
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
સોમિાર, ૨૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય માંત્રીશ્રી : િૃવિ, ગ્રામ વિિાસ, િાહન વ્યિહાર 

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી 
: 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની બાબત, િુટીર ઉદ્યોગ, છાપિામ અને લેખન 

સામગ્રી 

(૩) માનનીય માંત્રીશ્રી : પ્રિાસન, મત્સ્યોદ્યોગ 

(૪)  માનનીય માંત્રીશ્રી 

(રાજ્યિક્ષા) (્િતાંત્ર હિાલો) 
: સહિાર, રમત-ગમત યુિા અને સાાં્િૃવત્તિ પ્રિૃવતઓ 

 

૧ 
ગીરનાર આરોહણ અિરોહણ ્પધાા માટે ગ્રાન્ટ ફાળિણી 

* ૧૭૫૪૯ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય રમતગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવતઓ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ ખાતે ગુજરાત ગીરનાર આરોહણ અવરોહણ થપર્ાષમાાં 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષવાર કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી,  

  (૧) વર્ષવાર ફાળવેલ ગ્રાન્ટ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િિા ફાળિેલ ગ્રાન્ટ રા. 

૧. ૨૦૧૭ ૧૩,૦૮,૩૮૮/- 

૨. ૨૦૧૮ ૧૩,૫૦,૦૦૦/-  
 (૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૨) વર્ષવાર િયેલ ખચષ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િિા ખચા રા. 

૧. ૨૦૧૭ ૧૩,૦૮,૩૮૮/- 

૨. ૨૦૧૮  ૧૩,૫૦,૦૦૦/-     
 (૩) તેમાાં વર્ષવાર કેટલા યુવક-યુવતીઓએ ભાગ લીર્ો ?    (૩) વર્ષવાર ભાગ લીર્ેલ યુવક-યુવતીઓની સાંખ્યા નીચે 

મુજબ છે. 
  

ક્રમ િિા 
ભાગ લીધેલ 

યુિિ 
ભાગ લીધેલ 

યુિવત 
િુલ 

૧. ૨૦૧૭ ૧૦૩૦ ૨૬૫ ૧૨૯૫ 

૨. ૨૦૧૮ ૮૩૯ ૨૦૮ ૧૦૪૭  
--------- 

૨ 
પાિ િીમાના પ્રીવમયમ પેટે રાજ્ય અને િેન્રનો કહ્સો 

* ૧૮૮૨૮ શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાક વીમાના સ્િસ્મયમ પેટે રાજ્ય અને કેન્ર 
સરકારનો હહથસો કેટલો છે, 

  (૧) પાક વીમાના સ્િસ્મયમ પેટે ટેન્ડરિી મળેલ કાંપનીના 
સ્િસ્મયમ દર માાંિી ખેડૂતો તરફિી ભરવામાાં આવેલ સ્િસ્મયમ 
દર બાદ કરતા બાકી રહેલ સ્િસ્મયમ દરમાાં રાજ્ય અને કેંર 
સરકારશ્રીનો ૫૦ %- ૫૦ % હહથસો છે.  

એચબી-૨૬૪-૧ (સીસ-૧૦) 
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 (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર પાક વીમા િીસ્મયમ પેટે રાજ્ય અને કેન્ર સરકાર દ્વારા 
કઈ કઈ વીમા કાંપનીઓમાાં કેટકેટલુાં સ્િસ્મયમ જમા કરાવવામાાં 
આવયુાં, અને 

  (૨) સામેલ પત્રક-૧ મુજબ  

 (૩) પાક વીમા પેટે કઈ વીમા કાંપનીઓને ખેડૂતોને કેટલી 
રકમ ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર ચૂકવી ? 

  (૩) સામેલ પત્રક-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 
િિાિાર િાંપનીિાર રાજ્ય સરિારશ્રી તથા િેન્ર સરિારશ્રી તરફથી ચૂિિિાપાત્ર વપ્રવમયમ સહાયની વિગત 

િીમા િાંપની 
રાજ્ય સરિારશ્રી 

તરફથી ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (ર.) 

િેંર સરિારશ્રી તરફથી ચૂિિિાપાત્ર 
વપ્રવમયમ સહાય (ર.) 

િિા-૨૦૧૭(ખરીફ પાિ) 

એગીકલ્ચર ઈન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઈસ્ન્ડયા ૨,૫૭,૩૮,૪૭,૩૬૩ ૨,૫૭,૩૮,૪૭,૩૬૩ 

ન્યુ ઈસ્ન્ડયા એથયોરન્સ કાંપની લી. ૮,૦૯,૮૫,૯૬,૧૨૪ ૮,૦૯,૮૫,૯૬,૧૨૪ 

ઈફ્કો ટોકીયો જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧,૧૨,૬૧,૮૮,૨૪૦ ૧,૧૨,૬૧,૮૮,૨૪૦ 

એસ.બી.આઈ. જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૨,૧૨,૮૩,૭૪,૧૬૯ ૨,૧૨,૮૩,૭૪,૧૬૯ 

ખરીફ ૨૦૧૭ નુાં િુલ ૧૩,૯૨,૭૦,૦૫,૮૯૬ ૧૩,૯૨,૭૦,૦૫,૮૯૬ 

િિા-૨૦૧૭(રવિ-ઉનાળુ પાિ) 

ઈફ્કો ટોકીયો જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૩૮,૩૬,૯૮,૭૬૩ ૩૮,૩૬,૯૮,૭૬૩ 

રવિ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮નુાં િુલ  ૩૮,૩૬,૯૮,૭૬૩ ૩૮,૩૬,૯૮,૭૬૩ 

િિા-૨૦૧૮ (ખરીફ પાિ) 

એગીકલ્ચર ઈન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઈસ્ન્ડયા ૨,૮૮,૪૪,૮૧,૪૧૧ ૨,૮૮,૪૪,૮૧,૪૧૧ 

હરલાયન્સ જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૫,૫૦,૯૮,૩૨,૩૧૬ ૫,૫૦,૯૮,૩૨,૩૧૬ 

યુસ્નવસષલ સોમ્પો જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની 
લી. 

૩,૫૦,૧૨,૯૦,૫૫૬ ૩,૫૦,૧૨,૯૦,૫૫૬ 

ભારતી અક્ષા જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧,૪૫,૭૩,૯૮,૨૧૦ ૧,૪૫,૭૩,૯૮,૨૧૦ 

ખરીફ ૨૦૧૮નુાં િુલ  ૧૩,૩૫,૩૦,૦૨,૪૯૩ ૧૩,૩૫,૩૦,૦૨,૪૯૩ 

િિા-૨૦૧૮(રવિ-ઉનાળુ પાિ) 

યુનાઈટેડ ઈસ્ન્ડયા ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૨,૪૨,૫૪,૬૭૪ ૨,૪૨,૫૪,૬૭૪ 

બજાજ એલાયાંજ જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૯,૮૨,૬૨,૧૬૭  ૯,૮૨,૬૨,૧૬૭  

એગીકલ્ચર ઈન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઈસ્ન્ડયા ૭,૬૬,૯૫,૮૩૧ ૭,૬૬,૯૫,૮૩૧ 

ભારતી અક્ષા જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧૩,૭૩,૬૩,૪૦૦ ૧૩,૭૩,૬૩,૪૦૦ 

રવિ-ઉનાળુ ૨૦૧૮-૧૯નુાં િુલ ૩૩,૬૫,૭૬,૦૭૨ ૩૩,૬૫,૭૬,૦૭૨ 

 પત્રિ-૨  
િિાિાર િાંપનીિાર ચૂિિાયેલ દાિાઓની વિગત 

િીમા િાંપની દાિા ચૂિિાયેલ રિમ (ર.) 

િિા-૨૦૧૭ (ખરીફ પાિ) 

એગીકલ્ચર ઈન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઈસ્ન્ડયા   ૫,૦૧,૭૨,૯૧,૮૬૭ 

ન્યુ ઈસ્ન્ડયા એથયોરન્સ કાંપની લી. ૩,૫૪,૨૬,૨૬,૭૨૯ 

ઈફ્કો ટોકીયો જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧૩,૦૧,૯૭,૯૫૫ 

એસ.બી.આઈ. જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧,૮૫,૭૪,૭૦,૯૧૨ 

ખરીફ ૨૦૧૭ નુાં િુલ ૧૦,૫૪,૭૫,૮૭,૪૬૩ 

િિા- ૨૦૧૭ (રવિ-ઉનાળુ પાિ)  

ઈફ્કો ટોકીયો જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧૪,૫૬,૭૨,૩૬૫ 

રવિ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮નુાં િુલ  ૧૪,૫૬,૭૨,૩૬૫ 
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િિા-૨૦૧૮(ખરીફ પાિ) 

એગીકલ્ચર ઈન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઈસ્ન્ડયા ૫,૦૮,૬૪,૮૪,૫૬૩ 

હરલાયન્સ જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૮,૫૬,૧૩,૨૯,૧૨૩ 

યુસ્નવસષલ સોમ્પો જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૫,૩૬,૦૦,૬૭,૫૪૬ 

ભારતી અક્ષા જનરલ ઈન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧,૪૯,૪૦,૩૯,૫૭૭ 

ખરીફ ૨૦૧૮નુાં િુલ  ૨૦,૫૦,૧૯,૨૦,૮૦૯ 

--------- 

૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૮ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૪૨,૮૩૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦,૭૦,૦૦૦ 

 િુલઃ ૨૧,૧૨,૮૩૮ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬,૬૭,૪૧૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧,૦૭,૭૭૪ 

 િુલઃ ૧૭,૭૫,૧૮૫ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 

આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 

કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૧૪,૧૧૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૫૨,૨૬૭ 

 િુલઃ ૮,૬૬,૩૮૦ 
 

--------- 

૪ 
રાજ્યમાાં વજલ્લા ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં  દાખલ િેસો 

* ૧૭૫૨૩ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સ્જલ્લા ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમમાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૪૭ કેસો 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે?   (૨) ૨૬૬૬ કેસો 
--------- 
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૫ 
એમ્પાિર્ા  િવમકટની બેઠિ મળિા બાબત 

* ૧૫૯૪૦ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજના માટે રાજ્યકક્ષાની 
એમ્પાવડષ  કસ્મટીની બેઠક સ્નયસ્મત બોલાવવામાાં આવતી નિી 
તે હકીકતિી સરકાર તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાકેફ 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ચાર બેઠકો 
બોલાવવામાાં આવેલ હતી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત કસ્મટીની બેઠક સ્નયસ્મત મળે તે 
માટે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

  (૨) િશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 

૬ 
ભરચ ખાતે ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં  દાખલ િેસો 

* ૧૮૮૦૩ શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, ભરૂચ ખાતે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૨૩૪ કેસો 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે?   (૨) ૫૩ કેસો 
--------- 

૭ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો બાંધ િરિા બાબત 

* ૧૯૦૨૨ શ્રી ઇમરાન ખેર્ાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેર અને સ્જલ્લામાાં એપીએલ કુટુાંબ ર્ારકોને કેરોસીન જથ્િો 
આપવાનો ક્યારિી બાંર્ કરવામાાં આવયો, 

  (૧) સરકારશ્રીના તા. ૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
અમદાવાદ શહેરમાાં તા. ૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી એપીએલ 
કાડષર્ારકોને પીડીએસ કેરોસીનનુાં સ્વતરણ બાંર્ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
સરકારશ્રીના તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૮ પરીપત્રિી અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકોને કેરોસીનનુાં સ્વતરણ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી બાંર્ કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ 
સરકારશ્રીના તા. ૦૬-૦૨-૨૦૧૯ ના પરીપત્ર મુજબ ફરીિી 
ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ 
કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ છે. આમ, અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
જાન્યુઆરી-૧૯ ના એક માસ પૂરતો એપીએલ કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ કરવામાાં આવેલ હતુાં. 

 (૨) કેરોસીનનો જથ્િો આપવાનો બાંર્ કરવાના શા 
કારણો છે, અને 

  (૨) િર્ાનમાંત્રી ઉજ્જવલા યોજના તિા 
પીએનજી/એલપીજી સહાય યોજના અાંતગષત રાજ્યના 
બીપીએલ તિા અાંત્યોદય કાડષર્ારકોને સબસીડીના ર્ોરણે ગેસ 
જોડાણ મળતા રાજ્યોમાાં ઉત્તરોત્તર કેરોસીનના વપરાશમાાં 
ઘટાડો િયેલ છે. લોકો કેરોસીનના બદલે થવચ્છ ઇંર્ણ 
વાપરવા તરફ િેરાય જનેાિી સારૂ થવાથથ્ય લોકોને િદાન િાય 
તે હેતુિી સરકારશ્રીના તા. ૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્ર 
અનુસાર એપીએલ (ગરીબી રેખાિી ઉપરના લોકો) કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને કેરોસીનનો જથ્િો આપવાનુાં બાંર્ કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલે અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કાડષ  ર્ારકો કે જમેને ગેસ 
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કનેક્શન મેળવેલ ન હોય તેઓને કેરોસીનનો જથ્િો આપવામાાં 
આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેરોસીન આપવાનુાં ચાલુ હોય તો 
ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાાં 
એપીએલ કાડષ  ર્ારકોને કેરોસીનનો કેટલો જથ્િો ફાળવવામાાં 
આવયો? 

  (૩) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ શહેરના એપીએલ કાડષર્ારકોને ૧૦૮૧૯ કી.લી. અને 
અમદાવાદ સ્જલ્લાના એપીએલ કાડષર્ારકોને ૧૦૬૦૨.૩૭૦ 
કી.લી. કેરોસીનનો જથ્િો ફાળવવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૮ 
દાહોદ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં આિેલ સિેા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૦૬ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને ગીર 
સોમનાિ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  
વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 
દાહોદ ૯૧ 

ગીર સોમનાિ ૩૭૭ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૯ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૫૨૫ શ્રી અભેવસાંહ તર્િી (સાંખેડા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ છોટા 
ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ 
યોજના) હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૪૫૫૨૫.૨૬ મે.ટન 
અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

વિતરણનો 
સમય ગાળો 

િેટેગરી 
ઘઉં 

(કિાં . ગ્રા.) 
ભાિ પ્રવત કિલો 

(ર.) 
ચોખા  

(કિાં . ગ્રા.) 
ભાિ પ્રવત 
કિલો (ર.) 

િુલ અનાજ 
(કિાં . ગ્રા.) 

એસ્િલ- 
૨૦૧૮િી 

માચષ-૨૦૧૯ 

AAY 
(કાડષ  દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 
(વયસ્કત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૧૦ 
િાહનવ્યિહાર વનગમમાાં િહીિટી ્ટાફ તેમજ ર્ર ાયિર/ િાંર્ક્ટરની ભરતી બાબતે આચરેલ ગેરરીતી 

* ૧૯૦૯૯ શ્રી િાળાભાઇ ર્ાભી (કપડવાંજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવયવહાર સ્નગમમાાં 
વહીવટી થટાફ તેમજ ડર ાઈવર-કાં ડક્ટરની ભરતી બાબતે મુખ્ય 
મહેકમ અસ્ર્કારીશ્રીએ ગેરરીતી આચરેલ સાંબાંર્માાં મળેલ 
ફહરયાદો અાંગે સ્વભાગના તા.૧૧-૬-૨૦૧૮ના ઠરાવિી તપાસ 
અસ્ર્કારીની સ્નમણૂાંક આપવામાાં આવેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તપાસ 
અસ્ર્કારી દ્વારા ક્યારે તપાસ અહેવાલ સરકારને મળેલ છે, અને 

  (૨) તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ મળેલ છે. 

 (૩) મળેલ અહેવાલ અન્વયે જવાબદારો સામે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) કાયષવાહી િગસ્તમાાં છે. 

--------- 

૧૧ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં મગફળી, તુિેર અને િપાસને સાચિિા ભારે્ લીધેલ ગોર્ાઉનો 

* ૧૯૦૪૮ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોર્પુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ  જામનગર અને 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં મગફળી, તુવેર અને કપાસ ટેકાના 
ભાવે ખરીદ્યા બાદ તેને સાચવવા કેટલા ગોડાઉનો ભાડે લીર્ા, 

  (૧) મગફળી અને તુવેરની ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્ર 
સરકારની નોડલ એજન્સી નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે અને 
નાફેડ માટે ગોડાઉન ભાડે રાખવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો પાિ ભારે્ લીધેલ ગોર્ાઉનની સાંખ્યા 

જામનગર 
મગફળી ૧૧૪ 
તુવેર ૧ 

દેવભૂસ્મ 
દ્વારકા 

મગફળી ૫ 
તુવેર ૦ 

કપાસની ટેકાના ભાવે ખરીદી સી.સી.આઇ. કરે છે. 
 (૨) તે અન્વયે ગોડાઉનદીઠ ભાડાની રકમ કેટલી છે, અને   (૨) પત્રક મુજબ 
 (૩) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ભાડા પેટે કેટલી રકમ ચૂકવી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ રકમ ચૂકવવામાાં આવી નિી. 
ચૂકવણાં નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો નીચે 
મુજબ છે. 

વજલ્લો િિા ભાર્ાની રિમ 

જામનગર 
૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૧૭૦૦૯૯૨૮.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ રૂા. ૨૭૬૨૩૬૦૪.૦૦ 

દેવભૂસ્મ 
દ્વારકા 

૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૨૭૮૪૯૮૪.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ રૂા. ૧૯૪૧૪૦.૦૦  

પત્રિ 
જામનગર વજલ્લામાાં ભારે્થી રાખેલ ગોર્ાઉન 

અ.નાં. ગોર્ાઉનનુાં નામ ગોર્ાઉનની સાંખ્યા ભાર્ાની રિમ (ર.પૈસા) 
૧ વસાંત જ ેકારીયા – જામનગર  ૫ ૨૩,૫૨,૦૦૦/- 
૨ કેમન કોપોરેશન – જામનગર  ૧૦ ૩૫,૦૪,૦૦૦/- 
૩ આરકેડીયા શીપીંગ એન્ડ ટરે ડીંગ કાંપની – જામનગર  ૪ ૪૭,૨૨,૬૦૦/- 
૪ બાંસીલાલ એમ. સુવાલકા – જામનગર  ૧ ૧૧,૫૨,૦૦૦/- 
૫ ડૉ. એમ.આઇ.મામદાની – જામનગર  ૫ ૧૭,૨૮,૦૦૦/- 
૬ જયશ્રી પી. ઠક્કર - જામનગર ૨ ૮,૧૦,૦૦૦/- 
૭ અતુલ એમ. કારીયા- જામનગર ૧ ૪,૮૦,૦૦૦/- 
૮ જશ્મીન આર. રાઠી – જામનગર ૧ ૯,૭૯,૨૦૦/- 
૯ જયેશ શારદા – જામનગર ૧ ૧,૯૨,૦૦૦/- 

૧૦ ઇલાબેન એમ. ખીરાસરીયા – જામનગર ૧ ૭,૬૮,૦૦૦/- 
૧૧ ઓશીયાનીક સોલવાંટ કાંપની – જામનગર ૧૧ ૬૦,૦૦,૦૦૦/- 
૧૨ ગીતાબેન ઘેલાની – જામનગર ૪ ૧૪,૪૦,૦૦૦/- 
૧૩ જયાંત એક્ટરે કશન ઇન્ડ. – જામનગર ૧૮ ૫૨,૯૯,૯૮૦/- 
૧૪ ભરતભાઈ ખેતાની – જામનગર ૪ ૧૪,૪૭,૪૪૦/- 
૧૫ એસ.પી. એન્ટરિાઇઝ – જામનગર ૫ ૧૪,૧૦,૬૦૦/- 
૧૬ મર્રેસા તેહરીયા કમીટી – જામનગર ૨ ૯,૪૩,૩૨૦/- 
૧૭ હિશ્ના બેન સાદરીયા – જામનગર ૫ ૧૫,૮૪,૦૦૦/- 
૧૮ રસીકલાલ માાંકડીયા – જામનગર ૪ ૯,૬૦,૦૦૦/- 
૧૯ આર.કે. એન્ટરિાઇઝ – જામનગર ૪ ૧૧,૫૭,૮૨૦/- 
૨૦ પરસોત્તમ સાદરીયા – જામનગર ૨ ૬,૦૦,૦૦૦/- 
૨૧ હિશ્ના ફુડ ઇન્ડથટર ીઝ – જામનગર ૮ ૧૯,૨૦,૦૦૦/- 
૨૨ નરેન્રસ્સાંહ ઝાલા – જામનગર ૮ ૨૧,૬૦,૪૪૪/- 
૨૩ સ્વનોદરાય તન્ના – જામનગર ૨ ૪,૨૦,૦૦૦/- 
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અ.નાં. ગોર્ાઉનનુાં નામ ગોર્ાઉનની સાંખ્યા ભાર્ાની રિમ (ર.પૈસા) 
૨૪ માંજુલાબેન લીલા – જામનગર ૪ ૧૧,૪૦,૦૦૦/- 
૨૫ ગીરીશ કાનન – જામનગર ૨ ૬,૯૦,૦૦૦/- 
૨૬ એ.પી.એમ.સી. ધ્રોલ – ધ્રોલ ૧ ૭,૭૨,૧૨૮/- 

 િુલઃ- ૧૧૫ ૪,૪૬,૩૩,૫૩૨/- 

પત્રિ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ભારે્થી રાખેલ ગોર્ાઉન 

અ.નાં. ગોર્ાઉનનુાં નામ ગોર્ાઉનની સાંખ્યા ભાર્ાની રિમ (ર.પૈસા) 

૧ રમેશભાઈ ભોચીયા – ભાણવડ ૧ ૧૪,૬૭,૬૪૮/- 

૨ સ્વજય ઓઇલ મીલ – ભાણવડ  ૧ ૭,૦૩,૮૦૦/- 

૩ દેવેન્રભાઈ વી. કારાંગીયા  ૧ ૬,૧૩,૫૩૬/- 

૪ એ.પી.એમ.સી., ભાણવડ – ભાણવડ  ૧ ૮૪,૯૬૦/- 

૫ તાલુકા ખરીદ વે.સાંઘ, ભાણવડ – ભાણવડ  ૧ ૧,૦૯,૧૮૦/- 

 િુલઃ- ૫ ૨૯,૭૯,૧૨૪/- 

--------- 
૧૨ 

નમાદા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં આિેલ સિેા સહિારી માંર્ળીઓ 
* ૧૯૧૨૦ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

નમષદા ૧૦૫ 

પોરબાંદર ૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્િ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ પત્રિ-૧, પત્રિ-૨, પત્રિ-૩ અન ેપત્રિ-૪ 
મુજબ. 

           પત્રિ-૧  (આકદજાવત વિ્તાર) 
વજલ્લાનુાં નામઃ- નમાદા (તા. ૧-૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮) 

અ. 

નાં. 

માંર્ળીનુાં નામ તાલુિો વધરાણ િૃવધધ સહાય 

(રિમ ર.માાં) 

થાપણ િૃવધધ સહાય  

(રિમ ર.માાં) 

િુલ  

(રિમ ર.માાં) 

૧ ર્ી જલોદરા ગૃપ સ્વસ્વર્ કાયષકારી સેવા સહકારી માંડળી લી., 
મુ.જલોદરા 

સ્તલકવાડા ૩૧૭૦૦/- ૦ ૩૧૭૦૦/- 

૨ ર્ી બોરીયા ગૃપ સ્વસ્વર્ કાયષકારી સહકારી માંડળી લી., મુ.બોરીયા ગરૂડેશ્ર્વર ૩૫૬૦૦/- ૦ ૩૫૬૦૦/- 

૩ ર્ી ભદામ ગૃપ સ્વસ્વર્ કાયષકારી સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.ભદામ નાાંદોદ ૫૦૦૦૦/- ૦ ૫૦૦૦૦/- 

૪ ર્ી સામરપાડા ગૃપ સ્વસ્વર્ કાયષકારી સેવા સહકારી માંડળી લી., 

મુ.સામરપાડા 

ડેડીયાપાડા ૨૧૬૦૦/- ૦ ૨૧૬૦૦/- 

૫ ર્ી કુકરદા કેવડી સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.કુકરદા ડેડીયાપાડા ૫૦૦૦૦/- ૦ ૫૦૦૦૦/- 

 િુલ  ૧૮૮૯૦૦/- ૦ ૧૮૮૯૦૦/- 

પત્રિ-૨   (આકદજાવત વિ્તાર) 
વજલ્લાનુાં નામઃ- નમાદા (તા. ૧-૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯) 

અ. 
નાં. 

માંર્ળીનુાં નામ તાલુિો વધરાણ િૃવધધ સહાય  
(રિમ ર.માાં) 

થાપણ િૃવધધ સહાય  
(રિમ ર.માાં) 

િુલ  
(રિમ ર.માાં) 

૧ ર્ી ર્રતીપુત્ર ખેડુત સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.ઘાાંટોલી ડેડીયાપાડા ૫૦૦૦૦/- ૦ ૫૦૦૦૦/- 

૨ ર્ી ભદામ ગૃપ સ્વસ્વર્ કાયષકારી સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.ભદામ નાાંદોદ ૧૪૩૦૦/- ૦ ૧૪૩૦૦/- 

૩ ર્ી મોટા સુકાઆાંબા સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.મોટા સુકાઆાંબા ડેડીયાપાડા ૩૭૦૦/- ૦ ૩૭૦૦/- 

૪ ર્ી ઉમરવા ગૃપ સ્વસ્વર્ કાયષકારી સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.ઉમરવા નાાંદોદ ૫૦૦૦૦/- ૦ ૫૦૦૦૦/- 

૫ ર્ી નાની બેડવાણ સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.નાની બેડવાણ ડેડીયાપાડા ૯૪૦૦/- ૦ ૯૪૦૦/- 

૬ ર્ી ડેડીયાપાડા ખેડૂત સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.ડેડીયાપાડા ડેડીયાપાડા ૫૦૦૦૦/- ૦ ૫૦૦૦૦/- 

 િુલ  ૧૭૭૪૦૦/- ૦ ૧૭૭૪૦૦/- 
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પત્રિ-૩  (સામાન્ય વિ્તાર) 

વજલ્લાનુાં નામઃ- પોરબાંદર (તા. ૧-૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮) 

અ.નાં. માંર્ળીનુાં નામ તાલુિો વધરાણ િૃવધધ સહાય 
(રિમ ર.માાં) 

થાપણ િૃવધધ સહાય 
(રિમ ર.માાં) 

િુલ (રિમ ર.માાં) 

૧ મુળદ્વારકા સેવા સહકારી માંડળી લી., 
મુ.મુળદ્વારકા 

પોરબાંદર ૫૦૦૦૦/ ૦ ૫૦૦૦૦/ 

૨ દેગામ સેવા સહકારી માંડળી લી., મુ.દેગામ પોરબાંદર ૫૦૦૦૦/ ૦ ૫૦૦૦૦/ 

 િુલ  ૧૦૦૦૦૦/- ૦ ૧૦૦૦૦૦/- 

પત્રિ-૪  (સામાન્ય વિ્તાર) 

વજલ્લાનુાં નામઃ- પોરબાંદર (તા. ૧-૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯) 

અ.નાં. માંર્ળીનુાં નામ તાલુિો વધરાણ િૃવધધ સહાય 
(રિમ ર.માાં) 

થાપણ િૃવધધ સહાય 
(રિમ ર.માાં) 

િુલ (રિમ ર.માાં) 

૧ પાાંડાવદર સેવા સહકારી માંડળી લી., 
મુ.પાાંડાવદર 

પોરબાંદર ૪૯૬૦૦/- ૦ ૪૯૬૦૦/- 

૨ સુદામાપુરી સેવા સહકારી માંડળી લી., 
મુ.બેરણ 

પોરબાંદર ૫૦૦૦૦/- ૦ ૫૦૦૦૦/- 

 િુલ  ૯૯૬૦૦/- ૦ ૯૯૬૦૦/- 

--------- 

૧૩ 
ભુજ ખાતે એસટી રે્પો, િિાશોપ અને ઓકફસના બાાંધિામના ટેન્ર્રને માંજૂરી 

* ૧૫૯૮૯ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં ભુજ ખાતે ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહન 
વયવહાર સ્નગમને એસટી ડેપો, વકષશોપ અને ઓહફસ બાાંર્કામ 
માટે કુલ જમીન ૧૨,૫૬૫ ચો.મી.માાં ૨૫ ટકા કપાત બાદ 
મળવાપાત્ર ૯,૯૪૧ ચો.મી.માાં ૧.૫ એફએસઆઈ મુજબ 
૧૪,૯૪૧ ચો.મી. ના બદલે ૨૫,૧૩૦ ચો.મી.માાં બાાંર્કામ 
કરવા માટેના ટેન્ડરની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે હકીકત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાચી છે, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો મળવાપાત્ર એફએસઆઈના બદલે વર્ુ 

ચો.મી.માાં બાાંર્કામના ટેન્ડરને માંજુર કરવાના શા કારણો છે? 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪ 
રાજ્યમાાં મુસાફરોના પકરિહન માટે ખાનગી એજન્સી પાસેથી ભારે્ લીધેલ બસો 

* ૧૯૧૧૩ શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 

મુસાફરોના પહરવહન માટે બસો ભાડે લેવા માટે ખાનગી 

એજન્સી સાિે કોન્ટર ાક્ટ કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી 

છે, 

  (૧) હા, જી. 



9 

 (૨) જો હા, તો કઈ એજન્સી પાસેિી કેટલી બસો, કેટલા 

સમય માટે, કેટલા દરે ભાડે લેવાના કરાર ક્યારે િયેલા છે, 

  (૨)  
એજન્સીનુાં 

નામ 
બસોની 
સાંખ્યા 

િોન્ટર ાક્ટનો 
સમય 

ભાર્ા િરારનો દર  
(પ્રવત િી.મી. ર.) 

િરાર થયા તારીખ 

મે.કોન્યુથકર 
િા.સ્લ. 

૧૫ ૪+૧ વર્ષ ૨૬.૩૮  
(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૧.૮.૨૦૧૬ 

૧૦ ૪+૧ વર્ષ ૨૬.૩૮  
(વોલ્વો સીટર) 

તા.૨૫.૪.૨૦૧૭ 

મે.ચાટષડ 
થપીડ િા.સ્લ. 

૫૦ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૭૬ 
(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૯.૯.૨૦૧૮ 

મે.આહદનાિ 
બલ્ક િા.સ્લ. 

૮૫ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૩૦ 
(વોલ્વો સીટર) 

તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૮ 

   ૧૬.૬૦ 
(એ.સી.સીટર/થલીપર) 

 

 
 (૩) ખાનગી એજન્સી પાસેિી ભાડે લીર્ેલ બસોના 
આર.ટી.સી. એક્ટની કલમ-૩૦(૧) હેઠળ આાંકડાકીય પત્રકો 
સરકારને મળે છે કે કેમ, અને 

  (૩) હા, જી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે અને આવા પત્રકો ન 
આપનાર જવાબદારો સામે શુાં કાયષવાહી કરી? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૫ 
નકર્યાદ ખાતે નિા ર્ર ાઈવિાંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૭૫૧૧ શ્રી અજુાનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નડીયાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-૨૦૧૮ 
ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા ડર ાઈસ્વાંગ લાયસન્સ આપવામાાં 
આવયા, અને 

  (૧) નડીયાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-૨૦૧૮ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૮,૭૪૩ નવા ડર ાઈસ્વાંગ લાયસન્સ આપવામાાં 
આવયા.  

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી આવક િઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન રૂ.૧.૦૧ કરોડની આવક  
િઈ. 

--------- 

૧૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૫૩૧ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ 
૧૪૬૨૦૯.૧૪૨ મે.ટન અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં?   (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

વિતરણનો 
સમયગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો (ર.) 

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો (ર.) 

