
પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભા 

બીજુ ંસત્ર, ૨૦૨૩ 

તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
ગુરુિાર, ૨૩મી માર્ચ, ૨૦૨૩ 

જિાબ આપનાર મંત્રીશ્રીઓ : 

(૧) માનનીય મંત્રીશ્રી : ઉદ્યોગ, લઘુ, સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટિર, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ, નાગટરક ઉડ્ડયન, 
શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર  

(૨) માનનીય મંત્રીશ્રી : સામાવજક ન્યાય અને અવિકાટરતા, મટિલા અને બાળ કલ્યાણ  

૧ 
મકિસાગર વજલ્લામાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજના 

* ૨૫૯૩ શ્રી માનવસંિ ર્ૌિાણ (બાલાવસનોર) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
મટિસાગર વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંકેબલ યોજના અન્િયે 
તાલુકાિાર કેિલી અરજીઓ આિી,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
મટિસાગર વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંકેબલ યોજના િેઠળ કુલ 
૬૨૫૫ અરજીઓ મળેલ છે.  

અ.નં. તાલુિાનંુ નામ 

તા.૧/૧/૨૧ થી 

૩૧/૧૨/૨૧ 
સુધી 

તા.૧/૧/૨૨ થી 

૩૧/૧૨/૨૨ 
સુધી 

િુલ 

૧ સાંતરામપુર ૨૪૩ ૭૯૨ ૧૦૩૫ 

૨ લુણાિાડા ૪૭૦ ૧૮૧૧ ૨૨૮૧ 

૩ ખાનપુર ૨૧૮ ૬૩૪ ૮૫૨ 

૪ કડાણા ૩૨૪ ૯૮૦ ૧૩૦૪ 

૫ વિરપુર ૯૨ ૩૮૨ ૪૭૪ 

૬ બાલાવસનોર ૭૯ ૨૩૦ ૩૦૯ 

િુલ ૧૪૨૬ ૪૮૨૯ ૬૨૫૫  
 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ અાંગે બેંકોને ભલામણ 
કરિામાાં આિી, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૭૫૨ અરજીઓ બેંકોને ભલામણ 
કરિામાાં આિેલ છે.  

અ.નં. તાલુિાનંુ નામ 
તા.૧/૧/૨૧ થી 

૩૧/૧૨/૨૧ 
સુધી 

તા.૧/૧/૨૨ થી 
૩૧/૧૨/૨૨ 

સુધી 
િુલ 

૧ સાંતરામપુર ૯૪ ૪૫૩ ૫૪૭ 

૨ લુણાિાડા ૨૫૭ ૧૧૬૭ ૧૪૨૪ 

૩ ખાનપુર ૧૦૬ ૪૨૮ ૫૩૪ 

૪ કડાણા ૧૫૬ ૫૮૩ ૭૩૯ 

૫ વિરપુર ૬૮ ૧૯૮ ૨૬૬ 

૬ બાલાવસનોર ૭૧ ૧૭૧ ૨૪૨ 

િુલ ૭૫૨ ૩૦૦૦ ૩૭૫૨   
 (૩) તે પૈકી બેંકો દ્વારા કેિલા લોકોને કેિલી રકમની 
લોન આપિામાાં આિી ?  

  (૩) તે પૈકી બેંકો દ્વારા કુલ ૧૩૭૨ અરજીઓ બેંકો દ્વારા 
માંજૂર કરી રૂ.૪૪૯૧.૨૧/- લાખની લોન આપિામાાં આિી.  

   

અ.નં. તાલુિાનું નામ 

તા.૧-૧-૨૧ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૧ સુધી  
(રિમ રૂ.લાખમાં) 

તા.૧-૧-૨૨ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૨ સુધી 
(રિમ રૂ.લાખમાં) 

િુલ (રિમ રૂ.લાખમાં) 

લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ 

૧ સાંતરામપુર ૦ ૦.૦૦ ૧૬૨ ૪૮૭.૧૮ ૧૬૨ ૪૮૭.૧૮ 

૨ લુણાિાડા ૪૦ ૧૨૮.૭૦ ૪૫૬ ૧૬૧૨.૮૮ ૪૯૬ ૧૭૪૧.૫૮ 

૩ ખાનપુર ૩૨ ૧૦૨.૩૦ ૧૭૭ ૫૨૨.૧૫ ૨૦૯ ૬૨૪.૪૫ 
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અ.નં. તાલુિાનું નામ 

તા.૧-૧-૨૧ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૧ સુધી  

(રિમ રૂ.લાખમાં) 

તા.૧-૧-૨૨ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૨ સુધી 

(રિમ રૂ.લાખમાં) 
િુલ (રિમ રૂ.લાખમાં) 

લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ 

૪ કડાણા ૬૭ ૨૩૫.૧૭ ૨૮૨ ૯૦૨.૪૦ ૩૪૯ ૧૧૩૭.૫૭ 

૫ વિરપુર ૦ ૦.૦૦ ૫૯ ૨૦૦.૬૦ ૫૯ ૨૦૦.૬૦ 

૬ બાલાવસનોર ૪ ૬.૮૮ ૯૩ ૨૯૨.૯૫ ૯૭ ૨૯૯.૮૩ 

િુલ ૧૪૩ ૪૭૩.૦૫ ૧૨૨૯ ૪૦૧૮.૧૬ ૧૩૭૨ ૪૪૯૧.૨૧  

--------- 
૨ 

ભાિનગર વજલ્લામાં એમ.એસ.એમ.ઈ. એિમોને વ્યાજ સિાય 
* ૨૬૪૪ શ્રી વિિાભાઈ ગોકિલ (મિુિા) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ અાંતગષત વ્યાજ સિાય યોજના 
િેઠળ ભાિનગર વજલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્ડ મીટડયમ 
એન્િરપ્રાઈઝીસ (એમ.એસ.એમ.ઈ.) એકમોની કેિલી ક્લેઈમ 
અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી, અને   

  (૧) ૨૦૫ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલા એકમોને કુલ કેિલી 
સિાય ચૂકિિામાાં આિી ? 

  (૨) ૧૬૨ એકમોને રૂ.૨૧૯.૧૨ લાખની સિાય. 

--------- 

૩ 
મિેસાણા વજલ્લામાં િંુિરબાઈનું મામેરૂ યોજના 

* ૨૬૦૮ શ્રી િરિનભાઈ સોલંિી (કડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં મિેસાણા વજલ્લામાાં કુાં િરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂવચત જાવતના અરજદારોની કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૪૯૬ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૪૮૦ 

 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૫૬,૦૨,૦૦૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) શૂન્ય.  

--------- 

૪ 
રાજ્યમાં એમ.એસ.એમ.ઈ. પાિચ   

* ૨૬૩૮ શ્રી વત્રિમ છાંગા (અાંજાર) : માનનીય ઉદ્યોગ મતં્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજ્યમાાં કુલ 

કેિલા એમ.એસ.એમ.ઈ. (MSME) પાકષ  કાયષરત છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજ્યમાાં કુલ ૧૨ 

(બાર) એમ.એસ.એમ.ઈ. (MSME) પાકષ  કાયષરત છે. 
 (૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં કેિલા પ્લોિનુાં 
વિતરણ કરિામાાં આિેલ છે ?  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
એમ.એસ.એમ.ઈ. પાકષમાાં કુલ ૩૦૧ પ્લોિનુાં વિતરણ કરિામાાં 
આિેલ છે.  

--------- 
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૫ 
અમરેલી વજલ્લામાં ભાડાના મિાનમાં ર્ાલતી આંગણિાડીઓ 

* ૩૦૬૩ શ્રી કિરાભાઈ સોલંિી (રાજુલા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

 પ્રશ્ન   જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ અમરેલી 
વજલ્લામાાં તાલુકાિાર કેિલા આાંગણિાડી કેન્રો કાયષરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ અમરેલી વજલ્લામાાં 
તાલુકાિાર કાયષરત આાંગણિાડી કેન્રો આ મુજબ છે.  

તાલુિાનું નામ િાયચરત આંગણિાડી િેન્રો  

લાઠી ૧૩૬ 

લીલીયા ૮૦ 

િારી ૧૪૪ 

બગસરા ૯૪ 

બાબરા ૧૩૦ 

અમરેલી ૨૫૦ 

કુાં કાિાિ ૧૦૭ 

ખાાંભા ૧૦૩ 

જાફરાબાદ ૧૨૪ 

રાજુલા ૧૭૦ 

સાિરકુાં ડલા ૨૭૫ 

િુલ ૧૬૧૩ 
 

 (૨) તે પૈકી કેિલી આાંગણિાડીઓ ભાડાના મકાનમાાં 
ચાલે છે,  

  (૨) ૩૬૬ આાંગણિાડી કેન્રો ભાડાના મકાનમાાં ચાલે છે.  

 (૩) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં નિા આાંગણિાડી 
કેન્રોના બાાંિકામ માિેની કેિલી અરજીઓ મળેલ છે, તે પૈકી 
કેિલી માંજૂર િયેલ છે, અને કેિલી પડતર છે, અને 

  (૩) કુલ ૨ અરજીઓ મળેલ છે, જ ે પૈકી તમામ અરજી 
માંજૂર િયેલ છે.  

 (૪) પેન્ડીંગ અરજીઓને ક્યારે માંજૂરી આપિામાાં  
આિશે ?  

  (૪) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી.  

--------- 

૬ 
તાપી વજલ્લામાં વનરાધાર િૃદ્ધો અને કદવ્યાંગોને આવથચિ સિાય યોજના 

* ૨૬૧૬ શ્રી ડૉ. જયરામભાઈ ગામીત (વનઝર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં તાપી વજલ્લામાાં વનરાિાર િૃદ્ધો અને ટદવ્યાાંગોને આવિષક 
સિાય યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૩૫૮ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૨૪,૦૮,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય.  

--------- 
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૭ 
જામનગર વજલ્લામાં એમ.એસ.એમ.ઈ. એિમોને વ્યાજ સિાય 

* ૨૬૪૫ શ્રી કદવ્યેિભાઈ અિબરી (જામનગર દવિણ) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ અાંતગષત વ્યાજ સિાય યોજના 
િેઠળ જામનગર વજલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્ડ મીટડયમ 
એન્િરપ્રાઈઝીસ (એમ.એસ.એમ.ઈ.) એકમોની કેિલી ક્લેઈમ 
અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી, અને   

  (૧) ૧૩૮ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલા એકમોને કુલ કેિલી 
સિાય ચૂકિિામાાં આિી ? 

  (૨) ૭૧ એકમોને રૂ.૧૦૩.૬૧ લાખની સિાય. 

--------- 

૮ 
ભરૂર્ વજલ્લામાં આંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સિાય યોજના 

* ૨૬૦૪ શ્રી રીતેિિુમાર િસાિા (ઝઘડીયા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ડૉ.સવિતાબેન આાંબેડકર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન 
સિાય યોજના િેઠળ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૩૮ 

 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૩૬,૦૦,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) શૂન્ય.  
--------- 

૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં થયેલ પ્રાણઘાતિ અિસ્માત 

* ૨૬૮૬ શ્રી પી. સી. બરંડા (વભલોડા) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગક એકમોમાાં કેિલા પ્રાણઘાતક 
અકથમાત િયા અને કેિલા શ્રમયોગીઓ મૃત્યુ પામ્યા,  

  (૧) શૂન્ય.  

 (૨) ઉક્ત પ્રાણઘાતક અકથમાતો સાંદભષમાાં સરકારે શી 
કાયષિાિી કરી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અકથમાતો અિકાિિા સરકાર દ્વારા શાાં પગલાાં 
લેિામાાં આિેલ છે ? 

  (૩) (૧) કારખાનાઓમાાં, કારખાના અવિવનયમ, ૧૯૪૮ 
અને ગુજરાત કારખાનાના વનયમો, ૧૯૬૩ મુજબ વનરીિણ 
કરિામાાં આિેલ છે. 

  (૨) વનરીિણ દરમ્યાન સદરિુ કાયદા તિા 

વનયમનો ભાંગ જણાય ત્યાાં કાયદેસરની કાયષિાિી કરિામાાં 
આિેલ છે. 

  (૩) શ્રમયોગીઓ તિા કબ્જદેારોમાાં ઇન્ડથિર ીયલ 
સેફ્િી અને િેલ્િ અાંગે જાગૃવત િિારિા સેફ્િી સેવમનારોનુાં 
આયોજન કરેલ છે. 

--------- 
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૧૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાં િંુિરબાઈનું મામેરૂ યોજના 

* ૨૭૧૭ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં ભાિનગર વજલ્લામાાં કુાં િરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂવચત જાવતના અરજદારોની કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૪૧૦ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૪૦૪ 

 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૪૬,૪૪,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) શૂન્ય.  
--------- 

૧૧ 
મિેસાણા વજલ્લામાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજના 

* ૨૫૯૪ શ્રી કિરીિિુમાર પિેલ (ઊંઝા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
મિેસાણા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંકેબલ યોજના અન્િયે 
તાલુકાિાર કેિલી અરજીઓ આિી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
મિેસાણા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંકેબલ યોજના િેઠળ કુલ 
૧૦૯૭૩ અરજીઓ મળેલ છે. 

અ.નં. 
તાલુિાનું 

નામ 

૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 
સુધી 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
સુધી 

િુલ 

૧ ઊંઝા ૧૭૩ ૩૧૪ ૪૮૭ 

૨ કડી ૩૬૮ ૩૭૭ ૭૪૫ 

૩ ખેરાલુ ૧૬૯ ૧૦૮૨ ૧૨૫૧ 

૪ જોિાણા ૬૬ ૧૧૨ ૧૭૮ 

૫ બેચરાજી ૧૭૪ ૨૨૯ ૪૦૩ 

૬ મિેસાણા ૧૧૧૨ ૧૧૩૫ ૨૨૪૭ 

૭ િડનગર ૨૯૬ ૫૫૭ ૮૫૩ 

૮ વિજાપુર ૬૮૫ ૧૮૩૧ ૨૫૧૬ 

૯ વિસનગર ૬૦૮ ૮૪૪ ૧૪૫૨ 

૧૦ સતલાસણા ૨૫૬ ૫૮૫ ૮૪૧ 

િુલ ૩૯૦૭ ૭૦૬૬ ૧૦૯૭૩ 
 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ અાંગે બેંકોને ભલામણ 
કરિામાાં આિી, અને 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૦૩૨૩ અરજીઓ બેંકોને ભલામણ 
કરિામાાં આિેલ છે.  

અ.નં. 
તાલુિાનું 

નામ 

૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧  

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨  
િુલ 

૧ ઊંઝા ૧૫૩ ૨૯૪ ૪૪૭ 

૨ કડી ૩૪૫ ૩૫૨ ૬૯૭ 

૩ ખેરાલુ ૧૩૭ ૧૦૫૩ ૧૧૯૦ 

૪ જોિાણા ૫૬ ૧૦૩ ૧૫૯ 

૫ બેચરાજી ૧૩૭ ૧૮૨ ૩૧૯ 

૬ મિેસાણા ૧૦૮૯ ૧૧૦૨ ૨૧૯૧ 

૭ િડનગર ૨૬૯ ૫૨૬ ૭૯૫ 

૮ વિજાપુર ૬૪૫ ૧૭૮૮ ૨૪૩૩ 

૯ વિસનગર ૫૪૯ ૭૫૩ ૧૩૦૨ 

૧૦ સતલાસણા ૨૩૧ ૫૫૯ ૭૯૦ 

િુલ ૩૬૧૧ ૬૭૧૨ ૧૦૩૨૩  
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 (૩) તે પૈકી બેંકો દ્વારા કેિલા લોકોને કેિલી રકમની 

લોન આપિામાાં આિી ? 

  (૩) તે પૈકી બેંકો દ્વારા કુલ ૫૨૮૦ અરજીઓ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરી રૂ.૧૪૬૪૭.૯૦/- લાખની લોન આપિામાાં આિી. 
 

અ.નં. 
તાલુિાનું 

નામ 

તા.૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ સધુી 
(રિમ રૂ.લાખમાં) 

તા.૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ સુધી 
(રિમ રૂ.લાખમાં) 

િુલ (રિમ રૂ.લાખમાં) 

લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ 

૧ ઊંઝા ૫૦ ૯૪.૬૧ ૧૨૦ ૪૯૫.૨૫ ૧૭૦ ૫૮૯.૮૬ 

૨ કડી ૧૬૮ ૧૫૨.૦૫ ૧૯૨ ૭૦૮.૧ ૩૬૦ ૮૬૦.૧૫ 

૩ ખેરાલુ ૫૩ ૮૨.૬ ૭૦૫ ૨૦૪૦.૮૮ ૭૫૮ ૨૧૨૩.૪૮ 

૪ જોિાણા ૨૬ ૬૫.૨૫ ૬૭ ૧૩૫.૬૮ ૯૩ ૨૦૦.૯૩ 

૫ બેચરાજી ૩૪ ૯૬.૮ ૮૦ ૧૭૧.૬૯ ૧૧૪ ૨૬૮.૪૯ 

૬ મિેસાણા ૨૦૩ ૮૨૯.૪૫ ૭૪૮ ૨૫૩૪.૬૬ ૯૫૧ ૩૩૬૪.૧૧ 

૭ િડનગર ૫૮ ૨૧૮.૯૬ ૩૬૪ ૧૦૧૦.૫૫ ૪૨૨ ૧૨૨૯.૫૧ 

૮ વિજાપુર ૧૬૯ ૨૯૧.૪૫ ૧૨૯૧ ૩૧૪૭.૮૭ ૧૪૬૦ ૩૪૩૯.૩૨ 

૯ વિસનગર ૧૧૯ ૩૬૦.૪૧ ૫૦૮ ૧૨૪૧.૧૯ ૬૨૭ ૧૬૦૧.૬ 

૧૦ સતલાસણા ૩૪ ૧૨૫.૫૭ ૨૯૧ ૮૪૪.૮૮ ૩૨૫ ૯૭૦.૪૫ 

િુલ ૯૧૪ ૨૩૧૭.૧૫ ૪૩૬૬ ૧૨૩૩૦.૭૫ ૫૨૮૦ ૧૪૬૪૭.૯૦ 

--------- 
૧૨ 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાં ગણિેિ સિાય 
* ૨૬૦૨ શ્રી પરસોત્તમભાઈ પરમાર (દસાડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં િોરણ-૧ િી ૮માાં અભ્યાસ કરતાાં 
સામાવજક અને શૈિવણક રીતે પછાત િગષના વિદ્યાિીઓની 
ગણિેશ સિાય મેળિિા માિેની કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૫,૧૯૮ 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ મળેલી અરજીઓ પૈકી કેિલી 
અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી, અને 

  (૨) ૭૫,૧૯૮ 

 (૩) કુલ કેિલી ગણિેશ સિાય ચૂકિિામાાં આિી ?   (૩) રૂ.૬,૬૪,૦૦,૮૦૦/- 

--------- 

૧૩ 
પોરબંદર વજલ્લાના વમયાણી (િર્ચદ) ખાતે જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૨૬૩ શ્રી અજુચનભાઈ મોઢિાડીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ પોરબાંદર 
વજલ્લામાાં વમયાણી (િર્ષદ) ખાતે આિેલ જી.આઈ.ડી.સી. કેિલા 
એકરના વિથતારમાાં આિેલ છે, 

  (૧) પોરબાંદર વજલ્લામાાં વમયાણી (િર્ષદ) ખાતે આિેલ 
જી.આઈ.ડી.સી. ૪૯ એકર ૧૬ ગુાંઠા (૨૦ િેક્િર) વિથતારમાાં 
આિેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી.માાં કેિલા 

પ્લોિ અને કેિલા શેડમાાં ઉદ્યોગો થિપાયા અને કેિલા ખાલી 
પડ્યા છે,  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ પોરબાંદર વજલ્લાના 

વમયાણી (િર્ષદ) િસાિતમાાં કુલ ૧૬૩ પ્લોિનુાં આયોજન કરેલ 
છે. જમેાાં કોઈ પણ શેડ બાાંિિામાાં આિેલ નિી. અને િાલમાાં 
તમામ પ્લોિ ખાલી છે.  

 (૩) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી.માાં રોડ, 
ગિર, િીજ કનેક્શન પાછળ કેિલો ખચષ િયો, અને 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ પોરબાંદર વજલ્લાના 
વમયાણી (િર્ષદ) જી.આઈ.ડી.સી.માાં રોડ, ગિર, િીજ કનેક્શન 
માિે ૩૫૩.૫૮ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
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 (૪) ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. ને પૂણષ રીતે ક્યાાં સુિીમાાં 

કાયાષવન્િત કરિામાાં આિશે ? 

