાથી, સુંદર એકદમ એમની પોતાની 
પેિશયલ ભાષામાં જ ેવાત કરી છે એ ખૂબ સરાહનીય છે. એમની આગવી શૈલીમાં અને ખૂબ સુદંર રીતે સમજમા ંઆવે એ રીતે 

વાત કરી છે. 
 અ  ય ી : આ બધંુ મારે કહેવુ ં ઇએ યારે એ તમે કહો છો. 
 ી હતુ કનો ડયા : સોરી સર. હ મારા થોડા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . Right now the global fear is Corona. 
Corona virus is going on. It is fight between virus and vaccine. What is going to win ? Virus 
or vaccine ? It is global fear. 
 અ  ય ી : Vaccine is still not invented. 
 ી હતુ કનો ડયા : Yes, it is. હવે એવી રીતે આ જ ેવાયરસ છે એન વેકસીન છે એ જલદીમાં જલદી મળ.ે વેકસીન 
અંગે મને લાગે છે કે કદાચ ય.ુએસ.એ. કઇક ગોં યું છે 
 અ  ય ી : Trial and error ...... 
 ી હતુ કનો ડયા : Trial and error is going on.  
 અ  ય ી : એ તો મ છર કરડી ય એ કવીનાઇનની દવા આપે છે અને બી  પણ એક દવા છે, નામ નથી 
બોલવુ.ં   
 ી હતુ કનો ડયા : માનનીય અ ય ી, આવી રીતે વાઇરસ લાગવો એ બહ ઇઝી થઇ ય છે સરુ , if you 
touch someone, if you sit with someone, you are going to be infected. પણ વેકસીન શોધાઇન ેએની 
ટીટમટ એ બહ ડીફીક ટ છેુ . આ જ ેવેકસીનની ટીટમટ હોય છે એ પણ અમુક proportionમાં જ એના ઇ જકેશન હોય છે કે 
જથેી તમ ેએના રોગનુ ંિનરાકરણ કરી શકો છો. એ અમુક મા ામાં જ આપવાનું હોય છે. આ જ ેવેકસીન હોય છે એ સમાજના 
લેવલ,ે સામાિજક રીતે જયારે તા હોવ છો, યારે હ અનસુૂિચત િતમાંથી આવું છ સાહેબું ંુ , વષ  જની વાતૂ , અ પૃ યતા આ 
તે બધા ઘણા વષ થી ચાલતંુ હતંુ હવ ેએને ઘીરે ઘીરે માંડ માંડ કેવી રીતે એન ેમુ ય ધારા, જ ેઉ ચ વગ  હોય છે એમા ંતમ ેકેવી 
રીતે લાવી શકો છો એ માટે ડો.બાબાસાહેબે અન ેઘણા બધા લીડરોએ જ ેરીતે મહેનત કરી કરીન ેકયાંક થોડક એન ેબી  લોકો ું
સાથે સરસ રીતે મૂધલી કામ થઇ શકે, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે મહેનત કરીન ેધીરે ધીરે દિલત સમાજન ેઉપર લા યા 
હતા યાં થોડા વષ થી એવા દૂષણો આવી ગયા, અમુક લોકો એવા આવી ગયા, ક ેસની સરકારે પણ એવું કામ કયુ કે જમેા ં
માંડ માંડ દિલત સમાજ થોડો આગળ આવી ર ો હતો એને એક એવો વાઇરસ આપી દીધો છે કે એ લોકોને પાછા 
આઇસોલેશનમાં મૂકવા પડે એવી પ રિ થિત સ ઇ છે એટલે હ એ કહેવા માગંુ છ કે જ ેકામ ધીરે ધીરે શાંિતથી થતા હોયું ંુ , જ ે
છેવાડાના સમા , છેવાડાના લોકો હોય એ લોકોને શાિંતથી સરસ રીતે આપણે સમ વીને નહ  કે ગેરમાગ દોરીન,ે નહ  કે 
ભડકાવીને એ લોકોને અલગ કરી દઇએ, આઇસોલેશનમાં મૂકી દઇએ, આ જ ે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર છે એ 
અનુસૂિચત િતના લોકો માટે, છેવાડાના લોકો માટે, એસ.સી., એસ.ટી., બધા જ લોકો માટે ખૂબ િવચારીને જ ેઅઢળક 
યોજનાઓ કરતી હોય છે એ એક એક યોજનાઓ િવશે બહેન ી માલતીબહેને કીધંુ, ી કરસનકાકાએ પણ કીધંુ, આ લોકોએ 
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જ ેઘણી બધી યોજનાઓ જ ેકીધી છે એમાંની અમુક બી  યોજના પણ છે જ ેિવશે હ યાન દોરવા માગીશ કે સામાિજક લેવલ ેું
એક બી  યોજના પણ છે કે જ ેબેરીયર તોડી શકે એમ છે અને એ છે આંતર ાિતય લ . inter-caste marriages - this 
is also one of very good thing which can connect. બી  સમા ને સાથે ડી શકે છે અને આ જ ેબેરીયર છે 
એને કેવી રીતે આપણે ઓળંગી શકીએ છીએ! એવી ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાતીય લ  સહાયની વાત છે.  
અનુસૂિચત િત અને હ દ ુ ધમ પાળતા અનુસિૂચત િત િસવાયના અ ય યિ ત વ ચે ડો. સિવતાબેન આંબેડકર 
આંતર ાતીય લ  સહાય યોજના હેઠળ આંતર ાતીય લ ન ે ો સાહન આપવા માટે વષ ર૦૦૦-ર૦૦૧થી યુગલ દીઠ િપયા 
ર૫ હ રના રા ીય બચતપ ો અન ેર૫ હ ર િપયા ઘરવખરીના સાધનો ખરીદવા માટે એમ કલ િપયા ુ ૫૦ હ રની સહાય 
આપવામાં આવતી હતી. વષ ર૦૧૭-૧૮થી આ સહાયમાં વધારો કરીને િપયા ૧ લાખ કરવામાં આ યો છે. જમેા ં િપયા ૫૦ 
હ રના રા ીય બચતપ ો અને ૫૦ હ ર િપયા ઘરવખરીનો સામાન ખરીદવા આપવામાં આવે છે. આની કોઇ વાિષક આવક 
મયાદા નથી. વષ ર૦ર૦-ર૧ના બજટેમા ંઆના માટે િપયા ૧૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે જ ેસરાહનીય છે. છે ા 
૧૦ વષમાં િપયા ર૭.રર કરોડનો ખચ કરી કલ ુ ૫૩૦૯ લાભાથ ઓને આનો લાભ આપવામાં આવેલ છે. ભોજન િબલ 
સહાયની વાત ક  તો કોલેજ છા ાલયમાં રહીને પો ટ ે યુએશન કરતાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને રા ય સરકાર ારા ં
માિસક ૧ર૦૦ િપયા ભોજન સહાય આપવામાં આવ ે છે. આના માટે વાિષક આવક મયાદા િપયા ૪.૫૦ લાખ છે. વષ 
ર૦ર૦-ર૧થી આમાં વધારો કરીને ૧૫૦૦ િપયા કરી દવેામા ંઆવલે છે. આવી રીતે છે ા ૧૦ વષમા ં િપયા ર૬.૧૦ કરોડનો 
ખચ કરી ર૭,૬૬૩ િવ ાથ ઓને ભોજન િબલ સહાય આપવામાં આવી છે. િશ યવૃિ ની વાત થતી હોય છે. અનુસૂિચત િત 
માટે િશ યવૃિ ની યોજનામાં આવક મયાદા રાખવામાં આવી છે એમાં હ િવનંતી કરવા માગીશ કે એમાં  થોડો વધારો થાયું , 
િપયા ૪.૫૦ લાખ છે એમા ંવધારો થાય તો વધારે સા  રહેશેં . (xxx)  

  અ  ય ી : જ ેહાજર ન હોય એનું નામ નહ  લઇએ.  
 ી હતુ કનો ડયા : હમણા ંભાઇ ી હતા એ બોલી ગયા. એમના િવચારોમા ં યારેય તાલમેલ થતો નથી. એક વાત 
એમણે કરી હતી કે આપણા જ ેવાિ મકી સમાજના લોકો કે જઓે ગટરમાં કામ કરતા હોય છે એમાં અ તન કઇક એવું થઇ શકે ં
એ વાત સાથે હ થોડો સહમત થ  છું ંુ . એ કરવુ ંઆપણા માટે અન ેસરકાર માટે સા  રહેશેં . બી  ઘણી બધી યોજનાઓ છે. 
ઘણી બધી વાતો છે. હ એક વાત મૂકવા માગીશ કે િું -એસ.એસ.સી. અન ેપો ટ-એસ.એસ.સી.ની િશ યવૃિ ની યોજનામા ં
છે ા ૧૦ વષમા ં િપયા ૧૭૯૯.૦૩ કરોડનો ખચ કરી ૩૬ લાખ ૯૦ હ ર ૯૯૬ િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ  ચૂકવવામા ંઆવેલ 
છે. કોમિશયલ પાયલટ તાલીમ લોન યોજના એ અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને કોમિશયલ પાયલટ તાલીમ માટે િપયા ર૫ 
લાખની લોન ૪ ટકાના યાજના દરે આપવામા ંઆવે છે. આમાં આવક મયાદા નથી. છે ા ૧૦ વષમા ં િપયા ૧૦.૧૫ કરોડનો 
ખચ કરીને ૪૭ તાલીમાથ ઓને લોન આપી છે. આ સમાજના દીકરા-દીકરીઓનું આકાશમાં લને ઉડાડવાનું એમનું વ ન 
િસ  કરી શકે એવી આ સરસ યોજના છે. આખરે એટલુ ંકહેવા માગંુ છ કેુ ં , ક ેસના િમ ો બહ આ ેપો કરતા હોય છે અન ેુ
એના જવાબો આ સભાગૃહમાં આપવામાં આ યા છે. પણ હ કહેવા માગીશ કે ું ‘ પૈર કી મોચ ઔર છોટી સોચ, હમે આગે બઢને 
નહ  દેતી. અપના મજહબ ચા ઔર ગૈરો કા ઓછા, યે સોચ હમ ેઇ સાન બનન ેનહ  દેતી.’  સૌથી પહેલા ઇ સાન બનવાની 
જ ર છે.  આપણે માનવી બનીએ, માનવતા સમ એ, દરેક સમાજને સાથે લઇને ચાલવાની િવચારધારા ભારતીય જનતા 
પાટ ની છે. આ સરકારના ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ, ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ અન ે તમામ મં ી ીઓ આ જ 
િવચારધારાથી આગળ વધી ર ા છે એમાં સહભાગી બનીએ. ફરી એકવાર રપીટ ક  છ કે સરકારની જટેલી પણ યોજનાઓ છે ં ંુ
એ મા ન ેમા  આપણા છેવાડાના માણસોના એકે એક સમાજ, જ ેવંિચત સમાજ છે એ લોકો સુધી પહ ચાડી શકીશુ ંતો જ 
આપણે આગળ વધી શકીશુ.ં ખૂબ ખૂબ આભાર.   
 ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા(રાજકોટ- ા ય) : માનનીય અ ય ી, સામાિજક યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગના 
માનનીય મં ી ી માગણી નંબર ૯૫ લઇને આ યા છે તેમન ેમા  સમથન ક  છ અને મારા િવચારો સભાગૃહ સમ  રજ કં ં ં ંુ ૂ  
છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગમા ંઘણી બધી યોજનાઓ ચાલે છે તેની હ વાત ક  ું ં
તો કવરબાઇનું મામે  યોજનાને યાદ કરીએ યારે ભગવાન ીકૃ ણ અને ી નરિસંહ મહેતા યાદ આવે છે કે જમેાં ી નરિસંહ ુ ં
મહેતાની દીકરી કવરબાઇનું મામે  ભુ ં ગવાન ીકૃ ણએ પૂયુ હતંુ એની આપણને સૌને ખબર છે અને કવરબાઇના લ  વખતે ુ ં
એમની સાસુએ કવરબાઇન ેમામે  લઇ આવવાનુ ંએક લાંબુ િલ ટ હાથમા ંઆ યું અને કવરબાઇ ખૂબ ર ાં અન ેરડતાં રડતા ંુ ું ં
તેઓ તેમના િપતા ી પાસે આ યા યારે ી નરિસહં મહેતા એક જ વા ય બો યા ંકે મારો ી કૃ ણ બેઠો છે પછી શાને િચંતા! 
ભગવાન ારકાધીશે ખરેખર િલ ટમાં લખલેી બધી જ વ તુઓ તેમના આંગણે પહ ચાડી અન ેજનાગઢ િજ ાના તળા  ગામના ૂ

ખર ભ ત કિવ ી નરિસંહ મહેતાની દીકરી નામે કવરબાઇના લ  સંગે ભગવાન ીકૃ ણે ભરપૂર મામે  ભરેલ ુ ં તે વાતથી 
આપણે સૌ સુિવ દત છીએ. તે જ માણે અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કે જ ે વષ ૧૯૯૫થી અનસુૂિચત િત, 
અનુસૂિચત જન િત અન ે સામાિજક, શૈ િણક અન ે આિથક રીતે પછાત ગરીબ ક યાઓના લ  સંગે કવરબાઇનું મામે  ુ ં

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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યોજના હેઠળ આિથક રીતે મદદ પ થવાના હેતુસર આ કવરબાઇનુ ંમામે  યોજના અમલમા ંમૂકેલ છેુ ં . જ ેઅનસુૂિચત િતના 
ગરીબ પ રવારોની દીકરી જ ેમોટી થઇન ેપરણાવવાલાયક થાય યારે ગરીબ મા-બાપની િચંતા વધી જતી હોય છે અને મા-
બાપને દેવુ ં કરીન ે પણ દીકરીઓના સંગો કાઢવા પડે છે. આવા ગરીબ પ રવારોન ે તેમની દીકરીઓના લ  સંગે સરકારે 
કવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ સહાય કરવાનુ ંઆયોજન કરેલ છેુ ં . વષ ૧૯૯૫થી અનુસૂિચત િતની ક યાઓના લ  સંગે 
તેમને આિથક રીતે મદદ પ થવાના હેતુસર કવરબાઇનું મામે  યોજના અમલમાં મૂકેલ છેુ ં . આ યોજના હેઠળ િપયા 
૫,૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં આવતી હતી. આ યોજનામાં વષ ૨૦૧૩થી વધારો કરીન ે િપયા ૧૦,૦૦૦/-ની સહાય 
તથા વષ ૨૦૧૪-૧૫થી એક દીકરીના બદલે બે દીકરી સુધી સહાય આપવાનો િનણય આ સરકારે કરેલ છે. આ યોજનામા ં

ા ય િવ તારમાં આવક મયાદા િપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- અન ે શહેરી િવ તારમા ં િપયા ૧,૫૦,૦૦૦/-ની છે. માનનીય 
અ ય ી, આ યોજના માટે વષ ૨૦૨૦-૨૧ના બજટેમાં િપયા ૧૦ કરોડની પણ ગવાઇ કરવામાં આવી છે તે માટે હ ું
માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબનો અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર 
ય ત ક  છ અને છે ા ં ંુ ૧૦ વષમા ં૬૯,૨૩૩ ક યાઓને િપયા ૫૩.૬૫ કરોડની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે 

સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ હેઠળ ચાલતી માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાત ફેરા સમહૂ લ ની વાત ક  તો ં
અનુસૂિચત િતના લોકોની આિથક પ રિ થિત નબળી છે એવા પ રવારો પણ દેખાદેખીથી પોતાની દીકરા અન ેદીકરીના લ  

સંગે િબનજ રી ખચા કરતા હોય છે અન ેપ રણામે આવા પ રવારો દેવામા ંડબી જતા હોય છે અને દિલત સમાજમા ંપણ છે ા ૂ
ઘણા વષ થી જબરજ ત પ રવતન આ યુ ંછે. અનેક સામાિજક સં થાઓ સમૂહ લ ોનુ ંઆયોજન કરવા આગળ આવી છે. એક 
જ થળે મોટી સં યામા ંસમૂહ લ  ગોઠવાય છે અને એમાં દાન-ફાળા માટે અનેક સં થાઓ આયોજન કરતી હોય છે. આ 
સરકારે આવી વૃિ ઓને ો સાહન આપવા માટે પણ યોજનાઓ બનાવી છે. તેનું નામ પણ માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાત 
ફેરા સમહૂ લ  યોજના રાખવામાં આ યું  છે. આ યોજનામાં શ આતમાં સમૂહ લ માં ડાનાર યુગલોને ો સા હત કરવા 
િપયા પ૦૦૦ના બો ડ આપવામાં આવતા હતા અને સમૂહ લ નુ ંઆયોજન કરનાર સં થાન ેયુગલદીઠ િપયા ૧૦૦૦ લેખ ે

અને વધુમાં વધુ િપયા રપ,૦૦૦ની આિથક સહાય આપવામાં આવતી હતી. વષ ર૦૧ર-૧૩થી એમા ંબમણો વધારો કરીન ે
િપયા પ૦૦૦ને બદલ ે િપયા ૧૦,૦૦૦ યુગલદીઠ સહાય અન ેઆયોજન કરનારને િપયા ૧૦૦૦ન ેબદલે િપયા ર૦૦૦ 
માણે વધુમાં વધુ િપયા પ૦૦૦૦ આિથક સહાય આપવાનું આયોજન નકકી કરેલું છે. આ યોજનામાં ા ય િવ તારમા ં

આવક મયાદા િપયા ૧,ર૦,૦૦૦ અન ેશહેરી િવ તારમાં િપયા ૧,પ૦,૦૦૦ છે. આ યોજના અંતગત વષ ર૦ર૦-ર૧ના 
બજટેમાં િપયા ૧૦,૦૦૦ સહાયમાં િપયા ર૦૦૦નો વધારો કરી િપયા ૧ર,૦૦૦ કરવામાં આ યા છે અને સમૂહ લ નુ ં 
આયોજન કરનાર આયોજક સં થાને યુગલદીઠ ચૂકવવામા ંઆવતા િપયા ર૦૦૦ને બદલે એમા ંપણ િપયા ૧૦૦૦નો વધારો 
કરી અને િપયા ૩૦૦૦ કરવામાં આ યો છે. આ યોજના માટે વષ ર૦ર૦-ર૧ના બજટેમાં અનુસૂિચત િત માટે િપયા ર.૬પ 
કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવેલી છે. છે ા ૧૦ વષમાં ૧પ૭૧૩ યુગલોને િપયા ૧૬.૬૭ કરોડની સહાય આપવામાં આવેલી 
છે. અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર રર વષથી ગરીબ મા બાપના આશીવાદથી લોકોની સવેા કરી રહી છે. અમારી 
સરકાર કે જ ે મા ના પેટમાં બાળક હોય યારથી જ મ સુધી, જ મથી યુવાની અન ે યુવાનીથી વૃ  અન ે વૃ થી મૃ યુ સુધી 
અમારી સરકાર તેમની પડખે ઉભી રહી છે. જ ેસ યવાદી રા  હ ર ં  છે એમના નામથી હ ર ં  અં યે ી મરણો ર યા કે 
કોઇનું મૃ ય ુથયું હોય તો પણ સરકાર પ૦૦૦ િપયાની સહાય અિંતમ યા માટે આપે છે. મારો મત િવ તાર ડા િવ તારમા ં
છે. તેમાં અમારા અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િતના લોકોન ેપોતાનો લોટ હોય કે પોતાનું જનું મકાન હોય એમાં ડા ુ
થકી િપયા સાડા ણ લાખની સહાય આપવામા ં આવ ે છે અન ે જ ે ા ય િવ તાર છે એમા ં દોઢ લાખ િપયાની સહાય 
આપવામાં આવે છે. આવી ઘણી બધી જ ે યોજનાઓ છે. તેમા ં અ યારે સામાિજક યાય અિધકારીતા િવભાગના મં ી ી 
ઇ રભાઇ પરમાર માગણી ન.ં ૯પ લઇન ેઆ યા છે તેમા ંમા  સમથન આપંુ છં ંુ .  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર(સામાિજક  યાય અન ેઅિધકારીતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આજ ેહ સામાિજક ું
યાય અને અિધકારીતા િવભાગની માગણી ન.ં ૯ર અને ૯પ લઇને આ યો છંુ. આજના દવસે ૧૮મી માચ, ૧૯રરના રોજ 

મહા મા ગાંધી એ અસહકારની ચળવળ દરિમયાન અં ેજ સરકારે તેમની ઉપર કેસ ચલા યો હતો અને મહા મા ગાંધી એ 
દેશવાસીઓની વતં તા માટે કારાવાસ વે ો હતો. અ યારે િવ મા ં ભારતના નામનો ડકો વાગી ર ો છેં . માનનીય 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીની દરુદેશી અને સશુાસનના વખાણ આજ ે િવ ની મહાસ ાઓ કરી રહી છેં . અમે રકાના 
રા મુખ ી ડોના ડ ટ પ પણ ગુજરાતની ધરતી ઉપર આવીને આ િવકાસ ગાથાના વખાણ કરી ગયા. માનનીય 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના યાસોથી આજ ે ભારત િવ ગુ  બનવા તરફ અ ેસર છે. માનનીય વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદીના અથાગ ય નોન ે ઇ મને કહેવાનું મન થાય કે, 

" ાતઃ હો કી રાત હો, ન સાથ હો, ન સંગ હો, 
સૂય સે બડે ચલો, ચં  સે બડે ચલો, 

વીર તુમ બડે ચલો, વીર તુમ બડે ચલો".  
 આજ ે આ માગણીમા ં લગભગ ૯ જટેલા સ ય ીઓએ ભાગ લીધો. સ ય ી શંભુ  ઠાકોર કે જમેણ ે ગરીબોની 
ઉપયોગી યોજના િવષ ેઆ સભાગૃહ સમ  માગદશન પૂ  પા ુંં . યારબાદ ીમતી માલતીબેન કે જમેણ ેઅનુસિૂચત પેટા 
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યોજનાની વાત કરી, િશ ણ, િશ યવિૃ , ગણવેશની વાત, છા ાલય, ભોજન િબલ, પાયલોટના િવ ાથ  માટેની તાલીમ, 
િવદેશ અ યાસ લોન, સમરસ છા ાલય, આિથક ઉ થાનની વાત કરી, કવરબાઇનુંુ ં  મામે  યોજનાં , સાત ફેરા સમૂહ લ  
યોજના, રા  હ ર  મરણો ર સહાય યોજનાની વાત કરી, એવી રીતે ી બલરાજિસંહભાઇએ એમના િવ તાર દહેગામની 
વાત કરી. એમણે દ યાંગો માટેની વાત કરી. એસ.ટી.મા ંમફત મસુાફરીની, સંત સુરદાસ યોજના, પાલક માતા િપતા યોજના 
એવી અનેક યોજનાઓની વાત કરી. ી કરશનભાઇએ પણ વાત કરી અને એમણે વષ ૧૯૮૭થી લઇને આજ દન સુધીની 
વાત કરી કે ભૂતકાળની સરકાર કઇ રીતે કામ કરતી હતી. હાલની વતમાન ભાજપની સરકાર માનનીય િવજયભાઇ પાણી 
સાહેબની સરકાર, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબની આગેવાનીમાં આ સરકાર કેવી રીતે કામ કરી રહી છે. ી 

દીપભાઇએ વાત કરી કે છેવાડાના માનવીને વનમાં અંધા ં દૂર કરી ભાજપ જ ેરીતે કાશ પાથરવાનું કામ કરે છે તેની વાત 
કરી. ી ભીખાભાઇ બારૈયાએ િવિવધ યોજનાની વાત કરી. ક ેસે તેના સમયમા ંગરીબી હટાવો, દેશ બચાવો જવેુ ંસૂ  આ યુ ં
હતંુ. યારપછી રોટી, કપડા ઓર મકાનનું સૂ  આ યું હતંુ. એ માણે એમણે આજની આ માગણીમાં અનુમોદન અને સમથન 
આ યું છે. ી હતુભાઇ કનો ડયા, ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર તમામ સમાજન ે મુ ય ધારામા ં
લાવવાના ય નો ભાજપની સરકાર કરી રહી છે. એ અંગેની વાત કરી. ી લાખાભાઇ સાગ ઠયાએ પણ ીકૃ ણ ભગવાન, ી 
નરિસંહ મહેતા, કવરબાઇનું મામે  એવી ઘણી બધી અનેક યોજનાની વાત કરીુ ં ં . અપ  ધારાસ ય ી િજ ેશભાઇએ પણ 
આમાં ભાગ લીધો. એમણ ે અ પૃ યતા િનવારણ અંગેની રજઆત કરીૂ . હ આપને કહી શક તેમ છ કે આ રા યમા ં સું ં ંુ ુ મરસ 
છા ાલયો, એટોિસટી એ ટની કડક અમલવારી, મ યાહન ભોજનની યોજના, આંતર ાિતય લ  સહાય યોજનાથી સમરસતા 

ળવવામાં આવે છે. અ પૃ યતા િનવારવા અંગેની િશિબરો કરવા માટે આ સરકારે સામાિજક યાય અને અિધકારીતા 
િવભાગમાં પૂરતી ગવાઇઓ કરી છે. એમણે બી  એક વાત બનાસકાઠંા િજ ાની ડિ ટ ટ કોટ મારફતે કરવામાં આવેલ 
આદેશ અ વયે એટોિસટી સહાયનાં નાણાં પરત લેવાં અંગેની વાત કરી. આ બાબત અ યારે સબ યુડીશ મેટર છે. સરકાર ી 

ારા આવાં નાણાં પરત ખચવા બાબતનો કોઇ વીકાર કરેલ નથી. એમના ારા લોકર ક દળની ભરતીમાં અનસુૂિચત િત 
અને અનસુૂિચત જન િતની બહેનોન ેઅ યાય બાબતે રજઆત કરીૂ . આપના ારા હ ઉકત બાબતે આંદોલનકારીઓ સાથ ેું
ભાજપની સરકાર માનનીય ી િવજયભાઇ પાણીની સરકાર અને ી નીિતનભાઇ સાહેબ, ગૃહમં ી ી દીપિસંહની 
આગેવાનીમાં આ સરકાર સાથે આંદોલનકારીઓએ ખૂબ સુખદ સમાધાન કરીન ેઆંદોલનનો અંત આ યો છે અન ેઆપના ારા 
સમ  સભાગૃહને જણાવું કે સરકાર ીએ હેરાતમા ં દશાવલે જ યા કરતા આ જ યામાં વધારો કરેલ છે અને તેમ છતાં આ 
બાબત સબજયુડીસ મેટર છે એટલ ેહ તેની િવશેષ વાત કરતો નથીું . સફાઇ કામદાર િવશેની માનનીય સ ય ી િજ ેશભાઇએ 
વાત કરી તો તેમાં કહ તોું , મહાનગરપાિલકા અન ેનગરપાિલકામાં કામ કરતા સફાઇ કામદારોન ેગટરના સફાઇ સાધનો ખરીદવા 
માટે .૧પ લાખની લોન ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ારા આપવામાં આવ ેછે. ચાલુ વષ છ જટેલા અરજદારોએ 
તેનો લાભ પણ લીધો છે અને ચાલુ વષ પણ તેમાં ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. તેમણે આભડછેટ િવશેની વાત કરી. સે ટર ફોર 
એ વાયરમે ટ લાિનંગ ટેકનોલો  એટલે કે મારા િવભાગની તેમાં વાત ક  તો તાં .રર-૩-ર૦૧૭થી સે ટ સં થા ારા 
ગુજરાતના પાંચ િજ ામા ંસરવ ેકરવામાં આ યે છે. સે ટ ારા પાંચ િજ ાના ગામોમા ંિશ ણ ણાલી, આરો ય, રોજગારી, 
યવસાય, રીત રવા  તથા પેઢીગત થયેલ પ રવતનો તથા સામાિજક સાં કૃિતક બાબતોની િવ તૃત છણાવટ કરેલ છે. જ ે

સરવે થયો તેમાં એકદરે ગુજરાત રા યમાં સામાિજક સમરસતાનું ઉ મ ઉદાહરણ વા મળલે છેં . ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરે જ ે
સમાનતા તથા વતં તાના િસ ાંત પર રચાયેલ સમાજનું સપનું યું હતંુ તે સપનાને અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર 
પ રપૂણ કરવા માટે હમશેા અ ેસર રહી છેં . સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ તે અનુસૂિચત િત, સામાિજક અન ે
શૈ િણક રીતે પછાત વગ , આિથક રીતે પછાત વગ , િવચરતી અને િવમુ ત િતઓ, લઘુમિતઓ, િબનઅનામત વગ , 
દ યાંગ, િનરાધાર, વૃ  અને થડ જે ડર જવેા ૮૦ ટકાથી વધુ વસિતની ઇ છાઓ અને અપે ાઓનો અરીસો છે. તેમની 

અપે ાઓને આપની પરવાનગી સાથે હ ય ત કરવા માગંુ છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, મારા િવભાગ હેઠળની અનુસૂિચત િત ક યાણ માટે .૧૦૯૪ કરોડ સ હતની અનસુૂિચત 

િત પેટા યોજના એસ.સી., એસ.ટી. માટે .પ૩૯૩ કરોડ ૧ર લાખ, આિથક પછાત વગ , લઘુમિતઓ, િવચરતી િવમુ ત 
િતઓ સ હત બ ીપંચ િતઓ તથા આિથક નબળા વગ ના ક યાણ માટે .૧૯૩૭ કરોડ ૧૯ લાખ, સમાજ સુર ા માટે 

.૧ર૮૧ કરોડ ૩૧ લાખ, િવભાગના .૮ કરોડ ર૧ લાખ મળી કલ ુ .૪૩ર૦ કરોડ પ૩ લાખની માગણીઓ લઇને ઉપિ થત 
થયો છંુ. જ ેગત વષના બજટે કરતાં િપયા ૧૦૮ કરોડ ૯ર લાખ જટેલી વધારે છે. મને કહેવાનું મન થાય છે કે, ‘ ‘સપને કા 
પહલા લેટર એસ હોતા હૈ, લેકીન અગર એસ કો િનકાલ દો તો અપને રહ તે હૈ, ઔર અગર અપને સાથ હો તો સબ સપને 
પૂર જ ર હોતે હે ૈ .’ ’  માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે િચંધેલ રાહ અને સેવેલ સપના સાકાર થાય તે માટે 
માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે ઉદાર મન રાખી 
વંિચતોના િવકાસ અથ ગત વષ કરતાં િપયા ૧૦૮ કરોડ ૯ર લાખની વધુ નાણાકીય ફાળવણી કરીને આ તમામ વગ  માટે 
િપયા ૪૩ર૦ કરોડ પ૩ લાખની ગવાઇ કરી છે. જ ેવિંચતોના િવકાસના ે ન ેઅમારી સરકારે આપેલ અ તા દશાવે છે. 

આદરણીય ી નીિતનભાઇ પટેલ ેકલ િપયાુ  ર લાખ ૧૭ હ ર ર૮૭ કરોડનુ ંબજટે રજ કય ુછેૂ . જમેા ંઅનુસિૂચત િત પેટા 
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યોજના એસ.સી., એસ.ટી. માટે િપયા પ૩૯૩ કરોડ ૧ર લાખની ગવાઇ કરી છે. જ ેમ અગાઉ ક ું તેમ અગાઉના વષ  
કરતાં વધુ ગવાઇ છે. જ ેબદલ હ નાણામં ી અને મુ યમં ી ીનો આભાર માનું છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, સામાિજક સમરસતા સાથે સામાિજક યાયનું સમ  દેશમાં કોઇ ે  ઉદાહરણ હોય તો તે 
ગુજરાતમાં છે. ગુજરાતમા ં૯ થળોએ બનેલા ૧૮ જટેલા સમરસ છા ાલય કે જમેાં કમાર અને ક યાઓ મળી કલ ુ ુ ૧૨૫૦૦ 
િવ ાથ ઓ માટે અ તન સિુવધાવાળા છા ાલયો બના યા છે અન ેજમેાં તમામ ાિતના િવ ાથ ઓ એક સાથે હળીમળીને રહે 
છે. હ અનુસિૂચત િતું , િવકસતી તી અન ેસમાજ સરુ ાની કેટલીક મહ વની બાબતો આ સ માનીય ગૃહના યાને મૂકવા 
માગંુ છંુ. શૈ િણક યોજનાઓ માટે અનુસિૂચત િતની િપયા ૬૬૬.૦૪ કરોડ અને િવકસતી િતની િપયા ૧૦૪૨.૦૧ 
કરોડ મળી કલ િપયા ુ ૧૭૦૮.૦૫ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આિથક ઉ કષની યોજનાઓ માટે અનુસૂિચત 

િતની િપયા ૧૦૩.૩૯ કરોડ અને િવકસતી િતની િપયા ૧૪૩.૬૯ કરોડ મળી કલ િપયા ુ ૨૪૭.૦૮ કરોડની ગવાઇ 
કરવામાં આવી છે. આરો ય, વસવાટ અને અ ય સામાિજક યોજનાઓ માટે અનસુૂિચત િતની િપયા ૧૧૭.૫૦ કરોડ અન ે
િવકસતી િતની િપયા ૨૧૪.૦૧ કરોડ મળી કલ િપયા ુ ૩૩૧.૫૧ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. િવચરતી િવમુ ત 

િતઓ માટે િપયા ૧૧૪.૪૭ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. લઘુમિત િવકાસની િવિવધ યોજનાઓ માટે બજટેમા ં
િપયા ૫૦ કરોડ નહ  પણ િપયા ૧૦૪.૩૬ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. િબન અનામત વગ  માટે િપયા ૫૦૭.૩૫ 

કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે અને વષ ૨૦૨૦-૨૧ના આયોજનની વાત ક  તો સામાિજક યાય અને અિધકારીતા ં
િવભાગમા ંઅનસુૂિચત િતના બાળકોન ેખાનગી શાળામા ંભણતા િવ ાથ ઓમાં ૧ થી ૮ ધોરણના િવ ાથ ઓને િશ યવૃિત 
મળતી ન હતી. જનેી રજઆત કરતા રાજયના માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ ધોરણ ૂ ૧ થી ૧૦મા ં
અ યાસ કરતા અંદાજ ે અનુસૂિચત િતના ૪.૬૫ લાખ અન ે િવકસતી તીના ૪૦ લાખ િવ ાથ ઓન ે ાથિમક શાળામા ં
અ યાસ કરતા અનુસિૂચત િતના ૩.૮૦ લાખ અને િવકસતી િતના ૩૫ લાખ િવ ાથ ઓને ગણવેશ સહાય આપવા 
બજટેમાં િપયા ૫૮૯.૮૫ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે અને સર વતી સાધના યોજના હેઠળ ધોરણ ૯માં અ યાસ 
કરતી અનુસૂિચત િતની ૨૨૫૦૦ અને િવકસતી િતની અંદાજ ે ૧.૬૦ લાખ ક યાઓને િવનામૂ યે સાયકલ આપવામા ં
આવશે અને જનેા માટે બજટેમાં િપયા ૮૦.૫૦ કરોડની ગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે. સામા ય અને િવ ાન વાહમા ં
અ યાસ કરતા અનુસિૂચત િતના િવ ાથ ઓને ુશન માટે સહાય આપવા આ બજટેમાં િપયા ૩.૩૫ કરોડની ગવાઇ 
કરવામા ંઆવી છે. િવદેશ ઉ ચ અ યાસ માટેની લોન યોજનામા ંવષ ૨૦૨૦-૨૧મા ંઅનુસૂિચત િત અને િવકસતી િતના 
િવ ાથ ઓન ે િપયા ૧૫ લાખની લોન આપવા માટે બજટેમાં િપયા ૬૪ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. માનનીય 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબનું દરેકને ઘરનું ઘર મળે તેવું વ ન છે અન ેતેને સાકાર કરવા માટે શ  કરવામાં આવેલ 
ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના, મ ગયા વષ માનનીય મુ યમં ી ી પાણી સાહેબને રજઆત કરી હતી કેૂ , તમામ આવાસ 
યોજનામાં વડા ધાન આવાસ યોજનામા ં િપયા ૧.૨૦ લાખની સહાય મળ ે છે યારે આ ડો. આંબેડકર આવાસ યોજનામા ં
અને પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજનામાં અગાઉ જ ે િપયા ૭૦ હ રની સહાય મળતી હતી અને ગત વષની 
અમારી રજઆત યાને લઇને એમાં પણ ૂ ૧.૨૦ લાખ િપયા કરીને આમ આ યોજનામાં સુધારો કય  છે. યારે ડો.આંબેડકર 
આવાસ યોજનામાં અનુસિૂચત િતના ર૯૦૦ લાભાથ ઓ માટે િપયા ૩૪ કરોડ ૮પ લાખ અને પં ડત દનદયાળ આવાસ 
યોજનામાં િવકસતી િતના ૧૬૮૩૦ લાભાથ ઓને મકાન બાંધવા માટે સહાય આપવા િપયા ૧૪ર કરોડ ૩૦ લાખની 

ગવાઇ કરવામાં આવી છે. કવરબાઇનું મામે ં યોજનાની વાત ક  તો અનુસૂિચત િતની ુ ં ં ૧૦૦૦૦ અને િવકસતી િતની 
રપ૦૦૦ દીકરીઓ મળીને કલ ુ ૩પ૦૦૦ દીકરીઓના મામેરાની સહાય માટે િપયા ૩પ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. 
સાત ફેરા સમૂહ લ  યોજનામા ં અનુસૂિચત િતની ૧,૭પ૦ અને િવકસતી િતની ૪,૬પ૦ મળી કલ ુ ૬,૪૦૦ યુગલોન ે
િપયા ૧ર,૦૦૦ની તારીખ ૧-૪-ર૦ર૦થી, પહેલાં આ દીકરીઓને દસ હ ર િપયા આપવામાં આવતા હતા યારે નવી 
ગવાઇમા ંર૦૦૦ િપયાનો વધારો કરીને એના દસ હ ર િપયાના બાર હ ર િપયા કયા છે અન ેકોઇ સં થા આ સમૂહ 

લ નું આયોજન કરે તો પહેલાં એમન ે રપની સં યામાં મા  બે હ ર િપયા અને વધુમાં વધુ પ૦,૦૦૦ િપયાની સહાય 
કરવામા ંઆવતી હતી અન ેહવેથી ર૦૦૦ની જ યાએ ૩૦૦૦ અન ેરપ ડા હોય, ૩૦ ડા હોય કે પ૦ ડા હોય જટેલા ડા 
હોય તેટલાને ૩૦૦૦ િપયા માણે જ ેકોઇ સં થાઓ સમૂહ લ  કરાવતી હોય તેમને પણ આપવામાં આવશ.ે  
 સમાજમાં સામાિજક સમરસતા જળવાઇ રહે તે માટે ડોકટર સિવતા આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના શ  
કરવામા ંઆવેલ છે. સામાિજક સમરસતા જળવાઇ રહે અન ે તે માટે આંતર ાિતય લ  સહાયમાં એક હ ર યુગલોને સહાય 
આપવા માટે િપયા ૧૦ કરોડની ગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે. મૃ યુ બાદ પણ સ માન સાથ ેઅંિતમ યા કરવા માટે શ  
કરવામા ં આવેલ માનનીય લાખાભાઇ સાગઠીયાએ એમના વચનમાં ઉ ેખ પણ કય  એવા સ યવાદી રા  હરીશચં  
મરણો ર સહાય યોજના ગરીબ વગના અનુસિૂચત િતના ૧૪૦૦૦ કટબની યિ તને મરણ સંગે કફન કાઠી માટે સહાય ુ ું
આપવા બજટેમાં ૭ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત અનુસૂિચત િત િવકાસ િનગમ, ગુજરાત સફાઇ 
કામદાર િવકાસ િનગમ, ડો.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ, ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમ, ગુજરાત ઠાકોર અન ે
કોળી િવકાસ િનગમ, ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ, ગુજરાત િવચરતી અને િવમુ ત િત િવકાસ િનગમ અને ગુજરાત 
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અ પસં યક નાણા ં અન ે િવકાસ િનગમની યિ તલ ી િધરાણ યોજના માટે પણ ૧૦૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામા ં
આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, વષ ર૦ર૦-ર૧ની નવી બાબતોની વાત ક  તો અનુસૂિચત િતના ખાનગી ાથિમક ં
શાળામાં અ યાસ કરતા ધોરણ ૧થી ૮ના કમારો અને ધોરણ ુ ૧થી પની ક યાઓને પ૦૦ િપયા અને ધોરણ ૬થી ૮ની 
ક યાઓને ૭પ૦ િપયા િશ યવૃિ  અને આ તમામ કમારુ , ક યાઓને ૬૦૦ િપયા ગણવેશ સહાય આપવામાં આવશ.ે 
પાલનપુર અને લીમડીના સરકારી કમાર છા ાલયના બાંધકામ માટે િપયા ુ ૩ કરોડ પ૦ લાખની પણ ગવાઇ કરવામા ંઆવી 
છે. મું ા, પોરબંદર, દયાપર, ખમીસણા ખાતે આદશ િનવાસી શાળામા ંઅ તન સુિવધાવાળા મકાન બાંધવા માટે િપયા ૧૭ 
કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. માનનીય મં ી ી સૌરભભાઇ પટેલ અહ યા ઉપિ થત છે યારે બોટાદ ખાતે િજ ા ક ાનુ ં
ડોકટર આંબેડકર ભવન બનાવવા માટે િપયા ૧ કરોડ ૬૧ લાખની ગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે. સામાિજક અને શૈ િણક 
રીતે પછાત વગની ર૮ અને અગ રયા િતની પ આદશ િનવાસી શાળાઓ માટે ધોરણ ૧રના વગ  શ  કરવા માટે પણ 
બજટેમાં વધારાના િપયા ૭ કરોડ પ લાખ ફાળવવામાં આ યા છે. માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાત ફેરા સમૂહ લ  સહાય 
યોજનામાં ભાગ લેનાર યુગલને મ અગાઉ ક ું તેમ દસ હ રથી વધારીને બાર હ ર િપયા અને સં થાને યુગલ દીઠ બે 
હ રના બદલે િપયા ણ હ ર સહાય આપવામાં આવશે અને જમેાં જ ે૨૫ યુગલોની મયાદા હતી તે મયાદા પણ દૂર કરવામા ં
આવી છે. કોલેજ સંલ  છા ાલયમાં રહેતાં અનસુૂિચત િતના અન ેસામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના અન ેિવચરતી 
િવમુકત િતના મે ડકલ અન ે એિ જિનયર ગમા ં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓન ે ભોજન દીઠ સહાય તરીકે િપયા ૧૨૦૦થી 
વધારીન ે૧૫૦૦ િપયા કરવામાં આ યા છે. 
 માનનીય અ ય ી, અનુસિૂચત િતની ૨૮ આદશ િનવાસી શાળાઓમા ં તથા સામાિજક અને શૈ િણક રીતે 
પછાત વગની ૨૮ન ે અગ રયા િતની ૫ આદશ િનવાસી શાળાઓમાં િવ ાથ ઓન ે બુટ મો  ખરીદીની મયાદા જ ે િપયા 
૨૦૦ હતી તેમા ં ૨૦૦ િપયાનો વધારો કરીન ે ૪૦૦ િપયા કરવામા ં આ યા છે. મારા િવભાગે છે ા દસ વષમા ં સમાજમા ં
નબળા, પછાત, અનુસિૂચત િત, લઘુમિતઓ, વૃ ો, િનરાધારો, દ યાંગો અન ે િનરાધાર બાળકોના ક યાણ, ર ણ અન ે
િવકાસ માટે જ ેકામ કયુ છે તેની કેટલીક મહ વની િસિ ઓ આપની અનુમિતથી હ આ સભાગૃહ સમ  રજ ક  છું ં ંૂ ુ . 
 માનનીય અ ય ી, અનુસિૂચત િત અન ેિવકસિત િતના પછાત અન ેનબળા વગના િવ ાથ ઓ માટે િવદેશમા ં
ઉ ચ અ યાસની લોન માટે ૧૫ લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે અને તેમાં ૧૩૨૦ અને િવકસિત િતના ૧૩૫૨ મળી 
એમ કલ ુ ૨૬૭૨ િવ ાથ ઓને િપયા ૨૮૪ કરોડ ૨૮ લાખની લોન પણ આપવામાં આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, અનુસિૂચત િતની ૫૦ હ ર દકરીઓ અને િવકસિત િતની ૬૯૨૩૩ મળી કલ ુ ૧ લાખ 
૧૯ હ ર ૨૩૩ દકરીઓના મામેરા માટે િપયા ૯૮ કરોડ ૬૧ લાખની સહાય પણ ચૂકવવામા ંઆવી છે. લોકશાહીના મૂ યોન ે
વરેલી અમારી આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમા ંહર-હમેશ લોકો જ કે ના થાને હોય છેં . લોકો અન ેલોકો માટે અમારી 
સરકાર છે. સરકારના તમામ િવભાગોની ગવાઇઓ વભાિવક રીતે જ લોકો માટે હોય છે. સામાિજક યાય અને અિધકારીતા 
િવભાગ સમાજના વંિચતો અને છેવાડાના નાગ રકો સાથે ય  રીતે ડાયેલા છે અને એટલા માટે અમારા િવભાગના શીરે 
ખૂબ મોટી જવાબદારી રહેલી છે. 
 માનનીય અ ય ી, અમને સંપૂણ સંતોષ છે કે અમન ેસ પવામાં આવલેી આ મહ વપૂણ જવાબદારી િનભાવવાના 

ય નોમાં અમન ેસંપૂણ સફળતા મળી રહી છે અને અમને મળતી આ સફળતાઓ અમારા આ મિવ ાસમા ંસતત વધારો કય  
છે અને સમાજના વિંચતોની સેવા કરવાના અમારા સંક પને વધુ ઢ બના યો છે. સૌના અથાગ યાસો અને યો ય 
અમલીકરણના લીધે ગત વષની બજટે ગવાઇના ઉ મ પ રણામો મળેવી શકયા છીએ. આ સ માનનીય ગૃહમા ંઆજ ેમારા 
બજટેના ભાષણ દરિમયાન આ આદરણીય ગૃહ ારા જ ેરજઆતો કરી છે અન ેજ ેસૂચનો કયા છે યારે હ એટલું કહીશૂ ું , 

‘‘डर मुझे भी लगा था फासला देखकर पर म बढता गया रा  ता देखकर 
खुद ब खुद मेरे नजद क मं जल आती गई, खुद मं जल आती गई 

  मेरे पास, मं जल मेरा हौसला देखकर ।।‘‘ 
 માનનીય અ ય ી, સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ારા કરવામાં આવેલ કામગીરી અને મળેવેલ 
િસિ ઓને યાન ે લઇને મૂકવામાં આવેલ માગણીઓન ે આ સભાગૃહન સવાનમુતે મંજર કરે એવી આપનાૂ  મા યમથી હ ું
માનનીય તમામ સ ય ીઓને િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી કબેરભાઇુ  મ. ડ ડોર: માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ સ માનનીય મહેસૂલ મં ી ીન ેજણાવવા માગંુ ું
છ કેુ ં , મારા સંતરામપુર િવધાનસભાનુ ંએક વાઘ ડયા નંદારી ગામ છે. એમા ંક યુટરાઇઝ રેકડ, ૭/૧૨ અન ે૮ ઓનલાઇન 
૧૨૪ સરવ ેનંબર છે.  
  અ  ય ી : આપણ ે ો અલગ-અલગ લઇશુ.ં મં ી ીનું વચન પૂ  થઇ ય પછી લઇશુંં .  
 ી કબેરભાઇ  મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી,  ૧૨૪ નંબરો છે. એમાં ઓનલાઇન ૭/૧૨ના જ ેકામ છે એ બાકી 
છે. આ કામ ે ઇ-ધરાની વેબસાઇટ પર ૭/૧૨ અને નંબર - ૬ના પાિનયા ઓનલાઇન કરવા માટે મારી માગણી છે. ટેટ 
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મોિનટર ગ લે ડ સો ટવેરનું જ ે ઇ ટમે ટ આ યું હતંુ એમા ં ૧૨૪ નંબરની ઓફલાઇનની ચકાસણી થઇ ગઇ છે પણ 
ઓનલાઇન બાકી છે. એના કારણ ે આખું વાઘ ડયા નદંારી ગામ છે એન ે સરકારી લાભો આપી શકતા નથી. ખેડત સ માન ૂ
િનિધમા ંપણ આખું ગામ બાકાત ર ુ.ં  
 અ  ય ી : માનનીય ોફેસર, આ  મહેસૂલનો છે અને એ પછી આવશ.ે અ યારે મં ી ીનુ ં વચન બાકી છે. 
અ યારે માનનીય ઇ રભાઇને કોઇ  પૂછવો હોય તો પૂછો.  
 ી ેશકમાર  નુ . મેવાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઇ રભાઇએ જ ે માગણી મૂકી એમા ં મને કેટલીક 
જ યાએ રી પો ડ કય  એના રી પો સમાં મારે ણ મુ ા કહેવા છે.  
  અ  ય ી : ના મુ ા ન હ  હોય તો કહો.  
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : હા  છે. પહેલા ંતો એમણે ક ુ ંકે.... (અ ય ીએ વ ચેથી અટકાવતા)ં  
  અ  ય ી : ના  કહો. એમણ ેશું કીધંુ એ ન હ.  
 ી ેશકમાર નુ . મવેાણી : માનનીય અ ય ી, મારો  એટલો જ છે કે શું આપના િવભાગ ારા 
તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ના પ થી િનયામક અનુસૂિચત િત ક યાણને એવી સૂચના આપવામાં આવેલી છે કે એટોસીટી કેસ ન ં
- ૩૪/૨૦૧૮ના િક સામા ંમહેશભાઇ દાનાભાઇ પરમાર v s  રાવળ ચંદુભાઇ કેશાભાઇના એટોસીટીના કેસમા ંએટોસીટીઝ 
એ ટમાં ગવાઇ ન હોવા છતાં એ ડશનલ સશે સ કોટમાં .૨૫,૦૦૦/- જમા કરાવવા અને બીજ કે ુ ં ૧૫ ઓગ ટ પૂવ 
ગુજરાતમાં જ ેગામોમા ંઅ પૃ યતા આજ ેપણ ચાલુ છે એવા કોઇ પણ ૧૫ ગામોમાંથી અ પૃ યતા દૂર કરવા માગો છો કે કેમ? 
અને છે ો સવાલ કે સફાઇ કમ એ ગટરમાં ઉતરીને ના મરવુ ંપડે એ માટે તમ ેબજટેમા ંશું ગવાઇ કરવા માગો છો અને એના 
માટેનુ ંકોઇ એ ડશનલ બજટે લાવવાની તૈયાર ખરી કે કેમ?  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એમના ણ  છે એ એમનું સૂચન છે.  
 ી હષ ર. સંધવી : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહમાં આપના મા યમથી અનેકવાર એવી િચંતા કરવામા ંઆવી છે કે 
સ ય ી ારા સોિશયલ મી ડયા પર િવ ડયો મૂકવામાં આવે છે. હમણાં જ ી શેભાઇ ગૃહમાં કહેતા હતા અન ેમ યું તો 
એમણે રિવવારે આ ગૃહની અંદર થયેલી ચચા અને પોતાનું ટેટસ ફેસબુકમાં મૂકેલુ ંછે.  
 અ  ય ી : િવ ડયો મૂ યો છે?  
 ી હષ  ર. સંધવી : હા, સર.  
 અ  ય ી : ગૃહનો િવ ડયો મૂ યો છે?  
 ી હષ  ર. સંધવી : હા, માનનીય અ ય ી. 
 અ  ય ી : એમણે બોલલેો િવ ડયો?  
  ી હષ ર. સંધવી : હા, માનનીય અ ય ી, એમનો બોલેલો િવ ડયો. તો આ કારે  રે યુલર થતંુ હોય તો 
એમની ઉપર કોઇ પગલાં લેવામા ંઆવશે કે ન હ?   
  અ  ય ી : મન ે ન હ પૂછવાનુ.ં મં ી ીનો  હતો. તમારે ણકારી આપવી હોય તો તમે લેિખતમાં ફ રયાદ 
કર .   
 ી અરિવદંકમાર ગાંુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે અમારી ુ ં
સરકાર દ યાંગ પ રવાર માટે ખૂબ સા  કામ કરે છેં . મારા િવ તારમાં વષ ૧૯૯૦થી એક અંધ ક યાણ કે  આવેલુ ંછે અન ે
એના મં ી તરીકે મ જવાબદારી સંભાળી છે. અમારી આ સં થામાં ૧૦૦ જટેલી દીકરીઓ વસવાટ કરે છે. એમને ઉ ચ અ યાસ 
અને અનેક તની ટેઇિનંગ અમે આપીએ છીએ. મ લગભગ વષ ૨૦૧૩માં અમારી આ સં થાને ા ટેડ સં થા તરીકે એટલે કે 
હો ટેલની મંજૂરી માટે માનનીય મુ યમં ી ીની ભલામણ, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણામં ી ી નીિતનભાઇની 
ભલામણ અને માનનીય ઇ રભાઇ સાહેબની ભલામણથી છે ા બે વષથી પ  મોક યા છે. તો આ સં થાને એ ા ટેડ તરીકે 
મંજરી આપવા માગે છે કે કેમૂ ?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એમનુ ં ા ટેડ કરવા અંગેની જ ેકાંઇ રજઆત છે એ એમનું સૂચન છે ૂ
અને વહેલામાં વહેલી તકે એમાં િનણય કરીશુ.ં   
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ(મહેસૂલ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, મારા મહેસૂલ િવભાગની વાત ક  તે પહેલા ંં
દેશના લાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ, રાજયના મુ યમં ી આદરણીય િવજયભાઇ અન ેઆદરણીય નીિતનભાઇએ કોરોના 
િવશે જ ે અિપલ કરી છે, આપણે બધા સૌ આ અિપલને ગુજરાતમાં ઘરે-ઘરે અને યિકત- યિકત સુધી પહ ચાડીએ, 
કોરોનાથી ડરીએ નહ , પણ સાવચેતી જ રી છે, આ અિપલ ઘેર-ઘેર સુધી આપણે પહ ચાડીએ.  
 માનનીય અ ય ી, મારા મહેસૂલ િવભાગમાં ચાર જટેલા અમારી પાટ ના ધારાસ ય ીઓએ એમના વચનમા ં
સરકારે કરેલી કામગીરીની સ ય હકીકતની વાત કરી છે. આંકડાકીય મા હતી પણ આપી છે. એટલે કોઇ પણ તની વધુ વાત 
કયા કરતાં જ ેસ ય કય ુછે સરકારે એની વાત કરી છે. ચારેય ધારાસ ય ીઓ એમાં સવ ી સી.કે.રાઉલ , ી રાકેશભાઇ, 

ીમતી સંગીતાબેન અને ડો. નીમાબેન અને મારા સાથી મં ી ી સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ એ 
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ધારાસ ય ીઓ પણ સરકારની સાચી કામગીરીની વાત કરી છે. સૌનો હંુ આભાર માનુ ં છંુ, સરકાર વતી કે સરકારની સાચી 
વાત કરી છે.  
 કેટલાક મહેસૂલ િવભાગના સૂચનો આ યા ંછે, જમે ડો.નીમાબેને વાત કરી, ક છમાં મ પૂછયું કે ભૂતકાળમા ંપણ આ 
િવષય ચચાયો હતો. એમણે ક છમા ં આટલો મોટો િજ ો છે તો એને કેવી રીતે પહ ચી વળાય એની વાત કરી છે. બી  
ધારાસ ય ીઓએ પણ સુધારણાની વાત કરી છે, ચો સ િવ ાસ અપાવુ ં છ કે જ ે કાંઇ સુધારણાની બાબત હશ ે તો ી ુ ં
િવજયભાઇના નેતૃ વવાળી આ સરકાર તેનો તુરત અમલ કરે છેં . હાઉસમા ં જનેે પણ મોકો મ ો નથી એ તમામ 
ધારાસ ય ીઓને વખતો વખત હ કહેતો આ યો છ કે સરકારની ું ંુ કોઇ પણ બાબતમાં લોકોના માટે કઇક કરવું હોય તો ગમ ેં
યારે ઓ ફસમાં આવીન ેકહી શકો છો, હાઉસમા ંમોકો મળ ે યારે તો કહો જ પણ જયારે જયારે મોકો મળે યારે ગેરરીિતની 

બાબત હોય,  ારા આવતી હોય તો પણ વેલકમ, એના ારા કયારે પણ કરો તો આ સરકાર કયારેય ગેરરીિત થવાવાળી 
ચીજને છોડશે નહ  એ િવ ાસ અપાવું છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ચલો જલાયે દપ વહાં, જહાં અભી ભી અંધેરા હૈ. ી િવજયભાઇ અન ે ી નીિતનભાઇના 
નેતૃ વમાં સરકારના તમામ િવભાગો ઝડપી, સરળ, લોકાિભમુખ વહીવટ કરી ર ા છે. મહેસૂલ િવભાગ પણ એમાંથી બાકાત 
નથી. જયાં જયા ં જ ર લા યું યાં મા હતી મળતી  હોય છે એમ સુધારા કરતા રહીએ છીએ. કયાંય કેટલા ખચા આ યા, 
સંવેદનશીલ સરકાર ારા વધુ બજટે ફળવાય અને ખચાય પણ આ ખચના િપયાનો સદુપયોગ થાય, એ પણ સરકારી િચંતા 
હોય, એ િચંતા અમે કરી ર ા છીએ ફકત વાપરવાના નહ  પણ યો ય જ યાએ વપરાય આ પણ સરકારનુ ંમોટ કામ છેું .  
 ભૂતકાળમાં ઘણા િપયા વપરાયા હતા, પણ લોકો સુધી પહ યા નથી, એ કયાં ગયા, આજ ેપણ ગુજરાતની  
એ લોકોન ે પૂછે છે. કયાં ગયા એ પૈસા? એટલે બજટે ફાળવવુ,ં એ તો એક વાત છે એ તો સા  જ છે િવકાસ માટેં  બજટે 
ફાળવાય પણ એ નાણા ંપણ યવિ થત રીતે, ગેરરીિત વગર વપરાય એ પણ જ રી છે.  
 માનનીય અ ય ી, એક ઇ છા છ કછ નહ  બદલતાે ુ , એક િનણય સે થોડા કછ બદલતા હુ ૈ , લે કન એક િનિ ય છ ે
સબકછ બદલ શકતા હુ ૈ . માનનીય િવજયભાઇના નેતૃ વમાં િન યવાળી સરકાર બેઠી છે એટલે બદલાવ દેખાયો છે.  
 અ  ય ી : ી નીિતનભાઇ પછી આપ અને માનનીય ઇ રભાઇ બધા કિવતા કરતા થઇ ગયા. 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમે સંઘના વયંસેવક છીએ એટલે વષ થી કરીએ છીએ. મારો 
કહેવાનો મતલબ આમાં મહેસૂલ િવભાગ પણ પાછળ નથી. અમે વષ ૨૦૨૦-૨૧માં િપયા ૪૪૩ર.૭૩ કરોડનું બજટે લઇન ે
આ યા છીએ. વષ ૨૦૧૭-૧૮માં િપયા ૩ હ ર કરોડનું બજટે હતંુ. આજ ે િપયા ૪૪૦૦ કરોડ, એટલે બે- ણ વષના 
ગાળામાં ૧પ૦૦ કરોડ િપયાનું વધારાનું બજટે લઇને આ મહેસૂલ િવભાગ આ યો છે. એના માટે માનનીય િવજયભાઇ અન ે
માનનીય નીિતનભાઇ બ ેને અિભનદંન આપંુ છંુ. અમને બજટેમાં કોઇ નવી આઇટમમાં ના નથી પાડી. એટલે જટેલું ઇએ 
એટલું બજટે મહેસલૂ િવભાગમાં આ યું છે. એટલે મુ યમં ી ીનો અને નાણાં મં ી ી બ ેનો હ આભાર માનુ ંછું ંુ . ઘણા બધા 
નવા ધારાસ ય ીઓ હશ,ે મહેસૂલ શ દ સોળમી સદીમાં સૌથી પહેલીવાર ટોડરમલે આ યો હતો. પછી વષ ૧૯૧૩મા ં
એ ડરસન, િ ટશ શાસનમા,ં એમણે સુધારા વધારા કયા, આજ ેપણ એ ડરસને એ સુધારા કયા પછી ૬, ૭, ૧ર, ૮, સુધારા 
સાથે આટલા વષ  પછી પણ આ દેશમાં તેનો અમલ છે. આ િવભાગની આ તાકાત છે. એ મહેસૂલ, એ પાનીયા એ આજ ેપણ 
અિ ત વમા ંછે. સુધારા વધારા થતા રહે છે પણ આજ ેપણ એ અિ ત વમાં છે. મહેસૂલ િવભાગ એટલે કાયદાઓ, કલમો, પેટા 
કલમો, .આર., પ રપ ો, સૂચનાઓ, કેટલું બધંુ? અને તેનો યાપ કેટલો, સરપંચથી સી. એમ. સુધી, સરપંચથી કોઇ વાત 
ચાલુ થાય તો સી. એમ. સાહેબ અન ેકેિબનેટ સુધી ય. કોઇ બાબત તલાટીથી ચાલુ થાય તો સી. એમ. સુધી ય. આટલો 
મોટો આ િવભાગનો યાપ અન ે કલેકટરના ક ટોલમા,ં એટલે કેટલીકવાર એવું પણ કહેવાતંુ કે મહેસૂલ િવભાગ મધર 
ડપાટમે ટ છે. એવા શ દો પણ વપરાયા છે. આ મધર ડપાટમે ટ છે એવુ ંપણ ચચામા ંઆવતંુ હોય છે. ૩ શ દો મહેસૂલ 

િવભાગમા ંવષ થી ચિલત હતા. એક ફાઇલ, એક ટાઇમ, એટલ ેધ ા અને ીજ અિભ ાયુ ં , આજ ેગૌરવ સાથ ેકહી શકીએ 
એમ છીએ કે ી િવજયભાઇ અન ે ી નીિતનભાઇના નેતૃ વમા ંફાઇલ, એના માટે ઘ ં કયુ છે. ધ ા, ટેકનોલો ને એ બધંુ 
એના માટે. હમણા ંઅમારા એ.સી.એસ. એ બે ણ મ હના પહેલા િસિનયર અિધકારીઓને સૂચના આપી છે કે તમને કરવાના 
કાયદાકીય પાવર છે, તો ફાઇલો ઉપર ગાંધીનગર અિભ ાય શેના માટે માગો છો? અિભ ાય આપો. અમે સૂચના આપી છે કે 
તમને કાયદાકીય પાવર આ યા છે તેનો ઉપયોગ કરીને યાયી કાયવાહી કરો.  
  અ  ય ી : માથે નથી લેવા માગતા એટલ ેઅિભ ાય માગે છે.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી,  એટલ ેકાયદાકીય પાવસ છે એનો ઉપયોગ કરો અને તમ ેલોકોના 
કામ કરો. જયારે અમ ે બધા સાથે કામ કરતા હતા યારે અમારા સૌના આદરણીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી બે વાત 
હમેશા કહેતા હતા કેં , ફાઇલને લાઇવ બનાવો, એ ફાઇલ કોઇકની વનની અગ યતા છે. એને વંત રાખો. આ ફાઇલો કયાંક 
અટકી ય છે, એટલ ેફાઇલન ેલાઇવ બનાવો, અમારી સરકારના નતૃે વમાં ફાઇલ વંત રહે, લોકોનું કામ કેમ જલદી થાય એ 
પણ અમને માગદશન આપતા હતા. બી  બાબત આદરણીય ી નરે ભાઇ કહેતા હતા એ કે િમિનમમ ગવનમે ટ, મેિ સમમ 
ગવન સ, સરકારી હ ત ેપ ઓછામાં ઓછો થાય અને િસ ટમથી લોકોના કામ થાય એવું આયોજન કરો. આ બધી બાબતો 
યાને લઇને અમારા િવભાગ ારા રી-ફો સ, પોિલસી રી-ફો સ એટલે નીિતઓ. બદલાવ કયા છે, સુધારા કયા છે. નવી 
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લા યા છીએ. એટલે પોિલસી રીફોમ, ોિસઝર રીફોમ એટલે ોિસઝરની અદંર જ ેકઇ કાવટો હતી એનું પણ રીફોમ કરવુંં . 
પેપર વક રીફોમ, મારી વાતમા ં પછી આવશે કે પેપર ઘ ં બધંુ કાઢી ના યું છે, હવ ે ઓન લાઇન કરેલ છે. કોઇ માનનીય 
સ ય ીએ ઓન લાઇનનો ઉ ેખ કય  કે ઓન લાઇનમા ંઘણી બધી બાબતો થાય છે. એટલે પેપર વક રીફોમ, મુન રીસોસ 
એટલે માનવ ધનમાં રીસોસ, ઓછા માનવ ધનમા ંસરળતાથી વધારે કેમ કામ થાય એનું પણ રીફોમ કરીને આગળ વ યા છીએ 
એટલે ટેકનોલો નો અમારા િવભાગે વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરેલો છે.  
  માનનીય અ ય ી, જમીનને લગતા મળૂભૂત સૌથી જ રી પૂરાવા, ગામ નમનૂો નંબર ૭(૧ર)ના ૮ કરોડ પેપર 
અમે ઓન લાઇન કયા છે એનું વે ર ફકેશન કરેલું છે. અવારનવાર પેપરો ખોવાઇ ગયા છે, પેપરો ફાટી ગયા છે, પેપરો મળતા 
નથી આ બધંુ  હવ ેઅમારા કમા ડમા ંઆવી ગયું છે. ક યુટર િસ ટમની અંદર બધંુ ઓન લાઇન રેકડ કરી દીધેલ છે એટલે આ 
બધી જ ેમુસીબતો થતી હતી એમાંથી લોકોને પરેશાની ઘટી જશ.ે ર.૪૩ કરોડ હ ત િલિખત હ પ ક ગામ નમૂના નંબર-૬ની 
ન ધો ઓન લાઇન કરી નાખી છે. દસ લાખ મહેસલૂી કેસોની િવગતો ઓન લાઇન કરી છે.  
 એન. એ. િબન ખેતી એ ગુજરાતમાં ચચાનો િવષય હતો કે બે બે વષ સુધી િબન ખેતી ન થાય. ગુજરાત જવેા િવકસીત 
રાજયમા ંધંધા માટે, રોજગાર માટે, શાળાઓ માટે, હોિ પટલો માટે, સેવાભાવી સં થાઓ માટે  ખેતીથી િબન ખેતી કરવી હોય 
તો એ જલદી ન થાય તો વષ  સુધી એમના ફડ વણવપરાયેલા પડી રહે છેં . એટલે િબન ખેતી દોઢ બે વષ થતા હતા એ િબન 
ખેતીની િસ ટમ અમે બદલી નાખી છે. અિભ ાય બાદ પહેલા ઓફ લાઇન હતી. એમાં દસ જટેલી કચેરીઓનો અિભ ાય અન ે
૧૭ ટેબલ પર અર ની ોસેસ થતી હતી. યારબાદ િબન ખેતીની પરવાનગી મળતી હતી એટલ ેએમાં સમય ખૂબ જ જતો 
હતો. અમે આ આખી િસ ટમ બદલી નાખી છે. આજ ેઅમારી પાસે એવા દાખલા છે કે દસ પંદર દવસની અંદર િબન ખેતી 
પરવાનગી મળી ગઇ હોય. કયાંક ટેકિનકલ બાબતો હશ,ે રેકડ આધા રત રેવ યુ ડપાટમે ટ રેકોડ સાચા જઠા હોય છે એટલ ેૂ
કયાંક ટાઇમ લાગતો હશ ે પરતુ જયાં સુધી મોટા ોનો સવાલ છે યાં અમે સો યુશન લાવવાનો ય નો થઇ ગયો ં છે. 
પેિસ ફકેશન હશે હજ પણ મોડ થતંુ હશે પણ બાય એ ડ લાઝ  એનુ ું .એ.ના િ િમયમ ઝડપથી લોકોને મળે છે. ખેતી િબન 

ખેતી પરવાનગી િ િમયમ, િબન ખેતી કરાવલે જમીનનો અ ય હેતુ માટે ઉપયોગ, બોનાફાઇડ ઇ ડ ટીયલ પરપઝ, િબન ખેતી 
પરવાનગી, બોના ફાઇડ ઇ ડ ટીયલ પરપઝ માટે ખેતીની જમીન ખરીદવાની પરવાનગી. ઇ-ધરામાં વારસાઇ કરવા માટે 
અર   કરવી, આવી ર૪ જટેલી સેવાઓ તબ ાવાર ઓન લાઇન કરવામા ં આવી છે. ઓન લાઇન એટલુ ં જ ન હ  પરતુ ં
ર૪માંથી ર૦ ફેસલેસ કરી છે એટલે તમારે અિધકારી પાસે હવે જવાનું નથી. એટલે એના ય  ટેબલ ઉપર પણ જવાનું નથી. 
ઓન લાઇન અર  કરવાની છે એના િનયમ અનસુાર એનો િનકાલ થશ.ે િજ ામા ંઆ િસ ટમ ભૂતકાળમાં હતી, આ આખી 
િસ ટમ અમે ગાંધીનગરમાં લા યા છીએ. ગાંધીનગરમાં આઠ કાયદાકીય ણકાર અિધકારીઓ પી.એસ.ઓ. ગાંધીનગરમા ં
બેઠા છે. કોઇપણ રાજયની અર  કયા ટીની ઓ ફસર પાસ ેજશ ેએ એન ેખબરુ  નથી અન ે ટીની ઓ ફસરને કોની અર  ુ
છે એ ખબર નથી.  આટલી ટા સપર સીની વાત આ અર ઓમા ંથશે તેવું આયોજન કરવામા ંઆ યું છે. આઇયુઓઆરએ  
ઇ ટી ેટેડ ઓન લાઇન રેવ યુ એ લીકેશન. ધારાસ ય ીઓ મહા મા મં દર આ યા હશે મુ યમં ી ીની અ ય તામાં આ એક 
કાય મ કય  હતો. એટલ ેઘણી બધી આઇટમો આ િસ ટમમાં લઇ અને મ ક ું એમ પેપર લેસ, ઓન લાઇન િસ ટમનો આ 
નમૂનો "IORA" એ જ રીતે અમે કય  છે. એક જ અર થી િ િમયમ, ખેડત ખાતેદાર ખરાઇ ઓન લાઇનૂ , સાત બારમા ં
સુધારા ઓન લાઇન, એક જ લીક પર પાણી પ ક, સાત બાર આ બધંુ ઉપલ ધ છે. હ  પ કની ન ધો, જ ીં , મહેસૂલ 
કેસોની િવગતો, િસિવલ કેસોની િવગતો, િમલકત વરેાની િવગતો આ બધંુ ઓન લાઇન. એટલ ેજ ેમ ક ું એમ ન ી કયુ છે, 
જ ેઅમે િન ય કય  છે કે, ધ ા ખાવા ના પડે, ફાઇલો ફદવી ના પડે અને ખોટા ખોટા અિભ ાયો નહ  એટલે આ બધંુ ઓન 
લાઇન લોકોથી ચાલુ ંથયું છે. (અંતરાય) મ અ ય  સાહેબને િવનંતી કરી છે, દસ િમિનટ આપશ.ે 
   અ  ય ી : મહેસલૂ ૧૫.૫૦ કલાકે શ  થયું છે, ૪.૫૦ વા યે પૂ  થશેં . 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એટલ ેહ આંકડામાં નહ  પડું ંુ  પણ મુ ય મુ ય બાબત જ ેછે એમા ં
ઇ- ટેિ પંગની વાત બધાને ખબર છે. આખી ઇ- ટેિ પંગની આખી ોસીજર આપણે ઓન લાઇન ટેકનોલો  કરી નાખી. 
એટલે એમા ંજ ેવષ  વષ  સુધી જ ે યુ ડિશયલ ફિઝકલ ટે પની અંદર પણ જના ટે પોમાં એનો ાચાર થાયૂ , ટે પના 
કાળાબ ર બોલાય આ બધી યવ થા હતી. આનાથી એ બધી યવ થા ખતમ થશ ેઅને એમા ંકોઇન ેકાંઇ કહેવાનો અવકાશ 
નહ  રહે. ભૂતકાળમા ંજ ે ટેિ પંગની યવ થા હતી એના કરતા પણ વધુ લોકો ારા આ કામગીરી, માનનીય અ ય ી, સી. 
એમ. ડે ક બોડ, હ તો માનનીય ધારાસ ય ીઓન ેિવનંતી કરીું શ કે, સી. એમ. ડે ક બોડ જમેણે ના યું હોય એ એમના 
બંગલે જ ેબના યું છે એ વા જ . દેશમાં પહેલુ.ં.. 
  અ  ય ી : આપે લઇ જવા પડે બધા ન.ે વા જ  એમ ના કહી દેવાય. મં ી ી લઇ ય. 
 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : હા, યવ થા કરીશુ.ં એમને ના તા સાથે જમાડીન ેપછી બતાવીશુ.ં 
 અ  ય ી : હા, એ જ ેકરવું હોય એ. 
 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : એટલે એ આખા દરેક િવભાગની, એમાં મહેસૂલ િવભાગ પણ આવી ય. ણ હ ર 
જટેલી... 
 અ  ય ી : ખરેખર કેટલા માનનીય ધારાસ યોએ યુ ંનથી ? છ-સાત જણા છે. બાકી બધા એ યું છે. 
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 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, જઇ આવે તો સા  છેં . તો સાથે સાથે ગાંધીનગરમાં જન સેવા કે  
બના યું છે મોડલ, એ પણ ઇ આવ , એ પણ વા જવેુ ંછે, ગાંધીનગર ન ક છે. એવુ ંજન સેવા કે  આખા ગુજરાતમા ં
અમે બનાવી ર ા છીએ. મુ ય બાબત વહીવટની સાથે સાથે મહેસલૂ િવભાગ સરકારનુ ંઆવકનું મોટ સાધન છેુ , .એસ.ટી. 
પછી બી  નંબરનો િવભાગ. આ વષ બાર હ ર કરોડ િપયા આવકના અમ ેઉઘરાવી આપવાના છીએ. દશેમા ંસૌથી ઓછી 
ટે પ ડયૂટી આપણે યાં છે ૪.૯ ટકા, સૌથી ઓછી. પાંચ ટકાથી ઓછી બી  કોઇ રા યોમાં નથી. એમાં પણ મ હલાઓ માટે 

એક ટકો ર ટેશન ફી માફ. એનો કેટલો બધો લાભ લીધો છે, ધારાસ યોએ આંકડા આ યા છે એટલે હ આંકડામાં નથી જતોું . 
લગભગ ૧,૫૦૦/- કરોડ િપયાના બહેનોના નામે દ તાવે  થયા. એટલે સરકારે બહેનોની પાછળ ૧,૫૦૦/- કરોડ 
જટેલો લાભ એમન ેઆ યો.  
  અ  ય ી : ી સશિ તકરણ કય.ુ 
 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, પછી ર-સરવે કયુ એ પણ એક અગ યનું કામ ગુજરાતમાં ર-
સરવ,ે આ યોજનામા,ં ઘણી ફ રયાદો હશે પણ ર-સરવેનું જ ેકામ થઇ ર ું છે, આખા ગુજરાતની ખાનગી જમીનો, સરકારી 
જમીનો, સરકારના તળાવો, સરકારના વ કળા, સરકારના ર તાઓ આ યાં શું છે? નેવું વષ પહેલાં મપાયા છે અને એ પણ 
સાંકળથી. એટલે એ બધંુ લેટે ટ પ િતથી માપવાનું કામ ચાલી ર ું છે. આજ ેચો સ એમ કહી શકાય કે, એંશી ટકાએ અમ ે
પહ યા છીએ, વીસ ટકા બાકી છે. એમાં કેટલીક ફ રયાદો, સૂચનો અમને આવે છે. યારે આ કામ પૂ ં  થશે યારે ગુજરાત 
આખા દેશની અંદર જમીનોની બાબતમાં પફ ટ કે આટલી જમીન સરકારની છે, આ આની છે એવો રેકોડ ઉભો થશ.ે  
 માનનીય અ ય ી, ૭/૧૨મા ં  કોઇ ધારાસ યએ યું હશ.ે તમને તમારી જમીનનો નકશો મળ ે છે. ૬ 
મ હનાથી. ૭/૧૨ના ઉતારામાં તમારી જમીન ગોળ છે, લંબગોળ છે, ચોરસ છે, ઉતારા સાથ ે આપીએ છીએ. એટલે એન ે
પોતાને ખબર પડી ય કે અમારી જમીન કેવી છે. આપીએ જ છીએ.  
 અ  ય ી : એમન ેતો ખબર જ છે કે આપણે આપીએ છીએ.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એટલે આ ટે નોલો નો ઉપયોગ કય  છે. એના ારા આ કામગીરી 
થઇ રહી છે. સૂિચત સોસાયટીની ઘણી બધી વાત થઇ છે. સામા ય મ યમ વગના લોકો વનમાં એકવાર મકાન બનાવી શકે. 
ભૂલ એમની નથી. ભલૂ ઓગનાઇઝરની છે. તેણે એન.એ.ની પરિમશન ન લીધી. તેણે પૈસા ન ભયા એટલે મ યમ વગનો 
માણસ િપયા ૨૦-૨૫ લાખનું મકાન લીધંુ એ મકાન તેના નામે નથી. આપણે તેને કરી આપવાનો િનણય લીધો.  
 માનનીય અ ય ી, અછત એ અમારા િવભાગનું મોટ કામું . વષ ૨૦૧૭થી અ યાર સુધી કદરતે પણ ગુજરાતની ુ
સરકાર અને ની પરી ા કરી. વષ ૨૦૧૭માં બનાસકાંઠા, મહેસાણામાં પુ કળ પાણી આ યુ.ં મુ યમં ીએ આખુ ં
સિચવાલય યાં બના યુ.ં તેમનો જ મ દવસ હતો, યાં ર ા. યારથી શ  થયુ.ં વષ ૨૦૧૮ના અંતમાં અછત. ૯૬ જટેલા 
તાલુકાઓમાં અછત. અછત ગઇ તો અિતવૃિ . અિતવૃિ નો સામનો કય , લોકોન ે સહાય આપી તો કમોસમી વરસાદ. 
કમોસમી વરસાદ પૂરો થયો તો તીડ આ યા. છે ા બે વષથી એસ.ડી.આર.એફ.ની ચચા થાય છે એ આજ ેગૌરવ સાથે કહી શક ુ ં
તેમ છ કે સંવેદનશીલ સરકારનું મોટામાં મોટ ઉદાહરણુ ું ં . આ વખતની કદરતી આફતમાં રા ય સરકારે પોતાના બજટેમાંથી ુ
ભારત સરકારના જ ે િનયમ અનુસાર પૈસા મળતા હતા તેના િસવાય બે ગણા વધારે પેસા રા ય સરકારે ખ યા છે. દેશમા ં
આટલા વષ માં કદાચ કોઇ રા ય સરકારે નહ  ખ યા હોય એટલા પેકે  આ યા છે. હ આંકડામાં જતો નથીું . આંકડા બધાન ે
ખબર છે. છે ા જ ે પેકે  કયા. ગુજરાત િવકિસત રા ય છે. અનેક ોજે ટો આપણે યાં આવે છે. જ દી જમીન ફાળવીએ, 
સંપાદન કરીએ તો ોજે ટ જ દી આવે એ પણ આંકડાકીય મા હતી આપી છે. ઘણી પોિલસીઓ કરી છે. રી યુઅલ એનજ  
પોિલસી, ઉ ોગનો દર ો આપવાની પોિલસી, મ ય ઉછેરની પોિલસી જમેા ંરોજગાર ા  થાય એની પણ પોિલસી બનાવી 
છે. એટલે અમારા િવભાગ ારા.. 
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, સાચંુ કહંુ? છે ા ણ દવસથી ડોક આમનુ ંઆમ રહે છે ન ેતો દુઃખી ગયું છેુ ં . આ 
બાજ થતંુ જ નથીુ .  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, તમે આ બધાને બેસવા ન દીધા. નહ તર તો બોલવામા ંપણ મ  
આવત. એટલે માનનીય અ ય ી, મહેસૂલ િવભાગમા ં મ ક ું એમ ઘણી બધી વાતો કહી શકાય પણ બે-ચાર વાતો જ ે

માં આવી. એક ગૌચરની ચચા થઇ હતી. ગૌચરની ચચામાં રા ય સરકારે એક પણ ચ ગૌચર ઓછ કયુ નથીુ ં . ઉપરાંત ૧૦ 
વષમાં રા ય સરકારે ૧૨.૭૨ કરોડ ચોરસ મીટર ગૌચર વધાયુ છે. એટલે ગૌચરની જ ેચચા કરતા હતા, ઓછ તો કયુ નથી પણ ુ ં
વધાયુ છે. દબાણની વાત કયા વગર.. 
 અ  ય ી : હ નાનો હતો નેું , મં ી ી, તો પ પા પાસ ેખચના પૈસા માગીએ એટલ ેપરચૂરણ આપે. હસાબ જ ખબર 
ન પડે કે શું આ યુ!ં તમ ેઆ ૧૨.૭૨ કરોડ ચોરસમીટર ક ા, તેના કરતા ં તેને વગ િકલોમીટરમા ંકહો તો પણ થોડી સમજ 
પડે.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હા, પણ ઘટા ું નથી, વધાયુ છે. એ મુ ો યાલમાં આવી ગયો. 
માનનીય અ ય ી, ઘણી બધી બાબતો કહી શકાય. ધારાસ ય ીઓ ઘણા વષ થી છે. એટલે કહેવાનો મતલબ ઝડપી, 
સરળ, લોકાિભમુખ, ગેરરીિતઓ રોકીન ેલોકોન ેવહેલો લાભ કેમ મળે એ મુ ય ઉ ેશ અમારી સરકાર અન ેમહેસૂલ િવભાગનો 
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છે. દબાણની ચચા કયા વગર મહેસૂલ િવભાગની ચચા અશ ય છે. દબાણ એટલે સરકારી જમીનનું દબાણ દરૂ કરવાનુ ંકામ 
અમારા િવભાગનું છે. સરકારી દબાણ ખ  પણ વૈચા રક દબાણ પણ આ દેશમા ં કેટલાય વષ થી ચાલે છેં . વૈચારીક દબાણ 
એટલ ેગુજરાતની એ તો ગુજરાતમાં વષ ર૦૦૧થી આ વૈચારીક દબાણ દરૂ કરવા માંડયુ ંછે. છે ી બે લોકસભામા ંર૬-ર૬ 
સીટ આપી અન ેએ વૈચા રક દબાણ દૂર કય ુછે. આવનારી વષ ર૦રરની ચંૂટણીમાં જ ેથોડ દબાણ છે એ પણ  દૂર કરવાની ું
છે એટલ ેદબાણ દૂર કયા વગર મહેસૂલના ોનો અંત આવે નહ . અમ ે૩પ૦૦ જટેલી ડે યુટી કલેકટર, મામલતદાર વગેરેની 
ડાયરેકટ નવી ભરતી કરી છે. ૩પ૦૦-૩૬૦૦ નવી નોકરીઓ ઉભી કરીને નવા કમચારીઓ લીધા છે એટલે આ િવભાગ ારા 
જ ેકઇ કામગીરી થઇ છેં , ધારાસ ય ીના પોતાના િજ ામાં યાનમાં છે. હજ પણ માનુ નીય ધારાસ ય ીઓન ેએટલી િવનંતી 
છે કે કોઇપણ બાબત તમારા યાનમાં આવ,ે ગેરરીિત કરવા બાબતની હોય કે કોઇ સુધારણા કરવાની હોય, િવધાનસભાના 
ફલોર ારા આવે તો પણ ધ યવાદ છે.  ના આવે તો પણ અમારા ઓફીસના મા યમથી, પણ આ સરકારને સરળતાથી કામ 
કરવા માટે આવ યક જ ેકઇ તમારાં  યાનમાં બાબત હોય એ અંગે ચોકકસ તમે અમા  યાન દોરં .  અમે એને ગંભીરતાથી 
લઇશું અને અમારી િવનંતી છે કે આ મહેસૂલ િવભાગની માગણીમા ંઆપ સૌ સવાનમુતે મન ેસહકાર આપો. 
  અ  ય ી : ચાર જ જણાન ે  પૂછવા દઇશ. 
   ી કેસરીિસંહ જ.ે સોલંકી : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે મારા ુ ં
મત િવ તારની અદંર શહેરથી લોકો આવીને પો ટી ફામ બનાવતા હોય છે. એ માટે એન.એ. કરાવવાનુ ંહોતંુ નથી અન ે ી ફેઝ 
કનેકશન એમને મળી ય છે. બી  એક િવષય એવો છે કે વષ થી નાના ગામતળો છે, એમાં એક બાપને ચાર દીકરા હોય તો 
એને બાજમાં એનું પોતાનું ખેતર હોય તો એમાં એને ઘર બના યા પછી કનેકશન લેવાનું હોય છે તો મહેસૂલ મં ી ીને કહ છ કે ુ ુુ ં
એમાં ગામતળમા ંથોડો વધારો થાય  તો એમને ઝડપથી કનેકશન મળ.ે 
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, જવાબ તરત જ આપી દો એટલ ેએ યાદ રાખવાનુ ંમટે. 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ીએ જ ેગામતળની વાત કરી છે, મને એકઝેટ 
યાલ નથી પણ ગઇ સાલ દરેક ગામન ેગામતળ વધારવા માટેનો પ રપ  કરી દીધો છે. એમન ે ઇતંુ ગામતળ તા કાિલક 

મળી શકશે એવો િનણય થઇ ગયો છે. પો ટી ફામની વાત કરી મારી પાસે એકઝેટ િવગત નથી, એમન ે હ પછી આપીશું .   
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, અિભનદંન કે જ ેસિૂચત સોસાયટીનો કાયદો લા યા એના કારણે શહેરી 
િવ તારોમાં ખૂબ ફાયદો થયો છે યારે હ માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે જ ેટીું ંુ .પી. ફાઇનલ નથી થઇ એ પહેલા જયા ં
રહેણાંકના િવ તારો બ યા છે અને યાં આગળ ટી.પી. ફાઇનલ થયા પછી આપણે રઝવશન લોટ મૂકયા છે તો વષ થી જ ે
લોકો રહે છે એમન ે લાભ આપી શકતા નથી અન ે એના કારણ ે યાં આપણે ાથિમક સુિવધા પણ આપી શકતા નથી. 
એમ.પી., એમ.એલ.એ., કાઉ સીલરોના બજટે પણ આપી શકતા નથી તો એ સોસાયટીઓન ેઆપ સૂિચતમાં લેવા માગો છો 
કે કેમ?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અ યારે હાલ જ ેિનયમો માણ ેલગભગ ૮૦૦ જટેલી સોસાયટીઓ 
છે જ ે િનયમોમા ંઆવે છે એન ેપરિમશન આપીએ છીએ, આ અમારા યાનમાં ટી.પી. પ ા પહેલાંની છે.  સરકાર ચો સ 
એમના માટે સહાનુભૂિતપૂવક િનણય કરશ.ે 
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છંુ, આ ઘણા બધા 
એમ.એલ.એ.નો પણ એક જ  છે ... 
 અ  ય ી : બધા વતી તમે પૂછો છોન?ે 
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : ના, ના. 
 અ  ય ી : તો આપ બી ની વાત શુ ંકરવા કરો છો? આપ આપની વાત કરો. 
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, રી-સરવેનો  કલેકટર લેવલે સોલ થતો જ નથી. એ કોયડો 
ઉકેલાયા વગરનો રહે છે, ધારાસ યો માટે ખરેખર એ પ રિ થિત બહ અઘરી હોય છેુ . કારણ કે ઘણા સમયથી લ ગર ગ થાય છે 
અને એ જ ેખેડતો છે એ ઘ ા ખાઇ ખાઇને થાકે છેૂ . આપણી સરકારનું આ કામગીરી માટે ખૂબ ખરાબ દેખાય છે. બી  એક 
વાત એ છે કે રી-સરવેમાં વાંધા અર ઓ આવે છે એ મ અનસુાર લેવાય, વહેલા તે પહેલાના ધોરણે લો તો વધુ સા ં . કારણ 
કે આમા ંનીચેના મવાળાન ેપહેલો લેવાઇ ય છે અન ેજ ેપહેલા આ યા હોય છે એ રહી ય છે તો એમાં આટલો એક ઓડર 
થાય અને છે ી એક વાત કે જયાં જયાં ઓથોરીટી બની છે, ધારો કે ભ ચમાં એક નવી ઓથોરીટી બની છે, પણ અમારી પાસ ે
એના ટી.પી. સવયર ન હોવાને કારણે એ ઓથો રટીનો ફાયદો જનોને મળતો નથી તો અમને વહેલી તકે સવયર મળી ય 
એવી માનનીય મં ી ીન ેિવનંતી છે.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમણ ેજ ે ણ વાત કરી એમા ંએક તો સવયરની જ યા બાબતે 