િુલ અનાજ 
(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ-
૨૦૧૮ િી 
માચષ-
૨૦૧૯ 

AAY 

(કાડષ  દીઠ) 
૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 

(વયસ્ક્ત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 
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૧૭ 
અમરેલી અને જૂનાગિ વજલ્લામાાં િેરીના પાિને નુિશાન 

* ૧૯૦૭૨ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જૂન-૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડાના કારણે 

અમરેલી અને જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં કેરીના પાકને નુકશાન િયેલ છે 

તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) નોંર્પાત્ર નુકશાન િયેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

કેરીના પાકને િયેલ નુકશાનીનુાં વળતર ચૂકવવા માટે કોઈ 

કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) જો હા, તો ઉક્ત નુકસાનીનુાં વળતર ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 

કેટલા ખેડૂતોને ચૂકવવામાાં આવશે? 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૮ 
િલસાર્ વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ યોજના માટેના િામો 

* ૧૭૬૦૮ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત વલસાડ સ્જલ્લામાાં   
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આજીસ્વકા સ્વકાસ માટે કયા કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત વલસાડ સ્જલ્લામાાં   
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં રસોડા 
સેટ, સેન્ટરીંગ પ્લેટ, ચેર સેટ (માંડપ સસ્વષસ), ફલોર મીલ, 
માંડપ સેટ, માંડપ સેટ વીિ ચેર સેટ, ઓઈલ મીલના કામો હાિ 
ર્રવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં કોઈ કામો હાિ 
ર્રવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂિને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ-૧૧૯ 
થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં આવેલ છે.  
વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં કોઈ થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં 

આવેલ નિી. 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં  
કુલ રૂ.૧૪૭.૩૩ લાખની રકમનો લાભ થવસહાય જૂિને યોજના   
અાંતગષત આપવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં કોઈ 
થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૧૯ 
નિસારી અને િલસાર્ વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૧૩૭ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 

વલસાડ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 

અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 

જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 
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 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 

સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 

પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 

રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  

તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 

સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 

કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 

કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-

૨૦૧૮ના પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ 

એપીએલ કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ 

કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  

તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 

અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 

સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 

કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 

છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 

એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 

કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 

ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 

લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 

કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 

લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 

કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 

અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 

ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 

વજલ્લો – નિસારી 

અ.નાં. તાલુિાનુાં 
નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ નવસારી 
(શહેર) 

--નીલ-- ૫૮૭ ૫૭ 

૨ નવસારી 
(ગ્રામ્ય) 

--નીલ-- ૩૪૮૧ ૪૧૦ 

૩ જલાલપોર --નીલ-- ૨૬૭૭ ૩૫૨.૫ 

૪ ગણદેવી --નીલ-- ૪૯૧૭ ૫૬૬ 

૫ ચીખલી --નીલ-- ૫૯૧૯ ૮૦૩.૩ 

૬ વાાંસદા --નીલ-- ૧૧૯૯૩ ૧૫૪૭ 

૭ ખેરગામ --નીલ-- ૨૫૮૧ ૨૬૪ 
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વજલ્લો – િલસાર્ 
અ.નાં. તાલુિાનુાં 

નામ 
ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ વલસાડ --નીલ-- ૨૭૫૯૮ ૨૮૦૬ 

૨ પારડી --નીલ-- ૧૧૭૬૨ ૧૨૨૮ 

૩ વાપી --નીલ-- ૭૬૭૪ ૭૨૮ 

૪ ઉમરગામ --નીલ-- ૧૬૫૫૮ ૨૦૧૮ 

૫ ર્રમપુર --નીલ-- ૧૬૧૧૩ ૨૨૦૭ 

૬ કપરાડા --નીલ-- ૨૫૪૩૬ ૩૬૦૪ 

--------- 

૨૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૧૫ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 

ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 
કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 

પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 

લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 
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 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 

ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – અરિલ્લી 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 

આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 

આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની સાંખ્યા ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 
જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ સ્ભલોડા --નીલ-- ૨૭૧૪૪ ૩૨૨૧ 

૨ મેઘરજ --નીલ-- ૨૦૬૧૮ ૨૬૨૦ 

૩ મોડાસા --નીલ-- ૨૧૦૯૮ ૨૨૫૦ 

૪ ર્નસુરા --નીલ-- ૧૨૨૫૫ ૧૨૮૧ 

૫ માલપુર --નીલ-- ૧૧૮૮૭ ૧૪૫૪ 

૬ બાયડ --નીલ-- ૨૫૫૧૮ ૩૧૭૯ 

વજલ્લો – સાબરિાાંઠા 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની સાંખ્યા ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો  
(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 

િેરોસીનનો જથ્થો  
(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ઈડર --નીલ-- ૩૦૦૭૫ ૩૧૩૭ 

૨ ખેડબ્રહ્મા --નીલ-- ૧૭૧૦૩ ૨૩૭૧ 

૩ તલોદ --નીલ-- ૨૦૨૯૬ ૨૪૧૬ 

૪ િાાંસ્તજ --નીલ-- ૧૮૯૩૮ ૨૨૯૧ 

૫ પોશીના --નીલ-- ૧૪૭૪૭ ૨૩૧૫ 

૬ વડાલી --નીલ-- ૧૨૨૦૩ ૧૩૫૧ 

૭ સ્વજયનગર --નીલ-- ૧૨૬૨૧ ૧૮૨૯ 

૮ હહાંમતનગર --નીલ-- ૩૯૭૩૦ ૪૩૩૬ 

--------- 

૨૧ 
રાજ્યમાાં બે બેટરી બોટો ધરાિતા માછીમારોને નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૧૪૧ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બે 
બેટરી બોટો ર્રાવતા માછીમારોને ઇન્વટષ ર, ઇલેક્ટર ીક સગડી, 
ઇલેક્ટર ીક વોટર પાંપ અને સી.એલ.એફ. ટ્યુબ ખરીદવા માટે 
કેટલી નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બે બેટરી 
બોટો ર્રાવતા માછીમારોનેઃ 
(૧) ઇન્વટષર માટે રૂ.૮૫૦૦/- અિવા ખરીદ સ્કાંમત બે માાંિી 

જ ેઓછુાં  હોય તે. 
(૨) ઇલેક્ટર ીક સગડી માટે રૂ.૩,૦૦૦/- અિવા ખરીદ 

સ્કાંમત બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

(૩) ઇલેક્ટર ીક વોટર પાંપ માટે રૂ.૩,૦૦૦/- અિવા ખરીદ 
સ્કાંમત બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

(૪) સી.એલ.એફ. ટ્યુબ માટે રૂ.૫૦૦/- અિવા ખરીદ 
સ્કાંમત બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે. 

કુલ રૂ.૧૫,૦૦૦/- મહત્તમ અિવા ખરીદ સ્કાંમત એ બે માાંિી 
જ ેઓછુાં  હોય તેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 
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 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) ઉક્ત સહાયના દર વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦િી અમલમાાં છે. 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલ્લે ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) ઉક્ત દરોમાાં કોઇ ફેરફાર કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 
૨૨ 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગોર્ાઉન બનાિિા માટે સહાય 
* ૧૭૫૪૫ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (િાાંસ્તજ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કુલ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૧) રૂ. ૭,૦૩,૭૫૦/- 

 (૨) તેનાિી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વર્ારો 
િયો? 

  (૨) ૪, ગોડાઉનનો 

--------- 

૨૩ 
િચ્છ ખાતે વજલ્લા ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં દાખલ િેસો 

* ૧૭૫૧૯ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાાંર્ીર્ામ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, કચ્છ ખાતે તા.૩૧-

૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા કેસો દાખલ 
િયેલ છે, અને 

  (૧) ૪૮૮ કેસો 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે?   (૨) ૬૮ કેસો 
--------- 

૨૪ 
િોઠારા અને નખત્રાણા ગામે એપીએમસી માિેટયાર્ા  શર િરિા બાબત 

* ૧૮૯૮૬ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જારે્જા (અબડાસા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લાના 
અબડાસા તાલુકાના કોઠારા ગામે અને નખત્રાણા તાલુકાના 
નખત્રાણા ગામે એપીએમસી માકેટયાડષ  શરૂ કરવાની જાહેરાત 
કરવામાાં આવેલ છે. તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જાહેરાત ક્યારે કરવામાાં આવેલ છે,   (૨)  
(૧) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સસ્મસ્ત, નખત્રાણા, 
સ્જ.કચ્છની તા.૧૩-૦૮-૧૯૮૧ના જાહેરનામાિી અને 
(૨) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સસ્મસ્ત, કોઠારા, 
તા.અબડાસા, સ્જ.કચ્છની તા.૦૫-૧૦-૨૦૦૧ના 
જાહેરનામાિી. 

 (૩) ઉક્ત માકેટીંગ યાડષના કામ ઉક્ત સ્થિસ્તએ ક્યા 

તબકે્ક છે, અને 

  (૩)  

(૧) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સસ્મસ્ત, નખત્રાણા, 
સ્જ.કચ્છ માટે કલેક્ટરશ્રી, કચ્છ દ્વારા જમીનનો કબજો 
સોંપવાના તબકે્ક છે. 
(૨) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સસ્મસ્ત, કોઠારા, 
તા.અબડાસા, સ્જ. કચ્છ માટે જમીન માાંગણી અાંગેની 
દરખાથત કલેક્ટરશ્રી, કચ્છ કક્ષાએ પડતર છે. 
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 (૪) ઉક્ત કામગીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુર્ીમાાં પૂણષ 

કરવામાાં આવશે? 

  (૪) 

(૧) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સસ્મસ્ત, નખત્રાણા, કચ્છ 
માટે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૭ના હુકમિી 
ફાળવેલ જમીન પેટે રૂા.૬૮,૨૮,૦૧૦/- ભરપાઇ કરેલ 
છે. કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જમીનનો કબજો બજાર સસ્મસ્તને 
સુિત કરવાની કામગીરી િગસ્તમાાં છે. 
(૨) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સસ્મસ્ત, કોઠારા, ને જમીન 
માંજુર કરવા અાંગે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા હુકમ કરવામાાં આવશે 
ત્યારે હુકમમાાં જણાવેલ સ્વગતે રકમો બજાર સસ્મસ્ત દ્વારા 
ભરપાઇ કયેિી આગળની કાયષવાહી હાિ ર્રી શકાશે. 

--------- 

૨૫ 
અમીરગિ, ગુાંદરી, અાંબાજી અને થરાદ ચેિ પો્ટ પરના સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૯૯૮ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સના િિમ સત્રમાાં તા.૧-૩-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ  
*િશ્ન િમાાંકઃ ૨૬૫૧ (અગ્રતા-૪૪)ના અનુસાંર્ાને માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાની વાહનવયવહાર સ્વભાગની 
અમીરગઢ, ગુાંદરી, અાંબાજી અને િરાદ ચેકપોથટ પરના 
સીસીટીવી કેમેરા કનેક્ટીવીટી થપીડમાાં વારાંવાર વર્ારા-
ઘટાડાને કારણે બાંર્ હાલતમાાં રહે છે, જનેે બદલે અદ્યતન 
ટેકનોલોજીવાળા સીસીટીવી કેમેરા િથિાસ્પત કરવાની 
કામગીરી ત્વરીત ર્ોરણે પૂણષ કરવાની હતી તે કામગીરી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧) ચેકપોથટ અાંબાજી અને ગુાંદરી ખાતેની કામગીરી પૂણષ 
િયેલ છે. 
અમીરગઢ ચેકપોથટની સીવીલ વકષની કામગીરી તાાંસ્ત્રક 
ચકાસણી હેઠળ છે. 
િરાદ ચેકપોથટ ખસેડી હાલ (ખોડા) મેસરા ખાતે શરૂ કરવામાાં 
આવેલ છે. સદર ચેકપોથટનુાં ડાઉન સાઇડનુાં સીવીલ કામ પૂણષ 
કરવામાાં આવેલ છે. જ્યારે અપ સાઇડમાાં અપૂરતી જગ્યાના 
કારણે ચેકપોથટના પાછળની જગ્યાએ બનાવવા માટે નકશા 
અાંદાજો માગષ અને મકાન સ્વભાગ દ્વારા મોકલી આપેલ છે જ ે
હાલ ચકાસણી હેઠળ છે. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી પૂણષ ન િઈ હોય તો તેના કારણો શુાં 
છે, અને 

  (૨) ઉપર મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી ક્યાાં સુર્ીમાાં અને કેટલા ખચે પૂણષ 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉપર મુજબની પૂતષતા િયેિી વહેલી તકે પૂણષ 
કરવામાાં આવશે. ખચષના અાંદાજો પૂતષતા િયેિી મળી શકશે. 

--------- 

૨૬ 
જૂનાગિ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ફીશીંગ જટેી બનાિિાની જાહેરાત 

* ૧૮૮૨૫ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં દહરયાકાાંઠે 
ફીશીંગ જટેી બનાવવાની જાહેરાત સરકાર દ્વારા તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ક્યારે કરવામાાં આવેલ, 

  (૧) તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૨ના રોજ કરવામાાં આવી હતી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર કયા થિળે ફીશીંગ 
જટેી બનાવવાની માાંગણી મળેલ છે, 

  (૨) જૂનાગઢ સ્જલ્લાના માાંગરોળ અને ગીર સોમનાિ 
સ્જલ્લામાાં સૂત્રાપાડા, માઢવાડ, નવા બાંદર અને વેરાવળ ખાતે 

નવા મત્થય બાંદર (ફીશીંગ જટેી) બનાવવાની માાંગણી મળેલ છે. 
 (૩) ઉક્ત માાંગણી અન્વયે કયા થિળે ફીશીંગ જટેી 
બનાવવાની કાયષવાહી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૩) જૂનાગઢ સ્જલ્લાના માાંગરોળ ખાતે હાલ નવુાં મત્થય 
બાંદર ફેઝ-૩ સ્વકસાવવાનુાં કામ િગસ્ત હેઠળ છે. તેમજ ગીર 
સોમનાિ સ્જલ્લાના નવાબાંદર, માઢવાડ, સૂત્રાપાડા અને 
વેરાવળ ખાતે નવા મત્થયબાંદર સ્વકસાવવાની કાયષવાહી 
સ્વચારણા હેઠળ છે. 
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 (૪) આ કાયષવાહી ક્યાાં સુર્ીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે?   (૪) ઉક્ત યોજના માટે નાણાકીય જોગવાઈની તેમજ 

સ્નયમોનુસારની માંજૂરી મેળવી યોજનાઓને લગતી કાયષવાહી 
વહેલી તકે પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૭ 
રાજ્યમાાં મુસાફરોના પકરિહન માટે ખાનગી એજન્સી પાસેથી ભારે્ લીધેલ બસો 

* ૧૯૧૦૭ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 

મુસાફરોના પહરવહન માટે બસો ભાડે લેવા માટે ખાનગી 
એજન્સી સાિે કોન્ટર ાક્ટ કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કઇ એજન્સી પાસેિી કેટલી બસો, કેટલા 
સમય માટે, કેટલા દરે ભાડે લેવાના કરાર ક્યારે િયેલા છે, 

  (૨)  

એજન્સીનુાં 

નામ 

બસોની 

સાંખ્યા 

િોન્ટર ાક્ટનો 

સમય 

ભાર્ા િરારનો દર 

(પ્રવત િી.મી. ર.) 

િરાર થયા તારીખ 

મે.કોન્યુથકર 

િા.સ્લ. 

૧૫ 

 
૧૦ 

૪+૧ વર્ષ 

 
૪+૧ વર્ષ 

૨૬.૩૮ 

(વોલ્વો સીટર) 
૨૬.૩૮ 

(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૧-૮-૨૦૧૬ 

 
તા.૨૫-૪-૨૦૧૭ 

મે. ચાટષડ 

થપીડ િા.સ્લ. 

૫૦ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૭૬ 

(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૯-૯-૨૦૧૮ 

મે.આહદનાિ 

બલ્ક િા.સ્લ. 

૮૫ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૩૦ 

(વોલ્વો સીટર) 

૧૬.૬૦ 

(એ.સી.સીટર/ 

થલીપર) 

તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૮ 

 
 (૩) ખાનગી એજન્સી પાસેિી ભાડે લીર્ેલ બસોના 
આર.ટી.સી. એક્ટની કલમ-૩૦(૧) હેઠળ આાંકડાકીય પત્રકો 
સરકારને મળે છે કે કેમ, અને  

  (૩) હા, જી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે અને આવા પત્રકો ન 
આપનાર જવાબદારો સામે શુાં કાયષવાહી કરી? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૮ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૩૧ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને સુરત 
સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ આવેલ છે, 
અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

તાપી ૯૬ 

સુરત ૧૯૫ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્િ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 



17 

૨૯ 
નિસારી આર.ટી.ઓ. ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૭૫૧૦ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસારી આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ૨૦૧૮ના 

કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા, અને 

  (૧) નવસારી આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ૨૦૧૮ના 

કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૩૧,૦૧૪ નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા. 

 (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી 

આવક િઈ? 

  (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન 

રૂ.૪૫.૯૫ કરોડની આવક િઈ. 

--------- 

૩૦ 
ગીરસોમનાથ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના અાંતગાત બનાિેલ શૌચાલય 

* ૧૯૦૬૩ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર મનરેગા યોજના અાંતગષત 

કેટલા શૌચાલય બનાવવામાાં આવયા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર મનરેગા યોજના અાંતગષત 

નીચેની સ્વગતે શૌચાલય બનાવવામાાં આવયા. 

ક્રમ તાલુિો તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 

થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 

થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ગીર ગઢડા ૯૬ ૦ ૯૬ 

૨ કોડીનાર ૨૩૧ ૦ ૨૩૧ 

૩ વેરાવળ ૧૦૯ ૦ ૧૦૯ 

૪ સુત્રાપાડા ૧૪૮ ૦ ૧૪૮ 

૫ તાલાલા ૧૩૬ ૦ ૧૩૬ 

૬ ઉના ૧૭૪ ૦ ૧૭૪ 

િુલ... ૮૯૪ ૦ ૮૯૪  
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા શૌચાલયો 

ઉપયોગી અને કેટલા સ્બનઉપયોગી છે, 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી તાલુકાવાર નીચેની સ્વગતે 

શૌચાલયો ઉપયોગી અને સ્બનઉપયોગી છે. 
ક્રમ તાલુિો તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 

થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 

થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

િુલ 

ઉપયોગી વબન 

ઉપયોગી 

ઉપયોગી વબન 

ઉપયોગી 

ઉપયોગી વબન 

ઉપયોગી 

૧ ગીર ગઢડા ૯૨ ૦૪ ૦ ૦ ૯૨ ૦૪ 

૨ કોડીનાર ૨૩૧ ૦૦ ૦ ૦ ૨૩૧ ૦૦ 

૩ વેરાવળ ૯૫ ૧૪ ૦ ૦ ૯૫ ૧૪ 

૪ સુત્રાપાડા ૧૪૭ ૦૧ ૦ ૦ ૧૪૭ ૦૧ 

૫ તાલાલા ૧૩૬ ૦૦ ૦ ૦ ૧૩૬ ૦૦ 

૬ ઉના ૧૬૭ ૦૭ ૦ ૦ ૧૬૭ ૦૭ 

િુલ... ૮૬૮ ૨૬ ૦ ૦ ૮૬૮ ૨૬  
 (૩) ઉક્ત શૌચાલયોની નબળી ગુણવત્તાની કામગીરી 

અાંગેની કયા ગામની કેટલી ફહરયાદો મળી, અને 

  (૩) ઉક્ત શૌચાલયોમાાં નબળી કામગીરી બાબતે ફહરયાદ 

મળેલ નિી. 

 (૪) મળેલ ફહરયાદો અન્વયે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 

આવી? 

  (૪) િશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 
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૩૧ 
ખેર્ા વજલ્લામાાં ખેત બજાર ઉત્સપન્ન સવમવતઓ દ્વારા જમીનનુાં િેચાણ 

* ૧૮૨૭૦ શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુર્ા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં 

કઈ ખેત-બજાર ઉત્પન્ન સસ્મસ્તઓ દ્વારા સરકારી જમીનનુાં 

વેચાણ કરેલ છે, 

  (૧) સરકારી જમીન વેચાણ કરવાની બાબત ધયાન ઉપર 

આવેલ નિી. 

 (૨) ત ે પૈકી સરકારની જમીન વેચાણ માટે ક્યારે અને 

કયા પત્રિી વેચાણની માંજૂરી લેવામાાં આવેલ છે, 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) આ પેટે સરકારનાાં કેટલા નાણા જમા લેવામાાં 

આવયા છે, અને 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) રકમ જમા ન િતા સરકાર દ્વારા શા પગલા લીર્ા?   (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૨ 
સુરત વજલ્લામાાં આત્સમા યોજના હેઠળ ખેરૂ્તોને તાલીમ 

* ૧૭૫૬૪ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આત્મા યોજના હેઠળ સુરત સ્જલ્લામાાં 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ખેડૂતોને 

કેટલી તાલીમો આપવામાાં આવી, 

  (૧)  

િિા તાલીમની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૨૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૮૩ 
 

 (૨) ત ેઅાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ખેડૂતોએ તાલીમ 

લીર્ી, અને 

  (૨) તે અાંતગષત નીચે મુજબ ખેડૂતોએ તાલીમ લીર્ી. 

િિા ખેરૂ્તોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૭૯૫૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૩૪૧  
 (૩) આ અાંગે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?   (૩) આ અાંગે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવયો. 

િિા તાલીમમાાં થયેલ ખચા 

(ર. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૫.૫૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૨.૦૨  
--------- 

૩૩ 
રાજ્યમાાં મુસાફરોના પકરિહન માટે ખાનગી એજન્સી પાસેથી ભારે્ લીધેલ બસો 

* ૧૯૦૯૨ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં મુસાફરો 

પહરવહન માટે બસો ભાડે લેવા માટે ખાનગી એજન્સી સાિે 

કોન્ટર ાક્ટ કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો કઈ એજન્સી પાસેિી કેટલી બસો, કેટલા 

સમય માટે, કેટલા દરે ભાડે લેવાના કરાર ક્યારે િયેલા છે? 

  (૨)  

એજન્સીનુાં 

નામ 

બસોની 

સાંખ્યા 

િોન્ટર ાક્ટનો 

સમય 

ભાર્ા િરારનો 

દર (પ્રવત 
િી.મી. ર.) 

િરાર થયા 

તારીખ 

મે.કોન્યુથકર 

િા.સ્લ. 

૧૫ ૪+૧ વર્ષ ૨૬.૩૮ 

(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૧-૮-

૨૦૧૬ 
 ૧૦ ૪+૧ વર્ષ ૨૬.૩૮ 

(વોલ્વો સીટર) 

તા.૨૫-૪-

૨૦૧૭ 

મે.ચાટષડ 

થપીડ િા.સ્લ. 

૫૦ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૭૬ 

(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૯-૯-

૨૦૧૮ 

મે.આહદનાિ 

બલ્ક િા.સ્લ. 

૮૫ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૩૦ 

(વોલ્વો સીટર) 

૧૬.૬૦ 
(એ.સી.સીટર/ 

થલીપર) 

તા.૨૬-૧૦-

૨૦૧૮ 

 
 (૩) ખાનગી એજન્સી પાસેિી ભાડે લીર્ેલ બસોના 
આર.ટી.સી. એક્ટની કલમ-૩૦(૧) હેઠળ આાંકડાકીય પત્રકો 
સરકારને મળે છે કે કેમ, અને 

  (૩) હા, જી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે અને આવા પત્રકો ન 
આપનાર જવાબદારો સામે શુાં કાયષવાહી કરી? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પ્રિાસન વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૭૫૭૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં િવાસન સ્વકાસ માટે કયા કામો હાિ ર્રવામાાં 
આવયા, 

  (૧) અને    (૨) 
૧. રાજકોટ સ્જલ્લામાાં નીચે જણાવેલ જુદા જુદા ૧૦ થિળોએ 
હાિ ર્રવામાાં આવેલ સ્વકાસની કામગીરી. 

 જતેપુર તાલુકાના મેવાસા મુકામે રામ માંહદર 

 કેરાડી મુકામે સ્વશ્ર્વેશ્ર્વર મહાદેવ 

 વાડા ડુાં ગરા મુકામે ખોહડયાર માતા માંહદર 

 કેરાડેશ્ર્વર મહાદેવ, જતેપુર 

 જામકાંડોરણા તાલુકાના િોરાળા મુકામે મોમાઈ માતા માંહદર 

 ગોંડલ તાલુકાના હડમતાલા મુકામે સીર્ેશ્ર્વર મહાદેવ 

 મેશપર મુકામે મનમનેશ્ર્વર મહાદેવ 

 ભોડેશ્ર્વર મહાદેવ િોરડી 

 સ્વરપુર 

 જામકાંડોરણા મુકામે રીવર ફ્રન્ટ. 
૨. ગોંડલ ખાતે ગોંડલી રીવર ફ્રન્ટના સ્વકાસની કામગીરી. 
૩. રાજકોટ સ્જલ્લા ખાતે ભારત સરકારની થવદેશ દશષન થકીમ 
અન્વયે જુદા જુદા ૩ (ત્રણ) થિળોની કામગીરી. 

 આલ્ફે્રડ હાઈથકુલ, રાજકોટને મહાત્મા ગાાંર્ી મ્યુઝીયમમાાં 
ફેરવવાની કામગીરી. 

 કબા ગાાંર્ીનો ડેલો અને રાષ્ટ્ર ીય શાળાની કામગીરી. 

 ખાંભાલીડા ખાતે આવેલ બુસ્િથટ કેવના સ્વકાસની કામગીરી. 

 (૨) આ અાંતગષત કયા થિળનો સ્વકાસ કરવામાાં આવેલ 
છે, અને 

 

 (૩) આ સવલતો પાછળ તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયેલ છે? 

  (૩) રૂસ્પયા ૩૪૮૫.૩૮ લાખ. 

--------- 
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૩૫ 
રાજિોટ મહાનગરપાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૦૪૩ શ્રી લવલત િસોયા (ર્ોરાજી) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે "પીએનજી/એલપીજી સહાય 

યોજના" અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 

રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેકશન દીઠ 
સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં રાજકોટ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૭૧૭ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં 
આવયો. 

 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?    (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૧૧,૪૭,૨૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૩૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૫૨૯ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોહડયા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૧૪૬૨૦૯.૧૪૨ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં?   (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ 
યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના સમયગાળા અને 
દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
વિતરણનો 
સમયગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ-
૨૦૧૮ િી 
માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 

(કાડષ  
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 

(વયસ્ક્ત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૩૭ 
ગોધરા ખાતે નિા ર્ર ાઈવિાંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૭૬૧૫ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોર્રા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગોર્રા આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-૨૦૧૮ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા ડર ાઈસ્વાંગ લાયસન્સ આપવામાાં 
આવયા, અને 

  (૧) ગોર્રા આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-૨૦૧૮ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૧૭,૦૧૭ નવા ડર ાઈસ્વાંગ લાયસન્સ આપવામાાં 
આવયા.  

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી આવક િઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કુલ રૂ.૨.૩૭ કરોડની 
આવક  િઈ. 

--------- 
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૩૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં િલ્ટીિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૫૮ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં કલ્ટીવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં કલ્ટીવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ ઉંઝા ૮૩ 

૨ કડી ૨૬૫ 

૩ ખેરાલ ુ ૧૩૧ 

૪ જોટાણા ૩૯ 

૫ બેચરાજી ૬૪ 

૬ મહેસાણા ૧૨૯ 

૭ વડનગર ૭૨ 

૮ સ્વજાપુર ૨૨૯ 

૯ સ્વસનગર ૧૧૦ 

૧૦ સતલાસણા ૧૩૮ 

િુલ ૧૨૬૦ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી,  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ ઉંઝા ૧૩ 

૨ કડી ૬૩ 

૩ ખેરાલ ુ ૨૨ 

૪ જોટાણા ૧૨ 

૫ બેચરાજી ૩૮ 

૬ મહેસાણા ૨૯ 

૭ વડનગર ૧૫ 

૮ સ્વજાપુર ૨૯ 

૯ સ્વસનગર ૨૬ 

૧૦ સતલાસણા ૨૩ 

િુલ ૨૭૦  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર નીચે મુજબ રકમની 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (રા.) 

૧ ઉંઝા ૧,૧૩,૫૮૯ 

૨ કડી ૪,૪૧,૮૪૪ 

૩ ખેરાલ ુ ૧,૮૦,૧૮૫ 

૪ જોટાણા ૯૮,૯૪૧ 

૫ બેચરાજી ૨,૯૯,૨૬૭ 

૬ મહેસાણા ૨,૧૩,૭૦૮ 

૭ વડનગર ૧,૨૧,૧૮૮ 

૮ સ્વજાપુર ૨,૦૫,૬૧૬ 

૯ સ્વસનગર ૨,૦૩,૯૭૦ 

૧૦ સતલાસણા ૧,૮૧,૫૬૨ 

િુલ ૨૦,૫૯,૮૭૦  
--------- 
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૩૯ 
ર્ાાંગ વજલ્લામાાં ગ્રામ વિિાસ એજન્સીનુાં માંજૂર થયેલ મહેિમ 

* ૧૯૧૩૪ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાાંગ સ્જલ્લામાાં 

સ્જલ્લા ગ્રામ સ્વકાસ એજન્સીમાાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ 

કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાાંગ સ્જલ્લામાાં 

સ્જલ્લા ગ્રામ સ્વકાસ એજન્સીમાાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની 

માહહતી નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લા િક્ષા તાલુિા િક્ષા 

ક્રમ 

નાં. 

સાંિગા માંજૂર 

જગ્યા 

ક્રમ 

નાં. 

સાંિગા માંજૂર 

જગ્યા 

૧ વગષ-૧ ૧ ૧ વગષ-૧ ૦ 

૨ વગષ-૨ ૪ ૨ વગષ-૨ ૧ 

૩ વગષ-૩ ૨૦ ૩ વગષ-૩ ૨૫ 

૪ વગષ-૪ ૨ ૪ વગષ-૪ ૦ 

િુલ ૨૭ િુલ ૨૬ 
 

 (૨) ત ે પૈકી સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી અને 

કેટલી જગ્યાઓ કેટલાાં સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સાંવગષવાર ભરાયેલી જગ્યાઓ અને જગ્યાઓ 

કેટલા સમયિી ખાલી છે તેની માહહતી નીચે મુજબ છે. 

(અ) સ્જલ્લા કક્ષાએ ભરાયેલી અને ખાલી જગ્યાઓની સ્વગતો 

ક્રમ સાંિગા ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

સાંિગાનુાં નામ અને 

ક્યારથી ખાલી છે. 

૦-

૧ 

િિા 

૧-

૩ 

િિા 

૩-

૫ 

િિા 

પ 

થી 

િધુ 

િિા 

૧ વગષ-૧ ૧ ૦ - - - - 

૨ વગષ-૨ ૩ ૧ ૧ - - - 

૩ વગષ-૩ ૮ ૧૨ ૪ ૫ ૧ ૨ 

૪ વગષ-૪ ૨ ૦     

િુલ ૧૪ ૧૩ ૫ ૫ ૧ ૨ 

(બ) તાલુકા કક્ષાએ ભરાયેલી અને ખાલી જગ્યાઓની સ્વગતો 

ક્રમ સાંિગા ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

સાંિગાનુાં નામ અને ક્યારથી 

ખાલી છે. 

૦-૧ 

િિા 

૧-૩ 

િિા 

૩-૫ 

િિા 

પ થી 

િધુ 

િિા 

૧ વગષ-૧ ૦ ૦ - - - - 

૨ વગષ-૨ ૦ ૧ - - ૧ - 

૩ વગષ-૩ ૭ ૧૮ - - ૧૮ - 

૪ વગષ-૪ ૦ ૦ - - - - 

િુલ ૭ ૧૯ - - ૧૯ -  
 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 

કાયમી, કરાર આર્ારીત, હાંગામી અને હફક્સ પગારિી ભરાયેલી 

છે? 

  (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સાંવગષવાર કાયમી, કરાર 

આર્ારીત, હાંગામી અને હફક્સ પગારિી ભરાયેલી જગ્યાઓની 

માહહતી નીચે મુજબ છે. 
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વજલ્લા િક્ષા તાલુિા િક્ષા 

ક્રમ 
નાં. 

સાંિગાનુાં 
નામ 

િાયમી 
ભરેલ 

જગ્યાઓ 

િરારથી 
ભરેલ 

જગ્યાઓ 

હાંગામી અને 
કફક્સ પગારથી 
ભરેલ જગ્યા 

ક્રમ 
નાં. 

સાંિગાનુાં 
નામ 

િાયમી 
ભરેલ 

જગ્યાઓ 

િરારથી 
ભરેલ 

જગ્યાઓ 

હાંગામી અને 
કફક્સ પગારથી 
ભરેલ જગ્યા 

૧ વગષ-૧ ૧ ૦ ૦ ૧ વગષ-૧ ૦ ૦ ૦ 

૨ વગષ-૨ ૧ ૨ ૦ ૨ વગષ-૨ ૦ ૦ ૦ 

૩ વગષ-૩ ૦ ૮ ૦ ૩ વગષ-૩ ૪ ૩ ૦ 

૪ વગષ-૪ ૦ ૦ ૨ ૪ વગષ-૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨ ૧૦ ૨ િુલ ૪ ૩ ૦ 

--------- 

૪૦ 
માછીમારોના િુટુાંબીજનોના જીિન વનિાાહ માટે સહાય 

* ૧૯૦૬૦ શ્રી વિમલભાઈ ચુર્ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
પાસ્કથતાન દ્વારા પકડાયેલ માછીમાર જલેમાાંિી મુક્ત િાય ત્યાાં 
સુર્ી રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેવા માછીમારના કુટુાંબીજનોના 
સ્નવાષહ માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
પાસ્કથતાન સત્તાવાળા દ્વારા પકડાયેલ માછીમાર જલેમાાંિી 
મુક્ત િાય ત્યાાં સુર્ી રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેવા માછીમારના 
કુટુાંબીજનોના સ્નવાષહ માટે િસ્તહદન રૂ.૩૦૦/- લેખે સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દર ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) ઉક્ત સહાયના દર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી 

અમલમાાં છે. 
 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવેલ? 