  (૪) વમયાણી ઔદ્યોવગક િસાિત ખાતે િાલમાાં જમીન 

ફાળિણી અાંગે ઓનલાઈન અરજીઓ થિીકારિાનુાં ચાલુ છે. 
જમીનની માાંગણીને અનુલિીને ઓનલાઈન અરજીઓ મળે્યિી 
વનગમના નીવત વનયમ અનુસાર ફાળિણીની કામગીરી ઝડપિી 
પૂણષ કરિામાાં આિશે. 

--------- 

૧૪ 
બોિાદ વજલ્લાનાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં િમચર્ારી/િિચરોનું િોર્ણ 

* ૨૬૭૩ મિંત શ્રી િંભુનાથ િંુકડયા (ગઢડા) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં બોિાદ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગક એકમોમાાં કમષચારી/િકષરોના 
શોર્ણ, અન્યાય સાંદભે કેિલી ફટરયાદો મળી, અને 

  (૧) શૂન્ય. 

 (૨) ઉક્ત ફટરયાદો અન્િયે શી કાયષિાિી કરિામાાં 
આિી ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૫ 
નમચદા વજલ્લાનાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં િમચર્ારી/િિચરોનું િોર્ણ 

* ૨૬૭૨ ડૉ. દિચના દેિમુખ (નાાંદોદ) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં નમષદા વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગક એકમોમાાં કમષચારી/િકષરોના 
શોર્ણ, અન્યાય સાંદભે કેિલી ફટરયાદો મળી, અને 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) ઉક્ત ફટરયાદો અન્િયે શી કાયષિાિી કરિામાાં 
આિી ? 

  (૨) ૦૧ ઇંિભઠ્ઠાની ફટરયાદના અનુસાંિાને બાંન્ને 
પિકારોને રૂબરૂ બોલાિી સમાિાન કરાિી સાંથિાના કુલ ૦૨ 
શ્રમયોગીને સાંથિા તરફિી રૂા.૬૦,૦૦૦/-નુાં સમજાિિિી 
ચૂકિણાં કરાિિામાાં આિેલ છે. 

--------- 

૧૬ 
ભાિનગર વજલ્લામા ંમાનિ િલ્યાણ યોજના 

* ૨૫૯૫ શ્રી ગૌતમભાઈ ર્ૌિાણ (તળાજા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
ભાિનગર વજલ્લામાાં માનિ કલ્યાણ યોજના અન્િયે તાલુકાિાર 
કેિલી અરજીઓ આિી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
ભાિનગર વજલ્લામાાં માનિ કલ્યાણ યોજના અન્િયે તાલુકાિાર 
નીચે મુજબની અરજીઓ આિી. 

અ.નં. 
તાલુિાનું 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૨૧ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૧ 

સુધી 

તા.૦૧-૦૧-૨૨ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૨ 

સુધી 

િુલ 

૧ ભાિનગર ૮૦૪ ૫૦૭૫ ૫૮૭૯ 

૨ ગારીયાિાર ૫૧ ૬૫૮ ૭૦૯ 

૩ ઘોઘા ૭૧ ૪૯૬ ૫૬૭ 

૪ જસેર ૫૬ ૪૫૩ ૫૦૯ 

૫ મિુિા ૧૧૨ ૧૯૬૭ ૨૦૭૯ 

૬ પાલીતાણા ૧૦૫ ૧૯૪૧ ૨૦૪૬ 



8 

૭ વસિોર ૧૧૬ ૯૮૪ ૧૧૦૦ 

૮ તળાજા ૬૫ ૧૪૬૬ ૧૫૩૧ 

૯ ઉમરાળા ૬૩ ૪૩૦ ૪૯૩ 

૧૦ િલ્લભીપુર ૮૬ ૩૮૧ ૪૬૭ 

િુલ ૧૫૨૯ ૧૩૮૫૧ ૧૫૩૮૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેિલી માંજૂર કરિામાાં આિી, અને   (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં 
આિી.  

અ.નં. 
તાલુિાનું 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૨૧ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૧ 

સુધી 

તા.૦૧-૦૧-૨૨ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૨ 

સુધી 

િુલ 

૧ ભાિનગર ૬૨૪ ૪૪૮ ૧૦૭૨ 

૨ ગારીયાિાર ૨૮ ૫૯ ૮૭ 

૩ ઘોઘા ૩૯ ૩૮ ૭૭ 

૪ જસેર ૩૪ ૪૮ ૮૨ 

૫ મિુિા ૭૧ ૮૧ ૧૫૨ 

૬ પાલીતાણા ૫૯ ૭૫ ૧૩૪ 

૭ વસિોર ૭૦ ૭૫ ૧૪૫ 

૮ તળાજા ૫૧ ૭૭ ૧૨૮ 

૯ ઉમરાળા ૩૪ ૪૬ ૮૦ 

૧૦ િલ્લભીપુર ૪૭ ૪૭ ૯૪ 

િુલ ૧૦૫૭ ૯૯૪ ૨૦૫૧  
 (૩) તે અન્િયે કયા પ્રકારની િૂલકીિ આપિામાાં  
આિી ? 

  (૩) તે અન્િયે નીચે મુજબની ૧૪ પ્રકારની િૂલકીિ 
આપિામાાં આિી. 

૧.સેન્િીંગ કામ ૨.દરજીકામ ૩.ભરતકામ ૪.ખેતીલિી લુિારી/ 
િેલ્ડીંગ કામ ૫.પ્લમ્બર ૬.સુિારી કામ ૭.પાંચર કીિ ૮.ફ્લોર 
મીલ ૯.મસાલા મીલ ૧૦.બ્યુિી પાલષર ૧૧.ઇલેક્િર ીક 
એપ્લાયન્સીસ રીપેરીંગ ૧૨.મોબાઈલ રીપેરીંગ ૧૩. િેર કિીંગ 
(િાળાંદકામ) ૧૪. રૂ ટદિેિ બનાિિ. 

--------- 

૧૭ 
સુરત વજલ્લામાં િેક્ષિાઇલ એિમોમાં િેિ/એસ.જી.એસ.િી. સિાયની ર્ૂિિણી 

* ૨૬૪૨ શ્રીમતી સંગીતાબેન પાિીલ (વલાંબાયત) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષ 
દરવમયાન સુરત વજલ્લામાાં ગુજરાત િેિિાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ 
િેઠળ િેિિાઇલ િેત્રના એકમોને કુલ કેિલી દાિા અરજીઓને  
િેિ/ એસજીએસિી સિાયની ચૂકિણી કરિામાાં આિી, અને 

  (૧) કુલ-૩૩૧ (ત્રણસો એકત્રીસ) 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલી સિાયનુાં ચૂકિણાં 
કરિામાાં આિેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૧૫૭.૮૪ કરોડ. 

--------- 

૧૮ 
અમદાિાદથી િેિડીયા સી પ્લેનની િામગીરી 

* ૩૨૨૪ શ્રી ગુલાબવસંિ ર્ૌિાણ (લુણાિાડા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ અમદાિાદિી 
કેિડીયા સી-પ્લેનની સેિા બાંિ છે તે િકીકત સાચી છે,  

  (૧) િા, જી. 
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 (૨) જો િા, તો આ સેિા કેિલા સમયિી કયા કારણોસર 

બાંિ છે, અને 

  (૨) ફોરેન રજીથિરેશન એરક્રાફ્િ િોિાિી ઓપરેશન અને 

મેઈન્િેનન્સમાાં ઉદ્દભિતી મુશ્કેલીઓ તેમજ ઓપરેિરને 
ઓપરેિીંગ કોથિ ઊંચી જતી િોિાના નાણાકીય કારણોસર 
સી-પ્લેન સેિા તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૧ િી બાંિ છે. 

 (૩) આ સી પ્લેન યોજના અાંતગષત કુલ કેિલો ખચષ િયો છે ?   (૩) કુલ ખચષ રૂવપયા ૧૩,૧૫,૦૬,૭૩૭/- 
--------- 

૧૯ 
 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાં સત્યિાદી રાજા િકરિર્ંર મરણોત્તર સિાય યોજના 
* ૨૭૧૫ શ્રી િામજીભાઈ ર્ૌિાણ (ચોિીલા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સત્યિાદી રાજા િટરશચાંર 
મરણોત્તર સિાય યોજના િેઠળ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૧૭ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૪૧૩ 
 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂા.૨૦,૬૫,૦૦૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય. 

--------- 

૨૦ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાં ગંગા સ્િરૂપા આવથચિ સિાય યોજના 

* ૨૬૮૮ શ્રી સંજય િોરડીયા (જૂનાગઢ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં જૂનાગઢ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ગાંગા થિરૂપા આવિષક 
સિાય યોજના અન્િયે કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ગાંગા થિરૂપા આવિષક સિાય 
યોજના અન્િયે નીચે મુજબની અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનું નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ જૂનાગઢ(શિેરી) ૧૬૯૨ 

૨ જૂનાગઢ(ગ્રામ્ય) ૧૧૭૬ 

૩ િાંિલી ૧૦૫૮ 

૪ માણાિદર ૮૭૩ 

૫ મેંદરડા ૪૮૨ 

૬ માવળયા િાિીના ૬૮૧ 

૭ વિસાિદર ૧૦૬૧ 

૮ ભેસાણ ૯૫૧ 

૯ કેશોદ ૩૪૬ 

૧૦ માાંગરોળ ૮૦૫ 

િુલ ૯૧૨૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેિલી અરજીઓ માંજૂર અને 
કેિલી નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨) ઉક્ત વથિવતએ તાલુકાિાર મળેલ અરજીઓ પૈકી 
માંજૂર અને નામાંજૂર િયેલ અરજીઓની વિગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનંુ નામ મંજૂર અરજીઓ નામંજૂર અરજીઓ 

૧ જૂનાગઢ(શિેરી) ૧૬૮૩ ૯ 

૨ જૂનાગઢ(ગ્રામ્ય) ૧૧૧૨ ૬૪ 

૩ િાંિલી ૯૮૬ ૭૨ 

૪ માણાિદર ૮૫૯ ૧૪ 

૫ મેંદરડા ૩૪૨ ૧૪૦ 
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૬ માવળયા િાિીના ૬૬૨ ૧૯ 

૭ વિસાિદર ૧૦૨૦ ૪૧ 

૮ ભેસાણ ૯૩૩ ૧૦ 

૯ કેશોદ ૩૦૨ ૪૪ 

૧૦ માાંગરોળ ૭૨૯ ૭૬ 

િુલ ૮૬૨૮ ૪૮૯  

 (૩) માંજૂર િયેલ અરજીઓ પેિે કેિલી રકમની સિાય 
માંજૂર કરી ? 

  (૩) માંજૂર િયેલ અરજીઓમાાં લાભાિી ટદઠ માવસક 
રૂ.૧૨૫૦/- ની સિાય માંજૂર કરી.  

--------- 

૨૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં િંુિરબાઈનું મામેરૂ યોજના 

* ૨૬૦૭ શ્રી બાબુભાઈ પિેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં અમદાિાદ વજલ્લામાાં કુાં િરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂવચત જાવતના અરજદારોની કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૬૮૫ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૧૬૬૦ 

 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૧,૯૩,૬૪,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) શૂન્ય.  

--------- 

૨૨ 
િલસાડ અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૧૬ શ્રી અનંતિુમાર પિેલ (િાાંસદા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
િલસાડ અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર 
ઉદ્યોગ કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ 

મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ િલસાડ અને 
સુરેન્રનગર વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 

અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો  
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ અરજીઓ 

િલસાડ ૧૧૭૭ ૧૮૪૫ ૩૦૨૨ 

સુરેન્રનગર ૪૧૫ ૮૯૭ ૧૩૧૨ 

િુલ ૧૫૯૨ ૨૭૪૨ ૪૩૩૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) િલસાડ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 

૧૦૬ ૯૭૫ ૧૦૮૧ 

૨ ચૂકિિામાાં 

આિેલ 

સિાય  
(રૂ.લાખમાાં) 

૧૮૨.૪૪ ૬૬૭.૫૪ ૮૪૯.૯૮ 
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(૨) સુરેન્રનગર 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 

૨૬ ૩૩૪ ૩૬૦ 

૨ ચૂકિિામાાં 
આિેલ 

સિાય 

(રૂ.લાખમાાં) 

૯૯.૯૫ ૧૪૩.૧૩ ૨૪૩.૦૮ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ  

૧ િલસાડ ૧૦૪૪ ૧૩૭૭ ૨૪૨૧ 

૨ સુરેન્રનગર ૨૮૪ ૮૫૭ ૧૧૪૧ 

િુલ ૧૩૨૮ ૨૨૩૪ ૩૫૬૨  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ િલસાડ ૧૦૬ ૯૭૫ ૧૦૮૧ 

૨ સુરેન્રનગર ૨૬ ૩૩૪ ૩૬૦ 

િુલ ૧૩૨ ૧૩૦૯ ૧૪૪૧  
--------- 

૨૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૭ શ્રી િાકદચિ પિેલ (વિરમગામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં અમદાિાદ વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 
કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૮૫ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૧૮૨ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૫૦૩૧૦૦૦ 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦૦ 

--------- 

૨૪ 
છોિાઉદેપુર વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૧ શ્રી રાજને્રવસંિ રાઠિા (છોિાઉદેપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 

સુિીમાાં છોિાઉદેપુર વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 
કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૪ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૯૨ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૩૩૧૨૦૦૦ 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦૦ 

--------- 
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૨૫ 
સેક્િર ૧૭, ગાંધીનગર ખાતે આિેલ િન્િેન્િન િોલની િસૂલાતની બાિી રિમ 

* ૩૩૩૬ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ ગાાંિીનગર, જૂના 
િેલીપેડ, સેક્િર-૧૭ ખાતે આિેલ કન્િેન્શન િોલ(ડોમ)નુાં 
સાંચાલન અને જાળિણી કોના દ્વારા કરિામાાં આિે છે, 

  (૧) ગાાંિીનગર રેલ્િે એન્ડ અબષન ડેિલપમેન્િ કોપોરેશન 
લીમીિેડ દ્વારા િેવલપેડ ગ્રાઉન્ડ તા.૧ નિેમ્બર ૨૦૧૯િી ‘‘કે 
એન્ડ ડી કોમ્યુનીકેશન લીમીિેડ’’ (K & D Communication 

Ltd.) ને રોયલ્િીિી આપેલ છે. 
 (૨) ઉક્ત િોલ/ડોમ પેિે કઈ એજન્સી પાસેિી ભાડા/ 
રોયલ્િી પેિે કેિલી રકમ ઉક્ત વથિવતએ લેિાની બાકી નીકળે 
છે, અને 

  (૨) અને (૩)  
તા.૧૭ માચષ ૨૦૨૦ િી ૩૦ નિેમ્બર ૨૦૨૧ના (કોવિડ-૧૯) ના 
સમયગાળાની બાકી રોયલ્િીની રકમ રૂ.૧૩,૦૮,૧૬,૧૧૦/- 
િાય છે જ ે કોવિડ-૧૯ને લગતા પ્રવતબાંિોના કારણે 
ભરિામાાંિી મુવક્ત આપિા એજન્સી દ્વારા માાંગણી કરેલ છે. જ ે
બાબત વિચારણા િેઠળ છે. તિા તા.૩૧ એવપ્રલ ૨૦૨૨િી  
૩૧ ટડસેમ્બર ૨૦૨૨ સુિીની બાકીની રોયલ્િીની રકમ 
રૂા.૬,૩૩,૪૫,૦૦૦/- ભરિા માિે એજન્સીને પત્રવ્યિિાર/ 
નોિીસ આપિામાાં આિેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત રકમ એજન્સી ભરપાઈ ન કરતી િોય તો ઉક્ત 
વથિવતએ શા પગલાાં લીિા ? 

 

--------- 

૨૬ 
િડોદરા વજલ્લામાં વનરાધાર િૃદ્ધો અને કદવ્યાંગોને આવથચિ સિાય યોજના 

* ૨૬૧૪ શ્રી અિયકુમાર પિેલ (કરજણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં િડોદરા વજલ્લામાાં વનરાિાર િૃદ્ધો અને ટદવ્યાાંગોને 
આવિષક સિાય યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૨૯ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૨૧૯૯ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૧,૨૪,૬૮,૨૫૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦૬  

--------- 

૨૭ 
પ્લાવસ્િિ ઉદ્યોગોને સિાય યોજના 

* ૨૭૨૦ શ્રી રમેિભાઈ વમસ્ત્રી (ભરૂચ) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
પ્લાથિીક ઉદ્યોગોને સિાય યોજના િેઠળ પ્રોત્સાિન મેળિિા 
માિે મોિા એકમોની કુલ કેિલી અરજીઓ મળેલ છે,  

  (૧) ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૧૫ અાંતગષત ‘‘પ્લાથિીક 
ઇન્ડથિર ીઝને સિાય યોજના’’ અાંતગષત તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ની 
વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં પ્રોત્સાિન મેળિિા માિે મોિા 
એકમોની કુલ-૨૨ અરજીઓ મળેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં કુલ કેિલી 

અરજીઓ માંજૂર િયેલ છે, અને 

  (૨) ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૧૫ અાંતગષત ‘‘પ્લાથિીક 

ઇન્ડથિર ીઝને સિાય યોજના’’ િેઠળ છેલ્લા બે િર્ષમાાં કુલ ૭ 
અરજીઓ માંજૂર િયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત માંજૂર િયેલ અરજીઓ િકી કેિલુ સાંભવિત 
મૂડીરોકાણ અને રોજગારી ઉભી િનાર છે ? 

  (૩) ઉક્ત માંજુર િયેલ અરજીઓ િકી રૂા.૧૪૫૩૧.૫ 
લાખ સાંભવિત મૂડીરોકાણ અને ૫૦૧ રોજગારી ઉભી િનાર છે. 

--------- 
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૨૮ 
નિસારી વજલ્લામાં એમ.એસ.એમ.ઈ. એિમોને વ્યાજ સિાય 

* ૨૬૨૯ શ્રી રાિેિ દેસાઈ (નિસારી) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ અાંતગષત વ્યાજ સિાય યોજના 
િેઠળ નિસારી વજલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્ડ મીટડયમ 
એન્િરપ્રાઈઝીસ (એમ.એસ.એમ.ઈ.) એકમોની કેિલી ક્લેઈમ 
અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી, અને   

  (૧) ૪૫ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલા એકમોને કુલ કેિલી 
સિાય ચૂકિિામાાં આિી ? 

  (૨) ૧૭ એકમોને રૂ.૪૧.૩૮ લાખની સિાય. 

--------- 

૨૯ 
છોિાઉદેપુર વજલ્લામાં ઈવન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્િન (િયિંદના) યોજના  

* ૨૬૧૭ શ્રી જયંવતભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં છોિાઉદેપુર વજલ્લામાાં ઈવન્દરા ગાાંિી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન 
(િયિાંદના) યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૭૭૦ 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૧૬૧૬ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ. ૧,૧૩,૧૧,૫૦૦/- 
 (૪)  કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય. 

--------- 

૩૦ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજના 

* ૨૫૯૨ શ્રી િેિાજી ર્ૌિાણ (ટદયોદર) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંકેબલ યોજના અન્િયે 
તાલુકાિાર કેિલી અરજીઓ આિી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંકેબલ યોજના િેઠળ કુલ 
૧૫૨૪૨ અરજીઓ મળેલ છે. 

અ.નં. 
તાલુિાનંુ 

નામ 

૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧  

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨  
િુલ 

૧ અમીરગઢ ૮૬ ૪૨૦ ૫૦૬ 

૨ ભાભર ૪૮ ૧૯૮ ૨૪૬ 

૩ દાાંતા ૫૫ ૧૭૩ ૨૨૮ 

૪ દાાંતીિાડા ૧૭૭ ૩૪૯ ૫૨૬ 

૫ ડીસા ૨૦૨ ૭૮૭ ૯૮૯ 

૬ ટદયોદર ૧૭૫ ૬૪૨ ૮૧૭ 

૭ િાનેરા ૧૧૪૭ ૧૮૪૧ ૨૯૮૮ 

૮ કાાંકરેજ ૩૧૨ ૫૧૩ ૮૨૫ 

૯ લાખણી ૨૮૩ ૯૯૯ ૧૨૮૨ 

૧૦ પાલનપુર ૮૯૫ ૨૦૮૪ ૨૯૭૯ 

૧૧ સુઈગામ ૧૫૮ ૪૦૩ ૫૬૧ 

૧૨ િરાદ ૩૭૨ ૮૮૪ ૧૨૫૬ 

૧૩ િડગામ ૩૦૭ ૬૫૫ ૯૬૨ 

૧૪ િાિ ૨૬૬ ૮૧૧ ૧૦૭૭ 

િુલ ૪૪૮૩ ૧૦૭૫૯ ૧૫૨૪૨ 
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 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ અાંગે બેંકોને ભલામણ 

કરિામાાં આિી, અને 
 

 

 

 

 

  

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૧૨૯૯ અરજીઓ બેંકોને ભલામણ 

કરિામાાં આિેલ છે.  