વડાવીન ેતા કાિલક જ યા ભરાવી દઇશુ.ં અ યારે યાંક પેિશયલ માગણી આવતી હોય છે તો અમે અદલા-બદલી કરીન ે
પણ યવ થા કરીએ છીએ પણ આમા ં વડાવી લઇએ અને જ યા ખાલી ન રહે એની િચંતા કરીશુ.ં એમણે વહેલા તે પહેલાના 
ધોરણની વાત કરી છે તો ચો સ જનેી અર  પહેલા આવી હશે એને યાય પહેલા મળે એ માટેનો પ રપ  ચો સ આજ ેજ 
અમે કરી દઇશુ.ં બી  એક રસરવેની બાબત એવી છે કે આ માટે બહ મોટ કામ ગુજરાતમાં થઇ ર ું છેુ ં ુ . આપણે કેવી રીતે કયુ 
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એ વા ૧૭ રા યો આ યા છે.  મ મારા વચનમા ંક ું છે કે ૮૦ ટકા સુધી પહ યા છીએ. ર૦ ટકામાં ફ રયાદો છે. એટલ ે
વહેલા તે પહેલા એટે ડ કરીશુ.ં યાં ટાફ નથી યાં ટાફ મૂકી દઇશુ.ં એક ઉદાહરણ આપીશ કે જ ેએજ સીઓએ કામ કયુ હતંુ 
અને આપણા યાનમા ંઆ યું તો એને ૬૦ ટકા પેમે ટ ચૂક યુ ંહતંુ. આપણે ૪૦ ટકા પેમે ટ રોકી દીધંુ અને ના પાડી દીધી છે. 
આ ૧ર-૧૩ વષથી ચાલતો  છે. આપણે ન ક પહ યા છીએ અને હ િવ ાું સ અપાવવા માગંુ છ કે કોઇ ખેડતની એક ચ ુ ૂં
પણ જ યા જશે નહ . એની પોતાની છે એમા ંએન ે યાય મળશ.ે   
  અ  ય ી : આ સી.એ.એ. જવેું છે. કોઇની નહ  ય એમ.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : એવુ ંઆમાં નથી. આપ કહેતા હોય તો ૧ર હ ર ગામની અંદર મો ગેશન આ યુ.ં  
  અ  ય ી : મ આપની વાતને સમથન આ યુ.ં જવેુ ંસી.એ.એ.મા ંકહેવાય છે કે કોઇની નાગ રકતા નહ  ય એમ 
આપ કહો છો કે કોઇ ખેડતની એક ચ જમીન નહ  યૂ .  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : હા, જનેી પોતાની હ ની માિલકીની જમીન છે, ભલે એ નકશામા,ં રસરવમેા ં ખોટી 
આવી હોય તો પણ એને યાય અપાવીશુ.ં  
 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , વતમાન સમયમાં અશાંત ધારો જ ેછે 
એમાં ગયા જલાઇ માસના સ માં જ ેએમે ડમે ટુ , નવા સુધારા આપણે લા યા એ સુધારા યારથી લાગુ પડશ?ે  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગઇ િવધાનસભામાં માનનીય ભુપે િસંહ ને ચાજ આ યો હતો 
એ વખતે અશાંત ધારામાં કેટલાક સુધારા આપણે કયા હતા. આ રા ય સરકાર ચો સ માને છે કે અશાંત ધારાનો ચુ તપણ ે
રા યમાં અમલ થવો ઇએ. ચાર દવસ પહેલા મારા વચનમાં મ વાત કરી હતી. એમાં જ ેસુધારા કયા છે એ સુધારા િબલ 
આજ ેભારત સરકારમાં છે અને લા ટ ટેજ ેચચામાં છે.   
 ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા : માનનીય અ ય ી, મહેસૂલમા ંખબૂ જ સારી રીતે યવ થાઓ આપણે ઉભી કરીએ 
પણ એમાં એક વેરીની પ િ  છે.  તમારી ફાઇલ મૂકાય અને ઉપર ય એટલે યાથંી વેરી કરે એટલે પછી નીચે આવ.ે  વળી 
પાછી ઉપર ય અન ેવળી પાછી વેરી થઇને નીચે આવ.ે   
  અ  ય ી : એક એક વેરી કાઢીને મોકલ.ે  એક સાથ ેન કાઢે.  
 ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા : હા, હ એનો દાખલો આપંુ કે અમારે યાં દૂધ સંઘ છે એણે ણ વષથી જમીન માગેલી ું
છે.  ણ વષથી એની વેરી હ  પૂરી થઇ નથી.  માનનીય મં ી ીને મારી િવનંતી છે કે, આ વેરી પ િત નીકળે એના માટેની 
કોઇ િસ ટમ આપણે ગોઠવવી ઇએ. 
   અ  ય ી : એક જ વખતમાં બધી વેરી ન કાઢે તો એ અિધકારીને દંડ કરવો પડે તો બધંુ સરખુ ંથાય.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હમણાં ટેકનોલો ની યવ થા છે ા એકાદ વષમાં થઇ છે. એના 
શું પ રણામ, શું લાભ, શું સુધારવું એ બધંુ ચાલે છે. પણ ી બાબુભાઇ સાહેબના જવાબમાં જણાવું તો મ મારા વચનમા ં
જણા યું હતંુ કે પી.એસ.ઓ. ૮ જટેલા અિધકારીઓ ગાંધીનગર ખાતે ટની કરશેૂ . એમા ંબધંુ આવે છે એટલ ેએમાં સમજપૂવક 
સુધારા કરતા ર ા છીએ. હવે અર  કરનારને જ ખબર નહ  હોય કે મારી ટની કોણ કરવાનું છેૂ ! ટની કરનારને ખબર ૂ
નહ  હોય કે હ આ કોની કરી ર ો છું ંુ ! તેમ છતાં યાંક આવી નાની મોટી ફ રયાદો હશે પણ ન કના ભિવ યમાં આનુ ં
સો યુશન લાવવાની અમારી તૈયારી છે.  
 ી ગોિવંદભાઇ  પટેલ : માનનીય અ ય ી, બે વ તુ છે. એક તો સૂિચત સોસાયટીઓ રાજકોટમાં ર૯૮ જટેલી છે. 
માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે એના માટેની ઝડપુ ં , કોઇ સમય મયાદા ન ી થાય કે આટલા સમયમાં કાય પૂ  થાય તો ં
એનો અંત આવ.ે બી  વાત એ છે કે કોઇ જ મ ત ખેડત હોય અને વીલથી એન ેજમીન મળી હોય એ વેચે યારે ૂ ૧૦ ટકા 
િ િમયમ વસુલ કરવા માટેની વાત આવે છે તો એમાં ખેડતનો દોષ હોતો નથીૂ . કોઇ િવલથી એને જમીન ા  થઇ હોય તો 
પાછળથી ૨૦-૨૫-૩૦ વષ યારે જમીન વેચે યારે આંબો માગે છે તો આ અંગે કોઇ સુધારો કરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમણે જ ે સુિચત સોસાયટીની વાત કરી એટલે જમે જમે આ 
િનણય લીધો એમાં જમે જમે સુધારવાની જ રયા ઉભી થાય એમ કરીએ છીએ. એક વખતે સુધારો એવો કય  કે ૬ મ હનાની 
મુદત હતી એ વધારીન ેએક વષની કરી આપેલી. પૈસા ભરવામાં એક સાથે ભરવામાં તકલીફ પડતી હતી. એમા ંઆપણે ચાર 
હ ા કરી દીધા. હવ ે ી ગોિવંદભાઇ સાહેબે ઝડપ લાવવાની વાત કરી એની અમે િચંતા કરીએ છીએ અન ેજણે ેઅર  કરી છે 
એના કેસમાં ઝડપ આવે એનું િમકેનીઝમ અમે ચો સ ગોઠવીશુ.ં બી  વાત એમણે િવલની કરી એ આપ સાહેબ ણો છો કે 
ટેકનીકલ િવષય છે િવલથી ખેડત બનેૂ , ના બન,ે ગુજરાતની અંદર િબનખેડત ખેતીની જમીન લઇ શકતો નથી આ કાયદો ૂ
અિ ત વમાં છે. એટલે િવલથી બ યો ના બ યો આ બધી ટેકનીકલ બાબતો છે. આમાં કેસ ટ કેસ ુ શું િનણય થઇ શકે? એમા ં
પણ ઝડપ કરીને હા કે ના એટલુ ંઅમ ેકરી શકીએ.  
   અ  ય ી : સાચંુ વિસતયનામુ ંહોય તો એન ેકોઇ િમલકત મેળવતા રોકી શકે નહ . 
 ડો. નીમાબેન ભા. આચાય : માનનીય અ ય ી, ભુજની અંદર વૈિ ક ક ાનું ભિૂજયા ડગર ઉપર મિૃ વન બની ું
ર ું છે જ ેઆપણા વડા ધાનનો ડીમ ોજે ટ છે. આની સામ ેસરકારી ટાવરમા ં૫૦૦ જટેલા આવાસો ગેરકાયદેસર બની ગયા 
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છે. મને એમ લાગે છે કે યારે વૈિ ક ક ાનુ ં આવું થળ બની ર ું હોય એ સમય ે જ ે ૫૦૦ જણા છે તે બધાન ે આવાસ 
બનાવીને આપણે યાંથી િશ ટ કરવા માગીએ છીએ કે કેમ?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, સરકારની જ ે યોજનાઓ છે એની અદંર સમાવેશ કરીને અન ે
સરકારી જમીન ઉપર ઇલિલગલ હશે તો તા કાિલક પગલા ંલઇન ેખસેડી દઇશુ.ં  
 ી અરિવંદકમાર ગાંુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા ું માગંુ છ કેુ ં , 
૭/૧૨ની અંદર ઘણા બધા ભળતા નામો હોય છે અને અ યારે હાલ શહેરી િવ તારની અદંર એવી એક ટોળકી ઊભી થઇ છે કે 
જ ે ભળતા નામના પાન કાડ અન ે આધાર કાડ ગોતીને એની અદંર ફોટો બદલીન ે જમીનના દ તાવેજ કરી દ ે છે તો એવી 
બાબતમાં સરકાર શુ ંપગલાં લવેા માગે છે?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમ ેઆ િવધાનસભામાં નવો કાયદો લઇન ેઆવીએ છીએ.  
 ી કબેરભાઇ  મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, મારા મત િવ તારના આ દવાસી સમાજના ો છે એમા ં
વાગો ડયા અને અંબારી ગામ છે, એમાં ૭/૧૨ની ઓન લાઇન નકલો મળે એ માણેની માગણી છે. આજ દન સુધી એટલ ેકે 
ઓન લાઇન થયું યારથી આ લોકોને આપણે સિુવધા આપી શકતા નથી. એક આખું ગામ બાકી છે. બી  મુ ો એ છે કે 
ભીમસર ગામ છે યા ંકડાણા જળાશય બ યું યારે િસંચાઇ િવભાગે માટી કામ માટે જમીન સંપાદન કરી યાં ખેડતો ખેડે છે ૂ
બધંુ જ કરે છે એ જમીન ર ા ટ કરવામાં આવે એવી મારી માગણી છે અને ી  અિત સવંેદનશીલ મુ ો એ છે કે વષ 
૧૯૯૭માં ગુજરાતમાં આપણા તાલુકા અને િજ ાનું િવભાજન થયું એમાં અમારા સંતરામપુર તાલુકાના ૩૯૯ ગામો હતા એમા ં
કડાણા તાલુકો બ યો અને સંતરામપર તાલુકો બ યો એના પછી નાની વરેઠ, મોટી વરેઠ અન ેકાનાવાડા એવા ગામ છે એ 
આજ ેનથી સંતરામપુર તાલુકામાં કે નથી કડાણા તાલુકામા.ં વષ ૧૯૯૭થી એ ગામોમાં જ મ-મરણની ન ધણી આજ ેપણ 
થતી નથી એ મારા સમાજ માટેની ગંભીર બાબત છે અને િવશેષમાં આપણે મતદાર બના યા છે, આધાર કાડ આ યું છે, 
ચંૂટણી કાડ આ યા છે, રેશન કાડ પણ આ યા છે પણ એ મહેસૂલી ગામ ના હોવાના કારણે એ ગામનો િવ ાથ  ભણીન ે
િવ ાથ  ૧૨મું પાસ થાય યારે ૭૩(એએ)ની એ ટી ના હોવાના કારણે િતનો દાખલો પણ આપી શકતા નથી. આ ગંભીર 
બાબત છે એટલે એ ગામોનો સમાવશે જ ેતાલુકામા ંથતો હોય યાં કરવામા ંઆવે એવી મારી માગણી છે. બી   એ છે કે, 
૨૫૮ ખાતેદારો કડાણા જળાશયમાં ડબાણમાં ગયા ૂ ૩૨૨૦ પ રવારોમાંથી ૧૯૬૨ પ રવારોનું િવ થાપન જ ેતે સમયે ૨૦૦-
૩૦૦ િપયા આપીન ેક ેસની સરકારે કયુ હતંુ પણ એમાંથી ૨૫૮ ખાતેદારો આજની તારીખ ેજમીન િવહોણા છે જને ેજમીન 
આપી શ યા નથી. આટલા વષ  થઇ ગયા પછી ૨૫૮ ખાતેદારો જગલોમાં જતા ર ાંં . જ ેબેટ બની ગયા એમાં વસવાટ કરીન ે

વે છે. આપણે જમીન બીજ ેઆપી શ યા નથી એવા લોકોના યાં િવ ાથ ઓ ભણે છે. તેમને ૧ર ધોરણ પાસ કયા પછી પણ 
આપણે એને આ દવાસીનો દાખલો ન આપી શકવાને કારણ ેિવ ાથ ઓને રોજગાર પણ આપી શકતા નથી. આ ગંભીર બાબત 
છે એટલે મં ી ીને િવનંતી છે કે આનો સુચા  ઉકેલ લાવ.ે  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગંભીર બાબત મને લખીન ે આપશે એટલે  ગંભીરતાથી યાન ે
લઇશું.  
  અ  ય ી : લખીને આપી દે . માનનીય મકેુશભાઇ, હ તમને પૂછવાની પરવાનગી આપવાનો નથી એટલા માટે કે ું
તમે કાયમ બહ વાતો કરો છોુ . એટલે િવચા  છ પૂછવા દેવું કે કેમુ ં ? માનનીય જગદીશભાઇ. 
 ી જગદીશ ઇ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મં ી ી પાસેથી મા હતી માગંુ છ મન ેું ંુ
ખબર નથી કે આ ઇ ફમશન મગાય કે નહ  પણ ઘણા સમયથી હ એક શ દ સાંભળું છું ંુ . કારણ કે નવો નવો ધારાસ ય છ કે ુ ં
મારી જમીન ઘસાઇ ગઇ તો આ ઘસાઇ ગઇ એટલ ેશુ?ં આ વધારે કાયદાના કારણે થાય છે કે કાયદો નહ  હોવાન ેકારણ ેથાય 
છે?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી જગદીશભાઇએ સાંભ ું હશે ઘસાઇ ગઇ એટલે ખરેખર કોઇ 
જે યુઇન માણસ ન હોય અને એણે લઇ લીધી હોય કે એવી ભાષામાં વાપરે છે જતી રહી પણ એ ટાઇપનો પણ કાયદો લાવી 
ર ા છીએ કે ઘસાઇ ન ય. 
 અ  ય ી : ભાઇ, અહ  તો ધારાસ યો ઘસાઇ ય છે. ચાલો હવે કોઇ નહ . છે ો  ી રાઉલ , બહ થઇ ગયુંુ .  
 ી સી. કે. રાઉલ  : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે રરું ંુ ૭ તાલુકા મથકે 
મામલતદાર ઓ ફસમાં જ ે ઇ-ધરા કે  છે એ ઇ-ધરા કે ની અંદર જ ે ઓપરેટરો છે એ કરાર આધા રત છે અને કરાર 
આધા રત હોવાને કારણે એમની પોતાની જવાબદારી ફીકસ થતી ન હોવાને કારણે ઘણી વખત ઓપરેટર તરીકે એ ન ધે છે. એ 
વારસાઇની એ ટી હોય, વેચાણની એ ટી હોય, હ ની એ ટી હોય એમા ં ે ફળમાં પણ ઘણી વખત ફેરફાર હોવાન ેકારણ ે
સુધારા હકમો ઘણા બધા ભૂતકાળમાં કરવા પડયા હતા અને આજ ેપણ થાય છે તો આવા ઓપરેુ ટરોને કાયમી કરવા માગે છે કે 
કેમ? બી  વ તુ એ કે રીસરવ ેથયા પછી મળૂ માપણીને યાન ેરાખીને એની દુર તી કરવા માગે છે કે કેમ?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી સી. કે. રાઉલ એ જ ેબાબતની વાત કરી છે એક તો કરાર 
આધા રત હોય એવા લોકોની જવાબદારી શુ ંફીકસ થાય એ અમે કરી શકીએ, પણ કાયમી આપવાની વાત છે એમાં .એ.ડી. 
અને બધા અલગ િવભાગની પણ ક સ ટેશન લઇને કરવું પડે. પણ કરાર આધા રત અમે રા યા હોય એની શું જવાબદારી છે 
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એ વડાવી અને જવાબદારી ફીકસ થાય એ ચો સ કરી શકીએ. બી  એમણે રીસરવનેી વાત કરી છે. મ કીધંુ એમ કે હવ ે
અમે અમારી ર-૩ વ તુમાં આખા િવભાગનું યાન કેિ ત કરવાના છીએ. એમાંની એક બાબત રીસરવે છે. જમેાં વહેલામા ં
વહેલી ગુજરાતની અંદર બધી જ ે ખાનગી કે સરકારી િમલકતો છે એનું ચો સ માપ અને નકશા તૈયાર થાય એ માટે અમ ે
ઝડપથી કાયવાહી હાથમાં લેવાના છીએ.  
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, મં ી ી પાસથેી હ એ ણવા માગંુ છ કે મારા મહેમદાવાદ ું ંુ
તાલુકામાં અને મારી િવધાનસભામાં કલ ુ ૧૮ ગામો અને એક શહેર એ ઔડામાં આવે છે. તો મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ુ ં
ટી.પી.ઓની િનમણૂક થયા પછી એ ટી.પી. ફાઇનલ કેટલા સમયમાં થાય? વષ થી અમારો એક  છે. બી  એક  છે કે 
વષ થી ઝોન ફેરફાર અમારો થયો નથી. એ ીક ચર ઝોન હોવાને કારણે િવકાસ થતો નથી, તો ટક સમયમાં કઇક ઝોન ફેરફાર ું ં
થાય એવી મારી િવનંતી છે.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આમાં બે િવભાગ શહેરી િવકાસ અને એ બધા ભેગા થઇને કરતા 
હોય છે. ટાઉન લાન ગ ઓ ફસ એટલે ટી.પી. િવષય એમનો આવ.ે એનું સજશેન શું થઇ શકે? 
 અ  ય ી : સજશેન બી  િવભાગન ેમોકલ . સાથ ેબેસીને ચચા થાય. ી સેવકભાઇ,  
 ી ેશકમાર અંુ . સવેક : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે અમારા ુ ં
ખાનપુર તાલુકામાં મારો મત િવ તાર છે યાં એક મૈયાપુર પંચાયત છે અને એક મુડાવડ પંચાયત છે એનો ૧પ થી ર૦ વષથી 
રેકડ બળી ગયો છે. એટલે આજની તારીખમાં આપણે કઇ લવેા જઇએ કે કોઇ લોન લેવી હોય તો પાછલો રેકડ મળતો નથીં . 
એટલે યાં જમીન એન.એ. કરાવીને રહેવું હોય તો એને મુ કેલી પડે છે કે રેકડ કઇ આવતો નથીં . તો આમાં શું કરવું ઇએ? 
અને બી  પ  એ છે કે મારો લુણાવાડા તાલુકો પહેલા ા ય િવ તાર હતો અન ેપછી અ યારે િજ ાનું મુ ય મથક થયુ ંછે. તો 
જમે ી અજનિસહેં પૂછયુંુ  તેમ મારો ઝોનનો િવ તાર છે. તો ા ય િવ તારમાં લોકો રહેઠાણના મકાન કરે છે તો ીન બે ટ 
હટાવીને આગળ લઇ જવા માગો છો કે કેમ?  મારો ી  .. 
  અ  ય ી :  આટલા બધા ન હોય. બ  મળ . લખાવી દો. 
 ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : માનનીય અ ય ી, મં ી ીન ે મા  એક સૂચન છે કે અમા  સરુત એમાં વરાછા ં ં
િવ તારમાં ૧૮ થી ર૦ લાખ લોકો વસ ેછે.  
 અ  ય ી : તમારા એકલાનુ ંનથી આપ ં કહો. 
 ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : એમાં આવકના દાખલા માટે એક જ સે ટર છે અને રોજ આ સમ યા રહે છે, તો બે સે ટર 
વધારે આપવા માટેની િવનંતી છે. 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : એમનુ ંસૂચન છે. વડાવીશું અને લોકોને તકલીફ ન પડે તેવું આયોજન કરીશુ.ં 
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મં ી ીન ે મા  સૂચન છે કે ખાસ કરીને ટોચ મયાદામા ં જમીન ં
ખાલસા થઇ ગઇ હોય અને સરકાર હ તક થઇ ય. એ જમીન ખેતીના હેતુ માટે આપવામા ંઆવે છે. પરતુ દિ ણ ગુજરાતની ં
અંદર ૧૦ થી ૧ર લાખ હળપિત લોકો છે. આજ ે પણ જમીન િવહોણા છે, ઘર બાંધવા માટે લોકો ફાફંા મારે છે. એન ે
રેિસડેિ શયલ હેતુ માટે કરવામાં આવે તો આ કાયમી  આ સમાજ માટે દૂર થઇ શકે તેમ છે. 
 

કાપ દરખા ત માંકઃ ૩૯ મત માટ મૂકવામાં આવી અને નામંજર કરવામાં આવીે ૂ . 
 

માગણી માંકઃ  ૭૮, ૭૯, ૯ર અને ૯પ મત માટ મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીે ૂ . 
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૪-૩૭ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસારં  
 ગુ વાર, તા. ૧૯મી, માચ  ૨૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
ગુ વાર, તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ું. 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 

તારાં કત ો 
અમરલી િજ ામાં બાળકોની આરો ય તપાસે  

*૨૭૩૭૧ ી કાંિતભાઇ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમરેલી િજ ામા ં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૩,૫૬,૩૨૫ 
૨૦૧૯ ૩,૫૪,૮૧૯ 

કલુ  ૭,૧૧,૧૪૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોન ે
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૨૮૯ ૮૫ ૬૧ 
૨૦૧૯ ૨૮૪ ૯૧ ૫૯ 

કલુ  ૫૭૩ ૧૭૬ ૧૨૦  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવલે હોિ પટલો ખાતે િવના મુ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇ ટી ટુ ઓફ 

કાડ યોલો  અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇ ટી ુટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ 
કે સર એમ.પી.શાહ કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ  

 ી કાંતીભાઇ હં. બલર : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , શાળા 
આરો ય તપાસણી કાય મ યારથી શ  કરવામાં આવલે છે. તેનો મુ ય હેતુ શું છે અન ેઆ કાય મ શાળાઓમા ં યારથી હાથ 
ધરાય છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યના બાળકો, િવ ાથ ઓના આરો યની ળવણી 
કરવા માટે ભારતીય જનતા પાટ ની અમારી સરકાર ારા ાથિમક તબ ે  નાના પાયે વષ ૧૯૯૮મા ંઆ કાય મની શ આત 
કરવામાં આવી હતી. યારબાદ તબ ાવાર જમે જમે સમય િવતતો ગયો એ માણે આના જ ે લાભો દેખાયા, ઉપયોિગતા 
દેખાઇ, એના કારણે રા ય સરકારે એને ખૂબ સઘન વ પ આ યુ.ં કાય મને યાપક બના યો અને આજ ે તો ગુજરાતની 
કલોમાં ભણતા તમામૂ , આંગણવાડીથી માંડીન ે કલો સુધીના બધા જ બાળકોના આરો યની તપાસણીના કાય મો અમ ેૂ

કરીએ છીએ. માનનીય કાિંતભાઇએ પૂ યું કે હેતુ શું છે? હેતુ પણ ખૂબ દૂરદેશીવાળો છેં . શાળામા ંબાળક ભણતો હોય, નાનુ ં
બાળક હોય, ગામડામાં રહેતા હોય અને મા-બાપ ઓછ ભણેલા અથવા અિશિ ત હોય અન ેબાળકન ેકોઇ રોગ હોયુ ં , આંખના 
ચ માના નંબર હોય, દાંતમા ંતકલીફ હોય, દયની કે િકડનીની તકલીફ હોય પણ બાળક કશું સમજ ેનહ  અન ેકહી શકે નહ . 
એને ખબર ન પડે. કલે ય અને ઘેર પાછ આવેૂ ુ ં .  રમતા રમતા મેદાનમા ંદોડતા બી  બાળકો સાથ ેથાકી જતંુ હોય, ાસ 
ચડતો હોય તો પણ બાળકન ેઅને એના મા-બાપને ખબર ન પડે. પણ એ થોડ મોટ થાય અન ેિબમારી વધતી ય એવું ન ુ ું ં
થાય એ માટે દરેક બાળકની ચકાસણી કરવાનું આ કાય મ હેઠળ આવરી લીધંુ છે. કલે કલેૂ ૂ , ગામે ગામ જઇ એકે એક 
બાળકની િવિવધ રીતે તપાસ કરવામાં આવે છે. એમાં કોઇપણ બાળક િબમાર કે અ વ થ જણાય તો એની સારવાર સઘન રીતે 
ગમે તેટલો ખચ થાય એ અમારી સરકાર ારા કરવામાં આવે છે.  
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 ી દેવાભાઇ પંુ. માલમ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , શાળા 
આરો ય કાય મમાં સુપર પેિશયાિલટી સારવાર માટે કઇ કઇ હોિ પટલો ડાયલેી છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આમ તો મોટાભાગના બાળકોને સી.એચ.સી. સે ટરોમા ં ાથિમક 
સારવાર આપવાની થાય. ડ ટી ટ હોિ પટલમા ંપણ જ ર પડે, કોઇને એપેિ ડ સની તકલીફ હોય તો ડ ટી ટ હોિ પટલ 
અથવા સજન હોય યા ંસારવાર કરાવી ઓપરેશન કરાવીએ. બી  હાડકાની નાની મોટી ખોડ-ખાપણ હોય તો એની પણ 
આપણે સારવાર કરાવીએ છીએ. પરતુ દયરોગં , િકડની અને કે સર આ ણ ગંભીર કારના રોગો છે એટલે માનનીય 
દેવાભાઇએ પૂ યું એ માણે આપણે રા યની હોિ પટલોમાં ખાનગી તો ઘણી છે પણ સરકારની પોતાની આખા દેશમા ંજને ે

િત ા મળેલ છે એવી આપણી ય.ુએન.મહેતા કા ડયોલો  માટે, કે સર હોિ પટલ અન ે િકડની હોિ પટલ જ ે
વ.એચ.એલ.િ વદેી સાહેબે શ  કરેલ અન ે હવ ે તો યુિનવિસટી સુધી આપણે એને પહ ચાડી છે. યાં દદ ઓ એટલે કે 

બાળકોને વારાફરતી અમે મોકલી આપીએ છીએ. યાં ડોકટરોને સૂચના છે કે જવેી જનેી જ રયાત એ માણે ાયો રટી 
આપવાની. કોઇકને બ- ણ મ હને ઓપરેશન થાય એવું ચાલે એમ હોય તો કોઇકન ેતા કાિલક કરવાની જ ર હોય તો એન ે

ાયો રટી આપીએ. આ વાત હ એટલા માટે કહ છ કે ગઇ વખતે એક માનનીય સ ય ીએ  પૂ યો હતો કે યાં વેઇ ટગ ું ું ં ંુ
િલ ટ હોય એ વાત સાચી છે. આખા રા યમાં કાય મ થાય અને સમ  લો કે ૧૦૦૦ બાળકોને દય રોગની સારવાર આપવી 
છે, ૫૦૦ બાળકોન ેકીડનીની સારવાર આપવાની છે તો ચાલુ દદ  સ હત આનો ઉમેરો થતો હોય છે. એટલ ેએમાં જ ે માણેની 
જ રયાત હોય, કોઇને તાકીદની જ રયાત હોય, ઇમરજ સી હોય એની પહેલા ઓપરેશનમાં સારવાર કરીએ બાકીનાને ટાઇમ 
ફાળવીએ છીએ એ માણે સારવાર કરીએ છીએ.   
 ી િવણભાઇ મ. ઘોઘારી : માનનીય અ ય ી, આપની મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , શાળા 
આરો ય તપાસણી કાય મમાં મરની કે આવક મયાદાઓ છે કે કેમ? બીજુ,ં શાળાએ ના જતા ંબાળકોન ેઆ લાભ આપવામા ં
આવે છે કે કેમ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપણે એટલું ઝીણવટભયુ આયોજન કયુ છે કે, મરમાં તો જ ે
શાળામા ંભણતા હોય કોઇ મોટી મરે શાળામાં દાખલ થયું હોય એવા એને સં ગો હોય, કોઇ વારવાર િબમાર પડતો હોય અન ેં
વધુને વધુ ભણવાનુ ંચાલ ુરાખવાનુ ંહોય, હાજરી ઓછી આપી શકતા હોય અન ે મર વધી હોય તો જ ેપણ બાળક હોય એને ૦ 
થી ૬ જ ેઆંગણવાડીના બાળકો છે એ બધાન ેઆવરી લઇએ છીએ. ૧થી ૧૨માં અ યાસ કરતા સરકારી ા ટ ઇન એઇડ, 
ખાનગી કોઇ પણ તની શાળાના િવ ાથ ઓન ેઆપણે આવરી લઇએ છીએ. આપણે યાં સં કૃિ  માણે છે. ગુ કળમા ંૂ
પણ િવ ાથ ઓ અ યાસ કરે છે તો ગુ કળમાં રહીને અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ જ ે ા ટેબલ પણ નથી અને સરકારી પણ ૂ
નથી એમને પણ આપણે આવરી લઇએ છીએ અને મ ેસામાં રહીન ેઅ યાસ કરતા હોય એ િવ ાથ ઓને પણ આવરી લઇએ 
છીએ. કોઇ પણ રીતે યાંય પણ અ યાસ કરતા હોય એ િવ ાથ ઓને મરની મયાદા િસવાય ફ ત એક જ એનું ધોરણ છે કે 
બાળક અ યાસ કરતો હોવો ઇએ, િવ ાથ  હોવો ઇએ એ માણે બાળકોની સારવાર કરીએ છીએ. 
  અ  ય ી : આવકનુ ંપૂછેલું પણ બાળકની આવક જ ના હોય એટલે એ  લાગુ પડતો નથી.   
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, છતાં ણકારી માટે કહ કે આવકનું આમા ં કોઇ ધોરણ નથીું . 
સમ  લો કે સુખી ઘરનો છોકરો પણ ા ટ ઇન એઇડ કલમાં ભણતો હોય પછી ભલે એની આવક ૂ ૫૦ લાખ િપયા હોય તો 
પણ બાળક છે, િવ ાથ  છે માટે એની સારવાર મફત એ રીતે આપ ં ધોરણ છે.  
 ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલ ે: માનનીય અ ય ી, મારા નો જવાબ આવી ગયો છે.  

રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  
*૨૭૩૭૦ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ મહાનગરપાિલકામા ંકેટલા સામૂ હક આરો ય 
કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઇ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં કઈ 
કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં ૂ આ યા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી અરિવંદ રૈયાણી : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મં ી ી પાસે એ ણવા માગંુ છ કે ું ંુ
રા ય સરકાર ારા સામૂ હક આરો ય કે  શ  કરવાનો મુ ય યેય શું છે? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હંુ ભૂતકાળની થોડી િવગત આપીશ કારણ કે આ ભૂતકાળ સાથ ે

ડાયેલો િવષય છે. 
 અ  ય ી : મુ ય યેય પૂછેલું છે. 
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 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, મુ ય યેય જ કહ છું ંુ . આરો ય િવભાગની કામગીરી મોટાભાગે ા ય િવ તારન ે
આવરી લેવાની પહેલા હતી. પહેલા પેટા આરો ય કે , પી.એચ.સી., સી.એચ.સી., ડિ ટ ટ હોિ પટલ અને કોઇ પણ 
િવ તારના દદ  આવે તો િસિવલ હોિ પટલ જ ેઅમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, મનગર, ભાવનગર આવા મહાનગરોમા ં
છે. બધા િજ ાઓમા ં ડિ ટ ટ હોિ પટલ છે. પરતુ રા યની અંદર જમે શહેરીકરણ વધતંુ ગયુંં , શહેરોની વ તી વધતી ગઇ. 
આજ ે ગુજરાતની ૪૫ ટકા વ તી એ નગરપાિલકા અને મહાનગરપાિલકાઓમાં રહે છે. ભૂતકાળમાં ૩૦,૦૦૦ની વ તીએ 
પી.એચ.સી. હોય પણ શહેરીની વ તી ૧૦ લાખ હોય તો અમારી આરો યની િવ તારવાઇઝ કોઇ સેવાઓ નહતી. િસિવલ 
હોિ પટલ અમદાવાદ, રાજકોટ અન ે વડોદરામા ં હતી પણ વોડવાઇઝ અથવા તો વ તીદીઠ આરો ય િવભાગની કોઇ સેવા 
ગુજરાત સરકાર આપતી ન હતી. ભૂતકાળમાં નગરપાિલકાની કેપેિસટી ન હતી પણ જ ેતે મહાનગરપાિલકામાં કોઇ પણ નાની 
મોટી હોિ પટલ હોય, દા.ત. અમદાવાદમાં એલ. . હોિ પટલ, બી  બે- ણ હોિ પટલ, આંખની હોિ પટલ કોપ રેશન 
પોતાના બજટેમાંથી ચલાવતંુ હતંુ. પણ રાજય સરકારનો એમા ં કોઇ ફાળો નહોતો અન ે લાખોની જનતાન ે કોઇ આરો યની 
સુિવધા નહોતી મળતી પછી એ રસીકરણનો કાય મ હોય, કટબ િનયોજનનો કાય મ હોયુ ું , પોષક આહાર આપવા માટેનો 
કાય મ હોય, સગભા માતાની તપાસ કરવા માટેનો કાય મ હોય તો મોટા શહેરો તો રહી જ જતા હતા. પ૦૦ની વ તીના 
ગામમા ંઅમારો આરો ય વકર ય પણ પ૦ લાખના અમદાવાદમાં ન ય, ૬૦ લાખના અમદાવાદમા ંન ય એટલ ેઅમ ે
શહેરી િવકાસ િવભાગના સહયોગથી કોપ રેશનો, નગરપાિલકાઓ જ યા ફાળવે અને બાકીનું બાંધકામ, ઇ ા ટકચર, સાધન 
સામ ી, ડોકટર, પેરા મે ડકલ મહેકમ એ બધંુ રાજય સરકાર પૂ  પાડેં , આરો ય િવભાગ પૂ  પાડેં . એ માણે શહેરોને આવરી 
લઇને આરો યની સેવાઓ આપણે ચાલ ુકરી દીધી છે. એટલ ેહવ ેઅમદાવાદમાં દા.ત. રાણીપમા ં કોઇ િબમાર પડે તો એન ે
િસિવલ હોિ પટલ જવાની જ ર નથી કે સોલા િસિવલ જવાની જ ર નથી. એ રાણીપના અમારા સી.એચ.સી.માં ય તો યા ં
એની સારવાર થઇ ય. એવી રીતે સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ બધે કરી દીધંુ છે અને મારે આભાર માનવો છે શહેરી િવકાસ 
િવભાગનો, કોપ રેશનોનો અન ેમેયર ીઓનો કે એમણે પણ સુંદર જ યાઓ, િબ ડ ગો અમને ફાળ યા અને અમે યાં કામ 
કય.ુ મ રાજકોટ, અમદાવાદ, સુરત ઘણા આવા આરો ય કે ોના ઉ ઘાટનો કયા. એટલા સુદંર િબ ડ ગો અન ે યવ થા 
આપણે બનાવી છે કે શહેરમાં પણ આંત રક િવ તારમાં આવી સિુવધાઓ પૂરી પડે કે કોઇપણ યિ ત આરો યની સેવા લીધા 
વગર બાકી ન રહે અન ેઘર આંગણે ન કમાં એન ેઆરો યની સારવાર મળ ેએ હેતુથી શહેરી સામૂ હક આરો ય કે ો અમ ેચાલ ુ
કયા છે.  
 ી પરસો મ ઉ. સાબ રયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે મહાનગર ખાતે ુ ં
મંજર કરવામાં આવલેા શહેરી સામૂ હક આરો ય કે ોમાં ૂ ગુજરાત સરકારનો નાણાકીય રોલ શું છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, થોડા સમય સુધી તો ભારત સરકારની જ ેયોજના છે એમાં આપણ ે
ઉ ચક મહેનતાણાથી કામ કરતા કમચારીઓ લેતા હતા પણ હવે આપણે આખી યોજના રાજય યાપી કરી છે. રાજયનો બધો 
ખચ  આરો ય િવભાગ, ગુજરાત સરકાર ઉપાડે છે. એટલ ેહવે જ ે યવ થા થાય એમાં ભારત સરકારની એન.આર.એચ.એમ. 
યોજના છે એનો સહયોગ મળતો હોય એ લઇએ છીએ. એ ા ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બાકી બધંુ બજટે આપ ં છે પણ 
ખચની િચંતા અમે કરતા નથી, નાગ રકના આરો યની ળવણી એ અમા  થમ લ ય છેં .  
 ીમતી ગીતાબા જ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે રેફરલ સદંભ સેવા સારવાર શું છે? તેમાં કઇ કઇ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે? તે કયાં પૂરી પાડવામાં આવે છે? રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકામા ંશહેરી સામૂ હક આરો ય કે  માટે બાધંકામ અગેંની છે ી પ રિ થિત શું છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં એક, કોઠારીયા ખાતે સી.એચ.સી.ની 
કામગીરી કરી ર ા છીએ. મંજર થયું છેૂ . બી મા,ં કોપ રેશન અને સરકાર બંને નવું બીજ થળ બનાવવા માટે પણ થળ ુ ં
નકકી કરવાની કાયવાહી અમે કરી ર ા છીએ. માનનીય ગીતાબાએ જ ેબી   પૂછયો એમા ં કોપ રેશન અમન ેજ ેજ યા 
ફાળવ ે એની થળ િ થિત માણે અમે એની ડઝાઇન, આઉટલેટ લોટ ગની સાઇઝ માણ ે નકકી કરીએ છીએ. કોઇ 
િબ ડ ગમાં અમને આપે તો પણ અમે લઇએ છીએ અને વતં  િબ ડ ગ બનાવવાનું થાય તો પણ રાજય સરકાર બનાવે છે 
એટલે યવ થા બધી આપીએ છીએ.  

  અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  
*૨૭૩૬૪ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામાં કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઇ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામાં કઈ 
કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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 ી બલરામ ખ.ુ થાવાણી : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ુ ં
રાજય સરકાર ારા શહેરી સામૂ હક આરો ય કે ો શ  કરવાનો મુ ય ઉ ેશ શુ?ં શહેરી સામૂ હક આરો ય કે  બનાવવા માટે 
વ તીના ધારાધોરણ શું છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય અ ય ી, યેય તો મ િવ તૃત રીતે આગળ બધી 
મા હતી બધા સ ય ીઓને આપી છે. અ યારે શ આતમાં અમે વ તીનું ધોરણ એવું રા યું છે કે આપણા અમદાવાદમાં પાંચ 
લાખની વ તીએ એક સી.એચ.સી. બનાવવું અને બાકીના જ ેમહાનગરો છે. સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, મનગર 
અને જનાગઢ એમાં રૂ .પ લાખની વસિતએ એક સી.એચ.સી. સે ટર બનાવવુ.ં આ િસવાય શહેરમાં મોટી યવ થા ઉપલ ધ છે 
જ. દરેક કારની પેિશયાિલટી હોિ પટલ, સુપર પેિશયાિલટી હોિ પટલ, િસિવલ હોિ પટલ આ તો બધુ ખ ં , એના ઉપરાંત 
આ વધારાની સેવા ઉમરેીએ છીએ. 
 ી દપભાઇ ખ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મહાનગરપાિલકા ખાતે મંજર કરવામા ં આવેલ શહેરી આરો ય ૂ
કે ોમાં ગુજરાત સરકાર ીનો નાણાકીય હ સો શુ ં છે? અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાના સામૂ હક આરો ય કે માં બાંધકામ 
અંગેની છે ી પ રિ થિત શું છે? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ખચ અંગની િવગતો આપંુ કે મોટા ભાગનો ખચ અ યારે આપણા 
રા યના બજટેમાંથી કરીએ છીએ. ભારત સરકારની કોઇપણ આરો ય િવભાગની  યોજનામાં રા યની ા ટ આપતી હોય અન ે
એનું મિેચંગ થતંુ હોય યા ંલાભ લઇએ છીએ. આપ ં ફડ ઓછ વપરાય અને ભારત સરકારનું વપરાય એ રીતનું આયોજન છેં ંુ . 
બીજુ,ં ી દીપભાઇએ પૂ યુ ંઅમદાવાદમા ં૧ર સી.એચ.સી. મંજર કયા છેૂ . આ ૧ર પૈકી ૭ સી.એચ.સી.ની અદંર સેવા ચાલ ુ
થઇ ચૂકી છે. ૪ સી.એચ.સી.નું બાંધકામ ચાલી ર ુ ં છે. ૧ સી.એચ.સી.ની હજ જ યા પસંદ કરવાની કાયવાહી ચાલે છેુ . 
અમદાવાદમાં આટલું બધંુ છતાં અમારી ૧ર સી.એચ.સી. ઉમેરીએ છીએ. અમદાવાદની જનતાને દરેક જ યાએ સેવા મળશ.ે 
બીજુ,ં જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે આ વખતના બજટેમાં આપણ ેરા ય સરકારની અન ેઅમારા આરો ય િવભાગે બજટે 
ચચા કરતી વખતે મુ યમં ી ીની લાગણી હતી અને મ બજટે વચનમાં ક ું છે કે હજ પણ શહેરમાંુ , ગીચ િવ તાર, 
ઝંુપડપ ી હોય, ગરીબ મ યમ વગના મહેનતંુ લોકો રહેતા હોય એમને ઘર બેઠા આરો યની ાથિમક સેવા જવેી કે તાવ, ઝાડા, 
ઉ ટી, સગભા બહેનોની તપાસ, રસીકરણ આવી બધી સેવા વધુન ેવધુ ન કથી મળે એ માટે અબન હે થ સે ટરો પણ આ 
વખતનાં બજટેમાં મંજર કયા છેૂ . એની ડઝાઇન, થળ પસંદગી એ બધંુ આરો ય િવભાગ અન ેમહાનગરપાિલકા એમા ંઅ યારે 
મહાનગરપાિલકામા ંકરીએ છીએ. મહાનગરના આરો ય િવભાગના કિમશનર એ આની બધી યવ થા કેવી રીતે ગોઠવવી તે 
અંગેની ગાઇડ લાઇન અ યારે કરી ર ા છે. 
 ી અરિવંદકમાર ગાંુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીનો ું
આભાર માનું છ કે શહેરી િવ તારની અંદર ચાલુ વષનાુ ં  બજટેની અદંર ૧૦,૦૦૦ની વસિતએ એક નવું અબન હે થ સે ટરની 
યોજના મૂકી છે, એ બદલ સરકારનો આભાર માનુ ં છંુ. મારો  એવો છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાની અંદર શહેરી 
સામૂ હક આરો ય કે માં કેટલું મહેકમ મંજર કરવામાં આ યું છેૂ ? બી   સામૂ હક આરો ય કે માં સુપર પેિશયાિલટી 
ડો ટોરની સેવા આપવામાં આવે છે કે કેમ? ી   આરો ય કે માં શહેરી િવ તારમાં ઘણા બધા િવ તારમા ં મજર ક ાના ૂ
લોકો રહે છે. સમય સવારે ૯-૦૦થી ૧ર-૦૦નો હોય છે. તો સાંજનો પ-૦૦થી ૭-૦૦નો કરવામાં આવ ેતો આ લોકો ખૂબ 
મોટા માણમાં લાભ લે એવી મારી સરકારને િવનંતી છે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય અરિવંદભાઇએ છે ો  પૂ યો તેની પ તા 
િવગતવાર આપંુ. બજટેમાં ગવાઇ કરી છે, એમા ં મજર િવ તારૂ , ગરીબ િવ તાર, ગીચ વસિતવાળો િવ તાર એમાં એક 
પી.એચ.સી. ક ાનું દવાખાનુ ંચાલુ કરવાના છીએ. એનો સમય અગાઉ ક ું તેમ તે અંગે િવચારણા કરી ર ા છીએ. એની લ ુ
િ ટ તૈયાર કરી છે. યારે કરવો, કેટલો કરવો, શુ,ં કેવુ ંરાખવું એનો લગભગ સમય ી અરિવંદભાઇએ ક ુ ંતેમ સાંજ ેરાખવા 
િવચારીએ છીએ. સવારે મજરો ધંધે ગયા હોયૂ , નોકરીએ ગયા હોય અન ેસાંજ ેપાછા આવે તો બાળકો કે તેમના માતા િપતાન ે 
સારવાર મેળવવી હોય કે કોઇન ેબતાવવું હોય તો િ લિનક માટે સાજંનો ટાઇમ રાખવો એવો િવચાર કરીએ છીએ. લગભગ એ 
દશામાં અમે આગળ વધી ર ા છીએ.  

 માનનીય અ ય ી, બી  મહેકમનો માનનીય સ ય ીએ  પૂ યો તો જ ેરીતે શહેરોમાં શહેરી િવકાસ િવ તાર 
િસવાય આખા રાજયમાં સામૂ હક આરો ય કે  છે અને એનુ ંજ ેમહેકમ છે એ જ પેટન પર આ મહેકમ રાખીએ છીએ અન ેએમા ં
મે ડકલ ઓફીસરની જ યા, ગાઇનેક, િપ ડયા ટિશયન, એ સ-રે ટેકિનિશયન, િસિનયર લાક, ટાફ નસ, પટાવાળા, વોડ 
બોય, આયા, વોચમેન અન ે લીપર આમ આખું મહેકમ જમે ા ય િવ તારના સી.એચ.સી.મા ંતાલુકા મથકે હોય છે એવુ ંજ 
અહ યા રાખીશુ.ં  
 ી િકશોર બા. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જણાવશે કે, અમુક રાજયમાં મહો ા િ લનીક બહ ુ
વખણાયા છે તો એની તુલનાએ ગુજરાતમા ંજ ેપી.એચ.સી. અને સી.એચ.સી. છે તો એની વ ચે તફાવત શું છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી િકશોરભાઇએ જ ે  કય  એ એક શહેર પૂરતો  છે. હ ું
રાજયનું નામ નહ  આપંુ કેમ કે કોઇની ટીકા કરવી કે કોઇના િવશ ેકોમે ટ કરવી એ આપણો િવષય નથી પણ ગુજરાત એ 
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૬.૩૦ કરોડની વસિત ધરાવતંુ અને ખૂબ િવશાળ ભૌગોિલક ે ફળ ધરાવતંુ રાજય છે. છેક મહારા ની બોડરથી માંડી ક છ 
સુધીનો િવ તાર અન ે પાિક તાન બોડર યા ં લાગુ પડે છે અન ે આ બાજ અંબા થી શ  કરી ભગવાન સોમનાથ અન ેુ

ારકાધીશ યાં િબરાજમાન છે એ િવ તાર દ રયા િકનારાનો આવો મોટો ગુજરાતનો દેશ છે. આ કોઇ એક શહેરમાં ચાલુ કરવુ ં
હોય તો એ કરી શકાય. કારણ કે સમ  કે કોઇ રાજય ફકત એક શહેરમાં સમેટાઇ જતંુ હોય અન ેદોઢેક કરોડની કે જ ેવસિત હોય 
એ આવી જતી હોય અને સો ટકા શહેરી િવ તાર હોય એના માટે જદી રીતેુ  યવ થા કરી શકાય, હોઇ શકે પણ આપ ં ગુજરાત 
મ ક ું તેમ ડગરાઓું , છટાછવાયા આ દવાસી ગામોૂ , પવતાળ િવ તાર, નદીઓ, પુલો એવી રીતે ક છના રણનો કાલ ે જ 
અમારા એક સ ય ીએ ક ું હતંુ કે ક છ એટલે ગુજરાતનો એક ખૂબ મોટો ભૌગોિલક િવ તાર ધરાવતો િવ તાર અને આપે ક ુ ં
તેમ આપે મુલાકાત લીધી છે અન ેઆપણો દ રયા િકનારો ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો એમ આવા િવ તારમા ંકોઇ એક જદી પેટન ુ
ઉપર ન થઇ શકે. આપણી ગુજરાતની જ ેપ િત છે, પેટા આરો ય કે , પી.એચ.સી., સી.એચ.સી., ડ ટી ટ હોિ પટલ, સબ 
ડ ટી ટ હોિ પટલ, િસિવલ હોિ પટલો, પેિશયાિલટી હોિ પટલો, આપણી હોિ પટલો એટલી બધી યાત છે કે, જ ે

રાજયની ચચા ચાલે છે એ રાજયના લોકો આપણે યા ંસારવાર માટે આવે છે. પડોશી રાજયો રાજ થાન, મહારા , મ ય દેશ 
એના દદ ઓ આપણે યાં સારવાર માટે આવે છે. ઉ ર દેશ અન ેપિ મ બંગાળથી પણ દદ ઓ િકડની ટા સ લા ટ કરવા 
આપણે યાં આવે છે અને મને આનંદ છે કે િવદેશીઓ અન ેએન.આર.આઇ. પણ મોટા ઓપરેશન કરાવવા આપણા ગુજરાતમા ં
આવે છે. એટલે ગુજરાતની કોઇની સાથ ે સરખામણી કરવાનું હોય નહ . કેમ કે બી  આપણામાંથી શીખ ે છે, બી  
આપણામાંથી અપનાવે છે અને આપણી સફળતા ઇ બી  ઉપયોગ કરે છે. એટલે ગુજરાતની વસિતની િ એ આપ ં 
મોડેલ બરાબર છે એને વધુ મજબૂત અને વધુ સુ ઢ કરી વધુ યાપક કરવા અમે ય ન કરીએ છીએ.  
 ી રાકેશભાઇ જ. શાહ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ એમના જવાબમાં ક ું કે અમદાવાદ જવેા 
મહાનગરમાં પાંચ લાખની વસિતએ શહેરી સામૂ હક આરો ય કે  કયા છે અને એમણે એમ પણ ક ું છે કે ૧૨ થાનો ન ી 
કયા છે. તો મારે મં ી ી પાસેથી ણવુ ંછે કે, અમદાવાદ શહેર ખબૂ િવશાળ શહેર છે યારે  એ ૧૨ થાનના લોકેશનો કઇ 
જ યાએ કયા છે એ ણવા મળે તો અમદાવાદ શહેરના ધારાસ યોની ણમાં રહે.  
  ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી રાકેશભાઇની વાત સાચી છે. હ એ પણ કહેવા માગંુ છ કેું ંુ , હ ું

યારે વષ ૧૯૯૫મા ં પહેલીવાર ભાજપની સરકાર ગુજરાતમાં બની માનનીય કેશભુાઇ પટેલના નેતૃ વમાં યારથી આરો ય 
મં ી તરીકે જવાબદારી સંભાળતો આ યો છંુ. મન ેયાદ છે કે, અમદાવાદના અમારા બધા જ માનનીય ધારાસ ય ીઓ શહેરના 
દદ ઓને વધુ લાભ મળ ે તે માટે સતત કામ કરે છે અને ફોલઅપ કરી નવી યોજનાઓનો લાભ મળેવે છે. માનનીય 

દપિસંહ  આપણા રાજયના ગૃહ મં ી એમનો િવ તાર ા ય િવ તાર આવે છે. સ ગરવા ગામ છે એ અમદાવાદની શહેરની 
હદની બહાર હતંુ. પહેલા પણ ા ય િવ તાર હતો, અમદાવાદનો ા ય િવ તાર એમાં પાંચ લાખની વસિત રહેતી હતી. પણ 
કોઇ યવ થા આરો યની નહોતી, તો ી દપિસંહની લાગણી, માગણી અને બધાની રજઆતને યાનમા ં રાખીનેૂ  
િસંગરવામાં અ યારે એટલી મોટી હોિ પટલ છે ા પાંચ સાત વરસથી આપણે કાયરત કરી દીધી છે, યાં સકડોની ઓ.પી.ડી. 
સારવાર, ઓપરેશન બધંુ થાય છે. એમ શહેરોમા ં પણ આ ધારાસ ય ીઓની લાગણી માણે આપણે સી.એચ.સી. 
પી.એચ.સી. બધા મંજર કયાૂ , કોપ રેશન િવ તારમાં અબન હે થ સે ટર કોપ રેશને કયા એટલ ે ી રાકેશભાઇનો જ ે  છે 
એમાં એક નરોડા-મૂઠીયા, વ ાલ, બહેરામપુરા, સરખેજ, ચાંદખેડા, સાબરમતી, રિખયાલ, ગોમતીપુર, દાણીલીમડા, 
વટવા, દાણીલીમડા-ફૈજનગર કે  યાં મોટાભાગે મુિ લમ સમાજની વસિત રહે છે આ અમે પસંદ કરી ચાલુ કરી દીધા છે. સાત 
તો ચાલુ થઇ ગયા છે, ણના બાંધકામ મ ક ુ ંતેમ ચાલુ છે, હવે એક જ જ યા પસંદ કરવાની યા કોપ રેશનની સંકલનમા ં
અ યારે ચાલી રહી છે, મ નામ આ યા, હ આભાર માનુ ંું ી રાકેશભાઇનો કે આ નામો ણવા મા યા, એટલા માટે કે આ બધા 
િવ તાર આપણે યા, એ બધા ણે છે, આ બધા ગરીબ, મ યમ વગના, મજર વગના િવ તારો છેૂ . આમાં અમદાવાદના 
પિ મ િવ તાર કે જ ેસુખી િવ તાર છે એમાંનુ ંકોઇપણ સે ટર નથી, મારે આભાર માનવો ઇએ ી અરિવદંભાઇનો કે એમના 
રાણીપમા ંકોપ રેશનનું એક સુંદર દવાખાનુ-ંહોિ પટલ વરસોથી ચાલ ેછે, એનુ ંઉ ઘાટન પણ મ કય ુછે. એ પણ ખૂબ સેવા 
આપે છે. એમ ગરીબ મ યમ વગને સારવાર આપવા અમારી સરકાર ક ટબ  છે.  
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના ારા સાહેબને િવનંતી કરવી છે કે િનકોલની  પસંદગી 
કરવામાં આવે તો નરોડા અને દસ ોઇના ગામડાઓ એનો લાભ લઇ શકે. િનકોલ વોડ દોઢ લાખની વસિત ધરાવતો બહ મોટો ુ
િવ તાર છે તો મારી લાગણી છે કે યા ંપસંદગી કરવામા ંઆવ.ે  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :માનનીય અ ય ી, માનનીય બાબુભાઇનું સૂચન અમે ન ધીએ છીએ અન ેઆ જ ેન ી 
કયા છે એના ન કના િવ તારમાં આવતંુ ન હોય અને એમની માગણી દૂરના િવ તારની હશે યાં વધુ લાભ આપી શકાય તેમ 
હશે તો ચો સ એના ઉપર અમે િવચારણા કરીશુ.ં  

વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  
*૨૭૩૬૮ ીમતી મિનષા વકીલ  (વડોદરા શહેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક   (૧) કોઇ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

 477 

વષમાં વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંકેટલા સામૂ હક આરો ય 
કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં કઈ 
કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ીમતી મિનષા  વકીલ : માનનીય અ ય ી, મારે આપના ારા મં ી ી પાસેથી એ ણવુ ં છે કે, વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા શહેરી સામૂ હક આરો ય કે  માટે બાંધકામ અંગેની છે ી પ રિ થિત શું છે અને મારે એ પણ ણવું છે કે 

યારે કોરોના વાયરસનું જ ેએપેડેિમક ફેલાયેલ છે અન ેઆપણી રા ય સરકાર ખૂબ સારા પગલા ંલઇ રહી છે તો કોઇ વડોદરા 
શહેરમા ં કે અ ય મહાનગરપાિલકામા ં  એના િસ ટ સ વા મળ ેતો પી.એચ.સી., સી.એચ.સી. ારા કોઇ ગાઇડ લાઇન 
મૂકવામા ંઆવી છે કે કેમ? તેમજ કોઇ આઇસોલેશન વોડ દરેક શહેરમાં થાિપત કરવામાં આ યા છે કે ન હ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :માનનીય અ ય ી, આ િવષય થોડોક જદો છે પણ અગ યનો છેુ , સમય, સં ગ માણ ે
એની મા હતી આપણે મેળવવી જ રી છે. અગાઉ પણ િવધાનસભામાં આ ચચા થયેલી છે કે ઇ ટરનેશનલ ફલાઇટ આપણે 
યાં અમદાવાદ અને સુરતમા ંઆવે છે. થમ તબ ામા ંએટલે કે મ હના પહેલા ં યારે શ આત થઇ યારે ભારત સરકારની 

ગાઇડ લાઇન માણે આપણે અમદાવાદ એરપોટ કે સુરત એરપોટ ઉપર જ ેપેસે જરો પરદેશથી આવીને ઉતરે એમની તપાસણી 
આપણે કરતા હતા. જમે જમે આ રોગનો યાપ વધતો ગયો, એની ડે સીટી વધતી ગઇ એ માણે ભારત સરકાર રોજ ેરોજ 
નવીન ેનવી ગાઇડ લાઇન આ યે ય છે, સુધારે ય છે, જ રયાત અનુસાર કરે છે. છે ામા ંછે ી જ ેભારત સરકારની ગાઇડ 
લાઇન છે ગઇકાલ રાતની જ વાત ક  તો ં ભારત સરકારે જ ેનવી માગદશક સૂચનાઓ આપી છે એમા ંએરપોટ ઉપર કોઇપણ 
યિ ત પરદેશથી આવ,ે પહેલાં થોડાક દેશ હતા પછી એમાં દશે ઉમેયા, હવે કોઇપણ દશેમાંથી આવ,ે આમ તો આપણે બધા 
ણીએ જ છીએ કે, િવદેશની ઘણી લાઇટો ભારત સરકારે અ યાર પૂરતી સ પે ડ કરી દીધેલી છે. િવદેશથી કોઇ આવા વધુ 

અસર ત દશેો છે યાંથી લાઇટો અહ  આવતી નથી પણ યા ં ભારતીય નાગ રકો ફસાઇ ગયા હોય, ભારતીય નાગ રકો 
રહેતા હોય, િશ ણ, ધંધો કે ફરવા ગયા હોય કે કોઇપણ કારણસર ગયા હોય તો એમને પેિશયલ લાવવા માટે ભારત સરકાર 
અ યારે લેન મોકલે છે અને એ લનેમાં એ લોકોને લાવે છે અન ેએ માણે કરીએ છીએ. કાલની જ ેગાઇડ લાઇન આવી. 
તેમને એરપોટ ઉપર તપાસવાના કે તેમને કોઇ પણ તનું ાથિમક લ ણ પણ ના જણાય તેમન ેતેમના ઘરે જવા દેવાના. 
કોઇનામાં સહેજ પણ શરદી, તાવ, ઉધરસ જવેું િબલકલ ાથિમક તબ ાુ નું જણાય તો તેમને ૨૪ કલાક આપણે અલગ 
રાખવાના. તેના માટે હોટલની યવ થા આપણા ગુજરાત સરકારના ખચ આપણે કરી છે. એટલા માટે કરી છે કે તેમને જદા ુ
રાખવા પડે, કોઇ બી  દદ ઓ કે કોઇ બી  મે ડકલ ટાફ તેમને મળી ના શકે અન ેફકત ઓ ઝવશન કરવાનું છે. ૨૪ કલાક 
યા ંરાખીએ અન ેઆ ૨૪ કલાકમાં વધારાના બી  કોઇ લ ણો ના જણાય તો એ યિકતને તેના ઘરે જવા દેવાની પણ ઘરે 
ય તો પણ ૧૪ દવસ સુધી તેને ફરિજયાત ઘરમાં જ રહેવાનું જ ે તે િજ ાના અમારા આરો ય અિધકારીઓ, ડોકટરો તેના 

ઘરની મુલાકાત લઇ રોજ તેનું ફોલોઅપ કરે, તેની તપાસ કરે, તેનામાં કોઇ વધારાના લ ણો ઉભા થતા નથી તેનું ચેક ગ કરે 
અને ૧૪ દવસ પછી કોઇ લ ણ ના જણાતા તો પછી વતં  રીતે આપણે તેને મુકત કરીએ છીએ. 
 માનનીય અ ય ી, મ ગઇ કાલે જ અમારા અ  સિચવ, આરો ય સિચવને સૂચના આપી છે કે આવા લોકો આપણે 
યાં બહ આવે છે એટલે તેમનેુ  જદા તારવવા એક રાજયવાળાએ અહ યા િસ ા માયા છે તે પેપરોમાં આપણે યું છે પણ ુ

આપણે એવું કરવુ ંનથી. મ એમ ક ુ ંછે કે અલગ કલરની લા ટીકની કે કોઇ પણ મટીરીયલનું એક કડ તેને પહેરાવી દેવાનુ ંું
એટલ ે તે ખબર પડે કે આ કલરનું કડ પહેરેલી યિકત આ િમ ડયાના િમ ોું  તેમા ં સહકાર આપવાના છે મન ે િવ ાસ છે કે 

િસિ  મળવાની છે કે આ કલરનું કડ પહેય ુહોય એ યિકત બ રમાંું , હેરમા,ં સમાજમાં ના ફરવો ઇએ. જયાં સુધી તેનો 
૧૪ દવસનો સમય પૂરો ના થાય અન ે  કદાચ કોઇન ે લ ણ જણાય તો જ તેન ે હોિ પટલાઇઝ આઇસોલેશનમા ં દાખલ 
કરવાના અને તેની સારવાર કરવાની એમ ણ તબ ાની ચકાસણી અ યારે ચાલી રહી છે. તેમાં બધા જ િવ તારો આવી ગયા 
બહારથી આવતા પણ આવી ગયા અને કોઇ પણ રીતે આવતા આવી ગયા તે આપણે અ યારે કરી ર ાં છીએ.  
 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંઆ શહેરી સામૂ હક આરો ય કે મા ં
કેટલુ મહેકમ મંજર થય ુ છે ૂ ? અને બીજ કે ગુજરાતન ે જયારે એઇ સ મળી યારે અમને એ વચન આપવામાં આ ય ુ હતંુ કે ુ ં
વડોદરા એસએસ ન ેઆ રીતે સુધારણા કરીને સા  એવું ભંડોળ આપવામાં આવશેં . તો આ માટે થઇન ેએઇ સ જવેી સિુવધા 
અમને સયા મા ંઆપવા માગો છો કે કેમ ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય તુભાઇ ણતા જ હશે કે આ વખતના બજટેમા ં
વડોદરામાં એક નવું બાળ આરો ય કે  જ ે સુતા માતા અને નવ ત શીશુની સારવાર કરવા માટે લગભગ ૧૬૦ કરોડ 
િપયાનું નવું આખું િબ ડ ગ, ઇ ા ટકચર મહેકમ સ હતનું કામ આપણે મંજર કયુ છે એટલે તે અલગ થવાનું છેૂ . બીજુ,ં શહેરી 

િવ તારોમાં જ ે અબન સે ટરો છે, મહાનગરોમાં તેમા ં વડોદરામા ંપણ મહેકમ તો અમદાવાદમા ં અન ે આખ રાજયમાં એક જ 
કારનું રહેવાનું પણ વડોદરામાં તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ આ મહેકમની ભરતી કરવા માટેની પરી ા લેવાઇ ચૂકી છે અન ે

તેની ચકાસણી વગેરે ચાલી રહી છે તે િસલેકટ થશે તેમના ઓડર યવ થામાં કામ કરવા માટે એિ લની શ આતમાં કે 
આજબાજ આપણે સમય માણે આપી દઇશુંુ ુ .  
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 ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીનેું  પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , 
એસએસ  હોિ પટલ તો વડોદરામાં છે, ગો ી હોિ પટલ પણ છે તે સીટીની વ ચે આવ ે છે. એના િસવાય આપણે શહેરી 
આરો ય કે  પણ થાિપત કરેલા છે પણ ખાસ કરીને શહેરી આરો ય કે માં સામા ય રોગોની તપાસ કરવામાં આવે અન ે
તેમનું િનદાન કરીને તેમન ે દવાઓ આપવામાં આવતી હોય છે પણ ઘણા બધા દદ ઓ એવા હોય છે કે જમેને લડ ટે ટ 
કરવાનું હોય કે સોનો ાફી કરવાની હોય તો તેનો ઘસારો સીધો એસએસ  હોિ પટલ અને ગો ી હોિ પટલ ઉપર જતો હોય છે 
એટલે આવા સામૂ હક કે ામા ંઆવું કોઇ આયોજન કરવામાં આવશ ેકે કેમ ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ માનનીય સીમાબેનનું સૂચન છે. મ અગાઉ ક ું એમ 
તબ ાવાર માનસુાર આરો ય સુિવધાને અમે વધારતા જઇએ જ છીએ, સુ ઢ કરતા જઇએ છીએ. જ ેનવી સાધન-સામ ી, 
ટેકનોલો નો િવકાસ થાય એ પણ આપણે કરીએ છીએ અન ેસમય માણે એનો પણ ઉમેરો કરતા રહીશુ.ં  

ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  
*૨૭૩૬૧ ી િવણભાઇ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઇ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ભાવનગર મહાનગરપાિલકામા ં
કઈ કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવાૂ મા ં
આ યા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી િવણભાઇ મ. ઘોઘારી : માનનીય અ ય ી, મારા નો જવાબ મને  - ૪માં મળી ગયો છે પણ સાથ-ે
સાથે હ ણવા માગંુ છ કે સરુતમા ંઅ યારે કેટલા આરો ય કે ો છે અને હાલમાં કેટલા કાયરત છે અન ેકોઇ નવા આું ંુ રો ય 
ે ો બનાવવા માગો છો કે કેમ?  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીનો મૂળ  ભાવનગર મહાનગરપાિલકાન ે
લગતો છે. એમણ ે સુરતનો  પૂ યો છે તો સુરતમા ં તો કોપ રેશને ઘણા બના યા છે. અમે ઉ ઘાટન પણ કયા છે. તમ ે
મે ડકલ કૉલજે પણ ચલાવો છો. સરકારી આયુવ દક હૉિ પટલ પણ છે. િસિવલ હૉિ પટલ પણ છે. એનું અપ ેડેશન પણ 
આપણે કરી ર ા છીએ. િકડની ઇિ ટ ૂટ ારા િકડની હૉિ પટલ અને કે સર હોિ પટલ, હાટ ઇિ ટ ૂટ ારા હાટ 
હોિ પટલનું પણ અપ ેડશન આપણે ભારત સરકારના સહયોગથી અંદાજ ે ૨૦૦ કરોડ િપયાથી વધુ રકમના ખચ ફ ત 
સુરતમાં કરી ર ા છીએ અન ેઆ બધો લાભ નાગ રકોને મળવાનો છે.  
 ી િપયુષભાઇ દ. દસેાઇ : માનનીય અ ય ી, આમ તો ો રી પછી જ પોઇ ટ ઓફ ઓડર લેવામાં આવે છે. 
આપે િલંગ પણ આપી દીધંુ છે અન ેખૂબ સા  િલંં ગ આ યું છે. પણ આજ ે ો રી દરિમયાન અમારા બધા જ સ યો 
િવચાર કરે છે કે આપ પણ મૌન તમા ંછો. કઇ વાત પણ થતી નથીં . કોઇ તનું માગદશન પણ આપતા નથી.  
 અ  ય ી : તમારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર સાચો છે. આજ ેનો કોમે ટ ડે રા યો છે.  
 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , કોરોના 
બાબતે આદરણીય ધાનમં ી એ જ ે કાંઇ પગલાં ઉઠા યા છે એ ખૂબ સરાહનીય છે. હ ખૂબ ખૂબ અિભનદંન પાઠવું છું ંુ . 
અ યારે ી નીિતનભાઇ સાહેબે જ ેવાત કરી એને પણ હ િબરદાવું છું ંુ . ગઇ કાલે રા ે જ સુરતમાં દુબઇથી લાઇટ આવી એમા ં
એમણે ક ુ ંએમ અ રશ: પાલન થયુ ંછે. કાળ  રાખવામાં આવી છે પણ જ ે માણે િવદેશથી આવતી લાઇટો બાબતે કાળ  
રાખવામાં આવ ેછે એ રીતે આવનાર દવસોમા ંરાજ થાન, મ ય દશે અને મહારા મા ંગયેલા લોકો આવ ેછે તો એવુ ંએમના 
માટે આયોજન છે કે કેમ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, પહેલાં તો સુરતની મા હતી મારી પાસે આવી ગઇ છે. અમારા 
અિધકારીઓએ આપી છે. સુરતમાં ૧૧ શહેરી સામૂ હક આરો ય કે ો મંજર થયેલ છે અને એ કાયરત થયેલ છે અન ેૂ
અમદાવાદમાં ૧૨, વડોદરામાં ૮, જનાગઢૂ મા ં ૧, મનગરમાં ૩, રાજકોટમાં ૨, ભાવનગરમાં ૩ એમ કલ ુ ૪૦ 
મહાનગરપાિલકાના ૪૦ સામૂ હક આરો ય કે ો શહેરી િવ તારના મંજર કયા છે અને ૂ ૮૨૫ જટેલું મહેકમ કાયરત થશ.ે બી  

ી પુણશભાઇનો જ ે  છે એ બહ ગંભીર  છેુ . હ હમેશા સ યોની વાતને ગંભીરતાથી ું ં જ ેલેતો હો  છ આપને પણ યાલ ુ ં
છે.  
 અ  ય ી : હંુ ન હ બોલુ.ં  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ના બોલો પણ સાંભળો તો ખરા! આ ણકારી મ આપના યાન 
ઉપર મૂકી. રાજ થાનના માનનીય મુ યમં ી ી અશોક ગેહલોતન ેગુજરાતના ધારાસ યોની કાળ  રાખવા માટે પ  લ યો 
હતો અને એમણે પણ twit કરી અને આ બાબતની ન ધ લીધી છે એટલે તેઓ યાં એ બધાની કાળ  રાખી ર ા છે. હ ું
એટલા માટે પ તા કરવા માગંુ છ કેુ ં , એકલા ધારાસ ય ીઓની જ કાળ  આ સરકાર રાખતી નથી. પરદશેમા ંિવધાથ ઓ 
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હોય, ફિલિપ સમાં હોય, ફિલિપ સથી મલેિશયા આવી ચૂકયા હોય. મલિેશયાથી અહ યાં આવવું હોય, આજ ે સવારે જ 
અમદાવાદના એક િવધાથ નો મારા પર ફોન આ યો કે ફિલિપ સમાં એ એકલો રહી ગયો છે. હવે તેને યાંથી અહ  આવા મ ુ ં
નથી, બી  એક ભાઇનો યાંથી ફોન આ યો કે યાં િવધાથ  તરીકે એકલો જ છે એને કોઇ વ થા મળી નથી, મ ક ુ ંછે કે 
આપણા મુ ય સિચવ ી ારા િવદેશ મં ાલયનો સંપક કરી, જટેલા ગુજરાતીઓ એ પછી િશ ણ માટે, નોકરી - ધંધા માટે કે 
ફરવા માટે ગયા હોય, કોઇ પણ હેતુથી ગયા હોય, પોતાના બાળકો રહેતા હોય તો યા ંપણ ગયા હોય, એ બધાન ેસલામત 
અને સારી રીતે ગુજરાતમાં પાછા લાવવા એ અમે એકદમ ગંભીરતાથી કરી ર ા છીએ. એટલે એકલા ધારાસ ય ીઓ માટે 
નહ , બધા માટે કરીએ છીએ. એ સાહેબ મારી આપને પ તા છે.  

સુરત િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
*૨૭૪૯૦ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ૂ
અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
સુરત િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૩૦૧ નંગ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૫૬.૮૩ લાખનો ખચ થયલે છે. 
 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, તા.૩૧-૧ર- ર૦૧૯ના રોજ સાગર ખડે સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
સુરત િજ ામાં આ યોજના અંતગત કલ કેટલા ફડર બદલવામાં આ યાુ . કેટલા ખેડતોને ફાયદો થયો અને કેટલી હાઇટે શન ૂ
લાઇન હજ બાકી છે કે જનેે અ ડર ાઉ ડ કરવાની છેુ , એ કૃપા કરી જણાવશો?   
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સાગર ખડે યોજના ઓલપાડ અન ેચોયાસીથી બે  તાલુકામા ંસુરતની અંદર ૂ
એનું કામ ચાલી ર ું છે, જ ેમાનનીય સ ય ીએ વાત કરી અ યારે આ યોજનાની અંદર આપણે કડકટસ બદલીએ છીએં . 
એટલે હવામાન અને વાતાવરણ ખરાબ હોય તેના કારણે જ ેભેજ લાગી ય એના કારણ ેખૂબ મોટા માણમાં જ ેકામગીરી થઇ 
છે, આ બ  ે તાલુકામાં છે ા બે વષમા ં ૧૩૪ િકલોમીટરની લાઇનો કલ ુ ૪૪ લાખ િપયાના ખચ બદલવામા ં આવી છે. જ ે
થાંભલાઓ અને બધંુ રપલેસમે ટ ૩૦૧ થાંભલાઓ કલ ુ ૧ર લાખ િપયાના ખચ બદલવામાં આ યા છે, એટલે કલ પુ ૬ લાખ 
િપયા ખચ  કય  છે. એમણ ેજ ે ફડસની વાત કરી, આપણે ખૂબ મોટા માણની અંદર ફડર બાયફરગેશન જ ેબે તાલુકા નાના 

છે એનો િવ તાર લાંબો હોય તો આપણે ફડર બાયફરગેશનની યોજનાઓ લીધી છે, આ બજટેમાં પણ લીધી છે. જયા ંજયા ં
જ ર પડશે યાં આપણે ફડર બાયફરગેશન કરીશું એના કારણે આપણે ચો સ વધારે સારી ગુણવ ાવાળી િવજળી મળે એ 

માણેના આપણા યાસો રહેશ.ે  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , આ કોરો વ વાયર જયારે થઇ જતા હોય, 
ઇ ડ ટીઝ હોય અને એિસ ટક ફયમુ પર જતા હોય, ઘણા લાંબા અતંરે ગામોની અંદર આ કોરોિસવનસે વા મળે છે, ઉનાળા 
પછી જ ેચોમાસું આવ ેઅન ેજયારે પવન ફકાય છે યારે ઘણા બધા વાયર  કોરોિસવનસેન ેલીધે તૂટી પડે છેૂં . ખેતરની અંદર 
પાકને પણ નુકસાન કરે છે અને લાઇટ પણ ગામન ે મળતી નથી. તો માનનીય મં ી ીને પૂછવું છે કે આવા કોરોિસવનેસ 
િવ તારના વાયરોન ેબદલવા આપ માગો છો  કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ વાત કરી એ વાત સાચી છે. અ યારે જ ેવપરાય છે તે 
ઓલ એ યુિમિનયમ કડકટર વપરાતા હોઇ એને આપણે ર લસે કરીને એ યુિમિનયમ એલોય કડકટર ઓર એ રયલ બંચ ં ં
કડકટર ઓર ઇ યલુેટેડ કડકટર આ ણેય જયારે ર લેસ કરીએ છીએ યારે એનો ખચં ં  બહ મોટો હોય છેુ . એટલ ેબજટેની 

ગવાઇ માણે જ ેિવ તારોમાં આપણે લેતા જઇએ છીએ, ધીમ-ેધીમે હવ ેઘણા િવ તાર એવા છે કે જયાં ઉધોગના િવ તારો 
હોય અન ેએની અંદર આ આવતંુ હોય તો ચો સ માણે એના ટિપંગના વધારે થાય છે અને ઉધોગના ોડકશન પણ એના 
કારણે ઘટતંુ હોય છે. આપણે ઇ ડિ ટઝ ડપાટમે ટ સાથે પણ યોજના રાખીએ છીએ. કદાચ એસોિસએશનો થોડા પૈસા આપે 
અને આપણે થોડા પૈસા આપીએ તો આખા િવ તારમાં આપણે બદલી શકીએ છીએ. એટલે ધીમ-ેધીમે આ સંપૂણપણે જ ે
દ રયાકાંઠાના િવ તારોમા ંઆ થઇ ર ું છે એને રાજય સરકારે જદી જદી યોજના ાુ ુ રા બદલવાનું કામ હાથમાં લીધંુ છે.  
 ી િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા : માનનીય  અ ય ી, હ આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , 
સાગર ખેડ યોજના હેઠળ કરવામાં આવેલ કામગીરીના કારણે સુરત િજ ાના કયા તાલુકાઓમાં કોઇ ફાયદા થયેલ છે કે કેમૂ ? 
અને હા, તો કેવા કારના થયા છે, એ મા હતી આપવા માનનીય મં ી ી કૃપા કરે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ દાખલો આપંુ કે જ ેતાલુકા છે એમાં સૌથી મોટ ટિપંગ હતંુું ં ુ . હવે પહેલાં 
ટિપંગનો ૭૪પપ નો આંકડો હતો આ બધંુ ભેગંુ કરીન.ે હવે આ બદલીને સીધંુ ચાર હ ર થઇ ગયું એટલે એક જ વષમાં ખૂબ 

મોટા માણમા ંટીપ ગ ઘટી ગયા, એટલ ેજયારે આન ેસંપૂણપણે કરીશું યારે આ ચાર હ રનો આંકડો પણ એકદમ ઘટી જશ.ે 
એવી રીતે વારેઘડીએ લાઇન ફો ટ આવતો હતો એ પણ અડધો થઇ ગયો, સાડા ણ હ રના સોળસો થઇ ગયા. ટા સફોમર 
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ફેઇ યોર જ ે ૨૨ ટકા આવતંુ હતંુ તે ઘટીન ે ૪ ટકા થઇ ગયુ.ં એટલે આ બધા લાભો ચોકકસપણે આ સાગરખેડ યોજનામા ંૂ
કામગીરી કરવાના કારણ ેથાય છે. એટલે જમે જમે બધંુ બદલાશ ે યારે આમાં ખૂબ મોટો લાભ થશ.ે  
 ીમતી ઝંખનાબેન  હ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મંું ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , મારો 
ચોયાસી તાલુકો છે એમા ંકાંઠા િવ તાર આવેલો છે. એટલે એમા ંઘણા ખરા એવા વાયરો છે કે જ ેકટાઇ ગયા છે અને ગયા વષ 
એ વાયરો તૂટીને પડવાને લીધે ૯ લોકોના મૃ યુ થયા છે, એટલે તા કાિલક એને ચે જ કરવા માગો છો કે કેમ? અને બે થાંભલા 
વ ચેનું જ ે ડ ટ સ છે એ પણ ખૂબ વધારે છે. જનેા લીધે એકદમ વાયરો નીચે આવી ગયા છે તો તેને બદલવા માગો છો કે 
કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સ ય ીની જ ેચોયાસી તાલુકાની વાત છે તેમાં એમની લાગણી હ સમજ છું ં ંુ ુ . 
એ મને લાઇનો આપશે કે આટલી આટલી લાઇનો તા કાિલક બદલી નાંખો, તો હ સો ટકા ખાતરી આપંુ છ કે એમની જટેલી ું ંુ
લાઇનો કહેશે તે હ બધી બદલી આપીશું .  

નમદા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
*૨૭૩૫૬ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
અંતગત કલ કેટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યોુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ લાભાથ ઓની સં યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૨,૬૯૫ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૨,૬૦૧ 

કલુ  ૨૫,૨૯૬  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકલ કેટલો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૫૩,૯૦,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૫૨,૦૨,૦૦૦ 

કલુ  ૫,૦૫,૯૨,૦૦૦  
 ી અભિેસંહ  મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ીને એ પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , 
ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાનો ઉ ેશ શું છે અને લાભાથ ની પા તા શું છે અને આ યોજના કયારથી અમલમા ંઆવી? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની સગભા માતાઓની તંદરુ તી સારી રહે અન ે એ જ ે
બાળકને જ મ આપે એ બાળક પણ વ થ અને તંદુર ત રહે એવા શુભ આશયથી માનનીય નરે ભાઇ મોદી  જયારે આ 
રાજયના મુ યમં ી ી હતા યારે વષ ૨૦૧૨માં ગુજરાત સરકાર ારા ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાની શ આત કરવામા ં
આવેલી. માનનીય અભેિસહંભાઇએ આ યોજનાના હેતુ અંગેનો જ ે  પૂછયો તે ખૂબ અગ યનો છે. ગુજરાતમ ંદર વષ સગભા 
માતાઓ લગભગ ૧૨ લાખ જટેલા બાળકોને જ મ આપે છે. આ બાર લાખ જ મ આપનારી માતાઓની આરો ય િવભાગ અન ે
મ હલા બાળ ક યાણ િવભાગ બ ે પાસે ન ધણી થાય એ જ રી છે. ન ધણી હોય તો જ એ માતાની એના ઘરે જઇ અમારા 
આરો ય કમચારીઓ એની દેખરેખ રાખી શકે, એને પોષક આહાર આપી શકે એ બધી કાળ  રખાય. એટલ ેરિજ ટેશન કરવાનુ ં

ો સાહન મળે એ માટે વષ ૨૦૧૨માં આ યોજના શ  કરી, સહાય આપવા માટેના આ યોજનાના ૩ તબ ા છે. સગભા 
માતાન ે ે સીના પહેલા છ મ હના થાય એટલ ેરિજ ટેશન કરાવ ેતો રિજ ટેશન કરાવે એટલ ે૨૦૦૦ િપયા રાજય સરકાર 
તરફથી એમન ેફાળવવામા ંઆવ ેછે, એટલ ેરિજ ટેશન કરાવવાનુ ં ો સાહન મળ.ે આ યોજના બી.પી.એલ. લાભાથ ઓ માટે 
છે. એ પછી હમણા ંભારત સરકારે એ. પી. એલ. ને પણ આવરી લીધા છે. પણ હ આજેું  આપણી આ યોજનાની જ વાત કરીશ. 
બી. પી. એલ. માતા ે ટ થાય અને રિજ ટેશન કરાવે તો બે હ ર િપયા એમના ખાતામાં ડાયરેકટ જમા કરાવી દઇએ 
છીએ. એ પછી બી  તબ ો, આ માતા સરકારી દવાખાનામા ંઅથવા કોઇ પણ ા ટ-ઇન-એઇડ હોિ પટલમા ંઅથવા કોઇ 
પણ હોિ પટલમા ં  સૂિત કરાવ ે તો બી  તબ ાના બે હ ર િપયા આપણે એન ે ફરી એમના ખાતામા ં જમા કરાવીએ 
છીએ. આનો હેતુ પણ એ છે કે હોિ પટલની ડલીવરીની સં યા વધે અને અ યારે લગભગ આપણે સફળતાપૂવક ૯૮-૯૯ ટકા 
ડલીવરી હોિ પટલ ડલીવરી સુધી પહ ચી ચૂકયા છીએ. હવે ઘેર દાયણ મારફત ડલીવરી કરાવવી એવું ગુજરાતમાં કોઇ 

જ યાએ ર ુ ંનથી. એન ે ો સા હત કરવાનુ,ં હોિ પટલમાં ડિલવરી કરાવવાનું એના માટે બે હ ર િપયા ો સાહન આપીએ 
છીએ. ી  તબ ો બાળકે જ મ લીધા પછી નવ મ હના અને બાર મ હના પૂણ  કરે એટલે જદી જદી રસીઓ આપુ ુ વાની હોય 
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છે. એમાં કલ પાંચ કારની રસીઓ આપવાની કાળ  રાખવામા ંઆવે છેુ . પહેલા બી.સી. .ની રસી, પોલીયોના ટ પા-દોઢ 
મ હન,ે અઢી મ હને અને સાડા ણ મ હને પાવાના હોય છે. Pentavalent vaccine આપવાની છે. ફરી પાછા પોલીયોના 
ટ પા અન ેનવમા મ હન ેએન ે measles rubella ની રસી આપવામા ંઆવે છે. આ બધી રસી સરકાર તરફથી િવના મૂ ય ે
આપવામાં આવે છે. આ પાંચે પાંચ રસી બાળકને અપાઇ ય  એટલે બી  બે હ ર િપયા ગુજરાત સરકાર તરફથી માતાના 
ખાતામાં જમા કરાવીએ છીએ. આમ કલ છ હ ર િપયા ક તુરબા પોષણ સહાય અંતગત બાળક અને માતાના પોષણ માટે ુ
એના રસીકરણ અને હોિ પટલમાં ડિલવરી કરવાના ો સાહન પે આપવાનું આ યોજનામાં છે.  
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ુ ં
અંતગત સન ર૦૧૯-ર૦ દરિમયાન કલ કેટલા લાભાથ ઓને કલ કેટલી રકમનુ ંિવતરણ કરવામાંુ ુ  આ યુ?ં 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, જયારથી સરકારે યોજના ચાલ ુકરી યારથી મારી પાસ ેઆંકડા 
ઉપલ ધ છે. એ માણે ર૧,૩૮,પ૦ર કેસોમા ંઆપણે ૪૭૧ કરોડ િપયાની છ-છ હ ર િપયા લેખે સહાય સીધા માતાના 
ખાતામા ંજમા થઇ ય એ રીતે ચૂકવવામા ંઆ યા છે. ગરીબ માતાઓ અન ેબાળકોના સારા આરો ય માટે, એના રસીકરણ 
માટે અને હોિ પટલમાં ડિલવરી માટે ો સાહન મળે એટલા માટે આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ારા આપવામાં આવે છે.  