  (૩) તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૨ િી દૈસ્નક રૂ.૧૫૦/- સહાય 
આપવામાાં આવતી હતી. જમેાાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી 
રૂ.૧૫૦/- નો વર્ારો કરવામાાં આવેલ છે. હાલમાાં દૈસ્નક 
રૂ.૩૦૦/- ની સહાય આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૪૧ 
આણાંદ ખાતે ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં દાખલ િેસો 

* ૧૭૫૨૦ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, આણાંદ ખાત ે
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૫૬૫ કેસો 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે ?   (૨) ૨૩૯ કેસો 
--------- 

૪૨ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ખાતેદાર ખેરૂ્ત અિ્માત વિમા સહાય અરજીઓ 

* ૧૭૫૫૨ શ્રીમતી ગીતાબા જારે્જા (ગોંડલ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત વીમા યોજના અાંતગષત 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત 
વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ૧૨૮ અરજીઓ 

 (૨) ત ે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૬૭ અરજીઓ 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ. ૭૨/- લાખ 

--------- 

૪૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ યોજના માટેના િામો 

* ૧૭૬૧૨ શ્રી કિવતાવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીસ્વકા સ્વકાસ 
માટે કેવા િકારના કયા કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ : ૨૦૧૭-૧૮ માાં એગ્રોસેન્ટર, એગ્રી. 
ટર ાન્સપોટષ  સ્વહકલ, ખાણદાણની દુકાન, રીવોલ્વીંગ ફાંડ, 
કરીયાણાની દુકાન, રોટાવેટર, સીલાઈ મશીન, થ્રેસર, 
બુટપોલીસની દુકાન, ટીલર/સ્વડર, કટલરીની દુકાન, સેન્ટીંગ 
કામના સાર્નો, ભરતગૂાંિણ, માંડપ ડેકોરેશન, કડીયા કામના 
સાર્નો, ટાયર પાંચરની દુકાન, કેટરીંગ સસ્વષસ (વાસણ), 
શાકભાજીની દુકાન, અનાજ દળવાની ઘાંટીના કામો હાિ 
ર્રવામાાં આવેલ છે.  
વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ માાં  એગ્રી. ટર ાન્સપોટષ  સ્વહકલ, ખાણદાણની 
દુકાન, રીવોલ્વીંગ ફાંડ, રોટાવેટર, થ્રેસર, ટીલર/સ્વડર, 
અનાજ દળવાની ઘાંટીના કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂિને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ : ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ-૨૦૭ 
થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં આવેલ છે. 
વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯માાં કુલ-૩૯ થવસહાય જૂિને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ : ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ 
રૂ.૧૯૭.૧૧ લાખની રકમનો લાભ થવસહાય જૂિને યોજના 
અાંતગષત આપવામાાં આવેલ છે. 
વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯માાં કુલ રૂ.૪૩.૪૧ લાખની રકમનો લાભ 
થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૪૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૨ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઇ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને ૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮  ૧,૦૦,૭૧૨૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯  ૬,૧૮, ૦૦૫ 

 િુલઃ ૧૬,૨૫,૧૨૬ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 
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ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૨૯,૫૬૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૫૦,૮૦૧ 

 િુલઃ ૮,૮૦,૩૬૭ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧,૪૦,૪૯૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨,૩૭,૯૩૩ 

 િુલઃ ૩,૭૮,૪૨૬ 
 

--------- 

૪૫ 
જસેોર અભ્યારણને પ્રિાસન ્થળ તરીિે જાહેર િરિા બાબત 

* ૧૮૯૯૫ શ્રી િાવન્તભાઇ ખરાર્ી (દાાંતા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જસેોર 
અભ્યારણને િવાસન થિળ જાહેર કરવામાાં આવેલ છે તે 

હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કામગીરી કયા તબકે્ક છે,   (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 (૩) કેટલો ખચષ િનાર છે, અને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો, અને 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત કામગીરી ક્યાાં સુર્ીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે ?   (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૪૬ 
ખેતી વનયામિશ્રીની િચેરી, ગાાંધીનગરનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૦૦૭ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કૃસ્ર્ ખેડૂત 
કલ્યાણ અને સહકાર સ્વભાગના તાબા હેઠળની ખેતી 
સ્નયામકશ્રીની કચેરી ગાાંર્ીનગરનુાં સાંવગષવાર માંજુર મહેકમ કેટલુાં 
છે, 

  (૧)  

અ.નાં સાંિગાનુાં નામ માંજુર જગ્યા 

૧ વગષ-૧ ૨૫ 

૨ વગષ-૨ ૯૪ 

૩ વગષ-૩ ૨૦૮ 

૪ વગષ-૪ ૪૨ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, 
અને 

  (૨)  

 ૦-૧ 
િિા 

૧-૩ 
િિા 

૩ િિાથી 
ઉપર 

િુલ ખાલી 
જગ્યાઓ 

વગષ-૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

વગષ-૨ ૦૪ ૧૫ ૦૬ ૨૫ 

વગષ-૩ ૨૧ ૧૪ ૬૯ ૧૦૪ 

વગષ-૪ ૦૦ ૦૨ ૦૮ ૧૦ 

િુલ ૨૫ ૩૨ ૮૩ ૧૪૦  
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 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુર્ીમાાં ભરવામાાં આવશે ?   (૩)  

 વગષ ૧ િી ૩ ની જગ્યાઓ ૧૦ વર્ીય ભરતી કેલેન્ડર 
મુજબ ભરવાની રહે. 

 વગષ-૪ ની જગ્યાઓ આઉટસોસ્સિંગ િી ભરવાની રહે. 
--------- 

૪૭ 
ભરચમાાં ્પોર્ટા સ િોમ્પલેક્ષ બનાિિાની િાયાિાહી 

* ૧૯૧૨૨ શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર) : ચૌદમી ગુજરાત સ્વર્ાનસભાના િિમ સત્રમાાં તા.૨૩-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંસ્કત િશ્ન િમાાંક : ૯૮૯૨ (અગ્રતા િમ-૨૭૦)ના અનુસાંર્ાને માનનીય રમતગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ 
પ્રિૃવત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચમાાં થપોર્ટસષ કોમ્પલેક્ષ બનાવવાની કાયષવાહી 
આયોજન હેઠળ હતી તે કામગીરી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) થપોર્ટસષ કોમ્પલેક્ષ માટે ભરૂચ સ્જલ્લામાાં 
વર્ષ-૨૦૧૬માાં જમીન ફાળવવામાાં આવેલ હતી. જ ે થપોર્ટસષ 
કોમ્પલેક્ષ માટે અનુકુળ અને પયાષપ્ત ન હોઇ અન્ય જગ્યાએ 
જમીન મેળવવાની કામગીરી િગસ્તમાાં છે. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુર્ીમાાં પૂણષ 
કરવામાાં આવશે ? 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૪૮ 
ભરચ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૮૮૦૨ શ્રી અરણવસાંહ રણા (વાગરા) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ ભરૂચ 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ 
કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૫૧૫૭૩.૦૦૪ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?   (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩ 
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 

આવેલ છે. 
 

વિતરણનો સમયગાળો િેટેગરી ઘઉં (કિ.ગ્રા.) ભાિ પ્રવત 
કિલો (ર.) 

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો (ર.) 

િુલ અનાજ 
(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ-૨૦૧૮ િી માચષ-૨૦૧૯ AAY (કાડષ  દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH (વયસ્ક્ત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 

૪૯ 
જામનગર વજલ્લામાાં વ્યાપારી એિમો સામે િાયાિાહી 

* ૧૭૫૨૪ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  જામનગર સ્જલ્લામાાં તોલમાપ તાંત્ર દ્વારા  
તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં પેકેટ ઉપર 
છાપેલી સ્કાંમત કરતાાં વર્ારે સ્કાં મત વસૂલ કરવા બાબતે કેટલા 
વયાપારી એકમો સામે કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

   જામનગર સ્જલ્લામાાં પેકેટ ઉપર છાપેલી સ્કાંમત કરતાાં 
વર્ારે સ્કાંમત વસુલ કરવા બાબતે કુલ ૧૪ વયાપારી એકમો 
સામે ર્ી લીગલ મેટર ોલોજી એક્ટ ૨૦૦૯ના ભાંગ બદલ કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી. 

--------- 
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૫૦ 
િાહનવ્યિહાર વનગમમાાં િહીિટી ્ટાફ તેમજ ર્ર ાયિર/િાંર્ક્ટરની ભરતી બાબતે આચરેલ ગેરરીવત 

* ૧૯૦૭૫ શ્રી અાંબરીિ રે્ર (રાજુલા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવયવહાર સ્નગમમાાં 
વહીવટી થટાફ તેમજ ડર ાઇવર-કાંડક્ટરની ભરતી બાબતે મુખ્ય 
મહેકમ અસ્ર્કારીશ્રીએ ગેરરીસ્ત આચરેલ સાંબાંર્માાં સ્વભાગના 
તા.૨૯-૫-૨૦૧૮ના પત્રિી વાહનવયવહાર સ્નગમને 
જવાબદારો સામે પગલાાં લેવા જણાવેલ હતુાં, તે અન્વયે 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્નગમ દ્વારા જવાબદારો સામે 
પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) તા.૨૯-૫-૨૦૧૮ના પત્રમાાં જવાબદારો સામે 
પગલાાં લેવા એવી કોઇ બાબત જણાવેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ?   (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૫૧ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન 

* ૧૯૦૨૭ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 
પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 

રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 

 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 
ભયાષ છે, અને  

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 
આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 

પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 
૫૨ 

િલસાર્ વજલ્લામાાં માનિ િલ્યાણ યોજના અન્િયે અરજીઓ 
* ૧૭૬૨૮ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

નીચે મુજબ અરજીઓ આવી, 

અનુ. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 

૧ વલસાડ ૧૧૭૯ 

૨ પારડી ૬૮૯ 

૩ વાપી ૪૧૩ 

૪ ર્રમપુર ૯૩૦ 
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૫ કપરાડા ૧૧૧૯ 

૬ ઉંમરગામ ૫૭૯ 

 િુલ ૪૯૦૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા માંજૂર કરેલ 
અરજીઓ 

૨૯૩૫ 

 
 (૩) કયા િકારની ટુલકીટ માંજૂર કરવામાાં આવી?   (૩) * જોડાણ-૧ સામેલ છે. 

(* જોડાણ સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૫૩ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં વિજતેા ખેલાર્ીઓને વશષ્યિૃવત્ત આપિા બાબત 

* ૧૭૫૩૬ શ્રી શૈલેિભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાષ્ટ્રકક્ષાએ સ્વજતેા િનાર ખેલાડીને કોઈ સ્શષ્યવૃસ્ત્ત 
આપવાની યોજના અમલમાાં છે, કે કેમ 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વડોદરા 
સ્જલ્લામાાં કેટલા સ્વજતેા ખેલાડીઓને કેટલી સ્શષ્યવૃસ્ત્ત 
આપવામાાં આવી, અને  

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં વડોદરા સ્જલ્લામાાં સ્વજતેા ખેલાડીની 
સાંખ્યા અને આપવામાાં આવેલ સ્શષ્યવૃસ્ત્તની રકમ નીચે મુજબ 
છે. 

િિા વિજતેા 
ખેલાર્ીની 

સાંખ્યા 

આપિામાાં આિેલ 
વશષ્યિૃવત્તની રિમ 

રવપયામાાં 

૨૦૧૭ ૫ ૧૨,૫૦૦/- 

૨૦૧૮ ૪ ૧૦,૦૦૦/-  
 (૩) તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૩) રૂ.૨૨,૫૦૦/- 

--------- 

૫૪ 
સુરત વજલ્લામાાં રોટાિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૫૫ શ્રી િી.ર્ી.ઝાલાિાર્ીયા (કામરેજ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં રોટાવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર, સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૨) પત્રક-બ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) પત્રક-ક મુજબ 

પત્રિ-અ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અડાજણ ૩૯ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૭૭ 

૪ ઓલપાડ ૯૯૮ 

૫ કતારગામ ૦ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૬ કામરેજ ૨૪૦ 

૭ ચોયાષસી ૧૨૬ 

૮ પુણા ૦ 

૯ પલસાણા ૯૫ 

૧૦ બારડોલી ૨૨૫ 

૧૧ મજુરા ૫ 

૧૨ મહુવા ૨૧૭ 

૧૩ માાંગરોલ ૧૯૧ 

૧૪ માાંડવી ૨૬૦ 

િુલ ૨૪૭૩ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ અડાજણ ૧૧ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૨૨ 

૪ ઓલપાડ ૭૨ 

૫ કતારગામ ૦ 

૬ કામરેજ ૪૧ 

૭ ચોયાષસી ૨૩ 

૮ પુણા ૦ 

૯ પલસાણા ૨૧ 

૧૦ બારડોલી ૫૫ 

૧૧ મજુરા ૩ 

૧૨ મહુવા ૬૦ 

૧૩ માાંગરોલ ૫૯ 

૧૪ માાંડવી ૪૦ 

િુલ ૪૦૭ 

પત્રિ-િ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ અડાજણ ૩,૧૨,૨૮૧ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૮,૪૧,૯૫૧ 

૪ ઓલપાડ ૨૨,૨૭,૧૮૬ 

૫ કતારગામ ૦ 

૬ કામરેજ ૧૨,૦૫,૩૨૯ 

૭ ચોયાષસી ૬,૮૧,૬૬૧ 

૮ પુણા ૦ 

૯ પલસાણા ૬,૬૩,૧૭૬ 

૧૦ બારડોલી ૧૭,૨૪,૫૮૯ 

૧૧ મજુરા ૯૪,૪૮૬ 

૧૨ મહુવા ૧૯,૮૯,૨૮૯ 

૧૩ માાંગરોલ ૧૮,૧૦,૯૮૮ 

૧૪ માાંડવી ૧૧,૮૨,૪૮૮ 

િુલ ૧,૨૭,૩૩,૪૨૪ 

--------- 
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૫૫ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૭૫૩૪ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં િર્ાનમાંત્રી આવાસ યોજના 

હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા 

આવાસો માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) કુલ ૧૯૯૮ આવાસો માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ િયેલ છે, અને    (૨) ૧૯૪૦ આવાસો પૂણષ િયેલ છે. 

 (૩) ત ેમાટે કેટલો ખચષ િયો છે?   (૩) કુલ રૂ. ૨૨૬૪.૮૦ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૫૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ખાતેદાર ખેરૂ્ત અિ્માત વિમાની સહાય અરજીઓ 

* ૧૭૫૫૪ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જારે્જા (માાંડવી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત વીમા યોજના અાંતગષત 

કચ્છ સ્જલ્લામાાં સને ૨૦૧૮-૧૯માાં ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત 

વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ૧૦૦ અરજીઓ 

 (૨) ત ે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી 

અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૨) ૪૮ અરજીઓ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૫૫/- લાખ 

--------- 

૫૭ 
નિસારી વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળોને િૃવધધમાાં સહાય 

* ૧૭૫૪૨ શ્રી વપયુિભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

નવસારી સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને િાપણ અને 

વસુલાત વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને  

  (૧) ૨૪ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૨૬,૬૪,૨૦૦/- 

--------- 

૫૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૫૩૯ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને સ્ર્રાણ 
અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને  

  (૧) ૫૩ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૨૮,૫૬,૪૦૦/- 
--------- 
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૫૯ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં તોલમાપના સાધનોમાાં સમય મયાાદામાાં ખરાઈ ન િરિા બાબત  

* ૧૭૫૩૦ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિા્તિ (વાઘોહડયા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 વડોદરા સ્જલ્લામાાં તોલમાપ તાંત્ર દ્વારા 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
વયાપારી એકમો સામે તોલમાપના સાર્નો સમય મયાષદામાાં 
ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે કાયદેસરની કાયષવાહી કરવામાાં આવી?  

  ૮૨૮ વયાપારી એકમો સામે તોલમાપના સાર્નો સમય 
મયાષદામાાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે ર્ી લીગલ મેટર ોલોજી એક્ટ 
૨૦૦૯ અન્વયે કાયદેસરની કાયષવાહી હાિ ર્રવામાાં આવી. 

--------- 

૬૦ 
ગાાંધીનગર મહાનગરપાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૦૧૬ ર્ૉ.સી.જ.ે ચાિર્ા (ગાાંર્ીનગર-ઉત્તર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 
યોજના‘‘ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 

રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેક્શન દીઠ 
સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં ગાાંર્ીનગર મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 

રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને  

  (૨) કુલ ૧૭૨ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં 
આવયો. 

 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો?   (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૨,૭૫,૨૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૬૧ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૮૮૦૮ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને 
વસુલાત વૃસ્િ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૭૬ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ.૩૩,૮૧,૯૦૦/- 
--------- 

૬૨ 
પાલનપુર તાલુિામાાં પ્રધાનમાંત્રી ફસલ બીમા યોજના હેઠળ પાિિીમો ચૂિિિા બાબત 

* ૧૯૩૧૧ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વર્ષમાાં િર્ાનમાંત્રી 
ફસલ બીમા યોજના હેઠળ પાલનપુર તાલુકામાાં ખરીફ પાકનો 
પાકવાર કેટલા ખેડૂતોને પાક વીમો ક્યા પાક માટે ચૂકવવામાાં 
આવયો, 

  (૧) દાવાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 
પાિ દાિા ચૂિિાયેલ 

ખેરૂ્તોની સાંખ્યા 
ચૂિિાયેલ દાિાની રિમ 

(ર.) 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

કપાસ સ્પયત ૧,૦૯૨ ૨,૩૧,૩૯,૬૩૭ 

ખરીફ-૨૦૧૮ 

નીલ 
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 (૨) કેટલા ખેડૂતો પાકવાર પાક વીમો તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ચૂકવવામાાં આવયો નિી, 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ પાક કાપણી અખતરાના પરીણામો 

આર્ારીત ચૂકવવાપાત્ર દાવા ચૂકવવામાાં આવેલ છે. જ્યારે 
ખરીફ-૨૦૧૭ અાંતગષત થિાસ્નક આપસ્ત્ત અન્વયે દાવાઓની 
આખરીકરણની કાયષવાહી વીમા કાંપની દ્વારા િગસ્તમાાં છે. 

 (૩) પાક વીમો ન ચૂકવવામાાં શાાં કારણો છે, અને   (૩) ખરીફ-૨૦૧૭ અાંતગષત થિાસ્નક આપસ્ત્ત અન્વય ે
દાવાઓની આખરીકરણની કાયષવાહી વીમા કાંપની દ્વારા 
િગસ્તમાાં છે. 

 (૪) બાકી રહેલો પાકવીમો ક્યા સુર્ીમાાં ચૂકવવામાાં 
આવનાર છે ?  

  (૪) ખરીફ-૨૦૧૭ અાંતગષત સાંબાંસ્ર્ત વીમા કાંપની દ્વારા 
દાવા આખરીકરણની કાયષવાહી પૂણષ િયેિી ચૂકવવાપાત્ર દાવા 
સાંબાંસ્ર્ત વીમા કાંપની દ્વારા ચૂકવવાના રહેશે. 

--------- 

૬૩ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૮૯૭૬ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 
યોજના’’ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેકશન 
દીઠ સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં અમદાવાદ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૩૦૯ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં 
આવયો. 

 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?    (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૪,૯૪,૪૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૬૪ 
અમદાિાદ (ગ્રામ્ય) ખાતે ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં દાખલ િેસો 

* ૧૭૫૧૭ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) 
ખાતે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
કેટલા કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૩૬૧ કેસો. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે ?    (૨) ૪૫ કેસો. 
--------- 

૬૫ 
એમ્પાિર્ા  િવમટીની બેઠિ મળિા બાબત 

* ૧૫૯૩૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાર્ (સ્વરમગામ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજના માટે રાજ્યકક્ષાની 
એમ્પાવડષ  કસ્મટીની બેઠક સ્નયસ્મત બોલાવવામાાં આવતી નિી 
તે હકીકતિી સરકાર તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાકેફ 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ચાર બેઠકો 
બોલાવવામાાં આવેલ હતી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત કસ્મટીની બેઠક સ્નયસ્મત મળે તે 
માટે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

  (૨) િશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 



33 

૬૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં વ્યાપારી એિમો સામે િાયાિાહી 

* ૧૭૫૦૨ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તોલમાપ તાંત્ર દ્વારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં પેકેટ ઉપર છાપેલી સ્કાં મત કરતાાં 
વર્ારે સ્કાં મત વસૂલ કરવા બાબતે કેટલા વયાપારી એકમો સામે 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી ?  

  રાજકોટ સ્જલ્લામાાં પેકેટ ઉપર છાપેલી સ્કાંમત કરતાાં વર્ારે 
સ્કાંમત વસૂલ કરવા બાબતે કુલ ૨૫ વયાપારી એકમો સામે  
ર્ી લીગલ મેટર ોલોજી એકટ ૨૦૦૯ના ભાંગ બદલ કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી. 

--------- 

૬૭ 
િાહનવ્યિહાર વનગમમાાં િહીિટી ્ટાફ તેમજ ર્ર ાયિર/િાંર્િટરની ભરતી બાબતે આચરેલ ગેરરીતી 

* ૧૯૧૦૧ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવયવહાર સ્નગમમાાં 

વહીવટી થટાફ તેમજ ડર ાઈવર-કાંડકટરની ભરતી બાબતે મુખ્ય 
મહેકમ અસ્ર્કારીશ્રીએ ગેરરીતી આચરેલ સાંબાંર્માાં મળેલ 
ફહરયાદો અાંગે સ્વભાગના તા.૧૧-૦૬-૨૦૧૮ના ઠરાવિી 
તપાસ અસ્ર્કારીની સ્નમણૂાંક આપવામાાં આવેલ તે હકીકત 
સાચી છે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
તપાસ અસ્ર્કારી દ્વારા ક્યારે તપાસ અહેવાલ સરકારને મળેલ 
છે, અને  

  (૨) તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ મળેલ છે. 

 (૩) મળેલ અહેવાલ અન્વયે જવાબદારો સામે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી ?   

  (૩) કાયષવાહી િગસ્તમાાં છે. 

--------- 

૬૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં સરિારી ગ્રાંથાલયોને િોમ્્યુટરાઈઝેશન સેિાઓ શર િરિા બાબત 

* ૧૭૫૩૭ શ્રી ઋવિિેશભાઈ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય રમત-ગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્નયામક ગ્રાંિાલય કચેરી હથતકના મહેસાણા 
સ્જલ્લાના સરકારી ગ્રાંિાલયોમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન સેવાઓ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સ્જલ્લામાાં 
કેટલા સરકારી ગ્રાંિાલયોની સેવાઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન કરાઈ, 
અને, 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
(૧) સરકારી તાલુકા પુથતકાલય, કડી (૨) સરકારી તાલુકા 
પુથતકાલય, સ્વજાપુર ખાતેની ગ્રાંિાલય સેવાઓ 

કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન કરવામાાં આવેલ છે.  
 (૩) ગ્રાંિાલય સેવાઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન િવાિી 
િજાજનોની સુસ્વર્ામાાં કઈ રીતે વર્ારો િઈ શકે ? 

  (૩) ગ્રાંિાલય સેવાઓનુાં કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન િવાિી 
િજાજનોને અસરકારક, ઝડપી અને ચોકસાઈિી સેવાઓ આપી 
શકાય છે. તેમજ સમયનો બચાવ િાય છે. 

--------- 



34 

૬૯ 
સુરત વજલ્લામાાં તોલમાપના સાધનોમાાં સમય મયાાદામાાં ખરાઈ ન િરિા બાબત 

* ૧૭૫૨૧ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉર્ના) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 સુરત સ્જલ્લામાાં તોલમાપ તાંત્ર દ્વારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા વયાપારી એકમો સામે 

તોલમાપના સાર્નો સમય મયાષદામાાં ખરાઈ ન કરાવવા 

બાબતોમાાં કાયદેસરની શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  ૫૨૩ વયાપારી એકમો સામે તોલમાપના સાર્નો સમય 

મયાષદામાાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે ર્ી લીગલ મેટર ોલોજી 

એકટ-૨૦૦૯ની કલમ-૨૪/૪૭ અન્વયે કાયદેસરની 

કાયષવાહી હાિ ર્રી માાંડવાળ પેટે કુલ રૂસ્પયા ૧,૪૯,૭૦૦/- 

(અાંકે એક લાખ ઓગણ પચાસ હજાર સાતસો) વસુલ કરવામાાં 

આવેલ છે. 

--------- 

૭૦ 
રાજિોટ ખાતે ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં દાખલ િેસો 

* ૧૭૫૦૩ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા) : માનનીય ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, રાજકોટ ખાતે 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 

કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૫૦૧ કેસો. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે ?    (૨) ૧૦૯ કેસો. 

--------- 

૭૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં અમલી ઈન-્િૂલ યોજનાનો સમાિેશ  

* ૧૭૫૪૮ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 

જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા અમલી ઈન-થકૂલ યોજના અાંતગષત ભાવનગર સ્જલ્લાનો 

સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાાં છે 

તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેના લાભ મેળવી રહ્યા છે, અને  

  (૨) ૧૧ શાળાઓમાાં ૩૦૮૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી 

રહ્યા છે. 

 (૩) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરસ્મયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

સુર્ીમાાં ભાવનગર સ્જલ્લામાાં કેટલુાં અનુદાન ફાળવવામાાં આવેલ 

છે? 

  (૩) રૂ.૮૭,૮૮,૫૦૦/- 

--------- 
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૭૨ 
આણાંદ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૮૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ 
િવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
તાલુિા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિામાાં 

િિાિાર આણાંદ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર બીપીએલ 
યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

આણાંદ ૩૯ ૭૯ 

આકલાવ ૧૫૬ ૧૧૯ 

બોરસદ ૦૩ ૧૪ 

ખાંભાત ૦૫ ૦૪ 

પેટલાદ ૧૦ ૦૮ 

સોજીત્રા ૦૨ ૦૧ 

તારાપુર ૦૦ ૦૨ 

ઉમરેઠ ૦૩ ૦૭ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
તાલુિા માંજૂર િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

આણાંદ ૨૫ ૩૩ 

આકલાવ ૧૧૭ ૧૦૧ 

બોરસદ ૦૩ ૦૪ 

ખાંભાત ૦૨ ૦૧ 

પેટલાદ ૦૮ ૦૦ 

સોજીત્રા ૦૧ ૦૧ 

તારાપુર ૦૦ ૦૦ 

ઉમરેઠ ૦૩ ૦૧  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
અરજીઓ રદ િઈ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર રદ િયેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા ૦ (શૂન્ય) છે. જ્યારે ૧૫૨ (એકસો 
બાવન) અરજીઓને ૨૧-૫૨નો થકોર મળેલ છે. 

--------- 

૭૩ 
રાજિોટ અને જામનગર વજલ્લામાાં મગફળીની ખરીદી િરિા શર િરેલ િેન્રો 

* ૧૯૦૪૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસર્ીયા (કાલાવડ) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
જામનગર સ્જલ્લામાાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલા કેન્રો શરૂ કરવામાાં આવેલ, અને  

  (૧) નીચેની સ્વગતે નાફેડ દ્વારા કેન્રો શરૂ કરવામાાં 
આવેલ. 

અ.ન. વજલ્લો ખરીદ િેન્રોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ રાજકોટ ૨૬ ૧૧ 

૨ જામનગર ૧૭ ૭ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી મગફળીની 

ખરીદી કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચેની સ્વગતે નાફેડ દ્વારા 

મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાાં આવેલ.  
અ.નાં. વજલ્લો મગફળીની ખરીદી (વક્િ.)  

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ રાજકોટ ૧૧૯૯૩૩૪.૫૦ ૭૭૦૩૬૪.૭૦ 

૨ જામનગર ૧૨૪૮૧૩૯.૭૮ ૪૭૭૦૭૯.૩૦  
--------- 
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૭૪ 
રાજ્યમાાં ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ િવમશનમાાં દાખલ િેસો 

* ૧૭૫૨૨ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસસ્બ્રજ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ કસ્મશનમાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
કેસો દાખલ િયેલ છે, અને  

  (૧) ૧૯૭૯ કેસો 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે?   (૨) ૯૨૨ કેસો 
--------- 

૭૫ 
રાજ્યમાાં અનુસૂવચત જાવતના માછીમારોને મત્સ્યોદ્યોગ માટે તાલીમ  

* ૧૭૫૦૯ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજયમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અનુસૂસ્ચત જાસ્તના માછીમારોને મત્થયોદ્યોગને લગતી કોઈ 
તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં કેટલાાં 
તાલીમાિીઓને તાલીમ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં અનુસૂસ્ચત જાસ્તના કુલ ૩૨૦૦ 
તાલીમાિીઓને તાલીમ આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૭૬ 
અમદાિાદ(પૂિા) ખાતે નિા ર્ર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૭૬૧૬ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ(પૂવષ) એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી 
સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા ડર ાઈવીંગ 
લાયસન્સ આપવામાાં આવયા, અને 

  (૧) અમદાવાદ(પૂવષ) એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી 
સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૧૫,૬૨૪ નવા ડર ાઈવીંગ 
લાયસન્સ આપવામાાં આવયા. 

 (૨)  તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી આવક િઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન રૂ. ૨.૧૯ કરોડની   
આવક િઈ. 

--------- 

૭૭ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િાયારત િોલ્ર્ ્ટોરેજ 

* ૧૯૩૨૪ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંર્ીનગર જીલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કોલ્ડ થટોરેજ કાયષરત છે, 
તે પૈકી કેટલા કોલ્ડ થટોરેજની કાયષક્ષમતા અને સુસ્વર્ાઓ 
અાંગેની તપાસ કરવામાાં આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંર્ીનગર 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર બાગાયતી પાકોના થટોરેજ સાિે સાંકળાયેલ 
કાયષરત કોલ્ડ થટોરેજની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો િોલ્ર્ ્ટોરેજની સાંખ્યા 

૧ દહેગામ ૪૦ 

૨ માણસા ૧૨ 

૩ ગાાંર્ીનગર ૦૯ 

૪ કલોલ ૦૨ 

િુલ ૬૩ 

તેની કાયષક્ષમતા અને સુસ્વર્ાઓ અાંગેની તપાસ બાગાયત 
ખાતા દ્વારા અને ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડથટરેઝ લી. દ્વારા કરવામાાં 
આવતી નિી. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવા કોલ્ડ 
થટોરેજ બનાવવામાાં આવયા, અને તેમાાં સરકાર દ્વારા કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૨) બનાવેલ નવા કોલ્ડની સાંખ્યા : ૧૫ 
ચૂકવેલી સહાય : ૨૭,૭૯,૯૯,૦૦૦  

(અાંકે રૂ. સત્યાવીસ કરોડ ઓગણએસી લાખ  
                        નવવાાંણ હજાર પૂરા) 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વગર માંજૂરીએ 
ચાલતા કોલ્ડ થટોરેજ અાંગેની કેટલી ફહરયાદો તાલુકાવાર 
સરકારને મળેલ છે, મળેલ ફહરયાદો સાંદભે શા પગલા ભરવામાાં 
આવયા? 

  (૩) બાગાયત ખાતા દ્વારા કોલ્ડ થટોરેજ ચલાવવા અાંગે 
કોઈપણ િકારની માંજુરી આપવામાાં આવતી ન હોઈ આ બાબતે 
િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડથટર ીઝ કોપોરેશન સ્લ. ને આવી 
કોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૭૮ 
ધાંધુિા બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ  

* ૧૭૫૪૩ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
અમદાવાદ સ્જલ્લાની ર્ાંરુ્કા બજાર સસ્મસ્તને સ્કસાન કલ્પવૃક્ષ 
યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, અને  

  (૧) રૂ.૮૧.૨૦ લાખ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે? 

  (૨) રૂ.૮૧.૨૦ લાખ 

--------- 

૭૯ 
મનરેગા યોજના અાંતગાત િેન્ર સમક્ષ ગ્રાન્ટની માાંગણી 

* ૧૯૦૦૪ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધર્પુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં રાજ્યમાાં દુષ્કાળની પહરસ્થિસ્ત ધયાને લઈ મનરેગા 
યોજના અાંતગષત કેટલી ગ્રાન્ટની માાંગણી કેન્ર સરકાર સમક્ષ 
કરવામાાં આવી,  

  (૧) મનરેગા યોજના અાંતગષત કેન્ર સરકાર સમક્ષ વર્ષવાર 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટની માાંગણી કરવામાાં આવતી નિી 
પરાંતુ લેબર બજટે આર્ારે નક્કી િયેલ માનવહદન મુજબ કેન્ર 
સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવે છે.  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં રાજ્યમાાં 
અછતગ્રથત જાહેર કરેલ કુલ ૧૧ જીલ્લાઓના ૫૧ તાલુકાઓમાાં 
૧૦૦ હદવસની રોજગારી બાાંહેર્રી ઉપરાાંતના વર્ારાના ૫૦ 
હદવસની રોજગારી આપવા બાબતે ભારત સરકારના કૃસ્ર્ 
માંત્રાલય તિા ગ્રામીણ સ્વકાસ માંત્રાલયને રજૂઆત કરેલ. જ ે
બાબતે ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ઉક્ત ૧૧ અછતગ્રથત 
જીલ્લાઓના ૫૧ તાલુકાઓમાાં ૧૦૦ હદવસની રોજગારી 
બાાંહેર્રી ઉપરાાંતના વર્ારાના ૫૦ માનવહદનની રોજગારીની 
જોગવાઈ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ત ેઅન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેન્ર સરકાર દ્વારા કેટલી 
ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવી, અને   

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મનરેગા યોજના હેઠળ દુષ્કાળની 
પહરસ્થિતીને ધયાને લઈને ભારત સરકાર દ્વારા અલગિી કોઈ 
ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવેલ નિી. પરાંતુ લેબર બજટે 
૩૫૦ લાખ માનવહદનિી વર્ારી ૪૨૫ લાખ માનવહદનનુાં િતાાં 
તેને આર્ારે કેન્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને નીચે દશાષવેલ કોષ્ટ્ક 
મુજબ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવી. 

ક્રમ નાણાિીય િિા લેબર ગ્રાન્ટની વિગત 
(રિમ ર. લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ 
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 (૩) ત ેપૈકી કેટલી રકમનો ખચષ િયો અને કેટલી રકમ 

વણવપરાયેલ રહી?  

  (૩) પૂરેપુરી રકમનો ખચષ િયેલ છે અને કોઈ રકમ 

વણવપરાયેલ રહી નિી. 
--------- 

૮૦ 
દાહોદ વજલ્લામાાં વ્યાયામ શાળાઓને આવથાિ સહાય આપિા બાબત 

* ૧૭૫૧૪ શ્રી રમશેભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  

જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં રમત-

ગમત ક્ષેત્રે કામ કરતી વયાયામ શાળાઓને આસ્િષક સહાય 

આપવાની યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને   

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

બે વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલી વયાયામ શાળાઓને 

આસ્િષક સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી?  