અ.નં. 
તાલુિાનું 

નામ 

૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

સુધી 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 

સુધી 

િુલ 

૧ અમીરગઢ ૪૭ ૩૧૭ ૩૬૪ 

૨ ભાભર ૨૬ ૧૫૦ ૧૭૬ 

૩ દાાંતા ૪૧ ૧૨૮ ૧૬૯ 

૪ દાાંતીિાડા ૧૦૭ ૨૮૭ ૩૯૪ 

૫ ડીસા ૧૩૨ ૬૭૭ ૮૦૯ 

૬ ટદયોદર ૧૦૬ ૫૨૬ ૬૩૨ 

૭ િાનેરા ૯૩૦ ૧૪૭૩ ૨૪૦૩ 

૮ કાાંકરેજ ૨૦૯ ૩૬૩ ૫૭૨ 

૯ લાખણી ૧૭૮ ૭૦૫ ૮૮૩ 

૧૦ પાલનપુર ૩૬૨ ૧૫૧૩ ૧૮૭૫ 

૧૧ સુઈગામ ૧૧૦ ૩૨૯ ૪૩૯ 

૧૨ િરાદ ૨૮૨ ૭૬૧ ૧૦૪૩ 

૧૩ િડગામ ૨૨૫ ૫૦૧ ૭૨૬ 

૧૪ િાિ ૧૭૫ ૬૩૯ ૮૧૪ 

િુલ ૨૯૩૦ ૮૩૬૯ ૧૧૨૯૯  

 (૩) તે પૈકી બેંકો દ્વારા કેિલા લોકોને કેિલી કેિલી 

રકમની લોન આપિામાાં આિી ? 

  (૩) તે પૈકી બેંકો દ્વારા કુલ ૪૧૩૦ અરજીઓ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરી રૂા.૧૨,૧૧૦.૪૭/- લાખની લોન આપિામાાં 
આિી. 

 

અ.નં. તાલુિાનું નામ 

તા.૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ સધુી 
(રિમ રૂ.લાખમાં) 

તા.૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ સુધી 
(રિમ રૂ.લાખમાં) 

િુલ  

લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ લાભાથી રિમ 

૧ અમીરગઢ ૦ ૦.૦૦ ૩૭ ૧૦૭.૪૬ ૩૭ ૧૦૭.૪૬ 

૨ ભાભર ૦ ૦.૦૦ ૪૫ ૧૩૬.૦૦ ૪૫ ૧૩૬.૦૦ 

૩ દાાંતા ૦ ૦.૦૦ ૩૭ ૧૧૩.૯૦ ૩૭ ૧૧૩.૯૦ 

૪ દાાંતીિાડા ૦ ૦.૦૦ ૧૩૭ ૪૧૩.૦૮ ૧૩૭ ૪૧૩.૦૮ 

૫ ડીસા ૪ ૯.૮૭ ૨૬૦ ૬૯૧.૫૦ ૨૬૪ ૭૦૧.૩૭ 

૬ ટદયોદર ૧ ૧.૭૭ ૧૯૩ ૬૨૫.૭૭ ૧૯૪ ૬૨૭.૫૪ 

૭ િાનેરા ૫૯ ૧૪૬.૪૦ ૯૦૪ ૨૬૯૫.૨૦ ૯૬૩ ૨૮૪૧.૬૦ 

૮ કાાંકરેજ ૪ ૯.૪૦ ૧૯૯ ૫૯૮.૮૦ ૨૦૩ ૬૦૮.૨૦ 

૯ લાખણી ૧૨ ૩૧.૦૪ ૨૨૪ ૬૩૮.૮૩ ૨૩૬ ૬૬૯.૮૭ 

૧૦ પાલનપુર ૩૦ ૮૧.૬૮ ૧૦૫૨ ૨૯૯૫.૮૦ ૧૦૮૨ ૩૦૭૭.૪૮ 

૧૧ સુઈગામ ૬ ૧૮.૦૦ ૧૪૫ ૪૬૦.૯૫ ૧૫૧ ૪૭૮.૯૫ 

૧૨ િરાદ ૯ ૨૪.૪૫ ૨૬૮ ૮૦૯.૭૨ ૨૭૭ ૮૩૪.૧૭ 

૧૩ િડગામ ૧ ૨.૦૭ ૨૮૪ ૮૨૫.૬૩ ૨૮૫ ૮૨૭.૭૦ 

૧૪ િાિ ૫ ૧૩.૫૦ ૨૧૪ ૬૫૯.૬૫ ૨૧૯ ૬૭૩.૧૫ 

િુલ ૧૩૧ ૩૩૮.૧૮ ૩૯૯૯ ૧૧૭૭૨.૨૯ ૪૧૩૦ ૧૨૧૧૦.૪૭ 

--------- 



15 

૩૧ 
પાિણ અને ભરૂર્ વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૪૨ શ્રી કિરીિિુમાર પિેલ (પાિણ) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
પાિણ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ પાિણ અને 
ભરૂચ વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી  

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ અરજીઓ 

પાિણ  ૧૨૮૮ ૧૬૪૮ ૨૯૩૬ 

ભરૂચ  ૩૪૫ ૭૬૫ ૧૧૧૦ 

િુલ  ૧૬૩૩ ૨૪૧૩ ૪૦૪૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) પાિણ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ  

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજુર 

કરેલ અરજીઓ  
૩૫૩ ૬૧૪ ૯૬૭ 

૨ 
ચુકિિામાાં આિેલ 

સિાય(રૂ.લાખમાાં) 
૨૩૨.૫૪ ૬૨૬.૨૬ ૮૫૮.૮૦ 

(૨) ભરૂચ  

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ  

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજુર 

કરેલ અરજીઓ  
૧૬ ૩૦૭ ૩૨૩ 

૨ 
ચુકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ.લાખમાાં) 
૩૨૩.૭૫ ૧૨૧.૪૪ ૪૪૫.૧૯ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો  
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ  

૧ પાિણ  ૧૦૨૩ ૧૫૨૫ ૨૫૪૮ 

૨ ભરૂચ  ૧૯૯ ૭૪૨ ૯૪૧ 

િુલ  ૧૨૨૨ ૨૨૬૭ ૩૪૮૯  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો  
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ  

૧ પાિણ  ૩૫૩ ૬૧૪ ૯૬૭ 

૨ ભરૂચ  ૧૬ ૩૦૭ ૩૨૩ 

િુલ  ૩૬૯ ૯૨૧ ૧૨૯૦  
--------- 
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૩૨ 
રાજિોિ વજલ્લામાં િંુિરબાઇનું મામેરૂ યોજના  

* ૨૬૧૦ શ્રી ઉદય િાનગડ (રાજકોિ પૂિષ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં રાજકોિ વજલ્લામાાં કુાં િરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂવચત જાવતના અરજદારોની કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૭૭૩ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૭૬૯ 
 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૮૮,૭૮,૦૦૦/-  
 (૪)  કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪)  શૂન્ય.  

--------- 

૩૩ 
પંર્મિાલ વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૦ શ્રી ફતેવસંિ ર્ૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં પાંચમિાલ વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 
કુલ કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૨૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૨૧૧ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ. ૩૯૫૧૦૦૦ 
 (૪)  કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) ૦૦ 

--------- 

૩૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં િંુિરબાઇનું મામેરૂ યોજના  

* ૨૬૦૯ શ્રી કિરીિવસંિ ડાભી (િોળકા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 

િર્ષમાાં અમદાિાદ વજલ્લામાાં કુાં િરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂવચત જાવતના અરજદારોની કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૬૮૫ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૧૬૬૦ 
 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૧,૯૩,૬૪,૦૦૦/-  
 (૪)  કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪)  શૂન્ય.  

--------- 

૩૫ 
સી પ્લેન સેિાથી થતી આિિ 

* ૩૦૬૮ શ્રી ર્ૈતરભાઇ િસાિા (દેટડયાપાડા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ નમષદા વજલ્લાના 
કેિડીયા ખાતેના કેિડીયાિી અમદાિાદ માિેના સી-પ્લેન 
પ્રોજકે્િ કાયષરત છે કે નિી, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ સી-પ્લેન સેિા 
કાયષરત નિી. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં આ પ્રોજકે્િ માિે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેિલી નાણાકીય જોગિાઇ કરેલ િતી, અને 

  (૨) િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માાં ૧૧ કરોડ અને િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માાં 
૧૧ કરોડની નાણાકીય જોગિાઇ કરેલ છે. 
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 (૩) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં આ પ્રોજકે્િિી રાજ્ય 

સરકારને કેિલી આિક પ્રાપ્ત િયેલ છે ? 

  (૩) ઉક્ત વથિવતએ રાજ્ય સરકારને કોઇ આિક પ્રાપ્ત 

િયેલ નિી. 
--------- 

૩૬ 
તાપી વજલ્લામાં વનરાધાર િૃદ્ધો અને કદવ્યાંગોને આવથચિ સિાય યોજના 

* ૨૬૧૫ શ્રી મોિનભાઇ િોંિણી (વ્યારા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં તાપી વજલ્લામાાં વનરાિાર િૃદ્ધો અને ટદવ્યાાંગોને આવિષક 
સિાય યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૩૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૩૫૮ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ. ૨૪,૦૮,૦૦૦/- 
 (૪)  કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) શૂન્ય. 

--------- 

૩૭ 
સાબરિાંઠા વજલ્લામાં એમ.એસ.એમ.ઇ. એિમોને વ્યાજ સિાય 

* ૨૬૪૩ શ્રી વિનેન્રવસંિ ઝાલા (ટિાંમતનગર) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 

િર્ષમાાં ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ અાંતગષત વ્યાજ સિાય યોજના 
િેઠળ સાબરકાાંઠા વજલ્લામાાં માઇક્રો થમોલ એન્ડ મીડીયમ 
એન્િરપ્રાઇઝીસ (એમ.એસ.એમ.ઇ.) એકમોની કેિલી ક્લેઇમ 
અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી, અને 

  (૧) ૯૪ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલા એકમોને કુલ કેિલી 
સિાય ચૂકિિામાાં આિી ? 

  (૨) ૫૨ એકમોને  
  રૂ. ૨૭૪.૭૮ લાખની સિાય. 

--------- 

૩૮ 
મિેસાણા વજલ્લામાં ગંગા સ્િરૂપા આવથચિ સિાય યોજના 

* ૨૬૮૭ શ્રી સરદારભાઇ ર્ૌધરી (ખેરાલુ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં મિેસાણા વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ગાંગા થિરૂપા આવિષક 
સિાય યોજના અન્િયે કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં 
મિેસાણા વજલ્લામાાં તાલુકાિાર ગાંગા થિરૂપા આવિષક સિાય 
યોજના અન્િયે નીચે મુજબની અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનંુ નામ મળેલ અરજીઓ 
૧ મિેસાણા  ૩૫૬૮ 
૨ કડી ૨૧૪૫ 
૩ ઉંઝા ૧૦૦૭ 
૪ ખેરાલ ુ ૯૮૩ 
૫ સતલાસણા ૪૪૧ 
૬ જોિાણા ૩૬૧ 
૭ બેચરાજી ૬૪૯ 
૮ વિસનગર  ૧૦૨૩ 
૯ વિજાપુર  ૧૨૬૫ 

૧૦ િડનગર ૬૫૭ 
િુલ ૧૨૦૯૯ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેિલી અરજીઓ માંજૂર અને 

કેિલી નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨) ઉક્ત વથિવતએ તાલુકાિાર મળેલ અરજીઓ પૈકી 

માંજૂર અને નામાંજૂર િયેલ અરજીઓની વિગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનું નામ મંજૂર અરજીઓ 
નામંજૂર 

અરજીઓ 

૧ મિેસાણા  ૩૫૬૮ ૦ 

૨ કડી ૨૧૪૫ ૦ 

૩ ઉંઝા ૧૦૦૭ ૦ 

૪ ખેરાલુ ૯૭૯ ૪ 

૫ સતલાસણા ૪૪૧ ૦ 

૬ જોિાણા ૩૫૫ ૬ 

૭ બેચરાજી ૬૪૯ ૦ 

૮ વિસનગર  ૧૦૨૩ ૦ 

૯ વિજાપુર  ૧૨૬૫ ૦ 

૧૦ િડનગર ૬૫૭ ૦ 

િુલ ૧૨૦૮૯ ૧૦  
 (૩) માંજૂર િયેલ અરજીઓ પેિે કેિલી રકમની સિાય 
માંજૂર કરી ? 

  (૩) માંજૂર િયેલ અરજીઓમાાં લાભાિી ટદઠ માવસક 
રૂ.૧૨૫૦/- રકમની સિાય માંજૂર કરી.  

--------- 

૩૯ 
બનાસિાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૫૧ ગેનીબેન ઠાિોર (િાિ) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને કચ્છ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ બનાસકાાંઠા અને 
કચ્છ વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ અરજીઓ 
મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ અરજીઓ 

બનાસકાાંઠા ૪૫૮૩ ૯૩૮૪ ૧૩૯૬૭ 

કચ્છ ૧૭૩૮ ૧૬૮૫ ૩૪૨૩ 

િુલ  ૬૩૨૧ ૧૧૦૬૯ ૧૭૩૯૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) બનાસકાાંઠા 

ક્રમ વિગતો  
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ  

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજુર 

કરેલ અરજીઓ  
૧૮૨ ૪૦૩૦ ૪૨૧૨ 

૨ 
ચુકિિામાાં આિેલ 

સિાય(રૂ.લાખમાાં) 
૧૧૯૫.૨૧ ૨૭૦૦.૦૭ ૩૮૯૫.૨૮ 

(૨) કચ્છ 

ક્રમ વિગતો  
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ  

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજુર કરેલ 

અરજીઓ  
૫૫ ૪૯૬ ૫૫૧ 

૨ 
ચુકિિામાાં આિેલ 
સિાય (રૂ.લાખમાાં) 

૨૭૮.૩૪ ૩૮૨.૯૫ ૬૬૧.૨૯ 
 

 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 
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ક્રમ વજલ્લો  
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ  

૧ બનાસકાાંઠા ૨૯૯૪ ૮૪૬૫ ૧૧૪૫૯ 

૨ કચ્છ  ૩૮૦ ૧૧૫૮ ૧૫૩૮ 

 િુલ  ૩૩૭૪ ૯૬૨૩ ૧૨૯૯૭  

 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો  
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ  

૧ બનાસકાાંઠા ૧૮૨ ૪૦૩૦ ૪૨૧૨ 

૨ કચ્છ  ૫૫ ૪૯૬ ૫૫૧ 

 િુલ  ૨૩૭ ૪૫૨૬ ૪૭૬૩  
--------- 

૪૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં િંુિરબાઇનું મામેરૂ યોજના  

* ૨૬૦૬ શ્રી અમુલ ભટ્ટ (મણીનગર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં અમદાિાદ વજલ્લામાાં કુાં િરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂવચત જાવતના અરજદારોની કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૬૮૫ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૧૬૬૦ 

 (૩) તે પિેે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૧,૯૩,૬૪,૦૦૦/-  

 (૪)  કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪)  શૂન્ય.  

--------- 

૪૧ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાં ન્યારા એનજી વલવમિેડ િંપનીમાં સ્થાવનિોને રોજગારી 

* ૨૫૧૧ શ્રી િેમંતભાઈ આકિર (જામજોિપુર) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
દેિભૂવમ દ્વારકા વજલ્લામાાં આિેલ ન્યારા એનજી વલવમિેડ 
કાંપનીમાાં થિાવનકોને ૮૫ િકા રોજગારી પૂરી પાડિામાાં આિે છે 
કે કેમ તે અાંગે ક્યારે તપાસ કરિામાાં આિી, અને  

  (૧) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના 
ઠરાિ ક્રમાાંકઃ રગર-૧૦૯૫-૬૪૪-૨(૨)માાં થિાવનકોને ૮૫ 
િકા રોજગારી પૂરી પાડિા અાંગે તપાસ કરિાની જોગિાઈ નિી, 
ફક્ત દર છ માસે (જૂન અાંવતત અને ટડસેમ્બર અાંવતત) થિાવનક 
રોજગારીની માટિતી એકત્ર કરિામાાં આિે છે. 

 (૨) ઉક્ત તપાસ દરવમયાન ઉક્ત કાંપનીમાાં થિાવનકોને 
૮૫ િકા મુજબ રોજગારી પૂરી પાડિાના ઉલ્લાંઘન બદલ કાંપની 
સામે ક્યારે શા પગલાાં લેિામાાં આવ્યા ? 

  (૨) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના 
ઠરાિા ક્રમાાંકઃ ૨ગર-૧૦૯૫-૬૪૪-૨(૨)ની જોગાિાઈ 
અન્િયે કાંપનીમાાં થિાવનકોની વનયત િકાિારી જળિાતી 
િોિાિી કાયષિાિી કરિાની રિેતી નિી. 

--------- 
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૪૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૫ શ્રી િાળુભાઈ ડાભી (િાંિુકા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં અમદાિાદ વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 
કુલ કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૮૫ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૧૮૨ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૫૦,૩૧,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) ૦૦ 

--------- 

૪૩ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૩ શ્રી પ્રવિણિુમાર માળી (ડીસા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 

કુલ કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૨૨૯ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૨૨૯ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૪૭,૯૭,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) ૦૦ 

--------- 

૪૪ 
પાિણ વજલ્લામાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં થયેલ પ્રાણઘાતિ અિસ્માત 

* ૨૬૭૦ શ્રી લિીંગજી સોલંિી (રાિનપુર) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં પાિણ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગક એકમોમાાં કેિલા પ્રાણઘાતક 
અકથમાત િયા અને કેિલા શ્રમયોગીઓ મૃત્યુ પામ્યા,  

  (૧) શૂન્ય.  

 (૨) ઉક્ત પ્રાણઘાતક અકથમાતો સાંદભષમાાં સરકારે શી 
કાયષિાિી કરી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અકથમાતો અિકાિિા સરકાર દ્વારા શાાં પગલાાં 
લેિામાાં આિેલ છે ? 

  (૩) (૧) કારખાનાઓમાાં, કારખાના અવિવનયમ, ૧૯૪૮ 
અને ગુજરાત કારખાનાના વનયમો, ૧૯૬૩ મુજબ વનરીિણ 
કરિામાાં આિેલ છે. 
  (૨) વનરીિણ દરમ્યાન સદરિુ કાયદા તિા 
વનયમનો ભાંગ જણાય ત્યાાં કાયદેસરની કાયષિાિી કરિામાાં 

આિેલ છે. 
  (૩) શ્રમયોગીઓ તિા કબ્જદેારોમાાં ઇન્ડથિર ીયલ 
સેફ્િી અને િેલ્િ અાંગે જાગૃવત િિારિા સેફ્િી સેવમનારોનુાં 
આયોજન કરેલ છે. 

--------- 
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૪૫ 
િડોદરા વજલ્લામાં વનરાધાર િૃદ્ધો અને કદવ્યાંગોને આવથચિ સિાય યોજના 

* ૨૬૧૩ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાિલી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં િડોદરા વજલ્લામાાં વનરાિાર િૃદ્ધો અને ટદવ્યાાંગોને 
આવિષક સિાય યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૨૯ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૨૧૯૯ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૧,૨૪,૬૮,૨૫૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦૬ 

--------- 

૪૬ 
િલસાડ વજલ્લામાં ઈવન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્િન(િયિંદના) યોજના 

* ૨૬૧૮ શ્રી અરવિંદ પિેલ (િરમપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 

સુિીમાાં િલસાડ વજલ્લામાાં ઈવન્દરા ગાાંિી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન 
(િયિાંદના) યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૪૯૩ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૨૩૯૩ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૧,૪૨,૯૧,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૧૭ 

--------- 

૪૭ 
ધોલેરા તાલુિાના નિાગામ ખાતે િાગો એરપોિચ  બનાિિા બાબત 

* ૩૩૨૨ શ્રી અમીત ર્ાિડા (આાંકલાિ) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ િોલેરા 
તાલુકાના નિાગામ ખાતે કાગો એરપોિષ  બનાિિાની કામગીરી 
પ્રાિવમક અાંદાજ મુજબ રૂ.૨૭૭૨/- કરોડના ખચે િર્ષ 
૨૦૨૩ના અાંત સુિીમાાં પૂણષ કરિામાાં આિનાર છે તે િકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) પ્રોજકે્િનો સુિારેલ અાંદાવજત ખચષ રૂા.૧૩૦૫ કરોડ 
છે. કામગીરીનો વનયત સમયગાળો એિોડષ ની તારીખિી ચાર 
િર્ષનો છે. 