મહીસાગર િજ ામાં કિષિવષયક વીજ ડાણોૃ  
*૨૭૪૭૪ ી અજુનિસહં ચૌહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૭૦૮ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૦૬.૦૯ લાખનો ખચ થયો. 
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે મહીસાગર િજ ામા ંુ ં
કેટલા તાલુકાઓનો ટાયબલમા ં સમાવેશ થયેલો છે. એમા ં છે ા બે વષમા ં આ દ િત  િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ વષવાર 
કેટલા તાલુકામા ંકૃિષ િવષયક ડાણો આપવામા ંઆ યા છે અને એની પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં આ યો છે? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, મહીસાગર િજ ામાં કલ કડાણા અન ે સંતરામપુર એમ બે તાલુકાનો ુ
સમાવેશ થાય છે. માનનીય સ ય ીએ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણની વાત કરી એમા ં સન ર૦૧૮મા ં કડાણામાં ૧૬૯ વીજ 

ડાણ િપયા ૧ કરોડ ૭પ લાખના ખચ આપવામાં આવેલ છે. એ જ રીતે સંતરામપુર તાલુકામા ં૧૪૭ વીજ ડાણ ૧ કરોડ 
૧૩ લાખ િપયાના ખચ આપવામાં આવેલ છે. આ રીતે સન ર૦૧૮માં કલ ુ ૩૧૬ વીજ કનેકશનો િપયા ર કરોડ ૮૯ લાખના 
ખચ આપવામાં આ યા છે. એ જ રીતે સન ર૦૧૯માં કડાણામા ં રર૪ વીજ કનેકશનો માટે ર કરોડ ૪પ લાખ િપયા તથા 
સંતરામપુરમા ં ૧૬૮ વીજ કનેકશનો માટે ૧ કરોડ ૭૧ લાખ િપયા આપવામાં આ યા છે. આમ,  કલ ઇએ તો  કલ ુ ુ
કનેકશનો ૩૯ર આપવામા ંઆ યા, એની સામે ૪ કરોડ ૧૭ લાખ િપયાનો ખચ  કરવામા ંઆ યો છે. આમ બંન ેતાલુકામા ં
બેય વષનો સરવાળો કરીએ તો કલ ુ ૭૦૮ કનેકશનો સામે ૭ કરોડ ૬ લાખ િપયા આપવામાં આ યા છે.  
 ી ેશકમાર અંુ . સવેક : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત વીજ િનયમન પંચ ારા હેર કરેલ હોસ પાવર 
આધા રત વીજ િબલ ભરતા ખેડતો માટે હેર કરેલ વીજ દર શું છે અને એની સામે ખેડતો પાસેથી શુ ંવીજ દર ભરપાઇ કરવાનો ૂ ૂ
થાય છે? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપણે સૌ ણીએ છીએ કે વીજળી દર રે યુલટેરી કિમશન ન ી કરે છે. 
હોસ પાવરનો દર ર૦૦ િપયા પર મ થ કરેલો છે. એટલે ર૪૦૦ િપયા પર એચ.પી. પર ઇયર દરેક ખેડતે ચૂકવવાનો હોય છેૂ . 
પણ સરકાર ીએ વષ થી ખેડતોનો કોઇ ભાવ વધારો કરેલો નથીૂ . પહેલા હતો એમાં પણ થોડો લાભ મુ યમં ી ી અન ે
નાણામં ી ીએ હમણાં જ આ યો છે. આજની તારીખે  પર એચ.પી. પર ઇયર લેવામા ંઆવે છે. કોઇ તનો એની અંદર વધારો 
ન કરેલ હોવાના કારણે રા ય સરકાર જ ેસબિસડી આપે છે એ ૧,૭૩૫/- િપયા પર એચ.પી. પર ઇયર સબિસડી આપે છે. 
આ સબિસડી સંપૂણ રીતે રા ય સરકારના પોતાના બજટેમાંથી આપવામાં આવે છે એટલે ખેડતોને આનો લાભ મળે છેૂ . 
 ી કબેરભાઇ ુ મ. ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, આ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ ૭૦૮ આ યા એ બદલ ઊ  
મં ી ીનો અન ેસરકારનો આભાર માનુ ં છંુ. સાથે સાથ ેમારા મત િવ તારના કડાણા તાલુકામા ંતલવાડાનુ ંએક જસેવા પેટા 
ફિળયુ ંછે અન ેમનુપુરનું પાંડોરનું અંધારી જ ેગામ છે એમાં યોિત ામ કે અ ય કોઇ યોજનામાં ઘર વપરાશ માટે લાભાથ ઓન ે
લાઇટ મળલે નથી તો એ આપવા માગો છો કે કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી સંપૂણપણે િવગત આપશ,ે આમ તો યોિત ામ 
યોજના ગામતળની બહાર આપતા નથી. પરતુ સામૂ હક રીતે અિધકારીઓને હ મોકલીશં ું , એની વીડીયો ાફી, ફોટો ાફી 
કરાવડાવીશ અને કેવી રીતે અને કેટલા જણા રહે છે એ તપાસ કરાવડાવીશ અને   યો ય લાગશે અને નો સની અંદર આપણે 

 ફીટ કરી શકીએ તો ગામતળ બહાર હશ ેતો પણ આપણે આપીશુ.ં 
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 ી સી. કે. રાઉલ  : માનનીય અ ય ી, મારે એ ણવુ ંછે કે, મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તારના ખેડતો ૂ
માટે નવીન કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ મેળવવા કઇ યોજના અમલમાં છે અને આ યોજના હેઠળ એક કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 
આપવા માટે સરેરાશ કેટલો ખચ થાય? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ેવાત કરી ખચની, તો દોઢ લાખ િપયા જવેો ખચ  
થતો હોય છે. પરતુ આપણે આજની તારીખમા ંજ ેનોમલ ખેડતો હોય એની પાસેથી જ ેચાજ લઇએ છીએ એના કરતા ંઆપણે ં ૂ
અહ યા ઓછો લઇએ છીએ અને લોકોન ે લાભ આપીએ છીએ. આ બંને તાલુકાના ખેડતો પાસેથી આપણે ફ સ ચાજ ન ૂ
લેવાના કારણે દા.ત. પાંચ હોસ પાવરની મોટર હોય તો, નોમલ ખડેતો હોય તો એણ ે િપયા ૂ ૭,૮૫૫/- ચૂકવવાના હોય છે 
અને અનુસૂિચત િત કે અનુસૂિચત જન િતના હોય એને િપયા ૧,૩૫૫/- ચૂકવવાના હોય છે. એટલે િપયા ૬,૫૦૦/-
િપયાનો લાભ આપણે ખાલી પાંચ એચ.પી.મા ં આપીએ છીએ. દસ એચ.પી.માં વા જઇએ તો િપયા ૧૨,૦૦૦/-નો 

લાભ આપીએ છીએ. આમ, ફ સ ચાજ ન ભરવાના કારણે આ િવ તારના ખેડતોન ેઆ ટાયબલ એ રયા સબ લાન કીમ છે ૂ
એના ારા લાભ આપવામા ંઆવે છે. 
 ીમતી સુમનબેન . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર િજ ામા ં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ કડાણા અન ે સંતરામપુર 
તાલુકામાં નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણની કેટલી અર ઓ પડતર છે? 
  ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે, આજની તારીખમા ંવષ ૨૦૧૮ની એક પણ 
અર  પેિ ડગ નથીં . વષ ૨૦૧૯ની વાત કરીએ તો કડાણામાં ૧૬૭ અને સંતરામપુરમાં ૧૬૪ એમ કલ ુ ૩૩૧ અર ઓ જ ે
પેિ ડગ છેં . એમાંથી ડસે બર, ૨૦૧૯ એટલ ે બે મ હના પહેલાંની ૪૯ છે, ૭ અર , ૧૧ અર  અને ૯ અર  એમ દરેક 
મ હનાની વા જઇએ તો એ છે ા પાંચ-છ મ હનાની જ આ બે તાલુકાની પેિ ડગ છેં . એટલ ેઆ ૩૩૧ અર ઓ હમણા ંજ 
નવી આવેલી છે. આપણે એન ેપણ ટક સમયમા ંએિ ટમટે આપવાનું કહીશુંૂં , પેમે ટ આપવાનુ ંકહીશુ.ં આવતા મ હનાઓની 
અંદર એનો પણ નંબર લાગે અન ેએનુ ંપણ કામ આપણે સંપૂણપણે પૂણ કરીશુ.ં 

અમરલી િજ ામાં બાળકોની આરો ય તપાસે  
*૨૭૩૭૨ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમરેલી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ં કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૩,૫૬,૩૨૫ 
૨૦૧૯ ૩,૫૪,૮૧૯ 

કલુ  ૭,૧૧,૧૪૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
વષ દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૨૮૯ ૮૫ ૬૧ 
૨૦૧૯ ૨૮૪ ૯૧ ૫૯ 

કલુ  ૫૭૩ ૧૭૬ ૧૨૦  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મુ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનંુ નામ 
દય યુ.એન.મહેતા ઇ ટી ુટ ઓફ કાડ યોલો  અને 

રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇ ટી ુટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ સે ટર, 

અમદાવાદ 
કે સર એમ.પી.શાહ કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ  

 ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : માનનીય અ ય ી, મારા નો જવાબ મને એક નંબરના માં મળી ગયો છે. મારો 
બી   આપના મા યમથી મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , સાવરકડલા તાલુકામા ં કેટલી શાળાઓની અંદર આરો ય ુ ં
તપાસણી કાય મ થયો અને કેટલા બાળકોની તપાસણી થઇ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અગાઉ પણ મ જ ે ક ું હતંુ એ માણે આખા રા યની તમામ 

ાથિમક શાળાઓ, તમામ મા યિમક શાળાઓ, ગુ કળોુ , મ ેસાઓ, ભણતા અને ન ભણતા સ હતના તમામ બાળકોની 
આપણે આરો ય ચકાસણી કરાવીએ છીએ. લગભગ એક કરોડ કરતાં વધુ બાળકોની અમારો આરો ય િવભાગ તપાસ કરે છે. 
  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.
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અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

 
ભાવનગર િજ ામાં આરો ય ક ોમાં ગાયનેક ડો ટર અને સોનો ાફીની સુિવધાે  

૨૮૫૩૦ ી કનુભાઇ બારયા ૈ  (તળા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ામાં આવેલા કેટલા સામૂ હક આરો ય કે ો પર 
ગાયનેક ડો ટર અન ે સોનો ાફી મશીન ઉપલ ધ છે અન ે
કેટલામાં ઉપલ ધ નથી, અને 

  (૧)  

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ામાં કલુ -૧૩ સામૂ હક આરો ય કે ો આવેલ 
છે તે પૈકી પાંચ (૫) સામૂ હક આરો ય કે ો 
ખાતે ગાયનેક ડો ટર ઉપલ ધ છે. 

 સામૂ હક આરો ય કે ો ખાતે સોનો ાફી મશીન 
ફાળવવામા ંઆવતાં નથી. 

 (૨) આવા કે ોમાં યાં સુધી ગાયનેક ડો ટર અન ે
સોનો ાફી મશીન ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨)  

 ગાયનેકોલો ટ વગ-૧ની કલુ -૨૭૪ ખાલી 
જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૯-૧૧-૨૦૧૯ના 
રોજ ગુજરાત હેર સેવા આયોગને માંગણાપ ક 
મોકલી આપવામાં આવલે છે. જમેાં યો ય 
લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો ઉપલ ધ થયેથી આ 
જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 ગાયનેકોલો ટ વગ-૧ની જ યા ભરવા માટે દર 
સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર ય ુરાખવામાં આવ ેછે. 
જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર ઉપલ ધ 
થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
સરકારી મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી.પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ 
ગાયનેકોલો ટ વગ-૧ તરીકે િનમણૂક 
આપવાની કાયવાહી કરવામાં આવે છે. 

--------- 
અ ય રા યોને કરાર મુજબ આપવામાં આવેલ વીજળી 

૨૮૦૦૧ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ નમદા 
યોજના ારા ઉ પ  થતી િવજળી, કરાર મુજબ અ ય 
રા યોને આપવાની થાય છે તે રા યોનો હ સો કેટલો છે, 
અન ે

  (૧) મ ય દેશ - ૫૭% 
મહારા    - ૨૭% 
ગુજરાત    - ૧૬% 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત હ સા 
અ વયે કયા રા યન ેકેટલી િવજળી આપેલ છે? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત હ સા 
અ વયે મ ય દેશ રા યન ે ૨૩૬.૦૪ કરોડ વીજ યુિનટ, 
મહારા  રા યને ૧૧૧.૮૧ કરોડ વીજ યુિનટ અને ગુજરાત 
રા યને ૬૬.૨૬ કરોડ વીજ યુિનટ િવજળી અપાયેલ છે. 

--------- 
રાજુલા તાલુકાના ટટ હાઇવેનું નવીનીકરણે  

૨૮૫૨૭ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ િ થિતએ અમરેલી   (૧) ચારનાળાથી ફરાબાદ ર તાનું નવીનીકરણ વષ 
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િજ ાના રાજલા તાલુકાના ચારનાળા થી ફરાબાુ દ અન ે
રાજલા થી બાઢડા સુધીના ટેટ હાઈવ ે રોડનુ ંનવીનીકરણ ુ
છે ે યારે કરવામાં આવેલ છે, 

૨૦૧૩-૧૪મા ંઅને રાજલાથી બાઢડા ર તાનુ ંનવીનીકરણ ુ
વષ ૨૦૧૧-૧૨માં કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) લાંબા સમયથી નવીનીકરણ ન થયું હોય તો 
નવીનીકરણ કરવા સરકારમા ં કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 
અન ે

 

 (૩) ઉ ત કાયવાહી કયા ં સુધીમાં પૂણ કરીને ઉ ત 
બંને ર તાઓનું નવીનીકરણ કેટલા ખચ કરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨) અને (૩) 
  રાજલા બાઢડા ર તાના ચારમાગ યકરણના ંુ
કામને સૈ ધાિંતક મંજરી આપેલ છે તે પૈકી થમ તબ ામાં ૂ
ટકચસન ે ચારમાગ યકરણ કરવાના ં ટે ડર હાલ મંજરીમાં ૂ

છે. હાલ ચારનાળા ફરાબાદ ર તો વાહન યવહાર યો ય 
છે. નવીનીકરણની કામગીરી છે ે ડામર કામ કયાના વષની 
સાથે સાથે ર તાની સપાટી, ટા ફકનુ ં ભારણ, ભૌગોિલક 
પ રિ થિત જવેી તાંિ ક જ રયાત અને નાણાકીય 
ઉપલ ધતાને પણ યાને લઈ િવચારણાં કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૪૨૨ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ઇ પે શન બનાસકાંઠા અન ે ક છ િજ ામાં 
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
બનાસકાંઠા ક છ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૯ ૦૫ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૧૦ ૦૮ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઈ ગેરકાનૂની 
વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
બનાસકાંઠા :  
ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં COTPA Act 2003 ની કલમ 
૬(અ) મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી ઉમરની યિ તને તમાકનુ ંુ
વેચાણ એ દંડનીય ગુનો બને છે તેવુ બોડ દુકાનદાર ારા 
લગાવેલ નહોતંુ. 
ક છ : 
શાળાની આસપાસ ૧૦૦ વારની િ યામાં તમાક અન ેુ
તમાકની અ ય બનાવટનું વેચાણ કરતા હતા ઉપરાંત આ ુ
દુકાનદારો તમાક અને તમાકુ ુ ની અ ય બનાવટોનું છટક ૂ
વેચાણ શાળાની સામે જ કરતા હતા. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) 
(૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે
િનયમોનુસાર દંડ વસૂલ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવેલ 
છે. 
(૨) ક છ િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે 
કલુ - .૨૫,૦૨૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

દાહોદ િજ ામાં ડ યુે , વાઈન લુના ન ધાયેલ દદ ઓ 
૨૮૫૬૩ ી વજિસંગભાઇ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામા ં તાલુકાવાર ડે ય,ુ વાઈન લુના 
કેટલા દદ ઓ ન ધાયા, 
 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામા ંન ધાયેલ દદ ઓ નીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનું નામ ડ યુે  વાઇન લુ 
૧ દાહોદ ૫૬૬ ૧૪ 
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૨ દેવગઢબારીયા ૨૫ ૩ 
૩ ધાનપુર ૭ ૧ 
૪ ફતેપુરા ૫ ૨ 
૫ ગરબાડા ૪૦ ૨ 
૬ લીમખેડા ૪૫ ૩ 
૭ સંજલેી ૭ ૨ 
૮ ઝાલોદ ૫૧ ૨ 

કલુ  ૭૪૬ ૨૯  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા દદ ઓના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૨) તે પૈકી કોઇ પણ દદ નું મૃ ય ુથયેલ નથી.  

 (૩) ઉ ત રોગોને અંકશમા ં લેવા શુ ં કાયવાહી ુ
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) 
  ડ યુ ે : 

 િજ ા ક ાની હોિ પટલ તથા ેિ ય ક ાએ 
શંકા પદ ડે યુના કેસોની શોધખોળ અન ે
િનદાન માટે લેબોરેટરી પરી ણ અને યો ય 
સારવારની યવ થા. 

 મ છર ઉ પિ  અટકાયત કામગીરી. 
 િનદાન થયેલ કેસોના િવ તારમાં ઘરોમા ં

પોરાનાશક અને ફોગ ગની કામગીરી. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

  વાઈન લૂ : 
 ડી ટી ટ હોિ પટલ ખાતે કેટેગરી અનુસાર રોગના 

દદ નુ ંસવલ સ અને િનદાન. 

 આઈસોલેશન વોડ તૈયાર કરી રોગના દદ ની 
સારવાર. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

*૨૮૫૧૩ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા 
િજ ામાં િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ 
ન ધાયા, 

  (૧)  
ન ધાયેલ કસોે  િજ ાનું 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૪૮ ૫૪ ૨૦૨૦ ગીર 

સોમનાથ ૨૦૧૯ ૬૧ ૫૬ ૧૭૮૧ 
દેવભૂિમ ૨૦૧૮ ૩૨ ૪૨ ૮૯૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની 

સં યા 
િજ ાનું 

નામ વષ 
ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૧ ૧૧ ૧૩૯ ગીર 
સોમનાથ ૨૦૧૯ ૨ ૪ ૧૨૪ 
દેવભૂિમ ૨૦૧૮ ૧ ૨ ૪૯ 

 (૩) મૃ ય ુથયેલ દદ ઓમા ંકેટલા ી અન ેકેટલા 
પુ ષો છે, અન ે

  (૩)  
 

િજ ાનું નામ વષ મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 
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ક સરે  એઈ સ ય 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 
૨૦૧૮ ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૨૩ ૧૧૬ ગીર સોમનાથ 
૨૦૧૯ ૧ ૧ ૩ ૧ ૨૬ ૯૮ 

૨૦૧૮ ૧ ૦ ૦ ૨ ૭ ૪૨ દેવભૂિમ 
ારકા ૨૦૧૯ ૧ ૨ ૦ ૫ ૧૦ ૩૩ 

(૪)ઉ ત રોગોને અટકાવવા શુ ંકાયવાહી કરવામાં આવી?   (૪) પ ક-અ મુજબ 
પ ક-અ 

રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે |.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાન ેમા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  
 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 
 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં

ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમદુાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 
યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
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 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 
સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ર તાઓની મંજરી બાબતૂ  

૨૮૫૭૨ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર છોટાઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર ધાનમં ી 

ામ સડક યોજના અંતગત કેટલા ર તાઓ મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ 
અગાઉ છોટાઉદેપુર િજ ામાં ધાનમં ી ામ સડક યોજના 
હેઠળ મંજર કરવાપા  તમામ કામો મંજર થયેલ હોઈૂ ૂ ,  
ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ ર તાઓ પૈકી કેટલા ૂ
ર તાઓનું કામ પૂણ થયુ,ં કેટલાનુ ંકામ ગિતમાં છે, અન ે
કેટલાનુ ંકામ શ  થયેલ નથી, અન ે

  

 (૩) ઉ ત ગિત હેઠળના કામ યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
રા યમાં કોલસા આધા રત પાવર લા ટની મતા 

૨૮૪૬૮ ી શૈલેષભાઈ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
કોલસા આધા રત કેટલી મતાના કેટલા પાવર લા ટ 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
હ તકની િવજ ઉ પાદન કપનીં , ગુજરાત ટેટ ઈલેકટીસીટી 
કોપ રેશન િલ. હ તક કલ ુ ૪(ચાર) કોલસા આધા રત વીજ 
મથકો છે, તેની ઉ પાદન મતાની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. વીજ મથકનંુ નામ વીજ ઉ પાદન 
મતા 

(મેગાવોટ) 
૧ ઉકાઈ થમલ પાવર ટેશન ૧૧૧૦ 
૨ ગાંધીનગર થમલ પાવર ટેશન ૬૩૦ 
૩ વણાકબોરી થમલ પાવર ટેશન ૨૨૭૦ 
૪ િસ ા થમલ પાવર ટેશન ૫૦૦  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા લા ટના કેટલા 
યુિનટો કાયરત અને કેટલા યુિનટો બંધ હાલતમાં છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ બધા જ િવજ મથકો કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત કયા લા ટના કેટલા યિુનટો કયા 
કારણસર બંધ હાલતમાં છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ બધા જ વીજ મથકો કાયરત છે. 
આમ છતાં યારેક િવિવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી 
સમારકામ, ઓછી વીજમાંગ, બળતણ ઉપલ ધ ન હોવું 
અને મે રટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા  ન મળતી હોય તો 
ત પૂરતા હગામી સમય દર યાન િવજ એકમોમાંથી ઉ પાદન ં
મેળવવામાં આવતંુ નથી. 
 ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર (SLDC) ારા વીજ િનયમન 
આયોગના ‘‘મેરીટ ઓડર’’ રે યુલેશનને અનુસરીન ે સૌથી 
સ તા બળતણ ખચ ધરાવતા વીજ મથક પાસેથી વીજ 
ખરીદી કરવાની રહે છે. આથી, વીજ મથક વીજ ઉ પાદન 
માટે ઉપલ ધ હોવા છતાં  તેના પરથી પેદા થતી વીજળી 
‘‘મેરીટ ઓડર’’ મા ં આવતી હોય તો જ વીજ ઉ પાદન 
કરવામા ંઆવે છે. 
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આમ, સામા ય  સં ગોમા ંઉપરો ત વીજ મથકો કાયરત છે.  
--------- 

જનાગઢ મે ડકલ કોલેજ ખાતે મંજર મહકમૂ ૂ ે  
૨૮૫૧૦ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 

એમઈઆરએસ મે ડકલ કોલેજ, જનાગઢ ખાતે સંવગવાર ૂ
મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  અને  (૨) *પ ક સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરેલી અન ે
કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

   

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામા ં
આવશ.ે 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

થાનગઢના સેનેટરી ઉ ોગને એસટીમાં રાહત આપવા બાબત 
૨૮૪૭૯ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરે નગર િજ ાના થાનગઢમા ંઆવેલ સનેેટરી 
પોટ બનાવવાના ઉ ોગમાં બનતી .૫૦૦થી ઓછી 
સેનેટરી આઈટમન ે એસટીના ૧૮ ટકાના લેબમાથંી 
ઘટાડો કરવા રા ય સરકાર ારા કે  સરકાર કે એસટી 
કાઉ સીલ સમ  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં યારે દરખા ત કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તુત બાબતે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઆવી કોઈ દરખા ત કે  સરકાર 
કે એસટી કાઉ સીલ સમ  કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે યારે શા િતભાવ મ ા?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

દેડીયાપાડા તાલુકાના ર તાના કામને મંજર કરવા બાબતૂ  
૨૭૩૨૭ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ાના દેડીયાપાડા તાલુકાના ગડી બેબાર 
ર તાના કામન ેમંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૬.૧૦ િક.મી. ની લંબાઈ માટે l. ૫૮૨.૦૦ 

લાખ. 
--------- 

આણંદ િજ ામાં આરો ય ક ોમાં જજરીત ટાફ વાટસે  
૨૮૫૪૨ ી િનરજન પટલ ં ે  (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં આવેલ સામૂ હક આરો ય કે , ાથિમક આરો ય 
કે ો અને પેટા આરો ય કે ના ટાફ વાટસ જજરીત 
હાલતમાં છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલા વાટસ નવા બનાવવામાં આ યા, 

  (૨) ૨૨ (બાવીસ) 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા વાટસ નવા બનાવવાના 
બાકી છે, અન ે

 

 (૪) તે યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે  

 (૩) અને (૪) ૪(ચાર) વાટસ નવા મંજર કરેલ છેૂ . તે 
સ હત બાકીના ટાફ વાટસ જ રયાત મુજબ બનાવવામા ં
આવશ.ે 
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ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ો ે  

૨૭૩૬૨ ી મુકશભાઈ પટલ ે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઈ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ભાવનગર મહાનગરપાિલકામા ં
કઈ કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાંૂ  
આ યા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
મનગર િજ ામાં તાલુકાવાર વીજ કને શન આપવા બાબત 

૨૮૪૯૮ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા નેસ તથા કેટલા ગામોમા ં

યોિત ામ હેઠળ વીજ કને શન આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧)  
તાલુકા ગામની સં યા નેસની સં યા 
મ ધપુર ૬૮ ૧૩ 

લાલપુર ૭૪ ૨ 
કાલાવડ ૯૮ ૦ 

ોલ ૪૧ ૦ 
ડીયા ૩૭ ૦ 
મનગર ૧૦૦ ૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા નેસ અને ગામોમાં ઉ ત 
યોજના હેઠળ વીજ કને શન આપવાના બાકી છે, અન ે

  (૨)  
તાલુકા વીજ કને શન 

આપવાના બાકી હોય 
તેવા ગામની સં યા 

પડતર 
અર ઓ 

મ ધપુર ૧૩ ૩૬ 
લાલપુર ૧૩ ૪૯ 
કાલાવડ ૧૫ ૫૭ 

ોલ ૧ ૧૦ 
ડીયા ૪ ૧૧ 
મનગર ૩૪ ૪૬૮  

 (૩) તે યાં સુધીમાં આપવામાં આવશ?ે   (૩) વીજ ડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી યા છે. 
િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ યવ થા અન ે

વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર નાણાકીય 
આયોજનને યાને લઈને વીજ ડાણો આપવાનુ આયોજન 
કરવામાં આવતુ હોય છે. આમ, વીજ ડાણો આપવામા ં
વીજ વહન અને વીજ િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત 
નાણાકીય પ રબળ મહ વનું હોઈ તમામ બાબતો યાને લઈ 
તબ ાવાર િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં નમદા યોજના 

૨૭૩૯૭ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
યોજનામાં ગાંધીનગર િજ ાના કેટલા હે ટર િવ તારનો 
સમાવેશ થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
યોજનામાં ગાંધીનગર િજ ાના કલ ુ ૧૨,૬૬૬ હે ટર 
િવ તારનો સમાવેશ થયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા િવ તારમા ં   (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તમામ ૧૨,૬૬૬ હે ટરમા ં
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નહેરોનુ ંકામ પૂણ થયેલ છે? શાખા સુધી અને કલ ુ ૧૨,૪૧૯ હે ટર િવ તારમા ં
શાખા સુધી નહેરોનુ ંકામ પૂણ થયલે છે. 

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૪૯૪ ી િવણભાઈ મુસડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ઇ પે શન મનગર અને દેવભૂિમ ારકા 
િજ ામાં િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનું નામ વષ 

મનગર દેવભૂિમ ારકા 
તા.૧-૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-
૧૨-૧૮ 

૨૧ ૦૪ 

તા.૧-૧-૧૯ 
થી તા.૩૧-

૧૭ ૦૧ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઈ ગેરકાનૂની 
વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 

મનગરઃ 
ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં COTPA-2003 (િસગારેટસ 
એ ડ અધર ટૉબેકો ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ 
( હેર જ યા પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ) હેઠળ ઉ ત 
જ યા પર ધુ પાન કરતા વા મળેલ હતા અન ે કલમ 
૬(અ) મુજબ ૧૮ વષ થી ઓછી મરની યિ તને તમાકનુ ંુ
વેચાણ એ દંડનીય ગુનો છે. તેવ ુ બોડ દુકાનદાર ારા 
લગાવેલ ન હતુ ઉ ત બ ે કલમનો ભંગ થયેલ વા મળલે. 
દેવભૂિમ ારકાઃ 
તમાક િનયં ણ અિધિનયમુ -૨૦૦૩ની કલમ-૬(અ) અન ે
(બ) ૧૮ વષથી નાની વયની યિ તને તમાકનું વેચાણ ન ુ
કરવા અંગેનું બોડ લગાવેલ નહોતંુ. શૈ િણક સં થાઓની 
૧૦૦ વારની િ યામા ંતમાકનુ ંવેચાણ થતંુ વા મળેલુ . 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) (૧) મનગર િજ ામા ં તે અ વયે જવાબદારો 
સામે કલુ - .૭૬,૨૫૫/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 
(૨) દવેભૂિમ ારકા િજ ામા ં તે અ વય ે જવાબદારો સામ ે
કલુ - .૧૮,૯૦૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

કડી તાલુકાની માઈનોર-૨ નહરના કામે  
૨૭૩૯૯ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નમદા યોજના અંતગત મહેસાણા િજ ાના કડી 
તાલુકાની દેવગઢ માઈનોરના બાધંકામના કામો પૂણ થયેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં 
કેટલા ગામોન ેિસંચાઈનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) દેવગઢ માઈનોર થકી કડી તાલુકાના કા વા 
ગામના ૬૪૨ એકર જટેલા િપયત િવ તારને િસંચાઈનો 
લાભ મળેલ છે. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંતભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણૂ ે  

૨૭૩૩૨ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંગભૂતૂ  યોજના હેઠળ કેટલા 
વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૫૯ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૩૦.૧૬ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

રા યમાં ગેસ આધા રત પાવર લા ટ 
૨૮૪૫૩ ડો.સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ગેસ આધા રત કેટલી મતાના કેટલા પાવર લા ટ 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં રા ય 
સરકાર હ તકના ગેસ આધા રત પાવર લા ટની િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. ગેસ આધા રત પાવર લા ટનંુ નામ વીજ ઉ પાદન 
મતા 

(મેગાવોટ) 
૧ ધુવારણ ગેસ આધા રત પાવર લા ટ ૫૯૫ 
૨ ઉતરાણ ગસે આધા રત પાવર લા ટ ૩૭૫ 
૩ એસપીસી પીપાવાવ પાવર કપની ં

િલિમટેડ 
૭૦૨.૮૬ 

૪ ગુજરાત ટેટ એનજ  જનરેશન િલિમટેડ ૫૦૭ 
૫ ગુજરાત ઈ ડ ટીઝ પાવર કપની ં

િલિમટેડ ( ટેજ-૧) 
૧૪૫ 

 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા લા ટ કાયરત 
અને કેટલા બંધ હાલતમાં છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તમામ લા ટ કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત લા ટ યારથી બંધ છે અન ે બંધ 
રહેવાના કારણો શા ંછે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ બધા જ વીજ મથકો કાયરત છે. 
આમ છતાં યારેક િવિવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી 
સમારકામ, ઓછી વીજમાંગ, બળતણ ઉપલ ધ ન હોવું 
અને મે રટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા  ન મળતી હોય તો 
ત પૂરતા હગામી સમય દર યાન િવજ એકમોમાંથી ઉ પાદન ં
મેળવવામાં આવતંુ નથી. 
 ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર (SLDC) ારા વીજ િનયમન 
આયોગના ‘‘મેરીટ ઓડર’’ રે યુલેશનને અનુસરીને સૌથી 
સ તા બળતણ ખચ ધરાવતા વીજ મથક પાસેથી વીજ 
ખરીદી કરવાની રહે છે. આથી, વીજ મથક વીજ ઉ પાદન 
માટે ઉપલ ધ હોવા છતાં  તેના પરથી પેદા થતી વીજળી 
‘‘મેરીટ ઓડર’’ માં આવતી હોય તો જ વીજ ઉ પાદન 
કરવામા ંઆવે છે. 
આમ, સામા ય  સં ગોમા ંઉપરો ત વીજ મથકો કાયરત છે.  

--------- 
ખેડા અને વલસાડ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૫૫૫ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧)  
ખેડા વલસાડ વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સે ર એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૯૫૭ ૪૧૩ ૫૪૫૦ ૧૬૯ ૨૬૪ ૩૪૯૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
ખેડા વલસાડ વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
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૨૦૧૮ ૪૫ ૪૪ ૩૫૮ ૧૨ ૩૨ ૧૦૬ 
૨૦૧૯ ૩૯ ૩૩ ૨૪૭ ૧૬ ૧૬ ૬૮  

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 
પુ ષો છે, અન ે

  (૩)  
ખેડા વલસાડ દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૨૬ ૨૪ ૧૫૩ ૧૩ ૧૧ ૧૩૮ 

 (૪) ઉ ત રોગોને અટકાવવા શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામેલ છે. 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 
િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 
સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાુ ઈ ડ 
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  
 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
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 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 
સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં નમદા યોજના બાબત 

૨૭૪૮૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 

યોજનામાં ગાંધીનગર િજ ાના કેટલા હે ટર િવ તારનો 

સમાવેશ થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 

યોજનામાં ગાંધીનગર િજ ાના કલ ુ ૧૨,૬૬૬ હે ટર 

િવ તારનો સમાવેશ થયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા િવ તારમા ં

નહેરોનુ ંકામ પૂણ થયેલ છે? 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તમામ ૧૨,૬૬૬ હે ટરમા ં

શાખા સુધી અને કલ ુ ૧૨,૪૧૯ હે ટર િવ તારમા ં

શાખા સુધી નહેરોનુ ંકામ પૂણ થયલે છે. 

--------- 

નેશનલ હ થ િમશન ે અંતગત કમચારીઓને બોનસ પેટ મળેલ રકમે  

૨૮૪૨૮ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર નેશનલ હે થ િમશન અંતગત કામ કરતા ં

કરાર આધા રત કમચારીઓ માટે કે  સરકાર તરફથી 

રા ય સરકારને લોય ટી બોનસ પેટે કેટલી રકમ મળેલ છે, 

અન ે

  (૧) લોય ટી બોનસ પેટે મળેલ રકમ      ( .લાખમાં) 

વષ ૨૦૧૮ .૧૦૩૪.૯૦ 

વષ ૨૦૧૯ શૂ ય 

કલુ  .૧૦૩૪.૯૦  

 (૨) તે પૈકી વષવાર કેટલી રકમનો યા હેતુસર ખચ 

કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) કરવામા ંઆવેલ ખચ ( .લાખમા)ં 

વષ ૨૦૧૮ .૧૦૩૪.૯૦ 

વષ ૨૦૧૯ શૂ ય 

કલુ  .૧૦૩૪.૯૦ 

  નેશનલ હે થ િમશન અંતગત ટેકનીકલ તથા 

નોન ટેકનીકલ કરાર આધા રત ટાફના મહેનતાણા તથા 

મહેનતાણા વધારાના હેતુસર ખચ કરવામાં આવલે છે. 
મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે  

૨૭૩૩૬ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૯૯૧ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૩૩.૩૪ લાખનો ખચ થયેલ છે.  
--------- 

વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  

૨૭૩૬૭ ી શૈલેષભાઈ મહતા ે  (ડભોઈ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંકેટલા સામૂ હક આરો ય 

  (૧) કોઈ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ

આવેલ નથી. 
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કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વડોદરા મહાનગરપાિલકામા ંકઈ કઈ 

જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યા ૂ ? 
  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

વડોદરા અને નમદા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૫૭૫ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર વડોદરા અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર 

કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ  ન ધાયા, 

  (૧)  
છ ા બે વષમાં ન ધાયેલ કસોે ે  િજ ાનું 

નામ 

વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૬૬૮ ૬૪૧ ૪૦૯૪ 
વડોદરા 

૨૦૧૯ ૨૭૨ ૫૪૭ ૪૭૯૩ 

૨૦૧૮ ૧૪ ૨૮ ૧૭૬૮ 
નમદા 

૨૦૧૯ ૬ ૨૬ ૧૭૯૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 

કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર મૃ યુ 

પામેલ દદ ઓની સં યા 

િજ ાનંુ 

નામ 

વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૦ ૫૪ ૨૪૨ 
વડોદરા 

૨૦૧૯ ૫ ૪૯ ૩૩૨ 

નમદા ૨૦૧૮ ૦ ૬ ૧૧૫ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 

પૂ ં ષો છે, અન ે

  (૩)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 

ક સરે  એઈ સ ય 

િજ ાનંુ 

નામ 

વષ 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૫ ૩૯ ૮૯ ૧૫૩ 
વડોદરા 

૨૦૧૯ ૪ ૧ ૧૯ ૩૦ ૮૫ ૨૪૭ 

નમદા ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૩ ૩ ૩૨ ૮૩ 

(૪)ઉ ત રોગોને અટકાવવા શંુ કાયવાહી કરવામા ંઆવી?   (૪) પ ક-અ મુજબ. 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 

ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 

 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે |.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાન ેમા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 

એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં

ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં
ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
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 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં

ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં

નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 

યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં

એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ

કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 

વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ

ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 

છે. 

ય 

 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવના મૂ ય ેકરવામા ંઆવે છે. 

 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોન ે વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 

આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 

 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

રા ય સરકારના વીજ એકમો પાસે બાકી પાણી વપરાશના િબલ 

૨૮૫૧૮ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 

સરકાર હ તકના વીજ ઉ પાદન મથકો ારા િસંચાઈ 

િવભાગ હ તકના નદી-તળાવોમાંથી લેવાયેલ પાણીના 

જ થાની િકમતં /િબલ ચૂકવાયા નથી તે હકીકત સાચી છે, 

 

 (૨)  હા, તો યા યા વીજ મથકો પર િસંચાઈ 

િવભાગના પાણી વપરાશના િબલના કેટકેટલા લેણાં નીકળ ે

છે, અન ે

 

 (૧) અને (૨)  ના, .  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ રા ય સરકાર હ તકની વીજ ઉ પાદન કપની ં
ગુજરાત ટેટ ઈલેિ ટિસટી કોપ રેશન િલ.ના  વીજ ઉ પાદન 

મથકો ારા િસંચાઈ િવભાગ હ તકના નદી-તળાવોમાંથી 

વા તિવક વપરાયેલ/લવેાયેલ પાણીના જ થાના િબલનું 

ચૂકવ ં સમયસર થાય છે. 

  આમ, વા તિવક વપરાયલે/લવેાયેલ પાણીના 

જ થાના િબલનુ ં ચૂકવ ં સમયસર થતંુ હોઈ, તેના માટે 

બાકી લેણાનો  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર રા ય 

સરકાર હ તકના યા યા વીજ ઉ પાદન મથકો ારા 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર હ તકની વીજ 

ઉ પાદન કપની ગુજરાત ટેટ ઈલેકટીસીટી કોપ રેશન િલં . 



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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કેટલા પાણી વપરાશ અંગે કેટલી ચૂકવણી કરાઈ ? ના  વીજ ઉ પાદન મથકો ારા છે ા બે વષમાં કરેલ 

પાણીનો વપરાશ તથા તે અંગેની કરાયેલી ચૂકવણીની 

િવગતો પ ક-અ  મુજબ છે. 

પ ક-અ 
અ.નં. વીજ મથક વષ પાણીનો વપરાશ (વષવાર 

કરોડ લીટરમાં) 

ખરખર ચૂકવ ં ે

( .લાખમાં) 

રીમાકસ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૧ ધુવારણ ગેસ આધારીત પાવર ટેશન 

૨૦૧૯-૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
 

૨૦૧૮-૧૯ ૨.૪૩ ૦.૦૦ 

૨ 
કડાણા હાઈડો ઈલેકટીક પાવર 

લા ટ 
૨૦૧૯-૨૦ ૫૧.૬૭ ૦.૦૦ 

િસંચાઈ િવભાગની સૂચના 

મુજબ પાણીનો વપરાશ 

કરવામાં આવેલ જનંુે 

ચૂકવ ં કરવાનંુ થતું નથી. 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૬૧૩.૩૭ ૬૭૮૩.૦૨ 
૩ વણાકબોરી થમલ પાવર ટેશન 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૯૦૨.૫૦ ૩૪૪૬.૮૩ 

 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૮.૫૨ ૩૯.૫૦ 
૪ ઉકાઈ થમલ પાવર ટેશન 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૨૩.૭૪ ૪૧.૭૯ 

 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૦૦.૬૪ ૫૦૨૨.૪૯ 
૫ ગાંધીનગર થમલ પાવર ટેશન 

૨૦૧૯-૨૦ ૮૭૯.૦૧ ૩૩૪૮.૬૮ 

 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૪.૭૨ ૩૮૦.૦૧ 
૬ િસ ા થમલ પાવર ટેશન 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૫.૧૩ ૪૭૩.૨૫  

 

હાંસોટ તાલુકાના ર તા મંજર કરવા બાબતૂ  
૨૭૩૧૯ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ાના હાંસોટ તાલુકાના પાંજરોલીથી કીમ 
નદીન ે ડતા ર તાના કામન ે મંજર કરવામાં આવેલ છે કે ૂ
કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી ?  

  (૨) ૩.૫૦ િક.મી. ની લંબાઈ માટે .૩૯૩.૦૦ લાખ. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોે ૃ  

૨૭૪૨૦ ી રમણભાઈ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૦૮૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૩૬૩૦.૫૦ લાખનો ખચ થયલે છે.   
--------- 

કડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણ અંગે 
૨૭૪૪૪ ી જગદીશ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઇિ ટ ટૂ 
ઓફ િકડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદના 
નવીનીકરણ/િવ તરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આ કામગીરી યા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઇિ ટ ૂટ 
ઓફ િકડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદની 
કોર એ ડ સલેની કામગીરી પૂણ થયલે છે તથા ફન શ ગની 
કામગીરી ગિતમાં છે.  
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 (૩) આ યોજના માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) છે ા એક વષમાં .૯૩૭૦.૦૦ લાખની ા ટ 
ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
નમદા અને ડાંગ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૫૮૨  ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ઇ પે શન નમદા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 
કરવામા ંઆ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
નમદા ડાંગ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૦ ૦૩ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૧૦૨ ૦૮  

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં કઈ ગેરકાનનૂી 
વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
નમદા :  
(૧)  કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વષથી નીચેના તમાકનુ ંુ
વેચાણ અન ેખરીદી કરતા ૬૧ કેસ કરવામાં આ યા. 
(૨) કલમ-૬(બ) અંતગત શૈ િણક સં થાઓની 
આસપાસના ૧૦૦ મીટરની િ યામાં આવેલા િવ તારમા ં
તમાક અને તમાકની બનાવટોના વેચાણ કરતા ુ ુ ૪૧ કેસ 
કરવામા ંઆ યા. 
ડાંગ : 
  ઉકત દરોડા/ઈ પેકશનમાં COTPA-2003 
(િસગારેટસ એ ડ અધર ટોબેકો ોડોકટ એકટ-૨૦૦૩) 
ની કલમ-૪  મુજબ હેર થળોએ ધુ પાન કરવા પર 

િતબંધ જમેા ં ઉકત હેર થળો વેચાણ કરતા વા 
મળેલ છે. અને કલમ-૬ (અ) મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી 

મરની યિકતને તમાકનુંુ  વેચાણ એ દંડનીય ગુનો છે તેવુ ં
બોડ દુકાનદારે લગાવેલ ન હતંુ. તેમજ કલમ-૬(બ) 
મુજબ શૈ િણક સં થાની ૧૦૦ વારની િ યામા ંતમાકનુંુ  
વેચાણ કરતા વા મળેલ છે. આ ઉ ત કલમનો ભંગ 
થયેલ વા મળેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) 
(૧) નમદા િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામે કલ ુ
.૯,૧૨૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

(૨) ડાંગ િજ ામા ં તે અ વય ે જવાબદારો સામ ે
િનયમાનુસાર દંડ  વસૂલ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવેલ 
છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે ે  

૨૮૪૫૬ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અન ે મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 
સામૂ હક આરો ય કે  અને ાથિમક આરો ય કે ોમા ં
બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ 
મંજર ૂ
જ યા 

ગાંધીનગર હોિ પટલો ૨ બાળરોગ 
િન ણાતં 

૧૧ 

મહેસાણા હોિ પટલો ૫ બાળરોગ ૯ 
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િન ણાતં 

 ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ાના સામૂ હક આરો ય 
કે ો/ ાથિમક આરો ય કે ો ખાતે બાળરોગ 
િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર થયેલ નથીૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે
મહેસાણાના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ નામ નામ સં યા ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
ગાંધીનગર હોિ પટલો ૨ ૬ ૫ 
મહેસાણા હોિ પટલો ૫ ૮ ૧  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  

 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 
જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ં આવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 
ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 

૨૭૩૯૨ ી અરિવંદભાઈ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
અંતગત કલ કેટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યોુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ લાભાથ ઓની સં યા 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦,૧૬૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૪,૪૮૦ 

કલુ  ૨૪,૬૪૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકલ કેટલો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૦૩,૩૬,૦૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૮૯,૬૦,૦૦૦ 

કલુ  ૪,૯૨,૯૬,૦૦૦  
--------- 

શહરા તાલુકાની કણ નદી પર પુલ બનાવવા બાબતે ુ  
૨૭૪૭૧ ી કસરીિસંહ સોલંકી ે  (માતર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકાના ડેમલી બાહી 
ર તા પર કણ નદી પર પુલ બનાવવાનું કામ મંજર કરેલ છે ુ ૂ
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) .૫૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણની યોજના અંગ ે

૨૭૪૪૧ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણની કોઈ 
યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આ કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૨) નવીનીકરણ અન ે િવ તરણના કામો પૂણ થયલે 
છે. 

 (૩) આ યોજના માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) .૧૬૬.૦૦ કરોડ 

--------- 
મહવા તાલુકાના રોડનું રીસરફસ ગ કરવા બાબતુ ે  

૨૭૩૮૨ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ાના મહવા તાલુકાના મહવાુ ુ -કતપર 
ભવાની રોડનું રીસરફેસ ગ કામ મંજર કરવામાં આવેલ છે કે ૂ
કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૫.૦ િક.મી. લંબાઈ માટે .૧૪૦.૦૦ લાખ 

--------- 
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૫૪૬ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અને ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર 
કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)  
છ ા બે વષમાં ને ધાયેલ કસોે  િજ ાનું 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૯ ૩૨૬ ૩૮૯૩ 

આણંદ 
૨૦૧૯ ૫ ૩૧૪ ૩૬૮૪ 

ભ ચ ૨૦૧૮ ૨૮ ૧૮૧ ૩૭૮૨ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની સં યા 

િજ ાનું 
નામ 

વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૦ ૩૧ ૨૨૨ 

આણંદ 
૨૦૧૯ ૦ ૪૦ ૨૧૭ 

ભ ચ ૨૦૧૮ ૦ ૧૨ ૧૭૯ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા   (૩)  
િજ ાનંુ વષ મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 
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પુ ષો છે, અન ે કે સર એઈ સ ય નામ 
ી પુ. ી પુ. ી પુ. 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૧ ૨૦ ૬૧ ૧૬૧ 
આણંદ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૧૩ ૨૭ ૪૬ ૧૭૧ 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૪ ૮ ૩૫ ૧૪૪ 

ભ ચ 
૨૦૧૯ ૦ 0 ૫ ૩ ૫૩ ૧૭૫  

(૪)ઉ ત રોગોને અટકાવવા શંુ કાયવાહી કરવામા ંઆવી?   (૪) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

 રોગોને અટકાવવા માટ કે રલ કાયવાહીની િવગતોઃે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 

 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 
ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ માન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 
િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવેું  છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાન ેવળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ંનવા 
સાર-સંભાળ કે ો (કેર અને સપોટ સે ટર) થાિપત કરવામાં આવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાૂ ય મ અંતગત 
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓન ેજ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમા ં યરોગ માલમુ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુ ત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 
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 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અ વયે બજટમાં કરવામાં આવેલ ગવાઈઓે  

૩૦૦૧૮ ડો. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ -મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦મા ં
અનુદાન-૯૬ આ દ િત િવ તાર પેટા યોજનાના મુ ય 
સદર ૩૦૫૪ અને ૫૦૫૪ હેઠળ વષવાર કલ કેટલી રકમની ુ
બજટેમાં ગવાઈ કરવામાં આવેલ હતી, અન ે

  (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯માં . ૧૦૮૯૪૨.૦૦ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯-૨૦માં . ૧૧૦૦૧૨.૦૦ લાખ 
          કલઃુ  . ૨૧૮૯૫૪.૦૦ લાખ 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
અરવ ી િજ ાના િભલોડા તાલુકામાં અને મેઘરજ 
તાલુકામાં વષવાર કયા કયા ર તાઓ માટે કેટલો ખચ 
વષવાર કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) *પ રિશ  મુજબ 

(*પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

મહવા તાલુકામાં ખાડી પર પુલ બનાવવા બાબતુ  
૨૭૩૫૫ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ાના મહવા તાલુકાના અનાવલ કોષ ુ
વહેવલ (વાઘદેવી) રોડ પર કોષ ખાડી પર પુલ બનાવવાનુ ં
કામ મંજર કરેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) .૨૩૫.૦૦ લાખ 

--------- 
ધાનમં ી ામ સડક યોજના હઠળ ફાળવેલ ાંટે  

૨૭૯૫૧ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ધાનમં ી ામ સડક યોજના હેઠળ ર તાઓ 
પહોળા કરવા કે રીકાપટ કરવા ા ટ ફાળવવા રા ય 
સરકારે કે  સરકારને યારે રજઆત કરીૂ , 

  (૧) ધાનમં ી ામ સડક યોજના હેઠળ મળવાપા  
મંજરીઓ મળી ગયેલ હોઈ  ઉપિ થત થતો નથીૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કે  સરકારે 
કેટલી ા ટ ફાળવી, અન ે

 

 (૩) તે પૈકી કેટલી ા ટ રા ય સરકારે અમદાવાદ 
િજ ા માટે ફાળવી છે? 

 

 (૨) અને   (૩)  
  કે  સરકારે મળવાપા  તમામ ા ટ ફાળવી 
દીધેલ હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  

૨૭૩૬૬ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં સુરત મહાનગરપાિલકામા ં કેટલા સામૂ હક આરો ય 
કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઈ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત મહાનગરપાિલકામાં કઈ 
કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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સૌર ઉ ની ખરીદી 
૨૮૫૦૬ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલી સૌર ઉ  કોની પાસેથી કયા ભાવ ે
ખરીદવામાં આવી, 

 

 (૨) ઉ ત ખરીદીના ભાવો યારે ન ી કરવામાં 
આવેલ છે, અન ે

 

 (૩) તે અ વયે કઈ એજ સી/કપનીને કેટલી રકમ ં
વષવાર ચૂકવવામાં આવી? 

 

 (૧), (૨) અને (૩)  
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર, િવિવધ કપનીઓ પાસેથી ખરીદવામાં ં
આવેલ વીજળી, તેના કરા રત ભાવ, તે અ વયે ચૂકવવામાં 
આવેલ રકમ અન ે ન ી કરવામાં આવલે ભાવની િવગત 
*પ રિશ -અ મુજબ છે. 

(*પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખલે છે.) 
--------- 

મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે  
૨૭૩૩૭ ી રાઘવ ભાઇ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૯૯૧ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૩૩.૩૪ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

સુરત િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
૨૭૪૮૮ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સૂ વાગી િવકાસ યોજના 
અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામા ંકલ કેટલા કીુ .મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૩૦૧ નંગ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલોુ  ખચ થયો?   (૨) .૫૬.૮૩ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

અમદાવાદ શહરમાં િવિવધ રોગોના ન ધાયેલ કસે ે  
૨૮૪૬૫ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ શહેરમાં ડે ય,ુ કમળો, 
ટાઇફોઈડ, મેલે રયા, ઝેરી મેલે રયાના કેટલા કેસ 
ન ધાયા, 

  (૧)  

વષ ડ યુે  કમળો ટાઇફોઈડ મેલે રયા 
ઝેરી 

મેલે રયા 
૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 
થી 
૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૨૫૬૯ ૩૮૩૧ ૪૦૫૩ ૫૭૭૬ ૬૯૩ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ 
થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૩૦૩૦ ૨૯૦૩ ૫૨૪૨ ૪૦૯૫ ૨૦૬ 

કુલ ૫૫૯૯ ૬૭૩૪ ૯૨૯૫ ૯૮૭૧ ૮૯૯  
 (૨) ઉ ત વષવાર, રોગવાર કેટલા દદ ઓના મૃ ય ુ
થયા, અન ે

  (૨)  

વષ ડ યુે  કમળો ટાઇફોઈડ મેલે રયા 
ઝેરી 

મેલે રયા 
૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 
થી 
૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ 
થી 

૧૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
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૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
કુલ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩  

 (૩) ઉ ત રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી? 

  (૩) પ ક-અ મુજબ 
 

પ ક-અ 
ઉ ત રોગચાળો અટકાવવા નીચે મુજબ પગલાં લીધેલ છે. 
પાણીજ ય રોગચાળા િનયં ણ અંગે લીધેલ પગલાની મા હતી : 
 અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા ારા પાણીજ ય રોગચાળાના િનયં ણ અથ અસર ત િવ તારમાં મે ડકલ ટીમો ારા 

હાઉસ ટ હાઉસ સવલ સ અંગેની કામગીરી િનયિમત રીતે કરવામા ંઆવેલ છેુ . 
 સદરહ િવ તારમાં પાઈપલાઈન લીકે સ શોધી તેના રીપેર ગ માટે એ નીયર ગ િવભાગને ણ કરી તે અંગેની ું

કામગીરી કરાવવામાં આવેલ છે. 
 દરેક ઝોનમાં વોડ વાઇઝ રોગ િનયં ણના ભાગ પે પાણીની લોરીનની મા ા તપાસવા માટે રેસી. લોરીન ટે ટ 

કરવામા ંઆવેલ છે. અન ે લોરીન ટેબલટેનું િવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામા ંસે ટલ લેબોરેટરી િવભાગ ારા પાણીની ગુણવ ા તપાસવા માટે પાણીના સે પલ 

લઈ પૃ થકરણ અથ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 
 અસર ત િવ તારમા ં હોટલ ચેક ગ દર યાન સડી ગયેલા તેમજ િબન આરો ય દ ખા  પદાથ  જવેા કે વાસી 

ખોરાક, ફળો શાકભા  િવગેરેનો નાશ કરવામાં આવેલ છે. 
 અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાના કામદારો ારા જ ે તે વોડ િવ તારમાં સફાઈ અંગેની કામગીરી/જતુનાશક દવાનો ં

છટકાવ કરી આદશ સફાઈ કરવામા ંઆવેલ છેં . 
 હે થ િવભાગ ારા શાળા, કોલે , શૈ િણક સં થાઓ, હોટલોમાં અન ે અ ય થળોમા ં યુશ સ ગંદકી, બીન 

આરો ય ખા  પદાથ અંગે, પાણીની ટાંકી સફાઇ તેમજ વ છતા અગેં નોટીસ આપવામા ંઆવેલ છે. 
 પાણી જ ય રોગચાળા અંગે લોકોમાં જન ગૃિત આવે તે માટે આરો ય પિ કાઓનું િવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા ારા જ ેતે િવ તારમાં મેડીકલ મોબાઈલ વાન ારા થળ ઉપર ઓ.પી.ડી. ચલાવવામા ં
આવેલ છે અને ાથિમક તબીબી સારવાર આપવામા ંઆવેલ છે. 

 હે થ સેિનટેશન મોબાઈલ કોટ ારા જ ે તે થળ ઉપર નોટીસ આપવામાં આવે છે તેમજ આવેલ ફ રયાદોનો 
તા કાિલક િનકાલ કરવામા ંઆવે છે અન ેવ હવટી ચાજ વસલૂ કરવામાં આવે છે. 

મેલે રયા, ઝેરી મેલે રયા અને ડ યુને અટકાવવા લીધેલ પગલાં ે : 
 ડોર ટ ડોર સવ દર યાન તાવના કેસો જણાય તો રેુ િપડ ટે ટ કીટ ારા થળ ઉપર િનદાન કરી નેશનલ મેલે રયા 

ડ સ પોિલસી મુજબ સારવારની યવ થા કરવામા ં આવેલ, શહેરના તમામ અબન હે થ સે ટરો, યુનીસીપલ 
હોિ પટલો ખાતે રેપીડ ટે ટ કીટ ઉપલ ધ રાખવામાં આવે છે. 

 દરેક ઝોનમાં એ ટોમોલો કલ ટીમ ારા લાવલ ડે સીટી તથા એડ ટ મ છરની ડે સીટીનું મોનીટર ગ કરવામા ં
આવી રહેલ છે જનેા આધારે જ રી કામગીરીનું આયોજન કરેલ છે. 

 દરેક ઝોનમા ંડોર ટ ડોર સવ ુ ૮,૩૩,૫૧૪ ઘરોમા ંકરી ૧૪,૦૯૫ ઘરોમા ં ીડ ગ મળતાં થળ ઉપર જ નાશ કરાવેલ 
છે. 

 ગત વષ ૨૦૧૯મા ં અ યુકો અમદાવાદના હાઇ ર ક િવ તારોમા ં આઇ.આર.એસની કામગીરી કરતાં ૧,૯૩,૮૦૨ 
રહેણાક મકાનો તથા ૧૦,૭૭૫ િબન રહેણાક મકાનોમાં દવા છટકાવની કામગીરી કરવામાં આવી છેં . 

 હે ડ ઓપરેટેડ વાન ફોગ મશીનથી રહેણાક િવ તારોમાં ૧,૮૫,૭૯૪ ઘરોમા ંઇ ડોર ફોગ ગની કામગીરી કરાવલે છે. 
 મેલે રયા રોગ અંગે લોકોમા ં ગૃિત આવે તે માટે ૧,૧૩,૫૧૧ આરો ય પિ કાઓનું િવતરણ કરેલ છે. 

 મ છરજ ય રોગચાળા અટકાયતી પગલાનાં ભાગ પે યો ય કામગીરી ન કરતાં ઇસમો સામે બી.પી.એમ.સી કાયદા 
મુજબ પગલાં લેતા કલ ુ ૪૧૫ નોટીસ આપી વહીવટી ચાજ વસૂલ કરવામાં આવેલ છે. 

 અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ તમામ અબન હે થ સે ટરો, યુનીસીપલ સંચાિલત તમામ હોિ પટલો તથા સરકારી 
હોિ પટલો ખાતે ૨૦૪૮૫૫ લડ મીયર એકઝાિમનેશન કરવામા ં આ યુ ં અન ે ડે યુ તપાસ માટે ૩૫૨૭ સીરમ 
સે પલ લેવામા ંઆ યા. 

 વાહકજ ય રોગો િવષે હેર જન વનમાં જન ગૃિત માટે માટ સીટી અંતગત શહેરમાં િવિવધ થળોએ લગાવવામા ં
આવેલ વી કરવામાિંવડી પર ીન ડી.ઈ.એલ/ ટેશનો. ડી.એમ. દિશતે 

 શહેરમા ંઆવેલ િવિવધ મ ટી લે સ િસનેમાઘરોમા ંિવડીઓ લીપ દિશત કરવામાં આવેલ છે. 

 ચાર રી ા તથા રેડીયો િજગલ ારા વાહકજ ય રોગો િવશ ેસમજણ આપવામાં આવેલ છેં . 
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 હે થ મેલે રયા ખાતા ારા કલ કોલે  શૈ િણકૂ , સં થાઓ, કોમિશયલ એકમો, ધાિમક સં થાઓ, રેસીડે સીયલ 
િવ તારો વગેરે થળોએ ુપ આઈ.ઈ.સી કરી શૈ િણક પિ કાઓનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 જ ે અંતગત ૮૮૫ શૈ િણક સં થાઓમા,ં ૯૬૮ કોમિશયલ એકમો તથા ૬૨૯૭ રેસીડે સીયલ િવ તારોમા ં
આઇ.ઈ.સી ની કામગીરી કરવામાં આવી. 

--------- 
હારીજ તાલુકાની માઇનોર-૨ નહરના કામે  

૨૭૪૦૦ ી કિતિસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નમદા યોજના અંતગત પાટણ િજ ાના હારીજ 
તાલુકાની જમણપુર માઇનોર-૨ નહેરનું બાંધકામ પૂણ 
થયેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ નહેરો ારા યુઆરી-૨૦૨૦ 
ની રવી સીઝનમાં કેટલા ં િવ તારમા ં િસંચાઇ થયેલ છે અન ે
કેટલા ગામોન ેિસંચાઇનો લાભ મળલે છે? 

  (૨) જમણપુર માઇનોર-૨ થકી યુઆરી-
૨૦૨૦ની રવી સીઝનમાં ૧૦૩૮ એકર જટેલા િવ તારમા ં
િસંચાઇ થયલે છે અને બે ગામોને િસંચાઇનો લાભ મળેલ 
છે. 

--------- 
રા યનું હર દેવંુે  

૨૮૪૮૮ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા યનું હેર દવેું ઉ રો ર વધતંુ ય છે 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કારણો શા છે, અન ે   (૨) રા યના િવકાસ આયોજનના કામો માટે હેર દેવા 
ારા સંશાધન ઉભા કરવા, તે વીકાય પ ધિત છે. વાિષક 

િવકાસ યોજનાના ખચની વૃિ  અનુસાર અને કાયદા હેઠળ 
ન ી કરેલ મયાદાની અંદર રહીન ેરા યનુ ંદેવું ા  કરવામા ં
આવે છે.  

 (૩) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર દેવુ ં
કેટલું છે અન ેતે દેવા પાછળ કેટલી રકમ યાજ અન ેકેટલી 
રકમ મુ લ પેટે ચૂકવવામાં આવી ?  

  (૩)  

નાણાકીય વષ 
કુલ બાકી હર દેવંુ ે

( .કરોડમાં) 
ચુકવેલ યાજ 
( .કરોડમાં) 

ચુકવેલ મુ લ 
( .કરોડમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨,૧૨,૫૯૦ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ 
(સુ.અ) 

૨,૪૦,૬૫૨ ૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦ 

 
--------- 

અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર વીજ ડાણો િવહોણા કટબોુ ું  
૩૦૦૩૨ ી ેશકમાર મેવાણી ુ  (વડગામ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કટબો ુ ું
ઘરવપરાશના વીજ ડાણ િવહોણા છે, અન ે

  (૧) પ ક-અ મુજબ 
પ ક-અ 

અમદાવાદ િજ ો બનાસકાંઠા િજ ો 

તાલુકો 
ઘર વપરાશના 
પડતર િવજ 

ડાણ 
તાલુકો 

ઘર વપરાશના 
પડતર િવજ 

ડાણ 
સાણંદ ૧૩૬૫ અમીરગઢ ૫૯ 
દ ોઇ ૧૪૩૧ ભાભર ૬૯ 
િસ ટ ૧૩૫૬ દાંતા ૯૬ 
બાવળા ૬૫ દાંતીવાડા ૯૭ 
વેજલપુર ૧ ડીસા ૪૨૩ 
ઘાટલોડીયા ૭૪૦ દયોદર ૧૧૦ 
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સાબરમતી ૧૨૫ ધાનેરા ૨૮૧ 
ધંધુકા ૪૪ કાંકરેજ ૩૪૪ 
ધોલેરા ૦ લાખણી ૧૦૧ 
ધોળકા ૪૮૯ પાલનપુર ૨૭૫ 
માંડલ ૮૩ સૂઈગામ ૬૬ 
િવરમગામ ૧૮૧ થરાદ ૩૩૦ 
દે ોજ ૨૧ વડગામ ૧૮૪ 

  વાવ ૧૨૩  
 (૨) આ કટબોને યા ં સુધીમાં વીજ ડાણ ુ ું
આપવાનું સરકારનુ ંઆયોજન છે? 

  (૨) વીજ ડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી યા છે. 
િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ યવ થા અન ે

વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર નાણાકીય 
આયોજનને યાને લઈને વીજ ડાણો આપવાનુ ંઆયોજન 
કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ, વીજ ડાણો આપવામા ં
વીજ વહન અને વીજ િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત 
નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ંહોઇ તમામ બાબતો યાને લઈ 
તબ ાવાર િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
આણંદ િજ ામાં આવેલ સરકારી આયુવદીક દવાખાના બાબત 

૨૮૫૩૬ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 

િજ ામાં સરકારી આયુવ દક દવાખાના યા થળ ેઆવેલા 

છે, 

 

 (૨) ઉ ત દવાખાનાવાર સંવગવાર મંજર થયલે ૂ

મહેકમ કેટલું છે, 

 

 (૩) મંજર મહેકમ પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ૂ

ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને (૩) સામેલ પ ક મુજબ. 

(૪)ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ંસુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૪) વહીવટી યા પૂણ થયેથી. 

પ ક 
 

મંજર મહકમૂ ે  ભરલ મહકમે ે  ખાલી મહકમે  
મ 

તાલુકાનું 

નામ 

આયુવદ 

દવાખાના વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ 

૧ આણંદ નાપડ ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૨ આણંદ મોગરી ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૩ આણંદ વલાસણ ૧ ૧ - ૧ ૧ - ૦ ૦ - 

૪ આણંદ આણંદ ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૫ ઉમરેઠ ખાનકુવા ૧ ૧ - ૧ ૧ - ૦ ૦ - 

૬ ઉમરેઠ અ હમા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૭ આંકલાવ આસોદર ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૮ આંકલાવ ઉમેટા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૯ આંકલાવ ગંભીરા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૧૦ પેટલાદ અરડી ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૧૧ પેટલાદ પંડોળી ૧ - - ૦ - - ૧ - - 

૧૨ પેટલાદ પેટલાદ ૧ ૧ - ૧ ૦ - ૦ ૧ - 

૧૩ બોરસદ કઠોલ ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૧૪ બોરસદ વાસણા ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૧૫ બોરસદ કકાપુરાં  ૧ - - ૦ - - ૧ - - 

૧૬ ખંભાત નગરા ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૧૭ ખંભાત કાણીસા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૧૮ સો ા પલોલ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ સો ા કાસોદ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

કુલ ૧૯ ૧૦ ૭ ૧૬ ૪ ૭ ૩ ૬ ૦ 
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મહસાણા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોે ૃ  

૨૭૪૧૮ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૦૮૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૩૬૩૦.૫૦ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણૂ ે  
૨૭૩૩૩ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ ૂ િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા 
વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૫૯ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૩૦.૧૬ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

દેવભૂિમ- ારકા અને મનગર િજ ાની સરકારી હોિ પટલોમાં ન ધાયેલા બાળમૃ યુ  
૨૮૫૦૧ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભૂિમ- ારકા અને મનગર િજ ાની 
સરકારી હોિ પટલોમાં િજ ાવાર કેટલા બાળકોના મૃ ય ુ
ન ધાયા, અન ે

  (૧)  
મ વષ દેવભૂિમ-

ારકા 
મનગર કલુ  

૧ ૨૦૧૮ ૦૦ ૫૫૭ ૫૫૭ 
૨ ૨૦૧૯ ૦૦ ૫૬૨ ૫૬૨ 

કલુ  ૦૦ ૧૧૧૯ ૧૧૧૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર સિુત દર યાન કેટલી સગભા મ હલાઓના 
કયા કારણોસર મૃ યુ થયા? 

  (૨)  
 દેવભૂિમ- ારકામાં છે ા બે વષમાં સુિત દર યાન 

એકપણ સગભા મ હલાનું મૃ યુ થયેલ નથી અન ે
મનગર િજ ામાં વષ ૨૦૧૮ મા ં ૨૯ અન ે વષ 

૨૦૧૯ માં ૧૯ સગભા મ હલા મળીને કલ ુ ૪૮ 
મૃ યુ થયા છે. 

 સગભા મ હલાઓના મૃ યુ થવાના કારણો નીચે 
મુજબ છે. 

સુિત સમય ે દય પહોળુ ં થઈ જવુ,ં અચાનક 
ા છો ાસની યા બંધ પડી જવી, પાંડરોગુ , 

લીવર ફેઈલ થઈ જવુ,ં ડાયાબીટીસના કારણ ે
શરીરમાં એસીડનું માણ વધી જવુ,ં દય રોગના 
કારણે શરીર ફીક પડી જવુંુ , સુિત સમયે વધારે 
પડતુ લોહી વહી જવુ,ં લીવરના રોગો, ફે સાની 
નળીમાં દબાણ વગેરે કારણોના લીધે સગભા 
મ હલાઓના મૃ ય ુથયેલ છે. 

--------- 
બેચરા થી હારીજ ર તો રીપેર કરવા બાબત 

૨૮૪૪૧ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના બેચરા થી હારીજ ર તો િબ માર હાલતમા ં છે તે 

  (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ ર તાની કલ ુ ૨૯.૬૦ 
િકમી લંબાઈ પૈકી ૧૪.૦૦ િકમી લંબાઈમાં .૬૦૦ લાખના 
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હકીકત સાચી છે, અને 
 (૨)  હા, તો ઉ ત ર તો કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં
રીપેર કરવામાં આવશ?ે 

 
ખચ રીસફસની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. બાકીની 
લંબાઈમાં જ રી મરામત કરી ર તો વાહન યવહાર યો ય 
રાખવામાં આવેલ છે.   
  

--------- 
ક છ િજ ામાં કિષ િવષયક વીૃ જ ડાણો 

 ૨૭૪૦૪ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં કેટલા અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓને નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૫ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૩૩૨.૬૪ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં હોિ પટલોમાં ડો ટરો અને િન ણાંત તબીબોની ખાે લી જ યાઓ 
૨૮૫૨૪ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામા ં રા ય સરકાર સંચાિલત 
દવાખાના/હોિ પટલોમા ંગાયનેક વોડ અને પી ડયાટી સ 
િવભાગમા ં ડો ટર અન ે િન ણાંત તબીબોની કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી અન ે
ભાવનગર િજ ામાં રા ય સરકાર સંચાિલત 
દવાખાના/હોિ પટલોમાં ગાયનેક વોડ અને પી ડયાટી સ 
િવભાગમા ં ડો ટર અને િન ણાંત તબીબોની ખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િન ણાંત તબીબો 
િજ ાનું નામ ગાયનેક 

િવભાગ 
પીડીયાટીક 

િવભાગ 
ડો ટર  

અમરેલી ૦૮ ૦૬ ૨૦ 
ભાવનગર ૦૭ ૦૭ ૧૧ 
ખાલી જ યા ૧૫ ૧૩ ૩૧ 

 (૨) ઉ ત જ યાઓ ભરવા િજ ામાંથી દરખા ત 
મળેલ છે કે કેમ, અને  

  (૨) કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર તરફથી દરખા ત 
મળેલ છે. 

 (૩)  હા, તો મળેલ દરખા ત અ વયે રા ય 
સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૩) ડો ટર અને િન ણાંત તબીબોની ખાલી જ યાઓ 
ભરવા માટે બઢતી અને સીધી ભરતી બંને યાઓ હાથ 
ધરવામા ં આવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત ઘરાવતા ડો ટરો 
ઉપલ ધ થયેથી તુતજ જ યાઓ ભરવામા ં આવશ.ે અ ય 
જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ માણ ે જ રયાત અન ેૂ
ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 

વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં આયુ માન ભારત યોજનાના લાભાથ ઓની સં યા  
૩૦૦૦૮ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ં વષવાર આયુ માન ભારત યોજના અંતગત 

વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 

લાભાથ ઓન ેલાભ મળલે છે, અને 

 (૧) નવસારી િજ ોઃ 
મ નં. તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમલસાડ ૦ ૮ 

૨ ખેરગામ ૦ ૨૫ 

૩ ગણદેવી ૭૧ ૨,૩૫૬ 
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૪ ચીખલી ૬ ૬૩ 

૫ જલાલપુર ૨૪ ૧૦૫ 

૬ નવસારી ૩૪ ૧,૬૭૩ 

૭ વાંસદા ૦ ૩  
   વલસાડ િજ ોઃ 

મ નં. તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ ઉમરગામ ૦ ૧૦ 

૨ કપરાડા ૧ ૧૨૮ 

૩ ધરમપુર ૦ ૪૦ 

૪ પારડી ૦ ૫૧ 

૫ વલસાડ ૧૦૭ ૧,૭૧૪ 

૬ વાપી ૧ ૧૮૦  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર ગંભીર િબમારીથી 

પીડાતા અન ે અિત ગંભીર િબમારીથી પીડાતા દદ ઓ 

કેટલા હતા? 

  (૨) નવસારી િજ ોઃ 

મ 

નં. 

તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ ગણદેવી ૧૧ ૧,૯૫૫ 

૨ ચીખલી ૦ ૧ 

૩ જલાલપુર ૧ ૧૪ 

૪ નવસારી ૧ ૧,૫૮૪ 

વલસાડ િજ ોઃ 

મ 

નં. 

તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ ઉમરગામ ૦ ૩ 

૨ કપરાડા ૨ ૩૫ 

૩ ધરમપુર ૦ ૨૮ 

૪ પારડી ૦ ૫૧ 

૫ વલસાડ ૧૧ ૫૮૦ 

૬ વાપી ૧ ૧૮૦  
--------- 

અમદાવાદ અને અમરલી િજ ામાં ક સરે ે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  
૨૮૪૫૯ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ે અમરેલી િજ ામા ં
િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧)  
અમદાવાદ  અમરલીે  વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૫૩૪૬ ૧૭૬૬ ૪૪૫૩ ૭૪૭ ૧૦૦ ૧૭૧૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
અમદાવાદ  અમરલીે  વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૫૨૨ ૧૦૧ ૧૩૪ ૩૪ ૮ ૧૧૨ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને 
કેટલા પુ ષો છે, અને 

  (૩)  
અમદાવાદ  અમરલીે  દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૫૧૨ ૪૮ ૬૭ ૨૭ ૫ ૪૦ 
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 (૪) ઉ ત રોગોન ે અટકાવવા શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામેલ છે. 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 
િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 
સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 
યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવના મૂ યે કરવામા ંઆવે છે. 

 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 
સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 

 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 
--------- 
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જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં બાકીૂ  વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 
૨૮૫૦૫ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણ ે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસલૂાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમા ં
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ૂ િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની 
રકમ ( .લાખમાં) 

જનાગઢૂ  ૬૪૮૬ ૫૦૬.૬૪ 
પોરબંદર ૨૫૯૭ ૨૦૨.૦૫  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમાં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તોવાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામા ં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે  

૨૭૩૩૫ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૯૯૧ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૩૩.૩૪ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

નવસારી અને ડાંગ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાતોે  
૨૮૫૯૬ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અન ે ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 
સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક આરો ય કે ોમાં 
બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનું 

નામ 
નામ સં યા સંવગ 

મંજર ૂ
જ યા 

હોિ પટલો ૩ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૩ 

નવસારી 
સા.આ. કે ો ૮ બાળરોગ 

િન ણાંત 
૮ 

હોિ પટલો ૧ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૧ 
ડાંગ 

સા.આ. કે ો ૧ બાળરોગ ૧ 
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િન ણાંત 

 નવસારી અને ડાંગ િજ ાના ાથિમક આરો ય કે ો 
ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર ૂ
થયેલ નથી. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી અન ે
ડાંગના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનું 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

હોિ પટલો ૩ ૨ ૧ 
નવસારી 

સા.આ.કે ો ૮ ૨ ૬ 
ડાંગ હોિ પટલો ૧ ૧ ૦ 

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ંઆવેલ છે. જમેા ંયો ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
રા યમાં ગેસ આધા રત પાવર લા ટ 

૨૮૪૪૭  ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં

ગેસ આધા રત કેટલી મતાના કેટલા પાવર લા ટ 

આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ંરા ય 

સરકાર હ તકના ગેસ આધા રત પાવર લા ટની િવગતો 

નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. ગેસ આધા રત પાવર લા ટનંુ નામ વીજ ઉ પાદન 

મતા 

(મગેાવોટ) 

૧ ધુવારણ ગેસ આધા રત પાવર લા ટ ૫૯૫ 

૨ ઉતરાણ ગસે આધા રત પાવર લા ટ ૩૭૫ 

૩ એસપીસી પીપાવાવ પાવર કપની ં

િલિમટેડ 

૭૦૨.૮૬ 

૪ ગુજરાત ટેટ એનજ  જનરેશન િલિમટેડ ૫૦૭ 

૫ ગુજરાત ઈ ડ ટીઝ પાવર કપની િલિમટેડ ં
( ટેજ-૧) 

૧૪૫ 

 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા લા ટ કાયરત   (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તમામ લા ટ કાયરત છે. 
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અને કેટલા બંધ હાલતમાં છે, અન ે

 (૩) ઉ ત લા ટ યારથી બંધ છે અન ે બંધ 

રહેવાના કારણો શા ંછે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ બધા જ વીજ મથકો કાયરત છે. 

આમ છતાં યારેક િવિવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી 

સમારકામ, ઓછી વીજ માંગ, બળતણ ઉપલ ધ ન હોવું 

અને મે રટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા  ન મળતી હોય તો 

ત પૂરતા હગામી સમય દર યાન વીજ એકમોમાંથી ઉ પાદન ં
મેળવવામાં આવતંુ નથી. 

 ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર (SLDC) ારા વીજ િનયમન 

આયોગના ‘‘મેરીટ ઓડર’’ રે યુલેશનને અનસુરીને સૌથી 

સ તા બળતણ ખચ ધરાવતા વીજ મથક પાસેથી વીજ 

ખરીદી કરવાની રહે છે. આથી, વીજ મથક વીજ ઉ પાદન 

માટે ઉપલ ધ હોવા છતાં  તેના પરથી પેદા થતી વીજળી 

‘‘મેરીટ ઓડર’’ માં આવતી હોય તો જ વીજ ઉ પાદન 

કરવામા ંઆવે છે. 

આમ, સામા ય  સં ગોમા ંઉપરો ત વીજ મથકો કાયરત છે.  

--------- 

ક છ અને પાટણ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે  
૨૮૪૧૯ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા ે  (રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર 
કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ  ન ધાયા, 

  (૧)  
ક છ પાટણ વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૪૭૧ ૩૯૫ ૪૦૯૭ ૫૮૫ ૨૨૮ ૪૧૯૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
ક છ પાટણ વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૩૦ ૧૪ ૧૦૧ ૩૦ ૩૩ ૧૫૭ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 
પૂ ં ષો છે, અન ે

  (૩)  
ક છ પાટણ દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૨૩ ૧૦ ૭૧ ૨૭ ૨૨ ૮૩ 

 (૪)ઉ ત રોગોન ે અટકાવવા શું કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામલે છે. 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે |.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાન ેમા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  
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 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 
િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જૂથ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  
 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 

૨૮૫૫૨ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના 
ઠરાવથી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ 

ડાણોવાળા ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની 
વસૂલાત માટેની ‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં
આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯/૨/ ૨૦૧૯ના ઠરાવથી ‘એક 
વખતની માફી યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જને ે
તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો 
લાભ લઈ શકે તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમાં ખેડા 
અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ વીજિબલ માફીની 



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ
માફ કરવામાં આ યા, 

ખેડૂતો રકમ  
ખેડા ૯૮૬૦ .૫૮૧.૦૫ લાખ. 
પંચમહાલ ૮૮૦૭ .૫૮૨.૪૬ લાખ.  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમાં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તોં વાળા 
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવેલ હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવશે કરવામાં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાતોે  

૨૮૪૩૪ ી શીવાભાઈ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 

બનાસકાંઠા અન ે ક છ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી 

હોિ પટલો, સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક 

આરો ય કે ોમા ં બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી 

જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 

નામ 
નામ સં યા સંવગ 

મંજર ૂ

જ યા 

હોિ પટલો ૪ બાળરોગ િન ણાંત ૫ 
બનાસકાંઠા 

સા.આ. કે ો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૩ 

ક છ હોિ પટલો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૩ 

 બનાસકાંઠા િજ ાના ાથિમક આરો ય કે ો અને 

ક છ િજ ાના સામૂ હક આરો ય કે ો/ ાથિમક 

આરો ય કે ો ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની 

જ યાઓ મંજર થયેલ નથીૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અન ેકે ોવાર કેટલી 

જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અન ે

ક છના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનું 

નામ 
નામ સં યા 

ભરલી ે

જ યા 

ખાલી 

જ યા 

હોિ પટલો ૪ ૨ ૩ 
બનાસકાંઠા 

સા.આ.કે ો ૩ ૧ ૨ 

ક છ હોિ પટલો ૩ ૧ ૨  
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં

આવશ?ે 
  (૩)  

 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 

આપવામા ંઆવેલ છે. જમેા ંયો ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ ભરી 

શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં

આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 

ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને 
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તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 

મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 

ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 

િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 

કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  
૨૮૪૫૨ ી જશુભાઈ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર અરવ ી અન ે સાબરકાઠંા િજ ામા ં
િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસો  
ન ધાયા, 

  (૧)  
અરવ ી સાબરકાંઠા વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૪૭૦ ૧૯૫ ૩૫૨૬ ૭૦૦ ૨૪૧ ૪૪૧૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
અરવ ી સાબરકાંઠા વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૨૦ ૩૧ ૧૬૭ ૩૪ ૪૬ ૨૦૫ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 
પૂ ં ષો છે, અન ે

  (૩)  
અરવ ી સાબરકાંઠા દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૧૪ ૧૪ ૭૨ ૩૪ ૨૨ ૧૦૯ 

(૪)ઉ ત રોગોન ે અટકાવવા શુ ં કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામલે છે. 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 
 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે |.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાન ેમા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 
 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  
 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 
 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં

ભાડ આપવામાં આવે છેું . 
 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં

નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 
 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 

યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થરેાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 
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 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 

 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાિલક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 
કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 
યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અમરલી િજ ાની હોિ પટલોમાં એમે .આર.આઈ. અને સીટી કન મશીનોે  

૩૦૦૨૩ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાની કઈ કઈ સરકારી િસિવલ હોિ પટલમા ં
એમ.આર.આઈ. અને સીટી કેન મશીનો ઉપલ ધ નથી, 

  (૧) અમરેલી િજ ામા ં અમરેલી િસિવલ હોિ પટલન ે
ાઉન ફી ડ પોિલસી અંતગત ચેરીટેબલ ટ ટને સ પવામા ં

આવેલ છે જથેી હાલ અમરેલી િજ ામાં કોઈ સરકારી 
િસિવલ હોિ પટલ ઉપલ ધ નથી. 

 (૨) આ મશીનોના અભાવ ે કેટલા દદ ઓન ે ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં અ ય હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવે છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત હોિ પટલોમાં આ બંને મશીનો યા ં
સુધીમાં વસાવવામા ંઆવનાર છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૭૪૦૩ ડો. નીમાબેન આચાય (ભૂજ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં કેટલા અનુસૂિચત  િતના 
લાભાથ ઓન ે નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં 
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૫ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૩૩૨.૬૪ લાખનો ખચ થયો છે.   
--------- 

ભાવનગર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત 
૨૭૩૮૩ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ાના ભાવનગર તાલુકાના તગડી-
થોરડી રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંકામ મંજરૂ  કરવામાં આવેલ છે 
કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ૪.૦૦ િક.મી. લંબાઈ માટે .૨૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કામ યા તબ ે  છે ?   (૩) ટે ડર મંજરી તબકકેૂ .  
--------- 

સાંતલપુર રફરલ હોિ પટલને અપ ેડ કરવા બાબતે  
૨૮૪૩૫ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં સાંતલપુર ખાતે આવેલ રેફરલ હોિ પટલન ેઅપ ડે 
કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) હાલ આયોજન નથી. 

 (૨) ઉ ત હોિ પટલ અપ ેડ થવાથી બેડ અને 
સંવગવાર મહેકમની સં યામા ંકેટલો વધારો થશ,ે અને  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બોડલી તાલુકામાં ર તાના કામની મંજરી બાબત ે ૂ  

૨૭૩૫૮ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં છોટાઉદેપુર િજ ાના બોડેલી તાલુકાના કદનપુર ુ ં
વસાહત ( ેમનગર થી કડાછલા) ર તાના કામને મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૪.૦૦ િક.મી. ની લંબાઈ માટે ।.૨૮૦.૦૦ 
લાખ. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણૂ ે  

૨૭૩૩૪ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા ૂ
વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૫૯ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૩૦.૧૬ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

મહવા તાલુકાના રોડનું રીસરફસુ ે ગ કરવા બાબત 

૨૭૩૮૧ ી ભીખાભાઈ બારયા ૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે

કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં ભાવનગર િજ ાના મહવા તાલુકાના મહવાુ ુ -કતપર 

ભવાની રોડનું રીસરફેસ ગ કામ મંજર કરવામાં આવેલ છે કે ૂ

કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ

કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૫.૦ િક.મી. લંબાઈ માટે .૧૪૦.૦૦ લાખ. 
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--------- 

સુરત અને વલસાડ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 

૨૮૫૮૭ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 

સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 

હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 

કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 

છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના 

ઠરાવથી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ 

ડાણોવાળા ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની 

વસૂલાત માટેની ‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં

આવેલ હતી, જ ે 

તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 

યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી. જનેે તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 

તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમા ંસુરત 

અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 

યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  

િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 

વીજ િબલ માફીની 

રકમ  

સુરત ૩૪૨૦૭ . ૩૬૨૬.૭૬ લાખ 

વલસાડ ૧૪૪૪૬ . ૧૩૩૦.૮૩ લાખ  
 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 

નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અન ેપડતર દરખા તોવાળા 

િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામાં આવેલ છે કે 

કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 

કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ 

કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં

િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં

િબલના બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ 

કરી હકમનામા મળેવેલ હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 

િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ન 

હતો. 

--------- 

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ ય ના ન ધાયેલ કસોે  
૨૮૫૫૮ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં 
િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)  
ન ધાયેલ કસોે  િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૧૨ ૮૦ ૩૩૩૬ 

મ હસાગર 
૨૦૧૯ ૭ ૬૨ ૩૧૯૬ 

પંચમહાલ ૨૦૧૮ ૧૦૨ ૨૦૯ ૫૪૭૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની સં યા િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૦ ૫ ૯૪ 

મ હસાગર 
૨૦૧૯ ૦ ૮ ૭૭ 

પંચમહાલ ૨૦૧૮ ૦ ૨૧ ૩૮૨ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અન ે કેટલા   (૩)  
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પુ ષો છે, અન ે  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 

ક સરે  એઈ સ ય િજ ાનું નામ વષ 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૨ ૩ ૧૬ ૭૮ મ હસાગર 
૨૦૧૯ ૦ ૦ ૨ ૬ ૧૪ ૬૩ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૧૧ ૯૭ ૨૮૫ પંચમહાલ 
૨૦૧૯ ૦ ૦ ૪ ૧૭ ૬૪ ૨૫૯ 

(૪)ઉ ત રોગોને અટકાવવા શુ ંકાયવાહી કરવામાં આવી?   (૪) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 

 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 
ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે ।.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ માન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  
 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમાં યરોગ માલલુ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામાં આવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
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 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 
સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૪૮૫ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકાં રા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અન ે ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧)  
રાજકોટ ભાવનગર વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૮૪૬ ૫૧૬ ૩૪૪૩ ૯૩૫ ૩૮૧ ૪૮૯૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
રાજકોટ ભાવનગર વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૫૮ ૫૫ ૨૦૭ ૬૩ ૩૨ ૨૭૭ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 
પૂ ં ષો છે, અન ે

  (૩)  
રાજકોટ ભાવનગર દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૪૭ ૨૫ ૮૧ ૫૫ ૧૮ ૧૧૪ 

 (૪) ઉ ત રોગોને અટકાવવા શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામેલ છે. 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ માન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 
િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 
સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 
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 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 

 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 
કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમાં યરોગ માલલુ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામાં આવે છે જથેી અ ય 
યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ 

૨૭૪૭૫ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકારે પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલી ૧૦૮ એ યુલ સ 
ફાળવલે છે, અને 

  (૧) ૧૬ એ યુલ સ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદ ઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૩,૮૮૭ દદ ઓ 

--------- 
અંકલે ર તાલુકાના ર તા પહોળા કરવા બાબત 

૨૭૩૧૭ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ાના અંકલે ર તાલુકાના અંકલે ર 
અંદાડા સામોર માંડવા ર તાન ેપહોળો કરવાના કામને મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ તથા પહોળાઈ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) ૯.૮૦ િક.મી. લંબાઈમાં હયાત ૭.૦૦ મી. માંથી 

૧૦.૦૦ મીટર પહોળાઈ માટે l.૭૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ  

૨૭૩૮૯ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ દર યાન  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં વલસાડ િજ ામાં કેટલા 
ર તિપ ના દદ ઓન ે માઈ ો સે યુલર ર બર ફટવેર ૂ

  (૧) ૭૬૨ 
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(પગરખા)ં પુરા પાડવામાં આ યા, અન ે
 (૨) તે અંગે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૨,૯૯,૯૨૪/- 

(અંકે િપયા બે લાખ ન વા ં હ ર નવસો ચોવીસ પુરા). 
--------- 

શહરા તાલુકાની કણ નદી પર પુલ બનાવવા બાબતે ુ  
૨૭૪૭૦ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકાના ડેમલી બાહી 
ર તા પર કણ નદી પર પુલ બનાવવાનું કામ મંજર કરેલ છે ુ ૂ
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) .૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  

૨૮૫૬૧ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી 
હોિ પટલો, સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક 
આરો ય કે ોમા ં બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી 
જ યાઓ મંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનું 

નામ 
નામ સં યા સંવગ 

મંજર ૂ
જ યા 

હોિ પટલો ૨ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૨ 

દાહોદ 
સા.આ.કે ો ૧૦ બાળરોગ 

િન ણાંત 
૧૦ 

હોિ પટલો ૧ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૧ 

છોટાઉદેપુર 
સા.આ.કે ો ૬ બાળરોગ 

િન ણાંત 
૬ 

 દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ાના ાથિમક આરો ય 
કે ો ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અન ેકે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
છોટાઉદેપુરના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનું 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

હોિ પટલો ૨ ૦ ૨ 
દાહોદ 

સા.આ.કે ો ૧૦ ૦ ૧૦ 
છોટાઉદેપુર હોિ પટલો ૧ ૦ ૧ 

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ંઆવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
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માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોન ે ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

વડોદરા તાલુકામાં ઢાઢર નદી પર પુલ બાંધવા બાબત 
૨૭૩૨૧ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ાના વડોદરા તાલુકાના ઉટીયાથી 
ઈટોલા પાદર રોડ પર ઢાઢર નદી પર પુલ બનાવવાનુ ંકામ 
મંજર કરેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) .૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૫૯૧ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કે સર, 
એઈ સ, યના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)  
ન ધાયેલ કસોે  િજ ાનું 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૮૨ ૧૫૪ ૧૪૭૫ 

તાપી 
૨૦૧૯ ૧૧૩ ૧૭૩ ૧૪૨૮ 

ડાંગ ૨૦૧૮ ૧ ૧૩ ૩૩૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની સં યા િજ ાનું 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૦ ૧૧ ૭૬ 

તાપી 
૨૦૧૯ ૦ ૧૦ ૭૧ 

ડાંગ ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૬ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 
પુ ષો છે, અન ે

  (૩)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 

ક સરે  એઈ સ ય 
િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૩ ૮ ૩૩ ૪૩ 

તાપી 
૨૦૧૯ ૦ ૦ ૫ ૫ ૩૫ ૩૬ 

ડાંગ ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬ ૧૦ 

 (૪) ઉ ત રોગોને અટકાવવા શુ ં કાયવાહી કરવામાં 
આવી? 

  (૪) પ ક-અ મુજબ. 

પ  ક - અ 
 રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીે ે ની િવગતોઃ- 



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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ક સરઃે  
 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 
 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 
 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 

એઈ સઃ  
 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 
સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંૂ તગત 
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમા ં યરોગ માલમુ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુ ત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  
 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 

 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 
સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
મ ધપુર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત 

૨૭૩૮૦ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર િજ ાના મ ધપુર તાલુકાના વીરપુર-

  (૧) હા, . 
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ભો બેડી-લલોઈ-સખપર-શેઢવડાળા રોડન ે પહોળા 
કરવાનું કામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમૂ , અન ે
 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૧૨.૦૦ િકમી લંબાઈ માટે .૬૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોે ૃ  

૨૭૪૧૯ ી ઋિષકશ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૦૮૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૩૬૩૦.૫૦ લાખનો ખચ થયલે છે.   
--------- 

રા યમાં િલ ાઈટ આધા રત પાવર લા ટ 
૨૮૪૪૪ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
િલ ાઈટ આધા રત કેટલી મતાના કેટલા પાવર લા ટ 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ંરા ય 
સરકાર હ તકના િલ ાઇટ આધા રત પાવર લા ટની 
િવગતો નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. િલ ાઇટ આધા રત પાવર લા ટનંુ નામ વીજ ઉ પાદન 
મતા 

(મેગાવોટ) 
૧ ક છ િલ ાઇટ થમલ પાવર ટેશન  ૨૯૦ 
૨ ભાવનગર િલ ાઇટ થમલ પાવર ટેશન  ૫૦૦ 
૩ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર કપની િલિમટેડં  ૫૦૦ 
૪ ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન  ૨૫૦  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા લા ટ કાયરત 
અને કેટલા બંધ હાલતમાં છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તમામ લા ટ કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત લા ટ યારથી બંધ છે અન ે બંધ 
રહેવાના કારણો શું છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ બધા જ વીજ મથકો કાયરત છે. 
આમ છતાં યારેક િવિવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી 
સમારકામ, ઓછી વીજમાંગ, બળતણ ઉપલ ધ ન હોવુ ં
અને મે રટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા  ન મળતી હોય તો 
ત પૂરતા હગામી સમય દર યાન િવજ એકમોમાંથી ઉ પાદન ં
મેળવવામા ંઆવતંુ નથી. 
 ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર (SLDC) ારા વીજ િનયમન 
આયોગના ‘‘મેરીટ ઓડર’’ રે યુલેશનને અનસુરીને સૌથી 
સ તા બળતણ ખચ ધરાવતા વીજ મથક પાસેથી વીજ 
ખરીદી કરવાની રહે છે. આથી, વીજ મથક વીજ ઉ પાદન 
માટે ઉપલ ધ હોવા છતાં  તેના પરથી પેદા થતી વીજળી 
‘‘મેરીટ ઓડર’’ માં આવતી હોય તો જ વીજ ઉ પાદન 
કરવામા ંઆવે છે. 
આમ, સામા ય  સં ગોમા ંઉપરો ત વીજ મથકો કાયરત છે.  