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ સ્જલ્લામાાં આસ્િષક 

સહાય ચૂકવેલ વયાયામ શાળાઓની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૩ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩ 

 
--------- 

૮૧ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પ્રિાહી િચરાના વનિાલ માટેના પ્રોજિેટ 

* ૧૭૫૦૬ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંર્ીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ િવાહી કચરાના સ્નકાલ માટે કોઈ િોજકેટ હાિ 

ર્રવામાાં આવયો છે, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ક્યારે માંજૂર કરવામાાં આવયો છે, અને   (૨) તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮િી માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) આ િોજકેટ હેઠળ કેટલા ગામોમાાં િવાહી કચરા 

અાંગે કામગીરી કરવામાાં આવનાર છે ?  

  (૩) આ િોજકેટ હેઠળ ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લાના ૧ (એક) 

ગામ લોદરામાાં આ અાંગે કામગીરી િનાર છે. 

--------- 
૮૨ 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૫૪૦ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિર્ા (હહાંમતનગર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની અાંસ્તત છેલ્લા બે 

નાણાાંકીય વર્ષમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 

માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને વસુલાત વૃસ્િ સહાય આપવામાાં 

આવેલ છે, અને 

  (૧) ૪૯ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ.૩૫,૧૮,૭૦૦/- 

--------- 
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૮૩ 
િલસાર્ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૯ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ર્રમપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલધર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮,૫૭,૨૫૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૯,૪૦,૧૩૨ 

િુલ ૧૭,૯૭,૩૮૫ 
 

 (૨) તનેી સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯,૪૮,૬૩૯ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૯,૭૫,૦૫૭ 

િુલ ૧૯,૨૩,૬૯૬  
 (૩) ત ેપૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા મકહલાઓ માટે  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪,૮૩,૫૮૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૭૮,૧૪૨ 

િુલ ૧૦,૬૧,૭૨૭  
--------- 

૮૪ 
અમદાિાદ શહેરમાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૫૩૨ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
અમદાવાદ શહેરમાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અમદાવાદ શહેરમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ 
યોજના) હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૯૩૫૨૬.૮૯ મે.ટન 
અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ક્યા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમય 
ગાળો 

િેટેગરી ઘઉં  
(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો ર. 

ચોખા 
(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિાં . ગ્રા.) 

એસ્િલ- 
૨૦૧૮િી 
માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 
(કાડષ  

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦     ૩૫ 

PHH 
(વયસ્કત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦     ૫ 

 
--------- 
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૮૫ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ગ્રામ રોજગાર સેિિની વનમણૂાંિ 

* ૧૮૪૨૪ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 

સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતમાાં ગ્રામ રોજગાર 

સેવકની સ્નમણૂાંક કરવામાાં આવેલી છે અને આવી સ્નમણૂાંક 

કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 

સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર નીચેની સ્વગતે ગ્રામ પાંચાયતમાાં ગ્રામ 

રોજગાર સેવકની સ્નમણૂાંક કરવામાાં આવેલી છે અને આવી 

સ્નમણૂાંક કસ્મશનર ગ્રામ સ્વકાસની કચેરી, ગાાંર્ીનગર દ્વારા 

ઓનલાઈન ભરતી િહિયા હાિ ર્રી મેરીટ યાદી િમાણે 

આપવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગ્રામ રોજગાર 

સેિિની વનમણૂાંિ 

આપિામાાં ગ્રામ 

પાંચાયતની સાંખ્યા 

ગ્રામ રોજગાર 

સેિિની સાંખ્યા 

૧ બોડેલી ૮૧ ૧૨ 

૨ છોટાઉદેપુર ૪૪ ૦૫ 

૩ જતેપુરપાવી ૫૪ ૧૬ 

૪ કવાાંટ ૫૨ ૧૦ 

૫ નસવાડી ૬૦ ૦૯ 

૬ સાંખેડા ૪૮ ૧૧ 

િુલ ૩૩૯ ૬૩ 

નોંધઃ સ્જલ્લા કક્ષાએિી એક ગ્રામ રોજગાર સેવકને એકિી વર્ુ 

ગ્રામ પાંચાયતના સેજા ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ગ્રામ સ્વકાસના કામ માટે લાભાિીનો બેંક એકાઉન્ટ 

નાંબર જ ે હોય છે તે બદલે પેમેન્ટ કરતી વખતે ગ્રામ રોજગાર 

સેવક દ્વારા બીજાના ખાતામાાં નાણાાં જમા કરાવવાના કેટલા 

સ્કથસા ધયાને આવેલા છે, અને 

  (૨) ગ્રામ સ્વકાસના કામ માટે લાભાિીનો બેંક એકાઉન્ટ 

નાંબર જ ે હોય છે તે બદલે પેમેન્ટ કરતી વખતે ગ્રામ રોજગાર 

સેવક દ્વારા બીજાના ખાતામાાં નાણાાં જમાાં કરાવવા અાંગે 

છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં કોઈ સ્કથસો ધયાને આવેલ નિી. 

 (૩) ગ્રામ રોજગાર સેવકના કામનુાં મોનીટરીંગ કેવી રીતે 

કરવામાાં આવે છે ? 

  (૩) ગ્રામ રોજગાર સેવકના કામનુાં મોનીટરીંગ નીચે મુજબ 

કરવામાાં આવે છે. 

તાલુિા િક્ષાએથીઃ 

(૧) તાલુકા કક્ષાએિી દર અઠવાહડયે તાલુકા સ્વકાસ 

અસ્ર્કારીશ્રીની અધયક્ષતામાાં રીવયુ મીટીંગ લેવામાાં આવે છે. 

(૨) જમેાાં કરેલ કામગીરીની ચચાષ અને વડી કચેરીએિી 

મળેલ સૂચના મુજબ કામગીરી કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાાં 

આવે છે. 

(૩) જ ેજગ્યાએ કામગીરી ચાલુ હોય ત્યાાં તાલુકા સ્વકાસ 

અસ્ર્કારીશ્રી દ્વારા થિળ સ્વઝીટ પણ કરવામાાં આવે છે. 

વજલ્લા િક્ષાએથીઃ 

 (૧) તાલુકા કક્ષાએ દર અઠવાહડયે રીવયુ મીટીંગ િાય છે 

જમેાાં ગ્રામ રોજગાર સેવકની ગ્રામ પાંચાયત વાઈઝ રીવયુ કરવામાાં 

આવે છે. 

--------- 
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૮૬ 
થાિર અને ગુાંદરી ચેિપો્ટમાાંથી ગેરિાયદેસર િાહનો પસાર થતા અટિાિિા બાબત 

* ૧૮૯૯૨ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ર્ાનેરા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં ર્ાનેરા તાલુકામાાં આવેલ િાવર અને ગુાંદરી 
ચેકપોથટમાાંિી રાતના સમયે ઓવરલોડ વાહનો ગેરકાયદેસર 
પસાર કરવામાાં આવે છે તે હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં ર્ાનેરા તાલુકામાાં આવેલ િાવર અને ગુાંદરી 
ચેકપોથટમાાંિી રાતના સમયે ઓવરલોડ વાહનો ગેરકાયદેસર 
પસાર કરવામાાં આવે છે તેવી હકીકત સાચી નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત ગેરકાયદેસર વાહનો પસાર િતાાં 
અટકાવવા ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પગલાાં લીર્ા ? 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૮૭ 
આણાંદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૦૮૮ શ્રી િાાંવતભાઈ સોિાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

આણાંદ ૨૧૫ 

બોટાદ ૧૪૮ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્િ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી ? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૮૮ 
બારર્ોલી બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ 

* ૧૭૫૪૪ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સુરત સ્જલ્લાની બારડોલી બજાર સસ્મસ્તને સ્કસાન 
કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) રૂ.૧૬.૨૫ લાખ 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે ?  

  (૨) રૂ.૧૬.૨૫ લાખ 

--------- 

૮૯ 
િર્ોદરા ખાતે નિા ર્ર ાઈવિાંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૭૬૧૭ શ્રીમતી મવનિા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન ૨૦૧૮ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા ડર ાઈસ્વાંગ લાયસન્સ નોંર્વામાાં 
આવયા, અને 

  (૧) વડોદરા આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન ૨૦૧૮ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૨૮,૮૮૩ નવા ડર ાઈસ્વાંગ લાયસન્સ નોંર્વામાાં 
આવયા. 
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 (૨) ત ેપેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી આવક િઈ ?    (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન રૂ.૩.૭૬ કરોડની આવક 

િઈ.  

--------- 

૯૦ 
અમરેલી અને જૂનાગિ વજલ્લામાાં મગફળી, તુિેર અને િપાસને સાચિિા ભારે્ લીધેલ ગોર્ાઉનો 

* ૧૯૦૬૬ શ્રી જ.ેિી.િાિર્ીયા (ર્ારી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 

જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં મગફળી, તુવેર અને કપાસ ટેકાના ભાવે 

ખરીદ્યા બાદ તેને સાચવવા કેટલા ગોડાઉનો ભાડે લીર્ા, 

  (૧) મગફળી અને તુવેરની ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્ર 

સરકારની નોડલ એજન્સી નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવે છે અને 

નાફેડ માટે ગોડાઉન ભાડે રાખવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો 

નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો પાિ ભારે્ લીધેલ ગાર્ોઉનની સાંખ્યા 

અમરેલી મગફળી ૫૦ 

તુવેર ૨ 

જૂનાગઢ મગફળી ૬૮૮ 

તુવેર ૦ 

 કપાસની ટેકાના ભાવે ખરીદી સી.સી.આઇ. કરે છે. 

 (૨) ત ેઅન્વયે ગોડાઉન દીઠ ભાડાની રકમ કેટલી છે, 

અને 

  (૨) *પત્રક મુજબ 

 

 (૩) ત ેઅન્વયે ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

ભાડા પેટે કેટલી રકમ ચૂકવી ? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ રકમ ચૂકવવામાાં આવી નિી. 

ચૂકવણાં નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો નીચે 

મુજબ છે. 

વજલ્લો િિા ભાર્ાની રિમ 

અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૩,૨૮,૪૨,૫૬૦.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૧,૬૦,૫૮,૪૪૮.૦૦ 

જૂનાગઢ ૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૩,૩૨,૪૭,૯૦૮.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૨,૭૭,૪૭,૦૮૪.૦૦ 
 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૯૧ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ િુાં ટુાંબો માટે વ્યવક્તગત શૌચાલય 

* ૧૭૫૦૫ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાંચમહાલ જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

કેટલા બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલયો 

બનાવવામાાં આવયા, અને 

  (૧) પાંચમહાલ જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

નીચે મુજબ બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલયો 

બનાવવામાાં આવયા. 
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(સાંખ્યામાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

બી.પી.એલ િુાં ટુાંબો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

બી.પી.એલ િુાં ટુાંબો 

િુલ 

૧ ગોર્રા ૭૫૪ ૧૨ ૭૬૬ 

૨ મોરવા (હ) ૭ ૦ ૭ 

૩ શહેરા ૬૩ ૭૭ ૧૪૦ 

૪ કાલોલ ૨ ૩૪૪ ૩૪૬ 

૫ હાલોલ ૨૯૨ ૧૬૮ ૪૬૦ 

૬ જાાંબુઘોડા ૦ ૧૩૭ ૧૩૭ 

૭ ઘોઘાંબા ૦ ૧ ૧ 

િુલ ૧૧૧૮ ૭૩૯ ૧૮૫૭ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો ?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવયો.  

(ર।.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯  

િુલ 

૧ ગોર્રા  ૯૦.૪૮ ૧.૪૪ ૯૧.૯૨ 

૨ મોરવા (હ) ૦.૮૪ ૦ ૦.૮૪ 

૩ શહેરા ૭.૫૬ ૯.૨૪ ૧૬.૮ 

૪ કાલોલ ૦.૨૪ ૪૧.૨૮ ૪૧.૫૨ 

૫ હાલોલ ૩૫.૦૪ ૨૦.૧૬ ૫૫.૨ 

૬ જાાંબુઘોડા ૦ ૧૬.૪૪ ૧૬.૪૪ 

૭ ઘોઘાંબા ૦ ૦.૧૨ ૦.૧૨ 

િુલ ૧૩૪.૧૬ ૮૮.૬૮ ૨૨૨.૮૪  

--------- 

૯૨ 
જુનાગિમાાં આિેલ પરુાતત્સિ ્થળોના વિિાસ માટે રિમ ફાળિણી 

* ૧૯૦૫૪ શ્રી ભીખાભાઇ જોિી (જૂનાગઢ) : માનનીય રમત ગમત યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા 

કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર જુનાગઢમાાં આવેલ પુરાતત્વ થિળોના સ્વકાસ માટે 

કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર જુનાગઢમાાં આવેલ પુરાતત્વ થિળોના સ્વકાસ માટે 

નીચે મુજબની રકમ ફાળવવામાાં આવી, 

િિા (રિમ) 

૨૦૧૭-૧૮ 

(તા.૦૧-૦૬-૧૭ િી તા.૩૧-૦૫-૧૮) 
રૂ.૧,૦૩,૬૫૫/- 

૨૦૧૮-૧૯ 

(તા.૦૧-૦૬-૧૮ િી તા.૩૧-૦૫-૧૯) 
રૂ.૧,૮૫,૩૮૦/- 

 

 (૨) ત ેઅન્વયે કયા થિળે, કયા કામ માટે કેટલી રકમનો 

ખચષ કઇ એજન્સી મારફતે કરવામાાં આવયો, અને 

  (૨) આ અાંગેની સ્વગત પત્રિ-અ મુજબ છે. 

 (૩) કરવામાાં આવેલ ખચષમાાં નબળી કામગીરી બાબતની 

કેટલી ફરીયાદો સરકારને મળી ? 

  (૩) આ અાંગે કોઇ ફહરયાદો સરકારશ્રીને મળેલ નિી. 
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પત્રિ-અ 
િિા અનુ. જુનાગિમાાં આિેલ ્મારિનુાં 

નામ 

િરેલ િામગીરી રિમનો ખચા ર. િઇ એજન્સી મારફતે િરિામાાં 

આવ્યુ 

૨૦૧૭-૧૮ 

(તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
િી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮) 

૧ ઉપરકોટના થમારકો અડી 

કડી વાવ, નવઘણ કુવો, 

જુમ્મા મથજીદ, કોઠાર 

ઉપરકોટમાાં આવેલ થમારકોની 

લોખાંડની ગ્રીલને કલરકામ 

૧૨,૫૯૦-૦૦ પુરાતત્વ અને સાંગ્રહાલયની 

કચેરી દ્વારા કામગીરી 

૨ મહોબત્ત મકબરો થમારકના કમ્પાઉન્ડમાાં આવેલ 
લોંખડ ના બોડષ  ને કલરકામ 

૫,૪૦૦-૦૦ પુરાતત્વ અને સાંગ્રહાલયની 
કચેરી દ્વારા કામગીરી 

૩ અડી-કડી વાવ-ઉપરકોટ થમારકના સાફ-સફાઈની કામગીરી ૩૨,૯૩૬-૦૦ પુરાતત્વ અને સાંગ્રહાલયની 

કચેરી દ્વારા કામગીરી 

૪ નવઘણ કુવો-ઉપરકોટ થમારક ના સાફ-સફાઈની 

કામગીરી 

૩૦,૨૫૧-૦૦ પુરાતત્વ અને સાંગ્રહાલયની 

કચેરી દ્વારા કામગીરી 

૫ જુમ્મા મસ્થજદ-ઉપરકોટ સામાન્ય  સાફ-સફાઈની કામગીરી ૨૨,૪૭૮-૦૦ પુરાતત્વ અને સાંગ્રહાલયની 

કચેરી દ્વારા કામગીરી 

૨૦૧૮-૧૯ 

(તા.૦૧-૦૬-૧૮ 

િી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯) 

૬ મહોબત્ત મકબરો તિા 

બહાઉદીન મકબરો 

થમારકની જુની તુટી ગયેલ 

જાળીઓને રીપેર કરવાની તેમજ 

તેના કલર ની કામગીરી તેમજ બાંને 

મકબરાની અાંદર બહાર 
કમ્પાાંઉન્ડની સાફસફાઈ ની 

કામગીરી 

૧,૮૫,૩૮૦-૦૦ પુરાતત્વ અને સાંગ્રહાલયની 

કચેરી દ્વારા કામગીરી 

નોંર્ : કોઇ ચોક્કસ એજન્સી મારફત આવી કામગીરી ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 
--------- 

૯૩ 
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન 

* ૧૯૧૨૬ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને તાપી 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 
પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 
રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 

 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 
ભયાષ છે, અને  

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 
આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 
પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી ? 

 

--------- 

૯૪ 
નમાદા વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૫૦૪ શ્રી િુબેરભાઇ કર્ાંર્ોર (સાંતરામપુર) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ નમષદા 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ 
કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) નમષદા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૩૦૫૫૭.૨૯૧ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  

(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમય 
ગાળો 

િેટેગરી 
ઘઉં 

(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

ચોખા 
(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિાં . ગ્રા.) 

એસ્િલ- 
૨૦૧૮િી 

માચષ-
૨૦૧૯ 

AAY 
(કાડષ  દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 
(વયસ્કત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૯૫ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં ગ્રામ વિિાસ વિભાગને મળેલ રિમ 

* ૧૯૩૨૧ ર્ૉ. અવનલ જોિીયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંચાયતોની 
મુડી સ્મલકતો ઉભી કરવા આહદજાસ્ત સ્વકાસ સ્વભાગના હેડ-
૯૬ હેઠળ ગ્રામ સ્વકાસ સ્વભાગને કુલ કેટલી રકમ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં મળી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આહદજાસ્ત 
સ્વકાસ સ્વભાગના હેડ-૯૬ હેઠળ ગ્રામ સ્વકાસ સ્વભાગને 
પાંચાયતોની મુડી સ્મલકતો ઉભી કરવા છેલ્લા બે વર્ષમાાં કોઇ 
ગ્રાન્ટ મળેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત રકમમાાંિી ગ્રામ સ્વકાસ સ્વભાગે અરવલ્લી 

સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કયા હેતુ માટે વર્ષવાર કેટલી રકમ વાપરી ? 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૯૬ 
િર્ોદરા મહાનગરપાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૧૧૬ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 
યોજના’’ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેકશન દીઠ 
સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં વડોદરા મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૪૩૩ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં આવયો. 

 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?    (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૬,૯૨,૮૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૯૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સરિારી પુ્તિાલયોમાાં ગ્રાંથપાલ અને િારિુનની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૧૯૦૬૯ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર જીલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા સરકારી પુથતકાલયો 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લામાાં 
૩ (ત્રણ) અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ૨ (બે) સરકારી પુથતકાલયો 
આવેલા છે, 
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 (૨) ઉક્ત પુથતકાલયોવાર ગ્રાંિપાલ અને કારકુનની 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

અને 

  (૨) આ અાંગેની સ્વગત પત્રિ-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુર્ીમાાં ભરવામાાં 

આવશે? 

  (૩) વગષ-૩ની જગ્યા ગૌણ સેવા ભલામણ આપે ત્યારે 

બને વગષ-૨ની જગ્યા ગુજરાત જાહેર સવેા આયોગ ભલામણ 

આપે ત્યારે. 

પત્રિ-અ 

અમરેલી વજલ્લો 

ક્રમ સાંિગાનુાં નામ 

સરિારી વજલ્લા પુ્તિાલય, 

અમરેલી 

સરિારી તાલુિા પુ્તિાલય, 

બાબરા 

સરિારી તાલુિા પુ્તિાલય, 

સાિરિુાંર્લા 

માંજૂર 

મહેિમ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

માંજૂર 

મહેિમ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

માંજૂર 

મહેિમ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૨ સ્જલ્લા ગ્રાંિપાલ ૦૧ -- ૦૧ -- -- -- -- -- -- 

૩ મદદનીશ ગ્રાંિપાલ ૦૧ -- ૦૧ ૦૧ -- ૦૧ ૦૧ -- ૦૧ 

૪ ગ્રાંિાલય કારકૂન ૦૧ -- ૦૧ -- -- -- -- -- -- 

૬ કસ્નયાન કારકૂન ૦૧ ૦૧ -- -- -- -- -- -- -- 

 િુલ સરિાળો ૦૪ ૦૧ ૦૩ ૦૧ -- ૦૧ ૦૧ -- ૦૧ 

ભાિનગર વજલ્લો 

ક્રમ સાંિગાનુાં નામ 
સરિારી વજલ્લા પુ્તિાલય, ભાિનગર સરિારી તાલુિા પુ્તિાલય, પાલીતાણા 

માંજૂર મહેિમ ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા માંજૂર મહેિમ ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 

૨ સ્જલ્લા ગ્રાંિપાલ ૦૧ -- ૦૧ -- -- -- 

૩ મદદનીશ ગ્રાંિપાલ ૦૨ -- ૦૨ ૦૧ -- ૦૧ 

૪ ગ્રાંિાલય કારકૂન ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૧ -- 

૬ કસ્નયાન કારકૂન ૦૧ -- ૦૧ -- -- -- 

 િુલ સરિાળો ૦૭ ૦૧ ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

--------- 

૯૮ 
ઉંઝા ખાતે પ્રિાસીઓને સુવિધા માટેની િામગીરી 

* ૧૭૫૬૫ ર્ૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ઉંઝા ખાતેના ઉસ્મયા માતામાાં આવતા 

િવાસીઓની સુસ્વર્ા માટે કોઇ કામગીરી હાિ ર્રેલ છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો કયા િકારની કામગીરી કરવામાાં આવેલ 

છે, અને 

  (૨) ઉસ્મયા માતા માંહદર પહરસરના બહારના ભાગમાાં 

િવાસીઓ માટે નવી ડોરમેટર ી અને તેને સાંલગ્ન કામગીરી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ સવલતો પાછળ કેટલો ખચષ 

િયેલ છે ? 

  (૩) રૂસ્પયા ૧૬૫.૬૭ લાખ. 

--------- 
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૯૯ 
રુ્ાંગળીના સાંગ્રહ ્ટરક્ચર માટે નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૦૭૮ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડુાં ગળીના 
સાંગ્રહ થટરક્ચર માટે કેટલી નાણાકીય સહાય ચુકવવામાાં આવે 
છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બાગાયત 
ખાતા હથતકની સ્વસ્વર્ યોજનાઓ હેઠળ ૨૫ મે.ટન ક્ષમતા 
ર્રાવતા ડુાં ગળીના સાંગ્રહ થટરક્ચર માટે રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- િસ્ત 
એકમ ના કુલ સ્નયત ખચષનાાં ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ.૮૭,૫૦૦ 
િસ્ત એકમ લેખે નાણાાંકીય સહાય ચુકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) ઉક્ત સહાયના દરો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી અમલમાાં છે. 
 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો ? 

  (૩) ઉક્ત દરોમાાં વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી અમલ બાદ કોઇ 
ફેરફાર કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૧૦૦ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૨૬ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ર્ાંરુ્કા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 

અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 
જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 
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 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 

ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 

વજલ્લો – સુરેન્રનગર 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ર્ાગાંધ્રા -- નીલ -- ૨૫૩૯૩ ૨૫૨૯.૬૦ 

૨ દસાડા -- નીલ -- ૨૯૪૪૪ ૩૦૯૪.૮૦ 

૩ લખતર -- નીલ -- ૧૪૬૭૩ ૧૪૧૬.૭૦ 

૪ વઢવાણ -- નીલ -- ૨૯૯૮૮ ૨૯૫૨.૫૦ 

૫ મુલી -- નીલ -- ૨૦૨૧૪ ૨૦૪૩.૪૦ 

૬ ચોટીલા -- નીલ -- ૨૭૩૮૨ ૨૭૮૮.૪૦ 

૭ સાયલા -- નીલ -- ૨૫૦૦૮ ૨૩૦૪.૪૦ 

૮ ચુડા -- નીલ -- ૧૬૧૪૫ ૧૪૨૮.૪૦ 

૯ લીંબડી -- નીલ -- ૨૮૯૫૯ ૨૮૩૮.૬૦ 

૧૦ િાનગઢ -- નીલ -- ૧૧૮૨૬ ૧૧૫૪.૦૦ 

૧૧ સુરેન્રનગર-
દૂર્રેજ 

-- નીલ -- ૨૬૪૧૨ ૨૫૨૮.૬૦ 

વજલ્લો – બોટાદ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ બોટાદ -- નીલ -- ૩૭૪૯૦ ૨૯૧૩.૭૨ 

૨ ગઢડા -- નીલ -- ૨૮૨૪૫ ૨૩૮૩.૬૧ 

૩ બરવાળા -- નીલ -- ૭૪૯૫ ૫૩૮.૧૦ 

૪ રાણપુર -- નીલ -- ૧૮૯૦૨ ૧૮૦૩.૯૦ 

--------- 

૧૦૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ર્ીટેઈન િાહનો 

* ૧૭૫૧૨ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર 
વર્ષમાાં કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સન ૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કુલ ૫૯૨૪ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા. 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી? 

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની રૂ.૩૧૮.૯૯ લાખની 
રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 
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૧૦૨ 
ભાાંભરા પાણીમાાં મત્સ્યોદ્યોગના વિિાસ માટે તાલીમ 

* ૧૭૫૦૭ શ્રી વિનોદભાઈ મોરર્ીયા (કતારગામ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં ભાાંભરા 
પાણીમાાં મત્થયોદ્યોગના સ્વકાસ માટે કોઈ તાલીમ આપવામાાં 
આવે છે, કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ યોજના હેઠળ કેટલુાં 
થટાઇપેન્ડ ચૂકવવામાાં આવે છે, અને 

  (૨) આ યોજના હેઠળ લાભાિીને િસ્તહદન રૂ.૧૨૫/- 
લેખે થટાઈપેન્ડ ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કેટલા લાભાિીઓને કેટલુાં થટાઇપેન્ડ ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
લાભાિીઓને ચૂકવવામાાં આવેલ થટાઈપેન્ડ 

િિા લાભાથીઓની 
સાંખ્યા 

ચૂિિિામાાં આિેલ ્ટાઇપેન્ર્ 
(ર. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૧૩ ૬.૨૬ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૪૧ ૫.૯૩  

--------- 

૧૦૩ 
મનરેગા યોજના અાંતગાત િેન્ર સમક્ષ ગ્રાન્ટની માાંગણી 

* ૧૯૦૦૧ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મનરેગા યોજના અાંતગષત કેન્ર સરકાર સમક્ષ વર્ષવાર રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા કેટલી ગ્રાન્ટની માાંગણી કરવામાાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અાંતગષત કેન્ર સરકાર સમક્ષ વર્ષવાર 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટની માાંગણી કરવામાાં આવતી નિી 
પરાંતુ લેબર બજટે આર્ારે નક્કી િયેલ માનવહદન મુજબ કેન્ર 
સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવે છે. 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેન્ર સરકાર દ્વારા 
વર્ષવાર કેટલી ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેન્ર સરકાર દ્વારા નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવી. 
ક્રમ નાણાિીય િિા (રિમ રવપયા લાખમાાં) 

લેબર ગ્રાન્ટની 
વિગત 

મકટકરયલ 
ગ્રાન્ટની 
વિગત 

િેન્ર તરફથી 
મળેલ િુલ ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 
૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 
ની સ્થિસ્તએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 
 (૩) તે પૈકી કેટલી રકમનો ખચષ િયો અને કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલ રહી? 

  (૩) તે પૈકી પૂરેપુરી રકમનો ખચષ િયેલ છે અને કોઈ રકમ 
વણવપરાયેલ રહી નિી. 

--------- 

૧૦૪ 
નિસારી વજલ્લામાાં સુક્ષ્મવપયત પધધવતના િામો 

* ૧૭૫૩૩ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત નવસારી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સુક્ષ્મસ્પયત પધર્સ્તના 
કુલ કેટલા કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત નવસારી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની સ્થિસ્તએ સુક્ષ્મસ્પયત પધર્સ્ત હેઠળ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮ માાં 
ટપક સ્સાંચાઇ પધર્સ્તના કુલ-૨૬ કામો તિા વર્ષઃ ૨૦૧૮-
૧૯ માાં ટપક સ્સાંચાઇ પધર્સ્તના કુલ-૧૫ કામો હાિ ર્રવામાાં 
આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા ખેડૂતોને લાભ મળેલ છે, 

અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮ માાં કુલ-૨૬ 

ખેડૂતોને તિા વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯ માાં કુલ-૧૫ ખેડૂતોને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેઓને યોજના અાંતગષત કેટલી 
રકમનો લાભ મળેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખેડૂતોને વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮ માાં કુલ 
રૂા.૫.૫૬ લાખ તિા વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં કુલ રૂા. ૩.૦૭ 
લાખનો લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૦૫ 
રાજ્યમાાં ખેરૂ્તોને ખેતપેદાશોના પોિણક્ષમ ભાિો 

* ૧૯૦૫૭ શ્રી હિાદિુમાર રીબર્ીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં ખેડૂતોને 
ખેતપેદાશના પોર્ણક્ષમ ભાવ મળતા નિી તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) ખેડૂતો ખેતી કાયો જવેા કે ખેડ, સ્બયારણ, ખાતર, 
દવા, સ્પયત, કાપણી, લણણી, વગેરે માટે ખચષ કરે છે. આ 
ખચષ દરેક ખેડૂતને થિાસ્નક પહરસ્થિસ્ત તિા પાક મુજબ જુદો 
જુદો િાય છે તેમજ ઉત્પાદન પણ જુદુાં જુદુાં મળે છે. આ 
સાંજોગોમાાં ખેતી પાછળ િતો ખચષ તિા નફો એકસમાન િતો 
નિી. જિેી પોર્ણક્ષમ ભાવ ખેડૂતે કરેલ ખચષ, ઉત્પાદક્તા, 
વેચાણ વયવથિા અને બજાર પરીબળો પર મહદઅાંશે આર્ાહરત 
છે, અને િત્યેક ખેડૂત દીઠ અલગ અલગ છે. 

 (૨) જો હા, તો ખેડૂતોને ખેતપેદાશોના પોર્ણક્ષમ ભાવો 
મળે તે માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પગલાાં લેવામાાં આવયા? 

  (૨) ખેતીમાાં નફાકારક્તા વરે્ તે માટે ઉત્પાદન ખચષમાાં 
ઘટાડો િાય, ઉત્પાદન વરે્ તિા વરુ્ આવક મેળવવા માટે 
ખેડૂતોને માગષદશષન તિા િોત્સાહન માટે સ્વસ્વર્ યોજનાઓ 
અમલમાાં છે. 

--------- 

૧૦૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િલ્ટીિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૬૧ શ્રી શશીિાન્તભાઈ પાંડ્યા (હડસા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં કલ્ટીવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) પત્રિ-અ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) પત્રિ-બ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) પત્રિ-િ મુજબ 

પત્રિ-અ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અમીરગઢ ૫૬ 

૨ કાાંકરેજ ૧૮૬ 

૩ ડીસા ૫૮૨ 

૪ િરાદ ૨૭૬ 

૫ દાાંતા ૫૩ 

૬ દાાંતીવાડા ૨૯૮ 

૭ હદયોદર ૨૧૩ 

૮ ર્ાનેરા ૪૪૬ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૯ પાલનપુર ૨૧૩ 

૧૦ ભાભર ૫૩ 

૧૧ લાખણી ૧૬૨ 

૧૨ વડગામ ૩૨૯ 

૧૩ વાવ ૧૨૪ 

૧૪ સુઈગામ ૫૧ 

િુલ ૩૦૪૨ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ અમીરગઢ ૧ 

૨ કાાંકરેજ ૪ 

૩ ડીસા ૧૨૯ 

૪ િરાદ ૧ 

૫ દાાંતા ૦ 

૬ દાાંતીવાડા ૮૧ 

૭ હદયોદર ૧૧ 

૮ ર્ાનેરા ૮૯ 

૯ પાલનપુર ૫૩ 

૧૦ ભાભર ૫ 

૧૧ લાખણી ૨૦ 

૧૨ વડગામ ૭૭ 

૧૩ વાવ ૦ 

૧૪ સુઈગામ ૩ 

િુલ ૪૭૪ 

પત્રિ-િ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ અમીરગઢ ૯,૪૫૦ 

૨ કાાંકરેજ ૪૩,૨૭૦ 

૩ ડીસા ૧૩,૦૬,૩૮૯ 

૪ િરાદ ૭,૧૧૦ 

૫ દાાંતા ૦ 

૬ દાાંતીવાડા ૭,૭૮,૩૮૯ 

૭ હદયોદર ૧,૦૪,૧૫૮ 

૮ ર્ાનેરા ૮,૪૩,૨૯૯ 

૯ પાલનપુર ૫,૧૧,૭૨૪ 

૧૦ ભાભર ૪૬,૭૯૬ 

૧૧ લાખણી ૨,૦૩,૭૩૧ 

૧૨ વડગામ ૭,૦૦,૦૪૩ 

૧૩ વાવ ૦ 

૧૪ સુઈગામ ૨૮,૪૮૩ 

િુલ ૪૫,૮૨,૮૪૨ 

--------- 
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૧૦૭ 
િેરાિળ મત્સ્ય - બાંદરના ર્રેજીંગની િામગીરી 

* ૧૭૫૦૮ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ-પૂવષ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર સોમનાિ 
સ્જલ્લાના વેરાવળ મત્થય બાંદરમાાં ડરે જીંગની કામગીરી ક્યા 
તબક્કામાાં છે, 

  (૧) કામગીરી પૂણષ િયેલ છે. 

 (૨) વેરાવળ મત્થય બાંદરમાાં ડરે જીંગની કામગીરી માટે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો ખચષ 
િયો છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૨૦૮.૫૩ લાખ (લાગુ પડતા વેરાઓ સાિે)નો 
ખચષ િયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત ડરેજીંગની કામગીરી ક્યારે પૂણષ કરવામાાં 
આવશે? 

  (૩) કામગીરી પૂણષ િયેલ છે. 