 (૨) જો, િા, તો ઉક્ત કામગીરી ઉક્ત વથિવતએ કયા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૨) પ્રિમ તબક્કાની ભાગ-૧ની કામગીરીના સાંદભષમાાં 
એજન્સીને જુલાઈ-૨૦૨૨માાં કામગીરીનો એિોડષ  આપેલ છે. 
પ્રારાં વભક િોપોગ્રાફી સિે/લેિવલાંગ કામગીરી પૂણષ િયેલ છે. 

 (૩) તે અન્િયે ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર 

કેિલી રકમનો ખચષ કરિામાાં આવ્યો ? 
  (૩) છેલ્લા બે િર્ષનો ખચષ નીચે મુજબ છે. 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨ 

રૂા.૨૮૭.૨૭ લાખ રૂા.૨૮૭.૨૭ લાખ 

ઉપરોક્ત ખચષ રૂા.૧૩૦૫ કરોડના પ્રોજકે્િ ખચષનો ભાગ નિી. 

--------- 
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૪૮ 
અમદાિાદ અને િડોદરા વજલ્લામાં ખાનગી ઉદ્યોગ એિમોની તપાસ 

* ૩૪૩૪ શ્રી વજજ્ઞેિ મેિાણી (િડગામ) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
વિભાગ દ્વારા અમદાિાદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં ખાનગી ઉદ્યોગ 
એકમોમાાં કામ કરતાાં મજૂરોને આપિામાાં આિતા િેતન મુદે્દ 
કેિલી િાર તપાસ કરિામાાં આિી, 

  (૧)  

િર્ચ 

એિમોમાં િરિામાં આિેલ તપાસ 

(વનરીક્ષણ)ની સંખ્યા 

અમદાિાદ િડોદરા િુલ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

૧૪૮૧ ૧૨૮૯ ૨૭૭૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
૨૧૫૩ ૧૪૪૧ ૩૫૯૪ 

િુલ ૩૬૩૪ ૨૭૩૦ ૬૩૬૪ 
 

 (૨) ઉક્ત તપાસમાાં લઘુત્તમ િેતન િારાનો ભાંગ કરતા 
ઉક્ત એકમો સામે શી કાયષિાિી કરિામાાં આિી, અને 

  (૨)  

િર્ચ 

દાખલ િરિામાં આિેલ ફોજદારી િેસોની સંખ્યા 

અમદાિાદ િડોદરા 

એિમોની 
સંખ્યા 

િેસોની 
સંખ્યા 

એિમોની 
સંખ્યા 

િેસોની 
સંખ્યા 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 
૪૨૬ ૪૨૬ ૫૩ ૬૬ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
૪૨૪ ૪૨૪ ૬૨ ૭૮ 

િુલ ૮૫૦ ૮૫૦ ૧૧૫ ૧૪૪  

 (૩) કરિામાાં આિેલ કાયષિાિી સાંદભે કેિલા ઉદ્યોગ 
એકમોને નોટિસ કે દાંડ કરિામાાં આવ્યો ? 

  (૩) કરિામાાં આિેલ કાયષિાિી સાંદભે નીચે મુજબના 
ઉદ્યોગ એકમોને દાંડ કરિામાાં આિેલ છે. 

િર્ચ અમદાિાદ િડોદરા 

એિમોની સંખ્યા એિમોની સંખ્યા 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

૨૯૧ ૩૬ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 

૧૫૫ ૪૨ 

િુલ ૪૪૬ ૭૮  
--------- 

૪૯ 
રાજ્યના પ્રિાસન સ્થળો પર સી-પ્લેન સેિા 

* ૩૨૩૦ શ્રી વર્રાગિુમાર પિેલ (ખાંભાત) : માનનીય નાગકરિ ઉડુ્ડયન મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ પાલીતાણા 
પાસે શેત્રુાંજી ડેમ, સાપુતારા લેક મિેસાણાના િરોઈ ડેમ અને 
સુરતની ઉકાઈ ડેમ જિેા પ્રિાસન થિળો ઉપર સી-પ્લેન સેિા 
શરૂ કરિાની કાયષિાિી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) િરોઈ ખાતે સી-પ્લેન સેિા શરૂ કરિા જમીનની 
પસાંદગી કરી મેળિિા અાંગેની કાયષિાિી પ્રગવત િેઠળ છે. 
પાલીતાણા પાસે શેત્રુાંજી ડેમ, સાપુતારા લેક અને સુરતના 
ઉકાઈ ડેમ ખાતે સી-પ્લેન શરૂ કરિા બાબતે તા.૩૧-૦૧-

૨૦૨૩ની વથિવતએ કોઈ કાયષિાિી િાિ િરિામાાં આિી રિેલ 
નિી. 

 (૨) આ સેિા કેિલા સમયમાાં શરૂ િશે ?   (૨) વનયમાનુસાર કાયષિાિી િાિ િયાષ બાદ સેિા શરૂ 
કરિામાાં આિશે. 

--------- 



23 

૫૦ 
છોિાઉદેપુર વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૨ શ્રી અભેવસંિ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં છોિાઉદેપુર વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 
કુલ કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૯૪ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૯૨ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૩૩,૧૨,૦૦૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) ૦૦ 

--------- 

૫૧ 
આણંદ વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૪ શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં આણાંદ વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ કુલ 
કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૮ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૧૫૧ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૨૭,૪૮,૦૦૦ 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦૦ 

--------- 
૫૨ 

મિેસાણા અને ગાંધીનગર વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 
* ૩૩૪૦ ડૉ. સી. જ.ે ર્ાિડા (વિજાપુર) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 

મિેસાણા અને ગાાંિીનગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર 
ઉદ્યોગ કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ મિેસાણા અને 

ગાાંિીનગર વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

મિેસાણા ૪૦૧૦ ૭૧૩૦ ૧૧૧૪૦ 

ગાાંિીનગર ૫૭૦ ૧૧૧૧ ૧૬૮૧ 

િુલ ૪૫૮૦ ૮૨૪૧ ૧૨૮૨૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) મિેસાણા 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજૂર 

કરેલ અરજીઓ 
૯૪૧ ૪૪૦૩ ૫૩૪૪ 

૨ 

ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 

૨૩૩૭.૪૮ ૩૭૧૦.૧૨ ૬૦૪૭.૬૦ 



24 

(૨) ગાંધીનગર 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજૂર 

કરેલ અરજીઓ 
૧૯૩ ૫૯૮ ૭૯૧ 

૨ 

ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૧૯૦.૧૨ ૩૬૧.૧૬ ૫૫૧.૨૮ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

૧ મિેસાણા ૩૬૯૦ ૬૭૬૯ ૧૦૪૫૯ 

૨ ગાાંિીનગર ૫૦૫ ૯૬૮ ૧૪૭૩ 

િુલ ૪૧૯૫ ૭૭૩૭ ૧૧૯૩૨  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ મિેસાણા ૯૪૧ ૪૪૦૩ ૫૩૪૪ 

૨ ગાાંિીનગર ૧૯૩ ૫૯૮ ૭૯૧ 

િુલ ૧૧૩૪ ૫૦૦૧ ૬૧૩૫  
--------- 

૫૩ 
ભરૂર્ વજલ્લામાં આંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સિાય યોજના 

* ૨૬૦૩ શ્રી ડી. િે. સ્િામી (જાંબુસર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં ભરૂચ વજલ્લામાાં ડૉ. સવિતાબેન આાંબેડકર આાંતરજ્ઞાવતય 
લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૩૮ 
 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૩૬,૦૦,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય.  
--------- 

૫૪ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાં એમ.એસ.એમ.ઈ. એિમોને વ્યાજ સિાય 

* ૨૬૪૬ શ્રી પ્રિાિભાઈ િરમોરા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ અાંતગષત વ્યાજ સિાય યોજના 
િેઠળ સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્ડ મીડીયમ 
એન્િરપ્રાઈઝીસ (એમ.એસ.એમ.ઈ.) એકમોની કેિલી ક્લેઈમ 
અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી, અને   

  (૧) ૧૦૯ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલા એકમોને કુલ કેિલી 
સિાય ચૂકિિામાાં આિી ? 

  (૨) ૭૫ એકમોને  
  રૂ.૧૩૮.૭૮ લાખની સિાય. 

--------- 
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૫૫ 
બનાસિાંઠા વજલ્લાની આશ્રમિાળામાં ગેરરીવત 

* ૨૭૨૯ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં રાજ્યમાાં આશ્રમશાળાઓમાાં સાંચાલક માંડળ દ્વારા 
વશિક-રસોઈયાની ભરતી કરિા ઓફ લાઈન અરજીઓ 
માંગાિિામાાં આિે છે, તે િકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત ભરતી દરવમયાન 

બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં ચાલતી આશ્રમશાળાઓમાાં ભરતીમાાં 
ગેરરીવત િયાની કેિલી ફટરયાદો મળી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત વથિવતએ તે અન્િયે શાાં પગલાાં લેિામાાં 
આવ્યાાં ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

--------- 

૫૬ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં થયેલ પ્રાણઘાતિ અિસ્માત 

* ૨૬૭૧ શ્રી અવનિેત ઠાિર (પાલનપુર) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગક એકમોમાાં કેિલા 
પ્રાણઘાતક અકથમાત િયા અને કેિલા શ્રમયોગીઓ મૃત્યુ 
પામ્યા,  

  (૧) શૂન્ય.  

 (૨) ઉક્ત પ્રાણઘાતક અકથમાતો સાંદભષમાાં સરકારે શી 
કાયષિાિી કરી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અકથમાતો અિકાિિા સરકાર દ્વારા શાાં પગલાાં 
લેિામાાં આિેલ છે ? 

  (૩)  
(૧) કારખાનાઓમાાં, કારખાના અવિવનયમ, ૧૯૪૮ 

અને ગુજરાત કારખાનાના વનયમો, ૧૯૬૩ મુજબ 
વનરીિણ કરિામાાં આિેલ છે. 

(૨) વનરીિણ દરમ્યાન સદરિુ કાયદા તિા વનયમનો 
ભાંગ જણાય ત્યાાં કાયદેસરની કાયષિાિી કરિામાાં 
આિેલ છે. 

(૩) શ્રમયોગીઓ તિા કબ્જદેારોમાાં ઇન્ડથિર ીયલ સેફ્િી 
અને િેલ્િ અાંગે જાગૃવત િિારિા સેફ્િી સેવમનારોનુાં 
આયોજન કરેલ છે. 

--------- 

૫૭ 
ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૨૮ શ્રી વિમલભાઈ ર્ુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
ગીર સોમનાિ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર 
ઉદ્યોગ કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ ગીર સોમનાિ 
અને પોરબાંદર વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 
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વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

ગીર 
સોમનાિ 

૨૪૩ ૬૭૯ ૯૨૨ 

પોરબાંદર ૩૩૮ ૪૯૧ ૮૨૯ 

િુલ ૫૮૧ ૧૧૭૦ ૧૭૫૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) ગીર સોમનાથ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજૂર 

કરેલ અરજીઓ 
૨૨ ૩૭૯ ૪૦૧ 

૨ 

ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 

૧૭.૫૩ ૨૨૭.૨૧ ૨૪૪.૭૪ 

(૨) પોરબંદર 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજૂર 
કરેલ અરજીઓ 

૩૬ ૧૮૧ ૨૧૭ 

૨ 

ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 

૬૬.૩૨ ૧૦૮.૧૨ ૧૭૪.૪૪ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

૧ ગીર સોમનાિ ૧૯૯ ૬૮૩ ૮૮૨ 

૨ પોરબાંદર ૨૫૫ ૪૯૧ ૭૪૬ 

િુલ ૪૫૪ ૧૧૭૪ ૧૬૨૮  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ 
ગીર 

સોમનાિ 
૨૨ ૩૭૯ ૪૦૧ 

૨ પોરબાંદર ૩૬ ૧૮૧ ૨૧૭ 

િુલ ૫૮ ૫૬૦ ૬૧૮  
--------- 

૫૮ 
સાબરિાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૩૭ ડૉ. તુર્ાર ર્ૌધરી (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
સાબરકાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર 
ઉદ્યોગ કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ સાબરકાાંઠા અને 
અરિલ્લી વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 
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વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

સાબરકાાંઠા ૧૧૪૭ ૧૨૩૭ ૨૩૮૪ 

અરિલ્લી ૪૮૬૦ ૫૦૪૧ ૯૯૦૧ 

િુલ ૬૦૦૭ ૬૨૭૮ ૧૨૨૮૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) સાબરિાંઠા  

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા 
માંજૂર કરેલ 
અરજીઓ 

૧૨૧ ૭૨૫ ૮૪૬ 

૨ 
ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૩૭૦.૪૮ ૫૪૯.૨૬ ૯૧૯.૭૪ 

(૨) અરિલ્લી 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા 
માંજૂર કરેલ 
અરજીઓ 

૧૨૩૬ ૨૪૧૦ ૩૬૪૬ 

૨ 
ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૭૧.૮૧ ૨૧૧૦.૫૦ ૨૧૮૨.૩૧ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

૧ સાબરકાાંઠા ૮૪૫ ૧૨૨૦ ૨૦૬૫ 

૨ અરિલ્લી ૩૭૫૧ ૪૬૯૯ ૮૪૫૦ 

િુલ ૪૫૯૬ ૫૯૧૯ ૧૦૫૧૫  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 

કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 

નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ સાબરકાાંઠા ૧૨૧ ૭૨૫ ૮૪૬ 

૨ અરિલ્લી ૧૨૩૬ ૨૪૧૦ ૩૬૪૬ 

િુલ ૧૩૫૭ ૩૧૩૫ ૪૪૯૨  
--------- 

૫૯ 
રાજિોિ અને સુરત વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૪૫ શ્રી કદનેિભાઈ ઠાિોર (ચાણથમા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
રાજકોિ અને સુરત વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજકોિ અને 
સુરત વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ અરજીઓ 
મળેલ છે. 
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વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

રાજકોિ ૪૩૨ ૧૪૬૬ ૧૮૯૮ 

સુરત ૮૦૯ ૨૨૮૮ ૩૦૯૭ 

િુલ ૧૨૪૧ ૩૭૫૪ ૪૯૯૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) રાજિોિ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા 
માંજૂર કરેલ 
અરજીઓ 

૧૪૪ ૪૫૮ ૬૦૨ 

૨ 
ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૧૮૬.૪૧ ૨૫૧.૪૫ ૪૩૭.૮૬ 

(૨) સુરત 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા 
માંજૂર કરેલ 
અરજીઓ 

૧૩૫ ૧૫૬૪ ૧૬૯૯ 

૨ 
ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૭૬૧.૮૨ ૧૧૭૫.૬૭ ૧૯૩૭.૪૯ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

૧ રાજકોિ ૩૮૯ ૧૪૪૫ ૧૮૩૪ 

૨ સુરત ૬૬૦ ૨૧૯૯ ૨૮૫૯ 

િુલ ૧૦૪૯ ૩૬૪૪ ૪૬૯૩  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 

કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 

નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ રાજકોિ ૧૪૪ ૪૫૮ ૬૦૨ 

૨ સુરત ૧૩૫ ૧૫૬૪ ૧૬૯૯ 

િુલ ૨૭૯ ૨૦૨૨ ૨૩૦૧  
--------- 

૬૦ 
રાજિોિ વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૧૯ શ્રી જીતેન્ર સોમાણી (િાાંકાનેર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં રાજકોિ વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 
કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૧ 
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 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૯૧ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૧૬,૮૯,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦૦ 

--------- 

૬૧ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાં કદવ્યાંગ લગ્ન સિાય યોજના 

* ૨૬૨૮ શ્રી ભગિાનજીભાઈ િરગિીયા (માાંગરોળ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ટદવ્યાાંગ લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ 
કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૧ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૪૮ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂા.૨૪,૦૦,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦ 

--------- 
૬૨ 

લઘુમતી િગચના આવથચિ અને સામાવજિ વિિાસ માિે બજિે ફાળિણી 

* ૨૪૯૧ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નાણાકીય િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧-૨૨ના 
અાંદાજપત્રમાાં લઘુમતીઓના સામાવજક અને આવિષક વિકાસ 
માિે બજિેમાાં િર્ષિાર કેિકેિલી રકમની જોગિાઈ કરિામાાં 
આિી, 

  (૧)  

િર્ચ બજિે જોગિાઈ સુધારેલ બજિે જોગિાઈ 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ રૂા.૧૦૪૩૬.૦૦ લાખ રૂ.૭૭૫૫.૦૦ લાખ 

૨૦૨૧-૨૦૨૨ રૂા.૭૪૬૨.૩૧ લાખ રૂા.૫૨૬૧.૩૧ લાખ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત િર્ષિાર કેિકેિલી રકમ ઉક્ત િેતુ માિે 
િાપરિામાાં આિી, 

  (૨) 

િર્ચ થયેલ ખર્ચ 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ રૂા.૬૭૩૧.૦૦ લાખ 

૨૦૨૧-૨૦૨૨ રૂા.૪૯૦૬.૩૦ લાખ 
  

 (૩) કેિલી રકમ િણિપરાયેલી રિી, અને   (૩)  

િર્ચ સુધારેલ બજિે સામે િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ રૂા.૧૦૨૪.૦૦ લાખ 

૨૦૨૧-૨૦૨૨ રૂા.૩૫૫.૦૧ લાખ  
 (૪) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત કાયષ માિે જોગિાઈ કરિામાાં 
આિેલ રકમ િણિપરાયેલી રિી છે તેના કારણો શા છે ? 

  (૪) ૧. Covid-19ની અસામાન્ય પટરવથિવત ઉભી 
િિાના કારણે અને શૈિવણક યોજનાઓમાાં જ ે તે યોજનાની 
શૈિવણક સાંથિાઓ/શાળા/કોલેજો તરફિી વશષ્યિૃવત્ત/ 
સિાયની દરખાથતો મોડી તેમજ ઓછી મળિાના કારણે. 

૨. વ્યવક્તલિી યોજનાના માપદાંડો મુજબની 
અરજીઓ ઓછી મળિાના કારણે. 

૩. પ્રિાનમાંત્રી જનવિકાસ યોજના િેઠળની 
માળખાકીય સુવિિાના કામોની દરખાથત નિીં મળિાના કારણે. 

--------- 
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૬૩ 
રાજિોિ વજલ્લામાં સત્યિાદી રાજા િકરિર્ંર મરણોત્તર સિાય યોજના 

* ૨૬૦૫ ડૉ. દવિચતા િાિ (રાજકોિ પવિમ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં રાજકોિ વજલ્લામાાં સત્યિાદી રાજા િટરશચાંર મરણોત્તર 
સિાય યોજના િેઠળ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૨૬ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૪૨૪ 

 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂા.૨૧,૨૦,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય. 

--------- 

૬૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૨૬૨૬ શ્રી િનુભાઈ પિેલ (સાણાંદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં અમદાિાદ વજલ્લામાાં પાલક માતા-વપતા યોજના િેઠળ 

કુલ કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૮૫ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૧૮૨ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૫૦,૩૧,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) ૦૦ 

--------- 

૬૫ 
સુરત વજલ્લામાં િેક્ષિાઇલ એિમોમાં િેિ/એસ.જી.એસ.િી. સિાયની ર્ૂિિણી 

* ૨૬૪૧ શ્રી સંકદપ દેસાઈ (ચોયાષસી) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષ 
દરવમયાન સુરત વજલ્લામાાં ગુજરાત િેિિાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ 
િેઠળ િેિિાઇલ િેત્રના એકમોને કુલ કેિલી દાિા અરજીઓનો  
િેિ/એસજીએસિી સિાયની ચૂકિણી કરિામાાં આિી, અને 

  (૧) કુલ-૩૩૧ (ત્રણસો એકત્રીસ). 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલી સિાયનુાં ચૂકિણાં 
કરિામાાં આિેલ છે ? 

  (૨) રૂા.૧૫૭.૮૪ કરોડ. 