--------- 
ધંધુકા તાલુકાના ફદરાથી વ ભીપુર ર તાને ચાર માગ ય કરવા બાબતે  

૨૮૪૭૦ ી રાજશકમાર ગોહીલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ધંધુકા તાલુકાના ફેદરા ગામથી ભાવનગર િજ ાના 
વ ભીપુર ર તાને ચારમાગ ય કરવાની કામગીરી યા 

  (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ ફેદરાથી વ ભીપુર 
ર તાના ચાર માગ યકરણ કરવાની બાકી રહેતી લંબાઇ પૈકી 
૨૬.૦૦ િક.મી. લંબાઇમાં ચારમાગ યકરણનું કામ ગિતમાં 
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તબ ે  છે, અન ે
 (૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં કેટલા ખચ પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 
છે, ૪૮.૯૦ િક.મી. લંબાઇમા ંવન િવભાગની મંજરી મળેથી ૂ
વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી વરાથી ચારમાગ યકરણ 
પૂણ કરવામાં આવનાર છે.  

--------- 
અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ો ે  

૨૭૩૬૩ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામાં કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઇ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામા ં
કઇ કઇ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આ યા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદથી શંખે ર સુધી પગદંડી બનાવવા બાબત 

૨૮૪૬૧ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િવહાર 
કરતા સાધુઓ માટે અમદાવાદથી શંખે ર સુધી પગદંડી 
બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, 

 

 (૨) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

(૩)ઉ ત કામગીરી કઇ એજ સીને સ પવામા ંઆવેલ છે?  

 (૧), (૨) અને (૩) અમદાવાદ થી શંખે ર સુધી 
પગદંડી બનાવવાની કામગીરીને . ૨૦૦૦ લાખની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . ઉ ત િ થિતએ સદર 
કામગીરી ટે ડર યા હેઠળ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કનાલો તૂટવા બાબતે  

૨૮૪૨૪ ી ગલુાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અન ે પાટણ િજ ામા ં
િજ ાવાર નમદાની માઈનોર અન ે ડી ટી યુટરી કેનાલો 
તૂટવાના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અન ે
પાટણ િજ ામાં છે ા બે વષમાં નમદાની માઈનોર અન ે
ડી ટી યુટરી કેનાલો તૂટવાના નીચે મુજબ બનાવો ન ધાયા છે. 

વષ ૨૦૧૮માં ન ધાયેલ 
બનાવો 

વષ ૨૦૧૯માં ન ધાયેલ 
બનાવો 

િજ ો 

માઈનોર ડી ટી યુટરી માઈનોર ડી ટી યુટરી 
બનાસકાંઠા ૧૪ ૧૪ ૨૬ ૧૫ 

 (૨) ઉ ત કેનાલો તૂટવાથી વષવાર કેટલું પાણી 
વહી ગયુ,ં અને  

  (૨) સામા યતઃ કેનાલમા ં ભંગાણ પડે યારે વહી જતા 
પાણીના જ થાની માપણી શ ય હોતી નથી. આમ છતાં ઉ ત 
કેનાલો તૂટવાથી વષવાર અંદાજ ેનીચે મુજબ પાણી વહી ગયું 
હશે. 

વષ બનાસકાંઠા પાટણ 
૨૦૧૮ ૫૭૯૫૯ ઘનમીટર ૩૦૭૯૭ ઘનમીટર 
૨૦૧૯ ૩૮૨૧૯ ઘનમીટર ૨૭૦૨૦ ઘનમીટર  

 (૩) ઉ ત કેનાલોના રીપેર ગ પાછળ વષવાર 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?  

  (૩) ઉ ત કેનાલોના રીપેર ગ પાછળ વષવાર નીચે મુજબ 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

વષ બનાસકાંઠા પાટણ 
૨૦૧૮ . ૮.૯૨ લાખ . ૧.૧૭ લાખ 
૨૦૧૯ . ૪.૧૩ લાખ . ૨.૦૯ લાખ  

--------- 



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 527 

સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજે ના 
૨૮૪૭૩ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણ ે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસલૂાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯/૨/ ૨૦૧૯ ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી. જને ે
તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ સુધી વધુમા ં વધુ ાહકો/િબન ાહકો 
લાભ લઈ શકે તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા બે વષમાં 
સુરે નગર અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજિબલ માફીની 

રકમ  
સુરે નગર ૧૮૧૭૭ . ૨૫૪૪.૨૫ 

લાખ 
દાહોદ ૧૫૪૪૧ . ૧૦૦૪.૩૦ 

લાખ  
 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અન ેપડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામાં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામાં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તોવાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
આણંદ િસિવલ હોિ પટલ માટ ફાળવેલ રકમે  

૨૮૫૩૯ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ ખાતે િસિવલ હોિ પટલ બનાવવા માટે 
કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) . ૩૦૦.૧૦ લાખ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમનો ખચ થયો અને કેટલી 
રકમ વણવપરાયેલી રહી, અને 

  (૨)  
 થયેલ ખચ રકમ . ૬.૬૨ લાખ 
 વણવપરાયેલ રકમ . ૨૯૩.૪૮ લાખ 

 (૩) ઉ ત હોિ પટલનું કામ યાં સુધીમાં કેટલા ખચ 
પૂણ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન મ ા બાદ જ રી ન શા, અંદાજ, 
ટે ડરની કામગીરી .૭૨૦૦ લાખના ખચ પૂણ કરવાનુ ં
આયોજન છે. 

--------- 
હારીજ તાલુકાની માઈનોર-૨ નહરના કામે  

૨૭૪૦૧ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નમદા યોજના અંતગત પાટણ િજ ાના હારીજ 
તાલુકાની જમણપુર માઈનોર-૨ નહેરનું બાંધકામ પૂણ 

  (૧) હા, . 
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થયેલ છે કે કેમ, અન ે
 (૨)  હા, તો આ નહેરો ારા યુઆરી-
૨૦૨૦ની રવી સીઝનમા ં કેટલાં િવ તારમાં િસંચાઈ થયલે 
છે અને કેટલા ગામોન ેિસંચાઈનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) જમણપુર માઈનોર-૨ થકી યુઆરી-
૨૦૨૦ની રવી સીઝનમાં ૧૦૩૮ એકર જટેલા િવ તારમા ં
િસંચાઈ થયેલ છે. અને બે ગામોન ે િસંચાઈનો લાભ મળેલ 
છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ાની હોિ પટલોમાં તબીબી મશીનોની અનઉપલ ધી અભાવ 

૩૦૦૨૬ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાની કઈ કઈ સરકારી િસિવલ હોિ પટલમા ં
એમ.આર.આઈ. અને સીટી કેન મશીનો ઉપલ ધ નથી, 

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં પાલનપુર િસિવલ 
હોિ પટલને ાઉન ફી ડ પોિલસી અંતગત ચેરીટેબલ 
ટ ટને સ પવામા ંઆવેલ છે જથેી હાલ બનાસકાંઠા િજ ામાં 
કોઈ સરકારી િસિવલ હોિ પટલ ઉપલ ધ નથી. 

 (૨) આ મશીનોના અભાવે કેટલા દદ ઓને ઉ ત 
િ થિતએ છે ા ંબે વષમાં અ ય હોિ પટલમાં  રીફર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત હોિ પટલોમા ં આ બંન ે મશીનો યાં 
સુધીમાં વસાવવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૭૪૮૫ ીમતી ઝંખના પટલ ે  (ચોયાસી) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ૂ
અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
ભ ચ િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૧૧૧૯  વીજ થાભંલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ 
૨૭૪૩૩ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા ય સરકારે પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલી ૧૦૮ એ યુલ સ 
ફાળવલે છે, અને 

  (૧) ૧૬ એ યુલ સ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદ ઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૩,૮૮૭ દદ ઓ. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળે રોગ િન ણાંતો 

૨૮૫૪૯ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 
સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક આરો ય કે ોમા ં
બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજૂર 
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ 
મંજર ૂ
જ યા 

ખેડા હોિ પટલો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૪ 
હોિ પટલો ૧ બાળરોગ િન ણાંત ૧ 

પંચમહાલ 
સા.આ.કે ો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૩ 

 ખેડા િજ ાના સામૂ હક આરો ય કે ો/ ાથિમક 
આરો ય કે ો અને પંચમહાલ િજ ાના ાથિમક 
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જ યાઓ મંજર થયેલ નથીૂ . 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયલે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ખેડા હોિ પટલો ૩ ૪ ૦ 
પંચમહાલ હોિ પટલો ૧ ૧ ૦ 

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સધુીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ં આવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 
ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર ય ુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોન ે ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
રા યનું હર દેવંુે  

૨૮૫૬૯ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યનું હેર દેવુ ંકેટલુ ંછે, અન ે

  (૧)  
નાણાકીય વષ કલ બાકી હર દેવંુ ુ ે

( .કરોડમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૨,૧૨,૫૯૦ 
૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલી રકમ યાજ 
અને કેટલી રકમ મુ લ પેટે ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨)  
નાણાકીય વષ ચૂકવેલ યાજ 

( .કરોડમાં) 
ચૂકવેલ મુ લ 
( .કરોડમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ 

(સુ.અ) 

૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦ 

 
--------- 

કડી તાલુકાની માઈનોર-૨ નહરના કામે  
૨૭૩૯૮ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નમદા યોજના અંતગત મહેસાણા િજ ાના કડી 
તાલુકાની દેવગઢ માઈનોરના બાંધકામના કામો પૂણ થયેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ  એક વષમાં કેટલા 
ગામોને િસંચાઈનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) દેવગઢ માઈનોર થકી કડી તાલુકાનાં કા વા 
ગામના ૬૪૨ એકર જટેલા િપયત િવ તારને િસંચાઈનો 
લાભ મળેલ છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  

૨૮૫૧૬ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અન ે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં િજ ાવાર 
સરકારી હોિ પટલો, સામૂ હક આરો ય કે  અને 

ાથિમક આરો ય કે ોમા ંબાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની 
કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનું 

નામ 
નામ સં યા સંવગ 

મંજર ૂ
જ યા 

ગીર 
સોમનાથ 

હોિ પટલો ૨ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૩ 

દેવભૂિમ 
ારકા 

હોિ પટલો ૨ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૩ 

 ગીર સોમનાથ અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ાના સામૂ હક 
આરો ય કે ો/ ાથિમક આરો ય કે ો ખાતે બાળરોગ 
િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર થયેલ નથીૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયલે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
અન ેદેવભૂિમ ારકાના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ નામ નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ગીર સોમનાથ હોિ પટલો ૨ ૦ ૩ 
દેવભિૂમ 

ારકા 
હોિ પટલો ૨ ૦ ૩ 

 
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ંઆવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર ય ુ રાખવામાં 
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીનની સનદો મેળવનારને િવજ કને શન આપવા બાબત 

૨૮૪૩૦ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં જગલની જમીનની સનદો મેળવનાર યિ તઓને ં
વીજ કને શન આપવામાં આવતા નથી તે ફ રયાદથી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતા તાલુકામા ં જગલની જમીનની સનદો ં
મેળવનાર યિ તઓને ૨૮૯ કૃિષ િવષયક વીજ કનેકશનો 
આપવામાં આવેલ છે. 
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 (૨)  હા, તો તેના કારણો શું છે, અને   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૩) આવા યિ તઓને યાં સુધીમા ંવીજ કને શન 
આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવુ તે સતત 
ચાલતી યા છે. િત વષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બી  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ે લઈન ે વીજ 

ડાણો આપવાનું આયોજન કરવામાં આવતુ હોય છે. 
આમ, િજ ામાં ખેતી િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં વીજ 

વહન અને વીજ િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત 
નાણાકીય પ રબળ મહ વનું હોઈ તમામ બાબતો યાને લઈ 
તબ ાવાર િનકાલ કરવામાં આવતો હોય છે. 

વધુમાં જણાવવાનું કે, અરજદારોએ િનયમાનસુાર 
ભરવાના થતાં અંદાજપ ના નાણાં ઉપરાંત જ ેઅરજદારની 
જમીનો જગલોમા ં આવેલ હોઈ તેવા િક સાઓમા ં લાઈન ં
કામ કરવા માટે વન િવભાગની મંજરી જ રીૂ  હોય તેવા 
િક સાઓમાં વન િવભાગ ારા વસલૂવામાં આવતા વળતર 
વનીકરણના ચાજ સ અને એન.પી.વી.ની રકમો અરજદાર 

ારા ભરપાઈ થયેથી તેમજ વન િવભાગ તરફથી મંજરી ૂ
મ ેથી કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણની યોજના અંગ ે

૨૭૪૪૦ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણની કોઈ 
યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આ કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૨) નવીનીકરણ અન ે િવ તરણના કામો પૂણ થયલે 
છે. 

 (૩) આ યોજના માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કેટલી ા ટ ચૂકવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૩) .૧૬૬.૦૦ કરોડ. 

--------- 
પાટણ િજ ાની સરકારી િસિવલ હોિ પટલમાં એમ.આર.આઈ. અને સીટી કન મશીનોે  

૩૦૦૨૧ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાની કઈ કઈ સરકારી િસિવલ હોિ પટલમા ં
એમ.આર.આઈ. અને સીટી કેન મશીનો ઉપલ ધ નથી, 

  (૧)  
હોિ પટલનંુ નામ સીટી કન ે

મશીન 
એમ.આર.આઈ. 

મશીન 
જનરલ હોિ પટલ, 
િસ પુર 

નથી છે 

GMERS જનરલ 
હોિ પટલ, ધારપુર 

છે નથી 

જનરલ હોિ પટલ, 
પાટણ 

નથી નથી 

 
 (૨) આ મશીનોના અભાવે કેટલા દદ ઓને ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઅ ય હોિ પટલમાં રીફર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૨)  
હોિ પટલનંુ નામ દદ   

(સીટી કને ) 
દદ  

(એમ.આર.આઈ.) 
જનરલ હોિ પટલ, 
િસ પુર 

૪૪૮ ૦ 

GMERS જનરલ 
હોિ પટલ, ધારપુર 

૦ ૧૪૭ 
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જનરલ હોિ પટલ, 
પાટણ 

૨૬ ૦ 

 
 (૩) ઉ ત હોિ પટલોમા ં આ બંન ે મશીનો યા ં
સુધીમાં વસાવવામા ંઆવનાર છે ? 

  (૩) GMERS જનરલ હોિ પટલ, ધારપુર (પાટણ) 
ખાતે એમ.આર.આઈ. મશીન ખરીદવા ગુજરાત મેડીકલ 
સિવિસસ કોપ રેશન િલિમટેડ (GMSCL), ગાંધીનગરન ે
માંગણા પ ક મોકલી આપેલ છે. ખરીદીની યા પૂણ 
થયેથી સાધન વસાવી શકાશ.ે 

--------- 
દેડીયાપાડા તાલુકાના ર તાના કામને મંજર કરવા બાબતૂ  

૨૭૩૨૬ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ાના દેડીયાપાડા તાલુકાના ગડી બેબાર 
ર તાના કામન ેમંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૬.૧૦ િક.મી. ની લંબાઈ માટે l. ૫૮૨.૦૦ 

લાખ. 
--------- 

અમદાવાદની યુ.એન.મહતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  ખાતે નવીનીકરણે /િવ તરણની યોજના 
૨૭૪૪૯ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદમાં 
ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  એ ડ 
રીસચના નવીનીકરણ/િવ તરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) નવા િબ ડ ગનું બાંધકામ પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) છે ા એક વષમા ં .૭૨.૯૦ કરોડની ા ટ 
ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ભ ચ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સપૂંણ માફી યોજના 

૨૮૫૮૪ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના 
ઠરાવથી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ 

ડાણોવાળા ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની 
વસૂલાત માટેની ‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં
આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવથી ‘એક 
વખતની માફી યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જને ે
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો 
લાભ લઈ શકે તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમા ંભ ચ 
અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની 

રકમ  
ભ ચ ૧૬૯૩૬ .૧૯૦૧.૯૦ લાખ 

છોટાઉદેપુર ૬૩૪૮ .૪૧૧.૧૦ લાખ  
 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમા ંપડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામાં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તોવાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 
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 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 

૨૭૩૯૧ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
અંતગત કલ કેટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યોુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ લાભાથ ઓની સં યા 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦,૧૬૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૪,૪૮૦ 

કલુ  ૨૪,૬૪૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકલ કેટલો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૦૩,૩૬,૦૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૮૯,૬૦,૦૦૦ 

કલુ  ૪,૯૨,૯૬,૦૦૦  
--------- 

રાજકોટ અને મોરબી િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  
૨૮૪૯૧ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અન ે મોરબી િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 
સામૂ હક આરો ય કે  અને ાથિમક આરો ય કે ોમા ં
બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનું 

નામ 
નામ સં યા સંવગ 

મંજર ૂ
જ યા 

રાજકોટ હોિ પટલો ૭ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૧૬ 

મોરબી હોિ પટલો ૩ બાળરોગ 
િન ણાંત 

૩ 

 રાજકોટ અને મોરબી િજ ાના સામૂ હક આરો ય 
કે ો/ ાથિમક આરો ય કે ો ખાતે બાળરોગ 
િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર થયેલ નથીૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
મોરબીના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનું 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

રાજકોટ હોિ પટલો ૭ ૧૦ ૬ 
મોરબી હોિ પટલો ૩ ૩ ૦  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
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આપવામા ં આવેલ છે. જમેા ં યો ય લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 
ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોન ે ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વડોદરા તાલુકામાં ઢાઢર નદી પર પુલ બાંધવા બાબત 

૨૭૩૨૦ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ાના વડોદરા તાલુકાના ઉટીયાથી 
ઈટોલા પાદર રોડ પર ઢાઢર નદી પર પુલ બનાવવાનુ ંકામ 
મંજર કરેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) .૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
ધાનપુર તાલુકાની પાનમ નદી પરના તૂટી ગયેલ પુલ બાબત 

૨૮૫૬૭ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ાના ધાનપુર તાલુકાના નલદા ગામે પાનમ નદી પરનો 
પુલ તૂટી ગયેલ છે તે હકીકત સાચી છે,  

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત પુલ યારથી તૂટી ગયેલ છે, 
અન ે

 

 (૩) યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ બનાવવામા ંઆવશે ?  

 (૧), (૨) અને (૩) ધાનપુર તાલુકાના નલદા 
ગામે પાનમ નદી પર આવેલ હયાત ડીપન ેવરસાદ/પુરમા ં
નુકસાન થયલે, જનેે મરામત કરેલ છે અને હાલમાં વાહન 
યવહાર ચાલુ છે. 

--------- 
નસવાડી તાલુકાની મેન નદી પર પુલ બનાવવા બાબત 

૨૭૪૬૮ ી િજ ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં છોટાઉદેપુર િજ ાના નસવાડી તાલુકાના રાયપુર 
ખુશાલપુરા ર તા પર મને નદી પર પુલ બનાવવાનું કામ 
મંજર કરેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામન ે કેટલી રકમની મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ।. ૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
મોરબી િજ ામાં કનાલોના નેે ટવક બાબત 

૨૮૪૮૨ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
મોરબી િજ ામા ં તાલુકાવાર નમદાની કયા 

કારની કેટલી કેનાલોના નટેવકનું કામ પૂણ 
થયેલ છે અન ેકેટલું બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી િજ ામા ં
તાલુકાવાર નમદાની પૂણ થયેલ અને બાકી કેનાલોના નેટવકની 
િવગતો નીચે મુજબ છે. 

શાખાની લંબાઈ કમીમાં િજ ાનંુ 
નામ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

નહરનો ે
કાર કુલ પૂણ બાકી 

શાખા ૧૦૮.૮૯૦ ૧૦૮.૮૯૦ ૦ 

િવશાખા ૧૧૩.૦૭૦ ૧૦૮.૭૮૦ ૪.૨૯૦ 
શાખા ૪૭૫.૮૮૦ ૩૦૪.૩૧૦ ૧૭૧.૫૮૦ 

હળવદ 

શાખા ૧૫૫૮.૯૬૦ ૮૧૩.૦૩૦ ૭૪૫.૯૩૦ 
     

શાખા ૪૮.૯૯૦ ૪૮.૯૯૦ ૦ 

િવશાખા ૬૪.૨૩૦ ૫૬.૫૬૦ ૭.૬૭૦ 
શાખા ૨૨૭.૪૧૦ ૧૩૪.૮૭૦ ૯૨.૫૪૦ 

મોરબી 

શાખા ૮૨૩.૩૯૦ ૪૨૩.૪૬૦ ૩૯૯.૯૩૦ 
     

શાખા ૩૫.૯૩૦ ૩૫.૯૩૦ ૦ 

િવશાખા ૪૩.૬૨૦ ૩૨.૪૯૦ ૧૧.૧૩૦ 

મોરબી 

માળીયા 

શાખા ૧૨૩.૩૧૦ ૪૭.૧૮૦ ૭૬.૧૩૦ 

 (૨) ઉ ત પૂણ થયેલ કામો પૈકી કેટલી 
કેનાલોમાં પાણી છોડવામાં આવ ે છે અને કેટલી 
કેનાલોમાં કયા કારણોસર પાણી છોડવામા ંઆવતંુ 
નથી, અને 

  (૨) ઉ ત પૂણ થયેલ કામો પૈકી કેનાલોમા ં છોડવામાં આવતા 
પાણીની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

પાણી છોડવામાં આવતું હોય તેની લંબાઈ કમીમાં િજ ાનંુ 
નામ 

તાલુકાનંુ 
નામ શાખા િવશાખા શાખા શાખા 

હળવદ ૧૦૮.૮૯૦ ૮૬.૧૮૬ ૨૧૨.૯૦૧ ૪૯૨.૩૪૪ 
મોરબી ૪૮.૯૯૦ ૫૬.૫૬૧ ૧૩૪.૮૭૦ ૨૪૬.૧૩૯ મોરબી 
માળીયા ૩૫.૯૩૦ ૩૨.૪૯૮ ૪૭.૧૮૩ ૧૧૦.૧૨૦ 

 

પાણી છોડવામાં આવતું ન હોય તેની લંબાઈ કમીમાં િજ ાનંુ 
નામ 

તાલુકાનંુ 
નામ શાખા િવશાખા શાખા શાખા 

હળવદ ૦ ૨૨.૫૯૪ ૯૧.૪૦૯ ૩૨૦.૬૮૬ 
મોરબી ૦ ૦ ૦ ૧૭૭.૩૨૧ મોરબી 
માળીયા ૦ ૦ ૦ ૩૯.૦૭૦ 

પાણી છોડવામાં આવતંુ નથી તેના મુ ય કારણોઃ 
૧. િવશાખા નહેરોમાં જમીન સંપાદન, ખેડતોના િવરોધ જવેા કે ૂ
લાઈનદોરી બદલવાની માંગણી કે વધારાના નાળાની માંગણીને 
કારણે બાંધકામ ન થવાથી પાણી વહેવડાવી શકાતંુ નથી. 
૨. ઉપરો ત િવશાખા નહેરોમાં બાંધકામ બાકી હોવાના કારણ ેપાણી 
વહેવડાવી શકાતંુ ન હોઈ તેમાંથી નીકળતી શાખા નહેરમાં પણ 
પાણી વહેવડાવી શકાતંુ નથી. 
૩. ઉપરો ત િવશાખા કે શાખા નહેરોમા ં સળંગ લંબાઈમા ં પાણી 
વહેવડાવી શકાતંુ ન હોઈ તેમાંથી નીકળતી શાખા નહેરમાં પણ 

 (૩) ઉ ત કેનાલોના બાકી કામ યા ં
સુધીમાં પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત કેનાલોના બાકી કામ વષ ૨૦૨૦-૨૧મા ં પૂણ 
કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
અમદાવાદની યુ.એન.મહતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  ખાતે નવીનીકરણે /િવ તરણની યોજના 

૨૭૪૪૮ ી રાકશભાઈ શાે હ  (એલીસિ જ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદમા ં
ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  એ ડ 
રીસચના નવીનીકરણ / િવ તરણની કોઈ યોજના છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) નવા િબ ડ ગનું બાંધકામ પૂણ થયેલ છે. 
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 (૩) આ યોજના માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) છે ા એક વષમા ં .૭૨.૯૦ કરોડની ા ટ 
ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

રા યોમાં િલ ાઈટ આધા રત પાવર લા ટ 
૨૮૪૩૮ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
િલ ાઈટ આધા રત કેટલી મતાના કેટલા પાવર લા ટ 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ંરા ય 
સરકાર હ તકના િલ ાઇટ આધા રત પાવર લા ટની 
િવગતો નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. િલ ાઈટ આધા રત પાવર લા ટનંુ નામ વીજ ઉ પાદન 
મતા 

(મેગાવોટ) 
૧ ક છ િલ ાઇટ થમલ પાવર ટેશન  ૨૯૦ 
૨ ભાવનગર િલ ાઇટ થમલ પાવર ટેશન  ૫૦૦ 
૩ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર કપની િલિમટેડં  ૫૦૦ 
૪ ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન  ૨૫૦  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા લા ટ કાયરત 
અને કેટલા બંધ હાલતમાં છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તમામ લા ટ કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત લા ટ યારથી બંધ છે અન ે બંધ 
રહેવાના કારણો શું છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ બધા જ વીજ મથકો કાયરત છે. 
આમ છતાં યારેક િવિવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી 
સમારકામ, ઓછી વીજમાંગ, બળતણ ઉપલ ધ ન હોવુ ં
અને મે રટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા  ન મળતી હોય તો 
ત પૂરતા હંગામી સમય દર યાન િવજ એકમોમાંથી ઉ પાદન 
મેળવવાના આવતંુ નથી. 
 ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર (SLDC) વારા વીજ િનયમન 
આયોગના ‘‘મેરીટ ઓડર’’ રે યુલેશનને અનસુરીને સૌથી 
સ તા બળતણ ખચ ધરાવતા વીજ મથક પાસેથી વીજ 
ખરીદી કરવાની રહે છે. આથી, વીજ મથક વીજ ઉ પાદન 
માટે ઉપલ ધ હોવા છતાં  તેના પરથી પેદા થતી વીજળી 
‘‘મેરીટ ઓડર’’ માં આવતી હોય તો જ વીજ ઉ પાદન 
કરવામા ંઆવે છે. 
આમ, સામા ય  સં ગોમા ંઉપરો ત વીજ મથકો કાયરત છે.  

--------- 
તાપી અને નમદા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  

૨૮૫૯૩ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નમદા િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, સામૂ હક 
આરો ય કે  અને ાથિમક આરો ય કે ોમા ં બાળરોગ 
િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ 
મંજર ૂ
જ યા 

હોિ પટલો ૨ બાળરોગ િન ણાંત ૩ 
તાપી 

સા.આ.કે ો ૪ બાળરોગ િન ણાંત ૪ 
હોિ પટલો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૪ 

નમદા 
સા.આ.કે ો ૨ બાળરોગ િન ણાંત ૨ 

 તાપી અને નમદા િજ ાના ાથિમક આરો ય કે ો 
ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર ૂ

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નમદાના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

તાપી 
હોિ પટલો ૨ ૩ ૦ 
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સા.આ.કે ો ૪ ૩ ૧ 
હોિ પટલો ૩ ૨ ૨ 

નમદા 
સા.આ.કે ો ૨ ૧ ૧  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ં આવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 
ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
નમદા નદી પર ઓવર િ જ અને ર વે િ જ બનાવવા બાબતે  

૨૮૫૭૮ ી અ યકમાર પટલુ ે  (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કરજણ 
તાલુકામાંથી પસાર થતી નમદા નદી પર મોટીકોરલ પાસ ે
ઓવર િ જ અને રે વે િ જ બનાવી ટે યુ ઓફ યુિનટીન ે

ડવાની કેટલી રજઆત ૂ / માંગણી છે ા બે વષમા ં
સરકારન ેમળી, અને 

 

 (૨) તે અ વયે યારે શી કાયવાહી કરવામાં આવી ?  

 (૧) અને (૨) કોઈ રજઆૂ ત મળેલ નથી. હાલમાં કોઈ 
કાયવાહી કરવાની રહેતી નથી. 

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  

૨૭૩૬૫ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં સુરત મહાનગરપાિલકામા ં કેટલા સામૂ હક આરો ય 
કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઈ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત મહાનગરપાિલકામાં કઈ 
કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર અને આણંદ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  

૨૮૫૩૧ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને આણંદ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 
સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક આરો ય કે ોમા ં
બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ 
મંજર ૂ
જ યા 

ભાવનગર હોિ પટલો ૩ બાળરોગ 
િન ણાતં 

૧૧ 

આણંદ હોિ પટલો ૨ બાળરોગ ૨ 
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િન ણાતં 

 ભાવનગર અને આણંદ િજ ાના સામૂ હક આરો ય 
કે ો / ાથિમક આરો ય કે ો ખાતે બાળરોગ 
િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર થયેલ નથીૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અન ે કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર અન ે
આણંદના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભાવનગર હોિ પટલો ૩ ૪ ૭ 
આણંદ હોિ પટલો ૨ ૨ ૦  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  

 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 
જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ં આવેલ છે. જમેા ં યો ય લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 
ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર ય ુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં કિષ િવષયક િવજ ડાણોૃ  

૨૮૫૬૪ ી વજિસંગભાઈ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર કૃિષ િવષયક 
વીજ ડાણ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
છ ા બે વષમાં આવેલ ે અર ઓ  દાહોદ િજ ાના 

તાલુકા વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
દાહોદ ૨૧૦ ૧૫૫ 
લીમખેડા ૩૭૧ ૧૨૧ 
ઝાલોદ ૨૫૫ ૧૮૪ 
ફતેપુરા ૨૭૪ ૩૪૪ 
ગરબાડા ૧૨૭ ૧૨૪ 
ધાનપુર ૧૭૫ ૧૩૬ 
દે'બારીયા ૪૮૨ ૩૩૪ 
સંજલેી ૬૭ ૫૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી વીજૂ  
ડાણો આપવામા ં આ યા અને કેટલી અર ઓ પડતર 

છે, અને  

  (૨) ૧૩૨૨ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા અન ે૨૦૯૦ અર ઓ પડતર છે.  

 (૩) પડતર અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર કરી ૂ વીજ 
ડાણ આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
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િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનને યાન ે લઈન ે વીજ 

ડાણો આપવાનુ આયોજન કરવામાં આવતંુ હોય છે. આમ 
િજ ામાં ખેતી િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં વીજ વહન 
અને વીજ િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય 
પ રબળ મહ વનુ હોઇ તમામ બાબતો યાને લઇ બનતી 
વરાએ વીજ ડાણ આપવામાં આવશ.ે  

--------- 
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાે ુ ે  

૨૮૫૧૪ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ ઇ પે શન ગીર સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામાં 
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનું નામ વષ 

ગીર સોમનાથ અમરલીે  
તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦ ૦૧ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૦૭ ૦૧ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઇ ગેરકાનૂની 
વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
ગીર સોમનાથઃ 

COTPA ૨૦૦૩ અ વયેની કલમ ૪ અંતગત હેર 
થળ ે ધુ પાન, કલમ ૬ (અ) ૧૮ વષથી નાની મરની 
યિ ત ારા તમાક આપવી કે વહચવી ગુ હો છે તેવુ ંબોડ ુ

પાનના ગ ે દિશત કરેલ જણાયેલ ન હતંુ. કલમ ૬(બ) 
શૈ િણક સં થાની ૧૦૦ વારની િ યામાં તમાકની વેચાણ ુ
પર િતબંધનું ઉ ંઘન વા મળેલ અને કલમ ૭ િચ ા મક 
આરો ય િવષયક ચેતવણી વગર તમાકની બનાવટો વા ુ
મળેલ. 
અમરલીઃે  
ઉ ત દરોડા/ ઇ પેકશનમાં તમાક િનયં ણ અિધિનયમુ -
૨૦૦૩ ની કલમ-૪ ( હેર થળ ે ધૂ પાન કરવા પર 

િતબંધ) અને કલમ-૬ (અ) ૧૮ વષથી ઓછી ઉમરની 
યિ તને તમાકની બનાવટો વેચવા કે તેના ારા વેચાણ ુ

કરવા પર િતબંધ અન ેકલમ-૬ (બ) શૈ િણક સં થાની 
૧૦૦ વારની િ યામા ંતમાક કે તમાકની બનાવટો વેચવા ુ ુ
પર િતબંધનાં ઉ ંઘન જવેી ગેરકાનનૂી વૃિત/વેચાણ 

વા મળેલ છે.  
 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ?  

  (૩) ગીર સોમનાથ િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો 
સામે િનયમાનુસાર દંડ વસૂલ કરવાની કાયવાહી કરવામા ં
આવેલ છે અને અમરેલી િજ ામાં તે અ વયે કલુ -૪૧ 
જવાબદારો સામ ે કલ ુ . ૬,૩૫૦/- નો દંડ કરવામા ં
આવેલ છે. 

બોડલી તાલુકામાં ર તાના કામનીે  મંજરી બાબત  ૂ  
૨૭૩૫૭ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) હા, . 
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વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ાના બોડેલી તાલુકાના કદનપુર ુ ં
વસાહત ( ેમનગરથી કડાછલા) ર તાના કામને મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અન ે
 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૪.૦૦ િક.મી.ની લંબાઈ માટે ।.૨૮૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
નસવાડી તાલુકાની મેન નદી પર પુલ બનાવવા બાબત 

૨૭૪૬૯ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટા ઉદેપુર િજ ાના નસવાડી તાલુકાના રાયપુર 
ખુશાલપુર ર તા પર મેન નદી પર પુલ બનાવવાનુ ં કામ 
મંજર કરેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) .૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં કાયરત સામૂ હક આરો ય ક ો ે  

૨૮૫૭૩ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તાલુકાવાર યા થળ ે સામૂ હક 
આરો ય કે ો કાયરત છે, 

  (૧) પ ક સામેલ છે.  
પ ક 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
આવેલ તાલુકાવાર સામૂ હક આરો ય કે ોની િવગત 
દશાવતંુ પ ક  
મ 

નં. 
તાલુકાનું નામ અ.નં. સા.આ.કે.નું 

નામ 
૧ બોડેલી 

૧ બોડેલી 
૨ જબુગામ 
૩ તેજગઢ 

૨ છોટાઉદેપુર 
૪ ઝોઝ 
૫ જતેપુરપાવી 

૩ જતેપુરપાવી 
૬ કડવાલ 
૭ વાંટ 
૮ પાનવડ ૪ વાંટ  

૯ રગપુર ં ( વાંટ) 
૧૦ ગઢબોરીયાદ 

૫ નસવાડી 
૧૧ નસવાડી 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં ઉ ત 
સામૂ હક આરો ય કે ના થળ ફેરફાર અંગે કેટલી 
રજઆતૂ /માંગણી કે દરખા ત સરકારન ેમળી, અન ે

  (૨) એક દરખા ત મળેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે યારે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?   (૩) સામૂ હક આરો ય કે  રગપુર ં ( વાટં)ન ે યથા 
થળે રાખવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદની કીડની હોિ પટલમાં મંજર થયેલ જ યાઓૂ  

૨૮૪૬૯ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િસિવલ હોિ પટલના કે પસમાં આવેલ કીડની હોિ પટલમા ં
ડાયરે ટર, ને ોલો ટ, યુરોલો ટની કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
સંવગ મંજરૂ  

ડાયેર ટર ૦૧ 
ને ોલો ટ ૧૫ 
યુરોલો ટ ૧૧ 

કલુ  ૨૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી જ યા ભરાયેલ અન ેકેટલી ખાલી 
છે, અને 

  (૨)  
સંવગ ભરલી જ યા ે  ખાલી જ યા  

ડાયેર ટર ૦૧ ૦૦ 
ને ોલો ટ ૦૬ ૦૯ 
યુરોલો ટ ૦૬ ૦૫ 

કલુ  ૧૩ ૧૪  
 (૩) ખાલી જ યા યા ંસુધીમાં ભરવામા ંઆવશ?ે   (૩) વહીવટી અનુકળતા તેમજ જ રયાત મુજબ યો ય ૂ

ઉમેદવારો ઉપલ ધ થય ે જ યાઓ બનતી વરાએ ભરી 
શકાશ.ે 

--------- 
જનાગઢ અને ગીરૂ -સોમનાથ િજ ામાં અક માતમાં ઘાયલ યિ તઓને સહાય 

૨૮૫૧૧ ી બાબભુાઇ વા  (માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અક માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થનારન ે
.૫૦,૦૦૦ સુધીની સારવાર આપવા અ વયે જનાગઢ ૂ

અને ગીર-સોમનાથ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ઘાયલ 
યિ તઓને સહાય ચૂકવવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
િજ ાનું નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

જનાગઢૂ  ૧૩૩ ૨૦૭ 
ગીર-સોમનાથ ૩૭ ૬૭ 

કલુ  ૧૭૦ ૨૭૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા યિ તઓને આવી 
સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, તેના કારણો શા ંછે, 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
િજ ાનું નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

જનાગઢૂ  ૦૦ ૦૦ 
ગીર-સોમનાથ ૨૧ ૦૦ 

કલુ  ૨૧ ૦૦ 
અપૂરતા દ તાવે  રજ કરેલ હોઇ સહાય ચૂકવવામા ંઆવેલ ૂ
નથી. 

(૩) યા ંસુધીમા ંઆ સહાય ચૂકવવામાં આવશ,ે અન ે  (૩)પૂરતા દ તાવે  રજ થયેથી સહાય ચૂકવવામાં આવશેૂ . 
(૪)ઉ ત સહાય કેટલા દવસમાં ચૂકવવાની ગવાઇ છે?  (૪)કામકાજના ૩૦ દવસમાં સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ 

છે. 
થાનગઢમાં સેનેટરી ઉ પાદક એકમોને વીજ શુ ક માફી 

૨૮૪૮૦ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર િજ ાના થાનગઢમાં આવેલ સનેેટરી આઇટમો 
બનાવતા યુિનટોને વીજ શુ ક માફી આપવામાં આવે છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલા યુિનટોન ે કેટલી રકમની વીજ શુ ક માફી 
આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
િજ ોઃ સરેુ નગર 
તાલુકોઃ થાનગઢ 

વષ 
માફી આપવામાં 
આવેલ એકમની 

સં યા 

અપાયેલ વીજકર 
માફીની રકમ ( .) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ૧૩ ૪૪,૫૭,૩૨૪.૫૩ 
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થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 

થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૭ ૬૨,૬૩,૩૪૭.૩૧ 

 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા યુિનટોન ે વીજ શુ ક 
માફી આપવાની બાકી છે, તે યાં સુધીમાં આપવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) મળેલ અર ઓ પૈકી સન-ે૨૦૧૮ની ૧ અર  
અને ૨૦૧૯ ની ૭ અર  મળી કલુ -૮ યુિનટોને વીજ 
શુ કમાં માફી આપવાની બાકી છે. જ ે પૈકી ૪ યિુનટોની 
અર ઓ કચેરી ખાતે પડતર છે જનેો િનકાલ સ વરે કરવામા ં
આવશ.ે તેમજ ૪ યુિનટોની અર  અંગે અરજદાર ારા 
સંપૂણ પૂતતા મ ેથી અર નો િનકાલ સ વરે કરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૭૪૮૭ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ૂ
અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
ભ ચ િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૧૧૧૯  વીજ થાભંલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

આણંદ િજ ામાં રા ીય વા ય િવમા યોજના હઠળ હોિ પટલે  
૨૮૫૪૩ ી િનરજન પટલ ં ે  (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ીય 
વા ય િવમા યોજના હેઠળ આણંદ િજ ામા ં કેટલી 

હોિ પટલ ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) આયુ માન ભારત યોજના અમલમા ં આવતા  
તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ થી આ યોજના બંધ કરવામા ંઆવેલ 
છે. આથી રા ીય વા ય િવમા યોજના હેઠળ એકપણ 
હોિ પટલ ન ધાયેલ નથી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ખાનગી અને કેટલી સરકારી 
હોિ પટલો છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૭૪૮૬ ી મુકશભાઇ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ૂ
અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ભ ચ િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૧૧૧૯  વીજ થાભંલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 
૨૮૪૯૫ ી િવણભાઈ મુસડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણ ે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસલૂાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં આવેલ હતી, જ ે
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છે તે હકીકત સાચી છે, તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમા ંવધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમા ં
મનગર અને દવેભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 

યિ તઓ/ એકમો/ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ
માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની 
રકમ ( .લાખમાં) 

મનગર ૧૨૮૬૪ ૧૯૧૫.૫૨ 
દેવભૂિમ ારકા ૬૬૧૮ ૧૧૦૦.૭૩   

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમાં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામાં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ક સરે ે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૪૫૪ ડો. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ  ન ધાયા, 

  (૧)  
ગાંધીનગર મહસાણાે  વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૯૬૯ ૨૪૩ ૩૭૫૦ ૯૪૮ ૨૦૮ ૭૩૮૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
ગાંધીનગર મહસાણાે  વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૬૨ ૩૯ ૧૮૭ ૫૨ ૧૪ ૨૮૮ 

 (૩) મૃ યુ થયલે દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 
પૂ ં ષો છે, અન ે

  (૩)  
ગાંધીનગર મહસાણાે  દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૫૪ ૧૮ ૧૦૫ ૫૬ ૮ ૧૫૧ 

(૪)ઉ ત રોગોન ે અટકાવવા શુ ં કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામલે છે. 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 
 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે ।.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 
 આયુ માન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  
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 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 
િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નશેનલ એઈ સ એ ડ કટોલ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મજુબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમાં યરોગ માલલુ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામાં આવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  
 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવના મૂ યે કરવામા ંઆવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવ ેછે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને મહીસાગર િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 

૨૮૪૨૯ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયલે વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસૂલાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯/૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જને ે
તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો 
લાભ લઈ શકે તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વય ે છે ા બે વષમાં 
બનાસકાંઠા અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ વીજ િબલ માફીની 
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યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ
માફ કરવામાં આ યા, 

ખેડૂતો રકમ  
બનાસકાંઠા ૧૦૭૧૨ .૩૨૪.૫૫ લાખ 
મહીસાગર ૯૬૦૭ .૬૦૯.૩૩ લાખ  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમાં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામાં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવેલ હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવશે કરવામાં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે  

૨૭૩૬૯ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ મહાનગરપાિલકામા ંકેટલા સામૂ હક આરો ય 
કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઈ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

(૨)ઉ ત િ થિતએ રાજકોટ મહાનગરપાિલકામા ં કઈ કઈ 
જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યા ૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા અને આણંદ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૫૭૬  ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ ઇ પે શન વડોદરા અને આણંદ િજ ામા ં
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
વડોદરા આણંદ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૪૭ ૧૩ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૩૫ ૪૦  

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં કઈ ગેરકાનનૂી 
વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
વડોદરા :  
(૧)  COTPA-૨૦૦૩ (િસગારેટસ એ ડ અધર 
ટોબેકો ોડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૬(બ) અંતગત 
શૈ િણક સં થાઓની આસપાસ ૧૦૦ વારની િ યામા ં
તમાક કે તમાકની બનાવટો વેચતા વા મ ાુ ુ . 
(૨) COTPA-૨૦૦૩ (િસગારેટસ એ ડ અધર 
ટોબેકો ોડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪ મુજબ હેર 
થળોએ ધુ પાન કરતા ઈસમો સામે કાયવાહી કરવામા ં

આવી. 
(૩) કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વષથી નીચેની વયના 
યિકતને તમાક ઉ પાદન વેચવુ ં ગુનો બન ે છે તે મુજબના ુ

બોડ દુકાન પર દશાવેલ ન હતા તેમની સામે કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે.  
આણંદ : 
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  દરોડા દર યાન કાયદા અનુસાર જ ે દુકાનમા ં
તમાક કે તમાકની બનાવટનુ ં વેચાણ થતંુ હોય યા ંુ ુ
COTPA-2003 (િસગારેટસ એ ડ અધર ટોબેકો 

ોડોકટ એકટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૬ (અ) મુજબ બોડ 
લગાવેલ ન હતા. કલમ-૬(બ) મુજબ શૈ િણક સં થાની 
૧૦૦ વારની િ યામાં આવેલ િવ તારમા ં તમાક કે ુ
તમાકની બનાવટોનુંુ  વેચાણ વા મ ુ,ં અન ે કલમ-૪ 
મુજબ હેર જ યાઓ પર ધુ પાન વા મ ુ.ં 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) 
(૧) વડોદરા િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે કલ ુ
.૨,૨૦,૫૯૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

(૨) આણંદ િજ ામા ં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે
િનયમાનુસાર દંડ  વસૂલ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવેલ 
છે. 

--------- 
રા યમાં સે સ ટે /વેટની વસૂલાત બાબત 

૨૮૫૧૯ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
પાયોનીયર/ ેસી યસ ટેટસ અ વયે સે સ ટેકસ/વટેની 
િવલંિબત ચૂકવણીનો લાભ લેનાર એકમો પાસેથી વસૂલાત 
બાકી છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો એક કરોડથી વધુ રકમના કરવેરા 
ભરવાના બાકી હોય તેવા એકમો કેટલા છે, અન ે

  (૨) ૫ (પાંચ) 

 (૩) ઉ ત એકમો પાસેથી ઉ ત કરવેરા વસૂલવા 
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશું કાયવાહી કરી ?  

  (૩) ઉ ત ૫ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મૂ યવિધત કાયદા તથા જમીન મહેસલૂ કાયદા અ વય ે
પગલાં લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
નમદા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 

૨૭૪૦૫ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
અંતગત કલ કેટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યોુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ લાભાથ ઓની સં યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૨,૬૯૫ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૨,૬૦૧ 

કલુ  ૨૫,૨૯૬  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકલ કેુ ટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૫૩,૯૦,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૫૨,૦૨,૦૦૦ 

કલુ  ૫,૦૫,૯૨,૦૦૦  
--------- 

ગાંધીનગર અને સુરત િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  
૨૮૪૫૭  ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 547 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ ઇ પે શન ગાંધીનગર અન ે સુરત િજ ામા ં
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
ગાંધીનગર સુરત 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૪૩ ૧૨ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૫૨ ૧૪  

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં કઈ ગેરકાનૂની 
વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
ગાંધીનગર :  
(૧)  ઉ ત દરોડા/ઈ પેકશનમાં તમાકની બનાવટો ુ
જવેી કે પાન-મસાલા, બીડી-િસગારેટ અન ે ગુટખાનુ ં
ગેરકાનૂની વેચાણ કરતાં વા મ ા અને સરકાર ીના 
િનયમ મુજબ ૨x૧ ની સાઈઝનું ચેતવણી માટેનું બોડ 
ડ લ ેકરેલ ન હતંુ. 

સુરત : 
- હેર થળે ધુ પાન કરતા યિકતઓ વા મ ા.  
- િનયત નમનૂા કરતા મોટા અને તમાકની બનાવટોની ુ

ય  અન ે પરો  હેરાત કરતા હોય તેવા બોડ વા 
મ ા. 
- તમાક િનયં ણ ધારોુ ં -૨૦૦૩ની કલમ-૬-અ મુજબ 
િનયત નમૂનાનું બોડ મૂ યા વગર વેચાણ કરતા વા 
મ ા. 
- ૧૮ વષથી ઓછી મરની યિકત તમાકનું વેચાણ કરતા ંુ

વા મ ા. 
- શૈ િણક સં થાઓની ચારે દશાના ૧૦૦ વારના 
િવ તારમાં તમાક વેચતા દુકાનદારો વા મ ાુ . 
- તમાકની બનાવટોના બંને તરફ આરો ય િવષયક ુ
િચ ા મક ચેતવણી ન હોય તેવી તમાકની બનાવટો ુ વા 
મળી.   

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) 
(૧) ગાંધીનગર િજ ામાં તે અ વય ે જવાબદારો સામે 
િનયમાનુસાર દંડ  વસૂલ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે.  
(૨) સુરત િજ ામાં તે અ વય ે જવાબદારો સામ ે કલ ુ
.૧૦,૬૩,૭૯૦/- નો દંડ કરવામાં આવલે છે.  

--------- 
ક છ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૭૪૦૨ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામા ં કેટલા અનુસૂિચત િતના 
લાભાથ ઓન ે નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં 
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૫ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉકત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૩૩૨.૬૪ લાખનો ખચ થયેલ છે.   
--------- 

િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના ડામર થયા વગરના ર તાઓ 
૩૦૦૧૯ ડો. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના િભલોડા અન ે મેઘરજ તાલુકાના ડામર થયા 
વગરના સાત વષથી ઉપરના લાન અને દસ વષથી 
ઉપરના નોન- લાન ર તાઓ કેટલા છે,  

  (૧) ૪૭-ર તાઓ. 

 (૨) આ ર તાઓનું સરકારની નીિત માણ ે
સમયસર ડામર ન થવાના કારણો શાં છે, અન ે

  (૨) ર તાની હયાત ડામર સપાટી યાન ે લઈ ડામર 
કામ કરવામાં આવે છે. 

 (૩) આ ર તાઓનું યાં સુધીમાં ડામર કામ થશ ે?   (૩) મંજર થયલે ૂ ૩ ર તાઓ પર બનતી વરાએ ડામર 
કામ કરવામાં આવશે અને બાકીના ર તાઓની મંજર ૂ
કરવાની દરખા ત િવચારણા હેઠળ છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૭૪૨૨ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ૂ

અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 

સુરત િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને 

કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે

૩૦૧ નંગ  વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૫૬.૮૩ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
.એસ.ટી.ના વળતરની બાકી વસૂલાત 

૨૭૯૫૨ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં ગુજરાત સરકારને તેના .એસ.ટી.ના વળતરના 

બાકી લહેણાપેટે કે  સરકારે મળવાપા  કેટલા લહેણા 

સામે વષવાર, કેટલી રકમ ચૂકવી, 

  (૧)  
સમય વળતરના 

મળવા પા  

લહણા ે

( .કરોડમાં) 

ચૂકવેલ રકમ 

( .કરોડમાં) 

૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૧૪૭૪.૭૦ ૧૧૨૧૨.૦૫ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 

૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૧૪૪૫૧.૫૯ ૧૩૬૬૩.૨૦ 

 
 (૨) બાકી નીકળતા લહેણા માટે રા ય સરકારે 

ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે  સરકારમાં યારે યારે 

રજઆતો કરીૂ , અન ે

  (૨) જ ે તે સમય ે મળવાપા  વળતર સદંભ નવે બર 

૨૫, ૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરકારના રેવ યુ સે ેટરીને તથા  

માચ ૨૭, ૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરકારના નાણાંમં ી ીન ે

પ  પાઠવવામાં આવેલ. 

 (૩) કે  સરકારે તેનો શ ુ િતભાવ આ યો?   (૩) ભારત સરકાર તરફથી વખતો-વખત 

કો પે સેશનનો હ ો ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૭૪૮૯ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ૂ
અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
સુરત િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૩૦૧ નંગ  વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૫૬.૮૩ લાખનો ખચ થયલે છે. 
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જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ક સરૂ ે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૫૦૭ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ે પોરબંદર િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ 
ન ધાયા, 

  (૧)  
ન ધાયેલ કસોે  િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૧૮૬ ૧૬૨ ૧૫૮૯ જૂનાગઢ 
૨૦૧૯ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૫૫૧ 

પોરબંદર ૨૦૧૮ ૨૦૨ ૬૮ ૬૧૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર 
રોગવાર કેટલા દદ ઓના મૃ ય ુથયા? 

  (૨)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની સં યા િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૧૧ ૧૨ ૯૭ જૂનાગઢ 
૨૦૧૯ ૧૯ ૧૦ ૮૫ 

પોરબંદર ૨૦૧૮ ૨૧ ૧૪ ૫૬ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અન ે
કેટલા પુ ષો છે, અને 

  (૩)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને 

પુ ષની સં યા 
ક સરે  એઈ સ ય 

િજ ાનંુ 
નામ 

વષ 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 

૨૦૧૮ ૨ ૯ ૯ ૩ ૨૧ ૭૬ જનાગઢૂ  
૨૦૧૯ ૨ ૧૭ ૭ ૩ ૧૮ ૬૭ 

૨૦૧૮ ૩ ૧૮ ૩ ૧૧ ૧૦ ૪૬ પોરબંદર 
૨૦૧૯ ૫ ૧૪ ૩ ૯ ૧૩ ૨૯ 

 
(૪)ઉ ત રોગોન ે અટકાવવા શુ ં કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪) પ ક-અ મુજબ 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટે કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અગંે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અગંે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 
 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના તથા મા 

વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલ ધ. 
 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 

એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા િનયં ણ માટે કે  
સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ઓગનાઈઝેશન ં (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય 
તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ો ામ ં (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમાં છે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ 
છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓને આવવા-જવાનંુ ભાડુ આપવામાંં  આવે છે. 
 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમાં નવા સાર-સંભાળ કે ો 

(કેર અને સપોટ સે ટર) થાિપત કરવામાં આવશે. 
 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ યિ તની સારવાર-એ ટી 

રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 
 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તમેના ારા સામા ય જનતામાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના 

અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જૂથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત કોર જૂથ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયલેા 
બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જૂથો 
( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અને ટકસ) સમુદાયમા ં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તઓેને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, 
કો ડોમ િવતરણ, વતન પ રવતનનંુ સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવ ેછે. 
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 માતાિપતાથી બાળકમા ં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેત ુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટુ ચાઈ ડ ટા શિમશન (PPTCT) 
ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનંુ HIV પરી ણ કરવામા ંઆવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમા ંમે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમાં સરુ ા િ લિનક કાયરત છે. 
ય 

 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તવેા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમાં યરોગ માલુલ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામાં આવે છે જથેી અ ય યિ તને ચેપ લગાડે 

નહ .  
 યરોગનંુ િનદાન અને સારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનંુ જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની સાથે રહેતાં ૬ વષથી 

નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 
 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગના ંઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામાં આવે છે. 

--------- 

મ ધપુર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત 
૨૭૩૭૮ ી રાઘવ ભાઈ પટલ ે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર િજ ાના મ ધપુર તાલુકાના વીરપુર-
ભો બેડી-લલોઈ-સખપર-શેઢવડાળા રોડન ે પહોળા 
કરવાનું કામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હાલની િ થિતએ મંજર થયેલ છેૂ . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ૧૨.૦૦ િકમી લંબાઈ માટે .૬૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
અમદાવાદ અને સુરત શહરે /િજ ામાં ડો ટરોને આપેલ િનમણૂક 

૨૮૪૬૬ ી યાસુદીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને સુરત શહેર/િજ ામા ં 
સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરેલ કેટલા 
ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,   

  (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, શહેર/િજ ાવાર  કેટલા 
ડો ટરો ફરજ પર હાજર થયા અને કેટલા ડો ટરો હાજર ન 
થયા, 

   

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડો ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલુી અન ે કેટલી રકમ વસૂલવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે.  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસલૂવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસલૂાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છ ા બે વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને સુરત શહરે ે /િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી કોલે માંથી ડો ટરોને આપેલ 

િનમણૂકોની િવગત દશાવતુ ંપ ક 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ િજ ાનંુ નામ 

િનમણૂક 
આપેલ ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

હાજર ન થયેલ 
ડો ટર 

િનમણૂક 
આપેલ ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

હાજર ન થયેલ 
ડો ટર 

૧ અમદાવાદ (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ અમદાવાદ ( ા ય) ૧૩ ૩ ૧૦ ૨ ૧ ૧ 
૩ સુરત (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ સુરત ( ા ય) ૩૩ ૩ ૩૦ ૩૦ ૬ ૨૪ 

કુલ ૪૬ ૬ ૪૦ ૩૨ ૭ ૨૫ 

પ ક-૨ 
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હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ િજ ાનંુ નામ 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

૧ અમદાવાદ (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ અમદાવાદ ( ા ય) ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦ 
૩ સુરત (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ સુરત ( ા ય) ૮ ૧૨૦૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦૦ 

કુલ ૧૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૧૦૦૦૦૦૦ 

--------- 
મોરબી અને આણંદ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 

૨૮૪૮૯ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણ ે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસૂલાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં આવેલ હતી, જ ે 
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જને ે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા બે વષમાં મોરબી 
અને આણંદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજિબલ માફીની 

રકમ  
મોરબી  ૯૦૭૦ . ૧૦૩૫.૦૨ 

લાખ 
આણંદ ૩૪૩૪ . ૨૬૯.૪૪ લાખ  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમા ંપડતર કેસો અન ેપડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામાં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામા ં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
રા ય સરકારનું હર દેવંુે  

૨૮૫૩૭ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યનુ ં
હેર દેવું કેટલું છે,  

  (૧)  
નાણાકીય વષ કલ બાકી હર દેવંુ ુ ે

( .કરોડમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨  

 (૨) ઉ ત દેવું ઘટાડવા છે ા બે વષમા ં શા પગલા ં
લીધા,ં 

  (૨) રાજિવિ ય િશ તનુ ં પાલન અન ે તે ારા દેવુ,ં 
રા યના િવકાસ માટે મૂડી ખચની જ રયાત માણ ે અન ે
કે  સરકાર ારા ન ી કરેલ મયાદાની અદંર રહે છે. 
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 (૩) રા યના દેવાનો માથાદીઠ અંદાજ કાઢવામા ં
આવે છે કે કેમ, અન ે

  (૩) ના, . 

 (૪)  હા, તો રા યમાં ઉ ત િ થિતએ માથાદીઠ 
દેવું કેટલુ ંછે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૭૪૬૧ ડો. આશાબેન પટલ ે  ( ઝા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ંસામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૪૩ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ .૩૯૨૭.૧૯ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

જનાગઢ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોૂ ે  
૨૭૩૫૯ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકામાં કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઈ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જનાગઢ મહાનગરપાિલકામાં કઈ ૂ
કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ વાઈન લુના કસોે  

૨૮૫૦૨ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભિૂમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર 
વાઈન લનુા કેટલા કેસ ન ધાયા,   

  (૧)  
વાઈન લુ (સીઝનલ લુ)ના ન ધાયેલ કસે  

મ તાલુકા 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ ખંભાિળયા ૦ ૧૪ 
૨ ક યાણપુર ૨ ૮ 
૩ ભાણવડ ૦ ૧ 
૪ ારકા ૧ ૧૨ 

કુલ ૩ ૩૫  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા દદ ઓના 
મૃ યુ થયા અન,ે 

  (૨)  
વાઈન લુ (સીઝનલ લુ)ના ન ધાયેલ મૃ ય ુ

મ તાલુકા 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ ખંભાિળયા ૦ ૧ 
૨ ક યાણપુર ૦ ૧ 
૩ ભાણવડ ૦ ૦ 
૪ ારકા ૦ ૧ 

કુલ ૦ ૩  
 (૩) ઉ ત રોગચાળો અટકાવવા શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) ઉ ત રોગોને અટકાવવા સંકિલત રોગ સવલ સ 
કાય મ ારા દદ ઓને શોધી ઓસે ટામીવીર દવા તેમજ 
અધતન સારવાર આપવામા ંઆવે છે. િવના મુ યે લેબોરેટરી 
તપાસ કરવામાં આવે છે. સીઝનલ લુના દદ ના સંપકમાં 
આવનાર યિ તઓનું િન ર ણ કરી રોગના લ ણો જણાય 
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તો ઓસે ટામીવીર દવા આપવામા ંઆવે છે. તમામ આરો ય 
કે ોમાં દવાઓ અન ે સાધન સામ ીનો પૂરતો જ થો 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. હેર જનતાને શું કરવુ,ં શું 
ન કરવુ ં તે અંગે પિ કા િવતરણ જવેી ચાર- સારની 
કામગીરી કરવામાં આવ ે છે. ઈિ ડયન મેડીકલ 
એસોિસએશનના સ યોની મીટ ગ તેમજ િનઃશુ ક 
આયુવ દક ઉકાળાનું િવતરણ કરવામાં આવે છે.  

--------- 
મહસાણા િજ ામાં મેલેરીયા િનયં ણ ટીમ ારા લેવામાં આવેલ લોહીના નમૂનાે  

૨૮૪૪૩ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહેસાણા િજ ામાં તાલુકા વાર મેલે રયા 
િનયં ણ ટીમ ારા કેટલા લોકોના લોહીના નમૂના લેવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મલેે રયા 
િનયં ણ ટીમ ારા લેવામા ં આવેલ લોહીના નમૂનાની 
િવગતો નીચે મુજબ છે. 

તાલુકો (૦૧-૦૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮) 

(૦૧-૦૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯) 

કડી ૭૩૮૪૬ ૮૩૫૩૨ 
િવ પુર ૬૭૧૫૦ ૭૫૮૧૬ 
િવસનગર ૬૧૫૯૩ ૬૫૭૧૫ 
મહેસાણા ૮૭૦૬૬ ૯૦૭૬૩ 
વડનગર ૪૦૪૯૦ ૪૬૮૭૭ 

સતલાસણા ૨૦૭૩૫ ૨૨૦૩૭ 
ખેરાલ ુ ૩૧૭૬૪ ૩૨૦૨૫ 

ઝા ૩૯૩૨૬ ૪૨૪૫૪ 
ટાણા ૧૮૭૭૧ ૨૦૩૨૪ 

બેચરા  ૨૬૩૫૪ ૩૦૬૧૬ 
િજ ા કુલ ૪૬૭૦૯૫ ૫૧૦૧૫૯  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા 

નમૂનામાં મેલે રયાનો રોગ જણાઈ આવેલ? 

  (૨) તે પૈકી મેલે રયાનો રોગ જણાઈ આવેલ તેની 

િવગતો નીચે મુજબ છે. 
તાલુકો (૦૧-૦૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮) 

(૦૧-૦૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯) 

કડી ૪૨ ૨૫ 

િવ પુર ૨૪ ૧૧ 

િવસનગર ૧૬ ૬ 

મહેસાણા ૫૫ ૩૨ 

વડનગર ૧૮ ૧૩ 

સતલાસણા ૧૦ ૨ 

ખેરાલ ુ ૩ ૩ 

ઝા ૩૩ ૧૧ 

ટાણા ૧૦ ૧ 

બેચરા  ૩૦ ૧૭ 

િજ ા કુલ ૨૪૧ ૧૨૧  
--------- 

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં િનયોનેટલ આઈે .સી.યુ.ની સુિવધા 

૨૮૫૨૫ ી િવર ભાઈ ઠ મર ુ  (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં સરકારી દવાખાના/િસિવલ 

હોિ પટલમા ં સુિત વોડની પાસ ે જ િનયોનેટલ આઈસીય ુ

હોવો ઈએ તે વાત સાચી છે, 

  (૧) હા,  
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 (૨)  હા, તો અમરેલી અન ે ભાવનગર િજ ામા ં

સરકારી દવાખાના/િસિવલ હોિ પટલમા ં સુિત વોડની 

પાસે જ િનયોનેટલ આઈસીયુની યવ થા તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ છે કે કેમ, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તબીબી 

િશ ણ ભાગ હ તકની સર.ટી.હોિ પટલ, ભાવનગર 

ખાતે સુિત વોડ પાસે જ િનયોનેટલ આઈસીયુની યવ થા 

ઉપલ ધ છે. 

 (૩)  ના, તો યાં સુધીમાં ઉ ત યવ થા ઉભી 

કરવામા ંઆવશ ે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં સીકલસેલ એનીિમયાના ન ધાયેલ કસે  

૩૦૦૦૯ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરત અને વલસાડ િજ ામાં તાલુકાવાર 
સીકલસેલ એનીિમયાના કેટલા કેસ ન ધાયા,  

  (૧)  
સુરત િજ ો  
કુલ નવા શોધાયેલા સીકલસેલ ડીસીઝ 

દદ ની સં યા 
મ તાલુકા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ માંગરોળ ૩૧ ૨૯ 
૨ બારડોલી  ૨૭ ૨૫ 
૩ મહવા ુ  ૨૭  ૩૧ 
૪ માડંવી  ૫૧ ૪૩ 
૫ ઉમરપાડા  ૪૪ ૩૬ 
૬ યોયાસી  ૭ ૯ 
૭ પલસાણા ૮ ૬ 
૮ કામરેજ  ૧૧ ૭ 
૯ ઓલપાડ  ૭ ૯ 
 કુલ ૨૧૩ ૧૯૫ 

 
વલસાડ િજ ો  
કુલ નવા ન ધાયેલ સીકલસેલ ડીસીઝ 

દદ ની સં યા 
મ તાલુકા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ વલસાડ  ૨ ૦ 
૨ પારડી  ૦ ૧ 
૩ ધરમપુર  ૭ ૦ 
૪ કપરાડા  ૦ ૦ 
૫ વાપી  ૧ ૦ 
૬ ઉમરગામ  ૦ ૨ 

 (૨) તૈ પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, ઉ ત રોગના 
દદ ઓ માટે કેટલા ખાસ સારવાર કે ો ઉભા કરવામા ં
આ યા, અને  

  (૨) સુરત િજ ામા ં ગવમ ટ મેડીકલ કોલેજ ખાતે  
સારવાર કે  ઉભું કરવામાં આવેલ છે.  

 વલસાડ િજ ામા ં ટેટ હોિ પટલ ધરમપુર ખાતે 
સારવાર કે  ઉભું કરવામાં આવેલ છે.  

(૩)ઉ ત રોગ અટકાવવા ઉ ત િ થિતએ શંુ કાયવાહી કરી ?    (૩) પ ક-અ મુજબ.  
પ ક-અ  

સીકલસેલ એનીમીયા અટકાવવા નીચે મુજબની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવી. 
 સરકાર ી ારા સીકલસેલ એનીમીયાના દદ ઓને ીન ગ, સારવાર, કાઉ સેલ ગ તેમજ આરો ય િશ ણની સવેાઓ 

પુરી પાડવામાં આવે છે. 
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 સીકલસેલ એનીમીયા રોગ માટે ીન ગ કરી રોગના દદ ઓને પીળું કાડ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સીકલસેલ 
વાહકને અડધુ પીળું અને અડધુ સફેદ કાડ આપવામાં આવે છે. 

 સીકલસેલ રોગના દદ ઓને કાઉ સેલર ારા કાઉ સેલ ગ કરી  રોગ િવષે સંપૂણ સમજ પુરી પાડવામાં આવે છે. આ 
ઉપરાંત મેરેજ કાઉ સલે ગ અને ગભાધારણ માટે કાઉ સેલ ગ પણ કરવામા ંઆવે છે. 

 આ રોગના દદ ઓને દરરોજ િનયિમત ગળવા માટે ફોિલક એિસડની ગોળીઓ આરો ય કમચારીઓ ારા દર માસ ે
આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જ ર જણાયે દદ શામક દવાઓ પણ આપવામાં આવે છે. 

 સીકલસેલ રોગના દદ ઓને યારે ાઇસીસ ઉભી થાય યારે સરકારી હોિ પટલોમાં િવના મૂ યે સારવાર આપવામા ં
આવે છે. તેમજ આ દદ ઓને જ ર પ ે િવનામુ યે લોહી પણ આપવામાં આવે છે.  

 સીકલસેલ રોગનાં દદ ઓન ે ટેબ. હાઇડો સીયુ રયા આપવામા ં આવે છે. જથેી દદ ઓમા ં ઉ વતી ાઇસીસ ની 
સં યામા ંઘટાડો થાય છે. 

 સગભા માતાના ં ગભ થ િશશનુું સીકલસેલ રોગ ટે સ ણવા તથા રોગ ધરાવતાં બાળજ મ અટકાવવા િ નેટલ 
ડાય ોસીસની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

 લોકોને સીકલસેલ રોગ તથા કાય મનાં લાભલાભથી મા હતગાર કરવા તેમજ છેવાડાનાં માનવી સુધી આ રોગને લગતી 
સેવાઓનો લાભ મળી રહે તે માટે સઘન આઇ.ઇ.સી. વૃિ  ારા જન ગૃિત અંગેની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

 સીકલસેલ રોગનાં દદ ઓ માટે િનયિમત આરો ય ચકાસણી માટે મેડીકલ ફોલોઅપ તથા િનદાન-સારવાર કે પનું 
આયોજન કરવામાં આવે છે.  

 આરો ય કમ ઓ તથા આશા બહેનોને સઘન તાલીમ ારા આ રોગનાં દદ ઓનાં િનદાન તથા સારવાર સિુવધામા ં
વધારો કરવામા ંઆવે છે. 

 રા યના ં૧૪ આ દ િત િજ ાઓમા ંકલુ -૬ એચ.પી.એલ.સી. મશીન સુરત, વડોદરા, નવસારી, ગોધરા તાપી ખાતે 
મૂકી આ  રોગની િનકટતમ અ યતન િનદાન સિુવધા ઉભી કરવામા ંઆવી છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને વલસાડ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતો ે  

૨૮૪૬૦ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અન ે વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી 
હોિ પટલો, સામૂ હક આરો ય કે  અને ાથિમક 
આરો ય કે ોમાં બાળરોગ િન ણાંત ડો ટરોની કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેૂ લ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મંજર મહેકમ ૂ  
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ મંજર જ યાૂ  

અમદાવાદ  હોિ પટલો  ૫ બાળરોગ િન ણાંત  ૨૯ 
 સા.આ.કે ો  ૧ બાળરોગ િન ણાંત  ૧ 
વલસાડ  હોિ પટલો  ૩ બાળરોગ િન ણાંત  ૯ 
 સા.આ.કે ો  ૮ બાળરોગ િન ણાંત  ૯ 

 અમદાવાદ અને વલસાડ િજ ાના ાથિમક આરો ય 
કે ો ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ ની જ યાઓ 
મંજર થયેલ નથીૂ .  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને વલસાડના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા ભરલી ે
જ યા  

ખાલી જ યા  

અમદાવાદ  હોિ પટલો  ૫ ૨૩ ૬ 
 સા.આ.કે ો  ૧ ૦ ૧ 
વલસાડ  હોિ પટલો  ૩ ૫ ૪ 
 સા.આ.કે ો  ૮ ૦ ૯  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં

આવશ?ે 

  (૩) ● બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ ના 

રોજ ગુજરાત હેર સેવા આયોગને માંગણાપ ક 

મોકલી આપવામા ં આવેલ છે. જમેાં યો ય 

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી 

આ જ યાઓ ભરી શકાશ.ે  
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  ● બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ ની ખાલી જ યા 

ભરવા માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર ય ુ

રાખવામાં આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે  

  ● કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે

તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 

સરકારી મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 

ઉમેદવારોન ે ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 

િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 

કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે.  

--------- 
ભાવનગર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત 

૨૭૩૮૪ ીમતી ગીતાબેન ડે  (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ાના ભાવનગર તાલુકાના તગડી-
થોરડી રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંકામ મંજર કરવામાં આવેલ છે ૂ
કે કેમ,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઇ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) ૪.૦૦ િકમી. લંબાઇ માટે .૨૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કામ યા તબ ે  છે ?   (૩) ટે ડર મંજરી તબ ેૂ .  
--------- 

નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 
૨૮૫૯૭ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસૂલાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં આવલે હતી, જ ે
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમા ંવધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમાં 
નવસારી અન ે ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની 

રકમ  
નવસારી  ૧૦૦૯૫ .૩૭૨.૬૮ લાખ. 
ડાંગ ૩૨૬૨ .૧૦૩.૯૨ લાખ.  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમા ંપડતર કેસો અન ેપડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામાં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ િબલના ં
બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ કરી હકમનામા ુ
મેળવેલ હોવાથી, પડતર દરખા તોવાળા િક સાઓનો સદર 
યોજનામાં સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ ન હતો. 

--------- 
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અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 
૨૮૪૪૮ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસલૂાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમા ંવધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા બે વષમા ં
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના ૂ વીજ િબલ 

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની રકમ  

અરવ ી ૪૧૧૧ .૨૦૮.૩૨ લાખ. 
સાબરકાંઠા ૫૯૫૩ .૩૦૭.૧૩ લાખ.  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામાં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મળેવેલ હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવલે ન 
હતો. 

ક છ અને ગાંધીનગર િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 
૨૮૪૨૦ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણ ે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસૂલાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં આવલે હતી, જ ે
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા બે વષમા ંક છ 
અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની 

રકમ  
ક છ ૧૫૩૮૦ .૨૨૫૯.૪૪ લાખ. 
ગાંધીનગર ૬૫૯૭ .૨૮૩.૨૪ લાખ.  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમા ંપડતર કેસો અન ેપડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામાં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ િબલના ં
બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ કરી હકમનામા ુ
મેળવેલ હોવાથી, પડતર દરખા તોવાળા િક સાઓનો સદર 

યોજનામાં સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ ન હતો. 

--------- 
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ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૫૫૩ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર તમાકુ િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા 

દરોડા/ઇ પે શન ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામા ં

િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ વષ 

ખેડા પંચમહાલ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૬ ૦૧ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૧૨ ૦૦ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઈ ગેરકાનનૂી 

વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં નીચે મુજબ 

ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 

ખેડાઃ 

ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં COTPA-2003 ની કલમ ન.ં ૪ 

નો ભંગ કરતા વષ-૨૦૧૮ માં ૨૪ યિ તઓ તેમજ  

વષ-૨૦૧૯માં ૧૬૨ યિ તઓ આમ કલ ુ ૧૮૬ યિ તઓ 

હેર થળો પર ધુ પાન કરતા વા મ ા, કલમ ન.ં ૬ 

નો ભંગ કરતા વષ-૨૦૧૮ મા ં ૨૫૨ યિ તઓ તેમજ  

વષ-૨૦૧૯ મા ં ૨૬૫ યિ તઓ આમ કલ ુ ૫૧૭ 

યિ તઓ વા મ ા.  
પંચમહાલઃ 

ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં COTPA-2003 (િસગારે સ 

એ ડ અધર ટૉબેકો ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬ 

(અ) મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી મરની યિ તને તમાકનુ ંુ

વેચાણ એ દંડનીય ગુનો છે તેવું બોડ દુકાનદાર ારા 

લગાવેલ ના હતુ ઉ ત કલમનો ભંગ થયેલ વા મળેલ છે.  

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શુ ં કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી? 

  (૩) (૧) ખેડા િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે

કલુ - .૭૨,૭૯૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

(૨) પંચમહાલ િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે

િનયમાનુસાર દંડ વસલૂ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવેલ 

છે.  

--------- 

 

દસાડા તાલુકાની માઈનોર-૨ નહરના કામે  
૨૭૩૯૬ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નમદા યોજના અંતગત સુરે નગર િજ ાના દસાડા 
તાલુકાની નગવાડા-૩ માઈનોરના બાંધકામના કામો પૂણ 
થયેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોન ે િસંચાઈનો લાભ 
મળેલ છે? 

  (૨) નગવાડા-૩ માઈનોર થકી નગવાડા ગામના 
૧૫૫૨ એકર જટેલા િપયત િવ તારને િસંચાઈનો લાભ 
મળેલ છે. 

--------- 
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પાટણ િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂટવા બાબતે  
૨૮૪૩૭ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર પાટણ િજ ાના રાધનપુર, સાંતલપુર 
અને સમી તાલુકામાં નમદાની માઈનોર અન ે
ડી ટી યટુરી કેનાલો તૂટવાના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની પાટણ િજ ાના રાધનપુર, 
સાંતલપુર અને સમી તાલુકામાં છે ા બે વષમા ં નમદાની 
માઈનોર અન ે ડી ટી યુટરી કેનાલો તૂટવાના વષવાર નીચે 
મુજબ બનાવો બનેલ છે. 

વષ ૨૦૧૮માં પડલ ે
ગાબડાંની સં યા  

વષ ૨૦૧૯માં પડલ ે
ગાબડાંની સં યા 

તાલુકો 

માઈનોર ડી ટી યુટરી માઈનોર ડી ટી યુટરી 
રાધનપુર ૧ ૨૨ ૨ ૦ 
સાંતલપુર ૦ ૨ ૦ ૪ 

 (૨) ઉ ત કેનાલો તૂટવાથી વષવાર કેટલું પાણી 
વહી ગયુ,ં અને  

  (૨) સામા યતઃ કેનાલમાં ભંગાણ પડે યારે વહી જતા 
પાણીના જ થાની માપણી શ ય હોતી નથી. આમ છતાં 
વષવાર અંદાજ ેનીચે મુજબ પાણી વહી ગયું હશ.ે 

વષ અંદાજ વહી ગયેલ પાણીનો જ થો ે (ઘનમીટર) 
૨૦૧૮ ૨૫૦૫૬ 
૨૦૧૯ ૬૨૦૫  

 (૩) ઉ ત કેનાલોના રીપેર ગ પાછળ વષવાર 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?  

  (૩) ઉ ત કેનાલોના રીપેર ગ પાછળ વષવાર નીચે મુજબ 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

વષ થયેલ ખચ . લાખ 
૨૦૧૮ ૧.૧૭ 
૨૦૧૯ ૧.૯૪  

મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  
૨૭૪૭૩ ી કબેરભાઈ ડડોર ુ ં  (સંતરામપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૭૦૮ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૦૬.૦૯ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

જનાગઢ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોૂ ે  

૨૭૩૬૦ ી બાબુભાઈ બોખરીયા (પોરબંદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમા ં જનાગઢૂ  મહાનગરપાિલકામા ં કેટલા સામૂ હક 

આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અન ે

  (૧) કોઈ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામા ંૂ

આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જનાગઢૂ  મહાનગરપાિલકામાં કઈ 

કઈ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

સુરત અને નવસારી િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૫૮૮ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર સુરત અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર 

કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)  
ન ધાયેલ કસોે  િજ ાનંુ 

નામ 

વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
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૨૦૧૮ ૯૨૫ ૧૧૮૯ ૪૧૨૮ સુરત 

૨૦૧૯ ૯૨૧ ૧૦૪૧ ૩૮૯૮ 

૨૦૧૮ ૧૩૨ ૧૩૮ ૨૫૨૭ નવસારી 

૨૦૧૯ ૧૨૨ ૧૧૨ ૨૧૬૭  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર રોગવાર 

કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની સં યા િજ ાનંુ 

નામ 

વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૨ ૮૯ ૨૧૯ સુરત 

૨૦૧૯ ૦ ૯૬ ૨૩૫ 

નવસારી ૨૦૧૮ ૧ ૧૦ ૧૩૫ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અને કેટલા 

પુ ષો છે, અન ે

  (૩)  

 
મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 

ક સરે  એઈ સ ય 

િજ ાનંુ નામ વષ 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 

૨૦૧૮ ૨ ૦ ૩૪ ૫૫ ૪૯ ૧૭૦ સુરત 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૩૧ ૬૫ ૬૧ ૧૭૪ 

૨૦૧૮ ૦ ૧ ૩ ૭ ૩૨ ૧૦૩ નવસારી 

૨૦૧૯ ૧ ૩ ૨ ૪ ૨૫ ૧૦૧ 

 (૪) ઉ ત રોગોને અટકાવવા શુ ં કાયવાહી કરવામાં 

આવી? 

  (૪) *પ ક-અ મુજબ 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 
 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 
 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  
 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 
 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં

ભાડ આપવામાં આવે છેું . 
 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં

નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 
 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 

યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 
 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં

એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
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હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે
ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 
વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 

 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 
કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 
યિ તન ેચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
 

રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા કુ  ફોસ ારા કરલ દરોડાે  
૨૮૪૮૬ ી લલીતભાઈ કથગરા  (ટકારાં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલાુ  

દરોડા/ઇ પે શન રાજકોટ અને મોરબી િજ ામા ં

િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ વષ 

રાજકોટ  મોરબી 

તા.૧-૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૮ ૦૨ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૧૩ ૦૮ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઈ ગેરકાનૂની 

વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 

ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 

રાજકોટઃ 

ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં COTPA-2003 (િસગારે સ 

એ ડ અધર ટૉબેકો ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ 

મુજબ હેર જ યા પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ જમેા ં

ઉ ત જ યા પર ધુ પાન કરતા વા મળેલ હતા અને કલમ 

૬ (અ) મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી મરની યિ તને તમાકનુ ંુ

વેચાણ એ દંડનીય ગુનો છે તેવું બોડ દુકાનદાર ારા 

લગાવેલ ન હતંુ.   
મોરબીઃ 

ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં COTPA-2003 (િસગારે સ 

એ ડ અધર ટૉબેકો ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ 

મુજબ હેર જ યા પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ જમેા ં

ઉ ત જ યા પર ધુ પાન કરતા વા મળેલ હતા અને કલમ 

૬ (અ) મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી મરની યિ તને તમાકનુ ંુ
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વેચાણ એ દંડનીય ગુનો છે તેવું બોડ દુકાનદાર ારા 

લગાવેલ ન હતંુ.   

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શુ ં કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી? 

  (૩) (૧) રાજકોટ િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો 

સામે કલુ - .૩,૧૧,૩૯૫/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

(૨) મોરબી િજ ામાં તે અ વય ે જવાબદારો સામે કલુ -

.૮,૨૦૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
હાંસોટ તાલુકાના ર તા મંજર કરવા બાબતૂ  

૨૭૩૧૮ ી દુ યંતભાઈ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ાના હાંસોટ તાલુકાના પાંજરોલીથી કીમ 
નદીન ે ડતા ર તાના કામન ે મંજર કરવામાં આવેલ છે કે ૂ
કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી ?  

  (૨) ૩.૫૦ િક.મી. માટે .૩૯૩.૦૦ લાખ. 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ  

૨૭૩૯૩ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ દર યાન તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ડાંગ િજ ામાં કેટલા ર તિપ ના 
દદ ઓને માઈ ો સે યુલર ર બર ફટવેર ૂ (પગરખા)ં પુરા 
પાડવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૪૯ 

 (૨) તે અંગે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૫૭,૮૧૨/- 
(અંકે િપયા સ ાવન હ ર આઠસો બાર પુરા) 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૫૬૨ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ઇ પે શન દાહોદ અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ વષ 

દાહોદ છોટાઉદેપુર 
તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦ ૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૦૯ ૦૦  

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઈ ગેરકાનૂની 
વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં COTPA-2003 (િસગારેટસ 
એ ડ અધર ટૉબેકો ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ 
મુજબ હેર જ યા પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ જમેા ં
ઉ ત જ યા પર ધુ પાન કરતા વા મળેલ હતા અને કલમ 
૬(અ) મુજબ ૧૮ વષ થી ઓછી મરની યિ તને તમાકનુ ંુ
વેચાણ એ દંડનીય ગુનો છે. તેવુ બોડ દુકાનદાર ારા 
લગાવેલ ન હતુ ઉ ત બ ે કલમનો ભંગ થયેલ વા મળ ે
છે. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે કલ ુ
.૨,૬૦,૧૦૦/- નો દંડ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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તાપી અને નમદા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 

૨૮૫૯૨ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસૂલાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જને ે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમા ંવધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમાં તાપી 
અને નમદા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા યિ તઓ/ 
એકમો/ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ માફ કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજિબલ માફીની 

રકમ  
તાપી ૧૯૮૦૫  .૨૧૧૭.૫૮ લાખ. 
નમદા ૯૭૦૩ .૬૬૬.૪૩ લાખ.  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમા ં પડતર કેસો અન ે પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામાં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતરં  દરખા તો વાળા 
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવેલ હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામા ં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
દસાડા તાલુકાની માઈનોર-૨ નહરના કામે  

૨૭૩૯૫ ી ધન ભાઈ પટલ ે  (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નમદા યોજના અંતગત સુરે નગર િજ ાના દસાડા 
તાલુકાની નગવાડા-૩ માઈનોરના બાંધકામનાં કામો પૂણ 
થયેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોન ે િસંચાઈનો લાભ  
મળેલ છે ?  

  (૨) નગવાડા-૩ માઈનોર થકી નગવાડા ગામના 
૧૫૫૨ એકર જટેલા િપયત િવ તારને િસંચાઈનો લાભ 
મળેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ફફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૪૪૬  ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ ઇ પે શન સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
સાબરકાંઠા અરવ ી 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૨ ૦૨ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૦૨ ૨૬  

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં કઈ ગેરકાનનૂી   (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 
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વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
સાબરકાંઠા :  
(૧)  ઉ ત દરોડા દરિમયાન ૧૮ વષથી નીચેની વયના 
બાળકોને પાન પાલરો ારા તમાકનું વેચાણ થતંુ વા ુ
મળેલ. 
(૨) ઉ ત દરોડા દરિમયાન શૈ િણક સં થાઓની 
આસપાસ તમાકનું િવતરણ થતંુ વા મળલે છેુ .  
(૩) ઉ ત દરોડા દરિમયાન હેર જ યાએ ધુ પાન 
થતંુ વા મળેલ છે. 
અરવ ી : 
  ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કોઈપણ કારની 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મળેલ નથી.  

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) 
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામે કલ ુ
.૧,૦૨,૦૬૫/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

(૨) અરવ ી િજ ામાં કોઈપણ કારની ગેરકાનનૂી 
વૃિ / વેચાણ વા મળેલ ન હોવાથી લાગુ પડતંુ નથી.  

ધંધુકા તાલુકાની સરકારી હોિ પટલને સબ ડી ટીકટ ક ાની હોિ પટલના દર ા બાબત 
૨૮૪૭૧ ી રાજશકમાર ગો હલ ે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ધંધુકા તાલુકાની સરકારી હોિ પટલને સબ ડી ટીકટ 
ક ાની હોિ પટલનો દરજ  આપવાની કાયવાહી યા તબ ે  
છે,  

  (૧) હાલ કોઈ  આયોજન નથી.  

 (૨) ઉ ત સબ ડી ટીકટ હોિ પટલ થવાથી પથારી 
અને સંવગવાર મહેકમમાં કેટલો વધારો થશ,ે અને   

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૩)ઉ ત કાયવાહી યા ંસુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશ?ે    (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

કડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણ અંગે 
૨૭૪૪૫ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઇિ ટ ટૂ 
ઓફ િકડનીડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદના 
નવીનીકરણ/િવ તરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આ કામગીરી યા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઇિ ટ ૂટ 
ઓફ િકડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદની 
કોર એ ડ સલેની કામગીરી પૂણ થયલે છે તથા ફન શ ગની 
કામગીરી ગિતમાં છે.  

 (૩) આ યોજના માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કેટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) છે ા એક વષમાં .૯૩૭૦.૦૦ લાખની ા ટ 
ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટાુ ફફોસ ારા કરલ દરોડાે  

૨૮૪૬૨  ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા ુ કેટલા 
દરોડા/ ઇ પે શન અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
અમદાવાદ બોટાદ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૪૬૧ ૦૯ 
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તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૬૨૯ ૦૯  

 
 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં કઈ ગેરકાનૂની 

વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે
  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં નીચે મુજબ 

ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
અમદાવાદ :  
(૧)  COTPA-૨૦૦૩ (િસગારેટસ એ ડ અધર 
ટોબેકો ોડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪ મુજબ હેર 
જ યા પર  ધુ પાન કરવા પર િતબંધ તથા  કલમ-૬ 
હેઠળનો ભંગ વા મળલે. 
બોટાદ : 
 ઉ ત દરોડા/ઈ પેકશનમાં COTPA-2003 
(િસગારેટસ એ ડ અધર ટોબેકો ોડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની 
કલમ-૪ મુજબ હેર જ યા પર ધુ પાન કરવા પર 

િતબંધ જમેાં ઉ ત જ યા પર ધુ પાન કરતા વા મળલે 
હતા અને કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી મરની 
યિકતને તમાકનું વેચાણએ દંડનીુ ય ગુનો છે તેવું બોડ 

દુકાનદાર ારા લગાવલે ન હતંુ ઉ ત બને કલમનો ભંગ 
થયેલ વા મળ ેછે. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) 
(૧) અમદાવાદ િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામે કલ ુ
.૪૮,૦૫૫/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

(૨) બોટાદ િજ ામા ં તે અ વય ે જવાબદારો સામે 
િનયમાનુસાર દંડ  વસૂલ કરવાની કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ 
છે. 

