તા. ૧૮મી માચ, ૨૦૨૧
ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
થી
તા.૨૨મી માચ, ૨૦૨૧
ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે

ચોથી ેણી
પુ તક-૮૦

ગુજરાત િવધાનસભા
ચચાઓ

સ ાવાર અહવાલ
ે
ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા
આઠમું અિધવેશન

ગુજરાત િવધાનસભાના અિધકાર હઠળ
કાિશત
ે
ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય
ગાંધીનગર

પુ તક-૮૦

અ નુ મ િણ કા

ચોથી ેણી

િવષય

પાના નંબર

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧ ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
અતારાંિકત ો
અ ય ીની હે રાત ( વીર સાવરકર અંગે અપમાનજનક શ દો દૂર કરવા બાબત)
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી દવસ)

૧૬૭

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧ ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
અતારાંિકત ો
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧ ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
અતારાંિકત ો
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
અ ય ીની હે રાત (ઉ ચ ણાિલકા અંગે)

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧ ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
તારાંિકત ો
અતારાંિકત ો
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અડધા કલાકની ચચા (િનયમ-૯૨)

૬૧૪

૬૧૩

૬૧૪

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ગુજરાત િવધાનસભા
ગુ વાર, તા. ૧૮મી માચ, ૨૦ર૧
ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ .ું
માનનીય અ ય ી રાજે િ વેદી અ ય થાને
તારાં કત ો
છોટાઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
* ૩૫૭૫૯ ી તુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬૪
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૯૧
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૩૮,૨૦,૦૦૦/ી તુભાઇ હ. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે , રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય
યોજના હે ઠળ છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ૧ વષમાં તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી છે , તે પૈકી કે ટલી મંજૂ ર કરે લ છે અને કે ટલી
નામંજૂ ર કરે લ છે અને નામંજૂ ર કરે લ તેના કારણો શું છે ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના હે ઠળ છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૧ વષમાં
તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળેલ છે અને તે પૈકી કે ટલી મંજૂ ર કરે લ છે અને કે ટલી નામંજૂ ર કરે લી છે , નામંજૂ ર કરે લીના કારણો,
માનનીય અ ય ી, છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૬ તાલુકા આવેલા છે અને ૬ તાલુકા પૈકી છોટાઉદેપુરમાં કલ
ુ ૪૮ અર ઓ મળી
છે , તેમાં રર અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે , ર૬ અર ઓ નામંજૂ ર કરવામાં આવી છે . કવાંટ તાલુકામાં રર અર ઓ મળી
છે , બાવીસે બાવીસ અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે . જેતપુર પાવીમાં ૭૩ અર ઓ મળી છે , તે પૈકી ૬૧ અર ઓ મંજૂ ર
કરવામાં આવી છે , ૧ર અર ઓ નામંજૂ ર થયેલ છે . નસવાડી તાલુકામાં ર૮ અર ઓ મળી છે , ર૩ અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી છે , પ અર નામંજૂ ર કરવામાં આવી છે . તેવી જ રીતે બોડે લીમાં ૩૪ અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે , રર અર ઓ
નામંજૂ ર કરવામાં આવી છે , સંખેડામાં ૩૭ અર ઓ મળી છે , ર૯ અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે , ૮ અર ઓ નામંજૂ ર
કરવામાં આવી છે . આમ, કલ
ુ આ છોટાઉદેપુર િજ ામાં ર૬૪ જેટલી અર ઓ મળી છે , તે પૈકી ૧૯૧ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે ,
૭૩ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . હવે નામંજૂ ર થવાના કારણોમાં ૩૭ અર ઓ એવી છે કે , જેનો બી.પી.એલ. યાદીમાં ૦ થી ર૦
ના કોરમાં નામ નથી. ર૧ અર ઓ એવી છે કે , મૃ યુ પામનાર યિકતની મર ૧૮ વષથી ઓછી અને ૬૦ વષથી વધુ
હોવાના કારણે અને ૧પ અર ઓ એવી છે કે , આ અર ઓ ર વષના સમયગાળામાં કરવાની હોય છે , પરતુ
ં ર વષના
સમયગાળા િવ યા બાદ અર કરે લ હોવાથી ૧પ અર ઓ એ કારણના લીધે નામંજૂ ર થઇ છે . આમ, ૧૯૧ અર મંજૂ ર અને
૭૩ અર નામંજૂ ર થયેલ છે .
અ ય ી : માનનીય અભેિસંહભાઇ.
ી અભેિસંહ મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મારફતે માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છંુ કે , રા ીય
કટબ
ુ ંુ સહાય યોજનાનો લાભ કોને આપવામાં આવે છે ? અને કે ટલો લાભ આપવામાં આ યો છે ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના એ શ આતમાં અમલ વખતે
કદરતી
મૃ યુના િક સામાં . પ,૦૦૦/-ની સહાય અને અક માતે મૃ યુના િક સામાં . ૧૦,૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં
ુ
આવતી હતી. જેમાં, વખતોવખત સુધારો કરી જે પહે લા વષ ર૦૦૧માં જે . પ૦૦૦/- હતી, તેમાં વધારો કરી .
૧૦,૦૦૦/- કરવામાં આવી અને યારબાદ તા. ૧પ.૦ર.ર૦૧૪ના રોજ જે . ૧૦,૦૦૦/- સહાય મળતી હતી એને .
ર૦,૦૦૦/- કરવામાં આવી છે .
અ ય ી:
માંક-ર, માનનીય િ જેશ મેર ,
માંક-૩, માનનીય સી.કે . રાઉલ
વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
* ૩૫૭૦૯ ીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧,૦૬,૫૧૫
1

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હે ઠળ
િવકસિત િતના કે ટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ મંજૂ ર
કરવામાં આવી, અને
(૨) કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં
(૨) . ૩,૯૬,૪૪,૪૦૦/આવી?
ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે ,
ગણવેશ સહાય યોજના હે ઠળ વડોદરા િજ ામાં હાલની િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી અર મંજૂ ર કરવામાં આવી અને કે ટલી
સહાય ચૂકવવામાં આવી અને હાલની િ થિતએ કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે ?
ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : માનનીય અ ય ી, વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧ર-ર૦ર૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં મંજૂર કરે લ અર ઓ ૧,૦૬,પ૧પ અને તેમને િપયા ૩ કરોડ ૯૬ લાખ ૪૪ હ ર ૪૦૦ની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ
છે . તાલુકાવાર અર ની વાત કરી એમાં ડભોઇમાં પ૪૧૪ અર ઓ મળી હતી એમાં િવ ાથ ઓની સં યા ૩પ૮૬ હતી જેમાં
િપયા ર૧,પ૧,૬૦૦નું ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે . જેસર તાલુકામાં ૬૭ર૦ અર ઓ મળી છે એમાંથી ૪૦ર૮ િવ ાથ ઓની
સં યા સામે ર૬,૧૬,૮૦૦ િપયાની ચૂકવણી કરવામાં આવી. કરજણ તાલુકામાં ૬૭૧૧ અર ઓ આવી એમાં ૪પરપ
િવ ાથ ઓને ર૭ લાખ ૧પ હ ર િપયાનું ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ.ં પાદરા તાલુકામાં મંજૂ ર કરે લ અર ઓ રર૬૩ર હતી
જયારે િવ ાથ ઓની સં યા ૧ર૧૧૭ હતી એની સામે ૭ર લાખ ૭૦ હ ર ર૦૦ િપયા ચૂકવવામાં આ યા. સાવલી તાલુકામાં
૧૪૮૮પ અર ઓ આવી. ૧૦૧૬પ િવ ાથ ઓ અને િપયા ૬૦ લાખ ૯૯ હ રનું ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ.ં િશનોરમાં
૧પ૭૩ અર ઓ આવી, ૧૩ર૮ િવ ાથ ઓ અને ૭ લાખ ૯૬ હ ર ૮૦૦નું ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ.ં વડોદરા િજ ામાં ૪૦
હ ર ર૬ અર ઓ મળી, ર૩, ૭૩૩ િવ ાથ ઓને િપયા ૧ કરોડ ૪ર લાખ ૩૯ હ ર ૮૦૦નું ચૂકવ ં કરવામાં આ યું અને
વાઘોડીયામાં ૮પપ૪ અર આવી, ૬પ૯ર િવ ાથ ઓને િપયા ૩૯ લાખ પપ હ ર ર૦૦નું ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ.ં આમ,
કલ
ુ ૧,૦૬,પ૧પ અર ઓ મળી. ૬૬૦૭૪ િવ ાથ ઓને ૩ કરોડ ૯૬ લાખ ૪૪ હ ર િપયાનું ચૂકવ ં કરવામાં આ યું અને
એક પણ અર નામંજૂ ર કરવામાં આવેલ નથી.
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે ગણવેશ સહાય
યોજના એ સરકારની યોજના છે . શાળામાં ભણતા છોકરાઓને આ ડે સ આપવામાં આવે છે . આ ડે સની સહાય છોકરાના
ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે કે એજ સી મારફત ડે સ બનાવીને એમને આપવામાં આવે છે?
ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : માનનીય અ ય ી, આ રાજયના જનિ ય મુ યમં ી આદરણીય િવજયભાઇ પાણી
સાહે બની સરકાર આ ગણવેશ સહાયમાં પહે લા તો ૧૦૦ ટકાનો વધારો સન ર૦૧પથી કરવામાં આ યો છે . પહે લા ૩૦૦
િપયાની સહાય આપવામાં આવતી હતી, હવે ૬૦૦ િપયા એની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . બીજુ ં કે આ જે સહાય છે એ
ડી.બી.ટી. ારા ડાયરે કટ િવ ાથ ના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે એટલે િવ ાથ પોતાની રીતે પોતે જ પરચેઇઝ કરીને
પોતાની ચોઇસ માણે ગણવેશ ખરીદી શકે છે .
ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
* ૩૫૫૯૯ ી શંભુ ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬૭
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં
મરણો ર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૨૬૬
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૩,૩૦,૦૦૦/ી શંભુ ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છંુ કે રા હ રશચં
મરણો ર સહાય તા.૩૧-૧ર-ર૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી અર મળી, કે ટલી મંજૂ ર કરી અને
કે ટલી નામંજૂ ર કરી અને કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી છે ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ગાંધીનગર િજ ામાં કલ
ુ ૪ તાલુકા આવેલા છે . ગાંધીનગર
તાલુકાની વાત ક ં તો કલ
ુ ૬૦ અર મળી તે તમામ અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે . કલોલ તાલુકામાં ૧ર૩ અર મળી
છે એ બધી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે . એ જ રીતે દહે ગામ તાલુકામં ૪૬ અર ઓ આવી હતી એ પૈકી ૪પ અર ઓ
મંજૂ ર કરવામાં આવી છે જયારે એક અર નામંજૂ ર કરવામાં આવી છે . માણસા તાલુકામાં ૩૮ અર ઓ આવી હતી એ બધી જ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
મંજૂ ર કરવામાં આવી છે . દહે ગામમાં એક અર નામંજૂ ર કરવામાં એ અરજદારની આવક વધારે હોવાને કારણે નામંજૂ ર કરવામાં
આવી છે અને આમાં છ માસની અંદર અર કરવાની હોય છે . આ યોજના હે ઠળ ૫,૦૦૦ િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે .
ી કનુભાઇ ક. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ ણવા માગું છંુ કે સ યવાદી રા હ ર ં મરણો ર સહાય યોજના
હે ઠળ લાભ મેળવવા યાં અર કરવાની? કે ટલા સમયમાં અર કરવાની? મંજૂ રી આપવાની સ ા કોને છે અને સહાય કે વી
રીતે આપવામાં આવે છે ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, વારસદારે મૃ યુ થયાના છ માસના સમયગાળામાં િનયત નમૂનામાં
ઓનલાઇન ઇ-સમાજક યાણ પોટલ ઉપર આની અર કરવાની રહે છે . ા ય િવ તારના લાભાથ ઓ ડિઝટલ સેવા સેતુ
અંતગત ઇ- ામ કે ો મારફત પણ અર કરી શકે . એટલે કે પોતાના ગામેથી ામપંચાયતમાં જઇને પણ આ લાભ મેળવવા
માટે અર કરી શકે . ા ય િવ તાર માટે િજ ા સમાજક યાણ અિધકારી (પંચાયત) અને શહે રી િવ તાર માટે િજ ાના નાયબ
િનયામક અનુસૂિચત િતના ક યાણ ારા અર મંજૂ ર કરવામાં આવે છે અને તેની ૫,૦૦૦ િપયાની સહાય ડી.બી.ટી.
હે ઠળ લાભાથ ના પોતાના બક એકાઉ ટમાં જમા કરવામાં આવે છે .
સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
* ૩૫૭૪૫ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા (મહવા
ુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૯૨૫
વષમાં સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન
(વયવંદના) યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૨૪૭૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧,૨૭,૮૭,૭૫૦/ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ ણવા માગું છંુ કે સુરત િજ ામાં છે ા એક વષમાં રા ીય
પે શન યોજના હે ઠળ તાલુકાવાર કે ટલી અર મળેલ? તે પૈકી કે ટલી મંજૂ ર કરે લ અને કે ટલી અર નામંજૂ ર કરે લ અને નામંજૂ ર
કરવાના કારણો શું છે ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સુરત િજ ાના ૯ તાલુકા છે અને સુરત શહે ર, સુરત શહે ર ઉધના,
સુરત શહે ર કતારગામ અને સુરત શહે ર પુણા, એમ ૧૩ જ યા ઉપર હં ુ સુરત શહે રની વાત ક ં તો અમને ૧૮ અર મળી છે . તે
પૈકી ૧૩ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૫ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . સુરત શહે ર ઉધના િવ તારમાં ૨૭ અર ઓ મળી છે . ૨૨
અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૫ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . સુરત શહે ર કતારગામ િવ તારમાં ૩૨ અર ઓ મળી છે . ૫ અર ઓ
મંજૂ ર થઇ છે . ૧૭ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . સુરત શહે ર પુણા િવ તારમાં ૨૦ અર ઓ મળી છે . ૧૯ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે .
૧ અર નામંજૂ ર થઇ છે . ચોયાસી તાલુકામાં ૬ અર ઓ મળી છે . છ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ઓલપાડ તાલુકામાં ૩
અર ઓ મળી છે . ૧ અર મંજૂ ર થઇ છે . બારડોલી તાલુકામાં ૩૦૩ અર ઓ મળી છે . ૨૮૩ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૨૦
અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . મહધા
ુ તાલુકામાં ૫૧૪ અર ઓ મળી છે . ૪૦૫ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૧૦૯ અર ઓ નામંજૂ ર
થઇ છે . કામરે જ તાલુકામાં ૨૩ અર ઓ મળી છે . ૨૨ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૧ અર નામંજૂ ર થઇ છે . પલસાણા તાલુકામાં
૩ અર ઓ મળી છે . ૩ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . માંડવી તાલુકામાં ૮૧૯ અર ઓ મળી છે . ૭૩૨ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૮૭
અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . માંગરોળ તાલુકામાં ૩૬૯ અર ઓ મળી છે . ૩૫૫ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૧૪ અર ઓ નામંજૂ ર
થઇ છે . ઉમરપાડા તાલુકામાં ૭૮૮ અર ઓ મળી છે . ૬૧૨ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૧૭૬ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . કલ
ુ
૨,૯૨૫ અર ઓ આવી છે . તે પૈકી ૨,૪૭૨ અર ઓ મંજૂ ર થઇ છે . ૪૪૧ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . િનયત કરે લ મર
ધરાવતા ન હોવાના કારણે ૨૬૮ જેટલી અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . બી.પી.એલ. યાદીમાં ૦ થી ૨૦નો કોર ન ધરાવતા એવા
૧૬૪ અરજદારોની અર નામંજૂ ર થઇ છે . અર કયા પછી અમારા િવભાગના અિધકારીઓ જે તે થળની ચકાસણી કરતા
હોય છે પરતુ
ં એ ચકાસણી કરતા જે તે થળે લાભાથ ન મ ા હોવાના કારણે ૫ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . અર કયા પછી
અવસાન થયું હોય એવા સં ગોમાં ૪ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે . આમ, કલ
ુ ૪૪૧ અર ઓ નામંજૂ ર થઇ છે .
ી મુકેશભાઇ ઝી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કોણ કોણ અર કરી શકે અને આ યોજના હે ઠળ કે ટલી સહાય આપવામાં આવે છે ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ પૂછયું કે આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે
કોણ કોણ અર કરી શકે અને આ યોજનાની સહાય કે ટલી આપવામાં આવે છે તો સહાય મેળવવાની પા તાની હં ુ વાત ક ં
તો ૬૦ વષથી વધુ મરના અરજદારો આમાં અર કરી શકે છે અને બીજુ ં ખાસ કહં ુ કે બી.પી.એલ. યાદીના ૦ થી ર૦ના
કોરમાં સમાિવ હોય તેવા વૃ ો આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે તેઓ અર કરી શકે છે અને સહાયનું દર જે માનનીય
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
સ ય ીએ પૂછયું છે તો આ યોજના હે ઠળ ૬૦થી ૭૯ વષની વયના લાભાથ ઓને રાજય સરકાર ારા પપ૦ િપયા અને કે
સરકાર ારા ર૦૦ િપયા એમ કલ
ુ ૭પ૦ િપયા અને ૮૦ વષ કે તેથી વધુ વય ધરાવતા લાભાથ ઓને કે સરકાર ારા
પ૦૦ િપયા અને રાજય સરકાર ારા પ૦૦ િપયા એમ ૮૦ વષથી વધુ વયના લાભાથ ઓને માિસક ૧,૦૦૦ િપયાની
સહાય દર મ હને ચૂકવવામાં આવે છે .
ી િવણભાઇ મ. ઘોઘારી : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે રા ીય
વૃ પે શન યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે અરજદારે અર કયાં કરવાની હોય છે અને અર મંજૂ ર કરવાની પ િત શું છે?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે તાલુકા
મામલતદાર કચેરી, ાંત કચેરી અને કલેકટર કચેરીના જનસેવા કે ઉપર અરજદાર અર કરી શકે છે અને આ યોજના હે ઠળ
ચાલુ વષ દરિમયાન ડીઝીટલ ગુજરાત. ગવનમે ટ. ઇન પોટલ ઉપરથી ઇ- ામ કે ો ઉપરથી ઓનલાઇન અર કરી શકે છે ,
તેમ છતાં તે ઓનલાઇન અર કરી શકતા નથી તેવા લાભાથ ઓની અર મામલતદાર કચેરી ખાતેથી બ માં ઓનલાઇન
અર કરી આપવામાં આવે છે . એની મંજૂ ર કરવાની સ ાની વાત કરી છે યારે આ યોજના હે ઠળ અર મંજૂ ર કરવાની સ ા
તાલુકાના મામલતદાર ીને છે અને લાભાથ ની સહાય મંજૂ ર કયા બાદ લાભાથ ની િવગત પોટલ ઉપર અપલોડ કરવામાં આવે
છે અને આધાર નંબર અને બે ક એકાઉ ટ નંબરનું વેરીફીકે શન કરવામાં આવે છે અને વેરીફીકે શનની
યા બાદ લાભાથ ને
ડાયરે કટ બેનીફીટ ટા સફર હે ઠળ લાભાથ ના ખાતામાં આ સહાય ચૂકવવામાં આવે છે .
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી મારે ણવું છે કે આ
િનરાધાર વૃ પે શન યોજના છે એની અંદર અરજદારે ફોમ ભયા પછી કે ટલા સમયની અંદર એને મંજૂ ર કરવામાં આવે છે?
કારણ કે મારા િવ તારમાં આવેલ સુ ાપાડા તાલુકાની અંદર લગભગ ર૦૧૭થી િવધવા અને િનરાધાર વૃ ોની પે શન માટે ની
અર કરે લી છે . વારવાર
રજઆતો
કરવા છતાં આજની તારીખ સુધી એનો કોઇ ઉકે લ આ યો નથી તો એની સમય મયાદા
ૂ
ં
કે ટલી હોય છે અને આ જે પે ડ ગ અર ઓ મારા િવ તારની છે એનો કે ટલા સમયમાં ઉકે લ કરવા માગો છો?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, રા ીય વૃ પે શન સહાય યોજના મ અગાઉ ક ું તેમ એ પહે લા
મામલતદાર કચેરીએ, ાંત કચેરીએ કે િજ ા કલેકટર ીના જનસેવા કે સુધી આ અર કરવા માટે જવું પડતું હતું પણ
અ યારે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહે બના િનણયથી જે ઇ- ામ કે શ કરવામાં આ યા છે જે પોતાના
ગામેથી ામ પંચાયતમાંથી આ અર કરી શકે છે , અને જે તારીખે અર કરી હોય, દા.ત. માચ મ હનામાં અર કરી હોય તો
એ અર માચ મ હનામાં મંજૂ ર થાય છે અને એની સહાય આવતા મ હનાથી એટલે કે એિ લ મ હનાથી એની સહાય ચૂકવવાનું
શ થાય છે અને તમે જે સુ ાપાડાની વાત કરી છે એની િવગત મને પહ ચાડ , ચો સ એનો િનણય ટકા
ંૂ સમયમાં કરી
દઇશું.
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે ખાસ કરીને આ દવાસી
િવ તારમાં લોકો આ યોજનાનો ખૂબ લાભ લે છે . પરતુ
ં ઘણા પ રવારો એવા છે કે આપણને ખબર છે કે ગરીબ છે, બી.પી.એલ.
છે પણ ૦થી ર૦માં આવતા નથી અને એ લોકો લાભથી વંિચત રહી ય છે . ખરે ખર જ રયાતવાળા વૃ લોકો છે એને લાભ
આપવા માટે કોર વધારવાના છો કે કોઇ વૈકિ પક યવ થા કરવા માગો છો કે કે મ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય સ ય ીનું સૂચન છે .
ૂ
ા ટ ઇન એઇડના છા ાલયોમાં પગાર વધારાની રજઆતો
* ૩૫૧૬૨ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૩
નાણાંકીય વષમાં રા યના પછાત વગના ા ટ ઇન એઇડ
છા ાલયોના કમચારીઓ તરફથી પગાર વધારા માટે ની
કે ટલી રજઆતો
સરકારને મળી, અને
ૂ
(૨) ઉ ત િ થિતએ રજઆતો
અ વયે શી કાયવાહી
(૨) રજઆતો
નીિત િવષયક હોઇ િવચારણા હે ઠળ છે .
ૂ
ૂ
કરવામાં આવી?
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે ,
રા યમાં પછાત વગના ા ટ ઇન એઇડ છા ાલયના કમચારીઓ માટે પગાર વધારાની દરખા ત િવચારણા હે ઠળ છે એવું
કહે વામાં આ યું છે તો આ દરખા ત છે ા કે ટલા સમયથી િવચારણા હે ઠળ છે? બીજુ ં કે આ િવચારણાની િકયામાં આપના
િવભાગ ારા કઇ કઇ કાયવાહી કરવામાં આવી અને ખરે ખર એ લોકોને પગાર વધારો આપવા માગો છો કે કે મ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ા ટ ઇન એઇડ છા ાલયના કમચારીઓના પગાર વધારાની
બાબત અમારા િવભાગ ારા અને સરકારમાં િવચારણા હે ઠળ છે . ખૂબ ટક
ંૂ સમયમાં જ એમનો િનણય લેવામાં આવશે. હં ુ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ભૂતકાળની થોડી વાતો ક ં તો ા ટ ઇન એઇડ છા ાલયના ગૃહપિત અને ગૃહમાતા (અંતરાય) જવાબ સાંભળવો પડે ને
ભાઇ? (અંતરાય)
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, લાંબા જવાબ માટે આપે રોકવાનું ક ું છે . મ પ પણે ૩
ો પૂ યા છે (અંતરાય) કે યારથી િવચારણા હે ઠળ છે ? આ િવચારણા માટે શું શું
યા કરી અને પગાર વધારો ખરે ખર
આપવા માગો છો કે કે મ? એકદમ ટકા
ંૂ જ ો પૂ યા છે .
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ
છે ા એક વષથી િવચારણા હે ઠળ છે અને મ ક ું તેમ
આવનારા ખૂબ જ ટકા
ંૂ સમયમાં આનો યો ય િનણય લેવામાં આવશે અને આપની સંમિત હોય તો (અંતરાય)...
અ ય ી : પૂછે એટલું કહો.
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : ભૂતકાળમાં કે ટલા સમય બાદ કે ટલો પગાર વધાય હતો અને અ યારે કે ટલો સમય થયો છે
એ િવગતો આપની મંજૂ રીથી આપવી છે . તા.રર-૫-૧૯૬૯માં ગૃહપિત અને ગૃહમાતાનો પગાર િપયા ૧૫૦ હતો. એ પગાર
૧૧ વષ પછી એટલે કે વષ ૧૯૮૦માં ૩૦૦ િપયા થયો. એ પછી ચાર વષના ગાળા બાદ વષ ૧૯૮૫માં એ પગાર ૫૦૦
િપયા થયો. યારબાદ વષ ૧૯૮૭માં એ ૮૦૦ િપયા થયો અને એના ચાર વષ પછી વષ ૧૯૯૧માં ૧૬૦૦ િપયા થયો.
યાર બાદ ૬ વષના લાંબા ગાળા બાદ વષ ૧૯૯૭માં એ પગાર ર૦૦૦ થયો. યાર બાદ ૮ વષના ગાળા બાદ એ પગાર ર૧૦૦
િપયા થયો અને એના આઠ વષના ગાળા બાદ વષ ર૦૦૫માં એ પગાર ર૪૦૦ િપયા થયો. (સતત અંતરાય) વષ ૨૦૦૫
પછી ૯ વષના ગાળા માટે ૨૫૦૦ િપયા થયો. (સતત ઘ ઘાટ) (અંતરાય) વષ ૨૦૧૪માં ણ વષ પછી ૪૩૦૦ િપયા
થયો. માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૪ પછી મા ણ જ વષમાં થયા છે અને એમના પગારમાં વધારો થયો છે .
અ ય ી : પહે લું અને છે ું કહી દીધું હોત તો ચાલત. માનનીય િકરીટિસંહ (અંતરાય) તમારો
કાંઇ બાકી
ર ો? (િવરોધપ ના કે ટલાક ધારાસ ય ીઓ પોતાની જ યા પરથી ઊભા થઇ જતા) એક િમિનટ તમે બધા બેસી વ.
જેમણે પૂ યું છે એમને તક આપું છને
ુ ં . લીઝ, બેસી વ. લીઝ, બેસી વ. (સતત અંતરાય) લીઝ, લીઝ એમનો
પૂરો થાય પછી તક આપુ.ં આપને તક આપું છું. સાંભળો લીઝ.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જે જવાબો આ યા છે (અંતરાય)
અ ય ી : (ગેલેરી નં.૪ માંથી િવરોધપ ના ધારાસ યો ઊભા થઇ જતા) તમે શા માટે ઊભા થયા? બેસોને
લીઝ. અરે પણ આ જઓ
ુ . તમારા િમ ોને કહો. (અંતરાય) તમારા િમ ોને સમ વો. તમારે પૂછવું હોય તો તમારા િમ ોને
સમ વો.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી છે ા ૫૦ વષ પહે લાની વાત કરે છે .
(અંતરાય)
અ ય ી : અરે , ભાઇ અવાજ સંભળતો નથી, શું કહી ર ા છે ? લીઝ.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી છે ા ૫૦ વષ પહે લાની વાત કરે છે .
(અંતરાય)
અ ય ી : એ બધું આવી ગયુ.ં (અંતરાય) હવે તમારે શું બાકી ર ું એ કહોને? (સતત અંતરાય) શું કરો છો? અરે
એમને પૂછવા તો દો. (અંતરાય)
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, (xxx) (સતત અંતરાય) યારની વાત અ યારે કરવાનો
કોઇ મતલબ નથી. (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, મારો પ
છે કે ખરે ખર એ લોકોને પગાર વધારો આપવા માગો છો
કે કે મ?
અ ય ી : મં ી ી, એનો જવાબ આપી દો ને. જે જવાબ આ યો છે એમાં હજુ આપ વધારવા માગો છો?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તા.૩-૩-૨૦૧૪ (સતત અંતરાય) તા.૩-૩-૨૦૧૪ અને
તા.૪-૩-૨૦૧૭ એટલે કે સાત વષમાં બે વાર પગાર વધારો કરવામાં આ યો છે .
અ ય ી : માનનીય િકરીટિસંહ.
ી િકરીટિસંહ રાણા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે ા ટ ઇન
એઇડની છા ાલયની યવ થા યારે અમલમાં આવી? અને યોજનાનો હે તું શું છે ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ા ટ ઇન એઇડ છા ાલયનો અમલ િશ ણ અને મજરૂ િવભાગના
તા.૨૨-૫-૧૯૬૯ના ઠરાવથી ા ટ ઇન એઇડ છા ાલયની યોજના અમલમાં આવી છે અને માનનીય અ ય ી, યોજનાના
હે તુની વાત ક ં તો પછાતવગના ગરીબ િવ ાથ ઓ કે જેઓની આિથક પ રિ થિત નબળી અને પુરતી સુિવધાના અભાવને
કારણે અવવ ચેથી અ યાસ છોડી ન દે તેને યાનમાં રાખીને સરકાર ી ારા િન:શુ ક રહે વા-જમવાની સુિવધાવાળા
છા ાલયો વૈિ છક સં થાઓ મારફતે ચલાવવાની યોજના તા.૨૨-૫-૧૯૬૯થી અમલમાં મૂકવામાં આવી છે . ાથિમક,



માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક ક ા માટે ના આ છા ાલયોમાં પછાતવગના છા ોને િવનામૂ યે રહે વા-જમવાની સુિવધા
પૂરી પાડવામાં આવે છે , આવા છા ો આ છા ાલયમાં રહીને ન કની શાળામાં અ યાસ કરે છે અને પોતાની શૈ િણક કારિકદ
આગળ ધપાવે છે . સા રતાના આ યુગમાં ગરીબ િવ ાથ ઓના અ યાસ માટે આ યોજના આશીવાદ પ પુરવાર થયેલ છે અને
હ રોની સં યામાં આ યોજનાનો લાભ િવ ાથ ઓને મળે છે .
અ ય ી : માનનીય પું ભાઇ.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે હમણાં એમણે જવાબમાં
જણા યું કે વષ ૨૦૧૪માં પગાર વધારો કરવામાં આ યો છે અને વષ ૨૦૧૭માં વધારો કરવામાં આ યો છે . વષ ૨૦૧૪માં
કે ટલો પગાર આપવામાં આવતો હતો અને કે ટલો વધારો કરવામાં આ યો છે? અને બીજુ .ં ..
અ ય ી : આ એ જ વાત હતી જે હમણાં કહે તા હતા. ચાલો, હવે દેર સે આયે દુર ત આયે.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૭માં કે ટલો વધારો કરવામાં આ યો? અને લધુ મ વેતન
ધારાની ગવાઇ મુજબ અ યારે તમારી પાસે િવચારણામાં છે એ લધુ મ વેતન ધારા મુજબ પગાર વધારો આપણે આપવા
માગી એ છીએ કે કે મ? હા કે ના?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ગૃહપિતના પગાર, ગૃહમાતાના પગાર, મુ ય રસોઇયાના પગાર,
મદદનીશ રસોઇયાના પગાર, ચોકીદારોના પગાર કયારે કે ટલા હતા? કયારે કે ટલો વધારો થયો(અંતરાય) જવાબ આપું જ છું.
અ ય ી : મા હતી આપે છે . (અંતરાય)
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તા. ર૮-૯-ર૦૦પના રોજ જે ર૪૦૦ િપયા પગાર મળતો હતો
એમાં ર૧૦૦ િપયાનો વધારો કરીને તા. ૩-૩-ર૦૧૪ના રોજ એ પગારને ૪પ૦૦ િપયા કરવામાં આ યો છે . યારબાદ
તા.૩-૩-ર૦૧૪ પછી તા. ૪-૩-ર૦૧૭ના રોજ તેમાં પણ ૧૦૦૦ િપયાનો વધારો કરીને ૪પ૦૦ના પપ૦૦ િપયા
કરવામાં આ યા છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, લઘુતમ વેતન ધારા મુજબ આપણે આ પગાર ચૂકવવા માંગીએ છીએ
કે કે મ?
ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ગૃહપિત, ગૃહમાતા, મુ ય રસોઇયા, મદદનીશ રસોઇયા, ચોકીદારો,
એ લોકો િવ ાથ ની સાથે સાથે રહે વાની, જમવાની બધી જ સગવડો પોતે પણ ભોગવતા હોય છે અને સરકારનું મન ખુ ું છે .
આ સાત વષમાં બે વાર પગાર વધારો થયો છે . આવનારા ખૂબ ટકા
ંૂ સમયમાં આમાં પણ સુધારો કરવામાં આવશે.
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
* ૩૫૨૦૪ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી
એમબીબીએસ પાસ કરે લ ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું
મ
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
નામ
આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર
૧
આણંદ
૧૩
૩
૧૦
૧૨
૦
૧૨
૨
ખેડા
૨૩
૧૧
૧૨
૧૨
૫
૭
કલ
૩૬
૧૪
૨૨
૨૪
૫
૧૯
ુ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
પ ક-૨

મ
૧
૨

િજ ાનું
નામ
આણંદ
ખેડા
કુ લ

હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
ે
ે
વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ
બાકી બો ડની
વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
( .)
રકમ ( .)
ડો ટરોની સં યા
( .)
૩
૧૫૦૦૦૦૦
૩૫૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૪
૨૦૦૦૦૦૦
૪૦૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૭
૩૫૦૦૦૦૦
૭૫૦૦૦૦૦
૪
૨૦૦૦૦૦૦

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ ( .)
૫૦૦૦૦૦૦
૨૫૦૦૦૦૦
૭૫૦૦૦૦૦

ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં િનમણૂક પામેલ ડોકટરો હાજર ન થવાના કારણો શા છે ? આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ૬૦ જેટલા
ડોકટરોની િનમણૂક કરવામાં આવી. ૧૯ હાજર થયા, ૧૧ના બો ડની ડપોઝીટ જમા થઇ અને ૩૦ લોકોના બો ડની રકમ
જમા કરવાની બાકી રહી છે . યારે આ બો ડની રકમ વસૂલ કરવા માટે સરકા ીએ શું પગલાં લીધાં? િનમણૂક પામેલા ડોકટરો
હાજર થતા નથી એને કારણે લોકોને ખાનગી હોિ પટલોનો સહારો લેવો પડે છે માટે િનમણૂક પામેલ ડોકટર હાજર ન થાય તો
બો ડની વસૂલી િસવાય સરકાર બી કોઇ પગલાં ભરવા માંગે છે કે કે મ?
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, બો ડની વસૂલાત કયા િસવાય કાયદા મુજબ, કોટ ના હકમ
ુ મુજબ
આપણે અ ય કોઇ પગલાં લઇ શકતા નથી. અગાઉ િવચારણા કરી હતી આરો ય મં ી તરીકે મારા ારા જ કે સરકારનો
બો ડનો સમયગાળો ડોકટરો પૂણ ન કરે તો એમને રાજયમાં ેિ ટસ કરવાની મંજૂ રી આપવી નહ . આટલી કડક િવચારણા
અમલમાં મૂકવાનો મ ય ન કય હતો પરતુ
ં િનયમો અને કોટના જજમે ટોના આધારે કોઇપણ ડોકટર એમ.બી.બી.એસ.ની
ડ ી મેળવી લે અને એને ઓથોરીટી ારા રિજ ટર કરવામાં આવે એટલે કે મે ડકલ કાઉ સીલ અને ગુજરાત મે ડકલ
કાઉ સીલ ારા યાર પછી આપણે એમને િે ટસ કરતા રોકી શકતા નથી. આપણો અિધકાર ફકત એમની પાસે જે બો ડ જે
વખતે, જે સમયે એમને એડિમશન મ ું હોય એ વખતે જે બો ડ વસૂલ કરવાનો થતો હોય એ વસૂલ કરવા માટે ની કાયવાહી
કરવાની રાજય સરકાર પાસે સ ા છે . આ સ ાનો ઉપયોગ કરી અગાઉ જે ગવાઇઓ હતી એ હળવી હતી. અગાઉના વષ માં
તો કરોડો િપયાના બો ડ વસૂલ કરવાના બાકી હતા પરતુ
ં અમે આ બધી ગવાઇઓ સુધારી જે બો ડ આપે તેને મીનગીરી
કરવાની, એની િમલકત મીનમાં મૂકવાની, એને બક ગેરં ટી આપવાની, આવી બધી કડકાઇઓથી શ આત કરી અને એના
કારણે ગયા વષ ૧૯ કરોડ િપયાના બો ડ આપણે વસૂલ કરી શકયા. આમ આરો ય મં ી તરીકે આ બાબત અંગે મા ં ખૂબ
યાન છે કે સરકારના ખચ ખૂબ ઓછી ફી ભરી ખાનગીમાં જયારે ગુજરાતમાં ક ેસ સરકાર વખતે મે ડકલ કોલે ઓછી હતી.
સીટો ઓછી હતી, યારે ગુજરાતના િવ ાથ ઓને આખું ગુજરાત ણે છે , અહીયા બેઠેલા ણે છે , કોઇનામાં ના કહે વાની
શિ ત નથી, હમત
નથી. આપણા ગુજરાતી િવ ાથ ઓને લાખો િપયાનું ડોનેશન આપી બી રા યમાં જવું પડતું હતુ.ં
ં
ગુજરાતી છોકરા છોકરીઓ કણાટક, તામીલનાડુ , મહારા જેવા રા યોમાં જઇ લાખો િપયાનું ડોનેશન આપી મા-બાપથી જદાં
ુ
રહી િવ ાથ ઓને ભણવું પડતું હતુ.ં ગુજરાતના કરોડો િપયા દર વષ આપણા બહાર જતા રહે તા હતા. અમારી ભારતીય જનતા
પાટ ની સરકાર આવી. મુ યમં ી નરે ભાઇએ આ મેડીકલ કોલે ની શ આત કરી. પહે લા ૧,૦૦૦ સીટો હતી. હવે પપ૦૦
કરતા વધુ સીટો કરી. એટલે ગુજરાતના છોકરા છોકરીઓ વધુ ભણતા થયા. વધુ આપણે યાં નોકરીમાં આવતા થયા છે .
અનામતના ધોરણો માણે આપણા બધા િવ ાથ ઓને એસ.સી., એસ.ટી., બ ીપંચના નો સ માણે એડમીશન આપીએ
છીએ, એટલે સામાિજક સમરસતા પણ જળવાય છે . વધુમાં વધુ િવ ાથ ગુજરાતમાં ડો ટર બને છે . સરકારી સેવામાં આવે છે .
ખાનગી સેવામાં ય છે . બો ડના િનયમોનો જે ભંગ કરે છે ,એની સામે કડકમાં કડકમાં કડક કાયવાહી અ યારે કરી ર ા છીએ.
ી િનરજન
ટે સ ભરે
ં પુ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મુ યમં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે
છે . અ યારે આપણે બહુ મોટો રોગ વધતો ય છે એમાંથી પસાર થઇ ર ા છીએ, તેવા સં ગોમાં
ટે સ ભરે છે એ ટે સના
પૈસાથી બજેટમાં કોલેજ બનાવીએ છીએ. એ કોલે માંથી ભણીને આપણે ડો ટર બનાવીએ છીએ. એ ડો ટર માટે કરોડો
િપયા ખચ ને દવાખાના બનાવીએ છીએ. તે દવાખાનામાં કરોડો િપયાની મશીનરી વસાવીએ છીએ. કરોડો િપયાની દવા
લાવીએ છીએ.
અ ય ી : પછી જવાબ લાંબો આવશે.
ી િનરજન
છે . આરો યનો
છે .
ં પુ. પટે લ : બહુ લાંબો જવાબ આપશે તો ચાલશે. આ બહુ િસ રયસ
અ ય ી : હં ુ ના નથી કહે તો. પછી એવું ના કહે તા કે જવાબ લાંબો આ યો.
ી િનરજન
પુ. પટે લ : ના, ન હ કહં ુ, આટલો બધો ભાર જનતા ઉઠાવતી હોય. ટે પરરી નોકરી માટે રાખીએ છીએ
ં
અને પ વષ કાયમી કરીએ છીએ. આ લોકોને એડમીશન આપીએ છીએ અને પ વષના બો ડ લઇએ અથવા તો કાયદામાં
સુધારો થાય કે જનતાની સેવા કરવી એ જ રયાતવાળી વ તુ છે . એની અંદર ઊણા ઉતરીશું તો આવનારા રોગની બગડતી
જતી પ રિ થિતમાં
માફ ન હ કરે . આપણે દા પીધેલાને પકડીને િપયા ૧૦,૦૦૦નો દંડ કરીએ છીએ. દોરો તોડનારાને
કડકાઇથી દંડ કરીએ છીએ. તો
ના પૈસાથી િશ ણ મેળવે છે . એના માટે કાયદો ન બનાવીએ અને એને ફરજ ન પાડીએ?
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
અને બહાર નફો કરવાની
ીથી એ લોકો બો ડ ભરી દે છે . િપયા ર૦ કરોડ, રપ કરોડ વસૂલ કરીએ એ મહ વનું નથી.
આપણે કરોડો િપયાની સરકારની યોજના આરો ય માટે બનાવીએ છીએ. એના અમલીકરણ માટે આપણે આ યવ થા
ગોઠવવી પડશે. માનનીય મં ી ીને મારો સીધો
આ કાયદામાં િનયમોમાં ફે રફાર કરીને પ વષ માટે
ની સેવા કરવા માટે
ડો ટરોને ફરજ પાડવા માટે નો કાયદો લાવી શકીએ કે કે મ?
અ ય ી : અઢી િમિનટનો
થયો.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ ી િનરજનભાઇને
અિભનંદન આપું છંુ કે ખૂબ સારો િવચાર
ં
ય ત કય . કમનસીબી એ છે કે અગાઉ વષ ૧૯૬૦માં ગુજરાત જદુ
ુ ં પ ું, યારથી ક ેસની સરકારો વષ ૧૯૯પ સુધી ચાલી.
એ વખતે ી િનરજનભાઇ
જેવી સલાહ આપનારા કોઇ ક ેસી ધારાસ ય ક ેસને મ ા ન હ. એના કારણે ટકી
ીના
ં
ંૂ
કારણે, ટકી
ંૂ સમજના કારણે ગુજરાતમાં મે ડકલ કોલે જે િવકસાવવી ઇએ. (અંતરાય) ડો ટર કયાંથી આવે? કોઇ
દુકાનમાંથી થઇને ડો ટર તો. (અંતરાય) ી િનરજનભાઇ
, સાંભળો મ તમને વખા યા છે .
એ છે કે તમે મોડા આ યા.
ં
તમારે વહે લા આવવાની જ ર હતી. બી બધા આવી ગયા. તમારી ક ેસમાં બહુ િવચાર મોડો આ યો. આખા દેશમાં સે ફ
ફાઇના સ કોલે બી રા યોએ મોટા માણમાં ચાલુ કરી હતી. સાહે બ, તે વખતે અહ યાં ટકી
િ ના લોકો હતા. બધી જ
ંૂ
સમજ જ ઓછી હતી. ગુજરાતમાં કશું કરવા દેવું નહ , જેમ અ યારે સાહે બ, સાંભળો ભાઇ સાંભળો સાંભળો, હ ઘ ં
સાંભળવાનું છે . ી બાબુભાઇ, સાંભળો તમને હજુ વાર લાગશે. * (xxx) સાહે બ, જેમ ઉ ોગોનો.. સાહે બ, અમે જેમ
ઉ ોગોનો િવકાસ કરીએ છીએ તો ઉ ોગોનો િવરોધ કરે છે . અમે જેમ િસંચાઇ યોજનાઓ બનાવીએ છીએ, અમે નમદા યોજના
આગળ વધારી, અમે સરકારી કામ માટે જમીન એિ વઝીશન કરીએ તો બધા કામમાં િવરોધ કર કર કરવાનુ.ં તેના િસવાય કશું
કયુ નહ . એટલે ગુજરાતમાં સે ફ ફાઇના સ મે ડકલ કૉલે થઇ નહ . એટલે ગુજરાતના હ રો િવ ાથ ઓને બી રા યમાં
લાખો િપયા ખચ ને જવું પડયુ.ં આ તો આભાર માનો ી નરે ભાઇ મોદીની હમતનો
કે મોદી સાહે બે આપણે યાં મે ડકલ
ં
સોસાયટીની શ આત કરી અને મે ડકલ કૉલે વધારી અને તેના કારણે આજે આપણને ડોકટરો ા થતા ય છે . ી
િનરજનભાઇની
વાત સાચી છે . એક મે ડકલ કૉલેજનો ટડ
ુ ટ હોય તેને ડોકટર બનાવવા માટે ૩૦થી ૪૦ લાખ િપયા
ં
સરકારને ખચ થાય છે . તેની સામે આપણે ફી કે ટલી લઇએ છીએ? તો સાહે બ રપ હ ર િપયા. બાલમં દરના બાળકની હોય
તેના કરતાં ઓછી ફી આ ગુજરાતની ભાજપની સરકાર ડોકટરોને ભણાવવા માટે ફકત રપ હ ર ફી લઇએ છીએ. આ બો ડ જે
લઇએ છીએ તેમાં પહે લાં પ હ ર િપયા હતી, પછી ૧૦ હ ર િપયા થઇ. મારા આ યા પછી કડકાઇ કરી અને પી. .માં ૪૦
લાખ િપયા બો ડ અને એમ.બી.બી.એસ.માં ર૦ લાખ િપયાના બો ડ કયા. આ કડકાઇના કારણે ડોકટરો હોતા મળતા તે
મળતા થઇ ગયા છે . આપણા સી.એચ.સી., પી.એચ.સી., મોટી િસિવલ હોિ પટલોમાં સારા સારા ડોકટરો ા થવાની
શ આત થઇ ચૂકી છે .
અ ય ી : માનનીય અિમતભાઇ..
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇએ વાત કરી... (અંતરાય)
અ ય ી : આ સામ સામે જવાબ આપવા માટે સભાગૃહ નથી. કઇપણ
પૂછવું હોય તો મારા થકી પૂછી શકો છો.
ં
લીઝ, લીઝ.
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય આરો યમં ી ીએ અહ યાં બેઠેલા લોકોની ટકી
િ ની વાત
ંૂ
કરી. મારે કહે વું છે કે , ટકા
ંૂ લોકોની લાંબી િ હોય અને રપ વષથી ભાજપનું શાસન હોય, રપ વષથી આ ગૃહમાં ભાષણો થતા
હોય, રપ વષથી આ જ ગૃહમાં કહે વાતું હોય કે સીટો વધારી છે , િવકાસ કય છે તેમ છતાં આણંદ જેવા સમૃ િજ ામાં વષ
ર૦૧૯ના વષમાં રર જેટલા ડોકટરો હાજર ન થયા, ૩૬માંથી રર ડોકટરો હાજર ન થયા. ર૦ર૦ના વષમાં ર૪માંથી ૧૯ ડોકટરો
હાજર ન થયા. આણંદ ખેડા જેવા સમૃ િવ તારમાં જયાં તમામ સગવડ છે યાં આવી િ થિત હોય તો ગુજરાતના અંત રયાળ
િવ તારોની હાલત તો આથી પણ ખરાબ હશે. મારે માનનીય મં ી ીને એ કહે વું છે કે , આ લાંબી િ ને ટકાની
વાત કરવાને
ંૂ
બદલે આ આણંદ િજ ો વષ ૧૯૯૭માં અિ ત વમાં આ યો અને આજે વષ ર૦ર૧ થઇ. ણ- ણ વાર ખાતમુહૂ ત કયા.
માનનીય નીિતનભાઇએ કયુ, બી મં ીઓએ કયુ તો પણ આજ દન સુધી િજ ાની િસિવલ હોિ પટલનો પાયો ખોદાયો
નથી. એટલે લાંબી િ ની કોની છે અને ટકા
ંૂ કોણ છે તે ચચામાં પડવાની જ ર નથી. એટલે મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી
છે કે , આટલા મોટા માણમાં ડોકટરોની િનમણૂકના ઓડર આ યા પછી ગેરહાજર રહે છે . તેની પાછળ સરકારની િનયત પણ
ખોટી છે , ઇ છાશિ તનો અભાવ છે અને ખાનગીકરણની જે તમારી નીિત છે તેને ો સાહન આપવા માટે તો આ કારણભૂત
નથી ને તે પણ એક
છે . મારી મં ી ીને ખાસ િવનંતી છે કે , આવા જે િનમણૂકના પ ો મ ા પછી ડોકટરો હાજર ન થતા

*

માનનીય અ ય
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
હોય તેની સામે કોઇ કડક કાયવાહીના િનયમો બનાવવામાં આવે જેથી
ને આરો યની સુિવધા મળે, સરકારી હોિ પટલો,
કોલે માં ડોકટરો મળે અને ખાનગી હોિ પટલમાંથી લોકોને લૂટં ાતા બચાવી શકાય.
અ ય ી : માનનીય સભાગૃહને ણવા માટે પોણા ણ િમિનટનો
થયો. માનનીય મં ી ી આપ જવાબ
આપો.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, સૌથી પહે લા તો હં ુ માનનીય અિમતભાઇની વાતનું કડકાઇથી ખંડન
ક ં છંુ કે , આણંદની કોઇ મે ડકલ હોિ પટલનું મ ખાતમુહૂ ત કયુ નથી. તમે સાિબતી આપો તો..(અંતરાય) મારી વાત સાંભળો
માનનીય અિમતભાઇ, * (xxx) હવે
સમ ગઇ છે . (અંતરાય)
અ ય ી : * (xxx) શ દો રે કડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે . (અંતરાય) તમે બેસો તો ખરા..(અંતરાય) પણ
શું છે ?
(આ તબ ે િવરોધ પ ના બધા માનનીય સ યો ઉભા થઇ સૂ ોચાર કરવા લા યા)
(અંતરાય) અરે પણ હં ુ કહં ુ છંુ ને. * (xxx) શ દો કાઢી નાં યા છે . (અંતરાય) લીઝ, કોઇ એક જણ બોલો, બધા બોલશો
તો કે વી રીતે સંભળાશે? (અંતરાય) માનનીય પરે શભાઇ, બી લોકોને બેસવાનું તો કહો. તમે બધા બેસી વ, તમે બેસી
વ, તમે બેસી વ. એમનો
છે તમે બધા બેસી વ. લીઝ, બધા બેસી વ, પહે લા આપના િમ ોને બેસાડો, આપના
િમ ોને બેસાડો, અરે પણ બેસાડો તો ખરા, તમારી વાત સાંભળવાની તૈયારી છે . (અંતરાય)
ી િવજયકમાર
પાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇએ ક ું કે * (xxx), * (xxx) એમાં ખોટંુ શું
ુ
ક ું છે ? (અંતરાય) * (xxx) એમ ક ું છે એમાં ખોટંુ શું ક ું છે ? (અંતરાય)
અ ય ી : લીઝ, લીઝ, આપનું થાન લો, આપ સૌ વેલમાં આવશો નહ , વેલમાં આવશો નહ , વેલમાં ન
આવો. યાંથી બોલો જે કહે વું હોય તે.
ી િવજયકમાર
પાણી : * (xxx) એમાં ખોટંુ શું ક ું છે ? સાહે બ, ખાતમુહૂ ત કયુ નથી, એમણે કયુ નથી એટલે *
ુ
(xxx) એમ માનનીય નીિતનભાઇએ ક .ું એમણે ખાતમુહૂ ત કયુ જ નથી, સાહે બ, એમણે ખાતમુહૂ ત કયુ જ નથી અને *
(xxx) મારે છે .
અ ય ી : માનનીય તાપભાઇ, માનનીય તાપભાઇ, મયાદામાં રહો. લીઝ, તમારે જે બોલવું હોય તે યાંથી
બોલો, યાંથી જ બોલો અને જે કહે વું હોય તે કહો. (અંતરાય) હં ુ સાંભળવા તૈયાર છંુ . ઓડર, ઓડર, લીઝ, આપણે આગળ
ચચા કરી શકીએ, આપણે આગળ ચચા કરી શકીએ, આપણે આગળ ચચા કરીએ. જે કહે વું હોય એ હં ુ સાંભળવા તૈયાર છંુ . હં ુ
આપને પૂરેપૂરી તક આપવા તૈયાર છું. આપ બેસી વ પહે લા. લીઝ, લીઝ, વારવાર
િવનંતી કરવા છતાં માનનીય
ં
ધારાસ ય ીઓ સાંભળતા નથી. તમારે જે કહે વું હોય તે કહી શકો, તમે બધા સાથે જ બોલો તો કે વી રીતે ચાલશે? સભાગૃહ
૧.૦૦ વા યા સુધી મોકફ
ૂ રાખવામાં આવે છે .
(સભાગૃહ બપોરના ૧૨.૪૮થી ૧.૦૦ વા યા સુધી મોકફ
ં
ૂ રાખવામાં આ યુ.)
અતારાંિકત ો
(તારાંિકત ોમાંથી ફે રવવામાં આવેલ)
રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના
૩૫૬૩૯ ી િ જશ
ે મેર

(મોરબી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૨
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હે ઠળ કે ટલી
અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૩૦
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) ૧૩૨૬૦૦
--------પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૮૫ ી સી.કે .રાઉલ

(ગોધરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં એક
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હે ઠળ
કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી,
*

માનનીય અ ય

(૧) ૨૩૨

(૨) ૨૩૨

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૩) .૪૬,૪૭,૦૦૦/--------છોટા ઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના

૩૫૭૫૭ ી કનુભાઈ દેસાઈ(પારડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬૪
વષમાં છોટા ઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૯૧
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૩૮,૨૦,૦૦૦/--------દસાડા સામૂ હક આરો ય કે બનાવવાનું આયોજન
૩૫૧૫૯ ી નૌશાદ સોલંકી(દસાડા) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના પહે લા સ માં તા.૨૨-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ
સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંિકત
માંકઃ ૮૫૫૮ (અ તા-૮૩) ના અનુસંધાને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) દસાડા સામૂ હક આરો ય કે
માટે વષ
(૧) નવી બાબત ૨૦૧૫-૧૬માં દસાડા નવીન
૨૦૧૫-૧૬માં નાબાડ ો ામ હે ઠળ નવીન ગવાઈ
સામૂ હક આરો ય કે ના બાંધકામ માટે ગામ નમૂનોથયેલ તે િબ ડ ગના નવીન બાંધકામ માટે હાલમાં પૂરતી
૭/૧૨, ગામ નમૂનો ૮અ (જમીનની ખાતાવહી) સ હતની
જમીન ઉપલ ધ ન હોઈ અ ય જ યાએ જમીન ઉપલ ધ
દરખા ત મુ ય િજ ા આરો ય અિધકારી ી, િજ ા
થાય તે માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ શી
પંચાયત, સુરે નગર ારા કલે ટર ી, સુરે નગરને
કાયવાહી કરવામાં આવી, અને
તા.૧૫-૦૯-૨૦૨૦થી મોકલી આપેલ છે .
(૨) ઉ ત િબ ડ ગનું બાંધકામ યાં સુધીમાં પૂણ
(૨) ઉ ત િબ ડ ગના બાંધકામ માટે જમીન ઉપલ ધ
કરવાનું આયોજન છે ?
થયેથી જ રી એસ.બી.સી. ટકચર ડીઝાઈનની કાયવાહી
કરી તેના આધારે અંદા બનાવી ટે ડર
યા હાથ
ધરવામાં આવશે. ઉ ત કામગીરી માટે ટે ડર મંજૂ ર થયા
બાદ ઈ રદાર ીને વક ઓડર આ યેથી જેમ બને તેમ
જ દીથી પૂણ કરવામાં આવશે.
--------ખેડા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
૩૪૦૧૭ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ખેડા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
અંતગત કે ટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં
આવેલ છે ,

(૧)

(૨) ઉ ત િ થિતએ દય, િકડની અને કે સર
જેવા ગંભીર રોગોના કે ટલા બાળકોને સારવાર આપવામાં
આવી, અને

(૨)
મ
૧
૨

(૩) ઉ ત ગંભીર રોગો ધરાવતા બાળકોની સારવાર
માટે સરકાર ારા શી યવ થા કરવામાં આવી?

મ
૧
૨

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કલ
ુ
દય
૧૩૮
૧૯૯

તપાસેલ બાળકો
૫,૩૪,૮૨૫
૫,૩૭,૫૭૧
૧૦,૭૨,૩૯૬
કડની
૨૯
૫૦

કલ
૩૩૭
૭૯
ુ
(૩) દય, િકડની અને કે સર જેવા
ધરાવતા બાળકોની િવનામૂ યે સારવાર માટે
નીચે માણે યવ થા કરવામાં આવી છે .

દયની િબમારીવાળા બાળકોને
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કે સર
૧૧
૮
૧૯
ગંભીર રોગો
સરકાર ારા
યુ.એન.મહે તા

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો




ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો અને રીસચ સે ટર,
અમદાવાદ
િકડનીની િબમારીવાળા બાળકોને ઇિ ટ ૂટ ઓફ
કીડની ડીસીસ અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ
કે સરની િબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ
કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ ખાતે િવનામૂ યે
સારવાર આપવામાં આવે છે .

--------ભ ચ-ટકારીયા
-પાલેજ રોડને રીસરફસ
ે કરવા બાબત
ં
૩૪૦૦૭ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ભ ચ-ટકારીયા
-પાલેજ રોડ િક.મી.૦/૦૦ થી
ં
૨૯/૨૦ને રીસરફે સ ગ કરવાની કામગીરીને મંજૂ રી મળેલ છે
કે કે મ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલા િપયાના
(૨) . સોળ કરોડ
કામોને મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી યા તબ ે છે ?
(૩) ટે ડર
યા હે ઠળ.
--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૦૪ ી શૈલષ
ે ભાઈ મહતા
ે (ડભોઈ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૫૧૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા
આપવામાં આ યા.
યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૫૬૯૨.૮૫ લાખનો ખચ થયો.
--------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક

ડાણો

૩૫૧૩૨ ી રાજે િસંહ ઠાકોર(મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી
કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું
મ
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર
ફરજ પર
નામ
આપેલ
થયેલ ડો ટર
ન થયેલ
આપેલ
થયેલ ડો ટર હાજર ન થયેલ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૧
૨

મ

૧
૨

અરવ ી
સાબરકાંઠા
કલ
ુ

િજ ાનું
નામ

અરવ ી
સાબરકાંઠા
કલ
ુ

ડો ટર
૧૩
૯
૨૨

ડો ટર
ડો ટર
૨
૧૧
૯
૧
૫
૪
૧૯
૧૦
૭
૧૫
૨૮
૧૧
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત
બો ડની
વસૂલાત કરલ
ે
ે
રકમની
બો ડની રકમ કરવાની બાકી
રકમની
બો ડની રકમ
વસૂલાત
( .)
બો ડની રકમ
વસૂલાત
( .)
કરલ
( .)
કરલ
ે
ે
ડો ટરોની
ડો ટરોની
સં યા
સં યા
૩
૧૫,૦૦૦૦૦
૪૦,૦૦૦૦૦
૧
૫,૦૦,૦૦૦
૨
૧૦,૦૦૦૦૦
૧૦,૦૦૦૦૦
૧
૫,૦૦,૦૦૦
૫
૨૫,૦૦૦૦૦
૫૦,૦૦૦૦૦
૨
૧૦,૦૦,૦૦૦
--------રાજુ લા-સાવરકડલા
તાલુકાને ડતા ર તાને ગિત પથ હર
ું
ે કરવા બાબત

ડો ટર
૮
૯
૧૭

વસૂલાત
કરવાની બાકી
બો ડની રકમ
( .)

૩૫,૦૦૦૦૦
૪૦,૦૦૦૦૦
૭૫,૦૦૦૦૦

૩૫૧૯૮ ી અંબરીષભાઇ ડરે(રાજલા
ુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પીપાવાવ-અંબા -આબુ માગને
તા.૨૪-૦૨-૨૦૦૫ના રોજ ગિતપથ તરીકે
હે ર
કરવામાં આવેલ અને ‘‘રાજલા
ુ -સાવરકડલા
ુ ં ’’ અનુભાગનો
તેમાં સમાવેશ થાય છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
િજ ાના રાજલા
તાલુકાને ડતા
ુ તાલુકા અને સાવરકડલા
ું
ર તાને ગિત પથ હે ર કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨)
હા, તો યારે હે ર કરવામાં આવેલ છે ,
(૩) ઉ ત હે ર કરે લ ર તાની કામગીરી ઉ ત
(૩) અને (૪) ઉ ત િ થિતએ, યોજનાના મુ ય હે તુ
િ થિતએ કયા તબ ે છે , અને
મુજબ આ ર તાને ૫.૫૦ મીટરમાંથી ૧૦.૦ મીટર પહોળો
(૪) ઉ ત હે ર કરે લ ર તાની કામગીરી યાં સુધીમાં
કરવાની કામગીરી તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૧ના રોજ
કે ટલા ખચ પૂણ કરવામાં આવશે?
.૩૫૫૭.૮૪ લાખના ખચ પૂણ કરવામાં આવેલ છે .
--------પાટણ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
૩૪૦૨૦ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં પાટણ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
અંતગત કે ટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં
આવેલ છે ,

(૧)

(૨) ઉ ત િ થિતએ દય, િકડની અને કે સર
જેવા ગંભીર રોગોના કે ટલા બાળકોને સારવાર આપવામાં
આવી, અને

(૨)
મ
વષ
૧ ૨૦૧૯
૨ ૨૦૨૦

(૩) ઉ ત ગંભીર રોગો ધરાવતા બાળકોની સારવાર
માટે સરકાર ારા શી યવ થા કરવામાં આવી?

મ
૧
૨

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કલ
ુ
દય
૩૯૦
૪૩

તપાસેલ બાળકો
૩,૬૯,૨૧૫
૩,૬૩,૩૪૫
૭,૩૨,૫૬૦
કડની
૮૪
૮

કે સર
૫૩
૨

કલ
૪૩૩
૯૨
૫૫
ુ
(૩) દય, િકડની અને કે સર જેવા ગંભીર રોગો
ધરાવતા બાળકોની િવનામૂ યે સારવાર માટે સરકાર ારા
નીચે માણે યવ થા કરવામાં આવી છે .

દયની િબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મહે તા
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો




ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો અને રીસચ સે ટર,
અમદાવાદ
િકડનીની િબમારીવાળા બાળકોને ઇિ ટ ૂટ ઓફ
કીડની ડીસીસ અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ
કે સરની િબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ
કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ ખાતે િવનામૂ યે
સારવાર આપવામાં આવે છે .

--------સાબરકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૫૯૪ ી ગજે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૪ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૨૮૮.૬૩ લાખનો ખચ થયો.
--------ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ે િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૧૮૯ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ઉ ત િ થિતએ, છે ા બે વષમાં, ગીર સોમનાથ
વષમાં ગીર સોમનાથ અને અમરે લી િજ ામાં કે ટલા રોડના
અને અમરે લી િજ ામાં ૨૭૩ રોડના નવીન બ નંબર
નવીન બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૪૨ રોડના કામો પૂણ થયેલ
કામ પૂણ થયા,
છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે ,
(૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ ૨૩૧ કામોની ીઅને
ક ટ શન
યા તેમજ વહીવટી
યા પૂણ થયેથી
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
બનતી વરાએ.
--------મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૧૭૨ ી િવણભાઈ મુસ ડયા (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ઉ ત િ થિતએ, છે ા બે વષમાં, મનગર અને
વષમાં મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં કે ટલા
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ૨૧૩ રોડના નવીન બ નંબર
રોડના નવીન બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૨૦ રોડના કામો પૂણ થયેલ
રોડના કામ પૂણ થયા,
છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે ,
(૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ ૧૯૩ કામો ીઅને
ક ટ શન
યા તેમજ વહીવટી
યા પૂણ થયેથી
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
બનતી વરાએ.
--------અમદાવાદ અને વડોદરાની મેડીકલ કોલે માં મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૧૦ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો

ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બી.જે.
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ,
વડોદરામાં કોલેજવાર સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ મહે કમ કે ટલું
છે ,

(૧)
સંવગ
વગ-૧
વગ-૨
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મંજૂ ર જ યા
બી.જ.ે મેડીકલ કોલેજ,
સરકારી મેડીકલ
અમદાવાદ
કોલેજ, વડોદરા
૩૪૩
૨૯૨
૧૦૫
૧૦૭

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વગ-૩
વગ-૪
કલ
ુ
(૨)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર, કોલેજવાર
કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે ,

સંવગ
વગ-૧
વગ-૨
વગ-૩
વગ-૪

૨૪૬
૧૬૪
૮૫૮

૩૦૮
૧૩૬
૮૪૩

ભરાયેલ જ યા
બી.જ.ે મેડીકલ કોલેજ,
સરકારી મેડીકલ
અમદાવાદ
કોલેજ, વડોદરા
૨૮૩
૨૨૮
૯૬
૭૬
૧૯૩
૧૭૫
૧૬૪
૧૩૬

(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ કરાર આધારીત, ફ સ પગાર આધારીત, માનદ
વેતનથી ભરાયેલ છે , અને

(૩) બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
સંવગ
કરાર
ફી સ પગાર
માનદ
આધારીત
આધારીત
વેતન
વગ-૧
૩૧
૦૩
૦૧
વગ-૨
૧૨
૦૦
૦૦
વગ-૩
૦૦
૬૭
૦૦
વગ-૪
૦૦
૦૦
૦૦
કલ
૪૩
૭૦
૦૧
ુ
સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરા
ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
સંવગ
કરાર
ફી સ પગાર
માનદ
આધારીત
આધારીત
વેતન
વગ-૧
૧૯
૦૪
૦૦
વગ-૨
૧૦
૦૦
૦૦
વગ-૩
૦૭
૪૫
૦૦
વગ-૪
૦૦
૦૦
૦૦

(૪) સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ ખાલી છે તેમજ આ
ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૪)
સંવગ
વગ-૧
વગ-૨
વગ-૩
વગ-૪
કલ
ુ
આ ખાલી

ખાલી જ યા
બી.જ.ે મેડીકલ કોલેજ,
સરકારી મેડીકલ
અમદાવાદ
કોલેજ, વડોદરા
૬૦
૬૪
૦૯
૩૧
૫૩
૧૩૩
૦૦
૦૦
૧૨૨
૨૨૮
જ યાઓ યો ય ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી

--------ડાંગ િજ ાના ર તાને રીસરફસ
ે કરવાનું આયોજન
૩૪૦૧૧ ી િવજયભાઈ પટલ
ે (ડાંગ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં ડાંગ િજ ાના વઘઈ તાલુકાનો વઘઈ-ડગરડા
ું
ભસકાતરી ર તાને રીસરફે સ કરવાનું સરકારનું કોઈ

(૧) અને (૨) હા, . ર તાની ૨૬.૯૩ િક.મી.
લંબાઈ પૈકી જ રયાતવાળી ૨૦.૯૩ િક.મી. લંબાઈમાં
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
આયોજન છે કે કે મ, અને
ર તાના રીસરફે સ ગ માટે .૫૨૫ લાખની મંજૂ રી તા.૩૦(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ર તાનું કામ
૧૨-૨૦૨૦ના આપેલ છે .
યારે મંજૂ ર કરવામાં આવશે ?
--------મોરબી િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
૩૫૬૧૬ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૪૭
વષમાં મોરબી િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી,
(૨) ૧૪૧
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૧૪,૧૦,૦૦૦/--------બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૩૪ ી ધન ભાઈ પટલ
ે (વઢવાણ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૬૪૯૩ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કુ લ .૯૩૨૬.૩૭ લાખ ખચ થયો.
--------અમદાવાદની િસિવલ હોિ પટલમાં લોહીની બોટલો એકિ ત કરવા બાબત
૩૫૧૪૭ ી હમતિસં
હ પટલ
ે (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
અમદાવાદની િસિવલ હોિ પટલની લડ બકમાં છે ા બે
એકિ ત કરવામાં આવેલ લોહીની બોટલોની
વષ
વષમાં વષવાર વૈિ છક રકતદાન ારા લોહીની કે ટલી
સં યા
બોટલો એકિ ત કરવામાં આવી,
૨૦૧૯
૮૬૫૬
૨૦૨૦
૬૮૫૧
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી
(૨)
બોટલો સરકારી અને ખાનગી હોિ પટલોને આપવામાં
સરકારી હોિ પટલોને
ખાનગી
આવી,
વષ
આપવામાં લોહીની
હોિ પટલોને
બોટલોની સં યા
૨૦૧૯
૮૯૯૮૭
૯૨૧
૨૦૨૦
૬૩૨૩૪
૭૦૦
(૩) એકિ ત થયેલ લોહીની બોટલોમાંથી ઉ ત
(૩) એક પણ બનાવ બનેલ નથી.
સમયગાળામાં લોહી બગડી જવાના કે ટલા બનાવો બ યા,
અને
(૪) આવા બનાવો ન બને તે માટે શું પગલાં
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
લેવામાં આ યા?
--------એ સાર પાવર કપનીને
પેન ટીની રકમ
ં
૩૫૧૩૮ ડો. સી.જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) એ સાર પાવર કપનીએ
વીજ પૂરી પાડવાના
(૧) હા, .
ં
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કરાર કયા પછી તેમ કરવામાં િન ફળ જતા ચૂકવવાની થતી
પેન ટીની રકમ માટે સરકારે હ ાઓ કરી આપેલ છે તે
હકીકત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાચી છે ,
(૨)
હા, તો કે ટલી રકમના કે ટલા હ ાઓ યારે
કરી આપવામાં આવેલ છે , અને

(૨) તા.૧૧-૨-૨૦૧૯ના પ
ારા કલ
ુ
.૨૧૦.૮૧ કરોડની રકમની વસૂલાત પેટે, લેટ પેમે ટ
સરચાજ સ હત ૩૬ હ ા કરી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) હા, .

(૩) ઉ ત હ ાઓ પર યાજ વસૂલવામાં આવે છે કે
કે મ?
--------મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૨૬ ી દીપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૭૫૯ નવા
કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૮૬૨.૮૨ લાખ ખચ થયો.
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના

ડાણો

૩૫૫૭૧ ી શશીકા ત પંડયા (ડીસા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩,૧૯,૫૩૮
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ાથિમક શાળામાં અ યાસ
કરતા સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાતવગના કે ટલા
િવ ાથ ઓની ગણવેશ સહાયની અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં
(૨) .૧૯,૧૭,૨૨,૮૦૦/આવી ?
--------પાટણ અને મહસાણા
િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
ે
૩૫૧૨૩ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ અને
મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં
િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)
હોિ પટલનું નામ
પાટણ િજ ો
જનરલ હોિ પટલ, િસ ધપુર
જનરલ હોિ પટલ, રાધનપુર
જનરલ હોિ પટલ, પાટણ
એમઈઆરએસ હોિ પટલ, ધારપુર
મહસાણા
િજ ો
ે
જનરલ હોિ પટલ, મહે સાણા
જનરલ હોિ પટલ, િવસનગર
કોટે જ હોિ પટલ, ઝા
જનરલ હોિ પટલ, કડી
એમઈઆરએસ હોિ પટલ, વડનગર
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મંજૂ ર
મહકમ
ે
૧૬
૬
૧૧
૧૨૫
કલ
ુ ૧૫૮
૧૭
૮
૮
૫
૯૬

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કલ
ુ ૧૩૪
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના િન ણાત
તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી જ યા ખાલી
છે , અને
(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

(૨) પ કો અ અને બ સામેલ છે .

(૩) ભરતી િનયમો અનુસાર યો ય લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી તા કાિલક જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------સૌની યોજના હઠળ
ે ડમો
ે ભરવા બાબત

૩૫૧૭૪ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં સૌની
યોજના હે ઠળ ડે મો ભરવા નમદા યોજનામાંથી આપવામાં
આવેલ પાણીના જ થાની માસવાર િવગત નીચે મુજબ છે .

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
માસવાર સૌની યોજના હે ઠળ ડે મો ભરવા નમદા
યોજનામાંથી કે ટલું પાણી આપવામાં આ યું ?

માસ-વષ
યુઆરી-૨૦૧૯
ફે ુઆરી-૨૦૧૯
માચ-૨૦૧૯
એિ લ-૨૦૧૯
મે-૨૦૧૯
જૂ ન-૨૦૧૯
જુ લાઈ-૨૦૧૯
ઓગ ટ-૨૦૧૯
સ ટે બર-૨૦૧૯
ઓકટોબર-૨૦૧૯

Mcft
૧૭૮૦
૬૨૪
૧૭૪૯
૭૩૨
૯૫૨
૯૬૩
૧૦૯૧
૨૨૪૫
૨૩૮૭
૨૧

માસ-વષ
માચ-૨૦૨૦
એિ લ-૨૦૨૦
જૂ ન-૨૦૨૦
જુ લાઈ-૨૦૨૦
ઓગ ટ-૨૦૨૦

Mcft
૧૦૦૫
૮૧૦
૨૨૦૦
૧૨૮૭
૨૪૦

--------એ સાર પાવર ગુજરાત અને અદાણી પાવર િલ. સાથે વીજ કરારો
૩૫૧૯૨ ી પું ભાઇ વંશ (ઉના) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) એ સાર પાવર ગુજરાત અને અદાણી પાવર િલ.
(૧) અને (૨)
સાથે સન ૨૦૦૬ અને ૨૦૦૭માં વીજ ખરીદીના કરારો
હા, .
પચીસ વષ માટે થયેલ તેમાં તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૮ના
ઉ ત બંને વીજ ોજે ટ આયાતી કોલસા આધા રત હોઇ,
ઠરાવથી વીજ ખરીદીના દરમાં વધારો આપવામાં આવેલ તે
વષ ૨૦૧૧ પછી ઇ ડોનેિશયામાંથી મેળવવામાં આવતા
હકીકત સાચી છે ,
કોલસાના ભાવમાં અિનધા રત વધારો થવાના કારણોસર
(૨)
હા, તો વીજ ખરીદીના કરાર બાદ ખરીદીના
ઉ ત વીજ મથકો ારા પૂણપણે વીજ ઉ પાદન કરવામાં
વીજદરો વધારવાના શા કારણો છે ,
આવતું ન હતુ.ં જેને યાનમાં લઇને ગુજરાત સરકાર ારા
એક હાઇ પાવર કિમટીની રચના કરવામાં આવેલ. રા ય
સરકાર ારા તા. ૧.૧૨.૨૦૧૮ના ઠરાવ (GR) ારા
નીિત િવષયક િનણયથી હાઇ પાવર કિમટીની ભલામણોને,
થોડા સુધારા સાથે વીકારીને વીજખરીદીના દરોમાં વધારો
મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે .
(૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઉ ત વીજ
(૩) અને (૪) અદાણી પાવર મુ ા લી. ના િક સામાં
ખરીદીના દરોમાં આપવામાં આવેલ વધારો અમલમાં છે કે
૩૧.૧૨.૨૦૨૦ની િ થિતએ કરારો બાદ તા.
કે મ, અને
૧૫.૧૦.૨૦૧૮ થી ૩૧.૧૨.૨૦૨૦ સુધીના સમયગાળા
માટે વીજ દરમાં વધારો આપવામાં આવેલ છે .
એ સાર પાવર ગુજરાત િલ. (EPGL) સાથેના
સ લીમે ટરી વીજ ખરીદ કરારનું અમલીકરણ થયેલ ન હોઇ,
વીજ દરમાં વધારો આપવામાં આવેલ નથી.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૪)
ના, તો ઉ ત વધારો યારે રદ કરવામાં
આવેલ છે અને તેના કારણો શા છે ?
--------વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામાં ર તાના કામો
૩૭૯૭૧ ી િજ ેશકુ માર મેવાણી (વડગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧),(૨),(૩) અને (૪) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ નીચે મુજબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાના વડગામ અને પાલનપુર
તાલુકો
કામો
મંજૂ ર પૂણ
ગિત બાકી કામો
તાલુકામાં કે ટલા ર તાઓ નવા અને કે ટલા ર તાઓને
વડગામ
નવા
૧૨
૬
૧
૫
સમારકામની મંજૂ રી આપવામાં આવી,
સમારકામ
૩૪
૧૦
૨૪
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલા ર તાનું
પાલનપુર
નવા
૧૮
૧૧
૫
૨
સમારકામ પૂણ થયુ,ં
સમારકામ
૬૫
૮
૩
૫૪
(૩) કે ટલા ર તાનું કામ ચાલુ છે અને કે ટલા
બાકી રહે લ ૮૫ કામો ટે ડર
યા હે ઠળ છે . જે િ ર તાનું કામ શ કરવાનું બાકી છે , અને
ક ટ શન એ ટીવીટી તેમજ વહીવટી
યા પૂણ થયેથી
(૪) કામ શ ન કરવાના શા કારણો છે , અને ઉ ત
બનતી વરાએ.
બાકી કામ યાં સુધી પૂણ કરવામાં આવશે?
--------અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૪૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ામાં િજ ાવાર . ૧
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ
િજ ો
લાખ કે તેથી વધુ રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા
એકમોની સં યા
રકમ ( . લાખમાં)
કયા ઔ ોિગક ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ
અમદાવાદ
૨૯૭
૩૨૬૯.૦૨
કરવાની થાય છે , અને
સુરે નગર
૩૦૧
૧૪૫૯૮.૮૦
ઔ ોિગક એકમોની િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨) અમદાવાદ િજ ોઃશાં પગલાં લેવાયા?
૧. ૧૭૭ ાહકો પાસેથી કલ
. ૧૫૩૭.૮૮ લાખની
ુ
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા છે .
૨. ૬૬ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ .
૯૨૨.૯૩ લાખ માટે દાવા / દરખા ત દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .
૩. ૨૨ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૨૬૬.૨૦ લાખ ભરપાઇ
ન કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી / હગામી
ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની કાયવાહી
હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
૪. ૧૧ ાહકનાં . ૨૧.૬૬ લાખની વસૂલાત કરવા માટે
ી-િલ ટગેશન લોક અદાલત મારફત વસૂલાત કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
૫. ૧૨ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ . ૪૮૮.૨૭
લાખના િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત
કરે લ હોઇ, સ મ સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
૬. ૦૯ વીજ ાહકોની બાકી રકમ . ૩૨.૦૮ લાખ માટે
તેમનાં વીજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
સુરે નગર િજ ોઃ
૧. ૮૬ ાહકો પાસેથી કલ
. ૪૩૩.૬૨ લાખની
ુ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા છે .
૨. ૯૧ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ .
૧૩૨૧૫.૪૫ લાખ માટે દાવા / દરખા ત દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .
૩. ૩૩ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૫૮૦.૦૬ લાખ ભરપાઇ
ન કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી / હગામી
ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની કાયવાહી
હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
૪. ૩૫ ાહકનાં . ૭૩.૩૮ લાખની વસૂલાત કરવા માટે
ી-િલ ટગેશન લોક અદાલત મારફત વસૂલાત કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
૫. ૦૪ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ . ૭૩.૪૮
લાખના િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત
કરે લ હોઇ, સ મ સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
૬. ૫૨ વીજ ાહકોની બાકી રકમ . ૨૨૨.૮૧ લાખ માટે
તેમનાં વીજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------મોરબી િજ ામાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના
ું
૩૫૬૩૬ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૪૭
વષમાં મોરબી િજ ામાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૧૪૧
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) . ૧૪,૧૦,૦૦૦/--------આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૨૦૭ ી િનરજન
પટલ
ે (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં, િજ ાવાર
િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા,
ટાઇફોઇડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૧)
આણંદ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૧૬
૬૮
૧૩૭
૧
૩૬૫
૦
૨૦૨૦
૪
૧૩
૪
૨
૧૫
૨૨૬૩
વષ

વડોદરા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૨૯૯
૪૭૫ ૧૫૫૬
૧૦૬
૭૪૩
૦
૨૦૨૦
૧૨૦
૧૫૭ ૨૯૪
૧૬
૪૭૫ ૨૪૮૨૦
વષ

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

(૨)
આણંદ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧૭
વષ

વડોદરા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
વષ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨૦૨૦

(૩) આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં
લીધા?

૦

૦

૦

૦

૦

૨૩૫

(૩) પ ક મુજબ
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલરે ીયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
૩૫૬૬૦ ી જ.ે વી. કાક ડયા (ધારી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૮
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર
ૂ
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૪
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૪,૦૦,૦૦૦/--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
૩૫૭૩૨ ી િવવેક પટલ
ે (ઉધના) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
હે ઠળ િવકસતી િતના કે ટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ

(૧) ૮૧,૪૧૬
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨)કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૨) . ૪,૮૮,૪૯,૬૦૦/--------ગીર સોમનાથ િજ ાના રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન
૩૪૦૦૯ ી દેવાભાઇ માલમ (કે શોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ાના કોડીનાર તાલુકાના છાછરશેઢાયા રોડના કામને પહોળો કરવાનું સરકારનું કોઇ
આયોજન છે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ર તાનું કામ
(૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ થી . ણસો લાખનું
યારે મંજૂ ર કરવામાં આવશે ?
કામ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે .
--------દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મેડીકલ કોલે નું આયોજન
૩૫૧૭૭ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાળીયા) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના પાંચમા સ માં તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૯ ના
રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંિકત
માંકઃ૨૦૫૪૪ (અ તા-૨૪૨)ના અનુસંધાને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી
(આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) દેવભૂિમ ારકા ખાતે નવી મેડીકલ કોલેજ શ
(૧) તા. ૦૨-૦૧-૨૦ના પ થી મેડીકલ કોલેજ શ
કરવા યો ય સમયે િવચારણા કરવાની હતી તે િવચારણા
કરવા કે સરકારને દરખા ત કરવામાં આવેલ છે .
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ યારે કરવામાં આવી,
(૨) ઉ ત મેડીકલ કોલેજ યાં સુધીમાં શ કરવાનું
(૨) ભારત સરકાર ીની મંજૂ રી મ ા બાદ
આયોજન છે , અને
તબ ાવાર ઉ ત મેડીકલ કોલેજ શ કરવાનું આયોજન
કરવામાં આવશે.
(૩)ઉ ત મેડીકલ કોલેજ પાછળ કલ
(૩) હાલ
ઉપિ થત થતો નથી.
ુ કે ટલો ખચ થનાર છે?
--------વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
૩૫૭૦૨ ી અભેિસંહ તડવી(સંખેડા):માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૯૪
વષમાં વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
સહાય
યોજના
હે
ઠ
ળ
ુ ંુ
કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૮૦
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૫૬,૦૦,૦૦૦/--------રાજકોટ િજ ાના ર તાને પહોળા કરવાનું આયોજન
૩૪૦૧૦ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં રાજકોટ િજ ાના મકડોરણા
તાલુકાના ખજરડા
ુ ં
બાલાપર ર તાના કામને પહોળો કરવાનું સરકારનું કોઇ
આયોજન છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ર તાનું કામ
(૨) તા.૨૦-૦૧-૨૦૨૦થી . ણસો લાખનું કામ
યારે મંજૂ ર કરવામાં આવશે?
મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે .
--------બોરસદ તાલુકામાં િવિવધ આરો યલ ી યોજનાના લાભાથ ઓ
૩૫૨૦૨ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ાના બોરસદ તાલુકામાં મા
અમૃતમ યોજના, મા વા સ ય યોજના અને આયુ યમાન
ભારત યોજના અ વયે કે ટલા લાભાથ ઓએ સારવાર
મેળવી,
(૨) તે અ વયે વષવાર કઈ હોિ પટલને કે ટલી રકમ
ચૂકવવામાં આવી,
(૩) ઉ ત િ થિતએ બોરસદ તાલુકામાં ખાનગી
હોિ પટલો ારા ઉ ત યોજનાઓ હે ઠળ લાભાથ ઓને
સમયસર અને પૂરતી સારવાર ન અપાતી હોવાની
ફરીયાદથી સરકાર વાકે ફ છે કે કે મ, અને
(૪)
હા, તો તે અ વયે કઈ હોિ પટલ સામે શું
કાયવાહી કરી?

(૧)
‘‘મા’’ યોજના
૨૮૮

‘‘મા’’ વા સ ય
યોજના
૧,૦૩૭

આયુ યમાન
ભારત યોજના
૯૦૦

(૨) પ ક-૧ મુજબ
(૩) બોરસદ તાલુકામાં ખાનગી હોિ પટલો ારા ઉ ત
યોજનાઓ હે ઠળ લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર
આપવામાં આવેલ છે .
(૪)

ઉપિ થત થતો નથી.

પ ક-૧
મ

હોિ પટલનું નામ

૧
૨
૩
૪

જયદીપ આઇ હોિ પટલ
દીપ હોિ પટલ
નૂતન જનરલ હોિ પટલ
િ યા િચ ડન
હોિ પટલ
યોમ આઇ હોિ પટલ
ધા હોિ પટલ
ી દત જનરલ
હોિ પટલ
સા.આ.કે , રાસ
કુ લ

૫
૬
૭
૮

તાઃ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
ચૂકવેલ રકમ .
‘‘મા’’
વા સ ય
આયુ યમાન
૦
૦
૯,૦૦૦
૦
૦
૧,૪૭,૦૦૦
૦
૦
૧૮,૦૦૦
૦
૦
૧,૯૯,૮૦૦

તાઃ૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧
ચૂકવેલ રકમ .
‘‘મા’’
વા સ ય
આયુ યમાન
૦
૦
૦
૦
૦
૯,૦૦૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૧૦,૧૨,૭૧૦
૦

૦
૪૭,૯૧,૫૬૩
૦

૩૯,૫૦૦
૩૯,૨૭,૭૪૯
૫૨,૨૦૦

૦
૧૩,૬૮,૧૧૫
૦

૦
૯૫,૯૪,૬૮૩
૦

૪,૦૦૦
૧૫,૩૦,૯૯૯
૨૦,૦૦૦

૦
૧૦,૧૨,૭૧૦

૦
૪૭,૯૧,૫૬૩

૧,૪૭,૬૦૦
૪૫,૪૦,૮૪૯

૭,૨૦,૪૯૨
૨૦,૮૮,૬૦૭

૫,૪૬,૪૨૩
૧૦૧,૪૧,૧૦૬

૧૬,૧૪,૭૦૦
૩૧,૭૮,૬૯૯

--------અમરલી
ં મામે યોજના
ે િજ ામાં કવરબાઈનુ
ું
૩૫૭૧૯ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરે જ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૨૧
વષમાં અમરે લી િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી,
(૨) ૨૨૦
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૨૨,૦૦,૦૦૦/--------દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૯૫ ી શૈલષ
ે ભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૮૩
વષમાં દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હે ઠળ
કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૮૩
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૩) . ૪૧,૭૯,૦૦૦/--------વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
૩૫૭૦૬ ીમતી મનીષા વકીલ (વડોદરા શહે ર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૯૪
વષમાં વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના હે ઠળ
કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૮૦
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૫૬,૦૦,૦૦૦/--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
૩૫૬૫૪ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૮
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર
ૂ
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૪
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૪,૦૦,૦૦૦/--------નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૨૫૫ ી અનંતકમાર
પટલ
ે (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર,વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧

મ
૧
૨

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર ન
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર ન
નામ
આપેલ ડો ટર
થયેલ ડો ટર
થયેલ ડો ટર
આપેલ ડો ટર
થયેલ ડો ટર
થયેલ ડો ટર
નવસારી
૬
૪
૨
૧૧
૭
૪
વલસાડ
૫૯
૧૭
૪૨
૩૯
૧૫
૨૪
કલ
૬૫
૨૧
૪૪
૫૦
૨૨
૨૮
ુ

પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
િજ ાનું બો ડની રકમની
નામ
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની સં યા
૧ નવસારી
૦
૨ વલસાડ
૫
કલ
૫
ુ
મ

વષ-૨૦૧૯
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની
રકમ( .)
૦
૨૫૦૦૦૦૦
૨૫૦૦૦૦૦

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ( .)
૧૦૦૦૦૦૦
૧૮૫૦૦૦૦૦
૧૯૫૦૦૦૦૦

બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની સં યા
૧
૨
૩

વષ-૨૦૨૦
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની
રકમ( .)
૫૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦
૧૫૦૦૦૦૦

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ( .)
૧૫૦૦૦૦૦
૧૧૦૦૦૦૦૦
૧૨૫૦૦૦૦૦

--------સાબરકાંઠા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
૩૫૫૯૧ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૭૮
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
હે ઠળ અનુસિૂ ચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ
મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૭૮
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૭,૮૦,૦૦૦/--------આણંદ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધો અને દ યાંગોને આિથક સહાય યોજનાની અર ઓ
૩૫૬૮૦ ી
ેશકમાર
સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
ુ
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૧૫૪
વષમાં આણંદ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધો અને દ યાંગોને
આિથક સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૯૪૩
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૪૦,૬૮,૭૫૦/--------પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૮૮ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૩૨
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૩૨
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૪૬,૪૭,૦૦૦/--------બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૨૫ ી અરિવંદકમાર
પટલ
ુ
ે (સાબરમતી) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૨૧ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા
આ યા.
યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૩૧૯.૭૩ લાખનો ખચ થયો.
--------24

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
સુરત િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
૩૫૭૫૦ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૭૨૮
વષમાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ સુરત િજ ામાં
ું
િવકસતી િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી,
(૨) ૧૬૯૬
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૧૬૯.૬૦ લાખ.
--------ખેડા અને આણંદ િજ ામાં િનવાસી શાળાઓના મકાનનું નવીનીકરણ
૩૬૩૨૮ ી ઈ
તિસંહ પરમાર (મહધા
ુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
થયેલ ખચ
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં િવકસતી િતના િવ ાથ ઓ
નવીનીકરણની
નવા મકાન
િજ ો
માટે ની આદશ િનવાસી શાળાઓના મકાનના નવીનીકરણ
રકમ .
બાંધકામની રકમ .
અથવા નવા મકાન બાંધવા પાછળ કે ટલો ખચ કરવામાં
ખેડા
શૂ ય
શૂ ય
આ યો?
આણંદ
૧૩.૫૮ લાખ
શૂ ય
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં કવ
ું રબાઈનું મામે યોજના
૩૫૬૧૩ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૭૮
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
હે ઠળ અનુસિૂ ચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ
મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી,
(૨) ૭૮
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) . ૭,૮૦,૦૦૦/--------અમરલી
અને
ક
છ
િજ
ામાં
.એસ.ટી.ની
ઈનપુટ ટકસ
ે
ે
ે ડટ મેળવતા યિ તઓ
૩૫૧૯૫ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર અમરે લી અને ક છ િજ ામાંથી બોગસ
િબલ બનાવીને એસટીની ઈનપુટ ટે સ ે ડટ મેળવતા
કયા કે ટલા ઈસમોને પકડવામાં આ યા,

(૧)
િજ ો
અમરે લી

ક છ

(૨) ઉ ત વષવાર િજ ાવાર કયા ઈસમોએ કે ટલી
રકમના બોગસ િબલ બનાવીને એસટીની ઈનપુટ ટે સ
ે ડટ મેળવી હોવાનું સામે આ યુ,ં અને

વષ
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯
૩૧-૦૧-૨૦૨૦
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦
૩૧-૦૧-૨૦૨૧
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯
૩૧-૦૧-૨૦૨૦
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦
૩૧-૦૧-૨૦૨૧

થી

કસોની
સં યા
ે
શૂ ય

થી

શૂ ય

થી

૮

થી

૫

(૨) અમરે લી િજ ાની િવગતો ઉપર મુજબ શૂ ય છે .
યારે ક છ િજ ાની િવગતો આ મુજબ છે .
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
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તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૩૧-૦૧-૨૦૨૦
સનરાઈઝ
૮૦,૪૭,૭૨૦
એ ટર ાઈઝ
ઉ લા
૨,૬૪,૫૬,૧૯૪
મે યુફે ચર ગ લી.
ટાર ટે ડ ગ
૪,૧૯,૬૬,૪૭૬

૩૧-૦૧-૨૦૨૧
બાબા સે સ
કોપ રે શન
શીવ શિ ત ટે ડ ગ ૨,૩૧,૪૮,૬૮૩
કોપ રે શન
આશાપુરા
૮૪,૯૮,૧૩૫
એ સપોટ
ી સોમનાથ
૪,૧૪,૭૭,૦૦૭
ટે ડલ ક
૨,૬૩,૮૪,૪૩૯ શિ ત મેટલ ટે ડસ ૩,૫૮,૯૧,૬૪૬
-

જલારામ
એ ટર ાઈઝ
પી આર ટે ડસ
એન બી
એ ટર ાઈઝ
લે સસ
એ ટર ાઈઝ
િશવ ટે ડસ

(૩) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે તેમની સામે શા
પગલાં લેવામાં આ યા ?

૩૭,૦૦,૬૭૩
૭,૪૬,૫૧,૫૨૩

(૩) તેમની સામે આ મુજબ પગલાં લેવામાં આ યા.
પેઢીનું નામ
સનરાઈઝ એ ટર ાઈઝ
ઉ લા મે યુફે ચર ગ લી.
ટાર ટે ડ ગ
જલારામ એ ટર ાઈઝ
પી આર ટે ડસ
બાબા સે સ કોપ રે શન
શીવ શિ ત ટે ડ ગ કોપ રે શન
લે સસ એ ટર ાઈઝ
િશવ ટે ડસ
ી સોમનાથ ટે ડલ ક
શિ ત મેટલ ટે ડસ
એન બી એ ટર ાઈઝ
આશાપુરા એ સપોટ

લીધેલ પગલાં

નોધણી નંબર રદ કરવામાં આવેલ
છે .

નોધણી નંબર રદ કરવામાં આવેલ
છે . તથા ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે .
નોધણી નંબર રદ કરવાની કાયવાહી

--------દાહોદ અને સુરત િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૨૨૫ ી વજિસં
ે ગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર દાહોદ અને સુરત િજ ામાં, િજ ાવાર
િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા,
ટાઈફોઈડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૧)
દાહોદ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૧
૨

૩૬૧
૧૦૧

૫૬૦
૨૬

ઝેરી
મેલે રયા
૧૫
૨

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૧૦૨૫
૪૭૯

૦
૩૦૧૭

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૨૮૭૫
૯૮૦

૦
૪૯૪૨૨

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૦
૦

૦
૭

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૦
૦

૦
૯૬૬

સુરત
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૪૪
૩૪

૩૮૭૪
૭૮૭

૭૦૨
૧૮૬

ઝેરી
મેલે રયા
૩૩૮
૨૯

(૨)
દાહોદ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૦
૦

૦
૦

૦
૦

ઝેરી
મેલે રયા
૦
૦

સુરત
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
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િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૦
૦

૦
૦

૦
૧

ઝેરી
મેલે રયા
૦
૦

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં
લીધાં?

(૩) પ ક મુજબ.
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં પ૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમની વટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------અરવ ી િજ ાના ર તાને રીસરફસ
ે કરવાનું આયોજન
૩૪૦૧૩ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હમતનગર
) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં અરવ ી િજ ાના મોડાસા તાલુકાના કોલીખડઅમરગઢ-ગા ડી રોડને રીસરફે સ કરવાનું સરકારનું કોઈ
આયોજન છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી લંબાઈ માટે
(૨) ૧૪.૦૦ કી.મી. માટે . ૨૧૦.૦૦ લાખ.
કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવી ?
--------સરકાર ારા લોહીના કાઉ ટ ન ી કરવાના મશીનોની ખરીદી
૩૫૧૫૦ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
છે ા એક વષમાં કોિવડ-૧૯ની પ રિ થિત દરિમયાન
GeM Portal મારફતે મેસસ દીપ મેડીટે ક ાઇવેટ

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
લોહી પરી ણ કરી લોહીના કાઉ ટ ન ી કરવા માટે
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
સરકારી કઇ કપની
પાસેથી, કે ટલા મશીનો, શા ભાવે, યારે
ં
ખરીદવામાં આ યા?

િલિમટે ડ કપની
પાસેથી ૦૪ (ચાર) નંગ ઓટોમેટેડ
ં
હીમેટોલો એનેલાઇઝર (૫ પાટ) મિશન િત નંગ
.૮,૨૦,૦૦૦/- ના ભાવથી કલ
.૩૨,૮૦,૦૦૦/ુ
મુજબ તા.૦૭/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ખરીદવામાં આવેલ.
--------ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૬૩ ી આર. સી. મકવાણા (મહવા
ુ ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૨૬૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૩૦૪૦.૪૮ લાખનો ખચ થયો.
--------પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૬૪૪ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૬૯
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા
હ રશચં
મરણો ર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૬૮
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૮,૪૦,૦૦૦/--------તાપી અને સુરત િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૨૪૯ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાપી અને
(૧)
સુરત િજ ામાં િજ ાવાર .૧ લાખ કે તેથી વધુ રકમના
વસૂલ કરવાની થતી
ઔ ોિગક એકમોની
વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા ઔ ોિગક એકમોના
િજ ો
કલ
ુ રકમ .
સં યા
ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની થાય છે ,
(લાખમાં)
અને
તાપી
૧૭
૨૦૧.૩૩
સુરત
૧૦૧૮
૮૨૦૮.૦૬
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨) તાપી િજ ોઃ
શાં પગલાં લેવાયા?
૧) ૩
ાહકો પાસેથી કલ
.૧૪.૪૧ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા છે .
૨) ૪ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી નાંખવામાં
આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ .૪૦.૨૦ લાખ
માટે દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
૩) ૭ ાહકોએ બાકી .૧૮.૨૧ લાખ ભરપાઈ ન કરતાં
તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે કાપી નાખવામાં
ં
આવેલ છે અને વસૂલાત માટે આગળની કાયવાહી હાથ
ધરવામાં આવેલ છે .
૪) ૩ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૧૨૮.૫૧ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
28

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
આવશે.
સુરત િજ ોઃ
૧) ૧૪૭
ાહકો પાસેથી
.૭૫૦.૦૮ લાખ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા છે .
૨) ૨૨૬ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની રકમ
.૨૪૭૫.૯૮ લાખ માટે દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .
૩) ૬૦૩ ાહકોએ બાકી .૨૬૮૧.૩૭ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે આગળની કાયવાહી
હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
૪) ૩૮ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૨૨૮૯.૮૬ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવશે.
૫) ૪ ાહકો કે જેઓ ારા .૧૦.૭૭ લાખની રકમનું વીજ
િબલ ભરે લ ન હોઈ, તેઓનું વીજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી
હાથ ધરાયેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકાના ર તાઓ
૩૫૧૮૩ ી બાબુભાઈ વા

(માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) પ રિશ મુજબ.
વષમાં વષવાર જનાગઢ
િજ ાના માંગરોળ અને માળીયા
ૂ
(હા) તાલુકાના કે ટલા ર તા નોન- લાન રીસરફે સ કરવા
મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કયા
ર તાઓ માટે વક ઓડર અપાયેલ છે અને કયા ર તાઓના
વકઓડર આપવાના બાકી છે ,
(૩) ઉ ત િ થિતએ વષવાર તાલુકાવાર યા- યા
(૩) વક ઓડર અપાયેલ તમામ કામો પૂણ થયેલ છે .
ર તાના વકઓડર અપાયા છતાં કામ શ ન થયા અને તેના
કારણો શાં છે ?
પ રિશ
મ
તાલુકો
ર તાની મંજૂ ર થયેલ કામગીરીની િવગત
હાલની ભૌિતક પ રિ થિત
ૂ
(અ) વષ ૨૦૧૯ માં મંજર થયેલ કામો (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સમયગાળામાં મંજૂ ર થયેલ કામો)
૧
માંગરોળ લંબોરા એ ોચ રોડ
પૂણ
૨
માંગરોળ ફલરામા
ભીતાણા રોડ
પૂણ
ુ
૩
માંગરોળ ખોરાસા બાલાપરા રોડ
પૂણ
૪
માળીયા લાછડી એ ોચ રોડ
પૂણ
૫
માળીયા જલંધર દેવગામ રોડ ઈન ગ ટુ ક ાસા દેવગામ એસ.એચ.રોડ
પૂણ
૬
માળીયા જના
પૂણ
ુ નવા વાંદરવડ રોડ
(બ) વષ ૨૦૨૦ માં મંજૂ ર થયેલ કામો (તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સમયગાળામાં મંજૂ ર થયેલ કામો)
૧
માંગરોળ ચીચુડી કે નાલ સરમા રોડ, ચે.૧/૭૫૦ થી ૩/૮૫૦
ટે ડર
યા હે ઠળ
૨
માંગરોળ માંગરોળ જેતખમ રોડ
ટે ડર
યા હે ઠળ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૩

માંગરોળ

વીરપુર લંબોરા રોડ

ટે ડર

યા હે ઠળ

--------રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
૩૫૭૩૭ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૬૯
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ
પે શન યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૫૯
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) ૨૨૯૨૦૦
--------ૂ
ા ટ ઇન એઇડના છા ાલયોમાં પગાર વધારાની રજઆતો
૩૫૧૨૬ ી ચંદન ઠાકોર (િસ ધપુર) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ માં તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ
સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંિકત
માંકઃ- ૧૫૬૭૪(અ તા-૯૨)ના અનુસંધાને માનનીય સામાિજક યાય અને
અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પછાત વગના ા ટ ઈન એઈડ છા ાલયોના
(૧) હજુ સુધી આ બાબત િવચારણા હે ઠળ છે . તેથી
કમચારીઓ તરફથી મળેલ પગાર વધારાની બાબત
પગાર વધારાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
િનતીિવષયક હોઈ સરકાર ીની િવચારણા હે ઠળ હતી તો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િવચારણા યારે પૂણ
કરીને કે ટલો પગાર વધારો હે ર કરવામાં આ યો,
(૨) ઉ ત િવચારણા પૂણ ન થયેલ હોઈ તો તેના
(૨) વહીવટી કારણોસર
કારણો શા છે , અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ િવચારણા કયા તબ ે છે અને
(૩) િવભાગ ક ાએ આ બાબત િવચારણા હે ઠળ છે .
ઉ ત િવચારણા યાં સુધીમાં પૂણ કરીને તેનો અમલ
િવચારણા હે ઠળની સંપૂણ કામગીરી પૂણ થયેથી.
કરાવવામાં આવનાર છે ?
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
૩૫૭૨૮ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજ
ં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૦૩
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં
મરણોતર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૦૨
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૫,૧૦,૦૦૦/--------નમદા િજ ામાં નહરે માળખાની કામગીરી
૩૪૦૨૬ ી નરશભાઈ
પટલ
ે
ે (ગણદેવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ નમદા
િજ ાના ગ ડે ર તાલુકામાં નહે ર માળખાની
કામગીરી પૂણ થયેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ જદા
ુ જદા
ુ
કારની નહે રોમાં કે ટલી કામગીરી પૂણ થયેલ છે ?

(૧) હા,

.

(૨) ઉ ત િ થિતએ જદા
કારની નહે રોમાં સંપૂણ
ુ જદા
ુ
લંબાઈમાં કામગીરી પૂણ થયેલ છે , જેની િવગતો નીચે મુજબ છે .
કલ
ુ લંબાઈ પૂણ થયેલ લંબાઈ
અ.નં. નહરનો
કાર
ે
ક.મી.માં
ક.મી.માં
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૧
૨
૩
૪
૫

મુ ય નહે ર
શાખા નહે ર
િવશાખા નહે ર
શાખા
- શાખા
કલ
ુ
--------અમરલી
િજ
ામાં સાતફરા
ે
ે સમૂહ લ યોજના

૯.૯૩૧
૩.૬૫
૧૯.૫૯
૩૭.૪૯
૧૫૭.૦૦
૨૨૭.૬૬૧

૯.૯૩૧
૩.૬૫
૧૯.૫૯
૩૭.૪૯
૧૫૭.૦૦
૨૨૭.૬૬૧

૩૫૭૩૪ ી હષ સંધવી (મજરા
ુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં અમરે લી િજ ામાં સાતફે રા સમૂહ લ યોજના હે ઠળ
લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કે ટલા યુગલો માટે કે ટલી
સં થાની અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી સં થાઓની કે ટલા યુગલોની
અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૧) યુગલ-૪૯૫
સં થા-૧૯

(૨) યુગલ-૪૯૫
સં થા-૧૯
(૩) યુગલ- .૪૯.૫૦ લાખ
સં થા- .૭.૮૬ લાખ
કલ
ુ .૫૭.૩૬ લાખ
--------અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૦૪ ી ભુપે ભાઈ પટલ
ે (ઘાટલોડીયા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૮૯૫ નવા કૃ િષિવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ટળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૭૭૪૬.૫૩ લાખનો ખચ થયો.
--------વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
૩૫૭૧૧ ી અ યકમાર
પટલ
ુ
ે (કરજણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧,૦૬,૫૧૫
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હે ઠળ
િવકસતી િતના કે ટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ મંજૂ ર
કરવામાં આવી, અને
(૨) કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં
(૨) .૩,૯૬,૪૪,૪૦૦/આવી ?
--------મહસાણા
િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
ે
૩૫૫૭૮ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૧) ૨૬

(૨) ૨૪
(૩)
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. ૨૩,૫૦,૦૦૦/-

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
રા ય સરકાર ારા ઓવર ડા ટ લેવા બાબત
૩૪૦૩૧ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
શૂ ય.
રા ય સરકાર ારા રીઝવ બક પાસેથી કે ટલી રકમનો ઓવર
ડાફટ લેવામાં આ યો ?
--------વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
૩૫૬૯૯ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧,૦૬,૫૧૫
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હે ઠળ
િવકસતી િતના કે ટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ મંજૂ ર
કરવામાં આવી, અને
(૨)કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૨) .૩,૯૬,૪૪,૪૦૦/--------ક છ િજ ાના રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન
૩૪૦૧૨ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ક છ િજ ાના ભુજ તાલુકાના ધાણેટીથી નાડાપાને
ડતા રોડને પહોળો કરવા સરકારનું આયોજન છે કે કે મ,
અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી લંબાઈ માટે
(૨) ૭.૦૦ કી.મી. માટે સોળ કરોડ મંજૂ ર કરવામાં
કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવી ?
આવેલ છે .
--------સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
૩૫૭૪૨ ીમતી ઝંખના પટલ
ે (ચોયાસી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૯૨૫
વષમાં સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન
(વયવંદના) યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૪૭૨
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧,૨૭,૮૭,૭૫૦/--------અમદાવાદ શહરે અને િજ ામાં વીજ ચોરીના ક સા
૩૭૨૯૧ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં વીજ ચોરીના કે ટલા
િક સા યાનમાં આ યા,

(૧)
વીજ ચોરીના ક સા
અમદાવાદ શહે ર (ટોરે ટ પાવર)
અમદાવાદ િજ ો (યુ. .વી.સી.એલ.)
(૨) એક પણ નહ .

(૨) આવા કે ટલા િક સામાં સરકારે પાસા હે ઠળ
કામગીરી કરી, અને
(૩) કે ટલા લોકોને સ કરવામાં આવી ?
(૩)
--------32

ઉપિ થત થતો નથી.

૭૩૧૨
૪૭૫૭

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૨૧ ી સુરે શભાઈ પટલ
ે (મિણનગર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૭૫૯ નવા
કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૮૬૨.૮૨ લાખ ખચ થયો.
--------અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે

ડાણો

૩૫૧૫૬ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ
અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં
િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)
હોિ પટલનું નામ
અમદાવાદ િજ ો
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ
એમ.જે. ઈિ ટ ૂટ ઓફ ઓ થલમોલો ,
અમદાવાદ
ગવ. પાઈન ઈિ ટ ૂટ, અમદાવાદ
મણીબેન સરકારી હોિ પટલ, ખોખરા
સરકારી હોિ પટલ, સ ગરવા
માનિસક આરો યની હોિ પટલ, અમદાવાદ
જનરલ હોિ પટલ, િવરમગામ
એમઈઆરએસ હોિ પટલ, સોલા-અમદાવાદ
કલ
ુ
ગાંધીનગર િજ ો
જનરલ હોિ પટલ, માણસા
એમઈઆરએસ િસિવલ હોિ પટલ, ગાંધીનગર
કલ
ુ
(૨) પ કો અ અને બ સામેલ છે .

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના િન ણાત
તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી જ યા ખાલી
છે , અને
(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મંજૂ ર
મહકમ
ે
૨૭
૩૯
૦૫
૧૮
૫
૨
૭
૧૪૨
૨૪૫
૧૪
૧૪૩
૧૫૭

(૩) ભરતી િનયમો અનુસાર યો ય લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી તા કાિલક જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------ઊ
ભાગના િનગમોમાં ભરતી બાબત
૩૫૨૧૯ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
ઊ
(૧) હા, .
ભાગના તાબા હે ઠળના િનગમોમાં કમચારીઓની ભરતી
કો ટાકટ/ આઉટસોસ ગથી કરવામાં આવે છે તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
(૨) કલ
ુ ૧૩૯૨૪ કમચારીઓ.
કમચારીઓની ભરતી કો ટાકટ/આઉટસોસ ગથી કરવામાં
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આવી, અને
(૩) કો ટાકટ/આઉટસોસ ગથી
કારણો શાં છે ?

ભરતી

કરવાના

(૩) જે જ યાઓની જ રયાત કાયમી ન હોય પરતુ
ં
હગામી
સમયગાળા માટે હોય તેવી કામગીરી માટે
ં
કો ટાકટ/ આઉટસોસ ગથી સેવાઓ મેળવવામાં આવે છે .
--------ભ ચ અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૨૪૩ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુ
ં સર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩) ૨૮૪ રોડના નવીન બ નંબર
વષમાં ભ ચ અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૮૭ રોડના કામો પૂણ થયેલ
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
છે . બાકીના ૧૯૭ કામો ી-ક ટકશન
યા તેમજ
થયા,
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
--------સંતરામપુર-ઝાલોદ-કશલગઢ
રોડને પહોળો કરવાની મંજૂ રી
ુ
૩૪૦૦૮ ી કબે
ુ રભાઈ ડ ડોર (સંતરામપુર): માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં સંતરામપુર-ઝાલોદ-કશલગઢ
રોડ િક.મી. ૧૬૫/૦ થી
ુ
૧૭૪/૨૦૦ ને પહોળો કરવાની કામગીરીને મંજૂ રી મળેલ છે કે
કે મ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમની મંજૂ રી
(૨) .વીસ કરોડ
મળેલ છે , અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી યા તબ ે છે ?
(૩) ગિતમાં.
--------બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડોકટરોની િનમણૂક
૩૫૧૧૧ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરે લ
કે ટલા ડોકટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડોકટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડોકટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડોકટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી ?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી
કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડોકટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
મ િજ ાનું નામ િનમણૂક આપેલ ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર ન
ડોકટર
થયેલ ડોકટર ન થયેલ ડોકટર આપેલ ડોકટર થયેલ ડોકટર
થયેલ ડોકટર
૧ બનાસકાંઠા
૧૦૫
૨૦
૮૫
૩૫
૪
૩૧
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૨ ક છ

૧૧૨
૨૧૭

૫
૨૫

૧૦૭
૪૯
૦
૪૯
કલ
૧૯૨
૮૪
૪
૮૦
ુ
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડોકટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
બો ડની રકમની
િજ ાનું
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
મ
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરલ
ે
ે
નામ
બો ડની રકમ બાકી બો ડની
બો ડની રકમ બાકી બો ડની રકમ
ડોકટરોની
ડોકટરોની
( .)
રકમ ( .)
( .)
( .)
સં યા
સં યા
૧ બનાસકાંઠા
૮
૩૬૫૦૦૦૦
૩૮૫૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૧૪૫૦૦૦૦૦
૨ ક છ
૧૮
૯૦૦૦૦૦૦
૪૪૫૦૦૦૦૦
૩
૧૫૦૦૦૦૦
૨૩૦૦૦૦૦૦
કલ
૨૬
૧૨૬૫૦૦૦૦
૮૩૦૦૦૦૦૦
૫
૨૫૦૦૦૦૦
૩૭૫૦૦૦૦૦
ુ
--------અમરલી
ં મામે યોજના
ે િજ ામાં કવરબાઈનુ
ું
૩૫૭૧૭ ી મુકે શભાઈ પટલ
ે (ઓલપાડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૨૧
વષમાં અમરે લી િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૨૨૦
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૨૨,૦૦,૦૦૦/--------અમરલી
ે િજ ામાં સાતફરા
ે સમૂહ લ યોજના
૩૫૭૫૩ ી અરિવંદ પટલ
ે (ધરમપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં અમરે લી િજ ામાં સાતફે રા સમુહ લ યોજના હે ઠળ
લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કે ટલા યુગલો માટે કે ટલી
સં થાની અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી સં થાઓની કે ટલા યુગલોની
અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

(૧) યુગલ-૪૯૫
સં થા-૧૯

(૨) યુગલ-૪૯૫
સં થા-૧૯
(૩) યુગલ- .૪૯.૫૦ લાખ
સં થા- .૭.૮૬ લાખ.
કલ
ુ - . ૫૭.૩૬ લાખ.
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૬૨૭ ી બાબુભાઈ પટલ
ે (દસ ોઈ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૬૭૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૧૧૯૧.૩૦ લાખનો ખચ થયો.
--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
૩૫૭૫૫ ી ભરતભાઈ પટલ
ે (વલસાડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬૪
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૯૧
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૩૮,૨૦,૦૦૦/--------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૧૩૫ ી જશુભાઈ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩) ૪૭૧ રોડના નવીન બ નંબર
વષમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કે ટલા રોડના
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૭૪ રોડના કામો પૂણ થયેલ
નવીન બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના
છે . બાકીના ૩૯૭ કામો ી-ક ટકશન
યા તેમજ
કામ પૂણ થયા,
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
--------રાજકોટ અને ભાવનગરની મેડીકલ કોલે માં મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૨૨ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પી.ડી.યુ.
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટ અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ,
ભાવનગરમાં કોલેજવાર સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ મહે કમ
કે ટલું છે ,

(૧)
સંવગ
વગ-૧
વગ-૨
વગ-૩
વગ-૪

(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર, કોલેજવાર
કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે ,

મંજૂ ર જ યા
પી.ડી.યુ. મેડીકલ
સરકારી મેડીકલ
કોલેજ, રાજકોટ
કોલેજ, ભાવનગર
૨૧૪
૨૩૨
૧૦૧
૮૬
૨૮૨
૨૨૩
૧૨૧
૧૦૯

(૨)
ભરાયેલ જ યા
સંવગ
પી.ડી.યુ. મેડીકલ
સરકારી મેડીકલ
કોલેજ, રાજકોટ
કોલેજ, ભાવનગર
વગ-૧
૧૫૯
૧૨૦
વગ-૨
૫૩
૪૩
વગ-૩
૧૮૨
૨૧૪
વગ-૪
૧૨૧
૧૦૯
કલ
૫૧૫
૪૮૬
ુ
(૩) પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટ
ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
સંવગ
કરાર
ફી સ પગાર
માનદ
આધારીત
આધારીત
વેતન
વગ-૧
૨૪
૦૨
૦૬
વગ-૨
૦૦
૦૦
૦૦
વગ-૩
૦૦
૩૬
૦૦
વગ-૪
૦૦
૦૦
૦૦
કલ
૨૪
૩૮
૦૬
ુ

(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ કરાર આધારીત, ફ સ પગાર આધારીત, માનદ
વેતનથી ભરાયેલ છે , અને

36

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો

(૪) સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ ખાલી છે તેમજ આ
ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

સરકારી મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર
ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
સંવગ
કરાર
ફી સ પગાર
માનદ
આધારીત
આધારીત
વેતન
વગ-૧
૨૪
૦૦
૦૦
વગ-૨
૧૫
૦૦
૦૦
વગ-૩
૦૩
૨૮
૦૦
વગ-૪
૦૦
૦૦
૦૦
કલ
૪૨
૨૮
૦૦
ુ
(૪)
ખાલી જ યા
સંવગ
પી.ડી.યુ. મેડીકલ
સરકારી મેડીકલ
કોલેજ, રાજકોટ
કોલેજ, ભાવનગર
વગ-૧
૫૫
૧૧૨
વગ-૨
૪૮
૪૩
વગ-૩
૧૦૦
૦૯
વગ-૪
૦૦
૦૦
કલ
૨૦૩
૧૬૪
ુ
આ ખાલી જ યાઓ યો ય ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી

--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૦૮ ી તે સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૫૧૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૫૬૯૨.૮૫ લાખનો ખચ થયો.
--------મહસાણા
િજ ાના ર તાને રીકાપટ કરવાનું આયોજન
ે
૩૪૦૧૫ ી ઋિષકશ
ે પટલ
ે (િવસનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ એક વષમાં
(૧) હા, .
મહે સાણા િજ ાના િવસનગર-વડનગર ર તાને રીકાપટ
કરવાનું આયોજન છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે
(૨) . ચૌદ કરોડ ીસ લાખ.
કે ટલી રકમની મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે ?
--------પિ મ ગુજરાત વીજ કપની
ારા િત માણપ ો ચકાસવા બાબત
ં
૩૭૯૫૭ ડો. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ પિ મ
(૧) ના, .
ગુજરાત વીજ કપની
િલ., ારા વષ ૨૦૨૦-૨૧માં િવ ુત
ં
સહાયકની િનમણૂકમાં એસ.ટી. કે ટેગરીના ઉમેદવારો માટે
સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૮ના ઠરાવ
અને આ દ િત િવકાસ િવભાગના તા.૧૯-૯-૨૦૨૦ના
િનયમો મુજબ િત માણપ ચકાસવાના િનયમોનું
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ડાણો

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
પાલન કરવામાં આવેલ નથી, તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તેના કારણો શા છે ?
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------ખેડા અને ડાંગ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૧૪ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને
ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં િન ણાત
તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૨)

મ
૧
૨

િજ ાનું નામ
ખેડા
ડાંગ

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મ

સંવગ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ વગ-૧

મં
૨
૧
૨
૧
૧
૧
૪
૨
૧
૧
૦
૨
૧
૧
૨૦

સરકારી હોિ પટલ ખેડા
ભ ખા એનએચએમ
૧ ૧
૧ ૦
એનએચએમ
૦ ૨
૧ ૦
૦ ૧
૧ ૦
૨ ૨ એનએચ એમ-૨
૧ ૧
એનએચએમ
૧ ૦
૧ ૦
૦ ૦
૧ ૧
૧ ૦
૧ ૦
૧૨ ૮

ખેડા િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૨
૩
૨
૦
૦
૪
૨
૦
૦
૨
૨
૦
૪
૨
૩
૩
૧
૦
૨
૦
૧
૦
૨
૨
૨
૦
૨
૦
૨૫
૧૬

મંજૂ ર મહકમ
ે
૪૧
૧૫
ડાંગ િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૨
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૧૪
૧

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઇને ભરવામાં આવે છે .
પ ક

ખેડા િજ ો
સરકારી હોિ પટલ નડીઆદ
મં ભ ખા એનએચએમ
૨ ૧ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૩ ૨ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧૬ ૧૨ ૪

---------
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સરકારી હોિ પટલ ડાકોર
મં ભ ખા એનએચએમ
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૫ ૧ ૪

ડાંગ િજ ો
જનરલ હોિ પટલ આહવા-ડાંગ
મં ભ ખા એનએચએમ
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૨ ૨ ૦
૧ ૧ ૦
૨ ૧ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧૫ ૧૪ ૧

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
૩૫૬૬૭ ી કશુ
ે ભાઈ નાકરાણી (ગા રયાધાર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૮૧,૪૧૬
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
હે ઠળ િવકસતી િતના કે ટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ
મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં
(૨) .૪,૮૮,૪૯,૬૦૦/આવી ?
--------સાવરકડલા
અને
લીલીયા
તાલુકામાં ર તા તથા પુલોને નુકસાન
ું
૩૭૭૭૫ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ું ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ામાં સને ૨૦૨૦ના ચોમાસામાં
(૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ, નુકસાની વાળા
અિતવૃિ અને પુરના કારણે સાવરકડલા
અને લીલીયા
રા ય ધોરીમાગ અને પુલોને જ રી મરામત કરી વાહન
ું
તાલુકામાં કયા કયા રા ય ધોરીમાગ તથા પુલોને ભારે
યવહાર યો ય રખાયેલ છે . તેમજ ૧૬૮ ર તાઓને
નુકસાન થયેલ છે .
રીસરફે ઈસ કરવાની િપયા એકસો ા કરોડની અંદા ત
(૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ નુકસાન
રકની મંજૂ રીઓ આપેલ છે , જે ી-ક ટ શન તેમજ
થયેલ ર તા રકાપટ ગ અને પુલો નવા બનાવવાની
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
કામગીરી કયા તબ ે છે , અને
(૩)ઉ ત કામો યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવનાર છે?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
૩૪૦૨૧ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી
કાય મ અંતગત કે ટલા બાળકોની આરો ય તપાસ
કરવામાં આવેલ છે ,

(૧)

(૨) ઉ ત િ થિતએ દય, િકડની અને કે સર
જેવા ગંભીર રોગોના કે ટલા બાળકોને સારવાર આપવામાં
આવી, અને

(૨)
મ
૧
૨

મ
૧
૨

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કલ
ુ

તપાસેલ બાળકો
૯,૭૬,૨૧૯
૯,૯૧,૯૩૪
૧૯,૬૮,૧૫૩

વષ
દય
કડની
કે સર
૨૦૧૯ ૧૨૨
૧૫
૧૧
૨૦૨૦ ૧૦૧
૧૪
૩
કલ
૨૨૩
૨૯
૧૪
ુ
(૩) દય, િકડની અને કે સર જેવા ગંભીર રોગો
ધરાવતા બાળકોની િવનામૂ યે સારવાર માટે સરકાર ારા
નીચે માણે યવ થા કરવામાં આવી છે .

દયની િબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મહે તા
ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો અને રીસચ સે ટર,
અમદાવાદ
 િકડનીની િબમારીવાળા બાળકોને ઇિ ટ ટૂ ઓફ
કીડની ડીસીસ અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ
 કે સરની િબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ
કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ ખાતે િવનામૂ યે
સારવાર આપવામાં આવે છે .

(૩) ઉ ત ગંભીર રોગો ધરાવતા બાળકોની સારવાર
માટે સરકાર ારા શી યવ થા કરવામાં આવી?
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આણંદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
૩૪૦૧૮ ી મહશકમાર
રાવલ (ખંભાત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં આણંદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
અંતગત કે ટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં
આવેલ છે ,

(૧)

(૨) ઉ ત િ થિતએ દય, િકડની અને કે સર
જેવા ગંભીર રોગોના કે ટલા બાળકોને સારવાર આપવામાં
આવી, અને

(૨)
મ
૧
૨

મ
૧
૨

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કલ
ુ

તપાસેલ બાળકો
૫,૨૩,૦૭૨
૫,૪૩,૯૪૯
૧૦,૬૭,૦૨૧

વષ
દય
કડની
કે સર
૨૦૧૯ ૨૬૯
૨૧
૪
૨૦૨૦ ૧૮૩
૨૦
૧૩
કલ
૪૫૨
૪૧
૧૭
ુ
(૩) ઉ ત ગંભીર રોગો ધરાવતા બાળકોની સારવાર
(૩) દય, િકડની અને કે સર જેવા ગંભીર રોગો
માટે સરકાર ારા શી યવ થા કરવામાં આવી?
ધરાવતા બાળકોની િવનામૂ યે સારવાર માટે સરકાર ારા
નીચે માણે યવ થા કરવામાં આવી છે .

દયની િબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મહે તા
ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો અને રીસચ સે ટર,
અમદાવાદ
 િકડનીની િબમારીવાળા બાળકોને ઇિ ટ ૂટ ઓફ
કીડની ડીસીસ અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ
 કે સરની િબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ
કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ ખાતે િવનામૂ યે
સારવાર આપવામાં આવે છે .
--------અમરલી
ે િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૭૨૫ ી કાંતીભાઇ બલર (સુરત ઉ ર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૧૬
વષમાં અમરે લી િજ ામાં સ યવાદી રા
હ રશચં
મરણો ર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૧૩
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૦,૬૫,૦૦૦/--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૬૬૯ ી ભીખાભાઇ બારયા
ૈ (પાલીતાણા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૦૩
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં
મરણો ર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૦૨
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૫,૧૦,૦૦૦/---------
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૫૯૭ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહે ગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬૭
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં
મરણો ર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૬૬
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૩,૩૦,૦૦૦/--------ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૬૧૯ ી જગદીશભાઇ પટલ
ે (અમરાઇવાડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૨૬
વષમાં ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર
સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૨૨૧
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૧,૦૫,૦૦૦/--------ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૫૬૨ ી ુમનિસંહ ડે (અબડાસા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૨૬
વષમાં ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર
સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૨૧
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૧,૦૫,૦૦૦/--------બનાસકાંઠા અને વડોદરા િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહક
ે મ
૩૫૧૦૮ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
બનાસકાંઠા અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
મ
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર મહકમ
ે
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું
૧
બનાસકાંઠા
૩૭
છે ,
૨
વડોદરા
૧૮
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
(૨)
બનાસકાંઠા
વડોદરા
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
િજ.
િજ.
જ યા ખાલી છે , અને
સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
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ભરલી
ે
૧
૦
૧
૧
૨
૦
૧

ખાલી
૪
૦
૪
૧
૧
૧
૪

ભરલી
ે
૧
૧
૧
૧
૧
૦
૧

ખાલી
૦
૦
૧
૦
૦
૧
૦

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

૨
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૧૦

૫
૫
૦
૧
૦
૦
૧
૨૭

૨
૨
૩
૧
૧
૧
૦
૧૬

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે .
પ ક

બનાસકાંઠા િજ ો

વડોદરા િજ ો
માનિસક આરો યની હોિ પટલ,
ચેપી રોગની હોિ પટલ, વડોદરા
અ.નં. સંવગનું નામ
વડોદરા
મંજૂર ભરે લી ખાલી એનએચએમ મંજૂર ભરે લી ખાલી એનએચએમ મંજૂર ભરે લી ખાલી એનએચએમ મંજૂર ભરે લી ખાલી એનએચએમ મંજૂર ભરે લી ખાલી એનએચએમ મંજૂર ભરે લી ખાલી એનએચએમ મંજૂર ભરે લી ખાલી એનએચએમ
૧ ફલટાઇમ
સજન
૨ ૦ ૨
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
ુ
૨ પેથોલો ટ
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૩ ફિજિશયન
૨ ૦ ૨
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૪ ઓથ પેડીક સજન ૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૫ ઓ થ મીક સજન ૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૬ રે ડીયોલો ટ
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૭ બાળરોગ િન ણાત ૨ ૧ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૮ ગાયનેકોલો ટ
૪ ૧ ૩
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૨ ૨ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૯ એને થેટી ટ
૨ ૦ ૨
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૨ ૨ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧૦ મનોરોગ િચિક સક ૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૨ ૨ ૦
૦ ૦ ૦
૧૧ ઇ.એન.ટી. સજન ૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧૨ માઇ ોબાયોલો ટ ૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧૩ એમ.ડી.એસ.
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
ડે ટલ સજન
૧૪ ડરમેટોલો ટ
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
કુ લઃ ૧૯ ૬ ૧૩
૭ ૨ ૫
૬ ૨ ૪
૫ ૦ ૫
૧૫ ૧૩ ૨
૨ ૨ ૦
૧ ૧ ૦
જનરલ હોિ પટલ, ડીસા

સરકારી હોિ પટલ, થરાદ

સરકારી હોિ પટલ, અંબા

સરકારી હોિ પટલ, ભાભર

જમનાબાઈ હોિ પટલ, વડોદરા

પૂરક ન ધઃ- જનરલ હોિ પટલ ડીસા ખાતે ફ િશયન, રે ડીયોલો ટ અને ઈએનટી સજન સી.એમ.સેતુ યોજના અંતગત
સેવા આપે છે . જનરલ હોિ પટલ થરાદ ખાતે બાળરોગ િન ણાત સી.એમ.સેતુ યોજના અંતગત સેવા આપે છે .
--------સુરત અને મ હસાગર િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૨૪૭ ી આનંદભાઈ ચૌધરી(માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩)
વષમાં સુરત અને મ હસાગર િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
૬૨૨ રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવામાં
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
આવેલ છે . તે પૈકી ૧૭૯ રોડના કામો પૂણ થયેલ છે
થયા,
બાકીના ૪૪૩ કામો ી-ક ટકશન
યા તેમજ વહીવટી
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
--------રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાના ઓ ોિગક એકમો પાસેથી વીજ િબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૬૮ ી લલીત વસોયા(ધોરા ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રાજકોટ
(૧)
અને પોરબંદર િજ ામાં, િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ
િજ ો
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી
રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા ઔ ોિગક
એકમોની સં યા કલ
ુ રકમ . (લાખ)
એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની
રાજકોટ
૫૮૦
૫૨૩૩.૫૬
થાય છે , અને
પોરબંદર
૧૫૯
૪૩૯૦.૬૬
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
શાં પગલાં લેવાયા ?

ઓ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) રાજકોટ િજ ોઃ

૩૩૨ ાહકો પાસેથી કલ
ુ ૨૨૮૮.૮૨ લાખ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
તા.૩૧.૧૨.૨૨૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલ છે .

૧૭૨ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલા છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ રકમ .
૨૧૭૩.૨૮ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દરખા ત કરવામાં
આવેલ છે .

૬ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૫૮.૦૪ લાખ
ભરપાઈ ન કરતાં તેમના વીજ ડાણો કાયમી/હગામી
ં
ધોરણે કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે તથા ૧૪ વીજ બીલો .
૫૬.૫૦ લાખની વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન લોક
અદાલત મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .

કલ
ુ ૧૯ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ
કલ
ુ .૨૮૦.૨૪ લાખની વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવશે.
 ાહકો એ વીજ િબલ ભરે લ ન હોય તેવા કલ
ુ ૩૭ ાહકો
અને તેની રકમ . ૩૭૬.૬૮ લાખ છે , જેમના પર
િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
પોરબંદર િજ ોઃ

૨૫ ાહકો પાસેથી કલ
૧૧૦.૮૩ લાખની
ુ
વસૂલાત કરવામાં આવેલ છે .

૯૯ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલા છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ રકમ
.૨૯૬૩.૬૨ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દરખા ત દાખલ
કરવામાં આવેલ છે .

૧૮ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૬૬.૫૦ લાખ
ભરપાઈ ન કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/ હગામી
ં
ધોરણે કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે તથા ૪ વીજ બીલો .
૧૪.૮૩ લાખની વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન લોક
અદાલત મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .

કલ
ુ ૯ ાહકોએ તેમને સ પવામાં આવેલ કલ
ુ
.૧૨૨૯.૨૨ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવશે.
 ાહકોએ વીજ િબલ ભરે લ ન હોય તેવા કલ
ુ ૪ ાહકો અને
તેની રકમ . ૫.૬૬ લાખ છે . જેમના પર િવજ ડાણ
કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
( પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૯૮ ી કતનભાઈ
ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૧૮ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૫૧૬૬.૨૧ લાખ ખચ થયો.
--------ૂ
જનાગઢ
અને ગીર સોમનાથ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૮૦ ી ભીખાભાઈ

ડાણો

ષી(જનાગઢ
) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ૂ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ જનાગઢ
ૂ
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)
મંજૂ ર મહકમ
ે

હોિ પટલનું નામ
ૂ
જનાગઢ
િજ ો
સરકારી હોિ પટલ, કે શોદ
એમઆરએસ હોિ પટલ, જૂ નાગઢ
કુ લ

૫
૧૦૪
૧૦૯

કુ લ

૨૫
૫
૩૦

ગીર સોમનાથ િજ ો
સરકારી હોિ પટલ, વેરાવળ
સરકારી હોિ પટલ, ઉના

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના િન ણાત
તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી જ યા ખાલી
છે , અને
(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મ
૧
૨
૩
૪
૫

મ

િવષય

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

એનેટોમી
ફી યોલો
બાયોકે મે ટી
ફામાકોલો
પેથોલો
માઇ ોબાયોલો
ફોરે સીક મેડીસીન
પી.એસ.એમ

(૨) પ કો અ અને બ સામેલ છે .

(૩) ભરતી િનયમો અનુસાર યો ય લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી તા કાિલક જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
પ ક-અ
ૂ
જનાગઢ
િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મહકમ
ે
સરકારી હોિ પટલ કશોદ
ે
સંવગનું નામ
મંજૂ ર
ભરલી
ખાલી
ે
ફલ
૧
૧
૦
ુ ટાઈમ સજન
ફિજિશયન
૧
૦
૧
બાળરોગ િન ણાત
૧
૦
૧
ગાયનેકોલો ટ
૧
૦
૧
એને થેટી ટ
૧
૧
૦
કલ
૫
૨
૩
ુ
ૂ
એમઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સંલ હોિ પટલ - જનાગઢ
ા યાપક
સહ- ા યાપક
ૂ
મંજૂ ર
ભરલ
ખાલી
મં
જ
ર
ભરલ
ખાલી
ે
ે
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૩
૩
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૨
૧
૧
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મદદનીશ ા યાપક
મંજૂ ર
ભરલ
ખાલી
ે
૨
૨
૦
૨
૨
૦
૨
૧
૧
૨
૨
૦
૩
૧
૨
૨
૦
૨
૧
૧
૦
૬
૬
૦

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મ

િવષય

૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧

મેડીસીન
ટી.બી. & ચે ટ
પીડીયાટીક
સજરી
ઓથ પેડીક
ઓ થ મોલો
ઇ.એન.ટી.
ઓ સ & ગાયનેક
એને થેસીયોલો
કીન & વી.ડી.
રે ડીયોલો
સાયકીયાટીક
ડે ટી ટી
ટોટલ

મંજૂ ર
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૧૯

ા યાપક
ભરલ
ે
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૯

ખાલી
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧૦

સહ- ા યાપક
મંજૂ ર ભરલ
ખાલી
ે
૪
૨
૨
૦
૦
૦
૨
૦
૨
૪
૦
૪
૨
૦
૨
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૨
૦
૨
૩
૦
૩
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૩૪
૧૨
૨૨

મદદનીશ ા યાપક
મંજૂ ર
ભરલ
ખાલી
ે
૫
૧
૪
૧
૦
૧
૩
૨
૧
૫
૫
૦
૩
૩
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૩
૩
૦
૫
૨
૩
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૫૧
૩૭
૧૪

પ ક-બ
ગીર સોમનાથ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મહકમ
ે
મ
સંવગનું નામ
મંજૂ ર જ યા
ભરલી
ે જ યા ખાલી
સરકારી હોિ પટલ, વેરાવળ
૧
ફલ
૩
૧
૨
ુ ટાઈમ સજન
૨
ઓથ પેડીક સજન
૨
૧
૧
૩
ફિજિશયન
૨
૧
૧
૪
ઓ થ મીક સજન
૨
૨
૦
૫
રે ડીયોલો ટ
૨
૦
૨
૬
પેથોલો ટ
૧
૧
૦
૭
બાળરોગ િન ણાત
૨
૦
૨
૮
ગાયનેકોલો ટ
૪
૧
૩
૯
એને થેટી ટ
૩
૧
૨
૧૦ ડરમેટોલો ટ
૧
૧
૦
૧૧ મનોરોગ િચિક સક
૧
૧
૦
૧૨ ઇ.એન.ટી. સજન
૧
૦
૧
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ
૧
૧
૦
કલ
૨૫
૧૧
૧૪
ુ
સરકારી હોિ પટલ, ઉના
૧
ફલ
૧
૦
૧
ુ ટાઈમ સજન
૨
ફિજિશયન
૧
૦
૧
૩
બાળરોગ િન ણાત
૧
૦
૧
૪
ગાયનેકોલો ટ
૧
૧
૦
૫
એને થેટી ટ
૧
૦
૧
કલ
૫
૧
૪
ુ
મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૫૨ ી રાઘવ ભાઇ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં એક
(૧) ૫૬
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વષમાં મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હે ઠળ
કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૫૪
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૯,૦૯,૦૦૦/--------બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૭૩ ી આ મારામ પરમાર(ગઢડા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૬૪૯૩ નવા કૃ િષિવષયક વીજ
વષમાં બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૯૩૨૬.૩૭ લાખનો ખચ થયો.
--------બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક

ડાણો

૩૫૧૧૭ ી કા તીભાઇ ખરાડી(દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર રા યની
સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
મ િજ ાનું નામ
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર
૧ બનાસકાંઠા
૧૦૫
૨૦
૮૫
૩૫
૪
૩૧
૨ પાટણ
૧૩
૩
૧૦
૧૦
૩
૭
કલ
૧૧૮
૨૩
૯૫
૪૫
૭
૩૮
ુ
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક

મ

૧
૨

બો ડની
રકમની
િજ ાનું નામ
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની
સં યા
બનાસકાંઠા
૮
પાટણ
૨
કલ
૧૦
ુ

વષ-૨૦૧૯
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની રકમ
( .)

૩૬૫૦૦૦૦
૬૫૦૦૦૦
૪૩૦૦૦૦૦

વસૂલાત કરવાની
બો ડની
બાકી બો ડની
રકમની
રકમ ( .)
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની
સં યા
૩૮૫૦૦૦૦૦
૨
૪૦૦૦૦૦૦
૧
૪૨૫૦૦૦૦૦
૩
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વષ-૨૦૨૦
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની રકમ
( .)

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ ( .)

૧૦૦૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦
૧૫૦૦૦૦૦

૧૪૫૦૦૦૦૦
૩૦૦૦૦૦૦
૧૭૫૦૦૦૦૦

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ગાંધીનગર અને મહસાણા
િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
ે
૩૫૧૪૧ ી સુરે શકમાર
પટલ
ે (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ામાં
િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ
પાસ કરે લ કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહસાણા
િજ ામાં િજ ાવાર રા યની
ે
સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
મ િજ ાનું નામ
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર
૧ ગાંધીનગર
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૨ મહે સાણા
૫
૨
૩
૨
૧
૧
કલ
૬
૩
૩
૩
૨
૧
ુ
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક

મ

૧
૨

બો ડની
રકમની
િજ ાનું નામ
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની
સં યા
ગાંધીનગર
૦
મહે સાણા
૨
કલ
૨
ુ

વષ-૨૦૧૯
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની રકમ
( .)

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ ( .)

૦
૬૫૦૦૦૦
૬૫૦૦૦૦

૦
૫૦૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦

બો ડની
રકમની
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની
સં યા
૦
૦
૦

વષ-૨૦૨૦
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની રકમ
( .)

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ ( .)

૦
૦
૦

૦
૫૦૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦

ન ધઃ વષ-૨૦૧૯ અને વષ-૨૦૨૦માં ગાંધીનગર િજ ામાં હાજર ન થયા હોય તેવા એકપણ ડો ટર નથી જેથી બો ડની
વસૂલાતની બાકીનો
રહે તો નથી.
--------નમદા અને વડોદરા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૨૪૦ ી મ
ે િસંહભાઇ વસાવા(નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩) ૩૨૫ રોડના નવીન બ નંબર
વષમાં નમદા અને વડોદરા િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૬૧ રોડના કામો પૂણ થયેલ
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
છે . બાકીના ૨૬૪ કામો ી-ક ટ શન
યા તેમજ
થયા,
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
--------47

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
૩૫૭૩૯ ી પૂણશ મોદી (સુરત પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૬૯
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ
પે શન યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૫૯
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) ૨૨૯૨૦૦
--------પાલનપુર તાલુકામાં ર તા તથા પુલોને નુ સાન
૩૭૭૭૮ ી મહશકુ
ે માર પટલ
ે (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧),(૨)અને(૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય ધોરીમાગ તથા
પુલોને ભારે નુકસાન થયેલ નથી, જ રી મરામત કરી
ર તાઓને વાહન યવહાર યો ય રખાયેલ છે . તેમજ
પાલનપુર તાલુકામાં ૪૫ ર તાઓને રીસરફે ઇસ કરવાની
િપયા િપ તાળીસ કરોડ બાસઠ લાખની અંદા ત રકમની
મંજૂ રીઓ આપેલ છે , જે ી- ક ટકશન તેમજ વહીવટી
યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં સને ૨૦૨૦ના
ચોમાસામાં અિતવૃ ી અને પુરના કારણે પાલનપુર
તાલુકામાં યા યા રા ય ધોરીમાગ તથા પુલોને ભારે
નુકસાન થયેલ છે ,
(૨) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ નુકસાન
થયેલ ર તા રકાપટ ગ અને પુલો નવા બનાવવાની
કામગીરી યા તબ ે છે , અને
(૩) ઉ ત કામો યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવનાર
છે ?
--------ક છ િજ ાના ર તાને રીકાપટ કરવાનું આયોજન
૩૪૦૧૪ ી િવરે િસંહ ડે

(માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ એક વષમાં
(૧) અને (૨) આ ર તાની ૧૧૬.૪૦ િક.મી. લંબાઇ
ક છ િજ ાના ભુજ-લખપત ર તાને રીકાપટ કરવાનું
પૈકી ૪૪.૮૦ િક.મી. લંબાઇમાં રીસરફે સ ગની કામગીરી
આયોજન છે કે કે મ, અને
માહે નવે બર ૨૦૨૦ માં પૂણ કરવામાં આવેલ છે . તાંિ ક
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે
જ રયાત અનુસાર બી ૪૬.૦૦ િક.મી. લંબાઇમાં
કે ટલી રકમની મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે ?
રીસરફે સ ગ-મજબુતીકરણ તથા વળાંક સુધારણા સા
પીયા ઓગણચાલીસ કરોડ અડતાલીસ લાખની મંજૂ રી
આપવામાં આવેલ છે .
--------અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૧૧ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૨૨
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૧૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૫,૦૬,૦૦૦/--------ભ ચ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
૩૪૦૧૯ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ભ ચ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ

(૧)
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
અંતગત કે ટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં
આવેલ છે ,

મ
૧
૨

(૨) ઉ ત િ થિતએ દય, િકડની અને કે સર
જેવા ગંભીર રોગોના કે ટલા બાળકોને સારવાર આપવામાં
આવી, અને

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કલ
ુ

તપાસેલ બાળકો
૪,૧૧,૬૯૪
૪,૧૦,૯૮૧
૮,૨૨,૬૭૫

(૨)
મ
૧
૨

વષ
દય
કડની
કે સર
૨૦૧૯ ૧૦૦
૧૩
૧૬
૨૦૨૦ ૧૧૬
૮
૧૧
કલ
૨૧૬
૨૧
૨૭
ુ
(૩) ઉ ત ગંભીર રોગો ધરાવતા બાળકોની સારવાર
(૩) દય, િકડની અને કે સર જેવા ગંભીર રોગો
માટે સરકાર ારા શી યવ થા કરવામાં આવી?
ધરાવતા બાળકોની િવના મુ યે સારવાર માટે સરકાર ારા
નીચે માણે યવ થા કરવામાં આવી છે .

દયની િબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મહે તા
ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો અને રીસચ સે ટર,
અમદાવાદ
 િકડનીની િબમારીવાળા બાળકોને ઇિ ટ ૂટ ઓફ
કીડની ડીસીસ અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ
 કે સરની િબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ
કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ ખાતે િવના મુ યે
સારવાર આપવામાં આવે છે .
--------પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૪૩ ી અરિવંદ રયાણી
(રાજકોટ પૂવ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ૈ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૭૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૪૫૧૭.૬૨ લાખ ખચ થયો.
--------વડોદરા અને ડાંગ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડોકટરોની િનમણૂક
૩૫૨૩૭ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)અને (૨) પ ક ૧ સામેલ છે .
વષમાં વષવાર વડોદરા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડોકટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડોકટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડોકટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડોકટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે ,
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી ?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર વડોદરા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી
કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડોકટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
મ િજ ાનું નામ
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
િનમણૂક આપેલ ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર ન
ડોકટર
થયેલ ડોકટર ન થયેલ ડોકટર આપેલ ડોકટર થયેલ ડોકટર
થયેલ ડોકટર
૧ વડોદરા
૧૬
૯
૭
૯
૪
૫
૨ ડાંગ
૪૯
૩
૪૬
૩૨
૫
૨૭
કલ
૬૫
૧૨
૫૩
૪૧
૯
૩૨
ુ
પ ક-2
હાજર ન થયા હોય તેવા ડોકટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
મ િજ ાનું
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
નામ
બો ડની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત
બો ડની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
રકમની
બો ડની રકમ કરવાની બાકી
રકમની
બો ડની રકમ
બાકી બો ડની
વસૂલાત કરલ
( .)
બો ડની રકમ વસૂલાત કરલ
( .)
રકમ ( .)
ે
ે
ડોકટરોની
( .)
ડોકટરોની
સં યા
સં યા
૧ વડોદરા
૨
૧૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦
૧
૫૦૦૦૦૦
૨૦૦૦૦૦૦
૨ ડાંગ
૪
૨૦૦૦૦૦૦ ૨૧૦૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૧૨૫૦૦૦૦૦
કલ
૬
૩૦૦૦૦૦૦ ૨૩૫૦૦૦૦૦
૩
૧૫૦૦૦૦૦
૧૪૫૦૦૦૦૦
ુ
--------બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૧૨૧ ી શીવાભાઇ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ામાં,
િજ ાવાર િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી
મેલે રયા, ટાઇફોઇડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા અને

(૧)
બનાસકાંઠા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૩૪૦ ૪૦૫
૮
૪૪૧
૦
૨૦૨૦
૧
૧૫૭ ૨૨
૪
૬૬ ૪૫૬૮
ગાંધીનગર
વષ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૨૬
૨૮૭ ૧૪૧૨
૯
૫૦૯
૦
૨૦૨૦
૧૦૩
૧૧૨
૪૭
૧૫
૧૧૭ ૮૧૦૬
વષ

(૨)
બનાસકાંઠા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૩૮
વષ

ગાંધીનગર
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧૦૫
વષ

(૩)આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં લીધા?

(૩) પ ક મુજબ
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલરે ીયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------અમરલી
ં મામે યોજના
ે િજ ામાં કવરબાઇનુ
ું


૩૫૭૨૨ ી અરિવંદ રાણા(સુરત પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૨૧
વષમાં અમરે લી િજ ામાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૨૨૦
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) . ૨૨,૦૦,૦૦૦/--------ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૦૫ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ક છ
અને બનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૧)
મ
૧
૨
(૨)

િજ ાનું નામ
ક છ
બનાસકાંઠા

મંજૂ ર મહકમ
ે
૨૩
૩૭

ક છ િજ. બનાસકાંઠા િજ.
સંવગ
ભરલી
ખાલી રીમાકસ
ે ખાલી ભરલી
ે
ફલ
૧
૨
૧
૪ િવગતવાર
ુ ટાઇમ સજન
પ ક
પેથોલો ટ
૧
૧
૦
૦
ફિજિશયન
૧
૦
૧
૪ સામેલ છે .
ઓથ પેડીક સજન
૧
૧
૧
૧
ઓ થ મીક સજન
૧
૨
૨
૧
રે ડીયોલો ટ
૦
૨
૦
૧
બાળરોગ િન ણાત
૧
૨
૧
૪
ગાયનેકોલો ટ
૨
૧
૨
૫
એને થેટી ટ
૦
૩
૦
૫
મનોરોગ િચિક સક ૧
૦
૧
૦
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ઇ.એન.ટી. સજન
માઇ ોબાયોલો ટ
ડે ટલ સજન
ડરમેટોલો ટ
કલ
ુ

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

૦
૦
૦
૦
૯

૦
૦
૦
૦
૧૪

૦
૧
૦
૦
૧૦

૧
૦
૦
૧
૨૭

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઇને ભરવામાં આવે છે .
પ ક

ભાગ-૧
ક છ િજ ો
અ.નં.

સંવગનું નામ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

માનિસક આરો યની હોિ પટલ,
ભુજ
મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

ફલ
ુ ટાઇમ સજન
પેથોલો ટ
ફિજિશયન
ઓથ પેડીક સજન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
બાળરોગ િન ણાત
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
મનોરોગ િચિક સક
ઇ.એન.ટી. સજન
માઇ ોબાયોલો ટ
એમ.ડી.એસ.
ડે ટલ સજન
૧૪ ડરમેટોલો ટ
૦
કુ લઃ ૧

૦
૧

૦
૦

સરકારી હોિ પટલ, માંડવી

સરકારી હોિ પટલ, અં ર

સરકારી હોિ પટલ, ગાંધીધામ

મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧
૦ એનએચએમ
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૦
૧
૧
૦
૧ એનએચએમ
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૦
૧ એનએચએમ
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૮

૦
૩

૦
૫

૦
૬

૦
૨

૦
૪

૦
૮

૦
૩

૦
૫

ભાગ-ર
અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

સંવગનું નામ

જનરલ હોિ પટલ, ડીસા
મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ
૨
૦
૨
૦
૦
૦
૨
૦
૨
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૨
૧
૧
૪
૧
૩
૨
૦
૨
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦

ફલ
ુ ટાઇમ સજન
પેથોલો ટ
ફિજિશયન
ઓથ પેડીક સજન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
બાળરોગ િન ણાત
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
મનોરોગ િચિક સક
ઇ.એન.ટી. સજન
માઇ ોબાયોલો ટ
એમ.ડી.એસ.
ડે ટલ સજન
૧૪ ડરમેટોલો ટ
૧
કુ લઃ ૧૯

૦
૬

૧
૧૩

બનાસકાંઠા િજ ો
સરકારી હોિ પટલ, થરાદ
સરકારી હોિ પટલ, અંબા
મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦ એનએચએમ
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૭

૦
૨

૦
૫

૦
૬

૦
૨

૦
૪

સરકારી હોિ પટલ, ભાભર
મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૫

૦
૦

૦
૫

પૂરક ન ધઃ- જનરલ હોિ પટલ ડીસા ખાતે ફ િશયન, રે ડીયોલો ટ, અને ઈએનટી સજન સી.એમ.સેતુ યોજના અંતગત
સેવા આપે છે . જનરલ હોિ પટલ થરાદ ખાતે બાળરોગ િન ણાત સી.એમ.સેતુ યોજના અંતગત સેવા આપે છે .
ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૧૮૬ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ.
પાસ કરે લ કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િનમણૂક
ફરજ પર
ફરજ પર
િનમણૂક
ફરજ પર
ફરજ પર
મ
િજ ાનું નામ
આપેલ
હાજર થયેલ
હાજર ન
આપેલ
હાજર થયેલ
હાજર ન
ડો ટર
ડો ટર
થયેલ ડો ટર
ડો ટર
ડો ટર
થયેલ ડો ટર
૧
ગીર
૬
૨
૪
૨
૦
૨
સોમનાથ
૨
ભાવનગર
૨૧
૧૪
૭
૬
૩
૩
કલ
૨૭
૧૬
૧૧
૮
૩
૫
ુ
પ ક-૨
િજ ાનું
નામ

મ
૧

ગીર
સોમનાથ
ભાવનગર
કુ લ

૨

હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ
વષ-૨૦૧૯
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
બો ડની રકમની
ે
વસૂલાત કરલ
બો ડની
બાકી બો ડની
વસૂલાત કરલ
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
રકમ( .)
રકમ( .)
ડો ટરોની સં યા
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦
૧
૩
૫

૧૫૦૦૦૦૦
૨૫૦૦૦૦૦

૨૦૦૦૦૦૦
૩૦૦૦૦૦૦

ક
વષ-૨૦૨૦
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની
રકમ( .)
૫૦૦૦૦૦

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ( .)
૫૦૦૦૦૦

૫૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦૦
૧૫૦૦૦૦૦

૧
૨

--------તાપી અને સુરત િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૨૫૨ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર તાપી અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર રા યની
સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ કે ટલા
ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
મ

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર તાપી અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર રા યની
સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
િજ ાનું નામ
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૧
૨

તાપી
સુરત
કલ
ુ

િનમણૂક
આપેલ ડો ટર
૪૮
૩૦
૭૮

ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર આપેલ ડો ટર
૧૯
૨૯
૨૬
૬
૨૪
૨૧
૨૫
૫૩
૪૭

ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર
૮
૧૮
૫
૧૬
૧૩
૩૪

પ ક-૨

મ
૧
૨

હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું બો ડની રકમની
વસૂલાત કરવાની
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
વસૂલાત કરલ
ે
નામ
વસૂલાત કરલ
બાકી બો ડની
વસૂલાત કરલ
બો ડની
બાકી બો ડની
ે
ે
બો ડની રકમ( .)
ડો ટરોની સં યા
રકમ( .)
ડો ટરોની સં યા
રકમ( .)
રકમ( .)
તાપી
૫
૨૫૦૦૦૦૦
૧૨૦૦૦૦૦૦
૩
૧૫૦૦૦૦૦
૭૫૦૦૦૦૦
સુરત
૪
૨૦૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૭૦૦૦૦૦૦
કુ લ
૯
૪૫૦૦૦૦૦
૨૨૦૦૦૦૦૦
૫
૨૫૦૦૦૦૦
૧૪૫૦૦૦૦૦

--------બેચરા ખાતેના ાથિમક આરો ય કે માં મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૨૯ ી ભરત ઠાકોર(બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ મહે સાણા
(૧) બેચરા ખાતે ાથિમક આરો ય કે
િજ ામાં બેચરા ખાતે આવેલ ાથિમક આરો ય કે માં
પરતુ
ં સામૂ હક આરો ય કે છે .
સંવગવાર મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે .
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કે ટલી
(૨) અને (૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
જ યાઓ યારથી ખાલી છે , અને
(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના

નથી,

૩૫૫૮૩ ી કરશનભાઇ સોલંકી(કડી):માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩,૧૯,૫૩૮
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ાથિમક શાળામાં અ યાસ
કરતા સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના કે ટલા
િવ ાથ ઓની ગણવેશ સહાયની અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨)કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૨) .૧૯,૧૭,૨૨,૮૦૦/--------ખેડા િજ ાના રોડને રીસરફસ
ે કરવાનું આયોજન બાબત
૩૪૦૧૬ ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ(મહે મદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ખેડા િજ ાના રઘવાણજ-અલી ા-દેથલી-ડભોઉ
રોડને રીસરફે સ કરવાનું આયોજન છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે
(૨) .૧૧૫૦.૦૦ લાખ.
કે ટલી રકમની મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે ?
--------સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૧૬૫ ી લલીતભાઇ કગથરા(ટકારા
ં ):માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
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અતારાંિકત ો
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧

મ
૧
૨

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું નામ
િનમણૂક આપેલ
ફરજ પર હાજર થયેલ ફરજ પર હાજર િનમણૂક આપેલ ફરજ પર હાજર
ડો ટર
ડો ટર
ન થયેલ ડો ટર
ડો ટર
થયેલ ડો ટર
સુરે નગર
૨૮
૧૨
૧૬
૧૫
૩
મોરબી
૮
૪
૪
૪
૩
કુ લ
૩૬
૧૬
૨૦
૧૯
૬

ફરજ પર હાજર
ન થયેલ ડો ટર
૧૨
૧
૧૩

પ ક-૨

મ

િજ ાનું નામ

૧
૨

સુરે નગર
મોરબી
કુ લ

હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
વસૂલાત કરલ
બો ડની
બાકી બો ડની
વસૂલાત કરલ
બો ડની
બાકી બો ડની
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
રકમ( .)
રકમ( .)
ડો ટરોની સં યા
રકમ( .)
રકમ( .)
૫
૨૧૫૦૦૦૦
૫૫૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦
૦
૦
૫૦૦૦૦૦
૭
૩૧૫૦૦૦૦
૬૫૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૫૫૦૦૦૦૦

--------દાહોદ અને મહીસાગર િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૨૨૮ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર દાહોદ અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧

મ
૧
૨

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર દાહોદ અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું નામ
િનમણૂક આપેલ ફરજ પર હાજર થયેલ ફરજ પર હાજર િનમણૂક આપેલ ફરજ પર હાજર
ડો ટર
ડો ટર
ન થયેલ ડો ટર
ડો ટર
થયેલ ડો ટર
દાહોદ
૧૯૦
૭
૧૮૩
૨૫૬
૩૫
મહીસાગર
૬૩
૭
૫૬
૪
૧
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ફરજ પર હાજર
ન થયેલ ડો ટર
૨૨૧
૩

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કુ લ

૨૫૩

૧૪

૨૩૯

૨૬૦

૩૬

૨૨૪

પ ક-૨

મ

િજ ાનું નામ

૧
૨

દાહોદ
મહીસાગર
કુ લ

હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
વસૂલાત કરલ
બો ડની
બાકી બો ડની
વસૂલાત કરલ
બો ડની
બાકી બો ડની
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
રકમ( .)
રકમ( .)
ડો ટરોની સં યા
રકમ( .)
રકમ( .)
૨૨
૧૧૦૦૦૦૦૦
૮૦૫૦૦૦૦૦
૧૨
૬૦૦૦૦૦૦ ૧૦૪૫૦૦૦૦૦
૭
૩૫૦૦૦૦૦
૨૪૫૦૦૦૦૦
૧
૫૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦
૨૯
૧૪૫૦૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦૦૦
૧૩
૬૫૦૦૦૦૦ ૧૦૫૫૦૦૦૦૦

--------મહસાણા
િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
ે
૩૫૫૮૬ ી રમણભાઇ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૨૪
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૨૩,૫૦,૦૦૦/--------દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૯૨ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૮૩
વષમાં દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હે ઠળ
કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૮૩
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૪૧,૭૯,૦૦૦/--------અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૦૧ ી કનુભાઈ પટલ
ે (સાણંદ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૮૯૫ નવા કૃ િષિવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૭૭૪૬.૫૩ લાખનો ખચ થયો.
--------અનુસૂિચત િત, સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવકાસ માટના
ે બોડ
૩૫૧૫૩ ી શૈલષ
ે પરમાર(દાણીલીમડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સામાિજક
(૧) પ ક-અ મુજબ
યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તાબા હે ઠળ અનુસૂિચત
િત, સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ તથા અ ય
િતઓના િવકાસ માટે કયા બોડ/િનગમો આવેલા છે ,
(૨) અંદાજપ માં આ બોડ તથા િનગમોમાં આવતા
(૨) હા, .
વગના ક યાણ માટે કોઈ નાણાકીય ગવાઈ કરવામાં આવે
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અતારાંિકત ો
છે કે કે મ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે અંદાજપ માં બોડ/
(૩) પ ક-બ મુજબ
િનગમવાર કે ટલી નાણાકીય ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?
પ ક-અ
જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િવભાગના તાબા હે ઠળ ૧. ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
અનુસૂિચત િત, સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ ૨. ગુજરાત અનુસૂિચત િત િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
તથા અ ય િતઓના િવકાસ માટે કયા બોડ/િનગમો ૩. ડો.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ (અ. .),
આવેલા છે ?
ગાંધીનગર.
૪. ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૫. ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૬. ગુજરાત અ પસં યક નાણાં અને િવકાસ િનગમ,
ગાંધીનગર.
૭. ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૮. ગુજરાત િવચરતી અને િવમુ ત િત િવકાસ િનગમ,
ગાંધીનગર.
૯. ગુજરાત િબન અનામત શૈ િણક અને આિથક િવકાસ
િનગમ,
ગાંધીનગર.
પ ક-બ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે અંદાજપ માં બોડ/િનગમવાર કરવામાં આવેલ નાણાકીય ફાળવણી
મ
િનગમનું નામ
૨૦૧૯-૨૦ રકમ
૨૦૨૦-૨૧ રકમ
.લાખમાં
.લાખમાં
૧
ગુજરાત અનુસૂિચત િત િવકાસ કોપ રે શન, ગાંધીનગર.
૨૦૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૨
ડો.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ (અ. .), ગાંધીનગર.
૧૦૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૩
ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૧૦૦૦.૦૦
૧૦૦૦.૦૦
૪
ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૭૯૫૩.૩૩
૭૫૦૦.૦૦
૫
ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૨૫૦.૦૦
૦૦.૦૦
૬
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૨૭૫.૦૦
૦૦.૦૦
૭
ગુજરાત અ પસં યક નાણાં અને િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૩૭૫.૦૦
૦૦.૦૦
૮
ગુજરાત િવચરતી અને િવમુ ત િત િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.
૨૦૦.૦૦
૨૩.૩૩
૯
ગુજરાત િબન અનામત શૈ િણક અને આિથક િવકાસ િનગમ,
૨૦૬૦૦.૦૦
૧૮૪૩૩.૦૦
ગાંધીનગર.
--------અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૦૮ ી રાકશભાઈ
શાહ(એલીસિ જ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૮૯૫ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણ વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૭૭૪૬.૫૩ લાખનો ખચ થયો.
--------વડોદરા અને સુરતની હોિ પટલોમાં કોિવડ-૧૯ ના દદ ઓની સારવાર માટે એમ.ઓ.યુ.
૩૫૨૩૧ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ વડોદરા
અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કોિવડ-૧૯ના દદ ઓની

(૧)
િજ ો
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કરલ
ે એમ.ઓ.યુ.ની સં યા

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
સારવાર માટે રા ય સરકારે કે ટલી હોિ પટલો સાથે
એમ.ઓ.યુ. કયા,
(૨) આ પૈકી કે ટલી હોિ પટલ ફાયર સેફટીની
એન.ઓ.સી. ધરાવે છે અને કે ટલી હોિ પટલો પાસે આ
એન.ઓ.સી. નથી,

વડોદરા
સુરત
(૨)

૫
૧૯

ફાયર સેફટીની
ફાયર સેફટીની
એન.ઓ.સી. ન
િજ ો એન.ઓ.સી. ધરાવતી
ધરાવતી હોિ પટલની
હોિ પટલની સં યા
સં યા
વડોદરા
૪
૧
સુરત
૧૮
૧
વડોદરા િજ ાની ૧ અને સુરત િજ ાની ૧ હોિ પટલની
ફાયર સેફટીની એન.ઓ.સી. મેળવવાની કાયવાહી ચાલુમાં
છે .
(૩) તે અ વયે એન.ઓ.સી. વગરની હોિ પટલોમાં
(૩) એન.ઓ.સી. વગરની હોિ પટલોમાં આગ
આગ લાગવાથી કે ટલા દદ ઓએ સારવાર દર યાન ન
લાગવાના કારણે કોઈ પણ દદ ઓએ સારવાર દર યાન ન
ગુમા યો, અને
ગુમા યો નથી.
(૪) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી હોિ પટલના
(૪) એકપણ હોિ પટલના એમ.ઓ.યુ. રદ કરવામાં
એમ.ઓ.યુ. રદ કયા?
આવેલ નથી.
--------બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૩૦ ી કરીટિસંહ રાણા(લ બડી) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૬૪૯૩ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૯૩૨૬.૩૭ લાખનો ખચ થયો.
--------છોટાઉદેપુર અને પંચમહાલ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૨૩૫ ી સુખરામભાઈ રાઠવા(જેતપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અને પંચમહાલ િજ ામાં
િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ.
પાસ કરે લ કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી
કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર
મ
ફરજ પર હાજર
ફરજ પર હાજર
નામ
આપેલ
ન થયેલ
આપેલ
હાજર ન થયેલ
થયેલ ડો ટર
થયેલ ડો ટર
ડો ટર
ડો ટર
ડો ટર
ડો ટર
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૧
૨

મ
૧
૨

છોટાઉદેપુર
પંચમહાલ
કલ
ુ

૧૧૪
૭૮
૧૯૨

૩
૩
૬

૧૧૧
૧૭૩
૨૧
૭૫
૩૩
૪
૧૮૬
૨૦૬
૨૫
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક

૧૫૨
૨૯
૧૮૧

વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
િજ ાનું નામ
વસૂલાત કરલ
બો
ડની
રકમ
(
.)
બાકી
બો
ડની
રકમ
વસૂ
લ
ાત
કરલ
બો
ડની
રકમ
(
.)
બાકી
બો ડની રકમ
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
( .)
ડો ટરોની સં યા
( .)
છોટાઉદેપુર
૧૭
૮૫,૦૦.૦૦૦
૪૭,૦૦૦૦૦૦
૯
૪૫,૦૦૦૦૦
૭,૧૫,૦૦૦૦૦
પંચમહાલ
૧૧
૫૫,૦૦,૦૦૦
૩૨૦૦૦૦૦૦
૩
૧૫,૦૦૦૦૦
૧,૩૦,૦૦૦૦૦
કુ લ
૨૮
૧૪,૦૦૦,૦૦૦
૭૯,૦૦૦૦૦૦
૧૨
૬૦,૦૦૦૦૦
૮,૪૫,૦૦૦૦૦

--------પાટણ તાલુકમાં ર તા તથા પુલોને નુકસાન
૩૭૭૮૧ ી કીરીટકમાર
પટલ
ે (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ

જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં સને ૨૦૨૦ના ચોમાસામાં
(૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય
અિતવૃ ી અને પુરના કારણે પાલનપુર તાલુકામાં યા યા
ધોરીમાગ તથા પુલોને ભારે નુકસાન થયેલ નથી. જ રી
રા ય ધોરીમાગ તથા પુલોને ભારે નુકસાન થયેલ છે,
મરામત કરી ર તાઓને વાહન યવહાર યો ય રખાયેલ છે .
(૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ નુકસાન
તેમજ પાટણ તાલુકામાં ૨૭ ર તાઓને રીસરફે ઇસ કરવાની
થયેલ ર તા રકાપટ ગ અને પુલો નવા બનાવવાની
િપયા ઓગણચાલીસ કરોડ બા ં લાખની અંદા ત
કામગીરી યા તબ ે છે , અને
રકમની મંજૂ રીઓ આપેલ છે , જે ી-ક ટકશન તેમજ
(૩)ઉ ત કામો યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવનાર છે ?
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
--------રા યમાં પેટોલ-ડીઝલ પરના વેટની આવક
૩૫૨૧૬ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) રકમ . કરોડમાં
કોમોડીટી ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી ૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી
૩૧-૦૧-૨૦૨૦
૩૧-૦૧-૨૦૨૧
પેટોલ
૪૪૮૮.૫૮
૪૦૦૨.૫૨
ડીઝલ
૯૮૪૫.૦૯
૮૮૬૪.૨૬
કલ
૧૪૩૩૩.૬૭
૧૨૮૬૬.૭૮
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર વેટની
(૨) પેટોલ-ડીઝલની વેટની આવકમાં,
આવકમાં કે ટલો વધારો કે ઘટાડો ન ધાયો?
વષ ૨૦૧૯ માં .૧૫૪૮.૭૯ કરોડનો ઘટાડો
વષ ૨૦૨૦ માં .૧૪૬૬.૮૯ કરોડનો ઘટાડો
--------પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
૩૫૬૪૯ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૬૯
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા
હ રશચં
મરણોતર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૬૮
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૮,૪૦,૦૦૦/--------(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર રા યમાં પેટોલ-ડીઝલ પરના વેટ અ વયે
કે ટલી આવક થઈ, અને
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ધાનેરા તાલુકાની હોિ પટલનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૧૪ ી નથાભાઈ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) પ ક-૧, ૨ અને ૩ મુજબ

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં ધાનેરા તાલુકામાં આવેલ સરકારી હોિ પટલ
(રે ફરલ હોિ પટલ)માં સંવગવાર મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કે ટલી
(૨) પ ક-૪ મુજબ
જ યાઓ કે ટલા સમયથી કયા કારણોસર ખાલી છે,
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત હોિ પટલમાં ગાયનેક
(૩) અને (૪) ગાયનેક ડો ટરની જ યા મંજૂ ર થયેલ ન
ડો ટરની જ યા લાંબા સમયથી ખાલી છે , તે હકીકત સાચી
હોવાથી
ઉપિ થત થતો નથી.
છે , અને
(૪)
હા, તો ઉ ત હોિ પટલમાં ગાયનેક ડો ટરની
જ યા યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------ભચાઉ તાલુકામાં અમરડી ડ ટી યુટરી કનાલ
ે
૩૪૦૨૯ માલતી મહે રી(ગાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ નમદા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ નમદા યોજના
યોજના અંતગત ક છ િજ ાના ભચાઉ તાલુકામાં આવેલ
અંતગત ક છ િજ ાના ભચાઉ તાલુકામાં આવેલ અમરડી
અમરડી ડ ટી યુટરી કે નાલ કે ટલા િક.મી. છે ,
ડ ટી યુટરી કે નાલની લંબાઈ ૦.૬૦૫ િકલોમીટર છે .
(૨) તેનું કામ યારે પૂણ થશે, અને
(૨) અમરડી ડ ટી યુટરી કે નાલનું કામ માચ૨૦૨૧ સુધીમાં પૂણ કરવાનું આયોજન છે .
(૩) તેનાથી કે ટલા િપયત િવ તારને લાભ મળશે?
(૩) અમરડી ડ ટી યુટરી કે નાલથી કલ
ુ ૧૮૪.૨૪
હે ટર િપયત િવ તારને લાભ મળશે.
--------વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૬૦ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૨૪૨ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૨૯૯૪.૨૭ લાખનો ખચ થયો.
--------મોરબી િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
૩૫૬૪૦ ી િ જશ
ે મેર (મોરબી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૪૭
વષમાં મોરબી િજ ામાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી,
(૨) ૧૪૧
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૧૪,૧૦,૦૦૦/મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૮૬ ી સી. કે . રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૫૪૬ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
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ડાણો

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૭૯૪.૯૬ લાખનો ખય થયો.
--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૧૦ ીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૫૧૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા
આપવામાં આ યા.
યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૫૬૯૨.૮૫ લાખનો ખચ થયો.
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૬૦૦ ી શંભુ ઠાકોર (ગાંધીનગર દિ ણ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૬૭૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૧૧૯૧.૩૦ લાખનો ખચ થયો.
--------ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૭૮ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર(ઉમરે ઠ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૩૦૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૪૧૦૮.૫૬ લાખનો ખચ થયો.
--------સુરત િજ ામાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના
ું
૩૫૭૪૬ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા(મહવા
ુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૭૨૮
વષમાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ સુરત િજ ામાં
ું
િવકસતી િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૧૬૯૬
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૧૬૯.૬૦ લાખ.
--------સુરે નગર િજ ામાં દવસે ખેતી િવષયક વીજળી આપવા બાબત
૩૫૧૬૩ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા(ચોટીલા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ સુરે નગર
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ સુરે નગર
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોમાં દવસે ખેતી િવષયક
િજ ામાં તાલુકાવાર કલ
ુ ૧૨૫ ગામોમાં દવસે ખેતી િવષયક
વીજળી આપવામાં આવે છે અને કે ટલા ગામોમાં આપવામાં
વીજળી આપવામાં આવે છે અને ૪૧૩ ગામોમાં રોટે શન
આવતી નથી, અને
પ િત માણે દવસે અને રા ે આપવામાં આવે છે . જેની
તાલુકાવાર મા હતી નીચે મુજબ છે .
મ
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તાલુકો

દવસે ખેતી િવષયક

રોટશન
પ િત માણે દવસે
ે

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

ચોટીલા
ચુડા
દસાડા
ાંગ ા
લખતર
લ બડી
મુળી
સાયલા
થાન
વઢવાણ
કુ લ

વીજળી આપવામાં
આવતા ગામોની
સં યા
૨૦
૯
૪૪
૬
૪
૨૪
૦
૩
૧૫
૦
૧૨૫

અને રા ે ખેતી િવષયક વીજળી
આપવામાં આવતા ગામોની
સં યા
૬૮
૨૭
૪૩
૫૮
૮
૩૫
૫૪
૬૮
૧૩
૩૯
૪૧૩

(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બાકી રહે તા ગામોને
યાં સુધીમાં દવસે ખેતી િવષયક વીજળી આપવામાં
આવશે ?

(૨) દવસે ખેતી િવષયક વીજળી આપવા માટે
રા યમાં ‘િકસાન સૂય દય યોજના’ નો તબ ાવાર અમલ
કરવાનું આયોજન છે . બાકી રહે તાં ગામોના ખેડૂ તોને ‘િકસાન
સૂય દય યોજના’ નો લાભ સ વરે આપવામાં આવશે.
--------આણંદ અને અમદાવાદ િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે

૩૫૨૦૫ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર આણંદ અને અમદાવાદ િજ ામાં,
િજ ાવાર િચકનગુનીયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી
મેલે રયા, ટાઇફોઇડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૧)
આણંદ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

િચકનગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૧૬
૪

૬૮
૧૩

૧૩૭
૪

િચકનગુિનયા
૧૫૬
૭૦૯

મેલે રયા
૪૩૬૪
૭૦૧

ઝેરી
મેલે રયા
૧
૨

અમદાવાદ
ડે યુ ઝેરી મેલે રયા
૩૧૩૪
૨૦૬
૩૮૩
૬૩

ટાઇફોઇડ

કોરોના

૩૬૫
૧૫

૦
૨૨૬૩

ટાઇફોઇડ
૭૦૭૬
૧૨૭૫

કોરોના
૦
૫૭૬૩૪

(૨)
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૩)આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

િચકનગુિનયા
૦
૦

મેલે રયા
૦
૦

આણંદ
ડે યુ ઝેરી મેલે રયા
૦
૦
૦
૦

ટાઇફોઇડ
૦
૦

કોરોના
૦
૧૭

િચકનગુિનયા
૦
૦

મેલે રયા
૧
૦

અમદાવાદ
ડે યુ ઝેરી મેલે રયા
૧૩
૧
૧
૦

ટાઇફોઇડ
૦
૦

કોરોના
૦
૨૨૪૯

(૩) પ ક મુજબ.

પ ક
વાહકજ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિ જેવી િવિવધ કામગીરી
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની સુિવધા
પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી અને
૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડો ટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી રિ ત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઇફોઇડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી. માં આવતા ટાઇફોઇડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમને સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઇફોઇડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઇ.ડી.એસ.પી. માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ.
--------વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૫૮ ી કનુભાઈ દેસાઇ(પારડી) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૨૪૨ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૨૯૯૪.૨૭ લાખનો ખચ થયો.
--------સુરે નગર અને ભાવનગર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે


૩૫૧૬૧ ી નૌશાદ સોલંકી(દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
સુરે નગર અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું
છે ,

(૧)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૨)

મ
૧
૨

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
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િજ ાનું નામ
સુરે નગર
ભાવનગર

સુરે નગર
િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૧
૩
૦
૩
૨
૧
૨
૧
૦
૩
૩
૦
૧
૫
૧
૪
૦
૧
૦
૨
૧
૦
૧
૩
૨
૦

મંજૂ ર મહકમ
ે
૪૨
૧૨

ભાવનગર
િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૨
૦
૦
૦
૦
૨
૨
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨
૦
૨
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨
૦
૦

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ.

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

જનરલ હોિ
મ
સંવગ
મંજૂ ર ભરલી
ે
૧ ફલટાઇમ
સજન
૨
૧
ુ
૨ ઓથ પેડીક સજન ૧
૦
૩ ફિજિશયન
૨
૧
૪ ઓ થ મીક સજન ૧
૧
૫ રે ડીયોલો ટ
૧
૦
૬ પેથોલો ટ
૧
૧
૭ ગાયનેકોલો ટ
૪
૧
૮ એને થેટી ટ
૨
૧
૯ ડરમેટોલો ટ
૧
૦
૧૦ ઇ.એન.ટી. સજન
૨
૦
૧૧ એમ.ડી. એસ.
૧
૧
ડે ટલ સજન
૧૨ બાળરોગ િન ણાત ૨
૧
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ ૨
૨
૧૪ સાઇકીયાટી ટ
૨
૧
કુ લ વગ-૧ ૨૪ ૧૧

પટલ, સુરે નગર
ખાલી એનએચએમ
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૩
૧ એનએચએમ
૧
૨
૦

સુરે નગર િજ ો
સરકારી હોિ પટલ, ાંગ ા
મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૧ એનએચએમ ૧
૦
૦
૧
૦
૧૩
૮

૦
૦
૦
૧

૧
૦
૦
૭

૧
૧૫

૧
૨૭

૦
૪

૦
૮

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે .
પ ક
જનરલ હોિ પટલ, લ બડી
મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૨
૦
૨
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૧૦

૦
૦
૦
૩

૧
૦
૦
૭

ભાવનગર િજ ો
જનરલ હોિ પટલ, મહવા
જનરલ હોિ
ુ
મંજૂ ર ભરલી
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ે
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૬

૦
૦
૦
૨

૧
૦
૦
૪

૧
૦
૦
૬

૦
૦
૦
૨

પટલ, પાલીતાણા
ખાલી એનએચએમ
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૪

--------ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૭૭ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૩૦૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૪૧૦૮.૫૬ લાખનો ખચ થયો.
--------ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૧૫ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૫૦ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૧૫૮૨.૦૩ લાખનો ખચ થયો.
--------વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૦૫ ી શૈલષ
ે ભાઈ મહતા
ે (ડભોઈ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૧૮ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૫૧૬૬.૨૧ લાખ ખચ થયો.
--------મનગર અને સુરતની મેડીકલ કોલે માં મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૩૪ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ એમ.પી. શાહ
મેડીકલ કોલેજ, મનગર અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ,
સુરતમાં કોલેજવાર સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)
સંવગ
વગ-૧
વગ-૨
વગ-૩
વગ-૪
કલ
ુ
(૨)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર, કોલેજવાર
કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે ,

મંજૂ ર જ યા
એમ.પી. શાહ મેડીકલ
સરકારી મેડીકલ
કોલેજ, મનગર
કોલેજ, સુરત
૨૪૪
૨૬૮
૧૦૯
૯૩
૨૧૪
૨૧૬
૧૭૭
૧૩૬
૭૪૪
૭૧૩

ભરાયેલ જ યા
એમ. પી. શાહ મેડીકલ
સરકારી મેડીકલ
કોલેજ, મનગર
કોલેજ, સુરત
વગ-૧
૧૫૫
૧૮૭
વગ-૨
૪૯
૫૧
વગ-૩
૧૩૮
૧૭૨
વગ-૪
૧૭૭
૧૩૬
કલ
૫૧૯
૫૪૬
ુ
(૩) એમ.પી. શાહ મેડીકલ કોલેજ, મનગર
ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
સંવગ
કરાર
ફી સ પગાર
માનદ વેતન
આધારીત
આધારીત
વગ-૧
૧૮
૦૦
૦૦
વગ-૨
૧૨
૦૦
૦૦
વગ-૩
૦૦
૧૦
૦૦
વગ-૪
૦૦
૦૦
૦૦
કલ
૩૦
૧૦
૦૦
ુ
સરકારી મેડીકલ કોલેજ, સુરત
ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
સંવગ
કરાર
ફી સ પગાર
માનદ વેતન
આધારીત
આધારીત
વગ-૧
૨૩
૦૧
૦૦
વગ-૨
૦૯
૦૦
૦૦
વગ-૩
૦૧
૩૪
૦૦
વગ-૪
૦૦
૦૦
૦૦
કલ
૩૩
૩૫
૦૦
ુ
(૪)
ખાલી જ યા
સંવગ
એમ. પી. શાહ મેડીકલ
સરકારી મેડીકલ
કોલેજ, મનગર
કોલેજ, સુરત
વગ-૧
૮૯
૮૧
વગ-૨
૬૦
૪૨
વગ-૩
૭૬
૪૪
વગ-૪
૦૦
૦૦
કલ
૨૨૫
૧૬૭
ુ
આ ખાલી જ યાઓ યો ય ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં
આવશે.
સંવગ

(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ
કરાર આધારીત, ફ સ પગાર આધારીત, માનદ વેતનથી
ભરાયેલ છે , અને

(૪) સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ ખાલી છે તેમજ આ
ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

અમરલી
ે િજ ામાં ર તાઓને રીસરફસ
ે કરવા બાબત
૩૫૧૯૯ ી અંબરીષભાઇ ડરે(રાજલા
ુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૪૨ ર તાઓ, તે પૈકી ૩૮
ર તાઓ, િપયા પચાસ કરોડ બાવીસ લાખની અંદા ત
રકમથી મંજૂ ર, જે ી-ક ટ શન તેમજ વહીવટી
યા
પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
ર તાઓને જ રી મરામત કરી વાહન યવહાર યો ય
રાખવામાં આવેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
િજ ાના ફરાબાદ, રાજલા
ુ અને ખાંભા તાલુકામાં માગ
અને મકાન િવભાગના રા ય અને પંચાયત હ તકના
ર તાઓ ૭ વષ કે તેથી વધુ સમયથી રીસરફે સ ન થયા હોય
તેવા કે ટલા ર તાઓ છે ,
(૨) ઉ ત ર તાઓ લાંબા સમયથી રીસરફે સ ન થયા
હોય તેના કારણો શા છે , અને
(૩) ઉ ત ર તાઓને રીસરફે સ યાં સુધીમાં કરવામાં
આવશે?
--------મહસાણા
િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ે
ું

૩૫૫૭૬ ી અજમલ ઠાકોર(ખેરાલુ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૧૬
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૨૧૧
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૨૧,૧૦,૦૦૦/--------અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૫૯૬ ી ગજે િસંહ પરમાર( ાંિતજ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૮૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૨૭૨.૫૧ લાખનો ખચ થયો.
--------ૂ
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૧૯૦ ી ભગાભાઈ બારડ(તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં,
ૂ
િજ ાવાર િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી
મેલે રયા, ટાઈફોઈડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૧)
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

ગીર સોમનાથ
ઝેરી
ડે યુ
મેલે રયા
૯૯
૩
૯
૩

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

૫
૦

૧૫૯
૬૩

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૧૫
૭

૨૮૯
૨૫૦

૧૭૮
૧૫

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૪૩૮
૨૨૯

૦
૨૩૨૭

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૪૭૮
૧૧૦

૦
૪૯૦૮

ટાઈફોઈડ

કોરોના

ૂ
જનાગઢ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

ઝેરી
મેલે રયા
૨૯
૧૪

(૨)
વષ

66

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ગીર સોમનાથ
ઝેરી
ડે યુ
મેલે રયા

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૨૦૧૯
૨૦૨૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૨૪

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૦
૦

૦
૩૩

ૂ
જનાગઢ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૩) આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં
લીધાં?

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૦
૦

૦
૦

૦
૦

ઝેરી
મેલે રયા
૦
૦

(૩) પ ક મુજબ.
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટં કાવ કામગીરી, ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં પ૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------વડોદરા અને મનગરની મેડીકલ કોલે માં મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૭૩ ી િવણભાઈ મુસ ડયા (કાલાવડ): માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરા

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
મેડીકલ કોલેજ, વડોદરા અને એમ. પી. શાહ કોલેજ
મનગર ખાતે કોલેજવાર સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ મહે કમ
પૈકી કે ટલી જ યાઓ કરાર આધારીત, ફ સ પગાર
આધારીત, માનદ વેતનથી અને આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ છે ,

સંવગ

વગ૧
વગ૨
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મંજૂ ર
જ યા

૨૯૨
૧૦૭

ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
કરાર
ફી સ
માનદ
આધારીત
પગાર
વેતન
આધારીત
૧૯
૦૪
૦૦
૧૦

૦૦

૦૦

આઉટસોસ

૦૦
૦૦

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વગ૩
વગ૪
કુ લ

૩૦૮

૦૭

૪૫

૦૦

૭૧

૧૩૬

૦૦

૦૦

૦૦

૮૪

૮૪૩

૩૬

૪૯

૦૦

૧૫૫

એમ. પી. શાહ મેડીકલ કોલેજ,
સંવગ

વગ-૧
વગ-૨
વગ-૩
વગ-૪
કુ લ

મંજૂ ર
જ યા

૨૪૪
૧૦૯
૨૧૪
૧૭૭
૭૪૪

મનગર

ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
કરાર
ફી સ
માનદ
આધારીત
પગાર
વેતન
આધારીત
૧૮
૦૦
૦૦
૧૨
૦૦
૦૦
૦૦
૧૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૩૦
૧૦
૦૦

આઉટસોસ

૦૦
૦૦
૧૦૩
૧૧૭
૨૨૦

(૨) આઉટસોસ ગથી
િનમાયેલા
(૨) આઉટસોસ ગથી
િનમાયેલા
કમચારી/અિધકારીઓને વહીવટ સ ાઓ/નાણાંકીય
કમચારી/અિધકારીઓને વહીવટ સ ાઓ/નાણાકીય સ ાઓ
સ ાઓ નહ સ પવાના પ આદેશો હોવા છતાં ઉ ત
સ પવામાં આવેલ નથી.
કોલેજવાર ઉ ત સ ાઓ આવા કમચારી/અિધકારીઓ ને
સ ાઓ સ પવાના કારણો શા છે, અને
(૩) આવા કમચારી/અિધકારીઓ ગેરરીિત
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આચરે તો તે સામે કાયવાહી કરવાની શી ગવાઈ છે ?
--------આણંદ અને ખેડા િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૨૧૧ ી પુનમભાઇ પરમાર(સો

ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં, િજ ાવાર
િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા,
ટાઇફોઇડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૧)
આણંદ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૧૬
૬૮ ૧૩૭
૧
૩૬૫
૦
૨૦૨૦
૪
૧૩
૪
૨
૧૫ ૨૨૬૩
વષ

ખેડા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૨
૭૬ ૧૪૮
૨
૬૩૯
૦
૨૦૨૦
૪
૧૬
૭
૦
૨
૨૯૬૫
વષ

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

(૨)
આણંદ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧૭
વષ

ખેડા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧૬
વષ

(૩) આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં
લીધા?

(૩) પ ક મુજબ
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલેરીયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છં ટકાવ કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
68

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના


૩૫૭૪૮ ી િવજયભાઇ પટલ
ે (ડાંગ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૯૨૫
વષમાં સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન
(વયવંદના) યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૪૭૨
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧,૨૭,૮૭,૭૫૦/--------અમરલી
ે િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૬૧૭ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૧૬
વષમાં અમરે લી િજ ામાં સ યવાદી રા
હ રશચં
મરણો ર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૧૩
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૦,૬૫,૦૦૦/--------સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૩૫ ી ધન ભાઇ પટલ
ે (વઢવાણ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૮૭૩ નવા કૃ િષિવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૭૩૭૬.૯૧ લાખ ખચ થયો.
--------અમદાવાદમાં િસિવલ હોિ પટલમાં ઇ ટ રી લેસમે ટના ઓપરશનો
બાબત
ે
૩૫૧૪૮ ી હમતિસં
હ પટલ
ે (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં

જવાબ
(૧)
મ
વષ
ઓપરશનની
સં યા
ે
૧
૨૦૧૯
૩૨૭
૨
૨૦૨૦
૧૨૫
(૨) કોઇ ચાજ વસૂલવામાં આવતો નથી.
(૩) ના, .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદમાં
ઇ ટ
રી લેસમે ટના કે ટલા ઓપરે શનો વષવાર થયા,

(૨)આ ઓપરે શન માટે કે ટલો ચાજ વસૂલવામાં આવે છે ,
(૩) આવા ઓપરે શનો હોિ પટલના ચોપડે ન ધાયા
પછી ખાનગી હોિ પટલોમાં ઓપરે શનો થાય છે , તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૪)
હા, તો તે અ વયે સરકારે શું પગલાં લીધાં?
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------સદ ય િનવાસ ખાતે એટે ડ ટની સેવા બ વતા કમચારીઓની િનમણૂક

૩૫૧૩૯ ડો. સી.જ.ે ચાવડા(ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) પાટનગર યોજના િવભાગ-૧, ગાંધીનગર

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સદ ય
િનવાસ ખાતે એટે ડ ટની સેવા બ વતા કમચારીઓને
કઇ કચેરી ારા ફરજ બ વવાની કામગીરી સ પવામાં આવે
છે ,
(૨) ઉ ત કમચારીઓની િનમણૂક સીધી સરકારી
કચેરી ારા આપવામાં આવે છે કે કોઇ એજ સીને કો ટા ટ
સ પવામાં આવેલ છે ,
(૩) ઉ ત કમચારી દીઠ કે ટલી રકમ કોને ચૂકવવામાં
આવે છે ,

(૨) એજ સીને કો ટા ટ સ પવામાં આવેલ છે .

(૩) ૧. તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી તા.૩૦-૦૯૨૦૨૦ દરિમયાન એક કમચારી દીઠ- . ૪૩૮.૧૨ િત
દન મે.એ સપટ મેનેજમે ટ સિવસને ચૂકવવામાં આવેલ છે
અને,
૨.
તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૦થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
દરિમયાન એક કમચારી દીઠ . ૪૪૧.૧૫ િત દન
મે.ડી.આર.એ ટર ાઇઝને ચૂકવવામાં આવેલ છે .
(૪) પ રિશ -૧ મુજબ

(૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં માસવાર કયા
દરથી કે ટલા કમચારીઓની સેવાઓ લેવામાં આવી, કે ટલી
રકમ ચૂકવવામાં આવી, અને
(૫) સંબંિધત એજ સી કમચારીઓને પુરતું
(૫) આ કારની કોઇ ફરીયાદ મળેલ નથી.
મહે નતા ં ચૂકવતી નથી તે ફરીયાદથી સરકાર વાકે ફ છે કે
કે મ?
પ રિશ -૧
મ
નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

વષ
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

કમચારીની
સં યા
૬૫
૮૫
૬૩
૬૩
૬૩
૬૩
૯૮

માસ
યુઆરી-૨૦૧૯
ફે ુઆરી-૨૦૧૯
માચ-૨૦૧૯
એિ લ-૨૦૧૯
મે-૨૦૧૯
જૂ ન-૨૦૧૯
જુ લાઇ-૨૦૧૯
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સેવાનો દર િત દવસ
( .)
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨

ચૂકવવામાં આવેલ રકમ
( .)
૬૮૬૯૭૮.૩૮
૧૦૩૯૨૩૦.૦૬
૭૧૩૭૦૩.૯૫
૬૮૯૬૦૭.૧૩
૭૨૬૪૦૯.૫૪
૬૯૧૩૫૯.૬૨
૧૩૨૬૨૦૧.૨૬

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મ
નં.
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

વષ

માસ
ઓગ ટ-૨૦૧૯
સ ટે બર-૨૦૧૯
ઓ ટોબર-૨૦૧૯
નવે બર-૨૦૧૯
ડીસે બર-૨૦૧૯

કમચારીની
સં યા
૬૧
૬૩
૬૩
૬૩
૬૩

સેવાનો દર િત દવસ
( .)
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨

૬૩
૬૬
૯૦
૬૧
૬૧
૫૯
૬૦
૬૦
૫૮
૫૫
૬૦
૬૨

૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૩૮.૧૨
૪૪૧.૧૫
૪૪૧.૧૫
૪૪૧.૧૫

કુ લ (અ)
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦

યુઆરી-૨૦૨૦
ફે ુઆરી-૨૦૨૦
માચ-૨૦૨૦
એિ લ-૨૦૨૦
મે-૨૦૨૦
જૂ ન-૨૦૨૦
જુ લાઇ-૨૦૨૦
ઓગ ટ-૨૦૨૦
સ ટે બર-૨૦૨૦
ઓ ટોબર-૨૦૨૦
નવે બર-૨૦૨૦
ડીસે બર-૨૦૨૦

કુ લ (બ)
કુ લ (અ) + (બ)

ચૂકવવામાં આવેલ રકમ
( .)
૭૦૮૪૪૬.૪૬
૭૦૩૬૨૭.૧૦
૭૩૮૬૭૭.૦૧
૭૦૩૬૨૭.૧૦
૮૫૯૧૬૧.૧૧
૯૫૮૭૦૨૮.૭૨
૭૪૦૪૨૯.૫૧
૮૦૪૮૩૩.૭૩
૧૨૧૯૭૩૭.૧૩
૭૦૪૫૦૩.૩૪
૭૩૮૨૩૮.૮૯
૭૧૫૮૯૪.૫૭
૭૩૮૬૭૭.૦૧
૭૩૮૨૩૮.૮૯
૮૧૨૭૧૯.૯૬
૭૪૭૭૫૫.૬૯
૭૧૪૬૬૯.૧૬
૭૩૮૪૯૧.૪૬
૯૪૧૪૧૮૯.૩૪
૧૯૦૦૧૨૧૮.૦૬

--------ક છ િજ ામાં િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ
૩૫૫૭૨ ી શશીકા ત પં

ા(ડીસા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧,૧૨,૧૯૪
વષમાં ક છ િજ ામાં સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત
વગના િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ યોજના હે ઠળ
કે ટલા િવ ાથ ઓની િશ યવૃિ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) િશ યવૃિ ની કે ટલી રકમ િવ ાથ ઓને
(૨) . ૬,૨૬,૦૪,૮૫૦/ચૂકવવામાં આવી?
--------પાટણ અને મહસાણા
િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
ે
૩૫૧૨૪ ી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૭૩૩ રોડના નવીન બનંબર
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૧૪૫ રોડના કામો પૂણ
થયેલ છે . બાકીના ૫૮૮ કામો ી-ક ટ શન યા
તેમજ વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
બ નંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
થયા,
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
--------મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૭૫ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મનગર
(૧)
ઔ ોિગક એકમોની વસૂલ કરવાની થતી
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી
િજ ો
સં યા
કલ
ુ રકમ ( . લાખમાં)
વધુ રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા યા
મનગર
૨૭૭
૨૯૧૨.૩૪
ઔ ોિગક એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ
દે
વ
ભૂ
િ
મ
ારકા
૯૮
૯૪૬.૭૦
કરવાની થાય છે , અને
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ઔ ોિગક એકમોની િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨)
મનગર િજ ોઃ ૧૧૪ ાહકો પાસેથી કલ
૪૩૪.૧૬ લાખ
ુ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં
આવેલ છે .
 ૫૯ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ
રકમ . ૩૨૫.૮૦ લાખ વસૂલવા માટે
દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
 ૮ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૧૩.૫૯ લાખ
ભરપાઇ ન કરતાં તેમના વીજ
ડાણ
કાયમી/હગામી
ધોરણે કાપી નાખવામાં આવેલ છે
ં
અને દાવા દાખલ કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે તથા (૪૮) વીજ બીલો . ૮૭.૨૩
લાખની વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન લોક
અદાલત મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ
ધરવામાં આવેલ છે .
 કલ
ુ ૧૩ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ
કલ
ુ .૧૯૮૧.૯૧ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઇ,
સ મ સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ાહકોએ વીજ િબલ ભરે લ ન હોય તેવા કલ
ુ
(૩૫) ાહકો અને તેની રકમ . ૬૯.૬૫ લાખ
છે . જેમના પર વીજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી
હાથ ધરાયેલ છે .
દેવભૂિમ ારકા િજ ોઃ
 ૩૩ ાહકો પાસેથી કલ
ુ ૧૪૮.૧૩ લાખની
વસૂલાત કરવામાં આવેલ છે .
 ૪૫ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ
રકમ
.૬૮૩.૨૮ લાખ વસૂલવા માટે
દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
 ૨ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૭.૩૬ લાખ
ભરપાઇ ન કરતાં તેમના વીજ
ડાણ
કાયમી/હગામી
ધોરણે કાપી નાખવામાં આવેલ છે
ં
અને દાવા દાખલ કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે તથા (૪) વીજ બીલો .૭.૨૩ લાખની
વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન લોક અદાલત
મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .
 કલ
ુ ૮ વીજ ાહકો તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૭૦.૦૦ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઇ,
સ મ સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ાહકોએ વીજ િબલ ભરે લ ન હોય તેવા કલ
ુ (૬)

(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
શાં પગલાં લેવાયા?
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ાહકો અને તેની રકમ .૩૦.૭૦ લાખ છે . જેમના
પર વીજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ
છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------નમદાનું પાણી ઉ ોગ, પીવા અને િસંચાઇ માટે વાપરવા બાબત
૩૫૧૯૩ ી પું ભાઇ વંશ(ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ નમદા
છે ા બે વષમાં માસવાર વાપરવામાં આવેલ
બંધમાં સં હત થયેલ પાણીના જ થામાંથી છે ા બે
પાણીના જ થાની િવગત નીચે મુજબ છે .
વષમાં માસવાર કે ટલો પાણીનો જ થો ઉ ોગ, પીવા અને
(એમ.એ.એફ. માં)
માસ-વષ
િસંચાઇ
પીવા
ઉ ોગો
િસંચાઇ માટે વાપરવામાં આ યો?
યુઆરી-૨૦૧૯
ફે ુઆરી-૨૦૧૯
માચ-૨૦૧૯
એિ લ-૨૦૧૯
મે-૨૦૧૯
જૂ ન-૨૦૧૯
જુ લાઇ-૨૦૧૯
ઓગ ટ-૨૦૧૯
સ ટે બર-૨૦૧૯
ઓ ટોબર-૨૦૧૯
નવે બર-૨૦૧૯
ડીસે બર-૨૦૧૯
યુઆરી-૨૦૨૦
ફે ુઆરી-૨૦૨૦
માચ-૨૦૨૦
એિ લ-૨૦૨૦
મે-૨૦૨૦
જૂ ન-૨૦૨૦
જુ લાઇ-૨૦૨૦
ઓગ ટ-૨૦૨૦
સ ટે બર-૨૦૨૦
ઓ ટોબર-૨૦૨૦
નવે બર-૨૦૨૦
ડીસે બર-૨૦૨૦

૦.૬૭૫
૦.૫૦૮
૦.૦૪૪
૦.૦૦૧
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૨૨૨
૦.૦૭૪
૦.૦૪૯
૦.૦૫૯
૦.૨૩૧
૦.૬૭૯
૦.૭૫૭
૦.૭૮૬
૦.૭૦૦
૦.૩૨૯
૦.૦૧૭
૦.૨૫૯
૦.૫૩૫
૦.૧૨૮
૦.૦૫૭
૦.૩૦૪
૦.૫૦૬
૦.૭૪૬

૦.૧૩૮
૦.૧૦૭
૦.૧૧૮
૦.૧૨૧
૦.૧૧૨
૦.૧૦૯
૦.૧૧૬
૦.૦૯૪
૦.૦૮૩
૦.૦૮૩
૦.૦૮૧
૦.૦૮૫
૦.૦૮૫
૦.૦૮૩
૦.૧૨૧
૦.૧૦૯
૦.૦૯૩
૦.૧૧૫
૦.૦૯૬
૦.૦૮૫
૦.૦૮૧
૦.૦૮૯
૦.૦૯૧
૦.૦૯૪

૦.૦૦૫
૦.૦૦૬
૦.૦૦૭
૦.૦૦૮
૦.૦૦૮
૦.૦૦૭
૦.૦૦૬
૦.૦૦૫
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૭
૦.૦૦૪
૦.૦૦૬
૦.૦૦૫
૦.૦૦૫
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬
૦.૦૦૬

--------રા યની .એસ.ટી. હઠળની
માસવાર આવક
ે
૩૭૯૭૦ ી

ેશકમાર
મેવાણી(વડગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં રા યની માસવાર .એસ.ટી. અ વયે કે ટલી
આવક થઈ, અને

(૧)
વષ
યુઆરી
ફે આ
ુ રી
માચ
એિ લ
મે
જૂ ન
જુ લાઈ
ઓગ ટ
સ ટે બર
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(રકમ .કરોડમાં)
તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૧૯
૨૬૫૩.૨૬
૨૮૮૩.૦૦
૨૮૭૨.૩૪
૨૯૮૦.૧
૨૭૫૭.૧
૩૧૯૨.૯૫
૩૩૨૭.૭૯
૨૯૪૦.૪૮
૨૭૬૧.૪૯

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦
૩૧૩૧.૭૨
૩૨૦૯.૦૦
૨૮૩૯.૭૮
૪૯૨.૯૨
૧૫૧૮.૫૪
૨૪૨૨.૮૧
૨૫૦૪.૦૧
૨૨૯૯.૮૩
૨૪૧૫.૪૬

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ઓ ટોબર
નવે બર
ડીસે બર

૨૪૨૪.૦૧
૨૭૫૫.૦૯
૨૮૯૮.૫૩

૨૭૩૧.૨૪
૨૯૦૪.૪૪
૨૯૩૯.૬૧

(૨) ઉ ત િ થિતએ .એસ.ટી. હે ઠળની કે ટલી
(૨) . ૬૨ કરોડ
રકમ ઉઘરાવવાની બાકી છે ?
--------અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૧૪૬ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી
કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર
મ
ફરજ પર હાજર
ફરજ પર હાજર
નામ
આપેલ
ન થયેલ
આપેલ
હાજર ન થયેલ
થયેલ ડો ટર
થયેલ ડો ટર
ડો ટર
ડો ટર
ડો ટર
ડો ટર
૧
અમદાવાદ
૨
૧
૧
૫
૧
૪
૨
બોટાદ
૧૬
૯
૭
૮
૧
૭
કલ
૧૮
૧૦
૮
૧૩
૨
૧૧
ુ
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક

મ

૧
૨

બો ડની
રકમની
િજ ાનું નામ
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની
સં યા
અમદાવાદ
૦
બોટાદ
૩
કલ
૩
ુ

વષ-૨૦૧૯
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની રકમ
( .)

વસૂલાત કરવાની
બો ડની
બાકી બો ડની
રકમની
રકમ ( .)
વસૂલાત કરલ
ે
ડો ટરોની
સં યા
૦
૫,૦૦૦૦૦
૧
૧૫,૦૦૦૦૦
૨૦,૦૦૦૦૦
૧
૧૫,૦૦૦૦૦
૨૫,૦૦૦૦૦
૨

વષ-૨૦૨૦
વસૂલાત કરલ
ે
બો ડની રકમ
( .)

૫,૦૦૦૦૦
૫,૦૦૦૦૦
૧૦,૦૦૦૦૦

વસૂલાત કરવાની
બાકી બો ડની
રકમ ( .)

૧૫,૦૦૦૦૦
૩૦,૦૦૦૦૦
૪૫,૦૦૦૦૦

--------રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના
૩૫૬૩૭ ી પરસો મ સાબરીયા( ાંગ ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૨
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હે ઠળ કે ટલી
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અતારાંિકત ો
અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૩૦
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) ૧૩૨૬૦૦
--------આણંદ અને ખેડા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૨૦૮ ી િનરજન
પટલ
ે (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૧૧૨૪ રોડના નવીન બ નંબર
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૧૯૩ રોડના કામો પૂણ
થયેલ છે . ૯૩૧ કામો, ી-ક ટકશન
યા તેમજ
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં આણંદ અને ખેડા િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
થયા,
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
--------અમરલી
ે િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના

૩૫૬૬૧ ી જ.ે વી.કાક ડયા(ધારી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૧૬
વષમાં અમરે લી િજ ામાં સ યવાદી રા
હ રશચં
મરણોતર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૨૧૩
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૦,૬૫,૦૦૦/--------સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૩૩ ી િવવેક પટલ
ે (ઉધના) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૫૪૨૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૮૬૨૮.૯૭ લાખનો ખચ થયો.
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના
૩૫૬૫૭ ી દેવાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૩
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના હે ઠળ
ૂ
કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૮
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) ૯,૦૦,૦૦૦
--------ભાણવડ રફરલ
હોિ પટલનું મંજૂ ર મહકમ
ે
ે
૩૫૧૭૮ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ કઃ ૧ મુજબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દેવભૂિમ
ારકા િજ ામાં ભાણવડ રે ફરલ હોિ પટલમાં સંવગવાર
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મંજૂ ર થયેલ મહે કમ કે ટલું છે , કે
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ ભરાયેલ છે , અને કે ટલી જ યાઓ યારથી ખાલી
છે , અને
(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

(૩) િનમ કોનો અ વીકાર, રા નામાં તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી
તુરં ત જ ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર મહે કમ
માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઈ ભરવામાં
આવે છે .
પ ક-૧

અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

સંવગ
અિધ ક વગ-૧
તબીબી અિધકારી વગ-૨
ડે ટલ સજન વગ-૨
એકસ-રે ટે કિનિશયન વગ-૩
લેબોરે ટરી ટે કિનિશયન વગ-૩
જુ િનયર ફામાિસ ટ વગ-૩
હે ડ ટાફનસ વગ-૩
ટાફનસ વગ-૩
ફ યોથેરાિપ ટ વગ-૩
એ સ-રે આિસ ટ ટ વગ-૩
િસિનયર આિસ ટ ટ વગ-૩
િસિનયર કલાક વગ-૩
જુ િનયર કલાક વગ-૩
ડાયવર વગ-૩
પટાવાળા વગ-૪
વોડબોય વગ-૪
આયા વગ-૪
ડે સર વગ-૪
વીપર વગ-૪
વોચમેન વગ-૪
રસોયા વગ-૪
પાટ ટાઇમ વીપર વગ-૪
પાટ ટાઇમ વોચમેન વગ-૪
કુ લ સરવાળો

મંજૂ ર
૧
૩
૧
૧
૧
૧
૦
૭
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૨
૧
૧
૧
૦
૦
૨
૨
૨૯

ભરલી
ે
૦
૨
૦
૧
૧
૧
૦
૭
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૨
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૧
૨૩

ખાલી
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨
૧
૬

યારથી ખાલી છે ની તારીખ
૦૨.૦૯.૨૦૦૨
૦૬.૦૭.૨૦૦૦
૦૪.૦૫.૨૦૧૫
------------------૦૧.૦૪.૨૦૦૮
૦૪.૦૭.૨૦૦૪
--

--------નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૦૩ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૭૯૭ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૬૨૮૯.૮૬ લાખનો ખચ થયો.
--------રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૪૮ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૧૬૯૬ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?

(૨) કલ
ુ .૩૧૬૨૯.૬૮ લાખનો ખચ થયો.
--------આણંદ િજ ામાં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના
૩૫૨૦૩ ી રાજે િસંહ પરમાર(બોરસદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) સામેલ પ ક મુજબ
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર પં ડત
દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હે ઠળ કે ટલી
અર ઓ સરકારને મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરી અને કે ટલી
અર ઓ કયા કારણોસર નામંજૂ ર કરી, અને
પ ક
મળેલ
મંજૂર
અર ઓ
અર ઓ
૧
૨
૩
૪
(અ)
હઠળના
સમયગાળાનું થમ વષ
ે
૧ આણંદ
૫૦
૫૦
૨ ઉમરે ઠ
૨૫
૨૫
૩ બોરસદ
૪૦
૪૦
૪ આંકલાવ
૫
૫
૫ પેટલાદ
૫૬
૫૬
૬ સો ા
૧
૧
૭ ખંભાત
૧૧૬
૧૧૫
૮ તારાપુર
૧૮૭
૧૮૫
(બ)
હઠળના
સમયગાળાનું બીજુ ં વષ
ે
૧ આણંદ
૫૦
૩૨
૨ ઉમરે ઠ
૧
૧
૩ બોરસદ
૧૪૯
૮૯
મ

તાલુકાનું નામ

નામંજૂ ર
અર ઓ
૫

નામંજૂ ર અર ના કારણો
૬

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૨

અરજદાર અનુસૂિચત જન િત પૈકીના હોવાથી
અગાઉ આ હે તુ માટે સહાય મેળવેલ હોવાથી

૫
૦
૧૦

રહે વાલાયક મકાન હોવાથી

૪
૫
૬

આંકલાવ
પેટલાદ
સો ા

૧૪
૫૪
૧૧

૧૦
૪૨
૫

૨
૩
૨

૭
૮

ખંભાત
તારાપુર

૭૮
૧૨૭

૪૦
૩૬

૭
૩૭

૦૯ અર ઓ – રહે વા લાયક મકાન હોવાથી
૦૧ અર – અગાઉ આ હે તુ માટે સહાય મેળવેલ હોવાથી
રહે વા લાયક મકાન હોવાથી
રહે વા લાયક મકાન હોવાથી
૦૧ - અર રહે વા લાયક મકાન હોવાથી
૦૧ - અર અગાઉ આ હે તુ માટે સહાય મેળવેલ હોવાથી
રહે વા લાયક મકાન હોવાથી
૩૧ અર ઓ – રહે વા લાયક મકાન હોવાથી
૦૬ અર ઓ – અગાઉ આ હે તુ માટે સહાય મેળવેલ હોવાથી

(૩) મંજૂ ર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત િ થિતએ
તાલુકાવાર કે ટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યો?

(૩)
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

---------
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તાલુકાનું નામ
આણંદ
ઉમરે ઠ
બોરસદ
આંકલાવ
પેટલાદ
સો ા
ખંભાત
તારાપુર

લાભાથ ઓની સં યા
૮૨
૨૬
૧૨૯
૧૫
૯૮
૦૬
૧૫૫
૨૨૧

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના
૩૫૭૨૦ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા(કામરે જ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૩
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના હે ઠળ
ૂ
કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૮
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) ૯,૦૦,૦૦૦
--------દાહોદ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
૩૫૬૯૬ ી શૈલષ
ે ભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૦૧૧૫
વષમાં દાહોદ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન
(વયવંદના) યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૮૬૯૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૪,૬૯,૬૩,૪૪૦/--------વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૦૭ ીમતી મનીષા વકીલ(વડોદરા શહે ર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૧૮ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૫૧૬૬.૨૧ લાખનો ખચ થયો.
--------પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
૩૫૬૫૫ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા(પોરબંદર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૬૯
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા
હ રશચં
મરણોતર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૬૮
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૮,૪૦,૦૦૦/--------નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૨૫૬ ી અનંતકુ માર પટલ
ે (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૧૨૨૨ રોડના નવીન બ નંબર
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૨૯૨ રોડના કામો પૂણ
થયેલ છે . બાકીના ૯૩૦ કામો ી-ક ટકશન
યા
તેમજ વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
થયા,
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(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે ,
અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
--------ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
૩૫૫૯૨ ી હતુ કનોડીયા (ઇડર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬૭
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં
મરણોતર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૬૬
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૩,૩૦,૦૦૦/--------દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૮૧ ી
ેશકમાર
સેવક(લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
ુ
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૮૩
વષમાં દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હે ઠળ
કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૮૩
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૪૧,૭૯,૦૦૦/--------નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૯૦ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૭૯૭ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યાં.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૬૨૮૯.૮૬ લાખનો ખચ થયો.
--------નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૫૧ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ(નવસારી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૦૩૮ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૫૦૪૯.૪૧ લાખનો ખચ થયો.
--------ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
૩૫૬૧૪ ી બલરામ થાવાણી(નરોડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર
સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,

(૧) ૨૨૬
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(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૨૧
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૧,૦૫,૦૦૦/--------અમરલી
ે આરો ય કે માં વગ-૨ ની ખાલી જ યા
૩૫૧૯૬ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
(૧) પ ક-૧ સામેલ છે .
સામૂ હક આરો ય કે અને ાથિમક આરો ય કે ોમાં
તબીબી અિધકારી વગ-૨ની કે ટલી જ યાઓ યારથી
ખાલી છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયાં
(૨) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા
સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી
તુતજ ભરવામાં આવે છે .
પ ક-૧
ૂ
મ નં.
સં થાનું નામ
મંજર જ યા ભરલી
ખાલી જ યા
જ યા યારથી ખાલી છે .
ે જ યા
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૧
સા.આ.કે -કકાવાવ
૩
૨
૧
તા.૧૯-૧૨-૨૦૨૦ થી
ુ
૨
સા.આ.કે -ખાંભા
૩
૨
૧
તા.૧૫-૧૦-૨૦૨૦થી
૩
સા.આ.કે -ચલાલા
૩
૨
૧
તા.૧૬-૧૨-૨૦૨૦થી
૪
સા.આ.કે - ફરાબાદ
૩
૨
૧
તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦થી
૫
સા.આ.કે -બગસરા
૩
૨
૧
તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૦થી
૬
સા.આ.કે -બાબરા
૩
૨
૧
તા.૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી
૭
સા.આ.કે -વડીયા
૩
૧
૨
તા.૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી
તા.૧૦-૧૧-૨૦૨૦થી
૮
ા.આ.કે -શેડુ ભાર
૧
૦
૧
તા.૧૫-૧૧-૨૦૨૦થી
૯
ા.આ.કે -દેવગામ
૧
૦
૧
તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૯થી
૧૦
ા.આ.કે -જરખીયા
૧
૦
૧
તા.૨૧-૧૨-૨૦૨૦થી
૧૧
ા.આ.કે -ગુંદરણ
૧
૦
૧
તા.૦૪-૦૭-૨૦૨૦થી
૧૨
ા.આ.કે -બાબરકોટ
૧
૦
૧
તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦થી
૧૩
ા.આ.કે -આંબરડી
૧
૦
૧
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯થી
૧૪
ા.આ.કે -બાઢડા
૧
૦
૧
તા.૦૭-૦૫-૨૦૧૯થી
--------દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૨૨૬ ી વજિસં
ે ગભાઈ પણદા(દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩) ૬૯૭ રોડના નવીન બ નંબર
વષમાં દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૧૪૪ રોડના કામો પૂણ
બ નંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
થયેલ છે . બાકીના ૫૫૩ કામો ી-ક ટ શન યા
થયા,
તેમજ વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
સાબરકાંઠા િજ ામાં કું વરબાઈનું મામે યોજના
૩૫૫૮૯ ી રાજે િસંહ ચાવડા( હમતનગર
) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
ં
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૭૮
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વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
હે ઠળ અનુસિૂ ચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ
મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી,
(૨) ૭૮
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) . ૭,૮૦,૦૦૦/--------એસટીના વળતર પેટે ની રકમ
૩૫૧૫૧ ી યાસુ ીન શેખ(દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯ માટે . ૧૪૫૬૧ કરોડ
વષ ૨૦૨૦ માટે . ૨૪૬૮૪ કરોડ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યને
એસટીના વળતર પેટે કે સરકાર ારા છે ા બે વષમાં
વષવાર કે ટલી રકમ મળવાની થતી હતી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કે ટલી રકમ કે
સરકાર તરફથી મળી?

(૨) વષ ૨૦૧૯ માટે .૧૪૫૬૧ કરોડની રકમ
વળતર પેટે મળેલ છે .
વષ ૨૦૨૦ માટે . ૫૮૩૫ કરોડ વળતર તરીકે અને .
૫૨૧૭ કરોડ લોન તરીકે એમ કલ
ુ . ૧૧૦૫૨ કરોડ મળેલ
છે . લોનની ચૂકવણી GST કાઉ સીલ ારા કરવામાં
આવશે. રા ય સરકાર ઉપર કોઈ બો નથી.
--------રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના
૩૫૬૬૪ ી આર. સી. મકવાણા(મહવા
ુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૨
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હે ઠળ કે ટલી
અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૩૦
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) ૧૩૨૬૦૦
--------રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૪૫ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૧૬૯૬ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૩૧૬૨૯.૬૮ લાખનો ખચ થયો.
--------તાપી અને નવસારી િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૫૧ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય નાયબ મં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાપી
(૧)
અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં
મ
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર મહકમ
ે
િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ કે ટલું છે ,
૧
તાપી
૩૪
૨
નવસારી
૩૭
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
(૨)
તાપી િજ.
નવસારી િજ.
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
સંવગ
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ભરલી
ે

ખાલી

ભરલી
ે

ખાલી

રીમાકસ

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ.

જ યા ખાલી છે , અને

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

સંવગ

ફલટાઇ
મ સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
એમ.ડી. એસ.
ડે ટલ સજન
૧૨ બાળરોગ િન ણાત
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ
૧૪ સાઇકીયાટી ટ
કુ લ વગ-૧

મં ભ ખા એનએચએમ મં
૧ ૧ ૦
૧
૧ ૧ ૦
૦
૨ ૨ ૦
૧
૦ ૦ ૦
૦
૨ ૦ ૨
૦
૧ ૧ ૦
૦
૪ ૨ ૨
૧
૨ ૧ ૧ એનએચએમ ૧
૧ ૧ ૦
૦
૨ ૧ ૧
૦
૧ ૧ ૦
૦

મં
૧
૧
૧
૧
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦

જનરલ હોિ પટલ,
સોનગઢ
ભ ખા એનએચએમ
૧ ૦
૦ ૧
૦ ૧
૦ ૧
૦ ૦
૦ ૦
૧ ૦
૧ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦

૨
૨
૧
૨૨

૦
૦
૦
૧

૧
૦
૦
૭

૧
૦
૦
૪

૨
૨
૧
૧૬

૦
૦
૦
૬

૧
૦
૦
૫

૧
૦
૦
૪

૧
૧
૧
૧
૨
૦
૩
૨
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૧૩

૨
૨
૩
૨
૦
૨
૪
૪
૧
૧
૧
૨
૧
૨
૨૭

૨
૧
૦
૧
૨
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૩
૦
૦
૧૦

િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઇને ભરવામાં આવે છે .
પ ક

તાપી િજ ો
જનરલ હોિ પટલ,
ઉ છલ
ભ ખા એનએચએમ
૦ ૧
૦ ૦
૧ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૧
૦ ૧
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦

જનરલ હોિ પટલ, યારા

૨
૧
૩
૦
૦
૧
૩
૨
૧
૧
૧
૩
૨
૧
૨૧

નવસારી િજ ો
મેગુશી જનરલ હોિ પટલ,
જનરલ હોિ પટલ, નવસારી
બીલીમોરા
મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૨ ૨ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦

૦ એનએચએમ ૧ ૧
૦
૧ ૧
૦
૨ ૨
૩
૧૬ ૧૫

૦
૦
૦
૧

૧
૦
૦
૩

૦
૦
૦
૧

૧
૦
૦
૨

મં
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૦
૦
૦

કોટે જ હોિ પટલ,
વાંસદા
ભ ખા એનએચએમ
૦ ૧
૧ ૦ એનએચએમ
૧ ૦
૧ ૦
૦ ૧
૧ ૦
૧ ૦
૧ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦

૧
૦
૦
૯

૧
૦
૦
૭

મં
૧
૧
૧
૧
૦
૦
૨
૧
૦
૦
૦

સરકારી હોિ પટલ,
ચીખલી
ભ ખા એનએચએમ
૧ ૦
૦ ૧
૧ ૦
૦ ૧
૦ ૦
૦ ૦
૧ ૧
૧ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦

૦ એનએચએમ ૨ ૦ ૨
૦
૦ ૦ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૨
૯ ૪ ૫

--------માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં કવચ કડ
ં ટર નાંખવાની કામગીરી
૩૫૧૮૪ ી બાબુભાઈ વા (માંગરોળ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ જનાગઢ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ જનાગઢ
ૂ
ૂ
િજ ામાં માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકાઓમાં
િજ ાના માંગરોળ અને માિળયા (હાટીના) તાલુકાઓ પૈકી
નાળીયેરીના બગીચાઓમાં કવચ કડ
માિળયા (હાટીના) તાલુકામાં નાળીયેરીનાં બગીચાઓમાં
ં ટર નાંખવાની
કાયવાહી કયા તબ ે છે ,
GPRD સેલ ારા પાયલોટ ોજે ટ અંતગત કવચ કડ
ં ટર
નાખવા માટે સુખપર ખેતીવાડી ફીડરની પસંદગી કરવામાં
આવેલ. જેમાં સંપૂણ સુખપુર ખેતીવાડી ફીડરમાં ાથિમક
તબ ામાં ૪૪ કીમી કવચ કડ
ં ટર નાખવાની કામગીરી
તા.૦૨-૦૭-૨૦૨૦નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ.
ત ઉપરાંત, સદર ફીડરમાં આ કામ દર યાન નવા
ખેતીવાડી વીજ ડાણો ઉમેરતા ૩.૨૫૧ કીમી કવચ
કડ
ં ટર નાખવાની કામગીરી તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૧નાં રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે .
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત કામગીરી
(૨) . ૧.૮૭ કરોડની રકમ ફાળવવામાં આવી.
માટે પી વીસીએલને કે ટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને
(૩) યાં સુધીમાં ઉ ત કામગીરી પૂણ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવશે?
--------મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૩૮ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૭૪૨૩ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૨૪૬૭.૫૭ લાખનો ખચ થયો.
--------િસ ધપુર ખાતે કાકોશી રે વે ઓવરિ જનું કામ
૩૫૧૨૭ ી ચંદન ઠાકોર(િસ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી(માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની
િ થિતએ
પાટણ
(૧) કલ
ુ ૪૪ ગાળા પૈકી ૩૮ ગાળાની કામગીરી પૂણ
િજ ાના િસ ધપુર ખાતે કાકોશી રે વે ઓવરિ જનું કામ
કરે લ છે અ ય કામગીરી ગિત હે ઠળ.
યા તબ ે છે ,અને
(૨) ઉ ત કામ યાં સુધીમાં કે ટલા ખચ પૂણ કરવામાં
(૨) જમીન સંપાદન પૂણ થયેથી .૪૦.૩૪ કરોડના
આવશે ?
ખચ બનતી વરાએ પૂણ કરવામાં આવશે.
--------રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૩૦ ી િવણભાઈ ઘોઘારી(કરજ
ં ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૨૧૬૯૬ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
રા કોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ
આપવામાં આ યા.
િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૧૬૨૯.૬૮ લાખનો ખચ થયો.
--------નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૫૨ ી નરશભાઈ
પટલ
ે
ે (ગણદેવી) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૪૦૩૮ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૫૦૪૯.૪૧ લાખનો ખચ થયો.
--------સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૩૫ ી હષ સંઘવી (મજરા
ુ ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૫૪૨૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કે ટલા
આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૮૬૨૮.૯૭ લાખનો ખચ થયો.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મહસાણા
િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ે
ું
૩૫૬૦૫ ી ભૂપે ભાઈ પટલ
ે (ઘાટલોડીયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૧૬
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૨૧૧
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૨૧,૧૦,૦૦૦/--------ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૧૨ ી અ યકુ માર પટલ
(કરજણ)
:
માનનીય
ઉ
મં
ી
ી
જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૧૪૦૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આપવામાં આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૦૦૨.૨૭ લાખનો ખચ થયો.
--------મહસાણા
િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
ે
૩૫૫૭૯ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ
પે શન યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨)
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩)
--------મહસાણા
િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે
ે
ું

૩૦

૨૨
૭૯૮૦૦
યોજના

૩૫૬૦૬ ી કશોર ચૌહાણ(વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૧૬
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ
ું
અનુસૂિચત િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૨૧૧
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૨૧,૧૦,૦૦૦/--------વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
૩૫૭૦૦ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૯૪
વષમાં વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના હે ઠળ
કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૮૦
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૫૬,૦૦,૦૦૦/–
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ક છ િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
૩૫૫૬૭ ડો. નીમાબેન આચાય(ભુજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૩
વષમાં ક છ િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૩
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩)
.૧૩,૦૦,૦૦૦/--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
૩૫૭૪૩ ીમતી ઝંખના પટલ
ે (ચોયાસી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૮૧,૪૧૬
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
હે ઠળ િવકસતી િતના કે ટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ
મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં
(૨) .૪,૮૮,૪૯,૬૦૦/આવી ?
--------રા યની સે ફ ફાઇના સ મેડીકલ કોલે નું ફી ધોરણ
૩૭૨૯૨ ી ઇમરાન ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .
વષમાં રા યની સે ફ ફાઇના સ મે ડકલ કોલે માં વષવાર
અને કોલેજવાર ફીનું ધોરણ શું છે , અને
(૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ આ ફીમાં
યારે કે ટલો વધારો કય છે ?
પ ક-૧
મ

કોલેજનું નામ

૧ સુરત યુિનિસપલ ઇિ ટ ૂટ ઓફ
મેડીકલ એજયુકેશન એ ડ રીસચ, સુરત
૨ સી.યુ.શાહ મેડીકલ કોલેજ, સુરે નગર
૩ ગુજરાત કે સર સોસાયટી મેડીકલ કોલેજ
એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદ
૪ ગુજરાત અદાણી ઇિ ટ ૂટ ઓફ મેડીકલ
સાય સ, ભૂજ
૫
મુખ વામી મેડીકલ કોલેજ, કરમસદ
૬
ીમતી એન.એચ.એલ. યુિનિસપલ
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
૭ એ.એમ.સી. એમ.ઈ.ટી. મેડીકલ કોલેજ,
અમદાવાદ
૮ પા લ ઇિ ટ ટૂ ઓફ મેડીકલ સાય સ
એ ડ રીસચ, મુ.લીમડા, તા.વાઘોડીયા,
િજ.વડોદરા
૯ બનાસ મેડીકલ કોલેજ એ ડ રીસચ
ઇિ ટ ૂટ , પાલનપુર
૧૦ ઝાયડસ મેડીકલ કોલેજ એ ડ હોિ પટલ,
દાહોદ

ગવનમે ટ કોટા
૨૦૧૯-૨૦
(ફી લાખ િપયામાં)
૭.૦૮

મેનેજમે ટ કોટા
૨૦૧૯-૨૦
(ફી લાખ િપયામાં)
૧૪.૦૪

ગવનમે ટ કોટા
૨૦૨૦-૨૧
(ફી લાખ િપયામાં)
૭.૬૫

મેનેજમે ટ કોટા
૨૦૨૦-૨૧
(ફી લાખ િપયામાં)
૧૪.૮૨

૫.૭૩
૭.૯

૧૩.૫
૧૪

૬.૨૬
૮.૬

૧૫.૦૦
૧૫.૪

૬.૧૫

૧૭.૬

૬.૬૫

૧૭.૯

૮.૨૨
૫.૬૪

૧૫.૨
૧૫.૮૭

૮.૭
૫.૯૩

૧૬.૧
૧૮.૨૫

૬.૪૮

૧૬

૭.૩૧

૧૮.૪

૭.૫૫

૧૪.૬

૮.૨૫

૧૫.૭૫

૬.૬૫

૧૫.૦૦

૭.૬૫

૧૬.૦૦

૬.૬૫

૧૫.૦૦

૭.૬૫

૧૬.૦૦

85

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મ

કોલેજનું નામ

૧૧ ડો.એમ.કે .શાહ મેડીકલ કોલેજ એ ડ
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ
૧૨ ડો.એન.ડી.દેસાઇ ફે ક ટી ઓફ મેડીકલ
સાય સ એ ડ રીસચ, નડીયાદ
૧૩ નૂતન મેડીકલ કોલેજ એ ડ રીસચ સે ટર,
િવસનગર
૧૪ શાંતાબા મેડીકલ કોલેજ, અમરે લી
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨

.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
સોલા, અમદાવાદ
.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
ગાંધીનગર
.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
ગો ી, વડોદરા
.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
પાટણ
.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
વલસાડ
.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
હમતનગર
ં
.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
જૂ નાગઢ
.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
વડનગર

ગવનમે ટ કોટા
૨૦૧૯-૨૦
(ફી લાખ િપયામાં)
૭.૮૫

મેનેજમે ટ કોટા
૨૦૧૯-૨૦
(ફી લાખ િપયામાં)
૧૫.૦૦

ગવનમે ટ કોટા
૨૦૨૦-૨૧
(ફી લાખ િપયામાં)
૮.૬૫

મેનેજમે ટ કોટા
૨૦૨૦-૨૧
(ફી લાખ િપયામાં)
૧૬.૦૦

૬.૮૫
એડહોક ફી
૭.૮૫
એડહોક ફી
૭.૮૫
એડહોક ફી
૩.૦૦

૧૫.૦૦
એડહોક ફી
૧૫.૦૦
એડહોક ફી
૧૫.૦૦
એડહોક ફી
૮.૨૫

-

-

-

-

-

-

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

૩.૦૦

૮.૨૫

-------ક છ િજ ામાં િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ
૩૫૬૨૨ ી સુરે શભાઈ પટલ
ે (મિણનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧,૧૨,૧૯૪
વષમાં ક છ િજ ામાં સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત
વગના િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ યોજના હે ઠળ
કે ટલા િવ ાથ ઓની િશ યવૃિ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨)િશ યવૃિ ની કે ટલી રકમ િવ ાથ ઓને ચૂકવવામાં
(૨) . ૬,૨૬,૦૪,૮૫૦/આવી?
--------અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૧૫૭ ી રાજશકુ
ે માર ગો હલ(ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૩૩૨ રોડના નવીન બ નંબર
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૬૮ રોડના કામો પૂણ થયેલ
છે , બાકીના ૨૬૪ કામો, ી-ક ટ શન
યા તેમજ
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
બ નંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
થયા,
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
--------મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૨૧ ી અ તિસંહ ચૌહાણ(બાલાિસનોર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની

િ થિતએ

(૧)
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

મ
૧
૨

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મ
અ.
નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

િજ ાનું નામ
મહીસાગર
પંચમહાલ

મંજૂ ર મહકમ
ે
૧૫
૨૩

(૨)
સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ

તાપી િજ ો
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૨
૦
૧
૨
૦
૨
૦
૦
૧
૧
૦
૨
૦
૦
૨
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨
૦
૦
૦
૦
૭
૮

નવસારી િજ ો
ભરલી
ખાલી
ે
૨
૦
૧
૧
૧
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૨
૦
૨
૧
૧
૦
૦
૧
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૨
૦
૧૬
૭

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઈ ભરવામાં આવે છે .
પ ક

સંવગ

મહીસાગર િજ ો
પંચમહાલ િજ ો
જનરલ હોિ પટલ, લુણાવાડા
ટટ
જનરલ હોિ પટલ, ગોધરા
જનરલ હોિ પટલ, હાલોલ
ે હોિ પટલ, સંતરામપુર
સંવગનું નામ
મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ
ફલટાઇમ
સજન
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
ુ
ઓથ પેડીક સજન
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧
ફિજિશયન
૧
૧
૦
એનએચએમ
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૦
૧
ઓ થ મીક સજન
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૧
રે ડીયોલો ટ
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૦
પેથોલો ટ
૦
૦
૦
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૧
૦
૦
૦
૦
ગાયનેકોલો ટ
૧
૧
૦
એનએચએમ
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૧
૦
૧
૧
૦
એનએચએમ
એને થેટી ટ
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૨
૨
૦
૧
૦
૧
ડરમેટોલો ટ
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
ઇ.એન.ટી. સજન
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ ૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૧
સજન
૧૨ બાળરોગ િન ણાત
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૧૪ સાઇકીઆટી ટ
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨
૨
૦
૦
૦
૦
કુ લ વગ -૧ ૬
૩
૩
૯
૪
૫
૧૬ ૧૪ ૨
૭
૨
૫

--------ભ ચ અને નમદા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૨૪૫ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુ
ં સર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર ભ ચ અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ભ ચ અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી
કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
મ

િજ ાનું નામ

૧
૨

ભ ચ
નમદા
કુ લ

િનમણૂક આપેલ
ડો ટર
૭૭
૬૧
૧૩૮

વષ-૨૦૧૯
ફરજ પર હાજર
થયેલ ડો ટર
૨
૨
૪

ફરજ પર હાજર ન
થયેલ ડો ટર
૭૫
૫૯
૧૩૪

િનમણૂક આપેલ
ડો ટર
૨૩
૧૦૨
૧૨૫

વષ-૨૦૨૦
ફરજ પર હાજર
થયેલ ડો ટર
૪
૧૯
૨૩

ફરજ પર હાજર ન
થયેલ ડો ટર
૧૯
૮૩
૧૦૨

પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
મ
૧
૨

વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
િજ ાનું નામ
વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ ( .) બાકી બો ડની રકમ વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ ( .) બાકી બો ડની રકમ
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
( .)
ડો ટરોની સં યા
( .)
ભ ચ
૧૩
૬૫,૦૦,૦૦૦
૩,૧૦,૦૦,૦૦૦
૨
૧૦,૦૦,૦૦૦
૮૫,૦૦,૦૦૦
નમદા
૬
૩૦,૦૦,૦૦૦
૨,૬૫,૦૦,૦૦૦
૭
૩૫,૦૦,૦૦૦
૩૮૦,૦૦,૦૦૦
કુ લ
૧૯
૯૫,૦૦,૦૦૦
૫,૭૫,૦૦,૦૦૦
૯
૪૫,૦૦,૦૦૦
૪,૬૫,૦૦,૦૦૦

--------પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૮૩ ી કબે
ુ રભાઈ ડ ડોર(સંતરામપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૩૨
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૨૩૨
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૪૬,૪૭,૦૦૦/--------રા ય સરકાર ારા વીજ લા ટને ચૂકવણી
૩૫૧૧૨ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત(થરાદ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) લાંબાગાળાના વીજ ખરીદ કરાર અંતગત
વષમાં રા ય સરકાર િવિવધ વીજ મથકોને ફ સ કો ટ પેટે
.યુ.વી.એન.એલ. ારા તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ની િ થિતએ
દર માસે કે ટલી રકમ ચૂકવે છે ,
છે ા બે વષમાં ચૂકવવામાં આવેલ ફ સ કો ટની માસવાર
િવગત પ રિશ ‘‘અ’’ મુજબ છે .
(૨) વીજળી ખરીદી કયા િવના ચૂકવવી પડતી
(૨) ના, .
ફ સ કો ટ ગેર યાજબી છે તે હકીકત સાચી છે, અને
(૩)
હા, તો આવી રકમ ન ચૂકવવા સરકારે શા
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
પગલા લીધા?
પ રિશ -અ
મ

વીજ મથકોના નામ

૧ ઉકાઇ થમલ પાવર ટે શન
૨ વણાકબોરી થમલ પાવર ટે શન
૩ ગાંધીનગર થમલ પાવર ટે શન

યુઆરી ફે
૭૬
૪૯
૧૭

ુઆરી
૬૬
૪૪
૧૫

માચ
૮૨
૫૭
૨૧

વષ ૨૦૧૯-રકમ ( .કરોડમાં)
ૂ જલાઈ
ુ
એિ લ મે જન
ઓગ ટ સ ટે બર ઓ ટોબર
૮૦ ૬૬ ૬૩ ૪૧ ૪૪
૭૧
૬૭
૪૮ ૫૪ ૫૧ ૫૨ ૫૨
૫૦
૯૯
૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૪
૨૪
૨૫
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૬૦
૭૧
૮૩
૫૨
૨૪
૨૫

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મ

વીજ મથકોના નામ

૪ િસ ા થમલ પાવર ટે શન
૫ ક છ લી ાઇટ થમલ પાવર ટે શન
૬ ઉતરાણ ગેસ આધા રત પાવર
ટે શન
૭ ધુવારણ ગેસ આધા રત પાવર
ટે શન
૮ ઉકાઇ હાઈડો પાવર ટે શન
૯ કડાણા અને પાનમ હાઇડો પાવર
ટે શન
૧૦ ભાવનગર લી ાઇટ થમલ પાવર
ટે શન
૧૧ ગુજરાત ટે ટ એનજ જનરે શન લી.
૧૨ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર કપની
લી.
ં
૧૩ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર કપની
ં
લી.-સુરત િલ ાઇટ પાવર લા ટ
૧૪ ગુજરાત મીનરલ ડે વલપમે ટ
કોપ રે શન-અ ીમોટા
૧૫ પી પી સી પીપાવાવ
૧૬ વાસ ગેસ આધારીત વીજ મથક
૧૭ ગાંધાર ગેસ આધારીત વીજ મથક
૧૮ યુ લીયર પાવર કોપ રે શનકાકરાપાર
૧૯ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ લી.
૨૦ યુ લીયર પાવર કોપ રે શન તારાપૂર
૨૨ એનટીપીસી િવં યાચલ
૨૨ એનટીપીસી-કોરબા
૨૩ એનટીપીસી-કહલગાવ
૨૪ એનટીપીસી-સીપત
૨૫ એનટીપીસી-મૌડા
૨૬ એનટીપીસી-ગદરવાળા
૨૭ એનટીપીસી-લારા
૨૮ મુ ા પાવર ોજે ટ ઓફ અદાણી
૨૯ એ સાર પાવર ગુજરાત લી.
૩૦ કો ટલ ગુજરાત પાવર લી. મુ ા
યુ.એમ.પી. પી
૩૧ એ.સી.બી. (ઇિ ડયા) લી.

યુઆરી ફે
૫૪
૨૦
૨૦

ુ રી
આ
૪૯
૧૯
૧૯

માચ એિ લ
૫૭ ૪૯
૨૨ ૧૭
૨૩ ૧૯

વષ ૨૦૧૯-રકમ ( .કરોડમાં)
ૂ જલાઈ
ુ
મે જન
ઓગ ટ સ ટે બર ઓ ટોબર
૫૧ ૪૯ ૫૧ ૫૧
૪૯
૫૧
૧૩ ૧૩ ૧૨
૬
૬
૮
૨૦ ૧૯ ૨૦ ૨૦
૧૯
૨૦

૧૬

૧૫

૨૦

૧૩

૨૦

૧૭

૧૧

૨૦

૧૫

૭

૧૬

૧૯

૩
૭

૨
૬

૪
૮

૩
૬

૩
૬

૩
૬

૩
૬

૩
૬

૩
૬

૩
૬

૩
૬

૩
૬

૨૨

૫

૧૮

-

-

૨

૪

૩

૬

૫

૯

૨૨

૧૬
૦.૫૮
૩૩

૧૫ ૩૫ ૧૬ ૧૬ ૧૫ ૧૪ ૧૮
૧૮
૦.૩૧ ૦.૩૦ ૦.૫૫ ૦.૯૫ ૦.૮૦ ૦.૮૦ ૦.૪૨ ૦.૧૩
૨૮ ૫૮ ૩૦ ૩૨ ૩૨ ૩૨ ૨૭
૨૪

૧૮
૦.૧૭
૩૨

નવે બર ડીસે બર
૪૯
૫૧
૧૨
૧૩
૧૯
૨૦

૧૬
૧૬
૦.૧૭ ૦.૩૯
૩૩
૩૪

૭

૮

૮

૬

૫

૬

૮

૪

૪

૫

૬

૫

૨૪
૧૦
૧૮
-

૨૪
૧૦
૪૩
-

૫૧
૧૧
૧૬
-

૨૪
૧૦
૧૫
-

૨૪
૧૦
૧૬
-

૨૫
૧૦
૧૬
-

૨૪
૧૦
૧૬
-

૨૪
૧૦
૧૫
-

૨૪
૧૦
૧૫
-

૨૪
૧૦
૧૫
-

૨૪
૮
૧૨
-

૨૪
૯
૧૫
-

૭૨
૨૨
૯
૬૦
૬૩
૧૫૬
૧૧૯

૭૦ ૭૮ ૬૯ ૭૩ ૬૬
૨૪ ૨૫ ૨૩ ૨૩ ૨૪
૯
૯
૮
૭
૯
૬૩ ૭૯ ૬૫ ૬૨ ૬૦
૫૯ ૯૪ ૫૫ ૫૨ ૫૨
- ૧૮
૧૪૮ ૧૭૧ ૫૭ ૧૩૫ ૧૩૦
૬ ૨૫ ૧૮
૧૦૭ ૧૧૨ ૯૪ ૯૭ ૯૪

૬૭
૨૩
૧૦
૬૪
૫૨
૧૮
૮૩
૧૭
૭૦

૭૦
૧૮
૧૦
૫૪
૪૯
૧૭
૬૦
૩૦
૮૪

૬૯
૨૦
૧૦
૪૬
૫૨
૧૮
૭૧
૫૬
૧૦૪

૭૩
૨૨
૯
૫૮
૫૩
૧૮
૯
૭૪
૬૧
૧૧૦

૬૪
૨૪
૮
૬૪
૪૯
૧૬
૯
૭૨
૭૧
૯૯

૭૦
૨૪
૯
૬૫
૫૪
૧૮
૪
૬૪
૭૭
૧૦૫

૧૭

૧૫

૧૭

૧૬

૧૬

૧૬

૯

૮

૧૭

૧૬

૧૬

૧૬

યુકલીયર પાવર કોપ રે શનના તારાપુર અને કાકરાપાર યુિનટ (એટોિમક વીજ મથક) માંથી વીજ ખરીદી સંદભના કરાર અને
સરદાર સરોવર નમદા િનગમ સાથે થયેલ વીજ ખરીદ કરારમાં ટે રીફની ચૂકવણી િસંગલ પાટ ટે રીફમાં છે એટલે કે હિકકતમાં
થયેલ વીજ ખરીદીના આધારે ટે રીફની ચૂકવણી કરવાની રહે છે .
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬

વીજ મથકોના નામ

ઉકાઇ થમલ પાવર ટે શન
વણાકબોરી થમલ પાવર ટે શન
ગાંધીનગર થમલ પાવર ટે શન
િસ ા થમલ પાવર ટે શન
ક છ લી ાઇટ થમલ પાવર ટે શન
ઉતરાણ ગેસ આધા રત પાવર
ટે શન
૭ ધુવારણ ગેસ આધા રત પાવર
ટે શન
૮ ઉકાઇ હાઈડો પાવર ટે શન
૯ કડાણા અને પાનમ હાઇડો પાવર
ટે શન

વષ ૨૦૨૦-રકમ ( .કરોડમાં)
ૂ જલાઈ
ુ
મે જન
ઓગ ટ સ ટે બર ઓ ટોબર
૬૮ ૬૬ ૬૮ ૬૮
૬૬
૬૬
૧૨૮ ૧૨૪ ૧૨૮ ૧૨૮ ૧૨૪
૧૨૭
૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪
૨૪
૨૩
૫૪ ૫૩ ૫૪ ૪૨
૫૯
૫૧
૧૫ ૧૩ ૧૨ ૧૨
૧૨
૧૨
૨૦ ૧૯ ૨૦ ૨૦
૧૮
૨૦

યુઆરી ફે
૭૪
૫૨
૨૫
૫૧
૭
૨૦

ુઆરી
૬૮
૪૯
૨૪
૪૭
૧૩
૧૯

માચ
૮૦
૧૨૩
૨૯
૫૪
૧૬
૨૨

એિ લ
૬૬
૧૨૪
૨૪
૫૩
૧૪
૧૯

૧૨

૨૧

૨૮

૨૪

૨૨

૧૧

૧૩

૧૩

૨૧

૨૪

૨૧

૨૪

૩
૬

૩
૫

૫
૭

૩
૫

૩
૫

૩
૫

૩
૫

૩
૫

૩
૫

૩
૫

૩
૫

૩
૫
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૬૬
૬૮
૧૨૪ ૧૨૮
૨૪
૨૪
૫૮
૫૪
૧૩
૧૪
૧૯
૨૦

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મ

વીજ મથકોના નામ

૧૦ ભાવનગર લી ાઇટ થમલ પાવર
ટે શન
૧૧ ગુજરાત ટે ટ એનજ જનરે શન લી.
૧૨ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર કપની
લી.
ં
૧૩ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર કપની
ં
લી.-સુરત િલ ાઇટ પાવર લા ટ
૧૪ ગુજરાત મીનરલ ડે વલપમે ટ
કોપ રે શન-અ ીમોટા
૧૫ પી પી સી પીપાવાવ
૧૬ વાસ ગેસ આધારીત વીજ મથક
૧૭ ગાંધાર ગેસ આધારીત વીજ મથક
૧૮ યુ લીયર પાવર કોપ રે શનકાકરાપાર
૧૯ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ લી.
૨૦ યુ લીયર પાવર કોપ રે શન તારાપૂર
૨૨ એનટીપીસી િવં યાચલ
૨૨ એનટીપીસી-કોરબા
૨૩ એનટીપીસી-કહલગાવ
૨૪ એનટીપીસી-સીપત
૨૫ એનટીપીસી-મૌડા
૨૬ એનટીપીસી-ગદરવાળા
૨૭ એનટીપીસી-લારા
૨૮ એનટીપીસી-ખરગોન
૨૯ મુ ા પાવર ોજે ટ ઓફ અદાણી
૩૦ એ સાર પાવર ગુજરાત લી.
૩૧ કો ટલ ગુજરાત પાવર લી. મુ ા
યુ.એમ.પી. પી
૩૨ એ.સી.બી. (ઇિ ડયા) લી.

વષ ૨૦૨૦-રકમ ( .કરોડમાં)
ૂ જલાઈ
ુ
યુઆરી ફે ુઆરી માચ એિ લ મે જન
ઓગ ટ સ ટે બર ઓ ટોબર નવે બર ડીસે બર
૧૭
૨૪ ૧૯ ૧૬ ૩૦ ૨૦ ૨૫ ૨૪
૭
૧૮
૨૯
૨૦
૩
૦.૧૯
૩૬

૧૬ ૩૩ ૧૬ ૧૬ ૧૫ ૧૬ ૧૩
૪૮
૦.૨૮ ૦.૭૦ ૧.૮૮ ૦.૬૦ ૦.૭૦ ૦.૪૨ ૦.૪૩ ૦.૧૧
૨૯ ૫૪ ૨૯ ૩૪ ૩૨ ૩૨ ૨૭
૨૨

૧૬
૦.૦૯
૩૦

૧૬
૩૩
૦.૦૨ ૦.૦૧
૧૧
૩૦

૪

૫

૪

૪

૪

૪

૩

૩

૪

૪

૩

૩

૨૩
૯
૧૫
-

૨૨
૯
૧૫
-

૪૬
૧૦
૧૫
-

૨૩
૧૬
૨૪
-

૨૩
૧૦
૧૫
-

૨૨
૧૦
૧૫
-

૨૨
૧૦
૧૬
-

૨૨
૯
૧૫
-

૨૨
૯
૧૫
-

૨૨
૯
૧૫
-

૨૨
૯
૧૫
-

૨૨
૧૦
૧૫
-

૬૯
૨૪
૯
૬૯
૫૩
૧૯
૧૧
૬૧
૭૪
૧૦૧

૬૮
૨૧
૯
૬૨
૫૧
૧૮
૧૧
૧૫
૬૯
૬૮
૯૧

૬૩
૨૪
૯
૬૩
૫૨
-૭
૧૦
૧૫
૬૭
૭૨
૯૭

૭૫
૨૪
૯
૭૬
૬૨
૧૮
૧૧
૨૫
૪૮
૨૮
૭૯

૭૧ ૭૧
૨૪ ૨૪
૮
૮
૬૫ ૬૫
૫૨ ૫૨
૧૮ ૧૮
૧૩ ૯
૨૬ ૨૬
૬૦ ૫૮
૫૪ ૫૨
૯૬ ૧૦૨

૭૧
૨૫
૮
૬૫
૫૨
૧૮
૯
૨૬
૬૦
૫૪
૧૦૪

૬૮
૨૪
૪
૬૩
૫૨
૧૮
૯
૨૨
૪૯
૫૪
૯૭

૭૨
૨૩
૫
૬૩
૫૨
૧૮
૯
૩૧
૫૮
૫૨
૯૪

૭૩
૨૩
૬
૫૩
૫૨
૧૭
૯
૨૬
૬૦
૪૮
૯૭

૬૯
૨૧
૪
૫૯
૫૨
૧૭
૧૧
૨૭
૫૮
૫૨
૯૪

૬૭
૨૧
૭
૬૧
૫૨
૧૮
૧૫
૨૭
૬૦
૪૮
૯૭

૬

૧૩

૨૧

૧૫

૧૪

૧૦

૧૬

૮

૯

૮

૯

૧૫

યુકલીયર પાવર કોપ રે શનના તારાપુર અને કાકરાપાર યુિનટ (એટોિમક વીજ મથક) માંથી વીજ ખરીદી સંદભના કરાર અને
સરદાર સરોવર નમદા િનગમ સાથે થયેલ વીજ ખરીદ કરારમાં ટે રીફની ચૂકવણી િસંગલ પાટ ટે રીફમાં છે એટલે કે હિકકતમાં
થયેલ વીજ ખરીદીના આધારે ટે રીફની ચૂકવણી કરવાની રહે છે .
--------સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૧૮ ી મુકે શભાઈ પટલ
ે (ઓલપાડ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૫૪૨૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યાં.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૮૬૨૮.૯૭ લાખનો ખચ થયો.
--------નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૫૪ ી અરિવંદ પટલ
ે (ધરમપુર) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૦૩૮ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૫૦૪૯.૪૧ લાખનો ખચ થયો.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૨૯ ી બાબુભાઈ પટલ
ે (દસ ોઈ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૩૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૨૪૬૭.૯૩ લાખ ખચ થયો.
--------વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૫૬ ી ભરતભાઈ પટલ
ે (વલસાડ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૨૪૨ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૨૯૯૪.૨૭ લાખનો ખચ થયો.
--------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૩૬ ી જશુભાઈ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી
(૧)
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ
વધુ રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા
િજ ો
એકમોની
રકમ .(લાખ)
ઔધોિગક એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ
સં યા
કરવાની થાય છે , અને
અરવ ી
૪૨
૨૮૦.૪૯
સાબરકાંઠા
૭૬
૧૨૯૯.૨૨
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
અરવ ી િજ ો :
(૧) ૨૦ ાહકો પાસેથી કલ
. ૧૦૯.૪૯ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૦૫ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેમની પાસેથી બાકી
નીકળતી કલ
ુ રકમ . ૧૫.૫૮ લાખની વસૂલાત માટે
દાવા/ દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૦૮ ાહકો એ બાકી . ૪૫.૬૦ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૧ ાહક ની .૧.૧૩ લાખની બાકી વીજિબલ ની
વસૂલાત કરવા માટે ી-િલ ટગેશન લોક અદાલત
મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .
(૫) ૦૪ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ . ૯૬.૯૮
લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ
ધરવામાં આવશે.
(૬) ૦૪ ાહકો એ . ૧૧.૭૧ લાખ નું વીજ િબલ ભરે લ ન
હોય તેવા ાહકો પર િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી
હાથ ધરાયેલ છે .
સાબરકાંઠા િજ ો :
(૧) ૪૫ ાહકો પાસેથી કલ
. ૨૬૯.૭૦ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ વસૂલાત કરવામાં આવેલા છે .
(૨) ૧૮ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેમની પાસેથી બાકી
નીકળતી કલ
ુ રકમ . ૫૭૧.૫૧ લાખની વસૂલાત માટે
દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૦૩ ાહકોએ બાકી . ૬.૨૦ લાખ ભરપાઈ ન કરતાં
તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે તથા દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૧ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
.
ુ
૧૦૭.૮૮ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
(૫) ૦૯ ાહકો એ . ૩૪૩.૯૩ લાખ નું વીજ િબલ ભરે લ
ન હોય તેવા ાહકો પર િવજ ડાણ કાપવાની
કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલાત બાબત
૩૫૨૨૩ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દાહોદ
(૧)
અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવા૨ . ૧ લાખ કે તેથી
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ
વધુ ૨કમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા યા
િજ ો
એકમોની
રકમ .(લાખ)
ઔ ોિગક એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી ૨કમ વસૂલ
સં યા
કરવાની થાય છે , અને
દાહોદ
૨૮
૩૧૫.૦૧
પંચમહાલ
૧૫૧
૩૮૯૭.૬૩
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત ક૨વા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
દાહોદ
ો:
 ૦૯
ાહકો પાસેથી કલ
.૫૨.૩૮ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત ક૨વામાં આવેલા
છે .
 ૪ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ ૨કમ
.૧૦૫.૧૪ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/ દ૨ખા ત
દાખલ ક૨વામાં આવેલ છે .
 ૯ વીજ ાહકોએ બાકી . ૧૩૩.૩૨ લાખ ભ૨પાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે
ં
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે દાવા/
દ૨ખા ત દાખલ ક૨વાની કાયવાહી ક૨વામાં આવેલ
છે . તથા ૩ ાહકો પાસેથી બાકી નીકળતા .૪.૮૪
લાખની વસૂલાત કરવા માટે ી- િલ ટગેશન લોક
અદાલત મારફત કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
 ૪ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૪૩૬.૬૧ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધ૨વામાં આવશે.
પંચમહાલ
ો:

૬૭
ાહકો પાસેથી કલ
.૯૭૩.૦૫ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .

૫૫ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલ છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ ૨કમ
.૨૩૭૭.૯૨ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દ૨ખા ત
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .

૨૦ વીજ ાહકોએ બાકી . ૭૧.૩૯ લાખ ભરપાઈ ન
ક૨તાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે દાવા/
દ૨ખા ત દાખલ ક૨વાની કાયવાહી ક૨વામાં આવેલ
છે . તથા ૦૫ ાહકો પાસેથી બાકી નીકળતા
.૩૮.૬૬ લાખની વસૂલાત કરવા માટે
ી-િલ ટગેશન લોક અદાલત મા૨ફત કાયવાહી હાથ
ધ૨વામાં આવેલ છે .

૪ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૪૩૬.૬૧ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધ૨વામાં આવશે.
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------મહસાણા
િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
ે
૩૫૫૮૧ ી ઋિષકશ
ે પટલ
ે (િવસનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૦
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ
પે શન યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૨૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) ૭૯૮૦૦
--------િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના ગામો/ફળીયાઓને ર તાની સુિવધા
૩૭૯૫૯ ડો. અિનલ િષયારા(િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ અરવ ી
(૧) (૨) અને (૩) અરવ ી િજ ાના િભલોડા અને
િજ ાના િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં ૫૦૦થી વધુ
મેઘરજ તાલુકામાં ૫૦૦થી વધુ વ તી ધરાવતા તમામ
93

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વ તી ધરાવતા કે ટલા ગામો/ફિળયાઓને ર તાની સુિવધા
ગામો/ફિળયાઓ પાકા ર તાથી ડાયેલ છે .
પૂરી પાડવામાં આવેલ નથી,
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
તાલુકાઓના ગામો/ફિળયાઓને ર તાની સુિવધા પૂરી
પાડવા યારે સવ કરવામાં આ યો, અને
(૩) ઉ ત ગામો/ફિળયાઓને યાં સુધીમાં ર તાની
સુિવધા પૂરી પાડવામાં આવશે?
--------ખેડા અને મ હસાગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલાત બાબત
૩૫૨૧૫ ી કાિ તભાઈ પરમાર(ઠાસરા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને
(૧)
ઔ ોિગક એકમોની વસૂલ કરવાની થતી કુ લ રકમ
મ હસાગર િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ
િજ ો
સં યા
.(લાખ)
૨કમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા ઔ ોિગક
ખેડા
૫૬
૬૩૨.૩૨
એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી ૨કમ વસૂલ કરવાની
મહીસાગર
૧૪
૨૪૬.૯૩
થાય છે , અને
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
ખેડા
ો:
 ૩૩
ાહકો પાસેથી કલ
.૧૧૮.૩૪ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત ક૨વામાં આવેલા
છે .
 ૧૫ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ ૨કમ
.૫૦૧.૩૦ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દ૨ખા ત
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
 ૬ વીજ ાહકોએ બાકી . ૮.૬૨ લાખ ભ૨પાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધો૨ણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે
દાવા/દ૨ખા ત દાખલ કરવાની કાયવાહી ક૨વામાં
આવેલ છે .
 ૨ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૪.૦૬ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
મહીસાગર
ો:
 ૦૫
ાહકો પાસેથી કલ
.૧૧.૩૧ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત ક૨વામાં આવેલા
છે .
 ૦૩ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ ૨કમ
.૧૩.૭૯ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દ૨ખા ત
દાખલ ક૨વામાં આવેલ છે .
 ૨ વીજ ાહકોએ બાકી . ૨.૮૧ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે
દાવા/દ૨ખા ત દાખલ ક૨વાની કાયવાહી
ક૨વામાં આવેલ છે . તથા ૨ ાહકો પાસેથી બાકી
નીકળતા .૨.૭૦ લાખની વસૂલાત ક૨વા માટે
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ી-િલ ટગેશન લોક અદાલત મા૨ફત કાયવાહી
હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
 ૨ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૨૧૬.૩૨ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપરથત કરે લ હોઈ,
સ મ સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૬૮ ી કશુ
ે ભાઈ નાકરાણી(ગા રયાધાર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૨૬૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૧૩૦૪૦.૪૮ લાખનો ખચ થયો.
--------સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં “માં”, “મા વા સ ય” અને “આયુ યમાન ભારત” યોજના
ું
૩૭૭૭૬ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ું ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) છે ા બે વષમાં કોઈ હોિ પટલને મા યતા
આપવામાં આવેલ નથી.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં અમરે લી િજ ાના સાવરકડલા
અને લીલીયા
ું
તાલુકામાં કઈ ખાનગી હોિ પટલોને “માં”, “મા વા સ ય”
અને “આયુ યમાન ભારત” યોજના માટે આિધકૃ ત કરવામાં
આવી છે ,
(૨) ઉ ત હોિ પટલોને કયા રોગોની સારવાર માટે
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
વષવાર કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ,
(૩) ઉ ત િ થિતએ મા ય હોિ પટલો પૈકી કઈ
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
હોિ પટલોમાં આ યોજના હે ઠળના દદ ને દાખલ કરવાનો
ઈનકાર કરવામાં આ યાની ફ રયાદ સરકારને મળેલ છે,
અને
(૪) ઉ ત ફ રયાદ અ વયે કઈ કઈ હોિ પટલો સામે
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
શાં પગલાં લેવાયા છે ?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
૩૫૫૭૪ ી કત િસંહ વાઘેલા(કાંકરે જ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩,૧૯,૫૩૮
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ાથિમક શાળામાં અ યાસ
કરતા સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના કે ટલા
િવ ાથ ઓની ગણવેશ સહાયની અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) કે ટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં
(૨) .૧૯,૧૭,૨૨,૮૦૦/આવી ?
--------આણંદ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધો અને દ યાંગોને આિથક સહાય યોજનાની અર ઓ
૩૫૬૭૫ ી મહશકમાર
રાવલ(ખંભાત) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૧૫૪
વષમાં આણંદ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધો અને દ યાંગોને
આિથક સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૯૪૩
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૪૦,૬૮,૭૫૦/--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
૩૫૭૨૬ ી કાંતીભાઇ બલર (સુરત ઉ ર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૦૩
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં
મરણો ર સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૦૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૫,૧૦,૦૦૦/--------રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
૩૫૬૭૦ ી ભીખાભાઇ બારયા
ૈ (પાલીતાણા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૬૯
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ
પે શન યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૫૯
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) ૨૨૯૨૦૦
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૫૯૮ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ(દહે ગામ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૪ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૨૮૮.૬૩ લાખનો ખચ થયો.
--------પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૨૦ ી જગદીશભાઇ પટલ
ે (અમરાઇવાડી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૧૩ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ . ૬૫૭૩.૬૪ લાખનો ખચ થયો.
--------ક છ િજ ામાં િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ
૩૫૫૬૩ ી

ુમનિસંહ

ડે

(અબડાસા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક

(૧) ૧,૧૨,૧૯૪
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અતારાંિકત ો
વષમાં ક છ િજ ામાં સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત
વગના િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ યોજના હે ઠળ
કે ટલા િવ ાથ ઓની િશ યવૃિ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) િશ યવૃિ ની કે ટલી રકમ િવ ાથ ઓને
(૨) . ૬,૨૬,૦૪,૮૫૦/ચૂકવવામાં આવી?
--------બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૧૦૯ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
બનાસકાંઠા
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં,
વષ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા
િજ ાવાર િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી
૨૦૧૯
૦
૩૪૦ ૪૦૫
૮
મેલે રયા, ટાઇફોઇડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,
૨૦૨૦
૧
૧૫૭ ૨૨
૪

ટાઇફોઇડ કોરોના
૪૪૧
૦
૬૬ ૪૫૬૮

પાટણ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૨
૧૫૬ ૨૧૯
૪
૨૩૮
૦
૨૦૨૦
૦
૭૪
૧
૪
૪
૪૧૬૪
વષ

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

(૨)
બનાસકાંઠા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૩૮
વષ

પાટણ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૫૩
વષ

(૩)આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં લીધા?

(૩) પ ક મુજબ
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલેરીયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
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આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------સુરત અને વલસાડ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે

૩૫૨૪૮ ી આનંદભાઇ ચૌધરી(માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરત
અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં
િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)
મ
૧
૨
(૨)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

િજ ાનું નામ
સુરત
વલસાડ

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ

સુરત િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૨
૧
૦
૦
૨
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૨
૧
૨
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨
૧
૦
૦
૦
૦

મ

સંવગ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ સજન

મં
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦

ૂ િસિવલ-સુરત
જની
મં
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

ભ
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

વલસાડ િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૩
૦
૧
૧
૦
૩
૨
૦
૦
૨
૧
૦
૩
૦
૨
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૨
૧
૦
૦
૦

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે .
પ ક

સુરત િજ ો
જનરલ હોિ પટલ,
માંડવી-સુરત
ભ ખા એનએચએમ
૧ ૦
૦ ૦
૦ ૧
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૧ ૦ એનએચએમ
૧ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦

મંજૂ ર મહકમ
ે
૧૭
૨૫

વલસાડ િજ ો

જનરલ હોિ પટલ, બારડોલી સરકારી હોિ પટલ, ઉ છલ

જનરલ હોિ પટલ, ધરમપુર

જનરલ હોિ પટલ, વાપી

ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ
૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૨ ૨ ૦
૧ ૧ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૨ ૧ ૧
૦ ૦ ૦
૦
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૧ ૦
૨ ૦ ૨
૧ ૦ ૧
૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૨ ૨ ૦
૦ ૦ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૨ ૦ ૨
૦ ૦ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૨ ૨ ૦ એનએચએમ-૧ ૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૨ ૨ ૦
૧ ૦ ૧
૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
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૧૨
૧૩
૧૪

બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીઆટી ટ
કુ લ વગ -૧

૧
૦
૦
૫

૧
૦
૦
૪

૦ એનએચએમ ૦ ૦ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૦
૦ ૦ ૦
૧
૧ ૧ ૦

૧
૦
૦
૬

૧
૦
૦
૫

૦
૦
૦
૧

એનએચએમ ૧
૦
૦
૫

૦
૦
૦
૧

૧
૦
૦
૪

૨
૧
૦
૨૦

૧
૧
૦
૧૪

૧
૦
૦
૬

૧
૦
૦
૫

૦
૦
૦
૨

૧
૦
૦
૩

--------રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૧૬૯ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર રા યની
સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
મ િજ ાનું નામ
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર
૧ રાજકોટ
૩૩
૧૧
૨૨
૧૦
૦
૧૦
૨ પોરબંદર
૫
૦
૫
૪
૧
૩
કલ
૩૮
૧૧
૨૭
૧૪
૧
૧૩
ુ
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
મ
૧
૨

વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
િજ ાનું નામ
વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ ( .) બાકી બો ડની રકમ વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ ( .) બાકી બો ડની
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
( .)
ડો ટરોની સં યા
રકમ ( .)
રાજકોટ
૫
૨૫૦૦૦૦૦
૮૫૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૪૦૦૦૦૦૦
પોરબંદર
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૧૫૦૦૦૦૦
૦
૦
૧૫૦૦૦૦૦
કુ લ
૭
૩૫૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૫૫૦૦૦૦૦

--------ૂ
જનાગઢ
અને અમરલી
ે િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૧૮૧ ી ભીખાભાઇ ષી (જનાગઢ
) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ૂ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .
વષમાં વષવાર જનાગઢ
અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર
ૂ
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરે લ
કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
ૂ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર જનાગઢ
અને અમરલી
ે િજ ામાં િજ ાવાર રા યની
સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરે લ ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
મ િજ ાનું નામ
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર આપેલ ડો ટર થયેલ ડો ટર ન થયેલ ડો ટર
૧ જનાગઢ
૩
૦
૩
૩
૨
૧
ૂ
૨ અમરે લી
૨૮
૭
૨૧
૧૪
૧
૧૩
કલ
૩૧
૭
૨૪
૧૭
૩
૧૪
ુ
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
મ
૧
૨

વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની બો ડની રકમની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત કરવાની
ે
ે
િજ ાનું નામ
વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ ( .) બાકી બો ડની રકમ વસૂલાત કરલ
બો ડની રકમ ( .) બાકી બો ડની
ે
ે
ડો ટરોની સં યા
( .)
ડો ટરોની સં યા
રકમ ( .)
જૂ નાગઢ
૨
૬૫૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦
૦
૦
૫૦૦૦૦૦
અમરે લી
૪
૨૦૦૦૦૦૦
૮૫૦૦૦૦૦
૧
૫૦૦૦૦૦
૬૦૦૦૦૦૦
કુ લ
૬
૨૬૫૦૦૦૦
૯૦૦૦૦૦૦
૧
૫૦૦૦૦૦
૬૫૦૦૦૦૦

--------મનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૫૩ ી રાઘવ ભાઈ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૧૮૯૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો
વષમાં મનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૧૭૭૮૯.૦૧ લાખનો ખચ થયો.
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૭૪ ી આ મારામ પરમાર(ગઢડા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૦૪૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ
આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૫૦૭૦.૧૮ લાખનો ખચ થયો.
--------બનાસકાંઠા અને મહસાણા
િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
ે
૩૫૧૧૮ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
બનાસકાંઠા
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને મહે સાણા િજ ામાં,
વષ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
િજ ાવાર િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી
૨૦૧૯
૦
૩૪૦ ૪૦૫
૮
૪૪૧
૦
મેલે રયા, ટાઇફોઇડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,
૨૦૨૦
૧
૧૫૭ ૨૨
૪
૬૬ ૪૫૬૮
વષ
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મહસાણા
ે
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા અને

૬
૩

૧૨૧
૭૭

૨૬૮
૧૯

૮
૧

૧૨૭૮
૦
૭૪૭ ૬૬૯૬

(૨)
બનાસકાંઠા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૩૮
વષ

મહસાણા
ે
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૩૮
વષ

(૩)આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં લીધા?

(૩) પ ક મુજબ
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલેરીયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------ગાંધીનગર અને અમરલી
ે િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૪૨ ી સુરે શકમાર
પટલ
ુ
ે (માણસા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર
(૧)
અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ
રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કે ટલા ઔધોિગક
િજ ો
એકમોની
રકમ .(લાખ)
ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની થાય છે ,
સં યા
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
અને

ગાંધીનગર
૯૮
૨૪૫૯.૮૧
અમરે લી
૯૨
૧૦૧૮.૯૮
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
ગાંધીનગર િજ ો :
(૧) ૮૩ ાહકો પાસેથી કલ
. ૨૦૧૭.૬૯ લાખની
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૧૦ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ
. ૬૮.૯૩ લાખ માટે દાવા/ દરખા ત દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .
(૩) ૦૧ ાહકનાં . ૧.૧૪ લાખની વસૂલાત કરવા માટે
ી-િલ ટગેશન લોક અદાલત મારફત વસૂલાત
કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૨ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ .
૧૮.૩૨ લાખના િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ
ધરવામાં આવશે.
(૫) ૦૨ વીજ ાહકોની બાકી રકમ . ૩૫૩.૭૩ લાખ માટે
તેમનાં વીજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે.
અમરલી
ે િજ ો :
(૧) ૩૩ વીજ ાહકો પાસેથી કલ
. ૧૭૫.૮૩ લાખની
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૩૬ વીજ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલા છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ
. ૨૨૭.૬૪ લાખ માટે દાવા/દરખા ત દાખલ
કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૭ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૩૨.૯૦ લાખ ભરપાઈ
ન કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૧૦ વીજ ાહકોના . ૪૩.૯૭ લાખની વસૂલાત કરવા
માટે ીિલ ટગેશન લોક અદાલત મારફત વસૂલાત
કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૫) ૦૧ વીજ
ાહકએ તેને આપવામાં આવેલ
. ૫૨૬.૬૪ લાખના િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
(૬) ૦૫ વીજ ાહકોએ બાકી રકમ . ૧૨.૦૦ લાખ માટે
તેમનાં વીજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ
છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
નમદા અને ભ ચ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૪૨ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ નમદા
(૧)
અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં
મ િજ ાનું નામ મંજૂ ર મહકમ
ે
િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,
૧
નમદા
૩૨
૨
ભ ચ
૬
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
(૨)
નમદા િજ ો
ભ ચ િજ ો
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
સંવગ
ભરલી
ખાલી ભરલી
ખાલી રીમાકસ
ે
ે
જ યા ખાલી છે , અને
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

અ.
નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

૦
૧
૧
૧
૧
૧
૨
૦
૧
૧
૧
૧
૧
૧

૪
૦
૩
૦
૦
૦
૪
૪
૦
૧
૦
૩
૦
૦

૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૧
૧
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૧
૦
૦

િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઈને ભરવામાં આવે છે .
પ ક

નમદા િજ ો
ભ ચ િજ ો
જનરલ હોિ પટલ રાજપીપળા
ટટ
જનરલ હોિ પટલ ગ ડે ર
જનરલ હોિ પટલ જબુ
ે હોિ પટલ ડડીયાપાળા
ે
ં સર
મંજૂ ર ભરલી
ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ખાલી એનએચએમ
ે
ે
ે
ે
ફલટાઇમ
સજન
૨
૦
૨
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૦
ુ
ઓથ પેડીક સજન
૧
૧
૦ એનએચએમ ૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
ફિજિશયન
૨
૧
૧ એનએચએમ ૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
ઓ થ મીક સજન
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
રે ડીયોલો ટ
૧
૧
૦ એનએચએમ ૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
પેથોલો ટ
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
ગાયનેકોલો ટ
૪
૧
૩ એનએચએમ ૧
૦
૧
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૦
૧
એને થેટી ટ
૨
૦
૨
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૧
ડરમેટોલો ટ
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
ઇ.એન.ટી. સજન
૨
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ સજન ૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
બાળરોગ િન ણાત
૨
૦
૨
૧
૧
૦ એનએચએમ ૧
૦
૧
૧
૦
૧
માઇ ોબાયોલો ટ
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
સાઈકીઆટી ટ
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
કુ લ વગ-૧ ૨૨ ૧૧ ૧૧
૫
૧
૪
૫
૧
૪
૬
૧
૫
સંવગ

--------સુરત િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
૩૫૭૪૦ ી પૂણશ મોદી(સુરત પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક

(૧) ૧૭૨૮
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વષમાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના હે ઠળ સુરત િજ ામાં
ું
િવકસતી િતની કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી ક યાઓની અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૧૬૯૬
(૩) તે પૈકી કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૧૬૯.૬૦ લાખ/--------પાલનપુર તાલુકામાં વીજ ડાણોની પડતર અર ઓ
 ૩૭૭૮૦ ી મહશકમાર
પટલ
ે ુ
ે (પાલનપુર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) ના .
િજ ાના પાલનપુર તાલુકામાં ખેતી િવષયક વીજ ડાણોમાં
લાંબા સમયથી પડતર અર ઓ રહે વાથી ખેડૂ તોને ત કાલ
વીજ ડાણ લેવા પડે છે , તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
ખેતી િવષયક વીજ ડાણ મેળવવાની કે ટલી અર ઓ
પડતર છે તથા પડતર રહે વાના શાં કારણો છે ; અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ પડતર અર ઓના િનકાલ માટે
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
--------ક છ િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
૩૫૫૬૫ ી િવરે િસંહ ડે (માંડવી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૩
વષમાં ક છ િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૩
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૩,૦૦,૦૦૦/--------અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૧૨ ી જગદીશ િવ કમા(િનકોલ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૧૯૮૨ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આપવામાં આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૨૪૯૭.૩૭ લાખનો ખચ થયો.
--------ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૧૪ ી અ ણિસંહ રણા(વાગરા) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૧૪૦૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આપવામાં આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૦૦૨.૨૭ લાખનો ખચ થયો.
--------વડોદરા અને ભ ચ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૨૩૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ વડોદરા
અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ
રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા ઔધોિગક
એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની
થાય છે , અને

(૧)
િજ ો
વડોદરા
ભ ચ

ઔ ોિગક
એકમોની સં યા
૨૯૨
૨૫૨

વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ રકમ
.(લાખમાં)
૮૯૭૬.૧૮
૨૮૧૬૪.૯૨

ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
વડોદરા િજ ો :
(૧) ૧૭૦ ાહકો પાસેથી કલ
. ૫૧૮૫.૦૦ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૫૭ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની રકમ
.૨૭૬૭.૫૪ લાખ માટે વીજ કપની
ારા સંબિધત
ં
કોટમા દાવા/ દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૨૪ ાહકોએ બાકી . ૧૦૧.૫૦ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને સંબિધત કોટમાં દાવા
દાખલ કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે
તથા .૧૨.૬૩ લાખની રકમના ૬ વીજ િબલો
વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન લોક અદાલત
મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .
(૪) કલ
ુ ૩૫ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૯૦૯.૫૧ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઇ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
ભ ચ િજ ો :
(૧) ૩૦ ાહકો પાસેથી કલ
. ૧૦૯૬.૬૫ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૧૪૫ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની રકમ
.૧૭૦૧૦.૦૩ લાખ માટે દાવા/દરખા ત દાખલ
કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૫૨ ાહકોએ બાકી . ૭૮૮.૨૬ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) કલ
ુ ૨૪ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૯૨૬૧.૫૧ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
(૫) ૧ ાહક કે જેઓ ારા . ૮.૪૭ લાખની રકમનું વીજ
િબલ ભરે લ ન હોઇ, તેઓનું િવજ ડાણ કાપવાની
કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૧૨૨ ી શીવાભાઇ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં,
િજ ાવાર િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી
મેલે રયા, ટાઇફોઇડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૧)
બનાસકાંઠા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૩૪૦ ૪૦૫
૮
૪૪૧
૦
૨૦૨૦
૧
૧૫૭ ૨૨
૫
૬૬ ૪૫૬૮
વષ

ક છ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૮
૫૩૩ ૭૭૫
૫૮
૩૧૬
૦
૨૦૨૦
૨
૪૫૦ ૪૪
૧૨
૧૩૧ ૪૦૨૫
વષ

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

(૨)
બનાસકાંઠા
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૩૮
વષ

ક છ
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૩૩
વષ

(૩) આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં
લીધા?

(૩) પ ક મુજબ
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલેરીયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
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અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના

૩૫૭૨૩ ી અરિવંદ રાણા(સુરત પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૩
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના હે ઠળ
ૂ
કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) ૧૮
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) ૯,૦૦,૦૦૦
--------ક છ અને મોરબી િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૧૦૬ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૪૯૩ રોડના નવીન બનંબર
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૧૧૧ રોડના કામો પૂણ
થયેલ છે . બાકીના ૩૮૨ કામો ી-ક ટકશન
યા
તેમજ વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ક છ અને મોરબી િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
થયા,
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
--------ૂ
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજ િબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૮૮ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગીર
(૧)
િજ ો
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી
સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે
ૂ
એકમોની
સં
યા
કલ
ુ રકમ . (લાખ)
તેથી વધુ રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા
ગીર સોમનાથ
૧૫૮
૨૬૫૧.૩૯
ઔ ોિગક એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ
જનાગઢ
૧૩૧
૯૪૬.૧૬
ૂ
કરવાની થાય છે , અને
ઓ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨) ગીર સોમનાથ િજ ોઃ
શાં પગલાં લેવાયા ?
 ૫૯ ાહકો પાસેથી કલ
૨૪૫.૬૯ લાખની
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલ
છે .
 ૭૬ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલા છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ
રકમ . ૬૨૫.૪૩ લાખ વસૂલવા માટે
દાવા/દરખા ત કરવામાં આવેલ છે .
 ૮ વીજ ાહકોએ બાકી િપયા ૧૭૦૯.૨૦ લાખ
ભરપાઈ ન કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/
હગામી
ધોરણે કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને
ં
દાવા દાખલ કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે તથા ૧ વીજ િબલ . ૩.૧૮ લાખની
વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન લોક અદાલત
મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .
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કલ
ુ ૬ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૩૮.૧૮ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ,
સ મ સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ાહકો એ વીજ િબલ ભરે લ ન હોય તેવા કલ
ુ ૮
ાહકો અને તેની રકમ . ૨૯.૭૧ લાખ છે , જેમના
પર િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ
છે .
ૂ
જનાગઢ
િજ ોઃ
 ૩૭
ાહકો પાસેથી કલ
૯૨.૬૯ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલ
છે .
 ૬૩ના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી નાખવામાં
આવેલા છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ રકમ
.૬૮૪.૦૮ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દરખા ત
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
 ૧૨ વીજ ાહકોએ વીજ િબલનાં બાકી િપયા
૧૦૫.૦૨ લાખ ભરપાઈ ન કરતાં તેમના વીજ
ડાણ કાયમી/ હગામી
ધોરણે કાપી નાખવામાં
ં
આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની કાયવાહી
હાથ ધરવામાં આવેલ છે તથા ૭ વીજ બીલો .
૧૨.૧૭ લાખની વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન
લોક અદાલત મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી
હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
 ૪ વીજ ાહકો તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૨૮.૯૭ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ,
સ મ સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ાહકોએ વીજ િબલ ભરે લ ન હોય તેવા કલ
ુ ૮
ાહકો અને તેની રકમ . ૨૩.૨૩ લાખ છે . જેમના
પર િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ
છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------તાપી અને ડાંગ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૨૫૩ ી સુિનલભાઇ ગામીત(િનઝર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ તાપી અને
(૧)
ઔ ોિગક એકમોની
વસૂલ કરવાની થતી કુ લ રકમ
ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ રકમના
િજ ો
સં
યા
.(લાખ)
વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા ઔધોિગક એકમોના
તાપી
૧૭
૨૦૧.૩૩
ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની થાય છે, અને


ડાંગ

(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે શાં
પગલાં લેવાયા?

૦

૦

ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨)
તાપી િજ ો :
(૧) ૩
ાહકો પાસેથી કલ
. ૧૪.૪૧ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
108

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
છે .
(૨) ૪ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેમની પાસેથી કલ
ુ રકમ
. ૪૦.૨૦ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/ દરખા ત
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ૭ વીજ ાહકોએ બાકી . ૧૮.૨૧ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) કલ
ુ ૩ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
.૧૨૮.૫૧ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઇ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
ડાંગ િજ ો :
(૧) એક પણ ઔ ોિગક એકમ પાસેથી લેણાં બાકી
નીકળતા ન હોઇ
ઉપિ થત થતો નથી.
પ ક-અ

તાપી િજ ો
અનુ મ નંબર
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

ાહક નંબર
૮૩૮૩૦૦૦૫૩૭
૮૩૮૩૦૦૦૪૮૦
૮૩૮૧૦૦૦૧૨૨
૮૪૦૧૦૦૧૬૨૫
૮૭૦૯૦૧૧૨૪૨
૮૭૬૧૦૧૦૧૮૯
૧૦૯૫૩૦૦૦૬૬૪
૧૦૬૧૧
૧૦૬૧૩
૫૬૧
૧૦૬૨૪
૧૦૬૪૨
૧૦૬૪૭
૧૦૬૪૯
૧૦૭૦૦
૧૦૯૫૭૦૦૮૧૮૦
૧૩૧૦૩૦૧૬૯૪૮

ાહકનું નામ
એમ \ એસ કોિનકા લાિ ટક
એમએસ અમર લાિ ટક
મયંક ટોન વેરી
સોનગઢ ટોન વેરી
હ ર ી િનિધ શીત ટોરે જ
હસીનાબીગુલામોમોહદ શાખ
હારી ના ઇ ડ.
ઉકાઇ દેશ એસ.ખંડ િલ.
ડ શનફાઉ ડી ા. િલ.
મે.વાલોડ અં યોદયા પેપર િમલ
મેસસ જે કે પેપર િલ.
મેસસ સુરત ડ ટ કો.ઓ.િમ ક ો.
સુરત િજ ો કો-ઓપ દૂધ ઉ પાદક સંઘ િલ. િનઝર
જયજલારામ ટોન વેરી
વોરી ધરતી ટોન કવોરી
ઇશાન ઓઇલ િમલ
જલમિસંગ હર ભાઇ ગામીત
કુ લ

બાકી રકમ ( . લાખમાં)
૬.૪૬
૧૩.૧૪
૧.૫૧
૧.૦૯
૧.૧૫
૨.૦૪
૩.૫૪
૧૨.૭૮
૧૩.૧૦
૧.૩૩
૯૯.૩૦
૨૬.૧૮
૩.૦૩
૯.૬૩
૩.૪૪
૨.૪૨
૧.૧૯
૨૦૧.૩૩

--------બેચરા ખાતે િવ ામગૃહ બનાવવાની મંજૂ રી
૩૫૧૩૦ ી ભરત ઠાકોર(બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ મહે સાણા
(૧) તા. ૧૬-૧૨-૨૦૧૯
િજ ામાં બેચરા ખાતે િવ ામગૃહ બનાવવાની મંજૂ રી
યારે આપવામાં આવેલ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી નાણાંકીય
(૨) . ૨૬૮.૭૪ લાખની વહીવટી મંજુ રી આપેલ છે .
ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ,
(૩) ઉ ત િ થિતએ તેની કાયવાહી યા તબ ે છે ,
(૩) હાલમાં જમીન આખરી થયેલ છે . તેમાં સાઇટ
અને
લીયર સ શ થયેલ છે .
(૪) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં
(૪) શ ય તેટલુ વહે લી તકે .
આવશે?
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મહસાણા
િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
ે
૩૫૫૮૪ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૨૬
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૨૪
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩)
.૨૩,૫૦,૦૦૦/--------ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૭૯ ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ(મહે મદાવાદ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૩૦૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ . ૪૧૦૮.૫૬ લાખનો ખચ થયો.
--------મોરબી અને અમરલી
ે િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૬૬ ી લલીતભાઇ કથગરા (ટકારા
ં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મોરબી
અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં
િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)
મ
૧
૨
(૨)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ.

મંજૂ ર મહકમ
ે
૨૧
૩૫

િજ ાનું નામ
મોરબી
અમરે લી
મોરબી િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૩
૦
૧
૨
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૩
૨
૨
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૨
૦
૦
૦
૦
૭
૧૪

અમરલી
ે િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૩
૦
૧
૦
૩
૦
૨
૦
૨
૧
૦
૧
૮
૧
૨
૦
૧
૦
૨
૦
૦
૦
૫
૧
૦
૧
૧
૫
૩૦

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઇને ભરવામાં આવે છે .
પ ક

મોરબી િજ ો
મ

સંવગ

જનરલ હોિ પટલ

જનરલ હોિ પટલ

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક સામેલ
છે .