--------- 

૬૬ 
જૂનાગઢ અને અમરેલી વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૩૧ શ્રી અરવિંદ લાડાણી (માણાિદર) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
જૂનાગઢ અને અમરેલી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ જૂનાગઢ અને 
અમરેલી વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 
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વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

જૂનાગઢ ૬૭૧ ૯૩૪ ૧૬૦૫ 

અમરેલી ૫૮૫ ૧૦૩૩ ૧૬૧૮ 

િુલ ૧૨૫૬ ૧૯૬૭ ૩૨૨૩ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) જૂનાગઢ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૨૯ ૩૯૨ ૪૨૧ 

૨ 
ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૨૩૫.૫૪ ૧૭૩.૨૬ ૪૦૮.૮૦ 

(૨) અમરેલી 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ 
બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૫૯ ૨૨૨ ૨૮૧ 

૨ 
ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૧૨૫.૫૪ ૧૨૫.૩૨ ૨૫૦.૮૬ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ જૂનાગઢ ૨૮૪ ૯૨૧ ૧૨૦૫ 

૨ અમરેલી ૧૯૬ ૬૪૬ ૮૪૨ 

િુલ ૪૮૦ ૧૫૬૭ ૨૦૪૭  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ જૂનાગઢ ૨૯ ૩૯૨ ૪૨૧ 

૨ અમરેલી ૫૯ ૨૨૨ ૨૮૧ 

િુલ ૮૮ ૬૧૪ ૭૦૨  
--------- 

૬૭ 
રાજિોિ વજલ્લામાં ગણિેિ સિાય 

* ૨૬૦૧ શ્રી રમેિભાઈ િીલાળા (રાજકોિ દવિણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં રાજકોિ વજલ્લામાાં િોરણ-૧ િી ૮માાં અભ્યાસ કરતાાં 

સામાવજક અને શૈિવણક રીતે પછાત િગષના વિદ્યાિીઓની 
ગણિેશ સિાય મેળિિા માિેની કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૨,૫૧૨ 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ મળેલી અરજીઓ પૈકી કેિલી 
અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી, અને 

  (૨) ૭૨,૫૧૨ 

 (૩) કુલ કેિલી ગણિેશ સિાય ચૂકિિામાાં આિી ?   (૩) રૂ.૬,૨૯,૬૩,૪૦૦/- 
--------- 
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૬૮ 
ઈન્સેન્િીિ િુ ઈન્ડસ્િર ીઝ યોજના 

* ૨૭૨૧ શ્રી ર્ૈતન્ય દેસાઈ (અકોિા) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
ઈન્સેવન્િિ િુ ઈન્ડથિર ીઝ યોજના િેઠળ પ્રોત્સાિન મેળિિા માિે 
મોિા એકમોની કુલ કેિલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
ઇન્સેવન્િિ િુ ઈન્ડથિર ીઝ યોજના િેઠળ પ્રોત્સાિન મેળિિા માિે 
મોિા એકમોની કુલ ૩૫૩ અરજીઓ મળેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કુલ કેિલી અરજીઓ માંજૂર 
િયેલ છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ૨૦૩ અરજીઓ માંજૂર િયેલ છે. 

 (૩) માંજૂર િયેલ ઉક્ત અરજીઓ િકી કેિલુ સાંભવિત 
મૂડીરોકાણ અને રોજગારી ઊભી િનાર છે ? 

  (૩) આ અરજીઓ િકી રૂા.૧૨૦૯૮.૪૮ કરોડનુાં 
મૂડીરોકાણ તિા ૨૩૭૭૧ લોકો માિે સાંભવિત રોજગારી ઉભી 
િનાર છે. 

--------- 

૬૯ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાં િંુિરબાઈનું મામેરૂ યોજના 

* ૨૭૧૬ શ્રી પરસોત્તમભાઈ પરમાર (દસાડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં કુાં િરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 

અનુસૂવચત જાવતના અરજદારોની કેિલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૪૫૪ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,    (૨) ૪૪૬ 
 (૩) તે પેિે કેિલી સિાય ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂા.૫૧,૬૦,૦૦૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?    (૪) શૂન્ય  

--------- 

૭૦ 
ગુજરાત રાજ્ય વબન અનામત િગોના આયોગ 

* ૩૩૫૮ શ્રી અજુચનભાઈ મોઢિાડીયા (પોરબાંદર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજ્યમાાં 
વબનઅનામત િગોના આયોગની રચના ક્યારે કરિામાાં આિી, 

  (૧) સામાવજક ન્યાય અને અવિકાટરતા વિભાગની 
તા.૦૫-૧૦-૨૦૧૭ની અવિસૂચના ક્રમાાંકઃ જીએચએમ-
૨૦૧૭-૧૩-સશપ-૧૨૨૦૧૭-૫૭૫૯૪૯-અ િી ગુજરાત 
રાજ્ય વબન અનામત િગોનુાં આયોગની રચના કરિામાાં આિી 
છે. 

 (૨) ઉક્ત આયોગની રચના બાદ ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા 
બે િર્ષમાાં િર્ષિાર કેિલુાં બજિે ફાળિિામાાં આવ્યુાં,  

  (૨) અને (૩) 
(રૂા.લાખમાં) 

નાણાિીય િર્ચ 
ફાળિેલ 
ગ્રાન્િ 

ખર્ચ 
િણિપરાયેલ 

રિમ 

૨૦૨૧-૨૨ ૮૧.૯૦ ૬૨.૭૦ ૧૯.૨૦ 

૨૦૨૨-૨૩ 
(તા.૦૧-૦૪-૨૨ િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૨ સુિી) 
૭૪.૧૯ ૪૫.૬૧ ૨૮.૫૮ 

 

 (૩) ઉક્ત ફાળિેલ રકમ પૈકી કેિલી રકમનો િર્ષિાર 
ખચષ કરિામાાં આવ્યો અને કેિલી રકમ િણિપરાયેલી રિી, 
અને 

 

 (૪) ઉક્ત રકમ િણિપરાયેલ રિી િોય તો તેના કારણો 
શા છે ? 

  (૪) િિીિિી કારણોસર રકમ િણિપરાયેલ રિેલ છે. 

--------- 
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૭૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં મનોકદવ્યાંગ વ્યવક્તઓને આવથચિ સિાય  

* ૨૭૧૧ મિંત શ્રી િંભુનાથ િંુકડયા (ગઢડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાિાદ વજલ્લામાાં તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ સુિીમાાં બૌવદ્ધક અસમિષતા િરાિતા 
(મનોટદવ્યાાંગ) વ્યવક્તઓને આવિષક સિાય આપિાની યોજના 
િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૭૭ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૧૩૭૭ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૯૦,૭૧,૦૦૦/- 

 (૪) િજુ કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦ 

--------- 
૭૨ 

તાપી વજલ્લામાં વનરાધાર િૃદ્ધો અને કદવ્યાંગોને આવથચિ સિાય યોજના 

* ૨૭૦૯ શ્રી ગૌતમભાઈ ર્ૌિાણ (તળાજા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં તાપી વજલ્લામાાં વનરાિાર િૃદ્ધો અને ટદવ્યાાંગોને આવિષક 

સિાય યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૩૫૮ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને    (૩) રૂ.૨૪,૦૮,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય. 

--------- 

૭૩ 
મકિસાગર અને પંર્મિાલ વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૧૯ શ્રી ગુલાબવસંિ ર્ૌિાણ (લુણાિાડા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
મટિસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર 
ઉદ્યોગ કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ મટિસાગર અને 
પાંચમિાલ વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ અરજીઓ 

મટિસાગર ૧૪૨૮ ૪૮૩૩ ૬૨૬૧ 

પાંચમિાલ ૫૨૧ ૧૧૭૦ ૧૬૯૧ 

િુલ ૧૯૪૯ ૬૦૦૩ ૭૯૫૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) મકિસાગર 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર 

કરેલ અરજીઓ 
૧૪૫ ૧૨૨૯ ૧૩૭૪ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ.લાખમાાં) 
૬૪૩.૧૩ ૧૧૯૩.૬૮ ૧૮૩૬.૮૧ 
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(૨) પંર્મિાલ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર 

કરેલ અરજીઓ 
૫૪ ૧૮૬ ૨૪૦ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૧૭૫.૭૬ ૧૪૫.૧૮ ૩૨૦.૯૪ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ મટિસાગર ૭૫૨ ૩૦૦૨ ૩૭૫૪ 

૨ પાંચમિાલ ૧૭૫ ૧૦૯૧ ૧૨૬૬ 

િુલ ૯૨૭ ૪૦૯૩ ૫૦૨૦  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ મટિસાગર ૧૪૫ ૧૨૨૯ ૧૩૭૪ 

૨ પાંચમિાલ ૫૪ ૧૮૬ ૨૪૦ 

િુલ ૧૯૯ ૧૪૧૫ ૧૬૧૪  
--------- 

૭૪ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાં ઈવન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્િન (િયિંદના) યોજના  

* ૨૭૧૨ શ્રી સંજય િોરડીયા (જૂનાગઢ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ઈવન્દરા ગાાંિી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન 
(િયિાંદના) યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૭૭૨ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૨૫૩૧ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૧,૫૯,૭૮,૫૦૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય. 

--------- 

૭૫ 
નિસારી અને તાપી વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૧૭ શ્રી અનંતિુમાર પિેલ (િાાંસદા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
નિસારી અને તાપી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ નિસારી અને 
તાપી વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ અરજીઓ 
મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ અરજીઓ 

નિસારી ૯૪૯ ૩૧૯૮ ૪૧૪૭ 

તાપી ૫૪૯ ૧૮૪૦ ૨૩૮૯ 

િુલ ૧૪૯૮ ૫૦૩૮ ૬૫૩૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
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(૧) નિસારી 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 

૨૬૮ ૧૩૯૦ ૧૬૫૮ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 

૬૮૧.૧૭ ૮૨૮.૧૯ ૧૫૦૯.૩૬ 

(૨) તાપી 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 

૧૯ ૫૮૬ ૬૦૫ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 

૧૫૦.૩૬ ૩૦૬.૨૦ ૪૫૬.૫૬ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ નિસારી ૬૧૯ ૨૨૩૫ ૨૮૫૪ 

૨ તાપી ૪૪૨ ૧૬૭૭ ૨૧૧૯ 

િુલ ૧૦૬૧ ૩૯૧૨ ૪૯૭૩  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ  

૧ નિસારી ૨૬૮ ૧૩૯૦ ૧૬૫૮ 

૨ તાપી ૧૯ ૫૮૬ ૬૦૫ 

િુલ ૨૮૭ ૧૯૭૬ ૨૨૬૩  
--------- 

૭૬ 
અમદાિાદ અને ગાંધીનગર વજલ્લામાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં આગ 

* ૩૩૩૫ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
િર્ષિાર અમદાિાદ અને ગાાંિીનગર શિેર/વજલ્લામાાં આિેલ 
કયા ઔદ્યોવગક એકમો કે એકમોના યુવનિમાાં આગની કેિલી 
ઘિનાઓ બની, 

  (૧)  

િિેર/વજલ્લા િર્ચ આગના બનાિોની સંખ્યા 

અમદાિાદ 

૨૦૨૧ ૧૬ 

૨૦૨૨ ૧૧ 

િુલ ૨૭ 

ગાાંિીનગર 

૨૦૨૧ ૦૫ 

૨૦૨૨ ૦૫ 

િુલ ૧૦ 

જનેી વિગતો આ સાિે સામેલ પટરવશષ્ટ્-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત આગની ઘિનાઓમાાં કેિલા કામદારોના મૃત્યુ 
વનપજ્યા છે, અને કેિલા કામદારો ઘિાયા છે, 

  (૨)  

િિેર/વજલ્લા િર્ચ િામદારોના 
મૃત્યુ 

ઇજાગ્રસ્ત 
િામદારો  

અમદાિાદ 

૨૦૨૧ ૦૬ ૦૩ 

૨૦૨૨ ૦૪ ૦૩ 

િુલ ૧૦ ૦૬ 
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ગાાંિીનગર 

૨૦૨૧ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૨૨ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત આગ લાગિાના કારણો શા િતા, અને    (૩) મુખ્યત્િે શોિષ  સવકષિ, અચાનક થપાકષ, િોિ મેિલ 

થપ્લેશીંગ િગેરે જણાયેલ છે.  
 (૪) ઉક્ત વથિવતએ જિાબદારો સામે શા પગલાાં લેિામાાં 
આવ્યા ? 

  (૪) કારખાના િારા-૧૯૪૮ તિા ગુજરાત કારખાના 
વનયમો-૧૯૬૩ના વનયમોના ભાંગ બદલ કુલ ૨૪ ફોજદારી 
કેસો નામ. કોિષ  ખાતે દાખલ કરિામાાં આિેલ છે. તિા કારખાના 
િારા-૧૯૪૮ની કલમ-૪૦(૨) િેઠળ કુલ-૧૬ 
પ્રવતબાંિાત્મક િુકમો પાઠિેલ છે.  

પકરવિષ્ટ્-૧ 
અમદાિાદ અને ગાંધીનગર વજલ્લામાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં આગ 

વજલ્લો િર્ચ ક્રમ ઔદ્યોવગિ એિમનું નામ 

અમદાિાદ 

૨૦૨૧ 

૧ ગુવનના એલોપ્સ, પ્લોિ નાં.૭૦, ૭૭ મિાગુજરાત ઇન્ડ એથિેિ., મોરૈયા વજ. અમદાિાદ 

૨ કેડીલા િેલ્િકેર વલ., સ.નાં-૪૦/પી, ૨૩, ૨૫ પૈકી ૪૨ અને ૩૭, ચાાંગોદર, તા.-સાણાંદ,  
વજ.-અમદાિાદ 

૩ િાસા ફામાષકેમ પ્રા.લી.૧૧, જી.આઈ.ડી.સી. એથિેિ, બિેરામપુરા, અમદાિાદ 

૪ નાંદન ડેનીમ લીમીિેડ, સિે નાં.૧૯૮/૧, સૈજપુર ગોપાલપુર, પીરાણારોડ, પીપલજ, અમદાિાદ 

૫ બાલટક્રષ્ના િેિિાઇલ્સ પ્રા.વલ. (યુ-૨) 

૬ પનારા લેવમનેિ પ્રા.લી. સ.નાં.૩૨૨/પી, ગામ-વચયાડા, તા.બાિળા, વજ.અમદાિાદ 

૭ ઇન્ક એનન, નરોડા, અમદાિાદ 

૮ જયવિર ડાયકેમ, જીઆઈડીસી, નરોડા, અમદાિાદ 

૯ પલક કેવમકલ ઇન્ડથિર ીઝ જીઆઈડીસી, નરોડા, અમદાિાદ 

૧૦ કે.એન.પિેલ કાંપની, દિેગામ રોડ, નરોડા, અમદાિાદ 

૧૧ અલ્િર ા એરિેક પ્રા.લી., પ્લોિ નાં.-૨૨૦૫, ફેઝ-૪, િિિા જી.આઈ. ડી.સી. 

૧૨ કુ્રનાલ કેવમકલ ઇન્ડથિર ીઝ, પ્લોિ નાં-સી-૧-૨૬૮/૨, ફેઝ-૨, િિિા જી.આઈ. ડી.સી. 

૧૩ મરૂિર ઇન્ડથિર ીઝ લીમીિેડ (યુ-૨) પ્લોિ નાં-૭૧૧, ફેઝ-૪, િિિા જી.આઈ. ડી.સી. 

૧૪ કમાષ કેવમકલ ઇન્ડથિર ીઝ પ્લોિ નાં-૬૭/૬, ફેઝ-૧, િિિા જી.આઈ. ડી.સી. 

૧૫ બ્લુ આકષ  ઇન્ડથિર ીઝ પ્લોિ નાં-૧૨૩, ફેઝ-૨, િિિા જી.આઈ. ડી.સી. 

૧૬ અજય ઓગેનીક્સ પ્રા.લી. પ્લોિ નાં.૨૨૧ િી ૨૨૬, ફેઝ-૨, િિિા જી.આઈ. ડી.સી., અમદાિાદ 

૨૦૨૨ 

૧ નાંદન ડેનીમ લી.સિે નાં.૧૯૮/૧, સૈજપુર ગોપાલપુર, પીરાણા રોડ, પીપલજ, અમદાિાદ 

૨ સાંતોર્ થિાચષ પ્રોડક્િસ લીમીિેડ પ્લોિ નાં-૫૫/૭૮, એનઆઈ.ડી.સી. એથિેિ, લાાંભા-નારોલ રોડ, 
નારોલ, અમદાિાદ 

૩ કોન્સેપ્િ પેિર ોવલયમ પ્લોિ નાં-૪૧/એ ઉમા ઈન્ડથિર ીયલ એથિેિ, િીલેજ-િાસણા-ઈયાિા,  
તા-સાણાંદ, વજ.-અમદાિાદ 

૪ એક્સેલ ઈમ્પેક્સ (ગુજરાત) પ્રા.લી. ૨૨, ચાાંગદર ઈન્ડ એથિેિ, ચાાંગોદર, તા.-સાણાંદ,  
વજ.-અમદાિાદ 

૫ નેપરા ટરસોસષ મેનેજમેન્િ પ્રા.લી. ૧૫, નારોલ-સરખેજ, ગ્યાસપરુ, અમદાિાદ 

૬ યુનાઈિેડ પોલીફેબ ગુજરાત લી. SURVEY સિે નાં-૧૮૮, ગામ-િીમ્બા, ગામ-દસક્રોઈ,  
વજ.- અમદાિાદ  

૭ થપાકો  મલ્િીપ્લાથિ પ્રા.લી., સાણાંદ 

૮ એસ.એસ.સી. પેઈન્િસ ૩૪, ૩૫, સદભાિ ઈન્ડ. પાકષ, િમતિણ ઉદેલ રોડ, િમતિણ, દસક્રોઈ 

૯ આલ્ફા મેિલ ઇન્ડથિર ીઝ નરોડા, અમદાિાદ 

૧૦ એચ.કે.િેિિાઈલ દુિેશ્ર્વર, અમદાિાદ 

૧૧ સુકામ ઓગેનીક, નરોડા 
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વજલ્લો િર્ચ ક્રમ ઔદ્યોવગિ એિમનું નામ 

ગાાંિીનગર 

૨૦૨૧ 

૧ બ્રીક્સ સજીકલ્સ કોિન લી.પ્લોિ નાં.-૬૨, ૬૩/૧, જી.આઈ.ડી.સી., કલોલ, વજ.-ગાાંિીનગર 

૨ વસદ્ધી એગ્રો કેવમકલ્સ શેડ નાં-સી-૧/૩૮, જી.આઈ.ડી.સી., કલોલ, વજ.-ગાાંિીનગર 

૩ રૂર કોિેિ પ્રા.લી.સિે નાં-૮૦૮, ૮૩૬ િી ૮૪૩, ગામ-કડજોદરા, તા.-દિેગામ, વજ.ગાાંિીનગર 

૪ વથિસફોમ ઈન્ડથિર ીઝ, પ્લોિ નાં-૮૦૬, ૮૨૨, ૮૨૩, ફેઝ-૨, જી.આઈ.ડી.સી., છત્રાલ, તા.કલોલ, 
વજ.ગાાંિીનગર 

૫ વિશાલ કન્િેનસષ લી.પ્લોિ નાં.-૯૧૯, .આઈ.ડી.સી., છત્રાલ, તા.કલોલ, વજ.ગાાંિીનગર 

૨૦૨૨ ૧ રેઝીનોિા કેમી લી. બ્લોક નાં-૨૨૨૧, સાાંતેજ, તા.કલોલ, વજ.ગાાંિીનગર 

૨ સાકાર ગ્રેનીિો (ઇન્ડીયા) પ્રા.લી.સિે નાં.-૪૬/૨, ગામ-રાજપુર, તા.માણસા, વજ.ગાાંિીનગર 

૩ બ્રીકેમ સાયન્સ પ્રા.લી.પ્લોિ નાં-૧૪૦, જી.આઈ.ડી.સી., કલોલ, વજ.-ગાાંિીનગર 

૪ ટિન્દુથતાન રોલીંગ મીલ, પ્લોિ નાં.-૬૧૦, જી.આઈ.ડી.સી., માણસા, વજ.-ગાાંિીનગર 

૫ અરવિાંદ લી.પો. િડસર, ખાત્રજ ચોકડી પાસે, તા.કલોલ, વજ.ગાાંિીનગર 

--------- 

૭૭ 
રાજ્યમાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં તબીબી અવધિારીઓની મંજૂર જગ્યાઓ 

* ૩૩૪૩ શ્રી કિરીિિુમાર પિેલ (પાિણ) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજ્યમાાં 
ઔદ્યોવગક એકમો માિે ડેપ્યુિી ડાયરેક્િર (મેડીકલ) સટિત 
તબીબી અવિકારીઓની કેિલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે,  

  (૧)  

સંિગચ મંજૂર થયેલ મિેિમ 

ડેપ્યુિી ડાયરેક્િર 
(મેડીકલ) 

૦૧ 

આસીથિન્િ ડાયરેક્િર 
(મેડીકલ) 

૦૪ 

સિીફાઇંગ સજષન ૦૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેિલી જગ્યાઓ ભરેલી અને 
કેિલી જગ્યાઓ કેિલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

સંિગચ ભરેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 

ડેપ્યુિી ડાયરેક્િર 
(મેડીકલ) 

૦૦ ૦૧ 

આસીથિન્િ 

ડાયરેક્િર 
(મેડીકલ) 

૦૦ ૦૪ 

સિીફાઇંગ સજષન ૦૪ ૦૦ 

ખાલી જગ્યાના સમયની વિગત પટરવશષ્ટ્-૧ િી સામેલ છે. 
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરિામાાં આિશે ?   (૩) આરોગ્ય અને પટરિાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા 

પ્રવતવનયુવક્તિી ભરિામાાં આિે છે. 