--------- 

૧૦૮ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં પ્રિાસન વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૭૫૭૪ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં િવાસન સ્વકાસ માટે કોઈ કામો હાિ 
ર્રવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ અાંતગષત કયા થિળનો સ્વકાસ 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૨)  
(૧) પોરબાંદર ખાતે કલી નદી ઉપર રીવર ફ્રન્ટ 
(૨)ભારત સરકારના થવદેશ દશષન થકીમ અન્વયે 
પોરબાંદર ખાતેના કીસ્તષમાંહદરની આજુબાજુ િવાસન 
સુસ્વર્ા 

 (૩) આ થિળે કઈ કઈ સવલતો ઊભી કરવામાાં આવેલ 
છે, અને 

  (૩)  
(૧)  પોરબાંદર ખાતે કલી નદી ઉપર રીવર ફ્રન્ટ ઉપર નીચે 

મુજબની સવલતો ઊભી કરવામાાં આવી છેઃ 

 વૉક વે 

 બાગ-બગીચા 

 રોડ 

 ફૂટપાિ 

 લોઅર ડેક પાિવે, થટેપ 

 રોડ સાઇડ ડરે ઇનેજ 

 ૧૮ દુકાનો માટે પ્લેટફોમષ (ઓટલા) 

 ૬ ટોઇલેટ બ્લોક 

 ઇલેસ્ક્ટરકલ વકષ  

 પાસ્કિંગ 

 પાટી-પ્લોટ 

 સ્ચલ્ડરન પ્લે એરીયા 

 મ્યુસ્ઝકલ ફાઉન્ટેન 

 આટષ  ગેલેરી 

 ગઝેબો 

 બેઠક વયવથિા 

 ફેથટીવલ ગ્રાઉન્ડ 
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 બે િવેશદ્વાર 

 ફ્લાવર પાકષ  
(૨) કીસ્તષમાંહદરની આજુબાજુ િવાસન સુસ્વર્ાના સ્વકાસની 

કામગીરી અાંતગષત નીચે મુજબ સવલતો ઉભી કરવામાાં 
આવી છેઃ 

 સી.સી. રોડ 

 પાસ્કિંગ 

 પેવરબ્લોક 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો ખચષ િવા 
પામેલ છે? 

  (૪) રૂસ્પયા ૩૨૫૦.૫૧ લાખ 

--------- 

૧૦૯ 
ભારત સરિારમાાં પ્રિાસન કે્ષતે્ર નિા િામોને માંજૂરી 

* ૧૭૫૭૭ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભારત સરકારમાાં િવાસન કે્ષત્રે નવા કામોની માંજૂરી માટે કોઇ 
દરખાથત મોકલવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) આ પૈકી કેટલી દરખાથત માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૨) એક (૧) 

 (૩) કયા િોજકે્ટ માટે માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે?   (૩) ડેવલોપમેન્ટ ઓફ િોમેનાડ એટ સોમનાિ 
--------- 

૧૧૦ 
સુરત વજલ્લામાાં ટરે ક્ટર સહાય માટે અરજીઓ 

* ૧૭૭૦૧ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત ઉત્તર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 

અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર નીચે 

મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અડાજણ ૪૫ 

૨ ઉર્ના ૧ 

૩ ઉમરપાડા ૯૩ 

૪ ઓલપાડ ૧૦૩૪ 

૫ કતારગામ ૦ 

૬ કામરેજ ૨૪૨ 

૭ ચોયાષસી ૧૨૫ 

૮ પુણા ૩ 

૯ પલસાણા ૯૬ 

૧૦ બારડોલી ૧૮૧ 

૧૧ મજુરા ૧૫ 

૧૨ મહુવા ૧૮૪ 

૧૩ માાંગરોલ ૨૪૭ 

૧૪ માાંડવી ૩૬૫ 

િુલ ૨૬૩૧ 
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 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ અડાજણ ૩૨ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૩૯ 

૪ ઓલપાડ ૩૪૫ 

૫ કતારગામ ૦ 

૬ કામરેજ ૧૩૫ 

૭ ચોયાષસી ૫૬ 

૮ પુણા ૩ 

૯ પલસાણા ૬૭ 

૧૦ બારડોલી ૯૭ 

૧૧ મજુરા ૯ 

૧૨ મહુવા ૮૬ 

૧૩ માાંગરોલ ૧૩૯ 

૧૪ માાંડવી ૧૮૬ 

િુલ ૧૧૯૪  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ રકમની તાલુકાવાર 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ અડાજણ ૧૬,૩૫,૦૦૦ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૨૦,૭૦,૦૦૦ 

૪ ઓલપાડ ૧,૭૮,૩૫,૦૦૦ 

૫ કતારગામ ૦ 

૬ કામરેજ ૭૨,૪૫,૦૦૦ 

૭ ચોયાષસી ૨૮,૬૫,૦૦૦ 

૮ પુણા ૧,૬૫,૦૦૦ 

૯ પલસાણા ૩૭,૮૦,૦૦૦ 

૧૦ બારડોલી ૫૪,૦૦,૦૦૦ 

૧૧ મજુરા ૪,૯૫,૦૦૦ 

૧૨ મહુવા ૪૬,૮૦,૦૦૦ 

૧૩ માાંગરોલ ૭૫,૭૫,૦૦૦ 

૧૪ માાંડવી ૧,૦૧,૫૫,૦૦૦ 

િુલ ૬,૩૯,૦૦,૦૦૦  
--------- 

૧૧૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં આત્સમા યોજના હેઠળ ખેરૂ્તોને તાલીમ 

* ૧૭૫૬૨ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આત્મા યોજના હેઠળ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ખેડૂતોને 
કેટલી તાલીમો આપવામાાં આવી, 

  (૧)  

િિા તાલીમની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૪૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧ 
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 (૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ખેડૂતોએ તાલીમ 

લીર્ી, અને 

  (૨) તે અાંતગષત નીચે મુજબ ખેડૂતોએ તાલીમ લીર્ી 

િિા ખેરૂ્તોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૨૧૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૩૨૨  
 (૩) આ અાંગે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?   (૩) આ અાંગે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવયો 

િિા તાલીમમાાં થયેલ 

ખચા (ર.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૧.૩૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮.૩૨  

--------- 

૧૧૨ 
સુરેન્રનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન 

* ૧૯૦૩૦ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 

પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી 

છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 

પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 

રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 

જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 

પધર્સ્તઓેને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 

કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 

 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 

ભયાષ છે, અને 

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 

આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 

ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 

ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 

અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 

સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 

પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 

કૃસ્ર્લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 

જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 

૧૧૩ 
અમદાિાદ(પૂિા) આર.ટી.ઓ. ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૭૬૦૫ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિર્ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ(પૂવષ) આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે -

૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો નોંર્વામાાં 

આવયા, અને 

  (૧) અમદાવાદ(પૂવષ) આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે -

૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૧,૧૪,૫૨૩ નવા વાહનો નોંર્વામાાં 

આવયા. 

 (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી 

આવક િઈ? 

  (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન  

રૂ. ૯૦.૯૭ કરોડની આવક િઈ. 

--------- 
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૧૧૪ 
િાહનવ્યિહાર વનગમમાાં િહીિટી ્ટાફ તેમજ ર્ર ાયિર/િાંર્ક્ટરની ભરતી બાબતે આચરેલ ગેરરીતી 

* ૧૯૦૮૧ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવયવહાર સ્નગમમાાં 
વહીવટી થટાફ તેમજ ડર ાઈવર-કાં ડક્ટરની ભરતી બાબતે મુખ્ય 
મહેકમ અસ્ર્કારીશ્રીએ ગેરરીતી આચરેલ સાંબાંર્માાં મળેલ 
ફહરયાદો અાંગે સ્વભાગના તા.૧૧-૬-૨૦૧૮ના ઠરાવિી તપાસ 
અસ્ર્કારીની સ્નમણૂાંક આપવામાાં આવેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તપાસ 
અસ્ર્કારી દ્વારા ક્યારે તપાસ અહેવાલ સરકારને મળેલ છે, અને 

  (૨) તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ મળેલ છે. 

 (૩) મળેલ અહેવાલ અન્વયે જવાબદારો સામે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) કાયષવાહી િગસ્તમાાં છે. 

--------- 

૧૧૫ 
બોટ માટે જી.પી.એસ. ખરીદી માટે નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૦૫૨ શ્રી વિક્રમભાઈ માર્મ (ખાંભાસ્ળયા) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
દહરયાઈ માછીમારોને બોટ માટે જીપીએસ ખરીદીમાાં કેટલી 
નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દહરયાઈ 
માછીમારોને બોટ માટે જી.પી.એસ.ની ખરીદી પર એક 
જી.પી.એસ.ની યુસ્નટ કોથટ રૂ.૪૦,૦૦૦/- ના ૫૦% 
રૂ.૨૦,૦૦૦/-ની મહત્તમ સહાય અિવા જી.પી.એસ.ની 
ખરેખર ખરીદ સ્કાંમતના ૫૦% એ બે માાંિી જ ે ઓછુાં  હોય તે 
સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) ઉક્ત સહાયના દર વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ િી અમલમાાં છે. 
 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) ઉક્ત દરોમાાં કોઈ વર્ારો કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૧૧૬ 
તાપી વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૭૫૩૫ શ્રી મોહનભાઈ િોર્ીયા (મહુવા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી સ્જલ્લામાાં િર્ાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ૧૬૯૮ આવાસો માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ િયેલ છે, અને   (૨) ૧૬૬૪ આવાસો પૂણષ િયેલ છે. 
 (૩) ત ેમાટે કેટલો ખચષ િયો છે?   (૩) કુલ રૂ. ૧૮૯૪.૮૦ લાખનો ખચષ િયો છે. 

--------- 

૧૧૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને િૃવધધમાાં સહાય 

* ૧૭૫૪૧ શ્રી કહતુ િનોર્ીયા (ઈડર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને િાપણ 
અને વસુલાત વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૫૭ 
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 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૪૬,૩૪,૦૦૦/- 

--------- 

૧૧૮ 
િર્ોદરા આર.ટી.ઓ. િચેરીની આિિ 

* ૧૭૬૮૧ શ્રીમતી સીમાબેન મોકહલે (અકોટા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા આ.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે સન-૨૦૧૮ના 

કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૧) વડોદરા આ.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે સન-૨૦૧૮ના 

કેલેન્ડર વર્ષમાાં રૂ.૨૯૩.૯૭ કરોડની આવક િઈ. 

 (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ની આવકમાાં કેટલો વર્ારો/ 

ઘટાડો િયો? 

  (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ની આવકમાાં રૂ.૫.૭૩ કરોડનો 

વર્ારો િયો. 

--------- 

૧૧૯ 
દાહોદ વજલ્લામાાં વ્યાયામ શાળાઓને આવથાિ સહાય આપિા બાબત 

* ૧૭૫૧૫ શ્રી શૈલેિભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં રમત-
ગમત ક્ષેત્રે કામ કરતી વયાયામ શાળાઓને આસ્િષક સહાય 
આપવાની યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલી વયાયામ શાળાઓને 
આસ્િષક સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ સ્જલ્લામાાં આસ્િષક 
સહાય ચૂકવેલ વયાયામ શાળાઓની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૩ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩ 

 
--------- 

૧૨૦ 
નિીન િૂિા તથા બોર બનાિિાની યોજનામાાં સહાય 

* ૧૯૧૧૦ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આહદજાસ્ત 

સ્વથતારોમાાં ખેડૂતોને સ્પયતની સગવડતા આપવા નવીન કૂવા 

તિા બોર બનાવવાની યોજનામાાં સહાયની પાત્રતા શુાં છે? 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવીન કૂવા તિા 

બોર બનાવવાની યોજનામાાં કુટુાંબલક્ષી યોજનાઓ માટે સહાયનુાં 

ર્ોરણ ૫૦% તિા  સામૂહહક સ્વકાસની યોજનાઓમાાં સહાયનુાં 

ર્ોરણ ૯૦% છે. વર્ુમાાં સામૂહહક સ્વકાસના કામ ૧૦૦% 

સહાયિી માંજૂર કરવાની સત્તા કસ્મશનરશ્રી, આહદજાસ્ત 

સ્વકાસને આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત યોજના ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) ન્યુકલીઅસ બજટે યોજના અાંતગષત સદરહુ યોજના 

વર્ષ ૧૯૭૬-૭૭િી અમલમાાં છે. 

 (૩) તેમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં આવયો?   (૩) આહદજાસ્ત સ્વકાસ સ્વભાગ દ્વારા નવીન કૂવા તિા 

બોર બનાવવાની સહાયના ર્ોરણમાાં કોઈ વર્ારો કરવામાાં 

આવેલ નિી. 

--------- 
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૧૨૧ 
અનાજના સાંગ્રહ/જાળિણી માટે નિા ગોર્ાઉનો બનાિિા બાબત 

* ૧૯૦૩૬ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ભારતીય અન્ન સ્નગમ પાસેિી કરેલ અનાજની ખરીદી 
અને થિાસ્નકો પાસે ખરીદી કરેલ અનાજના સાંગ્રહ/જાળવણી 
માટે રાજ્યમાાં કેટલા નવા ગોડાઉનો બનાવવામાાં આવયા, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભારતીય અન્ન સ્નગમ પાસેિી કરેલ અનાજની ખરીદી અને 
થિાસ્નકો પાસેિી ખરીદી કરેલ અનાજની સાંગ્રહ/જાળવણી માટે 
રાજ્યમાાં કુલ ૪૭ થિળોએ નવા ગોડાઉનો બનાવવામાાં આવેલ 
છે જનેી વર્ષવાર સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

િિા ગોર્ાઉનની સાંખ્યા સાંગ્રહ શવક્ત (મે.ટનમાાં) 
૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૧૫ ૩૩૭૦૦ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૩૨ ૫૨૫૦૦ 

િુલ ૪૭ ૮૬૨૦૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?   (૨) વર્ષવાર નીચે મુજબનો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે. 
િિા િરેલ ખચા (ર.માાં) 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ ૨૫.૯૮ કરોડ 
૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ૯૫.૯૫ કરોડ 

િુલ ૧૨૧.૯૩ િરોર્  
--------- 
૧૨૨ 

ખેર્ા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 
* ૧૯૦૯૭ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  
વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

ખેડા ૨૨૩ 

પાંચમહાલ ૧૨૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્િ સહાય 

કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩, 
*પત્રક-૪, *પત્રક-૫ અને *પત્રક-૬ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૨૩ 
સુરેન્રનગર અને રોજિોટ વજલ્લામાાં મગફળી, તુિેર અને િપાસને સાચિિા ભારે્ લીધેલ ગોર્ાઉનો 

* ૧૯૦૩૩ શ્રી ઋવત્સિિભાઈ મિાિાણા  (ચોટીલા) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ  સુરેન્રનગર 
અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં મગફળી, તુવેર અને કપાસ ટેકાના ભાવે 
ખરીદ્યા બાદ તેને સાચવવા કેટલા ગોડાઉનો ભાડે લીર્ા, 

  (૧) મગફળી અને તુવેરની ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્ર 
સરકારની નોડલ એજન્સી નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવે છે અને 
નાફેડ માટે ગોડાઉન ભાડે રાખવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો 
નીચે મુજબ છે.  

વજલ્લો પાિ ભારે્ લીધેલ ગોર્ાઉની સાંખ્યા 

સુરેન્રનગર  
મગફળી ૩૮ 

તુવેર ૦ 

રાજકોટ 
મગફળી ૭૬૬ 

તુવેર ૬ 
કપાસની ટેકાના ભાવે ખરીદી સી.સી.આઇ. કરે છે. 
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 (૨) તે અન્વયે ગોડાઉનદીઠ ભાડાની રકમ કેટલી છે, 

અને 

  (૨) *પત્રક મુજબ 

 

 (૩) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

ભાડા પેટે કેટલી રકમ ચૂકવી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ રકમ ચૂકવવામાાં આવી નિી. 

ચૂકવણાં નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો નીચે 

મુજબ છે. 

વજલ્લો િિા ભાર્ાની રિમ 

સુરેન્રનગર  
૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૨,૨૯,૩૨,૬૭૨/- 

૨૦૧૮-૧૯ રૂા. ૨,૩૦,૫૯,૬૨૦/- 

રાજકોટ 
૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૧૩,૮૩,૬૭,૦૩૨/- 

૨૦૧૮-૧૯ રૂા. ૩૪,૫૨,૯૬,૧૧૨/- 
 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૧૨૪ 
ખેર્ા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજના અન્િયે અરજીઓ 

* ૧૭૬૨૩ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખેડા સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના અન્વયે 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ખેડા સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના અન્વયે 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

નીચે મુજબ અરજીઓ આવી, 

અનુ. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 

૧ મહેમદાવાદ ૧૧૭૯ 

૨ ખેડા ૬૦૦ 

૩ કપડવાંજ ૮૬૫ 

૪ ઠાસરા ૮૪૭ 

૫ માતર ૬૪૮ 

૬ કઠલાલ ૫૯૨ 

૭ મહુર્ા ૭૩૩ 

૮ નહડયાદ ૨૯૮૮ 

૯ વસો ૫૫૧ 

૧૦ ગળતેશ્ર્વર ૫૩૩ 

િુલ ૯૫૩૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ કરેલ 

અરજીઓ 

૭૨૨૬ 

બેંકો દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ અરજીઓ ૩૮૩૫ 
 

 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૨૨૦૬.૦૦ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી. 

--------- 
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૧૨૫ 
પાટણ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં મગફળી, તુિેર અને િપાસને  સાચિિા ભારે્ લીધેલ ગોર્ાઉનો 

* ૧૮૯૯૧ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 

બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં મગફળી, તુવેર અને કપાસ ટેકાના ભાવે 

ખરીદ્યા બાદ તેને સાચવવા કેટલા ગોડાઉનો ભાડે લીર્ા, 

  (૧) મગફળી અને તુવેરની ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્ર 

સરકારની નોડલ એજન્સી નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવે છે અને 

નાફેડ માટે ગોડાઉન ભાડે રાખવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો 

નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો પાિ ભારે્ લીધેલ ગોર્ાઉની 

સાંખ્યા 

પાટણ 
મગફળી ૧૧૯ 

તુવેર ૦ 

બનાસકાાંઠા 
મગફળી ૨૪૩ 

તુવેર ૦ 

કપાસની ટેકાના ભાવે ખરીદી સી.સી.આઇ. કરે છે. 

 (૨) તે અન્વયે ગોડાઉનદીઠ ભાડાની રકમ કેટલી છે, 

અને 

  (૨) *પત્રક મુજબ 

 (૩) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

ભાડા પેટે કેટલી રકમ ચૂકવી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ રકમ ચૂકવવામાાં આવી નિી. 

ચૂકવણાં નાફેડ દ્વારા કરવામાાં આવે છે. જનેી સ્વગતો નીચે 

મુજબ છે. 

વજલ્લો િિા ભાર્ાની રિમ 

પાટણ ૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૪,૦૨,૨૮,૮૭૨.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ રૂા. ૨૬,૭૦,૯૮૪.૦૦ 

બનાસકાાંઠા ૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૩,૯૭,૪૬,૮૯૨.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ રૂા. ૩,૧૮,૧૦,૭૫૨.૦૦ 
 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૧૨૬ 
એમ્પાિર્ા  િવમટીની બેઠિ મળિા બાબત 

* ૧૫૯૨૩ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ  (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજના માટે રાજ્યકક્ષાની 

એમ્પાવડષ  કસ્મટીની બેઠક સ્નયસ્મત બોલાવવામાાં આવતી નિી 

તે હકીકતિી  સરકાર તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાકેફ 

છે કે કેમ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ચાર બેઠકો 

બોલાવવામાાં આવેલ હતી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્મહટની બેઠક સ્નયસ્મત મળે તે 

માટે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવયા? 

  (૨) િશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 
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૧૨૭ 
પ્રધાનમાંત્રી ફસલ િીમા યોજનાની અાંતગાત ખરીફ અને રવિપાિનુાં ભરેલ વપ્રવમયમ 

* ૧૯૦૩૯ શ્રી મહમદઝાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર િર્ાનમાંત્રી ફસલ વીમા યોજના અાંતગષત રાજ્ય સરકારે 
પોતાના હહથસા પેટે ખરીફ અને રસ્વ પાકવાર કેટલુાં સ્િસ્મયમ 
ભરેલ છે, 

  (૧) સામેલ *પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત ભરવામાાં આવેલ સ્િસ્મયમ કઈ કાંપનીને કેટલુાં 
ભરેલ છે, અને  

  (૨) સામેલ *પત્રક-૨ મુજબ. 

 (૩) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ષવાર ખરીફ અને રવીપાકમાાં 
કેટલા ખેડૂતોને િર્ાનમાંત્રી ફસલ વીમા યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામાાં આવયા? 

  (૩) સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
િિા વિવમત ખેરૂ્તોની સાંખ્યા 

ખરીફ-૨૦૧૭ ૧૪,૮૬,૩૪૨ 

રસ્વ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ ૨,૭૧,૨૧૯ 

ખરીફ-૨૦૧૮ ૧૭,૮૦,૫૬૩ 

રસ્વ-ઉનાળુ ૨૦૧૮-૧૯ ૩,૦૬,૭૨૯  
(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૧૨૮ 
રણ ઉત્સસિમાાં રાજ્યને મળેલ રોયલ્ટીની આિિ 

* ૧૭૫૬૮ ર્ૉ. નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રણ ઉત્સવના માધયમિી રાજ્ય સરકારને રોયલ્ટી મારફતે 
કેટલી આવક િઈ, 

  (૧) રૂસ્પયા ૬૫૫/- લાખ 

 (૨) સફેદ રણમાાં એન્ટર ી ફીની ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ાષમાાં કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૨) રૂસ્પયા ૪૭૮.૮૦ લાખ 

 (૩) રણ ઉત્સવના માધયમિી થિાસ્નક રોજગારીમાાં 
કેટલો વર્ારો િયો? 

  (૩) રણ ઉત્સવના માધયમિી થિાસ્નક રોજગારી 
(હદવસો)માાં નીચે મુજબનો વર્ારો િયો. 

િિા િુલ રોજગારીમાાં થયેલ િધારો 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૩૦૯૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૦૦૦ 

િુલ ૩૫૦૯૦  
--------- 

૧૨૯ 
િેશોદ બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ 

* ૧૭૬૫૬ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં જૂનાગઢ સ્જલ્લાની કેશોદ બજાર સસ્મસ્તને સ્કસાન 
કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) રૂ. ૧૫.૪૧ લાખ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે? 

  (૨) રૂ. ૧૫.૪૧ લાખ 

--------- 
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૧૩૦ 
રાજ્યમાાં ખેરૂ્તો પાસેથી પાિ િીમા પેટે વપ્રવમયમની રિમ િસૂલિા બાબત 

* ૧૮૮૨૯ શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ાષવાર રાજ્યમાાં કેટલા ખેડૂતો પાસેિી પાક સ્વમા પેટે કેટલી 
િીસ્મયમની રકમ વસૂલ કરવામાાં આવી, 

  (૧) સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
િિા વિવમત 

ખેરૂ્તોની 
સાંખ્યા 

ખેરૂ્તો દ્વારા ભરેલ 

વપ્રવમયમ (ર.) 

ખરીફ-૨૦૧૭ ૧૪,૮૬,૩૪૨ ૩,૬૭,૫૮,૭૪,૩૦૩ 

રસ્વ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ ૨,૭૧,૨૧૯ ૩૦,૧૨,૧૬,૧૯૬ 

ખરીફ-૨૦૧૮ ૧૭,૮૦,૫૬૩ ૩,૬૬,૪૧,૬૯,૯૯૦ 

રસ્વ-ઉનાળુ ૨૦૧૮-૧૯ ૩,૦૬,૭૨૯ ૩૫,૨૬,૬૨,૫૨૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કઈ 
વીમા કાંપનીઓમાાં કેટલુાં િીસ્મયમ જમા કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨) સામેલ પત્રક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કુલ કેટલા 
ખેડૂતોને કુલ કેટલુાં વળતર ચૂકવવામાાં આવયુ, અને 

  (૩) સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
િિા દાિા ચૂિિાયેલ 

ખેરૂ્તોની સાંખ્યા 

ચૂિિાયેલ દાિાની રિમ 

(ર.) 

ખરીફ-૨૦૧૭ ૩,૫૬,૦૫૭ ૧૦,૫૪,૭૫,૮૭,૪૬૩ 

રસ્વ-ઉનાળુ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧૬,૮૦૩ ૧૪,૫૬,૭૨,૩૬૫ 

ખરીફ-૨૦૧૮ ૧૦,૪૩,૪૮૨ ૨૦,૫૦,૧૯,૨૦,૮૦૯ 
 

 (૪) બાકી રહેલા ખેડૂતોને વળતરની રકમ ક્યારે 

ચૂકવવામાાં આવશે? 

  (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પાક કાપણી અખતરાના પરીણામો 

આર્ારીત ચુકવવાપાત્ર દાવા ચુકવવામાાં આવેલ છે તિા 
ખરીફ-૨૦૧૭  અાંતગષત થિાસ્નક આપસ્ત્ત અન્વયે દાવાઓની 
આખરીકરણની કાયષવાહી વીમા કાંપની દ્વારા િગસ્તમાાં છે, જ ે
પૂણષ િયેિી ચુકવવાપાત્ર દાવા સાંબાંસ્ર્ત વીમા કાંપની દ્વારા 
ચૂકવવાના રહેશે. 
 રસ્વ-ઉનાળુ ૨૦૧૮-૧૯ના પાક કાપણી અખતરાના 
પહરણામો સાંબાંસ્ર્ત વીમા કાંપનીને મોકલવાની આખર તારીખ 
૧૫-જૂન અને તે પછી હોઈ દાવા ચૂકવવાનો િશ્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

પત્રિ-૧ 

િીમા િાંપની ખેરૂ્તો દ્વારા ભરેલ વપ્રવમયમ (ર.) 

િિા-૨૦૧૭ (ખરીફ પાિ) 

એગ્રીકલ્ચર ઇન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઇસ્ન્ડયા ૭૦,૪૮,૫૩,૫૧૫ 

ન્યુ ઇસ્ન્ડયા એથયોરન્સ કાંપની લી. ૧,૬૦,૭૯,૦૫,૬૩૫ 

ઇફકો ટોકીયો જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૪૮,૧૦,૬૯,૬૭૩ 

એસ.બી.આઇ જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૮૮,૨૦,૪૫,૪૮૪ 

ખરીફ ૨૦૧૭નુાં િુલ ૩,૬૭,૫૮,૭૪,૩૦૭ 

િિા-૨૦૧૭ (રવિ-ઉનાળુ પાિ) 

ઇફકો ટોકીયો જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૩૦,૧૨,૧૬,૧૯૬ 

રવિ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮નુાં િુલ ૩૦,૧૨.૧૬,૧૯૬ 

િિા-૨૦૧૮ (ખરીફ પાિ) 

એગ્રીકલ્ચર ઇન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઇસ્ન્ડયા ૬૭,૫૦,૬૯,૯૦૪ 

હરલાયન્સ જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧,૦૬,૯૪,૮૬,૬૮૦ 

યુસ્નવસષલ સોમ્પો જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧,૪૫,૯૩,૯૯,૯૫૧ 

ભારતી અક્ષા જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૪૬,૦૨,૧૩,૪૫૫ 

ખરીફ ૨૦૧૮નુાં િુલ ૩,૬૬,૪૧,૬૯,૯૯૦ 
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િિા-૨૦૧૮ (રવિ-ઉનાળુ પાિ) 

યુનાઇટેડ ઇસ્ન્ડયા ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧૩,૭૭,૭૩,૦૩૧ 

બજાજ એલાયાંજ જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૮,૪૯,૭૬,૦૦૪ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન્થયુરન્સ કાંપની ઓફ ઇસ્ન્ડયા ૧૧,૧૮,૯૮,૫૫૩ 

ભારતી અક્ષા જનરલ ઇન્થયુરન્સ કાંપની લી. ૧,૮૦,૧૪,૯૪૦ 

રવિ-ઉનાળુ ૨૦૧૮-૧૯નુાં િુલ ૩૫,૨૬,૬૨,૫૨૮ 

--------- 

૧૩૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૫૭ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી(રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ અાંતીત છેલ્લા બે નાણાાંકીય 
વર્ષમાાં ભાવનગર સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને 
સ્ર્રાણ અને વસુલાત વૃસ્િ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૬ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૪,૩૩,૪૦૦/- 
--------- 

૧૩૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રમતિીરોને સહાય ચૂિિિા બાબત 

* ૧૭૬૩૦ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓ માંત્રીશ્રી(રાજ્યકક્ષા)  
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સ્થિસ્તએ રાજ્યના 
રમતવીરોને આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાએ ભાગ લેવા જાય ત્યારે રાજ્ય 
સરકારની કોઈ યોજના હેઠળ લાભો મળવાપાત્ર િાય છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કેટલા રમતવીરોને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સહાય મેળવેલ 
રમતવીરોની સાંખ્યા અને સહાયની રકમ નીચે મુજબ છે. 

િિા રમતિીરની 
સાંખ્યા 

ચુિિેલ સહાયની રિમ 
રવપયામાાં 

૨૦૧૭ ૪૯ ૧,૫૪,૭૮,૯૫૨/- 

૨૦૧૮ ૪૬ ૨,૦૪,૮૪,૦૫૮/-  
 (૩) તેમાાં આ યોજના પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩,૫૯,૬૩,૦૧૦/- 

--------- 

૧૩૩ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાાં રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૦૨૧ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 
યોજના’’ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેકશન 
દીઠ સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

એક વર્ષમાાં અમદાવાદ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૩૦૯ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં 

આવયો. 

 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?    (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૪,૯૪,૪૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૧૩૪ 
ભરચ વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયાક્રમ અાંતગાત તાલીમ 

* ૧૮૮૦૫ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કૃસ્ર્લક્ષી કૌશલ્ય સ્વકાસ તાલીમ કાયષિમ અાંતગષત ભરૂચ 

સ્જલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથિાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીર્ો, 

અને  

  (૧) ૧૩૨૦ ખેડૂતો 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સાંખ્યામાાં મહહલા 

તાલીમાિી અને પુરુર્ તાલીમાિીઓએ ભાગ લીર્ો? 

  (૨) ૬૬૦ મહહલા અને ૬૬૦ પુરુર્ તાલીમાિીઓ 

--------- 

૧૩૫ 
અમદાિાદ શહેરમાાં ્થળોને પ્રિાસન તરીિે જાહેર િરિા બાબત 

* ૧૯૦૨૩ શ્રી ઈમરાન ખેર્ાિાલા(જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 

શહેરમાાં આવેલ કયા થિળોને િવાસન થિળ તરીકે જાહેર કરેલ 

છે. 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 

શહેરમાાં કોઈ થિળને િવાસન થિળ તરીકે જાહેર કરેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કયા થિળ માટે 

કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી, અને 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી વર્ષવાર, કેટલી 

રકમનો ખચષ િયો? 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૬ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયાક્રમ અાંતગાત તાલીમ 

* ૧૭૫૫૩ શ્રી અભેવસાંહ તર્િી (સાંખેડા) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કૃસ્ર્લક્ષી કૌશલ્ય સ્વકાસ તાલીમ કાયષિમ અાંતગષત છોટાઉદેપુર 

સ્જલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથિાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીર્ો, 

અને  

  (૧) ૧૩૪૦ ખેડૂતો 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સાંખ્યામાાં મહહલા 

તાલીમાિી અને પુરુર્ તાલીમાિીઓએ ભાગ લીર્ો? 