સરકારી હોિ પટલ

અમરલી
ે િજ ો
સરકારી આંખની
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ુ
જનરલ હોિ પટલ, રાજલા

જનરલ હોિ પટલ,

જનરલ હોિ પટલ,

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મોરબી

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ

૯ ડરમેટોલો ટ
૧૦ ઇ.એન.ટી. સજન
૧૧ એમ.ડી.એસ. ડે ટલ
સજન
૧૨ બાળરોગ િન ણાત
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ
૧૪ સાઇકીઆટી ટ
કુ લ વગ -૧

એનએચ
મં ભ ખા
એમ
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૨

હળવદ

વાંકાનેર

હોિ પટલ, મોરબી

સાવરકું ડલા
એનએ
ચ
એમ
૦ ૨
૦ ૧
૦ ૨
૦ ૧
૦ ૧
૦ ૦
૦ ૪
૦ ૨

લાઠી
મં ભ ખા એનએચ
એમ

૧
૧
૦

૦ ૧
૦ ૧
૦ ૦

૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦

૨
૧
૧
૧૯

૦
૧
૧
૨

૧
૦
૦
૨

મં

એનએચ
એનએચ
ભ ખા
મં ભ ખા
એમ
એમ

એનએચ
મં ભ ખા
એમ

મં

ભ ખા

૧
૧
૦
૦
૧
૦
૧
૦ એનએ
ચ
એમ-૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦

૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૨
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦

૧
૦
૧
૧
૧
૧
૪
૧

૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૧

૧
૦
૧
૧
૧
૦
૩
૦

૨
૧
૨
૧
૧
૦
૪
એનએચ ૨
એમ

૦
૦
૦

૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦

૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦

૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦

૦
૧
૦

૦
૦
૦

૦
૧
૦

૧
૦
૦
૯

૧
૦
૦
૫

૦
૦
૦
૦

૧
૦
૦
૫

૦
૦
૦
૨

૨
૦
૧
૧૪

૦ ૨
૦ ૦
૦ ૧
૩ ૧૧

૦
૦
૧
૦
૦
૧
૦
૨

૧
૦
૦
૫

૦
૦
૦
૪

૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧

૧
૦
૦
૫

૧
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧

૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૧

૧
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧

૧
૦
૦
૪

૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૧

૦
૦
૦
૧

એનએચ
મં ભ ખા
એમ

૨
૦
૦
૧૭

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦

૧
૦
૦
૨

પૂરક ન ધઃ- જનરલ હોિ પટલ રાજલા
ુ ખાતે ગાયનેકોલો ટ, પેડીયાટીશીયન સીએમ સેતુ યોજના અંતગત સેવા આપે છે .
જનરલ હોિ પટલ સાવરકડલા
ખાતે જનરલ સજન અને ઓથ પેડીક સજન સીએમસેતુ યોજના અંતગત સેવા આપે છે .
ું
--------દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
૩૫૨૨૯ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં,
િજ ાવાર િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી
મેલે રયા, ટાઈફોઈડ, કોરોનાના કે ટલા કે સો ન ધાયા,

(૧)
દાહોદ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૧
૨

૩૬૧
૧૦૧

૫૬૦
૨૬

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૬
૭

૧૮૧
૫૬

૪૦
૭

ઝેરી
મેલે રયા
૧૫
૨

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૧૦૨૫
૪૭૯

૦
૩૦૧૭

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૧૪૧૨
૯૫૧

૦
૮૬૭

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૦
૦

૦
૭

ટાઈફોઈડ

કોરોના

૦
૦

૦
૩

છોટા ઉદેપુર
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા
મૃ યુ થયા, અને

(૨)
દાહોદ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

(૩) આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં
લીધાં?

ઝેરી
મેલે રયા
૧૧
૬

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

ડે યુ

૦
૦

૦
૦

૦
૦

િચકુ નગુિનયા

મેલે રયા

૦
૦

૦
૦

ઝેરી
મેલે રયા
૦
૦

છોટા ઉદેપુર
ઝેરી
ડે યુ
મેલે રયા
૦
૦
૦
૦

(૩) પ ક મુજબ.
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
 કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં પ૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી ર ીત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ
--------હસાણા
િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
ે


૩૫૫૮૭ ી રમણભાઈ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ
પે શન યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨)
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩)
--------દાહોદ િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ

૩૦

૨૨
૭૯૮૦૦
ધ પે શન યોજના

૩૫૬૯૩ ી રમેશભાઈ કટારા(ફતેપરુ ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૦૧૧૫
વષમાં દાહોદ િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન
(વયવંદના) યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૮૬૯૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
(૩) .૪,૬૯,૬૩,૪૪૦/--------સાબરકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૬૦૨ ી કનુભાઈ પટલ
ે (સાણંદ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૪ કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
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ડાણો આપવામાં

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૨૮૮.૬૩ લાખનો ખચ થયો.
સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ હઠળના
બોડ/િનગમોને કે સરકાર તરફથી સહાય
ે
૩૫૧૫૪ ી શૈલષ
ે પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) પ ક-અ મુજબ
વષમાં વષવાર સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ
હે ઠળના િનગમો અને બોડમાં કે સરકાર ારા કે ટલી લોન
અને કે ટલી સહાય કયા િનગમોને આપવામાં આવી, અને
(૨) કે સરકાર ારા લોનના નાણાં સમયસર અને
(૨) પ ક-બ મુજબ
પૂરતા માણમાં મળે તે માટે રા ય સરકારે શા યાસો
કયા?
પ ક-અ
૧

તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા બે વષમાં વષવાર
સામાિજક યાય અને
અિધકા રતા િવભાગ
હે ઠળના િનગમો અને
બોડમાં કે સરકાર
ારા કે ટલી લોન અને
કે ટલી સહાય કયા
િનગમોને આપવામાં
આવી, અને

મ

૧

૨

વષ

૦૧-૦૧-૧૯
થી
૩૧-૧૨-૧૯

૦૧-૦૧-૨૦
થી
૩૧-૧૨-૨૦

િનગમનું નામ

ગુજરાત અનુસૂિચત િત િવકાસ િનગમ
ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ
ડો. આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ
ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમ
ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ
ગુજરાત અ પ સં યક નાણાં અને િવકાસ
િનગમ
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમ
ગુજરાત િવચરતી અને િવમુ ત િત િવકાસ
િનગમ
ગુજરાત અનુસૂિચત િત િવકાસ િનગમ
ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ
ડો. આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ
ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમ
ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ
ગુજરાત અ પ સં યક નાણાં અને િવકાસ
િનગમ
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમ
ગુજરાત િવચરતી અને િવમુ ત િત િવકાસ
િનગમ
ગુજરાત રા ય િવકલાંગ ( દ યાંગ) નાણા

કે સરકાર
તરફથી મળેલ
લોન
૩૧૨૨.૭૫
૮૯.૮૫
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૨૦૦.૦૦
૪૫૭.૭૯

કે

રકમ . લાખમાં
સરકાર તરફથી
મળેલ સહાય
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦

૧૫૦.૦૦
૦૦.૦૦

૦૦.૦૦
૦૦.૦૦

૨૦૦૨.૮૦
૮૧.૪૫
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૨૦૦.૦૦
૧૩૭૪.૩૨

૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦
૦૦.૦૦

૬૦૦.૦૦
૦૦.૦૦

૦૦.૦૦
૦૦.૦૦

૦૦.૦૦

૦૦.૦૦

પ ક-બ
૨ કે સરકાર ારા લોનના નાણાં
 આ િવભાગ હે ઠળના િનગમો કે સરકારના િનગમોના ચેનલાઈઝ ગ
સમયસર અને પૂરતા માણમાં મળે તે
એજ સી તરીકે કાયરત હોય છે તેમજ રા ય સરકાર ારા આપવામાં
માટે રા ય સરકારે શા યાસો કયા ?
આવતી બક ગેરટી સામે રા ય સરકારના િનગમો તેઓની ક ાએથી
કે સરકારના િનગમો પાસેથી િધરાણ મેળવે છે .
--------અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૬૦૯ ી રાકશભાઈ
શાહ (એલીસિ જ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૮૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?

(૨) કલ
ુ .૨૭૨.૫૧ લાખનો ખચ થયો.
--------રા યમાં િલ ાઈટ આધારીત વીજ મથકો
૩૫૨૩૨ ી મોહનિસંહ રાઠવા(છોટાઉદેપુર) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
યા યા થળે િલ ાઈટ આધારીત િવજ મથકો આવેલા
ક છ, ભાવનગર અને સુરત િજ ા ખાતે િલ ાઈટ આધારીત
છે ?
િવજ મથકો આવેલા છે .
(૨) તે પૈકી યા વીજ મથકો યારથી બંધ છે , તેના
(૨) ઉ ત િ થિતએ બધા જ વીજ મથકો કાયરત છે .
કારણો શા છે , અને
આમ છતાં યારે ક િવિવધ કારણોસર જેવા કે તકનીકી
સમારકામ, ઓછી વીજમાંગ, બળતણ ઉપલ ધ ન હોવું
અને મે રટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા ન મળતી હોય તો
ત પૂરતા હગામી
સમય દર યાન િવજ એકમોમાંથી
ં
ઉ પાદન મેળવવામાં આવતું નથી.
ટે ટ લોડ ડ પેચ સે ટર (SLDC) વારા વીજ
િનયમન આયોગના ‘‘મેરીટ ઓડર’’ રે યુલેશન ને અનુસરીને
સૌથી સ તા બળતણ ખચ ધરાવતા વીજ મથક પાસેથી વીજ
ખરીદી કરવાની રહે છે . આથી, વીજ મથક વીજ ઉ પાદન માટે
ઉપલ ધ હોવા છતાં તેના પરથી પેદા થતી વીજળી ‘‘મેરીટ
ઓડર’’ માં આવતી હોય તો જ વીજ ઉ પાદન કરવામાં આવે
છે .
આમ, સામા ય સં ગોમાં ઉપરો ત વીજ મથકો કાયરત છે .
(૩) બંધ પડે લા વીજ મથકો સરકાર કે ટલા સમયમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ચાલુ કરશે, તે પાછળ કે ટલા ખચનો અંદાજ છે ?
--------સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૩૨ ી કરીટિસંહ રાણા(લ બડી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૮૭૩ નવા કૃ િષિવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૭૩૭૬.૯૧ લાખનો ખચ થયો.
--------છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૨૩૬ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જેતપુર) : માનનીય ઉ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છોટા
(૧)
ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી
વધુ રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા
િજ ો
એકમોની
કલ
ુ રકમ .(લાખમાં)
ઔધોિગક એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ
સં યા
કરવાની થાય છે , અને
છોટા ઉદેપુર
૨૭
૯૫.૭૫
નમદા
૧૩
૧૧૯.૧૨
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
છોટા ઉદેપુર િજ ો :
(૧) ૯
ાહકો પાસેથી
. ૨૦.૦૦ લાખ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૫ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની રકમ .
૧૯.૪૯ લાખ માટે વીજ કપની
ારા સંબંિધત કોટમાં
ં
દાવા/ દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ૮ ાહકો એ બાકી . ૨૨.૦૩ લાખ ભરપાઈ ન કરતાં
તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને સંબંિધત કોટમાં દાવા
દાખલ કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
તથા .૨.૧૮ લાખની રકમના ૨ વીજ િબલોની
વસૂલાત કરવા માટે ીિલ ટગેશન લોક અદાલત
મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .
(૪) કલ
ુ ૩ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ .
૩૨.૦૫ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી
સમ
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
નમદા િજ ો :
(૧) ૯
ાહકો પાસેથી કલ
. ૨૬.૦૮ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૧ ાહકના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની રકમ .
૧.૯૪ લાખ માટે દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .
(૩) ૨ ાહકોએ બાકી . ૫.૨૨ લાખ ભરપાઈ ન કરતાં
તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૧ ાહક કે જેઓ ારા . ૮૫.૮૮ લાખની રકમનું
વીજ િબલ ભરે લ ન હોઈ, તેઓનું વીજ ડાણ
કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
પ ક-અ
છોટાઉદેપુર િજ ોઃ
મ નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

ાહક નંબર

૩૪૦૧૦૬૦૮૮૦
૧૧૭૦૧૦૨૦૭૫૦
૧૧૭૦૨૧૦૨૨૨૦
૧૧૭૦૨૧૦૩૯૬૦
૧૧૭૦૨૧૧૦૪૬૦
૧૧૭૦૩૧૦૨૬૧૪
૧૧૭૦૩૧૦૨૮૭૮
૧૩૩૦૯
૧૩૩૫૧
૨૭૪૮૦૦૩૮૯૬
૨૭૬૮૦૦૨૭૮૦
૧૧૭૦૧૧૦૧૦૭૬

ઔ ોિગક એકમનું નામ
શાહ યો સનાબેન મહે શભાઈ
ઓ ડ પેલેસ
યોગીકૃ પાિમનર સ
વ ણિમનર સ
ધરતીિમનર સ ઈ ડ ટીઝ
ગાય ીિમનર સ ગીર ઈ ડ.
કો હનૂરિમનર સ
સંખેડા બુગામ તાલુકા
ી રામ વોરી
સીમામાબ સ
નરો મરમણભાઈ બા રયા
એનરે ટિમનર સ ી. ઈ ડ.
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વસૂલ કરવાની થતી રકમ
( .લાખમાં)
૧.૦૦
૧.૬૮
૩.૭૩
૧.૦૭
૪.૫૨
૧.૧૨
૧.૦૬
૧.૬૧
૪.૨૧
૩.૭૦
૧.૫૧
૧૧.૪૬

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મ નં.
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭

ાહક નંબર
૧૧૭૦૧૦૦૦૨૨૯
૧૩૩૧૭
૩૪૭૪૦૦૮૩૭૪
૧૧૪૨૮૦૦૩૧૨૬
૧૧૮૦૩૦૦૦૩૧૭
૧૧૮૨૮૦૦૮૯૮૨
૧૧૪૦૭૦૦૫૩૧૬
૧૨૦૦૧૦૨૯૫૮૬
૫૦૪૩૬૦૦૨૫૩૧
૧૩૩૨૯
૧૧૪૬૫૧૦૦૧૩૦
૧૧૪૬૫૧૨૭૪૫૩
૧૩૩૪૭
૧૩૩૭૭
૧૧૭૦૧૧૦૦૯૭૫

ઔ ોિગક એકમનું નામ
બાલુભાઈ છગનભાઈ તડવી
ભા યલ મીિમનર સ
તે કમાર
સોમાભાઈ પટે લ
ુ
રમિસંગભાઈ ગીભાઈ રાઠવા
રમેશભાઈ નટવરલાલ પંચાલ
યસવાલ દશરથભાઈ મુરલીધર
મે. િશવમ વોરી વકસ
મુકેશભાઈ દલીપભાઈ પુરો હત
મુખ ી ામ વન િવકાસ
ગુજરાત ેફાઈટ ડ ટીઝ
ના ઓઈલ િમ સ
રાઠવાટીલુભાઈ નોયરાભાઈ
મે. િશવા વોરી વકસ
રે ઈનબો ઈ ા ટ ચર
ી િમનર સ ી ઈ ડ.
કલ
ુ

નમદા િજ
મ નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

વસૂલ કરવાની થતી રકમ
( .લાખમાં)
૧.૦૭
૧.૭૫
૧.૫૪
૪.૫૫
૨.૬૫
૭.૨૩
૧.૭૪
૧.૧૪
૧.૧૨
૨.૦૬
૧.૧૭
૧.૦૨
૧૪.૦૩
૧૨.૪૦
૫.૬૧
૯૫.૭૫

ોઃ
ાહક નંબર
૪૦૦૨૪
૪૦૦૨૫
૪૦૦૩૦
૬૩૭૫૧
૬૩૭૬૦
૩૮૨૯૦૦૦૦૧૪
૩૮૦૧૦૦૬૭૪૩
૩૮૨૭૦૦૦૭૭૭
૩૮૧૦૦૦૪૭૨૩
૩૮૦૧૦૦૩૭૬૦
૩૮૦૧૦૬૩૯૧૭
૩૮૨૭૦૦૦૭૧૮
૩૮૦૧૦૮૧૩૭૦

ઔ ોિગક એકમનું નામ
મેસસ ી કૃ પા પાઈનર ા. િલ.
એમ/એસ ઓલ ઈિ ડયાિમનર સ
મેસસ રીિ વક ોજે ટ ા. િલ.
એમ/એસ રાધે ના ટોન શર
એમ/એસ એલાયડ ઈ રાડે વલપમે ટ
ા.િલ.
માથુરભાઈ છગનભાઈ પટે લ
ફલચં
જ રવદન પં ા
ુ
બંસીધર મેટ સ
કનુભાઈ ચુ યાયાભાઈ તડવી
રામચં ડોલટરામઉભારણી
પુ પાબેન જશુભાઈ પાટે લ
વૃંદાવનમેટ સ
ેમ સ રતા એ ીબાયોટે ક

બાકી રકમ ( .લાખમાં)
૮૫.૮૮
૨.૫૪
૧.૧૫
૧.૦૫
૪.૦૭
૧.૯૪
૨.૪૦
૨.૪૭
૧.૨૯
૧.૫૪
૧.૯૮
૯.૯૮
૨.૮૨
૧૧૯.૧૨

કલ
ુ
--------પાટણ શહરે અને તાલુકામાં “માં”, “મા વા સ ય” અને “આયુ યમાન ભારત” યોજના
૩૭૭૮૨ ી કીરીટકમાર
પટલ
ે (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં પાટણ શહે ર અને તાલુકામાં કઈ ખાનગી
હોિ પટલોને “માં”, “મા વા સ ય” અને “આયુ યમાન
ભારત” યોજના માટે અિધકૃ ત કરવામાં આવી છે ,

(૧)
નં.
૧
૨
૩
૪
૫
116

પાટણ શહરમાં
અિધકત
ૃ કરલ
ે
ે હોિ પટલનું નામ
પાટણ જનતા હોિ પટલ
થા સિજકલ હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક હોિ પટલ
અપણ હોિ પટલ
ી હ
ચી ટાન હોિ પટલ એ ડ િનયો ટન

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કે ર સે ટર
૬ અ કા આંખ હોિ પટલ
 પાટણ તાલુકામાં એકપણ ખાનગી હોિ પટલોને
અિધકૃ ત કરવામાં આવેલ નથી.
(૨)
 પાટણ શહે રની હોિ પટલો પ ક-૧ થી પ ક-૩
મુજબ.
 પાટણ તાલુકામાં છે ા બે વષમાં એકપણ
હોિ પટલ અિધકૃ ત કરવામાં આવેલ ન હોઈ, રકમ
ચૂકવવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) કોઈ ફ રયાદ મળેલ નથી.

(૨) ઉ ત હોિ પટલોને કયા રોગોની સારવાર માટે
વષવાર કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ,

(૩) ઉ ત િ થિતએ મા ય હોિ પટલો પૈકી કઈ
હોિ પટલોમાં આ યોજના હે ઠળના દદ ને દાખલ કરવાનો
ઈનકાર કરવામાં આ યાની ફરીયાદ સરકારને મળેલ છે ,
અને
(૪) ઉ ત ફરીયાદ અ વયે કઈ કઈ હોિ પટલો સામે
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
શાં પગલાં લેવાયા છે ?
પ ક-૧
પાટણ શહરની
હોિ પટલોમાં ‘‘મા યોજના’’ માં ચૂકવેલ રકમ
ે
વષ-૨૦૧૯
મ

૧
૨
૩

હોિ પટલનું નામ

સજ કલ
ઓ કોલો

પાટણ જનતા હોિ પટલ
થા સિજકલ હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક
હોિ પટલ

૨૭૮૪૬૯
-

ઓ ટટીક
ે
અને
ગાયનેકોલો
૨૮૮૦૦
-

ઓથ પે ડ સ

જનાઈ
ે -ટો
યુરીનરી(કીડની)

૨૫૧૫૫૦
૧૧૧૬૦૦

૨૭૨૬૨૮૫
૧૧૫૮૮
-

યુરો
સજરી

પોલીટોમા

૩૬૪૪૮૨
-

૧૪૦૮૩૯
-

વષ-૨૦૨૦
મ

૧
૨
૩
૪

હોિ પટલનું નામ

જનાઈ
ે -ટો
યુરીનરી(કીડની)

અપણ હોિ પટલ
પાટણ જનતા હોિ પટલ
થા સિજકલ હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક હોિ પટલ

૪૧૨૨૭૬
૧૭૨૨૫૪૩
૨૮૪૦૦૧
-

સજ કલ
ઓ કોલો

ઓ ટટીક
ે
અને ગાયનેકોલો

૨૭૫૩૧
-

ઓથ પે ડ સ

૮૧૦૦
-

યુરો
સજરી

૨૦૬૮૮૭
૮૦૯૨૭૫

૨૫૦૪૭
-

પ ક-૨
પાટણ શહરની
હોિ પટલોમાં ‘‘મા વા સ ય’’ યોજનામાં ચૂકવેલ રકમ
ે
વષ-૨૦૧૯
મ

હોિ પટલનું નામ

૧

પાટણ જનતા
હોિ પટલ
થા સિજકલ
હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક
હોિ પટલ

૮૬૪૨૧૫

૫૩૫૫૦૦

-

હોિ પટલનું નામ

સજ કલ
ઓ કોલો

૨
૩

સજ કલ
ઓ કોલો

ઈટ
ર લેસમે ટ

ઓ ટટીક
ે
અને ગાયનેકોલો

ઓથ પે ડ સ

જનાઈ
ે -ટો
યુરીનરી(કીડની)

યુરો સજરી

પોલીટોમા

૧૪૪૦૦૦

૮૧૫૪૦૦

૧૫૯૯૫૪૨૧

૧૪૪૪૬૧૯

૪૮૮૪૫૩

-

-

-

૨૩૧૭૬

-

-

-

-

૨૮૪૬૭૦

-

-

-

વષ-૨૦૨૦
મ

૧

પાટણ જનતા
હોિ પટલ

૫૦૦૩૧

ઈટ
ર લેસમે ટ
૭૨૦૦૦

ઓ ટટીક
ે
અને ગાયનેકોલો
૪૦૯૫૦
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ઓથ પે ડ સ

જનાઈ
ે -ટો
યુરીનરી(કીડની)

૯૮૩૫૮૯

૧૨૫૮૨૭૨૯

યુરો
સજરી

પોલીટોમા

૫૨૨૭૪૯

૩૯૧૩૮

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨
૩
૪

થા સિજકલ
હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક
હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક
હોિ પટલ

-

-

-

-

૧૧૯૮૮૨૫

-

-

-

-

-

૩૪૫૭૭૭૦

-

-

-

-

-

-

-

૩૫૧૨૪૧૩

-

-

પ ક-૩
પાટણ શહરની
હોિ પટલોમાં ‘‘આયુ માન ભારત’’ યોજનામાં ચૂકવેલ રકમ
ે
વષ-૨૦૧૯
મ

હોિ પટલનું નામ

યુરો
સજરી

૧

પાટણ જનતા
હોિ પટલ
થા સિજકલ
હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક
હોિ પટલ
અલકા આઈ
હોિ પટલ
ી હ ચી ટાન
હોિ પટલ એ ડ
િનયો ટન કે ર સે ટર

૬૧૭૯૧૦

૮૨૦૦૦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૨
૩
૪
૫

ઓ ટટીક
ે
અને
ગાયનેકોલો

ઓ થે મોલો

ઓથ પે ડ સ

િપ ડયાટીક
મે ડકલ
મેનેજમે ટ

પોલીટોમા

યુરોલો

૨૬૩૫૦૦

-

૬૯૦૦૦

૭૧૬૭૭૫

-

-

૨૯૩૩૭૪

૮૯૭૫૦૦

-

-

-

૧૬૫૦૦

-

-

-

-

-

-

૫૪૦૦

-

-

વષ-૨૦૨૦
મ
૧
૨
૩
૪

હોિ પટલનું નામ
પાટણ જનતા હોિ પટલ
થા સિજકલ હોિ પટલ
શિ ત ઓથ પેડીક હોિ પટલ
અપણ હોિ પટલ

યુરો સજરી
૧૩૧૪૫૦૦
-

ઓ ટટીક
ે અને
ગાયનેકોલો
૨૭૦૦૦
-

ઓથ પે ડ સ
૫૯૩૫૦૦
૧૮૭૩૬૨૫
-

પોલીટોમા
૧૦૭૫૦૦
-

યુરોલો
૪૨૧૯૭૫૦
૬૪૨૯૯૮
૧૧૦૧૭૦૦

--------ન ડયાદની હોિ પટલમાં ફઝીશીયનની ખાલી જ યા
૩૫૨૧૭ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) આ જ યા સીએમ સેતુ યોજના અંતગત ભરે લ છે .

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ િસિવલ
હોિ પટલ, ન ડયાદ ખાતે ફિજિશયનની જ યા કે ટલા
સમયથી ખાલી છે ,
(૨) ઉ ત જ યા ખાલી રહે વાના કારણો શું છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત ખાલી જ યા યાં સુધીમાં ભરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવશે?
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
૩૫૬૫૦ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૮
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર
ૂ
આંતર ાિતય લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૪
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૪,૦૦,૦૦૦/118

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
--------ધાનેરા તાલુકામાં વીજવાયરો બદલવા બાબત
૩૫૧૧૫ ી નથાભાઈ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ાના ધાનેરા તાલુકામાં કલ
ુ
કે ટલા િક.મી. જજ રત વીજવાયરો અને કે ટલા થાંભલા
બદલવામાં આ યા, અને

(૨) ઉ ત કામગીરી માટે ઉ ત િ થિતએ વષવાર
કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો?

(૧)
સમયગાળો
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી
તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧

બદલવામાં આવેલ
વીજ વાયરો
( ક.મી.)
૨૯.૫૦

બદલવામાં આવેલ
વીજ થાંભલા (નં.)

૪૦.૭૭

૯૩

વીજ વાયરો બદલવા
માટનો
ે ખચ
( .લાખમાં)
૧૨.૦૨

વીજ થાંભલા
બદલવા માટનો
ે ખચ
( .લાખમાં)
૦.૯૪

૨૨.૨૭

૨.૬૪

૩૩

(૨)
સમયગાળો
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી
તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧

--------ક છ િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
૩૫૫૬૯ માલતી મહે રી(ગાંધીધામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૩
વષમાં ક છ િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય
લ સહાય યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૩
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) . ૧૩,૦૦,૦૦૦/--------મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૪૧ ી િ જશ
ે મેર (મોરબી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૭૪૨૩ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૧૨૪૬૭.૫૭ લાખનો ખચ થયો.
--------પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૮૭ ી સી.કે . રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૩૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૨૪૬૭.૯૩ લાખ ખચ થયો.
--------તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૪૭ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવા
ુ ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૯૭૭ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આ યા.
119

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૭૭૫૭.૫૯ લાખનો ખચ થયો.
--------MPHW અને FHW કમચારીઓના પગાર વધારા બાબત
૩૫૧૬૪ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૪
વષમાં
રા યમાં
એમ.પી.એચ.ડબ યુ
અને
એફ.એચ.ડબ યુ તરીકે ફરજ બ વતા કમચારીઓને ેડપે માં વધારો કરવા અંગે કે ટલી રજઆત
સરકારને મળી,
ૂ
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ મળેલ રજઆતો
અ વયે શું
(૨) કાળ પૂવકની િવચારણાને અંતે રજઆતનો
ૂ
ૂ
કાયવાહી કરી?
અ વીકાર કરવામાં આવેલ છે .
--------આણંદ અને ભાવનગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલાત બાબત
૩૫૨૦૬ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર(આણંદ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ
(૧)
અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ
રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા ઔધોિગક
િજ ો
એકમોની
રકમ .(લાખ)
એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની
સં યા
થાય છે , અને
આણંદ
૫૨
૩૭૬.૨૦
ભાવનગર
૩૩૩
૪૫૫૫.૯૭
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
આણંદ િજ ો :
 ૨૪ ાહકો પાસેથી કલ
. ૧૦૯.૪૯ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
 ૧૪ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલ છે અને તેમની પાસેથી કલ
ુ રકમ
. ૧૨૯.૮૬ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દરખા ત
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
 ૧૧ વીજ ાહકો એ બાકી . ૩૮.૦૮ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે
દાવા/દરખા ત દાખલ કરવાની કાયવાહી કરવામાં
આવેલ છે .
 ૩ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
. ૯૮.૭૭ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
ભાવનગર િજ ો :
 ૦૫ ાહકો પાસેથી કલ
. ૩૨૭.૨૪ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા છે .
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અતારાંિકત ો
 ૧૬૧ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલ છે તથા તેમની પાસેથી કલ
ુ રકમ
. ૩૭૨૪.૭૧ લાખ વસૂલવા માટે દાવા/દરખા ત
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
 ૨૭ વીજ ાહકોએ બાકી . ૧૨૨.૯૪ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે તથા દાવા/
દરખા ત દાખલ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે .
તથા ૮૧ ાહકો પાસેથી વસૂલવાના થતાં .૨૬૪.૦૫
લાખની વસૂલાત કરવા માટે ી-િલ ટગેશન લોક
અદાલત મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ
ધરવામાં આવેલ છે .
 કલ
ુ ૧૧ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
. ૧૧૦.૫૭ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
 ાહકોએ વીજ િબલ ભરે લ ન હોય તેવા ૩ ાહકો ની
કલ
ુ રકમ . ૬.૪૬ લાખ છે જેની વીજ ડાણ
કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૧૬ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૪૦૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૦૦૨.૨૭ લાખનો ખચ થયો.
--------અમરલી
ઘટ
ે સબ ટશનોની
ે િજ ામાં ૬૬ કવી
ે
૩૫૨૦૦ ી અંબરીષભાઇ ડરે (રાજલા
ુ ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યના ૬૬
(૧) સામા ય સં ગોમાં હયાત સબ ટે શનોનો
કે વી સબ ટે શનો મંજૂ ર કરવાના ધોરણો શા છે ,
વીજભાર, મતા તથા ભિવ યમાં આવનારી વીજમાંગ વીજ
રે ષાની લંબાઈ તથા ભૌગોલીક પ રિ થિત, અંતરને યાનમાં
રાખીને વીજ ાહકોને વધુ સાત યપૂણ અને ગુણવ ાસભર
વીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે નવા સબ ટે શનો મંજૂ ર કરવા
માટે નું આયોજન કરવામાં આવે છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ અમરે લી િજ ાના ફરાબાદ,
(૨) હાલની િ થિતએ ફરાબાદ, રાજલા
ુ અને ખાંભા
રાજલા
તાલુકામાં કલ
ુ અને ખાંભા તાલુકામાં તાલુકાવાર કે ટલા ૬૬ કે વી
ુ ૧૫ (પંદર) હયાત ૬૬ કે વી સબ ટે શનો
સબ ટે શનોની જ રયાત છે ,
આવેલ છે . સદર હયાત સબ ટે શનો માંથી સદર તાલુકાઓમાં
સાત યપૂણ અને ગુણવતાસભર વીજપુરવઠો પૂરો પાડવામાં
આવી રહે લ છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા સબ
(૩) અને (૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
ટે શનોની ઘટ છે , અને
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અતારાંિકત ો
(૪) ઉ ત ઘટ યાં સુધીમાં પુરવામાં આવશે?
મહસાણા
િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે
ે કિષ
૩૫૫૭૭ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૨૬૪ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૯૦૩.૯૩ લાખનો ખચ થયો.
--------ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૪૯ ી િવજયભાઈ પટલ
ે (ડાંગ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૫૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આપવામાં આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૧૫૮૨.૦૩ લાખનો ખચ થયો.
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૫૭૩ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૯૨૧ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૧૩૧૯.૭૩ લાખનો ખચ થયો.
--------મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
૩૫૧૭૬ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા( મ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) પ ક-૧ સામેલ છે .
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં
િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ
પાસ કરે લ કે ટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કે ટલા ડો ટરો
ફરજ પર હાજર થયા અને કે ટલા ડો ટરો હાજર ન થયા,
(૩) હાજર ન થયા હોય તેવા િજ ાવાર કે ટલા
(૩) પ ક-૨ સામેલ છે .
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કે ટલી રકમ વસૂલી અને કે ટલી
રકમ વસૂલવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બો ડની રકમ વસૂલવા ઉ ત િ થિતએ
(૪) મામલતદાર (વસૂલાત)
ારા વસૂલાતની
સરકારે શું કાયવાહી કરી?
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
પ ક-૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં
િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરલ
ે ડો ટરોની િનમણૂકોની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
િજ ાનું
મ
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર ફરજ પર હાજર
િનમણૂક
ફરજ પર હાજર
ફરજ પર
નામ
આપેલ
થયેલ ડો ટર
ન થયેલ
આપેલ
થયેલ ડો ટર હાજર ન થયેલ
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અતારાંિકત ો
૧
૨

મ

૧
૨

મનગર
દેવભૂિમ
ારકા
કલ
ુ

િજ ાનું
નામ

મનગર
દેવભૂિમ
ારકા
કલ
ુ

ડો ટર
૧૮
૪૮

૫
૨

૬૬

૭

ડો ટર
૧૩
૪૬

ડો ટર
૧૩
૬

ડો ટર
૯
૬

૪
૦

૫૯
૧૯
૪
પ ક-૨
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતું પ ક
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
બો ડની
વસૂલાત કરલ
વસૂલાત
બો ડની
વસૂલાત કરલ
ે
ે
રકમની
બો ડની રકમ કરવાની બાકી
રકમની
બો ડની રકમ
વસૂલાત
( .)
બો ડની રકમ
વસૂલાત
( .)
કરલ
( .)
કરલ
ે
ે
ડો ટરોની
ડો ટરોની
સં યા
સં યા
૩
૧૧૫૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦૦
૨
૧૦૦૦૦૦૦
૮
૪૦૦૦૦૦૦
૧૯૦૦૦૦૦૦
૧
૫૦૦૦૦૦
૧૧

૫૧૫૦૦૦૦

૨૪૦૦૦૦૦૦
૩
૧૫૦૦૦૦૦
--------રા યમાં નેશનલ રલ હે થ િમશન અંતગત ા ટ
૩૫૧૯૪ ી પું ભાઇ વંશ(ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨)
મ
વષ
મળેલ રકમ
વષમાં વષવાર કે સરકાર ારા રા યમાં નેશનલ રલ
(
.લાખમાં)
હે થ િમશન અંતગત કે ટલી ા ટ મળી,
૧
૨૦૧૮-૧૯
૭૮૬૭૨.૦૫
(૨) તે પૈકી કે ટલી રકમ ખચ કરવામાં આવી, અને
૨
૩

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત વષવાર કે ટલી રકમ
વણવપરાયેલ રહી તેના કારણો શા છે ?

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ સુધી)

૬૬૬૩૭.૦૦
૯૫૨૨૪.૦૦

૧૫

વસૂલાત
કરવાની બાકી
બો ડની રકમ
( .)

૩૫૦૦૦૦૦
૨૫૦૦૦૦૦
૬૦૦૦૦૦૦

થયેલ ખચ
( .લાખમાં)
૭૮૬૭૨.૦૫
૬૬૬૩૭.૦૦
૭૩૩૫૧.૦૮

(૩)
મ

વષ

૧
૨
૩

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
સુધી)

વણવપરાયેલ રકમ
( .લાખમાં)
૦૦
૦૦
૨૧૮૭૨.૯૨

નાણાકીય વષઃ ૨૦૨૦-૨૧ માં વણવપરાયેલ બચત ફડમાં
ં
ભારત સરકાર ી ારા માહે ડસે બર-૨૦૨૦ ના અનુ મે
૨૯, ૩૦ અને ૩૧ ડસે બરના રોજ છોડવામાં આવેલ કે
ફાળાની રકમ .૨૦૯૩૨.૦૦ લાખનો સમાવેશ થાય છે .
--------એમ.બી.બી.એસ. કોલે નું ફીનું ધોરણ
૩૭૯૬૯ ી િજ ેશકુ માર મેવાણી (વડગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર, એમ.બી.બી.એસ.ની સરકારી, ખાનગી
અને ગુજરાત મેડીકલ અને એ યુકેશન રસચ સોસાયટી

(૧)
મ
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મેડીકલ કોલેજનો
ટટ
ે વોટાની ફી
કાર
વષ ૨૦૧૯-૨૦

મેનેજમે ટ
વોટાની ફી

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૧
૨
૩

સંચાિલત કોલે માં ફીનું ધોરણ શું છે , અને

૧
૨
૩

(૨) ઉ ત કોલે માંથી ‘ફી ન ભરી શકનાર’ કે ટલા
િવ ાથ ઓના એડિમશન રદ કરવામાં આ યા?
મ

કોલેજનું નામ

૧

સુરત યુિન. ઇિ ટ. ઓફ મેડીકલ
એ યુકેશન એ ડ રીસચ, સુરત
સી.યુ. શાહ મેડીકલ કોલેજ,
સુરે નગર
ગુજરાત કે સર સોસાયટી મેડીકલ
કોલેજ, અમદાવાદ
ગુજરાત અદાણી ઇિ ટ ૂટ ઓફ
મેડીકલ સાય સીસ, ભુજ (ક છ)
મુખ વામી મેડીકલ કોલેજ,
કરમસદ
ીમતી એન.એચ.એલ. યુિન.
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
એ.એમ.સી. મેડીકલ એ યુકેશન
ટ ટ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
પા લ ઇિ ટ ટૂ ઓફ મેડીકલ
સાય સ એ ડ રીસચ, વાઘોડીયા
બનાસ મેડીકલ કોલેજ, પાલનપુર
ઝાયડસ મેડીકલ કોલેજ, દાહોદ
ડો.એમ.કે .શાહ મેડીકલ કોલેજ એ ડ
રીસચ સે ટર, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
ડો.એન.ડી.દેસાઇ ફે ક ટી ઓફ
મેડીકલ સાય સ એ ડ રીસચ,
નડીયાદ
નૂતન મેડીકલ કોલેજ એ ડ રીસચ
સે ટર, િવસનગર
શાંતાબા મેડીકલ કોલેજ અને જનરલ
હોિ પટલ, અમરે લી

૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

૧૩

સરકારી
એમઇઆરએસ
ખાનગી

. ૨૫૦૦૦/- . ૩૦૦૦૦૦/- . ૮૨૫૦૦૦/પ ક-૧ સામેલ છે .
વષ ૨૦૨૦-૨૧
સરકારી
. ૨૫૦૦૦/- એમઇઆરએસ
. ૩૦૦૦૦૦/- . ૮૨૫૦૦૦/ખાનગી
પ ક-૧ સામેલ છે .

(૨) એક પણ નહી.

પ ક-૧
ગવનમે ટ વોટા મેનેજમે ટ વોટા ગવનમે ટ વોટા મેનેજમે ટ વોટા
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૦૨૦-૨૧
(ફી લાખ
(ફી લાખ
(ફી લાખ
(ફી લાખ
િપયામાં)
િપયામાં)
િપયામાં)
િપયામાં)
૭.૦૮
૧૪.૦૪
૭.૬૫
૧૪.૮૨
૫.૭૩

૧૩.૫

૬.૨૬

૧૫

૭.૯

૧૪

૮.૬

૧૫.૪

૬.૧૫

૧૭.૬

૬.૬૫

૧૭.૯

૮.૨૨

૧૫.૨

૮.૭

૧૬.૧

૫.૬૪

૧૫.૮૭

૫.૯૩

૧૮.૨૫

૬.૪૮

૧૬

૭.૩૧

૧૮.૪

૭.૫૫

૧૪.૬

૮.૨૫

૧૫.૭૫

૬.૬૫
૬.૬૫
૭.૮૫

૧૫.૦૦
૧૫.૦૦
૧૫.૦૦

૭.૬૫
૭.૬૫
૮.૬૫

૧૬.૦૦
૧૬.૦૦
૧૬.૦૦

૬.૮૫ એડહોક
ફી

૧૫.૦૦
એડહોક ફી

-

-

૭.૮૫ એડહોક
૧૫.૦૦
ફી
એડહોક ફી
૧૪
૭.૮૫ એડહોક
૧૫.૦૦
ફી
એડહોક ફી
--------મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૩૮ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૭૪૨૩ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?

(૨) કલ
ુ .૧૨૪૬૭.૫૭ લાખનો ખચ થયો.
--------આણંદ અને બોટાદ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ

૩૫૨૦૯ ી િનરજન
પટલ
ં
ે (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં
િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૨)

મ
૧
૨
સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મ

સંવગ

૧ ફલટાઇમ
સજન
ુ
૨ ઓથ પેડીક સજન
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
કાડ યોલો ટ

િજ ાનું નામ
આણંદ
બોટાદ
આણંદ િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૧
૧
૦
૦
૨
૨
૦
૦
૧
૧
૦
૧
૧
૧
૧
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૦
૧૧
૭

મંજૂ ર મહકમ
ે
૧૮
૬
બોટાદ િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૧
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૨
૪

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઇને ભરવામાં આવે છે .
પ ક
આણંદ િજ ો
બોટાદ િજ ો
જનરલ હોિ પટલ પેટલાદ જનરલ હોિ પટલ આણંદ
જનરલ હોિ પટલ બોટાદ
એનએચએ
એનએચએ
મં ભ ખા
મં ભ ખા
મં ભ ખા એનએચએમ
મ
મ
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૧ ૧ ૦ એનએચએ ૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
મ
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આણંદ િજ ો
બોટાદ િજ ો
જનરલ હોિ પટલ પેટલાદ જનરલ હોિ પટલ આણંદ
જનરલ હોિ પટલ બોટાદ
મ
સંવગ
એનએચએ
એનએચએ
મં ભ ખા
મં ભ ખા
મં ભ ખા એનએચએમ
મ
મ
૧૨ એમ.ડી..એસ. ડે ટલ સજન ૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧૩ બાળરોગ િન ણાત
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧૪ માઇ ોબાયોલો ટ
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧૫ સાઇકીઆટી ટ
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
કલ
૬ ૨ ૪
૬ ૨ ૪
ુ વગ-૧ ૧૨ ૯ ૩
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૬૨ ી જ.ે વી. કાક ડયા (ધારી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૦૨૮૨ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
ૂ
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૧૪૫૨૫.૮૯ લાખનો ખચ થયો.
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૫૮ ી દેવાભાઈ માલમ(કે શોદ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૦૨૮૨ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
ૂ
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૧૪૫૨૫.૮૯ લાખનો ખચ થયો.
--------દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૭૯ ી િવ મભાઈ માડમ(ખંભાળીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દેવભૂિમ
ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૧)
મ
૧
૨
(૨)
સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
બાળરોગ િન ણાત
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
મનોરોગ િચિક સક
ઇ.એન.ટી. સજન
માઇ ોબાયોલો ટ
ડે ટલ સજન
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િજ ાનું નામ
દેવભૂિમ ારકા
મનગર
દે.ભૂ. ારકા
િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૧
૨
૦
૧
૦
૩
૧
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૩
૧
૪
૨
૧
૦
૧
૦
૨
૦
૧
૧
૦
૧
૦

મંજૂ ર મહકમ
ે
૨૭
૧

મનગર
િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક સામેલ
છે .

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કુ લ.

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

સંવગનું નામ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
બાળરોગ િન ણાત
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
મનોરોગ િચિક સક
ઇ.એન.ટી. સજન
માઇ ોબાયોલો ટ
એમ. ડી. એસ. ડે ટલ
સજન

જ.હો.
મંજૂ ર ભરલી
ે
૨
૧
૧
૦
૨
૦
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૨
૦
૪
૧
૨
૨
૧
૦
૨
૦
૧
૦
૧
૧
૧
૧
કુ લઃ ૨૨

૮

ારકા િજ ો
મખંભાળીયા
સ.હો. ારકા
ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ખાલી એનએચએમ
ે
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૨
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨
૧
૦
૧
૩
એનએચએમ
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૨
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧૪

૫

૮

૧૯

૧

૦

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઈને ભરવામાં આવે છે .
પ ક

૦

૫

મનગર િજ ો
માનિસક આરો યની હોિ પટલ, મનગર
. .હો. મનગર
મંજૂર ભરલી
ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલી
ખાલી
ે
ે
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧

૧

૦

૦

૦

૦

પૂરક ન ધઃ- જનરલ હોિ પટલ ખાતે જનરલ સજન અને પેડીયાટીશીયન સીએમ સેતુ યોજના અંતગત સેવા આપે છે .
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૨૧ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા(કામરે જ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૦૪૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ
આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૫૦૭૦.૧૮ લાખનો ખચ થયો.
--------દાહોદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૯૭ ી શૈલષ
ે ભાઈ ભાભોર(લીમખેડા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૫૩૧ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં દાહોદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૨૯૯૯.૦૦ લાખ ખચ થયો.
--------પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૫૬ ી બાબુભાઈ બોખી રયા (પોરબંદર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૭૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૪૫૧૭.૬૨ લાખનો ખચ થયો.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
--------નવસારી અને વલસાડ િજ ાના ઔ ોિગક અકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૨૫૭ ી અનંતકમાર
પટલ
ુ
ે (વાંસદા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ નવસારી
(૧)
અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ
રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા યા ઔધોિગક
િજ ો
એકમોની
રકમ .(લાખમાં)
એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની
સં યા
થાય છે , અને
નવસારી
૩૪
૧૦૩૬.૧૨
વલસાડ
૧૫૩
૧૭૭૨.૮૫
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
નવસારી િજ ો :
(૧) ૧૫ ાહકો પાસેથી કલ
. ૩૯.૯૮ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૮ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ
. ૮૩૨.૯૫ લાખ માટે દાવા/દરખા ત દાખલ
કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ૪ વીજ ાહકો એ બાકી . ૧૬.૨૫ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમી ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) કલ
ુ ૭ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
. ૧૪૬.૯૪ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
વલસાડ િજ ો :
(૧) ૩૩
ાહકો પાસેથી
. ૭૨૫.૧૭ લાખ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા છે .
(૨) ૭૬ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની રકમ
. ૬૩૭.૭૯ લાખ માટે દાવા/દરખા ત દાખલ
કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ૩૫ વીજ ાહકો એ બાકી . ૧૨૧.૭૦ લાખ ભરપાઈ
ન કરતાં તેમના વીજ ડાણ હગામી
/કાયમીધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને વસૂલાત માટે
આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) કલ
ુ ૮ વીજ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ
. ૨૮૫.૮૬ લાખના વીજ િબલ સામે સ મ
સ ાિધકારી સમ વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ
સ ાિધકારીના આખરી િનણય મુજબ આગળની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
(૫) ૧ ાહક કે જેઓ ારા . ૨.૩૩ લાખની રકમનું વીજ
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અતારાંિકત ો
િબલ ભરે લ ન હોઈ, તેઓનું વીજ ડાણ કાપવાની
કાયવાહી હાથ ધરાયેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૫૯૩ ી હતુ કનો ડયા (ઈડર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૮૨ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૨૪૯૭.૩૭ લાખનો ખચ થયો.
--------મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૮૨ ી
ેશકમાર
સેવક(લુણાવાડા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૭૫૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૮૬૨.૮૨ લાખ ખચ થયો.
--------પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૯૧ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૩૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કુ લ . ૨૪૬૭.૯૩ લાખ ખચ થયો.
--------સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૧૫ ી બલરામ થાવાણી(નરોડા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૮૭૩ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૧૭૩૭૬.૯૧ લાખનો ખચ થયો.
--------અમરલી
થવા બાબત
ે િજ ાના ર તાઓ રીસરફઈસ
ે
૩૫૧૯૭ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૧૯૬ ર તાઓ, તે પૈકી જ રયાત,
આંતરીક અ તા મ અને નાણાંકીય ઉપલ ધતા મુજબ
૧૬૮ ર તાઓને રીસરફે ઈસ કરવાની િપયા એકસો ા
કરોડની અંદા ત રકમની મંજૂ રીઓ આપેલ છે , જે ીક ટ શન તેમજ વહીવટી
યા પૂણ થયેથી બનતી
વરાએ. ર તાઓને જ રી મરામત કરી વાહન યવહાર
યો ય રાખવામાં આવેલ છે .

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
િજ ામાં તાલુકાવાર િવભાગ હે ઠળના રા ય અને પંચાયત
હ તકના કે ટલા ર તાઓ ૭ વષ કે તેથી વધુ સમયથી
રીસરફે ઇસ, રી-પેવર થયેલ નથી,
(૨) ઉ ત ર તાઓ રીસરફે ઈસ ન થવાના કારણો શા
છે , અને
(૩) ઉ ત ર તાઓને રીસરફે ઇસ કયાં સુધીમાં
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કરવામાં આવશે?
--------અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૫૯૦ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હમતનગર
) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૯૮૨ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૨૪૯૭.૩૭ લાખનો ખચ થયો.
--------અમદાવાદ શહરની
હોિ
પટલને ડઝી
ેટે ડ હર
ે
ે
ે કરવા બાબત

ડાણો

૩૫૧૫૨ ી યાસુ ીન શેખ(દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) પ ક-અ ના કોલમ નં-૩ મુજબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ
શહે રમાં કોરોના મહામારી અંતગત કઈ-કઈ ખાનગી
હોિ પટલો ડે ઝી ેટેડ હે ર કરવામાં આવેલ,
(૨) તે પૈકી કઈ ખાનગી હોિ પટલમાં કે ટલા બેડ
સરકારી વોટામાં અનામત રાખવામાં આવેલ, અને

(૨) તે પૈકી ૬૩ હોિ પટલોમાં ૨૧૩૩ બેડ સરકાર
વતી યુિનિસપલ કોપ રે શન ારા અનામત રાખવામાં
આ યા. િવગતવાર પ ક-અ ના કોલમ નં-૪ મુજબ.
(૩) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કઈ ખાનગી
(૩) પ ક-અ ના કોલમ નં-૫ મુજબ.
હોિ પટલને કયા કારના બેડ માટે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં
 કે ટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે તે અંગે તપાસ
આવી અને કે ટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે ?
કરી કોપ રે શનમાંથી અહે વાલ મ ા બાદ
િનયમોનુસાર ચકાસણી કરી ચૂકવવાપા રકમની
ચૂકવણી માટે કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૬૫ ી આર.સી.મકવાણા(મહુ વા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૫૬
વષમાં મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૫૪
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૯,૦૯,૦૦૦/--------મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૪૬ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૫૬
વષમાં મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૫૪
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૯,૦૯,૦૦૦/--------130
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અતારાંિકત ો
માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં દવસે વીજળી આપવા ફીડરોની પસંદગી
૩૫૧૮૫ ી બાબુભાઈ વા (માંગરોળ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ જનાગઢ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ખેડૂ તોને દવસે
ૂ
િજ ાના માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં ખેડૂ તોને
વીજળી આપવા માટે જનાગઢ
િજ ાના માંગરોળ તાલુકાના
ૂ
દવસે વીજળી આપવા માટે કયા-કયા ફીડરોની પસંદગી
તમામ કલ
ુ ૪૪ અને માળીયા (હા) તાલુકાના તમામ કલ
ુ ૫૧
કરવામાં આવેલ છે ,
ફીડરોની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે . જેની મા હતી પ ક-૧
તથા પ ક-૨માં દશાવેલ છે .
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કયા ફીડરોમાં દવસે
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ માંગરોળ તાલુકા અને
વીજળી આપવાની કાયવાહી ચાલુ છે અને કે ટલા ફીડરોમાં
માળીયા (હા) તાલુકામાં દવસે વીજળી આપવાની કાયવાહી
કાયવાહી ચાલુ કરવાની બાકી છે , અને
ચાલુ છે અને કાયવાહી ચાલુ કરવાની બાકી છે , તેવા ફીડરોની
મા હતી પ ક-૩ તથા પ ક-૪ માં દશા યા માણે નીચે
મુજબ છે .
કુ લ ફીડરો
તાલુકાનું
નામ
માંગરોળ
માળીયા(હા)
કુ લ

૪૪
૫૧
૯૫

દવસે વીજળી
આપવાની
કાયવાહી ચાલુ છે
તેવા ફીડરોની
સં યા
૨૦
૦૫
૨૫

કાયવાહી
બાકી છે તેવા
ફીડરોની
સં યા
૨૪
૪૬
૭૦

(૩) બાકી ફીડરોમાં યાં સુધીમાં દવસે વીજળી
આપવાની કાયવાહી ચાલુ કરવામાં આવશે?

(૩) દવસે વીજળી આપવા રા યમાં ‘િકસાન સૂય દય
યોજના’ નો તબ ાવાર અમલ કરવાનું આયોજન છે . બાકી
રહે તાં ગામોના ખેડૂ તોને ‘િકસાન સૂય દય યોજના’ નો લાભ
સ વરે આપવામાં આવશે.
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમને ફાળવેલ ા ટ

૩૫૧૨૮ ી ચંદન ઠાકોર(િસ ધપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) વષ
ફાળવેલ
ાટ
(રકમ
.લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૭૫.૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૧૮૦૦.૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ અંિતત)
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત રકમની ફાળવણી ઓછી
(૨) ઉ ત િ થિતએ પયા રકમની ફાળવણી થઈ
કરવામાં આવી હોય તો તેના કારણો શાં છે ?
હોવાથી
ઉપિ થત થતો નથી.
--------ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૩૬ ી હષ સંઘવી(મજરા
ુ ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૫૦ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૫૮૨.૦૩ લાખનો ખચ થયો.
--------દાહોદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૧૩ ી અ યકમાર
પટલ
ુ
ે (કરજણ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
નાણાકીય વષમાં વષવાર રા ય સરકાર ારા ગુજરાત
ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં
આવી, અને
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) ૨૫૩૧ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
આપવામાં આ યા.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
ડાણો
વષમાં દાહોદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૨૯૯૯.૦૦ લાખ ખચ થયો.
--------મહસાણા
િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે
ે કિષ
૩૫૫૮૦ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૨૬૪ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૩૯૦૩.૯૩ લાખનો ખચ થયો.
--------મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૬૦૭ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૫૪૬ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિત એ કે ટલો ખચ થયો ?

ડાણો

(૨) કલ
ુ .૩૭૯૪.૯૬ લાખનો ખચ થયો.
---------

નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૭૦૧ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૭૯૭ કૃ િષ િવષયક વીજ
વષમાં નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યાં.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?

ડાણો આપવામાં

(૨) કલ
ુ .૬૨૮૯.૮૬ લાખનો ખચ થયો.

--------ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૫૬૮ ડો. નીમાબેન આચાચ (ભુજ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૮૨૯ નવા કૃ િષિવષયક વીજ
વષમાં ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યાં.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૯૬૯૦.૭૪ લાખનો ખચ થયો.
--------તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૭૪૪ ીમતી ઝંખના પટલ
ે (ચોયાસી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૯૭૭ કૃ િષ િવષયક વીજ
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ડાણો

ડાણો આપવામાં

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વષમાં તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ
આ યાં.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૭૭૫૭.૫૯ લાખનો ખચ થયો.
--------અમદાવાદ શહરે અને િજ ામાં દદ ઓને િવનામૂ યે સારવાર
* ૩૭૨૯૩ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં અમદાવાદ શહે ર અને િજ ાની સરકારી
કે સરના
દયની િબમારીના
કીડનીના
હોિ પટલોમાં કે ટલા બી.પી.એલ. દદ ઓને કે સર,
દદ ઓ
દદ ઓ
દદ ઓ
દયની િબમારી અને કીડનીની સારવાર િવનામૂ યે
૫૯૫
૮૩૬૯
૯૫૮૦
કરવામાં આવી, અને
(૨) ઉ ત સારવાર કઈ-કઈ હોિ પટલોમાં
(૨) ઉ ત સારવાર નીચે મુજબની હોિ પટલોમાં
આપવામાં આવી ?
આપવામાં આવી છે ઃ
૧. િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ
૨. ઈિ ટ ૂટ ઓફ િકડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર,
અમદાવાદ
૩. ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ ઈિ ટ ૂટ, અમદાવાદ
૪. યુ.એન.મહે તા ઈિ ટ ૂટ ઓફ કા ડયોલો એ ડ
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ.
મહસાણા
િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે
ે કિષ
* ૩૫૬૨૩ ી સુરે શભાઈ પટલ
ે (મિણનગર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૨૬૪ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આ યાં.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૯૦૩.૯૩ લાખનો ખચ થયો.
--------મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૬૮૪ ી કબે
ુ રભાઈ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૫૪૬ નવા કૃ િષિવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યાં.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ .૩૭૯૪.૯૬ લાખનો ખચ થયો.
--------બનાસકાંઠા અને રાજકોટ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૧૧૩ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ૭૪૬ રોડના નવીન બ નંબર
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૧૪૪ રોડના કામો પૂણ
થયેલ છે , બાકીના ૬૦૨ કામો, ી-ક ટ શન
યા
તેમજ વહીવટી
યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં બનાસકાંઠા અને રાજકોટ િજ ામાં કે ટલા રોડના
નવીન બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના
કામ પૂણ થયા,
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે ,
અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
--------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૩૭ ી જશુભાઇ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,

(૧)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૨)

મ
૧
૨

મંજૂ ર મહકમ
ે
૯
૧૮

િજ ાનું નામ
અરવ ી
સાબરકાંઠા

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ

અરવ ી િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૧
૧
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૫
૪

સાબરકાંઠા િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૨
૦
૧
૨
૦
૧
૧
૦
૧
૦
૦
૧
૧
૧
૧
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૨
૧
૦
૧
૦
૮
૧૦

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

સંવગ

ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
કાડ યોલો ટ
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ
સજન
૧૩ બાળરોગ િન ણાત
૧૪ માઇ ોબાયોલો ટ
૧૫ સાઇકીયાટી ટ

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઇને ભરવામાં આવે છે .
પ ક
અરવ ી િજ ો
સાબરકાંઠા િજ ો
કોટજ
હોિ
પટલ
િભલોડા
સરકારી
હોિ
પટલ
ઈડર સરકારી હોિ પટલ ખેડ ા
ે
મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧
૦
૦

૦
૦
૦

૧
૦
૦

૧
૦
૦
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૦ ૧
૦ ૦
૦ ૦

૧
૧
૧

૦
૧
૧

૧
૦
૦

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
અરવ ી િજ ો
સાબરકાંઠા િજ ો
મ
સંવગ
કોટજ
સરકારી હોિ પટલ ઈડર સરકારી હોિ પટલ ખેડ ા
ે હોિ પટલ િભલોડા
મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ
કલ
૬ ૩ ૩
૧૨ ૫ ૭
ુ વગ-૧ ૯ ૫ ૪
પૂરક ન ધઃ જનરલ હોિ પટલ િભલોડા ખાતે જનરલ સજન અને પેડીયાટીશીયન સીએમ સેતુ યોજના અંતગત સેવા આપે છે .
--------દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૨૪ ી ભાવેશભાઇ કટારા(ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દાહોદ
અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું
છે ,

(૧)

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, યા કારના
િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા ભરાયેલ અને કે ટલી
જ યા ખાલી છે , અને

(૨)

મ
૧
૨

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
ડે ટલ સજન
બાળરોગ િન ણાત
માઇ ોબાયોલો ટ
સાઇકીયાટી ટ
કુ લ

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?

મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ

િજ ાનું નામ
દાહોદ
છોટા ઉદેપુર

દાહોદ િજ.
ભરલી
ે
૧
૧
૦
૧
૦
૧
૦
૨
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૬

ખાલી
૧
૦
૨
૦
૦
૦
૨
૦
૦
૦
૦
૨
૦
૦
૭

મંજૂ ર મહકમ
ે
૧૩
૬

છોટા ઉદેપુર
િજ.
ભરલી
ખાલી
ે
૦
૧
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૪
૨

રીમાકસ
િવગતવાર
પ ક
સામેલ
છે .

(૩) િનમણૂકોનો
અ વીકાર,
રા નામા
તથા
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ
ભરવામાં આવે છે . અ ય જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ મહે કમ માણે
જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાને લઇને ભરવામાં આવે છે .
પ ક
દાહોદ િજ ો
છોટા ઉદેપુર િજ ો
સરકારી હોિ પટલ
સરકારી હોિ પટલ ઝાલોદ
જનરલ હોિ પટલ, છોટા
દેવગઢબારીયા
ઉદેપુર
મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મ
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

સંવગ

ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ
સજન
૧૨ બાળરોગ િન ણાત
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ
૧૪ સાઇકીયાટી ટ
કલ
ુ વગ-૧

દાહોદ િજ ો
સરકારી હોિ પટલ
દેવગઢબારીયા
મં ભ ખા એનએચએમ
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧
૦
૦
૮

૦
૦
૦
૫

છોટા ઉદેપુર િજ ો
સરકારી હોિ પટલ ઝાલોદ
જનરલ હોિ પટલ, છોટા
ઉદેપુર
મં ભ ખા એનએચએમ મં ભ ખા એનએચએમ
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦

૧
૦
૦
૩

૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૫ ૧ ૪
૬ ૪ ૨
--------પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૫૮૨ ી ઋિષકશ
ે પટલ
ે (િવસનગર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૧૩ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૬૫૭૩.૬૪ લાખનો ખચ થયો.
--------સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં વીજ ડાણોની પડતર અર ઓ
ું
૩૭૭૭૭ ી તાપ દુધાત(સાવરકડલા
ુ ં ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
(૧) ના, .
િજ ાના સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં ખેતી િવષયક
ું
વીજ ડાણોમાં લાંબા સમયથી પડતર અર ઓ રહે વાથી
ખેડૂ તોને ત કાલ વીજ ડાણ લેવા પડે છે, તે હકીકત સાચી
છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
ખેતી િવષયક વીજ ડાણ મેળવવાની કે ટલી અર ઓ
પડતર છે તથા પડતર રહે વાના શાં કારણો છે ; અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ પડતર અર ઓના િનકાલ માટે
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૫૭૫ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૬૭૯ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૧૯૧.૩૦ લાખનો ખચ થયો.
--------પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૩૫૭૨૭

ી કાંતીભાઈ બલર(સુરત ઉ ર) : માનનીય ઊ

મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ૨૯૭૦ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
આપવામાં આ યા.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
ડાણો
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૪૫૧૭.૬૨ લાખનો ખચ થયો.
--------ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૬૭૧ ી ભીખાભાઈ બારયા
ૈ (પાલીતાણા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૨૬૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આપવામાં આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૧૩૦૪૦.૪૮ લાખનો ખચ થયો.
--------ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૫૬૪ ી ુમનિસંહ ડે (અબડાસા) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૮૨૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ .૯૬૯૦.૭૪ લાખનો ખચ થયો.
--------બનાસકાંઠા અને મહસાણા
િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
ે
૩૫૧૧૦ ગેનીબેન ઠાકોર(વાવ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
બનાસકાંઠા અને મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી
િજ ો
કે તેથી વધુ રકમના વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા
એકમોની સં યા
કલ
ુ રકમ .(લાખ)
ઔ ોિગક એકમોના ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ
બનાસકાંઠા
૯૩
૯૧૦.૮૩
કરવાની થાય છે , અને
મહે સાણા
૨૫૫
૩૬૭૨.૮૯
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
બનાસકાંઠા િજ ો :
(૧) ૪૯ ાહકો પાસેથી કલ
. ૧૫૯.૭૮ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૧૩ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેમની પાસેથી બાકી
નીકળતી કલ
ુ રકમ . ૬૪૨.૪૪ લાખની વસૂલાત માટે
દાવા/ દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૦૬ ાહકોએ બાકી . ૧૪.૯૮ લાખ ભરપાઈ ન કરતાં
તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૧ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ . ૨૧.૧૯
લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ
ધરવામાં આવશે.
(૫) ૨૪ ાહકોએ . ૭૨.૪૪ લાખનું વીજ િબલ ભરે લ ન
હોય તેવા ાહકો પર િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી
હાથ ધરાયેલ છે .
મહસાણા
િજ ો :
ે
(૧) ૧૦૩ ાહકો પાસેથી કલ
. ૬૫૩.૫૭ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૮૮ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેમની પાસેથી બાકી
નીકળતી કલ
ુ રકમ . ૨૨૮૫.૮૩ લાખની વસૂલાત
માટે દાવા/ દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૪૬ ાહકોએ બાકી . ૫૯૩.૬૯ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે તથા દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૨ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ . ૬૧.૭૯
લાખના વીજ િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ
વાંધા ઉપિ થત કરે લ હોઈ, સ મ સ ાિધકારીના
આખરી િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ
ધરવામાં આવશે.
(૫) ૧૬ ાહકોએ . ૭૮.૦૧ લાખનું વીજ િબલ ભરે લ ન
હોય તેવા ાહકો પર િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી
હાથ ધરાયેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૧૭૦ ી લલીત વસોયા(ધોરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર
સરકારી હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું
મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, કયા
કારના િન ણાત તબીબોની કે ટલી જ યા
ભરાયેલ અને કે ટલી જ યા ખાલી છે , અને

(૧)
મ
૧
૨
(૨)

િજ ાનું નામ
રાજકોટ
પોરબંદર
રાજકોટ િજ ો

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
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મંજૂ ર મહકમ
ે
૬૪
૧૫

પોરબંદર
િજ ો
ભરલી
ખાલી ભરલી
ખાલી રીમાકસ
ે
ે
૨
૬
૦
૧
િવગતવાર
પ ક
૧
૩
૧
૦
સામેલ
૧
૪
૦
૧
છે .
૫
૦
૧
૦
૦
૫
૧
૦
૪
૦
૧
૦
૩
૬
૧
૦
૩
૬
૨
૦

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ડરમેટોલો ટ
૧
૦
૦
૦
ઇ.એન.ટી. સજન
૨
૦
૧
૦
ડે ટલ સજન
૧
૦
૧
૦
બાળરોગ િન ણાત
૧
૬
૧
૦
માઇ ોબાયોલો ટ
૨
૦
૦
૧
સાઇકીયાટી ટ
૨
૦
૧
૧
કલ
૨૮
૩૬
૧૧
૪
ુ
(૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવૃિ ના કારણે
જ યાઓ ખાલી રહે છે . ડો ટરોની ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા
ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુરં ત જ ભરવામાં આવે છે .
ભાગ-૧

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં
ભરવામાં આવશે?

મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

સંવગ
ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ

૮
૯
૧૦
૧૧

રાજકોટ િજ ો
પી. કે . હોિ પટલ, રાજકોટ
સ.હો. ધોરા
જનરલ હોિ પટલ, ગ ડલ
જનરલ હોિ પટલ, જસદણ
મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૦ ૧
૩ ૧ ૨
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦ એનએચએમ ૧ ૦ ૧
૨ ૦ ૨
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૨ ૨ ૦ એનએચ ૧ ૦ ૧
૩ ૧ ૨ એનએચએમ ૧ ૦ ૧
એમ-૨
૨ ૨ ૦
૨ ૦ ૨
૨ ૦ ૨
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦

એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ
સજન
૧૨ બાળરોગ િન ણાત
૧
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ
૧
૧૪ સાઇકીઆટી ટ
૧
કુ લ વગ -૧

૧
૧
૧

૦
૦
૦

૧
૦
૦

૦
૦
૦

૧
૦
૦

૨
૧
૧

૦
૧
૧

૨
૦
૦

૧
૦
૦

૦
૦
૦

૧
૦
૦

ભાગ-ર
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

સંવગ

રાજકોટ િજ ો
પોરબંદર િજ ો
સરકારી હોિ પટલ, જતપુ
સરકારી હોિ પટલ, ઉપલેટા
જ.હો. પોરબંદર
ે ર
મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ મંજૂ ર ભરલ
ે ખાલી એનએચએમ
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૧ ૦
૧ ૦ ૧
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦ એનએચએમ
૧ ૦ ૧
૧ ૧ ૦
૨ ૨ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦
૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦
૧ ૧ ૦

ફલટાઇમ
સજન
ુ
ઓથ પેડીક સજન
ફિજિશયન
ઓ થ મીક સજન
રે ડીયોલો ટ
પેથોલો ટ
ગાયનેકોલો ટ
એને થેટી ટ
ડરમેટોલો ટ
ઇ.એન.ટી. સજન
એમ.ડી.એસ. ડે ટલ
સજન
૧૨ બાળરોગ િન ણાત
૧
૧૩ માઇ ોબાયોલો ટ
૦
૧૪ સાઇકીઆટી ટ
૦
કુ લ વગ -૧

૦
૦
૦

૧
૦
૦

૧
૦
૦

૦
૦
૦

ૂ
જનાગઢ
અને પોરબંદર િજ ામાં રોડના નવીન
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૧
૦
૦

૧ ૧
૧ ૦
૨ ૧
૧૫ ૧૧

૦
૧
૧
૪

બ નંબર ફાળવવા બાબત

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૩૫૧૮૨ ી ભીખાભાઈ

ષી (જૂ નાગઢ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં જનાગઢ
અને
ૂ
વષમાં જનાગઢ
અને પોરબંદર િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
પોરબંદર િજ ામાં ૨૫૫ રોડના નવીન
બ નંબર
ૂ
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૬૬ રોડના કામો પૂણ થયેલ
થયા,
છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે ,
(૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ, બાકી રહે લ ૧૮૯ કામો
અને
ી-ક ટ શન તેમજ વહીવટી
યા પૂણ થયેથી બનતી
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
વરાએ.
--------બનાસકાંઠા અને સુરે નગર િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૧૧૯ ી કા તીભાઈ ખરાડી(દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩)
૭૧૫ રોડના નવીન બ
નંબર ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૧૩૪ રોડના કામો
પૂણ થયેલ છે , બાકીના ૫૮૧ કામો, ી-ક ટ શન
યા તેમજ વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં બનાસકાંઠા અને સુરે નગર િજ ામાં કે ટલા રોડના
નવીન બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના
કામ પૂણ થયા,
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?
--------ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ામાં રોડના નવીન

બ નંબર ફાળવવા બાબત

૩૫૧૪૩ ી સુરે શકુ માર પટલ
ે (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩) ૫૬૦ રોડના નવીન બનંબર
વષમાં ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ામાં કે ટલા રોડના
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૯૦ રોડના કામો પૂણ થયેલ
નવીન બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના
છે . બાકીના ૪૭૦ કામો ી-ક ટકશન
યા તેમજ
કામ પૂણ થયા,
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
(૨)ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
--------તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૭૪૧ ી પૂણશ મોદી(સૂરત પિ મ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૯૭૭ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આ યા.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ . ૭૭૫૭.૫૯ લાખનો ખચ થયો.
--------ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
૩૫૫૬૬ ી િવરે િસંહ ડે (માંડવી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૮૨૯ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આપવામાં આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ . ૯૬૯૦.૭૪ લાખનો ખચ થયો.
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૩૫૭૨૪ ી અરિવંદ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય ઊ

મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૪૦૪૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ
આ યા.
કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા,
અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ . ૫૦૭૦.૧૮ લાખનો ખચ થયો.
ક છ અને પાટણ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૦૭ ીમતી સંતોકબેન આરે ઠીયા(રાપર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ ક છ અને
(૧)
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ રકમના
ઔ ોિગક
વસૂલ કરવાની થતી કલ
ુ
િજ ો
વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કયા ઔ ોિગક એકમોના
એકમોની સં યા
રકમ .(લાખમાં)
ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની થાય છે ,
ક છ
૪૪૫
૭૯૨૫.૦૭
અને
પાટણ
૩૪
૨૩૬.૩૯
ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે
(૨)
શાં પગલાં લેવાયા?
ક છ િજ ો :
(૧) ૨૪૮ ાહકો પાસેથી કલ
. ૨૫૭૬.૪૩ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૬૦ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલા છે અને તેમની પાસેથી બાકી
નીકળતી કલ
ુ રકમ .૩૬૮૭.૦૬ લાખની વસૂલાત
માટે દાવા/ દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૩૫ ાહકોએ બાકી . ૫૪૨.૯૪ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૫ ાહકોની .૯.૮૮ લાખની બાકી વીજિબલની
વસૂલાત કરવા માટે ી-િલ ટગેશન લોક અદાલત
મારફત વસૂલાત કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .
(૫) ૨૪ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ .૯૧૬.૦૧
લાખના વીજિબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ વાંધા
ઉપિ થત કરે લ હોઇ, સ મ સ ાિધકારીના આખરી
િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવશે.
(૬) ૭૩ ાહકોએ .૧૯૨.૭૫ લાખનું વીજિબલ ભરે લ ન
હોય તેવા ાહકો પર િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી
હાથ ધરાયેલ છે .
પાટણ િજ ો :
(૧) ૧૦ ાહકો પાસેથી કલ
. ૨૯.૫૦ લાખ
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૧૧ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેમની પાસેથી બાકી
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
નીકળતી કુ લ રકમ .૫૨.૩૨ લાખની વસૂલાત માટે
દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ૦૬ ાહકોએ બાકી . ૧૧.૪૬ લાખ ભરપાઈ ન કરતાં
તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે કાપી
ં
નાખવામાં આવેલ છે તથા દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૫ ાહકોએ તેમને આપવામાં આવેલ કલ
ુ .૧૩૮.૧૨
લાખના વીજિબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ વાંધા
ઉપિ થત કરે લ હોઇ, સ મ સ ાિધકારીના આખરી
િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવશે.
(૫) ૦૨ ાહકોએ .૪.૯૯ લાખનું વીજિબલ ભરે લ ન હોય
તેવા ાહકો પર િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ
ધરાયેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------તાપી અને ડાંગ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
૩૫૨૫૪ ી સુિનલભાઇ ગામીત(િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩) ૨૭૮ રોડના નવીન બનંબર
વષમાં તાપી અને ડાંગ િજ ામાં કે ટલા રોડના નવીન
ફાળવવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૩૯ રોડના કામો પૂણ થયેલ
બનંબર ફાળવવામાં આ યા અને કે ટલા રોડના કામ પૂણ
છે . બાકીના ૨૩૯ કામો ી-ક ટકશન
યા તેમજ
થયા,
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ.
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા રોડના કામ બાકી છે ,
અને
(૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
--------મહસાણા
િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે
ે
૩૫૧૩૧ ી ભરત ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર મહે સાણા િજ ામાં િચકનગુ
ુ િનયા,
મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલે રયા, ટાઇફોઇડ, કોરોનાના
કે ટલા કે સો ન ધાયા,
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ામાં વષવાર કે ટલા મૃ યુ
થયા, અને

(૧)
મહસાણા
ે
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૬
૧૨૧ ૨૬૮
૮
૧૨૭૮
૦
૨૦૨૦
૩
૭૭
૧૯
૧
૭૪૭ ૬૬૯૬
વષ

(૨)
મહસાણા
ે
િચકુ નગુિનયા મેલે રયા ડે યુ ઝેરી મેલે રયા ટાઇફોઇડ કોરોના
૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦૨૦
૦
૦
૦
૦
૦
૩૮
વષ

(૩)આ રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શું પગલાં લીધા?

(૩) પ ક મુજબ
પ ક

વાહક જ ય રોગ િનયં ણ પગલાઓ
 િચકનગુ
ુ િનયા, મેલે રયા, ડે યુ, ઝેરી મેલેરીયા રોગોને િનયં ણમાં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી,
જતું નાશક દવા છટકાવ
કામગીરી, ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિત જેવી િવિવધ કામગીરી હાથ
ં
ધરવામાં આવે છે .
કોવીડ-૧૯ અ વયે રા ય સરકાર ારા લેવામાં આવેલ પગલાં
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કોરોનાની સારવાર માટે રા ય સરકાર ારા રા યની સરકારી તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમાં ૫૫,૦૦૦ થી વધુ બેડ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા.
 રા યની સરકારી હોિ પટલોમાં કોરોનાના દદ ની સારવાર માટે ૩,૪૦૦ થી વધુ વે ટીલેટર ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા.
 કોરોનાના દદ ઓ શ આતના તબ ામાં જ શોધી લેવામાં આવે તે માટે ૧,૩૦૦ થી વધુ ધ વંતરી રથ શ કરવામાં
આ યા જેમાં તાવ, શરદી, ખાંસીની સારવાર ઉપરાંત મેલે રયા, ડાયાિબટીસ, બી.પી. અને કોરોનાની તપાસની
સુિવધા પણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી.
 રા યમાં તમામ આરો ય કે ો અને હોિ પટલો ઉપરાંત મોટા શહે રોમાં રે પીડ ટે ટ ગ સે ટર શ કરી રે પીડ એ ટીજન
ટે ટ કરવામાં આવે છે .
 અ યાર સુધી રા યમાં ૧.૧૫ કરોડથી વધુ યિ તઓના ટે ટ કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૧૦ કરોડથી વધુ આયુવ દક ઉકાળા, ૭૨ લાખ જેટલી શંશમનીવટી
અને ૬ કરોડ જેટલા લોકોને હોિમયોપેથીક દવા આપવામાં આવેલ છે.
 કોરોનાથી બચવા માટે આરો ય િવભાગ ારા ૮ લાખ જેટલા આરો ય કમચારીઓ, ડોકટરો અને ફ ડ વકરોને
કોરોનાની રસીથી રિ ત કરવામાં આવેલ છે .
ટાઈફોઈડ અટકાવ અને િનયં ણ માટે સરકાર ી ારા લેવાયેલ અટકાયતી પગલાં
 આરો ય િવભાગના કમચારીઓ ારા દૈિનક ધોરણે ા ય િવ તારમાં તાવના કે સોનું સવલ સ.
 ઓ.પી.ડી.માં આવતા ટાઈફોઈડના શંકા પદ કે સોને ન ધી તેમની સારવાર આપવામાં આવે છે અને તેમની લેબોરે ટરી
તપાસ કરવામાં આવે છે .
 અઠવા ડક ધોરણે ટાઈફોઈડના શંકા પદ લ ણો ધરાવતાં અને લેબોરે ટરીમાં ક ફમ થયેલા કે સોનું અઠવા ડક ધોરણે
િજ ા ક ાએ અને યાંથી રા ય ક ાએ S, P અને L ફોમમાં આઈ.ડી.એસ.પી.માં રીપોટ ગ અને એનાલીસીસ
કરવામાં આવે છે .
 આરો ય િવભાગ ારા પીવાના પાણીના શુિ કરણ માટે લોરીન ટે લેટનું િવતરણ.
--------અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
૩૫૫૮૫ ી કરશનભાઇ સોલંકી(કડી) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૮૫ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કે ટલા અનુસૂિચત િતના
આ યા.
લાભાથ ઓને નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો?
(૨) કલ
ુ . ૨૭૨.૫૧ લાખનો ખચ થયો.
--------મોરબી અને બોટાદ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
૩૫૧૬૭ ી લલીતભાઇ કગથરા (ટકારા
ં ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ મોરબી અને
(૧)
ઔ ોિગક એકમોની
વસૂલ કરવાની થતી કુ લ રકમ
બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર . ૧ લાખ કે તેથી વધુ રકમના
િજ ો
સં યા
.(લાખમાં)
વીજ િબલ ન ચૂક યા હોય તેવા કે ટલા ઔ ોિગક એકમોના
મોરબી
૩૮૩
૭૧૨૩.૨૪
ડીફો ટરો પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલ કરવાની થાય છે, અને


બોટાદ

૪૩

૧૫૯.૪૫

ઔ ોિગક એકમવાર િવગતો પ ક-અ મુજબ છે .
(૨)
મોરબી િજ ો :
(૧) ૨૯૯ ાહકો પાસેથી કલ
. ૫૫૧૨.૧૮ લાખની
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૩૮ વીજ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલ છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ

(૨) ઉ ત ડીફો ટરો પાસેથી વસૂલાત કરવા માટે શાં
પગલાં લેવાયા?
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
.૭૯૧.૪૩ લાખ માટે દાવા/ દરખા ત દાખલ
કરવામાં આવેલા છે .
(૩) ૧૯ વીજ ાહકોએ બાકી . ૪૨૭.૮૪ લાખ ભરપાઈ
ન કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૨ વીજ ાહકોના .૬.૫૧ લાખની વસૂલાત કરવા
માટે ીિલ ટગેશન લોક અદાલત મારફત વસૂલાત
કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૫) ૦૫ વીજ ાહકોએ તેને આપવામાં આવેલ કલ
ુ .૯.૧૨
લાખના િબલ સામે સ મ સ ાિધકારી સમ વાંધા
ઉપિ થત કરે લ હોઇ, સ મ સ ાિધકારીના આખરી
િનણય મુજબ આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
આવશે.
(૬) ૨૦ ાહકોએ બાકી રકમ .૩૭૬.૧૬ લાખ માટે
તેમના િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ
છે .
બોટાદ િજ ો :
(૧) ૧૩ વીજ ાહકો પાસેથી કલ
. ૩૫.૨૨ લાખની
ુ
તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ પછી વસૂલાત કરવામાં આવેલા
છે .
(૨) ૧૭ વીજ ાહકોના વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે કાપી
નાંખવામાં આવેલા છે અને તેની વસૂલાતની કલ
ુ રકમ
.૮૯.૬૯ લાખ માટે દાવા/દરખા ત દાખલ કરવામાં
આવેલા છે .
(૩) ૦૩ વીજ ાહકોએ બાકી . ૮.૯૮ લાખ ભરપાઈ ન
કરતાં તેમના વીજ ડાણ કાયમી/હગામી
ધોરણે
ં
કાપી નાખવામાં આવેલ છે અને દાવા દાખલ કરવાની
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૪) ૦૪ વીજ ાહકોના .૫.૬૮ લાખની વસૂલાત કરવા
માટે ીિલ ટગેશન લોક અદાલત મારફત વસૂલાત
કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
(૫) ૦૬ વીજ ાહકોએ બાકી રકમ .૧૯.૮૮ લાખ માટે
તેમનાં િવજ ડાણ કાપવાની કાયવાહી હાથ ધરાયેલ
છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
--------ભાવનગર અને સુરતની મેડીકલ કોલે માં મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૩૦ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા(ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ
સુરત ખાતે કોલેજવાર, સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ મહે કમ
પૈકી કે ટલી જ યાઓ કરાર આધારીત, ફ સ પગાર
આધારીત, માનદ વેતનથી અને આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ છે ,

જવાબ
(૧) સરકારી મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર
સંવગ
વગ-૧
વગ-૨
વગ-૩
વગ-૪
કુ લ

મંજૂ ર
જ યા

૨૩૨
૮૬
૨૨૩
૧૦૯
૬૫૦

ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
ફી સ
કરાર
માનદ
પગાર
આધારીત
વેતન
આધારીત
૨૪
૦૦
૦૦
૧૫
૦૦
૦૦
૦૩
૨૮
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૪૨
૨૮
૦૦

સરકારી મેડીકલ કોલેજ, સુરત
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આઉટસોસ

૦૦
૦૦
૧૫૯
૭૨
૨૩૧

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
સંવગ

મંજૂ ર
જ યા

વગ-૧
વગ-૨
વગ-૩
વગ-૪
કુ લ

૨૬૮
૯૩
૨૧૬
૧૩૬
૭૧૩

ભરાયેલ જ યાઓની િવગત
ફી સ
કરાર
માનદ
પગાર
આધારીત
વેતન
આધારીત
૨૩
૦૧
૦૦
૦૯
૦૦
૦૦
૦૧
૩૪
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૩૩
૩૫
૦૦

આઉટસોસ

૦૦
૦૦
૮૭
૮૪
૧૭૧

(૨) આઉટ સોસ ગથી િનમાયેલા કમચારી/
(૨) આઉટસોસ ગથી
િનમાયેલા
અિધકારીઓને વહીવટ સ ાઓ/નાણાંકીય સ ાઓ નહ
કમચારી/અિધકારીઓને વહીવટ સ ાઓ/નાણાંકીય સ ાઓ
સ પવાના પ આદેશો હોવા છતાં ઉ ત કોલેજવાર
સ પવામાં આવેલ નથી.
ઉ ત સ ાઓ આવા કમચારી/અિધકારીઓને સ ાઓ
સ પવાના કારણો શા છે , અને
(૩) આવા કમચારી/અિધકારીઓ ગેરરીિત
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આચરે તો તે સામે કાયવાહી કરવાની શી ગવાઇ છે ?
--------પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૫૮૮ ી રમણભાઈ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૯૧૩ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા નવા
આ યા.
કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?

(૨) કલ
ુ . ૬૫૭૩.૬૪ લાખનો ખચ થયો.

અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૦૩ ી કનુભાઈ પટલ
ે (સાણંદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૨૨
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૧૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૧૫,૦૬,૦૦૦/--------સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ હઠળના
બોડ/િનગમોને સહાય
ે
૩૫૧૫૫ ી શૈલષ
ે પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) આ સાથે સામેલ રાખેલ પ ક મુજબ
વષમાં વષવાર સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ
હે ઠળના િનગમો અને બોડને રા ય સરકારે કે ટલી લોન અને
કે ટલી સહાય કયા િનગમોને આપવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કે ટલી રકમ કયા િનગમ
ારા વણવપરાયેલી રહી, તેના કારણો શા છે ?
પ ક
મ

િનગમનું નામ

વષ

રા ય સરકાર
ારા આપવામાં
આવેલ લોન
(રકમ .
લાખમાં)

રા ય સરકાર
ારા
આપવામાં
આવેલ
સહાય (રકમ
. લાખમાં)
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લોન પૈકી
વણવપરાયેલ
રહલ
ે ાટ
(રકમ .
લાખમાં)

સહાય પૈકી
વણવપરાયેલ
રહલ
ે ાટ
(રકમ .
લાખમાં)

ા ટ વણવપરાયેલ રહવાના
કારણો
ે

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મ

િનગમનું નામ

૧

ગુજરાત અનુસૂિચત
િત િવકાસ
કોપ રે શન

૨

૩

ડો. આંબેડકર
અં યોદય િવકાસ
િનગમ

ગુજરાત સફાઇ કામદાર
િવકાસ િનગમ

વષ

રા ય સરકાર
ારા આપવામાં
આવેલ લોન
(રકમ .
લાખમાં)

૨૦૧૯-૨૦

૯૯૯.૭૮

રા ય સરકાર
ારા
આપવામાં
આવેલ
સહાય (રકમ
. લાખમાં)
૦.૦૦

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૦૦.૦૦

૦.૦૦

૧૪૮૬.૦૫

૦.૦૦

૨૦૧૯-૨૦

૫૦૦.૦૦

૦.૦૦

૨૦૩.૫૦

૦.૦૦

૨૦૨૦-૨૧

૧૦૦૦.૦૦

૦.૦૦

૧૦૦૦.૦૦

૦.૦૦

૨૦૧૯-૨૦

૧૦૧૦.૦૦

૧૦૧૬.૮૮

૧૦૧૦.૦૦

૦.૦૦

૨૦૨૦-૨૧

૧૫૦૦.૦૦

૧૩૦૦.૦૦

૧૫૦૦.૦૦

૮૨.૭૯

લોન પૈકી
વણવપરાયેલ
રહલ
ે ાટ
(રકમ .
લાખમાં)

સહાય પૈકી
વણવપરાયેલ
રહલ
ે ાટ
(રકમ .
લાખમાં)

૪૨૦.૬૬

૦.૦૦

૪

ગુજરાત પછાત વગ
િવકાસ િનગમ

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧

૨૬૦૦.૦૦
૧૫૦૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦

૭૫૨.૪૫
૧૫૦૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦

૫

ગુજરાત ગોપાલક
િવકાસ િનગમ

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧

૧૫૦૦.૦૦
૧૪૦૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦

૬૬૮.૦૦
૫૫૫.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦

૬

ગુજરાત અ પ સં યક
નાણાં અને િવકાસ
િનગમ

૨૦૧૯-૨૦

૨૪૨૩.૦૦

૦.૦૦

૧૮૫૮.૪૩

૦.૦૦

૨૦૨૦-૨૧

૧૬૦૦.૦૦

૦.૦૦

૮૮૯.૩૬

૦.૦૦

૭

ગુજરાત ઠાકોર અને
કોળી િવકાસ િનગમ

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧

૨૮૦૦.૦૦
૧૮૦૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦

૧૬૦૦.૦૦
૧૮૦૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦

૮

ગુજરાત િવચરતી અને
િવમુ ત િત િવકાસ
િનગમ

૨૦૧૯-૨૦

૨૨૦૦.૦૦

૦.૦૦

૧૮૭૨.૦૪

૦.૦૦

૨૦૨૦-૨૧

૧૨૦૦.૦૦

૦.૦૦

૪૮૭.૫૪

૦.૦૦

૦.૦૦
૨.૦૪

૦.૦૦
૦.૦૦

૦.૦૦
૨.૦૪

૦.૦૦
૦.૦૦

૯

ગુજરાત રા ય િવકલાંગ
( દ યાંગ) નાણાં અને
િવકાસ િનગમ

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧

૧૦

ગુજરાત િબન અનામત

૨૦૧૯-૨૦

૧૫૦૦.૦૦

૦.૦૦
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ા ટ વણવપરાયેલ રહવાના
કારણો
ે

વારવાર
હે રાત આપી અર ઓ
ં
મેળવવામાં આવેલ તેમ છતાં પુરતા
માણમાં અર ઓ મળેલ ન હોઇ
િધરાણની કાયવાહી ચાલુ છે .
કોરોના વાયરસની મહામારીના કારણે
સમ ભારતમાં લોકડાઉનની પ રિ થિત
હતી. િધરાણની કામગીરી ગિતમાં છે .
લોન એ ીમે ટ ડો યુમે ટ સમયમયાદામાં જમા ન થવાથી રકમ
વણવપરાયેલ રહે વા પામેલ છે.
લોકડાઉન બાદ વતમાનપ માં હે રાત
આપી ઓનલાઇન અર ઓ મેળવેલ છે
જેના િધરાણની કામગીરી ગિતમાં છે .
લોન એ ીમે ટ ડો યુમે ટ સમયમયાદામાં જમા ન થવાથી રકમ
વણવપરાયેલ રહે વા પામેલ છે.
કોિવડ-૧૯ના સં મણને કારણે લોન
દ તાવે કરણની
યા સમયસર થયેલ
નથી.
સૈ ધાંિતક રીતે લોન મંજૂર કયા બાદ રજૂ
કરવાના થતા જ રી દ તાવે અરજદાર
તરફથી સમયસર રજૂ કરવામાં આવેલ ન
હોવાથી.
સૈ ધાંિતક રીતે લોન મંજૂર કયા બાદ રજૂ
કરવાના થતા જ રી દ તાવે અરજદાર
તરફથી સમયસર રજૂ કરવામાં આવેલ ન
હોવાથી. િધરાણની કામગીરી પૂણ થઈ
શકે લ નથી.
સૈ ધાંિતક રીતે લોન મંજૂર કયા બાદ રજૂ
કરવાના થતા જ રી દ તાવે અરજદાર
તરફથી સમયસર રજૂ કરવામાં આવેલ ન
હોવાથી િધરાણની કામગીરી પૂણ થઈ
શકે લ નથી.
માચ-૨૦૨૦માં
કોિવડ-૧૯ના
લોકડાઉન અને મહામારી હોવાથી
લાભાથ ઓ ારા લોન દ તાવે કરણની
યાઓ સમયસર પૂણ કરે લ ન હોવાથી
િધરાણની કામગીરી સમયસર પૂણ થઈ
શકે લ નથી.
િનગમ ારા અરજદારોને સૈ ધાંિતક રીતે
લોન મંજૂર કયા બાદ રજૂ કરવાના થતા
જ રી દ તાવે
અરજદાર તરફથી
સમયસર રજૂ કરવામાં આવેલ નથી.
િનગમ ારા અરજદારોને સૈ ધાંિતક રીતે
લોન મંજૂર કયા બાદ રજૂ કરવાના થતા
જ રી દ તાવે
અરજદાર તરફથી
સમયસર રજૂ કરવામાં આવેલ નથી.
વષ ૨૦૨૦-૨૧માં ફાળવવામાં આવેલ
ા ટના ખચ અંગે નવી અર ઓ
મેળવવા માટે હે રાત િસ ધ કરવામાં
આવેલ છે .
ઉપિ થત થતો નથી.
િનગમની રચના એિ લ-૨૦૨૦માં થયેલ
છે . લોન આપવાની
યા માટે
નીિતિનયમો ઘડતરની બાબત હાથ પર
હોવાથી ા ટ વણવપરાયેલી રહેલ છે .
ઉપિ થત થતો નથી.

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મ

િનગમનું નામ

વષ

શૈ િણક અને આિથક
િવકાસ િનગમ

૨૦૨૦-૨૧

રા ય સરકાર
ારા
આપવામાં
આવેલ
સહાય (રકમ
. લાખમાં)
૩૮૩૩૩.૦૦

રા ય સરકાર
ારા આપવામાં
આવેલ લોન
(રકમ .
લાખમાં)

લોન પૈકી
વણવપરાયેલ
રહલ
ે ાટ
(રકમ .
લાખમાં)

સહાય પૈકી
વણવપરાયેલ
રહલ
ે ાટ
(રકમ .
લાખમાં)

૪૧૪૪.૦૬

ા ટ વણવપરાયેલ રહવાના
કારણો
ે

કોિવડ-૧૯ને
કારણે
અર ઓના
િનકાલમાં િવલંબ થયેલ છે . આ નાણાકીય
વષમાં બચત રકમનો ખચ થઈ જનાર છે .
(ન ધઃ ગુજરાત િબન અનામત શૈ િણક
અને આિથક િવકાસ િનગમને સહાય
યોજના અને લોન યોજના માટે અલગઅલગ ા ટ ફાળવવામાં આવતી નથી.
પરતુ
ં મુ ય સદર ૬૨૨૫ હે ઠળ સંયુ ત
રકમ ફાળવવામાં આવે છે.)

--------અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
૩૫૬૧૦ ી રાકશભાઇ
શાહ
(એલીસિ
જ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
ે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૨૨
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) ૧૧૨
અને
(૩) કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩) .૧૫,૦૬,૦૦૦/--------પાટણ તાલુકામાં વીજ ડાણોની પડતર અર ઓ
૩૭૭૮૩ ી કીરીટકમાર
પટલ
ુ
ે (પાટણ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ
(૧) ના, .
િજ ાના પાટણ તાલુકામાં ખેતી િવષયક વીજ ડાણોમાં
લાંબા સમયથી પડતર અર ઓ રહે વાથી ખેડૂ તોને ત કાલ
વીજ ડાણ લેવા પડે છે , તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
ખેતી િવષયક વીજ ડાણ મેળવવાની કે ટલી અર ઓ
પડતર છે તથા પડતર રહે વાના શાં કારણો છે ; અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ પડતર અર ઓના િનકાલ માટે
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
--------મનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૬૫૧ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૧૧૮૯૦ કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
વષમાં મનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કે ટલા
આ યા.
નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૧૭૭૮૯.૦૧ લાખનો ખચ થયો.
---------
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આરો ય કે ોને અપ ેડ કરવા બાબત
૩૫૧૧૬ ી નથાભાઈ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) કોઈ દરખા ત પડતર નથી.

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં તાલુકાવાર કયા ાથિમક આરો ય કે ને સામૂ હક
આરો ય કે માં અપ ેડ કરવાની કે ટલી દરખા ત કે ટલા
સમયથી સરકારમાં પડતર છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ દાંતીવાડા ાથિમક આરો ય
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
કે ને સામૂ હક આરો ય કે માં અપ ેડ કરવાની કાયવાહી
કયા તબ ે છે , અને
(૩)ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે કિષ
* ૩૫૫૭૦ માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય ઊ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૯૨૧ નવા કૃ િષ િવષયક વીજ
ડાણો
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના
આપવામાં આ યાં.
હે ઠળ કે ટલા નવા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં
આ યા, અને
(૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ થયો ?
(૨) કલ
ુ . ૧૩૧૯.૭૩ લાખનો ખચ થયો.
--------અ ય ી : લીઝ,
ૂ
શ દો દૂર કરવા અંગેની રજઆત
ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ(મુ ય દંડક ી): માનનીય અ ય ી, મારે આપનું યાન દોરવાનું છે , માનનીય સ ય ી
ઋિ વકભાઇ મકવાણા
નંબર-૮માં એવું બો યા છે કે * (xxx) તો એ શ દો રે કડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે.
અ ય ી : ખાલી * (xxx) એ મારે બોલવાનું જ હતું આના પછીનું મારી પાસે છે, એ શ દો કાઢી નાંખવામાં આવે
છે અને એ શ દોને વળગી રહે તો એનો પુરાવો મારી સમ રજૂ કરે , ન હ તો માફી માગવી પડશે. નેક ટ.
ૂ
િવધાનસભાની સિમિતના અહવાલની
રજઆત
ે
હે ર સાહસો માટે ની સિમિતના અિગયારમા, બારમા, તેરમા અને ચૌદમા અહે વાલની રજઆત
ૂ
ી ડો. નીમાબેન ભા. આચાય (સિમિતના મુખ ી): માનનીય અ ય ી, હં ુ હે ર સાહસો માટે ની સિમિતનો
અિગયારમો, બારમો, તેરમો અને ચૌદમો અહે વાલ સભાગૃહ સમ રજૂ ક ં છુ ં .
અહવાલો
રજૂ કરવામાં આ યા.
ે
અ ય ીની હે રાત
વીર સાવરકર અંગેના અપમાનજનક શ દો દૂર કરવા બાબત
અ ય ી : મારે એક હે રાત કરવાની છે કે , કાળના સમય દરિમયાન જે કઇ
ં અંતરાય થયા અને એમાં જે કઇ
ં
અસંસદીય શ દો બોલવામાં આ યા છે એ હં ુ કાઢી નાંખું છંુ . *(xxx) એ કાઢી નાંખવામાં આવે છે . *(xxx)એ શ દો પણ હવે
કાઢી નાંખવામાં આવે છે . ચાલો નેક ટ. નેક ટ. (અંતરાય) મારી ફરજના ભાગ પે જે આવે છે એ મ કયુ છે . મારી ફરજના
ભાગ પ જે આ યું છે એ મ કયુ છે .

*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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અ ય

ીની

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
હે રાત(વીર સાવરકર િવશે અપમાનજનક શ દો દૂર કરવા અંગે)

ી પું ભાઇ ભી. વંશ : સાહે બ, તમારી ફરજમાં ઘ ં બધું આવે છે . તમારી ફરજ આટલી જ છે એવું નથી.
ી પરે શ ધાનાણી ( િવરોધપ ના નેતા ી ) : માનનીય અ ય ી, ી નીિતનભાઇ જેવા િસિનયર મં ી થઇને,
અમારી મર અમે જેટલા વરસ આ ગૃહમાં કા ા એ કોઇના દાદા અને પરદાદા ઉપર વાત કરે છે . આ સ ાનો મદ ગુજરાતને
મહે સુશ થઇ રહે લ છે . તતા હતા તો સ ામ પણ તતા હતા અને ગ ાફી પણ તતા હતા, પણ સરમુખ યારોનું શાસન હતુ,ં
તમારે ી નીિતનભાઇ જેવા િસિનયર મં ી આવા શ દો બોલે એમને માફી મંગાવવી ઇએ. આ િસિનયર મં ી છે . અમે કાયમ
મયાદા ચૂ યા નથી. ી નીિતનભાઇ િનયમોથી, પરપરાઓથી
, કાયદાઓથી વાકે ફ છે , કોઇ જિનયર
સ ય ભૂલ કરે તો વાંધો
ુ
ં
નથી. આ ગાંધી અને સરદારનું ગુજરાત છે . લોકશાહીના મં દરમાં ચચાના તરને યાં લઇ જવું છે આપણે? યાં લઇ જવું છે ?
યાં લઇ જવું છે ?
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (નાયબ મુ યમં ી ી) : બોલી ર ા, બોલી ર ા, તમે બોલી ર ા હોય તો હં ુ જવાબ આપુ.ં
ી પરે શ ધાનાણી : તમારા જેવા જવાબદાર નેતા પાસે આ અપે ા નહોતી. આ સ ાનો મદ યારે ક ઓગળશે, આજ
તમારો સમય છે યારે ક અમારો સમય પણ આવશે. અમે તો સહન કરી ર ા તમે સહન ન હ કરી શકો. માફી માગવી ઇએ.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લઃ માનનીય અ ય ી, મારા શ દો હ પણ રે કડ ઉપર ચકાસી વામાં આવે. મ કોઇ
યિ ત િવશે, કોઇ યિ તના દાદા િવશે, એ રીતે વાત કરી નથી. મ તમારા દાદાઓ, ઇટ મી સ કે તમારી આગલી પેઢીએ
ચાળીસ વરસ સુધી રાજ કયુ છે એ ટોનમાં ક ું છે . મ એ સના દાદા, વાયના દાદા, કોઇ હો ે દારનુ,ં કોઇનું નામ દીધું નથી,
પણ કાઢોને શ દો, ી પું ભાઇ, આ રે કડ કાઢોને, રે કડ કાઢોને. તમે ખોટંુ બોલો કે ી નીિતનભાઇ ખાતમુહૂત કરી ગયા, તમે
જુ ું બોલો એ છટ
ૂ અને તમે કહો એ અમારે સાંભળી લેવાનુ,ં એવી લોકશાહી તમે ઇ છો છો ? તમે જુ ું બોલો, અમે સાંભળી
લઇએ એવી િસિનયો રટી ી પરે શભાઇ, તમે ઇ છો છો? મ પ ક ું છે . જૂ ની પેઢી જે હતી, આણંદ િજ ો નવો નથી,
આણંદ િજ ો આજનો સમૃ નથી, આણંદ િજ ો પહે લેથી જ સમૃ છે . સરદાર વ ભભાઇના જમાનામાં પણ આણંદ િજ ો
સમૃ હતો એટલા માટે હં ુ એમ કહં ુ છુ ં કે , આવા સમૃ િજ ામાં જે લોકોએ વરસો સુધી શાસન કયુ, મ એકસ, વાય કે ઝેડ
કોઇનું નામ નથી લીધું કોઇએ પોતાની રીતે માની લેવાની જ ર નથી પણ એવા લોકો આજે આ
પુછે કે આણંદ જેવા સમૃ
િજ ામાં આવું નથી એનો મ જવાબ આ યો છે . મ કોઇ યિકત િવશે કોઇ મહાનુભાવ િવશે કે કોઇ યિકતના દાદા િવશે કોઇ જ
ઉ ેખ કય નથી. હજુ રે કડ ઉપર શ દો છે . માનનીય અ ય ી, એ ચકાસવાની આપને મારી િવનંતી છે . એટલે ખોટી રીતે આ
વાતને લેવાની જ ર નથી અને ઉપરથી ી અિમતભાઇએ મારી માફી માગવી ઇએ કે મ ખાતમુહૂ ત નથી કયુ છતાં મા ં નામ
લઇ અને તેમણે ક ું કે ી નીિતનભાઇ ખાતમુહૂ ત કરી ગયા. સાહે બ, માફી માગવાની શ આત તે કરે . (અંતરાય)
માનનીય અ ય ી, મ તો કોઇનું નામ નથી લીધું છતાં આ રીતે વાતો કરે છે , પણ ભારતના મહાન વાતં ય
સેનાની વીર સાવરકર જેમણે કાળા પાણીની સ ભોગવી, તેમનું નામ દઇ અને જે રીતે અપમાન કયુ છે યારે તે શ દો
રે કડમાંથી દૂર કરવા એટલુ પૂરતું નથી. તેમણે માફી માગવી ઇએ આ મારી દરખા ત છે . કાલે કોઇ ગાંધી િવશે બોલશે, કોઇ
સરદાર વ ભભાઇ િવશે બોલશે, આને હળવાશથી ન લેવાય, તેમને માફી મંગાવો.
અ ય ી : તેને હળવાશથી લીધું જ નથી (અંતરાય) ી
ેશભાઇ, લીઝ, આપ બેસી વ. આપનો િવષય
નથી. આપ બેસી વ (અંતરાય) ી
ેશભાઇ, આપ બેસી વ. આપને ઉભા થવાનું કોઇ કારણ નથી. આપ બેસી વ
લીઝ, હં ુ આપને આદેશ ક ં છંુ , આપ બેસી વ. લીઝ, બેસી વ અ યારે આપને કોઇ અિધકાર નથી. હં ુ આપને બેસવાનો
આદેશ ક ં છંુ . હં ુ આપને વારવાર
કહં ુ છંુ , આપ બેસી વ. િવના કારણે આપે ઉભા થવું ઇએ નહ . સભાગૃહના તમામ
ં
સ યોને હં ુ જણાવવા માગું છુ ં કે માનનીય ઋિ વકભાઇ મકવાણા એ જે શ દો ક ાં તે મ મંગા યા, તે દૂર તો કયા જ છે અને
મ એમ ક ું કે તેમની વાતને વળગી રહે તા હોય તો પુરાવો રજૂ કરે અને પછી માફી માગવી પડશે.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, તેની સમય-મયાદા આપવી ઇએ અને લાંબો સમય નહ આ જ
સ માં પુરાવા રજૂ કરવા જણાવવું ઇએ.
અ ય ી : આપને લેિખતમાં સૂચના મળી જશે. (અંતરાય)
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા :(બેઠા બેઠા) પુરાવો રજૂ કરીશુ.ં
અ ય ી : ી ઋિ વકભાઇ, હવે બેસી વ. તમારો હમણાં િવષય રહે તો નથી. (અંતરાય) શું છે ? (સતત અંતરાય) તમે
બધા બોલો છો, અહ યા કશું જ સંભળાતું નથી. (અંતરાય) બેસી વ, હવે કોઇ બોલશો નહ .
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ી નીિતનભાઇની દરખા ત પછી આપે ક ું કે
સમય-મયાદામાં તેનો ખુલાસો માંગીશુ,ં નહ આપે તો માફી માગે. આ ક ા પછી પણ તેઓ પોતાની વાતનો બચાવ કરે તે
પણ વાજબી નથી. હ દુ તાનની આઝાદીમાં જેમણે જેમણે પોતાના વન યાગ કયા, ડબલ ફાંસી, આ જગત પેદા થયું
યારથી કોઇ એક યિકતને ડબલ ફાંસી થઇ હોય તો એનું નામ વીર સાવરકર છે . એ યિકત માટે કાં તો અ ણ છે , કાં
ગેરસમજ છે અને કાં તેઓ કોઇ અ ય િવચારસરણીથી ેરાયેલા છે . એવું મારે કહે વું ઇએ. એટલે આજ સાંજ સુધીમાં જ તેઓ
ખુલાસો કરે , નહ તર પછી આવતી કાલે માફી માગે. (અંતરાય)
સરકારે આપેલી ખાતરીઓ માટે ની સિમિતના બી અને ી અહે વાલની રજઆત
ૂ
ી વ ભભાઇ ગો. કાકડીયા (સિમિતના મુખ ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ સરકારે આપેલી ખાતરીઓ માટે ની
સિમિતનો બી અને ી અહે વાલ રજૂ ક ં છુ ં .
અહવાલો
રજૂ કરવામાં આ યા.
ે
અંદાજ સિમિતના ચોથા અહે વાલની રજઆત
ૂ
ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા (સિમિતના મુખ ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ અંદાજ સિમિતનો ચોથો અહે વાલ રજૂ
ક ં છંુ .
અહવાલ
રજૂ કરવામાં આ યો.
ે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી દવસ)
ગૃહ િવભાગ
ગૃહ િવભાગ
માગણી માંક - ૪૨
ી દપિસંહ ભ. ડે (રા ય ક ાના ગૃહ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગૃહ િવભાગને લગતી સેવા અંગેની
ગૃહ િવભાગની મહે સૂલી ખચ માટે ની . ૧૯,૯૭,૪૫,૦૦૦/-ની માગણી માંક- ૪૨ રજૂ ક ં છું.
માગણી માંક - ૪૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી વજેિસંગભાઇ પા. પણદા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી હમતિસં
હ . પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨ રજૂ ક ં છુ ં .
ં
કાપ દરખા ત માંક- ૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કનુભાઇ મ. બારૈ યા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િચરાગભાઇ ર. કાલરીયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ કાપ દરખા ત માંક- ૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી જશપાલિસંહ મ. પ ઢયાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બાબુભાઇ કા. વા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભરત સો. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૫ રજૂ ક ં છુ ં .
150

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

કાપ દરખા ત માંક- ૧૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી સુિનલભાઇ ર. ગામીત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી દપિસંહ ભ. ડે (રા ય ક ાના ગૃહ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ પોલીસને લગતી સેવા અંગેની ગૃહ
િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની . ૬૦,૨૩,૦૬,૯૯,૦૦૦/-ની માગણી માંક- ૪૩ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક - ૪૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૨ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક- ૨૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રાજે િસંહ િશ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ેમિસંહભાઇ દે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૫ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, હં ુ કાપ દરખા ત માંક- ૨૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાિ તભાઇ શા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૩૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૩૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અ તિસંહ પ. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૫ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ીઇ
તિસંહ ન. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી સંજયભાઇ જે. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નથાભાઇ હે . પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૦ રજૂ કરવામાં આવી.
151

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

ી પુનાભાઇ ઢે . ગાિમત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રઘુભાઇ મે. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૫ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૪૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મહે શકમાર
અ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૭ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૪૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઇમરાન યુ. ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મોહનલાલ મા. વાળા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ગૃહ િવભાગ
માગણી માંકઃ ૪૪
ી દપિસંહ ભ. ડે
: (રા યક ાના જેલ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ જેલ સેવાને લગતી ગૃહ
િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની . ૧,૯૮,૦૮,૬૪,૦૦૦/- ની માગણી માંક-૪૪ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક- ૪૪ રજૂ કરવામાં આવી .
ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ડો. સી. જે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િનરજન
ં પુ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૭ રજૂ કરવામાં આવી.
અ.નં .

મુ ય સદર અને સંદભ

૧

૨

૧

૨

૩

૨૦૫૨-સિચવાલય...સેવાઓ
૦૯૦-સિચવાલય
.૧૫,૬૯,૬૬,૦૦૦
અં. .નં .૧૨
પાનાનં .૧૪
__"__

__"__

કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી.
કાપ
િવષય
દરખા ત .
૩
૪
ગૃહ િવભાગ
માગણી નં.૪૨
૧૦૦ તપાસ પંચોની કામગીરી સમય
મયાદામાં પૂણ કરાવવામાં અને તેના
અહે વાલો સ વરે હે ર કરાવવામાં
તં ની િન ફળતા.
૧૦૦

૧૦૦

ભારી
સ ય ી
૫

ી
વજેિસંગભાઈ
પણદા

પોલીસ કમચારીઓને સાતમા
ી હમતિસં
હ
ં
પગારપંચનો લાભ આપવામાં તેમજ
પટે લ
છ ા પગારપંચમાં ેડ-પેની િવસંગતતા
દૂર કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા .
કોરોના ગાઈડ લાઈનનો ભંગ કરનાર
ી કનુભાઈ
પાસેથી દંડ વસૂલવામાં થતો ભેદભાવ
બારૈ યા
દૂર કરવામાં તં નીિન ફળતા.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી
૪

__"__

૧૦૦

*૫

__"__

૧૦૦

૬

__"__

૧૦૦

૭

__"__

૧૦૦

૮

૯

૨૦૫૨-સિચવાલય...સેવાઓ
૦૯૦-સિચવાલય
.૧૫,૬૯,૬૬,૦૦૦
અં. .નં .૧૨
પાનાનં .૧૪
__"__

૧૦૦

૧૦૦

૧૦

__"__

૧૦૦

*૧૧

__"__

૧૦૦

૧૨

__"__

૧૦૦

૧૩

__"__

૧૦૦

૧૪

__"__

૧૦૦

૧૫

__"__

૧૦૦

દવસ)

કોરોનાના નામે પોલીસ કમચારીઓ ારા
થતી ખોટી દંડ વસૂલીથી િનદ ષ
આમજનતાને થતી હે રાનગિત દૂર
કરવામાંતં નીિન ફળતા.
કોરોનામાં અચાનક લોકડાઉન કે કર યુ
નાંખવામાં આવતા આમ જનતાને પડતી
હાલાકી દૂર કરવા જ રી આયોજન
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
એ.સી.બી.માં થયેલ ફરીયાદોની તપાસ
અટકાવવા માટે જવાબદારો સામે પગલા
લેવામાં તં નીિન ફળતા.
કોઈપણ કારના દબાણો વગર પોલીસ
તં કામગીરી કરી શકે તેવું આયોજન
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
કોરોના ગાઈડલાઈન અનુસાર મા ક
િવનાના ઈસમોને કરવાના દંડ
અ વયેની તારીખવાર લેિખત
સૂચનાઓની િવગતો હે ર કરવામાં
તં ની િન ફળતા .
પોલીસ ટે શનોમાં ગેરકાયદેસર રીતે
ઉઘરાણી કરતા વહીવટદારોની પો ટની
કાયદેસરતા અંગે પ તા કરવામાં
તં ની િન ફળતા.
પોલીસ ટે શનોમાંથી વહીવટદારોની
થા તાકીદે બંધ કરી આવા
વહીવટદારોને યો ય ુટી સ પવામાં
તં ની િન ફળતા.
પોલીસ ટે શનોમાં ચાલતી દા , જગાર
ુ
જેવી અસામાિજક વૃિ ઓ માટે
જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની
િન ફળતા.
એફ.એસ.એલ ારા કલોલ ગેસ પાઈપ
લાઈનમાં થયેલ લા ટની ઝડપથી
તપાસ કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
પોલીસ અને હોમગાડના સરખા ડે સ
કોડના કારણે
ને ઓળખ અંગે
પડતી મુ કે લીઓ િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.
રા યમાં બુકીઓ અને યાજખોરો ારા
મકાનો પચાવી પાડવાની ફ રયાદો થવા
છતાં પગલાં ન લેનાર જવાબદારો સામે
િશ ા મક કાયવાહી કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
સી.આઈ.ડી . ાઈમના કમચારીઓ ારા
દુકાનો-મોલોમાં સી.સી.ટી.વી .બંધ
કરાવી નાણા ઉઘરાવવાની ફ રયાદો
થવા છતાં અસરકારક પગલાં લેવામાં
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ી િવર ભાઈ
ઠુ મર

ી ચંદન
ઠાકોર

ીભગાભાઈ
બારડ
ી િચરાગભાઈ
કાલરીયા
ીમતી
ચં ીકાબેન
બારીયા

ી જશપાલિસંહ
પ ઢયાર

ી ભીખાભાઈ
ષી

ી મોહનિસંહ
રાઠવા

ી બળદેવ
ઠાકોર
ી બાબુભાઈ
વા

ીભરત
ઠાકોર

ી સુખરામભાઈ
રાઠવા

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી
૧૬

__"__

૧૦૦

૧૭

__"__

૧૦૦

૧૮

__"__

૧૦૦

૧૯

૨૦

૨૧

૨૨

૨૦૫૨-સિચવાલય...સેવાઓ
૦૯૦-સિચવાલય
.૧૫,૬૯,૬૬,૦૦૦
અં. .નં .૧૨
પાનાનં .૧૪
__"__

૨૦૫૫ -પોલીસ
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ
૦૧-MEP-30
પોલીસ....મહાિનરી ક
.૩૨,૧૩,૬૬,૦૦૦
અં. .નં .૧૨,
પાના નં .૨૦ અને ૨૧
__"__

૧૦૦

દવસ)

તં ની િન ફળતા.
ગંભીર ગુનાઓ માટે દરે ક િજ ાઓમાં
લીગલ સેલ ઉભા કરી ચકાસણી બાદ જ
કોટમાં કે સ દાખલ થાય તેવું આયોજન
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
લોક ર ક દળની ભરતીમાં પાસ થયેલ
ઉમેદવારોને સ વરે િનમણૂક આપવામાં
તં ની િન ફળતા.
ગુ હાખોરી અટકાવવા અને ગુનેગારોનું
પગે ં મેળવવાના આશયથી
લગાવવામાં આવેલ સી.સી.ટી.વી .
કે મેરાનો યો ય ઉપયોગ કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
કાયદાઓમાં જ રી અને કડક સુધારાઓ
કરી અસામાિજક વૃિ કરતા ઈસમોને
અંકુ શમાં રાખવામાં તં ની િન ફળતા.

ી નૌશાદ
સોલંકી

ી પું ભાઈ
વંશ
ી ગુલાબિસંહ
રાજપૂત

ી
અંબરીષભાઈ
ડે ર

૧૦૦

અખબારો, ટીવી-ચેનલોમાં અસામાિજક
ી સુિનલભાઈ
વૃિ ની િવગતો હે ર થયા બાદ જ
ગામીત
પગલાં લેવાય છે તે િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.
માગણી માંક- ૪૩
૧૦૦ રા યમાં કાયદો અને યવ થાની િ થિત
ી શૈલેષ
બગડતા આમજનતાનો પોલીસ તં
પરમાર
ઉપરથી િવ ાસ ઉઠતો ય છે તે
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.

૧૦૦

૨૩

__"__

૧૦૦

૨૪

__"__

૧૦૦

૨૫

__"__

૧૦૦

*૨૬

__"__

૧૦૦

ગગ ટારોને છાવરતાં ઉ ચ પોલીસ
અિધકારીઓ સામે પગલા લેવામાં તં ની
િન ફળતા.
રાજયમાં િવદેશી હિથયારોનું ગેરકાયદેસર
વેચાણ થતુંઅટકાવવામાં
તં નીિન ફળતા.
પોલીસ તં નું મનોબળ મજબૂત થાય
તેવા પગલાં ભરી આમજનતા તેના પર
િવ ાસ કરે તેવુ વાતાવરણ ઉભુ
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
ગુ હાહીત વૃિ ઓ આચરનાર પોલીસ
અિધકારીઓ/કમચારીઓ ઉપર સતત
દેખરે ખ રાખી પગલા લેવામાં તં ની
િન ફળતા.
માિણક પોલીસ
અિધકારીઓ/કમચારીઓની વારવાર
ં
થતી બદલીઓ અટકાવવામાં તં ની
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ી કીરીટકમાર
ુ
પટે લ
ી રાજે િસંહ
ઠાકોર
ી ેમિસંહભાઈ
વસાવા

ડો .અિનલ
િષયારા

ી રાજેશકમાર
ુ
ગો હલ

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી
*૨૭

__"__

૧૦૦

૨૮

__"__

૧૦૦

૨૯

__"__

૧૦૦

*૩૦

૩૧

૨૦૫૫ -પોલીસ
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ
૦૧-MEP-30
પોલીસ....મહાિનરી ક
.૩૨,૧૩,૬૬,૦૦૦
અં. .નં .૧૨,
પાના નં .૨૦ અને ૨૧
__"__

૧૦૦

૧૦૦

૩૨

__"__

૧૦૦

૩૩

__"__

૧૦૦

૩૪

__"__

૧૦૦

૩૫

__"__

૧૦૦

૩૬

૧૦૦

દવસ)

િન ફળતા.
પોલીસ તં ની કામગીરી ઉપર ચાંપતી
નજર રાખવા માટે કોઈ વતં સં થાની
િનમણૂંક કરવામાં તં ની િન ફળતા.
મ હલાઓ ઉપર થતા દુ કમ ના
આરોપીઓને બચાવનાર જવાબદારો
સામે સ તાઈથી પગલા લેવામાં તં ની
િન ફળતા.
આમજનતામાં ઉભી થયેલી
પોલીસ તં ની છાપ દૂર કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
ગેરકાયદેસર રીતે લોકોના
જમીન-મકાન ખાલી કરાવનાર
કાયદાના ર કો સામે સ તાઈથી પગલા
લેવામાં તં ની િન ફળતા.

બાળ િકશોરોને ગુ હાહીત કે સ માટે
પગના તળીયે લાકડીઓથી માર
મારવાથી થતા અપમૃ યુ માટે
જવાબદારો સામે સ તાઈથી પગલા
લેવામાં તં ની િન ફળતા.
વગર ગુ હાએ પકડાયેલા િનદ ષ ઈસમો
ઉપર થડ ડી ી ટોચર ગ થાય છે તે
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
પોલીસ ટે શનોમાં લગાવેલા
સી.સી.ટી.વી કે મરે ા બંધ કરાવી
ગુ હે ગારો ઉપર અમાનુષી ાસ/માર
મારવાથી બનતા અપમૃ યુના બનાવો
માટે જવાબદારો સામે િશ ા મક
કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા.
દા ભરે લા વાહનોની હે રાફે રીમાં મદદ
કરતા પોલીસ કમચારીઓ સામે નવા
કાયદા મુજબની કલમો લગાવી ભારે
દંડ અને સ ની કાયવાહી કરવામાં
તં ની િન ફળતા.
દા ના નવા કાયદા અ વયે દા
વેચનાર તેમજ પીનાર યિ ત સામે
ન ધાયેલ એફ.આઈ.આર.ની િવગતો
હે ર કરવામાં તં ની િન ફળતા.
એલ.આર.ડી . દ ાંત કાય મમાં
કોરોનાની ગાઈડલાઈનનો હે રમાં ભંગ
કરનાર અિધકારીઓ અને
એલ.આર.ડી.ના જવાનો પાસેથી એક
હ ર િપયાનો દંડ વસૂલવામાં તં ની
િન ફળતા.
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ી શીવાભાઈ
ભુરીયા
ી
ઋિ વકભાઈ
મકવાણા
ી કાિ તભાઈ
પરમાર
ી હષદકમાર
ુ
રીબડીયા

ગેનીબેન ઠાકોર

ી િવમલભાઈ
ચુડાસમા
ી અિ નભાઈ
કોટવાલ

ી કાંિતભાઈ
સોઢાપરમાર

ી અ તિસંહ
ચૌહાણ

ીઈ
તિસંહ
પરમાર

તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી
૩૭

૩૮

૩૯

૪૦

દવસ)

૨૦૫૫-પોલીસ
૧૦૯ -િજ ા પોલીસ
૦૧-MEP-6 િજ ા...ખુદ
.૩૩,૨૩,૪૦,૬૪,૦૦૦
અં. .નં .૧૨
પાના નં .૩૧ અને ૩૨
__"__

૧૦૦

અસામાિજક ત વોના ાસ સામે
આમજનતાને ર ણ આપવામાં તં ની
િન ફળતા.

ી પુનમભાઈ
પરમાર

૧૦૦

ી સંજયભાઈ
સોલંકી

૨૦૫૫-પોલીસ
૧૦૯ -િજ ા પોલીસ
૦૧-MEP-6 િજ ા...ખુદ
.૩૩,૨૩,૪૦,૬૪,૦૦૦
અં. .નં .૧૨
પાના નં .૩૧ અને ૩૨
__"__

૧૦૦

પોલીસ તં ઉપર હે રમાં હમલાઓ
ુ
કરનાર અસામાિજક ત વોને પકડી ભારે
સ કરવામાં તં ની િન ફળતા.
પોલીસ કમચારીઓની ુટીનો ચો સ
સમય ન ી કરવામાં, તેમને હે ર
ર ના લાભો આપવામાં તેમજ
ભીડવાળી જ યાઓ ઉપર િનયિમત
પોલીસ પોઈ ટ રહે તેવી યવ થા
ગોઠવવામાં તં ની િન ફળતા.
પકડાયેલો દા પોલીસ અિધકારીઓ
ારા જ બારોબાર વેચી દેવા સામે
ગંભીરપગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
દરે ક પોલીસ ટે શનના તેના િવ તારમાં
રહે તા સીનીયર સીટીઝનોની મા હતીનો
રે કોડ રાખી, આવા સીનીયર સીટીઝનોને
જ રી મદદ પૂરી પાડવામાં તં ની
િન ફળતા.
સરકારી કાય મો અને અ ય કાય મોમાં
મોટાભાગનું પોલીસતં બંદોબ તમાં
હોવાથી અ ય જ યાઓ પર ગુ હાહીત
વૃિતઓ વધતી ય છે તે િનવારવામાં
તં ની િન ફળતા.
પોલીસ ટે શનોમાં ફ રયાદ કરવા જતી
આમજનતાને અપમાનીત કરતા ફરજ
પરના પોલીસ કમચારીઓ સામે
સ તાઈથી પગલા લેવામાં તં ની
િન ફળતા.
પોલીસ ટે શનોમાં ક ટોડીયલ ડે થનું
માણ વધતુ ય છે તે માટે જવાબદાર
અિધકારીઓ સામે સ તાઈથી પગલા
લેવામાં તં ની િન ફળતા.
નબળી કામગીરી કરતા પોલીસ
અિધકારીઓ-કમચારીઓની િશ ાના
ભાગ પે િજ ા બહાર બદલી કરવામાં
તં ની િન ફળતા.
અપૂરતો પોલીસ ટાફ અને િનયિમત
પેટોલ ગના અભાવે ગુ હાખોરીના વધતા
જતા માણને અટકાવવામાં તં ની
િન ફળતા.
પેટોલ ગ માટે ફાળવેલા વાહનો પાછળ
થતા પેટોલ-ડીઝલના ખચની િવગતો

૧૦૦

૪૧

__"__

૧૦૦

૪૨

__"__

૧૦૦

૪૩

__"__

૧૦૦

*૪૪

__"__

૧૦૦

૪૫

__"__

૧૦૦

*૪૬

__"__

૧૦૦

૪૭

__"__

૧૦૦
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ીઅિમત
ચાવડા

ી નથાભાઈ
પટે લ
ી પુનાભાઈ
ગામીત

ી રઘુભાઈ
દેસાઈ

ી આનંદભાઈ
ચૌધરી

ી િવણભાઈ
મુસડીયા

ી અનંતકમા
ુ ર
પટે લ

ી કાળાભાઈ
ડાભી

ી મહે શકમાર
ુ
પટે લ

ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી
૪૮

૪૯

૫૦

*૫૧

૫૨

૫૩

__"__

૧૦૦

૨૦૫૫ -પોલીસ
૧૦૯-િજ ા પોલીસ
૦૩- MEP-16 રા ય...શાખા
.૮,૦૦,૦૦,૦૦૦
અં. .નં ૧૨
પાના નં .૩૧ થી ૩૬
__"__

૧૦૦

૨૦૫૫-પોલીસ
૧૧૬ - યાય...િવ ાન
૦૧ -MEP-10
યાય... યોગશાળા
.૫૮,૦૧,૯૩,૦૦૦
અં. .નં .૧૨
પાના નં .૫૦ અને ૫૧
__"__

૧૦૦

૧૦૦

દવસ)

હે ર કરવામાં તં ની િન ફળતા.
પોલીસ તં માં ઘણા લાંબા સમયથી
ફરજ બ વતા હે ડ કો સટે બલોને
એ.એસ.આઈ .તરીકે નું મોશન
આપવામાં થતો િવલંબ િનવારવામાં
તં ની ઉદાસીનતા.
વાહન ચાલકોને ખોટી રીતે હે રાન કરી
દંડ વસુલનાર સામે પગલા લેવામાં
તં ની િન ફળતા.

ટા ફક શાખા ારા સી.સી.ટી.વી .
કે મેરાના આધારે અપાતા ઈ-મેમોની
કાયદેસરતાની પ તા કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
લાંબા સમય સુધી પો કો કે સોનું
એફ.એસ.એલ . ારા પરી ણ ન થતા
સે પલોનો થતો નાશ અટકાવવામાં
તં નીિન ફળતા.

૧૦૦

ગુજરાત ફોરે િ સક સાય સ
યોગશાળામાં પૂરતું મહે કમ રાખવામાં
તં ની િન ફળતા.
માગણી માંક- ૪૪
૧૦૦ જેલોમાં કે દીઓ વ ચે યો તી
મહે ફીલોને અવગણનાર જવાબદાર જેલ
અિધકારી સામે પગલા લેવામાં તં ની
િન ફળતા.

૫૪

૨૦૫૬ -જેલ
૦૦૧ -િનદશ અને વહીવટ
૦૧-MEP-22 જેલમહાનીરી ક
.૨૮,૪૧,૫૨,૦૦૦
અં. .નં .૧૨
પાના નં .૫૫ અને ૫૬
__"__

*૫૫

__"__

૧૦૦

*૫૬

__"__

૧૦૦

૫૭

__"__

૧૦૦

૧૦૦

જેલોમાંથી વારવાર
ં પકડાતી િતબંિધત
વ તુઓ માટે જવાબદારો સામે પગલા
લેવામાં તં ની િન ફળતા.
કે દીઓને તાલીમ આપતા ઈ ટકટરોની
ખાલી પડે લ જ યાઓ સ વરે ભરવામાં
તં ની િન ફળતા.
જેલોના કમચારીઓની સમયાંતરે
બદલીઓ કરી જેલોમાં થતી ગેરકાયદેસર
વૃિ ઓ અટકાવવામાં તં ની
િન ફળતા.
જેલોમાં કે દીઓ વ ચે થતાં મારામારીના
બનાવો અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.

ી યાસુ ીન
શેખ

ી ઈમરાન
ખેડાવાલા

ી લલીત
વસોયા

ી લલીતભાઈ
કગથરા

ી મોહનલાલ
વાળા

ી કાિ તભાઈ
ખરાડી

ડો .સી .જે .
ચાવડા
ી િવ મભાઈ
માડમ
ી લાખાભાઈ
ભરવાડ

ી િનરજન
ં
પટે લ

* આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ નથી.
અ ય ી: હવે રજૂ થયેલ માગણીઓ અને રજૂ થયેલ કાપ દરખા તો પર ભેગી ચચા કરવામાં આવશે.
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

ી પરે શ ધાનાણી(િવપ ના નેતા ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહમં ી ી આજે ગૃહ સમ ગૃહ
િવભાગનીજે માગણીઓ લઈને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો ય ત કરવા ઊભો થયો છું.
માનનીય અ ય ી, રા યની
ના નમાલ, સુખ, શાંિત, સલામતી અને સુર ા એ ગૃહ િવભાગની ાથિમક
જવાબદારી છે . હં ુ આપના મા યમથી ગૃહને જણાવવા માગું છંુ કે , ૨૫-૨૫ વષના ભારતીય જનતા પાટ ના શાસન પછી પણ
ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતમાં ગુના હત વૃિ ઓ સતત વધી રહી છે . ગુંડા ગલીમાં રખડતાં હોય, સામા ય માણસ ભયના
ઓથાર નીચે થરથર કાંપતો હોય એવી કટોકટીની િ થિતમાંથી આજે ગુજરાત પસાર થઈ ર ું છે . મારે ટકી
ંૂ વાત કરવી છે .
ગૃહમાં સામે આવેલા આંકડા મુજબ ખૂન, લૂંટ, ધાડ, ચોરી અને રાયો ટગના
અસં ય ગુનાઓ ન ધાયા. આજે પણ ૪૦૪૩
ં
જેટલાં આરોપીઓની ધરપકડ કરવાની બાકી છે . દેશી-િવદેશી દા િપયા ૨૧૫ કરોડ કરતાં વધુનો ન વો દા પકડાયો.
ગુજરાતની ગલીએ ગલીએ દા ની રે લમછે લ છે . આટલેથી અટ યું નથી િપયા ૬૮ કરોડ ૬૦ લાખ કરતાં વધુની િકમતના
ં
અફીણ, ગાં , ચરસ, પોશડોડા, હે રોઈન, મફે ડોન જેવાં માદક પદાથ પકડાયા તેમ છતાં ૪૫૪૫ કરતાં વધુ આરોપીઓ
પકડવાના બાકી છે .
માનનીય અ ય ી, ૬પર૩૭ િકલો કરતાં વધુ ગૌમાંસનો જ થો પકડાણો, ૧૩ર જેટલા ગુનેગારો આજે પણ
પકડવાના બાકી છે . ગુનેગારોને પકડવામાં આવતા નથી પણ આ કોરોના ાઇસીસમાં કાયદાના અલગ કાટલે ગુજરાતની
ને ખી અને આ ડસે બર ર૦ર૦ સુધીમાં ર૩ લાખ કરતાં વધુ યિકતઓ પાસેથી િપયા ૧૧૪ કરોડ જેટલો આકરો દંડ
મા કના નામે આ સરકાર ારા ઉઘરાવાઇ ર ો છે .
માનનીય અ ય ી, ગૃહ િવભાગ, ખાખી વરદી જે
ના નમાલની સુર ા કરે છે . અમે એને સલામ કરીએ છીએ.
એક જવાન, એક પોલીસનો દીકરો,
ની રખવાળી માટે િચંતા કરતો હોય, એની પોલીસ ખાતાની ખાતાકીય પરી ાઓ બંધ,
પી.એસ.આઇ., વગ-૩ની પરી ા હ પડતર, એલ.આર.ડી.ની પરી ામાં ગોટાળો, હોમગાડને પૂરા પગાર આપવામાં ન
આવે, લોકર ક દળના જવાનો ઉપર નોકરીની લટકતી તલવાર, એને વન ગુ રવું પડે , એવી િ થિતમાંથી ગુજરાત પસાર
થઇ ર ું છે . િવિવધ સંવગના જે પોલીસ કમચારીઓ છે , એને પૂરતો પગાર મળતો નથી. નાના કમચારીએ ટી.વી, જ કે
કટર
ની સુર ા કરે છે એના બાળકોના િશ ણ અને
ૂ વસાવું હોય તો પણ મંજૂરી લેવી પડે અને એમાંયે એક જવાન જે
વડીલોના આરો યની સારવાર માટે ઉપાધી કરે , પોષણ મ પગારના અભાવે કયાંય રોડ ઉપર દંડા પછાડી, લોકોના િખ સા
ખંખેરતા હ રો બનાવો આજે આખાય ગુજરાતમાં દેખાઇ ર ા છે .
માનનીય અ ય ી, એન.સી.આર.બી.ના અહે વાલ મુજબ વષ ૨૦૧૭થી ૨૦૧૯ વ ચે ૩૦૩પ મડર થયા, પ૯૦૩
અપહરણ થયા, કે રલા કરતાંયે ગુજરાતનો ાઇમ રે ટ વધતો ય છે. મડરમાં કે રલા ૧.૯ પરસ ટ હતુ,ં ગુજરાત ૧.પ પરસ ટ
હતુ,ં અપહરણમાં કે રાલા ૧.૧ પરસ ટ છે . ગુજરાત વધીને ર.૭ ટકાએ પહ યું છે . હં ુ વાંચતો હતો કે , આ પોલીસની જવાબદારી
શું ? એક જવાન ખાખી વરદી પહે રીને બ રમાં આવે, એ આપણા જ સમાજનો દીકરો હોય, ખાખી વરદીથી ગુંડાઓ થર થર
કાંપતા હતા, આજ ભૂમા ફયા, િમલકત મા ફયા, જમીન મા ફયા, ડગ મા ફયા કયાંક ખાખી સાથે મુ ીભર લોકો એવા હશે કે આ
ગૃહનું માથું શરમથી ઝૂકાવે, પરતુ
એના અિધકારો ઉપર તરાપ મારે , આપ ં માથુ
ં એની ઓથ તળે ગુજરાતની સામા ય
શરમથી ઝુકી ય છે . મ કોઇને પૂછયું કે , કોઇ અિધકારી પોલીસ બનીને સોગંદ લે તો શું લે? સંિવધાનના સોગંદ ખાનારા
લોકોને આજ સરકારે , જયારે પોલીસની વરદી પહે રે એની ટે ન ગ પૂરી થાય અને દી ાંત પરે ડમાં પોલીસવાળો સંક પ કરતો હોય
છે , ભારત કે સંિવધાન કે િત ધા ઔર સ ચી િન ા રખુંગા તથા અપને પદ કે કત યો કા રાજભિકત, ઇમાનદારી ઔર
િન પ તા સે પાલન ક ં ગા.
માનનીય અ ય ી, િવતેલા રપ વષના શાસનમાં સંિવધાનના સોગંદ ખાનારા લોકોને આ ભારતીય જનતા પાટ ની
સરકારે ગુલામ બના યા છે ,
ની ર ા કરનારા લોકોને, આજ
પીડાઇ રહી છે ,
ની ર ા કરનારા લોકોને તમે
પટાવાળા શું કામ બનાવવા માંગો છો? એ આ જ ગુજરાતનો સામા ય માણસ સવાલ પૂછી ર ો છે . મારે આપના ારા
માનનીય મં ી ીનું યાન દોરવું છે , સાહે બ, િવરોધપ ના નેતા તરીકે મ માનનીય મં ી ી, િવભાગમાં િવિવધ તરે રજઆતો
ૂ
કરી. લોકડાઉનમાં જ કરે લા તમામ વાહનો ઉપરનો દંડ વસુલ કયા વગર મુકત કરવામાં આવે પરતુ
ં સરકારે એ ન કય . સન
ર૦૧૬-૧૭માં એસ.આર.પી.નું વેઇટ ગ િલ ટ છે એમને તા કાલીક િનમણૂક કરવામાં આવે ન આપવામાં આવી. રાજયના
લોકો ઉપર પોલીસ ારા ખોટી કનડગત હે રાનગિત કરવામાં આવી રહી છે એનાથી અમે સરકારનું યાન દોયુ તેમ છતાં સરકારે
એના ઉપર િનયં ણ ન મૂકયુ.ં તા.૧૧મી મેએ સુરત ખાતે પોલીસ તં નું
સાથે અમાનવીય યવહાર થયો અમે સરકારનું
યાન દોયુ કે િનયં ણ મૂકો ન મૂકયુ.ં રપ મેના રોજ પ ુમનનગર પોલીસ ટે શન રાજકોટ ખાતે તા. ર૪-પ-ર૦ના રોજ અમારા
િકસાન ક ેસના નેતા પાલભાઇ આંબલીયા તેઓને ઝાડનું થડ પકડાવી સામા ય માણસ ઇ ન શકે એવો અમાનુષી
અ યાચાર એમના ઉપર શા માટે ગુ રવામાં આ યો? લોકડાઉનના કે સ પાછા ખચવાના ક ા પણ એ ન ખે યાં. અમારા નાના
માણસની પોણા બે લાખ મોટર સાઇકલોથી આ ગુજરાતના પોલીસ ટે શન ઉભરાય છે . પાંચ પાંચ હ ર કરતાં ઓછી એકને
પણ પાવતી નથી પકડાવી આ રીતે લાખો કરોડો િપયા સામા ય
ના િખ સા ખંખરે વા માટે સરકાર તં નો દુ પયોગ કરે
છે . તા. ૬-૭-૨૦ર૦ના રોજ અમારા ી હષદભાઇ રીબડીયાની રજઆત
અ વયે કે શોદ નગરપાિલકાના મુખ સામે ફોજદારી
ૂ
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

કે સ ન ધવા ક ,ું પરતુ
તલવારથી કે ક કાપનાર લોકો સામે
ૂ
ં એ ન ન ધી. અમારા ધારાસ ય ી અ તિસંહ ચૌહાણની રજઆતે
ફ રયાદ દાખલ કરવાનું ક .ું પરતુ
ં એમને બચાવવામાં આ યા એનું મને દુઃખ થાય છે . દે ોજ પોલીસ ટે શન ખાતે ગઇ ૧પ૮ના રોજ ન ધાયેલા શંકા પદ મૃ યુની તપાસ કરવા માટે તટ થ તપાસ કરવા માટે ક ું પણ એ ન થઇ. ઉના પોલીસ ટે શન
ખાતે ર૬-૬-ર૦૧૪ના રોજ ૩પ/૧૪થી ન ધાયેલ અપ મૃ યુની ફ રયાદ આજ સુધી એની તપાસ નથી થઇ. અમે િન પ
એજ સીની આની તપાસ સ પવાની વાત કરી પરતુ
અ વયે
ૂ
ં સરકારે એ ન કયુ. અમારા ધારાસ ય કાંિતભાઇ ખરાડીની રજઆત
દાંતા તાલુકાના હડાળા પોલીસ ટે શનના પી.એસ.આઇ. થાિનક િવ તારમાં ડરનો માહોલ ઉભો કરી ર ા છે એના ઉપર
િનયં ણ મૂકવાનું ક ું પરતુ
ને બચાવવા
ં એ ન કરવામાં આ યુ.ં આટલેથી અટકયું નથી. િવરોધપ નો નેતા ૧પ લાખની
માટે અમરે લી િસિવલ હોિ પટલમાં એકલો યિકત સોિશયલ ડ ટ સનું પાલન કરીને મૌન િતક ધરણા કરે તો આ રાજયની
સૂરી સરકાર એણે ૧પ જણા ભેગા થઇને ટ ગાટોળી કરીને પોલીસ ટે શને લઇ ય. આખાય ગુજરાતના વેપારીઓએ વૈિ છક
બંધનું એલાન આ યુ.ં એકલો યિકત કટર
ુ લઇને નીક ો. જેમ ગુંડાને ચોરને પકડવા પોલીસ દોડતી હોય એમ હં ુ હં ુ કરતી
સાયરનો વગાડીને વેપારીઓ વૈિ છક બંધ પાળવા માગતા હતા એમને ધમકાવવાનું કામ કયુ છે . આટલેથી વાત અટકતી
નથી. આ રાજયમાં અસંમિતનો અિધકાર એનાથી લોકશાહી પ ી પાળીને ઉછરી હતી આજે કોઇને આવેદન આપવા જવું હોય
તો મંજૂ રીનું બંધન, ધરણા કરવા હોય તો મંજૂ રીનું બંધન, િતક ઉપવાસ કરવા હોય તો મંજૂ રીનું બંધન. લોકડાઉનમાં અમે
કોઇક ભીડાયેલા લોકોને ખ ભો દેવા માટે કયાંય અ ે ચલાવતા હતા. કયાંય એને ખ ભો આપવાનો એનું દુઃખ હરવાનો
ય ન કરતા હતો યારે ભારતીય જનતા પાટ ના લોકો વૈિ ક આપિ માં લોકો વ ચે ન આ યા અને ઘરમાં પૂરાઇ ગયા અને
અમે લોકો, લોકોની વ ચે હતા તોય અમને પોલીસ તં ડડાના
રે ઘરમાં બેસાડવાનું પાપ શું કામ થયુ?ં મારે દુઃખ સાથે કહે વું
ં
પડે છે . ૧પ માચનો બનાવ છે . થાિનક વરાજયની ચૂંટણીઓ થઇ. છ કોપ રે શનોમાં ચૂંટણીના આગલા દવસે દસ હ ર
કરતાં વધુ લોકોને ડડારાજથી
ઘરે થી રા ે ઉઠાડી પકડીને ખોટી અર ઓના નામે પોલીસ ટે શન બેસાડી દેવામાં આ યા હતા.
ં
માનનીય અ ય ી, તમે િવપ ને ખાખી વદ ની ઓથ તળે નજરકે દ કરીને કદાચ ચૂંટણીઓ તતા હશો,
અિભનંદન. સાહે બ, તાલુકા-િજ ા પંચાયતની ચૂંટણીઓ ગઇ, ગુજરાતમાં િબન અિધકૃ ત રીતે યાંય સોિશયલ મી ડયાના છ
વષ જના
ૂ અહે વાલ, યાંય સાચી-ખોટી અર ઓ કરાવીને આખા ગુજરાતમાં ક ેસના આગેવાન અને કાયકતાઓને પોલીસ
ટે શને પૂરીને તમે ચૂંટણી તી ગયા તો કોઇ મોટો મીર નથી માય . આ ચૂંટણીઓના ઓથ તળે સરમુખ યાર સ ામ અને
ગ ાફી તતા હતા પણ સુશાસન નહોતુ.ં આ સ ાના મદમાં કદાચ સરકારી તં નો દુ પયોગ થઇ ર ો છે . મારે તાજેતરના બે
બનાવો ન ધવા છે . તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી હતી. આ ગૃહના સ ય ી મહંમદ વીદ પીરઝાદા. અમારો વોડ બનતો હતો.
બધા િમ ોની સાથે હતા તો ખોટી અપહરણની ફ રયાદ કરાવી. અમારા ધારાસ ય ી જવાબ ન ધાવવા સ યને લઇને પોલીસ
ટે શને ગયા તો તેમને ચે બરમાં પૂરીને, પોલીસ અમારા િતિનિધને અપહરણ કરીને લઇ ય તો માથું શરમથી ઝૂકે છે . મ
પરમ દવસે ૧૬મી માચ પ લ યો. મહે સાણા એલ.સી.બી. ારા સતલાસણા તાલુકા પંચાયતમાં અમારા ચૂટં ાયેલા એક
િતિનિધને મતદાન મથકે થી ખોટો કે સ ઉભો કરીને લઇ ગયા. અરે ભાઇ, તમે
ના િતિનિધઓને પોલીસના દંડે કદાચ
પીટશો. અમારા મતદાનનો અિધકાર છીનવીને તમારા વોડ બનાવશો પણ આ સ ાની ભૂખ સારી નથી. આપના મારફત
સરકારને િવનંતી કરવા માગું છું. ગુજરાતમાં િવતેલા ૨૦ વષમાં ફોજદારી કાયરીિત અિધિનયમની કલમ-૧૪૪ અ વયે વષમાં
સરે રાશ ૩૦૦ દવસ કલમ-૧૪૪નું રાજ શું કામ હોય છે ? ગુજરાત એવા કયા ભયના ઓથાર નીચે થરથર કાંપી ર ું છે તે
કલમ-૧૪૪નું રાજ હોય. દ હીમાં ખેડૂ તોનું આંદોલન થયુ.ં રા યના ૩૦૦ સામાિજક ખેતી કાયકતાઓને ૯૦ દવસ સુધી
નજરકે દ કરવામાં આ યા. મને એક ખેડૂ ત આગેવાને ક ું કે ભાઇ, અમારે એક નંબર કે બે નંબર જવું હોય તો માથે પોલીસ ઉભી
રહે તી હતી. આ િ થિત ગુજરાતમાં પેદા થઇ છે .
અ ય ી : ી પરે શભાઇ, આપનું વચન પૂ ં થાય છે . માનનીય હષ સંઘવી.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારી બે- ણ વાતો સાથે મા ં વ ત ય પૂ ં કરી દ .
અ ય ી : િમિનટ જ નથી. ી અિમતભાઇમાંથી કપાઇ જશે.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, એક િમિનટમાં ક લુડ કરી લઇશ. આ ભાજપના રાજમાં કાયદાના અલગ
કાટલાઓ છે . સરકારી કાય મોને પોલીસ સલામ કરે છે . સામા ય માણસ ઉપર દંડાનું રાજ છે . ભાજપના રાજમાં ટોળાશાહીને
ો સાહન આપે છે . સામા ય માણસને તેના લ ના યવહાર ઉપર િતબંધ મૂકવામાં આ યો છે .
માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મારફત સરકારનું યાન દોરવા માગું છંુ . મારી માંએ મને એક દવસ ક ું કે બેટા, આ
કિળયુગનું શાસન છે . માથું વઢાય તો વાંધો નહી, પણ માથું ઝૂકાવતો નહ . અમે આ ગૃહની અંદર કહીએ છીએ કે આ દાંડીયા ા
એ સિવનય કાનૂનભંગથી પહે લી આઝાદીની લડાઇ હતી. અમે આ ગૃહમાં સંક પ કય છે કે આવતા દવસોમાં ૭૫ અઠવા ડયા
સુધી
ની પીડાને વાચા આપવા સિવનય કાનૂનભંગ કરીશુ.ં અમારે જેલ સાથે નાતો નથી પણ અમને ગૌરવ છે કે અમારા
બાપ-દાદા એ ગાંધી હોય, સરદાર હોય, જવાહરલાલ સ હત કે ટલાય આઝાદીના લડવૈયાઓએ જેલ ભરી અને આ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

દેશને આઝાદી અપાવી હતી. જેલમાં રહે વાનો અમારા બાપ-દાદાનો ગૌરવવંતો ઇિતહાસ છે , જેલમાં રહીને અં ે ની માફી
માગવાનો નહ ી નીિતનભાઇ. *(xxx) (અંતરાય)
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, પોઇ ટ ઓફ ઓડર. (અંતરાય)
ી પરે શ ધાનાણી : *(xxx)
અ ય ી : એ શ દો રે કડ પરથી દૂર કરવામાં આવે છે . (અંતરાય)
ી પરે શ ધાનાણી : *(xxx)
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે . એમનું વ ત ય બંધ કરાવો સાહે બ.
ી પરે શભાઇ.
અ ય ી: આપના વ ત યનો સમય પણ પૂરો થાય છે . માનનીય પરે શભાઇ, આપનું વચન પૂ ં થઇ ગયું છે .
ી પરે શ ધાનાણી : અને હવે રાજકીય અ યાચાર પણ વધતો ય છે યારે બી આઝાદીની લડાઇ.. (અંતરાય)
ખાખી વધ માં પોલીસ
નું ર ણ... (અંતરાય)
અ ય ી : આ સમય ી અિમતભાઇમાંથી કપાઇ જશે.
ી પરે શ ધાનાણી : ખાખી વધ પહે રીને કયાંય સરકારના પટાવાળાની નોકરી લીધી છે તો આવતા દવસોમાં એનો
હસાબ િકતાબ કરીશુ.ં આટલી વાત સાથે આ માગણીઓને નકા ં છંુ .
ી હષ ર. સંધવી(મજૂ રા) : માનનીય અ ય ી, આ હસાબની વાતો આજે બહુ ચાલે છે . લોકોએ એવો હસાબ
કય છે કે મુ ાની વાત ભૂલી જવાય છે અને વાતે વાતે ભટકી જવાય છે . માનનીય પરે શભાઇએ જયારે આજે આ ગુજરાતની વાત
કરી, ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતની વાત કરી, ગુજરાતના લો એ ડ ઓડરની જયારે વાત કરતા હતા. એમણે ક ું કે સ ા તો
આવશે અને સ ા જશે, હં ુ એમને યાદ અપાવવા માગું છુ ં કે ગુજરાતની આ જનતાએ સ ાનો ચા સ એમને ૪૦-૪૦ વષ સુધી
આ યો હતો. સ ામની વાતો એ દરે ક વાતે કરતા હોય છે . કારણ કે એમને આદત છે વાત રીપીટ કયા કરે . હં ુ યાદ અપાવવા
માગું છુ ં કે આજે ગુજરાત સુર ાની બાબતમાં દેશમાં નંબર-વન ગણાય છે . જયારે ક ેસનું શાસન હતું એ શાસનને હં ુ યાદ
અપાવવા માગું છું. કારણ કે ી પરે શભાઇની યાદદા ત કદાચ થોડીક કાચી હશે. આ રાજય કોના નામે ઓળખાતું હતુ?ં સુરત
આસીફ અમદાવાદીના નામે ઓળખાતું હતુ,ં બરોડા રાજુ રીસાલદારના નામે ઓળખાતું હતુ.ં અમદાવાદ એ ક ેસના શાસનમાં
લતીફના નામે ઓળખાતું હતુ.ં એ યિકત, એ શાસન એ વખતે કદાચ આ સ ામની વાતો એમને યાદ હોત તો આજે ગુજરાતની
જનતા એમને આ રીઝ ટ ના આપેત. ક ેસના શાસનની યાદ કરવી ઇએ, જના
ૂ પેપરો નીચે લાય ેરીમાંથી કાઢવા ઇએ,
(અંતરાય) દા ની વાત કરી, ગૌમાંસની વાત કરી, અમારી સરકારની નીિત સાફ છે કે રાજયની અંદર ગૌમાસ અટકાવવું છે ,
દા ની અટકાયત કરવી છે , અમારા ગૃહમં ી ીએ મજબૂત િનધાર કય એટલે દા ની પકડ થાય છે એટલા માટે આકડા વધારે
આવે છે . પોલીસને કલાક ગણાવતા, મારા િવરોધ પ ના નેતાને હં ુ યાદ અપાવુ,ં છે ા પ-૭ દવસના પેપરો કાઢે , મહારા
શાસનમાં એક પોલીસ ઇ પેકટરની જે વાતો
સમ આવી છે એ વાતો વી ઇએ, મહારા ની હાલત વી ઇએ,
ક ેસના રાજયમાં કયા કારે પોલીસની શું હાલત કરી છે ? હનુમાન ચાલીસામાં એક દોહો છે , ‘‘ સબ સુખ લહે તુ હારી શરના,
તુમ ર ક કાહુ કો ડરના’’ આ દોહાની બી પંિકત ‘‘તુમ ર ક કાહુ કો ડરના’’ એ પંિકત અમારા ગુજરાતના િસંહ જેવા
ગૃહમં ી ી દપિસંહ
ડે સાહે બની આખી ટીમને, ગુજરાત રાજયના એક એક પોલીસના જવાનોને હં ુ અપ ત કરવા માગું
છું. આ રાજયમાં કોરોનાની ભયંકર િ થિત હતી યારે મ રીયલમાં કામ કરતા પોલીસ જવાનોને યા છે . મારા સુરતે લેગમાં
કામ કરતા પોલીસના જવાનોને યા છે . કોરોનાના કપરા કાળમાં માચ મ હનાના ધોમધખતા તાપમાં પોલીસના જવાને આ
શહે રની અને રાજયની સેવા કરવા માટે કોઇ ણ બાકી નથી રાખી. ડબલ ડબલ ડયુટી કરીને આ રાજયના લોકોને સુરિ ત
રાખવામાં પોલીસનો અહમ ફાળો છે . હં ુ સુરત શહે રથી આવું છંુ . સુરત શહે ર આ રા યનું ઔ ોિગક કે િપટલ છે . આ દેશમાં મા
એક જ શહે ર એવું હશે કે યાં બે મોટા ઉ ોગો એક ટે સટાઇલ અને બીજુ ં ડાયમ ડ ઉ ોગ માટે આ દેશનું કે િપટલ હોય.
અ ય ી : આપનું વકત ય પૂ ં થાય છે .
ી અિમત ચાવડા(આંકલાવ) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની સવા છ કરોડની જનતાના સુખ, શાંિત અને
સલામતી વાની જવાબદારી ગૃહ િવભાગની છે . યારે ગૃહ િવભાગનો હવાલો રા યના મુ યમં ી ી તે સંભાળતા હોય યારે
ગુજરાતની
ની અપે ા સિવશેષ રહે તી હોય છે . હં ુ મુ યમં ી ીને અિભનંદન આપું છંુ કે ર૫ વષના ભારતીય જનતા
પાટ ના શાસનમાં જે પણ
ાચાર વ યો એનો હે રમાં વીકાર કય . એટલું જ નહ
અને િમ ડયા સમ એકરાર કય
અને પોતે જે િવભાગ સંભાળે છે એના માટે પણ ક ું કે સૌથી
િવભાગોમાં ગૃહ િવભાગનો સમાવેશ થાય છે . આજે
ગુજરાતના પોલીસ ખાતામાં બે કારના અિધકારીઓ/કમચારીઓ કામ કરે છે . એક અિધકારી/કમચારી એવા કે જે બંધારણ
મુજબ, નીિત-િનયમ, કાયદા મુજબ, િન ા અને માિણકતાથી પોતાના વના ખમે પણ આ ગુજરાતની જનતાની સેવા
માટે , સુખ શાંિત માટે પોતાની ફરજ અદા કરે છે . બી
કારના અિધકારીઓ કે જે નીિત િનયમમાં માનતા નથી. કાયદા-

*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી
*

દવસ)

કાનૂન કે બંધારણમાં માનતા નથી. પરતુ
ં (xxx) આવા અિધકારી/કમચારીઓને પણ કહે વા માગું છુ ં કે આ ગુજરાત પોલીસ
એ કોઇ પાટ માટે નથી. આપ ગુજરાત સરકારને જવાબદાર છો. દેશના બંધારણ અને કાયદા મુજબ ફરજ અદા કરવાની હોય
છે . કોઇ સરકારો કાયમ રહે વાની નથી. કોઇ સરકારો કાયમ બચાવવા આવવાની નથી. કોઇ આકાઓ તમને ભિવ યમાં ખોટંુ
કરશો તો બચાવવા નહ આવે. એવા અનેક દાખલા ગુજરાત અને દેશની જનતાએ જેલમાં રહે લા અિધકારીઓના યા છે .
એમને પણ કે વા પ ો જેલમાંથી લખવા પડે એના આપણે સા ી છીએ.
માનનીય અ ય ી, અં ે નું શાસન હતું યારે
ને ડરાવવા માટે , ધમકાવવા, દબાવવા માટે , શોષણ કરવા માટે , કોઇ
આંદોલન ન કરે એટલા માટે પોલીસનો દુ પયોગ થતો. આજે આ નવા અં ે નું શાસન, કે જે
ને ડરાવવા માટે ,
ધમકાવવા માટે , કોઇ અવાજ ચો ન કરે એટલા માટે ફરી પોલીસનો દુ પયોગ કરવાની શ આત કરી છે . કોઇ યુવાન રોજગારી
માટે વાત ન કરી શકે , કોઇ ખેડૂ ત આંદોલન ન કરી શકે , કોઇ મ ઘવારીની વાત ન કરી શકે , કોઇ રાજકીય કાય મ ન થઇ શકે ,
ફ ત એમના ઉ સવો અને *(xxx) થાય એ મુજબના કાય મો થાય અને એમાં પોલીસનો દુ પયોગ થઇ ર ો છે . લોક
ડાઉનના સમયે
ને મદદની જ ર હતી, હફની
જ ર હતી, ગરીબ આ દવાસી સમાજને બે ટકના
ભોજનની તકલીફ હતી એવા
ંૂ
ં
સમયમાં કે વ ડયા િવ તારમાં પોલીસ ારા રાતોરાત ગામ ખાલી કરાવવા માટે અમાનુષી અ યાચાર ગુ રવામાં આ યો. લોકોને
ખચી ખચીને બહાર કાઢવામાં આ યા. રાજકીય રીતે પોતાનો એજ ડા કઇ રીતે પાર પડે એવા ય નો કરવામાં આ યા. યારે
કોરોનાની શ આત હતી, કાળ રાખવાની હતી, ગૃિત રાખવાની હતી યારે અમદાવાદમાં નમ તે ટ પ કાય મ કય , લાખો
લોકોને ભેગા કયા અને આ ગુજરાતના લોકોને કોરોનામાં ધકે લવાનું કામ કયુ. આજે એ જ રીતે ટી-ર૦ ના નામે ફરી પાછા
લાખો લોકોને યાં ભેગા કયા. ફરી પાછો ગુજરાતમાં કોરોના ઘેર ધેર ફે લાય તેવા* (xxx) કયા અને એનો ભોગ ગુજરાતની
જનતા બની રહી છે . સામા ય માણસે એક મા ક ના પહે ય હોય તો હ ર િપયાનો દંડ લેવાનો અને કોઇ આકાઓના દીકરા
હોય એ ટે ડયમોમાં કાય મો કરે અને શરમની વાત છે કે ગુજરાતના મુ યમં ી ્ટ કરીને આભાર માને કે સરકારની કાયદા
કાનૂનનો અમલ કરાવવાની જવાબદારી છે , જે સરકારની જવાબદારી છે કોરોનાની ગાઇડ લાઇનનો અમલ કરાવવાની અને
આવા *(xxx) રોકવાની એના બદલે યાંક કોઇકની સંશા માટે ટ કરવામાં આવે.
માનનીય અ ય ી, એ જ રીતે વડોદરા હોય, યુવાનો રોજગારી માટે આંદોલન કરે , ઉ ોગપિતઓ એમનું શોષણ
કરતા હોય એવા યુવાનોની વાત સાંભળવાના બદલે પોલીસને આગળ કરીને એવા યુવાનો પર ખોટી એફ.આઇ.આર., પાસા
કરવામાં આવે. જેમ પરે શભાઇએ વાત કરી તા.૧૧મી માચ ગાંધીનગરમાં િવધાનસભાનું સ ચાલુ હોય સરકારે આપેલા સદ ય
િનવાસ કે યાં ધારાસ યો પોતાના પ રવાર સાથે રહે તા હોય. તા.૧૧મી માચ રા ે ૧૨-૩૦ વાગે િસિવલ ડે સમાં ૨૫ જેટલા
અિધકારીઓ આવે. ધારાસ ય ી ઋિ વકભાઇ મકવાણાના ઘરનું બાર ં ખખડાવે. યાં પોતાના પ રવાર સાથે ધારાસ ય રહે
છે એમને ઊઠાડીને ધમકી આપીને નીચે લઇ જવામાં આવે. ચાલો તમારી પૂછપરછ કરવાની છે . (ઘ ધાટ ) એમણે મદદ માટે
મને બોલા યો. યાં હં ુ ગયો હતો. િસિવલ ડે સમાં ૨૫ અિધકારીઓને મ ક ું કે હં ુ આવું તો અમને પણ પકડીને સાથે લઇ ય.
ફરી યાંક ઉપર રજઆત
કરતા યાંક ફોન આવે તો અડધેથી પાછા મોકલવામાં આવે. ફરી રા ે ૧-૩૦ વાગે એમ કહે કે ઘરની
ૂ
તલાસી લેવી છે . મ કીધું કે કોઇ કાગળ છે ? કોઇ વોરટ
ં છે ? સચ વોરટ
ં છે ? તો કહે કે ના અમારે એવી કોઇ જ ર નથી. અમને
બધા પાવર છે .
માનનીય અ ય ી, ૧૨મી માચ દાંડી યા ાનો ઐિતહાિસક દવસ. એ દવસે મહા મા ગાંધી એ સિવનય કાનૂની
ભંગ માટે દાંડી કાઢી એ ઐિતહાિસક દવસ અમારા અંડરમાં આવતા તમામ ધારાસ યો રહે તા હોય એવા સદ ય િનવાસના
મુ ય દરવા બંધ કરવામાં આવે, પોલીસ આડી ઊભી રહે . કોઇને અંદર પણ આવવા ના દે અને બહાર પણ જવા ના દે. ણે
અહ યા ગુંડાઓ રહે તા હોય, ણે અહ યા આતંકવાદીઓ રહે તા હોય અને આખા ગુજરાતના ગુંડાઓ બેફામ ફરતા હોય અને
*(xxx) માનનીય અ ય ી, પહે લા ગુજરાત નકલી એ કાઉ ટરના નામે ઓળખાતું હતુ.ં આજે ગુજરાત ક ટો ડયલ ડે થના
નામે આખા દેશમાં ટોપ પર છે . મનગરમાં ખંડણી ઊઘરાવવામાં આવે, હ યાઓ કરવામાં આવે, લોકોની જમીન પર કબ
કરવામાં આવે યારે યાંની
ફ રયાદ કરે તો કોઇ સાંભળે નહ . કોઇ અિધકારીની બદલી સુ ાં ન થાય. કોઇના ઇશારે , કોના
પીઠબળથી આટલું મા ફયારાજ ચા યુ?ં કયારે ક રા યસભાના સાંસદ કે ઉ ોગપિતએ ઇ ટરવીન થવું પડે યારે બદલી થાય.
અહ યા કાયમ કહે વામાં આવે છે કે અમદાવાદ લતીફના નામે ઓળખાય છે . મારે આ સરકારને પૂછવું છે કે શહે રા કોના નામે
ઓળખાય છે ? વાઘો ડયા કોના નામે ઓળખાય છે ? ારકા કોના નામે ઓળખાય છે ? પોરબંદર કોના નામે ઓળખાય છે ?
ગ ડલ કોના નામે ઓળખાય છે ? અને કિતયાણા
કોના નામે ઓળખાય છે ? એનો પણ જવાબ આપ . માનનીય નીિતનભાઇ
ુ
કહે તા હતા, બાપ-દાદાઓનું અમને ગૌરવ છે , અમારા બાપ-દાદાઓનું કે જેઓ આઝાદીની લડાઇ લ ા. અંગે સામે પોતાનું
સવ વ બિલદાન આ યું પણ યારે ય ઝૂ યા નથી. તમારા બાપ-દાદાઓ કે વા ઝૂ યા હતા? કે વી માફીઓ માગી હતી એના
ઇિતહાસમાં પુરાવાઓ છે . અમારા બાપ-દાદાઓએ લોકોની સેવા માટે િજદગી
ં કાઢી હતી. તમારા બાપ-દાદાઓએ કોની સેવા
કરી છે ? અમે ણીએ છીએ અને આજે પણ * (xxx) (અંતરાય)
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે . માનનીય જેઠાભાઇ (અંતરાય)...
*

માનનીય અ ય
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

ી અિમત ચાવડા : કોને યાં સહી કરવા જવું પડે છે ? કોને બદલી કરાવવા માટે જવું પડે છે ? *(xxx) એ આખું
ગુજરાત અને આખો દેશ ણે છે . માનનીય નીિતનભાઇ (અંતરાય)...
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે .
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર(ભરવાડ) (શહે રા) : માનનીય અ ય ી, ી અિમતભાઇએ મારા નામનો ઉલલેખ કય
છે . એ બાબતે મારે કહે વું છે . (અંતરાય)
ી પરે શ ધાનાણી : (ઊભા થઇને ) ી જેઠાભાઇ, બંધ બેસતી પાધડી કે મ પહે રી લીધી? તમા ં નામ જ નથી લીધુ.ં
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર: ી અિમતભાઇએ મારા નામનો ઉ ેખ કય છે એ બાબતે માનનીય અ ય ી, મારે કહે વું
છે .
ી અિમત ચાવડા : લોકોની સુખ-શાંિત જળવાય. (અંતરાય)
અ ય ી : તમે બેસી વ.
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : ી પરે શભાઇ, તમે બેસી વ. તમને બધા ઓળખે છે . તમે બેસી વ તમે શું
કરો છો એ બધાને ખબર છે . મને વધારે બોલાવશો નહ , તમે બેસી વ.
અ ય ી : માનનીય જેઠાભાઇ.
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : તમારા રાજમાં શું ચાલતું હતું એ મને ખબર છે બેસી વ. (અંતરાય) ી
માધવિસંહના વખતમાં શું ચાલતું હતું એ ખબર છે બેસી વ. તમે બેસી વ. મને બોલાવશો નહ . બેસી વ. ી પરે શભાઇ,
બેસી વ. માનનીય અ ય ી, ી પરે શભાઇને બેસાડી દો.(સતત અંતરાય)
અ ય ી : વચન શ કરો, એટલે બેસી જશે.
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, ી પરે શભાઇને બેસાડી દો. (અંતરાય) શું ચાલતું હતું
એ મને ખબર છે . * (xxx) કોની ડે વાતો કરે છે ? એમના બાપદાદાએ શું કયુ છે એ મને પૂછો. (અંતરાય) એમના બાપદાદા
શું કરતા હતા એ મને પૂછો.
અ ય ી : લીઝ, સાંભળો, શું કહે છે એ તો સાંભળો.
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) :માનનીય અ ય ી, ખુ ેઆમ લિતફો પેદા કરતા હતા, ખુ ેઆમ દાદાગીરી
ચાલતી હતી. ખુ ેઆમ દા , જગારના
અ ા ચાલતા હતા. પોલીસને બોલવાનો કોઇ અિધકાર નહોતો. એમના રાજમાં
ુ
પોલીસને પાંગળી બનાવી દેવાનું કામ ક ેસના નેતાઓએ કયુ હતુ.ં આ લોકોને બોલવાનો કોઇ અિધકાર નથી. માનનીય
અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આ યા પછી ગુજરાતની
એ ાસ લીધો છે . લે ડ ેબ ગ જેવા કાયદા એમના
વખતમાં જે લોકોએ જમીનો દબાવી દીધી હતી એના માટે કાયદો લાવી અને જેલમાં (અંતરાય) (િવરોધ પ ારા નહ ચલેગી,
નહ ચલેગી, દાદાગીરી નહ ચલેગીના સૂ ો ચાર) માનનીય અ ય ી, આમને કહો બેસ.ે (અંતરાય)
અ ય ી : લીઝ,
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, આ ી ખેડાવાલાની બાજમાં
અ ો ચાલતો
ુ જગારનો
ુ
હતો. (અંતરાય)
અ ય ી : લીઝ, આપ બેસી વ. સાંભળો તો ખરા, માનનીય ધારાસ ય ી (અંતરાય) બેસો તો ખરા, લીઝ
બેસી વ બધા. લીઝ. આપને િવનંતી ક ં છંુ . લીઝ બેસી વ. (અંતરાય) બેસી વ લીઝ. આપનું વચન ચાલુ રાખો.
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) :માનનીય અ ય ી, ગૌહ યા જેવો કાયદો ભારતીય જનતા પાટ ની (અંતરાય)
સાહે બ, બોલવા તો દે, સાહે બ, આમને બેસાડો.
અ ય ી : લીઝ, દરખા ત મૂકો. શું ક ં ? (અંતરાય) હં ુ બધાને િવનંતી ક ં છંુ . લીઝ, બધા શાંત થઇ
વ.(અંતરાય)
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : સાહે બ, હાઉસ ઓડરમાં લાવો. સાહે બ, આવી રીતે ન ચાલે. (અંતરાય)
સાહે બ, હાઉસ ઓડરમાં લાવો.
અ ય ી: ી જેઠાભાઇ, આપનો સમય પૂરો થાય છે . માનનીય મં ી ી દપિસંહ ડે , (અંતરાય)
(સૂ ો ચાર) (િવરોધ પ ારા સૂ ો ચાર)
ી દપિસંહ ભ. ડે : માનનીય અ ય ી, હાઉસ ઓડરમાં લાવવા િવનંતી ક ં છંુ .
અ ય ી: મ પણ વારવાર
િવનંતી કરી છે . માનનીય ધારાસ ય ીઓને િવનંતી કે આપ લીઝ, બેસી વ.
ં
સાંભળો, માનનીય મં ી ીનું વચન છે , આપના વકત યનો જવાબ આપે છે . (અંતરાય) માનનીય ગેનીબેન, લીઝ.
આપના બધા સાથીઓ બહાર નીક ા (અંતરાય)
( આ તબ ે હાજર રહે લા ક ેસ પ ના તમામ સ ય ીઓએ ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કય )

*

માનનીય અ ય
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, મ ી ખેડાવાળાને એવું ક ું કે તમે વ, ન હતર ઓવૈસીને
બોલાવું છુ ં તો તરત જ જતા ર ા.
અ ય ી : માનનીય મં ી ી, લીઝ.
ી દપિસંહ ભ. ડે : મારો સમય થોડો વધારે પડતો બગ ો છે .
( આ તબ ે સ ય ી િજ ેશભાઇ મેવાણી પોતાની જ યા ઉપર ઉભા થઇને કંઇક બોલતા )
અ ય ી : માનનીય િજ શ
ે ભાઇ મેવાણી, આપ બેસી ઓ. લીઝ.
ી દપિસંહ ભ. ડે : આજે ગૃહ િવભાગની ચચાઓ છે . એના સંદભમાં..
અ ય ી : આપ ગૃહને બાનમાં લઇ ર ા છો. (અંતરાય) માનનીય િજ શ
ે ભાઇ, આપ બેસી ઓ. વારવાર
ં
રકવે ટ કરવામાં આવી હોવા છતાં તમે માનતા નથી.(અંતરાય) માનનીય િજ ેશભાઇને સભાગૃહમાંથી બહાર લઇ જવામાં
આવે. લીઝ એક િમિનટ. સાજ ટ. (અંતરાય) એક િમિનટ. એમને લઇ જવામાં આવે. વારવારની
િવનંતી છતાં માનતા નથી
ં
એવું થોડું ચાલે? ી િજ ેશભાઇ, લીઝ. એમને સાચવીને લઇ વ. એમને સાચવીને લઇ વ.
(આ તબ ે સાજ ટ ારા સ ય ી િજ ેશભાઇ મેવાણીને સભાગૃહમાંથી બહાર લઇ જવામાં આ યા.)
ી દપિસંહ ભ. ડે
( રા ય ક ાના ગૃહ, પોલીસ આવાસ, નાગ રક સંર ણ, ગૃહ ર ક દળ મં ી ી) :
માનનીય અ ય ી, િવપ ના નેતા અને ક ેસના મુખે ગૃહ િવભાગની ચચામાં અમારા રા યના મુ યમં ી અને નાયબ
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લે ૭૯૬૦ કરોડ િપયાનું બજેટ આપીને ગુજરાતની શાંિત, સલામતી અને સુર ાને અ ીમતા
આપી છે .
માનનીય અ ય ી, ી પરે શભાઇ ધાનાણી જે રીતે વાત કરતા હતા કે ગુંડા ગલીમાં રખડતા હોય. મને લાગે છે કે
ક ેસના શાસનમાં ગુંડાઓ ગલીની અંદર રખડતા હતા. ક ેસના શાસનમાં રાજકીય હ યાઓ કરીને હ યાઓ કરવાવાળાને
રાજકીય આ ય આપવાનું કામ કયુ હોય તો ગુજરાતની ક ેસ ારા કરવામાં આ યું છે . અમે ગૌ હ યા માટે નો કડક કાયદો
લા યા. ગૌ હ યા કરવાવાળાને આ વન કે દની સ નો કાયદો લા યા. ગૌ હ યા કરવાવાળ કસાઇઓને છાવરવાનું કામ કયુ
હોય તો ગુજરાતની ક ેસ ારા કરવામાં આ યું છે .
માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની પોલીસની ખાખીની ખુમારી આજે અકબંધ છે . ગુજરાતની એક લાખ કરતાં વધારે
પોલીસ આ રા યની શાંિત, સલામતી, સુર ા માટે ઉ મ કારની કામગીરી કરી રહી છે . હં ુ ગુજરાતના પોલીસતં ના એ
જવાનોને, અિધકારીઓને એ બાબતની ખાતરી આપવા માગું છુ ં કે , તમે જે રીતે કામ કરો છો તે રીતે કામ કરો ક ેસના
આ પ
ે ોથી કઇ
ં અકળાવવાની કે ગભરાવવાની જ ર નથી. અમે યારે સ ા ઉપર આ યા તે વખતે જેમ માનનીય હષભાઇએ
ક ું તેમ આખે આખા નગરો તે ગુંડાઓના નામથી ઓળખાતા હતા. ભગવાન જગ ાથનો રથ બુલટે ુફ રથની અંદર લઇ જવો
પડતો હતો. પરતુ
ં ગુજરાતમાં જયારથી ભાજપની સરકાર આવી યારથી આ ગુંડાઓના આકાઓની શાન ઠે કાણે આવી છે . તેના
કારણે આજે ગુજરાતની અંદર શાંિત, સલામતી અને સુર ા છે .
માનનીય અ ય ી, ી પરે શભાઇ ધાનાણીએ જે રીતે અમરે લીના ઉ ેખ કય . મ હમણાં થયેલ િજ ા પંચાયતના
પ રણામોની િવગતો મેળવી છે . તેમની િવધાનસભામાં િજ ા પંચાયતની સાત સીટ આવે છે . આ સાતમાંથી છ સીટો ભારતીય
જનતા પાટ ની આવેલી છે . એમના યાં બે તાલુકા પંચાયત આવે છે . અમરે લી તાલુકા પંચાયત અને કકાવાવ
તાલુકા પંચાયત.
ુ
અમરે લી તાલુકા પંચાયતમાં ૧૮ ભારતીય જનતા પાટ ની સીટો અને ર સીટો ક ેસની આવેલી છે . કકાવાવ
તાલુકા પંચાયતમાં
ુ
૧૬ સીટોમાંથી ૧૧ સીટો ભારતીય જનતા પાટ ની અને પ ક ેસની છે . અમરે લી નગરપાિલકામાં પણ ભારતીય જનતા પાટ ની
સ ા આવી છે . આ દેખાડે છે કે ,
ને અહે સાસ છે કે કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિતનું ઉ મ માણે જતન થતું હોય તો
તે ગુજરાતની ભાજપની સરકાર ારા થાય છે . એમણે આ સભાગૃહના રે કડને ખરાબ કયુ છે . અમે અમારી કોર કિમટી ારા અને
અમારા માનનીય િવજયભાઇ અને માનનીય નીિતનભાઇએ લોકડાઉન દર યાન જેટલા વાહનો જ કયા હતા તે તમામે તમામ
વાહનો અમારી સરકારે િનણય લઇને મુ ત કરવાનું કામ કયુ હોય તો તે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર ારા કરવામાં આ યું છે .
તેમના બાલાિસનોરના ધારાસ ય ારા જે રજઆત
કરવામાં આવી હતી તેમાં પણ પોલીસ કે સ કરવામાં આ યો છે અને
ૂ
આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે . દે ોજ હોય, ઉના હોય કે હડાદ હોય આ તમામે તમામ િવગતોની અંદર પોલીસે પોતે
કોઇપણ તની તરફદારી કયા િસવાય એકશન લીધા છે . સતલાસણા પોલીસ ટે શનમાં તાલુકા પંચાયતના િતિનિધ સામે
ગુનો દાખલ કય છે . આ ગુજરાતની પોલીસ છે અને ગુજરાતની પોલીસમાં કોઇ કાયદાનો ભંગ કરે તો તે ભાજપનો હોય કે
ક ેસનો હોય કોઇની પણ સાડાબારી રા યા વગર અમે એકશન લઇએ છીએ. તે તાલુકા પંચાયતના િતિનિધ સામે કલમ૪૦૯ િવ ાસઘાતનો ગુનો દાખલ થયેલો છે . આ કોઇ રાજકીય કારણોસર નથી કય . અમે કોઇને દંડાવા દેવા માગતા નથી.
ક ેસ પ ના નેતા અને આજની થયેલી ચચામાં માનનીય નીિતનભાઇએ જે ઉ ેખો કયા તે કોઇ યિ તના સંદભમાં નથી
કયા. પરતુ
મહે સાણાના િકસાન સંમલ
ે નની અંદર જે માણે ગુજરાતના િકસાનો ઉપર અ યાચાર
ં આજે પણ ગુજરાતની
કરીને, એક ટક જેટલા પગરખાં ભેગા કરવા પ ા હતા તેવા િકસાનો અને ગુજરાતની
તેમના બાપ-દાદાએ કરે લા
અ યાચારો આજે પણ ભૂલી નથી. આ સરકારે ઉ મ કારની કામગીરી કરી છે . છાશવારે ગુજરાતની ધરતી ઉપર કોઇ
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

આતંકવાદી આવે અને તે આતંકવાદી િનદ ષ નાગ રકોના ર તથી ગુજરાતની ધરાને ભ જવા ય તે આતંકવાદીઓને પકડવા
અને તે આતંકવાદીઓ સામે તે ભાષામાં જવાબ આપવા માટે અમારા ગુજરાતના પોલીસના અિધકારીઓએ કામ કયુ, પરતુ
ં
કે ટલીક એન. .ઓ.ના સહારે મારા પોલીસ અિધકારીઓને જેલમાં પુરાવવાનું દુ કૃ ય કયુ હોય તો આ ક ેસના આગેવાનોએ
કયુ છે . મને ગૌરવ છે મારી ગુજરાતની પોલીસ ઉપર કે િસ રયલ લા ટ હોય કે બી કોઇ પણ આતંકવાદી કૃ ય હોય એમાં
કે રળથી આઝમગઢ સુધી થઇને ગુનેગારોને એના આઝમગઢના િક ામાંથી અબુબકરને પકડી લાવવાનું કામ કરતા હોય તો એ
મારા ગુજરાતના પોલીસના જવાનો કરે છે .
માનનીય અ ય ી, એક હ ર િપયાના મા કના દંડની વાત કરે છે . નામદાર હાઇકોટ જે ચુકાદો આ યો છે અને
એ ચુકાદાના આધાર ઉપર ગુજરાતમાં કોરોનાનું સં મણ વધે નહ તે માટે આ એક હ ર િપયાનો દંડ લેવામાં આ યો છે .
માનનીય અ ય ી, નમ તે ટ પની વાત કરીને ગુજરાત સરકારને બદનામ કરવા માટે ય ન કરે છે . ટ પનો વાસ
એ કોઇ પણ હસાબે ક ેસને આજે પણ પ યો નથી. કોરોનાનો ગુજરાતમાં એક પણ કે સ ન હતો એની પહે લા ટ પનો કાય મ
થયેલો છે એટલે એ માણે * (xxx)
માનનીય અ ય ી, ૧૨મી માચ દાંડીકચનો
દવસ આઝાદી કા અમૃત મહો સવ, અમે મહા મા ગાંધી, સરદાર
ૂ
વ ભભાઇ પટે લ, વીર સાવરકર, ભારત દેશને ગુલામીની ઝંઝીરોમાંથી મુકત કરવા માટે જે નામી-અનામી શહીદોએ સહાદત
આપી છે એને વંદન કરવા, અિભવંદન કરવા દેશના ધાનમં ી વહે લી સવારે ગાંધી આ મ આવે અને દાંડીકચની
શ આત
ૂ
કરે આ અમારા માટે રાજનીિત નથી, આ અમારા માટે રા નીિત છે અને ભારતીય જનતા પાટ નો કાયકર આના માટે વરે લો છે .
માનનીય નરે ભાઇ દેશના ધાનમં ી બ યા અને ધાનમં ી બ યા બાદ એમણે આખા દેશમાં વાતં ય પવ સાથે ડાયેલા
તમામે તમામ સંગોને યાદ કરીને આવનારી પેઢી આઝાદીની આ લડાઇને યાદ રાખે એના માટે નો આ કાય મ છે . માનનીય
અ ય ી, આ કાય મમાં કે ટલાક મુફલીસ લોકો ધાનમં ીનો આ કાય મ બગડે એના માટે િકસાન આંદોલનના નામે
ગુજરાતની
ને ગુજરાતની સરકાર માટે આ કાય મ કરતા હોય તો સરકાર તરીકે અમા ં કત ય છે કે આઝાદી કા અમૃત
મહ સવનો કાય મ અમે કોઇ પણ કાળે સફળ કરીએ. કાય મને િન ફળ કરવા માટે તમે ટે ટરો ભેગા કરીને િકસાન
આંદોલનના પા ટયા લગાડો, અમને મા હતી હોય તો ગુજરાતની પોલીસની એ જવાબદારી છે કે , ધાનમં ી આવવાના હોય
એની પૂવ સં યાએ આવી વૃિ હરગીઝ ચલાવી લેવા માગતા નથી. તમારે મે ડે ડ લેવો હોય તો વને
ની વ ચે ! તાલુકા
પંચાયત ગઇ, િજ ા પંચાયત ગઇ તમારી વાત ગામડાઓમાં કોઇ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી.
માનનીય અ ય ી, એજ માણે એમણે જદા
ુ જદા
ુ આ ેપો કરીને ગુજરાતના પોલીસ તં નું મોરલ તોડવા માટે નું
કામ કયુ છે યારે હં ુ આ સભાગૃહના મા યમથી કહં ુ છંુ કે , ગુજરાતની પોલીસ ગુજરાત માટે ઉ મ કારની કામગીરી કરી રહી છે
અને આ કામગીરી અિવરતપણે ચાલુ રહે એ માટે ગુજરાતની સરકાર ગુજરાતના પોલીસ તં ની પડખે છે અને આગામી
દવસોમાં પણ આ ીયા આપણે ચાલુ રાખવાની છે .
માનનીય અ ય ી, હં ુ રાજયના નાણામં ી ીનો આભાર માનુ છંુ . આભાર એટલા માટે માનું છુ ં કે , એમણે અમે જે
માગણીઓ કરી એ તમામે તમામ માગણીઓ એ રાજયની શાંિત, સલામતી અને સુર ા માટે મંજૂ ર કરી છે . ૭૯૬૦ કરોડ
િપયાનું બજેટ, જયારે કોઇ રાજય સુરિ ત હોય તો જ એ િવકિસત થઇ શકે અને જે માણે અમને આ બજેટ મળવાના કારણે
અમે અનેકગણી સારી કામગીરી કરી શકીશુ.ં માનનીય અ ય ી, જેમ કાયદો અને યવ થામાં ઇ ા ટ ચર અગ યનું છે ,
ટે કનોલો અગ યની છે એમ આ વખતના બજેટમાં માનનીય નીિતનભાઇ પટે લ ારા ૩૦૨૦ જ યાઓ માટે િપયા ૧૧૯
કરોડ ફાળવવામાં આ યા છે . ટે કનોલો અને કિ વ શન રે ટ ઇ ુવ સ હતના અનેક મુ ાઓ માનનીય નાણામં ી ી ારા
મંજૂ ર કરવામાં આ યા છે .
માનનીય અ ય ી, આપણને સૌને ગૌરવ હોય કે આપણી ગુજરાત ફોરે િ સક સાય સ યુિનવિસટી અને આપણી
ર ાશિ ત યુિનવિસટીને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ રા ીય દર ો આ યો છે . અને એના કારણે હવે આપણી આ
યુિનવિસટીઓની અનેક ા ચો િવ ભરની અંદર હશે. માનનીય વડા ધાન નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતમાં પહે લેથી એ હતા
યારે અને આજે પણ ગુજરાતના પોલીસતં માં ટે કનોલો અપ ેડેશન માટે સતત ય નો કયા છે . ી હષભાઇએ જે ઉ ેખ
કય એમ સુરત એ આખા દેશના િલિવંગ ઇ ડે સમાં ૧૧૧ પૈકીનું પાંચમા નંબરનું શહે ર છે . સુરતમાં ડાયમંડ કે િપટ સ,
ટે સટાઇલ માટે અમારા દેશ અ ય
ી સી.આર. પાટીલ સાહે બની પણ માગણી હતી, યાંના ધારાસ ય ીઓની પણ
માગણી હતી એટલે સુરતમાં કાયદો અને યવ થા માટે આજ દવસ સુધી યારે ય ન મળી હોય એટલી ૮૬ર જેટલી જ યાઓ
મંજૂ ર કરવામાં આવી છે . ૭પ જેટલા વાહનો મંજૂ ર કયા છે . ગયા વખતે ઘોડાદરા, િસંગણપોર-ડભોલી પોલીસ ટે શન શ
કરવામાં આ યા છે , આગામી વરસમાં સારોલી, ઉતરાણ, પાલ અને અલથાણ આ ચાર પોલીસ ટે શન શ કરવાના છીએ.
સુરત એ આિથક રાજધાની છે . એના માટે ઇકોનોિમકલ ટે ડ અને ઇકોનોિમકલ ટે ડમાં પણ મેનપાવર પૂરો પા ો છે .
સીસીટીવી સે ફ ટે ક ગ ોજે ટ માટે પણ પાંચ કરોડ િપયા િનયિમતપણે મળે એવી યવ થા કરે લ છે . સુરત શહે ર એવું છે કે
જેની અંદર પ રવારના લોકો નોકરી ધંધે ય, એના નાના દીકરા, દીકરીનું કોઇ યાન રાખનાર ના હોય એના કારણે ઘણીવાર
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

દીકરીઓ ઉપર બળા કારની ઘટના બને છે એટલા માટે સુરત પોલીસ કિમશનર ારા ચાઇ ડ ડે કે ર સે ટર શ કરવામાં આવેલ
છે .
આપ ં રા ય એવું છે કે યાં ૧૬૦૦ િકલોમીટર જેટલો દ રયાકાંઠો છે . અનેક ધાિમક થાનો આવેલા છે . Vital
ઇ ટોલેશન આવેલા છે . એના માટે આ રા ય સરકાર આ નાણા િવભાગ સતત ભરતીની
યામાં વધારો કરતું ર ું છે . હં ુ
છે ાં દસ વરસના આંકડા આપું તો છે ાં દસ વરસમાં ગુજરાતની ભા.જ.પ.ની સરકારે ગુજરાતના પોલીસ તં માં નવું ૮૪૦૦૦
જેટલું માનવબળ પૂ ં પા ું છે . આજે ગુનેગારો એ હવે હાઇ-ફાઇ બની ચૂ યા છે અને હાઇ-ફાઇ બનેલો આ ગુનેગાર એ
વાઇ-ફાઇનો પણ ઉપયોગ કરતો હોય છે તેવા સં ગોમાં આપણી પોલીસને માટ બનવું પડશે અને શાપ બનવું પડશે એટલા
માટે આખા રા યના ૩૪ િજ ા મથકો, ૬ ધાિમક થળો અને ટે યુ ઓફ યુિનટીના મા યમથી ૪૧ જેટલા શહે રોને આવરીને
િપયા ૩રપ કરોડના ખચ િવ ાસ ોજે ટ શ કય , એનાથી ગુનાઓની તપાસમાં મદદ પ થશે. કાયદો અને યવ થાની
ળવણીમાં, ટા ફક િનયમનમાં પણ મદદ પ થશે અને આ સીસીટીવીના નેટવકને િજ ાના તમામ કમા ડ ગ ક ટોલ ટે શન
અને િજ ામાંથી રા યના કમા ડ ગ ક ટોલ ટે શનના મા યમથી કને ટ કરવામાં આવેલ છે . મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ,
ચોરીના પ૧૩, અક માતના ૩૩પ, અપહરણના ૧૩૦, તહે વારોમાં ૩૩પ જ યાઓ ઉપર આમ ર૬૮૩ જદા
ુ જદા
ુ ગુનાઓનો
ભેદ ઉકે લવા માટે મદદ મળી છે . િવ ાસ-વન ોજેકટ માટે તમામ ધારાસ ય ીઓની પણ માગણી હતી અને આ િવ ાસવન પછી આગામી દવસોમાં િવ ાસ-ટુ તરીકે નવા ૮,૦૦૦ કે મેરા લગાડવાનું કામ રા યના આ વખતના બજેટમાં મંજૂ ર
કરવામાં આ યું છે . આના મા યમથી નેશનલ, ટે ટ હાઇવે, આંતરરા ય સરહદ, ટોલનાકા આ બધી જ યાએ લગાડવામાં
આવશે. આજ કાલ ક ટો ડયલ ડે થના નામે ગુજરાત સરકારને બદનામ કરવામાં આવે છે , પરતુ
ં રા યના તમામે તમામ પોલીસ
ટે શનમાં સીસીટીવીના નેટવક માટે આજે ૧૪૧૯ પોલીસ ટે શનમાં ૭૩ર૭ કે મેરા કાયરત છે અને આગામી દવસોમાં પણ
માનનીય નાણામં ી ારા નવા ૧૨૦ કરોડ િપયા રાજયના તમામે પોલીસ ટે શનમાં સી.સી.ટી.વી.ના વધારે નેટવક માટે
કરવામાં આ યા છે .
માનનીય અ ય ી, આપણે કોઇ પણ એફ.આઇ.આર.થાય તો થયેલી એફ.આઇ.આર. તા કાિલક જ આપણે ઇગુજકોક ોજેકટ હે ઠળ તેને લોડ કરવામાં આવે છે . ૭૨૫ પોલીસ ટે શનોમાં અને ૧૩૪૮ પોલીસ કચેરીઓમાં આ કાયરત છે
એટલે આગામી દવસોમાં આને વધારે સઘન બનાવવામાં આવશે. આ ઇ-ગુજકોકના મા યમથી ૫ હ ર જેટલા ચોરાયેલા
વાહનો શોધી કાઢયાં અને સચ એ લીકે શનના મા યમથી ૭ હ રથી વધારે ગુનેગારોને શોધી કાઢવા માટે ઉપયોગી થયું છે .
આપણે પોકે ટ કોક લા યા આ વખતે રાજયના નાણા િવભાગ ારા પોકે ટ કોક ના આપણે ૧૬ લાખ લોકોના પોલીસ
વે ર ફકે શન કયા પરતુ
ં હવે પોકે ટ કોકની સાથે આપણને ટે લેટ આપવાના છે અને એ ટે લેટના મા યમથી વધારે સારી રીતે
કામગીરી કરી શકીશુ.ં
માનનીય અ ય ી, crime and criminal tracking network system. એની અંદર પણ આખા દેશની
અંદર આપ ં કામ એ ઉ મ કારનુ થયું છે . થોડાં દવસ પહે લાં જ મને ગુજરાતના પોલીસ તં એ મ ક ું તેમ હવે મા
માનવબળ વધારવું એ પૂરતો ર તો નથી ટે કનોલો નો ઉપયોગ કરવો એ આવ યક છે . આ પોલીસ અિધકારીઓને ૧૦ હ ર
બોડી વોન કે મેરા િપયા ૫૦ કરોડના ખચ દેશમાં સૌ થમ આટલું િવશાળ કામ કયુ હોય તો એ ગુજરાતના નાણાં િવભાગના
કારણે પોલીસ તં ે કયુ છે . બોડી વોન કે મેરા અિધકારી પોતાના કમચારી રાખશે. ઘણી વખત ખોટી ફ રયાદો થાય છે કે પોલીસ
કમચારીએ અયો ય વતન કયુ, પૈસાની માગણી કરી એવા સં ગોમાં તેનું ઓ ડયો રે કોડ ગ હશે, એનું લાઇવ કમા ડ ગ ક ટોલ
ટે શન ડે રે કોડ ગ હશે જે આપણને અ યંત ઉપયોગી થઇ શકશે.
માનનીય અ ય ી, આગામી દવસોમાં આ ૧૦ હ ર બોડી વોન કે મેરાથી સ કરવામાં આવશે. આપણી
ફોરે સીક સાય સ યુિનવિસટી એ દેશમાં થમ નંબરની છે અને તેની બાકીની જની
ૂ ટે કનોલો ની વાત નથી કરતો પરતુ
ં હવે
ગુનેગારને શંકા પદમાંથી ગુનેગાર સુધી પકડવા માટે આજકાલ કોઇ પણ ગુનો બને, ગુનો બ યાં પછી થળ ઉપરના નમૂના
એકિ ત થાય પછી ફોરે સીક સાય સ હે ઠળ તેનું ઇ વે ટીગેશન થાય, ઇ વે ટીગેશન થયા પછી ગુનેગાર પકડાય, ગુનેગારને
પકડયા પછી તેનું ાઇમ ડટે કશન થાય અને પછી તેને ક વીકશન થાય અને ગુનેગારે કરે લા ગુનાની સ થાય તો જ
સમાજની અંદર કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિત આપણે ઉ મ રાખી શકીએ. Eye Detect Pupil Dilation એ
ગુનેગારની આંખની કીકીમાં તેને
પૂછવાથી થતાં ફે રફારોના મા યમથી એ ન ી કરી શકાય કે આ ગુનેગાર છે . એ રીતે
rapid DNA technology, Isothermal amplification unit જેનાથી ગૌમાંસનું ઝડપી આપણે પરી ણ કરી
શકીએ. નાક ટીક ડ સ સંબંિધ પણ ઘણા ટે ટો માટે રાજય સરકાર ારા લાવવામાં આ યું છે .
માનનીય અ ય ી, મોડનાઇઝેશન અને મોડનાઇઝેશનના મા યમથી અનેક નવા હિથયારો પણ રાજયની અંદર
ઉપલ ધ કરાવવામાં આ યા છે . મ ક ું તેમ આ વખતે િપયા ૨૫.૩૮ કરોડની નવી સેવા તરીકે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં હતી
અને ક વી શન રે ઇટ ઇ ુવ કરવા માટે પણ રાજય સરકારે આ વખતના બજેટમાં આયોજન કયુ છે . ગુજરાતમાં ભાજપનું
શાસન ૨૫ વષથી કે મ છે તેનુ કારણ હોય તો આ રાજય સરકાર બળ રાજકીય ઇ છા શિકતથી લો એ ફોસમે ટ તેને ખાલી
માનવબળ પૂ ં પાડયું તેવું નથી, તેને ટે કિનકલ ઇ વીપમે ટ પૂરાં પાડયા એવું નથી. પણ યાં આવ યકતા હતી યાં કાયદામાં
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તા. ૧૮મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

સુધારા કયા અને એ કાયદાના સુધારાને કારણે સમાજને રં ડવાવાળા આવા ટપોરીઓ અને ગુંડાઓને જેલના હવાલે કરવાનું
કામ કોઇએ કયુ હોય તો એ ગુજરાતની ભાજપની સરકારે કયુ છે . અમે એમ નથી કહે તાં કે ગુજરાતમાં દા નથી વેચાતો. પણ
અમારી ક ટબ તા છે કે ગુજરાતમાં દા નું ઉ પાદન, દા નું વેચાણ અને દા ની હે રાફે રી કરવાવાળાની શાન ઠે કાણે લાવવા માટે
અમે અમારો કાયદો કડક બના યો છે . આ કાયદો એટલા માટે કડક બના યો છે કે યારે દા ના યસનને કારણે કોઇ બહે ન
િવધવા થાય યારે એની આંખમાંથી પડતા આંસુની યથાને અમે યવ થામાં પ રવિતત કરી છે . એના કારણે એનો પ રવાર
એકલો પડી ય, એના દીકરા-દીકરીઓના ભણતરમાં સમ યા થાય. એના કારણે અક માતો થાય. એ શારી રક રીતે એવો
પાંગળો બની ય કે હરતી-ફરતી લાશની જેમ સમાજમાં ફરતો હોય. આ અમારો રાજકીય એજ ડા નથી. અમા ં કિમટમે ટ છે
કે ગુજરાતની બહે નો માટે અમે દા બંધીના કાયદાનો કડકાઇથી અમલ કરાવીશુ.ં ગાય અમારી માતા છે અને એમાં ૩૩ કરોડ
દેવતાઓનો વાસ છે પણ કે ટલાંક કસાઇઓ ગૌવંશનું કતલ કરતા હતા. એની શાન ઠે કાણે લાવવા માટે આ વન કારાવાસ
અને વાહન જ ીનો કાયદો કય હોય તો આ ભાજપની સરકાર ારા કરવામાં આ યો છે . અમે cotpa એ ટમાં સુધારો કરીને
હુ ાબંધી કરી છે . આ સરકાર મ હલાઓના ર ણ માટે ક ટબ છે . છાશવારે કોઇ બાઇક લઇને નીકળે અને કોઇ બહે નના
ગળા ઉપર હાથ નાંખીને ચેઇન લૂંટી ય. કાયદામાં સ ઓછી હતી. હવે ગુજરાતમાં કોઇ બહે નના ગળામાં હાથ નાંખીને ચેઇન
લૂંટવા માટે નો ય ન કરશે તો એની શાન ઠે કાણે લાવવા માટે સાત વષની સ ની ગવાઇ ભારતીય જનતા પાટની સરકાર
ારા કરવામાં આવી છે . પાસાનો કાયદો યાજખોરો, મ હલાઓ - દીકરીઓની છે ડતી કરવાવાળા લોકો, જગારના
અ ા
ુ
ચલાવવાળા લોકો આ બધાને પાસા હે ઠળ બુક નહોતા કરી શકતા. સમાજમાં નાના, ગરીબ માણસને હે રાન કરે , કાયદામાં
છટકબારીનો લાભ લઇને સાંજ ે મીન લઇને પાછો આવે. આવા લોકો સામે કડકાઇ દાખવવા માટે પાસાનો કાયદો આ જ
િવધાનસભામાં ભાજપની સરકાર ારા કરવામાં આ યો છે . અમે ગુજસીટોકનો કાયદો લા યા છીએ. સંગ ઠત ઓગનાઇ ડ
ાઇમ અને આતંકવાદની ઘટના ગુજરાતમાં ન બને એના માટે આ કાયદો લા યા છીએ. આગામી દવસોમાં ગુજરાતમાં આ
િવધાનસભાના સ યોને ગૌરવ થાય એવી કોઇ ઘટના હોય તો ગુજરાતની શાંિત અને સલામતી માટે ઉ મ રીતે બ યો હોય તો
ગુજરાતનો આ ગુજસીટોક કાયદો છે . ગઇ કાલે ી કૌિશકભાઇએ ઉ ેખ કય એમ ગુજરાતના ભૂમા ફયાઓની શાન ઠે કાણે
લાવવા માટે અમે લે ડ ેિબંગ કાયદો લા યા છીએ.
માનનીય અ ય ી, મને થોડો સમય વધારે આપવામાં આવે એવી િવનંતી છે . અમે અશાંત ધારાનો કાયદો લા યા
છીએ. આગામી દવસોમાં આ િવધાનસભામાં લવજેહાદવાળો, ધાિમક વાતં યમાં સુધારાવાળો કાયદો લા યા છીએ. હં ુ સૌ
સભાસદોને કહં ુ છંુ કે એ કાયદો યારે આવે યારે એ કાયદાના સમથનમાં આપ યારે હા કહો યારે એ રીતે હા પાડ કે
િવધમ લોકો યારે આપણી બહે ન-દીકરીઓનું શોષણ કરીને લ ના નામે આપણી બહે ન દીકરીઓને ધમાતર કરાવે છે . એની
શાન ઠે કાણે આવે એ રીતે આપ સૌ એને સમથન કર . આજે ગુજરાત યાં છે ? આજે ગુજરાત આખા દેશમાં કાયદો અને
યવ થાની પ રિ થિતમાં એન.સી.આર.બી.ના આંકડાના આધાર ઉપર આજે ગુજરાત હસાના
ગુનામાં દેશમાં ૩૨મા નંબરે છે .
ં
આજે આખા દેશમાં ગુજરાત હસાના
ગુનામાં ૩૨મા મે, શરીર સંબંધી ગુનામાં ૩૦મા મે, ખુનના ગુનામાં ૨૯મા મે,
ં
બળા કારના ગુનામાં ૨૯મા મે અને અપહરણના ગુનામાં ૨૯મા મે છે . િમલકત ચોરીમાં પણ રા યની સારી િ થિત આપણે
કરી છે . ઘાસના ઢગલામાંથી સોય શોધવા જેવા અઘરા કારના ગુનેગારોને પકડીને જેલના હવાલે મૂકીને સ આપવાનું કામ
કયુ હોય તો તે ગુજરાતના પોલીસ તં
ારા કરવામાં આ યું છે . અમરે લી, સુરત, અમદાવાદ ા યમાં પાંચ િકલો જેટલાં
સોનાની લૂટ અને અ ય કારના ગુનેગારોને પક ા છે . આમ, હમણાં જ મનગરમાં અમે ગુજસીટોકનો ગુનો એટલા માટે
ન યો કે યાંનો જયેશ નામનો ગુનેગાર ૪૫ જેટલા ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલો હતો. છાશવારે લોકોની હે રાનગિત કરે અને
ખંડણીના ગુનાઓ સાથે ડાયેલો હતો અને લંડનમાં બેઠાં બેઠાં નેટવક કરે .. અમારા સારામાં સારા અિધકારીઓને મનગર
મોકલવાનો અમે િનણય લીધો. કે માં આપણી સરકારની અને ઈ ટરપોલની મદદ લીધી. લંડનમાં બેસીને મનગરમાં
ફાય રગ
ં કરવાવાળા લોકોને CBI અને ઈ ટરપોલે યાંની પોલીસની મદદથી ધરપકડ કરવાનું કામ કયુ હોય તો ગુજરાત
પોલીસની બળ રાજકીય ઈ છાશિ તના આધારે કરવામાં આ યું છે . આના આધારે દેખાય આવે છે કે આ રા યમાં કાયદો અને
યવ થાની પ રિ થિતના જતન કરવા માટે ઝીરો ટોલર સના મા યમથી આ રા ય સરકાર કામ કરી રહી છે . આજે રા યમાં
કોઈ ઓગનાઈઝ ગગ નથી. કોઈ ક યુ લાવવા માટે ની આવ યકતા નથી. હમણાં છે ા જે આંકડા ડકલેર થયા છે એમાં ફોરે ન
ડાયરે ટ ઈ વે ટમે ટમાં ૫૩ ટકા સાથે ગુજરાત થમ નંબરે છે . ડોમે ટીક ઈ વે ટીગેશનમાં ગુજરાત દેશમાં બી થાને છે .
એ સપોટ ીપરે શન ઈ ડે સમાં પણ ગુજરાત પહે લા થાને છે . ભારતના કલ
ુ એ પોટના ૨૩ ટકા એ ગુજરાતમાંથી થાય છે .
દેશમાં કોરોનાની કામગીરી વખતે આપણને ખબર પડી કે રોજગારી માટે કે ટલા અ ય ાંતના લોકો ગુજરાતની ધરતી ઉપર ફરી
ર ાં છે . આ ગુજરાતની સરકાર શાંિત, સલામતી અને સુર ા માટે ક ટબ ધ છે . હં ુ આ સભાગૃહના મા યમથી પ તા કરવા
માગું છુ ં કે માનનીય િવજયભાઈ પાણી અને માનનીય નીિતનભાઈ પટે લના નેતૃ વ હે ઠળ કોઈ આકાઓની દાદાગીરી અમે
ગુજરાતમાં ચલાવી લેવા માગતા નથી.
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ફા ગુન ૨૭, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી

દવસ)

કાપ દરખા ત માંક -૧, ૨, ૩, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪,
૨૫, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૫, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૨, ૫૩, ૫૪
અને ૫૭ મત માટે મૂકવામાં આવી અને નામંજૂ ર કરવામાં આવી.
માગણી માંક- ૪૨, ૪૩ અને ૪૪ મત માટે મૂકવામાં આવી અને મંજૂ ર કરવામાં આવી.
અ ય ી : આજ રોજની અ યાર સુધીની જે કઈ
ં કાયવાહી થઈ છે તેમાં અસંસદીય શ દો કે વા ય જે કઈ
ં હશે તે
વંચાણે લઈને કાઢી નાંખવામાં આવશે.
(િવરામ બપોરના ૨-૨૯થી ૩-૦૦)
અ ય ી અ ય થાને
દાખલ કરવા માટના
ે િબન-સરકારી િવધેયકો
ગુજરાત હે ર થળોમાં નાગ રકો અને સફાઇ કામદારો ારા કચરાને સળગાવવા પર િતબંધ બાબત િવધેયક, ર૦ર૧

ગુજરાત રાજયમાં

હરે થળોમાં નાગ રકો અને સફાઇ કામદારો ારા કચરાને સળગાવવા પર િતબંધ અને આ સાથે
સંકળાયેલી બાબતો માટે ગવાઇ કરવા માટનુ
ે ં િવધેયક.
ી જગદીશ િવ કમા(િનકોલ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ તાવ રજૂ ક ં છુ ં કે , સન ર૦ર૧ નું ગુજરાત હે ર
થળોમાં નાગ રકો અને સફાઇ કામદારો ારા કચરાને સળગાવવા પર િતબંધ બાબત િવધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને
અનુમિત આપે.
તાવ રજૂ કરવામાં આ યો.
મત માટે મૂકવામાં આ યો અને મંજૂ ર કરવામાં આ યો.
અ ય ી : સ ય ીને િવધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમિત મળે છે .
ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, હં ુ સન ર૦ર૧નું ગુજરાત હે ર થળોમાં નાગ રકો અને સફાઇ કામદારો
ારા કચરાને સળગાવવા પર િતબંધ બાબત િવધેયક દાખલ ક ં છંુ .
અ ય ી : િવધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે .
ગુજરાત ખાનગી વાહનોના ડાઇવરોનું ફરિજયાત રિજ ટશન
અને િનયમન કરવા બાબત િવધેયક, ર૦ર૧
ે
માનનીય સ ય ી ી બાબુભાઇ જ. પટે લ(દસ ોઇ) ગેરહાજર.
ગુજરાત હરે થળોએ િવરોધ દશન કરવા પર િતબંધ મૂકવા બાબત િવધેયક, ર૦ર૧
માનનીય સ ય ી ી ભૂપે ભાઇ ર. પટે લ(ઘાટલો ડયા) ગેરહાજર.
પહલા
ે , બી અને ી વાચન માટના
ે િબન સરકારી િવધેયકો
સન ર૦૧૯ નું ગુજરાત િવધેયક માંકઃ ૧૪
ગુજરાત દેવ થાન િવ તાર િવકાસ સ ામંડળ િવધેયક.ર૦૧૯
માનનીય સ ય ી પૂણશ મોદી(સુરત-પિ મ) ગેરહાજર.
સન ર૦૧૯ નું ગુજરાત િવધેયક માંકઃ ર૮
ગુજરાત સરકારી પાણી પુરવઠા તં માંથી લોકોને ગેરકાયદે પાણી ખચતા અટકાવવા બાબત િવધેયક,ર૦૧૯
માનનીય સ ય ી રમણભાઇ ધુ. પટે લ(િવ પુર) ગેરહાજર.
સન ર૦૧૮ નું ગુજરાત િવધેયક માંકઃ ૩૦
ગુજરાત નાના કટબને
વૃિ ધ ( ો સાહન) િવધેયક, ર૦૧૮
ુ ંુ
માનનીય સ ય ી ડો. નીમાબેન ભા. આચાય(ભૂજ) ગેરહાજર.
સન ર૦૧૯ નું ગુજરાત િવધેયક માંકઃ ર૯
ગુજરાત પાણી દૂષણ (િનવારણ અને નદીઓનું શુિ ધકરણ) િવધેયક, ર૦૧૯
માનનીય સ ય ી અરિવંદકમાર
ગાં. પટે લ(સાબરમતી) ગેરહાજર.
ુ
સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ૦૩.૦ર વા યે પૂ ં થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર
શુ વાર, તા. ૧૯મી માચ, ૨૦ર૧ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર .ું

167

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ગુજરાત િવધાનસભા
શુ વાર, તા.૧૯મી માચ, ૨૦ર૧
ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ .ું
માનનીય અ ય ી રાજે િ વેદી અ ય થાને
તારાં કત ો
મહસાણા
િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
ે
* ૩૬૧૫૩ ી રમણભાઈ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) મહે સાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના)
યોજના) હે ઠળ મહે સાણા િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૭૫૫૬૨.૩૯ મે. ટન અનાજના
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય
અ
સલામતી
કાયદો-૨૦૧૩
(માં અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં
આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો

ઘ
( ક. ા.)

AAY
યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)
૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

ી રમણભાઇ ધુ. પટે લ : માનનીય અ ય ી,કોરોનાની મહામારીમાં સમ િવ ખૂબ મુ કે લીમાં સપડાયેલ હતું
યારે આપણા દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહે બે લોકડાઉનનો પો ામ આ યો એમાં ગુજરાતમાં કોઇ માણસ
ભૂ યો ન રહી ય તેની િચંતા ગુજરાત સરકારે કરી છે . યારે ગુજરાતના માનનીય મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અને
પુરવઠા મં ી ીને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છું. આપના મા યમથી હં ુ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છંુ કે હે ર
િવતરણ યવ થા હે ઠળ છે ા એક વષમાં તા.૩૧-૧ર-ર૦ર૦ની િ થિતએ મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ચીજવ તુઓના
િવતરણની શું યવ થા કરે લ હતી?
ી ધમ િસંહ મે. ડે : માનનીય અ ય ી, મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર
યુઆરી, વષ ર૦ર૦થી
ડસે બર, ર૦ર૦ સુધીની આવ યક ચીજવ તુઓ તાલુકાવાર િવતરણની મા હતી જણાવું તો સતલાસણા તાલુકામાં ઘઉ
ર૯૯પ.પ૦ મે ટક ટન, ચોખા ૧ર૭૮.પ૦ મે ટક ટન, ખાંડ ૧૪૧.પપ મે ટક ટન, મીઠું ૯ર.૯૬ મે ટક ટન, કે રોસીન ૧ર૯.ર૪
િકલોિલટર, અને ખા તેલ એક િલટરના પાઉચ ૧૮૭૧૪ પાઉચનું િવતરણ કરવામાં આવેલ હતુ.ં ખેરાલુ તાલુકામાં ઘઉ
૩પ૮૬.૯ મે ટક ટન, ચોખા ૧પ૩૦.૩૯ મે ટક ટન, ખાંડ ૧૬૯.૮૬ મે ટક ટન, મીઠું ૧૦૭.ર૪ મે ટક ટન, કે રોસીન ૧૩૭.પ૯
િકલોિલટર જયારે ખા તેલ એક િલટરના પાઉચ એમ ૧૦૩૦૦ પાઉચનું િવતરણ કરવામાં આવેલ હતુ.ં
તાલુકામાં
૪૩ર૮.પ૮ મે ટક ટન, ચોખા ૧૮૪૯.૯૩ મે ટક ટન, ખાંડ ૧પ૪.૪૯ મે ટક ટન, મીઠું ૯૯.૮૬ મે ટક ટન, કે રોસીન પ૩.પ૯
િકલોિલટર, જયારે ખા તેલ એક િલટરના પાઉચ ૬૩૬૬ પાઉચનું િવતરણ કરવામાં આવેલ હતુ.ં િવસનગર તાલુકામાં ઘઉ
૬૯૩૯.૯૭ મે ટક ટન, ચોખા ર૯૬ર.૩૯ મે ટક ટન, ખાંડ ર૯૩.પ૭ મે ટક ટન, મીઠું ૧૭૩.પ૧ મે ટક ટન, કે રોસીન ૧૭૬.૦૮
િકલોિલટર જયારે ખા તેલ એક િલટરના પાઉચ ૧પ૪૮૪ પાઉચનું િવતરણ કરવામાં આવેલ હતુ.ં વડનગર તાલુકામાં ઘઉ
૪૩રપ.૪૪ મે ટક ટન, ચોખા ૧૮૪૮.૪૧ મે ટક ટન, ખાંડ ૧૬૦.ર૮ મે ટક ટન, મીઠું ૧૦૩.પ૬ મે ટક ટન, કે રોસીન ૧૧ર.૯ર
િકલોિલટર, ખા તેલ એક િલટરના પાઉચમાં ૮૦૬૦ પાઉચનું િવતરણ કરવામાં આવેલ હતુ.ં િવ પુર તાલુકામાં ઘ
૮૪૬ર.૩૪ મે ટક ટન, ચોખા ૩૬૦૮.૮ર મે ટક ટન, ખાંડ ૩૪૯.ર૬ મે ટક ટન, મીઠું ર૧૬.૪૭ મે ટક ટન, કે રોસીન
૧પ૮.૭૦ િકલોિલટર જયારે ખા તેલ એક િલટરના પાઉચમાં ર૦ર૬૬ પાઉચનું િવતરણ કરવામાં આવેલ હતુ.ં મહે સાણા
તાલુકામાં ઘ ૧૦૧૯પ.ર૯ મે ટક ટન, ચોખા ૪૩૪૭.ર૯ મે ટક ટન, ખાંડ ૩૦ર.પ૩ મે ટક ટન, મીઠું ર૮પ.ર૮ મે ટક ટન,
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
કે રોસીન ૩પ૦.૦૯ િકલોિલટર કે રોસીન ૩૫૦.૦૯ િકલોિલટર અને તેલ એક િલટરના પાઉચ એમ ૨૯,૨૩૫ પાઉચનું િવતરણ
કરવામં આવેલ છે . એ જ રીતે બેચરા તાલુકામાં ઘ ૨,૬૫૫..
અ ય ી : કે ટલું લાંબું િલ ટ છે ?
ી ધમ િસંહ મે. ડે : ર તાલુકા છે .
અ ય ી : બે પાના ભરીને છે . તો અહ ટે બલ કર અથવા તો એમને આપી દે .
ી ધમ િસંહ મે. ડે : માનનીય અ ય ી, આમ, મહે સાણા િજ ામાં
યુઆરી-૨૦૨૦થી ડસે બર૨૦૨૦ સુધીમાં ૫૨,૯૬૨.૩૫ મે ટક ટન ઘ , ૨૨,૬૦૦.૦૪ મે ટક ટન ચોખા, ૨,૧૮૦.૪૦ મે ટક ટન ખાંડ, ૧,૦૫૬.૨૬
મે ટક ટન મીઠું તથા ૧,૫૫૧.૯૬ િકલોિલટર કે રોસીન સમ િજ ામાં આપવામાં આ યું છે .
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ ગરીબોની વાત કરી. તો આપણે ૩૯ િપયે
ુ
તુવેરદાળ ખરીદીએ છીએ અને ૬૧ િપયે લોકોએ આપીએ છીએ. તો આટલો બધો નફો સરકાર શા માટે કરે છે? સરકાર
ગરીબોની િચંતા કરતી હોય તો આપણે કાળાબ ર કરીએ છીએ તો શું આપણે..
અ ય ી:
પૂછો ને?
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, ૩૯ િપયે તુવેરદાળ ખરીદી અને ૬૧ િપયે આપીએ છીએ. તો એ
ુ
ભાવ ઘટાડીને આપણે ૩૯ િપયાના બદલે ૪૦ િપયે કે પડતર િકમતે
ં ગરીબોને આપવા માગીએ છીએ કે નહ ?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, એક તો ૩૯ િપયે ખરીદી હોય એવું તો અ યાર સુધીમાં યાંય
બ યું નથી. (અંતરાય)
અ ય ી : લીઝ, દલીલ નહ , તમે સવાલ પૂ યો છે . એમને જવાબ તો આપવા દેશો કે નહ ? જવાબ આપવા દો.
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, ટે કાના ભાવે ખરીદી ભારત સરકાર નાફે ડ વતી કરતી હોય છે .
યારે ચણાદાળ કે દાળ આપવાની વાત હોય યારે રાહત ભાવે ગરીબોને આપવામાં આવે યારે રા ય સરકાર સબિસડી
ભોગવી અને જે તે પડતર િકમત
ં હોય યારે ઓ શનમાં ખરીદી કરી અને પછી વધારાની સબિસડી તેમાં રા ય સરકાર આપે.
૩૯ િપયે ખરીદવાની વાત અ યાર સુધી યાંય નથી એટલે આવા ખોટા આંકડા ન આપે. (અંતરાય)
અ ય ી : આપનો જવાબ આવી ગયો છે .
ી કીરીટકમા
ુ ર ચી. પટે લ : સાહે બ, તા. ૨૬-૨-૨૦૨૧નો પ રપ છે તેમાં લ યું છે કે વષ ૨૦૨૧ માટે િવિવધ
જણસીઓના પડતર ભાવ. તેમાં લ યું છે કે તુવેરદાળ િત િ વ ટલ ૩૯૦૦ િપયા. આ સરકારનો પ રપ છે .
અ ય ી : સા ં . મં ી ીનો જવાબ એ જ છે .
ી ઋિષકે શ ગ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, કોરોનાની કટોકટીમાં ગરીબો માટે રા ય સરકારે પોતાના અનાજના
ભંડારો ખોલી દીધા. (અંતરાય)
અ ય ી : પ રપ નો
નથી. (અંતરાય) હં ુ યાં ના પાડંુ છુ ં ? પણ, જવાબ મં ી ીએ એ જ આ યો છે , જે
આપવાનો છે . એ િસવાય કઇ
ઘણાં હશે, ના નહ . (અંતરાય) તમને પૂછવા દઇશ. તમે
ં જવાબ છે ? (અંતરાય) આપના
ફરી પૂછ ને.
ી ઋિષકે શ ગ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, કોરોનાના કપરા કાળમાં રા ય સરકારે પોતાના અનાજના ભંડારો
ગરીબો માટે ખુ ા મૂકી દીધા. આ આખી િવતરણ યવ થા રે શન ગની યાજબી ભાવની દુકાને થાય છે યારે મારે ણવું છે કે
મહે સાણા િજ ાની અંદર કે ટેગરીવાઇઝ અને તાલુકાવાઇઝ કે ટલી દુકાનો આવેલી છે?
ી ધમ િસંહ મે. ડે : માનનીય અ ય ી, મહે સાણા િજ ામાં માચ-૨૦૨૧ની િ થિતએ તાલુકાવાર
યાજબી ભાવની દુકાનની વાત ક ં તો સતલાસણા તાલુકામાં યાજબી ભાવની હાલમાં ૩૩ દુકાનો છે . જેમાં ૩૨ કાયમી
દુકાનો છે અને એક દુકાન ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે . ખેરાલુ તાલુકામાં હાલમાં યાજબી ભાવની ૫૦ દુકાનો છે . જેમાં ૪૪
કાયમી દુકાનો છે . ૨ દુકાનો ા ચમાં અને ૪ દુકાનો ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે .
તાલુકામાં યાજબી ભાવની હાલમાં
૬૪ દુકાનો આવેલ છે , જેમાં ૫૫ કાયમી દુકાનો છે અને ૩ દુકાનો ા ચમાં અને ૬ દુકાનો ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે .
િવસનગર તાલુકામાં હાલમાં યાજબી ભાવની ૯૦ દુકાનો આવેલ છે , જેમાં ૭૭ કાયમી દુકાનો છે અને ૫ દુકાનો ા ચમાં અને
૮ દુકાનો ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે . વડનગર તાલુકામાં હાલમાં યાજબી ભાવની ૫૬ દુકાનો આવેલ છે . જેમાં ૫૩ કાયમી
દુકાનો છે , એક દુકાન ા ચમાં અને ૨ દુકાનો ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે . િવ પુર તાલુકામાં યાજબી ભાવની ૯૯ દુકાન
આવેલ છે જેમાં ૯૪ કાયમી દુકાનો છે અને ૩ દુકાન ાંચમાં અને ર દુકાન ચાજમાં ચલાવવામાં આવેલ છે . એ જ રીતે
મહે સાણા તાલુકામાં યાજબી ભાવની હાલમાં ૧૩૬ દુકાનો છે જેમાં ૧૪૪ કાયમી દુકાનો છે અને ૧ દુકાન ાંચમાં અને ર૧
દુકાન ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે . એ જ રીતે બેચરા તાલુકામાં યાજબી ભાવની ૩૯ દુકાનો છે જેમાં ૩પ કાયમી દુકાનો છે
અને ૪ દુકાનો ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે . કડી તાલુકામાં યાજબી ભાવની હાલમાં ૧૦૦ દુકાનો છે જેમાં ૮પ કાયમી દુકાનો
છે અને ૬ દુકાનો ાંચમાં અને ૯ દુકાન ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે . ટાણા તાલુકામાં યાજબી ભાવની ર૭ દુકાન છે જેમાં
રર કાયમી દુકાનો છે અને ૩ દુકાનો ાંચમાં અને ર દુકાનો ચાજમાં ચલાવવામાં આવે છે . આમ, કલ
ુ મહે સાણા િજ ામાં ૧૦
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
તાલુકામાં ૬૯૪ યાજબી ભાવની દુકાનો આવેલ છે જેમાં ૬૧૧ કાયમી દુકાનો છે અને ાંચ એ.પી.એફ. ર૪ અને ચાજમાં
ચાલતી પ૯ દુકાનો આવેલ છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જે જવાબો આ યા મહે સાણા િજ ામાં એક વષમાં
જદી
ુ જદી
ુ ખા સામ ી ખાંડ, ચોખા, મીઠાનો જે જ થો િવતરણ કય છે એના આંકડા આ યા છે . મારે મં ી ી પાસેથી એ
ણવું છે કે મહે સાણા િજ ામાં જે આંકડા આ યા છે િવતરણના તો મળવાપા જ થો કે ટલો હતો અને એની સામે જે િવતરણ
કયુ છે એ પૂરેપૂ ં િવતરણ કયુ છે કે ઓછો જ થો િવતરણ કય છે ? બીજુ ,ં માનનીય સ ય ી કીરીટભાઇએ જે
પૂછયો અને
માનનીય કે િબનેટ મં ી ીએ જે જવાબ આ યો કે ખોટા આંકડા રે કડ ઉપર ન મૂકે એ વાત મં ી ી, બરાબર નથી. ગુજરાત
રાજય નાગ રક પુરવઠા િનગમ િલિમટે ડનો તા.ર૬-ર-ર૦ર૧નો પ રપ છે અને એ પ રપ ની અંદર ઘ , ચોખા, ખાંડ,
તુવેરદાળ, ચણાદાળ, મગ, ચણા એ બધાના ભાવો ન ી કયા છે અને એમાં ૩૯૦૦ િપયા એક િ વ ટલના તમારા િનગમે
ન ી કયા છે , તો માનનીય સ ય ી કીરીટભાઇએ પૂછયું કે આ જે ૩૯૦૦ પડતર િકમત
ં છે એ ભાવે આપણે ગરીબોને આપવા
*
માગીએ છીએ કે નથી માગતા, વાત આટલી જ છે અને (xxx) તો કે િબનેટ મં ી તરીકે તમારી પાસે િવગતો હોવી ઇએ અને
સાચી વાત આ ગૃહ સમ મૂકવી ઇએ.
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, હકીકત એ સાચી છે કે ભારત સરકાર નાફે ડવતી તુવેરની ખરીદી
કરે છે . તુવેરદાળની નહ , ી પું ભાઇ, બેમાં ફરક છે સાંભળ , ખેડૂ તો પાસેથી ખરીદી કરે , તુવેરદાળ (અંતરાય)...
અ ય ી : લીઝ, લીઝ. આપે ી પું ભાઇનું નામ શું કરવા લીધુ?ં મારી સામે ઇને કહો. લીઝ, બેસી વ.
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, તુવેરની ખરીદી ખેડૂ તો પાસેથી રાજય સરકાર ટે કાના ભાવે કરે છે
અને જે ગરીબોને આપવાની વાત છે એ તુવેરદાળ આપી છે એટલે તુવેરમાંથી સ ગ કરીને તુવેરદાળ ોસેસ કરીને આપવાની
હોય છે . જે સમયે બ રમાં જે વતમાન હોય એમાં ગરીબોને રાહત ભાવે મળે એ માટે રાજય સરકાર વધારાની સબિસડી રાજય
સરકાર ભોગવીને તુવેરદાળનું િવતરણ કરે છે .
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, બહુ પ પ રપ છે . માનનીય મં ી ીએ જે એમનો જવાબ
આ યો..(અંતરાય) સાહે બ, હં ુ એની ઉપર જ ચોખવટ ક ં છંુ કે રાજય સરકારના નાગ રક પુરવઠા િવભાગ ારા બહાર પાડે લા
પ રપ ની અંદર બહુ કલીયર લખેલું છે , તુવેરદાળ લખેલું છે , તુવેર નથી લ યું અને તુવેર દાળનો િત િ વ ટલ ૩૯૦૦ િપયા
ભાવ ન ી કય છે એટલે કે એક િકલોના ૩૯ િપયા થાય. આપ કહો છો કે તુવેર નથી, ોસેસ કરે લી દાળ જ છે એટલે તુવેર
દાળ જ છે આ અને તમે શું ભાવે ખરીદો છો એ
છે , એટલી જ વાત માનનીય જયેશભાઇ આમાં છે .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, વષ દરિમયાન તુવેરના ભાવો ચજ થતા હોય છે એટલે ગરીબોને
રાહત ભાવે આપવા માટે રાજય સરકાર સબિસડી આપે છે . જે વતમાન બ ર ચાલતું હોય અને જયારે આપવાનું થતું હોય
યારે ઇ-ઓકશન કરીને માકટમાંથી એ ખરીદવામાં આવે છે , માકટના ભાવ ફીકસ ન હોય એટલે
યારે ભાવ ચો હોય,
વધારે ભાવ હોય યારે રાજય સરકાર સબિસડી આપે છે અને ઓછો ભાવ હોય તો એ માણે િવતરણ કરીએ છીએ એટલે ગયા
વષના ભાવની સરખામણી એવી રીતે ન હોય.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, મારા સવાલનો જવાબ જ નથી મ ો. .. (અંતરાય)
ડો. આશાબેન પટે લ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છું કે મહે સાણા
િજ ામાં રા ીય અ સલામિત કાયદો-ર૦૧૩ હે ઠળ તમામ રે શનકાડ તેમજ કે ટેગરીવાર રે શનકાડની શું િવગતો છે ? અને
બી
છે કે એિ લ-ર૦ર૦થી જન
ૂ -ર૦ર૦ દરિમયાન રા ય સરકાર ારા કોિવડ-૧૯ની મહામારીના કારણોસર હે ર
કરાયેલ ફડ
ૂ બા કે ટ અ વયે મળવાપા િવના મૂ યે આવ યક ચીજવ તુઓના માણની િવગતો શું છે? (અંતરાય)
અ ય ી : આપણે કોઇ ન ી કરીને નથી આ યા ને? તો શાંિત રાખો. આપને પણ પૂછવા દઇશ. (અંતરાય)
માનનીય આશાબેન પણ આપની જેમ ધારાસ ય છે , એ પણ
પૂછી ર ા છે . પહે લાં એમના
નો જવાબ આવવા દો,
પછી એવું હશે તો તમને ફરી ચા સ આપીશ.
ી ધમ િસંહ મે. ડે : માનનીય અ ય ી, એિ લ-ર૦ર૦થી જન
ૂ -ર૦ર૦ દરિમયાન સમ રા યમાં કોિવડ૧૯ની મહામારીમાં યારે સમ િવ (અંતરાય)...
અ ય ી : ી શશીકા તભાઇ, બધું શાંત ચાલે છે તો ચાલવા દો ને? એમને પણ કહં ુ છુ ં અને તમને પણ કહં ુ છુ ં .
ી ધમ િસંહ મે. ડે : માનનીય અ ય ી, રા યમાં યારે આ કારની મુ કે લી હતી યારે જ રયાતમંદ
યિ તઓને ભૂ યા ન રહે વું પડે , કોઇને ખાવાની આવ યક ચીજવ તુ માટે મુ કે લીનો સામનો કરવો ન પડે તે માટે તમામ
જ રયાતમંદ લોકોની િચંતા કરતી આ રા ય સરકાર અને આપણા રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહે બ અને
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ (અંતરાય)...

*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
અ ય ી : આપને
પૂછવા દઇએ છીએ, વારવાર
ં પૂછવા દઇએ છીએ. પછી પણ તમે આ રીતે વતન કરો છો એ
સા ં નથી. આપના નેતા પણ અહ યા પૂછવા માગે છે . માનનીય પું ભાઇને પણ પૂછવા દીધું છે . તમને
ન પૂછવા દેતા
હોય અને કહે તા હોય તો વાત બરાબર છે . લીઝ.
ી ધમ િસંહ મે. ડે : માનનીય અ ય ી, રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહે બ અને નાયબ
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બે
ના હતમાં િવના મૂ યે ફડ
ૂ બા કે ટનું િવતરણ કરવાનો સંવેદનશીલ િનણય લીધો
યારે રા ીય અ સલામતી કાયદા હે ઠળ અં યોદય કાડધારકોને કાડ દીઠ ર૫ િકલો ઘ , ૧૦ િકલો ચોખા, એક િકલો ચણા
અથવા ચણાની દાળ, ૩ યિ ત સુધી માટે કાડ દીઠ ૧ િકલો ખાંડ યારે ૩થી વધારે યિ ત હોય તો યિ ત દીઠ ૩૫૦ ામ
ખાંડ તથા ૬ યિ ત સુધીના કાડધારક માટે કાડદીઠ ૧ િકલો ામ મીઠું અને ૬થી વધુ યિ તવાળા કટબ
ુ ંુ માટે કાડદીઠ ર
િકલો ામ મીઠું િવના મૂ યે આપવામાં આ યું છે . તેવી જ રીતે અ તા ધરાવતા કટબોને
િત યિ ત સાડા ણ િકલો ામ ઘ ,
ુ ંુ
દોઢ િકલો ામ ચોખા તથા કાડદીઠ ૧ િકલો ામ ખાંડ અને ૩થી વધુ યિ ત ધરાવતા કાડધારકને યિ તદીઠ ૩૫૦ ામ ખાંડ
અને ૬ યિ ત સુધીના કાડધારકને કાડદીઠ ૧ િકલો ામ મીઠું તેમજ ૬થી વધુ યિ તવાળા કટબ
ુ ંુ માટે કાડદીઠ ર િકલો ામ
મીઠું િવના મૂ યે આપવામાં આવેલ છે .
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, સૌથી પહે લા તો આજે અિભનંદન આપવા પડે યુ.પી.એ. સરકારના ચેર
પસન ીમતી સોિનયા , એ વખતના વડા ધાન ી મનમોહનિસંહ ને કે જેમણે આખા દેશના લોકોની િચંતા કરી અને આ
રા ીય અ સુર ા કાયદો ર૦૧૩ લા યા. ી કીરીટભાઇનો
પ હતો કે (અંતરાય) હજુ ન સંભળાતું હોય તો ફરી રથી
કહં ુ . ી કીરીટભાઇનો
અને િચંતા પ હતી કે જેમ સરકારના િવિવધ િવભાગો, મા કમાં પણ આપણે યું હતું કે સ તા
મા ક બ રમાંથી લાવીને મ ઘા ભાવે સરકારના િવભાગો વેચતા હતા. એ જ રીતે આમાં પણ અ નાગ રક પુરવઠા િવભાગનો
તા. ર૬-ર-ર૦ર૦નો પ રપ બહુ પ છે કે જેમાં જણસીઓની ખરીદ િકમત
ં ન ી કરી છે અને બ ર િકમત
ં વષ ર૦ર૦ર૧ માટે એટલે ચાલુ વષ માટે જ ન ી કરવામાં આવી હતી. એમાં તુવેર દાળનો ભાવ પ
િત િ વ ટલ લ યો છે એ મુજબ
એક િકલોના ૩૯ િપયા થાય છે તો મારે માનનીય મં ી ીને પૂછવું છે કે ૩૯ િપયામાં ખરીદાતી હોય અને ૬૦ િપયામાં
અપાતી હોય તો આટલો ગાળો રાખવા પાછળનું કારણ શું છે ? માનનીય મં ી ીએ ક ું છે કે ૩૯ િપયામાં નથી ખરીદી તો
કયા ભાવે ખરીદી છે એની પ તા કરે .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, જે તુવેર ખરીદીની વાત છે એમાં ચાલુ સાલે ૯૧ િપયે પડતરના
ભાવે ખરીદી થઇ છે . જે િવતરણ ભાવ છે એ ૬૧/- િપયે િત િકલોએ પડતરથી કરે લો છે એમાં ૩૦ િપયા િત િકલોએ
સબિસડી રા ય સરકારે એમાં આપી છે . ૩૯ િપયા છે એ ગયા વષના આંકડા છે . ચાલુ વષ ૯૧/- િપયા પડતર િકમત
ં છે
૩૦ િપયા સબિસડી છે , ૬૧ િપયે ખરીદી અને હજુ ફરી કહં ુ છુ ં કે માકટમાં એના રે ટ વારે વારે બદલાતા હોય છે . ૯૧/િપયા પડતર િકમત
ં છે ૩૦ િપયા રા ય સરકારની સબિસડી છે અને ૬૧ િપયે ચાલુ વષ િવતરણ કરે લ છે . ૩૯ િપયા છે
એ એના આગલા વષના આંકડા છે .
અ ય ી:
માંક - ૨.
ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, મારો
માંક - ર. (સતત ઘ ઘાટ)
અ ય ી : પ રપ પૂરતો જવાબ આપી દો ને શું છે ?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, (અંતરાય)...
ી અિમત ચાવડા : તમારે પ રપ સુધારવો ઇએ. (અંતરાય)
ી િવજયકમાર
પાણી : એક િમિનટ ી જયેશભાઇ, માનનીય અ ય ી, મૂળ વાત એ છે કે પ રપ માં જણશીના
ુ
બધા ભાવો ન ી થયા. હવે એ ભાવો મુજબ માલ આવે તો એ ભાવથી અમે િવતરણ કરીએ. એ ભાવથી માલ આ યો નથી.
ચાલુ વષ અમે એમ કહીએ છીએ કે , યારે અમે ૯૧ િપયામાં ખરીદી કરીને ગરીબોને ૬૦ િપયામાં આ દાળ આપી છે . ૩૦
િપયા રા ય સરકારે સબિસડી આપી છે અને ગરીબોની િચંતા અમે કરીએ છીએ. પછી વારવાર
પ રપ નો ઉ ખ કરવાનો કોઇ
ં
મતલબ નથી.
અ ય ી:
માંક - ૨, માનનીય સીમાબેન.
ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, મારો
માંક - ર (સતત ઘ ઘાટ)
અ ય ી : લીઝ, (સતત અંતરાય) આપણે એક જ
માં અડધો કલાક જેવી ચચા કરી છે . ઘ ં ઘ ં થયું
કહે વાય. (સતત અંતરાય) હવે એના પર
ન હોય. માનનીય પરે શભાઇ, ઘ ં બધું આવી ગયુ.ં
ો આવી ગયા. (સતત
અંતરાય) માનનીય ગૃહના નેતાનો આટલો સારો ખુલાસો... (સતત અંતરાય) લીઝ,
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે આપની સરકારે કરે લા
પ રપ ને હજુ ૩૦ દવસ પૂરા થયા નથી. સાહે બ, મારી વાત બહુ પ છે . માનનીય અ ય ી, (અંતરાય)
ી િવજયકુ માર પાણી : એ ભાવે ખરીદી થઇ હોય તો (અંતરાય)...
ી પરે શ ધાનાણી : અનાજ હોય, કઠોળ હોય (અંતરાય)...
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ી િવજયકમાર
પાણી : ી પરે શભાઇ, એ ભાવે ખરીદી થઇ હોય તો દેખાડોને? તો અમે ૯૧ િપયામાં ખરીદી કરી
ુ
છે . (અંતરાય)
અ ય ી : આપનો પ રપ નો જે
છે એનો જવાબ પણ પ આવી ગયો. (સતત અંતરાય )
ી પરે શ ધાનાણી : પ રપ પણ સરકારનો છે , અમારો નથી.
અ ય ી : પ રપ છે પણ એ ભાવે ખરીદી નથી થઇ. િપયા ૯૧ના ભાવે ખરીદી થઇ. સબિસડી ૩૦ િપયા આપી
છે . આ
પૂરો થાય છે . (સતત અંતરાય )
ી પરે શ ધાનાણી : ગરીબોને કાંઇ સ તુ નથી મળતુ.ં (સતત અંતરાય) ખેડૂ તોને પોષણ મ ભાવ નથી મળતા.
માનનીય અ ય ી, (સતત અંતરાય)
અ ય ી:
માંક:૨ (સતત અંતરાય) આનાથી વધારે શું લે ર ફકે શન હોય? આમાં તમને અડધો કલાક ચચા
આપી. (સતત અંતરાય) એક જ માં (બંને તરફથી માનનીય સ ય ીઓ ઊભા થઇ જતા ) તમે શું કરવા ઊભા થઇ ઓ
છો? (સતત અંતરાય) પણ સાહે બ આપણે શા માટે (સતત અંતરાય અને સૂ ો ચારો ) એક િમિનટ, હવે એવું લાગે છે કે એક
જ
ની અંદર લગભગ અડધો કલાકની ચચા તમને આપીએ, બધાને
ો પૂછવા દઇએ. તમને સંતોષ ના થાય એ બની
શકે . પરતુ
ં ખુલાસાપૂવક િવગત આવી જતી હોય પછી આપણે સભાગૃહનું કામકાજ આગળ વધારવા દેવું પડે . આ રીતે
સભાગૃહને અવરોધાય નહ , લીઝ. પણ તમારા પ રપ મુજબ નથી ખરી ો એમ કહે છે . જવાબ આવી ગયો છે . (અંતરાય)
ી િવજયકમાર
પાણી : અમે િપયા ૩૯માં ખરીદી કરી હોય તો તમે કહો. ખરીદી િપયા ૯૮માં કરીએ છીએ.
ુ
િપયા ૬૦માં આપીએ છીએ. જવાબ તો આ યો તમને? હવે શું છે ? િપયા ૩૯માં ખરીદી કરતા હોઇએ અને અમે િપયા ૬૦માં
વેચતા હોઇએ, (અંતરાય)
અ ય ી : તમારા નો જવાબ આપી દેવામાં આ યો છે . ચાર ચાર વાર આ યો.
ી િવજયકમાર
પાણી : પ રપ હોય પણ ખરીદી એ ભાવે થવી ઇએ ને? પ રપ માણે ખરીદી નથી. સાહે બ,
ુ
આ સમજતા જ નથી. માનનીય અ ય ી, સમજતા જ નથી. અમે એમ કહીએ છીએ િપયા ૩૯માં ખરીદી કરી હોય અને
િપયા ૬૦માં આપતા હોઇએ.
અ ય ી : લીઝ, બેસી વ. બધા ગૃહની ગ રમા ળવો.
ી િવજયકમાર
પાણી : સાહે બ, આજે બ ર ભાવ િપયા ૯૮ છે . (અંતરાય)
ુ
અ ય ી : લીઝ, બેસી વ. એમને જવું હશે તો જશે પણ આપ તો બેસી વ, આપણે શા માટે ઉભા રહીએ
છીએ?
ી િવજયકમાર
પાણી : સાહે બ, આવી દાદાગીરી ન ચાલે.
ુ
અ ય ી : પણ આપણે તો બેસી શકીએ છીએ, આપણે બેસી શકીએ. આપણે શા માટે ન બેસીએ? (અંતરાય)
આપને ો પૂછવા દઇએ છીએ. માનનીય ડે ર, તમારે ઉભા જ રહે વું છે ? લીઝ, ી અનંતભાઇ, બેસી વ, લીઝ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારો આપના મા યમથી સરકારને ખૂબ સીધો સવાલ છે . તા. ર૬-રર૦ર૧ એટલે આજથી એક મ હનો પૂરો નથી થયો. ગુજરાત રાજય નાગ રક પુરવઠા િનગમ િલિમટે ડ ારા જે પ રપ કય . ૧પ
જણસીનો ખરીદી ભાવ, પડતર ભાવ અને વસૂલવાપા ભાવ સરકારે નકકી કયા છે . ઘ રપ૦૦ િપયા િ વ ટલના પડતર
વસૂલવાપા િપયા પ૦૦૦, ચોખા ર૬૦૦ િપયા, વેચવાના િપયા પર૦૦ એ, ખાંડ ખરીદવાની િપયા ૪૧૦૦ એ અને
વેચવાની િપયા ૮ર૦૦ એ, તુવેરદાળ ખરીદવાની િપયા ૩૯૦૦ એ અને વેચવાની િપયા ૭૮૦૦.
અ ય ી : વાત તુવેરદાળની છે ને?
ી પરે શ ધાનાણી : ચણાદાળ ખરીદવાની િપયા પ૧૦૦ એ અને વેચવાની િપયા ૧૦ર૦૦ એ એટલે અમારી
લાગણી છે કે આ પડતર ભાવ છે .  (xxx) (અંતરાય) અમારો એ સવાલ છે .
ી િવજયકમાર
પાણી : સાહે બ, ખોટી વાત છે .
ુ
અ ય ી :આ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે . આખું વાકય કાઢી નાખવામાં આવે છે .
ી િવજયકમાર
પાણી : સાહે બ, ખોટા આ ેપો થાય છે . મલાઇ ક ેસના સં કારો છે . મલાઇ ખાઇને આ બધા લોકો
ુ
આ જ યાએ છે . મલાઇની વાતો કરો છો? (અંતરાય)
અ ય ી :આ મનોવૃિ નો સવાલ છે . તમારા નો જવાબ ન આપતી હોય ટે ઝરી બે ચ તો હં ુ યાસ ક ં , પણ
તમારા નો જવાબ આવી જતો હોય (અંતરાય) પણ કહે છે ને આપના
નો જવાબ આ યો છે . આપ ણીબુઝીને આ
ને ખચો તો એનો કોઇ અથ નથી. (અંતરાય)
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ી િવજયકમાર
પાણી : સાહે બ, િપયા ૩૯માં ખરીદી થઇ હોય તો દેખાડે . આ સાવ રાજકીય વાતો ચાલે છે . જવાબ
ુ
સાંભળવામાં રસ નથી, ન ર વ તુ નથી. ખોટા આ પ
ે ો થઇ ર ા છે . િપયા ૩૯માં ખરીદી કરી હોય તો દેખાડોને પણ?
ખરીદી િપયા ૯૮માં કરી છે અને િપયા ૬૦માં આપીએ છીએ.
અ ય ી : ફરીવાર સભાગૃહમાં મારી િવનંતી છે . ગૃહના નેતા ી, હં ુ આપને બધાને િવનંતી ક ં છંુ . માનનીય
પરે શભાઇ,(સતત અંતરાય)
ી િવજયકમાર
પાણી : સાહે બ, આ ચાલવાનું છે ? બધા જવાબ આપો. એમાં જરાય િચંતા ન કરો. (અંતરાય)
ુ
આવી રીતે હોય સાહે બ? અરે , અમે તમને જવાબ આપીએ છીએ. સાહે બ, સાંભળવાની તૈયારી નથી. બોલી લીધુ,ં હવે અમારો
જવાબ તો સાંભળો? (અંતરાય)
અ ય ી : એમણે જવાબ આ યો, િવગતવાર આ યો, લીઝ, બેસી વ. તમારે ફરી પૂછવું હોય તો ફરીવાર હં ુ
િવનંતી કરીશ પણ તમે લીઝ, સામ સામે જવાબો ન આપીએ. ી નરે શભાઇ, લીઝ, ી નૌશાદભાઇ અને ી નરે શભાઇ, બંને
બેસી વ. ી ઋિ વકભાઇ, બેસી વ. લીઝ,
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : સાહે બ, *(xxx)
ી િવજયકમાર
પાણી : આપણે જવાબ આ યો. સાંભળવું જ નથી તો?
ુ
અ ય ી : આપ સૌ બેસી વ, શું કરવા પગ દુખાડો છો? લીઝ, બધા બેસી ઓ. ી ઇમરાનભાઇ, આ કલ
ૂ
કોલજ નથી. બેસો, લીઝ, પરતુ
ને અડધો કલાક થયો. વારવાર
આ બાજુ તક આપવાનું છોડીને
ં આ શું માં ું છે ? આ
ં
તમને તક વધારે આપું છું. તમારા
નો િવગતવાર જવાબ મળે, પછી પણ
માટે હગામો
કરો છો? આવું ન ચલાવાય.
ં
માનનીય શૈલેષભાઇ, છે ીવાર
પૂછવા દ છું. લીઝ, ી નૌશાદભાઇ, આપ હાથ નીચો કરો. તમે ધમાલ પણ કરો છો
અને
પણ પૂછવો છે ? આવું થોડું ચાલે? ચાલો, લીઝ.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જે ક યુઝન છે . ર૬-રના પ રપ મુજબ ૩૯ િપયા છે . માનનીય
મુ યમં ી ીએ અને માનનીય મં ી ીએ જવાબ આ યો કે અમે ૯૧ િપયામાં તુવેરદાળ ખરીદી. પ રપ ર૬-ર નો છે . જવાબ
તા.૩૧-૧ર-ર૦ર૦ સુધીનો. પ રપ ર૬-ર સુધી અમલનો. તમારો ૩૧-૧ર સુધીનો જવાબ છે કે ૯૧ િપયામાં દાળ ખરીદી.
૩૯ િપયે દાળ ખરીદવાની પ રપ માં ઉ ેખ છે . દાળ ખરીદાઇ ૯૧ િપયામાં એટલે પર િપયાનો બે મ હનામાં ડફર સ છે .
સરકાર કહે છે કે અમે ૯૧ િપયામાં દાળ ખરીદી અને ૩૦ િપયાની સબિસડી પણ આપી છે . સવાલ યાં ઉભો રહે છે કે ૩૯
િપયાની દાળ લેવાની સરકાર વાત કરે અને એ દાળમાં પર િપયા વધારે આપવાની વાત આવે. એ પણ ટકાગાળામાં
. એટલે
ંૂ
આમાં શંકાની સોય ય છે . મુ યમં ી ી અમારી વાત આ છે . આપ સાહે બ ૩૦ િપયાની સબિસડી આપો છો.
અ ય ી : ચચા આવી રીતે શાંિતથી કરો તો ઠીક છે . અ યથા તમે હો-હા હવે મચાવશો તો કાળનો સમય હં ુ
પૂરો કરી દઇશ.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સવાલ છે કે ૯૧ િપયામાં ખરીદી અને પર િપયાનો ડફર સ
ટકાગાળામાં
આવે છે . રા યમાં મ ઘવારી વધી છે . એ સ તા અનાજની દુકાન ઉપરથી તુવેરદાળ ઉપરથી ખબર પડતી હોય
ંૂ
તો અ ય ભાવમાં થતું હશે? અમારી લાગણી છે તમે પ રપ બહાર પા ો છે . તમારો પ રપ છે એ સુધારવો ઇએ.
ડપાટમે ટની પણ ભૂલ છે . ના સુધાય હોય તો સુધારવો ઇએ. બીજુ ,ં આટલા ટકાગાળામાં
૩૯ િપયાની દાળ તમે ૯૧
ંૂ
િપયામાં ખરીદી તો પર િપયાનો ડફર સ શા માટે આ યો?
અ ય ી : આનો ફાયદો ખેડૂ તને થયો હશે? લાભ ખેડૂ તને મ ો હશે.
િવજયકમાર
પાણી : જવાબ આપું છું. જવાબ સાંભળવો છે કે નહ ? (અંતરાય)જવાબ સાંભળવો જ નથી? ી
ુ
શૈલેષભાઇના સવાલનો જવાબ આપું છું. જવાબ સાંભળવો જ નથી. (અંતરાય)આવું તો ચલાવાય જ નહ ? સાહે બ, ઉપરથી
ગમે તેવું બોલે છે ?
અ ય ી : માનનીય પરે શભાઇ, આપના પ ના ધારાસ ય ીઓને કહો.
િવજયકમાર
પાણી : ી કીરીટભાઇએ જે સવાલ પૂ યો ઓન રે કડ છે . એમનું કહે વું એમ હતું કે ૩૯ િપયાનો
ુ
પ રપ છે . ગરીબ લોકોને તમે શા માટે ૬૦-૬૧ િપયાના ભાવથી આપો છો? ગરીબ લોકોને આ રીતે ચા ભાવ કરીને,
કાળાબ ર કરીને સરકાર નફો લેવા આ ય ન કરી રહી છે, તો જવાબ આપે. આ સવાલ ી કીરીટભાઇનો હતો. એના
અનુસંધાનમાં કહીએ છીએ કે પ રપ િપયા ૩૯નો હશે. અિધકારીઓએ નાફે ડે જે ભાવ ક ો હોય તે મુજબનો પ રપ કા ો.
વા તવમાં બ રમાં ગૃહમાં મારી ચેલે જ છે કે આજે બ રમાં ૩૯ િપયામાં દાળ મળતી હોય તો અમે આ બધી વ તુના સરકાર
જવાબ દેવા તૈયાર છે .(અંતરાય) સાંભળો તો ખરા?
અ ય ી : ી નૌશાદભાઇ, ઉભા ના થશો. ી પં ા , ી ઋિ વકભાઇ, આપ બંને જણા વારવાર
ખલેલ
ં
પહ ચાડો છો. ગૃહના નેતા યારે વાત કરતા હોય, તો આપની ફરજ છે કે જવાબ સાંભળવો.

*
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
િવજયકમાર
પાણી : માનનીય અ ય ી, આમાં મૂળ વાત એ છે કે સરકારે ખોટંુ કયુ હોય તો અમે જવાબ દેવા
ુ
તૈયાર છીએ. મારી ચેલે જ છે કે િપયા ૩૯માં દાળ મળતી હોય અને અમે લોકોએ ૯૧ િપયામાં ખરીદી હોય તો આ ગૃહમાં
અમે જવાબ દેવા બંધાયેલા છીએ. માનનીય અ ય ી, ૩૯ િપયામાં આજે કયાંય દાળ ન મળે. ખેડૂ તોને આજે પૂરતા ભાવ
મળે છે , ખેડૂ ત ખુશ છે . આ ૯૧ િપયા ખેડૂ તોને મળી ર ા છે . અમે સાહે બ આ દાળ ટે ડરથી લઇએ છીએ એમને એમ નથી
લેતા. ટે ડરમાં ૯૧ િપયા ભાવ આ યા છે અને તેમાં સરકારે ૩૦ િપયા સબિસડી આપી. ી કીરીટભાઇ, ગરીબ લોકોને અમે
સ તા ભાવે દાળ આપીએ છીએ. આ જવાબ છે .
અ ય ી : ી લલીતભાઇ, મને એમ લાગે છે કે આપે બહાર જવું ઇએ. તમે એલ.ઓ.પી. બનવા માગો છો?
યારે તમારા માનનીય પરે શભાઇ ઉભા હોય યારે તમે ? અને હવે એકપણ વાર તમે બોલશો તો બહાર કાઢવા પડશે. લીઝ
લીઝ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ૧૮મી માચ ર૦ર૧...
અ ય ી : મારે કોઇની સલાહની જ ર નથી. લીઝ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ૧૮મી માચ ર૦ર૧ના રોજ ગુજરાતના ભાવનગર િજ ાના મહવા
ુ માકટ ગ
યાડના જે તુવેરદાળના ભાવ છે તે ૧૧૧ર િપયા ઓછામાં ઓછો ભાવ અને ૧રર૧ િપયા વધુમાં વધુ ભાવ છે . આજનો ૧૮મી
તારીખનો ભાવ છે . ખેડૂ તના દીકરાની ૧૧૧ર x પ એટલે પપ૬૦ િપયા િત િ વ ટલ તુવેરદાળ આજે બ રમાં વેચાય છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : (બેઠાં બેઠાં) તુવેર, તુવેરદાળ નહ .
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હં ુ એ જ કહં ુ છંુ . આજે તુવેરદાળ વેચાય છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : (બેઠાં બેઠાં) તુવેર, તુવેર.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, તુવેર, તુવેર. હં ુ ખેડૂ ત છુ ં .
અ ય ી : એમણે સુધાયુ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, પપ૬૦ િપયે િ વ ટલ તુવેર ખેડૂ તના દીકરાની ખુ ી બ રમાં વેચાતી
હોય અને ૯૧ િપયા િત િકલો તુવેરદાળ ખરીદવામાં આવે છે . સાહે બ, ગુજકોમાસોલ તુવેરદાળ બનાવે છે . આપણી સહકારી
સં થામાંથી મ લોકડાઉનમાં ખરીદી એટલે મને ખબર છે . મારી આપના મારફત સરકારને િવનંતી છે . આ પ છે કે ખેડૂ તની
તુવેરના ભાવ..
અ ય ી : માનનીય પરે શભાઇ, એક-બે િમિનટ રોકાઇ ઓ. માનનીય પરે શભાઇ, એક-બે િમિનટ રોકાઇ ઓ.
એક-બે િમિનટ રોકાઇ ઓ. માનનીય ઋિ વકભાઇ, આપ આપની તે બહાર જતા રહે શો. (આ તબ ે માનનીય
ઋિ વકભાઇ સભાગૃહ છોડી ગયા.)
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, સામેની બાજએ
ુ ...
અ ય ી : માનનીય પંડયા , લીઝ. તમારે કહે વાની જ ર નથી. હં ુ એ જ એસેસમે ટ કરતો હતો. માનનીય
પંડયા , આપ પણ બહાર જતા રહે શો. (આ તબ ે માનનીય શશીકાંત પંડયા સભાગૃહ છોડી ગયા.) થે ક યુ. માનનીય ડે ર
આપ પણ બહાર જતા રહે શો. આપ બહાર જતા રહે શો લીઝ. (આ તબ ે માનનીય અમરીષભાઇ ડે ર સભાગૃહ છોડી ગયા.)
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, એમને પણ મોકલી દો.
અ ય ી : ી ડે રની સાથે તમને અને તમારી ડી છે . તે બહાર રાહ તા હશે, જઓ
ુ , બહાર ઉભા લાગે છે .
લીઝ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારી આપના મારફત માનનીય ગૃહના નેતા અને મુ યમં ી ીને િવનંતી
છે , હં ુ પણ ખેડૂ તનો દીકરો છુ ં અને આ ગૃહમાં ઘણાખરા લોકો ખેતી સાથે ડાયેલા છે . આજનો ભાવ જે ક ો તેમાં આપણે
તુવેરમાંથી તુવેરદાળ બનાવીએ તો નીિતનભાઇ એક િકલોએ કે ટલો ખચ થાય? િપયો, બે િપયા, ણ િપયા, ચાર િપયા,
પાંચ િપયા અને સાહે બ અહ ૯૧ િપયા. એટલે અમારી પ લાગણી છે કે , ઉ પાદકને પોષણ મ ભાવ મળે. ઉપભોકતાને
સ તુ મળે તેનો સેતુ સરકારે બનવાનું હોય. માનનીય મં ી ીના જવાબથી પ છે અને સામા ય લોકોને શંકા થાય છે કે ૩૯
િપયાની ખરીદી અને ૯૧ િપયે...
અ ય ી : ૩૯ િપયા નથી તે પ થઇ ગયા પછી ૩૯, એક િમિનટ.. પહે લાં ૩૯ શ દ છોડી દો.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, તે .આર.નો શ દ ટાં યો છે .
અ ય ી : હવે .આર. માણે કશું થયું જ નથી.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આજનો બ રનો ભાવ િપયા પપ૬૦ છે .
અ ય ી : તે .આર. માણે થયું નથી.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આજે પપ૬૦ િપયે એ તુવેર ખરીદીને અને ૯૧ િપયે તુવેરદાળ તો
માનનીય અ ય ી, ૩૬ િપયા...
અ ય ી : માનનીય મં ી ી, આમાં કઇ
ં કહે વું છે ? એક િમિનટ આમનું પૂ ં થઇ ય એટલે...
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, એક િકલોએ ૩૬ િપયાનો ફે ર પડયો. મારી િવનંતી છે કે , સરકારે ...
અ ય ી : હવે આમાં વધારે ખચાય તેવું નથી. આપણે બી
પર જઇએ. તમારી બધાની વાત આવી ગઇ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ભિવ યમાં િત સુધરે તેના માટે સરકાર કોઇ યવ થા કરવા માગે છે કે
કે મ?
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, અંદા ત ભાવ કોઇ પણ હોઇ શકે પણ બ ર ભાવથી વ તુની
ખરીદી થતી હોય છે . હં ુ બી િવભાગનો દાખલો આપું જેથી આપને યાલ આવશે. દાખલા તરીકે અમે કોઇ િપયા ૨૫
કરોડના ખચ પુલ બનાવવાનું ટે ડર બહાર પા ું અને અમારો એ ટીમેટ િપયા ૨૫ કરોડ હોય સમ લો કે કોઇ કારણસર
કોઇ વ તુના ભાવમાં અચાનક વધારો થાય, આયાતમાં કોઇ વ તુના ભાવમાં વધારો થાય, ટીલના ભાવ વધે, િસમે ટના ભાવ
વધે અથવા મજરીના
ભાવ વધે તો િપયા ૨૫ કરોડના એ ટીમેટવાળા પુલનો ખચ િપયા ૩૨ કરોડ થઇ ય તો એને પડકી
ૂ
ન રખાય કે તમે િપયા ૨૫ કરોડનું ટે ડર બહાર પા ું હતું અને તમે િપયા ૩૨ કરોડમાં કે મ કામ આ યુ?ં જે રીતે ટે ડરમાં
ભાવ આવે, જદા
ુ જદા
ુ લો કથી તપાસી અને એને મંજૂ ર કરાય. આ િપયા ૩૯ કે વી રીતે હતા? તો એ ગયા વષ હતા, અમે
યારે ખરીદી કરી યારે ૯૧ િપયા ભાવ હતો, અ યારે હાલ મ અહ બેઠાં બેઠાં વેપરીને તૂવેર દાળના હાલના ભાવ પૂ યા તો
આજે ૯૮ િપયા છે . એટલે બ રમાં કોઇ પણ વ તુની િકમતમાં
વધ-ઘટ થતી હોય છે અને પ રપ એ અલગ વ તુ છે ,
ં
િનધારીત એ ટીમેટ અલગ વ તુ છે અને બ રમાંથી ખરીદી કરવી એ અલગ વ તુ છે . બી દાખલો આપુ કે , મગફળીના
ટે કાના ભાવ ભારત સરકારે ન ી કયા પણ એ પોટ થવાના કારણે મગફળીની િકમત
વધી ગઇ, તેલની િનકાસ થઇ અને
ં
ખેડૂ તોને વધારે ભાવ મ ા તો કોઇ એમ કહે છે કે તમે ટે કાના આ ભાવે ખરીદી કરવાના હતા તો વધારે ભાવ ખેડૂ તોને કે મ
આપો છો? એ ખેડૂ તોનો અિધકાર છે , ખેડૂ તોના હતમાં જે થતું હોય એ અમારી સરકાર કરે છે . એટલે આ ૩૯ િપયા કે કોઇ
પણ િકમતને
પકડી રાખવાનું કોઇ કારણ નથી.
ં
છોટાઉદેપુર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
* ૩૬૦૭૪ ીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૩૪
છે ા બે વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે ,
છે ા બે વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં કઇ કઇ સેવા-સહકારી મંડળીનોઓને કે ટલી રકમનું િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ સહાય
આપવામાં આવેલ છે ?
અ ય ી : માનનીય મં ી ી,
માંક-૨, ૩, ૪ અને ૬ એમાં ફકત ડ ટી ટ બદલાય છે િવષય એક જ છે
એટલે નીિતનો એકવાર જવાબ આપી દીધા પછી બી જવાબ આપવાના રહે શે નહ .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં સામા ય
િવ તારની ૯ અને આ દ િત િવ તારની ૧૧ એમ કલ
ુ ૨૦ સેવા-સહકારી મંડળીઓને િધરાણ વૃિ સહાય અને વસૂલાત વૃિ
સહાય ચૂકવવામાં આવી છે . માનનીય અ ય ી, ૨૦ મંડળીઓ છે એટલે એના નામ આપ કહો તો ડટે લમાં આપુ નહ તો
એમને આપી દઇશ.
અ ય ી : માનનીય મં ી ી, એ નામ એમને આપી દે .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, તો િવગતવાર મંડળીઓના નામ આપતો નથી. સાથે સાથે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૨૦ સેવા-સહકારી મંડળીઓને િધરાણ વૃિ સહાય િપયા ૪,૪૨,૮૦૦/- તથા
વસૂલાત વૃિ સહાય િપયા ૨,૨૯,૦૦૦/- એમ મળીને કલ
ુ િપયા ૬,૩૧,૮૦૦/- ચૂકવવામાં આવેલ છે અને એવી જ
રીતે છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સામા ય િવ તારની ૮ સેવા-સહકારી મંડળી અને આ દ િત િવ તારની ૬
સેવા-સહકારી મંડળી એમ કલ
ુ ૧૪ સેવા-સહકારી મંડળીઓને આ લાભ આપવામાં આ યો છે . વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલ
ુ ૧૪
સેવા-સહકારી મંડળીઓને િધરાણ વૃિ સહાય િપયા ૪,૩૬,૭૦૦/- અને વસૂલાત વૃિ સહાય િપયા પ,૧૧,૨૦૦/એમ કલ
ુ િપયા ૯,૪૭,૯૦૦/- ચૂકવવામાં આ યા છે .
ી તે ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી એ જણાવવા કૃ પા કરશે કે , વષ ૨૦૧૮-૧૯ તથા
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી મંડળીઓને સહાય આપવામાં આવી છે?
અ ય ી : ખાલી આંકડા પુ યા છે .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : પાંચ જ તાલુકા છે .
અ ય ી : આપી દો,
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં તાલુકાવાઇઝ મા હતી
આપું તો સંખેડા તાલુકામાં સામા ય િવ તારની ૭ મંડળી અને આ દ િત િવ તારની ર(બે) મંડળીઓ, બોડે લી તાલુકામાં
સામા ય િવ તારની ર(બે) આ દ િત િવ તારની ર(બે) મંડળીઓ, છોટાઉદેપુર તાલુકામાં આ દ િત િવ તારની ૩
મંડળીઓ, જેતપુર-પાવી તાલુકામાં આ દ િત િવ તારની ર(બે) મંડળીઓ, નસવાડી તાલુકામાં આ દ િત િવ તારની ર
(બે) મંડળીઓ, એમ વષ ર૦૧૮-૧૯માં છોટાઉદેપુર િજ ામાં સામા ય િવ તારની કલ
ુ ૯ અને આ દ િત િવ તારની કલ
ુ
૧૧ મંડળીઓને આ સહાય આપવામાં આવી છે , એવી જ રીતે વષ ર૦૧૯-ર૦માં સંખેડા તાલુકામાં સામા ય િવ તારની ૮
મંડળીઓ, આ દ િત િવ તારની ૪ મંડળીઓ, બોડે લી તાલુકામાં એક પણ મંડળી નથી, જેતપુર-પાવી તાલુકામાં આ દ િત
િવ તારની ૧ મંડળી અને નસવાડી તાલુકામાં ૧ મંડળી આમ ર૦૧૯-ર૦માં સામા ય િવ તારની કલ
ુ ૮ અને આ દ િત
િવ તારમાં ૬ મંડળીઓને આ સહાય આપવામાં આવી છે .
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ આપવા માટે ના િનયમો શું છે
એક જ ગામની અંદર સમાન હે તુવાળી મંડળીઓ હોય તો એમને િધરાણ આપવા માટે કઇ પ િતથી િધરાણ આપવામાં આવે છે
અને એક સભાસદને કે ટલું િધરાણ આપવામાં આવે છે ?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, આ િધરાણ છે એ સભાસદોને ન હ પણ મંડળીઓને આપવામાં
આવે છે . છે ાં ણ વરસનું સરે રાશ િધરાણ અને વસૂલાત વામાં આવે છે . ચાલુ વરસે એમાં જે વૃિ થઇ હોય એટલે કે ૧૦
ટકાથી ૧પ ટકા વૃિ થઇ હોય તો ૧ ટકા લેખે સહાય આપવામાં આવે છે . ૧પ ટકાથી ર૦ ટકા વૃિ થઇ હોય તો ૧.પ ટકા લેખે
અને ર૦ ટકાથી ઉપરની વૃિ હોય તો ર ટકા લેખે અથવા તો વધુમાં વધુ િપયા પ૦,૦૦૦ એ રીતે સહાય યોજના હે ઠળ
મંડળીઓને ચૂકવવામાં આવે છે .
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, સહકારી વૃિ ગુજરાત રા યની હતી અને એ સહકારી વૃિ ને
આખા દેશે વીકારી છે . ગામડામાં િવિવધ કાયકારી મંડળી હોય કે મોટા કદની મંડળી હોય અને એના થકી ગામડાના ખેડૂ તોને
િધરાણ મળતું હોય અને એ મંડળીએ જે વસૂલાત કરી હોય એમાં તમે ો સાહક રકમ ચૂકવો છો, મારે મં ી ી પાસેથી એ
ણવું છે કે , જે ૩૪ મંડળીઓ છે એમાં િવ.કા. મંડળીઓ કે ટલી અને મોટા કદની મંડળીઓ કે ટલી છે અને આ મંડળીઓમાં
કામ કરતા જે કમચારીઓ છે એમને પગાર ઓછો હોવાના કારણે ઘણી વખત ગેરરીિતઓ થતી હોય છે . આવી કોઇ ગેરરીિત
તમારા યાન પર આવી છે કે કે મ એ મારે આપની પાસેથી ણવું છે .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, અગાઉ જે મંડળીઓને સહાય ચૂકવેલી છે એમાં સામા ય
િવ તારની મંડળીઓની તાલુકાવાઇઝ મા હતી મ આપી છે . એવી રીતે છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં સામા ય
િવ તારમાં કલ
ુ ૯ મંડળીઓ છે અને આ દ િત િવ તારમાં ૧૧ મંડળીઓ છે .
અ ય ી : ફરી પૂછો, મને ખબર છે , માનનીય મં ી ી, સ ય ી તમને ફરીથી પૂછે છે .
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, મ આપને
સીધો જ પુ યો છે કે આમાં િવિવધ કાયકારી
મંડળીઓ કે ટલી અને મોટા કદની સહકારી મંડળીઓ કે ટલી અને ી
હતો કે આ મંડળીઓના મં ીઓનો પગાર ટકો
ંૂ
હોવાના કારણે ગેરરીિતઓ થતી હોય છે તો એવી કોઇ ગેરરીિતઓ આપના યાન પર આવી છે કે કે મ એ મારે આપની પાસેથી
ણવું છે .
અ ય ી : આંકડા પહે લાં તો પૂ યા છે અને ી
નો જવાબ આપની પાસે હોય તો આપો.
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, તા.૩૧-૩-ર૦ર૦ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર િજ ામાં કલ
ુ ૬
તાલુકામાં ૧૭૭ મંડળીઓ આવેલી છે , એમાં બે તની મંડળીઓ પે સ અને લે સ એટલે કે નાની મંડળીઓ અને મોટી
મંડળીઓ. છોટાઉદેપુર િજ ામાં બોડે લી તાલુકામાં પે સ ૪૩ મંડળી છે અને લે સ એક પણ નથી. છોટાઉદેપુર તાલુકામાં પે સ
મંડળી ૮ અને લે સ મંડળી ૯, જેતપુર-પાવી તાલુકામાં પે સ મંડળી ર૯, વાંટ તાલુકામાં પે સ મંડળી ૯ અને લે સ મંડળી
૧૦ આવેલી છે . નસવાડી તાલુકામાં પે સ મંડળી ૧૬ અને લે સ મંડળી ૭ અને સંખેડા તાલુકાની અંદર પે સ મંડળીઓ ૪૬
એમ છોટાઉદેપુર િજ ામાં કલ
ુ જે ૧૭૭ મંડળીઓ છે એમાંથી ૧પ૧ પે સ મંડળીઓ અને ર૬ લે સ મંડળીઓ છે . આ આખા
િજ ાની મંડળીઓ છે મ અગાઉ જવાબ આ યો આ િવ તારમાંથી સામા ય િવ તારમાં કે આ દ િત િવ તારની આટલી
આટલી મંડળીઓને વૃિ સહાય અને િધરાણની યોજનાઓનો લાભ મળેલ છે .
અ ય ી : પગારની કોઇ ફ રયાદ આવી છે કે કે મ એમ પૂછે છે સ ય ી, એના માટે એમને જદી
ુ નો ટસ આપવી
પડશે? (અંતરાય) સા ં . .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા :હા, જદી
ુ નો ટસ આપવી પડશે સાહે બ.
અ ય ી : આમાં કંઇ િવવાદ થાય એની પહે લાં હં ુ જ જવાબ આપી દ ને.
છોટાઉદેપુર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
* ૩૬૦૬૧ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
છે ા બે વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
અ ય ી : -૨ અને -૬એ છોટાઉદેપુરના જ છે અને એકસરખા છે એટલે એ િસવાયનું કઇક
ં પૂછ .
ી અભેિસંહ મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, હા , સાહે બ. હં ુ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છંુ કે , વષ
૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦માં છોટાઉદેપુર િજ ામાં સામા ય િવ તારમાં મંડળીઓને તાલુકાવાર કે ટલી રકમની સહાય
આપવામાં આવે છે ?
અ ય ી : જવાબ આવી ગયો છે . તેમણે આગળ સાંભ ો નથી. તે તેમના છ ા માં ગૂંચવાયેલા હતા.
સાબરકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
* ૩૬૧૯૩ ી સુરે શભાઇ પટલ
ે (મિણનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
.૦૭.૫૫/- લાખ.

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાની ાંિતજ બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં
(૨) .૦૭.૫૫/- લાખ.
આવી છે ?
ી સુરેશભાઇ ધ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છંુ કે ,
િકસાન ક પવૃ યોજના અંતગત બ ર સિમિતઓમાં કઇ કઇ સુિવધાઓ ઉભી કરવામાં આવે છે અને મારો બી
છે કે ,
મારા મૂળ વતન ચાણ મામાં આદરણીય દલીપભાઇએ બ ર સિમિત બંધ હતી અને તે ચાલુ કરી તેને અિભનંદન આપું છુ ં
અને એક તરફ આપણે એવું ઇએ છીએ કે બ ર સિમિતઓ બંધ થઇ જશે અને આમ થશે તો આપણે નવી ચાલુ થાય તો આ
બ ર સિમિતઓના સપોટ માટે સરકારનું શું આયોજન છે ?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, િકસાન ક પવૃ યોજના અંતગત બ ર સિમિતઓની અંદર
સુિવધાઓ ઉભી કરવા માટે આ યોજના અંતગત સહાય આપવામાં આવે છે . આ યોજના અંતગત બ ર સિમિતઓને તેમની
સુિવધા માટે ઓકશન શેડ, લોડ ગ અન લોડ ગ શેડ, પાિકગ શેડ, ડાયરશેડ, માકટયાડની દવાલ ફે સ ગ ગેટ સાથે, આંતરીક
પાકા ર તા, બાયોગેસ સાથેનું સોલીડ વે ટ ડ પોજલ લા ટ, મ સાથેના વે-િ જ, અનાજ કઢોળ તથા મસાલા સાફ
કરવાના િકલન ગ વોશ ગ ેડ ગ પેકેજ ગ યુિનટ, વે ટે બલ એ ડ ુ ટ કો ડ મ/કો ડ ટોરે જ, ઓટોમેટીક ડાયર સે ટર,
બેલ ગ ેસ, એ સ ટોરે જ સે ટર, દૂધ કલેકશન સે ટર, ઇ ફમશન સે ટર, ુ ટ એ ડ વે ટે બલ માટે ાયમરી ોસેસ ગ
સે ટર, ેડ ગ િકલન ગ વેકસ ગ એ ડ પેક ગ સુિવધા, ી-કલ
ુ ગ એકમો, રાઇપન ગ ચે બર, ુ ટ એ ડ વે ટે બલ માકટ,
ફામર ટે ન ગ સે ટર, શૌચાલય અને બાથ મ, ક પાઉ ડવોલ ગેટ સાથે, એ યુલ સ વાન, ઓ ફસ િબ ડ ગ, શો સ કમ
ગોડાઉન, લેટફોમ, રે ટ હાઉસ, ખેડૂ ત કે ટીન, લાઇટની યવ થા, ુ ટ શોપ, ખેડૂ ત ગોડાઉનો, વેપારી અને અ ય ગોડાઉનો
આવી અલગ અલગ ૩૫ તની સુિવધાઓ આ યોજના હે ઠળ માકટ ગ યાડ ને આપવામાં આવે છે .
ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે ,
િકસાન ક પવૃ યોજનામાં સહાયના ધોરણો શું છે ?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, િકસાન ક પવૃ યોજનામાં સામા ય િવ તાર માટે અ અને બ
વગ ધરાવતી બ ર સિમિતઓને કલ
ોજેકટ કો ટના ૨૫ ટકા એટલે જયારે ક અને ડ વગની બ ર સિમિતઓને કલ
ોજેકટ
ુ
ુ
કો ટના ૫૦ ટકા સહાય આપવામાં આવે છે . જયારે આ દ િત િવ તારની અંદર અ અને બ વગ ધરાવતી બ ર સિમિતઓને
કલ
ોજેકટ કો ટના ૫૦ ટકા અને ક અને ડ વગની બ ર સિમિતઓને કલ
ોજેકટ કો ટના ૭૫ ટકા આ યોજના હે ઠળ લાભ
ુ
ુ
આપવામાં આવે છે . આ યોજનાથી નવા સાધનો પણ આ યોજનાની અંદર ઉમેરવામાં આ યા છે અને આ યોજનામાં બ ર
સિમિતઓને રાજય સરકાર ારા મહ મ ૫ કરોડ િપયા સુધીની સહાય અલગ અલગ માકટ ગ યાડ ને આપવામાં આવે છે .
િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર રકમ
* ૩૬૨૧૭ ી ગોિવંદભાઇ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧)તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં રાજકોટ
િજ ાની િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના
હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)

જવાબ
. ૫૦.૦૦/- લાખ

(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ?

(૨)

. ૫૦.૦૦/- લાખ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ી ગોિવંદભાઇ પટે લ : માનનીય અ ય

ી, આગલા

ના જવાબમાં મારો

આવી

ય છે એટલે મને સંતોષ

છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ બી સવાલના જવાબમાં જણા યું કે ૫૦ લાખ
િપયાની રકમ ચૂકવવામાં આવી છે તો એ રકમ કઇ તારીખે ચૂકવવામાં આવી અને કઈ-કઈ શરતોએ આ બાંધકામ કરવાનું
થાય છે એની િવગતો આપે?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હે ઠળ િવંછીયા માક ટગ
ં
યાડને ૫૦ લાખ િપયાની સહાય તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯ના નાણાકીય હકમથી
સહાય સંયુ ત ખાતામાં ચૂકવવામાં આવી છે
ુ
અને િવંછીયા બ ર સિમિતને આ યોજના હે ઠળ ખેડૂ ત શેડની સગવડ ઊભી કરવા માટે િપયા ૫૦ લાખની સહાય આપવામાં
આવી છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ૫૦ લાખ િપયાની રકમ મંજૂ ર કરી દીધી પણ એ મંજૂ ર કરતી વખતે સહકાર
િવભાગે શરતો પણ મૂકી હશે કે આટલી શરતોનું પાલન કરવાનું રહે શ.ે તો એ કઈ-કઈ શરતોએ આપણે આ ૫૦ લાખ િપયા આ યા છે ?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, આધુિનક બ ર થાપવાની યોજનામાં જે સહાય આપવાના ધોરણો અને
શરતો છે એ અંગેની મા હતી મ અગાઉ પહે લાં જવાબમાં પણ આપી હતી કે અલગ-અલગ ખેડૂ તો માટે ના શેડ, કે િ ટન, આંત રક ર તાઓ
અને પેવર લોક નાંખવા વગેરે જેવા કામોમાં ોજે ટ કો ટના ૧૦૦ ટકા અથવા ૫૦ લાખ િપયાની મહ મ મયાદા છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય મં ી ી મા હતી ટે બલ પર મૂકી દે .
અ ય ી : માનનીય મં ી ી, સ ય ી એવું કહે છે કે આપ આ મા હતી ટે બલ પર આપી દે .
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, મારી પાસે મા હતી છે . હં ુ આપી દ છંુ .
અ ય ી : હા, તો આપી દો.
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, િપયા ૫૦ લાખની મંજૂ રી આપતા પહે લાં નાયબ િનયામક અને િજ ા
રિજ ટાર ી, સહકારી મંડળીઓએ તેની કાળ પૂવક ચકાસણી કરી લેવાની રહે તી હોય છે . જે હે તુ માટે સહાય મંજૂ ર કરવામાં આવી છે તે
હે તુ માટે બ ર સિમિત ભિવ યમાં અ ય સહાયક સં થા પાસેથી સહાય મેળવી શકશે ન હ. નાયબ િનયામક અને િજ ા રિજ ટાર ી,
સહકારી મંડળીઓએ સિમિતના કામકાજના માણમાં સહાયની રકમ છટી
ૂ કરવાની રહે શ.ે કૃ િષ અને સહકાર િવભાગ, સિચવાલય,
ગાંધીનગરના ઠરાવથી જે શરતો ન ી કરવામાં આવી છે એમાં આ અલગ-અલગ શરતોનું પાલન કરવાનું રહે શ.ે વષ દરિમયાન એક વાર
સહાય મળી શકે છે . આ શરતોને આધીન અમે સહાય આપીએ છીએ.
ી પુનાભાઇ ઢે . ગાિમત : માનનીય અ ય ી, ક પવૃ યોજના અને આર.કે .વાય. યોજનામાં તારાપુર એ.પી.એમ.સી.ને
િપયા પાંચ કરોડની સહાય આપી હતી. એ ગાઇડ લાઇન માણે કામો ન થયા અને ઉચાપત થઇ હતી. એ બાબતની સરકારને ણ છે કે
કે મ? અને એ ઉચાપત થઇ એમાં એક અિધકારીનો ભોગ પણ લેવાયો હતો. એની પણ કોઇ તપાસ થઇ નથી તો એ તપાસ કરવા માગો છો
કે કે મ અને જે ઉચાપત કરનાર છે એની સામે શું પગલાં લીધાં અને હવે શું પગલાં લેવા માગો છો?
ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા : માનનીય અ ય ી, આ જવાબ િવંછીયા બ ર સિમિતનો હોવાથી સ ય ી અલગથી નો ટસ
આપશે તો એમને જવાબ આપીશુ.ં
અ ય ી : મને એક પ મ ો છે . ‘‘માનનીય અ ય ી આપ સાહે બે માનનીય ઋિ વકભાઇ અને માનનીય
શશીકાંતભાઇને બહાર જવા માટે ક ું. યારે મ એ બંને િમ ોને એવી િવનંતી કરી હતી કે , લ જમાં બેસીને સાથે ચા પી . મારે તો આજે
ધમ કરતાં ધાડ પડી. આપનો, ી અમરીષભાઇ ડે ર.’’ આ સમય પૂરો કરવો છે .

સુરે નગર િજ ામાં ધાનમં ી કિષ
ૃ િસંચાઇ યોજના
* ૩૬૨૦૪ ી કરીટિસંહ રાણા (િલંબડી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
ધાનમં ી કૃ િષ િસંચાઇ યોજના (વોટરશેડ ક પોન ટ)
અંતગત સુરે નગર િજ ામાં તા. ૩૧-૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
બે વષમાં વષવાર જળસં હ માટે કે વા કારના કામો હાથ ધરવામાં
આવેલ છે ,

(૧)
હાથ ધરવામાં આવેલ કામના કાર
વષ ૨૦૧૮-૧૯
વષ ૨૦૧૯-૨૦
નવા ચેકડે મ, નવી ચેકવોલ, નવા ચેકડે મ, નવી ચેકવોલ,
નવા-તળાવ,
નવી
ખેત નવા-તળાવ,
નવી
ખેત
તલાવડી, નવા અધન બંધ, તલાવડી, નવા અધન બંધ,
નવા અધન ડે મ, નવા કોઝવે- નવા કોઝવે-કમ ચેકડે મ,
કમ-ચેકડે મ અને ડીસી ટ ગ ડીસી ટ ગ તળાવ, ચેકડે મ
તળાવ
રીપેર ગ અને ચેકડે મ રીપેર ગ
સાથે ડીસી ટ ગ
(૨) ૩૧૮ કામો
(૩)
. ૪૯૩.૧૬ લાખ

(૨)ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કુ લ કે ટલા કામો કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩)ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કે ટલો ખચ થયેલ છે ?
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ી િકરીટિસંહ રાણા : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે , સુરે નગર
િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ અંતગત જળસં હના વષવાર અને તાલુકાવાર કે ટલા કામો, યા કારના થયા
અને તેનો ખચ કે ટલો થયો?
ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી સુરે નગર િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯ અને
૨૦૧૯-૨૦ અંતગત જળસં હના તાલુકાવાર જે કામો કરવામાં આ યા છે એ સંદભમાં મા હતી માગી છે . વષ ૨૦૧૮-૧૯માં
ચોટીલા તાલુકાના પાંચ ગામમાં ૫૧ કામો કરવામાં આ યા છે . એમાં િપયા ૫૨.૬૧ લાખનો ખચ કરવામાં આ યો છે . એ જ
રીતે સાયલા તાલુકાના પાંચ ગામમાં ૩૫ કામોમાં િપયા ૫૮.૨૮ લાખનો ખચ કરવામાં આ યો છે . એ જ રીતે લ મડી
તાલુકાના પાંચ ગામમાં ૪૬ કામો કરવામાં આ યા છે . એમાં િપયા ૫૯.૭૪ લાખનો ખચ કરવામાં આ યો છે .
અ ય ી: કાળ પૂરો થાય છે . માનનીય ઋિ વકભાઈ, ી શશીકાંતભાઈ અને માનનીય અમ રષભાઈ ડે રને મા
કાળ સુધી જ એમને બહાર જવાનું હતું એટલે તેઓ હવે આવી શકશે.
અતારાં કત ો
(તારાંિકત ોમાંથી ફે રવવામાં આવેલ)
આણંદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૩૩ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૪૫
છે ા બે વષમાં આણંદ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------મ હસાગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૪૩ ી સી.કે .રાઉલ

(ગોધરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૨૮
છે ા બે વષમાં મ હસાગર િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------રા યમાં ખા તેલનો બફર ટોક
૩૫૩૦૫ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) રા યના અં યોદય અને બી.પી.એલ.
વષમાં વષવાર રા યમાં ગરીબોને તહે વારોમાં સ તું અને
કાડધારકોને તહે વારો (જ મા મી અને દવાળી)ના
પૂરતું ખા તેલ મળી રહે તે માટે યા કારના કે ટલા
માસમાં વષમાં બે વાર હે ર િવતરણ યવ થા હે ઠળ
ખા તેલનો બફર ટોક કરે લ,
ખા તેલનું િવતરણ કરવામાં આવે છે . જે ખા તેલની
ગુજરાત રા ય નાગ રક પુરવઠા િનગમ ારા ખરીદી કરવામાં
આવે છે .
આમ, હે ર િવતરણ યવ થા હે ઠળ ખા તેલનો કોઇપણ
બફર ટોક કરવામાં આવતો નથી.
(૨) ખા તેલના બફર ટોક માટે રા ય સરકારે કોની
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
પાસેથી યા કારનો ખા તેલનો જ થો કઇ કપનીઓ
ં
પાસેથી ખરીદ કય , અને
(૩)ઉ ત ખા તેલ ગરીબોને શા ભાવે વેચાણ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આ યુ?ં
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ડાંગ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
૩૬૧૧૦ ી િવજયભાઇ પટલ
વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
ે (ડાંગ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ડાંગ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ડાંગ િજ ામાં
િજ ામાં રમતગમતના સંકુ લ યા- યા થળે આવેલ છે ,
સાપુતારા ખાતે રમતગમતનું સંકુ લ આવેલ છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત રમતગમતના સંકુ લમાં
(૨) આ રમતગમતના સંકુ લમાં બેડિમ ટન, ખો-ખો,
કઇ-કઇ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે , અને
કબ ી અને જડોની
રમતનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં
(૩) છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં રમત ગમત
રમત ગમત સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
ુ કે ટલો ખચ
ુ . ૧૧૦.૮૫ લાખનો ખચ
થયેલ છે ?
થયેલ છે .
--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં મનરગા
ે યોજના
૩૫૩૮૪ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની
િ થિતએ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં મનરે ગા યોજના હે ઠળ છે ા બે
વષમાં વન િવભાગને કયા કયા કામો માટે કે ટલી રકમની
ા ટ ફાળવવામાં આવેલી છે , અને

(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કયા કયા કામો પૂણ
થયેલા છે અને કયા કામો અધૂરા છે , અને

જવાબ
(૧) મનરે ગા યોજના અંતગત ભારત સરકારા ારા મળેલ
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ
િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી. જેથી િજ ા ક ાએથી વન
િવભાગને ા ટ ફાળવવામાં આવતી નથી. પરતુ
ં લાભાથ ના
ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ
ં ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા
થાય છે .
(૨)

મ
૧
૨

૩
૪

૫

૬

(૩) ઉ ત પૂણ થયેલ કામો પાછળ કે ટલો ખચ
થયો ?