--------- 
થરાદ તાલુકાના નાગલા,ડોડગામ તથા ખાનપુર કનાલને વોટર ુફ કરવાની હરાતે ે  

૨૪૨૩૪ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના થરાદ તાલુકાના નાગલા, ડોડગામ તથા ખાનપુર 
કેનાલને વોટર ુફ કરવાની હેરાત કરવામાં આવલે છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત કામગીરી ઉ ત િ થિતએ યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૩) યાં સુધીમાં ઉ ત કામગીરી પૂણ કરવામા ંઆવશે ?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

સુર નગર અને વડોદરા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે ે  
૨૮૪૭૪ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અને વડોદરા િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી 
હોિ પટલો, સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક 
આરો ય કે ોમા ં બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી 
જ યાઓ મંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ 
મંજર ૂ
જ યા 

હોિ પટલો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૪ સુરે નગર 
સા.આ.કે ો ૨ બાળરોગ િન ણાંત ૨ 
હોિ પટલો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૨૩ વડોદરા 
સા.આ.કે ો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૩ 

  સુરે નગર અને વડોદરા િજ ાના ાથિમક આરો ય 
કે ો ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર ૂ
થયેલ નથી. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અન ે કે ોવાર કેટલી   (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરેુ નગર 
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જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને અને વડોદરાના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

હોિ પટલો ૩ ૩ ૧ સુરે નગર 
સા.આ.કે ો ૨ ૨ ૦ 
હોિ પટલો ૩ ૧૪ ૯ વડોદરા 
સા.આ.કે ો ૩ ૧ ૨  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ં આવેલ છે. જમેા ં યો ય લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 
ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
આણંદમાં ઓવરિ જ પહોળો કરવા બાબત 

૨૮૫૪૦ ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર  (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સામરખા 
ચોકડીથી આણંદમા વેશતા ભાલેજવાળો ઓવરિ જ 
સાંકડો હોવાથી ટા ફક સમ યા િનવારવા પહોળો કરવાની 
કાયવાહી યા તબ ે  છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧)અન ે(૨) ઉ ત િ થિતએ સદર ઓવરિ જ 
પહોળો કરવાનું આયોજન ન હોઇ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામા કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૭૪૬૦ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ંસામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૪૩ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ .૩૯૨૭.૧૯ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં આવેલા આરો ય ક ો ે  
૨૮૫૭૧ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા   (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા ઉદેપુર 
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ઉદેપુર િજ ામા ં તાલુકાવાર જનરલ હોિ પટલ, સામૂ હક 
આરો ય કે  ાથિમક આરો ય કે  કેટલા થળ ેછે, 

િજ ામાં છોટાઉદેપુર ખાતે જનરલ હોિ પટલ આવેલ છે. 
યારે સામૂ હક આરો ય કે ો તથા ાથિમક આરો ય 

કે ોની તાલુકાવાર િવગત દશાવતા ંપ ક-૧ તથા પ ક-
૨ સામલે છે. 

 (૨) ઉ ત હોિ પટલ અને કે વાર સંવગવાર મંજર ૂ
મહેકમ કેટલું છે,  

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરેલી અને 
કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૪) ઉ ત સંવગવાર ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી કરાર 
આધા રત કમચારીઓ કેટલા છે? 

 

 (૨),(૩) અને (૪) પ ક-૩, પ ક-૪ તથા પ ક-૫ 
સામેલ છે.  

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

પાટણ િજ ામા કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  
૨૭૪૫૯ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ંસામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૪૩ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ .૩૯૨૭.૧૯ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

ગીર સોમનાથ અને આણંદ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 
૨૮૫૧૭ ી ભગાભાઇ બારડ (તલાલા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણ ે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસલૂાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમા ંવધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમાં ગીર 
સોમનાથ અન ે આણંદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની 

રકમ  
ગીર 
સોમનાથ 

૧૦૪૦૨ .૧૪૬૭.૯૪ 
લાખ. 

આણંદ ૩૪૩૪ .૨૬૯.૪૪ લાખ.  
 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમા ંપડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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 બનાસકાંઠા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાની અર ઓ 
૨૪૮૪૨ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર ક તુરબા પોષણ 
સહાય યોજના અ વય ે સહાય મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , 

  (૧)  
૧.૧.૧૮ થી 
૩૧.૧૨.૧૮ 

૧.૧.૧૯ થી 
૩૧.૧૨.૧૯ 

અ.નં. તાલુકો 

સહાયની મજંર ૂ
અર ઓ 

સહાયની મજંર ૂ
અર ઓ 

૧ અમીરગઢ ૪૫૧ ૪૪૬ 
૨ ભાભર ૨૭૯ ૨૭૯ 
૩ દાંતા ૧૪૨૮ ૧૪૨૮ 
૪ દાંતીવાડા ૭૦૦ ૬૯૯ 
૫ ડીસા ૧૩૮૨ ૧૩૬૮ 
૬ દીયોદર ૧૬૮૮ ૧૬૭૪ 
૭ ધાનેરા ૧૩૧૪ ૧૩૦૮ 
૮ કાકરેજ ૨૦૪૦ ૨૦૩૭ 
૯ લાખણી ૭૦૫ ૭૦૫ 
૧૦ પાલનપુર ૧૯૬૪ ૧૯૬૪ 
૧૧ સુઇગામ ૫૦૪ ૫૦૪ 
૧૨ થરાદ ૧૧૧૯ ૧૧૧૯ 
૧૩ વડગામ  ૧૩૧૯ ૧૩૧૯ 
૧૪ વાવ ૬૦૭ ૬૦૭ 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા 
લાભાથ ઓને પહેલો, કેટલાને બી  અન ે
કેટલાને ી  હ ો ચૂકવવાનો બાકી છે, 
અન ે

  (૨)  
૧.૧.૧૮ થી ૩૧.૧૨.૧૮ ૧.૧.૧૯ થી ૩૧.૧૨.૧૯ અ.નં. તાલુકો 

થમ હ ો 
ચૂકવવાનો 
બાકી હોય 

તેવા 
લાભાથ ની 

સં યા  

બી  હ ો 
ચૂકવવાનો 
બાકી હોય 

તેવા 
લાભાથ ની 

સં યા 

ી  હ ો 
ચૂકવવાનો 
બાકી હોય 

તેવા 
લાભાથ ની 

સં યા 

થમ હ ો 
ચૂકવવાનો 
બાકી હોય 

તેવા 
લાભાથ ની 

સં યા  

બી  હ ો 
ચૂકવવાનો 
બાકી હોય 

તેવા 
લાભાથ ની 

સં યા 

ી  હ ો 
ચૂકવવાનો 
બાકી હોય 

તેવા 
લાભાથ ની 

સં યા 
૧ અમીરગઢ ૦ ૧ ૪ ૩૩૦ ૯૩ ૨૨ 
૨ ભાભર ૦ ૦ ૦ ૩૨ ૧૫ ૫ 
૩ દાંતા ૦ ૦ ૦ ૪૩ ૩૦ ૯ 
૪ દાંતીવાડા ૦ ૦ ૧ ૭ ૧૫ ૧૨ 
૫ ડીસા ૦ ૨ ૧૨ ૬૭ ૧૮ ૫૯ 
૬ દીયોદર ૦ ૦ ૧૪ ૪૦ ૪૩ ૩૭ 
૭ ધાનેરા ૦ ૦ ૬ ૧૫૨ ૩૫ ૧૬ 
૮ કાકરેજ ૦ ૦ ૩ ૩૫ ૮૮ ૧૧૦ 
૯ લાખણી ૦ ૦ ૦ ૯ ૩૨ ૨૫ 
૧૦ પાલનપુર ૦ ૦ ૦ ૪૪૨ ૫૦ ૩૫ 
૧૧ સુઇગામ ૦ ૦ ૦ ૨૦ ૨૬ ૨૪ 
૧૨ થરાદ ૦ ૦ ૦ ૮૦ ૧૩૯ ૧૨૩ 
૧૩ વડગામ  ૦ ૦ ૦ ૧૮૬ ૧૫૪ ૧૪૩ 
૧૪ વાવ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨૦ ૨૭૩ 

કુલ ૦ ૩ ૪૦ ૧૪૪૩ ૮૫૮ ૮૯૩  
 (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી 
રહેવાના શા કારણો છે. અને તે યાં સુધીમા ં
ચૂકવવામાં આવશ.ે 

  (૩) બનાસકાંઠા િજ ામાં લાભાથ ના બક ખાતામાં નાણાનંી સીધી 
ચૂકવણી થઇ શકતી ન હોવાથી ચૂકવણી થઇ શકેલ નથી. આ બાબતે 
વહીવટી યા પૂણ થયેથી ચૂકવ ં કરી દેવામાં આવશ.ે 

--------- 
પિ મ ર વેનું વડ મથક અમદાવાદ ખાતે ખસેડવા ક  સરકાર સમ  કરલ રજઆતે ેુ ે ૂ  

૩૦૦૨૨ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના ચોથા સ માં તા.૧૯-૦૭-૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજ થયેલ ૂ
*  માંકઃ૧૮૮૪૫ (અ તા- ૦૧)ના અનુસંધાન ેમાનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક  સરકાર સામે પડતર ો પૈકી પિ મ 
રે વેનું વડમથક અમદાવાદ ખાતે ખસેડવા અંગે રા ય ુ

  (૧) હા,  



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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સરકાર ારા કે  સરકાર સમ  છે ા બે વષમા ંતા. ૦૪-
૦૫-૨૦૧૭ અને તા. ૦૧-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ રજઆત ૂ
કરવામા ંઆવી છે તે હકીકત સાચી છે, અને 
 (૨)  હા, તો ઉ ત રજઆત બાદ કે  સરકારમા ંૂ
ફરી યારે રજઆત કરવામાં આવીૂ , અન ે

 

 (૩) કે  સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની 
િ થિતએ શો િતભાવ મળેલ છે? 

 

 (૨) અને (૩) તા. ૦૪-૦૧-૨૦૨૦ના પ થી પિ મ 
રેલવેની અમદાવાદ ખાતે સ મ ઓથોરીટીની થાપના 
કરવાની માંગણી કરવામાં આવી છે.  

--------- 
મહવા તાલુકામાં કોષ ખાડી પર પુલ બનાવવા બાબતુ  

૨૭૪૬૭ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ાના મહવા તાલુકાના અનાવલ કોષ ુ
વહેવલ (વાઘદેવી) રોડ પર કોષ ખાડી પર પુલ બનાવવાનુ ં
કામ મંજર કરેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મંજૂરી 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) .૨૩૫.૦૦ લાખ 

--------- 
ભ ચ અને સુરત િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  

૨૮૫૮૫ ી સંજયભાઇ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ  

અન ે સુરત િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 

સામૂ હક આરો ય કે  અને ાથિમક આરો ય કે ોમા ં

બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  

થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 

નામ 
નામ સં યા સંવગ 

મંજર ૂ

જ યા 

હોિ પટલો ૨ બાળરોગ 

િન ણાતં 

૨ ભ ચ 

સા.આ.કે ો ૧ બાળરોગ 

િન ણાતં 

૧ 

હોિ પટલો ૩ બાળરોગ 

િન ણાતં 

૧૮ સુરત 

સા.આ.કે ો ૧૦ બાળરોગ 

િન ણાતં 

૧૦ 

 ભ ચ  અન ે સુરત િજ ાના ાથિમક આરો ય કે ો 

ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર ૂ

થયેલ નથી. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ અન ે

સુરતના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 

નામ 
નામ સં યા 

ભરલી ે

જ યા 

 

ખાલી 

જ યા 

હોિ પટલો ૨ ૦ ૨ ભ ચ 

સા.આ.કે ો ૧ ૦ ૧ 

સુરત હોિ પટલો ૩ ૧૬ ૨ 

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 
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આપવામા ં આવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 

ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં

આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 

ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે

તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 

મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 

ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 

િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 

કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ  

૨૭૩૯૦ ી કનુભાઇ દસેાઇ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ દર યાન તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં વલસાડ િજ ામાં કેટલા ર તિપ ના 
દદ ઓન ે માઈ ો સે યુલર ર બર ફટવેર ૂ (પગરખા)ં પુરા 
પાડવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૬૨ 

 (૨) તે અંગે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૨,૯૯,૯૨૪/- 
(અંકે િપયા બે લાખ ન વા ં હ ર નવસો ચોવીસ પુરા) 

--------- 

રાજકોટ અને વડોદરા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 

૨૮૪૯૨ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 

સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી હેતુના 

વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે 

એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ છે તે 

હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના 
ઠરાવથી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ 

ડાણોવાળા ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની 
વસૂલાત માટેની ‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામા ં
આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવથી ‘એક 
વખતની માફી યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી. જનેે 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો 
લાભ લઈ શકે તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા એક વષમા ં

રાજકોટ અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 

યિ તઓ/એકમો/ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  

િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 

વીજિબલ માફીની 

રકમ ( . લાખમાં) 

રાજકોટ ૧૨૪૦૭ ૧૫૧૨.૬૩ 

વડોદરા ૪૬૩૬ ૨૯૬.૩૮  
 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અન ે પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામાં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામાં આવલે હતી, પરતુ પડતર દરખા તોવાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
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િબલના બાકી હેણાની વસૂલાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મળેવેલ હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવલે ન 
હતો. 

--------- 
મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૭૪૭૨ ી િજ ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના 

હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં

આ યા, અન ે

  (૧) ૭૦૮ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં

આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૦૬.૦૯ લાખનો ખચ થયો. 

--------- 

મોરબી શહરની હોિ પટલમાં સંવગવાર જ યાઓ બાબતે  
૨૮૪૮૩ ી િ જશે મેર  (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 

શહેરની સરકારી જનરલ હોિ પટલમાં સંવગવાર કેટલી 

જ યાઓ કેટલા સમયથી ચાજમાં ચાલે છે, અને 

  (૧)  

મ હો ો 
ખાલી 

જ યા 

જ યા ચાજથી 

ચાલતી હોવાની 

તારીખ 

વગ-૧ 

૧ તબીબી અધી ક ૧ ૨૯-૦૩-૧૦ 

૨ જનરલ સજન ૧ ૨૦-૧૧-૦૯ 

૩ ીરોગ િન ણાત ૧ ૦૩-૦૭-૧૮ 

૪ રેડીયોલો ટ ૧ ૧૩-૧૨-૯૯ 

વગ-૨ 

૫ વહીવટી 

અિધકારી 

૧ ૧૭-૦૨-૧૭ 

વગ-૩ 

૬ મેટન ૧ ૩૧-૧૨-૧૮ 

કલુ  ૬   
 (૨) ઉ ત સંવગવાર ચાજથી ચાલતી જ યાઓ પર 
કાયમી િનમણૂક યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૨)  

 હોિ પટલ ખાતે વગ-૧ની તબીબી અધી કની 

જ યામા ં બઢતી અન ે જનરલ સજન, ીરોગ 

િન ણાત, રેડીયોલોિજ ટની જ યા ભરવા માટે 

ગુજરાત હેર સવેા આયોગને માંગણા પ કો 

મોકલી આપવામાં આવેલ છે. યો ય લાયકાત 

ધરાવતા ઉમદેવાર ઉપ ધ થયેથી જ યાઓ 

ભરવામાં આવે છે. 

 તજ  વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા માટે દર 

સોમવારે-વોક-ઈન-ઈ ટર ય ુરાખવામાં આવ ેછે. 

જમેાં યો ય ઉમદેવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યા 
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ભરવામા ંઆવે છે. 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને 

તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 

મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 

ઉમેદવારોન ે ણ વષ માટે બ ડેડ તજ  વગ-૧ 

તરીકે િનમણૂક આપવાની કાયવાહી કરવામા ંઆવે 

છે. 

 વહીવટી અિધકારી વગ-૨ ની જ યાઓ બઢતીથી 

તેમજ નિસગ વગ-૩ની જ યાઓ યો ય ઉમેદવાર 

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ારા ઉપલ ધ 

થયેથી ભરવામાં આવે છે. 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજનાે  
૨૮૪૩૯ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના 
ઠરાવથી રા યના કાયમી ધોરણે બંધ થયલે વીજ 

ડાણોવાળા ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની 
વસૂલાત માટેની ‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં 
આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવથી ‘એક 
વખતની માફી યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી વધુમા ં વધુ ાહકો/િબન ાહકો 
લાભ લઈ શકે તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે છે ા બે વષમાં પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  

િજ ો 
યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજિબલ માફીની 

રકમ 
પાટણ ૫૨૩૫ .૨૪૨.૦૨ લાખ 
મહેસાણા ૩૪૬૮ .૮૦.૧૮ લાખ  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમાં પડતર કેસો અને પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમાં પડતર કેસોના િક સાઓમાં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામા ં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તોવાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાુ થી, પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ન 
હતો. 

તાપી અને નવસારી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  
૨૮૫૯૫ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ઇ પે શન તાપી અન ેનવસારી િજ ામા ંિજ ાવાર 
કરવામા ંઆ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
તાપી નવસારી 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૫ ૨૯ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૧૭ ૨૫ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઈ ગેરકાનનૂી   (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં નીચે મુજબ 
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વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
તાપી : 
COTPA-2003 અંતગત (િસગારેટ એ ડ અધર ટોબેકો 

ોડ ટસ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ મુજબ હેર જ યા 
પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ, કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ 
વષથી ઓછી ઉમરની યિ તને તમાકનુ ંવેચાણ એ દંડનીય ુ
ગુનો છે તેવુ ંબોડ દુકાનદાર ારા લગાવેલું ન હતુ. કલમ-
૬(બ) મુજબ શૈ િણક સં થાની ૧૦૦ વારની િ જયામા ં
તમાકની બનાવટો વેચવા પર િતબંધનો પણ ભંગ થતો ુ

વા મળેલ છે. 
નવસારી : 
COTPA-2003 અંતગત (િસગારેટ એ ડ અધર ટોબેકો 

ોડ ટસ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ મુજબ હેર જ યા 
પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ, કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ 
વષથી ઓછી ઉમરની યિ તન ેતમાકનું વેચાણ એ દંુ ડનીય 
ગુનો છે તેવુ ંબોડ દુકાનદાર ારા લગાવેલુ ંન હતુ. કલમ-
૬(બ) મુજબ શૈ િણક સં થાની ૧૦૦ વારની િ જયામા ં
તમાકની બનાવટો વેચવા પર િતબંધનો પણ ભંગ થતો ુ

વા મળલે છે. 
 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩)  
(૧) તાપી િજ ામા ં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે 
કલુ - .૩૯,૨૭૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 
(૨) નવસારી િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે 
કલુ - .૪,૧૪,૫૯૦/- નો દંડ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
વડોદરા અને મહીસાગર િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૫૭૯ ી અ યકમાર પટલ ુ ે  (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ

દરોડા/ઇ પે શન વડોદરા અને મહીસાગર િજ ામા ં

િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ 

વષ 
વડોદરા મહીસાગર 

તા.૧-૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૪૭ ૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૩૫ ૦૦ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઈ ગેરકાનનૂી 

વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં નીચે મુજબ 
ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
(૧) COTPA-2003 અંતગત (િસગારેટસ એ ડ અધર 

ટોબેકો ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪, કલમ-૬બ 

અંતગત શૈ િણક સં થાઓની આસપાસ ૧૦૦ વારની 

ીજયામા ંતમાક કે તમાકની બનાવટો વેચવા વા મ ાુ ુ . 

(૨) હેર થળોએ ધુ પાન કરતા ઇસમો સામે કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી. 
(૩) COTPA-2003 (િસગારેટસ એ ડ અધર ટોબેકો 

ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪ ૧૮ વષથી નીચેની 

વયના યિ તને તમાક ઉ પાદન વેચવુ ગુનો બને છે તે ુ

મુજબના બોડ દુકાન પર દશાવેલા ન હતા તેમની સામ ે
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કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે કલુ -
.૨,૨૦,૫૯૦/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૫૬૫ ી વજિસંગભાઇ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર 

કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)  
ન ધાયેલ કસોે  િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૧૧૮ ૨૬૭ ૮૫૦૧ દાહોદ 

૨૦૧૯ ૪૮ ૨૬૧ ૯૦૩૨ 

૨૦૧૮ ૩ ૫૯ ૧૭૦૬ છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૯ ૧૮ ૫૬ ૧૮૪૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની સં યા િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૦ ૩૬ ૨૨૪ દાહોદ 

૨૦૧૯ ૦ ૧૪ ૧૯૮ 

૨૦૧૮ ૦ ૯ ૧૦૩ છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૯ ૦ ૮ ૯૨  
 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમા ં કેટલા ી અન ે કેટલા 
પુ ષો છે, અન ે

  (૩)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 

ક સરે  એઈ સ ય 
િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૨ ૨૪ ૭૩ ૧૫૧ દાહોદ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૫ ૯ ૬૧ ૧૩૭ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૫ ૪ ૨૨ ૮૧ છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૫ ૩ ૨૦ ૭૨ 
 

(૪)ઉ ત રોગોને અટકાવવા શું કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪) પ ક-અ મુજબ 

પ ક-અ 

 રોગોને અટકાવવા માટ કરલે ે  કાયવાહીની િવગતોઃ- 

ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 

 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 

એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં

ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં
ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 
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સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં

ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી.ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં

નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 

યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં

એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાયૂ મ અંતગત 

કોર જથ ૂ (દહેિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ અન ે

ટકસ) સમુદાયમાં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ િવતરણ, 

વતન પ રવતનનું સા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ

ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 

છે. 

ય 

 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 

 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવ ેછે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 

આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 

 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
કવાંટ તાલુકામાં ર તાઓને વરસાદથી નુકસાન 

૨૮૫૭૪ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ંછોટાઉદેપુર િજ ામાં કવાંટ તાલુકામાં ભારે વરસાદન ે
કારણે કેટલા ર તાઓ અન ેકેટલા કોઝવ-ેનાળાને નુકસાન 
થવા પામેલ, અન ે

  (૧) કવાંટ તાલુકામાં ભારે વરસાદને કારણે ૨-ર તા 
અને ૮-કોઝવ/ેનાળાઓને નુકસાન થવા પામેલ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ નુકસાન પામલે ર તા અન ે
કોઝવે રીપેર કરવા કેટલા કામોને વહીવટી મંજરી આપવામા ંૂ
આવી? 

  (૨) જ રયાત મુજબ ૧-પુલનું કામ મંજર કરેલ છે ૂ
અને બાકીના ર તા અન ે કોઝવ/ેનાળાન ે જ રી 
મરામત/વૈકિ પક યવ થા કરી વાહન યવહાર યો ય 
રાખેલ છે. 

--------- 

રાજકોટ અને સરુ નગર િજ ાની સરકારી હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજર થયેલ મહકમે ેૂ  
૨૮૪૮૧ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
સુરે નગર િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલમા ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુંૂ  છે, 

  (૧)  

 

રાજકોટ સુર નગરે  

હોિ પટલનંુ નામ સંવગ  મંજરૂ  હોિ પટલનંુ નામ સંવગ  મંજરૂ  

વગ-૧ ૧૭ વગ-૧ ૨૬ 

વગ-૨ ૧૫ વગ-૨ ૧૬ 

વગ-૩ ૭૭ વગ-૩ ૧૨૦ 
પી.કે. હોિ પટલ, રાજકોટ 

વગ-૪ ૪૩ 

જનરલ હોિ પટલ, સુરે નગર 

વગ-૪ ૬૭ 

વગ-૧ ૧૧ વગ-૧ ૧૨ 

વગ-૨ ૪ વગ-૨ ૧૩ 

વગ-૩ ૨૯ વગ-૩ ૮૫ 
સરકારી હોિ પટલ, ધોરા  

વગ-૪ ૧૪ 

સરકારી હોિ પટલ, લ બડી 

વગ-૪ ૬૪ 

વગ-૧ ૨૦ વગ-૧ ૧૦ 

વગ-૨ ૮ વગ-૨ ૫ 

વગ-૩ ૮૭ વગ-૩ ૩૫ 
સરકારી હોિ પટલ, ગ ડલ 

વગ-૪ ૧૮ 

સરકારી હોિ પટલ, ાંગ ા 

વગ-૪ ૨૩ 

વગ-૧ ૧૦ 

વગ-૨ ૪ 

વગ-૩ ૩૨ 
સરકારી હોિ પટલ, જતેપુર 

વગ-૪ ૧૩ 

વગ-૧ ૧૦ 

વગ-૨ ૩ 

વગ-૩ ૨૯ 
સરકારી હોિ પટલ, ઉપલેટા 

વગ-૪ ૫૦ 

*પ ક-૧ અને ૨ સામેલ છે. 

 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે, 

  (૨)  

રાજકોટ સુર નગરે  

હોિ પટલનંુ નામ સંવગ  ભરલીે  હોિ પટલનંુ નામ સંવગ  ભરલીે  

વગ-૧ ૧૫ વગ-૧ ૧૫ 
વગ-૨ ૧૫ વગ-૨ ૧૧ 
વગ-૩ ૫૫ વગ-૩ ૮૫ 

પી.કે. હોિ પટલ, રાજકોટ 

વગ-૪ ૪૩ 

જનરલ હોિ પટલ, સુરે નગર 

વગ-૪ ૬૭ 
વગ-૧ ૭ વગ-૧ ૫ 
વગ-૨ ૪ વગ-૨ ૧૦ 
વગ-૩ ૧૯ વગ-૩ ૫૨ 

સરકારી હોિ પટલ, ધોરા  

વગ-૪ ૧૪ 

સરકારી હોિ પટલ, લ બડી 

વગ-૪ ૬૪ 
વગ-૧ ૯ વગ-૧ ૪ 
વગ-૨ ૭ વગ-૨ ૫ 
વગ-૩ ૬૮ વગ-૩ ૨૮ 

સરકારી હોિ પટલ, ગ ડલ 

વગ-૪ ૧૮ 

સરકારી હોિ પટલ, ાગં ા 

વગ-૪ ૨૩ 
વગ-૧ ૫ 

વગ-૨ ૪ 

વગ-૩ ૨૪ 
સરકારી હોિ પટલ, જતેપુર 

વગ-૪ ૧૩ 

વગ-૧ ૭ 

વગ-૨ ૩ 

વગ-૩ ૨૪ 
સરકારી હોિ પટલ, ઉપલેટા 

વગ-૪ ૫૦ 

*પ ક-૧ અને ૨ સામેલ છે. 

 
 (૩) ઉ ત િજ ાવાર સવંગવાર કેટલી જ યાઓ 

ખાલી છે, અન ે

  (૩)  

રાજકોટ સુર નગરે  
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હોિ પટલનંુ નામ સંવગ  ખાલી હોિ પટલનંુ નામ સંવગ  ખાલી 

વગ-૧ ૨ વગ-૧ ૧૧ 

વગ-૨ ૦ વગ-૨ ૫ 

વગ-૩ ૨૨ વગ-૩ ૩૫ 
પી.કે. હોિ પટલ, રાજકોટ 

વગ-૪ ૦ 

જનરલ હોિ પટલ, સુરે નગર 

વગ-૪ ૦ 

વગ-૧ ૪ વગ-૧ ૭ 

વગ-૨ ૦ વગ-૨ ૩ 

વગ-૩ ૧૦ વગ-૩ ૩૩ 
સરકારી હોિ પટલ, ધોરા  

વગ-૪ ૦ 

સરકારી હોિ પટલ, લ બડી 

વગ-૪ ૦ 

વગ-૧ ૧૧ વગ-૧ ૬ 

વગ-૨ ૧ વગ-૨ ૦ 

વગ-૩ ૧૯ વગ-૩ ૭ 
સરકારી હોિ પટલ, ગ ડલ 

વગ-૪ ૦ 

સરકારી હોિ પટલ, ાગં ા 

વગ-૪ ૦ 

વગ-૧ ૫ 

વગ-૨ ૦ 

વગ-૩ ૮ 
સરકારી હોિ પટલ, જતેપુર 

વગ-૪ ૦ 

વગ-૧ ૩ 

વગ-૨ ૦ 

વગ-૩ ૫ 
સરકારી હોિ પટલ, ઉપલેટા 

વગ-૪ ૦ 

*પ ક-૧ અને ૨ સામેલ છે. 

 

 (૪) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં

આવશ?ે 

  (૪) હોિ પટલ ખાતે વગ-૧ તજ ોની જ યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી અિધકારી વગ-૨ની 

જ યાઓ ભરવા દર મંગળવારે વોક ઇન ઈ ટર યુ 

રાખવામાં આવે છે. જમેાં યો ય ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી 

જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

તજ  વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા માટે ગુજરાત હેર 

સેવા આયોગન ેમાંગણા પ કો મોકલી આપવામા ંઆવેલ 

છે. યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી 

જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

વગ-૩ની નિસગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અ ય 

વહીવટી સંવગની જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી 

ઉમેદવારો ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ારા ઉપલ ધ 

થયેથી ભરી શકાશ.ે 

કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી 

િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી મેડીકલ 

કોલે માંથી એમ.ડી.પૂણ કરેલ ઉમદેવારોને ણ વષ માટે 

બ ડેડ તજ  વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની કાયવાહી 

કરવામા ંઆવે છે.  
(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 

--------- 
ગાંધીનગર અને પાટણ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  

૨૮૪૫૫ ડો. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 

અને પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
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સામૂ હક આરો ય કે  અને ાથિમક આરો ય કે ોમા ં

બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજૂર 

થયેલ છે, 

િજ ાનંુ 

નામ 
નામ સં યા સંવગ 

મંજર ૂ

જ યા 

ગાંધીનગર હોિ પટલો ૨ બાળરોગ િન ણાંત ૧૧ 

પાટણ હોિ પટલો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૯ 

  ગાંધીનગર અને પાટણ િજ ાના સામૂ હક આરો ય 

કે ો/ ાથિમક આરો ય કે ો ખાતે બાળરોગ િન ણાંત 

વગ-૧ની જ યાઓ મંજર થયેલ નથીૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 

જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે

પાટણના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
િજ ાનંુ નામ નામ સં યા ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 

ગાંધીનગર હોિ પટલો ૨ ૬ ૫ 

પાટણ હોિ પટલો ૩ ૧ ૮  
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં

આવશ?ે 
  (૩)  

 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ેમાંગણાપ ક મોકલી 

આપવામા ં આવેલ છે. જમેાં યો ય લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ 

ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં

આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 

ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે

તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 

મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 

ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 

િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 

કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 

અંકલે ર તાલુકામાં ર તો પહોળો કરવા બાબત 
૨૭૫૦૫ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં ભ ચ િજ ાના અંકલે ર તાલુકાના અંકલે ર 
અંદાડા સામોર માંડવા ર તાને પહોળા કરવાના કામન ે

મંજર કરવામાં આવેલ છે કે ૂ કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ તથા પહોળાઈ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કૂ રવામા ંઆવી? 

  (૨) ૯.૮૦ િક.મી. લંબાઈમા ંહયાત ૭.૦૦ મી. માંથી 
૧૦.૦૦ મીટર પહોળાઈ માટે .૭૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલ અને સોલા િસવીલ હોિ પટલ ખાતે મે ડકલ સાધનોની ખરીદી 

૨૭૯૫૩ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદના િસિવલ હોિ પટલ અને સોલા િસિવલ 

  (૧) િવગતો દશાવતંુ પ ક સામેલ છે. 
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હોિ પટલમાં યા મેડીકલ સાધનો કે મશીનોની ખરીદી 
કરવામા ંઆવી, 
 (૨) તે પૈકીના યા સાધનો કે મશીનો ઉ ત 
િ થિતએ ચાલુ હાલતમાં છે કે ઉપયોગમાં લેવાય છે,  

  (૨) તે પૈકીના તમામ સાધનો કે મશીનો ઉ ત 
િ થિતએ ચાલુ હાલતમાં છે અને ઉપયોગમાં લવેાય છે. 

 (૩) કેટલા સાધનો કે મશીનોની ખરીદી કયા પછી 
વણવપરાયેલા પ ા છે, અને 

  (૩) એક પણ ન હ. 

 (૪) આ સાધનો કે મશીનો ખરી યા પછી 
વણવપરાયેલા રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

પ ક  
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
મ સાધનોના નામ વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
૧ એરવો મશીન ૦૮ 
૨ સીર જ પ પ ૦૬ 
૩ સ સન મશીન ૨૪ 
૪ હાઈ ફલો ને ો કોપ ૦૧ 
૫ યુરેટો કોપ ૦૧ 
૬ યુરેટો રેનો કોપ ૦૧ 
૭ પ સ ઓ સીમીટર વીથ કાડ યાક મોનીટર ૧૪ 
૮ પ સ ઓ સીમીટર ટેબલ ટોપ ૦૬ 
૯ વે ટીલેટર સવ  ક ટોલર ડીઝીટલ મુીડીફાયર મશીનં  ૦૪ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
૧ એરવો મશીન ૦૭ 
૨ સીર જ પ પ ૩૭ 
૩ સ સન મશીન ૪૦ 
૪ રેડીયંટ હીટ વોમર ૨૭ 
૫ સ ગલ ચીપ કેમેરા ૦૨ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
૬ ટેલી કોપ ૩૦ ડી ી ૦૨ 
૭ ક લર ફોર કેમરા ૦૨ 
૮ ાયોજન મશીન ૦૩ 
૯ યુરોફલોમેટી મશીન ૦૧ 

૧૦ પ સ ઓ સીમીટર વીથ કાડ યાક મોનીટર ૧૬ 
૧૧ પ સ ઓ સીમીટર ટેબલ ટોપ ૦૩ 
૧૨ બબલ સી પેપ મશીન વીથ ુમીડીફાયર એ ડ કો ેસર ૨૦ 
૧૩ મ ટીપેરા મોનીટર વીથ ઈટી સીઓટ ુ (CO2) ૦૪ 

 

િસિવલ હોિ પટલ સોલા ખાતે મેડીકલ સાધનોની ખરીદી 
મ સાધનનું નામ સં યા તારીખ ચાલુ હાલત પર નંગ કમતં  
૧ અ ટાસોનીક લીનર ૪ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ હા ૩૮૪૧૨૦ 
૨ કાડ યાક મોનીટર ૩ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮ હા ૫૬૯૪૭ 
૩ ડાય ો ટીક ઓપરે ટવ હાય ટેરો કોિપ સટે 

િવથ રી કેટ કોપી િવથ ડી ટલ ઈરીગેશન 
પંપ 

૩ ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ હા ૨૨૫૨૭૯૬ 

૪ લો ટ પરેચર હાઈડોજન પેરો સાઈડ ગેસ 
ટરીલાઈઝર 

૨ ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ હા ૪૪૧૦૦૦૦ 

૫ લડ બક રે જરેટર બીબીઆર ૬૦૦  ૧ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮ હા ૩૬૧૬૧૬ 
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૬ હાયર એ ડ િવ ટે ટોમી ૧ ૨૩-૦૫-૨૦૧૮ હા ૫૪૫૦૦૦૦ 
૭ બાઈપેપ મશીન ૩ ૨૪-૦૫-૨૦૧૮ હા ૭૯૩૩૮ 
૮ હમો લોબીનો મીટર ૫૦ ૨૮-૦૩-૨૦૧૮ હા ૫૧૬ 
૯ ઈલે ટીક ઓ.ટી. ટેબલ ૧ ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ હા ૧૮૦૪૯૫ 

૧૦ એ કેન ૧ ૦૮-૦૫-૨૦૧૮ હા ૧૯૩૮૯૦ 
૧૧ ટા સ યુટેનસ બીલી બીનો મીટર ૧ ૧૮-૦૬-૨૦૧૮ હા ૨૧૬૮૭૪ 
૧૨ માયો’સ ટોલી ૧૫ ૧૮-૦૮-૨૦૧૮ હા ૭૦૦૮૮ 
૧૩ બોડ ઈ કયુએટર ૨ ૦૭-૦૯-૨૦૧૮ હા ૧૧૭૦૦૦ 
૧૪ બેઝીક ડે ટલ ચેર ૪ ૨૪-૦૮-૨૦૧૮ હા ૧૫૬૦૦૦ 
૧૫ સેમી ઓટો એનાલાઈઝર ૫ ૦૬-૦૨-૨૦૧૯ હા ૫૪૦૦૦ 
૧૬ ડમા ચેર િવથ ડમા ટલુ  ૧ ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ હા ૧૪૧૦૦૦ 
૧૭ ઈસી  મશીન િવથ િ ટ એ ડ ડિજટલ ય ુ

૩ ચેનલ 
૩ ૨૯-૦૮-૨૦૧૮ હા ૩૭૮૮૨ 

૧૮ એલન કો ટ મિશન  ૧ ૦૨-૦૨-૨૦૧૮ હા ૯૮૫૬૦ 
૧૯ ઓટો લેવ હો રઝો ટલ ૨ ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ હા ૧૫૭૩૮૮૪ 
૨૦ ે સનલ સી.ઓ.ટુ. લેસર ૨ ૧૪-૦૫-૨૦૧૯ હા ૧૧૫૧૦૦૦ 
૨૧ ફાઈબર ઓ ટીક ો કો કોપ િવથ લાઈટસોસ ૧ ૦૯-૦૭-૨૦૧૯ હા ૪૪૮૦૦૦ 
૨૨ ડોનર ટેશન ૨ ૧૯-૦૯-૨૦૧૯ હા ૧૧૨૯૫૮૪ 
૨૩ વેસલ સીલ ગ સી ટમ ૨ ૦૩-૦૯-૨૦૧૯ હા ૮૧૮૪૦૦ 
૨૪ યુએસ  મશીન િવથ િનયોનેટલ એ ડ 

િપડીયાટીક ોબ 
૧ ૧૦-૧૦-૨૦૧૯ હા ૧૪૭૪૦૬૦ 

૨૫ પોટબલ ઓટો રી ો ટોમીટર ૩ ૧૬-૦૮-૨૦૧૯ હા ૨૧૯૯૧૭ 
૨૬ સી-યામ આઈઆઈ ટી.વી ૧ ૨૮-૦૮-૨૦૧૯ હા ૩૫૦૦૦૦ 
૨૭ ડી ટલ આઈઓપા મશીન ક પેટેબલ િવથ 

આરવી  
૧ ૩૦-૦૯-૨૦૧૯ હા ૧૨૭૮૨૦ 

૨૮ િવડીઆર રોટેટર ૧ ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ હા ૧૦૭૩૮ 
--------- 

જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોૂ ે  
૨૮૫૦૮ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 
સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક આરો ય કે ોમા ં
બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજર મહેકમૂ  
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ 
મંજર ૂ
જ યા 

હોિ પટલો ૨ બાળરોગ િન ણાંત ૭ જૂનાગઢ 
સા.આ.કે ો ૩ બાળરોગ િન ણાંત ૩ 

પોરબંદર હોિ પટલો ૧ બાળરોગ િન ણાંત ૧ 

 જનાગઢ િજ ાૂ ના ાથિમક આરો ય કે ો અને પોરબંદર 
િજ ાના સામૂ હક આરો ય કે ો/ ાથિમક આરો ય કે ો 
ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ અને ૂ
પોરબંદરના મહેકમની િવગત નીચ ેમુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

હોિ પટલો ૨ ૭ ૦ જૂનાગઢ 
સા.આ.કે ો ૩ ૩ ૦ 

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) મંજર થયેલ તૂ મામ જ યાઓ ભરેલી હોઈ  
ઉપિ થત થતો નથી. 
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મનગર િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ 

૨૭૪૩૪ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકારે મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલી ૧૦૮ એ યુલ સ ફાળવેલ છે, 
અન ે

  (૧) ૧૫ એ યુલ સ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદ ઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૬,૮૮૫ દદ ઓ 

--------- 
 

મોરબી અન ેબોટાદ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  
૨૮૪૯૦ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 
કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)  
મોરબી બોટાદ વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૨૭૫ ૭૮ ૧૮૨૯ ૨૬૨ ૭૨ ૯૨૩ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
મોરબી બોટાદ વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૧૨ ૧૩ ૩૮ ૧૮ ૪ ૩૬ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમા ંકેટલા ી અન ેકેટલા 
પુ ષો છે, અન ે

  (૩)  
મોરબી બોટાદ દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૯ ૫ ૨૨ ૧૭ ૫ ૧૪ 

 (૪) ઉ ત રોગોને અટકાવવા શું કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામલે છે.  

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અગેં ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 
 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે .૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 
 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 

એઈ સઃ  
 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 
 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 

સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 
 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં

ભાડ આપવામાં આવે છેું . 



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયલેા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુરષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ 

અને ટકસ) સમુદાયમા ં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ 
િવતરણ, વતન પ રવતનનુ ંસા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  
 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં ખેડૂતોને િવજ િબલમાં રાહત આપવા બાબત 

૨૮૫૩૮ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં ખેત િવષયક વીજ ડાણ ધરાવતા ખેડતોન ેવીજ ૂ
િબલમાં રાહત આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . રા ય સરકાર ારા આણંદ િજ ામા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણ ધરાવતા ખેડતોને વીજ િબલમા ં નીચે મુજબની ૂ
રાહતો માટે સબિસડી આપવામા ંઆવે છે. 
૧) ખેતીવાડી વીજ ાહકો માટેના વીજદર અ ય 
ક ાના વીજદર કરતાં ઓછા રાખવા માટે સરકારના 
નીિતિવષયક િનણય અંતગત રા યના ખેડતોના ૂ
વીજિબલમા ં રાહત આપવાની નીિત ચાલુ રાખવામાં આવી 
છે અને વીજ િબલમાં સદર રાહત આપવાના કારણ ે વીજ 
કપનીઓને થતા મહેસુલી આવકનું નુ શાન રા ય સરકાર ં
ભોગવે છે અન ે તે સહાયકી વ પે િતવષ .૧૧૦૦/- 
કરોડની કલ રકમુ  રા યની વીજ કપનીઓને ગુજરાત ઉ  ં
િવકાસ િનગમ િલિમટેડ મારફત ચૂકવે છે. 
૨) નામ. ગુજરાત વીજ િનયમન આયોગ ારા કૃિષ 
િવષયક વપરાશ અંગેના વીજ દરો ન ી કરવામા ંઆવે છે. 
પરતું , ખેડતોએ નામૂ . આયોગે ન ી કરેલ દરો મુજબ નહ  
પરતું , સરકાર ીએ ન ી કરેલા રાહતના દરો મુજબ જ વીજ 
િબલની ચુકવણી કરવાની રહે છે. વીજ દર અંગેની 
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તફાવતની રકમ ખેડતો વતી રા ય સરકાર વીજ કપનીઓન ેૂ ં
ચૂકવે છે. 
  અ ે ઉ ેખનીય છે કે, રા યના ૭.૫ હોસ પાવર 
કે તેથી વધારે વીજભાર ધરાવતા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 
ધરાવતા ખેડતો પાસેથી અગાઉ ૂ .૮૦૭.૫૦ િત હોસ 
પાવર િત વષ વસૂલવામા ંઆવતા હતા. જ ેહવે તા.૦૧-
૧૨-૨૦૧૯થી હોસ પાવર આધા રત તમામ કૃિષ િવષયક 
વીજ ડાણો માટે એક સમાન વીજ દર એટલે કે 
.૬૬૫/- િત હોસ પાવર િત વષ, વસૂલવા અંગેનો 

િનણય લેવામાં આવેલ છે. સદર રાહત અંગેની તફાવતની 
રકમ પણ ખેડતો વતી રા ય સરકાૂ ર વીજ કપનીઓન ેં
ચૂકવશ.ે 
૩) આ ઉપરાંત, વીજ ઉ પાદન ખચમાં ભાવ 
વધારાના કારણે વીજ કપંનીઓને થતા વધારાના ખચન ે
પહ ચી વળવા માટે વીજ ાહકો પાસેથી નામદાર ગુજરાત 
િવજ િનયમન આયોગની ફો યુલા મુજબ યુઅલ સરચાજની 
વસૂલાત પણ ખેડતોના િક સામા ં તેમની પાસેથી વસૂલ ન ૂ
કરીન,ે તે અંગેની રકમ પણ રા ય સરકાર ારા ખેડતો વતી ૂ
િવજ કપનીઓને ચૂકવે છેં .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર વીજ િબલમાં રાહત પેટે કેટલી સબિસડી આપવામા ં
આવી? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો ધરાવતા ખડેતોને વીજ ૂ
િબલમાં રાહત માટે નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં કલ ુ
.૭૮.૬૩ કરોડની અને નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

( ડસે બર-૨૦૧૯ સુધી)માં કલ ુ .૪૭.૬૫ કરોડની 
સબિસડી ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાૂ  

૨૭૪૦૭ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
અંતગત કલ કેટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યોુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ લાભાથ ઓની સં યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૭,૮૩૩ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૭,૯૦૬ 

કલુ  ૧૫,૭૩૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકલ કેટલો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧,૫૬,૬૬,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧,૫૮,૧૨,૦૦૦ 

કલુ  ૩,૧૪,૭૮,૦૦૦  
--------- 

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં હોિ પટલમાં મૃ યુ પામેલ નવ ત િશશુઓે  
૨૮૫૨૬ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 

અને ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર રા ય સરકાર 

હ તકના દવાખાના/િસિવલ હોિ પટલોમાં છે ા બે વષ 

દર યાન વષવાર કેટલા નવ ત િશશુઓના મોત 

િનપ યા, 

  (૧)  

મ વષ અમરલીે  ભાવનગર કલુ  

૧ ૨૦૧૮ ૨૮ ૩૧૪ ૩૪૨ 

૨ ૨૦૧૯ ૧૦ ૩૧૬ ૩૨૬ 

કલુ  ૩૮ ૬૩૦ ૬૬૮  
 (૨) નવ ત િશશુઓના મૃ યુદરમાં ઘટાડો કરવા 

રા ય સરકારની કઈ-કઈ યોજનાઓ અમલમાં છે, અને 

  (૨) બાળસખા યોજના-૧, ૨ અને ૩ તથા િચર વી ં
યોજના અમલમાં છે. 

 (૩) નવ ત િશશુઓના મૃ યુદરમાં ઘટાડો કરવા 

અમરેલી અન ેભાવનગર િજ ાન ેનાણાકીય વષ ૨૦૧૮-

૧૯ અન ે૨૦૧૯-૨૦મા ંરા ય સરકાર ારા કેટલી ા ટ 

ફાળવવામા ં આવેલ, અને ફાળવલે ા ટમાંથી ઉ ત 

િજ ાવાર કેટલો ખચ કરવામાં આ યો છે? 

  (૩)  

 

 

ફાળવેલ ા ટ થયેલ ખચ મ િજ ો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ અમરેલી ૯૩,૫૦,૦૦૦ ૬૭,૦૦,૮૦૦ ૮૭,૨૪,૬૦૦ ૫૯,૧૧,૦૦૦ 
૨ ભાવનગર ૮૦,૪૦,૯૦૦ ૮૨,૧૬,૯૦૦ ૧૮,૨૪,૦૦૦ ૧૧,૫૫,૨૦૦ 

 કલુ  ૧,૭૩,૯૦,૯૦૦ ૧,૪૯,૧૭,૭૦૦ ૧,૦૫,૪૮,૬૦૦ ૭૦,૬૬,૨૦૦ 
--------- 

મનગર િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ 
૨૭૪૩૫ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા ય સરકારે મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલી ૧૦૮ એ યુલ સ ફાળવેલ છે, 
અન ે

  (૧) ૧૫ એ યુલ સ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદ ઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૬,૮૮૫ દદ ઓ 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે  

૨૮૪૪૯ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલો, 
સામૂ હક આરો ય કે  અન ે ાથિમક આરો ય કે ોમા ં
બાળરોગ િન ણાત ડોકટરોની કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મંજરૂ  મહેકમ 
િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા સંવગ 
મંજર ૂ
જ યા 

હોિ પટલો ૧ બાળરોગ 
િન ણાતં 

૧ 

અરવ ી 
સા.આ.કે ો ૨ બાળરોગ 

િન ણાતં 
૩ 

હોિ પટલો ૨ બાળરોગ 
િન ણાતં 

૨ 

સાબરકાંઠા 
સા.આ.કે ો ૨ બાળરોગ 

િન ણાતં 
૨ 

 અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના ાથિમક આરો ય 
કે ો ખાતે બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની જ યાઓ 
મંજર થયેલ નથીૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત હોિ પટલ અને કે ોવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠાના મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

િજ ાનંુ 
નામ 

નામ સં યા 
ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 
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હોિ પટલો ૧ ૧ ૦ 
અરવ ી 

સા.આ.કે ો ૨ ૦ ૩ 
હોિ પટલો ૨ ૦ ૨ 

સાબરકાંઠા 
સા.આ.કે ો ૨ ૦ ૨  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩)  
 બાળરોગ િન ણાંત વગ-૧ની કલુ -૧૩૧ ખાલી 

જ યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ે માંગણાપ ક મોકલી 
આપવામા ંઆવેલ છે. જમેા ંયો ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી આ જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોગ િન ણાંત, વગ-૧ની ખાલી જ યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇ ટર યુ રાખવામા ં
આવે છે. જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અન ે
તબીબી િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી 
મેડીકલ કોલે માંથી એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ બાળરોગ 
િન ણાંત, વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાૂ  

૨૭૪૧૦ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગૂ ઢ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
અંતગત કલ કેટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યોુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ લાભાથ ઓની સં યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૭,૮૩૩ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૭,૯૦૬ 

કલુ  ૧૫,૭૩૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકલ કેટલો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
વષ થયેલ ખચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧,૫૬,૬૬,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧,૫૮,૧૨,૦૦૦ 

કલુ  ૩,૧૪,૭૮,૦૦૦  
--------- 

ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
૨૭૪૨૧ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ૂ
અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
ભ ચ િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાભંલા બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૧૧૧૯  વીજ થાભંલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
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ધંધુકા તાલુકાના ફદરા ગામે સરકારી દવાખાનાના મકાનની મંજરીે ૂ  
૨૮૪૭૨ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ધંધુકા તાલુકાના ફેદરા ગામ ે સરકારી દવાખાનાનુ ં
મકાન મંજર થયેલ છે તે હકીકત સાચી છેૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમા ં કેટલા 
ખચ પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) હાલમા ં આ પેટા આરો ય કે  માટે જમીન 
ઉપલ ધ ન હોય, જમીનની ફાળવણી થયેથી ટે ડર યા 
હાથ ધરવામાં આવશ,ે અને આ પેટા આરો ય કે  માટે 
.૨૮.૫૦ લાખ મંજર થયેલૂ  છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના  

૨૮૪૬૩ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ઘરવપરાશ, ધંધાકીય તેમજ ખેતીવાડી 
હેતુના વીજ ડાણોની લેણી નીકળતી રકમ ભરપાઈ 
કરવા માટે એક વખતની સંપૂણ માફી યોજના હેર કરેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
થી રા યના કાયમી ધોરણ ે બંધ થયેલ વીજ ડાણોવાળા 

ાહકો/િબન ાહકોના બાકી હેણાની વસૂલાત માટેની 
‘માફી યોજના-૨૦૧૭’ હેર કરવામાં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવથી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ સુધી વધુમાં વધુ ાહકો/િબન ાહકો લાભ લઈ શકે 
તે માટે લંબાવવામાં આવી હતી. 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે છે ા બે વષમાં 
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
યિ તઓ/એકમો/ ખેડતોના કેટલી રકમના વીજ િબલ ૂ

માફ કરવામાં આ યા, 

  (૨)  
િજ ો યિ તઓ/એકમો/ 

ખેડૂતો 
વીજ િબલ માફીની 

રકમ  
અમદાવાદ ૧૭૨૦૦ . ૧૫૮૩.૮૦ લાખ 
બોટાદ ૯૦૦૪ . ૧૧૯૭.૪૦ લાખ  

 (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે 
નામદાર કોટમા ંપડતર કેસો અન ેપડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૩) વીજ િબલની લેણી નીકળતી રકમ અંગે નામદાર 
કોટમા ં પડતર કેસોના િક સાઓમા ં ઉ ત યોજના લાગુ 
કરવામાં આવેલ હતી, પરતુ પડતર દરખા તો વાળા ં
િક સાઓમા ંઉ ત યોજના લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

  (૪)  ના, તો તેના કારણો શું છે?   (૪) રા યની ચારેય વીજ િવતરણ કપનીઓએ વીજ ં
િબલના બાકી હેણાની વસલૂાત અંગે યાિયક યા પૂણ 
કરી હકમનામા મેળવલે હોવાથીુ , પડતર દરખા તોવાળા 
િક સાઓનો સદર યોજનામા ં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ન 
હતો. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદા કનાલ માટ સંપાદન થયેલ જમીનના વળતર બાબતે ે  

૨૮૪૨૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં નમદા કેનાલ માટે જમીન સંપાદન થયલે હોય તેવા 
ખેડતોને વળતર ચૂકવવાનું બાકી છે તે હકીકત સાચી છેૂ , 

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા 
ખેડતોને કયા કારણોસર કેટલી રકમનુ ં વળતર ચૂકવવાનુ ંૂ
બાકી છે, અન ે
  

 

 (૧) અને (૨) ખેડતોની વારસાઈ અન ે જમીન ુ
માિલકી અંગે તકરારી િવવાદો, કબ ફેર ના િવવાદો તથા 
ખેડતો બહાર ગામ રહેતા જવેા િવિવધ કારણોસર અમુક ુ
િક સામાં વળતર ચૂકવવાનું બાકી છે, જનેી તાલુકાવાર 
મા હતી નીચે માણે છે. 

તાલુકો ખેડૂતોની સં યા બાકી ચૂકવવાની 
વળતરની રકમ . 

કાંકરેજ ૨૪ ૩૦૪૧૪૧૮/- 
ભાભર ૫૨ ૨૧૫૬૭૧૧/- 
દીયોદર ૦૧ ૧૭૨૧/- 
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વાવ ૦૭ ૧૧૫૬૧૮/- 
સુઈગામ ૨૭ ૧૬૧૪૨૭૮/- 
થરાદ ૦ ૦ 

કુલ ૧૧૧ ૬૯૨૯૭૪૬/-  
 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) બાકી વળતર તકરારી કેસોમાં ખેડતોના સમાધાન ૂ

થયેથી અને વારસાઈ કેસોમાં વારસાઈના પુરાવા રજ થયેથી ૂ
તેમ જ કબ ફેરની કાયવાહી પૂણ થયેથી વહેલી તકે 
ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
સુર નગર અને મનગર િજ ામાં ક સરે ે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૪૭૫ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર સરેુ નગર અન ે

મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર કે સર, એઈ સ, 
યના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧)  
સુર નગર ે  મનગર વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૭૩૪ ૨૩૨ ૪૧૧૮ ૬૬૬ ૧૧૬ ૧૯૮૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, 
રોગવાર કેટલા દદ ઓના મૃ ય ુથયા, 

  (૨)  
સુર નગર ે  મનગર વષ 

ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 

૨૦૧૮ ૩૪ ૨૧ ૧૯૯ ૨૫ ૧૧ ૮૨ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમાં કેટલા ી અન ે
કેટલા પુ ષો છે, અને 

  (૩)  
સુર નગર ે  મનગર દદ ની 

િવગત ક સરે  એઈ સ ય ક સરે  એઈ સ ય 
ી ૩૩ ૧૧ ૫૮ ૨૨ ૩ ૪૨ 

પુ ષ ૪૫ ૨૮ ૨૮૧ ૪૨ ૨૩ ૧૦૬ 
 

(૪)ઉ ત રોગોને અટકાવવા શુ ંકાયવાહી કરવામાં આવી?   (૪) આ અંગેનું પ ક-અ આ સાથે સામલે છે.  
પ ક-અ 

રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 
 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 

ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 
 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે |.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાન ેમા 

યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 
 આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 

એઈ સઃ  
 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 

િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં

ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 
સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 
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 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ 

અને ટકસ) સમુદાયમા ં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ 
િવતરણ, વતન પ રવતનનુ ંસા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમાં મે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 
 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 

કરવામા ંઆવે છે. 
  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મુકત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 

યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  
 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 

 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 
સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 

 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 
--------- 

આણંદ િજ ામાં મંજર કરલ ર તાઓૂ ે  
૨૮૫૪૧ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર  (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર સુિવધાપથ અને ખાસ 
મરામત યોજના હેઠળ કેટલા ર તાઓ મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧), (૨) અને (૩) પ રિશ  મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી કેટલાનું કામ પૂણ થયું અને કેટલાનુ ં
બાકી છે, અન ે

  

 (૩) બાકી કામ યાં સુધીમા ંપૂણ કરવામાં આવશ?ે   
પ રિશ  

તાલુકો યોજના  મંજરૂ  પૂણ બાકી કામો 
આણંદ ૫ ૧ ૪ 
ઉમરેઠ ૬ ૨ ૪ 

આંકલાવ ૧ ૧ - 
બોરસદ ૩ ૨ ૧ 
પેટલાદ ૩ ૩ - 
ખંભાત ૨ ૨ - 
તારાપુર 

સુિવધાપથ 

૪ ૨ ૨ 
આણંદ ૨૯ ૨૦ ૯ 
ઉમરેઠ ૫ ૪ ૧ 

આંકલાવ 

ખાસ મરામત 

૩ ૪ ૩ 
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તાલુકો યોજના  મંજરૂ  પૂણ બાકી કામો 
બોરસદ ૭ - ૩ 
પેટલાદ ૪ - ૪ 
સો ા ૭ - ૭ 
ખંભાત ૮ ૨ ૬ 

કલુ  ૮૭ ૪૩ ૪૪ 
બાકી રહેલા કામો પૈકી ગિત હેઠળના ૨૮ કામો બનતી વરાએ અને ૧૬ કામો ટે ડર યામાં હોઈ વહીવટી યા પૂણ કરી 
બનતી વરાએ પૂણ કરવાનું આયોજન છે.   

--------- 
બનાસકાંઠા અને મહસાણા િજ ામાં ક સરે ે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે  

૨૮૪૩૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર 
કે સર, એઈ સ, યના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)  
ન ધાયેલ કસોે  િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૪૬ ૩૨૫ ૭૨૬૦ બનાસકાંઠા 
૨૦૧૯ ૭૮ ૩૦૯ ૮૦૧૮ 

મહેસાણા ૨૦૧૮ ૨૭ ૨૦૮ ૭૩૮૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર, રોગવાર 
કેટલા દદ ઓના મૃ યુ થયા, 

  (૨)  
મૃ યુ પામેલ દદ ઓની સં યા િજ ાનંુ 

નામ 
વષ 

ક સરે  એઈ સ ય 
૨૦૧૮ ૦ ૩૩ ૨૧૫ બનાસકાંઠા 
૨૦૧૯ ૪ ૧૭ ૨૫૧ 

મહેસાણા ૨૦૧૮ ૦ ૧૪ ૨૮૮ 

 (૩) મૃ યુ થયેલ દદ ઓમા ં કેટલા ી અન ે કેટલા 
પુ ષો છે, અન ે

  (૩)  
 

મૃ યુ પામેલ દદ ઓ પૈકી ી અને પુ ષની સં યા 
ક સરે  એઈ સ ય િજ ાનું નામ વષ 

ી પુ. ી પુ. ી પુ. 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૨૩ ૫૭ ૧૫૮ બનાસકાંઠા 
૨૦૧૯ ૨ ૨ ૯ ૮ ૫૦ ૨૦૧ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૮૭ ૨૦૧ મહેસાણા 
૨૦૧૯ ૦ ૦ ૮ ૧૪ ૬૪ ૨૫૦ 

 (૪) ઉ ત રોગોને અટકાવવા શું કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪) પ ક-અ મુજબ 

પ ક-અ 
રોગોને અટકાવવા માટ કરલ કાયવાહીની િવગતોઃે ે - 
ક સરઃે  

 કે સર રોગ અંગે િવિવધ મા યમો ારા જન ગૃિત અંગે ચાર- સાર 

 કે સર રોગ માટે રા યની તમામ સરકારી િજ ા હોિ પટલો, મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો તથા કે સર હોિ પટલો 
ખાતે િનઃશુ ક તપાસ 

 રા ય સરકાર ીએ િનયુ ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલો ખાતે |.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાન ેમા 
યોજના તથા મા વા સ ય યોજનાના ંકાડ ધારક માટે કેસલસે સારવાર ઉપલ ધ. 

 આયુ માન ભારત યોજના હેઠળ જ રયાતમંદ લાભાથ  દદ ઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલ ધ. 
એઈ સઃ  

 ગુજરાત ટેટ એઈ સ કટોલ સોસાયટીં , અમદાવાદ ારા રા યમાં એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ તથા 
િનયં ણ માટે કે  સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય હેઠળના નેશનલ એઈ સ કટોલ ં
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ઓગનાઈઝેશન (નાકો), નવી દ હીની નાણાકીય તથા તકિનકી સહાયથી નેશનલ એઈ સ કટોલ એ ડ િ વે શન ં
ો ામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમા ંછે. 

 સદર ો ામ હેઠળ રા યમાં સામૂ હક આરો ય કે ો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈ સની િવના મૂ ય તપાસ તથા 
સારવાર સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

 ગુજરાત સરકાર ારા જતન ોજે ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સે ટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદ ઓન ેઆવવા-જવાનુ ં
ભાડ આપવામાં આવે છેું . 

 ગુજરાત સરકાર ારા વષઃ૨૦૨૦-૨૧ થી એચ.આઈ.વી. ના દદ ઓ દવાને વળગી રહે તે હેતુથી ૯ િજ ાઓમા ં
નવા સાર-સંભાળ કે ો (કેર અન ેસપોટ સે ટર) થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 નાકો, નવી દ હીની નવી માગદિશકા મુજબ ‘ટે ટ એ ડ ટીટ’ પોિલસી અનસુાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોિઝ ટવ 
યિ તની સારવાર-એ ટી રટો વાયરલ થેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાં આવે છે. 

 ખમી વતણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ ર ક ુપ-એચ.આર. .)માં તથા તેમના ારા સામા ય જનતામા ં
એચ.આઈ.વી./એઈ સના અટકાવ માટે િબન-સરકારી સં થાઓ ારા લિ ત જથ દરિમયાનગીરી કાય મ અંતગત ૂ
કોર જથ ૂ (દેહિવ યના યવસાય સાથે સંકળાયેલા બહેનો-FSW, સ તીય સંબંધ ધરાવતા પુ ષો-MSM, 
હજડા-TG અને સ ય/િસર જથી નશો કરનારા-IDU) તેમજ િ જ જથો ૂ ( થાનાંતરીત કામદારો-માઈ ટસ 

અને ટકસ) સમુદાયમા ં ખમી વતણૂકની તરાહમાં ફેરફાર કરી તેઓને જ રી સેવાઓ (કા સેલ ગ, કો ડોમ 
િવતરણ, વતન પ રવતનનુ ંસા હ ય વગેરે) ઉપલ ધ કરાવવામાં આવે છે. 

 માતાિપતાથી બાળકમાં સં િમત થતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ િ વે શન ઓફ પેર ટ ટ ચાઈ ડ ુ
ટા શિમશન (PPTCT) ો ામ અંતગત તમામ સગભા મ હલાઓનું HIV પરી ણ કરવામાં આવે છે. 

 િતય રોગ સાર િનયં ણ માટે રા યમા ંમે ડકલ કોલેજ તથા િજ ા તરની હોિ પટલોમા ંસુર ા િ લિનક કાયરત 
છે. 

ય 

 બે અઠવાડીયા કરતાં વધુ સમયથી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદ ઓની તા કાલીક બે ગળફાની તપાસ કરી િનદાન 
કરવામા ંઆવે છે. 

  તપાસમા ં યરોગ માલુમ પડે તો તા કાિલક િનયિમત સારવાર ઉપર મૂકી રોગ મકુત કરવામા ંઆવે છે જથેી અ ય 
યિ તને ચેપ લગાડે નહ .  

 યરોગનું િનદાન અન ેસારવાર િવનામૂ યે કરવામાં આવે છે. 
 યરોગના દદ ઓના સંપકમાં આવનાર યિ તનું જ ર જણાય તો તા કાલીક પ ર ણ કરવામા ંઆવે છે તથા તેની 

સાથે રહેતાં ૬ વષથી નીચેની મરના બાળકોને વજન માણે યરોગ ન થાય તે માટે ૬ માસ માટે 
આઈસોનાઈઝાઈડ નામની દવા આપવામાં આવ ેછે. 

 ગૃહ મુલાકાત લઈ યરોગનાં ઝડપી િનદાન માટે સવ ણ કરવામાં આવે છે. 
 જન ગૃિત માટે િવિવધ મા યમો ારા ચાર- સાર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ભ ચ અને વલસાડ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે  

૨૮૫૮૬ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાકુ િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા 
દરોડા/ ઇ પે શન ભ ચ અને વલસાડ િજ ામા ં
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનું નામ વષ 

ભ ચ વલસાડ 
તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૨ ૦૫ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૦૪ ૧૧ 

 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમાં કઇ ગેરકાનૂની 

વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે

  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં નીચે મુજબ 

ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 

ભ ચ : 

COTPA-2003 અંતગત (િસગારેટ એ ડ અધર ટોબેકો 
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ોડ ટસ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ મુજબ હેર જ યા 

પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ, કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ 

વષથી ઓછી ઉમરની યિ તને તમાકનું વેચાણ એ દંડનીય ુ

ગુનો છે તેવું બોડ દુકાનદાર ારા લગાવલેું ન હતુ. કલમ-

૬(બ) મુજબ શૈ િણક સં થાની ૧૦૦ વારની િ જયામા ં

તમાકની બનાવટો વેચવા પર િતબંધનો પણ ભંગ થતો ુ

વા મળેલ છે. 

વલસાડ : 

ઉ ત દરોડા/ ઈ સપે શનમા ં COTPA-2003 (િસગારેટ 

એ ડ અધર ટોબેકો ોડ ટસ એ ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ 

મુજબ હેર જ યા પર ધુ પાન કરવા પર િતબંધ, કલમ-

૬(અ) મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી ઉમરની યિ તને તમાકનુ ંુ

વેચાણ એ દંડનીય ગુનો છે તેવું બોડ દુકાનદાર ારા 

લગાવેલું ન હતુ. કલમ-૬(બ) મુજબ શૈ િણક સં થાની 

૧૦૦ વારની િ જયામાં તમાકની બનાવટો વેચવા પર ુ

િતબંધનો પણ ભંગ થતો વા મળેલ છે. તેમજ કલમ-૭ 

મુજબ છટક બીડી િસગારેટના વેચાણ પર િતબંધ ઉપરો ત ુ

કલમનો ભંગ કરતા વા મળેલ છે.  

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શું કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી ?  

  (૩)  

(૧) ભ ચ િજ ામા ં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે 

કલુ - .૨,૪૮૦/- નો દંડ કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૨) વલસાડ િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે

િનયમાનુસાર દંડ વસૂલ કરવાની કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

--------- 

ડાંગ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ  
૨૭૩૯૪ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ દર યાન તા.૩૧-

૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં ડાંગ િજ ામા ં કેટલા ર તિપ ના 

દદ ઓને માઈ ો સે યુલર ર બર ફટવરે ૂ (પગરખા)ં પુરા 

પાડવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૪૯ 

 (૨) તે અંગે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) કલ ુ .૫૭૮૧૨/- 
(અંકે િપયા સ ાવન હ ર આઠસો બાર પૂરા) 

--------- 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાે ુ ે  
૨૮૪૪૦ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કેટલા ુ
દરોડા/ ઇ પે શન પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર કરવામાં આ યા,  

  (૧)  
િજ ાનું નામ વષ 

પાટણ મહસાણાે  
તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૫ ૧૧ 

તા.૧-૧-૧૯ થી ૨૨ ૦૮ 
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તા.૩૧-૧૨-૧૯  
 (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં કઇ ગેરકાનૂની 

વૃિ /વેચાણ વા મ ા, અન ે
  (૨) ઉ ત દરોડા/ઇ પે શનમા ં નીચે મુજબ 

ગેરકાનૂની વૃિ /વેચાણ વા મ ાઃ 
પાટણઃ 
‘‘૧૮ વષથી નાની મરના યિ તને તમાક કે તમાકની ુ ુ
બનાવટ વેચાણ એ ગુનો બને છે’’ તે અંગેના સાઈન બોડ 
લગાવેલ વા મળેલ નહોતા; તેમજ શાળાની ૧૦૦ વારની 
અંદર તમાકનુ વેચાણ થતુ વા મળેલુ ં . 
મહસાણાઃે  
િસગારેટ એ ડ અધર ટોબેકો ોડ ટ એ ટ-૨૦૦૩ અંતગત 
કલમ-૪ મુજબ હેર થળે ધૂ પાન કરવા પર િતબંધ 
અને કલમ-૬ મુજબ ૧૮ વષથી ઓછી મરની યિ તને 
વેચાણ તેમજ કોઈપણ શૈ િણક સં થાની ૧૦૦ વારની 
િ યામાં િસગારે સ અથવા તમાકની અ ય બનાવટોનુ ંુ
વેચાણ કરવા પર િતબંધનો ભંગ થતો વા મળેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામ ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ?  

  (૩)  
(૧) પાટણ િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે 
કલુ - .૪૦,૦૪૦/- નો દંડ કરવામા ંઆવેલ છે. 
(૨) મહેસાણા િજ ામાં તે અ વયે જવાબદારો સામ ે 
કલુ - .૧,૫૪,૩૧૨/- નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 

 સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો 
ગુજરાત રા ય મૂડી રોકાણ િલિમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ 

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રા ય મૂડી રોું કાણ િલિમટેડનો 
સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ 
કપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છં ંુ .  

ઓ ડટ અહવાલ અને િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
ગુજરાત વાસન િનગમ િલિમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ 

 ી જવાહરભાઇ ચાવડા ( વાસન મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત વાસન િનગમ િલિમટેડનો સન ું
૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ 
િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

 ઓ ડટ અહવાલ અને સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
ગુજરાત રા ય ામ િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ૨૦૧૩-૧૪નો વાિષક અહેવાલ 

 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ (રા ય ક ાના ામ િવકાસ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રા ય ામ િવકાસ ું
િનગમ િલિમટેડનો સન ૨૦૧૩-૧૪નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર 
જનરલની ટ પણ, િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલન ેસભાગૃહના મેજ ઉપર મકૂવામા ંથયેલા 
િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવદેન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

 ઓ ડટ અહવાલ અને િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડના સન ૨૦૧૮-૧૯ના વાિષક હસાબો 

 ી કવર ભાઇ  મોુ ં . બાવિળયા  (પાણી પુરવઠા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ું
ગટર યવ થા બોડના સન ૨૦૧૮-૧૯ના વાિષક હસાબો અન ેઓ ડટ અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક હસાબો અને ઓ ડટ અહવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
સરદાર કૃિષનગર દાંતીવાડા કૃિષ યિુનવિસટીનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો ઓ ડટ અહેવાલ 

 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર (રા ય ક ાના કૃિષ મં ી ી) :  માનનીય અ ય ી, હ ું સરદાર કૃિષનગર દાંતીવાડા 
કૃિષ યુિનવિસટીનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો ઓ ડટ અહેવાલ અને તેના ઉપર લવેાયેલ પગલાનંું િનવેદન તથા વાિષક હસાબ 
તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા િવલબં અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવદેન સભાગૃહના મેજ ઉપર 
મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
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 ઓ ડટ અહવાલ અને િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
ગુજરાત રા ય મ હલા આયોગનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક વહીવટી અહેવાલ 

 ીમતી િવભાવરીબેન દવ ે(રા યક ાના મ હલા અન ેબાળ ક યાણ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ું ગુજરાત 
રા ય મ હલા આયોગનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક વહીવટી અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

 વાિષક વહીવટી અહવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યોે . 
ગુજરાત લમ કલીયર સ બોડના સન ૨૦૧૪-૧૫ના વાિષક હસાબો  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત ું લમ કલીયર સ બોડના સન 
૨૦૧૪-૧૫ના વાિષક હસાબો અન ેઓ ડટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ 
અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

 ઓ ડટ અહવાલ અને િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
ગુજરાત મા હતી આયોગનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત ું મા હતી આયોગનો સન 
૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક અહવાલ સભાગૃહનાે  મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યો. 
ગુજરાત ઇ ા ટ ચર િવકાસ બોડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  

 ી સૌરભ પટેલ (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ું ગુજરાત ઇ ા ટ ચર 
િવકાસ બોડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ અન ેવાિષક હસાબો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક અહવાલ અને વાિષક હસાબો સભાગૃહનાે  મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા. 
ઉ ોગ અન ેખાણ િવભાગના હેરનામા  

 ી સૌરભ પટેલ (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ઉ ોગ અને ખાણ ું
િવભાગના સન ૧૯૬૨ના ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમ અિધિનયમ અ વયેના, 
 તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૯ના હેરનામા માંક: આઇડીસી/ઇએસટી/લો/એએમડી/૧૬, તેમજ આ હેરનામાન ે
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો સમ વતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ. 

હરનામા તથા િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
 

 માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (સાતમો દવસ)  
મ અને રોજગાર િવભાગ, કાયદા િવભાગ 

મ અને રોજગાર િવભાગ 
 માગણી માંક-૫૭ 

 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર ( મ અને રોજગાર મં ી ી): માનનીય અ  ય ી, હ મ અને રોજગારને લગતી સેવા ું
અંગેની મ અને રોજગાર િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૯,૯૬,૫૦,૬૭,૦૦૦ની અન ે મૂડી ખચ માટેની . 
૭૨,૦૦,૦૦,૦૦૦/-ની  માગણી માંક-૫૭ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૫૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ માનનીય સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપ દરખા તો રજ થયેલ નથીૂ .  

કાયદા િવભાગ 
 માગણી માંક- ૬૦ 

 ી Mi<# દપિસંહ  ભ. ડે  (રાજયક ાના કાયદો અને  યાય તં  મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ ું
યાય તં નો વહીવટ સેવાન ેલગતી કાયદા િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની . ૯,૯પ,૪૬,૬૪,૦૦૦ /-ની માગણી માંક- 

૬૦ રજ ક  છૂ ું ં . 
માગણી માંક -૬૦ રજ કરવામાં આવીૂ . 

 કાપ દરખા ત આપનાર કોઇ સ ય ી હાજર ન હોઇ કાપદરખા તો રજ થયેલ નથીૂ . 
 સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષના કરેલ અંદાજપ  માટેના અનુદાનો અંગેની માગણીઓ પૈકી ગુ વાર, તા.૧૯-૦૩-૨૦૨૦ (સાતમો દવસ)ના 
રોજ ચચા અને મતદાન માટે લેવાયેલ માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી 
 

અ.નં.  મુ ય સદર અને સંદભ કાપ 
દરખા ત 

.  

િવષય ભારી સ ય ી  

૧ ૨     ૩ ૪  ૫ 



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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મ અને રોજગાર િવભાગ  
માગણી ન.ં ૫૭ 

*૧ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૧- મ 
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ 
. ૧૩,૯૫,૩૮,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૫, પાના નં.૬ થી ૮ 

૧૦૦ લઘુતમ વેતન ધારાનો સ તાઈથી અમલ કરાવવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી ઈ તિસંહ પરમાર  
(સુખરામભાઈ રાઠવા)  

*૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ મ વી વગ નંુ થતંુ શોષણ અટકાવવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી િજ ેશકમાર મેવાણી ુ  

*૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ મ આયુ તની કામગીરીને સંગીન બનાવવામાં તેમજ 
જ રી ટાફ ભરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી શૈલેષ પરમાર 
(પુનમભાઈ પરમાર) 

*૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં કામ કરતા િનયિમત કમચારીઓનંુ સરેરાશ 
વેતન ખૂબ જ ઓછ છે તે વધારવામા ંતં ની િન ફળતા ુ ં  

ી ભગાભાઈ બારડ 
(ચંદન  ઠાકોર)   

*૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ મ આયોગની નબળી કામગીરીથી િમકોના ો 
સ વર હલ કરવામાં તં ની િન ફે ળતા 

ી સંજયભાઈ સોલંકી 
(મોહનલાલ વાળા)  

*૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ામ મ આયુ તમાં પુરતો ટાફ આપવા અને વધ ુ
નાણા ફાળવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી મોહનિસંહ રાઠવા 
(ગેનીબેન ઠાકોર)  

*૭ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૧- મ 
૧૦૨- કામકાજની...સલામતી 
. ૪૩,૦૫,૧૪,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૫ 
પાના નં.૧૧ થી ૧૪ 

૧૦૦ કારખાના ધારાના િનયમોના ભંગના કેસોની સં યામા ં
થતો વધારો અટકાવવા તેમજ પડતર કેસોના િનકાલ 
માટે યો ય આયોજન કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી અિ નભાઈ કોટવાલ 
(હષદકમાર રીબડીયાુ )  

*૮ _ _ " _ _ 
 

૧૦૦ કામદારોની સલામતી માટે યો ય પગલા લેવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી તાપ દુધાત 

*૯ _ _ " _ _ 
 

૧૦૦ કારખાનાઓમા ંસલામતીના સાધનોના અભાવ ેવધતા 
જતા અક માતો િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી જશુભાઈ પટેલ 
( યાસુ ીન શેખ)  

*૧૦ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૧- મ 
૧૦૨- કામકાજની...સલામતી 
. ૪૩,૦૫,૧૪,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૫ 
પાના નં.૧૧ થી ૧૪ 

૧૦૦ કારખાનાઓમા ં િનયિમત ચેક ગ કરીને વધતા જતા 
અક માતો અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવમલભાઈ ચુડાસમા 
(િનરજન પટેલં )  

*૧૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ બોઈલરોની િનયિમત ચકાસણીના અભાવ ે બોઈલરો 
ફાટવાના વધતા જતા બનાવો સામે સ તાઈથી પગલા 
લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અનંતકમાર પટેલુ  
(ડૉ. અિનલ િષયારા)  

*૧૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ ઔ ોિગક એકમમાં િનયમાનુસાર ફાયર સે ટીની તેમજ 
ફ ટ એઇડ બો સની યવ થા ઉપલ ધ કરાવવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી સુિનલભાઈ ગામીત 
(ચં કાબેન બારીયા)  

*૧૩ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૧- મ 
૧૦૩- સામા ય...ક યાણ 
. ૩૨,૯૮,૦૩,૦૦૦  

અં. .નં. ૧૫ 
પાના નં. ૧૫ થી ૧૮ 

૧૦૦ રા યના િમકોને સામાિજક સુર ાનો લાભ 
આપવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી અ યકમાર પટેલુ  
(ગુલાબિસંહ રાજપૂત)  

*૧૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ િમકોના સામાિજક સુર ા અને અિધકારોના ર ણ 
માટે નાણાકીય ગવાઈમાં વધારો કરવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી મહેશકમાર પટેલુ  
(ભરત  ઠાકોર)  

*૧૫ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૧- મ 
૧૧૧- મજરોનીૂ ...સુર ા 
. ૧,૨૪,૪૩,૧૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૫ 
પાના નં. ૧૯ અને ૨૦ 

૧૦૦ િમકો માટે બાંધકામ સેસની રકમમાંથી બનાવાયેલ 
આવાસો અંગેની મા હતી િસ ધ કરવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી રાજશેકમાર ગો હલુ  
(અંબરીષભાઈ ડેર)  

*૧૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ િમકોની ન ધણીની યો ય ચકાસણી કરી જ રી 
સવલતો પૂરી પાડવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી િચરાગભાઈ કાલરીયા 
(વજિેસંગભાઈ પણદા, 



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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કા તીભાઈ ખરાડી) 

*૧૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં બાંધકામ વૃિ થી મળતી સેસની રકમ 
કામદારોના હતમાં વાપરવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી ભીખાભાઈ ષી 
(નથાભાઈ પટેલ) 

*૧૮ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૨-રોજગાર સેવાઓ 
૦૦૧-િનદેશ અને વહીવટ 
. ૨૯,૬૬,૯૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૫ 
પાના નં. ૨૨ થી ૨૪ 

૧૦૦ રા યમાં વધતી જતી બેરોજગારોની સં યા િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  
(રાજ ે િસંહ પરમાર) 

*૧૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ ઉ ોગોમાં ૮૫ ટકા થાિનકોને નોકરીમાં રાખવાના 
મ અને રોજગાર િવભાગનો પ રપ  હોવા છતાં તેનંુ 

પાલન કરાવવામાં તં ની િન ફળતા  

ી રાજ ે િસંહ ઠાકોર  
(ડૉ. સી.જ.ેચાવડા)  

*૨૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ બેરોજગારોની સં યા વધતી જતી હોવા છતાં સરકારી 
કચેરીઓમાં ખાલી જ યાઓ ભરવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા 

ી પંુ ભાઈ વંશ 

*૨૧ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૨-રોજગાર સેવાઓ 
૦૦૧-િનદેશ અને વહીવટ 
. ૨૯,૬૬,૯૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૫ 
પાના નં. ૨૨ થી ૨૪ 

૧૦૦ િનવૃ  કમચારીઓને નોકરીમાં રાખવાની નીિતથી 
બેરોજગાર યુવાનોની સં યા વધતી ય છે તે 
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી બળદેવ  ઠાકોર 
(પુનાભાઈ ગામીત)  

*૨૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં લેિખત કરાર કે કો ટા ટ િવના કામ કરતા 
કમ ઓની ભરતી િનમણૂંકપ ો કે અ ય લેિખત 
કરારથી કરાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી શીવાભાઈ ભુરીયા 
(કાિ તભાઈ પરમાર)  

*૨૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ બેરોજગારીના સાચા આંકડાઓ રજ કરવામાં તં ની ૂ
િન ફળતા 

ી કાળાભાઈ ડાભી 
(લલીતભાઈ કગથરા)  

*૨૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ રોજગાર િવિનમય કચેરીઓમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોને 
રોજગારી પૂરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવ મભાઈ માડમ 
(બાબુભાઈ વા )  

*૨૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં કે  સરકારની જદી જદી ભરતીઓમા ંુ ુ
રા યના જ યુવાનોને થાન મળે તેવી કાયવાહી 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િ જશે મેર  
( િવણભાઈ મુસડીયા)  

*૨૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ રોજગાર િવિનમય કચેરીઓમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોને 
યાં સુધી રોજગારી ન મળે યાં સુધી બેરોજગારી 

ભ થુ આપવામાં તં ની તં ની િન ફળતા 

ી લલીત વસોયા 
(ઋિ વકભાઈ મકવાણા)  

*૨૭ ૨૨૩૦- મ...િવકાસ 
૦૩- તાલીમ 
૧૦૧- ઔ ોિગક...સં થા 
.૪,૮૩,૧૯,૪૪,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૫ 
પાના નં. ૨૯ થી ૩૩  

૧૦૦ આઈ.ટી.આઈ.ના અ યાસ મમાં જદા જદા કોષના ુ ુ
તાલીમબ ધ િશ કોની ઘટ િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા  

ી અિમત ચાવડા 
(નૌશાદ સોલંકી)  

*૨૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ આઈ.ટી.આઈ. પાસ કરી બહાર આવતા યુવાનોને 
રોજગારીની તકો મળતી નથી જથેી આઈ.ટી.આઈ.મા ં
દાખલ થવાનો ઉ સાહ નબળો પડતો ય છે તે 
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી ભાવેશભાઈ કટારા 
(કનુભાઈ બારૈયા)  

*૨૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં આધિુનક 
ટેકનોલો  મુજબના તેમજ ઉ ોગોને જ રયાત 
મુજબના કોષ ચલાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર 
(કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર)  

કાયદા િવભાગ  
માગણી ન.ં ૬૦ 

 
*૩૦ ૨૦૧૪- યાયતં નો વહીવટ 

૧૦૫-િસિવલ...કોટ 
૦૧-િજ ા...જજ 
.૨,૬૬,૨૮,૭૩,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૬ 
પાના નં. ૧૩ અને ૧૪ 
 

૧૦૦  સેસ સ કોટ માં જ ની ખાલી જ યાઓ ભરવા તેમજ 
કેસોનો ભરાવો થયો છે તેનો સ વરે િનકાલ કરવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી તુભાઈ ચૌધરી 



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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*૩૧ ૨૦૧૪- યાયતં નો વહીવટ 
૧૦૫-િસિવલ...કોટ 
૦૧-િજ ા...જજ 
.૨,૬૬,૨૮,૭૩,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૬ 
પાના નં. ૧૩ અને ૧૪ 

 ૧૦૦  વારવાર વકીલો ારા મુદતો પડાતી હોવાથી કેસોનો ં
િનકાલ સ વરે થતો નથી તે િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી હમતં િસંહ પટેલ 
(ઈમરાન ખેડાવાલા)  

*૩૨ --,,-- ૧૦૦ વારવાર મુદત માંગતા વકીલો તેમજ સમ સ બ યા ં
પછી પણ વારવાર ગેરહાજર રહેતા ઈસમોના કેસો ં
એકતરફી ચલાવી કેસોનો ઝડપી િનકાલ થાય તેવી 
યવ થા ગોઠવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કીરીટકમાર પટેલુ  

*૩૩ --,,-- ૧૦૦  કોટના ચુકાદા પછી અરજદારોને ચુકાદાની નકલ 
સ વરે મળે તેવી યવ થા ગોઠવવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા 

ી લાખાભાઈ ભરવાડ 

*૩૪ ૨૦૧૪- યાયતં નો વહીવટ 
૧૦૫-િસિવલ...કોટ 
૦૬-ફેમીલી કોટ  
.૩૫,૮૩,૧૮,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૬ 
પાના નં. ૨૨ અને ૨૩ 

૧૦૦ ફેમીલી કોટમા ં જ ની સં યા વધારી કેસોનો િનકાલ 
સ વરે થાય તેવુ ંઆયોજન કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી રઘુભાઈ દેસાઈ 
(સંતોકબેન આરેઠીયા)  

*૩૫ ૨૦૧૪- યાયતં નો વહીવટ 
૧૦૮- ફોજદારી કોટ 
૦૧-અદાલતી મેિજ ટેટ  
. ૩૩,૭૯,૨૧,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૬ 
પાના નં. ૨૭ અને ૨૮ 

૧૦૦ ફોજદારી કોટ માં વારવાર મુદતો પં ડતા અને સમ સ 
બ વવા છતા ં યિ તઓ હાજર રહેતા નથી તેમની 
સામે સ તાઈથી કાયવાહી કરી કેસોનો ઝડપી િનકાલ 
થાય તેવુ ંઆયોજન કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી અ તિસંહ ચૌહાણ 
(આનંદભાઈ ચૌધરી)  

*૩૬ --,,-- ૧૦૦ વકીલોને કોટમાં બેસવાની પુરતી સુિવધાઓ 
આપવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી ેમિસંહભાઈ વસાવા 
(મહમદ વીદ પીર દા)  

* આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજ થયેલ નથીૂ . 
 અ ય ીઃ હવે રજ થયેલ માગણીઓ ઉપર ચચા શ  કરવામા ંઆવશેૂ . 
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટલે (ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી મ અને રોજગાર માગણી ન.ં પ૭ લઇન ે
આ યા છે એમાં મા  સમથન આપંુ છ અને એમાં મારા િવચારો રજ ક  છં ં ં ંુ ૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, દેશમાં આજ ેસૌથી વધુ રોજગારી આપતંુ કોઇ રાજય હોય તો એ ગુજરાત છે અન ેતે માટે આ 
રાજયના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ અને આ િવભાગના માનનીય મં ી ીન ે હ ું
અિભનંદન આપંુ છંુ.  આ િવભાગે અનેક નવતર યોગ, નવા અિભગમ કરી વધુમાં વધુ રોજગારી કેવી રીતે મળે એના 
પોઝીટીવ એટીટયુડ સાથે હમેશા આ િવભાગ કામ કરતો આ યો છેં .  આજ ેઇિ ડયા એ ફીફથ ટ ગે ટ ઇકોનોમી છે યારે હ ું
એમ કહીશ કે એમાં ગુજરાતનો ખૂબ સારો રોલ છે અને એમાં આ િવભાગે મોટો ભાગ ભજ યો છે, આજ ેએમ કહી શકાય કે 
India is the youngest country in the world with population of 56 crores under the age of 25. 
એમાં પણ  આપણે બાળકો ગણીએ ૧૦ વષથી લઇને ૧૯ વષ સુધીના ર૩ કરોડ બાળકો છે.  કોઇપણ દેશ પાસે એના ૩૦ 
વષ બહ મહ વના હોય છે અને એ યુવાવષ હોય છેુ . ચાઇના આજ ેસેક ડ ટ ગે ટ ઇકોનોમી છે તો એનું કારણ એ છે કે એની 
પાસે અ યાર સુધી યંગ વક હોસ પાવર હતો અન ેતે માટે થઇન ેએ second strongest economy in the world બ યુ.ં 
આ દેશના માનનીય વડા ધાન ીએ આ ાન કયુ છે કે એમણ ે ફાઇવ ટીલીયન ઇકોનોમીને વી છે. તો ફાઇવ ટીલીયન 
ઇકોનોમીને માટે હ એવું કહીશ કે આપણી પાસે યુવાધનું , વક હોસ પાવર હોવું ઇએ અને આજની િ થિતએ when the 
world is aging, countries including Europe, China and Japan યારે એક ઇિ ડયા જ એક દેશ એવો છે કે 
જનેી પાસે વક હોસ પાવર છે, જનેી પાસ ેયંગ ડાઇનેમીક વક એઇજ પો યુલેશન છે અને એના આધારે જ આપણે આગળ વધી 
ર ા છીએ અન ેઆ િવભાગે જ ેકામગીરી કરી છે એ ખૂબ સરાહનીય છે. આજ ેઆપણા યુવાનો, કી ડ લોકો આ દેશની અંદર 
છે અન ેિવદેશમા ંપણ છે અન ેગુજરાતમા ંપણ છે. આ િવભાગે સારી કામગીરી કરી છે યારે પહેલુ ંતો એ કહીશ કે આપણે જ ે
રોજગાર મળેા કયા, આખા ભારતભરના લોકો અ ય રાજયોમાંથી આપણો રોજગાર મેળો વા આવે છે કે કયું મોડયુલ છે? 
કેવી રીતે રોજગારી ા  થાય છે એ વા બધા જ ટેટના લોકો અહ  આવીને આ મોડેલન ે ટડી કરે છે, આ આપણા માટે આ 
કાય ખૂબ અિભનંદનને પા  છે. મુ યમં ી એ ે ટીસશીપ યોજના માટે મારે મુ યમં ી ીન ે દયથી અિભનંદન આપવા પડે. 
કારણ કે હ તો એવા િજ ામાંથી આવું છ કે જયાં બધા જ તાલુકાની અદંર ઉ ોગો છેું ંુ . આ ઉ ોગો છે યારે એના કામદારન ે
રોજગારી મળે એનુ ંમહ વ શુ ંછે એ આપણને સમ ય છે. કોઇપણ કી ડ લેબર હોય, કા ંતો એણ ેઆઇ.ટી.આઇ. કય ુહોય 
અથવા ડ લોમા કયુ હોય અથવા બેચરલર થયો હોય, પણ જયારે એ પહેલી વખત ઉ ોગમા ં ય છે યારે એને ેસર તરીકે 
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વામાં આવે છે યારે એ ે ટીસશીપ યોજના એવી છે કે જમેાં ૧૧ મ હનાની અંદર એને ટેન ગ મળે છે, જયારે એને નોકરી મળ ે
યારે એ ચો સ કહી શકે કે હ આ કારની ટેન ગ લઇન ેઆ યો છું ંુ . આ કારની એ ે ટીસશીપ આ કપનીમા ંહ કરીન ેઆ યો ં ું

છંુ.   
 માનનીય અ ય ી, આજ ે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ વષનો લ યાંક ૧ લાખ જટેલા યુવાનોન ે
એ ેિ ટસશીપ યોજનામાં ડવા િવભાગનો અિભગમ છે. આ માટે હ દયપૂવકના અિભનંદન માનનીય મુ યમં ી ી અન ેું
િવભાગને આપંુ છંુ. આ િવભાગ આવો સરસ અિભગમ અપનાવી ૧ લાખ યુવાનોન ેએ િે ટસશીપ યોજનામાં ડશ.ે આજ ેઆ 
રોજગારી ા  થઇ રહી છે એમા ંઔ ોિગક શાંિતનો ખૂબ મોટો રોલ છે. હ કહેવા માગીશ કે આની સાથે ઔ ોિગક શાિંતું , ગુડ 
ગવન સ, ટેબલ ગવન સ, આપણી નવી નીિતઓ, ો-એિ ટવ ગવન સ, લો એ ડ ઓડર આ બધા પ રબળો આપણને 
મદદ પ થાય છે યારે ઔ ોિગક શાંિત પણ ભાગ ભજવ ે છે. ૪૦ હ ર ઇ ડ ટીયલ યુિનટો આપણે યાં ન ધાયલેા છે, 
ફેકટરીઓ ન ધાયેલી છે. એમા ંહ રો અને લાખો કામદારો કામ કરે છે. પણ એ કામ યારે કરે છે? અહ  કોઇ યુિનયનબા  
નથી, કોઇ ટાઇક નથી, કોઇ ગંુડાગીરી નથી. એવુ ં કહી શકાય કે મ અને રોજગાર િવભાગની હકારા મક નીિતના કારણ ે
હડતાલનું માણ ખૂબ ઓછ છેુ ં . તેનાથી આપણને ખૂબ મોટો ફાયદો થયો છે. ગુમા તા ધારામાં સરકારે ખૂબ સરસ ફેરફારો કયા 
છે. આજ ે ઇએ તો યુિનિસપલ િવ તારમા ંનશેનલ હાઇ-વે પર, રે વે લેટફોમ પર, એસ.ટી. ડેપો, પેટોલ પંપો પર આવેલી 
દુકાનો ર૪ કલાક ખુ ી રાખવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. સાથે સાથ ેનગરપાિલકા િવ તારમા ંઅન ે ટેટ હાઇ-વે પર 
આવેલ દુકાનો અન ેસં થાઓ સવારે ૬ થી રા  ે ર વા યા સુધી ખુ ી રાખવાની છટ આપી છેૂ . દુકાનોની સાથ ે સાથ ે અ ય 
સં થાઓ પણ ૩૬૫ દવસ ખુ ી રાખવા અને પાળીમાં ચલાવવાના પોિઝટીવ એ ટ ૂડ સાથેની છટછાટ આ િવભાગે આપી ૂ
છે. મ વક હોસ પાવરની વાત કરી તો એની સાથે સાથે ટેિનંગ પણ છે. કારીગરને તાલીમ યોજના સી.ટી.એસ.નો પણ બહ ુ
મોટો ભાગ છે. મ હલાઓન ેતાલીમની સુિવધા, ટાઇપે ડ આપવાની યોજના છે. િવ ા સહાય યોજના છે. ઇિ ટ ટૂ ઓફ 
ટેિનંગ ઓફ ટેનસ, ભારત સરકારે સૌ થમવાર ગુજરાત રા યની ૧૯ આઇ.ટી.આઇ.ન ેઆ ટી.ઓ.ટી. સે ટર કરવાની મંજરી ૂ
આપી છે એ ખરેખર અિભનંદનને પા  છે. એ ે ટીસશીપ તાલીમ યોજના છે. આ બહ મહ વનું છેુ . આપણે યાં ઇિ ડયન 
ઇિ ટ ૂટ ઓફ મેનેજમે ટ છે, ઇિ ડયન ઇિ ટ ૂટ ઓફ ટેકનોલો  છે, એવી જ રીતે ઇિ ડયન ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીલ 
ખોલવાનો આ રા ય સરકારે જ ેઅિભગમ લીધો છે એને દયપૂવકના અિભનદંન આપંુ છંુ. એમા ંએવુ ંથશ ેકે ગુજરાત રા યની 
આઇ.આઇ.એસ.ની થાપના ગુજરાત તેમજ ભારતભરના યુવાનો કૌશ ય અને કુશળ કારીગરી થકી દેશ અને િવદેશમા ં
રોજગારી માટે પગભર થશ.ે જટેલુ ં ફેમસ આઇ.આઇ.એમ. છે, આઇ.આઇ.ટી. છે એટલું જ ફેમસ આ આઇ.આઇ.એસ. થવાનુ ં
છે. પી.પી.પી.ની કીમ હેઠળ અ ય યોજનાઓ છે. ધાનમં ી  કૌશ ય િવકાસની પણ યોજનાઓ છે. મને જણાવતા આનદં 
થાય છે કે રોજગાર કચેરી ારા વષ ર૦૧૯-ર૦મા ંર લાખ ૮૫ હ ર ૭ર૪ ઉમેદવારોન ેરોજગારી પૂરી પાડી છે અને બફેર 

ારા વષ ર૦૧૯-ર૦માં ૧ લાખ ૬૩ હ ર ૧૯૫ ઉમદેવારોને રોજગારી પૂરી પાડી છે. આ સાિબત કરે છે કે ો-એિ ટવ 
ગવન સ આ િવભાગનો અિભગમ છે એ ખરેખર અિભનંદનને પા  છે.   
 ી શંભુ  ચ.ે ઠાકોર(ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય કાયદા મં ી ી યાય તં  માટેની 
માગણી ન.ં ૬૦ લઇને આ યા છે તેના ઉપર મારા િવચારો રજ કરવા અને તેને સમથન આપવા માટે ઉભો થયો છૂ ુ ં .   
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત એક િવકિસત રા ય છે. ગુજરાતમાં ખૂબ િવકાસ થયો છે. િવકાસ યારે થાય કે યારે 
કાયદો અન ે યાય તં  સુ ઢ રીતે કામ કરે તો એ રા યનો િવકાસ ઝડપથી થાય.  ગુજરાત કાયદો અન ે યાયતં મા ં ખૂબ 
આગળ છે યારે મ વષ ૧૯૭૭માં વિકલાતની શ આત કરી હતી. એ વખતે કલોલમાં વિકલાત શ  કરી અને કલોલથી 
િવ પુર, માણસા, કડી, પાટણ કે િવસનગર ઇએ તો ઇ ા ટકચર અન ેકોટના મકાનો ગાયકવાડ વખતના હતા. નીચે કોટ 
ચાલતી હોય અને ઉપર લોકો જતા હોય તો એનો અવાજ નીચે કોટમાં આવે એવા મકાનો હતા અને અમ ેગાંધીનગર કોટની 
માગણી કરી અને વષ ૧૯૭૮માં અમને કોટ આપવામાં આવી અને વષ ૨૦૦૩ સુધી અમોને કોટનું મકાન એ વખતની સરકારે 
ફાળવી આ યુ ંનહ  પણ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે પિથકા મની બાજમા ંએક કોટનુ ંસુંદર મકાન આ યુંુ . યાયતં  માટે 
અમે વિકલો બેસતા યારે એમ કહેતા હતા કે સરકાર યાયતં  માટે પુરતંુ યાન આપતી નથી આવી લાગણી હતી. અમ ે
અવારનવાર આંદોલન કરીએ તો પણ મકાનો મળતા નહતા. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વખતથી ઇ ા ટકચર કોટ ના 
િબિ ડગ ઇએ તો એટલા સરસ િબિ ડગો અન ેજ  માટેની યાં ં , લીટીગ સ મ, જ નો ટાફ આ બધા માટે સરકારે ખૂબ 
િચંતા કરી છે યારે વષ ૨૦૦૩-૦૪માં કાયદા િવભાગનું બજટે િપયા ૧૪૯.૧૯ કરોડ હતંુ. છે ા ૧૦ વષમાં તેમાં વધારો 
કરીને વષ ૨૦૧૬-૧૭માં િપયા ૧૭૨૩.૭૫ કરોડ અન ે વષ ૨૦૨૦-૨૧મા ં િપયા ૧૬૮૧ કરોડનુ ં બજટે ફાળ યુ ં હતંુ. 
કાયદા િવભાગની કામગીરી એટલે કે નવા મકાનો બનાવવા માટે નામદાર હાઇકોટ સાથ ે િવચાર િવમશ કરીન ેમકાનો માટેની 

ા ટ, એમાં જ સની િનમણૂકો કરવી અને એમાં જ ેઇ ા ટકચર ઇએ એ પૂ  પાડવું એની સાથે સાથે આપણા ં ૨૬ િજ ા 
હતા. એમાં ૭ િજ ા નવા બ યા એટલે યાં પણ યાિયક િજ ાઓ માટે કોટ ની રચના કરવાની હોય, એના માટે કોટ 
િબિ ડગોં , જ સ અને ટાફ માટેની સગવડ અન ે અમ ે એ વખતે કલોલથી યારે િસિનયર ડિવઝનનું કામ હોય તો છેક 
મહેસાણા જવું પડતંુ હતંુ. નાની નાની બાબતોમા ંતાલુકાની કોટ અને પછી િસિનયર ડિવઝન કોટ તાલુકા ક ાએ નહતી યારે 
મહેસાણા જતા હતા. ગાંધીનગર કોટ થયા પછી િસિનયર ડિવઝનનુ ંકામ હોય તો અમે છેક અમદાવાદ વટીને નારોલ જતા હતા 
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પણ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ઘર આંગણે સરળ અને સ તો યાય મળી રહે તે માટે દરેક તાલુકા ક ાએ િસિનયર 
ડિવઝન કોટ  અને આિસ ટ ટ કોટ  આપવાથી પિ લકને સ તો યાય મળ,ે ઝડપી યાય મળે એ માટેની યોજનાઓ દરેક 

તાલુકા મથકે િસિવલ કોટ ની રચના કરવામાં આવી છે. તાલુકા ક ાએ સેસ સ કોટ અને ડિ ટ ટ કોટની રચના. ગુજરાતમા ં
િવકાસ ખૂબ થયો એટલ ેવેપાર ઉ ોગ ખૂબ આ યા એના માટે ઔ ોિગક અદાલતો. એક કરોડથી વધુ િકમતના દાવા હોય તો ં
એ ઔ ોિગક અદાલતમાં ય અને એના માટે અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા ખાતે આ ઔ ોિગક અદાલતોની થાપના 
કરવામાં આવી. ઇઝ ઓફ ડ ગ િબઝનેશથી આટલો બધો િવકાસ ગુજરાતનો થયો છે યારે એની સાથે સાથે આપણા ુ
અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત જન િત માટે એટોિસટી કોટ ની પણ રચના કરવામા ંઆવી અને એમને સ તો અને ઝડપી 
યાય મળે એ માટે આ કોટ ની રચના થઇ.  