  (૨) ૬૬૦ મહહલા અને ૬૮૦ પુરુર્ તાલીમાિીઓ 

--------- 
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૧૩૭ 
પાણી સાંગ્રહ માટે પાિા ટાાંિા બનાિિા માટે નાણાાંિીય સહાય 

* ૧૯૧૦૦ શ્રી િાળાભાઈ ર્ાભી (કપડવાંજ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
પાણીસાંગ્રહ માટે પાકા ટાાંકા બનાવવા માટે કેટલી નાણાાંકીય 
સહાય ચુકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રૂ. ૫.૦૦ લાખની મયાષદામાાં સામાન્ય વગષના ખેડૂતો 
માટે ૫૦% તિા અનુસુસ્ચત જાસ્ત અને અનુસુસ્ચત જન જાસ્ત 
વગષના ખેડૂતો માટે ૭૫% 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને    (૨) તા.૧૭-૦૫-૨૦૧૬ 
 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) તા.૧૭-૦૫-૨૦૧૬ બાદ કોઈ વર્ારો કરવામાાં 
આવેલ નિી, 

--------- 

૧૩૮ 
માછલી પિર્િાની હોર્ીઓના ્ટર ોિ ઓ.બી.એમ. ઉપર નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૦૫૦ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોર્પુર) : માનનીય મત્સ્યદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માછલી 
પકડવાની હોડીઓમાાં ૨ થટર ોક ઓ.બી.એમ. અને ૪ થટર ોક 
ઓ.બી.એમ. ઉપર કેટલી નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે 
છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માછલી 
પકડવાની હોડીઓમાાં ૨ થટર ોક ઓ.બી.એમ. અને ૪ થટર ોક 
ઓ.બી.એમ. ઉપર યુસ્નટ કોથટ રૂ.૧.૨૦ લાખના ૪૦% લેખે 
રૂ. ૪૮,૦૦૦/- ની સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને    (૨) ઉક્ત સહાયના દરો વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ િી અમલમાાં 
છે. 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલ્લે કોઈ વર્ારો કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૧૩૯ 
નમાદા અને ભરચ વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૧૨૧ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 
અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 
જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 

કાડષર્ારકોને  
તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ કરવામાાં 
આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
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તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 

અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-
૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને 
વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ 
તિા અાંત્યોદય કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા 
વર્ુમાાં વર્ુ ૮ લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા તો તેના કારણો શુાં છે, અને    (૩) નમષદા અને ભરૂચ સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો-નમાદા 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  
ધારિોને તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા 
બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ નાાંદોદ ---નીલ--- ૧૨૪૯૨ ૧૪૯૪.૨૮૦ 

૨ દેડીયાપાડા ---નીલ--- ૨૦૬૩૨ ૨૬૨૫.૯૫૦ 

૩ સાગબારા ---નીલ--- ૧૨૮૦૧ ૧૬૧૪.૬૩૦ 

૪ સ્તલકવાડા ---નીલ--- ૭૮૫૦ ૮૯૮.૨૭૭ 

૫ ગરૂડેશ્ર્વર ---નીલ--- ૧૦૦૦૫ ૧૩૪૭.૬૫૦ 

 
વજલ્લો-ભરચ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ અાંકલેશ્ર્વર ---નીલ--- ૧૫૧૨૮ ૧૬૮૩ 

૨ આમોદ ---નીલ--- ૯૮૬૩ ૧૧૭૧ 

૩ જગડીયા ---નીલ--- ૧૩૫૬૩ ૧૮૨૭ 

૪ જાંબુસર ---નીલ--- ૨૩૮૯૮ ૨૮૭૫ 

૫ નેત્રાંગ ---નીલ--- ૮૮૩૩ ૧૧૯૯ 

૬ ભરૂચ ---નીલ--- ૨૨૫૬૭ ૨૪૯૮ 

૭ વાગરા ---નીલ--- ૯૪૬૧ ૧૦૬૦ 

૮ વાલીયા ---નીલ--- ૭૬૩૭ ૧૦૩૩ 

૯ હાાંસોટ ---નીલ--- ૫૪૩૧ ૬૪૧ 

--------- 
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૧૪૦ 
આણાંદ અને સુરત વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૯૧ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
સુરત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 
અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 
જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના કેરોસીન 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ના ઠરાવ 
મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર 
તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા તો તેના કારણો શુાં છે, અને    (૩) આણાંદ અને સુરત સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િા 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો-આણાંદ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  
ધારિોને તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા 
બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  
ધારિોને તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા 
બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ આણાંદ શહેર  ---નીલ--- ૬૨૭૭ ૬૧૦.૪૦૦ 

૨ આણાંદ ગ્રામ્ય  ---નીલ--- ૩૫૪૩૫ ૪૦૨૦.૧૦૦ 
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અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  
ધારિોને તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા 
બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  
ધારિોને તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા 
બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૩ ઉમરેઠ ---નીલ--- ૨૧૧૨૯ ૨૪૧૬.૪૦૦ 

૪ આાંકલાવ ---નીલ--- ૧૮૩૩૨ ૨૨૨૬.૯૦૦ 

૫ બોરસદ ---નીલ--- ૪૯૯૮૫ ૫૮૨૭.૯૦૦ 

૬ પેટલાદ ---નીલ--- ૨૪૭૬૫ ૨૭૩૪.૫૦૦ 

૭ સોજીત્રા ---નીલ--- ૯૫૧૧ ૧૦૨૫.૩૦૦ 

૮ ખાંભાત ---નીલ--- ૨૮૭૨૦ ૨૯૬૧.૪૦૦ 

૯ તારાપુર ---નીલ--- ૧૧૬૬૦ ૧૨૮૮.૧૦૦ 

વજલ્લો-સુરત 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  
ધારિોને તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા 
બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  
ધારિોને તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા 
બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો 
િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 
ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ચોયાષસી ---નીલ--- ૫૩૭૨ ૪૯૮.૦૭ 
૨ ઓલપાડ ---નીલ--- ૧૩૭૯૧ ૧૪૦૮.૩૪ 
૩ પલસાણા ---નીલ--- ૬૦૯૧ ૬૯૧.૫૭ 
૪ કામરેજ ---નીલ--- ૧૩૨૦૧ ૧૪૩૭.૪૨ 
૫ બારડોલી ---નીલ--- ૧૧૦૬૧ ૧૧૬૭.૧૧ 
૬ મહુવા ---નીલ--- ૧૩૭૨૫ ૧૫૮૯.૫૧ 
૭ માાંડવી ---નીલ--- ૧૬૬૯૫ ૨૦૨૪.૪૭ 
૮ ઉમરપાડા ---નીલ--- ૧૩૩૭૩ ૧૪૪૬.૯૧ 
૯ માાંગરોળ ---નીલ--- ૧૭૧૮૭ ૧૯૦૧.૩૩ 

૧૦ સુરત સીટી ---નીલ--- ૭૨૮૮૭ ૫૭૭૨.૮૦ 

--------- 

૧૪૧ 
િર્ોદરા અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં આિેલ સિેા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૧૫ શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

વડોદરા ૩૩૬ 

અમદાવાદ ૪૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૧૪૨ 
ખેર્ા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૪૯ શ્રી અજુાનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ખેડા સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને 

વસુલાત અને વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૫ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૬,૪૯,૫૦૦/- 

--------- 

૧૪૩ 
અમદાિાદ (પૂિા) આર.ટી.ઓ. િચેરીની આિિ 

* ૧૭૬૮૨ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ (પૂવષ) એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે 

સન-૨૦૧૮ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૧) અમદાવાદ (પૂવષ) એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે 

સન-૨૦૧૮ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં રૂ. ૧૨૫.૦૭ કરોડની આવક 

િઈ. 

 (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ ની આવકમાાં કેટલો 

વર્ારો/ઘટાડો િયો ? 

  (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ ની આવકમાાં રૂ. ૬.૮૫ કરોડનો 

વર્ારો િયો. 

--------- 

૧૪૪ 
અમરેલી વજલ્લામાાં ટેિાના ભાિે ખરીદેલ તુિેરનો જથ્થો 

* ૧૯૦૭૩ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં અમરેલી સ્જલ્લામાાંિી ટેકાના ભાવે તુવેરનો કેટલો જથ્િો 

ખરીદવામાાં આવેલ, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાફેડ દ્વારા િતી 

ટેકાના ભાવની ખરીદીમાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં અમરેલી સ્જલ્લામાાંિી 

૫૨૪૯.૫૦ સ્ક્વાંટલ તુવરેની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાાં 

આવેલ. 

 (૨) ખરીદેલ તુવેર પૈકી તુવેરનો કેટલો થટોક સરકારી 

ગોડાઉનોમાાં અને કેટલો થટોક ખાનગી ગોડાઉનોમાાં સાંગ્રહ 

કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૨)  

 ગોર્ાઉનની 

સાંખ્યા 

નાફેર્ દ્વારા ગોર્ાઉનમાાં 

રાખેલ જથ્થો 

સરકારી ગોડાઉન ૦  

ખાનગી ગોડાઉન ૨ ૧૬૧૦.૪૮૦ મે.ટન  

 (૩) તુવેરના સાંગ્રહ માટે કેટલા ખાનગી ગોડાઉન ક્યારિી 

ભાડે લેવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૩) નાફેડ દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદેલ તુવેરના સાંગ્રહ માટે 

કુલ ૨ ગોડાઉન ખાનગી ગોડાઉન તા.૨૦-૦૪-૨૦૧૮ અને 

તા.૦૭-૦૪-૨૦૧૮ િી ભાડે લેવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) ખાનગી ગોડાઉનોને ચૂકવાતી માસ્સક ભાડાની રકમ 

કેટલી છે? 

  (૪) રૂ. ૮૪૦૦૦.૦૦ માસ્સક અને રૂ. ૬૮૪૨૫.૦૦ 

માસ્સક (સ્વથતાર િમાણે) 

--------- 
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૧૪૫ 
િલસાર્ આર.ટી.ઓ. ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૭૬૧૪ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે કેલેન્ડર સન-
૨૦૧૮ ના વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા, અને 

  (૧) વલસાડ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે કેલેન્ડર સન-
૨૦૧૮ ના વર્ષમાાં ૫૬,૨૯૩ નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા. 

 (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી 
આવક િઈ? 

  (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન 
રૂ.૭૨.૪૬ કરોડની આવક િઈ. 

--------- 

૧૪૬ 
નિસારી અને ભરચ વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૩૮ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાસાંદા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકાર માંડળીઓ આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

નવસારી ૧૧૬ 
ભરૂચ ૩૩૦ 

 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩, 
*પત્રક-૪, *પત્રક-૫, *પત્રક-૬, *પત્રક-૭ અને 
*પત્રક-૮ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૪૭ 
િલસાર્ અને ર્ાાંગ વજલ્લામાાં આિલે સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૪૨ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

વલસાડ ૧૧૫ 
ડાાંગ ૫૪ 

 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૪૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો માટે વ્યવક્તગત શૌચાલયો 

* ૧૭૫૮૬ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (િાાંસ્તજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલા બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવયા, અને 

  (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવયા.     
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                (સાંખ્યામાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો 

િુલ 

૧ હહાંમતનગર ૩૬ ૦ ૩૬ 

૨ ઈડર ૦ ૦ ૦ 

૩ વડાલી ૦ ૦ ૦ 

૪ િાાંસ્તજ ૦ ૦ ૦ 

૫ તલોદ ૧૦૩ ૦ ૧૦૩ 

૬ ખેડબ્રહ્મા ૩૪૩ ૦ ૩૪૩ 

૭ પોશીના ૧૭૧૦ ૦ ૧૭૧૦ 

૮ સ્વજયનગર ૬૨૧ ૦ ૬૨૧ 

િુલ ૨૮૧૩ ૦ ૨૮૧૩ 
 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવયો.  

(રૂ. લાખમાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯  

િુલ 

૧ હહાંમતનગર ૪.૩૨ ૦.૦૦ ૪.૩૨ 

૨ ઈડર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૩ વડાલી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ િાાંસ્તજ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ તલોદ ૧૨.૩૬ ૦.૦૦ ૧૨.૩૬ 

૬ ખેડબ્રહ્મા ૩૫.૦૪ ૬.૧૨ ૪૧.૧૬ 

૭ પોશીના ૧૫૬.૯૬ ૪૮.૨૪ ૨૦૫.૨૦ 

૮ સ્વજયનગર ૬૬.૬૦ ૭.૯૨ ૭૪.૫૨ 

િુલ ૨૭૫.૨૮ ૬૨.૨૮ ૩૩૭.૫૬ 

નોંર્ઃ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં બનેલ ૫૧૯ શૌચાલયનુાં ચુકવણાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં કરવામાાં 

આવેલ છે.  
--------- 

૧૪૯ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ટરે ક્ટર સહાય માટે અરજીઓ 

* ૧૭૬૯૯ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાાંર્ીર્ામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કચ્છ સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 

અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કચ્છ સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર નીચે 

મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અબડાસા ૨૦૮ 

૨ અાંજાર ૨૮૩ 

૩ ગાાંર્ીર્ામ ૧૪ 

૪ નખત્રાણા ૧૬૮ 

૫ ભચાઉ ૬૧૫ 

૬ ભુજ ૩૪૩ 

૭ માાંડવી ૨૪૨ 

૮ મુાંરા ૧૧૭ 

૯ રાપર ૯૫૫ 

૧૦ લખપત ૪૩ 

િુલ ૨૯૮૮ 
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 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઉક્ત પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર 

સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ અબડાસા ૧૪૭ 

૨ અાંજાર ૧૩૫ 

૩ ગાાંર્ીર્ામ ૭ 

૪ નખત્રાણા ૯૫ 

૫ ભચાઉ ૩૬૪ 

૬ ભુજ ૧૮૫ 

૭ માાંડવી ૧૪૪ 

૮ મુાંરા ૬૦ 

૯ રાપર ૫૮૭ 

૧૦ લખપત ૨૯ 

િુલ ૧૭૫૩  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ રકમની તાલુકાવાર 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ અબડાસા ૮૫,૮૦,૦૦૦ 

૨ અાંજાર ૬૭,૮૦,૦૦૦ 

૩ ગાાંર્ીર્ામ ૩,૬૦,૦૦૦ 

૪ નખત્રાણા ૪૬,૨૦,૦૦૦ 

૫ ભચાઉ ૧,૭૭,૧૫,૦૦૦ 

૬ ભુજ ૯૪,૦૫,૦૦૦ 

૭ માાંડવી ૭૫,૩૦,૦૦૦ 

૮ મુાંરા ૩૧,૯૫,૦૦૦ 

૯ રાપર ૨,૮૮,૧૫,૦૦૦ 

૧૦ લખપત ૧૪,૮૫,૦૦૦ 

િુલ ૮,૮૪,૮૫,૦૦૦  
--------- 

૧૫૦ 
િચ્છ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૮૯૮૮ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જારે્જા (અબડાસા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 
ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 
કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
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કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) કચ્છ તિા પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – િચ્છ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા   

ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો  
(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ  

રેશનિાર્ા  ધારિોની  
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 

િેરોસીનનો જથ્થો  
(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ભુજ --નીલ-- ૫૮૧૩૬ ૫૫૬૯ 

૨ માાંડવી --નીલ-- ૨૭૦૫૩ ૨૧૫૬ 

૩ મુાંદરા --નીલ-- ૧૭૮૨૮ ૧૪૦૭ 

૪ અાંજાર --નીલ-- ૨૯૬૮૫ ૨૩૮૩ 

૫ ગાાંર્ીર્ામ --નીલ-- ૪૦૦૫૮ ૩૮૪૨ 

૬ ભચાઉ --નીલ-- ૩૩૯૩૦ ૨૭૨૭ 

૭ રાપર --નીલ-- ૩૮૭૬૨ ૩૭૬૭ 

૮ નખત્રાણા --નીલ-- ૨૩૮૦૬ ૨૧૮૮ 

૯ અબડાસા --નીલ-- ૧૬૭૦૫ ૧૫૯૯ 

૧૦ લખપત --નીલ-- ૧૨૦૮૩ ૧૦૦૪ 

૧૧ ખાવડા --નીલ-- ૧૧૮૨૩ ૪૧૯ 

વજલ્લો – પાંચમહાલ 
અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 
જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ  
રેશનિાર્ા  ધારિોની  

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ગોર્રા --નીલ-- ૩૯૯૦૪ ૫૦૫૩ 

૨ કાલોલ --નીલ-- ૨૫૫૦૯ ૩૩૪૨ 

૩ હાલોલ --નીલ-- ૨૭૧૬૬ ૩૨૨૪ 

૪ જાાંબુઘોડા --નીલ-- ૬૧૩૫ ૭૯૧ 

૫ શહેરા --નીલ-- ૩૬૭૩૩ ૪૫૩૫ 

૬ ઘોઘાંબા --નીલ-- ૨૮૨૭૪ ૩૦૯૦ 

૭ મોરવા (હ) --નીલ-- ૨૨૨૩૮ ૨૬૪૯ 

--------- 



74 

૧૫૧ 
બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં મગફળીની ખરીદી િરિા શર િરેલ િેન્રો 

* ૧૯૦૦૦ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને પાટણ સ્જલ્લામાાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા 
માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલા કેન્રો શરૂ કરવામાાં 
આવેલ, અને  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાફેડ દ્વારા િતી 
ટેકાના ભાવની ખરીદીમાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા અને પાટણ 
સ્જલ્લામાાં નીચેની સ્વગતે મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા 
માટે કેન્રો શરૂ કરવામાાં આવેલ. 

અ.ન. વજલ્લો ખરીદ િેન્રોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ બનાસકાાંઠા ૩૦ ૧૨ 

૨ પાટણ ૩ ૧ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી મગફળીની 
ખરીદી કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને પાટણ સ્જલ્લામાાં નીચેની સ્વગતે નાફેડ દ્વારા 
મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાાં આવેલ.  

અ.ન. વજલ્લો મગફળીની ખરીદી (વક્િ.)  

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ બનાસકાાંઠા ૮,૮૪,૬૭૯.૯૫ ૪,૨૮,૫૦૨.૭૫ 

૨ પાટણ ૨,૪૪૧.૬૦ ૩,૮૩૬.૫૫  
--------- 
૧૫૨ 

જૂનાગિ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં માંર્ળીઓના રજી્ટરેશન માટેની અરજીઓ 
* ૧૮૮૨૬ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુનાગઢ અને ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
માંડળીઓના રજીથટરેશન માટેની કેટલી અરજીઓ મળી,   

  (૧) પત્રક-અ મુજબ  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ  

 (૩) પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુર્ીમાાં કરવામાાં 
આવશે? 

  (૩) પડતર અરજીઓની પૂતષતા મળે્યિી.  

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ રવજ્ટરેશન માટે મળેલ અરજીની સાંખ્યા 

તા.૩૧-૫-૧૮ અાંવતત તા.૩૧-૫-૧૯ અાંવતત િુલ 

૧ જુનાગઢ ૧. જુનાગઢ ૧૦ ૨૫ ૩૫ 

  ૨. ભેંસાણ ૦ ૯ ૦૯ 

  ૩. સ્વસાવદર ૩ ૯ ૧૨ 

  ૪. વાંિલી ૫ ૨૬ ૩૧ 

  ૫. કેશોદ ૧૬ ૩૦ ૪૬ 

  ૬. માણાવદર ૭ ૩૫ ૪૨ 

  ૭. મેંદરડા ૨ ૪ ૦૬ 

  ૮. માળીયા ૩ ૮ ૧૧ 

  ૯. માાંગરોળ ૫ ૧૭ ૨૨ 
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અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ રવજ્ટરેશન માટે મળેલ અરજીની સાંખ્યા 

તા.૩૧-૫-૧૮ અાંવતત તા.૩૧-૫-૧૯ અાંવતત િુલ 

૨ ગીર-સોમનાિ ૧. વેરાવળ ૧૨ ૬ ૧૮ 

  ૨. તલાળા ૪ ૧૦ ૧૪ 

  ૩. સુત્રાપાડા ૩ ૫ ૦૮ 

  ૪. કોડીનાર ૪ ૫ ૦૯ 

  ૫. ઉના ૬ ૨૧ ૨૭ 

  ૬. ગીર ગઢડા ૩ ૪ ૦૭ 

 જુનાગિ અને ગીરસોમનાથમાાં મળેલ િુલ અરજીઓ ૮૩ ૨૧૪ ૨૯૭ 

પત્રિ-બ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર િરેલ 
અરજીની સાંખ્યા 

પર્તર રહેલ 
અરજીની સાંખ્યા 

૧ જુનાગઢ ૧. જુનાગઢ ૨૫ ૦૯ 

  ૨. ભેંસાણ ૦૮ ૦૧ 

  ૩. સ્વસાવદર ૧૨ ૦૦ 

  ૪. વાંિલી ૨૬ ૦૩ 

  ૫. કેશોદ ૩૩ ૦૭ 

  ૬. માણાવદર ૧૫ ૨૬ 

  ૭. મેંદરડા ૦૫ ૦૦ 

  ૮. માળીયા ૦૮ ૦૩ 

  ૯. માાંગરોળ ૦૮ ૧૩ 

૨ ગીર-સોમનાિ ૧. વેરાવળ ૧૨ ૦૨ 

  ૨. તલાળા ૧૨ ૦૧ 

  ૩. સુત્રાપાડા ૦૭ ૦૦ 

  ૪. કોડીનાર ૦૫ ૦૧ 

  ૫. ઉના ૧૦ ૧૫ 

  ૬. ગીર ગઢડા ૦૩ ૦૪ 

 જુનાગિ અને ગીરસોમનાથમાાં મળેલ િુલ અરજીઓ ૧૮૯ ૮૫ 

--------- 

૧૫૩ 
રાજ્યમાાં સરિારે બસોના ભાર્ા પેટે ચૂિિેલ રિમ 

* ૧૯૧૦૮ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકારે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં સરકારી કાયષિમો માટે ભાડે લીર્ેલ એસ.ટી. 
સ્નગમની બસોના ભાડા પેટે કેટલી રકમ વર્ષવાર ચૂકવવાની 
િાય છે, 

  (૧)  

િિા ભાર્ા પેટે ચૂિિિાની રિમ 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

રૂ.૪૪,૧૮,૨૮,૦૧૧ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

રૂ.૨૨,૨૧,૬૨,૦૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી એસ.ટી. સ્નગમને ક્યારે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાાં આવી અને કેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે, અને 

  (૨)  

િિા એસ.ટી. વનગમને 
િેટલી રિમ 

ચૂિિિામાાં આિી 

એસ.ટી. વનગમને િેટલી 
રિમ ચૂિિિાની બાિી છે 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 
રૂ.૩૯,૮૬,૪૩,૮૬૦ રૂ.૪,૩૧,૮૪,૧૫૧ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
રૂ.૨૧,૩૧,૮૩,૫૯૮ રૂ.૮૯,૭૮,૪૨૪ 
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 (૩) બાકી રકમ ક્યાાં સુર્ીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?    (૩) જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેિી બાકી રકમ એસ.ટી. 

સ્નગમે લેવાની િાય છે. બાકી નાણાની વસૂલાત માટે સાંલગ્ન 
ઓિોરીટી સાિે પત્ર વયવહાર કરી નાણા વસૂલવાની કાયષવાહી 
િગસ્તમાાં છે. 

--------- 

૧૫૪ 
પ્રોસેસીંગ ્લાન્ટ, િોલ્ર્ ્ટોરેજ, આઇસ ્લાન્ટ અને િેલ્યુ એરે્ર્ મશીનરીની ખરીદીમાાં સહાય 

* ૧૯૧૩૩ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ િોસેસીંગ 
પ્લાન્ટ, કોલ્ડ થટોરેજ, આઇસ પ્લાન્ટ અપગ્રેડેશન અને વેલ્યુ 
એડેડ મશીનરી ખરીદી માટે માછીમારોને કેટલી નાણાકીય 
સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની માછીમારોને નીચે મુજબની 
સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 
(૧) િોસેસીંગ પ્લાન્ટ અપગ્રેડેશન માટે ખરેખર ખચષના ૫૦% 
અિવા મહત્તમ રૂ.૫૦.૦૦ લાખ બેમાાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે. 
(૨) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કોલ્ડ થટોરેજ, આઇસ 
પ્લાન્ટ અપગ્રેડેશન માટે યોજના અમલમાાં નિી.  
(૩) વેલ્યુ એડેડ મશીનરીની ખરીદી ઉપર ખરેખર ખચષના 
૫૦% અિવા મહત્તમ રૂ.૧૦.૦૦ લાખ બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય 
તે. 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને    (૨) િોસેસીંગ પ્લાન્ટ અપગ્રેડેશન અને વેલ્યુ એડેડ 

મશીનરીની ખરીદી ઉપર સહાયનો ઘટક વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧ િી 
અમલમાાં છે. 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) ઉક્ત દરોમાાં કોઇ વર્ારો કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૧૫૫ 
નિસારી વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૫૨૭ શ્રી નરેશભાઇ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
નવસારી સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) નવસારી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૫૭૩૪૧.૧૭ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ક્યા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમય 
ગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 
(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

ચોખા 
(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિાં . ગ્રા.) 

એસ્િલ- 
૨૦૧૮િી 
માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 
(કાડષ  

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 
(વયસ્કત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 
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૧૫૬ 
રાજ્યમાાં ઘઉં અને ચોખાના જથ્થાની જરકરયાત  

* ૧૯૦૬૪ શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (ઉના) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

રાજ્યમાાં સ્ત્રમાસ્સક રેશનીંગ અનાજ ઘઉં, ચોખાના કેટલા 

જથ્િાની જરૂહરયાત હતી,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષની 

રાજ્યની સ્ત્રમાસ્સક રેશનીંગ અનાજના જથ્િાની જરૂરીયાતનુાં 

*પત્રક-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેન્ર દ્વારા ઉક્ત સમયગાળામાાં 

સ્ત્રમાસ્સક કેટલો ઘઉં અને ચોખાનો જથ્િો ફાળવયો, અને  

  (૨) રાજ્યને કેન્ર સરકાર દ્વારા ઉક્ત સમયગાળામાાં 

સ્ત્રમાસ્સક ફાળવેલ અનાજના જથ્િાનુાં *પત્રક-૨ આ સાિે 

સામેલ છે. 

 (૩) ફાળવેલ જથ્િા પૈકી કેટલો જથ્િો રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા ઉપાડવામાાં આવયો? 

  (૩) કેન્ર સરકાર દ્વારા ફાળવેલ અનાજના જથ્િા પૈકી 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉપાડ કરેલ અનાજના જથ્િાનુાં *પત્રક-૩ 

આ સાિે સામેલ છે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૧૫૭ 
ગુજરાત િાહનવ્યિહાર વનગમને ભાર્ા પેટે ચૂિિેલ રિમ 

* ૧૮૨૭૧ શ્રી ઈન્રજીતવસાંહજી પરમાર (મહુર્ા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

સરકારને ભાડા પેટે કેટલી રકમ ગુજરાત વાહનવયવહાર 

સ્નગમને ચૂકવવાના બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

સરકારને ભાડા પેટે નીચે મુજબની રકમ ગુજરાત વાહનવયવહાર 

સ્નગમને ચૂકવવાની બાકી છે, 

િિા ચૂિિિાની બાિી રિમ 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

રૂ. ૪,૩૧,૮૪,૧૫૧ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

રૂ. ૮૯,૭૮,૪૨૪ 

 

 (૨) બસો કયા કારણસર ભાડે લેવામાાં આવેલ હતી, 

અને 

  (૨) સરકારી સ્વભાગો દ્વારા મુખ્યત્વે યુવા સાંમેલન, વલ્ડષ  

યોગા હદવસ, હદવયાાંગ સહાય સ્વતરણ અને ઉજ્વલા યોજના 

જવેી અલગ-અલગ યોજનાઓની અમલવારી માટે યોજવામાાં 

આવતા કાયષિમો તેમજ સરકારી કામો માટે એસ.ટી. બસો ભાડે 

લેવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) બાકી ભાડાની રકમ ક્યારે ચૂકવણી કરવામાાં 

આવશે? 

  (૩) જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેિી બાકી રકમ એસ.ટી. 

સ્નગમે લેવાની િાય છે. બાકી નાણાની વસૂલાત માટે સાંલગ્ન 

ઓિોરીટી સાિે પત્ર વયવહાર કરી નાણા વસૂલવાની કાયષવાહી 

િગસ્તમાાં છે. 

--------- 
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૧૫૮ 
સુરત વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ યોજના માટેના િામો 

* ૧૭૬૧૩ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િર્ાનમાંત્રી સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સુરત સ્જલ્લામાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આજીસ્વકા સ્વકાસ માટે કેવા િકારના કયા કામો હાિ ર્રવામાાં 
આવેલ છે, 

  (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સુરત સ્જલ્લામાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં 
ફ્લોરમીલ, રાઇસ મીલ, મસાલા મીલ, પાવર ટીલર, ખેતીના 
સાર્નો (એમબી પ્લાઉ, કલ્ટીવેટર અને રોટોવેટર એમ ત્રણ 
સાર્નોનો સેટ) ના કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે. 
વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં ફ્લોરમીલ, રાઇસ મીલ, મસાલા મીલ, 
પાવર ટીલરના કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂિને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ-૬૯ 
થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-
૧૯માાં કુલ ૧૩ થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભા આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ રૂ.૬૮.૫૫ 
લાખની રકમનો લાભ થવસહાય જૂિને યોજના   અાંતગષત 
આપવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં કુલ રૂ. ૧૬.૯૪ 
લાખની રકમનો લાભ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૯ 
િાહનવ્યિહાર વનગમમાાં િહીિટી ્ટાફ તેમજ ર્ર ાયિર/િાંર્ક્ટરની ભરતી બાબતે આચરેલ ગેરરીતી 

* ૧૯૦૯૩ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવયવહાર સ્નગમમાાં 
વહીવટી થટાફ તેમજ ડર ાઈવર-કાંડક્ટરની ભરતી બાબતે મુખ્ય 
મહેકમ અસ્ર્કારીશ્રીએ ગેરરીતી આચરેલ સાંબાંર્માાં સ્વભાગના 
તા.૨૯-૫-૨૦૧૮ના પત્રિી વાહનવયવહાર સ્નમગમને 

જવાબદારો સામે પગલાાં લેવા જણાવેલ હતુાં, તે અન્વયે 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્નમગ દ્વારા જવાબદારો સામે 
પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) તા.૨૯-૫-૨૦૧૮ના પત્રમાાં જવાબદારો સામે 
પગલાાં લેવા એવી કોઈ બાબત જણાવેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો શા પગલાાં લેવામાાં આવયા?   (૨) િશ્ન ઉપસ્થિસ્ત િતો નિી. 
--------- 

૧૬૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ર્ીટેઈન િાહનો 

* ૧૭૬૧૯ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કુલ ૬૫૧૬ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા. 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી? 

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની રૂ.૨૩૦.૭૮ લાખની 
રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 
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૧૬૧ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૪૪ શ્રી લવલત િસોયા (ર્ોરાજી) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 
અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 
જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) રાજકોટ અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – રાજિોટ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ રાજકોટ શહેર -- નીલ -- ૧૩૪૩૮૭ ૧૨૪૯૮ 

૨ રાજકોટ ગ્રામ્ય -- નીલ -- ૩૩૬૦૪ ૩૧૬૭ 

૩ લોર્ીકા -- નીલ -- ૯૭૩૫ ૮૭૭ 
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અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૪ જસદણ -- નીલ -- ૩૧૮૧૬ ૨૮૯૯ 

૫ વીંછીયા -- નીલ -- ૨૪૧૮૮ ૨૩૦૫ 

૬ કોટડા સાાંર્ાણી -- નીલ -- ૧૭૩૪૭ ૧૪૮૭ 

૭ ગોંડલ -- નીલ -- ૩૯૫૭૫ ૩૪૪૩ 

૮ જતેપુર -- નીલ -- ૩૩૮૧૧ ૩૧૦૩ 

૯ ર્ોરાજી -- નીલ -- ૧૫૯૪૬ ૧૪૫૪ 

૧૦ ઉપલેટા -- નીલ -- ૧૮૭૧૬ ૧૬૫૨ 

૧૧ જામ-કાં ડોરણા -- નીલ -- ૧૧૮૪૬ ૯૧૩ 

૧૨ પડર્રી -- નીલ -- ૧૪૭૯૯ ૧૪૪૦ 

વજલ્લો – પોરબાંદર 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ પોરબાંદર -- નીલ -- ૩૫૭૮૧ ૨૩૦૪.૯૩૭ 

૨ રાણાવાવ -- નીલ -- ૧૬૩૫૮ ૧૫૩૧.૮૭૩ 

૩ કુસ્તયાણા -- નીલ -- ૧૨૩૪૫ ૧૧૫૩.૨૧૬ 

--------- 

૧૬૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં તોલમાપના સાધનોમાાં સમય મયાાદામાાં ખરાઇ ન િરિા બાબત 

* ૧૭૬૬૮ શ્રી ભુપેન્રભાઇ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

  અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તોલમાપ તાંત્ર દ્વારા તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા વયાપારી 
એકમો સામે તોલમાપના સાર્નો સમય મયાષદામાાં ખરાઈ ન 
કરાવવા બાબતે કાયદેસરની શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી?  

   ૧૩૫૮ વયાપારી એકમો સામે તોલમાપના સાર્નો 
સમય મયાષદામાાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે ર્ી લીગલ મેટર ોલોજી 
એક્ટ ૨૦૦૯ અન્વયે કાયદેસરની કાયષવાહી હાિ ર્રી ગુન્હા 
માાંડવાળ ફી પેટે કુલ રૂસ્પયા ૪,૮૧,૧૦૦/- (અાંકે રૂસ્પયા 
ચાર લાખ એક્યાસી હજાર એકસો) વસુલ કરવામાાં આવયા. 

--------- 

૧૬૩ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં વ્યાયામ શાળાઓને આવથાિ સહાય આપિા બાબત 

* ૧૭૬૩૩ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોર્રા) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા)  
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં રમત-
ગમત ક્ષેત્રે કામ કરતી વયાયામ શાળાઓને આસ્િષક સહાય 
આપવાની યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

બે વર્ષમાાં વર્ષવાર પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં કેટલી વયાયામ 
શાળાઓને આસ્િષક સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં આસ્િષક 

સહાય ચૂકવેલ વયાયામ શાળાઓની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૫ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૫ 

 
--------- 

૧૬૪ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ િુાં ટુાંબો માટે વ્યવક્તગત શૌચાલયો 

* ૧૭૫૮૫ શ્રી િરશનભાઇ સોલાંિી (કડી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 

સ્થિસ્તએ બેઝલાઇન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

કેટલા બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલય 

બનાવવામાાં આવયા, અને 

  (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 

સ્થિસ્તએ બેઝલાઇન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 

બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલય બનાવવાનો િશ્ન 

રહેતો નિી કારણ કે, આ સ્જલ્લાને ‘‘ખુલ્લામાાં શૌચહિયા મુક્ત’’ 

(ઓડીએફ) સ્જલ્લો તા. ૦૨-૧૦-૨૦૧૬િી જાહેર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?   (૨) િશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 

૧૬૫ 
જૂનાગિ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં મગફળીની ખરીદી િરિા શર િરેલ િેન્રો 

* ૧૯૦૬૧ શ્રી વિમલભાઇ ચુર્ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ અને 

ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા 

માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલા કેન્રો શરૂ કરવામાાં 

આવેલ, અને  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાફેડ દ્વારા િતી 

ટેકાના ભાવની ખરીદીમાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં જૂનાગઢ અને ગીર 

સોમનાિ સ્જલ્લામાાં નીચેની સ્વગતે મગફળીની ટેકાના ભાવે 

ખરીદી કરવા માટે કેન્રો શરૂ કરવામાાં આવેલ. 