મનરગા
ે યોજના હઠળ
ે છે ા બે વષમાં હાથ ધરલ
ે વન
િવભાગનાં કામો
તાલુકો
પૂણ થયેલા કામો
અધૂરા કામો
બોડે લી
૧. વનમ નસરી
૧. વનમ નસરી
છોટાઉદેપુર ૧. ક ટરુ ટે ચ
૧. નસરી ઉછે ર
૨. વનમ નસરી
૨. વન તલાવડી
૩. પરકોલેશનટે ક
૪. ક ટરુ ટે ચ
૫. વનમ નસરી
જેતપુરપાવી ૧. વનમ નસરી
વાંટ
૧. ક ટરુ ટે ચ
૧. નસરી ઉછે ર
૨. ોટે શન ટે ચ ૨. વનમ નસરી
૩. પ થર દવાલ
૪. કે ટબેક
૫. વનમ નસરી
નસવાડી
૧. નસરી ઉછે ર
૧. માટીપાળા
૨. ોટે શન ટે ચ ૨. ક ટરુ ટે ચ
૩. ક ટરુ ટે ચ
૩. નસરી ઉછે ર
૪. વનમ નસરી
સંખેડા
-

(૩)
છે ા બે વષમાં વન િવભાગનાં પૂણ થયેલ કામોનો ખચ
ખચ રકમ .
મ
તાલુકો
પૂણ થયેલા કામો
(લાખમાં)
૧ બોડે લી
૧. વનમ નસરી
૧.૧૫
૨ છોટાઉદેપુર
૧. ક ટુ ર ટે ચ
૬.૫૪
૨. વનમ નસરી
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૩
૪

જેતપુરપાવી
વાંટ

૫

નસવાડી

૬

સંખેડા

૧. વનમ નસરી
૧. ક ટરુ ટે ચ
૨. ોટે શન ટે ચ
૩. પ થર દવાલ
૪. કે ટબેક
૫. વનમ નસરી
૧. નસરી ઉછે ર
૨. ોટે શન ટે ચ
૩. ક ટરુ ટે ચ
૪. વનમ નસરી
કલ
ુ

૪.૦૧
૭.૬૯

૬.૧૬

૦.૦૦
૨૫.૫૫

--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૨૨૯ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) જનાગઢ
િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
ૂ
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના)
યોજના) હે ઠળ જનાગઢ
િજ
ામાં
કે
ટ
લા
અનાજના
જ
થાનુ
ં
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ૂ
ુ ૫૪૫૭૯.૮૦ મે. ટન અનાજના
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય અ
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં
અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા
અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો

ઘ
( ક. ા.)

AAY
યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)
૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------ક છ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૧૪૧ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) .૧૭,૧૫,૧૦૦/વષમાં ક છ િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય હે ઠળ
કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો
(૨) ૨૬૯૫.૩૦ મે. ટન.
થયો ?
--------કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેર દાળની ખરીદી
૩૫૩૭૫ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતના મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
રે શનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા માટે રા ય સરકાર
રે શનકાડ ધારકોને િવનામૂ યે િવતરણ કરવા રા ય સરકાર
ારા તુવેર દાળની ખરીદી કઈ પ િતથી કરવામાં આવી,
ારા તુવેરદાળની ખરીદી કરવામાં આવેલ નથી.
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨) તે અ વયે કોની પાસેથી તુવેર દાળનો કે ટલો
(૨) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
જ થો કયા ભાવે ખરીદવામાં આ યો,
(૩) તે અ વયે કે ટલી રકમ કોને ચૂકવવાની થાય છે,
(૩) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને
(૪) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી
(૪) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને કે ટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે ?
--------મહસાણા
િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
ે
૩૬૧૪૫ ડો. આશાબેન પટલ
( ઝા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
ે
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) મહે સાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના)
યોજના) હે ઠળ મહે સાણા િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૭૫૫૬૨.૩૯ મે. ટન અનાજના
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય અ
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં
અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા
અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો

ઘ
( ક. ા.)

AAY
યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)
૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------ચુણેલ ગામમાં મનરગા
ે હઠળ
ે વાંસ ોજે ટમાં નાણાકીય ગેરરીિત
૩૬૩૩૦ ી ઇ
તિસંહ પરમાર (મહધા
ુ ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ના, .
વષમાં ખેડા િજ ાના મહધા
ુ તાલુકામાં ચૂણેલ ગામમાં
મનરે ગા હે ઠળ વાંસ ોજે ટમાં નાણાકીય રકમની ગેરરીતી
થઇ હોવા
હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો કે ટલી રકમની નાણાકીય ગેરરીતી
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
આચરવામાં આવી હતી, અને
(૩) જવાબદારો સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------નમદા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૯૩ ી િવણભાઇ ઘોઘારી (કરજ
ં ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૧૧
વષમાં નમદા િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
---------
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
તાપી અને સુરત િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૪૦૪ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં તાપી અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
તાપી િજ ામાં ૫૧૪ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને સુરત
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
િજ ામાં ૪૪૮ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં
આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) તાપી િજ ામાં ૪૭૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૪૦૫ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૪,૧૦,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૨૫,૮૯,૯૧૧/- નો દંડ
 ૧૭ (સ ર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧ (એક) પરવાનો રદ
 ૧૧ (અિગયાર) કોટ કે સ
 ૬૮ કે સ િનણય પર બાકી
(૨) સુરત િજ ામાં ૪૪૮ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી તે પૈકી ૪ દુકાનદારોને તાકીદ આપવામાં આવી
અને ૨૮૮ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
આ યા.
 . ૯૬૪/- નો જ થો રા યસાત
 . ૫,૪૪,૯૫૨/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૨૭,૭૪,૨૮૯/- નો દંડ
 ૧૮ (અઢાર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧ (એક) પરવાનો રદ
 ૧૫૬ કે સ િનણય પર બાકી
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) તાપીઃ- શૂ ય
(૨) સુરતઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૨૮૨
૨
ચોખા
૧૩૪
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) તાપીઃ- ૧ (એક)
(૨) સુરતઃ- ૧ (એક)
--------નવાબંદર ખાતે મ ય જટી
ે બનાવવાની કામગીરી
૩૫૩૪૬ ી પું ભાઇ વંશ (ઉના) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ગીર(૧) તા.૨૦-૦૧-૨૦૨૧ના
રોજ
માનનીય
સોમનાથ િજ ામાં નવાબંદર ખાતે મ ય જેટી બનાવવાની
મુ યમં ી ીના વરદ હ તે નવાબંદર ખાતે મ યબંદર
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કામગીરીનું ખાત મુહૂ ત માનનીય રા પિત ી અને માનનીય
બનાવવાની કામગીરીનું ખાતમુહૂ ત કરવામાં આ યુ.ં
મુ યમં ી ી ારા યારે કરવામાં આ યુ,ં
(૨) ઉ ત િ થિતએ જેટીની કામગીરી કયા તબ ે
(૨) મ યબંદરના કામ માટે ઓનલાઇન પ િતથી
છે , અને
ઇ રદાર આખરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત જેટીની કામગીરી કે ટલા ખચ યાં સુધીમાં
(૩) .૨૯૫.૮૫ કરોડના ખચ ણ થી ચાર વષમાં
પૂણ કરવામાં આવશે?
કામગીરી પૂણ કરવાનું આયોજન છે .
--------ભ ચ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૮૪ ી મુકે શભાઇ પટલ
ે (ઓલપાડ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૫૯
વષમાં ભ ચ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------રા યક ાની સિમિત (એમપાવડ કિમટી)ની બેઠકો
૩૫૩૪૯ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાંસદ આદશ ામ યોજના માટે રા યક ાની
(૧) હા,
સિમિત (એમપાવડ કિમટી)ની રચના કરવામાં આવેલ છે
તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨)
છે ા બે વષમાં ઉ ત રા યક ાની સિમિતની બેઠકો યારે
 તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯
મળી, અને
 તા.૧૬-૦૭-૨૦૧૯
 તા.૦૪-૧૨-૨૦૧૯
 તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૦
(૩) એમપાવડ કિમટીની બેઠક ણ મ હનામાં
(૩) વહીવટી તેમજ વૈિ ક મહામારીના કારણોસર.
ઓછામાં ઓછી એકવાર મળશે તેવી ગવાઈ થયેલ છે તેમ
છતાં બેઠકો ન મળી હોય તો તેના કારણો શાં છે ?
--------મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૧૯ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારા
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં ) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦ ૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ મોરબી
(૧) ના, .
અને બોટાદ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------સુરત િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૧૦૧ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
છે ા બે વષમાં સુરત િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------184
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
નમદા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૮૧ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૧૧
છે ા બે વષમાં નમદા િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------સુરત િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૧૦૭ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહુવા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૧૬
છે ા બે વષમાં સુરત િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------શેરીયાઝ બારા ખાતે જટીની
કામગીરી
ે
૩૫૩૩૭ ી બાબુભાઈ વા (માંગરોળ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) જનાગઢ
િજ ાના માંગરોળ તાલુકાના શેરીયાઝ
(૧) હા, .
ૂ
બારા ખાતે મંજૂ ર થયેલ જેટીના કામની ટે ડર
યા થઈ
ગયેલ, તે કામમાં એજ સી ફી સ કરવાના બદલે ટે ડર રદ
ક૨વામાં આવેલ
હકીકત તા:૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની
િ થિતએ સાચી છે ,
(૨) જે હા, તો તેના કારણો શા છે , અને
(૨) સ૨કા૨ ારા આ કામના ટે ડ૨માંથી જેટી
તથા બા ડના કામો બાદ કરી બાકી રહે તાં ઈ ા ટ ચરનાં
કામો હાથ ધરવા જણાવેલ, જે અ વયે આ જ યાએ
દ રયાઈ સુિવધાઓ વગ૨નાં કામો ક૨વા માટે ઈ ૨દા૨ની
સહમતી માગવામાં આવેલ. જે બાબતે ઈ ૨દા૨ ારા
કોઈપણ યુ ર પાઠવવામાં ન આવતાં આ કામગીરી
માટે નું ટે ડ૨ ૨દ ક૨વામાં આવેલ.
(૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં કે ટલા ખચ પૂણ
(૩) આ કામગીરીમાં વહીવટી કારણોસર િવલંબ
ક૨વામાં આવના૨ છે ?
થતાં NFDB ારા ા ટ ૨દ કરવામાં આવેલ. જેથી આ
કામગીરી યાં સુધીમાં કે ટલા ખચ પૂણ ક૨વાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
--------પાટણ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૯૧ ી જગદીશ પટલ
ે (અમરાઈવાડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં પાટણ િજ ાની હારીજ બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને

(૧)

જવાબ
.૦૨.૬૫/- લાખ.

(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ?

(૨) .૦૨.૬૫/- લાખ.
--------વડોદરા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય

૩૬૦૬૪ ી શૈલેષભાઈ મહે તા (ડભોઈ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત

૮૧
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
છે ા બે વષમાં વડોદરા િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------ૂ
ટલરનુ
ં
અલગથી
રિજ
ટશન
રદ કરવા કે સરકારને રજઆત
ે
ે
૩૭૯૬૩ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ુ ં ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) રા યમાં ટે કટર તથા ટે લરને અલગ-અલગ
(૧) હા, .
રિજ ટે શન આપવામાં આવે છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે કે
કે મ,
(૨)
હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૨) ટે ટર-ટે ઈલરના િક સામાં કે ીય મોટર વાહન
બે વષમાં ટે લરનું અલગ રિજ ટે શન રદ કરવા રા ય સરકારે
િનયમો, ૧૯૮૯ના િનયમ ૪૭ ના પેટા િનયમ (૫) માણે
કે સરકાર સમ યારે યારે રજઆતો
કરી, અને
બ ે વાહનોનું અલગ અલગ રિજ ટે શન થઈ શકે છે , વધુમાં
ૂ
આ િનયમના ોવીઝો મુજબ વાહન માિલક ઈ છે તેવા
િક સામાં ટે ટર તથા ટે ઈલરનું સ ગલ વાહન (એકજ
વાહન) તરીકે પણ રિજ ટે શન થઈ શકે છે . તેથી ટે ટર
ટે ઇલર અલગ રિજ ટે શન કરવાની ગવાઇ રદ કરવા કે
સરકારને રજઆત
કરવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
ૂ
(૩) કે સરકારે શાં િતભાવ આપેલ છે ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------ૂ
ટલરનુ
ં અલગથી રિજ ટશન
રદ કરવા કે સરકારને રજઆત
ે
ે
૩૭૯૬૦ ી મહશકમાર
પટલ
ે ુ
ે (પાલનપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) રા યમાં ટે કટર તથા ટે લરને અલગ-અલગ
રિજ ટે શન આપવામાં આવે છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ
છે કે કે મ,
(૨)
હા, તો ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
બે વષમાં ટે લરનું અલગ રિજ ટે શન રદ કરવા રા ય સરકારે
કે સરકાર સમ યારે યારે રજઆતો
કરી, અને
ૂ

(૧) હા,

.

(૨) ટે ટર-ટે ઈલરના િક સામાં કે ીય મોટર વાહન
િનયમો, ૧૯૮૯ના િનયમ ૪૭ ના પેટા િનયમ (૫) માણે
બ ે વાહનોનું અલગ અલગ રિજ ટે શન થઈ શકે છે , વધુમાં
આ િનયમના ોવીઝો મુજબ વાહન માિલક ઈ છે તેવા
િક સામાં ટે ટર તથા ટે ઈલરનું સ ગલ વાહન (એકજ
વાહન) તરીકે પણ રિજ ટે શન થઈ શકે છે . તેથી ટે ટર
ટે ઇલર અલગ રિજ ટે શન કરવાની ગવાઇ રદ કરવા કે
સરકારને રજઆત
કરવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
ૂ
(૩) કે સરકારે શાં િતભાવ આપેલ છે ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબદીલ
૩૫૩૧૩ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર
સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા ?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
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વષ

બીપીએલ
કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં
તબદીલ કરલ
ે

રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
સં યા
ે

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
સુરે નગર

રાજકોટ

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

રશનકાડની
સં યા
ે
૩૪
૮૨૭
૮૬૧
૪૦
૧૩૭૬
૧૪૧૬

૮૮
૨૧૪૭
૨૨૩૫
૧૭૬
૧૩૯
૩૧૫

--------ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૯૧ ી જશુભાઈ પટલ
(બાયડ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
ે
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧), (૨) અને (૩)
પ ક-અ મુજબ.
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની
ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર
મંજૂ ર
થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ ફી સ પગાર / કરાર આધા રત /
આઉટસોસ ગથી ભરાયેલ છે , અને
(૪) ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૪) વહીવટી અનુકૂ ળતા થયેથી.
પ ક-અ
મ
સંવગનું નામ
વગ
મંજૂ ર
ભરાયેલ ખાલી
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી
મહકમ
જ યા
જ યા ફી સ પગારથી
ે
કરાર
આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ
આધા રત
ભરાયેલ
ભરાયેલ
૧ સ ય સિચવ
૧
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૨ સહાયક િનયામક
૨
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૩
ોજે ટ અિધકારી
૩
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૪ હે ડ લાક
૩
૦૨
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૧
૫ િસિનયર લાક
૩
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૬ જિનયર
લાક કમ
૩
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
ુ
ટાઈપી ટ ગુજરાતી
૭ પટાવાળા
૪
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
કલઃ
૦૮
૦૭
૦૧
૦૦
૦૦
૦૩
ુ --------એસ.ટી. િનગમને નવી બસો ખરીદવા સહાય
૩૬૧૨૨ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) એસ.ટી.િનગમને નવી બસો ખરીદવા રા ય
(૧) હા
સરકાર ારા કોઈ સહાય આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા તો, તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
બે વષમાં કે ટલી સહાય આપવામાં આવી તથા તેમાંથી કે ટલી
બસો ખરીદવામાં આવી ?

(૨)
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સહાય- ૩૧૪.૬ કરોડ
બસોની ખરીદી- ૧૬૯૦

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલ
૩૫૪૦૯ ી અનંતકમાર
પટલ
ુ
ે (વાંસદા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગન
ે ી તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા ?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

નવસારી

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

વલસાડ

બીપીએલ
કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં
તબદીલ કરલ
ે
રશનકાડની
સં યા
ે
૪૮
૭૫
૧૨૩
૩
૧૦૫
૧૦૮

રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
સં યા
ે

૧૦૯
૩૯૩
૫૦૨
૧૫
૨૯
૪૪

--------ૂ કરલ
ક છ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજર
ે રકમ
૩૬૧૩૩ માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
.૧૨.૫૮/- લાખ.

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં ક છ િજ ાની ભુજ બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) . ૧૨.૫૮/- લાખ.
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------સાબરકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૯૮ ી અરિવંદકુ માર પટલ
ે (સાબરમતી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) .૦૭.૫૫/- લાખ.
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાની ાંિતજ બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) .૦૭.૫૫/- લાખ.
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં દેશી ગાય આધા રત ાકિતક
ખેતીને ો સાહન
ૃ
૩૬૧૬૨ ી ગજે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા,
દેશી ગાય આધા રત ાકૃ િતક ખેતીને ો સાહન માટે કોઈ
નીચે મુજબની બે યોજના છે .
યોજના છે કે કે મ,
(૧) દેશી ગાય આધા રત સંપૂણ ાકૃ િતક ખેતી કરતા ખેડૂ ત
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(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં
સાબરકાંઠા િજ ામાં આ યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
મળેલ હતી,

કટબને
એક ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય આપવાની
ુ ંુ
યોજના
(૨) ાકૃ િતક કૃ િષ પ િત ારા વામૃત બનાવવા સા
લાભાથ ઓને ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની યોજના
(૨)
મ

યોજનાનું નામ

૧

દેશી ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય
આપવાની યોજના
ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની યોજના

૨

(૩) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને

૮,૧૫૩

(૩)
મ

યોજનાનું નામ

૧

દેશી ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય
આપવાની યોજના
ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની યોજના

૨

(૪) કે ટલા લાભાથ ઓને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી?

મળેલ
અર ઓની
સં યા
૧૨,૩૯૯

મંજૂ ર અર ઓની
સં યા
૪,૦૩૩
૭,૫૯૩

(૪)
મ

યોજનાનું નામ

૧

દેશી ગાય માટે િનભાવ
ખચમાં
સહાય
આપવાની યોજના
ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં
સહાયની યોજના

૨

લાભાથ ની
સં યા
૪,૦૩૩

સહાયની રકમ( .)
૧,૮૩,૩૫,૭૦૦/-

૨,૬૫૧

૩૫,૭૮,૮૫૦/-

--------દાહોદ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
૩૬૦૪૯ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ દાહોદ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ દાહોદ
િજ ામાં રમતગમતના સંકુ લ કયા-કયા થળે આવેલ છે ,
િજ ામાં દેવગઢબારીયા ખાતે રમતગમતનું સંકુ લ આવેલ
છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત રમતગમતના સંકુ લમાં
(૨) દેવગઢબારીયા રમત સંકુ લમાં
વીમ ગ,
કઇ-કઇ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે , અને
એ લેટી સ, આચરી(તીરદા
), બા કે ટબોલ, વોલીબોલ,
ં
કબ ી, ખો-ખો, હોકી તેમજ ઇ ડોર હોલમાં જડો
ુ , રે સિલંગ
અને કુ તીની રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં
(૩) છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં રમત ગમત
રમત ગમત સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
.૪૯૪.૯૦ લાખનો ખચ
ુ કે ટલો ખચ
ુ
થયેલ છે ?
થયેલ છે .
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૨૩૯ ી આર. સી. મકવાણા (મહવા
ુ ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ગીર સોમનાથ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
િ થિતએ રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
યોજના) હે ઠળ ગીર સોમનાથ િજ ામાં કે ટલા અનાજના
યોજના) હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૪૦૯૪૧.૧૫ મે. ટન
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય અ
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં
અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો

ઘ
( ક. ા.)

AAY
યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)
૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------મ હસાગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૩૭ ી િજ ેશકમાર
સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ

જવાબ
૨૮

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
છે ા બે વષમાં મ હસાગર િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------પાટણ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ

૩૬૧૪૮ ી ઋિષકશ
ે પટલ
ે (િવસનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
.૦૨.૬૫/- લાખ.

(૧) તા. ૩૧-૦૧ -૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં પાટણ િજ ાની હારીજ બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) .૦૨.૬૫/- લાખ.
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------સાબરકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૫૮ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હમતનગર
) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં

જવાબ
.૦૭.૫૫/- લાખ.

(૧) તા. ૩૧-૦૧ -૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાની ાંિતજ બ ર સિમિતને
િકસાન ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) .૦૭.૫૫/- લાખ.
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------સુરત અને તાપી િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૯૯ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦ ૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ સુરત અને
(૧) ના, .
તાપી િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------દાહોદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૬૯ ીમતી મનીષા વકીલ (વડોદરા શહે ર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-
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અતારાંિકત ો
જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૨૨
વષમાં દાહોદ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૨૩૨ ી દેવાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) જનાગઢ
િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
ૂ
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના)
યોજના) હે ઠળ જનાગઢ
િજ
ામાં
કે
ટ
લા
અનાજના
જ
થાનુ
ં
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ૂ
ુ ૫૪૫૭૯.૮૦ મે. ટન અનાજના
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય અ
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં
અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા
અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો
યુ૨૦૨૦ થી
ડસે બર૨૦૨૦

ઘ
( ક. ા.)

AAY
(કાડ ૨૫.૦૦૦
દીઠ)
PHH
૩.૫૦૦
( યિ ત

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)
૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------ભ ચ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૭૯ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૫૯
વષમાં ભ ચ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------પાટણ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૨૦૦ ી

દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
.૦૨.૬૫/- લાખ.

(૧) તા. ૩૧-૦૧ -૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં પાટણ િજ ાની હારીજ બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) .૦૨.૬૫/- લાખ.
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------ભ ચ અને નવસારી િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૯૭ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુ
ં સર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં ભ ચ અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
ભ ચ િજ ામાં ૧૯૨૮ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,

નવસારી િજ ામાં ૪૫૨ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) ભ ચ િજ ામાં ૧૦૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૧૦૩ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૩૩,૫૧૬/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧,૮૧,૨૫૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૯,૫૮,૫૩૯/- નો દંડ
 ૪ (ચાર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૩ ( ણ) પરવાના રદ
(૨) નવસારી િજ ામાં ૩૧૪ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૩૧૨ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૮૨,૩૭૧/- નો જ થો રા યસાત
 . ૪,૬૧,૨૫૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૨,૨૬,૫૦૦/- નો દંડ
 ૩ ( ણ) પરવાના રદ
 ૧ (એક) કોટ કે સ
 ૨ (બે) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) ભ ચઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૧૭૭૧૮
૨
ચોખા
૬૮૮૯
૩
દાળ
૧૩૪૭
૪
ખાંડ
૧૦૩૬
૫
કે રોસીન
૬૫૨૬
(૨) નવસારીઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૧૬૭૯૫
૨
ચોખા
૯૩૧૭
૩
દાળ
૨૯૩
૪
ખા તેલ
૧૨
૫
ખાંડ
૫૪૬
૬
મીઠું
૪૬૫
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) ભ ચઃ- ણ (૩)
(૨) નવસારીઃ- ણ (૩)
--------કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેરદાળની ખરીદી
૩૫૩૭૮ ી વજિસં
ે ગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતના મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૦ ૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
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અતારાંિકત ો
રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા માટે રા ય સરકાર
રાશનકાડ ધારકોને િવનામૂ યે િવતરણ કરવા રા ય સરકાર
ારા તુવેર દાળની ખરીદી કઈ પ િતથી કરવામાં આવી,
ારા તુવેરદાળની ખરીદી કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) તે અ વયે કોની પાસેથી તુવેર દાળનો કે ટલો
(૨) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
જ થો કયા ભાવે ખરીદવામાં આ યો,
(૩) તે અ વયે કે ટલી રકમ કોને ચૂકવવાની થાય છે ,
(૩) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને
(૪) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી
(૪) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને કે ટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે ?
--------રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે હાથ ધરલા
ે કામો
૩૬૨૨૩ ીમતી ગીતાબા ડે
(ગ ડલ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અને (૨) (૧) રાજકોટ િજ ા ખાતે ભારત
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે
સરકારની વદેશ દશન કીમ અ વયે જદા
ુ -જદા
ુ ૩ ( ણ)
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે કયા કયા
થળોની
કામગીરીઃ
કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે ,
 આ ેડ હાઈ કલ
ુ , રાજકોટના િવકાસની
કામગીરી.
 કબા ગાંધીનો ડે લો અને રા ીય શાળાની
કામગીરી.
 ખંભાલીડા કે સના િવકાસની કામગીરી.
(૨)
આ અંતગત કયા થળનો િવકાસ કરવામાં
(૨) રાજકોટ િજ ામાં નીચે જણાવેલ જદા
ુ -જદા
ુ ૧૦
આવેલ છે , અને
(દસ) થળોએ હાથ ધરવામાં આવેલ િવકાસની
કામગીરીઃ
 કે રાડે ર મહાદેવ.
 ખોડીયાર માતા, જેતપુર.
 રામ મં દર, મેવાસા.
 િવ ે ર મહાદેવ, જેતપુર.
 િસ ધે ર મહાદેવ, હડમતાલા.
 મનમને ર મહાદેવ, મેશપર.
 ઉતાવળી રીવર ટ, મકડોરણા
.
ં
 વાસી સુિવધા વીરપુર.
 ભોલે ર મહાદેવ, થોરડી.
 મોમાઈ માતા ટે પલ, થોરાળા.
(૩) બી.એ.પી.એસ. વામીનારાયણ મં દર, રામોદ
તા. કોટડા સાંગાણી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલો ખચ થવા
(૩) િપયા ૩૫૯૦.૬૨ લાખ
પામેલ છે ?
--------મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૨૦૯ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના)
યોજના) હે ઠળ મોરબી િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૩૩૫૫૬.૯૧૩ મે. ટન અનાજના
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય
અ
સલામતી
કાયદો-૨૦૧૩
(માં અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો

ઘ
( ક. ા.)

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)

AAY

યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------પંચમહાલ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૪૦ ી કબે
ુ રભાઇ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૯૧
છે ા બે વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------વડોદરા િજ ામાં ટે ટરની યોજનામાં સહાય મેળવવાની અર ઓ
૩૬૦૭૬ ી અ યકમાર
પટલ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
ે (કરજણ) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૩૭૬૫
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ટે ટરની ખરીદીમાં સહાય માટે
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૨) તે પૈકી કે ટલા ખેડૂ તોએ ટે ટરની ખરીદી કરી,
(૨) ૨૩૨૪
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલા ખેડૂ તોને કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
(૩) તે
પૈકી
૨૨૦૬
ખેડૂ તોને
.
આવી?
૧૦,૨૬,૪૫,૦૦૦/- સહાય ચૂકવવામાં આવી.
--------મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૨૮ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકજ
હે ર કરવામાં આવેલ છે
અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર
િ થિતએ મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ
ખેડૂ તને . ૧૦,૦૦૦ને બદલે . ૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા
ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની અર ઓને
ગવાઇ અનુસાર
છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
મહ મ બે હે ટરની મયાદામાં િત હે ટર . ૧૦,૦૦૦/ની સહાય મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી . ૬૮૦૦/- િત હે ટર
SDRF બજેટ હે ડ અને . ૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય
બજેટ હે ડ એમ બે અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં
આવી રહી છે .
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ . ૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર
સહાય પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ . ૬૮૦૦/- િત
હે ટર અને રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મુજબ SDRF અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગઅલગ િબલ બનાવી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઇન હોઇ સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં
અલગ-અલગ સમયે જમા થવાની શ યતા રહે તી હોઇ
તફાવત આવી શકે છે .
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.

(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------સૂ ાપાડા ખાતે ફીશરીઝ હાબર જટી
ે બનાવવાની કામગીરી
૩૫૩૪૩ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) સૂ ાપાડા ખાતે ફીશરીઝ હાબર જેટી
(૧) હા, .
બનાવવાના કામને સૈ ાંિતક મંજૂ રી અને ૨૦૧૨માં મળેલ
છે તે હકીકત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત કામગીરી કયા
(૨) (અ) જ રી ઇજનેરી, ભૂિમગત તેમજ પયાવરણને
તબ ે છે , અને
લગતા અ યાસો હાથ ધરાયેલ છે .
(બ) Draft Detail Project Report ને ભારત સરકારની
સં થા CICEF (Central Institute of Costal Engineering
for Fishery), બગલૂ ારા મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(ક) સૂ ાપાડા મ યબંદર િવકસાવવા માટે જ રી જમીન
ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમ પાસેથી મેળવવાની
કાયવાહી હાલ ચાલુ છે .
(ડ) પયાવરણને લગતી મંજૂ રીઓ મેળવવાની કાયવાહી
હાથ ધરાયેલ છે .
(ઇ) વહીવટી મંજૂ રી મેળવવા માટે ની યા ચાલુ છે .
(૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં
(૩) આવ યક મંજૂ રીઓ મ ા બાદ આગળની
આવશે?
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
--------પાટણ િજ ામાં િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના
૩૬૧૨૯ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ાના)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા, .
િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના અમલમાં છે
કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
છે ા બે વષમાં પાટણ િજ ામાં કે ટલા િનવૃ રમતવીરોને
વષમાં પાટણ િજ ામાં એકપણ િનવૃ રમતવીરને
કે ટલી રકમ આપવામાં આવેલ છે ?
પે શનની રકમ ચૂકવવામાં આવેલ નથી.
--------દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ટકાના
ભાવે મગફળીની ખરીદી
ે
૩૫૩૩૧ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખરીફ(૧) પીએમ-આશા અંતગત ાઇઝ સપોટ
ીમ
૨૦૨૦ની સીઝનમાં ટે કાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં
(પીએસએસ) માટે ની સુધારે લ માગદિશકાની ગવાઇ
ખાતેદાર ખેડૂ તદીઠ કે ટલી મગફળી ખરીદવાનું ન ી થયેલ
મુજબ િત દન, િત ખેડૂ ત મહ મ ૨૫૦૦ િક. ા.
છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત સીઝનમાં દેવભૂિમ(૨)
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી મગફળી ખરીદવામાં
આવી, અને

તાલુકો
ક યાણપુર
ખંભાિળયા
ારકા
ભાણવડ
(૩) ના. .

ખરીદાયેલ જ થો (મે.ટન)
૭૧૭૭.૬૨
૪૯૫૨.૭૦
૯૯.૬૩
૩૩૪૩.૨૬

(૩) ટે કાના ભાવે મગફળી ખરી ા બાદ ખેડૂ તો પાસે
મગફળીનો જ થો વધે તે ખરીદી માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા
બે વષમાં ભારત સરકારમાં કે નાફે ડમાં રા ય સરકાર ારા
કોઇ રજઆત
કરવામાં આવી છે કે કે મ?
ૂ
--------અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ કમત
ં વસૂલવા બાબત
૩૫૨૭૦ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) હા.
વષમાં અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં રલાય સ ટોર
( રલાય સ રટે ઇલ િલિમટે ડ) ારા એમઆરપી કરતા વધુ
િકમત
ં લેવા બદલ ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમે યાજ સાથે
નાણા પરત કરવા અને માનિસક આઘાત અને ાસની રકમ
ાહકને ચૂકવવાના આદેશ કયા છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત ટોર ારા કે ટલી રકમ
(૨) ઉ ત ટોર ારા રકમ .૪૦૦/- એમઆરપી
એમઆરપી કરતા વધુ વસૂલવામાં આવેલ, અને
કરતા વધુ વસૂલવામાં આવેલ.
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
એમઆરપી કરતા વધુ રકમ ન વસૂલવામાં આવે તે માટે શા
એમઆરપી કરતાં વધુ રકમ ન વસૂલવામાં આવે તે માટે તં
પગલાં લેવામાં આ યા?
ારા તાલુકાક ાએ િવભાગીય િનરી ક, િજ ા ક ાએ
િજ ા અિધકારી (મદદનીશ િનયં ક), ેિ યક ાએ
ેિ ય અિધકારી (નાયબ િનયં ક) ારા વખતો વખત આ
કારના ટોર ખાતે ઘી લીગલ મેટોલો એ ટ ૨૦૦૯ તથા
ઘી લીગલ મેટોલો (પેકેજડ કોમોડીટીઝ) સ ૨૦૧૧
અંતગત તપાસણી હાથ ધરી કોઇ ગેરરીતી યાને આવે
તો કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે . તથા સદર
કામગીરીનું મોનીટર ગ રા યક ાએ િનયં ક કાનુનીમાપ
િવ ાન ારા કરવામાં આવે છે .
--------અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલ
૩૫૩૦૩ ી હમતિસં
હ પટલ
ે (બાપુનગર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
ં
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
રદ કરવામાં આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
અમદાવાદ
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બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૨૦૧૯
૧૩૬
૧૦૧
૨૦૨૦
૧૯૫
૧૪
વષ

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ગાંધીનગર

કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

૩૩૧
૪
૨૭
૩૧

૧૧૫
૧૪
૮૭
૧૦૧

--------આણંદ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૦૨૬ ી મહશકમાર
રાવલ (ખંભાત) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) .૫૦.૦૦/- લાખ.
વષમાં આણંદ િજ ાની ખંભાત બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં
(૨) .૫૦.૦૦/- લાખ.
આવી છે ?
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૧૮૯ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) .૧૮,૪૨,૬૦૦/વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન
સહાય હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી,
અને
(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો થયો ?
(૨) ૪૦૦૦ મે. ટન.
--------કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેરદાળની ખરીદી
૩૫૩૮૧ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતના મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા માટે રા ય સરકાર
રે શનકાડ ધારકોને િવનામૂ યે િવતરણ કરવા રા ય સરકાર
ારા તુવેર દાળની ખરીદી કઈ પ િતથી કરવામાં આવી,
ારા તુવેરદાળની ખરીદી કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) તે અ વયે કોની પાસેથી તુવેર દાળનો કે ટલો
(૨) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
જ થો કયા ભાવે ખરીદવામાં આ યો,
(૩) તે અ વયે કે ટલી રકમ કોને ચૂકવવાની થાય છે ,
(૩) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને
(૪) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી
(૪) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને કે ટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે ?
--------દાહોદ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
૩૬૦૫૩ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ દાહોદ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ દાહોદ
િજ ામાં રમતગમતના સંકુ લ કયા-કયા થળે આવેલ છે ,
િજ ામાં દેવગઢબારીયા ખાતે રમતગમતનું સંકુ લ આવેલ
છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત રમતગમતના સંકુ લમાં
(૨) દેવગઢબારીયા રમત સંકુ લમાં
વીમ ગ,
કઇ-કઇ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે , અને
એ લેટી સ, આચરી(તીરદા
), બા કે ટબોલ, વોલીબોલ,
ં
કબ ી, ખો-ખો, હોકી તેમજ ઇ ડોર હોલમાં જડો
ુ , રે સિલંગ
અને કુ તીની રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં
(૩) છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં રમત ગમત
રમત ગમત સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
.૪૯૪.૯૦ લાખનો ખચ
ુ કે ટલો ખચ
ુ
થયેલ છે ?
થયેલ છે .
--------અરવ ી િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૫૯ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) . ૪૧.૫૦/- લાખ.
વષમાં અરવ ી િજ ાની માલપુર બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) . ૪૧.૫૦/- લાખ.
(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ

ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------વડોદરા િજ ામાં દેશી ગાય આધા રત ાકિતક
ખેતીને ો સાહન
ૃ
૩૬૦૫૬ ી કતનભાઈ
ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય કિષ
ે
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા,
દેશી ગાય આધા રત ાકૃ િતક ખેતીને ો સાહન માટે કોઈ
નીચે મુજબની બે યોજના છે .
યોજના છે કે કે મ,
(૧) દેશી ગાય આધા રત સંપૂણ ાકૃ િતક ખેતી કરતા
ખેડૂ ત કટબને
એક ગાય માટે િનભાવ ખચમાં
ુ ંુ
સહાય આપવાની યોજના
(૨) ાકૃ િતક કૃ િષ પ િત ારા વામૃત બનાવવા
સા લાભાથ ઓને ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં
સહાયની યોજના
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૨)
મળેલ અર ઓની
વડોદરા િજ ામાં આ યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ મળેલ
મ
યોજનાનું નામ
સં યા
હતી,
૧ દેશી ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય
આપવાની યોજના
૨ ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની યોજના

(૩) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને

૧૭૭૭

(૩)
મ

(૪) કે ટલા લાભાથ ઓને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી?

૪૬૬૫

યોજનાનું નામ

૧ દેશી ગાય માટે િનભાવ ખચમાં
સહાય આપવાની યોજના
૨ ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની
યોજના
(૪)

મંજૂ ર
અર ઓની
સં યા
૩૭૭૬
૧૩૯૩

લાભાથ ની
સહાયની
સં યા
રકમ( .)
૧ દેશી ગાય માટે િનભાવ ખચમાં ૨૨૨૨ ૯૧,૨૮,૭૦૦/સહાય આપવાની યોજના
૨ ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની ૩૮૫
૫,૧૯,૭૫૦/યોજના
મ

યોજનાનું નામ

--------આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૫૯ ી કાંિતભાઇ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકજ
હે ર કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર
ખેડૂ તને
. ૧૦,૦૦૦ને બદલે . ૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,

(૧) હા,

.

(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની
િ થિતએ આણંદ િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ ચૂકવવાપા
ખેડૂ તોની અર ઓને ગવાઇ અનુસાર મહ મ બે હે ટરની
મયાદામાં િત હે ટર . ૧૦,૦૦૦/- ની સહાય મંજૂ ર
કરે લ છે . જે પૈકી . ૬૮૦૦/- િત હે ટર SDRF બજેટ
હે ડ અને . ૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે
અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
યારે મહીસાગર િજ ાનો કૃ િષ રાહત પેકેજમાં સમાવેશ
થયેલ નથી.
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ . ૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર
સહાય પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ . ૬૮૦૦- િત હે ટર
અને રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર મુજબ
SDRF અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગ-અલગ
િબલ બનાવી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા
ઓનલાઇન હોઇ સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં
અલગ-અલગ સમયે જમા થવાની શ યતા રહે તી હોઇ
તફાવત આવી શકે છે .
યારે મહીસાગર િજ ામાં
ઉપિ થત થતો
નથી.
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
(૪) આણંદ િજ ામાં શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
આવશે. યારે મહીસાગર િજ ામાં
ઉપિ થત થતો
નથી.
--------મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૭૨ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ મહીસાગર
(૧) ના, .
અને પંચમહાલ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય
યોજનાનો અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં આવનાર છે ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૬૬ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકજ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
હે ર કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
. ૧૦,૦૦૦ને બદલે . ૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,

(૩)

હા, તો તેના શા કારણો છે , અને

(૨) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ વડોદરા
િજ ાના કરજણ અને િશનોર તાલુકાના કલ
ુ ૨૦ ગામોમાં
૩૩% કે તેથી વધુ નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને
SDRF ની ગવાઈ મુજબ િત હે ટર . ૬૮૦૦/- ની
સહાય મહ મ બે હે ટરની મયાદામાં ચૂકવવાની ગવાઈ
કરવામાં આવેલી છે તેમજ ખેડા િજ ાનો કૃ િષ રાહત
પેકેજમાં સમાવેશ થયેલ નથી.
(૩) નમદા ડે મમાંથી છોડવામાં આવેલ પાણીથી
કરજણ અને શીનોર તાલુકાઓના નમદા નદીના િકનારાના
ગામોના ખેતરમાં પાણી ભરાવાથી ખેતી પાકને નુકસાન
થયેલ છે તેથી મા SDRF હે ઠળ જ સહાય ચૂકવવામાં
આવેલ છે .
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.

(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ કમત
ં લેવા બાબત
૩૫૨૬૧ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) હા.
વષમાં અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં રલાય સ ટોર
( રલાય સ રટે ઇલ િલિમટે ડ) ારા એમઆરપી કરતા વધુ
િકમત
ં લેવા બદલ ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમે યાજ સાથે
નાણા પરત કરવા અને માનિસક આઘાત અને ાસની રકમ
ાહકને ચૂકવવાના આદેશ કયા છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત ટોર ારા કે ટલી રકમ
(૨) ઉ ત ટોર ારા રકમ .૪૦૦/ એમઆરપી
એમઆરપી કરતાં વધુ વસૂલવામાં આવેલ, અને
કરતા વધુ વસૂલવામાં આવેલ.
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
એમઆરપી કરતા વધુ રકમ ન વસૂલવામાં આવે તે માટે શા
એમઆરપી કરતાં વધુ રકમ ના વસૂલવામાં આવે તે માટે
પગલા લેવામાં આ યા?
તં ારા તાલુકાક ાએ િવભાગીય િનરી ક, િજ ા ક ાએ
િજ ા અિધકારી (મદદનીશ િનયં ક), ેિ યક ાએ
ેિ ય અિધકારી (નાયબ િનયં ક) ારા વખતો વખત આ
કારના ટોર ખાતે ધી લીગલ મેટોલો એ ટ ૨૦૦૯ તથા
ધી લીગલ મેટોલો (પેકેજડ કોમોડીટીઝ) સ ૨૦૧૧
અંતગત તપાસણી હાથ ધરી કોઇ ગેરરીતી યાને આવે
તો કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે . તથા સદર
કામગીરીનું મોનીટર ગ રા યક ાએ િનયં ક કાનુનીમાપ
િવ ાન ારા કરવામાં આવે છે .
--------મહસાણા
અને સુરે નગર િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
ે
૩૫૨૮૧ ી ભરત ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ મહે સાણા
(૧) ના, .
અને સુરે નગર િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
યોજનાનો અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------નમદા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસુલાત વૃિ ધ સહાય
* ૩૬૦૯૫ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (લ બાયત) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૧૧
વષમાં નમદા િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસુલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
* ૩૬૨૧૨ ી િ જશ
ે મેર (મોરબી) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૧) મોરબી િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ
એક વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદોરા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માં અ પૂણા યોજના)
૨૦૧૩(માં અ પૂણા યોજના) હે ઠળ મોરબી
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૩૩૫૫૬.૯૧૩ મે.ટન અનાજના
િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
આ યુ,ં અને
(૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં
(૨) રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માં અ પૂણા
આ યું ?
યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા અને દશાવેલ
માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
િવતરણ કટગરી
ઘ
ભાવ ચોખા ભાવ કલ
ે ે
ુ
નો
( ક. ા.) િત ( ક. ા) િત અનાજ
સમયગાળો
કલો
કલો ( ક. ા)
( .)
( .)
યુ- AAY ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫
૨૦૨૦ (કાડ
દીઠ)
થી
ડસે બર- PHH ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫
૨૦૨૦ ( યિ ત
દીઠ)
--------અમદાવાદ અને મોરબી િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
* ૩૫૩૧૧ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકશાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ
હે ર કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકશાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર
.૧૦,૦૦૦ની સહાય ચુકવવાની
ગવાઈ કરવામાં
આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧/૧/૨૦૨૧ની
અમદાવાદ અને મોરબી
ામાં અસર ત ખાતેદાર
િ થિતએ અમદાવાદ અને મોરબી
ામાં મંજૂ ર થયેલ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ખેડૂ તને .૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા
છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,

(૩)

હા, તો તેના શા કારણો છે , અને

ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની અર ઓને
ગવાઈ અનુસાર
મહ મ બે હે ટરની મયાદામાં િત હે ટર .૧૦,૦૦૦/ની સહાય મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી .૬૮૦૦/- િત હે ટર
SDRF બજેટ હે ડ અને .૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય
બજેટ હે ડ એમ બે અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં
આવી રહી છે .
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ .૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર
સહાય પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ .૬૮૦૦/- િત
હે ટર અને રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર
મુજબ SDRF અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગઅલગ િબલ બનાવી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઈન હોઈ સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં
અલગ-અલગ સમયે જમા થવાની શ યતા રહે તી હોઈ
તફાવત આવી શકે છે .
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.

(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
કયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------પંચમહાલ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
* ૩૬૦૪૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૯૧
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------ક છ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
* ૩૬૧૮૩ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) .૧૭,૧૫,૧૦૦/વષમાં ક છ િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય
હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો
(૨) ૨૬૯૫.૩૦ મે.ટન
થયો ?
--------સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
* ૩૫૨૮૪ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
(૧) ના, .
અને અરવ ી
ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ કમત
ં વસૂલવા બાબત
* ૩૫૨૮૭ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) હા
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વષમાં અમદાવાદ શહે ર અને
ામાં રલાય સ
ટોર( રલાય સ રટે ઈલ િલિમટે ડ) ારા એમઆરપી કરતા
વધુ િકમત
ં લેવા બદલ ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમે યાજ
સાથે નાણા પરત કરવા અને માનિસક આઘાત અને ાસની
રકમ ાહકને ચૂકવવાનો આદેશ કય છે તે હકીકત સાચી
છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત ટોર ારા કે ટલી રકમ
એમઆરપી કરતા વધુ વસૂલવામાં આવેલ, અને
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
એમઆરપી કરતા વધુ રકમ ન વસૂલવામાં આવે તે માટે શાં
પગલા લેવામાં આ યા ?

(૨) ઉ ત ટોર ારા રકમ .૪૦૦/- એમઆરપી
કરતા વધુ વસૂલવામાં આવેલ.
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
એમઆરપી કરતા વધુ રકમ ન વસુલવામાં આવે તે માટે તં
ારા તાલુકાક ાએ િવભાગીય િનરી ક, િજ ા ક ાએ િજ ા
અિધકારી(મદદનીશ િનયં ક),
ેિ યક ાએ
ે ીય
અિધકારી(નાયબ િનયં ક) ારા વખતો વખત આ કારના
ટોર ખાતે ધી લીગલ મેટોલો એ ટ ૨૦૦૯ તથા ધી લીગલ
મેટોલો (પેકે ડ કોમોડીટીઝ)
સ ૨૦૧૧ અંતગત
તપાસણી હાથ ધરી
કોઈ ગેરરીતી યાને આવે તો
કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે , તથા સદર
કામગીરીનું મોનીટર ગ રા યક ાએ િનયં ક કાનુનીમાપ
િવ ાન ારા કરવામાં આવે છે .
--------બોરસદ તાલુકામાં ખેતી પાકોને થયેલ નુકસાન પેટે વળતર મેળવવા મળેલ અર ઓ
* ૩૫૩૫૫ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૦,૯૪૩ ખેડૂ તોની અર ઓ.
વષમાં આણંદ િજ ાના બોરસદ તાલુકામાં કદરતી
ુ
આપિ ઓને કારણે ખેતી પાકોને થયેલ નુકસાન પેટે વળતર
મેળવવા કે ટલા ખેડૂ તોની અર સરકારને મળી, અને
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓમાં કે ટલા ખેડૂ તોને કે ટલી
(૨) તે
પૈકી
૨૦,૮૭૧
ખેડૂ તોને
રકમનું વળતર ચુકવાવમાં આ યું ?
.૧૩,૪૭,૮૪,૮૨૨ રકમનું વળતર ચૂકવામાં આ યુ.ં
--------અરવ ી િજ ામાં મનરગા
ે યોજના માટે ફાળવેલ રકમ
* ૩૮૨૧૭ ડૉ. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) મનરે ગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ
વષમાં વષવાર અરવ ી િજ ામાં મનરે ગા યોજના માટે
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ
કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ
ં િજ ાવાર
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ
ટા સફર
ં
ઓડર(FTO) ારા જમા થાય છે.
(૨) ઉ ત િ થિતએ ફાળવેલ રકમ પૈકી વષવાર
(૨) ઉ ત િ થિતએ ફડ
ં ટા સફર ઓડર(FTO)
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં યા કામ માટે કે ટલી
ારા તાલુકાવાર કામ માટે કરવામાં આવેલ ખચ આ સાથે
રકમનો ખચ કરવામાં આ યો અને કે ટલી રકમ વણવપરાયેલ
સામેલ પ ક-અ ની િવગતે છે અને ફડ
ં ટા સફર
રહી ?
ઓડર(FTO) ારા તાલુકાવાર ખચ થતો હોવાના કારણે
રકમ વણવપરાયેલ રહે વાનો
રહે તો નથી.
પ ક-અ
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં કામ માટે કરવામાં આવેલ ખચ
મ
કામના કાર
વષ ૨૦૧૯-૨૦ માં થયેલ
વષ ૨૦૨૦-૨૧ માં થયેલ
ખચ રકમ .(લાખમાં)
ખચ રકમ .(લાખમાં)
િભલોડા
મેઘરજ
િભલોડા
મેઘરજ
૧ માળખાકીય સુિવધા
૨૭.૨૩
૩.૫૮
૧૫.૨૯
૪૬.૮૧
૨ BNRGSK
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

દ રયાકાંઠાના િવ તાર
દુ કાળ તરોધક કામો
મ ય ઉછે ર
પૂર િનયં ણ અને સંર ણ
અનાજ સં હ
જમીન િવકાસ
સુ મ િસંચાઈ
અ ય
રમત ગમતના મેદાનો
પરપરાગત
જળ ોતોનું નવીનીકરણ
ં
ામીણ ર તાના ડાણો
ામીણ પીવાનું પાણી
ામીણ વ છતા
જળ સંર ણ અને જળ સંચય
યિ તગત જમીન પરના કામો
કલ
ુ ..

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૩.૩૦
૧૯.૬૯
૧૫.૨૪
૧૦.૦૬
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૫૨.૭૧
૦.૦૦
૫૦.૭૨
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૨૫
૧૫.૨૭
૭.૦૪
૧૦.૦૧
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૭.૯૫
૩૫.૯૫
૩.૨૪
૧૦૮.૮૨
૩૧.૦૬
૧૬૦.૨૦
૭૨.૩૯
૧૦૨.૨૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૫.૦૨
૩.૨૪
૦.૧૮
૦.૩૨
૧૮૯.૦૩
૧૨૫૩.૬૦
૩૫૯.૮૯
૧૦૨૧.૦૬
૨૨૯.૬૮
૨૪૨.૩૨
૭૩.૭૬
૨૦૮.૯૬
૫૪૬.૨૩
૧૭૩૩.૮૫
૫૯૭.૭૫
૧૫૦૮.૨૪
--------આણંદ િજ ામાં બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
* ૩૬૦૨૯ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) .૫૦.૦૦/- લાખ
વષમાં આણંદ િજ ાની ખંભાત બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) .૫૦.૦૦/- લાખ
ચૂકવવામાં આવી છે ?
ૂ
ટલરનુ
ં અલગથી રિજ ટશન
રદ કરવા કે સરકારને રજઆત
ે
ે
૩૭૯૬૬ ી કીરીટકમાર
પટલ
(પાટણ)
:
માનનીય
વાહન
યવહાર
મં
ી
ી
જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .ુ
ે
જવાબ
(૧) રા યમાં ટે કટર તથા ટે લરને અલગ-અલગ
(૧) હા, .
રિજ ટે શન આપવામાં આવે છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ
છે કે કે મ,
(૨)
હા, તો ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૨) ટે ટર-ટે ઈલરના િક સામાં કે ીય મોટર વાહન
બે વષમાં ટે લરનું અલગ રિજ ટે શન રદ કરવા રા ય સરકારે
િનયમો, ૧૯૮૯ના િનયમ ૪૭ ના પેટા િનયમ (૫) માણે
કે સરકાર સમ યારે યારે રજઆતો
કરી, અને
બ ે વાહનોનું અલગ અલગ રિજ ટે શન થઈ શકે છે . વધુમાં
ૂ
આ િનયમના ોવીઝો મુજબ
વાહન માિલક ઈ છે
તેવા િક સામાં ટે ટર તથા ટે ઈલરનું સ ગલ વાહન (એકજ
વાહન) તરીકે પણ રિજ ટે શન થઈ શકે છે . તેથી ટે ટર
ટે ઇલર અલગ રિજ ટે શન કરવાની ગવાઇ રદ કરવા કે
સરકારને રજઆત
કરવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
ૂ
(૩) કે સરકારે શાં િતભાવ આપેલ છે ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------બનાસકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૨૩ ી

ુમનિસંહ

ડે

(અબડાસા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાની લાખણી બ ર સિમિતને
િકસાન ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ છે , અને

(૧)

જવાબ
. ૧૩૦.૫૫/- લાખ.

(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ?

(૨)

. ૧૩૦.૫૫/- લાખ.
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અતારાંિકત ો
છોટાઉદેપુર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૭૨ ી તે સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૩૪
છે ા બે વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------છોટાઉદેપુર અને ભ ચ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલ
૩૫૩૮૭ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જેતપુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર છોટાઉદેપુર અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર
છોટાઉદેપુર અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એ ટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એ ટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

૨૦૧૯
છોટાઉદેપુર ૨૦૨૦
કુ લ
ભ ચ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૪
૯
૫૯૬
૧૨૬
૬૦૦
૧૩૫
૦
૩૮
૧૬૬
૬૬

--------સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૨૦૭ ી ધન ભાઈ પટલ
ે (વઢવાણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) . ૮,૬૩,૨૫૦/વષમાં સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય
હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો
(૨) ૧૫૧૦.૩૯ મે. ટન.
થયો ?
--------પાટણ અને મહસાણા
િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલ
ે
૩૫૨૭૫ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર
વષવાર પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર
એનએફએસએ એ ટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એનએફએસએ એ ટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
રદ કરવામાં આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
પાટણ
મહે સાણા
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વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯

બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૧૪
૪૫
૩૪૬
૧૧૬
૩૬૦
૧૬૧
૧૬
૩૭

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨૦૨૦
કુ લ

૨૦૭
૨૨૩

૩૧૯
૩૫૬

--------કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેરદાળની ખરીદી
૩૫૩૯૦ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતના મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
રે શનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા માટે રા ય સરકાર
રે શનકાડ ધારકોને િવનામૂ યે િવતરણ કરવા રા ય સરકાર
ારા તુવેર દાળની ખરીદી કઈ પ િતથી કરવામાં આવી,
ારા તુવેરદાળની ખરીદી કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) તે અ વયે કોની પાસેથી તુવેર દાળનો કે ટલો
(૨) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
જ થો કયા ભાવે ખરીદવામાં આ યો,
(૩) તે અ વયે કે ટલી રકમ કોને ચૂકવવાની થાય છે ,
(૩) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને
(૪) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી
(૪) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને કે ટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે ?
--------સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં આવેલા વાંચનાલયો/પુ તકાલયો
૩૫૩૧૬ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય રમત-ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી
ૃ
(રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ સુરે નગર
(૧)
અને
બોટાદ
િજ ામાં
તાલુકાવાર
કે ટલા
પુ તકાલયોની
મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ
વાંચનાલયો/પુ તકાલયો આવેલા છે ,
સં યા
ચોટીલા
૦૧
દસાડા
૦૧
ધાંગ ા
૦૨
લખતર
૦૧
લીબડી
૦૧
૧
સુરે નગર
સાયલા
૦૧
મુળી
૦૧
વઢવાણ
૦૩
ચુડા
૦૧
થાનગઢ
૦૦
૨
બોટાદ
બોટાદ
૦૧
બરવાળા
૦૧
ગઢડા
૦૧
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
(૨) સુરે નગર િજ ાના એક તાલુકામાં અને બોટાદ
તાલુકાઓમાં વાંચનાલયો/પુ તકાલયો નથી, અને
િજ ાના એક તાલુકામાં વાંચનાલયો/પુ તકાલયો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર જે
(૩) વહીવટી અનુકૂ ળતાએ.
તાલુકાઓમાં વાંચનાલયો/પુ તકાલયો નથી યાં યાં
સુધીમાં તે ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે?
--------ડાંગ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
૩૬૧૦૪ ી પૂણશ મોદી (સુરત પિ મ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ડાંગ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ડાંગ િજ ામાં
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અતારાંિકત ો
િજ ામાં રમતગમતના સંકુ લ યા- યા થળે આવેલ છે ,
સાપુતારા ખાતે રમતગમતનું સંકુ લ આવેલ છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત રમતગમતના સંકુ લમાં
(૨) આ રમતગમતના સંકુ લમાં બેડિમ ટન, ખો-ખો,
કઇ-કઇ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે , અને
કબ ી અને જડોની
રમતનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં
(૩) છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં રમત ગમત
રમત ગમત સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
કે
ટ
લો
ખચ
સં
ક
ુ
ુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
ુ . ૧૧૦.૮૫ લાખનો ખચ
થયેલ છે ?
થયેલ છે .
--------મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૨૫ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
મનગર
(૧) ના, .
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય
યોજનાનો અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------અમરલી
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૦૨૧ ી કશુ
ે ભાઇ નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) .૪૨,૭૪,૯૧૦/વષમાં અમરે લી િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય
હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો થયો ?
(૨) ૪૯૦૦ મે. ટન
--------સુરત િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૯૯ ી હષ સંઘવી (મજરા
ુ ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૧૬
છે ા બે વષમાં સુરત િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------ગાંધીનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૧૬૫ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહે ગામ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ગાંધીનગર
િજ ામાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
િ થિતએ રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
યોજના) હે ઠળ ગાંધીનગર િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું
યોજના) હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૪૪૯૩૨.૪૩૪ મે. ટન
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય
અ
સલામતી
કાયદો-૨૦૧૩
(માં અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં
આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો
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ઘ
( ક. ા.)

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
AAY

યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------મનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૨૨૬ ી રાઘવ ભાઇ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના)
યોજના) હે ઠળ મનગર િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૪૩૮૯૭.૬૮ મે. ટન અનાજના
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય
અ
સલામતી
કાયદો-૨૦૧૩
(માં અ પૂણા યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં
આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગ
ે ે રી
સમયગાળો

ઘ
( ક. ા.)

ભાવ િત
ભાવ િત કુ લ
ચોખા
કલો
કલો
અનાજ
( ક. ા.)
( .)
( .) ( ક. ા.)

AAY

યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૨૫૮ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦ ૧ -૨૦૨૧ ની િ થિતએ ક છ અને
(૧) ના, .
બનાસકાંઠા િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------અરવ ી િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૮૪ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) .૪૧.૫૦/- લાખ.
વષમાં અરવ ી િજ ાની માલપુર બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) .૪૧.૫૦/- લાખ.
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમની ભરતીમાં ગેરરીિત
૩૫૩૦૮ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમમાં
(૧) હા, .
વહીવટી ટાફ તેમજ ડાઇવર-કડ
ં ટરની ભરતી બાબતે
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મુ ય મહે કમ અિધકારી ીએ ગેરરીિત આચરે લ સંબંધમાં
િવભાગના તા.૨૯-૫-૨૦૧૮ના પ થી ઉપા ય અને
વહીવટી સંચાલક ી, વાહન યવહાર િનગમને ફરીયાદ સાથે
સંકળાયેલા જવાબદાર મુ ય મહે કમ અિધકારીને તા કાિલક
બદલી કરવા જણાવેલ હતુ તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૨) તારીખ ૧૫-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ.
િ થિતએ ઉ ત ફરીયાદમાં સંકળાયેલ મુ ય મહે કમ
અિધકારીની યારે બદલી કરવામાં આવી, અને
(૩)
બદલી કરવામાં ન આવી હોઈ તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શાં છે ?
--------આણંદ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
ુ
૩૬૦૩૫ ી અજનિસં
હ ચૌહાણ(મહે મદાવાદ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) .૫૦.૦૦/- લાખ.
વષમાં આણંદ િજ ાની ખંભાત બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) .૫૦.૦૦/- લાખ.
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ િનગમ િલ. નું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૩૬૨ ી િનરજન
પટલ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે (પેટલાદ) : માનનીય કિષ
ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત
(૧) અને (૨) પ ક-અ સામેલ છે .
રા ય જમીન િવકાસ િનગમ િલિમટે ડનું સંવગવાર મંજૂ ર
થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
(૩) (અ)
અ.નં.
ફ સ પગાર
જ યાઓ ફી સ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી
૧
િસિનયર
લાક
ભરાયેલ છે , અને
૨
૩

ભરાયેલ મહકમ
ે
૦૧
ફ ડ આિસ ટ ટ (જ.સં.)
૧૭
જિનયર
લાક કમ કો યુટર
૦૮
ુ
ઓપરે ટર

(બ) કરાર
આધા રત/આઉટસોસ ગથી
જ યા
ભરાયેલ નથી.
(૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૪) ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ િનગમની
યોજનાકીય કામગીરી બંધ કરવા સરકાર ીએ સૈ ાંિતક
િનણય કરે લ છે . જેથી ખાલી જ યાઓ ભરવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
પ ક-અ
ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ િનગમ િલ.
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
મંજૂ ર થયેલ મહકમ
ે
અ.નં
સંવગ
ભરલી
ે જ યા ખાલી જ યા
(એબીય સ સાથે)
૧
મેનેજ ગ ડરે ટર
૧
૧
૦
૨
નાયબ મેનેજર (નાણાં)
૧
૦
૧
૩
નાયબ િનયામક (જ.સં)
૨
૦
૨
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨

મદદનીશ િનયામક (જ.સં.)
૧૮
૯
૯
મદદનીશ િનયામક (યાં.)
૧
૦
૧
નાણાં અને હસાબી અિધકારી
૩
૧
૨
ફ ડ ઓ ફસર(જ.સં.)
૨૨
૫
૧૭
ફ ડ ઓ ફસર(યાં.)
૩
૦
૩
ફ ડ સુપરવાઇઝર(જ.સં.)
૪૨
૪
૩૮
ફ ડ સુપરવાઇઝર(યાં.)
૬
૦
૬
ફ ડ આિસ ટ ટ(જ.સં.)
૩૦૩
૧૧૭
૧૮૬
ડાઇવર
૧૯
૧૩
૬
હે ડ લાક
૧
૦
૧
િસિનયર લાક
૧૬
૧
૧૫
જિનયર
લાક કમ કો.ઓપ.
૧૩૦
૪૪
૮૬
ુ
ટે નો. ેડ-૩
૪
૨
૨
િમકે નીક
૫
૨
૩
જિનયર
ઓટો ઇલેકટીશીયન
૧
૧
૦
ુ
હે વી હીકલ ઓપરે ટર
૯
૦
૯
ટે લર ડાઇવર
૨
૧
૧
ટક ડાઇવર
૧
૧
૦
પટાવાળા/નાયક
૩૧
૧૨
૧૯
કલ
૬૨૧
૨૧૪
૪૦૭
ુ
--------ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ે િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૪૧ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા(સોમનાથ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦ ૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ ગીર
(૧) ના, .
સોમનાથ અને અમરે લી િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય
યોજનાનો અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------નમદા અને વલસાડ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૯૩ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા(નાંદોદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં નમદા અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
નમદા િજ ામાં ૭૦૨ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
વલસાડ િજ ામાં ૨૨૩ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં
(૧) નમદા િજ ામાં ૧૨૮ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
ભરવામાં આ યા,
મળી અને ૧૨૮ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.

. ૫૧,૧૮૧/- નો જ થો રા યસાત

. ૧,૬૯,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત

. ૧૦,૫૯,૫૫૭/- નો દંડ
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
 ૨૬ (છ વીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૩ ( ણ) પરવાના રદ
(૨) વલસાડ િજ ામાં ૧૯૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૧૩૪ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.

. ૬૮,૯૦૨/- નો જ થો રા યસાત

. ૩,૦૦,૪૫૫/- પરવાના અનામત રા યસાત

. ૩૯૫/- નો દંડ
 ૧૪ (ચૌદ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧ (એક) પરવાનો રદ
 ૫૯ (ઓગણસાઈઠ) કે સ િનણય પર બાકી
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) નમદાઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૪૨૫૦
૨
ચોખા
૧૮૦૦
૩
ખાંડ
૩૫૦
૪
કે રોસીન
૮૮૦
૫
મીઠું
૨૬૦
(૨) વલસાડઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૨૭૪૦૪
૨
ચોખા
૩૭૯૫
૩
ખાંડ
૫૦
૪
કે રોસીન
૪૦
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) નમદાઃ- ૩ ( ણ)
(૨) વલસાડઃ - ૧ (એક)
--------ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૨૬૪ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકજ
હે ર કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર
િ થિતએ ક છ િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની
ખેડૂ તને
અર ઓને
ગવાઇ અનુસાર મહ મ બે હે ટરની
. ૧૦,૦૦૦ને બદલે . ૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
મયાદામાં િત હે ટર . ૧૦,૦૦૦/- ની સહાય મંજૂ ર
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
કરે લ છે . જે પૈકી . ૬૮૦૦/- હે ટર SDRF બજેટ હે ડ
અને . ૩૨૦૦/- હે ટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે અલગ
અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
યારે બનાસકાંઠા િજ ાનો કૃ િષ રાહત પેકેજમાં
સમાવેશ થયેલ નથી.
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ . ૧૦,૦૦૦ િત હે ટર સહાય
પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ . ૬૮૦૦ િત હે ટર અને
રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦ િત હે ટર મુજબ SDRF
અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગ-અલગ િબલ
બનાવી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા
ઓનલાઇન હોઇ સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં
અલગ-અલગ સમયે જમા થવાની શ યતા રહે તી હોઇ
તફાવત આવી શકે છે .
યારે બનાસકાંઠા િજ ામાં
ઉપિ થત થતો
નથી.
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
(૪) ક છ િજ ામાં શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
આવશે. યારે બનાસકાંઠા િજ ામાં
ઉપિ થત થતો
નથી.
--------ૂ
જનાગઢ
અને રાજકોટ િજ ામાં મગફળીની ટકાના
ભાવે ખરીદી
ે
૩૫૩૩૪ ી ભીખાભાઈ ષી(જનાગઢ
) : માનનીય કિષ
ૂ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં વષવાર જનાગઢ
અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર
જનાગઢ
અને રાજકોટ િજ ામાં નાફે ડ ારા નીચેની િવગતે
ૂ
ૂ
મગફળી પકવતા ખેડૂ તોને પોષણ મ ભાવો મળી રહે તે
મગફળીની ટે કાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવેલ.
માટે કે ટલી મગફળી ટે કાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી,
મગફળીનો ખરીદાયેલ જ થો (મે.ટન).
િજ ો
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
જનાગઢ
૬૩૦૬૯.૫૯ ૬૦૬૦૧.૯૦ ૨૩૧૩૧.૪૦
ૂ
(૨) ઉ ત ખરીદીમાં ગેરરીિત થઈ હોવાની કે ટલી
ફરીયાદો સરકારને ઉ ત િ થિતએ મળી, અને
(૩) મળેલ ફરીયાદો અ વયે સરકાર ારા શાં
પગલાં લેવામાં આ યા?

(૨) ૫ (પાંચ)

(૩) ૨ પોલીસ ફરીયાદ (બે રજઆત
સમાન કારની હોઇ
ૂ
એક પોલીસ ફરીયાદ તથા બી ફરીયાદ માટે એક અલગ
પોલીસ ફરીયાદ)
૧ વહીવટી કાયવાહી.
૧ ફરીયાદમાં ત ય ન હોવાથી પગલાં લેવાનો
રહે તો નથી.
--------ગાંધીનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૧૬૯ ી શંભુ ઠાકોર(ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ગાંધીનગર
િજ ામાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
િ થિતએ રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
યોજના) હે ઠળ ગાંધીનગર િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું
યોજના) હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૪૪૯૩૨.૪૩૪ મે. ટન
િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
(૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં
(૨) રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા અને
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
િવતરણનો
કટગરી
ે ે
સમયગાળો
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ઘ
ભાવ િત ચોખા ભાવ િત કુ લ
( ક. ા.) કલો ( ક. ા.) કલો
અનાજ

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
( .)

( .)

( ક. ા.)

AAY

યુ(કાડ ૨૫.૦૦૦
૨૦૨૦ થી દીઠ)
ડસે બર- PHH
૨૦૨૦ ( યિ ત ૩.૫૦૦
દીઠ)

૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫

--------ઝા એપીએમસીમાં સેસ કૌભાંડ
૩૭૨૯૫ ી ઈમરાન ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની
િ થિતએ
સન
(૧) હાલમાં તપાસ ચાલુ છે .
૨૦૨૦ના વષમાં ઝા એ.પી.એમ.સી. માં થયેલાં ૧૫
કરોડના સેસ કે સ કૌભાંડના કે ટલા આરોપીઓની સામે
સરકારે શી કાયવાહી કરી, અને
(૨) રા યભરની એ.પી.એમ.સી. માં આવા કૌભાંડો
(૨) બ ર સિમિતઓમાં સેસની યો ય વસૂલાત માટે
થતા અટકાવવા સરકારે શાં પગલા લીધા ?
(૧) બ ર સિમિતનું વૈધાિનક ઓ ડટ કરનાર
ઓ ડટર ારા ચકાસણી કરવામાં આવે છે .
(૨) િનયામક ીના તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ તથા
તા.૨૭/૧/૨૦૧૭ ના પ રપ થી માકટ ફીની
વસૂલાત કરવા અને તેમાં ચુક થયે બ ર
સિમિતના હો ે દારો, સે ે ટરી/ કમચારીઓની
અંગત જવાબદારી રહે શે તેમ જણાવેલ છે .
તેમજ કમચારી ારા જ બ ર ફી ની વસૂલાત
થાય તેવી સૂચના આપેલ છે .
(૩) િનયામક ીના
તા.૨૫/૨/૨૦૨૧
ના
પ રપ થી બ ર ધારાની કલમ-૨૮ની
ગવાઇ મુજબ િનયં ત ચીજવ તુના વેપારમાં
માકટ ફી તરીકે તથા િનયં ણમાં ન હોય તેવી
ચીજ વ તુઓના િક સામાં યુઝર ચાજ તરીકે
વસૂલાત કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ
છે .
--------અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૨૯૯ ી લાખાભાઈ ભરવાડ(િવરમગામ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ અમદાવાદ
(૧) ના, .
અને વડોદરા િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
બનાસકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૩૮ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાની લાખણી બ ર સિમિતને
િકસાન ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ છે , અને

(૧)
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જવાબ
. ૧૩૦.૫૫/- લાખ.

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ?

(૨) . ૧૩૦.૫૫ /- લાખ.
--------પાટણ અને િસ ધપુર તાલુકાની ફડચામાં ગયેલ ખેતી િવષયક સહકારી મંડળીઓ

૩૫૨૭૯ ી ચંદન ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં પાટણ અને િસ ધપુર તાલુકાઓમાં તાલુકાવાર કઈવષમાં િસ ધપુર અને પાટણ તાલુકા પૈકી પાટણ તાલુકાની
કઈ ખેતી િવષયક સહકારી મંડળીઓ ફડચામાં ગયેલ છે ,
ધી ની ગોપાલક િવ.કા.સ.મં.લી. મુ. ની તા.પાટણ
અને
ફડચામાં ગયેલ છે .
(૨) ઉ ત સહકારી મંડળીઓને યાં સુધીમાં પુન:
(૨) ધી ની ગોપાલક િવ.કા.સ.મં.લી. મુ. ની
િવત કરવામાં આવશે?
તા.પાટણના ફડચા અિધકારી તરીકે મહે સાણા િજ ા
મ ય થ સહકારી બક લી. મહે સાણાને િનયુ ત કરે લ છે .
બક તરફથી વસૂલાતની કાયવાહી ચાલુમાં છે . સ યો
તરફથી મંડળીને પુનઃ િવત કરવા માટે ની કોઈ દરખા ત
રજૂ થયેલ ન હોઈ, હાલ મંડળીને પુનઃ િવત કરવાની
કાયવાહી કરવાની રહે નહ .
--------ખેડા અને નવસારી િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૭૦ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ખેડા અને
(૧) ના, .
નવસારી િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ કમત
ં લેવા બાબત
૩૫૨૭૩ ી શીવાભાઈ ભુ રયા ( દયોદર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) હા.
વષમાં અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં રલાય સ ટોર
( રલાય સ રટે ઇલ િલિમટે ડ) ારા એમઆરપી કરતા વધુ
િકમત
ં લેવા બદલ ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમે યાજ સાથે
નાણા પરત કરવા અને માનિસક આઘાત અને ાસની રકમ
ાહકને ચૂકવવાના આદેશ કય છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત ટોર ારા કે ટલી રકમ
(૨) ઉ ત ટોર ારા રકમ .૪૦૦/ એમઆરપી
એમઆરપી કરતાં વધુ વસૂલવામાં આવેલ, અને
કરતા વધુ વસૂલવામાં આવેલ.
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
(૩) ભિવ યમાં આવા ટોર ારા ાહકો પાસેથી
એમઆરપી કરતા વધુ રકમ ન વસૂલવામાં આવે તે માટે શા
એમઆરપી કરતાં વધુ રકમ ન વસૂલવામાં આવે તે માટે તં
પગલા લેવામાં આ યા?
ારા તાલુકાક ાએ િવભાગીય િનરી ક, િજ ા ક ાએ
િજ ા અિધકારી (મદદનીશ િનયં ક), ેિ યક ાએ
ેિ ય અિધકારી (નાયબ િનયં ક) ારા વખતો વખત આ
કારના ટોર ખાતે ધી લીગલ મેટોલો એ ટ ૨૦૦૯ તથા
ધી લીગલ મેટોલો (પેકે ડ કોમોડીટીઝ) સ ૨૦૧૧
અંતગત તપાસણી હાથ ધરી કોઇ ગેરરીતી યાને આવે
તો કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે . તથા સદર
કામગીરીનું મોનીટર ગ રા યક ાએ િનયં ક કાનુનીમાપ
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
િવ ાન ારા કરવામાં આવે છે .
--------રા યમાં ધાિમક થળોનો સાદ કીમમાં સમાવેશ
૩૬૦૨૫ ી આ મારામ પરમાર(ગઢડા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
વષમાં ભારત સરકાર ીની સાદ કીમ અંતગત રા યના
બે વષમાં ભારત સરકાર ીની સાદ કીમ અંતગત
સોમનાથ િસવાય ગુજરાતના કયા ધાિમક થળોનો
રા યના સોમનાથ િસવાય ધાિમક થળ અંબા નો
સમાવેશ કરે લ છે કે કે મ, અને
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
હા, તો કયા થળનો સમાવેશ કરવા માટે
કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે ?
--------મનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
૩૬૨૧૪ ી અરિવંદ રયાણી
(રાજકોટ પૂવ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
ૈ
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ
એક વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માં અ પૂણા યોજના)
(માં અ પૂણા યોજના) હે ઠળ મનગર િજ ામાં
હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૪૩૮૯૭.૬૮ મે.ટન અનાજના
કે ટલા અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
અને
(૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં
(૨) રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
આ યુ?ં
યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા અને દશાવેલ
માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
ભાવ
ભાવ
ચોખા
િત
િત
કલો ( ક. ા)
કલો
( .)
( .)
યુ- AAY ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦
(કાડ
૨૦૨૦
દીઠ)
થી
ડસે બર - PHH ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦
૨૦૨૦ ( યિ ત

િવતરણનો
ઘ
કટગરી
ે ે
સમયગાળો
( ક. ા.)

કુ લ
અનાજ
( ક. ા)
૩૫

૫

--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
* ૩૬૨૩૫ ી જ.ે વી.કાક ડયા (ધારી) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૧) ગીર સોમનાથ િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની
એક વષમાં રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩
િ થિતએ રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માં અ પૂણા
(માં અ પૂણા યોજના) હે ઠળ ગીર સોમનાથ
યોજના) હે ઠળ છે ા એક વષમાં કલ
ુ ૪૦૯૪૧.૧૫ મે.ટન
િજ ામાં કે ટલા અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
આ યુ,ં અને
(૨)
આ યુ?ં

યા

માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં

(૨) રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા
યોજના) હે ઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા અને દશાવેલ
માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
િવતરણનો કટગરી
ે ે
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ઘ

ભાવ

ચોખા

ભાવ

કલ
ુ

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
સમય
ગાળો

( ક. ા.)

િત ( ક. ા) િત અનાજ
કલો
કલો ( ક. ા)
( .)
( .)
AAY ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫
યુ(કાડ
૨૦૨૦
દીઠ)
થી
PHH ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦
૫
ડસે બર( યિ ત
૨૦૨૦
દીઠ)

--------અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મનરગા
ે યોજના
૩૮૨૧૯ ી જ ેશકમાર
મેવાણી (વડગામ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કે ટલા
મ
િજ ો
લોકોને ( િમકોને) પૂરી
લોકોને મહા મા ગાંધી રા ીય ામીણ રોજગાર બાંહેધરી
પાડલ
ે રોજગારી
અિધિનયમ (મનરે ગા યોજના) હે ઠળ રોજગારી પૂરી
૧ અમદાવાદ
૪૬,૬૪૨
પાડવામાં આવી, અને
૨ બનાસકાંઠા
૧,૨૫,૯૦૧
ન ધઃ- મનરે ગા સો ટમાં નાણાંકીય વષ મુજબ મા હતી
ઉપલ ધ હોઈ, નાણાંકીય વષ માણે મા હતી તૈયાર કરવામાં
આવેલ છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર અને િજ ાવાર કે ટલું
(૨)
મહે નતા ં ચૂકવવામાં આ યુ?ં
ચૂકવેલ મહનતા
ં રકમ .(લાખમાં)
ે
વષ ૨૦૨૦-૨૧
મ
િજ ો
વષ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-૨૦
અંિતત)

૧ અમદાવાદ
૮૨૭.૬૫
૧૧૦૭.૧૮
૨ બનાસકાંઠા
૨૯૬૫.૦૭
૩૪૪૫.૮૬
--------ડાંગ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
૩૬૧૧૭ ી ભરતભાઈ પટલ
(વલસાડ)
: માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
ે
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
ડાંગ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ડાંગ િજ ામાં
િજ ામાં રમતગમતના સંકુ લ યા- યા થળે આવેલ છે ,
સાપુતારા ખાતે રમતગમતનું સંકુ લ આવેલ છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત રમતગમતના સંકુ લમાં
(૨) આ રમતગમતના સંકુ લમાં બેડિમ ટન, ખો-ખો,
કઇ-કઇ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે , અને
કબ ી અને જડોની
રમતનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં
(૩) છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં રમત ગમત
રમત ગમત સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
ુ કે ટલો ખચ
ુ . ૧૧૦.૮૫ લાખનો ખચ
થયેલ છે ?
થયેલ છે .
--------રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૨૨ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રાજકોટ અને
(૧) ના, .
પોરબંદર િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના
ે કામો
૩૬૧૩૫ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે કયા
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર, ટી-જકશન
અને ઝીરો
ં
કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે ,
પોઈ ટ ખાતે િવિવધ વાસી સુિવધાની કામગીરી.
(૨) ઢીમા ખાતે ધરણીધર મં દરના િવકાસનું કામ.
(૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે કયા કારની
(૨)
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે , અને
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે
િવસામો.
ટી જકશન
ખાતે દુકાનો, િવશાળ પાિકગ,
ં
ઓડીટોરીયમ, અજય હરી મારક, પરે ડ ાઉ ડ,
એ ઝીિબશન હોલ, સૈિનકોને રહે વા માટે સુિવધા
સાથે બે માળનું િબ ડ ગ, ઇલે ટી ફકે શન,
સી.સી.ટી.વી કે મરે ા, ટોઈલેટ લોક, પીવાના
પાણીની સુિવધા, સાઈને સ, રીટે ન ગ વોલ,
અરાઈવલ લાઝા, ભ ય વેશ ાર, સી.સી. રોડ
વગેરે.
- ટી જકશન
થી ઝીરો પોઈ ટ જવાના ર તાનું
ં
ટ થન ગ કામ તેમજ ર તા ઉપર વોચ ટાવર.
- ઝીરો પોઈ ટ ખાતે સે ફી પોઈ ટ, મેઈન ગેટ,
પાિકગ, ટોઇલેટ લોક, ગઝેબો, પીવાના
પાણીની સુિવધા, એ ફી થીએટર વગેરે.
(૨) ઢીમા ખાતેના ધરણીધર મં દરના િવકાસ માટે
સી.સી. રોડ તથા રટે ઇિનંગ વોલની કામગીરી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં થળ વાઈઝ
(૩)
કે ટલો ખચ થવા પામેલ છે ?
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે
િવસામો, ટી જકશન
અને ઝીરો પોઈ ટ ખાતે
ં
વાસી સુિવધા માટે િપયા ૫૨૬૫.૪૫ લાખનો
ખચ થવા પામેલ છે .
(૨) ઢીમા ખાતે ધરણીધર મં દરના િવકાસ માટે િપયા
૮૦.૨૭ લાખનો ખચ થવા પામેલ છે .
--------ગાંધીનગર અને મહસાણા
િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
ે
૩૫૨૯૬ ી સુરે શકમાર
ુ પટલ
ે (માણસા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર
ગાંધીનગર િજ ામાં ૮૭૦ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
વાજબી ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં
મહે સાણા િજ ામાં ૪૧૯ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
આ યા,
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) ગાંધીનગર િજ ામાં ૫૧૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત
આ યા,
વા મળી અને ૧૨ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ
પગલાં લેવામાં આ યા.
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
 . ૬,૮૫૦/- નો જ થો રા યસાત
 . ૩૫,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૨૦,૪૦,૫૧૧/- નો દંડ
 ૧૨ (બાર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૭ (સાત) પરવાના રદ
 ૧ (એક) સુનાવણી બાકી
 ૫૦૦ દુકાનદારોને તાકીદ આપવામાં આવી.
(૨) મહે સાણા િજ ામાં ૪૧૬ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૪૧૬ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૫,૪૬,૮૪૨/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧૧,૪૦,૪૦૨/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૮૧,૫૭,૭૩૪/- નો દંડ
 ૪૪ (ચુ માલીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૩ ( ણ) પરવાના રદ
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) ગાંધીનગરઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૧૯૨૫
૨
ચોખા
૧૦૦૦
(૨) મહસાણાઃ
ે
અ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૧૩૭૫૦
૨
ચોખા
૮૪૭૮
૩
દાળ
૭૦૫
૪
ખા તેલ
૪૮
૫
ખાંડ
૧૮૮૫
૬
કે રોસીન
૬૯
૭
મીઠું
૨૦૪૩
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) ગાંધીનગરઃ- ૭ (સાત)
(૨) મહે સાણાઃ- ૩ ( ણ)
ક છ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૧૨૬ ી િવરે િસંહ ડે (માંડવી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) .૧૭,૧૫,૧૦૦/વષમાં ક છ િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય હે ઠળ
કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨) ૨૬૯૫.૩૦ મે. ટન
(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો

વધારો થયો ?
--------વડોદરા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૬૦ ી મધુભાઈ ીવા તવ(વાઘો ડયા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૮૧
વષમાં વડોદરા િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૦૨૨ ી ભીખાભાઈ બારયા
ૈ (પાલીતાણા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) . ૧૮,૪૨,૬૦૦/વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન
સહાય હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી,
અને
(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો થયો ?
(૨) ૪૦૦૦ મે. ટન
--------ઉકાઈ જળાશયમાં માછીમારીના ઈ રા બાબતે મળેલ ફ રયાદો
૩૫૪૦૨ ી સુિનલભાઈ ગામીત(િનઝર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) કોઈ ફ રયાદ મળેલ નથી.
વષમાં ઉકાઈ જળાશયમાં માછીમારી માટે ઈ-ઓ શનથી
ખાનગી કપનીને
ઈ રો આપવા બાબતે કે ટલી ફ રયાદ
ં
સરકારને મળી, અને
(૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે ઉ ત િ થિતએ
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
યારે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં કાયરત માકટ યાડ
૩૫૨૬૭ ી નથાભાઈ પટલ
(ધાને
ર
ા)
:
માનનીય
સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની
િ થિતએ
(૧)
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા માકટયાડ
અ.નં.
તાલુકાનું નામ
કાયરત માકટયાડની
કાયરત છે ,
સં યા
૧
પાલનપુર
૦૧
૨
ડીસા
૦૧
૩
ધાનેરા
૦૩
૪
દાંતીવાડા
૦૨
૫
થરાદ
૦૨
૬
કાંકરે જ
૦૧
૭
ભાભર
૦૧
૮
વાવ
૦૨
૯
દયોદર
૦૧
૧૦ અમીરગઢ
૦૧
૧૧ દાંતા
૦૧
૧૨ વડગામ
૦૧
૧૩ લાખણી
૦૧
૧૪ સુઈગામ
૦૦
(૨) તે પૈકી ઉ ત તાલુકાવાર યા માકટયાડ
(૨)
ખાનગી અને કયા સહકારી છે ,
સહકારી
અ.નં.
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તાલુકાનું નામ

ખાનગી
માકટયાડ

માકટયાડ
ખેતીવાડી

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૩) ઉ ત માકટ યાડને સરકાર ારા કોઈ સહાય
પૂરી પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૪)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર કયા માકટ યાડને કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
આવી?

૧
૨
૩

પાલનપુર
ડીસા
ધાનેરા

૪

દાંતીવાડા

૫

થરાદ

૬

કાંકરે જ

૭
૮

ભાભર
વાવ

૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

દયોદર
અમીરગઢ
દાંતા
વડગામ
લાખણી
સુઈગામ

(૧) બનાસ
ઈ ાકોન
ા.િલ.
(૨) વી. આર.
પુરો હત કૃ િષ
ોડ ટ
(૧) ધાનુ એ ો
ોડ ટ માકટ
ા.િલ.
(૧) બનાસા
એ ો માકટ
ઈ ા ટ ચર
એલએલપી
(૧) ધરણીધર
એ ો ોડ ટસ
માકટ ા.િલ.
-

ઉપ બ ર
સિમિતઓ
હઠળના
ે
માકટયાડ
પાલનપુર
ડીસા
ધાનેરા

પાંથાવાડા

થરાદ

થરાદ
કાંકરે જ
ભાભર
વાવ

તા.

દયોદર
અમીરગઢ
દાંતા
વડગામ
લાખણી
-

(૩) હા, .
(૪)
અ.નં.

માકટયાડના
નામ

૧ વડગામ
૨ લાખણી

તા.૦૧-૦૨-૧૯
તા.૦૧-૦૨-૨૦ થી
થી
તા.૩૧-૦૧-૨૧
તા.૩૧-૦૧-૨૦
. ૪૪.૫૦/- લાખ
. ૧૩૦.૫૫/- લાખ

--------અરવ ી િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૫૧ ી કરશનભાઈ સોલંકી(કડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં અરવ ી િજ ાની માલપુર બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ
છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨)
ચૂકવવામાં આવી છે ?
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જવાબ
.૪૧.૫૦/- લાખ.

.૪૧.૫૦/- લાખ.

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
પોરબંદર િજ ામાં રા ીય કિષ
ૃ િવકાસ યોજનામાં ગેરકાયદેસર ફાળવેલ ા ટ
૩૫૨૯૩ ડો. સી. જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના બી સ ની તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ના
રોજ થમ બેઠકમાં ગૃહમાં રજૂ થયેલ ૧૦૯૮૨ (અ તા-૨૦૮)ના અનુસંધાને માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા)
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .Table 1

જવાબ
(૧) પાંચ ફ રયાદો બાબતે રિજ ટાર કચેરી તરફથી
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ના પ થી માંગેલ અહે વાલ બાબતે મુ ય
કાયપાલક અિધકારી ી, અમદાવાદનો તા.૦૫-૦૩૨૦૧૯ના પ થી મોકલેલ હકીકતલ ી અહે વાલ રિજ ટાર,
સહકારી મંડળીઓ ગાંધીનગરની કચેરીમાં તા. ૦૮-૦૩૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ છે .

(૧) પોરબંદર િજ ા સહકારી દૂધ ઉ પાદક સંઘ િલ.
અને રિજ ટાર ી, સહકારી મંડળીઓ પોરબંદર ારા રા ીય
કૃ િષ િવકાસ યોજના(આરકે વીવાય) યોજના અ વયે મળેલ
ા ટ અને અ ય રકમ કામધેનુ એ ટર ાઈઝ નામની ખાનગી
પેઢીને દૂધના ોસેસ ગ અને પેકેજ ગના લા ટ માટે
રિજ ટારની મંજૂ રી વગર ગેરકાયદેસર ફાળવેલ છે તે બાબતની
મળેલ પ ફ રયાદો અ વયે મુ ય કાયપાલક અિધકારી ી,
િનરી ણ અને અ વેષણ સિમિત, અમદાવાદને
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ના પ થી હકીકતલ ી અહે વાલ કરવા
રિજ ટાર ીએ જણાવેલ તે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ યારે અહે વાલ મળેલ છે ,
(૨) મળેલ અહે વાલ અ વયે યારે શી કાયવાહી કરવામાં
આવી, અને

(૨) મુ ય કાયપાલક અિધકારી ીના તા.૦૫-૦૩૨૦૧૯ના અહે વાલમાં પોરબંદર દૂધ સંઘ ારા કામધેનુ
એ ટર ાઈઝને આપેલી રકમ યાજ સ હત પરત આવી ગયેલ
હોઈ, કોઈ કાયવાહીની ભલામણ કરવામાં આવેલ ન હતી,
આથી સદર અહે વાલ અ વયે કોઈ કાયવાહી કરવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શાં પગલાં લેવામાં આ યા ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે હાથ ધરલા
ે કામો
૩૬૨૨૦ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા(રાજકોટ ા ય) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) અને (૨) (૧) રાજકોટ િજ ા ખાતે ભારત
સરકારની વદેશ દશન કીમ અ વયે જદા
ુ -જદા
ુ ૩ ( ણ)
થળોની કામગીરીઃ
 આ ેડ હાઈ કૂ લ, રાજકોટના િવકાસની
કામગીરી.
 કબા ગાંધીનો ડે લો અને રા ીય શાળાની
કામગીરી.
 ખંભાલીડા કે સના િવકાસની કામગીરી.
(૨) રાજકોટ િજ ામાં નીચે જણાવેલ જદા
ુ -જદા
ુ ૧૦
(દસ) થળોએ હાથ ધરવામાં આવેલ િવકાસની
કામગીરીઃ
 કે રાડે ર મહાદેવ.
 ખોડીયાર માતા, જેતપુર.
 રામ મં દર, મેવાસા.
 િવ ે ર મહાદેવ, જેતપુર.
 િસ ધે ર મહાદેવ, હડમતાલા.
 મનમને ર મહાદેવ, મેશપર.
 ઉતાવળી રીવર ટ, મકડોરણા
.
ં

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે કયા કયા
કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે ,
(૨) આ અંતગત કયા થળનો િવકાસ કરવામાં
આવેલ છે , અને
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
 વાસી સુિવધા, વીરપુર.
 ભોલે ર મહાદેવ, થોરડી.
 મોમાઈ માતા ટે પલ, થોરાળા.
(૩) બી.એ.પી.એસ. વામીનારાયણ મં દર, રામોદ
તા. કોટડા સાંગાણી.
(૩)ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલો ખચ થવા પામેલ છે ?
(૩) િપયા ૩૫૯૦.૬૨ લાખ
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં સીડ ફામ માટે ફાળવેલ રકમ
૩૫૩૫૨ ી અંબરીષભાઇ ડરે(રાજલા
ુ ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સીડ ફામ માટે
અને જનાગઢ
િજ ામાં િજ ાવાર સીડ ફામ માટે કે ટલી
અમરે લી િજ ામાં કોઈ જમીન નથી, યારે જનાગઢ
ૂ
ૂ
જમીનો ફાળવવામાં આવેલી છે ,
િજ ામાં ૧૯-૦૪-૩૮ હે ટર જમીન આવેલ છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ, િજ ાવાર ઉ ત જમીનોનો કયા
(૨) અમરે લી િજ ામાં જમીન ઉપયોગ અંગે
હે તુ માટે ઉપયોગ થાય છે , અને
ઉપિ થત થતો નથી, યારે જનાગઢ
િજ ામાં ખેતીના હે તુ
ૂ
માટે છે .
(૩) ઉ ત જમીનો યારથી િબન ઉપયોગી અને
(૩) અમરે લી િજ ામાં જમીન િબન ઉપયોગી અને
પડતર છે અને તેના કારણો શાં છે ?
પડતર અંગે
ઉપિ થત થતો નથી, યારે જનાગઢ
ૂ
િજ ામાં વષ ૨૦૦૭-૦૮થી િજ ા પંચાયત ારા સીડ
ફામની કામગીરી બંધ કરવાનું ઠરાવતાં પડતર છે .
--------પંચમહાલ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૪૪ ી સી. કે . રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત
૯૧
છે ા બે વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી
મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં
આવેલ છે ?
--------રા યમાં એ સ ેસ હાઈ-વે/ ટટ
ે હાઈ-વે માગ માટે ગિત મયાદા
૩૫૩૦૬ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગના તા.૧૨એ સ ેસ હાઈવે- ટે ટ હાઈવેના માગ માટે ગિત મયાદા
૦૯-૨૦૧૯ના નોટી ફકે શન નં.PT/2019/11/MVD/102014/
યારે ન ી કરવામાં આવી,
165/KH થી રા યમાં એ સ ેસ હાઈવે- ટે ટ હાઈવેના માગ
માટે મહ મ ગિત મયાદા ન ી કરવામાં આવી છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કયા કારના
(૨) પ ક-અ મુજબ તથા તે
દશાવેલ ગિતની
માગ ઉપર કયા કારના વાહન માટે કે ટલી પીડ ન ી
મયાદામાં થાિનક િ થિત, અનુકૂ ળ સં ગો તથા હે ર માગ
કરવામાં આવી છે , અને
સલામતીને લ યમાં રાખી ગુજરાત મોટર હીકલ સ૧૯૮૯ની કલમ-૧૮૪ તથા મોટર હીકલ એ ટ, ૧૯૮૮ની
કલમ-૧૧૨ મુજબ સંબંિધત િજ ા કલે ટર તથા પોલીસ
કિમશનર પણ ગિત મયાદા ન ી કરી શકે છે .
(૩) ઉ ત પીડનો ભંગ કરનાર વાહનો માટે
(૩) મોટર હીકલ એ ટ, ૧૯૮૮ની ગવાઈ મુજબ ગિત
કે ટલી રકમના દંડની ગવાઈ કરવામાં આવેલ છે ?
મયાદાનો ભંગ કરવાનાં િક સામાં બંદરો અને વાહન યવહાર
િવભાગના હે રનામાથી માંડવાળ ફી િનયત કરવામાં આવેલ
છે . જે નીચે માણે છે .
વાહનનો કાર
થમ ગુ હો
બી વાર કે
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અતારાંિકત ો
ી ચ ીય
ટે ટર
હળવા મોટર
વાહન
અ ય વાહનો

મ

વાહનનો કાર

એ સ ેસવે
વેશ
િનયં ણ
સાથે

II
ડાઇવર સ હત ૮ સીટ
કરતાં વધુ નહ તેવા
પેસે જર વાહનો
૨
ડાઇવર સ હત ૯
અથવા વધારે સીટ ગ
ધરાવતા
પેસે જર
વાહનો
૩એ માલવાહક વાહનો
૩બી ટે ટર
૪
મોટર સાઇકલ
(એ)>૧૦૦ સીસી
(બી)< ૧૦૦ સીસી
૫
વાડી સાઇકલ
(એ)પેસે જર
(બી) નોન પેસે જર
૬
ી િ હલર

III
૧૨૦

I

૧

. ૧૫૦૦/. ૧૫૦૦/. ૨૦૦૦/. ૪૦૦૦/-

પ ક- અ
૪ થી વધુ ટે ટ હાઇવે યુિનિસપલ િજ ાના
લેન
(કોલમ
હદના માગ મુ ય
ધરાવતા IV
માગ
િસવાયના)
નેશનલ
અને ટે ટ
હાઇવે
IV
V
VI
VII
૧૦૦
૮૦
૭૦
૬૫

યારબાદનાં ગુ હા
માટે
. ૨૦૦૦/. ૨૦૦૦/. ૩૦૦૦/૬ મ હના માટે વાહન
ચાલકને લાયસ સ
માટે
ડ વોલીફાઈ
કરવાની ગવાઈ છે .
િજ ાના
અ ય માગ

ાય
માગ

VIII
૬૦

IX
૫૦

૧૦૦

૯૦

૭૫

૬૦

૬૦

૬૦

૫૦

૮૦
૪૦

૮૦
૪૦

૭૦
૪૦

૬૦
૩૦

૬૦
૩૦

૫૦
૩૦

૪૦
૩૦

૮૦
-

૮૦
૬૦

૭૦
૬૦

૬૦
૫૦

૬૦
૫૦

૬૦
૫૦

૫૦
૪૦

-

૬૦
૬૦
૫૦
૫૦
૪૦
૪૦
૫૦
૫૦
૪૦
૫૦
૪૦
૪૦
૫૦
૫૦
૪૦
૪૦
૩૫
૩૦
--------છોટા ઉદેપુર િજ ામાં મનરગા
ે યોજના
૩૬૦૬૨ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) છોટા ઉદેપુર િજ ામાં છે ા બે નાણાંકીય વષ
(૧)
૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧માં મનરે ગા યોજના
ઉપલ ધ કરાવવાની માનવ દન રોજગારી
અંતગત વષવાર કે ટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ
વષ ૨૦૧૯-૨૦
વષ ૨૦૨૦-૨૧
કરાવવાની હતી,
૨૨,૯૮,૮૯૨
૨૩,૫૦,૮૬૧
(૨) તેની સામે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨)
વષવાર કે ટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ માનવ દન રોજગારી
આવેલ છે , અને
વષ ૨૦૨૦-૨૧
વષ ૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦
અંિતત)
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨૪,૯૨,૦૯૧
(૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે
કે ટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવ વામાં આવેલ
છે ?

૧૯,૨૦,૫૯૦

(૩)
મ હલાઓ માટે ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ માનવ દન
રોજગારી
વષ ૨૦૨૦-૨૧
વષ ૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦ અંિતત)
૯,૫૨,૭૪૬
૭,૧૦,૩૯૧

--------રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના
ે કામો
૩૬૨૧૮ ી ગોિવંદભાઇ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨)
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે કયા કામો
(૧) રાજકોટ િજ ા ખાતે ભારત સરકારની
હાથ ધરવામાં આ યા છે ,
વદેશ દશન કીમ અ વયે જદા
ુ -જદા
ુ ૩ ( ણ) થળોની
કામગીરી:
 આ ેડ હાઇ કલ
ુ , રાજકોટના િવકાસની
કામગીરી.
 કબા ગાંધીનો ડે લો અને રા ીય શાળાની
કામગીરી.
 ખંભાલીડા કે સના િવકાસની કામગીરી.
(૨) આ અંતગત યા થળનો િવકાસ કરવામાં
(૨) રાજકોટ િજ ામાં નીચે જણાવેલ જદા
ુ -જદા
ુ
આવેલ છે , અને
૧૦ (દસ) થળોએ હાથ ધરવામાં આવેલ િવકાસની
કામગીરી:
 કે રાડે ર મહાદેવ.
 ખોડીયાર માતા, જેતપુર.
 રામ મં દર, મેવાસા.
 િવ ે ર મહાદેવ, જેતપુર.
 િસ ધે ર મહાદેવ, હડમતાલા.
 મનમને ર મહાદેવ, મેશપર.
 ઉતાવળી રીવર ટ, મકડોરણા
ં

વાસી સુિવધા, વીરપુર.
 ભોલે ર મહાદેવ, થોરડી.
 મોમાઇ માતા ટે પલ, થોરાળા.
(૩) બી.એ.પી.એસ. વામીનારાયણ મં દર,
રામોદ તા.કોટડા સાંગાણી
(૩) િપયા. ૩૫૯૦.૬૨ લાખ
(૩)ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલો ખચ

થવા પામેલ છે ?
--------સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ સહાય
૩૬૨૦૫ ી કરીટિસંહ રાણા(લ બડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય
હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને

(૧)

(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો થયો ?

જવાબ
.૮,૬૩,૨૫૦/-

(૨) ૧૫૧૦.૩૯ મે. ટન
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અતારાંિકત ો
સરદાર સરોવર સંકુ લમાં જમીન સંપાદન કરવા બાબત
૩૫૨૩૩ ી મોહનિસંહ રાઠવા(છોટાઉદેપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ સરદાર
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ સરદાર
સરોવર સંકુ લમાં નમદા ટે ટ સીટી બનાવવા માટે કે ટલી
સરોવર સંકુ લમાં નમદા ટે ટ સીટી બનાવવા માટે કોઇ
જમીન સંપાદન કરવામાં આવી,
જમીન સંપાદન કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) તે પૈકી કે ટલી જમીન કઇ એજ સીને કયા હે તુ
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
માટે ફાળવવામાં આવી,
(૩) આ જમીન એજ સીઓને આપવા માટે િનવીદા
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
બહાર પાડવામાં આવી હતી કે કે મ, અને
(૪)
, ના તો તેના શા કારણો છે ?
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------અમરલી
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ે ચૂકવેલ સહાય
૩૬૨૩૦ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા(પોરબંદર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં અમરે લી િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય
હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને

(૧)

(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો થયો ?

જવાબ
.૪૨,૭૪,૯૧૦/-

(૨) ૪૯૦૦ મે. ટન
--------વડનગર-મોઢરા
-પાટણ
સક ટ માટે ા ટ ફાળવણી
ે
૩૬૧૪૩ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા ણ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા ણ
વષમાં ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત
વષમાં ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત
વડનગર-મોઢે રા-પાટણ સક ટ માટે કે ટલી ા ટ
વડનગર-મોઢે રા-પાટણ સક ટ માટે .૯૧૪૨.૦૬ લાખ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી . ૪૦૧૪.૯૩ લાખ ા ટ
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(૨) યા થળના કામ માટે કે ટલી રકમ ફાળવવામાં
(૨)
આવેલ છે , અને
મ
િવગત
. લાખમાં
(અ) વડનગર
૧ શિમ ા તળાવ
૪૪૫૬.૫૪
૨ તાનારીરી પાક અને ગાય લેક
૧૯૧૭.૧૩
૩ શેઠ ચકલાલ
ભોગીલાલ
૩૦૫.૮૬
ુ
ઇ ટરિ ટે શન સે ટર
૪ અંબા લેક
૩૦૫.૪૨
૫ લટે રી વાવ
૧૫૬.૭૮
૬ ગેટ અને ફોટ વોલ
૩૪૦.૭૯
૭ વડનગર રે વે ટે શન
૮૩૪.૧૬
(બ) મોઢરા
૩૯૦.૦૫
ે
થળ વાઇઝ ા ટ ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ
ં થયેલ
ખચ અ વયે મોકલેલ યુ.ટી.સી. અ વયે તબ ાવાર
ા ટની ફાળવવામાં આવે છે .
(૩)ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો છે ?
(૩) . ૫૬૬૧.૦૫ લાખ
--------દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૭૬ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .225

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦ ૧ -૨૦૨૧ની િ થિતએ દાહોદ અને
(૧) ના, .
છોટાઉદેપરુ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------વડનગર-મોઢરા
ે -પાટણ સક ટ માટે ા ટ ફાળવણી
૩૬૧૪૬ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા ણ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા ણ
વષમાં ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત
વષમાં ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત
વડનગર-મોઢે રા-પાટણ સક ટ માટે કે ટલી ા ટ
વડનગર-મોઢે રા-પાટણ સક ટ માટે .૯૧૪૨.૦૬ લાખ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી . ૪૦૧૪.૯૩ લાખ ા ટ
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(૨) યા થળના કામ માટે કે ટલી રકમ ફાળવવામાં
(૨)
આવેલ છે , અને
મ
િવગત
. લાખમાં
(અ) વડનગર
૧ શિમ ા તળાવ
૪૪૫૬.૫૪
૨ તાનારીરી પાક અને ગાય લેક
૧૯૧૭.૧૩
૩ શેઠ ચકલાલ
ભોગીલાલ
૩૦૫.૮૬
ુ
ઇ ટરિ ટે શન સે ટર
૪ અંબા લેક
૩૦૫.૪૨
૫ લટે રી વાવ
૧૫૬.૭૮
૬ ગેટ અને ફોટ વોલ
૩૪૦.૭૯
૭ વડનગર રે વે ટે શન
૮૩૪.૧૬
(બ) મોઢે રા
૩૯૦.૦૫
થળ વાઇઝ ા ટ ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ
ં થયેલ
ખચ અ વયે મોકલેલ યુ.ટી.સી. અ વયે તબ ાવાર
ા ટની ફાળવવામાં આવે છે .
(૩)ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો છે ?
(૩) . ૫૬૬૧.૦૫ લાખ
--------ૂ
જનાગઢ
ખાતે ાદેિશક સંશોધન કે માટે જમીન ફાળવણી
૩૫૩૪૭ ી પું ભાઇ વંશ (ઉના) : ૧૪મી ગુ.િવ.સભાના થમ સ માં તા.૨૩-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ
તારાં કત

માંકઃ ૯૩૩૩ (અ તા-૧૩૫)ના અનુસંધાને માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) ભારત સરકાર સાથેની ગુજરાતની અગ યની
બાબતો વષ ૨૦૧૫ પૈકી સે ટર ફોર કોટન એ સલ સની
થાપના બાબતે રા ય સરકાર ારા કે સરકાર સમ
કરે લ રજઆત
, માંગણી અ વયે ઇિ ડયન કાઉ સીલ ઓફ
ૂ
એ ીક ચરલ રસચ, નવી દ હી ારા જનાગઢ
ખાતે
ૂ
મગફળી સંશોધન કે ખાતે કપાસ માટે ાદેિશક સંશોધન
કે શ કરવાનું ન ી કરે લ તેમાં ૧૦૦ એકર જમીનની
માંગણી કરે લ તે જમીન મેળવવાની કાયવાહી તા.૩૧૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ કયા તબ ે છે , અને
(૨) ઉ ત કાયવાહી કયાં સુધીમાં પૂણ કરીને યાં

જવાબ
(૧) જનાગઢ
કૃ િષ યુિનવિસટી ારા જનાગઢ
િ થત
ૂ
ૂ
મગફળી સંશોધન કે ને ઇવનગર ગામની સ.ન.૭,
૮/૧.૮/૨ અને ૯ની કલ
ુ ૧૦૦.૨૬ હે . જમીન અગાઉ
તેમની કચેરીને ફાળવી દીધેલ છે .

(૨) આ સંશોધન કે
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
સુધીમાં ઉ ત સંશોધન કે

Cotton Research (CICR), Nagpur ારા શ કરવા
ન ી થયેલ. જે સંદભ Directorate of Groundnut
Research, Ivnagar, Dist. Junagadh એ તમામ
સુિવધાઓ પુરી પાડવાનું ન ી થયેલ છે . જે મુજબ ઉ ત
સંશોધન કે શ કરવા માટે ાથિમક કામગીરી પૂણ થઇ

કાયરત કરવામાં આવશે?

ગયેલ છે અને સંશોધનના અખતરાઓ લેવાની કામગીરી
ગત િસઝનમાં શ કરી દેવામાં આવેલ છે .
--------અમરલી
ે અને ભાવનગર િજ ામાં મનરગા
ે યોજના અ વયે રકમની ફાળવણી
૩૫૩૫૦ ી િવર ભાઇ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
કે સરકાર તરફથી રા ય સરકારને મળેલ રકમ
વષમાં વષવાર કે સરકાર તરફથી મનરે ગા યોજના
(રકમ િપયા લાખમાં)
અ વયે કે ટલી રકમ રા ય સરકારને મળી,
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦
૭૭,૫૮૪.૨૬

(૨) તે પૈકી અમરે લી અને ભાવનગર િજ ામાં
િજ ાવાર, વષવાર કે ટલી રકમ ફાળવી, અને

(૩) ઉ ત ફાળવવામાં આવેલ રકમ પૈકી
િજ ાવાર કે ટલા માનવ દનની રોજગારી માટે કે ટલો ખચ
થયો?

નાણાકીય વષ ૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
અંિતત)
૧,૧૭,૫૭૫.૭૧

(૨) મનરે ગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ
ા ટ અ વયે રા યક ાએથી કોઇપણ કારની ા ટ
િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ
િજ ાવાર
ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ
ં ટા સફર ઓડર
(FTO) ારા જમા થાય છે .
(૩) િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ
ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત
િજ ાવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી પાછળ ખચ
થયો.
વષ ૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ અંિતત)
મ િજ ો
માનવ દન ખચ રકમ . માનવ દન ખચ રકમ .
રોજગારી
(લાખમાં)
રોજગારી
(લાખમાં)
૧ અમરે લી ૭,૦૨,૧૪૦ ૧,૨૦૬.૩૦ ૫,૫૮,૮૧૯
૧,૦૧૪.૩૧
૨ ભાવનગર ૯,૧૨,૩૫૩ ૧,૬૨૮.૩૮ ૧૮,૪૩,૮૨૩ ૩,૬૧૭.૩૭
વષ ૨૦૧૯-૨૦

ન ધઃ મનરે ગા સો ટમાં નાણાકીય વષ મુજબ મા હતી
ઉપલ ધ હોઇ, નાણાકીય વષ માણે મા હતી તૈયાર કરવામાં
--------મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૨૦ ી લલીતભાઇ કગથરા(ટકારા
ં ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ એકટ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબદીલ
કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં આવેલ
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
મોરબી
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બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૨૦૧૯
૭
૧૯૪
વષ

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
બોટાદ

૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

૧૧૨
૧૧૯
૧
૨૭
૨૮

૯૧
૨૮૫
૧૯
૧૩૯
૧૫૮

--------ભ ચ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૮૨

ી દુ યંતભાઇ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૫૯
વષમાં ભ ચ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહાકરી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------ૂ
જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૩૮ ી બાબુભાઈ વા (માંગરોળ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦ ૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ જનાગઢ
(૧) ના, .
ૂ
અને ભાવનગર િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય
યોજનાનો અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------અમરલી
ે િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમા સહાય મેળવવા અર ઓ
૩૭૯૬૪ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ુ ં ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) પ ક-૧ મુજબ.
વષમાં અમરે લી િજ ામાં ખેડૂ ત અક માત વીમાની સહાય
મેળવવાની કે ટલી અર ઓ તાલુકાવાર સરકારને મળી,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી અર ઓ
(૨) પ ક-૨ મુજબ.
વષવાર, તાલુકાવાર મંજૂ ર કરવામાં આવી અને કે ટલી
અર ઓ નામંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૩) અર ઓ નામંજૂ ર કરવાના શાં કારણો છે , અને
(૩) અર ઓ નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ
છે .
 મૃતક ઇફે ટીવ વેલીડ ડાયવી ગ લાયસ સ
ધરાવતા ના હોવાથી
 મૃતકની મર ૭૦ વષ કરતાં વધુ હોવાથી
 મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી
 ખાતેદાર ખેડૂ તના થમ હયાત સંતાન ન
હોવાથી
 સામૂ હક જથ
અક માત વીમા યોજના
ૂ
હે ઠળની (જનતા) અ ય યોજનામાં
ચૂકવવામાં આવેલ હોવાથી
(૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજૂ ર કરવામાં
(૪) અરજદાર ીઓ ારા વીમા િનયામક ીની કચેરી,
આવનાર છે ?
ગાંધીનગર તરફથી માંગવામાં આવેલ ખૂટતા સાધનીક
કાગળોની યો ય પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની કચેરી,
ગાંધીનગર ારા સ વરે મંજૂ ર કરવામાં આવશે.
પ ક-૧
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
તાલુકાનું નામ
અમરે લી
લીલીયા
લાઠી
બાબરા
કકાવાવ
ું
બગસરા
ધારી
સાવરકડલા
ું
ખાંભા
રાજલા
ુ
ફરાબાદ

અર ઓની સં યા
૧૭
૦૭
૧૨
૨૬
૧૧
૧૭
૧૦
૩૪
૨૧
૧૭
૧૧

પ ક-૨
મંજૂ ર અર ઓની સં યા
નામંજૂ ર અર ઓની સં યા
તાલુકાનું નામ
સને ૨૦૧૯
સને ૨૦૨૦
સને ૨૦૧૯
સને ૨૦૨૦
અમરે લી
૦૭
૦૬
૦૦
૦૦
લીલીયા
૦૪
૦૨
૦૧
૦૦
લાઠી
૦૩
૦૬
૦૧
૦૦
બાબરા
૧૦
૦૬
૦૧
૦૨
કકાવાવ
૦૧
૦૪
૦૪
૦૦
ું
બગસરા
૦૭
૦૬
૦૦
૦૧
ધારી
૦૩
૦૪
૦૦
૦૧
સાવરકડલા
૧૬
૦૮
૦૨
૦૧
ું
ખાંભા
૦૮
૦૭
૦૦
૦૨
રાજલા
૦૯
૦૫
૦૦
૦૦
ુ
ફરાબાદ
૦૪
૦૩
૦૦
૦૧
--------મોરબી િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની પડતર અર ઓ
૩૭૯૬૧ ી મહશકમાર
પટલ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
ે (પાલનપુર) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાલુકાવાર
િ થિતએ તાલુકાવાર કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની
નીચે મુજબની અર ઓ પડતર હતી. જેની આજની
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવાની પડતર છે ,
તારીખમાં ાથિમક મંજૂ રી આપી દીધેલ છે .
તાલુકા
સં યા
ટકારા
૦૧
ં
વાંકાનેર
૦૨
હળવદ
૦૩
(૨) ઉ ત અર ઓ પડતર રહે વાના શાં કારણો છે ,
(૨) અર ઓ મેળવવાની શ આત માટે પોટલ
અને
તા.૩૦-૧૨-૨૦૨૦ થી ખોલવામાં આવેલ હતું અને
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અર ઓ મેળવવાની
યા ચાલુ હતી.
(૩) ઉ ત પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કરવામાં આવનાર છે ?
--------સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૧૪ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વરસાદથી થયેલ પાક નુકશાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકશાન
હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .૧૦,૦૦૦ની સહાય
ચુકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
.૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,

(૩)

હા, તો તેના શા કારણો છે , અને

(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧/૧/૨૦૨૧ની
િ થિતએ સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ
ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની અર ઓને ગવાઈ અનુસાર મહ મ
બે હે ટરની મયાદામાં િત હે ટર .૧૦,૦૦૦/-ની સહાય
મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી .૬૮૦૦/- િત હે ટર SDRF બજેટ
હે ડ અને .૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે
અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ .૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર સહાય
પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ .૬૮૦૦/- િત હે ટર અને
રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર મુજબ SDRF
અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગ-અલગ િબલ બનાવી
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઈન હોઈ
સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં અલગ-અલગ સમયે જમા
થવાની શ યતા રહે તી હોઈ તફાવત આવી શકે છે .
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.

(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
કયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલ
૩૫૨૯૨ ી જશુભાઈ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગન
ે ી તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ રદ કરવામાં આ યા ?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

બીપીએલ કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં તબદીલ
કરલ
સં યા
ે રશનકાડની
ે

અરવ ી

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

૧૨૪
૨૦૪૩
૨૧૬૭
૧૫૬૫
૩૪૩
૧૯૦૮

સાબરકાંઠા

--------દાહોદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૫૧ ી રમેશભાઈ કટારા(ફતેપુરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૨૨
વષમાં દાહોદ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહાકરી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
રા યમાં ધાિમક થળોનો સાદ કીમમાં સમાવેશ
૩૬૦૩૯ ી
ેશકમાર
સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
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રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
ે
સં યા
૧૭૧
૧૭૭
૩૪૮
૩૩૭
૭૮૨
૧૧૧૯

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
વષમાં ભારત સરકાર ીની સાદ કીમ અંતગત રા યના
બે વષમાં ભારત સરકાર ીની સાદ કીમ અંતગત
સોમનાથ િસવાય ગુજરાતના કયા ધાિમક થળોનો
રા યના સોમનાથ િસવાય ધાિમક થળ અંબા નો
સમાવેશ કરે લ છે કે કે મ, અને
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
હા, તો કયા થળનો સમાવેશ કરવા માટે
કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે ?
--------વડનગર-મોઢરા
ે -પાટણ સક ટ માટે ા ટ ફાળવણી
૩૬૧૪૯ ી ઋિષકશ
ે પટલ
ે (િવસનગર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા ણ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા ણ
વષમાં ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત
વષમાં ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત
વડનગર-મોઢે રા-પાટણ સક ટ માટે કે ટલી ા ટ
વડનગર-મોઢે રા-પાટણ સક ટ માટે .૯૧૪૨.૦૬ લાખ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી . ૪૦૧૪.૯૩ લાખ ા ટ
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(૨) યા થળના કામ માટે કે ટલી રકમ ફાળવવામાં
(૨)
મ
િવગત
. લાખમાં
આવેલ છે , અને
(અ) વડનગર
૧ શિમ ા તળાવ
૪૪૫૬.૫૪
૨ તાનારીરી પાક અને ગાય લેક
૧૯૧૭.૧૩
૩ શેઠ ચકલાલ
ભોગીલાલ
૩૦૫.૮૬
ુ
ઇ ટરિ ટે શન સે ટર
૪ અંબા લેક
૩૦૫.૪૨
૫ લટે રી વાવ
૧૫૬.૭૮
૬ ગેટ અને ફોટ વોલ
૩૪૦.૭૯
૭ વડનગર રે વે ટે શન
૮૩૪.૧૬
(બ) મોઢે રા
૩૯૦.૦૫
થળ વાઇઝ ા ટ ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ
ં થયેલ
ખચ અ વયે મોકલેલ યુ.ટી.સી. અ વયે તબ ાવાર
ા ટની ફાળવવામાં આવે છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમનો ખચ કરવામાં
(૩) . ૫૬૬૧.૦૫ લાખ
આ યો છે ?
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં દેશી ગાય આધા રત ાકિતક
ખેતીને ો સાહન
ૃ
૩૬૨૩૩ ી દેવાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા,
દેશી ગાય આધા રત ાકૃ િતક ખેતીને ો સાહન માટે કોઈ
નીચે મુજબની બે યોજના છે .
યોજના છે કે કે મ,
(૧) દેશી ગાય આધા રત સંપૂણ ાકૃ િતક ખેતી કરતા ખેડૂ ત
કટબને
એક ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય આપવાની
ુ ંુ
યોજના
(૨) ાકૃ િતક કૃ િષ પ િત ારા વામૃત બનાવવા સા
લાભાથ ઓને ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની યોજના
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૨)
મ
યોજનાનું નામ
મળેલ
જનાગઢ
િજ ામાં આ યોજના હે ઠળ કે ટલી અર ઓ
ૂ
અર
ઓની
મળેલ હતી,
૧
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દેશી ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય
આપવાની યોજના

સં યા
૧૨,૨૫૧

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨

(૩) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને

ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની યોજના

૧,૬૯૦

મ

યોજનાનું નામ

૧

દેશી ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય
આપવાની યોજના
ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં સહાયની યોજના

મંજૂ ર અર ઓની
સં યા
૫,૩૬૦

(૩)

૨

(૪) કે ટલા લાભાથ ઓને કે ટલા રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી?

૧,૩૧૯

(૪)
મ

યોજનાનું નામ

૧

દેશી ગાય માટે િનભાવ
ખચમાં
સહાય
આપવાની યોજના
ાકૃ િતક કૃ િષ કીટમાં
સહાયની યોજના

૨

લાભાથ ની
સં યા
૫,૩૬૦

સહાયની રકમ( .)
૧,૦૭,૯૫,૫૦૦/-

૬૭૮

૯,૧૫,૩૦૦/-

--------રા યમાં ધાિમક થળોનો સાદ કીમમાં સમાવેશ
૩૬૦૮૦ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
વષમાં ભારત સરકાર ીની સાદ કીમ અંતગત રા યના
બે વષમાં ભારત સરકાર ીની સાદ કીમ અંતગત
સોમનાથ િસવાય ગુજરાતના કયા ધાિમક થળોનો
રા યના સોમનાથ િસવાય ધાિમક થળ અંબા નો
સમાવેશ કરે લ છે કે કે મ, અને
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
હા, તો કયા થળનો સમાવેશ કરવા માટે
કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે ?
--------ભ ચ અને નમદા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૯૮ ી સંજયભાઈ સોલંકી(જબુ
સ
ર
)
:
માનનીય
કિષ
મં
ી
ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ૃ
ં
જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકસાન
હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .૧૦,૦૦૦ની સહાય
ચુકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧/૧/૨૦૨૧ની
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
િ થિતએ ભ ચ અને નમદા િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ ચૂકવવાપા
.૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
ખેડૂતોની અર ઓને ગવાઈ અનુસાર મહ મ બે હે ટરની
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
મયાદામાં િત હે ટર .૧૦,૦૦૦/-ની સહાય મંજૂ ર કરે લ છે .
જે પૈકી .૬૮૦૦/- િત હે ટર SDRF બજેટ હે ડ અને
.૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે અલગ
અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ .૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર સહાય
પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ .૬૮૦૦/- િત હે ટર અને
રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર મુજબ SDRF
અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગ-અલગ િબલ બનાવી
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઈન હોઈ
સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં અલગ-અલગ સમયે જમા
થવાની શ યતા રહે તી હોઈ તફાવત આવી શકે છે .
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૭૯ ી વજિસં
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ગભાઈ પણદા(દાહોદ) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકશાન
હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .૧૦,૦૦૦ની સહાય
ચુકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ાનો કૃ િષ રાહત પેકેજમાં
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
સમાવેશ થયેલ નથી.
.૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
કયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર રકમ
૩૬૨૨૪ ીમતી ગીતાબા

ડે

(ગ ડલ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં રાજકોટ િજ ાની િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક
બ રો થાપવાની યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ છે , અને
(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ

(૧)

જવાબ
. ૫૦.૦૦/- લાખ

(૨)

. ૫૦.૦૦/- લાખ

ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૨૧૦ ી પરસો મ સાબરીયા( ાંગ ા ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય
હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને

(૧)

જવાબ
.૮,૬૩,૨૫૦/-

(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો થયો ?

(૨) ૧૫૧૦.૩૯ મે. ટન
--------આણંદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય

૩૬૦૪૧ ી કબે
ુ રભાઈ ડ ડોર(સંતરામપુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૪૫
વષમાં આણંદ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૨૯ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા( મ ધપુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર
વાજબી ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં
આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
આ યા,

(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
મનગર િજ ામાં ૪૭૫ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ૭૦૧ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
દરોડા પાડવામાં આ યા,
(૨)
(૧) મનગર િજ ામાં ૫૭ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૩૩ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૧,૧૬,૫૩૭/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧૮,૧૦૮/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૧૧,૯૩૧/- નો દંડ
 ૧ (એક) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨૪ (ચોવીસ) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ૧૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત
વા મળી અને ૯ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૩૩,૫૦૦ /- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૪૧,૨૯૩/- નો દંડ
 ૪ (ચાર) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો.
(૧) મનગરઃઅ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬

આવ યક ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
ખાંડ
કે રોસીન
મીઠું
ખા તેલ

જ થો ક. ા./લી.
૭૭૫૩
૩૦૭૮
૭૮
૧૯૮૫
૬૬૯
૨૫

(૨) દેવભૂિમ ારકાઃ- શૂ ય
(૪) (૧) મનગર- શૂ ય(૨) દેવભૂિમ ારકા શૂ ય
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં બુ ધી ટ સક ટ અ વયે કામગીરી
૩૫૩૪૪ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના પાંચમાં સ તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ
સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંિકત
માંકઃ ૨૦૭૦૩ (અ તા-૨૫૬) ના અનુસંધાને માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ગીર સોમનાથ િજ ામાં શાણાના ડગરની
(૧) (૧) ગીર-સોમનાથ િજ ામાં શાણાના ડગરની
ું
ું
બુ ધી ટ સક ટ અ વયે ચાલી રહે લ કામગીરી
યુઆરી
બુિ ધ સક ટ અ વયે ચાલી રહે લ કામગીરી
યુઆરી
૨૦૨૦ સુધીમાં, શાણે ર હનુમાન મં દરની આસપાસ
૨૦૨૦ની િ થિતએ પૂણ થયેલ છે .
િવકાસની કામગીરી માચ-૨૦૨૦ સુધીમાં, જગ વન
(૨) શાણે ર હનુમાન મં દરની આસપાસ િવકાસની
બાપુ સેવા આ મની કામગીરી આર.સી.સી. ડીઝાઈન
કામગીરી તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ પૂણ થયેલ છે .
મ ેથી ૧૧ માસમાં તથા ગુ
યાગ ધાિમક જ યાની
(૩) જગ વન બાપુ સેવા આ મ તેમજ ગુ યાગ ધાિમક
કામગીરી
જ યાના િવકાસની કામગીરી ગિતમાં છે .
તા.૩૦-૦૩-૨૦૨૦ સુધીમાં પૂણ કરવાની હતી તે
કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિત હાલ કયા
તબ ે છે ,
(૨) ઉ ત કામગીરી ઉ ત સમય મયાદામાં પૂણ ન
(૨) (૧) જગ વન બાપુ સેવા આ મની કામગીરી
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
થઈ હોય તો તેના કારણો શાં છે , અને

સંબંધે સોઈલ બે રગ
ં કે પેિસટી રીપોટ તા.૨૪-૦૩-૨૦૨૦
થી મળેલ છે , જેના લીધે તા.૨૪-૦૬-૨૦૨૦ થી આલેખન
વતુળ, ગાંધીનગર ારા ડો ગ આપવામાં આવેલ છે . જેના
કારણે કામગીરી સમયમયાદામાં પૂણ થઈ શકે લ નથી.
(૨) ગુ યાગ ધાિમક જ યાની કામગીરીમાં બો ક વટ
તથા સી.સી.રોડની વધારાની કામગીરી કરવાના કારણે
કામગીરી સમયમયાદામાં પૂણ થઈ શકે લ નથી.
(૩)

(૩) ઉ ત કામવાર ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે ?

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)

શાણા ડગર
ું ખાતેની બુિ ધ સક ટ
શણે ર હનુમાન મં દર
જગ વન બાપુ સેવા આ મ
ગુ યાગ ધાિમક જ યા

. ૩૦૮.૮૫ લાખ
. ૨૪૪.૧૦ લાખ
.૯૭.૪૮ લાખ
. ૩૦૯.૦૬ લાખ

--------ક છ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૩૧ ડો.નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ક છ િજ ાની ભુજ બ ર સિમિતને િકસાન
ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ
છે , અને

(૧)

(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ?

જવાબ
.૧૨.૫૮/- લાખ.

(૨) .૧૨.૫૮/- લાખ.
--------દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૩૨ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકશાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકશાન
હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .૧૦,૦૦૦ની સહાય
ચુકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧/૧/૨૦૨૧ની
દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર
િ થિતએ દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ
ખેડૂ તને .૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે
ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની અર ઓને ગવાઈ અનુસાર મહ મ
તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
બે હે ટરની મયાદામાં િત હે ટર .૧૦,૦૦૦/-ની સહાય
મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી .૬૮૦૦/- િત હે ટર SDRF બજેટ
હે ડ અને .૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે
અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ .૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર સહાય
પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ .૬૮૦૦/- િત હે ટર અને
રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર મુજબ SDRF
અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગ-અલગ િબલ બનાવી
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઈન હોઈ
સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં અલગ-અલગ સમયે જમા
થવાની શ યતા રહે તી હોઈ તફાવત આવી શકે છે .
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.
કયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
---------
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેર દાળની ખરીદી
૩૫૨૭૧ ી કા તીભાઈ ખરાડી(દાંતા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતના મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
વષમાં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન સમયે
રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા માટે રા ય સરકાર
રાશનકાડ ધારકોને િવનામૂ યે િવતરણ કરવા રા ય સરકાર
ારા તુવેર દાળની ખરીદી કઈ પ િતથી કરવામાં આવી,
ારા તુવેરદાળની ખરીદી કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) તે અ વયે કોની પાસેથી તુવરે દાળનો કે ટલો
(૨) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
જ થો કયા ભાવે ખરીદવામાં આ યો,
(૩)તે અ વયે કે ટલી રકમ કોને ચૂકવવાની થાય છે, અને
(૩) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
(૪) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી
(૪) ઉપયુ ત ખંડ(૧)ની િવગતે મા હતી શૂ ય છે .
અને કે ટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે ?
--------અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૦૪ ી હમતિસં
હ
પટલ
ે (બાપુનગર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
ં
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
અમદાવાદ િજ ામાં ૪૮૧ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
પાટણ િજ ામાં ૩૯૧ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં
(૧) અમદાવાદ િજ ામાં ૧૪૦ દુકાનોમાં ગેરરીિત
ભરવામાં આ યા,
વા મળી. જે પૈકી ઓફલાઈન તપાસણીમાં ૧૦
દુકાનદારો અને ઓનલાઈન તપાસણીમાં ૧૩૦
દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં આ યા.
 . ૪૮૫૯૭/- નો જ થો રા યસાત
 . ૬૧૩૦૦૦/- પરવાના અનામત
રા યસાત
 . ૨૦૧૮૫૧૭/- નો દંડ
 ૪ (ચાર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૩ ( ણ) પરવાના રદ
(૨) પાટણ િજ ામાં ૨૭૭ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી. ૨૭૭ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૪,૩૪,૫૦૦/- પરવાના અનામત
રા યસાત
 . ૨૫,૪૪,૬૯૮/- નો દંડ
 ૩ ( ણ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨ (બે) પરવાના રદ
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) અમદાવાદઃઅ.નં.
૧
૨
૩
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આવ યક ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
ખાંડ

જ થો ક. ા./લી.
૩૮૮૫
૧૭૫૫
૧૫૪

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૪
૫

કે રોસીન
મીઠું

૧૦૯૪
૧૨૦

આવ યક ચીજવ તુ
નીલ

જ થો ક. ા./લી.
નીલ

(૨) પાટણઃઅ.નં.
૧

(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?

(૪) (૧) અમદાવાદઃ- ૩
(૨) પાટણઃ- ૨
--------આણંદ િજ ામાં રોટાવેટરની ખરીદીમાં સહાય
૩૬૦૨૭ ી મહશકમાર
રાવલ(ખંભાત) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં આણંદ િજ ામાં રોટાવેટરની ખરીદીમાં સહાય માટે
વષમાં આણંદ િજ ામાં રોટાવેટરની ખરીદીમાં સહાય માટે
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી,
૮૦૫ અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી.
(૨) તે પૈકી કે ટલા ખેડૂ તોએ રોટાવેટરની ખરીદી કરી,
(૨) તે પૈકી ૪૬૦ ખેડૂ તોએ રોટાવેટરની ખરીદી કરી,
અને
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલા ખેડૂ તોને કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
(૩) તે પૈકી ૪૪૨ ખેડૂ તોને . ૧,૭૩,૩૧,૩૭૫/આવી?
સહાય ચૂકવવામાં આવી.
--------દાહોદ િજ ામાં મનરગા
ે યોજના
૩૫૩૮૨ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા(ગરબાડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં ધાનપુર અને દેવગઢ
બારીયા તાલુકાઓમાં તાલુકાવાર મનરે ગા યોજના
અંતગત ચેકડે મ, કવાઓ
બનાવવા કે ટલા કામો મંજૂ ર
ૂ
કરવામાં આ યા,

(૨) ઉ ત કામો માટે ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર,
વષવાર કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી,

(૩) તે પૈકી કે ટલી રકમનો તાલુકાવાર, વષવાર
ખચ કરવામાં આ યો, અને

જવાબ
(૧) ચેકડે મ અને કવા
ૂ બનાવવાના મંજૂ ર કામ
મ

તાલુકો

૧ ધાનપુર
૨ દેવગઢ બારીયા

વષ ૨૦૧૯-૨૦
ચેકડમ
ે
૩૨૭
૧૭

કૂ વા
૨૮૭
૨૬૧

વષ ૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ અંિતત)
ચેકડમ
કૂ વા
ે
૨૫૧
૧૮૬
૧૬૭
૩૬૦

ન ધઃ- મનરે ગા સો ટમાં નાણાંકીય વષ મુજબ મા હતી
ઉપલ ધ હોઈ, નાણાંકીય વષ માણે મા હતી તૈયાર કરવામાં
આવેલ છે .
(૨) મનરે ગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ
િજ ાવાર/તાલુકાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ
ં
િજ ાવાર/તાલુકાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ
ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે .
(૩)
ફડ
ં ટા સફર ઓડર (FTO) ારા તાલુકાવાર કરવામાં આવેલ
ખચ રકમ . (લાખમાં)
વષ ૨૦૨૦-૨૧
વષ ૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
મ તાલુકો
અંિતત)
ચેકડમ
કવા
ચેકડમ
કવા
ૂ
ૂ
ે
ે
૧ ધાનપુર ૮૭૬.૯૯ ૭૮૯.૭૫ ૬૬૩.૯૬ ૧૦૨.૬૦
૨ દેવગઢ
૫૩.૮૮ ૯૦૬.૩૧ ૨૯૦.૫૪ ૫૪૧.૦૫

(૪) ફડ
(૪) કે ટલી રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયેલ
ં ટા સફર ઓડર (FTO) ારા તાલુકાવાર ખચ થતો
હોવાના કારણે રકમ વણવપરાયેલ રહે વાનો
રહે તો નથી.
રહી?
---------
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
દાહોદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૫૪ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર(લીમખેડા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૨૨
વષમાં દાહોદ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------મહસાણા
િજ ામાં ઘિન ખેતીથી વાવેલા ફળપાકોમાં સહાય
ે
૩૬૧૬૦ ી હતુ કનો ડયા (ઈડર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં મહે સાણા િજ ામાં ઘિન
ખેતીથી વાવેલા
અનુ.
મળેલ અર ઓની
નાણાકીય વષ
ફળપાકોમાં સહાયની કે ટલી અર ઓ મળી,
નં.
સં યા
૧ ૨૦૧૯-૨૦
૮૫૮
૨ ૨૦૨૦-૨૧
૬૯૮
(તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ની િ થિતએ)
કલ
૧૫૫૬
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવેલ છે ,
(૨)
અને
અનુ.
સહાય ચૂકવેલ
નાણાકીય વષ
નં.
અર ઓની સં યા
૧ ૨૦૧૯-૨૦
૩૩૧
૨ ૨૦૨૦-૨૧
૨૦૫
(તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ની િ થિતએ)
કલ
૫૩૬
ુ
(૩) તેમાં કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
(૩)
અનુ.
નાણાકીય વષ
ચૂકવેલ સહાય ( )
નં.
૧ ૨૦૧૯-૨૦
૩૧,૦૨,૨૨૩/૨ ૨૦૨૦-૨૧
૧૬,૦૮,૮૬૮(તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ની િ થિતએ)
કલ
૪૭,૧૧,૦૯૧/ુ
--------વડોદરા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૫૭ ી કતનભાઈ
ઈનામદાર(સાવલી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે

જવાબ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૮૧
વષમાં વડોદરા િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
ખેતી િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૩૬૦ ી કાંિતભાઈ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય કિષ
મં
ી
ી
જણાવવા
કૃ
પા કરશે કે .ૃ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેતી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
ખેતી
િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ
િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ
મહે કમ કે ટલું છે ,
મહે કમ નીચે મુજબ છે .
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
અ.નં.
વગ-૧
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
વગ-૨
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
વગ-૩
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

મંજૂ ર જ યા

સંવગનું નામ
ખેતી િનયામક
અિધક ખેતી િનયામક
સંયુ ત ખેતી િનયામક
સંયુ ત ખેતી િનયામક (યાંિ ક)
વહીવટી અિધકારી
નાયબ ખેતી િનયામક
નાયબ ખેતી િનયામક (યાંિ ક)
સંયુ ત િનયામક ( હસાબ)
કલ
ુ

૧
૨
૩
૧
૧
૧૭
૧
૧
૨૭

કલ
ુ

૩૪
૫૪
૧
૧
૧
૩
૯૪

કલ
ુ

૬
૫
૧૧
૨૦
૫૨
૮૧
૧૬
૧
૨
૧
૧
૨
૨
૧
૧
૩
૨
૨
૨૦૯

કલ
ુ

૪૨
૪૨

મદદનીશ ખેતી િનયામક
ખેતી અિધકારી
તાિલમ અિધકારી (મ હલા)
ખેતી ઈજનેર
મદદનીશ વહીવટી અિધકારી
હસાબી અિધકારી

ખેતીવાડી િનરી ક
ખેતીવાડી મદદનીશ
કચેરી અિધ ક
હે ડ લાક
િસિનયર લાક
જુ . લાક, જુ .ક.ટાઈપી ટ, ટે સર
ડાયવર
આટ ટ કમ ફોટો ાફર
કપોઝીટર
ં
બાઈ ડર
ડી ટી યુટર
મદદનીશ ખેતી ઈજનેર
િસિવલ ઓવરશીયર
િમકે નીક
ડા ટમેન
કોડ ગ આિસ ટ ટ
કુ .આિસ ટ ટ
પંચ ઓપરે ટર

વગ-૪
૧
પટાવાળા, વીપર, ચોકીદાર િવ.

(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,

(૨) તે પૈકી સંવગવાર ભરે લી અને ખાલી જ યાઓ નીચે
મુજબ છે .
અ.નં.

સંવગનું નામ

વગ-૧
૧
ખેતી િનયામક
૨
અિધક ખેતી િનયામક
૩
સંયુ ત ખેતી િનયામક
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ભરલી
ખાલી
ે
જ યા જ યા
૧
૨
૩

૦
૦
૦

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૪
૫
૬
૭
૮

સંયુ ત ખેતી િનયામક (યાંિ ક)
વહીવટી અિધકારી
નાયબ ખેતી િનયામક
નાયબ ખેતી િનયામક (યાંિ ક)
સંયુ ત િનયામક ( હસાબ)
કલ
ુ

૧
૦
૧૬
૧
૦
૨૪

૦
૧
૧
૦
૧
૩

મદદનીશ ખેતી િનયામક
ખેતી અિધકારી
તાિલમ અિધકારી (મ હલા)
ખેતી ઈજનેર
મદદનીશ વહીવટી અિધકારી
હસાબી અિધકારી
કલ
ુ

૩૩
૨૬
૦
૦
૧
૩
૬૩

૧
૨૮
૧
૧
૦
૦
૩૧

ખેતીવાડી િનરી ક
ખેતીવાડી મદદનીશ
કચેરી અિધ ક
હે ડ લાક
િસિનયર લાક
જુ . લાક, જુ .ક.ટાઈપી ટ, ટે સર
ડાયવર
આટ ટ કમ ફોટો ાફર
કપોઝીટર
ં
બાઈ ડર
ડી ટી યુટર
મદદનીશ ખેતી ઈજનેર
િસિવલ ઓવરશીયર
િમકે નીક
ડા ટમેન
કોડ ગ આિસ ટ ટ
કુ .આિસ ટ ટ
પંચ ઓપરે ટર
કલ
ુ

૧
૨
૩
૩
૩૦
૧૪
૧૬
૦
૦
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૭૧

૫
૩
૮
૧૭
૨૨
૬૭
૦
૧
૨
૧
૦
૧
૨
૧
૧
૩
૨
૨
૧૩૮

વગ-૪
૧
પટાવાળા, વીપર, ચોકીદાર િવ.
કલ
ુ

૩૪
૩૪

૮
૮

વગ-૨
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
વગ-૩
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ
ફી સ
પગાર/કરાર
આધા રત/આઉટસોસ ગથી ભરાયેલ છે , અને

(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર ફી સ
પગાર/કરાર
આધા રત/આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
અ.નં.

સંવગનું નામ

વગ-૧
૧ ખેતી િનયામક
૨ અિધક ખેતી િનયામક
૩ સંયુ ત ખેતી િનયામક
૪ સંયુ ત ખેતી િનયામક
(યાંિ ક)
૫ વહીવટી અિધકારી
૬ નાયબ ખેતી િનયામક
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ફી સ કરાર
આઉટસોસ ગ
પગાર આધા રત
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૭
૮

નાયબ ખેતી િનયામક
(યાંિ ક)
સંયુ ત િનયામક
( હસાબ)
કલ
ુ

વગ-૨
૯ મદદનીશ ખેતી
િનયામક
૧૦ ખેતી અિધકારી
૧૧ તાિલમ અિધકારી
(મ હલા)
૧૨ ખેતી ઈજનેર
૧૩ મદદનીશ વહીવટી
અિધકારી
૧૪ હસાબી અિધકારી
કલ
ુ
વગ-૩
૧ ખેતીવાડી િનરી ક
૨ ખેતીવાડી મદદનીશ
૩ કચેરી અિધ ક
૪ હે ડ લાક
૫ િસિનયર લાક
૬ જુ . લાક,
જુ .ક.ટાઈપી ટ, ટે સર
૭ ડાયવર
૮ આટ ટ
કમ
ફોટો ાફર
૯ કપોઝીટર
ં
૧૦ બાઈ ડર
૧૧ ડી ટી યુટર
૧૨ મદદનીશ
ખેતી
ઈજનેર
૧૩ િસિવલ ઓવરશીયર
૧૪ િમકે નીક
૧૫ ડા ટમેન
૧૬ કોડ ગ આિસ ટ ટ
૧૭ કુ .આિસ ટ ટ
૧૮ પંચ ઓપરે ટર
કલ
ુ
વગ-૪
૧ પટાવાળા, વીપર,
ચોકીદાર િવ.
કલ
ુ

(૪) ખાલી જ યાઓ
આવશે?

યાં સુધીમાં ભરવામાં

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૨
૦
૦૩
૧૦
૧૧

૦
૦
૦
૦
૦૪
૦

૦
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૦

૦
૦

૧૬
૦

૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦૧

૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૬

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦૫

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧૬

૦

૦

૨૬

૦

૦

૨૬

(૪) જે જ યાઓનો સમાવેશ ૧૦ વષ ય ભરતી
કે લે ડરમાં થાય છે તે જ યાઓ ભરતી કે લે ડર મુજબ અને તે
િસવાયની જ યાઓ વહીવટી અનુકૂ ળતા મુજબ ભરવામાં
આવશે.
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૭૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .241

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર
વાજબી ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં
આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
આ યા,

(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
પંચમહાલ િજ ામાં ૫૬૩ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
મહીસાગર િજ ામાં ૮૪૭ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
દરોડા પાડવામાં આ યા.
(૨) (૧) પંચમહાલ િજ ામાં ૪૯૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત
વા મળી અને ૪૯૨ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 .૭૩,૧૮૮/- નો જ થો રા યસાત
 .૮,૧૯,૫૭૯/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૨૫,૨૨,૬૪૨/- નો દંડ
 ૨૪ (ચોવીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧ (એક) પરવાના રદ
 ૩ ( ણ) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) મહીસાગર િજ ામાં ૧૯ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૧૮ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
આ યા.
 .૭૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૨૬,૮૩૩/- નો દંડ
 ૮ (આઠ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨ (બે) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો.
(૧) પંચમહાલઃઅ.નં.
૧
૨
૩
૪

આવ યક ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
ચણા
કે રોસીન

જ થો ક. ા./લી.
૨૨૪૭
૧૦૧.૫૦
૨૨૨
૧૨૨૫

(૨) મહીસાગરઃ – શૂ ય
(૪) (૧) પંચમહાલઃ – એક (૧)
(૨) મહીસાગરઃ – શૂ ય
--------ખેડા િજ ામાં મનરગા
ાચારની ફ રયાદો
ે યોજનામાં
૩૫૩૬૭ ી કાિ તભાઈ પરમાર(ઠાસરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
ખેડા િજ ામાં મનરગા
ાચાર થયો હોવા અંગે
ે યોજનામાં
વષમાં ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર મનરે ગા યોજનામાં
મળે
લ
ફ
રયાદો
ાચાર થયો હોવા અંગે કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી,
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા ?

મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
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તાલુકો
ગળતે ર
કપડવંજ
કઠલાલ
ખેડા
મહધા
ુ
માતર
મહે મદાબાદ
નડીયાદ

ફ રયાદોની સં યા
૩
૩
૩
૩
૩
૪
૩
૩

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૯
૧૦

ઠાસરા
વસો
કલ
ુ ..

(૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે ઉ ત િ થિતએ
શું કાયવાહી કરી, અને
(૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શું કાયવાહી કરી ?

૩
૪
૩૨

(૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે આ સાથે સામેલ
પ ક-અ ની િવગતે કાયવાહી કરી.
(૩) ઉ ત મળેલ ફ રયાદોમાં તપાસની કાયવાહી
યાતળે હોઇ, તપાસ પૂણ થયેથી તપાસ અહે વાલના
આધારે જવાબદારો સામે િનયમોનુસારની કાયવાહી કરવામાં
આવશે.
( પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૨૬૨ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) ના, .
અને પાટણ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------અિભલેખાગાર િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૮૨ ી ભરત ઠાકોર(બેચરા ) : માનનીય રમત-ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧), (૨) અને (૩) પ ક-અ સામેલ છે .
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની
અિભલેખાગાર િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર
મંજૂ ર થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ ફી સ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ઁગથી
ભરાયેલ છે , અને
(૪) ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૪) વહીવટી
યા મુજબ ખાલી જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
પ ક-અ
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી
મંજૂ ર
ભરાયેલ ખાલી
મ
સંવગનું નામ
વગ
ફી સ પગારથી કરાર આધા રત આઉટસોસ ગથી
મહકમ
જ યા
જ યા
ે
ભરાયેલ
ભરાયેલ
ભરાયેલ
૧ િનયામક
૧
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૨ અિધ ક
૨
૦૪
૦૨
૦૨
૦૦
૦૦
૦૦
૩ કચેરી અિધ ક
૩
૦૫
૦૨
૦૩
૦૦
૦૦
૦૦
૪ આકાઇ ઝ
૩
૨૨
૦૯
૧૩
૦૦
૦૨
૦૦
આિસ ટ ટ
૫ િસિનયર કારકન
૩
૦૮
૦૧
૦૭
૦૦
૦૦
૦૦
ુ
૬ જનીયર
કારકન
૩
૨૬
૦૨
૨૪
૦૦
૦૦
૦૦
ુ
ુ
૭ ંથપાલ
૩
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મ
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

સંવગનું નામ
ડાઇવર
બાઇ ડર
દફતરબંધ
પટાવાળા
ચોકીદાર
સફાઇ કમચારી

વગ
૩
૩
૪
૪
૪
૪

મંજૂ ર
મહકમ
ે

ભરાયેલ
જ યા

ખાલી
જ યા

૦૧
૦૩
૦૬
૩૦
૦૫
૦૨
૧૧૪

ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી
ફી સ પગારથી કરાર આધા રત આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ
ભરાયેલ
ભરાયેલ
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૨૦
૦૦
૦૦
૦૨
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૨
૨૨

૦૧
૦૦
૦૨
૦૧
૦૪
૦૨
૩૦
૦૦
૦૩
૦૨
૦૨
૦૦
કલઃ
૫૮
૫૬
ુ --------મ હસાગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય

૩૬૦૪૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૨૮
વષમાં મ હસાગર િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------ગુજરાત સા હ ય અકાદમી, ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહક
ે મ
૩૫૨૮૬ ી અિ નભાઇ કોટવાલ(ખેડ ા) : માનનીય રમત-ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી
ૃ
(રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧), (૨) અને (૩) પ ક-અ સામેલ છે .
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની
ગુજરાત સા હ ય અકાદમી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર મંજૂ ર
થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ ફી સ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ છે , અને
(૪) ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૪) વહીવટી
યા મુજબ ખાલી જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
પ ક-અ
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી
મંજૂ ર
ભરાયેલ ખાલી
મ
સંવગનું નામ
વગ
ફી સ પગારથી કરાર આધા રત આઉટસોસ ગથી
મહકમ
જ યા
જ યા
ે
ભરાયેલ
ભરાયેલ
ભરાયેલ
૧ મહામા
૧
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૨ હસાબી અિધકારી
૨
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૩ હસાબનીશ
૩
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૪ િસનીયર લાક
૩
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૫ પટાવાળા
૪
૦૩
૦૩
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૬ ચોકીદાર
૪
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
કલઃ
૦૮
૦૬
૦૨
૦૦
૦૦
૦૦
ુ --------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૨૮૮ ી રાજે િસંહ ઠાકોર(મોડાસા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .244

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ
હે ર કરવામાં આવેલ છે
અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાનો કૃ િષ રાહત
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર
પેકેજમાં સમાવેશ થયેલ નથી.
ખેડૂ તને . ૧૦,૦૦૦ને બદલે . ૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા
છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૫૬ ી રાજે િસંહ પરમાર(બોરસદ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ આણંદ અને
(૧) ના, .
વલસાડ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રમતગમત ે ે ફાળવેલ રકમ
૩૮૨૧૮ ડો. અિનલભાઇ ષીયારા(િભલોડા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી
ૃ
(રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧)
ફાળવેલ રકમ
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં
મ િજ ો
વષ
( િપયા લાખમાં)
રમતગમત ે ે કે ટલી રકમ ફાળવી, અને
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
૧ અરવ ી
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
૨ સાબરકાંઠા તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી

(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં
તાલુકાવાર કે ટલી રકમનો ખચ કય અને કે ટલી રકમ
વણવપરાયેલ રહી?

૨૦૮.૩૩
૨૦.૯૬
૫૦૬.૭૫
૬૮.૦૭

(૨)
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મ

િજ ો

૧

અરવ ી

તાલુકો
મોડાસા
માલપુર
મેઘરજ
િભલોડા
ધનસુરા

કરલ
ે ખચ
( િપયા લાખમાં)
૨૦૬.૭૬
૧.૫૮
૦.૬૬
૦.૭૦
૦.૭૦

વણવપરાયેલ
રકમ ( િપયા
લાખમાં)
૧૭.૯૭
૦.૦૪
૦.૦૪
૦.૦૪
૦.૦૪

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
બાયડ
પોશીના
િવજયનગર
હમતનગર
ં
વડાલી
૨ સાબરકાંઠા
ઇડર
તલોદ
ખેડ ા
ાંિતજ

૦.૭૨
૦.૩૬
૦.૫૦
૫૧૨.૬૭
૦.૫૯
૪૯.૨૦
૨.૧૯
૦.૫૭
૦.૯૪

૦.૦૪
શૂ ય
શૂ ય
૭.૮૦
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય

--------આણંદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
૩૬૦૩૦ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર(ઉમરે ઠ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે
૪૫
વષમાં આણંદ િજ ામાં કે ટલી સેવા સહકારી મંડળીઓને
િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
--------પાટણ િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની પડતર અર ઓ
૩૭૯૬૭ ી કીરીટકમાર
પટલ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
ે (પાટણ) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાલુકાવાર
િ થિતએ તાલુકાવાર કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની
નીચે મુજબની અર ઓ પડતર હતી. જેની આજની
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવાની પડતર છે ,
તારીખમાં ાથિમક મંજૂ રી આપી દીધેલ છે .
તાલુકા
સં યા
પાટણ
૦૨
રાધનપુર
૨૦
િસ ધપુર
૦૧
સમી
૧૫
સાંતલપુર
૧૬
હારીજ
૦૨
શંખે ર
૦૪
સર વતી
૦૨
(૨) ઉ ત અર ઓ પડતર રહે વાના શાં કારણો છે ,
(૨) અર ઓ મેળવવાની શ આત માટે પોટલ
અને
તા.૩૦-૧૨-૨૦૨૦થી ખોલવામાં આવેલ હતું અને
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અર ઓ મેળવવાની
યા ચાલુ હતી.
(૩) ઉ ત પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કરવામાં આવનાર છે ?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના
ે કામો
૩૬૧૨૫ ી ુમનિસંહ ડે (અબડાસા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે કયા
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર, ટી-જકશન
અને
ં
કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે ,
ઝીરો પોઈ ટ ખાતે િવિવધ વાસી સુિવધાની કામગીરી.
(૨) ઢીમા ખાતે ધરણીધર મં દરના િવકાસનું કામ.
(૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે કયા કારની
(૨)
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે , અને
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે
િવસામો.
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અતારાંિકત ો
ટી જકશન
ખાતે દુકાનો, િવશાળ પાિકગ,
ં
ઓડીટોરીયમ, અજય હરી મારક, પરે ડ ાઉ ડ,
એ ઝીિબશન હોલ, સૈિનકોને રહે વા માટે સુિવધા
સાથે બે માળનું િબ ડ ગ, ઇલે ટી ફકે શન,
સી.સી.ટી.વી કે મરે ા, ટોઈલેટ લોક, પીવાના
પાણીની સુિવધા, સાઈને સ, રીટે ન ગ વોલ,
અરાઈવલ લાઝા, ભ ય વેશ ાર, સી.સી. રોડ
વગેરે.
- ટી જકશનથી
ઝીરો પોઈ ટ જવાના ર તાનું
ં
ટ થન ગ કામ તેમજ ર તા ઉપર વોચ ટાવર.
- ઝીરો પોઈ ટ ખાતે સે ફી પોઈ ટ, મેઈન ગેટ, પાિકગ,
ટોઇલેટ લોક, ગઝેબો, પીવાના પાણીની સુિવધા,
એ ફી થીએટર વગેરે.
(૨) ઢીમા ખાતેના ધરણીધર મં દરના િવકાસ માટે
સી.સી. રોડ તથા રટે ઇિનંગ વોલની કામગીરી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં થળ વાઈઝ
(૩)
કે ટલો ખચ થવા પામેલ છે ?
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે
િવસામો, ટી જકશન
અને ઝીરો પોઈ ટ ખાતે વાસી
ં
સુિવધા માટે િપયા ૫૨૬૫.૪૫ લાખનો ખચ થવા પામેલ
છે .
(૨) ઢીમા ખાતે ધરણીધર મં દરના િવકાસ માટે
િપયા ૮૦.૨૭ લાખનો ખચ થવા પામેલ છે .
--------છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૮૮ ી સુખરામભાઈ રાઠવા(જેતપુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
વષમાં છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૧૪૨૯ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
વાજબી ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં
અને વડોદરા િજ ામાં ૧૦૮૦ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
આ યા,
દરોડા પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૨૭૬ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૨૫૯ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૭૨,૧૫૮/- નો જ થો રા યસાત
 . ૪,૦૬,૭૨૬/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૪,૭૫,૬૪૨/- નો દંડ
 ૨૬ (છ વીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧૭ (સ ર) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) વડોદરા િજ ામાં ૨૨૧ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
અને ૨૨૧ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
આ યા.
 . ૪,૯૪,૩૪૨/- નો જ થો રા યસાત
 . ૨,૭૫,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૧૧,૨૧,૫૧૧/- નો દંડ
 ૨૫ (પ ચીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૬ (છ) પરવાના રદ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને

 ૧ (એક) કોટ કે સ
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો
(૧) છોટાઉદેપુરઃઅ.ન.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

આવ યક
ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
દાળ
ખાંડ
કે રોસીન
મીઠું
ખા તેલ

જ થો ક. ા./લી.

આવ યક
ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
દાળ
ખાંડ
કે રોસીન
મીઠું
ખા તેલ

જ થો ક. ા./લી.

૨૦૧૩
૧૨૨૫
૫૯
૧૩૮
૧૧
૧૩૧
૭૧

(૨) વડોદરાઃઅ.ન.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?

૪૯૭૩૪
૨૬૩૯૨
૫૭૯૭
૭૨૪૨
૪૦૭
૧૦૪૦
૩૬૩

(૪)
(૧) છોટાઉદેપુરઃ-શૂ ય (૨) વડોદરાઃ- ૬(છ)
--------વડોદરા અને વલસાડ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૯૧ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર(પાદરા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલા પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ
હે ર કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ વડોદરા
વડોદરા અને વલસાડ િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
િજ ાના કરજણ અને િશનોર તાલુકાના કલ
ુ ૨૦ ગામોમાં
.૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
૩૩% કે તેથી વધુ નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
SDRFની ગવાઈ મુજબ િત હે ટર .૬૮૦૦/- ની
સહાય મહ મ બે હે ટરની મયાદામાં ચૂકવવાની ગવાઈ
કરવામાં આવેલ છે તેમજ વલસાડ િજ ાનો કૃ િષ રાહત
પેકેજમાં સમાવેશ થયેલ નથી.
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) નમદા ડે મમાંથી છોડવામાં આવેલ પાણીથી
કરજણ અને શીનોર તાલુકાઓના નમદા નદીના િકનારાના
ગામોના ખેતરમાં પાણી ભરાવાથી ખેતી પાકને નુકસાન
થયેલ છે તેથી મા SDRF હે ઠળ જ સહાય ચૂકવવામાં
આવેલ છે .
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
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અતારાંિકત ો
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------મનગર અને અમરલી
ે િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૨૬ ી િવણભાઈ મુસડીયા(કાલાવડ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
વષમાં મનગર અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
મનગર િજ ામાં ૪૭૫ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
અમરે લી િજ ામાં ૫૪૩ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) મનગર િજ ામાં ૫૭ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
આ યા,
અને ૩૩ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
આ યા.
 . ૧,૧૬,૫૩૭/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧૮,૧૦૮/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૧૧,૯૩૧/- નો દંડ
 ૧ (એક) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨૪ (ચોવીસ) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) અમરે લી િજ ામાં ૩૮૬ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
અને ૭૬ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
આ યા.
 . ૫,૦૨,૬૦૯/- નો જ થો રા યસાત
 . ૨,૪૩,૫૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૮૭,૫૫,૧૪૫/- નો દંડ
 ૬ (છ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨૬ (છવીસ) પરવાના રદ
 ૧૧ (અિગયાર) કોટ કે સ
 ૩૧૦ ( ણસો દસ) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો.
(૧) મનગરઃઅ.ન.
આવ યક
જ થો
ચીજવ તુ
ક. ા./લી.
૧
ઘ
૭૭૫૩
૨
ચોખા
૩૦૭૮
૩
ખાંડ
૭૮
૪
કે રોસીન
૧૯૮૫
૫
મીઠું
૬૬૯
૬
ખા તેલ
૨૫
(૨) અમરે લીઃઅ.ન.
૧
૨
૩
૪
૫
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આવ યક ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
ખાંડ
કે રોસીન
મીઠું

જ થો ક. ા./લી.
૩૯૫૦૯
૧૬૭૫૦
૩૩૦૦
૮૪૧૩
૩૦૩૨

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૬
૭
૮

ખા તેલ
દાળ
બાજરો

૫૬
૧૨૦
૧૬૫૦

(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?

(૪)
(૧) મનગરઃ-શૂ ય(૨) અમરે લીઃ- ૨૬(છવીસ)
--------ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૨૨૭ ી રાઘવ ભાઈ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) . ૧૮,૪૨,૬૦૦/વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન
સહાય હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી,
અને
(૨)તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો થયો?
(૨) ૪૦૦૦ મે. ટન
--------ંથાલય િનયામક ીની કચેરી ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૬૦ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય રમત-ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી
ૃ
ે
(રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧), (૨) અને (૩) પ ક-અ સામેલ છે .
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની
ંથાલય િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર મંજૂ ર
થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ
ફી સ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી ભરાયેલ છે,
અને
(૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૩) વહીવટી
યા મુજબ ખાલી જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
પ ક-અ
મ

સંવગનું નામ

વગ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

િનયામક
મદદનીશ ંથાલય િનયામક
હસાબી અિધકારી
િજ ા થ
ં પાલ
મદદનીશ ંથપાલ
ંથાલય કારકન
ૂ
મુ ય કારકન
ૂ
ેયાંન કારકન
ૂ
કિનયાન કારકન
ૂ
ટાઈપી ટ
ડાઈવર
પટાવાળા
કલ
ુ સરવાળો

૧
૨
૨
૩
૩
૩
૩
૩
૩
૩
૩
૪

મંજૂ ર
મહકમ
ે

ભરાયેલ
જ યા

ખાલી
જ યા

૦૧
૦૨
૦૧
૦૩
૦૨
૦૩
૦૩
૦૩
૦૩
૦૩
૦૧
૦૪
૨૯

૦૦
૦૨
૦૦
૦૧
૦૧
૦૨
૦૦
૦૨
૦૨
૦૩
૦૦
૦૨
૧૫

૦૧
૦૦
૦૧
૦૨
૦૧
૦૧
૦૩
૦૧
૦૧
૦૦
૦૧
૦૨
૧૪
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ભરાયેલી જ યાઓ પૈકી
ફ સ પગારથી
કરાર
આઉટસોસ ગ
ભરાયેલ
આધા રત
થી ભરાયેલ
ભરાયેલ
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૩
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૨
૦૦
૦૩

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
નાગ રક પુરવઠા િનગમના ગોડાઉનમાં સીસીટીવી કમે
ે રા લગાવવા બાબત
૩૫૩૦૯ ી શૈલષ
ે પરમાર (દાણીલીમડા) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ માં તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ
ગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંિકત
માંકઃ૧૯૦૮૨ (અ તા-૨૩૧)ના અનુસંધાને માનનીય અ અને નાગરીક પુરવઠા મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) નાગ રક પૂરવઠા િનગમના ૨૧૧ ગોડાઉનો
(૧) સવની કામગીરી પૂણ કરે લ છે .
રા યમાં આવેલ છે તે ગોડાઉનોમાં સીસીટીવી કે મેરા
લગાડવા સવની કામગીરી આખરી તબ ામાં હતી તે
કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ કયા તબ ે
છે ,
(૨) ઉ ત કાયવાહી પૂણ કરીને કે ટલા ગોડાઉનોમાં
(૨) કોઈ એજ સીને કામગીરી સ પાયેલ નથી.
સીસીટીવી કે મરે ા લગાવવા કઈ એજ સીને કે ટલા સમયમાં
કામ પૂણ કરવાની શરતે કામગીરી સ પવામાં આવી છે , અને
(૩) ઉ ત સવની કામગીરી અ વયે કઈ એજ સીને
(૩) ઉ ત સવની કામગીરી અ વયે કોઈ પણ
કે ટલી રકમ ચૂકવવાની થઈ?
એજ સીને કોઈ જ રકમ ચૂકવાઈ નથી.
--------આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૬૩ ી િનરજન
પટલ
ે (પેટલાદ) : માનનીય અ , નાગ રક પૂરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
ં
કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગન
ે ી તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
આણંદ
મહીસાગર

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૨૦
૧૨૪
૧૭૦
૧૨૬
૧૯૦
૨૫૦
૨
૧૨
૧૫૩
૧૪

--------ૂ
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૪૨ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા(સોમનાથ) : માનનીય અ , નાગ રક પૂરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
વષમાં ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં િજ ાવાર
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૭૦૬ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
ૂ
વાજબી ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં
અને જનાગઢ
િજ ામાં ૪૦૮ વાજબી ભાવની કે ટલી દુકાનો
ૂ
આ યા,
ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૫૭૮ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૫૭૨ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૬,૯૮,૧૫૮/- નો જ થો રા યસાત
 . ૪,૬૮,૯૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને

 . ૬,૦૫,૬૯૯/- નો દંડ
 ૭ (સાત) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨ (બે) પરવાના રદ
 ૪ (ચાર) કે સ િનણય પર બાકી
(૨) જનાગઢ
િજ ામાં ૩૯૬ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
ૂ
અને ૩૯૪ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
આ યા.
 . ૩,૧૫,૫૮૪/- નો જ થો રા યસાત
 . ૨,૬૭,૯૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 ૨ (બે) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨ (બે) કે સ િનણય પર બાકી
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો
(૧) ગીર સોમનાથઃઅ.ન.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

(૨) જનાગઢઃ
ુ
અ.ન.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?

આવ યક
ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
દાળ
ખા તેલ
ખાંડ
કે રોસીન
મીઠું

આવ યક
ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
દાળ
ખાંડ
કે રોસીન
મીઠું
ચણા
ખા તેલ

જ થો ક. ા./લી.
૧૭૮૮૧
૮૦૪૨
૪૧
૧૩
૬૧૭
૮૯૫
૨૬૦

જ થો
ક. ા./લી.
૨૬૨૭૬
૧૮૨૩૨
૨૨૪
૧૪૦૨
૮૫૨
૪૮૦
૧૨૯૮
૧૮૧

(૪)
(૧) ગીર સોમનાથઃ-૨ (બે) પરવાના રદ
(૨) જૂ નાગઢઃ- ૦(શૂ ય)
--------નમદા અને ભ ચ િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૩૯૫ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા(નાંદોદ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ નમદા અને
(૧) ના, .
ભ ચ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
રા યમાંથી આંતરરા ીય પધામાં પસંદગી પામેલ ખેલાડીઓ
૩૫૨૬૫ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત(થરાદ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) પ ક-અ સામેલ છે .
વષમાં વષવાર રા યના કે ટલા ખેલાડીઓ કઈ આંતરરા ીય
પધામાં પસંદગી પામેલ છે ,
(૨) તે અ વયે કયા ખેલાડીએ કઈ રમતમાં કયા
(૨) પ ક-બ સામેલ છે .
કારના મેડલ તેલ છે , અને
(૩) ઉ ત મેડલ તનાર કયા ખેલાડીને કે ટલી
(૩) પ ક-ક સામેલ છે .
ો સાહક રકમ, ઈનામ આપવામાં આ યા?
( પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
--------ૂ
જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૩૬ ી ભીખાભાઈ ષી(જનાગઢ
) : માનનીય કિષ
ૂ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકશાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકશાન
હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .૧૦,૦૦૦ની સહાય
ચૂકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧/૧/૨૦૨૧ની
જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
િ થિતએ જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ
ૂ
ૂ
.૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની અર ઓને ગવાઈ અનુસાર મહ મ
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
બે હે ટરની મયાદામાં િત હે ટર .૧૦,૦૦૦/-ની સહાય
મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી .૬૮૦૦/- િત હે ટર SDRF બજેટ
હે ડ અને .૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે
અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂર કરે લ .૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર સહાય
પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ .૬૮૦૦/- િત હે ટર અને
રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર મુજબ SDRF
અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગ-અલગ િબલ બનાવી
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઈન હોઈ
સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં અલગ-અલગ સમયે જમા
થવાની શ યતા રહે તી હોઈ તફાવત આવી શકે છે .
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.
કયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
કરોસીનના
જ થાની કાળા બ રી
ે
૩૭૨૯૬ ી ઈમરાન ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય અ અને નાગ રક પૂરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) ના, .
સ તા અનાજની દુકાનો માટે ના કે રોસીન કાળા બ રમાં
વેચાય છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં કે ટલા દુકાનદારો કે રોસીન
કાળા બ રમાં વેચતા પકડાયા, અને
(૩) તેઓ સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વિણમ ગુજરાત પોટસ યુિનવિસટીનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૩૦૦ ી લાખાભાઈ ભરવાડ(િવરમગામ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧) અને (૨) પ ક-અ સામેલ છે .
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની
વિણમ ગુજરાત પોટસ યુિનવિસટીનું સંવગવાર મંજૂ ર
થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ કાયમી ધોરણે ભરાયેલ છે જે
જ યાઓ ફી સ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી
પૈકી
કોઈ
જ યા
ફી સ
પગાર/કરાર
ભરાયેલ છે , અને
આધારીત/આઉટસોસ ગથી ભરાયેલ નથી.
(૪)વહીવટી યા મુજબ ખાલી જ યાઓ ભરવામાં આવશે.
(૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
પ ક-અ
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

સંવગનું નામ
રિજ ટાર
યુિનવિસટી ઈજનેર
ડે યુટી રિજ ટાર
ફાયના સ ઓ ફસર
કટોલર
ઓફ એ ઝામીનર
ં
લાનીગ એ ડ ડે વલોપમે ટ ઓ ફસર
આિસ ટ ટ રિજ ટાર કમ લીગલ ઓ ફસર
કે િશયર
એસોિસયેટ ોફે સર
આિસ ટ ટ ોફે સર
કલ
ુ

મંજૂ ર મહકમ
ે
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૬
૧૫

ભરલી
ે જ યા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૫
૧૦

ખાલી જ યા
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૫

--------બનાસકાંઠા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના
ે કામો
૩૬૧૪૦ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે કયા
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર, ટી-જકશન
અને ઝીરો
ં
કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે ,
પોઈ ટ ખાતે િવિવધ વાસી સુિવધાની કામગીરી.
(૨) ઢીમા ખાતે ધરણીધર મં દરના િવકાસનું કામ.
(૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે કયા કારની
(૨)
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે , અને
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે
િવસામો.
ટી જકશન
ખાતે દુકાનો, િવશાળ પાિકગ,
ં
ઓડીટોરીયમ, અજય હરી મારક, પરે ડ ાઉ ડ,
એ ઝીિબશન હોલ, સૈિનકોને રહે વા માટે સુિવધા
સાથે બે માળનું િબ ડ ગ, ઇલે ટી ફકે શન,
સી.સી.ટી.વી કે મરે ા, ટોઈલેટ લોક, પીવાના
પાણીની સુિવધા, સાઈને સ, રીટે ન ગ વોલ,
અરાઈવલ લાઝા, ભ ય વેશ ાર, સી.સી. રોડ
વગેરે.
- ટી જકશન
થી ઝીરો પોઈ ટ જવાના ર તાનું
ં
ટ થન ગ કામ તેમજ ર તા ઉપર વોચ ટાવર.
- ઝીરો પોઈ ટ ખાતે સે ફી પોઈ ટ, મેઈન ગેટ,
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
પાિકગ, ટોઇલેટ લોક, ગઝેબો, પીવાના
પાણીની સુિવધા, એ ફી થીએટર વગેરે.
(૨) ઢીમા ખાતેના ધરણીધર મં દરના િવકાસ માટે
સી.સી. રોડ તથા રટે ઇિનંગ વોલની કામગીરી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં થળ વાઈઝ
(૩)
કે ટલો ખચ થવા પામેલ છે ?
(૧) નડાબેટ િ થત નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે
િવસામો, ટી જકશન
અને ઝીરો પોઈ ટ ખાતે વાસી
ં
સુિવધા માટે િપયા ૫૨૬૫.૪૫ લાખનો ખચ થવા પામેલ
છે .
(૨) ઢીમા ખાતે ધરણીધર મં દરના િવકાસ માટે િપયા
૮૦.૨૭ લાખનો ખચ થવા પામેલ છે .
--------પાટણ અને મહસાણા
િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
ે
૩૫૨૮૦ ી ચંદન ઠાકોર(િસ ધપુર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકશાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકશાન
હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .૧૦,૦૦૦ની સહાય
ચૂકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧/૧/૨૦૨૧ની
પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
િ થિતએ પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ
.૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની અર ઓને ગવાઈ અનુસાર મહ મ
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
બે હે ટરની મયાદામાં િત હે ટર .૧૦,૦૦૦/-ની સહાય
મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી .૬૮૦૦/- િત હે ટર SDRF બજેટ
હે ડ અને .૩૨૦૦/- િત હે ટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે
અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ .૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર સહાય
પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ .૬૮૦૦/- િત હે ટર અને
રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર મુજબ SDRF
અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગ-અલગ િબલ બનાવી
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઈન હોઈ
સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં અલગ-અલગ સમયે જમા
થવાની શ યતા રહે તી હોઈ તફાવત આવી શકે છે .
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.
કયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------પોટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૭૪ ી શીવાભાઈ ભુરીયા( દયોદર) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧) અને (૨) પ ક-અ સામેલ છે .
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની,
પોટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગરમાં સંવગવાર
મંજૂ ર થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨) તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને
ખાલી છે ,
(૩) પ ક-બ સામેલ છે .
(૩) ભરાયેલી જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જ યાઓ ફી સ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ છે , અને
(૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

(૪) વહીવટી
ભરવામાં આવશે.

યા મુજબ ખાલી જ યાઓ

પ ક-અ
મંજૂ ર મહકમ
ભરલી
ખાલી જ યા
ે
ે જ યા
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૨
૧
૧
૧
૦
૧
૫
૦
૫
૧
૦
૧
૧
૦
૧
૫૧
૧૦
૪૧
૨૦૦
૧૪૧
૫૯
૧
૦
૧
૧
૧
૦
૩
૦
૩
૯
૨
૭
૪૯
૫
૪૪
૩
૦
૩
૧
૧
૦
૨૫
૨૫
૦
૧૩
૧૩
૦
૨૬
૨૬
૦
કલ
૩૯૪
૨૨૬
૧૬૮
ુ
પ ક-બ
મ
સંવગનું નામ
ફ સ પગારથી
કરાર આધા રત
આઉટસોિસગથી
ભરાયેલ જ યા
ભરાયેલ જ યા
ભરાયેલ જ યા
૧ ખાસ ફરજ પરના અિધકારી
૦
૧
૦
૨ ડ ટી ટ કોચ
૨૬
૦
૦
૩
લાક
૨
૦
૦
૪ પટાવાળા
૦
૦
૧૭
૫ ચોકીદાર
૦
૦
૧૦
૬
ાઉ ડમેન
૦
૦
૧૬
કલ
૨૮
૧
૪૩
ુ
--------રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરજ
ે યોજના માટે મળેલ અર ઓ
૩૬૨૧૫ ી અરિવંદ રયાણી
(રાજકોટ પૂવ) : માનનીય કિષ
ૈ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) કલ
ુ મળેલ અર ઓ-૦૭
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં શાકભા અને ફળ પાકોના સં હ
માટે કો ડ ટોરે જની યોજના માટે રા ય સરકારને કે ટલી
અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવેલ છે ,
(૨) કલ
ુ સહાય ચૂકવેલ અર ઓ-૦૫
અને
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯

સંવગનું નામ
ડાયરે ટર જનરલ
સિચવ
ખાસ ફરજ પરના અિધકારી
આિસ ટ ટ ડાયરે ટર
મુ ય કોચ
હસાબી અિધકારી
વહીવટી અિધકારી
કોચ/િસિનયર કોચ
ડ ટી ટ કોચ
ોજે ટ અિધકારી
ગુજરાતી ટે નો ાફર ( ેડ-૨)
હે ડ લાક
િસિનયર લાક
લાક
ાઉ ડ સુપરવાઈઝર
રે ટર
પટાવાળા
ચોકીદાર
ાઉ ડમેન
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) તેમાં કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૩) કલ
ચૂકવેલ
સહાયની
રકમુ
.૭,૩૯,૨૨,૮૫૭/--------અમરલી
ગોડાઉન સહાય હઠળ
ે
ે િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ે ચૂકવેલ રકમ
૩૬૨૩૭ ી જ.ે વી.કાક ડયા(ધારી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) .૪૨,૭૪,૯૧૦/વષમાં અમરે લી િજ ામાં ૨૫% કે પીટલ ગોડાઉન સહાય
હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કે ટલો વધારો
(૨) ૪૯૦૦ મે.ટન
થયો ?
--------મહસાણા
અને પાટણ િજ ામાં સ તા અનાજને બારોબાર વહચી દેવાની ફ રયાદો
ે
૩૮૨૨૧ ી
ેશકમાર
મેવાણી (વડગામ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
ુ
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં મહે સાણા અને પાટણ િજ ામાં વષવાર સ તા
(૧) મહે સાણાઃઅનાજની દુકાનદારો સામે અનાજને બારોબાર વચી
વષ-૨૦૧૯ - ૧૪ ફ રયાદો
દેવાની કે ટલી ફ રયાદો મળી,
વષ-૨૦૨૦ - ૧૧ ફ રયાદો
કલ
- ૨૫ ફ રયાદો
ુ
(૨) પાટણઃવષ-૨૦૧૯ - ૦૪ ફ રયાદો
વષ-૨૦૨૦ - ૦૧ ફ રયાદો
કલ
- ૦૫ ફ રયાદો
ુ
(૨) તે અ વયે દુકાનદારો સામે શી કાયવાહી
(૨) (૧) મહે સાણા િજ ામાં ૨૫ વાજબી ભાવની
કરવામાં આવી, અને
દુકાનોની તપાસણી કરી જણાયેલ ગેરરીિત અ વયે દુકાનદારો
સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં આ યા.
 . ૧૯,૩૨૬/- નો જ થો રા યસાત
 . ૮૮,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૨૦,૫૦,૫૭૬/- નો દંડ
 ૭ (સાત) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨ (બે) પરવાના રદ
(૨) પાટણ િજ ામાં ૫ વાજબી ભાવની દુકાનોની તપાસણી
કરી જણાયેલ ગેરરીિત અ વયે દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ
પગલાં લેવામાં આ યા.
 . ૧૩,૦૦૦ /- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૧૪,૬૩૪/- નો દંડ
 ૧ (એક) પરવાના મોકફ
ૂ
(૩) તેનો અસર ત લાભાથ ઓને અનાજ ા
(૩) અસર ત લાભાથ ઓને અનાજ ા થાય તે માટે
થાય તેની શું વૈકિ પક યવ થા કરીને કે ટલું અનાજ પૂ ં
મોકફ
ૂ /રદ કરે લ દુકાનનો ચાજ અ ય ન કની દુકાનને
પાડવામાં આ યુ?ં
આપી નીચે મુજબ અનાજ પૂ ં પાડવામાં આ યુ.ં
(૧) મહે સાણાઃ૧૭,૧૨,૮૮૨/- િક. ા.
(૨) પાટણઃ૧,૪૮,૦૦૮/- િક. ા.
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૨૩ ી લલીત વસોયા(ધોરા ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .257

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ રદ કરવામાં આ યા ?

જવાબ
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

રાજકોટ

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

પોરબંદર

બીપીએલ કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં
તબદીલ કરલ
ે
રશનકાડની
સં યા
ે
૩૪
૮૨૭
૮૬૧
૧
૧૯

રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
ે
સં યા
૮૮
૨૧૪૭
૨૨૩૫
૩૯
૩૩

--------બનાસકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ
૩૬૧૩૭ ી શશીકા ત પં

ા(ડીસા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાની લાખણી બ ર સિમિતને
િકસાન ક પવૃ યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ છે , અને

(૧)

(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ?

જવાબ
.૧૩૦.૫૫/- લાખ.

(૨) .૧૩૦.૫૫/- લાખ.
ગાંધીનગર અને ડાંગ િજ ામાં મુ યમં ી કસાન સહાય યોજનાનો અમલ
૩૫૨૯૭ ી સુરે શકમાર
પટલ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
ે (માણસા) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ગાંધીનગર
(૧) ના, .
અને ડાંગ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ કરવામાં નથી આ યો તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો તેના શાં કારણો છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત યોજનાનો યાં સુધીમાં અમલ કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવનાર છે ?
--------પાટણ િજ ામાં િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના
૩૬૧૨૭ ી િવરે િસંહ ડે (માંડવી) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિતઓ મં ી ી (રાજયક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા, .
િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના અમલમાં છે
કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
છે ા બે વષમાં પાટણ િજ ામાં કે ટલા િનવૃ રમતવીરોને
વષમાં પાટણ િજ ામાં એકપણ િનવૃ રમતવીરને
કે ટલી રકમ આપવામાં આવેલ છે ?
પે શનની રકમ ચૂકવવામાં આવેલ નથી.
તાપી અને સુરત િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૪૦૫ ી સુિનલભાઇ ગામીત(િનઝર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .258

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર તાપી અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબદીલ
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?

જવાબ
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
તાપી અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ એકટ
અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ
કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં આવેલ
બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
તાપી

સુરત

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રે શનકાડની સં યા
ે રશનકાડની
ે
૩
૩
૬૯
૩૪
૭૨
૩૭
૫૨
૩૨
૭૦૦
૫૭

--------પાટણ િજ ામાં િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના
૩૬૧૫૨ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા, .
િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના અમલમાં છે
કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
છે ા બે વષમાં પાટણ િજ ામાં કે ટલા િનવૃ રમતવીરોને
વષમાં પાટણ િજ ામાં એકપણ િનવૃ રમતવીરને
કે ટલી રકમ આપવામાં આવેલ છે ?
પે શનની રકમ ચૂકવવામાં આવેલ નથી.
--------ગાંધીનગર અને મહસાણા
િજ ામાં વાસન ધામોના િવકાસ પાછળ ખચ
ે
૩૫૨૯૪ ડો. સી.જ.ે ચાવડા(ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ાના કયા
વષવાર ગાંધીનગર િજ ાના કોઈ વાસન ધામોના િવકાસ
અને કે ટલા વાસન ધામોના િવકાસ પાછળ કે ટલો ખચ
પાછળ કોઇ ખચ કરવામાં આવેલ નથી.
કરવામાં આ યો, અને
મહે સાણા િજ ાના નીચે દશાવેલ વાસન ધામોના
િવકાસ પાછળ વષવાર નીચે મુજબનો ખચ કરવામાં આ યોઃ
મ
૧
૨
૩

(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત વષવાર ખાનગી
ટ ટ/માિલક સંચાિલત કયા અને કે ટલા ધાિમક થળોના
િવકાસ પાછળ કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો?

કરલ
ે ખચ ( . લાખમાં )
૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૩૧-૧૨-૨૦૨૦
૧૬૩૯.૩૯
૧૧૪૧.૫૬
૧૮૫.૮૮
૧૫૮.૨૮
ઓફ
૨૮૯.૩૯
૩૨.૬૪

થળનું નામ
વડનગર
મોઢે રા
ડે વલોપમે ટ

(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત વષવાર ખાનગી
ટ ટ/માિલક સંચાિલત ધાિમક થળોના િવકાસ પાછળ
નીચે મુજબ ખચ કરવામાં આ યોઃ
મ
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થળનું નામ

કરલ
ે ખચ
( . લાખમાં )
૦૧-૦૧-૨૦૧૯ ૦૧-૦૧-૨૦૨૦
થી
થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૩૧-૧૨-૨૦૨૦

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૧
૨

ી ઉિમયા માતા
મં દર, ઝા
હરિસ ધ શિ ત પીઠ,
લાડોલ

૪૩૭.૦૯

૩૧૦.૬૮

૩૫.૦૮

૩૯.૦૬

--------િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર રકમ
૩૬૨૨૧ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
. ૫૦.૦૦/- લાખ

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં રાજકોટ િજ ાની િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક
બ રો થાપવાની યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ
(૨) . ૫૦.૦૦/- લાખ
ચૂકવવામાં આવી છે ?
--------અમરલી
ે િજ ામાં પોટસ કો પલે
૩૫૩૫૩ ી અંબરીષભાઇ ડરે (રાજલા
વૃિતઓ મં ી ી
ુ ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
ૃ
(રા યક ા)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
િજ ાના રાજલા
િજ ામાં રાજલા
ુ , ફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકામાં પોટસ
ુ , ફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકામાં પોટસ
કો પલે બાંધવા માટે જમીનો મેળવવા યારે શી કાયવાહી
કો પલે બાંધવા માટે અનુકૂ ળ અને પયા જમીન
કરવામાં આવી, અને
મેળવવાની કાયવાહી ગિતમાં છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલી જમીન મેળવવામાં આવી, અને
(૨) ઉપરો ત િવગતે
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત પોટસ કો પલે નું કામ યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કાયરત કરવામાં આવશે?
--------દાહોદ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
૩૬૦૬૩ ી અભેિસંહ તડવી(સંખેડા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ દાહોદ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
દાહોદ
િજ ામાં રમતગમતના સંકુ લ યા- યા થળે આવેલ છે ,
િજ ામાં દેવગઢબા રયા ખાતે રમતગમતનું સંકુ લ આવેલ છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત રમતગમતના સંકુલમાં
(૨) દેવગઢબા રયા રમત સંકુ લમાં
વીમ ગ,
કઇ-કઇ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે , અને
એ લેટી સ, આચરી(તીરદા
), બા કે ટબોલ, વોલીબોલ,
ં
કબ ી, ખો-ખો, હોકી તેમજ ઇ ડોર હોલમાં જડો
ુ , રે સિલંગ
અને કુ તીની રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં
(૩) છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ામાં રમત ગમત
રમત ગમત સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
સંકુ લોના બાંધકામ બાબતે કલ
ુ કે ટલો ખચ
ુ . ૪૯૪.૯૦ લાખનો ખચ
થયેલ છે ?
થયેલ છે .
--------છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં પી.યુ.સી. સે ટર
૩૫૩૮૬ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ છોટા
ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં તાલુકાવાર પી.યુ.સી.
સે ટરો કયા કયા થળે આવેલા છે ,

(૧)
વડોદરા િજ ો
પી.યુ.સી.
તાલુકાનું નામ
સે ટરની
સં યા
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છોટા ઉદેપુર િજ ો
પી.યુ.સી.
તાલુકાનું નામ
સે ટરની
સં યા

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વડોદરા સીટી
વડોદરા ા ય
ડભોઈ
ડે સર
કરજણ
િશનોર
પાદરા
સાવલી
વાઘોડીયા

(૨) પી.યુ.સી. માટે ફીના ધોરણો શાં છે અને
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િનયત ફી કરતા વધુ ફી
લેવાની કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અને

૮૩
૦૯
૦૬
૦૨
૦૮
૦૦
૦૬
૦૩
૦૧

છોટા ઉદેપરુ
બોડે લી
નસવાડી
પાવી-જેતપુર

૦૮
૦૨
૦૧
૦૪

(૨) પી.યુ.સી. માટે ફીના ધોરણો
વાહનનો કાર
ચ ીય વાહનો
ી હીલર
(સી.એન. ./એલ.પી. /પેટોલ/ડીઝલ)
હળવા મોટર વાહનો
(સી.એન. ./એલ.પી. /પેટોલ
હળવા મોટર વાહનો (ડીઝલ), મીડીયમ,
હે વી મોટર વાહનો (ડીઝલ/સી.એન. .)

ફી ( િપયામાં)
૩૦
૬૦
૮૦
૧૦૦

કોઇ ફરીયાદ મળેલ નથી.
(૩) ઉ ત િજ ામાં વાહનોની સરખાણીમાં ઉ ત
(૩) હા, .
સે ટરો પૂરતા માણમાં છે કે કે મ?
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવાની યોજના
૩૬૨૩૧ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી
ૃ
(રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા,
રમતગમત ે ે કામ કરતા રમત મંડળોને આિથક સહાય
આપવાની યોજના અમલમાં છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨)
છે ા બે વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં કે ટલા રમત મંડળોને
તા. ૧-૨-૨૦૧૯ જનાગઢ
િજ ાના કલ
ૂ
ૂ
ુ ૦૬ (છ)
કે ટલી આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી?
થી તા. ૩૧-૧- રમત મંડળોને . ૧૨,૭૫૦/૨૦૨૦
(અંકે િપયા બાર હ ર સાતસો
પચાસ પુરા) આિથક સહાય પૂરી
પાડવામાં આવેલ છે .
તા. ૧-૨-૨૦૨૦ જનાગઢ
િજ ાના રમત મંડળો
ૂ
થી તા. ૩૧-૧- તરફથી દરખા ત મળેલ ન હોઇ,
૨૦૨૧
આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં
આવેલ નથી.
--------અમરલી
ખાલી જ યાઓ
ે િજ ામાં પુ તકાલયોમાં ંથપાલ અને કારકનની
ુ
૩૫૩૫૧ ી િવર ભાઇ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
(૧)
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા સરકારી પુ તકાલયો આવેલા
કમ િજ ાનું
તાલુકાનું નામ
સરકારી
છે ,
નામ
પુ તકાલયોની
સં યા
૧ અમરે લી
અમરે લી
૦૧
261

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૨) ઉ ત પુ તકાલયોવાર
ંથપાલ અને
કારકનની
કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કે ટલી
ુ
જ યાઓ ખાલી છે , અને
(૩)ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં
આવશે?
મ

૧

૨

૩

સરકારી
પુ તકાલયનું
નામ
સરકારી િજ ા
પુ તકાલય
અમરે લી
સરકારી તાલુકા
પુ તકાલય
બાબરા
સરકારી તાલુકા
પુ તકાલય
સાવરકું ડલા
કુ લ

મંજૂ ર
મહકમ
ે
૦૧

િજ ા થ
ં પાલ
ભરાયેલ
ખાલી
જ યા
જ યા
૦૦
૦૧

બાબરા
સાવરકડલા
ું
બગસરા
ધારી
ફરાબાદ
ખાંભા
વડીયા કકાવાવ
ુ
લીલીયા
રાજલા
ુ
લાઠી
(૨) પ ક-અ સામેલ છે .

(૩)વહીવટી
આવશે.
પ ક-અ

મદદનીશ થ
ં પાલ
મંજૂ ર
ભરાયેલ
ખાલી
મહકમ
જ યા
જ યા
ે
૦૨
૦૦
૦૨

૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

યા મુજબ ખાલી જ યાઓ ભરવામાં

મંજૂ ર
મહકમ
ે
૦૧

ંથાલય કારકૂ ન
ભરાયેલ
ખાલી
જ યા
જ યા
૦૦
૦૧

ુ
જિનયર
કારકૂ ન
મંજૂ ર ભરાયેલ ખાલી
મહકમ
જ યા જ યા
ે
૦૧
૦૧
૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૧

૦૪

૦૦

૦૪

૦૧

૦૦

૦૧

૦૧

૦૧

૦૦

મોરબી અને ભાવનગર િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૨૧ ી લલીતભાઈ કગથરા(ટકારા
ં ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
વષમાં મોરબી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
મોરબી િજ ામાં ૩૩૬ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
ભાવનગર િજ ામાં ૧૦૭૮ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
દરોડા પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે આવી
(૨)
અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) મોરબી િજ ામાં ૯ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી અને
આ યા,
૯ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં આ યા.
 . ૮૦,૭૮૨/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧૪,૫૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 ૫ (પાંચ) પરવાના મોકફ
ૂ
(૨) ભાવનગર િજ ામાં ૧૭૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
અને ૧૭૩ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
આ યા.
 . ૩,૪૭,૭૫૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૫,૪૪,૬૮૩/- નો દંડ
 ૨૪ (ચોવીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૪ (ચાર) પરવાના રદ
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને

 ૨ (બે) કોટ કે સ
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો
(૧) મોરબી
અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬

આવ યક ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
દાળ
ખા તેલ
ખાંડ
કે રોસીન

જ થો ક. ા./લી.
૮૬૯૮
૧૮૨૪
૩૩૪
૩૧૬ (પાઉચ)
૭૩૬
૧૮૦ લી.

(૨) ભાવનગરઃ- શૂ ય
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) મોરબીઃ-શૂ ય(૨) ભાવનગરઃ- ૪(ચાર)
--------ૂ
જનાગઢ
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૩૯ ી બાબુભાઇ વા (માંગરોળ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર જનાગઢ
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં િજ ાવાર
જનાગઢ
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં િજ ાવાર
ૂ
ૂ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબદીલ
કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
રદ કરવામાં આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
જૂ નાગઢ

ગીર
સોમનાથ

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૨
૨૩
૫૪
૪૭
૫૬
૭૦
૧૪
૭૭
૧૯૭
૧૨૧

--------અમરલી
ે િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની પડતર અર ઓ
૩૭૯૬૫ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ુ ં ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાલુકાવાર
િ થિતએ તાલુકાવાર કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની
નીચે મુજબની અર ઓ પડતર હતી. જેની આજની
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવાની પડતર છે ,
તારીખમાં ાથિમક મંજૂ રી આપી દીધેલ છે .
તાલુકા
સં યા
ધારી
૨૦
બગસરા
૦૫
બાબરા
૦૬
લાઠી
૦૩
લીલીયા
૦૧
(૨) ઉ ત અર ઓ પડતર રહે વાના શાં કારણો છે ,
(૨) અર ઓ મેળવવાની શ આત માટે પોટલ
અને
તા.૩૦-૧૨-૨૦૨૦ થી ખોલવામાં આવેલ હતું અને
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અર ઓ મેળવવાની
યા ચાલુ હતી.
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કરવામાં આવનાર છે ?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમા સહાય મેળવવા અર ઓ
૩૭૯૬૨ ી મહશકમાર
પટલ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
ે (પાલનપુર) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) પ ક-૧ મુજબ.
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂ ત અક માત વીમાની
સહાય મેળવવાની કે ટલી અર ઓ તાલુકાવાર સરકારને
મળી,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી અર ઓ
(૨) પ ક-૨ મુજબ.
વષવાર, તાલુકાવાર મંજૂ ર કરવામાં આવી અને કે ટલી
અર ઓ નામંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૩) અર ઓ નામંજૂ ર કરવાના શાં કારણો છે , અને
(૩) અર ઓ નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે .
 ઇફે ટીવ વેિલડ ડાઇવી ગ લાયસ સ ધરાવતા
ન હોવાથી
 પો ટ મોટમ રીપોટ / પો ટ મોટમ રીપોટની
અવે માં રજૂ કરવાનું કલે ટર ીનું માણપ
રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
 એફ.એસ.એલ. બાદનો ફાઇનલ પો ટ મોટમ
રીપોટ રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
 ઇ કવે ટ પંચનામુ/
ં એફ.આઇ.આર./પોિલસ
તપાસ રીપોટ / સબ ડીવીઝનલ મે ટે ટનો
આખરી અહે વાલ રજૂ કરે લ ન હોવાથી
 મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી.
 કાયમી અપંગતા ન હોવાથી.
 અર િનયત સમયમયાદા બાદ રજૂ થયેલ
હોવાથી અને મૃતકના જ મના પુરાવા રજૂ
થયેલ ન હોવાથી.
 પેઢીનામુ / અરજદાર સીધીલીટીના વારસદાર
હોવા અંગેનું માણપ રજૂ કરે લ ન હોવાથી.
 હ પ ક (નમૂના નં-૬) રજૂ કરે લ ન
હોવાથી.
(૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજૂ ર કરવામાં
(૪) અરજદાર ીઓ ારા વીમા િનયામક ીની કચેરી,
આવનાર છે ?
ગાંધીનગર તરફથી માંગવામાં આવેલ ખૂટતા સાધનીક
કાગળોની યો ય પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની કચેરી,
ગાંધીનગર ારા સ વરે મંજૂ ર કરવામાં આવશે.
પ ક-૧
તાલુકાનું નામ
મળેલ અર ઓની સં યા
કાંકરે જ
૨૫
વાવ
૬
પાલનપુર
૯
ભાભર
૧૨
થરાદ
૧૯
ધાનેરા
૫
દયોદર
૬
ડીસા
૬૧
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અતારાંિકત ો
અમીરગઢ
સુઇગામ
દાંતીવાડા
દાંતા
વડગામ
લાખણી

૩
૧૦
૧૭
૧૨
૮
૮
પ ક-૨

તાલુકાનું નામ

સને ૨૦૧૯

સને ૨૦૨૦

મંજૂ ર
૧૫
૪
૫
૪
૭
૧
૪
૨૨
૨
૩
૭
૪
૪
૦

નામંજૂ ર
મંજૂ ર
નામંજૂ ર
૨
૨
૦
કાંકરે જ
૧
૧
૦
વાવ
૧
૦
૦
પાલનપુર
૧
૩
૦
ભાભર
૦
૭
૦
થરાદ
૧
૧
૦
ધાનેરા
૧
૦
૦
દયોદર
૬
૧૪
૦
ડીસા
૦
૦
૦
અમીરગઢ
૧
૫
૦
સુઇગામ
૧
૪
૧
દાંતીવાડા
૧
૩
૦
દાંતા
૦
૨
૦
વડગામ
૧
૧
૦
લાખણી
--------સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૧૫ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
વષમાં સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
સુરે નગર િજ ામાં ૨૦૭૩ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
અને બોટાદ િજ ામાં ૮૯૧ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
દરોડા પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) સુરે નગર િજ ામાં ૨૫ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૨૫ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૮૩,૯૭૮/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧૩,૫૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૩,૩૪,૪૩૦/- નો દંડ
 ૭ (સાત) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૫ (પાંચ) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) બોટાદ િજ ામાં ૩૦ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
અને ૩૦ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૩,૭૩,૦૬૪/- નો જ થો રા યસાત
 . ૩૭,૫૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
 ૩ ( ણ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧ પરવાનો રદ
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) સુરે નગરઃ- શૂ ય
(૨) બોટાદઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો
ચીજવ તુ
ક. ા./લી.
૧
ઘ
૧૪૬૬૪
૨
ચોખા
૪૩૦૩
૩
દાળ
૫૧
૪
ખાંડ
૭૭૬
૫
કે રોસીન
૧૫૫૪
૬
મીઠું
૧૦૯૦
૭
ચણા
૭૭૦
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪)
(૧) સુરે નગરઃ-શૂ ય (૨) બોટાદઃ - ૧(એક)
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવાની યોજના
૩૬૨૩૪ ી દેવાભાઇ માલમ(કે શોદ) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા)
ૃ
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) હા,
રમતગમત ે ે કામ કરતા રમત મંડળોને આિથક સહાય
આપવાની યોજના અમલમાં છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨)
છે ા બે વષમાં જનાગઢ
િજ ામાં કે ટલા રમત મંડળોને
ૂ
તા. ૧-૨-૨૦૧૯ જનાગઢ
િજ ાના કલ
ૂ
ુ ૦૬ (છ)
કે ટલી આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી?
થી તા. ૩૧-૧- રમત મંડળોને . ૧૨,૭૫૦/૨૦૨૦
(અંકે િપયા બાર હ ર સાતસો
પચાસ પુરા) આિથક સહાય
પૂરી પાડવામાં આવેલ છે .
તા. ૧-૨-૨૦૨૦ જનાગઢ
િજ ાના રમત મંડળો
ૂ
થી તા. ૩૧-૧- તરફથી દરખા ત મળેલ ન હોઇ,
૨૦૨૧
આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં
આવેલ નથી.
--------દાહોદ અને ડાંગ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૮૦ ી વજિસં
ગ
ભાઇ
પણદા
(દાહોદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
ે
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
વષમાં દાહોદ અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
દાહોદ િજ ામાં ૧૩૭૦ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
ડાંગ િજ ામાં ૩૨૯ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) દાહોદ િજ ામાં ૧૩૩૯ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૯૦૯ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ
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અતારાંિકત ો






(૨)

પગલાં લેવામાં આ યા.
. ૨૨,૨૫૬/- નો જ થો રા યસાત
. ૮,૭૮,૫૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
. ૩૨,૯૯,૫૬૨/- નો દંડ
૫૩ ( ેપન) પરવાના મોકફ
ૂ
૭ (સાત) પરવાના રદ
૪૩૦ (ચારસો ીસ) કે સ િનણય પર બાકી
ડાંગ િજ ામાં ૩૭ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
અને ૧૦ દુકાનદારોને તાકીદ આપવામાં આવી
અને ૨૭ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
. ૩૬,૫૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
. ૩,૭૨,૧૫૬/- નો દંડ
૬ (છ) પરવાના મોકફ
ૂ





(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો.
(૧) દાહોદઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૩૩
૨
ચોખા
૪૩
૩
ખાંડ
૨૩
૪
ચણા
૪૫૦
(૨) ડાંગઃ- શૂ ય
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) દાહોદઃ-૭ (સાત)
(૨) ડાંગઃ - શૂ ય
--------ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ૃ રાહત પેકે જ
ે િજ ામાં કિષ
૩૫૩૪૫ ી ભગાભાઇ બારડ(તાલાલા) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકજ
હે ર કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની
ગીર સોમનાથ અને અમરે લી િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર
િ થિતએ ગીર સોમનાથ અને અમરે લી િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ
ખેડૂ તને
ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની અર ઓને
ગવાઇ અનુસાર
. ૧૦,૦૦૦ને બદલે . ૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
મહ મ બે હે ટરની મયાદામાં િત હે ટર . ૧૦,૦૦૦/હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
ની સહાય મંજૂ ર કરે લ છે . જે પૈકી . ૬૮૦૦/- હે ટર
SDRF બજેટ હે ડ અને . ૩૨૦૦/- હે ટર રા ય બજેટ હે ડ
એમ બે અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી ચૂકવવામાં આવી રહી
છે .
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ . ૧૦,૦૦૦/- િત હે ટર
સહાય પૈકી SDRF બજેટ હે ડ હે ઠળ . ૬૮૦૦/- િત
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
હે ટર અને રા ય બજેટ હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦/- િત હે ટર
મુજબ SDRF અને રા ય બજેટ બ ે સદરમાંથી અલગઅલગ િબલ બનાવી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઇન હોઇ સહાયની રકમ લાભાથ ના ખાતામાં
અલગ-અલગ સમયે જમા થવાની શ યતા રહે તી હોઇ
તફાવત આવી શકે છે .
(૪) શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.

(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------દેવભૂિમ ારકા અને અમરલી
ે િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૩૩ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર દેવભૂિમ ારકા અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર
દેવભૂિમ
ારકા અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા ?
રદ કરવામાં આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

દેવભૂિમ
ારકા

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

અમરે લી

બીપીએલ કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં
તબદીલ કરલ
ે
રશનકાડની
સં યા
ે
૧૧
૧૦૫
૧૧૬
૧૬૩
૩૯૦
૪૫૩

રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
સં યા
ે
૫
૨૬
૩૧
૭૭૫
૩૮
૮૧૩

--------બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૨૭૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
બનાસકાંઠા િજ ામાં ૨૫૯૦ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
અને ક છ િજ ામાં ૧૨૨૫ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
દરોડા પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે આવી
(૨)
અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં ૨૭૯ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૨૭૯ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૨૪,૭૩૮/- નો જ થો રા યસાત
 . ૩,૩૩,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૨૩,૨૪,૩૦૧/- નો દંડ
 ૫૧ (એકાવન) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૨ (બે) પરવાના રદ
 ૫૫ (પંચાવન) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) ક છ િજ ામાં ૯૫ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા મળી
અને ૯૪ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં લેવામાં
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો

(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને

આ યા.
 . ૧૧,૬૨૩/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧,૭૩,૭૫૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૧,૩૯,૩૧૩/- નો દંડ
 ૧૫ (પંદર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧ પરવાનો રદ
 ૧ (એક) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૩)
 બનાસકાંઠાઃ- િજ ામાં નીચે મુજબનો પુરવઠો
રા યસાત કરવામાં આ યો
અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬


અ.નં.
૧
૨
૩

આવ યક ચીજવ તુ
ઘ
ચોખા
દાળ
ખાંડ
કે રોસીન
મીઠું

જ થો ક. ા./લી.
૬૮૭
૫૧૮
૧૪૨
૨૧૭
૩૮૩
૫૯

ક છ િજ ામાં નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો.
આવ યક ચીજવ તુ
ચોખા
ખાંડ
કે રોસીન

જ થો ક. ા./લી.
૩૦૦
૬૭.૨૫૦
૪૪

(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?

(૪) બનાસકાંઠા િજ ામાં ૨ (બે) દુકાનદારો તથા ક છ
િજ ામાં ૧ (એક) દુકાનદારના પરવાના ર કરવામાં આ યા.
--------દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૮૩ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા ?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

બીપીએલ કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં તબદીલ
કરલ
સં યા
ે રશનકાડની
ે

દાહોદ

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

૪૨૭
૬૯૪
૧૧૨૧
૯
૨૮૧
૨૯૦

પંચમહાલ

રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
ે
સં યા
૧૦૯
૨૧
૧૩૦
૬૫
૧૧૬
૧૮૧

--------ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૬૮ ી કાંિતભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ એકટ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા બીપીએલ કાડ
ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ કરવામાં આ યા
અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા ?

અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ
કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં આવેલ
બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

બીપીએલ કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં તબદીલ
કરલ
સં યા
ે રશનકાડની
ે

ખેડા

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

૦
૧૧૦
૧૧૦
૦૨
૧૧૦
૧૧૨

ડાંગ

રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
ે
સં યા
૨૬
૨૧૩
૨૩૯
૬૪
૯૧
૧૫૫

ભાષા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૬૩ ગેનીબેન ઠાકોર(વાવ) : માનનીય રમત-ગમત, યુવા અને સાં કિતક
વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા
ૃ
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧), (૨) અને (૩)
પ ક - અ સામેલ છે .
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની
ભાષા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર મંજૂ ર
થયેલ મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને ખાલી છે,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી
જ યાઓ ફી સ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ છે , અને
(૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૪) વહીવટી
યા મુજબ ખાલી જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
પ ક-અ
મ

સંવગનું નામ

વગ

૧.
૨.

ભાષા િનયામક
નાયબ ભાષા
િનયામક
રહ ય સિચવ
કાશન અિધકારી
સંશોધન અિધકારી
સંપાદક
અવે ક
ભાષાંતરકાર
અિધ ક
હસાબનીશ
િસિનયર કારકન
ુ
જિનયર
કારકન
ુ
ુ
પટાવાળા
કલ
ુ ..

૧
૧

૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

૨
૨
૨
૨
૩
૩
૩
૩
૩
૩
૪

મંજૂ ર
થયેલ
જ યા
૦૧
૦૨
૦૧
૦૨
૦૧
૦૧
૦૫
૧૩
૦૨
૦૧
૦૯
૧૨
૦૬
૫૬

ભરાયેલ
ખાલી
જ યાઓ જ યાઓ
૦૦
૦૦

૦૧
૦૨

ફી સ પગારે
ભરાયેલ
૦૦
૦૦

૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૩
૦૭
૦૦
૦૦
૦૩
૦૩
૦૬
૨૪

૦૦
૦૧
૦૧
૦૧
૦૨
૦૬
૦૨
૦૧
૦૬
૦૯
૦૦
૩૨

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
૦૧

ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી
કરાર આધા રત
આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ
ભરાયેલ
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૨૮૯ ી રાજે િસંહ ઠાકોર(મોડાસા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
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અતારાંિકત ો
વષમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર
વાજબી ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં
આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
આ યા,

(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને

અરવ ી િજ ામાં ૭૧૧ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
સાબરકાંઠા િજ ામાં ૭૪૬ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર
દરોડા પાડવામાં આ યા,
(૨)
(૧) અરવ ી િજ ામાં ૩૮૧ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૨૨૮ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૫૪૪૯/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧,૮૩,૭૫૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૬,૮૭,૭૩૮/- નો દંડ
 ૦૪ (ચાર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧૫૩ (એકસો ેપન) કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) સાબરકાંઠા િજ ામાં ૧૧૯ દુકાનોમાં ગેરરીિત
વા મળી અને ૧૧૨ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ
પગલાં લેવામાં આ યા.
 . ૧,૪૪,૪૮૪/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧,૭૯,૭૫૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૨,૬૭,૬૫૮/- નો દંડ
 ૩૫ (પાં ીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૭ (સાત) કે સ સુનાવણી હે ઠળ

(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો
(૧) અરવ ીઃ- શૂ ય
(૨) સાબરકાંઠાઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૪૭૮૪
૨
ચોખા
૨૬૬૨
૩
દાળ
૧૨૧
૪
ખા તેલ
૨૮ (પાઉચ)
૫
ખાંડ
૨૩૬
૬
કે રોસીન
૧૬ લી.
૭
મીઠું
૮૮૩
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) અરવ ીઃ- શૂ ય (૨)સાબરકાંઠાઃશૂ ય
--------આણંદ અને ખેડા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૫૭ ી રાજે િસંહ પરમાર(બોરસદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં આણંદ અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
આણંદ િજ ામાં ૧૧૩૮ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,
ખેડા િજ ામાં ૧૫૦૮ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) આણંદ િજ ામાં ૩૫૧ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આ યા,

મળી અને ૩૫૧ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૬૬,૮૧૬/- નો જ થો રા યસાત
 . ૧,૯૬,૪૧૬/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૫૫,૯૯,૫૨૪/- નો દંડ
 ૩૨ (બ ીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧૭ (સ ર) પરવાના રદ
(૨) ખેડા િજ ામાં ૨૩૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૨૩૨ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૪,૦૭,૮૩૮/- નો જ થો રા યસાત
 . ૬,૯૫,૭૫૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 .૪,૬૨,૪૯૮/- નો દંડ
 ૪ (ચાર) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૪ (ચાર) પરવાના રદ
 ૧ (એક) કે સ િનણય પર બાકી
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) આણંદઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૬૦૫૧
૨
ચોખા
૩૪૩૬
૩
દાળ
૫૨
૪
ખાંડ
૨૬૮
૫
મીઠું
૩૦૩
૬
કે રોસીન
૭૭૩ લી.
(૨) ખેડાઃઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૪૨૮૪૧
૨
ચોખા
૨૦૪૦૮
૩
દાળ
૧૦૪૪
૪
ખા તેલ
૨૦૧
૫
ખાંડ
૩૦૪૩
૬
કે રોસીન
૩૩૧૨ લી.
૭
મીઠું
૨૯૭૬
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧)આણંદઃ- ૧૭ (સ ર)(૨)ખેડાઃ- ૪
(ચાર)
--------પાટણ િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમા સહાય મેળવવા અર ઓ
૩૭૯૬૮ ી કીરીટકમાર
પટલ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
ે (પાટણ) : માનનીય કિષ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) પ ક-૧ મુજબ.
વષમાં પાટણ િજ ામાં ખેડૂ ત અક માત વીમાની સહાય
મેળવવાની કે ટલી અર ઓ તાલુકાવાર સરકારને મળી,
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી અર ઓ
વષવાર, તાલુકાવાર મંજૂ ર કરવામાં આવી અને કે ટલી
અર ઓ નામંજૂ ર કરવામાં આવી,
(૩) અર ઓ નામંજૂ ર કરવાના શાં કારણો છે , અને

(૨) પ ક-૨ મુજબ.

(૩) અર ઓ નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ
છે .
 મૃતક ઇફે ટીવ વેલીડ ડાયવી ગ લાયસ સ
ધરાવતા ના હોવાથી.
 મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી.
 કાયમી અપંગતાનું કારણ અક માત ન
હોવાથી.
 મૃતકની મર ૭૦ વષ કરતાં વધુ હોવાથી.
 મૃતક ખાતેદાર ખેડૂ તના થમ હયાત સંતાન
ન હોવાથી.
 મૃતક ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડૂ ત/ખાતેદાર
ખેડૂ તના વારસદાર ન હોવાથી.
(૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજૂ ર કરવામાં
(૪) અરજદાર ીઓ ારા વીમા િનયામક ીની કચેરી,
આવનાર છે ?
ગાંધીનગર તરફથી માંગવામાં આવેલ ખૂટતા સાધનીક
કાગળોની યો ય પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની કચેરી,
ગાંધીનગર ારા સ વરે મંજૂ ર કરવામાં આવશે.
પ ક-૧
તાલુકાનું નામ
અર ઓની સં યા
ચાણ મા
૨૮
પાટણ
૨૯
રાધનપુર
૩૦
શંખે ર
૧૧
સમી
૨૨
સર વતી
૨૦
સાંતલપુર
૧૩
િસ ધપુર
૧૦
હારીજ
૨૭
પ ક-૨
મંજૂ ર અર ઓની સં યા
નામંજૂ ર અર ઓની સં યા
તાલુકાનું નામ
સને ૨૦૧૯
સને ૨૦૨૦
સને ૨૦૧૯
સને ૨૦૨૦
૦૯
૦૯
૦૪
૦૦
ચાણ મા
૧૩
૦૭
૦૧
૦૧
પાટણ
૧૨
૦૪
૦૪
૦૦
રાધનપુર
૦૬
૦૩
૦૧
૦૦
શંખે ર
૧૧
૦૨
૦૧
૦૦
સમી
૦૭
૦૪
૦૩
૦૦
સર વતી
૦૭
૦૧
૦૧
૦૦
સાંતલપુર
૦૩
૦૩
૦૧
૦૦
િસ ધપુર
૧૬
૦૪
૦૧
૦૦
હારીજ
છોટા ઉદેપુર અને ડાંગ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૩૮૯ ી સુખરામભાઈ રાઠવા(જેતપુર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
(૧) હા, .
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
હે ર કરવામાં આવેલ છે
અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ
નુકસાન હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે ટર .
૧૦,૦૦૦ની સહાય ચૂકવવાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
(૨) છોટા ઉદેપુર અને ડાંગ િજ ાનો કૃ િષ રાહત
છોટા ઉદેપુર અને ડાંગ િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર
પેકેજમાં સમાવેશ થયેલ નથી.
ખેડૂ તને .૧૦,૦૦૦ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા
છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
ખેડૂ તને યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
--------વડોદરા અને નમદા િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૯૨ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર વડોદરા અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર
વડોદરા અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ એકટ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબ દલ
કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં આવેલ
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા ?
બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

વડોદરા

૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ

નમદા

બીપીએલ કાડમાંથી
એપીએલ કાડમાં
તબદીલ કરલ
ે
રશનકાડની
સં યા
ે
૧૭૨
૨૫૧
૪૨૩
૨
૧૦૨
૧૦૪

રદ કરવામાં
આવેલ બીપીએલ
રશનકાડની
સં યા
ે
૧૧
૩૧
૪૨
૬
૧૬
૨૨

--------મનગર અને ભાવનગર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૩૨૭ ી િવણભાઈ મુસડીયા(કાલાવાડ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર મનગર અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર
મનગર અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબદીલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ
મનગર

ભાવનગર
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વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૫૨
૧૪
૬૧
૧૭
૧૧૩
૩૧
૭૩
૭૨
૫૬૧
૧૩૪

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
૩૫૨૬૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર એનએફએસએ
એનએફએસએ એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા કે ટલા
એકટ અંતગત પુરવઠો મેળવતા બીપીએલ કાડધારકોને
બીપીએલ કાડ ધારકોના કાડ એપીએલ કાડમાં તબદીલ
એપીએલ કાડમાં તબદીલ કરવા અંગેની તથા રદ કરવામાં
કરવામાં આ યા અને કે ટલા કાડ ર કરવામાં આ યા?
આવેલ બીપીએલ કાડની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
નામ

વષ

બનાસકાંઠા ૨૦૧૯
૨૦૨૦
કુ લ
ક છ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

બીપીએલ કાડમાંથી
રદ કરવામાં
એપીએલ કાડમાં તબદીલ આવેલ બીપીએલ
કરલ
સં યા રશનકાડની
સં યા
ે રશનકાડની
ે
ે
૩૬
૫૦
૨૩૩
૫૫
૨૬૯
૧૦૫
૯૫
૮૭
૨૫૯
૬૩૧

અમદાવાદ શહરે/િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને વ તુ િવતરણ
૩૭૨૯૭ ી ઈમરાન ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય અ અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં બી.પી.એલ.
કાડધારકોને કઈ કઈ વ તુઓનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં
અને

(૨) ઉ ત વ તુઓનું યા ભાવે િવતરણ કરવામાં
આ યુ?ં

જવાબ
(૧) અમદાવાદ
શહે ર/િજ ામાં
૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં-

તા.૩૧-૦૧-

‘‘રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩’’ હે ઠળ
અ તા ધરાવતા કટબોમાં
સમાિવ બી.પી.એલ.
ુ ંુ
કાડધારકોને ઘ , ચોખા અને કઠોળ (ચણાચણાદાળ)નું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
 ‘‘ હે ર િવતરણ યવ થા’’ હે ઠળ તમામ
બી.પી.એલ. કાડધારકોને ખાંડ, આયોડાઈઝડ
મીઠું , તેલનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
 કે રોસીનની પા તા ધરાવતા બી.પી.એલ.
(નોનગેસ કાડ) કાડધારકોને કે રોસીનનું િવતરણ
કરવામાં આવેલ છે .
 કોરોના મહામારીના કારણે રા ય સરકાર ારા માહે
એિ લ-૨૦૨૦ થી જન
ૂ -૨૦૨૦ દર યાન તમામ
બીપીએલ કાડધારકોને ઘ , ચોખા, ખાંડ, મીઠું ,
ચણા/ચણાદાળનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે .
 ‘‘ ધાનમં ી ગરીબ ક યાણ અ યોજના’’
(PMGKAY) હે ઠળ માહે એિ લ-૨૦૨૦ થી
નવે બર-૨૦૨૦ દર યાન તમામ બી.પી.એલ.
કાડધારકોને ઘ , ચોખા અને ચણાનું િવતરણ
કરવામાં આવેલ છે .
(૨) ખંડ-૧ માં જણાવેલ જદી
ુ -જદી
ુ યોજના દર યાન
નીચે મુજબના સમયગાળામાં િવતરણ કરાયેલ જણસીના
ભાવ


િવતરણનો
જણસી
સમયગાળો
ફે ુઆરી-૨૦૧૯ થી ઘ
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ભાવ

િત કલો

.૨.૦૦

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
માચ-૨૦૨૦ તથા ચોખા
જુ લાઈ-૨૦૨૦ થી ચણાદાળ
યુઆરી-૨૦૨૧ ખાંડ
મીઠું
કપાસીયા
તેલ
કે રોસીન





.૩.૦૦
.૪૨.૦૦
.૨૨.૦૦
.૧.૦૦
.૫૦.૦૦
થાિનક રીતે કલેકટર ીએ
ન ી કરે લ રાહત દરે (િજ ા
વાર ભાવનું પ ક આ સાથે
સામેલ છે .)

માહે એિ લ-૨૦૨૦ થી જન
ૂ -૨૦૨૦ દર યાન
‘‘રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩’’ તથા
હે ર િવતરણ યવ થા હે ઠળ ઘ , ચોખા, કઠોળ
(ચણા/ચણાદાળ), ખાંડ, મીઠાનું િવનામૂ યે
િવતરણ કરાયેલ હતુ.ં
‘‘ ધાનમં ી ગરીબ ક યાણ અ યોજના’’
(PMGKAY) હે ઠળ માહે એિ લ-૨૦૨૦ થી
નવે બર-૨૦૨૦ દર યાન ઘ , ચોખા અને
ચણાનું િવનામૂ યે િવતરણ કરાયેલ હતુ.ં

પ ક
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે વષના અમદાવાદ શહરે /િજ ામાં માસવાર કરોસીનના
ભાવ ( . િત લીટર)
ે
અ.નં.
માસનું નામ
અમદાવાદ શહરે
અમદાવાદ િજ ો
લઘુ મ
મહ મ
લઘુ મ
મહ મ
૧
ફે ુઆરી-૧૯
૩૦
૩૦.૩
૩૦
૩૦.૩
૨
માચ-૧૯
૩૦.૮
૩૧.૧
૩૦.૮૫
૩૧.૧૫
૩
એિ લ-૧૯
૩૧.૪
૩૧.૭
૩૧.૪
૩૧.૭
૪
મે-૧૯
૩૧.૯
૩૨.૨
૩૧.૯
૩૨.૨
૫
જૂ ન-૧૯
૩૨.૪
૩૨.૭
૩૨.૪૫
૩૨.૭
૬
જુ લાઈ-૧૯
૩૩
૩૩.૨
૩૨.૯૫
૩૩.૨૫
૭
ઓગ ટ-૧૯
૩૩.૫
૩૩.૭
૩૩.૫
૩૩.૮
૮
સ ટે બર-૧૯
૩૪
૩૪.૩
૩૪
૩૪.૩
૯
ઓકટોબર-૧૯
૩૪.૫
૩૪.૮
૩૪.૫૫
૩૪.૮
૧૦
નવે બર-૧૯
૩૫
૩૫.૩
૩૫.૦૫
૩૫.૩૫
૧૧
ડસે બર-૧૯
૩૫.૬
૩૫.૮
૩૫.૬
૩૫.૯
૧૨
યુઆરી-૨૦૨૦
૩૬.૧
૩૬.૩
૩૬.૧
૩૬.૪
૧૩
ફે ુઆરી- ૨૦૨૦
૩૬.૬
૩૬.૯
૩૬.૬૫
૩૬.૯૫
૧૪
માચ- ૨૦૨૦
૩૬.૬
૩૬.૬
૩૬.૬૫
૩૬.૭
૧૫
એિ લ- ૨૦૨૦
૨૬.૨
૨૬.૨
૨૬.૨૫
૨૬.૨૫
૧૬
મે- ૨૦૨૦
૧૪.૫
૧૪.૫
૧૪.૫
૧૪.૫
૧૭
જૂ ન-૨૦૨૦
૧૬
૧૬
૧૬
૧૬.૦૫
૧૮
જુ લાઈ-૨૦૨૦
૨૫.૨
૨૫.૨
૨૫.૨
૨૫.૨૫
૧૯
ઓગ ટ- ૨૦૨૦
૨૭
૨૭
૨૭.૦૫
૨૭.૦૫
૨૦
સ ટે બર-૨૦૨૦
૨૬.૩
૨૬.૩
૨૬.૩૭
૨૬.૪
૨૧
ઓકટોબર- ૨૦૨૦
૨૪.૧
૨૪.૧
૨૪.૧૭
૨૫.૨૬
૨૨
નવે બર- ૨૦૨૦
૨૫.૨
૨૫.૨
૨૫.૨૩
૨૫.૨૬
૨૩
ડસે બર- ૨૦૨૦
૨૬.૭
૨૬.૭
૨૬.૭૮
૨૬.૮૧
૨૪
યુઆરી-૨૦૨૧
૩૦.૬
૩૦.૬
૩૦.૬૫
૩૦.૬૭

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
૩૫૩૨૪ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબત મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વષમાં રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર વાજબી
ભાવની કે ટલી દુકાનો ઉપર દરોડા પાડવામાં આ યા,

રાજકોટ િજ ામાં ૭૨૪ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર અને
પોરબંદર િજ ામાં ૪૭૨ વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
પાડવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલી દુકાનોમાં ગેરરીિત સામે
(૨)
આવી અને તેવા કે ટલા દુકાનદારો સામે શું પગલાં ભરવામાં
(૧) રાજકોટ િજ ામાં ૧૭૬ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
આ યા,
મળી અને ૬૬ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૩,૦૪,૩૭૦/- નો જ થો રા યસાત
 . ૨,૬૮,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૨૦,૦૦,૬૨૧/- નો દંડ
 ૨૭ (સ યાવીસ) પરવાના મોકફ
ૂ
 ૧૪ (ચૌદ) પરવાના રદ
 ૧૧૦ કે સ સુનાવણી હે ઠળ
(૨) પોરબંદર િજ ામાં ૧૨૩ દુકાનોમાં ગેરરીિત વા
મળી અને ૧૨૩ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબ પગલાં
લેવામાં આ યા.
 . ૨૭,૦૦૦ /- પરવાના અનામત રા યસાત
 . ૪,૧૭,૩૫૨/- નો દંડ
(૩) ઉ ત િજ ાવાર કે ટલો પુરવઠો રા યસાત
(૩) િજ ાવાર નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત
કરવામાં આ યો, અને
કરવામાં આ યો
(૧) રાજકોટઅ.નં.
આવ યક
જ થો ક. ા./લી.
ચીજવ તુ
૧
ઘ
૪૩૪૬૫
૨
ચોખા
૧૭૫૨૫
૩
દાળ
૯૧૩
૪
ખાંડ
૩૦૧૦
૫
કે રોસીન
૧૫૬૯
૬
મીઠું
૯૨૩
૭
ખા તેલ
૧૮૦
(૨) પોરબંદર- શૂ ય
(૪) કે ટલા પરવાના રદ કરવામાં આ યા?
(૪) (૧) રાજકોટ- ૧૪
(૨) પોરબંદર શૂ ય
--------ગુજરાત લલીત કલા અકાદમીનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૨૯૮ ી સુરે શકમાર
પટલ
વૃિ ઓ મં ી ી જણાવવા કૃ પા
ૃ
ુ
ે (માણસા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક
કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રમતગમત,
(૧), (૨) અને (૩) પ ક-અ મુજબ.
યુવા અને સાં કૃ િતક વૃિ ઓ િવભાગના તાબા હે ઠળની
ગુજરાત લલીત કલા અકાદમીનું સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ
મહે કમ કે ટલું છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને ખાલી છે ,
(૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ
ફીકસ પગાર/કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી ભરાયેલ છે ,
અને

(૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૪) વહીવટી અનુકૂ ળતા થયેથી.
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
પ ક-અ
મંજૂ ર ભરાયેલ
મહકમ
જ યા
ે

મ

સંવગનું નામ

વગ

૧
૨

સિચવ
ઈ ચાજ
આટ
ગેલેરી
ગેલેરી આિસ ટ ટ
િસિનયર કલાક
જનીયર
કલાક
ુ
પટાવાળા
ચોકીદાર
કલ
ુ

૨
૩

૦૧
૦૧

૦૧
૦૦

૩
૩
૩
૪
૪

૦૧
૦૨
૦૨
૦૨
૦૩
૧૨

૦૦
૦૦
૦૨
૦૧
૦૩
૦૭

૩
૪
૫
૬
૭

૩૬૧૨૮ ી િવરે િસંહ

ખાલી
જ યા

ફી સ
પગારથી
ભરાયેલ
૦૦
૦૦

૦૦
૦૧

ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી
કરાર આધારીત
આઉટસોસ ગથી
ભરાયેલ
ભરાયેલ
૦૦
૦૦

૦૧
૦૦
૦૦
૦૨
૦૦
૦૦
૦૦
૦૨
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૫
૦૨
૦૦
--------ક છ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર કરલ
ે રકમ

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૩
૦૩

ડે

(માંડવી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
.૧૨.૫૮/- લાખ.
ક છ િજ ાની ભુજ બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ યોજના
હે ઠળ કે ટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે , અને
(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે ?
(૨)
.૧૨.૫૮/- લાખ.

તાપી અને નવસારી િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૪૦૬ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકસાન હોય
તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે કટર .૧૦,૦૦૦ ની સહાય
ચૂકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ તાપી
અને નવસારી િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને .૧૦,૦૦૦
ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે હકીકતથી સરકાર
વાકે ફ છે ,

(૩)
હા, તો તેના શા કારણો છે , અને
(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?

(૧)

હા, .

(૨) તાપી િજ ાનો કૃ િષ રાહત પેકેજમાં સમાવેશ થયેલ
નથી. યારે કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની
િ થિતએ નવસારી િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની
અર ઓને ગવાઈ અનુસાર મહ મ બે હે કટરની મયાદામાં
િત હે કટર .૧૦,૦૦૦/- ની સહાય મંજૂ ર કરે લ છે અને તે
મુજબ ચૂકવવામાં પણ આવેલ છે . જેથી .૧૦,૦૦૦ ને બદલે
.૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે હકીકત સાચી નથી.
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.

--------ગાંધીનગર અને સુરત િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
૩૫૨૯૫ ડો. સી.જ.ે ચાવડા(ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખરીફ-૨૦૨૦ ઓગ ટ માસમાં થયેલ ભારે
વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અ વયે કૃ િષ રાહત પેકેજ હે ર

(૧)
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હા, .

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કરવામાં આવેલ છે જે અ વયે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકસાન હોય
તેવા ખાતેદાર ખેડૂ તને િત હે કટર .૧૦,૦૦૦ ની સહાય
ચૂકવવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
ગાંધીનગર અને સુરત િજ ામાં અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
.૧૦,૦૦૦ ને બદલે .૬૮૦૦ ચૂકવવામાં આ યા છે તે
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,

(૩)

(૨) ગાંધીનગર િજ ાનો કૃ િષ રાહત પેકેજમાં સમાવેશ
થયેલ નથી.
કૃ િષ રાહત પેકેજ અંતગત તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની
િ થિતએ સુરત િજ ામાં મંજૂ ર થયેલ ચૂકવવાપા ખેડૂ તોની
અર ઓને ગવાઈ અનુસાર મહ મ બે હે કટરની મયાદામાં
િત હે કટર .૧૦,૦૦૦/- ની સહાય મંજૂ ર કરે લ છે જે પૈકી
.૬૮૦૦ િત હે કટર SDRF બજેટ હે ડ અને .૩૨૦૦ િત
હે કટર રા ય બજેટ હે ડ એમ બે અલગ અલગ બજેટ હે ડમાંથી
ચૂકવવામાં આવી રહી છે .
(૩) ઉ ત મંજૂ ર કરે લ .૧૦,૦૦૦/- િત હે કટર સહાય
પૈકી SDRF બજેટ હે ડ .૬૮૦૦ િત હે કટર અને રા ય બજેટ
હે ડ હે ઠળ .૩૨૦૦ િત હે કટર મુજબ SDRF અને રા ય બજેટ
બંને સદરમાંથી અલગ-અલગ િબલ બનાવી સહાય ચૂકવવામાં
આવે છે . ઉ ત
યા ઓનલાઈન હોઈ સહાયની રકમ
લાભાથ ના ખાતામાં અલગ-અલગ સમયે જમા થવાની શ યતા
રહે તી હોઈ તફાવત આવી શકે છે . યારે ગાંધીનગર િજ ામાં
ઉપિ થત થતો નથી.
(૪) સુરત િજ ામાં શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.
યારે ગાંધીનગર િજ ામાં
ઉપિ થત થતો નથી.

હા, તો તેના શા કારણો છે , અને

(૪) ઉ ત તફાવતની રકમ અસર ત ખાતેદાર ખેડૂ તને
યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ?

અમરલી
ે િજ ામાં તૈયાર પાકને થયેલ નુકસાની પેટે વીમાની ચૂકવણી
૩૫૩૫૪ ી અંબરીષભાઇ ડરે(રાજલા
ુ ) : માનનીય કિષ
ૃ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) વષ ૨૦૧૯માં તૈયાર પાકને થયેલ નુકસાની પેટે
અમરે લી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ખેડૂતોને કે ટલી રકમની
વીમાની રકમ હે ર કરવામાં આવેલ,

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઉ ત
તાલુકાવાર કે ટલા ખેડૂ તોને કે ટલી વીમાની રકમ ચૂકવવામાં
આવી,
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા ખેડૂ તોને કે ટલી
રકમ ચૂકવવાની બાકી છે , તેના કારણો શાં છે , અને

જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯માં તૈયાર પાકને થયેલ નુકસાની પેટે
અમરે લી િજ ામાં વીમા કપની
મુજબ ચૂકવવાપા દાવાની િવગત
ં
પ ક-૧ મુજબ છે .
પ ક-૧
તાલુકાનું નામ
ખેડૂતોની
દાવાની રકમ
સં યા
( િપયામાં)
કકાવાવ
વ ડયા
૧૩
૧,૬૮,૫૨૯
ું
ખાંભા
૬૯૭
૨,૬૬,૭૨,૫૦૭
ફરાબાદ
૭૨૧
૩,૦૪,૮૬,૧૫૩
ધારી
૧૨૬
૬૩,૧૦,૬૨૪
બગસરા
૪
૧,૦૭,૦૯૪
બાબરા
૨
૨૯,૫૦૦
રાજલા
૧,૧૩૬
૩,૩૮,૮૫,૨૨૯
ુ
સાવરકડલા
૧૧૪
૧૧,૧૫,૫૪૯
ું
અમરે લી
૦
૦
લાઠી
૦
૦
લીલીયા
૦
૦
(૨) શૂ ય

(૩) િવગત પ ક-૨ મુજબ છે . જે વહીવટી કારણોસર બાકી
રહે લ છે .
પ ક-૨
તાલુકાનું નામ
ખેડૂતોની
દાવાની રકમ
સં યા
( િપયામાં)
કકાવાવ
વ ડયા
૧૩
૧,૬૮,૫૨૯
ું
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૪)

ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે?

ખાંભા
૬૯૭
૨,૬૬,૭૨,૫૦૭
ફરાબાદ
૭૨૧
૩,૦૪,૮૬,૧૫૩
ધારી
૧૨૬
૬૩,૧૦,૬૨૪
બગસરા
૪
૧,૦૭,૦૯૪
બાબરા
૨
૨૯,૫૦૦
રાજલા
૧,૧૩૬
૩,૩૮,૮૫,૨૨૯
ુ
સાવરકડલા
૧૧૪
૧૧,૧૫,૫૪૯
ું
અમરે લી
૦
૦
લાઠી
૦
૦
લીલીયા
૦
૦
(૪) ઉ ત બાકી દાવાઓની રકમ વહીવટી કારણોનો ઉકે લ
આ યેથી શ ય તેટલા વહે લા ચૂકવવામાં આવશે.

--------પોઈ ટ ઓફ ઓડર
સભાગૃહમાં મોબાઈલ વાપરવા અંગે
ી પું ભાઇ ભી. વંશ(ઊના) : માનનીય અ ય ી, આપણા ગૃહની કાયમી ણાિલકા રહી છે કે ગૃહમાં મોબાઈલ
ફોનનો આપણે ઉપયોગ કરી શકતાં નથી. (વ ચેથી અટકાવતાં)
અ ય ી : એ આપની વાત સાચી છે પણ આપની ણકારી માટે કહં ુ .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : મને વાત તો કરવા દો સાહે બ.
અ ય ી : અરે , પણ મારી વાત સાંભળી લેશો તો બધો જવાબ પણ આવી જશે. લીયર થઈ જશે. તમે પણ વાપરી
શકશો. એટલા માટે આ કોરોનાકાળમાં ઘણી બધી તકલીફો છે . દા.ત., તમારાથી અંદર લાવીને પાણી ન પીવાય. ઘણા લાવે છે
અને પીવે છે . મને એનો એટલા માટે વાંધો નથી કે આ તકલીફના સમયમાં ઘણી બધી છટછાટ
છે . એમાં આ મોબાઈલ પણ
ૂ
એક છટછાટ
છે . િસવાય કે તમે મોટે થી વાતો કરતાં હોય, રગ
ૂ
ં વાગે અને સભાગૃહ ડ ટબ ન થાય.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, અમને વાંધો નથી. ઓ.કે .
અ ય ી : થે ક યુ. ઘ ં બધું એવુ.ં .. (અંતરાય)
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો
ગુજરાત રા ય બીજ િનગમ િલિમટે ડના અહે વાલો
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર (રા યક ાના કિષ
ૃ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત રા ય બીજ િનગમ
િલિમટે ડના સન ર૦૧૮-૧૯ અને સન ર૦૧૯-ર૦ના વાિષક અહે વાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહે વાલ, ભારતના કો ટોલર અને
ઓ ડટર જનરલની ટ પણ, િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ સન ર૦૧૮-૧૯ના અહે વાલને સભાગૃહના
મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલ િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતું િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
અહવાલ
ે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ
ે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ, સરકારની સમી ા તેમજ
િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ િલિમટે ડનો અહે વાલ
ી વાસણભાઇ ગો. આ હર (રા યક ાના સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ ના ક યાણ મં ી ી ) :
માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ િલિમટે ડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો વાિષક અહે વાલ, હસાબો, ઓ ડટ
અહે વાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ, િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ
અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગન
ે ા કારણો દશાવતું િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર
લ છું.
વાિષક અહવાલ
ે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ
ે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ, સરકારની સમી ા તેમજ
િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ગુજરાત રા ય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલિમટે ડનો અહે વાલ
ી ધમ િસંહ ડે ( રા યક ાના કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત રા ય હાથશાળ
અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલિમટે ડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહે વાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહે વાલ, ભારતના
કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ, િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના
મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતું િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વાિષક અહવાલ
ે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ
ે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ, સરકારની સમી ા તેમજ
િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ગુજરાત મેટો રે લ કોપ રે શન િલિમટે ડનો અહે વાલ
ી નીિતનભાઇ ર. પટલ
(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત મેટો રે લ કોપ રે શન
ે
િલિમટે ડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો વાિષક અહે વાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહે વાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની
ટ પણ તેમજ કોપ રે શનની કામગીરી અંગેની સરકારી સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
વાિષક અહવાલ
ે , હસાબો,ઓ ડટ અહવાલ
ે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ સરકારની સમી ા
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ધોલેરા ઇ ટરનેશનલ એરપોટ કપની
િલિમટે ડનો અહે વાલ
ં
ી સૌરભ પટલ
ે ( ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ધોલેરા ઇ ટરનેશનલ
એરપોટ કપની
િલિમટે ડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો વાિષક અહે વાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહે વાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર
ં
જનરલની ટ પણ તેમજ કપનીની
કામગીરી અંગન
ે ી સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છંુ .
ં
વાિષક અહવાલ
ે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ
ે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ તેમજ સરકારની સમી ા
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ગુજરાત રા ય બાળ અિધકાર સંર ણ આયોગના અહે વાલો
ી વાસણભાઇ ગો. આ હર (રા યક ાના સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ
ગુજરાત રા ય બાળ અિધકાર સંર ણ આયોગના સન ર૦૧૮-૧૯ અને સન ર૦૧૯-ર૦ના વાિષક અહે વાલો તેમજ સન
ર૦૧૮-૧૯ના વાિષક અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતું િનવેદન સભાગૃહના
મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
વાિષક અહવાલો
તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ે
ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમનો વાિષક વહીવટી અહે વાલ
ી વાસણભાઇ ગો. આ હર ( રા યક ાના સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ ના ક યાણ મં ી ી ) :
માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત પછાત વગ િવકાસ િનગમનો સન ર૦૧૯-ર૦નો વાિષક વહીવટી અહે વાલ સભાગૃહના મેજ
ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
વાિષક વહીવટી અહવાલ
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યો
ે
ગુજરાત રા ય મ હલા આયોગનો સન ર૦૧૯-ર૦નો વાિષક વહીવટી અહે વાલ
ીમતી િવભાવરી દવે ( રા યક ાના મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત
રા ય મ હલા આયોગનો સન ર૦૧૯-ર૦નો વાિષક વહીવટી અહે વાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
વાિષક વહીવટી અહવાલ
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યો.
ે
ગુજરાત આ દ િત િવકાસ કોપ રે શનનો સન ર૦૧૮-૧૯નો અહે વાલ
ી રમણભાઇ ના. પાટકર ( રા યક ાના આ દ િત િવકાસ મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત
આ દ િત િવકાસ કોપ રે શનનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં
થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતું િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
વાિષક અહવાલ
તથા િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ે
ગુજરાત રીયલ એ ટે ટ રે યુલેટરી ઓથોરીટીના અહે વાલ
ી નીિતનભાઇ ર. પટલ
ે (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત રીયલ એ ટે ટ રે યુલેટરી
ઓથોરીટીના સન ર૦૧૭-૧૮ અને ર૦૧૮-૧૯ના વાિષક હસાબો તથા ઓ ડટ અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના
મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતાં િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
વાિષક હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ
તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ે
ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમનો વાિષક હસાબ અને તપાસણી અહે વાલ
ી સૌરભ પટલ
ે ( ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાત ઔ ોિગક
િવકાસ િનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક હસાબ અને તપાસણી અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર
મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગન
ે ા કારણો દશાવતું િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર લ છું.
વાિષક હસાબ, તપાસણી અહવાલ
તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.
ે
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ)
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ,
શહે રી િવકાસ અને શહે રી ગૃહ િનમાણ િવભાગ
સામા ય વહીવટ િવભાગ
માગણી માંક- ૩૦
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (સામા ય વહીવટ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય
અ ય ી, હં ુ મં ી પ રષદ સેવાને લગતી સામા ય વહીવટ િવભાગની મહે સૂલી ખચ માટે ની . પ,૩પ,૮૬,૦૦૦ /-ની
માગણી માંક- ૩૦ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક - ૩૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા :માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ર રજૂ કરવામાં આવી.
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ચંદન ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- પ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- પ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૬ રજૂ કરવામાં આવી.
માગણી માંક- ૩૧
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ ચૂંટણી સેવાને લગતી સામા ય વહીવટ િવભાગની મહે સૂલી ખચ
માટે ની . ૧,પ૧,૬૪,૧૦,૦૦૦ /-ની અને મૂડી ખચ માટે ની .૧,૦૦૦/-ની માગણી માંક- ૩૧ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક - ૩૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભરત સો. ઠાકોર :માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મોહનિસંહ છો. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી વજેિસંગભાઇ પા. પણદા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િચરાગભાઇ ર. કાલરીયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧ર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧ર રજૂ કરવામાં આવી.
ી જશપાલિસંહ મ. પ ઢયાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બાબુભાઇ કા. વા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૪ રજૂ કરવામાં આવી.
માગણી માંક- ૩૩
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ સામા ય વહીવટ િવભાગ સેવાને લગતી સામા ય વહીવટ
િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની . ૧,ર૪,૧પ,ર૭,૦૦૦ /-ની માગણી માંક- ૩૩ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક - ૩૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કનુભાઇ મ. બારૈ યા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રાજેશકમાર
હ. ગો હલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૮ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક- ૧૮ રજૂ કરવામાં આવી.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૧૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૧૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી સુિનલભાઇ ર. ગામીત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પુનમભાઇ પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- રર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-રર રજૂ કરવામાં આવી.
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ર૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ર૩ રજૂ કરવામાં આવી.
નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ
માગણી નંબર-૬૬
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ :(નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગનો હવાલો ધરાવતા નાયબ
મુ યમં ી ી): હં ુ િસંચાઇ અને ભૂિમ સંર ણને લગતી સેવા અંગની
ે નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની િપયા ૧૧,૯૩,૬૮,૪૯,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટે ની િપયા ૪૭,૩૭,૮૯,૯૬,૦૦૦ ની
માગણી માંક-૬૬ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૬૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-રપ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-રપ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ર૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અ તિસંહ પ. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૯ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-ર૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૦ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૩૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ીઇ
તિસંહ ન. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩ર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩ર રજૂ કરવામાં આવી.
ી મહે શકમાર
અ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૩ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક- ૩૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ેમિસંહભાઇ દે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૩૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩પ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૩પ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાિ તભાઇ શા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૬ રજૂ કરવામાં આવી.
શહરી
ે િવકાસ અને શહરી
ે ગૃહિનમાણ િવભાગ
માગણી નંબર-૧૦૧
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (શહે રી િવકાસનો હવાલો ધરાવતા નાયબ મુ યમં ી): માનનીય અ ય ી, શહે રી
આવાસની સેવાને લગતી શહે રી િવકાસ અને શહે રી ગૃહ િનમાણ િવભાગની મહે સૂલી ખચ માટે ની િપયા
૭,૪૩,૪૯,૦૬,૦૦૦ની માગણી માંક-૧૦૧ રજૂ ક ં છુ ં .
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
માગણી માંક-૧૦૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી હમતિસં
હ . પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૩૭ રજૂ ક ં છુ ં .
ં
કાપ દરખા ત માંક-૩૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મોહનલાલ મા. વાળા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૪૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રઘુભાઇ મે. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪ર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪ર રજૂ કરવામાં આવી.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૪૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૪ રજૂ ક ં છુ ં .
શહરી
ે િવકાસ અને શહરી
ે ગૃહિનમાણ િવભાગ
માગણી નંબર-૧૦૨
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (શહે રી િવકાસનો હવાલો ધરાવતા નાયબ મુ યમં ી): માનનીય અ ય ી, શહે રી
િવકાસની સેવાને લગતી શહે રી િવકાસ અને શહે રી ગૃહ િનમાણ િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની િપયા ૯૬,૫૬,૩૨,૩૧,૦૦૦
અને મૂડી ખચ માટે ની .૬,૬૮,૯૧,૨૫,૦૦૦ની માગણી માંક-૧૦૨ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૧૦૨ રજૂ કરવામાં આવી.
કાપ દરખા ત માંક-૪૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪પ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪પ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પુનાભાઇ ઢે . ગાિમત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઇમરાન યુ. ખેડાવાલા :માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૪૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િનરજન
ં પુ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-પર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-પર રજૂ કરવામાં આવી.
ી સંજયભાઇ જે. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-પ૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- પ૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-પપ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-પપ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નથાભાઇ હે . પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- પ૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-પ૬ રજૂ કરવામાં આવી.
કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી
મુ ય સદર અને સંદભ
કાપ
િવષય
ભારી
અ.નં.
દરખા ત
સ ય ી
.
૧
૨
૩
૪
૫
સામા ય વહીવટ િવભાગ
માગણી નં. ૩૦
૧
૨૦૧૩-મં ીપ રષદ
૧૦૦
મં ી પ રષદ ારા િવકાસના કામો માટે થયેલ હે રાતોનું ી કાંિતભાઈ
૧૦૧- મં ી....પગાર
અમલીકરણ સમય મયાદામાં પૂણ થાય તેવી કાયવાહી સોઢાપરમાર
૦૧- મં ી...સિચવો
કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા.
. ૫,૩૫,૮૬,૦૦૦
અં. .નં. ૯,
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
૨

પાનાનં. ૨૦
__"__

૧૦૦

૩

__"__

૧૦૦

૪

__"__

૧૦૦

૫

__"__

૧૦૦

૬

__"__

૧૦૦

*૭

૨૦૧૫-ચૂંટણી
૧૦૧- ચૂંટણી પંચ
. ૧૧,૧૦,૬૧,૦૦૦
અં. .નં. ૯
પાના નં. ૨૪
__"__

૧૦૦

૧૦૦

ચૂંટણી વખતે ફરજ બ વતા કમચારીઓને ફરજના થળે
ાથિમક સુિવધાઓ ઉપલ ધ કરાવવામાં તેમજ
મળવાપા
ભ થા સમયસર ચૂકવવામાં તં ની
િન ફળતા.

૧૦૦

મતદારો મતદાર યાદીમાં નવા નામ ન ધાવે કે નામ- ી મોહનિસંહ
સરનામામાં ફે રફાર કરાવે તેવી સઘળી કાયવાહીની તેઓને રાઠવા
સ વરે ણ કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા.

૧૦

૨૦૧૫-ચૂંટણી
૧૦૧- ચૂંટણી પંચ
. ૧૧,૧૦,૬૧,૦૦૦
અં. .નં. ૯
પાના નં. ૨૪
__"__

૧૦૦

૧૧

__"__

૧૦૦

૧૨

__"__

૧૦૦

૧૩

__"__

૧૦૦

૧૪

૨૦૧૫- ચૂંટણી
૧૦૨- ચૂંટણી અિધકારીઓ
. ૬૬,૨૯,૯૮,૦૦૦
અં. .નં. ૯
પાના નં. ૨૫

૧૦૦

ચૂંટણી સમયે જે તે િવ તારના મતદારોને તેઓના
રહે ણાકથી ન કના બૂથો પર મતદાનની યવ થા થાય
તેવી યવ થા ગોઠવવામાં તં ની િન ફળતા.
આમજનતાની સરખામણીએ ચૂટં ણીઓના ઉમેદવારો ારા
ખરીદાતી િવિવધ ચીજવ તુઓના ભાવ બ ર િકમત
ં
કરતા ખૂબ જ ઓછા રખાય છે તેનો સવ કરી િવગતો હે ર
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
ચૂંટણી દરિમયાન મંડપો-ટે બલો વગેરે જેવી સુિવધાઓ
પુરી પાડતા કો ટાકટરોને સમયસર િબલોની ચૂકવણી
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
ચૂંટણી પંચના િનવૃ અિધકારીઓને પુન:િનમણૂક
આપવાને બદલેભરતીની િવિવધ
યા ારા િનયિમત
િનમણૂકો આપવામાં તં ની િન ફળતા.
ચૂંટણી પંચ ારા અપાયેલ ચૂંટણી લીપો ચૂટં ણી
અિધકારીઓ ારા મા ય ન રાખવા અંગે થયેલ ફ રયાદો
સંદભ યો ય કાયવાહી કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા.

૮

૯

ામીણ જનતા સ હતની આમજનતાને પશતા પાયાના
ોને થમ પસંદગી આપવામાં તં ની િન ફળતા.
મં ી પ રષદ ારા વારવાર
િનયમો અને કરે લી હે રાતોમાં
ં
ફે રફાર થાય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
કે સરકાર સમ રા યના પડતર
ોનો સ વરે ઉકે લ
લાવવા જ રી સંકલન ઉભું કરવામાં તં ની િન ફળતા.
મં ી પ રષદ ારા
ના ગંભીર
ોનો તા કાિલક
િનકાલ થાય તે માટે જ રી પગલાં લેવામાં તં ની
ઉદાસીનતા.
મં ી પ રષદમાં ધારાસ યોએ કરે લ રજઆતોનો
િવભાગ
ૂ
ારા સમયસર અમલ કરાવવા સંદભ કરે લ કાયવાહીનું
મોનીટર ગ કરવામાં તં ની િન ફળતા.
માગણી નં. ૩૧
ચૂંટણીની સમ
યા દરિમયાન થયેલ ફ રયાદોનો
ચૂંટણીના પ રણામો બાદ સ વરે ઉકે લ લાવવામાં તં ની
ઉદાસીનતા.
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ી િવમલભાઈ
ચુડાસમા
ગેનીબેન ઠાકોર
ી િવર ભાઇ
ઠુ મર
ી ચંદન ઠાકોર

ી ભગાભાઈ
બારડ

ી બળદેવ
ઠાકોર

ી ભરત ઠાકોર

ીમતી ચં ીકાબેન
બારીયા
ી વજેિસંગભાઈ
પણદા

ી િચરાગભાઈ
કાલરીયા
ી જશપાલિસંહ
પ ઢયાર
ી બાબુભાઈ
વા

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
*૧૫

૧૦૦

*૧૭

૨૦૧૪- યાયતં નોવહીવટ
૧૧૬- રા ય.... ટ યુનલ
૨,૦૫,૫૦,૦૦૦
અં. .નં. ૯
પાનાનં. ૨૨
૨૦૫૨-સિચવાલય..સેવાઓ
૦૯૦- સિચવાલય
. ૭૪,૭૩,૩૨,૦૦૦
અં. .નં. ૯
પાના નં. ૩૬ થી ૩૮
__"__

૧૮

__"__

૧૯

__"__

૨૦

__"__

૨૧

__"__

૨૨

__"__

૨૩

__"__

૧૬

૨૪

૨૫

૨૭૦૧- મ યમ િસંચાઈ
૮૦- સામા ય
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
. ૮૪,૩૪,૫૩,૦૦૦
અં. .નં.૧૮(ભાગ- ૧)
પાનાનં. ૬૬ થી ૭૭
__"__

માગણી નં. ૩૩
રા ય વહીવટી ટી યુનલમાં કે સોનો સ વરે િનકાલ કરાવી
ટી યુનલના વહીવટને સંગીન બનાવવામાં તં ની
િન ફળતા.

ી ભીખાભાઈ
ષી

૧૦૦

સરકારી અિધકારીઓ/કમચારીઓ ારા દર વષ તેઓની ી કનુભાઇ
સંપિ ની મા હતી હે ર કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
બારૈ યા

૧૦૦

બેનામી િમલકતો ધરાવતા અિધકારીઓ પકડાયા બાદ ી ગુલાબિસંહ
તેઓ સામે િશ ા મક પગલા લેવામાં થતો િવલંબ રાજપૂત
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.

૧૦૦

ી રાજેશકમાર
ુ
ગો હલ

અિત પછાત તાલુકાઓને દર વષ કરોડો િપયાની ાંટ
ફળવાતી હોવાં છતા પછાતપ દૂર કરવામાં અને તે અંગે
ેતપ બહાર પાડવામાં તં ની િન ફળતા.
૧૦૦
સરકારી ભરતીઓમાં થતી ગેરરીિતઓ અટકાવવામાં
તં ની િન ફળતા.
૧૦૦
ગેરરીિત આચરનાર ઉ ચ અિધકારીઓ સામે એ.સી.બી.
ારા તપાસ હાથ ધરવાની મંજૂ રી આપવા તથા આ તપાસ
માટે અડચણ પ જવાબદાર અિધકારીઓ સામે પગલા
લેવામાં તં ની િન ફળતા.
૧૦૦
િવભાગ ારા બહાર પડાતા પ રપ ોનો અ ય િવભાગો
કડકપણે અમલ કરે તેવી કાયવાહી કરવામાં
તં નીિન ફળતા.
૧૦૦
સે ટલ ર ટી માર તે ટપાલો મોકલવાનો પ રપ હોવા
છતા મં ી ીઓના કાયાલય તેમજ િવભાગો ારા
િવરોધપ ના નેતાને પો ટ ારા ટપાલો મોકલાય છે તે
િનવારવા તેમજ તે માટે જવાબદારો સામે સ તાઈથી
પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
૧૦૦
જે તે િજ ાના સરકારી કાય મોમાં િવપ ના
ધારાસ યો ીઓને આમં ણ અપાતા નથી તે માટે
જવાબદાર િજ ા અિધકારીઓ સામે સ તાઈથી પગલાં
લેવામાં તં ની િન ફળતા.
નમદા,જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ
માગણી નં. ૬૬
૧૦૦
િસંચાઈની સુિવધા િવહોણા િવ તારોને િસંચાઈની
સુિવધાઓ પૂરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા.

૧૦૦

ી સુખરામભાઈ
રાઠવા
ી પું ભાઈ વંશ

ી સુિનલભાઈ
ગામીત
ી પુનમભાઈ
પરમાર

ી અંબરીષભાઈ
ડે ર

ી શીવાભાઈ
ભુરીયા

કે નાલ અને નહે રોની મરામત કામગીરી સમયસર ન થતાં ી ઋિ વકભાઈ
પાણીનો યાપક બગાડ થતો અટકાવવામાં તં ની મકવાણા
િન ફળતા.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
૨૬

__"__

૧૦૦

૨૭

__"__

૧૦૦

૨૮

૨૯

૩૦

૩૧

૩૨

૩૩

૩૪

૨૭૦૨- નાની િસંચાઈ
૮૦- સામા ય
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
. ૭૧,૩૮,૦૫,૦૦૦
અં. .નં. ૧૮(ભાગ- ૧)
પાના નં. ૯૧ થી ૯૫
__"__

૧૦૦

૨૭૦૨- નાની િસંચાઈ
૮૦- સામા ય
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
. ૭૧,૩૮,૦૫,૦૦૦
અં. .નં. ૧૮(ભાગ- ૧)
પાના નં. ૯૧ થી ૯૫
__"__

૧૦૦

__"__

૨૭૧૧-પૂર...િનકાલ
૦૧-પૂર િનયં ણ
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
. ૪૯,૪૦,૦૦૦
અં. .નં.૧૮(ભાગ-૧)
પાના નં. ૧૦૨
__"__

૩૫

__"__

૩૬

__"__

૩૭

૨૨૧૬- આવાસન
૦૨- શહે રી ગૃહ િનમાણ
૧૦૩- ગૃહ િનમાણ....
સહાય
. ૨૩,૭૭,૨૮,૦૦૦

૧૦૦

સૌરા માં િસંચાઈની સુિવધાઓમાં વધારો કરવામાં તં ની
ી િવણભાઈ
િન ફળતા.
મુસડીયા
િસંચાઈ યોજનાના નકશાના અંદા સમયસર તૈયાર ન ી અ તિસંહ
થતા િવલંબમાં પડે લ કામોના ખચાઓ વધી ય છે તે ચૌહાણ
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
અિધકારીઓની બેદરકારી અને અયો ય વહીવટના કારણે ડો. અિનલ
લાંબા સમયથી તૈયાર કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં તં ની
િષયારા
િન ફળતા.

કે નાલોની િનયિમત ચકાસણીનાં અભાવે વારવાર
તૂટતી ીકીરીટકમાર
ુ
ં
કે નાલોથી પાણીનો બગાડ થાય છે અને ખેડૂ તોના ઉભા પટે લ
પાકને નુકસાન થાય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
જળસંચય યોજના અંતગત કરોડો િપયા ફાળવવા છતાં ી અનંતકુ માર
પાણીનો સં હ કરવામાં તં ની િન ફળતા.
પટે લ

૧૦૦

િસંચાઈ માટે કે નાલોમાં સમયસર પાણી છોડવામાં તં ની ી ઈ
િન ફળતા.
પરમાર

૧૦૦

નળકાંઠા િવ તારોમાં લાંબા સમયથી તૈયાર થયેલ ી લાખાભાઈ
માઈનોર કે નાલોમાં િસંચાઇ માટે પાણી આપવામાં તં ની ભરવાડ
િન ફળતા.
ા ય િવ તારોમાં ભારે વરસાદ અને પૂરના કારણે લાંબા ી મહે શકમાર
ુ
સમય સુધી ભરાઈ રહે તા પાણીનો સ વરે િનકાલ કરવામાં પટે લ
તં ની િન ફળતા.

૧૦૦

૧૦૦

ભારે વરસાદના કારણે ડે મોમાંથી અચાનક પાણી છોડાતાં
કાંઠાના અનેક િવ તારો ડબી
ૂ ન ય અને ભારે નુકસાન ન
થાય તે માટે આગોત ં
આયોજન કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
૧૦૦
પૂર િનયં ણની કામગીરી સમયસર કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
૧૦૦
પૂરના પાણીથી નુકસાન થયું હોય તેવા ગામોની યાદીઓ
તૈયાર કરી સમયસર સહાય ચૂકવવામાં તં ની િન ફળતા.
શહરી
ે િવકાસ અને શહરી
ે ગૃહ િનમાણ િવભાગ
માગણી નં. ૧૦૧
૧૦૦
ગૃહ િનમાણ બોડની મોટાભાગની ઉ ચ ખાલી જ યાઓ
ચાજમાં ચાલતી હોવાથી વહીવટી કામગીરી ઉપર પડતી
ગંભીર અસરો િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
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તિસંહ

ી હષદકમાર
ુ
રીબડીયા
( ી ેમિસંહભાઈ
વસાવા)
ી અિ નભાઈ
કોટવાલ
ી કાિ તભાઈ
પરમાર

ી હમતિસં
હ
ં
પટે લ

તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)

*૩૮
*૩૯

૪૦
૪૧

૪૨

૪૩

૪૪

૪૫

૪૬

૪૭

*૪૮
૪૯

અં. .નં.૨૬
પાના નં. ૧૮ અને ૧૯
__"__
૨૨૧૬-આવાસન
૮૦- સામા ય
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
૪૫,૭૮,૦૦૦
અં. .નં.૨૬
પાનાનં. ૨૯ અને ૩૦
__"__
__"__

૧૦૦
૧૦૦

૧૦૦
૧૦૦

૨૨૧૬-આવાસન
૮૦- સામા ય
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
૪૫,૭૮,૦૦૦
અં. .નં.૨૬
પાનાનં. ૨૯ અને ૩૦
__"__

૧૦૦

૨૨૧૫- પાણી... વ છતા
૦૨- ગટર... વ છતા
૧૦૫- સફાઈ સેવા
. ૭૦,૫૯,૪૩,૦૦૦
અં. .નં. ૨૬
પાના ન. ૧૬
__"__

૧૦૦

૨૨૧૭- શહે રી િવકાસ
૦૩- નાના....િવકાસ
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
.૧,૨૮,૧૪,૨૮,૦૦૦
અં. . નં. ૨૬
પાના નં. ૩૩ થી ૩૮
__"__

૧૦૦

__"__
૨૨૧૭- શહે રી િવકાસ
૦૩- નાના....િવકાસ
૧૯૦- હે ર....સહાય

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦
૧૦૦

ગૃહ િનમાણ બોડ ારા વાિષક નવા આવાસોના ી રાજે િસંહ
બાંધકામની િવગતો હે ર કરવામાં તં ની િન ફળતા.
ઠાકોર
ગુજરાત હાઉસ ગ બોડની નબળી કામગીરીને કારણે નવા ી કાળાભાઈ
આવાસોનું બાંધકામ સમયસર પૂણ કરવામાં તં ની ડાભી
િન ફળતા.

હાઉસ ગ બોડની પાણીની જજ રત જની
ૂ ટાંકીઓને નવી ી મોહનલાલ
બનાવવામાં તં ની િન ફળતા.
વાળા
ગુજરાત હાઉસ ગ બોડની ખુ ી જ યાઓમાં અસામાિજક ી આનંદભાઈ
ત વોએ ઉભા કરે લ ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં ચૌધરી
તં ની િન ફળતા.
ગુણવ ાની ચકાસણી િવના બાંધવામાં આવેલ ગરીબોના ી રઘુભાઈ દેસાઈ
આવાસોને થોડાજ સમયમાં જજ રત થતાં અટકાવવામાં
તં ની િન ફળતા.

ગરીબો માટે બાંધવામાં આવેલ આવાસોમાં જ રી ાથિમક
સુિવધાઓ પૂરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા.
માગણી નં.૧૦૨
મહા મા ગાંધી વ છતા અિભયાન હે ઠળ શહે રી
િવ તારોની સરખામણીમાં ા ય િવ તારોમાં સહાય ઓછી
અપાય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.

ી શૈલેષ પરમાર

ી લલીત વસોયા

વ છતા અિભયાન અંતગત સફાઈ કામદારોના ી કા તીભાઈ
આરો યને સીધું નુકસાન થતું અટકાવવા માટે હાથના ખરાડી
મો આપવામાં તં ની િન ફળતા.
આગના બનાવ વખતે જે-તે ગામોમાં ફાયર ટે શન/ફાયર ી પુનાભાઈ
ફાઈટર સંબંિધત સુિવધાઓના અભાવે સમયસર આગ ગામીત
ઉપર કાબુ મેળવાતો નથી અને નુકશાની વધે છે તે
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા.

ટી.પી. કીમ મંજૂ ર થયા બાદ ટી.પી.ના િનયમ અનુસાર
આપવામાં આવતી સુિવધાઓની િવગતો હે ર કરવામાં
તં ની િન ફળતા.
ફાયર ડિવઝનમાં ઓપરે શનલ ફોસ ઉપલ ધ કરાવવામાં
તં ની િન ફળતા.
મેટો રે લ ોજે ટ હે ઠળ થતા કામોના કારણે વારવાર
તુટી
ં
જતાં અને સાંકડા થઈ જતા ર તાઓને કારણે આમ
જનતાને પડતી હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની
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ી નૌશાદ સોલંકી
(ડો. સી. જે.
ચાવડા)
ી િવ મભાઈ
માડમ
ી ઈમરાન
ખેડાવાલા

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)

*૫૦

*૫૧

૫૨
૫૩

*૫૪

૫૫

૫૬

. ૬૫,૫૨,૦૦,૦૦૦
અં. . નં. ૨૬
પાના નં. ૩૯ થી ૪૧
૨૨૧૭- શહે રી િવકાસ
૦૩- નાના... િવકાસ
૧૯૧-મહાનગરપાિલકાને
સહાય
. ૩૧,૬૨,૦૦,૦૮,૦૦૦
અં. .નં. ૨૬
પાના નં. ૪૨ થી ૪૫
__"__

__"__
૨૨૧૭- શહે રીિવકાસ
૦૩- નાના...િવકાસ
૧૯૨નગરપાિલકાઓ....સહાય
. ૨૧,૬૭,૭૪,૪૭,૦૦૦
અં. .નં.૨૬
પાનાનં.૪૬ થી ૫૧
૨૨૧૭- શહે રી િવકાસ
૮૦- સામા ય
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ
૦૧- કિમ ર... તં
. ૩,૮૯,૦૦,૦૦૦
અં. .નં. ૨૬
પાના નં. ૫૪ અને ૫૫
__"__

__"__

િન ફળતા.

૧૦૦

મહાનગરપાિલકાઓને િવકાસના કામો માટે અપાતી
સહાયની રકમમાં થતી ગેરરીિતઓ અટકાવવામાં તં ની
િન ફળતા.

૧૦૦

અમદાવાદના શાહપુર-દરીયાપુર-કાલુપુર-સાબરમતી ી યાસુ ીન શેખ
િવ તારોમાં પુરતા સ
ે રથી પાણી આપવામાં તં ની
િન ફળતા.
પીવાના પાણી માટે અપાતી સહાયનો ઉપયોગ અ ય ી િનરજન
ં પટે લ
કામોમાં થતો અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
ઓકટોય નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને દર વષ અપાતી ી સંજયભાઈ
રકમમાં સમયાંતરે વધારો કરવામાં તં ની િન ફળતા.
સોલંકી

૧૦૦
૧૦૦

ી જશુભાઈ પટે લ

૧૦૦

નગરપાિલકા-મહાનગરપાિલકા
ારા થતા કામો ી લલીતભાઈ
દબાણવશ થઈને કરાતા હોવાની ફ રયાદો સામે યો ય કગથરા
કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા.

૧૦૦

જે-તે નગરપાિલકા અને મહાનગરપાિલકાઓમાં
સમાિવ ગામોને સમયસર ાથિમક સુિવધાઓ પૂરી
પાડવામાં તં ની િન ફળતા.
નગરપાિલકા
અને
મહાનગરપાિલકાઓમાંગામોનો
સમાવેશ કરતી વખતે થાિનક
જનોના અિભ ાયો
લઈ, થતાં આંદોલનો અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.