 માનનીય અ ય ી, યારે આપણા સમાજનો િવકાસ થઇ ગયો છે યારે સમાજમાં કાયદાની ગૃિ  આવે એની 
સાથે સાથ ે સમાજના ો પણ ઘણા ઊભા થયા એના માટે ફેિમલી કોટની રચના અને મ હલા સશિ તકરણ માટે દરેક 
િજ ામાં ફેિમલી કોટ માટે અન ે મ હલા કોટ માટે જ ે મ હલાઓ નોકરી કરતી હોય, એમન ે ઓ ફસ ે જવાનુ ં હોય અને એમન ે
કોટમા ં જવાનું હોય તો ઓ ફસમાં ર  મૂકીને કોટમા ં જવુ ં પડતંુ હતંુ એ મુ કેલી િનવારવા માટે સરકાર ારા મોિનગ અન ે
ઇવિનંગ કોટની રચના કરવામા ંઆવી. જથેી મ હલાઓ નોકરી-ધંધો કરીન ેશાંિતથી કોટમાં ય એ કારની રચના કરી છે.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે (રા ય ક ાના કાયદો અને  યાય તં  મં ી ી ): માનનીય અ ય ી, માનનીય 
સ ય ી શંભુ ભાઇ પોતે એડવોકેટ હોવાના કારણ ેબહ અસરકારક રીતે કાયદા િવભાગના બજટે ઉપર વાત કરી છેુ . માનનીય 
અ ય ી, મારે એટલું કહેવું છે કે ભારતીય સિંવધાનના અનુ છેદ ૨૩૫ મુજબ રા યની તાબાની અદાલતો ઉપર િનયં ણ 
નામદાર હાઇકોટનું હોય છે. એટલે સમ  આખું યાયતં  એ નામદાર હાઇકોટના આદેશ માણે કામ કરતા હોઇએ છીએ. પરતુ ં
કોઇપણ રાજયની ગિતના િવકાસનો આધાર તે રાજયની શાંિત, સલામિત અન ેસરુ ા ઉપર હોય છે. પણ શાિંત, સલામિત 
અને સુર ાનો આધાર એ રાજયની યાિયક અને કોટ ની યવ થા ઉપર હોય છે. કેમ કે સમાજમાં ગુના બનવાના એવું નથી 
પરંતુ ગુના બ યા પછી એ ગુનેગારને એ િસિવલ ગુનો હોય, િમનલ ગુનો હોય કે અ ય કારનો ગુનો હોય એને  
ક વીકશન થાય તો સમાજમાં એની અસર થાય. એ ગુનેગાર ફરી ગુનો ન કરે અને સમાજ પણ આવા ગુનાથી દૂર રહેવા માટે 

ય ન કરે. એટલે એકલું પોલીસ તં  કે એકલો ગૃહ િવભાગ નહ  પરતુ રાજયની શાિંતં , સલામિતનો આધાર એ કાયદા િવભાગ 
ઉપર પણ રહેલો છે અન ેએના કારણ ેઆજ ેઆપ ં ગુજરાત દેશ અને દુિનયામા ં થમ નંબરનુ ં રાજય હોય અને ગુજરાતની 
કયાંય ચચા થતી હોય તો ગુજરાતની શાિંત, સલામિત, સુર ાની ચચા થાય છે. એના કારણ ેદેશ અન ેદુિનયાના ઉ ોગકારો 
ગુજરાતની ધરતી ઉપર પોતાના ઉ ોગો થાપવા માટે આવે છે અને એના કારણે આજ ે ગુજરાતની અંદર રોજગારી છે. 
રોજગારીના કારણ ેગુજરાતમા ંસમૃિ  છે અન ેસમૃિ ન ેકારણ ેઆજ ેગુજરાત એ દેશ અન ેદિુનયાની અંદર થમ નંબરનુ ંરાજય 
છે. જયારે દેશના ધાનમં ી આદરણીય નરે ભાઇ મોદી જયારે રાજયના મુ યમં ી હતા યારે વષ ર૦૦૪મા ંએમણે અ ય 
િવભાગોની સાથે કાયદા િવભાગન ે મહ વ આ યું અને મહ વ આપીને આદરણીય શંભુ એ ક ું તેમ વષ ર૦૦૪મા ં બજટે 
િપયા ૧૪૦ કરોડ હતંુ. આજ ે એમાં ૧ર૦૦ ટકાનો વધારો કરીન ે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ 

મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલે કાયદા િવભાગનું બજટે િપયા ૧૬૮૧ કરોડ આપવા માટેનો િનણય લીધો છે. માનનીય 
ભુપે િસંહ ચુડાસમા અમારા કેિબનેટ િમિન ટરના માગદશન હેઠળ અમે રાજયની અંદર કાયદા િવભાગની કામગીરી કરી ર ા 
છીએ. આખા િવભાગની સઘન યવ થા માટે સૌથી અગ યની ણ વ તુ હોય. એક, કોટનું ઇ ા ટકચર, બીજુ,ં કોટનો 
મેનપાવર અને ીજુ,ં એ કીલ અપ ેડેશન. ઇ ા ટકચર માટે આખા રાજયની અંદર જ ેિબ ડ ગો બની છે અને એ િબ ડ ગના 
આધાર ઉપર આજ ે સુ ીમ કોટમા ં પણ તા.પ-૧ર-ર૦૧૮મા ં ડો. સી.જ.ે સાહેબની બચે જ ે મિલક વઝર સુલતાન વસ સ 
ય.ુપી.એસ.સી.ના ચૂકાદાની અંદર ન યું છે કે ગુજરાતની અદંર યાિયક યવ થા માટેનું ઇ ા ટકચર એ સેટી ફેકટરી 
લેવલનું છે. મને લાગે છે કે આ એક ઉ મ કારનો નમુનો છે અને બીજુ,ં જયારે નામદાર હાઇકોટમાં હમણાં જ માનનીય 
ભુપે િસંહ  સાથે અમે એક કાય મમાં ગયા હતા અને જ ેશહેરમાથંી આપ આવો છો એ વડોદરા મહાનગરની કોટ જયાં એક 
જમાનાના ાઇમ લોકેશન ઉપર પોલીવેકસીનેશન સે ટર હતંુ. આજ ેઅ ય રાજયની હાઇકોટ કરતા પણ િવશાળ કે પસ અન ે
િવશાળ િબ ડ ગ ધરાવતંુ બ યું હોય તો વડોદરા મહાનગરની અંદર બ યું છે.  
 માનનીય અ ય ી, મેન પાવરની વાત ક  તો આખા રાજયની અંદર તમામે તમામ તાલુકાઓ એકં , ટાણાની 
અંદર મકાન લેવાની યા ચાલુ છે. બાકી ર૪૯ તાલુકાઓની અંદર િસિવલ કોટ શ  કરવામાં આવી છે અને હાઇકોટથી 
માંડીને જ.ેએમ.એફ.સી. સુધી આખા રાજયમાં ૧૦૪૬ કોટ છે. એમાં ૧રરર૧ જટેલો મેન પાવર છે અન ેહમણા ંજ ગત વષ 
રાજય સરકાર ારા ૩૭૪ જટેલા એ.પી.પી.ની િનમણૂક કરવામાં આવી છે. હ બી  ઉ ેખ કરવા માગંુ છું ંુ . માનનીય નરે ભાઇ 
મોદી આપણા મુ યમં ી હતા યારે એમણ ેરાજયની અંદર યુ ં કે તમે જ ેઝડપથી કોટની િબ૯ડ ગ કરશો, જ ેઝડપથી તમ ે
જ સની ભરતી કરશો, એ ઝડપથી તમારે મને પાવર પણ કીલ અપ ેડેશન આવ યક છે. એટલા માટે એમણ ે

.એન.એલ.ય.ુ લો યુિનવિસટી બનાવી અન ેઆજ ેઆપણી લો યુિનવિસટીના મા યમથી કીલ અપ ેડ થયેલો મેનપાવર 
આપણને મળે છે અને કીલ અપ ડેેશનને પણ આપણે એટલું જ મહ વ આ યુ.ં હાઇકોટની અંદર જયુ ડિશયલ એકેડેમી બની 
એ એકેડેમીની અંદર રાજય સરકારે િપયા ૧પ૦ કરોડ કરતા વધારે િપયા આ યા છે અને જયુ ડિશયલ એકેડેમી અને લો 
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યુિનવિસટીના મા યમથી આપણે કીલ અપ ેડેશન માટે કામ કરી ર ા છીએ. આપે વષ  સુધી વકીલાત કરી છે અને આપની 
પણ લાગણી હતી. માનનીય ભુપે િસંહ એ એ લાગણીના આધાર ઉપર બાર કાઉિ સલ સાથે રા યના ૭પ,૦૦૦ કરતા 
વધારે વકીલો જ ે ડાયલેા હતા. એ આપની સમ  આ યા અને રા ય સરકારે એના વે ફર ફડ માટે સરકારની િત રીમાંથી પં  
કરોડ િપયા આપવાનુ ંઆ વખતના બજટેની અંદર ન ી કય ુએ આપના યાસોના કારણ ેઆ શ ય બ યું છે. ભૂતકાળની 
અંદર બાર કાઉિ સલના મા યમથી િપયા ર.રર કરોડના ખચ ઇ-લાઇ ેરી આપી હતી. એના કારણ ેઆ એડવોકેટ પોતાની 

તને અપ ેડ કરી શકે.  
 માનનીય અ ય ી, ડો. યામા સાદ મુખર  ઉ ોગ મં ી હતા એ વખતનું પુ તક છે. એમા ંફેઇઝ ઓફ ઇિ ડયન 
ટેટે માં એમણ ે બહ પ  લખેલું છે કે યાય અન ે યાયાલયની અગ યતા આ દેશની અંદર સૌથી અગ યની છેુ . એના 

આધાર ઉપર આ રા ય સરકારે અગ યતા આપી છે. આપણે સૌ ણીએ છીએ કે દશેની અંદર અનેક વખત િવિશ  કારની 
પ રિ થિતઓ ઉભી થઇ હોય છે. પરતુ એ િવિશ  કારની પ રિ થિત વ ચે દેશને બચાવવા માટેનુ ંકામ કરતંુ હોય તો દશનુ ંં
યાય તં  કરતંુ હોય છે. ભગવાન ી રામચં ના જ મ થાન અંગે દેશના કરોડો લોકોની ા અને આ થા સંકળાયલેી 

હતી. એ વખતે ય.ુપી.એ. સરકારે ક ું અમે ભગવાન રામનું અિ ત વ છે એવું માનતા નથી. એવા વખતે કરોડો લોકોની આ થા 
સંકળાયેલી છે એવા ભગવાન રામચં ના જ મ થાન અંગેનો ચૂકાદો  કોઇએ આ યો હોય તો એ સવ ચ અદાલતે આ યો 
છે. આ જ માણે યારે કોઇ મ હલાના અિધકાર માટેની વાત હોય, મ હલા અિધકારો માટે યારે લડતી, લડતી સુ ીમ કોટ 
સુધી ય અને સુ ીમ કોટ કહે કે તીન તલાકના મા યમથી મ હલાઓનું શોષણ થાય છે તે વખતે ચૂકાદો આ યો હોય તો 
સુ ીમ કોટ ારા આપવામાં આ યો છે. આમ, આપણે સૌ ણીએ છીએ કે કટોકટીનું સા ા ય આખા દેશમાં હતંુ. નાગ રકોના 
વાતં યના મૂળભૂત અિધકારોનું હનન થતંુ હતંુ તે વખતે એડીએમ જબલપુર િવ. િશવકાંત શુકલા વષ ૧૯૭૬માં સુ ીમ કોટ 

જ ે ચૂકાદો આ યો છે. એ કેસના ચૂકાદાને નામદાર કોટ ફેરવી નાખેલ હતો અને આ ચૂકાદામા ંનામદાર કોટ ન ધેલ ની 
િનભયતા આપવી એ કોઇપણ સરકારનુ ં થમ કત ય છે. આ માણેના અનેક ચૂકાદાના મા યમથી દેશની અંદર દશેના ૧રપ 
કરોડ લોકોની ર ા કરવાનુ ંકામ નામદાર યાયતં  કરે છે. અમ ેસૌ ભારતીય જનતા પાટ ના કાયકતાઓ પંડીત દીનદયાલની 
િવચારધારાને વરેલા લોકો છીએ. પંડીત દીનદયાલ ની િવચારધારા એટલે અં યોદય અને અં યોદય એટલે સમાજમાં છે ી 
હરોળમાં રહેલા યિ તની િચંતા કરવી. કોઇ અરજદાર, કોઇ લીટીગ સ યાય મં દરના બાંકડા ઉપર બેસીને પોતાનો નંબર 
કયારે આવશ?ે પોતાને ચૂકાદામાં યાય મળશે કે ન હ મળ?ે એ આશા, અપે ાથી મં દરમાં જમે ાથી ય, તેમ યાય 
મં દરમાં ાથી જતો હોય તો એની ાનું જતન કરવાનું કામ રા ય સરકારે યાય તં ના પરામશમાં કરવું ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, "સવ જન હતાય, સવ જન સુખાય". એ અમારો સંક પ છે. આ સંક પના આધાર ઉપર એન ે
ચ રતાથ કરવા માટે અમે માનીએ છીએ કે જ ટીસ ડીલેઇડ ઇઝ જ ટીસ ડીનાઇડ. સમયસર ન મળતો યાય એ અ યાય 
બરાબર છે. કોઇપણ ગરીબને ઘર આંગણે સ તો અને ઝડપી યાય  મળ,ે મા  તારીખો ઉપર તારીખો ન હ, પરતુ એની ં
આ થા અને આશા જળવાઇ રહે એ કામ કરવા માટે આ બજટેમાં અમે વધારો કય  છે. કિ વ શન રેટ વધે એટલા માટે ગૃહ 
િવભાગના સંપકમા ંરહીન ેડાયરે ટર ઓફ ોિસ યુસનની િનમણૂક કરવામા ંઆવી છે. ચાલ ુવષ આ બજટેમા ંધોળકા કોટ અન ે
કપડવંજ એ ડશનલ ડિ ટ ટ કોટ અને રા યની અદંર એનડીપીએસની એક કોટનો આ વષ વધારો કરવામા ંઆવેલ છે. ગત 
વષ નામદાર હાઇકોટમાં ગવનમે ટ લીડરની ઓ ફસ, કાયદા ભવન િપયા ૩૦ કરોડના ખચ કય.ુ અમદાવાદ, બાવળા, 
જસેર ગ ડલ ખાતે નવી કોટ િબિ ડગના લોકાપણ કયાં . 
 માનનીય અ ય ી, મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, હમણાં રાજકોટમા ં માનનીય ચીફ જ ટીસ ઓફ ગુજરાત 
હાઇકોટ, સુ ીમ કોટના જજ ી એમ.આર.શાહ, માનનીય મુ યમં ી ી, માનનીય કેિબનેટ મં ી ી ભુપે િસંહ  આ બધાની 
ઉપિ થિતમાં રાજકોટ ખાતે નવી િજ ા કોટનું ભૂિમપૂજન કયુ છે. આ િપયા પ કરોડ જ ેઆપના ય નથી બાર કાઉ સીલન ે
મળી ર ા છે એના મા યમથી ન કરે નારાયણ અન ે કોઇ વકીલનું આકિ મક મૃ યુ થાય તો એના કટબીજનોને મરણો ર ુ ું
સહાયમા ં વધારો થાય, એ એડવોકેટને માંદગી સહાયમાં વધારો થાય અને ઉપરાંત આ માણે બાર કાઉ સીલ પણ 
અસરકારકતાથી કામ કરી શકે. સુ ીમ કોટ ઇ ા ટકચરની અને જ ેમ પણ અગાઉ વાત કરી તેમ આગામી દવસોમાં પણ 
રાજયની જદી જદી કોટ ની િબ ડ ગમાં સુધારો કરી ર ા છીએુ ુ . Right of persons with disability act વષ ૨૦૧૬ 
માનનીય ધાનમં ી ીએ દ યાંગોની િચંતા કરી અને કોઇ દ યાગં યારે કોઇ યાય મં દર યાય માટે આવે તો એને કોઇ 
પણ કારની અસુિવધા ન થાય એટલા માટે યવ થા કરી છે. માનનીય અ ય ી, જ ેમ ડાયરેકટર ઓફ ોિસ યુશનની વાત 
કરી એ પોલીસન ેપુરાવા એકિ કરણમા ંમદદ કરશ,ે ઇ વે ટીગેશન એજ સી અને ોિસ યુશન એજ સી વ ચે સંકલન થાય 
અને સમયસર ચાજશીટ થાય એ જ રી છે. કોટ  ઘણી હતી પરતુ નામદાર હાઇકોં ટમાં એક મેટરના કારણે લાંબા સમયથી 
આપણે આિસ ટ ટ પ લીક ોિસ યુટરની િનમણૂક નહોતા કરી શકયા, એ ૩૭૪ જટેલી િનમણૂકો કરી છે. કોટ ની સાથ ેસાથ ે
એનો સપોટ ગ ટાફમાં પણ વધારો કરવામા ંઆ યો છે. મ અગાઉ ક ું તેમ આજથી પાંચ વષ પહેલા રાજયમા ં૯૧૯ કોટ હતી 
પરતુ સતત પાંચ વષ સુધી એમાં વધારો કરીને આપણે ં ૧૦૪૬ કોટ  સુધી પહ યા છીએ અને રાજયમાં ૧૨૨૨૧ જટેલુ ંમેન 
પાવર પણ ઉપલ ધ કરા યુ ંછે.  
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 માનનીય અ ય ી, રાજયમાં િવિવધ કારની કોટ  હોય છે એટલે એના નેગોિશયેબલ ઇ ટમે ટ એ ટની કોટ, 
સી.બી.આઇ.ની કોટ, એન.ડી.બી.એસ.ની કોટ, ડીસએિબિલટીની કોટ. આમ, આવ યકતા પડે યારે એ માણેની વધારાની 
કોટ  પણ પેિશયલ કરી છે. રાજયની અંદર બીજ કયુ છે કેુ ં , તાલુકા ક ાએ જ ેએ ડશનલ ડ ટી ટ કોટ  બની એન ેકારણે જ ે
માણસને પોતાના િજ ાના થાન સુધી જવું પડતંુ હતંુ એને હવે તાલુકા ક ાએ એ સુિવધા મળતા આખું ટા સપોટશન અટકશ,ે 
એનો દવસ બચશ,ે એનો ખચ બચશે અને એના કારણે એને પણ ફાયદો થશ.ે પોલીસ તં ને આરોપીઓના ોડકશન માટે 
લાંબા અંતર સુધી જવું પડતંુ હતંુ એ જવું નહ  પડે. એ જ માણે તાલુકા કોટમાં અમે િપયા ૨૫ લાખની મયાદા સુધીના 
દાવાઓ ક સીડર કયા છે અન ે એ આ પાવસ આપવાના કારણ ે લોકોન ે ખૂબ ઉપયોગી થશ.ે ગુજરાત એક ઔ ોિગક રીતે 
આગળ વધતંુ રાજય છે અને ગુજરાતની અંદર યારે આટલું બધંુ ઇ ડ ટીયલ ડેવલપમે ટ છે, ગુજરાતમાં સો ટકા આજ ેકોઇ 
એવી હડતાલોના કારણે ઔ ોિગક અશાિંત ઉભી થઇ નથી. પરતુ મજર અદાલતના મા યમથી મજરોના હ ોનું જતન કરવું એ ં ૂ ૂ
આપણી ફરજ છે અને એટલા માટે મજર અદાલત અને આ ોિગક અદાલતને પણ રાજય સરકારે ાયોરીટી આપી છે અને આ ૂ
મજર અદાલતમા ંજયારે જયારે નવા એમે ડમે ટ થાય એનો અમલ કરવામા ંઆવે છેૂ . 
 માનનીય અ ય ી, માનનીય ધાનમં ી ીએ જ ેકયુ એમાં એમણે મોટા િજ ામાંથી નાના િજ ા કયા. એ નાના 
િજ ામાં ડ ટી ટ કોટ બન ે અન ે એ નાના િજ ાની અદંર ઉપરાતં એ ડશનલ કોટ  બની અને એના કારણ ે બહ આપણને ુ
ફાયદો થયો છે. એક ફેિમલી કોટ નો િનણય બહ સારી રીતે થયોુ  છે. રાજયમાં અ યાર સુધી કલ ુ ૩૮ જટેલી ફેિમલી કોટ કાયરત 
છે. આ ફેિમલી કોટમા ં યારે કોઇ બહેન પોતાના પા રવારીક ોના કારણ,ે યાય માટે ૨૫ વરસની મરથી જતી હોય અન ે
૩૫ વષ એનો ચૂકાદો આવ ે યારે એની જવાની ખતમ થઇ ગઇ હોય, એના પહેરવા-ઓઢવાના દાગીના એ કોટના લોકરમા ં
પ ા હોય અન ેસમાજ એન ેએક અલગ કારથી તો હોય. યારે એની યથા  કોઇએ અનુભવી હોય તો એ ગુજરાતની 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે અનુભવી છે અને એની યથાને અનુલ ીને ૩૮ જટેલી ફેિમલી કોટ  કરી છે. આ ઉપરાંત 
બાળકોના ક ટડીના કેસો હોય કે ડાઇવોસના કેસો હોય, ફેિમલી ડી યુટના સમાધાન ારા પણ ફેિમલી કોટમાં વધારો થાય 
એ જ રી હતંુ. 
 માનનીય અ ય ી, રા યમાં કોઇપણ જ યાએ નાની બાળકી ઉપર દુ કમ થાય અથવા દુ કમની કોઇપણ ઘટના 
અખબારોના મા યમથી આપણા યાન પર આવે યારે આપણા સૌનું હૈયુ ંકાંપી જતંુ હોય છે, આ રા ય સરકારે પણ ન ી કય ુ
છે કે આવા દુ કમ કરવાવાળા લોકોને ઝડપથી એને સ  થાય એટલા માટે આખા રા યની અંદર પો કો કોટસ અને પેિશયલ 
કોટ નીમી છે. અ યાર સુધીમા ંજ ેસાત આઠ ગુનાઓ બ યા હતા. એમાં અઠવા લાઇ સની અંદર નાની બાળકી ઉપર જ ેદુ કમ 
થયું હતંુ એમાં વીસ વરસની કેદ, ડ ડોલીની અદંર પાંચ વરસની બાળકી ઉપર દુ કમ થયું હતંુ એમાં છે ા ાસ સુધીની કેદ, 
િલંબાયત પોલીસ ટેશનમાં ણ વરસની બાળકી ઉપર થયું હતંુ, એમાં આરોપીને ફાંસીની સ . ઢઢરની અંદર જ ેગાંભોઇ ું
પોલીસ ટેશનમા ં થયું હતંુ એમાં વીસ વરસની કેદ થઇ છે. હમણાં એક અઠવા ડયા પહેલાં તાજતેરમાં ચૂકાદો આ યો છે. 
રાજકોટમા ં ણ વરસની બાળકી ઉપર દુ કમ થયુ ંએનો કેસ એક જ વરસમા ંચાલી ગયો અન ેઆ કેસ આખે આખો ચા યો. 
એમાં ડી.એન.એ.ના ફાઇ ડ સ ઉપરથી આપણે ક વી ટ કયા અને એના આધાર ઉપર એને ફાસંીની સ  અપાવવામા ં
આપણે સફળ ર ા છીએ. આ રા ય સરકાર માને છે કે દુ કમ કરવાવાળાઓન ેવહેલામા ંવહેલી તકે જલેના હવાલ ેકરીને એન ે
ફાંસીના માંચડે લટકાવવા ઇએ એ રા ય સરકારની ક ટબ તા છે. જમાનો બદલાયો છે. ટેકનોલો નો જમાનો છે અન ે
ટેકનોલો ના જમાનામાં આપને તો યાલ છે કે એટલી બધી િ સના કાગિળયા હોય અને એનું ડી ટલાઇઝેશનના 
મા યમથી િનણય લઇન ેરા યની અંદર ડી ટલાઇઝેશન કરોડો ડો યુમે સનું આપણે કરા યુ ંછે અન ેઆજ ેબધંુ ઓનલાઇન 
થવાના કારણે પોતાના ગામડામાં બેઠેલો માણસ પોતાની મુદત યારે છે? પોતાનો ચૂકાદો આ યો છે કે ન હ? કોટમાં જવાની 
જ ર છે કે ન હ? એ બધંુ એના મોબાઇલના ીન ઉપરથી ઇ શકે છે, મને લાગે છે કે આ આપણે ાંિત કરી હોય તો એ 
ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કરી છે. મન ે જણાવતા આનંદ થાય છે કે આજ ે તમામ ડિ ટકટ કોટની અંદર 
સીસીટીવી કેમરેા છે અને એ કેમેરા એવી રીતે લગાવવામાં આ યા છે કે એ આખે આખા િજ ાના, તાલુકાનું ઇ ટી ેશન નામદાર 
હાઇકોટ સાથે હોય. એટલે એના કારણે આપણા મનમાં જ ે ભાવ હતો કે આપણે યાં કેસોનું ઝડપથી ડ પોઝલ થાય એ 
આપણી અગ યતા હતી અને એ કોટ મની પિવ તા જળવાય તે આપણે સીસીટીવીના મા યમથી કરીએ છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, ન હ કોઇની હાર, ન હ કોઇની ત, લોકઅદાલત એ ઉ મ યવ થા છે. એને પણ આપણે 
અિ મતા આપીને એના માટે પણ ગવાઇ કરી છે. રા યના ચૌદ િજ ાના િમડીયશેન સે ટર અને એના મા યમથી આપણે 

યાસ કયા છે. આ ઉપરાંત અમા  ચેરીટી કિમશનરનું તંં , ૧પ,૦૦૦ જટેલી િબનતકરારી ન ધોનું િનવારણ લા યા છીએ 
અને આગામી દવસોમા ં ચેરીટી કિમશનરની કચેરીમાં પણ ડી ટલાઇઝેશનન કરીશુ.ં આગામી વરસોમા ં અમ ે અમારી આ 
ઇ ા ટ ચરની અને અમા  જ ેં .એન.એલ.ય.ુ છે એના મા યમથી એમાં ટીલ અપ ેડેશન કરીન,ે રા યની નું અમા  ં
સૂ  છે, સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ, સૌના િવ ાસની સાથે સૌને યાય મળે એના માટે અમારી સરકારની ક ટબ તા અમે પૂણ 
કરીશું એટલે હ સૌ સ ય ીઓન ેિવનંતી ક  છ કે આ માગણીઓન ેમંજર કરવામાં આવેું ં ંુ ૂ .  



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી દલીપકુમાર િવ. ઠાકોર( મ અને રોજગાર મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ મ અને રોજગાર િવભાગની ું
નાણાકીય વષ ર૦ર૦-ર૧ની િપયા ૧,૪૬૦.પપ કરોડની બજટેની માગણી લઇન ેસ માનનીય સભાગૃહ સમ  ઉપિ થત 
થયો છંુ.  
 માનનીય સ ય ી દુ યંતભાઇ પટેલે પણ રોજગાર મળેાઓ િવશ ેઘણી બધી વાત કરી. એ ે ટીસશીપ યોજના િવશ ે
પણ વાત કરી. ઔ ોિગક, શાંિત અને સલામતી આ રા યમાં જળવાય છે એના િવશે પણ આપણને મા હતગાર કયા અન ે
શો સ એ ટા લીશમે ટ એ ટ એટલે કે ર૪ કલાક દુકાનો ખુ ી  રાખવા માટે જ ેસરકારે કામ કયુ છે એના માટે પણ એમણ ે
ઘણી બધી ચચાઓ કરી. રા યના સવાગી િવકાસમાં ઔ ોિગક શાંિત અન ેસલામતીનું વાતાવરણ પૂ  પાડવામા ં મ અન ેં
રોજગાર િવભાગનું એક મહ વનું દાન છે.  
 માનનીય અ ય ી, આપણાં સૌના વનમાં મ અને કૌશ યનું મહ વ છે અને આ બ ે મારા િવભાગની 
અગ યની જવાબદારી છે. યિકત થકી સમાજ અન ેસમાજ થકી રા  બને છે. મારા મ અન ે રોજગાર િવભાગના શીરે આ 
યિકત ઘડવાની જવાબદારી છે. રા ના નાગ રકોન,ે કાયકશળ યવુાનોન ેગૌરવપૂણ રોજગારીની તકો ઉભી કરવા એ અમારી ુ
ાથિમક જવાબદારી છે અને એટલા જ માટે આ રાજયમાં દેશના યવુાનોને કૌશ યલ ી િશ ણ મળી રહે અને યુવાનો કૌશ ય 
ે ે આગળ વધી અને આ દેશનુ ંનામ રોશન કરે તે હેતુથી કૌશ ય સમિપત શૈ િણક સં થા બનાવવાનો િવચાર આ યો અન ે

રાજયના તાલીમાથ ઓને નવીનતમ ટેકનોલો  અને ઉપકરણો સાથે િવ ક ાની સવ ે  તાલીમ અને િશ ણ મળી રહે તે 
હેતુથી ઇિ ડયન ઇિ ટ ટૂ ઓફ મેનેજમે ટ અને ઇિ ડયન ઇિ ટ ૂટ ઓફ ટેકનોલો  જવેી િવ  િસ  સં થાઓન ે
અનુ પ ઇિ ડયન ઇિ ટ ૂટ ઓફ િ કલ નામની સં થા એ ગુજરાત રાજયમા ંગાંધીનગર ખાતે સરકાર ારા ૨૦ એકર જમીન 
ફાળવવામા ં આવી અને મન ે જણાવતા આનંદ થાય છે કે, આ સં થા માટે આ દેશના આદરણીય ગૃહ મં ી ી અિમતભાઇ 
શાહના હાથે આપણે તેનું ખાતમહુત પણ આપણે કરા યું છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, આ ઇિ ટ ૂટ થાપવા પાછળનો યેય આંતરરા ીય યાિત ા  હાલની કૌશ ય સં થાઓ 
પાસેથી ે  પ િત મુજબનું િવ  તરીય કૌશ ય અન ેતાલીમ કે  બનાવવાનુ ં છે. આ સં થા એ િવ ની િસ  કૌશ ય 
સં થા તરીકે નામના મળેવેલ કે જમેાં િવ ાથ ઓને આધુિનક ટેકનોલો  અને ઉપકરણો સાથે િવ  ક ાની સવ ે  તાલીમ 
અને િશ ણ આ સં થા મારફત મળી રહેવાનુ ં છે. ભારત સરકારના નેશનલ િ કલ ડેવલપમે ટ કોપ રેશનના ધોરણો મુજબ 
ગુજરાત રાજય માટે પણ ગુજરાત િ કલ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન બનાવવાની જ રયાત ઉભી થતા આ અંગેના શીડ ફડ માટે ં
િપયા ૧૦૦ કરોડના શીડ માટેની જ રયાત રહી છે અને તે માટે વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપ માં િપયા ૩૦ કરોડની શેર 

ઇિકવટી ઉભી કરવા માટેનું પણ આયોજન કરવામાં આ યું છે. 
 માનનીય અ ય ી, િ કલ ઇિ ડયા િમશનના ભાગ પે ભારત સરકારના કૌશ ય િવકાસ અને ઉ ોગ સાહિસકતા 
મં ાલય ારા flagship યોજના તરીકે શ  કરાયેલી ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના PMKY-2 અંતગત ૪૭૯૦૦ 
જટેલા તાલીમાથ ઓની ન ધણી થયેલી છે. જમેા ં ૨૬૬૯૩ તાલીમાથ ઓ સફળતાપૂવક આની અંદર પાસ થયેલા છે. આ 
રાજયમા ં એક સંક પ ોજકેટ પણ મૂકવામા ં આવી ર ો છે. રાજયમાં આવેલા િવિવધ િજ ાઓમાં ઉ ોગોન ે કૌશ યયુકત 
માનવબળ રહે તે હેતુસર ઉ ોગોને જ રયાત મુજબ કૌશ યનો િવગતવાર અ યાસ કરવા અને તાલીમની ગુણવ ા સુધારવા 
સંક પ ોજકેટ ભારત સરકારના Ministry of Skill Development and Entrepreneurship  ારા આની િવ  
બે કના સમથનથી વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંશ આત કરવામાં આવેલ. ભારત સરકારના િ કલ ડેવલપમે ટ મં ાલય ારા ા 
ક ાએ િ કલ ઇકો િસ ટમને મજબૂત કરવા માટે Mahatma Gandhi National Fellowship નામનો નિવન ો ામ 
પણ શ  કરેલ તે અંતગત ભારત સરકાર ારા સમ  દશેમાં ૭૫ િજ ાઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તે પૈકી આપણા 
ગુજરાત રાજયના ૧૫ િજ ાઓ પસંદ થયેલ. આ િજ ાઓ ખાતે Fellowshipમાં પસંદગી પામલેા ૧૫ યિકતઓ એટલ ે કે 
આ જ ે૧૫ િજ ાઓનો લા ટ બનશ ેતેની અંદર આઇઆઇએમ બ લોરના ૧૫ લોકો બે વષ સુધી ગુજરાતના ૧૫ િજ ાઓમા ં
રહીન ેઆ ટેકનોલો ને આગળ વધારવા માટે આપણને તેમાંથી કઇ રીતે વધારે સફળતા મળ ેતેના માટે કામ કરવાની દશામા ં
આગળ વધશ.ે 
 માનનીય અ ય ી, આવા ૧૨ િજ ાઓના skill development plan તૈયાર પણ થઇ ગયા છે અન ે
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship મારફત આપણે તેમન ેમોકલી પણ આ યા અન ેજ ે૧૨ 
લાન તૈયાર થઇન ેમોક યા છે તેમાં સવ ે  એ ક છ-ભુજ િજ ાનો સવ ે  લાન તરીકે તેને મા યતા પણ મળી છે. ચાલ ુ

વષ ોજકેટમાં રાજયમા ંskill activityનું સંકલન કરવા, આઇ.ટી. પોટલ પણ બનાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામા ં
આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, લેબર માકટ ટડી માટે એજ સી િનમવા માટેની ટે ડર યા હાથ ધરીને ોજે ટ મેનેજમે ટ 
ક સલટ સી તરીકે એજ સી પસંદગીની કાયવાહી આખરી તબ ામાં છે. ોજે ટ અંતગત રાજકોટ ખાતે દ યાંગો માટેની 
ઔ ોિગક તાલીમ સં થાન ેસે ટર ઓફ એ સીલશેન તરીકે િવકસાવવા ડપાટમે ટ ફોર ઇ ટરનેશનલ ડેવલપમે ટ, ય.ુકે.ના 
સહયોગથી કામગીરી પણ શ  કરવામા ં આવી છે. સંક પ ોજકેટમાં સૂચા  અમલીકરણ માટે તમામ રા યના િજ ાઓમા ંં
ડ ટી ટ કીલ કિમ ટની રચના કલે ટર ીના અ ય થાને કરવામાં આવી છે. આપણે ણીએ છીએ કે કૌશ યવધન કે ો 
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યોજના થકી વષ ૨૦૧૧થી ટકાગાૂં ળાના કોસ શ  કરવામાં આ યા છે. અ યાર સુધીમાં ૧૯,૧૪,૦૯૨ લાભાથ ઓને તાલીમ 
આપવામાં આવી છે. જમેાં ૧૨,૪૬,૩૦૪ મ હલા લાભાથ ઓન ેઆ ટકાગાળાના કોસની તાલીમ આપવામાં આવી છે અન ેએ ૂં
ટકાગાળાના કોસનું ૂં GCVT મારફત સ ટ ફકેશન પણ કરવામાં આ યું છે. તેમજ હાલ આ યોજના અંતગત ૪૦૦૦ 
તાલીમાથ ઓ તાલીમ પણ લઇ ર ા છે. રા ના યવુાનોને વતમાન સમય મુજબના કૌશ યની તાલીમ આપવાની મહ વપૂણ 
કામગીરી અમારા િવભાગ ારા હાથ ધરવામા ં આવી છે. ટેકનોલો ના િવકાસની સાથ-ેસાથે બદલાતી જતી કશળ ુ
માનવબળની જ રયાતને પહ ચી વળવા માટે પણ અમારા િવભાગ ારા સતત િચંતનશીલ રહીને અ તન અ યાસ મો તૈયાર 
કરવાની અને આવા અ યાસ મો અ યંત અસરકારક રીતે લાભાથ ઓ સુધી પહ ચાડવાનું ભગીરથ કાય મારો િવભાગ કરી 
ર ો છે. આ રા યમા ં યારે આદરણીય ી નરે ભાઇ મુ યમં ી હતા યારે એમના મનમાં પણ એક િવચાર આ યો હતો કે 
આ રા યમા ંદરેક તાલુકા મથકે એક આઇ.ટી.આઇ. ફરિજયાતપણે હોવી ઇએ અને એમના વ નને આગળ લઇ જવા માટે 
અમારી સરકાર કામ કરવાની દશામાં આગળ વધી રહી છે. અ યારે ૨૫૧ તાલુકાઓ આ રા યમાં કામ કરી ર ા છે અન ે
અમારી સરકારી આઇ.ટી.આઇ. એમના િવચારન ે વધારે આગળ લઇ જવા માટે ૨૮૭ જટેલી સરકારી આઇ.ટી.આઇ. આ 
દશામાં કામ કરી રહી છે. િત વષ આશરે દોઢ લાખ તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવામાં આવતી હતી અને રા યના આિથક 

િવકાસમા ંઆપણે સહભાગી થઇ ર ા હતા.  
 માનનીય અ ય ી, કારીગર તાલીમ યોજના અંતગત છે ા ૧૦ વષમાં આદરણીય નરે ભાઇનું સપનું સાકાર 
કરવા માટે ૧૪૦ સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અને આશરે ૮૪,૫૧૨ બેઠકોનો વધારો કરેલ. જનેા કારણે હાલમાં ૨૮૭ સરકારી 
આઇ.ટી.આઇ.માં ૧,૮૧,૦૦૦ કરતા ંપણ વધારે બેઠકો એમા ંમંજર કરવામા ંઆવી છેૂ . રા યની બહેનોની પણ પાછીપાની ન 
રહે એટલા માટે અમારી આ ૨૮૭ સરકારી આઇ.ટી.આઇ.માંથી ૨૫ સરકારી આઇ.ટી.આઇ.માં મા  મ હલાઓને તાલીમ 
આપવાનું કામ પણ અમે કરી ર ા છીએ. સરકારી તેમજ ા ટેડ સં થાઓમાં તાલીમ મેળવતા અનુસિૂચત િત, અનુસૂિચત 
જન િત, દ યાંગ તેમજ મ હલા તાલીમાથ ઓન ે ફીમાંથી મુિ ત આપવામાં આવી છે. સરકારી તેમજ ા ટ ઇન એઇડ 
સં થાઓમાં તાલીમાથ ઓને િત માસ સં થાકીય ટાઇપે ડ અથવા સમાજ ક યાણ િવભાગ ારા અનુસૂિચત િત, 
અનુસૂિચત જન િત, સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાતવગના તાલીમાથ ઓને િત માસ ૪૦૦ િપયા તેમજ જનરલ 
કેટેગરીના તાલીમાથ ઓન ે .૨૦૦ જટેલુ ં ટાઇપે ડ પણ આપવામાં આવી ર ુ ંછે. રા યની ૨૮૭ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ 
સં થાઓ ખાતે હાલમા ં ણ વષ કે તેથી ઓછા સમયથી ફરજ બ વતાં ૬૦૦થી વધુ તેમજ નવી ભરતી થનાર ૨૩૦૦થી વધુ 
સુપરવાઇઝર ઇિ ટ ટૂ તાલીમાથ ઓને ગુણવ ાસભર ેકટીકલ તાલીમ આપી શકીએ તે માટે ૧૯ ઇિ ટ ટૂ ફોર ટેઇન ગ 
સં થાઓ ખાતે તાલીમ આપવામા ં આવશ.ે હાલમા ં ૧૫૦ સુપરવાઇઝર ઇિ ટ ૂટન ે આ તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. 
ભારત સરકાર ારા િવ બકની સહાયથી એક ટાઇક ોજે ટ અંતગત ૧૦૦ ટકા નાણાકીય સહાય આપવામા ંઆવનાર છે. 
આ ોજે ટનો મુ ય હેતુ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમા ંતાલીમાથ ઓને ગુણવ ાયુ ત તાલીમ મળી રહે એ માટે તાલીમની 
સુધારણાલ ી કાયવાહી, તાલીમ િશ કોને તાલીમ આપવી, એ ે ટીસની તાલીમન ેસંગીન બનાવવી અને તાલીમી મતામા ં
વધારો કરવાનો થાય છે. આ ોજે ટ અ વયે થમ તબ ામાં રા યની ૨૪ સરકારી તથા ૬ ખાનગી મળી કલ ુ ૩૦ ઔ ોિગક 
તાલીમ સં થાઓને આવરી લેવામાં આવી છે. સદરહુ સં થાઓ આ ોજકેટ અંતગત અંદા ત ૪પ કરોડ િપયા જટેલું ફડ ં
ભારત સરકાર તરફથી આપણને મળનાર છે. રાજયની કલ રુ ૮૭ ઔધોિગક તાલીમ સં થાઓ પૈકી ૧૭૧ સં થાઓને પિ લક 

ાઇવેટ પાટનર યોજના હેઠળ આવરી લઇન ે અ યંત આધુિનક નવી મશીનરી સાથેની તાલીમ અપાવી  શકાય, એ માટેના 
યાસો અમે કરી ર ા છે.  

 માનનીય અ ય ી, અમારા એક સ ય ીએ એ ેિ ટસશીપ યોજનાની વાત કરી, પણ મારી પાસે  સમય મયા દત 
હોવાથી હ એ વાત ટકમા ં આપ સૌના અું ં ૂ ને સ માનનીય સભાગૃહના યાન પર મૂકવા માગીશ. ભારત સરકાર માફત આ 
એ ેિ ટસશીપ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલી. એમા ં૧પ૦૦ િપયાની મયાદામા ંભારત સરકાર ારા આ એ િ ટસશીપ 
યોજનામાં મદદ કરવામા ંઆવતી હતી. આનો વધુ યાપ વધારવા માટે સંવેદનશીલ મુ યમં ી ીએ મુ યમં ી એ ેિ ટસશીપ 
યોજના એ ગુજરાત રાજયમા ંદાખલ થઇ. અમારી આ મુ યમં ી એ ેિ ટસશીપ યોજના ગુજરાતમાં જ નહ  પણ સમ  ભારત 
દેશમાં એના આજ ે વખાણ થઇ ર ાં છે. એવી મુ યમં ી ીએ આ યોજના અમલમાં મૂકી છે. ૧પ૦૦ ઉપરાંત માનનીય 
મુ યમં ી ી એ િે ટસશીપ યોજના અંતગત વધારાના ભારત સરકારના ૧પ૦૦ ઉપરાંત ેજયુએટ તાલીમાથ  દીઠ ૩ હ ર 
િપયા, ડ લોમા તાલીમાથ  દીઠ ર હ ર િપયા, ડ લોમાથી નીચેની ક ાના તાલીમાથ  હોય તો એને વધારાના ૧પ૦૦ 
િપયા આપીને આ યોજનાનો લાભ આપવામા ંઆવી ર ો છે. એટલા માટે જ પહેલા વષ...  

 અ  ય ી :  આજ ેકશું નહ  બોલવાનું રા યુ ંછેને એટલ.ે   
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : ૭૭ હ ર કરતાં વધારે એ િે ટસ પહેલા વષ આપણને વધારે મ ા. ગયા વષ 
આપણે ૪પ હ ર એ ેિ ટસને આની અંદર તાલીમ આપી શકયા હતા. ચાલુ સાલે પણ અમે ૧ લાખ એ િે ટસની ભરતી થાય 
એના માટેના યાસો અમારી સરકાર મારફત કરવામાં આવી ર ા છે. એના માટે ચાલુ અને નવી બાબત તરીકે ૯ર કરોડ 
િપયાની ગવાઇ પણ રાજય સરકાર મારફત કરવામાં આવી રહી છે.  



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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  માનનીય અ ય ી, રાજયમા ં આવેલી ઔધોિગક તાલીમ સં થાઓ પોતાના મકાનમાં કાયરત થાય એનસીવીટી 
મારફત આઇ.આઇ.ટી બધા જ ટેડનું એ ફલેશન મળે તે હેતુથી કકરમુંડાુ , તાપનગર કલ બે ઔધોિગક તાલીમ સં થાઓના ુ
નવીન મકાનોનું બાંધકામ તથા એની માળખાકીય સુિવધાઓ પૂરી કરવા માટે નવી બાબત તરીકે સન ર૦ર૦-ર૧મા ં િપયા 
પ૦ કરોડ અને ચાલુ બાબત તરીકે .૧૩ર કરોડ મળીન ે િપયા ૧૮ર કરોડની બજટેની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, આઇઝેડ, એ જમનીના સહયોગથી રાજય સરકાર ઔધોિગક તાલીમ સં થાઓ ખાતે ચાલતા 
યવસાયના લેથ તેમજ વકશોપના આંતરરા ીય ક ાના અપ ેડશન માટે હાઇટેક સાધનો, મશીનરી વસાવવા તથા તાલીમ 

માટેની જ રી સિુવધા ઉભી કરવા, તાલીમી સા હ ય તૈયાર કરવા .પ૧ કરોડની ગવાઇ કરેલ છે. આઇઝેડ એ જમન 
સરકારની નોડલ એજ સી છે. જ ેલાંબા સમયથી ટેકિનકલ યવસાયલ ી િશ ણ અને તાલીમ ે માં આંતરરા ીય ક ાની 
એ અ ણી સં થા છે. આપણા તાલીમાથ ઓન ે તાલીમ મળ ે એટલા માટે આ તાલીમાથ ઓન ે િસલેબસ આધા રત 
યવસાયલ ી તેમજ ગુણવ ાયુકત ાયોિગક તાલીમ આપવા માટે જ રી ફિનચર, ટ સ તેમજ ઇકિવપમે ટ પૂરા પાડવા માટે ુ

ર૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરેલી છે અન ેઆ કચેરીની િનયં ણ હેઠળની સં થાઓ સુપરવાઇઝરની ખાલી જ યાઓ ભરવા 
માટે ૧૦ વષનું ભરતી કેલે ડર હતંુ, અમારે ઇ ટકટરની જ રયાત હતી યારે માનનીય મુ યમં ી ી સમ  આ વાત મૂકી તો 
અમા  ં ૧૦ વષનું કેલે ડર હતંુ તેમ છતાં પણ એક વષમાં ર૩૬૭ ઇ ટકટર ભરવા માટેની અમને મંજરી આપીૂ . આથી આ 
તબકે માનનીય મુ યમં ી ીનો આભાર માનુ ંછંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં રોજગારીની વાત એમણે કરી અને સમ  દેશમાં સૌથી વધારે રોજગારી આપતંુ એ 
ગુજરાત રાજય બ યું છે. એટલા માટે દશેના બી  રાજયો પણ ગુજરાત જ ે રીતે રોજગારી આપે છે તે રીતે એ લોકો પણ 
રોજગારી આપવામાં આગળ વધી ર ા છે. સંર ણદળોમાં ગુજરાતના લોકો ડાય એના માટે અમારા િવભાગ મારફતે ૩૦ 
દવસની િનવાસી તાલીમ આપીએ છીએ અન ે રહેવાનો અન ે જમવાનો ખચ અને અમારા િન ણાતો મારફતે એમન ે તાલીમ 

આપીએ છીએ. આ તાલીમના કારણે દશ વષમા ંપ૬ લ કરી ભરતી મેળાઓ અમે કરાવી શકયા અને આ તાલીમના કારણ ે
૧૬,પ૯૮ દસ વષમાં ભારતના સરં ણ દળમા ંઆપણે સામેલ કરાવી શકયા.   
 માનનીય અ ય ી, એવી જ રીતે બાંધકામ િમક બોડ અમારા િવભાગમા ં આવે છે અને એમા ં અનેક કારની 
યોજનાઓમાં આપણે હમેશા નાના અને ગરીબ િમકોને મદદ પ થઇ ર ા છીએં . િશ ણ સહાય હોય, આકિ મક મૃ ય ુસહાય 
હોય, અં યે ી સહાય હોય, સૂિત સહાય હોય, આવી યોજનાઓ માટે િપયા ૧૧૫.૬૧ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. 
અમારી િમક અ પૂણા યોજના, આ િમક અ પૂણા યોજના વષ ૨૦૧૭-૧૮થી શ  કરવામાં આવી અને આ યોજનાની 
અંદર મા  ૧૦ િપયામાં િમકોન ેસા  અં ને સાિ વક ભોજન મળ ેતેવો યાસ અમ ેકરી ર ા છીએ. તેના માટે આ વષ પણ 
બી  િપયા ૨૫ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં આવેલી છે. બી  યોજના થળાંતર કરતા બાંધકામ િમકોના બાળકોન ે
હો ટેલની સુિવધા મળ ે એટલા માટે દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામા ં િપયા ૮ કરોડની ગવાઇ કરી અન ે
ડી.ડી.ઓ.ના હવાલે ફાળવીને યાં આગળ હો ટેલની સુિવધા ઉભી કરવા માટેની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આ વષમા ંપણ 
તેના માટે બી  િપયા ૨૦ કરોડની નવી ગવાઇ કરવામાં આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, એવી જ બી  આરો ય ધ વંતરી રથ યોજના છે. આ રાજયમા ંઆરો ય ધ વંતરી રથ મારફત 
મોટા માણમાં ગરીબ માણસોની સેવા કરવામાં આવે છે. હાલ ૩૪ આરો ય ધ વંતરી રથ રાજયમાં છે અને નવા બજટેમા ં
બી  ૧૬ રથની મંજરી આપવામાં આવેલી છે અન ેતેના માટે પણ ખૂબ મોટી િપયા ૂ ૨૫ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
બાંધકામ િમકોના બાળકો માટે િશ ણ સહાય માટે િપયા ૩૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. બાંધકામ િમકો મકાન 
ખરીદ,ે બકમાંથી લોન ઉપાડે તો એમને યાજનું વધારાનું ભારણ ન થાય એટલા માટે પહેલીવાર આપણે યાજ સહાય યોજના 
દાખલ કરી છે અને પાંચ વષ સુધી દર વષ વીસ હ ર િપયા એમના ખાતામાં નાંખીન ેએક લાખ િપયાની યાજ સહાયની 
મદદ કરવા માટે એક કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. બી  રીતે વા જઇએ તો બાંધકામ િમકોને સિૂત સહાય 
એ ખૂબ અગ યની યોજના છે. પહેલા અમારી મ હલા િમક બાધંકામ િમક હોય તો તેને ૭પ૦૦ િપયા સૂિત વખતે 
આપતા હતા. પરતુ માં નનીય મુ યમં ી ીની ઉદાર નીિતન ે યાનમાં લઇન ે અન ે એમની સંવેદનશીલતાન ે યાનમા ં લઇન ે
૭પ૦૦ િપયા તો આપવાના જ, પરતુ સૂિત પહેલાના બે મ હના અન ે સૂિત બાદના બી  બે મ હના એમ દર મ હનાના ં
પાંચ હ ર િપયા લેખે બી  વીસ હ ર િપયા, એટલે કે કલ રુ ૭,પ૦૦ િપયા બે સૂિત સુધી આપી શકીશુ.ં એવી જ બી  
યોજના, મોટા શહેરોમાં મોટા માણમાં બાંધકામ િમકો રહેતા હોય છે. કડીયા નાકા ઉપર જતા હોય યારે એમને આવવા 
જવાનો દર મ હને પંદરસોથી બે હ ર િપયા જવેો મોટો ખચ થતો હોય છે. એટલા માટે આવા બાંધકામ િમકો માટે 
પહેલીવાર આ બજટેમા ંપ રવહન યોજના મૂકવામાં આવી છે. એમને અમે વાિષક પાસ આપીશું અને એના માટે અમદાવાદ, 
સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જવેા મોટા શહેરોની અંદર જયા ં બસની યવ થા છે યાં વાિષક પાસ સાત હ ર િપયામા ં
આપીશુ.ં મા  વીસ ટકા જ એમણે આપવાના અને આખા વષ સુધી શહેરમા ંજયાં કામ ેજવું હોય યા ંજઇ શકે તેના માટે ૫૦ 
કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આ રીતે આવા બાંધકામ િમકોને મદદ પ થવા માટે આ િવભાગમાં કામ કરવામા ં
આવી ર ું છે.  



તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૦ 
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 માનનીય અ ય ી, ઘ ં બધંુ કહેવાનું છે પરતુ સમયના કારણે હ કેટલીક બાબતો કહી શકં ું ંુ  તેમ નથી. પરતુ ં
ઔ ોિગક સાહસ સાથે જ ેલોકો ઉ ોગોમા ંકામ કરતા હોય તેના માટે બે ણ બાબતો સ માનનીય સભાગૃહના યાન ઉપર 
એટલા માટે મૂકવા માગંુ છ કે જયારે ઔ ોિગક સલામતીમાંુ ં , જ ેલોકો કારખાનામા ંકામ કરતા હોય અને અક માતે કયાંક મૃ ય ુ
થાય તો છે ા નાણાકીય વષમાં આવા ૧૯૨ મૃતકોના વારસદારોને ૬,૧૨,૧૫,૪૯૨ િપયાનુ ં વળતર રહેમરાહે ચૂકવવામા ં
આ યુ ંઅને કાયદસેર રીતે ૧૪,૧૧,૧૫,૩૦૯ િપયા જવેુ ં ચૂકવ  ંઅક માતના િક સામાં ચૂકવવામા ંઆ યુ ં છે. કયાંક કોઇ 
વેતન ઓછ ચૂકવતા હોયુ ં , એવી ફ રયાદ અમને મળે તો એવા એકમોની અદંર ૫૭૦૪ મયોગીઓને િપયા ૬ કરોડ ૧૦ 
લાખનું વધારાનું વેતન પણ એમન ે ચૂકવવામાં આ યું છે. બોનસ ચૂકવણીની ફ રયાદ હોય તેવા  ૬ લાખ ૧૮ હ ર 

મયોગીઓને િપયા ૮૧૭.ર૩ કરોડની રકમ બોનસ પેટે પણ ચૂકવવામાં આવી છે. કયાંક ેજયુએટીની ફ રયાદ મળતી હોય, 
તેવા વખતે પણ ૧પ૬૬ મયોગીઓને ેજયુએટી પે િપયા ૧પ.ર૯ કરોડની માતબર રકમ અમારા િવભાગ મારફત 

મયોગીઓને કયાંય મુસીબત ન પડે એના માટે ચૂકવવામાં આવી છે. આ રીતે િવશાળ કામ કરવા માટે અમારો િવભાગ ચાલી 
ર ો છે યારે સ માનનીય સભાગૃહને િવનંતી ક  કે અમારી માગણી મંજં ૂ ર કરે.  

માગણી માંક- પ૭ અને ૬૦ મત માટ મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીે ૂ . 
(િવરામ બપોરના ર-૦૧થી ૩-૦૦) 

અ ય ી અ ય થાન.ે 

 િબન-સરકારી સંક પો   
 અ  ય ી : માનનીય સ ય ી િ જશે મરે .. (થોડીવાર બાદ) માનનીય સ ય ી હાજર નથી. નેક ટ.  

 ાકિતક કિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડૂતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૃ ૃ .  
           ી જગદીશ િવ કમા(િનકોલ) : માનનીય અ ય ી, હંુ મારો નીચે મુજબનો સંક પ રજ ક  છૂ ું ં . 
 ‘ ‘ હ રત ાિંત અને રાસાયિણક ખેતીને કારણે જમીન તથા પાકની ગુણવ ા બગડે છે અને ખોરાકમાં ઝેરી ત વોનુ ં

માણ વધે છે. સાથો સાથ િબયારણ, પાણી અન ેપયાવરણ દૂિષત થાય છે. જમીનની ફળ ુપતા અને ઉ પાદકતા પર અસર 
થતા ઉ પાદન ખચમાં પણ વધારો થાય છે. આ બધા પ રબળોની િવપરીત અસર પયાવરણ, માનવી અન ે ાણીઓના 
વા ય પર થાય છે. 

 ઘિન  પાક ઉ પાદનની પ િતઓને કારણે ખેત ઉ પાદન ઝેરી ત વોના અંશોવાળું થવાથી મનુ યની રોગ િતકારક 
શિ ત ઘટી છે અન ેઅસા ય રોગોના માણમા ંન ધપા  વધારો થયો છે. જમીનન ેફરી ફળ ુપ બનાવી, ઓછા ખચ તંદુર ત 
પાક ઉ પાદન મળેવવા ાકૃિતક ખેતી જ િવક પ મા  છે. 
 જમીન અને પયાવરણને કોઇપણ કારના નુકસાન વગર કૃિતના મુળભૂત િસ ાંતો આધા રત અને દેશી ગાયના 
ગોબર-ગૌમૂ  થકી ઓછા ખચ થતી ખેતી એટલે જ ાકૃિતક કૃિષ પ િત. આ પ િતથી જમીનની ભજેસં હ મતા, 
ફળ પતા અને ઉ પાદન મતામાં વધારો થાય છે તેટલુ ંજ નહ  પાણી અને વીજળીની પણ ન ધપા  બચત થાય છેુ . પાકમાં 
રોગ અન ે વાતોનું િનયતં  પણ થાય છે. ાકૃિતક ખેતી પ િતથી પયાવરણની ળવણી અન ેમાનવીના વા યનું ર ણ, 
પોષણ અને સવંધન થાય છે. 
 રા ય સરકારે પણ ાકૃિતક કૃિષ પ િતને ો સાહન આપવા અનકે પગલાં લીધેલ છે યારે રા યમા ંખેડતો વધુન ેૂ
વધુ ાકૃિતક કૃિષ પ િત તરફ વળ ે તે માટે ખેડતોમાં યાપક ગૃિત લાવવા અસરકારક પગલા ંભરવા આ સભાગૃહ રા ય ૂ
સરકારન ેઅનુરોધ કરે છે.  

સંક  પ રજ કરૂ વામાં આ  યો. 
 અ  ય ી : હા વાંચો, ના વાંચે તો ય ચાલ.ે વાંચવાનું ક પલસરી નથી. યારેક સમય બચાવવો ઇએ. 
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, મા  ગુજરાત જ નહ , દેશ નહ , ભારત નહ  પણ સમ  િવ ને યારે 
એક િચંતા સતાવી રહી છે, રાસાયિણક ખેતી. જ ેલોકો ઝડપી ઉ પાદન મેળવવા માટે, વધુ ઉ પાદન મેળવવવા, પાકને મોટો 
કરવા માટે જ ેરીતે રાસાયિણક ખેતીના ઉપ વની સમ  િવ ને િચંતા ખૂબ સતાવી રહી છે, યારે આ સંક પ લઇને મારે આવવુ ં
પ ું છે. 
 માનનીય અ ય ી, આમાં હ ખાસ એવુ ં કહેવા માગીશ કેું , સરકાર પણ આમાં ચો સ િચંિતત છે. દેશના 
વડા ધાન ી પણ િચંિતત છે અને આપણા મહામ હમ રા યપાલ ી આચાય દેવ ત પણ આ ાકૃિતક ખેતીના હમાયતી છે. 
એટલે હ ચો સ કહીશ કેું , અ યારે રાસાયિણક ખેતી છે એ જમીનની ફળ ુપતા જ ેરીતે બગાડી રહી છે એની િત તા એટલી 
વધી છે કે, એના કારણ ેજમીનો ખરાબ થાય છે. આપ ં પાણી ખરાબ થઇ ર ું છે, આપ ં પયાવરણ પણ ખરાબ થઇ ર ું છે. 
એના કારણે જ ેરોગો થઇ ર ા છે, એ રોગો પણ આપણને દેખાતા નથી પણ એના પ રણામો ખૂબ મોટા આપણને વા મળી 
ર ા છે. એક નાનુ ં ઉદાહરણ આપીએ તો ધારો કે, કપાસની ખતેીમાં આજ ે ડાયકોફોલ અને ટાય લોનોર નામની જ ે દવા 
વપરાય છે, એના કારણે કે સર થાય છે. હવે આપણને એમ થાય કે, કપાસની અંદર કેમ દવા નાખીએ છીએ? કપાસ તો યાંય 
ખાવામા ંઆવતો નથી. કપાસમાં પણ દવા વપરાય છે. યારે દવા છાંટીએ છીએ અન ેખેતરમાં યારે િપયત માટે જઇએ છીએ 
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યારે એ વાતાવરણમા ંઆ દવા ફેલાય છે અન ે ાસો ાસમા ંપણ આ દવાની અસર થાય છે. જ ેજમીનમા ંઆ દવા ઉતરે છે 
એના કારણે આપણા પેટાળના પાણીના વહેણમા ંપણ આ દવા ખૂબ ખરાબ રીતે સરી રહી છે અને એના કારણે ખૂબ ખતરનાક 
રોગો થાય છે. આપણા જ જનાગઢની બાજમાં એક ગામ છેૂ ુ , મં ી ીના યાને મૂકવા માગંુ છ કેુ ં , એ એક જ ગામમાં ૩૫૦ કરતા ં
પણ વધારે કેસો યાં થયેલા છે.  
 આપણા દેશના પં બ રા યના ભ ટડાની અંદર એક ગામ છેં . યાંથી આખી પેિશયલ કે સરની ટેન ઉપડે છે, એ 
ટેન પછી િબકાનેર આવ ેછે. દર અઠવા ડય ેઆખી ટેન ઉપડે અન ેઆખી ટેન "કે સર ટેન" તરીકે ઓળખાઇ રહી છે. એટલે આ 
પણ દેશ માટે ખૂબ િચંતાનો િવષય છે. એટલે માનનીય મં ી ીને મારી લાગણી છે કે,  આપણે ાકૃિતક ખેતી તરફ આગળ 
નહ  વધીએ તો આગામી દવસોમા,ં જયારે આખું િવ  િવચારી ર ું છે યારે મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે, સમ  િવ મા ં

ાકૃિતક ખેતી માટે આપણા િસ ીમ રા યએ યાસ કય  છે. આખું િસ ીમ રા ય ાકૃિતક ખેતી કરી ર ું છે.  
 રાસાયિણક ખેતીના કારણ ેમનુ ય, ાણીઓના શરીર પર કે સર િસવાય બી  બધી જ ેઆડ અસરો વા મળ ેછે. 
જ ે રસાયણો અંત ાવમાં અસંતુલન પેદા કરે છે, જ ેનુકસાન પહ ચાડે છે. એ જનન શિ તને પણ નુકસાન પહ ચાડે છે, 
એનાથી ઘણા બધા ડી.ટી.પી. જવેા જતુનાશક આનુવાંિશક િવ પે પાડીં , જ ે બાળકો જ મે છે એ પણ ખોડ ખાંપણવાળા 
બાળકો જ મે છે. આપણને એમ થાય કે, આ બાળક કેમ ખોડ ખાપંણવાળું જ યું હશે ? ભગવાને એને કેમ આવું દદ આ યું 
હશે? આજકાલ આપણે જ ેશાકભા - સ ખાઇ ર ા છીએૂ , આપણને દેખાય છે કે, ચેરી ખૂબ લાલ છે. પણ ચેરી તૈયાર થયા 
પછી પણ એના ઉપર લોકો કલર નાંખી ર ા છે. આ બધી વ તુઓ એટલી બધી વલેણ થઇ રહી છે કે, આપણા માટે 
ભિવ યમા ંખૂબ ઘાતક સાિબત થવાની છે. જ ેિકટકોની દવા સહન કરવાની િતરોધક શિ ત છે એ લાંબા ગાળે વધતી ય છે. 
એના કારણે આ દવાઓ છાંટવાથી પાણી પણ વધારે ઇએ છે. એટલે તેના કારણે પાણીની ઘટ થઇ રહી છે, પાણીના તળ 
નીચે જઇ ર ા છે. આ પણ એક ખૂબ મોટી િચંતાનો િવષય છે. યુ રયા અને બી ં રસાયણોના થર મી ય છે. એના કારણ ે

ણ મ હના પછી યારે નવો પાક લઇએ તો નવો પાક લીધા પછી પણ એ દવાની અસર તો ઓલરેડી એની અદંર છે જ. ગમ ે
તેટલો ગવાર પીલીએ કે બી  કોઇ પણ વ તુ કરીએ છતાં પણ આ ખૂબ િચંતાનો િવષય છે. મારી િવનંતી છે કે મન ેએક-બે 
િમિનટ વધારે આપો. જ ેરાસાયિણક ખેતીનો આપણો િવક પ છે અને આ વખતે મં ી ીએ પણ બજટેમા ં ક ુ ં છે. લગભગ 
૮૯૩ જટેલી દવાખો વપરાઇ રહી છે. એટલે માનનીય મં ી ીન ેમારી લાગણી છે કે આના પર આખા ગુજરાતમા ંએવો બાન 
લાવવો ઇએ કે એક પણ કારની રાસાયિણક દવા ગુજરાતમાં વચેાય નહ . આવું શ  થઇ ગયું છે. િસ ીમમાં શ  થઇ ગયુ ં
છે. હમાચલ દેશમાં યાસ કયા છે. ઘણા બધા રા યોએ યાસ કયા છે કે એમની બધી જમીનોમાં મા  ઓગિનક ખેતી 
થાય.  
 માનનીય અ ય ી, એક વાત ક  કે એક વીઘામા ંઆપણે ઘ  પકવવા હોયં , એક વીઘામા ં૭૫૦ િકલો ઘ  થાય 
છે. એક િકલો ઘ  પકવવા હોય તો ૧૩૫૦ લીટર પાણી ઇએ. એક વીઘાની અંદર ચોખા પકવવા હોય તો ૬૫૦ િકલો ચોખા 
થાય, તેમાં એક િકલો ચોખામાં ૨૫૦૦ લીટર પાણી ય, એક વીઘામાં ૩૫૦થી ૪૦૦ િકલો બટાકા થાય. એક િકલો બટાકા 
પાછળ ૨૯૦ લીટર પાણી વપરાય. એક િકલો ેડમાં ૧૬૦૮ લીટર પાણી વપરાય છે. એક િકલો ટામેટાંમાં ૨૧૪ લીટર 
પાણીનો વપરાશ થાય. ૧ િકલો ડગળી માટે ું ૧૭૦ લીટર પાણીનો વપરાશ થાય. એક િકલો નોનવેજ પકાવવુ ંહોય તો ૪૩૨૫ 
લીટર. આ આંકડા હાઉસ સમ  એટલા માટે મૂક છ કે  આપણે ડીપ ઇરીગેશન પ િત િવકસાવીએ અન ેુ ું ં ફરિજયાતપણે તેન ે
લાગુ કરીએ અને ફરિજયાતપણે ઓગિનક ખેતી કરીએ તો પાણીનો વપરાશ ચો સ બચશ.ે સાથે સાથે આપણે જ ેવીજળીમા ં
સબિસડી આપવા પાછળ ખચ કરીએ છીએ, જ ેબોરમાં પાણીના તળ નીચા જઇ ર ા છે. હવે આપણે આધુિનક રીતે અન ે
ઓગિનક રીતે  ખેતી નહ  કરીએ, મા ને મા  િવધાનસભાની ચચાઓમાં આ બધંુ પ ું રહેશ.ે આના માટે આપણે ઠોસ 
િનણયો લેવા પડશે અને પાણીનો વપરાશ પણ ઓછો થશ.ે આપણી સરકાર યારે ખેડતોના પડખે ઉભી રહી છે યારે આ ૂ
વખતે રા યના ૫૬ લાખ ખેડતોને લગભગ ૂ િપયા ૩૭૯૫ કરોડનુ ંમાનનીય મં ી ીએ બજટે આ યું છે તેના માટે માનનીય 
મં ી ીન ેખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છંુ. સાથે સાથે આનંદ તો એ થાય છે કે ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર 
ખેડતોના પડખે અડીખમ ઉભી રહી છે યારે ધાનમં ી િકસાન સ માન િનિધમા ંપણ ૂ ૬૦૦૦ િપયા દર વષ આપવા, એમા ં
પણ દરેક ખેડતને ખૂબ સારો એવો લાભ આ યો છેૂ . ાકૃિતક ખેતી માટે આ વખતે સરકારે જ ે િનણય લીધો કે જ ેલોકો દેશી 
ગાય પાળતા હોય તેના ખાતરમાંથી ાકૃિતક ખેતી કરે તો એવા દરેક ફામરને ગાય દીઠ ૯૦૦ િપયા આપવાનુ,ં માનનીય 
મં ી ીન ેઅને સરકારન ેલાખ લાખ અિભનંદન પાઠવુ ંછ કે આ એક નવો ચીલો ચાલુ કય  છેુ ં . કદાચ હદુ તાનની કોઇ સરકારે ં
આવો ચીલો ચાલુ નહ  કય  હોય. માનનીય મં ી ી અને એમનો િવભાગ જ ેલાગણીસભર રીતે કામગીરી કરી રહેલ છે અને મન ે
િવ ાસ છે કે આગામી દવસોમાં આપણે ઓગિનક ખેતી તરફ જઇશું યારે બનાસકાંઠામાં યારે તીડ આ યા તે વખતે પણ 
િપયા ૩૨ કરોડ જટેલી મોટી સહાય આપવામા ં આવી. બી ં કોઇ રા યોમાં આવી આકિ મક આવી પડતી આપિ મા ં

ખેડતોના માથે ભારણ ન થાયૂ , ખેડતોને ખેતી માટે ો સાહન થાયૂ , મને આજ ેએક બી  બાબત મૂકતાં થોડ દુઃખ થાય છે કે ું
ગુજરાતના ખેડતોને ગુજરાતનો ખેતીનો કમચારી મળતો નથીૂ . તો હ માનનીય મં ી ીન ેકહીશ કે કેમ ગુજરાતમાં ગુજરાતનો ું
કમચારી મળતો નથી? બહારના રા યોના િબહારના, ય.ુપી.ના કમચારીઓ બટાકા ન દવા માટે, ઘ  લેવા માટે આવે છે. તો 
આના માટે આપણે ચો સ પોિલસી બનાવવી ઇએ કે આપણે યાંના જ ે ખેતમજરો છે તેને શું ો સાહન આપીએ તો ૂ
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આપણા ખેડતોને સહાય પ થાય અન ેજ ેએક વીઘોૂ , બે વીઘો જ ેનાના નાના ટકડાવાૂ ળા છે તો આ લોકો માટે એક બ ક કરીન ે
કો ટા ટ પ િત કરીએ તો પણ આવનારા દવસોમાં આપણા ખેડતો વંત રહેશેૂ . ધારો કે જ ેજ યાએ ચણા થાય છે. ધારો કે 
ડીસામાં બટાકા પાકે છે તો મેકી સ નામની કપની મહેસાણામાં આવી છેં . ડીસાના બટાકાનું જ ે ોડ શન થાય એ બધી મેકી સ 
ખરીદ ેછે. એવી રીતે દરેક ઝોનવાઇઝ જ ેજ યાએ જ ેપાકની ઉપજ થાય છે એ જ યાએ તેની ફાયનલ ોડ ટ બને તો આપણા 
ખેડતોને જ ેભાવ આપવાની સમ યા છેૂ , આપણે જ ેટેકાના ભાવ આપવા પડે છે. ખેડતોને જ ેભાવ મળતા નથીૂ . મને ચો સ 
િવ ાસ છે કે આવું લાન ગથી  આપણે ખેતીવાડી કરીએ, ગુજરાત રાજયની જ ે .ડી.પી. છે એમાં લગભગ ર૦ ટકા ફાળો 
એ ીક ચરનો છે. હ થોડાક બી  આકડા રજ ક  છ કે વીટઝરલે ડું ં ંૂ ુ , ડેનમાક, વીડન, ય.ુકે., જમની, ા સ, કેનેડા, 
નોવ, ચીન આ બધા દેશોએ ઓગિનક ફડ વાપરવાનું ચાલુ કયુૂ  છે. સાથ ેસાથ ેદેશની જ ેજમીનો કહેવાય દા.ત. બાં લાદેશમા ં
પ૯ ટકા લે ડ એ ીક ચર લે ડ છે, ડે માકમાં પ૮ ટકા છે, યુ ેનમા ંપ૬ ટકા છે, મોલ મામાં પપ ટકા છે, ભારતમાં પર.૮ ટકા 
એ ીક ચર લે ડ છે, બાકીના દશેોની અદંર મા  ર૦ ટકા એ ીક ચર લે ડ છે તો આપણા માટે  ઓગનીક ખેતી આપણે 
ચાલુ કરીશું તો આપણા ખેડતો માટે મોટામા ંમોટો કોપ એ સપોટમાં વધવાનો છે તો મારે માનનીય મં ી ીન ેલાગણીસભર ૂ
ભારપૂવક કહેવું છે કે આપણે  આ રીતે આપણા ખેડતો માટે સગવડ ઉભી કરીશુંૂ , દરેક રી યન વાઇઝ, ઝોન વાઇઝ, 
આપણે એક સરવે કરાવવો ઇએ કે કપાસ કયાં સારો ઉગી ર ો છે તો એ રી યનમા ંમા  કપાસ ઉ ોગન ેડેવલપ કરીએ, 
ચણા કયાં ઉગી ર ા છે? ઘઉ કયાં ઉગી ર ા છે? આવી દરેક બાબતોને  ઝોનવાઇઝ આપણે ખેડતોને ડેવલપ કરીશું તો મન ેૂ
ચો સ િવ ાસ છે કે ાકૃિતક ખેતી તરફ આપણને સફળતા મળશે અને સરકાર જ ે િવચારી રહી છે અને આખા દેશના 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી જ ે ાકૃિતક ખેતી તરફ િવચારે છે અને િસ ીમની જમે વષ ર૦૧૩ પછી ઇિ ડયામાં ખૂબ ોથ 
વ યો છે, જયારથી આપણી સરકાર આવી યારથી ઓગિનક ખેતી તરફ આપણા દેશના વડા ધાન ીનું િવઝન ર ું છે જથેી 
મને આશા છે કે આ જ ેિબનસરકારી સંક પ લઇને આ યો છ એમાં માનનીય મં ી ી પોઝીટીવ રહી આ સંક પને વીકારે એવી ુ ં
મારી દયપૂવકની માનનીય ધારાસ ય ીઓ વતી મારી લાગણી છે.  
 ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા(પોરબંદર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી જગદીશભાઇ િવ કમા ખૂબ જ 
સરસ મ નો સંક પ લઇને આ યા છે એમન ેહ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . અિભનંદન એટલા માટે આપંુ છ કે આમાં ફરીથી કૃિત ુ ં
તરફ જવાની વાત છે.  
 માનનીય અ ય ી, ચાલીસ વષ પાછળ ભૂતકાળમાં તમે વ તો યારે સો એ સો ટકા ખેતી છે એ ાકૃિતક ખેતી જ 
થતી હતી પણ યારે મુ કેલી એ થતી હતી કે આજ ેજ ેસંસાધનો છે, વીજળીની સગવડતા, એનાથી પૂરતંુ પાણી એ બધંુ યારે 
હતંુ નહ . યારે કોસથી પાણી પીવડાવવું પડતંુ હતંુ. કૃિતની જયારે વાત કરીએ તો સવારે કોસ ચાલતો હોય, એના પૈડાની 
ગરેડીનો સુંદર મ નો અવાજ આવતો હોય. આજ ેબધાને તિબયત અંગે િચંતા છે એટલે બધા સવારમા ંરોડ ઉપર દોડતા હોય, 
યારે ખેડત સવારે આઠ વાગે કામ શ  કરીને સાંજ ેછ વા યા સુધી કોસ હાંકતો હોયૂ , એને કયાંય કસરત કરવા માટેની જ ર 

પણ ન પડતી અન ેહાટ એટેક જવેા રોગો પણ નહોતા. આ રીતે આપણે ાકૃિતક ખેતી કરતા. માનવ મનની જ ેિવિચ તા છે 
એમાં આપણે ઇશુ ંતો પહેલા કૃિતને નુકસાન કરવું અને પછી એને સુધારવા માટેના યાસો કરવા. આજ ેપહેલા દવસ ે
દવસે જગલ કપાણા અન ેઆજ ેપછી આપણે જગલ વાવવાની વિૃ  કરીએ છીએં ં . વન પિતમા ંએટલી તાકાત છે, કૃિતમા ં

એટલી તાકાત છે કે  તમ ેવન પિત અથવા ઝાડ કાપવાના બંધ કરો તો દસ વષમા ંગુજરાતનો એક પણ છેડો એવો ના રહે કે 
જયાં વન પિત અથવા ઝાડ ના હોય. એવું જ કૃિતમાં છે કે તે વખતે આપણે જ ે અ  સંકટ હતંુ એટલે ધીમે ધીમે કરીન ે
ઉ પાદન વધારવા માટે આપણે રાસાયિણક ખાતર વાપયા અન ેસાથે સાથ ેકીટકનાશક દવાઓ, જતુનાશક દવાઓનો પણ ં
ઉપયોગ કય . યારે આપણે જ ેખેતી કરતા હતા એમાં મને યાલ છે કે એમાં પાકની અદંર ઇયળ આવે તો કાબર, ચકલા એની 