અ.ન. વજલ્લો ખરીદ િેન્રોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ જૂનાગઢ ૪૯ ૯ 

૨ ગીર સોમનાિ ૧૮ ૬ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી મગફળીની 

ખરીદી કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં નાફેડ દ્વારા નીચેની સ્વગતે 

મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાાં આવેલ. 

અ.ન. વજલ્લો મગફળીની ખરીદ (વક્િ.)  

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ જૂનાગઢ ૧૫,૨૨,૪૯૩.૯૬ ૬,૨૯,૭૯૨.૬૦ 

૨ ગીર 

સોમનાિ 

૬,૧૫,૨૩૩.૩૨ ૩,૩૭,૩૦૦.૨૫ 

 
--------- 
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૧૬૬ 
આણાંદ વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૭૫૮૭ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ સ્જલ્લામાાં િર્ાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ૨૮૩૧ આવાસો માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ િયેલ છે, અને   (૨) ૨૬૬૨ આવાસો પૂણષ િયેલ છે. 
 (૩) તે માટે કેટલો ખચષ િયો છે?   (૩) કુલ રૂ. ૩૦૫૮.૦૦ લાખનો ખચષ િયો છે. 

--------- 

૧૬૭ 
ગોંર્લ બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ. 

* ૧૭૬૪૮ શ્રીમતી ગીતાબા જારે્જા (ગોંડલ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 

રાજકોટ સ્જલ્લાની ગોંડલ બજાર સસ્મસ્તને સ્કસાન કલ્પવૃક્ષ 
યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, અને  

  (૧) રૂ. ૮૭.૧૦ લાખ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે? 

  (૨) રૂ. ૮૭.૧૦ લાખ 

--------- 

૧૬૮ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઇ બેંિેબલ યોજના અન્િયે અરજીઓ  

* ૧૭૬૨૯ શ્રી કિવતાવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેન્કેબલ 
યોજના અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી,  

  (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવી. 

અનુ. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 

૧ પાલનપુર ૨૯૨૭ 

૨ વડગામ ૧૬૨૪ 

૩ અમીરગઢ ૩૬૪ 

૪ દાાંતા ૭૪૮ 

૫ દાાંતીવાડા ૬૭૮ 

૬ ડીસા ૨૦૫૦ 

૭ ર્ાનેરા ૨૪૭૫ 

૮ િરાદ ૧૨૨૦ 

૯ વાવ ૬૩૧ 

૧૦ હદયોદર ૧૩૬૮ 

૧૧ ભાભર ૭૪૧ 

૧૨ કાાંકરેજ ૧૬૧૮ 

૧૩ લાખણી ૬૯૫ 

૧૪ સુઇગામ ૪૨૪ 

િુલઃ- ૧૭૫૬૩ 
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 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ 

કરેલ અરજીઓ 

૧૨૭૮૩ 

બેંકો દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ અરજીઓ ૯૦૫૬  
 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી?    (૩)  રૂ. ૫૬૮૯.૭૫ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી 

છે.  

--------- 

૧૬૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયાક્રમ અાંતગાત તાલીમ 

* ૧૭૬૮૭ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસિોઇ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં કૃસ્ર્લક્ષી કૌશલ્ય સ્વકાસ તાલીમ કાયષિમ અાંતગષત 

અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથિાકીય તાલીમમાાં ભાગ 

લીર્ો, અને 

  (૧) ૧૨૦૦ ખેડૂતો 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સાંખ્યામાાં મહહલા 

તાલીમાિી અને પુરુર્ તાલીમાિીઓએ ભાગ લીર્ો? 

  (૨) ૬૦૦ મહહલા અને ૬૦૦ પુરુર્ તાલીમાિીઓ 

--------- 

૧૭૦ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િુટીર ઉદ્યોગ શર િરિાની અરજીઓ 

* ૧૮૯૯૬ શ્રી િાવન્તભાઇ ખરાર્ી (દાાંતા) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ કુહટર ઉદ્યોગ 
શરૂ કરવા મળી, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કુહટર ઉદ્યોગ શરૂ કરવા નીચે 
મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ િુલ 

૧ પાલનપુર ૨૬૬૮ 

૨ વડગામ ૧૩૮૪ 

૩ અમીરગઢ ૩૪૦ 

૪ દાાંતા ૬૯૧ 

૫ દાાંતીવાડા ૬૪૨ 

૬ ડીસા ૧૭૩૬ 

૭ ર્ાનેરા ૨૩૩૦ 

૮ િરાદ ૯૯૨ 

૯ વાવ ૩૮૩ 

૧૦ હદયોદર ૭૧૧ 

૧૧ ભાભર ૪૮૬ 

૧૨ કાાંકરેજ ૧૧૭૫ 

૧૩ લાખણી ૫૪૦ 

૧૪ સુઇગામ ૨૯૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરવામાાં 
આવી અને તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય ચુકવવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ તાલુકાવાર માંજુર 
કરવામાાં આવી અને તાલુકાવાર નીચે મુજબ રકમની સહાય 
ચુકવવામાાં આવેલ છે. 
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અ.નાં. તાલુિાનુાં 

નામ 

વજલ્લા ઉદ્યોગ 

િેન્ર િક્ષાએ 
માંજુર 

બેન્િ 

િક્ષાએ 
માંજુર 

વજલ્લા 

ઉદ્યોગ 
િેન્ર દ્વારા 

તાલુિાિાર 
રિમની 

સહાય (ર. 
લાખમાાં) 

૧ પાલનપુર ૨૪૨૮ ૧૭૭૧ ૯૩૭.૫૮ 

૨ વડગામ ૧૧૨૧ ૮૧૯ ૫૩૩.૪૭ 

૩ અમીરગઢ ૨૪૨ ૧૦૧ ૪૭.૧૪ 

૪ દાાંતા ૬૪૦ ૩૫૫ ૨૦૦.૫૪ 

૫ દાાંતીવાડા ૪૬૫ ૩૧૬ ૧૪૧.૦૩ 

૬ ડીસા ૧૪૪૬ ૮૮૩ ૫૧૧.૯૧ 

૭ ર્ાનેરા ૧૮૨૨ ૧૪૧૬ ૫૭૦.૫૬ 

૮ િરાદ ૭૮૩ ૫૦૮ ૨૪૧.૨૧ 

૯ વાવ ૩૧૧ ૧૭૯ ૨૧૦.૯૧ 

૧૦ હદયોદર ૬૭૯ ૬૨૪ ૮૮૮.૬૦ 

૧૧ ભાભર ૪૨૩ ૩૭૭ ૪૬૯.૬૩ 

૧૨ કાાંકરેજ ૯૪૩ ૯૦૩ ૬૭૬.૦૨ 

૧૩ લાખણી ૩૨૪ ૪૪૮ ૩૯૧.૭૪ 

૧૪ સુઇગામ ૨૦૨ ૨૧૪ ૧૯૮.૭૩ 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો 
સ્નકાલ ક્યાાં સુર્ીમાાં કરવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ અરજીઓ પડતર છે. 

વિગત વજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્ર િક્ષાએ 
પર્તર અરજીઓ 

તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની 
પડતર અરજીઓ 

૪૩૬ 

 ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કક્ષાએ તમામ 
પડતર અરજીઓ સ્નયત સમય મયાષદા અાંદરની છે. 
જમેનો સ્નયત સમય મયાષદામાાં સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 
તા. ૦૩-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સમય મયાષદા બહારની કોઇ 
અરજી પડતર રહેવા પામેલ નિી. 

--------- 

૧૭૧ 
મહેસાણા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૦૮ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા અને 
ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 
ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 
કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 

રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
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કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 

સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 

કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) મહેસાણા તિા ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – મહેસાણા 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 
િુલ રેશનિાર્ા   

ધારિોની સાંખ્યા 
ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ સતલાસણા -- નીલ -- ૧૨૯૯૪ ૧૧૯૩ 
૨ ખેરાલ ુ -- નીલ -- ૧૬૧૯૧ ૧૪૫૯ 
૩ ઉંઝા -- નીલ -- ૧૧૯૫૬ ૯૯૪ 
૪ સ્વસનગર -- નીલ -- ૨૧૫૮૭ ૧૯૦૯ 
૫ વડનગર -- નીલ -- ૧૭૦૦૦ ૧૫૦૪ 
૬ વીજાપુર -- નીલ -- ૨૧૦૭૫ ૧૯૧૯ 
૭ મહેસાણા -- નીલ -- ૪૨૩૮૮ ૩૯૦૩ 
૮ બેચરાજી -- નીલ -- ૧૪૦૦૪ ૧૩૦૪ 
૯ કડી -- નીલ -- ૩૬૮૬૨ ૩૨૪૮ 

૧૦ જોટાણા -- નીલ -- ૯૮૭૮ ૯૨૪ 

વજલ્લો – ગાાંધીનગર 
અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 
િુલ રેશનિાર્ા   

ધારિોની સાંખ્યા 
ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ગાાંર્ીનગર ગ્રામ્ય -- નીલ -- ૨૪૧૧૩ ૨૫૬૮.૦૦૦ 
૨ ગાાંર્ીનગર શહેર -- નીલ -- ૩૫૧૧ ૩૩૧.૯૦૦ 
૩ કલોલ -- નીલ -- ૨૪૩૫૪ ૨૩૭૮.૯૫૦ 
૪ માણસા -- નીલ -- ૧૬૧૭૪ ૧૫૦૬.૫૯૦ 
૫ દહેગામ -- નીલ -- ૨૬૮૩૨ ૩૦૪૦.૪૦૫ 

--------- 
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૧૭૨ 
બાંધપાળા બાાંધિા નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૧૨૩ શ્રી સાંજ્યભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
બાંર્પાળા (હફલ્ડ બાંડીંગ) માટે કેટલી નાણાાંકીય સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) બાંર્પાળા (હફલ્ડ બાંડીંગ) માટે રૂ.૭૪૬૦-િસ્ત 
હેકટર નાણાાંકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉકત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) સહાયના દરો વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ િી અમલમાાં છે. 
 (૩) ઉકત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો ? 

  (૩) છેલ્લ ે વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ માાં રૂ.૨૯૧૦/- િસ્ત 
હેકટરનો વર્ારો કરવામાાં આવયો છે. 

--------- 

૧૭૩ 
ભરચ વજલ્લામાાં માનિ િલ્યાણ યોજના અન્િયે અરજીઓ 

* ૧૮૮૦૪ શ્રી અરણવસાંહ રણા (વાગરા) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ આવી, 

અનુ. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 

૧ ભરૂચ ૧૩૬૧ 

૨ અાંકલેશ્ર્વર ૧૦૯૮ 

૩ આમોદ ૫૫૯ 

૪ જાંબુસર ૫૪૦ 

૫ વાગરા ૩૧૫ 

૬ હાાંસોટ ૩૮૫ 

૭ વાલીયા ૬૬૮ 

૮ ઝગડીયા ૮૦૦ 

૯ નેત્રાંગ ૮૩૭ 

િુલ ૬૫૬૩ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા માંજૂર કરેલ 
અરજીઓ 

૨૮૬૮ 

 
 (૩) કયા િકારની ટુલકીટ માંજૂર કરવામાાં આવી?   (૩) * જોડાણ-૧ સામેલ છે. 

(* જોડાણ સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૭૪ 
જામનગર વજલ્લામાાં રોટાિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૫૬ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જામનગર સ્જલ્લામાાં રોટાવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જામનગર સ્જલ્લામાાં રોટાવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ જામનગર ૨૨૭ 

૨ ધ્રોલ ૯૩ 

૩ જોહડયા ૧૪૫ 

૪ કાલાવડ ૧૪૪ 

૫ જામજોર્પુર ૧૯૧ 

૬ લાલપુર ૩૦૪ 

િુલ ૧૧૦૪ 
 

 (૨) ઉકત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ જામનગર ૩૮ 

૨ ધ્રોલ ૧૭ 

૩ જોહડયા ૨૪ 

૪ કાલાવડ ૩૦ 

૫ જામજોર્પુર ૩૧ 

૬ લાલપુર ૫૦ 

િુલ ૧૯૦  
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર નીચે મુજબની રકમની 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ જામનગર ૧૨,૪૯,૬૦૨ 

૨ ધ્રોલ ૫,૮૮,૭૧૧ 

૩ જોહડયા ૭,૬૯,૮૯૭ 

૪ કાલાવડ ૧૦,૨૧,૫૪૦ 

૫ જામજોર્પુર ૧૦,૩૦,૩૧૩ 

૬ લાલપુર ૧૬,૨૩,૫૭૫ 

િુલ ૬૨,૮૩,૬૩૮   
--------- 

૧૭૫ 
રાજ્યમાાં નાગકરિ પુરિઠાના ગોર્ાઉનોમાાં સીસીટીિી િેમેરા લગાિિા બાબત 

* ૧૯૦૭૬ શ્રી અાંબરીિ રે્ર (રાજુલા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં આવેલ 

નાગહરક પુરવઠા સ્નગમના કેટલા ગોડાઉનોમાાં સીસીટીવી કેમેરા 

લગાવવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) એકપણ નહહાં . 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા ગોડાઉનમાાં સીસીટીવી કેમેરા 

લગાવવાના બાકી છે, અને 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉકત કેમેરા લગાવવાની કામગીરી ક્યાાં સુર્ીમાાં 

કેટલા ખચે પૂણષ કરવામાાં આવશે ? 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૭૬ 
િલસાર્ વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૫૧ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની અાંતીત છેલ્લા બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં વલસાડ સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને વસુલાત વૃસ્િ સહાય આપવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૬ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ.૯,૦૦,૨૦૦/- 
--------- 

૧૭૭ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૫૦ શ્રી શૈલેિભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને 
વસુલાત વૃસ્િ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૭૬ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ.૩૩,૮૧,૯૦૦/- 
--------- 

૧૭૮ 
સુરત વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૭૫૯૧ શ્રી િી.ર્ી.ઝાલાિાકર્યા (કામરેજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં િર્ાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ૪૮૭૦ આવાસો માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ િયેલ છે, અને   (૨) ૪૫૫૯ આવાસો પૂણષ િયેલ છે. 
 (૩) ત ેમાટે કેટલો ખચષ િયો છે ?    (૩) રૂ.૫૪૪૭.૬૦ લાખનો ખચષ િયો છે. 

--------- 

૧૭૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ િુાં ટુાંબો માટે વ્યવક્તગત શૌચાલયો 

* ૧૭૫૮૯ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગાાંર્ીનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલા બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવયા, અને 

  (૧) ગાાંર્ીનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ બી.પી.એલ કુાં ટુાંબો માટે વયસ્ક્તગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવયા.   (સાંખ્યામાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ િુાં ટુાંબો 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 
બી.પી.એલ િુાં ટુાંબો 

િુલ 

૧ ગાાંર્ીનગર ૦ ૦ ૦ 

૨ કલોલ ૬૪ ૨૪ ૮૮ 

૩ માણસા ૦ ૦ ૦ 

૪ દહેગામ ૨૦૯૧ ૧૨૩૬ ૩૩૨૭ 

િુલ ૨૧૫૫ ૧૨૬૦ ૩૪૧૫ 
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 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો ?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવયો.  
(ર।.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮  

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 
થી  

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯  
િુલ 

૧ ગાાંર્ીનગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૨ કલોલ ૭.૬૮ ૨.૮૮ ૧૦.૫૬ 
૩ માણસા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૪ દહેગામ ૨૫૦.૯૨ ૧૪૮.૩૨ ૩૯૯.૨૪ 

િુલ ૨૫૮.૬૦ ૧૫૧.૨૦ ૪૦૯.૮૦  
--------- 

૧૮૦ 
િચ્છ વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ યોજના માટેના િામો 

* ૧૭૬૦૯ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જારે્જા (માાંડવી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત કચ્છ સ્જલ્લામાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આજીસ્વકા સ્વકાસ માટે કેવા િકારના કયા કામો હાિ ર્રવામાાં 
આવેલ છે, 

  (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત કચ્છ સ્જલ્લામાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં 
ખાણદાણ કેન્ર,ચાફકટર અને હરવોલ્વીંગ ફાંડના કામો હાિ 
ર્રવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં ખાણદાણ કેન્ર, 
ચાફકટર, થટીચીંગ મશીન (સ્સલાઈ મશીન) અને હરલોલ્વીંગ 
ફાંડના કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂિને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ-૨૯ થવસહાય જૂિ અને 
વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં ૭૧ થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) વર્ષઃ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ રૂ.૨૮.૮૩ લાખ અને  વર્ષઃ 
૨૦૧૮-૧૯માાં કુલ રૂ.૫૮.૭૮ લાખની રકમનો લાભ થવસહાય 
જૂિને યોજના અાંતગષત આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૧ 
નિસારી વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૫ શ્રી વપયુિભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસારી સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) નવસારી સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨,૪૭,૬૦૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩,૫૮,૧૪૫ 

િુલ... ૨૬,૦૫,૭૫૦ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૪૬,૧૪૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨,૮૫,૭૧૪ 

િુલ... ૨૩,૩૧,૮૬૦  
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 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 

મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 

મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬,૨૧,૭૨૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૮,૩૩,૭૩૯ 

િુલ... ૧૪,૫૫,૪૬૭  
--------- 
૧૮૨ 

િર્નગરના વિિાસ માટેની િામગીરી બાબત 

* ૧૭૫૭૯ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 

સ્જલ્લામાાં વડનગરના સ્વકાસ માટે રાજ્ય દ્વારા કઈ કામગીરી હાિ 

ર્રેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 

સ્જલ્લાના વડનગર ખાતે ભારત સરકારની થવદેશ દશષન યોજના 

અાંતગષત ૧૦ થિળોએ અને રાજ્ય સરકારની ગ્રાાંટમાાંિી ૧ 

(એક) થિળે સ્વકાસની કામગીરી હાિ ર્રેલ છે. 

 (૨) આ અાંતગષત કયા થિળનો સ્વકાસ કરવામાાં આવેલ 

છે, અને  

  (૨)  

(૧) શસ્મષષ્ઠા તળાવ, (૨) તાનારીરી પાકષ, (૩) સરઉન્ડીંગ 

તાનારીરી, (૪) લટેરી વાવ, (૫) અાંબાજી કોઠા, (૬) ફોટષ  

વોલ, (૭) િીમ પાકષ  એટ શસ્મષષ્ઠા તળાવ, (૮) ચકુલાલ 

ભોગીલાલ ઇન્ટરસ્િટેશન સેન્ટર, (૯) વડનગર રેલ્વે થટેશન, 

(૧૦) વડનગર બુસ્િથટ, (૧૧) તોરણ હોટેલ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો ખચષ કરવામાાં 

આવયો?  

  (૩)    (રૂસ્પયા લાખમાાં) 

ક્રમ ્થળનુાં નામ તા.૧-૪-૧૭ 

થી ૩૧-૩-૧૮ 

તા.૧-૪-૧૮ 

થી ૩૧-૩-૧૯ 

૧ શસ્મષષ્ઠા તળાવ ૧૨૫૦.૧૯ ૧૨૦૭.૪૭ 

૨ તાનારીરી પાકષ  ૧૯૦.૭૨ ૩૫૬.૭૭ 

૩ તાનારીરી પાકષની 

આજુબાજુના 

તળાવનો સ્વકાસ 

૪૮૬.૯૦ ૪૫૮.૩૧ 

૪ લટેરી વાવ ૧૩૭.૭૫ ૧૨.૯૯ 

૫ અાંબાજી કોટા ૨૫૪.૮૬ ૨૯.૫૧ 

૬ ફોટષ  વોલ ૧૯૩.૦૯ ૨૧૩.૦૩ 

૭ િીમ પાકષ  એટ 

શસ્મષષ્ઠા તળાવ 

૨૬૯.૬૭ ૧૪૮.૯૭ 

૮ ચકુલાલ ભોગીલાલ 

ઇન્ટરસ્િટેશન સેન્ટર 

૨૧.૩૩ ૧૯૨.૬૩ 

૯ રેલ્વે થટેશન ૭૫૭.૨૧ ૯.૮૩ 

૧૦ વડનગર બુસ્િથટ - ૦.૫૩ 

૧૧ તોરણ હોટેલ 

હરનોવેશન 

- ૨૯.૭૯ 

 
--------- 
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૧૮૩ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં િલામહાિુાંભની યોજના 

* ૧૭૬૩૨ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિા્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં કલા 
મહાકુાંભની યોજના ક્યારિી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) રાજ્યમાાં કલા મહાકુાંભની યોજના તા.૦૧-૦૭-
૨૦૧૭િી અમલમાાં મુકવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા થપર્ષકોએ નોંર્ણી કરાવી અને 
કેટલા લોકોએ ભાગ લીર્ો? 

  (૨)  
િિા િર્ોદરા વજલ્લામાાં 

નોંધણી િરાિેલ 
્પધાિોની સાંખ્યા 

િર્ોદરા વજલ્લામાાં 
ભાગ લેનાર 

લોિોની સાંખ્યા 
સને-૨૦૧૭/૧૮ ૩૮૭૪ ૨૨૦૯ 
સને-૨૦૧૮/૧૯ ૬૧૯૧ ૧૮૬૭  

--------- 

૧૮૪ 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં આિેલ સિેા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૦૧૭ ર્ૉ.સી.જ.ેચાિર્ા (ગાાંર્ીનગર-ઉત્તર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંર્ીનગર અને 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  
વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

ગાાંર્ીનગર ૧૭૭ 
મહેસાણા ૪૩૨ 

 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્િ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૮૫ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં ર્ીટેઈન િાહનો 

* ૧૮૮૦૯ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કુલ ૧૨૮૦ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા. 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી? 

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની રૂ.૫૪.૦૬ લાખની 
રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 

૧૮૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રિાસન ્થળને માંજૂર િરેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૯૩૧૨ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાના િવાસન ર્ામો બાલારામ, 
ઢીમા, ર્રણીર્ર, ગાંગેશ્ર્વર, કેદારનાિ, સ્વશ્ર્વેશ્ર્વર અને નગરવાડા 
માટે તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં િવાસન 
થિળવાર કેટલી ગ્રાન્ટ માંજુર કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કોઈ ગ્રાન્ટ માંજુર કરેલ નિી. પરાંતુ ઢીમા (ર્રણીર્ર) માંહદરના 
સ્વકાસ માટે તા.૨૬-૧૨-૨૦૧૬ના રોજ સ્જલ્લા કલેક્ટરશ્રીને 
રૂસ્પયા ૫૦૦/- લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ હતી. 
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 (૨) ઉક્ત પૈકી ક્યાાં િવાસન થિળમાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કેટલી ગ્રાન્ટનો ખચષ કરવામાાં આવયો, 

  (૨) ઢીમા ર્રણીર્ર માંહદરના સ્વકાસ માટે રૂસ્પયા ૬૮.૯૩ 

લાખનો ખચષ કરવામાાં આવયો. 

 (૩) ઉક્ત ક્યા િવાસન થિળમાાં તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૯ 

ની સ્થિસ્તએ માંજૂર િયેલ ગ્રાન્ટમાાંિી કેટલી રકમ ખચષ કરવાની 

બાકી છે, 

  (૩) ઢીમા િવાસન થિળના સ્વકાસ માટે ફાળવેલ કુલ 

ગ્રાન્ટમાાંિી તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રૂસ્પયા 

૪૧૯.૮૭ લાખની ગ્રાન્ટ ખચષ કરવાની બાકી રહેલ છે. 

 (૪) તેના શા કારણો છે, અને   (૪) સદરહુ કામગીરી માટે જમીન ઉપલબ્ર્ ન િઇ 

શકવાના કારણોસર સદરહુ િોજકે્ટ હાલ થિસ્ગત કરવામાાં 

આવેલ છે. 

 (૫) તમામ ફાળવેલ/માંજૂર િયેલ ગ્રાન્ટ મુજબના કામ 

ક્યાાં સુર્ીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવનાર છે? 

  (૫) સદરહુ િોજકે્ટ હાલ થિસ્ગત કરવામાાં આવેલ હોઈ 

િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૮૭ 
િેન્ર તરફથી ફાળિેલ અનાજનો જથ્થો 

* ૧૮૯૭૮ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર રાજ્યની જરૂહરયાત અન્વયે વર્ષવાર કેન્ર સરકાર 

તરફિી ક્યા િકારના અનાજનો કેટલો જથ્િો ફાળવવામાાં 

આવયો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩, અન્નપૂણાષ યોજના અને 

વેલ્ફેર ઇન્થટીટ્યુશન્સ અને હોથટેલ થકીમ હેઠળ નીચેની સ્વગતે 

અનાજની ફાળવણી કરવામાાં આવેલ છે. 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮(આાંકડા મે.ટનમાાં) 

યોજના ઘઉં ચોખા 

રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો, 

૨૦૧૩ 

૧૬૬૫૬૧૯ ૭૧૩૮૩૭ 

અન્નપૂણાષ યોજના ૭૦૮ - 

વેલ્ફેર ઇન્થટીટ્યુશન્સ અને હોથટેલ 

થકીમ 

- - 

િુલ ૧૬૬૬૩૨૭ ૭૧૩૮૩૭ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯(આાંકડા મે.ટનમાાં) 

યોજના ઘઉં ચોખા 

રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો, 

૨૦૧૩ 

૧૬૬૫૬૧૯ ૭૧૩૮૩૭ 

અન્નપૂણાષ યોજના ૩૫૩૮ - 

વેલ્ફેર ઇન્થટીટ્યુશન્સ અને હોથટેલ 

થકીમ 

૨૬૯ ૭૦ 

િુલ ૧૬૬૯૪૨૬ ૭૧૩૯૦૭ 
 

 (૨) ફાળવેલ ક્યા િકારના અનાજના જથ્િામાાં કેટલો 

ઘટાડો કરવામાાં આવયો, અને 

  (૨) ઉપયુષક્ત ખાંડ-૧ ની સ્વગતે ફાળવેલ અનાજના 

જથ્િામાાં કોઇ ઘટાડો કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) ઘટાડો કરવાના કારણો શુાં છે?   (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૮૮ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રમતમાંર્ળોને આવથાિ સહાય આપિા બાબત 

* ૧૭૬૩૫ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવત પ્રિૃવત્તઓ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં રમત-
ગમત ક્ષેત્રે કામ કરતાાં રમત માંડળોને આસ્િષક સહાય આપવાની 
યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કેટલા રમત માંડળોને 
આસ્િષક સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી? 

  (૨) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ, છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જ ે રમત માંડળોને આસ્િષક 

સહાય પુરી પાડવામાાં આવી છે તેની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૬ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૬ 

 
--------- 

૧૮૯ 
રાજ્યમાાં મુસાફરોના પકરિહન માટે ખાનગી એજન્સી પાસેથી ભારે્ લીધેલ બસો 

* ૧૯૦૧૮ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાર્ (સ્વરમગામ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
મુસાફરોના પહરવહન માટે બસો ભાડે લેવા માટે ખાનગી 
એજન્સી સાિે કોન્ટર ાક્ટ કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કઇ એજન્સી પાસેિી કેટલી બસો, કેટલા 
સમય માટે, કેટલા દરે ભાડે લેવાના કરાર ક્યારે િયેલા છે, 

  (૨)  
એજન્સીનુાં 

નામ 

બસોની 

સાંખ્યા 

િોન્ટર ાક્ટનો 

સમય 

ભાર્ા િરારનો દર 

(પ્રવત િી.મી. 
ર.) 

િરાર થયા 

તારીખ 

મે.કોન્યુથકર 

િા.સ્લ. 

૧૫ 

 

૧૦ 

૪+૧ વર્ષ 

 
૪+૧ વર્ષ 

૨૬.૩૮ 

(વોલ્વો સીટર) 

૨૬.૩૮ 

(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૧-૮-

૨૦૧૬ 

 

તા.૨૫-૪-

૨૦૧૭ 

મે. ચાટષડ 
થપીડ િા.સ્લ. 

૫૦ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૭૬ 
(વોલ્વો સીટર) 

તા.૧૯-૯-
૨૦૧૮ 

મે.આહદનાિ 

બલ્ક િા.સ્લ. 

૮૫ ૫+૧ વર્ષ ૨૩.૩૦ 

(વોલ્વો સીટર) 

૧૬.૬૦ 

(એ.સી.સીટર/ 

થલીપર) 

તા.૨૬-૧૦-

૨૦૧૮ 

 

 (૩) ખાનગી એજન્સી પાસેિી ભાડે લીર્ેલ બસોના 
આર.ટી.સી. એક્ટની કલમ-૩૦(૧) હેઠળ આાંકડાકીય પત્રકો 
સરકારને મળે છે કે કેમ, અને  

  (૩) હા, જી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે અને આવા પત્રકો ન 
આપનાર જવાબદારો સામે શુાં કાયષવાહી કરી? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૯૦ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૮૪ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
તાલુિા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 

િિામાાં િિાિાર સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર 
બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ 

અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

મુળી ૧૧ ૧૯ 

સાયલા ૦૭ ૦૨ 

લીંબડી ૦૩ ૦૯ 

ચુડા ૨૭ ૦૬ 

ચોટીલા ૦૪ ૦૫ 

ધ્રાાંગધ્રા ૦૦ ૦૦ 

પાટડી ૧૧ ૦૨ 

લખતર ૦૩ ૦૪ 

વઢવાણ ૦૩ ૦૩ 

િાનગઢ ૦૦ ૦૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ તા.૧-૪-૨૦૧૭ િી 

૩૧-૩-૨૦૧૮ દરમ્યાન સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં મુળી તાલુકામાાં 
૫(પાાંચ), સાયલા તાલુકામાાં ૨(બે), લીંબડી તાલુકામાાં 
૧(એક), ચુડા તાલુકામાાં ૧(એક) અને પાટડી તાલુકામાાં 
૧(એક) અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
અરજીઓ રદ િઈ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર રદ િયેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા ૦ (શૂન્ય) છે. જ્યારે ૯૩ (ત્રાણ) 
અરજીઓને ૨૧-૫૨નો થકોર મળેલ છે અને બાકીની ૧૬ 
અરજીઓ પરત્વે સ્નયમોનુસાર કાયષવાહી કયાષ બાદ સ્વચારણા 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૯૧ 
મહીસાગર અને તાપી વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૧૦૨ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર અને 
તાપી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 
અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 
જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 

સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 

પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
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પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 

કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 

લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) મહીસાગર અને તાપી સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – મહીસાગર 

અ.નાં. તાલુિાનુાં 
નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ  
રેશનિાર્ા  ધારિોની  

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ લુણાવાડા --નીલ-- ૩૨૭૧૪ ૩૮૪૧ 

૨ ખાનપુર --નીલ-- ૧૨૬૬૦ ૧૪૭૦ 

૩ સાંતરામપુર --નીલ-- ૨૭૮૫૭ ૩૫૨૯ 

૪ કડાણા --નીલ-- ૧૩૪૮૨ ૧૭૮૨ 

૫ બાલાસ્સનોર --નીલ-- ૧૬૬૭૭ ૧૮૩૫ 

૬ સ્વરપુર --નીલ-- ૧૨૯૧૮ ૧૪૧૬ 

વજલ્લો – તાપી 
અ.નાં. તાલુિાનુાં 

નામ 
ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ  
રેશનિાર્ા  ધારિોની  

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ વયારા --નીલ-- ૧૧૫૭૬ ૧૨૧૫ 

૨ વાલોડ --નીલ-- ૫૮૮૫ ૭૩૩ 

૩ ડોલવણ --નીલ-- ૧૦૧૩૮ ૧૧૮૪ 

૪ સોનગઢ --નીલ-- ૧૮૫૭૮ ૨૨૬૪ 

૫ ઉચ્છલ --નીલ-- ૧૦૧૭૩ ૧૩૯૧ 

૬ સ્નઝર --નીલ-- ૬૨૮૪ ૮૪૨ 

૭ કુકરમુાંડા --નીલ-- ૫૭૧૭ ૭૮૩ 

--------- 
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૧૯૨ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં આત્સમા યોજના હેઠળ ખેરૂ્તોને તાલીમ 

* ૧૭૫૬૩ શ્રી ઋવિિેશભાઈ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આત્મા યોજના હેઠળ મહેસાણા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-
૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ખેડૂતોને કેટલી તાલીમો 
આપવામાાં આવી, 

  (૧)  

િિા તાલીમની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૩ 
 

 (૨) ત ેઅાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ખેડૂતોએ તાલીમ 
લીર્ી, અને 

  (૨) તે અાંતગષત નીચે મુજબ ખેડૂતોએ તાલીમ લીર્ી. 

િિા ખેરૂ્તોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૩૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૪૮  
 (૩) આ અાંગે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?   (૩) આ અાંગે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવયો. 

િિા તાલીમમાાં થયેલ ખચા  
(ર. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦.૨૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮.૫૪  

--------- 

૧૯૩ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ યોજના માટેના િામો 

* ૧૭૬૧૧ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 

કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીસ્વકા સ્વકાસ 

માટે કેવા િકારના કયા કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 

કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ : ૨૦૧૭-૧૮ માાં થ્રેસર, રો ટાવેટર, 

કેટલ ફીડ, સ્મલ્ક િોડક્ટ, કેટરીંગ વકષ, માંડપ સસ્વષસ, સ્સવણ, 

હેન્ડી િાફ્ટ વકષ, મીની ટીલર, ચાફ કટર, સેન્ટીંગ વકષના કામો 

હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે. વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ માાં  ઓટોમેટીક 

સીડ ડર ીલ, મીલ્ક િોડક્ટ, કેટલ ફીડ, સેન્ટીંગ વકષ, કેટરીંગ 

વકષ, સ્મલર સ્મક્ષર મશીન, માંડપ સસ્વષસ, રોટાવેટર, થ્રેશર, 

હેન્ડી િાફ્ટ, મોબાઈલ શ્રેડર, વહીટ હરપર, પાવર વીડર, વણાટ 

કામ (સ્વસ્વાંગ), મશીનરી થપેર પાટષ, થવીટ માટષ, અગરબત્તી, 

સાઉન્ડ સ્સથટમ, વહીટ થ્રેશર, એગ્રો સેલના કામો હાિ ર્રવામાાં 

આવેલ છે.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂિને લાભ 

આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) વર્ષ : ૨૦૧૭-૧૮ માાં કુલ-૬૮ થવસહાય જૂિ અને 

વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ માાં કુલ-૧૦૫ થવસહાય જૂિને લાભ 

આપવામાાં આવેલ છે.  