૧૦૦

ી અિમત ચાવડા

ી નથાભાઈ પટે લ

* આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ નથી.
અ ય ીઃ હવે રજૂ થયેલ માગણીઓ અને રજૂ થયેલ કાપ દરખા તો પર ભેગી ચચા કરવામાં આવશે.
ડો. સી. જે. ચાવડા(ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય અ ય ી, જે િવભાગોની આજે માગણીઓ રજૂ થઇ છે તેમાં..
(આ તબ ે સ ય ી
ેશભાઇ મેવાણીએ પોતાની જ યા પર ઉભા થઇને રજઆત
કરતાં)
ૂ
ી
ેશકમાર
ન. મેવાણી : માનનીય અ ય ી, ી દપિસંહ ગઇકાલનો જવાબ આપતા નથી...
ુ
અ ય ી : લીઝ, ી
ેશભાઇ.. શું કહો છો?
ી
ેશકમાર
ન. મેવાણી : જવાબ કે મ નથી આપતા?
ુ
અ ય ી : અરે , આ વાત ન હોય. તમે દર વખતે ઉભા થાવ એ બરાબર નથી અને અ યારે તમે સભાગૃહના
કામકાજને અવરોધો છો. આપે હવે બહાર જવું ઇએ.
(આ તબ ે સ ય ી
ેશભાઇ મેવાણીએ પોતાની જ યા ઉપર ઉભા થઇને બેનર બતાવીને સતત રજઆત
કરતાં)
ૂ
અ ય ી : અ યારે એ િવષય નથી. તમે મારી પરવાનગી વગર ઉભા થયા છો. આપે આવી રીતે ઉભા ન થવાય.
આપ ગૃહની ગ રમાને સમ . આપ માનનીય ધારાસ ય છો. આપ સમજુ છો એવું માનું છુ ં . અહ સભાગૃહનો સમય બગડે છે .
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
(સતત અંતરાય) આપને ફરી િવનંતી ક ં છંુ કે આપ વે છાએ બહાર જતા રહો. બહાર જઇને કહો.(સતત અંતરાય) બહાર
જઇને કહો. સાજ ટ..(સતત અંતરાય)
ી
ેશકમાર
ન. મેવાણી : * (xxx)
ુ
અ ય ી : આ તમારા શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે અને તમને ઠપકો આપવામાં આવે છે કે વારવાર
ક ાં છતાં
ં
તમે બોલી ર ા છો. તમને ઠપકો આપવામાં આવે છે . તમે સભાગૃહ માથે લો છો. આ યો ય નથી. તમને આજના દવસ માટે
ગૃહની કાયવાહીમાંથી સ પે ડ કરવામાં આવે છે . સાજ ટ, લઇ વ એમને બહાર. (સતત અંતરાય) તમે આ સભાગૃહને શું
સમ છો? મગજનું કઇ
ુ સા ં નથી.
ં ઠે કા ં છે કે નહ ? એમને બહાર લઇ વ. આવી રીતે વતાવ? તમા ં આ વતન િબલકલ
ી
ેશકમાર
ન. મેવાણી : સરકાર જવાબ આપે.
ુ
અ ય ી : એમને બહાર લઇ વ.(સતત અંતરાય)
ી
ેશકમાર
ન. મેવાણી : *(xxx) સરકાર જવાબ આપે. (સતત અંતરાય)
ુ
(આ તબ ે સ ય ી
ેશભાઇ મેવાણીને સાજ ટ ારા સભાગૃહની બહાર લઇ જવામાં આ યા.)
અ ય ી : આજના આખા દવસ માટે તેમને સ પે ડ કયા છે . એટલે ફરી વેશ ન કરે તેનું યાન રાખ . લીઝ.
ડો. સી. જે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, અલગ અલગ િવભાગોની માગણીઓ લઇને માનનીય મં ી ી આ યા છે
તેમાં સામા ય વહીવટ િવભાગ ઉપર હં ુ મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, સામા ય વહીવટ િવભાગને .એ.ડી. તરીકે આખા ગુજરાતની
ઓળખે છે . આ િવભાગ એ
સિચવાલયનુ,ં
તં નુ,ં લોકશાહીનું દય છે . આ દય સતત ધબકતું રહે અને તંદુર ત ધબકતું રહે એ વાની જવાબદારી
સરકારની અને આપના બધાની છે . આ દયને ધબકતું રાખવા માટે જેટલી જ યાઓ મંજૂ ર થઇ હોય એની રે યુલર ભરતી થવી
ઇએ. આજે ચીફ સે ે ટરીથી માંડીને લાક સુધીની અને સિચવાલયમાં એ ડશનલ ચીફ સે ે ટરીથી માંડીને ડી.વાય.એસ.ઓ.
સુધીની કે ટલી બધી જ યાઓ ખાલી છે . સૂરજ તળે જ અંધા ં એ ન ચાલી શકે , કારણ કે સિચવાલયથી જ આખા રા યનો
વહીવટ થતો હોય છે . આજે એક તારાંિકત માં સરકારે જવાબ આ યો હતો કે ૨૫ ટકા જેટલી આઇ.એ.એસ.ની જ યાઓ
ખાલી છે . ઇ ટ સે ે ટરીની જ યા ખાલી, ડે યુટી સે ે ટરીની જ યા ખાલી, ઉપસિચવની જ યા ખાલી, સેકશન અિધકારીની
જ યા ખાલી, ડી.વાય.એસ.ઓ.ની જ યા ખાલી, આમ રપ થી ૩૦ ટકા જ યાઓ ખાલી હોવાને કારણે અને સરકાર િનયમ
મુજબ સમય અનુકૂ ળ એની જે ભરતી થવાની હોય એ ભરતીનું િશડયુઅલ નહ કરવાને કારણે આ પ રિ થિત ઉભી થઇ છે .
પછી પ રિ થિત એવી થાય કે સરકાર સમયસર ભરતી ન કરે , સમયસર મોશન ના આપે, સમયસર પગલા ના લે એના કારણે
એક ટે શન, િનવૃ થતા અિધકારીને એક ટે શન આપવાની પ રિ થિત ઉભી થાય છે . રાજયના ચીફ સે ે ટરીને પણ
એક ટે શન આપવું પડે , રાજયના ઇ ટ સે ે ટરીને એક ટે શન આપવું પડે , ખાતાના વડાઓને એક ટે શન આપવું પડે ,
આવો કે વો તમારો વહીવટ કે તમે સમયસર જે જ યા માટે વષ સુધી બી અિધકારીઓએ લાઇનમાં સેવા બ વી હોય એ સેવા
બ વનાર અિધકારીઓ રાહ ઇને બેઠા હોય, એમણે ખાતાના વડા તરીકે નો ચાજ સંભાળવા માટે ત ર કય હોય, કામગીરી
કરી હોય એમને એમને એમ િનવૃ થવું પડે અને િનવૃ થયેલા અિધકારીઓને વારવાર
મોશન આપવામાં આવે છે આ
ં
વહીવટ કહે વાય નહ એ તરફ આપનું યાન દો ં છંુ . હં ુ તો એમ કહં ુ છંુ કે આવા અિધકારીઓનું તમે શોષણ કરી ર ા છો.
ગુજરાત રાજયના કમચારીઓ અને અિધકારીઓની િનવૃિ વય પ૮ વષ છે અને આઇ.એ.એસ., આઇ.પી.એસ.ની િનવૃિ વય
૬૦ વષ છે . આજે એક અિધકારી ૭૯ વષ, ૮૦ વષની મરે સેવા બ વી ર ા છે પણ હં ુ તો એમ કહં ુ છંુ કે શોષણ કરી ર ા
છે . એક અિધકારી ૭૦ વષની મરે , એક ૬૬ વષની મરે અને એ પણ બંધારણીય જ યાઓ હોય જયાં તમે વખતો વખત
મોશન આપીને અથવા સારા અિધકારીઓને તમે િનમણૂક આપી શકો એવી જ યાઓ ઉપર ૬પથી ૮૦ વષ સુધીના
અિધકારીઓ ફરજ બ વી ર ા છે , કારણ શું બતાવો છો કે આવા અનુકૂ ળ અિધકારીઓ મળતા નથી એનો અથ ૮૦ વષ એટલે
૬૦થી ર૦ વષ, તમે રપ વષથી શાસન કરો છો તો તમને કોઇ સારા અિધકારીઓ મળતા જ નથી? તમારા રાજયમાં કોઇ સારા
અિધકારીઓ વ યા જ નથી. આનો સીધો સાદો અથ એ થાય એટલે બંધારણીય જ યાઓ ઉપર જયાં અિધકારીઓને હ
મળવો ઇએ એમના હ ડબાડીને
તમે એક ટે શન આપો છો એ યાજબી નથી.
ૂ
માનનીય અ ય ી, આના કારણે પ રિ થિત એ ઉભી થઇ કે માનનીય મં ી ી જયારે જવાબ આપવા ઉભા થાય
યારે એમ કહે છે કે અમે લાખો કમચારીઓ-અિધકારીઓની ભરતી કરી છે , પરતુ
ં રપ વષના શાસનમાં કે વી પ રિ થિતનું
િનમાણ થયું છે ? (અંતરાય) માનનીય મં ી ી અ યારે હસે છે પણ એ પ રિ થિતનું િનમાણ થયું છે કે વષ ૧૯૯૬-૯૭માં
જયારે ક ેસના ટે કાવાળી માનનીય શંકરિસંહ વાધેલાની સરકાર ગઇ યારે આ રાજયમાં પ લાખ અને પ૧ હ ર કમચારીઓ
ફરજ બ વતા હતા. માનનીય અ ય ી, આ બહુ ગંભીર બાબત છે . સરકારની, આપની જે બુક બહાર પડે છે એમાં સરકારી
ચોપડે ન ધાયેલ ચીફ સે ે ટરીથી માંડીને કલાક તલાટી સુધીથી વગ-૪ સુધીની જે ભરતીઓ થતી હતી એમાં પ લાખ અને પ૧
હ ર કમચારીઓ હતા. દર વષ િશ ક પણ િનવૃ થાય, આઇ.પી.એસ. પણ િનવૃ થાય, આઇ.એ.એસ. પણ િનવૃ થાય,
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
બધા િનવૃ થાય પણ િનવૃિ ની સં યા હોય એના કરતા તમે સહે જ વધારે ભરતી કરી હોય તો આ સં યામાં વધારો થાય પણ
આજે રપ વષના શાસન પછી પણ પ લાખ અને પ૧ હ ર કમચારીઓને બદલે આજે ૪ લાખ અને ૯૧હ ર કમચારીઓ ફરજ
બ વે છે . સં યા ઘટી છે . હવે
બી થાય, કારણ કે આ તો એમ કહે વાના કે તમે જે પ લાખ અને પ૧ હ ર
કમચારીઓથી કામ કરતા હતા એ અમે ૪ લાખ અને ૯૧ હ ર કમચારીઓથી કામ કરીએ છીએ. અમે સુશાસન ચલાવીએ
છીએ એવી વાતો કરવાના પણ એવું નથી, પાછલા બારણે એક બી ધંધો ચાલુ કય છે , આઉટસોસ ગનો, અને એટલા માટે
આઉટસોસ ગનો કય છે , તમે રે યુલર ભરતી કરી હોય, તમે રે યુલર ડપાટમે ટલ કિમટીઓ બોલાવી હોય એક ચીફ સે ે ટરી છે
તો ચીફ સે ે ટરીએ દર ણ મ હને જદા જદા
ુ ખાતાના વડાઓ ન ી કરવા માટે િસિનયર વગ-૧ના અિધકારીઓની પો ટ ગ
ન ી કરવા માટે ડી.પી.સી. બોલાવવી પડે . આ ડી.પી.સી. યારે બોલાવી? પોતે િનવૃ થવાની અણી ઉપર હોય, એને કોઇ
મૂડ ન હોય, વહીવટમાં ભલે એ સટે શન આપે એટલે કોઇ ડી.પી.સી. થાય નહ . ખાતાના વડાની જ યાએ જવાવાળા રાહ
તા હોય અને એ પછી િનવૃ થઇ ય. એમને એ સટે શન આપવું પડે . ખાલી િનભાવવા થતું હોય એટલું કામ સરકાર કરે
છે . આપણે સાચા અથમાં વહીવટ ચલાવતા નથી એટલે મ ક ું એમ ૪ લાખ ૫૧ હ ર થયા છે , ઘ ા છે . િનવૃ િશ કની
જ યાએ ભરતી થતી નથી, િનવૃ તલાટીની જ યાએ ભરતી થતી નથી એટલે એમને એવું કરવું પ ું કે કામ ચલાવવું છે ,
ના
ો વ યા છે , વસિત ડબલ થઇ છે , કમચારીઓ વધારી શ યા નથી, ભરતી કરી શ યા નથી. ગૌણ સેવા પસંદગી
મંડળે ભરતી િલ ટ બહાર પા ું છે એની િનમણૂક આપી શ યા નથી. એના કારણે અણઘડ, કે ઓસ થયું અને એને ટાળવા
માટે જેમ પડશે એવા દેવાશે એવી નીિતના કારણે આઉટ સોસ ચાલુ કયુ અને એનાથી ભરતી કરી. યાં જઓ
યાં આઉટ સોસ.
ુ
હવે તો મં ી પણ આઉટ સોસથી ભરવા માં ા. એમના પ માંથી નથી ભરતા, અહ થી લઇ ય અને અહ થી ભરે . સરવાળે
એવું થયું કે દરે ક ખાતામાં ખાતાનું સંચાલન કરનાર અિધકારી, તજ ો મોટે ડ હોવા ઇએ, ડાયરે ટ િસલેકશન હોવા ઇએ
એના બદલે િનવૃ અિધકારીઓની આખી ફોજ ઉભી થઇ. એ ીક ચર ખાતું હોય તો િનવૃ , બી કોઇ િવભાગ હોય તો
િનવૃ , .એ.ડી.માં િનવૃ થયેલા, મુ યમં ી ીના સલાહકાર બધા િનવૃ , મં ી ીને યાં કામ કરતાં િનવૃ અને અમારા
િવરોધ પ ના નેતાને યાં બંધારણે ન ી કરે લી જ યા નાયબ સિચવ ક ાના અંગત સિચવ તરીકે ની એમણે માગણી કરી છે
યારે કહે છે કે તમે િનવૃ અિધકારી શા માટે માગો છો? તમે કોઇ સારા અિધકારી માગો. ૮-૧૦ મ હનાથી પો ટ ગ આપતા
નથી. તમા ં આખું મુ યમં ીનું કાયાલય િનવૃ ોથી ભરાયું છે અને અમારા િવપ ના નેતાને તમે અંગત સિચવ આપી શકતા
નથી. કે મ કે અંગત સિચવ એમણે પસંદ કયા છે એટલા માટે નથી આપતા. આવી ગેરરીિત, ગેરવહીવટને સામા ય વહીવટ નહ
પણ ગેરવહીવટ ગણાય. મારે આ વાત આપના મા યમ ારા એમના સુધી પહ ચાડવી છે . રમોટ ક ટોલથી વહીવટ ચાલતો
હોય એવું લાગે છે . સારી સારી વાતો કરે એના માટે રમોટ ક ટોલથી વહીવટ ચાલતો હોય એમ લાગે છે . દોરી સંચાર યાંક
બીજેથી થતો હોય એવું લાગે છે . રા ય સરકાર પોતાની રીતે િનણય કરતી હોય એવું લાગતું નથી. વગ-૪ની ભરતી બંધ કરી
દીધી. ડાઇવર, પટાવાળા એ વગ-૪માં આવે. આવા નાના કમચારીઓ ગરીબ અને મ યમવગમાંથી આવતા ઓછુ ં ભણેલા
લોકો પોતાની રો રોટી માટે , એનો િનવાહ થાય એ માટે આવતા હોય છે . આ સરકાર યારથી બેઠી યારથી છે ા ર૦ વષથી
આ ભરતી બંધ છે . વગ-૪ની ભરતી થતી નથી. એના કારણે િશ ુલ કા ટ, િશ ુલ ટાઇબ અને ઓ.બી.સી.ના ગરીબ અને
મ યમવગના લોકો એમના દીકરા-દીકરી ભણીને તૈયાર થાય તો એમને નોકરી મળતી નથી. એ નોકરી મળે એવી હં ુ િવનંતી
ક ં છંુ . ફી સ પગાર બાબતે સુ ીમ કોટ સુધી લડવાનું પણ હાઇકોટનું માનવાનું નહ . અ યારે બાબત િલ ટગેશનમાં છે એટલે
િવશેષ વાત કરતો નથી પણ એમના પણ ો યારથી બેઠા છે યારથી ઉભા છે અને જશે યારે પતશે એવું લાગે છે .
માનનીય અ ય ી, મારે ખાસ યાન દોરવું છે કે સરકારી નોકરીમાં આઉટ સોસથી આવે કે રે યુલર આવે એ
નોકરીમાં આ યા પછી કોઇ પ ના કાયકતા રહે તા નથી. મારી રજઆત
કરવા છતાં અ યારે હાલ ભારતીય જનતા પાટ ના એક
ૂ
વ તા છે , મને નામ આપવામાં વાંધો નથી. ધાબેન રાજપૂત એમને ૬૦ હ ર િપયાની નોકરી આઉટ સોસથી આપવામાં
આવી છે . ઘણા સમયથી, છે ા ૧૦ વષથી ભારતીય જનતા પાટ ના વ તા તરીકે કામ કરે છે .
માનનીય અ ય ી, કિમશનરે એનું યાન દોરતા ક ું કે તમે રા નામું મૂકો. મને આવું કહે શો તો ઉલટાનું તમારે
બદલાઇ જવું પડશે. આવો સામા ય વહીવટ કે વી રીતે ચલાવી લેવાય? આ એક દાખલો નામ ગ આપું છું. આવા અનેક
દાખલાઓ છે . એવી કઇ તમારી મજબુરી છે કે તમને કોઇ અિધકારી, કમચારી મળતા જ નથી અને આરો ય િવભાગમાં ફરજ
બ વે છે . (અંતરાય)
અ ય ી : આપનું વકત ય પૂ ં થાય છે .
ડો. સી. જે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, એક જ વાત એમ.એલ.એ., એમ.પી. પુરતી વાત કરવી છે .
એમ.એલ.એ.ના મં ી પ રષદની પણ આજે માગણીઓ છે . એમ.એલ.એ. કોઇ પણ
પૂછે, કાગળ લખે એટલે બહુ સારી
રીતે જવાબ આવી ય છે કે તમારો પ મ ો છે અને આ િવભાગના અિધક મુ ય સિચવ ીને મોક યો છે . સાહે બ, મ
ઓછામાં ઓછા ૮૦૦ કાગળ લ યાં છે . આ ૮૦૦-૮૦૦ કાગળના માનનીય મુ યમં ી ીએ અને માનનીય નીિતનભાઇ
પટે લના કાયાલયમાંથી જવાબ મ ાં છે કે અિધક મુ ય સિચવ ીને મોક યા છે . પછી શુ?ં મ હના પછી અિધક મુ ય
સિચવ ી જવાબ આપે છે કે , તમારો પ મ િવભાગના વડાને મોક યો છે અથવા સબંિધત િવભાગના સિચવ ીને મોક યો છે
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
પછી શુ?ં પછી સિચવ ી એમ કહે કે તમારો પ મ લે ટર કે ડી.ડી.ઓ., ડી.એસ.પી.ને કે સબંિધત વડાને મોક યો છે . પછી
શું? પછી કાંઇ નહ . આ ણ વષ પૂરા થયા. એટલે મં ી પ રષદની યારે આ માગણી લઇને આ યા છે યારે
ધારાસ યો ીઓના પ ોના ખાલી જવાબ નહ (અંતરાય) પણ પરફે ટ જવાબ આપવા ઇએ.
અ ય ી : માનનીય રાકે શભાઇ.
ી રાકે શભાઇ જ. શાહ(એલીસિ જ) : માનનીય અ ય મહોદય,
અ ય ી : ડો. ચાવડા , હં ુ રોશરી કલમાં
ભ ંને તો ચોથા-પાંચમાં ધોરણમાં વાતા કહે વા માટે મને ટીચર પસંદ
ુ
કરે . કે મ કે , હં ુ વાતાઓની ચોપડીઓ ખૂબ વાચુ.ં પણ નાનો બાળક હં ુ એટલે મને વાતા કહે તા સારી રીતે આવડે ‘‘પછી છે
નેએ’’,‘‘પછી છે નેએ’’ એવું દર વખતે બોલુ.ં તમા ં નામ ‘‘પછી શુ’ં ’ કોઇ નામ પાડી ના દે. પછી શુ?ં (અંતરાય)
ી પરે શ ધાનાણી : દશાએ દશા બગાડી છે . (અંતરાય)
ી રાકે શભાઇ જ. શાહ : મારે દશા દશામાં નથી જવુ.ં શહે રી િવકાસ ઉપર જ વાતચીત કરવી છે . દશા તો આપણે
સૌએ ઇ લીધી છે . ી પરે શભાઇ, પણ માનનીય શહે રી િવકાસ મં ી જે માગણી માંક ૧૦૨ લઇને આ યા છે એના
સમથનમાં મારો સૂર પુરાવું છુ ં અને મારી વાતચીત ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય મહોદય, આપણે સૌ ણીએ છીએ કે ગુજરાત એક એવું િવકિસત રા ય અને વાભાિવક રીતે
યારે રા યનો િવકાસ થતો હોય છે યારે એના શહે રો િવકસતા વ તી વધતી જતી હોય છે અને ગુજરાતમાં લગભગ ૪૫ ટકાની
આસપાસ એ વ તી શહે ર તરફ યાણ કરી રહી છે . એના પણ કારણો છે કે આજબાજમાં
ુ ુ ઉ ોગો, રોજગારી, સમૃિ , શાંિત,
સલામતી કે લાય વષ થી ગુજરાતે ઇ છે . એટલે વ તી શહે ર તરફ વધી ગઇ છે . શહે રોમાં વ તી વધતા શહે રીકરણ સાથે કયાંક
નાની આનુષાંિગક સમ યાઓ પણ થતી હોય છે . આજે હં ુ ગુજરાતના શહે રોની વાત કરી ર ો છુ ં અને જે સુિવધાઓ મળી રહી
છે એનું િવ તૃતીકરણ અને એનું અમલીકરણ થઇ શકે તે માટે માનનીય મં ી ી આ માગણીઓ લઇને આ યા છે . હં ુ િવભાગની
બે-ચાર મોટી યોજનાઓ પર વાતચીત કરીશ. આપણે સૌ ણીએ છીએ કે વષ૨૦૦૯થી વિણમ જયંિત મુ યમં ી શહે રી
િવકાસ. શહે રોનો િવકાસ કે વી રીતે થવો ઇએ? એ લગભગ છે ા ૧૨-૧૩ વષથી ગુજરાતે યું છે અને એમાં શહે રી િવકાસ
યોજનાઓને ફાળવેલું બજેટ, એમાં થયેલા અમલીકરણના પ રણામો આપણને પ દેખાય છે કે ગુજરાતના મોટાભાગના
શહે રો આજે એવા િવકિસત શહે ર થઇ ગયા છે કે જે િવકિસત દેશોની સરખામણીમાં ઊભા ર ાં છે અને એમાં તબ ાવાઇઝ
ા ટ પણ ફાળવવી પડે છે . મા કહે વાનું નથી પણ થમ તબ ામાં િપયા ૭૦૦૦ કરોડ જેવી માતબર રકમ ફાળવી હતી.
તે પછી બી તબ ામાં િપયા ૧૫૦૦૦ કરોડ વષ ૨૦૧૨થી ૨૦૧૭ની વાત ક ં છંુ . કલ
ુ િપયા ૨૨,૦૦૦ કરોડની એમાં
ગવાઇ થઇ હતી અને વષ ૨૦૨૦-૨૧માં છે ે િપયા ૪,૫૪૪ કરોડની પણ ગવાઇ શહે રી િવકાસ િવભાગમાં થઇ છે . આ
ગવાઇઓના આધાર ઉપર શહે રોમાં જે કામગીરી થઇ રહી છે એમાં ભૌિતક માળખાકીય સુિવધાઓ હોય છે એ શહે રીજનોને
મળી શકે . સુિવધાઓની અંતગત મુ ય વ તુ આપણે ણીએ છીએ કે , શહે ર હોય એટલે ર તા હોય, ર તો આવે એટલે
આનુષંિગક ટા ફક સકલ આવે છે . પાણી પુરવઠાનો અગ યનો િવભાગ છે કે જે ર૪ કલાક પાણી આપી શકે એ પ રિ થિતમાં
ગુજરાતના મહાનગરો ઘણી જ યાએ પહ ચી ગયા છે . પાણી સાથે આનુસાંિગક ભૂગભ ગટરની યવ થા પણ છે . એ જ રીતે
જયારે વરસાદ આવે યારે વરસાદી પાણીના િનકાલ માટે ટોમ વોટરની યોજના બની છે .
માનનીય અ ય ી, સાથે સાથે સરકાર જળસંચયના પણ કામો કરી રહી છે એના માટે ની જે યવ થા કરી છે ,
મહાનગરોમાં ખૂબ તળાવો છે એ તળાવોના યુટીફીકે શનથી આપણે ઇ શકીએ છીએ કે અમદાવાદ શહે રમાં કાંકરીયાથી ે
એનું બીજુ ં ઉ મ ઉદાહરણ ના હોઇ શકે . એ તળાવના યુટીફીકે શનના કામો શહે રી િવકાસ િવભાગ અને એની યોજનાઓ ારા
થઇ ર ા છે . લમ િવ તારમાં પાયાની સુિવધા, નાના લમ િવ તારો ઝૂંપડપ ી જેને કહીએ એ િવ તારમાં આજે બદલાવ થઇ
ગયો છે . શહે રની ઓળખ બદલાઇ ગઇ છે . ઝૂંપડપ ી મુકત એટલે કે સેવા વ તી મુકત શહે રો આજે આપણે ઇ ર ા છીએ.
સામાિજક વનીકરણ પણ આજે વતમાન સમયની માંગ છે યાં સામાિજક વનીકરણ પણ થઇ ર ું છે અને જ ર પૂરતું જયાં
અિ શમનના ઉપકરણો હોય, ફાયર િ ગેડ ટે શન હોય એ વ તીના આધાર ઉપર જ રયાત માણે એની સુિવધા પણ જ ર
કરે છે . મ આંતરમાળખાકીયની વાત કરી, હવે સામાિજક આંતરમાળખાકીયની પણ વાત ક ં છંુ . સામાિજક આંતરમાળખાકીય
યવ થામાં સુિવધા શાળાઓના મકાન, ાથિમક િશ ણ, જે પાયાનું િશ ણ છે અને જે મહાનગરોમાં નગર ાથિમક િશ ણ
સિમિત હોય છે . હવે જે રીતે માટ કલો
ૂ બની રહી છે , માટ ઓરડા બની ર ા છે અને મને કહે તા આનંદ થાય છે હં ુ જે
મહાનગરમાંથી આવું છુ ં ગત વષમાં એવું થયું હતું કે ભૂતકાળનો ડોપ આઉટ રે િશયો ખબર હતી, વતમાન સમયમાં આજે એવી
પ રિ થિત આવી છે કે પહે લી વખત છે ા ર-૩ વષથી મહાનગરોની સરકારી નગર ાથિમક સિમિત ખાનગી કલોમાં
થી
ૂ
છોકરાઓ યાં આગળ આવે છે અને મોટી સં યામાં એ આપણી કલોમાં
િશ ણ લેતા થઇ ગયા છે . સાથેસાથે અબન હે થ
ૂ
સે ટર પણ કોરોના જેવી મહામારીમાં પણ આપણે ઇ શકયા કે આ મહાનગરોમાં અબન હે થ સે ટરોએ જે યવ થા પૂરી
પાડી છે એનાથી શહે રીજનોને પણ સારી સુિવધા મળી છે . હોિ પટલ, આંગણવાડી છે , નંદઘર બના યા છે . જયાં જ રી છે યાં
લાઇ ેરી પણ બનાવીએ છીએ. એ િસિનયર િસટીઝન, એ સામા ય પ રવારમાંથી દીકરા દીકરી આવતા હોય છે, િશ ણની
ભૂખ હોય છે . વતમાન ર૧ મી સદી ાનિવ ાનની સદી છે . ઘણા લોકો નાના મકાનમાં રહે છે યારે લગભગ હં ુ મહાનગરમાંથી
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
આવું છુ ં તો વોડ ક ાએ એવી એક લાઇ ેરી પણ બની ગઇ છે કે જયાં દીકરા-દીકરીઓ અ યાસ, વાંચન કરી શકે છે .
સુિવધાઓ સ હતનું પોટસ કો લે , હં ુ આજે પણ કહી શકુ ં છુ ં કે જે રીતે મહાનગરોમાં સુિવધાઓમાં રમતગમતવીરોને, ખેલગે
ગુજરાતને ઇ ર ા છીએ. એ રીતના કામગીરી થઇ રહી છે અને મને કહે તા આનંદ થાય છે કે આજે સાબરમતી રવર ટ ઉપર
એક મોટંુ અ તન પોટસ કો લે પણ બની ર ું છે . ટક
ને હ તક થવાનું છે . મહાનગરની સાથેસાથે
ંૂ સમયમાં એ
સોલીડ વે ટની પણ સમ યા થતી હોય છે અને લીકવીડ વે ટ પણ હોય છે એના િનકાલની પણ યો ય યવ થા આ શહે રમાં
થતી હોય છે .
માનનીય અ ય ી, વે ડર માકટ, નાનામાં નાનો માણસ ગામમાં રો રોટી કમાતો હોય તો યવ થાપન કરીને
વે ડરનું એક માકટ કરે છે . લોકો યાં જઇને ખરીદી કરી શકે છે . હોકર ઝોન પણ એમાં જ આવી ય છે . જે રીતે શહે રીકરણની
વાત કરી અ યારે વતમાન સમયમાં આપણે સૌ ણીએ છીએ કે જે રીતે વ તી અને વાહનો વધી ર ા છે . બે જ મોટી સમ યા
શહે રોમાં થઇ રહી છે એને આનુષંિગક ટા ફકની પણ સમ યા થાય છે અને પ રવહનની પણ સમ યા થાય છે . અબન
મોબીલીટી પણ શહે રી બસ સેવા એ ટા ફક યવ થા હોય, એ રે લવે માટે ના ઓવરિ જ હોય, અંડરિ જ હોય, રોડ પહોળા
કરવા, ટી.પી.નો અમલ કરવાનો હોય, જ ર હોય યાં ફલાઇઓવર, અ ડરિ જ કરતા હોઇએ છીએ. હં ુ શહે રોની વાત ક ં યારે
સામા ય રીતે શહે ર પોતાની ઓળખ કરતું હોય છે . હં ુ અમદાવાદ જેવા મહાનગરમાંથી આવું છંુ યારે આપણે સૌ ણીએ છીએ
કે િવ નું સૌ થમ હે રટે જ િસટી પણ એ થઇ ગયું છે . એના કારણે વાસન, િવકિસત શહે ર ખૂબ મોટી લોકોની સં યામાં
અવરજવર, એના માટે ના દશન હોલ બના યા છે . આગામી દવસોમાં એક વોટરબોડીના લે ડ કે પ ગના જે ભૂતકાળમાં
િવદેશોમાં યા હતા એ કારના ગાડન અને લે ડ કે પ ગના કામો આપણે મહાનગરોમાં ઇ ર ા છીએ. રવર ટ એનું
ઉ મ ઉદાહરણ છે . નોલેજ સે ટરો પણ બના યા છે . લોકો માટે ઉપયોગી યોગા કે ો પણ બની ર ા છે . લગભગ દરે ક
વોડમાં િ વિમંગ પૂલ છે . હં ુ પણ કોપ રે શનના િ વિમંગ પૂલમાંથી જ િ વિમંગ શી યો છંુ . જે રીતે ગઇકાલે વાત થઇ હતી, બે
દવસ પહે લા વાત થઇ હતી બોટોિનકલ ગાડન અને બાલવા ટકા પણ આ મહાનગરમાં આપણે સૌ ઇ શકીએ છીએ. િવશેષ
ટા ફકવાળા િવષય ઉપર હં ુ યાન એટલા માટે દો ં છંુ કે ઇ ટી ેટેડ ટા ફક િસ ટમ, કારણ કે આ મહાનગરમાં હવે જે રીતે વ તી
વધી રહી છે મને કહે તા આનંદ થાય છે કે અમદાવાદ શહે રમાં સાબરમતી િવ તારમાં આપણે ઇ શકીએ છીએ કે જયાં
બી.આર.ટી.એસ. આવે છે યાં મેટો કનેકટ થાય છે . આગામી દવસોમાં બુલટે ટે ન આવવાની છે . સેમી હાઇ પીડ રાજકોટઅમદાવાદની રે લવે પણ યાં આવવાની છે . એ.એમ.ટી.એસ. છે અને સાદી રે વે થવાની છે . એક ટા પોટનું ઇ ટી ેટેડ હબ
અમદાવાદમાં ઊભું થઇ ર ું છે યારે મને કહે તા આનંદ થાય છે કે એ હબ એમાં થવાનું છે કે તમે ધારો તો તમે સવારે ૬ વા યે
રાજકોટથી બેસો અને ૧ કલાકમાં અમદાવાદ આવો. યાંથી ૭ વા યે બેસો અને મુંબઇ ૧૧ વા યે પહ ચો. ૧ર થી પ કામ
પતાવી ૬ વા યે નીકળો. ૧૦ વા યે અમદાવાદ આવીને રા ે ૧૧ વા યે પાછા રાજકોટ પહ ચી શકો. એવી અબન
મોિબિલટીની યવ થા આ શહે રમાં આ રા ય સરકાર કરી રહી છે . આજે અમદાવાદ શહે રમાંથી આવું છું. મેટોનો આખો ફે ઝ
યો છે . મેટો લ ક ઇ ર ા છીએ. મેટોનો એક ફે ઝ ચાલુ પણ થઇ ગયો છે . લગભગ એનું ૭૦ થી ૭પ ટકા કામ પૂણ પણ
થયું છે . માનનીય વડા ધાન ીના વરદહ તે વ ાલથી એપેરલ પાક રે વેનું ઉ ઘાટન પણ થયું હતુ.ં ટે શનોની સં યા પણ
થોડા દવસ પહે લા વધી ગઇ છે . આ એ જ રે વે છે આગળ એના ફે ઝમાં કામ કરતી કરતી અ ડર ાઉ ડ ભૂગભ કોરીડોર પણ
એમણે બનાવી દીધો છે . આ મહાનગરમાં અને ગુજરાતનું પહે લું રા ય એવું છે કે કે યાં અ ડર ાઉ ડ એટલે કે ભૂગભ કોરીડોર
પણ બની ગયો છે . એ કામ આગળ વધતા વધતા એ નદી પર િ જ બની ર ો છે . એના સેક ડ ફે ઝનું કામ પણ પૂર શમાં
ચાલી ર ું છે . ટક
ંૂ સમયમાં આપણે અહીયા ગાંધીનગરમાં પણ અવર-જવર રોજ કરતા હોઇએ છીએ. તપોવન સકલ પાસે પણ
મેટો ફે ઝ-ર નું કામ ચાલુ થઇ ગયું છે . એ કામ ગાંધીનગરથી િગ ટ િસટી સુધી મેટો રે લનું કામ આગામી દવસોમાં આનો લાભ
લઇ શકવાના છીએ. મેટો સેક ડ ફે ઝની લગભગ ર૮.ર૬ િક.મી.ની લંબાઇ છે . જે રીતે પ રવહન સેવામાં લોકોને લાભ મળી
ર ા છે . આગામી દવસોમાં શહે રની જનતાને એનો ફાયદો રહે શ.ે ગુજરાતના શહે રોએ તેની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે .
અમદાવાદનું હે રટે ઝ િસટી તો બ યું છે . વાસન થળો સાથે ટા ફકથી માંડી ઘણી બધી નાની મોટી સમ યાઓમાંથી ધીમે
ધીમે બહાર નીકળી ર ા છીએ. હં ુ શહે રી િવકાસના એક આયામ ઉપર પણ ચચા કરવા માગું છંુ . (સમય સૂચક ઘંટડી ) પતી
ગયું કે ટાઇમ છે ? આભાર..
અ ય ી : આપનું યકત ય પૂ ં થાય છે . માનનીય પું ભાઇ.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ(ઊના) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી જે માગણીઓ લઇને અહ યા આ ય
છે . એમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉપિ થત થયો છુ ં .
સામા ય વહીવટ િવભાગ, શહે રી િવકાસ િવભાગ, નમદા અને જળસંપિ અને પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ
ઉપર ડો.સી.જે. ચાવડા સાહે બે જે વાતનો ઉ ેખ અહીયા કય છે , તેનું પુનરાવતન ન હ ક ં . સામા ય વહીવટ િવભાગ એ
રા ય સરકારનું દય છે અને દય બરાબર ચાલે તો માણસ પણ યવિ થત રીતે ચાલે, પણ
દય બરાબર ન ચાલે તો
માણસે ઘણી બધી મુ કે લીનો સામનો કરવો પડે છે . રા ય સરકારનો સામા ય વહીવટ િવભાગ જે રીતે ચાલવો ઇએ એ
કારે ચાલતો નથી. અને તેના કારણે રા ય સરકારના વહીવટી માળખાની અંદર ઘણી બધી તકલીફ અને મુ કે લીઓ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
અનુભવાય છે . હં ુ એ વાત કરવા જઇ ર ો છંુ . તા.૧-૮-ર૦૧૮નો એલ.આર.ડી.નો જે ઠરાવ કય . આ ઠરાવના કારણે જે
કારની પ રિ થિત ઊભી થઇ. રા યના પર ટકા ઓ.બી.સી. ની વસિત અને કાયદેસર રીતે જે માણસ જે િવ ાથ ભાઇ
બહે નને પોતાની હ િશયારી, મતા મે રટ આધા રત આવવા માટે નો અિધકાર હોવા છતાં સામા ય વહીવટ િવભાગનો પ રપ
કરીને જે અનામત ર૭ ટકા છે એ મુજબ જ લાભ મળે. મે રટ આધા રત આવતો હોય તો લાભ ન મળે. એ કારે ઠરાવમાં
ગવાઇ કરીને જે પ રિ થિત પેદા કરી અને બ ીપંચનો િવ ાથ ભાઇ બહે નને સહન કરવાનું આ યુ.ં એ શ દોમાં વણન થઇ
શકે તેમ નથી અને યારે હાઇકોટમાં જવું પ .ું હાઇકોટમાં ગયા પછી હાઇકોટનો ચુકાદો આ યો અને એ ચુકાદાના કારણે
સામા ય વહીવટ િવભાગે એ પ રપ રદ કરવાની ફરજ પડી, યારે આ બ ીપંચના ભાઇ બહે નને યાય મ ો.
માનનીય અ ય ી, યાર પછી રા ય સરકારના અ ય િવભાગોમાં જે કોઇ ભરતી થાય તે ગુજરાત ગૌણ સેવા
પસંદગી મંડળ મારફતે થતી હોય છે . .પી.એસ.સી. મારફત કલાસ-૧ અને કલાસ-રની ભરતી થતી હોય છે . તે તમામ
ભરતીઓની અંદર અનામતની જે ગવાઇઓ છે તે ગવાઇઓ મુજબ તેનો હ અને અિધકાર ઉમેદવારને મળવો ઇએ તે
હ અને અિધકારથી વંિચત રાખવામાં આવે છે અને તાજેતરનો .પી.એસ.સી.નો દાખલો આપીશ જે પી.એસ.આઇ.ની
ભરતી થાય છે તેની અંદર િબનહિથયારધારી પી.એસ.આઇ.ની ૩૦૦ પો ટ છે તે ૩૦૦ પો ટમાંથી અનુસૂિચત િતની-૧૩
છે , અનુસિૂ ચત િત મ હલાઓની-૦૭ સીટ છે , ઓ.બી.સી.ની-૧૧ સીટ છે અને ઓ.બી.સી. મ હલાઓ માટે -૦પ સીટ
ઓછી ફાળવવામાં આવી છે . એટલે એલ.આર.ડી.ની અંદર હાઇકોટ અને સુ ીમ કોટ ચુકાદો આ યા પછી પણ ગુજરાત
.પી.એસ.સી. બોડ બ ીપંચના િવ ાથ ભાઇ-બહે નોનો પોતાનો જે હ અને અિધકાર છે તેનાથી વંિચત રાખવા માટે
કાયદા અને િનયમો તથા હાઇકોટપ, સુ ીમ કોટની સૂચનાઓનું પાલન .પી.એસ.સી. કરતી નથી. એટલે રા ય સરકારને હં ુ
ગંભીરતાપૂવક કહે વા માગું છુ ં અને માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છુ ં . કે , જે કઇ
ં ભરતીઓ થાય તે ભરતીઓ યો ય રીતે અને
િનયમ માણે ઓ.બી.સી.ના હ અને અિધકાર છે તે માણે .પી.એસ.સી. ભરતી કરે .
માનનીય અ ય ી, અહ યા ોટોકૉલની વાત આવી. ધારાસ યોનો અિધકાર છે . રા ય સરકારના સામા ય વહીવટ
િવભાગના પ રપ ો છે અને તે પ રપ મુજબ જે કઇ
ં સરકારી કાય મો હોય અને ગયા વખતે ી િવર ભાઇ ઠુ મરે આ
િવધાનસભામાં રજઆત
કરી હતી. મ પણ રજઆત
કરી હતી. સરકારનો પ રપ છે . ધારાસ યોનો ોટોકૉલ ળવવાનો ન
ૂ
ૂ
હોય તો સામા ય વહીવટ િવભાગ અને રા ય સરકારને આ પ રપ રદ કરવાનો અને િનયમો બદલવાનો અિધકાર છે . તે રદ
કરી નાખે. રદ ન કરવાનો હોય તથા ચાલુ રાખવાનો હોય તો ધારાસ યોનું માન, વમાન પ રપ મુજબ જળવાય તેવી રા ય
સરકારને િવનંતી ક ં છંુ . િવપ ના ધારાસ યો તો રજઆત
કરે , અમને ( યાય ન મળતો હોય) યાં રજઆત
કરીએ પણ
ૂ
ૂ
શાસકપ ના ધારાસ યો પણ રજઆત
કરે , શાસકપ ના િમિન ટરોને રજઆત
કરવાની ફરજ પડે . ી િવર ભાઇ ઠુ મરનો
ૂ
ૂ
હતો તેની અંદર ી કવર
ભાઇ બાવળીયાએ રજઆત
કરી છે કે , ોટોકૉલ જળવાતો નથી. ી િવર ભાઇ ઠુ મર,
ું
ૂ
ધારાસ ય ી િવનોદભાઇ મોરડીયા, ધારાસ ય ી જશુભાઇ પટે લ અને મ લેિખતમાં રજઆત
કરી છે . લેિખતમાં રજઆત
કયા
ૂ
ૂ
પછી પણ રા ય સરકારે ધારાસ યોનો ોટોકૉલ ળવવાનો ન હોય અને એક બાજુ માનનીય નાણામં ી એમ કહે છે કે , તમે
અમારી પાસે આવો, તમે અમને રજઆત
કરો, તમે અમને લેિખત પ ોથી રજઆત
કરો અમે તમા ં જે કઇ
ળવવાનું હશે તેમાં
ૂ
ૂ
ં
તપાસ કરીને કાયદેસરનાં પગલાં લઇશુ.ં આ બધી સારી સારી વાતો અહ ગૃહની અંદર કરવામાં આવે છે , પણ બહાર
ધારાસ યોનું માન, વમાન અને રા ય સરકારનો ોટોકૉલ હોય છતાં ધારાસ યોનું અવમાન થતું હોય આ કારની પ રિ થિત
ઉભી થઇ છે .
અ ય ી : ધારાસ યોનું માન જળવાવું જ ઇએ તે મા ં પણ મંત ય છે અને હં ુ સરકારને તે બાબતમાં ઘટતું
કરવા માટે કહીશ.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, બહુ દુઃખ સાથે દાખલો આપું કે , જનાગઢની
અંદર માનનીય
ૂ
મુ યમં ી ી એક કાય મનું ખાતમૂહુ ત કરવા આવે છે . યાં ક સ
ે ના ધારાસ ય ભીખાભાઇનું નામ લખે છે . ઓ કે , તમે
ોટોકોલ ળ યો. તે જ મુ યમં ી ઊના આવે છે અને સરકારી કાય મમાં કાડમાં મા ં નામ નહ લખવાનું એ તો અમા ં
અપમાન સમાન ગણાય. હં ુ બહુ પ માગણી ક ં છંુ , અમારો ોટોકોલ ળવવાનો ન હોય તો સામા ય વહીવટ િવભાગનો
પ રપ રદ કરો અમને વાંધો નથી. અમને ન બોલાવો તો પણ અમને વાંધો નથી. આ પ રપ છે તો તેનું ચુ તપણે પાલન
કરવું ઇએ. સરકારી ાય મમાં અમારો અિધકાર છે અને અમે જન િતિનિધ છીએ. શા માટે અમને ના બોલાવે? તેમાં િનયમ
છે કે અગાઉથી મંજૂ રી લેવાની. િવભાગ મંજૂ રી લે અને અમને િવભાગ જે જવાબો આપે છે તે પણ દુઃખદાયક છે . અમને જવાબ
આપે છે કે , આ કાય મ તો થાિનક ક ાએ છે . સાહે બ, રાજય ક ાએ થાય છે , સી.એમ.ઓ.માંથી સૂચના આપવામાં આવે છે .
હં ુ કોઇ ટીકા ટ પણમાં પડવા માગતો નથી પણ જે વા તિવકતા છે તેનો સરકારે વીકાર કરીને તે કારે સરકારે અમલીકરણ
કરવું ઇએ.



માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દોમાં અહે વાલમાં ફે રફાર કરવામાં આવેલ છે .
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
માનનીય અ ય ી, આઉટ સોિસગની વાત કરવામાં આવી છે . આઉટ સોિસગની અંદર રાજય સરકારના
સિચવાલયમાં તમામ લોક છે તેમાં આઇ.એ.એસ. અિધકારીઓ, મુ યમં ી ી, મં ી ીઓના ડાઇવરો અને લીફટમેન, સાહે બ
એક દાખલો આપું તો માગ અને મકાન િવભાગ ડાઇવરોને આઉટ સોિસગની અંદર લધુ મ વેતનધારા માણે ૩૯૯ િપયા
ચૂકવે છે . રા ય સરકારના અ ય િવભાગો આઉટ સોિસગની અંદર આ કારે ચૂકવતા નથી. હં ુ એક રાજદીપ એજ સી છે તેની
વાત ક ં તો તેમાં ૩૦ પટાવાળા ફરજ બ વે છે . એ ૩૦ પટાવાળાને ૫૮૫૦નું માિસક ચૂકવ ં થાય છે અને બી બાજુ ં માગ
અને મકાન િવભાગ પટાવાળાને દૈિનક વેતન ૩૯૯ િપયા આપે છે . સાહે બ, ૧૨૦૦૦ િપયા આપવાના બદલે ૫૫૦૦ િપયા
વ ચેથી એજ સી ખાય ય અને આ લોકોનું શોષણ કરે આનાથી બી રે કડ ઉપર પુરાવા શું હોઇ શકે ? રાજય સરકારના
તમામ િવભાગોનું પણ સંકલન નહ ? એક િવભાગ અ ય રકમ ચૂકવે અને બી િવભાગ એનાથી ઓછા ચૂકવે, ી િવભાગ
એનાથી વધારે ચૂકવે એનો અથ એવો થાય કે રાજય સરકારમાં અનુકૂ ળતા મુજબ જે િવભાગને જે અનુકૂ ળ પડે એ કારે
યવ થા તં ગોઠવાય છે અને આિથક રીતે શોષણ કરવામાં આવે છે .
માનનીય અ ય ી, શહે રી િવકાસ િવભાગને લાગેવળગે છે યાં સુધી કોમશ યલ બાંધકામો જે થાય છે એમાં
કાયદેસર રીતે જે જ યાનું પાક ગ મૂકવું ઇએ એ પાક ગ ન મૂકવાના કારણે શહે રી િવ તારમાં ખૂબ જ મુ કે લી અનુભવાય છે
યારે શહે રી િવકાસ િવભાગ ગંભીરતાપૂવક યાં પણ કોમશ યલ બાંધકામો થાય છે યાં પાક ગની જ યા મૂકવામાં આવે છે કે
નહ એની તકે દારી રાખે અને તં તટ થ અને કાયદ અને માિણક નહ થાય તો િ થિત બગડશે. ગેરિશ ત,
સંવેદનશીલતાનો વધતો જતો અભાવ, વકે ી અને હસક
િવચારશરણીમાં િવ ાસ અને યાપક બેરોજગારીના કારણે
ં
આપણે સૂકા ઘાસની ગં ઉપર બેઠાં છીએ યારે કોઇ પણ નાનો તણખો દાવાનળનું નીિમત બની શકે છે . નાગ રક તરીકે
આપણે રા ધમ બ વવામાં સમપણ અને િન ા નહ કે ળવી શકીએ તો ભિવ ય આપણને માફ નહ કરે . "અ તુ"
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, ૧૩.૪૨ વા યે ટાટ થયું હતું એટલે અ યારે ..(અંતરાય)
અ ય ી : નહ , ૧૩.૪૧ એ થયું હતુ.ં
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, ના, ૧૩.૪૨ વા યે થયું હતું મ ન યું છે એટલે કહં ુ છંુ .
અ ય ી : અ યારે કે ટલા થયા?
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ :માનનીય અ ય ી, અમને ૧૨ િમિનટ આપો, પ૪ િમિનટ એટલે ૧૨ િમિનટ થાય.
અ ય ી : નહ , ૧૦ િમિનટ છે . મારે શા માટે કોઇની િમિનટ ઓછી કરવાની? એક જ િમિનટ, આવી ચચા એટલા
માટે યો ય નથી, આવું હોય તો મને મારી ચે બરમાં આવીને કહે વું ઇએ. પણ વા તવમાં પેલો જે સમય કપાયો આગળ
ડો.સી.જે. ચાવડાના સમયમાં એમને ૧૨ િમિનટ થઇ, એમને પણ ઓછી થઇ એ જે ઘટના બની અને જે ણ ચાર િમિનટ ગઇ
એ માણે ઓછુ ં થયુ.ં માનનીય જેઠાભાઇ ભરવાડ, હવે દાખલા તરીકે આમાં જે સમય ગયો ૧.પ૧ એ શ કરવાનું હતું એ
અ યારે પ૩ થશે.
ી જેઠાભાઇ ઘે. આ હર (શહે રા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી જે માગણીઓ લઇને આ યા છે એ
માગણીઓમાં હં ુ મા ં સમથન આપવા માટે ઉપિ થત થયો છંુ .
માનનીય અ ય ી, મારા પંચમહાલ િજ ામાં પાનમ જળાશયમાં ૩૬૪૬પ હે કટરમાં િસંચાઇનો લાભ આપવામાં
આવે છે અને એની સં હની મતા પ.૭૮ ઘનમીટર છે , પંચમહાલ િજ ામાં આવેલ મોરવાહડફ િસંચાઇ યોજનામાં પ૨૩૮
હે કટરને િસંચાઇનો લાભ આપવામાં આવે છે અને એની સં હની મતા ૨૨.૦૮ ઘનમીટરની છે , પંચમહાલ િજ ામાં આવેલ
કડાણા િસંચાઇ યોજનામાં ૬૧૯૧ હે કટરને િસંચાઇનો લાભ આપવમાં આવે છે અને એની સં હ મતા ૪૨.૪૪ ઘનમીટર છે ,
પંચમહાલ િજ ામાં આવેલ પાનમ હાઇલેવલ િસંચાઇ યોજનામાં ૧૮૦૦૦ એકર િવ તારને િસંચાઇનો લાભ આપવામાં આવે છે
અને આ યોજના માટે પાનમ જળાશયમાં ૧૧પ ઘનમીટર પાણી અનામત રાખવામાં આવેલ છે . પંચમહાલ િજ ાના મારા મત
િવ તાર શહે રા તાલુકાના ૩પ ગામોના ૬૧ તળાવો, ગોધરા તાલુકાના ૪૨ ગામોના પ૩ તળાવો, કાલોલ તાલુકાના ૬ ગામોના
૧૧ તળાવો અને ઘોઘંબા તાલુકાના ર ગામોના ૩ તળાવો એમ મળી કલ
ુ ૮પ ગામોના ૧૨૮ તળાવોને પાણીથી ભરવા માટે
૩૧૫ કરોડ િપયા માનનીય મુ યમં ી ી અને નાણામં ી ીએ ફાળ યા છે . પંચમહાલ િજ ા માટે આટલી માતબર રકમ જે
ફાળવી છે એ બદલ માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપું છું. હમણાં જ ટક
ંૂ
સમય પહે લાં માનનીય મુ યમં ી ીએ આ બાબતે ખાતમુહૂ ત કયુ અને એના વક ઓડર પણ આપવામાં આવેલા છે . પંચમહાલ
િજ ાના શહે રા તાલુકાના ર૧ ગામોના ૧૯ તળાવો, ગોધરા તાલુકાના ૧૬ ગામોના રપ તળાવો તેમજ મ હસાગર િજ ાના
લુણાવાડા તાલુકાના ૬ ગામોના ૮ તળાવો મળી કલ
ુ ૪૩ તળાવો એમ મળી કલ
ુ ૬ર તળાવો ભરવાના કામની ૧૩૮ કરોડ
િપયાની યોજનાનું માનનીય મુ યમં ી ી અને નાણામં ી ીએ એના ખાતમુહૂ ત કરે લ છે . આ ણ પેકેજ કરવાના થાય છે તે
પૈકી બે પેકેજના વક ઓડર પણ આપવામાં આવેલ છે તેમજ એક પેકેજ મંજૂ રી અથ સરકાર ીમાં સાદર કરવામાં આવેલ છે .
પાનમ હાઇલેવલ કે નાલના જમણા કાંઠાના મુ ય નહે રની વન એલ, ટુ એલ શાખાની િપયા ૩.રર કરોડની કામગીરી
ચાલુ છે . પંચમહાલ િજ ાના શહે રા તાલુકાના િપયા ૩.૮૬ કરોડના ખચ થનાર યુ ધામ ં ચેક ડે મથી પ૦ હે કટર િવ તારને
િસંચાઇનો લાભ થશે. મોરવાહ તાલુકાના િપયા ૩.૩૩ કરોડના ખચ થનાર ચેકડે મથી ૮૧૦ હે કટર િવ તારને િસંચાઇનો લાભ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
થાય તેમ છે . ગોધરા તાલુકામાં ૩૧પ કરોડના ખચ તૈયાર થનાર રતનપુર, રે લીયા, ખજરી
ૂ અને સાપા ચેકડે મથી પ૪૦ હે કટર
િવ તારને લાભ થશે. આમ િપયા ૧૦ કરોડના ખચ તૈયાર થનાર પ ચેકડે મથી ૧૪૦૦ હે કટર જમીનને િસંચાઇનો લાભ
મળનાર છે . મ હસાગર અને પંચમહાલ િજ ાના ર૩ ગામોના ૪૧ તળાવો પાણીથી ભરવાની ૧૩૪ કરોડ િપયાની યોજના
તૈયાર કરી સરકાર ીમાં સાદર કરવાની કાયવાહી ગિત હે ઠળ છે . આ યોજનાથી ૩૦ર૦ હે કટર િવ તારની િસંચાઇનો લાભ
થાય તેમ છે . આ દવાસી િવ તારને પણ ફાયદો થશે. આ દવાસી િવ તારના પાણીના ોના કારણે થળાંતર થતું અટકશે.
માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહે બે વષ ર૦૧૬માં ઉ ઘોષણા કરે લ કડાણા જળાશય આધા રત દાહોદ,
મ હસાગર િજ ાના ટાયબલ િવ તારના ૭ તાલુકા, ૧ર૪ જેટલા ગામો, ૧૪૦ િકલોમીટર લંબાઇની ઉદવહન યોજના નાંખી
િસંચાઇનો લાભ આપવા ઉદવહન યોજના સરકાર ી તરફથી િપયા ૧૦૦૦ કરોડના ખચની મંજૂ ર કરવામાં આવી છે . તદુપરાંત
આ યોજનાથી ૧૧૮ ગામો અને શહે રોને પીવાનું પાણી પૂ ં પાડવામાં આવશે તથા મ યમ િસંચાઇ યોજના જેવી કે પાટાડગરી
ું ,
માછરનાળા, ઉમ રયા, વાલકે ર, એંગલવાડા જળાશય આ થકી પાણી ભરવાનું કામગીરી પૂણ થયેલ છે અને હાલમાં
કિમશન ગ હે ઠળ છે . આ કામગીરીથી ર૪૭૭પ હે કટર જમીનને િસંચાઇનો લાભ મળતો થઇ ગયો છે . આ યોજનાના ખાતમુહૂ ત
સમયે માનનીય મુ યમં ી ી ારા તેનું િવ તૃતીકરણ કરી બાકી રહે લા તાલુકા જેવા કે સંજલ
ે ી, િસંગવાડ, દેવગઢ બા રયા,
ધાનપુર, લીમખેડા તાલુકાના િવ તારના અંદાિજત ૭ર ગામોને િસંચાઇનો લાભ આપવા માટે િપયા રર૬ કરોડની મંજૂ રી
આપવામાં આવેલ છે . વધારાના ૪પ૦૦૦ હે કટર જમીનને આ યોજનાથી લાભ થનાર છે . આ યોજના ગિતમાં છે . ડસે બર,
ર૦રર સુધીમાં પૂણ થનાર છે . કડાણા જળાશય હાઇલેવલ કે નાલ ઉપર આવેલા િશયાલ ખાતેના પંપ ગ ટે શન નંબર-ર થી
ઉ હન યોજના બનાવી શામળા તળાવ પાસે નવીન પંપ ગ ટે શન મારફતે કડાણા, સંતરામપુર, લુણાવાડા તાલુકાના ર૪
તળાવો ભરવા િપયા પ૩ કરોડના ખચની યોજના સરકાર ી ારા મંજૂ ર કરવામાં આવેલી છે . આ યોજનામાં ર૭ર૦ હે કટર
જમીનને લાભ મળનાર છે . આ યોજનાની કામગીરી હાલ ગિતમાં છે . સ ટે બર, ર૦ર૧ સુધીમાં પૂણ કરવાનું આયોજન છે .
સુજલા -સુફલા કે નાલ આધા રત પાદરડી ગામ ન ક ઉદવહન યોજના બનાવી ખાનપુર તાલુકાના ર૪ તળાવો ભરવા આ
યોજના િપયા પ૧ કરોડના ખચ થનાર છે અને સરકાર ી ારા એનું ટે ડર મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે . આ યોજનાથી ૧૮પ૦
હે કટર િવ તારને લાભ મળનાર છે . આ યોજનાનું કામ ગિતમાં છે . એિ લ, ર૦ર૧ સુધીમાં પૂણ થનાર છે . પંચમહાલ િજ ાના
વડાઆયમ તળાવમાંથી સંતરામપુર મ હસાગર િજ ાના મોલકા અને બાબરી તળાવો ભરવા માટે આ યોજનામાં િપયા ૧૮
કરોડના ખચનું ટે ડર સરકાર ી ારા મંજૂ ર કરવામાં આવેલ છે . આ યોજનાથી ૪૭૦૦ એકર જમીનને લાભ મળનાર છે . આ
યોજના ગિતમાં છે જે સ ટે બર, ર૦ર૧માં પૂણ થશે. પાનમ હાઇલેવલ કે નાલ ઉપર જદા
ુ જદા
ુ પંપ ગ ટે શન મૂકી ઉ હન
િસંચાઇ યોજના િપયા ૧૩૧ કરોડના ખચ બનાવવામાં આવનાર છે . માનનીય મુ યમં ી ી જે માગણીઓ લઇને આ યા છે
તેને હં ુ સમથન આપું છુ ં અને તેમને નાણામં ી ીને હં ુ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપું છુ ં .
ી નથાભાઇ હે . પટે લ(ધાનેરા) : માનનીય અ ય ી, સને ૨૦૨૧-૨૨ના અનુદાનની માગણી નંબર-૬૬ ઉપર હં ુ
મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, બનાસકાંઠા િજ ાના પિ મના જે તાલુકા છે યારે નમદાનું અને સુજલા સુફલામનું પાણી
મળે છે પરતુ
ં બનાસકાંઠાની ભૌગોિલક પ રિ થિત માણે તેના પૂવનો જે ભાગ છે તેમા પાલનપુર, વડગામ, ધાનેરા,
દાંતીવાડા, ડસાનો અને થરાદનો અમારો અડધા ઉપરાંતનો ભાગ છે આ એકદમ વેરાન બની ગયો છે અને એ વેરાન બનવાના
કારણે તિળયામાં પાણી ર ાં નથી. તિળયાના જે કઇ
ં પાણી છે તે હ રથી પંદરસો ફટૂ ડા ગયા છે . બે- ણ વખત બોર
બનાવવામાં આવે તો નસીબમાં લ યું હોય તો પાણી મળે તો ભલે બાકી ખેડૂ ત પોતે બરબાદ થઇ ર ો છે . આવા સં ગોમાં આ
િવ તાર માટે સરકાર ીને મારી િવનંતી છે કે , આ િવ તારને પાણી આપવા માટે કઇક
ં િવચારવાનો સમય પાકી ગયો છે અને
અ યારે મારા િવ તારમાં એવા પણ ગામડાં છે કે પોતે વયં રીતે ઢોરોને પાણી પાવા માટે પોતાની તે ટે કરો લઇને પણ
પાણી પાય છે આવા ગામોની યાદી ઇતી હશે તો હં ુ આજની તારીખમાં આપીશ. જયારે આવી પ રિ થિત િનમાણ થયેલી હોય
યારે જયારે દયોદર તાલુકામાં માનનીય મુ યમં ી ી પોતે જયારે ડે રીના લા ટ નંબર-૨નું ઉ ઘાટન કરવા માટે દયોદરમાં
આ યા તે વખતે પણ યાંની લગભગ ૨ લાખની વસિત વ ચે ડે રીના ચેરમેન ી અને બનાસકાંઠા િજ ાના સૌ આગેવાનોએ
પ ાપ ીથી દૂર રહીને િવનંતી કરવામાં આવી હતી કે મુ યમં ીસાહે બ આ િવ તારને પાણી આપવા માટે નો સમય પાકી ગયો
છે . તમે જેમ કા ઠયાવાડને નંદનવન કયુ એવી રીતે આ િવ તારને બનાસકાંઠાનો ભાગ રહી ગયો છે તેને કે વી રીતે મદદ પ થવું
તે માટે ની િવચારણા કરવા માટે બધાએ ભેગાં થઇને અહ યા રજઆત
કરે લી હતી પણ આજ દન સુધી કઇ
ૂ
ં પ રણામ જેવુ દેખાતું
નથી.
માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી મારી િ એ પૂવ તરફના ભાગમાં ક ેસના શાસન વખતે સાબરકાંઠા
િજ ામાં થયેલી ધરોઇ અને મુકતે ર ડે મ મારફત આ િવ તારની િસંચાઇ માટે ની જદી
ુ ફાઇલ ચાલતી હતી તે ફરીથી ઉભી
કરવામાં આવે અને તેને વામાં આવે કે કઇ જ યાએથી આ િવ તારને પાણી મળી શકે તેમ છે એવી િવચારણા કરવામાં
આવે તો એ પાણી મળી શકે એવો મને િવ ાસ છે તો સરકાર ીને મારી િવનંતી છે કે , આ િવ તારને પાણી આપવા માટે યાન
આપે અને પૂરી મદદ થાય તેવુ કરવા માટે ના ય ન કરે . બે વષ અગાઉ જયારે પાણી માટે નું આંદોલન થયું તે વખતે બજેટમાં ૫
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
કરોડ િપયાની સરવે કરવા માટે ની ગવાઇ કરવામાં આવી હતી. આ િપયા ર કરોડ, ૫ કરોડની ગવાઇ બજેટમાં બે વષ
આવી પણ તે પછી ગવાઇનું શું થયુ,ં શું ના થયું તે કઇ
ં અમે ણતાં નથી અને અમને કોઇ યુ ર પણ મળતો નથી. મારી
સરકાર ીને િવનંતી છે કે , આ અંગે બનાસકાંઠા અને આ િવ તાર માટે શું થઇ શકે તેમ છે અને કે ટલી ગિત થઇ તે વાત યાન
ઉપર લાવવા િવનંતી છે .
માનનીય અ ય ી, સીપુ ડે મમાંથી બનાસકાંઠા િજ ાના નમદામાંથી પાણી મળી શકે તેમ છે અને બનાસકાંઠા
િજ ાના દાંતીવાડા તાલુકામાં સીપુ અને દાંતીવાડા-૨ ડે મ આવેલા છે . એ સીપુ અને દાંતીવાડાનું બધુ પાણી જે છે તે પાણી
પાટણ િજ ામાં ય છે યાં સુજલા સુફલામની પણ નહે ર આવેલી છે, નમદાનું પાણી પણ ય છે પણ આ િવ તારમાં જયાં
બે ડે મ બનેલાં છે તે િવ તારને છાંટો પણ પાણી મળતું નથી તો ઓછાં ખચ આ પાણીનું ડાયવઝન કરવામાં આવે અને આ
પાણીને નદીમાં નાખીને ધાનેરાને આપવામાં આવે તો મારી િ એ આ પાણીથી ઓછા ખચમાં સરકારને મદદ પ થઇ શકે તેમ
છે . બી મારી િવનંતી એ છે કે , દાંતીવાડા તાલુકાની ભૌગોિલક પ રિ થિત એ ખડકાળ અને ડગરાળ
છે . તેની અંદર ચારથી
ું
પાંચ ડે મો બની શકે તેમ છે તો ચાર-પાંચ ચેક ડે મો બનાવવામાં આવે તો ઓછાં ખચમાં પાણી સં હી શકાય અને એ પાણી
સં હીને એ ચેક ડે મોનું પાણી ણથી ચાર વષ સુધી ટકી શકે તો પશુપાલન ઉપર આધા રત આ તાલુકો અને િજ ો છે તો એ
િજ ાને મદદ પ થઇ શકાય તો સરકાર ીને મારી િવનંતી છે કે તેના માટે યાન આપી અને કઇક
ં િવચારણા કરે . બનાસકાંઠા
િજ ાની અંદરથી ણ નમદા આધા રત પાઇપો નાંખવામાં આવી છે . તેમાંથી વષ ૨૦૧૪માં એક પાઇપ લાઇન નાખીને
દાંતીવાડા ડે મમાં પાણી નાંખવામાં આ યુ હતુ.ં માનનીય મુ યમં ી ીએ તે વખતે ઉ ઘાટન પણ કયુ. ઉ ઘાટન કયા પછી તે
પાણી નાં યુ તે નાં યું તેના પછી ફરીથી બી વખત ચોમાસામાં ય ન કય . ચોમાસામાં પાણીનો ય ન કરતા એ પાણી
નાં યુ તે અડધો કલાકમાં જ જે કઇ
ં ઓટલો હતો પાણીનો તેમાં પાણી પડયું અને તે ઓટલો તૂટી ગયો તેના પછી અમે કયાંય
પાણી યું નથી. બી લાઇન ગઇકાલે આપણે બજેટ ગવાઇ કરી હતી કે સીપુ ડે મ માટે પણ થરાદ તાલુકામાંથી પાઇપ
નાંખવામાં આવવાની હતી. ગયા વષ ૧૦૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરી હતી. આ વષ િપયા ૨૨૬ કરોડની ગવાઇ કરી
હતી. માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ ક ું હતું કે આ પાઇપલાઇનથી ૬,૦૦૦ એકર જમીનને લાભ થશે. મારે સાહે બને િવનંતી
કરવી છે કે પાણીની જે ફ રયાદ છે એ ધાનેરા, દાંતીવાડા, પાલનપુર અને વડગામની જ છે . તો એ તાલુકાઓને પાણી મળે છે કે
કે મ? એમાંથી પાણીનો છાંટો પણ મળતો નથી. તળાવ પણ ભરાતા નથી અને પાણી પણ મળતું નથી. તો આ યોજનાથી જે
િવ તારને પાણીની ખાસ જ ર છે એ િવ તારને મદદ પ થવા માટે હવે સમય પા યો છે . આ બજેટમાં પણ કોઈ ગવાઇ
કરવામાં આવી નથી. તો ભિવ યના બજેટમાં ગવાઇ કરી આ િજ ાના સરહદી િવ તારને મદદ પ થવા માટે િવનંતી છે .
અ ય ી : મારે સભાગૃહના તમામ માનનીય ધારાસ ય ીઓને મા હતી આપવી હતી કે મારા વામાં આ યું છે કે
વ ત ય પૂ ં થયા પછી ધારાસ ય ી તરત જ બહાર નીકળી ય છે . િનયમ એવો છે કે આપણા જે માનનીય ધારાસ ય ી
વ ત ય કરે , પછી ઓછામાં ઓછી ૧૦-૧૫ િમિનટ બેસ.ે જેથી આ પ કે સામા પ માંથી કોઇને જવાબ આપવો હોય તો
સ ય ી હાજર હોય તો એના સંદભમાં જવાબ આપતા હોય એટલા માટે સામા ય રીતે રોકાતા હોય છે . માનનીય જેઠાભાઇ
બહાર ગયા યારે જ મને થયું કે કહં ુ પણ તરત કહીએ તો માનનીય ધારાસ યોનું દલ દુ:ખે અને એવું થાય તો એ મને દુ:ખે.
આપની બધાની ણકારી માટે કહં ુ છંુ . માનનીય ભૂપે ભાઇ, આપનો સમય કપાશે ન હ. િચંતા ના કરશો.
ી ભૂપે ભાઇ ર. પટે લ(ઘાટલો ડયા) : માનનીય અ ય ી, િવકાસ શ દ રાજકારણ માટે નવો શ દ હશે પરતુ
ં
ભારતીય જનતા પાટ એ આ શ દથી ગુજરાતને ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જઇ અને કાયાપલટ કરી બતાવી છે . નાનામાં
નાના માણસને તથા છે વાડાના માણસને યાનમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે રા યનો સવાગી િવકાસ કય છે .
આપણે સૌ ણીએ છીએ કે પહે લાં રાજકારણ ાિત અને ધમ આધા રત હતુ.ં યારથી ભારતીય જનતા પાટ મેદાનમાં આવી
અને સિવશેષ માનનીય નરે ભાઇ આ યા પછી િવકાસની રાજનીિત ચાલુ થઇ છે . આ િવકાસની રાજનીિતથી લોકોને ખૂબ
લાભ ભારતીય જનતા પાટ ને ારા થયો છે . જે લોકો વ ચે હશે એ ટકશે. જે લોકો માટે કામ કરશે એ ટકશે. જે લોકોની
મુ કે લીમાં કામ કરશે એ ટકશે. જે લોકોની સુખાકારી માટે કામ કરશે એ ટકશે. જે કોરોનામાં લોકો વ ચે રહી લોકોની સેવા કરશે
એ ટકશે. જે લોકોના સવાગી િવકાસ માટે કામ કરશે એ ટકશે. ભારતીય જનતા પાટના દરે ક નેતા અને કાયકતા હરહમે
ં શ
ની વ ચે રહી અને કામ કરવા ટે વાયેલા છે . આ ગુજરાત રા યના સંવેદનશીલ મુ યમં ી આદરણીય િવજયભાઇ પાણી
સાહે બ તેમજ નાયબ મુ યમં ી નીિતનભાઇ પટે લની આગેવાની હે ઠળ અમારી આ સરકારે અનેક ે ોમાં િવકાસની હરણફાળ
ભરી છે . જેવી કે કૃ િષ અને ખેડૂ ત યાણ ે ે િવકાસ, પશુપાલન ે ે િવકાસ, સહકાર ે ે િવકાસ, જળસંપિ ે ે િવકાસ,
આ દ િત ે ે િવકાસ, િશ ણ ે ે િવકાસ, આરો ય અને પ રવાર ક યાણ ે ે િવકાસ, મ હલા અને બાળ ક યાણ ે ે
િવકાસ આવા અનેક ે ના િવકાસના મૂળમાં પોતાનું આવાસ હોવું ખૂબ જ રી છે . દવસભરની મહે નત કરી સાંજ ે દરે ક યિ ત
પોતાના ઘરે જવા ઇ છતો હોય છ. ઘરે ય યારે એને આરામ મળે, શાંિત મળે અને સુર ા મળે માટે જ કહે વાય છે કે ,
‘ધરતીનો છે ડો ઘર.’ ધરતીનો છે ડો ઘર એ ઉિ ત યારે જ સાચી ઠરે યારે યિ ત પાસે પોતાનું ઘર હોય અને એ પાછુ ં
સલામત હોય, એ ઘરની ભ તોના પોપળા ઊખડી ગયેલા ન હોય, ઘરની છત પડુ પડું થતી ન હોય, એ ઘર મોકળાશવાળું હોવું
ઈએ એ ગુજરાત રા યની સંવદે નશીલ સરકારનું પ પણે માનવું છે . આવાસ થકી િવ ાસ. દરે ક યિ તને પોતાના ઘરનું
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
વ ન હોય છે . એક એવું રહે ઠાણ કે યાંથી તેને કોઈ ખસ ન કહી શકે . ગુજરાત રા યની અમારી ભારતીય જનતા પ ની
સરકારે લોકોની લાગણી સમ જદી
ુ જદી
ુ અનેક આવાસ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે . સરકાર ારા ધાનમં ી ગૃહ યોજના,
મુ યમં ી આવાસ યોજના, મ રીડે વલપમે ટ યોજના, એફોડબલ હાઉિસંગ ઈન પાટનરશીપ યોજના, ે ડટ િલંક સબિસડી
યોજના, રીડે વલપમે ટ પોિલસી, બી.એલ.સી. યોજના. આ આવાસોમાં કદરતી
લાઈટ, પાણી, ગેસની લાઈન, ગાડન, સોલર
ુ
ફટોપનું પણ યાન રાખવામાં આવે છે . હં ુ વષ ૨૦૨૦-૨૧ની હાઉિસંગ િસિ ધઓ કહં ુ તો વષ ૨૦૨૧માં ધાનમં ી શહે રી
આવાસ યોજના અંતગત એફોડબલ હાઉિસંગ ઈન પાટનરશીપ ઘટક હે ઠળ કલ
ુ ૫,૯૩૯ આવાસો, લાભાથ ઓની આગેવાની
હે ઠળ યિ તગત ઘરના બાંધકામ ઘટક હે ઠળ ૨૬,૩૭૪ આવાસો, મ રીડે વલપમે ટ ઘટક હે ઠળ ૭૪૦ આવાસો મંજૂ ર
કરવામાં આવેલા છે . ત ઉપરાંત ે ડટ િલંક સબિસડી યોજના હે ઠળ ૫૩૨૮૧ લાભાથ ઓને હોમ લોન પર યાજ સહાય મળી
રહી છે . આમ, યોજના અંતગત કલ
ુ ૮૬,૩૩૪ લાભાથ ઓને આવરી લેવામાં આ યા. ે ડટ િલંક સબિસડી યોજના હે ઠળ
અ યાર સુધીમાં અંદાજે ૨ લાખ ૮૦ હ રથી વધુ લાભાથ ઓને યાજ સહાયના લાભો આપવામાં ગુજરાત રા યએ દેશમાં
અ થાન ા કયુ છે .
માનનીય અ ય ી, છે ે હં ુ એટલું કહીશ કે હં ુ િવ ના અ ય દેશોના શહે રોની સાથે આપણા ગુજરાત રા યની
શહે રની સરખામણી કરવા ઈ છતો નથી. કારણ કે ભારતીય જનતા પ ની સરકાર ારા જે જન હતના કાય થયેલાં છે તેને
તાં એમ લાગે છે કે , આપણે સવ મ બની ર ા છીએ. બી સાથે સરખામણી કરીશું તો આપણો િવકાસ મયા દત થઈ
જશે. આપણે અમાપ, અમયાદ અને િનરતર
ં િવકાસ કરવો છે એટલે જ આપણે ઉ મમાંથી સવ મ થઈશુ.ં આપણા ગુજરાત
રા યમાં વસવાટ કરતાં યેક વયજથના
ૂ , યેક સમાજ, ગામ, નગર કે મહારનગરમાં વસતાં યિ ત આજે ખૂબ જ ખુશહાલ
છે . કારણ કે હવે તેમનું વન ખુશહાલીથી મહે કી ર ું છે . ખુશહાલીની આ મહે ક હજુ વધુ બળ બનશે. ગિતની રાહ હજુ વધુ
મજબૂત બનશે. સૌનો સાથ મળી ર ો છે કારણ કે સૌનો િવકાસ થઈ ર ો છે . આથી જ સૌનો િવ ાસ પણ સંપાદન કરી ર ા
છીએ. આ જ રીતે ભારતીય જનતા પાટ ની ગુજરાત સરકાર પૂરા ખંતથી િનરતર
ં અને સવ મ િવકાસ કરતી રહે શે તેવો મને ઢ
િવ ાસ છે . આભાર.
અ ય ી : આપનું વ ત ય પૂ ં થાય છે . માનનીય દંડક ી અને આ બાજથી
ુ માનનીય પરે શભાઈ એક-બે
િમિનટનો ઘણીવાર ફરક પડે છે . બંનેની સંમિત હોય તો આ સ ા મને આપવામાં આવે.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ ચચાઓમાં અમારી કાયમી િવનંતી છે અને ગૃહની પરપરા
પણ હોય
ં
છે . જે સમય ફાળ યો હોય અને એ દરિમયાન બી મુ ાઓને લઈને ૫-૧૫ િમિનટ કે અરધો કલાક કોઈ ચચા થઈ હોય તો
એટલું ગૃહ લંબાવીએ છીએ. આપ ં ગૃહ પૂ ં થવાનો સમય હોય યારે બંને બાજની
ુ સંમિતથી આપણે ગૃહનો સમય વધારતા
આ યા છીએ. જેનાથી તંદુર ત ચચા થાય.
ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ : લંબાવવાની વાત નથી, પણ જે િમિનટ બચી હોય એ બી ને આપે ફાળવી આપવાની
વાત (વ ચેથી અટકાવતાં) છે .
અ ય ી : ન હ. એ વાત નથી. (અંતરાય)
ી પરે શ ધાનાણી : અમે સાહે બ આ બાબતમાં કાયમી સંમત છીએ. હં ુ િવનંતી ક ં છંુ ને માનનીય દંડક ીને પણ
જેટલો વધારાનો સમય અમારા ી નીિતનકાકા આ ૧૫ દવસમાં માનનીય િસિનયર મં ી દરરોજ લઈ ય છે . એ લે એટલો
સમય એ વધારી દે તો બી બધા સ યોની ખુ ી ચચા થાય.
અ ય ી : માનનીય રઘુભાઇ, ૧૬ નંબર, માઇક ચાલુ કરો, માઇક ચાલુ કરો.
ી રઘુભાઇ મે. દેસાઇ: માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િસંચાઇ અને ભૂિમ સંર ણ ઉપર જે માંગણીઓ
લઇને આ યા છે , એના ઉપર હં ુ મારા િવચારો રજૂ ક છુ ં .
ગુજરાત રાજયમાં નમદા મૈયાના આશીવાદ ઉતયા છે યારે અમારા જે છે વાડાના િવ તાર રાધનપુર, સાંતલપુર અને
સમીની િસંચાઇની જે પ રિ થિત છે એની હં ુ વાત કરવા માગું છંુ . અમારા યાં બોર ગથી િસંચાઇ થઇ શકે તેમ નથી, એનું
કારણ કે તળમાં ખા પાણી છે યારે સરકાર ીને અ ય ી આપના ારા હં ુ િવનંતી ક છંુ કે , િસંચાઇ માટે મેઇન કે નાલ,
ા ચ કે નાલ અને સબ કે નાલ ારા ઢાિળયાથી પાણી પહ ચે યારે િસંચાઇનું કામ પૂ ં થતું હોય છે . યુ. .સી.ની પાઇપ
લાઇન સુજલામ સુફલામ યોજનાથી જે પાઇપ લાઇનો નાખવામાં આવી, જે િવ તાર કમા ડ િવ તાર બહાર હતો યાં તળાવો
અને નાના ડે મો ભરવા માટે જે લાઇનો નાખવામાં આવી, તેમાં કનેકશનો ન મળવાના કારણે આ િવ તારમાં એ પાઇપ લાઇનો
જમીનની અંદર કાટ ખાઇ રહી છે . યારે હં ુ સરકાર ીને િવનંતી ક છુ કે , રાધનપુર, સાંતલપુર અને સમીમાં જે પાઇપલાઇન
નાખવામાં આવી છે , તેની સાઇઝોમાં પણ ઘણી બધી ગડબડ દેખાય છે . ા ચ કે નાલોમાંથી સબ કે નાલ, માઇનર કે નાલો
બનાવવામાં આવી, તે અ યાસ કયા વગર અને આગળ કે ટલી જમીનને હે કટરોમાં પાણી પહ ચડાવાનું છે, તેનો અ યાસ ન
થવાના કારણે વારવાર
પાણી છોડવાથી આ કે નાલો તૂટી ય છે . એમાં કો ટાકટર, અિધકારીઓ અને સરકારની *(xxx)
ં
ચો ખી દેખાય છે , જેના લીધે આ કે નાલોની કે પીિસટી માણે એની કવોિલટી પણ સચવાઇ નથી, જેના લીધે આ િવ તારમાં
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
કે નાલો વારવાર
તૂટી રહી છે . રાધનપુર, સાંતલપુર અને સમી િવ તારમાં બે નદીઓ બનાસ અને સર વતી અમારા
ં
િવ તારમાંથી મૃત ાય છે . એમાં ડે મમાંથી પાણી છોડવામાં આવે અને એ નદીઓમાં પણ ડે મ બાંધી અને સ વન
કરવામાં આવે તો, અમારા િવ તારના ઘણા બધા ગામડાંઓમાં પાણી પહ ચી શકે તેમ છે . રાધનપુર, સાંતલપુર, સમી નમદા
કે નાલના કમા ડ િવ તાર બહારમાં રાધનપુરના ૭ ગામ, સાંતલપુરના ૧ર ગામ અને સમી તાલુકાના ૧૩ ગામ આ કમા ડ
િવ તાર બહાર છે . તો સરકાર ીને િવનંતી ક ં છંુ કે , અમારા િવ તારના નાના મોટા ૧૦૩ તળાવ ભરવામાં આવે અને નાના જે
૩૪ એક ડે મો છે , એ ભરવામાં આવે તો િસંચાઇનું પાણી આપણે ખેડૂ તોને પહ ચાડી શકીએ. ગઇ તાલુકા, િજ ાની ચૂંટણીમાં
પણ અમારા િવ તારના બે ણ ગામો જેમ મસાલી એ બધા ગામોએ ચૂંટણીનો બ હ કાર કય . ખૂબ અિધકારીઓના અમારા
મનાવવાથી એ લોકોએ ચૂટં ણીમાં મતદાન કયુ છે . યારે સરકારને અમારી આ વાત વારવાર
કહે વા માગીએ છીએ કે , જયાં સુધી
ં
પૂરેપૂરી યવ થાઓ ન જળવાય, ગામડાઓ સુધી, ખેડૂ તો સુધી, ખેતરો સુધી પાણી ન પહ ચે યાં સુધી આ િસંચાઇના પાણીની
વાત પૂરી થતી નથી. સરકારે આ બાબતમાં પોતાનું બજેટ વધારવું ઇએ અને જયાં જ ર હોય યાં પાઇપ લાઇનો નાખવી
ઇએ. ભૂિમ સંર ણની વાત કરીએ, સરકાર ીએ હ રો એકર જમીનો ઉધોગપિતઓને ગૌચરની અને સરકારી આપી છે . તો
સંર ણની બાબતમાં કઇ રીતે વાત કરી શકીએ? જે રીતે સરકાર અ યારે બાગાયત ખેતી માટે પણ કરોડો િપયાની જમીનો
અને કરોડો હે કટર જમીન કો ટાકટ ઉપર ૩૦ વષ જયારે ભાડે આપવા જઇ રહી છે , તો જમીનો બચશે નહી, તેનું સંર ણ કઇ
રીતે થશે? જે િવ તારમાં અમારી નદીઓમાં પાણી આવતા ખૂબ જ તકલીફોના કારણે ધોવાણ થાય છે યાં સંર ણ દીવાલો
પણ બનાવવી ઇએ. હં ુ મારી વાત પૂરી કરતા પહે લા મારી પોતાની એક કિવતાની બે પંિકતઓ કહે વા માગું છું.
પણ તણખલા માટે મુંગા પશુઓ પણ મરણ પામે છે , આખલાઓ બધું ચરી ય છે , આડબર
ં ે આભ આ યું છે . ભૂ યા
માનવોના ભ મ થઇ ર ા છે , દ હીના દરવાજે ડર દેખાય છે , ગાંધીનગરમાં ગરવી દેખાય છે . આડબર
ં ે આભ આ યું છે .
લોકશાહી સરઆમ
લૂટાય
ં છે , જગતનો તાત િભખારી થતો ય છે , આડબર
ે
ં ે આભ આ યું છે .
માનનીય અ ય ી, મારી માંગણીઓને યાનમાં લેવામાં આવે એ જ િવનંતી.
ી તે ર. સુખ ડયા(સયા ગંજ) : માનનીય અ ય મહોદય, શહે રી િવકાસ અને શહે રી ગૃહ િનમાણ
િવભાગની યોજનાઓ ઉપર હં ુ મારા િવચારો સભાગૃહ સમ રજૂ કરવા માગું છુ ં .
સદર બજેટમાં શહે રી િવકાસ અને શહે રી ગૃહ િનમાણ િવભાગ માટે ૧૩૪૯૩ કરોડ િપયા જેવી માતબર રકમની
ગવાઇ કરવામાં આવી છે . આપ ીના મા યમથી ગૃહને એ જણાવવા માગું છુ ં કે દેશના માનવંતા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદીએ ગુજરાતમાં વાય ટ સિમટની શ આત કરી યારબાદ તેઓ ીએ હે ર કયુ હતું કે ગુજરાતના મહાનગરો અને
નગરપાિલકાઓના ે માંના િવ તારો વેપાર વાિણજયની વૃિ ના કે સમાન બની રહે અને મહાનગરો િવ ક ાનું ટે ટસ
પામે તે રીતના મારી સરકારના ય નો રહે શ.ે હાલના આપણા સંવદે નશીલ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહે બના હ તક
રહે લા શહે રી િવકાસ મં ાલય ારા સુંદર કામગીરી થઇ રહે લ છે . શહે રી િવકાસની અગ યતા સમ ને યેક નાણાકીય વષ
શહે રી િવકાસ માટે યાપક નાણાકીય ગવાઇઓ કરવામાં આવી રહી છે .
માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રાજય દેશના સૌથી વધુ શહે રીકરણ થઇ રહે લા રાજયોમાં મોખરાનું થાન ધરાવે છે .
ગુજરાતની આઠ મહાનગરપાિલકાઓ અને ૧ લાખથી વધુ વસિત ધરાવતી ર૩ નગરપાિલકાઓ માટે વિણમ જયંિત મુ યમં ી
શહે રી િવકાસ યોજના હે ઠળ િપયા ૪પ૬૩ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે .આ ઉપરાંત નવા પપ હ ર આવાસો
માટે િપયા ૯૦૦ કરોડ, માટ િસટી માટે િપયા ૭૦૦ કરોડ, પાણી પુરવઠા માટે િપયા ૬પ૦ કરોડ, મેટો રે લવે માટે િપયા
પ૬૮ કરોડ, વ છ ભારત િમશન માટે િપયા ર૦૦ કરોડ, અં યોદય યોજના માટે િપયા ૧પ૦ કરોડ, મુ યમં ી મ હલા
ઉ કષ યોજના હે ઠળ િપયા ૮૦ કરોડ, નગરપાિલકાના ભૂગભ ગટર યોજના માટે િપયા પ૦ કરોડ, ધાનમં ી આવાસ
યોજના તથા મુ યમં ી આવાસ યોજના અંતગત ૪,રર,રપ૭ આવાસોનું કામ પૂણ થયેલ છે . હં ુ એ જણાવવા માગું છંુ કે અમૃત
યોજનામાં િપયા પ૩૮૪ કરોડની રકમના ૪૬૧ કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે . પીવાનું પાણી પુરવઠાના પૂરતા જ થામાં મળી
રહે એ માટે ૧૭૪૭ કરોડ િપયાની રકમના ૧૩પ કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે . ગંદા પાણીના િનકાલ માટે અને શુિ કરણ
માટે ગટર યવ થા માટે િપયા ૩૧ર૧ કરોડની રકમના ૧૦૭ કામો હાથ ધરવામાં આ યા છે .
માનનીય અ ય ી, હં ુ મારા વડોદરાની વાત ક ં તો અમે પાંચેય ધારાસ યો સાથે મળીને વડોદરાને સુદં ર બનાવવા
તરફ બે ટ િસટી બનાવવા માટે મહે નત કરી ર ા છીએ જેમાં આપનો પણ સમાવેશ થાય છે . વડોદરામાં સો તળાવો આવેલા છે
આ સો એ સો તળાવો એને ડા કરવા એનું યુ ટ ફકે શન કરીને એનું જળસંચયનું માણ વધારવું એટલે કે ટોરે જ મતા
વધારવી અને વનીકરણ અને વૃ ારોપાણના કામો હાથ ધરવા જેથી ીન વડોદરાનું િબ દ મળવા તરફ જઇ ર ા છીએ.
પક લ ગ વેલ પણ બનાવીએ છીએ જેથી ર તા ઉપર પાણી ભરાય રહે તા નથી અને પાણીને અમે તળાવમાં વાળીએ છીએ.
એટલે પાણી ભરાવાનો
હવે શહે રમાં રહે શે ન હ તે રીતના અમારા ય નો છે . શહે રની તમામ સોસાયટીઓમાં ૮૦:ર૦
યોજના હે ઠળ સરકારની ૮૦:ર૦ યોજના હે ઠળ આર.સી.સી. ના રોડ બનાવી દેવામાં આ યા છે . ગરીબ વસિતમાં પણ રોડ
ર તા બનાવવામાં આ યા છે અને એના કારણે વ છતાનું માણ સારી રીતે જળવાય છે . માટ િસટી િમશન અંતગત આશરે
િપયા ૧૬ હ ર કરોડથી વધારે રકમના કામોને આવરી લેવામાં આવેલ છે . એમાં મુ ય વે ઇ ટર મોડે લ ટા સપોટ હબ,
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
ઇ ટી ેટેડ ટા સપોટ મેનેજમે ટ િસ ટમ, કમા ડ એ ડ ક ટોલ સે ટર, નાગ રક સુિવધાનું સરળ સંચાલન સીસીટીવી
સવલ સ િસ ટમ, ર૪ બાય સાત એટલે ર૪ કલાક માટે પાણી પુરવઠાની યવ થા. વરસાદી પાણીના રીચાજ ગનું આયોજન,
માટ પાિકગ તથા ટા ફક મોિનટર ગનું આયોજન, નાગ રકો માટે ફ રયાદ િનવારણ યવ થા, િસટી કવેર બાંધકામ અને
બગીચાઓનું પુનરો થાન, સોિલડ વે ટ મેનેજમે ટની આધુિનક પ િત, પાણીના ોતોના રીચાજનું આયોજન.
ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, સ ય ી રઘુભાઇ દેસાઇએ તેમના વ ત યમાં *(xxx) શ દ
વાપય છે . એ અસંસદીય હોવાથી દૂર કરવો ઇએ.
અ ય ી : ઇ લઇશુ.ં
ી િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા(સોમનાથ) : માનનીય અ ય ી, શહે રી િવકાસ િવભાગ િવશે મારી વાત રજૂ કરવા
માગું છું. ૯૦-સોમનાથ િવધાનસભામાં વેરાવળ શહે ર આવેલું છે . મારા વતન ચોરવાડ શહે રમાં જે અ ડર ાઉ ડ ગટરો
બનાવેલી છે . ગટરો બનાવેલી છે પણ તે અધૂરી છે . તે ગટરોમાં પંપ ગ હાઉસ નાખવામાં આ યા છે પણ તેના િનકાલ માટે જે
મશીનરી ફીટ કરવાની આવે છે તે સ શન મશીન વેરાવળ શહે ર અને ચોરવાડ શહે રમાં ફીટ કરવામાં આ યા નથી. સ શન
મશીન એટલે જે પાણી શુ કરી નાખે અને વે ટ અલગ કાઢે . તે મશીન નાખવામાં આવે તો એ સમ યા દૂર થઇ શકે છે . આ
ન નાખવાના કારણે ગટરો ઉભરાય છે અને રોગચાળો શહે રમાં ફે લાય છે . મારી ન િવનંતી છે કે તા કાિલક ધોરણે સ શન
મશીન યાં ફીટ કરવામાં આવે. મારી ૯૦-સોમનાથ િવધાનસભામાં વેરાવળ શહે રમાં એક મુ ય સમ યા છે . ૮૦ ફટૂ રોડ ઉપર
રે લવે ફાટક આવેલું છે યાં ઓવરિ જ બનાવવા માટે માનનીય નાણામં ી નીિતનભાઇએ ગયા બજેટમાં લીધેલું તે આજ દન
સુધી બનેલ નથી. આ ૮૦ ફટૂ રોડ પર આવેલ રે લવે ફાટક એક-એક કલાકે બંધ થાય છે તે મુ ય ર તો છે અને હ રો લોકો
તેનો ઉપયોગ કરે છે . લોકોને આ મોટી સમ યા છે . તે વેરાવળના દય સમાન િવ તાર છે . મારી ન િવનંતી છે કે અહ
તા કાિલક ધોરણે ઓવરિ જ બનાવે અને વેરાવળ શહે રના લોકોની સમ યા દૂર કરે .
માનનીય અ ય ી, બી એક વાત કરવા માગું છુ ં કે મા ં વતન ચોરવાડ જે જનાગઢ
િજ ામાં આવેલ છે અને તેનો
ૂ
તાલુકો માિળયા-હાટીના છે . તેમાં અક મા ચોરવાડ શહે ર છે , યાં નગરપાિલકા આવેલ છે . મને ખુશી છે કે સોમનાથના
ધારાસ ય તરીકે અને કોરપોરે ટર તરીકે હં ુ ચોરવાડમાં સેવા ક ં છંુ . મારા ધમપ ની નગરપાિલકાના મુખ તરીકે સેવા આપે છે .
માિળયા તાલુકો છે યાંથી ચોરવાડ શહે ર ૧૫ િકલોમીટર દૂર આવેલું છે . ચોરવાડ શહે રની વસિત ૫૦થી ૫૫ હ ર છે .
આજબાજમાં
ુ ુ ૨૫થી ૩૦ ગામ આવેલા છે . આજે માિળયા તાલુકામાં લોકોને ૧૫ િકલોમીટર દૂર જવું પડે . યાંના લોકો ખેતી
અને મજરી
ૂ સાથે સૌથી વધુ સંકળાયેલા છે . તેને મામલતદાર કચેરીનું કામ હોય કે અ ય કચેરીઓનું કામ હોય તો પૂરો દવસ
બગાડીને યાં તેમને જવું પડે છે , તો મારી ખાસ ન િવનંતી છે કે ચોરવાડ શહે રને તાલુકો આપવામાં આવે, કારણ કે તાલુકો
આપવામાં આવે તો આ મોટી સમ યા દૂર થઇ ય. માિળયા તાલુકામાં અંદાજે ૬૮ ગામ છે . તેમાં ૩૫ ગામ તો ચોરવાડની
ન ક અને ૫૫ હ રની મોટામાં મોટી વસિત ધરાવતું ચોરવાડ શહે ર છે . તો તેને અલગ તાલુકો આપવામાં આવે. મ અનેકવાર
રજઆત
કરે લી છે . એ તા કાિલક ધોરણે કરવામાં આવે. તાલુકો આપવામાં આવે તો નગરપાિલકાના કોરપોરે ટર તરીકે મારી
ૂ
િવનંતી છે અને હં ુ જવાબદારી લ છંુ કે નગરપાિલકાની વધારાની િબ ડ ગ જે સં થાઓ આવેલી છે . મામલતદાર ઓ ફસ કે
અ ય કચેરીઓ આવે તેને નગરપાિલકાની કચેરીઓ પણ આપવામાં આવશે.
માનનીય અ ય ી, મારી ૯૦-સોમનાથ િવધાનસભાના ગીર સોમનાથની મુ ય િસિવલ હોિ પટલ આવેલી છે એ
વેરાવળ શહે રમાં આવેલ છે . યાં સુિ ટે ડ ટની જ યા ખાલી છે . તે ચાજમાં છે . એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરની જ યા ખાલી છે .
બે- ણ વષથી લેબોરે ટરી બનેલી છે પણ હ સુધી શ કરવામાં આવી નથી. એ સ-રે મશીન છે પણ યાં વોડબોયની જ યા
ખાલી છે . આવી અ ય સમ યાઓ છે કે જે િસિવલ હોિ પટલમાં પે યાિલ ટ ડો ટરોની જ યા પણ ખાલી છે . યાંના
કો ટા ટર ડી. . નાકરાણી અને એમ. . સોલંકી એ બ ે કો ટા ટરો છે , તે લોકોને નોકરી આપતા નથી પણ ઓન પેપર
ખોટા નામ લખી અને સરકારમાં રજઆત
કરે છે અને તેમનો પગાર લે છે . તો તેમના ઉપર કાયવાહી કરવા માટે મારી ન
ૂ
િવનંતી છે . મારા વતન ચોરવાડમાં હોલીડે કે પ આવેલું છે . તે વાત કરતા પહે લાં હં ુ એ પણ કહે વા માગું છંુ કે આપના ભાજપના
ધારાસ ય ી હતુભાઇ કનો ડયાએ તેમની પહે લી ફ મની શ આત ચોરવાડ ગામેથી કરી હતી.
અ ય ી : િવમલભાઇ, આપનું વ ત ય પૂ ં થાય છે . િવરામનો સમય થયો છે .
(િવરામ બપોરના ૨-૩૦થી ૩-૦૦)
અ ય ી અ ય થાને
ી અભેિસંહ મો. તડવી(સંખેડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી માગણી નંબર-૬૬ લઇને આ યા
છે એમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા ઉભો થયો છુ ં . િસંચાઇ િવભાગ એ ગુજરાત માટે , ખેડૂ તો માટે ખૂબ જ અગ યનો િવભાગ છે
અને િસંચાઇની સુિવધા મળે તો જ ખેડૂ ત એની ખેતી કરી શકે છે . મારે કહે વું ઇએ કે એક સમયે આપ ં ગુજરાત રાજય એ
પાણીની અછત ધરાવતા રાજય તરીકે ઓળખાતું હતુ.ં આપણી સરકારના જળસંશાધન માટે ના છે ા રપ વષના ય નોને
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યાં.
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
કારણે આપ ં કામ વોટર મેનેજમટ માટે નું રોલ મોડે લ બ યું છે . હં ુ આનંદ સાથે સ માનનીય ગૃહના યાને મૂકવા માગું છંુ કે
નીિત આયોગ ારા ગુજરાતને કો પોઝીટ વોટર મેનેજમટ ઇ ડે કસમાં છે ા ણ વષથી સતત થમ થાન આપવામાં આ યું
છે . મારા િવધાનસભાના મત િવ તારની વાત ક ં યારે મારા સંખડે ા મત િવ તારમાં છોટાઉદેપરના
ુ બોડે લી તાલુકામાં હે રણ
નદી આવેલી છે અને હે રણ આડબંધ ઉપર યોજનાની નહે રો કાચી હતી, અ યારે પણ કાચી જ છે અને વારવાર
સરકારમાં
ં
રજઆત
કરી એટલે લગભગ ર૦ િકલોિમટર માટે િપયા ૧૪૪૮ લાખના ટે ડરો બહાર પાડવામાં આ યા છે . કાચી કે નાલ
ૂ
હોવાને કારણે પાણી લીકે જ બહુ થતું હતું અને પાણીનો બગાડ પણ થાય છે પણ પાકી નહે ર બનવાથી લગભગ મારા ૮થી ૧૦
ગામોને િસંચાઇનો સારો લાભ મળશે. મારા િવ તારમાં જેતપુર પાસે રાજવસાણા ડે મ આવેલ છે એ ડે મ પૂરાઇ ગયો છે અને એ
ડે મને માટે ગયા વખતે પણ મ રજઆત
કરી હતી કે નસવાડી, જેતપુર અને રાજવાસણા ડે મમાંથી હે રણમાં પાણી આવતું હતું એ
ૂ
ડે મ આજે પૂરેપૂરો ભરાઇ ગયો છે અને અં ે ના વખતમાં એ ડે મ બનેલો હતો. એ ડે મ અ યારે થોડોક જજ રત થઇ ગયો છે
એને રીપેર કરવામાં આવે અને એના દરવા મૂકવામાં આવે તો મારો નસવાડી િવ તાર અને જેતપુર િવ તારમાં પાણી
ભરાય અને એના રીચાજ થકી બોરોમાં પાણી આવે એટલે આ વ ચેનો જે િવ તાર બાકી રહી ય છે તો રાજવાસણા ડે મને
રીપેર કરવામાં આવે એવી મારી માગણી છે . કરજણ જમણા કાંઠા િવ તારની યવ થા ળવવા માટે િપયા ૪૮૬ લાખના
ખચ કે નાલોનું કામ હાલ ગિતમાં છે અને છે વાડાના િવ તાર સુધી િસંચાઇનું પાણી પણ પહ ચાડી શકાશે. કરજણના જમણા
કાંઠામાં નમદા િજ ામાં ધાનપુર ડી ટી યુટરી, ગોરા ડી ટી યુટરી, પોઇચા ડી ટી યુટરી નહે રોના નવીનીકરણ અને
સુધારણાની કામગીરી માટે પણ િપયા ૩,૩૪૬ લાખના ટે ડર થઇ ગયા છે જેના કામો ટક
ંૂ સમયમાં થવાના છે . આ સરકાર જે
િવષય ધારે છે , જે સરકારના યાને આવે છે , માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બને પણ મારે
અિભનંદન આપવા પડે , મારા િવ તારમાં પણ સા ં એવું કામ કરી આ યું છે . નમદાની જે કે નાલ છે જેનાથી ૧૪૦ ગામોને
પાણી અપાતું હતું એમાં એક સાયફન બંધ થઇ જવાને કારણે પાણી નહોતું મળતુ,ં માનનીય નીિતનભાઇ સાહે બને મ િવનંતી
કરી હતી જેના કારણે આજે મારા િવ તારના લગભગ ૧૪૦ ગામોને નમદાની િસંચાઇનો પણ લાભ મળે છે . મારે બીજુ ં એ યાન
પર મૂકવું છે કે સાવલી તાલુકામાં જમકાબ
ગામે અને વીટોડ ગામે પણ િપયા ર૪ર લાખના ખચ ચેકડે મો બનાવવામાં આ યા
ુ
છે અને આ ચેકડે મો થવાથી સાવલી તાલુકાના જમકાબ
ગામની ૧પ૦ હે કટર જમીનને આનો લાભ મળવાનો છે . વડોદરા
ુ
િજ ાના દેસર તાલુકાના વ તાપુર ગામે કાક ડયા, ક ડયાના મુવાડા પાસે િપયા ૧૮૩ લાખના ખચ ચેકડે મ બનાવવાના
ટે ડરો મંજૂ ર થયા છે અને આ ચેકડે મ મંજૂ ર થવાથી દેસર તાલુકાની આજબાજની
ુ ુ ૧૫૦ હે કટર જમીનને આનો લાભ મળવાનો
છે . મારી લાગણી છે કે મારા નસવાડી તાલુકાના ધિનયા અમ રયા ગામના તળાવમાંથી જે પાણી લેવાય છે એ કે નાલ તૂટી ગઇ
છે . ગયા વષ પણ મ આ રજઆત
કરી હતી પણ આજ સુધી એને યાનમાં લેવામાં આવી નથી. આ કે નાલ રપેર થાય.
ૂ
સાઇફનો તૂટી ગયા છે . ગેટ તૂટી ગયા છે તો એને યાને લેવામાં આવે એવી માગણી છે . મારી બી લાગણી છે કે સંખેડા અને
બોડે લી તાલુકામાં ઓરસંગ નદીમાં રે તી ખનન થવાના કારણે પાણીના તર નીચા થઇ ગયા છે . એના માટે ચેકડે મ મંજૂ ર
કરવા માટે સંખડે ા અને ....
અ ય ી : આપનું વકત ય પૂ ં થાય છે .
ી ચંદન ત. ઠાકોર(િસ પુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી માગણી નં. ૬૬ લઇને આ યા છે
તેમાં મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, હાલના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહે બ યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે
િસ પુરમાં માધુપાવડી ખાતે સર વિત નદી ઉપર એક મોટો ચેકડે મ બનાવેલ. નમદાના પાણી અને ધરોઇનું પાણી આ નદીમાં
નાખીને તેને ભરવામાં આવેલ. સાધુ સંતોની ઉપિ થિતમાં વધામણા પણ કરવામાં આવેલા. મોટી હે રસભા પણ કરવામાં
આવેલી. યાં નમદા અને ધરોઇનું પાણી નાંખવામાં આવેલ.ું પરતુ
ં યાર પછી આજ દવસ સુધી સર વતી નદીમાં પાણી
નાખવામાં આ યું નથી. માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે સર વિત નદીમાં પાણી નાખવામાં આવે તો ઉ ર ગુજરાતના
ખેડૂ તો માટે વાદોરી બની રહે અને ખેડૂ તો માટે તળ ચા આવે. જળસંચય યોજના માટે રર૬ કરોડ િપયાની ગવાઇ
કરવામાં આવી છે . રાજયમાં ચેકડે મો, તળાવો ડા બનાવવા જેવી સારી કીમો છે અને એને આવકારીએ છીએ. મારા મત
િવ તારમાં સર વતી તાલુકાના ગામોનો સમાવેશ થાય છે . િસ પુર તાલુકાના ૩૦ જેટલા કાકોશી ગામો આવેલા છે . આ ગામોને
દાંતીવાડા કે ધરોઇના પાણીનો કોઇ લાભ મળતો નથી. તેના કારણે ૂબવેલના િપયત ઘણા ડા ગયા છે . ૫૦૦થી ૧ર૦૦
ફટથી
પાણી ખચવું પડે છે . ૭૫થી ૧૦૦ હોસ પાવરની મોટરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે . જળસંચયના તળાવો ડા કરવામાં
ૂ
આવે અને મુ તે ર ડે મ સુધીની બ ે બાજની
ુ પાઇપ લાઇન ૭ િકલોિમટર ગામના તળાવમાં નાખવાની ર િકલોિમટર વધારાની
મંજૂ રી આપી છે એમાં ૭ િકલોિમટર કરવામાં આવે તો આજબાજના
ુ ુ િસ પુર િવધાનસભાના ગામડાઓને પૂરતો યાય મળે.
િસ પુર તાલુકાના કાકોશી િવ તાર ગામોને દાંતીવાડા જળાશય યોજના સાથે ડાયેલ છે . કાકોશી િવ તારનો મુ ય યવસાય
કૃ િષ અને પશુપાલન છે . નમદા યોજના આધા રત સુજલામ સુફલામ યોજનાની પાઇપ-લાઇનથી નમદાનું પાણી દાંતીવાડા
જળાશયમાં નાખવામાં આવે છે . દાંતીવાડા જળાશયની યોજના કમા ડ િવ તાર વધારી િસ પુર તાલુકાના આજબાજના
ુ ુ જે
કાકોશીના ૩૦ ગામો છે એને આ યોજનાનું પાણી આપવામાં આવે તો એમને િસંચાઇનો લાભ મળે એવી મારી િવનંતી છે .
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકાના ઉમરે ચા ખાતે એક ચેકડે મ બનાવેલ છે . સર વિત નદી ઉપર ક ેસની સરકારે એક મોટો
ચેકડે મ બનાવેલ હતો. આ મોટો ચેકડે મ હોવાથી પાણી ભરવું જ રી છે . નમદા યોજના આધા રત સુજલામ સુફલામ યોજનાનું
ખોરસંગ, માઘપુર, ડ ડોલ, મુ તે ર પાઇપ લાઇન મુકતે ર ડે મમાં પાણી ભરવા આપના ારા માનનીય મં ી ીને માગણી ક ં
છું. ઉમરે ચા ડે મમાં પાણી ભરાતાં ન કના ખેડૂ તો િલ ટ ઇ રગેશનથી પાણીનો વપરાશ ખેતરની િસંચાઇ માટે કરી શકે એમ છે .
ઉમરે ચા ચેકડે મમાં પાણી ભરાવાથી આજબાજના
ુ ુ િવ તારમાં પાણીના તળ ચા આવશે અને ખેડૂ તોને પૂરતો લાભ મળી શકશે.
એથી ઉમરે ઠયા ચેકડે મમાં સુજલામ સુફલામની પાઇપ લાઇન ારા, ડીડોરા પાઇપ લાઇન ારા આ પાણી નાખવામાં આવે
તો ચો સપણે યાંના ખેડૂ તોને આજબાજમાં
ુ ુ કોઇ નેહરની કોઇ સુિવધા નથી તો આનાથી પણ િસંચાઇમાં મોટો લાભ થાય
એવો છે . પાટણ િજ ાના િસ પૂરમાં પસાર થતી સર વતી નદી, િસ પૂરથી પાટણ સુધી તેના પટમાં મોટા માણમાં
પથરાયેલી છે . આ નદીમાં છે ક િસ પૂરથી માંડીને પાટણના બેરેક સુધી ગાંડા બાવળોનું સા ા ય ફે લાયેલું છે . આ બાવળોનું
ક ટગ
ં કરવામાં આવે તો ચોમાસામાં જે પાણીનું વહે ણ આવે છે તેનાથી ચો સપણે ઉ ર ગુજરાતના નદી કાઠાંના િકનારાના જે
ગામડાઓ છે એમાં પાણી આવે તેનાથી સં હ થાય તેના કારણે પણ ઝાડ કાપી નાખવામાં આવતા ર તો િ લઅર થતા
પાણી પણ વહે અને એ પાણીથી િકનારાના બંને બાજએ
ુ મોટા માણમાં ખેતરોમાં ધોવાણ થાય છે તો ખેતરોનું ધોવાણ
અટકાવવા માટે ગાંડા બાવળ દૂર કરવા માનનીય અ ય ી, મં ી ીને આપના ારા િવનંતી ક ં છંુ . સર વતી નદી ઉપર
બેરેક ઘણાં વષ પહે લા બનાવવામાં આવેલ. (સમય સૂચક ઘંટડી )
અ ય ી : આપનું વકત ય પૂ ં થાય છે . માનનીય ગોિવંદભાઇ પટે લ. (અંતરાય) મારી પાસે એકે ય િમિનટ નથી
અને કોઇ સંમત થતું નથી એટલે મને માફ કર . સરકારને લખીને આપી દે .
ી ગોિવંદભાઇ પટે લ(રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ીના સામા ય વહીવટ િવભાગ માગણી નંબર ૩૦,
૩૧ અને ૩૩ અંગેના મારા િવચારો યકત કરવા માટે ઉપિ થત થયો છું.
માનનીય અ ય ી, કહે વાય સામા ય વહીવટ િવભાગ પણ આ સામા ય વહીવટ િવભાગ તમામ કારની
જવાબદારીથી ભરપૂર હોય છે . કોઇ પણ અછત, દુ કાળ, વાવાઝોડું , અનાવૃિ , અિતવૃિ , સુનામી હોય કે કોરોનાનો
મહાકાળ હોય. આ સમયે આ તં ને સતત ગૃત રાખીને એ દોડતું તં સામા ય વહીવટ િવભાગ છે . મ યું છે કે આ
કોરોનાના કપરા કાળની અંદર તં એ જે કામગીરી કરી, ઓિચંતાનું લોકડાઉન આ યું અને લોકડાઉનની અંદર ગુજરાતના
હ રો લોકો કોઇ ધંધાથ ગયા હતા, કોઇ ફરવા કે વાસ ગયા હતા એ લોકો એ જ યાએ ફસાઇ ગયા હતા એવા લોકોને ફરીથી
વતનમાં પહ ચાડવાનું કામ એ અિત કપ ં કામ હતુ.ં કારણ કે વાહન યવહાર બંધ હતો. િવમાનો, ટે ઇનો અને બસો બંધ હતી
એ સમયે આ સામા ય વહીવટ િવભાગે જે તે તં નો સંપક કરીને લોકોને વતનમાં પહ ચાડવાનું જબજ ત કપ ં કાય હતું એ
પૂણ કરવામાં પણ આ તં નો મહ વનો હ સો ર ો છે . ગયા વખતે ગયા માચની અંદર જે કોરોનાના કારણે િવધાનસભા પણ
મોકફ
ુ રહી અને એ સમયે એવી હે રાત કરવામાં આવી કે આ કપરા સમયને પહ ચીવળવા માટે ધારાસ ય ીઓનો ૩૦ ટકા
પગાર કાપી લેવામાં આવશે અને સરકારમાં જમા કરવામાં આવશે. એ કપરા કાળમાં ધારાસ ય ીઓએ સહયોગ આપીને એમાં
સાથે ઊભા ર ાં.
માનનીય અ ય ી, એક ગુજરાતી તરીકે ગુજરાતીનું ખમીર, ખુમારી અને એનું પાણી કઇક
ુ ં છે . એક કિવએ ક ું
ં જદુ
છે કે - ‘‘ યાં યાં વસે એક ગુજરાતી યાં યાં સદાકાળ ગુજરાત’’ અને એના કારણે આ ગુજરાતીની ઓળખ અલગથી
ઓળખાય, ગુજરાતીનો ડે ટાબેઇઝ અલગથી થાય તેના માટે વહીવટી તં એ વષ ૧૯૯૮માં અલગથી ભાગ બના યો છે એના
કારણે અલગથી ડે ટા બને છે અને યાં યાં ગુજરાતનો ખમીરવંતો માણસ આખા દેશના કોઇપણ રા યની અંદર વસતો હોય,
પરદેશની અંદર કામ કરતો હોય અને પરદેશમાં વસતો હોય તો એના માટે એન.આર.આઇ. નીચે ૨૨૫/- િપયા ન ધણી ચાજ
લઇને ન ધણી પણ થાય છે . એ પાંચ ડોલર મોકલે તો એનું અલગથી કાડ પણ આપવામાં આવે છે અને આ કાડ લઇને
કોઇપણ િવભાગમાં ય તો એને ાયો રટીથી કામ કરવા માટે વહીવટી તં ને પણ જવાબદારી સ પવામાં આવી છે . જે કારે
કોરોનાના કાળની અંદર જે લોકો ઊભા ર ાં અને કપરા સં ગોમાં કામગીરી કરી અને એ જ રીતે િબન િનવાસી ગુજરાતીઓ
યાં જે જે ાંતની અંદર વસે છે અને એ ાંતની અંદર આપણે ઇએ છીએ કે કોઇપણ દેશના કોઇપણ મોટા શહે રની અંદર જઇ
તો એ શહે રમાં ગુજરાતી સમાજની અલગ ઓળખ હોય છે . મ ાસ વ, જયપુર વ, ઉદેપુરમાં વ તો યાં ગુજરાતી સમાજ
છે . આ ગુજરાતીની ઓળખ એ ગુજરાતના જયાં લોકો વસે છે એના ારા સમાજનું િનમાણ કરવામાં આવે છે અને એની અંદર
રાજય સરકાર પણ પોતાનો હ સો આપે છે . ૪૦ ટકા અથવા િપયા ૪૦ લાખ બેમાંથી જે ઓછુ ં હોય એ હ સો રાજયની
િત રીમાંથી રાજય સરકાર આપે છે . આ કારના સમા દેશભરની અંદર અિ ત વમાં આવેલા છે . ગુજરાતી કાડ, પરદેશમાં
નોકરીવાં છકો
ુ , ભૂતકાળની અંદર આપણે યું છે કે અનેક એજ સીઓ એવી ફટી
ુ ત જવું
ુ નીકળી હતી કે દુબઇ જવું હોય, કવૈ
હોય તો અમે તમને આટલો પગાર અપાવીશુ.ં તમને લાવીશુ,ં લઇ જઇશું અને પ-પ, ૧૦-૧૦ લાખ િપયા એ કટબો
ુ ંુ પાસેથી
પડાવી લેવામાં આવતા હતા. એના માટે પણ કે સરકારે પેિશયલ એજ સી નીમીને પેિશયલ ભાગ બનાવીને આ લોકો
લુંટાય નહ , પૈસા ખચ તો એને યાં નોકરી પણ મળી ય એ િસકયોરીટી સાથેની યવ થા પણ સરકારે , આ િવભાગે કરી.
ગુજરાત દશન, ગુજરાતની અંદર જે જે વાલાયક થળો છે એ ૬૦થી ૭૦ વષની મરના દેશભરના કોઇપણ યિ ત
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
ગુજરાતમાં આવે અને એને દશન કરવું હોય, ગુજરાતની સં કૃ િત વી હોય, એ સં કૃ િત ભુલાય નહ એ ઇિતહાસ બતાવવા માટે
પણ યાસ કય છે , યવ થા કરી છે . એન.આર. . અને એન.આર.આઇ.ના વનમાં અનેક ો ઉપિ થત થતા હોય છે .
એ
ના ઉકે લ માટે પણ અલગથી યવ થા કરવામાં આવી છે . એને અલગથી સાંભળવામાં આવે છે અને એના
ના
િનકાલની અલગથી યવ થા કરવામાં આવે છે . જે રીતે લોકો ફસાયેલા હતા મને બરાબર યાદ છે કે િચ કટની
અંદર અમારા
ૂ
રાજકોટના...
અ ય ી : આપનું વકત ય પૂ ં થાય છે .
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા(જેતપુર-પાવી): માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારના મં ી સામા ય વહીવટ િવભાગ,
નમદા જળસંપિ િવભાગ અને શહે રી િવકાસ િવભાગની માગણી લઇને આ યા છે . સરકાર માગણી લઇને આવતી હોય તો
અમારા આ દવાસી િવ તારની માગણીઓ પણ અમારે આ ગૃહ સમ રજૂ કરવાની રહે તી હોય છે . ગાંધીનગરમાં આપ ં
સિચવાલય છે . એ સિચવાલયમાં જે કમચારી વયિનવૃ થાય એ જ યાઓ ભરવાની હોય એ ભરાતી નથી. રાજયના વહીવટ
માટે અગાઉ િસિનયર, એનાથી અિધક િસિનયર, એનાથી ઉપલી ક ાના કમચારી જેમ જેમ િનવૃ થતો ય તેમ નીચલા
કમચારીને તાલીમ આપીને તૈયાર કરવામાં આવતો હોય છે . અહ યા એવું થતું નથી એવું દેખાઇ ર ું છે અને ખાસ કરીને આ
રાજયના સિચવાલયમાં વગ-૧, વગ-ર આ બે કારની જ યાઓમાં એસ.ટી., એસ.સી.ને મોશન આપવાની ફાઇલો વષ
ર૦૧૯થી પડતર છે . મારી સામે દેખો છો ખરા પણ મંગાવીને જરા વડાવી લે એટલા માટે મારા યાનમાં છે . રીયલી વાત
ક ં છંુ ખોટી વાત નથી કરતો.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ
તો પણ વાંધો અને ન
તો પણ વાંધો. હં ુ ગંભીરતાથી
તમને સાંભળું છું. સાહે બ, એમની સામે
નહ ?
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : યસ, યસ. ઓ.કે . અમારી લાગણી છે . ગુજરાતના આ દવાસી સમાજની લાગણી છે ,
એસ.સી. સમાજની લાગણી છે , બ ી સમાજની લાગણી છે કે અમારી ગૌણ સેવા પસંદગી મારફતે જે ભરતીઓ થવી ઇએ એ
ઝડપથી થાય એ થતી નથી. ગુજરાતમાં મ અગાઉ કીધું તેમ દરે ક િવભાગમાં રો ટર પોઇ ટ રિજ ટર િનભાવવાનું થતું હોય છે .
રો ટર રિજ ટર નહ િનભાવવાને કારણે આ સમાજના માણસોને નુકસાન થઇ ર ું છે અને એ સરકાર પોતે સમજે, િવચારે અને
ણે. મને ચો સ યાલ છે કે તા. ૧-૪-ર૦૧૦થી વગ-૪ની ભરતી કરવાનું આપણે બંધ કયુ અને ભરવાનું બંધ કયા પછી
આ બધી જ યાઓ આપણે આઉટ સોસથી ભરીએ છીએ. આઉટસોસથી જ યાઓ ભરતા હોઇએ યારે અમારી સૌની લાગણી
છે કે આઉટ સોસથી જે ભરતી થાય છે એમાં એસ.સી., એસ.ટી. બ ીનું સાત ટકા, ચૌદ ટકા અને ર૭ ટકા લેખે ચો સ ધોરણ
જળવાવું ઇએ. અમે જે દેખીએ છીએ. અમારા િવ તારમાં બહારથી લોકો આવે છે . અમારા આ દવાસી એસ.સી., એસ.ટી.
કોઇનું ધોરણ જળવાતું નથી. એમાં હાલા-દવલાની નીિત અપનાવવામાં આવતી હોય તેવું દેખાઇ ર ું છે . એલ.આર.ડી. નો
બાબતે ગઇ વખતે આપ મ ય થી હતા. ગૃહમં ી પણ મ ય થી હતા. ભરતી થઇ અને છોકરા ઉપવાસ ઉપર બેઠા હતા.
એમને કહે વામાં આ યું કે નવી જ યાઓ ઊભી કરીને સમાવેશ કરીશુ.ં સરકારે નવી જ યા ઊભી કરી નથી અને ઊભી કરી હોય
તો પાસ થયેલ છોકરાઓ અને ખાસ કરીને અમારા ી ગણપતભાઇ સાહે બની જે િવ ેષણ સિમિત છે, એ િવ ેષણ સિમિતએ
પાસ કયા છે , એવા ઉમેદવારો રાહ ઇને બેઠા છે , એની િનમણૂકના હકમ
ુ હજુ થયા નથી. આ દવાસી િવ તારમાં લોકો પૂછે છે
કે ગાંધીનગર વ છો તો શું કરો છો? તમને િવનંતી છે કે જે પરી ા પાસ કરીને બેઠા છે, તેવા છોકરાઓને વહે લી તકે નોકરી
આપો.
માનનીય અ ય ી, િસંચાઇ ખાતા હ તક જળ સંશોધન અને મોજણી િવભાગ હોય છે . એમાં રા યના કયા કયા
િવ તારમાં પાણીના ાવો છે . જેમાં ડે મો થઇ શકે , તળાવો થઇ શકે , એની મા હતી ભેગી કરવામાં આવતી હોય છે . મારી
માગણી છે કે આ દવાસી િવ તારમાં સાબરકાંઠાથી માંડીને ડાંગ સુધીના ભાગમાં યાં પાણીનો સોસ હોય યાં તળાવો બનાવો,
ડે મ બનાવો અને એનો યુિનટ કો ટ વધારે થતો હોય તો પણ આ દવાસી િવ તારને એ સ- ેિશયા તરીકે વધારે ભાવ ચુકવીને
પણ ડે મ બનાવીને પાણીની સગવડ આપવા માટે િવનંતી ક ં છંુ . નમદા અને મુ ય નહે રના ભાગમાંથી નસવાડી, બોડે લી,
સંખેડા તાલુકાના ગામોમાં ઉપરવાસમાં પ િક.મી., ૭ િક.મી., ૮ િક.મી. સુધીનો ભાગ છે એમાં પીવાનું પાણી આપવાની વાત
થઇ હતી. િસંચાઇનું પાણી િલ ટ ઇરીગેશન કરીને આપવાની વાત થઇ હતી. એનો કોઇ જ યાએ સરવે થયો કે ન હ મને ખબર
નથી.
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે .
ી િવવેક ન. પટે લ(ઉધના): માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી
નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ સન ર૦ર૧-રરના વષના અનુદાન માટે ની માગણીઓ લઇને આ યા છે , એનું સમથન ક ં છંુ . શહે રી
આવાસન માટે ની માગણી માંક ૧૦૧ ઉપર મારા િવચારો ય ત ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, ઘર એટલે શુ?ં ઘર એટલે હાંશ, ઘર એટલે િનરાંત, ઘર એટલે મારા સપનાનું ઘર. આપણે કહીએ
છીએ કે ધરતીનો છે ડો એટલે ઘર. આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહે બ યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા, યારે
તેમણે મુ યમં ી ગૃહ યોજનાની શ આત કરી અને વષ ર૦૧પની વાત ક ં તો વષ ર૦૧૪માં ધાનમં ી તરીકે થમ ટમ
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
તરીકે ચૂંટાયા અને વરણી થઇ યારે તેમણે વષ ર૦૧પમાં ધાનમં ી આવાસ યોજનાનો શુભારભ
ં કરા યો. હાઉિસંગ ફોર ઓલ
વષ ર૦રરના િમશનને સાકાર કરવા માટે અમારી સરકાર િતબ છે અને ક ટબ છે . વષ ર૦ર૧-રરમાં શહે રી આવાસનો માટે
િપયા ૯૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે , જે પૈકી ધાનમં ી આવાસ યોજના શહે રી માટે િપયા ૭૦૦ કરોડની
માતબર ગવાઇ કરવામાં આવી છે . ધાનમં ી આવાસ યોજના શહે રમાં ૪ ઘટકો છે ઃ પહે લું ઘટક ઝૂંપડપ ી પુનઃવસન ઘટક.
બીજુ ,ં ે ડટ લ ક સબિસડી કીમ સી.એલ.એસ.એસ. કીમ. અને ીજુ ં ઘટક એફોડબલ હાઉિસંગ ઇન પાટનરશીપ એટલે
એ.એચ.પી. ઘટક. ચોથું ઘટક લાભાથ ની આગેવાનીમાં યિ તગત ઘર માટે સબિસડી એટલે કે બી.એલ.સી. ઘટક. ઝૂંપડપ ી
પુનઃવસન ઘટકમાં શહે રી િવ તારમાં ઝૂંપડપ ીમાં રહે તા લોકોને ૩૦ ચોરસ મીટર સુધીનું પાકુ ં મકાન એ થળ ઉપર આપવામાં
આવે છે . સી.એલ.એસ. ઘટકમાં શહે રી િવ તારમાં વસવાટ કરતા કટબો
ુ ંુ સરળતાથી આવાસ લઇ શકે તે માટે થમ આવાસ
માટે લીધેલી લોન ઉપરના યાજમાં મહ મ ૬.પ ટકા સુધીના દરે િપયા ર લાખ ૬૭ હ ર સુધીની યાજ સહાય આપવામાં
આવે છે . પરતુ
ં આની અંદર ર૦૦ ચો.મી. સુધીનું આવાસ હોવું ઇએ અને સાથે સાથે લાભાથ ની વાિષક આવક િપયા ૧૮
લાખ સુધીની હોવી ઇએ. એ.એચ.પી. કે ટેગરીની અંદર ઇ.ડબ યુ.એસ-૧ કે ટેગરીની અંદર ૩૦ ચો.મી. અને
ઇ.ડબ યુ.એસ-ર કે ટેગરીની અંદર ૩૧થી ૪૦ ચો.મી.ના આવાસો બનાવવામાં આવે છે . ધાનમં ી આવાસ યોજના(શહે રી)
અંતગત કલ
ુ ૭ લાખ ૧૪ હ ર આવાસો મંજૂ ર કરવામાં આ યા છે . જે પૈકી ૪ લાખ ૬ હ ર આવાસોની કામગીરી પૂણ કરે લ છે
અને બાકીના આવાસો િવિવધ તબ ે ગિત હે ઠળ છે . વષ ર૦ર૧-રરમાં એ.એચ.પી. ઘટક હે ઠળ ૧પ હ ર આવાસોનું
આવાસોનું આયોજન કરે લ છે . બી.એલ.સી. ઘટક હે ઠળ ર૦ હ ર આવાસોનું આયોજન કરે લ છે અને સી.એલ.એચ ઘટક
હે ઠળ ર૦ હ ર આવાસોનું આયોજન કરે લ છે . અમારી સરકાર પરવડે તેવા યાજબી િકમતના
આવાસો તો આપી રહી છે, ખૂબ
ં
સરસ આવાસો બનાવી રહી છે , અડીખમ આવાસો પણ બનાવી રહી છે . બહમાળી
આવાસની અંદર ભૂકં પ િતરોધક આવાસો
ુ
પણ બનાવવામાં આવે છે . પરતુ
થોડીક ટે કિનકલ વાત ક ં તો બહમાળી
આવાસોની અંદર અમે ફલેટ લેબ, ેવીટી કોલમ
ં
ુ
અને સાથે સાથે સીયરવોલ ટે કનોલો થી બહમાળી
આવાસો બનાવીએ છીએ. ભૂતકાળમાં ગોતા ખાતે અમદાવાદની અમારી
ુ
ગુજરાત હાઉિસંગ બોડની કીમ છે તેમાં બનાવવામાં આ યા છે . જહાંગીરવાડ સુરતની અંદર પણ આ કારનું આયોજન કરે લ
છે . સાથે સાથે સાણંદમાં પણ આ કારની ટે કનોલો નો ઉપયોગ કરે લો છે . એક મહ વની વ તુ આપના મા યમથી યાન પર
મૂકવા માગું છુ ં કે , ગુજરાતની અંદર થમવાર સરદાર હાઇટસ વલસાડની અંદર જે આવાસો બના યા તેની અંદર માઇવાન
ટે કનોલો થી એટલે કે એ યુિમિનયમનું માઇવાન ફોમવક હોય અને તેની સાથે સાથે આર.સી.સી.વોલ તથા લેબનું
ક ટકશન એકી સાથે થતું હોય છે . આ સાઇટ વા માટે દિ ણ ગુજરાતની અંદરથી લગભગ ૭પથી વધારે િબ ડસ
એસોિસએશન હોય, ે ડાઇ હોય તેના િમ ો તેની મુલાકાતે આ યા હતા. ગુજરાત હાઉિસંગ બોડની અમદાવાદ ખાતે
શા ીનગરની જે સાઇટ છે તેને સરદારનગર આવાસ નામ આપેલ છે તેને પણ જે કારની ટે કનોલો છે , તેનું જે કારનું કામ
હતું તેના ડીટે ઇિલંગમાં જતો નથી પણ તેની મુલાકાતે ૧૦૦થી વધારે એિ જિનયરો આવેલા હતા. બી.એલ.સી. ઘટકની અંદર
બહુ ડીટે ઇલમાં વાત કરતો નથી. મને જણાવતાં ખૂબ આનંદ થાય છે કે , ધાનમં ી આવાસ યોજનાની અમલવારીની અંદર
ગુજરાત નંબર-૧ છે અને ગુજરાત અ થાને છે . કે સરકાર ારા ગુજરાતને ખૂબ એવોડ મ ા છે . તે એવોડની ડીટે ઇલમાં
ચચા નથી કરતો. ધાનમં ી આવાસ યોજના શહે રી આવાસ ર૦૧૯ અંતગત પોિલસી ઇિનિસએટીવ આ જે બધી પોિલસી છે
અને આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી થમ વખત ધાનમં ી બ યા યારે વષ ર૦૧પમાં ધાનમં ી આવાસ
યોજનાનો ઐિતહાિસક િનણય કય હતો.
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે . માનનીય અમરીષભાઇ ડે ર.
ી અમરીષભાઇ . ડે ર(રાજલા
ુ ) : માનનીય અ ય ી, આ રાજયના મુ યમં ી ી હ તકનો િવભાગ એટલે કે ,
શહે રી િવકાસ િવભાગના બજૅટની માગણીઓ ઉપરની ચચામાં ભાગ લેવા માટે ઉભો થયો છું.
માનનીય અ ય ી, શહે રી િવકાસની યારે વાત આવે યારે હં ુ એવું માનું છંુ કે , મને અને તમને સૌથી પહે લો િવચાર
એ આવે કે ગામની અંદર સફાઇ કે વી છે ? એટલે પ પણે મા ં અને તમા ં યાન સફાઇ કામદારોની વાત ઉપર ય, સફાઇ
કામદારોની માગણીઓ ઉપર અને સફાઇ કામદારોની બાબતો ઉપર ય. આ રા યની અંદર અને આ દેશની અંદર વંિચતો
માટે ની વાત થાય છે , પી ડતો માટે ની વાત થાય છે , શોિષતો માટે ની વાત થાય છે પણ મહ અંશે ઉપેિ તો બાબતની વાત
ઓછી રીતે થઇ રહી છે . યારે આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને િવનંતી કરવા માટે ઉભો થયો છું. વ છતા યાં ભુતા,
જે જ યાએ વ છતા હશે અને જે જ યાએ ચો ખાઇ હશે તે જ યાએ માણસ અથવા તો પશુપ ી સૌથી વધુ રહે વાનું પસંદ
કરશે અથવા તો િવચારશે. એટલા માટે કે , માણસ વ છ િવ તારમાં રહે શે તો તેને વ છ િવચારો આવશે અને વ છ
િવચારો આવશે તો તેનું ઇ લીમે ટે શન થશે અને હં ુ એવું માનું છંુ કે , ખરે ખર ગિત થશે. આપના મા યમથી માનનીય
મં ીનું યાન દોરવા ઇ છુ ં છુ ં કે , બ-વગની નગરપાિલકા હોય, ક-વગની નગરપાિલકા હોય કે ડ-વગની નગરપાિલકા હોય
યાંના સફાઇ કામદારોની આજે શું િ થિત છે ? પચાસ-પચાસ વષ થી તેને જે કવાટરો ફાળવવામાં આ યા હતા આજે તેની તે
જ િ થિતમાં મોટાભાગની નગરપાિલકાઓમાં આ વાિ મકી સમાજના લોકો એટલે કે સફાઇ કામદારો રહે છે .
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
માનનીય અ ય ી, સફાઇની વાત આવે યારે આપણે વ છ શહે રની વાત કરીએ પણ એ વ છતા રાખનાર જે
સમાજ છે , જે પાયાના લોકો છે એમને પણ ઉપેિ ત ન થવું પડે એની િવનંતી માટે હં ુ ઉભો થયો છંુ . માનનીય અ ય ી, હં ુ
િવનંતી કરી ર ો છુ ં આપને કે એની રહે વાની યવ થા શું છે એ આપણે ઇએ, એની નોકરીની યવ થા શું છે એ આપણે
ઇએ, એના પ રવારનું ગુજરાન ચલાવવાની િ થિત શું છે એ પણ હં ુ અને તમે ઇએ તો બહુ દુઃખ સાથે કહે વું પડે છે કે , આ
કો ટા ટ િસ ટમની જે વાત છે એના હસાબે ૭૦ ટકા પગાર પણ એને મળતો નથી. મને એક વાત યાદ આવે છે , હમણાં
સોિશયલ િમ ડયામાં હં ુ એક િવ ડયો તો હતો એમાં યું તો સવારે પોતાની સાત વષની દીકરીને કલે
ૂ મૂકવા જવા માટે એક
માં એમના ઘરમાંથી બહાર નીકળે છે યારે એક આઠ વષનો બાળક એની વીસ વરસની કે પ ચીસ વરસની માતા સાથે કચરો
િવણવાનું કામ કરે છે એ એના ઘરે કચરો લેવા આવે છે યારે પેલી નાની બાળાએ એની માતાને પૂ યું કે મ મી આ કોણ છે ? તો
એની માતા કહે છે કે , કચરાવાળા છે . તો દીકરીએ જવાબ આ યો કે એ તો કચરા લેવાવાળા છે પણ કચરો તો હં ુ અને તમે
આપીએ છીએ તો કચરાવાળા હં ુ અને તમે નથી? એટલે િવનંતી ક ં છંુ કે , આ લોકો અ યારે ઉપેિ ત વન વી ર ા હોય
એવું મા ં માનવું છે એટલે આગામી સમયમાં એને યો ય પગાર મળે, કો ટા ટ િસ ટમ નાબૂદ થાય અને વષ થી એની
પેઢીઓથી જે નોકરી કરી ર ા છે એની િ થિત સુધરે એ જ રી છે . પણ િ થિત ન સુધારી શકીએ અને એની પાસે રોજગારીનું
કોઇ સાધન ન હોય, એની પાસે કોઇ રોજગારીની તક ન હોય તો હં ુ એમ માનું છંુ કે એને પણ યાય આપવા માટે યો ય પગલાં
ભરવા પડશે. માનનીય અ ય ી, એક આંકડો મારી પાસે ચોકવનારો છે , આજના સમયમાં સૌથી વધુ જે આ મહ યાઓ થાય
છે , જે સમાજના લોકો આ મહ યા કરે છે એ મારા હસાબે આવા િવ તારમાંથી આવતા અથવા તો આવા સમાજમાંથી આવતા
લોકો કરે છે અને એટલા માટે કરે છે કે એનું માઇ ડ હજુ સુધી ડે વલપ થયું નથી જેટલું ગભ- ીમંત લોકોનું થયું છે તો મારી
અને તમારી જવાબદારી છે કે , એ લોકોનું માઇ ડ ડે વલપ થાય અને એ લોકો પણ સુખી રીતે પોતાનું વન વી શકે અને
અ ય સમા ની સાથે કદમ િમલાવીને ચાલી શકે તો હં ુ પ પણે એમ માનું છંુ કે , બધા જ લોકોનું ભલું થશે.
માનનીય અ ય ી, એ લોકોની માગણીઓ પણ આપણી પાસે આવે તો હં ુ એવું માનું છંુ કે એટલી જ આવતી
હોય છે કે અમારા ઘર-પ રવારનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલે એટલા માટે તમે અમને મદદ કરો. િવકાસની વાત તો દૂર છે ,
ભણવાની વાત તો દૂર છે , ગિત કરવાની વાત તો દૂર છે પણ આજે પણ એની માગણી કદાચ આપણી પાસે આવે તો એટલી
જ માગણીઓ હોય છે અમારા પ રવારનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલી શકે એવી યવ થા તમે અમને કરી આપો. હં ુ એવું માનું છંુ કે ,
આવનારા સમયમાં સામાિજક અસમાનતાઓ તો કદાચ ધીમેધીમે પૂરી થઇ છે પણ આિથક અસમાનતા ખૂબ મોટંુ િવકરાળ પ
ધારણ કરી રહી છે યારે સામાિજક અસમાનતાઓ પણ ઘટે , આિથક અસમાનતાઓ ઘટે અને એ મારાને તમારા સાથે ચાલી
શકે તો જ મ અને તમે એના માટે કાંઇક સા ં કયુ અથવા તો એના હત માટે કઇક
ં કયુ છે એવું કહી શકાય. વધુ વાત નહ કરતા
"ચલો જલાયે દીપ વહા જહા આજ ભી અંધરે ા હૈ " આ સૂ સાથે મારી વાત પૂરી ક ં છંુ .
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે , ધ યવાદ. માનનીય મહે શભાઇ વસાવા.
ી મહે શભાઇ છો. વસાવા(દેડીયાપાડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી આપના મારફત િસંચાઇ અને
ભૂિમ સંર ણ અંગેની માગણી માંક-૬૬ લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, ખાસ કરીને મારા મત-િવ તાર અને નમદા િજ ામાં નમદા ડે મ અને ઉકાઇ ડે મ આવેલા છે
છતાં પણ આઝાદીના ૭૦ વરસ પછી પણ દે ડયાપાડા તાલુકો હોય, સાગબારા તાલુકો હોય, ઉ છલ-િનઝર હોય, ને ંગઝગ ડયા-વા યા હોય એ બધા જ તાલુકાના િવ તારમાં િસંચાઇનું એક ટીપું પાણી પણ યાં મળતું નથી. મારા આ દવાસી
સમાજના લોકો યાં જે ડે મો બ યા છે એમાં િવ થાિપત થયા છે એમના પુનવસન માટે , એમના બાળકોના િશ ણ માટે કે
એમને રોજગારી મળે એ માટે આજ સુધીમાં કોઇ યવ થા કરવામાં આવી નથી. ખાસ કરીને મારે સરકારનું યાન દોરવું છે કે ,
૭૦ વષમાં ઘણી સરકારો બદલાઇ ગઇ પણ છતાં યાંના લોકોની આજે એટલી મજબૂરી છે કે , એમના પોતાના કટબના
બે
ુ ંુ
ટકના
રોટલા માટે આજે પણ માથા પર પોટલા અને બગલમાં છોકરાઓને લઇને રોજગારી માટે શહે રો તરફ જવું પડે છે અને યાં
ં
પણ એમને રહે વાની કોઇ યવ થા નથી, રોજગારીની યવ થા નથી. યાં આગળ ફટપાથ
ઉપર અને તંબુઓમાં તડકા, વધુ
ૂ
પડતી ઠડી
ં હોય યારે પણ રહે છે અને તેને કારણે ઘણી વખત એ લોકો મોતને પણ ભેટે છે . એમના પર અ યાચાર થાય છે .
િસંચાઇનું પાણી નથી એને લગતો આ
છે એટલા માટે હં ુ કહં ુ છંુ કે યાં આગળ િસંચાઇનું પાણી મળવું ઇએ અને આઝાદી
પછી પણ આજે યાં પીવાનું પાણી નથી. અ યારે થોડી થોડી કીમો આવે છે પીવાના પાણી માટે ની, પણ હ એ
યોજનાઓનો અમલ થયો નથી અને જે યોજનાઓ થઇ છે એ યોજનાઓ સફળ થશે કે ન હ એની પણ અમને િચંતા છે . તો
ખાસ કરીને અમારો જે આ દવાસી િવ તાર છે , ઉમરગામથી અંબા સુધીનો આ િવ તાર છે યાં િસંચાઇની કોઇ યવ થા
નથી. નમદાથી સૌરા અને ક છ સુધી પાણી લઇ જવામાં આવે છે અમે પણ માનવતાના આધારે કહીએ છીએ કે અમારા
સમાજના લોકોની જમીનો ય છે . ભૂિમ સંર ણની વાત ક ં તો ઇકો સે સીટીવ ઝોનના નામે અમારે યાંના ૧ર૧
ગામડાઓની જમીનો ખાલી કરા યા છે . એમના પણ જ રી યવ થા કરવામાં આવે તે માટે ની આપ સાહે બને હં ુ િવનંતી ક ં છંુ .
ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ(લ બાયત) : માનનીય અ ય ી, શહે રી િવકાસ માટે ની જે માગણી નંબર-૧૦ર
લઇને માનનીય મં ી ી આ યા છે એમાં હં ુ મા ં સમથન આપીને મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
માનનીય અ ય ી, રા યમાં વધતો િવકાસ એ ઝડપી શહે રીકરણની
યા અંતગત છે . વિણમ જયંતી મુ યમં ી
શહે રી િવકાસ યોજના ારા ગુજરાતના શહે રોમાં ઉભી કરવામાં આવેલ અ તન માળખાગત સુિવધાઓની ન ધ રા ીય ક ામાં
લેવામાં આવેલ છે . એટલે આજે વ છ સવ ણ બાબતમાં સમ દેશમાં મેગાસીટીમાં અમદાવાદ થમ નંબરે આવેલ છે અ ય
શહે રોમાં સુરત બી
મે અને રાજકોટ ચોથા મે આવેલ છે . એ રીતે રા યનું ગૌરવ વધાયુ છે યારે ગાંધીનગર શહે રને પણ
બે ટ સીટી ઇનોવેશનલનો પુર કાર મળેલ છે આજે અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા, ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાઓ તથા
દાહોદ નગરપાિલકા માટે પણ માટ સીટી હે ઠળ િપયા ૭૦૦ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે . દાહોદ જેવા આ દવાસી
િવ તારનો પણ માટ સીટીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . આ એક ખૂબ ગૌરવપૂણ અને આનંદ આવે એવી વાત છે . કારણકે
આપણે ઇએ છીએ કે દાહોદ જેવા આ દવાસી િવ તારને
આ માટ સીટીમાં લેવામાં આવે તો યાં અનેક કારના
ડે વલપમે ટ-િવકાસ થશે અને આ દાહોદ શહે રનો પણ ખૂબ િવકાસ થશે. આપણા સુરત, રાજકોટ જેવો આ િવ તાર બને એના
માટે એનો સમાવેશ આ માટ સીટીમાં કરવામાં આ યો છે . અમૃત યોજના અંતગત ૮ મહાનગરપાિલકા અને ર૩
નગરપાિલકાઓમાં પાણી પુરવઠા, ગટર, વરસાદી પાણીનો િનકાલ અને પ રવહન જેવી સુિવધાઓ માટે િપયા ૬પ૦ કરોડની
ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે અને અમદાવાદ, ગાંધીનગર તથા સુરત શહે રોમાં ગુજરાત મેટો રે લ કોપ રે શન .એમ.આર.સી.
િલિમટે ડ હે ઠળ િપયા પ૬૮ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે .
માનનીય અ ય ી, વ છ ભારત િમશન અબન તથા િનમળ ગુજરાત હે ઠળ િપયા ર૦૦ કરોડની ગવાઇ
કરવામાં આવી છે . દનદયાળ અં યોદય યોજના નેશનલ અબન લાઇવલીહડ
ુ િમશન માટે િપયા ૧પ૦ કરોડની ગવાઇ આ
અંદાજપ માં કરવામાં આવી છે યારે મને આનંદ છે કે , મ હલાઓ માટે પણ આ જે આ મિનભર પેકેજ આ યું હતું તેમાંથી પણ
મ હલાઓ બાકાત ન રહી ય તેના માટે મ હલાઓની િચંતા આ અમારી સરકારે કરી છે . એટલા માટે મ હલા ઉ કષ યોજના
બનાવી હતી અને જેમાં મ હલા ઉ કષ જથ
ૂ બનાવી િપયા એક લાખ સુધીની સંપૂણ યાજર હત િધરાણ આપવા માટે ની
યોજના માટે િપયા ર૮૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે .
માનનીય અ ય ી, રા યની નગરપાિલકાઓમાં ભૂગભ ગટર યોજનાઓના સંચાલન અને િનભાવણી માટે િપયા
પ૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે . શહે રી િવકાસ માટે ની યારે હં ુ વાત કરતી હોય યારે અમદાવાદ શહે રમાં તો મેટો ટે ન
ચાલુ થઇ ગઇ છે અને મેટો ટે નનું િવ તરણ પણ થઇ ર ું છે યારે સુરત શહે રમાં પણ મેટો ટે નનું હવે કામ શ થઇ ગયું છે યારે
સુરત શહે રમાં મેટો ટે ન આવવાથી ઘણોબધો લાભ મળશે ઘણો બધો િવકાસ થશે અને ઘણા લોકોને રોજગારી મળશે એટલા
માટે આ સરકારને હં ુ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપું છું. સાથે સાથે ગાંધીનગર માટે પણ મેટો ટે નનું આયોજન કરવામાં આ યું છે .
મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે , વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર અને મનગરમાં પણ મેટોલાઇટ મેટો નીઓ જેવી નવી
ટે કનોલો વાળી મેટો સેવા પૂરી પાડવાનું આયોજન રા ય સરકારે હાથ ધયુ છે . આપણને એવું લાગે છે કે , અમદાવાદ અને
સુરત આ બ ે શહે રોમાં મેટો ટે ન આવશે પણ આ િસવાયના જે બી મોટા શહે રો છે . મનગર અને ભાવનગર જેવા શહે રોનો
િવકાસ થવો પણ ખૂબ જ રી છે એટલા માટે મેટો ટે ન યાં આવશે તો ઘણા બધા લોકોને રોજગારી પણ મળશે અને તે શહે રોમાં
પણ િવકાસ થશે.
માનનીય અ ય ી, િસ શિકતપીઠ અંબા ના સવ ાહી િવકાસ માટે પણ આ અંદાજપ માં એરીયા ડે વલપમે ટ
ઓથોરીટી ારા અંબા દેવ થાન િવ તારના િવકાસ નકશાઓ બનાવી આયોજનબ રીતે અને અનેકિવધ કામો હાથ
ધરવામાં આવનાર છે યારે એ કામ માટે પણ િપયા ૫ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે . આ ગુજરાતનો િવકાસ કદકે
ૂ અને
ભૂસકે વધી ર ો છે હમણાં કહે તા હતા કે સફાઇ કામદાર હોય તેનુ માન-સ માન જળવાતું નથી પણ અમને આનંદ છે અમારા
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહે બે પણ જે સફાઇ કામદાર હતા તેમના પગ ધોયા હતા એટલુ સ માન વડા ધાન ીએ
તેમને આ યું હતુ.ં મને એવુ લાગે છે કે દિલત હોય કે સફાઇ કામદાર હોય કે ચોથા વગના કમચારી હોય તેનુ માન સ માન
અમારી ભાજપની સરકાર ળવે જ છે અને ળવતા જ રહે શે અને સાથે સાથે એમને જયારે ભરતીમાં ઘણો બધો લાભ
આપવામાં આવે છે . અમારી સરકાર ચોથા વગના કમચારીઓ હોય કે દિલત હોય કે પછી સફાઇ કામદાર હોય તે બધા લોકોનો
તેમાં સમાવેશ કરે છે , તેમને ાધા ય આપે છે આ અમારી સરકારની એક િવિશ તા છે .
માનનીય અ ય ી, મને કહે તા આનંદ થાય છે કે વ છ ભારત િમશન અંતગત મહાનગરપાિલકા અને
નગરપાિલકામાં કલ
ુ ૫ લાખ ૬૦ હ ર અને ૪૫ શૌચાલયો બનાવવામાં આ યા છે જેના માટે લાભાથ ઓને કલ
ુ િપયા ૬૭૨
કરોડની સહાય આપવામાં આવી હતી યારે હં ુ આ માગણીને સમથન આપું છંુ .
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર(વાવ) : માનનીય અ ય ી, સામા ય વહીવટ િવભાગની ૩૩ નંબરની જે માગણી છે
તેમાં હં ુ મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓનો લાભ સામા ય માણસ અને છે વાડાના લોકો સુધી પહ ચે તે
માટે ા ય ક ાએ તલાટીથી લઇને ચીફ સે ે ટરી અને બંધારણીય માણે ામ પંચાયતના સ યથી લઇને મે બર ઓફ
પાલામે ટ સુધી લોકોની સેવા કરવા માટે ની યોજનાઓના લાભ માટે એક આ વહીવટી િસ ટમ જયારે અમલમાં છે યારે
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
સરકારની િવિવધ યોજનાઓનું જે કઇ
ં અમલીકરણ કરવામાં આવે તે યોજના ા ય ક ાએ લોકો સુધી એનો પૂરોપૂરો લાભ મળે
તે માટે થઇને રે યુલર કમચારીઓની ભરતી કરવામાં આવે તે ખૂબ જ રી છે .
( સભાપિત ી દુ યંતભાઇ પટલ
ે અ ય થાને )
માનનીય અ ય ી, ૧૧ મ હનાના કો ટા ટ બેઇઝ ઉપર જે કાંઇ અિધકારીઓની ભરતી કરવામાં આવે અને એ પણ
જે તાલુકામાં નોકરી કરી હોય, તે તાલુકામાંથી િનવૃિ લીધી હોય અને યાં અને યાં તેને હગામી
નોકરીમાં લેવામાં આવે યારે
ં
તે િનભય રીતે
ાચાર કરતા હોય છે અને રે યુલર કમચારીઓને જે મોશન મળવું ઇએ તે મોશન પણ મળતું નથી તો
તાલુકામાં તાલુકા િવકાસ અિધકારીનું જે પો ટ ગ છે તે તમામના અમલીકરણ માટે ની મુ ય પો ટો હોવાથી કમસે કમ રે યુલર
તાલુકા િવકાસ અિધકારીની દરે ક તાલુકામાં ભરતી થાય તે અ યારના સમયની માગ છે .
માનનીય અ ય ી, તાલુકામાં એટીવીટીની ા ટ હોય, અિત પછાત તાલુકા હોય, િવવેકાિધન હોય કે અ ય જે કઇ
ં
ા ટો હોય તેની ફાળવણી કરવામાં આવે. આ ા ટોની અંદર દરે કની કિમટી ખૂબ જ રી છે જે ા ટોની અંદર કિમટી નથી
અને મા એક યિકત િનણય લેતી હોય છે યારે તે યિકત એવો િનણય લેતી હોય છે કો ટાકટરો અને પોતે (xxx) આ
ા ટોની ફાળવણી કરી અને
ાચાર કરવામાં આવતો હોય છે . વન િવભાગમાં કમચારીઓને ચોથા પગાર પંચનો લાભ
આપવા માટે વષ ૧૯૮૮માં ઠરાવ કરવામાં આ યો. એ ચોથા વગના કમચારીઓને લાભ આપવામાં આવતો નથી. તેમને
રોજમદાર તરીકે ગણવામાં આવે તે જ માણે જ ગણવામાં આવે છે તો આવા કમચારીઓને વષ ૧૯૮૮નો ઠરાવ અને ચોથા
વગના કમચારી તરીકે ગણવામાં આવે તે પણ મારી િવનંતી છે . અહ યા વહીવટી િવભાગ મારફત મતદારોને માટકાડ આપવા
માટે િપયા૧૧ કરોડની ગવાઇ કરે લી છે . આ િપયા ૧૧ કરોડની ગવાઇ સામે એ પૈકીના કોઇ કામ થતાં નથી. ખાસ
કરીને આરો ય િવભાગમાં જે ૧૧ મ હનાના કો ટા ટ બેઇઝ પર બનાસકાંઠામાં કોઇ રાજદીપ એજ સી મારફત એમની િનમણૂક
કરવામાં આવે છે અને એ કમચારીઓનું શોષણ કરે છે એવી રજઆત
અમારી પાસે વારવાર
આવે છે . જે રીતે કોઇ પણ
ૂ
ં
નોક રયાતને બે - પાંચ વષ સુધી એક જ યાએ ન રાખી શકાય એમ એજ સીઓને પણ ફરતુ કામ આપવામાં આવે તો
ાચાર ન થાય. વહીવટી બાબતમાં આ સુધારો થવો ખૂબ જ રી છે . પંચાયતના એક સ યથી લઇને પંચાયતના પાલામે ટ
મે બર સુધી વહીવટી રીતે પદાિધકારીઓના માન સ માન સચવાતા નથી. એ માન-સ માન સચવાય એવા પ રપ ો હોય છે
પણ એ પ રપ ોનું અમલીકરણ થતું નથી. આ પ રપ ોનું અમલીકરણ થાય એ પણ જ રી છે . હં ુ એક જ િમિનટમાં મારી વાત
પૂરી ક ં છંુ . કોઇ પણ યોજનામાં એક લાખ િપયાની ા ટ સામે ૪૦,૦૦૦ િપયાનો
ાચાર થાય છે અને એની પાછળ
કોઇ વહીવટી પગલાં લેવામાં આવતા નથી. જે યિ તગત યોજનાનો લાભ આપે છે એમાં ા ય ક ાએ િવ લ સ કિમટીની
રચના કરવી ઇએ અને એ િવ લ સ કિમટી એ તાલુકામાં વષમાં એક વખતે એક ગામની મુલાકાત લઇ અને આ િવિવધ
યોજનાનું એનાિલસીસ કરી થળ ઉપર કામ થાય છે કે નથી થતા એનો અ યાસ કરવો ખૂબ જ રી છે .
ી બાબુભાઇ ભી. બોખી રયા(પોરબંદર) : માનનીય અ ય ી, દેશના જે પાણીની અછતવાળા રા ય છે એમાંનું
ગુજરાત એ વરસાદી પાણીની અછતવાળું રા ય છે . ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ દિ ણ ગુજરાતમાં થાય છે . યારબાદ મ ય
ગુજરાતમાં અને યારબાદ સૌરા , ક છ અને ઉ ર ગુજરાતમાં એનું માણ ઓછુ ં છે . યાં ઓછો વરસાદ થાય છે અને એક
વષ સા ં થાય તો બે વષ નબળાં થાય. એના લીધે િસંચાઇમાં જે તકલીફ પડે છે એનું િનવારણ કરવા માટે ૧૯૯૫માં યારે
અમારી સરકાર આવી યારે માનનીય મુ યમં ી તરીકે આદરણીય ી કે શુભાઇ અને એના પછી માનનીય મુ યમં ી તરીકે ી
નરે ભાઇ હતા યારે એક ઝુંબેશના પમાં પહે લાં ૬૦-૪૦ની જળસંચય યોજના અને પછી ૮૦-૨૦ની યોજના બનાવવામાં
આવી. જેનું લી ડગ
ં આપણા આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇએ લીધું હતુ.ં યારે પુ કળ કામો પણ થયાં હતા.
યારે જે કામો થયા એના લીધે જે જળસંચય થયો એ પયા ન હતો. એના સો યુશન તરીકે દિ ણ ગુજરાત અને મ ય
ગુજરાતમાં યાં આંતર-રા ય નદીઓ છે કે જેના બેઝીનમાં વધારે પાણી છે એ પાણીને અછતવાળા િવ તારમાં લઇ જવાનું
આયોજન આદરણીય નરે ભાઇએ કયુ. એ આયોજન અંતગત દિ ણ ગુજરાતમાં સુજલામ - સુફલામ યોજના અને તળાવો
ભરવાની જે યોજના કરી એના લીધે યાં આજે ખેતી સમૃ બની છે. એ જ રીતે નમદા મૈયાના ૧ િમિલયન એકર ફીટ એટલે કે
૪૩૦૦૦ િમિલયન ઘન ફટૂ પાણી જેની સૌરા િવ તાર માટે ફાળવણી કરવામાં આવી હતી એ પાણીને સૌરા માં લઇ જવા
માટે અને એનાથી સૌરા ના ૧૧૫ હયાત જળાશયો ભરીને િસંચાઇ યવ થા સુ ઢ કરવી અને ૯૭૦ કરતાં વધુ ગામોને
૮,૨૫,૦૦૦ એકર જેટલા િવ તારને િપયત અને પીવાના પાણીનો લાભ આપવા માટે નું આયોજન વષ ૨૦૧૨માં ી
નરે ભાઇ યારે મુ યમં ી હતા અને િસંચાઇ મં ી તરીકે ી નીિતનભાઇ હતા યારે કરવામાં આ યું અને એ આયોજન
અંતગત સૌરા ના િવિવધ િવ તારોને આવરી લેતી ચાર િલંક પાઇપલાઇન નાંખવાની યવ થા કરી હતી. એના લીધે િલંક-૧
મ છુ - ૨ બંધથી સાની બંધ સુધી ૨૦૮ િક.મી., િલંક-૨ લ મડી ભોગાવો - ૨ બંધથી રાયડી બંધ એટલે ૨૯૯ િક.મી.
િલંક-૩ ધોરીધ બંધથી વે -૧ બંધ સુધી ૨૯૯ િક.મી. અને િલંક - ૪ લીમડી ભોગાવો - ૨ બંધથી હરણ-૨ બંધ સુધી



માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
૫૬૫ િક.મી એ રીતે ૧૩૭૧ િક.મી.ની લંબાઇની છ ફટથી
૧૦ ફટૂ યાસની એમ.એસ. પાઇપ ારા આ િલંક કરવાનું આયોજન
ૂ
કયુ હતુ.ં
માનનીય અ ય ી, ખાસ કરીને અમારો સૌરા નો જે દ રયા કાંઠાનો િવ તાર છે એટલે કે ભાવનગરથી લઇને ક છ
સુધીનો જે િવ તાર છે એમાં અમારા પોરબંદરની વાત ક ં તો િમયાણીથી માધવપુર સુધીનો ૧૦૦ િક.મી.નો િવ તાર છે એમાં
ધીમે-ધીમે ખારા પાણી આગળ વધતા હતા. યાં ે ડગ
ં કે નાલ કરવામાં ન આવી હોત તો હં ુ માનું છંુ કે આજે ઉપલેટા,
ધોરા કે જેતપુર સુધી ખા ં પાણી પહ ચી ગયું હોત. સૌરા માંથી બધા લોકોને હજરત કરવી પડી હોત. આ પાઈપ લાઈન
૨૦ ફટૂ પહોળી, અમૂક જ યાએ તો ૩૦-૩૫ ફટૂ પહોળી કે જેને તમે હાલતો ચાલતો કવો
ુ કહી શકો એવી પાઈપ લાઈનના લીધે
ઉપરવાસમાં વરસાદ થાય યારે સમુ માં વહી જતું હતું પાણી ે ડગ
ં કે નાલમાં અટકા ં અને પછી યાં મીઠું પાણી બ યું છે .
આ વષ વરસાદ સારો છે . અમારા ખેડૂ તોએ બે પાક લઈ લીધા છે અને ી પાકમાં પણ ૬૦ ટકા કરતાં પણ વધારે િપયત
મળવાના લીધે યાંના ખેડૂ તો ખૂબ જ સમૃ ધ બ યા છે . મારે આજે આ બધા ધારાસ યોને ખાસ આમાં ણ આપવું છે કે એક
વખત તમે પોરબંદર િવ તારમાં આવો અને જઓ
ુ કે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી પછી જે કામ થયું છે એના લીધે
આજે ખેડૂ તો વાડી િવ તારમાં પણ શહે રી િવ તાર જેવા બંગલામાં રહે છે અને એના લીધે સમૃિ ધ આવી છે . જે આ ચાર િલંક છે
એને ણ તબ ામાં અમલીકરણ કરવાનો િનણય કય . થમ તબ ાનું કામ વષ ૨૦૧૪માં શ થયુ.ં એમાં ૧૨ પેકેજની
કામગીરી પૂણ થઈ ગઈ છે . એમાંથી ૧૬ જળાશયો ારા ૧ લાખ ૬૬ હ ર એકરમાં િસંચાઈની સુિવધા, ચાર શહે રી િવ તાર
અને ૪૯૦ ગામોને પીવાના પાણીની સુિવધા, આ તબ ામાં ૨૩૧ િક.મી. લંબાવી ન પાઈપ લાઈન નાંખવામાં આવી છે .
બી તબ ામાં િપયા ૬૪૭૩ કરોડના ૧૨ પેકેજની કામગીરી પૂણતાને આરે છે .
ી ઋિષકે શ ગ. પટે લ(િવસનગર) : માનનીય અ ય ી, આદરણીય મં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ી િસંચાઈ
અને ભૂિમ સંર ણ માટે ના જે ોિવઝ સ અને જે બજેટકીય ફાળવણી લઈને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો ય ત કરવા ઊભો
થયો છું. કૃ િતના આિશવાદ દરે ક જ યાએ એકસરખા હોતા નથી. કૃ િતના િનયમ મુજબ દરે ક જ યાએ એકસરખો વરસાદ
થતો નથી. એક યિ ત, સરકાર, આગેવાન અને એક દીઘ ા લીડર તરીકે યાં પાણી વધારે પ ું હોય તે પાણીને વરસાદ ન
પ ો હોય એવા િવ તારોમાં લાવવાનું કામ કોઈએ કયુ હોય તો આદરણીય નરે ભાઈએ કયુ છે . મારે સુજલામ સુફલામ
િવશે કે ટલીક વાત કરવી છે . વષ ૧૯૭૭માં ી બાબુભાઈ જશભાઈની સરકાર હતી. આદરણીય કે શુભાઈ િસંચાઈ મં ી હતાં. એ
વખતે કડાણા હાઈલેવલ રીચાજ ોજે ટની િવચારણા થઈ હતી. કમનસીબે વષ ૧૯૮૦થી ૧૯૯૫ સુધી લગભગ બધી જ
સરકારો ક ેસની રહી. એમણે આ ોજે ટ માિળયે ચડા યો. તેથી કોઈ ગિત ન થઈ પરતુ
ં વષ ૨૦૦૧માં પહે લી વખત ઉ ર
ગુજરાતની જમીન, ખેડૂ તોની મુ કે લી અને સતત ડા જતાં પાણીને કારણે આદરણીય નરે ભાઈએ સુજલામ સુફલામની
યોજનાને અમલમાં મૂકવાનું વ ન સે યુ.ં એ વખતે આદરણીય અટલ ની સરકાર હતી એટલે એમણે નાણાં ફાળવવાનું અને
આંતર રા ય નદી હોવાને કારણે એને મંજૂ રી આપવાનું વચન આ યું હતુ.ં વષ ૨૦૦૪માં સરકાર બદલાઈ. મંજૂ રી તો ઠીક નાણાં
આપવાનું પણ એમણે ટા .ું પ રણામે સમ જવાબદારી ગુજરાત સરકારે લીધી. આદરણીય નરે ભાઈએ ટોટલ બજેટ
ગુજરાતની િત રીમાંથી વાપરીને સુજલામ સુફલામ પૂરી કરી. મને કહે તાં ગવ થાય છે કે , સુજલામ સુફલામને કારણે લગભગ
ઓવર એ સ લોઇટે ડ અને િસંચાઈથી વંિચત િવ તારોને નવપિ વત કરવાનું કામ કોઈએ કયુ હોય તો સુજલામ સુફલામ
ારા થયું છે . કડાણા જળાશયથી રાહગામ સુધી ૩૩ર િક.મી. સુજલામ સુફલામ કે નાલ મહીસાગર, અરવ ી, ખેડા,
ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, મહે સાણા, પાટણ અને બનાસકાંઠા સહીતના આઠ િજ ાની ર૧ નદીઓને ોસ કરી અને સુજલામ
સુફલામની જે આ ે ડગ
ં કે નાલ છે , એ પસાર થાય છે . એના કારણે એ ર૧ નદીઓ ોસ કરવાની થાય અને ૬૦૦ જેટલા
ટકચર બનાવવામાં આ યા છે .
સભાપિત ી : ડોકટર સાહે બ, ડોકટર સાહે બ,
ી ઋિષકે શ ગ. પટે લ : જયાંથી પણ કે નાલ પસાર થાય છે , આ પ રિ થિત તો પહે લા પણ હતી. ભૂતકાળમાં પણ
હતી. પરતુ
ં હવે પછી નમદાનું પાણી સૌની યોજના ારા કા ઠયાવાડમાં પહ ચાડવાનું ૧૪ ઉ હન પાઇપ લાઇનો નમદાની,
એની સાથે આને ડવાનુ,ં નદીઓમાં પાણી છોડવાનુ,ં ચેકડે મ ભરવાનુ,ં તળાવો ભરવાનું કોઇ કામ થયું હોય તો, આ
સરકારમાં થયું છે . કયાંક બાકી પણ રહી ગયું હોય. પરતુ
ં દરે ક જ યાએ પાણીના િવ તાર માણે અને પાણીની આવક માણે
પહ ચાડવું શકય હોતું નથી. પરતુ
ં મને કહે તા આનંદ થાય છે કે , લગભગ આખા ગુજરાતની અંદર નમદા તો એમને પૂરી ના થવા
દીધી, કે નાલો પણ પૂરી ન થઇ અને પ રણામે આજે કે નાલો પૂરી થઇ છે , નમદા બંધ પૂણ કે પીિસટીએ ભરાવાનું ચાલુ થયું છે .
જે કલ
ુ ગુજરાતની જેટલી જમીન છે , એમાંથી આશરે પપથી ૬૦ ટકા ઇરીગેટેડ થતી થઇ ગઇ છે અને બાકીની જયાં આગળ
શકયતાઓ છે , જયાં આગળ પાણી પહ ચાડી શકાય છે , સરકાર સતત કામ કરતી રહી છે , કયાંય એમાં કોઇ જ યાએથી બૂમ
આવે, કો સી િમ ો બૂમ પાડે , અમે ભારતીય જનતા પાટ ના કયાંક કહીએ, મને કહે તા એ પણ ગૌરવ થાય છે કે , મારા યાં બે
ઉ હન પાઇપ લાઇનો ખેરવા િવસનગર અને ધાધુ વેડ લ મીપુરાથી ૩ર જેટલા તળાવો ભરવાનું અને આ પાઇપ લાઇનથી એ
ર તામાં પડતી નદીઓમાં પાણી છોડવાનુ,ં પડતાં ચેકડે મોમાં પાણી છોડવાનુ,ં આ સરકારે કયુ છે . આ વખતે તો પાછું, જે
આખી પાઇપ લાઇનની આજબાજ
ુ ુ બે િક.મી. ડાયામાં પાણી ભરવાનું હતુ,ં ૩ િક.મી. સુધી ભરવાનું સરકારે નકકી કયુ છે . મારા
308

ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
િવ તારની અંદર વધારાના બી ૧૭ તળાવ ભરી શકાય એવી પ રિ થિત પેદા થઇ છે . મારો કહે વાનો િવષય એટલો જ છે કે ,
આના કારણે નહે ર અને ઉદવહન પાઇપલાઇન ારા લગભગ ૧૧૧૧ તળાવો, ડે મો અને ચેકડે મો ભરવામાં આ યા છે અને
૩,૬૮,૦૦૦ એકર જમીનને ય અને પરો રીતે આ િસંચાઇનો લાભ આપવામાં આપણે સફળ થયા છીએ યારે માનનીય
મં ી ી જે માંગણીઓ લઇને આ યા છે , તેમાં હં ુ મા સમથન ક ં છંુ .
સભાપિત ી : માનનીય કીરીટભાઇ પટે લ.
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, આ રાજયના નાયબ મુ યમં ી, સામા ય વહીવટ
ુ
િવભાગ, પાણી પુરવઠા અને શહે રી િવકાસ માટે ની જે માંગણીઓ લઇને આ યા છે, એ માટે મારા િવચારો રજૂ ક છુ ં .
માનનીય અ ય ી, આ હં ુ જે છે ા ૩ વષથી આ િવધાનસભામાં સાંભળી ર ો છું, ી નરે ભાઇ, ી નરે ભાઇ,
ી નરે ભાઇ, મને લાગતું નથી કે , ી નરે ભાઇ કદાચ ના હોત તો, આ ગુજરાતનું શું થયું હોત? તમે ભાજપની વાત કરો,
મા અને મા ી નરે ભાઇએ જ કયુ? ભાજપના પણ સી.એમ. હતા, માનનીય આનંદીબેન હતા, માનનીય કે શુભાઇ હતા,
ી સુરેશભાઇ હતા. શું તમને આ બધાના નામ લેતા ડર લાગે છે ? મને સમ તું નથી.
માનનીય અ ય ી, જે આ શહે રી િવકાસની વાત લઇને આ યા છે , એ જે રીતે શહે રોનો િવકાસ થાય એ રીતે એના
િવ તારની અંદર પણ વધારો થતો હોય છે . શહે રી િવ તારની વાત થઇ, અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શનની અંદર બોપલ
અને ધૂમાનો સમાવેશ કરવામાં આ યો. મારા પાટણની વાત ક ં , પાટણના આજબાજના
ુ ુ જે હાંસાપુર ગામ હતુ,ં માતેવાડી,
રામનગર આ બધા િવ તારનો પાટણ નગરપાિલકાની અંદર સમાવેશ કરવામાં આ યો. પરતુ
ં અ યાર સુધીમાં એવું બ યું છે કે ,
જે મહાનગરપાિલકાની અંદર નગરપાિલકાનો સમાવેશ કરવામાં આ યો હોય અથવા નગરપાિલકાની અંદર ગામડાઓનો
સમાવેશ કરવામાં આ યો હોય, એમાં જે રે કડ હોય છે મહે સલ
ૂ ના, એ રે કડ લાંબા સમય સુધી નગરપાિલકા અથવા યુિનિસપલ
કોપ રે શનને આપવામાં આવતા નથી. અને એના લીધે ગેરકાયદેસર બાંધકામો થતાં હોય છે એ અટકતા નથી તથા િવકાસના
કામો થતા નથી એટલે માનનીય મં ી ીને મારી િવનંતી છે કે તમે ગામડાંને નગરપાિલકાની અંદર સમાવો કે નગરપાિલકાને
મહાનગરપાિલકાની અંદર સમાવો તો એના જે રે વ યુ રે કડ તા કાિલક યુિનિસપલ કોપ રે શન અથવા નગરપાિલકાને મળે તો
આ કામો ઝડપથી બનશે. પાટણની વાત ક ં તો અમારે યાં રામનગર, માતરવાડી િવ તારને પાટણ નગરપાિલકામાં
સમાવવામાં આ યા એના મહે સૂલી રે કડ છે એ આજની તારીખ સુધી મ ા નથી એટલે એમને સનદો મળી નથી એટલે
ગામડાંના ગરીબ લોકો હતા એમને હજુ પણ પોતાના માિલકીના મકાનના દ તાવે મળવા ઇએ એ મળતા નથી એના લીધે
એમને કોઇ જ યાએ લોન લેવી હોય, કોઇ જ યાએ એમને આિથક જ રયાત હોય અથવા તો મકાન ઇતું હોય તો એ મળી
શકતું નથી. એટલે આ ઝડપથી કરવામાં આવે એવી મારી િવનંતી છે.
સામા ય વહીવટ િવભાગના પ રપ ની વાત થઇ. બહુ દુઃખ સાથે કહે વું પડે કે આ ગૃહની અંદર માનનીય મં ી ીએ
જવાબ આ યો કે અ યાર સુધી આઠ ધારાસ યો અને એક મં ીએ સામા ય વહીવટ િવભાગના પ રપ નું પાલન થતું નથી
એના માટે ની ફ રયાદો કરે લી છે . આપણી સંસદીય ણાિલકાની બુક છે એના ભાગ-રની અંદર કરણ-ર૭ની અંદર પાના
૭૭૪ નંબર ઉપર છે એમાં લખેલ છે કે ધારાસ ય અથવા સંસદસ યના જે અિધકારો છે િ િવલેજ છે એનું પાલન થવું ઇએ
અને એનું પાલન ન થાય અને ધારાસ ય અને સંસદસ યના અિધકારો હોય એનો ભંગ થાય તો એની સામે સ કીય
ગવાઇ ફોજદારી કાયવાહી પણ થઇ શકે છે . એટલે વારવાર
જદા
ુ જદા
ુ િવભાગો ારા .એ.ડી.ના પ રપ નું પાલન ન થતું
ં
હોય તો એ પ રપ નું પાલન કરવા માટે અથવા એનો કોઇ દુ પયોગ કરે અથવા ઇરાદાપૂવક ધારાસ ય અથવા સંસદસ યના
ોટોકોલ ન સચવાય તો એના િવ કડક સ થાય એ માટે ની કાયવાહી કરવામાં આવે એ માટે નો પ રપ કરવામાં આવે એ
પણ જ રી છે અને એ અંગે મારી િવનંતી છે .
પાણી પુરવઠાની વાત થઇ. વષ ર૦૦પની અંદર અમારી દાંતીવાડાથી કસરા એને સૈ ાંિતક મંજૂ રી િપયા ૧૧૦
કરોડની મળી ગઇ હતી હ સુધી એ કામ થયું નથી. એ કામ થાય તો અમારા પાટણ અને સર વતીના ઘણા બધા ગામડાં
છે એને પાણીનો લાભ મળી શકે તેમ છે તો તા કાિલક આ કામ પૂ ં કરવામાં આવે તેવી મારી િવનંતી છે .
ી સુરેશભાઇ ધ. પટે લ(મણીનગર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી શહે રી િવકાસની અનુદાન
માટે ની માગણીઓ લઇને આ યા છે તેને હં ુ અનુમોદન આપીને મારા મંત યો રજૂ ક ં છુ ં .
પહે લા તો હમણાં અમારા ી કીરીટભાઇએ ક ું કે ી નરે ભાઇ, ી નરે ભાઇ કરો છો તો નામ તો અમે લઇએ
છીએ, નામ તમે લો છો પણ જે આખી દુિનયામાં ગૌરવ અપાવે છે એવા આપણા પૂવ ધારાસ યનું નામ લેવું એ ગૌરવ છે માટે
અમે લઇએ છીએ.
માનનીય ધાનમં ી ીએ રપમી જન
ૂ , ર૦૧પના રોજ રા ીય ફલેગશીપ યોજના માટ િસટીની શ આત કરી. શહે રો
આિથક િવકાસનું એિ જન બને, શહે રીજનોનું વન ધોરણ ચું આવે તેવા ઉ ે શથી આ શ ં કરવામાં આવેલ છે . આપણે
ણીએ છીએ કે પ૦ ટકા જેટલી વસિત શહે રોમાં થઇ ગઇ છે એટલે એ ઉ ે શથી દૂરદશ આપણા વડા ધાન આદરણીય
નરે ભાઇએ આની શ આત કરી. આ માટ િસટી એનો જે યેય છે એ શહે રીજનોને પાયાની સુિવધાઓ મળે તેમજ
ગુણવ ાયુકત વન દાન કરવાનો છે . બીજુ ,ં માટ સો યુશન આપવાનો તેમજ વ છ અને ટકાઉ પયાવરણ ા કરવાનો
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
છે . માટ િસટી િમશનના કામો માટે િવ તાર આધા રત િવકાસ તથા સમ શહે રમાં લાન િસટી અિભગમ સૂચવવામાં આ યો
છે .
માનનીય અ ય ી, િવ તાર આધા રત ડે વલપમે ટ ણ કારે થાય છે . એક તો ૦.૨ ચોરસ િકલોમીટર નગર
પુનઃિવકાસ. ૦.૨ ચોરસ િકલોમીટરથી વધુ િવ તારની હાલની માળખાકીય સુિવધામાં સુધારો કરવાનો થાય. બીજુ ં છે હરીત
ે . તેમાં એક ચોરસ િકલોમીટરથી વધુ નવા િવ તારના િવકાસના કામોનો સમાવેશ કરાય છે અને ીજુ ,ં નગરસુધાર. તેમાં બે
ચોરસ િકલોમીટર કરતા વધારે વતમાન િબ ટઅપ િવ તારના િવકાસનો સમાવેશ કરાય છે . આ માટ િસટી અંતગત આ
યોજનાનું અમલીકરણ કરવાના માપદંડ અનુસાર, હં ુ માપદંડ એટલા માટે કહં ુ છંુ કે પહે લાં આપણે યુ,ં હં ુ ભૂતકાળ શ દ નહ
વાપ ં , નહ તો પાછુ ં ભૂત આવીને ઉભું રહે શ.ે માનનીય મં ી ીને જવાબ નહ આપવા દે આ ભૂતની વાત ક ં તો, પણ
ભૂતકાળની વાત નહ કરતા ગુજરાત ઉપર અથવા ભારતીય જનતા પાટ શાિસત રા યો ઉપર ગમે તેટલા અ યાય કરવા છતાં
ી નરે ભાઇએ ચો સ માપદંડ ન ી કયા અને માપદંડના આધારે કોઇ પણ પાટ નહ , આ માપદંડના આધારે આ માટ
િસટી ન ી કયા. આપ ં ગૌરવ છે કે આપણાં રા યના જ શહે રોનો આમાં સમાવેશ થયો છે . અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ,
સુરત, ગાંધીનગર અને દાહોદ. આ યોજનાના તમામ શહે રો, આપણાં માટે એક મોટો લાભ છે કે તેનો જે િનિ ત િપ રઅડ હોય
યાં સુધી દર વષ ૧૦૦ કરોડ િપયા કે સરકાર આપે છે . એ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે . માટ િસટી એટલે તેમાં
મુ ય વે ઇ ટર મોડે લ ટા સપોટ હબ, બી.આર.ટી.એસ. ઇ ટી ેટેડ ટા સપોટ મેનેજમે ટ િસ ટમ, નાગ રક સુિવધાનું સરળ
સંચાલન, સી.સી.ટી.વી. સવલ સ િસ ટમ, ૨૪x૭ એટલે ૨૪ કલાક માટે પાણી પુરવઠાની યવ થા, વરસાદી પાણીનું
રીચાજ ગ, માટ પાક ગ, બગીચાઓનું પુનરો થાન, સોિલડ વે ટ મેનેજમે ટની આધુિનક પ િત, વોટર રીસાઇકલ ગ, લમ
રીડે વલપમે ટ.
માનનીય અ ય ી, હં ુ છે ે એક વાત કરીશ. ગત વષ કે સરકાર ારા યોજવામાં આવેલ માટ િસટી એવોડ
િતયોિગતા અંતગત રા યની માટ િસટીને િવિવધ ેણીઓના ૧૩ એવોડ મળેલા છે . આપ ં ગૌરવ છે . તેમાં સુરતને બે ટ
િસટીનો એવોડ મ ો છે . એ આપણાં ગુજરાત માટે ગૌરવ છે . વડોદરા શહે રના ઇ ટી ેટેડ કમા ડ કટોલ
સે ટરના ોજે ટને
ં
ોજે ટ એવોડ ફોર ગવન સ એવોડ એનાયત કરવામાં આ યો છે . આમ, માટ િસટી અંતગત લોકોનું વનધોરણ ચું આવે,
ગામડાંમાંથી લોકો શહે રમાં આવે છે એમની િજદગી
ં બદલાય અને માટ થાય તેના માટે આ કરે લું છે . આભાર.
ી હષ ર. સંધવી(મજરા
ૂ ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઉપ-મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ
.એ.ડી.ની માગણી માંક-૩૦, ૩૧ અને ૩૩ લઇને આ યા છે તેમાં હં ુ મારો સૂર પૂરાવવા માગું છંુ .
માનનીય અ ય ી, આજે ગૃહમાં મારા સાથી ધારાસ યે એક વાત કહી કે ‘‘ ચલો જલાય દીપ વહાં, જહાં અભી ભી
અંધેરા હૈ ’’ મ એક કહે વત સાંભળેલી કે આપણે ગમે યાં જતા રહીએ પણ આપણા િવચારો બદલાતા નથી. મને આજે ખુશીની
લાગણી થઇ. મારા જના
ૂ સાથી, ભલે આજે પાટલી બદલાઇ હોય પરતુ
ં િવચાર તો દેશ માટે આજે પણ એમના એના એ જ છે .
માનનીય અ ય ી, રા ય સરકારની સરકારી નોકરીની અનેક વાતો થઇ. સરકારી ભૂલોની વાતો થઇ. એ તમામ
લોકોને હં ુ ભૂતકાળની વાત નહોતી કરવા માગતો પણ આજે એટલા માટે કરવી પડે એમ છે . કારણ કે ઘણા વષ પહે લા આ
રાજયમાં એક મુ યમં ી એવા આવેલા કે જેમણે કરકસરના નામથી સરકારી નોકરીઓની ભરતી બંધ કરે લી. જેના કારણો વષ
સુધી રાજય સરકારમાં સરકારી નોકરીઓમાં ખૂબ મોટા પાયે જ યાઓ ખાલી રહી હતી. ટીકા કરવી બહુ સહે લી છે પણ સાચી
હકીકતો હોય એ વીકારવી ઇએ. .એ.ડી.ની જયારે વાત થાય છે તો આ વષ જયારે મુ યમં ી ીના આવાસ પર સી.એમ.
ડે સબોડની મુલાકાત કરવાનો અવસર ા થયો. એ સી.એમ. ડે શ બોડ પર જયારે િવિવધ કારની સુિવધાઓ અમે લોકો
વા ગયા કે કયા કારે મુ યમં ી ીના આવાસથી આખા રાજયની િવિવધ યવ થાઓ ઉપર નજર રખાય છે . ટોટલ
૪પ૦૦થી વધારે ઇ ડીકે શ સથી આ ડે શબોડ ઉપરથી નજર નાખવામાં આવે છે . ઇ ડીકે શ સ કઇ રીતે ગણવામાં આવે છે ? તો
દા.ત. એક બસ સુરતથી નીકળે છે , ભ ચ કે ટલી િમિનટમાં પહ ચે છે ,
એ ઓવર પીડ થાય તો સીધો
.એસ.આર.ટી.સી.ની અંદર એ મેસેજ ય છે , આ કારના ૪પ૦૦થી વધારે નાના મોટા િવષયોમાં આ ડે શબોડ ઉપરથી
યાન રાખવામાં આવે છે . બધી જ સરકાર સા ં કામ કરવા માગતી હોય છે પછી એ કોઇની પણ સરકાર હોય પરતુ
ં જયારે
િસ ટ સ નીચે સુધી જતા જતા કોલે સ થતી હોય છે તો મુ યમં ી ડે શબોડ ઉપરથી કઇ રીતે આ િસ ટ સ કોલે સ ન ય
એનું યાન રાખવામાં આવે છે એની હં ુ વાત આપના સમ કરવા માગું છંુ .
માનનીય અ ય ી, હં ુ સુરતનો એક િક સો આપના સમ મૂકવા માગું છંુ . એક કટોલની
દુકાન ઉપર એક ાહક જે
ં
એની પૂરી વ તુ લેવા માટે હકદાર છે એને પૂરી સામ ી મળતી નથી અને જયારે મુ યમં ી ડે શબોડ ઉપરથી એ યિકતને ફોન
કરવામાં આવે છે , એ યિકતને જે કઇ
દુકાન ઉપર
ં વ તુ મળી નથી એની ડીટે ઇલ જયારે એને મળે છે અને એની કટોલની
ં
તા કાિલક નો ટસ આપવામાં આવે છે અને એ યિકતનો સંપૂણ સામાન એના ઘર સુધી પહ ચાડવા માટે એને મજબૂર કરે છે .
આવી હ રો અલગ અલગ યવ થા સરકારે કરે લી છે . પછી એ મા અમૃતમ યોજના હોય, કે બી બધી સહાયતા હોય એ
સહાયતામાં લોકોને કયા કારે સહાય મળે છે તેનું સંપૂણ િનરી ણ આ ડે શબોડના મા યમથી થઇ ર ું છે . અનેક એવા રાજય
છે કે એ રાજયોમાંથી આ ડે શબોડ ઉપર િવિઝટ થઇ અને િવિઝટ પછી બી રાજયોમાં પણ આ કારના ડે શબોડનું િનમાણ
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માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
થઇ ર ું છે એ ગુજરાત માટે ખૂબ સારી વાત છે . માનનીય નીિતનભાઇએ ધારાસ યોની ાંટ એ િપયા એક કરોડથી વધારી
દોઢ કરોડની ાંટ કરી આપી એ શેના માટે ? ગુજરાતની જનતા માટે આ ાંટનો ખરો ઉપયોગ થાય અને એના ઉપયોગથી
કોઇના વનમાં સુખાકારી આવે, કોઇકના માટે ઉપયોગી થઇ શકીએ એ હે તુથી કરી છે . આ વખતે ઘણો બધો .એ.ડી. ારા
એની અંદર બદલાવ લાવેલા છે . મ યાહન ભોજન યોજના હે ઠળ ટોર મ તથા રસોડાના બાંધકામ માટે મહ મ મયાદા પહે લા
રપ હ ર િપયા હતી તે પ૦હ ર િપયા કરવામાં આવી. એક ગામની અંદર એક નાના તાલુકાની અંદર, નગરમાં એક
લાય ેરી બનતી હોય એમાં પહે લા મા તમે પ૦હ ર િપયા લાઇ ેરીની બુક માટે ખચ કરી શકતા હતા એ હવે લાખ િપયા
ખચ કરી શકીએ છીએ. જે સરકારી હોિ પટલ હોય કે કોઇપણ સં થાની હોિ પટલ હોય એમાં પહે લા પ લાખ િપયા આપણે
આપી શકતા હતા એ હવે વધારે ને ૧૦ લાખ િપયા કરવામાં આ યા. પહે લા મા તમે એક જ વખત આપી શકતા હતા એ પણ
િનયમ કાઢી નાખવામાં આ યો છે જેનાથી આવનારા દવસોની અંદર ધારાસ યોની જે ા ટ છે એનો સદઉપયોગ સારી રીતે
થઇ શકશે. અમે સૌ મહાનગરોમાંથી આવીએ છીએ. મહાનગરોમાં જે કારે વ તીઓ વધી રહી છે , જે કારે લોકો રોજગારી
મેળવવા માટે દેશમાંથી, દુિનયામાંથી ગુજરાતમાં આવી ર ા છે યારે ગુનાઓ રોકવા માટે સી.સી.ટી.વી. જે ાયવેટ
સોસાયટીઓ છે એ સોસાયટીમાં ધારસ યોની ાંટનો ઉપયોગ કરવા માટે જે મંજૂ રી આપી છે તે બદલ હં ુ રાજય સરકારનો
આભાર માનું છું.
ી શૈલેષ મ. પરમાર(દાણીલીમડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી જે શહે રી િવકાસ અને
શહે રી ગૃહ િનમાણ િવભાગની માગણી નં. ૧૦૧ અને ૧૦ર લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, શહે રી િવકાસની અંદર હં ુ અમદાવાદ શહે રના ધારાસ ય તરીકે અમદાવાદ શહે રના કે ટલાક મુ ા
માનનીય મં ી ી સમ મૂકવા માગું છું. અમદાવાદ શહે ર ૩ િવભાગમાં વહચાયેલ છે , પૂવ, પિ મ અને મ ય. પૂવ િવભાગમાં
સોસાયટીઓનો મોટાભાગનો ભાગ આવે, પિ મ િવ તારમાં બંગલા અને લેટનો ભાગ આવે અને મ ય િવભાગમાં ચાલીઓ
અને પોળોનો ભાગ આવે છે . કે સરકાર ારા, રા ય સરકાર ારા અને એ.એમ.સી. ારા કરોડો િપયાની ા ટ આ
િવ તારોની અંદર પાયાની સુિવધાઓ માટે આપવામાં આવે છે . પાયાની સુિવધાઓમાં પીવાનું પાણી, ગટર લાઇન, ટોમ, રોડ,
ર તાની વાત હોય એમ અનેકનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . અમદાવાદ શહે રને મેટો િસટી તરીકે ઓળખવામાં આવે
છે , માટ િસટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને અ યારે હે રટે જ િસટીનો દર ો પણ આપવામાં આવેલ છે . મેટો િસટી એટલે
શું? માટ િસટી એટલે શુ?ં આજે પણ હં ુ એ િવ તારના ધારાસ ય તરીકે મારે આઠ વષ થઇ ગયા, આ િવ તારમાં આજે ી
નીિતનભાઇ, બહે રામપુરા વોડના ૪૦ ટકા લોકોને આપણે નલ સે જલની વાતો કરીએ છીએ પણ મારે યાં નલ છે પણ જલ
નથી. આજે પણ મારા િવ તારના ૪૦ ટકા લોકો પીવાના પાણીથી વંિચત છે . આને તમે મેટો િસટી કહો, માટ િસટી કહો,
હે રટે જ િસટી કહો પણ આજે પણ અમદાવાદના મારી િવધાનસભા િવ તારમાં અને વટવામાં, વેજલપુર, અમરાઇવાડીમાં પણ
દરે ક જ યાએ ટે કરોથી પાણી આપવામાં આવે છે . તો એને િમની ટે કર િસટી તરીકે ઓળખાવવામાં પણ વાંધો નથી.
અમદાવાદ શહે રના િવકાસ માટે ટી.પી. કીમ બહાર પાડવામાં આવે છે એ ટી.પી. કીમ પિ મ િવ તારમાં જ કે મ બહાર
પાડવામાં આવે છે . ભૂતકાળમાં અમદાવાદ શહે રની અંદર મારી િવધાનસભામાં આવેલી ૩૬, ૩૭,૩૮,૩૯ નંબરની ટી.પી. છે
પણ વષ થી એ ટી.પી.ને ખુ ી કે મ મૂકવામાં આવતી નથી? ટીપી. ન હોવાના કારણે એ િવ તારનો સવાગી િવકાસ થઇ શકતો
નથી. એના કારણોસર એ િવ તારમાં બાગ-બગીચા નથી, રોડ-ર તા નથી. ઘણી બધી સુિવધાઓ જે હોવી ઇએ એ નથી,
બે ક પણ નથી. આવી અનેક સમ યાઓ ટી.પી. ન હોવાના કારણે ઉ પ થયેલી છે . અમદાવાદ શહે રમાં તમામ તળાવોને
રડે વલપ કરીને િવકાસ કરવાની વાત છે . વષ થી આ િવધાનસભા ગૃહમાં કહં ુ છુ ં કે અમદાવાદ શહે રમાં સૌથી મોટામાં મોટંુ
ચંડોળા તળાવ છે . મ નાયબ મુ યમં ી ી યારે શહે રી િવકાસ િવભાગ સંભાળતા હતા યારે વાત કરી હતી. ચંડોળા તળાવના
બે ભાગ છે . નાનું તળાવ અને મોટંુ તળાવ. મોટા તળાવને ડે વલપ કરશો અને ચંડોળા તળાવની પાસે જે લોકો રહે છે એનો
સરવે કરાવીને ઓ ફિશયલ જેની પાસે પુરાવાઓ હોય, એવા લોકોને નાના તળાવ બાજુ િશ ટ કરશો તો, ખાલી મારી
િવધાનસભા છે એટલે નહ , અમુક વગના લોકો રહે છે એટલે નહ પણ બાજમાં
ુ ઇસનપુર છે , મણીનગર છે એ બધા િવ તારના
લોકોને આની સુિવધા મળી રહે શ.ે હમણાં ૧રમી તારીખે માનનીય વડા ધાન ી ગાંધી આ મની મુલાકાતે આ યા હતા.
દાંડીયા ાના ભાગ વ પે ગાંધી આ મની આજબાજનો
ુ ુ િવ તાર ડે વલપ કરવાની વાત છે . ગાંધી આ મમાં રહે વા આ યા
યારે એ િવ તારમાં જે લોકો દાંડીયા ા સાથે સંકળાયેલા હતા. દાંડીની યા ા જે લોકોએ ગાંધી સાથે કરી હતી એવા ૭૮
પ રવારો છે એ ૧૦ ઓરડી અને ૭ ઓરડી તરીકે એ પ રવારોને ગાંધી આ મના એ િવ તારમાં જમીન આપીને કાચા મકાનો
બનાવીને રહે વા માટે આપેલા છે . મારી સરકારને િવનંતી છે કે તમે િપયા ૧ર૦૦ કરોડના ખચ ગાંધી આ મને ડે વલપ કરો છો
પણ ગાંધી એ જે લોકોને વસા યા છે , જે લોકોને રયલમાં વસા યા છે એ ૧૦ ઓરડી અને ૭ ઓરડીના લોકો છે જે દાંડીયા ા
સાથે સંકળાયેલા છે . આજે પણ એ લોકો સનું પે ટ કે ટી-શટ પહે રતા નથી. આજે પણ ખાદીના જ કપડાં એ લોકો પહે રે છે
એવા પ રવારોને આજે યારે હે રીટે ઝ બનાવવા જઇ ર ાં છો યારે આપ એમનો સમાવેશ કર . માનનીય અ ય ી, મારે એક
છે ી વાત કરવી હતી કે અમદાવાદ શહે રની અંદર ઓન લાઇન ઉ ઘાટનો થયા પછી, મારા િવધાનસભા િવ તારમાં વીર
ભગતિસંહ હોલનું ઉ ઘાટન માનનીય મુ યમં ી સાહે બ ારા થયા પછી એને
માટે ખુ ો મૂકવામાં આવતો નથી. મારી
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
િવધાનસભાનો િવ તાર ગોમતીપૂર એ ચાલીવાળો િવ તાર છે એમાં અંડર ાઉ ડ મેટોનું કામ ચાલતું હોવાના કારણે એ
િવ તારના મકાનો ખૂબજ જજ રત હાલતમાં થઇ ગયેલા છે તો સરકાર એના પર પણ થોડું યાન આપે એવી આજના તબ ે હં ુ
િવનંતી ક ં છંુ .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આજે િસંચાઇ િવભાગ, શહે રી િવકાસ
િવભાગ, નમદા અને ક પસર િવભાગ અને સામા ય વહીવટ િવભાગની માગણીઓ સરકાર તરફથી લઇને આ યાં છીએ એના
ઉપર ૨૫ જેટલા માનનીય સ ય ીઓએ એમના િવચારો, સુચનો કે ફ રયાદો રજૂ કરી છે એની અમે ન ધ લીધી છે .
માનનીય અ ય ી, ઘણી વખતે સાંભળેલ,ું યેલ,ું કોઇકે કીધેલું આપણે પકડી લઇએ છીએ. ખરાઇ કરવાની
પ િત કે ટલાક લોકોના વભાવમાં હોતી નથી. કોઇકે કીધું એટલે આગળ ચલાવવાનુ,ં એ આગળ ચલાવવાની વાત બધી
જ યાએ નથી ચાલતી. યાંક તો પછી સાચું આવીને સ ય દેખાતું હોય છે . ક ેસના સ ય અહ યા ઉપિ થત નથી જે પોતે પણ
સરકારમાં અિધકારી રહી ચૂ યાં છે . એક મુ યમં ી ીના પસનલ ટાફમાં પણ રહી ચૂકયા છે . સરકારનો વહીવટ કઇ રીતે અને
કઇ પ િતથી થાય છે એનાથી પૂરેપૂરા ણકાર છે પણ બોલવા ખાતર બોલવું પડે , િવરોધ પ માં છીએ એટલે ટીકા કરવી પડે
એમ સમ ને ઓપિનંગ વચન કરીને ગૃહમાંથી નીકળી ગયા છે . આમ, તો માનનીય અ ય ીના િનણયોમાં કીધેલું જ છે કે
જેમણે કોઇએ કોઇ મુ ા પર વચન કયુ હોય એનો ગૃહમાં જવાબ સાંભળવા હાજર રહે વું ઇએ પણ એ હાજર ર ા નથી એ
એમની પ િત છે . ઘણા કામમાં સંકળાયેલા છે એટલે કદાચ હાજર નહી ર ાં હોય પણ સરકારી કમચારીઓની ભરતી,
સરકારમાં કમચારીઓની ઘટ, સરકારી કમચારીઓને અપાતા એકસટે શન એના િવષે એમણે બધી વાત કરી છે .
માનનીય અ ય ી, આજે હં ુ સ માનનીય સભાગૃહના બધા જ સ ય ીઓના યાન પર મૂકવા માગું છંુ કે કાયમ
બે-પાંચ
ો તો હં ુ વષ થી આ િવધાનસભામાં સાંભળતો આ યો છંુ એ પૈકીનો આ
એટલે કે નવી ભરતી થતી નથી.
કમચારીઓની ઘટ છે , કમચારીઓને સમયસર મોશન અપાતા નથી, એસ.સી., એસ.ટી.ના બેકલોગનું રિજ ટર િનભાવાતું
નથી આવું બધું કહે વાનું લોકો કહે તા જ હોય છે અને આ કહે વાનો એક ભાગ છે . આજે હં ુ સ માનનીય ગૃહને હકીકતોથી,
આંકડાથી, સરકારી િવગતોથી કહે વા માગું છુ ં કે કઇ સરકાર વખતે યારે ભરતી પર કાપ મૂકવામાં આ યો. અહ યા અમારા
સ ય ીએ ક ું કે યારથી શ કરે લ?ું હં ુ એમાં પણ નહ જવુ.ં મારે તો સાહે બ સમય સાથે આ વાત યાન પર મૂકવી છે . વષ
૧૯૭૫થી ૧૯૯૫ જેમાં મોટાભાગોનો સમય એ ક ેસ સરકારનો શાસનનો સમય હતો. એ સરકારના સમયમાં વષ ૧૯૭પથી
૧૯૯પમાં ગુજરાત સરકારના જે આપણા જદાજદા
ુ ુ ભરતી બોડ છે એના ારા કલ
ુ ભરતી જે કરવામાં આવી, હં ુ ક ેસના
ધારાસ ય ીઓને િવનંતી ક ં છંુ કે આંકડો લખી લો એટલે ભિવ યમાં પછી કોઇવાર બોલો નહ . લખી લો ડો. િષયારા
સાહે બ, અને રે કોડ ગ પણ મળશે. વષ ૧૯૭પથી ૧૯૯પ દરિમયાન ૮૦૧૯૩ કમચારીઓની ર૦ વષમાં ક ેસના સૂય દયનો
સમય હતો એવા સમયમાં આ ભરતીઓ કરવામાં આવેલી. તમારા વખતમાં જ એક મુ યમં ી ારા ભરતી ઉપર િતબંધ
મૂકવામાં આ યો. સમય, સં ગ જે હોય એની સામે અમે િવવાદ કરવા માગતા નથી. એ પછી અમારી સરકાર આવી અને વષ
૧૯૭પથી ૧૯૯પ સામે વષ ર૦૦૧થી ર૦ર૦ એટલે તમારા ર૦ વષ અને અમારા ર૦ વષનો સમયગાળો એની જે અમે સરકાર
ારા ભરતી કરી ર,૬૩,પ૯૧ કમચારીઓની ર૦ વષમાં અમારી યોર કમળના િનશાનવાળી શુ ભા.જ.પા.ની સરકાર ારા
આ ભરતી કરવામાં આવી અને ક ેસના પં ના િનશાનવાળી સરકાર ારા ૮૦૧૯૩ કમચારીઓની ભરતી કરવામાં આવેલી.
એટલે જેને ગિણત આવડતું હોય એ બાદબાકી કરી લો કે અમારા કરતા તમે ર૦ વષમાં કે ટલા ઓછા ભયા? એટલે અમારે તમને
કોઇ ખુલાસો કરવાની જ ર નથી. તમારે જયારે સમય મળે યારે તમે ખુલાસો કર કે અમે કે મ આટલી બધી ઓછી ભરતી કરી
એટલે ભરતી નહ કરવાના પાયામાં જે જવાબદાર છે એ ક ેસનો ર૦ વષનો શાસનગાળો છે . કમચારીઓનો આંકડો પણ
આપવામાં આવે છે . એકઝેટ આંકડો કોઇની પાસે નથી. કોઇ પાંચ લાખ કહે , કોઇ સાડા પાંચ લાખ કહે . આપણે યાં તો
બોલવામાં આંકડામાં તો કોઇને આપવા લેવાનું નથી, મનમાં આવે એમ બધા બોલતા હોય છે .
માનનીય અ ય ી, પણ મારે કહે વું છે કે જે માણે યવ થા વધી, સાધનો વ યા, ટે કનોલો વધી, ાન,
િવ ાન, અનુભવ વ યો. પહે લાના જમાનામાં કદાચ તમે ભૂલથી આડે ધડ ભૂતકાળમાં ભરતી કરી હોય. એક ઘંટડી સાહે બ મારે
અને ણ પટાવાળા આવીને ઉભા રહે પછી સાહે બ કહે શું કરવુ?ં ણ જણા આવી ગયા તો એકને કહે ચા લઇ આવ, એકને કહે
સોડા લઇ આવ, એકને કહે બહાર ઉભો રહે કોઇને આવવા દેતો નહ . આ બે હં ુ પી લ યાં સુધી કોઇ આવે નહ એ જે. અમે
આ યય ઘટાડયો. જયાં કમચારીની ખરે ખર જેટલી જ ર છે , કમચારીઓની કાયદ તાથી ૮ કલાકની નોકરી હોય તો પૂરેપૂરો
સમય એનો ઉપયોગ થાય એ માટે નું આખું યવ થાતં બના યુ,ં કમચારીઓની પૂરેપૂરી કાયદ તાનો ઉપયોગ કરવાનું અમે
શ કયુ આપણે બધા ણીએ છીએ અ યારે છે ા દશેક વષથી તો ટે કનોલો ખૂબ વધી ગઇ છે .
માનનીય અ ય ી, અ યારે બધું જ િવડીયો કો ફર સથી, બધું ઇમેલથી, વો સએપથી જયારે બધું થતું હોય અને
સરકારે કરકસરના ભાગ પે આજે નહ જયારથી આ બધી યવ થા થઇ યારથી માનનીય નરે ભાઇ મુ યમં ી હતા યારથી
કલેકટરોને અમે સૂચના આપી છે , લેિખત સૂચના છે કે નાની નાની વાતમાં તમારે મોટર લઇ અને ગાંધીનગર નહ આવવાનુ,ં
તમારે જ ર હોય તો તમે િવડીયો કો ફર સથી તમારા સબંિધત અિધકારીઓ સાથે, સિચવો સાથે િમ ટગ
ં કરીને પૂછી લેવાનું
અમારા સિચવોને પણ અમે સૂચના આપી છે કે વારે ઘડીએ િજ ાઓમાંથી અિધકારીઓને બોલાવવાના નહ , જ ર પડે તો
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ફા ગુન ૨૮, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
િવડીયો કો ફર સ કરી બધાને એક સાથે સૂચના આપવાની. પેટોલ, ડઝલ, સમય, શિ ત કમચારીનો, અિધકારીનો બચે અને
બધું
ના હતમાં વપરાય, ખોટા ભાડા ભ થાં આવવા જવાના અિધકારીઓને આપવા ન પડે . આ બધું કરવા માટે અમે જે
કયુ. શ ય છે કે તમે જે પ૦૦ લોકો કે જેની જ ર નહોતી એની ભરતી કરી હોય. હવે અમને લાગતું હોય કે ૩૦૦ માણસોથી કામ
પતે એમ છે તો અમે પ૦૦ ન હ ભરીએ.
ના પૈસામાંથી આ પગાર ચૂકવાય છે . આ ી િવજયભાઇ અને ી નીિતનભાઇના
િખ સામાંથી આ પગાર ચૂકવાતો નથી. ગુજરાતની જનતાના કરવેરાના પૈસામાંથી આ પગાર ચૂકવાય છે અને આ પગાર
ચૂકવાય એ યાજબી ચૂકવાય અને સરકારની આવક છે એ
ના હતમાં, િવકાસ કામો માટે , ખેડૂ તો માટે , ગરીબો માટે ,
આ દવાસીઓ માટે , િવ ાથ ઓ માટે , ગામડાં માટે બધા માટે વપરાય અને ગુજરાતનો એકે એક પૈસો
લ ી કામ માટે
વપરાય. તમારી જેમ તગારે , પગારે અને નગારે એ જવાનું કામ અમે બંધ કરી દીધું છે . એકે એક પૈસો
માટે વપરાય એ માટે
જે પણ જ રયાત છે એ માણે જ આ બધું કરીએ જ છીએ. એટલે કમચારીઓની ભરતી એ બાબતની વાત હવે મહે રબાની
કરીને ભિવ યમાં ન કરતા. જેમ જ ર પડે તેમ ભરતી કરીએ છીએ. અ યારે પણ અમે આંકડા આ યા, એ િસવાય આ વષના
બજેટમાં મુ યમં ી ીએ જે હે રાત ી િવજયભાઇએ કરી છે કે સરકાર પ વષની અંદર ર લાખ નવા કમચારીઓની ભરતી
કરવાની છે . અમે કરીશુ.ં માનનીય ગૃહમં ી ી દીપિસંહ હોય, અમારા બી મં ી હોય જેમણે જેમણે એમના િવભાગમાં જે
કમચારીઓ, અિધકારીઓની જ રયાત છે . ફી ડમાં જ રયાત છે , ખરે ખર જ રયાત છે એની ભરતી કરવાની બધી મંજૂ રી
અમારા નાણાં િવભાગે મહે કમ મંજૂ ર કરીને એનું કે લે ડર બનાવીને બધાને મંજૂ રી આપી દીધી છે . અ યારે પણ .પી.એસ.સી.
હોય, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ હોય, પંચાયત સેવા પસંદગી હોય એના ારા ધમધોકાર ઇ ટ યુ ચાલે છે . કોરોના વખતમાં
કબૂલ ક ં છંુ કે બધી ઓ ફસો બંધ હતી, કમચારીઓને ઘરે રાખતા હતા. કમચારીઓને ક ટે ટમે ટ ઝોનમાં રાખતા હતા. તો
પછી એમને લાવીને ખાલી બેસાડી રાખી પગાર ચુકવવો ન ઇએ, એટલે ટે પરરી એ ભરતી થઇ ચૂકેલ હતી. એના ઉપર
િતબંધ રા યો હતો. હવે આ બધું કરણ પૂણ થવા ઉપર છે . મ અગાઉ બજેટમાં વચનમાં ક ું હતું કે કરકસરના પગલાં
અમે પૂણ કરી દીધાં છે . નવા કમચારીઓ જેમની ભરતી થઇ ચૂકી છે . િસલે શન થઇ ચૂ યું છે . .પી.એસ.સી.એ મોશન
આપવાનું કે ભરતી કરવાની મંજૂ રી આપી છે . આ બધાની દરે ક િવભાગ ારા તબ વાર મંજૂ રી પછી એ કોઇપણ િવભાગ હોય
એને મંજૂ રી આપવાની શ આત કરી દીધી છે .
માનનીય અ ય ી, એલ.આર.ડી.નો દાખલો કોઇએ આ યો. એલ.આર.ડી.માં તો અમારી ભાજપની સરકાર,
લ ી સરકાર બહે નોની કાળ રાખવા માટે , જે દીકરીઓ રહી જતી હતી એને મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને
ગૃહમં ી ી દીપિસંહ એ અને અમે બધાએ કોર ૂપમાં મુ ય સિચવ, ડી પી, સામા ય વહીવટ િવભાગના વડા, નાણાં
િવભાગ, અમે િનણય કય . કદાચ ગુજરાતના ઇિતહાસમાં હં ુ વષ ૧૯૯૦ પહે લાનો પાકો ણકાર નથી, પણ કદાચ બનાવ ન
બ યો હોય એ રીતે અમે સુપર યુમેરી ભરતીની હે રાત આપી હતી, એના કરતા પણ વધુ દીકરીઓને પસંદ કરી નોકરી આપી
દીધી. એ છોકરીઓ કોરોના વખતમાં ટે િનંગ લેતી થઇ ગઇ. એ છોકરીઓ પોલીસ બની કામગીરીમાં ડાઇ ગઇ. કે ટલાક લોકો
જે ઉ કે રણી કરી ર ા છે . કોની ઉ કે રણી કરી ર ા છે ? જે દોડવામાં પાસ થયા ન હોય, જે ફિઝકલ ટે ટમાં નપાસ થયા,
આટલી િમિનટમાં, આટલી સેક ડમાં મીટર દોડવું પડે તો ના દોડી શ યા, છાતી ફલાવવાની
હોય એટલી ન ફલાવી
શ યા, જે
ુ
ુ
ચાઇ હોવી ઇએ તે ચાઇ ન કરી શ યા, એ છોકરાઓએ એવી માગણી કરી કે આ છોકરીઓને લીધી છે . છોકરીઓ
વોિલફાઇડ હતી. પરી ામાં પાસ થઇ હતી, ફટનેસમાં પાસ થઇ હતી, પણ એમની જ યાઓ નહોતી ભરાતી. ભરાઇ ગયેલી,
પણ રહી ગઇ હતી. એને સુપર યુમેરી જ યા કરી અમે વધારે ભરતી કરી. પણ જે નાપાસ થયેલ છોકરાઓ, જે ફટનેસમાં ફે ઇલ
થયેલા એ લોકો આંદોલન કરે અને આ લોકો યાં જઇ સમ યા કયા વગર કોઇ નીટની પરી ા પાસ જ ન થયા હોય. સાહે બ,
કોઇ નીટની પરી ામાં પાસ જ ન થયો હોય, મારો ગમે તેટલો ન કનો સંબંધી હોય, હં ુ રા યનો આરો યમં ી હો અને મારી
પાસે અનેક મે ડકલ કૉલે ની પપ(પંચાવન) સીટો હોય પણ મારો ગમે તેટલો ન કનો સંબંધી કે ગમે તેવો ઓળખીતો હોય
તે નીટમાં મે રટમાં ન આવતો હોય તો આરો યમં ી તરીકે હં ુ તેને એડિમશન ન આપી શકુ ં . તેમ આ તમે જે લોકોની ભલામણ
કરો છો તે લોકો ફટનેશમાં િસલે ટ થયેલા નથી. હવે નવી એલ.આર.ડી.ની અમે મંજૂ રી આપી દીધી છે . ી દપિસંહે
ગઇકાલે ગૃહ િવભાગની ચચામાં ક ું તે માણે તેમાં ફરીથી તે લોકો પોતાને સ મ પુરવાર કરશે તો તે ભરતી માટે લાયક ઠરશે.
એટલે તેમની ભરતી થવાની છે પણ ખોટા લોકોનું ઉપરા ં લેવ,ું ખોટી રીતે ગાંધીનગરમાં સમ યા વગર, ઉ કે રણી કરવી અને
મને યાદ નથી કે કોઇ િવપ ના ધારાસ ય અમારી પાસે આ યા હોય અને એમ ક ું હોય કે , આ લોકોનો શું
છે , તમે એમને
કે મ સાંભળતા નથી, તમે એમની કે મ ભરતી કરતા નથી? સાંભળવાનું નહ સાહે બ. સાચો પ નહ વાનો, એકતરફી
સાંભળવાનું અને પછી વાતો કરવાની. તે રીતે કોઇ વાતો કોઇએ કરવી ઇએ નહ તેવી મારી િવનંતી છે .
માનનીય અ ય ી, માનનીય સુખરામભાઇએ રો ટરનો અમલ કરવામાં આવતો નથી તેવી વાત કરી. તેની મારી
પાસે પૂરેપૂરી મા હતી છે . અમારી ભારતીય જનતા પ ની સરકાર રો ટરનો અમલ કરવા માટે િતબ છે . આ અંગેની બધી જ
યવ થાઓ કરે લી છે . એસ.ટી.નું જે રો ટર હોય તેના કરતાં વધુ મોશન અપાયા છે . એક એસ.સી.નું મોશન બાકી છે . તેના
કારણે તે યવ થામાં તે નથી થયુ.ં એટલે આ મારો અનુભવ છે અને હં ુ કોઇના ઉપર આ ેપ કરતો નથી. મારી પાસે પણ આવે
છે . જે કમચારીને મોશન ન મ ું હોય, જે કમચારી િવ
ઇ કવાયરી ચાલતી હોય અને તે ડી.પી.સી.માં ન આ યા હોય તે
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
આપણને સાચું ન કહે . મારી પાસે ઘણા લોકો આવે છે અને તમારી પાસે પણ આવે. જેણે ભૂલ કરી હોય તે આપણી પાસે
આવીને તેની ભૂલ આપણને ન કહે , પણ આપણને એકતરફી વાત કરે કે , મા ં મોશન આવતું નથી, મને આગળ નથી લઇ
જતા. તે સાચી વાત કરતા નથી. ખરે ખર એસ.ટી., એસ.સી.માં જે રો ટરની થા છે તેનું કડકાઇથી પાલન અમારી ભારતીય
જનતા પ ની સરકાર ારા િનયમો માણે કરવામાં આવે છે . એટલે તમારે કોઇપણ કમચારી કે અિધકારી પછી તે ગમે તે ાિત
કે િતનો હોય અને હં ુ તો બધા જ સ યોને કહં ુ છંુ કે , એકતરફી સાંભળી કોઇના માટે ભલામણ પણ ન કરવી. તેની સામા
પગલે ચકાસણી કરવી કે ભાઇ તને કે મ મોશન નથી મ ?ું પાંચ લાખ કમચારીઓ હોય તેમાં સિચવ કે મુ ય ઇજનેર કોઇને
ઓળખતા ન હોય. કોઇ કમચારીને અ યાય કરવાનું કોઇ કારણ ન હોય. તે આપણને સાચી વાત ન કરે તેના કારણે આપણે
દોરવાઇ જતા હોઇએ છીએ અને આપણે તેમના માટે રજઆત
કરી દેતા હોઇએ છીએ. એટલે આવું ન કરવું ઇએ. ભરતી અમે
ૂ
કય જઇએ છીએ. તમારા વીસ વષ કરતાં અમે વધારે ભરતી કરી છે . આ વષ પણ નવી બે લાખની ભરતી અમે કરવાના છીએ.
માનનીય અ ય ી, જે િસિનયર અિધકારી હોય, અનુભવી અિધકારી હોય, સરકારને ઉપયોગી કે જ રી હોય તેની
સેવાનો લાભ લેવો તે સરકારનો અિધકાર છે . કોઇપણ કાયદા અ વયે તેને રોકી શકાતું નથી. મારે કોની સલાહ લેવી, મારે કોનું
માગદશન લેવું તે મારો અિધકાર છે . તેમાં કોઇને કોઇ ટીકા ટ પણી કરવાનો કોઇ
રહે તો નથી. એટલે સામા ય વહીવટ
િવભાગનો િવષય અહ પૂરો થાય છે .
માનનીય અ ય ી, માનનીય અમરીષભાઇ અહ બેઠા છે તેમને શહે રી િવકાસ િવભાગની વાત કરી. મ સાહે બ આજે
થોડી પ િત બદલી છે . જે ો આ યા છે તેનો સંતોષ બધાને આપી દ તો બધાની આ ફ રયાદો બંધ થઇ ય. મા હતીના
અભાવે જ બધી વધારે ફ રયાદો ચાલતી હોય છે . વેરાવળની એમણે વાત કરી. એલ.સી.નં.૧૩૦ તેનો આર.ઓ.બી. ી
અમ રષભાઇ મંજૂ ર... સોરી સોરી ી િવમલભાઇ, તે મંજૂ ર થઇ ગયો છે . તમે વેરાવળના ધારાસ ય છો પણ ચોરવાડની બહુ
િચંતા કરો છો તે હં ુ ઇ ર ો છંુ . કઇ
ં વાંધો નહ તમારા ધમપ ની મુખ છે . એટલે તેમને મદદ કરવી તે આપણી જવાબદારી
છે . એટલે વેરાવળની ખબર પણ રાખતા રહે . માનનીય િવમલભાઇ, એલ.સી.નં.૧૩૦ એનું ૨૮.૫૦ કરોડ િપયાનું ટે ડર
બહાર પડી ચૂ યું છે અને એની ીયા આગળ ચાલી રહી છે . બીજુ ,ં એલ.સી.નં.૧ એ પણ િપયા ૨૨.૯૦ કરોડનું ટે ડર
બહાર પડી ચૂ યું છે . મારી ધારાસ ય ીઓને િવનંતી છે કે , કાયપાલક ઇજનેર, નાયબ કાયપાલક ઇજનેર અને આપણી
સંકલનની િમ ટગ
ં મળે છે એમાં આ બધી િવગત તમે મેળવતા રહે તા હોય તો આ પિવ િવધાનસભા ગૃહમાં યાં એક એક
િમિનટની િકમત
ં છે , આપણે બોલવા માગતા હોઇએ અને પીકર સાહે બ ઘંટડી વગાડે અને આપણે બેસી જવું પડે છે તો એવા
મુ ા લાવવા ઇએ કે જેની મા હતી નીચેથી મળતી ન હોય. આ ટે ડર થઇ ચૂ યા છે એની મા હતી નીચેથી પણ આપ ીને
મળી શકી હોત. માનનીય િવમલભાઇ, તમારા બંને ટે ડર બહાર પડી ચૂ યા છે . ફાટક િવહો ં ગુજરાત બનાવવું
મુ યમં ી ીનો, શહે રી િવકાસ િવભાગનો અને અમારા માગ અને મકાન િવભાગનો, ગુજરાત સરકારનો િનણય છે કે ગુજરાત જે
કરે એ રાજયમાં બધું પહે લા નંબરનું જ કરીએ છીએ, અમને પાછળનું કશું પસંદ જ નથી એટલે પણ અમે કરવાના જ છીએ.
માનનીય અ ય ી, માનનીય મહે શભાઇ વસાવા અહ યા અ યારે હાજર નથી. એમણે આ દવાસી િવ તારના
ોની રજઆત
કરી, આ દવાસી િવ તાર માટે નાણામં ી તરીકે હં ુ રે કડ ઉપર કહે વા માગું છુ ં કે , અમારી આ સરકારે છે ા પાંચ
ૂ
વષથી આ દવાસી િવ તારની પીવાના પાણીની િસંચાઇ યોજનાઓ હોય કે ખેતી માટે ની િસંચાઇ યોજનાઓ હોય અમે જે રકમ,
જે કામ, પાઇપ લાઇનો, કે નાલો, ચેકડે મો, ડે મો અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે પૂવ પ ીના આ દવાસીઓ માટે મંજૂ ર
કયા છે એટલા ભૂતકાળમાં કોઇ સરકારે કયા નથી. આ મારી તમારી ગેરં ટી છે જેને બજેટ જેટલા વષનું ચકાસવું હોય એ ચકાસી
લો. માનનીય અ ય ી, આ દવાસીઓ મુ યમં ીઓ બની ચૂ યા, અહ યા કહે વાતું હતું કે અમે આ દવાસીને મુ યમં ી
બના યા. મને માન છે , ગૌરવ છે અને આ દવાસીનો પણ હક છે . જેનામાં ગુણવ ા હોય, આવડત હોય એ કોઇ પણ યિ ત
લોકશાહીમાં કોઇ પણ હો ો ા કરી શકે છે અને એટલા જ માટે ગુજરાતની જ નહ દેશની જનતાએ એક ચાની િકટલીવાળાને
વડા ધાન બનાવવાનું કામ કયુ છે . તમારા અથશા ી જતા ર ા, તમારા ખાનદાની પ રવારમાંથી આવનારા યાંય ખોવાઇ
ગયા અને ચાની લારીવાળાને ગુજરાતની અને દેશની જનતાએ વડા ધાન બના યા આ હક છે , આ આવડત છે , આ અનુભવ
છે અને લોકશાહીમાં દરે કને અિધકાર છે . (અંતરાય) કોઇને બોલવાની જ ર જ નથી, કઇ
ં છે નહ , અમે આ દવાસીઓ માટે જે
યોજનાઓ બનાવી છે એની કોઇ ક પના ભૂતકાળમાં તમે કરી શ યા ન હતા અને હં ુ અ યારે નહ કહં ુ પણ ઘણી બધી ચચાઓ
થઇ ચૂકી છે અને અમારા માનનીય સ ય ીઓ અને ખાસ કરીને માનનીય નરે શભાઇએ ખૂબ િવગતવાર વાત કરી હતી અને
માનનીય જેઠાભાઇએ પણ વાત કરી છે યારે કહે વા માગું છુ ં કે , દાહોદ િજ ો હોય, પંચમહાલ િજ ો હોય, સુરત િજ ો હોય,
નમદા િજ ો હોય, તાપી િજ ો હોય કે અમારો મ હસાગર િજ ો હોય કે અરવ ી િજ ો હોય એ બધા જ િજ ામાં
આ દવાસીઓને જે ભૂતકાળમાં તમે બધાએ લે લે કયુ છે આપવાનું કામ નથી કયુ. એક સાઇડ જ ખાતુ ચાલતું હતું અમે એ ખાતુ
હવે સરભર કરીને આપવાનું કામ ચાલુ કરી દીધું છે અને મને આનંદ છે કે , આ િનદ ષ અને ભોળાભલા ભગવાનના અવતાર
કહે વાય એવા આ દવાસીઓ અમારી માિણકતા અને અમારો ેમ ઇને આ વખતે એવા છલકાય ગયા અને શું થયું એ તમને
બધાને ખબર છે એટલે મારે એમાં કોઇને કાંઇ કહે વાનું રહે તું નથી.
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માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
માનનીય અ ય ી, આ વનબંધુ ક યાણ યોજના જે લા યા છીએ એની તો કોઇ ક પના જ ન કરો, હજુ તો આ જે
થશે એ વા જેવું થશે. હજુ તો ટી યુ ક ચર ઉગાડીએ છીએ. આ ટી યુ ક ચર ઝાડ થશે એમાં તમે બધા યાંય ઢકાઇ
જવાના
ં
છો એ સમ લે અને એમાં જે ફળ આવશે એ કમલમ જેવા ફળ આવશે, એમાંથી કમલમ નીકળશે એટલે હવે બધું પૂ ં
થવાનું છે એવું વાવેતર માનનીય પરે શભાઇ, અમે કરીએ છીએ એટલે એમાં કોઇ
નથી.
માનનીય અ ય ી, મારે બનાસકાંઠા િજ ાની વાત કરવી છે , હં ુ ઉ ર ગુજરાતનો છંુ એટલે મારે એમને જવાબ
આપવો પડે . માનનીય ગેનીબેન હોય, માનનીય અમારા નથાભાઇ હોય, બી સ યો હોય એમણે માગણી કરી જ છે , તો
સુજલા -સુફલા
ેડી ગ કે નાલથી થરાદ તાલુકાને પણ લાભ આપીએ છીએ. કસરા-દાંતીવાડા પાઇપલાઇન એમાં સરવે,
ઇ વે ટીગેશન ચાલુ છે એનો રપોટ આ યે બજેટ ફાળવીશુ.ં નવા ચેકડે મ બનાવવાનું કામ ચાલી ર ું છે . વષ ર૦ર૧-રરમાં
થરાદ-િસપુ પાઇપ લાઇન માટે િપયા રર૬ કરોડની ગવાઇ કરી છે અને ડ ડોલ-મુકતે ર પાઇપલાઇન માટે પણ િપયા
૧૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે . ચાંદા- દાંતીવાડા પાઇપ લાઇન જેની માગણી કરી છે . દાંતીવાડા ડે મમાં પાણી ભરવા માટે ..
અમે જે પાણી ભયુ છે . (અંતરાય) દાંતીવાડામાં પાણી આવે જ છે કોણ કહે છે કે નથી આવતુ?ં હં ુ વીડીયો બતાવુ,ં શું વાત કરો
છો તમે, દર વરસે આપીએ છીએ. મારા વખતથી આપીએ છીએ. મ જ પાઇપ લાઇન નંખાવી હતી, તમારી વાત ખોટી છે . એટલે
અ યારે હં ુ સમય ન હ બગાડંુ , તમે મને બ મળ . િસપુ ડે મમાં પાણીની આવક ઓછી છે . િસપુ પહે લેથી જ ઓછો ભરાય છે .
મુ તે ર પણ ઓછો ભરાય છે . ી નથાભાઇ, વેલ નદીમાં અ યારે પાણી નાંખી શકાય એવી િ થિત નથી. ી મફતલાલ
પુરો હત હતા, પછી ી હર વનભાઇ હતા એ બધાયે આ માગણી કરતા હતા પણ જે ટે કનીકલી શ ય ના હોય, પાણીનો સોસ
ન હોય તો પછી અમારી મયાદા હોય. પણ ભિવ યમાં કઇક
ં થઇ શકતું હશે તો ચો સ એની િવચારણા કરીશુ.ં
ી અભેિસંહભાઇએ પણ થોડીક રજઆતો
કરી છે . એમનું તો ઘ ં ખ ં કરીએ જ છીએ અને એ તો કાયમ અમારી
ૂ
પાસે આવતા જતા રહે તા હોય છે . એટલે ઘ ં કામ કરીએ છીએ. ી ચંદનિસંહભાઇએ િસ પુરની રજઆત
કરી છે . િસ પુરની
ૂ
સર વતી નદીમાં પાણી છોડવાનું વરસોથી ચાલુ જ છે . એ પણ લાભ આપીએ છીએ. એટલે આ બધું જ સાહે બ અમે યારે
િસંચાઇ િવભાગ ારા કરી ર ા છીએ. િસંચાઇ િવ તાર પણ અમે વધાય છે . અમારા ધારાસ ય ીઓએ ક ું કે ભૂતકાળમાં જે
ગુજરાતની િ થિત હતી, આ સૌરા વાળા બધા અમરે લીવાળા, ભાવનગરવાળા શા માટે સુરત ગયા? પીવાનું પાણી નહોતુ.ં
ખેતીના પાણીની તો વાત યાં છે ? આજે આભાર માનો માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીનો કે સૌની યોજના
સુજલા -સુફલા યોજના મોદી સાહે બે મંજૂ ર કરી, ઉ ર ગુજરાત જે પાણીના ટ પેટ પા માટે વલખતું હતુ,ં સૌરા માં પીવાનું
પાણી નહોતું મળતુ,ં દસ દસ દવસે દસ િમિનટ નગરપાિલકામાંથી પીવાનું પાણી મળતું હતું એ સૌરા માં સૌની યોજનાની
અમારા માનનીય વડા ધાન ીએ મુ યમં ી તરીકે જે મંજૂ રી આપી એની િવગતો આપણે બધા ણીએ છીએ.
માનનીય અ ય ી, ક છ આખું ખાલી થઇ ગયેલ.ું ક છમાં નમદા અને બી િસંચાઇ યોજનાઓનું પાણી અમે આપી ર ા
છીએ. આ દવાસી િવ તાર હોય, મ ય ગુજરાત હોય, કડાણા ડે મ હોય, પાનમ િવ તાર હોય યાં પણ બધી જ રીતે અમે પાણી આપીએ
છીએ. મોરબીની આજબાજ
ુ ુ , સુરે નગરની આજબાજ
ુ ુ મ છુ ડે મ, ધોળીધ ડે મ, બી ડે મો, મનગર િજ ાના અમારા ફળદુ સાહે બ,
અમારા ી હકભા
, કાયકરોની રજઆત
, મોટા માણમાં મનગર સુધી પાણી અમારી સરકાર આજે પહ ચાડી રહી
ુ એ બધાની જે રજઆત
ૂ
ૂ
છે .
આ બોટાદ િવ તાર યાં પણ પાણીની તકલીફ હતી. ી સૌરભભાઇ હોય કે બી ની માગણી હોય યાં પણ બોટાદ સુધી અમે
પાણી પહ ચા ું છે . પીવાનું પાણી હોય કે િસંચાઇનું હોય તમારા વખતમાં હતું એનાથી પ૦૦ ગ ં વધુ પાણી અમે પહ ચાડી ર ા છીએ.
માનનીય બાબુભાઇએ જે વાત કરી એ ખૂબ અગ યની વાત છે . ેડ ગ કે નાલ, મીઠું પાણી વરસાદનું આવે એ દ રયામાં જતું રહે તું હતુ,ં
દ રયાનું ખા ં પાણી મીઠા પાણીને ખા ં કરે . ી બાબુભાઇ એ વખતે મારા સાથી મં ી હતા, અમે િનણય કય કે આનો ઉપાય શું તો અમે
યાં આગળ મોટી કે નાલો ડી ખોદી ૩૦-૩૦, ૪૦-૪૦ ફટૂ ડી, ૪૦-પ૦ ફટૂ પહોળી એમાંથી પ થર નીક ો એ પ થર અમે િસમે ટ
ફે ટરીઓને વેચાણ આ યો એના અમે પૈસા ઉપ યા અને એ ેડ ગ કે નાલ બની જેટલું ઘેડ િવ તારમાં, પોરબંદરમાં વરસાદ પડે .
વરસાદ પડે એ મીઠું પાણી એ િકલોમીટરો સુધી લાંબી એ િ ડ ગ કે નાલમાં ભરાય તે પોચી પ થરવાળી કે નાલ છે . પાણી જમીનમાં ઉતરે ,
હ રો કવા
ૂ એ સા થયા, મીઠું પાણી આવતું થયું. દ રયાનું ખા ં પાણી યાં આવતું બંધ થઇ ગયું અને આજે ફળ ુપ જે નાઘેર કહે વાતો
હતો તે િવ તાર પેરીસ કહે વાતો હતો, મહવાનો
િવ તાર મને યાદ છે પૂ.મોરારીબાપુની ઉપિ થિતમાં મહવામાં
મારા ારા જે ચેક ડે મ મંજૂ ર
ુ
ુ
કરવામાં આવેલો અને જે મીઠાં પાણીનું સરોવર મંજૂ ર કયુ આજે યાં મીઠાં પાણીના સરોવરોથી છલકાતો મહવા
ુ િવ તાર થઇ ગયો. આ બધું
અમે કરીએ છીએ તમને ખોદવાની કોઇએ ના નહોતી પાડી પણ ના કયુ, આ હોવું ઇએ. બીજુ ,ં હં ુ વધારે કઇ
ં નહ કહં ુ એ ભગવાને અમને
આ યું છે . સાહે બ, હં ુ વધારે સમય નહ લ શહે રી િવકાસ િવભાગ તેની િવશેષતાઓ તો આપણે બધા (અંતરાય) શું ? કઇ જમીન ? તમને
બધું આવું જ સૂઝે છે . સાહે બ, હં ુ કહં ુ છંુ કે પાણીમાંથી પોરા કાઢવા હોય તો ક ેસને રાખો અને પાણીનો સ ઉપયોગ કરવો હોય તો
ભાજપને લાવો. પોરા એટલે મ છર ખબર છે ને ? પાણીમાં મ છર એટલે ક ેસ અને પાણીનું શુ કરણ એટલે ભાજપ.
માનનીય અ ય ી, અમે શહે રી િવકાસમાં જે ાંિત કરી છે મુ યમં ી શહે રી િવકાસ યોજના તે પણ મોદી સાહે બે શ કરી.
અ યાર સુધી જે રકમ અમે ફાળવી છે આ વષ િપયા ૪૫૪૨ કરોડ, પહે લાં તબ ામાં િપયા ૭ હ ર કરોડ, બી તબ ામાં િપયા ૧૫
હ ર કરોડ, વષ ૨૦૧૭-૧૮માં િપયા ૩૫૦૦ કરોડ, વષ ૨૦૧૮-૧૯માં િપયા ૪૦૦૦ કરોડ, વષ ૨૦૧૯-૨૦માં િપયા ૪૧૦૦
કરોડ, વષ ૨૦૨૦-૨૧માં િપયા ૪૫૦૦ કરોડ અને આ વખતે િપયા ૪૫૦૦ કરોડ.
માનનીય અ ય ી, શહે રોની કાયાપલટ ભૂગભ ગટર, પાણીની યવ થાઓ, સી.સી.ર તા, સોસાયટીઓમાં ર તા, લોક,
બાગ-બગીચા, આંગણવાડી, ાથિમક શાળા, પીએચસી તમને યાદ આવે એ બધુ એ કયુ હોય તો અમારી ભારતીય જનતા પ ની સરકારે
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તા. ૧૯મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(ચોથો દવસ)
કયુ. નવી પેઢીને તો ખબર પણ નથી પહે લાં ઓકટોય ઉઘરાવાતી હતી. આ ઓકટોય નાબૂદી પર અમારી ભાજપની સરકારે કરી. ફાયર
ફાયટરો આ યા, પાણીની ટે કરો આપી, સબ- ટે શન આ યા, ટાઉનહોલ આ યા, ઓ ડટોરીયમ આ યા, કો યુિનટી હોલ આ યા બધુ જ
કયુ છે . અ યારે િપયા ૫૭૮૫ કરોડના ખચ ભૂગભ ગટર યોજનાના કામ ચાલુ છે . ક ેસના એક ધારાસ ય ી કીરીટભાઇ જતા ર ા.
આમ તો તેઓ ોફે સર છે એટલે િપરીયડ લેતાં પણ નથી અને અહ િપરીયડ ભરતાં પણ નથી. ોફે સરને િપરીયડ લેવો પડે કાં ભરવો પડે .
તેઓ જતા ર ા. સાહે બ, એ કહી ગયા કે મોદી સાહે બનું શું કામ નામ લો છો ? હં ુ ી કીરીટભાઇને પૂછવા માગતો હતો કે તમે તો હમણાં
ધારાસ ય બ યાં એ તો આંદોલન થયું એટલે બ યાં નહ તર ન બનત. હવે ગયુ,ં પાટણ નગરપાિલકા ભાજપની બની ગઇ, િજ ા તાલુકા
પંચાયત બની ગઇ એમનું ગયું પણ મારે એમને કહે વું હતું. તેમના પહે લાં પાટણમાં અમારા પૂવ મુ યમં ી અમે નામ એટલા માટે નથી
આપતા. કે મ કે અ યારે દેશના સૌથી મોટાં રાજય ઉ ર દેશના ગવનર છે એવા માનનીય, સ માનનીય આનંદીબહે ન પટે લ પાટણના
ધારાસ ય હતા. પાટણની જે કાયાપલટ થઇ પીવાનું પાણી, સુજલા સુફલામનું પાણી પછી શહે રી િવકાસ િવભાગની યોજનાઓ,
ર તાઓના કામ ીમતી આનંદીબહે ને મુ યમં ી તરીકે પાટણને જે લાભ આ યો છે તે ઇિતહાસ જેમ િસ રાજ જયિસંહ ને યાદ કરે છે
એમ ીમતી આનંદીબહે નને, એમ મોદી સાહે બને યાદ કરશે એટલા માટે અમે યાદ કરીએ છીએ. અમે કામ કરનારને યાદ કરીએ છીએ
જયારે તમે કે વા લોકોને યાદ કરો છો ? મારે નથી કહે વું નહ તર પાછા ઉભા થઇ જશો, મારે તમને ઉભા નથી કરવા. તમે એવા રીજે ટે ડ
લોકોના નામ યાદ કરો છો કે જે હવે ભૂંસાઇ ગયા છે , ભૂંસાઇ જવાની તૈયારીમાં છે અને આ છે ી પેઢી અહ યા સાહે બ ગઇકાલે વીર
સાવરકર ની વાત આવી. વીર સાવરકર જેવા મહાન વાતં ય સેનાનીનું અપમાન કોણ કરી શકે એ આપણે ણીએ છીએ. એક જ
પ રવારનો વંશવેલો પહે લાં દાદા પછી દાદી પછી પ પા પછી મ મી પછી ભાઇ પછી બહે ન અને હવે છે ે ભાિણયો આવવાની તૈયારીમાં છે .
(અંતરાય) હં ુ કોઇનું નામ નથી બો યો સાહે બ. તમારે જેના ભાિણયાને રમાડવો હોય એને રમાડો. (અંતરાય) હં ુ કોઇનું નામ નથી બો યો.
( ી પરે શ ધાનાણી ઊભાં થતાં)
સભાપિત ી : ી પરે શભાઇ, ી પરે શભાઇ. પૂ ં કરી લેવા દો. તૈયારીમાં જ છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : હજુ એ
ચચામાં છે . બેસી વ. કાલે સાહે બે તપાસ આપી છે . તમારા ભાઇએ પુરાવા લાવવાના
છે . આ ક ેસને એક પ રવાર િસવાય કશું દેખાતું નથી. અમારા મોદી સાહે બે આ દાંડી યા ા ચાલુ કરી. આ સરદાર વ ભભાઇને અમે યાદ
કયા. તમે તો સરદાર વ ભભાઇને ભૂંસી નાંખવા માગતા હતા. ી સુભાષચં બોઝને ભૂંસી નાંખવા માગતા હતા. (અંતરાય) આપ બેસી
વ.
સભાપિત ી : સાહે બ, સમય પૂરો થયો છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : અમરે લીમાં તમા ં પૂ ં થયુ.ં (અંતરાય) આ ણેય બજેટ
લ ી છે , િવકાસલ ી છે . પીવાનું
પાણી, ખેડૂ તો માટે િસંચાઇનું પાણી અને રા યની ૪૩ ટકા જનતા જે શહે રોમાં રહે છે . જે શહે રોએ, જે ગામડાંઓએ, જે ખેડૂ તોએ ગુજરાતને
ગૌરવ અને સમૃિ અપાવી છે . આપણને બધાને અનેકગણી રીતે ગૌરવાિ વત કરી ર ા છે એવા વગ માટે નું આ બજેટ સવાનુમતે મંજૂ ર
કરવા હં ુ સૌને િવનંતી ક ં છંુ . (અંતરાય) (ડો.અિનલ િષયારા ઊભાં થતાં)
સભાપિત ી : ડો.સાહે બ, બધા જવાબ આવી ગયા છે . બધા જવાબ આવી ગયા છે . (અંતરાય) બધાના ગણી-ગણીને જવાબ
આ યા છે . હવે સમય પણ થઇ ગયો છે . (અંતરાય) ડો.સાહે બ, તમે એમને મળીને પૂછી લે . લીઝ. (અંતરાય) ી શૈલેષભાઇ, લીઝ.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સ યોનો
પૂછવાનો અિધકાર છે . (અંતરાય)
સભાપિત ી : રાઇટ ટુ વે નનો
મને ખબર છે . હં ુ
ં છંુ પણ માનનીય મં ી ીએ એક-એક સ યોના નામ લઇને
જવાબ આ યા છે . તમે જઓ
લ યા છે અને એના જવાબ આ યા છે . લીઝ.
ુ . એક-એક
કાપ દરખા ત માંક - ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭,
૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૯, ૫૨, ૫૩, ૫૫ અને ૫૬ મત માટે
મૂકવામાં આવી અને નામંજૂ ર કરવામાં આવી.
માગણી માંક- ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૬૬, ૧૦૧ અને ૧૦૨ મત માટે મૂકવામાં આવી અને મંજૂ ર કરવામાં આવી.
સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫:૦૦ વા યે પૂ ં થતાં સભાગૃહ સભાપિત ીના આદેશાનુસાર
શિનવાર, તા.૨૦મી માચ, ર૦૨૧ના રોજ સવારના ૧૦:૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર .ું
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ગુજરાત િવધાનસભા
શિનવાર, તા. ૨૦મી માચ, ૨૦૨૧
ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
સભાગૃહ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે મ .ું
માનનીય અ ય ી રાજે િ વેદી અ ય થાને
તારાં કત

ો

ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
*૩૬૫૮૦ ી િજ ેશકમાર
સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
પંચમહાલ િજ ાના ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૨)

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)

તેની પાછળ કલ
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?

વાવેતર (હે ટરમાં)
૭૨૯
૨૭૪

ખચ ( . લાખમાં)
૩૭૮.૬૬
૧૩૯.૨૭

ી
ેશકમાર
અં. સેવક : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે
ુ
પંચમહાલ િજ ામાં િે ય વનીકરણ કાય મ હે ઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
તાલુકાવાર રોપા વાવેતરની કામગીરી પાછળ કલ
ુ કે ટલો ખચ થયેલ છે ?
ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, પંચમહાલ િજ ામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ હે ઠળ વષ ૨૦૧૯૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧માં પંચમહાલ િજ ાના છ તાલુકા છે . તેમાં ગોધરામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૩,૭૮,૬૬,૦૦૦ િપયાનો
ખચ થયો છે અને વષ ૨૦૨૦-૨૧માં ૧,૩૯,૨૭,૦૦૦ િપયાનો ખચ થયો છે . કલ
ુ ખચ ૫,૧૭,૯૩,૦૦૦ િપયાનો થયો છે .
શહે રામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૦૮.૮૭ લાખ િપયા અને વષ ૨૦૨૦-૨૧માં ૬૭.૭૯ લાખ િપયાનો ખચ થયો છે . કલ
ુ ખચ
૧,૭૬,૬૬,૦૦૦ િપયા થયો છે . મોરવા હડફમાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૭૭.૭૮ લાખ િપયા અને વષ ૨૦૨૦-૨૧માં ૩૩.૩૯
લાખ િપયાનો ખચ થયો છે . કલ
ુ મળીને ૧,૧૦,૯૭,૦૦૦ િપયાનો ખચ થયો છે . કાલોલમાં વષ ૨૦૧૯-૨૦ના વષમાં
૫૮.૯૭ લાખ િપયા અને વષ ૨૦૨૦-૨૧માં ૮૦.૧૪ લાખ િપયાનો ખચ થયો છે . બ ે મળીને ૧,૩૯,૧૧,૦૦૦ િપયાનો
ખચ થયો છે . હાલોલમાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૧૫.૨૦ લાખ િપયાનો અને વષ ૨૦૨૦-૨૧માં ૬૩.૬૩ લાખ િપયાનો ખચ
થયો છે . કલ
ુ મળીને ૧,૭૮,૮૩,૦૦૦ િપયાનો ખચ થયો છે . ઘોઘંબામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૧૫.૦૧ લાખ િપયા અને વષ
૨૦૨૦-૨૧માં ૭૭.૪૬ લાખ િપયાનો ખચ થયો છે . કલ
ુ ખચ ૧,૯૨,૪૭,૦૦૦ િપયાનો થયો છે . આ રીતે બ ે વષમાં
૧૩,૧૫,૯૭,૦૦૦ િપયાનો ખચ થયો છે .
ી કબે
ુ રભાઇ મ. ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ ણવા માગું છંુ કે પંચમહાલ િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦ અને
૨૦૨૦-૨૧માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ેિ ય વનીકરણ કાય મ હે ઠળ થયેલ વાવેતરમાં ઉ પ થયેલ
માનવ દનની તાલુકાવાર અને ગામની સં યા સાથેની િવગતો શું છે?
ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૯-૨૦માં પંચમહાલ િજ ાના ૬ તાલુકા છે . તેમાં
ગોધરા, શહે રા, મોરવા હડફ, કાલોલ, હાલોલ, ઘોઘંબાના કલ
ુ ૯૦ ગામોની અંદર આ કામગીરી કરવામાં આવી છે . ગોધરાના
૨૦ ગામોમાં ૭૩,૦૦૦ માનવ દન ઉ પ થયેલ છે . શહે રામાં ૧૫ ગામોમાં ૨૧,૦૦૦ માનવ દન, મોરવા હડફમાં ૧૪ ગામમાં
૧૫,૦૦૦ માનવ દન, કાલોલમાં ૬ ગામોમાં ૧૨,૦૦૦ માનવ દન, હાલોલમાં ૧૭ ગામોમાં ૨૩,૦૦૦ માનવ દન ઉ પ થયેલ
છે . ઘોઘંબામાં ૧૮,૦૧૮ ગામોમાં ૨૩,૦૦૦ માનવ દન ઉ પ થયેલ છે . આમ, કલ
ુ ૧,૬૭,૦૦૦ માનવ દન વષ ર૦૧૯317

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ર૦માં ઉ પ થયેલ છે અને ૯૦ ગામની અંદર આ કામગીરી થયેલી છે . એ જ રીતે વષ ૧૯ર૦-ર૧માં છ એ છ તાલુકાની અંદર
આ કામગીરી થયેલી છે અને કલ
ુ ૪૮ ગામોની અંદર આ કામગીરી થયેલ છે . ગોધરામાં ૧૬ ગામોની અંદર ર૬ હ ર માનવ દન
ઉ પ થયેલ છે . શહે રાની અંદર છ ગામોમાં ૧૩હ ર ઉ પ થયેલ માનવ દન છે . મોરવા હડફની અંદર છ ગામોની અંદર છ
હ ર માનવ દન ઉ પ થયેલ છે . કાલોલમાં ૩ ગામોની અંદર ૧પહ ર ઉ પ થયેલ માનવ દન છે . હાલોલમાં છ ગામોની
અંદર ૧ર હ ર ઉ પ થયેલ માનવ દન છે . ધોધંબામાં ૧૧ ગામોની અંદર ૧૪ હ ર ઉ પ થયેલ માનવ દન છે . આમ, કલ
ુ
૪૮ ગામોની ૮૬ હ ર માનવ દન ઉ પ થયેલ છે . આ બ ે મળીને ર લાખ પ૩હ ર માનવ દન ઉ પ થયેલ છે .
પાટણ અને મહસાણા
િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
ે
*૩૫૪૩૧ ી ચંદન ઠાકોર(િસ ધપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ અને
મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી
ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાન નથી,
ાથિમક

િજ ો
પાટણ
મહે સાણા

સરકારી
૧૧૦
૮૮

(૧)

ખાનગી
૩૭
૪૨

સરકારી
૦૦
૦૨

ખાનગી
૦૧
૦૧

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને

િજ ો
પાટણ
મહે સાણા

ાથિમક

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

સરકારી
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક

ખાનગી
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૧
૦૦

(૨)

મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩)

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી.

ી ચંદન ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, નોન ા ટે ડ શાળાઓ જે શોિપંગ સે ટરોમાં ચાલી રહી છે યાં
રમતગમતનું મેદાન તથા ભૌિતક સુિવધાઓ પૂરતી છે ? નથી તો તેના માટે સરકારે શું પગલાં લીધાં? મારો બી સવાલ કે
આર.ટી.આઇ. એકટ મુજબ યાયામ િશ કોની ભરતીની ગવાઇઓ નથી એવું સરકાર કહે છે તો દસ વષમાં તેના માટે શું
ભરતી સુધારણાના પગલાં લીધાં? સરકારી અને ખાનગી ાથિમક શાળાઓ માટે શું પગલાં લીધાં?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, સ ય ીએ જે
પૂછયો છે એનો પહે લો
એ સંલ
છે
એટલે તેનો જવાબ હં ુ આપું છંુ . એમણે જે વાત કરી છે કે રમતગમતના મેદાન નથી એના માટે શું પગલાં લીધાં તો અ યારે જે
શાળાઓમાં રમતગમતના મેદાનો નથી એ વષ ૧૯પપથી શ કરી વષ ર૦૧૭ દરિમયાન આ શાળાઓને મંજૂ રી આપવામાં
આવી છે અને મંજૂ રી સમયે હં ુ કોઇ ટીકા- ટ પણમાં પડવા નથી માગતી કે વષ ૧૯પપ પહે લા અને પછી કે ટલા, એમાં હં ુ પડવા
માગતી નથી. પરતુ
ં દરે કે દરે ક સરકારે િશ ણના યાપ વધારવા માટે થઇને આ િનણય લીધો હોય એવું મા ં માનવું છે અને
માનનીય િવજયભાઇ પાણીના નેતૃ વમાં ચાલતી આ સરકારે રમતગમતના મેદાન માટે ઝીરો ટોલર સથી કામગીરી શ કરી છે
અને છે ા બે વષની અંદર એક પણ શાળાને રમતગમતના મેદાન વગર મંજૂ રી આપવામાં આવેલ નથી. અગાઉ જે મંજૂ રી આપી
છે એમાં વૈકિ પક શું પગલાં લેવાં માગો છો તો બે તનાં પગલાં લઇ શકાય, એક તો એ શાળાની આપણે મા યતા રદ કરી
શકીએ પણ મા યતા રદ કરીએ એ િશ ણના હતમાં નથી. બાળકોને િશ ણ છોડવું પડે , એ િશ ણથી વંિચત થાય, એનો
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ડોપ આઉટ રે િશયો વધે, આ બધાને કારણે શાળાની મા યતા રદ કરવી એ િવક પ નથી, પરતુ
ં બી િવક પ જે છે કે શાળાને
રમતગમતનું મેદાન ઉપલ ધ કરાવવુ,ં તો સરકારી શાળાની વાત કરીએ તો ન કનો કોઇપણ ખરાબો હોય, ગૌચરની
જ યા હોય, કોઇ સરકારની જ યા હોય એની અંદર અમે રમતગમતના મેદાનની સુિવધા આપીએ છીએ અને ખાનગી શાળાના
જે સંચાલકો છે એમને એવી ણ પણ કરવામાં આવી છે કે તમે તમારી રીતે શાળાનું રમતગમતનું મેદાન ઉપલ ધ કરાવો,
એના માટે થઇને એ લોકો ખુ ા લોટ, સોસાયટીના કોમન લોટ, ન કમાં આવેલ માિલકીના લોટને ભાડે રાખીને પણ આ
શાળાને રમતગમતની સેવાઓ ઉપલ ધ કરાવી શકે છે .
ી ઋિષકે શ ગ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, મહે સાણા અને પાટણ િજ ામાં કે ટલી મા યિમક શાળાઓમાં
રમતગમતના મેદાનો આવેલા છે ?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િષકે શભાઇએ પોિઝ ટવલી એવું પૂછયું છે કે
કે ટલી શાળામાં રમતગમતના મેદાન આવેલ છે તો પાટણની અંદર કલ
ુ પ૩ સરકારી શાળા છે એ પ૩-પ૩માં રમતગમતના
મેદાન છે . મેદાન વગરની શાળા ઝીરો છે જયારે ખાનગીમાં ર૦૭ કલ
ુ શાળા છે એમાંથી ર૦પ મેદાનવાળી છે અને ર શાળા મેદાન
વગરની છે . ટકાવારીમાં વાત ક ં તો ૯૯ ટકા ખાનગી શાળા છે જયાં મેદાન છે . મા ૧ ટકા શાળા મેદાન વગરની છે .
ખાનગી શાળાની વાત ક ં તો મહે સાણામાં ૩૬૩ ખાનગી શાળાઓ છે એમાં ૩૬ર શાળાઓમાં મેદાન છે . ૯૯.૭ર ટકામાં
મેદાનો છે અને મેદાન વગરની એક શાળા છે . અડધા ટકાથી ઓછા એટલે કે ૦.ર૮ ટકામાં મેદાન નથી. મહે સાણા િજ ામાં બે
સરકારી મા યિમક શાળામાં મેદાન નથી યાં ાથિમક શાળામાં બેસાડવામાં આવે છે તેના મેદાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
૩ ખાનગી મા યિમક શાળામાં રમત-ગમતના મેદાન નથી યાં ન કના કોમન લોટનો ઉપયોગ થઇ ર ો છે .
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, અહ યા જે મહે સાણા અને પાટણ િજ ાનો જવાબ આ યો છે એમાં ર૮ર
શાળામાં મેદાનની યવ થા નથી. માનનીય સ ય ીએ પૂ યું કે છે ા બે વષમાં કે ટલી શાળાઓમાં મેદાન ઉપલ ધ કરાવવામાં
આ યા? તો એમાં પણ ર૮ર બાકી હતી એમાંથી ફકત ૩ શાળાને મેદાન ઉપલ ધ થયા. આપણે ખેલશે ગુજરાત અને રમશે
ગુજરાતની હે રાતો કરીએ અને હં ુ માનું છુ ં કે એમાં જેટલું મોટંુ બજેટ હે રાતો પાછળ કરીએ છીએ એ પૈસા આમાં ાયો રટીમાં
આપીએ અને જે જ યાએ જમીનની ઉપલ ધતા ન હોય યાં ખાનગી જમીન સંપાદન કરીને કે બ ર ભાવે ખરીદીને મેદાન
બનાવવા માગો છો કે કે મ? બીજુ ં કે , ખાનગી શાળાની સં યા આપી એમાં લગભગ ૮૦ જેટલી ખાનગી શાળામાં મેદાનો નથી તો
મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે છે ાં ર૫ વષમાં આપણા ારા આ પૈકીની કે ટલી શાળાઓને મંજૂ રી આપવામાં
આવી છે અને મંજૂ રી આપતી વખતે મેદાનની ઉપલ ધતા બાબતની કોઇ શરત રાખવામાં આવી છે કે કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, સ ય ીએ ક ું છે એનો મ અગાઉ જવાબ આપી દીધો છે .
અમારી બધી શાળાઓ વષ ૧૯૫૫થી શ કરીને અ યાર સુધીમાં મંજૂ રી આપવામાં આવી છે , એમાં અગાઉના સમયમાં કોઇ
ધારા-ધોરણ ન હતા. પરતુ
ં અમે અમારા શાસનમાં આ માટે ના ધારા-ધોરણો ન ી કરવાનું ન ી કયુ છે . વષ ર૦૧૧માં અમે
આ શાળાઓને રમત-ગમતના મેદાન ઉપલ ધ થાય એના માટે ની યવ થા કરવાનું િવચાયુ છે અને િનયમ પણ બના યો છે .
વષ ર૦૧૧થી શ કરીને આ શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાન હોવા ઇએ એવો િનયમ બના યો છે . વષ ર૦૧૮માં િનયમમાં
ફે રફાર કય અને વષ ર૦૧૯માં પણ લોકભા ય બનાવવા માટે અમે ફે રફાર કય . અ યારે છે ાં બે વષમાં એક પણ શાળા એવી
નથી કે યાં શાળાનું મેદાન ન હોય. અગાઉ યાં મેદાનો નથી એમાં મ ક ું એમ સરકારી શાળામાં ન કમાં સરકારી લોટ,
સરકારના હે ર હતના લોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને ખાનગી શાળાઓને એવું કહે વામાં આ યું છે કે તમે તમારી રીતે
ન કના વાજબી અંતરે યવ થા ઉભી કરો અને બાળકોને રમત-ગમતના મેદાન આપો. સોસાયટીના કોમન લોટ, ખુ ા
લોટ કે માિલકીના લોટ હોય એ ભાડા પ ે લઇને યવ થા કરો. એ માણેની સૂચના આ યા પછી એ કામગીરી અ યારે
ખાનગી શાળામાં ચાલે છે અને સરકારી શાળામાં મેદાન માટે સરકારી જ યાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, મ એટલું જ પૂછયું છે કે આ ખાનગી શાળાઓને મંજૂ રી આપી છે એમાં
છે ા રર વષમાં કે ટલી મંજૂ રી આપવામાં આવી છે ?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, ર૫ વષના ડે ટા ન હોઇ શકે . વષ ૧૯૯૫થી ર૦૧૭ દરિમયાન
અપાઇ છે . ર-૩ વષના આપી શકુ ં .
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ ક ું કે વષ ર૦૧૧ પછી જે કલોમાં
મેદાન ન
ુ
ૂ
હોય એને મંજૂ રી આપવામાં આવતી નથી. એ વાત સાચી છે . કારણ કે હં ુ મા યિમક િશ ણ બોડમાં હતો. વષ ર૦૧૧ પછી
ઘણી એવી કલો
ૂ છે કે જેને બોડ ારા મેદાન નથી છતાં પણ મંજૂ રી આપવામાં આવી છે . આવી ખોટી અને ગેરકાયદેસર મંજૂ રી
આપી છે એ જવાબદારો સામે તમે કાયવાહી કરવા માગો છો કે નહ ? બીજુ ,ં કે તમે મોટાભાગની કલોમાં
પોટસ ટચર નથી
ૂ
તો રમત-ગમતના િશ કની ભરતી કરવા માગો છો કે કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, બી
ના જવાબમાં આગળ
પૂછાયો યારે કહે લું કે
િશ કોનો
નથી એટલે આમાં આવતું નથી. એમણે વાત કરી કે વષ ર૦૧૧માં નીિત બનાવી. નીિતમાં ન ી કયુ હતું કે
વાજબી અંતરે કોઇપણ રમત-ગમતનું મેદાન હોવું ઇશે. અમારા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહે બે કડક િનણય કય કે
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
વાજબી અંતરે નહ પણ સંલ હોવું ઇએ. આથી વષ ર૦૧૭થી આપણે કોઇપણ શાળાને એ રીતે મંજૂ રી આપતા નથી. વષ
ર૦૧૧નો જે િનયમ છે એમાં ક ું કે વાજબી અંતરે રમત-ગમતનું મેદાન હોવું ઇશે. કડક પગલાં લેવાં એટલે કે શાળાને
નામંજૂ ર કરવી કે મા યતા રદ કરવી એ િશ ણના હતમાં નથી અને આપણે બધા જ સ યો એવું સમ એ છીએ કે બાળકોને
િશ ણથી વંિચત ના રાખવા. (અંતરાય)
અ ય ી : આપનો જવાબ આવી ગયો. માનનીય ભગાભાઇ.
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને મારે પૂછવું છે કે જે શાળાઓમાં
રમત ગમતના મેદાન ના હોય અને જે શાળાઓની ન કની અંદર રમત ગમતના મેદાન તરીકે સરકારે એ જમીનો નીમ કરી
દીધી હોય તો એવી જમીનોને રમત ગમતનું મેદાન કરવા માગીએ છીએ કે કે મ? જેથી બાજમાં
ુ આવેલી શાળાના બાળકોને એનો
પૂરેપૂરો લાભ મળી શકે . કારણ કે , આ વાત એટલા માટે ક ં છંુ કે મારા િવ તારના સૂ ાપાડા તાલુકાનું લાઠી ગામ છે, યાં ૨૨
હે કટર જમીન ઘણાં વષ પહે લાં રમત ગમતના મેદાન માટે નીમ થયેલી છે તો એની અંદર િશ ણ િવભાગ કે સરકાર ી કાંઇ
કરવા માગે છે કે કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, એમનું સૂચન સા ં છે .
આ દવાસી સમાજ માટે વનવાસી કે વનબંધુ શ દનો ઉપયોગ
*૩૫૫૫૯ ી અનંતકમાર
પટલ
ે (વાંસદા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આ દવાસી
(૧) ના.
સમાજ માટે વનવાસી કે વનબંધુ શ દનો ઉપયોગ નહ કરવા
અંગે આ દ િત િવકાસ િવભાગ ારા કોઈ ઠરાવ કે પ રપ
બહાર પાડવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તેનો અમલ યારથી કરવામાં આવેલ છે ?
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.

ી અનંતકમાર
હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આ દવાસી સમાજ આ દવાસીનું નામકરણ ઐિતહાિસક છે . એમના
ુ
સમાજના લ ણો ઉ પિ પૃ ભૂિમના આધારે (અંતરાય) આઝાદી અને ભારતના સંિવધાનના આધારે (અંતરાય) ...
અ ય ી : સીધો
પૂછો.
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, મારો
છે કે વનવાસી, વનબંધુ શ દનો ઉપયોગ બજેટ અને
ુ
આયોજનમાં યારથી ઉ ેખ કરવામાં આ યો છે ? અને એની શ આત યારથી થઇ? -ર, આ દવાસી સમાજે આ શ દનો
ઉપયોગ કરવાની યારે ય રજઆત
કરી નથી તો આ સરકારે આ શ દનો ઉપયોગ કરવાનું કે મ ચાલુ રા યુ?ં
-૩, આ શ દ
ૂ
માટે આ દવાસી સમાજે િતબંધ મૂકવાની માગણી કરે લ છે કે કે મ? અને ‘હા’ હોય તો એ કયા કયા સંગઠનોએ માગણી કરી
છે ?
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, સૌથી પહે લા તો હં ુ ી આનંદભાઇનો આભાર માનીશ કે આ
તેમણે િવધાનસભામાં પૂ યો, જેથી ગૃહના મા યમથી સમ ગુજરાતના આ દવાસી સમાજને સાચી વાતનો યાલ આવશે.
અ યારે જે વનવાસી અને વનબંધુ શ દ સામે વાંધો કે મ? કારણ કે આ કોઇ આ દવાસી સમાજ માટે વનવાસી અને વનબંધુ
શ દ વાપરવાનો ઠરાવ નથી. ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર અનેક યોજનાઓ આ દવાસી સમાજ માટે બનાવતી હોય છે .
જેવી કે - આ દવાસી િવ ાથ ઓને દૂધ આપવા માટે દૂધ સં વની યોજના, દીકરીઓના લ માટે કવરબાઇનુ
ં મામે ં યોજના,
ું
િવધવા બહે નોને સહાય માટે ગંગા વ પા યોજના, દીકરીઓ માટે હાલી દીકરી યોજના, વીમા માટે અટલ પે શન વીમા
યોજના, આવાસ માટે ઇિ દરા આવાસ યોજના અને િકસાનો માટે સૂય દય િકસાન યોજના અને આ દવાસીઓના સવાગી
િવકાસ માટે એક લાખ કરોડ િપયાની વનબંધુ ક યાણ યોજના. આ વનવાસી અને વનબંધુ શ દ કોઇ ભારતીય જનતા
પાટ ની સરકાર આવી યારથી વપરાય છે એવું નથી. આખો ઇિતહાસ મારી પાસે છે પણ હં ુ મા ક ેસ સરકારનો દાખલો આપું
તો ક ેસની સરકારમાં વષ ૧૯૭૬માં વન િવકાસ િનગમ બનાવવામાં આ યુ.ં એમાં પણ ક ેસની સરકારે વનવાસીઓનો
ઉ કષ એવો ઉ ેખ કરવામાં આ યો છે . એ જ કારે ી આનંદભાઇને કહે વા માગું છુ ં કે વષ ૨૦૦૬માં યારે કે માં ક ેસની
સરકાર હતી યારે વન અિધિનયમ વષ ૨૦૦૬ બ યો. એમાં અ ે માં લખવામાં આવેલ છે કે Forest dwelling
schedule tribe એનું ગુજરાતી એ થાય છે કે વનવાસી અનુસિૂ ચત આ દ િત એટલે આ ક ેસની સરકારોમાં પણ વપરાયો
છે . મા યોજનાઓ માટે વપરાયો છે .
ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગું
છુ ં કે વનવાસી અને વનબંધુ શ દ વાપરવાની કે મ જ ર પડી? આ શ દોને કારણે અમારા સમાજની લાગણી દુભાઇ છે માટે
મારે ણવું છે .
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ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, આમાં કોઇ સમાજની લાગણી દુભાઇ નથી. મા ક ેસની
લાગણી એટલા માટે દુભાઇ છે કે વનબંધુ ક યાણ યોજના-૧માં અમે ૯૭,૦૦૦ કરોડ િપયા ફાળ યા. જેમાં આ દવાસી
િવ તારમાં અમે ર૪ કલાક વીજળી આપી, આ દવાસી િવ તારમાં અમે િસંચાઇ આપી, આ દવાસી િવ તારમાં અમે પીવાનું
પાણી આ યુ,ં આ દવાસી િવ તારમાં ૩પ૦ કરોડ િપયાની યોજના વનબંધુ ક યાણ યોજનામાંથી ટાયબલ યુિનવિસટી બની
રહી છે . િપયા ૧૦૦ કરોડના ખચ ટાયબલ યુિઝયમ બની ર ું છે અને એનું પ રણામ એ આ યું અ યારે વષ ર૦૧૯માં
લોકસભાની પણ ચૂંટણીઓ ગઇ, હાલમાં તાલુકા પંચાયત, િજ ા પંચાયતની પણ ચૂંટણી ગઇ. એમાં સમ આ દવાસી
િવ તારમાં ક ેસના સૂંપડા સાફ થઇ ગયા અને હવે વનબંધુ ક યાણ યોજના ફે ઝ-ર એક લાખ કરોડ િપયાની યોજના હે ર
કરી છે . વષ ર૦રરમાં જે િવધાનસભાની ચૂંટણી આવે છે એનો ડર એમને સતાવી ર ો હોય એવું લાગે છે .
અ ય ી : માનનીય નરે શભાઇ.
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ :માનનીય અ ય ી, મારા બે ોના જવાબ બાકી રહી ગયા.
ુ
અ ય ી : બેસો પછી.
ી નરે શભાઇ મ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની અંદર ઉમરગામથી અંબા સુધીનો અમારો આ દવાસી
પ ો એ અમારી સરકાર હોય કે ભૂતકાળની સરકાર આપ ં ગુજરાત શાંિતિ ય ગુજરાત છે . કોઇ ાિતવાદમાં માનતું નથી.
હમે
ં શા અમારી સરકારે પણ આ દવાસીઓની પડખે રહીને આ દવાસીઓનો િવકાસ કય છે . પરતુ
ં અમને દુઃખ થાય છે કે
આ દવાસીને કયારે ય ભા.જ.પા.એ અ યાય નથી કય એટલે અ યારે કે મ આ દવાસીઓ માટે અનેક શ દોનો યોગ થાય છે ?
માનનીય અ ય ી, મારે આપના તરફથી માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવું છે .
અ ય ી : મારા તરફથી નહ .
ી નરે શભાઇ મ. પટે લ : આપના મા યમથી સાહે બ અમારા આ દવાસી સમુદાય માટે આઝાદી પહે લા કયા શ દનો
યોગ થતો હતો, ઉપયોગ થતો હતો?
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, આજે ી અનંતભાઇએ બહુ સારો િવષય ઉભો કય છે
િવધાનસભામાં એટલે આ દવાસી સમાજનો ઇિતહાસ આ ગૃહના મા યમથી આ દવાસી સમાજ સુધી પહ ચશે. આઝાદી પહે લા
પણ ૪પ૦ વષ પહે લાં એટલે તુલસીકૃ ત ી રામચ રતમાનસમાં પણ ૩૭ મા ખંડમાં વનવાસી શ દનો ઉ ેખ કરવામાં આવેલો
છે . એક કારે વાિ મકીકૃ ત રામાયણના બાલકાંડમાં પણ વનવાસી શ દનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે . આ તો આપણા
બધાનાં જ મ પહે લાં, એટલે ૮૪ લાખ યોિનમાં આપણે કયારે કયાં હોઇશુ?ં ૪પ૦ વષ પહે લાં એ શ દનો ઉપયોગ થયો છે .
અં ે વખતમાં પણ વષ ૧૮૯૧માં વ તી ગણતરી થઇ યારે સર બે સ નામના અં ેજ અમલદારે ફોરે ટ ટાઇબ એટલે
જગલની
જન િત નામનો શ દ વાપય . વષ ૧૯૦૧ અને વષ ૧૯૧૧માં અં ેજ અિધકાર સર હાબ૯ટ રીઝલીએ
ં
આ દવાસીઓ માટે એિમિન ટ શ દ વાપય એટલે જમીન, જગલ
પદાથ માં માનવાવાળો આ સમાજ
ુ
ં , ાણી, વૃ જેવા કદરતી
અને એનાથી આગળ પણ વષ ૧૯૩૧માં ડોકટર હડન પણ વ તી ગણતરી કરતા અં ેજ સરકારમાં એમણે પણ િ િમટીવ
ટાઇ સ શ દનો ઉપયોગ કય અને વન અિધકાર વષ ર૦૦૬માં પણ ક ેસની સરકારે આ શ દનો ઉપયોગ કય . એ જ કારે
રા પિત સાહે બને જે બંધારણની સ ા મળી એમાં પછાત વગના જે અ ય બના યા કાકાસાહે બ કાલેલકરને એમણે પણ
આ દવાસી સમાજને આર યક ક ા છે . રાનીપરજ ક ા છે . એ જ કારે ગાંધીવાદી કે જેમણે આ દવાસી સમાજને ભણાવવા
માટે સૌથી વધારે કામ કયુ એવા જગતરામ
દવેએ પણ વનરાજ, કાળીપરજ, રાની પરજ એવા માનજનક શ દો વાપયા છે .
ુ
પહે લા વહે લા ભારત સરકારમાં લ મીકાંત ીકાંત શેઠ ટાયબલ િશ ૂલના કિમશનર બ યા, એમણે રાનીપરજનો શ દ વાપય
છે . મહા મા ગાંધી ના અંગત સિચવ મહાદેવ દેસાઇએ કાળીપરજનો શ દ વાપય છે . આ શ દ આ દવાસી સમાજના
અપમાન માટે નથી. માનજનક શ દ છે . આપણે યોજના બનાવીએ છીએ. કોઇ સમાજ માટે પ રપ કરતા નથી. ખાલી
યોજનાઓનાં નામ છે . આ દવાસી સમાજ ભારતીય જનતા પાટ સરકારમાં સોળે કળાએ િવકાસ કરી ર ો છે . અમે કરતા
રહે વાના છીએ. આ શ દોની મારામારીમાં સદ ય ીઓ ના પડે , એવી આપ સાહે બના મા યમથી ન િવનંતી છે .
અ ય ી : આટલું બધું બો યા, તો એવું કહે વું હતું what is their in name. માનનીય અનંતભાઇ તમારો એક
બાકી રહી ગયો છે . એમાંથી એક
એકદમ ટકો
પૂછીએ છીએ અને પછી ખબર નથી
ંૂ પૂછો. એક તો લાંબા લાંબા
પડતી કે એ રહી ય છે કે નથી રહી જતા?
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આ શ દ માટે આ દવાસી સમાજે િતબંધ મૂકવાની માગણી કરી
ુ
છે ? હા કે ના? મ ટકમાં
પૂ યું તો ી કબે
ુ રભાઇ એમ કહે કે કયા સમાજે? સમજવું ઇએ ને? સમાજ કે મંડળે ગુજરાતમાં
ંૂ
માગણી કરી છે ? હા કે ના? અને હા તો કયા સમાજે માગણી કરી છે ? આટલી જ વાત છે .
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, અ યારે મારી પાસે આવી કોઇ મા હતી ઉપલ ધ નથી.
ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, આ વનવાસી શ દનો ઉપયોગ બંધારણમાં કોઇ જ યાએ નથી. રા ય
સરકારે કોઇ પ રપ , ઠરાવ કરીને આ શ દનો ઉપયોગ કરવો એવું યારે ય કયુ નથી. આ વનવાસી એટલે વનમાં રહે તા,
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
જગલમાં
રહે તા જગલી
રહે તા જગલી
શ દો આવે છે , એટલા માટે અમે કહીએ છીએ કે અમે
ં
ં . અમારો વાંધો યાં છે . જગલમાં
ં
ં
જગલી
નથી. અમે આ દવાસી છીએ.
ં
અ ય ી : આ શ દ તમે પોતે વાપરો છો.
ડો. અિનલ િષયારા : આ લોકો કહે છે .
અ ય ી : આવું કોઇ કહે તું નથી.
ડો. અિનલ િષયારા : સાહે બ, પહે લા મારી વાત સાંભળો.
અ ય ી : સીધો
પૂછો.
ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, આ આ દવાસી એટલે આ દ અના દ કાળથી રહે તા આ દેશના મૂળ
માિલક છે . એટલા માટે અમે િવનંતી િવનંતી કરીએ છીએ કે આ શ દ ન હ વાપરો. આ વનવાસી ન હ વાપરો. અમને
આ દવાસી કહો અમને કોઇ વાંધો નથી. જદા
ુ જદા
ુ શ દોથી બંધારણમાં ગવાઇ ન હોવા છતાં નવાજવામાં આવે છે . મારે
મં ી ીને િવનંતી છે આ ગૃહમાં આ બાબતે અગાઉ ચચા થઇ હતી. ત કાલીન મુ યમં ીએ ક ું હતું કે હવેથી આ શ દ ન હ
વાપરવાનો. ફરી પાછો ચાલુ થઇ ગયો છે . મં ી ીને, મુ યમં ી ીને િવનંતી છે કે આ શ દ ન વપરાય એના માટે ઠરાવ કરો
તેવી િવનંતી છે .
અ ય ી : આ સૂચનનો િવચાર કર . માનનીય કોટવાલ . આમાં
આવતો જ નથી. આપનું સૂચન બહુ સા ં
હશે. મને ખબર નથી. આપ
પૂછતા નથી. બેસી ઓ.
ડો. અિનલ િષયારા : મ ક ું ઠરાવ કરીને યારે કરવા માગો છો? એવું ક ું છે .
અ ય ી : અ યારે ઠરાવની વાત જ કયાં છે ? લીઝ. આપની રજઆત
આવી ગઇ.
ૂ
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે
વનવાસી અને વનબંધુ શ દ િવષે માનનીય મં ી ીએ આખો ઇિતહાસ વાંચવો પ ો.
અ ય ી:
જ એવો હતો. તમે ટીકા કરો છો? માનનીય નરે શભાઇનો
હતો.
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : એટલા માટે કહં ુ છંુ કે કોઇ કહે છે કે વનવાસી આ યો. કોઇ કહે છે કે વનબંધુ આ યો.
કોઇ કહે છે કે મૂળ િનવાસી આ યો. કોઇ કહે છે કે જય આ દવાસી. કોઇ જય જવાળ
કહે છે . એના કરતા એવા િવચાર આવે છે
ુ
કે આ દવાસીનાં નામો સાથે આટલો ફે રફાર આટલાં નામોથી કે મ બોલાવવામાં આવે છે ? પહે લા ભારતીય જનતા પાટ સ ા
ઉપર આવી, યારે ી કે શુબાપા હતા. યારે એમણે વનવાસી શ દ વાપય . એના પછી બી મુ યમં ી ી આ યા. વનબંધુ
શ દ વાપય . સીધો
છે કે તાલુકાની અંદર આ દવાસીના દાખલા આપવામાં આવે છે, યારે આ દવાસી શ દ પણ
લખવામાં આવતો નથી. એટલે ઘણી વખત એનાથી એના ભાગલા પડે છે . એટલે
ઉપિ થત થયો છે . માનનીય મં ી ીને
પૂછવા માગું છુ ં કે આ દવાસીઓના નામે આ દ િત િવભાગ ચાલે છે . એના પછી ડીસેગ નામની સં થા ચાલે છે . એના પછી
આ દવાસીનાં નામનું િનગમ ચાલે છે . જદા
ુ જદા
ુ િવભાગો માટે ડીસેગ છે . એ વનબંધુ નામે યોજના હે ર કરે છે . આ દવાસી
િનગમ એ આ દવાસીઓના નામે યોજના હે ર કરે છે . તો મારો સીધો સાદો શ દ છે .
અ ય ી : યોજનાનું નામ છે કે આ દવાસીને તમે નામ આપો છો? યોજનાનું નામ છે . આ જવાબ પહે લાં આવી
ગયો છે . આ નો જવાબ આવી ગયો છે .
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, િપયા ૧ લાખ કરોડની યોજના સરકારે વનબંધુના નામે હે ર
કરી છે .
અ ય ી : તે યોજનાનું નામ આ યું છે .
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, આપ મારી વાત તો સાંભળો. વનબંધુ ક યાણ યોજનાના
નામને બદલે આ દવાસી ક યાણ યોજનાના નામે ૧ લાખ કરોડ િપયા તમે વાપરશો તો વાંધો નથી. તો તે નામ કરવા માગો
છો કે કે મ?
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા: માનનીય અ ય ી, મ પહે લાં જ િવપ ના સદ ય ીઓને ક ું કે , ભારતીય જનતા
પાટ જે િવિવધ યોજનાઓનાં કામ કરી રહી છે તેમાં અનેક યોજનાઓનાં મ નામ લીધાં છે . આ દવાસી સમાજ માટે આ શ દ
વાપરવો કે આ શ દ વાપરવો તેવો કોઇપણ ઠરાવ અમે કય નથી અને ઠરાવ કરવાના પણ નથી. સાહે બ, આ મા
યોજનાઓનાં નામ છે .
અ ય ી : આપ કામની વાત કરો છો, તે નામની વાત કરે છે .
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : હા, સાહે બ અમે કામની વાત કરીએ છીએ, કામની વાત કરીએ છીએ.
અ ય ી : કઇ
ં વાંધો નહ ચાલો. જવાબ આવી ગયો.
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, પોિલ ટકલી એટલે જ કહં ુ છંુ કે , આ જ ક ેસની સરકારમાં જયારે
વનવાસી નામકરણ થયુ.ં ...
અ ય ી : તુલસીકૃ ત રામાયણમાં વપરાયું છે તેમ આપે ક .ું
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : હા, સાહે બ આ શ દ વપરાયો છે અને તે ડો.

િષયારા

િમિન ટર હતા, શા માટે દૂર

ના કય ?
અ ય ી : એમની સામે ઠરાવ કરવો પડે એવી વાત છે .
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, શા માટે દૂર ના કય ? કે માં તેમની સરકાર હતી તો શા માટે દૂર
ના કયુ અને અમારી ભાજપની સરકાર આ દવાસીઓના િવકાસના જે કામ કરે છે તેની સામે વાંધો છે.
અ ય ી : લીઝ, બેસી ઓ. કે મ ઉભા થઇ ગયા?
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હં ુ માનનીય મં ી ી પાસે ણવા માગું છંુ કે , જળ, જગલ
ં અને જમીન
ઉપર...
અ ય ી : એક િમિનટ, એક િમિનટ, એક મિનટ. કોણ છે ે બોલતું હતું કે ..?, પોતાની તે ઉભા થઇ ય. (આ
તબ ે સ ય ી ઇમરાન ખેડાવાલા ઉભા થયા) હવે ન બોલશો, લીઝ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં ૧૪.૭પ ટકા જેટલા આ દવાસી ભાઇઓ વસે છે . ઉમરગામથી
અંબા સુધીનો આખો પ ો કે જયાં આ દકાળથી જળ, જગલ
ં અને જમીન ઉપર જેનું માિલકીપ ં છે તેવો બહોળો વગ વસે છે
અને એટલા માટે આ િચંતાનો િવષય છે . આ દવાસી એટલે આ દકાળથી આ જળ, જગલ
ં અને જમીનનો ઉપભોગ કરનારો વગ
અને વનવાસી એટલે વનમાં વસનારા. એટલે બહારથી કોઇ વનમાં વસવા ય તો તેને પણ વનવાસી ગણવામાં આવે છે . આ
દેશના સંિવધાનમાં વનવાસી શ દને.....
અ ય ી : તેને ટાયબલનું સ ટ ફકે ટ મળે? ડો. ષીયારા , કોઇ રહે વા ય એટલે તેને ટાયબલનું સ ટ ફકે ટ મળે?
આમાં તો જેટલો ઇિતહાસ કહે વો હશે તે કહી શકાશે. તે કયાં ઇ કાર કરે છે કે , આ દવાસી નથી. આ કઇ
ં બેસતું નથી.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આનાથી સમાજમાં શું િચંતા છે કે , વષ જતાં આ દવાસીઓને મળનારા
અિધકારો તે વનવાસીઓને મળતા થઇ જશે. સંિવધાનથી આ દવાસીઓને આર ણ મ ું છે તે આ દવાસીઓનું આર ણ
ઝૂંટવી અને વનવાસીઓ...
અ ય ી : લીઝ, તેમની રજઆત
તો સાંભળીએ.
ૂ
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ દવાસીઓના અિધકાર ઉપર અિત મણ કરવાનો યાસ કરી ર ા છે
યારે મારી આપના મારફત માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે , આ દેશના સંિવધાનમાં આ દવાસી માટે જે શ દો...
અ ય ી : માનનીય સ યનો સીધો
છે કે , તમે અિત મણ કરી ર ા છો, કરી ર ા છો? હા કે ના કહો. ઉભા
થઇને કહો.
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, માનનીય પરે શભાઇ આ દવાસી સમાજના ઇિતહાસ િવશે કે ટલું
ણે છે તેનો મને યાલ નથી. કોઇ જગલમાં
રહે વા ય એટલે આ દવાસી બની જતા નથી. તેનું માણપ લેતાં લેતાં તેના
ં
નાકે દમ આવી ય છે . અમે વષ ર૦૧૭માં કાયદો બના યો છે . એટલે ી પરે શભાઇ ક ેસની સરકારોમાં આ દવાસી
સમાજની જે િચંતા થવી ઇએ તે િચંતાઓ થઇ નથી. અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમાં મ પહે લાં જ ક ું કે ,
આ દવાસી િવ તાર સોળેકળાએ આજે િવકાસ કરી ર ો છે યારે આ સરકારને કામ કરવા દો. બાકી તેમણે જે કઇ
ં ક ું તે તેમનું
સૂચન છે .
અ ય ી:
માંકઃ૪
ડો. અિનલ િષયારા :માનનીય અ ય ી, આ શ દ દૂર કરવા માટે આ પ રપ કે ઠરાવ કરવા માગે છે કે કે મ?
અ ય ી :આપ પહે લાં બોલી ગયા છો.
ડો. અિનલ િષયારા :માનનીય અ ય ી, િવનંતી આટલી છે કે ઠરાવ કરવા માગે છે કે કે મ? સરકાર ઠરાવ કરવા
માગે છે કે કે મ?
અ ય ી :આપે આ વાત કહી છે .
ડો. અિનલ િષયારા :માનનીય અ ય ી, નહ સાહે બ તેમણે ક ું નથી. હા કે ના જવાબ તો આપે.
અ ય ી : એવું ના હોય કે હા કે ના જવાબ આપે.
ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, જવાબ તો આપે. અમને ખરાબ રીતે નવાજવામાં આવે છે , એટલા માટે
અમારી િવનંતી છે . અમે તમને િવનંતી કરીએ છીએ.
અ ય ી : ચાલીસ વષ અદાલતમાં હં ુ ગયો અને અનેકવાર પૂછયું કે હા કે ના માં જવાબ આપો. કોટ પણ હા કે ના
ના જવાબને વીકારતી નથી.
ી ગણપતિસંહ વે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, મારો
એમને છે કે , તેઓ મં ી ી હતા યારે કે મ આ
વનવાસી શ દ માનનીય િષયારા એ દૂર ન કય એનો જવાબ આપે.
અ ય ી : આ િવષય ઘણો ચચાઇ ગયો છે , હવે પૂ ં કરીએ.
માંક-૪, માનનીય ભરત ઠાકોર.
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
મહસાણા
િજ ામાં આંગણવાડીના મકાનો
ે
*૩૫૪૩૪ ી ભરત ઠાકોર(બેચરા ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીના મકાનો જજ રત
હોવાની કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી,
(૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે યારે શી કાયવાહી
કરી, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ આંગણવાડીના જજ રત મકાનો યાં
સુધીમાં નવા બનાવવામાં આવશે?

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
મહે સાણા િજ ાના કડી તાલુકાના આંગણવાડીના મકાનો
જજ રત હોવાની એક ફ રયાદ સરકારને મળી.
(૨) કાયવાહી ચાલુ છે .
(૩)

સ વરે .

ી ભરત સો. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે ,
મહે સાણા િજ ામાં છે ાં બે વષમાં આંગણવાડીના મકાનો છે એમાં જજ રત મકાનો થયા છે એવી કે ટલી અર ઓ મળી, કે ટલી
ફ રયાદ મળી? અને જજ રત મકાનોની ફ રયાદો મળી હોય (અંતરાય)...
અ ય ી : આપે જે પૂ યું એનો જવાબ તો આવી ગયો છે . હવે
છે ?
ી ભરત સો. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હા, મારો
એ છે કે , મહે સાણા િજ ામાં નવી આંગણવાડી
બનાવવાની કે ટલી અર ઓ મળી અને કે ટલા સમયમાં નવી આંગણવાડી બનાવવામાં આવશે?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, જજ રત આંગણવાડીનો
છે એમાં એક ફ રયાદ મળી છે
એ ફ રયાદના અનુસંધાને અને સામા ય રીતે અમારા િવભાગ ારા એક સરવે થતો હોય છે અને એ સરવે દર યાન આખા
િજ ામાં ૬૬ આંગણવાડીઓ જજ રત જણાય. કલ
ુ ૧૯૨૦ આંગણવાડીમાંથી ૬૬ આંગણવાડીઓ મહે સાણા િજ ામાં જજ રત
જણાય એટલે સાડા ણ ટકા જેટલી. માનનીય અ ય ી, તાલાકાવાર વાત ક ં તો કડીમાં પ૦.
અ ય ી : માનનીય મં ી ી, એમણે એવું પૂ યું જ નથી. માનનીય સંગીતાબેન.
ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગું
છુ ં કે , આંગણવાડીમાં નાનું મોટંુ રપે રગ
ં કરવાની જ ર હોય તો તેના માટે કોઇ અલગ ગવાઇ છે? હા, તો મહે સાણા
િજ ામાં બે વષની બજેટ ગવાઇ અને ખચની િવગત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છું.
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, નાનું મોટંુ રપે રગ
ં એ બાબતે સરકાર ી ારા િત
આંગણવાડી દીઠ ૩,૦૦૦ િપયાની આંગણવાડીના રપે રગ
ં માટે ની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે, જેની અંદર બારીબારણાનું રપે રગ
ં હોય, હે ડલ હોય, ટોપર હોય કે બીજુ ં નાનું મોટંુ રપે રગ
ં માટે આ ખચ કરવામાં આવતો હોય છે . માનનીય
સ ય ીએ પૂ યું છે કે , મહે સાણા િજ ામાં છે ાં બે વષમાં એટલે કે વષ ૨૦૧૮-૧૯માં આંગણવાડી રપે રગ
ં માટે ૧૭૯૬
આંગણવાડીના રપે રગ
ં માટે િપયા ૫૩.૮૮ લાખની ગવાઇ કરવામાં આવેલી અને સંપૂણ ખચ એટલે કે િપયા ૫૩.૮૮
લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે , એવી જ રીતે વષ ૨૦૧૯-૨૦ના વષ માટે ૧૭૮૯ આંગાણવાડીના મકાનો માટે િપયા
૫૩.૬૭ લાખની ગવાઇ કરવામાં આવેલી અને સંપૂણ ખચ એટલે કે િપયા ૫૩.૬૭ લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે . વષ
૨૦૨૦-૨૧માં કોરોનાની મહામારીને કારણે ા ટની ફાળવણી થયેલ નથી અને ખચ પણ થયેલ નથી.
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, મારે આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવું છે કે ,
આંગણવાડીના મકાનોની અ યારે જે હયાત ડઝાઇન છે એમાં આપ કોઇ ફે રફાર કરવા માગો છો કે કે મ? એટલા માટે માનનીય
મં ી ીનું યાન દો ં છંુ કે , અ યારે જે ડઝાઇન છે એમાં ૩૦-૩૫ બાળકો જે મમાં બેસતા હોય એ મની અંદર સામે જ એ
બાળકો માટે ની રસોઇ બનતી હોય છે અને એ રસોઇની બાજમાં
ુ બાળકોના ટોયલેટ લોક હોય છે, એટલે કે િબલકલ
ુ બાજમાં
ુ
હોય છે એટલે ગંદકી પણ થાય છે અને એ જ યા બાળકો માટે બરાબર અનુકૂ ળ રહે તી નથી તો એ આંગણવાડીની હયાત
ડઝાઇન છે એ ડઝાઇનમાં કોઇ ફે રફાર કરવા માગો છો કે કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, જજ રત આંગણવાડીનો
છે .
અ ય ી : પણ એમનું સૂચન યાનમાં લેવા જેવું છે .
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, સૂચન યાનમાં લઇશુ.ં
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, અમે પોતે યાં આંગણવાડીમાં જઇએ છીએ, એની હાલત ઇ છે
એટલે કહં ુ છંુ કે , એ ડઝાઇનમાં ખરે ખર ફે રફાર કરવાની જ ર છે . એટલે આપને િવનંતી ક ં છંુ કે આપ જે હયાત ડઝાઇન છે
એમાં ફે રફાર કરવા માગો છો કે કે મ?
અ ય ી : માનનીય ભગાભાઇ, આપની વાત િવચારવા જેવી છે એવું સરકાર કહે છે .
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, આભાર.
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
ડો. આશાબેન પટે લ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે , જજ રત
આંગણવાડીની યા યા શું છે ? તથા આંગણવાડીનું મકાન જજ રત છે એ કે વી રીતે ન ી કરવામાં આવે છે ? એ આપ ી
જણાવશો.
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, સ ય ીના
ના જવાબમાં જણાવવાનું કે , જે આંગણવાડી
બેસવાલાયક ન હોય એવી આંગણવાડીઓને જજ રત ગણવામાં આવે છે , પરતુ
ં માગ અને મકાન િવભાગના કાયપાલક
ઇજનેર ી ારા આ અંગેનું માણપ આપવામાં આવે છે અને એના આધારે આંગણવાડી કે જજ રત હોવાનું ન ી કરવામાં
આવે છે . આ આંગણવાડી કે નું મકાન જજ રત હોવાનું ન ી થયા બાદ આંગણવાડી કે પર અ ય વૈકિ પક યવ થામાં
બાળકોને બેસાડીને અને આ આંગણવાડીના મકાનને રપે રગ
ં કરવામાં આવે છે .
ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મારફતે મં ી ીને પુછવા માગું છુ ં કે , કે મકે િશ ણનો
મુ ો છે એટલા માટે પુછુ ં છે કે ક છની જે ભૂકં પ આ યો યારે મારા બનાસકાંઠાની અંદર ાથિમક શાળા જે જજ રત થઇ હતી
એ જ માણે આંગણવાડીઓ પણ જજ રત થઇ હતી તો ાથિમક શાળાઓ તો રપે રગ
ં કરવામાં આવી હતી પણ જે
આંગણવાડીઓ જે એને રપે રગ
કરવામાં
નથી
આવી
તો
એ
રપે
રગ
કરવા
માગો
છો
કે
કે
મ
?
ં
ં
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : જે માણેની જજ રત આંગણવાડીઓની ડમા ડ આવતી ય છે સરવે કયા પછી જે
આંગણવાડીઓ જજ રત છે એને નવા મકાનો બનાવવાની કાયવાહી તબ ાવાર ચાલુ છે . વધારાની યાન પર આવશે તો એ
પણ અમે કરીશુ.ં
અ ય ી : માનનીય મં ી ી યાન દોર એમ કહે છે .
ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, ભૂકં પ વખતે ાથિમક શાળાઓ જજ રત થઇ હતી એ રપેર કરી
દીધી છે પરતુ
ં આંગણવાડીઓ રપેર નથી કરી એ પણ જજ રત થઇ છે તો એ કરવા માગો છો કે કે મ એટલું જ મારે ણવું છે .
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, આ
જે છે એ જે તે િજ ા માટે નો છે , ક છ િજ ાનો
આવશે એટલે જવાબ આપીશુ.ં
અ ય ી : પણ બી જ યાએ આવું હશે તો શું કરશો?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : મ અગાઉ ક ું તેમ યાન પર ચોક સ લઇશુ.ં
અ ય ી : યાનમાં લેશે એવું ક ન
ું .ે (અંતરાય) ી કાંિતભાઇ, વાંધો ન હ, પણ એમણે હા પાડીને. યાનમાં
લેશે.
ી ચંદન ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે ,
અ ય ી : બધાને આંગણવાડીમાં મોકલવા જેવા છે .
ી ચંદન ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે , ગામમાંથી જે પરા
િવ તાર જદો
ુ પ ો છે , ગામમાંથી જે પરા અલગ પડે લા છે તે પરામાં ર૦, રપ, પ૦ કે ૧૦૦ ઘર બનેલા છે તેઓના માટે નવી
આંગણવાડી બનાવવા માગો છો કે કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે :આ જજ રત આંગણવાડીનો
છે જદી
ુ નો ટસ આપશે તો એનો જવાબ આપીશુ.ં
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જણા યું કે , મહે સાણા િજ ામાં ૬૬ જેટલી
આંગણવાડીઓ જજ રત છે અને એમણે એની ોસીજર પણ જણાવી કે પી.ડબ યુ. ડી. ડપાટમે ટ એને હે ર કરે છે મારે
આપના મા યમથી મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે , આ ૬૬ પૈકી કે ટલી આંગણવાડીઓની વૈકિ પક યવ થા કરવામાં આવી છે
અને કે ટલી જજ રત આંગણવાડીઓનો અ યારે બાળકો માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, જે જજ રત આંગણવાડીઓ છે એ બધાની જ વૈકિ પક યવ થા
કરવામાં આવી છે કોઇ બાળકને જજ રત આંગણવાડીમાં બેસાડવામાં આવતા નથી.
અ ય ી : સં યા ણવી છે ? (અંતરાય) આવી ગયો જવાબ, માનનીય સ ય ીને સંતોષ છે .
સુરત અને તાપી િજ ામાં કપાઉ
ડર અને જુ િનયર ફામાસી ટની મંજૂ ર જ યા
ં
*૩૬૬૩૭ ીમતી ઝંખના પટલ
ે (ચોયાસી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરત અને
(૧)
તાપી િજ ામાં કપાઉ
ડર
(એલોપે
થ
ી)
અને
જિનયર
ુ
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
ં
ફામાસી ટની કે ટલી જ યા મંજૂ ર થયેલ છે ,
સુરત
૫૮
તાપી
૪૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ
(૨)
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
છે , અને
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?

સુરત
તાપી

૪૮
૨૯

િજ ાનું નામ
સુરત
તાપી

ખાલી જ યા
૧૦
૧૧

(૩)

ીમતી ઝંખનાબેન હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આમ તો મને મારો જવાબ મળી ગયો છે , પણ હં ુ આપના
મા યમથી મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગું છુ ં કે , જિનયર
ફામાિસ ટ અને ક પાઉ ડરની મુ ય ફરજ શું શું છે અને મારે એ
ુ
ણવું છે કે નવી ભરતી કરવા માગો છો કે ન હ? કે મ કે મારા મત િવ તારમાં આવેલું મોણી ગામ તેમાં આજબાજના
ુ ુ ૧૭ જેટલા
ગામો બી લાભો લે છે તો યાં ટાફની થોડી ક કમી હોવાથી નવી ભરતી કરવા માગો છો કે ન હ?
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ મારા જવાબમાં બતા યું છે કે , કે ટલી જ યા ખાલી છે એમાં
સુરતમાં ૧૦ અને તાપીમાં ૧૧. જે એમણે ફર ની વાત કરી એમાં જિનયર
ફામાિસ ટ અને ક પાઉ ડરની ફર માં દદ ઓને
ુ
દવાઓની જ રી સમજણ આપી દવાઓ આપવી, દવાઓ અને વે સીનના ટોકની ળવણી તેમજ તેના ટોરે જ ક ડીશનનું
સતત મોનીટ રગ
ં કરવું અને ડોકટરની ગેરહાજરીમાં ાથિમક આરો ય કે ખાતે ઇમરજ સી પ રિ થિતમાં દદ ને તા કાિલક
ાથિમક સારવાર આપવી, દવાઓ, વેિકસન િવગેરેના વપરાશ તેમજ તે ખરાબ થયેલ હોય તો તેના િનકાલ િવગેરે સંબંધી
તમામ રે કડ તથા રિજ ટરને અ તન રાખવુ,ં િજ ા ક ાના ાથિમક આરો ય કે ની સાધનસામ ી, દવાનું આયોજન કરવું
અને સરકાર ીમાં માગણી કરવી, દવા, વેિ સનને લગતા તમામ રપોટ બનાવી રા ય ક ાએ તથા િજ ા ક ાએ મોકલી
આપવા અને કલેકટર ીના ફડમાં
ં થી આવતી દવા, સાધન સામ ીને લગત ા ટનું આયોજન કરવું અને ખરીદી કરીને આપવા
અંગેની તમામ વહીવટી કામગીરી કરવી.
અ ય ી : તેમના િવ તારનું પૂછયું તે કહી દો.
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તેની સાથે એ પણ કહં ુ તેમના િવ તારમાં તેમણે ક ું કે યાં
આગળ જે ઘટ છે તો એ અ યારે આરો ય િવભાગના કમચારી મારફત તેની કામગીરી લેવામાં આવે છે અને જ રયાત માણે જે
ભરતી કરવાની હોય તે દસ વષના ભરતી કે લે ડર માણે સરકાર તેની કાયવાહી પણ તબ ાવાર કરતી હોય છે .
ી પુનાભાઇ ઢે . ગાિમત : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને મારે એમ પૂછવું છે કે , તાપી િજ ાની ૧૧ જે
જ યાઓ છે તે સ વરે ભરવા માગો છો કે કે મ ? અને તે ભરવામાં કે ટલો સમય લાગશે?
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ તેમને ક ું કે તાપી િજ ાની જે ૧૧ જ યાઓ ખાલી છે પણ
તેની કામગીરી જે છે તે આરો ય િવભાગના કમચારીઓને યાં મૂકી અને તેની કામગીરી અ યારે લેવામાં આવે છે કામગીરી ઉપર
કોઇ અસર થયેલ નથી અને ભરતી દસ વષના ભરતી કે લે ડર માણે સરકાર તેની કાયવાહી તબ ાવાર કરે છે .
ી સુિનલભાઇ ર. ગામીત : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે ,
ફામાિસ ટનું કામ પીએચસી સે ટર અને િસિવલ તેમજ કોટે જ હોિ પટલમાં અગ યનું હોય તો ખાલી જ યા રાખવાના કારણો શું
છે ?
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સરકાર કોઇ જ યા ખાલી રાખતી નથી એ જે જ યાઓ છે કોઇ
વખત વૈિ છક િનવૃિ થી ખાલી પડતી હોય છે , કોઇ વખત આંતર િજ ા બદલીથી જ યા ખાલી પડતી હોય છે , કોઇ વખત
રા નામાથી થતી હોય, કોઇ વખત તાલુકા ફે રબદલીથી થાય, રીસફિલંગથી થાય, કોઇ વખત વગવાસ થાય તો પણ ખાલી
પડે અને નવું ાથિમક આરો ય કે મંજૂ ર થતું હોય છે . અમારી સરકાર જયાં જ રયાત પડે યાં નવું ાથિમક આરો ય કે
પણ મંજૂ ર કરતી હોય છે , તો એમાં જે મહે કમ મંજૂ ર થયું હોય યાર પછી જે ભરતી થાય યારે જ તે ભરાય. એટલે આવા
િક સામાં જ યા ખાલી પડતી હોય છે અને મ ક ું તેમ સુરત અને તાપીમાં જે જ યાઓ ખાલી છે તે અ યારે યવ થાથી
આરો ય િવભાગના કમચારીઓ મારફતે ભરી અને તેની કામગીરીને કોઇ અસર થતી નથી.
ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગું છુ ં
કે , સીધી ભરતીથી િનમણૂક પામતાં ક પાઉ ડર, જિનયર
ફામાિસ ટના સંવગનું પગાર ધોરણ શું છે ?
ુ
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ક પાઉ ડર અને જિનયર
ફામાિસ ટની જે િનમણૂક છે તેમાં
ુ
ફ સ પગાર િપયા ૩૧,૩૪૦ િત માસ પાંચ વષ માટે આપવામાં આવે છે . યારબાદ સાતમા પગાર પંચ મુજબ ડે પે
િપયા ૨૮૦૦, પગાર ધોરણ િપયા ૨૯,૨૦૦થી િપયા ૯૨,૩૦૦ લેવલ સુધીનો પગાર ચૂકવવામાં આવે છે .
ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છંુ કે ,
સુરત તથા તાપી િજ ામાં જિનયર
ફામાિસ ટ ારા કોરોના મહામારી દરિમયાન કઇ કઇ ફર બ વવામાં આવી હતી?
ુ
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જે જિનયર
ફામાસી ટોએ સુરત અને તાપીમાં ફર બ વી.
ુ
તેમાં કોરોના મહામારીને િનયં ણમાં લાવવા માટે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના આરો ય િવભાગ તરફથી વખતો વખત
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
તારાંિકત ો
આવેલ ગાઇડ લાઇન, પ રપ મુજબ તેમજ અિધકારી ીઓની સૂચના મુજબ તેમની કામગીરીમાં તમામ રપો ટગ, દવા
િવતરણ, મા ક િવતરણ, સેનટે રાઇઝનું િવતરણ તથા
માં ગૃિત આવે તે માટે ચાર સારની કામગીરી કરે લ છે . કોરોના
વાઇરસની વેિકસન આવતા િજ ાક ાએથી વેિકસન મેળવી પીએચસી ક ાએ જમા લઇ જ રયાત મુજબ િવતરણ કરી તેનો
હસાબ િનભાવવો તથા તેના રપોટ ગની તમામ કામગીરી કરવામાં આવે છે .
માનનીય અ ય ી, ઉપરાંત કોરોનાની રસી લેવા બાબતે જન ગૃિત પણ લાવવી. કોરોના મહામારી દરિમયાન
જિનયર
ફામાિસ ટ તથા ઉપરોકત ઉમદા કામગીરી બ યા બદલ તેઓને િજ ા વહીવટી તં
ારા સ માનપ પણ
ુ
આપવામાં આવેલ છે .
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, જિનયર
ફામાિસ ટ અને ક પાઉ ડર... (વ ચેથી અટકાવતાં)
ુ
અ ય ી : મારા મારફત પૂછો. કારણ કે તમે સીધું પૂછો છો, એટલે જ ઝઘડા ઊભા થાય છે .
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, ઝઘડો કરવો પડે તો કરવો પડે . આ દવાસી િવ તારમાં જે
દવાખાનાં આવેલાં છે . (વ ચેથી અટકાવતાં)
અ ય ી : આની વાત નથી. (અંતરાય) એ તો યારે ય ઝઘડતા નથી.
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છંુ કે ,
અમારો તાપી આ દવાસી િવ તાર છે . દવાખાનામાં ક પાઉ ડરની જે ખાલી જ યાઓ છે , યાં ડો ટર જે દવાઓ લખી આપે છે
તે દવા કોના થકી િવતરણ કરવામાં આવે છે ? િબનઅનુભવી માણસને યાં દવા આપવા માટે બેસા ો હોય અને બી
કોઈક દવા આપી દેવામાં આવે તો કોઈકની તિબયત પણ બગડે . આથી આ ફામાિસ ટની જ યા ભરવા માગો છો કે કે મ? અને
હાલ ખાલી જ યાઓ છે તેમાં કોના મારફત દવા િવતરણ કરવામાં આવે છે ?
ી જય થિસંહ ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ વાત કરી કે જે જ યાઓ ખાલી છે એ આરો ય િવભાગના જ
ફામાિસ ટ અને ક પાઉ ડરની સમક જ યાના કમચારીઓ મારફત આરો ય િવભાગ ારા આ જ યાઓની કામગીરી લેવામાં
આવે છે . અ યારે જે કામગીરી છે એ આરો ય િવભાગના કમચારી થકી લેવામાં આવે છે એટલે એમાં બી કોઈ
ઉપિ થત
થતો નથી.
ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
*૩૫૪૪૯ ી સુરે શકમાર
પટલ
ે (માણસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર અને
અમદાવાદ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી
ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાન નથી,
ાથિમક

િજ ો
ગાંધીનગર
અમદાવાદ

સરકારી
૧૨૨
૫૧

(૧)

ખાનગી
૧૩
૦૪

સરકારી
૦૦
૦૨

ખાનગી
૧૫
૧૨૪

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને

િજ ો
ગાંધીનગર
અમદાવાદ

ાથિમક

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૧૦
૦૦
૨૧૭

મા યિમક

સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૪
૩૧

(૨)

મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૨
૦૪

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

ખાનગી
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦

(૩)
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મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી.