તે આવે, અઠવા ડયામાં ઇયળોને વીણીને નાશ કરતા, કૃિતની જ ેઆખી િસ ટમ છે એ િસ ટમને આપણે ખોરવી નાખી છે 
એટલે જયારે આપણે જતુનાશક દવા છાંટીએ છીએ યારે જ ેહાનીકારક કીટકો છે એ કૃિત માટે હાિનકારક નથી પણ આપણા ં
વાથ માટે હાિનકારક છે એન ેઆપણે મારીએ છીએ યારે એની સાથે સાથે ઉપયોગી જ ેકીટકો છે એને આપણે મારી નાખીએ 

છીએ. જતુનાશક દવા અન ે જ ે રાસાયિણક ખાતર નાખીએ છીએ એમા ં જ ે નાઇટોં જન હોય છે એની જ ે બી  અસર છે એ 
પીવાના પાણી સાથે પણ ભળે છે.  આપણે જ ેપાણી પીએ એમા ંનાઇટોજન આવે એના લીધે અનેક કારના રોગો પણ થાય 
છે. જતુનાશક દવાઓ છે એના લીધે અનેક કારના રોગો થાય છેં . WH Oના આંકડા કે સર બાબતના છે એ આપીશ કે 
આવતા દવસોમાં ૧૦ યિ તમાંથી ૧ યિ તને કે સર હશે અન ેકે સર ત ૧૫ હશ ેએમા ંએક યિ તનું મૃ ય ુથશ.ે છે ા 
પાંચ વષમાં આપણા દેશમાં રર લાખ કરતા પણ વધારે કે સર ત લોકો થયા હતા એમાંથી ૭ લાખ ૮૪ હ ર ૮૦૦ મૃ ય ુ
પા યા છે. નેચરોપેથીના ણકારો કહે છે કે વષ ર૦૩૦ સુધીમાં અ યારે જ ેવ તુ ચાલ ેછે એ ચાલ ુરહી તો દર વષ ૧૭ લાખ 
કરતા વધારે લોકો કે સર ત થશ.ે એ જ રીતે હાટ એટેકનું માણ આપણે અ યારે ઇશુ ંઅન ેપહેલાનુ ં ઇશું તો વ યું છે 
એનું કારણ હાિનકારક યોનું માણ વધારે લઇએ છીએ. કૃિ થી આપણે દૂર ગયા છીએ અને આપણે ાકૃિતક ખેતી કરતા 
નથી. આપણે જ ે રાસાયિણક ખેતી કરીએ છીએ એમાં હાઇિ ડ િબયારણ, જતુનાશક દવાઓં , મજરીૂ , વીજળી, િસંચાઇ, 
ડઝલ આ બધંુ દવસે દવસે મ ઘુ થતંુ ય છે. આના કારણે ખચ વધે છે અને યારે નબળું વષ આવે અને વરસાદ ઓછો 

થાય અથવા અિતવૃિ  થાય યારે ખેડતને પૂરતી રોજગારી મળતી નથીૂ . રોજગારી ન મળ ેએટલ ેએ શહેરમા ંઆવ ેઅન ેશહેરમા ં
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આવે યારે ગામડા ભંગાય છે અને શહેરમા ં સ યા વધે છે એના લીધે એના માટેના રહેઠાણ, પાણી, વીજળી, ટા ફકની 
સમ યા, રોજગારી અને પયાવરણના ો ઉભા થાય છે.  શહેરમાં આ યા પછી પૂરતી રોજગારી ન મળે એના લીધે લૂંટફાટ 
અને કાયદાકીય ો પણ ઉભા થાય છે.  રાસાયિણક ખાતર છે એ આપણી જમીનને િનજ વ કરી નાખે છે. સાથોસાથ જ ે
િકટકો દિલયા છે, ડેગન લાય છે, રાયસો છે, અળિશયા છે એનો આ દવા નાશ કરે છે. અળિશયા એ કૃિતનો એક અ યબ 

વ છે. કદરતે એને એવી શિ ત આપેલી છે કે ખેડત ખેતરમાં કામ કરતો હોય અને અળિશયાને ખેતીનું કોઇ ઓ ર લાગી ય ુ ૂ
અને એના જટેલા પણ કટકા થાય એ બધા કટકા િવત થઇ અને ખેતરમાં પોતાનું કામ કરતા રહે છે. એ સતત ખાધે રાખે છે. 
જમીનની અંદર ૧૫ ફટ સુધી ય છે અન ે એની અંદર ુ જ ે કેિમકલ ઝરે છે એના લીધે એક સીધી ચેનલ જવેુ ં થઇ ય છે. 
વરસાદી પાણી પડે અન ેએ ૧૫ ફટ જટેલ ુ ડ ય અન ેજમીનના તળ આવે યારે ખેડતને પણ ફાયદો કરે છે અન ેખેતરના જ ેુ ુ ૂ
જતુ હોય એન ેપણ એ ખાઇ ય છે અન ેએના લીધે એની િવ ા જ ેનીકળે છે એ િવ ા છે એ છોડના મૂળની આજં ુબાજ જમા ુ
થાય છે. એની આપણે તપાસ કરીએ, એનુ ંકેિમકલ એનાિલિસસ કરીએ યારે યાલ આવે છે કે બાકીની જમીન કરતા એમા ં૬ 
ગણો ચૂનો વધારે હોય છે, ૭ ગણો વધારે નાઇટોજન હોય છે, ૮ ગણો વધારે મે િેશયમ હોય છે, ૯ ગણો વધારે ફો ફેટ હોય 
છે, ૧૦ ગણો વધારે ગંધક હોય છે, ૧૧ ગણો વધારે પોટાશ હોય છે. આ બધા ઘટકો છે એ ખેતીના પાક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી 
છે અને એના લીધે આપણા પાકનો પણ વધારો થાય છે.   
 માનનીય અ ય ી, એ જ રીતે મધમાખી છે એ એક દવસની અદંર એક હ ર કરતા વધારે ફલોની મુલાકાત લ ેછેુ . 
નર ફલની જ ે પરાગરજ છે એ માદા ફલ સુધી પહ ચાડે ુ ુ છે. એના લીધે પાકનું ઉ પાદન વધારે થાય છે. આજ ે અમે રકાના 
કેિલફોિનયામાં કે યાં બદામનું ઉ પાદન વધારે થાય છે યાં આજ ેમધમાખીની જનસં યા ઓછી થઇ છે એના કારણ ેઅમે રકા 
િચંતામાં પ ું છે કે આ મધમાખી ઓછી થવાના કારણો શુ?ં  આમને આમ  મધમાખી ઓછી થતી રહેશે તો આવતા 
દવસોમા ંબદામનું ઉ પાદન છે એ ઘટશ.ે એના માટે પણ એ િચંિતત છે. આ િસવાય લીલા તડત ડયાના બ ચા અન ેસફેદ 

માખી એના માટે પણ દિળયા નામની ઇયળ છે એ પોચા વો હોય એને એ ખાઇ ય છે. આ રીતે જતુનાશકો છે એ િમ  ં
િકટકોને પણ મારી નાખે છે અને એના લીધે ઘણી બધી સમ યાઓ ઉભી થાય છે. આપણે  ાકૃિતક ખેતી તરફ જવું હશે તો 
શહેરી િવકાસને પણ સાથ ે ડવું પડશ.ે આપણે સિે ય ખાતર ઇશે એના માટે શહેરની અંદર જ ેકચરો ભેગો થાય એના 
માટેની યવ થા કરીન ેસેિ ય ખાતર ભેગંુ કરવું પડે. એસ.ટી.પી.ની અંદર જ ેકચરો ભેગો થાય એન ેખાતરમા ંપ રવિતત કરીન ે
શહેરી િવકાસ અને કૃિષ બ ેને ડીશું તો હ માનું છ કે સેિ ય ખાતર પૂ  પડશેું ં ંુ . હ એટલા માટે કહ છ કેું ું ંુ , અમા  ગામ ં
બોખી રયા પોરબંદર શહેરની બાજમાં છે મ જ ે શ આતમાં વાત કરી યારે ખેડત એક માણસ એવો રાખતો કે જ ે સવાુ ૂ રે 
બળદગાડ લઇને િસ ટમાં જતો અને યા ંજ ેકચરો મજરોએ વાળેલો હોય એ ગાડામાં ભરીને આવતા એનું ખેતરમાં કોહવાણ કરે ુ ૂં
એટલે તેનાથી બે કામ થતા એક તો ખેડતને સિ ય ખાતર મળતંુ અને બીજ શહેર છે એ કોઇપણ તના ખચ િસવાય સાફ ૂ ુ ં
થતંુ. આવું બધંુ આપણે કરીશું તો હ માનુંું  છ કે આપણે ાકૃિ ક ખેતી તરફ જઇ શકીશુંુ ં .  
  અ  ય ી : આદરણીય જગદીશભાઇએ કે સરની વાત કરી એટલે મારી પાસે એ બધંુ લખી રાખું છંુ. ભારતની અંદર 
કે સરથી પી ડત લોકોની સં યા ૨૫ લાખ છે અને દર વષ કે સરના નવા દદ  ૭ લાખ ઉમેરાય છે એની ગંભીર િચંતા કરવી જ 
પડશ.ે ો. કબેરભાઇ ડ ડોરુ .  
 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી જગદીશભાઇ િવ કમા 
િબનસરકારી સંક પ ાકૃિ ક ખેતીને ો સાહન આપવા અંગે. ાકૃિ ક ખેતી એક િવક પ વષ ૨૦૨૦-૨૧ લઇન ેઆ યા છે 
તેના સમથનમા ંમારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, આપણી ભારતીય સં કૃિ  કૃિષ અને ઋિષની સં કૃિ  છે. આપણો ભારત દેશ કૃિષ ધાન દેશ 
છે. ૭૦ ટકા લોકો કૃિષ પર આધા રત છે અને કૃિષ સાથે ડાયેલા છે. આજ ેમાણસ પોતાના વાથ માટે અને ભૌિતક સુખ-
સુિવધા સંપ  વધારવા માટે રાસાયિણક ખાતર ઉપયોગ કરી આપણી ાકૃિ ક ખેતી જ ે આપણા બાપ-દાદા કરતા હતા 
એનાથી આપણે િવમુ ત થયા છીએ એમાં પાછા વાળવા આપણા ગુજરાત રા યના મહામહીમ રા યપાલ આચાય દેવ ત  
પણ ગુજરાતમાં અલગ અલગ જ યાએ જઇને ખેડતને ાકૃિ ક ખેતી કરવા ૂ માટે ો સાહન આપી ર ા છે. માનનીય 
અ ય ી, ાકૃિ ક ખેતી એટલે કૃિ માં રહીને ખેતી કરવી એવુ ંપણ કહી શકાય. ઘણા સમયથી આપણા ખેડતભાઇઓ ૂ
રાસાયિણક ખાતરો અને રાસાયિણક દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. આજ ે આપણી જમીન, પાકો, િબયારણ, પાણી અન ે
પયાવરણ આ રસાયણોના ઉપયોગથી દુિષત થયા છે. આપણે પાકોનું ઉ પાદન લઇએ છીએ તે પાકોની ગુણવ ા બગડી છે. 
અ યારે દવસનેે દવસ ેજ ેખોરાક આપણે લઇ ર ા છીએ એમા ંઝેરી ત વોનુ ં માણ વધવાથી નવા રોગો વ યાં છે. કૃિ મા ં
રહેલા ાણીઓ ઉપર તેની િવપ રત અસર થઇ રહી છે અન ેએનું આિથક નુકસાન આપણે પણ ભોગવી ર ા છીએ. હમણા ં
મારા સંતરામપુરમાં દેહગામ ડે ખેતરમાં એક કાકા બટાકાનું વાવેતર કરી ર ાં હતાં યાં મ ગાડી ઊભી રાખીને જઇને પૂ યું કે, 
કાકા, શાની ખેતી કરી છે? એમણે ક ું કે, પાંચ િવઘામા ંબટાકા વા યા છે. મ પૂ યું કે, શ આતથી અંત સુધીમાં બટાકામા ંતમ ે
ખાતર કેટલું નાખો છો? તો કાકાએ મન ેજવાબ આ યો કે, હ એક િવઘામાં બે બોરી ડીું .એ.પી. ખાતર, બે બોરી સ ફેટ, એક 
યુ રયા, એક પોટાશ અને ચાર થલેી સૈિ ય ખાતર એમ કરીને ૯ થેલી ખાતરનો ઉપયોગ એક િવઘા બટાકાના ખેતરમાં ખેડત ૂ
કરે છે. ઉ પાદન ૫૦૦ મણ બટાકાનુ ંથયું છે. મ ક ું કે, આથી આગળ આપણા બાપ-દાદાઓ ાકૃિ ક ખેતી અથવા સિ ય 
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છાિણયું ખાતર નાંખીન ે ખેતી કરતા હતા તો કેટલું ઉ પાદન થાય? તો કહે ૨૫૦ મણ થાય. એટલ ે આ જ ે મ વાત કરી એ 
ઉ પાદન વધારવા અને વધુ ઇ કમ મળેવવાના મોહમા ંઆ જમીન છે એમા ંઆપણે ઝેર નાખંી ર ા ંછીએ. એટલે આજ ેઆપણે 
દરરોજ થાળીમાં ઝેર લઇ ર ાં છીએ. આપણે પશુપાલન કરીએ છીએ એમાં પણ પશુઓને ચારો આપીએ છીએ એમાં પણ 
યુ રયા ખાતર નાખીને ઘાસનું ઉ પાદન કરે છે અને ી , ચોથા, સાતમા દવસે કાપીને પશુઓને ખવડાવ ેછે એમાં પણ એ 
ઘાસના મા યમથી પશુઓની અંદર યુ રયા જવાથી દૂધના માગ આપણે લઇએ છીએ. દૂધમા ં પણ ૨૨ ટકા યુ રયા છે એવુ ં
વૈ ાિનકો કહે છે. એટલે આજ ેપશુપાલન કરતા િમ ો છે એમને પણ સિ ય ખાતરનો ઉપયોગ કરીને ઘાસચારો ઉગાડવો 

ઇએ એવી મારી િવનંતી છે. સાથે સાથે આપણે ાકૃિ ક ખેતીમા ં વ, જળ અન ેપયાવરણન ેકોઇ પણ કારનું નુકસાન થતંુ 
નથી અને સાથ ેસાથ ે વ છ અન ેગુણવ ાયુ ત પાક ઉ પાદન મળેવવા માટે ખેડતોને સરળ અને ખચ વગરની ખેતી પ િત ૂ
અપનાવવા માટે ાકૃિ ક ખેતી ઉપલ ધ છે. ઝીરો બજટેની આ ખેતી છે. ાકૃિ ક ખેતીના ચાર મુ ય આધાર તંભ છે. 

વામૃત, આ છાદન, બા પા અને બી મૃત. ચાલુ વષ આપણી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર અને િવશેષ કરીને ી 
િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અન ેમાનનીય નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે જ ેબજટે આ યુ ંછે. એમાં પણ રાજય સરકારે એક િનણય 
કય  છે કે હવે આપણા ગુજરાતમાં જ ેખેડતોૂ  ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી તરફ વળશે અન ેજ ેખેતી કરશ ેએમને એક મ હનાના 
૯૦૦ િપયા ો સાહન આપવાની વાત કરી છે. વષના િપયા ૧૦,૮૦૦ વાિષક સહાય આપવાની વાત પણ આપણા 
માનનીય મુ યમં ી ીએ કરી છે. આ વષ આપણી સરકારે પહેલીવાર ાકૃિતક ખેતીના ો સાહન માટે પ૦,૦૦૦ ખેડતોને ૂ
આવરી લઇન ે િપયા પ૦ કરોડની ગવાઇ જ ે કરવામાં આવી છે એમન ે હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . આ જ ે બી મૃત છે દેશી 
ગાયના છાણ મુ  ારા બનાવેલ વામૃત, ઘન વામૃત, િનમાસ, અ યા , ા , દશપણ અઘનો ઉપયોગ કરીન ે
જમીનની ફળ ુપતા વધારવા માટે, પયાવરણ સુધારવા માટે આપણે આ ખેતી કરવી પડે છે. સાથ ે સાથ ે એમાં એક બીજ ુ ં
આ છાદન ાકૃિતક ખેતી માટે મહ વનું  ઘટક છે. આ પાકના અવશેષોને ભિૂમની સપાટી ઉપર પાથરવાની યાન ેઆ છાદન 
પડવાસ કહે છે. આજ ે આપણે જ ે ખેતી કરીએ છીએ. આપણે એમાં હળ ચલાવીએ છીએ, ટેકટર ચલાવીએ છીએ, પાણી 
પીવડાવીએ છીએ, ખાતર નાંખીએ છીએ, બધંુ કરીએ છીએ પણ આ જગલો જ ે છે એ જગલોમાં સમયસર કોઇ યાં પાણી ં ં
પીવડાવતંુ નથી, કોઇ એની માવજત કરતા નથી તેમ છતાં એ કૃિતને અનુ પ સમયે સમયે વસંત ઋતુ પણ ખીલે છે, વૃ ોના 
પ ા પણ નીચે ખરી ય છે અને આ છાદનના પમાં પથરાય છે. આ ધરતી માતા છે એની નીચે જલાવરણ છે અન ે
જલાવરણ છે એ સતત વરાળ ઉ પ  કરે છે. ર૪ કલાક આપણી ધરતી છે એ વરાળ ઉ પ  કરે છે અને એનુ ંબા પીભવન જ ે
થાય છે એ જગલોમા ંપ ાની નીચે બા પીભવન થવાથી રં ૪ કલાક ભેજનો સં હ થાય છે. (અંતરાય) 
  અ  ય ી : માનનીય નીમાબેન, બેસી જ રહો. માનનીય ડો. આશાબેન, (અંતરાય) એ થઇ ગયા એક વાર તો પણ 
બી  વાર ન થાય એટલ.ે હવે જઇ શકાય આપન.ે     
 ડો. ડો. આશાબેન પટેલ( ઝા) : માનનીય અ ય ી, હાલની તાતી જ રયાત એટલ ે ાકૃિતક ખેતીન ે ો સાહન 
આપવું અને એ િબન સરકારી સંક પ માનનીય સ ય ી જગદીશભાઇ િવ કમા લઇને આ યા છે એમાં મારો સૂર રજ ક  છ ુ ું ં ં
અને સમથન આપંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, અથવ વદેમા ંક ુ ંછે તે માણે  "માતા ભિૂમઃ, પુ ો અહ પૃિથ યાં "  એટલે કે ધરતી આપણી 
માતા છે અને આપણે તેના સતંાનો છીએ અને સાં કૃિતક યવસાયનો દરજ  પણ કૃિષને મળેલો છે યારે પ૦૦૦ વષ પહેલા 
યોગે ર ીકૃ ણ ારા આપણી આ ગાય આધા રત ખેતી એટલે કે ાકૃિતક ખેતી કરવામાં આવતી હતી અને એટલા માટે 
કૃ ણને હ આજના થમ કૃિષ વૈ ાિનક ગણાવું છ અને ભારત એ સોનાની ચીડીું ંુ યા કહેવાતંુ હતંુ. પરતુ નાઇટોઝનં , ફો ફરસ, 
પોટેિશયમ જવેી જતુનાશક દવાઓ અન ે ખાતરોં , કેિમક સનો ઉપયોગ કરીને ખેતીની ફળ ુપતા ઘટાડીન ે આપણે જ ે ધરતી 
માતાને જ ે દિૂષત કરી છે અને એના કારણે આપણે માનવ સૃિ  અને સ વ સૃિ ના અણધાયા જ ેઆપણે ન િવચારી શકીએ 
એવા રોગો જયારે આપણે સહન કરી ર ા છીએ યારે ાકૃિતક ખતેી એ અ યારની તાતી જ રયાત છે. પહેલા આપણો દેશ 
આઝાદ થયો યારે આપણી જનસં યા ૩૩ કરોડ હતી અને વષ ૧૯૬૦ના દાયકાની અંદર ૧ કરોડ ટન અનાજ આપણ ે
બહારથી લાવતા હતા. પરતુ હવ ેએના પછી મ ય ભાગમા ંડોં . એમ.એસ. વાિમનાથનના માગદશન હેઠળ હ રયાળી ાિંતની 
શ આત થઇ અને લગભગ અ યારે ૧૩૦ કરોડની આસપાસ આપણી જનસં યા હોવા છતાં પણ આપણે અ યારે અનાજની 
િનકાસ કરી ર ા છીએ. આપણી મોહમાયાને પોષવા માટે, આપણી મહ વાકાં ાન ેસાકાર કરવા માટે આપણે ધરતી માતાન ે

દૂિષત કરીન ે અન ે આપણી તન ે પણ આપણે નુકસાન કય ુ છે અન ે એટલા માટે મારે કહેવુ ં છે કે ગાય ી શિ તપીઠના 
થાપક પરમ પૂજય ીરામ શમા આચાય સાહેબે ક ું હતંુ કે િવ ાનને શેતાન ન બનાવો અને કૃિત એટલ ે કે કદરત વયં ુ

િવ ાન છે એટલે આપણા ાચીન ંથોની અંદર પણ કદાચ આજની િવ ાન અને ટેકનોલો ના જમાના કરતા પણ ઘણી 
મોટી દીઘ િ  હતી એ આપણે માનવુ ંજ ર ુ.ં ી ી રિવશંકર આટ ઓફ લીવ ગ કહે છે કે ાકૃિતક ખેતી શ  કરીન ેધરતીન ે
વગ બનાવો અને તેનો ચાર, સાર કરવો એ જ કાય ધમ છે અને એના માટે આપણા સાય ટીસ ી જહોન િવઝડમે પણ 

એને સમથન આ યું છે યારે ક ું છે કે 
  " ક હમ અં ે યત ક ઢ ગ પાલ બૈઠ હે ે ે , ના ને કૈસે કૈસે રોગ પાલ બૈઠ હે ૈ  
 નઇ જમાત હમ ચાર ડ ીયાં લેકર ઘરોમ ગાય છોડકર ડોગ પાલ બૈઠ હે ૈ . " 
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 માનનીય અ ય ી, રા ય સરકાર ખેતીની આવક વધે, સાથે સાથે ખેડતોની આવક પણ વધે એ માટે સતત ૂ
ય નશીલ છે અને સંવેદનશીલ પણ છે. પરતુ મારે આજ ેકહેવુ ં છે કે રા ય સરકાર ારા કે ીય ખેતીન ે ો સાહન આપવા ં

માટે સને ર૦૧૭માં િવધાનસભામાં સરકાર ી ારા સમ  દેશમાં થમવાર ઓગિનક ખેતી માટે ધ ગુજરાત ઓગિનક 
એ ીક ચર યુિનવિસટી વષ ર૦૧૭ િબલ લાવી અન ેએ યિુનવિસટીની થાપના કરવામા ંઆવી. એ ખૂબ સારી વ તુ છે. જથેી 
ખેડતોમાં ગૃતતા આવેૂ . ખેડતની આવક બમણી કરવી જ રી છેૂ . આપણા માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબનુ ં
વ નું પણ છે. વૈ ાિનક ઢબે કૃિષ પ રિ થિતઓનું આંકલન કરી ખતે ઉ પાદન વધારવાની અને નવીન ટેકનોલો  અને ટકાઉ 

િવકાસને સાધીને ખેતી ખચ ઘટાડીને રા ય સરકારે કૃિષ િવકાસ ે ે પ રણામો હાસંલ કયા છે.  વષ ર૦રર સુધીમાં ખેડતોની ૂ
આવક બમણી કરવાનો િનધાર પણ કય  છે અન ેતે દશામાં ગુજરાત સરકાર ક ટબ  છે. કેિમક સના બહોળા ઉપયોગથી અન ે
રાસાયિણક ખાતરના ઉપયોગથી દવસ ે દવસે યારે જમીનની ફળ ુપતા ઘટતી ય છે અન ે સાથ ે સાથ ે માણસ અન ે
પશુઓના વા યને નુકસાન થઇ ર ુ ં છે, યારે આ સમ યાના િનવારણ માટે હાલની પ રિ થિતમા ં ાકૃિતક ખેતી િસવાય 
આપણી પાસે કોઇ િવક પ નથી. ગુજરાતની કૃિષ ાંિતના પાયામાં ખેડતોના પ ર મ અને રા ય સરકારની ો સાહક કૃિષ ૂ
નીિત રહી છે, યારે ાકૃિતક ખેતી ારા પણ આવનારા સમયમાં ખેતીમા ં ઉ પાદનો મળતા થશ.ે જમેા ં આપ ં ગુજરાત 
સીમાિચ પ સાિબત થશ.ે આપણા ગુજરાતીમા ંકહેવત છે પાણી આવે તે પહેલા પાળ બાંધો. િ વે શન ઇઝ બેટર ધેન યોર. 
હવે સમય આવી ગયો છે. એ દશાની અંદર ભારત સરકાર અન ે ગુજરાત સરકાર ગૃત થઇ છે, યારે દરેક ખેડત િમ ોન ેૂ
આપણે ાકૃિતક ખેતી તરફ વાળવા પડશ.ે આમ તો ાકૃિતક ખતેીના ૪ િસ ાંતો છે, તે માનનીય ડ ડોર સાહેબે ક ા છે, 
યારે હ તેને રપીટ કરતી નથીું . ગુજરાત સરકારે તેની યોજનાઓ માટે બજટેમાં શું શું ફાળવણી કરી તે પણ માનનીય 

જગદીશભાઇએ ક ું છે, યારે તેને પણ હ રપીટ કરતી નથીું . મારે ચો સ કહેવું છે કે ાકૃિતક ખેતીની વાત કરી તો યુનતમ 
ખચ, વધુ  ઉપજ, ઉ ચ ગુણવ ા, વ છ પયાવરણ, ઝેર, રોગ જતુમુ ત ઉ પાદનં , કદરતી હોનારત તથા કૃિષ લોનના ુ
ચ રમાંથી મિુ ત મેળવવા માટે ખેડતોને ખુશીૂ , ખુશાલ અને વાવલંબન બનાવવાની આ પ િત છે. આ પ િત અને દેશ અન ે

દેશન ેઆ મિનભર બનાવવા માટે ાકૃિતક ખેતી એ સૌથી ઉ મ િવક પ છે. આ પ િતથી આપણે ઝેરમુ ત અન ેપોષણ 
મુ ત ખોરાક આપણે મળશ.ે એના માટે દરેક ખેડત ભાઇઓ આમા ં ડાય અને આ બાબતમાં ગૃકતા ફેલાય કે વધુમાં વધુ ૂ
ખેડતો આ પ િતને અપનાવતા થાય એ બહ જ રી છેૂ ુ . મારે છે ે એટલું જ કહેવું છે કે યારે આપણા ી જગદીશભાઇ િવ કમા 
િબન સરકારી સંક પ ાકૃિતક ખેતી એટલે કે એન.પી.પી.નાઇટોજન, ફો ફરસ, પોટેિશયમ અને સાથે સાથે સ ફેટ આ બધંુ જ 
માનવ કૃિત માટે, સ વ સૃ ી માટે નુકસાનકારક છે. અને નાઇટોજન, ફો ફરસ અને પોટાશ જટેલુ ંજમીનની અદંર જશે તો 
આજ ે દયરોગ, કે સર આ બધા નામ આ યાં છે એ બધા રોગો આપણે ણીએ છીએ, પણ એનાથી પણ નવા રોગો કે જને ે
આપણે નવા નામ આપવા પડે એવા રોગોનુ ંફરીથી ઉ પાદન ન થાય એ માટે એન ેઅટકાવવુ ંજ રી છે. એ માટે આપણી જ ે

ાચીન સં કૃિત હતી એ જ ે ાકૃિતક ખેતી એ ગાય માતાના ઘીની અદંર, ગૌ મૂ ની અંદર ૩૮૮ ઔષધીય ગુણ અંદર રહેલા છે, 
એવી ખેતી  કરવામાં આવશ,ે તો ખરા અથની અંદર આપણો દશે એ સોનાની ચી ડયા બનશ.ે એટલા માટે હ આ જ ેિબન ું
સરકારી સંક પ ાકૃિતક ખેતી અંગેનો લઇને આ યા છે, એને સમથન આપંુ છ અને માનનીય કૃિષ મં ીને પણ િવનંતી ક  છ ુ ું ં ં
કે આ િવધેયક પાસ કરવામા ંઆવ.ે  
  અ  ય ી : િવ  િવ યાત ફિઝ સના એક ોફેસર એનું નામ અ યારે ભલૂી ગયો છંુ. રર વષ પહેલા ંમ એક ચોપડી 
વાંચેલી. એનું પહેલુ ંસે ટે સ હતંુ. એમણ ેરર શોધ કરી. ઘણા બધા સાય સના શોધના એવોડ એમન ેમ ા છે. છે ી શોધ 
કરતા કરતા બે ઇલે ટોનન ેકયાંય કેટલાય િકલોિમટરના સકમફીયર સ સામસામ ેઅથડા યા અને એના ટકડા કયાૂ . ટકડા કયા ૂ
યારે યાલ આ યો કે જટેલી વાર ઇલે ટોનને સામ સામે અથડા યા, યારે એના ઇવન નંબરના ટકડા થયાૂ . ઓડ નંબરનો 

ટકડો યારેય થયો નહ  અન ેબીજ આ ય એ થયુ ંકે જટેલા ટકડાૂ ુ ૂં  થયા એ બધાનુ ંવજન મૂળ જ ેઇલે ટોનનુ ંવજન હતંુ એટલુ ં
જ ર ું. ટકડા થવા છતા વજનમાં કોઇ ઘટાડો થયો નહૂ . એટલ ેઆ મા અિવભા ય છે. એમ કરીન ેએ માણસ ેબુક લખી એ 
બુકનું પહેલું સે ટે સ મને યાદ રહી ગયું છે. Let us go back to nature.  
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : માનનીય અ ય ી, ના, આ મા શ દ એ બહ ુ Rational નથી એટલુ ંજ કહેવુ ં છે 
એવો મારો અંગત મત છે.  
  અ  ય ી : ઓ. કે. આ મામા ંમાનતા નથી? નથી માનતા, જ ેમાને એના માટે છે. આ તો એક િવ  િવ યાત વ 
વૈ ાિનકે ક ું છે. લીઝ, આપ બેસી વ, નહ  તો પાછી એના ઉપર ચચા થશ.ે નહ , નહ , લીઝ, આપણે આ િવષય 
બદલવો નથી. બોલો ી ેશભાઇ શુ ંકહેવું છે? હા, પંિ ત કહો.  
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : િક મતન ેહથળેીમાં હમેશા રાખો ચહેરા પર એની ન રેખા રાખો ન ેદેવાને દલાસો કોઇ ં
હમત ન કરે ં દુઃખ દદમાં પણ એવી િતભા રાખો.  

 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ(દસ ોઇ) : માનનીય અ ય ી, ી જગદીશભાઇ િવ કમા જ ેસંક પ લઇને આ યા છે એન ે
હ અનમુોદન આપંુ છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ધરતી, આ ભૂિમ સંતો મહતોં , મુનીઓ, સાધુ અને સા વીની આ ભૂિમ છે. એના કરતા પણ 
બી  વાત ક  આ ભૂિમ ભગવાનની ભૂિમ છેં . જ ે ીકૃ ણનો જ મ થયો ગોકળમાં યુુ .પી.માં અને કમભિૂમ ારકાને બના યુ.ં 
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એવી જ રીતે ી વાિમનારાયણ ભગવાન છપૈયામાં જ યા પણ કમભૂિમ આ ગુજરાતને બનાવી. હ એટલા માટે કહી ર ો છ ું ંુ
કે આ ભૂિમ ભગવાનની ભૂિમ હોય યા.ં.. 
  અ  ય ી : ાકૃિતક ખેતી માટે કઇક કહોનેં .  
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ ખેતીની જ વાત ક  છ અને એની ભૂિમકા બનાવું છું ં ં ંુ ુ . આ ભૂિમ 
ઉપર કે સર થાય અને એવી પ રિ થિત ઉ પન થાય એ સારી વાત નથી એટલા માટે હ કહીું  ર ો છ કેુ ં , આ ખેડ-ખાતર અન ે
પાણીની અમારી ગામડાની જની કહેવત છે કેૂ , ખેડ-ખાતરને પાણી અનાજન ેલાવ ેતાણી. એમા ંકોઇ રાસાયિણક આવતંુ નથી. 
આજ ે રાસાયિણક ખાતરના લીધે જમીનની ફળ ુપતા ઘટી, એની આવકમાં વધારો થયો પણ દન િત દન એમાં પણ હવ ે
ઘટાડો થવા લા યો છે. માનનીય અ ય ી, જમે સાહેબે વાત કરી કે ાકૃિતક ખેતી દેશની અદંર િસ ીમ ેપહેલો જ ેનંબર 
લીધો છે અને બી  નંબર હમાચલ દેશનો છે તો આપણે બધા  આ ગૃહમાં ન ી કરીએ અને આપણી સરકાર, આપણા 
મુ યમં ી ી, આપણા નાયબ મુ યમં ી ી ન ી કરે તો દુિનયાની કોઇ તાકાત નથી કે આપણો ી  નંબર ાકૃિતક ખેતીમા ં
ન આવ!ે શા માટે ન આવ?ે તો ાકૃિતક ખેતી માટે આપણે બધાએ એક થવું પડશ,ે આ રાસાિણક ખાતર અને દવાના લીધે 
ખેડતોની જમીન ફળ ુપ થતી અટકીૂ , પાણીના ખચા વ યા, ખાતર િબયારણ પાછળ ખચ  વ યો આ ફકત ગુજરાતની જ વાત 
નથી, આખા દેશ અન ેદુિનયામા ંઆ ખેતી થઇ રહી છે. હ તમને કહ કે મારા બાજના િવ તારમાં ી ભુપે િસંહ  બાપુના ું ું ુ
િવ તારમાં એક ગામ છે કીિલયા વાસણા યાં એક ઘર મૂકીન ે ી  ઘરે વ તો કે સરનો કેસ છે. આખું ગામ કે સરથી િપડાય 
છે કારણ કે એ ગામમા ંશાકભા નું ઉ પાદન વધારે કરે છે અને એવરી ડે દવા છાંટે છે એને કારણે યા ં કે સરના કેસો ખૂબ 
વ યા છે અને કે સર એન ેમાટે કોમન થઇ ગયું છે. આવી પ રિ થિત આ દેશમા ંગુજરાતમા ંઆપણી થાય એ યો ય નથી. હા, 
એમાંથી બાપુએ છોડા યા છે, બાપુએ યા ંએક િમ ટગ કરી અન ેબધાને ભેગા કયા કે હવે મહેરં બાની કરો, તમન ેતમારા દીકરા 
હાલા નથી? તમે આમાંથી મુ ત થાવ અને એમ કહીને બાપુએ બધાના હાથમાં જળ લેવડા યું અને એમણે ક ું કે અમે હવ ે

રાસાયિણક ખેતી નહ  કરીએ અને હવ ેઅમે ાકૃિતક ખેતી જ કરીશું એવી એમણે ખાતરી આપી. એના લીધે ઘણા ફાયદા છે 
અને આ રાસાયિણક ખેતીથી આપણને નુકસાન છે. આપણા મહામ હમ રા યપાલ ીએ પણ આપણને ક ું છે કે ગુજરાત 
આની પહેલ કરે. આ અનાજ ખાવાથી, આપણે યા ંકહેવત છે કે અ  એવા ઓડકાર, તમારા પેટમા ંઝેર ગયુ ંહોય તો તમા  ં
મન પણ ઝેરી થાય એટલ ેમાટે આપની આગેવાની નીચે ગુજરાત રાસાયિણક ખેતીમાંથી મુ ત થાય એ આશાએ મારી વાત પૂરી 
ક  છં ંુ .  
 ી આર.સી.ફળદ(ુકૃિષ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી જગદીશભાઇ િવ કમા જ ેિબનસરકારી 
સંક પ લઇને આ યા છે એ બાબતે હ કેટલીક િવગતો આપ ીના મા યમથી આ સ માું નનીય ગૃહ સમ  મૂકવા માગંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત એ સંત, સુરા અને મહાવીરોની ભૂિમ છે. આ એ જ ભિૂમ છે, આ ધરતીના ધાવણની 
તાકાત તો જઓૂ .  પૂ ય મહા મા ગાંધી, ી સરદાર વ ભભાઇ પટેલ જવેા વીર સપૂતોન ેઆ ધરતીએ આ યા. આજ ેદશેનુ ં
નેતૃ વ પણ એવો જ એક નરબંકો ી નરે ભાઇ મોદીના વ પમા ંઆપણે ઇએ છીએ. આ એ જ ભિૂમ છે કે દેશના સવાગી 
િવકાસમાં આ ખેતીએ મહ વનો ફાળો આ યો છે. સમય જતા રાસાયિણક ખાતરો અને જતુનાશક દવાના કોઇ ચો સ માણ ં
અને માપ જળવાવા ઇએ એ ન જળવાવવાના કારણે ધરતીની જ ેસાિ વકતા છે એ હણાતી ય છે અને એની અંદર આજ ે
ઝેરી વ પ આવતંુ ય છે. આપણે એક બાજથી આ ધરતીન ે માતા કહીએુ . ધરતીન ે માતૃભૂિમ કહીએ, િપતૃભૂિમ કહીએ, 
ધમભૂિમ કહીએ. આ ધરતી માતા પોતાના પેટ ઉપર અનાજ ઉ પ  કરી અને આપ ં પેટ ભરે છે. જગતનું પેટ ભરે છે. એને 
આપણે માતા કહીએ છીએ. કોઇ કિવએ બહ સુંદર વાત કરી છેુ .  

 हे मातभृूिम, पतभृिूम, धम भू महान, भरत भू महान ह, यह   योितिलंग जसक  
द  यता के द प ह । अनेक श  पीठ जसक  श  के ितक ह, न  ह जहॉ म महान,  थान 

जन महान ह । भरत भू महान ह, महान ह जहॉ वशाल  हा  वी, 
 આ ધરતી માતાના પેટ ઉપરથી િવશાળ નદીઓ પણ વહેતી થઇ છે. આ ધરતી માતા ઉપર સુદંર મ ના હમાલય 
જવેા પહાડો પણ છે. કૃિતની ગોદ ભરી ભરીને પરમા માએ આ ભ ૂભાગ ઉપર આપેલ છે. એવી આ ધરતી માતા જને ેઆપણે 
માં કહીએ છીએ.  

जहॉ वशाल  हा  वी, सर  वती व गोमती, कौिशक  कावेर ,  
सरय,ू तापी, इरावती, हे  ह िस  धु, नमदा, गोदावर  महान है । 

भरत भू महान ह, महान ह । 

 માનનીય અ ય ી, આગળ જતા કિવએ ક ું છે કે,  

यह   योितिलग जसक  द  यता के दप ह, अनेक श  पीठ जसक   
जसक  श  के ितक ह, हे बदर , जग  न,  दा रका रामे  वर जसके धाम ह ।  



ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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 એવી આ પાવન ધરા. અહ નો માનવી જને ે માતા તરીકે ઓળખ ે છે. આ ધરતી માતાને આદશ થાન ે રાખ ે છે. 
આપણા દેશના પૂવ ધાનમં ી જમેણ ે આ દેશના ભ ૂ ભાગ ઉપર વસનારા સમાજને પોતાનો પ રવાર મા યો. વગ થ 
અટલિબહારી બાજપાઇ , એમણે દેશની જન, દેશની જનતા પોતાનું કટબ છેુ ું , એનું ભલું કરવા માટે, એમની સેવા કરવા 
માટે, આ રા ને પરમ વૈભવના િશખરે લઇ જવા માટે થઇને આ વન કવારા ર ાુ ં . રા  માટે રા ાય વાપણ અપણ કરી 
દીધંુ, એમણે પણ એમના દયમાંથી બે શ દ ભારત માતા માટે એવા ક ા છે. એમણે એમ ક ું છે કે, આ ધરતીનો કોઇ ટકડો ૂ
નથી.  

 यह कसी जमीन का टकडा नह ंु , यह तो जता जागता रा   का महान पु ष है, 
हमालय इसका म  तक ह, गौर शकंर जसका िशखर ह, पंजाब और बंगाल तो वशाल कंधे ह, 
द  ली दल ह, का  मीर कर ट ह, नमदा इसक  करधनी ह, पूव और प  चीमी घाट दो वशाल 
जंघा ह, क  याकुमार  इसके चरण ह, सागर इसके चरण धुलाता ह, पावस के काले काले मेघ  
इसके कंुतल केश ह, चांद और सूरज इसक  आरती उतारते ह, यह देवताओ ंक  भूिम ह, यह 
तपण क  भूिम ह, यह अपण क  भिूम ह, इसका कंकर कंकर शकंर ह, इसका ब  द ु- ब  द ु
गंगाजल ह, मां कसम म जीवूगां तो इस देश क  धरती के िलय,े और म म गां तो भी इस 
देश क  धरती के िलय,े मेरे मरने के बाद मर  ह डडयां जब गंगा म बहाओगे तो इसम से एक 
ह  आवाज िनकलेगी, भारत माता क  जय, भारत माता क  जय । 

 એવી આપણી આ ધરતી માતા તેમની ઉપર જતુનાશક દવા અને રાસાયિણક ખાતરનો અિતશય ઉપયોગ તે ં
આવનારી પેઢીઓ માટે િવનાશકતા નોતરવા િસવાય બીજ કશું જ નથીુ ં .  
 માનનીય અ ય ી, સારા અને વધુ પાક મેળવવાની હાયમાં આપણે ધરતીમાતાની અદંર જ ેસાિ વકતા પડેલી છે 
તેને હણતા ગયા છીએ. આ ધરતીમાતા હવે આપણને પોકારે છે, આ ધરતી માતા એમ કહે છે કે મારા પેટ ઉપર તમે જ ેઅનાજ 
રોપો છો તેમાંથી હ અનેક કણ આપંુ છ અન ેઅનેક કણથી અનેક લોકોના પેટ ભ  છું ં ં ંુ ુ . પરતુ જયારે મારા ારા મારા પેટ ઉપર ં
ઉ પ  કરેલા કણ ારા હ અસં ય કણ તેમને આપંુ છ અન ેતે કણ ારા મારા પેટ ઉપર વતો મારો સમાજું ંુ , મારા દીકરાઓ 
એ જ ેઅનાજ પેટમાં નાંખ ે છે તેના ઝેરના કારણ ેકોઇક માતાનો લાડકવાયો દીકરો જયારે કે સરથી મરી ય છે યારે મારા 
કપાળ ઉપર જ ેકાળી ટીલી લાગે છે તેનાથી હ દઃુખી છ તેું ંુ મ ધરતીમાતા આપણને કહે છે. આ ધરતીમાતા એમ કહે છે મારા પેટ 
ઉપર ઉ પ  થયેલા અનાજ ારા કોઇ દીકરી અનાજ ખાય છે તો તેનો બાપ રડે છે કે હે માં તે જ ેઅનાજ આ યું તેના કારણ ે
મારી દીકરીન ેકે સર થયુ ંઅન ેતેના કારણ ેઆ દીકરી મરી ગઇ આ કાળી ટીલી લઇન ેમારે કયા ંસુધી વવાનું આ ધરતીમાતા 
એમ પોકારે છે. આ ધરતીમાતા એમ કહે છે કે મારા પેટ ઉપર ઉ પ  થયેલું અનાજ ખાઇને મારો દીકરો ગુજરી ગયો કેટલીક 
માતાઓ રડે છે કે હ દીકરા િવનાની થઇ ગઇું . ગંભીર કારની િબમારીથી મારો દીકરો મ ખોયો આ અનેક કારના કલંકો લઇન ે
મારે કયાં સુધી વવું ? મારો શું ગુણદોષ છે ? મ એવા તો કયા પાપ કયા છે તેમ આ ધરતીમાતા પોકારી અને તેના સંતાનોન ે
કહે છે.  
 માનનીય અ ય ી, આ કૃિત છે તે કૃિત હવ ે ા હમા  પોકારી ગઇ છે આ કારના રોગથી, આ કારના જિૈવક 
ત વોથી. હવે સમય પાકયો છે આજ ે ખરા સમયે ી જગદીશભાઇ જ ે સંક પ લઇને આ યા છે તે સંક પમાં ાણ છે. આ 
સંક પમાં આવનારી પેઢીનું ક યાણ સમાયલેું છે. આવનારા દવસોમાં હ એમ માનું છ કે આ ઐિતહાિસક િનણય તરફ ગુજરાત ું ંુ
પહેલ કરી ર ુ ં છે. રાસાયિણક ખાતર અને જતુનાશક દવાની જ ેખેતી થઇ રહી છેં , તેના ારા જ ેખેતી થઇ રહી છે તેમાંથી 
આમુલ પ રવતન લાવવા માટેનો ે  સમય પાકયો છે. એના માટે આપણા ગુજરાતની અદંર આપણે આ પહેલ કરી છે. 
ડો.સુભાષ પાલેકર  જ ે ાકૃિતક ખેતીના મિસહા છે તેમણે મહારા ની અંદર જ ે યોગ કયા અન ેતેના કારણે યાં સફળતા 
મળી છે, પ રણામો ા  થયા છે અને માનનીય ધાનમં ી એ પણ ડો.સુભાષ પાલેકર ને ક ું છે કે આ અિભયાન તમ ે
આખા દેશની અંદર ચલાવો. આપણા તો સદભા ય છે. આ આહલેક જગાવવા માટે ગુજરાતન ેએવા રા યપાલ ી મ ા છે. 
નામદાર રા યપાલ ીએ પણ આ ાકૃિતક ખેતીની ગુજરાતની ધરતી ઉપર આહલેક જગાવી છે. નામદાર રા યપાલ ીના 
સાિન યમા ં ગુજરાતમા ં આપણે એક સુંદર મ ની કાયશાળા યો  જમેા ં સુભાષ પાલેકર  પધાયા હતા. આખા દવસ 
દરિમયાન એમણે ખૂબ સા  ાકૃિતક ખેતી સંદભમાં માગદશન કયુ અને એના લીધે ગુજરાતના ખેડતો હવે આ દશા તરફ ં ૂ
વ ા છે. ગુજરાતમા ં ાકૃિતક ખેતી સંદભમા ંઆપણે રા ય ક ાનો ખૂબ મોટો પ રસંવાદ યો યો હતો. દરેક િજ ામાં ૮૦૦થી 
લઇને ૧૦૦૦ ખેડતો એક  કયા હતાૂ . એમાં પણ ડૉ. સુભાષ પાલેકર એ આવી અને ાકૃિતક ખેતી કેવી રીતે કરવી એનુ ંસુંદર 
મ નું માગદશન કયુ હતંુ અને એના કારણે ગુજરાતના ખેડતોનું હવે આ દશામાં યાણ થયું છેૂ . આપણી સરકારે પણ આ 
બાબતમાં પૂરી ગંભીરતા દાખવી છે. માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ પણ આ વાતને સમથન કય ુ
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છે અને એટલે જ આ વષની અદંર આપણા બજટેમાં પણ નાણાકીય ગવાઇ કરી છે. આ ાકૃિતક ખેતી ચાર તંભો ઉપર 
ઊભી છે. આ િવષય ઉપર બોલનારા ગૃહના સ માનનીય સ ય ીઓએ જ ેવાત કરી એમા ંપણ બી મૃતનો ઉ ેખ થયો હતો. 
એ એક બીજ સં કાર છે. એ જ રીતે આ છાદન એટલ ે કે ધરતી માતા ઉપર સાડી ઓઢાડવાની જ ેmulching system છે 
એની વાત છે. વામૃત એટલે કે કરોડો સુ મ વા ઓ છે એ પણ આનો આધાર તંભ છે એ જ રીતે વાપસા એટલે ૫૦ ટકા 
ભેજ અને ૫૦ ટકા હવા. આ ચાર કારના આધાર- તંભના આધારે આ ાકૃિતક ખેતી આગળ વધી રહી છે. આ ઉપરાંત 
જતુનાશક અને રોગનાશક દવાઓ બનાવવાની ણકારી પણ એમાં જમેં -જમે આગળ વધતા જઇએ છીએ તેમ-તેમ મળતી 

ય છે. આમા ં િનમા , ા , અિ આ , સ  ધા યાંકર અકુ , દસપિણ અક આ બધા એવા અક છે જ ે આપણી 
ાકૃિતક ખેતીને નવી દશા આપી શકે એમ છે. પાકને રોગચાળાથી મુિ ત અપાવવા માટે આ બધા અક છે. એ આપણે દેશી 

ગાયના મળ-મૂ  આધા રત પ િતથી આપણે િવકસાવી ર ા છીએ. આ બધંુ ઘર આંગણે સંભિવત છે. રા યના વધુને વધુ 
ખેડતો ાકૃિતક કૃિષ પ િત અપનાવ ે તે માટે તાૂ .૪/૯/૨૦૧૯ના રોજ જ ે કાયશાળા યો ઇ એમા ં લગભગ ૧૦,૦૦૦ 
ખેડતોએ લાભ લીધો હતોૂ . આ વષના બજટેમા ં પણ આપણે ણ નવી ચી  જમે કે દેશી ગાય આધા રત ખેતી માટે દરેક 
ખેડતને દર મ હન ેૂ ૯૦૦ િપયા િનભાવ ખચ આપવામાં આવશ.ે વષ ૧૦,૮૦૦ િપયા જવેી રકમ આપવામા ંઆવશે અન ેએ 
જ રીતે ાકૃિતક ખેતી પ િત ઉપર વામૃત બનાવવા માટે ૧૦,૦૦૦ ખેડતોને ો સા હત કરવાના છીએૂ . એટલું જ ન હ જ ે
ગૌશાળા ચલાવ ેછે, પાંજરાપોળ ચલાવે છે એને પણ આ કારની ઔષિધ િનમાણ કરવા માટે ો સા હત કરવામાં આવશ.ે 
આપણી સરકાર આ િવષય ઉપર ખૂબ ગંભીરતાથી આગળ વધી રહી છે એવા સં ગોમાં ી જગદીશભાઇ િવ કમા એ 
િબનસરકારી સંક પ લઇને આ યા છે. હ માનું છ કે આપણે એક એવા મુકામ ઉપર આવીને ઊભા છીએ એવા વખતે ી ું ંુ
જગદીશભાઇ આ સંક પ લઇને આ યા છે એની હ સહષ ન ધ લ  છું ંુ . આ અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ગુજરાતની 
આવનારી પેઢીઓ માટે આપણે એના સંતાન છીએ એને આ દ:ુખમાથંી મુિ ત અપાવવા માટે ી જગદીશભાઇ જ ેસંક પ લઇન ે
આ યા છે એનો હ સહષ વીકાર ક  છ અને રા ય સરકાર આું ં ંુ  સંક પનો વીકાર કરે છે.    
 ી જગદીશ િવ કમા(િનકોલ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીનો અન ે તમામ સાથી સ ય ીઓનો હ ું
આભાર માનું છંુ. એ પહેલાં એક િવગત ગૃહના યાન ેમૂકવી છે કે રા યમા ં કલ ુ ૯૯ લાખ હે ટર જમીન ઉપર આપણે ખેતી 
કરીએ છીએ યારે આવનાર દવસોમા ંશહેરીકરણનો િવકાસ અટકાવવા માટે અથવા કઇ રીતે િવકાસ કરવો. દવસ-ે દવસ ે
શહેરીકરણનો િવકાસ થાય છે અને એ ી ચર લે ડ ઓછી ન થાય એના માટે આપણે િવચારવું ઇએ. સાથે એક એફ.એ.નો 
જ ે રપોટ છે એ માનનીય મં ી ીના યાન ેમૂકંુ, ી નીિતનભાઇ સાહેબ પણ બેઠા છે યારે કે દશેમા ંવષ ૮૮ હ ર કરોડ 
િપયાનું અનાજ અને ફડ મા  વે ટ થાય છેૂ . ૮૮ હ ર કરોડ િપયાનુ,ં જ ેઆપણે એ ીક ચર ઉગાડીએ છીએ, અનાજ ઉગે 

છે અને ફડ બન ેછે એનો લગભગ ૂ ૪૦ ટકા હ સો એ મા  વે ટ ય છે. ટા સપોટશનથી માંડીને બધી જ રીતે આના માટે પણ 
સરકાર ીએ િવચારવુ ં ઇએ અન ે જ ે સાથી સ ય ીઓએ મન ે સહયોગ કય  છે તેવા માનનીય સ યો સવ ી બાબુભાઇ 
બોિખરીયા સાહેબ, ોફેસર કબેરભાઇુ , ડો.આશાબેન અન ેખેડત પુ  અને ભામાશા ખેડત એવા ી બાબુકાકાનો અને આપ ૂ ૂ
સૌનો આભાર માનું છંુ. માનનીય મં ી ીનો સિવશેષ આભાર માનું છંુ, મારો િબન-સરકારી સંક પ રજ કયૂ ,  તેનો આપે 
વીકાર કય  તે બદલ આપ સૌનો આભાર માનું છંુ.  

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને તેનો સવાનુમતે વીકાર કરવામાં આ યોે . 
            અ  ય ી : સકં પનો વીકાર કરવામાં આવે છે. 

 ’ ’ ટ યુ ઓફ યુિનટીે ’ ’  ારા અખં ડતતાનો સંદેશો સરાવવા અંગે   
        ી કરશનભાઇ પંુ. સોલંકી(કડી) : સાહેબ , હ ઓછ ભણેલો છ જ ેઆવડે તે મા ય રાખ  સાહેબું ં ંુ ુ .  
 અ  ય ી :  ના, એ બધંુ મા ય ના રહે ભાઇ, જ ેમયાદામા ંહોય તે જ મા ય રહે.  
 ી કરશનભાઇ પંુ. સોલંકીઃ માનનીય અ ય  સાહેબ, આ ક ેસની સરકાર હતી, આ સરદાર વ ભભાઇ પટેલ 
એના માટે મોદી સાહેબન ેિવચાર આ યો તો ક ેસને િવચાર ન આ યો. ી અમરિસંહભાઇ ચૌધરી હતા આ દવાસી હતા, પણ 
અમારા િવ તારમાં ી સરદાર વ ભભાઇ પટેલનુ ં આવું ટે ય ુ ઓફ યુિનટી બનાવીએ તેવું વ ન એમને ન આ યુ,ં ી 
ચીમનભાઇ પટેલ હતા તો એમન ેપણ િવચાર ન આ યો. મારા મોદી સાહેબન ેએવો િવચાર આ યો, વષ ર૦૦રથી ર૦૧૪ સુધી 
મોદી સાહેબ ર ા, ી સરદાર પટેલ ભલ ેક ેસના હતા, પણ આપણા લોખંડી પૂ ં ષ છે એમના માટે આપણે ટે યુ ઓફ 
યુિનટી બના યુ.ં  
 અ  ય ી :  તમારો સંક પ વાંચો.  
 ી કરશનભાઇ  પંુ. સોલંકી(કડી) :    માનનીય અ ય ી, હંુ આ મારો  નીચે મુજબનો સંક પ રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, અખંડ ભારતના િશ પી અને લોહ પૂ ં ષ સરદાર વ ભભાઇ પટેલનુ ં વન અને કાય રા  
માટે તેમજ ખાસ કરીને આવનારી પેઢીઓ માટે ેરક અને માગદશક બની રહે તે માટે તેમની  િતમાને અનુ પ યો ય મારક 
બનાવવાની ક પના આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદીએ કરેલી અને તેમના જ હ તે  તા.૩૧ ઓકટોબર, ર૦૧૮ના રોજ ’ ’ ટે ય ુ
ઓફ યુિનટી’ ’  નું લોકાપણ કરવામાં આ યુ.ં  
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 નવી પેઢીમા ં રા ીય એકતા અને અખંડીતતાની ભાવના બળ બને અન ે ’ ’એક ભારત ે  ભારત’ ’  નો મં  
ચ રતાથ થાય તે હેતુથી સરદાર સાહેબના આ મારકને ’ ’  ટે ય ુઓફ યુિનટી’ ’  નામ આપવામાં આ યું છે. િવ ની ચામા ં

ચી ૧૮ર મીટરની આ િતમા આજ ે ગુજરાતની ઓળખ બની ગઇ છે. પિવ  નદી નમદાના કદરતી સ દય વ ચે સરદાર ુ
સરોવર બંધની હેઠવાસમાં સાધુ બેટ ખાતે આકાર પામેલી આ િતમાનું િનમાણ દેશના તમામ રાજયોમાંથી ખેડતો ારાૂ  
વપરાયેલા ખેત ઓ રોના યોગદાનથી થયેલ હોઇ સમ  ભારતના ખેડતો અને ામજનોની લાગણી તેની સાથે ડાયેલી છેૂ .  
 શાંધાઇ કો-ઓપરેશન ઓગનાઇઝેશન ારા આ િતમાન ેિવ ની આઠમી અ યબી તરીકે હેર કરવામા ંઆવી છે. 
ગીનીઝ બુફ ઓફ વ ડ રેકોડઝમાં િવ ની સૌથી ચી િતમા તરીકે તેને થાન આપવામાં આ યું છે. િવ  િસ  ટાઇમ 
મેગેઝીન ારા વષ ર૦૧૯માં િવ ના ે  ૧૦૦ વાસન થળોમાં આ થાનનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે જ ેસમ  દેશ 
માટે ગૌરવનો િવષય છે.  
 વેલી ઓફ ફલાવસ, જગલ સફારીં , કેકટ  ગાડન, બટરફલાય ગાડન, એકતા નસરી, એકતા મોલ, એકતા 
ઓ ડટો રયમ, આરો ય વન અને િચ ડન યુ ટશન પાક જવેા સંલ  આકષણોને કારણે આ થળ પા રવા રક વાસનનું કે  
બ યું છે. આ થળે િવિવધ ોજકેટ અંતગત અંદાજ ે૩૦૦૦ જટેલા લોકોને હાલ રોજગારી મળી રહેલ છે. વાસીઓને સલામત 
અને સુરિ ત વાસન પૂ  પાડવા અને આ િવ તારના ઝડપી અન ેઆયો ત િવકાસ માટે રાજય સરકાર ારા ં ‘ ‘ ટે ય ુઓફ 
યુિનટી િવ તાર િવકાસ અન ે વાસન િનયમન સ ા મંડળ’ ’  નામનું એક સ ા મંડળ થાપવાની ગવાઇ રાજય 
િવધાનમંડળના કાયદાથી કરવામાં આવી છે.  
 આ મારક વય ં અખંડીતતાનો એક આગવો સદંેશ સરાવે તે માટે આવ યક પગલાં ભરવા આ સભાગૃહ રાજય 
સરકારન ેઅનુરોધ કરે છે.  

સંક પ રજ કરવામાં આ યોૂ . 
  અ  ય ી : માનનીય સ ય ી, તમારો સંક પ લેિખત વ પમા ં છે એ જ રેકડ ઉપર લેવામાં આવશ.ે માનનીય 
દુ યંતભાઇ.  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ(ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી કરશનભાઇ સોલંકી ટે યુ ઓફ યિુનટી 
અંગેનો સંક પ લઇન ેઆ યા છે એમા ંમા  સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છં ં ં ંુ ૂ ુ . આ સંક પમાં બોલવા માટે મન ે
તક મળી તેના માટે હ પોતે ધ યતાનો ભાવ અનુભવુ ં છું ંુ . એટલા માટે કે મને આ સભાગૃહમા ં ટે ય ુ ઓફ યુિનટી ઉપર 
બોલવાનો જ ેમોકો મ ો છે એ આ દેશના વડા ધાન માનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબે આ ટે ય ુઓફ યિુનટીની િતમા 
તૈયાર કરી યારે આજ ેએ મોકો મ ો કે જથેી હ આજ ેઅહ યા ઉું ભો થઇ અન ેબોલી શક છુ ું ં . એ માટે જટેલા અિભનંદન ી 
નરે ભાઇ મોદી સાહેબ અને ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારને આપંુ એટલા ઓછા છે.  
 માનનીય અ ય ી, ચાર લાઇનોથી શ  કરીશ. એક ટાઇટલ હતંુ ‘ ‘ એ દો ત, ખીડકી ખોલકે દેખન ેદ ેમુજ,ે મેરે 
ભારતકી નઇ ત વીર બન રહી હૈ’ ’  આ ટાઇટલ હેઠળ ચાર લાઇનો એવી છે. 

‘ ‘ વષ  બાદ એક નેતા કો માં ગંગા કી આરતી કરતે હએ દેખા હુ ૈ , 
વના અબ તક એક પ રવાર કી સમાધી પર ફલ ચડાતે દેખા થાૂ , 
વષ  બાદ એક નેતા કો અપની માતૃભાષા બોલતે હએ દેખા હુ ૈ, 

વના અબ તક રટી રટાઇ અં ે  બોલતે હએ દેખા થાુ , 
વષ  બાદ એક નેતા કો ટ યુ ઓફ યુિનટી બનાતે દેખા હે ૈ, 

વના અબ તક એક પ રવાર કી મૂિતયા બનાતે દેખા થા, 
ઇતને વષ  બાદ ભારત કો ખુલકર મુ કરાતે હએ દેખા હુ ુ ૈ .’ ’  

 માનનીય અ ય ી, આ ટાઇટલ હેઠળ આ ચાર લાઇનો માનનીય નરે  મોદીન ે સમિપત કરીએ છીએ. આજ ે
સરદાર સાહેબ હોત તો આ પોકાર એમ કહીએ તો યેક હ દુ તાનીનો છે અન ેઆજ ેરા ની યેક સમ યાનું સમાધાન માટે 

વા જઇએ તો સરદાર ફો યુલા એ સાચંુ હિથયાર છે અન ેએ એમના ભાવની લોખંડી ઓળખ છે. અખંડ ભારત એ એમનુ ં
વ ન હતંુ અને ગુજરાતના સપુત યુિનટીના કમ લાભ પે હ દના સરદાર બ યા. સમ  િવ માં સ માનીત સરદારન ે

ઉ ચ મ ભાવાંજિલ અપણ કરવા ગુજરાતે સ યુ ટે ય ુઓફ યિુનટી, અખંડ ભારતનુ ં િતક, એક અનોખા મહામાનવ જમેણ ે
પથદશક બનીન ે દેશની એકતાની રાહ પર દશા બનાવી અને સમ  રા  માટે શા વત િતક બની ગયા, આ િતમા 
આવનારી પેઢી માટે ેરક બનશ.ે  
 માનનીય અ ય ી, આપણે ય.ુએસ.એ.નું ટે ય ુઓફ લીબટ  ઇ છે, ાઝીલનુ ંરીઓડી જનેરોની િતમા ઇ 
છે, આ બધી િતમા કોઇ મસેેજ આપે કે ન આપે પણ આ િતમાના િનમાણ ારા હ દુ તાન પાસ ેજ ેસામ ય અને મતા છે 
તેની દુિનયાન ેઅનુભૂિત કરાવી છે. દુિનયા ઉપર હ દુ તાન પોતાનો ભાવ ઉભો કરી શકયો છે એ વાત ચો સ છે. આન ે
ટે યુને િતમાન ે કેવળ ચાઇ એ મીટર કે ફટની અંદર ન હ પણ એને શૈ િણકૂ , ઐિતહાિસક, રા ીય અને આ યાિ મક 

મૂ યમાં એને વી ઇએ.  આવનારી પેઢી સદીઓ સુધી આ ટે યુ ેરણા ો  બની રહેવાની છે એમાં કોઇ બે મત નથી. 
યેક ભારતીયના દલમા ંરા  ેમનો નવો જ સો પેદા કરવા અને સમ  િવ મા ંભારતની શિકતનો પ રચય કરાવ ેછેુ . આ 
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લોહ િતમા સમ  રા ના ખેડતને સામેલ કરીનેૂ  લગભગ છ લાખ જટેલા ગામોમાંથી દરેક ગામમાંથી લોખંડનું એક કૃિષ ઓ ર 
એક  કરીને આ મારકમાં ઉપયોગ કય  છે. આ મારક ભારતભરના ખેડતના સહયોગનું કાયમ િતક બની ગયું છેૂ . આ 

િતમાની સાથે સાથ ેદેશની ભાિવ પેઢી માટે રેણાનો અનંત ો  બની ગયો છે. ભારતના ખૂણે ખૂણ ે રહેતા લોકો વ ચે 
લોહીનો સબંધ બનશ.ે ભારતની ઢતા એકતા અન ે મતાનો િવ ને પરીચય કરા યો છે. આન ેએિ જિનયર ગ િ એ ઇએ 
તો પણ આ અ યાસનો િવષય બનનાર છે. આ દેશના માનનીય વડા ધાન ી નરે  મોદી સાહેબનું યિુનટીનો અથ કા ો છે. 
યુિનટીનો અથ આ રીતે સમ યો છે. ભાષા અનેક ભાવ એક, રાજય અનેક રા  એક, પંથ અનેક લ ય એક, બોલી અનેક 
વર એક, રગ અનેક િ રગા એકં ં , સમાજ એક ભારત એક, રવાજ અનેક સં કાર એક, યોજના અનેક મકસદ એક, કાય અનેક 

સંક પ એક, રાહ અનેક મંિજલ એક, પહેનાવા અનેક િતમા એક, ચહેરે અનેક મુ કાન એક. આ રીતે એમણ ે ટે યુ ઓફ 
યુિનટીને મલૂ યું હતંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ટે ય ુ ઓફ યિુનટી ગત વષ આપણે સૌ ગવ લઇ શકીએ તેવી વાત છે. જનૂ , ર૦૧૯મા ં
ચીનના પાટનગર બૈિજગ ખાતે મળેલી મ ય એિશયાઇ દશેોના સંગઠન શાંઘાઇ કોપ રેશન ઓગનાઇઝેશને આ બેઠકમાં ં
રાજયના કેવડીયા ખાતે આવેલું ટે ય ુઓફ યિુનટી ૧૮ર મીટર ચાઇ ધરાવતા િવ ની સૌથી ચી િતમાન ેિવ ની આઠમી 
અ યબી તરીકે તાજતેરમા ં યુઆરી, ર૦ર૦મા ં હેર કરેલ છે. આ આપણા સૌ માટે ખૂબ ગવની વાત છે. શાંઘાઇ કોપ રેશન 
ઓગનાઇઝેશને અને સ ય દેશોએ ટે ય ુઓફ યિુનટીન ે વાસન થળ તરીકે ો સા હત કરેલ છે અન ેઆ સંગઠનના સ યો 
દેશમાં િવ ની સૌથી ચી િતમા ટે યુ ઓફ યુિનટીનો ચાર કરવાનો િનણય પણ હેર કરેલ છે. સાથે સાથે ટે યુ ઓફ 
યુિનટી િવ ની આઠમી અ યબી તરીકે હેર કરવા બદલ ગુજરાત રાજય ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે અને શાંઘાઇ 
કોપ રેશનને ઓગનાઇઝેશનના સંગઠનન ેઆ સભાગૃહ અિભનદંન આપે છે.  
  સાથે સાથ ેઆ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ગાંધીનગરમાં મહા મા મં દરનું પણ િનમાણ કરીને આ સરકારે દેશ 
અને મહાન રા  નેતા પૂજય મહા મા ગાંધી ન ેપ ીય ભેદભાવ ભલૂીને નવી પેઢીઓ માટેનુ ં ેરણા િતથ પણ બના યુ ંછે.  
 માનનીય અ ય ી, થોડીક િવગત ટે યુ ઓફ યુિનટીની આપંુ તો આ ટે યુ બનતા ૩૩ મ હના લા યા. આ એક 
રેકોડ છે. િતમાનો ખચ ર૯૮૯ કરોડ િપયા થયો છે. કાંસાની લેટ િસવાય  ઇટ ઇઝ મેઇડ ઇન ઇિ ડયા. સરદાર પટેલના 
સરદાર ડેમથી ૩.પ િકલોમીટર દૂર છે. સૌથી રસ દ વાત કલ વજન ુ ૧૭૦૦ ટન છે, ચાઇ પરર ફટ છેૂ , પગની લંબાઇ ૮૦ ફટ ૂ
છે. હાથની લંબાઇ ૭૦ ફટ છેૂ , ખભાની ચાઇ ૧૪૦ ફટ છે અને ચહેરાની લંબાઇ ૂ ૭૦ ફટ છેૂ . આ ટે યુ ઓફ યુિનટીને જમેણ ે
બના યું છે, જમેના માગદશન હેઠળ થયું છે તેવા પ ભૂષણ સ માિનત ી રાવ વી. કે. સુથારની દેખરેખમા ંઆ બ યું છે. ભલ ે
આજ ેસ યો બેઠા નથી પરતુ મારે રેકોડ ઉપર મૂકવું છે કે ક ેસને આ ટે યુ ઓફ યુિનટી ઉપર બોલવાનો કોઇ અિધકાર નથીં . 
મારે એટલુ ંજ કહેવું છે કે, એ કયા વડા ધાન હતા કે, જણેે વષ ૧૯૫૦ની અંદર યારે સરદાર વ ભભાઇ પટેલ સાહેબ મૃ ય ુ
પા યા યારે દરેક િમિન ટરન ેનો ટસ બહાર પાડીન ેએમના અિંતમ સં કારમા ંનહ  જવા જણાવેલુ ં? બીજુ,ં એ કયા ાઇમ 
િમિન ટર હતા કે, જમેણ ેસરદાર સાહેબને સોમનાથ મં દરના ણ ારના તાવનો િવરોધ કરેલો અન ેરા પિત ી રાજે  

સાદને સોમનાથ જતા એમ કહીને અટકાવલેા કે, આ સે યુલરીઝમની િવ  છે? ક ેસને બોલવાનો કોઇ અિધકાર નથી. 
આ વાત એટલા માટે મૂક છ કેુ ું ં , એ લોકો ભલે અહ યા બેઠા નથી પણ એ રેકોડ ઉપર રહે.  
 ટે યુ ઓફ યુિનટીની ડે ડે નેવીગેશન ચેનલ, જટેી, નૌકા િવહાર, બો ટગની સુિવધા કરવામાં આવી છેં . ે  
ભારત ભવન િનમાણ કરવામા ંઆ યુ ં છે. આશરે ૬૦ િમટર પહોળી, ૨.૫ િમટર ડી, ૭૦ િમટર લાંબી નેવીગેશનલ ચેનલ 
એમાં બનાવવામાં આવી છે. િત દન પાંચ હ ર યિ તઓની હેરફેર થઇ શકે એને યાને લઇન ેબોટની મુસાફરી, આપણે 

ઇએ તો હમણાં આ િવધાનસભા સ  ચાલુ છે એ દરિમયાન જ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. લાઇ ટગ અને એ યુિમનશેન ં
ઇએ તો, અ યારના કેવ ડયાને આપણે એ રીતે ઓળખીયે "વન િબિલયન લાઇટ ટાઉન" તરીકે આજ ેઓળખાતંુ થયું છે. રા ે 

ટે યુ વું એ ખરેખર એક હાવો છે અને અનેક ઝાડ, અનેક ર તાઓ અને ટે યુ ઉપર યાં ગાડનની અંદર જ ે કારે લાઇટો 
એ યુિમનેશન કરી છે, એમ કહેવાય કે, એક અબજ એલ.ઇ.ડી. લાઇટોથી જળહળતંુ આ વાસન થળ બ યું છે. લો ગાડન 
યાં આગળ િવકસાવવામાં આ યો છે. ૩.૬૧ એકર જ યાની અંદર ભારતનો સૌ થમ એવો અ તન ટેકનોલો થી બનેલો 

યુિનટી લો ગાડન ખરેખર વા જવેો છે. દરરોજના રેકોડ, એની અંદર પાંચ હ રથી વધારે લોકો એને વા જઇ ર ા છે. 
કેકટ  ગાડન, દુિનયામાં આપણે જ ેકેકટ  યા છે એ કેકટ  અહ યા લાવીને આજ ેકેકટ  ગાડન િવકસાવવામાં આ યો છે. 
ગુજરાત રા ય વન િવભાગ, ગીર ફાઉ ડેશન ારા સંયુ ત રીતે ટે યુ ઓફ યુિનટી આ િનમાણ કરવામાં આ યુ ં છે. મન ે
જણાવતાં આનંદ થાય કે, લગભગ ૬,૨૭૦ જટેલા કેકટ  અને ૩,૦૦૦ જટેલા સે યુલે ટ એ કેકટ  ગાડનની અંદર આપણન ે

વા મળ ેછે. "વેલી ઓફ લાવસ" આ સૌથી આકષણનુ ં કે  છે. વેલી ઓફ લાવસ મુ ય વ ે ટે યુ ઓફ યુિનટીની બંન ે
તરફ નમદા નદીના િકનારે આઠ િકલોિમટરની અદંર પથરાયલેું છે. ખરેખર આપણે આમ વા જઇએ તો ક પના પણ ના કરી 
શકાય. આનું ભૂિમપૂજન થયું હતંુ યારનું ય ઇએ અને આજનુ ં ય ઇએ તો આખો એ રયા આપણને એમ થાય કે, આ 
રાતોરાત કેવી રીતે ઊભું થયુ ંછે? પણ આ જ ેસરકારે કામ કયુ છે, એ ન ભૂતો ન ભિવ યિત, કે િવચારી શકાય નહ  એ કારનુ ં
આજ ેઆપણને ય વા મળે છે. યાં સે ફી પોઇ ટ છે, વન કટીર છેુ , યુ ટલીટી છે, બેસવાની બે ચીસ છે. આમ, તમામ 

કારની સિુવધા અહ યા કરવામાં આવી છે. "જગલ સફારીં ", આપણે ઇએ તો આ કાથી પણ ાણીઓ લાવવામાં આ યા 
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છે એની સાથ ેસાથે િવદેશી પ ીઓ માટેનું એ વાયરમે ટ બનાવલે છે. એ વે રયમ પણ બનાવવામા ંઆ યું છે. જળચર અન ે
સ રસૃપ ભાગ બનાવવામા ંઆ યો છે. એમ કહી શકાય કે, ભારતમાં આ એક ખૂબ સરસ વાસનુ ં થળ બ યું છે અને તેના 
માટે માનનીય સ ય ી કરશનભાઇ જ ેઆ તાવ લઇને આ યા છે એને હ અનુમોદન આપંુ છું ંુ . 
  અ  ય ી : ગુજરાતના ૧૮૨ માનનીય ધારાસ યોની સં યાન ેસમાવી લેતંુ આ ટે યુ ઓફ યુિનટી અને આ સંયોગ 
મા  નથી, ડા િચંતનનુ ંપ રણામ છે. 
 ી અભેિસંહ મો. તડવી(સંખેડા) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના સ માનનીય સ ય ભાઇ ી કરસનભાઇ જ ે
સંક પ લઇને આ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, સરદાર વ ભભાઇ પટેલ સાહેબનો દશેને આઝાદી અપાવવામાં િસંહ ફાળો રહેલો છે. તેઓ 
ગુજરાતના સપૂત હતા. તેઓન ેલોખંડી પુ ષ પણ કહેવામા ંઆ યા છે. તેઓ ીએ ૫૬૨ રજવાડાન ેપણ ભેગા કયા હતા. એવો 
અમૂ ય ફાળો આ દેશની સેવામાં રહેલો છે. આવા સપૂતને ભૂતકાળની સરકારોએ યાદગીરી પે કઇ આ યું નથીં . ક ેસની 
સરકારો હતી યારે કેટલાક લોકોન ેગમતંુ નહોતંુ. વષ ૨૦૦૭માં ત કાિલન મુ યમં ી અન ેહાલના વડા ધાન ી નરે  મોદી 
સાહેબ હતા તે વખતે હ પણ આ ગૃહમા ંસ ય હતો અન ે ી નીિતનભાઇ સાહેબ નમદા િવભાગના મં ી પણ હતાું . તે વખતે 
સાહેબે ન ી કરેલું કે સરદાર સાહેબને કઇ રીતે સારી ાંજિલ આપી શકાય તે િવચારમાંથી આ ટે ય ુઓફ યુિનટી બનાવેલ 
છે. તે વખતે આ ન ી થયેલુ.ં પહેલાં વષમાં તે વખતે િપયા ૧૫૦ કરોડનું બજટે ફાળવેલુ.ં યાર પછી આખા દેશમા ંધીરે ધીરે 
આ િવષય ચા યો. આજ ેક ેસના સ યો નથી. યારે અમ ેગામડામંાં ખેડૂતો પાસેથી ઓ રો લેવા જતા હતા યારે ક ેસના 
લોકો એવું કહેતા હતા કે તમે આ ભંગાર શું કામ લઇ વ છો? સાહેબ, અમને તે વખતે આ લોકો મોઢે મારતા હતા. અમે તે 
વખતે તડકામાં જઇને બધાની વ તુ લઇને સહીઓ લેતા હતા, લોકોને આનંદ હતો. લોકોને હતંુ કે અમને આ બહાને ભાજપની 
સરકારે, ી નરે  મોદીએ યાદ કયા છે. આ ગુજરાતની  આવુ ંમાનતી હતી અને લોકો ણતા હતા, યારે ક ેસવાળાની 
ટીકા પણ એ લોકો કરતા હતા કે તેમન ેસમજ પડતી નથી, પણ આ ી મોદી સાહેબનુ ંભલુ ંથ  કે આ દેશમાં આ એક સારી 

િતમા ગુજરાતમાં નમદા િજ ામા,ં નમદાના ખોળ,ે અરવ ીના પવતોના કદરતી સ દયમા ંબનીુ . મારો મત િવ તાર યાંથી 
૧૫ િકલોમીટર જ થાય છે. આ િવ તારના લોકોને આનંદ થાય. પહેલાં તો લોકોને ક ેસના લોકો ભડકાવતા હતા. આ િવષય 
એટલા માટે મૂકવો છે. બાપુને ખબર છે. બાપુ ણે છે. યારે અમે બધા ભેગા થઇન ેલોકોને સમ વીએ કે આ સાધુ બેટ ઉપર 
આપણે જ ેકામ કરી ર ા છીએ, આ દેશની અ યબી બનવાની છે. ી નરે ભાઇ જ ેકામ કરે છે તેના લીધે તમોન ેરોજગારી 
મળવાની છે. તે વખતે ક ેસના લોકો લોકોને ઉ કેરતા હતા. અમોને પેસવા દેતા નહોતા. આ વસિત યારે હટી, આ 
સભાગૃહનું યાન મારે એટલા માટે દોરવું છે કે બાપુ, ી નીિતનભાઇ અને અમે બધા આમાંથી પસાર થયા છીએ. અમે યું છે. 
સાધુ બેટ ઉપર આ ટે ય ુબનેલ છે. ઋિષમિુનઓ ય  કરતા હતા એ ભૂિમ ઉપર આટલુ ંબધંુ સા  કામ થાય છેં . આ દવાસી 

માં આનદં એટલા માટે છે કે આ એક નજરા  ં છે. ક ેસના લોકોને  દેખાતંુ નથી. અ યારે યાંના ૩,૦૦૦ લોકોન ે
રોજગારી મળે છે. ૧૫,૦૦૦ લોકો પર ડે યા ં વા આવે છે. આ દવાસી ન ે તેનો આનદં મળ ે છે. દેવડીયા ચોકડીથી 
આપણે પસાર થઇએ, મુ ાની વાત આવે છે. યાંથી બે પાટની અદંર આ દવાસી લોકોની જ યા આવેલી છે. આ દવાસીઓન ે
યારે વીઘાના ૫,૦૦૦ િપયા કોઇ આપતંુ નહોતંુ. આજ ેએક વીઘાના ૬૦થી ૮૦ લાખ િપયા મળે છે. અ યારે બ ે સાઇડ 

ઉપર જઇએ તો આ દવાસીની જ યા આવે છે, થોડીક બા રયા લોકોની આવે છે. યાં બહારના લોકો જ યા લેવા માટે પડાપડી 
કરે છે. આના કારણે આખા િવ તારના લોકોને રો રોટી મળશ.ે આખો િવ તાર ડેવલપ થવાનો છે એટલે ચાની કીટલીવાળાન,ે 
ભ યાવાળાન,ે પાણી વેચવાવાળાન ેબધાને રો  મળશ.ે એટલ ેમાનનીય સ ય ી કરસનભાઇ જ ેસંક પ લઇને આ યા છે 
એને હ સમથન ક  છું ં ંુ .   
  અ  ય ી : માનનીય નીિતનભાઇ પટેલ. છે ે તો સરદાર જ હોયન.ે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય ગૃહમા ંપરપરા માણ ેં
માનનીય ધારાસ ય ીઓ ખૂબ અગ યના િવષય ઉપર સંક પો રજ કરતા હોય છેૂ . પરતુ આજ ે જ ે સંક પ અહ યા અમારા ં
કડીના ધારાસ ય, દિલત નેતા, ઓછ ભણેલા પણ વધુ ગણેલાુ ં , અનુભવી અને કડીમાં અમારી જનતા એમન ેગાંધી  તરીકે 
જ ઓળખે છે. ૧૦૮ જયા ંકહીએ યાં ી કરસનભાઇ પહ ચી ય એવા ી કરસનભાઇ સાહેબ, આજ ેઆપણા બધાની જ ે
દાયકાઓ જની લાગણી હતીૂ , આપણા બધા ગુજરાતીઓના મનની, દેશવાસીઓના મનની જ ે ભાવના હતી કે આપણી 
આઝાદીની લડતમા ંજમેનુ ંઅિત િવશ  યોગદાન છે, જમેણે ગાંધી ના સાથી તરીકે ખભે ખભો િમલાવીને આઝાદીની લડતમા ં
અ ેસર રહીને કામ કય.ુ ખૂબ િવ ાન હતા, બેરી ટર હતા, એ જમાનામાં ઇ છેત તો લાખો િપયાની ેકટીસ કરી શકે એવી 
િ થિતમા ંહતા. એ વખતે જમેણ ેદેશ માટે પોતાનો પ રવાર, પોતાની કારિકદ  ય  દઇ અને આઝાદીની લડતમા ં ડાઇ ગયા 
એવા ી સરદાર વ ભભાઇ પટેલ કે જમેને આપણે બધા લોખંડી પુ ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અખંડ ભારતના ઘડવૈયા 
તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણે ઇએ છીએ, ણીએ છીએ, બધાને ખબર છે પણ અં ે ની ક ટલ રાજુ નીિત હતી એમા ં
એમને ભારત એક થવા દેવું નહોતંુ. ભારત પાિક તાનના ભાગલા તો પાડયા જ હતા, ક લેઆમ ચાલી હતી, કરોડો લોકોના 
મૃ યુ થયેલા, કરોડો શ દ વાપ  છ સાહેબં ંુ , ભારતમાંથી જમેન ેપાિક તાન જવાનું હતંુ એ યા ંગયા અન ેપાિક તાનમાંથી જ ે
હ દુઓને ભારત આવવાનુ ંહતંુ એ ભારત આ યા. એમાં ભયંકર ખૂનામરકી થઇ હતી. આ થયા છતાં પણ આપણો દેશ એક 
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થાય એવુ ંકોઇ િચ  રહેતંુ નહોતંુ. અં ે એ બધા રજવાડાઓન ેએમ કહી દીધંુ કે અમ ેતો તમન ેમુકત કયા, હવે તમ ેતમન ે
યો ય લાગે એ રીતે શાસન કરો. એવું બ યું હોત તો આ દેશનું ભારત માતાનું જ ેિચ  અ યારે આપણે ઇએ છીએ,  સરદાર 
વ ભભાઇ પટેલ આપણા દેશમા ંજ યા ના હોત તો માનનીય ફળદુસાહેબે હમણાં જ ે ી બાજપાઇ ની સુંદર કિવતા ગાઇ એ 
અખંડ ભારતનું િચ  આપણે ના ઇ શકયા હોત. બધંુ થાત પણ ભારત એક ના થાત. સકડો રજવાડા હતા, એક બાજ ુ
િનઝામ હતા, એક બાજ જુ ૂનાગઢના નવાબ હતા, બી  રા  રજવાડા હતા, ઘણા ગિતશીલ હતા, ઘણા નાના હતા, ઘણ 
મોટા હતા. આવા મોટા મોટા લોકોન ેએક કરીન ેદેશનુ ં વ પ આપવું એ મોટામા ંમોટ કામ હતંુું . મોટ કેવી રીતે હતંુ એ મૂલવવુ ંું
હોય તો હ એક જ દાખલો આપવા માગંુ છ કે ી સરદાર વ ભભાઇના કાું ંુ મને કેવી રીતે મૂલવી શકાય! ી જવાહરલાલ નહે  
એ પણ આઝાદીના મહાન લડવૈયા હતા. એમના માટે આપણન ે ભારોભાર આદર અન ે સ માન છે. એમણ ે પોતે કાિ મરી 
હોવાના નાતે યારે દેશના રજવાડાઓન ે ભારતમાં િવિલનીકરણ કરવાની વાત આવી, અં ે  તો છોડીન ે જતા ર ા હતા. 
નવાબ જદુ ંલઇન ેબેઠા હતાુ , િનઝામ જદુ ંલઇન ેબેઠા હતાુ . િનઝામનું હૈદરાબાદ તો ભારતની વ ચોવ ચ આવેલ તો પણ કહે 
મારે પાિક તાન સાથે ડાવુ ં છે. જનાગઢના નવાબ એવું કહે કે મારે પાિક તાન સાથ ે ડાવું છેૂ . આ રજવાડાઓ કેવા 
શિ તશાળી હતા એ સ ય ીઓ ણે છે છતાં મારે રેકડ ઉપર મકૂવા માટે કહેવું જ રી છે. એવું કહેવાય છે કે હૈદરાબાદના 
િનઝામની િમલકત, સંપિત જર-ઝવેરાત, િપયા, સોનુ,ં ચાંદી, હીરા આ બધંુ એ વખતે િનઝામ પાસે એટલું બધંુ હતંુ કે એ 
વખતના દિુનયાભરના રા -રજવાડાઓમા ં િનઝામ એક નંબરે િમલકત ધરાવતા સમૃ  રા  હતા. લે ડના રાણી 
િવકટો રયા કરતા પણ િનઝામ પાસ ે વધુ િમલકતો હતી. એનુ ં રાજ કેટલા િવ તારમા ં હતંુ? આજનું આં દેશ, તેલંગાણા, 
મહારા નો કેટલોક િવ તાર અને આજના કણાટકનો કેટલોક િવ તાર એ િનઝામના રા યમાં આવતો હતો. એવા રા  કે જને ે
રજવાડા તરીકે પોતાનુ ંખાનગી લ કર હતંુ જનેે રા કારો કહેતા હતા. એમણે ભાગલા પછી ક લેઆમ ચાલુ કરી અને લાખો 
હ દુઓની ક લેઆમ કરી દીધી અન ેક ુ ં કે તમારે અહ યા જ રહેવું પડશે અને પાિક તાન સાથ ે ડાવુ ં પડશ.ે જનાગઢના ૂ

નવાબ સામ ેઆપણે જમે આરઝી હકમત ી વ ભભાઇના નેતૃ વમાં અન ેએૂ મના આશીવાદથી જનાગઢના નવાબની સામ ેજ ેૂ
લડત ચલાવી એ જ લડાઇ યા ંહૈદરાબાદમાં પણ ચાલી અને એન ેપણ ી સરદાર વ ભભાઇએ ખૂબ મદદ કરી. હ વાત કરતો ું
હતો કે ી સરદાર વ ભભાઇના કામન ે મુલવવા માટે, ી જવાહરલાલ નહે એ એમ ક ુ ં કે હ કાિ મરી છું ંુ , કાિ મરના 
િવિલનીકરણની વાત મારા પર છોડી દો. ી વ ભભાઇ સંમત થઇ ગયા. વભાિવક હતંુ અને બાકીનુ ં ી જવાહરલાલ 
વડા ધાન તરીકે, ગૃહમં ી તરીકે રજવાડાઓનું અલગ મં ાલય હતંુ એટલે એ કામ ી સરદાર વ ભભાઇને સ યુ.ં આજ ે
ઇિતહાસ સા ી છે, કોઇને ગમે કે ન ગમ ેપણ ી સરદાર વ ભભાઇને જ ેકામ સ યુ,ં  કામગીરી ઉપાડી કે દેશી રજવાડાઓનુ ં
ભારતમાં િવિલનીકરણ કરવુ.ં આપણા ગુજરાત માટે તો મહા મા ગાધંી  આપ ં ગૌરવ છે. ી સરદાર વ ભભાઇ પણ ગૌરવ 
છે એમ આપણા રા -રજવાડાઓનુ ં પણ આપણને ગૌરવ છે કે ભાવનગરના રા  કૃ ણકમારિસંહ એ સૌથી પહેલોુ  
િવિલકરણનો દ તાવેજ હતો એમા ં સહી કરી અન ે અબ  િપયાની િમલકતો ભારત માતાના ચરણે મૂકી દીધી. ગ ડલના 
મહારા એ સહી કરી ભારતમા ંિવિલનીકરણ કરી દીધંુ. વડોદરાના સયા રાવ ગાયકવાડે પણ િવિલનીકરણ કરી દીધંુ. બધા 
રજવાડાઓએ કરી દીધંુ પણ ી જવાહરલાલ નહે  સફળ ન થયા, િન ફળ ગયા અન ેએ દુઃખ, એ પગનો કાટંો આજ ેપણ 
આઝાદીના ૭ર વષ પછી કાિ મરની ી જવાહરલાલ નહે ની લાગણી હતી કે મા  કાિ મર છેં , કોઇ બ ઇરાદો ન હતો પણ એ 
ન કરી શ યા અને સરદાર વ ભભાઇ કરી શ યા. આખું ભારત એક થઇ ગયુ.ં કાિ મર જદું ર ુંુ . આજ ેઆપણા ગુજરાતનુ ં
ફરીથી સદભા ય છે કે સરદાર વ ભભાઇનું વ ન અખંડ ભારતનુ ં િનમાણ કરવાનું હતંુ અન ેજ ેપં ડત જવાહરલાલ નહે  ન 
કરી શકયા, ક ેસ ન કરી શકી એ આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી અને ગૃહમં ી ી અિમતભાઇ શાહે કરી દીધંુ. 
દુિનયા તી રહી ગઇ, ક ેસવાળા બધા તા રહી ગયા, સા યવાદીઓ તા રહી ગયા, મુિ લમલીગવાળા તા રહી ગયા 
અને કાિ મરને ભારતનો ભાગ બનાવી દીધો. બના યો યારથી એક પણ હસક કૃ ય યાં થયું નથીં . દવસોના દવસો કર ય ુ
લાગતો હતો, બ બ ધડાકા થતા હતા, િનદ ષ સિૈનકોને શ હદ થવુ ંપડતંુ હતંુ, નાગ રકોના મૃ ય ુથતા હતા એ બધંુ બંધ થઇ 
ગયુ.ં મ કાલે કીધંુ હતંુ કે, કેટલાક શ દો ડી નરીમાંથી ભૂલાઇ જવાના. સાહેબ, કાિ મરમાં બધંુ હવે માનનીય નરે ભાઇ અન ે
માનનીય અિમતભાઇના નેતૃ વમાં ભારતીય જનતા પ ે પૂણ િવરામ મૂકી દીધંુ એ પણ ભૂતકાળ થઇ ગયો. આવા નેતાની 
યાદગીરી મારે ભૂતકાળ નથી કહેવો પણ અનેક નેતાઓએ કામ કયુ છે. ભગતિસંહ હસતાં હસતાં ફાસંીના માચડે ચઢી ગયા, 
ચં શેખર આઝાદ બધાએ શ હદી હોરી છે. અનેક લોકો જલેોમાં ગયા છે. આપણા વીર સાવરકર એ કાળા પાણીની સ  
ભોગવેલી.  
 માનનીય અ ય ી, જટેલા નામ યાદ કરીએ એટલા ઓછા છે પણ કમનિસબી સાહેબ, આ ક ેસ સ ામાં આવીન ે
ધીમે ધીમે ક ેસે આઝાદીની લડતાના બધા જ લડવૈયા એકલા ી સરદાર વ ભભાઇ નહ . ડો.સુભાષચં  બોઝ, 
ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરથી માંડીને બધાને એમણે ધીમે ધીમે ભૂલાવા માં ા. પા  પુ તકોમા,ં અ યાસ મોમા,ં િશ ણમા,ં 
સા હ યમા,ં ટી.વી. ઉપર િસ રયલોમા,ં ફ મોમા ંધીમ ેધીમે બધાન ેભૂલાવવાનું ચાલ ુકયુ અને સાહેબ, ક ેસ ેએવુ ંવાતાવરણ 
ઊભું કયુ એનાથી નવી પેઢીને તો એમ જ લાગે કે, આ દેશની આઝાદી ફ ત ી જવાહરલાલ નહે ના પ રવાર ારા જ મળી છે. 
એમનું લક એવું કે ગાંધી-નહે  ભેગંુ થઇ ગયુંં . ફરોજ ગાંધી ડે ઇિ દરા એ લ  કયા. ફરોજ ની અટક મળી ગાંધી 
પ રવાર. એટલે ગાંધી  ચા યુ.ં મોટાભાગના રા યમાં એમણે ૨૫ વષ પહેલા એવું ચાલતંુ હતંુ કે ઇિ દરા ગાંધી અને આ બધા 
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મહા મા ગાંધી ના જ કટબીજનો છે એવું લોલુ ું મલોલ ચા યું અન ેએનો લેવાય એટલો લાભ લીધો. કશું છોડવાનુ ંબાકી ના 
રા યુ.ં ઘ ં લઇ લીધંુ. એટલે સાહેબ, આપણા મુ યમં ી ી નરે ભાઇની ભાઇ ી કરસનભાઇ, ી દુ યંતભાઇ, ી 
અભેિસંહભાઇએ ખૂબ સુંદર રીતે બધી વાત કરી પણ કરવાનું કારણ શુ?ં મોદી સાહેબના મનમાં અન ે દયમા ંએક લાગણી હતી 
કે, આ બધંુ એક જ પ રવારે કય.ુ બી  કોઇનું યોગદાન જ ન હ. સાહેબ, એવું નથી કે મોદી સાહેબે એકલા ી સરદાર 
વ ભભાઇનુ ંકય.ુ મુંબઇમા ંડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની બધી જ કતા-હતા જ ેભૂિમ હતી એ પણ કરોડો િપયાના ખચ કે  
સરકારે અને મહારા માં ભાજપની સરકારે ખરીદી લીધી અને યાં અ યારે ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરનું મારક બને છે. એવી 
રીતે દ હીમાં પણ ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરનું ભ ય મારક બના યુ.ં બી  જ યાએ પણ બના યા. બી  નેતાઓના પણ 
બના યા. સાહેબ, સમયની મયાદામા ંહ નહ  કહું ું . પણ મોદી સાહેબની લાગણી એ હતી કે બધા જ શ હદોન,ે નેતાઓન ેયો ય 
સ માન મળવું ઇએ અને જનેું જવેું સ માન આપવાનુ,ં બધંુ કદ માણે કેવી રીતે કરવુ?ં આપે સાહેબ ખૂબ સાચંુ ક ું કે, આ 
૧૮૨નો આંકડો કેવી રીતે આ યો? હાલની ગુજરાત િવધાનસભા ૧૮૨ સ યોની એટલે ૧૮૨ િમટર ન ી થયુ.ં હ તો પહેલાથી ું
નમદા મં ી, માનનીય ભુપે િસંહ  સરદાર સરોવર િનગમના ચેરમેન પણ હતા. અનેક િમ ટગો મ અને સાહેબે પોતે કરી છેં . 
અમે તો બધા ખાલી ડાણા પણ િશખવા મળ.ે િ  બધી મોદી સાહેબની. સાહેબે િવચાય ુ કે આ િતમા કેવી રીતે મૂકવી 
એવા ો આ યા હતા. સાહેબ, આજ ેઆ ગૃહને કહેવાની ર  લ  છ સાહેબુ ં . અમે બધાએ િમ ટગ કરીં .  
 