પકરવિષ્ટ્-૧ 
રાજ્યમાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં તબીબી અવધિારીઓનું મંજૂર થયેલ મિેિમની વિગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વસ્થવતએ 

ક્રમ સંિગચનું નામ 
મંજૂર 

જગ્યા 

ભરેલી 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 
િઈ તારીખથી જગ્યા ખાલી છે? 

૧ આસીથિન્િ ડાયરેક્િર (મેડીકલ), 
િગષ-૧ 

૦૪ ૦૦ ૦૪ 

 અમદાિાદ ખાતે તા.૧૩-૦૬-૨૦૧૭ િી. 

 સુરત ખાતે તા.૧૯-૦૫-૨૦૦૮ િી. 

 રાજકોિ ખાતે તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૧ િી. 

 િડોદરા ખાતે તા.૦૧-૦૮-૨૦૨૧ િી. 
--------- 



38 

૭૮ 
પંર્મિાલ વજલ્લામાં ઈવન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્િન (િયિંદના) યોજના  

* ૨૭૧૪ શ્રી ફતેવસંિ ર્ૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ઈવન્દરા ગાાંિી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન 
(િયિાંદના) યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૧૭૭ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૨૧૩૦ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૧,૩૪,૮૭,૭૫૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) શૂન્ય. 

--------- 

૭૯ 
નમચદા વજલ્લામાં એરપોિચ  

* ૩૦૬૯ શ્રી ર્ૈતરભાઈ િસાિા (દેડીયાપાડા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ નમષદા વજલ્લામાાં 
એરથિર ીપ બનાિિાની કામગીરી પ્રગવતમાાં છે તે િકીકત સાચી 
છે કે નિી, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો તે માિે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેિલી 

નાણાકીય જોગિાઈ કરિામાાં આિેલ છે, અને  

  (૨) કુલ રૂવપયા રૂા.૨૪,૧૧,૬૧,૦૦૦/- (ચોિીસ 

કરોડ અગીયાર લાખ એકસઠ િજાર પૂરા). 
 (૩) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત પ્રોજકે્િની કામગીરી કયા 
તબક્કમાાં છે ? 

  (૩) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ નમષદા વજલ્લામાાં 
એરથિર ીપ બનાિિાની કામગીરી અાંગે િેન્ડર કરિામાાં આિેલ છે 
તિા બીડરની પસાંદગીની પ્રટક્રયા પ્રગવત િેઠળ છે.  

--------- 

૮૦ 
ભાિનગર અને બોિાદ વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૫૨ ગેનીબેન ઠાિોર (િાિ) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
ભાિનગર અને બોિાદ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ ભાિનગર અને 
બોિાદ વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ અરજીઓ 

ભાિનગર ૧૦૮૫ ૧૭૨૪ ૨૮૦૯ 

બોિાદ ૨૪૦ ૪૧૯ ૬૫૯ 

િુલ ૧૩૨૫ ૨૧૪૩ ૩૪૬૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) ભાિનગર 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૨૭૪ ૭૫૭ ૧૦૩૧ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૩૩૭.૨૬ ૫૮૪.૫૯ ૯૨૧.૮૫ 
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(૨) બોિાદ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર 

કરેલ અરજીઓ 
૨૬ ૧૭૩ ૧૯૯ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૩૨.૮૧ ૮૮.૨૯ ૧૨૧.૧૦ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ ભાિનગર ૧૦૦૩ ૧૫૭૪ ૨૫૭૭ 

૨ બોિાદ ૧૫૦ ૩૫૯ ૫૦૯ 

િુલ ૧૧૫૩ ૧૯૩૩ ૩૦૮૬  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ ભાિનગર ૨૭૪ ૭૫૭ ૧૦૩૧ 

૨ બોિાદ ૨૬ ૧૭૩ ૧૯૯ 

િુલ ૩૦૦ ૯૩૦ ૧૨૩૦  
--------- 

૮૧ 
જામજોધપુર તાલુિામાં જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૨૫૧૨ શ્રી િેમંતભાઈ આકિર (જામજોિપુર) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ જામનગર 
વજલ્લામાાં જામજોિપુર તાલુકામાાં જી.આઈ.ડી.સી. બનાિિાની 
કાયષિાિી કયા તબકે્ક છે, અને   

  (૧) જામજોિપુર તાલુકામાાં ઔદ્યોવગક િસાિત થિાપિા 
માિે અનુકૂળ સરકારી જમીન મળેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત કાયષિાિી ક્યાાં સુિીમાાં પૂણષ કરીને 
જી.આઈ.ડી.સી. કાયષરત કરિામાાં આિશે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

--------- 
૮૨ 

પાિણ વજલ્લામાં કદવ્યાંગ લગ્ન સિાય યોજના 

* ૨૭૧૩ શ્રી લિીંગજી સોલંિી (રાિનપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં પાિણ વજલ્લામાાં ટદવ્યાાંગ લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કુલ 
કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૩૧ 

 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૧૫,૫૦,૦૦૦/- 

 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૦ 
--------- 
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૮૩ 
વિભાગ દ્વારા બંધ િરિામાં આિેલ યોજનાઓ 

* ૩૪૩૬ શ્રી જીજ્ઞેિ મેિાણી (િડગામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ અત્રેના વિભાગ 
દ્વારા શૈિવણક અને આવિષક ઉત્કર્ષની યોજનાઓ કેિલી 
ચલાિિામાાં આિે છે,  

  (૧) ૧૨૨ 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં કોઈ યોજના બાંિ 
કરિામાાં આિી છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના, જી. 

 (૩) જો િા, તો તેના શા કારણો છે ?   (૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
--------- 

૮૪ 
મિાત્મા મંકદર ખાતે થયેલ િાયચક્રમોના ભાડાની રિમ 

* ૩૩૨૫ શ્રી વર્રાગિુમાર પિેલ (ખાંભાત) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ ગાાંિીનગરમાાં 
આિેલ મિાત્મા માંટદર ખાતે િયેલ કાયષક્રમોના ભાડા પેિે કેિલી 
રકમ કઈ એજન્સી પાસેિી િસુલિાની બાકી છે, 

  (૧)  

ક્રમ એજન્સીનું નામ રિમ 

૧ ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ રૂ.૬,૫૨,૬૧૧/- 

૨ ઈન્ડેક્ષ્િ-બી રૂ.૭૨,૬૮,૪૯૭/- 

 િુલ ૭૯,૨૧,૧૦૮/- 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ એજન્સી પાસેિી કેિલી રકમ ઉક્ત 
વથિવતએ બે િર્ષ કરતાાં િિુ સમયિી િસુલિાની બાકી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત પૈકી કોઈ રકમ બે િર્ષ િી િિુ સમયિી બાકી 
નિી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી રકમ એજન્સીઓ સમયસર ભરપાઈ ન 
કરતી િોઈ તો તે િસૂલિા કોની સામે શી કાયષિાિી કરિામાાં 
આિી ? 

  (૩) બાકી લેણાની િસુલાત માિે સાંબાંવિત એજન્સીનો 
વનયવમત સાંપકષ  કરિામા આિે છે. 

--------- 

૮૫ 
રાજ્યની માવલિીની એરસ્રિીપ વિિસાિિા બાબત 

* ૩૩૪૧ ડૉ. સી. જ.ે ર્ાિડા (વિજાપુર) : ચૌદમી ગુજરાત વિિનસભાના ત્રીજા સત્રમાાં તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃિમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૧૩૦૧૦ (અગ્રતા-૨૯૪)ના અનુસાંિાને માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અાંબાજી, દ્વારકા, મોરબી, દિેજ, પાવલતાણા, 
િોળાિીરા, રાજકોિ, અાંકલેશ્ર્વર, પરસોલી, રાજપીપળા, 
માાંડિી, િણોદ (બેચરાજી) અને બગોદરા ખાતે રાજ્યની 
માવલકીની એરથિર ીપ વિકસાિિાનુાં આયોજન િતુ, તે પૈકી કઈ 
એરથિર ીપનુાં કામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ પૂણષ િયુ,  

  (૧) માાંડિી એરથિર ીપનુાં કામ પૂણષ િયેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત એરથિર ીપો વિકસાિિાની 

કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 

  (૨)  

 મોરબીઃ કમ્પાઉન્ડ િોલ બાાંિકામની કામગીરી 

પ્રગવત િેઠળ છે. 

 અાંબાજી, િોળાિીરા, પરસોલી (નિસારી) અને 

બગોદરાઃ જમીન મેળિિાની કામગીરી પ્રગવત િેઠળ છે. 

 દ્વારકાઃ દ્વારકા ખાતે િિાઈપટ્ટી વિકસાિિા િર્ષ 

૨૦૨૩-૨૪માાં નિી બાબત રજૂ કરિામાાં આિેલ છે. 
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 દિેજ અને પાલીતાણાઃ એરથિર ીપ વિકસાિિા 

શક્યતાિતી અભ્યાસ (પ્રી-ફીઝીવબવલિી થિડી) 
કયાષ બાદ આગળની કામગીરી િાિ િરિામાાં આિશે. 

 રાજકોિઃ િીરાસર, રાજકોિ ખાતે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

એરપોિષ  વિકસાિિાની કામગીરી પ્રગવત િેઠળ છે. 

 અાંકલેશ્ર્વર અને રાજપીપળાઃ એરથિર ીપ વિકસાિિાની 

કામગીરી પ્રગવત િેઠળ છે. 

 િણોદ(બેચરાજી): િિાઈપટ્ટી વિકસાિિાની 

કામગીરી વિચારણા િેઠળ છે. 

 (૩) ઉક્ત પૈકી કઈ એરથિર ીપ વિકસાિિાની કામગીરી 

પૂણષ િયેલ છે અને બાકી એરથિર ીપ ક્યાાં સુિીમાાં વિકસાિિામાાં 
આિશે, અને 

  (૩) ઉક્ત પૈકી માાંડિી એરથિર ીપનુાં કામ પૂણષ િયેલ છે. 

બાકી એરથિર ીપ વનયમાનુસાર કાયષિાિી િાિ િયાષ બાદ 
વિકસાિિામાાં આિશે. 

 (૪) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર ઉક્ત પેિે 
કેિલો ખચષ કરિામાાં આિેલ છે ? 

  (૪)  

િર્ચ ખર્ચ (રૂવપયા) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

રૂ.૯૦,૧૩,૯૪,૫૧૯/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 

રૂ.૩,૫૯,૬૭,૪૧૨/- 

િુલ રૂ.૯૩,૭૩,૬૧,૯૩૧/-  

--------- 

૮૬ 
અમદાિાદ અને ડાંગ વજલ્લામાં િુિીર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ  

* ૩૩૪૮ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
અમદાિાદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 

કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ અમદાિાદ અને 
ડાાંગ વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ અરજીઓ 

મળેલ છે. 

વજલ્લા 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

અમદાિાદ ૧૯૭૭ ૫૨૬૩ ૭૨૪૦ 

ડાાંગ ૨૯૪ ૪૬૯ ૭૬૩ 

િુલ ૨૨૭૧ ૫૭૩૨ ૮૦૦૩ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) અમદાિાદ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 

૬૫૬ ૩૩૪૬ ૪૦૦૨ 

૨ ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 

૬૨૪.૧૮ ૮૧૯.૧૭ ૧૪૪૩.૩૫ 
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(૨) ડાંગ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૩૩ ૨૧૦ ૨૪૩ 

૨ ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 
૨૭.૭૮ ૧૧૦.૭૨ ૧૩૮.૫૦ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

અરજીઓ 

૧ અમદાિાદ ૧૭૩૩ ૪૮૪૫ ૬૫૭૮ 

૨ ડાાંગ ૨૮૬ ૪૪૫ ૭૩૧ 

િુલ ૨૦૧૯ ૫૨૯૦ ૭૩૦૯  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ અમદાિાદ ૬૫૬ ૩૩૪૬ ૪૦૦૨ 

૨ ડાાંગ ૩૩ ૨૧૦ ૨૪૩ 

િુલ ૬૮૯ ૩૫૫૬ ૪૨૪૫  
--------- 

૮૭ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં ઈવન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્િન (િયિંદના) યોજના 

* ૨૭૧૦ શ્રી અવનિેત ઠાિર (પાલનપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
સુિીમાાં છોિાઉદેપુર વજલ્લામાાં ઈવન્દરા ગાાંિી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન 
(િયિાંદના) યોજના િેઠળ કુલ કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૫૬૯ 

 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજીઓ માંજૂર કરિામાાં આિી,   (૨) ૪૨૨૯ 
 (૩) તે પેિે કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં આિી, અને   (૩) રૂ.૨,૭૮,૫૧,૭૫૦/- 
 (૪) કેિલી અરજીઓનો વનકાલ કરિાનો બાકી છે ?   (૪) ૧૯ 

--------- 

૮૮ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ  

* ૩૩૨૯ શ્રી વિમલભાઈ ર્ુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 

દેિભૂવમ દ્વારકા અને જામનગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર 
ઉદ્યોગ કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ દેિભૂવમ દ્વારકા 

અને જામનગર વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ અરજીઓ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૧૮૦ ૬૦૯ ૭૮૯ 

જામનગર ૫૨૦ ૧૦૬૯ ૧૫૮૯ 

િુલ ૭૦૦ ૧૬૭૮ ૨૩૭૮ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 

માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 

મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) દેિભૂવમ દ્વારિા 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 

૨૧ ૨૦૪ ૨૨૫ 

૨ ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 

૬૪.૪૭ ૧૧૯.૩૧ ૧૮૩.૭૮ 

(૨) જામનગર 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા 

માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 

૧૩૪ ૪૮૬ ૬૨૦ 

૨ ચૂકિિામાાં 

આિેલ સિાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૧૬૮.૮૭ ૨૬૬.૬૧ ૪૩૫.૪૮ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પુરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

૧ દેિભૂવમ દ્વારકા ૧૫૪ ૫૯૪ ૭૪૮ 

૨ જામનગર ૩૯૪ ૧૦૫૨ ૧૪૪૬ 

િુલ ૫૪૮ ૧૬૪૬ ૨૧૯૪  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પુરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ દેિભૂવમ દ્વારકા ૨૧ ૨૦૪ ૨૨૫ 

૨ જામનગર ૧૩૪ ૪૮૬ ૬૨૦ 

િુલ ૧૫૫ ૬૯૦ ૮૪૫  
--------- 

૮૯ 
રાજ્યમાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં આસીસ્િન્િ ડાયરેક્િર (મેડીિલ), િગચ-૧ ની મજૂંર જગ્યા 

* ૩૩૪૬ શ્રી કદનેિભાઈ ઠાિોર (ચાણથમા) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજ્યમાાં 
ઔદ્યોવગક એકમો માિે આસીથિન્િ ડાયરેક્િર (મેડીકલ), 
િગષ-૧ની કુલ કેિલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે. 

  (૧)  

સંિગચ મંજૂર થયેલ મિેિમ 

આસીથિન્િ ડાયરેક્િર 
(મેડીકલ), િગષ-૧ 

૦૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેિલી જગ્યાઓ ભરેલી અને 
કેિલી જગ્યાઓ કેિલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

સંિગચ ભરેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 

આસીથિન્િ 
ડાયરેક્િર 
(મેડીકલ), 
િગષ-૧ 

૦૦ ૦૪ 
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કેિલા સમયિી જગ્યા ખાલી છે 

૧. અમદાિાદ ખાતે તા.૧૩-૦૬-૨૦૧૭ િી. 
૨. સુરત ખાતે તા.૧૯-૦૫-૨૦૦૮ િી. 
૩. રાજકોિ ખાતે તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૧ િી. 
૪. િડોદરા ખાતે તા.૦૧-૦૮-૨૦૨૧ િી.  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરિામાાં 
આિશે? 

  (૩) આરોગ્ય અને પટરિાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા 
પ્રવતવનયુવક્તિી ભરિામાાં આિે છે.  

--------- 

૯૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાં શ્રી િાજપાય બેંિેબલ યોજના 

* ૨૪૯૨ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં તાલુકાિાર િાજપાય બેંકેબલ યોજના 
અન્િયે િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ આિી, 

  (૧) અમદાિાદ વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાય બેંકેબલ યોજના 
અાંતગષત તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
તાલુકાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનું  

નામ 

૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 
થી  

૩૧-૦૧-૨૦૨૨ 

૦૧-૦૨-૨૦૨૨  
થી 

૩૧-૦૧-૨૦૨૩ 

િુલ 

૧ અમદાિાદ ૧૮૦૬ ૩૩૯૮ ૫૨૦૪ 

૨ દથક્રોઈ ૩૬૪ ૪૩૮ ૮૦૨ 

૩ દેત્રોજ ૭૪ ૬૨ ૧૩૬ 

૪ િાંિુકા ૩૭ ૪૦ ૭૭ 

૫ િોળકા ૨૨૯ ૨૦૫ ૪૩૪ 

૬ િોલેરા ૩ ૩ ૬ 

૭ બાિળા ૮૪ ૧૧૭ ૨૦૧ 

૮ માાંડલ ૨૪ ૬૦ ૮૪ 

૯ વિરમગામ ૧૨૬ ૧૫૧ ૨૭૭ 

૧૦ સાણાંદ ૧૦૮ ૧૫૩ ૨૬૧ 

િુલ ૨૮૫૫ ૪૬૨૭ ૭૪૮૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરિામાાં આિી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની અરજીઓ બેંકો દ્વારા 
તાલુકાિાર માંજૂર કરિામાાં આિી. 

ક્રમ 
તાલુિાનંુ 

નામ 

૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 
થી  

૩૧-૦૧-૨૦૨૨ 

૦૧-૦૨-૨૦૨૨  
થી  

૩૧-૦૧-૨૦૨૩ 
િુલ 

૧ અમદાિાદ ૬૫૨ ૨૪૬૯ ૩૧૨૧ 

૨ દથક્રોઈ ૨૦૮ ૪૩૭ ૬૪૫ 

૩ દેત્રોજ ૧૧ ૬૦ ૭૧ 

૪ િાંિુકા ૫ ૨૦ ૨૫ 

૫ િોળકા ૩૪ ૧૭૬ ૨૧૦ 

૬ િોલેરા ૦ ૪ ૪ 

૭ બાિળા ૮ ૪૦ ૪૮ 

૮ માાંડલ ૪ ૪૮ ૫૨ 

૯ વિરમગામ ૧૯ ૬૨ ૮૧ 

૧૦ સાણાંદ ૨૨ ૧૨૩ ૧૪૫ 

િુલ ૯૬૩ ૩૪૩૯ ૪૪૦૨  
 (૩) ઉક્ત વથિવતએ કેિલી રકમની સિાય િર્ષિાર અને 

તાલુકાિાર માંજૂર કરિામાાં આિી ? 

  (૩) નીચે મુજબની સબસીડીની રકમની સિાય િર્ષિાર 

અને તાલુકાિાર માંજૂર કરિામાાં આિી. 