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ી સુરેશકમાર
ચ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે , સરકારી ાથિમક અને
ુ
મા યિમક શાળાઓમાં જમીન ઉપલ ધ થવાની બાકી રહે તી શાળાઓમાં રમતગમતના મેદાન બનાવવામાં આવશે તેવો જવાબ
આ યો છે . આ રમતગમતના મેદાન વગર ગાંધીનગર િજ ાની ૧૨૨ સરકારી ાથિમક શાળાઓ માટે જમીન ઉપલ ધ થાય તે
માટે સરકારે શું પગલાં લીધાં?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, અગાઊના ના જવાબમાં જણા યું છે છતાં આપના મારફતે
સ ય ીને જણાવવા માગું છુ ં કે , સરકારી ાથિમક અને મા યિમક શાળાઓ છે એના માટે સરકાર ારા ન કના કોઈ પણ
હે ર હતની જ યાઓ હોય, સરકારી ખરાબો હોય અથવા કોઈ પણ સરકાર હ તકની જ યા હોય એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે
છે . એ માણે સૂચના આપવામાં આવે છે અને કામગીરી કરવામાં આવે છે .
ી દપભાઇ ખ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે , રમતગમત
દરિમયાન િવ ાથ ઓને ઈ થાય તો ાથિમક સારવાર માટે કઈ કઈ સુિવધાઓ હોય છે?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, રમતગમત દરિમયાન બાળકોને કોઈ નાની મોટી ઈ
થાય તો એના માટે સરકાર ારા શાળાઓને ફ ટ એઈડ બો સ સંપૂણ ટે ટ બડનથી આપવામાં આવે છે . સમ િશ ા
અિભયાન ારા ક પોિઝટ ા ટ ફાળવવામાં આવે છે . કોઈ બાળકને કદાચ આવું થાય તો ૧૦૮ બોલાવીને સારવાર આપવામાં
આવે છે અને ન કના ાથિમક આરો ય કે તરફ લઈ જવામાં આવે છે અને નાનામાં નાની ઈ હોય તો પણ પૂરતી અને
સારામાં સારી સારવાર કરવામાં આવે છે .
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને િવનંતી કરવા માગું છુ ં કે , મારો
માંકઃ ૩૩ બનાસકાંઠા િજ ામાં રમતગમતના મેદાન માટે ૫૪૨ ાથિમક શાળાઓ તેમજ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક
શાળાઓમાં એક પણ રમતગમતનું મેદાન ફાળવેલું નથી. માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મારે મં ી ીને એટલી જ
િવનંતી કરવાની છે કે , તાલુકા ક ાએ સરકારી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ લગભગ ૩૦-૪૦ વષ
પહે લાં યાં ચાલુ કરવામાં આવી હોય એ વખતની ભૌગોિલક પ રિ થિત અલગ હોય, જ યા ખુ ી હોય એટલે િવ ાથ ઓ મેદાન
તરીકે તેનો ઉપયોગ કરતાં હોય પણ અ યારે પ રિ થિત બદલાઈ છે યાં બાંધકામ થઈ ગયેલું છે તો આપણી સરકારી ાથિમક
અને મા યિમક શાળાઓને જમીન વેચાતી લઈને પણ સરકાર રમતગમતના મેદાનની યવ થા તાલુકા ક ાએ કરવા માગે છે કે
કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, એમના
નો માંકઃ ૩૩ આવશે યારે હં ુ ચો સ આ
બાબતનો જવાબ આપીશ. આ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ાનો
છે .
અ ય ી : નીિત િવષયક
ગણો.
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી જણાવું છંુ કે સરકારી શાળાઓમાં અમે
યવ થા કરીએ છીએ. (વ ચેથી અટકાવતાં)
અ ય ી : એ નો જવાબ નથી. નીિત િવષયક...
ીમતી િવભાવરીબેન બેન દવે : કોઈ પણ હે ર હતની જ યા હોય, કોમન ખુ ા લોટમાં રમતગમતના મેદાનની
યવ થા કરવા ખાનગી શાળાઓને પણ અમે સૂચનાઓ આપેલી છે . (અંતરાય)
અ ય ી : બહે ન, અ યારે એ પાછલા ને ન લેવાય.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગું છંુ કે , ગાંધીનગર
િજ ામાં કલ
ુ ૧૬૪ શાળાઓમાં મેદાન નથી. એ પૈકીની ૪૨ ખાનગી શાળાઓ યાં ચાલે છે ? અને આ ખાનગી શાળાઓમાં
મેદાનની શરતે પરિમશન આપવામાં આવી છે ? અને આજ દન સુધી મેદાનની યવ થા ન થઈ હોય એવી શાળાઓની
પરિમશન રદ કરવા માગો છો કે કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, જે ગાંધીનગરની ૪ર શાળાઓની એમણે વાત કરી, તો મે કીધું
એમ, આ બધી શાળાઓ, બેને હમણાં જ વાત કરી કે ૪૦ વષ પહે લા શાળાઓ મંજૂર કરી છે એટલે હમણાં જ મંજૂ ર કરે લી છે
એવું નથી. અગાઉ પણ મંજૂ ર કરે લી શાળાઓ છે અને પછી પણ મંજૂ ર કરે લી છે . હં ુ કોઇ રાજકીય ટીકા- ટ પણીમાં પડવા
માંગતી નથી, હં ુ એ જણાવું છંુ કે , અ યારે એમણે જે શાળાઓ જણાવી છે એ શાળાની અંદર વીટ કે ર અડાલજ એની અંદર વષ
૧૯૯૬-૯૭ની અંદર, એ પહે લાની પણ વી.જે. દવે ાઇમરી દહે ગામની અંદર વષ ૧૯પ૯માં મંજૂ રી આપવામાં આવી છે , કે .
જે. શાળા ાઇમરી કલ
ૂ વષ ૧૯૯પમાં...
અ ય ી : લીઝ, લીઝ, ીમતી ગેનીબેન, લીઝ.
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, આ સરકારી જે શાળાઓ છે મે અગાઉ કીધુ,ં ખાનગી શાળાઓ
માટે , હા, હં ુ જવાબ આપું સ ય ી, ખાનગી શાળાઓ માટે પણ બે િવક પ છે કાં એની મા યતા રદ કરવી પડે અને કાં એને
વૈકિ પક યવ થા માટે સૂચના આપવી પડે .
અ ય ી : િશ ણના ભોગે તમે આગળ જવાબ આ યો છે , મને લાગે છે .
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તારાંિકત ો
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : રમતગમતના મેદાનના અભાવે બાળકો િશ ણથી વંિચત ન રહે વા
માટે મા યતા રદ કરવી એ યો ય નથી.
અ ય

ઇએ અને એટલા

ી : એમણે આગળ એ કીધુ,ં મં ી ીએ આગળ એ કીધુ.ં

ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, િશ ણ અંધકારમય બની ય અને વૈકિ પક યવ થા માટે દરે કે
દરે ક સં થાઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે અને એ માણેની યવ થા ઉભી કરી ર ા છીએ.
અ ય ી : ી ઋિ વક મકવાણા.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે ,
અમદવાદ અને ગાંધીનગર જેવા મહાનગરોમાં રમતગમતના મેદાનોની જ યાઓ મળવી મુ કે લી હોય છે યારે ખાનગી શાળાઓ
જે છે , એમાં ખાસ કરીને ઇ ટરનેશનલ સી.બી.એસ.સી. હે ઠળ ન ધાયેલી કલો
ૂ પણ પહે લા મંજૂ રી માગે યારે એની અંદર
રમતગમત અને પાિકગ બધી જ યવ થા બતાવે છે, પરતુ
મં
જ
રી
મળી
ગયા
પછી
જે રમતગમતનું મેદાન કે પાિકગ હોય એના
ૂ
ં
પર પણ બાંધકામ કરી લે છે અને હાલની િ થિતએ...
અ ય ી: ,
પૂછો ને, નથી પૂછતા.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, દરે ક જ યાએ કાગળ ઉપર મંજૂ રી હોય છે , પણ વા તિવક રીતે
રમતગમતના મેદાન હોતા નથી. સે પલ તરીકે ગાંધીનગરની અંદર જ કડાસણની
અંદર પોદાર ઇ ટરનેશનલ કલ
ુ
ૂ છે , આવી
રીતે જે લોકોએ મંજૂ રી માટે રમતગમતનું મેદાન અને પાિકગ દશા યું હોય, પરતુ
ં અ યારે થળ ઉપર ન હોય તો આવી
શાળાઓની તપાસ કરવા માંગો છો કે કે મ?
અ ય ી : તપાસ કરવા માંગો છો કે કે મ?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, એમનું સૂચન છે , એમને જે નામ આ યું છે , એની તપાસ કરીશું
અને યો ય કાયવાહી કરીશુ.ં
ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છંુ
કે , મારી િવરમગામ િવધાનસભાના ણ તાલુકા િવરમગામ, માંડલ અને દે ોજમાં સરકારી અને ખાનગી કઇ કઇ શાળામાં
રમતગમતના મેદાનો નથી? અને નથી તો કયાં સુધી સરકાર રમતગમતના મેદાન ઉપલ ધ કરાવવા માંગે છે?
ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, િવરમગામની મા હતી મારી પાસે અ યારે છે નહી. સ ય ીને હં ુ
િવરમગામની એ જે બાકી છે એની હં ુ પહ ચાડી દઇશ. પરતુ
ં મારે અ યારે કહે વું એ છે કે , અમારી સરકારમાં જે અ યારે િજ ાની
વાત કરીને, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ. હં ુ સવ ાહી વાત ક ં તો ાથિમક શાળા સરકારીમાં જયાં મેદાન છે, એવી શાળાની
ખાનગી શાળાઓ જે છે એની અંદર ગાંધીનગરની અંદર અને જે પણ અર ઓ આવે છે એને અમે મંજૂ ર કરતા પહે લા શાળાની
અંદર મેદાન છે કે નહી? એ અમે તપાસ કરીએ છીએ અને એ તપાસ કયા પછી વષ ર૦૧૭ પછી એકપણ શાળા એવી નથી કે
જેની અંદર અમે મેદાન ન હોય અને મંજૂ રી ન આપી હોય.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવું છે કે , રમશે ગુજરાત, તશે
ગુજરાત, આજે ો રીમાં ૪ર૬૧ સરકારી શાળાઓમાં રમતના મેદાન નથી. તો ઉધોગપિતઓને ઉધોગો માટે જમીન આપતા
હોઇએ, તો બાળકો માટે મેદાન માટે સરકાર કે મ પડતર જ યા આપતી નથી? એ માનનીય મં ી ી જવાબ આપે.
ી િવજયકમાર
પાણી : માનનીય અ ય ી, એમણે રાજકીય ઉ ેખ કય છે એટલે ઉભો થયો છું. શાળાઓ માટે ,
ુ
ઉધોગપિતઓને તો આપણે બ ર ભાવે પૂરા પૈસા લઇને આપીએ છીએ. શાળા માટે પ૦ ટકાના ભાવથી આ સરકાર જ યા
આપે છે , એટલે અમે લોકો જ યા આપીએ છીએ. સવાલ, સાહે બ િશ ણ માટે એટલી બધી યુિનવિસટી, કોલે , શાળાઓ આ
છે ા ભારતીય જનતા પાટ ના શાસનમાં સરકારની નીિતરીિતને કારણે આનો યાપ વ યો છે . ગુજરાત એક શૈ િણક હબ ઊભું
થયું છે .
અ ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે .
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
અતારાંિકત ો
(તારાંિકત ોમાંથી ફે રવવામાં આવેલ)
બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૬૩૧ ી હષ સંઘવી (મજરા
ૂ ) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષ
વષમાં સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન
૨૦૧૯-૨૦
િનમાણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં
૨૦૨૦-૨૧
આવેલ છે , અને
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)

રોપા (સં યામાં)
૨૮,૪૦૦
૨૯,૨૦૦

ખચ ( .
લાખમાં)
૨૯.૯૫
૨૧.૫૨

---------

રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
૩૬૫૬૪ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રાજકોટ
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો વીજ કને શન ધરાવતા
કે ોને વીજ કને શન આપવામાં આ યા છે ,
હતા. આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામાં
(૨) એક પણ નહ .
આ યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે, અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં કયાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
સુધીમાં વીજ કને શન આપવામાં આવશે?
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૧૫ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
અંતગત વડોદરા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૫૩૬
તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
ામ પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે ,
કરાવેલ હોઈ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી
ામ
વષમાં કોઈ ામ પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
કરાવવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ
પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા
સરકારનું શું આયોજન છે ?
--------પાદરા તાલુકામાં ઔ ોિગક એકમો ારા દૂિષત પાણી કનાલ
/નદીમાં નાખવા બાબત
ે
૩૫૫૪૨ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર(પાદરા) : માનનીય પયાવરણ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર વડોદરા િજ ાના પાદરા તાલુકાના
વષ
મળેલ ફ રયાદ
ઔ ોિગક એકમો ારા ટીટમે ટ વગર દૂિષત પાણી
૨૦૧૯
૦૩
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અતારાંિકત ો
કે નાલ/નદીમાં છોડાતું કે જમીનમાં ઉતારાતું હોવા અંગેની
૨૦૨૦
૦૮
કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ મળેલ ફ રયાદો અ વયે શી
(૨) િનયમાનુસારની કાયવાહી સા ગુજરાત દૂષણ
કાયવાહી કરવામાં આવી?
િનયં ણ બોડને મોકલી આપેલ છે .
--------ગૌ-સેવા અને ગૌચર િવકાસ બોડની યોજનાઓની સમી ા માટની
ે સિમિત
૩૫૪૯૯ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગૌ-સેવા
(૧) તા.૦૨-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ
અને ગૌચર િવકાસ બોડ હ તકની યોજનાઓની સમી ા
કરી ભલામણ કરવા પશુપાલન િનયામકની અ ય પણા
હે ઠળ રચાયેલ કિમ ટની ભલામણો/અહે વાલ સરકારને
યારે મળેલ છે ,
(૨) ઉ ત ભલામણોમાં મુ ય વે કઇ ભલામણોનો
(૨) પ ક-અ મુજબ
સમાવેશ થાય છે ,
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૩) પ ક-બ મુજબ
ભલામણોના આધારે સરકારે કઇ યોજનાઓ બંધ કરવા અંગે
ઠરાવ િસ ધ કય , અને
(૪) ઉ ત યોજનાઓ બંધ કરવાના શાં કારણો છે ?
(૪) પ ક-ક મુજબ
પ ક-અ
ગૌસેવા અને ગૌચર િવકાસ બોડની યોજનાઓની સમી ા સંદભ પશુપાલન ખાતાના અિધકારી ીઓની િનયત થયેલ
કિમટીએ સૂચવેલ ભલામણ
 બોડની િવિવધ યોજનાઓમાં યોજના વાઇઝ અલગ-અલગ વહીવટી ખચ તરીકે ગવાઇ કરવાને બદલે દર વષ
વહીવટી ખચ જેવાં કે આઉટસોસ કમચારીના વેતન, ક ટીજ સી ખચ- ટે શનરી, લાઈટબીલ, ટે લીફોન, વાહન,
સરભરા, હાડવેર, સો ટવેર, મીટ ગ-બેઠક, સફાઈ તથા આવ યક એવી અ ય ચીજવ તુની ખરીદી માટે એક
કો પોન ટ તરીકે સરકાર ીમાં દરખા ત રજૂ કરી નાણાંકીય ગવાઈ કરાવવી ઈએ.
 બોડની યોજનાઓ પૈકી જે યોજનાઓમાં સં થાઓને નાણાંકીય સહાય ચૂકવવાની થતી હોય તેવી તમામ
યોજનાઓમાં અર કરવાથી માંડી સહાયનું ચૂકવ ં થવા સુધીની તમામ યા ઓનલાઈન કરવી ઇએ.
 બોડની નીચે જણા યા મુજબની યોજનાઓમાં અગાઉના વષમાં થયેલ કામગીરી તથા યોજનાની જ રયાત તથા
યોજનાની ફલ િુ તને યાને લઈ વષ ૨૦૧૯-૨૦ થી અમલમાં ન મૂકવા ભલામણ છે .
૧. આર.એફ.આઈ.ડી. : પશુ ઓળખ પ ધિત
૨. ઉ મ આનુવંશીક ગુણવ ા (ઇલાઇટ) વાછરડીનું ધણ પેદા કરવાની યોજના
૩. પશુઓના છાણમાંથી સેિ ય જૈિવક ખાતર ઉ પાદન કરવાની યોજના
૪. વાછરડાં/બળદ પ રવહન ખચ સહાયની યોજના
૫. ગૌવંશના બાંગરા સાંઢ ખસીકરણની યોજના
૬. પશુપાલકો, ખેડૂ તોને ગોપાલન, ગૌસંવધન, પંચગ ય અને ગૌચર િવકાસની તાલીમ આપવાની યોજના
૭. ગાયોના આિથક ઉ પાદન વધારવા સંશોધન માટે ચાર સાર માટે સહાયની યોજના
 ધમજના આદશ ગૌચર િનદશનની યોજના અંતગત સદર યોજનામાં અગાઉ િનદશનથી મળેલ ેરણાથી કે ટલા
ગૌચરનું િનમાણ થયું તેની િવગતો બોડ પાસેથી મેળ યા બાદ સદર યોજના ચાલુ વષ અમલમાં રાખવા અંગે િનણય
કરવો ઇએ.
 ગૌશાળા/પાંજરાપોળને અ તન બનાવવાની યોજના માટે િનયત થયેલ સાધનો પૈકી જે સાધનનું સરકાર ી ારા
એ પેનેલમે ટ ન થતું હોય તેવા સાધનોની યુિનટ કો ટ બોડ ારા િનયત કરવી ઇએ.
 ૩.૦૦ લાખથી ઉપરની સહાય રકમની ચૂકવણી કરતા પહે લા બોડના અિધકારી ારા બ સં થાની મુલાકાત લઈ
થળની ચકાસણી કયા બાદ જ સહાયનું ચૂકવ ં કરવું ઇએ.
પ ક-બ
અ.નં.
બંધ થયેલ યોજનાઓના નામ
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

બંધ થયેલ યોજનાઓના નામ
ધમજ (િજ ો-આણંદ)ના આદશ ગૌચર િનદશનની યોજના
વાછરડા/બળદ પ રવહન ખચ સહાયની યોજના
પશુઓના છાણમાંથી સ ય જૈિવક ખાતર ઉ પાદન કરવાની યોજના
ઉ મ આનુવંિશક ગુણવ ાવાળા (ઈલાઈટ) સાંઢ/વાછરડીનું ધણ પેદા કરવાની યોજના
ગૌવંશના બાંગરા સાંઢ ખસીકરણની યોજના
પશુપાલકો ખેડૂ તોને ગોપાલન ગૌસંવધન પંચગ ય અને ગૌચર િવકાસની તાલીમ આપવાની યોજના
દશન એકમ અને લાય ેરી ચાલુ રાખવાની યોજના
ગાયોના આિથક ઉ પાદન વધારવા સંશોધન માટે ચાર સાર માટે સહાયની યોજના
આર. એફ. આઇ. ડી. : પશુ ઓળખ પ ધિત
વદયા હે પલાઇનની યોજના
ગૌર કને ો સાહન ઈનામ આપવાની યોજના
પ ક-ક
અ.નં.
બંધ થયેલ યોજનાઓના નામ
બંધ થવાના મુ ય કારણ
૧
ધમજ (િજ ો-આણંદ)ના આદશ આ મા સમેિત અને ગુજરાત રા ય કૃ િષ યુિનવિસટી ારા આ કારના
ગૌચર િનદશનની યોજના
આયોજનો હાથ ધરાતા હોવાથી બોડ ારા ચાલુ રાખતા યોજના બેવડાય
છે .
૨
વાછરડા/બળદ
પ રવહન
ખચ આ સબબ ાણી ક યાણ બોડ કાયરત થયેલ હોવાથી. ગૌસેવા અને
સહાયની યોજના
ગૌચર િવકાસ બોડમાંથી યોજના પડતી મુકેલ.
૩
પશુઓના છાણમાંથી સ ય જૈિવક ખેતીવાડી ખાતા ારા આ કારની યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવી
ખાતર ઉ પાદન કરવાની યોજના
રહે લ છે . જે યાને લઈ યોજના બંધ કરવામાં આવેલ છે .
૪
ઉ મ આનુવંિશક ગુણવ ાવાળા પશુપાલન ખાતા / પશુધન િવકાસ બોડ ારા આ કારની યોજના(ઈલાઈટ) સાંઢ/વાછરડીનું ધણ પેદા વાછરડીઓ માટે ખાણદાણ સહાયની યોજના અમલમાં મુકાયેલ છે .
કરવાની યોજના
૫
ગૌવંશના બાંગરા સાંઢ ખસીકરણની પશુપાલન ખાતુ ડે રી / ગુજરાત પશુધન િવકાસ બોડ ારા આ કારની
યોજના
યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવી રહે લ છે .
૬
પશુપાલકો
ખેડૂ તોને
ગોપાલન ગુજરાત રા ય કૃ િષ યુિનવિસટી તેમજ અ ય શૈ િણક સં થાઓ ારા આ
ગૌસંવધન પંચગ ય અને ગૌચર કારની યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવી રહે લ છે .
િવકાસની તાલીમ આપવાની યોજના
૭
દશન એકમ અને લાય ેરી ચાલુ દશન એકમ અને લાય ેરી ચાલુ રાખવાની યોજના અને ચારરાખવાની યોજના
સારની યોજના એકજ હોય જેથી આ બ ે યોજનાઓને ભેગી કરી
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
૮
ગાયોના આિથક ઉ પાદન વધારવા બોડની જ અ ય યોજના સાથે ડુ લીકે શન થતુ હોવાથી યોજના બંધ કરે લ
સંશોધન માટે ચાર સાર માટે છે .
સહાયની યોજના
૯
આર. એફ. આઇ. ડી. : પશુ ઓળખ પશુ ઓળખ પ ધિત કે સરકારની આ કારની યોજના સાથે બેવડાય
પ ધિત
છે .
૧૦
વદયા હે પલાઇનની યોજના
રા ય સરકાર ી
ારા “ક ણા એનીમલ એ યુલ સ”
તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ શ કરવામાં આવેલ છે . આ યોજના સાથે
બેવડાય છે .
૧૧ ગૌર કને ો સાહન ઈનામ આપવાની ગૌર કની યો યતા ન ી કરવાના ધારા-ધોરણમાં પડતી મુ કે લીઓ અને
યોજના
મહદઅંશે આ કામગીરી ગૃહ િવભાગને પશતી હોય બોડ ખાતેથી યોજના
બંધ કરવામાં આવેલ છે .
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
૩૬૫૩૦ ી શંભુ ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે
તાલુકો
મળેલ અર ઓની સં યા
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
ગાંધીનગર
૨૪૧૫
દહે ગામ
૨૪૬૨
કલોલ
૩૮૧૫
માણસા
૨૧૭૦
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓ
(૨)
નામંજૂ ર થઇ, અને
તાલુકો
નામંજૂ ર અર ઓ
ગાંધીનગર
૩૧
દહે ગામ
૦
કલોલ
૦
માણસા
૦
(૩) તેમાં કે ટલી રકમની સહાય મંજૂ ર કરી?
(૩) લાભાથ દીઠ િત માસ .૧૨૫૦/- ની સહાય
મંજૂ ર કરી.
--------ટે યુ ઓફ યુિનટીના સફારી પાકમાં િવદેશ અને અ ય રા યોમાંથી લાવવામાં આવેલ ાણીઓ
૩૫૫૩૪ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા(ગરબાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ટે યુ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ટે યુ ઓફ
ઓફ યુિનટી પાસે જગલ
યુિનટી પાસે જગ
ં સફારીમાં િવદેશના અને અ ય
ં લ સફારી અંતગત લાવવામાં આવેલ
રા યોમાંથી લાવવામાં આવેલ કે ટલા અને કયા ાણીઓ
ાણીઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
છે ,
અય
િવદેશથી
રા યોમાંથી
લાવેલ
ાણીનું નામ
લાવેલ
ાણીઓની
ાણીઓની
સં યા
સં યા
Giraffe (િજરાફ)
૧
૦
Zabra (ઝે ા)
૩
૦
Wildebeast
૩
૦
(વાઈ ડબી ટ)
Oryx (ઓરે )
૨
૦
Alpaca (અ૯પાકા)
૫
૦
Lama (લામા)
૪
૦
Wallaby (વોલાબી)
૪
૦
Scarlet Macaws
૦
૨
(લાલચટક મકાઉ)
Orange Winged
૦
૫
Amazon
(ઓરે જ િવં ડ એમેઝોન)
Blue Gold Macaw
૦
૨
( યુ ગો ડ મકાઉ)
(Green Winged
૦
૨
Macaw)
( ીન િવં ડ મકાઉ)
Golden Pheasant
૦
૫
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અતારાંિકત ો
(ગો ડન ફસે ટ)
Silver Pheasant
(િસ વર ફસે ટ)

ાણીનું નામ

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િવદેશથી અને
અ ય રા યોમાંથી ાણીઓ લાવવા પાછળ કે ટલો ખચ
થયો, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િવદેશના અને
અ ય રા યોમાંથી લાવવામાં આવેલ ાણીઓ પૈકી યા
અને કે ટલા ાણીઓના મૃ યુ થયા?

૦

૫

અય
િવદેશથી
રા યોમાંથી
લાવેલ
લાવેલ
ાણીઓની
ાણીઓની
સં યા
સં યા
૦
૫

Lady Amherst
Pheasant
(લેડી એમહ ટ ફસે ટ)
Blue Pheasant ( યુ
૦
૧૦
ફસે ટ)
Conures (કોનુસ)
૦
૭૮
Ostrich (શાહમૃગ)
૦
૩
Squirrel Monkey
૦
૨
(િખસકોલી મંકી)
Marmoset (મામ સેટ)
૦
૨
Green Iguana (લીલા
૦
૨
ઈગુઆના)
Ringtail lemur
૦
૨
(ર ગટે લ લેમર)
Red Iguana (રે ડ
૦
૨
ઈગુઆના)
Capuchin monkey
૦
૨
(કપૂિચન વાંદરો)
Emu (ઇમુ)
૦
૮
Black Swan ( લેક
૦
૫
વાન)
Carolina duck
૦
૬
(કે રોલીના ડક)
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િવદેશથી તથા
અ ય રાજયોમાંથી લાવવામાં આવેલ ાણીઓ પાછળ
.૫.૩૯૧૫ કરોડનો ખચ થયેલ છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િવદેશના અને અ ય
રા યોમાંથી લાવવામાં આવેલ અને જગલ
સફારી પાક
ં
અંતગત રાખવામાં આવેલ ાણીઓ પૈકી નીચે મુજબના
ાણીઓના મૃ યુ થયા.
અય
િવદેશથી રા યોમાંથી
લાવેલ
લાવેલ
ાણીઓ
ાણીઓ
પૈકી મૃ યુ
પૈકી
વ ય ાણીનું નામ
પામેલ
મૃ યુ
ાણીની
પામેલ
સં યા
ાણીની
સં યા
Scarlet Macaws
૦
૧
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અતારાંિકત ો
(લાલચટક મકાઉ)
Orange Winged
૦
૧
Amazon (ઓરે જ િવં ડ
એમેઝોન)
Blue Gold Macaw
૦
૧
( યુ ગો ડ મકાઉ)
(Green Winged
૦
૧
Macaw) ( ીન િવં ડ
મકાઉ)
Golden Pheasant
૦
૩
(ગો ડન ફસે ટ)
Lady Amherst
૦
૧
Pheasant (લેડી એમહ ટ
ફસે ટ)
Blue Pheasant ( લુ
૦
૨
ફસે ટ)
Conures (કોનુસ)
૦
૨૯
Alpaca (અ૯પાકા)
૨
૦
Lama (લામા)
૨
૦
Wallaby (વોલાબી)
૧
૦
Marmoset (મામ સેટ)
૦
૧
Ringtail lemur (ર ગટે લ
૦
૧
લેમર)
--------મહવા
તાલુ
ક
ામાં
સામૂ
હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
ુ
૩૬૬૩૩ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા(કતારગામ) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં સુરત િજ ાના મહવા
વષ
રોપા (સં યામાં)
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન
િનમાણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં
૨૦૧૯-૨૦
૪૨,૪૦૦
આવેલ છે , અને
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
૩૦,૮૦૦
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૪૯.૧૬
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
૧૬.૧૮
િ થિતએ)
--------મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ાની ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૫૨૬ ી અ તિસંહ ચૌહાણ(બાલાિસનોર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મહીસાગર
(૧)
અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને
ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક
શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાન નથી,
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ાથિમક

િજ ો
મહીસાગર
પંચમહાલ

સરકારી
૧૦૯
૨૨૫

ખાનગી
૧૬
૧૩

સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૬
૦૬

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી
સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક
શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને

િજ ો
મહીસાગર
પંચમહાલ

ાથિમક

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૩

મા યિમક

સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૪

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૧
૦૦

(૨)

મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
(૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી.
રમત-ગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?
--------ૂ
જનાગઢ
િજ ામાં સીમશાળાઓ બંધ કરવા બાબત
૩૫૪૯૦ ી બાબુભાઈ વા (માંગરોળ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
બંધ કરલ
ે સીમશાળાઓની
જનાગઢ
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી સીમશાળાઓ બંધ કરવામાં
ૂ
તાલુકો
સં યા
આવેલ છે ,
માંગરોળ
૦૬
માિળયા હા ટના
૦૬
માણાવદર
૦૧
કે શોદ
૦૧
જનાગઢ
૦૧
ૂ
મદરડા
૦૦
વંથલી
૦૦
િવસાવદર
૦૦
ભસાણ
૦૦
(૨) ઉ ત બંધ થયેલ સીમશાળાઓના કે ટલા િશ કો
(૨) ૩૦
ફાજલ થયેલ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ફાજલ િશ કોને યાં
(૩) જે તે તાલુકામાં જ સમાવવામાં આવેલ છે .
સમાવવામાં આવેલ?
--------રા યમાં િસંહ, િસંહબાળ અને દપડાના મૃ યુ
૩૫૪૬૬ ી નૌશાદ સોલંકી(દસાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
દપડાના
વષમાં વષવાર રા યમાં કે ટલા િસંહ, િસંહબાળ, દપડા અને
વષ િસંહ િસંહણ િસંહબાળ કલ
દપડા
કલ
ુ
ુ
બ ચા
દપડાના બ ચાઓના મૃ યુ થયાં, અને
૧- ૩૫ ૪૮
૭૧ ૧૫૪ ૧૬૭
૫૪ ૨૨૧
૧૨૦૧૯
થી
૩૧૧૨૨૦૧૯
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અતારાંિકત ો

(૨) ઉ ત થયેલ મૃ યુમાં અકદરતી
રીતે કે ટલા િસંહ,
ુ
િસંહબાળ, દપડા, દપડાના બ ચાઓના મૃ યુ થયા, અને

૧- ૩૬
૧૨૦૨૦
થી
૩૧૧૨૨૦૨૦
કલ
ુ ૭૧
(૨)
વષ

૪૨

૮૧

૧૫૯ ૧૧૭

૩૭

૧૫૪

૯૦

૧૫૨

૩૧૩ ૨૮૪

૯૧

૩૭૫

િસંહ િસંહણ િસંહબાળ કલ
ુ દપડા

દપડાના
કલ
ુ
બ ચા
૬
૪૯

૧-૧૨
૩
૨
૭ ૪૩
૨૦૧૯ થી
૩૧૧૨૨૦૧૯
૧-૧૦ ૧૦
૬
૧૬ ૨૭
૭
૩૪
૨૦૨૦ થી
૩૧૧૨૨૦૨૦
કલ
૨ ૧૩
૮
૨૩ ૭૦
૧૩ ૮૩
ુ
(૩) અકદરતી
મૃ યુ અટકાવવા માટે નીચેની િવગતે પગલાં
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ અકદરતી
રીતે ઉ ત ાણીઓના
ુ
લેવામાં આવેલ છે .
મૃ યુને રોકવા સરકારે શાં પગલાં લીધા?

ેિ ય ટાફને વાહન, હિથયાર, વોકીટોકી, ટે બલેટથી
સુસ કરી સતત ફે રણા અને નાઈટ પેટોલ ગ કરવામાં
આવે છે . સમયાંતરે પોલીસ િવભાગ, વન િવભાગ અને
પી. .વી.સી.એલ. િવભાગ ારા સંયુ ત પેટોલ ગ પણ
કરવામાં આવે છે . વ ય ાણીના રે કયુ માટે રે પીડ
એ શન ટીમ તથા રે યુ ટીમની રચના કરવામાં આવેલ
છે .
 ચેક ગનાકા પર સી.સી.ટી.વી. કે મેરા મુકવામાં આવેલ છે
તથા હાઈટે ક મોનીટર ગ યુિનટ કાયરત કરવામાં આવેલ
છે . વ ય ાણી િમ ો ૨૯૩, ટે કસ ૧૬૦ કાયરત છે .
 અસુરિ ત ખુ ા કવાઓને
પેરાપીટ વોલ બાંધી સુરિ ત
ુ
કરવામાં આવે છે .
 િસંહ, દપડા તથા અ ય વ ય ાણીઓને િબમારી
અક માત વખતે તા કાિલક સારવાર માટે વેટરનરી
ઓફીસરની િનયુિ ત, લાયન એ યુલ સ, વ ય ાણી
સારવાર કે ો કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
 િસંહો તથા દપડાના િવચરણનું સતત મોનીટર ગ કરવા
માટે રે ડયો કોલર ગ કરવામાં આવેલ છે .
 અ યાર ય િવ તારમાંથી પસાર થતા હે ર માગ પર
પીડ ેકરો, સાઈન બોડ મુકવામાં આવેલ છે .
 રાજલા
ુ -પીપાવાવ રે વે ટે કની આજુ -બાજુ ચેઈનલ ક
ફે સ ગ કરવામાં આવેલ છે .
--------ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૩૬ ી કશોર ચૌહાણ(વેજલપુર) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
બનાસકાંઠા િજ ાના ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
વષ
રોપા (સં યામાં)
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૩૨,૪૦૦
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
૨૬,૪૦૦
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૨૭.૨૮
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
૧૧.૨૪
િ થિતએ)
--------નવસારી િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
૩૬૬૪૨ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ(નવસારી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ નવસારી િજ ાના
નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને વીજ
તમામ આંગણવાડી કે ો વીજ કને શન ધરાવતા હતા. આથી
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
વીજ કને શન આપવામાં આવશે?
--------હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
ં
૩૬૫૪૬ ી વ ભભાઈ કાકડીયા(ઠ રબાપાનગર) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
સાબરકાંઠા િજ ાના હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન
વષ
રોપા (સં યામાં)
ં
િનમાણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે ,
૨૦૧૯-૨૦
૫૨,૦૦૦
અને
૨૦૨૦-૨૧
૫૦,૪૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૩૮.૭૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૦.૫૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------અમદાવાદ અને સુરત િજ ાની સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં ફાયર સે ટીના સાધનો
૩૮૨૨૪ ી િજ ેશકમાર
મેવાણી(વડગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ અને
(૧)
સુરત િજ ાની કે ટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં ફાયર
ફાયર સે ટીના િનયમો માણે સાધનો
સે ટીના િનયમો માણે સલામિતના સાધનો ઉપલ ધ છે , અને
િજ ો
ઉપલ ધ હોય તેવી સરકારી ાથિમક
શાળાઓની સં યા
અમદાવાદ
૮૧૪
સુરત
૯૬૧
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત શાળાઓમાં ફાયર સે ટીના
(૨) આગામી વષમાં ફાળવવાની કાયવાહી હાથ ધરે લ છે .
સાધનોની યવ થા ન હોય તો તે બાબતે સરકારે શી કાયવાહી
કરી છે ?
--------ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
૩૬૬૪૮ ી ભરતભાઈ પટલ
ે (વલસાડ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વલસાડ િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામાં િે ય વનીકરણ કાય મ
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)

વષ
વાવેતર(હે ટરમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૧૮૫
૨૦૨૦-૨૧
૧૧૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) તેની પાછળ કલ
(૨)
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( .લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૧૨૨.૧૬
૨૦૨૦-૨૧
૭૧.૮૪
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
૩૬૫૨૮ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહે ગામ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે ગાંધીનગર
તાલુકો
મળેલ અર ઓની સં યા
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
ગાંધીનગર
૨૪૧૫
દહે ગામ
૨૪૬૨
કલોલ
૩૮૧૫
માણસા
૨૧૭૦
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓ નામંજૂ ર
(૨)
થઇ, અને
તાલુકો
નામંજૂ ર અર ઓ
ગાંધીનગર
૩૧
દહે ગામ
૦
કલોલ
૦
માણસા
૦
(૩) તેમાં કે ટલી રકમની સહાય મંજૂ ર કરી?
(૩) લાભાથ દીઠ િત માસ .૧૨૫૦/- ની સહાય મંજૂ ર
કરી.
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
૩૬૫૧૮ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હમતનગર
) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને ગેસ
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો ગેસ કને શન ધરાવતા હતા.
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ગેસ કને શન આપવામાં આવશે?
--------અમદાવાદ શહરે અને િજ ામાં િવિવધલ ી મ હલા ક યાણ યોજનાના લાભો
૩૭૩૦૧ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ અમદાવાદ શહે ર
(૧) મ હલાઓની સામાિજક, આિથક, રોજગારલ ી તેમજ
અને અમદાવાદ િજ ામાં િવિવધલ ી મ હલા ક યાણ યોજના
કાનુની સમ યાઓ અને તેને સંલ બાબતોમાં માગદશન તથા
હે ઠળ મ હલાઓને કે વા કારના લાભો આપવામાં આવે છે ,
િવિભ મ હલાલ ી યોજનાઓની ણકારી આપવામાં આવે છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત શહે ર અને િજ ામાં કે ટલી
(૨) નીચે જણા યા મુજબની ૧૪ (ચૌદ) સં થાઓ કે ો
અને કઇ સં થાઓ ઉ ત યોજનાના કે ો ચલાવે છે , અને
ચલાવે છે ઃ
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૧.

અમદાવાદ મુ લીમ િવમેન એસોસીએશન, જહાપુ
ુ રા,
અમદાવાદ
૨.
િવ ભારતી સં થા, સરખેજ, અમદાવાદ
૩.
ી િવવેકાનંદ સમુ થાન માનવ સેવા અને કે ળવણી
ટ ટ, તા.માંડલ, િજ.અમદાવાદ
૪.
દધીસુતા ખાદી ામો ોગ િવકાસ ટ ટ, ચાંગોદર,
તા.સાણંદ, િજ.અમદાવાદ
૫.
અખંડ યોિત ચે રટી ટ ટ, પાલડી, અમદાવાદ
૬.
અખીલ ભારતીય સામાિજક વા ય સંઘ, ભ ,
અમદાવાદ
૭.
ગુજરાત ી કે ળવણી મંડળ, એિલસિ જ, અમદાવાદ
૮.
ાનદીપ એ યુકેશન ટ ટ, સૈજપુર બોઘા, અમદાવાદ
૯.
િતક િવકાસ મંડળ, નારોલ, અમદાવાદ
૧૦. માનવ ક યાણ ટ ટ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
૧૧. રિવ ખાદી ામો ોગ સંઘ, હાંસોલ, અમદાવાદ
૧૨. વા સ ય ટ ટ, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ
૧૩.
ી ભગવતી મ હલા ઉ કષ મંડળ, અસારવા, અમદાવાદ
૧૪. સં કૃ િત મ હલા ઉ કષ કે , િનકોલ, અમદાવાદ
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત શહે ર અને
(૩) માગદશન/ ણકારી આપવામાં આવેલ મ હલાઓની
ઉ ત િજ ામાં કે ટલા લાભાથ ઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે ?
સં યા નીચે મુજબ છે ઃ
 અમદાવાદ શહે ર – ૩૨૮૪૬
 અમદાવાદ િજ ો – ૨૭૮૧૭
--------મહસાણા
અને પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઇઝરની મંજૂ ર જ યા
ે
૩૬૫૦૯ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મહે સાણા અને
(૧)
પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની કે ટલી
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ છે ,
મહે સાણા
૬૨
પાટણ
૫૨
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,
(૨)
અને
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
મહે સાણા
૬૨
પાટણ
૫૨
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩)
િજ ાનું નામ
ખાલી જ યા
મહે સાણા
૦૦
પાટણ
૦૦
મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક કરવા બાબત
૩૬૫૬૭ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા(પોરબંદર) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
મનગર િજ ામાં વન િવભાગ ારા વીડીઓમાંથી કે ટલું ઘાસ
એકિ ત કરલ
ે ઘાસ
વષ
એક કરવામાં આ યુ,ં અને
(લાખ ક. ા.)
૨૦૧૯-૨૦
૪૩.૫૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૧.૯૨
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
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(૨)
આ યુ?

તે પૈકી કે ટલું ઘાસ ગોડાઉનમાં સં હ કરવામાં

(૨)
વષ

ગોડાઉનમાં સં હ કરલ
ે
ઘાસનો જ થો
(લાખ ક. ા.)
૪૩.૫૦

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
૪.૨૩
િ થિતએ)
નવસારી િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
૩૬૬૨૧ ી અરિવંદ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી િજ ાના
નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને વીજ
તમામ આંગણવાડી કે ો વીજ કને શન ધરાવતા હતા. આથી
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
વીજ કને શન આપવામાં આવશે?
--------રા યની માિલકીની એર ટીપ િવકસાવવા બાબત
૩૫૪૧૯ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના ી સ માં તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
થયેલ ૧૩૦૧૦ (અ તા-૨૯૪)ના અનુસંધાને માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંબા ,
(૧) માંડવી એર ટીપ કાયરત છે .
ારકા, મોરબી, દહે જ, પાિલતાણા, ધોળાવીરા, રાજકોટ,
અંકલે ર, પરસોલી, રાજપીપળા, માંડવી, વણોદ(બેચરા )
અને બગોદરા ખાતે રા યની માિલકીની એર ટીપ િવકસાવવાનું
આયોજન હતુ તે પૈકી કઇ એર ટીપનું કામ પૂણ થયુ,ં
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી એર ટીપ િવકસાવવાની
(૨) નીચે જણાવેલ એર ટીપ િવકસાવવાની કામગીરી
કામગીરી કયા તબ ે છે ,
ગિતમાં છે .
 અંબા ઃ
- હવાઇપ ી બાંધકામ માટે જ રીયાત મુજબની સરકારી
જમીન એક જ જ થામાં ઉપલ ધ થઇ શકે તેમ નથી.

ારકાઃ
- ખાનગી જમીન સંપાદનની કામગીરી ચાલી રહે લ છે .
 મોરબીઃ
- ૯૦ હે ટર જમીન મેળવવામાં આવેલ છે .
- બાઉ ડીવોલ બાંધકામની કામગીરી ગિતમાં છે .
 દહજઃ
ે
- હવાઇપ ી બાંધકામ માટે જ રીયાત મુજબની યો ય
જમીન ઉપલ ધ નથી.
 પાિલતાણાઃ
ી-ફીઝીબીલીટી ટડી માટે એરપોટસ ઓથોરીટી
ઓફ ઇ ડીયાને પ લખવામાં આવેલ છે .
 ધોળાવીરાઃ
- એર ટીપ બાંધકામ માટે યો ય જમીન ઉપલ ધ થઇ
આવેલ નથી.
 રાજકોટઃ
- રાજકોટ એરપોટ એરપોટસ ઓથોરીટી ઓફ ઇ ડીયા
ારા િવકસાવવાની કામગીરી ચાલી રહે લ છે .
- જમીન સમતળ અને બાઉ ડીવોલ તથા રનવે
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બાંધકામની કામગીરી ગિતમાં છે .
 અંકલે રઃ
- રનવે બાંધકામ માટે ખચનાં નકશા અંદા મંજૂ રી અથ
ગિતમાં છે .
 પરસોલીઃ
- પરસોલી ખાતે હવાઇપ ી િવકસાવવા માટે તા.૧૩૧૧-૨૦૧૮ના પ થી જમીન ઉપલ ધ કરાવવા
બાબતે કલે ટર ીને જણાવેલ છે .
 રાજપીપળાઃ
ી-ફીઝીબીલીટી ટડી માટે એરપોટસ ઓથોરીટી
ઓફ ઇ ડીયાને પ લખવામાં આવેલ છે .
- જમીન સમતળ અને બાઉ ડીવોલ બાંધકામ માટે
ખચનાં નકશા અંદા મંજૂ રી અથ ગિતમાં છે .
 વણોદ(બેચરા )
- વણોદ ખાતે હવાઇપ ી બાંધકામની કામગીરી પડતી
મુકવા સરકાર ી ારા િનણય લેવામાં આવેલ છે . તેથી
હવે યાં હવાઇપ ી બાંધકામની કામગીરી કરવાની
રહે તી નથી.
 બગોદરાઃ
- જમીન મેળવવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત પૈકી બાકી એર ટીપને યાં સુધીમાં
(૩) જમીન સંપાદનને લગતી કામગીરી તેમજ ભારત
િવકસાવવામાં આવશે, અને
સરકારના િવિવધ મં ાલયોની આવ યક મંજૂ રી મેળવવાની
કામગીરી પૂણ થયા બાદ એર ટીપ િવકસાવવાની કામગીરી હાથ
ધરી શકાય તેમ છે .
(૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ઉ ત પેટે
(૪)
કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( િપયા)
૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
૫,૦૮,૭૨,૩૯૭
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી
૧,૦૮,૧૫,૫૧૫
૩૧-૧૨-૨૦૨૦
કલ
૬,૧૬,૮૭,૯૧૨
ુ
--------નવસારી િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૪૬ ી અરિવંદ પટલ
ે (ધરમપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
નવસારી િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
નવસારી િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૩૬૮ ામ
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે?
--------ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
૩૬૬૫૦ ી કનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વલસાડ િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ
વષ
વાવેતર (હે ટરમાં)
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૧૮૫
૨૦૨૦-૨૧
૧૧૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
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(૨)

તેની પાછળ કલ
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?

(૨)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)

ખચ ( . લાખમાં)
૧૨૨.૧૬
૭૧.૮૪

--------બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૬૪૦ ી િવજયભાઇ પટલ
ે (ડાંગ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)

વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
વષ
આવેલ છે ?
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૪૧૪ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અને
(૧)
ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક,
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના
મેદાન નથી,

િજ ો
બનાસકાંઠા
ક છ

ાથિમક
૫૪૨
૨૬૨

સરકારી
મા યિમક
અને
મા યિમક
ઉ ચતર
મા યિમક
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર
મા યિમક

ાથિમક

૦૦
૦૦

૨૮
૩૨

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને
સરકારી
િજ ો

બનાસકાંઠા
ક છ

(૩)

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

ાથિમક

મા યિમક

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૦૦
૦૦
૧૧
૦૭

રોપા (સં યામાં)
૨૮,૪૦૦
૨૯,૨૦૦

ખચ ( . લાખમાં)
૨૯.૯૫
૨૧.૫૨

ખાનગી
મા યિમક
અને
મા યિમક
ઉ ચતર
મા યિમક
૦૧
૦૧
૦૩
૦૨

ઉ ચતર
મા યિમક
૦૦
૦૦

(૨)

સરકારી
મા યિમક
અને
ઉ ચતર
મા યિમક
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં

ખાનગી
ઉ ચતર
મા યિમક

ાથિમક

મા યિમક

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩)
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જમીન ઉપલ ધ થયેથી

ખાનગી
મા યિમક
અને
ઉ ચતર
મા યિમક
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર
મા યિમક
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
રમત-ગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?
---------

ક છ અને પંચમહાલ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૪૧૧ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧)
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
ક છ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-

(૧)
િજ ાનું નામ

,

૧માં કે ટલા િવ ાથ અ યાસ કરતા હતા

શૈ િણક વષ

ક છ
પંચમહાલ
૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦૨૧

ખાનગી ાથિમક
શાળાઓમાં ધો-૧માં
૬૭૧૬
૬૧૨૬
૧૧ ૯૬૪ ૧૨ ૦૦૫
અ યાસ કરતા
િવ ાથ ઓની સં યા
(૨)
તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ કે ટલા
(૨)
િજ ાનું નામ
ક છ
પંચમહાલ
બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો હતો અને
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ (૨૫ %
લેખ)ે વેશ
૩૦૮૮
૨૧૩૯
૧૬૧૯
૧૩૫૭
આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩)
ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને આર.ટી.ઇ.
(૩)
િજ ાનું નામ
ક છ
પંચમહાલ
એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ વેશ આપેલ
૨૭૦૮
૧૯૪૩
૧૪૨૦
૧૦૬૬
િવ ાથ ઓની
સં યા
---------

,

,

,

?

ૂ
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૯૩ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
ૂ
ગીર સોમનાથ િજ ો
જનાગઢ
િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ ગીર સોમનાથ અને
વપરાશલાયક
જજ રત
વપરાશલાયક
જજ રત
જનાગઢ
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા
ૂ
સી ટે ના
હાલતમાં/
સી ટે ના
હાલતમાં/
ઓરડાઓ જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૦
૨૨૦
૩૫
૧૪૫
(૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
ૂ
ગીર સોમનાથ િજ ો
જનાગઢ
િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
૦
૦
૦
૦
(૩) ઉ ત િ થિત◌ે ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી હોય
િજ ો
છે , અને
તેવા ઓરડાની સં યા
ગીર સોમનાથ
૨૨૦
જનાગઢ
૧૪૫
ૂ
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી.
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વડોદરા િજ ામાં અકોટા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજુરી
૩૭૧૬૪ ી િજતે સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા,
વડોદરા િજ ામાં વે સીન ઇ ટી ુટ, અકોટા ખાતે બાંધવામાં
આવેલ નવી કોટ િબ ડ ગ સંકુ લમાં વકીલોને બેસવા માટે
વધારાના બાંધકામ અંગે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
(૨) વડોદરા િજ ામાં વે સીન ઇ ટી ુટ, અકોટા ખાતે
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
બાંધવામાં આવેલ નવી કોટ િબ ડ ગ સંકુ લમાં વકીલોને બેસવા
માટે વધારાના બે માળના બાંધકામ માટે . ૨૪૨.૫૫ લાખની
તા.૦૯-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/
૧૦૨૦૧૯/૧૧૬/ગ-૧ થી વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ
છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?
(૩) સદર િબ ડ ગના બાંધકામના િવગતવાર ન શાઅંદા સંમિત સૂચક િત હ તા ર અથ સાદર કરે લ છે .
--------સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં આર.ટી.ઇ એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૪૭૨ ી લલીતભાઇ કગથરા (ટકારા
ં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ાનું નામ
મોરબી
સુરે નગર
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક
શાળાઓમાં ધો૯૩૨૩ ૭૩૩૮ ૭૭૪૩ ૬૦૪૭
૧માં અ યાસ કરતા
િવ ાથ ઓની સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થયો હતો,
િજ ાનું નામ
મોરબી
સુરે નગર
અને
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ (૨૫ % લેખ)ે
૨૩૫૭ ૧૮૫૭ ૧૯૩૫ ૧૫૩૬
વેશ આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને
(૩)
આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો?
િજ ાનું નામ
મોરબી
સુરે નગર
શૈ િણક વષ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
૨૧૦૦ ૧૭૯૦ ૧૮૫૫ ૧૪૮૫
હે ઠળ વેશ આપેલ
િવ ાથ ઓની સં યા
--------ભાવનગર િજ ામાં ચેરનું વાવેતર
૩૬૫૭૭ ી આ મારામ પરમાર (ગઢડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
ભાવનગર િજ ામાં કે ટલા હે ટરમાં ચેરનું વાવેતર કરવામાં
વષ
વાવેતર (હે ટરમાં)
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આવેલ છે , અને

(૨)

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧માં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
સુધીમાં
(૨)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧માં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
સુધીમાં

તેની પાછળ કલ
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?

૫૦૦
૩૫૫

ખચ ( . લાખમાં)
૨૬૫.૨૪
૧૩૮.૯૨

બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૨૪ ી શીવાભાઇ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
બનાસકાંઠા િજ ો
ગાંધીનગર િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ બનાસકાંઠા અને
જજ રત
જજ રત
ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને
વપરાશલાયક
હાલતમાં/
વપરાશલાયક
હાલતમાં/
કે ટલા
ઓરડાઓ
જજ રત
હાલતમાં
અને
સી ટે ના િબનવપરાશલાયક સી ટે ના િબનવપરાશલાયક
િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૪૧
૬૯૩
૨૨
૨૫૫
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
બનાસકાંઠા િજ ો
ગાંધીનગર િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
૧૦૮
૮
૬
૧૬
(૩) ઉ ત િ થિત◌ે ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી હોય
િજ ો
છે , અને
તેવા ઓરડાની સં યા
બનાસકાંઠા
૫૫૩
ગાંધીનગર
૧૧૯
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
--------સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં નવી શાળા કોલે શ કરવા બાબત
૩૫૪૬૯ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૧)
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર
શાળાઓની સં યા
કોલે ની
િજ ો
મ તાલુકો
િવ ાન વાહની કે ટલી શાળા અને કોલે
સરકારી અનુદાિનત િબનઅનુદાિનત સં યા
આવેલી છે ,
૧ ચોટીલા ૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
સુરે નગર
૨ ચુડા
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૩ દસાડા- ૦૧
૦૦
૦૨
૦૦
પાટડી
૪ લ બડી
૦૦
૦૦
૦૩
૦૦
૫ સાયલા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૬ થાનગઢ ૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
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(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં નવી
િવ ાન વાહની શાળા કોલે શ કરવા માટે ની
કે ટલી દરખા તો સરકારને મળી, અને
(૩) ઉ ત દરખા ત અ વયે યાં સુધીમાં
નવી િવ ાન વાહની શાળા / કોલે શ
કરવામાં આવશે?

૭ ાંગ ા
૦૧
૦૦
૮ લખતર
૦૦
૦૦
૯ મુળી
૦૧
૦૦
૧૦ વઢવાણ ૦૧
૦૩
૧ બરવાળા ૦૦
૦૦
૨ બોટાદ
૦૦
૦૧
બોટાદ
૩ ગઢડા
૦૧
૦૦
૪ રાણપુર
૦૦
૦૦
(૨) િબન અનુદાિનત શાળાઓ-૦૫,
કોલે -૦૦

૦૪
૦૦
૦૦
૨૦
૦૨
૦૮
૦૧
૦૦

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ૦૫ પૈકી ૦૧ શાળા નામંજૂ ર થયેલ છે . ૦૨-શાળાઓ શ થયેલ છે
યારે અ ય ૦૨ શાળાઓ જન
ૂ -૨૦૨૧ થી શ થનાર છે .

--------ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
૩૬૫૮૨ ી કબે
ુ રભાઈ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
પંચમહાલ િજ ાના ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૨)

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨)
વષ

તેની પાછળ કલ
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?

વાવેતર
(હે ટરમાં)
૭૨૯
૨૭૪

ખચ
( . લાખમાં)
૩૭૮.૬૬
૧૩૯.૨૭

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
--------મોરબી િજ ામાં લેબોરટરી
ે ટે નીશીયનની મંજૂ ર જ યા
૩૬૫૫૯ ી અરિવંદ રૈ યાણી (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મોરબી િજ ામાં
(૧) ૩૦
લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન (પેથોલો )ની કે ટલી જ યાઓ મંજૂ ર
થયેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે ,
(૨) ૨૬
અને
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩) ૦૪
--------ભાવનગર િજ ામાં ચેરનું વાવેતર
૩૬૫૭૫ ી ભીખાભાઈ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
ભાવનગર િજ ામાં કે ટલા હે ટરમાં ચેરનું વાવેતર કરવામાં
વષ
વાવેતર (હે ટરમાં)
આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૫૦૦
૨૦૨૦-૨૧માં
૩૫૫
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સુધીમાં)
(૨) તેની પાછળ કલ
(૨)
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
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વષ

ખચ ( .લાખમાં)
૨૬૫.૨૪
૧૩૮.૯૨

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧માં
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સુધીમાં)
--------ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની મંજૂ ર જ યા
૩૬૬૨૫ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજ
ં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભાવનગર અને
(૧)
બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની કે ટલી જ યાઓમંજૂ ર
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
થયેલ છે ,
ભાવનગર
૩૦૩
બોટાદ
૯૫
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,
(૨)
અને
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
ભાવનગર
૨૫૪
બોટાદ
૫૬
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩)
િજ ાનું નામ
ખાલી જ યા
ભાવનગર
૪૯
બોટાદ
૩૯
--------વડોદરા િજ ામાં અકોટા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૬૩ ીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
વડોદરા િજ ામાં વે સીન ઇ ટી ુટ, અકોટા ખાતે બાંધવામાં
આવેલ નવી કોટ િબ ડ ગ સંકુ લમાં વકીલોને બેસવા માટે
વધારાના બાંધકામ અંગે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
(૨) વડોદરા િજ ામાં વે સીન ઇ ટી ુટ, અકોટા ખાતે
વહીવટી મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
બાંધવામાં આવેલ નવી કોટ િબ ડ ગ સંકુ લમાં વકીલોને બેસવા
માટે વધારાના બે માળના બાંધકામ માટે .૨૪૨.૫૫ લાખની
તા.૦૯-૦૧-૨૦૨૦ના
રોજ
ઠરાવ
માંકઃ
સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૧૧૬/ગ-૧ થી વહીવટી મંજૂ રી
આપવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?
(૩) સદર િબ ડ ગના બાંધકામના િવગતવાર ન શાઅંદા સંમિત સૂચક િત હ તા ર અથ સાદર કરે લ છે .
--------કામરજ
ે તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૬૨૭ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ(િલંબાયત) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
સુરત િજ ાના કામરે જ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના
વષ
વાવેતર કરલ
ે રોપા
હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
(સં યામાં)
૨૦૧૯-૨૦
૨૮,૦૦૦
૨૦૨૦-૨૧માં
૩૬,૮૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
થયેલ ખચ ( .લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૨૪.૨૯
૨૦૨૦-૨૧માં
૧૪.૬૧
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૪૭૫ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રાજકોટ અને
(૧)
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી
ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાન નથી,
ાથિમક

િજ ો
રાજકોટ
પોરબંદર

સરકારી
૯૧
૩૦

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૯
૦૦
૦૦

મા યિમક
ખાનગી
૩૩
૦૩

સરકારી
૦૧
૦૦

ખાનગી
૦૯
૦૦

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને

િજ ો
રાજકોટ
પોરબંદર

ાથિમક

વષ
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૨
૧૭

૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૪

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૪
૦૦

(૨)

મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩)

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી

---------

ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
(માંડવી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં કયા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટે કોઇ
ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
(૨)
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?
તાલકાનું
ામ પંચાયતની
મ
નામ
સં યા
૧ ભુજ
૧૧૩
૨ અં ર
૫૬
૩ માંડવી
૭૫
૪ મુંદરા
૪૩
૫ રાપર
૮૨
૬ ભચાઉ
૫૯
૭ નખ ાણા
૭૭
૮ અબડાસા
૮૫
૯ લખપત
૩૩
૧૦ ગાંધીધામ
૦૭
કલ
૬૩ ૦
ુ
૩૬૪૯૯ ી િવરે િસંહ

ડે
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ફાળવેલ ા ટ રકમ
.
૧૧,૩૦,૦૦૦/૫,૬૦,૦૦૦/૭,૫૦,૦૦૦/૪,૩૦,૦૦૦/૮,૨૦,૦૦૦/૫,૯૦,૦૦૦/૭,૭૦,૦૦૦/૮,૫૦,૦૦૦/૩,૩૦,૦૦૦/૭૦,૦૦૦/૬૩,૦૦,૦૦૦/-

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
--------સુરત અને તાપી િજ ામાં કપાઉ
ડર અને જુ િનયર ફામાસી ટની મંજૂ ર જ યા
ં
૩૬૬૩૮ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહવા
ુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરત અને તાપી
(૧)
િજ ામાં કપાઉ
ડર (એલોપેથી) અને જિનયર
ફામાસી ટની
ુ
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
ં
કે ટલી જ યા મંજૂ ર થયેલ છે ,
સુરત
૫૮
તાપી
૪૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,
(૨)
અને
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
સુરત
૪૮
તાપી
૨૯
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩)
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
સુરત
૧૦
તાપી
૧૧
--------રા યમાં ડાયરે ટર ઓફ ોસી યુશનની કચેરી
૩૫૪૧૮ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત (થરાદ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
રા યમાં
(૧) હા, .
િમનલ ોસીજર કોડના સે શન-૨૫ અનુસાર રા યમાં
ડાયરે ટર ઓફ ોસી યુશન અને તેની કચેરી થાપવાની
ગવાઈ કરવામાં આવી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ગવાઈનો અમલ
(૨) ડાયરે ટર ઓફ ોસી યુશનની કચેરીની થાપના
કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે છે , અને
તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ કરવામાં આવે છે .
(૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરીને કચેરી
(૩) કચેરી કાયરત કરી દેવામાં આવેલ છે .
કાયરત કરવામાં આવનાર છે ?
--------દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૫૬૯ ી દેવાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
દેવભૂિમ ારકા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૨ ૩ ૯
તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
ામ પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે ,
હોઈ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
ામ પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે ?

ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૫૨૪ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
ખેડા િજ ો
છોટાઉદેપુર િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ ખેડા અને છોટાઉદેપુર
વપરાશલાયક
જજ રત
વપરાશલાયક
જજ રત
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના હાલતમાં/િબન સી ટે ના
હાલતમાં/
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની વપરાશલાયક ઓરડાઓની
િબન
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
વપરાશલાયક
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા

350

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત ઓરડાઓ
પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ દૂર કરીને
જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા મંજૂ રી
આપવામાં આવી,
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી છે ,
અને

૨૯૦
(૨)

૪૧૫
ખેડા િજ ો

વષ
૨૦૧૮-૧૯
૭
(૩)
િજ ો

વષ
૨૦૧૯-૨૦
૫૪

૬૯

૧૦૪

છોટાઉદેપુર િજ ો
વષ
વષ
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૧૫
૧

કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
હોય તેવા ઓરડાની સં યા
ખેડા
૧૫૦
છોટાઉદેપુર
૮૧
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી

(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં સુધીમાં
આપવામાં આવશે?
--------સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એકટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૪૩૭ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ોનું નામ
સાબરકાંઠા
અરવ ી
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
શૈ િણક વષ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક
૫૨૮૮ ૫૪૭૮ ૪૫૨૭ ૩૫૦૬
શાળાઓમાં ધો-૧ માં
અ યાસ કરતા
િવ ાથ ઓની સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થયો હતો,
સાબરકાંઠા
અરવ ી
િજ ો ંુ
અને
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ ૧૩૨૨ ૧૩૬૯
૧૧૪૪
૮૯૪
હે ઠળ (૨૫ %
લેખ)ે વેશ
આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને
(૩)
આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો?
િજ ોનું નામ
સાબરકાંઠા
અરવ ી
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ ૧૨૬૭ ૧૦૮૮
૧૦૨૦
૭૨૩
હે ઠળ વેશ
આપેલ
િવ ાથ ઓની
સં યા
--------ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ે િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૪૯૭ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ
(૧)
અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી
ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાન નથી
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
િજ ો

ગીર સોમનાથ
અમરે લી

ાથિમક
સરકારી
૧૩૫
૨૧

મા યિમક
ખાનગી
૨૩
૦૧

સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૧
૦૪

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને
િજ ો

ગીર સોમનાથ
અમરે લી

વષ

ાથિમક
સરકારી
૦૦
૬૧
૦૦
૦૦

૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક
સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૧
૦૦
૦૩

સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૨
૦૩

(૨)

મા યિમક

ખાનગી
૦૦
૬૩
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક

સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩)

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી

---------

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૪૮૩ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મનગર અને
(૧)
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી
ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાન નથી,
િજ ો

મનગર
દેવભૂિમ ારકા

ાથિમક
સરકારી
૫૮
૧૧૫

મા યિમક
ખાનગી
૦૦
૦૪

સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૧
૦૧

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને
િજ ો

મનગર
દેવભૂિમ ારકા

વષ

૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

ાથિમક
સરકારી
૦૦
૦૧
૨૪
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૬
૦૦

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક
સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૧
૦૦
૦૨

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૧
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦

(૨)

મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
(૩)
રમત-ગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?
---------
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મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૧૧ ી અ યકમાર
પટલ
(કરજણ)
: માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
વડોદરા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
વડોદરા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૫૩૬ ામ
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૩૮ ી રાકશભાઈ
શાહ (એિલસિ જ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
સાબરકાંઠા િજ ાના ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
વષ
વાવેતર કરલ
ે રોપા
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
(સં યામાં)
૨૦૧૯-૨૦
૫૨,૦૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૪૬,૨૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
થયેલ ખચ
( .લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૨૯.૮૦
૨૦૨૦-૨૧
૧૯.૩૩
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની મંજૂ ર જ યા
૩૬૬૨૮ ી િવવેક પટલ
ે (ઉધના) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભાવનગર અને
(૧)
બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની કે ટલી જ યાઓ મંજૂ ર
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
થયેલ છે ,
ભાવનગર
૩૦૩
બોટાદ
૯૫
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,
(૨)
અને
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
ભાવનગર
૨૫૪
બોટાદ
૫૬
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩)
િજ ાનું નામ
ખાલી જ યા
ભાવનગર
૪૯
બોટાદ
૩૯
--------અરવ ી િજ ાના વન અિધકાર હઠળ
જમીન
ે ખેડૂતોને જગલની
ં
૩૮૨૩૪ ડો. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
વન અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૬ અ વયે અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર

,

કે ટલા ખેડૂતોને જગલની
કે ટલી જમીન ફાળવવામાં આવી
ં

(૧)
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર અરવ ી
િજ ામાં વન અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૬ અ વયે લાગુ પડતા ૨(બે)
તાલુકાઓમાં ખેડૂતોને જગલની
જમીન ફાળવણીની મા હતી નીચે મુજબ છે .
ં
તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી

353

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

િભલોડા
મેઘરજ
કુ લ

(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી તાલુકાવાર કે ટલા
ખેડૂ તોને થળ પર જમીન માપણી કરીને જમીન ફાળવણી
કરવામાં આવેલ છે , અને
(૩) કે ટલા ખેડૂ તોની થળ પર જમીન માપણી કરવાની
બાકી છે ?

૩૧-૦૧-૨૦૨૦
ખેડૂતોની
જમીન
સં યા
(હકટર
ે )
૦૭
૧.૯૭
૨૩
૯.૧૮
૩૦
૧૧.૧૫

૩૧-૦૧-૨૦૨૧
ખેડૂતોની
જમીન
સં યા
(હકટર
ે )
૦૦
૦૦
૦૬
૭.૧૦
૦૬
૭.૧૦

(૨) જમીન માપણી કરીને કોઈને જમીન ફાળવણી કરવામાં
આવેલ નથી.
(૩)

૩૬ (છ ીસ)

---------

૩૭૧૨૪ ી

અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એકટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના
કે સો ઝડપથી ચલાવવા અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની
થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૧૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------મહસાણા
અને પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઇઝરની મંજૂ ર જ યા
ે
૩૬૫૦૪ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મહે સાણા અને
(૧)
પાટણ િજ ામાં મ ટી પપરઝ હે થ સુપરવાઈઝરની કે ટલી
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ છે ,
મહે સાણા
૬૨
પાટણ
૫૨
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,
(૨)
અને
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
મહે સાણા
૬૨
પાટણ
૫૨
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩)
િજ ાનું નામ
ખાલી જ યા
મહે સાણા
૦૦
પાટણ
૦૦
--------દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એકટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૪૮૪ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં
િજ ાનું નામ
દેવભૂિમ ારકા
પોરબંદર
િજ ાવાર ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦િવ ાથ અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક
શાળાઓમાં ધો૧માં અ યાસ
૪૬૬૬ ૩૪૦૪
૪૦૨૯ ૪૦૭૨
કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ
(૨)
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો હતો,
અને

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને
આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો?

િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ
આર.ટી.ઇ.
એ ટ હે ઠળ
(૨૫ % લેખ)ે
વેશ
આપવાપા
બાળકોની
સં યા
(૩)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ

દેવભૂિમ ારકા
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧

પોરબંદર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧

૧૧૯૦

૧૦૨૩

૮૬૭

દેવભૂિમ ારકા
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧

આર.ટી.ઇ.
એ ટ હે ઠળ
વેશ આપેલ
૧૦૪૮
િવ ાથ ઓની
સં યા
--------બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
૩૬૫૯૩ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

૮૪૩

૭૮૬

પોરબંદર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧

૯૯૨

૭૧૧

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
દાહોદ િજ ાના બારીયા તાલુકામાં િે ય વનીકરણ કાય મ
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)

વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) તેની પાછળ કલ
(૨)
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------ફરાબાદ, રાજુ લા અને ખાંભા તાલુકામાં નવી કોલે શ કરવા બાબત
૩૫૫૦૬ ી અંબરીષ ડરે (રાજલા
ુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
અમરે લી
(૧)
િજ ાના ફરાબાદ, રાજલા
અને ખાંભા તાલુકામાં આટસ,
ુ
કોમસ, અને સાય સની કે ટલી સરકારી કોલે આવેલી છે ,
તાલુકાનું નામ
ફરાબાદ
રાજુ લા
ખાંભા
કુ લ

આટસ

આટસ-કોમસ

૦
૦
૦
૦

૧
૦
૦
૧

આટસ-કોમસસાય સ
૦
૦
૦
૦

વાવેતર(હે ટરમાં)
૩૦૦
૨૧૫

ખચ ( .લાખમાં)
૧૯૨.૩૧
૧૨૩.૯૨

આટસ- સાય સ

કોમસ

કોમસ-સાય સ

સાય સ

કુ લ

૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦

૧
૦
૦
૧

(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકામાં નવી સરકારી કોલેજ
શ કરવા માટે નું આયોજન શું છે , અને

(૨)
થાિનક જ રયાત અને ભૌગોિલક િ થિતને યાને
લઈને બજેટની મયાદામાં સરકાર ી ારા તબ ાવાર નવી
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત નવી થપાનાર કોલે
કરવાનું આયોજન છે ?

યાં સુધીમાં કાયિ વત

સરકારી કોલેજ શ કરવા િવચારણા કરાય છે .
(૩) હાલ કોઈ આયોજન નથી.

--------સુરત અને નવસારી િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૫૫૧ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
સુરત િજ ો
નવસારી િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ સુરત અને નવસારી
જજ રત
જજ રત
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
વપરાશલાયક
વપરાશલાયક
હાલતમાં/
હાલતમાં/
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
સી ટે ના િબનવપરાશલાયક સી ટે ના િબનવપરાશલાયક
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૩
૩૩
૧૫
૫૫
(૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
સુરત િજ ો
નવસારી િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ
વષ
વષ
વષ
મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૩
૩
૦
૦
(૩) ઉ ત િ થિત◌ેએ ઉ ત િજ ાવાર આવા
(૩)
કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની
િજ ો
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી હોય
બાકી છે , અને
તેવા ઓરડાની સં યા
સુરત
૧૮
નવસારી
૫૫
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી.
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
--------દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી મા યિમક શાળાઓ
૩૬૫૯૧ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૨૭
દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી ા ટ ઈન એઈડ મા યિમક
શાળાઓના વગ વધારા માટે કલ
ુ કે ટલી દરખા ત મળેલ હતી,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી દરખા તને મંજૂ રી
(૨) ૨૪
આપવામાં આવી?
--------આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૨૮ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એકટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના
કે સો ઝડપથી ચલાવવા આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની
થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૧૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------પાટણ તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવા બાબત
૩૭૯૮૦ ી કીરીટકમાર
પટલ
ે (પાટણ) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ માં તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
ુ
થયેલ ૨૪૨૧૯ (અ તા-૩૮)ના અનુસંધાને માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૧) પાટણ િજ ાના પાટણ તાલુકામાં ાથિમક
(૧) હા
શાળાઓ મજ કરવા બાબતે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૧
િક.મી. ની િ યામાં એક જ િબ ડ ગમાં, એક જ કે પસમાં અને
એક જ ગામમાં ચાલતી શાળાઓની િવગતો મંગાવવામાં આવેલ
તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા શું
(૨) પાટણ તાલુકાની ૦૧ (એક) શાળા મજ કરવામાં
િનણય થયેલ છે , અને
આવેલ છે .
(૩) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ઉ ત મજ થનાર
(૩) મજ કરે લ ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓને ન કની
ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓનાં ભણતર માટે શાં પગલાં લેવામાં
ાથિમક શાળામાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે . તેમજ તેઓનું
આ યા છે ?
શૈ િણક કાય હાલમાં ચાલુ છે .
--------સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવા બાબત
ું
૩૭૯૭૪ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ું ) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ માં તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
થયેલ ૨૪૨૨૨ (અ તા-૬૯)ના અનુસંધાને માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ાના સાવરકડલા
અને લીલીયા
(૧) હા, .
ું
તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવા બાબતે તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯ની િ થિતએ ૧ િક.મી.ની િ યામાં એક જ િબ ડ ગમાં,
એક જ કે પસમાં અને એક જ ગામમાં ચાલતી શાળાઓની
િવગતો મંગાવવામાં આવેલ તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા શું
(૨) અમરે લી િજ ાના ઉ ત સાવરકડલા
અને લીલીયા
ું
િનણય થયેલ છે , અને
તાલુકામાં ૧ િક.મી.ની િ યામાં એક જ િબિ ડગમાં
ં , એક જ
કે પસમાં અને એક જ ગામમાં ચાલતી શાળાઓ મજ કરે લ નથી.
(૩) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ ઉ ત મજ થનાર
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓનાં ભણતર માટે શાં પગલાં લેવામાં
આ યા છે ?
--------મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક કરવા બાબત
૩૬૫૬૬ ી રાઘવ ભાઈ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
મનગર િજ ામાં વન િવભાગ ારા વીડીઓમાંથી કે ટલું ઘાસ
એકિ ત કરલ
ે ઘાસ
વષ
એક કરવામાં આ યુ,ં અને
(લાખ ક. ા.)
૨૦૧૯-૨૦
૪૩.૫૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૧.૯૨
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) તે પૈકી કે ટલું ઘાસ ગોડાઉનમાં સં હ કરવામાં
(૨)
ગોડાઉનમાં સં હ
આ યુ?
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)

કરલ
ે ઘાસનો જ થો
(લાખ ક. ા.)
૪૩.૫૦
૪.૨૩

દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૫૩૦ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
દાહોદ િજ ો
પંચમહાલ િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ દાહોદ અને પંચમહાલ
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં/ વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં/
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના િબનવપરાશલાયક સી ટે ના િબનવપરાશલાયક
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૦
૫૫
૧૭૦
૪૨૦
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨)

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
મંજૂ રી આપવામાં આવી,
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
છે , અને

(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?

દાહોદ િજ ો
વષ ૨૦૧૮-૧૯
વષ ૨૦૧૯-૨૦
૦
૦

પંચમહાલ િજ ો
વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦
૦
૦

(૩)
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી
આપવાની બાકી હોય તેવા ઓરડાની
સં યા
દાહોદ
૦
પંચમહાલ
૩૩૩
આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
િજ ો

(૪)

યાં

---------

રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
૩૬૫૬૨ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧ ૯ ની િ થિતએ રાજકોટ િજ ાના
રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને વીજ
તમામ આંગણવાડી કે ો વીજ કને શન ધરાવતા હતા. આથી
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
વીજ કને શન આપવામાં આવશે?
--------િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૧૩ ી ઋિષકશભાઇ
પટલ
ે
ે (િવસનગર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
મહે સાણા િજ ાના િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨)
વષ

(૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
આવેલ છે ?

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------મોરબી િજ ામાં લેબોરટરી
ે ટે નીશીયનની મંજૂ ર જ યા
૩૬૫૫૭ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મોરબી િજ ામાં
(૧) ૩૦
લેબોરે ટરી ટે નીશીયન (પેથોલો )ની કે ટલી જ યાઓ મંજૂ ર
થયેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે ,
(૨) ૨૬
અને
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩) ૦૪
--------વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૬૨૦ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરે જ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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રોપા (સં યામાં)
૪૦,૪૦૦
૪૦,૮૦૦
ખચ
( . લાખમાં)
૩૪.૯૬
૩૩.૭૧

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટે
કોઇ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?

(૧)

હા,

.

(૨)

તાલકાનું
નામ
૧ ડભોઇ
૨ ડે સર
૩ સાવલી
૪ પાદરા
૫ કરજણ
૬ વાઘોડીયા
૭ વડોદરા
૮ િશનોર
કલ
ુ
--------મ

ામ પંચાયતની
સં યા
૮૩
૨૯
૮૦
૭૬
૮૪
૬૭
૭૭
૪૦
૫૩૬

ફાળવેલ ા ટ રકમ
.
૮,૩૦,૦૦૦/૨,૯૦,૦૦૦/૮,૦૦,૦૦૦/૭,૬૦,૦૦૦/૮,૪૦,૦૦૦/૬,૭૦,૦૦૦/૭,૭૦,૦૦૦/૪,૦૦,૦૦૦/૫૩,૬૦,૦૦૦/-

દાહોદ અને વલસાડ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૫૩૨ ી વજિસં
ે ગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર દાહોદ અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
અ યાસ કરતા હતા,

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખ)ે વેશ આપવાનો થતો હતો,
અને

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને
આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો?

(૧)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ
ખાનગી ાથિમક
શાળાઓમાં
ધો-૧માં
અ યાસ કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ
આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ (૨૫ %
લેખ)ે વેશ
આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ

દાહોદ
વલસાડ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧

૬,૨૬૧

દાહોદ
વલસાડ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧

૧૫૬૦

૧૫૭૨

૩૨૫૨

૩૨૦૪

દાહોદ
વલસાડ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧

આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ વેશ
આપેલ
૧૩૬૫
િવ ાથ ઓની
સં યા
---------
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૬,૨૦૪ ૧૨,૯૦૭ ૧૨,૬૯૭

૧૧૮૩

૧૧૦૭

૮૮૮

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૨૪ ી ગજે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સાબરકાંઠા િજ ાના ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨)
વષ

(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
આવેલ છે ?

વાવેતર કરલ
ે રોપા
(સં યામાં)
૫૨,૦૦૦
૪૬,૨૦૦

થયેલ ખચ
( . લાખમાં)
૨૯.૮૦
૧૯.૩૩

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં શાળાના નવા ઓરડાઓ
૩૫૪૧૭ ી નથાભાઇ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ વષ
(૧) હા, .
૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માં આવેલ ભારે પુરના કારણે
બનાસકાંઠા િજ ામાં સરકારી શાળાના ઓરડાઓ પડી
ગયેલ તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર તે
(૨)
પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ નવા બનાવવામાં આ યા અને
તાલુકા
વષ ૨૦૧૫
વષ ૨૦૧૭
કે ટલા બનાવવાના બાકી છે , અને
નવા
બનાવવાના
નવા
બનાવવાના
બનાવવામાં
બાકી
બનાવવામાં
બાકી
આવેલ
ઓરડાની
આવેલ
ઓરડાની
ઓરડાની
સં યા
ઓરડાની
સં યા
સં યા
સં યા
અમીરગઢ
૧
૦
૦
૦
ભાભર
૪૬
૧૬
૫
૩૩
દાંતા
૬
૧
૪
૩
દાંતીવાડા
૧
૨
૧૭
૯૧
ડીસા
૬૧
૨૧
૭૨
૧૫૦
દયોદર
૨૯
૩૦
૨
૫૨
ધાનેરા
૮૧
૧૯
૨૩
૧૭૯
કાંકરે જ
૨૦
૨
૨૭
૧૪૩
લાખણી
૭૪
૧૦
૧૦
૯૭
પાલનપુર
૦
૦
૨
૧૭
સુઇગામ
૨૪
૨૨
૪
૨૩
થરાદ
૧૧૩
૩૮
૬૩
૧૬૮
વડગામ
૮
૬
૪
૧૬
વાવ
૧૦૫
૩૬
૨
૯૨
(૩)
યાં સુધીમાં નવા ઓરડા બનાવવામાં
(૩) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
આવશે?
---------
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના રહણાક
ના મકાનો
ે
૩૭૧૫૨ ી રમણભાઇ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સાબરકાંઠા િજ ામાં ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના
રહે ણાકના મકાનોના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે
હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને

(૧)

હા,

(૨)
. ૧૫૭.૦૦ લાખની તા. ૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ
૦૨ યુિનટની ઠરાવ માંકઃ સીઆર યુ/૧૦૨૦૧૯/ ૩૭૩/ગ૧ થી વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?
(૩) હાલમાં સદર કામે પાિકગ તેમજ થમ માળના
લેબની કામગીરી પૂણ થયેલ છે , કામ ગિતમાં છે .
--------ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
૩૬૫૮૪ ી સી.કે .રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
પંચમહાલ િજ ાના ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ
વષ
વાવેતર (હે ટરમાં)
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૭૨૯
૨૦૨૦-૨૧
૨૭૪
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તેની પાછળ કલ
(૨)
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૩૭૮.૬૬
૨૦૨૦-૨૧
૧૩૯.૨૭
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------નવસારી િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
૩૬૬૪૪ ી નરશભાઈ
પટલ
ે
ે (ગણદેવી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧ ૯ ની
િ થિતએ
નવસારી
નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને વીજ
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો વીજ કને શન ધરાવતા હતા.
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
વીજ કને શન આપવામાં આવશે?
--------સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૩૫ ી સુરે શભાઈ પટલ
ે (મિણનગર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એકટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના
કે સો ઝડપથી ચલાવવા સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની
થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ
ારા આ ખાસ કોટ
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?

તા.૦૬-૧૧-૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ
છે .
--------આણંદ િજ ામાં તારાપુર ગામમાં ગટર યોજનાનું કામ
૩૩૬૭૪ ી પૂનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ િજ ાના
(૧) તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૧ ના રોજ
તારાપુર ગામમાં ગટર યોજનાનું કામ યારે શ કરવામાં આવેલ,
(૨) ઉ ત કામ અધૂ ં હોવાની હકીકત થી સરકાર વાકે ફ
(૨) હા
છે કે કે મ,
(૩)
હા, તો તેના કારણો શાં છે , અને
(૩) અને (૪) િવલંિબત કામગીરીને લીધે તેમજ
(૪) ગટર યોજનાનું કામ અધૂ ં રાખનાર જવાબદારો
ઇ રદાર ીને લેકલી ટ કરે લ છે .
સામે ઉ ત િ થિતએ શી કાયવાહી કરી?
--------રા યની માિલકીની એર ટીપ િવકસાવવા બાબત
૩૫૪૪૫ ડો. સી.જે. ચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના ી સ માં તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં
રજૂ થયેલ ૧૩૦૧૦ (અ તા-૨૯૪)ના અનુસંધાને માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અંબા ,
(૧) અને (૨) માંડવી એર ટીપ કાયરત છે .
ારકા, મોરબી, દહે જ, પાિલતાણા, ધોળાવીરા, રાજકોટ,
રા યની માિલકીની નીચે જણાવેલ એર ટીપ
અંકલે ર, પરસોલી, રાજપીપળા, માંડવી, વણોદ(બેચરા )
િવકસાવવા અંગેની કામગીરી ાથિમક તબ ે ગિતમાં છે .
અને બગોદરા ખાતે રા યની માિલકીની એર ટીપ િવકસાવવાની
 અંબા ઃ
કામગીરી ગિતમાં હતી તે કામગીરી કયા તબ ે છે ,
- હવાઇપ ી બાંધકામ માટે જ રીયાત મુજબની સરકારી
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કઇ એર ટીપની કામગીરી
જમીન એક જ જ થામાં ઉપલ ધ થઇ શકે તેમ નથી.
પૂણ કરીને એર ટીપને િવકસાવવામાં આવી અને કઇ એર ટીપને

ારકાઃ
િવકસાવવાની બાકી છે અને તેની કામગીરી કયા તબ ે છે ,
- ખાનગી જમીન સંપાદનની કામગીરી ચાલી રહે લ છે .
 મોરબીઃ
- ૯૦ હે ટર જમીન મેળવવામાં આવેલ છે .
- બાઉ ડીવોલ બાંધકામની કામગીરી ગિતમાં છે .
 દહજઃ
ે
- હવાઇપ ી બાંધકામ માટે જ રીયાત મુજબની યો ય
જમીન ઉપલ ધ નથી.
 પાલીતાણાઃ
ી-ફીઝીબીલીટી ટડી માટે એરપોટસ ઓથોરીટી
ઓફ ઇ ડીયાને પ લખવામાં આવેલ છે .
 ધોળાવીરાઃ
- એર ટીપ બાંધકામ માટે યો ય જમીન ઉપલ ધ થઇ
આવેલ નથી.
 રાજકોટઃ
- રાજકોટ એરપોટ એરપોટસ ઓથોરીટી ઓફ ઇ ડીયા
ારા િવકસાવવાની કામગીરી ચાલી રહે લ છે .
- જમીન સમતળ અને બાઉ ડીવોલ તથા રનવે
બાંધકામની કામગીરી ગિતમાં છે .
 અંકલે રઃ
- રનવે બાંધકામ માટે ખચનાં નકશા અંદા મંજૂરી અથ
ગિતમા છે .
 પરસોલીઃ
- પરસોલી ખાતે હવાઇપ ી િવકસાવવા માટે
તા.૧૩-૧૧-૨૦૧૮ના પ થી જમીન ઉપલ ધ
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કરાવવા બાબતે કલે ટર ીને જણાવેલ છે .
 રાજપીપળાઃ
ી-ફીઝીબીલીટી ટડી માટે એરપોટસ ઓથોરીટી
ઓફ ઇ ડીયાને પ લખવામાં આવેલ છે .
- જમીન સમતળ અને બાઉ ડીવોલ બાંધકામ માટે
ખચનાં નકશા અંદા મંજૂ રી અથ ગિતમા છે .
 વણોદ(બેચરા )
- વણોદ ખાતે હવાઇપ ી બાંધકામની કામગીરી પડતી
મુકવા સરકાર ી ારા િનણય લેવામાં આવેલ છે . તેથી
હવે યાં હવાઇપ ી બાંધકામની કામગીરી કરવાની
રહે તી નથી.
 બગોદરાઃ
- જમીન મેળવવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત પૈકી બાકી એર ટીપને યાં સુધીમાં
(૩) જમીન સંપાદનને લગતી કામગીરી તેમજ ભારત
િવકસાવવામાં આવશે, અને
સરકારના િવિવધ મં ાલયોની આવ યક મંજૂ રી મેળવવાની
કામગીરી પૂણ થયા બાદ એર ટીપ િવકસાવવાની કામગીરી હાથ
ધરી શકાય તેમ છે .
(૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ઉ ત પેટે
(૪)
કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( િપયા)
૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
૫,૦૮,૭૨,૩૯૭
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી
૧,૦૮,૧૫,૫૧૫
૩૧-૧૨-૨૦૨૦
કલ
૬,૧૬,૮૭,૯૧૨
ુ
--------આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૨૯ ી મહશકમાર
રાવલ (ખંભાત) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એકટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના
કે સો ઝડપથી ચલાવવા આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની
થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૧૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------પાલનપુર તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવા બાબત
૩૭૯૭૫ ી મહશકમાર
પટલ
ે ુ
ે (પાલનપુર) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ માં તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
થયેલ ૨૪૨૧૬ (અ તા-૧૩૭)ના અનુસંધાને માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકામાં ાથિમક
(૧) હા
શાળાઓ મજ કરવા બાબતે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૧
િક.મી. ની િ યામાં એક જ િબ ડ ગમાં, એક જ કે પસમાં અને
એક જ ગામમાં ચાલતી શાળાઓની િવગતો મંગાવવામાં આવેલ
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા શું
(૨) કોઇ િનણય થયેલ નથી.
િનણય થયેલ છે , અને
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) તા.૩૧-૧૨ -૨૦૨૧ની િ થિતએ ઉ ત મજ થનાર
(૩)
ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓના ભણતર માટે શાં પગલાં લેવામાં
આ યા છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

રાજકોટ ખાતે એરપોટ બનાવવા બાબતે એમ.ઓ.યુ.
૩૫૪૫૫ ી હમતિસં
હ પટલ
ે (બાપુનગર) : માનનીય નગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) રાજકોટ ખાતે એરપોટ બનાવવા બાબતે ગુજરાત
(૧) હા, .
સરકાર ારા એરપોટ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ ડયા સાથે
તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૯ના રોજ એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવેલ છે તે
હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઉ ત
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ૧૫% કામગીરી
કામગીરી કયા તબ ે છે , અને
પૂણ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરીને રાજકોટ
(૩) ઓગ ટ, ૨૦૨૨
ખાતે એરપોટ કાયાિ વત કરવામાં આવનાર છે ?
--------રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
૩૬૫૬૦ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧ ૯ ની િ થિતએ રાજકોટ િજ ાના
રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને વીજ
તમામ આંગણવાડી કે ો વીજ કને શન ધરાવતા હતા. આથી
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
વીજ કને શન આપવામાં આવશે?
--------ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૫૦૦ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાિકદના ખચ માટે
કોઈ ા ટ આપ વામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
(૨)
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?
ામ
ફાળવેલ ા ટ
મ તાલુકાનું નામ
પંચાયતની
રકમ .
સં યા
૧
ભૂજ
૧૧૩
૧૧,૩૦,૦૦૦/૨
અં ર
૫૬
૫,૬૦,૦૦૦/૩
માંડવી
૭૫
૭,૫૦,૦૦૦/૪
મુંદરા
૪૩
૪,૩૦,૦૦૦/૫
રાપર
૮૨
૮,૨૦,૦૦૦/૬
ભચાઉ
૫૯
૫,૯૦,૦૦૦/૭
નખ ાણા
૭૭
૭,૭૦,૦૦૦/૮
અબડાસા
૮૫
૮,૫૦,૦૦૦/૯
લખપત
૩૩
૩,૩૦,૦૦૦/૧૦ ગાંધીધામ
૦૭
૭૦,૦૦૦/કલ
૬૩૦
૬૩,૦૦,૦૦૦/ુ
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અતારાંિકત ો
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૬૧૮ ી મુકે શભાઈ પટલ
ે (ઓલપાડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાિકદના ખચ માટે
કોઈ ા ટ આપ વામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
(૨)
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?
ામ
તાલુકાનું
મ
પંચાયતની
નામ
સં યા
૧ ડભોઇ
૮૩
૨ ડે સર
૨૯
૩ સાવલી
૮૦
૪ પાદરા
૭૬
૫ કરજણ
૮૪
૬ વાઘોડીયા
૬૭
૭ વડોદરા
૭૭
૮ િશનોર
૪૦
કલ
૫૩૬
ુ

ફાળવેલ ા ટ રકમ
.
૮,૩૦,૦૦૦/૨,૯૦,૦૦૦/૮,૦૦,૦૦૦/૭,૬૦,૦૦૦/૮,૪૦,૦૦૦/૬,૭૦,૦૦૦/૭,૭૦,૦૦૦/૪,૦૦,૦૦૦/૫૩,૬૦,૦૦૦/-

---------

મોરબી િજ ામાં લેબોરટરી
ે ટે નીશીયનની મંજૂ ર જ યા
૩૬૫૫૮ ી િ જશ
ે મેર (મોરબી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મોરબી િજ ામાં
(૧) ૩૦
લેબોરે ટરી ટે નીશીયન (પેથોલો ) ની કે ટલી જ યાઓ મંજૂ ર
થયેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે ,
(૨) ૨૬
અને
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩) ૦૪
--------પાટણ અને મહસાણા
િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ે
૩૫૮૮૮ ી રઘુભાઈ દેસાઇ (રાધનપુર) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ અને
મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,

(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર,
િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી ?

(૧)
િજ ો

કાયરત ગૌશાળાઓની
સં યા
પાટણ
૧૯
મહે સાણા
૧૨
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
વષ
િજ ો
ગૌશાળાની
સહાયની
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ પાટણ
૧
૬૨,૮૦૦
થી
મહે સાણા
૧
૧૧,૯૭,૫૦૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ પાટણ
થી
મહે સાણા
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
---------

૧
૨

૬૨,૮૦૦
૧૬,૯૧,૭૩૫

ભાવનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
૩૬૫૭૩ ી કશુ
ભ
ાઈ
નાકરાણી
(ગારીયાધાર)
: માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે ભાવનગર
તાલુકો
મળેલ અર ઓની સં યા
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
ભાવનગર (શહે ર)
૪૫૩૩
ભાવનગર ( ા ય)
૯૨૩
મહવા
૧૯૬૫
ુ
ગારીયાધાર
૬૪૭
જેસર
૪૭૭
વ ભીપુર
૪૬૯
તળા
૧૪૫૩
પાલીતાણા
૧૯૯૧
િસહોર
૧૭૦૭
ઉમરાળા
૬૨૦
ઘોઘા
૯૩૭
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓ નામંજૂ ર
(૨)
થઇ, અને
તાલુકો
નામંજૂ ર અર ઓ
ભાવનગર (શહે ર)
૮૩૦
ભાવનગર ( ા ય)
૩૧
મહવા
૪૦
ુ
ગારીયાધાર
૧૪૪
જેસર
૭
વ ભીપુર
૬૫
તળા
૧૨૨
પાલીતાણા
૧૭
િસહોર
૪
ઉમરાળા
૧૬૮
ઘોઘા
૫૮
(૩) તેમાં કે ટલી રકમની સહાય મંજૂ ર કરી ?
(૩) લાભાથ દીઠ િત માસ .૧૨૫૦/- ની સહાય મંજૂ ર
કરી.
--------અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂ રી
૩૬૫૪૫ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૦૧
અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના કે ટલા નવા મકાન
બનાવવાની મંજૂ રી આપવામાં આવી, અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલું અનુદાન મંજૂ ર
(૨)
.૨૪૦.૦૦/- લાખ.
કરવામાં આ યું ?
--------નમદા અને તાપી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૬૦૦૨ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ નમદા અને
(૧)
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અતારાંિકત ો
તાપી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,

િજ ો

(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર,
િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં
આવી ?

કાયરત ગૌશાળાઓની
સં યા
નમદા
૬
તાપી
૫
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
વષ
િજ ો ગૌશાળાની સહાયની
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ નમદા
૧
૬,૬૪,૪૬૯
થી
તાપી
૨
૬,૭૫,૯૬૪
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ નમદા
૧
૬૨,૮૦૦
થી
તાપી
૦
૦૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦

---------

અમદાવાદ શહરની
શાળાઓમાં સંચાલકો ારા વધુ ફી ઉઘરાવવા બાબત
ે
૩૫૪૫૭ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
અમદાવાદ શહે રમાં ફી રે યુલેટરી કિમટી ારા કરવામાં આવેલ
ફ રયાદોની સં યા
હકમોનુ
ં ઉ ંઘન કરીને ચી ફી ઉઘરાવવામાં આવતી હોવાની
ુ
મ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦
કે ટલી ફ રયાદો વષવાર સરકારને મળી,
થી
થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧
૧
૦૨
શૂ ય
(૨) ઉ ત િ થિતએ ફી રે યુલેટરી કિમટી ારા
(૨) સામેલ પ ક-અ મુજબ.
શાળાઓની કે ટલી ફી િનયત કરવામાં આવેલ છે અને સંચાલકો
ારા કે ટલી ફી ઉઘરાવવામા આવેલ છે , અને
(૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કઇ શાળાના સંચાલક
(૩) સામેલ પ ક-બ મુજબ.
સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી ?
મ

૧.

મ

૧

શાળાનું નામ

,

રોઝરી કૂ લ
અમદાવાદ

પ ક-અ
ફી રે યુલેટરી કિમટી ારા શાળાની િનયત કરવામાં આવેલ ફી

મળેલ
ફ રયાદોની
સં યા

,

શાહીબાગ

શાળાનું નામ

રોઝરી કલ
ૂ , શાહીબાગ,
અમદાવાદ

૦૨

કલ
ુ

૦૨

સંચાલકો ારા
ઉઘરાવવામાં
આવતી ફી

વષ

હકમ
ુ તારીખ

ધોરણ

મંજૂ ર ફી

૨૦૧૯-૨૦૨૦

તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૯

ધો.૧ થી ૮

૨૫૪૧૦/-

૩૦૦૦૦/-

પ ક-બ
ફ રયાદના િનકાલ માટે સંચાલક મંડળ સામે કરવામાં આવેલ કાયવાહી

શાળા ારા એફ.આર.સી. એ ન ી કરે લ ફી કરતાં વષઃ ૨૦૨૦-૨૧ માં વધુ ફી માંગેલ જે
અ વયે એફ.આર.સી. એ મંજૂ ર કરે લ ફી લેવા જણાવેલ. જે અ વયે એફ.આર.સી. ારા
તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ ના પ ેથી સદર શાળાને વધુ લીધેલ ફી પરત કરવા નોટીસ પાઠવેલ
હતી. જે અ વયે શાળાએ વધુ લીધેલ ફી ની રકમ િવ ાથ ઓને આ શૈ િણક વષમાં
પરત/સરભર કરી આપશે તેમ શાળા ારા બાંહેધરી આપેલ છે .
---------

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૦૩ ી જશુભાઈ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાબરકાંઠા અને
અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,

(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર,
િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં
આવી ?

(૧)
િજ ો

કાયરત ગૌશાળાઓની
સં યા
સાબરકાંઠા
૧૨
અરવ ી
૯
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
વષ

િજ ો
સાબરકાંઠા
અરવ ી

ગૌશાળાની
સં યા
૨
૧

સહાયની
રકમ .
૩,૮૮,૩૭૦
૪,૦૦,૦૦૦

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯
થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦
થી

સાબરકાંઠા
અરવ ી

૧
૦

૨,૦૦,૦૦૦
૦૦

અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂ રી
૩૬૫૨૧ ી હતુ કનોડીયા (ઇડર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૦૧
અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના કે ટલા નવા મકાન
બનાવવાની મંજૂ રી આપવામાં આવી, અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલું અનુદાન મંજૂ ર
(૨)
.૨૪૦.૦૦/- લાખ.
કરવામાં આ યું ?
--------અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૨૫ ી અરિવંદકમાર
પટલ
ે (સાબરમતી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એ ટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના કે સો
ઝડપથી ચલાવવા અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૦૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
૩૬૫૦૭ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને ગેસ
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો ગેસ કને શન ધરાવતા હતા.
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ગેસ કને શન આપવામાં આવશે ?
---------
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૬૯ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ અને
(૧)
મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
આણંદ
૮
મહીસાગર
૧
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઈ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઈ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઈન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
ગૌશાળાની સહાયની રકમ
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
વષ
િજ ો
સં યા
.
ચૂકવવામાં આવી?
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯
થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦
થી

આણંદ

૫

૨૯,૭૫,૭૪૦

મહીસાગર

૬

૨૦,૫૦,૦૦૦

આણંદ
મહીસાગર

૧
૦

૫,૮૭,૯૫૬
૦

--------બોરસદ તાલુકામાં િનરાધાર િવધવા સહાય યોજના
૩૫૫૦૮ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ાના બોરસદ તાલુકામાં િનરાધાર
વષ મળેલ અર ઓ
િવધવાઓના પુનઃ થાપન માટે આિથક સહાય યોજના
૨૦૧૯
૪૨૫૪
અંતગત સહાય મેળવવા કે ટલી અર ઓ મળી, અને
૨૦૨૦
૫૩૪૮
(૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર ઉ ત પૈકી કે ટલી
(૨)
અર ઓ મંજૂ ર કરી અને કે ટલી અર ઓ યા કારણોસર
વષ
મંજૂ ર
નામંજૂ ર નામંજૂ ર કરવાના
નામંજૂ ર કરી?
અર ઓ અર ઓ
કારણો
૨૦૧૯
૪૨૨૮
૨૬
પુરાવાના અભાવે
૨૦૨૦
૫૩૪૮
૦
--------વડોદરા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૩૯ ી કતનભાઈ
ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટે રરીઝમ એ ડ ઓગનાઈ ડ ાઈમ એ ટ,
૨૦૧૫ના અિધિનયમ હે ઠળના કે સો ઝડપથી ચલાવવા વડોદરા
િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૧૯-૦૯કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી મા યિમક શાળાઓ
૩૬૫૮૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨ -૨૦૨૦ ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી ા ટ ઈન એઈડ મા યિમક
શાળાઓના વગ વધારા માટે કલ
ુ કે ટલી દરખા ત મળેલ હતી,
અને

(૧)

369

૨૭

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી દરખા તને મંજૂ રી
(૨)
આપવામાં આવી?
---------

૨૪

કામરજ
ે તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૬૨૩ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત ઉ ર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સુરત િજ ાના કામરે જ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના
હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
આવેલ છે ?

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨)
વષ

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
---------

વાવેતર કરલ
ે રોપા
(સં યામાં)
૨૮,૦૦૦
૩૬,૮૦૦

થયેલ ખચ
( .લાખમાં)
૨૪.૨૯
૧૪.૬૧

રા યમાં હળપિતઓના આવાસો
૩૫૫૫૩ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
રા યમાં
હળપિતઓના ૨૦ વષ પહે લાના જજ રત આવાસોના બદલે નવા
હળપિતઓના ૨૦ વષ પહે લાના જજ રત આવાસોના બદલે નવા
મકાનો બનાવવા અંગેનો સવ છે ે યારે કરવામાં આ યો, અને
મકાનો માટે ગુજરાત જમીન િવહોણા મજરો
ુ અને હળપિત
ગૃહિનમાણ બોડ ારા સવ કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર નવા આવાસો
નવા આવાસો માટે આવાસદીઠ કે ટલી રકમ ફાળવી અને ઉ ત
માટે આવાસદીઠ .૧,૨૦,૦૦૦/- ની રકમ ફાળવવામાં આવેલ
િ થિતએ કે ટલા આવાસો તૈયાર થયા?
છે . તેમજ નીચે મુજબના આવાસો તૈયાર થયેલ છે .
વષ
તૈયાર થયેલ આવાસો
૨૦૧૯-૨૦
૧૦૦૬
૨૦૨૦-૨૧
૩૭૭
ડસે બર’૨૦ સુધી
તાપી અને વલસાડ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૫૫૬ ી સુનીલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
તાપી િજ ો
વલસાડ િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ તાપી અને વલસાડ
વપરાશલાયક
જજ રત
વપરાશલાયક
જજ રત
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના
હાલતમાં /
સી ટે ના
હાલતમાં/
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૪
૯૦
૩૫
૭૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
તાપી િજ ો
વલસાડ િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
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અતારાંિકત ો
૬
(૩) ઉ ત િ થિત◌ે ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
છે , અને

(૩)

(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?

(૪)

૦

૨૦

૧૩

કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી
આપવાની બાકી હોય તેવા
ઓરડાની સં યા
તાપી
૮૪
વલસાડ
૦
આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
િજ ો

યાં

--------આણંદ અને ડાંગ િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૫૧૫ ી િનરજન
પટલ
ે (પેટલાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ અને ડાંગ
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક,
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના
મેદાન નથી,
િજ ો

આણંદ
ડાંગ

ાથિમક
સરકારી
૧૨૦
૨૬૫

(૧)

મા યિમક
ખાનગી
૧૨
૦૦

સરકારી
૦૦
૦૦

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને
િજ ો
આણંદ
ડાંગ

ાથિમક

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦

(૨)

મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩)

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી

---------

ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
૩૬૫૩૪ ી ભુપે ભાઈ પટલ
ે (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે ગાંધીનગર
તાલુકો
મળેલ અર ઓની સં યા
િજ ામાં તુલાકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
ગાંધીનગર
૨૪૧૫
દહે ગામ
૨૪૬૨
કલોલ
૩૮૧૫
માણસા
૨૧૭૦
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ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓ નામંજૂ ર
થઇ, અને

(૩)

તેમાં કે ટલી રકમની સહાય મંજૂ ર કરી?

(૨)

તાલુકો
નામંજૂ ર અર ઓ
ગાંધીનગર
૩૧
દહે ગામ
૦
કલોલ
૦
માણસા
૦
(૩) લાભાથ દીઠ િત માસ .૧૨૫૦/- ની સહાય મંજૂ ર
કરી.
---------

ૂ
જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
ષી (જનાગઢ
) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ૂ
જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
ૂ
વષમાં વષવાર જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ાનું નામ
જનાગઢ
ૂ
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
ખાનગી
ાથિમક
શાળાઓમાં
ધો-૧માં
૧૦૫૬૧ ૧૧૬૦૫
અ યાસ કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
(૨)
ૂ
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો હતો,
િજ ાનું નામ
જનાગઢ
અને
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ.
એ ટ હે ઠળ
(૨૫ % લેખ)ે
વેશ
૨૬૮૫
૨૩૧૧
આપવાપા
બાળકોની
સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને
(૩)
ૂ
આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો?
િજ ાનું નામ
જનાગઢ
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ.
એ ટ હે ઠળ
વેશ આપેલ
૨૮૮૦
૨૪૩૨
િવ ાથ ઓની
સં યા
--------૩૫૪૮૮ ી ભીખાભાઈ

ભાવનગર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧

૧૫૬૦૧

ભાવનગર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧

૩૫૦૫

૨૭૪૩

ભાવનગર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧

૩૧૩૨

સુરત અને તાપી િજ ામાં કપાઉ
ડર અને જુ િનયર ફામાસી ટની મંજૂ ર જ યા
ં
૩૬૬૩૪ ી પૂણશ મોદી (સુરત પિ મ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરત અને તાપી
(૧)
િજ ામાં કપા
ફામાસી ટની
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
ુ
ં ઉ ડર (એલોપેથી) અને જિનયર
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૧૨૫૭૨

૨૩૬૦
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અતારાંિકત ો
કે ટલી જ યા મંજૂ ર થયેલ છે ,
(૨)
અને

(૩)

સુરત
તાપી

ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,

૫૮
૪૦

(૨)
િજ ાનું નામ
સુરત
તાપી

કે ટલી જ યા ખાલી છે ?

ભરાયેલ જ યા
૪૮
૨૯

(૩)
િજ ાનું નામ
સુરત
તાપી

મંજૂ ર જ યા
૧૦
૧૧

--------ભાવનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
૩૬૫૭૧ ી આર.સી.મકવાણા (મહવા
ુ ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે ભાવનગર
મળેલ અર ઓની
તાલુકો
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
સં યા
ભાવનગર (શહે ર)
૪૫૩૩
ભાવનગર ( ા ય)
૯૨૩
મહવા
૧૯૬૫
ુ
ગારીયાધાર
૬૪૭
જેસર
૪૭૭
વ ભીપુર
૪૬૯
તળા
૧૪૫૩
પાલીતાણા
૧૯૯૧
િસહોર
૧૭૦૭
ઉમરાળા
૬૨૦
ઘોઘા
૯૩૭
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓ નામંજૂ ર
(૨)
થઇ, અને
તાલુકો
નામંજૂ ર અર ઓ
ભાવનગર (શહે ર)
૮૩૦
ભાવનગર ( ા ય)
૩૧
મહવા
૪૦
ુ
ગારીયાધાર
૧૪૪
જેસર
૭
વ ભીપુર
૬૫
તળા
૧૨૨
પાલીતાણા
૧૭
િસહોર
૪
ઉમરાળા
૧૬૮
ઘોઘા
૫૮
(૩) તેમાં કે ટલી રકમની સહાય મંજૂ ર કરી?
(૩) લાભાથ દીઠ િત માસ .૧૨૫૦/- ની સહાય મંજૂ ર
કરી.
--------ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૫૦૧ માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાિકદના ખચ માટે
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કોઈ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?

(૨)
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

તાલુકાનું નામ
ભૂજ
અં ર
માંડવી
મુંદરા
રાપર
ભચાઉ
નખ ાણા
અબડાસા
લખપત
ગાંધીધામ
કલ
ુ

ામ
પંચાયતની
સં યા
૧૧૩
૫૬
૭૫
૪૩
૮૨
૫૯
૭૭
૮૫
૩૩
૦૭
૬૩૦

ફાળવેલ ા ટ
રકમ .
૧૧,૩૦,૦૦૦/૫,૬૦,૦૦૦/૭,૫૦,૦૦૦/૪,૩૦,૦૦૦/૮,૨૦,૦૦૦/૫,૯૦,૦૦૦/૭,૭૦,૦૦૦/૮,૫૦,૦૦૦/૩,૩૦,૦૦૦/૭૦,૦૦૦/૬૩,૦૦,૦૦૦/-

ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૫૨૦ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
અ યાસ કરતા હતા,

(૧)
િજ ાનું નામ

ખેડા
૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક ૮૨૧૯ ૭૧૭ ૭
શાળાઓમાં
ધો-૧માં
અ યાસ કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખ)ે વેશ આપવાનો થ હતો,
િજ ાનું નામ
ખેડા
અને
૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ ૨૦૭૬ ૧૮૧૬
હે ઠળ (૨૫ %
લેખ)ે વેશ
આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને
(૩)
આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો?
િજ ાનું નામ
ખેડા
૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ ૧૭૯૩ ૧૫૦૪
હે ઠળ વેશ
આપેલ
િવ ાથ ઓની
સં યા
---------
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મહીસાગર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૧૨૭
૨૦૦૨

મહીસાગર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૬૬૨
૫૪૧

મહીસાગર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૫૭૦
૪૨૯

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
સાબરકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
૩૬૫૧૧ ડો. આશાબેન પેટલ ( ઝા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને ગેસ
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો ગેસ કને શન ધરાવતા હતા.
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ગેસ કને શન આપવામાં આવશે?
--------હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
ં
૩૬૫૪૮ ી જગદીશ પટલ
ે (અમરાઇવાડી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
સાબરકાંઠા િજ ાના હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન
વાવેતર કરલ
ે રોપા
ં
વષ
િનમાણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે ,
(સં યામાં)
અને
૨૦૧૯-૨૦
૫૨,૦૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૫૦,૪૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
થયેલ ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૩૮.૭૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૦.૫૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
૩૬૬૫૨ ી
તુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ વલસાડ
(૧)
િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ હે ઠળ
વષ
વાવેતર (હે ટરમાં)
કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૧૮૫
૨૦૨૦-૨૧
૧૧૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તેની પાછળ કલ
(૨)
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૧૨૨.૧૬
૨૦૨૦-૨૧
૭૧.૮૪
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------નમદા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૧૩ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
નમદા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
નમદા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૨૨૨ ામ
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નવા પંચાયત ઘરો
૩૬૩૩૨ ી ઇ
તિસંહ પરમાર (મહધા
ુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં ખેડા અને આણંદ િજ ામાં કલ
મંજૂ ર ામ
પૂણ
ુ કે ટલા નવા પંચાયત
ઘરો બના યા, અને કે ટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને
િજ ો
પંચાયતની પંચાયતની ફાળવેલ ા ટ
સં યા
સં યા
ખેડા
૪૧
૫
. ૧૫૬.૦૦
લાખ
આણંદ
૨૩
૨
. ૭૨.૦૦
લાખ
કલ
૬૪
૭
. ૨૨૮.૦૦
ુ
લાખ
(૨) ઉ ત િ થિતએ નવા પંચાયત ઘરો બનાવવાની
(૨) ઉ ત િ થિતએ નવા પંચાયત ઘરો માટે પડતર
કે ટલી અર ઓ પડતર છે ?
અર ઓની સં યા
પડતર અર ઓની
િજ ો
સં યા
ખેડા
૧૨૨
આણંદ
૧૨૯
કલ
૨૫૧
ુ
--------અમદાવાદ અને રાજકોટ િજ ામાં શાળાઓમાં સંચાલકો ારા વધુ ફી ઉઘરાવવા બાબત
૩૫૪૬૩ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં અમદાવાદ અને રાજકોટ િજ ામાં ફી રે યુલેટરી કિમટી
ફ રયાદોની સં યા
ારા કરવામાં આવેલ હકમોનુ
ં
ઉ
ઘ
ં
ન
કરીને
વધુ
ફી
તા.૦૧-૦૧તા.૦૧-૦૧ુ
ઉઘરાવવામાં આવતી હોવાની કે ટલી ફ રયાદો વષવાર સરકારને
૨૦૧૯ થી
૨૦૨૦ થી
મ
િજ ો
કલ
ુ
મળી,
તા.૩૧-૧૨- તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯
૨૦૨૦
૧ અમદાવાદ
૨૬
શૂ ય
૨૬
૨
રાજકોટ
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય
કલ
૨૬
શૂ
ય
૨૬
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ફી રે યુલેટરી કિમટી ારા
(૨) સામેલ પ ક-અ મુજબ.
શાળાઓની કે ટલી ફી િનયત કરવામાં આવેલ છે અને સંચાલકો
ારા કે ટલી ફી ઉઘરાવવામા આવેલ છે , અને
(૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કઇ શાળાના સંચાલક
(૩) સામેલ પ ક-બ મુજબ.
સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી ?
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
--------અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૫૩ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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અતારાંિકત ો
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ અમદાવાદ અને
સુરે નગર િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને
કે ટલા
ઓરડાઓ
જજ રત
હાલતમાં
અને
િબનવપરાશલાયક છે ,

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
મંજૂ રી આપવામાં આવી,
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
છે , અને

(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?

યાં

(૧)
અમદાવાદ િજ ો
સુરે નગર િજ ો
જજ રત હાલતમાં /
જજ રત હાલતમાં /
વપરાશલાયક
વપરાશલાયક
િબનવપરાશલાયક
િબનવપરાશલાયક
સી ટે ના
િસ ટે ના
િસ ટે ના
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
સં યા
સં યા
૧૭
૨૧૨
૦
૨૯૭
(૨)
અમદાવાદ િજ ો
સુરે નગર િજ ો
વષ
વષ
વષ
વષ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૧૨
૨૬
૪૪
૨
(૩)
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી
િજ ો
આપવાની બાકી હોય તેવા
ઓરડાની સં યા
અમદાવાદ
૧૦૬
સુરે નગર
૧૬૦
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી

ૂ
જતપુ
ામ પંચાયતને અલગ ામ પંચાયત બનાવવા બાબત
ે ર પાવી તાલુકાની જથ
૩૫૫૩૮ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ છોટા ઉદેપુર
(૧) છોટા ઉદેપુર િજ ાના જેતપુર પાવી તાલુકાની ધનપુર
િજ ાના જેતપુર પાવી તાલુકાની ધનપુર જથ
ામ પંચાયતનું
જથ
ામ પંચાયતમાં સમાિવ ૬ ગામો પૈકીના ૫ ગામો જેવા કે
ૂ
ૂ
કે ટલા સમયથી વહીવટદાર ારા સંચાલન થાય છે અને તેના
ધનપુર, ચૈણા, ચેથાપુર, મુઠાઈ અને આંબાખુટ કામો સુખી
કારણો શાં છે ,
જળાશય યોજના અંતગત સુખી ડે મમાં ડબાણમાં
જવાથી ૧૯૮૦
ુ
થી ધનપુર જથ
ામ પંચાયતમાં વહીવટદારથી સંચાલન કરવામાં
ૂ
આવે છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ધનપુર ામ પંચાયતને અલગ ામ
(૨) દરખા ત તા.૨૩-૦૬-૨૦૨૦ ના રોજ મળેલ છે .
પંચાયત આપવા માટે ની દરખા ત રા ય સરકારને છે ા બે
વષમાં યારે મળી, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત જથ
ામ પંચાયતને યારે
(૩) દરખા ત સરકાર ીની િવચારણા હે ઠળ છે . ગુજરાત
ૂ
અલગ કરવાનું આયોજન છે ?
પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ તથા ામ પંચાયત િવભાજન માટે
ન ી કરવામાં આવેલ ધારાધોરણોને અનુલ ીને િવભાજન અંગે
િનણય કરવામાં આવશે.
--------બારીયા તાલુકામાં િે ય વનીકરણ
૩૬૫૯૮ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
દાહોદ િજ ાના બારીયા તાલુકામાં િે ય વનીકરણ કાય મ
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૨)

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨)
વષ
૨૦૧૯-૨૦

તેની પાછળ કલ
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
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વાવેતર(હે ટરમાં)
૩૦૦
૨૧૫

ખચ ( .લાખમાં)
૧૯૨.૩૧

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
---------

૧૨૩.૯૨

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૪૦ ી રાજે િસંહ ઠાકોર(મોડાસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
અરવ ી િજ ો
સાબરકાંઠા િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ અરવ ી અને સાબરકાંઠા
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં / વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં /
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના િબનવપરાશલાયક સી ટે ના િબનવપરાશલાયક
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૭૩
૨૭૫
૨૨
૨૩૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
અરવ ી િજ ો
સાબરકાંઠા િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ
વષ
વષ
વષ
મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૩૩
૫
૦
૪૨
(૩) ઉ ત િ થિત◌ેએ ઉ ત િજ ાવાર આવા
(૩)
કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની
િજ ો
બાકી છે , અને
બાકી હોય તેવા ઓરડાની સં યા
અરવ ી
૨૩૭
સાબરકાંઠા
૧૧૦
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
--------વેરાવળથી વાપીની ડીપ-સી ડી ચાજ પાઈપલાઈનની યોજના માટે સી.આર.ઝેડ લીયર સ
૩૫૫૦૨ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય પયાવરણ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વેરાવળથી વાપીની વ ચે આવેલ અમદાવાદ,
(૧) હા, .
વડોદરા, અને જેતપુરના ઔ ોિગક એકમોના દૂષણ દૂર કરવા
માટે . ૨૨૭૫ કરોડના અંદાિજત ખચ ડીપ-સી ડી ચાજ
પાઈપલાઈન યોજના માટે સી.આર.ઝેડ લીયર સ લેવાનું થાય
છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨) સી.આર.ઝેડ લીયર સ માટે ોજે ટ પોન ટ ારા
સી.આર.ઝેડ લીયર સ મેળવવા માટે પયાવરણ િવભાગ કે તેની
વન અને પયાવરણ િવભાગ અંતગત ગુજરાત કો ટલ ઝોન
તાબા હે ઠળની કચેરી ારા કોઈ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે કે
મેનેજમે ટ ઓથોરીટીને અર કરવાની હોય છે , પરતુ
ં આવી કોઈ
કે મ, અને
અર મળેલ નથી, જેથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) હા, તો ઉ ત િ થિત ઉ ત કાયવાહી કયા તબ ે છે ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
(અબડાસા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને ગેસ
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો ગેસ કને શન ધરાવતા હતા.
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
૩૬૪૯૭ ી

મ
ુ નિસંહ

ડે

378

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ગેસ કને શન આપવામાં આવશે?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૫૮ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
પંચમહાલ િજ ામાં કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબિ ડગના
બાંધકામ
ં
માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૧)

હા,

.

(૨)
.૮૪૮.૦૦ લાખની તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૨૨૭/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) સદર મકાનના કોલમના ફુટ ગની કામગીરી ગિત
હે ઠળ છે .
---------

વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૦૪ ી શૈલેષભાઈ મહતા
ે (ડભોઈ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
વડોદરા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
વડોદરા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૫૩૬ ામ
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૫૭ ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
પંચમહાલ િજ ામાં કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબિ ડગના
બાંધકામ
ં
માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
(૨)
.૮૪૮.૦૦ લાખની તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ
વહીવટી મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૨૨૭/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?
(૩)સદર મકાનના કોલમના ફુટ ગની કામગીરી ગિત હે ઠળ છે .
રા ય સરકાર ારા નવા િવમાન ખરીદીને મંજૂ રી
૩૫૪૬૧ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ રા ય સરકાર ારા
(૧) હા, .
નવું િવમાન ખરીદવાની મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઉ ત
(૨) ઉ ત િવમાન રા ય સરકારને તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૯ના
િવમાન રા ય સરકારને યારે મળેલ છે ,
રોજ મળેલ છે .
(૩) ઉ ત િવમાન માટે કપનીને
કે
ટ
લા
િપયા
ચૂ
ક
વવામાં
(૩) ઉ ત િવમાન માટે કપનીને
USD ૨૭,૬૪૭,૦૦ની
ં
ં
આવેલ છે , અને
સમક
. ૧૯૭,૯૦,૨૨,૩૬૬/- ( િપયા એકસો સ ા ં
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કરોડ નેવુ લાખ બાવીસ હ ર ણસો છાસઠ પુરા) ચૂકવવામાં
આવેલ છે .
(૪) ઉ ત િવમાનનું મેઇ ટે ન સ ઉ ત કપની
ારા
(૪) ઉ ત કપની
મેઇ ટે ન સની કામગીરી કરતી ન હોઈ,
ં
ં
કે ટલા સમય સુધી ીમાં કરવામાં આવનાર છે ?
ઉપિ થત થતો નથી.
--------ભ ચ અને નમદા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૫૪૮ ી સંજયભાઇ સોલંકી (જબુ
ં સર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
ભ ચ િજ ો
નમદા િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ ભ ચ અને નમદા
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના
/
સી ટે ના
/
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૧૨૮
૨૩
૦
૧૧૩
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
ભ ચ િજ ો
નમદા િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
૮
૧૩
૮
૫
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની
િજ ો
છે , અને
બાકી હોય તેવા ઓરડાની સં યા
ભ ચ
૦
નમદા
૦
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી.
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૫૪૦ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જેતપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ાનું નામ
વડોદરા
છોટાઉદેપુર
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક
૩૦૨૯૬ ૨૫૬૬૦ ૧૯૬૭
૧૭૬૯
શાળાઓમાં ધો૧માં અ યાસ
કરતા િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો
િજ ાનું નામ
વડોદરા
છોટાઉદેપુર
હતો, અને
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
૭૫૯૫ ૬૩૯૨
૪૯૭
૪૯૪
હે ઠળ (૨૫ % લેખ)ે
વેશ આપવાપા
બાળકોની સં યા
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
બાળકોને આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં
આ યો?

(૩)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ
આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ વેશ આપેલ
િવ ાથ ઓની સં યા
---------

વડોદરા
છોટાઉદેપુર
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
૫૯૬૧ ૫૯૭૫
૪૩૧
૪૪૦

દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૫૭૦ ી જે.વી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
દેવભૂિમ ારકા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૨૩૯ ામ
તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૪૭૮ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવાડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ાનું નામ
મનગર
રાજકોટ
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક ૧૨,૬૪૫ ૯,૨૩૧ ૩૦,૮૪૦ ૩૧,૮૭૧
શાળાઓમાં ધો૧માં અ યાસ
કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો
િજ ાનું નામ
મનગર
રાજકોટ
હતો, અને
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
૩૧૨૦ ૨૨૩૯ ૭૬૩૪ ૭૯૨૯
હે ઠળ (૨૫ % લેખ)ે
વેશ આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
(૩)
બાળકોને આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં
િજ ાનું નામ
મનગર
રાજકોટ
આ યો?
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
૨૮૨૧ ૨૧૨૫ ૭૨૨૦ ૭૬૨૫
હે ઠળ વેશ આપેલ
િવ ાથ ઓની સં યા
---------
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૪૨ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સાબરકાંઠા િજ ાના ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)
વષ

વાવેતર કરલ
ે રોપા
(સં યામાં)
૫૨,૦૦૦
૪૬,૨૦૦

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
---------

થયેલ ખચ ( . લાખમાં)
૨૯.૮૦
૧૯.૩૩

બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
૩૬૫૮૧ ી િજ ેશકમાર
સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
દાહોદ િજ ાના બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ
હે ઠળ કે ટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૨)

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)

તેની પાછળ કલ
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?

વાવેતર (હે ટરમાં)
૩૦૦
૨૧૫

ખચ ( . લાખમાં)
૧૯૨.૩૧
૧૨૩.૯૨

ડાંગ િજ ામાં વાંસના વેચાણના કરાર
૩૫૫૬૦ ી અનંતકમાર
પટલ
ે (વાંસદા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ડાંગ િજ ામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ વન િવભાગ ારા
તાલુકાવાર વાંસ વેચાણ લેવા માટે કે ટલી ામપંચાયત સાથે
ડાંગ િજ ામાં કોઇપણ ામ પંચાયત સાથે વાંસ વેચાણ લેવા
કરાર કરવામાં આવેલ છે ,
માટે કરાર કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ડાંગ િજ ામાંથી
તાલુકાવાર વાંસનો કે ટલી િકમતનો
કે ટલો જ થો સે ટલ પ પ
સે ટલ પ પ િમલ ારા વાંસ મેળવવામાં આવેલ નથી.
ં
િમલ ારા મેળવવામાં આવેલ છે ,
(૩) ઉ ત િ થિતએ મેળવેલ વાંસના જ થા અ વયે
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
તાલુકાવાર કઇ ામ પંચાયતને કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવેલ
છે , અને
(૪) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી ામ પંચાયતને ઉ ત રકમ
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
ચૂકવવાની બાકી છે અને તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે?
---------
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ગાંધીનગર અને મહસાણા
િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ે
૩૫૯૧૧ ી સુરે શકમાર
પટલ
ે (માણસા) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર
(૧)
અને મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
છે ,
ગાંધીનગર
૧૧
મહે સાણા
૧૨
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ગૌશાળાઓની સહાયની
વષ
િજ ો
ચૂકવવામાં આવી?
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧ગાંધીનગર
૫
૪૦,૭૬,૭૨૧
૨૦૧૯ થી
મહે સાણા
૧
૧૧,૯૭,૫૦૦
તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧ગાંધીનગર
૩
૮,૫૦,૯૮૨
૨૦૨૦ થી
મહે સાણા
૨
૧૬,૯૧,૭૩૫
તા.૩૧-૧૨--------ભાવનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
૩૬૫૬૫ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે ભાવનગર
તાલુકો
મળેલ અર ઓની સં યા
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
ભાવનગર (શહે ર)
૪૫૩૩
ભાવનગર ( ા ય)
૯૨૩
મહવા
૧૯૬૫
ુ
ગારીયાધાર
૬૪૭
જેસર
૪૭૭
વ ભીપુર
૪૬૯
તળા
૧૪૫૩
પાલીતાણા
૧૯૯૧
િશહોર
૧૭૦૭
ઉમરાળા
૬૨૦
ઘોઘા
૯૩૭
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓ નામંજૂ ર
(૨)
થઇ, અને
તાલુકો
નામંજૂ ર અર ઓ
ભાવનગર (શહે ર)
૮૩૦
ભાવનગર ( ા ય)
૩૧
મહવા
૪૦
ુ
ગારીયાધાર
૧૪૪
જેસર
૭
વ ભીપુર
૬૫
તળા
૧૨૨
પાલીતાણા
૧૭
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૩)

તેમાં કે ટલી રકમની સહાય મંજૂ ર કરી?

િશહોર
૪
ઉમરાળા
૧૬૮
ઘોઘા
૫૮
(૩) લાભાથ દીઠ િત માસ .૧૨૫૦/- ની સહાય મંજૂ ર
કરી.
---------

વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૬૧૬ ી દુ યંતભાઇ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટે
કોઇ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
(૨)
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?
તાલકાનું
ામ પંચાયતની
મ
નામ
સં યા
૧ ડભોઇ
૮૩
૨ ડે સર
૨૯
૩ સાવલી
૮૦
૪ પાદરા
૭૬
૫ કરજણ
૮૪
૬ વાઘોડીયા
૬૭
૭ વડોદરા
૭૭
૮ િશનોર
૪૦
કલ
૫૩૬
ુ
---------

ફાળવેલ ા ટ રકમ
.
૮,૩૦,૦૦૦/૨,૯૦,૦૦૦/૮,૦૦,૦૦૦/૭,૬૦,૦૦૦/૮,૪૦,૦૦૦/૬,૭૦,૦૦૦/૭,૭૦,૦૦૦/૪,૦૦,૦૦૦/૫૩,૬૦,૦૦૦/-

વડોદરા અને વલસાડ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
*૩૬૦૦૦ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ વડોદરા અને વલસાડ
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે .

(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઈ સહાય પુરી પાડવામાં
આવે છે કે કે મ, અને

(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

(૧)
િજ ો

કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા

વડોદરા

૨૦

વલસાડ
૨૨
(૨)
સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો થયેથી અને
નાણાકીય વષમાં આઈ-ખેડૂત પોટલ પર િનયત નમૂનામાં ઓનલાઈન અર
કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ
પા તા ધરાવતી ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે.
(૩)
ગૌશાળાની
સહાયની
વષ
િજ ો
સં યા
રકમ .
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ વડોદરા
થી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ વલસાડ

૬

૩૧,૦૯,૫૩૫

૫

૫૨,૨૬,૮૦૧

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ વડોદરા
થી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ વલસાડ

૨

૬,૧૦,૦૪૦

૩

૨૩,૮૮,૭૭૨

--------િસંહોના સંર ણ માટે રચાયેલ ટા ક ફોસની ભલામણો
*૩૫૫૦૦ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં િસંહોના
સંર ણ માટે રચાયેલા ટા ક ફોસ શી ભલામણો કરી,

(૧)
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જવાબ
કોઈ ભલામણ કરવામાં આવી નથી.

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨)
(૩)

ઉ ત પૈકી કઈ ભલામણ વીકારવામાં આવી, અને
ઉ ત િ થિતએ કઈ ભલામણ વીકારવાની બાકી છે ?

(૨)
(૩)
---------

ઉપિ થત થતો નથી.
ઉપિ થત થતો નથી.

અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂ રી
*૩૬૫૩૧ ી શંભુ ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં અરવ ી
(૧)
િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના કે ટલા નવા મકાન બનાવવાની મંજૂરી આપવામાં
આવી, અને
(૨)
ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલું અનુદાન મંજૂર કરવામાં આ યું ?
(૨)
---------

૦૧

.૨૪૦.૦૦/- લાખ.

આ દ િત િવકાસ િવભાગ હઠળ
ે ચાલતી આ મશાળાઓ
*૩૫૫૩૫ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ આ દ િત િવકાસ િવભાગ
હે ઠળ ચાલતી આ મશાળા અને ઉ ર બુિનયાદી આ મશાળાઓમાં ફી સ
પગારથી િનમણૂકં પામેલ કમચારીઓની પાંચ વષની સેવા ઉ ચતર
પગારધોરણના હે તુ માટે ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
ના, તો તેના કારણો શાં છે ?

(૧)

ના,

(૨)
આ દ િત િવકાસ િવભાગ હ તકની આ મશાળાઓના
કમચારીઓને સળંગ નોકરીના લાભો આપવાની બાબત હાલ કાયવાહી હે ઠળ
છે .
---------

મહીસાગર અને ડાંગ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
*૩૫૫૨૭ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
ાથિમક
શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ
મહીસાગર અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા
ઓરડાઓ જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે,

(૨)
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત
વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય
ઉપયોગ લેવા સા મંજૂરી આપવામાં આવી,

(૩)
ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા ઓરડાઓનો
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂરી આપવાની બાકી છે , અને

(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂરી યાં સુધીમાં આપવામાં આવશે

(૧)
મહીસાગર િજ ો
ડાંગ િજ ો
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં/ વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં/
સી ટે ના િબનવપરાશલાયક સી ટે ના િબનવપરાશલાયક
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
સં યા ઓરડાઓની સં યા સં યા ઓરડાઓની સં યા
૧૧૨
૩૧૪
૦
૦
(૨)
મહીસાગર િજ ો
ડાંગ િજ ો
વષ ૨૦૧૮વષ ૨૦૧૯વષ ૨૦૧૮વષ ૨૦૧૯૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
૭૦
૦
૦
૦
(૩)
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી
િજ ો
આપવાની બાકી હોય તેવા ઓરડાની
સં યા
મહીસાગર
૨૪૪
ડાંગ
૦
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી.

?
---------

*૩૫૪૯૧ ી બાબુભાઈ વા

ુ
જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
(માંગરોળ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

ુ
(૧)
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ જનાગઢ
અને ભાવનગર
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને
ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાન નથી,
િજ ો

જુ નાગઢ

ાથિમક
સરકારી
૦૩

(૧)

મા યિમક
ખાનગી
૩૨

સરકારી
૦૦

ખાનગી
૦૧
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મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૨

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦

ખાનગી
૦૦

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ભાવનગર

૨૯૪

૧૩

૦૦

૦૫

૦૦

(૨)
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી
સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને

િજ ો
જુ નાગઢ
ભાવનગર

ાથિમક

વષ
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

૦૦

૦૪

(૨)

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૦૭

સરકારી
૦૦
૦૦
૦૮
૧૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩)
ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં રમત-ગમતના
(૩)
મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?
---------

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી.

સુરે નગર અને બોટાદ િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
*૩૫૪૬૭ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરે નગર અને બોટાદ
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને
ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાન નથી,
ાથિમક

િજ ો
સુરે નગર
બોટાદ

સરકારી
૧૯૨
૨૩

(૧)

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૧
૦૦
૧૨

મા યિમક
ખાનગી
૦૦
૨૨

સરકારી
૦૦
૦૨

ખાનગી
૦૧
૦૨

(૨)
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી
સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને

િજ ો
સુરે નગર
બોટાદ

ાથિમક

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૧

(૨)

મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩)
ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં રમત-ગમતના
(૩)
મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?
---------

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી.

નવસારી િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૪૩ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧)
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં નવસારી
િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર કે ટલી ામ
પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે,
(૨)
ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની
સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
(૩)
ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહેલ ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે?

જવાબ
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત નવસારી િજ ાના
તમામ તાલુકાઓની તમામ ૩૬૮ ામ પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર
ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ
ામ પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
ઉપિ થત થતો
નથી.

સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
*૩૭૧૩૪ ી રાજ ે િસંહ ચાવડા ( હમતનગર
) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧)
તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગુજરાત
લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એ ટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના કે સો ઝડપથી ચલાવવા

(૧)
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હા, .

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
માટે સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત
સાચી છે, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી કાયરત
(૨)
કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ની
કરવામાં આવેલ છે ?
અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે.
--------અમદાવાદ ખાતે હાઈકોટ કે પસમાં સરકારી વકીલની કચેરીના નવા મકાનના બાંધકામની મંજૂ રી
*૩૭૩૦૨ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર ખા ડયા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત
(૧)
.૨૯૦૦.૮૦/-લાખની તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ ઠરાવ
હાઈકોટના કે પસમાં સરકારી વકીલની કચેરીના નવા મકાનના બાંધકામ માટે
માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૩/સી-૬૦/ગ થી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં
યારે મંજૂરી આપવામાં આવી,
આવેલ છે.
.૩૩૩૬.૬૩/- લાખની તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ ઠરાવ માંકઃ
સીસીબી/૧૦૨૦૧૩/સી-૬૦/ગ-૧ થી સુધારે લી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં
આવેલ છે.
.૩૩૮૬.૬૩/- લાખની તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ ઠરાવ માંકઃ
સીસીબી/૧૦૨૦૧૩/સી-૬૦/ગ-૧ થી પુનઃસુધારે લી વહીવટી મંજૂરી
આપવામાં આવેલ છે.
(૨)
ઉ ત મકાન બાંધકામની કામગીરી હાલ યા તબ ે છે, અને
(૨)
સદર કામ તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ પૂણ થયેલ છે .
(૩)
ઉ ત િ થિતએ મકાનના ઉ ત બાંધકામની કામગીરી યાં
(૩)
સદર કામ તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ પૂણ થયેલ છે .
સુધીમાં પુરી કરવાનું આયોજન છે ?

િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૧૦ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
મહે સાણા િજ ાના િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)

વષ
રોપા (સં યામાં)
૨૦૧૯-૨૦
૪૦,૪૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૪૦,૮૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૩૪.૯૬
૨૦૨૦-૨૧
૩૩.૭૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૫૬૮ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
દેવભૂિમ ારકા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૨૩૯ ામ
તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૨૨ ી અરિવંદ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
ડાંગ િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
ડાંગ િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૭૦ ામ પંચાયતોમાં
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------આ દવાસી સમાજ માટે વનવાસી કે વનબંધુ શ દનો ઉપયોગ
૩૫૪૨૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આ દવાસી
(૧) ના.
સમાજ માટે વનવાસી કે વનબંધુ શ દનો ઉપયોગ નહ કરવા
અંગે આ દ િત િવકાસ િવભાગ ારા કોઈ ઠરાવ કે પ રપ
બહાર પાડવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તેનો અમલ યારથી કરવામાં આવેલ છે ,
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૪૧ ી િવજયભાઈ પટે લ (ડાંગ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
ડાંગ િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
ડાંગ િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૭૦ ામ પંચાયતોમાં
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે?
--------ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૧૨ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
ક છ િજ ો
બનાસકાંઠા િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ ક છ અને બનાસકાંઠા
જજ રત
જજ રત
વપરાશલાયક
વપરાશલાયક
હાલતમાં/
હાલતમાં/
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના િબનવપરાશલાયક સી ટે ના િબનવપરાશલાયક
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
િસ ટે ના
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
સં યા
સં યા
૫
૧૫૬
૪૧
૬૯૩
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત ઓરડાઓ
(૨)
પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ દૂર કરીને
ક છ િજ ો
બનાસકાંઠા િજ ો
જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ સા મંજૂ રી આપવામાં
વષ
વષ
વષ
વષ
આવી,
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૯
૬
૧૦૮
૮
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી હોય
િજ ો
છે , અને
તેવા ઓરડાની સં યા
ક છ
૧૪૧
બનાસકાંઠા
૫૫૩
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં સુધીમાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી.
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
આપવામાં આવશે?

--------ગીર સોમનાથ અને અમરલી
વેશ
ે િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ
ે
૩૫૪૯૫ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ાનું નામ
અમરલી
ગીર સોમનાથ
ે
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક
શાળાઓમાં ધો૧માં અ યાસ
૬૪૨૪
૫૦૮૭ ૭૭૫૭ ૮૦૭૯
કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખ)ે વેશ આપવાનો થતો હતો,
િજ ાનું નામ
અમરલી
ગીર સોમનાથ
ે
અને
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ (૨૫ %
૧૬૩૩
૧૩૦૦ ૧૯૬૯ ૧૬૨૫
લેખ)ે વેશ
આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા બાળકોને
(૩)
આર.ટી.ઈ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં આ યો?
િજ ાનું નામ
અમરલી
ગીર સોમનાથ
ે
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઈ. એ ટ
હે ઠળ વેશ
આપેલ
૧૫૧૧
૧૨૧૧ ૧૮૨૭ ૧૪૨૨
િવ ાથ ઓની
સં યા
મોરબી અને બોટાદ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૭૩ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારા
ં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
મોરબી િજ ો
બોટાદ િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ મોરબી અને બોટાદ
જજ રત
જજ રત
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
હાલતમાં/
હાલતમાં/
વપરાશલાયક
વપરાશલાયક
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
સી ટે ના િબનવપરાશલાયક સી ટે ના િબનવપરાશલાયક
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
િસ ટે ના
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૦
૧૦૩
૦
૫૧
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
મોરબી િજ ો
બોટાદ િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ
વષ
વષ
વષ
મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૦
૦
૦
૦
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી હોય તેવા
િજ ો
છે , અને
ઓરડાની સં યા
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?

યાં

મોરબી
૧૦૩
બોટાદ
૫૧
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી.
---------

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની મંજૂ ર જ યા
૩૬૫૭૮ ી આ મારામ પરમાર (ગઢડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભાવનગર અને
(૧)
બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની કે ટલી જ યાઓ મંજૂ ર
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
થયેલ છે ,
ભાવનગર
૩૦૩
બોટાદ
૯૫
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,
(૨)
અને
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
ભાવનગર
૨૫૪
બોટાદ
૫૬
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩)
િજ ાનું નામ
ખાલી જ યા
ભાવનગર
૪૯
બોટાદ
૩૯
--------બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૮૮૭ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧)
અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
બનાસકાંઠા
૧૪૫
ક છ
૧૩૩
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઈ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઈ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઈન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ગૌશાળાની સહાયની રકમ
વષ
િજ ો
સં યા
.
ચૂકવવામાં આવી?
તા.૦૧-૦૧- બનાસકાંઠા
૪૮
૨,૨૦,૨૭,૮૪૭
૨૦૧૯
થી
ક છ
૧૬
૮૬,૭૫,૦૨૪
તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧- બનાસકાંઠા
૨૨
૪૧,૬૨,૨૪૫
૨૦૨૦
થી
ક છ
૩
૧૨,૦૦,૦૦ ૦
તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦
---------

390

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
રા યની શાળાઓમાં હ દી િવષયને ફરિજયાત કરવા બાબત
૩૫૪૭૦ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા ભાષા
(૧) ગુજરાત રા યમાં ાથિમક ક ાએ ધોરણ-૪ના બી
હ દીના ચાર- સાર માટે રા યની ાથિમક, મા યિમક અને
સ થી હ દી િવષય ફરિજયાત છે .
ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં હ દી િવષયને ફરિજયાત
કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત કાયવાહી પૂણ કરી ાથિમક,
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં હ દી િવષયને
યાં સુધીમાં ફરિજયાત બનાવવામાં આવશે?
--------કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૫૬ ી કબે
ર
ભાઇ
ડ
ડોર
(સં
ત
રામપુ
ર
)
: માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
પંચમહાલ િજ ામાં કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ
માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૧)

હા,

(૨)
.૮૪૮.૦૦ લાખની તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૨૨૭/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) સદર મકાનના કોલમના ફટુ ગની કામગીરી ગિત
હે ઠળ છે .
---------

રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૫૫ ી અરિવંદ રૈ યાણી (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી
મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૧)

હા,

(૨)
.૧૧૮૦૦.૦૦ લાખની તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૩૨૭/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ તા.૨૧-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ શ
કરવામાં આવેલ છે . હાલ આ કામમાં ચોથા માળમાં લેબની
કામગીરી ગિતમાં છે .
---------

ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૫૭૬ ી ભીખાભાઇ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટે
કોઇ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
(૨)
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?
તાલકાનું
ામ પંચાયતની ફાળવેલ ા ટ રકમ
મ
નામ
સં યા
.
૧
ભાવનગર
૫૧
૫,૧૦,૦૦૦/૨
તળા
૧૧૮
૧૧,૮૦,૦૦૦/૩
મહવા
૧૧૫
૧૧,૫૦,૦૦૦/ુ
૪
ગારીયાધાર
૪૮
૪,૮૦,૦૦૦/-
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

પાલીતાણા
વ ભીપુર
િશહોર
ઘોઘા
ઉમરાળા
જેસર
કલ
ુ

૭૮
૫૩
૭૮
૪૦
૪૩
૩૬
૬૬૦

૭,૮૦,૦૦૦/૫,૩૦,૦૦૦/૭,૮૦,૦૦૦/૪,૦૦,૦૦૦/૪,૩૦,૦૦૦/૩,૬૦,૦૦૦/૬૬,૦૦,૦૦૦/-

--------કામરજ
ે તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૬૨૬ ી િવણભાઇ ઘોઘારી (કરજ
ં ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સુરત િજ ાના કામરે જ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના
હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)
વષ

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
---------

વાવેતર કરલ
ે રોપા
(સં યામાં)
૨૮,૦૦૦
૩૬,૮૦૦

થયેલ ખચ ( . લાખમાં)
૨૪.૨૯
૧૪.૬૧

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૭૬ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
રાજકોટ િજ ો
પોરબંદર િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ રાજકોટ અને પોરબંદર
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના
/
સી ટે ના
/
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૧૦
૪૭
૧
૦
(૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
રાજકોટ િજ ો
પોરબંદર િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
૦
૭
૦
૦
(૩) ઉ ત િ થિત◌ે ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની
િજ ો
બાકી હોય તેવા ઓરડાની સં યા
છે , અને
રાજકોટ
૨૦
પોરબંદર
૦
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
---------
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અતારાંિકત ો
મહવા
ે વાવેતર
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
૩૬૬૩૯ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા (મહવા
ુ ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સુરત િજ ાના મહવા
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના
હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)
વષ

રોપા (સં યામાં)
૪૨,૪૦૦
૩૦,૮૦૦

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
---------

ખચ ( . લાખમાં)
૪૯.૧૬
૧૬.૧૮

લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૬૦ ી દેવાભાઇ માલમ (કે શોદ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
અમરે લી િજ ામાં લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ
માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૧)

હા,

(૨)
.૪૧૭.૪૦ લાખની તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૫૧૩/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) તાંિ ક મંજુ રી મ ા બાદ બાકીની વહીવટી
યા
પૂણ થયેથી.
---------

ખેડા અને નવસારી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૮૩ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને
(૧)
નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
ખેડા
૧૭
નવસારી
૯
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ગૌશાળાઓની સહાયની
વષ
િજ ો
ચૂકવવામાં આવી?
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ ખેડા
૨
૧૩,૧૧,૨૪૦
થી
નવસારી
૦
૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ ખેડા
૩
૧૦,૭૮,૧૦૪
થી
નવસારી
૦
૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ે િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૫૬ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ
(૧)
અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
ગીર સોમનાથ
૫૮
અમરે લી
૭૭
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર,
(૩)
િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં
ગૌશાળાઓની સહાયની રકમ
વષ
િજ ો
આવી?
સં યા
.
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ ગીર
૧૫
૧૯,૪૫,૨૩૯
થી
સોમનાથ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ અમરે લી
૧૦
૨૩,૪૨,૩૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ ગીર
૨
૮,૬૧,૮૦૦
થી
સોમનાથ
--------મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૪૪ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મનગર અને
(૧)
રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
મનગર
૨૭
રાજકોટ
૧૮૭
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ગૌશાળાની સહાયની રકમ
વષ
િજ ો
ચૂકવવામાં આવી?
સં યા
.
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯
મનગર
૨
૬,૧૨,૮૦૦
થી
રાજકોટ
૧૧
૫૫,૨૧,૬૬૩
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦
મનગર
૧
૩,૦૦,૦૦૦
થી
રાજકોટ
૫
૧૬,૮૩,૨૧૮
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
--------બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૬૨૯ ી િવવેક પટલ
(ઉધના)
:
માનનીય
વન
મં
ી
ી
જણાવવા
કૃ
પ
ા
કરશે
કે
.
ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
વષ
રોપા (સં યામાં)
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૨૮,૪૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૯,૨૦૦
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અતારાંિકત ો
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)

(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
આવેલ છે ?

૩૮૨૩૫ ડો. અિનલ

ખચ ( . લાખમાં)
૨૯.૯૫
૨૧.૫૨

રા યમાં એ િનયર ગ કોલે માં એસોસીયેટ ોફસરોની
બઢતી
ે
િષયારા (િભલોડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) રા યની એ નીયર ગ કોલે માં એસોસીયેટ
ોફે સર અને ોફે સરોની બઢતી માટે તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૦ના
નોટીફીકે શનથી A.I.C.T.E. એ શૈ િણક લાયકાતનું ધોરણ
પી.એચ.ડી રાખેલ હોવા છતાં શૈ િણક લાયકાત ન ધરાવતા
યિકતઓને બઢતી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે કે
કે મ,
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા
બે વષમાં પી.એચ.ડી. ની લાયકાત ન ધરાવતા હોય તેવા કે ટલા
યિ તઓને યારે બઢતી આપવામાં આવી, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ કે ટલી યિ તઓને ઉ ત જ યાએ
બઢતી આપવાની યા કારણોસર બાકી છે ?

(૧)

(૨)

ના,

ઉપિ થત થતો નથી.

(૩) બઢતી માટે ઉપલ ધ જ યા અનુસાર એસોસીયેટ
ોફે સરની ૦૨ અને ોફે સરની ૦૫ જ યાઓ પર વહીવટી
કારણોસર બઢતી આપવાની બાકી છે .
--------ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૦૫ ી શશીકા ત પં ા ( ડસા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
બનાસકાંઠા િજ ાના ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
વષ
રોપા (સં યામાં)
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૩૨,૪૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૬,૪૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૨૭.૨૮
૨૦૨૦-૨૧
૧૧.૨૪
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૪૭ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દેવભૂિમ
(૧)
ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
કાયરત છે ,
દેવભૂિમ ારકા
૬૮
પોરબંદર
૨૩
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી?

(૩)
વષ

િજ ો

ગૌશાળાની સહાયની રકમ
સં યા
.
૨
૨,૦૪,૧૮૦

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ દેવભૂિમ
થી
ારકા
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ પોરબંદર
૩
૧૦,૪૫,૪૨૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ દેવભૂિમ
૦
૦
થી
ારકા
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ પોરબંદર
૨
૨,૦૦,૦૦૦
--------નમદા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૫૯૫ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
નમદા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
નમદા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૨૨૨ ામ
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------અમરલી
ે અને ભાવનગર િજ ામાં ચેરના વૃ ોનું વાવેતર
૩૫૫૦૭ ી અંબરીષ ડરે (રાજલા
ુ ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
રા યમાં
(૧) ના, .
દ રયાકાંઠાના િવ તારોમાં આવેલ મેન ુવ(ચેર) વૃ ો આરિ ત
હે ર કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત વૃ ોના જતન માટે શાં પગલાં
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી
લેવામાં આવે છે , અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર અમરે લી
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં અમરે લી અને ભાવનગર
અને ભાવનગર િજ ામાં કયા કારના કે ટલા આરિ ત વૃ ો
િજ ામાં કોઇ આરિ ત વૃ ો દ રયાકાંઠાના િવ તારમાં રોપવામાં
દ રયાકાંઠાના િવ તારમાં રોપવામાં આવેલ છે ?
આવેલ નથી.
--------વલસાડ અને સુરત િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૫૫૨ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ વલસાડ અને
(૧)
સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક,
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના
મેદાન નથી,
િજ ો
વલસાડ
સુરત

ાથિમક
સરકારી ખાનગી
૨૫૯
૨૮
૧૩૧
૫૫

મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૨
૪૨

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૬૪

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને

(૨)
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ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૧૬

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
િજ ો
સુરત

વષ

૨૦૧૯
૨૦૨૦
વલસાડ ૨૦૧૯
૨૦૨૦

ાથિમક
મા યિમક
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૨
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
(૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી.
રમત-ગમતના મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?
--------પાટણ િજ ામાં ાથિમક શાળાઓમાં લાયકાત વગરના િશ કો
૩૭૯૭૮ ી કીરીટકમાર
પટલ
ે (પાટણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
(૧)
તાલુકાવાર કે ટલી ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં મા ય લાયકાત
તાલુકાનું
ખાનગી
મા ય લાયકાત િવના િનમણૂંક
િવના િનમણૂંક પામેલા કે ટલા ાથિમક િશ કો ફરજ બ વી
નામ
શાળાની સં યા પામેલા િશ કોની સં યા
ર ા છે , અને
પાટણ
૧૭
૪૨
સાંતલપુર
૧
૩
સર વતી
૦
૦
ચાણ મા
૦
૦
હારીજ
૦
૦
સમી
૦
૦
શંખે ર
૦
૦
રાધનપુર
૦
૦
િસ પુર
૦
૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ફરજ બ વતાં ાથિમક
(૨) આવા િશ કોને છટા
ૂ કરવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં
િશ કોને યાં સુધીમાં દૂર કરવામાં આવશે?
આવેલ છે .
--------સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકા પંચાયતમાં વગ-૧ અને વગ-૨ની ખાલી જ યાઓ
ું
૩૭૯૭૨ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ું ) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ માં તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
થયેલ ૨૪૨૨૩ (અ તા-૨૦૪) ના અનુસંધાને માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ાના સાવરકડલા
અને લીલીયા
(૧) અમરે લી િજ ાના સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકા
ું
ું
તાલુકા પંચાયતમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અનુ મે
પંચાયતમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અનુ મે
વગ-૨ની ૦ અને ૧ તથા વગ-૩ની ૧૨ અને ૧૪ ખાલી
વગ-૨ની ૦ અને ૦૧ ને બદલે અનુ મે ૧ અને ૦ જ યાઓ ખાલી
જ યાઓ હતી તે હકીકત સાચી છે ,
હતી તેમજ વગ-૩ની અનુ મે ૧૨ અને ૧૪ જ યાઓ ખાલી હતી.
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨)
ઉ ત પૈકી કઇ કઇ જ યાઓ ખાલી છે , અને
ખાલી જ યાની સં યા
મ વગ
જ યાનું નામ
સાવરકડલા
લીલીયા
ું
૧ વગ-૨ તાલુકા િવકાસ અિધકારી
૧
૦
નાયબ ચીટનીશ/ મ.તા.
૦
૧
૨ વગ-૩ િવ.અ
સીનીયર એકા. લાક
૧
૨
જિનયર
લાક
૪
૫
ુ
ડાઇવર
૧
૧
િવ તરણ અિધકારી
૨
૨
પંચાયત
િવ તરણ અિધકારી
૦
૧
સહકાર
આંકડા મદદનીશ
૧
૧
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
નાયબ હસાબનીશ
અિધક મદદનીશ ઇજનેર
કલ
ુ
વહીવટી અનુકુ ળતા મુજબ

૧
૨
૧૩

૧
૧
૧૫

(૩) ઉ ત તમામ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવાનું
(૩)
આયોજન છે ?
--------મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૩૦ ી રાઘવ ભાઈ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એ ટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના કે સો
ઝડપથી ચલાવવા મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૧૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૮૯ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દાહોદ અને
(૧)
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
દાહોદ
૩
પંચમહાલ
૬
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઈ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઈ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઈન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
વષ
િજ ો
ગૌશાળાની સહાયની
ચૂકવવામાં આવી?
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧દાહોદ
૦
૦
૨૦૧૯
પંચમહાલ
૦
૦
થી
તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧દાહોદ
૦
૦
૨૦૨૦
પંચમહાલ
૦
૦
થી
તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦
--------મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક કરવા બાબત
૩૬૫૬૩ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
મનગર િજ ામાં વન િવભાગ ારા વીડીઓમાંથી કે ટલું ઘાસ
એકિ ત કરલ
ે ઘાસ
વષ
(લાખ ક. ા.)
એક કરવામાં આ યુ,ં અને
૨૦૧૯-૨૦
૪૩.૫૦
૨૦૨૦-૨૧
૨૧.૯૨
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
િ થિતએ)
(૨)
આ યુ?

તે પૈકી કે ટલું ઘાસ ગોડાઉનમાં સં હ કરવામાં

(૨)
વષ

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૩૨ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

ગોડાઉનમાં સં હ કરલ
ે
ઘાસનો જ થો
(લાખ ક. ા.)
૪૩.૫૦
૪.૨૩

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એ ટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના કે સો
ઝડપથી ચલાવવા મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૧૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં ધોરણ ૧ થી ૫ની શાળાઓ મજ કરવા બાબત
૩૫૪૨૦ ી નથાભાઈ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર ધોરણ-૧ થી ૫ ની કે ટલી
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦
સરકારી શાળાઓ મજ કરવામાં આવી, અને
તાલુકાનુ નામ
થી
થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
પાલનપુર
૦૦
૦૧
કાંકરે જ
૦૧
૦૨
થરાદ
૦૧
૦૦
ડીસા
૦૦
૦૧
(૨) ઉપરો ત શાળાઓ મજ કરવાના કારણો શાં છે ?
(૨) શાળામાં બાળકોની સં યા ઓછી હોવાથી ન કની
શાળામાં મજ કરે લ છે .
--------દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી મા યિમક શાળાઓ
૩૬૫૮૫ ી સી. કે . રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૨૭
દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી ા ટ ઈન એઈડ મા યિમક
શાળાઓના વગ વધારા માટે કલ
ુ કે ટલી દરખા ત મળેલ હતી,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી દરખા તને મંજૂ રી
(૨) ૨૪
આપવામાં આવી?
--------નવસારી િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૪૫ ી નરશભાઈ
પટલ
ે
ે (ગણદેવી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
નવસારી િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
નવસારી િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૩૬૮ ામ
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------આણંદ િજ ામાં તારાપુર ગામમાં ગટર યોજનાનું કામ
૩૩૬૭૫ ી પૂનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષથી
(૧) ૧ (એક)
આણંદ િજ ામાં તારાપુર ગામમાં ગટર યોજનાનું કામ અધું
હોવા અંગેની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને મળી,
(૨) ઉ ત ગટર યોજનાનું કામ કઈ એજ સીને, કે ટલા
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ થમ ઈ રદાર
ખચ, યારે સ પવામાં આવેલ, અને
લેકલી ટ થતાં મે. એન. પી. પટે લ અમદાવાદને . ૫૨૩.૬૩
લાખનો વકઓડર તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૭ના રોજ આપેલ છે .
(૩) ઉ ત ગટર યોજનાનું કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં
(૩) બનતી વરાએ.
આવશે?
કલોલ તાલુકાના રાંચરડા ગામમાં દબાણ દૂર કરવા બાબત
૩૫૪૪૬ ડો. સી. જે. ચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના પહે લા સ માં તા.૧૯-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ
સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ ૮૮૪૦ (અ તાઃ ૨૫)ના અનુસંધાને માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ગાંધીનગર િજ ાના કલોલ તાલુકાના રાંચરડા
(૧) તમામ દબાણ દૂર કરવામાં આવેલ છે .
ગામના સ.નં.૧૩૭૧ની તળાવની જમીન પર વન િવ તરણના
નામે ખાનગી ટ ટોએ કરે લ દબાણ દૂર કરાવવા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી ારા તા.૨૬-૦૨-૨૦૧૮ થી ામ પંચાયતને
જણાવેલ તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ કે ટલુ દબાણ
દૂર થયુ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલુ દબાણ દૂર કરવાનું બાકી છે ,
(૨) તમામ દબાણ દૂર કરવામાં આવેલ હોય,
અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત બાકી દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
આવશે?
--------પાલનપુર તાલુકામાં વગ-૩ની ખાલી જ યાઓ
૩૭૯૭૭ ી મહશકમાર
પટલ
ે ુ
ે (પાલનપુર) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ માં તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
થયેલ ૨૪૨૧૭ (અ તા-૨૬૩) ના અનુસંધાને માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકામાં
(૧) હા
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વગ-૩ની ૦૯ ખાલી
જ યાઓ હતી તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઉ ત
(૨)
પૈકી કઈ જ યાઓ ખાલી છે , અને
તાલુકા પંચાયત
ખાલી
મ
સંવગ
કચેરી
જ યા
૧
જનીયર
લાક
૪
ુ
પાલનપુર
૨
ડાઈવર
૧
૩
આંકડા મદદનીશ
૧
કલ
૬
ુ
(૩) ઉ ત તમામ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવાનું
(૩) વહીવટી અનુકુ ળતા મુજબ.
આયોજન છે ?
--------અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં આર.ટી.ઇ.એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૪૫૬ ી હમતિસં
હ પટલ
ે (બાપુનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
અ યાસ કરતા હતા,

િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ

અમદાવાદ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૯૨,૭૨૯ ૭૧,૯૫૮

બોટાદ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૩૫૪૫
૨૮૮૦

ખાનગી ાથિમક
શાળાઓમાં ધો૧ માં અ યાસ
કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો
િજ ાનું નામ
અમદાવાદ
બોટાદ
હતો, અને
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ.
૨૨,૮૧૩ ૧૭,૮૮૮
૯૭૬
૭૭૦
એ ટ હે ઠળ
(૨૫ %
લેખ)ે વેશ
આપવાપા
બાળકોની
સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
(૩)
બાળકોને આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં
િજ ાનું નામ
અમદાવાદ
બોટાદ
આ યો?
શૈ િણક વષ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ ૧૯,૪૨૭ ૧૫,૪૬૮
૮૭૯
૬૯૬
હે ઠળ વેશ
આપેલ
િવ ાથ ઓની
સં યા
--------ભાવનગર િજ ામાં ચેરનું વાવેતર
૩૬૫૬૧ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
ભાવનગર િજ ામાં કે ટલા હે ટરમાં ચેરનું વાવેતર કરવામાં
વષ
વાવેતર (હે ટરમાં)
આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૫૦૦
૨૦૨૦-૨૧માં
૩૫૫
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સુધીમાં
(૨) તેની પાછળ કલ
(૨)
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૨૬૫.૨૪
૨૦૨૦-૨૧માં
૧૩૮.૯૨
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સુધીમાં
--------મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૩૧ ી િ જશ
ે મેર (મોરબી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એ ટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના કે સો
ઝડપથી ચલાવવા મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) કાયદા િવભાગ
ારા આ ખાસ કોટ
તા.૦૬-૧૧-૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ
છે .
--------પાટણ અને મહસાણા
િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
ે
૩૫૪૨૯ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
પાટણ િજ ો
મહસાણા
િજ ો
ે
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ પાટણ અને મહે સાણા
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના
/
સી ટે ના
/
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૧૭
૫૫
૧૫૮
૩૫૦
(૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
પાટણ િજ ો
મહસાણા
િજ ો
ે
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
૪
૧૧
૧૦
૪
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની
િજ ો
છે , અને
બાકી હોય તેવા ઓરડાની સં યા
પાટણ
૧૬
મહે સાણા
૨૭૦
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
--------ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૫૭૪ ી કશુ
ે ભાઈ નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટે
કોઇ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
(૨)
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?
તાલકાનું
ામ પંચાયતની ફાળવેલ ા ટ રકમ
મ
નામ
સં યા
.
૧
ભાવનગર
૫૧
૫,૧૦,૦૦૦/૨
તળા
૧૧૮
૧૧,૮૦,૦૦૦/૩
મહવા
૧૧૫
૧૧,૫૦,૦૦૦/ુ
૪
ગારીયાધાર
૪૮
૪,૮૦,૦૦૦/૫
પાલીતાણા
૭૮
૭,૮૦,૦૦૦/૬
વ ભીપુર
૫૩
૫,૩૦,૦૦૦/૭
િશહોર
૭૮
૭,૮૦,૦૦૦/૮
ઘોઘા
૪૦
૪,૦૦,૦૦૦/૯
ઉમરાળા
૪૩
૪,૩૦,૦૦૦/૧૦ જેસર
૩૬
૩,૬૦,૦૦૦/કલ
૬૬૦
૬૬,૦૦,૦૦૦/ુ
---------
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં આર.ટી.ઇ.એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૫૪૬ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર નમદા અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ાનું નામ
નમદા
ભ ચ
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
શૈ િણક વષ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક
૧૪૮૧
૧૧૫૩ ૧૩,૪૧૩ ૧૨,૮૫૮
શાળાઓમાં ધો૧ માં અ યાસ
કરતા
િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો
િજ ાનું નામ
નમદા
ભ ચ
હતો, અને
શૈ િણક વષ ૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ.
૩૭૪
૨૮૮
૩૩૮૪
૩૨૫૩
એ ટ હે ઠળ
(૨૫ %
લેખ)ે વેશ
આપવાપા
બાળકોની
સં યા
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
(૩)
બાળકોને આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં
િજ ાનું નામ
નમદા
ભ ચ
આ યો?
શૈ િણક વષ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
૩૩૫
૨૩૮
૨૧૨૩
૧૭૪૨
હે ઠળ વેશ
આપેલ
િવ ાથ ઓની
સં યા
--------અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહર
ે અને િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના
૩૫૪૫૮ ી યાસુ ીન શેખ(દ રયાપુર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહે ર અને િજ ામાં ગંગા
સમયગાળો
અમદાવાદ શહરે
ગાંધીનગર શહર
ે
વ પા આિથક સહાય યોજના અ વયે કે ટલી અર ઓ મળી,
અને િજ ામાં મળેલ અને િજ ામાં મળેલ
કલ
કલ
ુ અર ઓ
ુ અર ઓ
તા.૧-૨-૨૦૧૯
૨૯૧૭૧
૧૪૨૭૯
થી
તા.૩૧-૧૨૦૨૦
તા.૧-૨-૨૦૨૦
૩૦૧૦૪
૧૦૮૬૨
થી
તા.૩૧-૧૨૦૨૧
(૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર અને િજ ાવાર ઉ ત પૈકી
(૨)
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરી કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં
સમયગાળો
અમદાવાદ શહરે
ગાંધીનગર શહર
ે
આવી,
અને િજ ામાં મંજૂ ર અને િજ ામાં મંજૂ ર
કરલ
ે કલ
ે કલ
ુ અર ઓ કરલ
ુ અર ઓ
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૩)

ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓ પડતર છે , અને

તા.૧-૨-૨૦૧૯
૨૫૬૦૯
૧૩૯૧૨
થી
તા.૩૧-૧૨૦૨૦
તા.૧-૨-૨૦૨૦
૨૮૪૬૮
૧૦૯૩૧
થી
તા.૩૧-૧૨૦૨૧
તા.૧-૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ના સમયગાળા
દર યાન લાભાથ દીઠ માિસક .૧૦૦૦/- અને તા.૧-૪૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ના સમયગાળા દર યાન લાભાથ
દીઠ માિસક .૧૨૫૦/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવી.
(૩)
અમદાવાદ શહરે અને િજ ામાં
પડતર કુ લ અર ઓ
૧૧૩૮

(૪) ઉ ત પડતર અર ઓ
કરવામાં આવશે?

યાં સુધીમાં િનકાલ

(૪)

ગાંધીનગર શહરે અને િજ ામાં
પડતર કુ લ અર ઓ
૦૦

બનતી વરાએ.

--------અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૪૪૪ ી જશુભાઈ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી અને
(૧)
સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી
ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાન નથી,
િજ ો
અરવ ી
સાબરકાંઠા

સરકારી
૨૩૦
૨૬૨

ાથિમક
ખાનગી
૧૮
૧૨

મા યિમક
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૬
૧૧
૧૨

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૩

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી
સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક
શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને
િજ ો

વષ

અરવ ી

૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

સાબરકાંઠા

ાથિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા
સરકારી
૦૦
૦૦

યિમક
ખાનગી
૦૦
૦૦

(૨)

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં રમતગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

(૩)

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી

---------

હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
ં
૩૬૫૨૨ ી હતુ કનો ડયા (ઈડર) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
સાબરકાંઠા િજ ાના હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન
વષ
ં
િનમાણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે ,
૨૦૧૯-૨૦
અને
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
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રોપા (સં યામાં)
૫૨,૦૦૦
૫૦,૪૦૦

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
આવેલ છે ?

વષ

ખચ ( .લાખમાં)
૩૮.૭૦
૨૦.૫૦

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------મહસાણા
અને પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની મંજૂ ર જ યા
ે
૩૬૫૦૮ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મહે સાણા અને
(૧)
પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની કે ટલી
િજ ાનું નામ
મંજૂ ર જ યા
જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ છે ,
મહે સાણા
૬૨
પાટણ
૫૨
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કે ટલી જ યા ભરાયેલ છે ,
(૨)
અને
િજ ાનું નામ
ભરાયેલ જ યા
મહે સાણા
૬૨
પાટણ
૫૨
(૩) કે ટલી જ યા ખાલી છે ?
(૩)
િજ ાનું નામ
ખાલી જ યા
મહે સાણા
૦૦
પાટણ
૦૦
--------આણંદ અને વડોદરા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૫૧૨ ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
આણંદ િજ ો
વડોદરા િજ ો
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ આણંદ અને વડોદરા
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
સી ટે ના
/
સી ટે ના
/
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,
ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૧૭૫
૧૯૦
૦
૧૭૦
(૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
આણંદ િજ ો
વડોદરા િજ ો
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯મંજૂ રી આપવામાં આવી,
૧૯
૨૦
૧૯
૨૦
૨૩
૧૭
૦
૦
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
(૩)
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી હોય
િજ ો
છે , અને
તેવા ઓરડાની સં યા
આણંદ
૦
વડોદરા
૦
(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી યાં
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?
--------બોરસદ તાલુકામાં ગંગા વ પ આિથક સહાય યોજના
૩૩૫૩૪ ી રાજે િસંહ પરમાર(બોરસદ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૫૩૪૮
આણંદ િજ ાના બોરસદ તાલુકામાં ગંગા વ પ આિથક સહાય
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
યોજના અ વયે કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરી, અને
(૨) ૫૩૪૮
(૩) આ અ વયે ઉ ત િ થિતએ કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં
(૩) લાભાથ દીઠ િત માસ .૧૨૫૦/આવી?
--------નમદા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૫૮૯ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
નમદા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
નમદા િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૨૨૨ ામ
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
પંચાયતોમાં અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે?
ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
૩૬૬૨૪ ી કાંિતભાઇ બલર (સુરત ઉ ર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧), (૨) અને (૩) ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત
ડાંગ િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત તાલુકાવાર
ડાંગ િજ ાના તમામ તાલુકાઓની તમામ ૭૦ ામ પંચાયતોમાં
કે ટલી ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ
અગાઉના વષ માં કો યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોઈ
કરાવવામાં આવી છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ ામ
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ પંચાયતોમાં
પંચાયતને કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાનો
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે લ ામ પંચાયતોમાં
કો યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન
છે ?
--------તાપી અને નવસારી િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૫૫૪ ી પુનાભાઇ ગામીત ( યારા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાપી અને
(૧)
નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી
ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાન નથી,
િજ ો
તાપી
નવસારી

ાથિમક
સરકારી ખાનગી
૩૨૧
૧૩
૮૫
૧૫

મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને
િજ ો
તાપી
નવસારી

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

ાથિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧

(૨)

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
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ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

(૩)

જમીન ઉપલ ધ થયેથી.

---------

તાપી અને સુરત િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૫૫૭ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર તાપી અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર ખાનગી
ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ અ યાસ
કરતા હતા,

(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો
હતો, અને

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
બાળકોને આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં
આ યો?

(૧)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ
ખાનગી ાથિમક
શાળાઓમાં ધો૧માં અ યાસ
કરતા િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ
આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ (૨૫ % લેખ)ે
વેશ આપવાપા
બાળકોની સં યા
(૩)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ

તાપી
સુરત
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
૨૧૫૮ ૧૬૬૧ ૮૦,૪૭૩ ૮૧,૬૩૫

તાપી
સુરત
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
૫૪૦
૪૧૫ ૨૦,૧૭૧ ૨૦,૪૬૬

તાપી
સુરત
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
૪૩૩
૩૨૯ ૧૩,૮૭૯ ૧૩,૩૯૨

આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ વેશ આપેલ
િવ ાથ ઓની સં યા
--------આણંદ અને નવસારી િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હઠળ
વેશ
ે
૩૫૫૧૬ ી િનરજન
પટલ
ે (પેટલાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર આણંદ અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર
િજ ાનું નામ
આણંદ
નવસારી
ખાનગી ાથિમક શાળાઓમાં ધો-૧માં કે ટલા િવ ાથ
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
અ યાસ કરતા હતા,
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
ખાનગી ાથિમક
૧૧૦૭૯ ૧૧૩૫૬ ૮૩૮૨
૭૩૮૦
શાળાઓમાં ધો૧માં અ યાસ
કરતા િવ ાથ ઓની
સં યા
(૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ
(૨)
કે ટલા બાળકોને (૨૫ ટકા લેખે) વેશ આપવાનો થતો
િજ ાનું નામ
આણંદ
નવસારી
હતો, અને
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦શૈ િણક વષ
૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
આર.ટી.ઇ. એ ટ
૨૭૮૬ ૨૨૯૮ ૨૦૭૯ ૧૮૦૩
હે ઠળ (૨૫ % લેખ)ે
વેશ આપવાપા
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
બાળકોને આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ આપવામાં
આ યો?

બાળકોની સં યા
(૩)
િજ ાનું નામ
શૈ િણક વષ

આણંદ
નવસારી
૨૦૧૯- ૨૦૨૦- ૨૦૧૯- ૨૦૨૦૨૦
૨૧
૨૦
૨૧
૨૩૬૧ ૨૦૨૩ ૧૩૫૦
૯૮૨

આર.ટી.ઇ. એ ટ
હે ઠળ વેશ આપેલ
િવ ાથ ઓની સં યા
--------અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૨૬ ી ભુપે ભાઇ પટલ
ે (ઘાટલોડીયા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એ ટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના કે સો
ઝડપથી ચલાવવા અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૧૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------મહવા
ે વાવેતર
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
૩૬૬૩૫ ી પૂણશ મોદી (સુરત પિ મ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
સુરત િજ ાના મહવા
વષ
રોપા (સં યામાં)
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના
હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૪૨,૪૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૩૦,૮૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૪૯.૧૬
૨૦૨૦-૨૧
૧૬.૧૮
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ)
--------ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
૩૬૫૭૨ ી આર.સી.મકવાણા (મહવા
ુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ માટે
કોઇ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી ામ
(૨) છે ા એક વષમાં નીચેની િવગતે તાલુકાવાર ામ
પંચાયતોને કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી?
પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે .
તાલકાનું
ામ પંચાયતની ફાળવેલ ા ટ રકમ
મ
નામ
સં યા
.
૧
ભાવનગર
૫૧
૫,૧૦,૦૦૦/૨
તળા
૧૧૮
૧૧,૮૦,૦૦૦/૩
મહવા
૧૧૫
૧૧,૫૦,૦૦૦/ુ
૪
ગારીયાધાર
૪૮
૪,૮૦,૦૦૦/૫
પાલીતાણા
૭૮
૭,૮૦,૦૦૦/૬
વ ભીપુર
૫૩
૫,૩૦,૦૦૦/૭
િશહોર
૭૮
૭,૮૦,૦૦૦/-
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૮
૯
૧૦

ઘોઘા
ઉમરાળા
જેસર

૪૦
૪૩
૩૬
૬૬૦

૪,૦૦,૦૦૦/૪,૩૦,૦૦૦/૩,૬૦,૦૦૦/૬૬,૦૦,૦૦૦/-

કલ
ુ
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
૩૬૫૦૨ માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને ગેસ
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો ગેસ કને શન ધરાવતા હતા.
કને શન આપવામાં આ યા છે ,
આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કને શન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ગેસ કને શન આપવામાં આવશે?
િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૧૨ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
મહે સાણા િજ ાના િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
વષ
રોપા (સં યામાં)
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
૪૦,૪૦૦
૨૦૨૦-૨૧
૪૦,૮૦૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
(૨)
આવેલ છે ?
વષ
ખચ ( . લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
૩૪.૯૬
૨૦૨૦-૨૧
૩૩.૭૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)
--------સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૩૩ ી જગદીશ પટલ
ે (અમરાઈવાડી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એકટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના
કે સો ઝડપથી ચલાવવા સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની
થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ
ારા આ ખાસ કોટ
કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
તા.૦૬-૧૧-૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ
છે .
--------વડોદરા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૪૧ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટે રરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ,
૨૦૧૫ના અિધિનયમ હે ઠળના કે સો ઝડપથી ચલાવવા વડોદરા
િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૧૯-૦૯કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
---------
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં મા યિમક શાળામાં આચાયની ખાલી જ યા
૩૬૩૩૩ ી ઈ
તિસંહ પરમાર (મહધા
ુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં આવેલી મા યિમક શાળાઓમાં
મા યિમક શાળાઓમાં આચાયની ખાલી જ યા
આચાયની કે ટલી જ યાઓ ખાલી છે ,
િજ ો
સરકારી
ા ટડ
કલ
ે
ુ
આણંદ
૦૯
૫૯
૬૮
ખેડા
૦૬
૮૦
૮૬
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા સમયથી ઉ ત જ યાઓ
(૨) સામેલ પ ક-અ મુજબ
ખાલી છે , અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ આચાયની િનમણૂંક કરવા માટે
(૩) સરકારી શાળામાં આચાય ની બઢતી બાબતે મેટર
સરકારે શાં પગલાં લીધા છે ?
સબ યુડીશ છે તથા સીધી ભરતીની
યા ચાલુમાં છે . ા ટે ડ
શાળામાં આચાય ની ભરતી કરવામાં આવેલ છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
--------અમદાવાદ અને મોરબી િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
૩૫૪૬૪ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ અને
(૧)
મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક,
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના
મેદાન નથી,
િજ ો
અમદાવાદ
મોરબી

સરકારી
૫૧
૩૩

ાથિમક
ખાનગી
૦૪
૨૧

મા યિમક
સરકારી
ખાનગી
૦૨
૧૨૪
૦૦
૦૦

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૨૧૭
૦૦
૦૧

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર
કે ટલી સરકારી અને ખાનગી ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો બનાવવામાં
આ યા, અને
િજ ો

વષ

અમદાવાદ

૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

મોરબી

ાથિમક
સરકારી ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

મા યિમક
સરકારી ખાનગી
૦૨
૦૦
૦૪
૦૦
૦૦
૦૦
૦૩
૦૦

ઉ ચતર મા
સરકારી
૦૦
૦૦

યિમક
ખાનગી
૩૧
૦૦

(૨)

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક સળંગ એકમ
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી રહે તી શાળાઓમાં
રમત-ગમતના મેદાનો કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે?

(૩)

ઉ ચતર મા યિમક
સરકારી
ખાનગી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

જમીન ઉપલ ધ થયેથી

---------

આ મશાળાના બાળકોના માિસક બીલમાં વધારો કરવા અંગે
૩૫૫૩૯ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા ય સરકારે
(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ આ દ િત િવકાસ
જદી
િવભાગ હ તકની ા ટ ઈન એઈડની આ મશાળાઓમાં ઉ ર
ુ જદી
ુ આ મશાળામાં અ યાસ કરતા બાળકોના માિસક
બીલમાં વધારો યારે અને કે ટલો કરે લો હતો,
બુિનયાદી આ મશાળા અને ઉ ચ ર ઉ ર બુિનયાદી
આ મશાળાઓમાં અ યાસ કરતા બાળકોની માિસક ભોજન
(િનભાવ) ા ટમાં વખતોવખત થયેલ વધારાના દરો નીચે મુજબ
છે .
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મ
૧
૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

મંજૂ ર
િનભાવ ા ટનો સમયગાળો
થયેલ રકમ
૧૦૦/પહે લાથી
૧૫૦/આ દ િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માંકઃ
અમશ/૧૪૮૬/૨૩૬૨/ગ,
તા.૧૫/૧૦/૧૯૮૭
૨૨૫/સમાજ ક યાણ અને આ દ િત િવકાસ
િવભાગના ઠરાવ માંકઃ અમશ/૧૪૯૧/
૬૦૮/ગ, તા.૦૪/૦૫/૧૯૯૧
૩૫૦/આ દ િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માંકઃ
અમશ/૧૪૯૭/યુ.ઓ/૧૨/ગ,
તા.૨૨/૭/૧૯૯૭
૪૫૦/આ દ િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ
માંકઃઅમશ/૧૪૯૯/ન.બા/૨૨-૨૩,
ઘ, તા.૦૬/૦૧/૨૦૦૧
૬૦૦/આ દ િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માંકઃ
અમશ/૧૫૦૬/ન.બા-૬/ઘ,
તા.૦૯/૧૦/૨૦૦૭
૧૦૦૦/- આ દ િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માંકઃ
અમશ/૧૫૧૧/ન.બા-૭/ઘ,
તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૨
૧૫૦૦/- આ દ િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માંકઃ
અમશ/૧૫૨૦૧૫/ન.બા-૬/ઘ,
તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૫

(૨) ઉ ત િ થિતએ તેનો અમલ કરવામાં આ યો છે કે
(૨) હા,
કે મ? અમલ ન કય હોય તો તેના કારણો શાં છે , અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ તેનો અમલ યારે કરવામાં
(૩)
રહે તો નથી.
આવશે?
--------લાઠી અને બાબરા તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન
૩૫૫૦૩ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ મા તા.૨૩-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
થયેલ ૧૯૨૩૬ (અ તા-૭૯) ના અનુસંધાને માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ાની લાઠી તાલુકા પંચાયત કચેરીના
(૧) તાલુકા પંચાયત કચેરી, લાઠી ના નવા મકાનની
નવા મકાન બનાવવાની બાબત કાયવાહી હે ઠળ હતી, યારે
રીવાઈ ડ મંજૂ રી િવચારણા હે ઠળ છે , યારે તાલુકા પંચાયત
તાલુકા પંચાયત કચેરી બાબરાનું નવું મકાન બનાવવા માટે
કચેરી, બાબરાના નવા મકાનના ડી.ટી.પી. િવચારણા હે ઠળ છે .
તા.૦૪-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવથી .૨૪૦/- લાખની વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
ઉ ત બંને તાલુકા પંચાયતના મકાનો બનાવવાની કામગીરી કયા
તબ ે છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બંને તાલુકા પંચાયતના નવા
(૨) તાલુકા પંચાયત કચેરી, લાઠીની રીવાઈ ડ મંજૂ ર અંગે
મકાનો બનાવવાની કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
િનયમોનુસાર કાયવાહી કરવામાં આવશે તેમજ તાલુકા પંચાયત
કચેરી, બાબરા ના ડી.ટી.પી. ને મંજૂ રી મળેલ હોઈ ટે ડર
યાની આનુષાંિગક કાયવાહી િનયમાનુસાર કરવામાં આવશે.
--------આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૨૭ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
ગુજરાત લે ડ ેબ ગ ( ોહીિબશન) એકટ, ૨૦૨૦ હે ઠળના

(૧)
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હા, .

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કે સો ઝડપથી ચલાવવા આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની
થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૦૬-૧૧કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------વડોદરા િજ ામાં અકોટા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજુરી
૩૭૧૬૫ ી શૈલેષભાઈ મહતા
ે (ડભોઈ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા,
વડોદરા િજ ામાં વે સીન ઇ ટી ુટ, અકોટા ખાતે બાંધવામાં
આવેલ નવી કોટ િબ ડ ગ સંકુ લમાં વકીલોને બેસવા માટે
વધારાના બાંધકામ અંગે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
(૨) વડોદરા િજ ામાં વે સીન ઇ ટી ુટ, અકોટા ખાતે
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
બાંધવામાં આવેલ નવી કોટ િબ ડ ગ સંકુ લમાં વકીલોને બેસવા
માટે વધારાના બે માળના બાંધકામ માટે . ૨૪૨.૫૫ લાખની
તા. ૦૯-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/
૧૦૨૦૧૯/૧૧૬/ગ-૧ થી વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ
છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?
(૩) સદર િબ ડ ગના બાંધકામના િવગતવાર ન શાઅંદા સંમિત સૂચક િત હ તા ર અથ સાદર કરે લ છે .
--------સુરત િજ ામાં આસનલ િમ લ ગૃપને ફાળવેલ જમીન
૩૫૪૬૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરત િજ ામાં
આસનલ િમ લ ગૃપ ારા વન ખાતાની યા થળે અને કે ટલી
જમીન મેળવવા માટે ની અર ઓ/માંગણીઓ પડતર છે ,

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ વન િવભાગને
આસનલ િમ લ ગૃપ ારા વન (સંર ણ) ધારા-૧૯૮૦
અંતગત જગલની
જમીન મેળવવા માટે ની કોઈ દરખા ત મળેલ
ં
નથી. પરતુ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભારત
ં
સરકાર ીના પ રવેશ પોટલ ઉપર ૯૩.૦૦ હે . જમીન માટે કલ
ુ ૩ દરખા તો અપલોડ કરવામાં આવેલ છે , જે ડા ટ ટે જ ે યુઝર
એજ સીના એકાઉ ટમાં જ પડતર છે .
(૨) છે ા બે વષમાં ઉ ત કપનીની
કોઈ દરખા ત મંજૂ ર
ં
કરવામાં આવેલ ન હોઈ
ઉપિ થત થતો નથી.

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, ઉ ત
કપનીને
વન ખાતા હ તકની કે ટલી જમીન કયા ભાવે ફાળવવામાં
ં
આવી, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ વન ખાતાની ફાળવેલ જમીન અ વયે
(૩)
વળતર વનીકરણ પેટે કે ટલી રકમ મેળવવામાં આવી અને કયા
થળે કે ટલી જમીન મેળવવામાં આવી છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

ભ ચ અને સુરત િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૬૦૦૭ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુ
સ
ર
)
:
માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભ ચ અને
(૧)
સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
ભ ચ
૧૪
સુરત
૧૧
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પૂરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર,
(૩)
િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં
ગૌશાળાની સહાયની રકમ
વષ
િજ ો
આવી?
સં યા
.
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯
ભ ચ
૩
૯,૭૫,૦૫૦
થી
સુરત
૬
૨૨,૨૫,૩૯૨
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦
ભ ચ
૨
૮,૦૭,૮૨૫
થી
સુરત
૧
૨,૦૦,૦૦૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
--------છોટાઉદેપુર અને ડાંગ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૯૮ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જેતપુર) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર
(૧)
અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
છોટાઉદેપુર
૪
ડાંગ
૧
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પૂરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર,
(૩)
િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં
ગૌશાળાની સહાયની
વષ
િજ ો
આવી?
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ છોટાઉદેપુર
૦
૦
થી
ડાંગ
૦
૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ છોટાઉદેપુર
૦
૦
થી
ડાંગ
૦
૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦
--------લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૫૯ ી જ.ે વી.કાક ડયા (ધારી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
અમરે લી િજ ામાં લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ
માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૧)

હા,

(૨)
.૪૧૭.૪૦ લાખની તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૫૧૩/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) તાંિ ક મંજૂ રી મ ા બાદ બાકીની વહીવટી
યા
પૂણ થયેથી.
---------

મનગર અને અમરલી
ે િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
૩૫૪૮૦ ી િવણભાઈ મુસડીયા(કાલવાડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સરકારી
(૧)
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલ સી ટે ના
ઓરડાઓ પૈકી કે ટલા ઓરડાઓ મનગર અને અમરે લી
િજ ામાં િજ ાવાર વપરાશલાયક છે અને કે ટલા ઓરડાઓ
જજ રત હાલતમાં અને િબનવપરાશલાયક છે ,

(૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
ઓરડાઓ પૈકી ઉ ત વષવાર કે ટલા ઓરડાઓનો કાટમાળ
દૂર કરીને જ યા ખુ ી કરવા કે અ ય ઉપયોગ લેવા સા
મંજૂ રી આપવામાં આવી,

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર આવા કે ટલા
ઓરડાઓનો કાટમાળ હટાવવાની મંજૂ રી આપવાની બાકી
છે , અને

(૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત બાકી મંજૂ રી
સુધીમાં આપવામાં આવશે?

યાં

મનગર િજ ો
અમરલી
ે િજ ો
વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં વપરાશલાયક જજ રત હાલતમાં
સી ટે ના
/
સી ટે ના
/
ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક ઓરડાઓની િબનવપરાશલાયક
સં યા
િસ ટે ના
સં યા
િસ ટે ના
ઓરડાઓની
ઓરડાઓની
સં યા
સં યા
૭
૧૯
૪૧
૫૬
(૨)
મનગર િજ ો
અમરલી
ે િજ ો
વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૧૮- વષ ૨૦૧૯૧૯માં મંજૂ રી ૨૦માં મંજૂ રી ૧૯માં મંજૂ રી ૨૦માં મંજૂ રી
આપેલ
આપેલ
આપેલ
આપેલ
ઓરડાની
ઓરડાની
ઓરડાની
ઓરડાની
સં યા
સં યા
સં યા
સં યા
૧
૨
૦
૦
(૩)
મંજૂ રી આપવાની બાકી હોય તેવા
િજ ો
ઓરડાની સં યા
મનગર
૧૧
અમરે લી
૧૮
(૪) આગામી વષ માં તબ ાવાર ઝડપથી.
---------

વડોદરા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
૩૭૧૪૦ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટે રરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઇમ એ ટ,
૨૦૧૫ના અિધિનયમ હે ઠળના કે સો ઝડપથી ચલાવવા વડોદરા
િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના કરવામાં આવેલ છે , તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ ખાસ કોટ યારથી
(૨) કાયદા િવભાગ ારા આ ખાસ કોટ તા.૧૯-૦૯કાયરત કરવામાં આવેલ છે ?
૨૦૨૦ની અિધસૂચનાથી કાયરત કરવામાં આવેલ છે .
--------વડોદરા અને સુરત િજ ામાં શાળાઓમાં સંચાલકો ારા વધુ ફી ઉઘરાવવા બાબત
૩૫૫૪૪ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં ફી રે યુલેટરી
ફ રયાદોની સં યા
કિમટી ારા કરવામાં આવેલ હકમોનુ
ં ઉ ંઘન કરીને વધુ ફી
તા.૦૧-૦૧- તા.૦૧-૦૧ુ
ઉઘરાવવામાં આવતી હોવાની કે ટલી ફ રયાદો મળી,
૨૦૧૯ થી
૨૦૨૦ થી
મ
િજ ો
તા.૩૧-૧૨- તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯
૨૦૨૦
૧
વડોદરા
૦૫
૧૮
૨
સુરત
૦૧
૧૫
કલ
૦૬
૩૩
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ફી રે યુલેટરી કિમટી ારા
(૨) સામેલ પ ક-અ મુજબ.
શાળાઓની કે ટલી ફી િનયત કરવામાં આવેલ છે અને સંચાલકો
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કલ
ુ
૨૩
૧૬
૩૯

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
ારા કે ટલી ફી ઉઘરાવવામાં આવેલ છે , અને
(૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કઇ શાળાના સંચાલક
(૩) સામેલ પ ક-બ મુજબ.
સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી ?
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
--------સી.આર.ઝેડ હરનામામાં
સ ાનું િવકે ીકરણ કરવા બાબત
ે
૩૫૫૦૧ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય પયાવરણ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સી.આર.ઝેડ
(૧) આવી કોઈ દરખા ત/માગણી/રજઆત
ભારત
ૂ
હે રનામામાં સ ાનું િવકે ીકરણ કરવા બાબતની દરખા ત/
સરકારમાં પડતર નથી.
માગણી/રજઆત
ભારત સરકારમાં યારથી પડતર છે ,
ૂ
(૨) ઉ ત બાબત મંજૂ ર થાય તે માટે રા ય સરકારે ઉ ત
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર શાં યાસો કયા, અને
(૩) તે અ વયે ભારત સરકાર તરફથી યારે શાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
િતભાવ મ ા?
--------દાહોદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની મંજૂ ર જ યા
૩૫૫૩૬ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
દાહોદ
(૧)
િજ ામાં તાલુકાવાર મ ટીપપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની કે ટલી
મ િજ ા/તાલુકાનું નામ
મ ટીપપઝ હે થ
જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ છે ,
સુપરવાઈઝરની મંજૂ ર જ યા
૧
િજ. પંચાયત દાહોદ
૦
૨
દાહોદ
૯
૩
ગરબાડા
૬
૪
ધાનપુર
૫
૫
દેવગઢબારીયા
૮
૬
લીમખેડા
૯
૭
ફતેપુરા
૬
૮
ઝાલોદ
૧૦
૯
સંજલ
ે ી
૩
કલ
૫૬
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કે ટલી જ યાઓ
(૨)
ભરાયેલ અને કે ટલી જ યાઓ કે ટલા સમયથી ખાલી છે , અને
મ ટીપપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની
િજ ા/તાલુકા
જ યાઓની િવગત
મ
પંચાયતનું નામ
ભરાયેલ ખાલી
૧ વષથી
જ યા
જ યા
નીચે
૧ િજ. પંચાયત દાહોદ
૦
૦
૦
૨ દાહોદ
૪
૫
૫
૩ ગરબાડા
૪
૨
૨
૪ ધાનપુર
૨
૩
૩
૫ દેવગઢબારીયા
૫
૩
૩
૬ લીમખેડા
૫
૪
૪
૭ ફતેપુરા
૪
૨
૨
૮ ઝાલોદ
૬
૪
૪
૯ સંજલ
ે ી
૨
૧
૧
કલ
૩૨
૨૪
૨૪
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા સુધીમાં
(૩) ફડર કે ડરમાં જગા ઉપલ ધ થયે વહીવટી અનુકૂ ળતા
ભરવાનું આયોજન છે ?
મુજબ.
---------
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ૂ
જનાગઢ
અને ભાવનગર િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૫૦ ી બાબુભાઈ વા (માંગરોળ) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ જનાગઢ
અને
(૧)
ૂ
ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
જનાગઢ
૨૭૧
ૂ
ભાવનગર
૫૪
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ગૌશાળાની સહાયની
વષ
િજ ો
ચૂકવવામાં આવી?
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ જનાગઢ
૨૦
૫૯,૦૯,૬૪૬
ૂ
થી
ભાવનગર
૭
૨૯,૯૦,૮૬૬
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ જનાગઢ
૧૦
૯,૮૬,૬૦૦
ૂ
થી
ભાવનગર
૨
૭,૪૦,૦૮૦

સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૨૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરે નગર
અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,

(૧)

િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
સુરે નગર
૩૪
મોરબી
૯૧
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય પુરી
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના ઠરાવો
પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને
થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર િનયત
નમૂનામાં ઓનલાઇન અર કરે લ હોય તેવી ગૌશાળાઓ પૈકી
સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ મુજબ પા તા ધરાવતી
ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે છે .
(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૩)
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની સહાય
ગૌશાળાની સહાયની રકમ
વષ
િજ ો
ચૂકવવામાં આવી?
સં યા
.
તા.૦૧-૦૧સુરે નગર
૧૩
૭૪,૦૪,૨૧૨
૨૦૧૯ થી
મોરબી
૧૨
૫૭,૫૪,૦૩૪
તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧સુરે નગર
૫
૯,૦૭,૪૮૯
૨૦૨૦ થી
મોરબી
૪
૧૪,૦૮,૫૨૦
તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦
--------સાબરમતી યુિનવિસટી ારા એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી. ની ડી ીમાં ગેરરીિતઓ
૩૭૩૦૩ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર ખા ડયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
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અતારાંિકત ો
સાબરમતી યુિનવિસટી, અમદાવાદ
ારા એમ.ફીલ,
પી.એચ.ડી.ની ડી ી આપવામાં થયેલી ગેરરીિતઓની તપાસ
માટે કોઈ તપાસ સિમિત નીમી છે કે કે મ,
(૨)
હા, તો ઉ ત તપાસ સિમિતનો અહે વાલ યારે
મ ો,
(૩) ઉ ત તપાસ અહે વાલમાં કઈ ગેરરીિતઓ ઉ ત
યુિનવિસટી ારા આચરાઈ હોવાનું ણવા મ ,ું અને
(૪) ઉ ત િ થિતએ ગેરરીિતઓ બદલ સરકારે શી
કાયવાહી કરી છે ?

(૨)

તા.૧૯-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ મળેલ છે .

(૩) ગેરકાયદેસર રીતે ડી ીઓ આપવા તથા છે તરપ ડી
કરવા અંગે.
(૪) સાબરમતી યુિનવિસટીના કામકાજ/વહીવટ પર
સુપરવીઝન રાખવા માટે
ી એમ.નાગરાજન, I.A.S.
િનયામક ી, ઉ ચ િશ ણની Administrator તરીકે િનમણૂંક
કરવામાં આવી છે .
--------ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના રહણાક
ના મકાનો
ે
૩૭૧૫૧ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા,
સાબરકાંઠા િજ ામાં ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના
રહે ણાકના મકાનોના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે
હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
(૨)
. ૧૫૭.૦૦ લાખની તા. ૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
૦૨ યુિનટની ઠરાવ માંકઃ સીઆર યુ/૧૦૨૦૧૯/ ૩૭૩/ગ૧ થી વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?
(૩) હાલમાં સદર કામે પાિકગ તેમજ થમ માળના
લેબની કામગીરી પૂણ થયેલ છે , કામ ગિતમાં છે .
બનાસકાંઠા િજ ામાં વન અિધકાર હઠળ
ે મકાન બનાવવા જમીન
૩૫૪૨૩ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) છે ા બે વષમાં મકાન બનાવવા માટે કોઈને સનદ
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર વન અિધકાર અિધિનયમઆપવામાં આવેલ નથી.
૨૦૦૬ અ વયે મકાન બનાવવા માટે જમીન મેળવેલ કે ટલા
યિકતઓને સનદો આપવામાં આવી,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત સનદની સાથે નકશા
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
આપવામાં આવતા નથી તેવી ફ રયાદથી સરકાર વાકે ફ છે કે કે મ,
અને
(૩)
હા, તો આવી સનદો નકશા સાથે આપવા ઉ ત
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
િ થિતએ શી કાયવાહી કરવામાં આવી છે ?
--------સુરે નગર િજ ાની શાળાઓમાં ફરજ બ વતા કમચારીઓનું પે શન
૩૫૪૭૧ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) - પે શનની ૦૨ (બે) ફ રયાદ મળેલ છે .
સુરે નગર િજ ાની ાથિમક શાળાઓમાં ફરજ બ વતા કાયમી
- ઉ ચતર પગાર ધોરણની એક ફ રયાદ મળેલ છે .
તેમજ વૈિ છક િનવૃ કમચારીઓનું પે શન તેમજ ઉ ચતર
પગારધોરણ મંજૂ ર કરવામાં િવલંબ થયો હોવા અંગેની કે ટલી
ફ રયાદો સરકારને મળી, અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે શી
(૨) - પે શનની ૦૨ (બે) ફ રયાદ પૈકી એક પે શન
કાયવાહી કરવામાં આવી છે ?
કે સમાં કોટમેટર હોઈ પે ડ ગ છે અને એક પે શન કે સ મંજૂ ર
થયેલ છે .
- ઉ ચતર પગાર ધોરણ બાબતે િનયમાનુસાર
ચકાસણી કરી દરખા ત રજૂ કરવામાં આવે છે .
---------
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આટ કલ ૨૭૫/૧ અને પેશીયલ સે ટલ આિસ ટ ટ અંતગત કે સરકાર સમ રકમની માંગણી
૩૮૨૩૬ ડો. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ આટ કલ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ આટ કલ ૨૭૫ (૧)
૨૭૫ (૧) અને પેિશયલ સે ટલ આિસ ટ ટ અંતગત રા ય
અને પેિશયલ સે ટલ આિસ ટ ટ અંતગત રા ય સરકાર ારા
સરકાર ારા કે સરકાર સમ છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી
છે ા બે વષમાં વષવાર નીચે મુજબની માંગણી કરવામાં આવી.
રકમની માંગણી કરવામાં આવી, અને
વષ
બંધારણની કલમ
ખાસ કે ીય
૨૭૫(૧) હઠળ
સહાય યોજના
ે
માંગણીની રકમ હઠળ
ે માંગણીની
( .લાખમાં) રકમ ( .લાખમાં)
૨૦૧૯-૨૦
.૧૭૯૪૪.૫૫
.૧૮૬૪૬.૭૩
૨૦૨૦-૨૧
. ૧૭૮૨૬.૪૬
.૭૨૭૩.૭૫
(તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ની િ થિતએ)
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત પૈકી વષવાર
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત પૈકી વષવાર
આ દ િત િવકાસ િવભાગને યા હે તુ માટે કે ટલી રકમ
આ દ િત િવકાસ િવભાગને નીચેના હે તુ માટે નીચે મુજબની રકમ
ફાળવવામાં આવી ?
ફાળવવામાં આવી.
બંધારણની કલમ ૨૭૫(૧) હે ઠળ ફાળવેલ રકમ ( .લાખમાં)
વષ ૨૦૧૯- વષ ૨૦૨૦૨૦૨૦માં
૨૦૨૧માં
મ
હતુ
ે
ફાળવેલ રકમ ફાળવેલ રકમ
( .લાખમાં) ( .લાખમાં)
૧ િશ ણ
૧૩૯૭૦.૦૪ ૨૬૧૧.૮૭
૧.
એકલ ય
મોડે લ
રે સીડે શીયલ
શાળાના
િવ ાથ ઓનો િનભાવ ખચ
અને નવી શાળાઓના
બાંધકામ માટે (૧૪ િજ ા
૨. િબરસા મુંડા ટાયબલ
યુિનવિસટીના
બાંધકામ
રાજપીપળા ખાતે
૨ મ ટીપરપઝ
કો યુનીટી
૯૩.૮૪
૪૧૪.૮૭
હોલનું બાંધકામ (તા.કવાંટ,
.છોટાઉદેપુર
અને
તા.ધરમપુર, .વલસાડ)
૩ પાયાની સુિવધા (રોડ૯૦૦.૦૦
-ર તા)
તા.ઉમરપાડા,
.સુરત
૪ ચેકડે મ, ઉ વહન િસંચાઈનું
-૯૪૦.૦૦
બાંધકામ
.દાહોદ અને
.નમદા
૫ સામુદાિયક કવાનુ
-૭૦૫.૦૦
ુ ં િનમાણ
.દાહોદ અને .નમદા
૬ ચીલ ગ સે ટરની સુિવધા
-- ૧૧૫૯.૭૦
(Unit-2) લીમખેડા અને
ફતેપુરા, .દાહોદ
૭ આરો ય સુિવધા જનરલ
-૧૦૮.૬૦
િસિવલ હોિ પટલ, .નમદા
કલ
ુ રકમ .૧૪૯૬૩.૮૮ .૫૯૪૦.૦૪
ખાસ કે ીય સહાય યોજના હઠળ
ે ફાળવેલ રકમ ( .લાખમાં)
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
મ

હતુ
ે

વષ ૨૦૧૯૨૦૨૦માં
ફાળવેલ રકમ
( .લાખમાં)
૩૪૯૧.૮૪

વષ ૨૦૨૦૨૦૨૧માં
ફાળવેલ રકમ
( .લાખમાં)
૩૦૧૩.૩૭

૧ િશ ણ (GSTES)
ક યા સા રતા િનવાસી
શાળાની
િવ ાથ નીઓનો
િનભાવ ખચ અને નવી
શાળાઓના બાંધકામ માટે
(૧૪ િજ ા)
૨ કૃ િષ વૈિવ યકરણ યોજના
૧૨૬૧.૦૦ ૧૭૯૫.૦૦
૩ ટી યુ ક ચર શરે ડી (Sugar
૨૦૦.૦૦
૧૩૬.૦૫
Cane)
૪ ટી યુ
ક ચર
કે ળા
૨૦૦.૦૦
૬૩.૮૦
(Banana)
૫ ટી યુ
ક ચર
દાડમ
૫૦.૦૦
-(Pomegranate)
૬ સંકિલત ડે રી િવકાસ યોજના
૪૦૦.૦૦
૬૨૦.૦૫
૭ વલસાડ, ડાંગ અને સાબરકાંઠા
૬૬.૦૦
-ખાતે વેટરનરી સિવસ
૮ સંકિલત પશુધન િવકાસ
૨૦૪.૦૦
-યોજના
૯ યવસાિયક તાલીમ કે
૧૪૯૩.૫૫
૮૪૨.૫૫
૧૦ વન અિધકાર અિધિનયમનું
૨૦૦.૦૦
૧૦૦.૦૦
અમલીકરણ
૧૧ વન અિધકાર અિધિનયમના
૫૦૦.૦૦
૫૦૦.૦૦
લાભાથ ઓનું સશિ તકરણ
૧૨ િસંચાઈ ઉ હન
૨૦૦.૦૦
-૧૩ દાહોદ ખાતે િસંચાઈ ઉ હન
૨૧૯.૧૬
-૧૪ દાહોદ ખાતે ચેકડે મ અને વોટર
૪૦.૦૦
-ટકનું બાંધકામ
૧૫ દાહોદ ખાતે ર તાનું બાંધકામ
૪૦૦.૦૦
૧૪૫.૪૮
૧૬ મંડપ (વટ કલ ોપ ગ)
૫૦.૦૦
-કલ
ુ રકમ .૮૯૭૫.૫૫ .૭૨૧૬.૩૦
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કનેકશન
૩૬૫૦૬ ી શશીકા ત પંડયા (ડીસા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા આંગણવાડી કે ોને ગેસ
િજ ાના તમામ આંગણવાડી કે ો ગેસ કનેકશન ધરાવતા હતા.
કનેકશન આપવામાં આ યા છે ,
આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
(૨) ઉ ત િ થિતએ ગેસ કનેકશન આપવામાં આ યા ન
(૨) એક પણ નહ .
હોય તેવા આંગણવાડી કે ો કે ટલા છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી રહે તા આંગણવાડી કે ોમાં યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ગેસ કનેકશન આપવામાં આવશે ?
--------રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૫૩ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા,
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી
મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૨)
.૧૧૮૦૦.૦૦ લાખની તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૩૨૭/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ તા.૨૧-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ શ
કરવામાં આવેલ છે . હાલ આ કામમાં ચોથા માળમાં લેબની
કામગીરી ગિતમાં છે .
---------

બનાસકાંઠા િજ ામાં મા યિમક શાળામાં િશ કોની ઘટ
૩૫૪૨૧ ી નથાભાઈ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા િજ ામાં
તાલુકાવાર આવેલી સરકારી મા યિમક શાળાઓમાં િવષયવાર કલ
ુ
૨૧૫ િશ કોની ઘટ છે , જેની િવગતવાર મા હતી નીચે મુજબ છે .
િવષય
મ તાલુકો
ગિણત/ સામાિજક
અં ે
ગુજરાતી સં કત
ૃ
િવ ાન િવ ાન
૧ પાલનપુર ૦૦
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૨ ડીસા
૦૨
૦૧
૦૦
૦૩
૦૦
૩ થરાદ
૨૦
૧૯
૧૮
૦૦
૦૦
૪ લાખણી
૦૪
૦૩
૦૫
૦૧
૦૦
૫ દાંતા
૦૧
૦૦
૦૨
૦૦
૦૦
૬ અમીરગઢ ૦૨
૦૨
૦૧
૦૦
૦૦
૭ ધાનેરા
૧૬
૧૪
૧૧
૦૪
૦૦
૮ દાંતીવાડા ૦૧
૦૦
૦૩
૦૦
૦૦
૯ ભાભર
૦૭
૦૬
૦૮
૦૦
૦૧
૧૦ વાવ
૧૧
૧૨
૦૮
૦૧
૦૦
૧૧ સુઈગામ
૦૩
૦૪
૦૩
૦૦
૦૦
૧૨ વડગામ
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૧૩ દયોદર
૦૩
૦૫
૦૩
૦૦
૦૦
૧૪ કાંકરે જ
૦૧
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
ઉ ત ઘટ કયાં સુધીમાં પૂરી કરવામાં આવશે ?
(૨) સરકારી મા યિમક શાળાઓમાં
હે રાત
માંકઃ
૧૯/૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૫/૨૦૧૯-૨૦ થી િશ ણ સહાયકોની
કરવામાં આવેલ ભરતીમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૦૮-૦૧૨૦૨૧ના રોજ ૧૭૬ િશ ણ સહાયકની ભરતી કરવામાં આવેલ છે .
હાલની િ થિતએ (તા.૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ની િ થિતએ) ખાલી રહે લ
૩૯ જ યાઓ જેમ બને તેમ જલદીથી ભરવામાં આવશે.
---------

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં તાલુકાવાર આવેલી સરકારી મા યિમક શાળાઓમાં
િવષયવાર કે ટલા િશ કોની ઘટ છે , અને

(૨)

રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૫૪ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા,
રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી
મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
(૨)
.૧૧૮૦૦.૦૦ લાખની તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ
વહીવટી મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૩૨૭/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?
(૩) ઉ ત બાંધકામ તા.૨૧-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ શ
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
કરવામાં આવેલ છે . હાલ આ કામમાં ચોથા માળમાં લેબની
કામગીરી ગિતમાં છે .
--------ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના રહણાક
ના મકાનો
ે
૩૭૧૫૦ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સાબરકાંઠા િજ ામાં ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના
રહે ણાકના મકાનોના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે
હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૧)

હા,

(૨)
.૧૫૭.૦૦ લાખની તા. ૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ
૦૨ યુિનટની ઠરાવ માંકઃ સીઆર યુ/૧૦૨૦૧૯/ ૩૭૩/ગ૧ થી વહીવટી મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) હાલમાં સદર કામે પાિકગ તેમજ થમ માળના
લેબની કામગીરી પૂણ થયેલ છે , કામ ગિતમાં છે .
---------

બોરસદ તાલુકામાં તલાટી કમ મં ીની ખાલી જ યા
૩૫૫૦૯ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ
(૧)
િજ ાના બોરસદ તાલુકામાં તલાટી કમ મં ી (પંચાયત)ની
ખાલી જ યાનો સમયગાળો
ખાલી
કે ટલી જ યાઓ કે ટલા સમયથી ખાલી છે , અને
તાલુકાનું
૦ થી ૧ ૧ થી ૩ થી ૫ વષથી
મ
જ યાની
નામ
વષ ૩ વષ ૫
વધુ
સં યા
વષ સમયની
૧ બોરસદ
૨૨
૧૬
૫
૧
૦
કલ
૨૨
૧૬
૫
૧
૦
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં
(૨) દસ વષ ય ભરતી કે લે ડર અંતગત તબ ાવાર સીધી
ભરવામાં આવશે?
ભરતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરવામાં આવશે.
--------લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂ રી
૩૭૧૬૯ ી આર.સી.મકવાણા (મહવા
ુ ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
અમરે લી િજ ામાં લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ
માટે વહીવટી મંજૂ રી આપી છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પેટે કે ટલી રકમની
વહીવટી મંજુ રી આપવામાં આવેલ છે , અને
(૩)

ઉ ત બાંધકામ યારે શ કરવામાં આવશે?

(૧)

હા,

(૨)
.૪૧૭.૪૦ લાખની તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ
ઠરાવ માંકઃ સીસીબી/૧૦૨૦૧૯/૫૧૩/ગ-૧ થી વહીવટી
મંજૂ રી આપવામાં આવેલ છે .
(૩) તાંિ ક મંજૂ રી મ ા બાદ બાકીની વહીવટી
યા
પૂણ થયેથી.
---------

ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ
ે વાવેતર
૩૬૫૦૩ માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
બનાસકાંઠા િજ ાના ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ
યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે , અને

(૧)
વષ
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
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રોપા (સં યામાં)
૩૨,૪૦૦
૨૬,૪૦૦

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)

(૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કે ટલો ખચ કરવામાં
આવેલ છે ?

(૨)
વષ

ખચ ( .લાખમાં)
૨૭.૨૮
૧૧.૨૪

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૨૦-૨૧
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ)

--------અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
૩૫૯૨૬ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલી
ગૌશાળાઓ કાયરત છે ,
(૨) ઉ ત ગૌશાળાઓને સરકાર ારા કોઇ સહાય
પૂરી પાડવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૩)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર, િજ ાવાર કે ટલી ગૌશાળાઓને કે ટલી રકમની
સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૧)
િજ ો
કાયરત ગૌશાળાઓની સં યા
અમદાવાદ
૩૪
બોટાદ
૨૬
(૨) સરકાર ી ારા િવિવધ સહાયકારી યોજનાઓના
ઠરાવો થયેથી અને નાણાકીય વષમાં આઇ-ખેડૂ ત પોટલ પર
િનયત નમૂનામાં ઓનલાઇન અર
કરે લ હોય તેવી
ગૌશાળાઓ પૈકી સરકાર ીના ઠરાવોની શરતો-બોલીઓ
મુજબ પા તા ધરાવતી ગૌશાળાઓને સહાય આપવામાં આવે
છે .
(૩)
ગૌશાળાની સહાયની
વષ
િજ ો
સં યા
રકમ .
તા.૦૧-૦૧અમદાવાદ
૧૬
૯૬,૫૪,૪૦૯
૨૦૧૯ થી
બોટાદ
૯
૯૧,૦૪,૨૫૦
તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૧અમદાવાદ
૯
૨૦,૬૨,૮૭૦
૨૦૨૦ થી
બોટાદ
૫
૨૦,૯૯,૩૬૧
તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦

---------

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ફાળવેલ જગલની
જમીન
ં
૩૫૫૦૪ ી િવર ભાઈ ઠુ મર(લાઠી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ એનારકોન
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં એનારકોન
ઇિ ડયા લી.ને જે ૧૨૦.૭૪.૯૬ હે . જગલની
જમીન
ં
ઇિ ડયા લી.ને ૧૨૦.૭૨.૯૩ હે . જગલની
જમીન
ફાળવવામાં આવેલ, તેની અવે માં ભાવનગર િજ ામાં લેવામાં
ં
ફાળવવામાં આવેલ તેની અવે માં ભાવનગર િજ ામાં
આવેલ ૧૨૧.૪૭૭૩ હે . જમીનની િવગત નીચે મુજબ છે .
કે ટલી જમીન કયા થળે લેવામાં આવેલ છે ,
તાલુકો
ગામ
સ.નં.
િવ તાર
(હક
ે .)
મહવા
વાવડી
૫૫
પૈ
ક
ી/૩,૪
૨૬.૪૨૬૨
ુ
૫૬ પૈકી ૨,૪
મહવા
કોટીયા
૧૧,
૧૧ ૧૪.૧૧૩૫
ુ
પૈકી/૨
પાલીતાણા ભંડારીયા ૨૨૮/૪૪,
૮૦.૯૩૭૬
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
અતારાંિકત ો
૨૨૮/૪૪/૧,
૨૨૮/૪૪/૨,
૨૨૮/૪૪/૩,
૨૨૮/૪૪/૪,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત જમીનમાં વનીકરણ
કરવાની કામગીરી કયા તબ ે છે ,
(૩) ઉ ત િ થિતએ વનીકરણ માટે ઉ ત કપની
ં
પાસેથી કે ટલી રકમ વસૂલવામાં આવેલ, અને

(૪) ઉ ત િ થિતએ અવે ની જમીનમાં કયા
કારના રોપાનું કે ટલું વનીકરણ કરવામાં આવેલ છે ?

એકદર
૧૨૧.૪૭૭૩
ં ે કલ
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત જમીનમાં વનીકરણ કરવાની
કામગીરી સને ૨૦૧૩-૧૪માં પૂણ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ વનીકરણ માટે ઉ ત કપની
પાસેથી
ં
.૧,૭૬,૩૨,૨૩૫/- (અંકે િપયા એક કરોડ છોતેર લાખ
બ ીસ હ ર બસો પાં ીસ પુરા)ની રકમ વસૂલવામાં આવેલ
છે .
(૪) ઉ ત િ થિતએ ૧૨૧.૪૭૭૩ હે ક. િવ તારમાં
કરમદા, ખાટી આંબલી, વાંસ, લીમડા, વડ, પીપર, ઉમરો,
સાદડ, ગમ , મહડો
ુ ૪૮૫૯૭ રોપાનું
ુ અને ચરલ વગેરેના કલ
વનીકરણ કરવામાં આવેલ છે .

---------

પોઇ ટ ઓફ ઓડર
માંક-૧૦૧ના જવાબમાં ફે રફાર હોવા બાબત
ી િવર ભાઇ ઠુ મર(લાઠી) : માનનીય અ ય ી, આજની ો રીમાં
માંક-૧૦૧માં મહીસાગર િજ ામાં
કે ટલી ગૌશાળાઓ કાયરત છે એનો જવાબ આપવામાં આ યો છે એક. જયારે મહીસાગર િજ ામાં કે ટલી ગૌશાળાઓને સહાય
ચૂકવવામાં આવી એનો જવાબ આ યો છે જ. કાયરત એક છે જયારે સહાય છ ને ચૂકવવામાં આવી છે યારે હં ુ ણવા માગું છંુ
કે એક ગૌશાળા કાયરત છે અને સહાય છ ને ચૂકવવામાં આવી છે તો જવાબમાં કઇ
ં ફે રફાર છે કે કે મ?
અ ય ી : માનનીય સ ય ી, આપ મને િવગતવાર લેિખતમાં આપશો એટલે હં ુ ખુલાસો પૂછીશ પછી આપને
જવાબ પહ ચાડીશ. આપે જે િવસંગતતા તરફ યાન દોયુ છે એનો િનણય હં ુ પછી આપીશ.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય
પડશે? એને પણ ણવાનો અિધકાર છે .

ી, આપને અને મને એની ખબર પડશે પણ આ ગૃહને કે વી રીતે ખબર

અ ય ી : ખુલાસો યો ય ન હ હોય તો એના ઉપર કે વી રીતે કાયવાહી કરવી એ િનયમમાં લખેલ જ છે . એટલે
આપને જવાબ મળી જશે.

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ
માગણી નંબર-૪૯

અને પેટોકિમક
સ િવભાગ
ે

ી સૌરભ પટે લ ( ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી ): માનનીય અ ય ી, હં ુ ઉ ોગની સેવાને લગતી
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની િપયા ૪૭,૯૪,પ૯,પ૦,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટે ની િપયા
પ,૦ર,૩૮,પ૦,૦૦૦ની માગણી માંક-૪૯ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૪૯ રજૂ કરવામાં આવી.
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર રજૂ કરવામાં આવી.
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-પ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-પ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મહે શકમાર
અ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૬ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાળાભાઇ ર. ડાભી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પુનાભાઇ ઢે . ગાિમત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નથાભાઇ હે . પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ખાણ અને ખનીજ િવભાગ
માગણી માંક-પ૦
ી સૌરભ પટે લ (ખાણ અને ખનીજ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, ખાણ અને
ખનીજની સેવાને લગતી ખાણ અને ખનીજ િવભાગની મહે સૂલી ખચ માટે ની િપયા ૧,૮૬,૯૧,ર૮,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટે ની
િપયા ર૦,૦૦,૦૦૦ની માગણી માંક-પ૦ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-પ૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી જશુભાઇ શી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧પ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧પ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઇમરાન યુ. ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િનરજન
ં પુ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રાજે િસંહ િશ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૨૮ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૨૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૨૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૨૯ રજૂ કરવામાં આવી.
બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
માગણી માંક-૭૫
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
ી સૌરભ પટે લ :(બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ
બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગને લગતું અ યખચ લગતી સેવા અંગેની બંદરો અને વાહન વહાર િવભાગની મહે સૂલી ખચ
માટે ની . ૬૬,૯૩,૯૨,૦૦૦/-ની અને મૂડી ખચ માટે ની . ૨૩,૦૧,૦૨,૦૦૦ની માગણી માંક-૭૫ રજૂ ક ં છું.
માગણી માંક - ૭૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૫ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મોહનલાલ મા. વાળા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક- ૩૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ઊ અને પેટોકિમક
સ િવભાગ
ે
માગણી માંક-૧૨
ી સૌરભ પટે લ :(ઊ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ કર વસૂલાત ખચ (ઊ અને પેટોકે િમક સ િવભાગને
સેવા અંગેની ઊ અને પેટોકે િમક સ િવભાગની મહે સૂલી ખચ માટે ની . ૨૪,૩૩,૦૦,૦૦૦/-ની માગણી માંક- ૧૨ રજૂ
ક ં છંુ .
માગણી માંક-૧૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભરત સો. ઠાકોર :
માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બાબુભાઇ કા. વા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ચંદન ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા :
માનનીય અ ય ી, હં ુ કાપ દરખા ત માંક-૪૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મોહનિસંહ છો. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી જશપાલિસંહ મ. પ ઢયાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૫ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િચરાગભાઇ ર. કાલરીયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ઊ અને પેટોકિમક
સ િવભાગ
ે
માગણી માંક-૧૩
ી સૌરભ પટે લ :(ઊ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ વીજળી શિ ત પ રયોજનાઓને લગતી સેવા અંગેની
ઊ અને પેટોકે િમક સ િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની . ૯૧,૬૨,૨૧,૫૭,૦૦૦/-ની અને મૂડી ખચ માટે ની .
૩૨,૬૬,૦૧,૦૧,૦૦૦ની માગણી માંક-૧૩ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૧૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક- ૪૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રાજેશકમાર
હ. ગો હલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૧ રજૂ ક ં છું.
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૫૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, હં ુ કાપ દરખા ત માંક-૫૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૩ રજૂ કરવામાં આવી.
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
ીઇ

તિસંહ ન. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી સુિનલભાઇ ર. ગામીત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૯ રજૂ કરવામાં આવી.
કાપ દરખા તોની એકિ ત
અ.નં
.

મુ ય સદર અને
સંદભ

કાપ
દરખા ત
.

િવષય

૧

૨

૩

૪

ભારી સ ય ી

૫

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ
માગણીનં. ૪૯
૧

૨૮૫૧- ામ...ઉ ોગો
૧૦૨- લઘુઉ ોગો
૦૩- (IND-10)
િજ ા..કે ો

૧૦૦

ામો ોગને પૂરતા
તં ની િન ફળતા.

માણમાં નાણાકીય સહાયો આપવામાં

ઈ ડે કસ-બી ારા વેબસાઈટ અપડે ટ કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
ામો ોગના વેચાણને
ો સાહન આપવામાં તં ની
િન ફળતા.
િજ ા ઉ ોગ કે ોની નબળી કામગીરી અને સબિસડીની
રકમો ફાળવવામાં થતી ગેરરીિતઓ િનવારવામાં
તં નીિન ફળતા.
અગ રયાઓના ક યાણ માટે ફળવાયેલ નાણામાંથી સમયસર
ખચ કરવામાં આવતો નથી તેની તપાસ કરી જવાબદારો સામે
પગલા ભરવામાં તં ની િન ફળતા.

ડો. અિનલ િષયારા

. ૨૭,૪૬,૨૪,૦૦૦
અં. .નં.૧૩,
પાનાનં. ૩૧

૨

__"__

૧૦૦

૩

__"__

૧૦૦

*૪

__"__

૧૦૦

૫

૨૮૫૧- ામ....ઉ ોગો
૧૦૨- લઘુઉ ોગો
૧૫- IND-7
મીઠા...િવકાસ

૧૦૦

ી ગુલાબિસંહ
રાજપૂત
ી અનંતકુ માર પટે લ
ી અ તિસંહ
ચૌહાણ
ી લલીત વસોયા

. ૧૬,૫૦,૦૦,૦૦૦
અં. .નં. ૧૩
પાનાનં. ૩૧થી૩૩

૬

__"__

૧૦૦

૭

__"__

૧૦૦

૮

__"__

૧૦૦

*૯

૨૮૫૨- ઉ ોગો
૮૦- સામા ય
૦૦૧- િનદશ
વહીવટ
૦૧-

૧૦૦

અગ રયાઓને રહે ઠાણ સુિવધાઓ પૂરી પાડવા અંતગત ફાળવેલ
આવાસોની િવગતો રજૂ કરવામાં તં ની િન ફળતા.
અગ રયાઓના િવકાસ માટે બજેટમાં મંજૂર થયેલ રકમનો લાભ
આપવામાં થતી ગેરરીિત િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
ભારે વરસાદ-પૂર તેમજ લોકડાઉનથી થયેલ નુકસાન સામે
અગ રયાઓને આિથક પેકેજ આપવામાં તં ની િન ફળતા.
ઉ ોગ કિમશનરની વેબસાઈટ અ તન કરવામાં તં ની
િન ફળતા.

અને

IND-2

ઉ ોગ...શાખા
. ૧૨,૨૭,૮૬,૦૦૦
અં. .નં. ૧૩
પાનાનં. ૪૮અને ૪૯
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ી મહે શકુ માર પટે લ
ી અિ નભાઈ
કોટવાલ
ી કાળાભાઈ ડાભી
ી આનંદભાઈ ચૌધરી

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
*૧૦

__"__

૧૦૦

*૧૧

__"__

૧૦૦

*૧૨

__"__

૧૦૦

૧૩

__"__

૧૦૦

૧૪

__"__

૧૦૦

૧૫

૨૮૫૩િબનલોહ...ઉ ોગ
૦૨- ખાણોનુ.ં ..િવકાસ
૦૦૧- િનદશ અને
વહીવટ

૧૦૦

કોિવડ-૧૯ મહામારી વખતે ઉ ોગોને થયેલ નુકસાન અ વયે
ઉ ોગોને રાહત પેકેજના લાભો સ વરે પૂરા પાડવામાં તં ની
િન ફળતા.
રા યમાં નવા થપાતા ઉ ોગોમાં થાિનક યુવાનોની ૮૫ ટકા
ભરતી કરવાની ગવાઈનો અમલ ન કરતા જવાબદારો સામે
પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
રા યમાં છે ા દસ વષમાં થપાયેલ ઉ ોગોને આપેલ રાહત
અને આવા ઉ ોગોમાં થાિનકોને આપેલ રોજગારીની મા હતી
િસ ધ કરવામાં તં ની િન ફળતા.
રા યના તમામ તાલુકાઓમાં નવી
.આઈ.ડી.સી.ઓ
થાપવામાં તં ની િન ફળતા.
.આઈ.ડી.સી.માં ઉ ોગ સાહિસક મહીલાઓ માટે ફાળવેલ
લોટમાંથી શ કરવામાં આવેલ ઉ ોગોની િવગતો હે ર
કરવામાં તં ની િન ફળતા.

ી યાસુ ીન શેખ

ી રઘુભાઈ દેસાઈ

ી મહમદ વીદ
પીરઝાદા
ી પુનાભાઈ ગામીત
ી નથાભાઈ પટે લ

માંગણીનં. ૫૦
ખિનજ ચોરી કરતા ત વો ારા ખાણ ખિનજ િવભાગના
અિધકારીઓ ઉપર થતા હમલા
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
ુ

ી જશુભાઈ પટે લ

ખિનજ ચોરી કરતાં ત વો સામે વષ થી બાકી રહે લ દંડની રકમ
વસૂલવામાં તેમજ ફોજદારી પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
ખિનજ ચેિકગમાં
નીકળતી િવભાગની ટીમોની મા હતી
ં
સોિશયલ િમ ડયામાં અપલોડ કરતા ખિનજ માફીયાઓ સામે
સ તાઈથી પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
ખિનજ ચોરીમાં પકડાયેલા વાહનો કાયમી ધોરણે સરકાર હ તક
લઈ ખાલસા કરવાની કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા.

ડો. સી. જે. ચાવડા

. ૭૯,૨૫,૨૭,૦૦૦
અં. .નં. ૧૩
પાનાનં. ૫૮ અને ૫૯
૧૦૦

*૧૬

__"__

૧૭

__"__

૧૦૦

૧૮

__"__

૧૦૦

*૧૯

__"__

૧૦૦

નમદા નદીના પટ પરની રે તીની ચોરી અંગે ધારાસ યો-સંસદસ યો
અને આમજનતાએ કરે લ રજૂ આતો છતાં તે અંગે યો ય કાયવાહી
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.

ી હમતિસં
હ પટે લ
ં

૨૦

__"__

૧૦૦

ી શૈલષ
ે પરમાર

૨૧

__"__

૧૦૦

સાબરમતી નદીમાં બેફામપણે થતી રે તીની ચોરીઓ સામે
અસરકારક પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
રા યમાં ખિનજ ખોદકામ કામગીરીની િનયિમત માપણીઓ
કરાવી તેમાં થતી ગેરરીિતઓ અટકાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા.
િજ ા-તાલુકાઓમાં થતી રે તી ખિનજની ચોરીઓ સામે
િન કાળ દાખવનાર જવાબદાર કમચારીઓ સામે પગલાં
લેવામાં તં ની િન ફળતા.

સરકારી કચેરીઓમાં ર ના દવસોએ જ બેફામ ખિનજ ચોરીઓ
કરતા ખાણ માફીયાઓ સામે સ તાઈથી પગલાં લેવામાં તં ની
િન ફળતા.
ખાણ-ખિનજની
ચોરીઓમાં
િવભાગના
જ
અિધકારી/કમચારીઓ સંડોવાયેલા હોય છે તે િનવારવામાં
તં ની િન ફળતા.
ગેરકાયદેસર ખાણ કામ હે રફે ર તથા સં હ િનવારણ િનયમો
અંતગત ઠોસ કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા.
તમામ િજ ાઓમાં ડોન ારા ખિનજ ચોરી પકડવામાં તં ની
િન ફળતા.

ી િનરજન
ં પટે લ

*૨૨ ૨૮૫૩-

૧૦૦

િબનલોહ...ઉ ોગ
૦૨- ખાણોનુ.ં ..િવકાસ
૦૦૧- િનદશ અને
વહીવટ

ી અિમત ચાવડા

ી નૌશાદ સોલંકી

ી ઈમરાન ખેડાવાલા
ી સંજયભાઈ સોલંકી

. ૭૯,૨૫,૨૭,૦૦૦
અં. .નં. ૧૩
પાનાનં. ૫૮ અને ૫૯

૨૩

__"__

૧૦૦

૨૪

__"__

૧૦૦

*૨૫

__"__

૧૦૦

૨૬

__"__

૧૦૦
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ી લાખાભાઈ ભરવાડ

ી હષદકુ માર
રીબડીયા
ી રાજે િસંહ ઠાકોર

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
*૨૭

__"__

૧૦૦

૨૮

__"__

૧૦૦

૨૯

__"__

૧૦૦

*૩૦

__"__

૧૦૦

ગીર ઈકો ઝોનમાં થતી યાપક ખિનજ ચોરીઓ અટકાવવામાં
તં ની િન ફળતા.
રોય ટી પાસનો યાપક દુ પયોગ થતો અટકાવવામાં તં ની
િન ફળતા.
માઈન ગ અિધકારીઓ ારા થતી ગેરરીિતઓ તેમજ સગાવાદના
આધારે લીઝો પર અપાતી ખાણો સામે સ તાઈથી કાયવાહી
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
જે લીઝો ઉપરથી ચોરીઓ પકડાય તે લીઝો ઈસમો પાસેથી લઈ
અ યને ફાળવી આપવામાં તં ની િન ફળતા.

ી લલીતભાઈ
કગથરા
ી કીરીટકુ માર પટે લ
ી કા તીભાઈ ખરાડી

ી મહમદ વીદ
પીરઝાદા

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ
માગણીનં. ૭૫
*૩૧ ૩૪૫૧-

૧૦૦

નૉ સ માણે ગુજરાતના બંદરોનો િવકાસ થતો ન હોવાથી
ફશની વે યુ ઈએ તેવી મળતી નથી તે િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.

ી િવ મભાઈ માડમ

૧૦૦

બંદરો ઉપર બોટોની સં યાના માણમાં પાિકગની યવ થામાં
વધારો કરવામાં તં ની િન ફળતા.
બંદરોમાં ભરાયેલ કાંપના કારણે વહાણોના આવવા જવામાં
પડતી મુ કે લીઓ િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
ઓખા જેવા નાના બંદરોનો યો ય િવકાસ કરવામાં તં ની
િન ફળતા.
મેરી ટાઈમ બોડની િન ફળતાના કારણે રો રો ફે રી સિવસ
વારવાર
ં બંધ કરવી પડે છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
મેરી ટાઈમ બોડમાં ચાલતી યાપક ગેરરીિતઓ અંતગત
જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા.

ી ભગાભાઈ બારડ

સિચવાલય...સેવાઓ

૦૯૦- સિચવાલય
૦૧- બંદરો...િવભાગ

૩૨

. ૨,૬૪,૮૮,૦૦૦
અં. .નં. ૨૦,
પાનાનં. ૨૦
__"__

૩૩

__"__

૧૦૦

*૩૪

__"__

૧૦૦

૩૫

__"__

૧૦૦

*૩૬ ૩૪૫૧-

૧૦૦

સિચવાલય...સેવાઓ

ી િવમલભાઈ
ચુડાસમા
ી િવણભાઈ
મુસ ડયા
ી પું ભાઈ વંશ
ી કનુભાઈ બારૈ યા

૦૯૦- સિચવાલય
૦૧- બંદરો...િવભાગ

૩૭
*૩૮

. ૨,૬૪,૮૮,૦૦૦
અં. .નં. ૨૦,
પાનાનં. ૨૦
__"__
__"__

૧૦૦
૧૦૦

ઘોઘા રો રો ફે રી સિવસ બંધ થવાના કારણોની તપાસ કરવામાં
તં ની િન ફળતા.
બંદરો ઉપર વાહન યવહાર સરળતાથી થઈ શકે તે માટે સારી
સુિવધાઓ પુરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા.

ઊ
૩૯

૪૦

૨૦૪૫ચીજવ તુઓ...શુ ક
૧૦૩- વસુલાત...શુ ક
૦૧વીજળી.....િનરી ક
. ૨૪,૩૩,૦૦,૦૦૦
અં. .નં. ૫,
પાનાનં. ૬
__"__

ી મોહનલાલ વાળા
ી ભીખાભાઈ ષી

અને પેટોકિમક
સ િવભાગ
ે
માગણીનં. ૧૨

૧૦૦

ઉ ોગોને વીજશુ ક માફી આપવા અંતગત આમજનતાના વીજ
િબલો ઉપર આવતો આિથક બોજ િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.

ી ભરત

૧૦૦

લાંબા સમય સુધી િવ ુત શુ ક ન ચુકવનારા સામે સ તાઈથી
પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા.
ઘરવપરાશના વીજ ાહકોને િવ ુત શુ કના દરમાં ઘટાડો કરી
રાહતો આપવામાં તં ની િન ફળતા.
નવા ઉ ોગોને વીજ શુ કમાં રાહત અપાયા બાદ િબનઉ પાદીત
રહે લા એકમોની ચકાસણી કરી વીજ શુ ક વસૂલવામાં તં ની
િન ફળતા.

ી બાબુભાઈ વા

૪૧

__"__

૧૦૦

*૪૨

__"__

૧૦૦
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ઠાકોર

ી ચંદન ઠા ોર
ી વજેિસંગભાઈ
પણદા

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
૪૩

__"__

૧૦૦

૪૪

__"__

૧૦૦

૪૫

__"__

૧૦૦

૪૬

__"__

૧૦૦

યુઅલ એ ડ પાવર પરચેજ ાઈઝ એડજ ટમે ટના નામે વીજ
ાહકો સાથે થતી લૂંટ િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
રા ય સરકારે છે ા બે વષમાં વીજળી એકમોને ચૂકવેલ અબ
િપયાની ફ સ કો ટનો બો વીજ ાહકો ઉપર પડતો
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
વીજ કપનીઓ
થાિનક વરાજની સં થાના વીજ બીલોના
ં
બાકી લેણાની રકમ ટી. એ ડ ટી. લોસ સામે બતાવી વીજ
ાહકો ઉપર નંખાતો બો અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
ધુવારણના ણ અને ઉતરાણના ચાર બંધ લા ટોના
કમચારીઓના પગાર અને લા ટ ળવણીનો ખચ વીજ
વપરાશકારો ઉપર નંખાતો અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.

ીમતી ચં ીકાબેન
બારીયા
ી મોહનિસંહ રાઠવા

ી જશપાલિસંહ
પ ઢયાર
ી િચરાગભાઈ
કાલરીયા

માગણીનં. ૧૩
*૪૭ ૨૮૦૧- વીજળી શિ ત

૧૦૦

૩૮૪૦ મેગાવોટના૧૪ પાવર લા ટની િબનકાય મતાના
કારણે વીજ મથકો પર પડતી િતકુ ળ અસરો િનવારવામાં
તં ની િન ફળતા.

ી કાિ તભાઈ પરમાર

૧૮,૩૫,૫૩,૦૦,૦૦૦
અં. .નં. ૫
પાના નં. ૮ થી ૧૦
૨૮૦૧- વીજળી શિ ત
૮૦- સામા ય
૧૦૧- િવ ુત...સહાય
.

૧૦૦

ઓવરહે ડ વીજ વાયરોને કારણે વારવાર
વીજ ફો ટ થતા લાંબા
ં
સમય સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાતો અટકાવવામાં તં ની
િન ફળતા.

ી પુનમભાઈ પરમાર

વીજ મથકોને અ તન કરી તેની કાય મતા વધારવામાં તં ની
િન ફળતા.
રા યમાં વીજ ઉ પાદન વ યુ હોવાના સરકારી દાવાઓ છતાં
ખાનગી વીજ કપનીઓ
પાસેથી વધુ ભાવે વીજળી ખરીદાતી
ં
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
વીજળીના વધારાના પુરવઠાના કારણેવણવપરાયેલ ઉ પાદન
ખચનો બોજ વીજ ાહકો ઉપર પડતો અટકાવવામાં તં ની
િન ફળતા.
ઉ ોગો-હોિ પટલો-દવાખાનાઓમાં વારવાર
શોટ સિકટથી
ં
આગ લાગવાના બનાવો બને છે યારે વીજ કપનીઓ
ારા વધુ
ં
વીજ લોડ વાપરતા સાધનોની િનયિમત ચકાસણી કરવામાં
તં ની િન ફળતા.
વાયર સેફટી અંતગત ઈલેકટીક ઈ પેકશન દર યાન
વેરીફીકે શનના ખોટા માણપ ો આપતા જવાબદારો સામે
પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા.
િનયિમત રીતે વીજ કનેકશનના મુ ય કે બલોની ચકાસણી
કરવામાં અને ખરાબ કે બલોને બદલવામાં તં ની િન ફળતા.
વીજળીની ગુણવ ા સુધારતા સાધનોની ઉણપ દૂર કરવા
સબ ટે શનોની સં યામાં વધારો કરવામાં તં ની િન ફળતા.
છોટા ઉદેપરૂ િજ ામાં કૃ િષ વીજ ાહકોને વીજ કનેકશનો
આપવામાં તં ની િન ફળતા.
લાંબા સમય સુધી વીજ પાવર કટના િક સામાં વીજ કપનીઓ
ં
ાહકોને દંડ ચૂકવવા બંધાયેલ હોવા છતા તેનો અમલ કરવામાં
તં ની િન ફળતા.
વીજ પુરવઠાની સમ યાની અસરોનો ભોગ બનેલા વીજ
ાહકોને ચૂકવવાની થતી પેન ટી વીજિબલમાં સરભરકરી
આપવાના િનયમનો અમલ કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
વીજ કપનીઓ
ારા રજૂ કરાતા ટી.એ ડ.ટી. લોસના
ં
આંકડાઓની તપાસ ન થતા તેને કારણે ાહકોના વીજ બીલમાં

ી શીવાભાઈ ભુરીયા

૮૦- સામા ય
૧૦૧- િવ ુત...સહાય
.

૪૮

*૪૯

૧૮,૩૫,૫૩,૦૦,૦૦૦
અં. .નં. ૫
પાના નં. ૮ થી ૧૦
__"__

૫૦

__"__

૧૦૦

૫૧

__"__

૧૦૦

૫૨

__"__

૧૦૦

૫૩

__"__

૧૦૦

૫૪

__"__

૧૦૦

*૫૫

__"__

૧૦૦

૫૬

__"__

૧૦૦

૫૭

__"__

૧૦૦

*૫૮

__"__

૧૦૦

૫૯

__"__

૧૦૦
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ી િવર ભાઈ ઠુ મર

ી રાજેશકુ માર ગો હલ

ી ઋિ વકભાઈ
મકવાણા

ગેનીબેન ઠાકોર

ીઈ
તિસંહ
પરમાર
ી અંબરીષભાઈ ડે ર
ી સુખરામભાઈ
રાઠવા
ી બળદેવ ઠાકોર

ી કાંિતભાઈ
સોઢાપરમાર
ી સુિનલભાઈ
ગામીત

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
થતો વધારો િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
* આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ નથી.

અ ય ી : હવે માગણીઓ અને રજૂ થયેલ કાપદરખા તો ઉપર ભેગી ચચા કરવામાં આવશે.
ી લલીત વસોયા(ધોરા ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જે પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં હં ુ
મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છુ ં . આ રાજયનો વહીવટ યો ય અને સારી રીતે થતો હોત તો આ પૂરક માગણીઓ
માનનીય મં ી ીએ લઇને આવવાની જ ર પડી ન હોત. ભારતમાતાને પરમ વૈભવના શીખરે લઇ જવાની વાત કરનારા લોકો
‘‘મ ચોકીદાર હં ુ’’, પણ ચોકીદાર જયારે ચોરી કરતો હોય યારે કયાંક ફ રયાદ થઇ શકે , પણ ચોર જ ચોકીદાર હોય તો ફ રયાદ
કરવા કયાં જવી? આ િ થિત આખાએ ગુજરાતમાં ખાણ ખનીજ િવભાગની છે . હં ુ આ ગૃહમાં આ યો એને ણ વષ પૂરાં થવાં
આ યાં. આ ી બજેટ બેઠક છે અને જયારે જયારે મને આ િવભાગ ઉપર બોલવાની તક મળી છે યારે મ પુરાવાઓ સાથે આ
ગૃહની અંદર વાતો કરી છે અને પુરાવાઓ પણ રજૂ કયા છે . એ પુરાવાઓ ઓ ડયો કે િવ ડયોના વ પે નહ , કહે તો હતો, કહે તી
હતીના વ પે નહ , પરતુ
ં સરકારી તં ના, સરકારના જવાબદાર અિધકારીઓ, નાયબ કાયપાલક ઇજનરે , કાયપાલક ઇજનેરે
રે કડ ઉપર જે વાતો કરી છે એના પુરાવાઓ સાથે મ માનનીય મુ યમં ી ીને, માનનીય નાયબ નાયબ મુ યમં ી ીને અનેક
વખત રજઆતો
કરી છે , પરતુ
ૂ
ં તં ારા પગલાં એટલાં માટે નથી લેવામાં આવતાં કે આ ખનીજ ચોરો કયાંકને કયાંક ચોકીદારો
છે . મ આ ગૃહના નેતા માનનીય મુ યમં ી ીને તા.૧પ-૧૦-ર૦૧૯ની અંદર બધા લેિખત પુરાવાઓ સાથે એક પ લ યો
હતો એમાં અિધકારી ીના પ નો ઉ ેખ કરી પ ની કોપી પુરાવા તરીકે આપી હતી અને એ અિધકારીઓએ બહુ પ રીતે
એના રપોટની અંદર અને એ ૧ રપોટ નહ , ૮૦ રપોટની અંદર અ યારે હં ુ રપોટ સાથે લઇને આ યો છંુ અને માનનીય
મં ી ી કહે શે તો એના પુરાવાઓ આપવાની મારી તૈયારી છે . એ રપોટની અંદર એવું લખવામાં આ યું હતું કે , ભાદર-ર ડે મ
અને ભાદર-ર ડે મ નીચે આવેલા ૧ર ચેકડે મોના પાયામાંથી રે તી ચોરી કરવામાં આવે છે , આ રે તી ચોરી અટકાવવામાં નહ આવે
તો ભિવ યમાં આ ચેકડે મો તૂટી જશે. યારે આ વાતને માની અને યો ય ફ રયાદ કરવામાં આવી હોત, મારી પાસે એક પ
છે . કાયપાલક ઇજનેર પોલીસ અિધકારીને પ લખે છે કે ડે મના પાયામાંથી જે રે તી ચોરી થાય છે એને અટકાવવામાં નહ
આવે તો આ ચેકડે મ તૂટશે અને હં ુ ણ ગ ફ રયાદ આપને ક ં છંુ . આજની તારીખની અંદર એ ફ રયાદ ન ધવામાં આવી
નથી. મારા િવ તારમાં રર કરોડ િપયાના ખચ બનેલા ૪ ચેકડે મ જે સરકાર, સામાિજક સં થાઓ અને ખેડૂ તોએ પ ર મ કરીને
બનાવેલા રર કરોડ િપયાના ૪ ચેકડે મો આના કારણે તૂટયા. સરકારી અિધકારીએ પોલીસને ફ રયાદ કરી, િજ ા કલેકટર ીને
ફ રયાદ કરી પણ આજની તારીખમાં કોઇ પોિલસ ફ રયાદ ન ધવામાં નથી આવી. માનનીય અ ય ી, હં ુ પુરાવા સાથે કહં ુ છંુ ,
દર વખતે બોલવા ઉભો થ યારે પોઇ ટ ઓફ લે ર ફકે શનના નામે ખોટી મા હતીઓ આપી બોલતા અટકાવવા માટે નો
ય ન કરવામાં આવે છે .
ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ (મુ ય દંડક ી ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી આજની માગણીઓ ઉપર
બોલે એવી િવનંતી.
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, ખાણ ખનીજની માગણી છે એના ઉપર જ બોલું છું.(અંતરાય)
ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ : ચેકડે મની વાત કરે છે .
અ ય ી : લીઝ.. લીઝ..એમને જે િવચાર આ યો એ મૂકયો. આપ ક ટી યુ કરો.
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, આટલેથી વાત અટકતી નથી. જે ડે મ બના યો છે એ ડે મનું વષ ર૦૧૯
અને ર૦ર૦માં ગેરી ારા િનરી ણ કરવામાં આ યુ.ં એ ગેરીનો વષ ર૦ર૦નો રપોટ છે એ હં ુ લઇને આ યો છંુ . એ રપોટમાં
પ પણે લખવામાં આ યું છે કે રે તી ચોરીના કારણે કરોડો િપયાના ખચ બનેલા ભાદર-ર ડે મને નુકસાન થઇ ર ું છે . આ
ઉપરાંત તા. ર૭-૯-ર૦૧૯ના રોજ ડે મ સે ટી એ ડ ર યુ પેનલે ડે મના થળ ઉપર મુલાકાત લીધી અને મુલાકાતનો રપોટ
રાજય સરકારને આ યો છે . રા ય સરકારને જે રપોટ આ યો છે , એમાં લ યું છે કે અમારી હાજરીમાં ડે મની બાજમાં
ુ આવેલા
કોઝ-વે ઉપર જે.સી.બી. ારા ખનીજની ચોરી કરવામાં આવી રહી છે . છતાં પણ સરકાર ારા પગલાં લેવામાં ન આવે એ
દુઃખની વાત છે . કરોડો િપયાની ખનીજ ચોરી રોજ થાય છે . દુઃખ સાથે કહે વું પડે કે રોજના (xxx)
પોઇ ટ ઓફ ઓડર
ી દપિસંહ ભ. ડે ( રા ય ક ાના વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતો મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, મારો
પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે . જે માણે માનનીય ધારાસ ય ીએ *(xxx) એમ કરીને ગિભત આ ેપો કયા છે , એમની પાસે
પુરાવા હોય તો એ આ ેપોના સંદભમાં એમણે રજૂ કરવા ઇએ. નહ તો ગૃહના રે કડમાં આ માણેના આ ેપો કોઇપણ રીતે
ચલાવી ન શકાય.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : ગાંધીનગર એટલે કોઇ યિ તગત આ ેપ નથી.
ી દપિસંહ ભ. ડે : પ રીતે કહે .


માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
અ ય ી : હં ુ પોઇ ટ ઓફ ઓડર ન ી કરીશ. વચન ચાલુ રાખો.
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, કદાચ અહ ભાગીદાર હોય એના સુધી પહ ચતા હોય. તમારા ઉપર
આ ેપ નથી કરતો. ખનીજ ચોરી અટકાવવા માટે ની મારી રજઆત
નથી. પણ જે રા ીય (આંત રક) નામ તો તમને પણ
ૂ
ખબર છે . તમને ખબર છે યાં સુધી પહ ચે છે . ખનીજ ચોરી અટકાવવા બાબતની વાત નથી. મારી વાત એટલી જ છે કે ૪
ચેકડે મો તૂટી ગયા અને ૮ ડે મેજ થયા છે . આ રા ીય સંપિ છે અને આ ચેકડે મો તૂટવાથી િસંચાઇ મં ી ી હાજર નથી.
ચેકડે મો કરોડો િપયાના ખચ બ યા છે અને આ ચેકડે મો મારફતે મારા ધોરા અને ઉપલેટા િવ તારના ૬ હ રથી વધારે
હે કટર જમીનને િસંચાઇ માટે નું પાણી િલ ટ કરીને લોકો ઉપયોગ કરે છે . *(xxx) પરતુ
ં ચેકડે મ, જે મોટા ડે મો આવેલા છે એ
ડે મોના પાયામાંથી રે તી ચોરી કરવામાં આવે એ શરમજનક છે .
અ ય ી : *(xxx) એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે . આપણે એવું ન કહે વાય કે *(xxx)
ી લલીત વસોયા : રજઆત
કરવા છતાં પણ થાય છે એટલે દુઃખ સાથે કહે વું પડે છે . જે લોકો રે તી ચોરી કરે છે , આ
ૂ
ગૃહમં ી સુધી પણ વાત આવી હશે. હમણાં મારા ઉપલેટા તાલુકાના ઇસરા ગામમાં નદીનો કાંઠો તોડીને ખનીજ ચોરી માટે ના
વાહનો જતા હતા. અને ખનીજ ચોરી માટે ના વાહનો જતા હતા. ઇસરા ગામની અંદર ભારતીય જનતા પાટ ના એક આગેવાનના
બે પગ ભાંગી નાખવામાં આ યા. આ વાતને ૨૦ દવસ થયા છે . યાંકને યાંક આ ખનીજ ચોરો બેફામ એટલા માટે બ યાં છે
કે સરકારની નીિત આ લોકોને છાવરવાની છે . સરકારી તં પોલીસ ફ રયાદ માટે લખે, નાયબ કાયપાલક ઇજનેર, કાયપાલક
ઇજનેર પ લખે અને છતાંય રા ીય સંપિ ને નુકસાન કરનારા લોકોની સામે ફ રયાદ ન ધવામાં ના આવે આ દુ:ખદ વાત છે
અને હં ુ જવાબદાર જે કઇ
ં િમિન ટરો છે એની પાસે અપે ા એટલી રાખું છુ ં કે કમસેકમ આ રાટીય સંપિ ને બચાવવા માટે તમે
કાંઇક તો પગલા લો. આખાય ગુજરાતની અંદર અનેક એવા મુ ાઓ છે કે ખાણ ખનીજ તં , ખાણ ખનીજ િવભાગ ઉપર શંકાની
નજરે લોકો અને ચૂટં ાયેલા લોકો વે છે . આ ગંભીર બાબત એટલા માટે છે કે *(xxx) પોરબંદરનો દાખલો છે . ઇ-ઓકશનથી
આ લોક આપવાની વાત અવારનવાર મં ી ી ગૃહની અંદર કરી ર ા છે . હં ુ મં ી ી પાસેથી અપે ા પણ રાખું છંુ કે ભાદર,
વેણવો અને મોજ જેને લીઝ આપવામાં આવી છે એ િસવાયની જે જ યાઓ વધી છે એમાં તા કાિલક ધોરણે ઇ-ઓકશન કરીને
લીઝો પણ આપી દેવામાં આવે. રા ય સરકાર ારા ગુજરાતની અંદર ૩૦૦થી વધારે ેનાઇટની લીઝો હે ર હરા થી
ફાળવવામાં આવી છે . આ બાબત ૪ વષ પહે લાની છે . ઇ-ઓકશનની અંદર જે લોકોનો નંબર આ યો, એણે એના પહે લા
હ ાના પૈસા પણ ભરી દીધા છે . આ લીઝ ધારકોને ECનું માણપ ૩૦૦માંથી ૨૦ને ECનું માણપ મ ું છે . બાકીના
લીઝ ધારકોને તં ની બેદરકારીના કારણે આ ECનું માણપ મ ું નથી.
અ ય ી : આપનું વકત ય પૂ ં થાય છે . માનનીય લલીતભાઇ, આપે જે શ દ વાપયા કે *(xxx) એનો અથ
એવો થાય કે બહાર મેસેજ એવો જશે કે ી રાજે િ વેદી ઉપર પણ થયેલો હોઇ શકે . એટલે આ આખું વા ય કાઢી નાખવામાં
આવે છે અને મારા ેસના િમ ોને િવનંતી ક ં છંુ કે આવો શ દ આપ લેશો નહ તો કૃ પા થયેલી ગણાશે. નહ તો સમાજમાં
એક ખોટો મેસેજ જશે. ઘ યવાદ. માનનીય દુ યંતભાઇ પટે લ.
ી દુ યંતભાઇ ર. પટે લ(ભ ચ) : Respected Sir, I would like to share my views in English
today. Hon'ble Minister has brought the demand motion for industries in which I want to
share my views.
Firstly I want to take this opportunity to congratulate Hon'ble Chief Minister Shri
Vijaybhai Rupani and Deputy Chief Minister Shri Nitinbhai Patel for considering second
adjoining plot for small and medium industries integrating the goal of generating more
employment. Last year in the budget session, in the demand motion, I requested Hon'ble
Minister for the second adjoining plot and it has been truly approved. So I would like to thank
Hon'ble Chief Minister and Deputy Chief Minister for the same.
Mr. Speaker: I am sorry to stop you for a minute. માનનીય લલીતભાઇ, પીચ આપીને તરત
નીકળીને જતા ર ા. આવું ન હોવું ઇએ. એમને સૂચના આપવામાં આવે કે ઓછામાં ઓછી ૧પ િમિનટ ગૃહમાં હાજર રહે ,
જેથી કોઇને એમની વાતનો જવાબ આપવો હોય તો આપી શકે . લીઝ, ગો અહે ઙ.
Shri Dushyantbhai: Gujarat is one of the best States in India in terms of cost of living,
in terms of quality living, in terms of infrastructure, in terms of human resources, in terms of
pro-active policy and in terms of doing business. Government of Gujarat is very agile as a
government as any other State in India, and that is why we are the best governed State in
India. Our Hon'ble Chie Minister Shri Vijaybhai Rupani and Deputy Chief Minister Shri
Nitinbhai Patel embed the best practice across India and across the globe and study the best
policy and see to it that the best policies have been embedded in our policy too. As a
government we believe in transparency and accountability. The government has fulfilled all
the promises given to the people. Our commitment to industries is, look at us, treat us as your
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partner as we want to grow together and that is the reason why we have been so successful.
There are lot of synergy to explore, lot of possibilities to be tapped. Gujarat has created a
technology platform from which Indian youth or Gujarat youth can double innovation, can
cherish innovation and can come out with new ideas and this is what Hon'ble Prime Minister
of India Shri Narendra Modi is looking forward to. Make in India, Start-up India, Stand-up
India are the platforms from which any youth of our country can stand up and make his career.
Government of Gujarat believes that the next way of growth is innovation. I am proud to say
that Gujarat and Gujarati is a passion for innovation. Gujarat is one of the most progressive
States, always differentiated itself with innovative policies, with modern infrastructure and
above all the entrepreneur spirit of the people of Gujarat for inclusive and sustainable
development, converting any challenge into opportunity for development and growth is the
spirit of the people of Gujarat and that is the result we are leading from the front. Vibrant
Gujarat, Global summit is a continuous effort in the direction of development, sharing of
knowledge, technology, experience, skills, values and this summit is an effort where people of
India and the world meet for enriching relationship for better tomorrow,. It reminds me the
quote of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi when he was here in the Vibrant Gujarat
- If you have patience for good living - Gujarat is for you, if you wish development and
growth - Gujarat is for you, if you aim Vasudhaiv kutumbakam - Gujarat is for you. Gujarat is
a natural and obvious State for development of industries. Gujarat is well known for its'
industrial entrepreneurship. Some of the largest companies are run by Gujarati, are owned by
Gujaratis. Gujarat has an investor friendly atmosphere, robust infrastructure, natural
resources, skilled manpower and many more. When entrepreneurship is the nature of Gujarat,
Gujarat has become the global investment destination today. Government of Gujarat has
announced new industrial policy 2020 this year also. Gujarat remains committed to realise
Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modiji's dream of Atmanirbhar Bharat. Gujarat
contributes more than 23% of the total export of the country. Gujarat contributes significantly
to the GDP of the country. Gujarat ranks first in the Export Competitiveness Index 2020
announced by Niti Ayog. Gujarat ranks first in Start-up and logistics. Gujarat is one of the top
States in India for Start-up, first in ease of doing business. I am proud to say that last year we
got the report that 53% of Foreign Direct Investment is being invested in Gujarat that is a very
proud moment for us. Government of Gujarat believes in democracy, demography and
demand. Business friendly, new industrial policy is going to fulfil the Atmanirbhar Bharat.
This policy is result oriented. This new industrial policy has attracted many businesses from
the world. I would like to highlight few points. Investment and interest subsidy to MSME is
being given, special package for research and development investors, reallocation incentive to
the company coming from outside India, long term lease of land to the industries and mega
online permission and central inspection agencies has been announced.
Separate Commissionerate for MSME has been made. "First Production, then
permission" - this has benefited Small and Medium industries. For first 3 years there is no
permission and no NOC for MSME owners and this policy has benefited to the huge
employment. Sir, in the year 2002, it reminds me that, when Hon'ble Prime Minister Shri
Narendra Modiji took over charge as Chief Minister of Gujarat, the history starts from why
Gujarat to only Gujarat. It is just because of meritorious hard work by Hon'ble Prime Minister
Shri Narendra Modiji has resulted Gujarat into Number One. Turning adversity into
opportunity - again I am repeating the words - Turning adversity into Opportunity. આફતને
અવસરમાં ફે રવી નાંખ.ું is the ability of Shri Narendrabhai Modi ji and that is why the Mantra is
intend to Idea to innovation, innovation to the formation of new India. This has just happened
because of good governance of the BJP Government, new policy implementations, single
window clearance, suitable atmosphere, surplus power, no strike, no Unions, no Gundagardi,
law and order in the State, peace and safety.
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Day before yesterday my friends from opposition were shouting on law and order. I
take this opportunity to congratulate Hon'ble Chief Minister and Shri Pradipsinh Jadeja for the
steps they have taken. Infrastructure of roads, rails, ports, gas, airport, transport and above all,
- there is political stability. Even I take this opportunity to thank people of Gujarat. I would
like to share 2 or 3 suggestions when Hon'ble Minister is here. Corporation Social
Responsibility - all the companies are not utilising funds where they are owning companies.
Mainly their Head Offices are in Bombay so they are utilising their Corporate Social
Responsibility elsewhere. Corporate Social Responsibility fund should be utilized in the area
where they are owning companies. Secondly, PCPIR - we have one PCPIR in Dahej. But, a
permanent technical committee should be formed in the local interest. Officers come and go,
they get transferred; they hardly understand issues of local problems. Therefore, my request is
that there should be one permanent technical committee in which Member of Parliament,
Member of Legislative Assembly and President of District Panchayat should be included, sir.
Gujarat is a policy driven State. Many policies rather than new industrial policies
announced, Solar Policy, Garment and Apparel Policy, Wind Energy Policy, New Port Policy,
Manufacturing Policy, Start-up Policy, Electronic policy, bio-technology policy, IT Policy,
Tourism Policy...
Lastly, I quote - vision of the Government of Gujarat mission is Gujarat is doing
possible which is impossible. I would like to share one quote - 'Desire changes nothing,
decision changes something, determination changes everything.' My Government has been
determined to do the best for Gujarat.
અ ય ી : Hon'ble Dushyantbhai, one day wish you to be in Parliament as a Member.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ(ઊના) : માનનીય અ ય ી, ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર
િવભાગ, ઊ અને પેટોકે િમક સ િવભાગના મં ી ીઓ પોતાના િવભાગની માગણીઓ લઇને આ યા છે , તેમાં હં ુ મારા િવચારો
ય ત કરવા માટે ઉપિ થત થયો છું.
સરકાર બજેટ રજૂ કરે . બજેટ રજૂ કયા પછી િવભાગવાર માગણીઓ લઇને માનનીય મં ી ી આવે છે . િવધાનસભા
માગણીઓ મંજૂ ર કરે છે . માગણીઓ મંજૂ ર થયા પછી ખચ મંજૂ ર થાય છે અને ખચ કરવાનો થાય એ અંતે રા યના ૬.પ કરોડની
જનતાને એનો લાભ મળે. સરકારના ધારા ધોરણો, નીિત િનયમો અને બંધારણની ગવાઇ છે તે મુજબ જ કામગીરી થાય.
સરકારની યોજનાઓનો પૂરેપૂરો લાભ ગામડાના છે વાડાના માણસ સુધી પહ ચે એ વાની જવાબદારી સરકારની હોય છે ,
યારે વાહન યવહાર િવભાગ જે છે .
માનનીય અ ય ી, ગુજરાત વાહન યવહાર િનગમ તે ૬.પ કરોડની જનતાને મુસાફરીની સગવડતા પૂરી પાડવા
માટે કામગીરી કરે છે . સ ાપ વારવાર
ં ભૂતકાળને વાગોળીને અમારી ક ેસની સરકારોને અને અમારા ભૂતકાળને યાદ કરે છે .
ભૂતકાળમાં આ િનગમ ારા રા યની અંદર ા ય ક ાએ મોટાભાગના ગામડાંઓમાં એસ.ટી. બસની સગવડ પૂરી પાડવામાં
આવતી હતી. યારે રોડ ન હતા, નાના રોડ હતા, રોડ પહોળા ન હતા, ધૂળની ડમરીઓ ઉડતી હતી. કાચા ર તા હતા યારે
ા ય ક ાએ એસ.ટી.ની બસો જતી હતી. તમારા રપ વષના શાસનમાં તમે િવકાસ કય , રોડને પહોળા કયા, ડામર કય ....
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે .
અ ય ી : માનનીય પું ભાઇ એક િમિનટ. પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે .
પોઇ ટ ઓફ ઓડર
માગણીમાં ન હોય તેવા િવભાગ િવશે ચચા કરવા અંગ.ે
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, માગણીઓ પોટસ િવષે છે ટા સપોટ િવષે નથી.
અ ય ી : અહ બંદરો અને વાહન યવહાર લખેલું છે . આજે વાહન યવહાર છે , લીઝ.
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, વાહન યવહારનો િવભાગ જદો
ુ છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, સૉરી, સૉરી. મારી ભૂલ થઇ છે . રા ય સરકારે બંદર નીિત અગાઉ
ન ી કરે લી હતી. સરકારે બંદર નીિતની અંદર પી.પી.પી.ના ધોરણે ખાનગી બંદરો િવકસાવવા માટે નીિત ન ી કરે લી.
ખાનગી બંદરોને િવકસાવવા માટે ી કે શુભાઇ મુ યમં ી હતા યારે બંદર નીિત ન ી કરવામાં આવી હતી. તે બંદર નીિત
ન ી કયા પછી ખાનગી ધોરણે આજે રા યની અંદર કે ટલા બંદરોને િવકસા યા છે ?
અ ય ી : માનનીય પું ભાઇ, વાહન યવહાર આજે છે . તમે બોલી શકશો. આપનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર નામંજૂ ર
થાય છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, મને પણ યાલ ન હતો અને માનનીય મં ી ીને પણ યાલ ન હતો.
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અ ય ી : થાય એવુ.ં એવું થાય.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, બંનેની વાત છે . હં ુ એસ.ટી.ની વાત કરતો હતો. છે ા પ ચીસ વષમાં
તમે િવકાસ કય , રોડ પહોળા કયા, ડામર કય , પેવર કય પણ ગામના ઝાંપે બસ આવતી હતી તે બંધ થઇ ગઇ. વ ચે સૂ
આ યું હતું કે , હાથ ચો કરો અને બસમાં બેસો, પણ ગામના ઝાંપે બસ આવે તો બેસે ને?
ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, વાહન યવહાર ઉપર કોઇ માગણી છે નહ . એટલે...
અ ય ી : માગણીના સંદભમાં જે ઇ યુ થયેલ છે ...
ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, ના, ના આમ જ હે ડ આવે છે . વાહન યવહાર િવભાગની આજે કોઇ ચચા
નથી.
અ ય ી : િવભાગ તરીકે , ઓ કે . તે સમજતી
ૂ છે . સમજતી
ૂ છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ખાનગી બંદરો િવકસાવવાની વાત છે તેમાં મારા િવ તારના સીમર
બંદરને ી કે શુભાઇ જયારે મુ યમં ી હતા યારે આ બંદરને િવકસાવવાનું રા ય સરકારે ન ી કયુ હતુ.ં ી કે શુભાઇ વષ
૧૯૯પમાં હતા અને આજે વષ ર૦ર૧ થયું છે , એટલે રપ વષ જેટલો સમય થયો હોવા છતાં રા ય સરકારે ન ી કરે લા ધોરણો
મુજબ આજે મારા િવ તારના સીમર બંદરને િવકસાવવા માટે કોઇ પણ કારની કાયવાહી કરવામાં આવી હોય તેવું આજ સુધી
મને દેખાયું નથી. આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે , આ સીમર બંદરને ખાનગી ધોરણે િવકસાવવાની
તમે જે વાત કરી હતી તે કયાં પહ ચી છે અને તેમાં કોઇ કાયવાહી ન થઇ હોય તો તેમાં આવનારા દવસોમાં કાયવાહી કરવા
માટે િવનંતી ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, ઊ િવભાગને જયાં સુધી લાગે વળગે છે યાં સુધી માનનીય મં ી ીને બજૅટની ચચા વખતે
ઘણીબધી િવગતો મૂકી છે . સવાલ નાની નાની વહીવટી બાબતોનો છે . વહીવટી બાબતોને લાગે વળગે છે યાં સુધી કામગીરી
કરવાની, ખેડૂ તોના વીજ કનેકશનો મંજૂ ર થાય અને વોટે શન ભયા પછી સમય મયાદામાં કામગીરી થાય અને વીજ પાવર મળે.
અ યારે વાડીએ વાડીએ આપણે ટા સફમર (ટી.સી) આપવાની જે યવ થા ઉભી કરી છે તે ટી.સી.ના કારણે સમયસર જે
કામગીરી થવી ઇએ તે થતી નથી. સમયસર મે ટે ન સ ન થાય તેના કારણે ટી.સી. બળી ગયા પછી લાંબા સમય સુધી એટલે
કે ણ- ણ, ચાર-ચાર દવસ સુધી ટી.સી. ન મળે. િકસાન સૂય દય યોજનાની જે હે રાત કરી છે તેનું માનનીય
મુ યમં ી ી ઊના આવી તેનું લોકાપણ કરી ગયા છે . યારબાદ માનનીય મ યો ોગ મં ી ી બી વાર ગામડાંમાં આવીને
લોકાપણ કરી ગયા છે . મારે પ કહે વું ઇએ અને મ અગાઉ પણ ક ું હતું કે , આ યોજનાની હે રાત કયા પછી અને આજે
પણ કહં ુ છંુ કે , સળંગ આઠ કલાક ખેડૂ તોને વીજ પુરવઠો મળતો નથી તે વા તિવકતા છે , હકીકત છે . તેમાં કયાં ખામી છે , કયાં
તકલીફ છે , શું મુ કે લીઓ છે તેની ચકાસણી કરાવી િવભાગ ક ાએ દવસે આઠ કલાક વીજળી મળે તેવી માનનીય મં ી ીને
આપના મારફત િવનંતી ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, ખાણ ખનીજની માગણીઓ લઇને પણ માનનીય મં ી ી આ યા છે . મારા સાથી સ ય
ભાઇ ી લલીતભાઇએ પણ િચંતા ય ત કરી, રા ીય સંપિ ને ભરપાઇ ન થઇ શકે એ કારનું નુકસાન થાય છે . ધારાસ યો
તરફથી અવાર-નવાર ામ પંચાયતના સરપંચ હોય, તાલુકા પંચાયતનો સ ય હોય, િજ ા પંચાયતનો સ ય હોય, ધારાસ ય
હોય, મે બર ઓફ પાલામે ટ હોય કે અ ય પદાિધકારીઓ હોય એ સરકાર ીમાં રજઆત
કરે , અ હયા
ૂ
ં અમે કોઇ િવગત મૂકીએ
તો સરકાર તરફથી એમ કહે વામાં આવે છે આ ેપો કરે છે . અમારે શું કરવું ઇએ એ હં ુ સરકારને પૂછવા માગું છંુ ? એક
ધારાસ ય રજઆત
કરે , લેિખતમાં રજઆત
કરે , એ પુરાવા આપે અને પુરાવા આ યા પછી વહીવટી તં ારા તપાસ થાય,
ૂ
ૂ
ગેરકાયદેસર વૃિ બંધ થાય અને બંધ થયા પછી બીજે જ દવસે પાછી ચાલુ થઇ ય! િજ ા ફ રયાદ સિમિતમાં ધારાસ યો
ારા અવાર-નવાર રજઆતો
થાય, માનનીય અ ય ી, હં ુ રાજય સરકારને કહે વા માગું છંુ , હં ુ બી િવ તાર કે બી િજ ાની
ૂ
વાત નથી કરતો હં ુ મારા િજ ાની વાત કરવા માગું છંુ કે , મારા િજ ાની અંદર છે ા ણ વષમાં ધારાસ યો ારા િજ ા ફ રયાદ
સિમિતમાં રજૂ થયેલા ોની િવગતો મગાવો અને એ મગા યા પછી એકની એક જ યાએ ધારાસ યોએ કે ટલી વખત રજઆતો
ૂ
કરી છે ? અને છતાં પગલાં ન લેવાય? વા તિવક િ થિત શું છે જઓ
ુ , રાજયમાં ખનીજ ચોરી અ વયે કરવામાં આવેલ દંડ િપયા
૧૯૪૬.૫૮ કરોડ જેટલી માતબર રકમ વસૂલવાની બાકી છે . તે પૈકી બે વષની વસૂલવાની બાકી રકમ હોય તો િપયા
૯૦૭.૭૦ કરોડ અને બે વષ કરતા વધુ સમયની રકમ િપયા ૧૦૩૮.૮૭ કરોડ જેટલી વસૂલવાની બાકી છે . આટલો દંડ થાય
એનો અથ એ થાય કે ખાણ ખનીજ તં બેફામ ચાલે છે .
માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ીને ૮ ડસે બર, ૨૦૨૦ના રોજ પ લ યો કે ઇકો સે સેટીવ ઝોન
અમારા ગીર િવ તારમાં આવે છે , યાર પછી પગલાં લેવા માટે સી.એમ.ઓ. કાયાલયમાંથી કાગળો લખાય છે , પગલાં લેવાય,
રા ે બંધ થાય, અમારા જનાગઢના
ઇ ચાજ એસ.પી. રા ે ૧૧.૦૦ વા યે કો ડનાર તાલુકાના ઘાંટવડ ગામે રે ડ પાડે છે અને
ૂ
૧૧-૧૧ લીઝો પકડે છે અને સાહે બ, બીજે જ દવસે આ એસ.પી. પાસેથી ચાજ લઇ લેવામાં આવે છે . એનો અથ એવો થયો કે
આ અિધકારીએ જે સા ં કામ કયુ એની પાસેથી ચાજ લઇને નવાજવામાં આ યા? એનો અથ એ થાય કે , જે અિધકારીઓ સા ં
કામ કરે છે , કાયદેસર પગલાં લે છે , િનયમસર કાયવાહી કરે છે એ લોકોને તરત જ બદલાવીને સાઇડ ઓવર કરવામાં આવે છે
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
અને સરકારને અનુકૂ ળ પડે એવા અિધકારી/કમચારીની િનમણૂક કરી દેવામાં આવે છે અને આ કારનું બેફામ તં
ચલાવવામાં આવે છે . આજે પણ અમારા ગીર સોમનાથ િજ ાની અંદર અંબુ હોય, .એચ.સી.એલ. હોય, રાજલા
ુ અ ટાટે ક
હોય કે પછી ઊના હોય કે બી બધા િવ તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ખનીજ ચોરી ચાલે છે . માનનીય જવાહરભાઇ ચાવડા
અહ યા હતા યારે એમણે એક વખત વચન કરે લું કે , નદીઓની અંદરથી રે તી ચોરી થાય છે . માનનીય જવાહરભાઇએ એ
વખતે ક ું હતું કે નદી આપણી માં છે . આ માં ના કપડાં ઉતારી લેવામાં આવે છે , યારે રાજય સરકારને આજે કહે વા માગું છુ ં કે ,
આખા રાજયમાં યાં યાં નદીઓ છે યાં નદીઓએ જે કપડાં પહે રેલાં છે એ કપડાં ઉતારવાનું કામ, ધોળે દવસે માં ને ન
હાલતમાં કરવાનું કામ આ સરકારમાં બેઠેલાં લોકો અને ખાણ મા ફયાઓ કરી ર ાં છે . આ પ રિ થિત છે યારે એનાથી આગળ
વધીને કહે વા માગું છું, માનનીય િકરીટિસંહભાઇ અ યારે અહ નથી, હમણાં જતા ર ા.
માનનીય અ ય ી, ૫૭ કરોડ િપયાનો દંડ, બે વષ સુધી ધારાસ ય તરીકે રજઆત
કરતો આ યો છુ ં , વહીવટી
ૂ
તં ને ફ રયાદ કરી કે તમે તપાસ કરો અને તપાસ કયા પછી ગીર સોમનાથ િજ ામાં એક ગોિવંદપુરા કામદાર જગ
ં લ સહકારી
મંડળી અને એ મંડળી પણ ગેરકાયદેસર છે એ મંડળીને ૫૭ કરોડ િપયાનો દંડ ફટકારવામાં આ યો છે , આજની તારીખે શોધો
કોણ છે આટલી મોટી ચોરી કરનાર? અને આટલી મોટી ચોરી કયા પછી એમાં અપીલ કરવાની ગવાઇ ૯૦ દવસની છે , ૯૦
દવસમાં અપીલ કરતા નથી અને વરસ દવસ પછી અપીલ દાખલ કરે છે અને એ અપીલ દાખલ થાય છે અને દાખલ થયા
પછી વરસો સુધી એને ચલાવવામાં આવતી નથી. આ જ કારે સરકાર વહીવટ ચલાવશે તો રા ીય સંપિ ને આપણે કઇ
રીતે સાચવી શકીશું અને આટલા બધા રે કડ ઉપરના લેિખત અને મૌિખક પુરાવા હોવા છતાં શા માટે તમે પગલાં લેતા નથી?
તમે ટીમ બનાવો, િજ ા ક ાએ એસ.પી. હોય કે કલેકટર હોય, શા માટે એમની જવાબદારી િનભાવતા નથી. કોણ લોકો છે ,
કોણ આ લોકોની સાથે સાંઠગાંઠ ધરાવે છે ? મોબાઇલનો ઉપયોગ કરે છે તો મોબાઇલમાંથી ચકાસણી કરાવો, આજે તો અમારી
પ રિ થિત એવી છે કે , અમે અહ યા ગૃહમાં કોઇપણ રજઆત
કરીએ, અરધો કલાકમાં એસ.પી., કલે ટર કે વહીવટીતં ને ફોન
ૂ
કરીએ તો એક કલાકની અંદર સામેથી જે લોકો આ ગેરકાયદેસર વૃિ કરે એના ફોન આવે અમને કે તમારે અમારી સાથે શું
વાંધો છે ?. આ કારની િ થિત છે યારે એક વાત કરીને મારી વાત પૂરી ક ં છુ ં કે તમે આને ગંભીરતાથી લો. ધારાસ ય ીઓ
ારા થયેલી રજઆતને
ગંભીરતાથી લઇને વહીવટી તં કામ કરે અને વહીવટીતં માં કામ કરનારા લોકો..
ૂ
અ ય ી : લેવી જ ઇએ, કોઇપણ સરકારે લેવી જ ઇએ. આપનું વચન પૂ ં થાય છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : જે સાંઠગાંઠ ધરાવતા હોય એવા સાંઠગાંઠ ધરાવનાર અિધકારી-કમચારીની સામે તપાસ
કરાવીને પગલાં લો એવી મારી માગણી છે .
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે . માનનીય સૌરભભાઇએ જે પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉભો કરે લો એની
ચકાસણી કરતા િવભાગનું આખું નામ છે એ બંદરો અને વાહન યવહાર એમ લખવામાં આવે છે , એટલે આ ગોટાળો થયો છે ,
પરતુ
ં ૭૪ નંબરની જે માગણી છે એ આજે નથી. એટલે વાહન યવહાર સંબંધમાં આ એક લેરીટી કરવામાં આવે છે . જેથી
આપણા બધાના યાનમાં રહે અને વાહન યવહારની માગણી ર૩મી તારીખે છે . માનનીય સ ય ી આર.સી. મકવાણા .
ી આર.સી. મકવાણા(મહવા
ુ ) : માનનીય અ ય ી, બંદરો અને વાહન યવહાર માટે ની માગણી નંબર-૭પ
લઇને માનનીય મં ી ી આ યા છે એને હં ુ મા ં સમથન ક ં છુ ં અને મારા િવચારો ય ત ક ં છુ ં . દેશના નવ એવા રા યો છે કે
યાં બંદરોના મા યમથી દ રયાઇ માગ ખૂબ મોટા માણમાં માલની હે રાફે રી કરવા માટે દેશ સ મ છે એમાં ગુજરાત રા ય એ
પણ ખૂબ આગવું થાન ધરાવે છે . હમણાં માનનીય પું ભાઇ કહે તા હતા કે કે શુભાઇ વખતે જે બધા બંદરો છે એને િવકસાવવા
માટે ખાનગી મૂડીરોકાણ કરી અને કપનીઓને
કહે વામાં આ યું હતુ,ં પણ અ યાર સુધી થયું નથી પણ માનનીય પું ભાઇને
ં
મારે કહે વાનું છે કે , નવલખી બંદર એ એક નામ મા નું બંદર હતું આજે યાં મ ટીપરપઝ ખાનગી જેટી િવકસાવવાની મંજૂ રી
મળી ગઇ છે . ડી.એમ.સી.સી. ટિમનલ િલિમટે ડને ૪પ૦ મીટર લંબાઇની આ જેટી બનાવવાની મંજૂ રી આપી દીધી છે . મારા
ભાવનગર િજ ાની બાજમાં
ુ અમરે લી િજ ો લાગુ પડે છે યાં િવ ટર બંદર પણ મા નામનું બંદર હતું એ બંદરને હયાત જે
િબનકાયરત બંદર છે એને ડે વલપ કરવા ખાનગી મૂડી રોકાણકારોને, કપનીઓને
આગળ લાવીને મજબૂત કરવાની પરવાનગી
ં
પણ આપી દેવામાં આવી છે .
માનનીય અ ય ી, મારા મહવા
ુ તાલુકાની વાત ક ં તો, મહવા
ુ બંદરના નામે મહવા
ુ ઓળખાય છે , યારે યાં
દ રયા િકનારો ખૂબ ડાઇવાળો છે , ધંધા રોજગારની ખૂબ મોટી તકો બંદરનો િવકાસ થાય એ કારની ડાઇ ધરાવતો દ રયો છે
અને આ દ રયાની અંદર ઘણીબધી કપનીઓ
ારા ચકાસણી કરીને વષ ૦૦૮માં એક એપકો સ નામની કપની
ારા સરકાર
ં
ં
*
સાથે એમ.ઓ.યુ. કયા પણ કમનસીબે સામેના િમ ોના િવ નના કારણે, એ વારવાર
(xxx) જેવું છે એ માણે એની નીિત
ં
રહી છે યારે એમાં ખૂબ િવલંબ થયો છે . પરતુ
મને
કહે
ત
ા
આનં
દ
થાય
છે
કે
,
એમાં
લગભગ
એ વાયમ ટના કામની મંજૂ રી
ં
યાંથી મળી ગઇ છે .
અ ય ી :* (xxx) શ દો કાઢી નાંખવામાં આવે છે કારણ કે *(xxx) કહોને એટલે સામેવાળાને તમે રા સ ક ા
કહે વાય.
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
ી આર.સી. મકવાણા : અને હવે મંજૂ રી મળવાની પૂણતાના આરે છે યારે એવા તો ઘણાં બધા બંદરો છે બેડી
બંદરના રોઝી પીકચર થળે ૩૦૦ મીટર લંબાઇના નવા ખાનગી જેટી િવકસાવવા માટે એ એ વાયમે ટની કામગીરીના ટે જ
ઉપર છે અને સુરતના મગદ ા ખાતે માતા સીતાદેવી ઇ ા ટકચર એ ડ રીસચ ાઇવેટ િલિમટે ડને ખાનગી જેટી િવકસાવવા
અને બાંધકામની પરિમશન પણ આપી દેવામાં આવી છે .
માનનીય અ ય ી, આ રીતે ઘણી બધી જેટીઓ તેને િવકસાવવાનું કામ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કયુ છે
યારે આ ૧૬૦૦ િકલોમીટરના દ રયા િકનારાની અંદર એવી અનેક શકયતાઓ રહે લી છે કે જેને કારણે મને કહે તા આનંદ થાય
છે કે , મારા ભાવનગર િજ ામાં જે અલંગ શીપ રીસાય લ ગ યાડ આવેલું છે તે એિશયાનું સૌથી મોટંુ શીપ રીસાય લ ગ યાડ છે .
દેશ-િવદેશમાંથી જહાં ભાંગવા માટે આ યાડની અંદર આવે છે યારે દેશના અનેક રાજયોમાંથી અલગ અલગ ભાષા બોલતાં
મજરો
ૂ , કારીગરો, કમચારીઓ અહ યા વસવાટ કરે છે અને કાયમી ધંધો રોજગાર કરે છે . વષ ૨૦૧૯-૨૦માં અલંગ શીપ
રીસાય લ ગ યાડ ખાતે ૧૬ લાખ ૨૨ હ ર ૮૦૦ મે.ટન બહારના ૨૦૨ જહા તે ભાંગવામાં આ યા હતા અને છે ે ગયા વષ
કોરોનાની મહામારીમાં પણ વષ ૨૦૨૦-૨૧ના સમયગાળા દરિમયાન ૧૬ લાખ ૨૨ હ ર ૬૦૯ મે.ટનના ૧૬૫ જહાં
ભાંગવામાં આ યા છે . આ યાડની અંદર કામ કરતા કામદારોની સલામતી અને પયાવરણની ળવણી સારી રીતે રહે તે માટે
તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવા માટે તાલીમ સહ ક યાણ સંકુ લની પણ થાપના કરવામાં આવી છે અને તેના માટે િપયા
૪૦૭ લાખનો ખચ કરવામાં આ યો છે . આ તાલીમ સહ ક યાણ સંકુ લ મારફતે વષ ૨૦૦૩-૦૪થી આજ સુધી વષ ૨૦૨૧૨૨ સુધીમાં અલગ અલગ કે ડરના ૧ લાખ ૫૦ હ ર ૨૨૨ જેટલા કામદારોને સલામતી અને પયાવરણને લગતી તાલીમ
આપવામાં આવી છે . આગળના દવસોમાં ગુજરાત મેરી ટાઇમ બોડ ારા ડી એફએએસએલઆઇ સાથે કામદારોને અ તન
તાલીમ આપવા માટે ના કરાર કરવામાં આ યા છે જેનાથી કામદારોને વધુ સારી તાલીમ મળી રહે વાની છે .
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ(તાલાલા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જે માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમાં
મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છુ ં .
માનનીય અ ય ી, અમારા ગીર-સોમનાથ િજ ાનું વેરાવળ છે તે મુ ય મથક છે . તેમની અંદર અમા ં જે
વેરાવળનું બંદર હતું તે બારમાસી બંદર કહે વાતુ.ં વષ ૧૯૯૮ સુધી તે બંદરની અંદર શીપો આવતી હતી અને તેની અંદર માલ
લોડ થતો અને યાંથી િવદેશની અંદર માલ પણ જતો હતો. વષ ૧૯૯૮ પછી આ બંદર કોઇ કારણોસર બંધ થઇ ગયુ છે યાં
શીપો આવતી પણ બંધ થઇ ગઇ છે . જયારે આ બંદર ઉપર શીપનો કાગ ચાલુ હતો અને બંદરની અંદર કામકાજ ચાલુ હતું
યારે અમારા વેરાવળની અંદર મુ ય વે જે રોજગારીનો મુ ો હતો તેની અંદર કમસે કમ ૧૫થી ૨૦ હ ર માણસો આ સીધી કે
આડકતરી રીતે તેને રોજગારી મળતી હતી. મારે સરકાર ી અને માનનીય મં ી ીનું યાન દોરવું છે કે , વષ ૧૯૯૮ પછી આ
બંદર કયા કારણસર બંધ થઈ ગયું છે ? યાં શીપ આવતી યા કારણસર બંધ થઈ છે ? આ બંદરને કારણે અમારા વેરાવળને
આિથક રીતે આજની તારીખે નુકસાન ભોગવવું પડે છે . બારમાસી બંદર કહે વાતં હતું અને યાંથી ૮૦થી ૧૦૦ શીપ વેરાવળ
બંદર ઉપર આવતી હતી અને યાંથી માલ લોડ થતો હતો. આજે યાં વષ ૧૯૯૮ પછી એક પણ શીપ આવી નથી. હં ુ આપના
મારફતે માનની મં ી ીનું યાન દોરવા માગું છુ ં કે , તેના કારણો તપાસે અને ફરીથી અમા ં વેરાવળ બંદર બારમાસી બંદર
તરીકે ઓળખાતું હતું યાં કાગ અને શીપ આવે, વેરાવળની
ને ફરીથી રોજગારી મળતી થાય એના માટે હં ુ મં ી ીને િવનંતી
ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગની માગણી લઈને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો
રજૂ ક છુ ં . અમારા િવ તારમાં બહુ મોટા ઉ ોગો આવેલા છે . કે િમકલ ફે ટરી અને િસમે ટ ઈ ડ ટીઝ પણ આવેલી છે .
મોટાભાગે ા ય િવ તારમાં ખાણો આવેલી હોવાના કારણે યાંથી રોજનું હ રો ટન મ ટ રયલ આ ઉ ોગો માટે આવતું હોય
છે . ા ય િવ તારમાંથી જે ખનીજ લઈ જતા હોય તેમના માટે સરકારે ારા કલે ટર ીના અ ય પદે િમનરલ ફાઉ ડે શન
નામના એક ટ ટની થાપના કરવામાં આવેલી છે . મારે આ વાતમાં સરકાર ી અને માનનીય મં ી ીનું યાન દોરવું છે કે , જે
ગામોમાંથી ખનીજ સંપિત જતી હોય, જે ગામોમાં ઉ ોગોને જમીનો આપી હોય, માઈિનંગની પરિમશન આપી હોય તેવા ગામોની
ખાણમાંથી નીકળતાં રૉ-મટી રયલ પર રોય ટીની જે આવક થતી હોય તેની અમૂક ટકા રકમ િમનરલ ફાઉ ડે શનમાં આપવાની
હોય છે . આ ફાઉ ડે શનમાં જમા થતી રકમ કલે ટર ીના હ તક હોય છે . આ ૧૦૦ ટકા રકમનો પૂરેપૂરો લાભ જે ગામમાં ખાણ
આવેલી હોય છે એ ગામને આપવો ઈએ. ગામમાં શાળા, આરો ય, ખાણ તરફ જતાં વાડી િવ તારના ર તાઓ પાકા બનાવવા
વગેરે કારની સુિવધાઓ ઉપલ ધ કરાવવી ઈએ. એનો અિધકાર છે કે જે ામ પંચાયત/ ામ સભાના ઠરાવમાં જે કામો
લઈ અને િમનરલ ફાઉ ડે શનની જે ટ ટ છે એમને કલે ટર ીને મોકલે, એને ાયો રટી આપવી ઈએ અને એના પછી એમાં
કોઈ રકમનો વધારો રહે તો હોય તો પાંચ િક.મી. િ જયામાં આવતાં ગામ માટે આ રકમ વાપરવી ઈએ એવી મારી િવનંતી
છે . અમારે યાં ખાણોમાંથી ૩૦-૩૫ ફટની
ડાઈ સુધી મટી રયલ કાઢી લીધા પછી િનયમોને અનુ પ કપનીઓએ
ફરતી
ં
ૂ
બાઉ ડી બનાવવાની હોય છે , ફે િ સંગ લગાવવાની હોય છે , ખાણમાં કોઈ અક માત ન થાય એના માટે યવ થા કરવાની હોય
છે પરતુ
ારા વયવ થા કરવામાં આવે છે અને ધણી જ યાએ કપનીઓ
યવ થા કરતી નથી. એના
ં ઘણી જ યાએ કપનીઓ
ં
ં
કારણે આજબાજના
ારા
ુ ુ ગામના પશુધનો, બાળકો પાણીમાં જતાં હોય અને અક માત થતાં તેનું મૃ યુ થાય છે . કપનીઓ
ં
436

ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
ખાણમાંથી મ ટ રયલ કાઢી લીધા પછી પાકી દવાલો કરવામાં આવે તો અક માતો પણ ઘટે . આવાં અક માતો કપનીની
ં
બેદકારીને અને ભૂલના કારણે થાય છે .
અ ય ીઃ ી ભગાભાઇ, આપનું વચન ચાલુ રહે શ.ે િવરામનો સમય થયો છે . િવરામ બાદ બપોરના ૧૨.૩૦
વા યે મળશે.
(િવરામ બપોરના ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦)
અ ય ી અ ય થાને
અ ય ી : માનનીય ભગાભાઇ,
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : ( મશઃ) માનનીય અ ય ી, હં ુ જે વાત કરી ર ો હતો એમાં કે જે ખાણની અંદર જે
કપનીની
બેદરકારીના કારણે કોઇ બાળક અથવા તો કોઇ પશુ એની અંદર પડે અને એનું મૃ યુ થાય તો આવા કટબ
ુ ંુ કે પ રવાર
ં
હોય એમને કપની
તરફથી યો ય વળતર આપવામાં આવવું ઇએ, કારણ કે એમની બેદરકારીના કારણે થતું હોય છે યારે , જે
ં
આ ખાણોમાંથી પ થર નીકળી ગયા પછી ગામતળની ન કની જે ખાણો હોય અને જે ગામની અંદર ગામતળનો
હોય તો,
એ માઇન ગમાંથી પ થર નીકળી ગયા પછી એ ખાણ સર ડર થઇ ગયા પછી એની અંદરથી ગામતળ માટે પણ જ યા
આપવી ઇએ, એવી માનનીય મં ી ીને હં ુ િવનંતી ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, જે ખાણોમાંથી પ થર નીકળી ય અને ખાણ જે ડી ઉતારવામાં આવી હોય એની અંદર
આજબાજમાં
ુ ુ થી નાના વાંકડાઓ હોય પછી વાડી િવ તારથી જે વરસાદી પાણી ભરાતા હોય, ગામમાં જે વરસાદી પાણી ભરાતું
હોય તો એવા જે વહે ણો હોય એ વહે ણોને એ ખાણોની અંદર ડાયવટ કરવામાં આવે તો પણ અમારા દ રયાકાંઠામાં જે પ થર
નીકળી ગયા પછી જે ખારા પાણીનો યાપ આગળ વધતો હોય તો એ ખારા પાણીનો યાપ પણ અટકે અને મીઠા પાણીનો
એમાં સં હ થવાના કારણે આજબાજ
ુ ુ િવ તારના ખેડૂ તો હોય તે એની અંદરથી પંપ ારા પાણી લઇને પણ એ પોતાનું િપયત
કરી શકે , એટલા માટે માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે , આવું પણ કઇક
ં િવચારે .
માનનીય અ ય ી, મારા િવ તારમાં તલાલા તાલુકાનું જેપુર ગામ છે એ જેપુર ગામની અંદર ૬૬ કે .વી. સબ ટે શન
ઘણા સમયથી તૈયાર થઇ ગયું છે પણ જગલખાતાના
અને જે પી.એફ. આવતું હોય એની એન.ઓ.સી.ના વાંકે ઘણા સમયથી
ં
ઇલેવનોની લાઇનો યાં ઉભી થઇ શકતી નથી. થોડા સમય પહે લા જ જગલ
ં િવભાગ તરફથી એમનું એન.ઓ.સી. પણ આવી
ગયું છે અને સરકાર ીને .ઇ.બી.ને કંઇક રકમ પણ ભરવાની છે એની દરખા ત પણ તૈયાર થઇ ગઇ છે . તો માનનીય
મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે , વહે લી તકે એના પૈસા ભરાય અને એના આજબાજના
ુ િવ તારના ગામડાંઓને એનો વહે લી તકે
લાભ મળે એ માટે પણ િવનંતી ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, મારા િવ તારમાં મોટાભાગે હં ુ વારે વારે વાતો ક ં છંુ કે , મારે કો ટલ બે ટ અને ગીર ફોરે ટ
િવ તારમાં મોટાપાયે આંબા અને નાળીયેરીના બગીચાઓ હોય છે. એ આંબા અને નાળીયેરીના બગીચાઓના કારણે ઘણી
વખતે લાઇન છે ફો ટ ગ વધારે થતી હોય છે , ટપ ગ વધારે આવતા હોય છે . વારે વારે એના વાયરો તૂટતા હોય છે યારે
માનનીય મં ી ીને મારી િવનંતી છે કે , કોઇ પેિશયલ પેકેજ ડીકલેર કરીને ગીર િવ તારના જે બગીચાઓ ધરાવનારા જે
િવ તારો હોય અને કો ટલ બે ટની અંદર જે નાળીયેરીના બગીચાઓ ધરાવનાર હોય એ િવ તારમાં કે બલનું કામ, સારી
કવોિલટીના
કે બલ નાખવામાં આવે તો એનાથી ઘણો બધો ખેડૂ તોને અને િવ તારને પણ ફાયદો થાય તો આવી એક
માનનીય મં ી ીને પણ િવનંતી ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, અમારા ગામની બાજમાં
ુ જ એટલે વેરાવળ તાલુકાના એક નાવોદરા ગામ છે યાં ૬૬ કે .વી.
છે ા બે વષથી તૈયાર થઇ ગયું છે પણ એ ૬૬ કે .વી. ની જે મેઇન લાઇન આવતી હોય છે એ લાઇનમાં કયાંક કોઇ ખેડૂ તોએ
વાંધો લીધો હોય કોઇ જ યાએ કોઇએ એને કાવટ કરી હોય એના કારણે ઘણા સમયથી લાઇન ઉભી થઇ શકતી નથી અને
એના કારણે સબ ટે શન કાયરત થઇ શકતું નથી. તો એની અંદર પોલીસનું પણ ોટે કશન માંગલ
ે ું છે તો એ વહે લી તકે ...
(અંતરાય)
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે , િબલકલ
ુ સમય પૂરો થઇ ગયો, માનનીય જગદીશભાઇ પટે લ.
ી જગદીશ ઇ. પટે લ(અમરાઇવાડી) : માનનીય અ ય ી, સન ર૦ર૧-રરના વષમાં અનુદાનો માટે ની માગણી
નંબર-પ૦ને સમથન આપવા તથા મારા િવચારો યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું.
ખાણ ખનીજની લીઝ અને રોય ટી ારા મળતી આવકનો સુચા ઉપયોગ કે વી રીતે થાય તે બાબતે હં ુ ગૃહનું યાન
દોરવા આપના મા યમથી ઉભો થયો છું. રે તી, કકર
ં અને ેવલની પરિમટ કવોરી લીઝની રોય ટી અને ડે ડ એ ડની આવકમાં
િજ ા પંચાયતોને ફાળવામાં આવતી ા ટ ઇન એઇડ બાબતે ગુજરાત ગૌણ ખનીજ િનયમો વષ ૧૯૬૬થી તમામ
ગવાઇઓના અમલ તેમજ એકજ અિધકારી પાસે રહે તે હે તુથી અ ય ગૌણ ખની ની જેમ રે તી, કકર
ં અને ેવલ માટે પ ા
તથા પરિમટ આપવાની સ ા અને રોય ટી ધરાવવાની જવાબદારી તા.૧-૧૧-૧૯૮૩થી પંચાયત અિધકારીઓને બદલે
િજ ા કલેકટર ીઓને સ પવામાં આવી છે . ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ પંચાયત, ામ ગૃહિનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના
િવિવધ ઠરાવોથી થયેલી ગવાઇઓને આિધન કાયવાહી કરવામાં આવે છે . આ ા ટોની ફાળવણી જેમ કે રે તી, કકર
ં અને
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
ે લની પરિમટ કવોરી લીઝ આપવાના પ રણામે રોય ટી ડે ટ એ ડની આવકની સામે ા ટ ફાળવવા માટે ગત વષની
વ
આવકની ગણતરીના આધારે તે પછીના વષ ા ટ ફાળવવાની રહે છે . રે તી, કકર
ં અને ેવલની પરિમટ કવોરી લીઝ આપવાના
પ રણામે જે તે પંચાયતોના િવ તારોમાંથી થતી રોય ટી તથા ડે ટ એ ડની જે આવક સરકાર ીને થશે તેમાંથી પાંચ ટકા
વહીવટી ખચ તરીકે કાપી લઇ અને બાકીની ૯પ ટકા રકમ ભૂ તર િવ ાન અને ખનીજ કિમશનરની કચેરી ારા અનુદાનના
પમાં િજ ા પંચાયતોને ફાળવવામાં આવે છે . સંબંિધત િજ ા પંચાયતોને પ૦ ટકા પૂર િનયં ક ભંડોળમાં જમા લેવાની રહે છે
અને બાકીની પ૦ ટકા રકમ િજ ા પંચાયત ારા જે ામ પંચાયતોના િવ તારમાં રે તી, કકર
ં અને ખનીજની રોય ટીની આવક
થઇ હોય તે સંબંિધત ામ પંચાયતને ફાળવવાની રહે છે . જે ગામમાંથી આ રોય ટી મળી હોય એ ગામના ર તા તેમજ નદીના
િકનારે ટક, લારી વગેરે અવરજવરથી થયેલ અને નદીના િકનારા પાસેથી રે તી કાઢવાથી પૂર સંગે પાણીનું વહે ણ બદલવાના
સંગને યાનમાં લેતા ગામના ર ણ માટે તેમજ ર તા માટે પૂરી િનયં ક ભંડોળમાંથી નાણાં ફાળવવાની થમ અ તા
આપવાની રહે છે .
ભંડોળથી ામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને િજ ા પંચાયતના જે કામો કરવાના હોય છે એ આ કારના હોય છે .
જેમ કે ામ પંચાયતોને કરવાના થતા કામો. વરસાદી પાણીના સં હ માટે ના કામો જેવા કે શાળા, ાથિમક આરો ય કે
ામ
પંચાયત હ તકની હે ર જ યાઓ. ભૂગભ પાણી ઉતારવાની યોજના તથા મોટા ટાંકા બનાવીને ભૂગભ જળ સંચયની
યોજનાઓ, પીવાના પાણીની યવ થા કરવી. ામ પંચાયત િવ તારના ામ હાટ બનાવવા. ઘન કચરા માટે ક પોઝીટ સાઇટ
બનાવવી તથા ઘનકચરાના િનકાલની યવ થા. ામ પંચાયત િવ તારમાં વીજળીકરણની સુિવધા કરવી. એલ.ઇ.ડી. લાઇટને
અ તા આપવી. પ ીઓ માટે ચબુતરા બનાવવા.
તાલુકા પંચાયતે કરવાના થતા કામો. બે ગામોને ડતા ર તાઓ, પુલોને અ તા મ આપવાનો રહે છે . મોટા
ર તાઓને મળતા નાના ામ ર તાઓના બાંધકામ તથા સંભાળ માટે ના કામો.
િજ ા પંચાયત ારા થતા કામો જેવા કે બે કરતાં વધુ ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠાનો બંધ કરવા તથા ળવણી
કરવા. પંચાયત િવ તારમાં આરો યની િ એ લોકોની સુખાકારી માટે દવાખાના થાપવા અને િનભાવવા. ખેતીવાડી િવકાસ,
પશુ સંવધન, પશુ િચિક સાલયો થાપવા અને િનભાવવા. તળાવો અને બંધારા નહે ર ારા િસંચાઇના કરવાના થતા કામો,
વીજળીને લગતી િબન પરપરાગત
ઊ ના સાધનો અને સૂય શિકતથી સામૂ હક રીતે ફાયદો થઇ શકે તેવા કામો લઇ શકાય.
ં
ામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને િજ ા પંચાયતના નીચે મુજબના કામો હાથ ધરી શકાશે ન હ. જેવા કે
બાકડાઓ મૂકવાના રહે શે ન હ. અ થાય કારના મરામતના કામો કરી શકાશે ન હ. આ ા ટ પંચાયતના સ યોના નામે
યિકતગત રીતે ફાળવી શકાતી નથી.આ ા ટમાંથી યિકતગત સહાય તરીકે લાભાથ ઓને ચૂકવી શકાતી નથી. આ
ા ટમાંથી કરવામાં આવેલા િવકાસના કામોની તકતી ઉપર કોઇ યિકતગત નામ ડવાનું રહે તું નથી. આ ા ટમાંથી સોલાર
લાઇટના કામો કરી શકાશે ન હ. જે િવકાસના કામો લે ડ ડપાટમે ટ તરફથી આયોજન થતું હોય તેવા કામો કરી શકાય ન હ.
જેમ કે કામો બેવડાય ન હ તેની તકે દારી રાખવાની રહે શ.ે આ ા ટ પંચાયતોના સ યોને ફાળવી શકાશે ન હ તથા વતં રીતે
પોતાના મત િવ તારમાં વાપરવા અંગેની કોઇ અ તા રહે તી નથી. આ ા ટમાંથી પગાર, કિ ટજ સી ખચ કરી શકાતો નથી.
સરકાર ીએ છે ા પાંચ વષમાં ફાળવેલ રકમ આ માણે છે . નાણાકીય વષ ર૦૧પ-૧૬માં ૧૭૮૯૯.૯૯ લાખ
િપયા તથા સન ર૦૧૬-૧૭માં ૮૪૮૯.૪૩ લાખ, વષ ર૦૧૭-૧૮માં િપયા ૮,૪૬૮. ૩૭ લાખ. વષ ર૦૧૮-૧૯માં
૧૪૦૦૭.૮ર લાખ િપયા, વષ ર૦૧૯-ર૦માં ર૩૧ર૯.૩૭ લાખ િપયા. આમ, કલ
ુ ટોટલ ૭૧૯૯પ.ર૮ લાખ િપયા આ જે
રે વ યુ ઉભી થાય છે એમાંથી વાપરવામાં આ યા છે . મા ં એક સૂચન છે કે ખાસ કરીને િસટી િવ તારમાં આ જે રે તી ક ીટ
લઇને જતા હોય છે યારે ખૂબ મોટા લોડરો હોય છે તેના ડાઇવરના સંદભમાં કે ટલાક માપદંડો કરવાની જ ર છે . કારણ કે ખૂબ
મોટા માણમાં અક માત થતાં હોય છે . એટલે આ ડાઇવરો માટે અલગ કારના માપદંડ હોવા જ રી છે . આ ચોરીને અટકાવવા
માટે હાઇટે ક િસ ટમનો ઉપયોગ કરીને જે તે િવ તારના એ ડ યુઝસ અથવા તો તેને હોમ ડપાટમે ટ સાથે પણ સાંકળી શકાય.
સી.સી.ટી.વી કે મેરા લગાવેલા હોય અને પોલીસ િમ ો યારે ઉભા હોય યારે આવી ગાડીઓ યારે પસાર થતી હોય છે યારે
તેનું મોનીટર ગ થઇ શકે . એટલે આ કારના મારા સૂચનો છે અને આ માગણીઓને હં ુ સમથન આપું છંુ .
ી બાબુભાઇ કા. વા (માંગરોળ) : માનનીય અ ય ી, ઊ મં ી ી જે માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમાં મારા
િવચારો રજૂ ક ં છુ ં . ઊ મં ી ી સૌરભભાઇ પટે લને બ મળેલ અને મારા િવ તારમાં ચોરવાડ, આરે ણા અને ચોટીલીિવડી
ણ ૬૬ કે .વી. સબ ટે શન મંજૂ ર કરે લા. તેમાંથી ચોટીલીિવડી અ યારે ચાલુ છે . ચોરવાડ છે એ બે વષથી તૈયાર થઇ ગયેલ છે
પણ હ સુધી વાયર ગ પહ ચેલું નથી. તેને લાઇન આપવા માટે જે રજઆતો
કરે લી એ લાઇન સબ ટે શન બાંધવા માટે અમારે
ૂ
ગડમે
ુ ઘડ નદી છે અને જે િવ તારમાં આ દોઢ સબ ટે શન બના યું એ બદલ આભાર. દોઢ બનાવી દે તો વધારે આભાર. જે
દ રયા િકનારે બંધ બાંધેલો છે તેના હસાબે એ િવ તાર છે તેમાં કાયમ પાણી ભરાયેલું રહે છે . બે મ હના પૂરતું પાણી બંધ રહે
તો એ અરસામાં આ પાણીનો િનકાલ થઇ ગયો હોય અને તા કાિલક તેમાં લાઇન નાંખવામાં આવે તો અમા ં ચોરવાડનું
સબ ટે શન ચાલુ થઇ ય તેમ છે . તો તેના માટે આ વષ તા કાિલક ધોરણે સરવે કરાવીને એ લાઇન મંજૂ ર કરાવી દે તો અમા ં
જે સબ ટે શન તૈયાર છે એ ચાલુ થઇ ય. આ ડે મમાં મા બે મ હના જ પાણી રહે તો એમાં ઉભા થઇ ય તો સબ ટે શન
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ચાલુ થઇ ય તેમ છે . આરે ણા છે તેમાં જમીન ઉપલ ધ નહોતી. સાહે બે તે વખતે કહે લું કે બીજે જ યા મેળવો અને બીજે જ યા
મળી ય તો એ બાંધકામ થઇ શકે . એ જ યા શારદા ામ િશ ણ સંકુ લ છે તેની પાસે ઘણી જ યા છે અને પડતર જેવી છે .
એ જ યા આપવામાં આવે તો યાં પણ આ સબ ટે શન બને એમ છે . મારા મત િવ તારમાં લાડડી
ુ ખોરાસા તેમાં બાંધકામ પૂણ
થઇ ગયેલ છે . તે પૈકી લાડડીમાં
વીજળી લાઇન પહ ચી ગઇ છે અને ખોરાસામાં ખેડૂ તો િવ માં ગયા હતા તેમાં પણ ચુકાદો
ુ
આપણા તરફ આવેલ છે . તો આ પણ ખેડૂ તોના ખેતરોમાંથી અ યારે ઊનાળાની િસઝન છે અને એ હસાબે તા કાિલક
લાઇન નાખી દેવામાં આવે તો એ પણ તૈયાર છે અને ચાલુ થઇ ય તેમ છે . મારા માળીયા અને માંગરોળ િવ તારમાં જેમ
ભગાભાઇએ વાત કરી એમ નાિળયરીના બગીચા છે તે હસાબે તેમાં કવડ ક ડ ટર વાયર નાખવામાં આવે તો અમારી આ
સમ યા છે એ કાયમી ધોરણે હલ થઇ ય. તો સૌથી પહે લાં જે માગણી કરી તેમાં કવડ ક ડ ટર વાયર સુખપુર િવ તારમાં
નાખેલ છે અને એ સ સેસ થયેલ છે . તો આમાં પણ િવચારીને એ િવ તારમાં પણ કવડ ક ડ ટર વાયર નાખવામાં આવે તો
ખેડૂ તોને ઘણી રાહત થાય અને અવાર-નવાર વીજળી ખેડૂ તોને મળતી નથી અને બંધ કરવી પડે તો કાયમી ધોરણે આનું
િનરાકરણ આવી ય તેમ છે . તો આ માટે પણ િવચારવું ઇએ. મારો િવ તાર દ રયાકનારાનો િવ તાર છે . એમાં ણ જે જેટી
છે એક શીલ, શેરીયાદ અને ચોરવાડ, એમાં ચોરવાડ માટે િપયા પાંચેક કરોડ મંજૂ ર કરે લા છે . આ શેરીયાદની જે જેટી છે એના
માટે માનનીય બાબુભાઇ હતા યારે મ પણ ય નો કરે લ, ી બાબુભાઇએ પણ ય નો કરે લા, િપયા એક કરોડ મંજૂર થઇ
ગયેલા પણ સરકારે એના િનયમ માણે િપયા પાંચ કરોડ કયા, િપયા પાંચ કરોડ કયા પછી એ કામ ખોરભે
ં પડે લું છે તો આ
કામ પણ થવું ઇએ એવી મારી માગણી છે . અમારો િવ તાર એ પછાત, ગરીબ િવ તાર છે તો આ ણે ણ જેટીઓ ચાલુ
કરવામાં આવે તો માછીમારી ઉ ોગમાં આ લોકોને ખૂબ ફાયદો થાય એમ છે . અ તુ જય હદ
ં , જય ભારત.
ી ઋિષકે શ ગ. પટે લ(િવસનગર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી ઊ િવભાગની જે માગણીઓ લઇને
આ યા છે તેમાં હં ુ મારા િવચારો યકત કરવા ઉભો થયો છંુ .
માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૦૧થી નવી સદીના ારભમાં
ખેડૂ ત, સામા ય નાગ રક, ઉ ોગો અને નાના મોટા
ં
કારીગર વગ માટે એક નવો સૂરજ ઉ યો હોય એવું આ િવ ુત િવભાગ ારા આપણને ફીલ થતું હોય એવી લાગણીનો જ મ
થાય છે . આ જે મહ વના કામો થયા એના માટે મારે આદરણીય સૌરભભાઇને અિભનંદન આપવા છે કે એમના સમયમાં
ગુણવ ાયુકત વીજળી ર૪ કલાક વીજળી, ખેતીવાડી માટે ના વીજળીના કનેકશન, કાય યોજના અને દવસે વીજળી આટલા
કામોમાં જે ર૪ કલાક વીજળી આપણને આપવામાં આવી અને જે કવોલીટીયુકત વીજળી આપણને આપવામાં આવી એના
પ રણામે ગામડાઓ ધબકતા થયા. બાળકોને ભણવા માટે વીજળી હોય, નાના મોટા કારીગર વગને ગામડામાં કામ કરવાનો
િવષય હોય, ખેડૂ તને સમીસાંજ ે અને વહે લી સવારે કયાંક પશુપાલનનો યવસાય કરતા હોય તો એમાં પણ એમને ખૂબજ લાભ
થાય અને ર૪ કલાક ગુજરાત ઝળહળતું થયું હોય એવું આખા દેશની અંદર આપ ં થમ રાજય બ યુ.ં કૃ િષ િવભાગમાં જે
અંદાજપ રજૂ કરવામાં આવે છે એમાં જે રકમની ફાળવણી કરવામાં આવે છે , મને કહે તા ગૌરવ થાય છે . ૮પ૦૦ કરોડ િપયા
ખેડૂ તો માટે ની વીજ સબિસડી આ િવભાગમાંથી આપવામાં આવે છે , એટલું જ નહ પરતુ
ં સન ર૦૧૯-ર૦માં ૧,રપ,૮૮૩
કનેકશન અને રકમ ૧૯૪૬ કરોડ િપયાનો ખચ કે વળ વીજળી કનેકશન માટે આપણે કય છે . સને ર૦ર૦-ર૧માં ડસે બર
અંિતત ૭ર,ર૦૧ કનેકશન અપાઇ ગયા છે અને ૧૧૪૧ કરોડ િપયાનો ખચા કય છે . આમ, આ તમામે તમામ રકમ એ ખેડૂ તો
માટે વપરાતી હતી. અંદાજપ માં આપણે ઇએ તો કૃ િષ િવભાગની માગણીઓ હોય, કૃ િષ િવભાગમાં જે રકમની ફાળવણી થઇ
હોય એના િસવાય પણ બી િવભાગો ારા ખેડૂ તોની િચંતા આ સરકાર કરી રહી છે . ૪ર વષમાં ૭ લાખ અને ૩૩ હ ર
કનેકશન અપાયા. ૧૮ વષથી અંદર, સન ર૦૦રથી સન ર૦ર૦ સુધીમાં ૧ર,૬૯,૭૩ર કનેકશનો આપણને આપવામાં આ યા.
એવરે જ કનેકશન કો ટ દોઢ લાખ િપયા સરકાર ભોગવે છે . પહે લાં આવું કયારે ય બ યું નથી. પહે લાં પાણી આ યું, પાણીના જે
તળ ડા જતા હતા એ તળ ડા જતાં અટકા યા અને પછી એમની માગણી જયાં આગળ ડાકઝોન હતો, ઓવર એકસ લોઇટે ડ
િવ તાર હતો યાં આગળ કનેકશન આપવાની શ આત કરી. અ યારે ખેડૂ તો ખુશહાલ છે . દરે ક ઘરની અંદર ટુ - હીલર, ફોર
હીલર, જે સામા ય સુખ સગવડો જે ીમંતના ઘરમાં હોય, મ યમ વગના ઘરમાં હોય એ હવે ખેડૂ તોના ઘરમાં આવતી થઇ. આ
વખતે તો ખૂબજ ાંિતકારી યોજના કરી- દવસે વીજળી. ખેડૂ તોની કયારની માગણી હતી, ઉ ોગપિત માટે આપણે દવસે
વીજળી આપીએ, ઘરવપરાશ માટે દવસે વીજળી આપીએ, બધી જ યાએ આપણે દવસે વીજળી આપીએ પણ ખેડૂ તોને રા ે
કામ કરવા જવું પડે , કડકડતી ઠડીની
અંદર, નવરોની િચંતા, ઝેરી વજતું ઓની િચંતા આ બધી જ િચંતાઓની વ ચે
ં
ખેડૂ તોની િચંતા દૂર કરવાનું
કોઇએ કામ કયુ હોય તો માનનીય િવજયભાઇ પાણીની સરકાર, માનનીય નીિતનભાઇ
પટે લની સરકાર અને આદરણીય સૌરભભાઇને મારે અિભનંદન આપવા પડે . કે વીજળીની બાબતમાં સમ ભારતમાં જે
સુધારાવાદી ઇિનિશએટીવ લીધા છે એના પ રણામે આખા ગુજરાતમાં ઝળહળતું કહે વાય, વીજળીના દરે ક િવભાગની અંદર જે
કારનું આખું વાતાવરણ ઉભું થયુ,ં કોઇ બૂમ નહ , કોઇ ફ રયાદ નહ અને દવસે વીજળી આપવાના કારણે ખેડૂ તો દવસે કામ
કરે અને રા ે આરામ કરી શકે એ કારની યવ થામાં કોઇએ કામ કયુ હોય તો ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કયુ છે .
એટલું જ નહ પરતુ
ં યારે દવસે વીજળી આપવાની આવે યારે ઘણા બધા ઇિનિશએટીવ લેવા પડે . વીજળી ટોર થતી નથી,
જેવી પેદા થાય એટલે તરત જ વાપરી નાખવી પડે . એના માટે સબ ટે શનોની મતામાં સુધારા કરવા, વાયરોની કે પેિસટીમાં
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
સુધારો કરીને સમ બાબત સાથે નેટવિકગ કરવા માટે કલ
િપયા ૩૫૦૦ કરોડ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર
ુ
વાપરવાની હોય યારે આ વખતે પણ લગભગ િપયા ૧ હ ર કરોડનો આ બજેટમાં સમાવેશ કય છે . મને કહે તા આનંદ થાય
છે કે આ બધા કામો તબ ાવાર ચાલુ થયાં છે . મારા િવસનગર, યાંથી હં ુ ચૂંટાઇને આવું છંુ યાં આગળ પણ લગભગ ૧ર
ગામોનો પહે લા તબ ામાં સમાવેશ કરી દીધો છે અને બી અનેક િજ ાઓમાં ૩૫૦૦ કે ૪૦૦૦ જેટલા ગામો અ યારે
સંપૂણપણે આનો લાભ લેતા થયા છે અને આવતા સમયમાં આખું ગુજરાત લાભ લે, આખા ગુજરાતના ખેડૂ તો લાભ લે એના
માટે સરકાર ક ટબ છે યારે માનનીય મં ી ી જે માગણીઓ લઇને આ યા છે તેને મા ં સમથન ક ં છંુ અને એમને
અિભનંદન પણ આપું છું.
ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ(નવસારી) : માનનીય અ ય ી, આજે વ ડ હે પીનેસ ડે છે અને િવ ચકલી દવસ
પણ છે એની શુભે છા પાઠવું છુ ં અને આપણા ઊ વાન ઊ મં ી ી સૌરભભાઇ જે માગણી નં. ૧ર અને ૧૩ લઇને આ યા છે
એના સમથનમાં હં ુ ઉભો થયો છંુ .
માનનીય અ ય ી, ઊ હોય, ઉ ોગ હોય, પેટોકે િમક સ હોય કે પોટ હોય એ આપણા રા યના િવકાસમાં જે
.ડી.પી. છે એમાં મુ ય િવભાગો છે એમ કહં ુ તો ખોટંુ નથી. આજે દરે ક ે માં આપણે વા જઇએ તો ગુજરાત ઊ માં પણ
દેશભરમાં નંબર વન છે . ઉ ોગમાં પણ દેશની અંદર ગુજરાત નંબર વન છે અને પેટોકે િમક સમાં આપણે નંબર વન છીએ.
આદરણીય મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અને ઊ મં ી ી યારે વીજળીની વાત કરે છે યારે એક વાત હમે
ં શા કહે તા
આ યા છે અને ણ વ તુ ઉપર એ આગળ વધી ર ા છે . પૂરતી વીજળી મળે, ગુણવ ાવાળી વીજળી મળે અને યો ય ભાવે
વીજળી મળે. ગુણવ ાવાળી વીજળીની વાત ક ં તો પહે લા શું હતું અને અ યારે શું છે અને કાલે શું થવાનું છે એની
સરખામણી તો કરવી જ પડે . ભૂતકાળ પછી વતમાન કાળ અને પછી ભિવ યકાળ હોય છે . મારે સરખામણી એટલા માટે કરવી
પડે કે લોડ શે ડગ
રોજ વાતો થતી. ગામડામાં ૮થી માંડીને
ં આજે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એક જમાનો હતો કે લોડ શે ડગની
ં
૧ર કલાક અને એનાથી વધારે લોડ શે ડગ
િમિનંગ શું છે
ં હોય એવી પ રિ થિત હતી. આજે વા જઇએ તો લોડ શે ડગનો
ં
એની કોઇને ખબર નથી. જનરે શન કે પેિસટી વા જઇએ તો વષ ૧૯૯૫માં ૬૭૭૬ મેગાવોટ હતી એ આજે મને કહે તા આનંદ
થાય છે કે ૧૯,૩૫ર મેગાવોટની કે પેિસટી છે . અને ૪૭૫ ટકાનો વધારો આપણે કરી શ યા છીએ. ગુજરાત આજે સર લસ ટે ટ
છે . ગુણવ ાવાળી વીજળી પહ ચાડવાની હોય યારે સબ- ટે શનોની વાત આવે જ. પહે લા ૨૫ િકલોિમટર લાંબી લાઇન, ૪૦
િકલોિમટર લાંબી લાઇન, હં ુ તો એમ કહં ુ છંુ કે ૫૫ િકલોિમટર સુધી લાંબી લાઇનો અને ફીડર ખાલી એક. એ ફીડરની અંદર એક
નાનો ફો ટ આવે તો આજબાજના
ુ ુ ૨૫ ગામો ૩-૪ દવસ સુધી અંધકારમય પ રિ થિતમાં રહે તા હતા એનો પણ ન કનો
સા ી ર ો છું. તે વખતે ફો ટ શોધવામાં પણ ઘણો સમય લાગતો હતો અને આજે મને કહે તા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત
રા યની થાપના વખતે ફકત ૪૨ સબ- ટે શનો હતા. વષ ૧૯૬૦થી ૨૦૦૨ સુધી એટલે કે ૪૨ વષના ગાળામાં નવા સબટે શનો ફ ત ૭૦૨ એટલે વાિષક સરે રાશ ગણવામાં આવે તો ફ ત ૧૬ હતા. આજે મને કહે તા આનંદ થાય છે કે વષ
૨૦૦૨થી ૨૦૨૦ સુધીના ૧૮ વષની અંદર નવા સબ- ટે શનો ૧૩૧૯ થયા છે . વાિષક સરે રાશ ૭૩ સબ- ટે શનો થયા છે .
એટલે કે ૪૨ વષની વાિષક સરે રાશ કરતા ૧૮ વષની વાિષક સરે રાશ ૪ ગણી છે . અગાઉની સરકારની અંદર એક વષમાં ૧૫થી
૨૦ સબ- ટે શનો હતા. આજે છે ા ૧૦ વષથી રા યમાં દર વષ ૧૦૦ નવા સબ- ટે શનો બનતાં ર ાં છે આ ખૂબ મોટી િસ ી
છે . મારા નવસારી િજ ાની વાત ક ં તો તાલુકાવાર બનાવવામાં આવેલ નવા સબ- ટે શનોની વષ ૧૯૬૦થી ૨૦૦૨ સુધીના
૪૨ વષમાં ફ ત ૧૦ સબ- ટે શનો હતા. આજે વષ ૨૦૦૨થી ૨૦૨૦ સુધીના ૧૮ વષમાં ૨૦ સબ- ટે શનો થયા છે . એટલે
૪૨ વષમાં જેટલા સબ- ટે શનો બ યાં નથી એનાથી બમણા સબ- ટે શનો એ ૧૮ વષમાં બ યાં છે .
માનનીય અ ય ી, નવા વીજ ડાણોની ી ઋિષકે શભાઇએ બહુ સારસ વાત કરી. મારે એટલા માટે છે ી વાત
કરવી છે કે આપણે નવા વીજ ડાણોની અંદર છે ા ૮ વષમાં સરે રાશની ક પના પણ નહ કરી શકાય. એક લાખથી પણ વધુ
વીજ ડાણો આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ૮ વષની અંદર આ યા છે . ૪૨ વષમાં એ ૧૮ વષની સરે રાશ કરતા ૪ ગણા
વીજ કનેકશનો આપણે આ યા છે . મારા નવસારી િજ ાની વાત ક ં તો વષ ૧૯૬૦ થી ૨૦૦૨ સુધી ૪૨ વષમાં ફ ત
૧૪,૧૪૫ વીજ કનેકશનો હતા. ૨૦૦૨ થી ૨૦૨૦ સુધીના ૧૮ વષમાં ૨૫,૭૨૨ વીજ કનેકશનો આ યા છે અને લગભગ ૪૨
વષમાં જેટલા કૃ િષ િવષયક વીજ ડાણો અપાયા છે એનાથી બમણા વીજ ડાણો એ ૧૮ વષમાં અપાયા છે . આજે એનજ
ઓફ યુચરની ગુજરાત પહે લ કરી ર ું છે . મારે છે ી વાત રી યુઅલ એનજ ની એટલા માટે કરવી છે કે આદરણીય
ધાનમં ી ીએ આખી દુિનયાની અંદર આ ર યુએબલ એનજ માં લીડ લીધી છે . છે ે એક શાયરીથી મારી વાત પરીપૂણ ક ં
છું. આદરણીય ધાનમં ી ી પણ લોકસભામાં આ લીઝ ઓફ હાડલીની શાયરી હમે
ં શા કહે તા રહે છે .
सफर म धप
ू तो होगी, चल सको तो चलो,
सभी है भीड़ म, तम
ु भी नकल सको तो चलो,
यहॉ ं कसी को कोई रा ता नह ं दे गा,
मझे
गराकर अगर स हल सको तो चलो,
ु
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
माननीय अ य

ी, कसी के वा ते,

राह कहॉ बदलती ह, तम
ु अपने रा ते को

बदल सको तो चलो ।।
ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી ઉ ોગ, બંદરો અને ઊ અને
પેટોકે િમકલ િવભાગની જે માગણી લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉપિ થત થયો છુ ં . અહ યા વીજળીની
ખૂબ વાત થઇ. ખેડૂ તોને ખૂબ કનેકશનો આ યા એવી વાત થઇ પણ ગૃહને મારે જણાવવું છે કે ગુજરાત રાજયની વીજળીની
થાિપત મતા છે , સરકારી જે કોપ રે શનો છે એની થાિપત મતા ૬૬૭૭ મેગાવોટ છે . થાિપત મતા વધારે હોવાછતાં
વીજળીનું ોડકશન ર૦પ૪પ િમિલયન યુિનટ છે અને એની સામે જે ાઇવેટ કપનીઓ
છે એ ાઇવેટ કપનીઓની
થાિપત
ં
ં
મતા પ૭પર મેગાવોટ છે અને એની સામે જે વીજળીનું ોડકશન છે એ ર૯૭૧૯ મેગાવોટ છે . સવાલ એ થાય છે કે આપણી
પાસે થાિપત મતા વધારે હોવાછતાં આપણે ોડકશન નથી કરી શકતા અને એનું કારણ ઘણી વખત માનનીય મં ી ી કહે
છે કે કોલસો મ ઘો પડે છે , યાંથી લાવવો મ ઘો પડે છે . પૂવ દેશમાં છે હવે આપણે પિ મ દેશમાં લા યા છીએ. તો પછી શાના
માટે આપણે આ ોડકશન વધારી શકતા નથી? આપણે શું કરીએ છીએ? પછી આપણે વીજળી ખરીદવી પડે છે અને ખરીદીએ
છીએ કોના પાસેથી? અદાણી, એ સાર, ટાટા પાસેથી અને મ ઘી વીજળી ખરીદવી પડે છે . આ કપનીઓ
પાસે તમે કરાર કરે લા
ં
છે અને કરારનું ઉ ંઘન શા માટે કરવું પડે છે ? એક વખત તમે એનો યુિનટનો ભાવ નકકી કય છે અને ભાવ નકકી કયા પછી
પણ કપની
જયારે રજઆત
કરે પછી તમે એનો ભાવ વધારી આપો અને લગભગ ૧૪૦૦ કરોડ િપયા જેવા આ સરકારમાંથી
ૂ
ં
આપવા પડયા. સાહે બ, આ પ રિ થિત ગુજરાતની છે . મારી મં ી ીને િવનંતી છે કે આપણી પાસે બી ઘણા યુિનટ છે .
ાઇવેટ કપની
તો વીજળી પેદા કરે છે પણ આપણે પણ એ સુધારી શકીએ. આપણે કે મ સુધારી ન શકીએ? અને આપણી પાસે
ં
એવી વીજળી ોડકશનની સં થાઓ છે . નમદામાં રવર બેડ અને કે નાલ હે ડમાંથી જે વીજળી પેદા થાય છે . ઉકાઇમાં પણ પેદા
થાય છે . ૧૪૦૦ મેગાવોટ ઉકાઇમાં પેદા થાય છે . એ યુિનટો કે મ પૂરી મતાથી આપણે ચાલુ કરતા નથી? મ યાં થળ ઉપર
તપાસ કરે લી છે . પૂરી મતાથી યાં વીજળી પેદા કરવામાં આવતી નથી કારણકે જ રયાત નથી એમ કહે છે એટલે મારી
મં ી ીને િવનંતી છે કે આટલી બધી આપણે બહારથી વીજળી કરોડો િપયાની ખરીદીએ છીએ યારે આપણી પાસે હયાત
મતા છે એમાંથી વીજળી પેદા કરાવડાવો એવી મારી િવનંતી છે . હમણાં બહુ સારી ચચા થઇ. અમે સબ ટે શનો બહુ બના યા,
અમે ટા સફોમરો લગા યા. અમે ટા સિમશન લાઇનો કરી, ડ ટી યુશન લાઇનો કરી. એચ.ટી. અને એલ.ટી. લાઇનો કરી.
વાત સાચી, બહુ સરસ કયુ એમાં ના નથી પણ એનાથી ખેડૂ તોને જે ફાયદો થવો ઇએ એ કે ટલો થયો? ખેડૂ તોને કે ટલા યુિનટ
વીજળી વધારે મળી? હં ુ ગૃહને જણાવવા માગું છંુ કે જે ઉ ોગોને વષ ર૦૦૧માં વીજળી મળતી હતી એ ૯૮૧૭ િમિલયન યુિનટ
મળતી હતી અને અ યારે જે વીજળી મળે છે એ પ૩૦૮૧ િમિલયન યુિનટ મળે છે . જયારે ખેડૂ તોને િબચારાને જે વષ ર૦૦૧માં
વીજળી મળતી હતી ૧૬૬૯પ િમિલયન યુિનટ એ આજે વધીને ફકત ૧૮૮૪૧ િમિલયન યુિનટ મળે છે . આનાથી િવશેષ
વધારો નથી થયો. આટલું બધું કરવા છતાં આપણે ખેડૂ તોને વધારે વીજળી આપી શકયા નથી. આપણે સોલાર ફ ટોપની
યોજના કરી. બહુ સારી યોજના, સૂયના િકરણોથી લાઇટ મળી ય પણ શ આતમાં તમે જે ક ું હતું કે ગાંધીનગરમાં પણ બધા
જ ઘરો સોલાર ફ ટોપવાળા થઇ જશે. ગામડાંમાં પણ સોલાર ફ ટોપ, ખૂબ બધાને આનંદ પણ હતો પણ હવે તમે શું કામ
આમાં ચેઇ જ કય ? જે નેટ મીટરની થા હતી, યુિનટનો જે ભાવ હતો સાત િપયા પચાસ પૈસા. આજે કે મ તમે બદલી નાખો
છો? આજે કે મ ણ િપયા કરી નાખો છો? આનાથી તમારો જે સાડા ણસો મેગાવોટનો ટાગટ છે એ પૂરો થશે નહ અને
આપણે જે ો ામ કરવા જઇ ર ા છીએ એ નહ થાય એટલે મારી મં ી ીને િવનંતી છે કે જે હયાત યવ થા છે એ ચાલુ રાખો
એવી િવનંતી છે .
માનનીય અ ય ી, જયોિત ામ યોજનાની વાત થઇ. બહુ સરસ, ગામડાંઓને ર૪ કલાક લાઇટ મળે પણ તમારા
િનયમો છે કે ૧૦થી ૧પ ઘરનો સમૂહ હોય તો જ આ લાઇટ આપવી. અમારા આ દવાસી ગામોની હાલત તમે ઇ છે ? યાં
છટાછવાયા
ઘરો છે યાં સમૂહમાં નથી રહે તા અને આનો લાભ નથી આપી શકતા. મારી મં ી ીને િવનંતી છે કે ખરે ખર લાભ
ુ
આપવા માંગતા હોય તો દરે કને લાઇટ ર૪ કલાક આપો. આજે પ રિ થિત એ છે કે લાઇટ ન હોવાને કારણે યાંના બાળકો
ભણી શકતા નથી. અને સ ગલ ફે ઇઝ લાઇટ આપવાની વાત આપે ગૃહમાં કરી હતી. પણ એ લો પાવર આવે છે અને
િવ ાથ ઓ વાંચી શકતા નથી. આ હાલત છે . પાવર યવિ થત કરવામાં આવે તેવી િવનંતી છે . ી દુ યંતભાઇ વાત કરતા
હતા. તેમણે બહુ સારી વાત કરી. વાય ગુજરાત ટુ ઓ લી ગુજરાત. બહુ સરસ એમણે વા ય ક .ું મ આખું સાંભ .ું પ રિ થત
એ છે કે આપણે વાઇ ટ ગુજરાત લગભગ વષ ર૦૦૩થી ચાલુ કયુ છે . તો આમાં દર બે વષ ઘણા બધા ો ામો કરીએ છીએ.
એની પાછળ કરોડો િપયાનો ખચ કરીએ છીએ. ઉ ોગો આવશે, ઉ ોગો આવશે. પ રિ થિત એ થઇ કે જે ૧૬૮૧૦ જેટલા
તમારા એમ.ઓ.યુ. થયા એમાંથી ફ ત ૮,રર૭ એકમો થાપી શકાયા અને ર૮૩૦ ોજે ટો હજુ કયા તબ ે છે , તેનો યાલ
નથી. તેમાંથી અમુક એવા છે કે એમ.ઓ.યુ. કયા પછી છોડીને જતા ર ા છે , તેવા પ૭પ૩ ોજેકટો છે જે અહીયા આ યા અને
એમ.ઓ.યુ. કયા અને છોડીને જતા ર ા છે , જે દુઃખદ બાબત છે . આપણે કોઇ ઉ ોગો આવે તે સારી બાબત છે . જેનાથી
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
રોજગારી મળે એ વાત સારી. આ ઉ ોગો ચાલુ જ ન થઇ શકે , એના માટે કઇક
ં કરવું ઇએ. આજે આપ ં ગુજરાત ઉ ોગમાં
પહે લા, બી , ી નંબરે રહે તું હતુ.ં આજે કયા નંબરે છે ? આજે ૭મા, ૮મા નંબર ઉપર છે . અમે ગૃહમાં વાત કરતા હતા.
એમ.એસ.એમ.ઇ. ઉ ોગો ઉપર યાન કે િ ત કરો. તે વખતે એ લોકો પેલા વાઇ ટ ગુજરાતમાં પ ા હતા, યારે ક ું હતું કે
એમ.એસ.એમ.ઇ. માં યાન આપો. ન હ આ યું અને એમ.એસ.એમ.ઇ. ઉ ોગો પડી ભાં યા. હવે યાલ આ યો કે અથતં માં
સૌથી મોટો ૩૯ ટકાનો ફાળો આ એમ.એસ.એમ.ઇ. ઉ ોગોનો છે . જેમાંથી રોજગારી મળે છે . આવા સમયમાં તેને ો સા હત
કરવા ઇએ.
માનનીય અ ય ી, સરકારે હમણાં અમને પેકેજ પણ આ યું જે સારી વાત છે . જે અમારા િવ તાર છે યાં દરે ક
તાલુકા મથકે એક .આઇ.ડી.સી. ખોલવાનું એ થઇ શ યું નથી. શામળા િવ તાર છે . હાઇવે ઉપર આવેલ છે . પાણીની
સુિવધા છે . મે ો ડે મ છે . આવા સં ગોમાં આવા િવ તારમાં .આઇ.ડી.સી. ખોલવામાં આવે. ખાણ ખનીજ ઉપર એક િમિનટ
વાત ક ં . અ યારે ચોરીના કે સો ખૂબ વધી ગયા છે . સરકાર આ ખનીજ ચોરી ઇ-ઓ શન કયુ એ સારી વાત છે , પણ ઓ શન
થયેલા અનેક જના
ોજે ટો મંજૂ ર થયેલ છે . એ ોજેકટોને કયાંક ને કયાંક પાસ ન મળવાના કારણે પડી ર ા છે . તેમાંથી ખાણ
ૂ
ખનીજની ચોરી થાય છે . મ ી ીને િવનંતી છે કે આવા કે સ પડે લા છે . તેની ટડી કરો. ટડી કરીને જે િનણય કરવા પડે તેમ
હોય તે કરો, રી-ઓ શન કરવું પડે તો કરો. તો સરકારને ખૂબ મોટી આવક થશે.
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે . ી ધન ભાઇ પટે લ.
ી ધન ભાઇ પટે લ(વઢવાણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જે ઉ ોગની માગણી લઇને આ યા છે .
તેને હં ુ મા ં સમથન આપું છંુ અને તેના માટે હં ુ ઉપિ થત થયો છંુ .
સુ મ ઉ ોગ, લઘુ ઉ ોગ, અને મ યમ એકમો એમ.એસ.એમ.ઇ. ગુજરાતની આિથક િવકાસની કરોડર ુ સમાન છે .
સુ મ, લઘુ અને મ યમ ઉ ોગો રા યની રોજગારી માટે મોટો ોત છે . અને ઓછા મૂડીરોકાણમાં વધુ રોજગારી પૂરી પાડે છે .
એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમો ઇ ડિ ટયલ ઇકો િસ ટમનો એક મહ વનો હ સો છે . મોટી ઇ ડિ ટઝને નાની ઇ ડિ ટઝ સપોટ કરે
છે . અને તેને પેરપાટસ સ લાય કરે છે ,એટલા માટે કરોડર ુ સમાન છે . ગુજરાતનો િવકાસ ઉ રો ર ગિતના સોપાન સર કરે
તે માટે સરકાર ીએ એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોની થાપનાને વધુ પારદશ બનાવવા માટે ના ઉ ે શથી એમ.એસ.એમ.ઇ.
એકમોને સરકાર ીએ કાયદા ારા િવિવધ મંજૂ રીઓ મેળવવામાં તબ ાવાર ૩ વષ સુધીની મુિ ત આપીને ાંિતકારી િનણય
લીધો છે અને આ માટે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ, અને ઉ ોગ મં ી ીને હં ુ
અિભનંદન આપું છું. આ કાયદા હે ઠળ નવા થાપેલા એકમોને ગુજરાત સરકારના કાયદાઓ હે ઠળ લેવાની થતી મંજૂ રીઓ,
પરવાનગીઓ, એન.ઓ.સી.માંથી મુિ ત મળે છે અને આવી મંજૂ રીઓ ઉ પાદન આ યા બાદ ણ વષ પછી છ માસના
ગાળામાં મેળવવાની હોય છે . ઉ ોગ નીિત ર૦૧પ અંતગત એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોને આપવામાં આવેલી સહાયને કારણે
આવા એકમો વધુ સ ર બ યા છે . તેની ફલ ુિત પે ગુજરાત મૉડલને વધુ વેગવંતુ બનાવવાના ય ન પે રા યના સવાગી
અને સંતુિલત િવકાસ માટે સરકાર ી ારા સૂ મ, લઘુ અને મ યમ ઉ ોગોને વધુ મજબૂત બનાવવા ઔ ોિગક નીિત ર૦ર૦ની
હે રાત કરવામાં આવી છે . નવી ઔ ોિગક નીિત ર૦ર૦ ારા વૈિ ક યાપાર થળ તરીકે ગુજરાતની ક પના કરી છે .
માનનીય અ ય ી, એમ.એસ.એમ.ઇ.ના િવકાસ માટે સપોટ તથા વૈિ ક ે ે એ પોટ પધા મ તામાં વધારો
કરવા માટે ઉ પાદનના ે માં ઇિ ટ ેટેડ વે યુ ચેઇનને મજબૂત બનાવવાનો ગુજરાત સરકારનો આશય છે . તાજેતરમાં ભારત
સરકાર ારા સૂ મ, લઘુ અને મ યમ ઉ ોગોની યા યામાં ફે રફાર કરવામાં આવેલ છે . તે મુજબ તા.૦૧/૦૭/ર૦ર૦થી
િપયા પ૦ કરોડ સુધીના મૂડી રોકાણ તેમજ િપયા રપ૦ કરોડ સુધીના ટનઓવર ધરાવતા તમામ ઉ ોગોને સૂ મ, લઘુ અને
મ યમ ઉ ોગોની યા યામાં આવરી લીધેલ છે . તે બદલ માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી અિભનંદનને પા છે .
જેના કારણે રા યના સૂ મ, લઘુ અને મ યમ ઉ ોગોને સહાયનો યાપ વધશે અને જેથી વધુ ઉ ોગો લાભ મેળવતા થશે. જેથી
મોટી સં યામાં ઔ ોિગક એકમોને એમ.એસ.એમ.ઇ. પોિલસી હે ઠળ કરવામાં આવેલ ગવાઇઓના લાભ મળી શકશે.
માનનીય અ ય ી, ઔ ોિગક નીિત ર૦૨૦ અંતગત એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોને યાજ સહાય, કે પીટલ સહાય,
રે ટ સહાય, પાવર કનેકશન મેળવવા માટે સહાય, કવોિલટી સ ટ ફકે શન મેળવવા માટે સહાય, ટે કનોલો એિ વઝેશન માટે
સહાય, એમ.એસ.એમ.ઇ. એ ચજ મારફત ભંડોળ ઉભું કરવા માટે સહાય, ઇનોવેટર કે સંશોધનકતા ારા પેટ ટ મેળવવા
માટે સહાય, માકટ ડે વલપમે ટ માટે સહાય જેવી અનેક સહાય આપવામાં આવેલ છે જે અિભનંદનને પા છે . કે પીટલ સહાયની
વાત કરીએ તો તે અંતગત એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોના મૂડી રોકાણના થળના હસાબે તાલુકાવાઇઝ ણ કે ટેગરીમાં વગ કૃ ત
કરવામાં આવેલ છે . આ કે ટેગરી માણે એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોને કે પીટલ સહાય કે ટેગરી-૧ના તાલુકાઓમાં ટમ લોનના રપ
ટકા લેખે વધુમાં વધુ િપયા ૪પ લાખની સહાય, કે ટેગરી-રના તાલુકાઓમાં ટમ લોનના ર૦ ટકા લેખે વધુમાં વધુ િપયા
૩૭.પ લાખ સહાય, કે ટેગરી-૩ના તાલુકાઓમાં ટમ લોનના ૧૦ ટકા લેખે વધુમાં વધુ િપયા ૧પ લાખની સહાય મળવાપા
થાય છે . કે પીટલ સહાય યોજના અંતગત સૂ મ, લઘુ અને મ યમ ઉ ોગોને િધરાણની રકમના રપ ટકા સુધીની અને મહ મ
િપયા ૪પ લાખની મૂડી રોકાણ સહાય મળવાપા થશે.
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
માનનીય અ ય ી, યાજ સહાય યોજનામાં ઔ ોિગક નીિત ર૦૧પ હે ઠળ યાજ સહાય યોજનામાં યુિનિસપલ
કોપ રે શનની અંદર અને કોપ રે શનની બહાર અનુ મે પ ટકા અને ૭ ટકા યાજ સહાયની ગવાઇ હતી. પરતુ
ં નવી ઔ ોિગક
નીિત -ર૦ર૦ હે ઠળ યાજ સહાય યોજનામાં તાલુકાઓની ણ કે ટેગરી પાડી કે ટેગરીવાઇઝ ટકાવારીનું ધોરણ ન ી કરવામાં
આવેલ છે . જેથી કરી અ પિવકિસત િવ તારમાં વધુ મૂડી રોકાણ આવશે અને રોજગારીની તકો ઉપલ ધ થશે.
માનનીય અ ય ી, યાજ સહાય યોજના અંતગત એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોના મૂડી રોકાણના થળના હસાબે
ણ કે ટેગરીમાં વગ કૃ ત કરવામાં આવેલ છે . જેમાં કે ટેગરી-૧ના તાલુકાઓમાં ૭ ટકા લેખે વધુમાં વધુ િપયા ૩પ લાખ િત
વષ ૭ વષ માટે , કે ટેગરી-રના તાલુકાઓમાં ૬ ટકા લેખે વધુમાં વધુ િપયા ૩૦ લાખ િતવષ ૬ વષ માટે અને કે ટેગરી-૩ના
તાલુકાઓમાં પ ટકા લેખે વધુમાં વધુ િપયા રપ લાખ િતવષ પ(પાંચ) વષ માટે આપવામાં આવે છે . મે યુફે ચર ગ સેકટરમાં
દ યાંગ ઉ ોગ સાહિસકો, મ હલા ઉ ોગ સાહિસકો, ટાટઅપ અને ૩પ વષથી નાના યુવા ઉ ોગ સાહિસકોને વધારાની ૧
ટકા યાજ સહાય આપવાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે . રા ીય .ડી.પી.માં સેવા ે નો ફાળો ખૂબ મોટો છે . નવી
ઔ ોિગક નીિત ર૦ર૦માં રા ય િ થત સેવા ે ના એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોને તાલુકાની કે ટેગરી માણે યાજ સહાય
આપવાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે . જેમાં નાણાકીય સેવાઓ, આરો યલ ી સેવાઓ, ય ા ય સેવાઓ, બાંધકામ
સંબંિધત એિ જિનયર ગ સેવાઓ, પયાવરણીય સેવાઓને આવરી લઇ તેનો યાપ વધારવામાં આવેલ છે .
આમ, એમ.એસ.એમ.ઇ. ે ને યાપક અને સ ર બનાવવા નાણાકીય વષ ર૦ર૧-રર માટે બજૅટમાં િપયા ૧પ૦૦
કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે .
અ ય ી : આપનો સમય પૂરો થાય છે . માનનીય જે.વી.કાકડીયા.
ી જે. વી. કાક ડયા(ધારી) : માનનીય અ ય ી, રાજયના નાણામં ી અને નાયબ મુ યમં ી નીિતનભાઇ પટે લ જે
બજેટ લઇને આ યા છે એમાં બંદરો અને વાહન યવહારને લગતી બાબતો અંગે મારી લાગણી ય ત ક ં છંુ અને બજેટ રજૂ
થયું છે એને સમથન આપું છું.
માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં ૧૬૦૦ િકલોમીટર જેટલો લાંબો દ રયા િકનારો આવેલો છે , ભારતીય જનતા પ ની
કે અને રાજયની સરકારે બંદરોના િવકાસ માટે હરણફાળ ભરી ગિ કરે લ છે એમાં અમા ં પીપાવાવ બંદર પણ ખૂબ
િવકિસત થયું છે . બંદરનો િવકાસ કરવાથી એની આસપાસના િવ તારમાં ભારે મોટી રોજગારીનું સજન કરવામાં સરકાર સફળ
રહી છે . બંદરોથી થતી િનકાસ ભાજપ સરકારને હં ુ ડયામણ કમાવી આપે છે . આજે બંદરો અને વાહન યવહાર માટે કલ
ુ િપયા
૧૪૭૮ કરોડની બજેટમાં ગવાઇ કરે લ છે તે બદલ માનનીય મં ી ીને અિભનંદન આપું છું. વાહન યવહાર િવભાગની વાત
ક ં તો આર.ટી.ઓ.ની તમામ ચેકપો ટની નાબૂદી એક પારદશક વહીવટની પારાશીશી સમાન છે . કોરોનાની મહામારી વ ચે
પણ જન વન ધબકતું રાખવા એસ.ટી. બસ સેવા ચાલુ રાખીને લોકોને ઉપયોગી થવાનું ેય એસ.ટી. તં ના ફાળે ય છે .
ક યાઓને મફત મુસાફરી એ પણ ભાજપની સરકારનું ક યા કે ળવણીનો યાપ વધારવાનો આવકારદાયક યાસ છે .
માનનીય અ ય ી, હે ર જનતાને જ રી સુિવધા ઝડપી અને પારદશક રીતે મળતી રહે એ માટે અમારી સરકાર
હમે
ં શા કાયરત રહી છે . મોટર િ હકલ કાયદાની અનેકિવધ સુિવધાઓ નાગ રકોને ઓનલાઇન ઉપલ ધ કરી આપવામાં આવી
છે જેમાં આર.ટી.ઓ. કચેરીની મુલાકાત લીધા િસવાય વાહનોની ન ધણી, એન.ઓ.સી., પસંદગીના નંબર, પેિશયલ પરિમટ,
રી યુઅલ ડાઇિવંગ લાયસ સ, ડુ લીકે ટ લાયસ સ અને લાયસ સ સંબંિધત મા હતીઓ, ડાઇિવંગ લાયસ સનું રી લેસમે ટ,
વાહનનું બો મુ ત માણપ , ડુ લીકે ટ આર.સી. બુક વગેરે સેવાઓ ઓનલાઇન આપવામાં આવે છે અને લોકો એનો મોટા
માણમાં લાભ લઇ ર ા છે . હે ર જનતાની સેવા માટે ૮૦૦ ડલ બસ અને ૨૦૦ લીપર કોચ મળી કલ
ુ ૧૦૦૦ નવી
બસો કાયરત કરવામાં આવશે. લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે આરામદાયક ૫૦૦ વો વો બસ પી.પી.સી. ધોરણે શ કરવાનું
આયોજન કરીને બજેટમાં િપયા ૨૭૦ કરોડની ગવાઇ કરે લ છે તે બદલ માનનીય મં ી ીને અિભનંદન આપું છુ ં અને
માનનીય નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ જે બજેટ લઇને આ યા છે તેને હં ુ મા ં સમથન આપું છંુ .
ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી(દાંતા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી માગણી નંબર ૪૯, ૫૦ લઇને આ યા છે
યારે મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છુ ં .
માનનીય અ ય ી, માગણીઓ ઉપર ખાણ ખનીજની ચચાઓ થતી હોય યારે મારા િવ તારની અને અંબા ની
આજબાજના
ુ ુ િવ તારની હં ુ ચચાઓ કરતો હો યારે આ ખાણ ખનીજની વાત ક ં તો અમારા અંબા ની ન કમાં બે
િકલોમીટરમાં ખનીજની ખાણો આવેલી હોય યારે સૌથી પહે લા છે ા રર વષથી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર બેઠી છે યારે
હં ુ કહે વા માગું છુ ં કે , ખાણ ખનીજની હદ બાઉ ડી ન ી કરવામાં આવે યારે એ િવ તારમાં જે લીઝ ન ી થાય યારે યાં તાર
ફે િ સંગ કરવામાં આવે. આજુ બાજના
ુ િવ તારમાંથી જે મજરો
ૂ કાયમી કામે આવતા હોય, સૌથી પહે લાં તો દુઃખદ બાબત એ છે કે
એ મજૂ રો માટે આ રર વરસથી જે ખાણ ખનીજની અંદર મજરો
ૂ કામ કરતા હોય પણ આજ તારીખ સુધી એમની રોજગારી માટે
એક પણ ફાઇલ િનભાવવામાં નથી આવી. દુઃખદ બાબત એ પણ છે કે આ લેબરો દસ વરસ સુધી એ ખાણ ખનીજની અંદર જે
કામ કરશે એના પછી એ લેબરો માટે શું યવ થા કરવામાં આવી છે ? એમને જે રોજ દી રો મળે છે એમાંથી કોઇ કપાત
કરવામાં આવે છે કે ન હ. િજ ા સંકલનની અંદર યારે અમે ચચાઓ કરતા હોય,
પુછતા હોઇએ યારે આપ ં વહીવટીતં
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
એમ કહે તું હોય છે કે આ લેબરો માટે ફાઇલો અહ યા નભતી નથી. તો દસ વરસ પછી આના માટે જવાબદાર કોણ ? એ
િવ તારમાં જે ગરીબ માણસો, મજરો
ૂ કામ કરે છે એ લોકો માં અંબા ના ટ ટમાં જે ભોજનાલય ચાલે છે તેમાં બપોરના સમયે
જમવા જતા હોય છે આ સરકારે ટોકન રકમ જે ૧૩ િપયા ન ી કરી હતી એ ટોકન રકમ વધારીને ચાળીસ થી પચાસ િપયા
કરવામાં આવી છે એ કદાચ આ સરકારને વધારવાની જ ર પડી હશે પણ આ યાંના ગરીબ મજરોને
ના પોષાઇ શકે પણ એટલું
ૂ
જ ર હં ુ કહી શકુ ં કે
સ ાકના દવસની પાલનપુરમાં જે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એમાં દાંતા તાલુકાના જે ખાણ,
ખનીજનું હોય કે દેવ થાનની બાબત હોય એમાં *(xxx) એ તાલુકાનો ખચ પાલનપુર તાલુકામાં પાડવામાં આ યો માનનીય
મુ યમં ી ી
સ ાકના દવસની ઉજવણી કરવા આ યા હતા એ દવસે માતાના ટ ટમાંથી ૪ર લાખ િપયાનો મંડપનો
ખચ કરવામાં આ યો એ એમને પોષાયું અને ગરીબ મજરો
ૂ જે યાં ભોજનાલયમાં જમવા ય છે તે પોષાતું નથી.
અ ય ી : *(xxx) એ જે ક ું એ શ દો કાઢી નાંખવામાં આવે છે .
ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : એ જ રીતે બી વાત કહં ુ તો ચચાઓ બહુ થાય છે, આ સ યારથી બેઠું યારથી
વારવાર
સાંભળવામાં આવે છે કે દરે ક બાબતની અંદર સાચું કરવા, ખોટંુ કરવા બધી જ રીતે કામ કરવા સરકાર અડીખમ છે
ં
યારે મને એક વાત કહે વાનું મન થાય છે કે , િવકાસશીલ ગુજરાતની અંદર અડીખમ મા ં ગુજરાત અડીખમ,
ાચાર કરવામાં
પણ અડીખમ, કોરોના મહામારીમાં ગરીબ લોકો અને મજરો
ૂ પાસે મા કના નામે પૈસા ઉઘરાવવામાં પણ અડીખમ, ગુજરાતની
અંદર બેરોજગારી વધારવામાં પણ આ સરકાર અડીખમ છે , સરકારી ખચ *(xxx) કરવામાં પણ અડીખમ છે .
અ ય ી : *(xxx) શ દ કાઢી નાંખવામાં આવે છે . આપનું વચન પૂ ં થાય છે .
ી કનુભાઇ ક. પટે લ(સાણંદ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી અનુદાનો માટે ની માગણીઓ લઇને આ યા
છે તેને મા ં સમથન આપી અને મારા િવચારો યકત ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, પહે લાં તો મારા િવ તારની અંદર ઘણાં સમયથી મા ં એક ચરલ ગામ છે તે ગામનો ખૂબ જ ટલ
હતો અને માનનીય સૌરભભાઇ તે નું િનરાકરણ લા યા તે બદલ આખા ગામ વતી અને મારા િવ તાર વતી હં ુ ખૂબ ખૂબ
અિભનંદન પાઠવું છું, આભાર માનું છું.
માનનીય અ ય ી, એ ગામનો
સોલ થઇ ગયો છે અને ટક
ંૂ સમયમાં તેમને વીજ ડાણ પણ મળી જશે તેના
માટે પણ હં ુ િવનંતી ક ં છંુ . મારા બી બે- ણ સૂચનો છે કે વીજ ડાણો જયારે આપણે ગામતળની વાત કરીએ તો
ગામતળ પહે લેથી જ ન ી થયેલું છે અને તે વસિત વધારો થવાના કારણથી ઘણા બધા લોકો ગામતળથી બહાર પોતાના ખેતર
હોય યાં આગળ રહે વા જતાં હોય છે તો આપણો જે ૫૦૦ મીટરનો કાયદો છે તેનાથી થોડોક વધારીને તેને વીજ કનેકશન
આપવામાં આવે તો તેના માટે મા ં એક સૂચન છે .
માનનીય અ ય ી, આપણે પહે લાંની વીજળીની યવ થાની વાત કરીએ તો મને બાળપણની વાત યાદ આવે છે .
પહે લાં આપણાં કટબની
અંદર કોઇ ઘરડો યિકત હોય અને તે િબમાર થયા હોય અને યારે આપણે નાની મોટી દવાની બોટલ
ુ ંુ
લા યા હોય યારે એ બોટલ ખાલી થાય આ હં ુ યવ થાની વાત ક ં છંુ તે બોટલને આપણે ગરમ પાણીની ધોઇ અને જે ઢાંક ં
હોય તેની ઉપર કા ં પાડીને આપણી માતા-બહે નની જની
ૂ સાડી હોય તે સાડીને તેની અંદર પરોવી અને તેની અંદર ઘાસતેલ
પૂરી અને વીજળી જેવી યવ થા તે વખતે જના
ૂ જમાનામાં હતી યારે આપણે અ યારે ઘરમાં તો વીજળી મળે છે પણ ખેડૂ તોને
પણ પૂરતી વીજળી પૂરી પાડવાનું કામ કયુ હોય તો આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કયુ છે .
માનનીય અ ય ી, બી યવ થાની વાત કરીએ તો ખેડૂ તોની જયારે ખેતી વીજ ડાણની વાત કરીએ તો તેની
અંદર અમુક અમુક જે બે નાના નાના સૂચન છે કે જે ટીિપંગ અને સ ગલ ફે ઇઝ લાઇટો જે છે ખેડૂ ત જયારે પાણી વાળતો હોય છે
યારે તે પાણી તેના ખેતર સુધી પહ ચે અને કયાંક અમુક વખત એવુ ટીિપંગ થઇ ય અને અડધો કલાક પછી લાઇટ આવે તો
ફરીથી તેણે અડધો કલાક સુધી પાણી પહ ચતા વાર થાય તો આ ટીિપંગ અને સ ગલ ફે ઇઝની લાઇટ છે તેમા પણ થોડોક
ટે કિનકલી સુધારો કરવામાં આવે તે માટે પણ મા ં સૂચન છે .
માનનીય અ ય ી, બીજુ ,ં જયારે ઉ ોગોની વાત કરવામાં આવે તો આ સરકારની અંદર આપણે કોરોનાના કાળની
અંદર યું કે મા રોટલી આપવા માટે નહ પણ રોટલી કમાતા પણ શીખવાડતી આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર છે . એ
રોટલી તો આપે છે તેમ છતાં નાના મોટા જે એમએસએમઇ ઉ ોગો હોય તેના માટે સરસ મ ની યોજનાઓ લાવે છે અને તે
પોતે આ મિનભર બને તેના માટે ની યોજના છે અને રોટલી કમાતા પણ શીખવાડે છે તે આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર
છે . બીજુ ,ં હમણાં ી દુ યંતભાઇએ પણ વાત કરી કે સીએસઆરનું જે ફડ
ં છે તે િસિવલ સોિશયલ રી પો સીબીલીટી તે આ
ઉ ોગો જે સીએસઆરનું ફડ
ં છે તે જયારે તેમની બધી ા ચો મુંબઇમાં હોય, દ હીમાં હોય યાં અલગ અલગ જ યાએ વપરાતું
હોય છે તો એમણે પણ સૂચન કયુ છે અને મારો પણ તેમા ટે કો છે કે સીએસઆર ફડ
થાિનક િવ તારને િવકસાવવામાં
ં
આવે તો તેના માટે નું મા ં એક સૂચન છે .
માનનીય અ ય ી, બીજુ ,ં મારા િવ તારની અંદર ઘણી બધી ઔ ોિગક કપનીઓ
આવેલી છે અને આ કોરોના કાળ
ં
દરિમયાન પણ ઘણી બધી કપનીઓ
િશફટ થઇને ભારતની અંદર આવે છે અને ભારતની અંદર ગુજરાતની અંદર મારા
ં
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
િવ તારની અંદર ઘણી બધી કપનીઓ
આવી છે અને હજુ પણ ઘણી બધી કં પનીઓ આવી રહી છે અને તેનાથી ઘણો બધો
ં
રોજગાર પણ ઉભો થવાનો છે તો આ થાિનક રોજગારી છે તેના માટે પણ એક સૂચન છે કે થાિનક રોજગારી આપણે ૮૫ ટકા
સુધીની આપે છે અને જયારે આપણે જમીન સંપાદન કરતા હોઇએ છીએ યારે થાિનક લોકોએ આ સંપાદનમાં તેમની જમીનો
આપી હોય છે તો થાિનક તાલુકો અને િજ ાની અંદર કઇક
યવ થા કે પસ ટે જવાઇઝ ન ી કરવામાં આવે કે થાિનક
ં
તાલુકા અને િજ ાને આટલી રોજગારી આપવામાં આવે એવુ મા ં સૂચન છે . માનનીય મં ી ી જે માગણીઓ લઇને આ યા છે
તેને મા ં સમથન છે .
ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ(પારડી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇની રાહબરી હે ઠળ
માનનીય મં ી ી સૌરભભાઇ ઉ ોગ અને ખાણ ખનીજની માગણી નંબર-૪૯,૫૦ લઇને આ યા છે તેના સમથનમાં હં ુ મારા
િવચારો યકત ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, ત કાિલન મુ યમં ી અને આપણા દેશના લોકલા ડલા વડા ધાન માનનીય ી નરે ભાઇ એ
ગુજરાતની ઔ ોિગક ાંિતના જનક છે એમ ચો સ કહી શકાય. ત કાિલન મુ યમં ી ી મોદી સાહે બે વષ ૨૦૦૩માં લોબલ
ઇ વે ટમે ટ સિમટના મા યમથી ગુજરાતને ભારતના જ નહ પરતુ
ં સમ િવ ના ઔ ોિગક ત તા ઉપર મૂકયુ હતુ.ં
મહારા થી અલગ થયા પછી ગુજરાત મોટાભાગે કાપડ અને ખેતી ઉ ોગ પર આધા રત હતુ.ં ઉ ોગોના િવકાસ માટે
આઇડીસીની રચના કરવામાં આવી પરતુ
ં ઉ ોગોના િવકાસ માટે જ રી એવી વીજળી, પાણી, કીલ મેઇન પાવર, રોડ,
બંદરો, ગેસ, પયાવરણની સુિવધા અને ખાસ કરીને કાયદો અને યવ થાની સુિવધા પાંગળી હતી. ઠે ર ઠે ર ઔ ોિગક અશાંિત
હતી. આના લીધે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ત કાિલન માનનીય મુ યમં ી ી નરે ભાઈની આગેવાની હે ઠળ
ઔ ોિગક િવકાસ માટે ના વીજળી, પાણી અને ઔ ોિગક િ કલ મેનપાવર માટે ના પગલા લીધા અને ગુજરાત આ મિનભર
બ યુ.ં ઉ ોગો અને મૂડી રોકાણ માટે ગુજરાત Best destination for investment બ યુ.ં ગુજરાત િવદેશી રોકાણકારો
માટે પણ એક Best destination બ યું છે એનો વલંત પુરાવો કોરોનાકાળ દરિમયાન ગુજરાતમાં આવેલા મૂડી રોકાણો
ારા ઈ શકાય છે . એિ લ-૨૦૨૦થી સ ટે બર-૨૦૨૦ દરિમયાન ગુજરાતમાં િપયા ૧ લાખ ૧૯ હ ર કરોડનું ન ધપા
િવદેશી રોકાણ થયું છે . આ સમ દેશમાં થયેલા િવદેશી રોકાણના ૫૩ ટકા જેટલું છે એટલે કે સમ ભારતમાં સૌથી વધુ
રોકાણ ગુજરાતમાં થયું છે . આ માટે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ,
માનનીય સૌરભભાઈ અને ખાસ કરીને માનનીય દીપિસંહ ને પણ અિભનંદન આપવા ઘટે . જે કાંઇ પણ રોકાણ આવે છે
એમાં આપણી સરકારની નીિત, રોડ, ર તા, બંદર, ઊ , ગેસ તેમજ કાયદો અને યવ થાની નીિત ઘણો મહ વનો ભાગ
ભજવે છે . ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસમાં કે મ આગવું થાન ધરાવે છે એ માટે હં ુ થોડી હકીકતો રજૂ ક ં છુ ં . માનનીય અ ય ી,
ગુજરાત દેશના GDPમાં ૮ ટકાનો હ સો આપે છે . દેશના કલ
ુ ઔ ોિગક ઉ પાદનમાં ગુજરાતનો હ સો ૧૮ ટકા છે . દેશની
કલ
હં ુ ડયામણ કમાઈ આપે છે .
ુ િનકાસમાં ગુજરાતનો ફાળો ૨૩ ટકા છે . જે દેશમાં સૌથી વધુ છે અને િનકાસ દેશને િકમતી
ં
સમ િવ માં ફામા ઉ ોગના ઉ પાદનમાં ભારત ી નંબરનું થાન ધરાવે છે . ગુજરાત ફામા ે ે સૌથી વધુ ઉ પાદન કરે છે
અને દેશના ઉ પાદનમાં ૩૩ ટકાનો ફાળો આપે છે એ આપણી ગુજરાત સરકારની ઔ ોિગક નીિતને આભારી છે . ગુજરાતની
માથાદીઠ આવક દેશની માથાદીઠ આવક કરતાં ૫૪.૮ ટકા જેટલી વધારે છે . સમ દેશમાં જે આયાત િનકાસ થાય છે એમાં
સૌથી મોટો હ સો ગુજરાતના બંદરોનો છે . એટલે આ સરકારને ગુજરાતના દ રયા િકનારાનો મહ મ લાભ લેવા માટે પણ
અિભનંદન આપું છું. આપણે સૌ ણીએ છીએ કે કોરોનાકાળ દરિમયાન ગુજરાતે એક િવિશ કામગીરી કરી. ૧૨ લાખ જેટલા
ઉ ોગના િમકોને પોતાના વતન પહ ચા ાં. આ િમકો ફરીથી ઉ ોગમાં આવી ગયા છે અને ડાઈ પણ ગયા છે .
ગુજરાતના લોકોની લાગણી, િન ા, રા ીય ભાઈચારો અને િવકાસ માટે ની ધગશને લીધે પર ાંતીયોએ ગુજરાતને પોતાનું
વતન મા યું છે . ગુજરાતને પોતાનું ઘર માની રો રોટી માટે આવે છે અને પોતાના વતનમાં જઈને ગુજરાત મોડે લની ચચા કરે
છે . અમારા માનનીય દેશ અ ય સાહે બે િમકો માટે ટે નની ઘણી િવિશ યવ થા કરી તેમને પણ અિભનંદન આપું છું.
મારા િવપ ના િમ ોએ વારવાર
ોતરી દરિમયાન GIDC આપવાની વાત કરી પણ આજે ઉ ોગ િવભાગની માંગણી અને
ં
ઉ ોગોના િવકાસ માટે ની વાતમાં કોઈએ પણ GIDC ની વાત કરી ન હ. હં ુ ખાસ કરીને ી નીિતનભાઈને અિભનંદન આપીશ
કે આપણા આ બજેટમાં રા યના જદા
ુ જદા
ુ િવ તારના ઔ ોિગકીકરણને ો સાહન આપી થાિનક રોજગારી વધે તે માટે
બનાસકાંઠા, મનગર, ગાંધીનગર, અમરે લી, રાજકોટ, પાટણ, આણંદ, મ હસાગર અને મોરબી િજ ામાં GIDC ારા નવી
ઔ ોિગક વસાહત થાપવાનું આયોજન કરે લ છે . દહે જ, સાયકા, અંકલે ર, હાલોલ, સાણંદ, વાપી અને લોિધકા એ ઓલરે ડી
ઔ ોિગક વસાહતો છે પરતુ
ં એને વધુ સુિવધા સાથે મોડે લ એ ટે ટ તરીકે િવકસાવવામાં આવશે એ માટે પણ સરકારને
અિભનંદન આપું છું. ખાસ કરીને સરીગામ, વાપી, સિચન, અંકલે ર, પાનોલી, ઝઘ ડયા અને સાવલી ખાતે MSME યુિનટ
માટે િવકિસત ઔ ોિગક વસાહત અને યાં જમીન ઓછી હોવાથી મ ટીલેવલ શેડનું આયોજન કરે લ છે એના લીધે નાના
ઉ ોગોને ફાયદો થશે. MSME એ િવકાસ અને રોજગારી માટે નું ઉ મ ે બ યું છે . રા યમાં ૧૦૦ જેટલાં MSME લ ટર
છે . રા યમાં MSME નું યોગદાન ન ધપા છે અને આ વષની એક મહ વની બાબત એ કહી શકાય કે MSME સીધું
ઉ પાદન
યામાં જઈ શકે છે . સીધું ઉ પાદન
યામાં જઇ શકે છે . કોઇપણ તની પરવાનગી કે લાયસ સ વગર
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માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
ઉ પાદન શ કરી શકે છે અને ઉ પાદન કયાના ણ વષની અંદર કાયદાકીય પરવાનગી કે લાયસ સ લઇ શકે છે . આ
અભૂતપૂવ િનણય ઉધોગોને વેગ આપવા માટે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇએ લીધો છે , જેને હં ુ અિભનંદન આપું છંુ .
ગુજરાત કે મ સૌ થમ થાને છે , એના માટે આપણી સરકારે િવકસાવેલી િવિવધ ઇ ા ટકચર છે . ખાસ કરીને, ગેસની જે
પાઇપ લાઇન છે એ ૪૬૧૬ િક.મી. લાંબી ગેસ પાઇપલાઇન છે . ગુજરાતની ઇ ટોલ પાવર કે િપિસટી ૩૪પ૪૪ મેગાવોટથી વધુ
છે . જળસંચય અિભયાન અને નમદાના લીધે ગુજરાતમાં પૂરતા માણમાં પાણી છે . ગુજરાતના મહાનગરો, બંદરો, ઔધોિગક
િવ તારને નેશનલ હાઇવે સાથે ડીને અભૂતપૂવ િવ તાર અને પહોળા ર તાનું નેટવક તૈયાર છે , જેના લીધે ઉ પાદન માટે ના
કાચામાલ અને ઉ પા દત માલની ઝડપથી હે રફે ર થઇ શકે છે . ગુજરાતમાં કાયદો અને યવ થા સંપૂણ રીતે કાયરત છે . હં ુ
માંગણીને સમથન આપું છું.
અ ય ી : આપનું વકત ય પૂ થાય છે . આભાર. માનનીય િવમલભાઇ ચુડાસમા.
ી િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ બંદર અને ઊ િવશે મારી વાત રજૂ કરવા માંગુ
છુ ં યારે મારી ૯૦ સોમનાથ િવધાનસભામાં વેરાવળ શહે ર આવેલ,ું તે ગુજરાતનું મોટામાં મોટુ બંદર છે અને એ બંદર કો ેસની
સરકાર વખતે બનેલ.ું ખાસ કરીને, તેમાં પ૦૦૦થી વધારે માછીમારોની બોટો છે અને પૂરા ભારતનું એકસપટનું સૌથી મોટંુ હબ
છે . યારે એ જેટીને કયારે ય રીપેર કરવામાં આવી નથી કે એની મતા વધારવામાં આવી નથી. યારે આપના મા યમથી
મં ી ીને કહે વા માગું છુ ં કે , એ જેટીની મતા વધારવામાં આવે, એનાથી માછીમારો ભાઇઓ વધારે બોટો રાખી શકશે અને
વેરાવળ તાલુકો અને વેરાવળ શહે રના હ રો લોકોને યાં રોજગારી મળે છે અને મતા વધારવાથી વધારે રોજગારી મળી
શકશે. ખાસ કરીને, ૧ર તારીખના રોજ યાં જેટીના િકનારે ણ બોટ ફસાયેલી. એનું કારણ આજ દન સુધી યાં તેનું ડે ઝ ગ
કરવામાં ન આ યું અને કાંપ કાઢવામાં ન આ યો. કાંપ કાઢવામાં આવેલ હોત તો આ બોટો ફસાત નહી અને એ બોટોના
માિલકોને લાખો િપયાનું નુકસાન ગયું છે . એટલે મારી આપના મા યમથી મં ી ીને ન િવનંતી છે કે , યાં ડે ઝ ગ કરવામાં
આવે, તેનાથી માછીમારોને નુકસાન ન થાય. જયારે મારા વતન ચોરવાડમાં જેટી મંજૂ ર કરવામાં આવી છે , આ બજેટમાં લેવામાં
આવી છે યારે આપના મા યમથી મં ી ીને અિભનંદન આપું છુ ં પણ ણ વષના સમયગાળામાં કે બજેટ સમયમાં જેટલી
જેટીઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે , એ જેટીના ખાતમુહૂ ત થયા છે પણ એકપણ જેટીનું કામ ચાલુ કરવામાં આ યું નથી. એટલે
અમારા ચોરવાડની પ૦થી ૬૦ ટકા જેટી તો બનેલી છે , એ કો સની સરકાર વખતની બનેલી હતી અને બાકીની જેટી આપના
મા યમથી મં ી ીને કહે વા માગું છુ ં કે , પાછુ ં બજેટ આવે એની પહે લા બની ય તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ. કારણ
કે ચોરવાડ અને આજબાજના
ુ ુ ગામડાંના લોકોને એક મોટી રો રોટી મળી શકે .
માનનીય અ ય ી, મા ં સોમનાથ િવધાનસભામાં વેરાવળ તાલુકામાં નાવદરા ગામ આવેલ,ું જે નાવદરા ગામમાં
૬૬ કે .વી. અને મારા વતન ચોરવાડમાં ૬૬ કે .વી. અંદાિજત બેથી ણ વષથી બંધ હાલતમાં છે અને એ તા કાિલક ધોરણે
ચાલુ કરવામાં નહી આવે તો એની ખંડેર જેવી પ રિ થિત થઇ જશે. કારણ કે ખાસ કરીને સરકાર કરોડો િપયા ખચ કરે છે તો
તા કાિલક ધોરણે આ બંને ૬૬ કે .વી. ચાલુ કરવામાં આવે, જેથી ખેડૂ તોને અને લોકોને તેની સુિવધા મળી શકે . મારા વેરાવળ
તાલુકામાં જયારે સરકારે વાત કરે લી કે , ગીર સોમનાથમાં તમામ ખેડૂ ત ભાઇઓને દવસે વીજળી આપવામાં આવશે યારે
વેરાવળ તાલુકામાં એક જ ફીડરમાં દવસમાં વીજળી આપવામાં આવે છે અને બાકીના ફીડરોમાં દવસમાં વીજળી આપવામાં
આવતી નથી. વેરાવળ તાલુકો ગીરમાં આવેલો છે યાં દીપડાનો મોટો ાસ છે, તેનાથી ઘ ં બધું ખેડૂ તોને નુકસાન થાય છે
એટલે આપના મા યમથી મં ી ીને કહે વા માગું છું કે , મારા વેરાવળ તાલુકામાં દવસના વીજળી આપવામાં આવે તેનાથી
ખેડૂ તો શાંિતથી પોતાની ખેતી કરી શકે . આ સાથે મારી વાત પૂરી ક ં છંુ . આભાર.
ી સૌરભ પટે લ (ઊ અને પેટોકે િમક સ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હં ુ માગણીઓ લઇને આ યો છું, એમાં
૧૬ જેટલા માનનીય સ ય ીઓએ ભાગ લીધો છે તેઓએ એમના િવચારો રજૂ કયા છે એ બદલ એ સૌનો હં ુ આભાર યકત
ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, ઊ િવભાગની પહે લા વાત ક ં છંુ . છે ા બે દાયકામાં ઘણો બધો બદલાવ આ િવભાગમાં
આ યો છે .શ આતમાં આપણે વાત કરતાં હતા વીજળી પૂરી પાડવાની, ર૪ કલાક વીજળી આપવાની, ખેડૂ તોને કનેકશન
આપવાની, ગુણવ ાવાળી વીજળી આપવાની આ બધા જ િવષયોમાં મ આજે યું કે એની કોઇ ખાસ ચચા થઇ નથી. કારણ કે
છે ા બે દાયકાની અંદર જે કઇ
ં માગણીઓ લોકોની હતી એ સંતોષકારક રીતે પૂરી કરવામાં આવી છે . આજે દુિનયાની અંદર
વાતો થાય છે એ રી યુએબલ એનજ ની થાય છે . એટલે મારે મારી શ આત રી યુએબલ એનજ િવશે કરવી છે .
મને યાદ છે એ વખતે વષ ર૦૦રમાં આદરણીય નરે ભાઇ મુ યમં ી ી હતા અને ઊ િવભાગની જવાબદારી હતી
યારે અમે દેશમાં કોલ માઇ સ માટે ફરતા હતા. કારણ કે પીટહે ડ ઉપર કોલસો લાવીએ અને પીટહે ડ ઉપર લા ટ નાંખીએ તો
વીજળી સ તી પડતી હતી. કારણ કે વષ ૧૯૬૦ પછી ગાંધીનગરની અંદર વીજ મથક નાંખવામાં આ યુ,ં વણાકબોરીમાં
નાંખવામાં આ યુ,ં િસ ામાં નાંખવામાં આ યું અને કોલસો આવે કયાંથી? તો એ ખૂબ દૂરથી આવે એટલે કોલસાનું ભાડું
કોલસાના ભાવ કરતાં વધારે થતું હતુ.ં એટલે આ બંધ કરાવવા માટે પીટહે ડ કોલની વાત કરી. એ દવસો અને આજના દવસો
ઇએ. આજે કોઇ કોલસાથી વીજળી પેદા કરવાની વાત કરતું નથી. આદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ િનણય
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
લીધો છે કે ગુજરાતમાં જે કોઇ વીજ ઉ પાદન થશે એ હવે મા ને મા રી યુએબલ એનજ નું થશે, સોલરનું થશે અને િવ ડનું
થશે. આપણા માટે આનંદની વાત છે કે આપણા દેશના નેતૃ વ આદરણીય નરે ભાઇ મોદી એ સોલર એનજ અને
રી યુએબલમાં આખા દુિનયાનું નેતૃ વ લીધું છે એટલે આપણી જવાબદારી વધે છે . ભિવ યની પેઢી માટે ની આપણી
જવાબદારી વધે છે . પેરીસમાં ૧૯૦ જેટલા દેશો ભેગા થયા હતા અને એ ૧૯૦ દેશોએ કરાર કય કે આપણે રી યુએબલ એનજ
પર યાન આપવું પડશે. ન હતર કલાઇમેટ ચેઇ જના ખૂબ મોટા ઇ યુ બનશે. પછી આદરણીય નરે ભાઇ દ હીની અંદર
સોલર એલાય સ ફોમ કયુ ઇ ટરનેશનલ સોલર એલાય સ, ે ચ ેિસડે સ આ યા અને દુિનયાના ૧ર૦ જેટલા નેતાઓ
આ યા અને બધાએ કિમટમે ટ કયુ, એ ીમે ટો કરે છે કે આવતા દવસોમાં આપણે આપણે યાં રી યુએબલ એનજ માટે
ો સાહન આપવાનું અને કોલસા આધા રત વીજળી વપરાશ ધીમે ધીમે ઓછો કરવાનો. એ યાનમાં રાખીને ગુજરાતે સોલર
પોિલસી બહાર પાડી અને આજની તારીખમાં ૩૧-૧ર-ર૦ર૦ ક વેશનલ ૧૯૩૧પ મેગાવોટ છે , રી યુએબલ ૧રર૬૭ મેગાવોટ
છે અને આ રી યુઅલનો આવતા બે વષની અંદર ર૦રરમાં આપણો ટાગટ બાર હ ર મેગાવોટથી વધીને વીસ હ રે
પહ ચાડવાનો છે . સન ર૦રપ સુધીમાં ૪૦૮પ૬ પહ ચવાનો ટાગટ છે અને ર૦૩૦ સુધીમાં ૬૭,૩પ૬ મેગાવોટે પહ ચવાનો
ટાગટ છે અને એમાંથી ર૦ હ ર મેગાવોટ ગુજરાતની બહાર જશે. એટલે ૬૭ હ ર મેગાવોટમાંથી ર૦ હ ર મેગાવોટ ગુજરાતની
બહાર જશે અને એ માણેનું આયોજન વષ ર૦૩૦ સુધીનું કરીને બેઠા છીએ.
માનનીય અ ય ી, કે વી રીતે કરવા માગીએ છીએ એની પણ થોડીક ણકારી આપવા માગું છું. એક છે ગુજરાત
સોલર પોિલસી, ગુજરાત િવ ડપાક પોિલસી, ગુજરાત વે ટ એનજ પોિલસી, આખું પોિલસી આધા રત આપણે આગળ વધવા
જઇ ર ા છીએ.
માનનીય અ ય ી, રે િસડે િ શયલ માટે ફટોપ પોિલસી કાઢી, િવગતવાર ડટે ઇલ આપીશ. ઇ ડ ટીયલ અને
કોમશ યલ માટે કે ટીવ યુઝની પોિલસી કાઢી. એની િવગત આપુ.ં ઇ ડ ટીયલ અને કોમશ યલ માટે થડ પાટ સેલની પોિલસી
કાઢી. તેની પણ િવગત આપું અને આપણે જે ખરીદીએ છીએ તેના માટે પણ જદી
ુ પોિલસી કરી. તેની પણ િવગત આપુ.ં ટકમાં
ંૂ
જે પોિલસી કરી છે , ગુજરાતમાં કોઇ પણ યિ ત ખેડૂ તો હોય કે મોટો ઉ ોગકાર હોય. પોતાના ઘરના ફટોપ પર હોય કે
પોતાની જમીન ઉપર હોય. ગમે યાં ગમે તે કે પેિસટીની વીજળીનું ઉ પાદન કરી શકે છે . તેને કોઇ જ યાએ યાંય રોકવામાં
આવશે નહ . જે વીજળી પોતે વાપરવી હોય તે વાપરી શકે છે અને વધારાની વીજળી જે જદા
ુ જદા
ુ ભાવો અમે પોિલસીમાં ન ી
કયા છે એ માણે વીજળી ખરીદીશુ.ં આખા દેશમાં ગુજરાત એક મા રા ય છે કે જેણે સોલરની અંદર સંપૂણપણે ી માકટ
કરીને બધાને જેટલું નાખવું હોય એટલી છટ
ૂ આપી દીધી છે . એટલે આ ૬૭,૦૦૦ના ટાગટની વાત કરીએ છીએ એ અમને
સંપૂણપણે િવ ાસ છે કે પૂણ કરીશુ.ં
માનનીય અ ય ી, રે િસડે િ શયલ ફટોપની વાત ક ં , હમણાં સ ય ી અિનલ ષીયારા એ થોડી વાત કરી.
ગુજરાતની અંદર આજની તારીખમાં ૯૪૩ મેગાવોટ એટલે દેશનું ૨૨ ટકા શેર સાથે સોલર ફટોપમાં ગુજરાત પહે લા નંબર ઉપર
છે . ૪૦ ટકા સબિસડી ૩ િકલોવોટ સુધી આપીએ છીએ. ૨૦ ટકા સબિસડી ૩ િકલોવોટથી ૧૦ િકલોવોટ સુધી આપીએ છીએ.
મને કહે તા આનંદ થાય છે કે આદરણીય નરે ભાઇ મોદી એ જે કે ની નીિત છે તેની અંદર આ સાલમાં િપયા ૭૦૦ કરોડ
અને આવતી સાલમાં િપયા ૮૦૦ કરોડ, ૧૫૦૦ કરોડ િપયા ગુજરાતને મોકલા યા છે . ફટોપની અંદર આખા દેશમાં સૌથી
વધારે િપયા કે સરકારે મોક યા હોય તો એ ગુજરાતને ૧૫૦૦ કરોડ િપયા મોક યા છે . મને કહે તા આનંદ થાય છે કે
આપણો જે લ યાંક છે એ સંપૂણપણે પૂરો કરવા જઇ ર ા છીએ. વાપયા પછી વધે એ અમે ૨ િપયા અને ૨૫ પૈસે યુિનટના
ભાવે ખરીદીએ છીએ. આજની તારીખમાં અમે જેટલી એ લીકે શન રસીવ કરી છે તેની અંદર ગઇ સાલ ૧,૧૬,૦૦૦ ઘરોની
અંદર ઓલરે ડી ફટોપ થઇ ગયા છે અને ૭૯,૦૦૦ આ વષ ઓલરે ડી કામ ચાલુ છે અને એ લીકે શન રસીવ થઇ ગઇ છે .
અમારો ૩ લાખનો ટાગટ છે .
માનનીય અ ય ી, માનનીય ષીયારા , આપે જે વાત કરી કે ૭ િપયા અને ૩૫ પૈસે યુિનટ આપો. આપવાની
અમારી કોઇ ઇ છા નથી. અમને યારે ૨ િપયા અને ૨૫ પૈસા મળતા હોય તો ભાજપની સરકાર ૭ િપયા ૩૫ પૈસા આપવા
ઇ છતું જ નથી. આપે જે ોસ મીટ રગ
વાત કરી. મારે આપને એટલું જ કહે વું છે કે આ ોસ મીટ રગના
ં અને નેટ મીટ રગની
ં
ં
સ છે એ રાઇટ ટુ ક યુમર સ-૨૦૨૦માં હમણા કે સરકારે બદ યા છે . કે સરકારે હમણા જ હાઉસની અંદર
જવાબ પણ આ યો છે . ી સુશીલકમાર
મોદી એ સવાલ પૂ યો હતો અને એનો હાઉસની અંદર ૧૬-૩એ જવાબ આ યો છે .
ુ
"Representations have been received from various stake holders under MSME sector for
carrying out amendments and provisions related to roof top solar system. These
representations have been examined and it has been decided to carry out amendments in the
rules. The amendments have been made in the Electricity Rules 2020 under the laid
procedure." એટલે મારે આપને કહે વું છે કે નેટ મીટ રગની
થા અને ોસ મીટ રગની
થાના જે િનયમો બદ યા છે એ
ં
ં
કે સરકારે બદ યા છે અને કે સરકાર આની અંદર િવચારે છે અને સંપૂણપણે ાહકને ફાયદો થશે. ૧૦ િકલોવોટ એટલે
કોણ? મા ને મા મોટા માણસો. મને કહે તા આનંદ થાય છે કે ગુજરાતમાં ૨૪ ટકા હ સો ૨ િકલોવોટથી ૩ િકલોવોટનો છે .
૪૬ ટકા હ સો ૩થી ૪ િકલોવોટનો છે અને ૧૨ ટકા હ સો ૪ િકલોવોટથી ૫ િકલોવોટનો છે . ૧૦ ટકા હ સો ૫ િકલોવોટથી
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
૬ િકલોવોટનો છે . આપે જે ૧૦ િકલોવોટથી ઉપરની વાત કરી એ ૦.૩૯ ટકા છે . અમારે ૦.૩૯ ટકા માટે િનયમો બનાવવાના
નથી. અમારે ગરીબ માણસો, સાધારણ ઘરના લોકો માટે બનાવવાના છે . અમને ખોટા પૈસા લેવામાં કોઇ રસ નથી એટલે
મહે રબાની કરીને આવા લોકોના પ ખચવાના બંધ કરો.
માનનીય અ ય ી, આ આપણા િવચારો છે , આ આપ ં િવઝન છે , આ આપ ં સપનું છે . પહે લા કોઇએ િવચાર ન
કય એ ગુજરાતે િવચાયુ, આદરણીય નરે ભાઇ, આદરણીય િવજયભાઇ, આદરણીય નીિતનભાઇ, રે વ યુ િવભાગ બધાએ
ભેગા થઇને ન ી કયુ કે આપણી ગુજરાતની જે પડતર જ યા છે એ પડતર જ યામાં દુિનયાનો સૌથી મોટો રી યુએબલ પાક
બનાવીએ અને ૭ર હ ર હે કટરમાં હાઇ ીડ પાક બના યો છે . એમાં બોડરથી ૬ િકલોિમટર છોડી મા એ સ લુઝીવ વી ડ
પાક બના યો છે અને એ વી ડ પાકની અંદર ૩ હ ર મેગાવોટ સેકીને આ યું છે જે કે સરકારની કપની
છે , તમે આની અંદર
ં
બીડ કરો અને વી ડના લા ટ નાંખી તમારે એને જયાં લઇ જવું હોય યાં લઇ વ. હાઇ ીડ પાક, વી ડ અને સોલર એના
૪૯૬૦૦ હે કટર રા યા છે , ૧૦ હાઇ ીડ એટલે શુ?ં તો યાં સોલર પણ આવે અને વી ડ પણ આવે એટલે વી ડનો એક પંખો
આવે, એની આજબાજ
ુ ુ જ યા હોય એની અંદર સોલર આવે, જે ટા સમીશન નેટવક વી ડ માટે કરી હોય એજ ડબલ કામમાં
આવે એટલે આપણો ખચ બચે. આખી દુિનયાનો સૌથી મોટો હાઇ ીડ પાક ગુજરાતમાં બનશે. અમે ટાગટ આ યો છે કે દસ
વષની અદર સંપૂણ આ પાક પૂણ થવું ઇએ. આનું જે ટા સમીશન નેટવક છે એ પાવર ીડ બનાવે છે . મારે આજે આદરણીય
નરે ભાઇ, આદરણીય અિમતભાઇ અને આદરણીય રાજનાથિસંહ ને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપવા છે . અનેક અનેક બેઠકો
દ હીમાં કયા પછી ડફે સની મંજૂ રી મળી અને આ ડફે સની મંજૂ રીને કારણે આપણા ધાનમં ી ીએ આ પાકનું ખાતમુહૂ ત
કયુ. આવા સપના લઇને અમે આ યા છીએ, આવા િવચારો લઇને અમે આ યા છીએ અને આ િવચારો અને આ સપના એ
અમે આવતા દવસોમાં પૂરા કરીશુ.ં મારે એક વાત કહે વી છે કે આપણે ખાલી ગુજરાતનું જ હત નથી તા, આપણે આખા
દેશનું હત ઇએ છીએ. લોકો કહે છે કે અમારે ગુજરાતમાં જ મૂડીરોકાણ કરવું છે . કે સરકારની એક કપની
છે સેકી જે
ં
રે યુલર બીડસ કરે છે અને બીડ કયા પછી જદા
ુ રાજયો એની પાસેથી બીડ ખરીદે છે . એની ડે પી.પી.એ. કરે છે એટલે જદા
ુ
પી.પી.એ. ન કરવા પડે . સેકીએ ૮ બીડ કયા, ૧૧,૪૦૦ મેગાવોટના બીડ કયા, એમાંથી ૯,૩૬૯ બીડ એમણે આ યા. કલ
ુ
૯,૩૬૯ મૂડી રોકાણ કરનારાઓમાંથી ૬,૭૮૬એ ગુજરાતની પસંદગી કરી છે અને એ બધું ક છ વગેરે િવ તારમાં આવવાનું છે .
આ ૬,૭૮૬ મેગાવોટનું તો હં ુ મારા ગિણતમાં ગણતો નથી. આવતા બાર મ હનામાં આ ૬,૭૮૬ મેગાવોટનું ઉ પાદન શ થઇ
જવાનું છે .
માનનીય અ ય ી, કે ટલી વીજળી અમે કે વી રીતે ખરીદીએ છીએ એની પણ હં ુ વાત ક ં . અમને કહે તા દુઃખ થાય
છે કે વીજળી ગુજરાત સરકાર જ ઉ પાદન કરે ? બી કોઇએ ઉ પાદન કરવાનું નહ ? દરે ક િવભાગ કે વી રીતે લોકોને લાભ
થાય એની િચંતા કરે છે . દા.ત. એ.એમ.ટી.એસ. હોય તો અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શન શું બધી બધો ખરીદે છે ? એ જ ર
પડે તો ભાડે રાખે, એને તો પેસે જર લઇ જવાથી મતલબ છે . ગુજરાતની અંદર વષ ૩ હ ર મેગાવોટ થતું હોય તો ૧ર હ ર
કરોડ િપયાનું મૂડીરોકાણ લાવે કોણ? શું આપણા બજેટમાંથી આદરણીય નીિતનભાઇ ૧ર હ ર કરોડ િપયા આપે? જયારે
મા ં ટોટલ બજેટ િપયા ૧૩ હ ર કરોડ હોય, એટલે કે સરકાર વષ ર૦૧૩માં ઇલેિકટિસટી એકટ લા યા. યુ.પી.એ.
સરકારમાં મનમોહનિસંહ લા યા. ડો. મનમોહનિસંહે કીધું કે આપણે ઇલેિ ટિસટી એકટમાં છટ
ૂ ંુ કરો અને ઇલેિ ટિસટી ખાનગી
કપની
પાસે
થ
ી
ખરીદવાનુ
ં
ન
ી
કરો
.
સન
ર૦૦૬-૦૭માં
એના
ગાઇડલાઇન
સ
બ
યા.
એમણે
આખી ટે ડર ોસેસ ન ી
ં
કરી. આ બધા રાજયોને કીધું કે આ ટે ડર ોસેસ ારા જ તમારે આ બીડ કાઢવાનુ,ં અમે એ ટે ડર ોસેસની બી ડગ
ં ફો યુલા
મુજબ બીડ કાઢીએ અને સૌથી સ તી વીજળીનું બીડ મળતું હોય એને પસંદ કરીએ છીએ. આમાં યાં ખોટંુ થયુ?ં ખાનગી
કપની
કરો છો તો તમે ખાનગી રી ામાં કે મ બેસો છો? પોતાની રી ા લઇ લેવી ઇએ. ખાનગી ટે સીમાં શા
ં , ખાનગી કપની
ં
માટે બેસો છો? લાવો પોતાની ગાડી. યારે ખાનગી યાદ નથી આવતુ?ં રે ટોર ટમાં ખાવા ઓ છો યારે ખાનગી ખાવાનું યાદ
નથી આવતુ?ં ઘેર બેસીને પ નીનું બનાવેલું ખાવાનું ખાઓ. િવચારધારા તો જઓ
ુ , મને દુઃખ એ વાતનું થાય છે કે વાત કરે છે
મા ૪ લોકોની. મારે હાઉસની અંદર કહે વું છે કે ગુજરાત સરકાર ૫૯૬ લોકો પાસેથી વીજળી ખરીદે છે , ૪ યિ તઓ પાસેથી
નહ . ૫૯૬ પી.પી.એ. કયા છે , એની અંદર ૩ર,૯૮૦ િમિલયન યુિનટ ખરીદે છે . આજે ખાનગી વીજળી માટે એ લોકોને લેમ
નથી કરતો. અહ થી શું કહે વામાં આવે છે ? મ ઘી ખાનગી વીજળી ખરીદો છો? મારે પ પણે કહે વું છે કે જેટલા ાઇવેટ યુિનટો
છે એ યુિનટો પાસેથી જે વીજળી ખરીદવામાં આવે છે એ િપયા ૩.૦૮ પૈસે એવરે જ વીજળી ખરીદવામાં આવે છે અને જે
આપણે બનાવીએ છીએ એમાં કોલસો દૂરથી આવે છે , લા ટો જના
ૂ છે , ટા સપોટશન કો ટ વધારે છે એટલે આપણને િપયા
૫.૪૩ પૈસે પડે છે .
માનનીય અ ય ી, ઘણી વાર આપણા લા ટ કે મ નથી ચલાવતા એવું પૂછવામાં આવે છે એનો મારે જવાબ
આપવો છે . મારી જ રયાત પૂરી થતી હોય અને ૩.૦૮ પૈસે વીજળી મળતી હોય તો ૫.૪૩ પૈસાવાળો લા ટ ચલાવીને
પર ભારણ નાંખવાની જ રયાત શું છે ? એવું અમને આવડતું નથી. અમને ગૌરવ થાય છે કે અમે જેટલા બીડ કરીએ છીએ,
આખા દેશમાં સૌથી સ તી વીજળીનું છે ું બીડ જે નીક ું હોય તો એ ૧.૯૯ પૈસાનું ગુજરાતનું નીક ું છે . કે સરકારની સેકી
કપનીનુ
ં બીડ નથી નીક ું જે ગુજરાત સરકારનું નીક ું છે . આદરણીય નરે ભાઇ હતા, વષ ર૦૦૮-૦૯ની અંદર દેશની
ં
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
પહે લી પહે લ કરી, યારે ૧૫ િપયે યુિનટ વીજળી ખરીદી હતી. આજે એના પૈસા ભરીએ છીએ. મને યાદ છે એ વખતે
આદરણીય નરે ભાઇએ ક ું હતું કે Saurabh, Gujarat has to show the way to the nation. આપણે પહે લ નહ
કરીએ તો દેશ પહે લ નહ કરે . કે સરકારે થોડી ખરીદી અને ભારણ બધાને આ યુ.ં આજે ી નરે ભાઇએ નેતૃ વ લીધું પછી
એ ૧૫ િપયાના ૧.૯૯ પૈસાએ આ યા. મારે માનનીય સ ય ીઓને કહે વું છે કે , યાદ રાખ ૧૦ વષ પછી એક જમાનો
આવશે તમે તમારા ઘર ઉપર આ એકે ય પેનલોની જ ર નહ પડે , તમારી બારીઓ, પંખાઓ અને દવાલો ઉપરથી તમને
વીજળીનું ઉ પાદન મળશે. આ િવઝનથી વાય, નાના િવઝનથી ન વાય. એ વખતે કોલસો લાવો, ભાડું ભરો, આ
ટે કરોના પાણીની દુિનયા નથી, આ સૌનીની દુિનયા છે . તફાવત ખબર પડી ગઇને? મારે ઘણા બધા િવષયો છે એટલે હં ુ
વીજળીમાં બે- ણ િવષય ઉપર વાત કરીશ. આજે અમારા ટાયબલના ધારાસ ય ીએ વાત કરી એટલે મને થયું ટાયબલમાં શું
છે ? ખેડૂ તોની કે ટલી િચંતા કરી? વષ ૧૯૬૦થી ર૦૦ર સુધીમાં ડાંગમાં (અંતરાય) વષ ર કનેકશન આ યાં. (અંતરાય)
અ ય ી : માનનીય મં ી ી, આપ ડાંગથી શ કરો, એટલે એમને મુ કે લી જ છે .
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, ડાંગની અંદર તમે ૨ કનેકશનો આ યાં અમે ૧૭૧ આ યાં. નવસારીમાં તમે
૧૨૧ આ યા અમે ૧૧૬૨ આ યા. સુરતમાં આ દવાસીમાં ૩૮૨ આ યા અમે ૧૬૬૮ આ યા. નમદામાં તમે મા ૩૧ આ યા
અમે ૬૯૨ આ યા. વલસાડમાં તમે વષ ૧૧૪ આ યા અમે ૮૪૪ આ યા. ભ ચમાં ૭૭ ની સામે ૫૨૧, આ હં ુ તમારા અને
અમારા સમયની વાત ક ં છંુ . સાહે બ, તમે એકે એક િજ ો તો જઓ
ૂ . આ દવાસીઓની િચંતા કરી હોય તો આ સરકારે કરી છે .
મા ને મા આ દવાસી, આ દવાસી, આ દવાસીઓની વોટબક ઉપરથી હવે આ દવાસીઓ સમ ગયા.
માનનીય અ ય ી, િકસાન સૂય દય યોજનાની વાત ક ં . િકસાન સૂય દય યોજના આ એક જ િવષય હતો કે જે
દવસે વીજળીની માંગ હતી. આમાં િવષય દવસે આપવાનો નથી. હં ુ આપને આ હાઉસની અંદર કહુ છંુ કે આવતા ૨૦ વષમાં
એક રા ય આ કરી આપે તો મને બતાવ
વ. એક રા ય. એનું કારણ આપને સમ વું િવષય એકલો વીજળી આપવાનો
નથી. િવષય વીજળી ઉ પાદન કરવાનો છે . બી બાજુ ઉ પાદન કરવા એના માટે ટા સિમશન નેટવક કરવાનું છે . આપણે
વષ ૧૫૦-૧૫૦ સબ- ટે શનો નાખીએ છીએ. એ સબ- ટે શનો નાખો એટલે આખું એક નેટવક બ યું અને ીજુ ,ં વીજળીનું
ટા સિમશન, વીજળીનું ઉ પાદન અને આજની તારીખમાં ૫૦૦૦ મેગાવોટ જે રાતના ખેડૂ તોને વીજળી આપીએ છીએ એને
સંપૂણપણે દવસે િશ ટ કરવાની છે . બધું સં હ થાય છે , પણ આ વીજળી એક જ એવી વ તુ છે કે જેનો સં હ નથી થતો.
એટલે આપ િવચાર કરો પાંચ વાગે વીજળી ચાલુ કરીએ છીએ તો વીજળી પાંચ વાગે ઉ પાદન થાય છે ? વીજળીનો જે ાફ
આવે છે એ ૮-૦૦ વાગે ફલ
ૂ સૂય ઉપર છે ? ફલ
ૂ સૂય તો ૧૦ થી ૩ કે ૪ હોય છે . બાકીનો સમય આગળ-પાછળ શુ?ં આગળપાછળની કોઇએ ક પના કરી છે ? કે ટલો અઘરો િવષય છે અને અમારે લોડ ડ ટ સ સે ટરને હં ુ અિભનંદન આપું કે ૧૫-૧૫
િમિનટના અમે ૧૫૩ લોક પા ા હતા. એટલે અમે બધાને લેટ બનાવી શકીએ. ઉ ોગની વીજળી આવે, સાંજના ૭-૩૦
વાગે ઘર વપરાશની વીજળી આવે. આ બધી વીજળી આવે પછી એનો લોડ લેટ આપવાનો કે જેથી કવ સી ઉપર નીચે ન
થાય અને
કવ સી ઉપર નીચે થાય તો અંધારપટ થઇ ય. એટલે આજે પણ એટલો અઘરો િવષય છે . આજે મને કહે તા
આનંદ થાય છે કે આજે ઓલરે ી જે ૧૫૩ લોક હતા એમાંથી ૬૫ તો થઇ ગયા અને પછી વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં અમારા
મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ીને મારે અિભનંદન આપું કે મને ૧૦૦૦ કરોડ િપયા આ વખતે નાયબ મુ યમં ી ીએ
આ યા છે અને ૨૦૨૨ સુધીમાં આ યારે પૂ ં કરીશું તો એક બાજુ િકસાન સૂય દય યોજના પૂરી અને બી બાજુ ક ેસ પૂરી.
એટલે પરફે ટ મેિચંગ થવાનું છે . આજે મને કહે તા આનંદ થાય છે કે સ ય ીઓ કહે છે તમે અમને વીજળી આપો એવી િકસાન
સૂય દય યોજનામાં માગણી કરી છે અને તમે તમારા િવ તારમાં અમારા વખાણ પણ કર . (અંતરાય)
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : ક ેસને પૂરી કરીને તમારે કરવું છે શુ?ં
ી સૌરભ પટે લ : અમે લોકોની સેવા કરીશુ.ં (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, અ યારે હં ુ બી િવભાગો લ . પછી
સમય મળશે તો ઊ િવભાગમાં આવીશ. ગુજરાત નંબર વન દરે ક ે ે છે . ઊ માં છે ા ૧૦ વષથી પહે લી ૪ કપનીઓને
ં
એવોડ ૧,૨,૩,૪ અમારી કપનીઓને
મ ા છે . એમ દરે ક ે ની અંદર દા.ત. પેટો કે િમક સમાં ગેસની વાત ક ં તો CNG
ં
ટે શન ભારતમાં ૨૬૨૯ છે . એમાં ગુજરાતમાં ૭૨૩ એટલે ૨૮ ટકા ગુજરાતનો ફાળો. PNG કનેકશન એટલે ઘરે ઘરે ગેસ
કનેકશન ૭૨ લાખ કનેકશનો છે , એમાં ૨૩ લાખ ગુજરાતમાં એટલે ૩૨ ટકા. ૨૩ લાખ ઘરો એટલે શું થયુ?ં ૪ કે ૫ હ રની
વ તી ગણો. એટલે ૮૦ લાખથી કરોડ લોકોને ઘરની અંદર કનેકશન મળે છે . અને આ દેશને ફાયદો છે . દેશને એટલા માટે
ફાયદો છે કે ખૂબ મોટા માણમાં સબિસડી બચે છે . મને યાદ છે વષ પહે લાં હં ુ દ હી ગયો હતો અને મ કીધું હતું કે અમારે આ
મોટંુ પાઇપલાઇન માટે નેટવક બનાવવું છે અને આખા એકે એક િજ ામાં આપવું છે . અમને સબિસડી આપો, યારે કે ના
નાણામં ીએ મને શું કીધું ખબર છે ? મને કહે ી સોરાબભાઇ, મને સોરાબ, સોરાબ કરીને કહે . સૌરાબ, 'We are taking
about giving water connections through pipeline and you are talking about gas connection.
Gujarat can do it on its own. અને મને કહે તા આનંદ થાય છે કે આજની તારીખમાં આખા દેશમાં સો ટકા િજ ાને
કોઇએ મા યતા આપી હોય અને યાં કામ ચાલતુ હોય તો એ એકલા ગુજરાતમાં જ છે . એકલા ગુજરાતમાં, આખા દેશમાં કયાંય
નથી અને એમને એમ નથી થતુ.ં એના માટે િવઝન ઇએ.
449

તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
માનનીય અ ય ી, પેટોનેટ એલએન નું દહે જ કે વી રીતે આ યુ?ં આજે ૧૭.પ મે ટક ટન પર એનમ છે . પ મે ટક
ટન એ પા ડ કરે છે . બીજુ ,ં હ રા-પ મે ટક ટન, મું ા-ર મે ટક ટન, બીજુ ં ૩ મે ટક ટન કરીએ છીએ. આ ટોટલ દેશની ૬પ
ટકા કે પેિસટી જે ગેસ આવે છે દેશના બંદરો અહ યા આવે છે . બી બે ટિમનલ નવા આવે છે . એક, ફરાબાદ જે લો ટગ
ં
ટિમનલ આવે છે . પ મે ટક ટનનું કામ ચાલુ છે અને ટક
ંૂ સમયમાં પૂ ં થશે. છારા, પ મે ટક ટન આવે છે એટલે બીજુ ,ં ૧૦ મે ટક
ટન આવે છે એટલે ક પના કરો કે આપણે યાં એલ.એન. .નું મેઇન હબ ગુજરાતની પોિલસીને કારણે થયું છે અને આજે
નેચરલ ગેસ દેશનો ૩૩ ટકા ગુજરાતમાં વપરાય છે . આપણા ઉ ોગો, મોરબીથી માંડીને બધાનું ડે વલપમે ટ કે મ આટલું સા ં
છે ? દુિનયાની અંદર હ રફાઇ કે મ કરી શકે છે ? કલીન ફયુઅલના કારણે એની ોડકટ સારી બને છે . ોડકટની વોિલટી સારી
બને છે અને બીજુ ,ં િ લન ફયુઅલના કારણે હવે દુિનયાની અંદર એ પોટમાં પણ પૂછે છે કે તમે કયું ફયુઅલ વાપરો છો? િ લન
ફયુઅલ વાપરો તો એ પોટના ઓડર પહે લા મળે છે . આ કલાઇમેટ ચે જના કારણે દુિનયાની અંદર નવી નીિત બની રહી છે .
અહ યા આદરણીય મુ યમં ીએ સી.એન. . ટે શનની ઇએ એટલી છટ
ૂ આપી છે . ૩૦૦ સી.એન. . ટે શનનો લાન કય
છે અને ગેસ ટા સિમશન નેટવક આપણે મા ગુજરાત માટે રા યું નથી. પં બ સુધી લઇ ગયા છીએ. પં બમાં પણ આપણે
ીડ નાંખી છે , આં માં પણ ીડ નાંખી છે અને એના કારણે આખા દેશમાં એનો લાભ આપે છે . માનનીય અ ય ી, ગુજરાત
ગેસ કપનીની
૪૪ િજ ામાં હાજરી છે . મહારા , રાજ થાન, મ ય દેશ, હ રયાણા, પં બ, દાદરાનગર હવેલી એટલે આ સરસ
ં
મઝાનું કામ ગુજરાત ગેસ અને આ કપનીઓ
કરે છે . .એસ.પી.સી. દેશમાં સેક ડ નંબરની ટે િનંગ ઓગનાઇઝેશન છે .
ં
(અંતરાય) એ હં ુ છે ે જવાબમાં આપીશ. અ યારે ઉ ોગ િવભાગની વાત ક ં તો દેશમાં ૮ ટકા .ડી.પી.નો ગુજરાતનો
હ સો છે . િપયા ૧.૧૯ લાખ કરોડ એફ.ડી.આઇ.નું ઇ વે ટમે ટમાં પ૩ ટકા દેશનું એફ.ડી.આઇ.ઇ વે ટમે ટ મા
ગુજરાતમાં આ યું છે . ગુજરાત દેશનું ર૩ ટકા ટોટલ એ પોટ પહે લા નંબરનું ગુજરાતમાંથી થાય છે . Gujarat is first
ranked in Start-up, first ranked in logistics, Gujarat is first in industrial output. Lowest
employment rate. એટલે ૧૭ ટકા દેશનું ોડકશન ગુજરાતમાંથી થાય છે અને લોએ ટ એ લોઇમે ટ રે ટ ૩.૪ ટકા
ગુજરાતમાંથી આજે એટલી રોજગારી આપીએ છીએ. હં ુ થોડી વધારે િવગતવાર વાત ક ં . એફ.ડી.આઇ. કે વી રીતે આવે છે ?
એફ.ડી.આઇ.નાં આવવાનાં કારણો ઘણાં છે . પહે લું કારણ તો એ છે કે બહારથી જે મોટી મ ટીનેશનલ કપનીઓ
છે
ં
યુ.એસ.એ.માં હોય, પાનમાં હોય, યુરોપમાં હોય એ ગુજરાતને બે ટ ઇ વે ટમે ટ ડે ટીનેશન ગણે છે અને ઇ વે ટમે ટ
ડે ટીનેશન કે મ ગણે છે ? નીિત, બીજુ ં પાણી, પાંચમું કીલ લેબર, છ ી- વીજળી. આ
ં સુર ા, ીજુ ં રોડ ર તા, ચોથુબધાને કારણે ૧.પ૮ લાખ કરોડ િપયા ગુજરાતમાં આવે છે . કે મ બી રા યમાં સહે લાઇથી જતા નથી. એ બધા એમની
એમની રીતથી નંબર-૧ છે . પણ આપણે નંબર-૧ના કારણે સૌથી વધારે બહારથી મૂડી રોકાણ આવે છે .
એમ.એસ.એમ.ઇ.ની અહ યા વાત કરી. એમ.એસ.એમ.ઇ.ની અંદર આદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જે નીિત
કરી. કોઇપણ યિ તએ એમ.એસ.એમ.ઇ.ની અંદર ાણ નાખવો હોય તો એન.એ. કયા વગર, મંજૂ રી કયા વગર કરી શકશે.
હા, પછી કે િમકલ લા ટ નાખવો હોય તો ગમે યાં કે િમકલ લા ટ ના નંખાય? એને તો પો યુશનની મંજૂ રી લેવી પડે .
બાંધકામની હોય, એન.એ.ની હોય, જે જનરલ કે ટેગરીની પરિમશન હોય એમાંથી એને બાદબાકી મળે. એટલે આજની
તારીખમાં મે યુફે ચ રગ
ં સે ટરમાં ગુજરાતની અંદર ખૂબ સારી રીતે આપણે આગળ વધી ર ા છીએ. કોઇએ િવચાયુ ન હ હોય
લોિજિ ટક પાક. આ લોિજિ ટક પાક શા માટે કરીએ છીએ? આપણા બધા ક ટે નરો ય છે . ફે ટરીને એનો ટા પોટશનનો
ખૂબ મોટો ખચ હોય છે . એ ટા પોટશનનો ખચ કરવા માટે મ ટી મોડે લ લોિજિ ટક પાક રપ,૦૦૦ માણસોનું ઇ વે ટમે ટ
આવશે. અમદાવાદની ન ક નાંખવા જઇ ર ા છીએ. એટલે ક ટે નરો આવે. લોિજિ ટક બધુ કામ કરે . લોિજિ ટક પાક મા
ઉ ોગો માટે નથી. લોિજિ ટક પાક એ ીક ચર માટે પણ છે . આજે કોઇ ખેડૂ ત સરસ મ નું ફલ
ુ બનાવતો હોય તો
અમદાવાદના લોિજિ ટક પાકમાં વહે લી તકે આવે તો યાંથી અહીયા લેનમાં બેસાડી બી દવસે દુબઇ પણ મોકલાય અને
નેધરલે ડ મોકલાય અને યુરોપમાં મોકલાય. આ ટાઇમ પી રયેડ કે વી રીતે બચે અને આની અંદર વોિલટી કે વી રીતે સચવાય
આ બંનેનું કામ અહ યા થાય છે . એ ીક ચરની નવી પોિલસીની વાત કરતા હોઇએ, ખેડૂ તોની વાત કરતા હોઇએ યારે આ
લોિજિ ટક પાક ખૂબ મોટા માણમાં કામમાં આવતું હોય છે . શાકભા થી માંડીને કોઇપણ િવષય લઇ શકો છો.
માનનીય અ ય ી, કો ડ ટોરે જથી માંડીને એકએક ફે િસિલટી, દવાઓ રાખવી હોય તો દવાઓ જદા
ુ જદા
ુ
ટે પરે ચરમાં રાખી શકાય. ઓછો ખચ કે મ થાય. ૭ ટકા ખચ આવતો હોય તો ૩ ટકા કે વી રીતે કરાય અને ર ટકા નફો વધે.
અન એ લોઇમે ટની વાત કરી. આખા દેશના લોકો અહીયા નોકરી કરીને સંતોષકારક રીતે રહે છે . એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને
લોકો અહીયાથી પોતાની રોજગારી, મહે નત કરીને કમાય છે અને પ રવારમાં મોકલે છે . આપણા ગુજરાતીઓ યુ.એસ.એ. માં
નથી? આપણને ગૌરવ છે કે ન હ? સરસ મ નું કામ કરે છે . આખી દુિનયામાં છે . એમ ગુજરાત પણ રોજગારીનું એક હબ બની
ગયું છે . અને ખૂબ મોટા માણમાં રોજગારી આપી ર ા છીએ. બે ોજેકટની વાત ક ં . પે યલ ધોલેરા ીન ફી ડ એરપોટ
ોજેકટ. િપયા ૯૮૭ કરોડના ખચ આપણે એરપોટ બનાવવા જઇ ર ા છીએ. અને આ એરપોટ ધોલેરા નવા ગામ વીલેજ
પાસે ૩ર૦૦ મીટરનો રન-વે ૩પ લાખ પેસે જરોની કે પેિસટીનું બની રહે લ છે . આ િવઝન છે . આપણે ૧૦ વષ પછી ઇશુ.ં
સૌરા , અમદાવાદના આખા ટોટલ પેસે જર ટા ફકનું હબ બનશે. આજે આપણે િગ ટ િસટી ઇએ છીએ. આપણે સાબરમતી
રવર ટ ઇએ છીએ. મોટા મોટા િવઝનરી ોજેકટ ૧૦ વષ થાય. બી એક મોટો ોજેકટ ૩૧૮ બેડ મનો અહીયા
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
મહા મા મં દરમાં રહે વા માટે ની યવ થા કરીએ છીએ. આ કે મ કરીએ છીએ? બધી ઇ ટરનેશનલ કો ફરિસંગ થતી હોય તેની
બાજમાં
ુ જ હોટલ હોય છે . એનો સકસેસ રે િશયો છે . એમાં લોકો એટલા માટે આવે છે કે રહે વાની યવ થા છે . ફાઇવ ટાર ૩૧૮
સારામાં સારા મો. કાલે ઉઠીને મોટા દેશના સેમીનારો કરવા હોય અને ૧૦ દેશના વડાને બોલાવવાના હોય અને મહા મા
મં દરમાં કો ફર સ કરવી હોય તો આ હોટલ સૌથી મોટી કામમાં આવશે.
માનનીય અ ય ી, ૧પ૦૦ કરોડ િપયાનું એલોકે શન ટે સટાઇલ પોિલસીમાં કયુ છે . (સમયસૂચક ઘંટડી)
સાહે બ, પાંચ જ િમિનટ બાકી છે ? માનનીય સ ય ીઓએ જે સવાલો પૂછયા છે તેનો થોડો જવાબ સમય છે તો આપી દ .
માનનીય ભગાભાઇએ ૬૬ કે .વી. સબ ટે શનની વાત કરી. ચોરવાડની અંદર ટે ટ ચાજ થઇ ગયો છે . તેની લાઇન મેઘલ
નદીમાંથી પસાર થાય છે એટલે તેના પાઇલ ફાઉ ડે શનનું કામ ચાલુ છે . તે પૂ ં થશે અને ડઝાઇિનંગ થશે એટલે તે સબ ટે શન
વહે લામાં વહે લી તકે ચાલુ કરી દઇશુ.ં ૬૬ કે .વી. સબ ટે શન અરે નાની વાત કરી તો તેમાં સાઇટ િસલેકશન ચો સ શોધીએ
છીએ. તે મળે એટલે બને એટલું ઝડપથી કરી નાખીશુ.ં ૬૬ કે .વી. સબ ટે શન લાડલાની
વાત કરી. તેના ટે ટ ચાજ થઇ ગયા છે
ુ
અને કોમિશયલ કિમશિનંગ થઇ ગયું છે . તે આવતા એક મ હનામાં ચાલુ કરીશુ.ં ૬૬ કે .વી. ખોરાસરા સબ ટે શનનું લાઇનવક
ચાલુ છે . તે પણ વહે લી તકે પૂ ં કરી નાખીશુ.ં ૬૬ કે .વી.નાણોદરા છે તેનું વક ક પલીટ થઇ ગયું છે . તે પણ વહે લામાં વહે લી
તકે પૂ ં કરી નાખીશુ.ં આમ, જેટલા સબ ટે શનની વાત કરી છે તે મારા યાનમાં જ છે . બીજુ ,ં જે સ યએ ટીિપંગની વાત કરી
તો તેમાં આપણે જે કારે ફીડર બાયફરગેશનનું કામ હાથ પર લીધું છે . સાહે બ, ફીડરો પચાસ-પસાચ, સો-સો િકલોિમટર
લાંબા હતા. એક-એક ફીડર ઉપર મોટા માણમાં ખેડૂ તો હતા. એટલે છે ી ઘડીએ ટીિપંગ થાય તો લાઇનના ો લેમ થતા
હતા. એટલે આમાં લોડ ઘટાડી ટીિપંગ પૂણ કરવા માગીએ છીએ. ખાણ ખનીજની વાત કરી, માનનીય લલીતભાઇ વસોયાએ
વાત કરી તો તેમાં મને કહે તાં દુઃખ થાય છે અને બે દવસ પહે લાં જ અહ યાં નાયબ મુ યમં ી ીએ િવગતવાર જવાબ આ યો
હતો. તે જવાબની અંદર પ પણે ક ું હતું કે , ભાદર ડે મની અંદર હાલમાં પાણી ભરાયું છે અને પાણી ફલ
ૂ હોવાના કારણે કોઇ
મુ કે લી છે નહ . તેનો આખો િવગતવાર અહે વાલ, કલેકટર ીનો કાગળ આ યો હતો તે મારે અ યારે આ હાઉસમાં વાંચવો
નથી.
અ ય ી : તમને એક
પૂછવા દઇશ.
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, કલેકટર ીએ તેની અંદર યાં પંચ કરે લ હતું તે પંચ સાથેનો જવાબ તેમણે
મોકલી આપેલ છે .
અ ય ી : આપ બેસી ઓ.
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, ચો સપણે...
અ ય ી : બોલ, બોલ ના કરશો લીઝ. તમને પૂછવા દઇશ. શાંિત રાખો.
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, માઇિનંગની વાત કરવા જઇએ તો તેમાં ઘણી બધી વ તુઓ છે . માઇિનંગની
અંદર અમને વહીવટી રીતે ખનીજ ચોરી પકડવામાં કે ટલી સફળતા મળેલ છે . મા રાજકોટની અંદર વષ ર૦૧૯ની વાત ક ં તો
ર૧૮ કે સ કયા છે અને ૧૦ લોકો ઉપર એફ.આઇ.આર કરી છે . વષ ર૦ર૦માં ર૭૦ કે સ કયા છે અને તેમાં િપયા ૩ કરોડ ૯પ
લાખની ચોરી પકડી છે . ભાદરની અંદર વષ ર૦૧૯માં ૬ર કે સ કયા છે . વષ ર૦ર૦માં ૮૧ ચેિકગ
ં કયા છે . બીજુ ,ં જે
ગોિવંદપુરાની વાત કરી તેમાં અપીલ દાખલ કરી છે અને વોિસજયુ ડિશયલ મેટર હોવાના કારણે અમે તેમાં અ યારે આગળ
વધી શકતા નથી. અપીલ પૂરી થશે એટલે અમે ચો સ આગળ વધીશુ.ં માનનીય સ ય ીએ સીમર પોટસની વાત કરી તો
તેમાં સીમરમાં ડાફટના ઇ યુ હતા, એટલે સારામાં શાપુર પાલન અ યારે પોટસ નાખી ર ા છે . વેરાવળ પોટની વાત કરી
તો તેમાં આ પોટ ફિશંગ માટે ડે વલપ કરવા જઇ ર ા છીએ. િપયા ર૬ કરોડના ખચ ભારત સરકાર, નાબાડની સાથે જેટીનું
નવું ડે વલપમે ટ કરવાનું છે , ેિકગ
ં વોટર અને ડે િજગનુ
ં ં કામ કરવાનું છે . આવતા દવસોમાં ખૂબ મોટી રોજગારી ફિશંગની
અંદર મળે તે માણેનું આયોજન છે . આમ તો ઘણી બધી વાતો થઇ શકે તેવું છે .
માનનીય અ ય ી, ખાસ કરીને ખાણ ખનીજનો િવષય હતો યારે એટલું જ કહે વું છે કે , વષ ર૦૧૯ની અંદર ૭૪૯૭
કે સો ખાણ ખનીજ ચોરીના પકડયા હતા. તેમાંથી િપયા ૧૦૮ કરોડની રીકવરી કરી હતી. તેમાં ૧૭૦ ઉપર એફ.આઇ.આર.
કરવામાં આવી છે . વષ ર૦ર૦માં કોિવડ-૧૯ની મહામારી હોવા છતાં ૭૧૭૯ કે સો આપણે કયા છે . િપયા ૧૦૦ કરોડ ર૯
લાખની ચોરી પકડાઇ છે અને તેમાં ૧ર૧ લોકો ઉપર એફ.આઇ.આર. કરી છે . એટલે વષ ર૦૧૯ અને ર૦ર૦માં કોિવડ-૧૯ના
સં ગો ઉભા થયેલ હોવા છતાં ખાણ ખનીજની અંદર ખૂબ મોટા માણમાં ચેિકગ
ં કયા છે . માનનીય મુ યમં ી ી આ
બાબતમાં બહુ જ પ છે કે , લીઝ આપવી હોય ઓકશન ારા જ આપવાની. તેમાં િવભાગને પ પણે ક ું છે કે કોઇપણ
ચમરબંધી આવે આપણે તેને છોડવાનો નથી. આપણે તેના પર એફ.આઇ.આર. કરવાની છે . પરતુ
ં આની ોિસજર હોય છે
તેના આધારે દરે ક ટે જ ઉપર આપણે તેમને સાંભળવા પડે છે . તે સાંભળવાના કારણે સમય મયાદા વધતી જતી હોય છે . એટલે
આપણે આ ખાણ ખનીજની અંદર આટલી આટલી કામગીરી કરીએ છીએ.
માનનીય અ ય ી, પો સની વાત કરી તો આજે મને ગૌરવ થાય છે આપણે આખા દેશમાં પોટમાં નંબર વન છીએ.
દેશમાં ગમે તેટલો કાગ જતો હોય તો ૩૫ ટકા કાગ ગુજરાતના ૧૬૦૦ િકલોમીટરના દ રયા િકનારે થી ય છે અને આ
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તા. ૨૦મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ)
ગૌરવની વાત છે . આ રાતો રાત નથી બ યુ,ં આ ૧૫-૨૦ વષની મહે નત છે અને નીિતના કારણે બ યું છે અને આપણે કોઇ
પણ ે ે વા જઇએ તો આપણે રે વ યુ જનરે શનથી માંડીને બધે જ વા જઇએ તો કે ટલી રોજગારી મળે છે પો સમાં? અને
આજે નવા પોટ આપણે ઉભા કરવા જઇ ર ા છીએ અને આ મા ને મા મેજર પો સ નહ માઇનર પોટ એટલે કે જે સંપૂણપણે
રાજય સરકારની સ ામાં આવતા ના હોય એવા પો સ. એટલે એ માઇનર પો સના આધાર ઉપર આ કાગ વધે છે . એટલે
એ.એન. .નો ગેસ હોય, ભાવનગરમાં ખાનગી ે ે સી.એન. .નું ટિમનલ આ યું હોય કે સીમર હોય કે ફસરીઝનું હોય કોઇ
પણ ે ે વા વ તો પો સની અંદર આપણે ખૂબ િવકાસ કય છે . પો સ ડે વલપ થાય એટલે ઉ ોગો પો સની ન ક
થપાય કારણ કે આયાત પણ થઇ શકે અને િનકાસ પણ થઇ શકે . એટલે આ સરસ મ ની કામગીરી પો સ ે ે પણ આપણી
સરકારે કરી છે . માનનીય અ ય ી, મોટા ભાગના સ યોના સવાલોના જવાબ મ આપી દીધા છે યારે મને ચો સ િવ ાસ
છે કે સ યોને સંતોષ થયો હશે. માનનીય સભાગૃહને હં ુ િવનંતી ક ં છંુ કે મારી માગણી સવાનુમતે મંજૂ ર કરે .
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, મ તારીખ ૧.૧૨.૨૦૨૦ના રોજ માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીને પ
એટલા માટે લ યો કે એમની અંડરમાં આવતા પંચાયત અને ટે ટના જે પુલો આવેલા છે એના પાયામાંથી રે તી ચોરી થાય છે
અને એમાં પ પણે લ યું છે કે , ઉપરો ત રજઆતના
અનુસંધાને ગાંધીનગર ખાતેથી ખાનગી તપાસ કરવી. એને બદલે
ૂ
માનનીય નીિતનભાઇએ જે મને જવાબ આ યો છે , ખાણ ખનીજ અિધકારીના નામે આ યો છે અને એમાં એમ લ યું છે કે ,
નદીમાં પાણી ભયુ છે . હં ુ ૮૦ પ ો િસંચાઇ િવભાગના આપું કે ..(અંતરાય)
અ ય ી : ચાલો. આ
આપનો નથી. આ બધી વાત આપ કહી ચૂ યા છો. એ બધી વાત હમણા ન હોય.
બી કોઇ
હોય તો પૂછી શકાય. નહ , નહ , માનનીય અમરીષભાઇ ડે ર..(અંતરાય) લીઝ, નો કોમે ટ.
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય સૌરભભાઇ પાસેથી હં ુ ણવા ઇ છુ ં છુ ં કે ,
આ ધાનમં ી ેિ ય ખાણ ખનીજ યોજના અને ડી.એમ.એફ. બાબતે પણ થોડી ચચા કરે . આ બંનેમાં સા યતા શું છે અને
િવસંગતતા શું છે ? અને કોઇ પણ સ ય ીને આની મા હતી ઇતી હોય તો કોની પાસેથી મળે એ મને જણાવે એવી મારી
િવનંતી છે .
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, રે તી કકરમાં
જેટલી રોય ટી આવે છે એ રોય ટી, દાખલા તરીકે ગઇ સાલ એક િજ ામાં
ં
િપયા ૧૦ કરોડની રોય ટી આવી તો એ જે રોય ટી આવે એમાંથી પ ટકા વહીવટી ખચ બાજુ પર મૂકવામાં આવે છે અને ૯પ ટકા એટલે કે
જે િપયા ૧૦ કરોડમાંથી પ ટકા બાદ કરતા િપયા ૯.પ૦ કરોડ અમે િજ ા પંચાયતને આપીએ છીએ અને ડે વલપમે ટ કિમશનર ી ારા
આપવામાં આવે છે . એ જે િપયા મળે છે એમાંથી પ૦ ટકા િજ ા પંચાયત વાપરે છે . એ એના નીિત િનયમો માણે વાપરે છે અને જે
બાકીના પ૦ ટકા ા ટ છે એ જે ગામડામાંથી રોય ટી મળી હોય એ ગામને ફાળો આપવામાં આવે છે , એ ગામ ધોરણો મુજબ પોતાને એ જે
રોય ટીની રકમ મળી હોય એ વાપરી શકે છે .
ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગું છંુ કે ,
ખેડૂ તોને યારે એક સરવે નંબરમાંથી બી સરવે નંબરમાં લેવલ કરવા માટે માટી પૂરવાની હોય એમાં જે રોય ટી લેવામાં આવે છે એ
ખેડૂ તની રોય ટી માફ કરવા માગે છે કે કે મ?
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, નીિત િનયમો બહુ િ લયર છે એ યા સં ગોમાં શું કરે છે એ યા પછી અને કાંઇ પણ
િવષય હોય તો યાં ઇ પે ટર પાસે મંજૂ રી લઇને કરી શકે છે .
ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : ભારતીય જનતા પાટ ના રાજમાં નળમાંથી પાણી આવતું થયુ,ં નલ સે જલ, પછી નળથી ગેસ
આપતા થયા એટલે આ મત જે કમલના મશીનમાં આવે છે એ એમનેમ નથી આવતા.
અ ય ી :સા ં સા ં , એકદમ ઝડપથી પૂછો.
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય મં ી ીએ મારા વેરાવળ બંદરના માં જે જવાબ આ યો છે ફીશરીઝ બાબતનો જવાબ
આ યો છે મ કોમિશયલ જે અમારે યાં બંદર હતું અને જે શીપ લોડ થતી હતી યાંથી કોમિશયલ બંદરની વાત ક ં છંુ , એ વષ ૧૯૯૮
પછી યાં બંધ થઇ ગયેલ છે તો એ ચાલુ કરવા માગો છો કે કે મ?
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, વષ ૧૯૯૮નો િવષય મને બહુ યાલ નથી પણ હવે જે શીપની સાઇઝ છે એ શીપની
સાઇઝ બહુ મોટી આવે છે , એટલે કોઇપણ કોમિશયલ પોટ બનાવવું હોય તો પાણીનો ડાફટ વો પડે અને અગર એ ડા ટ ન હોય તો
આપણે બંદર બનાવીએ તો પણ કોઇ બોટ આવી ન શકે એટલે વેરાવળની અંદર હમણાં મેરીટાઇમ બોડ યું હશે અને આખા ગુજરાતની
કો ટલ લાઇનનો સરવે કય હશે અને યાં કો ટલ લાઇન ઉપર ડાફટ વધારે હશે એને આપણે બી ડગમાં
મૂ યું છે અને બી ડગની
અંદર એ
ં
ં
પોટ ડે વલપ થયા છે . બાકી ના હોય એ ફીશરીઝ માટે રાખેલ છે .
અ ય ી : લીઝ,
પૂછ , મારે સીધું મતદાન ઉપર જવું છે .
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હં ુ માનનીય મં ી ીને સીધું જ પુછવા માગું છંુ , સામાિજક આિથક સવ ણ વષ
ર૦૦ર-૦૩માં જણા યા મુજબ રા યના કલ
ુ ૧૮,૦ર૮ ગામડાઓ પૈકી વીજળીકરણ શ ય હોય એવા તમામ ૧૭,૯૪૦ ગામોનું
વીજળીકરણ થયેલ હતુ,ં સામાિજક આિથક સવ ણ વષ ર૦૦ર-૦૩માં આનો ઉ ેખ છે કે ૧૮,૦ર૮ ગામો પૈકી ૧૭,૯૪૦ ગામોનું
વીજળીકરણ થઇ ગયું હતું તો આ વીતેલા ર૦ વષમાં આ િવધાનસભા પાસેથી આટલા કરોડ િપયાનું બજેટ આપણે લીધુ,ં ખ યુ, બધા જ
ગામડાઓનું વીજળીકરણ થઇ ગયું હતુ.ં મા ૮૮ ગામ વ યા હતા, ર૦ વષમાં આપ ં સરકારી વીજ ઉ પાદન...

અ ય

ી : ચાલો,

આવી ગયો છે .

આવી ગયો.. મારે મતદાન ઉપર લેવું છે .
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ફા ગુન ૨૯, ૧૯૪૨ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(પાંચમો દવસ)
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપના ારા મારે આપના મારફતે માનનીય મં ી ીને એ પૂછવું છે કે , આ
વષ ર૦૦ર-૦૩ની અંદર સામાિજક આિથક સવ ણનો જે આપની સરકારે અહે વાલ આ યો હતો એ સાચો છે કે ખોટો છે?
ી સૌરભ પટે લ : માનનીય અ ય ી, યોિત ામ યોજના ચોવીસ કલાક વીજળી આપવાની યોજના છે અને ર૪
કલાક વીજળી આપવા માટે ૧૮,૦૦૦ ગામડાઓમાં જદી
ુ ૧ લાખ િકલોમીટરની લાઇન નાંખી અને ર૦ લાખ થાંભલા નાંખી અને
યોિત ામ યોજના કરી, ગામડામાં કનેકશન હતુ,ં પણ એ કનેકશનની અંદર પૂરેપૂરી વીજળી આપતા ન હતા અને એ વખતે
૧૦-૧૦, ૧ર-૧ર કલાક લોડ શે ડગ
ના
ં રહે તું હતું અને લોડ શે ડગ
ં દૂર કરવા માટે અમે લોકોએ આ ખચ કય અને
લાભાથ આ ખચ કય હતો.
કાપ દરખા તો માંક-૧, ૨, ૩, ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૨, ૩૩, ૩૫,
૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૬, ૫૭ અને ૫૯ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને
નામંજૂ ર કરવામાં આવી.
માગણી માંક-૪૯, ૫૦, ૭૫, ૧૨ અને ૧૩ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને મંજૂ ર કરવામાં આવી.
અ ય ી : માનનીય આરો ય મં ી ી, નીિતનભાઇ એક હે રાત કરવા માગે છે .
નાયબ મુ યમં ી ીની હરા
ે ત
રિવવારે વેિ સનેશનની કામગીરી ચાલુ રાખવા અંગે
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (નાયબ મુ યમં ી ી): માનનીય અ ય ી, આ ગૃહને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે ,
અ યારે કોરોના વાઇરસની વેિ સનેશનની કામગીરી જે અમારા આરો ય િવભાગ તરફથી સમ રા યના રપ૦૦ કરતા વધુ
સે ટરો ઉપર ચલાવવામાં આવે છે , એ કામગીરીને વધુ વેગ આપવા માટે દર રિવવારે જે ર રાખતા હતા એ આવતીકાલના
રિવવારે , ર રદ કરી અને વેિ સનેશન ઝડપથી થાય એ માટે તમામ પી.એચ.સી., સી.એચ.સી. બધી જ હોિ પટલોમાં
આવતીકાલે રિવવારે પણ સમ રા યમાં વેિ સનેશનની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવશે. જેથી ૧.પ થી ર લાખ નાગ રકો જે
દરરોજ વે સીનેશન લે છે એમાં વધારો થાય. એની હં ુ આ ગૃહને ણ ક ં છંુ અને જે ધારાસ ય ીઓ સતત આખા
અઠવા ડયાથી અહ યા છે અને જેમને વેિ સનેશન કરાવવાનું બાકી છે એ આપના િવ તારમાં ઓ તો આવતીકાલે જઇ તમને
અનુકૂ ળ હોય એ સરકારી હોિ પટલમાં વેિ સનેશન કરાવી લો એવી પણ હં ુ બધાને િવનંતી ક ં છુ ં .
અ ય ીની હરાત
ે
અ ય ીની ઉ ચ ણાિલકા અંગે હરાત
ે
અ ય ી : મારા તરફથી ણેક વાત હં ુ મૂકવા માગું છંુ . જે સંસદીય ણાિલકામાં ખૂબ ઉ ચ છે , આવકારદાયક છે .
સારી લાગે તો વધાવ .
આજે ગૃહમાં મને ખબર નથી કે કોણ વ ચે બો યું એટલે મ પૂ યું કે જે બો યા હોય એ માનનીય ધારાસ ય ી ઉભા
થઇ ય, યારે ણભરનો િવલંબ કયા િવના ી ઇમરાનભાઇ ઇમાનદારીથી વે છાએ ઉભા થયા હતા. ઠપકાનો સંભવ હતો
તેમ છતાં ઉભા થયા હતા. આ સારી વાતની હં ુ ન ધ લ છંુ .
આજે માનનીય મં ી ી સૌરભભાઇએ પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉભો કય . અ ય થાનેથી તેમણે ઉભો કરે લો પોઇ ટ
ઓફ ઓડર નામંજૂ ર કય . તેમની વાત સાચી હોવા છતાં કોઇપણ તના તક કે દલીલ કયા િવના બેસી ગયા હતા. આ વાતની
પણ હં ુ ન ધ લ છંુ .
માનનીય લલીતભાઇ વસોયા આજે પોતાના વચન પછી ગૃહ છોડીને તરત જતા ર ા હતા. આ બાબત યાને
લાવતા તેમના દંડક ી અિ નભાઇ કોટવાલે રસ લીધો અને તેઓ પરત આ યા અને યારના બેઠા છે તે વાતની પણ હં ુ ન ધ
લ છું.
ગઇકાલે માનનીય ધારાસ ય ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા, માનનીય ધારાસ ય ી શશીકા તભાઇ પંડયા અને
માનનીય ધારાસ ય ી અમરીષભાઇ ડે રને અ ય થાનેથી ગઇકાલે તેમને બહાર જવાનો આદેશ કય , યારે ણભરનો પણ
િવલંબ કયા િવના, કોઇ પણ તની દલીલ કયા િવના, કોઇ પણ તના હે ઝીટે શન વગર, અ ય ના આદેશને વીકારી અને
ગૃહ છોડીને ગયા હતા. આ પણ એક આવકારદાયક બાબત છે . સંસદીય ણાિલકાઓને મજબૂત કરવી હોય તો ગૃહ સારી
રીતે ચલાવવા માટે આ બધી બાબતોની હં ુ આજે ન ધ લ છંુ .
સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ૨-૩૨ વા યે પૂ ં થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર
સોમવાર, તા. ૨૨મી માચ, ૨૦ર૧ના રોજ બપોરના ૧૨-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર .ું
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ગુજરાત િવધાનસભા
સોમવાર, તા. રરમી, માચ ૨૦ર૧
ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ .ું
માનનીય અ ય ી રાજે િ વેદી અ ય થાને
તારાં કત ો
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખોટા દ તાવે બનાવવા બાબત
* ૩૬૩૩૫ ી ઈ િજતિસંહ પરમાર (મહધા
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ ) : માનનીય મહસૂ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ાના રાધનપુરમાં વીત

(૧) શૂ ય

યિ તઓને મૃત બતાવી કે ટલા દ તાવે કરવામાં આ યા,
અને
(૨)
વીત ખેડૂ તને મૃત બતાવી દ તાવેજ કરનાર

(૨)

ઉપિ થત થતો નથી.

સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
ીઇ
તિસંહ ન. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે રાધનપુર
ગામે આ બે મ હનાની અંદર આવી કોઇ અર કોઇના ારા મળેલી છે ? અને મારો બી
છે , રાધનપુર મુકામે ઉકા વ
નામના િનરાિ ત છે એ હમણાં જ અવસાન પા યા છે , પણ એમને દસ વષ પહે લા મૃ યુ પામેલ હે ર કરી એમની જે જમીન છે,
એમાં ભૂમા ફયાએ દ તાવેજ કરી લીધેલો અને તેઓ હમણા જ મરણ પા યા છે , તો યાંના ચીફ ઓ ફસરે એમને મરણનો
દાખલો નથી આ યો તો આ દાખલો આપવા માગે છે કે નહ ? અને આ જે મા ફયા છે એમની ઉપર લે ડ િે બંગનો ગુનો દાખલ
કરવા માગે છે કે નહ ?
અ ય ી : પહે લા તો આજે િવ જળ દવસ છે એની વાત તો કહો. માનનીય મં ી ી...
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જે
પૂછયો છે એમાં થોડીક ભૂલ થઇ છે .
બનાસકાંઠા િજ ામાં રાધનપુર પૂછયું પણ રાધનપુર આવે છે પાટણમાં, પણ હં ુ એનો જવાબ આપવા માગું છંુ . પાટણ િજ ામાં
એક પણ આવો બનાવ બ યો નથી. બનાસકાંઠા િજ ામાં પણ આવો એક પણ બનાવ બ યો નથી. માનનીય સ ય ીએ જે
ણ
પૂછયા છે એમાં ઉકાભાઇનો
છે એની મા હતી આપે તો આ આખા ગુજરાતમાં ૩૩ િજ ાઓ, રપ૧ તાલુકા અને
૧૮,પ૦૦ ગામ એમાં કઇ જ યાએ કયાં શું બને છે , એની પોલીસ ટે શનમાં ફ રયાદ થઇ હોય આ બધું અમારી પાસે જે રે કડ છે,
આમાં ણેય જ યાએ મૃત યિકતને બતાવીને એક પણ કે સ ન ધાયો નથી. મને ચો સ મા હતી આપે, તપાસ કરીશુ.ં બી
જે એમણે મરણનો દાખલો આપવાનો વાત કરી. એ તો સરકારી જે ોિસજર છે એ માણે નહ મ ો હોય તો ચો સ મરણનો
દાખલો મળી શકે છે .
ી શશીકા ત મ. પં ા : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય સંવેદનશીલ મુ યમં ી ી
પાણીસાહે બ, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ અને માનનીય કૌિશકભાઇ પટે લ સાહે બને અિભનંદન આપું છુ ં કે
જે
પૂછાયો કે મૃતકના નામે દ તાવેજ થયો એવો કોઇ દાખલો નથી થયો એ બદલ અિભનંદન આપું છુ ં અને આપના
મા યમથી એ પૂછવા માગું છુ ં કે સબ-રિજ ટાર કચેરીમાં ન ધણી
યાની પ િત શું છે ? ખોટી યિકતના નામે દ તાવેજ ન
થાય તે માટે સરકારે શું ગવાઇ કરી છે ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, મ થમ જે વાત કરી કે આવો કોઇપણ બનાવ જે મારી મા હતી છે
એ માણે રાજયમાં કયાંય અમારી પાસે આ યો નથી. આ બનવાનું કારણ માનનીય િવજયભાઇ અને માનનીય નીિતનભાઇના
નેતૃ વમાં અમારી સબ-રિજ ટાર ઓ ફસો ટે કનોલો ના મા યમથી એવી ચુ ત બનાવી છે કે આવા કોઇ છે તરિપંડી
કરવાવાળા, ગેરરીિત કરવાવાળા લાભ ના લઇ ય એટલા માટે ચુ ત યવ થા કરી છે . માનનીય ધારાસ ય ીએ જે
પૂછયો છે કે ખોટી યિકતના નામે દ તાવેજ ન થાય તે માટે સરકારની ગવાઇઓ છે . ખોટી યિકતના નામે દ તાવેજ ન થાય
તે માટે રાજય સરકારે ન ધણી અિધિનયમ તા.૧૦-૭-ર૦ર૦, આ કાયદો છે વષ ૧૯૦૮નો, એમાં ઘણી વખત સુધારા થયા છે
પણ અમારા વખતમાં છે ે વષ ર૦ર૦ની અંદર બે મહ વના સુધારા એક એિ લ મ હનામાં અને એક જલાઇ
મ હનામાં થયા
ુ
એના કારણે આખા રાજયમાં આવા કોઇ લોકો ગેરરીિત અને છે તરિપંડી ના કરી શકે એની યવ થા ગોઠવી છે . એમાં િમલકત
લખી આપનાર, લખાવી લેનાર તથા તેમની ઓળખ આપનાર બે યિકતઓના ઓળખના પુરાવા ફરિજયાત કરવામાં આ યા
છે .એના કારણે ફરિજયાત પુરાવા આપવાના હોય યારે આવી ગેરરીિત કરવાવાળા, બોગસ નામે કરવાવાળા આવી શકતા
નથી. દ તાવેજ કરી આપવા માટે આપવામાં આવેલ ઓથો રટીના પુરાવા માગવામાં આવે છે એટલે કોઇ ગેરરીિત કરવાવાળા
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
તારાંિકત ો
પુરાવા લઇને આવે નહ . આપનાર, લેનારની દરે ક પાના ઉપર સહીઓ કરવાની ગવાઇ કરી છે એટલે એવું બને છે કે ઘણીવાર
પાના કાઢી લઇ બી પાના મૂકી દે એટલે દરે ક પેઇઝ ઉપર સહીઓ કરવાની ગવાઇ રાખેલ છે . દ તાવેજ મૂળ પ કાર વતી
પાવર ઓફ એટન કરી આપેલ હોય તો પાવર ઓફ એટન આપનાર હયાત છે તેના પુરાવા પણ માગવામાં આવે છે . ઘણીવાર
મૃ યુ થયેલ યિ તનું લઇને આવતા હોય છે . હયાત છે કે નહ એના પુરાવા લાવવામાં આવે તો જ દ તાવેજની ન ધણી થાય.
તા. ર૪-૯-ર૦ર૦થી િવધાનસભામાં અમે કાયદો લા યા હતા, જે અ યારે મહામ હમ રા પિત ીની મંજૂ રીમાં પેિ ડગ
ં છે .
આનાથી યારે ય કોઇને ખોટંુ કરવાનો મોકો નહ મળે એવું િબલ િવધાનસભામાં પાસ કરીને રા પિત ીને મોક યું છે . એ
મળશે એટલે ગુજરાતમાં આ છે તરિપંડી કરવાવાળા, ખોટા દ તાવેજ કરવાવાળા, મૃ યુ થયેલ લોકોના દ તાવેજ કરવાવાળા
કોઇને ચા સ મળશે નહ અને કરી શકશે નહ . હ ની માિલકીની સાિબતીને લગતા દ તાવે સાથે રા યા નહ હોય તો
થાવર િમલકતને લગતા િબન વિસયતી વીકારવાનો ઇ કાર કરી શકશે. એટલે પૂતતા ન હોય, સબ રિજ ટાર ઓ ફસના
અિધકારીઓ છે એ એને વીકારશે નહ . પૂતતા બધી ઇશે. દ તાવેજ કરી આપનાર યિ ત, તેની ઓળખ આપનાર અને
લખાવી લેનાર પ કારોએ શ ય હોય યાં સુધી તેની ઓળખ કરવાના હે તુ માટે તેનો આધાર નંબર રજૂ કરવાની ગવાઇ
કરવામાં આવી છે . આ પણ ફલ
ુ ુફ િસ ટમ ઉભી કરી છે . સરકારી િમલકતના દ તાવે , અગાઉ મ ક ું કે એક સરકારી ોપટ
એ.પી.એમ.સી.ની વેચી કાઢી. કાયદાથી અિધકારીને ર ણ ન હતુ.ં હવે કાયદો લા યા કે યાં સુધી સરકારી અિધકારી
િમલકતની ઓથો રટી લખીને ન આપે તો કોઇપણ દ તાવેજની ન ધણી કરવી નહ . એ.પી.એમ.સી. સરકારી યુિનટ છે એ
એ.પી.એમ.સી. બી ને વેચી મારવાનો બનાવ બ યો હતો. સરકારી િમલકતોને કાંઇ ન થાય એટલે સ મ સ ાની પરવાનગી
વગર ન ધણી થઇ શકશે નહ . આ બધું કરવાના કારણે ગુજરાતમાં આવા કોઇ મૃ યુ, િવત એ નહ ઘણા બધા દ તાવે માં
લોકો છે તરિપંડી કરતા હતા. આ બધામાં રા ય સરકારે યવ થાઓ ગોઠવીને સરસ માળખું આખા ગુજરાતમાં ગોઠવવામાં
આ યું છે .
અ ય ી : માનનીય ઇ
તિસંહ , તમે તમારા
માટે માનનીય મં ી ીને મળી આવ . એમને સંતોષ થયો
નથી, એમનો
ઉકે લી આપ .
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, સ ય ીની જે લાગણી હતી, આપના ારા માનનીય મં ી ીનું યાન
દોરવા માગું છુ ં કે , ઉકા વ િનરાિ તનું તા. ૯-ર-ર૦ર૧ના રોજ અવસાન થયુ.ં તેમના અવસાનને ૧૦ વષ પહે લાં જણાવી
રાધનપુરના સરવે નં. ૩૪૭/૧ર, ર૭૯/અ, ર૭૯/બ નો ગેરકાયદેસર દ તાવેજ ન ધી લેવામાં આવેલ હતો. મારી િવનંતી છે કે
આ કે સ છે એને પુનરાવલોકનમાં લઇ અને િબન અિધકૃ ત ટા ઝે શન થયું હોય તો મૂળ માિલકને એનો અિધકાર મળે અને
ખોટંુ કરનારા લોકો ઉપર લે ડ ેિબંગ એ ટ નીચે કાયવાહી કરવા માગો છો કે કે મ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, અગાઉ પણ મ ક ું કે અમારી પાસે મા હતી નથી. ઉકાભાઇની
વાત કરી, એમાં તા કાિલક ચેક કરાવીને સમય મયાદામાં જે કોઇએ ખોટંુ કયુ હશે, અિધકારીએ કે જેણે કયુ હશે, રા ય સરકારે
જે કાયદાનો અમલ કરવાનો હશે એ અમે કરીશુ.ં
અમરલી
ે િજ ામાં ગૌચર જમીનની ફાળવણી
* ૩૮૨૨૯ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ું ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) ગુજરાત ગૌચર યવ થાપન પોિલસીની
ગવાઈઓનો ભંગ કરીને અમરે લી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગૌચરની કે ટલી જમીન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ગૌચર યવ થાપન પોિલસીની ગવાઈઓનો ભંગ
કરીને કોઈ જમીન ફાળવેલ નથી.

કયા હે તુ માટે ફાળવવામાં આવી,
(૨) ઉ ત ફાળવવામાં આવેલ જમીનની સામે કે ટલી

(૨)

ઉપિ થત થતો નથી.

વૈક પીક જમીન ગૌચર તરીકે નીમ કરવામાં આવી, અને
(૩) ઉ ત પૈકી બાકી રહે લ વૈક પીક જમીન ગૌચર

(૩)

ઉપિ થત થતો નથી.

તરીકે યાં સુધીમાં નીમ કરવામાં આવનાર છે ?
ી તાપ દુધાત : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં ગૌચર િવનાની ગાયો સલામત નથી તેમ મારા મત િવ તારમાં

(xxx) અમરે લી િજ ામાં ગૌચર જમીન મેળવવા કે ટલી અર ઓ આવી, માનનીય અ ય ી, ગૌચરની જમીનો ઉપર
યાપક ફ રયાદો થયેલ છે તે દૂર ન થતા જમીન ફાળવણી કરી શકાતી નથી એ વાત ખરી છે કે કે મ? છે ો , જવાબ મને જે
આ યો છે એ માણે મારા મત િવ તારની અંદર લીખાળા, ભોકરવા અને ભેકરા આ ણ ગામની અંદર સરવે નંબરના પુરાવા
સાથે આપી શકુ ં . એની અંદર બે પગવાળા આખલાઓએ ગૌચરમાં પવન ચ ીઓ ઊભી કરી છે એ દૂર
કરવા માગો છો કે કે મ?


માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, મ મારા જવાબમાં પ કીધું છે . એમણે પણ પ સવાલ પૂ યો
છે કે કે ટલા ઢોરો છે અને શું છે ? ગુજરાતમાં િવજયભાઇના નેતૃ વવાળી સરકારે એક ચ ગૌચર જમીન િનયમોનુસાર બહાર
આપી નથી આ વખતો વખત મ કીધું છે . ગૌચર ન ી કરવાની પ િત છે એ મુજબ ગૌચર કલે ટર ન ી કરે છે ૧૦૦ ઢોર હોય
તો ૪૦ એકર અને જગલની
હોય તો ૧૦૦ ઢોરે ૨૦ એકર આ એના નો સ છે . લે ટરની પાસે દરખા ત આવે એટલે લે ટર
ં
ગૌચર નીમ કરે છે . એ ગૌચરની ળવણી-સંભાળ પંચાયત કરતી હોય છે . હે ર ઉપયોગના હે તુઓ, સરકારી કામકાજના
હે તુઓ માટે ગૌચરની જ યાની જ ર પડે તો ગૌચરની ૨૦૧૫ની અમારી નીિત અનુસાર એ ફાળવીએ છીએ પણ ગૌચર
ઓછુ ં કરતા નથી. ધારો કે સરકારને પૂલ, ર તાઓ બનાવવા માટે જમીન ઇએ. હવે ગૌચરની જમીનમાં જ એમનું લાિનંગ
હોય તો એટલી જમીન અમે સરકારને આપીએ એટલી જમીન લે ટર અમને નીમ કરી આપે એટલે ગૌચર ઓછુ ં કરતા નથી.
સરકારી િનયમ ૩ મુજબ સરકારને અમે જમીન આપીએ છીએ. એ ગૌચરની આપવાની થાય યાં જ કરી શકાતો હોય અને
અમે ગઇ સાલ નવું એમે ડમે ટ કયુ છે એ મુજબ તળાવ, મશાન એ બધાનો પણ સમાવેશ કય છે એ હે ર હે તુના છે પણ
લે ટર સરકારી જમીન નીમ કરે છે એટલે ગૌચર ઓછુ ં થતું નથી. સવાલ છે ખાનગી લોકોને આપવનો, એમાં ગૌચરની પ
નીિત છે . હે ર હે તુ માટે
આપવાની હોય એટલી જમીન એણે ખરીદીને લેવાની અને આપવાની અને ઉપરાંત ૩૦ ટકા
અથવા ૪૦ ટકા વધારાના લેવાના, જમીન તો એટલી લેવાની જ. ખાનગી હોય તો ૪૦ ટકા વધારે લેવાના. આ ૩૦ ટકા, ૪૦
ટકા અમે ગૌચર ફડ
ં ઊભું કરીએ છીએ. એ ગૌચર િવકાસ બોડ એનો વ હવટ કરે છે . એટલે ગૌચર સુધારણા માટે પૈસા વાપરીએ
છીએ. એટલે એક ચ પણ જમીન ઓછી થતી નથી. એમણે જે દાખલા આ યા એની ચો સ તપાસ કરાવીશુ.ં એમાં ગૌચરનો
છે . યારે જ ર પડે યારે લે ટર ારા ગૌચર નીમ કરવામાં આવે છે .
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ીએ એમના જવાબમાં જણા યું કે એક ચ જ યા ગૌચરની
આપવામાં આવતી નથી. (અંતરાય)
અ ય ી : પડોશીને કહી દો ને. એમને એક તક ભેગી આપીશ. (અંતરાય)
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ીએ એમના જવાબમાં જણા યું કે એક ચ જ યા ગૌચરની
આપવામાં આવી નથી. આજની ો રીના કો કમાં જ ૩૪,૬૩,૩૨૨ ચોરસ મીટર જ યા ગુજરાતની ગૌચરની આપી દેવામાં
આવી છે . (અંતરાય)
અ ય ી:આ
છે , ગવાઇનો ભંગ કરીને કોઇ જમીન આપી છે ? બીજુ ં પૂછો.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મારો બી
છે કે , તા.૬-૩-૨૦૨૧ના રોજ આ જ િવધાનસભા
ગૃહની
ો રીની અંદર અમરે લી િજ ામાં ગૌચરની કે ટલી જ યાઓ ફાળવવામાં આવી? એમાં ૧,૫૮,૭૬૩ કહી છે . આજે
મં ી ી એવું કહે છે કે અમરે લી િજ ામાં ગૌચરની એક ચ જ યા આપવામાં આવી નથી તો માનનીય મં ી ી એનો જવાબ
આપે.
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, સવાલ પૂ યો એના જવાબમાં પહે લા જ કીધું કે ગૌચરની જ યા
આપવાના રા ય સરકારના વષ ૨૦૧૫ના ચો સ િનયમો છે . એ િનયમોમાં હે ર હે તુ માટે અથવા સરકારી કામકા માટે
ધારો કે .ઇ.બી.નું કોઇ ૬૬ કે .વી.નું સબ ટે શન બનાવવું હોય એ ગૌચરની જ યામાં જ બનાવવું પડે એવું હોય તો ગૌચરની
જ યા ઓછી કરતા નથી. .ઇ.બી. પાસેથી એટલી જમીન સરકારી પડતર .ઇ.બી.ને નીમ કરે અને આપે એટલે ગૌચર ઓછુ ં
કરતા નથી. બી સં ગોમાં કોઇએ હે ર હે તુ માટે જ યા માગી હોય માટે તો ૩૦ ટકા જમીન, લસ ૩૦ ટકા, એનાથી બી
હે તુ માટે માગી હોય તો જમીન લસ ૪૦ ટકા એટલે જમીન તો લેવાની જ. ગૌચર ઓછુ ં નહ કરવાનું વધારાના ૩૦ ટકા,
વધારાના ૪૦ ટકા એ પૈસા ગૌચર ડે વલપમે ટ ફડમાં
ય અને ગૌચરને કે મ િવકસાવવુ,ં તારની ફે િ સંગ કરવી, એ બધાના
ં
િનયમો છે ગૌચર ફડ
કયાં
વાપરવુ
ં
એમાં
વાપરીએ
છીએ
અને
આ બધો હસાબ પંચાયત રાખે છે .
ં
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને એક સૂચન પણ કરવા ઇ છુ ં છુ ં અને
પણ
કરવા ઇ છુ ં છુ ં . આપણે પશુધનને બચાવવા માટે ખૂબ કાય મો કરી ર ા છીએ. ક ં ણા એ યુલ સ પણ સરકાર ફાળવી રહી
છે સાથે સાથે ીડ સુધારણાના કાય મો એમાં ગીર ગાય, કાંકરે જ ગાય, કા ઠયાવાડી અ અને ફરાબાદી ભસ આ બધા માટે
સરકાર જયારે કમર કસી રહી છે તો એના મૂળમાં કોઇ હોય તો ગૌચર ઓછા થયા છે , ગાયો, ભસો બાંધીને જ એમને
ખવડાવવામાં આવે છે એટલે આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને હં ુ પૂછવા માગું છંુ કે આખા રાજયની અંદર જેટલા
ગૌચરોની અંદર દબાણ છે એકસ યિ તના હોય, વાય યિ તના હોય કે ઝેડ યિ તના હોય આ બધા જ ગૌચર દબાણો
સરકાર પોતે એક કિમટી બનાવીને ખુ ા કરાવવા માગે છે કે કે મ? કે જેથી પશુધનની િ થિત સુધરે અને આપણી પણ.
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, દબાણ હશે તો અમારા મહે સૂલ િવભાગનું કામ છે . કોઇપણ કારનું
ગેરકાયદેસર દબાણ અમે દૂર કરવા સંમત છીએ. અમારી સરકાર સંવદે નશીલ સરકાર છે .
અ ય ી : જવાબ આવી ગયો.
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, પશુઓની િચંતા અમે કરીએ જ છીએ અને કરવાના છીએ.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના ારા માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છંુ કે ..
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
તારાંિકત ો
અ ય ી:
બરાબર લખી રાખો, પછી પૂછો.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, અમરે લી િજ ામાં ગૌચરની ફાળવણી બાબતનો આ
છે . મારે
આપના મારફત માનનીય મં ી ીને એટલું જ પૂછવું છે કે ગૌચરની જમીન નામદાર સુ ીમ કોટના હકમના
કારણે કોઇને
ુ
આપણે ફાળવી શકતા નથી પણ ગુજરાતમાં એવા બનાવ બ યા છે કે ગૌચરની જમીન હોય એ સરકારી હે ડે દાખલ કરી અને
કોઇને ફાળવવા માટે ...
અ ય ી : ી બળદેવ ભાઇ,
પૂછોને. આજે તમારા બધાના સહકારથી મારે વધારે
ો કવર કરવા છે . જેને
પૂછવો હોય એ
લખીને રાખે. લાંબો
નહ પૂછવા દ અને લાંબા જવાબ પણ પછી નહ આપવા દ . તમે ટકો
ંૂ જ
પૂછો.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, િજ ાની અંદર ગૌચરની જમીન સરકારી હે ડે દાખલ કરી અને કોઇને
ફાળવવામાં આવી છે કે કે મ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, એમનો
પ છે . કલેકટર ગૌચર નીમ કરે છે . પંચાયતવાળા
એમની જ રયાત માણે ૧૦૦ ઢોરે ૪૦ એકર ગૌચર કલેકટર નીમ કરે છે . એ નીમ થઇ ગયું એમાં એમનો
એ છે કે કોઇને
આપવા માટે પેિશયલ નીમ કયુ એવું નથી. ગૌચર ઢોરના આધારે નીમ થાય છે . દા.ત. અમે અમરે લી િજ ામાં જે ગૌચર આ યું
છે એ ૯૦ ટકા, ૯પ ટકા સરકારી કપનીઓને
આ યું છે . .ઇ.બી.ને આ યું છે , નમદાને આ યું છે , પાણી પુરવઠાને આ યું છે .
ં
જે હે ર હે તુના છે . એટલે સરકારી પડતર ગૌચર કોઇના માટે નીમ કરીએ છીએ એવું નથી. એની જ રયાતના આધારે સરકારે
જમીન આપવાની છે એ નીમ કરીએ છીએ. એટલે કોઇના માટે ગૌચર નીમ નથી કરતા. ગૌચર જ રી હોય અને એને ગૌચર
આપવું હોય તો કલેકટર નીમ કરી આપે છે . (અંતરાય)
અ ય ી : શેન?ું એક િમિનટ પણ, મને પૂછો. યાં ના શો.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગૌચરમાંથી સરકારી હે ડે દાખલ કરે એવા કોઇ બનાવ બ યા છે ?
ગૌચર હે ડે ચાલતી જમીન હોય એમાં સરકારના આદેશ માણે એને સરકારી પડતર દાખલ કરવાના કોઇ હકમો
કરવામાં આવે
ુ
છે કે કે મ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, પેિસ ફક આપો. િનયમો ચોકકસ છે . િનયમોની બહાર અમે એક
પણ ચ જમીન આપી નથી. એવા કોઇ કે સ હોય તો અમારી પાસે લાવો. તપાસ કરીશુ.ં
અ ય ી : જવાબ આવી ગયો.
ી તાપ દુધાત : માનનીય અ ય શ ી, આપના મારફત ણવા માગું છુ ં કે લીખાળા ગામ..
અ ય ી : ધીરે ધીરે બોલો.
ી તાપ દુધાત : સાવરકડલા
તાલુકામાં ર૧૭ પૈકી ૭ સરવે નંબરની અંદરમાં ૬ પવન ચ ીઓ ગૌચરમાં ઊભી છે .
ું
એ ગૌચર કયા આધા રત આપવામાં આ યુ?ં કઇ પડતર જમીન ગામને ફાળવવામાં આવી? એ અ યારે ન કહો તો પછી પણ
મને ણ કરો કે હં ુ તમને લેિખત આપુ?ં મે પ યવહાર પણ કય છે .
અ ય ી : મં ી ી આપને લેિખતમાં આપશે. આ િવગત આપની પાસે ન હોય. આપનો
સો વ થશે. આપને
લેિખતમાં આપશે.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જણા યું છે કે દબાણો અમે ખુ ા કરાવીશુ.ં તો
અમરે લી િજ ામાં કલેકટર કચેરીમાં અને િજ ા પંચાયત કચેરીમાં દબાણ રિજ ટર હોય છે . આ દબાણ રિજ ટર ઉપર કે ટલું
દબાણ થયું છે અને છે ાં પ વષની અંદર આ દબાણ રિજ ટરની અંદર જે દબાણ ઓન રે કડ છે એમાં અમરે લી િજ ામાં છે ાં પ
વષમાં કે ટલાં ખુ ા કરવામાં આ યા છે ? એની િવગતો આપો?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આ દબાણનો િવષય નથી. આ જદો
પૂછો.
ુ િવષય છે . જદો
ુ
દબાણનો િવષય આ નથી.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : દબાણ રિજ ટરો હોય છે . દબાણ રિજ ટરની અંદર લખેલું હોય છે . એ પૈકી મં ી ીએ જવાબ
આ યો એમાંથી મ પેટા સવાલ ઊભો કય છે .
અ ય ી : ગૌચરનું છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : ગૌચરની જ વાત ક ં છંુ . કલે ટર ક ાએ દબાણ દૂર કરનાર રિજ ટર હોય છે . એ રિજ ટર
પૈકી છે ાં પ વષમાં અમરે લી િજ ામાં કે ટલા દબાણો ખુ ા કરવામાં આ યા? આપે જવાબમાં ક ું એટલા માટે .
અ ય ી : અમરે લી િજ ાનો
છે .
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : આ માં અગાઉ ક ું ગૌચરની કે કોઇપણ અનિધકૃ ત દબાણ અંગે સરકારની નીિત છે .
સરકાર દૂર કરવા માગે છે .
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી તરફથી પોતાના જવાબમાં એવું કહે વામાં આ યુ.ં .
અ ય ી : સીધો
પૂછો.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : સીધો જ
પૂછુ ં છુ ં કે યારે ગૌચર કોઇ કપનીને
ફાળવવામાં આવે છે, યારે બી કોઇ
ં
જમીન ગૌચર તરીકે નીમ કરવામાં આવે છે . માનનીય મં ી ી પાસેથી આપના મારફતે એ ણવા માગું છુ ં કે જે ગૌચર નીમ
થાય છે તે પથરાળ જમીનમાં થાય છે . યાં ઘાસ ઊગી શકતું નથી. ગાયો માટે કે ઘાસચારા માટે આ જમીન અનુકૂ ળ છે નહ .
એવા ગૌચરની જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવી છે , તે અંગે સરકાર િવચારણા કરી રદ કરવા માગે છે કે નહ ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : ગૌચરનો મતલબ એ છે કે પશુઓ ચરી શકે . એવી કોઇ બાબત યાનમાં
આવશે...(અંતરાય)
અ ય ી : પહે લાં જવાબ તો સાંભળો. તમારો જવાબ સાંભળવાની તૈયારી નથી? મં ી ી બધા જ નો જવાબ
આપી ર ા છે .
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : પશુઓ ચરી શકે એવી યવ થા કરી છે . કોઇ યાનમાં લાવશો તો ગૌચર પશુઓ ચરી શકે
એવી યવ થા કરી છે .(અંતરાય)
અ ય ી : લેિખતમાં આપ ને.
ૂ
કિષ
ે ના મજરોનો
વેતનદર
ૃ
*૩૭૨૯૯ ી ઈમરાન ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખા ડયા): માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં
કૃ િષ ે ે કામ કરતા મજરોનો
વેતનદર કે ટલો ન ી
ૂ
થયેલો છે ,
એચબી-૫૬૩-૧ (સીસ-૧૦)

(૨) આ વેતનદર છે ે યારે ન ી થયો હતો,
અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ આ વેતનદરમાં વધારો

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ રા યમાં કૃ િષ ે ે
કામ કરતાં કામદારોને નીચે મુજબ લઘુ મ વેતન ચૂકવવાનું
ઠરાવવામાં આવેલ છે .
અનુ માંક

કામદારોનો વગ

૧
૧

૨
કૃ િષ રોજગારમાંના
કામે રાખેલ કામદારો

ૂ
ૂ
છુ ટક મજરને
કાયમી મજરને
ચૂકવવાપા ચૂકવવાપા વાિષક
દૈિનક દર
દર
૩
૪
.૧૭૮.૦૦
.૬૪,૯૭૦-૦૦

(૨) તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૬ના રોજ
(૩) હા

કરવાનું આયોજન છે કે કે મ?
ી ઇમરાન યુ. ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી હં ુ પૂછવા માગું છંુ કે
દેશમાં કૃ િષ ે માં સૌથી વધુ ૪૧૦ િપયા લઘુ મ વેતન કે રળમાં ચૂકવાય છે . ગુજરાતમાં કૃ િષ ે ે સૌથી ઓછુ ં વેતન..
અ ય ી : માનનીય ઇમરાનભાઇ, આપ સીધો
પૂછોને.
ી ઇમરાન યુ. ખેડાવાલા : ૧૭૮ િપયા ગુજરાત સરકાર ચૂકવે છે . એ વેતન વધારવા માગે છે કે કે મ?
અ ય ી : સરસ.
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, કૃ િષ ે ે ૧૭૮ િપયા લઘુ મ વેતન ચૂકવવામાં આવતું હોય છે .
ુ
દર પ વષ આની સમી ા થાય છે . સમી ા થયા પછી તા. ૧-૧-ર૦ર૧ના દવસે નવું હે રનામું બહાર પાડવામાં આ યું છે
અને આ નવા હે રનામાની અંદર લઘુ મ વેતન ર૬૮ િપયા ન ી કરવામાં આ યું છે અને પહે લી વાર ગુજરાતમાં ખાસ
ભ થાં તરીકે પ૬.ર૦ િપયા આપણા રા યની અંદર ન ી કરવામાં આ યું છે .
ી રમણભાઇ ધુ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે ,
ગુજરાત રા યમાં લઘુ મ વેતન સલાહકાર મંડળ હોય છે તેમાં કોણ કોણ સ યો હોય છે અને તેની બેઠક યારે મળતી હોય છે ?
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપણા રા યની અંદર લઘુ મ વેતન સલાહકાર મંડળની રચના
ુ
કરવામાં આવેલ છે . આમાં ીમતી ભાવનાબેન ષીપુરા આ મંડળના અ ય છે . તેની અંદર મયોગીના ણ િતિનિધ હોય
છે . માિલક િતિનિધ ચાર હોય છે અને તેના િસવાય અ ય એક સ યને રાખવામાં આવતા હોય છે . મદદનીશ મ આયુ તને
પણ આ મંડળની અંદર સામેલ કરવામાં આવતા હોય છે .
અ ય ી : આની બેઠક કયારે થઇ તેવું સ ય ીએ પૂછયું છે .
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આ મંડળની બેઠક વષ ર૦૧૬, ર૦૧૭માં થઇ હતી. વષ
ુ
ર૦૧૮ની અંદર આ લઘુ મ વેતનની અંદર સુધારા વધારા કરવા માટે પાંચ વખત બેઠક થઇ છે . વષ ર૦૧૯ની અંદર આ
મંડળની એક વખત બેઠક મળી છે . આ બેઠકોમાં લઘુ મ વેતનદર વધારવા માટે ની જે ભલામણો આવી તેના આધારે આ
વધારો કરવામાં આવે છે .
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
તારાંિકત ો
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઇમરાનભાઇએ જેમ વાત કરી તેમ અ ય રા યો કરતાં ગુજરાતમાં
ખેતમજરોના
વેતનદર ખૂબ ઓછા છે . મ ઘવારી ખૂબ વધારે છે . યારે મારે આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે
ૂ
કે , આ ૧૭૮ િપયા ન ી કરવામાં આ યા છે અને તેની નીચે બી જવાબ આ યો છે કે ,..
અ ય ી : આ દર િપયા ર૬૮ કયા છે .
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, આ જે છે તેમાં કામના કલાકો ન ી કરવામાં આવેલ છે કે કે મ? બી
નંબરે અ યારે આમાં તમે િપયા ૧૭૮ આ યા છે . તે દર છે ે કયારે વધાયા છે ? તેમાં કામના કલાકો ન ી કરવામાં આ યા છે
કે કે મ?
અ ય ી : એક જ
કામના કલાકોનો છે .
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, ખેતમજરોનુ
ૂ ં અલગ અલગ િવ તારોમાં શોષણ થતું હોય છે . આપણને
કે ટલીય એવી ફ રયાદો મળે છે કે , ખેતમજરોને
લઘુ મ વેતન ચૂકવાતું નથી. તેના માટે િનવારણ માટે તાલુકા કે િજ ા ક ાએ
ૂ
કોઇ યવ થા કરવા માગે છે કે કે મ?
અ ય ી : કામના કલાકો ન ી કયા છે ? માનનીય અિમતભાઇ આપનો
આવી ગયો.
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આ ૧૭૮ િપયા આપે જે
પૂછયો યારે ચૂકવાતા હતા.
ુ
તા.૧-૧-ર૦ર૧ના દવસે રા ય સરકારે હે રનામું બહાર પાડીને ર૬૮ િપયા લઘુ મ વેતન ન ી કરવામાં આ યું છે તે મ
પહે લાં પણ ક ું છે . આ ગુજરાતમાં પહે લીવાર આ લઘુ મ વેતન ઉપરાંત .પ૬.ર૦ િપયા આપણે ખાસ ભ થાં તરીકે
ચૂકવવાનું ન ી કરવામાં આવેલ છે .
અ ય ી : કામના કલાકોનો
પૂછયો છે .
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, કામના કલાકોની અંદર જે કામના કલાકો પહે લાં ઠરાવ મુજબ
ુ
ન ી હતા તે જ માણે ન ી કરવામાં આવેલ છે .
અ ય ી : માનનીય અજમલ ઠાકોર. ઠરાવ મુજબ કલાકો છે .
ી અજમલ વ. ઠાકોરઃ માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે ,
લઘુ મ વેતનના દરો કે વી રીતે ન ી કરવામાં આવે છે અને લઘુ મ વેતનની ચૂકવણી સુિનિ ત કરવા માટે શું કાયવાહી
કરવામાં આવે છે ?
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યની અંદર અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને
ુ
ભાવનગર શહે રમાં વન જ રયાતની ચીજ-વ તુઓના ભાવ ન ી થતા હોય છે . અમારા મંડળ મારફતે આ જે વન
જ રયાતની ચીજ-વ તુના ભાવ હોય છે તે ભારત સરકારની એક િસમલા યુરો કચેરી આવેલ છે તેમાં મોકલવામાં આવતા
હોય છે . િસમલા યુરો કચેરીમાં આ ચીજ-વ તુઓના ભાવના આધારે કે ટલું વેતન વધારી શકાય તે ન ી કરવામાં આવતું હોય
છે .
અ ય ી : કામના કલાકોનો જવાબ હોય તો કહી દો ને.
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે , ખાસ
કરીને કૃ િષ ે ની વાત ા ય િવ તારમાં હોય છે .
અ ય ી : જવાબ હોય તો કહી દઇએ, બાકી શું કામ રાખવુ.ં
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, કૃ િષ ે ની વાત ા ય િવ તારમાં આવે છે . આ જે ખેતમજરો
ૂ છે
તેને એક દવસના ૧૦૦ કે ૧પ૦ િપયા આપવામાં આવતા હોય છે . ભલે તમે ૧૭૮ કે ર૬૮ િપયા ક ા પણ કોઇને ફ રયાદ
કરવી હોય, રજઆત
કરવી હોય તો તે કયાં કરવી?
ૂ
અ ય ી : રજઆત
કયાં કરવી?
ૂ
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ીએ જે
પૂછયો, હં ુ પણ ખેડૂ ત જ છુ ં . હં ુ
ુ
એટલા માટે કહં ુ છંુ કે , આજે પણ અમારે યાં ખેતી કરવા માટે ખેતમજરો
ૂ મેળવવા અમારા માટે ઘણી બધી મુસીબત છે .
અ ય ી : રજઆત
કયાં કરવી?
ૂ
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ તો એમ કહં ુ છંુ કે , આ જે લઘુ મ વેતન અ યારે ન ી કરવામાં
ુ
આ યું છે તેના કરતાં પણ વધારે ખેડૂ તો િમકોને વેતન આપતા હોય છે .
અ ય ી : હં ુ પણ ખેડૂ ત છુ ં અને મને પણ ખબર છે .
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, યારે પણ લઘુતમ વેતન ન મળતું હોય, પહે લા એવું હતું કે
ુ
લઘુતમ વેતન નહોતું મળતુ,ં પણ અ યારે તો લઘુતમ વેતન કરતા પણ વધારે રોજગારી ગુજરાતમાં મળી રહે છે .
અ ય ી : ફ રયાદ યાં કરવાની?
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, તેમ છતાં કોઇ ફ રયાદ હોય અને કોઇ િમક ફ રયાદ કરે તો
ુ
અમારા અિધકારી એની તપાસ કરતા હોય છે .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, અમારા સ યની િચંતા બહુ પ છે . ૨૦ વષથી નંબર વન ગુજરાતમાં
મનરે ગાના મજરોનુ
ૂ ં વેતન ૨૨૪ િપયા છે . હ રયાણા, કે રળ, પં બ, કણાટક, મહારા , આં દેશ અને તેલંગણા કરતા
આપણે પાછળ છીએ. ખેતીની જે વાત છે એમાં ખેત મજરોને
જે વેતન ચૂકવવાનો દર છે , વષ ૨૦૧૬માં આપણે ૧૭૮ િપયા
ૂ
ન ી કય હતો યારે આખા દેશમાં આપણે ૨૦માં મે હતા. માનનીય મં ી ીએ ક ું કે તા.૧.૧.૨૦૨૧ના રોજ વધારીને
૨૬૮ િપયા કયા તો પણ આપણે યાં ઓ ર સા, ઝારખંડ અને િબહાર કરતા વેતનનો દર હજુ પણ ઓછો છે . યારે માનનીય
અ ય ી, મારે આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવું છુ ં કે , ૬૮ લાખ જેટલા ખેત મજરો
ૂ ગુજરાતમાં છે ..(અંતરાય)
અ ય ી : માનનીય પરે શભાઇ, મા
પૂછો.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારો
એ છે કે , એ ગુજરાતના ખેત મજરોને
કે ટલા કલાક કામ કરવા
ૂ
માટે આપણે આ દર િનયત કરે લ છે અને કે ટલા કલાક માટે આપણે આ ૨૬૮ િપયા દર ન ી કય છે ? અને આ દર છે એ હજુ
ઓછો છે તો આમાં વધારો કરીને મજરોને
એનું વળતર ચૂકવવામાં ગુજરાત નંબર વન બનવા માગે છે કે કે મ?
ૂ
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત નંબર વન જ છે અને રોજગારી આપવામાં પણ નંબર વન
ુ
છે અને ૨૬૮ િપયા વ ા પ૬.૨૦ િપયા વધારાનું ભ થું એમ કરીને ૩૨૪.૨૦ િપયા રોજનું લઘુતમ વેતન આપવાનું ન ી
કરવામાં આ યું છે .
અ ય ી : કલાકોનું પૂછે છે .
ી દલીપકમાર
િવ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આમાં કલાકોનો કોઇ ઉ ેખ કરવામાં આવેલો નથી.
ુ
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
* ૩૬૭૦૮ ી દેવાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય મહસુ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી માટે ની પરવાનગી

(૧) ૨૩૭

માંગતી કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા કે સો

(૨)
તાલુકો
પોરબંદર ા ય
પોરબંદર શહે ર
રાણાવાવ
કિતયાણા
ુ

અર ઓની સં યા
૦૧
૦૨
૦૨
૦૩
કલ
૦૮
ુ
(૩) હાલની િ થિતએ તમામ કે સોનો િનકાલ કરવામાં
(૩) તેનો કે ટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશે?
આવેલ છે .
ી દેવાભાઇ પુ.ં માલમ : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છુ ં કે , રાજયમાં
ઓનલાઇન િબનખેતી પરવાનગી આપવા માટે ની કાયપ િત શું છે .
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, જવાબમાં જે િવગતો આપી છે એને યાને લઇને ૨૩૭ અર ઓ
આવી હતી.
અ ય ી : ના, એ પૂછતા નથી. એની કાયપ િત શું છે ? કાયપ િત ટકમાં
કહો.
ંૂ
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ એ પણ કહં ુ છંુ . આ જવાબમાં ૨૩૭માંથી ફ ત ૮ એન.એ.ની
અર ઓ િસવાય બી બધી અર ઓને સમય મયાદા પહે લા યાય મળી ગયો, આ અગ યનું છે . ૮ જે બાકી છે એ ૮
અર ઓનો પણ આજની તારીખે સમય મયદામાં િનકાલ થયો છે , આ જે િનકાલ થયો છે એ કાયપ િત છે . માનનીય
િવજયભાઇના નેતૃ વમાં એન.એ.ની પ િત અગાઉ પણ મ ક ું હતું કે આ ઐિતહાિસક ાંિતકારી િનણય છે . અગાઉ ધ ાાચાર-સમયનો બગાડ અને એને લીધે ોજે ટો ડીલે થાય આ બધા
નો જવાબ એન.એ. ઓનલાઇન. હવે એમણે
પ િત પૂછી છે યારે હં ુ કહં ુ છંુ અને બધા સ ય ીઓને પણ ણવું જ રી છે કે , પ િત શું અપનાવી છે ? માનનીય અ ય ી,
અરજદાર ારા ioragujarat.com.in પર રિજ ટે શન કરી ઓનલાઇન અર તથા સોગંદનામું ઓનલાઇન કરવાનું હોય છે .
િ ાઇબ ફોમ અને સોગંદનામું આટલું જ કરવાનું હોય છે . સાત/બાર, આઠ, ૬ કશું આપવાનું નથી એ બધું અમે અમારા
રે કોડમાંથી કાઢી લઇશુ,ં આ અગ યનું છે . બીજુ ,ં જ રી ફી પણ ઓનલાઇન ભરવાની છે અને પ૦ પૈસા ચોરસ મીટર એની ફી છે
એ પણ ઓનલાઇન લઇએ છીએ. ઓનલાઇન અર તથા સોગંદનામાની િ ટની સહી-િસ ા કરે લી નકલ વેબસાઇટ પર
અપલોડ કરવાની હોય છે . તથા દન-૧૦માં તેની નકલ સંબંિધત કલેકટર કચેરીને પહ ચાડવાની હોય છે, હવે હં ુ કહં ુ છંુ એ
ખૂબ જ અગ યનું છે , કદાચ દેશમાં િબનખેતી માટે આ િસ ટમ યાંય નથી. એ પી.એસ.ઓ. િ - ૂ ટની ઓ ફસસ, એ બધા
પડતર છે , અને
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
તારાંિકત ો
આઠ જણા ગાંધીનગરમાં બેસે છે . જે અરજદાર અર કરે એની અર કયા અિધકારી પાસે જશે એની ખબર નથી, એ આઠ
ઓ ફસરને પણ ખબર નથી કે કોની અર આવી છે ? એટલે એ ટા સફર ટ રીતે અર ઓ જે આવે છે તે વહચવામાં આવે છે
એમને તો મેરી સ જ વાના છે . કોની અર છે એ ખબર જ નથી અરજદારને પણ ખબર નથી કે મારી અર કયા સાહે બ
પાસે ગઇ છે . એટલે આ િસ ટમ, એકદમ ટા સફર ટ રીતે એ િ - ૂ ટનીમાં ય છે પછી એ િ - ૂ ટની લોકો ચેનલ ન ી
કરે છે એ ીન ચેનલ, એમાં જેનો કે સ હોય એ ૧૦ દવસમાં િનકાલ થઇ જ જવો ઇએ, બી યલો ચેનલ, ૪પ દવસમાં
એનો િનકાલ થઇ જવો ઇએ અને ી રે ડ ચેનલ એનો ૯૦ દવસમાં િનકાલ થઇ જવો ઇએ. આ જ સભાગૃહમાં બી કે
ી દવસે એક િજ ાના ના જવાબમાં ૯૦ દવસ પૂરા થયા એવી એક અર નહોતી. એટલે આખો જવાબ આ છે . આ
રીતે ોિસજરની જે િસ ટમ કરી છે એના આધારે આ શ ય બ યું છે .
અ ય ી : આ કાયપ િત છે ,
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : હા, એ રીતની આ ચેનલ માણે િનકાલ થાય છે . એમાં કોઇ એક ટા ઓ ડનરી કે સ
અથવા ટે કનીકલ કે સ હોય તો સંભવ છે કે થોડીવાર થાય પણ એના પસ ટે જ અરધો ટકો, એક ટકો બાકી ૯૯ ટકા કામ પૂ ં
થઇ ય છે .
અ ય ી : આવી ગયુ,ં આપનો જવાબ બહુ િવ તૃત સરસ આવી ગયો છે .
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે િબનખેતીની સમયમયાદા તો
હમણાં ૩૦ થી ૯૦ દવસ સુધીની વાત કરી છે , પણ ઘણી જ યાએ િબનખેતીની અર કયા પછી એમાં કોઇ એન.ઓ.સી.
સમય મયાદામાં ન આવતું હોય, કોઇ િવભાગનુ,ં ખાસ કરીને વાત એટલા માટે ક ં છંુ કે ફોરે ટ ખાતામાંથી એન.ઓ.સી. સમય
મયાદામાં આવતા નથી, વરસ દવસ સુધી આવતા નથી એટલે એને કારણે અમારે યાં િબનખેતીની મંજૂ રી મળી નથી. તો
આમાં કોઇ બદલાવ લાવીને એને સમય મયાદામાં એનું એન.ઓ.સી. મળી ય એવી કોઇ યવ થા કરવા માગો છો કે કે મ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : અમે એવી યવ થા ગોઠવી છે કે જે સરકારી િવભાગો છે , ધારો કે પાણી પુરવઠા બોડ,
.ઇ.બી. એનું અગાઉથી માગી લેવામાં આવે છે કે તમા ં લાિનંગ છે એ કયા કયા એ રયામાં છે ? એ અમારી પાસે રે કડમાં છે .
ધારો કે એરપોટ તો એરપોટ ઓથો રટી આખા ગુજરાતમાં ન આવે એ િલિમટે ડ જ યાએ જ હોય. એટલે ફોરે ટની વાત કરે છે એ
સરકારનો જ એક ભાગ છે . એ ફોરે ટની જમીન રોજેરોજ બદલાતી નથી, પણ એમનો જે કઇ
ં ો ામ હોય એ અમે બધું ફીડ કયુ
છે . લગભગ રહી ગયું હશે તો ફીડ કરીશું એટલે એન.ઓ.સી. લેવામાં અ યાર સુધી જે મોડું થતું હતું એમાં ઘ ં ઝડપથી કામ
થાય છે . કારણ કે અમે બધા અગાઉ લઇ લીધા છે .
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : આપના મારફતે માનનીય મં ી ીને પુછવા માગું છુ ં કે , િજ ામાં િબનખેતીની
પરવાનગીઓ પહે લાં િજ ા પંચાયત ારા આપવામાં આવતી હતી. ગત વષ માં ક ેસના શાસનવાળી પંચાયતો આવી,
પછીથી િબનખેતીની પરવાનગી આપવાની પ િત બદલવામાં આવી હવે ભારતીય જનતા પાટ ની પંચાયતો વધારે આવી છે
એટલે પરત આપવાના છો કે આ સારી િસ ટમ છે એ ચાલુ રાખવાના છો?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ પણ કહે લું હતુ,ં પણ ટકમાં
કહુ કે મુ યમં ી િવજયભાઇ
ંૂ
પાણીનો આ એકદમ બો ડ િનણય છે . જે પંચાયતોમાં એન.એ. આપણને બધાને ખબર છે વણન કરવાની જ ર નથી યાં શું
થતું હતુ,ં કે વું થતું હતું એ બધાને ખબર છે . બે ભાગ હતા પંચાયત કરે અને કલેકટર િબનખેતી કરે એટલે એમાંથી એક એજ સી
કરી દીધી અને કલેકટર કરે છે . આમ, પણ િજ ાનું બધું કામ કલેકટર હ તક હોય છે એટલે એ કલેકટરને આપેલ છે .
અ ય ી : માનનીય મં ી ી , હવે ફે રફાર કરવાના છો કે કે મ? ટકમાં
કહો.
ંૂ
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : આખા િજ ાનું િબનખેતી કલેકટર હ તક કરે લ છે .
ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : માનનીય મં ી ીને આપના મા યમથી
પૂછવો છે કે , િબનખેતીના કે સમાં જે
પારદશકતાની વાતો કરે છે એમાં મોટાપાયે
ાચાર થાય છે , તો જનાગઢ
િજ ામાં મામલતદારને એ ટી કર શનમાં
ૂ
પકડવામાં આ યા હતા કે કે મ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, તે િવગત મારી પાસે નથી. ચો સ મંગાવીને યો ય કરીશુ.ં
ી હષદકમાર
મા. રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, અમારે યાં ગીર બોડર છે તો િબન ખેતીની મંજૂ રી કોઇ ખેડૂ ત
ુ
માગે તો ૦ થી ૧૦ િકલોમીટર ઇકો-સે સેટીવ ઝોન આવે. દા.ત. મા ં િવસાવદર િસટી છે તે િસટીથી બે- ણ િકલોમીટર આ
બાજુ જનાગઢ
તરફ કોઇને નાનો ઉ ોગ કરવો હોય, કોઇ જના
ૂ
ૂ ઉ ોગ હોય તેને ર યુ કરવો હોય તો તેમા પીએ િસ ટમમાં જે
આ ઇકો -સે સેટીવ ઝોન આવે છે એટલે તેને મંજૂ રી ૦ થી ૧૦ િકલોમીટરની નથી મળતી તો િસટીની વ ચે કોઇને નાનામાં
નાનો ધંધો કરવો હોય કે કોઇને મારબલનું નાનું કારખાનું કરવું હોય તો આવાને આપણે મંજૂ રી આપવા માગીએ છીએ કે કે મ ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, િબન ખેતી કરવા માટે ઘણાં બધા િવભાગોના અિભ ાય લેવામાં
આવે છે અને એ અિભ ાયમાં ફીટ થાય તો િબન ખેતી આપવામાં આવે છે .
સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હતુ
ે માટે જમીન ફાળવણી
* ૩૬૬૭૯ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .461

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તા.૩૧૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં શૈ િણક હે તુ માટે

(૧) હા,

કોઈ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
હા તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જમીન
ફાળવવામાં આવેલ છે ?

(૨) ઉ ત િ થિતએ સાબરકાંઠા િજ ામાં ૭૫૦૩૩
ચો.મી. જમીન તથા
અરવ ી િજ ામાં ૬૫૦૯ ચો.મી. જમીન ફાળવવામાં
આવેલ છે .
ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છું કે , ઉ ચ

ી િકશોર બા. ચૌહાણ : માનનીય અ ય
શૈ િણક સં થાને જમીન ફાળવણીની નીિત શું છે ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, શૈ િણક ે માટે સરકારની ચો સ નીિતઓ છે તેના
અનુસંધાનમાં માનનીય ધારાસ ય ીએ ઉ ચ િશ ણ સં થા માટે જે જમીન ફાળવણીની વાત કરી છે તેમાં મે ડકલ,
એિ જિનય રગ
ં જેવા અરજદારોને સરકારી પડતર જમીન ફાળવવામાં આવે છે . ન ી કરે લ યૂનતમ ધોરણો જેટલી જમીન
વતમાન બ ર િકમતના
૫૦ ટકા રાહતદરથી આપવામાં આવે છે . યૂનતમ ધોરણની જમીન કરતા ૧૦થી ૧૫ ટકા જેટલી
ં
વધુ વધારાની જમીન બ ર િકમતના
૭૫ ટકાના દરથી, ઉપર કરતા વધુ જમીન માગણીના િક સામાં પૂણ બ ર િકમતે
ં
ં
સં થા ઇ છે તો જમીન થમ સાત વષ માટે ટોકન ભાડાના દરથી ભાડાપ ે આપવામાં આવશે. સાત વષ બાદ શ આતની
િકમત
અને તેના પર ૧૦ ટકા લેખે સાદા યાજની ઘટતી રકમની ચૂકવણી આપવાની રહે શ.ે કે ટલા એકર આપવી તે પણ
ં
િશ ણ ખાતા સાથે પરામશ કરીને તેના પણ ધોરણો આ યા છે . એટલે ૨૦ એકર આપવી, ૧૦ આપવી, ૫ આપવી આમ
અલગ અલગ, ફામા માટે કે ટલી આપવી પછી મે ડકલ કોલેજ માટે કે ટલી આપવી, ડે ટલ માટે કે ટલી, ફિઝયોથેરાપી માટે
કે ટલી એટલે તે બધા ધોરણો છે તે ધોરણો માણે અમે આપીએ છીએ.
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગૌચરની જમીન શૈ િણક હે તુ માટે માગણી કરવાની થતી હોય
તો તેની પ િત કઇ છે ? અમારા ભાભર તાલુકાની અંદર સરકારી કોલેજ મંજૂ ર થઇ ગયેલી છે પણ જે જ યાએ કલેકટરે અને
એમણે જ યા ન ી કરી છે તે ગૌચરની જ યા છે તો એ લોકોનું કહે વાનુ એવુ થાય છે કે બી જ યા આટલી સરભર કરવી
પડશે કાંઇક પાંચ એકર જેવી કરી છે અને બી
ણ એકર બાકી છે. એટલે વાત એ જ છે કે આના માટે ના જે કઇ
ં િનયમો છે તે
કયા િનયમોને આિધન રહી અને આ સરકારી કોલે ની જમીન સરકાર ફાળવવા માગે છે ?
અ ય ી : આગલો જવાબ સાંભ ો નહ ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, ગૌચરની જમીન હશે તો એના ધોરણો માણે આપવામાં આવશે.
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, એ જ યાએ કોલેજની જ યાનું લોકે શન ન ી કરવામાં આ યું છે
સરકારી કોલેજ છે તે ગૌચરની જ યા છે . હવે એ જ યા ગૌચરની હોવાના લીધે યાં બાંધકામ કરી શકાતુ નથી અમે કલેકટરને
સંકલનમાં પૂછા યું તો કહે એટલી જ યા તમારે બી
ા ય િવ તારમાંથી સરભર કરવી પડશે પણ તે પૈકીની ફાઇલ ગાંધીનગર
આવી હશે તો એ સમય-મયાદાની અંદર જે કઇ
ં રે વ યુ ડપાટમે ટ અને િશ ણ િવભાગ આ બે જ િવભાગ થઇ આનું સો યુશન
કરવા માગે છે કે કે મ?
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, ગૌચરના ધોરણમાં પા હશે તો વહે લામાં વહે લી તકે તેમને જમીન
આપીશુ.ં
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ગેનીબહે નનો
બહુ પ છે .
અ ય ી : જવાબ આ યોને ? તેમને સંતોષ થઇ ગયો એટલે તો તેઓ બેસી ગયા.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, દરખા ત યાંથી સરકારમાં આવી છે , તો જે ગૌચરની જમીનની સામે
બી જમીન રે વ યુની જે આપવાની થાય છે , તે તા કાિલક અસરથી સરકાર ક ાએથી િનણય થઇ ય તો
વહે લો હલ
થઇ ય.
અ ય ી : તે જ તેમણે ક ,ું આવી ગયુ.ં
અમરલી
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
* ૩૬૭૫૪ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજ
)
:
માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં જનસેવા કે ોમાં કે ટલી અર ઓ

(૧) ૪,૬૧,૨૩૧

આવી,
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
તારાંિકત ો
(૨) કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો,
અને

(૨) ૪,૬૧,૨૩૧

(૩) પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ આયોજન છે ?

(૩) કોઈ અર પડતર ન હોઈ, આયોજનનો કોઈ
નથી.
ી િવણભાઇ મ. ઘોઘારી : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છંુ
કે , જનસેવા કે મારફતે આપવામાં આવતી સેવાઓની િવગતો જણાવે?
અ ય ી : િલ ટ ઈએ છે કે સામા ય િવગત ઈએ છે ?
ી િવણભાઇ મ. ઘોઘારી : િવગતવાર મળે તો આ ગૃહમાં બધા સ યોને પણ ણકારી મળે.
અ ય ી : એમને લેિખતમાં આપી દે . વાંચવાનું નથી. બે ચાર અગ યની િવગત આંકડા સાથે કહો. આ બહુ
લાંબુ િલ ટ છે . સરકાર હવે બધી જ સેવાઓ તેમાં આપે છે .
ી કૌિશકભાઇ જ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, જેમ સબ રિજ ટાર ઓ ફસની વાત કરી એમ જેનસેવા કે થકી
આ સરકાર રા યમાં લોકોને ઝડપથી સેવાઓ મળે તે માટે એક આગવું આયોજન કરે છે . ગયા વખતે મ ધારાસ યોને િવનંતી
કરી હતી કે , ગાંધીનગરનું જનસેવા કે
વા ઓ. વા જેવું છે . આખા ગુજરાતમાં આપણે આ િસ ટમથી યવ થા કરી
શકીએ તેમ છીએ. આવાં જ જનસેવા કે આખા ગુજરાતમાં અમે ઊભા કરવાના છીએ. યાં લગભગ ૩૦૦ જેટલી સેવાઓ
મળવાની છે . અમુક વન ડે સેવાઓ અને અમુક ૧૦ દવસની સેવાઓના ચો સ ધોરણ ન ી કરી જેનસેવા કે માં એની
સુિવધા ઊભા કરવાના છીએ. કહે છે ને કે
માટે શું સુિવધાઓ હશે?
માટે યાં બેસવાની, પીવાના પાણીની,
અિધકારીઓની યવ થા ઊભી કરવામાં આવશે. જેમ આપણી ઓ ફસમાં હોય છે તેવી યવ થા યાં લોકો માટે મળી રહે શ.ે
આથી જેનસેવા કે
ારા રોજેરોજ નાના-નાના
ોનો િનકાલ કરવા માટે ની આખી યવ થા કરી છે . હં ુ માનનીય
મુ યમં ી ીને અિભનંદન આપું છુ ં કે , આખા રા યમાં જનસેવા કે ો ઊભા કરવા માટે અમને ફલ
ુ બજેટ આ યું છે . વાય ટ
તાલુકો આખું ફોલોઅપ કરે છે . એમાં આખું જનસેવા કે કાયરત છે .
અ ય ી : આપે માનનીય ધારાસ ય ીઓ માટે ગાંધીનગરના જનસેવા કે ની વાત કરી. NAના આટલા બધાં
ોમા CM on board માનનીય મુ યમં ી ી વયં િનરી ણ કરે છે કે , NA ની
યાઓ યાં અને કે ટલે અટકી છે ?
એની મા હતી અહ બેઠાં બેઠાં મેળવે છે . એ મા હતીમાં માનનીય તમામ ધારાસ ય ીઓએ કોરોનાની ગાઈડલાઈન મુજબ
વા જવું ઈએ. કોઈને
આમાં? કોઈનો હાથ ચો થતો નથી.
ૂ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં જથ
* ૩૫૯૫૧ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગીરસોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
ૂ
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં
આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના
બાકી છે ,

જવાબ
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- ગીર સોમનાથ
ૂ
જથ
અનું તાલુકો
યોજનાનાં
ગામો
૧
ઉના
૯૦
૨
ગીર
૩૭
ગઢડા
૩
કોડીનાર
૬૩
૪
સુ ાપાડા
૩૨
૫
વેરાવળ
૩૮
૬
તાલાળા
૧
કલ
૨૬૧
ુ
ૂ
િજ ોઃ- જનાગઢ
ૂ યોજનાના
જથ
અનું તાલુકો
ગામો
૧ જનાગઢ
૪૯
ૂ
૨ ભેસાણ
૪૧
૩ િવસાવદર
૭૮
૪ મદરડા
૧૫
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ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી
ગામો
૨૧
૦૫
૦
૧૪
૧૬
૬૩
૧૧૯
ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી ગામો
૧૭
૦૧
૦૭
૩૦

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
તારાંિકત ો
૫ માળીયા(હા)
૬૩
૦૦
૬ માંગરોળ
૬૩
૦૦
૭ કે શોદ
૫૩
૦૦
૮ વંથલી
૪૧
૦૫
૯ માણાવદર
૫૫
૦૦
કલ
૪૫૮
૬૦
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪)
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
િજ ોઃ- ગીર સોમનાથ
પાડવામાં આવશે?
બાકી રહે તા ૧૧૯ ગામો થાિનક સોસ આધારીત
યોજનામાંથી પુરતું પાણી મેળવે છે .
આ ગામો પૈકી વેરાવળ-પાટણ સંયુ ત નગરપાલીકા હે ઠળનું
૧ પાટણ ગામ નગરપાલીકા ારા પાણી પુરવઠો મેળવે છે .
૮૨ ગામોને તબ ાવાર સમય-મયાદામાં જથ
ૂ યોજના હે ઠળ
આવરી આયોજન કરવામાં આવેલ છે . અને ૩૬ ગામો ર ીત
વન િવ તારમાં આવતાં હોઈ, તાંિ ક રીતે જથ
ૂ પાણી પુરવઠા
યોજનામાં સમાવેશ કરી શકાય તેમ નથી.
ૂ
િજ ોઃ- જનાગઢ
બાકી રહે તા ૬૦ ગામો થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી
પુરતું પાણી મેળવે છે .
આ ગામો પૈકી ૩૦ ગામોને તબ ાવાર સમય-મયાદામાં જથ
ૂ
યોજનામાં આવરી લેવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે . અને
૩૦ ગામો ઓછી વ તીવાળા હોઈ, ર ીત વન િવ તારમાં
આવતાં હોઈ, તાંિ ક રીતે જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજનામાં
સમાવેશ કરી શકાય તેમ નથી.
અ ય ી : માનનીય િવમલભાઈ, આપને સી.એમ. સાહે બે અિભનંદન આ યા કે , આપ શટમાં ખૂબ માટ દેખાઓ
છો.
ી િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગું છંુ કે ,
ગીર-સોમનાથના વેરાવળ તાલુકામાં આવેલું ફો િવ તાર જેને કસારાની
ગાદી તરીકે ઓળખાય છે . યાંના લોકો પીવા માટે
ં
અને પશુઓ માટે પાણીનો ઉપયોગ બોર અને કવામાં
થી કરે છે . યાંથી સોના રયા જથ
ુ
ૂ જે ૧ િક.મી. દૂર હરણ ડે મ-૧ પાસે
આવેલું છે , યાં પાણીની પાઈપલાઈન કે ટલા સમયમાં નાખવા માગો છો?
મ-૨ જનાગઢ
િજ ાના ચોરવાડ
ૂ
નગરપાિલકાની હદમાં બંદર િવ તાર જે વૉડ નં. ૫ અને ઘોલર િવ તાર જે વૉડ નં. ૬ માં નગરપાિલકા ારા પાણીના ટે ક
ારા પાણી આપવામાં આવે છે યાં પાણીની પાઈપલાઈન, પાણીનો ટે ક અને સ પ કે ટલા સમયમાં મંજૂ ર કરવા માગો છો?
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યથી થમ તો આજના િવ જળ દન િનિમતે
ું
આપ સૌને હં ુ શુભે છા પાઠવું છંુ .
અ ય ી : એ શુભે છા ઉપરાંત આખા ગુજરાતમાં ગયા વખતે જે કામ થયું છે તે તો કહો?
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, પાણી પુરવઠા િવભાગ ારા ૨૨મી માચ, ૨૦૨૧ના રોજ
ું
િવ જળ દવસ તરીકે ઊજવવામાં આવે છે , યારે પાણીનો બચાવપૂવક ઉપયોગ થાય તે માટે હં ુ ગૃહના સૌ સ માનીય
સદ યોને દયથી અનુરોધ ક ં છુ ં અને અપે ા રાખું છુ ં કે , િવ જળ દન િનિમતે આપણે િત ા લઈએ અને આગામી
દવસોમાં પાણી બચાવવામાં આપણે સૌ સામેલ થઈએ.
માનનીય અ ય ી, માનનીય સદ ય ીનો જે
છે કે , સોમનાથ િજ ાના વેરાવળ તાલુકાના પાટણના ઓ
િવ તાર એમાં કસારા
, કાદી તથા ખાટલા જે ઓ િવ તાર છે એને સોના રયા ગૃપ સાથે ડવા માટે પાણી પૂરવઠો યાંથી
ં
આપી શકાય એમ છે પણ પ રિ થિત એવી થઇ છે કે , યાં પહે લા ટે ટ હ તકનો ર તો હતો, એને નેશનલ હ તક ર તો જતાં
આજે યાં પાઇપલાઇન નાખવામાં આવેલી, એ યાંથી કાઢી નાખેલ છે એટલે નીકળી ગઇ છે . ફરી પાછુ ં એ ગામને, એ ઓ
િવ તારને પાણી મળે એ માટે સૂિચત સોના રયા ુપ સુધારણા યોજના હે ઠળ આ િવ તારોનો સમાવેશ કરે લ છે . જેમાં સેમારવા
હે ડવકસથી તળાળા ચોકડી સુધીની પાઇપલાઇન રોડ પહોળો થતાં યાંથી જે નીકળી ગયેલી એને ફરી પાછી દુર ત કરી શકાય
તેવી નથી. એટલે એના અનુસંધાન જેના અંદાજ લગભગ તૈયાર થયા છે એના આગામી દવસમાં અમે નવી પાઇપલાઇન
નાખીને આ િવ તારને પીવાનું પુરતું પાણી મળી રહે , એ માટે નું અમા આયોજન છે અને એના માટે ના અંદા પણ નકકી થઇ
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
તારાંિકત ો
ગયા છે . એ િપયા રરપ૦ લાખનું અંદાજે મંજૂ ર થયું છે . એને આગામી દવસમાં અમે લગભગ છ એક મ હનામાં, વષ પહે લા
અમે આ િવ તારને પીવાના પાણી સાથે સાંકળી લેવાના છીએ અને પાણી મળતું થશે.
માનનીય અ ય ી, બી એમનો
એ હતો કે , જે ચોરવાડ િવ તાર છે , ખાસ કરીને નગરપાિલકાના હદ અંદરના
ભાગની માનનીય સદ ય ીએ વાત કરી છે યારે જે બંદર િવ તાર અને ઘોડા િવ તારને નળ સે જળ અંતગત પીવાનું પાણી
આપવા માટે નું અમા ં આયોજન છે પણ આ આયોજન, આ ચોરવાડ નગરપાિલકા િવ તારમાં આવતું હોવાથી એના અંતગત
પાણી પુરવઠાનો ડી.પી.આર. .ડી.યુ. .યુ.ડી.એમ. ગાંધીનગર ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . આ યોજનાથી અમલવારી
નગરપાિલકા ચોરવાડ ારા જ કરવાની છે પણ જે શહે રમાં લગભગ મોટાભાગનો િવ તાર છે યાં હયાત જે યોજનાઓ છે એ
પૂરતા માણમાં છે , એ હં ુ કહીશ તો િલ ટ થોડુ લાંબુ છે . જેમાં ખાસ કરીને, ૧પ લાખ િલટરની મતાનો સ પ અને ચી ટાંકી
૭.પ લાખ િલટરની મતાવાળી છે . બી ૧પ.૧પ લાખ િલટરની મતાનો સ પ અને ચી ટાંકી ૭.પ લાખ િલટર મતા
અને ર૦ મીટર ચી ટાંકી એ પણ છે . ીજુ ં ૪.પ૦ લાખ િલટર મતાનો સ પ અને ર લાખ િલટરની ચી ટાંકી એ હયાત છે .
ચોથું ૧૦ લાખ િલટર મતાનો સ ય અને ચી ટાંકી, ૩.૦ લાખ િલટરની મતાની આ જે હમણાં તાજેતરમાં નવી ટાંકી
બનાવી છે . એમનો જે સવાલ છે બંદર િવ તારમાં અને ઢોલા િવ તારમાં સ પ અને ચી ટાંકી વગેરે જે બનાવવાના છે એના
ડી.પી.આર. એ સૂચ યા મુજબના તૈયાર કયા છે . આગામી દવસમાં આ ડી.પી.આર. તૈયાર થઇને એને ખાસ કરીને
નગરપાિલકા િવ તાર હોવાથી એને ાદેિશક િનયામક ી, નગરપાિલકા, ભાવનગરના ઝોનમાં મંજૂ રી માટે યાં મોકલાયા છે
અને આ બધી સમ કાયવાહી છે એ શહે રી િવ તારમાં, નગરપાિલકા િવ તારમાં આવતો હોવાથી ડી.પી.આર. બાબતે ાદેિશક
િનયામક ી, ભાવનગર નગરપાિલકા તા. ૧૦.૦ર.ર૦ર૧ ના રોજ એમની જે બેઠક મળેલી, એમાં આ દરખા ત સુધારવા માટે
સૂચવવામાં આવેલી છે , એ માણે એની જે ડી.પી.આર.ની અંદાિજત િકમત
છે , એ િકમત
પ.પ૭ કરોડ િપયા જેટલી થવા
ં
ં
ય છે અને તાજેતરમાં જ એ મંજૂ રી મળતા આ જે વધારાના સ પ અને ટાંકીની કામગીરી કરવાની છે , એ નગરપાિલકા
િવ તારમાં આવતી હોવાથી નગરપાિલકા માફરતે કરવાની થાય છે .
અ ય ી : માનનીય ગીતાબા ડે . આ બાજથી
ુ એક અને આ બાજથી
ુ એકે પૂછવાનુ.ં જેને એકવાર તક મળી
હોય એને જલદી આપતો નથી.
ીમતી ગીતાબા જ. ડે : માનનીય અ ય ી, હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા
માગું છુ ં કે , જનાગઢ
િજ ામાં જે પાણી પુરવઠા યોજનાઓમાં તાલુકાવાર કલ
ૂ
ુ કે ટલા ગામો આવરી લીધેલ છે ?
અ ય ી : લાંબુ િલ ટ છે ?
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જે જનાગઢ
િજ ાના જથ
ું
ૂ
ૂ પાણી પુરવઠા
યોજનાના તાલુકાવાર કલ
ુ કે ટલા ગામોને આવરી લીધા છે . િલ ટ લાંબુ છે પણ આપ કહો તો કાં ટે બલ ઉપર, અથવા હં ુ બોલી
જ .
અ ય ી : આપ માનનીય સ ય ીને આપી દે .
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા : મુ ય મુ ય બોલી જ .
ું
અ ય ી : મુ ય મુ ય બોલી ઓ.
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, એમાં જે જથ
ું
ૂ યોજનાઓનાં નામ છે મહી જથ
ૂ યોજનામાં
જનાગઢ
, મદરડા અને વંથલીમાં કલ
ૂ
ુ ૧૪ ગામની આ જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લીધા છે . બી ભેસાણ તાલુકાના છે , એના
ભેસાણ જથ
, આ િવસાવદર
ૂ યોજનામાં ૪૧ ગામને આવરી લીધા છે . િવસાવદર તાલુકાના છે , એમાં િવસાવદર અને જનાગઢ
ૂ
જથ
ૂ યોજનામાં ૭૯ ગામને આવરી લીધા છે . ઓઝત જથ
ૂ યોજના છે તેમાં કે શોદ, વંથલી અને માણાવદરના ૬૦ ગામોને
આવરી લીધા છે . જનાગઢ
અને વંથલી જથ
ૂ
ૂ યોજના છે એમાં ૩૮ ગામોને એમાં આવરી લીધાં છે . માળીયા પાટ-રમાં માળીયા,
માણાવદર, કે શોદ અને કે શોદ કલ
ુ ૩૧ ગામોને આ જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લીધાં છે . બાકીની જે માંગરોળ, મદરડા, જનાગઢ
ૂ
અને માળીયા એમ કલ
ુ ૩પ ગામોને એને મદરડા અને િબલખા અને માળીયા પાટ-૧ જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લીધાં છે .
માંગરોળ સુધારણા જથ
ૂ યોજનામાં ભાગ-ર માં માંગરોળ તાલુકા ૪પ આમ કલ
ુ ૪પ૮ ગામો આ જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લીધેલાં
છે .
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી આજે િવ જળ દનના દવસે માનનીય મં ી ી
પાસે ણવા ઇ છુ ં છુ ં કે , ભૂતકાળના બજેટની અંદર માનનીય નાણા મં ી ીએ ગુજરાતની અંદર ચાર કે પાંચ જેટલા
ડસેિલનેશન લા ટ માટે મંજૂ રી આપી હતી. એના ટે ડર પણ થયાં હતાં, દૂભા યે મારા િવ તારની અંદર આ હે ર થયા પછી
ટે ડર થયા હોવા છતાં એ કામને રદ કરવામાં આ યું છે , તો માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે આખીય દ રયાઇ પ ીની
અંદર મોટા ભાગે કોળી સમાજની વસિત છે , આપના સમાજની વસિત છે તો આજે િવ જળ દવસે એ ડસેિલનેશ લા ટ
ફરીથી કાયરત થાય એવું આપ કરવા ઇ છો છો કે કે મ અને રદ કય છે તો તેની પાછળનાં કારણો શું છે તે આપ મને
જણાવશો તો મને અને મારા મત િવ તારને ખૂબ આનંદ થશે.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી જે વાત કરી ર ા છે એ એમના િવ તારની
ું
અંદર જે પીપાવાવ ખાતે અગાઉ જે ડસેિલનેશ લા ટ કરવાની વાત હતી. પરતુ
ં જયારે અમે ઘોઘા ખાતેથી પહે લાં અમે પ૦
એમએલડીનો ડસેિલનેશન લા ટ બનાવવાનું આયોજન હતુ.ં ઘોઘાથી એટલે ભાવનગરથી બુધેલ અને બુધેલથી બોરડા સુધી
અને છે ક રાજલા
ુ - ફરાબાદ અને દ રયાઇ પ ીમાં યાંની બ ક પાઇપ લાઇન મારફતે આજે પાણી અપાય છે . જયારે અમે
ઘોઘા ખાતે આ લા ટ બનાવી ર ા છીએ યારે પીપાવાવ ખાતે ર૦ એમએલડીનો બનાવવાનો હતો, એમાં જમીનના અને
બધા ો હોવાના કારણે અમારો જે ઘોઘા ખાતે પ૦ એમએલડીનો લા ટ બનાવવાનો હતો એની સાથે અમે મજ કરીને પ૦ ને
બદલે ૭૦ એમએલડીનો લા ટ યાં ઘોઘા ખાતે બનાવીએ છીએ અને હયાત જે પાઇપ લાઇન યાં નાંખલ
ે ી છે એની સાથે
વધારાનો ખચ ન થાય એમ કરીને એને સાથે રાખીને માનનીય સ ય ીએ જે વાત કરી છે એ િવ તારની અંદર પૂરતું પીવાનું
પાણી મળી રહે એ રીતનું અમા ં આયોજન છે , એટલે અમે એને રદ કયુ નથી, પણ એની જે કાંઇ વધારાની એની કે િપિસટી હતી
એમાં મજ કરી દીધો છે . ઘોઘા ખાતે એ માણે હયાત પાઇપ લાઇન સાથે સામેલ કરીને આવતા દવસોમાં પૂરતું પાણી મળે
એના માટે ની યવ થા અમે કરી છે .
ી બાબુભાઇ કા. વા : માનનીય અ ય ી, જનાગઢ
િજ ાના ૬૦ ગામોના એમાંથી ૩૦ થાિનક સોસના
ૂ
હસાબે એને આપવાનું છે . ૩૦ ગામો નાના છે અને વન િવભાગમાં છે . તો આ ૩૦ ગામોને આપવા માટે વન િવભાગની મંજૂ રી
લેવી હોય તો તે અને આવી મંજૂ રી લઇને આપવા માગો છો કે કે મ? ચોરવાડમાં સાહે બ, સાહે બે લાંબો લાંબો જવાબ આ યો, તો
આ જે ા ટ છે એ એ ચોરવાડ ામ પંચાયતને આપવા માગો છો કે કે મ?
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા :માનનીય અ ય ી, નગરપાિલકા િવ તાર હોવાથી પહે લાં તો આ જે ા ટ છે એ
ું
નગરપાિલકાએ કામ કરવાનું હોય છે . એટલે શહે રી િવકાસ િવભાગે આ ા ટ નગરપાિલકાના હવાલે મૂકીને એના મા યમથી જ
નલ સે જલના મા યમથી આ યોજના બની શકે છે .
બી સ ય ીએ જે વાત કરી એમાં જે ૬૦ ગામો છે , ૩૦ ગામ એવાં છે કે નેસ છે . નેસ એટલે એ બધા જગલ
ં
િવ તારની અંદર આવેલાં છે . જેની અંદર આપણે પાણી પુરવઠા િવભાગ પાઇપ નાંખવાનું વગેરે કરી શકતા નથી. અ યારે નેસ
િવ તારની અંદર પાણીની જયાં જયાં જ રીયાત છે યાં વન િવભાગ વાળા લોકલ સોસ ઉભો કરીને પાણી આપે છે . ભિવ યમાં
જ ર પડે તો લોકલ સોસ મેળવીને પાણી પુરવઠા િવભાગ યાં પણ જગલ
ં ખાતાના પરામશમાં રહી અને એવા નેસ િવ તારની
અંદર પણ પાણી મળે તેના માટે ની ય થા કરવા માટે પાણી પુરવઠા િવભાગ તૈયાર છે .
ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : માનનીય અ ય ી, મારા જનાગઢ
અને વંથલી તાલુકાના ગામોમાં ઉબેર નદી પસાર થાય
ૂ
છે . જેતપુર ડા ગ એસોસીએશન ારા દૂિષત પાણી એમાં છોડવામાં આવે છે , ભૂગભ જળ બગડી ગયું છે . જનાગઢ
તાલુકો
ૂ
વંથલી તાલુકો ઉબેર નદીના કાંઠાના વહે લી તકે આ જથ
ૂ યોજનામાં ડવા માગો છો કે કે મ?
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા :માનનીય અ ય ી, જનાગઢ
િજ ામાં કલ
ું
ૂ
ુ ગામ છે , એમાં મોટા ભાગના પપ૮ ગામ
(અંતરાય)...
ી ભીખાભાઇ ગ. ષી :ઉબેર નદીના કાંઠાના ગામ છે , લાસર, મજેવડી.
ી કવર
ભાઇ મો. બાવિળયા :માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જે વાત કરી.
ું
અ ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે .
અતારાંિકત ો
(તારાંિકત ોમાંથી ફે રવવામાં આવેલ)
મોરબી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૬૯૪ ી િ જશ
મે
ર
(મોરબી)
:
માનનીય
મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં મોરબી િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા કે ટલા

(૧) ૩૧

ઔ ોિગક ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને
(૨) આ ભરતીમેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી

(૨) ૧૩૪૯

આપી?
--------વડોદરા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૫૬ ી િવવેક પટલ
ે (ઉધના) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
વડોદરા િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન

(૧) હા
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ
હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા એક વષમાં વડોદરા િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં

(૨) ૫૬,૫૬૭

આવેલ?
--------મનગર અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૩૯ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મહસુ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧)
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં
મનગર (ચો.મી)
િજ ાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી
સરકારી પડતર
ખરાબા
જમીન ભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
ુ
વષ
૧૬,૫૫,૫૨૩
શૂ ય
આ યા,
૨૦૧૯
વષ
૭૩,૯૦,૨૦૦.૪૫
શૂ ય
૨૦૨૦
દેવભુિમ ારકા (ચો.મી.)
સરકારી પડતર
ખરાબા
વષ
૨,૦૫,૮૭૩
શૂ ય
૨૦૧૯
વષ
૩,૨૧,૬૧૮
શૂ ય
૨૦૨૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨) . ૩૩,૧૫,૧૮,૧૨૨/જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઈ, અને
(૩)ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ જમીનમાં
(૩) એક પણ નહ .
હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને મળી?

ગૌચર
શૂ ય
૧૩,૩૦૦

ગૌચર
૪૯૦૦
શૂ ય

પાટણ િજ ામાં ગૌચર જમીનની ફાળવણી
૩૮૨૩૨ ી કરીટકમાર
(પાટણ) : માનનીય મહસૂ
ુ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ગુજરાત ગૌચર યવ થાપન પોિલસીની
ગવાઈઓનો ભંગ કરીને પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગૌચરની કે ટલી જમીન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ગૌચર યવ થાપન પોિલસીની ગવાઇઓનો ભંગ
કરી કોઇ જમીન ફાળવવામાં આવેલ નથી.

યા હે તુ માટે ફાળવવામાં આવી,
(૨) ઉ ત ફાળવવામાં આવેલ જમીનની સામે કે ટલી

(૨)

ઉપિ થત થતો નથી.

વૈકિ પક જમીન ગૌચર તરીકે નીમ કરવામાં આવી, અને
(૩) ઉ ત પૈકી બાકી રહે લ વૈકિ પક જમીન ગૌચર

(૩)

ઉપિ થત થતો નથી.

તરીકે યાં સુધીમાં નીમ કરવામાં આવનાર છે ?
--------થરાદ તાલુકામાં સીમતળના વાડા કાયદેસર કરવા બાબત
૩૫૮૭૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમાં

(૧) ના,
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.

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
સીમતળના વાડાનો સવ કરી, તેના માપ માણે રકમ લઈ
કાયદેસર કરી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
બનાસકાંઠા િજ ાના થરાદ તાલુકામાં કે ટલા સીમતળના
વાડા કાયદેસર કરી આપવામાં આ યા,
(૩) સીમતળના વાડામાં મકાન હોય તો તેને

(૨)

ઉપિ થત થતો નથી.

(૩)

ઉપિ થત થતો નથી.

(૪)

ઉપિ થત થતો નથી.

િનયિમત કરી આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૪)

ના, તો તેના કારણો શા છે ?

--------સુરે નગર િજ ામાં ‘‘નલ સે જલ’’ યોજના
૩૫૯૩૧ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર સુરે નગર િજ ામાં તાલુકાવાર ‘‘નલ સે
જલ’’ યોજના અંતગત કે ટલા ઘરોમાં નળ ારા પાણી પૂ ં

(૧)
તાલુકો
વઢવાણ
મુળી
સાયલા
ચોટીલા
લખતર
થાનગઢ
દસાડા
ાંગ ા
લ બડી
ચુડા
(૨)
તાલુકો

પાડવામાં આવે છે ,

(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કે ટલા ઘરોમાં

વષ ૨૦૧૯
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

વષ ૨૦૨૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૧૦
૮૦
૧૩
૧૧૯

નળ કનેકશન આપવાના બાકી ઘરોની
સં યા
વઢવાણ
૩૯૮૬
મુળી
૨૭૧૪
સાયલા
૬૬૩૪
ચોટીલા
૨૬૫૭
લખતર
૫૪૪૬
થાનગઢ
૧૫૭૯
દસાડા
૮૮૮૮
ાંગ ા
૨૮૮૬
લ બડી
૭૭૨૩
ચુડા
૨૮૨૬
(૩)
તબ
ાવાર
ડીસે
બર-૨૦૨૨
સુધીમાં.
(૩) તે યાં સુધીમાં આપવામાં આવશે ?
--------નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના

નળ કનેકશન આપવાના બાકી છે , અને

૩૬૭૬૦ ી નરશભાઈ
પટલ
ે
ે (ગણદેવી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત-૧૬૬
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
દર યાન નવસારી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કે ટલી
ુ
અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
કે ટેગરી વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

અનુસૂિચત િત-૦૭
અનુસૂિચત જન િત-૩૩
કલ
ુ -૨૦૬

(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૮,૦૩,૦૦૦/અનુસૂિચત િત- .૪૫,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત-૩,૩૩,૦૦૦/કલ
ુ - .૨૧,૮૧,૦૦૦/--------ૂ અને િમકો
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૬૦૦૮ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ સુરત અને વલસાડ િજ ામાં
બાંધકામ
ૂ
ખેતમજરોની
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ
િજ ાનું નામ
િમકોની
કલ
ુ
સં યા
િમકો ન ધાયેલા છે ,
સં યા
સુરત
૧૫૦૨૭૭
૩૨૭૮૧ ૧૮૩૦૫૮
વલસાડ
૬૧૯૧૨
૧૯૧૭૨
૮૧૦૮૪
કલ
૨૧૨૧૮૯
૫૧૯૫૩
૨૬૪૧૪૨
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે
(૨)
વષમાં ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ
બાંધકામ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
િમકોની
કલ
ુ
નામ
સં યા
નીપ યા,
સં યા
સુરત
૭
૧૯
૨૬
વલસાડ
૧૪
૧૪
૨૮
કલ
૨૧
૩૩
૫૪
ુ
(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા
(૩)
ખેતમજરો
અને બાંધકામ
િમકોના
ૂ
ૂ
ખેતમજર
બાંધકામ િમક
કલ
ુ
વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
િજ ાનું
ચૂકવાયેલ
ચૂકવાયેલ ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની
લાભાથ ઓની
ચૂકવવામાં આવી, અને
નામ
રકમ ( .
રકમ
રકમ
સં યા
સં યા
( .લાખમાં)
( .લાખમાં) લાખમાં)
સુરત
૫
૫
૩
૯
૧૪
વલસાડ
૫
૫
૨
૬
૧૧
(૪)
િજ ાવાર કે ટલી સહાય
ચૂકવવાની બાકી છે તે યાં સુધીમાં
ચૂકવવામાં આવશે ?

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ ખેતમજરોની
બાકી
ૂ
સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય
ગુજરાત મકાન અને અ ય બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં
આવશે.
ૂ
ખેતમજર
બાંધકામ િમક
કલ
ુ ચૂકવવાની બાકી
િજ ાનું ચૂકવવાની બાકી
ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
નામ
સહાયની રકમ
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
સુરત
૨
૧૮
૨૦
વલસાડ
૭
૧૨
૧૯
--------469

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં જથ
૩૫૯૨૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં
આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના
બાકી છે ,

(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં

(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- સુરે નગર
ૂ
જથ
ૂ યોજનામાં
જથ
અનુ.ં તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી ગામો
ગામો
૧ દસાડા
૮૭
૦
૨
ાંગ ા
૬૩
૦
૩ વઢવાણ
૪૫
૦
૪ લખતર
૪૩
૦
૫ મુળી
૫૪
૦
૬ લ બડી
૬૦
૦
૭ ચુડા
૩૮
૦
૮ સાયલા
૭૧
૦
૯ ચોટીલા
૮૨
૦
૧૦ થાનગઢ
૨૮
૦
કલ
૫૭૧
૦
ુ
િજ ોઃ- બોટાદ
ૂ
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનુ.ં તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧ બોટાદ
૫૨
૦
૨ ગઢડા
૭૬
૦
3 બરવાળા
૨૪
૦
૪ રાણપુર
૩૫
૦
કલ
૧૮૭
૦
ુ
(૩) અને (૪)
ઉપિ થત થતો નથી.

પાડવામાં આવશે?
--------ક છ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૬૫૭ માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં
ક છ
િજ ામાં
કે ટલા
ઔ ોિગક

(૧) ૩૩ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ -૨૫૫
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .

એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ
કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં
આવેલ છે , અને
(૨)

મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨)
ુ રકમ કે ટલી છે ?
---------
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.૮૦,૬૮,૫૦૮/-

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૭૫૮ ી િવનોદભાઈ મોર ડયા (કતારગામ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
દર યાન મોરબી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ કે ટલી અર ઓ

(૧) સામા ય િત-૬૩
અનુસૂિચત િત-૦૩
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
કલ
ુ -૬૬

મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન

(૨) જનરલ કે ટગરી- .૪,૪૨,૬૩૦/-

કે ટેગરી વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

અનુસૂિચત િત- .૩૩,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- . ૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૪,૭૫,૬૩૦/-

--------છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૪૦ ી શૈલષ
ે ભાઈ મહતા
ે (ડભોઈ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની

િ થિતએ

િજ ા

(૧) ૮૭૦૩

રોજગાર કચેરી, છોટાઉદેપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૨૮૯૨

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
--------ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૭૨૩ ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
દર યાન ખેડા િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી સહાય
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કે ટલી
ુ

(૧) સામા ય િત-૨૩૧
અનુસૂિચત િત-૧૬
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
કલ
ુ -૨૪૭

અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન

(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૭,૨૨,૦૦૦/-

કે ટેગરી વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

અનુસૂિચત િત- .૮૧,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- . ૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૮,૦૩,૦૦૦/-

--------બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌચર જમીનની ફાળવણી
૩૮૨૨૫ ી મહશકમાર
પટલ
ે ુ
ે (પાલનપુર) : માનનીય મહસુ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ગુજરાત ગૌચર યવ થાપન પોિલસીની
ગવાઈઓનો ભંગ કરીને બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગૌચરની કે ટલી

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ગૌચર યવ થાપન પોિલસીની ગવાઈઓનો ભંગ
કરીને કોઈ જમીન ફાળવેલ નથી.

જમીન કયા હે તુ માટે ફાળવવામાં આવી,
(૨) ઉ ત ફાળવવામાં આવેલ જમીનની સામે કે ટલી

(૨)
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ઉપિ થત થતો નથી.

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વૈક પીક જમીન ગૌચર તરીકે નીમ કરવામાં આવી, અને
(૩) ઉ ત પૈકી બાકી રહે લ વૈક પીક જમીન ગૌચર

(૩)

ઉપિ થત થતો નથી.

તરીકે યાં સુધીમાં નીમ કરવામાં આવનાર છે ?
--------મ હસાગર અને વડોદરા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૮૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર મ હસાગર અને વડોદરા િજ ામાં

(૧)
વષ

િજ ાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી
જમીન ભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
ુ
આ યા,

િજ ો

જમીનનું સદર

મ હસાગર
૨૦૧૯
વડોદરા
૨૦૨૦
મ હસાગર
વડોદરા

(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો

(૨)

પડતર
ખરાબો
ગૌચર
પડતર
ખરાબો
ગૌચર
પડતર
ખરાબો
ગૌચર
પડતર
ખરાબો

જમીનનું ે ફળ
(ચો.મી.માં)
૩૬૦૩૮
૭૧૮૩
૪૯૦૦
૧૭૧૦૭૪
૫૬૦
૩૩૧૩૨
૧૦૧૪૯૦
૨૫૦૦
૮૦૦૦
૫૩૯૪૧
૧૩૨

. ૮,૮૦,૩૯,૪૩૮/-

(૩) એક પણ ન હ

સરકારને મળી?
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હતુ
ે માટે જમીન ફાળવણી
૩૬૬૭૦ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હમતનગર
) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તા.૩૧૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં શૈ િણક હે તુ માટે

(૧) હા,

.

કોઇ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ સાબરકાંઠા િજ ામાં ૭૫૦૩૩
ચો.મી. જમીન તથા અરવ ી િજ ામાં ૬૫૦૯ ચો.મી.
ફાળવવામાં આવેલ છે ?
જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે .
--------ૂ
ૂ અને િમકો
જનાગઢ
અને અમરલી
ે િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૪૯ ી બાબુભાઇ વા (માંગરોળ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૨)

હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જમીન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ જનાગઢ
ૂ
અને અમરે લી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,

(૧)
િજ ાનું
નામ
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ૂ
ખેતમજરોની
સં યા

બાંધકામ
િમકોની
સં યા

કલ
ુ

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના

જનાગઢ
ૂ
અમરે લી
કલ
ુ
(૨)

૧૦૭૧૪૪
૯૭૩૨૩
૨૦૪૪૬૭

િજ ાનું
નામ

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા

અક માતે મૃ યુ નીપ યા,

જનાગઢ
ૂ
અમરે લી
કલ
ુ
(૩)

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય

૩૩
૪૪
૭૭

૨૩૮૫૧
૮૩૪૭
૩૨૧૯૮
બાંધકામ
િમકોની
સં યા
૭
૫
૧૨

૧૩૦૯૯૫
૧૦૫૬૭૦
૨૩૬૬૬૫

કલ
ુ
૪૦
૪૯
૮૯

ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ
વારસદારોને
િજ ાનું
વારસદારોને ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની
નામ
ચૂકવેલ સહાય રકમ ( .
સં યા
સં યા
સહાય
( .લાખમાં) લાખમાં)
( .લાખમાં)
જૂ નાગઢ
૯
૯
૧
૩
૧૨
અમરે લી
૮
૮
૦
૦
૮

ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

િજ ાનું
નામ
જૂ નાગઢ
અમરે લી

ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ ચૂકવવાની
ચૂકવવાની બાકી
ચૂકવવાની બાકી
બાકી સહાય ( . લાખમાં)
સહાય ( . લાખમાં) સહાય ( . લાખમાં)
૧૬
૯
૨૫
૧૨
૧૨
૨૪

--------દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િવ ડફામ ોજે ટ માટે જમીન
૩૫૯૪૫ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં

(૧) પ ક મુજબ.

તાલુકાવાર િવ ડફામ ોજે ટ યોજના હે ઠળ કે ટલી જમીન,
યા દરથી લીઝ, ભાડાપ ે

યા

ોજે ટને ફાળવવામાં

આવી,
(૨) તે અ વયે ઉ ત જમીન ફાળવતી વખતે જદા
ુ

(૨) હા,

જદા
ુ િવભાગોના એન.ઓ.સી. લેવામાં આવેલ છે કે કે મ,
અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ જે શરતોને આધીન જમીન
આપવામાં આવે છે તેની અમલવારી કે ટલાં ોજે ટમાં

.

(૩) પ ક મુજબ ફાળવેલ જમીનના તમામ ોજે ટમાં
શરતોની અમલવારી કરવામાં આવી છે .

કરવામાં આવી?
પ ક
મ

વષ

૧
૧

૨
૨૦૧૯

િજ ો
૩
મનગર

તાલુકાનું નામ
૪
મ ધપુર

ોજે ટનું નામ
૫
ઓપેરા િવ ડ ા.લી.
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દર ( િપયા િત હે ટર િત
વષ)
૬
૧૦૦૦૦

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

કાલાવડ
મ ધપુર
લાલપુર
ભાણવડ
દેવભુિમ ારકા
ક યાણપુર
કાલાવડ
લાલપુર
મનગર
મ ધપુર
લાલપુર
મ ધપુર
દેવભુિમ ારકા ક યાણપુર

સુઝલોન ગુજરાત િવ ડ ા.લી.
૧૦૦૦૦
સુઝલોન ગુજરાત િવ ડ ા.લી.
૧૦૦૦૦
નૈની િવ ડ ા.લી.
૧૦૦૦૦
પાવરીકા લી.
૧૫૦૦૦
પાવરીકા લી.
૧૫૦૦૦
અિનષા પાવર ોજે સ ા.લી.
૧૦૦૦૦
નૈની િવ ડ ા.લી.
૧૦૦૦૦
નૈની િવ ડ ા.લી.
૧૦૦૦૦
૨૦૨૦
નૈની િવ ડ ા.લી.
૧૫૦૦૦
નૈની િવ ડ ા.લી.
૧૫૦૦૦
પાવરીકા લી.
૧૫૦૦૦
--------ૂ અને િમકો
ગાંધીનગર અને મહસાણા
િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
ે
૩૫૯૦૯ ી સુરે શકમાર
પટલ
(માણસા)
:
માનનીય
મ
અને
રોજગાર
મં
ી
ી
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ ગાંધીનગર અને મહે સાણા
બાંધકામ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ
કલ
િમકોની
ુ
નામ
સં યા
અને બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,
સં યા
ગાંધીનગર
૬૯૬૯૨
૧૩૭૧૫ ૮૩૪૦૭
મહે સાણા
૧૨૧૩૬૩
૧૭૯૨૦ ૧૩૯૨૮૩
કલ
૧૯૧૦૫૫
૩૧૬૩૫ ૨૨૨૬૯૦
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે
(૨)
વષમાં ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા
બાંધકામ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના
િમકોની
કલ
ુ
નામ
સં યા
અક માતે મૃ યુ નીપ યા,
સં યા
ગાંધીનગર
૩૦
૨૪
૫૪
મહે સાણા
૩૪
૬
૪૦
કલ
૬૪
૩૦
૯૪
ુ
(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા
(૩)
ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કલ
ુ
વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
વારસદારોને
વારસદારોને
િજ ાનું
ચૂકવાયેલ
ચૂકવવામાં આવી, અને
લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની ચૂકવેલ
નામ
રકમ ( .
સં યા
સહાય
સં યા
સહાય
લાખમાં)
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
ગાંધીનગર
૧૦
૧૦
૨
૬
૧૬
મહે સાણા
૯
૯
૧
૩
૧૨
કલ
૧૯
૧૯
૩
૯
૨૮
ુ
(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય
(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ ખેતમજરોની
બાકી
ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે તે યાં સુધીમાં
સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય
ચૂકવવામાં આવશે ?
ગુજરાત મકાન અને અ ય બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં
આવશે.
બાંધકામ
ૂ
ખેતમજરો
િમકો
િજ ાનું
કલ
ુ ચૂકવવાની બાકી
ચૂકવવાની
નામ
સહાય ( . લાખમાં)
ચૂકવવાની બાકી સહાય ( .
બાકી સહાય
લાખમાં)
( . લાખમાં)
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
ગાંધીનગર
૧૨
૩૩
મહે સાણા
૨૦
૯
કલ
૩૨
૪૨
ુ
--------સુરે નગર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૬૮૯ ી બાબુભાઈ પટલ
(દસ
ોઈ)
:
માનનીય
મ
અને
રોજગાર
મં
ી
ી
જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર

૪૫
૨૯
૭૪

(૧) ૧૩૨૪૦

કચેરી, સુરે નગર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે ,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૨૮૦૪

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
૩૬૬૫૮ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં
(૧) ૫૮૩
વરોજગારીના હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા
પશુના ડે રી ફામ થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી કલ
(૨) . ૬,૮૦,૬૭,૩૩૫/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૬૭૩ ી ગજે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
વારસાઇ હ

(૧)
તાલુકાનું નામ
હમતનગર
ં
વડાલી
ખેડ ા
િવજયનગર
પોશીના
ાંિતજ
તલોદ
ઈડર
કલ
ુ
(૨)

માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી

છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
૩૯૧૭
૧૦૪૫
૧૩૭૩
૧૪૧૦
૯૪૫
૧૮૪૪
૨૬૯૯
૨૮૧૫
૧૬૦૪૮

તાલુકાનું
પાડવામાં આવેલ ન ધો મંજૂ ર ન ધો નામંજૂ ર ન ધો
નામ
હમતનગર
૩૯૧૭
૩૫૭૩
૮૧
ં
વડાલી
૧૦૪૫
૯૦૨
૪૮
ખેડ ા
૧૩૭૩
૧૨૬૫
૧૮
િવજયનગર
૧૪૧૦
૧૨૨૬
૫૨
પોશીના
૯૪૫
૯૩૦
૧૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
૧૬૮૦
૪૭
તલોદ
૨૬૯૯
૨૫૫૮
૫૭
ઈડર
૨૮૧૫
૨૬૪૫
૭૪
કુ લ
૧૬૦૪૮
૧૪૭૭૯
૩૯૨

ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે .
 પેઢીનામામાં વારસદારો છપાવે
લ હોવાથી.
ુ
 જ રી આધાર પુરાવા સામેલ ન કરે લ હોવાથી.
 વારસદારોને ૧૩૫-ડી ની નોટીસની બજવણી થયેલ
ન હોવાથી.
 અગાઉ વારસાઈ ન ધ પડાવેલ હોવાથી.
 નામમાં િવસગંતતા હોવાથી.
--------ૂ અને િમકો
તાપી અને નવસારી િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૬૦૧૧ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાપી
અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના
અક માતે મૃ યુ નીપ યા,

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે
તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

(૧)
િજ ાનું
નામ
તાપી
નવસારી
કલ
ુ

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૮૮૧૭૭
૭૧૦૬૮
૧૫૯૨૪૫

બાંધકામ
કલ
ુ
િમકોની સં યા
૧૫૭૩૮ ૧૦૩૯૧૫
૨૦૭૭૮
૯૧૮૪૬
૩૬૫૧૬ ૧૯૫૭૬૧

(૨)
િજ ાનું
નામ
તાપી
નવસારી
કલ
ુ
(૩)

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૬
૫૮
૬૪

બાંધકામ
િમકોની
સં યા
૦
૬
૬

કલ
ુ
૬
૬૪
૭૦

ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ
વારસદારોને
વારસદારોને
િજ ાનું
ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની ચૂકવેલ
રકમ ( .
નામ
સં યા
સં યા
સહાય
સહાય
લાખમાં)
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
તાપી
૫
૫
૦
૦
૫
નવસારી
૨૨
૨૨
૧
૩
૨૫

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
િજ ાનું
નામ
તાપી
નવસારી

ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ ચૂકવવાની બાકી સહાય
ચૂકવવાની બાકી
ચૂકવવાની બાકી
( . લાખમાં)
સહાય ( . લાખમાં) સહાય ( . લાખમાં)
૦
૦
૦
૧૬
૬
૨૨

--------મનગર િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચુકવ ં
૩૬૮૧૭ ી કશુ
ે ભાઈ નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૭ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ ૭૭
વષમાં મનગર િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/
મયોગીઓને સમ વટથી ચુકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને સમ વટથી ચુકવ ં કરવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨) .૭,૮૩,૫૭૫/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
૩૬૭૩૭ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની
(૧) ૩૫૪
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કે ટલી
પ ક
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે , અને
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામાં આવશે
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદામાં િનકાલ
?
કરવામાં આવશે.
--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં જથ
૩૫૮૭૩ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧) અને (૨)
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
નીચેની િવગતે,
ગામોને જથ
િજ ોઃ- બનાસકાંઠા
ુ પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં
આવેલ છે ,
જુ થ
જુ થ યોજનામાં
અનું તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧ અમીરગઢ
૫૬
૧૩
૨ ભાભર
૫૧
૦
૩ દાંતા
૧૫૨
૩૦
૪ દાંતીવાડા
૫૬
૧
૫ ડીસા
૬૩
૪૮
૬
દયોદર
૬૪
૦
૭ ધાનેરા
૭૭
૦
૮ કાંકરે જ
૧૦૧
૦
૯ લાખણી
૨૧
૩૪
૧૦ પાલનપુર
૧૧૨
૩
૧૧ સુઈગામ
૪૩
૦
૧૨ થરાદ
૧૨૨
૦
૧૩ વડગામ
૧૦૯
૦
૧૪ વાવ
૭૮
૦
કલ
૧૧૦૫
૧૨૯
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત
ામાં તાલુકાવાર
િજ ોઃ- પાટણ
કે ટલા ગામોને જથ
ુ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના
જુ થ
જુ થ યોજનામાં
બાકી છે ,
અનું તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી

૧
૨
૩
૪
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િસ ધપુર
પાટણ
સર વતી
ચાણ મા

ગામો
૫૩
૬૫
૭૪
૫૯

ગામો
૦
૦
૦
૦

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૫ હારીજ
૬ સમી
૭ શંખે ર
૮ રાધનપુર
૯ સાંતલપુર
કુ લ

૪૫
૫૭
૩૬
૫૬
૭૧
૫૧૬

૦
૦
૦
૦
૦
૦

(૩) તેના કારણો શા છે ,અને

(૩) અને (૪)
િજ ોઃ- બનાસકાંઠા
આ બાકીના ૧૨૯ ગામો પૈકી ૧૧૦ ગામોને તબ ાવાર
સમય-મયાદામાં જથ
ુ યોજનામાં આવરી લેવાનું આયોજન છે .
યારે ૧૯ ગામો જગલ
િવ તારને કારણે તાંિ ક રીતે જથ
ુ
ં
યોજનામાં ડી શકાય તેમ નથી. આ ગામો થાિનક સોસ
આધારીત યોજનામાંથી પાણી મેળવે છે .
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પુ
િજ ોઃ- પાટણ
પાડવામાં આવશે ?
ઉપિ થત થતો નથી.
--------નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં બુલેટ ટન
ે માટે જમીન સંપાદન
૩૬૦૧૭ ી અનંતકમાર
પટલ
(વાં
સ
દા)
:
માનનીય
મહે
સ
ૂ
લ
મં
ી
ી
જણાવવા
કૃ પા કરશે કે .ુ
ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ બુલેટ ટે ન
વષમાં વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં બુલેટ ટે ન
ોજે ટ માટે નવસારી અને વલસાડ િજ ા માટે નીચેના
ોજે ટ માટે તાલુકાવાર કલ
ુ કે ટલી જમીન સંપાદન
કો ક મુજબની જમીન સંપાદન કરવાની થાય છે .
કરવાની થાય છે ,
િજ ોઃ નવસારી
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ (હે .આરે .ચોમી)
૧
નવસારી
૨૯-૨૧-૧૬
૨
ગણદેવી
૩૯-૮૯-૦૨
૩
ચીખલી
૩-૨૩-૭૧
૪
જલાલપોર
૫-૯૬-૮૯
કલ
૭૮-૩૦-૭૮
ુ
િજ ોઃ વલસાડ
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ (હે .આરે .ચોમી)
૧
વલસાડ
૩૯-૬૨-૭૨
૨
પારડી
૨૬-૬૫-૫૫
૩
વાપી
૨૮-૨૦-૦૮
૪
ઉમરગામ
૧૨-૭૭-૧૬
કલ
૧૦૭-૨૫-૫૧
ુ
(૨)
તે અ વયે તાલુકાવાર કે ટલી જમીન સંપાદન
(૨) સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીનો અને સંપાદન
કરવામાં આવી અને કે ટલી જમીન સંપાદન કરવાની બાકી
કરવાની બાકી જમીનની િવગતો તાલુકાવાર નીચેના કો ક
છે , અને
મુજબ છે .
િજ ોઃ નવસારી
અ.નં.
૧
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તાલુકો
નવસારી

સંપાદન કરવામાં આવેલ
જમીનનું ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી)

સંપાદન કરવાની
બાકી જમીનનું
ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી)

૨૫-૦૭-૯૭

૪-૧૩-૧૯

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૨

ગણદેવી

૩૬-૬૨-૦૬

૩-૨૬-૯૬

૩

ચીખલી

૩-૦૩-૭૯

૦-૧૯-૯૨

૪

જલાલપોર
કુ લ

૨-૯૩-૧૭
૬૭-૬૬-૯૯

૩-૦૩-૭૨
૧૦-૬૩-૭૯

સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીનનું
ે ફળ (હે .આરે .ચોમી)

સંપાદન કરવાની
બાકી જમીનનું
ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી)

િજ ોઃ વલસાડ
અ.નં.

તાલુકો

૧

વલસાડ

૩૯-૬૨-૭૨

૦

૨

પારડી

૨૬-૬૫-૫૫

૦

૩

વાપી

૨૮-૨૦-૦૮

૦

૪

ઉમરગામ
કુ લ

૧૨-૭૭-૧૬
૧૦૭-૨૫-૫૧

૦
૦

(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા ખેડૂ તોએ
જમીન સંપાદન અંગે છે ા બે વષમાં વાંધા ફરીયાદો રજૂ
કરે લ છે ?

(૩) નીચેની િવગતે તાલુકાવાર વાંધા/ફરીયાદો મળેલ
છે .
િજ ોઃ નવસારી
અ.નં.
તાલુકો
વાંધા ફ રયાદોની સં યા
૧
નવસારી
૧૦૮
૨
ગણદેવી
૯૩
૩
ચીખલી
૦
૪
જલાલપોર
૦
કલ
૨૦૧
ુ
િજ ોઃ વલસાડ
અ.નં.
તાલુકો
વાંધા ફ રયાદોની સં યા
૧
વલસાડ
૧૪૩
૨
પારડી
૩૯
૩
વાપી
૩૨
૪
ઉમરગામ
૨૨
કલ
૨૩૬
ુ
--------ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
૩૬૭૧૫ ી ભીખાભાઈ બારયા
ૈ (પાલીતાણા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં શુ ધ સંવધન ારા રા યની
થાિનક ઓલાદની ગાયમાં કૃ િ મ બીજદાનથી જ મેલ
વાછરડીઓના પશુપાલકો માટે ો સાહન આપવાની

(૧) ૪૨૦

યોજના હે ઠળ કે ટલા પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવેલ,
અને
(૨) તેમાં કલ
ુ કે ટલી સહાય આપવામાં આવી?

(૨) . ૧૨,૬૦,૦૦૦/--------વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ

૩૬૮૦૩ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
479

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર

(૧) ૧૧૧૧૪

કચેરી, વલસાડ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે ,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૧૫૧૭૨

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
--------વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૬૬ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર

(૧) ૧૧૧૧૪

કચેરી, વલસાડ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે ,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૧૫૧૭૨

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
--------અમરલી
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
૩૬૭૧૦ ી જ.ે વી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં જનસેવા કે ોમાં કે ટલી અર ઓ

(૧) ૪,૬૧,૨૩૧

આવી,
(૨)કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો, અને

(૨) ૪,૬૧,૨૩૧

(૩) પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ આયોજન છે ?
(૩)કોઈ અર પડતર ન હોઈ, આયોજનનો કોઈ
--------દાહોદ િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
૩૬૭૩૨ ી શૈલષ
ે ભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) દાહોદ િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં
વરોજગારીના હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા
પશુના ડે રી ફામ થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત

નથી.

(૧) ૧૦૪

કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી કલ
(૨)
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
--------૩૬૬૫૫ ી િવરે િસંહ

ડે

. ૧,૭૩,૪૦,૪૭૬/-

ક છ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
(માંડવી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં
ક છ
િજ ામાં
કે ટલા
ઔ ોિગક

(૧) ૩૩ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ -૨૫૫
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .

એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ
કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં
આવેલ છે , અને
(૨)

મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨) .૮૦,૬૮,૫૦૮/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હતુ
ે માટે જમીન ફાળવણી
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૩૬૬૭૭ ી ભુપે ભાઈ પટલ
ે (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તા.૩૧૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં શૈ િણક હે તુ માટે

(૧) હા,

.

કોઈ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ સાબરકાંઠા િજ ામાં ૭૫૦૩૩
ચો.મી. જમીન તથા અરવ ી િજ ામાં ૬૫૦૯ ચો.મી.
ફાળવવામાં આવેલ છે ?
જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે .
--------રાજકોટ િજ ામાં મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૦૦ ી લાખાભાઈ સાગ ઠયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૨)

હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જમીન

(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
રાજકોટ િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ

(૧) હા,

.

હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા એક વષમાં રાજકોટ િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં

(૨) ૧,૦૨,૨૪૦

આવેલ?
--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં જથ
૩૫૯૬૬ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ
અને વડોદરા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ
પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી

ડવામાં આવેલ છે ,

(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના
બાકી છે ,

(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- આણંદ
ૂ
જથ
અનું તાલુકો
યોજનાના
ગામો
૧ આણંદ
૦
૨ ઉમરે ઠ
૦
૩ બોરસદ
૧૫
૪ આંકલાવ
૦
૫ પેટલાદ
૭
૬ સો ા
૧૫
૭ ખંભાત
૫૭
૮ તારાપુર
૪૨
કલ
૧૩૬
ુ
િજ ોઃ- વડોદરા
ૂ
જથ
અનું તાલુકો
યોજનાના
ગામો
૧ ડભોઈ
૭૪
૨ વાઘોડીયા
૯૩
૩ વડોદરા
૫૪
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ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી
ગામો
૩૭
૩૬
૪૯
૩૧
૪૯
૯
૦
૦
૨૧૧
ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી
ગામો
૪૪
૦
૨૮

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૪
૫
૬
૭
૮

સાવલી
૨૭
૬૦
ડે સર
૩૭
૧૨
પાદરા
૭૦
૧૨
કરજણ
૭
૮૬
િશનોર
૦
૪૧
કલ
૩૬૨
૨૮૩
ુ
(૩) અને (૪) આણંદ તથા વડોદરા િજ ાના આ બાકી
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
રહે તા ગામો હાલ થાિનક સોસથી પાણી મેળવે છે . જેને
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
તબ ાવાર સમય-મયાદામાં જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લેવાનું
પાડવામાં આવશે?
આયોજન છે .
--------અદાણી ગૃપની કપનીઓમાં
થાિનકોને રોજગારી
ં
૩૫૯૫૭ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ક છ
િજ ામાં અદાણી ગૃપની કપનીઓમાં
થાિનકોને ૮૫ ટકા
ં
રોજગારી પુરી પાડવામાં આવે છે કે કે મ તે અંગે છે ા બે
વષમાં યારે તપાસ કરવામાં આવી,
(૨) ઉ ત તપાસ દર યાન અદાણી ગૃપની કઈ
કપનીઓમાં
થાિનકોને ૮૫ ટકા મુજબ રોજગારી પુરી
ં
પાડવામાં આવતી નથી, અને
(૩) થાિનકોને રોજગારી પુરી પાડવાનું ઉ ંઘન
કરવા સબબ ઉ ત પૈકી કઈ કપની
સામે શા પગલાં લેવામાં
ં
આ યા?

(૧)
મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩૧૯૯૫ ના ઠરાવમાં થાિનકોને ૮૫ ટકા રોજગારી પુરી
પાડવા અંગે તપાસ કરવાની ગવાઈ નથી, ફ ત દર છ
માસે (જન
ૂ અંિતત અને ડીસે બર અંિતત) થાિનક
રોજગારીની મા હતી એક કરવામાં આવે છે .
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અદાણી પાવર
લી., મુ.ટડા
ંુ , તા.મુ ામાં થાિનકોની િનયત ટકાવારી
જળવાતી નથી.
(૩)
મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ િબન ો સાહીત ખાનગી ઉધોગ
માટે ફર યાત નથી. તેમ છતાં અદાણી પાવર લી.ટડા
ંુ ,
તા.મુ ા સામે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે .
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મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩૧૯૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થાિનકોની િનયત
ટકાવારી ળવવા અંગન
ે ી ગવાઈઓનું યાન
દોરતા પ ો પાઠવેલ છે .



ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે નાયબ િનયામક
(રોજગાર), રાજકોટ ારા બેઠક યો ઠરાવની
ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા રીતે થઈ શકે તે
માટે તેઓને ડાણપૂવક સમજ આપવામાં આવેલ
છે .



થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન ળવતા
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી
ારા સબંિધત િજ ા ઉધોગ કે તથા રા ય વેરા
કચેરીને જ રી કાયવાહી સા મોકલવામાં આવેલ
છે .



રોજગાર અને તાલીમ િનયામકની કચેરી,
ગાંધીનગર ારા છે ા બે વષમાં (વષ-૨૦૧૯
અને વષ-૨૦૨૦) રા યમાં થાિનક રોજગારીની
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની જન
ૂ ૨૦૧૯ અંિતત યાદી િનયામક ી રોજગાર અને

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
તાલીમ કચેરીના તા.૧૧-૧૦-૧૯ના પ થી,
ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત યાદી તા.૧૯-૦૨૨૦ના પ થી, જન
ૂ -૨૦૨૦ અંિતતની યાદી
તા.૦૯-૧૦-૨૦ ના પ થી અને ડીસે બર૨૦૨૦ અંિતત યાદી તા.૧૯-૦૨-૨૧ના પ થી
યાદીમાં સમાિવ એકમો સામે જ રી કાયવાહી
સા ઉધોગ કિમશનરી કચેરી, ગાંધીનગરને
મોકલી આપવામાં આવેલ છે .



તા.૧૮-૦૭-૧૯ ના રોજ અિધક મુ ય
સિચવ ી,
મ અને રોજગાર િવભાગ,
ગાંધીનગરના અ ય થાને થાિનક રોજગારીની
િનયત ટકાવારી ન
ળવતા એકમોના
િતિનિધઓ સાથે યો યેલ સમી ા બેઠકમાં
સદર એકમના િતિનિધને થાિનકોની િનયત
ટકાવારી ળવવા જ રી માગદશન અને સમજ
આપવામાં આવેલ.



થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે
રોજગાર ભરતીમેળાનું આયોજન કરી થાિનક
ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા ય નો
કરવામાં આવે છે .

--------વડોદરા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૪૬ ી અ યકમાર
પટલ
ે (કરજણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ

જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
વડોદરા િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ

(૧) હા

હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા એક વષમાં વડોદરા િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં

(૨) ૫૬,૫૬૭

આવેલ?
--------રાજકોટ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૦૨ ીમતી ગીતાબા

ડે

(ગ ડલ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
રાજકોટ િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ

(૧) હા,

.

હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા એક વષમાં રાજકોટ િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં

(૨) ૧,૦૨,૨૪૦

આવેલ?
દાહોદ િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૩૬૭૨૪ ી

ેશકમાર
સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ

(૧) દાહોદ િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં
વરોજગારીના હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા
પશુના ડે રી ફામ થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત

(૧) ૧૦૪

કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી કલ
(૨) .૧,૭૩,૪૦,૪૭૬/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
--------પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
૩૬૭૨૯ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષ દરિમયાન પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન
બાંધકામ સહાય યોજના હે ઠળ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
આવી, અને
(૨) કલ
ુ કે ટલી

(૧)

ા ય દૂધ ઉ પાદક સહકારી

.૨૯,૭૫,૦૦૦/-

(૨) ૦૯

મંડળીઓને લાભ આપવામાં આ યો?
--------વડોદરા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૪૫ ીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
વડોદરા િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ

(૧) હા

હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા એક વષમાં વડોદરા િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં

(૨) ૫૬,૫૬૭

આવેલ?
--------પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૬૬૧ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની

િ થિતએ

િજ ા

(૧) ૧૨૯૦૬

રોજગાર કચેરી, પાલનપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૩૮૧૩

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
મોરબી અને ભાવનગર િજ ામાં જથ
૩૫૯૩૩ ી લલીતભાઇ કગથરા (ટકારા
ં ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મોરબી
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
અને ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ુ
િજ ોઃ- મોરબી
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી

ડવામાં આવેલ છે ,

જુ થ યોજનાના
જુ થ યોજનામાં
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧ મોરબી
૮૪
૭
૨ માિળયા
૪૩
૦
૩ ટકારા
૪૭
૦
ં
૪ હળવદ
૬૬
૦
૫ વાંકાનેર
૯૮
૦
કલ
૩૩૮
૭
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત
ામાં તાલુકાવાર
િજ ોઃ- ભાવનગર
કે ટલા ગામોને જથ
ુ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ
જુ થ
જુ થ યોજનામાં
ડવાના બાકી છે ,
અનું
તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧ ભાવનગર
૫૧
૦
૨ ઘોઘા
૪૬
૦
૩ તળા
૧૧૧
૦
૪ મહવા
૧૧૩
૦
ુ
૫ જેસર
૩૮
૦
૬ ગારીયાધાર
૪૮
૦
૭ પાિલતાણા
૮૧
૦
૮ િશહોર
૭૮
૦
૯ વલભીપુર
૫૫
૦
૧૦ ઉમરાળા
૪૦
૦
કલ
૬૬૧
૦
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે ,અને
(૩) અને (૪)
િજ ોઃ-મોરબી
આ બાકી ૭ ગામોને જથ
ુ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ સમાવેશ
કરવા માટે ની કામગીરી હાલ ગિત હે ઠળ છે . જેને તબ ાવાર
સમય-મયાદામાં જથ
ુ યોજનામાં આવરી લેવાનુ આયોજન
કરવામાં આવેલ છે . આ બાકી ગામો થાિનક સોસ આધારીત
યોજનામાંથી પુરતું પાણી મેળવે છે .
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પુ
િજ ોઃ- ભાવનગર
પાડવામાં આવશે ?
ઉપિ થત થતો નથી.
--------ખેડા િજ ામાં ઘાસચારા િવકાસ કાય મ
અનું

તાલુકો

૩૬૦૩૨ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ઘાસચારા િવકાસ કાય મ યોજના હે ઠળ ખેડા

(૧) ૪૧૯૮

િજ ામાં કલ
ુ કે ટલી િબયારણ કીટ િવતરણ કરવામાં આવી,
અને
(૨) તે પાછળ કલ
(૨)
ુ કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો?
---------

. ૨૨,૯૨,૪૭૭/-

અમદાવાદ અને સુરત શહરમાં
ઔ ોિગક એકમોમાં આગ
ે
૩૫૯૧૮ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને સુરત શહે રમાં કે ટલા
ઔ ોિગક એકમોમાં આગ લાગવા / લા ટ થવાની

(૧) ૨૮ ઔ ોિગક એકમોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ
બનેલ છે . અને લા ટ થવાની કોઇ ઘટનાઓ બનેલ નથી.
શહરે

ઘટનાઓ બની,

વષ

તા. ૧-૨-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧-૨૦૨૦
અમદાવાદ
તા. ૧-૨-૨૦૨૦ થી
તા.૩૧-૧-૨૦૨૧
તા. ૧-૨-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧-૨૦૨૦
સુરત
તા. ૧-૨-૨૦૨૦ થી
તા.૩૧-૧-૨૦૨૧
કુ લ

(૨) ઉ ત િ થિતએ શહે રવાર, ઘટનાવાર કે ટલા
મૃ યુ ન ધાયા અને કે ટલા ઇ

ત થયા, અને

(૩) મૃતકના વારસદારો અને ઇ

તોને કે ટલી

આગના
બનાવની
સં યા
૦૬

લા ટના
બનાવની
સં યા
૦૦

૦૯

૦૦

૦૭

૦૦

૦૬

૦૦

૨૮

૦૦

(૨) લા ટ થવાની કોઇ ઘટનાઓ બનેલ નથી. તેમજ
આગની ઘટનામાં મૃ યુ પામનાર કામદારોની સં યા નીચે
મુજબ છે .
આગની ઘટનામાં
આગની ઘટનામાં
શહરે
મૃ યુ પામનાર
ઇ પામેલ
કામદારોની સં યા
કામદારોની સં યા
અમદાવાદ
૧૨
૦૦
સુરત
૦૨
૦૫
કલ
૧૪
૦૫
ુ
(૩) સરકાર ી ારા કોઇ સહાય ચૂકવવામાં આવતી

રકમની સહાય ઉ ત િ થિતએ યારે ચૂકવવામાં આવી?
નથી, આથી
ઉપિ થત થતો નથી.
--------સાબરકાંઠા િજ ાના ગામોમાં સરહદી િવવાદ
૩૫૮૯૭ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાબરકાંઠા

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાબરકાંઠા

િજ ાના િવજયનગર, ખેડ ા અને પોશીના
તાલુકાઓના રાજ થાન સરહદના યા યા ગામોના

િજ ાના િવજયનગર, ખેડ ા અને પોશીના તાલુકાઓના
રાજ થાન સરહદના નીચે મુજબના ગામોના સરહદના

સરહદના િવવાદો ચાલી ર ા છે ,

િવવાદો ચાલી ર ા છે ,
તાલુકા
ગામના નામ
ખેડ ા
(૧) મીઠીબીલી
(૧) આંજણી, (૨) કાલી કાંકર, (૩)
જ જણાટ, (૪) પાલીયાબીયા, (૫)
છ ંજ, (૬) મામાના પીપલા, (૭)
ગાંધીસણ, (૮) સેમલીયા, (૯)
પોશીના

પીપલીયા, (૧૦) વલસાડી, (૧૧)
કલછાવાડ, (૧૨) મોવતપુરા, (૧૩)
દેમતી, (૧૪) દેકડા (૧૫) નાડા,
(૧૬) બંડી, (૧૭) બારા, (૧૮)
ચં ાણા, (૧૯) મથાસરા.

િવજયનગર
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(૧) ખારીબેડી, (૨) ખોખરા-પાદરા,

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨) રાજ થાન રા ય સાથેના આવા

(૩) નેલાઉ, (૪) ડગલા.
(૨) રાજ થાન રા ય સાથેના આવા કારના સરહદના

કારના

સરહદના િવવાદ કે ટલા સમયથી ચાલી રહે લ છે , અને
(૩) ઉ ત િવવાદનો ઉકે લ લાવવા સરકારે ઉ ત

િવવાદ સને ૧૯૬૫ પહે લાના સમયથી ચાલી રહે લ છે , અને
(૩) ઉ ત િવવાદનો ઉકે લ લાવવા સરકારે ઉ ત
િ થિતએ છે ા બે વષમાં નીચે મુજબ કાયવાહી કરી.
ગુજરાત સરકાર ારા રાજ થાન સરકારના અિધકારીઓ

િ થિતએ છે ા બે વષમાં શી કાયવાહી કરી?

સાથે તા. ૨૭-૧૨-૨૦૧૯, તા.૨૨-૦૭-૨૦૨૦ તથા
તા.૧૪-૧૨-૨૦૨૦ દરિમયાન જ રી મીટ ગનું તથા
માપણીનું આયોજન કરવામાં આવેલ.
તારીખ ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ મોજે-મીઠીબીલી,
તા.ખેડ ા તથા મોજે- મંડવાલ (રાજ થાન)ના સીમા
િવવાદ બાબતે બ ે રા યોની સરવે ટીમ તથા સંબંિધત
અિધકારી / કમચારીઓની હાજરીમાં સંયુ ત સરવે માપણી
કરી બ ે રા યોની હદખુટં જૂ ના નકશાઓ (રે કડ) મુજબ
હદખુંટની કામગીરી પૂણ કરે લ છે . આ ગામના સીમા િવવાદ
બાબતે કોઇ
રહે તો નથી. પોશીના અને િવજયનગર
તાલુકાના ગામોની હદખુટં કરવાની કામગીરી ગિતમાં છે .
--------અમદાવાદ અને આણંદ િજ ામાં બુલેટ ટન
ે માટે જમીન સંપાદન
૩૫૯૭૫ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય મહે સૂલ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ અને
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને આણંદ િજ ામાં બુલેટ
આણંદ િજ ામાં બુલેટ ટે ન ોજે ટ માટે નીચેના કો ક
ટે ન ોજે ટ માટે તાલુકાવાર કલ
મુજબની જમીન સંપાદન કરવાની થાય છે .
ુ કે ટલી જમીન સંપાદન
કરવાની થાય છે ,
િજ ોઃ અમદાવાદ
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ(હે .આરે .ચોમી)
૧
દસ ોઇ
૯-૦૧-૭૧
૨
સાબરમતી
૨-૯૪-૭૬
૩
ઘાટલોડીયા
૧૦-૪૪-૩૯
૪
વટવા
૩-૫૧-૧૪
૫
અસારવા
૧-૧૯-૩૧
કલ
૨૭-૧૧-૩૧
ુ
િજ ોઃ આણંદ
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ(હે .આરે .ચોમી)
૧
આણંદ
૪૭-૭૪-૬૮
કલ
૪૭-૭૪-૬૮
ુ
(૨)
તે અ વયે તાલુકાવાર કે ટલી જમીન સંપાદન
(૨) સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીનો અને સંપાદન
કરવામાં આવી અને કે ટલી જમીન સંપાદન કરવાની
કરવાની બાકી જમીનની િવગતો તાલુકાવાર નીચેના કો ક
બાકી છે , અને
મુજબ છે .
િજ ોઃ અમદાવાદ
સંપાદન
સંપાદન
કરવામાં આવેલ કરવાની બાકી
અ.નં.
તાલુકો
જમીનનું
જમીનનું
ે ફળ
ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી) (હે .આરે .ચોમી)
૧
દસ ોઇ
૯-૦૧-૭૧
૦-૦૦-૦૦
૨
સાબરમતી
૦-૦૩-૪૩
૨-૯૧-૩૩
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૩
૪
૫

ઘાટલોડીયા
વટવા
અસારવા
કલ
ુ
િજ ોઃ આણંદ

૯-૦૩-૧૪
૩-૫૧-૧૪
૧-૦૦-૯૮
૨૨-૬૦-૪૦

૧-૪૧-૨૫
૦-૦૦-૦૦
૦-૧૮-૩૩
૪-૫૦-૯૧

સંપાદન
સંપાદન
કરવામાં આવેલ કરવાની બાકી
અ.નં.
તાલુકો
જમીનનું
જમીનનું
ે ફળ
ે રફળ
(હે .આરે .ચોમી) (હે .આરે .ચોમી)
૧
આણંદ
૪૭-૬૦-૪૭
૦-૧૪-૨૧
કલ
૪૭-૬૦-૪૭
૦-૧૪-૨૧
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા ખેડૂ તોએ
(૩) નીચેની િવગતે તાલુકાવાર વાંધા / ફરીયાદો મળેલ છે .
જમીન સંપાદન અંગે છે ા બે વષમાં વાંધા ફરીયાદો રજુ
િજ ોઃ અમદાવાદ
કરે લ છે ?
અ.નં.
તાલુકો
વાંધા ફરીયાદોની સં યા
૧
દસ ોઇ
૦
૨
સાબરમતી
૨
૩
ઘાટલોડીયા
૨
૪
વટવા
૦
૫
અસારવા
૦
કલ
૪
ુ
િજ ોઃ આણંદ
અ.નં.
તાલુકો
વાંધા ફરીયાદોની સં યા
૧
આણંદ
૯૩
કલ
૯૩
ુ
--------અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૧૫ ી હમતિસં
હ પટલ
ે (બાપુનગર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ામાંથી
પીવાના પાણીના કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,

(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના
હે ડવ સ પરથી આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના
નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
પીવાના પાણીના લેવામાં
િજ ાનું
વષ
આવેલ નમૂનાઓની
નામ
સં યા
૨૦૧૯
૫૬
અમદાવાદ
૨૦૨૦
૮૪
સુરે નગર
૨૦૧૯
૧૦૨
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ
નમૂનો િબન માિણત થયેલ નથી.