  અ  ય ી : સમય વધારી આપવામાં આવે છે.  
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : આભાર સાહેબ, બહ આનંદદાયક વાત છેુ . અમારી િમ ટગ ચાલતી હતીં . ક સ ટ ટ હતા, 
ડઝાઇનર હતા, એલ.એન ટી.ના કો ટા ટર હતા, અિધકારીઓ હતા, સી.એમ.સાહેબના કાયાલયના િસિનયર ઓ ફસર હતા 

બધા હતા યાં  આ યો કે, આ સરદાર વ ભભાઇની િતમાનું મુખ કઇ દશામાં રાખવુ?ં નમદા ડેમ સાઇડ રાખવુ,ં નમદાથી 
સામેની દશામા ંરાખવુ,ં અ યારે છે એનાથી જદી દશામા ંનદી તરફ સરદાર સાહેબ દશુ ન કરતા હોય એવુ ંરાખવુ,ં ખૂબ િવચાર-
મંથન પછી મોદી સાહેબે િનણય કય  અન ેસં ગોવસાત આ સરદાર સરોવર ડેમ છે એનુ ંનામ સરદાર સરોવર ડેમ એમ ન ેએમ 
નથી આ યુ.ં વષ ૧૯૪૮મા ં ી સરદાર વ ભભાઇએ આપણે આઝાદ થયાને તરત જ એની ક પના કરેલી કે આ બધી 
નદીઓનું પાણી નકામું ય છે તો નમદા નદી ઉપર ડેમ બાંધીએ. ભ ચ તો ડબમાં જતંુ હતંુૂ . ી દુ યંતભાઇ તો પૂરમાં જ 
જ યા હશે મન ેલાગે છે અને પૂરમા ંહોડીઓમા ંબેસીન ેભણવા ગયા હશ.ે ી સરદાર સાહેબની ક પના એવી હતી એમણે ી 
ભાઇકાકાન ે જવાબદારી સ પી કે આનુ ં કઇક આયોજન કરોં . એમણે ડઝાઇન કરી. પહેલા આવડ મોટ કદ નહોતંુુ ું ં  સાહેબ, 
માપનું કદ હતંુ. એ વખતે લગભગ ચરોતર સુધી પાણી આવે પણ ભ ચ ડબમાં ન યૂ , દ રયામાં નદીનું પાણી જતંુ રહે અન ે
ભ ચ સલામત બન ેઅન ેથોડ પાણી મળ ેએવી ક પના હતીું . પછી આયોજન થતા ંથતાં આ સરદાર સરોવર ડેમ ી સરદાર 
વ ભભાઇની ક પનામાંથી ઉભો થયો એટલે આપણે એનુ ં નામ સરદાર સરોવર ડેમ એવું આ યુ.ં એની ચાઇ જ ે છે એ 
ટી યૂનલ ે ફાઇનલ નકકી કરી, ઘણી લડતો થઇ આપણે ણીએ છીએ. છેવટે આપણી ઇ છા માણ ે ૧૩૮.૬૭ મીટરની 
આપણને ચાઇ ા  થઇ. આપણે એમાં પાણી ભરવાનું પણ ી મોદી સાહેબના શુભ હ તે શ  કય.ુ લાભ આપણે ઇ જ 
ર ા છીએ. એ પછી જ ી મોદી સાહેબે િનણય કય  કે આ સરદાર સરોવર કે જ ે ી સરદાર વ ભભાઇની ક પના હતી એટલ ે

ી સરદાર વ ભભાઇ જયાં પણ હોય યાંથી આ વન હ રો વષ સુધી નમદા ડેમ ઇને એમના આ માન ે શાિંત મળ,ે 
સરદાર સરોવર ડેમ ઇન ે એટલા માટે એમનું મુખ સરદાર સરોવર ડેમ સાઇડ રાખવુ.ં જદાજદા અમ ે ીડી ઉપર િપકચરો ુ ુ
બનાવડાવેલા પછી આ ફાઇનલ થયુ.ં પછી એ પણ ન ી થયુ ં કે સરદાર સાહેબન ેકેવી મુ ામા ંઉભા રાખવા? સીધા રાખવા, 
હથેળી બીડેલી રાખવી કે કેવી રીતે રાખવા? િતમાનો આકાર શું આપવો? તો સકડો િપકચરો યા, આઝાદીની લડતના, 
સરદાર વ ભભાઇના ફોટા યા, ઘ ં ઘ ં યું પછી એ પણ ફાઇનલ કય ુકે આ મુ ા ી સરદાર વ ભભાઇની રાખવી એવી 
રીતે અનેક ો આ યા અન ે ી અભેિસંહભાઇએ બહ સાચંુ ક ુંુ . આ પણ અ યાસનો િવષય છે કે િતમા આગળ પાછળ 
મૂકી શકાત પણ સાધુ બેટ જ ેનદીના પટમા ંજ આવ ેછે ઉપર નીકળેલો પ થરનો બેટ છે. સરકારે એનુ ંસોઇલ ટે ટ ગ કરા યુ.ં 
હ રો વષથી એ પ થર કાબન પ થર થઇ ગયેલો મજબૂતમા ંમજબૂત પ થર છે. હાલ પણ એન ેતોડવો હોય તો લા ટ ગ ગમ ે
તેટલા કરો તો પણ ના તૂટે. હમણાં જનો ગોરા ડેમ તોડયો એ આરસીસીનો હતો તો પણ તોડતા વાર લાગી તો આ તો હ રો ૂ
વષનો પ થરનો આખો ટાપુ હતો અને સાધુ બેટ એને કહેતા હતા અને પછીથી િનણય થયો કે સાધુ બેટ ઉપર િતમા મૂકીએ 
એટલ ેકે નમદા મૈયાના પણ દશન થાય, સરદાર સરોવરના પણ દશન થાય અને પાણી ખળખળ જ ેવહેતંુ હોય એનો આનંદ 
પણ મુલાકાતીઓ, નાગ રકો મળેવી શકે. આમ ઘણા આયોજનો પછી આ િતમાનું િનમાણ થયુ.ં મા  કહેવાનું એમ છે કે આ ં
ખાલી ટે ડર બહાર પાડી દીધંુ અને કો ટાકટરે બનાવી દીધંુ અને વાત પૂરી થઇ ગઇ અને ી મોદી સાહેબે લોકાપણ કરી દીઘંુ 
એટલું નથી. 
 
   અ  ય ી : લાખો ખેડતોના ઓ રોૂ . 
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 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : એ હ કહ છ ને સાહેબું ું ંુ . હજ તો આ તો લાન ગમાંથી જ બહાર આવું છ સાહેબુ ુ ં . આપનો 
આભાર સાહેબ, આપે મને સરસ મુ ો આ યો. બધંુ બનાવવાનું શ  થયુ.ં પછી કેિબનેટમા,ં પ માં બધે ી મોદી સાહેબે 
િવચારો વહેતા કયા કે આપણે શું કરવું ઇએ? ી મોદી સાહેબનુ ંલ ય નકકી હતંુ કે સરદાર સાહેબને ગુજરાતના બનાવવા 
નથી, કોઇ એક સમાજના પણ બનાવવા નથી, સરદાર સાહેબ તો દશેના નેતા હતા, આંતરરા ીય નેતા હતા, િબ માકથી પણ 
ચડી ય એવા હતા તો ભારતના િકસાન નેતા તરીકે, કારણ કે બારડોલીની લડતથી જ ી સરદાર વ ભભાઇનુ ં વન 
ઉભય.ુ એમણે અં ે ને હરા યા એટલે પછી ન ી થયું કે ખેડતોને આમાં ડવાૂ . પછી પાછી ચચા થઇ કે ખેડતોને કેવી રીતે ૂ

ડવા? તો કોઇએ કીધંુ પ િપયા, રપ િપયા, પ૦૦ િપયા, ૧૦૦૦ િપયા ફડ આપેં . ડોનેશન લઇએ. ખચ  થવાનો તો 
લોકોના દાનથી આ િતમા બને એ વાભાિવક છે. જમે મં દર બને કે ધમશાળા બને એમ આપણે બનાવીએ છીએ. પછી 
સાહેબે િવચાર કરીને ના પાડી કે આમા ંઆપણે કોઇનું દાન લેવાનું નથી. હજ પણ લીધંુ નથીુ . પછી િનણય એવો થયો કે 
િકસાનોને કેવી રીતે ડવા? પછી આ િવચાર પણ આ યો. સાહેબના જ મનમાં આ યો કે આખા દેશના સરકારના મં ીઓ 
ભા.જ.પ.ના અન ે ક ેસના ડેલીગેશન સાથ ે ધારાસ યો દરેક રા યમાં ય અન ે ખેડતોની િમ ટગો બોલાવવામા ં આવેૂ ં , 
ખેડતોને િવનંતી કરવામાં આવેૂ . એની સીડી, મૂવી બનાવેલ. િતમા એ બધંુ બતાવવામા ં આવે અન ે કહેતા કે આ િતમા 
બનાવવાની છે, એમાં ખેડતોના ભાવ તરીકે ખેતીમાં વપરાયેલ ઓ રૂ , ઘસાઇ ગયેલા,ં તૂટેલાં કે નવાં ઓ રો જવેા પાવડો, 
કોદાળી, ીકમ કે કોઇપણ કારનાં ઓ ર ખેડતો દાનમા ં આપેૂ . કીટ બનાવેલ હતી. એ કીટ લઇન ે અમ ે ગયેલા. અમારી 
રા ીય ક ાની ભારતીય જનતા પાટ એ આમાં સહયોગ કય .  
 
 માનનીય અ ય ી, એ વખતે ી મોદી સાહેબ વડા ધાન નહોતા. સાહેબ મુ યમં ી હતા. વડા ધાન થવાનું તો 
દૂર દૂરની વાત હતી. એવા સમયે આખા દેશના, આખા ભાજપના, સાઉથના રા યોન,ે બી  પ ોના મુ યમં ી બધાને મળતા 
હતા. ડેિલગેશનમાં બધા મં ીઓ જતા હતા. હ રો સમેીનાર કયા. ખેડતોના સંમેલનો કયાૂ . હ રો ટન ખેતીમાં વપરાયલેા 
જનાં ઓ રોૂ , ખેડતોએ ેમથી આ સરદાર સાહેબની િતમા માટે આ યાૂ . અમ ે એમને કહેતા હતા કે આ કોદાળી કયાંય 
ભરાવવાની નથી. આ કોદાળી ઓગાળી નાખીશુ.ં પાવડો, ીકમ ઓગળી જશે અને એમાંથી જ ેલોખંડ મળશે તેનો યથાયો ય 
ઉપયોગ કરીશું અને આ ઓ રો લોહ પુ ષ સરદાર વ ભભાઇ પટેલની ભાવના સાથ ે ડાશ.ે આખા દશેમાંથી હ રો, સકડો 
ટન લોખંડ ખેડતોએ આ યુંૂ . અમ ેજયાં યાં ગયા. આટલો  ઉ સાહ કોઇ દવસ નહોતો યો. કોઇ પ ાપ ી ન હ. ી સરદાર 
વ ભભાઇ પટેલ એટલે આપણે ગુજરાતમાં જટેલુ ંમાનીએ છીએ, એના કરતા અનેક ગણા આખા દેશમાં માનતા હતા. અમન ે
એ વખતે ખબર પડી. ખૂબ ેમથી લોકોએ સહયોગ કય . મારે રેકડ ઉપર મૂકવું છે અને દુઃખ સાથે કહેવુ ં છે કે ક ેસના 
ધારાસ યો, પ ના નેતાઓની ટકી ીના િવચારોથી આ વાતને  સમ  શ યા ન હૂં . એમને એમ થયુ ંકે  મહા મા ગાંધી ન ે
ભાજપવાળા આ ી નરે ભાઇએ લઇ લીધા. હવે સરદાર પટેલને લઇ લેશ.ે િમલકત હોય અને લઇ લેવાની હોય. એવુ ં
ક ેસવાળાના મનમા ંટકી ીથી રાજકારણ આવી ગયુંૂં . અહ યા જ ક સેના નેતાએ િનવદેન કરેલુ ં કે આ લોખંડનો ભંગાર. 
ભંગાર શ દ વાપય . આ ભંગાર તમે ભેગો કય  છે. ક ેસના એક નેતાએ િવધાનસભામાં પૂ યું હતંુ કે ભંગાર ભેગો થયો એ 
કયાં ગયો? એમન ેશરમ આવવી ઇએ. સમ  શ યા નહ . એમન ેકરવુ ંહતંુ તે કયુ અન ેસરકારન ેઅને ી મોદી સાહેબન ેજ ે
કરવું હતંુ તે કય.ુ આજ ેદુિનયાની, િવ ની ચામા ં ચી િતમાને મોદી સાહેબનું લ ય એ હતંુ કે એવું કરીએ કે દિુનયા યાદ 
કરે, દુિનયા વા આવ.ે આપણે પ૦ મીટરની પણ કરી શ યા હોત. તો એનું કોઇ મહ વ ન રહત. ટે યુ ઓફ િલબટ , એ ફલ 
ટાવર વગેરે એ બધાને ટ ર મારે તેવી િતમા આપણે સરદાર વ ભભાઇની િનમાણ કરી, ઉ ઘાટન થયુ.ં એનું લોકાપણ 
કરીને સાહેબ ભૂલી ગયા નથી. દરરોજ, મ હન,ે મ હને ર યુ િમ ટગોં , દ હીથી માગદશન કરતા હતા. હરવા ફરવા માટેનું એક 
િવ  ક ાનુ ં થળ બનાવવાનું હતંુ. ી દુ યંતભાઇએ એમની િવગતમાં એ બધંુ ક ું છે. સકડો એકરમાં આપણે  હરવા ફરવાનો 
િવ તાર િવકસાવી ર ા છીએ. હાઇવે બની ગયા. ભાજપની ભારત સરકાર આ યા પછી રે વે લાઇન નાખી. રાજપીપળામા ં
એરપોટ કરી ર ા છીએ. કોઇ દરૂથી, પરદેશથી આવે અન ેપ કલાક મુલાકાત લઇને નીકળી જવું હોય તો હવાઇ માગ દશન 
કરીને ફરીને જતા રહે. નાના બાળકો, ટ ર ટના બાળકોનેુ , િવ ાથ ઓને રહેવા માટે ટે ટ િસ ટ બનાવી. સારા ગે ટ હાઉસ 
બના યા. દેશન ે ડવામાં આવ.ે ી મોદી સાહેબની ક પના જઓુ . દરેક રા યન ેગુજરાત સરકાર તરફથી ઓફર કરી. તમારા 
રા યના ભવનો અહ યા બનાવો. અમે તમને નોમીનલ િકમતે જમીન ફાળવીશુંં . મને આનંદ છે કે ઉ ર દેશ સરકાર, મહારા  
સરકાર, બી  રા યોની સરકારોએ અહ યા જમીન ખરીદી છે. પોતપોતાના ભવનો બનાવશ.ે એ રા યની મુલાકાતે આવ ે
અથવા દેશની મુલાકાતે આવે એમન ેરહેવાની સગવડ થશ ેઅન ેઆખા દશેની યુિનટી, ટે યુ ઓફ યુિનટીનો મતલબ જ એ છે 
કે દેશની એકતાનું દશન અહ યા થાય એ આપણે કરીએ છીએ. આપણે બધા જઇએ જ છીએ, દુિનયા ય છે, રોજ ૧૫૦૦૦ 
લોકો ય છે, આનંદ કરે છે પણ દુિનયાના મહાનુભાવો, હવે તો પરદેશના કોઇ આવે તો પહેલા ટે ય ુઓફ યુિનટી ય, કોઇ 
દેશના વડા આવે તો ટે યુ ઓફ યુિનટી ય, ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકારના અિધકારીની કોઇ કો ફર સો એવી બાકી 
નથી કે આપણે અહ યા ન કરી હોય. એમ એન ેિવ  િવ યાત કરવુ,ં સાર- ચાર કરવો અન ેલોકભો ય બનાવવુ ંએ બધંુ જ 
કામ ગુજરાત સરકાર, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ, અમે અને મોદી સાહેબના નેતૃ વમાં અમારી આખી સરકાર, નમદા િવભાગ હોય 
એ બધા અને એનું હવે આપણે જદું નો ટ ફકેશન કરીને યવ થા કરી છે કે જથેી કાયદાકીય ો કોઇ ઉભા ન થાય અન ેુ
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આ દવાસી ભાઇઓનો યાલ રા યો છે જથેી રોજગારી એમને મળ.ે ી અભિેસંહભાઇએ ક ુ ં તે સાચંુ છે કે, બેથી ણ હ ર 
લોકોને યાં રોજગારી મળે છે. હ દી, ગુજરાતી અને અં ે  ણ ભાષામાં લોકોને ગાઇડ સ આપતા ગાઇડો એમાં મોટા 
ભાગના આ દવાસી દીકરા દીકરીઓ એમન ેઆપણે વડોદરામાં ગાઇડ તરીકે ટેિનંગ આપી અન ેતેઓ બધી ઐિતહાિસક મા હતી 
આપવાનું કામ રસ દ રીતે કરે છે. બસો ફરતી રાખી કોઇ ગાડી નહ , પિ લક યુ ટિલટી વાપરવાની, સાફ સફાઇ અમે રકામાં ન 
હોય એવી વ છતા આપણા ટે ય ુઓફ યુિનટીના િવ તારમા ંઆપણે કરી છે. હજ તો ઘ ં ઘ  ંઆપણે એમાં ઉમેરતા જઇએ ુ
છીએ યારે મન ેઆનંદ છે કે, આવો સુંદર સંક પ અહ યા ી કરશનભાઇ લા યા છે યારી મારી બધા જ સ યોને િવનંતી છે કે 
વીકારે. આ સંક પ માણે ગુજરાત સરકાર આગળ વધવાની છે, આ સંક પ તમારો એકલાનો નથી, આ ૧૮૨ ધારાસ યોનો 

જ નહ , ગુજરાતની ૬.૩૦ કરોડની જનતા જ નહ , દેશની ૧૩૦ કરોડની જનતા અને દુિનયામાં રહેતા ગુજરાતીઓનો આ 
સંક પ છે. એ આપની અ ય તામાં આજ ેઅમે વીકારીએ છીએ એનું અમને ગૌરવ છે.  
 
 ી કરશનભાઇ  પંુ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, આપનો આભાર.  
 
  અ  ય ી : રેકડ ઉપર બે વાત રહે એટલા માટે આદરણીય સૌ સભાગૃહના સ ય ીઓને હ કહેવા માગંુ છું ંુ . મારે બે 
વાત કહેવી હતી, એક વાત આપની યાદદા તન ેસલામ. આપ એક િબ માકનુ ંનામ બો યા, િવ ની અદંર િબ માક એ બહ ુ
મોટ નામ ગણાય કે જણેે રા યોને એકઠા કયા પણ મ એક બુક વાંચી છે એમાં આદરણીય સરદાર વ ભભાઇ પટેલ િબ માક ું
કરતા પણ ચા હતા. િબ માક જ ેછે એણે તલવારના રે બધા રા ઓને એકઠા કરેલા જયારે સરદાર પટેલ સાહેબે એક પણ 
લોહીનુ ં ટીપંુ વહેડા યા િવના રા -રજવાડાને એકઠા કરેલા. બીજુ,ં યારે રાજવીઓની વાત આવે છે યારે કહેવું છે કે, 
સૌરા ના ાંગ ાના રાજવી ી મયુર વજિસંહ એ યારે સૌરા  બ યું અને િવધાનસભા બની યારે એ િવધાનસભા માટે જ ે
ચેર બેસવા માટેની ન ી થયેલી એ ચેર એમણે દાનમાં આપેલી છે અને એ આ ચેર આપણી િવધાનસભામાં મૂકાયેલ છે એ 
પણ આપણા બધાનું ગૌરવ છે, ગુજરાતનું ગૌરવ છે.  
 

સંક પ મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

અ ય ીની હરાતે  
 

ગુજરાત પાલામે ટરી એસોસીએશનની બેઠક અંગ ે
 

 અ  ય ી : મારે એક હેરાત કરવાની છે કે, ગુજરાત પાલામે ટરી એસોસીએશનની વાિષક સામા ય સભાની બેઠક 
ચાલુ િવધાનસભાએ આ રીતે મળતી હોય છે જ ેઆજ રોજ સભાગૃહની બેઠક પૂરી થયા પછી ચોથા માળે સિમિત ખંડ -૧ મા ં
રાખવામાં આવી છે, આપ સૌને આ બેઠકમાં ઉપિ થત રહેવા આ હભરી િવનંતી છે. હ રાહ ઇશું .  
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૪-પ૦ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર ં  
શુ વાર, તારીખ ર૦મી માચ, ર૦ર૦ના રોજ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 

 



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

અ યકમાર પટલુ ે નમદા નદી પર ઓવર િ જ અને ર વે િ જ બનાવવા બાબતે ૫૩૭
વડોદરા અને મહીસાગર િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૫૭૩
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૩૭૬
માટ સીટી અ વયે વડોદરા શહેરના િવકાસ માટ રકમે ૪૧૦

અજમલ  ઠાકોર અરવ ી િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજૂરીે ૪૩
પાટણ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૩૪
પાટણ િજ ામા કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૬૬
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૪૩૨
પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૬૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો ૪૦૫
હારીજ તાલુકાની માઈનોર-૨ નહેરના કામ ૫૨૭
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૩૦

અ તિસંહ ચૌહાણ આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ ૩૭૧
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મહીસાગર અને સુરત િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ ૪૩૩
મહીસાગર અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૨૭૬
મહીસાગર અને ડાંગ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન ૧૬
મહીસાગર અને નમદા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૩૦૮
મહીસાગર અને નમદા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી ૨૩૧
મહીસાગર અને નવસારી િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 110

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ ય ના ન ધાયેલ કસોે ૫૧૮
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા ૪૦૭
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૭૦

અનંતકમાર પટલુ ે કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ ૪૨૮
નવસારી અને ડાંગ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાતોે ૫૧૦
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ ૨૯
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૩૪
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૭૮
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૫૬
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૩૧૦
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૩૯૮
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૮૨
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૧૧૬

અિનલ િષયારા અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ ૩૭
ટોરડા ખાતેનું પશુ દવાખાનું અને પશુ િચિક સકની જ યા રદ કરવા બાબત ૨૧૦
નદીના પટમાં રતીનું ગેરકાયદેસર ખનને ૩૫૮
અરવ ી િજ ામાં જમીન રી-સવ કરવા બાબત ૨૫૩
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અ વયે બજટમાં કરવામાં આવેલ ગવાઈઓે ૫૦૧
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના ડામર થયા વગરના ર તાઓ ૫૪૭

અંબરીષ ડેર અમદાવાદ શહેરની સોલા ડા ટ ટી.પી. કીમ બાબત ૪૦૨
અમરલી અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ િશિ ત બેરોજગારોે ૨૦૬
અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં થાિનકોને રોજગારીે ૨૫૦
અમરલી િજ ામાં રોજગારી માટ થળાંતર કરતા પ રવારોના બાળકોને િશ ણની યોજનાે ે ૨૯૪
અમરલી િજ ામાં િસંહે , િસંહણ અને િસંહ બાળની સં યા ૫૩
રાજુલા અને ફરાબાદ શહેરમાં ભૂગભ ગટર યોજનાની નબળી કામગીરી ૩૬૨
રાજુલા તાલુકાના ટટ હાઇવેનું નવીનીકરણે ૪૮૩

પુ તક-૭૩  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે

1



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

પુ તક-૭૩  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે

અભેિસંહ તડવી છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ચેકડેમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબત ૧૦૬
છોટાઉદપુર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ ૬૨
નમદા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ૪૮૦
નમદા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના ૨૦૩
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું ૩૭૭
બોડેલી તાલુકામાં ર તાના કામની મંજૂરી બાબત ૫૩૯
વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના ૨૫૧
વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે ૪૧૧
’’ ટ યુ ઓફ યુિનટીે ’’ ારા અખં ડતતાનો સંદેશો સરાવવા અંગે ૬૧૫
કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર 

િવભાગ
૩૨૮

અજુનિસંહ ઉ. ચૌહાણ માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૭૬
એફ.એસ.એલ ારા નકલી નોટોના કસોનંુ પૃ થકરણે ૩૯૭
કપડવંજ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૨
ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૩૪૪
ખેડા િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના ૨૬૨
નડીયાદ િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૧૭
મહીસાગર િજ ામાં કિષિવષયક વીજ ડાણોૃ ૪૮૧

અ ણિસંહ અ. રણા ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૪૪
અંકલે ર તાલુકામાં ર તો પહોળો કરવા બાબત ૫૭૮
ઝઘ ડયા તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૫૮
નમદા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ૫૪૬
ભ ચ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન ૨૧૩
ભ ચ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના ૪૩
ભ ચ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ ૯૨
વાગરા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૧૨૨
હાંસોટ તાલુકાના ર તા મંજૂર કરવા બાબત ૪૯૬

અરિવંદ છો. પટલે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૭૪
ધરમપુર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૮૮
વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૫૧
વલસાડ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ૩૮

અરિવંદ રૈયાણી માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૭૬
ઉના તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૧૨
રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૪૭૩

અરિવંદ રાણા અમરલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે ૨૪૧
એફ.એસ.એલ ારા નકલી નોટોના કસોનું પૃ થકરણે ૩૯૫
વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૪૨
સુરત િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન ૨૮૭
સુરત િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ ૧૨૧
સુરત મહાનગરપાિલકામાં આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય ૯૧
સુરત મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૫૦૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૭૯

અરિવંદકમાર ગાંુ . પટલે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૮૧
અમદાવાદ િજ ામાં જનસેવા ક ોમાં અર ઓે ૨૭૧
ગુજરાત િવ ાપીઠમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૩૮
િનરમા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૮૮
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મેધરજ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૨૭
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૩૯૫

અરિવંદભાઈ પટલે વલસાડ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 498

વલસાડ િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને 247

અિ નભાઇ કોટવાલ અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૭
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 65

આ દવાસીઓ ારા વપાિજત િમલકત ૨૩૯
ચીરઈ .આઈ.ડી.સી. ખાતે ઔ ોિગક વસાહત ૩૭૫
રા યમાં િલ ાઈટ આધા રત પાવર લા ટ ૫૨૫
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ફફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૫૬૩
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી ૨૮૫

આનંદભાઇ ચૌધરી સુરત અને ડાંગ િજ ામાં મ યોગીઓના આરો યની ચકાસણી ૨૧૨
સુરત શહેરમાં એરપોટનું િવ તરણ ન થઇ શકવા બાબત ૩૫૯
સુરત અને નવસારી િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત ૧૨૯
સુરત અને નવસારી િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે ૫૫૯
સુરત અને નવસારી િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન ૧૦૨
સુરત અને ભ ચ િજ ામાં આ દ તી િવભાગ હ તકની કાયતર શાળાઓ ૫૫
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના ૨૫૭
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૧૮
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી ૨૯૮
સુરત મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત ૪૦૦

આર.સી. મકવાણા િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટની સિમિતના અહેવાલની રજૂઆતે ૪૪૧
ભાવનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૩૪
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ૬૬
ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ ની મંજૂર જ યા ૧૦
ભાવનગર િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે ૨૮૦
િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટની સિમિતના સ ય ીનો તાવે 441

આર.સી.ફળદુ
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૩૬

ાકૃિતક કૃિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૂ . ૬૧૦
આશાબેન પટલે

કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર 

િવભાગ
૩૨૫

ાકિતક કિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૃ ૃ ૂ . ૬૦૮
પાટણ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૫૨
પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૪૦૩
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૪૩૦
પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૬૫
મહેસાણા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને ૨૬
મહેસાણા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૦૬
મહેસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ૮૦
મહેસાણા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના ૨૨૯

ઇ તિસંહ પરમાર કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ ૪૩૮
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ ૯૫
ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ વેશ ૧૨૪
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૪૬
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે ૫૨૮
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ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૪૨૦
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૯૮
સૌરા ને પીવાનું પાણી પૂ  પાડતા પ રએજ સરોવરની સફાઈં ૩૮૭
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના ૨૫૮
ધી િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટકશન વકસ વે ફર સેસ હેઠળ જમા રકમે ૨૧૩

ઇ રભાઇ ર. પરમાર સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૬૦
ઇમરાન ખેડાવાલા અમદાવાદ શહેર અને િજ ા માટ હોમગાડઝ જવાનોની મંજૂર જ યાઓે ૪૩૧

ગુજરાતમાં નશાબંધીના કારણે આવકનું નુકશાન ૪૦૫
‘નલ સે જલ’ યોજના હેઠળ ફાળવેલ ા  ટ ૨૬૮
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં અશાંત ધારા હેઠળ િમ કતોની તબદીલી ૨૨૩
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ ૫૮
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં દ તાવે ની ન ધણી ૩૦૩
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલ અને સોલા િસવીલ હોિ પટલ ખાતે મે ડકલ સાધનોની ખરીદી ૫૭૮

ધાનમં ી ામ સડક યોજના હેઠળ ફાળવેલ ાંટ ૫૦૧
સાણંદ ન ક ચાઈનીઝ ઈ ડ ટીયલ પાક થાપવા બાબત ૩૬૮

ઋિ વકભાઇ મકવાણા થાનગઢમાં સેનેટરી ઉ પાદક એકમોને વીજ શુ ક માફી ૫૪૧
રાજકોટ અને સુર નગર િજ ાની સરકારી હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમે ૫૭૫
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં મોલગેશનની કામગીરીે ૨૭૩
થાનગઢના સેનેટરી ઉ ોગને એસટીમાં રાહત આપવા બાબત ૪૮૮
સુર નગર અને અમરલી િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબતે ે ૧૭
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં મોલગેશનની કામગીરીમાં થયેલ ભૂલ સુધારવા ખેડતોની સંમિતે ૂ ૩૦૭
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં રીે -સવની કામગીરી ૨૨૮
સુર નગર અને વડોદરા િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમે ૭૧
સૌની યોજના અ વયે ભરવાના ડેમો ૪૨૦
સૌની યોજનામાં મુળી, થાનગઢ, સાયલા અને ચોટીલાના ડેમો, તળાવો ભરવા બાબત ૩૮૭

ઋિષકશ ગે . પટલે ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૪૪
કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, બંદરો અને 

વાહન યવહાર િવભાગ
૩૩૧

મહેસાણા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૨૫
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૩૬
મહેસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ૨૩
મહેસાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૪૧૦
મહેસાણા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૭૬

કતનભાઈ ઈનામદારે નવરચના યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૧૦૪
નાંદોદ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૬૦
વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૯૧
વડોદરા તાલુકામાં ઢાઢર નદી પર પુલ બાંધવા બાબત ૫૩૪
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૨૪

કનુભાઇ દેસાઇ નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૩૯૮
વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૫૦
વલસાડ િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને ૨૦૯
વલસાડ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ ૫૭૦
સુબીર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૧૬

ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૪૭

ડાંગ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ ૫૯૧
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વલસાડ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ૫૩૩
વલસાડ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ૭૦

કનુભાઈ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો ૨૪૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૮૩
અમદાવાદ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના ૫૮
અમદાવાદ િજ ામાં જનસેવા ક ોમાં અર ઓે ૨૮૭
અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૮૮
અરવ ી િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા ૧૦૪
મહેસાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૪૨૧
સાણંદ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૧૩૦

કનુભાઈ બારૈયા ભાવનગર અને આણંદ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે ૫૩૭
ભાવનગર અને દાહોદ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત ૩૦
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી ૨૬૨
ભાવનગર િજ ામાં આરો ય ક ોમાં ગાયનેક ડો ટર અને સોનો ાફીની સુિવધાે ૪૮૩
ભાવનગર અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૮૩
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૧૭
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૩૦૧
ભાવનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત ૩૮૮

કબેરભાઇ ડ ડોરુ નમદા િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના ૨૬૨
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૩૭૯
મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ ૪૦

ાકિતક કિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૃ ૃ ૂ . ૬૦૭
મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૫૯
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૪૧૨
પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના ૨૧૭
બોડેલી તાલુકામાં ર તાના કામની મંજૂરી બાબત ૫૧૭
મહીસાગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી ૯૦

કરશનભાઇ પંુ. સોલંકી ’’ ટ યુ ઓફ યુિનટીે ’’ ારા અખં ડતતાનો સંદેશો સરાવવા અંગે ૬૧૨
’’ ટ યુ ઓફ યુિનટીે ’’ ારા અખં ડતતાનો સંદેશો સરાવવા અંગે ૬૧૨
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૫૨
પાટણ િજ ામા કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૬૭
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૨૭
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૯૬
કડી તાલુકાની માઈનોર-૨ નહેરના કામ ૫૨૯
પાટણ િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજૂરીે ૧૦૦
મહેસાણા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને ૫૧
મહેસાણા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના ૨૨૬

કવર ભાઇ મોું . બાવિળયા કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, ૩૪૩
કશુભાઇ નાકરાણીે મનગર િજ ામાં શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૩૪૯

ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ ની મંજૂર જ યા ૨૫
ભાવનગર િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે ૨૭૩
ભાવનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૨૮
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ૭૮

કસરીિસંહ સોલંકીે કપડવંજ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૫૧
ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૪૧૩
ખેડા િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના ૨૯૧
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નડીયાદ િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૪૬
શહેરા તાલુકાની કણ નદી પર પુલ બનાવવા બાબતુ ૪૯૮
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૩૮૦

કાંિતભાઇ બલર અમરલી િજ ામાં બાળકોની આરો ય તપાસે ૪૭૨
ડોલવણ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગ બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૨૩
તાપી િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ ૨૪૨
સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના ૨૮૮
સુરત િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ ૧૧૪
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૭૧
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ ઓનલાઈન વેશ ૭૬
સુરત મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૫૩૭

કાંિતભાઈ સોઢા પરમાર આણંદ અને ભ ચ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત ૬૯
આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હેઠળ વેશ ૧૧૦
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી ૨૭૦
આણંદમાં ઓવરિ જ પહોળો કરવા બાબત ૫૬૬
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી ૩૦૬
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન ૧૪
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ ૩૬૬
આણંદ િજ ામાં મંજૂર કરલ ર તાઓે ૫૮૮
આણંદ શહેરના િવ તારોમાં ભુગભ ગટરલાઈન ૪૦૪
આણંદ િસિવલ હોિ પટલ માટ ફાળવેલ રકમે ૫૨૭
કદરતી આપિ માં નુકસાની પેટ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમુ ે ે ૨૨૬

કાિ તભાઇ પરમાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૧૨
સાબરમતી જલમાં કદીઓના અકદરતી મોતે ે ુ ૩૯૯
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત ૧૯
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૫૫૮
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૧૩
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ૭૩
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી ૨૫૭

કા તીભાઇ ખરાડી બનાસકાંઠા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાની અર ઓ ૫૬૮
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ચેકડેમો ભરવા બાબત ૩૮૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં કપોિષત બાળકોની સં યાુ ૩૩
બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં ઓરડા અને શૌચાલયની ઘટ ૧૧૮
બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે ૫૮૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીનની સનદો મેળવનારને િવજ કને શન આપવા બાબત ૫૩૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂરો ૨૩૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ િશિ ત બેરોજગારો ૨૭૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં રતીના લોકે ૪૧૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં રોપાઓનું વાવેતર ૮૫

કાળાભાઇ ડાભી ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૨૬૧
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હેઠળ વેશ ૧૧૪
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ ૪૧૯
ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા ૪૩૮
ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૭૬
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન ૨૩
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી બાબત ૩૦૦
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ખેડા અને વલસાડ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે ૪૯૧
બી.ઓ.સી.ડબ યુ. ઈ પેકટરની િનમણૂંક ૨૧૬
સાબરમતી જલમાં કદીઓના અકદરતી મોતે ે ુ ૩૮૬

િકિતિસંહ વાઘેલા હારીજ તાલુકાની માઇનોર-૨ નહેરના કામ ૫૦૪
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૩૯૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૩૬
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૩૨

બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો ૩૪૬
બનાસકાંઠા િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો અમલ ૭૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ વાવેતર ૨૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ ૨૮૨

િકશોર ચૌહાણ અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો ૨૫૩
અમદાવાદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા ૭૪
અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૬૫

અમદાવાદની યુ.એન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  ખાતે નવીનીકરણ/િવ તરણની યોજના ૫૩૨

અરવ ી િજ ામાં કવરબાઇનંુ મામે  યોજનાું ૨૧૦
ગુજરાત િવ ાપીઠમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૨૦

કીરીટકમાર પટલુ ે એમએસએમઇ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હેઠળ અર ઓ ૪૦૪
ગીર ગાય અને દૂધાળા ાણીને બી  રા યમાં એ સપોટ કરવા બાબત ૨૬૦
પિ મ ર વેનું વડ મથક અમદાવાદ ખાતે ખસેડવા ક  સરકાર સમ  કરલ રજૂઆતે ે ેુ ૫૬૮
પાટણ િજ ાની શાળામાં લાયકાત વગરના િશ કોને દૂર કરવા બાબત ૩૧
પાટણ િજ ાની સરકારી િસિવલ હોિ પટલમાં એમ.આર.આઈ. અને સીટી કન મશીનોે ૫૩૧
પાટણ િજ ામાં આવેલ લીઝો ૩૬૭
પાટણ િજ ામાં ગૌચર િવકાસ સિમિતની રચના ૨૧૫
રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમણૂક ૮૫
હેમચં ાચાય યુિનવિસટીના કલપિત િવ ધ ગેરરીિતના આ ેપોુ ૧૧૭

કૌિશકભાઇ જ. પટલે સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૬૪
ગજ િસંહ પરમારે અરવ ી િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા ૧૪

પાટણ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૯૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૭૮
િવજયનગર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૧૦૯
સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૪૧૧
સાબરકાંઠા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ ૬૮
સાબરકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ ૨૫૦

ગેનીબેન ઠાકોર પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી ૨૬૩
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૪૮૪
બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૧૩૧
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા ૪૨૮
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૧૦૭
બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ ૬૨
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૧૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં કનાલો બનાવવા જમીન સંપાદને ૩૫૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઇપલાઇન ૪૦૧

યાસુ ીન શેખ ‘નલ સે જલ’ યોજના હેઠળ ફાળવેલ રકમ ૨૬૭
અમદાવાદ શહેરમાં એસ.વી.પી. હોિ પટલને ા ટ ૪૧૧
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અમદાવાદ શહેરમાં ફી િનધારણ સિમિત સમ  ખાનગી શાળાઓની અર ૩૨
અમદાવાદ શહેરમાં િવિવધ રોગોના ન ધાયેલ કસે ૫૦૨
વડોદરા અને આણંદ શહેર/િજ ામાં કોમી રમખાણોના બનાવો ૩૭૮
વડોદરા શહેર/િજ ામાં લઘુમતી િવ ાથ ઓને પો ટ-મેટીક અને િ -મેટીક કોલરશીપ ૨૨૩
હ રાથી મુંબઈ વ ચે પેસે જર ુઝ સિવસ માટની મંજૂરીે ૪૩૭
અમદાવાદ અને સુરત શહેર/િજ ામાં ડો ટરોને આપેલ િનમણૂક ૫૫૦

ગુલાબિસંહ રાજપુત થરાદ તાલુકામાં સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા ૬૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૨૭૪
થરાદ તાલુકાના નાગલા,ડોડગામ તથા ખાનપુર કનાલને વોટર ુફ કરવાની હેરાતે ૫૬૫
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૩૦૭
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કનાલોે ૩૭૨
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કનાલો તૂટવા બાબતે ૫૨૬
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કરાર આધા રત કમચારીઓ ૪૦૮
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં પકડાયેલ દા નો જ થો ૪૩૪
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌશાળાઓને ફાળવેલ રકમ ૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદા કનાલ માટ સંપાદન થયેલ જમીનના વળતર બાબતે ે ૫૮૬
બનાસકાંઠા િજ ામાં મફત લોટ માટ મળેલ અર ઓે ૨૨૯

ગીતાબેન ડે ભાવનગર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત ૫૫૬
મનગર િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ ૫૮૪
મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૫૧૦

પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું ૪૦૦
મોરબી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને ૩૦
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કનેકશને ૮૩
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૫૨
રાજકોટ િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૪૯
રાજકોટ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના ૧૯૮

ગોિવંદભાઇ પટલે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૮૩
ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૪૬
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને ૨૪
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું ૩૬૭
ઊના તાલુકામાં આતં રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૦૨

મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૪૯૩
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને ૭૮
રાજકોટ િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૫૧
રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૫૪૫

ગોિવંદભાઈ પરમાર આણંદ િજ ાની શાળાના વગ  મંજૂર કરવા બાબત ૮૫
આણંદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૧૩
આણંદ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને ૩૨
ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૩૬૮
શહેરા તાલુકાની કણ નદી પર પુલ બનાવવા બાબતુ ૫૨૨

ચંદન  ઠાકોર પાટણ અને મહેસાણા િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૬૨
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૫૯૧
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના ૨૨૯
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૭૨
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૨૭૫
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૧૦૭
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પાટણ િજ ાના િસ ધપુર તાલુકામાં નહેરો ારા િસંચાઈનું પાણી ૪૧૯
પાટણ િજ ામાં તળાવો ભરવા માટ પાઇપ લાઇને ૩૮૪
રા યોમાં િલ ાઈટ આધા રત પાવર લા ટ ૫૩૬

ચં કાબેન બારીયા ગરબાડા તાલુકામાં હાફ ર અને કડાણા જળાશયોમાંથી પાણી ભરવા બાબતે ૩૭૨
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં શાળાઓને મંજૂરી ૨૧
દાહોદ િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ ૭૫
ગરબાડા તાલુકામાં કનાલ પર પુલ બનાવવાની કાયવાહીે ૪૩૪
દાહોદ િજ ામાં ગરબાડા મથક ડીવાયએસપી ક ાની ઝોન ઓ ફસે ૪૦૮
દાહોદ િજ ામાં તાલુકાઓનું િવભાજન કરવા બાબત ૨૩૮
દાહોદ િજ ામાં પશુિચિક સકની જ યાઓ ૨૮૪
દાહોદ િજ ામાં િશ કોની ઘટ ૧૧૩
ધાનપુર તાલુકાની પાનમ નદી પરના તૂટી ગયેલ પુલ બાબત ૫૩૪

િચરાગભાઈ કાલરીયા મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી બાબત ૨૯૫
મનગર િજ ામાં તાલુકાવાર વીજ કને શન આપવા બાબત ૪૮૯
મનગર િજ ામાં મીઠા ઉ ોગ માટ લીઝ આપવા બાબતે ૨૦૭
મનગર િજ ામાં મીઠા ઉ ોગ માટ લીઝ આપવા બાબતે ૨૫૧
મનગર િજ ામાં રલાય સ કપની ારા ગેરકાયદેસર ગૌચર જમીન પર દબાણં ૫૦
મનગર િજ ામાં લાંચ ત િવરોધી યુરો ૩૬૪

જગદીશ િવ કમા અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૭૦
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 196

ઈ ડસ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૧૦૩

ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૪૨

.એલ.એસ. યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૭
ાકિતક કિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૃ ૃ ૂ . ૬૦૪
ાકિતક કિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૃ ૃ ૂ . ૬૧૨

જગદીશભાઇ પટલે પાટણ િજ ામાં સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના ૨૩૬
િકડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણ અંગે ૪૯૬
અરવ ી િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજૂરીે ૭૫

જઠાભાઇ ઘેે . આ હર 

(ભરવાડ)
કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, બંદરો અને 

વાહન યવહાર િવભાગ
૩૨૧

પંચમહાલ િજ ામાં તલાટી કમ મં ીનું મંજૂર મહેકમ ૧૨૦
પંચમહાલ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ પે શન યોજનાની મળેલ અર ઓ ૨૬૩
પંચમહાલ િજ ામાં ગૌશાળામાં રકમ ફાળવવા બાબત ૮૯
પંચમહાલ િજ ામાં જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનામાં આવરી લીધેલ ગામો ૩૦૨
પંચમહાલ િજ ામાં માનવ ગરીમા યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૧૯
પંચમહાલ િજ ામાં શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત ૩૯
પાનમ મુ ય નહેરની માઈનોરનું રીપેર ગ ૩૭૦

જશપાલિસંહ પ ઢયાર વડોદરા અને આણંદ િજ ામાં જુગાર રમતા ઇસમો ૪૦૬
વડોદરા અને આણંદ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૫૪૫
વડોદરા અને ડાંગ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ ૧૦૯
વડોદરા અને તાપી િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના ૩૧૪
વડોદરા અને નમદા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે ૪૯૪
વડોદરા અને નવસારી િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી ૨૮૬
વડોદરા અને વલસાડ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત ૧૩
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૪૧
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વડોદરા મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત ૩૬૯
વલસાડ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન ૬૮

જશુભાઇ પટલે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત ૫૦
અરવ ી િજ ામાં કનાલ ઓળંગવા પુલીયા મૂકવા બાબતે ૪૩૭
ટાટા મોટસ િલ. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન ૩૮૦
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૯૯
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે ૫૧૫
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૮૪
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૩૧૨
કદરતી આપિ માં નુકસાની પેટ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમુ ે ે ૨૩૮

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ ૪૧૩

િજ ેશકમાર મેવાણીુ અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં તલાટી કમ મં ીની ખાલી જ યા ૧૭
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૫૬
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર વીજ ડાણો િવહોણા કટબોુ ું ૫૦૪
અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ટા ફક િનયમનો ભંગ ૪૦૧
સામા ય વહીવટ િવભાગ ારા આયોિજત આંતર િવભાગીય કટ પધાે ૩૫૯

િજ ેશકમાર સેવકુ નમદા િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના ૩૦૨
નસવાડી તાલુકાની મેન નદી પર પુલ બનાવવા બાબત ૫૩૪
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૩૭૦
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૪૦૬
મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૭૧
ખેડા િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના ૨૬૩
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૭૯
નડીયાદ િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૧૮
મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ ૧૫
મહીસાગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ કનેકટીવીટી ૬૯

તે  સુખ ડઆ નવરચના યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૮૭
નમદા િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના ૨૧૮
નાંદોદ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૩૫
વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે ૩૭૫
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૦૯

તુભાઇ ચૌધરી ડાંગ િજ ામાં સામા ક વનીકરણ હેઠળ રોપાનું વાવેતર ૪૦
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૨૫૯
રા યમાં ભુદાન અને સીલ ગની જમીનમાં નવી શરતમાંથી જૂની શરતમાં ફરવવા બાબતે ૩૦૦
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં ટ કરથી પીવાનું પાણી પહ ચાડવા બાબતે ૨૧૪
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં મનરગા યોજના હેઠળ રોજગારીે ૯૦
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં આયુ માન ભારત યોજનાના લાભાથ ઓની સં યા ૫૦૭
વલસાડ િજ ામાં પકડાયેલ િવદેશી દા ૪૨૨
વલસાડ િજ ામાં સબજલ ન હોવા બાબતે ૩૯૧
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં સીકલસેલ એનીિમયાના ન ધાયેલ કસે ૫૫૪

ઝંખના પટલે ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના ૨૪૩
ડોલવણ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૮૮
ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૫૨૮
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૦૧
સુરત િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કનેકશને ૨૬
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સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૬૦
સુરત િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે ૩૧૪
તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ ૭૯

દેવાભાઇ પંુ. માલમ
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૨૪

જૂનાગઢ િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને ૨૩૫
એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૦
જૂનાગઢ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ૫૮૩
જૂનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૫૦૬
જૂનાગઢ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના ૨૮૦
જૂનાગઢ િજ ામાં શાળાના વગ  મંજૂર કરવા બાબત ૧૦૦
પાટણ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૫૨

દુ યંતભાઇ પટલે ભ ચ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન ૨૪૪
’’ ટ યુ ઓફ યુિનટીે ’’ ારા અખં ડતતાનો સંદેશો સરાવવા અંગે ૬૧૩

ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૪૮

મ અને રોજગાર િવભાગ, કાયદા િવભાગ ૫૯૬
અંકલે ર તાલુકાના ર તા પહોળા કરવા બાબત ૫૨૧
ઝઘ ડયા તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૮૯
ભ ચ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના ૫૬
ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૫૮૫
ભ ચ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ ૧૦૩
ભ ચ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૧૨૯
હાંસોટ તાલુકાના ર તા મંજૂર કરવા બાબત ૫૬૨

દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર મ અને રોજગાર િવભાગ, કાયદા િવભાગ ૬૦૧
ધન ભાઇ પટલે એફ.એસ.એલ. ારા નકલી નોટોના કસોનું પૃ થકરણે ૪૩૧

મોરબી િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૬૬
સુર નગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજનાે ૨૩૦
સી.યુ.શાહ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૩૧

મ ધપુર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત ૫૨૪
થાનગઢ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૮૪
દસાડા તાલુકાની માઈનોર-૨ નહેરના કામ ૫૬૩
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૪૦૩
સુર નગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે ૨૭૬

નથાભાઇ પટલે બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રી-સવ બાદ પુન: જમીન માપણીની મળેલ અર ઓ ૨૭૧
બનાસકાંઠા િજ ા પંચાયતમાં વક આિસ ટ ટની જ યાઓ ૨૭
નેશનલ હે થ િમશન અંતગત કમચારીઓને બોનસ પેટ મળેલ રકમે ૪૯૩
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૪૨૦
બનાસકાંઠા અને મહીસાગર િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૪૪
બનાસકાંઠા િજ ા પંચાયતમાં આરો ય શાખામાં મંજૂર મહેકમ ૮૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઈપ લાઈન ૩૮૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં પશુિચિક સકની જ યાઓ ૨૨૭

નરશભાઇ પટલે ે નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૩૯૫
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૨૩

એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૧૮
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ચીખલી તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૩૭
નવસારી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ ૭૨
નવસારી િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૧૧૧

િનરજન પટલં ે આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી ૪૦૧
આણંદ અને નમદા િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૫૪
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૬૮
આણંદ અને વડોદરા િજ ાની શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ૧૦૧
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૩૦૪
આણંદ િજ ામાં આરો ય ક ોમાં જજરીત ટાફ વાટસે ૪૮૮
આણંદ િજ ામાં મુ યમં ી આવાસ યોજના અંતગત આવાસો ૩૬૦
આણંદ િજ ામાં રા ીય વા ય િવમા યોજના હેઠળ હોિ પટલ ૫૪૨
કદરતી આપિ ને પહ ચી વળવા ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમુ ે ૨૨૪

નીિતનભાઇ ર. પટલે ’’ ટ યુ ઓફ યુિનટીે ’’ ારા અખં ડતતાનો સંદેશો સરાવવા અંગે ૬૧૫
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૮૪
કોરોના વાયરસના કારણે સભાગૃહની બેઠક તા.ર૯-૩-ર૦ર૦ સુધી મુલતવી રાખવા અંગે ૧૩૩

નીમાબેન આચાય ક છ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને ૨૫
ક છ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૧૬
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા ૧૧૫
ક છ િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને ૨૯૩
ક છ િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભ ૭૮
ક છ િજ ામા સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના ૨૪૮
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૪૯

નૌશાદ સોલંકી નળસરોવર િવ તારમાં પ ીઓનો િશકાર ૬૦
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા ૪૩૧
સુરત શહેરમાં એરપોટનું િવ તરણ ન થઈ શકવા બાબત ૪૦૪
સુર નગર અને મનગર િજ ામાં ક સરે ે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે ૫૮૭
સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદને ૧૦૫
સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજનાે ૫૨૭
સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં રીે -સવમાં િતઓ ૨૯૭
સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબતે ૧૩૦
સુર નગર અને મોરબી િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવોે ૩૬૭
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમે ૨૫૪
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીે ૨૧૦
સુર નગર અને વડોદરા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે ે ૫૬૫

પંુ ભાઇ વંશ સૌની યોજના ારા સૌરા ના િસંચાઇ ડેમો ભરવા બાબત ૩૯૪
ખેતવપરાશ અને ઔ ોિગક વપરાશના દરો ૪૨૬
ગીર સોમનાથ િજ ાના સુ ાપાડા ખાતે ડીસેલીનેશન લા ટ ૨૦૮
રા ય સરકારના વીજ એકમો પાસે બાકી પાણી વપરાશના િબલ ૪૯૫
રા યમાં સે સ ટે /વેટની વસૂલાત બાબત ૫૪૬

પુનમભાઇ પરમાર આણંદ અને દાહોદ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ ૬૭
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના ૨૪૨
આણંદ અને નમદા િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૧૨
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે ૪૯૯
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૮૭
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૪૨૪
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ ૩૯૨
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કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ ૪૪૦
પુનાભાઇ ગામીત તાપી અને ડાંગ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા ૩૫૬

તાપી અને વડોદરા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૬૪
તાપી અને ડાંગ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત ૧૨૬
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે ૫૨૩
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી ૩૦૨
તાપી અને નમદા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૬૩
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ ૫૧
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન ૧૦૦
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી ૨૨૧
માટ સીટી અ વયે સુરત શહેરના િવકાસ માટ રકમે ૩૯૮

પુણશ મોદી સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૭૨
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૭૧

ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૫૦

ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના ૧૯૫
ડોલવણ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૪૭
નવસારી િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૧૨૪
સુરત િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૪૭૯
સુરત િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના ૨૪૯
સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના ૨૯૪
સુરત મહાનગર પાિલકામાં આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય ૯૬

તાપ દૂધાત રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમ ંક ૧૨૧
અમરલી િજ ાની શાળામાં લાયકાત વગરના િશ કોને દૂર કરવા બાબતે ૯૧
અમરલી િજ ાની હોિ પટલોમાં એમે .આર.આઈ. અને સીટી કન મશીનોે ૫૧૬
અમરલી િજ ામાં ગૌચર િવકાસ સિમિતની રચનાે ૨૩૯
અમરલી િજ ામાં ગૌચરની જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણે ૪૧
અમરલી િજ ામાં મહીે -પરીએજ પાણી પુરવઠા યોજના ૨૮૪
અમરલી િજ ામાં લીઝ ધારકોે ૪૨૪
અમરલી િજ ામાં સાદી રતીના લોકની હરાે ે ૩૯૨
એમએસએમઈ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હેઠળ અર ઓ ૪૪૦
ગીર ગાય અને દૂધાળા ાણીને બી  રા યમાં એ સપોટ કરવા બાબત ૩૧૩

દપભાઇ ખ. પરમાર સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૫૫
.એલ.એસ. યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૨૪

પાટણ િજ ામાં માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે ૨૪૫
ફોરિ સક સાય સ લેબોરટરીમાં અ તન ટ નોલો  વસાવવા બાબતે ે ે ૩૭૯
ઈ ડસ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૭૭
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૧૨
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણની યોજના અંગે ૪૯૯

દપિસંહ ભ. ડે મ અને રોજગાર િવભાગ, કાયદા િવભાગ ૫૯૮
ેમિસંહભાઇ વસાવા નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જુગાર રમતા ઇસમો ૩૮૧

નમદા અને ડાંગ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના ૩૧૩
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૪૧૫
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૩૯
નમદા િજ ામાં િબરસામુંડા યુિનવિસટીના મકાનનું બાંધકામ ૧૦૯
નમદા અને ડાંગ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૪૯૭
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નમદા અને પંચમહાલ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ ૧૩
રાજપીપળા ખાતે પોલીટકનીક કોલે નું બાંધકામે ૬૮

િવણભાઇ ઘોઘારી ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૪૭૮
ડોલવણ તાલુકામાં આતં રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૦૫
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૮૮
સોનગઢ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૯૬
સુરત િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે ૨૫૨
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ ઓનલાઈન વેશ ૪૭

િવણભાઇ મુસડીયા મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૪૨૫
મનગર અને રાજકોટ ખાતે આવેલ સમરસ હો ટલમાં િવ ાથ ઓને વેશે ૨૪૪
મનગર િજ ામાં રલાય સ કપની ારા ગેરકાયદેસર ગૌચર જમીન પર દબાણં ૧૭
મનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત ૩૯૨
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૪૯૦
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૪૨
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો ૪૪૦

પરશ ધાનાણીે કોરોના વાયરસના કારણે સભાગૃહની બેઠક તા.ર૯-૩-ર૦ર૦ સુધી મુલતવી રાખવા અંગે ૧૩૪
પરસો મ સાબરીયા થાનગઢ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૮૪

દસાડા તાલુકાની માઈનોર-૨ નહેરના કામ ૫૫૮
પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૪૧૭
ભાવનગર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત ૫૧૬
મોરબી િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૮૩
સુર નગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે ૨૬૮
સુર નગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજનાે ૨૨૪
સી.યુ.શાહ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૩૧

િપયુષભાઇ દેસાઇ એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૧૧
ચીખલી તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૪૪
નવસારી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ ૬૭
નવસારી િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૧૦૮
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) ૧૭૮
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, ૩૨૭
નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૩૯૦

િ જશ મેરે મીઠા ઉ ોગ માટ િબનખેતી દર મુલતવીે /રદ કરવા બાબત ૨૦૮
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૯૬
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૪૨૧
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ ૯૪
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૫૨
મોરબી િજ ામાં કનાલોના નેટવક બાબતે ૫૩૪
મોરબી િજ ામાં સો ટ સેસમાંથી ર તા બાંધવાની કામગીરી ૪૫
મોરબી શહેરની હોિ પટલમાં સંવગવાર જ યાઓ બાબત ૫૭૧
મોરબી શહેરમાં ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વયે અર ઓ ૩૮૮

બલરાજિસંહ ક. ચૌહાણ સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૪૯
અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૪૨૫
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૯૩
કડી સવ િવ િવ ાલયમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૮૬
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન ૨૦૧
ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના ૩૪
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ગાંધીનગર િજ ામાં નમદા યોજના બાબત ૪૯૩
બલરામ થાવાણી અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૮૨

અમદાવાદ િજ ામાં જનસેવા ક ોમાં અર ઓે ૨૪૯
અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૪૭૪
અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૪૧૬
પાટણ િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજનાું ૧૯૭

બળદેવ  ઠાકોર અ ય રા યોને કરાર મુજબ આપવામાં આવેલ વીજળી ૪૮૩
ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ ક ટી લબ સામે દબાણ અંગે મળેલ ફ રયાદો ૨૨૫
ગાંધીનગર િજ ાના કડી અને કલોલના ગામોને ઔડામાં સમાવવા બાબત ૪૨૮
ગાંધીનગર િજ ામાં ગૌચર જમીનના િવકાસ માટ રકમે ૩૪
ગાંધીનગર િજ ામાં ટ ટોની જમીન હેતુફર માટ મળેલ અર ઓે ે ૨૬૯
ગાંધીનગર િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૪૦૨
મહેસાણા િજ ામાં માગ અક માતથી થયેલ મૃ યુ ૩૬૨

બાબુભાઇ જ. પટલે
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૨૬

અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૬૭
અમદાવાદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા ૧૨૮
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૪૦૫
પાટણ િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજૂરીે ૧૦૨
રાણપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૫૫
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણની યોજના અંગે ૫૩૧

ાકિતક કિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૃ ૃ ૂ . ૬૦૯
ફોરિ સક સાય સ લેબોરટરીમાં અ તન ટકનોલો  વસાવવા બાબતે ે ે ૪૩૧

બાબુભાઇ બોખીરીયા મનગર િજ ામાં શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૩૭૯
પોરબંદર િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને ૨૭૦
ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર 

િવભાગ
૧૪૩

કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૩૫

ાકિતક કિષ પ િતને ો સા હત કરી ખેડતોમાં ગૃિત લાવવા અંગેૃ ૃ ૂ . ૬૦૬
જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૫૫૯
જૂનાગઢ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ૫૮૫
જૂનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૫૧૭
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના ૨૨૫
પોરબંદર િજ ામાં નાયબ િજ ા િવકાસ અિધકારીની મંજૂર જ યા ૩૫
પોરબંદર િજ ામાં સાયકલ મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ૩૦૬

બાબુભાઈ વા ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૩૧૫
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 131

જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં અક માતમાં ઘાયલ યિ તઓને સહાય ૫૪૧
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં કાયરત દવાખાના ૩૮૧
જૂનાગઢ િજ ામાં પકડાયેલ દેશી, િવદેશી દા ૪૧૩
જૂનાગઢ િજ ાની શાળામાં નવા ઓરડા ૧૦૬
જૂનાગઢ િજ ામાં ખેડતોને ફળઝાડના હેતુસર જમીન ફાળવવા બાબતુ ૨૪૬
જૂનાગઢ િજ ામાં ામ પંચાયતોને પફ મ સ ા ટ ૬૨
જૂનાગઢ િજ ામાં સાયકલોન સે ટર મંજૂર કરવા બાબત ૨૯૧
જૂનાગઢ મે ડકલ કોલેજ ખાતે મંજૂર મહેકમ ૪૮૮

15



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

પુ તક-૭૩  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે

ભગાભાઇ બારડ ગીર સોમનાથ અને આણંદ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૬૭
ગીર-સોમનાથ અને અમદાવાદ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૨૪૩
ગીર-સોમનાથ અને મનગર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ ૪૩૭

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ગીર-સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ ૪૧૯

ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડ હ તકના બંદરો ૩૮૫
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૩૬
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે ૫૩૦
ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ ૮૭
ગીર-સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી ૨૮૯

ભુપે ભાઇ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત ૩૮૨
મેઘરજ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૨૩૧

.એલ.એસ. યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૬૧
િનરમા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૧૦૫
પાટણ િજ ામાં સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના ૨૭૭
મહેસાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૪૧૬

ભરત  ઠાકોર બેચરા થી હારીજ ર તો રીપેર કરવા બાબત ૫૦૬
મહેસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં િમકોના મૃ યુના બનાવો ૨૧૮
મહેસાણા િજ ામાં ગૌશાળાઓને ફાળવેલ રકમ ૪૮
મહેસાણા િજ ામાં જજ રત ામ પંચાયતો ૯૮
મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર હીટ એ ડ રનના બનાવો ૩૬૪
મહેસાણા િજ ામાં મેલેરીયા િનયં ણ ટીમ ારા લેવામાં આવેલ લોહીના નમૂના ૫૫૩

ભરતભાઇ પટલે વલસાડ િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને ૨૩૨
ડાંગ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ ૫૬૨
વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૭૪
વલસાડ િજ ામાં ર તિપ ના દદ ઓને ફટવેર પૂરા પાડવા બાબતૂ ૫૨૧
વલસાડ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ ૧૦૪
સુબીર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૬૦

ભાવેશભાઇ કટારા દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં જુગાર રમતા ઇસમો ૩૫૭
દાહોદ અને સુરત િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા ૪૦૦
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે ૫૨૨
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે ૫૬૨
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો ૨૦૬
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૫૦
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યથી ચકાસણી ૨૯૫

ભીખાભાઇ ષી જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ાની શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ૪૭
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ ૨૯૩
જૂનાગઢ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના ૨૪૮
જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ ૯૬
જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૧૦
જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ ૩૧૫
જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત ૩૭૮

ભીખાભાઇ ર. બારૈયા સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૫૬
ભાવનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૩૮
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટ ા ટે ૧૨૬
ભાવનગર િજ ામાં િશ ણ સેવા વગ-૨ની મંજૂર જ યા ૯૯
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ભાવનગર િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજનાે ૨૮૩
મહવા તાલુકાના રોડનંુ રીસરફસ ગ કરવા બાબતુ ે ૫૧૭
રાણપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૫૦

મુકશભાઇ ઝીે . પટલે ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ ૧૪૯

ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૫૪૨
સુરત િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને ૪૨
સુરત િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના 236

ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૪૮૯
લાજપોર મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે ૩૮૫
સુરત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 92

સુરત િજ ામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ વાવેતર 121

મધુભાઇ ીવા તવ વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૬૫
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૩૦
નવરચના યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૨૧
વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના ૨૧૫
વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે ૪૦૩

મિનષા વકીલ નમદા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના ૨૦૪
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું ૩૯૪
વડોદરા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના ૨૫૨
વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે ૪૭૬
ડેડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૪૪
નમદા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ ૯૩

મહમદ વીદ પીરઝાદા મોરબી અને આણંદ િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના ૫૫૧
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે ૫૮૧
રા યનું હેર દેવંુ ૫૦૪
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ ૩૯૩
મોરબી અને અમરલી િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીે ૩૧૧
મોરબી અને અમરલી િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણીે ૨૮૨
મોરબી અને છોટાઉદેપુર િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૪
મોરબી અને મનગર િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છદને ૧૦૨

મોરબી અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા ૪૨૫

મોરબી અને ભ ચ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત ૧૨૭
રા યમાં માઇનોરીટી કિમશનની રચના ૨૩૬

મહેશકમાર પટલુ ે એમએસએમઇ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હેઠળ અર ઓ ૪૩૭
ગીર ગાય અને દૂધાળા ાણીને બી  રા યમાં એ સપોટ કરવા બાબત ૩૦૭
પાલનપુર ખાતે સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ ૩૮૩
પાલનપુરની લડવી નદીમાં દબાણો દૂર કરવા બાબત ૨૭૨
બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં લાયકાત વગરના િશ કોને દૂર કરવા બાબત ૭૬
બનાસકાંઠા િજ ાની હોિ પટલોમાં તબીબી મશીનોની અનઉપલ ધી અભાવ ૫૨૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌચર િવકાસ સિમિતની રચના બાબત ૨૨૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌચરની જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણ ૨૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં લીઝ ધારકો ૪૧૭
રા યની યુિનવિસટીઓમાં લોકપાલની િનમ ંક ૧૧૪

મહેશકમાર રાવલુ આણંદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૨૨૨
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કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૨૨

આણંદ િજ ાની શાળાના વગ  મંજૂર કરવા બાબત ૧૨
જૂનાગઢ િજ ામાં ખાસ અંતભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૪૯૦
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૩૬૩

માલતી િક. મહે રી સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ૪૪૮
ક છ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૫૦૭
ક છ િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને ૨૮૨
ક છ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને ૧૨
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા ૧૦૯
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૩૭૪
ક છ િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભ ૬૭
ક છ િજ ામા સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના ૨૩૭

મોહનભાઇ ઢો ડયા તાપી િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ ૨૪૦
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
૩૨૯

ડોલવણ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૪૫
મહવા તાલુકામાં ખાડી પર પુલ બનાવવા બાબતુ ૫૦૧
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે ૪૧૯
સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૩૮૪
સુરત િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૫૪૮
સુરત િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના ૨૮૬
સોનગઢ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૯૩
તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 122

મોહનલાલ વાળા ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો 393
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગૌ-સંવધન ક ોે 35
ગીર-સોમનાથ િજ ામાં ગેરકાયદેસર રીતે ખનન 86
સીમર પોટ ા.િલ. ને જમીન આપવા બાબત 216

મોહનિસંહ રાઠવા છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં ગુના હત કૃ યો 389
છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ડી-શી ટ ગની કામગીરી 422
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં પાઈપલાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં 297
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં બકરાપાલન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ 255
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં રા ય સરકાર હ તકના તળાવો 439
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં રી-સવમાં ભૂલો સુધારવાની અર ઓ 211
છોટાઉદેપુર િજ ામાં આવેલા આરો ય ક ોે 566
રા યનું હેર દેવંુ 529

રઘુભાઇ દેસાઇ પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત 24
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે 114
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 266
ક છ િજ ામાં બો સાઈટ ખનીજમાંથી ઓલાઈટ ોડ ટ 385
ધી િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટ શન વકસ વે ફર સેસ હેઠળ જમા રકમે 221
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન 77
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 303
પાટણ િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂટવા બાબતે 559

18



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

પુ તક-૭૩  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે

સાંતલપુર રફરલ હોિ પટલને અપ ેડ કરવા બાબતે 517
રમણભાઇ ધુ. પટલે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 180

ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ 145

અરવ ી િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 63
મહેસાણા િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કનેકશને 4
પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો 422
મહેસાણા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ 496
મહેસાણા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 390
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે 440

રમેશભાઇ કટારા અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 348
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
334

દેવગઢ બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 21
દાહોદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના 246
દાહોદ િજ ામાં ચેકડેમ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા બાબત 113
દાહોદ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 291
દાહોદ િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે 75
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે 398

રાકશભાઇ જે . શાહ  માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 174
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ 453
અમદાવાદ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 26
િનરમા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 115
પાટણ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 241
અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 287

અમદાવાદની યુ.એન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  ખાતે નવીનીકરણ/િવ તરણની યોજના 535

રાણપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી 80
રાઘવ ભાઇ પટલે  માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 182

મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ 502
મનગર િજ ામાં શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 407

ગુજરાત આયુવદ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 53
મ ધપુર તાલુકાના રોડ પહોળા કરવા બાબત 550
મનગર િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ 581
મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક  કરવા બાબત 127
મનગર મહાનગરપાિલકામાં ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય 101

મોરબી િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ 370
લાલપુર તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ 237

રાજ િસંહ ચાવડાે પાટણ િજ ામાં નવા ામ પંચાયત ઘર માટની મંજૂરીે 25
ફોરિ સક સાય સ લેબોરટરીમાં અ તન ટકનોલો  વસાવવા બાબતે ે ે 438
િવજયનગર તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 115
 માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 177
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 421
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સાબરકાંઠા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 79
સાબરકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ 264
હમતનગર િજ ા રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારોં 220

રાજ િસંહ ઠાકોરે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે 584
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન 37
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 88
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 294
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 557
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે 119

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 357

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 248
કદરતી આપિ ને પહ ચી વળવા ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમુ ે 205
રા યમાં ગેસ આધા રત પાવર લા ટ 511

રાજ િસંહ પરમારે આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 416
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ 382
આણંદ િજ ાની આંગણવાડીઓમાં પોષણ મ આહારની ચકાસણી 18
આણંદ િજ ાની શાળામાં ક યુટર લેબની સુિવધા 72
આણંદ િજ ામાં આઈ.ટી.આઈ.ના િવ ાથ ઓને ટાઈપે ડ 222
આણંદ િજ ામાં આવેલ સરકારી આયુવદીક દવાખાના બાબત 505
આણંદ િજ ામાં ખેડતોને િવજ િબલમાં રાહત આપવા બાબતૂ 582
આણંદ િજ ામાં વરોજગાર િશિબરો 266
આણંદ િજ ામાં સામાિજક વનીકરણ હેઠળ રોપાનું વાવેતર 112
રા ય સરકારનું હેર દેવંુ 551

રાજશકમાર ગો હલે ુ અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત 44
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે 122
અમદાવાદ અને બોટાદ શહેર અને િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ વેશ 93
ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ ક ટી કલબ સામે દબાણ અંગે મળેલ ફ રયાદો 245
ધંધુકા તાલુકાના ફદરા ગામે સરકારી દવાખાનાના મકાનની મંજૂરીે 586
ધંધુકા તાલુકાની સરકારી હોિ પટલને સબ ડી ટીકટ ક ાની હોિ પટલના દર ા બાબત 564
ધંધુકા, ધોલેરા અને બરવાળા તાલુકામાં પીએન  ગેસ બાબત 407
ધોલેરા સરમાં ઉ ોગો થાપવા એમ.ઓ.યુ. 433
ધોલેરા સરમાં માટી ચોરીની ફ રયાદો 371
ધંધુકા તાલુકાના ફદરાથી વ ભીપુર ર તાને ચાર માગ ય કરવા બાબતે 525

લલીત વસોયા રાજકોટ અને મનગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 237
રાજકોટ અને મનગર િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 283
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ 125
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 423
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત 98
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 312
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 391
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 49
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રાજકોટ અને મોરબી િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે 533
રાજકોટ અને વડોદરા િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 570

લલીતભાઇ કગથરા મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન 74
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મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 225
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે 112
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ 305
રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે 520
રાજકોટ અને સુરત િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 269
રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 376
રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે 561

લાખાભાઇ ભરવાડ અમદાવાદ અને અરવ ી િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ 233
અમદાવાદ અને અમરલી િજ ામાં ક સરે ે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે 508
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 92
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 278

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ, અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 436

અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 122
અમદાવાદ અને વલસાડ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે 555

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ 375

અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 409
નળસરોવર િવ તારમાં પ ીઓનો િશકાર 42

લાખાભાઇ સાગ ઠયા સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ 459
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ 366
આ મીય યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 126
મોરબી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને 51
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને 100
રાજકોટ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 216

વજિસંગભાઇ પણદાે દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 258
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે 574
દાહોદ િજ ામાં ડે ય,ુ વાઈન લુના ન ધાયેલ દદ ઓ 484
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગી 299
દાહોદ િજ ાની શાળામાં ફાયર સે ટીની સુિવધા 80
દાહોદ િજ ામાં ઉ વહન િસંચાઈ યોજનાઓને મંજૂરી 427
દાહોદ િજ ામાં કિષ િવષયક િવજ ડાણોૃ 538
દાહોદ િજ ામાં પાઈપલાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં 213
દાહોદ િજ ામાં િવધવા સહાય યોજનાની અર ઓ 27
દાહોદ શહેરમાં છાબ તળાવ અને દુધીમતી નદીની સફાઈ માટની ા ટે 395

વ ભભાઇ કાકડીયા અમદાવાદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 116
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત 366
અમદાવાદ િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 82
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અરવ ી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને 28
િકડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદના નવીનીકરણ/િવ તરણ અંગે 564
પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 403
મેઘરજ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ 215

િવ મભાઇ માડમ મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 119
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 245

દેવભુિમ- ારકા િજ ામાં બો સાઇટની લીઝો 405
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ 87
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ 289
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 314
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 36
દેવભૂિમ- ારકા અને મનગર િજ ાની સરકારી હોિ પટલોમાં ન ધાયેલા બાળમૃ યુ 506
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ખની નું ગેરકાયદેસર ખનન 369
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ વાઈન લુના કસોે 552
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ભૂ તરશા ી કચેરીમાં સંવગવાર મંજૂર મહેકમ 432

િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા  માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 181
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે 367
સુરત િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 262
સુરત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 28
અમરલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે 217
સુરત િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 81

િવમલભાઇ ચુડાસમા ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂરો 235
ગીર સોમનાથ અને મનગર િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત 48
ટાટા મોટસ િલ. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન 377
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાે ેુ 539
ગીર સોમનાથ અને મનગર િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે 124
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે 485
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન 97
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 281
ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 311

ગીર-સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 411

િવર ભાઇ ઠ મરુ મહા મા ગાંધી મ સં થાનમાં ગેરકાયદેસર ભરતીની ફ રયાદો 232
અમરલી અને ગાંધીનગર િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબતે 129

અમરલી અને બોડાદ િજ ામાં બાંધકામ મયોગીઓને ઓળખકાડે 310
અમરલી અને ભાવનગર િજ ાની શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ે 103
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં િનયોનેટલ આઈે .સી.યુ.ની સુિવધા 553
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં બાંધકામ મયોગીઓની િશ ણ સહાયની અર ઓે 278
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં હોિ પટલમાં મૃ યુ પામેલ નવ ત િશશુઓે 583

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં હોિ પટલોમાં ડો ટરો અને િન ણાંત તબીબોની ખાલી જ યાઓે 507

અમરલી િજ ામાં ગૌચર સુધારણા અ વયે ખચે 58
િવર િસંહ ડેે ક છ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને 12
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ક છ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ 547
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ક યુટરની સુિવધા 108
ક છ િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભ 63
ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા  હ રશચં  મરણો ર સહાય યોજના 264
બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ 353
મહવા તાલુકાના રોડનું રીસરફસ ગ કરવા બાબતુ ે 499
ક છ િજ ામાં પવન ચ ીના હેતુ માટ જમીને 220

િવવેક ન. પટલે  માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 178
વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 47
સુરત િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 502
સુરત િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના 226
સુરત મહાનગર પાિલકામાં આનુષંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય 95

વી.ડી. ઝાલાવાડીયા એફ.એસ.એલ. ારા નકલી નોટોના કસોનું પૃ થકરણે 396
ડાંગ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના 234
તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 26
લાજપોર મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે 428
અમરલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે 279
અમરલી િજ ામાં બાળકોની આરો ય તપાસે 482
નસવાડી તાલુકાની મેન નદી પર પુલ બનાવવા બાબત 540

શંભુ  ચે. ઠાકોર
કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગૂ , પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ, 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
333

મ અને રોજગાર િવભાગ, કાયદા િવભાગ 597
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ 447
અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 354
કડી સવ િવ િવ ાલયમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 69
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 245
ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના 15
ગાંધીનગર િજ ામાં નમદા યોજના 489

શૈલેષ પરમાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો 372
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં બેરોજગારો સાથે છેતરપ ડી 408
અમદાવાદની કીડની હોિ પટલમાં મંજૂર થયેલ જ યાઓ 540
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ 277
રા યમાં કોલસા આધા રત પાવર લા ટની મતા 487
ગાંધીનગર તાલુકાના કોબા પાસે ગટરની ભેખડ ધસી પડતાં કામદારોના મૃ યુ 232
દુબઈમાં યો યેલ આંતરરા ીય રોડ શો 57
મહા મા મં દર ગાંધીનગર ખાતે કાય મો 434
સરકારી/ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ 309
કોરોના વાયરસના કારણે સભાગૃહની બેઠક તા.ર૯-૩-ર૦ર૦ સુધી મુલતવી રાખવા અંગે 132

શૈલેષભાઇ ભાભોર દેવગઢ બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 38
દાહોદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના 246
દાહોદ િજ ામાં ચેકડેમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબત 119
વડોદરા તાલુકામાં ઢાઢર નદી પર પુલ બાંધવા બાબત 523
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દાહોદ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 290
દાહોદ િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે 89
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 363

શૈલેષભાઇ ક. મહેતા માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 173
ડેડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 19
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કટબીજનોની આરો ય ચકાસણીુ ું 356
નમદા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 73
વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં સામૂ હક આરો ય ક ોે 493

શશીકા ત પં ા બનાસકાંઠા િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ મળેલ અર ઓ 220
બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ 383
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો 417
બનાસકાંઠા િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ 16
બનાસકાંઠા િજ ામાં હ પ ક ન ધોનો િનકાલ 264

શીવાભાઇ ભુરીયા બી.ઓ.સી.ડબ યુ. ઇ પે ટરની િનમણૂંક 208

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ 395

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 252
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે 123
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાતોે 514
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન 45
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં મયોગીઓના આરો યની ચકાસણી 296
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 94

સુખરામભાઇ રાઠવા કવાંટ તાલુકામાં ર તાઓને વરસાદથી નુકસાન 575
છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 380
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 120
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 39
છોટાઉદેપુર િજ ામાં કાયરત સામૂ હક આરો ય ક ોે 540

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ઇસમોને દંડ/સ 413

છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત 89
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં 292
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ર તાઓની મંજૂરી બાબત 487
વડોદરા િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં િમકોના અક માતે મૃ યુ 247

સંગીતાબેન પાટીલ તાપી િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ 209
દેડીયાપાડા તાલુકાના ર તાના કામને મંજૂર કરવા બાબત 488
ભ ચ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 542
સુરત િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને વીજ કને શને 39
સુરત િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 253
સુરત િજ ામાં ો સાહક આિથક સહાય યોજના 89
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ 451

સંજયભાઇ સોલંકી ભ ચ અને નમદા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 409
ભ ચ અને સુરત િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે 569
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ભ ચ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 532
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 291
ભ ચ અને નવસારી િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 247
ભ ચ અને વલસાડ િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે 590
ભ ચ અને સુરત િજ ામાં જુગાર રમતા ઈસમો 435
ભ ચ િજ ાની શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત 123
ભ ચ િજ ામાં ામ પંચાયતોના જજ રત મકાનો 46
જબુસર શહેરને પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ં 375
ભ ચ અને નવસારી િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 315
ભ ચ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતોનું મંજૂર મહેકમ 94

સંતોકબેન આરઠીયાે અં ર શહેરને નગરપાિલકા તરીક અપ ેડ કરવાની કાયવાહીે 427
ક છ અને ગાંધીનગર િજ ામાં બાકી વીજ િબલની સંપૂણ માફી યોજના 557
ક છ અને પાટણ િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, ય ના ન ધાયેલ કસોે 512
ક છ અને પાટણ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ 304
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 224
ક છ અને બોટાદ િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 124
ક છ અને ભ ચ િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ 48
ક છ અને મહેસાણા િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી 269
ક છ અને મહેસાણા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા 441
ક છ અને સુરત િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 97
ક છ િજ ામાં િવ તાર િવકાસ મંડળની રચનાની દરખા તો 396

સુિનલભાઇ ગામીત તાપી અને ડાંગ િજ ા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ 115
તાપી અને નવસારી િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે 572
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 28
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 261
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ 379
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 412
તાપી અને નમદા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે 536
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં ન ધાયેલ બાંધકામ િમકો 216
તાપી અને સુરત િજ ામાં વૃ ો કાપવા બાબત 81
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ 300

સુમનબેન ચૌહાણ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 407
કાલોલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 108
પંચમહાલ િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ 528
પંચમહાલ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કનેકશને 10
પંચમહાલ િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 67
પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 270
પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 227
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 371
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે 434
ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના 235

સુરશકમાર પટલે ેુ ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે 112
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ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં રી-સવમાં િતઓ 310
ગાંધીનગર અને બોટાદ િજ ામાં ગેરકાયદેસર વૃ ોનું છેદન 73
ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે 497
ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ાના ગામોને તીથગામ અને પાવનગામ હેર કરવા બાબત 19
ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ 426
ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં ધાનમં ી કૌશલ િવકાસ યોજના હેઠળ તાલીમ 280
ગાંધીનગર અને સુરત િજ ામાં તમાક િનયં ણ ટા ક ફોસ ારા કરલ દરોડાુ ે 546
ગાંધીનગર શહેરમાં ૨૪ કલાક પીવાનું પાણી પુ ં પાડવા બાબત 394

સુરશભાઇ ધે . પટલે  માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 172
અરવ ી િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને 55
ઈ ડસ યુિનવિસટી માંટ ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ે 128
ગુજરાત િવ ાપીઠમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 102
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટ તાલીમે 384

સી. કે. રાઉલ પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 238
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ 445
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 418
ગોધરા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત બેઝીક ા ટ 125
પંચમહાલ િજ ામાં ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાઓ 521
પંચમહાલ િજ ામાં આંગણવાડી ક ોને ગેસ કને શને 49
પંચમહાલ િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 98
પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના 283
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 384
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે 437

સી.જ.ેચાવડા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ 423

ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત 391

રા યમાં ગેસ આધા રત પાવર લા ટ 491

ગાંધીનગર અને પાટણ િજ ાના આરો ય ક ોમાં બાળરોગ િન ણાંતોે 577
ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં ક સરે , એઈ સ, યના ન ધાયેલ કસોે 543

સીમાબેન અ. મોહીલે  માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ) 175
ડેડીયાપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 53
નમદા િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના 220
નમદા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજનાનો લાભ 101
વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ 347
વડોદરા મ ય થ જલમાં કદીઓને સલાહ અને સહાયે ે 397

સોમાભાઈ કોળીપટલે સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં મ યાહન ભોજન માટ ખાસ ઓરડાઓે ે 123

સૌરભ પટલે ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ 137

ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે , ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ 151
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