ક્રમ 
તાલુિાનું  

નામ 

૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 

થી  
૩૧-૦૧-૨૦૨૨ 

૦૧-૦૨-૨૨  

થી  
૩૧-૦૧-૨૦૨૩ 

િુલ 

૧ અમદાિાદ ૫૩૬.૧૪ ૬૩૧.૧૮ ૧૧૬૭.૩૨ 

૨ દથક્રોઈ ૬૭.૪૯ ૬૮.૭૧ ૧૩૬.૨૦ 

૩ દેત્રોજ ૧૪.૩૭ ૧૫.૭૨ ૩૦.૦૯ 
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૪ િાંિુકા ૯.૩૭ ૧૦.૪૮ ૧૯.૮૫ 

૫ િોળકા ૩૦.૬૨ ૨૮.૫૩ ૫૯.૧૫ 

૬ િોલેરા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૭ બાિળા ૧૭.૫૦ ૧૬.૩૦ ૩૩.૮૦ 

૮ માાંડલ ૨૪.૩૭ ૨૨.૭૧ ૪૭.૦૮ 

૯ વિરમગામ ૨૯.૩૯ ૨૭.૩૭ ૫૬.૭૬ 

૧૦ સાણાંદ ૧૯.૩૭ ૧૮.૦૫ ૩૭.૪૨ 

િુલ ૭૪૮.૬૨ ૮૩૯.૦૫ ૧૫૮૭.૬૭  
--------- 

૯૧ 
િચ્છ અને મોરબી વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૩૨ શ્રી અરવિંદ લાડાણી (માણાિદર) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
કચ્છ અને મોરબી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ કચ્છ અને મોરબી 
વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ અરજીઓ 
મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ અરજીઓ 

કચ્છ ૧૭૩૮ ૧૬૮૫ ૩૪૨૩ 

મોરબી ૨૨૬ ૫૨૮ ૭૫૪ 

િુલ ૧૯૬૪ ૨૨૧૩ ૪૧૭૭  
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) િચ્છ  

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૫૫ ૪૯૬ ૫૫૧ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 
૨૭૮.૩૪ ૩૮૨.૯૫ ૬૬૧.૨૯ 

(૨) મોરબી 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૪૪ ૨૬૮ ૩૧૨ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ સિાય 

(રૂ. લાખમાાં) 
૨૯.૯૮ ૧૩૧.૭૬ ૧૬૧.૭૪ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ કચ્છ ૩૮૦ ૧૧૫૮ ૧૫૩૮ 

૨ મોરબી ૨૧૦ ૫૧૭ ૭૨૭ 

િુલ ૫૯૦ ૧૬૭૫ ૨૨૬૫  
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ કચ્છ ૫૫ ૪૯૬ ૫૫૧ 

૨ મોરબી ૪૪ ૨૬૮ ૩૧૨ 

િુલ ૯૯ ૭૬૪ ૮૬૩   
--------- 
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૯૨ 
બોિાદ વજલ્લામાં પોલીસ સ્િેિન બેઈઝ્ ડ સપોિચ  સેન્િર   

* ૨૭૧૮ મિંત શ્રી િંભુનાથ િંુડીયા (ગઢડા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક 
િર્ષમાાં બોિાદ વજલ્લામાાં પોલીસ થિેશન બેઈઝ્  ડ સપોિષ  સેન્િર 
(મટિલા સિાયતા કેન્ર) યોજના અાંતગષત કેિલી મટિલાઓની 
અરજી મળી,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં 
બોિાદ વજલ્લામાાં પોલીસ થિેશન બેઈઝ્  ડ સપોિષ  સેન્િર (મટિલા 
સિાયતા કેન્ર) યોજના અાંતગષત નીચે મુજબની મટિલાઓની 
અરજી મળી.  

ક્રમ સેન્િરનું નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ ગઢડા ૧૦૦ 

૨ બોિાદ ૩૧૦ 

િુલ ૪૧૦  
 (૨) તે પૈકી કેિલી અરજી પોલીસ થિેશન દ્વારા મળેલ, 
અને 

  (૨) તે પૈકી પોલીસ થિેશન દ્વારા મળેલ અરજીઓની 
વિગતો નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ સેન્િરનું નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ ગઢડા ૪૧ 

૨ બોિાદ ૧૦૦ 

િુલ ૧૪૧  
 (૩) તે પૈકી કેિલી અરજીઓને કાઉન્સેલીંગ બાદ FIR 

માિે મોકલિામાાં આિેલ ?  

  (૩) તે પૈકી કાઉન્સેલીંગ બાદ FIR માિે મોકલિામાાં 

આિેલ અરજીની વિગતો.  

ક્રમ સેન્િરનું નામ મોિલાિેલ અરજીઓ 

૧ ગઢડા ૩ 

૨ બોિાદ ૫ 

િુલ ૮  
--------- 

૯૩ 
નમચદા અને િડોદરા વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૨૦ શ્રી ગુલાબવસંિ ર્ૌિાણ (લુણાિાડા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
નમષદા અને િડોદરા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ નમષદા અને 
િડોદરા વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ અરજીઓ 

નમષદા ૧૬૭ ૬૧૬ ૭૮૩ 

િડોદરા ૧૪૦૩ ૧૯૯૯ ૩૪૦૨ 

િુલ ૧૫૭૦ ૨૬૧૫ ૪૧૮૫  
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 

માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 

મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) નમચદા   

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૪ ૧૦૦ ૧૦૪ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ સિાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૪૫.૯૦ ૪૧.૭૩ ૮૭.૬૩ 
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(૨) િડોદરા 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૨૮ ૯૬૦ ૯૮૮ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૭૨૯.૪૧ ૫૬૧.૨૧ ૧૨૯૦.૬૨ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ નમષદા ૧૧૫ ૫૬૪ ૬૭૯ 

૨ િડોદરા ૮૯૦ ૧૯૦૮ ૨૭૯૮ 

િુલ ૧૦૦૫ ૨૪૭૨ ૩૪૭૭   
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ નમષદા ૪ ૧૦૦ ૧૦૪ 

૨ િડોદરા ૨૮ ૯૬૦ ૯૮૮ 

િુલ ૩૨ ૧૦૬૦ ૧૦૯૨   
--------- 

૯૪ 
સુરત અને અમદાિાદ વજલ્લામાં સ્થાવનિ રોજગાર  

* ૩૩૧૮ શ્રી અનંતિુમાર પિેલ (િાાંસદા) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
િર્ષિાર સરુત અને અમદાિાદ શિેર/વજલ્લામાાં આિેલ 
ઔદ્યોવગક એકમોમાાં કેિલા થિાવનકોને રોજગારી આપિામાાં 

આિી,  

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

પત્રિ-અ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ સુરત અને અમદાિાદ વજલ્લા 

રોજગાર કચેરીને ઔદ્યોવગક એકમોની મળેલ માટિતી અનુસાર 
છેલ્લા બે િર્ષમાાં નીચે દશાષવ્યા મુજબ થિાવનકોને મળેલ 
રોજગારીની વિગતો છે.  

(૧) સુરત િિેર અને વજલ્લો 

િર્ચ 
સ્થાવનિ રોજગારી 

િિેર વજલ્લો િુલ 

૨૦૨૧ (ટડસેમ્બર અાંવતત) ૮૦૭૦૫ ૧૨૧૦૫૮ ૨૦૧૭૬૩ 

૨૦૨૨ (ટડસેમ્બર અાંવતત)  ૮૧૨૫૦ ૧૨૧૮૭૫ ૨૦૩૧૨૫  

(૨) અમદાિાદ િિેર અને વજલ્લો  

િર્ચ 
સ્થાવનિ રોજગારી 

િિેર વજલ્લો િુલ 

૨૦૨૧ (ટડસેમ્બર અાંવતત) ૧૩૦૮૮૮ ૬૬૪૧૩ ૧૯૭૩૦૧ 

૨૦૨૨ (ટડસેમ્બર અાંવતત)  ૧૨૭૮૭૭ ૬૪૮૮૪ ૧૯૨૭૬૧  
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત શિેર અને વજલ્લાના 
ક્યા એકમોએ થિાવનક બેરોજગારોને રોજગારી આપિાના 
વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરેલ છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 
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 (૩) તે અન્િયે ક્યા એકમો સામે શુાં પગલાાં ભરિામાાં 

આવ્યા ?  

  (૩) પત્રક-ક મુજબ. 

પત્રિ-બ 
છેલ્લા બે િર્ષમાાં સુરત અને અમદાિાદ શિેર અને વજલ્લાના નીચે મુજબના એકમોએ થિાવનકોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

કરેલ છે. 

િર્ચઃ ૨૦૨૧ 

સુરત શિેર  તમામ એકમો થિાવનક રોજગારીની વનયત િકાિારી જાળિે છે. 

સુરત વજલ્લો (ઉલ્લાંઘન કરેલ એકમો)  

(૧) ઓ.એન.જી.સી., િજીરા પ્લાન્િ, સુરત 

(૨) ગેઈલ ઈવન્ડયા લી., િજીરા, સુરત 

(૩) ટિન્દુથતાન પેિર ોલીયમ કોપોરેશન લી. ચોયાષસી., સુરત 

(૪) એલ એન્ડ િી િાિડન પ્રા.લી.પો.ભાઠા, વજ.સુરત 

(૫) ગુજરાત ઈન્ડથિર ીઝ પાિર કાંપની માાંગરોળ, સુરત 

(૬) એલ એન્ડ િી લી. (પાઈપીંગ) પો.ભાઠા, વજ.સુરત 

(૭) એલ એન્ડ િી લી. (ડીફેન્સ) ચોયાષસી, વજ.સુરત 

(૮) એલ એન્ડ િી થપેશીયલ થિીલ એન્ડ િેિી ફોરજીન, ચોયાષસી, પો.ભાઠા, વજ.સુરત   

િર્ચઃ ૨૦૨૨ 

સુરત શિેર  (ઉલ્લાંઘન કરેલ એકમો)  

(૧) ગ્લોબલ સીન્િેિ પાાંડેસરા, સુરત 

(૨) ઓરીએન્િ ડાઈંગ એન્ડ વપ્રવન્િાંગ મીલ પ્રા.લી. સુરત 

(૩) વસવદ્ધ વિનાયક નોિ એન્ડ વપ્રન્િ, સુરત 

(૪) ગેબીલાલ ભાઈદાસ મારફવતયા, સુરત 

(૫) શ્યામ શ્યામ િરે ન્ડઝ પ્રા.લી. પાાંડેસરા, સરુત 

સુરત વજલ્લો  (ઉલ્લાંઘન કરેલ એકમો) 

(૬) ઓ.એન.જી.સી., િજીરા પ્લાન્િ, સુરત 

(૭) એન.િી.પી.સી.કિાસ, ચોયાષસી, સુરત 

(૮) ગેઈલ ઈવન્ડયા લી., િજીરા, સુરત 

(૯) ટિન્દુથતાન પેિર ોલીયમ કોપોરેશન લી.ચોયાષસી, સુરત 

(૧૦) એલ એન્ડ િી િાિડન પ્રા.લી.પો.ભાઠા, વજ.સુરત 

(૧૧) ગુજરાત ઈન્ડથિર ીઝ પાિર કાંપની માાંગરોળ, સુરત 

(૧૨) એલ એન્ડ િી લી.(પાઈપીંગ) પો.ભાઠા, વજ.સુરત 

(૧૩) એલ એન્ડ િી.લી. (ડીફેન્સ) ચોયાષસી, વજ.સુરત 

(૧૪) વબાંદલ સીલ્ક વમલ પ્રા.લી. કડોદરા, સુરત 

(૧૫) ટક્રર્ક ભારતી કો.ઓપ.લી. ચોયાષસી, સુરત 

(૧૬) કીતીદા સીલ્ક મીલ ચોયાષસી, સુરત 

(૧૭) ગુજરાત પોલીફીલ્મ પ્રા.લી. પલસાણા, સુરત 

(૧૮) િેરીિેજ પ્રોસેસસષ પ્રા.લી. પલસાણા, સુરત 

(૧૯) જગદમ્બા િરે ન્ઝ પ્રા.લી. ચોયાષસી, સુરત 

(૨૦) સુવનિી પ્રોસસસષ લી.પલસાણા, સુરત 

(૨૧) એલ એન્ડ િી થપેશીયલ થિીલ એન્ડ િેિી ફોરજીન ચોયાષસી, પો.ભાઠા, વજ.સુરત 

(૨૨) દેવિકા ફાઈબર પ્રા.લી. ઓલપાડ, વજ.સુરત 

(૨૩) સહ્યારી ઈન્ડથિર ીઝ લી., માાંગરોળ, વજ.સુરત  

િર્ચઃ ૨૦૨૧ 

અમદાિાદ  શિેર (ઉલ્લાંઘન કરેલ એકમો)  

(૧) એરપોિષ  ઓિોટરિી ઓફ ઈન્ડીયા લી., અમદાિાદ 

(૨) થિીલ ઓિોટરિી ઓફ ઈવન્ડયા લી., અમદાિાદ 

(૩) ઈન્થિીટ્યુિ ઓફ રીઝિોઈર થિડીઝ (ઓ.એન.જી.સી) ચાાંદખેડા, અમદાિાદ 

(૪) સેન્િરલ િેરિાઉસીંગ કોપોરેશન, અમદાિાદ 

(૫) કોિન કોપોરેશન ઓફ ઈવન્ડયા, અમદાિાદ 

(૬) મેિસો મીનરલ્સ ઈન્ડીયા પ્રા.લી. ઓઢિ, અમદાિાદ 

(૭) છાજડે ફૂડ પ્રા.લી. િિિા, અમદાિાદ 
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અમદાિાદ  વજલ્લો (ઉલ્લાંઘન કરેલ એકમો) 

(૮) સુઝુકી મોિર ગુજરાત પ્રા.લી., અમદાિાદ 

(૯) આલ્ફા આઈસીએ (ઈન્ડીયા) લી. સાણાંદ, અમદાિાદ 

(૧૦) ફોડષ  ઈન્ડીયા પ્રા.વલ. નોિષકોિપુરા, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૧) કોલ્ગેિ પામોલીિ લી., બોર, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૨) ગ્રાઝીયાનો િર ાન્સવમશન ઈન્ડીયા પ્રા.લી., સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ  

(૧૩) િાિા મોિસષ લી.નોિષકોિપુરા, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૪) િોન્ડા મોિરસાઈકલ એન્ડ થકુિર ઈન્ડીયા પ્રા.લી. વિઠ્ઠલાપુરા, માાંડલ,        
       વજ.અમદાિાદ 

(૧૫) એઆઈએ એન્જીનીયરીંગ લી.સાણાંદ, અમદાિાદ 

(૧૬) એ.િી.ઈ.એન્િરપ્રાઈઝ, મુ.સરી, તા.સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૭) સીક્યોર મેિસષ લી. ટિરાપુર, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૮) એએલપી વનસીકાિા પ્રા.લી. ઈયાિા, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

િર્ચઃ ૨૦૨૨ 

અમદાિાદ શિેર  (ઉલ્લાંઘન કરેલ એકમો)  

(૧) એરપોિષ  ઓિોટરિી ઓફ ઈન્ડીયા વલ., અમદાિાદ 

(૨) થિીલ ઓિોટરિી ઓફ ઈન્ડીયા વલ., અમદાિાદ 

(૩) ઈન્થિીટ્યુિ ઓફ રીઝિોઈર થિડીઝ (ઓ.એન.જી.સી) ચાાંદખેડા, અમદાિાદ 

(૪) સેન્િરલ િેરિાઉસીંગ કોપોરેશન, અમદાિાદ 

(૫) કોિન કોપોરેશન ઓફ ઈવન્ડયા, અમદાિાદ 

(૬) મેિસો મીનરલ્સ ઈન્ડીયા પ્રા.લી. ઓઢિ, અમદાિાદ 

અમદાિાદ વજલ્લો  (ઉલ્લાંઘન કરેલ એકમો) 

(૭) સુઝુકી મોિર ગુજરાત પ્રા.લી., અમદાિાદ 

(૮) ફોડષ  ઈન્ડીયા પ્રા.વલ. નોિષકોિપુરા, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૯) કોલ્ગેિ પામોલીિ લી., બોર, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૦) ગ્રાઝીયાનો િર ાન્સવમશન ઈન્ડીયા પ્રા.લી., સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ  

(૧૧) િાિા મોિસષ લી.નોિષકોિપુરા, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૨) િોન્ડા મોિરસાઈકલ એન્ડ થકુિર ઈન્ડીયા પ્રા.લી. વિઠ્ઠલાપુરા, માાંડલ,  
      વજ.અમદાિાદ 

(૧૩) એએલપી વનસીકાિા પ્રા.લી. ઈયાિા, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૪) વજલેિ ડાયિરશીફીડ ઓપરેશન પ્રા.લી. બોળ, સાણાંદ, વજ.અમદાિાદ 

(૧૫) ટિન્દુથતાન કોકા કોલા બેિરજીસ પ્રા.લી.સાણાંદ, અમદાિાદ  
 

પત્રિ-િ 

િર્ષ-૨૦૨૧ અને િર્ષ-૨૦૨૨ના ઉક્ત એકમો અન્િયે નીચે મુજબની કાયષિાિી કરિામાાં આિી. 

૧ 
સાંબાંવિત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ રગર/૧૦૯૫/૬૪૪/૨(૨) 

અનુસાર થિાવનકોની વનયત િકાિારી જાળિિા અાંગેની જોગિાઈઓનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો પાઠિેલ છે.  

૨ 
આ ઉપરાાંત ઉક્ત ઠરાિનો ભાંગ કરતા એકમો સાિે નાયબ વનયામક (રોજગાર), અમદાિાદ અને સુરત દ્વારા બેઠક યોજી 
ઠરાિની જોગિાઈનુાં પાલન િિુ સુચારુ રીતે િઈ શકે તે માિે તેઓને ઉંડાણપૂિષક સમજ આપિામાાં આિેલ છે.  

૩ 
થિાવનક ઉમેદિારોને રોજગારી મળી રિે તે માિે રોજગાર ભરતીમેળા (જોબફેર) નુાં આયોજન કરી થિાવનક ઉમેદિારોને 

રોજગારી મળી રિે તેિા પ્રયત્નો કરિામાાં આિે છે. 

૪ 
થિાવનક રોજગારીની વનયત િકાિારી ન જાળિતા એકમોની યાદી વજલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંવિત વજલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્ર તિા રાજ્ય િેરા કચેરીને જરૂરી કાયષિાિી સારૂ મોકલી આપેલ છે.  

૫ 

રોજગાર અને તાલીમ વનયામકની કચેરી, ગાાંિીનગર દ્વારા છેલ્લા બે િર્ષમાાં (િર્ષ ૨૦૨૧ અને િર્ષ-૨૦૨૨) રાજ્યમાાં 
થિાવનક રોજગારીની વનયત િકાિારી ન જાળિતા એકમોની જૂન-૨૦૨૧ અાંવતતની યાદી કચેરીના તા.૧૬-૦૯-૨૧ના 
પત્રિી, ટડસેમ્બર-૨૦૨૧ અાંવતતની યાદી તા.૧૯-૦૨-૨૨ના પત્રિી, જૂન-૨૦૨૨ અાંવતતની યાદી તા.૦૨-૧૧-
૨૨ના પત્રિી અને ટડસેમ્બર-૨૦૨૨ અાંવતતની યાદી તા.૨૪-૦૩-૨૩ના પત્રિી યાદીમાાં સમાવિષ્ટ્ એકમો સામે જરૂરી 
કાયષિાિી સારૂ ઉદ્યોગ કવમશનરની કચેરી, ગાાંિીનગરને મોકલી આપિામાાં આિે છે.  

--------- 
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૯૫ 
રાજ્યમાં વબલ્ડીંગ એન્ડ અધર િન્સ્િરિિન િિચસચ  િેલ્ફેર સેસ  

* ૩૩૩૪ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ વબલ્ડીંગ એન્ડ 
અિર કન્થિરકશન િકષસષ િેલ્ફેર સેસ પેિે કેિલી રકમ જમા છે,  

  (૧) ૪૫૬૦.૫૧ કરોડ.   

 (૨) ઉક્ત જમા િયેલ રકમ શા િેતુઓ માિે િાપરિાની 
િોય છે, અને 

  (૨) બાાંિકામ શ્રવમકોને અલગ-અલગ કલ્યાણકારી 
યોજનાકીય સિાય આપિા. 

 (૩) જમાાં િયેલ રકમ પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે 
િર્ષમાાં કેિલી રકમ ક્યા િેતુ માિે િાપરિામાાં આિી ?  

  (૩) પટરવશષ્ટ્-અ મુજબ. 