(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
--------પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
૩૬૭૨૭ ી સી.કે .રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .488

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
દરિમયાન પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન
બાંધકામ સહાય યોજના હે ઠળ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
આવી, અને
(૨) કલ
ુ કે ટલી

(૧)

ા ય દૂધ ઉ પાદક સહકારી

. ૨૯,૭૫,૦૦૦/-

(૨) ૦૯

મંડળીઓને લાભ આપવામાં આ યો?
મોડાસા તાલુકામાં સરકારી જમીનમાં દબાણ
૩૫૯૦૦ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં અરવ ી િજ ાના મોડાસા તાલુકામાં સરકારી
જમીનમાં દબાણ કરવા અંગે કે ટલી ફરીયાદો સરકારને

(૧) ૨૦

મળી,
(૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે ઉ ત િ થિતએ કોની

(૨)
ફ રયાદ
૧૬

સામે, યારે , શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અને

૪
(૩) મળેલ ફરીયાદ અ વયે કાયવાહી ન થઇ હોય

કરલ
ે કાયવાહી
દબાણ દૂર કરવા હકમ
ુ કરે લ છે . અને જ ં ી
િકમતના
૧
%
દં
ડ
અને ઉપજદંડ વસૂલવા
ં
મામલતદાર ી મોડાસા ારા તલાટી કમ
મં ી ીને સુચના આપેલ છે .
જમીન મહે સૂલ કાયદાની કલમ-૬૧ હે ઠળ
કાયવાહી હાથ ધરી છે .

(૩) કાયવાહી કરે લ હોઇ,

ઉપિ થત થતો નથી.

તો તેના કારણો શા છે ?
અમરલી
ે િજ ામાં મીઠુ પાણી બનાવવાનો ોજે ટ
૩૫૯૬૩ ી અંબરીષ ડરે (રાજલા
ુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરે લી
િજ ામાં દરીયાના ખારા પાણીને ડીસેલીનેશન ારા મીઠું
પાણી બનાવવાના ોજે ટની કામગીરી યા તબ ે છે ,

(૧) આ ોજે ટની કામગીરી માટે ના ટે ડરો રદ
કરવામાં આવેલ હોવાથી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ
નથી.

(૨) ઉ ત ોજે ટ યા થળે થપાનાર છે ,
(૩) ઉ ત કામગીરી કઇ એજ સીને આપવામાં
આવેલ છે ,
(૪) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરીને મીઠુ
પાણી બનાવવાનો ોજે ટ કાયાિ વત કરવામાં આવનાર
છે , અને
(૫) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત

ોજે ટો માટે છે ા બે

(૨)

ઉપિ થત થતો નથી.

(૩)

ઉપિ થત થતો નથી.

(૪)

ઉપિ થત થતો નથી.

(૫) કોઇપણ રકમની ગવાઇ કરવામાં આવેલ નથી.

બજેટમાં કે ટલી રકમની ગવાઇ કરવામાં આવી છે ?
પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૬૬૯ ી રમણભાઇ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
વારસાઇ હ

(૧)
તાલુકાનું નામ
પાટણ ( ા ય)

માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
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છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
૨૬૯૯

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને

(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?

પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી
ચાણ મા
હારીજ
સમી
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર
કલ
ુ
(૨)
તાલુકાનું નામ

પાડવામાં
આવેલ ન ધો

પાટણ ( ા ય)
પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી
ચાણ મા
હારીજ
સમી
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર
કુ લ

૨૬૯૯
૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬
૩૦૭૨
૧૦૮૨
૧૬૩૧
૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
૧૬૬૦૬

૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬
૩૦૭૨
૧૦૮૨
૧૬૩૧
૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
૧૬૬૦૬
મંજૂ ર કરવામાં
નામંજૂ ર
આવેલ
કરવામાં આવેલ
ન ધો
ન ધો
૨૫૦૧
૭૬
૧૩૨
૧૬
૨૪૦૩
૭૪
૧૬૬૩
૨૫૪
૨૬૯૪
૧૦૧
૯૩૮
૫૨
૧૪૭૧
૬૭
૯૪૮
૭૧
૧૨૩૨
૧૩૬
૫૮૫
૬૦
૧૪૫૬૭
૯૦૭

(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 ધાિમક ટ ટની જમીન હોઇ કોઇ યિ ત વારસાઇ ના
કરી શકે .
 આર.ઓ.આર. મુજબ સુસંગત ના હોઇ.







ગામ નમૂના નં. ૮/અ, ૭/૧૨ માં અને રજૂ કરે લ
પુરાવામાં નામની િવસંગતતાના કારણે.
આડી લીટીના વારસો દાખલ થતા હોવાથી.
વારસદારોની અંદરો અંદરની તકરારના કારણે.
અધુરા પુરાવા સાથે રજૂ થયેલ હોવાથી.
મરણના દાખલામા િવસંગતતા, અગાઉ વારસાઇ ન ધ

નામંજૂ ર થયેલ હોઇ, મરણનો દાખલો રજૂ કરે લ ના
હોવાથી.
 IORA અર ઓનલાઇન કયા પછી ન ધના અસલ
કાગળો રજૂ કરે લ ન હોવાથી.
 મરણના આધાર રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૬૯૮ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
વારસાઈ હ

માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૧)
ઈ-ધરા કે નામ
મનગર ( ા ય)
મનગર (શહે ર)
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કલ
ુ અર ઓ
૧૩૨૨
૧૨૫

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
ોલ
ડીયા
કાલાવડ
લાલપુર
મ ધપુર
કલ
ુ

૬૧૭
૬૧૦
૧૦૫૯
૯૪૭
૮૯૯
૫૫૭૯

(૨)

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર
કરવામાં આવી, અને

મંજૂ ર
નામંજૂ ર
પાડવામાં
કરવામાં કરવામાં
આવેલ
તાલુકાનું નામ
આવેલ
આવેલ
ન ધો
ન ધો
ન ધો
મનગર ( ા ય) ૧૩૨૨ ૧૧૪૧
૨૫
મનગર (શહે ર)
૧૨૫
૧૧૪
૫
ોલ
૬૧૭
૫૩૪
૧૯
ડીયા
૬૧૦
૫૪૭
૭
કાલાવડ
૧૦૫૯
૯૦૫
૩૨
લાલપુર
૯૪૭
૮૯૩
૨૩
મ ધપુર
૮૯૯
૭૮૬
૨૮
કલ
૫૫૭૯ ૪૯૨૦
૧૩૯
ુ
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 વારસદારોની િવગતો અપુરતી હોવાનાં કારણે
વારસાઈ વાળી જમીનનું અગાઉ વેચાણ થવાનાં
કારણે
 સોગંદનામું તથા પે ઢનામામાં તફાવત આવતો હોય
સાચા વારસદારોની ખરાઈ થઈ શકે લ ન હોય મરણ
દાખલો રજૂ થયેલ ન હોય
 વારસાઈ આંબો રજૂ થયેલ ન હોય
 તકરારી કે સના ઠરાવ આધારે
 રજૂ થયેલ સરનામામાં અધુરાશ હોવાના કારણે
૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બ વવાનાં કારણે
 ઓનલાઈન ન ધ દાખલ થયા બાદ ડો યુમે ટ રજૂ
ન થવાના કારણે
 કોટકે સ ચાલુ હોવાને કારણે

(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?

આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૮૦૫ ી રાકશભાઈ
શાહ (એિલસિ જ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
રોજગાર કચેરી, આણંદ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ

(૧) ૨૪૧૩૬

ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૭૦૫૫
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૭૫૯ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત-૧૬૬
દર યાન નવસારી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી
અનુસૂિચત િત-૦૭
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ કે ટલી અર ઓ
મંજુ ર કરવામાં આવી,અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થતએ છે ા બે વષ દર યાન
કે ટેગરી વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

અનુસૂિચત જન િત-૩૩
કલ
ુ -૨૦૬

(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૮,૦૩,૦૦૦/અનુસૂિચત િત- .૪૫,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- .૩,૩૩,૦૦૦/કલ
ુ - .૨૧,૮૧,૦૦૦/ભ ચ અને સુરત િજ ામાં બુલેટ ટન
ે માટે જમીન સંપાદન
૩૬૦૦૫ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુ
ં સર) : માનનીય મહે સૂલ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ ભ ચ અને સુરત
વષમાં વષવાર ભ ચ અને સુરત િજ ામાં બુલટે ટે ન
િજ ામાં બુલેટ ટે ન ોજે ટ માટે નીચેના કો ક મુજબની
ોજે ટ માટે તાલુકાવાર કુ લ કે ટલી જમીન સંપાદન
જમીન સંપાદન કરવાની થાય છે .
કરવાની થાય છે ,
(૨)
િજ ોઃ ભ ચ
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ(હે .આરે .ચોમી)
૧
અંકલે ર
૩૫-૧૬-૯૮
૨
ભ ચ
૭૧-૪૫-૮૮
૩
આમોદ
૨૦-૩૮-૧૭
કલ
૧૨૭-૦૧-૦૩
ુ
િજ ોઃ સુરત
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ(હે .આરે .ચોમી)
૧
ચોયાસી
૨૧-૨૩-૯૮
૨
કામરે જ
૩૨-૦૮-૭૫
૩
પલસાણા
૬૧-૫૨-૭૦
૪
ઓલપાડ
૧૬-૯૯-૭૫
૫
માંગરોળ
૧૧-૯૨-૬૪
કલ
૧૪૩-૭૭-૮૨
ુ
(૨)
તે અ વયે તાલુકાવાર કે ટલી જમીન સંપાદન
(૨) સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીનો અને સંપાદન
કરવામાં આવી અને કે ટલી જમીન સંપાદન કરવાની
કરવાની બાકી જમીનની િવગતો તાલુકાવાર નીચેના કો ક
બાકી છે , અને
મુજબ છે .
િજ ોઃ ભ ચ
સંપાદન કરવામાં સંપાદન કરવાની
આવેલ જમીનનું બાકી જમીનનું
અ.નં. તાલુકો
ે ફળ
ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી) (હે .આરે .ચોમી)
૧
અંકલે ર ૩૪-૯૧-૬૩
૦-૨૫-૩૫
૨
ભ ચ
૭૧-૩૦-૮૭
૦-૧૫-૦૧
૩
આમોદ
૨૦-૦૬-૨૧
૦-૩૧-૯૬
કલ
૧૨૬-૨૮-૭૧ ૦-૭૨-૩૨
ુ
િજ ોઃ સુરત
સંપાદન કરવામાં સંપાદન કરવાની
આવેલ જમીનનું બાકી જમીનનું
અ.નં. તાલુકો
ે ફળ
ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી) (હે .આરે .ચોમી)
૧
ચોયાસી
૨૧-૨૧-૬૫
૦-૦૨-૩૩
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૨
૩
૪
૫

કામરે જ
૨૮-૨૦-૧૮
૩-૮૮-૫૭
પલસાણા ૬૧-૪૭-૯૭
૦-૦૪-૭૩
ઓલપાડ ૧૬-૬૭-૫૬
૦-૩૨-૧૯
માંગરોળ
૧૦-૧૫-૩૬
૧-૭૭-૨૮
કલ
૧૩૭-૭૨-૭૨
૬-૦૫-૧૦
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા ખેડૂ તોએ
(૩) નીચેની િવગતે તાલુકાવાર વાંધા/ફરીયાદો મળેલ
જમીન સંપાદન અંગે છે ા બે વષમાં વાંધા ફરીયાદો રજુ
છે .
કરે લ છે ?
િજ ોઃ ભ ચ
અ.નં.
તાલુકો
વાંધા ફરીયાદોની સં યા
૧
અંકલે ર
૭૦
૨
ભ ચ
૧૬૩
૩
આમોદ
૧૭૫
કલ
૪૦૮
ુ
િજ ોઃ સુરત
અ.નં.
તાલુકો
વાંધા ફરીયાદોની સં યા
૧
ચોયાસી
૨૩૦
૨
કામરે જ
૨૫૫
૩
પલસાણા
૮૦
૪
ઓલપાડ
૨૪૦
૫
માંગરોળ
૧૩૫
કલ
૯૪૦
ુ
મોરબી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૬૯૭ ી અરિવંદ રયાણી
(રાજકોટ પૂવ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ૈ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં મોરબી િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા કે ટલા

(૧) ૩૧

ઔ ોિગક ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ, અને
(૨) ૧૩૪૯
(૨)આ ભરતીમેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી આપી?
રા યમાં ભૂદાન સિમિતઓની રચના
૩૫૯૦૬ ડો. સી. જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ભૂદાન ય ચળવળમાં અપાયેલ જમીનો તથા
વણવહચાયેલ ભૂદાનની જમીનોની રે કડ પરથી ચકાસણી
કરી તેનો ડે ટાબેઝ તૈયાર કરવા માટે તથા ભૂદાનની જમીનો
બાબતે નીિત ઘડવા માટે મહે સૂલ િવભાગના તા.૧૭-૦૨૨૦૧૭ ના ઠરાવથી રા યક ા તથા િજ ા ક ાની ભૂદાન
સિમિતઓની રચના કરવામાં આવેલ છે તે િજ ા ક ાની
સિમિતએ રા ય ક ાની સિમિતને રીપોટ કે ટલા સમયમાં

(૧) િજ ા ક ાની સિમિતની રચનાની તારીખથી ણ
મ હનામાં

આપવાનો છે ,
(૨) તે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
રા યના કયા િજ ાના િજ ા ક ાની સિમિત નો અહે વાલ

(૨) સામેલ ‘‘પ ક-અ’’ મુજબ

રાજયક ાની સિમિતને યારે મળેલ છે ,
(૩) ઉ ત િ થિતએ કયા િજ ાની િજ ા ક ાની
સિમિતનો અહે વાલ રા ય ક ાની સિમિતને મળવાનો બાકી

(૩) અમદાવાદ, મહે સાણા, પંચમહાલ.
બનાસકાંઠા, ખેડા, તાપી

છે , અને
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મનગર,

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૪) સમય મયાદામાં િજ ા ક ાની સિમિતએ
અહે વાલ સ પેલ ન હોય તેવી કઈ િજ ાક ાની સિમિત સામે
શા પગલા લીધા?

પ ક-અ
િવભાગને ભૂદાન સિમિતનો અહવાલ
મ ા તારીખ
ે
બાકી
૦૪-૧૨-૨૦૨૦
૨૫-૦૯-૨૦૧૯
સ ટે -૨૦૧૭
૨૯-૧૨-૨૦૧૮
બાકી

અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

િજ ો
અમદાવાદ
અમરે લી
અરવ ી
આણંદ
ક છ
ખેડા
ગાંધીનગર

૮
૯
૧૦
૧૧

ગીરસોમનાથ
છોટાઉદેપુર
મનગર
જનાગઢ
ૂ

૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

ડાંગ
તાપી
દાહોદ
દેવભૂિમ ારકા
નમદા
નવસારી

૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩

પંચમહાલ
પાટણ
પોરબંદર
બનાસકાંઠા
બોટાદ
ભ ચ
ભાવનગર
મહીસાગર
મહે સાણા
મોરબી
રાજકોટ
વડોદરા
વલસાડ
સાબરકાંઠા
સુરત
સુરે નગર

૩૬૬૫૩ ી

ુમનિસંહ

ડે

(૪) િવભાગ ક ાએથી અવાર-નવાર સવ િજ ા
કલે ટર ીઓને પ ો ારા તેમજ વી ડયો કો ફર સના
મા યમથી આવ યક સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે .

૩૦-૦૮-૨૦૧૭, ૧૭-૦૬-૨૦૧૯
૩૧-૦૮-૨૦૧૮
૧૪-૧૦-૨૦૧૭
બાકી
૦૧-૧૦-૨૦૧૮, ૦૮-૦૪-૨૦૧૯
ભૂદાનની જમીન આવેલ નથી. આથી અહે વાલ મોકલેલ નથી.
બાકી
૦૮-૦૪-૨૦૨૦
૨૭-૦૯-૨૦૧૯
૦૫-૦૫-૨૦૧૮
૧૦-૦૫-૨૦૧૮, ૦૬-૧૧-૨૦૧૮
બાકી
૨૩-૧૦-૨૦૧૭
૦૪-૦૧-૨૦૧૯
બાકી
૦૫-૦૩-૨૦૧૯
૦૯-૧૦-૨૦૧૯
૦૯-૦૧-૨૦૧૯
૨૬-૦૬-૨૦૧૮
બાકી
૧૮-૧૦-૨૦૧૭
૦૬-૦૧-૨૦૨૦
૦૪-૦૪-૨૦૧૮
૩૧-૦૭-૨૦૧૯
૦૮-૦૬-૨૦૧૮
૧૭-૦૪-૨૦૧૮

૧૪-૧૧-૨૦૧૭, ૨૩-૦૪-૨૦૧૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
(અબડાસા) : માનનીય પશુપાલનમં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં
વરોજગારીના હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા
પશુના ડે રી ફામ થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત

(૧) ૫૮૩

કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨) તે પૈકી કલ
(૨) . ૬,૮૦,૬૭,૩૩૫/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
૩૬૭૪૧ મિનષા વકીલ (વડોદરા શહે ર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કે ટલી હ પ ક
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે , અને
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ

(૧) ૩૫૪

યારે કરવામાં

(૨) આ બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદામાં િનકાલ
કરવામાં આવશે.

આવશે?

વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૭૩૪ ી કતનભાઈ
ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૯૨ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ
વષમાં
વડોદરા
િજ ામાં
કે ટલા
ઔ ોિગક
૧૨૮૭ મયોગીઓને સમ વટથી ચુકવ ં કરવામાં
એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ
આવેલ છે .
કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને સમ વટથી ચુકવ ં કરવામાં
આવેલ છે , અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨) .૧,૫૧,૧૦,૭૪૦/ુ રકમ કે ટલી છે ?
મહસાણા
િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી
ે
૩૬૬૬૩ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહે સાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) હા, .
િ થિતએ છે ા બે વષમાં સહકારી મંડળીઓને તેઓના
ગોડાઉન/ઓ ફસ/મકાન
બાંધવાના
હે તુ
સરકારી/ગામતળની કોઈ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨)
હા તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી સહકારી
(૨) ૫ સહકારી મંડળીઓને ૭૭૧.૩૪ ચો.મી. જમીન
મંડળીઓને કે ટલી જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે ?
ફાળવવામાં આવેલ છે .
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૧૨ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાંથી
વષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના
હે
ડ
વ
સ
પરથી
આપવામાં
આવતા
પીવાના
પાણીના
પીવાના પાણીના કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,
નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
પીવાના પાણીના લેવામાં
િજ ાનું
વષ
આવેલ નમૂનાઓની
નામ
સં યા
૨૦૧૯
૫૬
અમદાવાદ
૨૦૨૦
૮૪
૨૦૧૯
૯૮
ગાંધીનગર
૨૦૨૦
૮૪
(૨)
ઉ
ત
પીવાના
પાણીના
નમૂ
ન
ાઓ
પૈકી એકપણ
(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
નમૂનો િબન માિણત થયેલ નથી.
અને
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૭૧ ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં વષવાર આણંદ અને વડોદરા િજ ામાંથી પીવાના
વષવાર આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના
હે
ડ
વ
સ
પરથી
આપવામાં
આવતા
પીવાના
પાણીના
પાણીના કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,
નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
પીવાના પાણીના લેવામાં
િજ ાનું
વષ
આવેલ નમૂનાઓની
નામ
સં યા
૨૦૧૯
૨૮
આણંદ
૨૦૨૦
૧૯
૨૦૧૯
૫૧
વડોદરા
૨૦૨૦
૨૦
(૨)
ઉ
ત
પીવાના
પાણીના
નમૂ
ન
ાઓ
પૈકી એકપણ
(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
નમૂનો િબન માિણત થયેલ નથી.
અને
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૬૭૨ ી હતુ કનોડીયા (ઇડર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
વારસાઇ હ

માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર
કરવામાં આવી, અને

(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?

(૧)
તાલુકાનું નામ
છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
હમત
નગર
૩૯૧૭
ં
વડાલી
૧૦૪૫
ખેડ ા
૧૩૭૩
િવજયનગર
૧૪૧૦
પોશીના
૯૪૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
તલોદ
૨૬૯૯
ઇડર
૨૮૧૫
કલ
૧૬૦૪૮
ુ
(૨)
તાલુકાનું
પાડવામાં આવેલ
મંજૂ ર
નામંજૂ ર
નામ
ન ધો
ન ધો
ન ધો
હમતનગર
૩૯૧૭
૩૫૭૩
૮૧
ં
વડાલી
૧૦૪૫
૯૦૨
૪૮
ખેડ ા
૧૩૭૩
૧૨૬૫
૧૮
િવજયનગર
૧૪૧૦
૧૨૨૬
૫૨
પોશીના
૯૪૫
૯૩૦
૧૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
૧૬૮૦
૪૭
તલોદ
૨૬૯૯
૨૫૫૮
૫૭
ઇડર
૨૮૧૫
૨૬૪૫
૭૪
કલ
૧૬૦૪૮
૧૪૭૭૯
૩૯૨
ુ
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે .
૧. પેઢીનામામાં વારસદારો છપાવે
લ હોવાથી.
ુ
૨. જ રી આધાર પુરાવા સામેલ ન કરે લ હોવાથી.
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૩. વારસદારોને ૧૩૫-ડી ની નોટીસની બજવણી
થયેલ ન હોવાથી.
૪. અગાઉ વારસાઇ ન ધ પડાવેલ હોવાથી.
૫. નામમાં િવસંગતતા હોવાથી.
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૬૪ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની

િ થિતએ

િજ ા

(૧) ૧૧૧૧૪

રોજગાર કચેરી, વલસાડ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છુઓ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૧૫૧૭૨

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
બહચરા
ખાતે મં દરના કામો માટે રકમ ફાળવણી
ુ
૩૫૮૯૪ ી ભરત ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર મહે સાણા િજ ામાં બહચરા
ખાતે આવેલ
ુ
બહચર
ુ માતા
અને

(૧)
સમયગાળો

મં દરના કામો માટે કે ટલી રકમ ફાળવી,

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી
૩૧-૧૨-૨૦૨૦

(૨) ઉ ત ફાળવેલ રકમ પૈકી કે ટલી રકમનો કયા

ફાળવેલ રકમ
( િપયા લાખમાં)
૮૭.૦૧ લાખ
-

(૨)

કામ માટે ખચ કરવામાં આ યો?
સમયગાળો

યા ાધામની િવગત

૦૧-૦૧૨૦૧૯ થી
૩૧-૧૨૨૦૧૯

ી બહચરા
માતા
ુ
મં દર ખાતે વીજ બચત
કરતાં ઉપકરણો મુકવા
બાબત.
ી બહચરા
માતા
ુ
મં દર ખાતે વોટર
એટીએમ
મુકવા
બાબત.

૦૧-૦૧૨૦૨૦ થી
-૩૧-૧૨૨૦૨૦
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૭૦૭ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
વારસાઈ હ

(૧)
ઈ-ધરા કે નામ
મનગર ( ા ય)
મનગર (શહે ર)

માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
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થયેલ
ખચ
( િપયા
લાખમાં)
૭૬.૬૦

૧૦.૪૧

--

કલ
ુ અર ઓ
૧૩૨૨
૧૨૫

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ોલ
ડીયા
કાલાવડ
લાલપુર
મ ધપુર

૬૧૭
૬૧૦
૧૦૫૯
૯૪૭
૮૯૯
૫૫૭૯

કલ
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર
કરવામાં આવી, અને

(૨)
તાલુકાનું
નામ

પાડવામાં
આવેલ
ન ધો

મંજૂ ર
કરવામાં
આવેલ
ન ધો
૧૧૪૧

નામંજૂ ર
કરવામાં
આવેલ
ન ધો
૨૫

મનગર
૧૩૨૨
( ા ય)
મનગર
૧૨૫
૧૧૪
૫
(શહે ર)
ોલ
૬૧૭
૫૩૪
૧૯
ડીયા
૬૧૦
૫૪૭
૭
કાલાવડ
૧૦૫૯
૯૦૫
૩૨
લાલપુર
૯૪૭
૮૯૩
૨૩
મ ધપુર
૮૯૯
૭૮૬
૨૮
કલ
૫૫૭૯
૪૯૨૦
૧૩૯
ુ
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
 વારસદારોની િવગતો અપુરતી હોવાનાં કારણે
વારસાઈ વાળી જમીનનું અગાઉ વેચાણ થવાનાં
કારણે
 સોગંદનામું તથા પે ઢનામામાં તફાવત આવતો હોય
સાચા વારસદારોની ખરાઈ થઈ શકે લ ન હોય મરણ
દાખલો રજૂ થયેલ ન હોય
 વારસાઈ આંબો રજૂ થયેલ ન હોય
 તકરારી કે સના ઠરાવ આધારે
 રજૂ થયેલ સરનામામાં અધુરાશ હોવાના કારણે
૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બ વવાનાં કારણે
 ઓનલાઈન ન ધ દાખલ થયા બાદ ડો યુમે ટ રજૂ
ન થવાના કારણે
 કોટકે સ ચાલુ હોવાને કારણે
દાહોદ િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
૩૬૭૩૧ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) દાહોદ િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં
વરોજગારીના હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા
પશુના ડે રી ફામ થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત

(૧) ૧૦૪

કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી કલ
(૨) . ૧,૭૩,૪૦,૪૭૬/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
--------દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૩૫૯૮૭ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાંથી
પીવાના પાણીના કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,

(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના
હે ડવ સ પરથી આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના
નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
પીવાના પાણીના લેવામાં
િજ ાનું
વષ
આવેલ નમૂનાઓની
નામ
સં યા
૨૦૧૯
૩૦
દાહોદ
૨૦૨૦
૪૦
છોટાઉદેપુર
૨૦૧૯
૩૨
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ
નમૂનો િબન માિણત થયેલ નથી.

(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
૩૬૭૧૯ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષ દરિમયાન આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન
બાંધકામ સહાય યોજના હે ઠળ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
આવી, અને
(૨) કલ
ુ કે ટલી

(૧)

ા ય દૂધ ઉ પાદક સહકારી

.૨૫,૦૦,૦૦૦/-

(૨) ૦૫

મંડળીઓને લાભ આપવામાં આ યો?
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં જથ
૩૫૯૦૪ ી જશુભાઈ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ
પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ
ડવાના બાકી છે ,

(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- અરવ ી
ૂ
જથ
અનું
તાલુકો
યોજનાના
ગામો
૧ મોડાસા
૧૦૫
૨ ધનસુરા
૭૨
૩ બાયડ
૧૨૩
૪ મેઘરજ
૧૩૦
૫ માલપુર
૯૯
૬ િભલોડા
૧૪૫
કલ
૬૭૪
ુ
િજ ોઃ- સાબરકાંઠા
ૂ
જથ
અનું
તાલુકો
યોજનાના
ગામો
૧
હમતનગર
૧૪૩
ં
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ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી
ગામો
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૧
ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી
ગામો
૦૩

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી
પૂ ં પાડવામાં આવશે?

ઈડર
૧૨૮
૧૩
ખેડ ા
૧૯
૫૫
પોશીના
૦૪
૫૫
ાંિતજ
૬૪
૦૦
તલોદ
૭૩
૦૦
વડાલી
૫૫
૦૧
િવજયનગર
૦૦
૮૫
કલ
૪૮૬
૨૧૨
ુ
(૩) અને (૪)
િજ ોઃ- અરવ ી
આ બાકી એક ગામ (વસાયા) ડગર
ું પર વસેલ હોય તાંિ ક રીતે
જથ
ૂ યોજનામાં સમાવેશ કરી શકાય તેમ નથી. આ ગામ
થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું પાણી મેળવે છે .
િજ ોઃ- સાબરકાંઠા
આ બાકી ૨૧૨ ગામો પૈકી,



૯૩ ગામો ડગરાળ
અને છટાછવાયા
િવ તાર હોય તાંિ ક
ુ
ંુ
રીતે જથ
ૂ યોજનામાં સમાવેશ કરી શકાય તેમ નથી. આ
ગામ થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું પાણી
મેળવે છે .



બાકીના ૧૧૯ ગામોને તબ ાવાર સમય-મયાદામાં જથ
ૂ
યોજનામાં આવરી લેવાનું આયોજન છે .
ભ ચ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૪૭ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન ભ ચ
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત

(૧) હા,

.

સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા એક વષમાં ભ ચ િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં

(૨) ૪૮,૫૬૯

આવેલ?
ગાંધીનગર િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૬૭૫ ી શંભુ ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
ગાંધીનગર િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ

(૧) હા,

.

હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા એક વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાંથી કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં

(૨) ૨૨,૯૮૦

આવેલ?
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
પાટણ અને મહસાણા
િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
ે
૩૫૮૯૧ ી ચંદન ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર પાટણ અન મહે સાણા િજ ામાંથી પીવાના
પાણીના કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,

(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના
હે ડવ સ પરથી આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના
નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
પીવાના પાણીના આવેલ
વષ
નામ
નમૂનાઓની સં યા
૨૦૧૯
૩૮
પાટણ
૨૦૨૦
૨૮
૨૦૧૯
૩૬૭
મહે સાણા
૨૦૨૦
૩૫૨
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ
નમૂનો િબન માિણત થયેલ નથી.

(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૬૨ ી ભરતભાઈ પટલ
ે (વલસાડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની

િ થિતએ

િજ ા

(૧) ૧૧૧૧૪

રોજગાર કચેરી, વલસાડ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૧૫૧૭૨

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
બનાસકાંઠા િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
૩૬૬૬૦ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં
વરોજગારીના હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા
પશુના ડે રી ફામ થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત

(૧) ૫૮૩

કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી કલ
(૨) .૬,૮૦,૬૭,૩૩૫/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
રા યમાં એનીમલ વેલફરે બોડની થાપના
૩૫૯૭૨ ી િનરજન
પટલ
ે (પેટલાદ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) રા યમાં એનીમલ વે ફે ર બોડની રચના

(૧) હા,

.

તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૩ના રોજ કરવામાં આવી, તે વાત
સાચી છે ,
(૨)

(૨) પ ક-અ મુજબ

હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ

તેના સ યો કોણ-કોણ છે , અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં બોડની મીટ ગ

(૩) તા.૨૨-૦૧-૨૦૨૦
૨૦૨૦ના રોજ

યારે - યારે મળી?
501

અને

તા.૨૦-૦૩-

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
પ ક-અ
અનુ. નં.
નામ
હો ો
૧
માન.મં ી ી પશુપાલન, ગુજરાત રા ય (Ex Officio member)
ચેરમેન ી
૨
માન. રા યક ાના મં ી ી પશુપાલન, ગુજરાત રાજય (Ex Officio member)
વાઇસ ચેરમેન ી
૩
ડો. નીમાબેન આચાય, માનનીય ધારાસ ય ી, ભુજ (૦૩)
સ ય ી
૪
ી હષ સંઘવી, માનનીય ધારાસ ય ી, મજરા
સ ય ી
ુ (સુરત) (૧૬૫)
૫
પશુપાલન િનયામક ી, ગુજરાત રા ય (Ex Officio member)
સિચવ ી
૬
મુ ય વન સંર ક ી, ગુજરાત રા ય, (Ex Officio member)
સ ય ી
૭
યુિનિસપલ કિમ ર ી, મહાનગરપાિલકા, રાજકોટ, (Ex Officio member)
સ ય ી
૮
યુિનિસપલ કિમ ર ી, મહાનગરપાિલકા, વડોદરા, (Ex Officio member)
સ ય ી
૯
પોલીસ મહાિનદશક ી, ગુજરાત રા ય, ગાંધીનગર, (Ex Officio member)
સ ય ી
૧૦ િજ ા કલેકટર ી, બનાસકાંઠા, (Ex Officio member)
સ ય ી
૧૧
ી દલીપ શાહ (એિનમલ વે ફે ર બોડ ઓફ ઈ ડીયાના િતિનિધ)
સ ય ી
૧૨
ી વસન સોની, લુણી (ક છ)
સ ય ી
૧૩
ી ચીનુભાઇ િશવલાલ શાહ, થરા (બનાસકાંઠા)
સ ય ી
૧૪
ી પંકજભાઈ બુચ, ગાંધીનગર
સ ય ી
૧૫
ી માધવ કાશ વામી , પેથાપુર (ગાંધીનગર)
સ ય ી
૧૬
ી નારાયણ લ ુભાઈ પટે લ, ઝા (મહે સાણા)
સ ય ી
૧૭
ી િવમલભાઈ શાહ, મહે સાણા
સ ય ી
૧૮
ી પૃ વીરાજ પટે લ, ઈડર (સાબરકાંઠા)
સ ય ી
૧૯
ી િકશોરભાઈ શાહ, જેતપુર
સ ય ી
૨૦
ી રિતભાઈ મહે તા, ધારી (અમરે લી)
સ ય ી
૨૧
ી જયદીપ સોમૈયા, રાજલા
સ ય ી
ુ (અમરે લી)
૨૨
ી નયન નવીનચં ભરતીયા, સુરત
સ ય ી
૨૩
ી સંજયભાઈ કોઠારી, અમદાવાદ
સ ય ી
૨૪
ી અ ણ ઓઝા, અમદાવાદ
સ ય ી
૨૫ સુ ી પૂવ રાહલ
સ ય ી
ુ શાહ, અમદાવાદ
૨૬
ી િમ લ ખેતાણી, રાજકોટ
સ ય ી
૨૭
ી રાજે ભાઈ શાહ, રાજકોટ
સ ય ી
૨૮
ી બળવંતભાઈ આચાય, મહે સાણા
સ ય ી
૨૯
ી ગુલાબિસંહ દાનુંભાઈ ડે , ભાવનગર
સ ય ી
૩૦
ી કૌશીકભાઈ મહે તા, ભુજ
સ ય ી
ન ધઃ અ.નં.૧૨ ના માન. સ ય ી વસન સોનીનું તાજતરમાં
અવસાન થતા હાલ જ યા ખાલી છે .
ે
ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
૩૬૭૧૬ ી આ મારામ પરમાર (ગઢડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં શુ ધ સંવધન ારા રા યની
થાિનક ઓલાદની ગાયમાં કૃ િ મ બીજદાનથી જ મેલ
વાછરડીઓના પશુપાલકો માટે ો સાહન આપવાની

(૧) ૪૨૦

યોજના હે ઠળ કે ટલા પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવેલ,
અને
(૨) તેમાં કલ
(૨) . ૧૨,૬૦,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય આપવામાં આવી?
સુરે નગર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૬૯૦ ી કરીટિસંહ રાણા (લ બડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .502

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧)
કચેરી, સુરે
અને
(૨)
રોજગારવાં

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
નગર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે ,

(૧) ૧૩૨૪૦

ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૮૦૪
છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૭૦૪ ી રાઘવ ભાઈ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
ઈ-ધરા કે નામ
કલ
ુ અર ઓ
મનગર
(
ા
ય)
૧૩૨૨
વારસાઈ હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
મનગર (શહે ર)
૧૨૫
ોલ
૬૧૭
ડીયા
૬૧૦
કાલાવાડ
૧૦૫૯
લાલપુર
૯૪૭
મ ધપુર
૮૯૯
કલ
૫૫૭૯
ુ
(૨)
(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
તાલુકાનું
પાડવામાં
મંજૂ ર
નામંજૂ ર
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર
નામ
આવેલ
કરવામાં
કરવામાં
કરવામાં આવી, અને
ન ધો
આવેલ આવેલ ન ધો

(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?

ન ધો
મનગર( ા ય) ૧૩૨૨
૧૧૪૧
૨૫
મનગર (શહે ર) ૧૨૫
૧૧૪
૫
ોલ
૬૧૭
૫૩૪
૧૯
ડીયા
૬૧૦
૫૪૭
૭
કાલાવાડ
૧૦૫૯
૯૦૫
૩૨
લાલપુર
૯૪૭
૮૯૩
૨૩
મ ધપુર
૮૯૯
૭૮૬
૨૮
કલ
૫૫૭૯
૪૯૨૦
૧૩૯
ુ
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 વારસદારોની િવગતો અપુરતી હોવાનાં કારણે
વારસાઈ વાળી જમીનનું અગાઉ વેચાણ થવાનાં
કારણે
 સોગંદનામું તથા પે ઢનામામાં તફાવત આવતો હોય
સાચા વારસદારોની ખરાઈ થઈ શકે લ ન હોય મરણ
દાખલો રજૂ થયેલ ન હોય
 વારસાઈ આંબો રજૂ થયેલ ન હોય
 તકરારી કે સના ઠરાવ આધારે
 રજૂ થયેલ સરનામામાં અધુરાશ હોવાના કારણે
૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બ વવાનાં કારણે
 ઓનલાઈન ન ધ દાખલ થયા બાદ ડો યુમે ટ રજૂ
ન થવાના કારણે
 કોટકે સ ચાલુ હોવાને કારણે
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ક છ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૬૫૬ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં
ક છ
િજ ામાં
કે ટલા
ઔ ોિગક

(૧) ૩૩ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ -૨૫૫
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .

એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ
કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં
આવેલ છે , અને
(૨)

મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
ુ રકમ કે ટલી છે ?

(૨)

.૮૦,૬૮,૫૦૮/-

રા યમાં િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટકશન વકસ વે ફરે સેસ
૩૫૯૨૪ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િબ ડ ગ
એ ડ અધર ક સટકશન વકસ વેલફે ર સેસ પેટે કે ટલી રકમ
જમા થયેલ છે ,
(૨) ઉ ત જમા થયેલ રકમ શા હે તુઓ માટે
વાપરવાની હોય છે , અને
(૩) જમા થયેલ રકમ પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે

(૧)

.૩૩૦૧.૯૨ કરોડ

(૨) ઉ ત જમા થયેલ રકમ બાંધકામ િમકોની
િવિવધ ક યાણકારી યોજનાઓ અને વહીવટી ખચના
હે તુઓ માટે વાપરવાની હોય છે .
(૩) પ ક-અ મુજબ

વષમાં કે ટલી રકમ યા હે તુ માટે વાપરવામાં આવી ?
પ ક-અ
મ
૧ યોજનાકીય ખચ


















(રકમ િપયા લાખમાં)
ખચ

િવષય

૨૦૧૬.૨૯

િમક અ પુણા યોજના

૦.૧૬

વૃ ધ પે શ સહાય યોજના
ધાનમં ી સુર ા વીમા યોજના

૦.૩૯

ધાનમં ી વન યોિત વીમા યોજના

૩.૬૨
૦.૫૧

કૌશ યવધન તાલીમ યોજના

૮.૨૪

યવસાિયક રોગોમાં સારવાર યોજના

૧૧૪૩.૦૨

ધ વતરી આરો ય રથ યોજના

૨૬.૫૧

નાના દેશમુખ આવાસ યોજના
બાંધકામ િમકોના બાળકો માટે ની હો ટે લ સુિવધા યોજના જની
ુ

૫.૨૨

તબીબી સહાય યોજના

૧.૪૨

સલામતી અને વા થય તાલીમ યોજના

૧.૭૭
૧૦૫.૦૯

સુિત સહાય યોજના

૬૧.૦૦

ભા યલ મી બો ડ યોજના

૩૯૦૨.૭૩

િશ ણ સહાય યોજના

૩૫૨.૬૦

આકિ મક મૃ યુ સહાય યોજના

૧૩.૬૬

અં યે ી સહાય યોજના
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
મ

(રકમ િપયા લાખમાં)
ખચ
૫૨૦૦.૦૦

િવષય






કોરોના કવચ
કાયમી અશકતતા સહાય

૩.૦૦

માટ કાડ/ઓળખ કાડ

૪૨.૭૨
૧૦.૫૮

માહીતી િશ ણ અને સારણ ોગામ
 PMJJBY નું PMSBY માં પાંતર (PMJJBY + PMSBY)
 ધાનમં ી માનધન યોજના
 નવી હો ટલ સહાય યોજના
 EMD પરત
 TDS
 GST
વહીવટી/મહે કમ ખચ
મુ ય મં ી ગરીબ ક યાણ પેકેજ

૯.૫૬
૧૭૪.૬૨
૮૪૯.૦૦
૦.૦૫
૪૨.૦૩
૪૮.૧૩
૨
૭૧૦.૮૮
૩
૨૫૦૦૦.૦૦
કલ
ુ ખચ ( િપયા લાખમાં) ૩૯૭૩૨.૮૦
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં જથ
૩૬૦૧૫ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ તાપી અને
ડાંગ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી

(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- તાપી

પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના

અનુ.ં

તાલુકો

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

યારા
વાલોડ
ડોલવણ
સોનગઢ
ઉ છલ
િનઝર
કકરમુ
ંડા
ુ
કલ
ુ
િજ ોઃ- ડાંગ

બાકી છે ,

અનુ.ં
૧
૨
3

ૂ યોજનાના
જથ
ગામો
૯૧
૪૦
૫૮
૯૭
૨૩
૩૧
૦૦
૩૪૦

ૂ યોજનાના
જથ
ગામો
આહવા
૬૪
સુબીર
૫૭
વઘઈ
૨૪
કલ
૧૪૫
ુ
તાલુકો

ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી
ગામો
૦૦
૦૦
૦૦
૭૫
૧૭
૫
૫૧
૧૪૮
ૂ યોજનામાં
જથ
ડવાના બાકી ગામો
૫૯
૩૫
૭૨
૧૬૬

(૩) અને (૪) તાપી તથા ડાંગ િજ ાના આ બાકી રહે તા
ગામો હાલ થાિનક સોસથી પાણી મેળવે છે . જેને
તબ ાવાર સમય-મયાદામાં જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લેવાનું
પાડવામાં આવશે?
આયોજન છે .
--------દાહોદ અને નમદા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૯૦ ી વજિસં
ે ગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર દાહોદ અને નમદા િજ ામાંથી પીવાના
પાણીના કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,

(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર દાહોદ અને નમદા િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના હે ડવકસ
પરથી આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના નમૂનાઓની
િવગત નીચે મુજબ છે .
પીવાના પાણીના લેવામાં
િજ ાનું
વષ
આવેલ નમૂનાઓની
નામ
સં યા
૨૦૧૯
૩૦
દાહોદ
૨૦૨૦
૪૦
૨૦૧૯
૬૮
નમદા
૨૦૨૦
૨૮
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ
નમૂનો િબન માિણત થયેલ નથી.

(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩)નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
અમરલી
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
૩૬૭૫૦ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરે જ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં જનસેવા કે ોમાં કે ટલી અર ઓ

(૧) ૪,૬૧,૨૩૧

આવી,
(૨)કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો, અને

(૨) ૪,૬૧,૨૩૧

(૩)પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ આયોજન છે ?

(૩) કોઈ અર પડતર ન હોઈ, આયોજનનો કોઈ
નથી.
મહસાણા
િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી
ે
૩૬૬૬૫ ી ઋિષકશ
ે પટલ
ે (િવસનગર) : માનનીય મહસુ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહે સાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં સહકારી મંડળીઓને તેઓના
ગોડાઉન/ઓ ફસ/મકાન
બાંધવાના
હે તુ
સરકારી/ગામતળની કોઈ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨)
હા તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી સહકારી

(૧) હા,

.

(૨) ૫ સહકારી મંડળીઓને ૭૭૧.૩૪ ચો.મી. જમીન
ફાળવવામાં આવેલ છે .

મંડળીઓને કે ટલી જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે ?
અરવ ી િજ ામાં મોબાઈલ પશુ સારવાર યુિનટો
૩૮૫૮૦ ડો.અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા

(૧)

મોબાઈલ પશુ સારવાર યુિનટો શ કરવામાં આ યા,

તાલુકો

બાયડ
ભીલોડા
ધનસુરા
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તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
દરિમયાન શ કરલ
ે
મોબાઈલ પશુ સારવાર
યુિનટ
૦૦
૦૦
૦૦

તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧
દરિમયાન શ કરલ
ે
મોબાઈલ પશુ સારવાર
યુિનટ
૦૨
૦૪
૦૩

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
મોડાસા
માલપુર
મેઘરજ
કુ લ

૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૦૩
૦૨
૦૨
૧૬

(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને ઉ ત

(૨)
તાલુકો સેવા પૂરી પાડવામાં આવેલ ગામોની સં યા
યુિનટો ારા સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે , અને
બાયડ
૨૦
ભીલોડા
૪૦
ધનસુરા
૩૦
મોડાસા
૩૦
માલપુર
૨૦
મેઘરજ
૨૦
કલ
૧૬૦
ુ
(૩) ઉ ત યુિનટોમાં તાલુકાવાર કે ટલા પશુ ડોકટરો
(૩)
તાલુકો
તાલુકાવાર કાયરત પશુ ડોકટરોની સં યા
કાયરત છે ?
બાયડ
૦૩
ભીલોડા
૦૫
ધનસુરા
૦૩
મોડાસા
૦૪
માલપુર
૦૨
મેઘરજ
૦૨
કલ
૧૯
ુ
આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
૩૬૭૧૭ ી મહશકમાર
રાવલ (ખંભાત) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષ દરિમયાન આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન
બાંધકામ સહાય યોજના હે ઠળ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
આવી, અને
(૨) કલ
ુ કે ટલી ા ય દૂધ ઉ પાદક સહકારી

(૧)

.૨૫,૦૦,૦૦૦/-

(૨) ૦૫

મંડળીઓને લાભ આપવામાં આ યો ?
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૬૮૩ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૬૨
વષમાં અમદાવાદ િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા
કે ટલા ઔ ોિગક ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,
અને
(૨)આ ભરતીમેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી આપી?
(૨) ૧૮૭૫૧
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં અક માત
૩૫૯૨૧ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં કે ટલા
ઔ ોિગક એકમોમાં અક માતની કે ટલી ઘટનાઓ
ન ધાઈ,

(૧)
શહરે/
િજ ો
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તા.૧-૧૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯

તા.૧-૧૨૦૨૦ થી
તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦

કલ
ુ

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો

(૨) ઉ ત વષવાર અક માતોમાં મુ ય યા
કારણોસર કે ટલા કામદારોના મૃ યુ થયા અને કે ટલા
કામદારો ઘાયલ થયા,

અમદાવાદ
૨૩
૧૪
૩૭
શહે ર
અમદાવાદ
૦૪
૦૭
૧૧
િજ ો
કલ
૨૭
૨૧
૪૮
ુ
(૨) મુ ય વે (૧) ઉપરથી નીચે પડી જવાથી (૨)
ઈલેકટીક શોક લાગવાથી (૩) કોઈ વ તુ ચાઈએથી
કામદાર ઉપર પડતાં (૪) ગંભીર રીતે દાઝી જવાથી અને
(૫) વેસલમાં પડી જવા જેવા કારણોથી
અમદાવાદ
શહરે/ િજ ો

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

મૃ યુ પામેલ
કામદારો
ઘાયલ થયેલ
કામદારો

(૩) ઉ ત િ થિતએ કામદાર વળતર ધારા અને
કામદાર રા ય વીમા યોજના હે ઠળ કે ટલા કામદારોના
વારસદારોને અને ઘાયલ કામદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી અને કે ટલા કામદારોના વારસદારો અને

કુ લ

૨૮

તા.૧-૧-૨૦૨૦
થી
તા.૩૧-૧૨૨૦૨૦
૩૪

૦૦

૦૦

૦૦

૬૨

(૩) રા ય સરકાર ારા કામદાર વળતર ધારા અને
કામદાર રા ય વીમા યોજના હે ઠળ કોઈ સહાય આપવામાં
આવતી નથી. આથી
ઉપિ થત થતો નથી.

ઘાયલ કામદારોને સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અને
(૪) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં

(૪)

ઉપિ થત થતો નથી.

આવશે?
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૮૦૪ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (લ બાયત) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર

(૧) ૧૧૧૧૪

કચેરી, વલસાડ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે ,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૧૫૧૭૨

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
પાટણ િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ
૩૬૬૬૭ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
વારસાઇ હ

માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૧)
તાલુકાનું નામ
પાટણ ( ા ય)
પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી
ચાણ મા
હારીજ
સમી
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર
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છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
૨૬૯૯
૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬
૩૦૭૨
૧૦૮૨
૧૬૩૧
૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
કલ
૧૬૬૦૬
ુ

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
(૨)

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી

પાડવામાં આવેલ મંજૂ ર કરવામાં નામંજૂ ર કરવામાં
ન ધો
આવેલ ન ધો
આવેલ ન ધો
પાટણ ( ા ય) ૨૬૯૯
૨૫૦૧
૭૬
પાટણ (શહે ર)
૧૬૫
૧૩૨
૧૬
િસ ધપુર
૨૬૮૮
૨૪૦૩
૭૪
સર વતી
૨૦૦૬
૧૬૬૩
૨૫૪
ચાણ મા
૩૦૭૨
૨૬૯૪
૧૦૧
હારીજ
૧૦૮૨
૯૩૮
૫૨
સમી
૧૬૩૧
૧૪૭૧
૬૭
રાધનપુર
૧૧૧૩
૯૪૮
૭૧
સાંતલપુર
૧૪૬૨
૧૨૩૨
૧૩૬
શંખે ર
૬૮૮
૫૮૫
૬૦
કુ લ ૧૬૬૦૬
૧૪૫૬૭
૯૦૭

ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર

તાલુકાનું નામ

કરવામાં આવી, અને

(૩) ઉપર ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 ધાિમક ટ ટની જમીન હોઇ કોઇ યિકત વારસાઇ ના
કરી શકે .
 આર.ઓ.આર. મુજબ સુસંગત ના હોઇ.

(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?







૩૮૭૧૩ ી

ગામ નમૂના નં.૮/અ, ૭/૧૨ માં અને રજૂ કરે લ
પુરવામાં નામની િવસંગતતાના કારણે.
આડી લીટીના વારસો દાખલ થતા હોવાથી.
વારસદારોની અંદરો અંદરની તકરારના કારણે.
અધુરા પુરાવા સાથે રજૂ થયેલ હોવાથી.
મરણના દાખલામાં િવસંગતતા, અગાઉ વારસાઇ

ન ધ નામંજૂ ર થયેલ હોઇ, મરણનો દાખલો રજૂ કરે લ
ના હોવાથી.
 IORA અર ઓનલાઇન કયા પછી ન ધના અસલ
કાગળો રજૂ કરે લ ન હોવાથી.
 મરણના આધાર રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામાં પીવાનું પાણી
ે કમાર
શ
મેવાણી (વડગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મુ તે ર
ડે મમાંથી વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના કે ટલા ગામોને

(૧) નીચેની િવગતે,
અનુ.

પીવાનું પાણી પૂ ં પાડવામાં આવે છે ,

(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાઓના ગામોને ઉ ત
ડે મમાંથી પીવાનું પાણી પૂ ં ન હં પાડવાના કારણો શા છે ,
અને
(૩) યા સુધીમાં ઉ ત યોજનામાંથી વડગામ અને
પાલનપુર તાલુકાના બાકી ગામોને પીવાનું પાણી પૂ ં

તાલુકો

મુ તે ર ડમમાં
ે થી પાણી
મેળવતાં ગામો
૩૧
૦

૧
વડગામ
૨
પાલનપુર
(૨) અને (૩)
વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના બાકીના ગામો અ ય
જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના અને થાિનક સોસ આધા રત
યોજનામાંથી પૂરતું પાણી મેળવે છે .

પાડવામાં આવશે ?
--------સુરે નગર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૬૯૧ ી ધન ભાઈ પટલ
ે (વઢવાણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .509

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની

િ થિતએ

િજ ા

(૧) ૧૩૨૪૦

રોજગાર કચેરી, સુરે નગર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા

(૨) ૨૮૦૪

રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
૩૬૭૫૨ ી અરિવંદ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી માટે ની પરવાનગી માંગતી કે ટલી
અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા કે સો
પડતર છે , અને

(૩)

તેનો કે ટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશે ?

(૧)

૨૩૭

(૨)
તાલુકો
પોરબંદર ા ય
પોરબંદર શહે ર
રાણાવાવ
કિતયાણા
ુ
(૩)
આવેલ છે .

અર ઓની સં યા
૦૧
૦૨
૦૨
૦૩
કલ
૦૮
ુ
હાલની િ થિતએ તમામ કે સોનો િનકાલ કરવામાં

આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૮૦૬ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
(૧) ૨૪૧૩૬
કચેરી, આણંદ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૭૦૫૫
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૭૪૪ ી તે સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૧૯૨ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ ૧૨૮૭
વડોદરા િજ ામાં કે ટલા ઓ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
કે ટલા
મયોગીઓને
ુ
સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨)
.૧,૫૧,૧૦,૭૪૦/-.
ુ રકમ કે ટલી છે ?

છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
૩૬૭૩૫ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) ૩૫૪
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં કે ટલી હ પ ક
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે , અને
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામાં
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદામાં િનકાલ
આવશે ?
કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૬૮૫ ી જગદીશભાઈ પટલ
ે (અમરાઇવાડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૬૨
વષમાં અમદાવાદ િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા
510

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
કે ટલા ઔ ોિગક ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,
અને
(૨) આ ભરતીમેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી
(૨) ૧૮૭૫૧
આપી?
ખેડા િજ ામાં ચાફ ટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૬૮૧ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) સામા ય િત –
૨૩૧
વષ દર યાન ખેડા િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી
અનુસૂિચત િત – ૧૬
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત
અનુસૂિચત જન િત – ૦૦
અને અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કલ
૨૪૭
ુ કે ટલી
ુ –
અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી –
.૧૭,૨૨,૦૦૦/કે ટેગરી વાઇઝ કલ
અનુસૂિચત િત –
.૮૧,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત – .૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૮,૦૩,૦૦૦/મહા મા ગાંધી મ સં થાનમાં ગેરકાયદેસર ભરતી
૩૫૯૬૦ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના છ ા સ માં તા.૧૭-૩-૨૦૨૦ ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ
થયેલ
માંકઃ ૨૭૮૬૮ (અ તા-૮૬) ના અનુસંધાને માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહા મા ગાંધી
મ અને સં થાનમાં
(૧) મળેલ ફ રયાદો અંગે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
ગેરકાયદેસર ભરતી અને ગેરવહીવટ અંગે મળેલી ફ રયાદો
િ થિતએ થયેલ કાયવાહીની િવગતો નીચે મુજબ છે .
અ વયે કાયવાહી ચાલુ હતી તે કાયવાહી તા.૩૧-૧૨મહા મા ગાંધી મ સં થાન, અમદાવાદ બાબતમાં થયેલ
૨૦૨૦ની િ થિતએ યા તબ ે છે ,
ગેરકાયદેસર ભરતી અંગે મળેલ કલ
ુ -૦૩ ફ રયાદો અંતગત
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ એમપેન ડ અિધકારી
મારફતે ાથિમક તપાસ કરાવવાનો િનણય કરવામાં આવેલ
છે .
(૨) ઉ ત તપાસ દર યાન યા કારનો ગેરવહીવટ
(૨) તપાસની કાયવાહી ચાલુ છે .
સામે આ યો, અને
(૩)તે અ વયે જવાબદારો સામે શાં પગલાં લેવામાં
(૩) હાલના તબ ે
ઉપિ થત થતો નથી.
આ યા ?
ૂ અને િમકો
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૯૬ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જેતપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા
બાંધકામ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
ખેતમજરો
અને
બાં
ધ
કામ
િમકો
ન
ધાયે
લ
છે
,
ૂ
િમકોની
કલ
ુ
નામ
સં યા
સં યા
છોટાઉદેપરુ ૧૦૯૩૮૮
૧૫૧૭૮ ૧૨૪૫૬૬
વડોદરા
૧૭૭૫૫૬
૨૨૧૧૮ ૧૯૯૬૭૪
કલ
૨૮૬૯૪૪
૩૭૨૯૬ ૩૨૪૨૪૦
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના
બાંધકામ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
અક માતે મૃ યુ નીપ યા,
િમકોની
કલ
ુ
નામ
સં યા
સં યા
છોટાઉદેપુર
૯
૦
૯
વડોદરા
૨૯
૧૪
૪૩
કલ
૩૮
૧૪
૫૨
ુ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪)

િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

(૩)
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
ચૂકવાયેલ
ચૂકવાયેલ
િજ ાનું નામ લાભાથ ઓની
લાભાથ ઓની
રકમ
રકમ
સં યા
સં યા
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
છોટાઉદેપુર
૨
૨
૦
૦
વડોદરા
૧૯
૧૯
૦
૦
કુ લ
૨૧
૨૧
૦
૦

કુ લ ચૂકવાયેલ
રકમ
( . લાખમાં)
૨
૧૯
૨૧

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
ૂ
ખેતમજર
ચૂકવવાની બાકી
િજ ાનું નામ
સહાયની રકમ
( . લાખમાં)
છોટાઉદેપુર
૬
વડોદરા
૮
કુ લ
૧૪

બાંધકામ િમક
વડોદરા
ચૂકવવાની બાકી કુ લ ચૂકવવાની
સહાયની રકમ બાકી સહાયની
( . લાખમાં) રકમ ( .લાખમાં)
૦
૬
૦
૮
૦
૧૪

ગાંધીનગર િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૬૭૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહે ગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
(૧) હા, .
ગાંધીનગર િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ
હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨) ૨૨,૯૮૦
છે ા એક વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાંથી કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૯૩ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં વષવાર દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાંથી પીવાના
વષવાર દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના
પાણીના કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,
હે ડવ સ પરથી આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના
નમૂનાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
પીવાના પાણીના લેવામાં
િજ ાનું નામ
વષ
આવેલ નમૂનાઓની સં યા
૨૦૧૯
૩૦
દાહોદ
૨૦૨૦
૪૦
૨૦૧૯
૭૬
મહીસાગર
૨૦૨૦
૫૬
(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ
અને
નમૂનો િબન માિણત થયેલ નથી.
(૩) નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
છે ?
પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૮૦૭ ી સુરે શભાઈ પટલ
ે (મિણનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૧૨૯૦૬
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
રોજગાર કચેરી, પાલનપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૩૮૧૩
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં બુલેટ ટન
ે માટે જમીન સંપાદન
૩૫૯૭૮ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને
વષમાં વષવાર ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં બુલટે ટે ન
વડોદરા િજ ામાં બુલટે ટે ન ોજે ટ માટે નીચેના કો ક
ોજે ટ માટે તાલુકાવાર કલ
મુજબની જમીન સંપાદન કરવાની થાય છે .
ુ કે ટલી જમીન સંપાદન
કરવાની થાય છે ,
િજ ોઃ ખેડા
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ(હે .આરે .ચો.મી)
૧
ખેડા
૦૩-૯૭-૧૦
૨
મહે મદાવાદ
૨૯-૭૬-૪૫
૩
ન ડયાદ
૬૧-૩૩-૧૭
૪
વસો
૦૩-૪૮-૬૮
૫
માતર
૦૦-૦૬-૫૩
કલ
૯૮-૬૧-૯૩
ુ
િજ ોઃ વડોદરા
અ.નં.
તાલુકો
ે ફળ(હે .આરે .ચો.મી)
૧
કરજણ
૨૯-૪૧-૫૭
૨
વડોદરા શહે ર
૨૩-૨૭-૮૫
૩
વડોદરા ા ય
૨૬-૮૦-૩૮
૪
પાદરા
૨૭-૧૫-૩૩
કલ
૧૦૬-૬૫-૧૩
ુ
(૨)
તે અ વયે તાલુકાવાર કે ટલી જમીન સંપાદન
(૨) સંપાદન કરવામાં આવેલ જમીનો અને સંપાદન
કરવામાં આવી અને કે ટલી જમીન સંપાદન કરવાની બાકી
કરવાની બાકી જમીનની િવગતો તાલુકાવાર નીચેના કો ક
છે , અને
મુજબ છે .

િજ ોઃ ખેડા
અ.નં.

૧
૨
૩
૪
૫

તાલુકો

કુ લ

સંપાદન કરવામાં
આવેલ જમીનનું
ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી)
૦૩-૯૭-૧૦
૨૯-૭૬-૪૫
૬૧-૩૩-૧૭
૦૩-૪૮-૬૮
૦૦-૦૬-૫૩
૯૮-૬૧-૯૩

સંપાદન કરવાની
બાકી જમીનનું
ે ફળ
(હે .આરે .ચો.મી)
૦
૦
૦
૦
૦
૦

કુ લ

સંપાદન કરવામાં
આવેલ જમીનનું
ે ફળ
(હે .આરે .ચોમી)
૨૮-૮૬-૪૨
૧૩-૭૬-૧૮
૨૫-૬૫-૪૯
૨૩-૮૪-૦૬
૯૨-૧૨-૧૫

સંપાદન કરવાની
બાકી જમીનનું
ે ફળ
(હે .આરે .ચો.મી)
૦-૫૫-૧૫
૯-૫૧-૬૭
૧-૧૪-૮૯
૩-૩૧-૨૭
૧૪-૫૨-૯૮

ખેડા
મહે મદાવાદ
ન ડયાદ
વસો
માતર

િજ ોઃ વડોદરા
અ.નં.
તાલુકો

૧
૨
૩
૪

(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા ખેડૂ તોએ

કરજણ
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ા ય
પાદરા

(૩) નીચેની િવગતે તાલુકાવાર વાંધા/ફરીયાદો મળેલ છે .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જમીન સંપાદન અંગે છે ા બે વષમાં વાંધા ફરીયાદો રજુ
કરે લ છે ?

િજ ોઃ ખેડા
અ.નં.
તાલુકો
૧
ખેડા
૨
ગણદેવી
૩
ચીખલી
૪
જલાલપોર
૫
માતર
કલ
ુ

વાંધા ફરીયાદોની સં યા
૦
૦
૦
૦
૦
૦

િજ ોઃ વડોદરા
અ.નં.
તાલુકો
વાંધા ફરીયાદોની સં યા
૧
કરજણ
૨૬
૨
વડોદરા શહે ર
૦
૩
વડોદરા ા ય
૦
૪
પાદરા
૦
કલ
૨૬
ુ
મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૬૯૨ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) સામા ય િત –
૬૩
વષ દર યાન મોરબી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી
અનુસૂિચત િત – ૦૩
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િત – ૦૦
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કે ટલી
કલ
૬૬
ુ
ુ –
અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી –
.૪,૪૨,૬૩૦/કે ટેગરી વાઇઝ કલ
અનુસૂિચત િત –
.૩૩,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત – .૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - . ૪,૭૫,૬૩૦/ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૮૭૦ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય મહસૂ
ે
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
વષમાં વષવાર ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર
ક છ (ચો.મી.)
સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે
વષ
સરકારી પડતર
ગૌચર
અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
ુ
૨૦૧૯
૪૫,૧૩,૮૯,૯૫૮
૦૦
૨૦૨૦
૫૦,૨૦,૬૫,૨૫૫.૫
૪૯૦૦

(૨)
જમીન અ
(૩)
જમીનમાં

ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો

બનાસકાંઠા (ચો.મી.)
વષ
સરકારી પડતર
૨૦૧૯
૪૪,૭૩૭
૨૦૨૦
૧૪૮૩
(૨) . ૧,૧૩,૩૫,૬૯,૨૬૫/(૩) એક પણ નહ .
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ગૌચર
૩૪,૯૧૯
૯૨,૬૨૮

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
સરકારને મળી?
અમરલી
ુ
ે ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
૩૬૭૧૨ ી આર.સી.મકવાણા (મહવા
ુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૧૧૭૯૭
રોજગાર કચેરી, અમરે લી ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૬૬૫
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન રી-સવમાં િતઓ
૩૫૮૭૯ ી નથાભાઈ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨)
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર જમીન રીતા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સવમાં રહી ગયેલ િતઓ સુધારવા માટે ખેડૂ તોની કે ટલી
બનાસકાંઠા તાલુકાવાર જમીન રી-સવમાં રહી ગયેલ િતઓ
અર ઓ મળી,
સુધારવા માટે મળેલ અર ઓ, િનકાલ કરે લ અર ઓ અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી અર ઓનો
પડતર અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
િનકાલ કરવામાં આ યો અને કે ટલી અર ઓ પડતર છે ,
િતઓ
તાલુકાનું
િનકાલ કરલ
પડતર
ે
અને
સુધારવા માટે
નામ
અર ઓ
અર ઓ
મળેલ અર ઓ
પાલનપુર
૩૫૯૩
૨૧૫૦
૧૪૪૩
થરાદ
૩૨૮૭
૨૧૪૦
૧૧૪૭
અમીરગઢ
૭૯૫
૫૧૦
૨૮૫
દાંતીવાડા
૧૪૮૩
૧૧૩૦
૩૫૩
સુઇગામ
૭૩૯
૪૨૮
૩૧૧
વાવ
૮૦૧
૫૧૦
૨૯૧
ધાનેરા
૨૦૫૩
૧૫૫૦
૫૦૩
દીયોદર
૧૧૩૬
૫૩૦
૬૦૬
કાંકરે જ
૧૪૧૨
૮૯૦
૫૨૨
લાખણી
૧૦૦૧
૬૨૦
૩૮૧
ભાભર
૬૪૦
૫૧૫
૧૨૫
ડીસા
૪૨૭૦
૧૫૨૦
૨૭૫૦
દાંતા
૮૪૩
૨૩૦
૬૧૩
વડગામ
૩૫૦૦
૨૨૪૦
૧૨૬૦
કલ
૨૫૫૫૩
૧૪૯૬૩
૧૦૫૯૦
ુ
(૩) ઉ ત પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં
(૩) ઉ ત પડતર અર ઓનો સ વરે િનકાલ કરવામાં
સુધીમાં કરવામાં આવશે ?
આવશે.
છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૮૧૦ ી કબે
ર
ભાઈ
ડ
ડોર
(સં
ત
રામપુ
ર
)
:
માનનીય
મ
અને
રોજગાર
મં
ી
ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૮૭૦૩
રોજગાર કચેરી, છોટાઉદેપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૮૯૨
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જથ
૩૫૯૮૧ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .515

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ુ પાણી
િજ ોઃ- ખેડા
પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
જુ થ યોજનાના
જુ થ યોજનામાં
અનું તાલુકો
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧ કપડવંજ
૧૦૩
૦૩
૨ કઠલાલ
૫૭
૦૧
૩ મેહમદાવાદ
૨૦
૪૫
૪ ખેડા
૩૨
૦૭
૫ માતર
૪૭
૦૧
૬ વસો
૦૪
૧૭
૭ નડીયાદ
૦૦
૪૫
૮ મહધા
૦૨
૩૯
ુ
૯ ગળતે ર
૧૪
૧૪
૧૦ ઠાસરા
૨૪
૪૨
કલ
૩૦૩
૨૧૪
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત
ામાં તાલુકાવાર
િજ ોઃ- છોટાઉદેપુર
કે ટલા ગામોને જથ
ુ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના
જુ થ યોજનાના
જુ થ યોજનામાં
અનું તાલુકો
બાકી છે ,
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧ છોટાઉદેપુર
૬૭
૭૭
૨ પાવીજેતપુર
૪૪
૮૫
૩ કવાંટ
૧૦૫
૨૬
૪ સંખેડા
૮૧
૩૭
૫ બોડે લી
૧૧૦
૪૦
૬ નસવાડી
૧૮૫
૨૫
કલ
૫૯૨
૨૯૦
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે ,અને
(૩) અને (૪) આ બ ે િજ ાઓના બાકી રહે તા ગામો
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પુ
હાલ થાિનક સોસથી પાણી મેળવે છે . જેને તબ ાવાર જથ
ુ
પાડવામાં આવશે ?
યોજનામાં આવરી લેવાનું આયોજન છે .
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૬૭૬ ી કનુભાઈ પટલ
(સાણં
દ
)
:
માનનીય
મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૬૨
વષમાં અમદાવાદ િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા
કે ટલા ઔ ોિગક ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં
અને
(૨) આ ભરતીમેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી
(૨) ૧૮૭૫૧
આપી?
નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૭૬૧ ી અરિવંદ પટલ
ે (ધરમપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) સામા ય િત –
૧૬૬
વષ દર યાન નવસારી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર
અનુસૂિચત િત – ૦૭
ખરીદી સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત
અનુસૂિચત જન િત – ૩૩
િત અને અનુસિૂ ચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કલ
૨૦૬
ુ
ુ –
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અતારાંિકત ો
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
કે ટેગરી વાઇઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

(૨) જનરલ કે ટેગરી –
.૧૮,૦૩,૦૦૦/અનુસૂિચત િત –
.૪૫,૦૦૦/–
અનુસૂિચત જન િત
.૩,૩૩,૦૦૦/કલ
ુ - .૨૧,૮૧,૦૦૦/ભ ચ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૪૮ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન ભ ચ
(૧) હા, .
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨) ૪૮,૫૬૯
છે ા એક વષમાં ભ ચ િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં મ વીઓને મકાન સહાય
૩૭૫૧૫ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર
(૧) શૂ ય
અને નમદા િજ ામાં છે ા બે વષમાં કે ટલા બાંધકામ
િમકોએ મકાન બાંધકામ સહાય માટે અર ઓ કરી,
(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કે ટલા મ વીઓના
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
અર ઓ મંજૂ ર કરી વષવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી,
અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ પડતર અર ઓનો યાં સુધીમાં
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
િનકાલ કરવામાં આવશે?
પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૮૦૮ ી અરિવંદકમાર
પટલ
ુ
ે (સાબરમતી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
(૧) ૧૨૯૦૬
કચેરી, પાલનપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે ,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૩૮૧૩
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
ભ ચ િજ ામાં મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૪૯ ી મુકે શભાઈ પટલ
ે (ઓલપાડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન ભ ચ
(૧) હા, .
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨) ૪૮,૫૬૯
છે ા એક વષમાં ભ ચ િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
બનાસકાંઠા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટે ા ટ
૩૫૮૮૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩) પ ક મુજબ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કયા યા ાધામના
િવકાસ માટે કે ટલી ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે .
(૨) તે પૈકી યા ાધામવાર, વષવાર કે ટલી રકમનો
કયા હે તુસર ખચ કરવામાં આવેલ છે , અને
(૩) કે ટલી રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયેલ રહી?
બનાસકાંઠા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટે ા ટ
(તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯
થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦)
( .લાખમાં)
થયેલ
થયેલ ખચની વણવપરાયેલી વણવપરાયેલી
મ તાલુકો
યા ાધામની િવગત
ફાળવણીની રકમ
રકમ .
રકમ .
રકમના કારણો
.
૧ પાલનપુર ી હરગંગે ર સાંકળે રી દેવ થાન,
૫.૨૦
૫.૨૦
૦.૦૦
મુ,પો. હાથીદરા ખાતે ૧૦ િક.વો.
સોલાર ફટોપની કામગીરી
૨ પાલનપુર BAPS ી વાિમનારાયણ મં દર,
૫.૨૦
૫.૨૦
૦.૦૦
મુ.ચડોતર ખાતે ૧૦ િક.વો. સોલાર
ફટોપની કામગીરી
૩ દાંતા
ી આરાસુરી અંબા , ગ બર ખાતે
૧૭.૦૪
૧૭.૦૪
૦.૦૦
૫૧ શિ તપીઠમાં િવજળીકરણનાં
કામો
૪ દાંતા
ી આરાસુરી અંબા માતા મં દર
૯.૫૬
૯.૫૬
૦.૦૦
ખાતે વીજ બચત કરતાં ઉપરકરણો
(હાઈમા ટ) મુકવા બાબત.
૫ દાંતા
ી આરાસુરી અંબા મં દર ખાતે
૧૫.૮૧
૧૩.૨૩
૨.૫૮
બાકીના ચુકવણાની
હાઈડોલીક લી ટ મુકી આપવા
કામગીરી િગતમાં
બાબત
છે .
તા.(૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧)
૧ ડીસા BAPS ી વાિમનારાયણ મં દર,
૪.૨૪
૪.૨૪
૦.૦૦
મુ.ડીસા ખાતે ૧૦ િક.વો. સોલાર
ફટોપની કામગીરી
૨ દાંતા શેઠ આણંદ ક યાણ (ધમાદા
૪.૨૪
૪.૨૪
૦.૦૦
ટ ટ) મુ. કભારીયા
ખાતે ૧૦ િક.વો.
ું
સોલાર ફટોપની કામગીરી
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૩૬ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
રાજકોટ
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે અથવા
સરકારી પડતર
ખરાબા
ગૌચર
વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
આ
યા
,
ુ
વષ
૯૮,૯૪૧
શૂ ય
૩૦,૬૪૯
૨૦૧૯
વષ
૨૦,૦૮,૮૨૭
શૂ ય
૨૧,૯૧૫
૨૦૨૦
પોરબંદર
સરકારી પડતર
ખરાબા
ગૌચર
વષ
૪૦૫૨
શૂ ય
શૂ ય
૨૦૧૯
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વષ
૫૫,૭૭૧
શૂ ય
૨૦૨૦
(૨) . ૮૮,૧૩,૮૨,૫૯૦/-

શૂ ય

(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ જમીન
અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ નહ .
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને મળી?
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
ખેડા િજ ામાં જથ
૩૬૩૩૬ ી ઈ
તિસંહ પરમાર (મહધા
ુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ
વષમાં ખેડા િજ ાના મહધા
મહધા
ૂ યોજના મંજૂ ર
ુ , ઠાસરા અને કઠલાલ તાલુકાના
ુ , ઠાસરા તાલુકાની ૩૮ ગામોની જથ
૪૨ ગામની જથ
થયેલ છે , જેમાં કઠલાલ તાલુકાના ગામોનો સમાવેશ થયેલ
ૂ પાણી-પુરવઠા યોજના મંજૂ ર થયેલ છે ,
જેમાં મહધા
તાલુ
ક
ામાં
૨૬
ગામોની
મં
જ
રી
મળે
લ
છે
.
ઉ
ત
નથી. યારે મહધા
ૂ
ુ
ુ તાલુકાના ૨૫ ગામોનો સમાવેશ થયેલ
િ થિતએ અ ય બાકી ગામોની મંજૂ રી યાં સુધીમાં
છે .
આપવામાં આવશે, અને
મહધા
ુ તાલુકાના બાકી રહે તા ગામો માટે મહીસાગર નદીના
સોસ આધારીત યોજના સવ ણના કામગીરી હાથ ધરી
તબ ાવાર સમય મયાદામાં પૂણ કરવામાં આવનાર છે .
(૨) બાકીના ગામો માટે ઉ ત યોજના યાં સુધીમાં
મંજૂ ર કરી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે?
અમરલી
ે િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
૩૮૨૨૮ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલા
ુ ં ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧), (૨) અને (૩)
વષમાં અમરે લી િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં અમરે લી
કરવાની કામગીરીમાં રહે લ િતઓ સુધારવા માટે
િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી કરવાની કામગીરીમાં
સરકારને તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
રહે લ િતઓ સુધારવા માટે મળેલ અર ઓ, િનકાલ કરવામાં
(૨) તે પૈકી કે ટલી ફરીયાદોનો િનકાલ કરવામાં
આવેલ ફ રયાદો તથા મોલગેશન કરવાના બાકી ગામોની
આ યો, અને
િવગત નીચે મુજબ છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલું મોલગેશન
િતઓ
મોલગેશન
કરવાનું બાકી છે ?
તાલુકાનું
સુધારવા
ફ રયાદોનો
કરવાના
નામ
માટે મળેલ
િનકાલ
બાકી ગામ
અર ઓ
કકાવાવ
૩૪૧
૨૪૫
૩૯
ું
વ ડયા
બાબરા
૧૨૫૫
૯૨૧
૨૯
લાઠી
૧૫૮૩
૧૨૩૯
૨૧
લીલીયા
૬૭૪
૫૩૨
૧૩
અમરે લી
૧૧૪૪
૪૪૫
૪૮
બગસરા
૧૦૧
૬૬
૨૮
ધારી
૪૨
૩૫
૭૧
સાવરકડલા
૧૮૦
૬૫
૬૬
ું
ખાંભા
૨૮૦
૧૮૬
૪૧
ફરાબાદ
૧૪૭
૪૭
૩૩
રાજલા
૧૦૪
૫૭
૬૧
ુ
કલ
૫૮૫૧
૩૮૩૮
૪૫૦
ુ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
અમરલી
ુ
ે ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
૩૬૭૦૯ ી દેવાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૧૧૭૯૭
રોજગાર કચેરી, અમરે લી ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૬૬૫
રોજગારવાં છુઓને રોજગારી આપવામાં આવી ?
પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૬૮૦ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
તાલુકાનું નામ
છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
વારસાઇ હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
પાટણ ( ા ય)
૨૬૯૯
પાટણ (શહે ર)
૧૬૫
િસ ધપુર
૨૬૮૮
સર વતી
૨૦૦૬
ચાણ મા
૩૦૭૨
હારીજ
૧૦૮૨
સમી
૧૬૩૧
રાધનપુર
૧૧૧૩
સાંતલપુર
૧૪૬૨
શંખે ર
૬૮૮
કલ
૧૬૬૦૬
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
(૨)
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
મંજૂ ર
નામંજૂ ર
આવી, અને
તાલુકાનું
પાડવામાં
કરવામાં
કરવામાં
નામ
આવેલ ન ધો
આવેલ
આવેલ
ન ધો
ન ધો
પાટણ
૨૬૯૯
૨૫૦૧
૭૬
( ા ય)
પાટણ
૧૬૫
૧૩૨
૧૬
(શહે ર)
િસ ધપુર
૨૬૮૮
૨૪૦૩
૭૪
સર વતી
૨૦૦૬
૧૬૬૩
૨૫૪
ચાણ મા
૩૦૭૨
૨૬૯૪
૧૦૧
હારીજ
૧૦૮૨
૯૩૮
૫૨
સમી
૧૬૩૧
૧૪૭૧
૬૭
રાધનપુર
૧૧૧૩
૯૪૮
૭૧
સાંતલપુર
૧૪૬૨
૧૨૩૨
૧૩૬
શંખે ર
૬૮૮
૫૮૫
૬૦
કલ
૧૬૬૦૬
૧૪૫૬૭
૯૦૭
ુ
(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 ધાિમક ટ ટની જમીન હોઈ કોઈ યિ ત વારસાઈ ન
કરી શકે .
 આર.ઓ.આર. મુજબ સુસંગત ના હોઈ.
 ગામ નમૂના નં.૮/અ, ૭/૧૨ માં અને રજૂ કરે લ
પુરાવામાં નામની િવસંગતતાના કારણે.
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો





આડી લીટીના વારસો દાખલ થતા હોવાથી.
વારસદારોની અંદરો અંદરની તકરારના કારણે
અધુરા પુરાવા સાથે રજૂ થયેલ હોવાથી.
મરણના દાખલામાં િવસંગતતા, અગાઉ વારસાઈ ન ધ
નામંજૂ ર થયેલ હોઈ, મરણનો દાખલો રજૂ કરે લ ના
હોવાથી.
 IORA અર ઓનલાઈન કયા પછી ન ધના અસલ
કાગળો રજૂ કરે લ ન હોવાથી.
 મરણના આધાર રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
ૂ
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૫૨ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧)
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ
િજ ામાં
ૂ
ગીર સોમનાથ (ચો.મી)
િજ ાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી
સરકારી
ખરાબા
ગૌચર
જમીન ભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
ુ
પડતર
આ યા,
વષ
૬૪૪૮૨
શૂ ય
૪૯૦૦
૨૦૧૯
વષ
૭૮૫૬૬
શૂ ય
૧૨૭૪૦૦
૨૦૨૦
ૂ
જનાગઢ
(ચો.મી.માં)
સરકારી
ખરાબા
ગૌચર
પડતર
વષ
૬૦૭૫
૨૦૨
૧૯૦૪૦
૨૦૧૯
વષ
૧૫૦૫-૧૪
૨૦૨
૧૫૧૯૮૨૦૨૦
૭૫
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨) . ૧૦,૬૬,૬૩,૧૫૦/જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઈ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ નહ .
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો
સરકારને મળી?
મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૬૯૫ ી િ જશ
ે મેર (મોરબી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત-૬૩
દર યાન મોરબી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી
અનુસૂિચત િત-૦૩
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કલ
ુ કે ટલી અર ઓ
ુ -૬૬
મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી - .૪,૪૨,૬૩૦/કે ટેગરી વાઈઝ કલ
અનુસૂિચત િત- .૩૩,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત- . ૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૪,૭૫,૬૩૦/--------521

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ૂ અને િમકો
મનગર અને મોરબી િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૪૦ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
મનગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
બાંધકામ
કલ
ુ
ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકો ન ધાયેલ છે ,
નામ
સં યા
િમકોની સં યા
મનગર
૪૮૮૨૦
૧૦૮૧૧ ૫૯૬૩૧
મોરબી
૮૦૦૦
૧૪૭૦૭ ૨૨૭૦૭
કલ
૫૬૮૨૦
૨૫૫૧૮ ૮૨૩૩૮
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના
બાંધકામ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
અક માતે મૃ યુ નીપ યા,
કલ
િમકોની
ુ
નામ
સં યા
સં યા
મનગર
૨૩
૧૩
૩૬
મોરબી
૧૪
૪
૧૮
કલ
૩૭
૧૭
૫૪
ુ
(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
(૩)
ૂ અને
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
કુ લ
ચૂકવવામાં આવી, અને

િજ ાનું
લાભાથ ઓની
નામ
સં યા
મનગર
મોરબી
કુ લ

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે
તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

૧૨
૨
૧૪

વારસદારોને
વારસદારોને
ચૂકવાયેલ
ચૂકવેલ લાભાથ ઓની ચૂકવેલ
રકમ ( .
સહાય
સં યા
સહાય
લાખમાં)
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
૧૨
૪
૧૨
૨૪
૨
૧
૩
૫
૧૪
૫
૧૫
૨૯

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ ચૂકવવાની બાકી સહાય
ચૂકવવાની બાકી ચૂકવવાની બાકી
( . લાખમાં)
સહાય ( . લાખમાં) સહાય ( . લાખમાં)
મનગર
૧૧
૧૮
૨૯
મોરબી
૧૦
૯
૧૯
કુ લ
૨૧
૨૭
૪૮
િજ ાનું
નામ

--------પાટણ િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
૩૮૨૩૧ ી કીરીટકમાર
પટલ
ુ
ે (પાટણ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષમાં પાટણ િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી
પાટણ િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી કરવાની
કરવાની કામગીરીમાં રહે લ િતઓ સુધારવા માટે સરકારને
કામગીરીમાં રહે લ
િતઓ સુધારવા માટે સરકારને
તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મળી;
તાલુકાઓ
કલ
ુ મળેલ અર ઓ
પાટણ
૪૯૧
િસ ધપુર
૪૯૬
સમી
૧૪૫
રાધનપુર
૧૬૦
સર વતી
૧૦૪૫
ચાણ મા
૭૯૯
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
હારીજ
શંખે ર
સાંતલપુર

૧૧૦
૧૬૨
૨૯૮
કલ
૩૭૦૬
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી ફ રયાદોનો િનકાલ કરવામાં
(૨) તે પૈકી ૯૧૮ ફ રયાદોનો િનકાલ કરવામાં આ યો
આ યો, અને
છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલું મોલગેશન
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર નીચે મુજબ
કરવાનું બાકી છે ?
મોલગેશન કરવાનું બાકી છે .
તાલુકાઓ
મોલગેશન કરવાનું બાકી ગામો
પાટણ
૩૩
િસ ધપુર
૩૪
સમી
૨૬
રાધનપુર
૨૭
સર વતી
૦૫
ચાણ મા
૧૨
હારીજ
૨૩
શંખે ર
૨૧
સાંતલપુર
૩૧
કલ
૨૧૨
ુ
--------થરાદ તાલુકામાં ખેડૂતોની જમીન ીસરકાર કરવા બાબત
૩૫૮૭૭ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમાં
(૧) નવી અને અિવભા ય શરતની તેમજ િનયંિ ત
વષ થી ખેડૂ તોની માિલકીની વાવેતરવાળી જમીનમાં ી
સ ા કારની જમીનોના િક સામાં શરતભંગ થવાના
સરકાર દાખલ થઈ જતી હોવાની હકીકત સાચી છે , અને
કારણોસર ી સરકાર દાખલ થાય છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં બનાસકાંઠા
(૨) છે ા બે વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાના થરાદ
િજ ાના થરાદ તાલુકામાં કે ટલા ખેડૂ તોની જમીન ી સરકાર
તાલુકામાં કોઈ ખેડૂ તની જમીન ી સરકાર થયેલ નથી.
થઈ?
--------સુરે નગર િજ ામાં ડમમાં
ે થી પીવાનું પાણી
૩૫૯૩૨ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરે નગર
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરે નગર
િજ ાના ચોટીલા તાલુકાના કે ટલા ગામોને યા ડે મમાંથી
િજ ાના ચોટીલા તાલુકાના તમામ ૮૨ ગામોને ધોળીધ
પીવાનું પાણી પૂ ં પાડવામાં આવે છે , અને
ડે મ આધારીત (નમદાની સૌરા
ા ચ કે નાલથી ભરાતા)
ડાણ કરવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ૬૬ ગામોને ધોળીધ
ડે મમાંથી પીવાનું પાણી પૂ ં પાડવામાં આવે છે .
(૨) તાલુકાના બાકી ગામોને અ ય યા ડે મમાંથી
(૨) બાકીના તાંિ ક કારણોસર પાણી ન આપી
પીવાનું પાણી યાં સુધીમાં પૂ ં પાડવામાં આવશે?
શકાતાં ૧૬ ગામોને ધોળીધ ડે મ આધારીત જથ
ૂ યોજના
ારા તબ ાવાર પાણી પૂ ં પાડવામાં આવનાર છે . હાલ
આ ગામો થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું
પાણી મેળવે છે .
--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
સુરત અને ભ ચ િજ ામાં જથ
૩૬૦૦૯ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરત અને
ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી
પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના
બાકી છે ,

(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- સુરત
ૂ
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનું તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧ બારડોલી
૦
૮૧
૨ ચોયાસી
૧૫
૨૨
૩ કામરે જ
૧૩
૫૫
૪ મહવા
૫૮
૧૧
ુ
૫ પલસાણા
૦
૪૬
૬ માંડવી
૧૨૨
૧૧
૭ માંગરોલ
૮૧
૦૯
૮ ઉમરપાડા
૬૨
૦૧
૯ ઓલપાડ
૧૦૨
૦૧
કલ
૪૫૩
૨૩૭
ુ
િજ ોઃ- ભ ચ
ૂ
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનું તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧ ભ ચ
૮૯
૦૦
૨ વાગરા
૬૭
૦૦
૩ આમોદ
૫૨
૦૦
૪ જબુ
૮૧
૦૦
ં સર
૫ અંકલે ર
૩૯
૧૫
૬ હાંસોટ
૩૦
૧૫
૭ વાિલયા
૫૯
૦૦
૮ ને ંગ
૭૭
૦૦
૯ ઝઘડીયા
૬૪
૫૯
કલ
૫૫૮
૮૯
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪)
િજ ોઃ- સુરત
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
પાડવામાં આવશે?
આ બાકી રહે તાં ૨૩૭ ગામોમાંથી ૨૫ ગામો નગરપાિલકા
િવ તારમાં છે . તથા ૦૬ ગામોનો સુડામાં સમાવેશ થયેલ છે .
યારે બાકી રહે તા ૨૦૬ ગામોને તબ ાવાર જથ
ૂ પાણી
પુરવઠા યોજનામાં આવરી લેવાનું આયોજન છે . આ તમામ
ગામો થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું પાણી
મેળવે છે .
િજ ોઃ- ભ ચ
આ બાકી રહે તા ૨૯ ગામો હાલ થાિનક સોસથી પાણી મેળવે
છે . જેને તબ ાવાર જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લેવાનું આયોજન
છે .
--------ગાંધીધામ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના
૩૬૭૮૧ માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં ક છ િજ ામાં ગાંધીધામ તાલુકામાં જલ વન
વષમાં ક છ િજ ામાં ગાંધીધામ તાલુકામાં જલ વન
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
કાય મ અંતગત િશણાય ા ય આંત રક પેયજળ યોજનાનું
કોઈ આયોજન છે કે કે મ,

કાય મ અંતગત િશણાય ા ય આંત રક પેયજળ યોજનાનું
કોઈ આયોજન કરવામાં આવેલ નથી. વષ ૨૦૧૯માં
યોજના મંજૂ ર કરવામાં આવેલ હતી. હાલમાં યોજના
ગિતમાં છે .
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજનાની
(૨) તાંિ ક મંજૂ રી-૦૪-૦૯-૨૦૧૯
તાંિ ક, વહીવટી અને સૈ ધાંિતક મંજૂ રી યારે આપવામાં
સૈ ધાંિતક મંજૂ રી-૧૧-૧૨-૨૦૧૯
આવેલ, અને
વહીવટી મંજૂ રી-૦૬-૦૧-૨૦૨૦
(૩) આ યોજનાની કામગીરી યા તબ ે છે ?
(૩) હાલ યોજનાની ૨૦% કામગીરી પૂણ થયેલ છે
યારે બાકીની કામગીરી ગિતમાં છે .
--------છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૮૦૯ ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૮૭૦૩
રોજગાર કચેરી, છોટાઉદેપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૮૯૨
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
૩૮૨૨૬ ી મહશકમાર
પટલ
ે ુ
ે (પાલનપુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી
બે વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી
કરવાની કામગીરીમાં રહે લ િતઓ સુધારવા માટે
કરવાની કામગીરીમાં રહે લ િતઓ સુધારવા માટે મળેલ
સરકારને તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
અર ઓ તથા િનકાલ કરવામાં આવેલ ફ રયાદોની િવગત નીચે
(૨) તે પૈકી કે ટલી ફ રયાદોનો િનકાલ કરવામાં
મુજબ છે .
આ યો, અને
તાલુકાનું
િતઓ સુધારવા માટે
ફ રયાદોનો
નામ
સરકારને મળેલ અર ઓ
િનકાલ
પાલનપુર
૩૪૭૧
૨૦૮૦
થરાદ
૩૨૬૨
૨૧૦૦
અમીરગઢ
૭૮૪
૫૦૦
દાંતીવાડા
૧૪૦૫
૧૧૦૩
સુઈગામ
૬૮૭
૪૧૬
વાવ
૭૯૨
૫૦૦
ધાનેરા
૨૦૩૪
૧૫૩૪
દીયોદર
૧૦૯૩
૫૧૨
કાંકરે જ
૧૨૯૫
૮૬૮
લાખણી
૯૮૦
૬૦૦
ભાભર
૬૧૬
૪૯૯
ડીસા
૪૧૦૫
૧૪૬૩
દાંતા
૮૦૧
૨૧૪
વડગામ
૩૩૯૨
૨૧૧૫
કલ
૨૪૭૧૭
૧૪૫૦૪
ુ
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલું મોલગેશન
(૩) ઉ ત િ થિતએ ડીસા તાલુકાના ૦૨(બે) ગામ તથા
કરવાનું બાકી છે ?
દાંતા તાલુકાના ૦૪ (ચાર) ગામનું મોલગેશન કરવાનું બાકી
છે .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં જથ
૩૫૯૮૫ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મહીસાગર
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
િજ ોઃ- મહીસાગર
ૂ
પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
ૂ યોજનામાં
જથ
ૂ યોજનાના
જથ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
અનુ.ં
તાલુકો
ડવાના બાકી
ગામો
કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના
ગામો
બાકી છે ,
૧ લુણાવાડા
૧૯૮
૩૯
૨ ખાનપુર
૭૩
૧૩
૩ સંતરામપુર
૧૦૮
૪૪
૪ કડાણા
૮૧
૫૧
૫ બાલાિશનોર
૪૪
૨
૬ વીરપુર
૫૦
૨
કલ
૫૫૪
૧૫૧
ુ
િજ ોઃ- પંચમહાલ
ૂ
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનુ.ં
તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧ ગોધરા
૧૦૮
૫
૨ મોરવા(હ)
૫૧
૦
૩ કાલોલ
૬૭
૦
૪ હાલોલ
૧૧૯
૧
૫
ંબુઘોડા
૫૧
૪
૬ ઘોઘંબા
૫૩
૪૨
૭ શહે રા
૮૯
૧
કલ
૫૩૮
૫૩
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪)
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
િજ ોઃ- મહીસાગર
પાડવામાં આવશે?
આ બાકી રહે તા ૧૫૧ ગામો પૈકી.
 ૧૩૬ ગામો હાલ થાિનક સોસથી પાણી મેળવે છે ,
જેને તબ ાવાર સમયમયાદામાં જથ
ૂ યોજનામાં
આવરી લેવાનું આયોજન છે .
 ૧૫ ગામો ડગરાળ
િવ તારમાં આવેલ હોય તાંિ ક
ું
રીતે જથ
ૂ યોજના સાથે ડાણ આપી શકાય તેમ
નથી. આથી, આવા ગામો થાિનક સોસથી પાણી
મેળવે છે .
િજ ોઃ- પંચમહાલ
આ બાકી રહે તા ૬૬ ગામો પૈકી,
 ૬૩ ગામો હાલ થાિનક સોસથી પાણી મેળવે છે .
જેને તબ ાવાર સમયમયાદામાં જથ
ૂ યોજનામાં
આવરી લેવાનું આયોજન છે .
 ૦૩ ગામો ડગરાળ
િવ તારમાં આવેલ હોય તાંિ ક
ું
રીતે જથ
ૂ યોજના સાથે ડાણ આપી શકાય તેમ
નથી. આથી, આવા ગામો થાિનક સોસથી પાણી
મેળવે છે .
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૬૭૧ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હમતનગર
) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
તાલુકાનું નામ
છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
વારસાઇ હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
હમતનગર
૩૯૧૭
ં
વડાલી
૧૦૪૫
ખેડ ા
૧૩૭૩
િવજયનગર
૧૪૧૦
પોશીના
૯૪૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
તલોદ
૨૬૯૯
ઇડર
૨૮૧૫
કલ
૧૬૦૪૮
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
(૨)
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
તાલુકાનું
પાડવામાં આવેલ
મંજૂ ર
નામંજૂ ર
આવી, અને
નામ
ન ધો
ન ધો
ન ધો
હમતનગર
૩૯૧૭
૩૫૭૩
૮૧
ં
વડાલી
૧૦૪૫
૯૦૨
૪૮
ખેડ ા
૧૩૭૩
૧૨૬૫
૧૮
િવજયનગર
૧૪૧૦
૧૨૨૬
૫૨
પોશીના
૯૪૫
૯૩૦
૧૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
૧૬૮૦
૪૭
તલોદ
૨૬૯૯
૨૫૫૮
૫૭
ઇડર
૨૮૧૫
૨૬૪૫
૭૪
કલ
૧૬૦૪૮
૧૪૭૭૯
૩૯૨
ુ
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે .
૧. પેઢીનામામાં વારસદારો છપાવે
લ હોવાથી.
ુ
૨. જ રી આધાર પુરાવા સામેલ ન કરે લ હોવાથી.
૩. વારસદારોને ૧૩૫-ડી ની નોટીસની બજવણી
થયેલ ન હોવાથી.
૪. અગાઉ વારસાઇ ન ધ પડાવેલ હોવાથી.
૫. નામમાં િવસંગતતા હોવાથી.
--------અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૮૧૧ ી બાબુભાઈ પટલ
ે (દસ ોઈ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૬૨
વષમાં અમદાવાદ િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા
કે ટલા ઔ ોિગક ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,
અને
(૨)આ ભરતીમેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી
(૨) ૧૮૭૫૧
આપી?
--------પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૬૫૯ ી શશીકા ત પં ા(ડીસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૧૨૯૦૬
રોજગાર કચેરી, પાલનપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૩૮૧૩
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હતુ
ે માટે જમીન ફાળવણી
૩૬૮૨૪ ી ગજે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તા.૩૧(૧) હા, .
૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં શૈ િણક હે તુ માટે
કોઇ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જમીન
(૨) ઉ ત િ થિતએ સાબરકાંઠા િજ ામાં ૭૫૦૩૩
ફાળવવામાં આવેલ છે ?
ચો.મી. જમીન તથા અરવ ી િજ ામાં ૬૫૦૯ ચો.મી.
જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે .
--------તાપી અને ડાંગ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૬૦૧૨ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) પ ક મુજબ
વષમાં વષવાર તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર
જમીનનું ે ફળ
વષ
િજ ો
જમીનનું સદર
સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે
(ચો.મી.માં)
અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
ુ
સરકારી પડતર
૯૮૦૦
તાપી
૨૦૧૯
ગૌચર
૫૮૩૫૫
ડાંગ
સરકારી પડતર ૧૮૧૮.૫૦
સરકારી પડતર
૪૯૦૦
તાપી
૨૦૨૦
ગૌચર
૪૯૦૦
ડાંગ
સરકારી પડતર
૬૦૫.૮૮
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨)
જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
િજ ો
આવક ( .માં)
તાપી
૧,૭૩,૪૫,૪૫૦/ડાંગ
૪૭,૦૧,૨૬૫/(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) કોઈ ફ રયાદો મળેલ નથી.
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફ રયાદો સરકારને
મળી?
--------પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
૩૬૮૨૭ ી કશુ
ે ભાઈ નાકરાણી (ગા રયાધાર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૩૭
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી માટે ની પરવાનગી
માંગતી કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા કે સો
(૨)
પડતર છે , અને
તાલુકો
અર ઓની સં યા
પોરબંદર ા ય
૦૧
પોરબંદર શહે ર
૦૨
રાણાવાવ
૦૨
કિતયાણા
૦૩
ુ
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કલ
૦૮
ુ
(૩) તેનો કે ટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશે ?
(૩)હાલની િ થિતએ તમામ કે સોનો િનકાલ કરવામાં
આવેલ છે .
છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૩૮ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
(૧) ૮૭૦૩
કચેરી, છોટાઉદેપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે ,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૮૯૨
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
--------ૂ અને િમકો
બનાસકાંઠા અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૮૭૪ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
બનાસકાંઠા અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર
બાંધકામ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,
િમકોની
કલ
ુ
નામ
સં યા
સં યા
બનાસકાંઠા ૧૫૮૯૦૪
૩૧૦૦૧
૧૮૯૯૦૫
દેવભૂિમ
૩૨૯૮૫
૪૪૮૧
૩૭૪૬૬
ારકા
કલ
૩૫૪૮૨
૨૨૭૩૭૧
ુ ૧૯૧૮૮૯
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
નીપ યા,

(૨)
િજ ાનું નામ
બનાસકાંઠા
દેવભૂિમ
ારકા
કલ
ુ

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪)

િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૫૨

બાંધકામ
કલ
ુ
િમકોની સં યા
૬
૫૮

૭

૬

૧૩

૫૯

૧૨

૭૧

(૩)
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ
ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની
લાભાથ ઓની
રકમ ( .
સં યા
સં યા
લાખમાં)
બનાસકાંઠા
૨૮
૨૮
૨
દેવભૂિમ
૪
૪
૨
ારકા
કુ લ
૩૨
૩૨
૪
િજ ાનું
નામ

િમકો
કુ લ
ચૂકવાયેલ ચૂકવાયેલ
રકમ ( . રકમ ( .
લાખમાં) લાખમાં)
૬
૩૪
૬

૧૦

૧૨

૪૪

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
િજ ાનું
નામ
બનાસકાંઠા
દેવભૂિમ
ારકા
કુ લ
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ૂ
ખેતમજર
ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૧૭
૩

બાંધકામ િમક
ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૯
૯

કુ લ ચૂકવવાની
બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૨૬
૧૨

૨૦

૧૮

૩૮

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
--------નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૬૦૧૮ ી અનંતકમાર
પટલ
ુ
ે (વાંસદા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧)
વષમાં વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર
નવસારી િજ ો ( ે . ચો.મી.માં)
સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન
વષ
સરકારી
ખરાબો
ગૌચર
ભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
પડતર
ુ
૨૦૧૯
૧૪,૦૫૬
૨૪,૦૦,૦૦૦
શૂ ય
૨૦૨૦
શૂ ય
૧૫૦
શૂ ય
વલસાડ િજ ો ( ે . ચો.મી.માં)
વષ
સરકારી પડતર
ખરાબો
ગૌચર
૨૦૧૯
૮૬,૨૭૦
શૂ ય
૨૫,૫૯૪
૨૦૨૦ ૨,૦૭,૯૨૬.૭૧
૮,૯૬૬
૪૦,૯૫૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨) . ૬,૩૧,૪૯,૨૦૪/જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઈ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ નહ .
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફ રયાદો
સરકારને મળી?
--------મનગર િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૮૧૮ ી ભીખાભાઈ બારયા
ૈ (પાલીતાણા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૩૭ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ ૭૭
વષમાં મનગર િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨) .૭,૮૩,૫૭૫/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૭૬૭ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૪૮ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ ૩૮૧
વષમાં વલસાડ િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨) .૨૭,૦૬,૪૬૪/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------અમરલી
ુ
ે ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
૩૬૭૧૧ ી જ.ે વી. કાકડીયા (ધારી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૧૧૭૯૭
રોજગાર કચેરી, અમરે લી ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
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ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૬૬૫
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી
આપવામાં
આવી
?
ુ
--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
૩૬૮૩૮ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની
(૧) ૩૫૪
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કે ટલી હ પ ક
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે , અને
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામાં આવશે
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદામાં િનકાલ
?
કરવામાં આવશે.
--------અં ર ખાતે જલ ભવન બનાવવા બાબત
૩૬૭૯૧ ી િવરે િસંહ ડે (માંડવી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) હા, .
વષમાં ક છ િજ ામાં અં ર ખાતે જલ ભવન બનાવવા
માટે સરકારે ન ી કરે લ છે તે હકીકત સાચી છે,
(૨)
હા, તો જલ ભવન બનાવવાની કામગીરી
(૨) આ કામગીરી પૂણ થયેલ છે .
ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે છે ,
(૩) તે માટે અંદા ત ખચ કે ટલો થયો, અને
(૩) .૧૨૩.૮૬ લાખ
(૪) જલ ભવનમાં કઇ કચેરીઓનો સમાવેશ કરે લ
(૪) જલ ભવનમાં નીચે મુજબની કચેરીઓ કાયરત
છે ?
છે .
(૧) અધી ક ઇજનેર ીની કચેરી, હે ર આરો ય
વતુળ અં ર,
(૨) કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેરી, હે ર આરો ય
બાંધકામ િવભાગ અં ર,
(૩) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેરી, હે ર
આરો ય સુખાકારી પેટા િવભાગ અં ર,
(૪) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેરી હે ર
આરો ય યાંિ ક પેટા િવભાગ અં ર,
(૫) વા મો કચેરી
(૬) તાલુકા લેબોરે ટરી.
--------ગાંધીનગર િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૬૭૮ ી ભુપે ભાઇ પટલ
ે (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન
(૧) હા, .
ગાંધીનગર િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ
હતી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨) ૨૨,૯૮૦
છે ા એક વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાંથી કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
--------રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૩૬૭૦૧ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત-૨૫૦
દર યાન રાજકોટ િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી
અનુસૂિચત િત-૦૩
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કલ
ુ કે ટલી અર ઓ
ુ - ૨૫૩
મંજૂર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૬,૮૦,૦૦૦/કે ટેગરી વાઈઝ કલ
અનુસૂિચત િત- .૧૫,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત- .૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૬,૯૫,૦૦૦/--------આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૬૭ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) પ ક-(૧) મુજબ
આણંદ
ભ ચ
વષમાં વષવાર આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર
જમીનના
ે
ફળ
(ચો.મી.)
ે
ફળ
(ચો.મી.)
સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન
સદર
વષવષભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
વષ-૨૦૧૯ વષ-૨૦૨૦
ુ
સરકારી
પડતર
ખરાબો
ગૌચર
કુ લ
ે ફળ

૨૦૧૯

૨૦૨૦

૦

૨૬૦૩૪૯૬.૭૪

૦

૦

૦
૦

૧૧૪૦૦
૪૯૦૦

૦
૧૦૧૦

૬૩૦૦૦૦
૨૮૭૯૦

૦

૨૬૧૯૭૯૬.૭૪

૧૦૧૦

૬૫૮૭૯૦

(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨) . ૧૮,૬૭,૦૯,૭૮૧/જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ ન હ.
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફ રયાદો સરકારને
મળી?
--------સુરત િજ ામાં આસલર િમ લ ગૃપ ારા જમીન માંગણી
૩૫૯૫૮ ી પું ભાઇ વંશ (ઉના) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુરત
(૧)
િજ ામાં આસલર િમ લ ગૃપ ારા યા કારની, કે ટલી
જમીનનો કાર
ે ફળ (ચો.મી.)
જમીન મેળવવાની અર ઓ પડતર છે ,
સરકારી
૧૧૮૮૩૮૯
િનયામક ી બંદર િવભાગ ગુજરાત
૧૨૫૧૫૦
રા ય અમદાવાદ તથા પોલીસ
કિમ. ી સુરત હ તકની
સરકારી ( ામ પંચાયત હ રા)
૪૪૮૧૯
િનયામક ી બંદર િવભાગ ગુજરાત
૬૫૧૭૩૭
રા ય અમદાવાદ હ તકની
િબનનંબરી
૧૬૦૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ઉ ત
(૨) છે ા બે વષમાં ઉ ત કપનીને
કોઇ જમીન
ં
કપનીને
યા કારની, કે ટલી જમીન શા ભાવે યારે
ફાળવવામાં આવેલ નથી.
ં
ફાળવવામાં આવી, અને
(૩) ઉ ત ફાળવવામાં આવેલ જમીન અ વયે રા ય
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
સરકારને િ િમયમ અને તેના યાજ પેટે કે ટલી આવક
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
થઇ?
--------ભ ચ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૭૯૮ ી અ યકમાર
પટલ
ુ
ે (કરજણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન ભ ચ
(૧) હા, .
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨) ૪૮,૫૬૯
છે ા એક વષમાં ભ ચ િજ ામાંથી કલ
કે ટલા
ુ
મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
--------પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
૩૬૮૨૯ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૩૭
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી માટે ની પરવાનગી
માંગતી કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા કે સો
(૨)
પડતર છે , અને
તાલુકો
અર ઓની સં યા
પોરબંદર ા ય
૦૧
પોરબંદર શહે ર
૦૨
રાણાવાવ
૦૨
કિતયા
ણા
૦૩
ુ
કલ
૦૮
ુ
(૩) તેનો કે ટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશે ?
(૩) હાલની િ થિતએ તમામ કે સોનો િનકાલ કરવામાં
આવેલ છે .
--------પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
૩૬૭૨૫ ી
ેશકમાર
સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) . ૨૯,૭૫,૦૦૦/દરિમયાન પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન
બાંધકામ સહાય યોજના હે ઠળ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં
આવી, અને
(૨) કલ
(૨) ૦૯
ુ કે ટલી ા ય દૂધ ઉ પાદક સહકારી
મંડળીઓને લાભ આપવામાં આ યો?
--------મહસાણા
િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી
ે
૩૬૬૬૨ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહે સાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) હા, .
િ થિતએ છે ા બે વષમાં સહકારી મંડળીઓને તેઓના
ગોડાઉન/ઓ ફસ/મકાન
બાંધવાના
હે તુ
સરકારી/ગામતળની કોઈ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે ,
અને
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી સહકારી
(૨) ૫ સહકારી મંડળીઓને ૭૭૧.૩૪ ચો.મી. જમીન
મંડળીઓને કે ટલી જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે ?
ફાળવવામાં આવેલ છે .
--------મોરબી અને સુરે નગર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૩૫ ી લલીતભાઇ કગથરા (ટકારા
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં ) : માનનીય મહસૂ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧)
મોરબી (ચો.મી.માં)
વષમાં વષવાર મોરબી અને સુરે નગર િજ ામાં
િજ ાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી
જમીન ભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
ુ
આ યા,

વષ
૨૦૧૯
વષ
૨૦૨૦

સરકારી પડતર

ખરાબો

ગૌચર

શૂ ય

૪,૨૭,૩૨,૩૪૧.૨૯

૨૪૫૦.૦૦

શૂ ય

૧,૭૭,૧૯,૬૨૩.૧૦

૧૬,૯૪૦.૦૦

સુરે નગર (ચો.મી.માં)
સરકારી પડતર
ખરાબો

(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફ રયાદો

ગૌચર

વષ
૨૦૧૯
વષ
૨૦૨૦

૪૪,૪૦,૭૯૮

શૂ ય

શૂ ય

૨૮,૫૫,૩૧૬

શૂ ય

૮૦૯૪

(૨)

. ૧,૩૮,૭૩,૨૭,૨૧૮/-

(૩) એક પણ ન હ.

સરકારને મળી?
--------આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૨૧ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
(૧) ૨૪૧૩૬
કચેરી, આણંદ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૭૦૫૫
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
--------રા યમાંથી િમકોને વતન મોકલવા રકમ ચૂકવણી
૩૫૯૧૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
. ૬,૮૬,૮૭,૩૯૦/- ની રકમ પિ મ રે વેને
વષમાં લોકડાઉન સમયે િમકોને તેમના વતનમાં કે અ ય
ચૂકવવામાં આવેલ છે .
રા યમાં ટે ઇન મારફત મોકલવા માટે રા ય સરકાર ારા કે
સરકારને કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ અને
(૨) અમદાવાદ િજ ામાંથી કલ
ુ ૧૮૫ ટે નો મારફત કલ
ુ
મનગરમાંથી કે ટલી ટે નો મારફત કે ટલા િમકોને વતનમાં કે
૨,૬૯,૦૭૩ િમકો અને મનગર િજ ામાંથી કલ
ુ ૧૬ ટે નો
અ ય રા યમાં મોકલવામાં આ યા?
મારફત કલ
ુ ૨૨,૫૦૧ િમકોને વતનમાં કે અ ય રા યમાં
મોકલવામાં આ યા.
--------સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૮૯૮ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
વષવાર સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે અથવા
વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
ુ

સાબરકાંઠા િજ
વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦

ો (ચો.મી.માં)
સરકારી પડતર
૩,૨૦૦
૭,૮૫૫

અરવ ી િજ ો (ચો.મી.માં)
સરકારી
ખરાબો
પડતર
૨૦૧૯
૨૯,૪૫૨
૭,૪૦૯
૨૦૨૦
૨૦,૬૦૫
૫,૬૧૮
(૨)
. ૫,૦૭,૮૮,૪૨૧/વષ

(૨)
જમીન અ
(૩)
જમીનમાં
મળી?

ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફ રયાદો સરકારને

(૩)

ગૌચર
૩૪,૩૦૦
૭,૯૫૮

એક પણ ન હ.

--------આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૭૬ ી પૂનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાંથી પીવાના પાણીના
વષવાર આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના હે ડવ સ
કે ટલા નમૂના લેવામાં આ યા,
પરથી આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત
નીચે મુજબ છે .
પીવાના પાણીના લેવામાં
િજ ાનું નામ
વષ
આવેલ નમૂનાઓની સં યા
૨૦૧૯
૨૮
આણંદ
૨૦૨૦
૧૯
૨૦૧૯
૧૦૨
પંચમહાલ
૨૦૨૦
૩૭
(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ નમૂનો
િબન માિણત થયેલ નથી.
(૩) નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------અરવ ી િજ ામાં જમીનમાં શરતભંગ
૩૫૯૦૧ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) શરતભંગનો કોઈ િક સો ઉપિ થત થયેલ ન હોઈ
અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી જમીનમાં શરતભંગ કરી
સરકારી પડતર દાખલ કરવા હકમો
કરવામાં આ યાં નથી.
ુ
સરકારી પડતર દાખલ કરવા હકમો
કરવામાં આ યા, અને
ુ
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જમીનનો કબ
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
સરકાર ારા લેવામાં આ યો ?
--------રાજુ લા, ફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકામાં વા મો યોજના
૩૫૯૬૪ ી અંબરીષ ડરે (રાજલા
ુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
રાજલા
(૧)
ુ ,
ફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકાના કે ટલા ગામોને વા મો ોજેકટ
વા મો યોજના હઠળ
ે મંજૂ ર થયેલ
તાલુકો
અ વયે ડવામાં આ યા,
ગામોની સં યા
રાજલા
૬૪
ુ
ફરાબાદ
૪૦
ખાંભા
૩૧

535

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૨) ઉ ત તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને વા મો અ વયે
ડવાના બાકી છે , અને

(૨)

વા મો યોજનામાં ડવાના બાકી
ગામોની સં યા
રાજલા
૦૮
ુ
ફરાબાદ
૦૧
ખાંભા
૧૮
(૩) ઉ ત બાકી ગામોને યાં સુધીમાં ડવામાં આવશે?
(૩) તબ ાવાર ડસે બર-૨૦૨૨ સુધીમાં.
મહસાણા
િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી
ે
૩૬૮૨૬ ી રમણભાઈ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહે સાણા
િજ ામાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) હા, .
િ થિતએ છે ા બે વષમાં સહકારી મંડળીઓને તેઓના
ગોડાઉન/ઓ ફસ/મકાન બાંધવાના હે તુ સરકારી/ગામતળની
કોઈ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી સહકારી
(૨) ૫ સહકારી મંડળીઓને ૭૭૧.૩૪ ચો.મી. જમીન
મંડળીઓને કે ટલી જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે ?
ફાળવવામાં આવેલ છે .
--------રાજકોટ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
૩૬૬૯૯ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન રાજકોટ
(૧) હા, .
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૨) ૧,૦૨,૨૪૦
એક વષમાં રાજકોટ િજ ામાંથી કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ ?
--------રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૮૫૦ ી અરિવંદ રૈ યાણી (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત-૨૫૦
દર યાન રાજકોટ િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી સહાય
અનુસૂિચત િત-૦૩
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કલ
ુ કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
ુ -૨૫૩
આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૬,૮૦,૦૦૦/કે ટેગરી વાઈઝ કલ
અનુસૂિચત િત- .૧૫,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત- . ૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૬,૯૫,૦૦૦/--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
ગાંધીનગર અને મહસાણા
િજ ામાં જથ
ે
૩૫૯૦૭ ડો. સી.જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
અને મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી
પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
િજ ોઃ- ગાંધીનગર
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
ૂ
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી છે ,
અનુ.
તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧
ગાંધીનગર
૬૮
૦૦
૨
દહે ગામ
૯૩
૦૦
તાલુકો
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૩
૪

માણસા
કલોલ
કલ
ુ

૬૭
૬૯
૨૯૭

૦૦
૦૦
૦૦

િજ ોઃ- મહસાણા
ે

(૩)

તેના કારણો શા છે , અને

(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
પાડવામાં આવશે?

ૂ
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનુ.
તાલુકો
યોજનાના
ડવાના બાકી
ગામો
ગામો
૧
મહે સાણા
૯૩
૦૦
૨
બેચરા
૫૨
૦૦
3
ટાણા
૩૨
૦૦
૪
કડી
૧૧૦
૦૦
૫
િવ પુર
૫૯
૦૫
૬
સતલાસણા
૬૫
૦૦
૭
ખેરાલુ
૫૧
૦૦
૮
વડનગર
૪૩
૦૦
૯
િવસનગર
૬૦
૦૦
૧૦
ઝા
૩૧
૦૦
કલ
૫૯૬
૦૫
ુ
(૩) િજ ોઃ-ગાંધીનગર
ઉપિ થત થતો નથી.
િજ ોઃ-મહસાણા
ે
જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી ગામો થાિનક
સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું પાણી મેળવે છે .
(૪)
િજ ોઃ-ગાંધીનગર
ઉપિ થત થતો નથી.
િજ ોઃ-મહસાણા
ે
આવા ગામોને તબ ાવાર સમયમયાદામાં જથ
ૂ યોજનામાં આવરી
લેવાનું આયોજન છે .

--------પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૬૫૪ ી ુમનિસંહ ડે (અબડાસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
(૧) ૧૨૯૦૬
કચેરી, પાલનપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૩૮૧૩
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી ?
ુ
--------વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૭૪૨ ીમતી મનીષા વકીલ (વડોદરા શહે ર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૧૯૨ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ -૧૨૮૭
વડોદરા િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને સમ વટથી
ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨)
.૧,૫૧,૧૦,૭૪૦/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------મહસાણા
િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ે
૩૬૬૬૪ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન મહે સાણા
(૧) હા, .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૨) ૨૩,૯૦૪
એક વષમાં મહે સાણા િજ ામાંથી કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
અમદાવાદ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જથ
૩૫૯૧૩ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- અમદાવાદ
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ
ૂ યોજનાના જથ
ૂ યોજનામાં ડવાના
પાણી પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
જથ
અનુ. તાલુકો
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
ગામો
બાકી ગામો
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી છે ,
૧ બાવળા
૪૫
૦
૨ સાણંદ
૫૨
૦
૩ િવરમગામ
૬૬
૦
૪ માંડલ
૩૭
૦
૫ દે ોજ
૫૫
૦
૬ ધંધુકા
૩૯
૦
૭ ધોલેરા
૩૩
૦
૮ ધોળકા
૬૯
૦
૯ દ ોઇ
૫૧
૩
કલ
૪૪૭
૩
ુ
િજ ોઃ- દેવભૂિમ ારકા
ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનુ.
તાલુકો
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧ ખંભાળીયા
૮૦
૧
૨ ઓખામંડળ
૩૯
૦
૩ ભાણવડ
૫૨
૩૦
૪ ક યાણપુર
૬૪
૦
કલ
૨૩૫
૩૧
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪)
િજ ોઃ- અમદાવાદ
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
દ ોઇ તાલુકાના ઔડા િવ તારના ણ ગામો લીલાપુર,
પાડવામાં આવશે?
લપકામણ અને ખોડીયાર થાિનક સોસ આધારીત યોજનાથી
પાણી મેળવે છે . આ ગામો માટે ઔડા ારા આયોજન કરવાનું રહે
છે .
િજ ોઃ- દેવભૂિમ ારકા
એક અ ડ ટાપુ અને ૩૦ નેશ િવ તાર થાિનક સોસ આધારીત
યોજનામાંથી પાણી મેળવતા હોય, તાંિ ક રીતે જથ
ૂ પાણી પુરવઠા
યોજનામાં સમાવેશ કરી શકાય તેમ નથી.
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હતુ
ે માટે જમીન ફાળવણી
૩૬૮૨૩ ી હતુ કનોડીયા (ઇડર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા
અને
અરવ ી
િજ ામાં
(૧) હા, .
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં શૈ િણક હે તુ
માટે કોઈ જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ સાબરકાંઠા િજ ામાં ૭૫૦૩૩ ચો.મી.
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જમીન ફાળવવામાં
આવેલ છે ?
જમીન તથા
અરવ ી િજ ામાં ૬૫૦૯ ચો.મી. જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે .

538

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
---------

વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૭૬૫ ી કનુભાઈ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૪૮ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ ૩૮૧
વષમાં વલસાડ િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨) .૨૭,૦૬,૪૬૪/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------બહચરા
ખાતે મં દરના પા કગના કામો માટે રકમ ફાળવણી
ુ
૩૫૮૯૫ ી ભરત ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) અને (૨)
ફાળવેલ રકમ થયેલ કુ લ ખચ
વષમાં વષવાર મહે સાણા િજ ામાં બહચરા
ખાતે આવેલ
ુ
કામની
સમયગાળો
( િપયા
( િપયા
િવગત
બહચર
માતા મં દર અને તેની આજબાજ
ુ ુ પાિકગના
ુ
લાખમાં)
લાખમાં)
કામો માટે કે ટલી રકમ ફાળવી, અને
૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી ી બહચરા
માતા
૮૭.૦૧
૮૭.૦૧
ુ
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
મં દર અને મં દર
(૨) ઉ ત ફાળવેલ રકમ પૈકી કલ
ુ કે ટલી રકમનો
પ રસર ખાતે વીજ
ખચ કરવામાં આ યો?
બચત કરતાં ઉપકરણો
અને વોટર એટીએમ
મુકવા બાબત.
૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી
-૩૧-૧૨-૨૦૨૦

--

--

--------અમરલી
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
૩૬૮૪૦ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) ૪,૬૧,૨૩૧
િ થિતએ છે ા બે વષમાં જનસેવા કે ોમાં કે ટલી અર ઓ
આવી,
(૨) કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો,
(૨) ૪,૬૧,૨૩૧
અને
(૩) પડતર અર ઓના િનકાલનું શું આયોજન છે ?
(૩) કોઇ અર પડતર ન હોઇ, આયોજનનો કોઇ
નથી.
--------છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
૩૬૮૩૯ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની
(૧) ૩૫૪
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં કે ટલી હ પ ક
ન ધોનો િનકાલ બાકી છે , અને
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનકાલ યારે કરવામાં આવશે
(૨) આ બાકી ન ધોનો િનયત સમયમયાદામાં િનકાલ
?
કરવામાં આવશે.
--------ૂ અને િમકો
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૮૮ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દાહોદ અને
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ
િમકો ન ધાયેલા છે ,

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
નીપ યા,

(૧)
િજ ાનું
નામ
દાહોદ
પંચમહાલ
કલ
ુ
(૨)

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૫૭૩૪૬
૬૯૬૨૯
૧૨૬૯૭૫
ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૩
૮
૧૧

િજ ાનું નામ
દાહોદ
પંચમહાલ
કલ
ુ

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

બાંધકામ
િમકોની સં યા
૧૩
૩
૧૬

કલ
ુ
૧૬
૧૧
૨૭

(૩)
ૂ
ખેતમજરો
િજ ાનું
નામ
દાહોદ
પંચમહાલ
કુ લ

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

બાંધકામ િમકોની
કલ
ુ
સં યા
૩૭૦૩૨
૯૪૩૭૮
૧૯૨૦૨
૮૮૮૩૧
૫૬૨૩૪
૧૮૩૨૦૯

લાભાથ ઓની
સં યા

ચૂકવાયેલ
રકમ
( . લાખમાં)

૦
૦
૦

૦
૦
૦

બાંધકામ િમક
કુ લ
ચૂકવાયેલ
ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની
રકમ
રકમ
સં યા
(.
( .લાખમાં)
લાખમાં)
૬
૧૮
૧૮
૦
૦
૦
૬
૧૮
૧૮

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
ૂ
ખેતમજર
ચૂકવવાની બાકી
િજ ાનું નામ
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
દાહોદ
૩
પંચમહાલ
૪
કુ લ
૭

બાંધકામ િમકો
ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૧૮
૬
૨૪

કુ લ ચૂકવવાની
બાકી સહાયની
રકમ
( .લાખમાં)
૨૧
૧૦
૩૧

આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૨૦ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા
(૧) ૨૪૧૩૬
રોજગાર કચેરી, આણંદ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ
ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૭૦૫૫
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
--------ૂ અને િમકો
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૦૫ ી જશુભાઈ પટલ
ે (બાયડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી
(૧)
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ
ૂ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
બાંધકામ
કલ
ુ
અને બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,
નામ
સં યા
િમકોની સં યા
અરવ ી
૬૮૧૨૨
૧૫૧૫૭
૮૩૨૭૯
સાબરકાંઠા
૭૮૮૧૯
૧૮૧૪૭
૯૬૯૬૬
કલ
૧૪૬૯૪૧
૩૩૩૦૪
૧૮૦૨૪૫
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ
અક માતે મૃ યુ નીપ યા,

િમકોના

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે
તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

િજ ાનું
નામ
અરવ ી
સાબરકાંઠા
કલ
ુ
(૩)

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૧૧
૪૭
૫૮

બાંધકામ
િમકોની સં યા
૦
૨
૨

કલ
ુ
૧૧
૪૯
૬૦

ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
વારસદારોને
વારસદારોને કુ લ ચૂકવાયેલ
િજ ાનું
રકમ
લાભાથ ઓની
લાભાથ ઓની
ચૂકવેલ
ચૂકવેલ
નામ
( .લાખમાં)
સં યા
સહાય
સં યા
સહાય
( . લાખમાં)
( . લાખમાં)
અરવ ી
૧
૧
૦
૦
૧
સાબરકાંઠા
૭
૭
૧
૩
૧૦
કુ લ
૮
૮
૧
૩
૧૧

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
ખેતમજરૂ
બાંધકામ િમકો
ચૂકવવાની બાકી
ચૂકવવાની બાકી
સહાય ( .લાખમાં) સહાય ( .લાખમાં)
અરવ ી
૮
૦
સાબરકાંઠા
૩૨
૩
કુ લ
૪૦
૩
િજ ાનું નામ

કુ લ ચૂકવવાની
બાકી સહાય
( .લાખમાં)
૮
૩૫
૪૩

--------વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચુકવ ં
૩૬૮૧૪ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ૧૯૨ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ
વષમાં વડોદરા િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/
૧૨૮૭ મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં
આવેલ છે .
સં થાઓમાં લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે ,
અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨) .૧,૫૧,૧૦,૭૪૦/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------ૂ અને િમકો
પાટણ અને મહસાણા
િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
ે
૩૫૮૯૨ ી ચંદન ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ
(૧)
અને મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ
ૂ
ખેતમજરોની
બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,
િજ ાનું નામ
કલ
િમકોની
ુ
સં યા
સં યા
પાટણ
૧૧૫૮૪૦
૨૩૦૦૦
૧૩૮૮૪૦
મહે સાણા
૧૨૧૩૬૩
૧૭૯૨૦
૧૩૯૨૮૩
કલ
૨૩૭૨૦૩
૪૦૯૨૦
૨૭૮૧૨૩
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત
(૨)
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના
બાંધકામ
ૂ
ખેતમજરોની
અક માતે મૃ યુ નીપ યા,
િજ ાનું નામ
િમકોની
કલ
ુ
સં યા
સં યા
પાટણ
૫૫
૦૩
૫૮
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મહે સાણા
કલ
ુ
(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય

૩૪
૮૯

૦૬
૦૯

૪૦
૯૮

(૩)
ૂ
ખેતમજર
બાંધકામ િમક
કુ લ
ચૂકવાયેલ
ચૂકવાયેલ
ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની
લાભાથ ઓની
રકમ
રકમ
રકમ
સં યા
સં યા
( .લાખમાં)
( .લાખમાં) ( .લાખમાં)
પાટણ
૩૫
૩૪.૫૦
૧
૩
૩૭.૫૦
મહે સાણા
૯
૯
૧
૩
૧૨
કુ લ
૪૪
૪૩.૫૦
૨
૬
૪૯.૫૦
િજ ાનું
નામ

ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે
તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજૂ રોની બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
િજ ાનું નામ
પાટણ
મહે સાણા
કુ લ

ખેતમજરૂ
ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૧૩
૨૦
૩૩

બાંધકામ િમક
ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૬
૯
૧૫

કુ લ ચૂકવવાની
બાકી સહાયની
રકમ
( .લાખમાં)
૧૯
૨૯
૪૮

--------વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૭૬૩ ી ભરતભાઈ પટલ
ે (વલસાડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૪૮ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કુ લ ૩૮૧
વલસાડ િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને સમ વટથી
ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨)
.૨૭,૦૬,૪૬૪/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------ગાંધીધામ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના
૩૬૭૮૨ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
વષમાં ક છ િજ ામાં ગાંધીધામ તાલુકામાં જલ વન કાય મ
ક છ િજ ામાં ગાંધીધામ તાલુકામાં જલ વન કાય મ અંતગત
અંતગત િશણાય ા ય આંત રક પેયજળ યોજનાનું કોઇ
િશણાય ા ય આંત રક પેયજળ યોજનાનું કોઇ આયોજન
આયોજન છે કે કે મ,
કરવામાં આવેલ નથી. વષ ૨૦૧૯ માં યોજના મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ હતી. હાલમાં યોજના ગિતમાં છે .
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજનાની તાંિ ક,
(૨) તાંિ ક મંજૂ રી
- ૦૪-૦૯-૨૦૧૯
વહીવટી અને સૈ ધાંિતક મંજૂ રી યારે આપવામાં આવેલ, અને
સે ધાંિતક મંજૂ રી - ૧૧-૧૨-૨૦૧૯
વહીવટી મંજૂ રી - ૦૬-૦૧-૨૦૨૦
(૩) આ યોજનાની કામગીરી યા તબ ે છે ?
(૩) હાલ યોજનાની ૨૦% કામગીરી પૂણ થયેલ છે યારે
બાકીની કામગીરી ગિતમાં છે .
--------આણંદ અને દાહોદ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૭૪ ી િનરજન
પટલ
ે (પેટલાદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ં
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર આણંદ અને દાહોદ િજ ામાંથી પીવાના પાણીના કે ટલા
વષવાર આણંદ અને દાહોદ િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના હે ડવ સ
નમૂના લેવામાં આ યા,
પરથી આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત
નીચે મુજબ છે .
િજ ાનું
પીવાના પાણીના લેવામાં
વષ
નામ
આવેલ નમૂનાઓની સં યા
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૨૦૧૯
૨૮
૨૦૨૦
૧૯
૨૦૧૯
૩૦
દાહોદ
૨૦૨૦
૪૦
(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા, અને
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ નમૂનો
િબન માિણત થયેલ નથી.
(૩) નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ?
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------મોરબી િજ ામાં ચાફ ટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૭૯૭ ી આ મારામ પરમાર (ગઢડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત
- ૬૩
દર યાન મોરબી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી સહાય
અનુસૂિચત િત
- ૦૩
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત
અનુસૂિચત જન િત - ૦૦
કલ
- ૬૬
જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ
ુ કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી
- .૪,૪૨,૬૩૦/કે ટેગરી વાઇઝ કલ
અનુસૂિચત િત
- .૩૩,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત - .૦ (શૂ ય)
કલ
- .૪,૭૫,૬૩૦/ુ
--------અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૮૧૨ ી કરીટિસંહ રાણા (લ બડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૬૨
અમદાવાદ િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા કે ટલા ઔ ોિગક
ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને
(૨) ઉ ત ભરતીમેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી
(૨) ૧૮૭૫૧
આપી ?
--------મનગર િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૭૦૫ ી રાઘવ ભાઈ પટલ
ે ( મનગર ા ય) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૩૭ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
૭૭
ુ
મનગર િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/ સં થાઓમાં
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
લઘુ મ વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને
સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨)
.૭,૮૩,૫૭૫/ુ રકમ કે ટલી છે ?
ૂ વાસ પાણી પુરવઠા યોજના
ભુજ તાલુકામાં જના
૩૬૭૯૨ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) હા, .
ક છ િજ ાના ભુજ તાલુકામાં વધમાનનગર માધાપર જના
ૂ વાસ
પાણી પુરવઠા યોજના અમલમાં મૂકેલ છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના હે ઠળ કે ટલા
(૨) ૦૨ ગામો
ગામો/ફિળયાઓ/શહે ર સમાિવ કરવામાં આવેલ છે ,
(૧) વધમાનનગર
(૨) માધાપર જના
ૂ વાસ
(૩) ઉ ત િ થિતએ આ યોજના હે ઠળ કે ટલા કામો ગિત
(૩) આ ગામોની યોજનાઓ હે ઠળ ટોરે જના કામો ગિત
હે ઠળ છે , અને
હે ઠળ છે .
(૪) આ કામો યારે પૂણ કરવાનું રા ય સરકારનું
(૪) તબ ાવાર માહે ૦૫/૨૦૨૧ સુધીમાં.
આયોજન છે ?
--------આણંદ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
પશુપાલન િનયામક ી, ગાંધીનગરનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૩૧૨ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ પશુપાલન
િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ મહે કમ
કે ટલું છે ,
(૨)તે પૈકી કે ટલી જ યાઓ સંવગવાર ભરે લી અને ખાલી છે ,
(૩)ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ ફી સ
પગાર/કરાર આધા રત/આઉટ સોસ ગથી ભરાયેલ છે , અને
(૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૧)

પ ક-૧ મુજબ.

(૨)
(૩)

પ ક-૨ મુજબ.
પ ક-૩ મુજબ.

(૪)વહીવટી અનુકૂ ળતા અનુસાર ખાલી જ યાઓ ભરવામાં
આવશે.
(પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
દાહોદ અને નમદા િજ ામાં જથ
૩૫૯૯૧ ી વજિસં
ે ગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ દાહોદ અને
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ દાહોદ
નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા
ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
જથ
જથ
અનુ.ં
તાલુકો
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી છે ,
૧ દાહોદ
૪૯
૩૬
૨ ગરબાડા
૩૪
૦૦
૩ લીમખેડા
૪૦
૪૦
૪ સ ગવડ
૨૮
૪૩
૫ ધાનપુર
૯૦
૦૦
૬ દેવગઢ
૭૯
૭
બારીયા
૭ ઝાલોદ
૨૬
૬૮
૮ સંજલ
ે ી
૧૯
૩૬
૯ ફતેપુરા
૭૨
૨૪
કલ
૪૩૭
૨૫૪
ુ
િજ ોઃ નમદા
ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનુ.ં
તાલુકો
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧ નાંદોદ
૬
૧૦૪
૨ િતલકવાડા
૯૬
૨
૩ ગ ડે ર
૪૫
૪૭
૪ ડે ડીયાપાડા
૧૧૦
૫૯
૫ સાગબારા
૮૪
૯
કલ
૩૪૧
૨૨૧
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪)
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
દાહોદ તથા નમદા િજ ાના આ ગામો હાલ થાિનક સોસથી
પાડવામાં આવશે ?
પાણી મેળવે છે . જેને તબ ાવાર જથ
ૂ યોજનામાં આવરી લેવાનું
આયોજન છે .
---------

રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૭૫૧ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરે જ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત-૨૫૦
દર યાન રાજકોટ િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી
અનુસૂિચત િત-૦૩
સહાય યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
કલ
ુ કે ટલી અર ઓ
ુ - ૨૫૩
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
મંજુ ર કરવામાં આવી,અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થતએ છે ા બે વષ દર યાન
કે ટેગરી વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૬,૮૦,૦૦૦/અનુસૂિચત િત- .૧૫,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- .૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૬,૯૫,૦૦૦/-

--------મહસાણા
િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ે
૩૬૬૬૬ ી ઋિષકશભાઇ
પટલ
ે
ે (િવસનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન મહે સાણા
(૧) હા .
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૨) ૨૩,૯૦૪
એક વષમાં મહે સાણા િજ ામાંથી કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
--------અરવ ી િજ ામાં રા ીય ામીણ પેયજલ િમશન
૩૮૫૮૧ ડો. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર રા ીય ામીણ પેયજલ િમશન અંતગત
અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી યોજનાઓ કે ટલા
ખચ મંજૂ ર કરવામાં આવી,

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર રા ીય ામીણ પેયજલ િમશન અંતગત અરવ ી
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી યોજનાઓ કે ટલા ખચ મંજૂ ર
કરવામાં આવી જે નીચે મુજબ છે .
તાલુકો
બાયડ
િભલોડા
ધનસુરા
માલપુર
મેઘરજ
મોડાસા
કુ લ

(૨) ઉ ત યોજના અંતગત ઉ ત િજ ામાં
તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને પીવાનું પાણી પૂ ં પાડવામાં
આવે છે અને કે ટલા ગામોને બાકી છે , અને

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
રકમ
યોજના
( . લાખમાં)
૧૨
૯૦.૧૦
૪૬
૭૬૯.૫૫
૬
૨૧.૫૭
૬
૧૭.૩૮
૨૧
૩૮૨.૯૯
૪
૩.૪૦
૯૫
૧૨૮૪.૯૯

તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ થી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧
રકમ
યોજના
( . લાખમાં)
૬૪
૮૫૭.૩૩
૪૯
૯૪૧.૫૦
૪૫
૪૯૫.૫૮
૬૭
૧૨૧૭.૨૨
૮૧
૨૧૬૪.૧૫
૫૭
૪૯૮.૨૪
૩૬૩
૬૧૭૪.૦૨

(૨) ઉ ત યોજના અંતગત ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર
કે ટલા ગામોને પીવાનું પાણી પૂ ં પાડવામાં આવે છે અને
કે ટલા ગામોને બાકી છે જેની િવગત નીચે મુજબ છે .

(૩) બાકીના ગામોને યાં સુધીમાં ઉ ત યોજના

અનુ.

તાલુકો

૧
૨
૩
૪
૫
૬

બાયડ
િભલોડા
ધનસુરા
માલપુર
મેઘરજ
મોડાસા
કુ લ

ઉ ત યોજના અંતગત
પીવાનું પાણી પૂ ં
પાડવામાં આવે છે
તેવા ગામો
૩૧
૧૬
૧૦
૧૪
૨૪
૩૧
૧૨૬

(૩) ડીસે બર-૨૦૨૨ સુધીમાં.

અંતગત પીવાનું પાણી પૂ ં પાડવામાં આવશે?
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ઉ ત યોજના
અંતગત પીવાનું
પાણી પૂ ં પાડવાનું
બાકી છે તેવા ગામો
૪૨
૭૫
૪૦
૫૯
૬૯
૩૦
૩૧૫

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
--------આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૧૮ ી મહશકમાર
રાવલ (ખંભાત) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
(૧) ૨૪૧૩૬
કચેરી, આણંદ ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ુ ન ધાયેલ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૭૦૫૫.
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી
આપવામાં
આવી
?
ુ
--------અમરલી
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
૩૬૬૮૪ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી
િજ ામાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧) ૪,૬૧,૨૩૧
િ થિતએ છે ા બે વષમાં જનસેવા કે ોમાં કે ટલી અર ઓ
આવી,
(૨) કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો, અને
(૨) ૪,૬૧,૨૩૧
(૩) પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ આયોજન છે ?
(૩) કોઈ અર પડતર ન હોઈ, આયોજનનો કોઈ
નથી.
--------અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોની ટાંકી સાફ કરતા કામદારોના મૃ યુ
૩૫૯૨૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
ઔ ોિગક
વષવાર અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં આવેલ ઔ ોિગક
એકમોની ટાંકી સાફ કરતાં વષ-૨૦૧૯ માં અમદાવાદ શહે રમાં
એકમોની ટાંકી સાફ કરતાં કે ટલા કામદારોના મૃ યુ થયા,
કલ
ુ ૨ કામદારોના મૃ યુ થયા અને અમદાવાદ િજ ામાં કોઇ
કામદારના મૃ યુ થયેલ નથી. વષ-૨૦૨૦માં અમદાવાદ શહે રમાં
કલ
ુ ૨ કામદારો અને અમદાવાદ િજ ામાં કલ
ુ ૪ કામદારોના
મૃ યુ થયા.
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા મૃતક કામદારોના વારસદારોને
(૨) સરકાર ી ારા કોઈ વળતર ચૂકવવામાં આવતું નથી
કે ટલી રકમ કામદાર વળતર ધારા અને કામદાર રા ય વીમા
પરતુ
અક માતના િક સામાં મૃ યુ પામનાર
િમકોના
ં
યોજના હે ઠળ કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી,
વારસદારોને વળતર ESIC ACT 1948ની ગવાઇઓ લાગુ
પડતી હોય યાં ESIC ACT 1948 હે ઠળ વળતર ચૂકવવામાં
આવે છે અથવા યાં ESIC ACT નોટીફાઇડ એરીયા ન હોય
યાં કામદાર વળતર અિધિનયમ ૧૯૨૩ હે ઠળ વકમેન
ક પે સેશન ઓથોરીટી નામદાર લેબર કોટ ારા વળતર
ચૂકવવામાં આવે છે .
(૩) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા કામદારોના વારસદારોને
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કે ટલી રકમની સહાય ચૂકવવાની બાકી છે , અને
(૪) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે?
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------મહસાણા
િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ે
૩૬૬૬૮ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરિમયાન મહે સાણા
(૧) હા .
િજ ામાંથી અ ય રા યના મયોગીઓને ટે ન મારફત વતન
પરત મોકલવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
(૨) ૨૩,૯૦૪
એક વષમાં મહે સાણા િજ ામાંથી કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને ટે ન
મારફત વતન પરત મોકલવામાં આવેલ?
--------મોરબી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૩૬૮૧૩ ી ધન ભાઈ પટલ
ે (વઢવાણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૩૧
મોરબી િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા કે ટલા ઔ ોિગક
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ, અને
(૨) આ ભરતી મેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી
(૨) ૧૩૪૯
આપી?
--------છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
૩૬૭૩૬ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ િજ ા રોજગાર
(૧) ૮૭૦૩
કચેરી, છોટાઉદેપુર ખાતે કે ટલા રોજગારવાં છઓ
ન ધાયેલ છે ,
ુ
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કે ટલા
(૨) ૨૮૯૨
રોજગારવાં છઓને
રોજગારી આપવામાં આવી?
ુ
--------આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
૩૬૬૮૨ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧)
.૨૫,૦૦,૦૦૦/દરિમયાન આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ
સહાય યોજના હે ઠળ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી,અને
(૨) કલ
(૨) ૦૫
ુ કે ટલી ા ય દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓને
લાભ આપવામાં આ યો?
--------મહા મા ગાંધી મ સં થાનમાં ફરિજયાત િનવૃિ
૩૫૯૬૧ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૦૧(એક).
મ અને રોજગાર િવભાગ હે ઠળના મહા મા ગાંધી મ
સં થાનમાંથી કે ટલા અિધકારીઓ, કમચારીઓને ફરિજયાત
િનવૃ કરી દેવાયા,
(૨) ઉ ત અિધકારીઓ, કમચારીઓને ફરિજયાત િનવૃ
(૨) સં થાન ારા િનયત કરવામાં આવેલા કામગીરીના
કરી દેવાના કારણો શા છે , અને
માપદંડોને યાને લઇ કામગીરીનું મૂ યાંકન કરતાં સં થાનના
સેવા પેટા કાયદા, િવભાગ-૮(૧) અને (૨) ખંડની ગવાઇ
અનુસંધાને સં થાનની કામગીરીને હતમાં રાખીને, કમચારીને
તેની પચાસ વષથી ઉપર વયને યાને લેતાં સં થાનની
કામગીરીના હતને લ માં લઇને ફર યાત િનવૃ કરવાનો હકમ
ુ
કરવામાં આવેલ છે .
(૩) આવા કમચારીઓને સરકાર ારા ફરિજયાત િનવૃત
(૩) શૂ ય
કરી દેવાના હકમ
ુ બાદ ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જ યાઓ ભરવામાં
આવી છે ?
--------અં ર ખાતે જલ ભવન બનાવવા બાબત
૩૬૭૮૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહે ગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) હા, .
ક છ િજ ામાં અં ર ખાતે જલ ભવન બનાવવા માટે સરકારે
નકકી કરે લ છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો જલ ભવન બનાવવાની કામગીરી ઉકત
(૨) આ કામગીરી પૂણ થયેલ છે .
િ થિતએ કયા તબકકે છે ,
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
(૩)
(૪)

તે માટે અંદા ત ખચ કે ટલો થયો, અને
જલ ભવનમાં કઈ કચેરીઓનો સમાવેશ કરે લ છે ?

(૩)
(૪)

.૧૨૩.૮૬ લાખ
જલ ભવનમાં નીચે મુજબ ની કચેરીઓ કાયરત છે .
(૧) અિધ ક ઇજનેર ીની કચેરી, હે ર આરો ય
વતુળ અં ર,
(૨) કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેરી, હે ર આરો ય
બાંધકામ િવભાગ અં ર,
(3) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેરી, હે ર
આરો ય સુખાકારી પેટા િવભાગ અં ર,
(૪) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેરી હે ર
આરો ય યાંિ ક પેટા િવભાગ અં ર,
(૫) વા મો કચેરી
(૬) તાલુકા લેબોરે ટરી

--------દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૯૫ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧)
વષમાં વષવાર દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર
દાહોદ (ચો.મી.માં)
સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે
વષ સરકારી પડતર ખરાબો
ગૌચર
કલ
ુ
અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
ુ
૨૦૧૯ ૬૫૮૫૧
૧૨૯૦૦ ૭૮૭૫૧
૨૦૨૦ પંચમહાલ (ચો.મી.માં)
વષ સરકારી પડતર ખરાબા
ગૌચર
કલ
ુ
૨૦૧૯
૯૨૧૯૯
૨૯૮૦૦ ૧૨૧૯૯૯
૨૦૨૦
૧૫૫૨૫૭
૮૮૬૧૨ ૪૦૯૫૫ ૨૮૪૮૨૪
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨)
. ૬,૩૫,૨૧,૮૫૫/જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઈ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ નહ .
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને
મળી?
ૂ અને િમકો
ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૭૯ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને
(૧)
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ
બાંધકામ
ૂ
ખેતમજરોની
િમકો ન ધાયેલા છે ,
િજ ાનું નામ
કલ
િમકોની
ુ
સં યા
સં યા
ખેડા
૧૪૩૩૫૭
૧૩૮૫૧ ૧૫૭૨૦૮
ભ ચ
૧૦૪૩૧૪
૧૪૦૧૦ ૧૧૮૩૨૪
કલ
૨૪૭૬૭૧
૨૭૮૬૧ ૨૭૫૫૩૨
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
(૨)
કે ટલા ખેતમજરો
ૂ
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
બાંધકામ
કલ
ુ
નીપ યા,
નામ
સં યા
િમકોની સં યા
ખેડા
૧૬
૪
૨૦
ભ ચ
૧૧
૧૦
૨૧
કલ
૨૭
૧૪
૪૧
ુ

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૩)
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ
વારસદારોને
વારસદારોને
િજ ાનું
ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની ચૂકવેલ
નામ
રકમ
સં યા
સહાય
સં યા
સહાય
( . લાખમાં)
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
ખેડા
૯
૯
૦
૦
૯
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
ભ ચ
કુ લ

(૪)

િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

૭
૧૬

૭
૧૬

૦
૦

૦
૦

૭
૧૬

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
ૂ
ખેતમજરો
િજ ાનું
નામ
ખેડા
ભ ચ
કુ લ

ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૬
૪
૧૦

બાંધકામ
િમકો
ચૂકવવાની બાકી
સહાય
( .લાખમાં)
૦
૬
૬

કુ લ ચૂકવવાની
બાકી સહાય
( .લાખમાં)
૦
૧૦
૧૬

--------મોરબી િજ ામાં ઓ ોિગક ભરતી મેળા
૩૬૬૯૩ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૩૧
મોરબી િજ ા રોજગાર િવિનમય કચેરી ારા કે ટલા ઔ ોિગક
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ, અને
(૨) આ ભરતી મેળામાં કે ટલા ઉમેદવારોને રોજગારી
(૨) ૧૩૪૯
આપી ?
--------ૂ અને િમકો
ક છ અને બોટાદ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૮૭૧ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ક છ અને
(૧)
બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
બાંધકામ
ૂ અને બાંધકામ
ૂ
ખેતમજરોની
િમકો ન ધાયેલા છે ,
િજ ાનું નામ
િમકોની
સં યા
સં યા
ક છ
૮૦૧૨૪
૧૩૮૬૯
બોટાદ
૧૩૯૯૦
૧૮૬૦૮
કલ
૯૪૧૧૪
૩૨૪૭૭
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
(૨)
ૂ
કે ટલા ખેતમજરો
િજ ાનું
ખેતમજરોની
બાંધકામ
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
નીપ યા,
નામ
સં યા
િમકોની સં યા
ક છ
૭૦
૮
બોટાદ
૩૪
૧
કલ
૧૦૪
૯
ુ

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

૯૩૯૯૩
૩૨૫૯૮
૧૨૬૫૯૧
કલ
ુ
૭૮
૩૫
૧૧૩

(૩)
િજ ાનું
નામ
ક છ
બોટાદ
કુ લ

(૪)

કલ
ુ

ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ
વારસદારોને
વારસદારોને ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની
રકમ
ચૂકવેલ સહાય
સં યા
સં યા
સહાય
( .લાખમાં) ( . લાખમાં)
( .લાખમાં)
૩૦
૩૦
૨
૬
૩૬
૨૨
૨૨
૦
૦
૨૨
૫૨
૫૨
૨
૬
૫૮

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
િજ ાનું
નામ
ક છ
બોટાદ
કુ લ

ૂ
ખેતમજરો
ચૂકવવાની બાકી
સહાય
( .લાખમાં)
૩૭
૪
૪૧

બાંધકામ િમકો
ચૂકવવાની બાકી
સહાય
( .લાખમાં)
૧૨
૩
૧૫

કુ લ ચૂકવવાની
બાકી સહાય
( .લાખમાં)
૪૯
૭
૫૬

--------ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
૩૬૭૧૩ ી આર. સી. મકવાણા (મહવા
ુ ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૪૨૦
ભાવનગર િજ ામાં શુ ધ સંવધન ારા રા યની થાિનક
ઓલાદની ગાયમાં કૃ િ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓના
પશુપાલકો માટે ો સાહન આપવાની યોજના હે ઠળ કે ટલા
પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવેલ, અને
(૨) તેમાં કલ
(૨)
. ૧૨,૬૦,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય આપવામાં આવી?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં પશુ દવાખાના
૩૫૮૮૦ ી નથાભાઈ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧)
િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા પશુ દવાખાના આવેલા છે ,
અ.નં.
તાલુકાનું નામ
૧
લાખણી
૨
ડીસા
૩
પાલનપુર
૪
ભાભર
૫
વડગામ
૬
વાવ
૭
દયોદર
૮
દાંતા
૯
દાંતીવાડા
૧૦
કાંકરે જ(િશ)
૧૧
અમીરગઢ
૧૨
ધાનેરા
૧૩
થરાદ
૧૪
સુઈગામ
કલ
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં દાંતીવાડા
તાલુકામાં નવીન પશુ દવાખાનું બનાવવા માટે કે ટલી રજઆત
ૂ
મળી, અને
(૩) તે અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?

(૨)

સં યા
૨
૭
૫
૨
૬
૪
૩
૧૦
૦૧
૦૬
૦૫
૦૬
૦૫
૦૦
૬૨

૦૧

(૩) નવીન પશુ દવાખાનું બનાવવાની યોજના િવચારણા
હે ઠળ છે .
--------પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
૩૬૮૫૩ ી કબે
ુ રભાઈ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧)
. ૨૯,૭૫,૦૦૦/દરિમયાન પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ
સહાય યોજના હે ઠળ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને
(૨) કલ
(૨) ૦૯
ુ કે ટલી ા ય દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓને
લાભ આપવામાં આ યો?
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
--------વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૮૧૫ ી દુ યંતભાઈ પટલ
ે (ભ ચ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૧૯૨ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
ુ ૧૨૮૭
વડોદરા િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
કે ટલા
મયોગીઓને
ુ
સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨)
.૧,૫૧,૧૦,૭૪૦/ુ રકમ કે ટલી છે ?
રા યમાં પશુ સારવાર માટે દવા
૩૭૫૧૬ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૧૫/૦૨/૨૧ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) હા,
રા ય સરકાર ારા પશુિચક સકોને પશુ સારવાર માટે પુરતી
દવાઓ આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ પશુ સારવાર માટે પશુપાલકો પાસેથી
(૨) ના,
નાણા વસૂલવામાં આવે છે કે કે મ?
--------વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હઠળ
ે ચૂકવ ં
૩૬૮૧૬ ી મુકે શભાઈ પટલ
ે (ઓલપાડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં
(૧) ૪૮ ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં કલ
૩૮૧
ુ
વલસાડ િજ ામાં કે ટલા ઔ ોિગક એકમો/સં થાઓમાં લઘુ મ
મયોગીઓને સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે .
વેતન ધારા, ૧૯૪૮ હે ઠળ કલ
ુ કે ટલા મયોગીઓને સમ વટથી
ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે , અને
(૨)
મયોગીઓને ચૂકવાયેલ કલ
(૨)
.૨૭,૦૬,૪૬૪/ુ રકમ કે ટલી છે ?
--------દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો
૩૫૮૮૩ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ાના દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાઓમાં કે ટલા િશિ ત અને
િજ ાના દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાઓમાં ન ધાયેલ િશિ ત અને
અધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે , અને
અધિશિ ત બેરોજગારોની સં યાઃ
િજ ાનું નામ
િશિ ત
અધ િશિ ત
કલ
ુ
દાંતા
૯૮૭
૯
૯૯૬
અમીરગઢ
૩૬૬
૧૭
૩૮૩
કલ
૧૩૫૩
૨૬
૧૩૭૯
ુ
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલાને
(૨) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સરકારી અને ખાનગી રોજગારી આપવામાં આવી?
આપવામાં આવેલ સરકારી અને ખાનગી રોજગારીની સં યા
તાલુકાનું નામ
સરકારી
ખાનગી
દાંતા
૭
૬૧૮
અમીરગઢ
૧૦
૨૩૮
સરકારી નોકરીની િવગતમાં રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ
ભરતીના આંકડા છે . અ ય સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો
નથી.
--------ૂ અને િમકો
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૩૭ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રાજકોટ અને
(૧)
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
િમકો ન ધાયેલા છે ,

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
નીપ યા,

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

િજ ાનું
નામ
રાજકોટ
પોરબંદર
કલ
ુ
(૨)
િજ ાનું
નામ
રાજકોટ
પોરબંદર
કલ
ુ

રાજકોટ
પોરબંદર
કુ લ

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

બાંધકામ
કલ
ુ
િમકોની સં યા
૨૩૫૫૨
૯૮૬૩૫
૫૯૨૩
૩૭૮૩૦
૨૯૪૭૫ ૧૩૬૪૬૫

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૧૮
૧૦
૨૮

બાંધકામ
િમકોની સં યા
૨૪
૪
૨૮

કુ લ
૪૨
૧૪
૫૬

(૩)
િજ ાનું
નામ

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

ૂ
ખેતમજરોની
સં યા
૭૫૦૮૩
૩૧૯૦૭
૧૦૬૯૯૦

ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ
વારસદારોને
વારસદારોને ચૂકવાયેલ
લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની
ચૂકવેલ સહાય રકમ
સં યા
સહાય
સં યા
( .લાખમાં) ( . લાખમાં)
( .લાખમાં)
૯
૯
૧૨
૩૬
૪૫
૯
૯
૩
૯
૧૮
૧૮
૧૮
૧૫
૪૫
૬૩

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ ચૂકવવાની બાકી સહાય
ચૂકવવાની બાકી
ચૂકવવાની બાકી
( . લાખમાં)
સહાય ( . લાખમાં) સહાય ( . લાખમાં)
રાજકોટ
૭
૧૨
૧૯
પોરબંદર
૧
૩
૪
કુ લ
૮
૧૫
૨૩
િજ ાનું
નામ

--------ખેડા અને આણંદ િજ ામાં પીવાના પાણીના સે પલ
૩૬૩૩૭ ી ઇ
તિસંહ પરમાર (મહધા
ુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં પીવાના પાણીના કઇ જ યાએથી
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં પાણી પુરવઠા યોજનાના તમામ
યારે સે પલ લેવામાં આ યા,
હે ડવકસના વોટર ટીટમે ટ લા ટના વષ ૨૦૧૯ અને વષ
૨૦૨૦ દર યાન માિસક સે પલ લેવામાં આ યા.
(૨) તે પૈકી સે પલો કે ટલા માણીત થયા અને કે ટલા
(૨) ઉ ત જથ
ૂ યોજનામાંથી આપવામાં આવતા પીવાના
િબન માણીત થયા, અને
પાણીના સે પલો પૈકી એકપણ સે પલ િબન માિણત થયેલ નથી.
(૩) બીન માિણત થયેલ િવ તારોમાં પાણીની
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
ગુણવ ા સુધારવા ઉ ત િ થિતએ શા પગલાં લીધા?
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૮૩૩ ી દેવાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઈ
ઈ-ધરા કે નામ
કલ
ુ અર ઓ
હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
મનગર ( ા ય)
૧૩૨૨
મનગર (શહે ર)
૧૨૫
ોલ
૬૧૭
ડીયા
૬૧૦
કાલાવડ
૧૦૫૯
લાલપુર
૯૪૭
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
મ ધપુર

૮૯૯
૫૫૭૯

કલ
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી ન ધો
મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં આવી,
અને

(૨)
તાલુકાનું
નામ

પાડવામાં
આવેલ
ન ધો
૧૩૨૨

મંજૂ ર કરવામાં
આવેલ ન ધો

નામંજૂ ર
કરવામાં
આવેલ ન ધો
૨૫

મનગર
૧૧૪૧
( ા ય)
મનગર
૧૨૫
૧૧૪
૫
(શહે ર)
ોલ
૬૧૭
૫૩૪
૧૯
ડીયા
૬૧૦
૫૪૭
૭
કાલાવડ
૧૦૫૯
૯૦૫
૩૨
લાલપુર
૯૪૭
૮૯૩
૨૩
મ ધપુર
૮૯૯
૭૮૬
૨૮
કલ
૫૫૭૯
૪૯૨૦
૧૩૯
ુ
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 વારસદારોની િવગતો અપુરતી હોવાનાં કારણે વારસાઈ
વાળી જમીનનું અગાઉ વેચાણ થવાનાં કારણે
 સોગંદનામું તથા પે ઢનામામાં તફાવત આવતો હોય
સાચા વારસદારોની ખરાઈ થઈ શકે લ ન હોય મરણ
દાખલો રજૂ થયેલ ન હોય
 વારસાઈ આંબો રજૂ થયેલ ન હોય
 તકરારી કે સના ઠરાવ આધારે
 રજૂ થયેલ સરનામામાં અધુરાશ હોવાના કારણે
૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બ વવાનાં કારણે
 ઓનલાઈન ન ધ દાખલ થયા બાદ ડો યુમે ટ રજૂ ન
થવાના કારણે
 કોટકે સ ચાલુ હોવાને કારણે
ૂ અને િમકો
ગીરસોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૫૩ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (ગીર સોમનાથ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
(૧)
ૂ
ગીરસોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા
ખેતમજરોની
બાંધકામ
િજ ાનું નામ
કલ
ુ
સં યા
િમકોની સં યા
ખેતમજરો
ૂ અને બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,
ગીરસોમનાથ
૮૦૩૪૫
૧૭૩૮૧
૯૭૭૨૬
ભાવનગર
૫૪૧૪૦
૨૮૨૮૫
૮૨૪૨૫
કલ
૧૩૪૪૮૫
૪૫૬૬૬ ૧૮૦૧૫૧
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
(૨)
ૂ
કે ટલા ખેતમજરો
ખેતમજરોની
બાંધકામ
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
િજ ાનું નામ
કલ
ુ
નીપ યા,
સં યા
િમકોની સં યા
ગીરસોમનાથ
૧૯
૧૧
૩૦
ભાવનગર
૯૮
૧૦
૧૦૮
કલ
૧૧૭
૨૧
૧૩૮
ુ

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૩)
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ
વારસદારોને
વારસદારોને
ચૂકવાયેલ
િજ ાનું નામ લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની ચૂકવેલ
રકમ
સં યા
સં યા
સહાય
સહાય ( . લાખમાં)
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
ગીરસોમનાથ
૨
૨
૪
૧૨
૧૪
ભાવનગર
૬૭
૬૭
૦
૦
૬૭
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
કુ લ

(૪)

િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

૬૯

૬૯

૪

૧૨

૮૧

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.

ગીરસોમનાથ
ભાવનગર

૧૬

બાંધકામ
િમકો
ચૂકવવાની
બાકી
સહાય
( .લાખમાં)
૬

૧૮

૧૮

૩૬

કુ લ

૩૪

૨૪

૫૮

ૂ
ખેતમજરો
િજ ાનું નામ

ચૂકવવાની
બાકી સહાય
( .લાખમાં)

કુ લ
ચૂકવવાની
બાકી સહાય
( .લાખમાં)
૨૨

--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
મનગર અને અમરલી
ે િજ ામાં જથ
૩૫૯૪૧ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મનગર અને
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- મનગર
અમરે લી િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા
યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
ૂ યોજના સાથે
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
અનું
તાલુકો
ડવામાં આવેલ
ડવાના બાકી
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી છે ,
ગામો
ગામો
૧
ોલ
૪૧
૦
૨
મ ધપુર
૬૮
૧
૩
મનગર
૯૮
૦
૪
ડીયા
૫૧
૦
૫ કાલાવડ
૯૮
૦
૬ લાલપુર
૭૩
૦
કલ
૪૨૯
૦૧
ુ
િજ ોઃ- અમરલી
ે
ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
અનું તાલુકો
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧ લાઠી
૪૯
૦
૨ લીલીયા
૩૬
૦
૩ બાબરા
૫૬
૦
૪ સા.કડલા
૭૪
૦
ું
૫ અમરે લી
૭૧
૦
૬ બગસરા
૩૧
૦
૭ ધારી
૭૫
૦
૮ ખાંભા
૫૭
૦
૯ રાજલા
૭૨
૦
ુ
૧૦
ફરાબાદ
૪૨
૦
૧૧ કકાવાવ
૪૫
૦
ુ
કલ
૬૦૮
૦
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪)
િજ ોઃ- મનગર
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
પાડવામાં આવશે?
આ બાકી એક માલવડો નેસ જગલ
ં િવ તારને કારણે તાંિ ક રીતે
જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજનામાં સમાવેશ કરી શકાય તેમ નથી. આ
બાકી ગામને થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું પાણી
મેળવે છે .
િજ ોઃ- અમરલી
ે
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
ઉપિ થત થતો નથી.
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન રી-સવની કામગીરી
૩૫૮૭૮ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર જમીન રી-સવની કામગીરીમાં
રહી ગયેલ િતઓ સુધારવા અંગેની કે ટલી ફ રયાદો સરકારને
મળી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી
ફ રયાદોનો િનકાલ કરવામાં આ યો,

(૩) કે ટલી ફરીયાદોનો યા કારણોસર િનકાલ કરવાનો
બાકી છે , અને

(૪) બાકી રહે લ ફરીયાદોનો
કરવામાં આવશે?

યાં સુધીમાં િનકાલ

જવાબ
(૧)અને(૨)
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી કરવાની
કામગીરીમાં રહે લ િતઓ સુધારવા માટે મળેલ અર ઓ તથા
િનકાલ કરવામાં આવેલ ફ રયાદોની િવગત નીચે મુજબ છે .
િતઓ સુધારવા
ફ રયાદોનો
તાલુકાનું નામ
માટે મળેલ
િનકાલ
અર ઓ
પાલનપુર
૩૪૭૧
૨૦૮૦
થરાદ
૩૨૬૨
૨૧૦૦
અમીરગઢ
૭૮૪
૫૦૦
દાંતીવાડા
૧૪૦૫
૧૧૦૩
સુઇગામ
૬૮૭
૪૧૬
વાવ
૭૯૨
૫૦૦
ધાનેરા
૨૦૩૪
૧૫૩૪
દીયોદર
૧૦૯૩
૫૧૨
કાંકરે જ
૧૨૯૫
૮૬૮
લાખણી
૯૮૦
૬૦૦
ભાભર
૬૧૬
૪૯૯
ડીસા
૪૧૦૫
૧૪૬૩
દાંતા
૮૦૧
૨૧૪
વડગામ
૩૩૯૨
૨૧૧૫
કલ
૨૪૭૧૭
૧૪૫૦૪
ુ
(૩) કલ
૧૦૨૧૩
ફ
રયાદોનો
મળે
લ
અર
ઓમાં પૈકી
ુ
નંબરોની સં યા વધારે હોઇ લાગુ સરવે નંબરના હ સેદારોની
સહમતી ન મળવાને કારણે તેમજ કોિવડ-૧૯ ના લોક ડાઉનના
કારણે િનકાલની કામગીરી બાકીમાં છે .
(૪) બાકી રહે લ ફ રયાદોને સ વરે િનકાલ કરવામાં આવશે.

--------સુરત અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૬૦૧૦ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) િજ ોઃ- સુરત
વષવાર સુરત અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
ે ફળ (ચો.મી.)
જમીનના સદર
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે અથવા
વષ-૨૦૧૯
વષ-૨૦૨૦
વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
ુ
સરકારી પડતર
૦૦
૦૦
ખરાબો
૭૦૦૦૦૦
૧૯૬૫૦૦૦
ગૌચર
૪૯૦૦
૦૦
િજ ોઃ- છોટાઉદેપુર – ૦ (શૂ ય)
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ જમીન
(૨)
. ૧૩,૨૯,૧૭,૦૦૮/અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ ન હ
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને મળી?
--------બનાસકાંઠા િજ ામાં મશાનગૃહ માટે જમીન માંગણી
૩૮૨૨૭ ી મહશકમાર
પટલ
ે ુ
ે (પાલનપુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા
િજ ામાં
તાલુકાવાર
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મશાન ગૃહ બનાવવા માટે
જમીનની કે ટલી માંગણીઓ પડતર છે , અને

(૧)

તાલુકો
પડતર માંગણીઓની સં યા
પાલનપુર
૨
વડગામ
૧
દાંતા
૧
દાંતીવાડા
૩
ધાનેરા
૩
લાખણી
૨
(૨) આ માંગણી યાં સુધીમાં મંજૂ ર કરવામાં આવનાર છે ?
(૨) િનયમાનુસાર, અ તાના ધોરણે
--------ૂ અને િમકો
મ હસાગર અને નમદા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૮૬ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ મ હસાગર
(૧)
અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
બાંધકામ
ૂ અને બાંધકામ
ૂ
ખેત મજરોની
િમકો ન ધાયેલા છે ,
િજ ાનું નામ
િમકોની
કલ
ુ
સં યા
સં યા
મ હસાગર
૫૦૬૧૩
૧૬૩૫૩
૬૬૯૬૬
નમદા
૪૯૦૮૪
૧૫૦૨૩
૬૪૧૦૭
કલ
૯૯૬૯૭
૩૧૩૭૬
૧૩૧૦૭૩
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
(૨)
ૂ
કે ટલા ખેતમજરો
િજ ાનું
ખેત મજરોની
બાંધકામ
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
કલ
ુ
નીપ યા,
નામ
સં યા
િમકોની સં યા
મ હસાગર
૬
૧
૭
નમદા
૪
૨
૬
કલ
૧૦
૩
૧૩
ુ

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪)

િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે

તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

(૩)
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કુ લ
િજ ાનું લાભાથ - ચૂકવાયેલ લાભાથ - ચૂકવાયેલ
ચૂકવાયેલ
નામ
રકમ
ઓની
રકમ
ઓની
રકમ
સં યા ( . લાખમાં) સં યા ( . લાખમાં) ( . લાખમાં)
મ હસાગર
૧
૧
૧
૩
૪
નમદા
૨
૨
૦
૦
૨
કુ લ
૩
૩
૧
૩
૬

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
િજ ાનું
નામ
મ હસાગર
નમદા
કુ લ

ૂ
ખેતમજર
ચૂકવવાની
બાકી સહાયની
રકમ
( .લાખમાં)
૧
૧
૨

બાંધકામ િમક
ચૂકવવાની બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)

--------ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
૩૬૮૪૩ ી કશુ
ે ભાઇ નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૪૨૦
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૦
૬
૬

કુ લ
ચૂકવવાની
બાકી
સહાયની રકમ
( .લાખમાં)
૧
૭
૮

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
ભાવનગર િજ ામાં શુ ધ સંવધન ારા રા યની થાિનક
ઓલાદની ગાયમાં કૃ િ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓના
પશુપાલકો માટે ો સાહન આપવાની યોજના હે ઠળ કે ટલા
પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવેલ, અને
(૨) તેમાં કલ
(૨)
.૧૨,૬૦,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય આપવામાં આવી?
--------દાહોદ િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
૩૬૮૫૨ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) દાહોદ િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં વરોજગારીના
(૧) ૧૦૪
હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા પશુના ડે રી ફામ
થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર
કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી કલ
(૨)
. ૧,૭૩,૪૦,૪૭૬/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
--------બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૮૭૫ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં
(૧)
વષવાર બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર
બનાસકાંઠા (ચો.મી.માં)
સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે
સરકારી પડતર
ખરાબા
ગૌચર
અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
આ
યા
,
ુ
વષ
૪૪૭૩૭
શૂ ય
૩૪૯૧૯
૨૦૧૯
વષ
૧૪૮૩
શૂ ય
૯૨૬૨૮
૨૦૨૦
ગાંધીનગર (ચો.મી.માં)
સરકારી પડતર
ખરાબા
ગૌચર
વષ
૨૪૦૦
શૂ ય
૪૯૦૦
૨૦૧૯
વષ
૪૫૪૫
શૂ ય
શૂ ય
૨૦૨૦
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨)
. ૫,૧૯,૦૨,૦૮૯/જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઈ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ નહ .
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને મળી?
--------ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં જથ
૩૬૦૧૯ ી અનંતકમાર
પટલ
ે (વાંસદા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ નવસારી અને
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- નવસારી
વલસાડ િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા
ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
જથ
જથ
અનું તાલુકો
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી છે ,
૧ ચીખલી
૭
૬૦
૨ ખેરગામ
૬
૧૬
૩ ગણદેવી
૨૨
૪૪
૪ જલાલપોર
૫૨
૨૨
૫ નવસારી
૦
૭૦
૬ વાંસદા
૩૮
૫૭
કલ
૧૨૫
૨૬૯
ુ
િજ ોઃ- વલસાડ
ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
અનું તાલુકો
જથ
જથ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧ વલસાડ
૫૧
૩૪
૨ પારડી
૧૧
૪૦
૩ વાપી
૦
૧૯
૪ ઉમરગામ
૪૩
૦
૫ ધરમપુર
૧૧
૯૬
૬ કપરાડા
૧૦
૧૧૮
કલ
૧૨૬
૩૦૭
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪) જથ
ૂ યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી રહે તા ગામો
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
અને થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું પાણી મેળવે છે .
પાડવામાં આવશે?
આ ગામોને તબ ાવાર સમય-મયાદામાં જથ
ૂ યોજનામાં આવરી
લેવાનું આયોજન છે .
--------પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીની અર ઓ
૩૬૮૨૮ ી ભીખાભાઈ બારૈ યા (પાિલતાણા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) ૨૩૭
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી માટે ની પરવાનગી માંગતી
કે ટલી અર ઓ મળેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા કે સો
(૨)
પડતર છે , અને
તાલુકો
અર ઓની સં યા
પોરબંદર ા ય
૦૧
પોરબંદર શહે ર
૦૨
રાણાવાવ
૦૨
કિતયાણા
૦૩
ુ
કલ
૦૮
ુ
(૩) તેનો કે ટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશે?
(૩)હાલની િ થિતએ તમામ કે સોનો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે .
--------નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૮૪૬ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) સામા ય િત-૧૬૬
અનુસૂિચત િત-૦૭
અનુસૂિચત જન િત-૩૩
કલ
ુ – ૨૦૬

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
દર યાન નવસારી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી સહાય
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસિૂ ચત િત અને અનુસિૂ ચત
જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ કે ટલી અર ઓ મંજુ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થતએ છે ા બે વષ દર યાન કે ટેગરી
વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી.

૩૬૮૩૬ ી િવરે િસંહ

ડે

(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૮,૦૩,૦૦૦/અનુસૂિચત િત- .૪૫,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- .૩,૩૩,૦૦૦/કલ
ુ - .૨૧,૮૧,૦૦૦/-

પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
(માંડવી) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઈ હ
માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૧)
તાલુકાનું નામ
પાટણ ( ા ય)
પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી

558

છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
૨૬૯૯
૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
ચાણ મા
હારીજ
સમી
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર
કલ
ુ

૩૦૭૨
૧૦૮૨
૧૬૩૧
૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
૧૬૬૦૬

(૨)

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી

તાલુકાનું
નામ
પાટણ ( ા ય)
પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી
ચાણ મા
હારીજ
સમી
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર
કુ લ

ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને

પાડવામાં
આવેલ ન ધો
૨૬૯૯
૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬
૩૦૭૨
૧૦૮૨
૧૬૩૧
૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
૧૬૬૦૬

મંજૂ ર કરવામાં નામંજૂ ર કરવામાં
આવેલ ન ધો આવેલ ન ધો
૨૫૦૧
૭૬
૧૩૨
૧૬
૨૪૦૩
૭૪
૧૬૬૩
૨૫૪
૨૬૯૪
૧૦૧
૯૩૮
૫૨
૧૪૭૧
૬૭
૯૪૮
૭૧
૧૨૩૨
૧૩૬
૫૮૫
૬૦
૧૪૫૬૭
૯૦૭

(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ ધાિમક ટ ટની જમીન હોઈ કોઈ યિ ત વારસાઈ ના
કરી શકે .
 આર.ઓ.આર. મુજબ સુસંગત ના હોઈ.

(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?







ગામ નમૂના નં.૮/અ, ૭/૧૨ માં અને રજૂ કરે લ
પુરાવામાં નામની િવસંગતતાના કારણે.
આડી લીટીના વારસો દાખલ થતા હોવાથી.
વારસદારોની અંદરો અંદરની તકરારના કારણે
અધુરા પુરાવા સાથે રજૂ થયેલ હોવાથી.
મરણના દાખલામાં િવસંગતતા, અગાઉ વારસાઈ ન ધ

નામંજૂ ર થયેલ હોઈ, મરણનો દાખલો રજૂ કરે લ ના
હોવાથી.
 IORA અર ઓનલાઈન કયા પછી ન ધના અસલ
કાગળો રજૂ કરે લ ન હોવાથી.
 મરણના આધાર રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
--------આણંદ અને ખેડા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
૩૫૯૬૮ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાંથી પીવાના પાણીના કે ટલા
વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં જથ
ૂ યોજનાના હે ડવ સ પરથી
નમૂના લેવામાં આ યા,
આપવામાં આવતા પીવાના પાણીના નમૂનાઓની િવગત નીચે
મુજબ છે .
િજ ાનું
પીવાના પાણીના લેવામાં આવેલ
વષ
નામ
નમૂનાઓની સં યા
૨૦૧૯
૨૮
આણંદ
૨૦૨૦
૧૯
૨૦૧૯
૧૦૬
ખેડા
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૨૦૨૦
૧૦૩
(૨) તે પૈકી કે ટલા નમૂનાઓ િબન માિણત થયા,
(૨) ઉ ત પીવાના પાણીના નમૂનાઓ પૈકી એકપણ નમૂનો
અને
િબન માિણત થયેલ નથી.
(૩) નમૂનાઓ િબન માિણત થવાના કારણો શા છે ,
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
--------રા યમાં ઔ ોિગક હતુ
ે માટે િબનખેતી કરાવવા મહસૂ
ે લ
૩૫૯૫૯ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ
રા યમાં
(૧) જમીન મહે સૂલ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમામાિણક ઔ ોિગક હે તુ માટે િબનખેતી કરાવવામાં આવેલ
૬૫(ખ) મુજબ ઔ ોિગક હે તુ માટે િબનખેતી પરવાનગી મેળ યા
જમીનમાં કે ટલા સમય સુધીમાં ઉ પાદન શ કરવાનું હોય છે ,
બાદ પાંચ વષમાં માલનું ઉ પાદન અથવા સેવાઓ પૂરી પાડવાનું
શ કરવું ઈશે;
(૨) ઉ ત સમયગાળા દર યાન કયા દરે જમીન મહે સૂલ
(૨) જમીન મહે સૂલ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ-૪૮
વસૂલવાનું હોય છે , અને
હે ઠળના િબનખેતી આકારના િનયત દરો મુજબ જમીન મહે સૂલ
વસૂલવાનું હોય છે .
(૩) ઉ ત સમયમયાદામાં ઉ પાદન શ ન કરે તો કે ટલા
(૩) ઉ ત સમયમયાદામાં ઉ પાદન શ ન કરે તો જમીન
સમય બાદ યા દરે જમીન મહે સૂલ વસૂલવાનું થાય છે ?
મહે સૂલ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ-૬૫(ખ)ના ખંડ ૫(ક)
થી િન દ મુ ત અથવા લંબાવેલ મુ ત બાદ દર ચો.મી. પાંચ
િપયાના દરે જમીન મહે સૂલ વસૂલવાનું થાય છે .
--------મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૮૪૮ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત –
૬૩
–
દર યાન મોરબી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી સહાય
અનુસૂિચત િત
૦૩
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત
અનુસૂિચત જન િત – ૦૦
કલ
૬૬
જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ –
ુ કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી –
.૪,૪૨,૬૩૦/કે ટેગરી વાઇઝ કલ
અનુસૂિચત િત –
.૩૩,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત –
.૦ (શૂ ય)
કલ
.૪,૭૫,૬૩૦/ુ
--------ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૭૨૨ ી કસરીિસં
હ સોલંકી (માતર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત –
૨૩૧
દર યાન ખેડા િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી સહાય
અનુસૂિચત િત –
૧૬
–
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત
અનુસૂિચત જન િત ૦૦
કલ
૨૪૭
જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ –
ુ કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
(૨) જનરલ કે ટેગરી –
.૧૭,૨૨,૦૦૦/કે ટેગરી વાઇઝ કલ
અનુસૂિચત િત –
.૮૧,૦૦૦/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?
અનુસૂિચત જન િત –
.૦૦
કલ
.૧૮,૦૩,૦૦૦/ુ --------રા યમાં તબીબી અિધકારીઓનું મંજૂ ર મહકમ
ે
૩૫૯૨૦ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની
િ થિતએ
રા યમાં
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની િ થિતએ િવભાગ હ તકની
ઔ ોિગક એકમો માટે ડે યુટી ડાયરે ટર (મેડીકલ) સ હત
િનયામક ી, ઔ ોિગક સલામતી અને વા યની કચેરીમાં
તબીબી અિધકારીઓનું મંજૂ ર મહે કમ કે ટલું છે ,
સંવગવાર મંજૂ ર થયેલ મહે કમ આ સાથે સામેલ પ રિશ -૧ના
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
કોલમ-૩ મુજબ છે .
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી જ યાઓ ભરે લી અને
(૨) આ સાથે સામેલ પ રિશ -૧ના કોલમ-૪, ૫ અને
કે ટલી જ યાઓ કે ટલા સમયથી ખાલી છે , અને
૬ મુજબ છે .
(૩) ઉ ત ખાલી જ યા યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૩) જે પૈકીની ખાલી જ યાઓ આરો ય અને પ રવાર
ક યાણ િવભાગ ારા િતિનયુિ તથી અિધકારીઓની ફાળવણી
થયેથી ભરવામાં આવશે.
પ રિશ -૧
મંજૂ ર થયેલ
ભરલી
ખાલી
ે
અ.નં.
સંવગનું નામ/હો ો
કઈ તારીખથી જ યા ખાલી છે ?
જ યા
જ યા જ યા
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૧ ડે યુટી ડાયરે ટર (મેડીકલ)
૦૧
૦૦
૦૧ ૧. અમદાવાદ ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૦૮ થી ખાલી છે .
વગ-૧
૨ આસી ટ ટ ડાયરે ટર
૦૪
૦૧
૦૩ ૧. અમદાવાદ ખાતે તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ થી ખાલી છે .
(મેડીકલ) વગ-૧
૨. સુરત ખાતે તા.૧૯-૫-૨૦૦૮ થી ખાલી છે .
૩. રાજકોટ ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૧ થી ખાલી છે .
૩ સટ ફા ગ સજન (તબીબી
૨૧
૦૬
૧૫ ૧. સુરત ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૧ થી
અિધકારી) વગ-૨
૨. મહે સાણા ખાતે તા.૧૧-૫-૨૦૧૦ થી
૩. ભ ચ ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૧ થી
૪. વલસાડ ખાતે તા.૦૨-૪-૨૦૦૭ થી
૫. આ દપુર ખાતે તા.૦૨-૪-૨૦૦૭ થી
૬. જનાગઢ
ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૧ થી
ૂ
૭. ભાવનગર ખાતે તા.૦૨-૪-૨૦૦૭ થી
૮. મનગર ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૧ થી
૯. અલંગ ખાતે તા.૧૧-૫-૨૦૧૦ થી
૧૦. સુરે નગર ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૧ થી
૧૧. આણંદ ખાતે તા.૧૧-૫-૨૦૧૦ થી
૧૨. નવસારી ખાતે તા.૧૧-૫-૨૦૧૦ થી
૧૩. ગાંધીનગર ખાતે તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૭ થી
૧૪. અમદાવાદ ખાતે તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૭ થી
૧૫. સુરત ખાતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૧ થી
કલ
૨૬
૦૭
૧૯
ુ
--------ૂ અને િમકો
આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૭૭ ી પૂનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
ૂ
િ થિતએ આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં
ખેતમજરોની
બાંધકામ
િજ ાનું નામ
કલ
ુ
િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
સં યા
િમકોની સં યા
ૂ અને બાંધકામ
િમકો ન ધાયેલા છે ,
આણંદ
૨૧૮૮૭૨
૧૨૬૭૯ ૨૩૧૫૫૧
ડાંગ
૩૩૯૭૫
૫૭૫૬
૩૯૭૩૧
કલ
૨૫૨૮૪૭
૧૮૪૩૫
૨૭૧૨૮૨
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨)
ૂ
ઉ ત િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ખેતમજરોની
બાંધકામ
ૂ અને
િજ ાનું નામ
કલ
ુ
બાંધકામ
િમકોના અક માતે મૃ યુ
સં યા
િમકોની સં યા
નીપ યા,
આણંદ
૨૭
૫
૩૨
ડાંગ
૦૦
૧
૧
કલ
૨૭
૬
૩૩
ુ
(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા
(૩)
ખેતમજરો
અને બાંધકામ
િમકોના
ૂ
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કલ
ુ
િજ ાનું
વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
લાભાથ ઓની વારસદારોને લાભાથ ઓની વારસદારોને ચૂકવાયેલ
નામ
ચૂકવવામાં આવી, અને
રકમ
સં યા
ચૂકવેલ
સં યા
ચૂકવેલ

561

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
સહાય
સહાય
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
આણંદ
૪
૪
૩
૯
૧૩
ડાંગ
૦
૦
૦
૦
૦
કલ
૪
૪
૩
૯
૧૩
ુ
(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય
(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ ખેતમજરોની
બાકી સહાય
ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે તે યાં સુધીમાં
વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન
ચૂકવવામાં આવશે ?
અને અ ય બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
કલ
ુ
ચૂકવવાની બાકી ચૂકવવાની બાકી ચૂકવવાની
િજ ાનું નામ
બાકી સહાય
સહાય
સહાય
( .લાખમાં)
( .લાખમાં) ( .લાખમાં)
આણંદ
૨૨
૩
૨૫
ડાંગ
૦
૦
૦
કલ
૨૨
૩
૨૫
ુ
--------અરવ ી િજ ામાં જમીન રી-સવ
૩૫૯૦૨ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ અરવ ી
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની િ થિતએ અરવ ી િજ ામાં
િજ ામાં તાલુકાવાર જમીન રી-સવ કરવા માટે ની ખેડૂ તોની
તાલુકાવાર જમીન રી-સવ કરવા માટે ની ખેડૂ તોની પડતર
કે ટલી અર ઓ પડતર છે , અને
અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
તાલુકાનું નામ પડતર અર ઓ
ધનસુરા
૯૪૪
બાયડ
૭૧૪
િભલોડા
૮૩૬
માલપુર
૪૬૬
મેઘરજ
૯૭૨
મોડાસા
૧૫૯૬
કલ
૫૫૨૮
ુ
(૨) ઉ ત પડતર અર ઓનો યાં સુધીમાં િનકાલ
(૨)
ઉ ત પડતર અર ઓનો સ વરે િનકાલ કરવામાં
કરવામાં આવશે ?
આવશે.
--------અમરલી
ે અને ભાવનગર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૬૫ ી અંબ રષભાઇ ડરે (રાજલા
ુ ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર અમરે લી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
અમરલી
ે (ચો.મી.માં)
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે અથવા
સરકારી પડતર
ખરાબા
ગૌચર
વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
આ
યા
,
ુ
વષ ૨૦૧૯
૫૧૦૨
શૂ ય
૧૮૯૦૦
વષ ૨૦૨૦
૯૬૨૯૪
શૂ ય
૨૦૮૭૩
ભાવનગર (ચો.મી.માં)
સરકારી પડતર
ખરાબા
ગૌચર
વષ ૨૦૧૯ ૧૮૨૭૧૫૬૨
શૂ ય
શૂ ય
વષ ૨૦૨૦
૨૫૦૨૩૮૩
શૂ ય
શૂ ય
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨)
. ૯,૮૦,૪૬,૭૯૬/જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) એક પણ નહ .
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી?
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
૩૬૮૩૨ ી રમણભાઈ પટલ
ે (િવ પુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર
વારસાઇ હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૧)
તાલુકાનું નામ છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
હમતનગર
૩૯૧૭
ં
વડાલી
૧૦૪૫
ખેડ ા
૧૩૭૩
િવજયનગર
૧૪૧૦
પોશીના
૯૪૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
તલોદ
૨૬૯૯
ઇડર
૨૮૧૫
કલ
૧૬૦૪૮
ુ

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને

(૨)
તાલુકાનું
પાડવામાં આવેલ
મંજૂ ર
નામંજૂ ર
નામ
ન ધો
ન ધો
ન ધો
હમતનગર
૩૯૧૭
૩૫૭૩
૮૧
ં
વડાલી
૧૦૪૫
૯૦૨
૪૮
ખેડ ા
૧૩૭૩
૧૨૬૫
૧૮
િવજયનગર
૧૪૧૦
૧૨૨૬
૫૨
પોશીના
૯૪૫
૯૩૦
૧૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
૧૬૮૦
૪૭
તલોદ
૨૬૯૯
૨૫૫૮
૫૭
ઇડર
૨૮૧૫
૨૬૪૫
૭૪
કલ
૧૬૦૪૮
૧૪૭૭૯
૩૯૨
ુ
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે .
૧. પેઢીનામામાં વારસદારો છપાવે
લ હોવાથી.
ુ
૨. જ રી આધાર પુરાવા સામેલ ન કરે લ હોવાથી.
૩. વારસદારોને ૧૩૫-ડી ની નોટીસની બજવણી
થયેલ ન હોવાથી.
૪. અગાઉ વારસાઇ ન ધ પડાવેલ હોવાથી.
૫. નામમાં િવસંગતતા હોવાથી.
--------અમરલી
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
૩૬૮૫૪ ી ગોિવંદભાઈ પટલ
ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અમરે લી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૧) ૪,૬૧,૨૩૧
છે ા બે વષમાં જનસેવા કે ોમાં કે ટલી અર ઓ આવી,
(૨) કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો, અને
(૨) ૪,૬૧,૨૩૧
(૩) પડતર અર ઓના િનકાલનું શુ આયોજન છે ?
(૩) કોઈ અર પડતર ન હોઈ, આયોજનનો કોઈ નથી.
--------મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૮૫૫ ી અરિવંદ રૈ યાણી (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઈ
ઈ-ધરા કે નું નામ
કલ
ુ અર ઓ
હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
મનગર ( ા ય)
૧૩૨૨
મનગર (શહે ર)
૧૨૫
ોલ
૬૧૭
ડીયા
૬૧૦
કાલાવડ
૧૦૫૯
લાલપુર
૯૪૭
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
મ ધપુર
કલ
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી ન ધો
મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં આવી, અને

(૩)

૮૯૯
૫૫૭૯

(૨)

પાડવામાં
નામંજૂ ર
મંજૂ ર કરવામાં
તાલુકાનું નામ
આવેલ
કરવામાં આવેલ
આવેલ ન ધો
ન ધો
ન ધો
મનગર ( ા ય) ૧૩૨૨
૧૧૪૧
૨૫
મનગર (શહે ર)
૧૨૫
૧૧૪
૫
ોલ
૬૧૭
૫૩૪
૧૯
ડીયા
૬૧૦
૫૪૭
૭
કાલાવડ
૧૦૫૯
૯૦૫
૩૨
લાલપુર
૯૪૭
૮૯૩
૨૩
મ ધપુર
૮૯૯
૭૮૬
૨૮
કલ
૫૫૭૯
૪૯૨૦
૧૩૯
ુ
ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 વારસદારોની િવગતો અપુરતી હોવાનાં કારણે વારસાઈ
વાળી જમીનનું અગાઉ વેચાણ થવાનાં કારણે
 સોગંદનામું તથા પે ઢનામામાં તફાવત આવતો હોય
સાચા વારસદારોની ખરાઈ થઈ શકે લ ન હોય મરણ
દાખલો રજૂ થયેલ ન હોય
 વારસાઈ આંબો રજૂ થયેલ ન હોય
 તકરારી કે સના ઠરાવ આધારે
 રજૂ થયેલ સરનામામાં અધુરાશ હોવાના કારણે ૧૩૫ડી ની નોટીસ ન બ વવાનાં કારણે
 ઓનલાઈન ન ધ દાખલ થયા બાદ ડો યુમે ટ રજૂ ન
થવાના કારણે
 કોટકે સ ચાલુ હોવાને કારણે.
---------

પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
(અબડાસા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ
િજ ામાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઇ
તાલુકાનું નામ
છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
પાટણ ( ા ય)
૨૬૯૯
પાટણ (શહે ર)
૧૬૫
િસ ધપુર
૨૬૮૮
સર વતી
૨૦૦૬
ચાણ મા
૩૦૭૨
હારીજ
૧૦૮૨
સમી
૧૬૩૧
રાધનપુર
૧૧૧૩
સાંતલપુર
૧૪૬૨
શંખે ર
૬૮૮
કલ
૧૬૬૦૬
ુ
૩૬૮૩૫ ી

ુમનિસંહ

ડે

(૨)

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં

તાલુકાનું નામ

આવી, અને

પાટણ ( ા ય)
પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી
ચાણ મા
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પાડવામાં
આવેલ ન ધો
૨૬૯૯
૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬
૩૦૭૨

મંજૂ ર કરવામાં નામંજૂ ર કરવામાં
આવેલ ન ધો
આવેલ ન ધો
૨૫૦૧
૭૬
૧૩૨
૧૬
૨૪૦૩
૭૪
૧૬૬૩
૨૫૪
૨૬૯૪
૧૦૧

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
હારીજ
સમી
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર

૧૦૮૨
૧૬૩૧
૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
૧૬૬૦૬

કુ લ

૯૩૮
૧૪૭૧
૯૪૮
૧૨૩૨
૫૮૫
૧૪૫૬૭

૫૨
૬૭
૭૧
૧૩૬
૬૦
૯૦૭

(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ ધાિમક ટ ટની જમીન હોઈ કોઈ યિ ત વારસાઈ ન
કરી શકે .
 આર.ઓ.આર. મુજબ સુસંગત ના હોઈ.

(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?







ગામ નમૂના નં.૮/અ, ૭/૧૨ માં અને રજૂ કરે લ
પુરાવામાં નામની િવસંગતતાના કારણે.
આડી લીટીના વારસો દાખલ થતા હોવાથી.
વારસદારોની અંદરો અંદરની તકરારના કારણે
અધુરા પુરાવા સાથે રજૂ થયેલ હોવાથી.
મરણના દાખલામાં િવસંગતતા, અગાઉ વારસાઈ ન ધ

નામંજૂ ર થયેલ હોઈ, મરણનો દાખલો રજૂ કરે લ ના
હોવાથી.
 IORA અર ઓનલાઈન કયા પછી ન ધના અસલ
કાગળો રજૂ કરે લ ન હોવાથી.
 મરણના આધાર રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
--------પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૮૩૭ ડો. આશાબેન પટલ
ે ( ઝા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ
િજ ામાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઇ
હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૧)
તાલુકાનું નામ
પાટણ ( ા ય)
પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી
ચાણ મા
હારીજ
સમી
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર
કલ
ુ

છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
૨૬૯૯
૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬
૩૦૭૨
૧૦૮૨
૧૬૩૧
૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
૧૬૬૦૬

(૨)

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં

તાલુકાનું નામ

આવી, અને

પાટણ ( ા ય)
પાટણ (શહે ર)
િસ ધપુર
સર વતી
ચાણ મા
હારીજ
સમી

565

પાડવામાં
આવેલ ન ધો
૨૬૯૯
૧૬૫
૨૬૮૮
૨૦૦૬
૩૦૭૨
૧૦૮૨
૧૬૩૧

મંજૂ ર કરવામાં નામંજૂ ર કરવામાં
આવેલ ન ધો
આવેલ ન ધો
૨૫૦૧
૭૬
૧૩૨
૧૬
૨૪૦૩
૭૪
૧૬૬૩
૨૫૪
૨૬૯૪
૧૦૧
૯૩૮
૫૨
૧૪૭૧
૬૭

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
રાધનપુર
સાંતલપુર
શંખે ર
કુ લ

૧૧૧૩
૧૪૬૨
૬૮૮
૧૬૬૦૬

૯૪૮
૧૨૩૨
૫૮૫
૧૪૫૬૭

૭૧
૧૩૬
૬૦
૯૦૭

(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ ધાિમક ટ ટની જમીન હોઈ કોઈ યિ ત વારસાઈ ન
કરી શકે .
 આર.ઓ.આર. મુજબ સુસંગત ના હોઈ.

(૩) ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?







ગામ નમૂના નં.૮/અ, ૭/૧૨ માં અને રજૂ કરે લ
પુરાવામાં નામની િવસંગતતાના કારણે.
આડી લીટીના વારસો દાખલ થતા હોવાથી.
વારસદારોની અંદરો અંદરની તકરારના કારણે
અધુરા પુરાવા સાથે રજૂ થયેલ હોવાથી.
મરણના દાખલામાં િવસંગતતા, અગાઉ વારસાઈ ન ધ
નામંજૂ ર થયેલ હોઈ, મરણનો દાખલો રજૂ કરે લ ના
હોવાથી.

 IORA

અર ઓનલાઈન કયા પછી ન ધના
અસલ કાગળો રજૂ કરે લ ન હોવાથી.
 મરણના આધાર રજૂ થયેલ ન હોવાથી.
--------ૂ અને િમકો
અમદાવાદ અને સુરે ગર િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજરો
૩૫૯૧૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ
(૧)
અને સુરે નગર િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ
ૂ અને
િજ ાનું
ખેતમજરોની
બાંધકામ
બાંધકામ િમકો ન ધાયેલા છે ,
નામ
સં યા
િમકોની સં યા
અમદાવાદ
૧૨૬૧૦૫
૧૦૦૦૪૨
સુરે નગર
૧૧૧૧૯૧
૧૬૮૫૬
કલ
૨૩૭૨૯૬
૧૧૬૮૯૮
ુ
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત િજ ાવાર
(૨)
કે ટલા ખેતમજરો
ૂ
ૂ અને બાંધકામ િમકોના અક માતે મૃ યુ
િજ ાનું
ખેતમજરોની
બાંધકામ
નીપ યા,
નામ
સં યા
િમકોની સં યા
અમદાવાદ
૩૩
૩૭
સુરે નગર
૫૨
૧
કલ
૮૫
૩૮
ુ

(૩) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા ખેતમજરો
ૂ અને
બાંધકામ િમકોના વારસદારોને કે ટલી રકમની સહાય
ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪) િજ ાવાર કે ટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે
તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

કલ
ુ
૨૨૬૧૪૭
૧૨૮૦૪૭
૩૫૪૧૯૪
કલ
ુ
૭૦
૫૩
૧૨૩

(૩)
ૂ
ખેતમજરો
બાંધકામ િમકો
વારસદારોને
વારસદારોને
િજ ાનું
લાભાથ ઓની ચૂકવેલ લાભાથ ઓની ચૂકવેલ
નામ
સહાય
સહાય
સં યા
સં યા
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)
અમદાવાદ
૨૨
૨૨
૫
૧૫
સુરે નગર
૩૦
૩૦
૦
૦
કુ લ
૫૨
૫૨
૫
૧૫

કુ લ
ચૂકવાયેલ
રકમ ( .
લાખમાં)
૩૭
૩૦
૬૭

(૪) સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની પૂતતા થયા બાદ
ખેતમજરોની
બાકી સહાય વીમા િનયામકની કચેરી ારા યારે
ૂ
બાંધકામ િમકોની બાકી સહાય ગુજરાત મકાન અને અ ય
બાંધકામ મયોગી ક યાણ બોડ ારા ચૂકવવામાં આવશે.
િજ ાનું
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ૂ
ખેતમજરો

બાંધકામ િમકો

કુ લ ચૂકવવાની બાકી સહાય

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
નામ

ચૂકવવાની બાકી
ચૂકવવાની બાકી
સહાય
સહાય ( . લાખમાં)
( . લાખમાં)
અમદાવાદ
૫
૩૬
સુરે નગર
૭
૩
કુ લ
૧૨
૩૯

( . લાખમાં)

૪૧
૧૦
૫૧

--------નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૮૪૭ ી કનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
દર યાન નવસારી િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી સહાય
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત
જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
કે ટેગરી વાઇઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

(૧)

(૨)

જવાબ
સામા ય િત –
૧૬૬
અનુસૂિચત િત –
૦૭
અનુસૂિચત જન િત – ૩૩
કલ
૨૦૬
ુ –
જનરલ કે ટેગરી –
અનુસૂિચત િત –
અનુસૂિચત જન િત –
કલ
ુ -

.૧૮,૦૩,૦૦૦/.૪૫,૦૦૦/.૩,૩૩,૦૦૦/.૨૧,૮૧,૦૦૦/-

--------મહસાણા
િજ ામાં જમીન ીસરકાર કરવા બાબત
ે
૩૫૮૯૬ ી ભરત ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મહસુ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલી જમીન
ીસરકાર કરવામાં આવી છે , અને

(૧)
અ.નં.
વષ
તાલુકો
ે ફળ (ચો.મી.)
૧
૨૦૧૯
ખેરાલુ
૨૬૩
૨
૨૦૨૦
િવસનગર
૧,૦૧,૯૫૨
૩
૨૦૨૦
સતલાસણા
૩૨,૪૮૩
૪
૨૦૨૦
ખેરાલુ
૧૭,૦૮૨
(૨) ઉ ત જમીન ીસરકાર કરવાના મુ ય કારણો શા
(૨) (૧) સંરિ ત ગણોતીયાને ગણોતધારા હે ઠળ જમીનનો
છે ?
ખરીદી હ આપવાની વૈધાિનક કાયવાહી થયા પહે લાં જમીન
માિલક ારા ર ટડ દ તાવેજથી અ ય ઇસમને તબદીલી
(૨) ગણોતધારાની કલમ-૬૩ ના ભંગ બદલ
(૩) ખરીદી િબનઅમલી થતાં
--------રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૮૪૯ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) સામા ય િત-૨૫૦
અનુસૂિચત િત-૦૩
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
કલ
ુ - ૨૫૩

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
દર યાન રાજકોટ િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી સહાય
યોજના હે ઠળ સામા ય
િત, અનુસૂિચત
િત અને
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ કે ટલી અર ઓ
મંજુ ર કરવામાં આવી,અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થતએ છે ા બે વષ દર યાન કે ટેગરી
વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૬,૮૦,૦૦૦/અનુસૂિચત િત- .૧૫,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- .૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૬,૯૫,૦૦૦/-

--------ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૮૪૪ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
(૧) સામા ય િત-૨૩૧
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
દર યાન ખેડા િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફકટર ખરીદી સહાય
યોજના હે ઠળ સામા ય િત, અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત
જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
કે ટેગરી વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?

અનુસૂિચત િત-૧૬
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
કલ
ુ -૨૪૭
(૨)

જનરલ કે ટેગરી- .૧૭,૨૨,૦૦૦/અનુસૂિચત િત- .૮૧,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- . ૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૮,૦૩,૦૦૦/-

--------પાટણ અને મહસાણા
િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
ે
૩૫૮૯૩ ી ચંદન ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .-

જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા
બે વષમાં વષવાર પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં

(૧)
ે ફળ ચો.મી. માં
િજ ો

િજ ાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની
કે ટલી જમીન ભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
ુ

વષ
૨૦૧૯
૨૦૨૦
૨૦૧૯
૨૦૨૦

પાટણ

કરવામાં આ યા,

મહે સાણા

(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ

સરકારી
પડતર
૬૭૨૦
૭૯૫૭૦
-

ખરાબો

ગૌચર

કુ લ

૭૨૬.૮૮
-

૮૦૦૭
૩૪૪૩૭૮
૧૯૬૦૦
૪૭૦૦૦૦

૧૪૭૨૭
૪૨૪૬૭૪.૮૮
૧૯૬૦૦
૪૭૦૦૦૦

(૨) પાટણ- . ૧૧,૬૦,૮૩,૦૯૨/-

આપેલ જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ,
અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ
આપેલ જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી

મહે સાણા- . ૩૬,૦૪,૭૬,૦૦૦/(૩) એક પણ ન હ

ફરીયાદો સરકારને મળી?
--------અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૨૫ ી રાજશકમાર
ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ
જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં

(૧) પ ક-(૧) મુજબ
પ ક-(૧)

િજ ાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી
જમીન ભાડે અથવા વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં
ુ

જમીનના સદર

આ યા,

સરકારી પડતર
ખરાબો
ગૌચર
કુ લ ે ફળ

(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઇ, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો

(૨)

અમદાવાદ
બોટાદ
ે ફળ (ચો.મી.)
ે ફળ (ચો.મી.)
વષ-૨૦૧૯ વષ-૨૦૨૦ વષ-૨૦૧૯ વષ-૨૦૨૦
૧૩૯૪૯૨ ૨૩૪૨૮૮૧
૧૫૬૧૨
૮૧૪૪૩૪
૧૧૨૩૧૪૩
૪૯૦૦
૦
૦
૪૯૦૦
૪૮૦૦
૦
૦
૧૨૬૭૫૩૫ ૨૩૫૨૫૮૧
૧૫૬૧૨
૮૧૪૪૩૪

. ૧૧,૧૯,૫૦,૭૦૬/-

(૩) એક પણ ન હ

સરકારને મળી?
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૮૩૦ ી ઋિષકશભાઇ
પટે લ (િવસનગર) : માનનીય મહસૂ
ે
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઇ
તાલુકાનું નામ
છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
હમતનગર
૩૯૧૭
ં
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
વડાલી
ખેડ ા
િવજયનગર
પોશીના
ાંિતજ
તલોદ
ઇડર

૧૦૪૫
૧૩૭૩
૧૪૧૦
૯૪૫
૧૮૪૪
૨૬૯૯
૨૮૧૫
૧૬૦૪૮

કલ
ુ
(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને

(૨)
તાલુકાનું નામ પાડવામાં આવેલ
મંજૂ ર
નામંજૂ ર
ન ધો
ન ધો
ન ધો
હમતનગર
૩૯૧૭
૩૫૭૩
૮૧
ં
વડાલી
૧૦૪૫
૯૦૨
૪૮
ખેડ ા
૧૩૭૩
૧૨૬૫
૧૮
િવજયનગર
૧૪૧૦
૧૨૨૬
૫૨
પોશીના
૯૪૫
૯૩૦
૧૫
ાંિતજ
૧૮૪૪
૧૬૮૦
૪૭
તલોદ
૨૬૯૯
૨૫૫૮
૫૭
ઇડર
૨૮૧૫
૨૬૪૫
૭૪
કલ
૧૬૦૪૮
૧૪૭૭૯
૩૯૨
ુ
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે .
૧. પેઢીનામામાં વારસદારો છપાવે
લ હોવાથી.
ુ
૨. જ રી આધાર પુરાવા સામેલ ન કરે લ હોવાથી.
૩. વારસદારોને ૧૩૫-ડી ની નોટીસની બજવણી
થયેલ ન હોવાથી.
૪. અગાઉ વારસાઇ ન ધ પડાવેલ હોવાથી.
૫. નામમાં િવસંગતતા હોવાથી.
ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
૩૬૮૪૫ ી મહશકમાર
રાવલ (ખંભાત) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે ુ

જવાબ
(૧) સામા ય િત-૨૩૧
અનુસૂિચત િત-૧૬
અનુસૂિચત જન િત-૦૦
કલ
ુ – ૨૪૭

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ
દર યાન ખેડા િજ ામાં પાવર ડીવન ચાફ ટર ખરીદી સહાય
યોજના હે ઠળ સામા ય
િત, અનુસૂિચત
િત અને
અનુસૂિચત જન િતના લાભાથ ઓની કલ
ુ કે ટલી અર ઓ
મંજુ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષ દર યાન
કે ટેગરી વાઈઝ કલ
ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૨) જનરલ કે ટેગરી- .૧૭,૨૨,૦૦૦/અનુસૂિચત િત- .૮૧,૦૦૦/અનુસૂિચત જન િત- .૦ (શૂ ય)
કલ
ુ - .૧૮,૦૩,૦૦૦/-

અમદાવાદ શહરમાં
ડી.પી.એસ. કલ
ે
ૂ ારા જમીનમાં શરતભંગ
૩૫૯૨૩ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ
શહે રના હાથીજણ ન ક હીરાપુર ગામની સીમમાં ડી.પી.એસ.
કલને
સરકાર ારા કયા હે તુસર કે ટલી જમીન ફાળવવામાં
ૂ
આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત ફાળવેલ જમીનમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે
વષમાં શરતભંગ થયેલ છે કે કે મ, અને
(૩)
હા, તો આ અંગે શી કાયવાહી કરી?

(૧)
નથી.
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સરકાર

જવાબ
ારા સરકારી જમીન ફાળવવામાં આવેલ

(૨)

ઉપિ થત થતો નથી.

(૩)

ઉપિ થત થતો નથી.

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
--------સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૮૩૧ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઇ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઇ
હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,

(૧)
તાલુકાનું નામ
હમતનગર
ં
વડાલી
ખેડ ા
િવજયનગર
પોશીના
ાંિતજ
તલોદ
ઈડર
કલ
ુ

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને

છે ા બે વષમાં આવેલ અર ઓ
૩૯૧૭
૧૦૪૫
૧૩૭૩
૧૪૧૦
૯૪૫
૧૮૪૪
૨૬૯૯
૨૮૧૫
૧૬૦૪૮

(૨)
તાલુકાનું
નામ
હમતનગર
ં
વડાલી
ખેડ ા
િવજયનગર
પોશીના
ાંિતજ
તલોદ
ઈડર
કુ લ

પાડવામાં
આવેલ ન ધો
૩૯૧૭
૧૦૪૫
૧૩૭૩
૧૪૧૦
૯૪૫
૧૮૪૪
૨૬૯૯
૨૮૧૫
૧૬૦૪૮

મંજૂ ર
ન ધો
૩૫૭૩
૯૦૨
૧૨૬૫
૧૨૨૬
૯૩૦
૧૬૮૦
૨૫૫૮
૨૬૪૫
૧૪૭૭૯

નામંજૂ ર
ન ધો
૮૧
૪૮
૧૮
૫૨
૧૫
૪૭
૫૭
૭૪
૩૯૨

(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે .
(૩) નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?
 પેઢીનામામાં વારસદારો છપાવે
લ હોવાથી.
ુ
 જ રી આધાર પુરાવા સામેલ ન કરે લ હોવાથી.
 વારસદારોને ૧૩૫-ડી ની નોટીસની બજવણી થયેલ
ન હોવાથી.
 અગાઉ વારસાઈ ન ધ પડાવેલ હોવાથી.
 નામમાં િવસગંતતા હોવાથી.
--------દાહોદ િજ ામાં ડરી
ે ફામ થાપનાની સહાય
૩૬૮૪૨ ી મધુભાઇ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) દાહોદ િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં
(૧) ૧૦૪
વરોજગારીના હે તુ પશુપાલન યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા
પશુના ડે રી ફામ થાપનાની સહાયની યોજના અંતગત
કે ટલી અર ઓ મંજૂ ર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે પૈકી કલ
(૨) . ૧,૭૩,૪૦,૪૭૬/ુ કે ટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?
--------અમરલી
ે િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
૩૫૯૬૨ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં અમરે લી િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી

(૧), (૨) અને (૩)
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
કરવાની કામગીરીમાં રહે લ

િતઓ સુધારવા માટે

સરકારને તાલુકાવાર કે ટલી અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી ફરીયાદોનો િનકાલ કરવામાં
આ યો, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલા ગામોનું

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં અમરે લી
િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી કરવાની કામગીરીમાં
રહે લ િતઓ સુધારવા માટે મળેલ અર ઓ, િનકાલ
કરવામાં આવેલ ફ રયાદો તથા મોલગેશન કરવાના બાકી
ગામોની િવગત નીચે મુજબ છે .

મોલગેશન કરવાનું બાકી છે ?

તાલુકાનું નામ
કું કાવાવ વ ડયા
બાબરા
લાઠી
લીલીયા
અમરે લી
બગસરા
ધારી
સાવરકું ડલા
ખાંભા
ફરાબાદ
રાજુ લા
કુ લ

િતઓ સુધારવા માટે ફ રયાદોનો
મળેલ અર ઓ
િનકાલ
૩૪૧
૧૨૫૫
૧૫૮૩
૬૭૪
૧૧૪૪
૧૦૧
૪૨
૧૮૦
૨૮૦
૧૪૭
૧૦૪
૫૮૫૧

૨૪૫
૯૨૧
૧૨૩૯
૫૩૨
૪૪૫
૬૬
૩૫
૬૫
૧૮૬
૪૭
૫૭
૩૮૩૮

મોલગેશન
કરવાના બાકી
ગામ
૩૯
૨૯
૨૧
૧૩
૪૮
૨૮
૭૧
૬૬
૪૧
૩૩
૬૧
૪૫૦

ખેડા અને નમદા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
૩૫૯૮૦ ી કા તીભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મહસૂ
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે
(૧)
વષમાં વષવાર ખેડા અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી
ે ફળ (ચો.મી.)
વષ
સદર
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કે ટલી જમીન ભાડે અથવા
ખેડા
નમદા
વેચાણ આપવાના હકમો
કરવામાં આ યા,
ુ
સરકારી પડતર
૨૩૪૩૦૪
૨૦૧૯ ખરાબો
૧૫૦૦
ગૌચર
૧૯૬૦૦
૩૪૨૮૪
સરકારી પડતર
૮૯૯૭૪
૨૦૨૦ ખરાબો
ગૌચર
૨૧૨૨૫
૫૮૮૪
(૨) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૨)
જમીન અ વયે સરકારને કે ટલી આવક થઈ, અને
આવક ( .)
વષ
ખેડા
નમદા
૨૦૧૯
૧,૯૯,૫૫,૭૧૦/૫૪,૭૦,૪૧૦/૨૦૨૦
૧,૧૧,૮૪,૦૪૭/૧,૩૨,૩૦૦/(૩) ઉ ત િ થિતએ ભાડે અથવા વેચાણ આપેલ
(૩) ખેડા-શૂ ય
જમીનમાં હે તુફેર ઉપયોગ થવાની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને મળી?
નમદા- શૂ ય
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
ક છ અને મહસાણા
િજ ામાં જથ
ે
૩૫૮૭૨ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા
(રાપર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ક છ અને
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- ક છ
મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી
ૂ યોજનાના જથ
ૂ યોજનામાં ડવાના
જથ
પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
અનું
તાલુકો
ગામો
બાકી ગામો
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
૧
લખપત
૮૬
૦
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી છે ,
૨
રાપર
૯૫
૨
૩
ભચાઉ
૬૯
૦
૪
અં ર
૬૩
૦
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

ભુજ
નખ ાણા
અબડાસા
માંડવી
મુ ા
ગાંધીધામ
કલ
ુ
િજ ોઃ- મહસાણા
ે

૧૪૬
૧૧૭
૧૩૨
૯૧
૬૦
૯
૮૬૮

૦
૨
૧
૧
૦
૦
૬

ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
જથ
જથ
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧
મહે સાણા
૯૩
૦૦
૨
બેચરા
૫૨
૦૦
૩
ટાણા
૩૨
૦૦
૪
કડી
૧૧૦
૦૦
૫
િવ પુર
૫૯
૦૫
૬
સતલાસણા
૬૫
૦૦
૭
ખેરાલુ
૫૧
૦૦
૮
વડનગર
૪૩
૦૦
૯
િવસનગર
૬૦
૦૦
૧૦
ઝા
૩૧
૦૦
કલ
૫૯૬
૦૫
ુ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૩) અને (૪) આ બાકી રહે તા ક છ િજ ાના ૦૬ ગામો અને
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
મહે સાણા િજ ાના ૦૫ ગામો થાિનક સોસથી પાણી મેળવે છે . જેને
પાડવામાં આવશે?
તબ ાવાર સમય-મયાદામાં જથ
યોજનામાં આવરી લેવાનું
ૂ
આયોજન છે .
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
૩૬૮૩૪ ી આર.સી.મકવાણા (મહવા
ે લ મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ુ ) : માનનીય મહસૂ
જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની
(૧)
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઈ-ધરા કે ોમાં તાલુકાવાર વારસાઈ
ઈ-ધરા કે નામ
કલ
ુ અર ઓ
હ માટે ની કે ટલી અર ઓ આવી,
મનગર ( ા ય)
૧૩૨૨
મનગર (શહે ર)
૧૨૫
ોલ
૬૧૭
ડીયા
૬૧૦
કાલાવાડ
૧૦૫૯
લાલપુર
૯૪૭
મ ધપુર
૮૯૯
કલ
૫૫૭૯
ુ
અનું

(૨)

(૨) તે પૈકી કે ટલી ન ધો પાડવામાં આવી, કે ટલી
ન ધો મંજૂ ર કરવામાં આવી, કે ટલી ન ધો નામંજૂ ર કરવામાં
આવી, અને

તાલુકો

તાલુકાનું નામ
મનગર
( ા ય)
મનગર (શહે ર)
ોલ
ડીયા
કાલાવાડ
લાલપુર
મ ધપુર
કુ લ
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નામંજૂ ર
પાડવામાં આવેલ મંજૂ ર કરવામાં
કરવામાં આવેલ
ન ધો
આવેલ ન ધો
ન ધો
૧૩૨૨
૧૧૪૧
૨૫
૧૨૫
૬૧૭
૬૧૦
૧૦૫૯
૯૪૭
૮૯૯
૫૫૭૯

૧૧૪
૫૩૪
૫૪૭
૯૦૫
૮૯૩
૭૮૬
૪૯૨૦

૫
૧૯
૭
૩૨
૨૩
૨૮
૧૩૯

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
અતારાંિકત ો
(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર થવાના કારણોઃ
 વારસદારોની િવગતો અપુરતી હોવાનાં કારણે
વારસાઈ વાળી જમીનનું અગાઉ વેચાણ થવાનાં
કારણે
 સોગંદનામું તથા પેઢીનામામાં તફાવત આવતો હોય
સાચા વારસદારોની ખરાઈ થઈ શકે લ ન હોય મરણ
દાખલો રજૂ થયેલ ન હોય
 વારસાઈ આંબો રજૂ થયેલ ન હોય
 તકરારી કે સના ઠરાવ આધારે
 રજૂ થયેલ સરનામામાં અધુરાશ હોવાના કારણે
૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બ વવાનાં કારણે
 ઓનલાઈન ન ધ દાખલ થયા બાદ ડો યુમે ટ રજૂ
ન થવાના કારણે
 કોટકે સ ચાલુ હોવાને કારણે

(૩) ઉ ત ન ધો નામંજૂ ર કરવાના કારણો શા છે ?

બનાસકાંઠા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી અને પશુધન િન ર કની મંજૂ ર જ યાઓ
૩૫૮૮૧ ી નથાભાઇ પટલ
ે (ધાનેરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) પ ક-૧ મુજબ
િજ ામાં તાલુકાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને
પશુધન િન ર કની કે ટલી જ યાઓ મંજૂ ર થયેલ છે ,
(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કે ટલી જ યાઓ ભરાયેલ અને
(૨) ભરાયેલ જ યાઓ પ ક-૨ મુજબ અને ખાલી
કે ટલી જ યાઓ કે ટલા સમયથી ખાલી છે , અને
જ યાઓ પ ક-૩ મુજબ છે .
(૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?
(૩)
 પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની ખાલી જ યાઓ ૧૦
વિષય ભરતી કે લડર મુજબ ભરવામાં આવનાર છે .
 બનાસકાંઠા િજ ામાં પશુધન િન ર ક વગ-૩ની
પંચાયત ક ાની ખાલી ૦૯ જ યાઓ ભરવા માટે ની
કાયવાહી ગુજરાત પંચાયત સેવા વગ કરણ અને ભરતી
(સામા ય) િનયમો-૧૯૯૮ હે ઠળ પંચાયત અને ામ
ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા કરવાની થાય છે .
(પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે .)
નમદા આધારીત પાણી પુરવઠા યોજના
૩૭૫૧૭ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ોઃ(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૧ની િ થિતએ રા યમાં નમદા
આધારીત છોટાઉદેપુર િજ ાની હાંફે ર અને દાહોદ િજ ાની
છોટાઉદેપુર િજ ાની હાફે ર જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના માટે
પાણી પુરવઠા યોજના માટે કે ટલી અંદાિજત રકમ યારે મંજૂ ર
અંદાિજત રકમ . ૧૨૧.૨૨ કરોડ, તા. ૨૪-૦૮-૨૦૦૯ના
કરવામાં આવી હતી,
રોજ મંજૂ ર કરવામાં આવી હતી.
દાહોદ િજ ો
દાહોદ િજ ાના દિ ણ િવ તારની (ડી.ડી.એસ.એ) જથ
ૂ પાણી
પુરવઠા યોજના માટે અંદાિજત રકમ . ૮૯૦.૨૨ કરોડ, તા.
૧૪-૦૬-૨૦૧૬ના રોજ મંજૂ ર કરવામાં આવી હતી.
(૨)અને (૩) છોટાઉદેપુર િજ ોઃ(૨) આ યોજનાઓ પુરી કરવા સુધારે લ અંદાજ ઉ ત
િ થિતએ કે ટલો છે અને ઉ ત િ થિત સુધીમાં તેની પાછળ કે ટલો
છોટાઉદેપુર િજ ાની હાફે ર જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના માટે .
ખચ થયો છે , અને
૧૨૪.૪૨ કરોડનો ખચ થયેલ છે અને યોજના અંતગત માહે
(૩) ઉ ત િ થિતએ આ યોજના થકી યા તાલુકાના
૦૮/૨૦૧૮ થી મશઃ ૩૬ ગામોને પાણી પૂ ં પાડવામાં આવે
કે ટલા ગામોને યારથી પીવાનુ પાણી પૂ ં પાડવામાં આવે છે
છે . યોજનામાં બાકી રહે તા ૧૦૨ ગામો માટે અંદાિજત રકમ
અને કે ટલા ગામોમાં મુ ય વે યા કારણોસર પાણી પૂ ં
.૧૨૩.૪૫
કરોડની
હાફે ર
સુધારણા
યોજના
પાડવામાં આવતું નથી?
તા.૦૨-૦૬-૨૦૨૦ થી મંજૂ ર કરે લ છે . જે ટે ડર તબ ે છે .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અતારાંિકત ો
દાહોદ િજ ો
દાહોદ િજ ાના દિ ણ િવ તારની (ડી.ડી.એસ.એ) જથ
ૂ પાણી
પુરવઠા યોજના માટે કામો પૂણ થયેથી જ ર જણાયે સુધારે લ
અંદાજ બનાવવાની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. યોજનામાં
. ૭૦૬.૫૮ કરોડનો ખચ થયેલ છે .
તા. ૨૪-૧૧-૨૦૨૦થી દાહોદ તાલુકાના ૦૪, ગરબાડા
તાલુકાના-૦૪, ધાનપુર તાલુકાના-૦૭, લીમખેડા તાલુકાના૧૩ તથા દેવગઢ બારીયા તાલુકાના ૫૮ ગામો મળી કલ
ુ -૮૬
ગામોને પાણી પૂ ં પાડવામાં આવે છે અને બાકી રહે લ-૧૯૯
ગામોને ટે ટ ગની કામગીરી ચાલુ હોઇ પાણી પૂ ં પાડવામાં
આવતુ નથી. જે પૂણ થયેથી પાણી પુરવઠો પુરો પાડવામાં
આવશે.
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં જથ
૩૫૯૩૮ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રાજકોટ અને
(૧) અને (૨) નીચેની િવગતે,
િજ ોઃ- રાજકોટ
પોરબંદર િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને જથ
ૂ પાણી
ૂ યોજનાના
ૂ યોજનામાં
પુરવઠા યોજનાઓથી ડવામાં આવેલ છે ,
જથ
જથ
અનું
તાલુકો
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
ગામોને જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજના હે ઠળ ડવાના બાકી છે ,
૧ રાજકોટ
૮૧
૦૧
૨ જસદણ
૫૯
૦
૩ િવછ યા
૪૬
૦
૪ કોટડા સાંઘાણી
૩૯
૦
૫ ગ ડલ
૮૦
૦
૬ લોધીકા
૩૭
૦
૭ પડધરી
૫૭
૦
૮ જેતપુર
૪૬
૦
૯ ધોરા
૩૦
૦
૧૦
મકડોરણા
૪૭
૦
ં
૧૧ ઉપલેટા
૪૨
૭
કલ
૫૬૪
૦૮
ુ
િજ ોઃ- પોરબંદર
ૂ યોજનાના
જથ
જૂ થ યોજનામાં
અનું
તાલુકો
ગામો
ડવાના બાકી ગામો
૧
પોરબંદર
૭૩
૧
૨
રાણાવાવ
૨૮
૩૧
૩
કિતયાણા
૪૬
૦
ુ
કલ
૧૪૭
૩૨
ુ
(૩) અને (૪) િજ ોઃ- રાજકોટ
(૩) તેના કારણો શા છે , અને
(૪) આવા ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી પૂ ં
બાકી રહે તાં ઉ ત ગામો થાિનક સોસમાંથી પીવાનું પૂરતું પાણી
પાડવામાં આવશે?
મેળવે છે . આ ગામોને તબ ાવાર જથ
ૂ પાણી પુરવઠા યોજનામાં
આવરી લેવામાં આવનાર છે .
િજ ોઃ- પોરબંદર
બાકી રહે તાં ૩૨ નેશ િવ તાર ર ીત વન િવ તારમાં આવેલ હોય
તાંિ ક રીતે જથ
ૂ યોજનામાં સમાવેશ કરી શકાય તેમ નથી. આ ગામો
થાિનક સોસ આધારીત યોજનામાંથી પુરતું પાણી મેળવે છે .

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (છ ો દવસ)
આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ
માગ અને મકાન િવભાગ

574

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ,
માગણી નંબર-૩૯
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (નાયબ મુ યમં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હં ુ તબીબી અને હે ર આરો ય સેવાને
લગતી આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગની મહે સૂલી ખચ માટે ની િપયા ૬૩,૯૪,૦૬,૧૭,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટે ની
િપયા ૭,૬ર,પ૯,૯પ,૦૦૦ની માગણી માંક-૩૯ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૩૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મહમદ વીદ અ. પીરઝાદા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર રજૂ કરવામાં આવી.
ી હષદકમાર
મા. રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાળાભાઇ ર. ડાભી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-પ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-પ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૬ રજૂ ક ં છું.
કાપ દરખા ત માંક-૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઇમરાન યુ. ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૮ રજૂ ક ં છું.
કાપ દરખા ત માંક-૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૪ રજૂ ક ં છંુ .
કાપ દરખા ત માંક-૧૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી મોહનલાલ મા. વાળા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી જશુભાઇ શી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૧૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૧૯ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િનરજન
ં પુ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૦ રજૂ કરવામાં આવી.
માગણી નંબર-૪૦
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ પ રવાર ક યાણ સેવાને લગતી આરો ય અને પ રવાર ક યાણ
િવભાગની મહે સૂલી ખચ માટે ની િપયા ર૩,૩પ,૩પ,૯૬,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટે ની િપયા ૧૬,૪ર,ર૯,૦૦૦ની માગણી
માંક-૪૦ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૪૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રઘુભાઇ મે. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નથાભાઇ હે . પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-રર રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-રર રજૂ કરવામાં આવી.
નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ
માગણી નંબર-૬પ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ નમદા િવકાસ યોજના સેવાને લગતી નમદા, જળસંપિ , પાણી
પુરવઠા અને ક પસર િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની િપયા ૩,૭૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટે ની િપયા
૩૪,૬૬,૩૪,૦૦,૦૦૦ની માગણી માંક-૬પ રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૬પ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૩ રજૂ ક ં છંુ .
કાપ દરખા ત માંક-ર૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ચંદન ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િચરાગભાઇ ર. કાલરીયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-ર૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-ર૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બાબુભાઇ કા. વા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નીિતનભાઇ પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ રહે ણાકના મકાનો સેવાને લગતી માગ અને મકાન િવભાગની
મહે સૂલી ખચ માટે ની . ૨,૨૧,૦૫,૯૧,૦૦૦/-ની અને મૂડી ખચ માટે ની . ૧,૬૬,૬૨,૦૧,૦૦૦ની માગણી માંક-૮૫
રજૂ ક ં છુ ં .
માગણી માંક-૮૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી રાજેશકમા
ુ ર હ. ગો હલ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી નીિતનભાઇ પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ માગ અને પુલ સેવાને લગતી માગ અને મકાન િવભાગની મહે સૂલી
ખચ માટે ની . ૩૭,૧૪,૦૦,૭૨,૦૦૦/-ની અને મૂડી ખચ માટે ની . ૪૪,૧૧,૬૨,૮૬,૦૦૦ની માગણી માંક-૮૬ રજૂ
ક ં છંુ .
માગણી માંક-૮૬ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અ તિસંહ પ. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૩૮ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૩૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૧ રજૂ કરવામાં આવી.
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૩ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૪૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કીરીટકમાર
ચી. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૪ રજૂ ક ં છુ ં .
ુ
કાપ દરખા ત માંક-૪૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ેમિસંહભાઇ દે. વસાવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૫ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૪૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૪૭ રજૂ ક ં છંુ .
કાપ દરખા ત માંક-૪૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૦ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૦ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૧ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૧ રજૂ કરવામાં આવી.
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ીઇ

તિસંહ ન. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૨ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૨ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૩ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૩ રજૂ કરવામાં આવી.
ી કાિ તભાઇ શા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૪ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૪ રજૂ કરવામાં આવી.
ી િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૫ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૫ રજૂ કરવામાં આવી.
ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, હં ુ કાપ દરખા ત માંક-૫૬ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૬ રજૂ કરવામાં આવી.
માગ અને મકાન િવભાગ
માગણી માંકઃ ૮૭
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હં ુ ગુજરાતના પાટનગર બાંધકામની યોજના સેવાને લગતી માગ
અને મકાન િવભાગની મહે સલ
ૂ ી ખચ માટે ની . ૧૭,૧૨,૫૬,૦૦૦/-ની અને મૂડી ખચ માટે ની . ૨,૯૪,૩૩,૦૦,૦૦૦ની
માગણી માંક-૮૭ રજૂ ક ં છું.
માગણી માંક-૮૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ડો. સી. જે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૭ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૭ રજૂ કરવામાં આવી.
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૮ રજૂ ક ં છંુ .
કાપ દરખા ત માંક-૫૮ રજૂ કરવામાં આવી.
ડો. સી. જે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારી કાપ દરખા ત માંક-૫૯ રજૂ ક ં છુ ં .
કાપ દરખા ત માંક-૫૯ રજૂ કરવામાં આવી.
કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી
અ.નં મુ ય સદર અને સંદભ
કાપ
િવષય
ભારીસ ય
.
દરખા ત .
ી
૧
૨
૩
૪
૫
આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ
માગણીનં. ૩૯
૧ ૨૨૧૦૧૦૦ િસિવલ હોિ પટલોમાં દદ ઓને સારવાર આપવા માટે
ી મહમદ વીદ
તબીબી....આરો ય
િસિનયર ડોકટરો ારા જિનયર
ડોકટરો અને તાલીમ લેતા પીરઝાદા
ુ
૦૧- શહે રી...એલોપથી
િવ ાથ ઓને દબાણ કરાય છે તે િનવારવામાં તં ની
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ
િન ફળતા.
.૭,૬૪,૭૩,૩૩,૦૦૦
અં. .નં.૧૧
પાનાનં. ૧૦થી૧૨
૨
__"__
૧૦૦ ડો ટરોની ખાલી જ યાઓ ભરવામાં તં ની િન ફળતા.
ી શૈલેષ પરમાર
*૩
__"__
૧૦૦ તબીબોની િનમણૂક રાજકીય દબાણોને બદલે ી રાજે િસંહ
િનયમોનુસાર િનયિમત ભરતી ારા કરવામાં તં ની ઠાકોર
િન ફળતા.
૪
__"__
૧૦૦ સરકારી તબીબો િનવૃિ પછી પે-માઈનસ પે શનના
ી હષદકમાર
ુ
િનયમોને લીધે ફરીથી સેવા આપવા તૈયાર થતા નથી તે રીબડીયા
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
૫
__"__
૧૦૦
વાઇન ફલુના રોગચાળાને ડામવા માટે અસરકારક પગલાં ી કાળાભાઇ ડાભી
લેવામાં તં ની િન ફળતા.
૬
__"__
૧૦૦ કોરોનાથી મૃ યુ પામનાર યિ તઓના નામ-સરનામા
ી અિ નભાઇ
સ હત મૃ યુના સાચા આંકડાઓ િસ ધ કરવામાં તં ની કોટવાલ
િન ફળતા.
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૭

__"__

૧૦૦

૮

__"__

૧૦૦

૯

૧૦૦

૧૧

૨૨૧૦તબીબી....આરો ય
૦૧- શહે રી...એલોપથી
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ
. ૭,૬૪,૭૩,૩૩,૦૦૦
અં. .નં.૧૧
પાનાનં. ૧૦થી૧૨
૨૨૧૦તબીબી....આરો ય
૦૧- શહે રી...એલોપથી
૧૧૦- હોિ પટલ અને
દવાખાના
૦૧-HLT-2
િસિવલ...વહીવટ
. ૫,૩૨,૪૬,૦૮,૦૦૦
અં. .નં.૧૧
પાનાનં. ૧૦થી૧૮
__"__

*૧૨

__"__

૧૦૦

*૧૩

__"__

૧૦૦

૧૪

__"__

૧૦૦

૧૦

*૧૫ ૨૨૧૦તબીબી....આરો ય
૦૩- ામીણ...એલોપેથી
૧૦૩- ાથિમક...કે
૦૧-HLT-34
ાથિમક...કે ો
. ૫,૩૦,૪૮,૯૦,૦૦૦
અં. .નં.૧૧
પાના નં. ૪૬થી ૪૯
૧૬
__"__

કોરોનાથી થતા મૃ યુના આંકડાઓ છપાવવા
ઉ ચ ી લલીત વસોયા
ુ
ક ાએથી યાસો થઇ ર ા છે તે િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.
શહે રી દવાખાનાઓમાં વારવાર
આગ લાગવાથી થતાં ી ઇમરાન
ં
મૃ યુના બનાવો સામે અસરકારક પગલાં લેવામાં તં ની ખેડાવાલા
િન ફળતા.
કોિવડ-૧૯ની મહામારીને રોકવા માટે દરે ક િજ ાી આનંદભાઇ
તાલુકાઓમાં તાકીદે લેબોરે ટરીઓ ઉભી કરવામાં તં ની ચૌધરી
િન ફળતા.

૧૦૦

િસિવલ હોિ પટલોમાં ફરજ બ વતા કોરોના વોરીયસને
પૂરતા મા ક-કીટ ઉપલબધ ન થતાં હોવાની ફરીયાદો
છતાં યો ય કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા.

૧૦૦

િસિવલ હોિ પટલોમાં કોરોનાના તેમજ અ ય દદ ઓને ી નૌશાદ સોલંકી
ઉતરતી ક ાનું ભોજન આપતી એજ સીઓ સામે
સ તાઇથી પગલાં લેવામાં તેમજ આવા ભોજન િબલો મંજૂ ર
કરવામાં થતી ગેરરીિતઓ અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
િસિવલ હોિ પટલોમાં ડો ટર/કમચારીઓની ગેરરીિત,
ી લલીતભાઇ
બેદરકારી તેમજ અસ ય ભાષા યોગોના કારણે આમ કગથરા
દદ ઓને પડતી હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.
િસિવલ હોિ પટલોમાં એ યુલ સના અભાવે કોરોનાથી
ી િવ મભાઇ
મૃ યુ પામતા દદ ઓને અંિતમધામ સુધી લઇ જવામાં માડમ
પડતી હાલાકી િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
િસિવલ હોિ પટલોમાં ોકયોર ઓફીસરની ગેરકાયદેસર
ી અિમત ચાવડા
પો ટ ઉભી કરી ખરીદી કૌભાંડ આચરનાર સામે િશ ા મક
પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
જજ રત ાથિમક આરો ય કે ોનું સ વરે સમારકામ
ી કા તીભાઇ
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
ખરાડી

૧૦૦

૧૦૦

ામીણ િવ તારોમાં હોમ
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વોર ટાઇન થતા કોરોના

ી યાસુ ીન શેખ

ી મોહનલાલ
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૧૭

__"__

૧૦૦

*૧૮ ૨૨૧૦તબીબી....આરો ય
૦૬- હે ર આરો ય
૧૦૪-ઔષધ િનયમન
૦૧-HLT-45
ખોરાક...તં
. ૪૭,૨૭,૬૦,૦૦૦
અં. .નં.૧૧
પાનાનં. ૮૬થી૧૦૬
૧૯
__"__

૧૦૦

૨૦

૧૦૦

૨૧

૨૨

__"__

૨૨૧૧-પ રવાર
ક યાણ
૦૦૧- િનદશ અને
વહીવટ
૦૧-HLT-114
રા ય..કાયાલય
. ૭,૧૬,૪૫,૦૦૦
અં. .નં.૧૧
પાનાનં. ૧૧૯
__"__

૨૩

૪૭૦૦મોટી.... ગવાઇ
૩૧-નમદા....એકમ૧
૧૯૦- હે ર
ે ના...રોકાણ
.
૧,૦૮,૩૨,૫૦,૦૦૦
અં. .નં૧૮ (ભાગ૧)
પાનાનં. ૧૧૭
*૨૪
__"__
*૨૫

__"__

૧૦૦

૧૦૦

દદ ઓને ાથિમક આરો ય કે ોમાંથી પૂરતી દવાઓ વાળા
ઉપલ ધ કરવામાં તં ની િન ફળતા.
ાથિમક આરો ય કે ોમાં ડો ટરોની ઘટ િનવારી પૂરતી
ી જશુભાઇ પટે લ
સુિવધાઓ આપવામાં તં ની િન ફળતા.
હલકી ગુણવતાવાળા દૂધ-માવાનું વેચાણ થતું ી સંજયભાઇ
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
સોલંકી

ભેળસેળયુ ત દૂધ-મીઠાઇ વેચનાર સામે સ તાઇથી
ી લાખાભાઇ
પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
ભરવાડ
ખા પદાથ નું િનયિમત ચેક ગ ન થતાં ફ ત તહે વારોના
ી િનરજન
ં પટે લ
સમયે જ ચેક ગ કરાય છે તેની તપાસ કરી જવાબદારો સામે
િશ ા મક પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
માંગણીનં. ૪૦
સરકાર ારા ો સાહક રકમો આપવા છતાં કટબ
ી રઘુભાઇ દેસાઇ
ુ ંુ
િનયોજનની નબળી કામગીરીને સંગીન બનાવવામાં તં ની ( ી પુનાભાઈ
િન ફળતા.
ગામીત)

૧૦૦

િજ ા ક ાએ પ રવા રક યાણની કથળતી જતી કામગીરીને
સંગીન બનાવવામાં તં ની િન ફળતા.
નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ
માગણીનં. ૬૫
૧૦૦
સાથી રા યો પાસેથી નમદા યોજનાના ખચ પેટે લેણી
નીકળતી રકમ સમયસર વસૂલવામાં તં ની િન ફળતા.

૧૦૦
૧૦૦

ી નથાભાઇ પટે લ

ી અંબરીષભાઇ ડે ર

નમદા કે નાલ ન કના િવ તારોને પાણીની સુિવધાઓ ી વજેિસંગભાઇ
આપવામાં તં ની િન ફળતા.
પણદા
નમદા યોજના અંતગત ામીણ િવ તારોમાં સમયસર પૂરતું
ીમતી ચં ીકાબેન
પાણી આપવામાં તં ની િન ફળતા.
બારીયા
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
૨૬

__"__

૧૦૦

૨૭

__"__

૧૦૦

૨૮

૪૭૦૦મોટી.... ગવાઇ
૩૧-નમદા....એકમ૧
૧૯૦- હે ર
ે ના...રોકાણ
.
૧,૦૮,૩૨,૫૦,૦૦૦
અં. .નં૧૮ (ભાગ૧)
પાનાનં. ૧૧૭
*૨૯
__"__

૧૦૦

૩૦

૧૦૦

૩૧

૪૭૦૦મોટી... ગવાઇ
૩૪-નમદા....એકમ૫
૦૦૧-િનદશ અને
વહીવટ
. ૨૬,૫૭,૩૦,૦૦૦
અં. .નં.૧૮ (ભાગ૧)
પાનાનં. ૧૨૨ અને
૧૨૩
__"__

૩૨

__"__

૧૦૦

૩૩

__"__

૧૦૦

*૩૪

__"__

૧૦૦

*૩૫

__"__

૧૦૦

૩૬

૨૨૧૬-આવાસન
૮૦-સામા ય

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

કો ટા ટરો ારા નમદાની નાની કે નાલોની ગુણવ ા
ી ચંદન ઠાકોર
સુધારી વારવાર
તૂટી જતી કે નાલોથી થતો પાણીનો બગાડ ( ી મોહનિસંહ
ં
તેમજ આ પાણીથી ખેડૂ તોના ઉભા પાકને થતું નુકસાન રાઠવા)
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
નમદા િનગમની નબળી કામગીરીને કારણે ડે મોમાં પૂરતું
ી િચરાગભાઇ
પાણી હોવા છતાં ખેડૂ તોને પાણી આપવામાં તં ની કાલરીયા
િન ફળતા.
છે ા બે વષમાં કે નાલો તૂટવાના બનેલ બનાવો અને તેની ી ભીખાભાઇ ષી
મરામત પાછળ કરવામાં આવેલ ખચની િવગતો હે ર
કરવામાં તં ની િન ફળતા.

કે નાલો વારવાર
ી જશપાલિસંહ
ં તૂટવાના કારણે ખેડૂ તોના ઉભા પાકને થતા
નુકસાન સામે યો ય વળતર ચૂકવવામાં તં ની િન ફળતા. પ ઢયાર
સૌની યોજના અંતગત ન ી કરે લ ખચની સરખામણીએ
ી બાબુભાઇ વા
થયેલ વધુ ખચની િવગતો
હે ર કરવામાં તં ની
િન ફળતા.

બનાસકાંઠા િજ ામાં અવારનવાર કે નાલો તૂટવાના
બનાવોની તપાસ માટે ધારાસ યોના વડપણ હે ઠળ તપાસ
સિમિતની િનમણૂક કરવામાં તં ની િન ફળતા.
સુજલા સુફલા યોજનામાં થયેલ ગેરરીિતની તપાસનો
અહે વાલ સ વરે હે ર કરવામાં તં ની િન ફળતા.
નમદાની નાની મોટી કે નાલો વારવાર
ઓવર લો થવાના
ં
કારણે થતો પાણીનો બગાડ અને ખેતીના ઉભા પાકને થતું
નુકસાન અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા.
પાટણ-બનાસકાંઠા િજ ાની તમામ નબળી નહે રોનો સવ
કરાવી જ રી મરામત કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
કે નાલોમાં ભરાયેલ કાંપ-કચરો િનયિમત રીતે સાફ
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
માગ અને મકાન િવભાગ
માંગણી નં. ૮૫
જજ રત અને બંધ પડે લા સરકારી મકાનોનું ઝડપથી
મરામત કરવામાં તં ની િન ફળતા.
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ીમતી ગેનીબેન
ઠાકોર
ી ગુલાબિસંહ
રાજપૂત
ી શીવાભાઇ
ભુરીયા
ી ભરત ઠાકોર
ી મહે શકમાર
પટે લ
ુ

ી
રાજેશકમાર
ુ
ગો હલ

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)

૩૭

૮૦૦-અ ય ખચ
૦૧રહે ણાકના....મરામત
.
૧,૧૭,૭૦,૦૦,૦૦૦
અં. .નં.૨૨ (ભાગ૧)
પાનાનં.૩૭
__"__

૩૮

૧૦૦

૩૦૫૪-માગ ...પુલ
૦૪-િજ ા...માગ
૩૩૭-માગકામો
૧૧-RBD-4-માગ
અને પુલો
.
૧,૪૫,૧૫,૦૦,૦૦૦
અં. .નં.૨૨ (ભાગ૧)
પાનાનં. ૪૮
*૩૯
__"__

૧૦૦

*૪૦

__"__

૧૦૦

૪૧

__"__

૧૦૦

*૪૨ ૩૦૫૪-માગ ...પુલ
૦૪-િજ ા...માગ
૩૩૮ધાનમં ી..યોજના
.
૨,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦
અં. .નં.૨૨ (ભાગ૧)
પાનાનં. ૫૦
૪૩ ૩૦૫૪-માગ ...પુલ
૮૦-સામા ય
૦૦૧િનદશઅનેવહીવટ
.
૧,૯૮,૧૦,૭૨,૦૦૦
અં. .નં.૨૨(ભાગ૧)
પાનાનં. ૫૧ થી ૫૪
૪૪
__"__

૧૦૦

૧૦૦

સરકારી આવાસોમાં મરામત કામગીરી સદંતર િન ફળ રહી ી બળદેવ ઠાકોર
છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
માગણી નં. ૮૬
ા ય માગ ને તાલુકા મથક સાથે
ડી મજબૂત
ી અ તિસંહ
બનાવવામાં તં ની િન ફળતા.
ચૌહાણ

ભારે વાહનોના કારણે િજ ાના માગ તૂટી જતા હોય છે તે ી પુનમભાઇ
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
પરમાર
ા ય િવ તારોમાં નાળા-પુલીયાના કામો સ વરે પૂણ
ી સુખરામભાઇ
કરવામાં તં ની િન ફળતા.
રાઠવા
ામીણ િવ તારોમાં માગની ગુણવ ાની ચકાસણી ઉ ચ
ી પું ભાઇ વંશ
ક ાએ કરાવી તેમાં થતી ગેરરીિતઓ િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.
ધાનમં ી ામ સડક યોજનાનો યાપ વધારવામાં તં ની
ી સુિનલભાઇ
ઉદાસીનતા.
ગામીત

૧૦૦

બ નંબર અપાયેલ ર તાઓ સમયસર નાણાં ફાળવવામાં ી અનંતકમાર
ુ
તં ની િન ફળતા.
પટે લ

૧૦૦

નવા બનાવેલા ર તાઓ વારવાર
તૂટી
ં
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ય છે તેની તપાસ

ી કીરીટકમાર
ુ

તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
૪૫

__"__

૧૦૦

*૪૬

__"__

૧૦૦

૪૭

__"__

૧૦૦

*૪૮

__"__

૧૦૦

*૪૯ ૩૦૫૪-માગ ...પુલ
૮૦-સામા ય
૦૦૧-િનદશ અને
વહીવટ
.
૧,૯૮,૧૦,૭૨,૦૦૦
અં. .નં.૨૨(ભાગ૧)
પાના નં. ૫૧થી ૫૪
૫૦
__"__

૧૦૦

૫૧

૧૦૦

૫૨

૫૦૫૪માગ... ગવાઇ
૦૩-રાજય...માગ
૧૦૧-પુલો
.
૨,૧૫,૦૦,૦૦,૦૦૦
અં. .નં.૨૨(ભાગ૧)
પાનાનં. ૨૭૩થી૨૭૬
__"__

૫૩

__"__

૧૦૦

૫૪

__"__

૧૦૦

૫૫

૫૦૫૪માગ... ગવાઇ
૦૩-રાજય...માગ
૩૩૭-માગ કામો
.૪૦,૦૯,૮૪,૩૧,૦
૦૦
અં. .નં.૨૨(ભાગ-

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

કરાવી જવાબદારો સામે પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
ગામોમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામોને કારણે ભારે વરસાદ અને
પૂરના સમયે પાણી ભરાઇ જવાથી આમ જનતાને પડતી
હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
કો ટા ટરો ારા થતી ગેરરીિતઓની ફ રયાદો સામે
અસરકારક પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.
કામો અપૂણ હોવાછતાં કો ટા ટરોને અગાઉથી પૂરા નાણાં
ચૂકવાઇ ય છે તે માટે જવાબદારો સામે પગલાં લેવામાં
તં ની િન ફળતા.
કો ટા ટરો અધવ ચેથી કામો છોડી દે છે અથવા પેટા
કો ટા ટરોને કામ સ પી દે છે તેવી ફ રયાદો છતાં પગલાં
લેવામાં તં ની િન ફળતા.
રાજયના તમામ ર તાઓ પર ભરાતાં વરસાદી પાણીનો
સ વરે િનકાલ કરવામાં તં ની િન ફળતા.

પટે લ
ી ેમિસંહભાઇ
વસાવા
ી હમતિસં
હ પટે લ
ં
ડો.અિનલ
િષયારા
ી કનુભાઇ બારૈ યા

ી િવણભાઇ
મુસડીયા

છોટાઉદેપુર િજ ા પંચાયત હ તકના આ દવાસી ી સુખરામભાઇ
િવ તારના િબ માર ર તાઓની સુધારણાની કામગીરી રાઠવા
સ વરે હાથ ધરવામાં તં ની િન ફળતા.
પુલોના બાંધકામમાં હલકા કારના મટીરીયલનો ઉપયોગ ી િવર ભાઇ
અને યો ય ડીઝાઇનની ખામીને કારણે નવા પુલો થોડા ઠુ મર
સમયમાં જ તૂટી ય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.

પુલો બનાવવાની યાપક માગણીઓ હોવાછતાં પુલોના
બાંધકામોને સ વરે મંજૂ રી આપવામાં તં ની િન ફળતા.
નદીઓ ઉપર બનાવેલ નીચા પુલોના કારણે ભારે
વરસાદથી પુલો ઉપર પાણી ફરી વળતા વાહન યવહારને
ભારે અસરો થાય છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા.
રા યના દરે ક િજ ા-તાલુકામાં પુલો બનાવવાનો સવ કરી
તેનો સ વરે અમલ કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
રા ય ધોરી માગ ની મરામતની કામગીરી િનયિમત રીતે
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા.
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ીઇ
તિસંહ
પરમાર
ી કાંિતભાઇ
સોઢાપરમાર
ી કાિ તભાઇ
પરમાર
ી િવમલભાઇ
ચુડાસમા

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)

૫૬

૫૭

૫૮

૫૯

૧)
પાના નં. ૨૮૮થી
૨૯૪
__"__

૨૨૧૭-શહે રીિવકાસ
૦૧-રાજય..િવકાસ
૦૦૧- િનદશ અને
વહીવટ
. ૧૭,૧૨,૫૬,૦૦૦
અં. .નં ૨૨(ભાગ૧)
પાના નં.૩૯થી ૪૧
૨૨૧૭-શહે રી િવકાસ
૦૧-રાજય..િવકાસ
૦૦૧- િનદશ અને
વહીવટ
. ૧૭,૧૨,૫૬,૦૦૦
અં. .નં ૨૨(ભાગ૧)
પાના નં.૩૯થી ૪૧
__"__

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

રા ય ધોરી માગ ઉપર ભરાતાં વરસાદી પાણીના િનકાલની
ી ઋિ વકભાઇ
યવ થા સ વરે કરવામાં તં ની િન ફળતા.
મકવાણા
માગણી નં.૮૭
ગાંધીનગરની રચના સમયે પાટનગર યોજનાના બાંધકામ ડો. સી.જે. ચાવડા
માટે પોતાની જમીન સરકારને આપનાર ખેડૂ તોને દુકાન
આપવાના િનયમ બાદ પણ દુકાનો અપાઇ નથી તે માટે
જવાબદારો સામે પગલાં લેવામાં તં ની િન ફળતા.

સરકારી આવાસોની ફાળવણીમાં
િત ા યાદીનો
િનયમોનુસાર અમલ ન થતાં વષ થી રાહ તા િત ા
યાદી પરના કમચારીઓને થતો અ યાય દૂર કરવામાં
તં ની િન ફળતા.

ી બળદેવ

ઠાકોર

૧૦૦

પાટનગર યોજના કચેરીઓમાં પૂરતા મહે કમના અભાવે ડો. સી.જે. ચાવડા
િવકાસના કામોમાં થતો િવલંબ િનવારવામાં તં ની
િન ફળતા.
* આ કાપ દરખા ત સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ નથી.
અ ય ી : હવે રજૂ થયેલ માગણીઓ અને રજૂ થયેલ કાપ દરખા તો ઉપર ભેગી ચચા કરવામાં આવશે.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર(લાઠી) : માનનીય અ ય ી, રાજયના માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી પોતાના હ તકના િવભાગો
આરો ય અને પ રવાર ક યાણ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ, માગ અને મકાન િવભાગની જે માગણીઓ
લઇને આ યા છે તે અંગે મારાં સૂચનો રજૂ કરવા માટે અને આ સરકારે કે ગના અહે વાલને પણ છપાવીને
, આરો ય ે ે કે ગના અહે વાલમાં જે
ૂ
જણા યું હતુ,ં તેમાં હોિ પટલો માટે આ સરકાર કે ટલી િચંિતત છે તે બાબતે કહે વા માટે ઉપિ થત થયો છું. કે ગના રપોટ-ર૦૧૬ના
અહે વાલમાં જણાવવામાં આ યું હતું કે રાજયની ૩૪ િજ ા હોિ પટલોમાં િન ણાંત ડોકટરોની ર૭થી ૭૭ ટકા મે ડકલ ઓ ફસરોની અને
િન ણાંત ડોકટરોની એમાં મે ડકલ ઓ ફસરોની ૭થી ૬૯ ટકા, નસની ૭થી ૭ર ટકા અને િન ણાંત ડોકટરોની ર૭થી ૭૭ ટકા, અ ય
ટાફની ૩૧થી ૮૯ ટકા જેટલી ઘટ વત રહી છે આ કે ટના વષ ર૦૧૬ના અહે વાલમાં જણા યું હતું. સન ર૦૧૭માં નવી ચૂંટણી આવી,
ફરી વખત આ ગુજરાતની જનતાએ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારને શાસન કરવાની તક આપી, રપ વષથી વધુ વષથી આ ભારતીય
જનતા પાટ આ ગુજરાત રાજયમાં રાજય કરી રહી છે , છતાં પણ આરો ય ે ની પોતાની િન ફળતા છપાવવા
માટે સતત ક ેસ ઉપર
ુ
આરોપો કરીને અમે દોિષત નથી, એ ભૂતકાળની સરકાર દોિષત છે . ભૂતકાળની સરકારે આ માટે ની નવી મે ડકલ હોિ પટલો ઉભી ન કરી
અને નવા ડોકટરો ન મળે તે માટે િચંતા ન કરી તેના કારણે આ પ રિ થિત ઉભી થઇ છે . રપ-રપ વષથી, સો વષના ચોથા ભાગથી આ
સરકારને ગુજરાતની
સતત આ રાજયની િચંતા કરવા માટે તમને મત આપે છે અને તમે એમના આરો યની શું િચંતા કરી છે એની કે ગ
પણ િચંતા કરે છે . છતાં પણ આજે ચાર વષ વી યા છતાં આ ઘટ પૂરી કરવા માટે કોઇ ગંભીર યાસો થયા હોય એવું આ બજેટ વચન
ઉપરથી મને લાગતું નથી. હં ુ આંકડા સાથે કહે વા માગીશ, હોિ પટલોમાં ૧૩,૮૩૩ પથારીઓ છે તે અંગે પણ કે ગના અહે વાલમાં િચંતા
યકત કરી હતી. ણ વષથી સરકાર આરો ય ે ે િચંતા કરે છે , આ કોરોના જેવી મહામારી આવી, ક ેસ પ ે સતત સરકારને ટે કો આ યો
કે કોરોના મહામારીને કારણે આ ગુજરાતનો એક પણ યિકત મોટને ઘાટ ના ઉતરે તેના માટે આ સરકારે જે િચંતા કરવી હોય એ કરે અમે
સરકારની સાથે છીએ. એના આંકડા પણ આપીશ કે કોરોનાના કારણે સરકારે બજેટમાં ગવાઇ વધારી છે પણ એ મા ન વી ગવાઇ
વધારી છે . શહે રોમાં અ યારે કદકે
ૂ અને ભૂસકે કોરોના વધતો ય છે . ગઇ કાલના આંકડા એવા છે ી નીિતનભાઇ કે ગુજરાત સરકારે આ
અંગે સતત િવચારવું પડે તેવી િચંતા ઉભી થઇ છે . છે ા ઘણા મ હના પછી ગઇકાલના હાઇએ ટ આંકડા આ યા છે . ૧પ૦૦નો આંક વટી
ગયો છે . હ પણ આંક વધવાના છે , ચૂંટણી થઇ તેના કારણે થયા છે , ક ેસ પ પણ કાય મોમાં દોિષત હશે, પરતુ
ં ભારતીય જનતા
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
*

પાટ એ તેના પદાિધકારીઓના જ મ દવસ માટે જે (xxx) કયા છે એના કારણે પણ મહામારી વધી છે . આપણે યાં મા ક ન પહે રે એના
હ ર-હ ર િપયા દંડ લેવામાં આવે છે . અમે એના ેસ િમ ડયા મારફત છાપાઓમાં ફોટા યા, તો સતત મા ક વગરના ભારતીય
જનતા પાટ , શાસક પ ના પદાિધકારીઓ આ બાબતમાં િચંતા કયા વગર અનેક *(xxx) યો દે છે .

અ ય ી : *(xxx) એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, બે વખત *(xxx) શ દ વાપય , આપણી પ િત એવી છે , હં ુ જે
ઇ ર ો છુ ં કે સ ય ીનું વચન પૂણ થાય પછી આપ શ દો રદ કરો છો પણ એનો દુ પયોગ થાય છે અને વારવાર
ં
રપીટે શન થાય છે એટલે જયારે બોલે યારે જ અટકાવવા ઇએ એવી મારી િવનંતી છે .
અ ય ી : એવું કરીશું.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય ી, હં ુ મારા શ દો પાછા ખચી લ છંુ , પણ એના માટે સતત આવી રીતે
ભેગા થઇને જયારે િલંગ પાટ ...(અંતરાય) નહ બોલીએ ી જેઠાભાઇ, તમે િચંતા ન કરો.
અ ય ી : માનનીય િવર ભાઇ, મને કહો.
ી િવર ભાઇ ઠુ મર : માનનીય અ ય ી, આ િચંતા કરવાના બદલે કે ગના રપોટની અવહે લના કરવામાં આવી
છે . િચંતા એટલા માટે થાય છે કે આજે કોરોના મહામારીના કારણે મ યમવગમાં વતા માણસો ગરીબી રે ખા નીચે ધકે લાયા છે
અને ગુજરાતમાં એની સં યામાં સતત વધારો થઇ ર ો છે . આઇ.એમ.એસ. સી વોટરનો સરવે આ યો છે કે ભારતમાં ૬૬ ટકા
લોકો રોજનું ખાવા માટે ફાંફા મારે છે એમાં ગુજરાત પણ આવી ય છે . ગુજરાત તો એક મોડે લ રા ય છે . ચીનમાંથી આવેલ
કોરોના અને ચીન કોરોનાની અસર ખાળવામાં સફળ ર ો હોય તો આપણો તો એક મહાન દેશ છે . સતત આપણે કોઇની
વાતો કરીએ છીએ. આજે ગરીબ માણસને પોતાનું ઘર ચલાવવું મુ કે લ બ યું છે . ચૂંટણી હતી યાં સુધી સરકાર િચંતા કરતી ન
હતી. બે દવસ શિનવાર અને રિવવારના દવસોમાં એકે એક રોડ ઉપર પોલીસ ઉભી રાખી છે અને તમે બે ટ પહે ય છે કે કે મ,
મા ક પહે યુ છે કે કે મ એના માટે ચેિકગ
ં રાખવામાં આ યું છે . મને પણ રોકવામાં આ યો હતો, મ મા ક પહે રેલ હતુ.ં (અંતરાય)
ખોટંુ નથી થયું એનું જ કહં ુ છુ ં . આ ભારતીય જનતા પાટ ની આટલી બધી િન ફળતાના કારણે ગુજરાત કોરોના ત બ યું છે .
પાપના ભાગીદાર બનવું પડે એવી પ રિ થિત થઇ છે . મારે *(xxx) શ દ વાપરવો નથી. સામા ય માણસ, મજરી
ૂ કરતો
માણસ, ગરીબ માણસ, પોતાની રો રોટી મેળવવા જતો માણસ એ કાંઇ કરે તો પોલીસ દંડા ચલાવે છે . પોલીસ એના ઉપર
જુ મ કરે છે , યારે રાજકીય પાટ ના પદાિધકારી તરીકે મારી પણ ફરજ બને છે . શાસક પ ની અમારા કરતા િવશેષ ફરજ બને
છે . સતત આવા કાય મોના કારણે લોકોમાં જે ડર વેશવો ઇએ એના બદલે એના મનમાં એમ થાય છે કે આ તો કદાચ
આપણને ડરાવવા માટે જ ચાલતું હોય એ પ રિ થિતનું િનમાણ થયું છે . શાસક યિ તઓ ડર પેદા કરવાના બદલે આવા
કાય મો કરતા હોય તો એના કારણે લોકો પર એની અસર થતી હોય છે . એના કારણે આ િવકિસત ગુજરાતમાં છે ા એક વષમાં
૪૬ હ ર ૬૫૧ ગરીબ પ રવારો વ યા છે . આ કાંઇ મારા આંકડા નથી, આ સરકારના ચોપડે થી આવેલા આંકડા છે . અ છે
દનના નામે આજે મ ઘવારીના ખ પરમાં ગરીબ જનતા હોમાઇ રહી છે . ઓગ ટ-ર૦૧૯માં લોકીસભામાંથી આવેલ મા હતી
માણે ગુજરાતમાં સામૂ હક આરો ય કે ોમાં ૯ર ટકા ટાફ અને ાથિમક આરો ય કે ોમાં ૮૫ ટકા ટાફની અછત છે .
અનુ મે ૯૦ ટકા અને ર૯ ટકા જ યાઓ ખાલી છે . આવી ખરાબ િ થિતમાં સામૂ હક આરો ય કે નો મ બી છે . ાથિમક
આરો ય કે માં ચોથા મે છે . વષ ર૦ર૧-રરમાં બજેટની ગવાઇ તાં જ યાઓ જ દી ભરાય એવું લાગતું નથી. િચંતા
એટલે થાય છે . સરકારી આરો ય સેવાઓ ઉભી થાય તેવી શ યતાઓ ઉપર પણ અમને શંકા ઉભી થાય છે . ગુજરાત સરકારે
વષ ર૦૧૬થી માચ-ર૦રર સુધી અમલમાં રહે નાર આરો ય નીિત હે ર કરી છે . એમાં વિનભર મે ડકલ કોલે
થાપવા,
વિનભર સુપર પેિશયાિલટી હોિ પટલો થાપવા અને ખાનગી અને િબનસરકારી સંગઠનોને સહાય કરવાનો જે ઉ ેખ
કરવામાં આ યો છે , તેમાં ા ય કે શહે રી િવ તારના આરો ય કે ોને સુધારવાનો સમાવેશ થતો નથી. હં ુ નહ , કે સરકાર
લોકસભામાં િચંતા કરી રહી છે . આ બાબતમાં મને લાગે છે કે ખાનગીકરણ તરફ સરકારની નીિત વધારે જતી હોય એવું લાગે છે .
ખાનગીકરણ તરફ જશો તો ગરીબ માણસો કે વી પ રિ થિતમાં મૂકાશે તેની પણ િચંતા કરવાની જ રયાત ઉભી થઇ છે .
માનનીય અ ય ી, નમદા અને જળસંપિ માટે ની જે માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમાં નમદાની નહે રો છાછવારે
તૂટી ય છે . બનાસકાંઠામાં નહે રો છલકાય છે . એના રપ રગના
અભાવે નમદાનું પાણી વેડફાઇ ર ું છે . આજે િવ જળ
ં
દવસ હોય યારે મારે સરકારને આપના મારફત િવનંતી કરવી છે . જળ ભારત માટે એક અમૂ ય પદાથ છે યારે એ જળને
બચાવવાના બદલે આ નહે રો મારફત આ કારની પ રિ થિત ઊભી થાય છે યારે (અંતરાય) સરકારને તાકીદે યાન દોરવાની
જ રયાત ઊભી થઇ છે . (અંતરાય)
અ ય ી : આપનો અવાજ મોટો છે એનો ગેરલાભ ના લો. લીઝ, બેસી વ. માનનીય નીમાબેન.
ડો. નીમાબેન ભા. આચાય(ભજ) : માનનીય અ ય ી, આજે િવ જળ દવસ છે અને આજે નમદા િવકાસ
યોજનાની માગણીઓ યારે લઇને આ યા છે યારે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇને હં ુ અિભનંદન અને શુભે છા આપું છંુ .
િવ જળ દવસ િનિમ ે સમ ગુજરાતની
ને ખૂબ ખૂબ શુ છા અને અિભનંદન આપું છું. નમદા યોજના આપણા લોખંડી
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
પૂ ં ષ સરદાર પટે લ એક વ ન ા અને એમનું સપનું આજે ભારતીય જનતા પાટ ને સરકારે પૂ ં કયુ છે . આખો ઇિતહાસ સૌ
ણે છે એની વાત નહ ક ં પણ માનનીય અ ય ી, એટલું ચો સ કહીશ કે આજે નમદાના કામો માટે ઘણી બધી
ગેરસમ લોકોની વ ચે ઊભી કરવામાં આવે છે પણ નમદાની મેઇન કે નાલ ક છની અંદર ૩૫૭ િકલોમીટરની લંબાઇ પૂરી
થઇ અને ૩૫૭ િકલોમીટરની લંબાઇમાંથી ૩૩૬.૫૦ િકલોમીટર પૂરી થઇ છે અને બાકીની ૨૦ િકલોમીટરની લંબાઇનાં કામો
ગિતમાં છે . આ કે નાલનું કામ ચાલુ થયા પછી ૨૧પ િકલોમીટર સુધી પાણીનું પ રવહન કરવામાં આ યું અને વષ ૨૦૧૭માં
આપણા લોકલાડીલા વડા ધાન આદરણીય ી નરે ભાઇના હ તે મારા ટપર ડે મને પાણીથી ભરવામાં આ યો. જેના
પ રણામે પિ મ િવભાગમાં યાં પીવાના પાણીની તકલીફ હતી. છે ક વાઘાકોટ બોડરથી માંડીને, અબડાસા સુધીના તમામ
ગામોને પીવાનું પાણી પહ ચા ું અને આજે ૮૭૭ ગામો અને ૧૪ શહે રોની અંદર પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇન ારા પહ ચા ું
અને એ ૫૦૦ િકલોમીટરથી વધારે લંબાઇની મહાકાય પાઇપ લાઇન કે જેમાંથી મા તી નીકળી ય, એમાંથી માણસ હાથ
ચો કરીને ચા યો ય એવી મોટી પાઇપ લાઇનની વાત કરીએ યારે લોકો માનવા તૈયાર નહતા. િવરોધ પ ના લોકો એમ
કહે તા કે આમાં તો પાણી નહ આવે પણ હવા આવશે પણ પાણી આ યુ.ં
માનનીય અ ય ી, આજે આપને કહં ુ કે લોકોની વ ચે એક જ વાત છે કે આ દુિનયાની અ યબી જેવી પાઇપ
લાઇનથી ક છને પીવાનું પાણી પહ ચા .ું આવું અશ ય કામ થાય યારે આપણને કહે વાનું મન થાય કે આ મોદી મેિજક છે
એવું કહી શકાય. અને એ એવું કામ આજે ક છમાં થયું છે . આજે િપયા ૩૨૭૨ કરોડનો ખચ ક છના નમદાના કામો પાછળ
થયેલો છે અને એમાંથી િપયા ૧૨૨૨ કરોડના કલ
ુ ૧૯ કામો ગિતમાં છે અને હજુ િપયા ૧૧૦૦ કરોડ બી જે ગયા વષ
ફાળ યાં એ એટલે ઘણી બધી ગેરસમ ફે લાવવામાં આવી છે . ચૂંટણીમાં અમારે આ જ ના જવાબ હતા કે ભાઇ, નમદાનું શું
થશે? માનનીય અ ય ી, હં ુ આપને કહીશ કે ક છના લોકો ખૂબ સમજદાર છે . બધું બધા વે છે અને જે રીતે ભૂકં પ પછી
ક છને એક બાળકની જેમ મોટંુ કયુ. આદરણીય વડા ધાન ૮૯ વાર ક છમાં આ યા અને ક છને બાળકની જેમ મોટંુ કરીને
ક છને િવ ના નકશામાં મૂ યું પછી એ સફે દ રણ હોય કે હાઇ ીડ ર યુએલ એનજ નો પાક ૭૨,૦૦૦ હે કટર જમીનમાં
ક છની બોડર ઉપર કરવામાં આ યો હોય એવા ક છને િવ ના નકશામાં મૂકાયેલું છે યારે અમારી ક છની
બરોબર
સમજે છે .
માનનીય અ ય ી, મારે આપને એ યાદ કરાવવું છે કે ક છની કે નાલનું કામમાં કે મ મોડું થયુ?ં એ વાત ક છની
યારે ય ભૂલશે નહ . કારણ કે ૧૦ વષ સુધી અમારી ફાઇલ પયાવરણ અને વાઇ ડ લાઇફ સક યુરીના નામે મંજૂ રીની
અંદર કે ની ક ેસ સરકારમાં પડી રહી. એને મંજૂ રી નહોતી મળતી અને જેવા માનનીય નરે ભાઇ વડા ધાન બ યા એવું
પહે લું કામ સ ર દવસમાં એમણે એ ફાઇલને મંજૂ રી આપી. મારો તો એક જ
છે કે ૧૭ દવસમાં નરે ભાઇ મંજૂ રી આપી
શકે તો ક ેસની સરકારે ૧૦ વષ સુધી કે મ મંજૂ રી ન આપી? ૭ર કલાકના અપવાસ કયા. ી નરે ભાઇએ મુ યમં ી બ યા
યારે ૯૦ મીટરથી વધારે હાઇટ કરવાની મંજૂ રી ક ેસની સરકારને આપવાનું ક પ ઝન થયું અને આજે આપણે ઇએ છીએ કે
દરવા પણ મુકાઇ ગયા. એની મંજૂ રી પણ ી નરે ભાઇએ આપી. ૬ વષ સુધી એની મંજૂ રી પણ ન આપી અને જેને લીધે
કરોડો િપયાનો ખચ આ દરવા ના મે ટે ન સમાં સરકારને થયો. આજે હં ુ આપને કહીશ અને કે ટલું પાણી વેડફાયું એ અલગ
િવષય છે . હં ુ એટલું કહીશ કે આપણા આદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ી
નીિતનભાઇ પટે લે જયારે યું કે ક છની નમદાનું કામ ઝડપથી કરવું છે તો એમણે અવારનવાર તબકકાવાર ર યુ િમ ટગો
ં
કરી, ફોલોઅપ િમ ટગો
ં કરી અને આજે હં ુ કહીશ કે મા ને મા ૧૦ ટકા જ જમીન સંપાદન બાકી છે અને એના પણ એવોડ
થઇ ગયા છે . ખાલી લોકોને આપવાનું છે એટલો જ િવષય છે . આજે ૧૯ કામો ગિતમાં છે . ખૂબ ઓછુ ં કામ બાકી છે યારે
નમદાના નીર વન િમિલયન એકર ફીટ પાણીને જે ક છની
ને ખોટી રીતે ગેરમાગ દોરવામાં આવે છે એની પૂરી ફોલોઅપ
િમ ટગ
મુ
યમં
ી
અને
નાયબ
મુ
યમં
ીએ
લીધી
છે
અ
ને
કામ
ગિતમાં છે . મારી િવનંતી છે કે આ કામ ઝડપથી થાય અને
ં
હમણાની છે ી જે ર યુ િમ ટગ
ં અમારી થઇ, ધારાસ યને સાથે રાખીને, હાઇપાવર કિમટીના તમામ અિધકારીઓ આ િમ ટગમાં
ં
હાજર હતા અને મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીએ સૂચના આપી છે કે તા કાલીક વન િમિલયન એકર ફીટ પાણી માટે ની
પાઇપ લાઇન છે એનું ટે ડર કાઢો અને જલદીથી કામ થાય. મારા િવ તારનો જે માતા ડે મ છે એ આખા ક છનો સૌથી મોટો
ડે મ છે . આ માતા ડે મ ભરવામાં ખાલી રપ િકલોમીટરની કે નાલ બાકી છે અને એ કામ ઝડપી થશે, ક છના લોકોને પૂરી રીતે
વન િમિલયન એકર ફીટ પાણી આપવા સરકાર કૃ તિન યી છે એટલી જ િવનંતી છે કે કામ ઝડપથી થાય અને અમારો િવ તાર
નવપ િવત થાય.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય અ ય ી, માનનીય આરો ય મં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી પોતાના
િવભાગ હ તકની માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉપિ થત થયો છુ ં . આરો ય િવભાગની
ઘણીબધી ચચાઓ થઇ યારે િવપ એટલે સા ં થાય યાં આવકારીએ પણ છીએ, સરકારને ટે કો પણ આપીએ છીએ પરતુ
ં
જયાં લોકોને નુકસાન થતું હોય,
પીડાતી હોય, હાડમારી ભોગવતી હોય યાં વા તિવક િ થિત તરફ સરકારનું યાન દોરવું
એ પણ અમારી જવાબદારી છે . કોરોનાને એક વષ થયું છે . આ મહામારી વૈિ ક મહામારી અને વૈિ ક મહામારીમાં ો ઘણા
બધા ઉભા થાય છે . જે રીતે સરકારે આ વૈિ ક મહામારીની સામે િનણયો કયા અને કામગીરી કરી એ કામગીરીને આવકારવામાં
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
આવે છે પણ એ કામગીરીની િતને કારણે, ભૂલોને કારણે લોકોને જે હાડમારી સહન કરવાની આવી છે એની પણ
ગંભીરતાપૂવક ન ધ લેવી ઇએ. હ રો લોકોની મોતની ખુવારી અને કરોડો લોકોની કથળી ગયેલી પ રિ થિતની પાછળ મા
કોઇ જવાબદાર હોય તો એ સરકાર ખૂદ છે . બી ડસે બરે પહે લો કે સ ચીનમાં આ યો અને યારબાદ ર૯ મી યુઆરીએ
પહે લો કે સ ભારતમાં આ યો અને તેની સામેની લડાઇની તૈયારી કરવાને બદલે તમે દ હીની ચૂંટણી લડવા અને તવાની
તૈયારીમાં ય ત હતા. મ ય દેશની સરકારને ઉથલાવવામાં તમે ય ત હતા. ડોના ડ ટ પને નમ તે ટ પની આગમનની
તૈયારી કરવામાં સરકાર ય ત હતી. ચીનને એ વખતે ફોન કરીને કહે તા હતા કે કઇ કામકાજ હોય તો અમને જણાવ . એમાં
તમે ય ત હતા. ટ પના કાય મ રગે
ં ચંગે પૂરો કય . ૧૮ યુઆરીથી ર૩મી માચ સુધી ૧પ લાખ લોકો િવદેશમાંથી કોઇપણ
તના ટે િ ટગ
ં િવના ભારતમાં આવી ગયા. આટલી િન ફળતાના કારણે કોરોના ફલો
ૂ ફા યો અને આપણે જે કાઇ નજર સમ
યું આ કોરોનાની કામગીરીમાં જે રીતે રા ય સરકારે િનણયો કયા છે . સરકારી હોિ પટલો આપણી પાસે પૂરતા માણમાં હતી.
નવી હોિ પટલો ખોલી શકતા હતા, પણ સરકારી હોિ પટલોમાં યવ થા કરવાને બદલે અને નવી કોિવડ હોિ પટલો પાછળથી
ઊભી કરી એ પહે લા રા ય સરકારે ખાનગી હોિ પટલોને આ મહામારીની સામે લડવા માટે િનણય કય . મારે દુઃખ સાથે કહે વું
પડે કે આ ખાનગી હોિ પટલોએ કોરોનાને નામે નાના અને ગરીબ માણસોને (xxx) કામ કયુ છે .
અ ય ી : આ *(xxx) શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે .
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : જે કારે નાના લોકો પાસેથી પૈસા વસૂલવામાં આ યા છે , તે શ દોમાં કહી શકાય તેમ નથી.
જે કારની ખરીદી કરવામાં આવી. હં ુ માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે તમારો િવભાગ છે . સરકારના ન ી
કરે લા ધારાધોરણ, જે ન ી કરે લી િકમત
માણે તમારે ખરીદી કરવાની હોય તે ખરીદી કરતા આ સાધનોની જે
ં છે , એ િકમત
ં
જ રયાત હતી તે સાધનોની ખરીદીની અંદર તપાસ કરાવવી ઇએ. આ ખરીદીની અંદર લાખો િપયાની નાણાકીય ગેરરીિત
આચરવામાં આવી હોય તેવું પ પણે જણાય છે . માકટમાં જે વ તુ મળતી હતી એના કરતા જે ખાનગી કપની
અનુકૂ ળ હતી તે
ં
કપની
પાસેથી ચા ભાવે વ તુ ખરીદી છે . એ મા ક હોય, હાથ મો હોય કે અ ય વૈકિ પક બી ં સાધનો હોય, એ પછી
ં
વે ટીલેટર હોય કે અ ય કોઇપણ બાબતો હોય. એની આપણે સંપૂણપણે ચકાસણી કરવી ઇએ. ગુજરાત મે ડકલ સિવસ
કોપ રે શને વગર ટે ડરે એઝી ોમાઇસીન એનો ભાવ રે ટ કો ટા ટ ૪.૬૪ પૈ. ઓલરે ડી મંજૂ ર થયેલ હતો. મૂળ ગોળી તો ૬૦
પૈસાની જ આવે છે , છતાં પણ આ ગોળી મને િવગત મળી છે તે મુજબ સરકાર ીનું યાન દો ં છંુ . સરકાર આની તપાસ
કરાવડાવે. ૪.૬૪ પૈસાની ગોળી ૧૬.૬૭ પૈસામાં ૩૦ લાખ કરતા વધુ ગોળી ખરીદવામાં આવી. પછી પાછળથી કે ટલી ખરીદી
તેની િવગત મારી પાસે નથી. પાછળથી ખરીદી હશે. આ કારની નાણાકીય ગેરરીિત આચરવામાં આવી હોય તેવું પ પણે
દેખાઇ આવે છે . મે ડકલ કોપ રે શન ારા િનિ ત કરવામાં આ યા હતા, એનાથી વધુ ૭૦૦ ટકાએ મા ક, લો ઝ અને
પી.પી.એ. કીટ ખરીદવામાં આવી. કોપ રે શને અને સરકારે ૧ િપયા ર૯ પૈસામાં ી લેયર મા ક લીધેલ હતા. આ જ મા ક એ
જ કપની
પાસેથી ૯ િપયા ૪૦ પૈસામાં ૩૦ લાખ મા ક ખરીદવામાં આ યા. આ વા તિવક િ થિત જે રીતે એક વષ અને
ં
દવસો સુધી ચાલી છે . એમાં ગુજરાતની ૬.પ કરોડની જનતાએ સાથ સહકાર આ યો છે . ધારાસ યોના પગારમાં ૩૦ ટકાનો
કાપ મૂ યો છે . એમાં ૧.પ કરોડ િપયા વષ આપતા હતા એમાં કાપ મૂ યો. બધાએ સહયોગ કય અને પૈસા એકિ ત કયા છે .
એ આ નાણાકીય ખરીદી કરવામાં નથી વપરાયા એ અમે સરકાર પાસે પ
ણવા માગીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, જે
રીતે કોરોનાની મહામારી સામે રા ય સરકારે િનણયો કયા તેમાં ગરીબ
જે રીતે હે રાન પરે શાન થઇ અને આપણે પગપાળા
ચાલતા જતા લોકોના ટી.વી.માં જે યો યા છે તેમાં...
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે . માનનીય અભેિસંહભાઇ
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, એક જ િમિનટમાં માગ અને મકાન િવભાગની વાત કરીને મારી વાત
પૂરી કરીશ.
અ ય ી : પણ આ િમિનટ હં ુ કયાંથી લાવું ?
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : ઓ. કે ., થે ક યુ સર.
અ ય ી : બોલી લો, બોલી લો, હં ુ આપના સ યની એક િમિનટ કાપી લઇશ.
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માગ અને મકાન િવભાગમાં જે કામો મંજૂ ર કરવામાં આવે છે તે મંજૂ ર
થયેલાં કામો એજ સી ફ સ થઇ ગયા પછી સમયસર પૂરાં ન થાય અને એજ સી સમય મયાદામાં આવાં કામ પૂરાં ન કરે તો
તેના ખચ અને ખમે તે કામો કરાવવાના હોય છે . મારા ગીર સોમનાથ િજ ામાં ર૦૧૭ના વષમાં મંજૂ ર થયેલા ર તાના કામો
માટે ટે ડર બહાર પ ા પછી એજ સી ફ સ થઇ ગઇ અને તે એજ સીએ અડધું કામ પૂ ં કયુ છે અને બાકીનાં કામો પૂરાં કયા
નથી તેમ છતાં તે એજ સી સામે કોઇપણ તની કાયવાહી કરવામાં આવતી નથી. બી બાજુ કામો પૂરાં કરવામાં આવતાં
નથી તો આવનારા દવસોમાં સરકાર આની તપાસ કરાવી સમય મયાદામાં કામો પૂરા કરાવે તેવી િવનંતી છે .
અ ય ી : માનનીય અભેિસંહભાઇ.



માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ી અભેિસંહ મો. તડવી(સંખેડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ
માગણી નં.૮પ અને ૮૬ લઇને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો ય ત ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, છે ાં પ ચીસ વષ કરતાં વધુ સમયથી રા યની શાસનધુરા સંભાળતી ભારતીય જનતા પાટ ની
સરકારે જન િવ ાસ કાયમ રહે અને લોકોના સુખાકારીનાં કામો પારદશક વહીવટ સાથે અિવરતપણે આગળ ધપાવીને ગિતની
કે ડી કડારી
છે . માનનય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ રા યના સવાગી
ં
િવકાસ માટે કાયશીલ છે . માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ કાબેલ અને ખૂબ સારા વહીવટકતા છે . તેઓ ી
માગ અને મકાન િવભાગની જવાબદારી સંભાળી ર ા છે યારે તેઓએ ગામડાંથી શહે રો સુધી સાંકળતા ર તાઓની િચંતા કરી
છે . આ વષના બજૅટમાં ગવાઇ કરી છે તેમાં સાત વષથી કે તેથી વધુ સમયથી રકાપટ ન થયા હોય તેવા ૧૬૮પ૭
િકલોમીટરના ૪૯૪૯ કામો માટે િપયા ૪પ૦૬ કરોડની ગવાઇ કરી છે . છે ા પાંચ વષમાં રે લવે ઓવરિ જનાં કામો ૮૭૩
કરોડના ખચ પૂરાં કરે લ છે . સૌરા ના તમામ િજ ાઓને અમદાવાદ, ગાંધીનગર સાથે ડતા રાજકોટ-અમદાવાદ ર તાનું
િપયા ર૬ર૦ કરોડના ખચ છ માગ ય બનાવવાનું કામ ગિતમાં છે . અમદાવાદ-બગોદરા ર તાને છ માગ ય કરવા માટે
િપયા ર૮૯૩ કરોડની ગવાઇ કરી છે . ૧૧૬ ર તાના અનુભાગોના ૧૯પ૧ િકલોમીટરની લંબાઇના ર તા દસ મીટર કે સાત
મીટર પહોળા કરવાની કામગીરી માટે િપયા ર૩૦૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે અને તે કામ ગિત હે ઠળ છે .
માનનીય અ ય ી, હં ુ મારા છોટા ઉદેપુર િજ ાની વાત ક ં તો અમારી ગામડાંની આ દવાસી
માટે અમારા
ડગરાળ
િવ તારમાં ર તા પહે લાં ન હતા. આ ભાજપની સરકાર આ યા પછી ગામડે ગામડે ર તા બ યા છે . પહે લાં કોઇને
ું
ડિલવરી હોય તો ગામડાંમાથી ઝોલામાં નાખીને લઇ જતા હતા. આ ભાજપની સરકાર આ યા પછી અમારા િવ તારમાં ખૂબ
ર તા બ યા છે . નસવાડી તાલુકાનો ગયા વષના બજેટમાં જે ઉ ેખ થયેલ છે તે પુલ કે જેના માટે ૬૦ ગામોની રજઆત
હતી તે
ૂ
પુલનું િપયા ૬ કરોડના ખચ કામ શ થયું છે . તેના લીધે ૬૦ ગામોને આ પુલનો લાભ મળશે. તેવી જ રીતે બોરીયાદ ધાનાનો પુલ િપયા પ(પાંચ) કરોડના ખચનો મંજૂ ર કય છે . તેવી જ રીતે કોિસ ા-ચીખોદરા-ભાટા પુલ િપયા ૧ર કરોડના
ખચ મંજૂ ર કય છે અને તેનું કામ શ થયું છે . બોડે લીથી છોટા ઉદેપુર જવા માટે પહે લાં રે લવેનું ફાટક વારવાર
બંધ થઇ જતું હતું
ં
તો તે ઓવરિ જ બનાવવા માટે િપયા પ૦ કરોડના બ નંબર ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બે આ યો છે . અમારા ૬૮ રકાપટ
ર તાઓ માટે ૪૬ કરોડ િપયા જેટલી રકમ આ વષ આપી છે . એટલે હં ુ િવધાનસભા મતિવ તાર વતી ી નીિતનભાઇ
સાહે બનો ખૂબ ખૂબ અંતઃકરણપૂવક આભાર માનું છું. અમારા આગલા વષના બજૅટના જે ર તા આવેલા છે તેમાં ગિત
હે ઠળના ર તા ઇએ તો નસવાડી-ભાટા રોડ ૩ર કરોડ િપયા, તાલુકાથી તાલુકા એટલે કે કવાંટથી છોટા ઉદેપુર ર૯ કરોડ
િપયા. દાહોદના બારીયા ધાનપુર માટે િપયા ૨૧ કરોડ, ગોધરા માટે િપયા ૩૦ કરોડ, રાજપીપળા માટે િપયા ૭૫ કરોડ,
છોટા ઉદેપુરનો પુલ પહોળો કરવા માટે િપયા ૧૨ કરોડ અને છોટા ઉદેપુર વાંટ માટે ના િપયા ૧૦ કરોડ તેમજ અમારા છોટા
ઉદાપુરના િનવાસી કલેકટરના રહે ઠાણ માટે િપયા ૧.૧૪ કરોડ, છોટા ઉદેપુરના કમચારીઓના રહે ઠાણ માટે િપયા ૩.૮૬
કરોડ, અંકલે રમાં અિધકારીઓના રહે ઠાણ માટે િપયા ૯.૫૮ કરોડ, મારા િવ તારમાં જે ગિતનાં કામો હવે શ થવાનાં છે
એમાં જગુગામ ચલામણી રોડ માટે િપયા ૮.૪૫ કરોડ, જેતપુર-ચલામણી રોડ માટે િપયા ૭.૨૦ કરોડ, તાલુકાથી તાલુકા
ખેરવાડી રોડ માટે િપયા ૬.૩૦ કરોડ, છોટા ઉદેપુરનો સૂયઘોડા રોડ માટે િપયા ૩.૫૦ કરોડ, જેતપુરના કડવાલ રોડ માટે
િપયા ૪.૬૦ કરોડ, સૂયા-આછાલી રોડ માટે િપયા ૩.૧૦ કરોડ, ક ડલા-ખેરવા-ડમા
ુ રોડ માટે િપયા ૨.૪૫ કરોડ,
હાંડોડ-નાગરવાડા રોડ માટે િપયા ૧.૪૫ કરોડની ફાળવણી કરી છે .
માનનીય અ ય ી, આમ, અમારા અલગ અલગ િવ તારમાં સરકારે ખૂબ સારા કામો માટે બજેટ ફાળ યું છે અને
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇએ અમારા છોટા ઉદેપુરની આ દવાસી
માટે જે ડગર
ું િવ તારમાં આવેલ છે ,
મહારા ની બોડરને અડીને આવેલો િવ તાર છે અને હમાચલમાં હોય છે એવા ૬૦ ગામો અમારા છે અને એમાં અમને સાતમઆમટાનો રોડ છે જે ણ િકલોમીટરનો અને ચાઇથી ચડીને જવું પડે છે એના માટે પણ ૩ કરોડ િપયા અમને આ યા છે .
અમારી આ દવાસી
ની લાગણી છે કે હજુ થોડા ર તા બાકી છે એ પણ અમને િવ ાસ છે કે માનનીય નીિતનભાઇ અમને
આપવાના છે . અમારા િવ તારમાં આ વખતની ચૂંટણીમાં ક ેસના સૂપડા સાફ થઇ ગયા છે . આ ર તાઓ બને છે એટલે
ગામડાના લોકોમાં એટલો બધો આનંદ છે કે , પહે લા ર તા ન હતા અને ખૂબ તકલીફ પડતી હતી પણ અ યારે તણખલાથી જવું
હોય, ડગરમાં
જવું હોય, વાંટમાં જવું હોય એ બધા માટે ર તા બ યા છે અને એ ર તાને કારણે ખૂબ િવકાસ થયો છે માનનીય
ું
આનંદભાઇ, માનનીય અ ય ી, આ સામેના િમ ોને દેખાતું નથી પણ અમારા િવ તારમાં છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ૩૨માંથી
૨૮ િજ ા પંચાયત ભારતીય જનતા પાટ ની આવી છે અને ૬ એ ૬ તાલુકા પંચાયત ભારતીય જનતા પાટ ની આવી છે આ
િવકાસ છે . ર તાઓ, પાણી, વીજળી બધું જ અમારી સરકારે આ યું છે એટલે માનનીય નીિતનભાઇ જે માગણીઓ લઇને
આ યા છે તેને હં ુ ટે કો આપું છુ ં અને અિભનંદન આપું છુ ં .
ી બળદેવ ચં. ઠાકોર(કલોલ): માનનીય અ ય ી, આ રાજયના નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ જે
માગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માગે ઉપિ થત થયો છુ ં .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
માનનીય અ ય ી, નમદાની યારે વાત થાય છે , નમદાની કે નાલ ઉપર કોઇ ખેડૂ તે મશીન મૂ યું હોય, મશીનથી
પાણી લેતા હોય એમાં કોઇ નાની મોટી વાત થાય તો ખેડૂ તો ઉપર ફ રયાદ દાખલ કરી એની ધરપકડ કરવામાં આવે અને ણ
ણ મ હના સુધી જેલમાં રાખવામાં આ યાના દાખલા આ રાજયમાં બ યા છે , એની સામે વાંધો હોઇ શકે નહ , પણ તારીખ
૨૯.૦૭.૨૦૨૦ના રોજ કાયપાલક ઇજનેર સૌરા શાખાએ એક લેટર લ યો, જયંતી સુપર ક ટકશન ાઇવેટ િલિમટે ડ,
મહે સાણાના કો ટાકટર છે . હલકી ગુણવ ાવાળું કામ કરી વધારાનું િબલ ૨૪,૯૨,૯૭,૫૭૭/- િપયાનું કામ કયા િસવાયનું
અને હલકી ગુણવ ાવાળું કામ કરીને અને કામ જ ન કયુ હોય અને વધારાનું િબલ લઇ ગયા હોય એવો પ કાયપાલક ઇજનેર
સૌરા શાખા તરફથી લખવામાં આ યો છે . માનનીય અ ય ી, િપયા ૯,૨૬ કરોડની એની પાસેથી ર વરી કરવામાં આવી
છે , યાંથી વાત અટકતી નથી. એ જ કાયપાલક ઇજનેર બાકીના ૧૫.૬૬ કરોડ િપયા હજુ રકવર કરવાના બાકી છે અને એને
િવનંતી કરતો પ લખે છે કે તમે આ પૈસા જમા કરાવો એવી િવનંતી કરી છે , આદેશ ન હ, જયંતી સુપર ક ટ શ સ એ
મહે સાણાના વતની છે . આ જ નમદા િવભાગે એમને લેકિલ ટ કરે લા છે . િવભાગે સારી કામગીરી કરી કહે વાય. આવડો મોટો
ાચાર કય હોય રપ કરોડ િપયાનો, કામ વગર પૈસા ઉપા ા હોય અને લેકિલ ટમાં મૂ યા હોય. ગુજરાત સરકારમાં કામ
કરતા હોય. નમદા િવભાગમાંથી લેકિલ ટ થયેલા આ જ કો ટા ટર પાણી પુરવઠા િવભાગમાં કરોડો િપયાનાં કામો કરે છે .
એના અનેક દાખલા હં ુ આપુ.ં એમણે કરમસદમાં કામ અધૂ ં છોડી દીધું છે , િવરમગામમાં પણ એમના પર બોગસ િબિલંગના
આ ેપો થયેલા છે , િસ પુરમાં પણ બોગસ િબલના આ ેપો થયેલા છે , કરજણ તાલુકામાં એ રીતે જ એમના પર આ ેપો
થયેલા છે . થાનગઢમાં, પેટલાદમાં, આ તમામે તમામ જ યા પર આ જયંતી સુપર ક ટ શ સ ારા આજે પણ પાણી
પુરવઠાના કામો કરવામાં આવે છે . એકબાજુ લેકિલ ટ કરે લ છે નમદા િવભાગમાંથી, એ જ લેકિલ ટે ડ જયંતી સુપર
ક ટ શ સને કઇ રીતે પાણી પુરવઠા િવભાગનાં કામો મળે છે એ પણ એક ચચાનો િવષય છે . મારે એ પણ કહે વું છે કે ,
ાચાર કરવાની, પૈસા મંગાવવાની યવ થા બી થઇ છે , હાથોહાથ ન હ, આંગ ડયામાં અમદાવાદની આંગ ડયાની
પેઢીમાંથી એક દસ િપયાની નોટ આપે એ નોટના આધારે
ાચાર કરે લા કો ટા ટરે ઘણા બધા અિધકારીઓને પૈસા પણ
ચૂકવવાના આ ેપો થયા છે . આવા કો ટાકટરને એક િવભાગમાંથી સરકારે લેકિલ ટ કયા હોય તો બી િવભાગમાંથી એને
કામ ન મળે એવું કરવાની જ ર છે તો સરકારના પૈસા બચશે અને આવો
ાચાર થતો અટકશે.
તારીખ ૬-૧૧-ર૦ર૦ના રોજ મ મા હતી માગતો પ સ ય સિચવ, પાણી પુરવઠા બોડને લ યો છે . આજ દન
સુધી આ િવભાગમાંથી આ કાગળનો જવાબ પણ મને આપવામાં આ યો નથી. શેના માટે આ જયંતી સુપર ક ટ શ સના
કો ટા ટરને બચાવવામાં આવે છે એ પણ આ રા યની અંદર ચચાનો િવષય બ યો છે . આ જયંતી સુપર ક ટ શ સનાં કામો
હમતનગર
, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત, ન ડયાદ, લુણાવાડા, બાલાિસનોર, છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ આ બધી જ યાએ ચાલે છે .
ં
કોની મહે રબાનીથી ચાલે છે , કોને કોને મળવા ય છે એમાં મારે નથી પડવુ.ં
માનનીય અ ય ી, કોરોનાના કાળમાં સરકારે ધાયુ હોત તો તાલુકા પંચાયત, િજ ા પંચાયત, નગરપાિલકા કે
મહાનગરપાિલકાની ચૂટં ણી એ લંબાવીને પણ વસિત ભેગી ન થાય એવા ય નો થયા હોત અને ફરીવાર ગુજરાતની અંદર અને
દેશની અંદર જે કોરોના ફરી થઇ ર ો છે એમાંથી આપણે બચી શ યા હોત. આ તબ ે મારે સરકારી ડોકટરોને અિભનંદન
આપવા છે . જે તે વખતે કોરોના કાળ સમયે હં ુ પણ સપડાયો હતો. તમામે તમામ સરકારી ડોકટરોએ રાત દવસ યા િસવાય
નસ હોય કે ડોકટર હોય કે આરો ય િવભાગમાં નોકરી કરતા કોઇપણ કમચારી હોય એમણે રાત દવસ યા િસવાય, પોતાને
કોરોના થશે કે ન હ થાય એની િચંતા કયા િસવાય એ લોકોની સેવા કરી છે, એટલા માટે આવા સરકારી કમચારીઓને
અિભનંદન જેટલા આપીએ એટલા ઓછાં છે . સાથે સાથે મારે એક વાત કહે વાની છે કે કોરોનાકાળની અંદર આ ગુજરાત
રા યમાં ાઇવેટ ડોકટરોએ જે બેફામ લૂંટ ચલાવી છે એ યારે ય પણ ભૂલી શકાય તેમ નથી. કોઇપણ માણસ કોરોનાના કારણે
ાઇવેટ દવાખાનામાં યારે દાખલ થયો હોય યારે એની ફી બે લાખ, ણ લાખ, ચાર લાખ, પાંચ લાખ, પંદર પંદર લાખ
િપયા સુધી વસૂલ કરવામાં આવી છે યારે દુઃખ થાય છે .
આર. એ ડ બી.ની યારે વાત આવે છે યારે મારે આપના ારા માનનીય મં ી ીને િવનંતી કરવી છે કે કલોલની
અંદર જે એક વરસની અંદર પાકા રોડ બનાવવામાં આ યા એવા ૮૦ ટકા રોડ એ એક વષની અંદર તૂટી ગયા છે . નાળીયામાંથી
પાકા રોડ બનાવવા માટે જે બ નંબરો અમને મ ા, એ બ નંબર મ ે બે બે, ણ ણ વરસ થયેલ હોવા છતાં આજ દન
સુધી એ રોડ પૂરા કરવામાં આ યા નથી.
માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી નીિતનભાઇ પટે લે ગૃહમાં હે રાત કરી હતી કે ચોમાસાના કારણે જે
રોડો તૂટી ગયા હોય તે તમામે તમામ રોડો તે રપેર કરવા માટે અમને ફોન પણ આ યા હતા, પણ આજ દન સુધી ભાડજથી
ડાભલા ચોકડી થઇ સાણંદ જતો રોડ હોય, સાંતેજથી ખા જ જતો રોડ હોય, જેઠલજથી અઢાણા જતો રોડ હોય, કારોલીથી
ખા જ જતો રોડ હોય, વાંસજડાથી હા પુર જતો રોડ હોય, પલસાણાથી સપુર જતો રોડ હોય, પલસાણાથી ખોરજ ડાભી
જતો રોડ હોય, ખોરજ ડાભીથી સપુર જતો હોય આવા કલોલ તાલુકાના અસં ય રોડો એક જ વષમાં તૂટી ગયા હોવા છતાં
આજ દન સુધી રપેર કરવામાં આ યા નથી.
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
માનનીય અ ય ી, જયારે નવો રોડ બનતો હોય યારે મારે માનનીય નીિતનભાઇને કહે વું છે કે , તેમા ડામરનું
માણ િબલકલ
ુ ઓછુ ં હોવાના કારણે જે રોડો તૂટી ય છે તો જયારે આ કામ ચાલુ હોય યારે ડામર તે પૂરતા માણમાં
વપરાય તેનું યાન રાખવામાં આવે.
ી આ મારામ પરમાર(ગઢડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી જે ગૃહ સમ આરો ય અને પ રવાર
ક યાણની માગણી નંબર-૩૯, ૪૦ જે લઇને આ યા છે તેમાં હં ુ મારા િવચારો યકત ક ં છંુ .
માનનીય અ ય ી, આ હાઉસમાં જે ચચાઓ થઇ રહી છે હં ુ હમણાં બોલવા ઉભો થયો હતો યારે િવપ માંથી
કોમે ટ આવી. હં ુ ખાલી માનનીય સ ય ીઓને એટલી જ િવનંતી કરીશ કે તમે  (xxx) આપણામાં...
અ ય ી :* (xxx) શ દ કાઢી નાંખવામાં આવે છે અને જેણે પણ કોમે ટ કરી છે તે પણ કાઢી નાંખવામાં આવે છે .
ી આ મારામ પરમાર : માનનીય અ ય ી, જગતનું ઝેર પીવાને હવે આપણી વ ચે કોઇ શંકર નથી એટલી મારી
વાત છે . ડો.નીમાબહે ને સરસ મ નું ભાષણ આ યુ.ં સાહે બ, ક ેસને ખબર હતી કે નમદાનું પાણી જેમ જેમ આવશે તેમ
તેમની અવદશા થવાની છે એટલે નમદાને સતત રોકવાના ય નો કયા હતા. આપણે નમદાનું પાણી લઇ આ યા. જેમ
નમદાનું પાણી આવતું ગયું તેમ ક ેસ તણાતી ગઇ. હવે તે તેના છે ા ટે જ ે છે .
માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી અને ગુજરાતની આખી સરકાર આ કોરોના કાળમાં જે શંસનીય કામગીરી
કરી છે તેના માટે શ દોના ગમે એટલા સાિથયા પૂરીએ તો એ ઓછાં પડે એટલી કામગીરી સરકારી તં ,ે ડોકટરોએ, પોલીસ
ડપાટમે ટે , કમચારીઓએ, નસ એ આ ગુજરાતને કોરોનાના કાળમાંથી મુકત કરવાના સંપૂણ ય નો કયા છે . તેમ છતાં પણ
આ કામગીરીમાં સરકારની જયારે ટીકા કરવાના ય નો થાય છે , યારે મારે ખાલી એટલુ જ કહે વું છે કે ગુજરાતમાં જે આંકડાઓ
છે તેના કરતા મહારા માં કોરોનાના આંકડાઓ વધારે છે . યાં કોની સરકાર છે , કોણ પાછળના બારણેથી સ ામાં બેઠું છે તે
જરા િવચારી લે મારે ખુલાસો કરવાની જ ર નથી. આ સરકારે ા ય િવ તારની આરો ય સુિવધાઓ વધે તે માટે ના સતત
ય નો કયા છે . ા ય ક ામાં પેટા આરો ય કે પીએચસી,સીએચસી, શહે રી આરો ય કે આવાં હ રોની સં યામાં આ
આરો ય કે ના મા યમથી જન સુિવધા લોકો સુધી પહ ચે તેના સતત ય નો કયા છે . ઘર આંગણે આરો યની સુિવધાઓ
મળે તેવા ય નો કયા છે અને આપણે ઈએ છીએ એ માણે લગભગ જે સબ સે ટરો છે એની સં યા ૯૨૩૧ એટલે કે ૧૦
હ રની લગોલગ પહ ચવા ય છે . એ રીતે PHC ૧૪૭૭ અને CHC ૩૪૮. ા ય ક ાએ ખૂબ મોટી સં યામાં આરો ય
િવષયક સુિવધાઓ મળે એવા ય નો સરકાર ી ારા થઈ ર ાં છે . આ ઉપરાંત કોરોના કાળમાં મોબાઈલ યુિનટો અને
ધ વંતરી રથની યોજનાઓનો બે કરોડની આસપાસના લોકોએ લાભ લીધો છે . ગુજરાત રા યમાં એ વખતના મુ યમં ી ીએ
૧૦૮ની યોજના અમલમાં મૂકી તે લોકોને માટે સં વની ૫ કહી શકાય એવી યોજના છે . આ યોજના થકી ગુજરાતમાં
અક માતો થતાં જે િજદગી
ં જતી હતી તે બચી ગઈ. અનેક દીકરીઓ અને માતાઓના સૂિત દરિમયાન થતાં મોત ઉપર પણ
ક ટોલ આ યો. આજે ગુજરાતમાં ડે થ રે િશયો ઘટી ગયો. આપણે એમ કહીએ છીએ કે યમ એના દૂત મોકલાવે છે અને જે લોકોનું
મૃ યુ થાય એ લોકોને લઈને યમરા પાસે ય છે . એ દવસે યમરા એ બેઠક બોલાવી અને પૂ યું કે ગુજરાતનો ટારગેટ તમે
કે મ પૂરો કરતા નથી? યમના દુતોએ યમરા ને ક ું કે , સાહે બ, અમને માફ કર . આ તમારા યમદુતો ગુજરાતમાં ય એ
પહે લાં ી નરે ભાઈ મોદીની ૧૦૮ યાં પહ ચી ય છે એટલે અમે ટારગેટ પૂરો કરી શકતાં નથી. ઘણાં લોકોને એમ થતું હોય
છે કે આ ી નરે ભાઈ મોદી કે મ સ ા ઉપર છે ? અનેક લોકોની િજદગી
બચી છે અને તેઓના આશીવાદથી આજે ી
ં
નરે ભાઈ મોદી દેશના સવ ચ થાન પર પહ યા છે .
માનનીય અ ય ી, શાળા આરો ય તપાસણીના કાય મની એક વાત કરીને હં ુ મા ં વચન પૂ ં કરીશ. મારા
િવ તારમાં શાળા આરો ય તપાસણીના કાય મ દરિમયાન એક ગરીબ િવ ાથ ના હાથમાં કઈક
મુ કે લી દેખાઈ. એના
ં
િશ કોએ િવ ાથ ને ક ું કે , આજે સાંજ ે અમે તમારા ધરે આવીશુ.ં મજરી
ૂ કરતાં, દા ડયે જતા ગામડાના ગરીબ માણસને સાંજ ે
બે િશ કોને પોતાના ઘરે તા એને થયું કે ન ી તેનો દીકરો કઇક
ં તોફાન કરીને આ યો છે એટલે િશ કો આ યા છે .
િશ કોએ ક ું કે , તમારા દીકરાએ કોઈ તોફાન નથી કયુ પણ તેના હાથમાં મુ કે લી છે . તેને કાલે અમદાવાદ મોટી હોિ પટલમાં
બતાવવું પડશે. તેને લઈને તમારે સાથે આવવું પડશે. િશ કોના ગયા પછી ધરના લોકો િચંતામાં છે કે તેને કોણ બચાવશે.
(વ ચેથી અટકાવતાં)
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે .
ી આ મારામ પરમાર : સાહે બ, એક જ વાત. કોણ બચાવશે તો ક ું કે ભગવાન બચાવે. બી દવસે હોિ પટલમાં
લઈ ગયા, તેનું ઓપરે શન થઈ ગયુ.ં નાનો બાળક ઘરે આવીને પૂછે કે હં ુ બચી ગયો છુ ં બાપા. મને ભગવાન બતાવો. યારે તેના
િપતાએ ધરના કે લે ડરમાં ી નરે ભાઈ મોદીને બતા યા અને ક ું કે , આ ભગવાન છે . ભગવાનની જેમ લોકોને બચાવવાનું
કામ એમણે કયુ છે એટલે દેશમાં શાસન કરે છે .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અ ય ી : માનનીય આ મારામભાઈ, શ દોના સાિથયા પૂરીએ એટલાં ઓછાં છે . આપનું વચન પૂ ં થાય છે .
આપે આ શ દો ખૂબ સુંદર વાપયા, એટલે મ ન ધી લીધી છે .
ી યાસુ ીન હ. શેખ(દ રયાપુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય આરો યમં ી ી જે માગણીઓ લઈને આ યા છે
તેના પર હં ુ મારા િવચારો તુત કરવા સ માનનીય સભાગૃહ સમ ઉપિ થત થયો છું. કોરોનાકાળમાં પહે લી લહે ર નમ તે
ટ પ પછી ઊભી થઈ, બી લહે ર યારે દવાળીના તહે વારો પછી આખા ગુજરાતમાં એવી પ રિ થિત િનમાણ થઈ કે
અમદાવાદમાં દવાખાનામાં યા ન હતી. લોકોને અમદાવાદથી બહાર બી હોિ પટલમાં લઈ જવા પ ાં. એ ગંભીર િચંતા
યારે થાિનક વરાજની ચૂંટણી હતી યારે મ દશાવી હતી. મ નામદાર હાઈકોટમાં PLI પણ કરી હતી કે , અ યારે માંડ
ગુજરાતમાં કોરોના કાબૂમાં આ યો છે યારે થાિનક વરાજની ચૂંટણીઓ સમય કરતાં થોડી આગળ લઈ જઈએ તો હં ુ માનું
છુ ં કે આની ઉપર સંપૂણ કાબુ મેળવી શકીશું પરતુ
ં છ મ હના સુધી ચૂંટણી આગળ લઈ જઈ શકાય તેમ હતું છતાં ફ ત ણ
મ હના ચૂટં ણી આગળ લઈ ગયા અને તેનાં પ રણામો યાં. મ એની અંદર આશંકા યકત કરી હતી કે , કરોડો લોકો મતદાન
કરવાના છે , હ રો ઉમેદવારો ફોમ ભરવાના, િવજય સરઘસ િનકળવાના, રે લીઓ થવાની, સભાઓ થવાની અને કો સ કે
ભાજપ કોઇપણ માનવાનું નથી જયારે ચૂંટણીઓ હે ર થશે યારે તમામ લોકો આનું ઉ ંઘન કરવાના છે અને જેનાથી
કોરોનાની જે મહામારી છે એ વધુ ફે લાવવાનો ડર છે . ૩ લાખ ૧ર હ ર કરતાં વધુ કમચારીઓ આની અંદર કામ કરવાનાં હતાં.
પરતુ
ં આપણે જે આશંકા યકત કરી હતી એ જ પ રિ થિત આપણે ચૂંટણીઓ પછી ઇ છે . એનાથી પણ સબક શી યા વગર
જયારે કોરોનાની મહામારી ધીમે ધીમે આગળ વધવા માંડી હતી, એવા સમયની આપણે નરે મોદી ટે ડયમની અંદર મેચો
રમાડવી શું યાજબી હતું ? અને એ મેચોની અંદર રાજયક ાના મં ી પોતે લોકોને ો સાહન પૂ ં પાડતા હોય, એવાં યો
પણ યાં દેખાયા છે . વાત હતી કે , આ ટે ડયમની અડધી કે િપિસટીથી લોકોને ભરવામાં આવશે, પરતુ
ં આપણે સોિશયલ
મી ડયા ઉપર યું અને મી ડયા પર પણ યું કે ટે ડયમ ગીચોગીચ હતા, એમાં કોઇપણ જ યા સોિશયલ ડ ટિ સંગનું
પાલન થતું ન હતુ.ં પછી જયારે કોરોના થઇ ય પછી એની સંપણ
ૂ જવાબદારી લોકો ઉપર નાખી દેવી એના માટે
જ
ગુનેગાર હોય એવો ભાવ ગટ કરવો એ હં ુ માનું છંુ કે વાજબી નથી. અમદાવાદ શહે રની વાત ક ં તો લોકોએ કોરોના,
મ ઘવારી, બેકારીના લીધે ા હમામ પોકારે લ છે , એવા સમયની અંદર તમે જઓ
ુ એ.એમ.ટી.એસ. બસો બંધ કરવામાં આવી,
બી.આર.ટી.એસ. બંધ કરવામાં આવી, સોિશયલ ડ ટિ સંગની સાથે એને આપણે ચાલુ રાખી શકયા હોત. એસ.ટી. બસો
ગુજરાતમાં ચાલુ છે , ફકત અમદાવાદની અંદરની જે એ.એમ.ટી.એસ બસો છે , લોકો તો હવે અહ યા સુધી કહે છે કે , કોરોનાથી
મરવાનું અમને પસંદ છે પરતુ
છે અને છે ા એક વષના કોરોના
ં અમારે ભૂ યા મરવું નથી. લોકોની આિથક િ થિત કગાળ
ં
કાળની અંદર લોકોની જે પ રિ થિતનું િનમાણ થયું છે , તેઓ અમે
ના િતિનિધ છીએ એટલે અમારી પાસે આ વાત મૂકતા
આ યા છે . હં ુ આપને કહે વા માગું છુ ં કે , કોરોનાની સારવાર આપણે કરીએ છીએ. કોરોનાની સારવાર એસ.વી.પી. હો પ ટલમાં
બહુ સારી રીતે થઇ, િસિવલના તં ની અંદર આપણને બહં ુ ઝઝૂમવું પ ,ું હાઇકોટ પણ ટકોર કરવી પડી, પરતુ
ં કોરોના કરતાં
િવશેષ જે લોકોના મૃ યુ થયા હતા એ મૃ યુ કોરોના િસવાયના દદ ઓના થયા હતા, કે મ કે િસિવલ હોિ પટલની અંદર પણ
હાટ, િકડની, કે સરના તમામ જે હાટ િસવાયના તમામ િવભાગો હતા એની અંદર આપણે કોરોનાની સારવાર માટે રઝવ કયા
હતા. એટલે એ પ રિ થિતનું િનમાણ થયું કે , અ ય બીમારીઓના દદ ઓને કયાં જવુ?ં એમને કઇ
ં સમ તું ન હતુ.ં મારી
આપના મા યમથી મં ી ીને િવનંતી છે કે , જયારે અ યારે ફરીથી કોરોનાએ માથું ચકયું છે , એવા સમયની અંદર અ ય
બીમારીઓના દદ ઓને પણ પૂરતી સારવાર મળી રહે , એ માટે ની પૂરતી યવ થા કરે . જે આપણો પહે લો અનુભવ હતો, સમ
શકાય છે કે પહે લા અનુભવની અંદર આપણાથી કદાચ ભૂલ પણ થઇ હોય, પરતુ
ં હવે જયારે આપણે એક વષથી આ વ તુને
ઇ ર ા છીએ, એવા સમયની અંદર અ ય દદ ના જે રોગીઓ છે એમને પણ પૂરેપૂરી સારવાર મળી રહે એ માટે ની આખી
યવ થા ગોઠવાવી ઇએ.
માનનીય અ ય ી, આખા ગુજરાતની અંદર ૧૧૪ કરોડ િપયા એટલે સવા અબજ િપયા આપણે દંડ પે વસૂ યા
છે . સોિશયલ ડ ટિ સંગનું પાલન ન થાય, દંડ થવો ઇએ, લોકો મા ક ન પહે રે, દંડ થવો ઇએ પણ પોલીસ કિમશનર ી
ટાગટ આપે અને દરે ક પોલીસ ટે શન દીઠ રોજ એક લાખ િપયા ભેગા કરવાની વાત કરે , હં ુ માનું છુ ં કે આ જે ઘટના છે એ બહુ
ન દનીય ઘટના છે . આવી ઘટના થવી ન ઇએ. કે મ કે , લોકોની પ રિ થિત એવી હતી કે , જે રોડ ઉપર ધંધા રોજગાર કરનારા
લોકો છે , લારી ચલાવનારા હોય, પાથરણાં વાળા હોય, નાની રે ટોર ટવાળા હોય, જે પોલીસની રહે મનજર ઉપર જ એમનો
ધંધો ચાલે છે , પોલીસ ઘણી જ યાએ તો એવું કરતી હતી કે , ણ ણ લોકોને ભેગા કરે , તમારી પાસે હ ર નથી, ચાલો બધા
ણસો િપયા આપો, હ ર િપયા કરો એક પાવતી લઇ ઓ. એટલે ટાગટ પૂરા કરવા માટે આવા પણ કૃ યો અમદાવાદ
શહે રની અંદર થયા છે . મારી િવનંતી છે કે , જે સોિશયલ ડ ટિ સંગનું પાલન ન કરે એની સામે કડકાઇથી કામ લો, પરતુ
ં આવા
ટાગટ ન આપવા ઇએ. બીજુ ં કે , ાઇવેટ હોિ પટલો જયારે આપણે રઝવ કરી હતી એની અંદર પણ ાઇવેટ હોિ પટલના જે
સંચાલકો છે એમના ારા જે રીતના (xxx) ચલાવવામાં આવી છે ,
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અ ય ી : *(xxx) શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે .
ી યાસુ ીન હ. શેખ : રઝવ બેડ પર ય, આઇ.સી.યુ. બેડ હોય, એની પાસે વેિ ટલેટર હોય, પરતુ
ં જે
કોપ રે શનના ખચ, સરકારી ખચ સારવાર લેવા ગયો હોય એને આઇ.સી.યુ.માં પણ જ યા ન મળે અને એને વેિ ટલેટર પણ ન
મળે અને ાઇવેટમાં જે ય, જે લાખો, કરોડો િપયા ખચ શકતા હોય એવા લોકો ય તો એમના માટે આઇ.સી.યુ.માં જ યા
હોય અને વેિ ટલેટરમાં પણ જ યા હોય. વારવાર
રજઆત
કરી છે કે , આ બાબતે પ ધિત બનાવો. અમદાવાદની અંદર તમે
ૂ
ં
યુિનિસપલ કિમશનર બદલીને નવા કિમશનર મોક યા એ કિમશનર તો ચૂંટાયેલા િતિનિધઓને મળતા પણ નથી. એકપણ
સંકલન સિમિતની િમ ટગ
ુ એટલું
ં બોલાવી નથી. બી એક આઇ.એ.એસ. અિધકારીને તમે મૂકયા છે , એમનું વલણ તમે જઓ
બધું તુમાખીભયુ છે . આજે આવું વાતાવરણ ઉભું થયું હોય એની અંદર એમણે ચૂટં ાયેલા િતિનિધઓ સાથે ચચા કરવી ઇએ.
છે ા ૧૩-૧૩ મ હનાથી સંકલન સિમિતની િમ ટગો
ં મળી નથી. યુિનિસપલ કિમશનર, રવર ટ પર બેસીને યાં આખું
તામ- મ ચલાવી ર ા છે . એટલે તેઓ
ના િતિનિધઓ સાથે વાતચીત નહ કરે તો લોકોની અંદર આપણે જન
ગૃિત કે વી રીતના ફે લાવીશુ?ં આ બીમારીને કાબૂમાં લેવા માટે આપણે કઇ તના ય નો કરીશુ?ં એ મને સમ તું નથી. જે
રીતના આપણે એક-એક િસિનયર આઇ.એ.એસ. અિધકારીઓની િનમણૂકો દરે ક શહે ર અને િજ ામાં કરી છે . આમાં મારી
માનનીય મં ી ીને આપના મા યમથી િવનંતી છે કે , એક એક આપણા જે િજ ા ભારી મં ી ીઓ હોય એમને જવાબદારી
સ પવામાં આવે, જેનાથી જે તે િવ તારના ો હોય કાઉિ સલરો, ધારાસ યો કે સંસદ સ યો હોય એ ભારી મં ી ી સાથે
ચચા-િવચારણા કરી શકે અને જે કાંઇ સમ યાઓ હોય તેનું િનવારણ કરી શકે . (અંતરાય) એક જ િમિનટ. માનનીય
અ ય ી, હં ુ મારી વાત પૂરી ક ં છંુ .
ખાસ કે જે િસિવલ હોિ પટલની અંદર જે કાંઇ વધારે પરે શાની થઇ છે એ કોરોનાના દદ ઓના મૃ યુ વધવાનું કારણ
મારી િ એ એક જ છે કે સુપર પેિશયાિલ ટ સેવાઓ હતી એની સારવાર આપણે આપી શકયા નથી. હં ુ એમ કહે વા માગું છંુ કે
કોરોનાના જે દદ ઓ હોય એમને અ ય કોઇ બીમારી હોય હાટ, િકડની કે કે સર જેવી તો એ બીમારીની પણ સારવાર એમને
મળવી ઇએ. િસિનયર ડોકટરોની હાજરી યાં હોય, એમની સારવાર યવિ થત રીતે કરે તો મૃ યુ આંક ઓછો થઇ શકે તેમ
છે . ખાસ કરીને હં ુ ડોકટરોની ટીકા કરવા માગતો નથી અમે સરકારી ડોકટરોને સલામ કરીએ છીએ તેઓએ એમના વના
ખમે સારી કામગીરી કરી છે . પરતુ
ં મારો વાંધો અને િવરોધ છે તે એ છે કે ાઇવેટ હોિ પટલના જે સંચાલકો છે એમણે તો

ફકત (xxx) જ ચલાવી છે . એમની પર ખરે ખર આવી િ થિત હોય દેશ અને રાજયમાં યુ જેવી િ થિત િનમાણ થઇ હોય યારે
એવા સમયે એ સેવાભાવના ભૂલતા હોય તો એમની સામે પણ કડકમાં કડક પગલાં લેવાં ઇએ. (અંતરાય)
અ ય ી : આપ વારવાર
બોલો છો, એ શ દો કાઢી નાંખવામાં આ યા છે . ફરીથી એ બોલશો નહ . આપનું વચન
ં
પૂ ં થાય છે , માનનીય રાઘવ ભાઇ પટે લ.
ી રાઘવ ભાઇ પટે લ( મનગર- ા ય) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી પોતાના ખાતાની
માગણી નંબર-૬પ નમદા િવકાસ યોજનાની .૩૭૦ કરોડની મહે સૂલી અને .૩૪.૬૬ કરોડની મૂડી ખચની માગણી લઇને
આ ગૃહ સમ આ યા છે યારે તેને સમથન આપવા અને તેમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છુ ં .
આજે િવ જલ દવસ છે . મા ં સ ા ય છે કે આ દવસે આ નમદા િવકાસ િવભાગ બાબતમાં મારા િવચારો આ ગૃહ
સમ રજૂ કરવા માટે ની મને તક મળી છે . એક સમયે ગુજરાત પાણી વગરનું રાજય હતુ.ં ગુજરાતમાં િસંચાઇ અને પીવાના
પાણીની બહુ મોટા માણમાં તંગી હતી. વષ ૧૯૮પ-૮૬ અને વષ ૧૯૮૭ આ ણ વષના દુ કાળ વખતે અમારા સૌરા ના
મોટા ભાગના લોકો િસંચાઇ અને પીવાના પાણી વગર સુરત, વડોદરા કે અમદાવાદ જેવા શહે રોમાં હજરત કરી ગયા હતા, આ
િ થિત ગુજરાતની હતી. ગુજરાતમાંથી પીવાના પાણીની કાયમી ધોરણે તંગી દૂર થાય એના માટે કોઇએ નમદા યોજના માટે
આગામી મહ વની કામગીરી હાથ ધરી હોય તો મારે કહે વું પડશે કે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર જયારથી ગુજરાતમાં
અિ ત વમાં આવી યારથી આ યોજનાને જે ઝડપથી આ યોજનાના અવરોધો દૂર કરી આ યોજનાને આગળ વધારી, જેનાં
પ રણામે આખા ગુજરાતમાં પીવાના પાણીની તકલીફ દૂર થઇ. અમા ં સૌરા હોય, ઉ ર ગુજરાત હોય કે પછી ક છ હોય
એમાં પીવાના પાણીની સો ટકા તકલીફ કોઇ યોજનાની દૂર થઇ હોય તો મા ને મા નમદા યોજનાથી દૂર થઇ એટલું જ
નહ , પણ આ યોજનાના કારણે આ યોજનાની મુ ય નહે રો હોય,સૌની યોજના કે પછી સૂજલા સૂફલા યોજના હોય આ
બધાય કામો ી નરે ભાઇ મોદીને સરકાર બની યારથી જે ઝડપે જે કામગીરી થઇ અને એના પ રણામે આજે ગુજરાત
પાણીની તંગીથી વંિચત થયું છે . ચાહે િસંચાઇ કે પીવાના પાણીનો
હોય કે પછી ઔધોિગક એકમોને પાણી આપવું હોય તો
આજે ગુજરાત પાણીની બાબતમાં પાણીની જે અછત હતી એ િ થિતમાંથી ગુજરાત બહાર આવી ગયું છે એનો સમ જશ
કોઇને ય તો તે હં ુ માનું છંુ યાં સુધી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારોને ય છે .
માનનીય અ ય ી, એક સમયે આપણા લોખંડી પૂ ં ષ, અખંડ ભારતના િશ પી સરદાર વ ભભાઇ પટે લનું વ ન
હતુ.ં અખંડ ભારતના િશ પી સરદાર વ ભભાઇ પટે લનું વ ન હતું કે નમદા ઉપર મોટો બંધ બાંધવો. એમના અવસાન બાદ



માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દ અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ખાતમૂહૂ ત પણ થયું અને ધીરે ધીરે યોજના આગળ પણ વધી, પરતુ
ં પછી એ યોજનામાં એટલા બધા ગુજરાત િવરોધી લોકોએ
અવરોધ ના યા કે જેના પ રણામે આ યોજનાનું કામ આગળ વધતું નહોતુ.ં જયારથી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી છે ,
યારથી આ યોજનાને અ તા આપીને અને એમાંય યારથી માનનીય નરે ભાઇ મોદી મુ યમં ી થયા. એમણે આ યોજના
બાબતે અંગત યાન આ યું અને કે સરકારના એ વખતના જે શાસકો હતા એમનું નમદા િવરોધી વલણ હતું એની સામે
એમણે જે લડત કરી એ ચાહે ધારણા કરવા પ ા હોય કે ચાહે બી રીતે લડત કરવી પડી હોય. માનનીય નરે ભાઇ મોદીના
લોખંડી મનોબળના કારણે આ યોજના આગળ વધી એટલું જ ન હ સાહે બ કે , ડે મના દરવા મૂકવા અને બંધ કરવા એ બાબત
સાત સાત વષ કે માં િનણય ન થતો હોય અને જે માણસ વડા ધાન થયાને ફકત ૧૭માં દવસે દરવા મૂકીને બંધ
કરવાનો આદેશ કય . સાહે બ, આ સમ યોજના પૂણ થવાનો જશ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર, માનનીય
નરે ભાઇ મોદી મુ યમં ી હતા અને વડા ધાન બ યા યાર પછી એમણે કરે લી ભગીરથ કામગીરીના કારણે આ યોજના આજે
મહદઅં
ં શે પૂરી થઇ ગઇ છે અને એનો લાભ સમ ગુજરાતને તમામ રીતે મળી ર ો છે .
નમદા યોજનાનો િવશેષ લાભ મળે એના માટે માનનીય નરે ભાઇ મોદીએ સન ર૦૦પમાં ગુજરાત ીન
રીવો યુએશન કપનીની
થાપના કરી હતી. આ કપની
ારા ડીપ ઇરીગેશન િસ ટમ કોઇ ખેડૂ તને નાખવી હોય તો ૭૦થી
ં
ં
૯૦ ટકા જેટલી સબિસડી આપવામાં આવે છે અને જેનો લાભ અ યાર સુધીમાં ૧૯ લાખ ૬૭ હ ર હે કટરમાં ખેડૂ તોએ સુ મ
િસંચાઇની યવ થા ઉભી કરે લ છે . સુ મ િસંચાઇનો અમલ કરવામાં આજે ગુજરાત સમ રા માં થમ મે છે .
સૌરા શાખા નહે રની શ આતની લંબાઇમાં આવતા િવ તારોમાં જે ભૌગોિલક િ થિત નીચે ઉતરતો ઢોળાવ છે એના
કારણે એને લો આપીને એના ઉપર હાઇડો પાવર પે યલ થાપી વીજળી પેદા કરવાનું કામ પણ આવકારદાયક છે . સૌરા
ા ચનો છે વાડાનો ભાગ ચાઇ ઉપર છે યાં સુધી પાણી પહ ચાડવા માટે જદી
ુ જદી
ુ પાંચ જ યાએ પિ પંગ ટે શનો કરીને
લગભગ ર૬૪ ફટૂ ચે પાણી લઇ જઇને એટલે કે ર૦ થી રપ માળના ચાઇ ધરાવતા મકાન જેટલી ચાઇ સુધી પાણીનું
ઉ હન કરીને છે ક સુધી પાણી પહ ચાડવાનું ભગીરથ કામ આ નમદા િવકાસ િવભાગે કયુ છે એને જેટલા અિભનંદન આપું
એટલા ઓછા છે .
છ પેટા શાખા નહે રોની લંબાઇ ૭ર૮.૯૮ િકલોમીટરનાં કામો પૂરાં કરીને એના છે ડા સુધી પાણી પહ ચાડવામાં આ યું
છે . િવતરણ યવ થાની નહે રોના ૭૮.૧૧ ટકાથી વધુ કામો પૂણ થઇ ગયાં છે . બાકીના કામો સન ર૦ર૧-રર સુધીમાં પૂણ
કરવાનું આયોજન છે . આ ભગીરથ કામ કરવા બદલ માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લને હં ુ ખૂબ ખૂબ
અિભનંદન આપું છું.
ચોમાસામાં સરદાર સરોવર ડે મમાંથી પૂ નું પાણી જે વહી ય છે જે વધારાના પાણીને નહે રમાં વાળીને એક
િમિલયન એકર પાણી સૌરા ને સૌની યોજના મારફત પહ ચાડીને સૌરા ના ડે મો છે, ચેકડે મો છે કે તળાવો છે એ ભરી દેવાનું
કામ કરવાનો પણ આ સરકારે ભગીરથ ય ન કરે લો છે . સૌરા નમદા અવતરણ િસંચાઇ એટલે કે સૌની યોજનાના કામો
યુ ના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવેલ છે . આ યોજના અંતગત નમદાના પાણીને સૌરા શાખા નહે રો મારફત સૌરા િવ તારની
નદીઓમાં નાખવામાં આવશે.
ડો. અિનલ િષયારા(િભલોડા): માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી એમના િવભાગની જે
માગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા ઉપિ થત થયો છુ ં .
એમની આરો ય અને પ રવાર ક યાણ, નમદા અને માગ અને મકાન િવભાગની માગણીઓ છે . કોરાના મહામારીને
વષ પૂ ં થઇ ગયું છે અને ફરી પાછો હમણાં કોરાના ઉથલો મારવાની તૈયારી કરી હોય તેવું દેખાય છે . સૌ થમ આ
મહામારીમાં જે કોરોના વો રયસ છે જે ડોકટરો છે , પેરા મે ડકલ ટાફ છે અને સાથે સાથે આરો યનો ટાફ તથા માનનીય
નીિતનભાઇ પટે લની ટીમને હં ુ અિભનંદન આપું છંુ કે આવી પ રિ થિતમાં સં મણ થવાની પ રિ થિતમાં નને ખમમાં
મૂકીને કામગીરી કરી છે એ અિભનંદનને પા છે .
માનનીય અ ય ી, આપણાં ગુજરાતમાં આરો યની સેવાઓ ન કના થળે મળી રહે એટલા માટે આપણે
સબસે ટરથી માંડીને શહે રોમાં છે ક િસિવલ હોિ પટલો અને મે ડકલ હોિ પટલો અને પેિશયાિલટી હોિ પટલો આવેલી છે . એ
રીતે સરસ તં ગોઠવાયેલું છે અને સમયાંતરે વસિતના ધોરણે ફે રફાર પણ કરતા જઇએ છીએ. તેમાં ઘણા સમયથી એક જ
મુ કે લી છે તે છે ડો ટરોની. ી નીિતનભાઇ એમ કહે છે કે તમારા વખતે પણ જ યાઓ ખાલી હતી અને અમારા વખતે પણ
જ યાઓ ખાલી છે . ના, ી નીિતનભાઇ, આમાં કઇક
ં િવચારો. મારી િવનંતી છે . તે વખતે મે ડકલમાં ૧૧૨૫ જ યાઓ હતી.
ડો ટરો ઓછા બહાર પડતા હતા એટલે જ યાઓ ખાલી રહે તી હતી તે વાભાિવક છે . અ યારે ૬,૦૦૦ ઉપર મે ડકલની સીટો
થઇ ગઇ છે . નીટની રીતે ૩૩૧૭ જેટલા ડો ટરો બહાર પડે એવી િ થિત છે . આવા સં ગોમાં ડો ટરો બહાર પડે છે એ આ
હોિ પટલમાં કે મ નથી આવતા? મારી તો િવનંતી છે કે તમે આ લોકો સાથે એક િમ ટગ
ં કરો. એક સેિમનાર કરો. એમની શું
મુ કે લી છે એ ચચા કરો તો મને એમ લાગે છે કે કદાચ આ ડો ટરો તૈયાર થાય પણ ખરા. એમને જે નડે છે એ ફ સ પગાર નડે
છે . ભૂતકાળમાં યારે ય ફ સ પગાર હતો નહ . આ આપના સમયથી શ થયું છે . એટલે મારી િવનંતી છે કે આમાં થોડું િવચારો,
કારણ કે એક બાજુ ડો ટરો મળતા નથી. બી બાજુ આપણે યોજનાઓ કરીએ છીએ. મા અમૃત યોજના, મા વા સ ય યોજના
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અને આયુ યામાન ભારત, તમે જે ખચ કરો છો. તમે તો નાણા મં ી છો. તમે તો બધું જ કે યુલેટ કરી શકો છો. તેની પાછળ
૧૫૦૦ કરોડ િપયા ખચ . આયુ યમાન ભારત પાછળ ૪૫૦ કરોડ િપયા ખચ . આ બધા ખચાને યાનમાં રાખીને તમે થોડો
ફે રફાર કરો. તમારો િવચાર બદલવાની જ ર છે . કરો તો કદાચ જ યાઓ ભરાશે એવું મા ં માનવું છે . બીજુ ,ં ડો ટરોને
સમયાંતરે મોશન મળતા નથી. ડી.પી.સી. થતી નથી અને ટીકુ કિમશનનો પણ ઘણાં ડો ટરોને લાભ મ ો નથી. આ
સમયસર મળી ય તો મને એમ લાગે છે કે ડો ટરોને કામ કરવાનો ઉ સાહ ગે. બીજુ ,ં કોિવડ હોિ પટલોમાં જે ડો ટરો મૂ યા
હતા. પેરામે ડકલ ટાફ મૂ યો હતો. આપે એક ઇ સેિ ટવની હે રાત કરી હતી કે આ લોકોને વધારાનો પગાર મળવાપા થશે.
કોઇએ એક મ હનો કામ કયુ. કોઇએ ૨૧ દવસ કામ કયુ. કોઇએ ૧૫ દવસ કામ કયુ. કોઇએ ૭ દવસ કામ કયુ પણ આ લાભ
મળી શ યો નથી. જે માણે આ કે લ યુલેશન થતું હોય એ માણે આપ કરો એવી મારી િવનંતી છે . એમ.સી.આઇ.ના
ધારાધોરણ પહે લાં જદા
ુ હતા. હવે કિમશન આ યુ.ં કિમશનના બી ં ધારાધોરણ આ યા. જે આયુવ દક વૈ છે તેમને પણ ૫૬
કારની સજરી કરવાની છટ
ૂ આપવામાં આવી છે . આ મને એમ લાગે છે કે આરો ય સાથે ચેડાં છે . આ કદાચ નહ કરી શકાય.
કારણ કે જે શરીરની રચના છે , શરીરના ભાગો છે , શરીરની નસો છે તેનો કદાચ યાલ ન આવે, એટલે આ જે આપ કરવા જઇ
ર ા છો એ સા ં નહ હોય એમ મને લાગે છે .
માનનીય અ ય ી, બી એક સારો િનણય. તમે બી.પી. અને ડાયાિબટીસની ગોળીઓની વાત કરી. એક વખત
રોગ થયા પછી મટતો નથી, એટલે દરે ક હોિ પટલ ખાતે આ દવા હોવી ઇએ. આના િસવાય મારે ભીલોડાની મોટી કોચરજ
હોિ પટલની વાત કરવી છે . વષ ૧૯૬૫-૬૬માં બનેલી. આજે ૫૫ વષ થઇ ગયા. તેને નોનયુઝ કરી દીધી છે . તમે ગયા વખતે
તેને મંજૂ રી પણ આપી છે પણ કામગીરી શ થઇ નથી. તેના બધા કવાટસ પણ જજ રત થઇ ગયા છે . ઇવન સુિ ટે ડ ટનું
કવાટસ પણ જજ રત થઇ ગયું છે . યાં કોઇ રહે તું નથી. મારી િવનંતી છે કે આમાં અિધકારીઓ મોકલીને ચકાસણી કરાવો અને
જે કઇ
ં કરવા જેવું હોય એ કરો.
બીજુ ,ં અ યારે પેિશયાિલ ટ ડો ટરોની જ યાઓ ખાલી છે , પણ કમસેકમ મે ડકલ ઓ ફસર મૂકો એવી મારી િવનંતી
છે . ણ જ યા જ મંજૂ ર થયેલી છે . વધારાની પાંચ જ યા મંજૂ ર કરો એવી મારી િવનંતી છે . કારણ કે ઓ.પી.ડી. ચલાવવી,
ઇ ડોર સંભાળવું અને ઇમરજ સી સંભાળવી, બી પણ કામગીરી આવતી હોય છે . આમાં બે ડો ટરથી કામગીરી થઇ શકે નહ
એટલે ૧૨૫ બેડની હોિ પટલ છે . આમાં થોડું મહે કમ વધારવું ઇએ એવું મને લાગે છે . મહે કમ વધારો તો વધારે સા ં .
સાહે બ, અમારે એક પી.એચ.સી. મંજૂ ર થયેલું છે અને તે ઇિ ટ રયર િવ તારમાં છે . સે ટરમાં રાખો તો બધા ગામોને લાભ મળે.
યાં જમીનના િવવાદના કારણે બનતું નથી. એક સમાજ એમ કહે છે કે તમારે યાં બનાવો અને બી સમાજ એમ કહે છે કે
તમારે યાં બનાવો. આના લીધે એ ણ વષથી િવવાદમાં છે . મારી િવનંતી છે કે તેના કરતાં એમના ગામથી અઢી િકલોમીટર
દૂર હાઇવે આવે છે . હાઇવે પર બનાવો તો બધાને લાભ મળી શકશે એટલે એટલો ફે રફાર કરો એવી મારી િવનંતી છે . મારે માગ
અને મકાન િવભાગની વાત કરી છે . માનનીય નીિતનભાઇએ બહુ સારી વાત કરી કે આખા ગુજરાતમાં એક લાખ ચોવીસ હ ર
જેટલા ર તાઓ અમે કરી દીધા છે અને દરે ક ગામ ડી દીધા છે પણ મારે નીિતનભાઇને આ સરવે કરાવવો છે કે તમારા
અિધકારીઓને મોકલો કે અમારે યાં એવા ગામો છે જેવા કે નવા ધરા, વા દયોલ, વાધપુર બોડાત ફળીયુ,ં ભાણમેળ ફળીયુ,ં
શોભાયડા કં પા એવા લગભગ ૧૮ જેટલા ગામો છે , જયાં વ તી ઘણા ગામોમાં પ૦૦થી ઉપર છે પણ યાં ર તાની સુિવધાઓ
નથી. બીજુ ,ં એની સાથે અમારે યાં હાથમતી અને ઇ ાસી નદી છે , એમાં હાથમતી નદી ઉપર બે ડીપ વષ થી બનાવેલા હતા,
યાં માણસો અવરજવર કરી શકતા હતા, પણ ૪ વષ પહે લા ફલ
ુ પાણી આ યું એટલે એ તૂટી ગયા અને આજ દન સુધી એ
રપેર થતા નથી. જયારે જયારે અમે રજઆત
કરીએ, એટલે કાકરો નાખે અને સાફ થાય અને જઇ શકાય પણ હવે એ જ યાએ
ૂ
ચાલે એમ નથી તો યાં બેઠા ઘાટનો કે ગમે તે પુલ બનાવો એવી મારી િવનંતી છે . મ આના માટે રજઆત
કરી છે , તો આપ
ૂ
એમાં રસ લઇ અને એના માટે થોડીક ગવાઇ કરો એવી મારી વીનંતી છે . નમદા ડે મની જે હાઇટ છે , બધા જ માનનીય
સ ય ીઓ નમદાની વાત કરે છે પણ પાયાથી માંડીને ૮પ મીટર સુધીની હાઇટ સુધીનું કામ ક ેસની સરકારે કયુ, આ લોકો
ગેટની વાત કરે છે પણ કયારે ય અમારા આ દવાસીઓની િચંતા કરતા નથી. યાંથી પાણી જેટલો ગેટ મૂકો એટલે જે પાણી ય
છે મ ય દેશમાં એનાથી અમારી લગભગ ર૩૬ જેટલી વસાહતો ડબમાં
ય છે એનો કયારે ય કોઇએ િવચાર જ નથી કય . બધા
ૂ
જ એમ કહે છે કે ગેટ ન મૂકયા, ગેટ ન મૂકયા પણ એનાથી અમારા લોકો ડબાણમાં
ય છે . એની િચંતા કરી હોત તો આવા
ૂ
શ દ ન વાપરે ત. અમારા લોકો ભોળા હતા એટલે ઉઠી ગયા, અહ યા બેઠેલા છે એમને પૂછો કે તમારા ઘરમાંથી કે નાલ ય તો
તમે તમા ં ઘર હટાવો? કોઇ હટાવશે? કોઇ તૈયાર નહ થાય સાહે બ, અમારા માણસો ઉઠયા છે એટલે મારી િવનંતી છે કે આવી
વાત વારે ઘડીએ કરો છો જેનાથી અમારા માણસોને દુઃખ પહ ચે છે કે અમે અમારા ગુજરાત માટે અમે ભોગ આ યો છે , અમને તો
પાણી નથી મળવાનુ,ં અમને તો એવું કહે વામાં આ યું હતું કે તમને નમદાનું પાણી મળશે, યારે એવા સં ગોમાં તમે..
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે .. માનનીય સ ય ી રાજે િસંહ ચાવડા...
ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા( હમતનગર
) : માનનીય અ ય ી, આપણા પ ર મી નાયબ મુ ય ધાન માગણી
ં
માંક-૮પ અને ૮૬ જે લઇને આ યા છે એના સમથનમાં મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
માનનીય અ ય ી, આપણા યશ વી વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહે બ જે પાંચ ટિલયન ડોલર ઇકોનોમીનું
લ લઇને નીક ા એ લ ને સાકાર કરવા ગુજરાતમાં અમારી સરકાર માનનીય િવજયભાઇ અને માનનીય નીિતનભાઇના
નેતૃ વમાં જે આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ થકી ગુજરાત ભારતનું ોથ એિ જન બને એ દશામાં જે િવઝનરી કાય કયા, જે
ગોલ સેટ કય , આજે ગુજરાત ભારતના .ડી.પી.માં ૮ ટકા જયારે યોગદાન ધરાવતું હોય, િપયા ૧ લાખ ૧૯ હ ર કરોડનું
ગયા વષ િવદેશી મૂડી રોકાણ જે ગુજરાતમાં આ યું એ સમ ભારતનું કલ
ુ યોગદાન છે , એમાં ગુજરાતનું પ૩ ટકા યોગદાન છે .
લોજેિ ટકમાં પણ ગુજરાત ભારતમાં થમ હોય તો એના મૂળમાં જે કનેિ ટિવટી અને આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ એમાં માગ
અને મકાન િવભાગની જે કામગીરી છે , એ કામગીરી માટે હમણાં જ માનનીય ડો. ષીયારાસાહે બ, હાથમતી અને ઇ ાસીના
િવ તારની વાત કરતા હતા, એ ૧૭ ગામો િભલોડા તાલુકાના છે એનો હમતનગર
તાલુકામાં સમાવેશ કય છે . યાં અંધારીયો
ં
ખંડ કહે વાતો. જયારે મ થમ વખત એ ગામડાની મુલાકાત લીધી તો એ ૧૭ ગામોના આગેવાનોએ અમે કીધું કે આ અમારો
અંધારીયો ખંડ છે . અમે એમને એમ કીધું હતું કે અંધકારનો જમાનો પૂરો અને હવે તમારે યાં ઉ સ પાથરીશુ.ં છે ા પ વષ માં
માનનીય નીિતનભાઇના નેતૃ વમાં રોડ ર તાઓ થકી એ િવ તારને અમે હ રયાળો બના યો. માનનીય સ ય ી
બળદેવ ભાઇ ઠાકોર હમણાં કહે તા હતા કે વરસાદ પડયો અને ર તા ખરાબ થઇ ગયા. પણ એ વખતે મને પણ યાદ છે ી
નીિતનભાઇની ઓ ફસમાંથી મને પણ ફોન આ યો હતો અને એમણે જે ઝુંબેશ ઉપાડી અને વી-કાપટનાં જે કામો હતાં એ
સમ ગુજરાતના ૪૯૪૯ કામોને ૧૬,૮૫૭ િકલોમીટર માટે અંદાિજત િપયા ૪૯૦૦ કરોડના ખચ તા કાિલક મંજૂ રીઓ આપી
અને એ કામો પણ સમ ગુજરાતમાં ચાલુ થઇ ગયાં. ઋ વેદમાં ોક છે કે અમને સવ દશાઓથી સુંદર િવચારો ા થાઓ.
એ માણે હમતનગર
તાલુકાને ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વતીથી છે ા ણ વષમાં િપયા ૩૦૭ કરોડના ૧૫૬
ં
કામોની અમને મંજૂ રી મળી છે . આપણા આ થા,
ા અને િવ ાસના િતક એવા અંબા ને ફોરલેનથી ડવાનું કાય,
હમતનગર
-િવ પુર મહે સાણા વ ડ બે ક આયોિજત ભારતનો સૌથી પહે લો ર તો એનો લાભ અમને મ ો. શામળા ,
ં
ધનસુરા, િભલોડાને ડતો હોય એવા અનેકિવધ ર તાઓ થકી આ ગુજરાત િવકાસની ગિતમાં ભારતનું ોથ એિ જન બની
ર ું છે . મને િવનંતી કરવાનું મન થાય કે જે માણે અ યંત લોકિ ય યોજના મુ યમં ી ામ સડક યોજના િપયા ર હ ર
કરોડના ખચ કામો હાથ ધરાનાર છે , યારે ન તાપૂવક િવનંતી ક ં છંુ કે એમાં થોડો વધારો થાય તો આવનારા દવસોમાં જે
ામીણ અથતં ને બેઠું કરવાનું ી નરે ભાઇનું લ છે એ કનેિ ટિવટી આધા રત પેટોલ, ડીઝલ, વૃ મ હલાઓ અને
અશ ત ખેડૂ તોને ખેતરો થકી પશુપાલન થઇ શકે , એમના બાળકોને કલમાં
ભણવા માટે અનેક રીતે બધાને લાભ થાય તેમ છે .
ૂ
જે કાંઇ પણ કામો આદરણીય નરે ભાઇ, આદરણીય િવજયભાઇ, આદરણીય નીિતનભાઇના નેતૃ વમાં ગુજરાતમાં થયા એનો
યશ સમ ભારતીય જનતા પાટ વતીથી તમામ આગેવાનોને દયપૂવકના અિભનંદન આપું છું.
માનનીય અ ય ી, હો ડા કપનીએ
વષ ૧૯૬૧માં એક ગોલ સેટ કય હતો. એ ગોલની પંચલાઇન હતી, destroy
ં
the competition. ી નરે ભાઇ, ી િવજયભાઇ, ી નીિતનભાઇ અને અમારા દેશ મુખ આદરણીય ી સી.આર.
પાટીલ સાહે બે જે ગોલ સેટ કય કે ગુજરાતને ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જવુ,ં ક ેસમુ ત ભારત બનાવવાના યોગદાનમાં
હમણાં જ ગુજરાતે પંચાયતના ઇલે શનમાં જે પ રણામો આ યાં એ ગોલ સેટ કરવા તરફનું એક અિભયાન છે . એ માટે પણ
સમ ટીમને દયપૂવકના અિભનંદન આપું છું. Journey of life માં એમ કહે વાય છે કે ઇ રે આપણને આ વનયા ામાં
જે રોલ આ યો, આપણે ઇ રના ગુનેગાર ન થઇએ એ માણે સમ
જનોની સેવા કરતાં કરતાં આ ગુજરાતને ખૂબ આગળ
લઇ જઇએ. ગુજરાતને સમૃ , સવ મ, સલામત, વ છ, વ થ બનાવીએ એ જ અિભલાષા. ઘણી વખત અહ જે કહે વામાં
આ યુ,ં ઘણા િમ ોએ આજની ચચામાં મુ યમં ી, નાયબ મુ યમં ીનો જે િવભાગ છે , માગ અને મકાન િવભાગ એમાં યાંય
ટ પણી કરી નથી. હં ુ માનું છંુ કે , ગુજરાતનું ૧ લાખ ર૪ હ ર િકલોમીટરનું જે નેટવક છે એ ર તાઓ થકી ગુજરાતનું ામીણ
અથતં બેઠું થાય, આખા ગુજરાતનો િવકાસ થાય એ પ ર ે માં જે ભૂિમકા ભજવી છે આદરણીય આપણા પ ર મી અને
િવઝનરી નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લને હમતનગર
તાલુકાના સવાગી િવકાસમાં સહાયોગ બદલ દયપૂવકના
ં
અિભનંદન. એ િસવાય હમણાં જ ૧૦-૧ર કરોડના કામોની મંજૂ રી મુ યમં ી ામ સડક યોજનાની આપી એ અનુસંધાનમાં મ
અગાઉ પણ વાત કરી એમ હ સવ સ યોની લાગણી છે કે એમાં વધારો થાય તો ગુજરાત ખૂબ તેજ ગિતએ આગળ વધે.
અમારા િવ તારમાં લેબર કોટનું િપયા સાડા ણ કરોડનું િબિ ડગ
ં હતુ.ં
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે . િવરામનો સમય થયો છે . ગૃહ ૩-૦૦ વા યે ફરી મળશે.
(િવરામ બપોરના ર-૩૦થી ૩-૦૦)
( અ ય ી અ ય થાને )
ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ(લ બાયત) : માનનીય અ ય ી, સ માનનીય ગૃહ સમ આરો ય અને પ રવાર
ક યાણ િવભાગ માટે ની માગણી નંબર ૩૯, ૪૦ લઇને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ લઇને આ યા
છે એને હં ુ મા ં સમથન આપું છુ ં અને મારા િવચારો રજૂ કરવાની અનુમિત લ છુ ં .
માનનીય અ ય ી, આપણે બધા જ ણીએ છીએ કે કોરોનાની કપરી પ રિ થિતમાં સૌ થમ પગલું જે લેવાયું હતું
એ વહે લું િનદાન અને વ રત સારવાર જેથી રોગીને તા કાિલક સારવાર મળે, જ દી સા થાય એની પૂરેપૂરી કાળ અમારી
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
સરકાર અને આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ ારા કરવામાં આવી હતી. માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી
સાહે બના નેતૃ વ હે ઠળ ગુજરાત રા યમાં કોિવડની મહામારી દરયમાન કરે લ અભૂતપૂવ કામગીરીને હં ુ પુન: એકવાર આ ગૃહ
સમ યાદ અપાવું છુ ં કે રા યમાં ૯૨૩૧ પેટાઆરો ય કે , ૧૦૭૭ ાથિમક આરો ય કે , ૩૨૧ શહે રી આરો ય કે અને
૩૪૮ સામૂ હક આરો ય કે
ારા હાલમાં આરો ય સુિવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે . એટલે જ આજે ગુજરાતમાં કોરોનાની
પ રિ થિત િનયં ણમાં છે . કોરોનાની િ થિત ખૂબ જ વકરી હતી. યારથી લોકડાઉન શ થયું યારથી લઇને આજ દન સુધી
જે યવ થા રા ય સરકાર ારા કરવામાં આવી છે અને ખાસ કરીને આરો ય િવભાગ ારા કરવામાં આવી છે યારે મને લાગતું
નથી કે બી કોઇ રા યમાં આરો ય િવષયક કોરોનાની કપરી પ રિ થિતમાં જે યવ થા અહ યા આરો ય િવભાગ ારા અને
આરો ય મં ી ી ારા કરવામાં આવી છે એવી યવ થા બી કોઇ રા યમાં કરી હશે. મહારા ની વાત કરીએ તો યાં હજુ પણ
પ રિ થિતએ એટલું િવકરાળ વ પ ધારણ કરી લીધું છે કે સવારથી લઇને સાંજ સુધી એમને કોઇને આટલી બધી પ રિ થિત
ખરાબ છે કે કોઇને બેડ મળતા નથી. અમારા ઘણા રલેટીવ મહારા માં રહે તા હોવાથી એ વારવાર
અમને ફોન કરતા હોય છે કે
ં
તમારે યાં ઘણી બધી પ રિ થિત સારી છે પણ અમારે યાં અહ યા બેડ કે અમને ઇ જેકશન ઇએ એ પણ મળતા નથી તો
તમારી સરકાર ખૂબ સારી છે કે તમને બધી જ સુખ-સિવધા અને જે કાંઇ ાથિમક સુિવધા ઇએ છે એ કોરોનાના ઉપચાર માટે
આપે છે .
માનનીય અ ય ી, આરો ય િવભાગ ારા યવ થા સાથેની સુિવધા દરે ક મોટાં શહે રોમાં કરવામાં આવી હતી અને
એને િતકળ
ૂ પ રિ થિતનો તાગ કાઢવા હોય કે એની મા હતી પૂરેપરૂ ી લેવાની હોય તો આઇ.એ.એસ. કે ડરના અિધકારીઓની
જે તે શહે રોમાં િનમણૂક કરવામાં આવી હતી અને િતકળ
ૂ પ રિ થિતની ણે ણની મા હતી કે વી રીતે મેળવી શકાય એ બધી
જ યવ થા કરવામાં આવી હતી અને મને આનંદ છે કે આઇ.એ.એસ. કે ડરના બધા જ અિધકારીઓથી લઇને બધા જ
મં ી ીઓ અનેક િજ ામાં જતા હતા અને યાંની પ રિ થિતનો સામનો કરીને પણ આ બધી જ મા હતી આપતા હતા અને
બધા જ વના ખમે કામ કરતાં હતાં. કોરોના સં મણને અટકાવવાના પગલાંઓ તરીકે રા ય સરકાર ારા વખતો વખત
નવી નવી પ િતઓ અપનાવવામાં આવી હતી. જેવી કે તમામ કે સોનું જ દીથી િનદાન અને સારવાર. મૃ યુ અટકાવવા અંગેના
પગલાઓ માટે ૧૦૪, ૧૦૮ની સેવા ૨૪ કલાક હાજર. વધુમાં કહે વું હોય તો ઘ વતરી આરો ય રથ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં
આવી હતી. માનનીય અ ય ી, મને લાગે છે કે બે દવસથી ઘ વતરી રથની આરો ય સેવા ફરી ચાલુ કરવામાં આવી છે . આ
ઘ વતરી રથ સોસાયટી સોસાયટી ફરીને કોરોનાના સં મણની શંકા હોય એમની ાથિમક તપાસ અને ચેકઅપ કરે છે . એમને
શરદી, ખાંસીના ાથિમક લ ણો દેખાય તો તેનો તરત જ યાં ઉપચાર કરે છે . અને લોકોના માટે ધ વંતરી રથ આશીવાદ પ
છે . ધ વંતરી રથ શ કરવામાં આ યો એટલા માટે માનનીય નીિતનભાઇને હં ુ અિભનંદન આપું છંુ કે ધ વંતરી રથ ગામ-ગામ
અને શહે ર-શહે રમાં ચાલુ કયા છે . કોરોનાના કાળમાં લોકડાઉન દરિમયાન ગુજરાતનો એક પણ નાગ રક ભૂ યો ન સૂઇ ય
એના માટે ની િચંતા અમારી સરકારે કરી છે . હં ુ મારા સુરત શહે રની વાત ક ં તો સુરત મહાનગરપાિલકા ારા અનેક જ યાઓ
ઉપર જે િવ તારમાં વધુ ગરીબ લોકો રહે તા હોય, સામા ય લોકો રહે તા હોય એવા િવ તારમાં એસ.એમ.સી. ારા અને
ઘણાબધા એન. .ઓ. ારા જે જમવાની યવ થા શ કરવામાં આવી હતી અને અમે પણ આ યવ થા શ કરી હતી. એક
લાખથી પણ વધુ લોકોને ફડ
ુ પેકેટની અને જમવાની યવ થા અમારા િલંબાયત ઝોનમાં કરવામાં આવી હતી એટલા માટે સુરત
મહાનગરપાિલકા અને એન. .ઓ.ઓએ એ સમય દરિમયાન જે એમણે કામગીરી કરી છે એના માટે હં ુ એમનો આભાર યકત
કરવા માગું છું. અમારી સરકારે વખતોવખત, વારવાર
ં િચંતા કરીને સામા ય યિ તને પણ કોરોના થયો હોય તો એને લગતા
જે ઇ જેકશન આવે છે એ ઇ જેકશન બહુ મ ઘા હોય છે . િપયા ૪૦,૦૦૦નું એક ઇ જેકશન હોય કે રે મડીસીવર હોય, એનો
જ થો પૂરો પાડવાનો હોય તો દરે ક શહે રમાં પૂરેપૂરો જ થો મળે એની પણ તકે દારી અમારા આરો ય મં ી ી નીિતનભાઇ
પટે લસાહે બ ારા કરવામાં આવી છે . હં ુ અિભનંદન આપું છંુ કે િપયા ૪૦,૦૦૦નું એક ઇ જેકશન હોય, ગરીબ લોકોને મળતું
ન હોય તો િસિવલ હોિ પટલમાં જે દાખલ હોય એમને એ ઇ જેકશન િવના મૂ યે મળે એવી અમારી સરકાર ારા યવ થા
કરવામાં આવી છે . આ જે યવ થા કરી છે એના માટે ી નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બને અને આરો ય િવભાગને હં ુ ખૂબ ખૂબ
અિભનંદન આપું છુ ં અને આભાર યકત ક ં છુ ં અને મા ં સમથન આપું છુ ં .
ી અનંતકમાર
હ. પટે લ(વાંસદા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી જે માગ અને પુલ માગણી
ુ
નં. ૮૬ અને ૩૯ લા યા છે એના ઉપર હં ુ મારા િવચારો તુત કરવા ઉપિ થત થયો છંુ .
માનનીય અ ય ી, રોડ ર તાઓ, પીિચંગો, પુલો ઘણાબધા બનતા હોય છે અને તૂટતા હોય છે , પરતુ
ં જયારે
પંદરમા નાણાં પંચના ર તા હોય, તાલુકા પંચાયતના ર તા હોય, ઓછી લે થવાળા ર તા હોય, એ યો ય ળવણીના અભાવે
તૂટી પણ જતા હોય છે . પરતુ
ં જયારે િજ ા પંચાયતના ર તા હોય, ટે ટ હાઇવેના ર તા હોય, નેશનલ હાઇવેના ર તા હોય છે તો
એ ર તા ઘણા સમય સુધી પણ ચાલે છે . સાથે સાથે ઘણા પીિચંગો હોય છે એ ડબાઉ
નાળા હોય છે એના ઉપર પુલ
ુ
િનમાણ કરવામાં આવે અને વષ જના
ૂ પુલ જે ઓછી લે થના ઓછી પહોળાઇવાળા હોય એને પહોળાઇવાળા કરવામાં આવે તો
ઘણી બધી ટા ફકની સમ યા અને િવ તારની સમ યા દૂર થાય તેમ છે . અમારો િવ તાર ડગર
ું અને જગલ
ં િવ તારમાં આવેલો
છે અને એ િવ તારને કારણે ઘણાબધા ડામરવાળા ર તા બનવાના બાકી છે તેમજ એ િવ તારની અંદર ર તા પહોળા કરવાના
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
બાકી છે . ઘણો વરસાદ પડવાને કારણે અમારા િવ તારના નાળા ડબાઉ
નાળા હોય છે એના ઉપરથી પાણી ય છે . એવી જ
ૂ
રીતે મોટી નદીઓમાં જે પીિચંગ બના યા છે એ પીિચંગમાંથી પાણી જયારે જવાનું હોય છે યારે પાણી જતી વખતે ડબી
ય છે
ૂ
અને ઘણી વખત મજરૂ વગ અને આ દવાસી સમાજના ખેડૂ તો એમાં પાણી વધારે હોવાથી અક માતો સ ય છે . મારા
િવ તારમાં મોટાભાગના પુલો જે છે અંિબકા નદી, કાવેરી નદીના પુલોના િનમાણ ધણા બાકી છે . એની સાથેસાથે ઘણા બધા
મોટા ર તાઓ પણ બાકી છે .
માનનીય અ ય ી, આજે હં ુ મત િવ તારની સાથે સાથે આજબાજ
ુ ુ જેટલા પણ મોટી નદીઓ ઉપરના પુલ બાકી છે
એના િવશેની હં ુ થોડી મા હતી અને માગણી માટે ની િવનંતી કરી ર ો છંુ . વાંસદા તાલુકામાં સૌથી મોટી નદી જે ડાંગમાંથી આવે
છે એ અંિબકા નદી છે . આ અંિબકા નદીને િકનારે વસેલું વાટી ગામ, કાળાઆમ અને વાટીગામ વ ચે પુલ ન હોવાને કારણે
વાટીગામના લોકો હમે
ં શા વઘઇ થઇને એટલે કે ડાંગ ફરીને પોતાના કામકાજ અથ આવે છે . ઘણા બધા નાના છોકરાઓ યાંથી
નેરોગેજ ટે ન ય છે , નેરોગેજના પુલ ઉપરથી પસાર થઇને બાજના
ુ ગામ વઘઇવાળા િવ તારમાં ય છે . યાં પુલની અથવા
પીિચંગની જ રયાત છે એવી જ રીતે મારા મત િવ તારમાં આવેલું વારાણસી ગામ અને ડબણફળીયા
ગામમાં ડબાઉ
નાળું છે
ુ
ુ
યાં અનેક વખત અક માતો પણ થયા છે અને યાં પુલની જ રયાત છે . એવી જ રીતે નવસારી િજ ો અને વલસાડ િજ ો
બેની વ ચે જે ગામ આવેલું છે મોળાઆમ અને બોપી. ધરમપુર તાલુકાનું બોપી ગામ છે અને તેની વ ચે પણ એક મોટો પુલ,
એ ર તાને ડતા પુલની તાતી જ રયાત છે . તેવી જ રીતે ચીખલી તાલુકો અને વાસદા તાલુકાના લાકડબારી અને મીયાઝરી
ગામની વ ચે ડબાવ
પીિચંગ છે . તે અવાર-નવાર વરસાદની સીઝનમાં ડબી
ય છે . યાંના લોકોને ફરીને બી િવ તારમાં
ુ
ૂ
જવું પડે છે . છે . યાં પણ પુલની તાતી જ રયાત છે . એવી રીતે વાંદરવેલા દોણઝા રોડ જે કાવેરી નદીના ઉપર છે એના ઉપર
પણ પુલની તાતી જ રયાત છે . એવી જ રીતે ખેરગામ તાલુકાના નાંધઇથી સારગપુ
ં ર ઓરગા
ં નદી ઉપર આવેલો છે યાં કોઝવે છે , તે કોઝ-વે ડબી
ય છે એટલે કોઝ-વેની જ યાએ પુલનું િનમાણ થવું જ રી છે . એવી રીતે ડાંગના વધઇ તાલુકામાં
ૂ
આવેલું આંબાપાળા ગામ છે તે હરહમે
ં શા વધઇથી િવખૂટંુ પડી ય છે યાં પણ પુલની જ ર છે . એવી જ રીતે ડાંગ િજ ાના
આહવા તાલુકામાં આવેલું વાંગણ ગામ તે ગામ પણ િવખૂટંુ પડી ય છે યાં પણ પુલની તાતી જ રયાત છે . તેવી જ રીતે
સુરત િજ ામાં આવેલું અનાવલ ગામ. યાં બધા િતના લોકો, બધા ધમના લોકો યા કમ કરવા માટે ય છે . અને યાં
નદી િકનારાના િવકાસ માટે બનંબર ફાળવાયો છે , પણ તેનું કામ હજુ સુધી પૂ ં થયું નથી. એવી રીતે અનાવલથી નવસારી
િજ ાને ઇ ટ થતો ર તો છે , જે અનાવલથી પવેલ, કડોલપાડા
અને લીમઝર ય છે એ ર તાની પહોળાઇ માટે દરખા ત
ં
પણ કરી છે , તેની પહોળાઇની ખૂબ જ જ રયાત છે . મારા મત િવ તારમાં પસાર થતો નેશનલ હાઇવે નં. પ૬ ઉપર જના
ૂ બે
પુલો એક ઉનાઇ ચડાવ ન કનો એક પુલ અને કોશખાડી ઉપરનો પુલ છે અને બી
નકીવનની બાજમાં
ુ ભાનાર ગામ
આવેલ છે તે ગામની ન કનો પુલ છે . વષ જનો
ૂ પુલ છે , તેને પહોળો કરવાનો અને નિવનીકરણ કરવાની તાતી જ રયાત છે .
એવી જ રીતે અમારા િવ તારમાં કાચા ડામર લગભગ ર૦૧ ર તા બાકી છે . એ ર તા તા કાિલક પૂરા કરવામાં ન આવે તો
પાછો
ઉપિ થત રહે શ.ે આભાર.
અ ય ી : ી અનંતભાઇએ જે અનાવલ ગામની વાત કરી. યાં આગળ રામ ભગવાન આવેલા અને અનાવલ
ા ણ જે બધા છે . ઉનઇ તો આવેલા જ. પણ અનાવલની અંદર દ ા આપીને ા ણો બનાવેલા. આભાર. માનનીય
શંભુ ઠાકોર. આ અનાવલનો ર તો સારો કરવો ઇએ. એ વાત આવી ગઇ. માનનીય નીિતનભાઇ સાહે બે સાંભળી.
ી શંભુ ચે. ઠાકોર(ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ
પટે લ સાહે બ ગુજરાત રા યના પાટનગર ગાંધીનગરની બાંધકામ યોજનાની માગણી નં. ૮૭ લઇને આ યા છે , એના સમથનમાં
મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે હં ુ ઊભો થયો છુ ં .
ગુજરાત રા યનું પાટનગર ગાંધીનગર એનો િવકાસ એ આખા રા યના િવકાસનું િતિબંબ પાડતું હોય યારે આપ ં
રા ય ગાંધીનગરના િવકાસ માટે વષ-ર૦ર૧-રરના અંદાજપ માં િપયા ર૯૪.૩૩ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે .
આપણા રા યની પાયાની સગવડ જેવી કે પાણી પુરવઠો, ગટર યવ થા, મુ ય તથા આંત રક ર તાઓ, લ વાડી, રગમં
ં ચ,
સરકારી કચેરી, રાજભવન, િવધાનસભા ભવન, વિણમ સંકુ લ, સિચવાલય વગેરે તમામ સરકીટ હાઉસ, અિધકારી કમચારી
માટે સુિવધા યુ ત રહે ણાકના આવાસો નવા બનાવવા, મરામત, ળવણી, સે ટલ િવ ટા, ગાડન, ટીટ લાઇટ વગેરે કામગીરી
ઉપરાંત અ ય સરકારી િવભાગો માટે નવા બાંધકામ તથા મરામત, ળવણીની કામગીરી માગ મકાન િવભાગ ારા થાય છે .
છે ાં ૩ વષમાં પૂણ કરે લાં મહ વનાં કામો ગાંધીનગર ખાતે સરકારી કમચારીઓ માટે આધુિનક ડઝાઇન સાથેના સગવડતા
યુ ત બહમાળી
ટાવર સે ટર ૩૦ ખાતે, વીર સાવરકર નગર ખાતે બી ક ાના ૩૩૬ વાટસ અંદાિજત રકમ િપયા ૭૩.૬૯
ુ
કરોડ, વંદેમાતરમ પાક ખાતે બી ક ાના ૪૪૮ વાટસ િપયા ૮૭.૧૦ કરોડની રકમનાં કામ પૂણ થયેલ છે . ગાંધીનગર
િજ ામાં વાવોલ, ઉવારસદ, અડાલજ રોડ ૮.૭૦ િક.મી. લંબાઇનો ચાર માગ ય પહોળો કરવાનું કામ અંદાિજત િપયા ૧૯.૧૬
કરોડના ખચ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . અડાલજ-સાબરમતી-કલોલ-મહે સાણા રોડની સાઇડમાં ર.રપ િકલોમીટર લંબાઇમાં
સિવસ રોડ બનાવવા માટે નું કામ અંદાિજત િપયા ર૧.૬૭ કરોડ, અડાલજ-કોબા લ ક રોડ ચાર માગ ય પહોળો કરવાનું કામ
અંદાિજત રકમ િપયા ૧પ.૬૪ કરોડ, ગાંધીનગર શહે રમાં ક અને ખ રોડ વ ચે રે લવે લાઇન નીચે અ ડરપાસ બનાવવાનું કામ
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અંદાિજત રકમ િપયા ૬૪ કરોડનું પૂણ કરે લ છે . આ ઉપરાંત ક-૬થી કોલવડા જતો ૧.ર૦ િકલોમીટરનો ચાર માગ ય પહોળો
કરવા િપયા ૩.૮ર કરોડની રકમના કામ પૂણ કરે લ છે .
માનનીય અ ય ી, સેકટર-ર૧ ખાતે કે ટ ટે ડયમ તથા ાઉ ડ સુધારણા અંદાિજત રકમ િપયા રપ(પ ચીસ)
કરોડ, ગાંધીનગર ખાતે ગવનમે ટ પોિલટે કિનક ખાતે કે િમકલ ડપાટમે ટમાં એકે ડેિમક િબિ ડગની
અંદાિજત રકમ િપયા
ં
૯.૪પ કરોડ, સેકટર-૧પ ખાતે અનુસૂિચત િત કમાર
છા ાલય માટે અંદાિજત રકમ િપયા ૧૮.૬૦ કરોડ, ચાલુ વષ
ુ
દર યાન સરકારી કમચારીઓ માટે ગાંધીનગર ખાતે બી-ક ાના પ૬૦, સી-ક ાના ૬૧૬ તથા ચ-ક ાના ર૮૦ આવાસ મળી
કલ
ુ ૧૪પ૬ આવાસો િપયા ૩૮૩.૪પ કરોડની અંદાિજત રકમનાં કામ ગિતમાં છે . રા ય સરકારની િવિવધ કચેરીઓ માટે
કમયોગી ભવનમાં એક નવા લોકનું બાંધકામ અંદાિજત િપયા ૬૦ કરોડ, અ ય િવભાગ માટે સેકટર-રર ખાતે રઝ ટ
સેિસંગ સે ટરનું બાંધકામ અંદાિજત રકમ િપયા ર૪.૬૩ કરોડ, સેકટર-૧પ ખાતે સમરસ કમાર
છા ાલયના બાંધકામ માટે
ુ
િપયા ૩૬ કરોડ, સેકટર-૧૪ ખાતે ટે ટ લેવલ ડે ટા ટોરે જ સે ટરનું બાંધકામ અંદાિજત રકમ િપયા ૩પ કરોડ, ગાંધીનગર
શહે રના ક રોડ તથા રોડ નં.પ ને ૬.પ૦ િકલોમીટર લંબાઇમાં છ માગ ય પહોળો કરવાનું કામ અંદાિજત િપયા ૧૧.૧૦ કરોડ,
ગાંધીનગર શહે રના સેકટર નં. ૧૭, ર૪, રપ, ર૬ અને ર૭ ના આંત રક ર તાના રસફિશંગનું કામ િપયા ૭.૮૦ કરોડના ખચ
ગિતમાં છે . ગાંધીનગર ખાતે સરકારી કમચારીઓ માટે છ-ક ાના પ૬૦ સુિવધાયુ ત કવાટરનું બાંધકામ અંદાિજત િપયા
૧૩૧ કરોડ, િબનરહે ણાક મકાનોમાં સેકટર-૧૭ ખાતે આવેલ ટાઉનહોલના આધુનીકરણનું કામ અંદાિજત િપયા ૧પ.૭પ
કરોડ, લેકાવાડા ગામ ખાતે ગુજરાત ટે કનોલો કલ યુિનવિસટીના િવિવધ ભવનોના બાંધકામ માટે અંદાિજત િપયા રરપ
કરોડ, ગાંધીનગર શહે રમાં ભૂગભ ગટર લાઇન નિવનીકરણ માટે િપયા રપ૦ કરોડ, સેકટર-૧૧ ખાતે ાંત કચેરી, મામલતદાર
તથા સબરિજ ટારની કચેરીના બાંધકામ માટે અંદાિજત રકમ િપયા ૩પ.૪૭ કરોડના કામો શ થનાર છે . ગાંધીનગર ખાતે
સેકટર-૭ એ, ૧૦, ૧૧, ર૮ અને ર૯ ના આંત રક ર તા તેમજ ઘ-રોડ અને ડી.એલ.એફ. ઇ લીબનેટ રોડ રસફિસંગ કરવાનું
કામ અંદાિજત રકમ અંદાિજત િપયા ૧પ.ર૦ કરોડ, ગાંધીનગર-કોબા-હાંસોલ રોડ (એરપોટ રોડ) રાજ થાન સકલ
એક ટા ડોઝ કે બલ ટે ઇડ િ જનું કામ અંદાિજત રકમ િપયા ૧૩પ.૭૦ કરોડ, ગાંધીનગર ખાતે ર ાશિ ત સકલ પર લાય
ઓવરિ જનું કામ િપયા પ૦ કરોડ, સાદરા ગામ તથા ગાંધીનગરથી અલુવા ગામ, કલોલને ડતો પુલ અંદાિજત રકમ િપયા
૭૧.પ૦ કરોડનાં કામ થનાર છે .
અ ય ી : આપનું વ ત ય પૂ ં થાય છે . માનનીય સુખરામભાઇ
ી શંભુ ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, એક િમિનટ. ગાંધીનગર ખાતે િપયા ૧ર૦ કરોડની અંદાિજત રકમના
નવા સદ ય િનવાસનું બાંધકામ કરવા માટે િપયા રપ(પ ચીસ) કરોડની ગવાઇ તથા િપયા ૭ર.૮૦ કરોડની અંદાિજત
રકમના શહે રના ચ-રોડ પર ચ-ર અને ચ-૩ જ ં શન પર અ ડરપાસનું બાંધકામ કરવા માટે િપયા ર૪ કરોડની રકમની
બજેટમાં ગવાઇ કરી છે . હં ુ નાયબ મુ યમં ી ીને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપું છું.
ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા(જેતપુર (પાવી) : માનનીય અ ય ી, રાજયના નાયબ મુ યમં ી, આરો ય પ રવાર
ક યાણ, િસચાઇ અને માગ અને મકાન િવભાગની માગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો
છું.
માનનીય અ ય ી, હે ર જનતાને સારા આરો યની જ ર પડે , ખેડૂ તોને પીવાના અને િસંચાઇના પાણીની જ ર
પડે અને સારા ર તાની પણ જ ર પડે એટલે િ વેણી સંગમ જેવું કહી શકાય. સૌથી પહે લા તો ગુજરાતના આરો ય તં એ જે
કામ કયુ, કોરોનાની મહામારીમાં જેણે જેણે યાં યાં કામ કયુ અને લોકોના ન બચા યા એવા તમામ કોરોના વો રયસને
મારા તરફથી અિભનંદન પાઠવું છું.
માનનીય અ ય ી, આરો યની વાત આવે એટલે ગામડાનો છે વાડાનો માનવી અમને પહે લો યાદ આવે. અમારા
માનનીય િષયારા સાહે બ કહે છે તેમ ગામડામાં ાથિમક આરો ય કે થયા છે પણ આરો ય કે ોમાં ડોકટરો નથી, અ ય
ટાફ નથી અને જેને કારણે ગામડાના માણસને જે સેવા મળવી ઇએ એ મળતી નથી. મારા વાટ તાલુકાની વાત ક ં તો
મારે યાં મે ડકલ ઓ ફસરની ૬ ખાલી જ યા છે , આયુષ ડોકટરની ૬ ખાલી જ યા, મ ટીપરપઝ હે થ વકરની ૩ જ યા ખાલી,
મ ટીપરપઝ હે થ વકર બેન ૧૩ જ યા ખાલી, ટાફ નસની ૧૦ જ યા ખાલી, લેબોરે ટરી ટે કિનિશયનની ૨ જ યા ખાલી અને
ફામાિસ ટની ૪ જ યા ખાલી છે . હં ુ ગઇ કાલે એજ વાત કરતો હતો કે , ફામાિસ ટ વગર આપણે દવાખાના ચલાવતા હોય યારે
ડોકટર સાહે બે એવું ક ું કે એની સમક જે ભણેલા હોય એના મારફત અમે દવા આપીએ છીએ. મારી પુનઃ ર વે ટ છે કે
આ દવાસી િવ તારમાં તમે અ ય ટાફ મારફતે દવા આપતા હોય તો ફામાિસ ટને જે કોસ કરવાનો હોય છે એવો કોસ
સરકારના ખચ કરાવીને એને ટે િનંગ આપીને આ દવાસી િવ તારમાં દવાનું િવતરણ કરવું ઇએ. માનનીય અ ય ી, અમારી
છોટાઉદેપુરની હોિ પટલમાં લાસ વનની જ યા ખાલી, ઓથ પે ડક ડોકટરની જ યા ખાલી, ગાયનેકની જ યા ખાલી, તે દવસે
મ સાહે બને યાદ કરા યું તો ક ું કે નામ આપો, હં ુ તમને નામ આપીશ. બે ડોકટરો આવવા માટે સંમત છે , પંચમહાલમાં છે
એટલે તમે પાછા દાહોદનું નામ લઇને કાઢી નહ નાંખતા કે મ કે , સરકારનું કઇક
રિ ટકશન છે કે દાહોદમાંથી કોઇને ચકવા
ં
નહ . એટલે અમારા આ દવાસી િવ તારમાં જે આવવા માગતા હોય એવા ડોકટરોને મૂકવા ઇએ. હં ુ સમજુ ં છુ ં યાં સુધી
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
વડોદરા ખાતેની એસ.એસ. ., જમનાબાઇ અને ગો ી આ હોિ પટલોમાં આખા રાજયના આ દવાસી િવ તારના, મ ય દેશના
અને મહારા ના દદ ઓ યારે સારવાર લેતા હોય યારે એ હોિ પટલો આ દવાસીના મં દર સમાન છે અને આ હોિ પટલમાં જે
સગવડતા ઉભી કરવાની થાય એ થઇ નથી. ભલે, રાજયના મુ યમં ી એઇ સ હોિ પટલ રાજકોટ લઇ ગયા પણ રાજકોટ જેવી
સગવડ અમારા આ ણ દવાખાનામાં નથી. સાહે બ, આપનો પણ િવ તાર છે આ એટલે આપના બધાના સહકારથી અને
માનનીય સુખ ડયા સાહે બના સહકારથી આપણા વડોદરાની આ ણે હોિ પટલો એસ.એસ. ., જમનાબાઇ અને ગો ીમાં
સગવડ વધે એવું આપણે ઇ છીએ છીએ. અમારે યાં દીપક ફાઉ ડે શન ટ ટ ખૂબ સારી કામગીરી કરે છે , જગુ ગામમાં સરકાર
સાથે એમ.ઓ.યુ. કરીને સામૂ હક આરો ય કે ચલાવે છે . છે ાં બે વષમાં જે ા ટ એને આપવી ઇએ એ ા ટ આપવામાં
આવી નથી અને વષ ૨૦૨૦-૨૧માં તો એને ા ટ જ નથી આપી. ૨૩ જેટલા કમચારીઓને છટા
ૂ કયા છે અને કમચારીઓને
છટા
ૂ કયા હોય યારે યાં સારવાર લેવા આવતા દદ ઓની શું હાલત હશે એ આપણે િવચારવું ર .ું
માનનીય અ ય ી, માગ અને મકાન િવભાગની વાત ક ં તો પાનવડ-ચલામણી-કોસ ા માગ ણ તાલુકાને
ડતો ર તો છે એને પહોળો કરવાની જ ર છે , નવાલ -વખતગઢ રોડ મ ય દેશને ડતો ર તો છે એને પણ પહોળો
કરવાની જ ર છે અને ગઇ વખતે યાદ કરા યું હતું એ કડીપાણીથી હાફે રના માગના બે નાળાં તૂટી ગયાં છે એને કારણે અમારા
લોકો યા ા કરી શકતા નથી યારે આ નાળાં થઇ ય એવું લોકો ઇ છે છે .
અ ય ી : માનનીય વ ભભાઇ કાકડીયા, પાંચ િમિનટ, ગણીને પા ી, ૧પ-૧૯એ શ થયું અને ૧પ-ર૪એ
પૂ ં થયું એની જ યાએ ૧પ-ર૪.પપ થઇ. હમણાં ૧પ-રપ થઇ હશે. આ સમયનું એવું છે ને સમયની રાહ ઇએને તો પાંચ
િમિનટ પણ કલાક લાગે અને કામમાં હોઇએ ને તો કલાક આપણને એમ થાય કે યારે પૂરો થઇ ગયો.
ી વ ભભાઇ ગો. કાકડીયા(ઠ રબાપાનગર) : માનનીય અ ય ી, આરો ય અને પ રવાર િવભાગના મં ી અને
નાણામં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ માગણી નંબર-૩૯ અને ૪૦ લઇને આ યા છે તેને હં ુ આવકા ં છુ ં અને મા ં સમથન આપું
છું.
રા ય સરકારે લોકોનું આરો ય જળવાઇ રહે અને તેમને સેવા મળી રહે તેના માટે આ વરસના બજેટમાં િપયા
૧૧,૩ર૩ કરોડની ગવાઇ કરે લ છે તેના માટે માનનીય આરો ય મં ી ીને હં ુ અિભનંદન આપું છંુ . છે ાં એક વષથી દેશ અને
દુિનયામાં કોરોના મહામારીએ દેશ અને દુિનયાને ખૂબ જ મોટંુ નુકસાન કરે લ છે , યારે આવા કપરા કાળના સમયમાં રા ય
સરકારે કોરોના ત દદ સારવારના અભાવે તકલીફમાં ન મૂકાય તેના માટે કોિવડ સે ટરો, હોિ પટલો ઉભી કરે લ છે અને તેમાં
પપ,૦૦૦થી વધારે પથારીઓની યવ થા રા ય સરકારે કરે લ છે તેમાં પ,૦૦૦ કરતા વધારે આઇ.સી.યુ. બેડ અને ૩૪૧૦
વેિ ટલેટર પણ વસાવવામાં આવેલ છે . કોઇ ગરીબ માણસ આ લોકડાઉનમાં ભૂ યો ન સૂવે તેના માટે પણ સરકારે આઠ
મ હના સુધી મફત અનાજ આપેલ છે અને ગરીબોની િચંતા કરી તેથી મુ યમં ી અને નાયબ મુ યમં ી ીને અિભનંદન આપું
છું. આ ઉપરાંત લોકો કોરોનાથી બચી શકે એના માટે ૧૩૦૦થી વધુ ધ વંતરી રથ ારા ૩ કરોડથી વધારે લોકોને ઘેર બેઠા
સારવાર અને દવાઓ પૂરી પાડે લ છે . તેમાં સરકારે િપયા ૧૮૦૦ કરોડ કરતાં વધારે ખચ કરે લ છે તેની કે સરકાર તથા િવ
આરો ય સં થા ડબ યુ.એચ.ઓ. એ પણ ન ધ લીધેલી છે . કોરોના વધેલ છે યારે આ ધ વંતરી રથ અ યારે વધારે માં વધારે
ચાલુ રાખવાની જ રયાત હોય એવું મા ં સૂચન છે . આ રીતે લોકોની સેવા કરી છે તેના માટે આરો યમં ી ીને હં ુ અિભનંદન
પાઠવું છું. આ કોરોના ત દદ ઓની સેવા કરવાનો લાભ મને પણ મળેલ છે . મારા િવ તારમાં અમદાવાદ ડાયમંડ
એસોસીએશન મે ડકલ ટ ટને સરકારે ૧૦,૦૦૦ ચોરસમીટર જમીન હોિ પટલ બનાવવા માટે આપેલ તેમાં હં ુ મુખ ટ ટી પણ
છું. તેમાં સાત માળની ર૦૦ બેડની હોિ પટલ મશીનરી સાથે તૈયાર કરે લ, ઉ ઘાટન બાકી હતુ,ં આ કોરોના મહામારીમાં
સારવાર માટે એ વખતના ત કાલ યુિનિસપલ કિમશનર ી િવજય નહે રાએ લોકોની સારવાર માટે કોિવડ હોિ પટલ બનાવવા
માટે આ હોિ પટલની માગણી અને અમે લોકોએ ત કાલ હા કહીને તારીખ ૧૧-પ-ર૦ર૦ના રોજ માનનીય આરો યમં ી ીના
વર હ તે ફ ત દીપ ાગ કરીને આ હોિ પટલ કોિવડ-૧૯ માટે કોપ રે શનને સુ ત કરે લ. આ હોિ પટલમાંથી યુિનિસપલ
કોપ રે શનના ડોકટરો તથા થાિનક ડોકટરોના સહકારથી ૩૮૪૦ દદ ઓ સા થઇ પોતાના ઘરે પાછા ફરે લ છે . આ હોિ પટલ
વીકારવા અને મને અને મારા સાથી લોકોને આ સેવામાં ભાગીદાર બનાવવા માટે હં ુ આરો ય મં ી ી નીિતનભાઇ પટે લનો
આભાર માનું છું. કારણ કે એ વખતે માનનીય નીિતનભાઇને સવારમાં જ ફોન કય હતો કે હોિ પટલ પર તમે આવી શકશો અને
એમણે ક ું કે બપોરે હં ુ તમને કહીશ, બપોરે ૧ર વા યે તેમનો ફોન આ યો કે એક વાગે હં ુ યાં પહ ચું છંુ એટલે તા કાિલક અમે
યાં પહ ચી ગયા અને બી કોઇપણ િવિધ કયા વગર ી નીિતનભાઇના હાથે ખાલી દીપ ાગ કરી અને આ હોિ પટલ
કોપ રે શનને સુ ત કરે લ એટલે તા કાિલક હોિ પટલ પર આવવા બદલ પણ હં ુ માનનીય નીિતનભાઇનો આભાર માનું છંુ .
માનનીય અ ય ી, મહાન િવચારક ી ચાણ યએ ક ું છે કે , કોઇ દેશ કે રા યની સરકાર હ તક ચાલતી
આરો યની સં થા ઉપરથી ન ી થાય છે કે રા યની આરો યની સેવાઓ કે વી હશે. આવી જ રા ય હ તક ચાલતી જની
ૂ
િસિવલ હોિ પટલ અને આજે જેને મે ડિસટી કહીએ છીએ તેમાં યુ.એન.મહે તા કા ડયાક હોિ પટલ જે પહે લાં ૪પ૦ બેડની હતી.
હમણાં જ તારીખ ર૪-૧૦-ર૦ર૦ના રોજ ગુજરાતના પનોતા પુ અને હાલના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ઇ-
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
લોકાપણથી આ હોિ પટલનું ઉદઘાટન કરે લ. અને વધારાના ૮૦૦ બેડ વધારીને હાલ આ હોિ પટલ ૧૨૫૧ બેડની થયેલ છે
જે દેશની કા ડયાક હોિ પટલ િવ ની સુપર પેિશયાિલ ટ હોિ પટલ બનેલ છે .
માનનીય અ ય ી, આ હોિ પટલમાં પહે લાં વષ ૧૯૯૨માં ૩૬ બેડથી શ કરીને અ યારે ૧૨૫૧ બેડની અ તન
સુિવધાવાળી દયરોગની િવ ની એક મા સુપર પેિશયાિલ ટ હોિ પટલ બનેલ છે જે ભૂકં પ ૂફ છે . આ હોિ પટલમાં
દયરોગની અનેક સારવારો થાય છે અને આ હોિ પટલમાં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૫૫૦૦ બાયપાસ સજરી થયેલ અને ૨૨ હ ર
એિ જયો ાફી, એિ જયો લા ટ થયેલ કે જયારે ૪૫૦ બેડ જ હતા આજે તો ૧૨૫૦ બેડ થયેલ છે . આ હોિ પટલમાં આધુિનક
સુિવધા ધરાવતા ૧૫ ઓપરે શન િથયેટરો છે જેમાંથી ૧૨ હાઇ મો લ
ુ ર િથયેટર તથા એક હાટ અને ફે ફસાના ટા સ લા ટ માટે
એક રોબો ટક ઓપરે શન િથયેટર તેમજ થોરાિસક ઓપરે શન િથયેટર પણ છે . આ સુપર પેિશયાિલ ટ કા ડયાક હોિ પટલમાં ૫
કા ડયાક કે થલેબ તેમજ હાઇ ીડ કે થલેબ જે છે . કા ડયાક દદ ને તકલીફ થાય તો આ કે થલેબ ઉપર ઓપરે શન કરી શકાય છે .
એક સાથે ૧૫ િથયેટરો છે , ૫ કે થલેબ છે એક સાથે ૨૦ યિકતઓના ઓપરે શન કરવા હોય તો કરી શકીએ છીએ અને આ
હોિ પટલમાં અ યાર સુધી ૨૨ હ ર લોકોએ લાભ લીધો છે અને ભિવ યમાં વધારે લોકો કારણ કે એટલા માટે કે યારે તો
૪૫૦ બેડની હતી અ યારે ૧૨૫૦ બેડ થયા છે એટલે સરકારને આ સારી સેવા બદલ અિભનંદન આપું છું, આભાર માનુ છું.
ી અમરીષભાઇ . ડે ર(રાજલા
ુ ) : માનનીય અ ય ી, આ રાજયના ઉપ મુ યમં ી ી અને નાણામં ી ી બજેટ
ઉપર જે પોતાના િવભાગની માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમની ઉપર થોડી િવનંતી અને થોડી ચચા કરવા માટે ઉપિ થત થયો
છું.
માનનીય અ ય ી, ૧૦ ડસે બર, ૨૦૧૯ના દવસે વે ટન રે વેના અિધકારી ીઓએ આ રાજયના ત કાિલન
ચીફ સે ે ટરી ીને પ લખેલો કે ગુજરાત રાજયની અંદર રે વેની સર લસ જમીનો જે પડે લી છે તે જમીનોની જ ર રાજય
સરકારને કોઇ ર તા બનાવવા માટે અથવા તો કોઇ યુટી ફકે શન માટે ની જ રયાત હોય તો સરકાર ચો સપણે પ લખશે
તો વે ટન રે વે તેને જમીન આપવા માટે તૈયાર છે . આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને અને આદરણીય નીિતનભાઇ
સાહે બને િવનંતી ક ં છંુ કે , ગુજરાતની અંદર રે વેની ઘણી બધી જમીનો સર લસ પડે લી છે તેનો ઉપયોગ સારી રીતે થાય
તો લોકોની સુખાકારી વધી શકે તેમ છે . મારા રાજલા
ુ શહે રની અંદર પણ આવી સર લસ જમીનો ઘણાં બધાં વષ થી પડી છે .
રે વે જના
ૂ જમીન માિલકોને જમીન પરત આપવા ઇ છે તો અમને વાંધો નથી પણ એને જમીન પરત આપવા ઇ છતા
ના હોય તો નગરપાિલકાઓને યુટી ફકે શન માટે આ જમીન આપવી ઇએ. જેવી રીતે ભાવનગરમાં આપી છે , મનગરમાં
આપી છે અને મહવાની
અંદર તો પાિલકાએ પરાણે લઇ લીધી છે .
ુ
માનનીય અ ય ી, મારા શહે રની અંદર આ જમીનો પાસ થયેલી હોય તેમ છતાં પણ ભારતીય જનતા પાટ ના
અમુક સ ાિધશોએ પોતાનુ ખરાબ લાગે તેના માટે આવી જમીનો ણી ઇને ન આપવા માટે નો ય ન કય છે અને થોડાં
દવસ પહે લાં હં ુ માનનીય મુ યમં ી ી પાસે પણ બ ગયો હતો એટલા માટે હં ુ િવનંતી ક ં છંુ કે લોકોની સુખાકારી વધતી
હોય તો આવી જમીનો ઝડપથી જેમ બને તેમ આપવી ઇએ.
માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી પાસે માગ અને મકાન િવભાગની ચચાઓ દરિમયાન હં ુ સાંભળતો હતો
યારે બધા સ ય ીઓની િવનંતી એવી હતી કે ભૂતકાળની અંદર જે નોન લાનના ર તાઓ પાસ થયા છે , ટે ટના ર તાઓ
પાસ થયા છે , રીસફસના ર તાઓ પાસ થયા છે , કોઇ પુલો પાસ થયા છે , કોઇ ી પાસ થયા છે અમુકને બે-બે, ણ- ણ
વષ થઇ ગયા હોવા છતાં પણ કામો શ થયા નથી તો માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે જેમ બને તેમ ઝડપથી આવા
ર તાઓ શ કરાવે. ત કાિલન મુ યમં ી ી અને આપણાં દેશના વડા ધાન આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદી સાહે બ જયારે
મુ યમં ી હતા યારે તેણે આ સરકારના સવ અિધકારી ીઓને એક સૂ આ યુ હતું કે , query is right, but never
twice. એ સૂ ઉપર કામ થશે તો હં ુ એવુ માનુ છંુ કે બધાં જ કામો જેમ બને તેમ ઝડપથી પૂણ થશે. માનનીય નાણામં ી ીએ
આ વખતે પણ દરે ક ધારાસ ય ીઓને ૫૦ કરોડ િપયા ર-સરફે સ માટે પંચાયત અને ટે ટ િવભાગમાં આ યા છે . માનનીય
મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે , અમારા ઘણા બધા ર તાઓ આવી ગયા હોવા છતાં પણ િપયા ૫૦ કરોડમાંથી અમારી અમુક
રકમ બચત થાય છે તેને જેમ બને તેમ ઝડપથી ચોમાસા પહે લા બ નંબર આપીને પાસ કરે તો પણ ર તાઓ અને પુલો
ઝડપથી શ થઈ ય એવી િ થિત છે . છે ાં ણ વષથી મારા િવ તારના ખૂબ મોટા ણ ગામો ચાંચ, ખેરા અને પટવા માટે
એક ખાડી ઉપર પુલ બનાવવા માટે માનનીય મં ી ીને િવનંતી કરી રહયો છુ ં અને પહે લાં વષ યારે મે િવનંતી કરી યારે
માનનીય મં ી ી નીિતનભાઈએ એમની ચે બરમાં મને બોલા યો હતો અને ક ુ હતું કે ી અમરીષભાઈ આ ૫૦૦ મીટરની
ખાડી ઉપર પુલ બનાવવા માટે િપયા ૫૦ કરોડનો ખચ થાય તેમ છે જે સરકાર કદાચ ન કરી શકે . હં ુ માનનીય મં ી ીને
િવનંતી ક ં છંુ કે , મારા િવ તારના મા પાંચ ગામોએ એક હ ર કરોડ િપયા રોય ટી પેટે સરકારમાં જમા કયા છે તો હં ુ એવું
માનું છુ ં કે , આ ૫૦ કરોડ િપયા ચાંચ, ખેરા અને પટાવાને િવ ટરથી ખાડી ઉપર પુલ બનાવવા માટે અમારો િવ તાર તમારા
ઉપર ભારી ન હ પડે . મારા િવ તારમાં ખાખબાઈ ગામે પણ િપયા ૧૦ કરોડના પુલ માટે અમે ટળવળી ર ાં છીએ તો એટલા
માટે માનનીય મં ી ી આપને િવનંતી કરી ર ો છું. માનનીય મં ી ીનું એ પણ યાન દોરવા ઈ છુ ં છુ ં કે ગુજરાતમાં જેટલાં
પણ કામો આપના ારા પાસ કરવામાં આવે છે એ કામોના ખાતમુહૂ ત આપ અહ થી બેઠાં બેઠાં કરો તો બે ફાયદા થાય તેમ છે .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
પહે લો ફાયદો તો એ થાય એમ છે કે એ બધાં કામો સારી ગુણવ ાવાળા થાય અને બી ફાયદો ભૂતકાળમાં સ ા ઉપર હતા
યારે કઇ
ં કરી ન શ યા અને અ યારે હારી ગયા પછી પણ નકરા ખાતમુહૂ ત કરવા માટે પોતાની ગાડીમાં િ કમ અને પાવડા
લઈને ફરે છે એને પણ યાલ આવે કે આ યાજબી નથી. માનનીય અ ય ી, આપે હમણાં ભગવાન રામ િવશે ઉ ેખ કય
હતો. એ બાબતે પણ હં ુ આપનું યાન દોરવા ઈ છુ ં છુ ં કે ભૂતકાળમાં ીલંકામાં જવા માટે નર, નીલ અને અંગદ યારે પુલનું
કામ કરી ર ાં હતાં યારે રા સો શિ તશાળી હોવા છતાં કામ અટકાવવાનો ય ન કય ન હતો પણ  (xxx) આવા ય નો
કરી ર ા છે તો આ બાબતે માનનીય મં ી ી યાન આપે.
ી અરિવંદકમાર
ગાં. પટે લ(સાબરમતી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટે લ
ુ
રહે ણાકના મકાનો તેમજ માગ અને પુલ િવભાગની માગણી માંકઃ ૮૫ અને ૮૬ આ સભાગૃહમાં લઈને આ યા છે તેમાં હં ુ મારા
િવચારો રજૂ કરવા અને તેને સમથન આપવા માટે ઊભો થયો છુ ં .
માનનીય અ ય ી, કોઈ પણ રા યનો સવાગી િવકાસ એ આ બધા િવભાગ એટલે કે માગ, પુલો, કમયોગી માટે ના
રહે ણાકના મકાનો, વહીવટી કચેરીઓ, આરો ય માટે નાં મકાનો, હોિ પટલ, એને િનભાવવા માટે અને તેના નવા બાંધકામ માટે
આ િવભાગ લગભગ ખૂબ મોટા માણમાં કાયરત રહે છે . અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારના માનનીય મુ યમં ી ી
િવજયભાઈ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટે લે ગુજરાતને ફાટકમુ ત બનાવવા માટે જે યોજના અમલમાં મૂકી
છે એના માટે અને સાથે સાથે છે ાં ણ વષથી સમ ત ગુજરાતના છે વાડાના માનવીને એટલે કે ૨૦૦થી ૨૫૦ ઘરનું કટબ
ુ ંુ જે
િવ તારમાં રહે તું હોય તેને પાકા ર તાઓથી ડવા માટે મુ યમં ી સડક યોજના અમલમાં મૂકવાથી ગુજરાતમાં એક આગવી
ઓળખ ઊભી થઈ છે એના માટે હં ુ એમને આપના મા યમથી અિભનંદન પાઠવું છંુ . ચાલુ વષ ૨૦૨૧-૨૨ના વષ માટે માગ
અને મકાન િવભાગ માટે . ૧૧,૧૮૫ કરોડની જે બજેટમાં ગવાઈ કરવામાં આવી છે તે બદલ હં ુ માનનીય મં ી ીને
અિભનંદન પાઠવું છું. રા યમાં આ િવભાગથી લાંબા કો રડોરની ગિતના ગિત પથની યોજના હોય, બંદરોને ડતાં ર તા
હોય, ઔ ોિગક િવ તારોને ડતા ર તા હોય, યા ાધામને ડતાં ર તા હોય, એક િજ ાથી બી િજ ાને ડવા માટે , િજ ા
મથકોને ડવા માટે ૧૦ મીટરથી પહોળા ર તા હોય, િકસાનોના ખેત ઉ પાદનના વહન માટે ની િકસાન પથ યોજના હોય અને
સાથે સાથે મુ યમં ી સડક યોજના હોય એના આધારે આપણા સમ ત ગુજરાતની અંદર જે માણેના રોડ-ર તા, પુલો જે
ડે વલપ થયા છે , એના આધારે સમ ત દેશની અંદર એક ગુજરાતની આગવી ઓળખ ઉભી થઇ છે . હં ુ આપના મા યમથી
માનનીય મં ી સાહે બે અમારા અમદાવાદની ન ક એટલે કે એસ. .હાઇવે ઉપર જે સરખેજથી લઇ વૈ ણોદેવીથી ગાંધીનગર,
િચલોડા સુધી એ રોડ ઉપરનો ખૂબ મોટો ટા ફક, અવાર નવાર સાંજના ટાઇમે નીકળીએ તો અડધો અડધો, પોણો પોણો
કલાક, જે ડે વલપમે ટના આધારે ટા ફકની જે સમ યા હતી એને હલ કરવા માટે કે સરકારના સહયોગથી લગભગ િપયા
૮પ૦ કરોડના ખચ આ સરખેજથી િચલોડા સુધીનો હાઇવે ૬ લેન કરવા માટે અને તમામ ચાર ર તાઓ ઉપર લાઇવ ઓવરિ જ
બનાવવા માટે નું કામ ખૂબ ઝડપી આજે રાજય સરકાર હ તક કરવામાં આવી ર ું છે . એમાં અ યારે હાલ સાણંદ ચોકડી ઉપર,
પકવાન ચોકડી ઉપર, ઉવારસદ ચોકડી ઉપર એનું કામ પૂણ કરી,
માટે એને ખુ ો મુકવામાં આ યો છે . હં ુ શહે રી
િવ તારની અંદર જે માણે મારો જે િવ તાર છે સાબરમતી િવધાનસભા, એ રે લવેથી ઘેરાયેલો િવ તાર છે . ઉ ર ગુજરાતની
રે લવે લાઇન હોય, અમદાવાદ, બોટાદ, ભાવનગરની રે લવે લાઇન હોય, સૌરા ની રે લવે લાઇન હોય કે ગાંધીનગરની રે લવે
લાઇન હોય, એ મારા િવ તારમાંથી નીકળી છે . રાજય સરકાર, કે સરકાર અને કોપ રે શનની સંયુકત ભાગીદારીથી અમારી
સરકાર અને કોપ રે શન જે કામ કરે છે એની વાત આપના મા યમથી હં ુ કરવા માગું છંુ . મારા િવ તારની અંદર અ યારે
અમદાવાદ, બોટાદ, ભાવનગરની નવી રે લવે લાઇન નાખવામાં આવે છે એની અંદર ૯ જેટલા અંડર પાસ એ આ તમામ
સરકારના અને કોપ રે શનના મા યમથી પૂણતાના આરે છે . સાથે સાથે બે ઓવરિ જ, એક ૬પ કરોડના ખચ .એસ.ટી.
ઓવરિ જ
ના માટે ખુ ો મુકવામાં આ યો છે અને જગતપુરનો એક ફાટકમુકત એટલે કે યાં પણ ઓવરિ જનું કામકાજ
અ યારે પપ કરોડના ખચ ચાલુ કરવામાં આ યું છે . એવા ૬ જેટલા અંડરિ જ અમારા િવ તારની અંદર તાજેતરમાં કોપ રે શન
અને રાજય સરકારના સહયોગથી મંજૂ ર કરવામાં આ યા છે .
માનનીય અ ય ી, એવી જ એક વાત આપના મા યમથી કરવા માગું છુ ં કે , શપુર મુકામે િવ ઉિમયા
ફાઉ ડે શન ટ ટ વતી િપયા ૧૦૦૦ કરોડનો જે ોજેકટ બનાવવામાં આ યો છે , અમલમાં મૂકવામાં આ યો છે ,
ના
દાનથી, એ િવ તારમાં જે ોજેકટ કરવામાં આ યો છે એની અંદર િવ નું સૌથી ચું મા ઉિમયાનું ૪૩૧ ફટની
ચાઇવાળુ
ં
ૂ
મં દર યાં બનાવવા જઇ ર ા છીએ યારે એ ટ ટની સાથે આજબાજના
ુ ુ જે ડે વલપમે ટ એટલે કે ટી.પી. ર તા અને રાજય
સરકારના ર તાની અંદર સં થાએ, માનનીય નીિતનભાઇ સાહે બની પાસે જે રજઆત
કરી હતી, એ રજઆતમાં
મુ ય રોડ
ૂ
ૂ
િપયા ૧૭.પ કરોડના ખચ રાજય સરકારે એને મંજૂ રી આપી છે અને એના કામનું ટે ડર પણ ઇ યુ કયુ છે તે બદલ હં ુ આપના
મા યમથી સં થા વતી અને ધારાસ ય તરીકે એમનો આભાર માનું છું.
અ ય ી : માનનીય તાપભાઇ દુધાત, થક યું અરિવંદભાઇ.



માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દ અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ી તાપ દુધાત(સાવરકડલા
ુ ં ) : માનનીય અ ય ી, ૩૯ અને ૪૦ નંબરની માંગણીમાં નાયબ મુ યમં ી જે વાત
લઇને આ યા છે એમાં હં ુ મારા િવચાર રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, આજથી એક વષ પૂવ એટલે કે આજના દવસે ગુજરાત, આખા દેશ, આખા વ ડની અંદર
કોરોનાનો કહે ર હતો. દેશના વડા ધાને બપોરના બાર વાગે ટે ટમે ટ આ યું કે , આજે સાંજ ે બધા થાળી વગાડો, તાળી વગાડો,
ઘંટ વગાડો અને બધાએ વગા ા, પણ આપણને ખબર ન હતી કે , આ કોરોના બહે રો હશે, એને સંભળાતું નથી. આજે પણ
કોરોનાનો કહે ર યથાવત છે . કોરોનાની અંદર દેશની મહામારી હોય યારે રાજકીય ટીકા- ટ ણીથી ઉપર ઉઠીને વાત કરવી
ઇએ અને એના ભાગ પે કોરોનાની અંદર ક ેસ હોય કે ભાજપ હોય કે અ ય પાટ ના નેતા હોય કે આમ પિ લક હોય બધા
જ નીિત િનયમોને વળગીને આગળ વધવા માટે બધાએ સ હયારો યાસ કય . દેશની આ આપિ માં બધાયે સાથે રહે વું
ઇએ. પરતુ
ં આ કોરોનાની બે કારની વાત વા મળી કે કોરોનાની અંદર એક બસની અંદર ૩૦ જણા બેસે તો કોરોના ના
ફે લાય અને ૩૧મો જણો બેસે એટલે કોરોના ફે લાય. કોરાનાની અંદર અમારા ી પરે શભાઇ ધાનાણી અમારા વષાભાભીને
ગાડીમાં લઇને જતા હોય એટલે રોડ ઉપર ય એટલે કોરોના ફે લાય પણ ઘરમાં એ અમારાં વષાભાભીને રોટલા બનાવી દેતા
હોય તો કોરોનો ના ફે લાય.
માનનીય અ ય ી, આ કોરોના એ કારનો આ યો કે પ૦ જણના નીિતનકાકા લ કરવા હોય તો મા-બાપને
પરિમશન લેવાની, એ જ સરકાર મારફતે મોટા- મોટા કાય મો થાય તો કોરોના ના ફે લાય. મારે દુઃખ સાથે કહે વું પડે છે કે ,
અમરે લી િજ ાની અંદર ૧૬ યુગલોના નવદંપિ ના લ ચાલુ હતાં, યાંથી પાંચ િકલોમીટર દૂર ભારતીય જનતા પાટ નો મોટો
કાય મ ચાલતો હતો. મારે દુઃખ સાથે કહે વું પડે કે લીલા તોરણે પર યા વગરની નો પાછી ગઇ, આવો કલંક કોરાનાની અંદર
લા યો. કોરાનામાં વોર ટાઇન ઝોન બનાવવામાં આ યા, આ વોર ટાઇન ઝોનની અંદર જે પતરાં આપણે નવાં લેવાં જઇએ,
વાંસ નવા લેવા જઇએ એના કરતાં ડબલ િબલો મૂકાયા, આ દુઃખ સાથે એટલા માટે કહે વું પડે કે આ કોરોનાની અંદર લોકો
ા હમા એટલા મોટા માણમાં થઇ ગયા, નમ તે, ટ પનો કાય મમાં કોરોના ના ફે લાણો, થોડાક દવસ પહે લાં ટી-ર૦
મેચના નામે સરદાર સાહે બના ટે ડયમનું નામ બદલીને એની ઉપર નરે ભાઇ મોદી ટે ડયમ નામ આપવામાં આ યું , સી ેર
હ ર લોકો એમાં ભરવામાં આ યા, સાહે બ કોરોના ના ફે લાણો, પાછો કોરોના આવી ગયો. આના જ સમયમાં જે લોકો સાંજ ે
નવ વા યે વેપાર ધંધો કરવો હોય તો મહા મુસીબતે લોકો એમના ધંધા-રોજગાર કરતા હોય સાહે બ, નવ વા યે કોરોના આવી
ય. આ કોરોનાની અંદર િ થિત ઘણી કપરી થઇ છે . નીિત-િનયમો એક બી માટે અલગ અલગ લાગુ પડે છે . માનનીય
અ ય ી, તમારા માટે જે િનયમ લાગુ પડે , િનયમ જે નીિતનકાકા માટે લાગુ પડે , એ િનયમ મારા માટે લાગુ પડે અને એ જ
િનયમ આમ-પિ લક માટે લાગુ પડવો ઇએ. કારણ કે આપણે બધા િવધાનસભામાં િનયમો બનાવવા માટે બેઠા છીએ યારે
કોરોનાના નામે લોકો જે ા હમા થયા છે તેને બહાર લાવવનો આપણે જે સ હયારો યાસ કરવો ઇએ.
આરો યલ ી માગણીઓ લઇને આ યા છે , યારે ભૂતકાળમાં ી અમરીષભાઇના િવ તારમાં મુ યમં ી ી અને ી
નીિતનભાઇ પણ પધાયા હતા. ી દવાખાનાની અંદર જે ચાલતા હશે એને અમે સહાય આપીશુ.ં અમારે યાં પણ લ ુભાઇ શેઠ
આરો ય મં દર ચાલે છે અને યાં તમે રાજલામાં
પણ ી નીિતનભાઇ સાહે બે વાત કરે લી, ભાષણમાં પણ વાત કરે લી કે આવા
ુ
દવાખાનાને અમે મદદ કરીશું તો અમે હજુ મદદની રાહે બેઠા છીએ. આ ી દવાખાનામાં બે-ચાર દવસ પહે લાં મોરારીબાપુ
જેવા સંતે પણ યાં વેિ શન લઇને અને સંદેશો પૂરો પાડયો છે , યારે એક લાગણી યકત ક ં છંુ . અમારા દવાખાનાને એની
માગણી માણે પૂરી કરવામાં આવે. રા ીય આરો ય નીિતની અંદર ર.પ ટકાની ભલામણ છતાં આરો યનો ડીપીનો ૦.૬ર
ટકા જ ખચ થયો છે . આરો ય બજેટની પ.૮ ટકા ખચની સામે રા ીય નીિતમાં ૮ ટકા કરતાં વધુ ખચની ભલામણ. પ૭ ટકા
ામીણ વસિત માટે . ૧.૧૦૩ કરોડ ૪૩ ટકા અને શહે રી યિકત માટે િપયા ર.૭૮૩ કરોડ ા ય િવ તાર આરો ય કે ની
અંદર ખચમાં વષ ર૦ર૦-ર૧માં ઘટાડો થયો છે . કે ગના વષ ર૦૧૬ના અહે વાલ માણે ૩૩ િજ ાના હોિ પટલ િન ણાંત
ડોકટરોની ર૭ ટકાથી ૭૭ ટકા મે ડકલ ઓ ફસર ૬૦થી ૬૯ ટકા નસ, ૭થી ૧ર ટકા અ ય ટાફની ૩૧થી ૮૯ ટકા જેટલી ઘટ
વત છે જે આપણા માટે દુઃખદ બાબત છે . ઓગ ટ, ર૦૧૯ની લોકસભામાં આપવામાં આવેલી મા હતી અનુસાર ગુજરાત
સામૂ હક આરો ય કે માં ૯ર ટકા ટાફની અને ાથિમક આરો ય કે માં ૮પ ટકા ટાફની અછત છે . ગુજરાત સરકારે વષ
ર૦૧૬થી ર૦રર સુધી અમલમાં રહે નારી આરો ય નીિત હે ર કરી છે તેમાં વિનભર મે ડકલ કોલે
થાપવી, સરકારી
હોિ પટલમાં વિનભર મે ડકલ કોલે
થાપવા, સાધનો ખરીદવા માટે સહાય કરવા માટે નો જે ઉ ેખ કરવામાં આ યો છે .
(અંતરાય)
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે .
ી તાપ દુધાત : તેથી આરો ય ે ે ગુજરાત ખાનગી હોિ પટલો, વતમાન પ રિ થિતમાં ખાનગી હોિ પટલોનું
માણ વધતું ય છે , માટે સરકારી હોિ પટલો પર ભાર મૂકીએ. કોરોનાની જે બે વાત છે એમાંથી આપણે સ હયારા સહુ બહાર
િનકળી અને
ને યાય આપીએ એટલી િવનંતી. (અંતરાય)
અ ય ી : માનનીય િવનોદભાઇ મોરડીયા.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ી િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા(કતારગામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી આરો ય અને
પ રવાર ક યાણ િવભાગની માગણી માંક- ૩૯ અને ૪૦ વષ ર૦ર૧-રરની લઇને આ યા છે તેને હં ુ મા ં સમથન આપું છંુ
અને મારા િવચારો રજૂ ક ં છુ ં .
ભારત સરકાર ીના આરો ય અને પ રવાર ક યાણ મં ાલય ારા નવી મેડીકે લ કોલેજ શ કરવાની કે ીય પુર કૃ ત
યોજના ફે ઇઝ-૩ અંતગત જે િજ ાઓમાં મે ડકલ કોલેજ નથી તેવા િજ ામાં ૩રપ કરોડના ખચ ૧૦૦ સીટોની નવી ૭પ
મે ડકલ કોલે ચાલુ કરવાની હે રાત કરી છે તે બાબતમાં ગુજરાત રાજયના ર૩ િજ ાઓ પૈકી ૧૯ િજ ાઓમાં કલ
ુ ર૯
મે ડકલ કોલે આવેલી છે . જયારે રાજયના ૧૪ િજ ાઓમાં મે ડકલ કોલે નથી તે પૈકી આરો ય અને પ રવાર ક યાણ
િવભાગ ગાંધીનગરના તા. ર૪-૧ર-ર૦ના ઠરાવ માંકઃ એમસી /૧૦૧૯ એસએફએસ-૧૪પ-જથી કે ીય પુર કૃ ત
યોજના ફે ઇઝ-૩ અંતગત ગુજરાત રાજયમાં નવી મે ડકલ કોલે રાજપીપળા િજ ો નમદા, નવસારી િજ ો નવસારી,
પોરબંદર િજ ો પોરબંદર, વેરાવળ િજ ો ગીરસોમનાથ, બોટાદ િજ ો બોટાદ, મખંભાળીયા િજ ો દેવભૂિમ ારકા, ગોધરા
િજ ો પંચમહાલ, મોરબી િજ ો મોરબી એમ કલ
ુ આઠ િજ ા હોિ પટલોને અપ ેડ કરીને નવી મે ડકલ કોલે ચાલુ કરવાનો
રાજય સરકારે િનધાર કરે લ છે યારે આ નવી આઠ મે ડકલ કોલે ગુજરાત મેડીકલ એજયુકેશન એ ડ રીસચ સોસાયટી
ગાંધીનગરમાં સમાવવામાં આવેલ છે . આ આઠ મે ડકલ કોલે પૈકી ભારત સરકાર ીએ તારીખ ર૭-૧-ર૦ર૦, તા. ૭-૯ર૦ર૦ અને તા. ૧૪-૧ર-ર૦ના પ ોથી થમ તબ ામાં રાજપીપળા, નવસારી, પોરબંદર, ગોધરા અને મોરબી જેવા પાંચ
િજ ા હોિ પટલને અપ ેડ કરીને નવી મે ડકલ કોલે ચાલુ કરવા મંજૂ રી આપી છે, યારે રાજયમાં નવી મે ડકલ કોલે ની
થાપનાની કામગીરીમાં ઝડપ અને સરળતા તથા અસરકારકતા લાવવાના હે તુસર સોસાયટી રિજ ટે શન એકટ, ૧૮૬૦ અને
મુંબઇ સાવજિનક ટ ટ અિધિનયમ, ૧૯પ૦ હે ઠળ ગુજરાત મે ડકલ એજયુકેશન એ ડ રીસચ સોસાયટીની થાપના કરીને
રિજ ટર કરવામાં આવેલ છે . આ સોસાયટીની થાપનાનો મુ ય હે તુ મે ડકલ કોલે ના સંચાલન અને નીભાવણી સાથે
તબીબી સેવાઓ ઉપલ ધ કરાવવાનો છે . રાજયના અંત રયાળ આ દવાસી અને છે વાડાના િવ તારોમાં આરો ય સેવાઓ પૂરી
પાડવા માટે અને પૂરતા માણમાં ડોકટરો ઉપલ ધ થાય તે માટે મે ડકલ કોલે શ કરવાનો પણ હે તું છે . આમ મે ડકલ
કોલે નો થાપના અને સંચાલનનો યેય સામાિજક સેવાઓનો આ રાજય સરકારનો છે . ભારત સરકાર ી ારા સે ટલી
પો સર કીમ હે ઠળ ૬૦ ટકા કે સરકાર ૪૦ ટકા રાજય સરકારના નાણાકીય શેરથી આ કોલે શ ં થનાર છે . એ કોલેજની
ોજેકટ કો ટ ૩રપ કરોડ મંજૂ ર થયેલ છે યારે ભારત સરકારના ૬૦ ટકા શેર મંજૂ ર થયેલ છે અને િપયા ૧૯પ કરોડ
ફાળવવામાં આવનાર છે . જેની સામે રાજય સરકારના મેિચંગ શેર ૪૦ ટકા મુજબ ૧૩૦ કરોડ િપયા ફાળવવામાં આવનાર છે .
આના ઉપરથી ફિલત થાય છે કે રાજય સરકાર રાજયના આરો ય માટે કે ટલી િચંિતત છે . અહ યા ઘણા સ ય ીઓએ ક ું કે
ડોકટરોની અછત છે આ તો વષ ની અછત છે ફકત અ યારની નથી. માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ ઘણી વખત વાત કરી છે
કે ડોકટરોની અછત છે જે કારે ડોકટરો ગામડાંની અંદર કામ કરવા માગતા નથી, પરતુ
ં અ યારની હે રાત છે એ માણે
સરકાર આગળ વધી રહી છે એ તા મને એમ લાગે છે કે આવનાર દવસોમાં વધારે માં વધારે ડોકટરો ગુજરાતમાં થવાના છે .
અ યથા આગળના સમયમાં ઘણા અમારા છોકરાઓ પણ અ ય રાજયોમાં જયારે જતા હતા યારે યાંથી ડોકટર બનીને
આવતા હતા અને એના કારણે અહ નો ખચ બહારના રાજયોમાં કરવો પડતો હતો. મને આનંદ છે કે આટલી બધી સીટો
વધવાથી ગુજરાતની આરો ય સેવામાં વધારો થવાનો છે .
રાજય સરકારે શાળા આરો ય કાય મ રા યો છે , રાજય સરકારે અમલમાં મૂકેલ શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ એ
સૌથી મોટો આરો ય કાય મ છે . વષ ર૦૦૭-૦૮થી ાથિમક શાળાના બાળકો ઉપરાંત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક
શાળાના બાળકોને પણ આ કાય મ નીચે આવરી લેવાયેલ છે . વષ ર૦૧૯-ર૦ દરિમયાન શાળા આરો ય કાય મ પછી
નવે બર, ર૦૧૯થી ૩૦
યુઆરી, ર૦ર૦ સુધી હાથ ધરવામાં આવેલ છે , જે દરિમયાન નવ ત િશશુથી લઇને છ વષના
આંગણવાડીના બાળકો ધોરણ-૧ર સુધીના તમામ બાળકો અને ઝીરોથી ૧૮ વય જથના
શાળાએ ન જતા ૧૬૦ લાખથી પણ
ૂ
વધુ બાળકોની આરો ય તપાસણી કરવામાં આવેલ છે . જેમાં ૨૮ લાખ બાળકોને થળ ઉપર સારવાર આપવામાં આવેલ છે
અને ૨ કરોડ ૬૨ હ ર બાળકોને સઘન સેવા પૂરી પાડવામાં આવેલી છે . ૨૫,૩૯૮ બાળકોને સુપર પેિશયાિલટી સારવાર
પૂરી પાડવામાં આવેલ હતી. જેમાં દયની બીમારી માટે ૨૦,૦૦૦ બાળકો, િકડનીની બીમારી માટે ૨૮૦૦ બાળકો અને
કે સરની બીમારી માટે ૧૮૫૫ બાળકોને સારવાર આપવામાં આવેલ છે . વષ ૨૦૨૧ દર યાન કોિવડ-૧૯ના કારણે
ડસે બર-૨૦૨૦ સુધીમાં શાળા આરો ય કાય મ અંતગત બાળકોની આરો ય ચકાસણી થઇ શકે લ નથી. આ સમયગાળા
દર યાન ૭૪૭૧ બાળકોને સુપર પેિશયાિલટી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવેલ હતી. દયની બીમારી માટે ૪૭૫૧ બાળકોને,
િકડનીની બીમારી માટે ૧૫૫૭ બાળકો અને કે સર માટે ૧૦૯૩ બાળકોને સારવાર આપવામાં આવેલ હતી. આટલી મોટી
મહામારીની અંદર પણ રા ય સરકારે બાળકોની જે િચંતા કરી છે એ બદલ હં ુ રા ય સરકારને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપું છું.
અ તુ.
અ ય ી : ી િવનોદભાઇ, સમયસર વચન પૂ ં કરવા બદલ આભાર.
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત(થરાદ) : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી ગુજરાતના નાણામં ી ી આદરણીય
નીિતનભાઇ પટે લ સાહે બ જે માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમાં મારી વાત રજૂ ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, નમદા હોય, આરો ય િવભાગ હોય કે માગ અને મકાન િવભાગ હોય આ ગુજરાતના તમામ
લોકોને પશતો મુ ો છે . ખાસ કરીને હં ુ ગુજરાતા છે વાડાના િવ તાર એવા થરાદમાંથી આવું છંુ . એ વાવ િવ તાર હોય કે થરાદ
િવ તાર હોય યાં નમદા કે નાલ એ લોકોની વાદોરી સમાન હોય યારે દુઃખ સાથે કહે વું પડે છે કે આજે નમદા િવભાગની
અંદર ટાફની એટલી બધી ઘટ છે કે મા ૨૫ ટકા કરતા ઓછા ટાફ સાથે નમદા િવભાગમાં કે નાલોથી લઇને દફતર સુધી જે
ટાફની ભરતી હોવી ઇએ એ નથી. ૨૫ ટકા કરતા ઓછા ટાફ સાથે નમદા કે નાલો ચલાવવામાં આવી રહી છે . તેના કારણે
સમયસર આ કે નાલોની સાફસફાઇ થતી નથી અને નવે બરમાં પાણી છોડવામાં આવે યાં સુધી કે નાલોની સાફસફાઇ ન
થવાના કારણે વારવાર
કે નાલો તૂટે છે . રોજ ટી.વી. અને છાપામાં ઇએ છીએ કે આજે આ કે નાલ તૂટી. આજે આ કે નાલ તૂટી.
ં
યાંના ખેડૂ તોને ભારે નુકસાન થાય છે . નમદાની મુ ય કે નાલ વષ થી સાફ કરવામાં આવી નથી. તેના કારણે યાંક કે નાલ
બેસી ગઇ છે . યાંક કે નાલ લીક થઇ રહી છે અને લીક થવાના કારણે મારા િવ તાર થરાદના દોઢગામ હોય, નાગલા હોય કે
ખાનપુર ગામ ણે ગામમાં એવી હાલત થઇ છે કે યાંના ખેડૂ તોની જમીન બંજર થઇ ગઇ છે . ખેતી કરી શકતા નથી. પાણી
એટલું લીક થાય છે કે યાંના ખેડૂ તોની હાલત અ યારે ગંભીર છે . સબમાઇનોર કે નાલમાં જે પાઇપ લાઇન નાખવામાં આવી
તેમાં જે િબલ મંજૂ ર કરવામાં આ યા હતા તેમાં નાની સાઇઝની પાઇપલાઇનો નાખવામાં આવી છે . જેના કારણે આજે ખેડૂ તોને
સમયસર પાણી મળતું નથી. નાની પાઇપોના કારણે પાણી જતું નથી અને આજે ખેડૂ તો હે રાન થઇ ર ા છે . નમદાની અંદર
ખેડૂ તોએ જે જમીનો આપી છે . ૧૦ વષ થઇ ગયા તેમ છતાં ખેડૂ તોને હ સુધી વળતર મળતું નથી. આજે ડીઝલનો ભાવ
આપણે બધા ઇએ છીએ કે ૯૦ િપયા સુધી પહ ચી ગયો છે યારે હં ુ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ
કે ડીઝલ મ ઘું છે તો ખેડૂ તોને સોલાર પંપ આપીએ અને તેના ારા ખેડૂ તો િસંચાઇ કરે તો ડીઝલની બચત થશે અને ખેડૂ તોની
આવકમાં પણ વધારો થશે. નમદા યોજનામાં જે પૈસા ફાળવવામાં આવે છે .
હત માટે થઇને નહે રો મજબૂત બનાવવા માટે ,
નવી બનાવવા માટે વાપરવાના હતા પણ યાંકને યાંક કે વ ડયા ખાતે મોટી હોટલો, બગીચા કે મકાનો બનાવવા માટે વપરાયા
તે દુઃખની બાબત છે .
માનનીય અ ય ી, આરો યની વાત ક ં તો યાં અધ સરકારી હોિ પટલો, િસિવલ હોિ પટલો મંજૂ ર કરવામાં
આવી હતી. આઠ-આઠ વષ થઇ ગયા, ૫૦ બેડની ૧૦૦ બેડ કરવાની હતી. મારા િવ તારની િસિવલ હોિ પટલ છે હ સુધી
૫૦માંથી ૧૦૦ બેડ કરવામાં આ યા નથી. વષ ૨૦૧૯માં આરો ય િવભાગ ારા પી.આઇ.ઓ.ને એક લેટર લખવામાં આ યો
હતો કે તમારી હોિ પટલને અપ ેડ કરવા માટે ૧૫૧૯ લાખ િપયા ફાળવવામાં આવે છે પણ આજ સુધી તેનો યાંય ઉપયોગ
કરવામાં આ યો નથી.
માનનીય અ ય ી, માગ અને મકાન િવભાગની વાત ક ં મારા િવ તાની અંદર રાજ-જેતવા ર તો છે . યાં મં ી ી
ારા વષ ૨૦૧૭માં ખાતમુહૂ ત કરવામાં આ યું હતુ.ં આજે ચાર-ચાર વષ થયાં છતાં ર તો પૂરો કરવામાં આ યો નથી. યારે
પણ આંદોલન થાય તો બે દવસ કામ થાય છે . બાકી કામ થતું નથી. લોકો હે રાન થઇ ગયા છે કારણ કે ૪૦ ગામનો ર તો છે .
લોકોને આવવા જવામાં તકલીફ પડે છે . રોડના કામના ર૦-રપ ટકા િબલો મંજૂ ર થાય એના કારણે રોડ ર તાના કામમાં
ગુણવ ાપણ જળવાતી નથી અને જયારે કોઇકને ફ રયાદ કરીએ કે રોડ ર તા બરાબર નથી થતા તો એક-દોઢ વષ સુધી યાં
તપાસ પણ કરવામાં નથી આવતા. આપ ીના મા યમથી માનનીય નીિતનભાઇ સાહે બ, અપે ા સાથે કહં ુ છંુ કે કો ટાકટ
બેઝથી કામ કરતા કમચારીઓને સમયસર પગાર મળી રહે તેવી યવ થા થવી ઇએ. બનાસકાંઠાની અંદર આજે ઘણા બધા
આરો ય કમચારીઓને ફે ુઆરી મ હનાનો પગાર નથી મ ો. કો ટાકટ બેઝમાં આમ તો કામ કરતા હોય અને છતાં આવી
રીતે ાઇવેટ કપનીઓ
શોષણ કરતી હોય તો ગુજરાતના યુવાનો િનરાશ થાય છે . ગામડાના ર તા માટે માનનીય નીિતનભાઇને
ં
કહે વા માગું છુ ં કે ગામડાના કાચાથી પાકા ર તા ખૂબ જ રી છે તો આ બજેટની અંદર ખાસ કરીને આમાં વધુ યાન આપવામાં
આવે એવું આપ ીના મા યમથી માનનીય નીિતનભાઇને કહે વા માગું છુ ં અને આ બજેટની માગણીમાં મ મારા િવચારો રજૂ કયા
છે .
ી તુભાઇ હ. ચૌધરી(કપરાડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી માગણી માંકઃ ૩૯, ૪૦,૬પ,
૮પ, ૮૬ અને ૮૭ લઇને આ યા છે એમાં મા ં સમથન આપવા માટે ઉપિ થત થયો છંુ .
માનનીય અ ય ી, માગ અને મકાન કે જેને ધોરી નસ કહી શકાય, કોઇપણ રાજયની અંદર જઇએ તો ર તા કે વા
છે એની ઉપર લોકોની સૌથી પહે લા નજર હોય છે . અમે િબલકલ
ુ બોડર ઉપર રહીએ છીએ, અ ય રાજયોમાં જયારે જતા હોઇએ
ર તાઓ જેવા કે ટે ટના ર તાઓ, પંચાયતના હોય કે ા ય ર તા હોય કે જે કઇ
ં ર તાઓ એમાં સૌથી સારા ર તા ગુજરાતમાં
છે . ા ય િવ તાર હોય કે શહે રી િવ તાર હોય બધે ખૂબ સારા ર તાઓ છે . ગુજરાતના ગામડાઓની વાત કરીએ તો
ગામડાઓના જે ા ય ર તા છે એને ધોરીનસ કહે વામાં આવે છે . ખાસ કરીને લાન ર તા, નોન લાન ર તા, એમ.ડી.આર.,
ઓ.ડી.આર. ર તા, ટે ટના ર તા અને ખાસ કરીને જે વાઇડિનંગ થયુ,ં વષ પહે લાં ૩ મીટરના ર તા, પછી એમાં ૩.૭પ થયુ,ં
પ.પ થયા, એમાંથી વધી ૭ મીટર અને એનાથી વધુ ૧૦ મીટરના ર તા, ા ય િવ તારમાં કોઇ જ યાએ નેશનલ હાઇવે પણ ૭
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
મીટરનો હોઇ શકે . અ યારે ગામડાની અંદર ટે ટના ર તાઓ પણ દસ-દસ મીટરના પહોળા થઇ ર ા છે એના થકી
ગામડાઓને સુિવધા મળવાની છે અને એના થકી એ િવ તારનો જે િવકાસ થવાનો છે એટલે એ િવ તારના નાગ રકોને િવશેષ
સુિવધાઓ મળવાની છે યારે આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ીનો હં ુ ખૂબ આભાર માનું છંુ . વલસાડ િજ ાની સન ર૦૧૧ની
વસિત ગણતરી માણે ૧૭ લાખ પ હ ર ૬૭૮ની વસિત હતી આજે એમાં ખાલી કપરાડાનો દાખલો આપુ.ં કપરાડા
િવધાનસભા મત િવ તારની અંદર સન ર૦૧૯-ર૦ અને ર૦ર૦-ર૧ની અંદર ર૦,૧૪૮ લાખ િપયા જેટલી રકમ ફાળવવામાં
આવી છે એટલે ર૦૧ કરોડ અને ૪૮ લાખ િપયા જેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી છે એના થકી કલ
ુ ૧ર૩૧ િકલોમીટરના ર તા
મુ યમં ી સડક યોજના, ર-સફિસંગ હોય, વાઇડિનંગ હોય આ બધા જ ર તા મળીને લગભગ ૧ર૩૧ િકલોમીટર જેટલા ર તા
મંજૂ ર કરવામાં આ યા છે . એ જ માણે ટે ટના જે ર તા છે , ૬૭ કરોડ િપયાના વાઇડિનંગના ર તા કપરાડા િવધાનસભા
મતિવ તાર માટે ર-સફિસંગ હોય, મુ યમં ી ામ સડક યોજના હોય, કાચા કે પાકા ર તા હોય, ટે ટ હ તકના ર તા હોય,
બોડર િવલેજ હોય, આદીમ જથ
ૂ હોય, હળપિત આવાસના ર તા હોય એજ માણે વલસાડ િજ ાની વાત ક ં તો વલસાડ
િજ ાની અંદર પેરેલલ દરીયો, પેરેલલ સુપરફા ટ રે લવે, પેરેલલ નેશનલ હાઇવે અને અ યારે બુલટે ટે ન પેરેલલ છે . મુંબઇથી
સુરત સુધી પેરેલલ દ રયો છે . ચારે તરફ ઇ ડ ટી િવ તાર છે . ઉમરગામ, સરીગામ, વાપી, પારડી એ બધા ઇ ડ ટી િવ તાર
છે . ગુંદલાવ ઇ ડ ટી િવ તાર છે , એ િવ તારની અંદર મુ ય વે રે લવે ઓવરિ ઝની જ રયાત છે . આર.ઓ.બી.ની જ રયાત
હોય છે . યારે વલસાડ િજ ાની અંદર મુ ય વે ર૧ જેટલા આર.ઓ.બી. મંજૂ ર કરવામાં આવેલા છે . ર૧ આર.ઓ.બી. માટે
િપયા ૧૫૦૫ કરોડ ૭૯ લાખ જેટલી રકમ મંજૂ ર કરવામાં આવી છે . એમાંથી ગિતની વાત ક ં તો વલસાડ િજ ાના
મોતીવાડા આર.ઓ.બી., ડગરી
આર.ઓ.બી., મલાવ આર.ઓ.બી., કરમબેલી આર.ઓ.બી., બલીઠા આર.ઓ.બી.,
ું
રાવાસણ આર.ઓ.બી., સં ણ આર.ઓ.બી., સુળસુ બા આર.ઓ.બી., અતુલ અને વલસાડ ખાતે વસેર એમ કલ
ુ ૧૦
જેટલા આર.ઓ.બી.નું કામ ગિત હે ઠળ છે અને ટક
ંૂ સમયમાં પૂરા પણ થશે. કારણ કે ઇ ડિ ટયલ િવ તાર હોવાના કારણે
એની ખૂબ જ જ રયાત છે . ગુજરાતના વાપી ઇ ડ ટીઝ સાથે મુબ
ં ઇનું જે કનેકશન છે એના કારણે ખૂબ જ મુ કે લી પડતી હતી.
સૌથી વધારે છે ા ૪-૫ વષમાં એક પછી એક આર.ઓ.બી. આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ીએ મંજૂ ર કયા છે યારે એમનો
આભાર માનું છું.
માનનીય અ ય ી, ખાસ કરીને આરો યની વાત ક ં તો આ દવાસી િવ તારમાં મા-અમૃત હોય કે મા-વા સ ય
હોય કે મુ યમં ી આયુ યમાન ભારતની યોજના હોય, જનની સુર ા કાય મ હે ઠળ ૩૦ દવસ સુધી બાળકને સુર ા માટે ની
યોજના હોય કે બાળસખા યોજના હોય. ખાનગી હોિ પટલમાં એક વષ સુધી બાળકને મફત સુિવધાની યોજના, િચરં વી
યોજના, એસ.સી., એસ.ટી. લાભાથ ઓને ખાનગી હોિ પટલમાં ડિલવરીનો સંપૂણ ખચ સાથેની યોજના. ા ય િવ તારમાં
ખાસ કરીને આરો યને લગતી યોજનાઓ છે એ યોજનાઓ થકી ા ય િવ તારના મહ મ આ દવાસી અને ગરીબ યિ તઓ છે
એમને વધારે માં વધારે લાભો આપણા નાયબ મુ યમં ી ી અને આપણા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહે બના નેતૃ વમાં
સરકાર ચાલી રહી છે એ સરકારની અંદર જે લાભો મળે છે એના થકી ૧૦૮ હોય કે સરકારની અ ય જે કોઇ યોજના છે એમાં
ગામડા િવ તારમાં વધારે માં વધારે લાભકતા બને અને ગુજરાતની
ને સુિવધા ઉપલ ધ થાય એના માટે સરકારને અને
આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ી અને તમામને ધ યવાદ આપું છું. ભારત માતા કી જય.
અ ય ી : માનનીય તાપભાઇ, આમ તો બધાના ર તા અલગ અલગ હોય છે . કોઇ કિવએ ક ું છે કે , ‘રા તે
અલગ અલગ હૈ , મંઝીલ તો એક હૈ .’
ી ભગાભાઇ ધા. બારડ(તાલાલા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી આરો ય, બાંધકામ અને
નમદાની જે માગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છુ ં .
માનનીય અ ય ી, આજે જળ દવસ છે . જળ એ જ વન અને આજે આપણે બધા અહ યા બેઠેલા તમામ
સ ય ીઓ પણ િત ા લઇએ કે પાણી ન બગાડીએ. પાણીનો સદુપયોગ કરીએ અને જેમ દેશના વડા ધાને ક ું છે એમ
પાણી છે એ સાદ છે તો સાદના પમાં એનો ઉપયોગ કરીએ અને પાણીને બચાવીએ.
માનનીય અ ય ી, કોરોના કાળમાં લોકડાઉન સમયમાં આરો ય કમ ઓએ એમના વના ખમે જે કામગીરી કરી
છે એ બદલ હં ુ એમને અહ થી ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપું છું. કારણ કે મ નજરે યેલું છે . મારે અ યારે વાત કરવી છે એ
અ યારના સમયમાં જે ભેળસેળ થાય છે એ અંગે વાત કરવી છે . આજે માકટમાંથી દૂધ લઇએ તો પણ ભેળસેળ, ઘી લઇએ તો
એમાં પણ ભેળસેળ. નાના બાળકો, નાના ભૂલકાઓ જે ા ય િવ તારમાં જે પણ ખા પદાથ પોતાની સામે મળતો હોય અને
લઇને ખાતા હોય છે એ પણ કે િમકલયુ ત હોય છે . એમાં એવા પદાથ હોવાથી એને એનું યસન થઇ ય છે . કોઇ માણસ
યસની હોય અને યસન િવના ન રહી શકે એ રીતે બાળકોને એની નજર સામે પડીકામાં ખોરાક વ પે જે મળતું હોય એમાં
કે િમકલ નાખવામાં આવેલ હોવાથી એને એનું બંધાણ થઇ ય છે . લાંબાગાળે એ કપોષણનો
ભોગ બને છે અને એમાં ઘણી
ુ
ખામીઓ થાય છે . એટલે મારી િવનંતી છે કે એ ભેળસેળની અંદર જે કાયદો છે એ કાયદાને કડક કરવામાં આવે. હં ુ પણ એક
ખેડૂ તનો દીકરો છુ ં . મારા ઘરે ગાયો છે . અમે પણ દૂધ અને ઘી બનાવીએ છીએ. હં ુ પોતે એનો હસાબ ક ં તો મારે ઘરની અંદર
મા ં ઘી છે એ મને પોતાને ૧૨૦૦થી ૧૫૦૦ િપયામાં પડે છે . આજે બ રની અંદર ૪૦૦ િપયામાં ઘી મળે. ૫૦૦ િપયાની
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
કોઇ ોડ ટ બહાર પાડીને કોઇ પણ નામથી ઘી વેચાય છે તો ખરે ખર એ વ તુની તપાસ થવી ઇએ જેનાથી લોકોના વન
અને આરો ય સાથે નુકસાન થાય છે એના ઉપર મેઇન કટોલ
આવવો ઇએ. ઘણી વખતે િજ ાની કોઇ લેબોરે ટરીમાં ટે ટ
ં
કરાવવા ય યારે એ લોકો ગેરં ટી આપતા હોય છે કે અમા ં ઘી લઇને તમે ટે ટ કરાવવા વ એમાં કોઇ ભેળસેળ ન હ
નીકળે. િજ ાની કોઇ લેબોરે ટીરીમાં વ તો એનું કોઇ કારણ હશે કે એનો રપોટ પોિઝ ટવ જ આવે. એમેનું ઘી પાસ થાય. જે
કોઇ કારણો હોય તે એની ટીકા- ટ પણમાં પડવા માગતો નથી પણ માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા સરકાર ીને
અને મં ી ીને મારી િવનંતી ક ં છંુ કે આરો યની સાથે ચેડાં કરવામાં આવે છે, નાના ભૂલકાઓ સાથે િખલવાડ કરે છે આવા
ભેળસેિળયા લોકોને કડકમાં કડક કાયદો એ મની ઉપર ના છટે
ૂ , એને સ ઓ થાય એવો કાયદો કડક બનાવીને સરકાર
અમલવારી કરે તો આવનારા સમયમાં આરો યની સાથે ચેડાં કરનાર લોકોને પણ એક મસેજ મળે.
માનનીય અ ય ી, મારા િવ તારની અંદર ઘણાં સમયથી મને બ નંબર પણ મ ો છે . મારા સૂ ાપાડા તાલુકાનું
એક ગોરખમઢીથી નવાગામની વ ચે સર વતી નદી આવેલી છે એનો િવયર પાસ થઇ ગયેલો છે પણ આજની તારીખ સુધી
એની કોઇ ટે ડર
યા નથી થઇ તો વહે લી તકે એની ટે ડર
યા પણ થાય. તાલાલાથી િખરધાર થઇને ગલીયાવડનો
અમારો એક ર તો છે એના ઉપર હરન નદી આવેલી છે . બહુ જનો
ૂ જજ રત હાલતમાં જનો
ૂ િ જ એના ઉપર છે . ગમે યારે
અક માત થતાં િ જ તૂટી ય એવી પ રિ થિતમાં છે તો માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ીને મારી
િવનંતી છે કે એ િ જને પણ વહે લી તકે બ નંબર આપવામાં આવે કે જેનાથી આવનારા સયમની અંદર કોઇ અક માત ના
ઘટે . માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા બીજુ ં પણ માનનીય મં ી ીને યાન દોરવા માગું છુ ં કે અમારે કોડીનારથી
સૂ ાપાડા ફાટક સુધીના ર તામાં મોટા ઉ ોગો આવેલા છે અને હમણા ફોર ટે કનું કામ પણ યાં મંદ ગિતએ ચાલુ છે . યારે
યાં ફોર ટે ક ચાલુ થઇ જશે યારે યાં ટોલનાકાઓ આવવાથી બધો ટા ફક છે એ કો ડનાર થઇને એ ઇ ડિ ટયલોમાં જવા માટે
રોડ ઉપર ડાયવટ થવાનો છે , યારે એ ર તો પણ ૧૦ મીટરનો કરવા અમારી માગણી છે અને આવનારા સમયમાં એ ૧૦
મીટરનો ર તો પણ માનનીય મં ી ી મંજૂ ર કરે અને એનો બ નંબર આપે. આભાર.
અ ય ી : આપનું વચન પૂ ં થાય છે . આપને એક િમિનટ વધારે આપી. કારણ કે પાણી એ ભુનો સાદ છે
અને ભેળસેળની વાત કરી, એટલે ભેળસેળનું મુ ય કારણ ઇમાનમાં ભેળસેળ થયેલી છે , ઘ યવાદ. માનનીય નાયબ
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આજે મને કહે તા આનંદ છે કે રા યના
િવકાસ માટે સમૃ ી માટે , વા ય માટે ખૂબ જ રી એવા િવભાગોની માગણીઓ આ સ માનનીય ગૃહ સમ લઇને હં ુ આ યો
છુ ં જેમાં નમદા િવભાગ, આરો ય િવભાગ, માગ મકાન િવભાગ અને પાટનગર યોજના િવભાગનો સમાવેશ થાય છે .
માનનીય અ ય ી, આજના દવસની આ ચચાઓમાં ૨૨ જેટલા માનનીય સ ય ીઓએ પોતાના િવચારો ય ત
કયા એનો મને આનંદ અને ગૌરવ છે કે લગભગ િપયા ીસેક હ ર કરોડ જેટલું બજેટ આ મારા િવભાગો આખા વષ
દરિમયાન ગુજરાતની
ના ઉપયોગ માટે વાપરવાના છે . આ િપયા ીસ હ ર કરોડનું બજેટ લગભગ ગઇ સાલ પણ
આનાથી આસપાસનું જ હતુ.ં કોઇપણ માનનીય ધારાસ ય ીએ અમારા કોઇપણ િવભાગની કામગીરીમાં કોઇ મોટી કરોડો
િપયાની ગેરરીિત થઇ હોય, કોઇ મોટો
ાચાર થયો હોય એવો કોઇપણ કારનો આ ેપ અમારા કોઇપણ અિધકારી ઉપર,
અમારા તં ઉપર કે મં ી તરીકે મારા ઉપર નથી કય એનો મને સંતોષ અને આનંદ છે .
ના પૈસા છે . મ પરમ દવસે પણ
ક ું હતું કે આ આપણા કોઇના પૈસા નથી. િપયા ર,૧૭,૦૦૦ કરોડનું બજેટ ગયા વષ હતું એમાં આ વષ વધારો કરીને િપયા
ર,ર૭,૦૦૦ કરોડ કયુ છે . આ ર,ર૭,૦૦૦ કરોડ િપયા ગુજરાતની જનતાની મહે નતની કમાણીના ટે કસ પે સરકારની
િત રીમાં આવતી રકમ છે . એનો સારી રીતે, યો ય રીતે, જ રયાત માણે માિણકતાથી, દૂરદિશતાથી વહીવટ કરવો એ
મારી, અમારા મુ યમં ીની અને અમારા સમ મં ીમંડળની અને અમારા પ ના સૌ સાથીઓની અને િવપ ના સાથીઓ
સ હતની આપણા બધાની જવાબદારી છે . પહે લી વાત હં ુ કરીશ આજે નમદા િવભાગ માટે કારણ કે નમદા કામગીરી બધી હવે
લગભગ પૂણતાના આરે છે . નમદાનું કામ વષ ૧૯૬૦થી શ થયુ.ં ગમે તે કારણસર ધીમેધીમે લંબાયુ.ં હં ુ કોઇ કારણોમાં જવા
માગતો નથી, કોઇના ઉપર ટીકા- ટ પણી કરવા માગતો નથી પણ હવે આપણે એના અંિતમ ચરણમાં જયારે વેશી ચૂકયા
છીએ, યારે નમદા યોજનાથી જે લાભ થાય છે એ હવે હં ુ માનું છંુ કે ગુજરાતમાં કે દેશમાં કોઇને કહે વું પડે , આંગળી ચ ધવી પડે ,
બતાવવું પડે કે આ નમદાનો ફાયદો થયો એવું હવે કયાંય બાકી ર ું નથી. લગભગ ૯૦ ટકા કરતાં વધુ કામ નમદાના પૂણ થઇ
ચૂકયાં છે . અમારા સ ય નીમાબહે ને ક ,ું બી સ ય ીએ ક ું કે ક છ સુધી નમદાનું કામ અંિતમ ચરણમાં પહ યું છે અને
જયારે નમદા યોજના કરી, કદાચ બધા સ ય ીઓને યાલ નહ હોય યારે કોઇને ક પના નહોતી કે નમદાની વધારાની જે
ફાયદાકારક વૃિ થી રાજયને લાભ થવાનો છે એ નમદાનું વધારાનું એક િમિલયન એકર ફીટ પાણી એટલે જયારે નમદામાં પૂર
આવે અને નમદાનું પાણી ભ ચથી દ રયામાં જતું રહે યારે પાણીને આપણે ઉપયોગમાં નહોતા લઇ શકતા. મને આનંદ છે
માનનીય નરે ભાઇ મુ યમં ી ી હતા, માનનીય કે શુભાઇ મુ યમં ી ી હતા યારે અમારી ભારતીય જનતા પ ની સરકારે આ
અગ યની બાબત યાનમાં લીધી કે નમદાનો ઉપયોગ તો કરીએ છીએ પણ નમદાનો ડે મ ભરાઇ ય. આપણે યું છે કે
વષ વષ ભરાઇ ય છે અને આખેઆખો બંધાઇ ગયા પછી પૂરેપૂરી ચાઇ ા કયા પછી પણ આ વષ પણ નમદામાં ખૂબ
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
મોટા માણમાં પાણી આપણને ા થયું અને ડે મ વારવાર
ઉભરાયો તો એ ઉભરાયેલું પાણી દ રયામાં જતું રહે તું હતુ.ં વ.
ં
કે શુભાઇ પટે લ અને માનનીય નરે ભાઇ મોદી એ આ વધારાના પાણીને આપણે નમદા કે નાલ મારફતે રાજયના અછતવાળા
િવ તારમાં ફાળવીએ અને એ વખતે ભારતીય જનતા પ ની સરકારે , અમે િનણય કય કે એક િમિલયન એકર ફીટ પાણી
નમદાનું વહી જતું વધારાનું ઉ ર ગુજરાતમાં, એક િમિલયન એકર ફીટ વહી જતું પાણી સૌરા માં અને એક િમિલયન એકર ફીટ
પાણી ક છને ફાળવી આપવુ.ં હં ુ તમને ચોકકસ કહીશ કે ભૂતકાળમાં કોઇને આ ક પના નહોતી.
માનનીય અ ય ી, નમદાનું આયોજન બરાબર હતું પણ વધેલા પાણીનું શું કરવુ?ં ઉભરાઇ જતા દ રયામાં જતા
રહે તા પાણીનું શું કરવું એ િવચારણા કોઇને નહોતી થઇ. એ અમારા રા ીય નેતાઓને થઇ. અમારા દીઘ ી િવચારવાળા
ખેડૂ તલ ી,
લ ી નેતાઓને થઇ. આ પાણી ફાળવી આ યુ.ં એમાં ૧ િમિલયન એકર ફટૂ પાણી સુજલામ સુફલામ કે નાલ
ારા કડાણાનું પાણી નમદાની પાઇપલાઇનનું પાણી ચેકડે મ ારા એ લગભગ આપણે ફાળવી આ યું છે . એ ૬થી ૭ િજ ા
સાબરકાંઠાથી માંડી સુરે નગર સુધી એ પાણી વષ થી પહ ચી ચૂ યું છે અને મોટા માણમાં ખેડૂ તો બનાસકાંઠા સ હત લોકો
લાભ લઇ ર ા છે . બી િનણય કય સૌની યોજના અંગ.ે એ પણ માનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહે બ મુ યમં ી હતા યારે
સૌરા માં પણ અવાર-નવાર દુ કાળ પડે , ડે મ ખાલી રહે , ખેડૂ તોને િસંચાઇનું પાણી ન મળે, લોકોને પીવાનું પાણી ન મળે,
એટલે સૌની યોજનાનું કામ મંજૂ ર કરવામાં આ યું અને સૌની યોજનાના મા યમથી તોિતંગ પાઇપલાઇન અમારા સ ય ીએ
ખૂબ સારી રીતે ક ું હં ુ તો હાથ ચો ક ં તો પણ ના પહ ચુ.ં કદાચ ી તુભાઇ મારાથી ઘણા ચા છે એ હાથ ચો કરે
કદાચ પહ ચે. ી તુભાઇ પણ ના પહ ચી શકે અને મા િત ગાડી સડસડાટ જઇ શકે તેવી મોટી પાઇપ લાઇનનું નેટવક અમે
સૌરા માં. (અંતરાય) ી દીપિસંહ પણ ન પહ ચે, કોઇ ન પહ ચે તેવું છે . હવે કોઇ ન પહ ચે તેવાં કામ કરીએ છીએ. પહ ચે
તેવું કામ તો બધાં કરે . ના પહ ચે તેવાં કામ કરીએ તે અમારી ભાજપની િવિશ તા છે, એટલે એ કામ અમે કયુ. સૌરા ના
ધારાસ યો બંને બાજએ
ુ બેઠા છે . કોઇ ધારાસ ય એમ કહે કે સૌની યોજનાથી ફાયદો નથી થયો? કોઇ ઉ ર ગુજરાતના, મ ય
ગુજરાતના ધારાસ ય એમ કહે કે સુજલામ સુફલામથી ફાયદો નથી થયો તો હં ુ ધારાસ ય તરીકે રા નામું આપી દેવા તૈયાર છંુ .
અ ય ી : પણ હં ુ ન હ વીકા ં .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : બરાબર છે , હં ુ એટલા માટે ખાતરીપૂવક, િવ ાસપૂવક કહં ુ છંુ કે કયાંક કચાશ રહી ગઇ હશે,
કયાંક બાકી હશે, કોઇ જ યાએ ભૌગોિલક િ થિતના કારણે કોઇ ડગરાળ
િવ તાર કે ચાઇવાળો િવ તાર હોય તો યાં પાણી
ું
ન પણ પહ યું હોય, પણ જયાં પહ યુ.ં .
અ ય ી : સા ં કામ થયું છે એનો કોઇ ઇ કાર ન કરી શકે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : એ જ મા ં કહે વું છે . એનો ખૂબ મોટો ફાયદો.(અંતરાય) હં ુ મં ી છંુ , એટલા માટે . ના થાય
તો મારી જવાબદારી છે એટલે(અંતરાય) મતદાનમાં મને ખબર છે . મને સંપૂણ િવ ાસ છે . િમ ો અમારા ભલે નમદાની ટીકા
કરે , માગણી કરે . એ એમનો અિધકાર છે . નમદાનું બજેટ પરપરાથી
સવાનુમતે મંજૂ ર કરીએ છીએ. થવાનું છે . મને િવ ાસ છે કે
ં
પરે શભાઇ, શૈલેષભાઇ, બધા ઉપર મને િવ ાસ છે . મા ં રા નામું હં ુ કયાં આપું છંુ . તમે બધા ના કહો છો. નથી ઇતું સાહે બે
ના પાડી. તમે સાિબત કરો કે અમે િન ફળ ગયા છીએ. રા નામું કયારે આપવાનું હોય? િન ફળ થઇએ તો. અમે તો સફળ
થયા છીએ. શૈલેષભાઇ, સમય ન બગાડશો. મને આનંદ છે કે સા ં કામ થતું હોય તો ભગવાન પણ કૃ પા કરતા હોય છે . આ
વષ આજની તારીખની િ થિતએ નમદા ડે મમાં ગયા વષ ૧રર.૪૯ મીટરના લેવલે પાણી ભરે લું હતુ.ં આજે ૧ર૭.૪૦ મીટરના
લેવલે પાણી ભરે લું છે . એટલે જ થાની ીએ ઇએ તો ગયા વષ પ૯,૦૮ર એમસીએફટી પાણી ભરે લું હતુ.ં આજે ૯ર,૯૬૦
એમસીએફટી પાણી ભરાયેલ છે , એટલા માટે મ થોડા દવસ પહે લા હે રાત કરી આમ તો નમદાના પાણી માટે ટ યુનલની
પણ ગવાઇ છે . જે એવોડ આવેલ છે સુ ીમ કોટ મા ય રા યો છે .
માનનીય અ ય ી, જે એવોડ આવેલો છે તે સુ ીમ કોટ પણ મા ય રા યો છે કે , િશયાળું પાક અને ચોમાસામાં
જ ર પડે તો જ નમદાનું પાણી િસંચાઇ માટે આપવુ,ં પણ વધારે પાણી ભગવાને કૃ પા કરીને આપણને આ યું છે એટલે આ
વખતે અમે ઉ ર ગુજરાતની સુજલા સુફલામ યોજનામાં પાણી આ યુ.ં પરમ દવસે મ હે રાત કરી કે , સૌરા માં સૌની
યોજનાના ડે મો, ચેકડે મો, તળાવો ભરવા માટે ૪૦૦૦ એમ.સી.એફ.ટી. પાણી આપવાની મંજૂ રી આપી. ઉનાળામાં આપણા
મહે નતું ખેડૂ તો તેનાથી ઉનાળું પાકનું વાવેતર કરે અને તેમની આવક વધારે તે માટે અમારી સરકાર આ આયોજન કરી રહી છે .
માનનીય અ ય ી, અહ પાણી માટે િવપ માંથી કોઇએ સા ં ક .ું મને લાગે છે કે , ી ભગાભાઇએ ક ું છે કે ,
આ વરસાદનું પાણી તે ભગવાનની સાદી છે . મૂળ તો આ મોદી સાહે બનું વા ય છે તે ી ભગાભાઇના દયમાં ઉતરી ગયું
એટલે તેમનો હં ુ આભાર માનું છંુ કે , આ સાદી પ પાણીનો આપણે ખૂબ સુદં ર રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણા સૌનો તેના
ઉપર અિધકાર છે . બનાસકાંઠા િજ ો કે ક છ, આ બાજુ ઉ ર ગુજરાતના બધા િવ તાર અને આખા સૌરા માં િસંચાઇ તો
ખરી જ. મ બે દવસ પહે લાં જ આ આંકડા આ યા હતા કે , નમદાના પાણીનો લાભ લઇ ગુજરાતના મહે નતું ખેડૂ તોએ ૧ લાખ
૭ર હ ર કરોડ િપયાથી વધુ રકમનું કૃ િષ ઉ પાદન કયુ છે . તેની સાથે સાથે ચાર કરોડ નાગ રકો માટે નમદા યોજનાના કારણે
આપણે પીવાનું પાણી ઘરે ઘરે પહ ચાડવાની યવ થા કરીએ છીએ. તેના લીધે લાખો પશુઓ, ગાયો, ભસો, બળદ, ટ, બકરાં
જે પશુ પંખી જે હોય તે બધાને આપણે આ પાણી આપી શકીએ છીએ. હ રો તળાવો ભરીએ છીએ. તે તળાવોમાં પાણી
606

ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
રચાજ થાય છે . તેના લીધે ખારાશવાળું પાણી ઓછુ ં થાય છે . પાણીના તળ ચા આવે છે . તે બધો લાભ આ નમદા યોજનાના
કારણે થાય છે .
માનનીય અ ય ી, આજે જયારે િવ જળ દવસ છે યારે નમદાની માગણી એ તો ગાનું ગ આ િવ જળ
દવસના દવસે આવી છે . એટલે તેનો મને ખૂબ આનંદ છે . આપણે ણીએ છીએ કે , નમદા ડે મ ઉપર આપણે હાઇડો પાવરનું
પણ ઉ પાદન કરીએ છીએ. આ હાઇડો પાવરની ઉ પાદન મતા છે અને તેમાંથી જે પાવર ઉ પા દત થાય છે તેનો ભાગ
ગુજરાતના હ સામાં ઓછો આવે છે , તેમાં આપણને પાણી વધારે મળે છે પણ વીજળી મ ય દેશ અને મહારા ને વધારે મળે
છે . આ ટી યુનલનો ચુકાદો છે . છતાં પણ આ રા ીય ઉ પાદન છે . ખાલી વષ ર૦ર૦ના ફે ુઆરીથી ર૦ર૧ના ફે આ
ુ રી સુધી
એટલે કે એક વષની મા હતી આપું તો ૩પ૬ કરોડ યુિનટ વીજળી નમદાના પાણીથી ઉ પ થાય છે . આ પાણી નકામું નથી
જતુ.ં તે પાણીથી ટબાઇન ચાલે. તે પાણી આપણી કે નાલમાં િસંચાઇ માટે અને પીવા માટે પાછુ ં મળી ય છે . આ જે ૩પ૬
કરોડ યુિનટ વીજળીનું ઉ પાદન થયું તેને યુિનટદીઠ રા ીય તરે ચાર િપયા એક યુિનટનો ભાવ ગણીએ તો ફ ત એક વષમાં
સરદાર વ ભભાઇ પટે લનું વ ન હતું અને જે વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ પૂણ કયુ તેના કારણે દેશને ૧૯,૭૯૪ કરોડ
િપયાની વીજળી િવના મૂ યે ા થઇ છે . તેનો કોઇ ખચ નથી. પાણીથી ટબાઇન ચાલે અને વીજળી ઉ પ થાય અને પાણી
પાછુ ં મળે. આ રીતે ૧૯૭૯૪ કરોડ િપયાની વીજળી ા થઇ તે આપણા આ ગુજરાતની નમદા યોજનાનો મોટો તાપ છે .
નમદા યોજનાની કામગીરી ક છમાં ખૂબ ઝડપથી પૂણતાના આરે છે . અમારા ક છના બધા જ માનનીય ધારાસ ય ીઓ,
િકસાન સંઘના આગેવાનો, મુંબઇમાં જે ક છીઓ રહે છે તે ક છની િચંતા કરે છે અને પાણીની માગણી કરે છે તેનો મને આનંદ
છે . સૌરા ના વતનીઓ દેશ િવદેશમાં ગમે યાં રહે તા હોય તે પણ પાણીના ોની િચંતા કરે છે . આ બધી જ િચંતાનો એક જ
જવાબ નમદા યોજનાનું કામ આપણે ઝડપથી પૂણ કરીએ અને તેના માટે આ વખતે અમે જે ગવાઇ કરી છે તેને માનનીય
સ ય ીઓ સવાનુમતે મંજૂ ર કરે તેવી સૌને હં ુ િવનંતી ક ં છુ ં .
માનનીય અ ય ી, બી અગ યનો િવભાગ એ અમારો આરો ય િવભાગ છે . કોરોનાની ચચા બહુ થઇ છે , પહે લા
દવસથી થઇ છે , એક વષથી ચાલે છે અને ભગવાન ણે યાં સુધી ચાલશે? આ ચચા પર યારે પૂણ િવરામ મૂકાશે એની
આપણને કોઇ ક પના નથી. પરતુ
ં હં ુ આ ગૃહના બધા સ ય ીઓનો આભાર માનુ છંુ કે , ગુજરાત સરકારની કામગીરી અને
કોરોના વો રયસ એટલે કે આપણા ડોકટર, નસ સ, પેરા મે ડકલ ટાફ, સફાઇ કામદારો, પોલીસ કમચારીઓ, બી તં ના
કમચારીઓ એ બધાની કામગીરીને આપ સૌએ િબરદાવી છે એનો મને આનંદ છે . માનનીય અ ય ી, આજની િ થિતએ, ગઇ
કાલની િ થિતએ થોડી તા મા હતી એટલા માટે આપવી છે કે , કોરોના િચંતાજનક છે જ, આખી દુિનયા માટે િચંતાજનક છે .
અહ યા ભલે આપણે રાજકીય ટીકા કરીએ કે , ટ પ આ યા એટલે થયુ,ં કે ટ મેચ રમાઇ એટલે થયું પણ મહારા માં આપણા
કરતા હ રો કે સ વધુ આવે છે . હં ુ મહારા ની કોઇ ટીકા કરતો નથી, યાંના સં ગ એવા હશે એને કારણે આવતા હશે પણ
આપણે યાં આ થયું એટલે આવે છે એવી ટીકા કરવાનું કોઇ કારણ નથી. કે ટ મેચની ટીકા કરી, મારે પૂછવું છે કે , કે ટ મેચ
તો અમદાવાદમાં હતી, નરે ભાઇ મોદી ટે ડીયમમાં હતી તો સુરતમાં વધુ કે સ આવે છે, રાજકોટમાં પણ કે સ આવે છે , બી
િજ ાઓમાં પણ કે સ આવે છે તો શું કે ટના બોલની જેમ બધે ઉછાળો માય ? (અંતરાય) તમે શાંિત રાખો ી આનંદભાઇ,

(xxx) ખાલી બોલવા ખાતર બોલવું પડે હં ુ સમજુ ં છુ ં . િવરોધ પ માં છે એટલે થોડી ફરજ બ વવી પડે પણ અમારા આરો ય
િવભાગની આપણા સૌની કામગીરીને પણ મારે આ સ માનનીય ગૃહના યાન ઉપર મૂકવી છે . માનનીય અ ય ી,
(અંતરાય) મેચમાં આ યા હોય અને સં િમત થયો હોય તો એમ મ ક ું છે અને હજુ કહં ુ છુ ં . (અંતરાય)
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તમે કે વી રીતે ન ી કરી શકો કે , સમાજનો યો યિ ત મેચ વા
આ યો હતો?
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, બતાવો તમે.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ તો સમાજનું અપમાન છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : કોઇનું અપમાન નથી. બેસો તમે, કોઇનું અપમાન નથી. સાહે બ, આ ક ેસવાળાને દરે ક
વાત...(અંતરાય)
અ ય ી : કોઇનું અપમાન નથી. લીઝ, બેસી વ, ી આનંદભાઇ, લીઝ બેસી વ.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, કોઇનું અપમાન નથી બેસો ી સુખરામભાઇ, સાહે બ,
ક ેસવાળાએ દરે ક વાતમાં િતવાદ, ાિતવાદ, પેટા- ાિતવાદ આ રીતે વહચી વહચી અને દેશને તમે ખલાસ કરી નાં યો
છે .
અ ય ી : આટલી સારી વાત થઇ રહી છે . લીઝ, લીઝ. (અંતરાય)
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, ભાગલા પાડવા, ટકડા
કરવા, િવચારભેદ કરવો આ જ તમા ં કામ
ંૂ
છે . હજુ કહં ુ છુ ં કે , એમના િજ ાનો કોઇ આ યો હોય તો બતાવે અને ી પું ભાઇને કહં ુ છંુ કે એમના િજ ાનો કો ડનારનો કોઇ



માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દ અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
આ યો હોય તો બતાવે, ઉનાનો કોઇ આ યો હોય તો બતાવે. ખોટી રીતે વાતો કરીને ઉ કે રવાની પ િત પડી ગઇ છે . સાહે બ,
ાિતવાદ ફે લાવવો એજ ક ેસનું કામ છે . ના સાંભળવું હોય તો કઇ
ં નહ . (અંતરાય) એકે ય વખત નથી બો યો, એકે ય વખત
નથી બો યો. તમારે ભાગલા પાડવા છે ? તમારે ગુજરાતના, દેશના, હ દુ ધમના ભાગલા પાડવા છે , તમારે િતવાદ કરવો છે ,
તમારે તમા ં રાજકારણ ચલાવવું છે . સાહે બ, કઇક
ં બોલીએ એટલે િતવાદ, ાિતવાદ આના િસવાય કઇ
ં આવડતું નથી, એ
જ મુ ો આવડે છે . (અંતરાય)
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ગયે વખતે માનનીય નીિતનભાઇ આ દવાસી ડોકટરો સરકારી
હોિ પટલમાં નોકરી કયા પછી આ દવાસી િવ તારમાં જતા નથી. (અંતરાય) આ શ દો ી નીિતનભાઇના છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : હજુ કહં ુ છુ ં , હજુ કહં ુ છુ ં , ી શૈલેષભાઇ, બેસો.
અ ય ી : લીઝ, બધા બેસી વ, આપ પણ બેસી વ. માનનીય શૈલેષભાઇ, લીઝ લીઝ. કલડાઉન
,
ુ
માનનીય પરે શભાઇ લીઝ, ી તાપભાઇ, ી અમરીષભાઇ લીઝ, ી આનંદભાઇ લીઝ.
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇએ એવું ક ું કે , આ દવાસીઓનો મા
નાચવા અને ગાવા માટે એ ઉપયોગ કરે છે અને સરકાર પણ કરે છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : ક ેસ કરે છે , ક ેસ કરે છે એમ ક ું છે . તમે એ જ કયુ છે , એ જ કયુ છે , હજુ કહં ુ છુ ં .
(અંતરાય)
ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : તમે કરો છો, તમે કયુ છે .(અંતરાય)
અ ય ી : આ દવાસી આપણા ભાઇઓ છે , આપણે બધા એકબી ના ભાઇઓ છીએ, આમાં કોઇ આ દવાસી કે
એવું કશું છે ન હ, આ કહે વાની વાત છે , બોલવાની વાત છે . માનનીય તાપભાઇ, લીઝ બેસી ઓ. હવે, હં ુ ઉભો છંુ મારા
લે સ પર, લીઝ બેસી ઓ, ડોકટર સાહે બ લીઝ, ી સુખરામભાઇ લીઝ. લીઝ બેસી ઓ, ી આનંદભાઇ લીઝ બેસી
ઓ, લીઝ આપ બેસી ઓ. લીઝ આપ બેસી ઓ, હં ુ િવનંતી ક ં છંુ , આપ બેસી ઓ. આપ આપની જ યાએ થાન
લો, લીઝ, લીઝ, ચાલો આગળ.. આનંદભાઇ લીઝ,
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : બેસો બેસો, સાહે બ, હં ુ િવ તારની વાત ક ં છંુ , આ દવાસી યિ ત ન હ, હં ુ આ દવાસી
િવ તારની વાત ક ં છંુ , આ દવાસીઓ પણ કહે છે કે અમારો આ દવાસી િવ તાર, અમારો આ દવાસી િવ તાર, તમે નથી
બોલતા?, તમે નથી બોલતા? કે વી રીતે વાત કરો છો?
અ ય ી : લીઝ, આ િવષયને છોડી દઇએ.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : વારવાર
ં બોલો છો, હં ુ પૂ ં ક ં છંુ સાહે બ.
અ ય ી : લીઝ, આ િવષયને છોડી દઇએ. આપણે બહોળું મન રાખીએ. આમાં કોઇ યિ તગત વાત ના હોઇ
શકે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : તમે વારવાર
બોલો છો, એમના વોટે શન કાઢીને બતાવુ,ં આ ી સુખરામભાઇ દસ વાર
ં
આજે બો યા, અમારા આ દવાસીઓ, અમારા આ દવાસીઓ, તો તમે ભેદ નથી પાડતા? તમે ભેદ નથી પાડતા? તમને
બોલવાની છટ
ૂ , તમને ભેદ પાડવાની, ભાગલા પાડવાની છટ
ૂ , મ કે ટની વાત કરી છે કે કોઇ યાંથી આ યું હોય અને કોરોના
થયો હોય તો મને બતાવો.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : તમે એવું કે વી રીતે કહી શકો કે ૭૦,૦૦૦ પિ લક જે ટે ડયમમાં બેઠી હતી એમાં એક પણ
આ દવાસી બેસવા નહોતો ગયો? તમારી પાસે ુફ છે ? બતાવો તમે. સાહે બ, પટ યુલર કા ટને તમે કે વી રીતે કહી શકો? મારો
વાંધો આ વાતનો છે . (અંતરાય)
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, હવે આ વાત પૂરી કરો, મારે સમયની મયાદા છે , ી પરે શભાઇ, મારે
સમયની મયાદા છે . તમે મને બોલાવશો ન હને ભાઇ, તમે પટે લોને ઉ કે રતા હતા, તમે ઠાકોરોને ઉ કે રતા હતા, દિલતોને
ઉ કે રો છો, ઉ કે યા િસવાય કયુ છે શું તમે? તમે શું કયુ છે ? આના િસવાય શું આવડે છે તમને?, તમે શું કયુ છે ? ઉ કે રણી કયા
િસવાય ક ેસે કયુ છે શુ?ં સાહે બ, દેશના ભાગલા પડા યા છે . બધી વાતો કરો છો.
અ ય ી : બેસી ઓ, લીઝ,
ી પરે શ ધાનાણી : ૭૦,૦૦૦ માણસોને ભેગા કરવાની છટ
ૂ લીધી. એમાં પણ મુ યમં ી ીનો આભાર માને. આ
સરકારની ભૂલના કારણે ગુજરાતના કરોડો લોકોને કોરોનાના સં મણનો ભોગ બનવું પ .ું
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : મહારા માં ૪પ,૦૦૦ કે સો આવે છે ઓને યાં સલાહ આપવા, મહારા માં ૪પ,૦૦૦
કે સો આવે છે જઇને સલાહ આપોને, ઓ સલાહ આપો, ઓ, ૧૦૦ કરોડ િપયાની ખંડણી ઉઘરાવો છો યાં જઇને સલાહ
આપોને, જઇને સલાહ આપો, યાં િપયા ૧૦૦ કરોડનો હસાબ આપો, ૧૦૦ કરોડ િપયા? દર મ હને ૧૦૦ કરોડ િપયા,
આ તો અમે બોલતા નથી એટલે, અમે બોલતા નથી એટલે, બેસી ઓ, બેસી ઓ ભાઇ.
અ ય ી : આ શું ચાલી ર ું છે ? બધા જ બેસી ઓ,
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : બેસી ઓ ભાઇ, બેસી ઓ,
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અ ય ી : લીઝ, ી ઇમરાનભાઇ લીઝ બેસી ઓ, માનનીય પરે શભાઇ, લીઝ આ િવષય હવે છોડી દો.
ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એ શ દો દૂર કરો..
અ ય ી :કયા શ દો દૂર ક ં ?
ી શૈલેષ મ. પરમાર :* (xxx) એ શ દો દૂર કરો, માનનીય અ ય ી.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : ભાઇ, દૂર કરો, મને કોઇ વાંધો નથી.
અ ય ી : ચાલો, એ શ દો દૂર કરવામાં આવે છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : દૂર કરો, મને કોઇ વાંધો નથી. હવે તમે બોલશો તો હં ુ બતાવીશ તમને, તમે લઘુમતીની
વાતો કરશો, બી વાતો કરશો તો પણ બતાવીશ તમને, તમને બતાવીશુ,ં દરરોજ બોલો છો દવસમાં દસ વાર તમે સમ ત
દેશ- ભારતની જનતાની તો કદી વાત જ નથી કરી, તમે તો ભાગલા પાડો અને રાજ કરો, અં ે નો વારસો રા યો છે ,
(અંતરાય).
અ ય ી : લીઝ, ચાલો, હવે િવષય છોડી દો.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : ચાલો હવે પૂ ં કરો ભાઇ, એ ી પરે શભાઇ, હવે પૂ ં કરોને ભાઇ, ી િવર ભાઇ,
સાહે બ, મારે , (અંતરાય)તો િપયા ૧૦૦ કરોડની ખંડણીનું ચાલુ રાખુ?ં , િપયા ૧૦૦ કરોડની ખંડણીનું ચાલુ રાખુ?ં , તમે કહો
તો ચાલુ રાખુ.ં ( અંતરાય) બેસ વ માનનીય અ ય ી, અ યાર સુધી ( અંતરાય) ી િવર ભાઇ, હજુ પહે લી તારીખ
આવવાને વાર છે યાં સુધી પરે શભાઇ બેઠા જ છે િચંતા ના કરશો પછી ન ી થશે. માનનીય અ ય ી, હવે બહુ થયું
(અંતરાય)
ી તાપ દુધાત : (બેઠા બેઠા ) તમારા મુ યમં ીના અભરખા રહી ગયા.
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, ભાઇ ી તાપભાઇ, હં ુ અહ યા પહ યો છંુ એટલું સમ લે કે
તમારી આવનારી સો પેઢી પણ નહ પહ ચે અને તમારી આ પહે લી અને છે ી ટમ, બધું પૂ ં . એ તો પાટીદાર આંદોલન હતું
એટલે બધા આ યા, અ યારે ચૂંટણી લાવો ખબર પડે . બધું સાફ થઇ ગયું અને તમે તો સુરતમાં પણ સાફ કયુ અને અમરે લીમાં
પણ સાફ કયુ મને બોલાવશો જ નહ .
માનનીય અ ય ી, અ યાર સુધી ગુજરાતમાં કલ
ુ ર લાખ ૮૩ હ ર ૮૬૪ નાગ રકોને કોરોના સં મણ થયુ. તેમાંથી
આરો ય િવભાગ, સરકારી, ખાનગી, બધું તં , લોકોની મહે નત ર લાખ ૭૩ હ ર નાગ રકો તે કોરોનામાંથી સા થઇ ગયા
અને કોરોનામાં ટે ટ કરવા ખૂબ જ રી છે . સાહે બ, હં ુ રે કડ આંકડો આપું ૧ કરોડ ૨૬ લાખ ૪૬ હ ર ૯૪૮ નાગ રકોના અમારા
આરો ય િવભાગના કમચારીઓ, ડોકટરો, આશા વકર બહે નો, ફ ડ હે થ વકરો, અમારા આયુષના ડોકટરો આ બધા ભેગાં થઇ
૧ કરોડ ૨૬ લાખ ૪૬ હ ર ૯૪૮ લોકોના ટે ટ કયા છે અને લોકોનું વન બચાવવાનો અથાગ ય ન કય છે . કમનસીબે
આપણે
ાંજિલ આપી ચૂકયાં છીએ અને આપણને આજે પણ દુઃખ છે કે આ ર લાખ ૮૩ હ ર પૈકી ૪૪૩૭ નાગ રકોને
આપણે બચાવી શકયા નથી તેનુ આપણને દુઃખ છે . અહ યા ડોકટરો િવશે ઘણી ચચાઓ કરવામાં આવી, ટીકાઓ કરવામાં
આવી. રાજયની હોિ પટલો કોરોનાની કપરી િ થિતમાં પણ ચાલુ હતી (અંતરાય) ભાઇ ઋિ વકભાઇ, અહ યા યાન આપશો
તો કઇક
ં ફાયદો થશે, અહ યા યાન રાખો. હં ુ કહં ુ ફાયદો થશે તેનો અથ સમ લો અહ યા યાન આપો એટલુ જ કહં ુ છંુ .
માનનીય અ ય ી, સરકારી હોિ પટલોમાં આ ગંભીર િ થિત હતી છતાં પણ જે અમે કામગીરી ચાલુ રાખી તેના કારણે રોજ
૧૨૪૧ સૂિત થતી હતી. આ કોરોનાનું ગયુ વષ ગયુ.ં આ કોરોનાના ગયા વષમાં પણ સરકારી હોિ પટલોમાં ૪ લાખ ૧૪ હ ર ૬૫૦
માતાઓએ બાળકોને જ મ આ યો આ અમારા ડોકટરો, અમારી નસ ની કામગીરી આ કોરોનોમાં પણ સાહે બ
ની જે સેવા કરી છે તે
સ માનનીય ગૃહના યાન ઉપર હં ુ મૂકું છુ ં . અહ યા ડોકટરો અંગે પણ ઘણી ચચા કરવામાં આવી છે . ડોકટરોની જે ભરતી વગેરે કરવામાં
આવે છે તે િનયિમત રીતે કરવામાં આવે છે , કાયમી રીતે કરવામાં આવે છે આજે પણ લગભગ ૭થી ૮ હ ર ડોકટરો ગુજરાત સરકારની
સેવામાં કાયરત છે . ૧૮થી ૧૯ હ ર નિસગ બહે નો કાયરત છે . આ ઉપરાંત સીધી ભરતીનો અને આઉટસોિસગનો ટાફ દદ ઓની સેવામાં
ઉપલ ધ છે . અહ યા ી તાપભાઈ કે ી અમરીષભાઈ કોઈએ વાત કરી કે ખાનગી હોિ પટલ/ટ ટની હોિ પટલને સરકાર તરફથી મદદ
કરવી ઈએ. ભૂતકાળમાં ક ેસ સરકાર વખતે કોઈ ખાનગી એટલે કે ટ ટની હોિ પટલને એક િપયો સરકાર તરફથી અપાતો ન હતો.
મને ખરે ખર આનંદ છે કે , માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ અને અમે ગયા વષ િનણય કય કે , સરકાર તો સારવાર કરે છે પણ આ
ચે રટે બલ ટ ટ, દાતાઓ, ધાિમક સં થાઓ, સેવાભાવી સ નો, આખી દુિનયાના ગુજરાતીઓ દાન આપીને હોિ પટલને ચલાવે છે તો
આપણે એમને એ સ રે , સોનો ાફી, સીટી કે ન, એમ.આર.આઈ. મશીન આપવા, સાધન સહાય, ા ટ આપવી ઈએ. એમણે જે વાત
કરી કે લ ુભાઈ શેઠ હોિ પટલની તો ૨ કરોડ ૬૨ લાખ િપયા ગયા વષના એમને ચૂકવાઈ ગયા છે . એટલે તમારે ચેક કરવું હોય તો કરી
લે . મને યાદ છે લ ુભાઈ શેઠ ગાંધીવાદી હતાં, ક ેસના િસિનયર નેતા હતાં. ખૂબ સારી હોિ પટલ છે પણ કોઈએ મદદ કરી નથી. આ
ભારતીય જનતા પ ની સરકારે િપયા બે કરોડની ા ટ આપી દીધી. એક વખત ન હ અમે પ ધિત ચાલુ કરી દીધી કે દર વષ ગુજરાતની
લગભગ આવી ૨૬ જેટલી ચે રટે બલ ટ ટ સંચાિલત હોિ પટલ છે એમને સરકાર ટાફ, મહે કમ, ડો ટર અને સાધન સહાય લેખે ા ટ
આપશે. લ ુભાઈ શેઠ હોિ પટલને પણ જે રીતે કામ કરે છે એ રીતે કરતી રહે શે તો દર વષ ૨ કરોડ ૬૨ લાખ િપયાની ા ટ ગુજરાતની
ભાજપ સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. ન ડયાદમાં િમશન હોિ પટલ ચાલે છે . કે ટલાંક િ યન ધારાસ યો હશે, હે ર હોય કે ખાનગી
*

માનનીય અ ય

ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહે વાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
હોય કોણ શું છે એ મને ખબર નથી. અમે સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ, સૌનો િવ ાસ એ ી નરે ભાઈના સૂ અને માનવસેવાને યાનમાં
રાખી કોઈ પણ ાિત, િત, ધમની હોિ પટલ હોય એને મદદ કરીએ છીએ. ન ડયાદની િમશન હોિ પટલને િપયા ૫૦ લાખ, સુરતની
માનવસેવા હોિ પટલને . ૧ કરોડ ૩૭ લાખ, ધરમપુરની આ દવાસી િવ તારની હોિ પટલને એમ િપયા ૩૦ લાખ ૫૯ હ રની ા ટ
ફાળવી છે . હવે એમ ન કહે તાં કે આ દવાસી શ દ કે મ વાપય ? શહે રામાં હોિ પટલને, ગ ડલમાં ખૂબ સા ં સદગુ ચે રટે બલ ટ ટ છે તેને,
સં કાર ધામ મોરબીને ા ટ ફાળવી છે . રાજકોટની ખૂબ યાત કે સર હોિ પટલને દોઢ કરોડ િપયા ફાળ યા છે .
માનનીય અ ય ી, આમ, દર વષ અનેક સં થાઓને લગભગ ૪૭ કરોડ િપયા કરતાં વધુ રકમની ા ટ અમારી ભારતીય
જનતા પ ની સરકાર ારા અમે ફાળવીએ છીએ. ‘મા’ યોજના, ‘મા-વા સ ય’ યોજના, ધાનમં ી જન આરો ય યોજના, પં ડત
દીનદયાળ જેન રક દવાઓની યોજના વગેરેનો લાભ ગુજરાતના કરોડો ગરીબ દદ ઓને મળે છે . શાળા આરો ય કાય મ વારવાર
ચચા
ં
માટે મૂકાયો છે . બધા જ સ ય ીઓ ણે છે . ગરીબમાં ગરીબ માણસ, અપંગ, િનરાધાર કે વૃ ધ હોય, િસકલસેલ એનેિમયા હોય કે
થેલેિસિમયા હોય, કે સર, િકડની, દય રોગ, બોનમેરો સ હત તમામ રોગોની સારવાર સરકાર તરફથી આપણી ે હોિ પટલમાં િવના
મૂ યે કરવામાં આવે છે . આથી ૧૧ હ ર કરોડ િપયા કરતાં વધુ માતબર રકમનું બજેટ અહ યા મ રજૂ કયુ છે . ભૂતકાળમાં મે ડકલ કોલે
ન હતી તે અમે વધારી છે અને હજુ પણ વધારતા જઈએ છીએ. ભારત સરકારે પણ ઘણી મદદ કરી છે . આયુષ ડો ટર, આયુવ દકહોિમયોપેિથક ડો ટર, યુનાની ડો ટર એમની પણ સેવા લઈએ છીએ. કરોડો લોકોને િતકારક શિકત વધારવા માટે આ કોરોના દરિમયાન
પણ આપણે ઉકાળા આ યા, સમસમની વટી આપી, હોિમયોપેથીક દવાઓ આપી એનો પણ નાગ રકોને ખૂબ મોટા માણમાં લાભ મ ો
છે . કામદાર રાજય િવમા યોજના કે સરકારની મદદથી ચાલે છે . ૧૭ લાખ કરતા વધુ કામદારો એનો લાભ લે છે અને એમાં પણ જદી
ુ
જદી
ુ હોિ પટલો ારા એમાં આપણે મદદ કરીએ છીએ અને લેબોરે ટરીઓ, એકસ-રે અને જદી
ુ જદી
ુ યવ થાઓ એ બધું પણ આપણે
ગુજરાત સરકારની યવ થા ારા કરીએ છીએ. ૧૦૮ એ યુલ સ એની પણ કઇ
ં િવશેષ જણાવવાની જ ર આ તબકકે મને લાગતી નથી.
૧૦૮ હોિ પટલને હવે ૧ કરોડ જેટલા ફોન આવે છે , સારવાર મળે છે , સૂિત થાય છે , બધું થાય છે .
માનનીય અ ય ી, માગ અને મકાન િવભાગની પણ ટકમાં
થોડી વાત કરી દ . કારણ કે બધા જ ધારાસ યો મુ યમં ી ામ
ંૂ
સડક યોજના, કોઝ-વે, પુલ, લાઇઓવર, અંડર ાઉ ડ રોડ જે બધું માગે છે એ બધું માગ અને મકાનમાં આવે છે . એ િવકાસનું કામ પણ
અમે જે કરીએ છીએ અને ૧૧,૧૮પ કરોડ િપયાનું આ બજેટ છે . આ વખતે મોરબીનો રોડ ૭૦ િક.મી.નો ૩૦૯ કરોડ િપયાના ખચ મંજૂ ર
કય છે . સુરતના િવકાસને યાનમાં રાખી ૩૦૦ કરોડ િપયાના ખચ મ ઢોળા નદી ઉપરનો પુલ મંજૂ ર કય છે . મહે સાણા, કલોલ, કડી
અને ગાંધીનગરને સાંકળતો જે ૭૦ િક.મી.નો લાંબો રોડ છે એને ૬ માગ ય બનાવવાનું લગભગ ૮૦૦ કરોડ િપયાનું કામ મંજૂ ર કયુ છે .
એની પણ આપણે મંજૂ રી આપી દીધી છે . એવી રીતે સૌરા માં રાજકોટથી અમદાવાદ, બગોદરાથી ભાવનગર અને પાલીતણા થઇ છે ક
સૌરા ને ડતો રોડ પણ મંજૂ ર કય છે . કોબા, ગાંધીનગર, અડાલજ, એરપોટ, ગાંધીનગરના આજબાજના
ુ ુ ર તા, એ પણ મંજૂ ર કયા છે
અને ખાસ મારે ટકમાં
નવી હે રાતો માગ મકાનની જે કરવી છે એમાં, અમદાવાદ, દહે ગામ, ધનસુરાનો જે ૩૮ િક.મી.નો ર તો અમારા
ંૂ
ધારાસ ય ીઓની બધાની માંગણી હતી ઉ ર ગુજરાતની, એ ચાર માગ ય કરવાનું કામ ૧૯૦ કરોડ િપયાના ખચ મંજૂ ર કરવાની હં ુ
હે રાત ક ં છંુ . એવી રીતે બી
હે રાત ૧૦,૦૦૦થી વધુ વસિત ધરાવતાં જે ગામો છે , એ ગામોનો ર તો સાડા ણ, પોણા ચાર મીટર
પહોળો હોય પણ હવે ઓછામાં ઓછા સાડા પાંચ મીટર પહોળો કરવાની પણ હે રાત ક ં છંુ . એવી જ રીતે ગાંધીનગર, કોબા,
પી.ડી.પી.યું. જે જકશન
છે યાં પ૦ કરોડ િપયાના ખચ નવો લાય ઓવર બનાવવાની પણ હે રાત ક ં છંુ . એવી જ રીતે દરે ક નમદા
ં
કે નાલ ઉપર જે ર તાઓ આવે છે , રોડ ટૂ લેન હોય કે ફોર લેન હોય, નમદાના પુલ એક લેન હોય કે ટુ લેન હોય, હવે એવો િનણય અમે કય
છે કે જેટલો રોડ પહોળો એટલો જ પુલ પહોળો, તો એ માણે જયાં નમદાને ડતા ર તા ફોર લેન હશે તો એ પુલ ફોર લેન અને ર તા ટુ
લેન હશે તો એ પુલ ટુ લેન કરવાની પણ હે રાત ક ં છુ ં .

માનનીય અ ય ી, દરે ક ધારાસ યોની જેમ ગુજરાતના ર૬ માનનીય સંસદ સ યો છે એમની પણ માંગણી હતી,
અમારા દેશ અ ય ી સી.આર. પાટીલ, જેઓ પણ સંસદ સ ય છે એમની પણ લાગણી હતી કે , તમે ધારાસ યને
બનંબર આપો છો તો અમને સંસદ સ યોને પણ બ નંબર આપો. તો સાહે બ અમે િનણય કય છે કે , ર૬ ચૂંટાયેલા
લોકસભાના સંસદસ યોને પોતાના મત િવ તાર દીઠ ર કરોડ િપયાના બ નંબર આપવાની પણ અમે મંજૂ રી આપીશું અને
એ સંસદ સ યો પણ પોતાના િવ તારમાં િવકાસના કામોમાં વેગ લાવી શકશે. એવી જ રીતે (અંતરાય) ધારાસ યોનું ચાલુ જ
છે . િપયા પ૦ કરોડ આ યા છે . સાહે બ, એક એક ધારાસ ય ીને આ વષ બધાના બ નંબર ૯૦ ટકા અપાઇ ગયા છે . પ૦
કરોડ િપયાના એક એક િવ તાર દીઠ.(અંતરાય) તમે શહે રમાં આવો છો. શહે રમાં ન આવે ને. માગ અને મકાન િવભાગ
શહે રમાં ન આવે. એ શહે રી િવ તારમાં આવે છે . જયાં ી િવજયભાઇ પાણી શહે રી વિણમ જયંિતમાં કરોડો િપયા આપે જ
છે . એનો તમે લાભ લેશો. જ ર પડશે તમારી િવચારણા કરીશુ.ં
માનનીય અ ય ી, બી એક અગ યની હે રાત ક ં છંુ . આ વષ અમે જે સાત વષ ર-પેવર નથી થયા એવા ર તાને
ધારાસ યોની માગણી માણે ર-કાપટ કરવાની મંજૂ રી આપી. આનાથી ધારાસ ય ીઓને ખૂબ સંતોષ થયો. એટલે હવે એવી જ યોજના
સુધારી સાત વષના બદલે પંચાયત િવ તારના જે મુ ય િજ ા માગ જેને એમડીઆર કહે છે . એ ર તાઓ પાંચ વષ થઇ ગયા હશે અને એને
ર-કાપટ કરવાના હશે તો એને પણ ર-કાપટ કરવાની મંજૂ રી આપીશું. આમ, સાહે બ નમદા, આરો ય અને માગ મકાન િવભાગ બધાને
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ઉપયોગી છે . આપણે બધા કાયકરોને,
ને, સરપંચોને આપણે લાભ આપી શકીએ એવું અમા ં બજેટ છે . તો સવાનુમતે મંજૂ ર કરવા
સવને િવનંતી. સાહે બ, હં ુ આ દવાસી શ દ િનદ ષતાથી બો યો છું, છતાં કોઇની લાગણી દુભાઇ હોય તો દુઃખ યકત ક ં છંુ .

અ ય

ી : માગણીઓ પર રજૂ થયેલી કાપ દરખા તો મત માટે મૂકુ ં છુ ં .

ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ રજૂ કરે લ માગણી નંબર-૬પ જે
નમદા િવભાગની છે , એમાં અમારી જે કાપ દરખા તો છે એ અમે પાછી ખચીએ છીએ. એ માટે સભાગૃહ અમને અનુમિત આપે.
મત માટે મૂકવામાં આ યો અને મંજૂ ર કરવામાં આ યો.
અ ય

ી : માગણી માંક ૬૫ પરની કાપ દરખા તો પાછી ખચવાની સભાગૃહની અનુમિત મળે છે .

ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી માગણી નંબર-૬પ જે નમદા િવભાગની
લા યા છે , એમાં અમારી જે કાપ દરખા તો છે એ અમે પાછી ખચીએ છીએ.
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય
આપીએ છીએ.

ી, નમદા િવભાગની માગણી માંક-૬પ છે એને સવાનુમતે અમે ટે કો

નમદા િવભાગની માગણી માંક-૬પ પરની કાપ દરખા ત માંક-ર૩, ર૬, ર૭, ર૮, ૩૦, ૩૧, ૩ર અને ૩૩ પાછી
ખચી લેવામાં આવી.
માગણી માંક-૬પ સવાનુમતે મંજૂ ર કરવામાં આવી.
કાપ દરખા તો માંક- ૧, ૨, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૩૬, ૩૭, ૩૮,
૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૭, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮ અને ૫૯ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને નામંજૂ ર
કરવામાં આવી.
માગણી માંક-૩૯, ૪૦, ૮૫, ૮૬ અને ૮૭ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને મંજૂ ર કરવામાં આવી.
અ ય ી : માનનીય નીિતનભાઇ સાહે બ, અમારા કે ટલા ધારાસ ય ીઓને કઇક
ણવું હોય કે કાંઇક પૂછવું હોય
ં
આ બાબતમાં, આમ તો થા નથી. એ સમય હતો પહે લાં, લીઝ, આ તો બધા પાંચ-પંદર જણા થઇ ગયા. હં ુ તો બે જ જણને
પૂછવા દઇશ, ન ી કરો કોણ બે. એક ી અમરીષભાઇ ડે ર અને ી નૌશાદભાઇ બે જણા બસ. જે વ ચે બહુ બોલ બોલ કરતા
હોય એમને નહ . બસ ચાલો.
ી અમરીષભાઇ . ડે ર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય નીિતનભાઇ પાસે ણવા માગું છુ ં કે
જે રીતે માનનીય સંસદ સ ય ીઓને બે કરોડ િપયા ફાળ યા અને માનનીય ધારાસ ય ીઓને જે રકમ ફાળવતા હતા. હવે
આપ જે કાગળ ધારાસ ય ીઓને આપશો એમાં માનનીય સંસદ સ ય ીઓનું નામ કદાચ નહ લખો, તો ઘ ં બધું સા ં
રહે શ.ે જે અલગથી આપણે એમને બે કરોડ િપયા ફાળ યા છે . એટલે આપને િવનંતી ક ં છંુ કે હવે ધારાસ ય ીઓના હ નું
જે ફાળવો છો તેમાં ધારાસ ય ીનું નામ લખશો, તો અમને યાય મ ો ગણાશે. એવું હં ુ માનું છંુ , આપનો આભાર.
ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પહે લાં તો સાચી રીતે હમણા જે માનનીય
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇએ વાત કરી. અમને બધા ધારાસ ય ીઓને નોન- લાનના ર તાઓ, ખરે ખર એમણે
અમારી જે માગણીઓ હતી એ કોરાનાના છે ા સમયમાં એમણે મંજૂ ર કરી છે , એટલે એના માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર પણ
માનવો પડે અને અમારા બે ણ ર તાઓ કે જે ાણ ો જેવા છે , માનનીય મં ી ી દલીપિસંહ ઠાકોરની પણ રજઆત
છે ,
ૂ
મારી પણ રજઆત
છે . સુરેલથી કવર
ૂ
ુ વ ચેનો ર તો છે બે િજ ાને ડતો છે એમાં એક િ જ બની ય તો યાંના િવ તારના
લોકોને ર૦ થી રપ િકલોિમટર ફરીને આવવું પડે છે એ ન આવવું પડે . બોલેરો પારડીવાલા જે ર તો છે એ આપની પાસે
દરખા ત પણ આવી હતી એમાં જમીન સંપાદનનો પણ કોઇ
નથી. બી
ો માટે યિકતગત આવીશું પણ આવા ાણ
ોવાળા ર તાઓ છે એને કદાચ સાત વષ કે પાંચ વષની મયાદામાં કરીને ઘણાં વષ જના
ો છે એને યાય આપવા માટે
ૂ
આપના મા યમથી માનનીય નીિતનભાઇને િવનંતી ક ં છંુ .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અ ય
મંજૂ રી આપું છુ ં .

ી : કોઇપણ

તની ભિવ યમાં ધમાલ ન હ કરવાની શરતે માનનીય તાપભાઇ આપને

પૂછવાની

ી તાપ દુધાત : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત નાણામં ી પાસે એટલું ણવા માગું છુ ં કે ી હોિ પટલો
ચાલે છે એમાં અમારી પોતાની ા ટ આપી શકતા નથી અને આપીએ છીએ તો એમાં સાધનો હોય કે અ ય િવગતોની અંદર
તકલીફ ઘણી બધી પડે છે અને મંજૂ રી મળતી નથી. તો અમારી પોતાની ા ટ અમે બાકડાંમાં ન આપીએ અને દદ ને સીધો
લાભ મળે. આ રીતે ર૦ લાખ િપયા જેટલી આપવાની પરિમશન આપો તો અમારા િવ તારમાં સા ં કરી શકીએ. એમાં કઇ
ં
સરળીકરણ કરવા માગો છો કે કે મ?
અ ય

ી : સૂચન છે . માનનીય મં ી ીએ સાંભળી લીધું છે .

ી ચંદન ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મારા િસ પુર િવ તારમાં માનનીય નીિતનભાઇ આપે પ૦ કરોડ
િપયાના બ નંબર આપી દીધા છે પણ મુ ય વ તુ એવી છે કે રે લવે િસ પુરની વ ચે આવે છે, એમાં ફાટક આવે છે એટલે
એના ઉપર ઓવર િ જ બનાવવાની તકલીફ છે એના કારણે રે લવેની ોિસંગમાં થઇને લોકો અવરજવર કરે છે, એના લીધે
વારવાર
ં અક માત અને મૃ યુના બનાવો બને છે . તો િસ પુરને એક રે લવે િ જ આપવા માટે આપને િવનંતી ક ં છંુ . અને ખાસ
રાજપુર જવા માટે કોઇ માગ નથી એ રે લવેની અંદર છે એટલે આ કામ કરાવવા માટે આપને િવનંતી ક ં છંુ .
ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય નીિતનભાઇ સાહે બ અંબા આ યા હતા અને થરાદથી લાખણકા ર તાને
ફોરલેનની હે રાત કરી ગયા હતા તો એ તા કાિલક થાય એવી િવનંતી છે . હમણાં બે દવસ પહે લા રાજ થાન િવધાનસભામાં
અ ય ના તાવ પર િવપ ના નેતાએ દરખા ત મૂકી હતી જેને યાંના મુ યમં ી ીએ મંજૂ રી આપી એવી રીતે ગુજરાતમાં
કઇક
ં થાય. અહ યા ૧૮ર ધારાસ ય ીઓ બેઠા છે એ દરે કના િવ તારમાં િપયા દોઢ કરોડ આપવામાં આવે છે . રાજ થાનમાં
િપયા બે કરોડમાંથી પાંચ કરોડ કયા. તો િવરોધપ ના નેતા કહે અને અ ય ી મ ય થી કરે અને ગુજરાતના નાણામં ી ી
એ ા ટમાં વધારો કરે તેવી આપ સૌને રજઆત
ક ં છુ ં .
ૂ
ી પું ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, બે વષ પહે લા મારા િવ તારમાં ભારે વરસાદને કારણે માણેકપુર ગામ
સંપૂણપણે ૪૮ કલાક અલગ થઇ ગયું હતું એવી જ રીતે પાનખાણ અને નાના સમઢીયાળાની વ ચે માલણ નદીમાં માગ અને
મકાન િવભાગના સિચવ ી બંને જ યાએ બ મુલાકાત પણ લઇ ગયા છે જેને બે વષ જેવો સમય થઇ ગયો છે , બંને જ યાએ
િ જની જ રયાત છે તો વહે લીતકે આ બંને ી મંજૂ ર કરવામાં આવે તેવી લાગણી યકત ક ં છું.
ી હષદકમાર
મા. રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, આપણે િવસાવદરથી સાસણ રોડ જે જગલ
ુ
ં િવ તારમાં આવે છે
અને રાજકોટ િજ ો, અમરે લી િજ ો બધાને ખૂબ જ રી છે . ૧૩ િકલોિમટરનો કાચો ર તો છે અ યારે ૬૦ િકલોિમટર ફરવા જવું
પડે છે . આ રોડ અ યાર યમાં આવે છે ટાય કરો થાય તો. એના ઉપર નાળા પુલીયા થાય તો ખૂબ ફાયદો થાય તેમ છે .
યાિ કોને સોમનાથથી સતાધાર, પરબ અને ગીરનાર આવવા માટે ફાયદો થાય તેમ છે . આ ખૂબ જ રી છે એટલે હે રાત
કરવામાં આવે તેવી િવનંતી છે .
ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : માનનીય અ ય ી, સરકાર ીની, માનનીય મુ યમં ી ીની અને નાયબ
મુ યમં ી ીની નીિત રહી છે કે ગુજરાતને ફાટક મુકત કરવાની વાત છે એમાં િવરમગામનું ભોજવા રે લવે ફાટક ઉપર િ જ બની
ગયો છે . પણ કોપટા ફાટક અને સોકલી રે લવે ફાટક આ બંને રે લવે ફાટક ઉપર પુલ બને તો ઘણી વખત હાટ એટે ક કે
ડિલવરીના કે સ હોય છે એને અડધો કલાક યાં રોકાય રહે વું પડે છે તો આપના મા યમથી નાયબ મુ યમં ી ીને હં ુ િવનંતી
કરવા માગું છુ ં કે અમા ં િવરમગામનું સોકલી રે લવે ફાટક અને કોપટા રે લવે ફાટક એ બંને િ જ બની ય એવું મા ં સૂચન છે .
ી નીિતનભાઇ ર. પટે લ : માનનીય અ ય ી, સમયની મયાદા હતી એટલે નથી ક ું આપણા ઘણા બધા ફાટકો
ઉપર ઓવરિ જ બનાવી દીધા છે . મુ યમં ી ી અને અમા ં લ છે કે આગામી વષ માં ગુજરાતને ફાટક મુકત બનાવવુ.ં
િવરમગામમાં એક િ જ તો આપણે ઘણા સમય પહે લા બનાવી દીધો છે . બી િ જનું કામ સોકલીનું મજરૂ થયું છે . જમીન
સંપાદનની
યા ચાલે છે . આવનારા વષ માં ગુજરાતમાં શહે ર હોય કે હાઇવે હોય, યાંય ફાટકો રહે શે નહ . અમારી ભાજપની
સરકાર બધા ફાટકો કાઢી નાખવાની છે .
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ચૈ ૧, ૧૯૪૩ શાકે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ી ઇમરાન યુ. ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને મા ં એક સૂચન છે કે
અમદાવાદમાં ટા ફકની ખૂબ સમ યા છે . અમદાવાદ શહે રના એમ.પી. પણ રજઆત
કરી ચૂ યા છે . ધારાસ ય પણ રજઆત
ૂ
ૂ
કરી ચૂ યા છે કે િવશાલાથી સરખેજ સુધીનો એક લાયઓવર બનાવવામાં આવે. દર વખતે રજઆત
થાય છે પણ કામ થતું
ૂ
નથી. ી િકરીટભાઇ સોલંકી છે એમણે લોકસભામાં પણ રજઆત
કરી હતી. બધા ધારાસ યો પણ રજઆત
કરે છે . અમારા આ
ૂ
ૂ
સૂચનનો અમલ કરો તેવી િવનંતી છે .
ી રાકે શભાઇ જ. શાહ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઇમરાનભાઇએ વાત કરી. માનનીય નાણામં ી ી ણે છે .
ભૂતકાળમાં એમણે ય ન કય હતો. બધાની સાથે નેશનલ હાઇવે, સે ટલ ગવનમે ટ એમ કરીને આ રજઆત
, કારણ કે
ૂ
એમણે દહે ગામને લીધો હતો. અમદાવાદના િસટી એ ટીમાં એક જ િવ તાર બાકી ર ો હતો અને રાજકોટ સી સ લેન થઇ ર ા
છે તો તેને ાયો રટી કરવી.
ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય નીિતનભાઇ સાહે બને િવનંતી કરવા
માગું કે જે ૫૦ કરોડ િવધાનસભાની સીટ વાઇઝ ર તાઓ રપે રગ
ં માટે , વાઇડિનંગ માટે આ યા એની જે બચત રકમ રહે . ધારો
કે મારી િવધાનસભા હોય કે ી ગુલાબિસંહની. િપયા ૫૦ લાખનાં કામ થતાં નથી. બાકીની રકમ બચે છે . તો એ બચત રકમ
નોન લાનમાં આપો એવી િવનંતી અને બીજુ ,ં દરે ક િવધાનસભા સીટ જે એસ.આર.ની ૩ કે ૪ કરોડ િપયા ા ટ હતી એ
આમાં ન ગણતા અલગથી બ નંબર નોન લાન માટે આપો એવી િવનંતી છે .
ી પરે શ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે ૨૨મી માચ એટલે કોિવડ-૧૯
િવ ની સામૂ હક લડાઇને વષ પૂ ં થયુ.ં િવરોધપ તરીકે અમારી ફરજ છે કે સરકારને સચેત રાખીએ. સરકારે પણ કોિવડ
સામે લડવાના યાસો કયા હશે. યાંક ઉણપ રહી હશે. મારા પ રવારમાં આ દુઃખ મ ભોગ યું છે . સમ ગુજરાતને આ રોગની
ગંભીરતા સમ ય એટલે મારી સકારા મક વાત છે . માનનીય નીિતનભાઇએ ક ું કે આ કોિવડ યારે પૂરો થશે એ આપણાં
સ હત દુિનયામાં કોઇ નથી ણતુ.ં ખૂબ લાંબી લડાઇ છે . ૪૪૩૭ લોકોના કોિવડ ઇ ફે શનથી મૃ યુ થયા છે એ પણ વીકાયુ.
પો ટ કોિવડ ઇ ફે શનના કારણે ડે થનો રે િશયો પણ વધતો ય છે . એકવાર કોિવડ આવી ય, જતો રહે પછી મ ટી ઓગન
ફે ઇ યોરના કારણે પણ લોકોએ વ ગુમાવવો પડે . એટલે આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગું છુ ં કે છે ા
એક વષમાં કોિવડ ોટોકોલ મુજબ પો ટ કોિવડ ઇ ફે શનના કારણે કલ
ુ કે ટલા લોકોના અંદા ત મૃ યુ થયા હશે જેની કોિવડ
ોટોકોલ મુજબ અંિતમિવિધ કરવી પડી હોય. આવા આંકડા હશે તો તેનાથી ગુજરાતના લોકોને પણ કોિવડની ગંભીરતા
સમ શે અને લાંબી લડાઇમાં લોકો આપણને વૈિ છક રીતે સાથ આપે. માનનીય મં ી ીને મારો એક
છે કે પો ટ કોિવડ
ઇ ફે શનના કારણે જે મૃ યુ થયા હોય એ આંકડા હોય તો સ માનનીય ગૃહ સમ મૂકે એવી મારી િવનંતી છે .
ી િકશોર બા. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, ી ઇમરાનભાઇએ અને ી રાકે શભાઇએ જે વાત કરી, મારા
િવભાનસભા ે નો રોડ છે . બહુ ટા ફકની સમ યા ધરાવતો રોડ છે . અમદાવાદ શહે રથી સૌરા માં જવા માટે નો આ અગ યનો
રોડ છે એટલે યાં ઓવર િ જ બનાવવામાં આવે એવી મારી માગણી છે .
ી મધુભાઇ બા. ીવા તવ : માનનીય અ ય ી, િપયા ૫૦-૫૦ કરોડની ધારાસ યોને ા ટ આપી છે . ખૂબ
ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. મારી છ ી ટમના ઇિતહાસમાં પહે લીવાર સાંભળી ર ો છુ ં કે િપયા ૫૦-૫૦ કરોડનાં કામો એક
એક ધારાસ યને આ યા. તેના માટે હં ુ ધ યવાદ આપું છંુ , સાથે સાથે મારા વડોદરા હાઇવે રોડ છે એ હાઇવે રોડથી વડોદરાની
અંદર ય છે , દેના તરફની ચોકડી છે . વારવાર
ં અક માત થાય છે . યાં ઓવરિ જ બને એવી મારી િવનંતી છે .
ી સુરેશભાઇ ધ. પટે લ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક ં છંુ કે અમારે યાં
વિણમનું બજેટ પુ કળ મળે છે . આદરણીય ી નરે ભાઇએ ચાલુ કયુ હતુ,ં અહ યા પણ અ યારે ખૂબ વધી ગયું છે પણ
એમાં ધારાસ યોનો રોડ નથી હોતો. અમને ધારાસ યોને રોડ માટે આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ીને િવનંતી છે કે શહે રના
ધારાસ યોને કયાંક નાનાં મોટાં તાકીદે કામ કરવા માટે કયાંક િપયા દસ કરોડ કે પચાસ કરોડ ન આપો તો િપયા પાંચ કરોડ
કે સાત કરોડ એક એક ધારાસ યોને આપો એવી મારી િવનંતી છે .
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તા. ૨૨મી માચ ર૦ર૧
અડધા કલાકની ચચા (િનયમ-૯૨)
અડધા કલાકની ચચા (િનયમ-૯ર)
ઉડાન યોજના અંગે
ડો. સી. જે. ચાવડા(ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય અ ય ી, હં ુ પ તા કરી દ કે આ અડધા કલાકની ચચા છે,
એમાં સરકારની કોઇ ટીકા- ટ પણ કરવાનો મતલબ નથી અને એના માટે
નથી પૂછયો, ખાલી મા હતી ણવા માટે
પૂછયો છે . મા હતીના અનુસંધાને મ જે
માંકઃ૬૬, તા.ર૧-૩ના રોજ જે
પૂછયો હતો એમાં સરકારે જે જવાબ આ યો
એના અનુસંધાન તા.૧૬-૭-ર૦૧૯ અને માનનીય ધારાસ ય ી િકશોરભાઇ ચૌહાણ, ધારાસ ય ી વેજલપુર એમાં સરકારે
જવાબ આ યો હતો કે ઉડાનમાં આટલા ઉડાનો શ થશે એમાં સાબરમતી રવર ટં થી ટે યુ ઓફ યુિનટી, સાબરમતી
રવર ટં થી ડે મ શે ું અને શે ું ડે મથી સાબરમતી રવર ટં આ સી- લેન પણ ચાલુ કરવાનું પણ સરકારે એક
માં
જવાબ આ યો છે . મારા ના જવાબમાં આ ચાલુ કે મ ન થયું એ પૂછયું છે પણ સરકારને કોરોનાનાં કારણે ઘણાં બધાં કામો
આવી ગયા છે પણ છતાંય થવાનું છે તો કયારે થવાનું છે અને ન થવાનાં કારણો શું છે એટલી મા હતી માટે આ
પૂછેલો છે .
િવશેષ કોઇ મારો ઇરાદો નથી.
ીભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા(નાગ રક ઉ યન મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ પેિસ ફકલી
અમદાવાદથી સી- લેન રવર ટં થી શે ું એટલું જ પૂછયું છે પણ મને તક મળી છે , યારે બે વાત મારે કરવી છે . દેશમાં
આઝાદી મળી પછી અમૂક વગ જ હવાઇ સેવાનો લાભ લે છે . માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ પોતે ગરીબ અને
મ યમવગમાં જ મેલા. એમને િવચાર આ યો કે સમાજના આવા ગરીબ અને મ યમ વગના લોકો પણ હવાઇ મુસાફરી કરી શકે
અને એને યાનમાં રાખીને વષ ર૦૧૬માં ઉડાન નામની એક એજ સી, એક યોજના શ કરવામાં આવી એનું નામ ઉડાન,
‘‘ઉડે દેશ કા આમ નાગ રક’’. માણસ હવાઇ ચ પલ પહે રે છે પણ હવાઇ જહાજમાં બેસે એ એમની ક પના હતી અને આ
ઉડાન નામની યોજના અંતગત આ સી- લેન યોજના આમ કે વ ડયા જવા માટે , શે ું જવા માટે , બાય-રોડ છે , કે વ ડયા
ટે ઇન શ થઇ ગઇ છે , ભિવ યમાં એરપોટ પણ હશે પણ પાણી ઉપરથી પાણીમાં. ઉડવાનું પાણીમાંથી અને ઉતરવાનું પાણીમાં
એને આપણે સી- લેન યોજના કહીએ છીએ. કારણ કે મોટા એરોડામ બનાવવા માટે મોટો ખચ થતો હોય છે . વધારે જ યાની
પણ જ ર પડતી હોય છે એના બદલે આ સી- લેનમાં પાણી ભરે લું હોય તો એનો ઉપયોગ થાય એ મતલબથી યોજના છે .
માનનીય સ ય ીએ જે મા હતી માગી છે એ ઉપરાંત આપણે આખા દેશમાં ૧૩ જ યાએ એમાંથી ૪- સાબરમતી, કે વ ડયા,
શે ુંજય અને ધરોઇ ડે મ આ ૪ જ યાએ આપણે ગુજરાતમાંથી શ કરવાના છીએ. હં ુ મુ ા ઉપર આવુ,ં વોટર એરોડામ માટે
અગાઉ પસંદ કરવામાં આવેલ જ યા, હં ુ હવે પેિસ ફક શે ું માટે કહં ુ છંુ . હાઇ લડ સમયે પાણીમાં જતી િસંચાઇ િવભાગ
ારા હાઇ લડ એ રયાની બહાર વોટર એરોડામ બાંધવાનું જણાવેલ. આ એક પહે લું કારણ. જે અનુસાર વૈકિ પક જ યા
કલેકટર ી, ભાવનગર ારા ઉપલ ધ કરવામાં આવેલ છે . હાલ પસંદ કરવામાં આવેલ જમીન ખાતે વોટર એરોડામ બાંધકામ
માટે નીચે મુજબની કામગીરી કરવાની થાય છે . આપે એ પણ ક ું છે કે કે ટલા સમયમાં થશે. જમીનના સરવે માટે ૪ મ હના,
જમીન તબ દલી માટે ૪ મ હના, ડા ટ મા ટર લાનની કામગીરી માટે ર મ હના, ડા ટ મા ટર લાનની મંજૂ રી માટે ૧ મ હનો,
ટે ડરની
યા માટે ૧ મ હનો, એવોડ ઓફ વક માટે ૧ મ હનો, વક ઓફ કિ લશન માટે એક મ હનો એમ સમ કામગીરી
ચોમાસાના સમયને યાનમાં લઇને લગભગ ૧ વષ ૬ માસમાં પૂણ કરવામાં આવશે. એ ઉપરાંત પણ આપણને ભૂતકાળમાં
ક પના પણ નહ હોય કે ગુજરાતથી આપણે નાના લેનમાં એનું ભાડું િપયા ૧૬૦૦થી માંડીને મા િપયા ૩ર૦૦ ારા
આખા ગુજરાતના જે લાભ મળી ર ો છે . એ ઉડાન યોજના મારફત આ લાભ મળી ર ો છે . ભિવ યમાં શે ું ઉપરાંત ધરોઇ
અને કે વ ડયાનો યોગ બહુ સફળ ર ો છે . દવસની બે લાઇટ પણ અ યારે ચલાવવામાં આવે છે . શે ું ની જની
ૂ જમીન
હતી એ ગામ મોજે વડાલ સરવે નં. ૩૭ની ર.૫ એકર હતી. નવી જમીન એ જ ગામના સરવે નં. ર૪૭ની ર.૫ એકરની છે .
સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫.૧૭ વા યે પૂ ં થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર
મંગળવાર, તા. ર૩મી માચ, ૨૦ર૧ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર .ું
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પુ તક ૮૦
સ યનું નામ

િવષય સૂિચ
િવષય

ે
અ યકમાર
પટલ
ુ

દાહોદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

અજમલ

ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ભ ચ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
વડોદરા િજ ામાં ટે ટરની યોજનામાં સહાય મેળવવાની અર ઓ
વડોદરા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ે
ક છ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના રહે ણાકના મકાનો
પાટણ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
મહે સાણા અને પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઇઝરની મંજૂર જ યા
મહે સાણા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
મહે સાણા િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી

ઠાકોર

અ તિસંહ ચૌહાણ

ચોથી

ેણી

ે નં.
પજ

મહે સાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે -પાટણ સક ટ માટે ા ટ ફાળવણી
વડનગર-મોઢરા
િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
ઊ
ભાગના િનગમોમાં ભરતી બાબત
મ હસાગર અને નમદા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
મ હસાગર અને વડોદરા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
મહીસાગર અને ડાંગ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ાની ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર
મહે કમ
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા

ે
અનંતકમાર
પટલ
ુ

આ દવાસી સમાજ માટે વનવાસી કે વનબંધુ શ દનો ઉપયોગ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ડાંગ િજ ામાં વાંસના વેચાણના કરાર
નવસારી અને વલસાડ િજ ાના ઔ ોિગક અકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા
બાબત
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના

૫૯૫

નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
ે માટે જમીન સંપાદન
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં બુલેટ ટન
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલ
અિનલ િષયારા

નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
અરવ ી િજ ાના વન અિધકાર હે ઠળ ખેડૂ તોને જગલની
જમીન
ં
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ે યોજના માટે ફાળવેલ રકમ
અરવ ી િજ ામાં મનરગા
આટ કલ ૨૭૫/૧ અને પેશીયલ સે ટલ આસી ટ ટ અંતગત કે સરકાર
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
અરવ ી િજ ામાં મોબાઈલ પશુ સારવાર યુિનટો
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના ગામો/ફળીયાઓને ર તાની સુિવધા
ે
રા યમાં એ િનયર ગ કોલે માં એસોસીયેટ ોફસરોની
બઢતી

૫૯૨

અરવ ી િજ ામાં રા ીય ામીણ પેયજલ િમશન
પિ મ ગુજરાત વીજ કપની
ારા િત માણપ ો ચકાસવા બાબત
ં
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રમતગમત ે ે ફાળવેલ રકમ
અંબ રષ ડે ર

અભેિસંહ તડવી

ે અને ભાવનગર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
અમરલી
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ે િજ ામાં મીઠુ પાણી બનાવવાનો ોજ ે ટ
અમરલી
ફરાબાદ, રાજુ લા અને ખાંભા તાલુકામાં નવી કોલે શ કરવા બાબત
રાજુ લા, ફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકામાં વા મો યોજના
ે િજ ામાં ૬૬ કવી
ે સબ ટશનોની
ે
અમરલી
ઘટ
ે િજ ામાં તૈયાર પાકને થયેલ નુકસાની પેટે વીમાની ચૂકવણી
અમરલી
ે િજ ામાં ર તાઓને રીસરફસ
ે કરવા બાબત
અમરલી
ે િજ ામાં પોટસ કો પલે
અમરલી
જૂ નાગઢ િજ ામાં સીડ ફામ માટે ફાળવેલ રકમ
રાજુ લા-સાવરકડલા
તાલુકાને ડતા ર તાને ગિત પથ હે ર કરવા બાબત
ું
ે યોજના
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં મનરગા
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય

અિમત ચાવડા
અજુ નિસંહ ચૌહાણ

છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
દાહોદ િજ ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય
દાહોદ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
ગૃહ િવભાગ
ે રકમ
આણંદ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ

૫૯૯

૫૮૬

કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
ે કરવાનું આયોજન બાબત
ખેડા િજ ાના રોડને રીસરફસ
ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
અ ણિસંહ રણા

છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
નમદા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ભ ચ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ

ે
અરિવંદ પટલ

અરિવંદ રૈ યાણી

અરિવંદ રાણા

ે
અરિવંદકમાર
પટલ
ુ

ભ ચ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
ભ ચ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
રા યમાં ધાિમક થળોનો સાદ કીમમાં સમાવેશ
વડોદરા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
ે િજ ામાં સાતફરા
ે સમૂહ લ યોજના
અમરલી
નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
નવસારી િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
મનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મોરબી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
ે ટે નીશીયનની મંજૂર જ યા
મોરબી િજ ામાં લેબોરટરી
રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
ે યોજના માટે મળેલ અર ઓ
રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરજ
રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ે િજ ામાં કવરબાઇનુ
અમરલી
ં મામે યોજના
ું
ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
જૂ નાગઢ િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના
ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
નવસારી િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ

અિ નભાઇ કોટવાલ

ે રકમ
સાબરકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
ગુજરાત સા હ ય અકાદમી, ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ

૫૯૯

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
સાબરકાંઠા િજ ાના ગામોમાં સરહદી િવવાદ
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એકટ હે ઠળ વેશ
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
આ મારામ પરમાર

ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

આનંદભાઇ ચૌધરી

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની મંજૂર જ યા
ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
ભાવનગર િજ ામાં ચેરનું વાવેતર
મોરબી િજ ામાં ચાફ ટર ખરીદી સહાય યોજના
રા યમાં ધાિમક થળોનો સાદ કીમમાં સમાવેશ
વલસાડ અને સુરત િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો

આર. સી. મકવાણા

સુરત અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
સુરત અને નવસારી િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
સુરત અને વલસાડ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
સુરત અને તાપી િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
સુરત અને ભ ચ િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
સુરત અને મ હસાગર િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
ગીર સોમનાથ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના

ે
આશાબેન પટલ

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
ે ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
અમરલી
ુ
મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
ભાવનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
મહે સાણા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
મહે સાણા િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
મહે સાણા િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
મહે સાણા િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી

૫૮૮

ઇ

તિસંહ પરમાર

ઇમરાન ખેડાવાલા

મહે સાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મહે સાણા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ે -પાટણ સક ટ માટે ા ટ ફાળવણી
વડનગર-મોઢરા
િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
સાબરકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નવા પંચાયત ઘરો
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં પીવાના પાણીના સે પલ
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખોટા દ તાવે બનાવવા બાબત
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં િનવાસી શાળાઓના મકાનનું નવીનીકરણ
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં મા યિમક શાળામાં આચાયની ખાલી જ યા
ખેડા િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
ે હે ઠળ વાંસ ોજ ે ટમાં નાણાકીય ગેરરીિત
ચુણેલ ગામમાં મનરગા
અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં િવિવધલ ી મ હલા ક યાણ યોજનાના લાભો
રા યની સે ફ ફાઇના સ મેડીકલ કોલે નું ફી ધોરણ
અમદાવાદ ખાતે હાઈકોટ કે પસમાં સરકારી વકીલની કચેરીના નવા મકાનના
બાંધકામની મંજૂરી
અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં દદ ઓને િવનામૂ યે સારવાર
અમદાવાદ શહે ર અને િજ ામાં વીજ ચોરીના િક સા
અમદાવાદ શહે ર/િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને વ તુ િવતરણ
ઝા એપીએમસીમાં સેસ કૌભાંડ
ે
કરોસીનના
જ થાની કાળા બ રી
કિષ
ે ના મજૂ રોનો વેતનદર
ૃ

ઋિ વકભાઇ મકવાણા

સાબરમતી યુિનવિસટી ારા એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી. ની ડી ીમાં ગેરરીિતઓ
MPHW અને FHW કમચારીઓના પગાર વધારા બાબત
ા ટ ઇન એઇડના છા ાલયોમાં પગાર વધારાની રજૂ આતો
રા યની શાળાઓમાં હ દી િવષયને ફરિજયાત કરવા બાબત
સુરે
સુરે
સુરે
સુરે

નગર અને બોટાદ િજ ામાં નવી શાળા કોલે શ કરવા બાબત
નગર અને બોટાદ િજ ામાં આવેલા વાંચનાલયો/પુ તકાલયો
નગર િજ ાની શાળાઓમાં ફરજ બ વતા કમચારીઓનું પે શન
નગર િજ ામાં ‘‘નલ સે જલ’’ યોજના

સુરે નગર િજ ામાં ડે મમાંથી પીવાનું પાણી
સુરે નગર િજ ામાં દવસે ખેતી િવષયક વીજળી આપવા બાબત
ે ગ. પટલ
ે
ઋિષકશ

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
શહે રી િવકાસ અને શહે રી ગૃહ િનમાણ િવભાગ
ે રકમ
પાટણ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મહે સાણા િજ ાના ર તાને રીકાપટ કરવાનું આયોજન
મહે સાણા િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના

૩૦૮

ે
કતનભાઈ
ઈનામદાર

કનુભાઇ દેસાઇ

મહે સાણા િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી
ે -પાટણ સક ટ માટે ા ટ ફાળવણી
વડનગર-મોઢરા
મહે સાણા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
િવસનગર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
વડોદરા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
વડોદરા િજ ામાં દેશી ગાય આધા રત ાકિતક
ખેતીને ો સાહન
ૃ
વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
વડોદરા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ

ે
કનુભાઇ ક. પટલ

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
સાબરકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ

કબે
ુ રભાઇ ડ ડોર

પંચમહાલ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
સહાય
રા યની શાળાઓમાં હ દી િવષયને ફરિજયાત કરવા બાબત
આણંદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
સંતરામપુર-ઝાલોદ-કશલગઢ
રોડને પહોળો કરવાની મંજૂરી
ુ

કરશનભાઇ સોલંકી

અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના

મહે સાણા િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
મહે સાણા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
ે રકમ
અરવ ી િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
પાટણ િજ ામાં િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના
ે ભાઇ નાકરાણી
કશુ

ે
કસરીિસં
હ સોલંકી

પાટણ િજ ામાં વારસાઇ હ ની અર ઓ
ે િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ે
અમરલી
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
મનગર િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
ભાવનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
આણંદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય

કાંિતભાઇ સોઢા પરમાર

કાલોલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
ખેડા િજ ામાં ઘાસચારા િવકાસ કાય મ
ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ખેડા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
આણંદ અને વડોદરા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
ખેતી િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ
ે
આણંદ અને અમદાવાદ િજ ામાં રોગચાળાના કસો
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક

કાંિતભાઈ બલર

કાિ તભાઇ પરમાર

આણંદ અને ભાવનગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલાત
બાબત
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ે તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
કામરજ
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
ે િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
અમરલી
ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ
ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી

ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
ખેડા અને ડાંગ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
ખેડા અને નમદા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો

કા તીભાઇ ખરાડી

ખેડા અને મ હસાગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલાત
બાબત
ે માટે જમીન સંપાદન
ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં બુલેટ ટન
ે યોજનામાં
ખેડા િજ ામાં મનરગા
ાચારની ફ રયાદો
અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ િકમત
ં વસૂલવા બાબત
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
રા યની માિલકીની એર ટીપ િવકસાવવા બાબત
આ દવાસી સમાજ માટે વનવાસી કે વનબંધુ શ દનો ઉપયોગ
કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેર દાળની
ખરીદી
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
ે
બનાસકાંઠા અને મહે સાણા િજ ામાં રોગચાળાના કસો

કાળાભાઇ ડાભી

િકત િસંહ વાઘેલા

બનાસકાંઠા અને સુરે નગર િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
બનાસકાંઠા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટે ા ટ
બનાસકાંઠા િજ ામાં વન અિધકાર હે ઠળ મકાન બનાવવા જમીન
ખેડા અને નવસારી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ન ડયાદની હોિ પટલમાં ફઝીશીયનની ખાલી જ યા
ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
ખેડા અને નવસારી િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
રા યમાં પેટોલ-ડીઝલ પરના વેટની આવક
ગાંધીધામ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના
ે રકમ
બનાસકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
બનાસકાંઠા િજ
ડાણ
બનાસકાંઠા િજ
બનાસકાંઠા િજ
બનાસકાંઠા િજ
બનાસકાંઠા િજ
બનાસકાંઠા િજ

િકરીટિસંહ રાણા

ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય
ે કામો
ામાં વાસનના િવકાસ માટના
ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ

મહે સાણા અને પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની મંજૂર જ યા
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા

બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
સુરે નગર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
ે
સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ સહાય
સુરે નગર િજ ામાં ધાનમં ી કિષ
ૃ િસંચાઇ યોજના
સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
િકશોર ચૌહાણ

ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
મહે સાણા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
રા ય સરકાર ારા ઓવર ડા ટ લેવા બાબત
સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હે તુ માટે જમીન ફાળવણી

ે
કીરીટકમાર
ચી. પટલ
ુ

શહે રી િવકાસ અને શહે રી ગૃહ િનમાણ િવભાગ
ે
ે રદ કરવા કે સરકારને રજૂ આત
ટલરનુ
ં અલગથી રિજ ટશન
પાટણ િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની પડતર અર ઓ
પાટણ િજ ામાં ગૌચર જમીનની ફાળવણી
પાટણ િજ ામાં ખેડૂ ત અક માત વીમા સહાય મેળવવા અર ઓ
પાટણ િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
પાટણ િજ ામાં ાથિમક શાળાઓમાં લાયકાત વગરના િશ કો
પાટણ તાલુકમાં ર તા તથા પુલોને નુકસાન
પાટણ તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવા બાબત
પાટણ તાલુકામાં વીજ ડાણોની પડતર અર ઓ
પાટણ શહે ર અને તાલુકામાં “માં”, “મા વા સ ય” અને “આયુ યમાન ભારત”

ગજ ે િસંહ પરમાર

અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર

ગેનીબેન ઠાકોર

સાબરકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
સાબરકાંઠા િજ ામાં દેશી ગાય આધા રત ાકિતક
ખેતીને ો સાહન
ૃ
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હે તુ માટે જમીન ફાળવણી
અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ િકમત
ં લેવા બાબત
બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા
બાબત
બનાસકાંઠા અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
ે
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં રોગચાળાના કસો
બનાસકાંઠા અને મહે સાણા િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ
વસૂલવા બાબત
બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
ભાષા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ

૩૦૯

યાસુ ીન શેખ

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહે ર અને િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાય
યોજના
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
અમદાવાદ અને સુરત શહે રમાં ઔ ોિગક એકમોમાં આગ
અમદાવાદ શહે રની શાળાઓમાં સંચાલકો ારા વધુ ફી ઉઘરાવવા બાબત
અમદાવાદ શહે રની હોિ પટલને ડે ઝી ેટે ડ હે ર કરવા બાબત
એસટીના વળતર પેટે ની રકમ
ે હાઈ-વે માગ માટે ગિત મયાદા
રા યમાં એ સ ેસ હાઈ-વે/ ટટ

ગુલાબિસંહ રાજપુત

રા યમાં ખા તેલનો બફર ટોક
રા યમાં તબીબી અિધકારીઓનું મંજૂર મહે કમ
રા યમાંથી િમકોને વતન મોકલવા રકમ ચૂકવણી
સરકાર ારા લોહીના કાઉ ટ ન ી કરવાના મશીનોની ખરીદી
રા યમાં ડાયરે ટર ઓફ ોસી યુશનની કચેરી
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
થરાદ તાલુકામાં ખેડૂ તોની જમીન ીસરકાર કરવા બાબત
થરાદ તાલુકામાં સીમતળના વાડા કાયદેસર કરવા બાબત
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડોકટરોની િનમણૂક
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલી
બનાસકાંઠા અને રાજકોટ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન રી-સવની કામગીરી
રા ય સરકાર ારા વીજ લા ટને ચૂકવણી
રા યમાંથી આંતરરા ીય પધામાં પસંદગી પામેલ ખેલાડીઓ

ગીતાબા ડે

ગોિવંદભાઇ પરમાર

જૂ નાગઢ િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
મનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
ભાવનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
ે કામો
રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે હાથ ધરલા
રાજકોટ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હે ઠળ મંજૂર રકમ
આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના

૩૦૭

૫૮૯

૬૦૨

ે
ગોિવંદભાઈ પટલ

ે રકમ
આણંદ િજ ામાં બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
આણંદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
અમરલી
મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
ે કામો
રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના
િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હે ઠળ મંજૂર રકમ
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ

ચંદન

ઠાકોર

પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
ભાવનગર િજ ામાં ચેરનું વાવેતર
રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
રાજકોટ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમને ફાળવેલ ા ટ
ા ટ ઇન એઇડના છા ાલયોમાં પગાર વધારાની રજૂ આતો
પાટણ અને મહે સાણા િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના

ચં કાબેન બારીયા

પાટણ અને િસ ધપુર તાલુકાની ફડચામાં ગયેલ ખેતી િવષયક સહકારી મંડળીઓ
િસ ધપુર ખાતે કાકોશી રે વે ઓવરિ જનું કામ
ે
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં રોગચાળાના કસો
આ દ િત િવકાસ િવભાગ હે ઠળ ચાલતી આ મશાળાઓ
કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેરદાળની ખરીદી
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલી
દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
દાહોદ અને મહીસાગર િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
ે યોજના
દાહોદ િજ ામાં મનરગા
દાહોદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઈઝરની મંજૂર જ યા
ભાવનગર અને સુરતની મેડીકલ કોલે માં મંજૂર મહે કમ
ટે યુ ઓફ યુિનટીના સફારી પાકમાં િવદેશ અને અ ય રા યોમાંથી લાવવામાં

િચરાગભાઇ કાલરીયા

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ
વસૂલવા બાબત
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
સૌની યોજના હે ઠળ ડે મો ભરવા બાબત

જે. વી. કાક ડયા

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
જૂ નાગઢ િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
જૂ નાગઢ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
અમરલી
ુ
ે િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ે
અમરલી
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
ે િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
અમરલી
ગીર સોમનાથ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
અમરલી
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા

ે
જગદીશ ઇ. પટલ

જગદીશ િવ કમા

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
ે રકમ
પાટણ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
ં
અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
ે
ક છ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
ગુજરાત હે ર થળોમાં નાગ રકો અને સફાઇ કામદારો ારા કચરાને સળગાવવા
પર િતબંધ બાબત િવધેયક, ર૦ર૧
ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા

ે
જઠાભાઇ
ઘે. આ હર

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
ગૃહ િવભાગ

૨૯૫

જશપાલિસંહ પ ઢયાર

કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેરદાળની ખરીદી
ે
પાદરા તાલુકામાં ઔ ોિગક એકમો ારા દૂિષત પાણી કનાલ
/નદીમાં નાખવા
બાબત
વડોદરા અને ડાંગ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડોકટરોની િનમણૂક
વડોદરા અને નમદા િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
વડોદરા અને ભ ચ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા
બાબત
વડોદરા અને વલસાડ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
વડોદરા અને વલસાડ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ

ે
જશુભાઇ પટલ

વડોદરા અને સુરત િજ ામાં શાળાઓમાં સંચાલકો ારા વધુ ફી ઉઘરાવવા
બાબત
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર
મહે કમ
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા
બાબત
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો

જ ેશકમાર
મેવાણી
ુ

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલ
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ે યોજના
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મનરગા
અમદાવાદ અને સુરત િજ ાની સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં ફાયર સે ટીના
સાધનો
એમ.બી.બી.એસ. કોલે નું ફીનું ધોરણ
વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામાં ર તાના કામો

િજ ેશકમાર
સેવક
ુ

મહે સાણા અને પાટણ િજ ામાં સ તા અનાજને બારોબાર વહચી દેવાની ફ રયાદો
રા યની .એસ.ટી. હે ઠળની માસવાર આવક
વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામાં પીવાનું પાણી
ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
મ હસાગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
સહાય
આણંદ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધો અને દ યાંગોને આિથક સહાય યોજનાની
અર ઓ
દાહોદ િજ ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય

દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
રા યમાં ધાિમક થળોનો સાદ કીમમાં સમાવેશ
તે

ર. સુખ ડયા

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,

૩૦૦

છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
વડોદરા િજ ામાં અકોટા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજુરી

તુભાઇ ચૌધરી

ે
ઝંખના પટલ

દેવાભાઇ માલમ

ે
દુ યંતભાઇ પટલ

છોટાઉદેપુર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
સહાય
વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
છોટાઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
એસ.ટી. િનગમને નવી બસો ખરીદવા સહાય
નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
સુરત અને તાપી િજ ામાં કપાઉ
ડર અને જુ િનયર ફામાસી ટની મંજૂર જ યા
ં
સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
ગીર સોમનાથ િજ ાના રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન
જૂ નાગઢ િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવાની યોજના
લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
ે ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
અમરલી
ુ
જૂ નાગઢ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
જૂ નાગઢ િજ ામાં દેશી ગાય આધા રત ાકિતક
ખેતીને ો સાહન
ૃ
જૂ નાગઢ િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના
જૂ નાગઢ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતી પરવાનગીની અર ઓ
ભ ચ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
ે
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને પેટોકિમક
સ િવભાગ

૬૦૩

ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
નમદા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ભ ચ િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ે કરવા બાબત
ભ ચ-ટકારીયા
-પાલેજ રોડને રીસરફસ
ં
વડોદરા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
ે
ધન ભાઇ પટલ

ે
નથાભાઇ પટલ

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
બોટાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મોરબી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
સુરે નગર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
ે
સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
બનાસકાંઠા િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી અને પશુધન િન ર કની મંજૂર
જ યાઓ
બનાસકાંઠા િજ ામાં શાળાના નવા ઓરડાઓ
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
ધાનેરા તાલુકાની હોિ પટલનું મંજૂર મહે કમ

ધાનેરા તાલુકામાં વીજવાયરો બદલવા બાબત
બનાસકાંઠા િજ ામાં આરો ય કે ોને અપ ેડ કરવા બાબત
બનાસકાંઠા િજ ામાં કાયરત માકટ યાડ

ે
ે
નરશભાઈ
પટલ

ે
િનરજન
ં પટલ

બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન રી-સવમાં િતઓ
બનાસકાંઠા િજ ામાં ધોરણ ૧ થી ૫ની શાળાઓ મજ કરવા બાબત
બનાસકાંઠા િજ ામાં પશુ દવાખાના
બનાસકાંઠા િજ ામાં મા યિમક શાળામાં િશ કોની ઘટ
નમદા િજ ામાં નહે ર માળખાની કામગીરી
નવસારી િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
નવસારી િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
આણંદ અને ડાંગ િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
આણંદ અને દાહોદ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
આણંદ અને નવસારી િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ

૨૯૭

આણંદ અને બોટાદ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ

ે
નીિતનભાઇ ર. પટલ

ે
નીિતનભાઇ ર. પટલ
નીમાબેન આચાય

નૌશાદ સોલંકી

આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલી
ે
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ િનગમ િલ. નું મંજૂર મહે કમ
રા યમાં એનીમલ વેલફરે બોડની થાપના
રિવવારે વેિ સનેશનની કામગીરી ચાલુ રાખવા અંગે
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ક છ િજ ાના રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ે રકમ
ક છ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
ક છ િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
ક છ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
પાટણ િજ ામાં િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના
ભુજ તાલુકામાં જૂ ના વાસ પાણી પુરવઠા યોજના
દસાડા સામૂ હક આરો ય કે બનાવવાનું આયોજન
રા યમાં િસંહ, િસંહબાળ અને દપડાના મૃ યુ
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા

૬૦૫
૩૧૩

૫૮૪

સુરે નગર અને ભાવનગર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર
મહે કમ
સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ

પું ભાઇ ભી. વંશ

સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલ
ે િજ ામાં તૈયાર પાકને થયેલ નુકસાની પેટે વીમાની ચૂકવણી
અમરલી
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)

૫૮૫

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
એ સાર પાવર ગુજરાત અને અદાણી પાવર િલ. સાથે વીજ કરારો
જૂ નાગઢ ખાતે ાદેિશક સંશોધન કે માટે જમીન ફાળવણી
નમદાનું પાણી ઉ ોગ, પીવા અને િસંચાઇ માટે વાપરવા બાબત
ે બનાવવાની કામગીરી
નવાબંદર ખાતે મ ય જટી
રા યમાં નેશનલ રલ હે થ િમશન અંતગત ા ટ

૨૯૫

પુનમભાઇ પરમાર

પુનાભાઇ ગામીત

સુરત િજ ામાં આસલર િમ લ ગૃપ ારા જમીન માંગણી
અદાણી ગૃપની કપનીઓમાં
થાિનકોને રોજગારી
ં
ે સિમિત
ગૌ-સેવા અને ગૌચર િવકાસ બોડની યોજનાઓની સમી ા માટની
રા યમાં ઔ ોિગક હે તુ માટે િબનખેતી કરાવવા મહે સૂલ
િસંહોના સંર ણ માટે રચાયેલ ટા ક ફોસની ભલામણો
સી.આર.ઝેડ હે રનામામાં સ ાનું િવકે ીકરણ કરવા બાબત
ે માટે જમીન સંપાદન
અમદાવાદ અને આણંદ િજ ામાં બુલેટ ટન
ે
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં રોગચાળાના કસો
આણંદ િજ ામાં તારાપુર ગામમાં ગટર યોજનાનું કામ
આણંદ િજ ામાં તારાપુર ગામમાં ગટર યોજનાનું કામ
અમદાવાદ અને વડોદરાની મેડીકલ કોલે માં મંજૂર મહે કમ
આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
તાપી અને નવસારી િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
તાપી અને નવસારી િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
તાપી અને નવસારી િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
તાપી અને સુરત િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
તાપી અને સુરત િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
રા યમાં હળપિતઓના આવાસો

પુણશ મોદી

ડાંગ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મહવા
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના

તાપ દુધાત

સુરત અને તાપી િજ ામાં કપાઉ
ડર અને જુ િનયર ફામાસી ટની મંજૂર જ યા
ં
સુરત િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
ે
અમરલી િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની પડતર અર ઓ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ે િજ ામાં ખેડૂ ત અક માત વીમા સહાય મેળવવા અર ઓ
અમરલી
ે િજ ામાં ગૌચર જમીનની ફાળવણી
અમરલી
ે િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
અમરલી
ે
ે રદ કરવા કે સરકારને રજૂ આત
ટલરનુ
ં ં અલગથી રિજ ટશન
જ યાઓ
સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં “માં”, “મા વા સ ય” અને “આયુ યમાન
ું
ભારત” યોજના
સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવા બાબત
ું
સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં ર તા તથા પુલોને નુકસાન
ું
સાવરકડલા
અને લીલીયા તાલુકામાં વીજ ડાણોની પડતર અર ઓ
ું

૬૦૦

ુમનિસંહ ડે

ક છ િજ ામાં િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ
ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
બનાસકાંઠા િજ
બનાસકાંઠા િજ
બનાસકાંઠા િજ
સાબરકાંઠા િજ

દપભાઇ પરમાર

દપિસંહ ભ. ડે

ેમિસંહભાઇ વસાવા

િવણભાઇ ઘોઘારી

ે રકમ
ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય
ે કામો
ામાં વાસનના િવકાસ માટના
ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન

ે રકમ
પાટણ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
ગૃહ િવભાગ
ગૃહ િવભાગ
ગૃહ િવભાગ
ગૃહ િવભાગ
નમદા અને વડોદરા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
નમદા અને તાપી િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
નમદા અને ભ ચ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં આર.ટી.ઇ.એ ટ હે ઠળ વેશ
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
નમદા અને વલસાડ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
ે તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
કામરજ
નમદા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
અમરલી
ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની મંજૂર જ યા
રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

િવણભાઈ મુસ ડયા

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા
બાબત
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ
વડોદરા અને મનગરની મેડીકલ કોલે માં મંજૂર મહે કમ
ે િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
મનગર અને અમરલી
ે િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
મનગર અને અમરલી
ે િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
મનગર અને અમરલી
મનગર અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા
બાબત

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો
અમલ

ે ધાનાણી
પરશ
પરસો મ સાબરીયા

મનગર અને ભાવનગર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલી
મનગર અને મોરબી િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
ગૃહ િવભાગ
મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
મોરબી િજ ામાં ઓ ોિગક ભરતી મેળા
મોરબી િજ ામાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના
ું
મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ે ટે નીશીયનની મંજૂર જ યા
મોરબી િજ ામાં લેબોરટરી
મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના
ે
સુરે નગર િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ

િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ

ે મેર
િ જશ

બલરાજિસંહ ચૌહાણ

બળદેવ ઠાકોર
બલરામ થાવાણી

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
નવસારી િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
નવસારી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
નવસારી િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
નવસારી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
સુરત િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
મોરબી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
મોરબી િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ે ટે નીશીયનની મંજૂર જ યા
મોરબી િજ ામાં લેબોરટરી
મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના
અં ર ખાતે જલ ભવન બનાવવા બાબત
ગાંધીનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
ગાંધીનગર િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
સાબરકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ે રકમ
અરવ ી િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂરી

૫૮૭

બાબુભાઇ બોખીરીયા

આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
ક છ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
ખેડા િજ ામાં ચાફ ટર ખરીદી સહાય યોજના
સુરે નગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
સાબરકાંઠા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
ે િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ે
અમરલી
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ સહાય
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
અમરલી
પોરબંદર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
જૂ નાગઢ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક કરવા બાબત
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
પોરબંદર િજ ામાં સ યવાદી રા

હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના

જૂ નાગઢ િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
જૂ નાગઢ િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવાની યોજના
રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
અંદાજ સિમિતના ચોથા અહે વાલની રજૂ આત

ે
બાબુભાઈ પટલ

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા

૩૦૮

પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

બાબુભાઈ વા

બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
સુરે નગર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
જૂ નાગઢ અને ભાવનગર િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
ે િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
જૂ નાગઢ અને અમરલી
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
જૂ નાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલી
જૂ નાગઢ અને ભાવનગર િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
જૂ નાગઢ અને ભાવનગર િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
જૂ નાગઢ િજ ામાં સીમશાળાઓ બંધ કરવા બાબત
માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકાના ર તાઓ
માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં કવચ કડ
ં ટર નાંખવાની કામગીરી
માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં દવસે વીજળી આપવા ફીડરોની પસંદગી
ે
શેરીયાઝ બારા ખાતે જટીની
કામગીરી

ભગાભાઇ ધા. બારડ

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ે િજ ામાં કિષ
ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ૃ રાહત પેકે જ
ે િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ે બનાવવાની કામગીરી
સૂ ાપાડા ખાતે ફીશરીઝ હાબર જટી

૬૦૪

ે િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
ગીર સોમનાથ અને અમરલી

ે
ભુપે ભાઇ પટલ

ે િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ે
ગીર સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ગીર સોમનાથ િજ ામાં બુ ધી ટ સક ટ અ વયે કામગીરી
અમદાવાદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
ગાંધીનગર િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

૨૯૮

ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ

ભરત ઠાકોર

ે
ભરતભાઈ પટલ

ભૂપે િસંહ ચુડાસમા
ભાવેશભાઇ કટારા

સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હે તુ માટે જમીન ફાળવણી
મહે સાણા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
અિભલેખાગાર િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ
બેચરા ખાતે િવ ામગૃહ બનાવવાની મંજૂરી
બેચરા ખાતેના ાથિમક આરો ય કે માં મંજૂર મહે કમ
બહચરા
ખાતે મં દરના કામો માટે રકમ ફાળવણી
ુ
બહચરા
ખાતે મં દરના પાિકગના કામો માટે રકમ ફાળવણી
ુ
મહે સાણા અને સુરે નગર િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
મહે સાણા િજ ામાં આંગણવાડીના મકાનો
મહે સાણા િજ ામાં જમીન ીસરકાર કરવા બાબત
ે
મહે સાણા િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ઉમરગામ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
ડાંગ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
વલસાડ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
અડધા કલાકની ચચા (િનયમ-૯૨)
દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેર દાળની
ખરીદી
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલાત
બાબત
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
રાજકોટ અને ભાવનગરની મેડીકલ કોલે માં મંજૂર મહે કમ

૬૧૪

ભીખાભાઇ બારૈ યા

ગીર સોમનાથ િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
ે
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
મનગર િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
પોરબંદર િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગીની અર ઓ
ભાવનગર િજ ામાં કિૃ મ બીજદાનથી જ મેલ વાછરડીઓ અંગે સહાય
ભાવનગર િજ ામાં ચેરનું વાવેતર
ભાવનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

ભીખાભાઈ

ષી

ે
મુકે શભાઇ પટલ

મધુભાઇ ીવા તવ

જૂ નાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર
મહે કમ
જૂ નાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
જૂ નાગઢ અને ભાવનગર િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ
ે િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
જૂ નાગઢ અને અમરલી
જૂ નાગઢ અને ભાવનગર િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
ે
જૂ નાગઢ અને રાજકોટ િજ ામાં મગફળીની ટકાના
ભાવે ખરીદી
ભ ચ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
ે િજ ામાં કવરબાઈનુ
અમરલી
ં મામે યોજના
ું
ભ ચ િજ ામાં મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
વલસાડ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
દાહોદ િજ ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય
છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના

મિનષા વકીલ

વડોદરા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
દાહોદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
વડોદરા િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં

ે
મહે શકમાર
પટલ
ુ

વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
વલસાડ િજ ામાં રા ીય કટબ
ુ ંુ સહાય યોજના
ે
ે રદ કરવા કે સરકારને રજૂ આત
ટલરનુ
ં અલગથી રિજ ટશન
પાલનપુર તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવા બાબત

મહે શકમાર
રાવલ
ુ

પાલનપુર તાલુકામાં ર તા તથા પુલોને નુ સાન
પાલનપુર તાલુકામાં વગ-૩ની ખાલી જ યાઓ
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂ ત અક માત વીમા સહાય મેળવવા અર ઓ
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગૌચર જમીનની ફાળવણી
બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
બનાસકાંઠા િજ ામાં મશાનગૃહ માટે જમીન માંગણી
મોરબી િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની પડતર અર ઓ
આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
આણંદ િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
ે રકમ
આણંદ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
આણંદ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
આણંદ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધો અને દ યાંગોને આિથક સહાય યોજનાની
અર ઓ
આણંદ િજ ામાં રોટાવેટરની ખરીદીમાં સહાય
આણંદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ
ખેડા િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના

મહે શભાઇ છો. વસાવા
માલતી મહે રી

મોહનભાઇ ઢો ડયા

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
ે રકમ
ક છ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
ક છ િજ ામાં ડો.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
ક છ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
ગાંધીધામ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના
ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
બનાસકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન
બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
ે
ભચાઉ તાલુકામાં અમરડી ડ ટી યુટરી કનાલ
મહવા
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
સુરત િજ ામાં કવરબાઇનુ
ં મામે યોજના
ું
સુરત િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય

મોહનિસંહ રાઠવા

સુરત અને તાપી િજ ામાં કપાઉ
ડર અને જુ િનયર ફામાસી ટની મંજૂર જ યા
ં
આ મશાળાના બાળકોના માિસક બીલમાં વધારો કરવા અંગે
છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં પી.યુ.સી. સે ટર
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં મ વીઓને મકાન સહાય
ે યોજના
છોટાઉદેપુર િજ ામાં મનરગા
બાબત

૩૦૬

નમદા આધારીત પાણી પુરવઠા યોજના
રા યમાં પશુ સારવાર માટે દવા
રા યમાં િલ ાઈટ આધારીત વીજ મથકો
એમ.ઓ.યુ.
સરદાર સરોવર સંકુ લમાં જમીન સંપાદન કરવા બાબત
રઘુભાઇ દેસાઇ

પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં રોડના નવીન

બ નંબર ફાળવવા બાબત

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
પાટણ અને મહે સાણા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ

ે
રમણભાઇ પટલ

રમેશભાઇ કટારા

૨૯૯

પાટણ અને મહે સાણા િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
પાટણ અને મહે સાણા િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલ
ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના રહે ણાકના મકાનો
પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
મહે સાણા િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
પાટણ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મહે સાણા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
મહે સાણા િજ ામાં સહકારી મંડળીઓને જમીન ફાળવણી
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
હે સાણા િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
દાહોદ િજ ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય
દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
દાહોદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
દાહોદ િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી મા યિમક શાળાઓ
દાહોદ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
દાહોદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય

ે
રાકશભાઇ
જ. શાહ

ે
રાઘવ ભાઇ પટલ

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
અમદાવાદ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
આણંદ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
ાંિતજ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
મનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
મનગર િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
ે
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ

૨૯૩

૫૯૧

રાજ ે િસંહ ચાવડા

મનગર િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
મનગર િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક કરવા બાબત
મનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
મોરબી િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
ે કરવાનું આયોજન
અરવ ી િજ ાના ર તાને રીસરફસ
અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
ે રકમ
સાબરકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
સાબરકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કને શન

રાજ ે િસંહ ઠાકોર

રાજ ે િસંહ પરમાર

સાબરકાંઠા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હે તુ માટે જમીન ફાળવણી
અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ િકમત
ં વસૂલવા બાબત
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
અરવ ી િજ ામાં જમીન રી-સવ
અરવ ી િજ ામાં જમીનમાં શરતભંગ
મનગર અને સુરતની મેડીકલ કોલે માં મંજૂર મહે કમ
મોડાસા તાલુકામાં સરકારી જમીનમાં દબાણ
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
આણંદ િજ ામાં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના
બોરસદ તાલુકામાં ખેતી પાકોને થયેલ નુકસાન પેટે વળતર મેળવવા મળેલ
અર ઓ
બોરસદ તાલુકામાં ગંગા વ પ આિથક સહાય યોજના
બોરસદ તાલુકામાં તલાટી કમ મં ીની ખાલી જ યા
બોરસદ તાલુકામાં િનરાધાર િવધવા સહાય યોજના
બોરસદ તાલુકામાં િવિવધ આરો યલ ી યોજનાના લાભાથ ઓ

ે ુ
રાજશકમાર
ગો હલ

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર
મહે કમ
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં રોડના નવીન

બ નંબર ફાળવવા બાબત

૫૯૩

અમદાવાદ અને મોરબી િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
અમદાવાદ અને મોરબી િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
અમદાવાદ અને રાજકોટ િજ ામાં શાળાઓમાં સંચાલકો ારા વધુ ફી ઉઘરાવવા
બાબત
પશુપાલન િનયામક ી, ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ
રા યમાં િબ ડ ગ એ ડ અધર ક ટકશન વકસ વે ફરે સેસ
લિલત વસોયા

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાના ઓ ોિગક એકમો પાસેથી વીજ િબલ વસૂલવા
બાબત
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલી
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા

લલીતભાઇ કગથરા

મોરબી અને બોટાદ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા
બાબત
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
મોરબી અને ભાવનગર િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
મોરબી અને સુરે નગર િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત
સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં આર.ટી.ઇ એ ટ હે ઠળ વેશ
સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
ે િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
મોરબી અને અમરલી
મોરબી અને બોટાદ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ

લાખાભાઇ ભરવાડ

મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
મોરબી અને ભાવનગર િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
અમદાવાદ અને સુરે ગર િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
અમદાવાદ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ

વિણમ ગુજરાત પોટસ યુિનવિસટીનું મંજૂર મહે કમ

લાખાભાઇ સાગઠીયા

ે ગભાઇ પણદા
વજિસં

અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ
વસૂલવા બાબત
અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
રાજકોટ િજ ાના ર તાને પહોળા કરવાનું આયોજન
રાજકોટ િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને વીજ કને શન
િવંછીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હે ઠળ મંજૂર રકમ
રાજકોટ િજ ામાં મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
મનગર િજ ામાં વીડીઓમાંથી ઘાસ એક કરવા બાબત
રાજકોટ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
ે કામો
રાજકોટ િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે હાથ ધરલા
રાજકોટ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
દાહોદ અને ડાંગ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
દાહોદ અને વલસાડ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ
કોરોના મહામારીમાં રાશનકાડ ધારકોને મફત અનાજ આપવા તુવેરદાળની ખરીદી
દાહોદ અને નમદા િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
દાહોદ અને નમદા િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ

વ ભભાઇ કાકડીયા

િવ મભાઇ માડમ

દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
ે
દાહોદ અને સુરત િજ ામાં રોગચાળાના કસો
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
અમરલી
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ે િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
અમરલી
વીર સાવરકર અંગેના અપમાનજનક શ દો દૂર કરવા બાબત
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા
ે
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
મોરબી િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
ં
દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એકટ હે ઠળ વેશ
દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ટકાના
ભાવે મગફળીની ખરીદી
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મેડીકલ કોલે નું આયોજન
ે િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
દેવભૂિમ ારકા અને અમરલી
તબ દલી
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર
મહે કમ
દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
દેવભુિમ ારકા િજ ામાં િવ ડફામ ોજ ે ટ માટે જમીન

૫૯૮

ે
િવજયભાઇ પટલ

િવનોદભાઈ મોર ડયા

ે
ભાણવડ રફરલ
હોિ પટલનું મંજૂર મહે કમ
ડાંગ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ
બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
સુરત િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
ે કરવાનું આયોજન
ડાંગ િજ ાના ર તાને રીસરફસ
ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
મોરબી િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
મહવા
ુ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
મોરબી િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

૬૦૧

રાજકોટ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી નેશનલ ડસેબલ પે શન યોજના
સુરત િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
િવમલભાઇ કા. ચુડાસમા

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,

૩૦૧

ે િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ગીર સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજ િબલ
વસૂલવા બાબત
ગીર સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
ે િજ ામાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હે ઠળ વેશ
ગીર સોમનાથ અને અમરલી
ગીર સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
ગીર સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા
બાબત
ગીર સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
ગીરસોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
િવર ભાઇ ઠુ મર

ે અને ભાવનગર િજ ામાં મનરગા
ે યોજના અ વયે રકમની ફાળવણી
અમરલી
ે
અમરલી િજ ામાં પુ તકાલયોમાં ંથપાલ અને કારકનની
ખાલી જ યાઓ
ુ
ે
માંક-૧૦૧ના જવાબમાં ફરફાર હોવા બાબત
ે અને ક છ િજ ામાં .એસ.ટી.ની ઈનપુટ ટકસ
ે
ે ડટ મેળવતા
અમરલી
યિ તઓ
ે આરો ય કે માં વગ-૨ ની ખાલી જ યા
અમરલી
ે િજ ાના ર તાઓ રીસરફઈસ
ે થવા બાબત
અમરલી
ે િજ ામાં જમીન રીમાપણીમાં િતઓ
અમરલી
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ફાળવેલ જગલની
જમીન
ં
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)

૫૮૩

મહા મા ગાંધી મ સં થાનમાં ગેરકાયદેસર ભરતી
મહા મા ગાંધી મ સં થાનમાં ફરિજયાત િનવૃિ
રા યક ાની સિમિત (એમપાવડ કિમટી)ની બેઠકો
લાઠી અને બાબરા તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન

િવરે િસંહ ડે

વેરાવળથી વાપીની ડીપ-સી ડી ચાજ પાઈપલાઈનની યોજના માટે
સી.આર.ઝેડ લીયર સ
અં ર ખાતે જલ ભવન બનાવવા બાબત
ક છ િજ ાના ર તાને રીકાપટ કરવાનું આયોજન
ે રકમ
ક છ િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
ે
ક છ િજ ામાં ૨૫% કપીટલ
ગોડાઉન સહાય હે ઠળ ચૂકવેલ રકમ
ક છ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
ક છ િજ ામાં ડો. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ સહાય યોજના
ક છ િજ ામાં લઘુ મ વેતનધારા હે ઠળ ચૂકવ ં
ક છ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

ે
િવવેક ન. પટલ

વી.ડી. ઝાલાવાડીયા

શંભુ ઠાકોર

પાટણ િજ ામાં િનવૃ રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના
પાટણ િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ વકરની મંજૂર જ યા
વડોદરા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ે િજ ામાં કવરબાઈનુ
અમરલી
ં મામે યોજના
ું
ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
રાજકોટ િજ ામાં ચાફકટર ખરીદી સહાય યોજના
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ
ે િજ ામાં જનસેવા કે ોમાં અર ઓ
અમરલી
જૂ નાગઢ િજ ામાં દ યાંગ લ સહાય યોજના
અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂરી
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
ગાંધીનગર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ
ગાંધીનગર િજ ામાં ગંગા વ પા આિથક સહાયની અર ઓ
ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણો ર સહાય યોજના
ગાંધીનગર િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ

શૈલેષ પરમાર

૩૦૫

ે
અનુસૂિચત િત, સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવકાસ માટના
બોડ
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોની ટાંકી સાફ કરતા કામદારોના મૃ યુ
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં અક માત

૫૯૬

અમદાવાદ શહે રમાં ડી.પી.એસ. કલ
ારા જમીનમાં શરતભંગ
ૂ
ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમની ભરતીમાં ગેરરીિત
ે રા લગાવવા બાબત
નાગ રક પુરવઠા િનગમના ગોડાઉનમાં સીસીટીવી કમે
રા ય સરકાર ારા નવા િવમાન ખરીદીને મંજૂરી
સુરત િજ ામાં આસનલ િમ લ ગૃપને ફાળવેલ જમીન
સરકાર તરફથી સહાય
સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ હે ઠળના બોડ/િનગમોને સહાય

શૈલેષભાઈ ભાભોર

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
છોટાઉદેપુર િજ ામાં હ પ ક ન ધો
દાહોદ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
દાહોદ િજ ામાં ઇ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના
દાહોદ િજ ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય
દાહોદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
દાહોદ િજ ામાં રમતગમત સંકુ લોના બાંધકામનો થયેલ ખચ

શૈલેષભાઈ મહે તા

દાહોદ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
બારીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
છોટાઉદેપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
વડોદરા િજ ામાં અકોટા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજુરી
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા

શશીકા ત પંડયા

વડોદરા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
વડોદરા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
બનાસકાંઠા િજ ામાં આંગણવાડી કે ોને ગેસ કનેકશન
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
ક છ િજ ામાં િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ
ડસા તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
ે રકમ
બનાસકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
બનાસકાંઠા િજ ામાં ડે રી ફામ થાપનાની સહાય
ે કામો
બનાસકાંઠા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના
મહે સાણા અને પાટણ િજ ામાં મ ટી પપઝ હે થ સુપરવાઇઝરની મંજૂર જ યા

૩૧૨

શીવાભાઇ ભુરીયા

સુખરામભાઇ રાઠવા

ે
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં રોગચાળાના કસો
બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
ે
બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર િજ ામાં રોગચાળાના કસો
અમદાવાદમાં રલાય સ ટોર ારા વધુ િકમત
ં લેવા બાબત
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
પોટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
છોટા ઉદેપુર અને ડાંગ િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ

૫૯૭
૩૦૪

છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા
બાબત
છોટાઉદેપુર અને ડાંગ િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
છોટાઉદેપુર અને પંચમહાલ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક

સંગીતાબેન પાટીલ

છોટાઉદેપુર અને ભ ચ િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલ
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
ે તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
કામરજ
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન(છ ો દવસ)

૫૯૪

નમદા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
વલસાડ ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ

સંજયભાઇ સોલંકી

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
ભ ચ અને નમદા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
ભ
ભ
ભ
ભ

ે
સંતોકબેન આરઠીયા

ચ અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
ચ અને નમદા િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
ચ અને નમદા િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
ચ અને નવસારી િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા

ભ ચ અને સુરત િજ ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ે માટે જમીન સંપાદન
ભ ચ અને સુરત િજ ામાં બુલેટ ટન
ક છ અને પંચમહાલ િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ
ક છ અને પાટણ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ાની હોિ પટલોમાં િન ણાત તબીબોનું મંજૂર મહે કમ
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન ભાડે અથવા વેચાણથી આપવા બાબત

૩૦૭

ક
ક
ક
ક

સુિનલભાઇ ગામીત

છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
છ અને બોટાદ િજ ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
છ અને મહે સાણા િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
છ અને મોરબી િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
ંથાલય િનયામક ીની કચેરી ગાંધીનગરનું મંજૂર મહે કમ

તાપી અને ડાંગ િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા બાબત
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં રોડના નવીન બ નંબર ફાળવવા બાબત
તાપી અને સુરત િજ ામાં આર.ટી.ઇ. એ ટ હે ઠળ વેશ
તાપી અને સુરત િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
તાપી અને સુરત િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં તબ દલી
ઉકાઈ જળાશયમાં માછીમારીના ઈ રા બાબતે મળેલ ફ રયાદો

સુમનબેન ચૌહાણ

તાપી અને ડાંગ િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
તાપી અને નવસારી િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
તાપી અને વલસાડ િજ ાની શાળાઓમાં સી ટે ના ઓરડાઓ
દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી મા યિમક શાળાઓ
નમદા િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
નમદા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં કો યુટરની સુિવધા
પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના
પંચમહાલ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
સહાય
પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

ે
સુરે શકમાર
પટલ
ુ

મ હસાગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
સહાય
ગુજરાત લલીત કલા અકાદમીનું મંજૂર મહે કમ
ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ાની શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનો
ે િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વીજિબલ વસૂલવા
ગાંધીનગર અને અમરલી
બાબત
ગાંધીનગર અને ડાંગ િજ ામાં મુ યમં ી િકસાન સહાય યોજનાનો અમલ
ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ામાં રોડના નવીન
ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ
ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ
ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ
ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ

ે
સુરે શભાઇ ધ. પટલ

બ નંબર ફાળવવા બાબત

ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક
ામાં કાયરત ગૌશાળાઓ
ામાં ન ધાયેલ ખેતમજૂ રો અને િમકો
ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,

૩૧૧

ે રકમ
સાબરકાંઠા િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
ક છ િજ ામાં િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ
પાલનપુર ખાતે ન ધાયેલ રોજગારવાં છઓ
ુ
મહે સાણા િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ

સી. કે . રાઉલ

મહીસાગર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
સાબરકાંઠા િજ ા ખાતે ખાસ કોટની થાપના
દાહોદ િજ ામાં િબનસરકારી મા યિમક શાળાઓ
પંચમહાલ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
સહાય
મહીસાગર િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ વીજ ડાણ

સી. જે. ચાવડા

કલોલ તાલુકાના રાંચરડા ગામમાં દબાણ દૂર કરવા બાબત
અડધા કલાકની ચચા (િનયમ-૯૨)

૬૧૪

પોરબંદર િજ ામાં રા ીય કિષ
ૃ િવકાસ યોજનાની ગેરકાયદેસર ફાળવેલ ા ટ
ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ામાં વાસન ધામોના િવકાસ પાછળ ખચ
રા યની માિલકીની એર ટીપ િવકસાવવા બાબત
એ સાર પાવર કપનીને
પેન ટીની રકમ
ં
ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ામાં જૂ થ પાણી પુરવઠા યોજના
ગાંધીનગર અને સુરત િજ ામાં કિષ
ૃ રાહત પેકે જ
સદ ય િનવાસ ખાતે એટે ડ ટની સેવા બ વતા કમચારીઓની િનમણૂક
રા યમાં ભૂદાન સિમિતઓની રચના

સી.કે . રાઉલ

સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,
પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
ગોધરા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ
પંચમહાલ િજ ામાં દૂધઘર અને ગોડાઉન બાંધકામ સહાય
પંચમહાલ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના

૨૯૧

મ હસાગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
સહાય
સીમાબેન મોહીલે

હષ ર. સંધવી

છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ
વડોદરા િજ ામાં અકોટા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગને વહીવટી મંજૂરી
વડોદરા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના
વડોદરા િજ ામાંથી મયોગીઓને પરત મોકલવાની યવ થા
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ, બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ, ઊ અને
ે
પેટોકિમક
સ િવભાગ
ગૃહ િવભાગ
સામા ય વહીવટ િવભાગ, નમદા, જળસંપિ , પાણી પુરવઠા અને ક પસર
િવભાગ,

૩૧૧

ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ ડાણ
બારડોલી તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક

ડાણ

સુરત િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસૂલાત વૃિ ધ સહાય
ે િજ ામાં સાતફરા
ે સમૂહ લ યોજના
અમરલી
હતુ કનો ડયા

અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હે ઠળ કિષ
ૃ િવષયક વીજ
ડાણ
મહે સાણા િજ ામાં ઘિન ખેતીથી વાવેલા ફળપાકોમાં સહાય
હમતનગર
તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હે ઠળ વાવેતર
ં
ે રકમ
અરવ ી િજ ાની બ ર સિમિતને ક પવૃ યોજના હે ઠળ મંજૂર કરલ
અરવ ી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂરી
ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા હ રશચં મરણોતર સહાય યોજના
ાંિતજ ખાતે યાિયક અિધકારીઓના રહે ણાકના મકાનો
સાબરકાંઠા િજ ામાં કવરબાઈનુ
ં મામે યોજના
ું
સાબરકાંઠા િજ ામાં વારસાઈ હ ની અર ઓ
સાબરકાંઠા િજ ામાં શૈ િણક હે તુ માટે જમીન ફાળવણી

ે
હમતિસં
હ પટલ
ં

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં બીપીએલ કાડધારકોને એપીએલ કાડમાં
તબ દલ
અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં વાજબી ભાવની દુકાનો ઉપર દરોડા
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં આર.ટી.ઇ.એ ટ હે ઠળ વેશ
અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ામાં પીવાના પાણીના નમૂના
અમદાવાદની િસિવલ હોિ પટલમાં લોહીની બોટલો એકિ ત કરવા બાબત
ે
અમદાવાદમાં િસિવલ હોિ પટલમાં ઇ ટ રી લેસમે ટના ઓપરશનો
બાબત
રાજકોટ ખાતે એરપોટ બનાવવા બાબતે એમ.ઓ.યુ.