પકરવિષ્ટ્-અ  

રાજ્યમાં વબલ્ડીંગ એન્ડ અધર િન્સ્િરિિન િિચસચ િેલ્ફેર સેસ યોજનાિીય ખર્ચ  

(રિમ રૂ.લાખમાં)  

ક્રમ યોજનાનું નામ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 

બે િર્ચમાં િુલ 
િપરાયેલ રિમ 

૧ શ્રવમક અન્નપૂણાષ યોજના ૧૯૧.૧૪ ૧૦૧.૨૯ ૨૯૨.૪૩ 

૨ વ્યિસાવયક રોગોમાાં સારિાર યોજના ૨.૯૪ ૩.૧૯ ૬.૧૩ 

૩ િન્િન્તરી આરોગ્ય રિ યોજના ૭૨૧.૯૧ ૮૪૭.૧૩ ૧૫૬૯.૦૪ 

૪ 
થિળાાંતટરત શ્રવમકોના બાળકો માિેની િોથિેલ 
સિાય યોજના (નિી) 

૦.૦૦ ૨૧૮.૮ ૨૧૮.૮ 

૫ પ્રસુવત સિાય યોજના ૧૫૧.૧૫ ૩૧૬.૫૫ ૪૬૭.૭ 

૬ ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના ૪૯.૮૦ ૭૦.૯૫ ૧૨૦.૭૫ 

૭ વશિણ સિાય યોજના ૧૧૩૬.૯૩ ૨૩૯૭.૩૧ ૩૫૩૪.૨૪ 

૮ આકવથમક મૃત્યુ સિાય યોજના ૧૯૮.૦૦ ૧૯૨ ૩૯૦.૦૦ 

૯ અાંત્યેષ્ઠી સિાય યોજના ૧૩.૨૩ ૧૨.૨૩ ૨૫.૪૬ 

૧૦ શ્રવમક પટરિિન યોજના ૨૭.૨૫ ૫૫.૭૩ ૮૨.૯૮ 

૧૧ ગો-ગ્રીન યોજના ૦ ૧૦.૨ ૧૦.૨ 

૧૨ િાઉસીંગ સબસીડી યોજના ૦ ૦.૨ ૦.૨ 

૧૩ નાનાજી દેશમુખ આિાસ યોજના ૦ ૧૪૨.૪ ૧૪૨.૪ 

૧૪ 
વિવશષ્ટ્ અભ્યાસના કોવચાંગ માિેની આવિષક 
સિાય યોજના 

૦ ૦.૩ ૦.૩ 

૧૫ 
પ્રિાનમાંત્રી જીિન જ્યોવત બીમાાં યોજના 
(PMJJBY) 

૦ ૨.૩૫ ૨.૩૫ 

૧૬ થમાિષ  કાડષ/ઓળખ કાડષ   ૧૯.૫૬ ૪૩.૪૨ ૬૨.૯૮ 

૧૭ માટિતી વશિણ અને પ્રસારણ પ્રોગ્રામ  ૨૧.૦૯ ૭૧.૮૭ ૯૨.૯૬ 

૧૮ EMD પરત ૨૧૭.૦૫ ૫૬.૯૨ ૨૭૩.૯૭ 

૧૯ TDS ૬.૫૧ ૬.૭૧ ૧૩.૨૨ 

૨૦ GST  ૮.૮૨ ૮.૩૧ ૧૭.૩૧  

 િુલ ૨૭૬૫.૩૮ ૪૫૫૭.૮૬ ૭૩૨૩.૨૪ 
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િિીિિી ખર્ચ + યોજનાિીય ખર્ચ   

(રિમ રૂ.લાખમાં)  

ક્રમ યોજનાનું નામ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
બે િર્ચમાં િુલ 
િપરાયેલ રિમ  

૧  િિીિિી/મિેકમ ખચષ ૩૫૯.૬૮ ૪૪૭.૧૧ ૮૦૬.૭૯ 

૨ યોજનાકીય ખચષ ૨૭૬૫.૩૮ ૪૫૫૭.૮૬ ૭૩૨૩.૨૪ 

૩ આત્મવનભષર સિાય યોજના ૨૫૦૦.૦૦ ૦ ૨૫૦૦.૦૦ 

૪ અન્ય ખચષ ૨.૭૫ ૦ ૨.૭૫ 

િુલ ૫૬૨૭.૮૧ ૫૦૦૪.૯૭ ૧૦૬૩૨.૭૮  

--------- 

૯૬ 
રાજ્યમાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાં તબીબી અવધિારીઓની મંજૂર જગ્યાઓ 

* ૩૩૪૪ શ્રી કિરીિિુમાર પિેલ (પાિણ) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજ્યમાાં 
સિીફાઈંગ સજષન (તબીબી અવિકારી) િગષ-૨ની કુલ કેિલી 
જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે,  

  (૧) ૦૪ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેિલી જગ્યાઓ ભરેલી અને 
કેિલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, અને 

  (૨) ૦૪-ભરેલી.  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરિામાાં  
આિશે ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી.  

--------- 

૯૭ 
રાજ્યમાં િુપોર્ણ સિેની િામગીરી  

* ૩૩૫૩ ગેનીબેન ઠાિોર (િાિ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ રાજ્યમાાં કુપોર્ણના 
સિેની કામગીરી કરાિિા અાંગે કઈ એજન્સીઓને કામગીરી 

સોંપિામાાં આિેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ મટિલા અને બાળ 
વિકાસ વિભાગ (ICDS) અાંતગષત રાજ્યમાાં કુપોર્ણના સિેની 

કામગીરી કરાિિા અાંગે કઈ એજન્સીઓને કામગીરી સોંપિામાાં 
આિેલ નિી.  

 (૨) ઉક્ત કામગીરી અન્િયે ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે 
િર્ષમાાં િર્ષિાર કઈ એજન્સીઓને કેિલી રકમ ચૂકિિામાાં 
આિી, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત એજન્સીઓ તરફિી કોઈ અિેિાલ મળેલ છે કે 
કેમ ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

--------- 

૯૮ 
આણંદ અને ખેડા વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૨૭ શ્રી વર્રાગિુમાર પિેલ (ખાંભાત) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ આણાંદ અને ખેડા 
વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ અરજીઓ 
મળેલ છે. 
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વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

આણાંદ ૧૯૧૪ ૫૫૩૩ ૭૪૪૭ 

ખેડા ૭૭૩ ૧૩૬૭ ૨૧૪૦ 

િુલ ૨૬૮૭ ૬૯૦૦ ૯૫૮૭  
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 
(૧) આણંદ   

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૬૦ ૧૨૯૩ ૧૩૫૩ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૮૩૮.૩૮ ૩૭૫.૨૪ ૧૨૧૩.૬૨ 

(૨) ખેડા 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૧૯૦ ૪૪૧ ૬૩૧ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૪૭૧.૯૬ ૨૪૮.૪૬ ૭૨૦.૪૨ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ આણાંદ ૫૫૬ ૩૦૮૦ ૩૬૩૬ 

૨ ખેડા ૪૩૫ ૮૪૪ ૧૨૭૯ 

િુલ ૯૯૧ ૩૯૨૪ ૪૯૧૫   
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ આણાંદ ૬૦ ૧૨૯૩ ૧૩૫૩ 

૨ ખેડા ૧૯૦ ૪૪૧ ૬૩૧ 

િુલ ૨૫૦ ૧૭૩૪ ૧૯૮૪   
--------- 

૯૯ 
ભરૂર્ વજલ્લામાં દિેજ જી. આઈ. ડી. સી. ખાતે પ્લોિ/િેડ  

* ૩૩૫૪ ડૉ. સી. જ.ે ર્ાિડા (વિજાપુર) : માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી  જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ ભરૂચ વજલ્લામાાં 
દિેજ જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે કુલ કેિલા પ્લોિ અને શેડ આિેલા 
છે,   

  (૧) કુલ પ્લોિની સાંખ્યા-૧૨૩૬ 
  કુલ શેડની સાંખ્યા-શૂન્ય. 

 (૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત કેિલા પ્લોિ અને શેડનુાં 
એલોિમેન્િ િયેલ છે,  

  (૨) એલોિમેન્િ કરેલ કુલ પ્લોિની સાંખ્યા-૯૦૮ 
  એલોિમને્િ કરેલ કુલ શેડની સાંખ્યા-શૂન્ય. 

 (૩) ઉક્ત વથિવતએ એલોિમેન્િ િયેલ પ્લોિ અને શેડ 
પૈકી કેિલા ઉદ્યોગો કાયષરત છે અને કેિલા પ્લોિ અને શેડ ખાલી 
પડેલ છે, અને 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ સદર ઔદ્યોવગક 
િસાિતોમાાં ફાળિેલ પ્લોિની કુલ સાંખ્યા ૯૦૮ છે. જમેાાં 
નાના-મોિા કુલ ૩૯૦ ઔદ્યોવગક એકમો કાયષરત છે અને 
ફાળિેલ પ્લોિ પૈકીના ખાલી પ્લોિ અને શેડની વિગત નીચે 
મુજબ છે. 
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ક્ર.નં. 
ફાળિેલ 

િુલ 

પ્લોિ 

િાયચરત 
એિમોની 

સંખ્યા 

બંધ 

ઔદ્યોવગિ 
એિમોની 

િુલ 
સંખ્યા 

ખુલ્લા 

ઔદ્યોવગિ 
પ્લોિની 

િુલ 
સંખ્યા 

બાંધિામ 

પ્રગવતમાં 
િોય 

તેિા 
પ્લોિ 

૧ ૯૦૮ ૩૯૦ ૨૦ ૩૭૮ ૧૨૦  
 (૪) ઉક્ત એલોિમેન્િ િયેલ પ્લોિ અને શેડમાાં 
ઉદ્યોગકારોએ ઉદ્યોગ શરૂ ન ક્યાષ િોય તો તેની સામે શા પગલાાં 
લેિામાાં આવ્યા ?  

  (૪) વનગમ દ્વારા જી.પી.પી.એક્િ િેઠળ ૧૬-પ્લોિોના 
કબજા પરત લેિામાાં આિેલ છે તિા ૧૨૮-પ્લોિ િારકો વિરૂદ્ધ 
કાયષિાિી પ્રગવત િેઠળ છે.  

--------- 

૧૦૦ 
છોિાઉદેપુર અને દાિોદ વજલ્લામાં િુકિર ઉદ્યોગ િરૂ િરિા આિેલ અરજીઓ 

* ૩૩૪૯ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય િુકિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
છોિાઉદેપુર અને દાિોદ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર વજલ્લા કુટિર ઉદ્યોગ 
કેન્રોમાાં કુટિર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માિે કેિલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છોિાઉદેપુર અને 
દાિોદ વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રમાાં યોજના િેઠળ નીચે મુજબ 
અરજીઓ મળેલ છે. 

વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ અરજીઓ 

છોિાઉદેપુર ૫૮૯ ૯૭૯ ૧૫૬૮ 

દાિોદ ૪૩૬ ૧૭૬૪ ૨૨૦૦ 

િુલ ૧૦૨૫ ૨૭૪૩ ૩૭૬૮  
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ િર્ષિાર કેિલી અરજીઓ 
માંજૂર કરી િર્ષિાર કેિલી રકમની સિાય ચૂકિિામાાં આિી,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરી સિાય ચૂકિિામાાં આિેલ છે. 

(૧) છોિાઉદેપુર   

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૮૮ ૨૯૮ ૩૮૬ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૨૪૪.૭૯ ૩૦૦.૦૯ ૫૪૪.૮૮ 

(૨) દાિોદ 

ક્રમ વિગતો 
૧-૧-૨૧ થી 

૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 

૩૧-૧૨-૨૨ 
િુલ 

૧ બેંકો દ્વારા માંજૂર કરેલ 

અરજીઓ 
૩૬ ૨૦૩ ૨૩૯ 

૨ ચૂકિિામાાં આિેલ 

સિાય (રૂ. લાખમાાં) 
૬૭.૫૭ ૩૦૨.૨૪ ૩૬૯.૮૧ 

 
 (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર કેિલી અરજીઓ માિે લોન 
પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિી, અને 

  (૩) ઉક્ત િર્ષિાર, વજલ્લાિાર નીચે મુજબ અરજીઓ માિે 
લોન પૂરી પાડિા બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 

૧ છોિાઉદેપુર ૫૧૯ ૯૩૭ ૧૪૫૬ 

૨ દાિોદ ૨૬૬ ૧૩૦૪ ૧૫૭૦ 

િુલ ૭૮૫ ૨૨૪૧ ૩૦૨૬   
 (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
કેિલી અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં આિી ? 

  (૪) બેંકોને ભલામણ કરિામાાં આિેલ અરજીઓ પૈકી 
નીચે મુજબની અરજીઓને બેંકો દ્વારા લોન પૂરી પાડિામાાં 
આિેલ છે. 
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ક્રમ વજલ્લો 
૧-૧-૨૧ થી 
૩૧-૧૨-૨૧ 

૧-૧-૨૨ થી 
૩૧-૧૨-૨૨ 

િુલ 
અરજીઓ 

૧ છોિાઉદેપુર ૮૮ ૨૯૮ ૩૮૬ 

૨ દાિોદ ૩૬ ૨૦૩ ૨૩૯ 

િુલ ૧૨૪ ૫૦૧ ૬૨૫   
--------- 

૧૦૧ 
વિભાગ િેઠળના બોડચ  / વનગમોને િેન્ર સરિાર તરફથી સિાય 

* ૩૩૩૦ શ્રી વિમલભાઈ ર્ુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં 
િર્ષિાર સામાવજક ન્યાય અને અવિકાટરતા વિભાગ િેઠળના 
વનગમો અને બોડષમાાં કેન્ર સરકાર દ્વારા કેિલી લોન અને કેિલી 
સિાય ક્યા વનગમોને આપિામાાં આિી, અને 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ. 
 

 (૨) કેન્ર સરકાર દ્વારા લોનના નાણાાં સમયસર અને 
પૂરતા પ્રમાણમાાં મળે તે માિે રાજ્ય સરકારે શા પ્રયાસો કયાષ ? 

  (૨) કેન્ર સરકાર દ્વારા જરૂટરયાત મુજબના લોનના નાણાાં 
સમયસર અને પૂરતા પ્રમાણમાાં મળતા િોઇ, પ્રશ્ન ઉપવથિત 
િતો નિી. 

પત્રિ  

ક્રમ વનગમ 

િેન્ર સરિાર તરફથી મળેલ લોન  
(રિમ રૂવપયા લાખમાં) 

િેન્ર સરિાર તરફથી સિાય  
(રિમ રૂવપયા લાખમાં) 

િર્ચ ૨૦૨૧-૨૨ 
(તા.૦૧-૦૧-૨૧ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૧) 

િર્ચ ૨૦૨૨-૨૩ 
(તા.૦૧-૦૧-૨૨ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૨) 

િર્ચ ૨૦૨૧-૨૨ 
(તા.૦૧-૦૧-૨૧ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૧) 

િર્ચ ૨૦૨૨-૨૩  
(તા.૦૧-૦૧-૨૨ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૨) 

૧ ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વનગમ ૪૯.૨૦ ૧૦૬૦.૧૯ ૦ ૦ 

૨ ગુજરાત પછાત િગષ વિકાસ વનગમ ૦ ૪૦૦.૦૦ ૦ ૦ 

૩ ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ વનગમ ૭૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦ ૦ 

૪ ગુજરાત વિચરતી અને વિમુવક્ત જાવત 

વિકાસ વનગમ 
૦ ૨૧.૩૨ ૦ ૦ 

૫ ગુજરાત અલ્પસાંખ્યક નાણાાં અને વિકાસ 

વનગમ 
૨૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦ ૦ 

૬ ગુજરાત રાજ્ય વિકલાાંગ (ટદવ્યાાંગ) 

નાણાાં અને વિકાસ વનગમ  
૦ ૩૭૭.૦૦ ૦ ૦ 

--------- 
૧૦૨ 

 ગ્રાન્િ ઇન એઈડના છાત્રાલયોમાં પગાર િધારાની રજૂઆતો  
* ૩૩૪૭ શ્રી કદનેિભાઈ ઠાિોર (ચાણથમા) : ર્ૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાના ર્ોથા સત્રમાં તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯ ના રોજ 
સભાગૃિમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંિઃ ૧૫૬૭૪ (અગ્રતા-૯૨)ના અનુસંધાને માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
મત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરિે િે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પછાત િગષના ગ્રાન્િ ઈન એઈડ છાત્રાલયોના 
કમષચારીઓ તરફિી મળેલ પગાર િિારાની બાબત 
સરકારશ્રીની વિચારણા િેઠળ િતી તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની 
વથિવતએ વિચારણા ક્યારે પૂણષ કરીને કેિલો પગાર િિારો 
જાિેર કરિામાાં આવ્યો, અને 

  (૧) ગ્રાન્િ ઈન એઈડ છાત્રાલયના કમષચારીઓ પગાર 
િિારા અાંગે વિચારણા પૂણષ કરી, સામાવજક ન્યાય અને 
અવિકાટરતા વિભાગના તા.૦૮-૦૪-૨૦૨૨ તિા  
તા.૧૧-૦૪-૨૦૨૨ના ઠરાિ અન્િયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૨િી 
આ કમષચારીઓના પગારમાાં નીચે મુજબ િિારો કરિામાાં 
આવ્યો. 
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ક્રમ િમચર્ારીનો િોદ્દો અને લાયિાત 
અગાઉ ર્ૂિિાતા 
પગારની રિમ 

રૂા. 

િધારો િરિામાં 
આિેલ રિમની 

વિગતા રૂા. 

િાલમાં ર્ૂિિિામાં 
આિતા પગારની 

રિમ રૂા. 

૧ નોન એસ.એસ.સી. ગૃિપવત /ગૃિમાતા 

૫૫૦૦ ૩૫૦૦ ૯૦૦૦ 
૨ એસ.એસ.સી. પાસ ગૃિપવત /ગૃિમાતા 

૩ એસ.એસ.સી. પાસ અને પી.િી.સી. અિિા એસ.એસ.સી. 
પાસ અને છાત્રાલયના ગૃિપવત તરીકે પાાંચ િર્ષનો અનુભિ 

૪ થનાતક ગૃિપવત  

૬૫૦૦ ૩૫૦૦ ૧૦,૦૦૦ ૫ થનાતક અને ગૃિપવત તરીકેનો પાાંચ િર્ષનો અનુભિ અિિા 
િરેઇન્ડ થનાતક  

૬ મુખ્ય રસોયા ૩૫૦૦ ૨૫૦૦ ૬૦૦૦ 

૭ મદદનીશ રસોયા ૩૦૦૦ ૨૦૦૦ ૫૦૦૦ 

૮ ચોકીદાર  ૩૦૦૦ ૨૦૦૦ ૫૦૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત વિચારણા પૂણષ ન િયેલ િોઇ તો તેના કારણો 
શા છે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૩ 
શ્રમયોગી િલ્યાણ બોડચમાંથી લીધેલ ભંડોળ 

* ૩૩૩૩ શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી (માણાિદર) : માનનીય શ્રમ, િૌિલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સને ૨૦૨૦ માાં રાજ્ય સરકારે બાાંિકામ મજૂરોના 
શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષમાાંિી કેિલુાં ભાંડોળ લીિેલ, 

  (૧) રૂ. ૨૫૦ કરોડ. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વથિવતએ કેિલી રકમ 
શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષ ને પરત કરિામાાં આિી અને કેિલી રકમ 
પરત કરિાની બાકી છે, અને 

  (૨) રૂ. ૨૫૦ કરોડમાાંિી રૂ. ૭૧.૧૫ કરોડની રકમ પરત 
કરિામાાં આિી અને અન્ય કોઇ રકમ પરત લેિાની બાકી નિી.  

 (૩) ઉક્ત બાકી રકમ ક્યાાં સુિીમાાં પરત કરિામાાં  
આિશે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

--------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંિીનગર. 



પંદરમી ગજુરાત વિધાનસભા 
બીજુ ંસત્ર, ૨૦૨૩ 
તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

ગુરુિાર, તા.૨૩મી માર્ચ, ૨૦૨૩ 
શુવધધપત્રિ 

 

અ.નં. 
તારાંકિત 
પ્રશ્ન ક્રમાંિ 

અગ્રતા 
ક્રમ 

પા.નં. વિગત અશુધધ શુધધ 

૧ ૨૬૧૬ ૬ ૩ સભ્યશ્રીન ું નામ   
શ્રી ડૉ. જયરામભાઈ 

ગામીત    
ડૉ. જયરામભાઈ 

ગામીત    

૨ ૨૫૯૨ ૩૦ ૧૪ પ્રશ્ન ખુંડ-(૩) 
કેટલા લોકોને કેટલી 
કેટલી રકમની  

કેટલા લોકોને કેટલી 
રકમની  

૩ ૨૫૧૧ ૪૧ ૧૯ જવાબ ખુંડ-(૨)ની 
બીજી લીટી  

ઠરાવા ક્રમાુંક: ઠરાવ ક્રમાુંક: 

૪ ૩૪૩૪ ૪૮ ૨૨ સભ્યશ્રીન ું નામ   શ્રી જજજ્ઞેશ મેવાણી  શ્રી જીજ્ઞેશ મવેાણી  

૫ ૩૨૩૦ ૪૯ ૨૨ મુંત્રીશ્રીનો હોદ્દો  
માનનીય નાગરરક 
ઉડ્ડ યન મુંત્રીશ્રી  

માનનીય નાગરરક 
ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી  

૬ 
 

૨૪૯૨ 
 

 
૯૦ 

 
૪૪ 

પ્રશ્નન ું શીર્ષક  
શ્રી વાજપાય બેંકેબલ 

યોજના  
શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ 

યોજના  

પ્રશ્ન ખુંડ-(૧)માું 
બીજી લીટી  

વાજપાય બેંકેબલ 
યોજના  

શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ 
યોજના  

                              *********************************************** 