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 

કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) વર્ષ : ૨૦૧૭-૧૮ માાં કુલ રૂ.૯૨.૦૩ લાખ અને  

વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ માાં કુલ રૂ.૧૨૭.૮૬ લાખની રકમનો લાભ 

થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૯૪ 
સુરત વજલ્લામાાં વબયારણ િીટનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૯૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઘાસચારા સ્વકાસ કાયષિમ યોજના હેઠળ સુરત સ્જલ્લામાાં કુલ 
કેટલી સ્બયારણ કીટ સ્વતરણ કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૬૭૭૫ 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચષ કરવામાાં 
આવયો? 

  (૨) રૂ.૪૨,૮૫,૮૭૫/- 

--------- 

૧૯૫ 
આણાંદ આર.ટી.ઓ. િચેરીની આિિ 

* ૧૭૬૦૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે સન-૨૦૧૮ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૧) આણાંદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે સન-૨૦૧૮ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં રૂ.૮૪.૮૬ કરોડની આવક િઈ. 

 (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ની આવકમાાં કેટલો વર્ારો/ 
ઘટાડો િયો? 

  (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ની આવકમાાં રૂ.૧૦.૧૬ કરોડનો 
વર્ારો િયો. 

--------- 

૧૯૬ 
જામનગર મહાનગર પાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૦૪૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસર્ીયા (કાલાવડ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 
યોજના’’ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેક્શન દીઠ 
સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી 

 (૨) તે અન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં જામનગર મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૬૭૯ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં 
આવયો. 

 (૩) તે અન્વયે કેટલો ખચષ િયો?   (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૧૦,૮૬,૪૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૧૯૭ 
ભારત સરિારમાાં પ્રિાસન કે્ષતે્ર નિા િામોની માંજૂરી 

* ૧૭૫૭૫ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભારત સરકારમાાં િવાસન કે્ષત્રે નવા કામોની માંજૂરી માટે કોઇ 
દરખાથત મોકલવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) આ પૈકી કેટલી દરખાથત માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૨) એક (૧) 

 (૩) કયા િોજકે્ટ માટે માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે?   (૩) ડેવલોપમેન્ટ ઓફ િોમેનાડ એટ સોમનાિ 
--------- 
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૧૯૮ 
સુરત વજલ્લામાાં િલ્ટીિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૬૦ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં કલ્ટીવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) પત્રિ-અ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) પત્રિ-બ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) પત્રિ-િ મુજબ 

પત્રિ-અ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અડાજણ ૪૦ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૯૬ 

૪ ઓલપાડ ૭૫૯ 

૫ કતારગામ ૧ 

૬ કામરેજ ૧૭૯ 

૭ ચોયાષસી ૯૩ 

૮ પુણા ૨ 

૯ પલસાણા ૮૫ 

૧૦ બારડોલી ૨૦૩ 

૧૧ મજુરા ૬ 

૧૨ મહુવા ૧૪૦ 

૧૩ માાંગરોલ ૧૯૬ 

૧૪ માાંડવી ૨૨૯ 

િુલ ૨૦૨૯ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ અડાજણ ૧૦ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૪૧ 

૪ ઓલપાડ ૬૦ 

૫ કતારગામ ૧ 

૬ કામરેજ ૩૪ 

૭ ચોયાષસી ૨૪ 

૮ પુણા ૧ 

૯ પલસાણા ૧૭ 

૧૦ બારડોલી ૪૬ 

૧૧ મજુરા ૪ 

૧૨ મહુવા ૪૨ 

૧૩ માાંગરોલ ૫૨ 

૧૪ માાંડવી ૫૫ 

િુલ ૩૮૭ 
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પત્રિ-િ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ અડાજણ ૧,૧૯,૪૯૮ 

૨ ઉર્ના ૦ 

૩ ઉમરપાડા ૫,૭૦,૬૫૪ 

૪ ઓલપાડ ૭,૩૭,૧૪૫ 

૫ કતારગામ ૧૧,૪૩૭ 

૬ કામરેજ ૪,૬૯,૭૧૭ 

૭ ચોયાષસી ૨,૯૦,૨૫૦ 

૮ પુણા ૧૫,૦૦૦ 

૯ પલસાણા ૨,૧૯,૮૪૩ 

૧૦ બારડોલી ૫,૭૨,૪૫૯ 

૧૧ મજુરા ૪૭,૯૨૨ 

૧૨ મહુવા ૫,૩૫,૪૫૦ 

૧૩ માાંગરોલ ૬,૪૩,૦૪૩ 

૧૪ માાંડવી ૬,૮૮,૮૭૦ 

િુલ ૪૯,૨૧,૨૮૮ 

--------- 

૧૯૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં મગફળી ટેિાના ભાિે ખરીદિા ઓનલાઈન નોંધણી 

* ૧૯૩૨૫ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં વર્ષવાર, તાલુકાવાર કેટલા ખેડૂતોની 
મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદવા માટે ઓનલાઈન નોંર્ણી 
કરવામાાં આવી, 

  (૧) નીચે મુજબની સ્વગતે નોંર્ણી નાફેડ દ્વારા કરવામાાં 
આવી. 

અ.નાં. તાલુિો 

ટેિાના ભાિે મગફળીની ખરીદી માટે 
ઓનલાઈન નોંધણી પામેલ ખેરૂ્તોની 

સાંખ્યા 

િિા 
૨૦૧૭-૧૮ 

િિા 
૨૦૧૮-૧૯ 

૧ ગાાંર્ીનગર - ૨૯૫ 

૨ કલોલ - - 

૩ દહેગામ ૨૦૪૦ ૨૯૪૦ 

૪ માણસા ૭૩૫ - 

 િુલ ૨૭૭૫ ૩૨૩૫ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં ક્યા કેન્ર પર 
કઈ એજન્સી દ્વારા કેટલી મગફળીની ખરીદી કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) નીચે મુજબની સ્વગતે નાફેડ દ્વારા ખરીદી કરવામાાં 
આવી. 

અ.નાં. િેન્ર 

મગફળી ખરીદી (વક્િ.) 

િિા 
૨૦૧૭-૧૮ 

િિા 
૨૦૧૮-૧૯ 

૧ ગાાંર્ીનગર - ૫૨૬૭.૧૦ 

૨ દહેગામ ૬૩૭૫૧.૮૦ ૭૧૬૫૯.૧૦ 

૩ માણસા ૧૦૧૦૨.૪૦ - 

 િુલ ૭૩૮૫૪.૨૦ ૭૬૯૨૬.૨૦  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં મગફળી ખરીદ 
કરવામાાં ગેરરીતી િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદ સરકારને મળેલ 
છે, અને મળેલ ફરીયાદ સાંદભે સરકારે શા પગલાાં ભયાષ ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં નાફેડ દ્વારા 
મગફળી ખરીદ કરવામાાં ગેરરીતી અાંગે કોઈ રજૂઆત અત્રે મળેલ 
નિી. 

--------- 



100 

૨૦૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રમતિીરોને સહાય ચૂિિિા બાબત 

* ૧૭૬૩૧ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય રમત ગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સ્થિસ્તએ રાજ્યના 
રમતવીરોને આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાએ ભાગ લેવા જાય ત્યારે રાજ્ય 
સરકારની કોઈ યોજના હેઠળ લાભો મળવાપાત્ર િાય છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કેટલા રમતવીરોને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સહાય મેળવેલ 
રમતવીરોની સાંખ્યા અને સહાયની રકમ નીચે મુજબ છે. 

િિા રમતિીરની સાંખ્યા ચુિિેલ સહાયની રિમ 

રવપયામાાં 

૨૦૧૭ ૪૯ ૧,૫૪,૭૮,૯૫૨/- 

૨૦૧૮ ૪૬ ૨,૦૪,૮૪,૦૫૮/-  
 (૩) તેમાાં આ યોજના પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩,૫૯,૬૩,૦૧૦/- 

--------- 

૨૦૧ 
પોટેટો ્લાન્ટર અને પોટેટો ર્ીગર માટે નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૦૦૫ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધર્પુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય 
કૃસ્ર્ સ્વકાસ યોજના-ખેતઓજારો માટેની યોજના અન્વયે 
પોટેટો પ્લાન્ટર અને પોટેટો ડીગર માટે કેટલી નાણાકીય સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય 
કૃસ્ર્ સ્વકાસ યોજના-ખેતઓજારો માટેની યોજના હેઠળ પોટેટો 
પ્લાન્ટર અને પોટેટો ડીગર માટે નાણાકીય સહાયની કોઈ 
યોજના અમલમાાં નિી. 

 (૨) ઉકત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 (૩) ઉકત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો ? 

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૨૦૨ 

દાહોદ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 
* ૧૭૬૦૦ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલધર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) દાહોદ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય 
િિા 

ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૬,૭૮,૯૫૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૦,૩૪,૦૦૦ 

િુલ ૯૭,૧૨,૯૫૫ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 
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ક્રમ નાણાાંિીય 
િિા 

ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૪,૮૬,૪૩૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૮,૦૯,૨૯૭ 

િુલ ૬૨,૯૫,૭૩૪ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય 
િિા 

મકહલાઓ માટે  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૧,૨૦,૦૫૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭,૧૪,૪૪૫ 

િુલ ૨૮,૩૪,૫૦૨ 
 

--------- 

૨૦૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૬ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંર્ીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 

વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલધર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 

વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય 
િિા 

ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪,૬૮,૭૨૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૨૩,૯૮૪ 

િુલ ૯,૯૨,૭૦૬ 
 

 (૨) તેની સામ ે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય 
િિા 

ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪,૪૬,૩૮૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૧૦,૩૪૩ 

િુલ ૯,૫૬,૭૨૯ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય 
િિા 

મકહલાઓ માટે  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧,૫૬,૧૪૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨,૧૪,૩૨૫ 

િુલ ૩,૭૦,૪૬૫ 
 

--------- 
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૨૦૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ યોજના માટેના િામો 

* ૧૭૬૧૦ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિર્ા (હહાંમતનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં   
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આજીસ્વકા સ્વકાસ માટે કેવા િકારના કયા કામો હાિ ર્રવામાાં 
આવેલ છે, 

  (૧) િર્ાનમાંત્રી કૃસ્ર્ સ્સાંચાઈ યોજના  
(વોટરશેડ કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં   
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં માંડપ 
ડેકોરેશન, રસોઈના સાર્નો, સ્સલાઈ મશીન, અનાજ દળવાની 
ઘાંટી, સ્મકચર મશીન, સેન્ટીંગના સાર્નો અને રીવોલ્વીંગ 
ફાંડના કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
માંડપના સાર્નો, રસોઈના સાર્નો, અનાજ દળવાની ઘાંટી, 
કેટરીંગના સાર્નો, સ્મકચર મશીન, સેન્ટીંગના સાર્નો, 
હદવેલા થ્રેસર અને મરઘા ઉછેરના કામો હાિ ર્રવામાાં આવેલ 
છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂિને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ-૩૪ 
થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-
૧૯માાં કુલ-૧૧ થવસહાય જૂિને લાભ આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષઃ૨૦૧૭-૧૮માાં કુલ રૂ.૪૪.૫૮ 
લાખની રકમનો લાભ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
આપવામાાં આવેલ છે. વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯માાં કુલ રૂ.૧૭.૦૦ 
લાખની રકમનો લાભ થવસહાય જૂિને યોજના અાંતગષત 
આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૫ 
િલસાર્ વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજના અન્િયે અરજીઓ 

* ૧૭૬૨૫ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ર્રમપુર) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવી. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 

૧ વલસાડ ૨૧૮૨ 

૨ પારડી ૧૦૦૯ 

૩ વાપી ૬૭૭ 

૪ ઉમરગામ ૭૫૦ 

૫ ર્રમપુર ૯૧૮ 

૬ કપરાડા ૯૪૦ 

િુલ ૬૪૭૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  
 (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ કરેલ 
અરજીઓ 

૬૦૫૨ 

બેંકો દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ અરજીઓ ૨૬૮૪ 
 

 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૪૫૪.૦૪ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી. 
--------- 
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૨૦૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રમતમાંર્ળોને આવથાિ સહાય આપિા બાબત 

* ૧૭૬૩૪ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.-  

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં રમત-
ગમત ક્ષેત્રે કામ કરતાાં રમત માંડળોને આસ્િષક સહાય આપવાની 
યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કેટલાાં રમત માંડળોને 
આસ્િષક સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી ? 

  (૨) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ, છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જ ે રમત માંડળોને આસ્િષક 
સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી છે તેની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ૬ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ૬ 
 

--------- 

૨૦૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ િામો 

* ૧૮૪૨૫ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ જમીન સમિળ, 
માટી-મેટલ રથતા, તળાવો ઉંડા કરવા, તળાવો/ચેકડેમ 
સ્સલ્ટીંગ, નવા તળાવ કરવા, સાંરક્ષણ હદવાલ, સોકપીટ 
બનાવવા, પથ્િર-પાળા બનાવવા, ખેત તલાવડીના કામો, 
ફામબાંડીંગના કામો માટે કેટલી માાંગણીઓ આવી અને કેટલી 
માંજૂર કરી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ જમીન સમિળ, 
માટી-મેટલ રથતા, તળાવો ઉંડા કરવા, તળાવો/ચેકડેમ 
સ્સલ્ટીંગ, નવા તળાવ કરવા, સાંરક્ષણ હદવાલ, સોકપીટ 
બનાવવા, પથ્િર-પાળા બનાવવા, ખેત તલાવડીના કામો, 
ફામબાંડીંગના કામો માટે નીચેની સ્વગતે માાંગણીઓ આવી અને 
માંજૂર કરી છે. 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

િુલ 

મળેલ 
માાંગણીઓ 

માંજૂર મળેલ 
માાંગણીઓ 

માંજૂર મળેલ 
માાંગણીઓ 

માંજૂર 

૫૧૦૯ ૫૧૦૯ ૪૬૦૨ ૪૬૦૨ ૯૭૧૧ ૯૭૧૧ 
 

 (૨) મળેલ માાંગણીઓ પૈકી કેટલા કામો પૂણષ િયા અને 
કેટલા કામો અરૂ્રા અને કેટલા બાકી છે, અને 

  (૨) મળેલ માાંગણીઓ પૈકી નીચેની સ્વગતે કામો પૂણષ 
િયા અને કામો અર્ૂરા અને બાકી છે 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

િુલ 

િામો 
પૂણા 

િામો 
અધૂરા 

િામો 
બાિી 

િામો 
પૂણા 

િામો 
અધૂરા 

િામો 
બાિી 

િામો 
પૂણા 

િામો 
અધૂરા 

િામો 
બાિી 

૨૮૪૧ ૯૩૮ ૧૩૩૦ ૨૨૨૧ ૧૬૮૧ ૭૦૦ ૫૦૬૨ ૨૬૧૯ ૨૦૩૦ 
 

 (૩) ઉકત કામો પાછળ વર્ષવાર માલસામાન અને 
મજૂરીનો કેટલો ખચષ િયો છે ? 

  (૩) ઉકત કામો પાછળ વર્ષવાર માલસામાન અને 
મજૂરીનો નીચેની સ્વગતે ખચષ િયો છે. 
     રકમ રૂ. લાખમાાં  

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

િુલ 

માલ 

સામાન 

ખચા 

મજૂરી ખચા માલ 

સામાન 

ખચા 

મજૂરી ખચા માલ 

સામાન 

ખચા 

મજૂરી ખચા 

૧૫૨.૮૫ ૩૩૯૩.૪૮ ૧૪.૯૯ ૨૨૬૪.૨૮ ૧૬૭.૮૪ ૫૬૫૭.૭૬ 
 

--------- 
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૨૦૮ 
થાિર અને ગુાંદરી ચેિપો્ટમાાં િેમેરા લગાિિા બાબત 

* ૧૮૯૯૩ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ર્ાનેરા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 

સ્જલ્લામાાં ર્ાનેરા તાલુકામાાં આવેલ િાવર અને ગુાંદરી 

ચેકપોથટમાાં કેમેરા લગાવવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત કેમેરા ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલા સમય માટે બાંર્ રહેલ, અને 

  (૨) ચેકપોથટ ગુાંદરી ખાતે ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કેમેરા બાંર્ રહેલ નિી. જ્યારે ચેકપોથટ િાવર ખાતે ૨૩-૦૭-

૨૦૧૭ િી તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૭ દરમ્યાન તિા તા.૧૮-૦૨-

૨૦૧૮ િી તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૮ દરમ્યાન કેમેરા બાંર્ રહેલ 

હતા. 

 (૩) ઉકત કેમેરા બાંર્ રહેવાના શા કારણો છે ?    (૩) (૧) પૂરના કારણે ટેકનીકલ ખામી િવાિી. 

  (૨) ડીઝીટલ સ્વહડયો રેકોડષસ થટોરેજની ટેકનીકલ 

ખામીના કારણે. 

--------- 

૨૦૯ 
બનાસિાાંઠા ખાતે ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં દાખલ િેસો 

* ૧૭૬૬૪ શ્રીમતી મવનિા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, બનાસકાાંઠા ખાતે 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 

કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૨૯૭ કેસો. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે ?    (૨) ૨૧૪ કેસો. 

--------- 

૨૧૦ 
ખેતર ફરતે િાાંટાળી િાર્ના બ્લોિની મયાાદા ઘટાર્િાની વિચારણા 

* ૧૯૦૬૭ શ્રી જ.ેિી.િાિર્ીયા (ર્ારી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં રોઝ અને ભૂાંડિી ખેતી પાકોને નુકસાન 

િાય છે તે હકીકત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાચી 

છે, અને 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો આ માટે ખેતરને ફરતે કાાંટાળા વાડના 

૧૦ હેકટરના બ્લોકની મયાષદા ઘટાડવાની સ્વચારણા ઉકત 

સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે ? 

  (૨) કૃસ્ર્ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર સ્વભાગ દ્વારા 

અમલમાાં મુકાયેલ તાર ફેન્સીંગ યોજના અાંતગષત સામાન્ય 

કેટેગરીના ખેડૂતો માટે ૧૦ હેિટરના કલથટરની મયાષદા છે. જમેાાં 

ઘટાડો કરવાની કોઈ સ્વચારણા ચાલુ ન હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત 

િતો નિી. 

--------- 
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૨૧૧ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૫૨૮ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ 
યોજના) હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૭૪૩૦૪.૧૦ મે.ટન 
અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ક્યા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં 
અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમય 
ગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 
(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો ર. 

ચોખા 
(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિાં . ગ્રા.) 

એસ્િલ- 

૨૦૧૮િી 
માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 
(કાડષ  
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 
(વયસ્કત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૨૧૨ 
જૂનાગિ મહાનગર પાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૦૫૫ શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જૂનાગઢ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 
યોજના’’ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેકશન દીઠ 
સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી 

 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં જૂનાગઢ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૭૦૬ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં આવયો. 

 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?    (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૧૧,૨૯,૬૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૨૧૩ 
સુરત મહાનગર પાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૧૨૭ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 

યોજના’’ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેકશન દીઠ 
સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી 

 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં સુરત મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા રેશનકાડષ  
ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૮૭ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં આવયો. 
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 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?    (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૧,૩૯,૨૦૦/- નો 

ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૨૧૪ 
મકહસાગર વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૫૨ શ્રી િુબેરભાઇ કર્ાંર્ોર (સાંતરામપુર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહહસાગર સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને સ્ર્રાણ 
અને વસુલાત વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૩૦ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૫,૩૩,૪૦૦/- 
--------- 

૨૧૫ 
િૃવિ મેળાના આયોજન માટે રિમની જોગિાઇ 

* ૧૯૩૨૨ ર્ૉ. અવનલ જોવિયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૨૦-૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્ય સરકારે કૃસ્ર્ મેળાના આયોજન માટે વર્ષવાર કેટલી 
રકમની જોગવાઇ કરેલ હતી,   

  (૧)  
િિા જોગિાઇ(રવપયામાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧,૭૪,૨૦,૦૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧,૭૬,૨૦,૦૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦ ૨,૩૧,૨૦,૦૦૦ 

 

 (૨) આ કૃસ્ર્ મેળાઓ યોજવા પાછળ રાજ્ય સરકારનો શુાં 
હેતુ હતો, અને  

  (૨) કૃસ્ર્ મેળો-કૃસ્ર્ િદશષન- કૃસ્ર્ સેમીનાર યોજવાિી 
ખેડૂત ભાઇઓ/બહેનોમાાં કૃસ્ર્/પશુપાલન/બાગાયત ક્ષેત્રે 
નવીન ટેક્નોલોજીની જાણકારી મળી રહે અને તેઓના જ્ઞાન 
તેમજ કુશળતામાાં વર્ારો િાય તેમજ તેને પોતાની 
ખેતી/પશુપાલન/બાગાયત ખેતીમાાં ઉપયોગ કરી વર્ુ 
ઉત્પાદન મેળવે અને ખેડૂતો પોતાનુાં જીવન ર્ોરણ ઉંચુ 
લાવવાનો હેતુ છે. 

 (૩) એની પાછળ વર્ષવાર કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?   (૩)  
િિા ખચા (રવપયામાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧,૬૭,૪૯,૭૬૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧,૬૩,૨૩,૯૯૬ 
૨૦૧૯-૨૦ 

*(તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૯ અાંસ્તત) 
૦.૦૦ 

*નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કૃસ્ર્મેળાના 
આયોજનની કામગીરી પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૧૬ 
િર્ોદરા અને ર્ાાંગ વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૧૧૭ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 
અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 
જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 
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 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  

તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) વડોદરા અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – િર્ોદરા 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 
િુલ રેશનિાર્ા 

ધારિોની સાંખ્યા 
ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ઝોનલ-૧ --નીલ-- ૧૪૩૭૧ ૧૩૨૧ 
૨ ઝોનલ-૨ --નીલ-- ૯૦૬૮ ૮૬૨ 
૩ ઝોનલ-૩ --નીલ-- ૧૩૦૭૪ ૧૦૮૫ 
૪ ઝોનલ-૪ --નીલ-- ૧૦૨૨૫ ૯૭૦ 
૫ ઝોનલ-૫ --નીલ-- ૧૧૨૭૮ ૯૦૮ 
૬ ઝોનલ-૬ --નીલ-- ૧૧૩૮૮ ૮૮૩ 
૭ વડોદરા ગ્રામ્ય --નીલ-- ૧૪૯૪૩ ૧૪૯૫ 
૮ પાદરા --નીલ-- ૧૬૩૩૨ ૧૮૯૦ 
૯ કરજણ --નીલ-- ૧૦૧૯૫ ૧૧૫૨ 

૧૦ વાઘોડીયા --નીલ-- ૧૬૧૨૫ ૧૮૫૧ 
૧૧ ડભોઇ --નીલ-- ૧૫૩૩૭ ૧૬૨૦ 
૧૨ સ્શનોર --નીલ-- ૫૯૯૬ ૬૩૩ 
૧૩ સાવલી --નીલ-- ૨૧૦૮૬ ૨૩૫૩ 
૧૪ ડેસર --નીલ-- ૧૦૧૧૯ ૧૨૦૩ 
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વજલ્લો – ર્ાાંગ 
અ.નાં. તાલુિાનુાં 

નામ 
ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ આહવા --નીલ-- ૯૩૩૬ ૧૧૭૫ 

૨ વર્ઇ --નીલ-- ૮૨૮૧ ૧૦૪૦ 

૩ સુબીર --નીલ-- ૮૪૦૯ ૧૦૮૦ 

--------- 

૨૧૭ 
અમરેલી અને જૂનાગિ વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન 

* ૧૯૦૭૦ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 

જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 

પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 
રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓેને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 

 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 
ભયાષ છે, અને 

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 
આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 
પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 

૨૧૮ 
મહેસાણા વજલ્લામા માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૪ ર્ૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૧,૭૫,૪૯૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭,૬૭,૨૦૯ 

 િુલઃ ૧૯,૪૨,૭૦૦ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામ ે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 
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ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯,૯૨,૭૯૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭,૦૬,૫૨૫ 

 િુલઃ ૧૬,૯૯,૩૧૫ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૨૧,૧૫૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨,૧૮,૩૮૫ 

 િુલઃ ૫,૩૯,૫૪૪ 
 

--------- 

૨૧૯ 
ભાિનગર મહાનગર પાવલિાના રેશનિાર્ા  ધારિોને લાભ આપિા બાબત 

* ૧૯૦૭૯ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારે ‘‘પીએનજી/એલપીજી સહાય 
યોજના’’ અાંતગષત અાંત્યોદય તિા બીપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને રૂ.૧૬૦૦/- િસ્ત ગેસ કનેકશન દીઠ 
સબસીડી આપવાનો સ્નણષય કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી 

 (૨) ત ેઅન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ષમાાં ભાવનગર મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કેટલા 
રેશનકાડષ  ર્ારકોને તેનો લાભ આપવામાાં આવયો, અને 

  (૨) કુલ ૧૧૩૮ રેશનકાડષ  ર્ારકોને લાભ આપવામાાં 
આવયો. 

 (૩) ત ેઅન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?    (૩) આ અન્વયે સબસીડી પેટે રૂ.૧૮,૨૦,૮૦૦/- નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૨૨૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૬૨૪ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવી, 

અનુ. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 
૧ અમદાવાદ ૧૩૯૭૨ 
૨ દથિોઈ ૨૦૫૬ 
૩ દેત્રોજ ૩૨૩ 
૪ ર્ાંર્કુા ૩૬૨ 
૫ ર્ોળકા ૮૧૫ 
૬ ર્ોલેરા ૨૬ 
૭ બાવળા ૪૮૦ 
૮ માાંડલ ૧૮૧ 
૯ સ્વરમગામ ૬૮૦ 

૧૦ સાણાંદ ૬૧૨ 
િુલ ૧૯૫૦૭ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા બેંકોને 

ભલામણ કરેલ અરજીઓ 

૧૪૮૫૪ 

બેંકો દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ 

અરજીઓ 

૯૬૨૨ 

 

 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી?    (૩) રૂ. ૩૩૮૦.૫૫ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી. 

--------- 

૨૨૧ 
સુરત વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૭૨ શ્રી વિનોદભાઇ મોરકર્યા (કતારગામ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 

સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ સુરત 

સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ 

કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 

હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૮૪૩૧૯.૧૦ મે.ટન અનાજના 

જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  

(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 

સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 

આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમય 

ગાળો 

િેટેગરી 
ઘઉં 

(કિાં . ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 

કિલો 

(ર.) 

ચોખા (કિાં . 

ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 

કિલો (ર.) 

િુલ અનાજ 

(કિાં . ગ્રા.) 

એસ્િલ- 

૨૦૧૮િી 

માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 

(કાડષ  

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 

(વયસ્કત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 
૨૨૨ 

પાટણ અને િચ્છ વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૦૦૩ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 

કચ્છ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ આવેલ 

છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

પાટણ ૪૭૦ 

કચ્છ ૪૪૮ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 

કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 

*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 
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૨૨૩ 
સુરત વજલ્લામાાં માનિ ક્લ્યાણ યોજના અન્િયે અરજીઓ 

* ૧૭૬૪૫ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયે  
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયે  
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ આવી, 

અનુાં. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 

૧ સીટી ૨૦૫૧ 

૨ ચોયાષસી ૩૯૬ 

૩ પલસાણા ૧૬૫ 

૪ કામરેજ ૧૯૭ 

૫ ઓલપાડ ૪૧૦ 

૬ બારડોલી ૭૧૭ 

૭ મહુવા ૨૧૧ 

૮ માાંડવી ૬૫૫ 

૯ માાંગરોલ ૬૨૫ 

૧૦ ઉમરપાડા ૬૭૬ 

 િુલ ૬૧૦૩ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા 

માંજુર કરેલ અરજીઓ 

૩૬૦૧ 

 
 (૩) કયા િકારની ટુલકીટ માંજૂર કરવામાાં આવી?   (૩) *જોડાણ – ૧ સામેલ છે. 

(*જોડાણ સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૨૪ 
ગુજરાતના બોર્ાર નર્ાબેટ ખાતેની િામગીરી 

* ૧૭૫૭૮ શ્રી શશીિાન્તભાઇ પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ગુજરાતના બોડષ ર નડાબેટ ખાતેની કઈ 
કામગીરી હાિ ર્રવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં આવેલ ગુજરાતના બોડષ ર નડાબેટ ખાતે 
િવાસીઓ માટે સ્વસામો તેમજ ઝીરો પોઈન્ટ અને ટી જાંક્શન 
ખાતે સ્વસ્વર્ સવલતો ઊભી કરવાની કામગીરી હાિ ર્રવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) આ થિળે કઈ સવલતો ઊભી કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૨) આ થિળે નીચેની સવલતો ઉભી કરવામાાં આવેલ છે. 
 નડેશ્ર્વરી માંહદર ખાતે યાાંસ્ત્રકો માટે સ્વસામો 
 ટી જાંકશન ખાતે દુકાનો, સ્વશાળ પાસ્કિંગ, 

ઓડીટોરીયમ, ટોઈલેટ બ્લોક, પીવાના પાણીની 
સુસ્વર્ા, સાઈનેજીસ વગેરે. 

 ટી જાંકશન િી ઝીરો પોઈન્ટ તરફ જવાનો રથતો. 
 ઝીરો પોઈન્ટ ખાતે વોચ ટાવર સ્વસ્વર્ સુસ્વર્ાઓ 

સાિે 
 (૩)  ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો ખચષ કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩)    (રૂસ્પયા લાખમાાં) 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૬૯૪.૫૬ ૮૬૧.૭૫  

--------- 
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૨૨૫ 
પોરબાંદર મત્સ્ય બાંદરના નિીનીિરણની િામગીરી  

* ૧૭૬૨૦ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પોરબાંદર 
સ્જલ્લાના નવી બાંદર મત્થય ઉતરાણ કેન્રના નવીનીકરણનુાં કામ 
કયા તબક્કામાાં છે,  

  (૧) કામ પૂણષ િયેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત નવી બાંદર મત્થય બાંદરના નવીનીકરણના 
કામ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો છે, અને  

  (૨) રૂ.૪.૬૨ કરોડ 

 (૩) નવીનીકરણની આ કામગીરી ક્યારે પૂણષ કરવામાાં 
આવશે? 

  (૩) કામ પૂણષ િયેલ છે. 

--------- 

૨૨૬ 
સુરત વજલ્લામાાં ર્ીટેઈન િાહનો 

* ૧૭૬૦૨ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા, અને  

  (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
૩૪૯૮૦ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા. 

 (૨) ત ે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 

વસુલવામાાં આવી? 

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની રૂ.૩૧.૪૪ કરોડની 

રકમ વસુલવામાાં આવી. 
--------- 

૨૨૭ 
બારર્ોલી બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ 

* ૧૭૫૧૬ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સુરત સ્જલ્લાની બારડોલી બજાર સસ્મસ્તને સ્કસાન 

કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને  

  (૧) રૂ. ૦૨.૫૨ લાખ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે? 

  (૨) રૂ. ૦૨.૫૨ લાખ 

--------- 

૨૨૮ 
રાજિોટ આર.ટી.ઓ. ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૭૬૦૬ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે કેલેન્ડર સન-
૨૦૧૮ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો નોંર્વામાાં 
આવયા, અને 

  (૧) રાજકોટ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે કેલેન્ડર સન-
૨૦૧૮ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૧,૧૩,૦૬૩ નવા વાહનો નોંર્વામાાં 
આવયા. 

 (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી 
આવક િઇ? 

  (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન  
રૂ. ૧૦૯.૩૬ કરોડની આવક િઇ.  

--------- 
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૨૨૯ 
સુરેન્રનગર અને દેિભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૩૧ શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
દેવભૂસ્મદ્વારકા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 
ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 
કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) સુરેન્રનગર તિા દેવભૂસ્મદ્વારકા સ્જલ્લામાાં તમામ 
કેટેગરીના કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ 
િમાણ અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 

વજલ્લો – સુરેન્રનગર 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 
ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 
જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ર્ાગાંધ્રા -- નીલ -- ૨૫૩૯૩ ૨૫૨૯.૬૦ 

૨ દસાડા -- નીલ -- ૨૯૪૪૪ ૩૦૯૪.૮૦ 

૩ લખતર -- નીલ -- ૧૪૬૭૩ ૧૪૧૬.૭૦ 

૪ વઢવાણ -- નીલ -- ૨૯૯૮૮ ૨૯૫૨.૫૦ 
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અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 
ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 
આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 
જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૫ મુલી -- નીલ -- ૨૦૨૧૪ ૨૦૪૩.૪૦ 

૬ ચોટીલા -- નીલ -- ૨૭૩૮૨ ૨૭૮૮.૪૦ 

૭ સાયલા -- નીલ -- ૨૫૦૦૮ ૨૩૦૪.૪૦ 

૮ ચુડા -- નીલ -- ૧૬૧૪૫ ૧૪૨૮.૪૦ 

૯ લીંબડી -- નીલ -- ૨૮૯૫૯ ૨૮૩૮.૬૦ 

૧૦ િાનગઢ -- નીલ -- ૧૧૮૨૬ ૧૧૫૪.૦૦ 

૧૧ સુરેન્રનગર-

દૂર્રેજ 
-- નીલ -- ૨૬૪૧૨ ૨૫૨૮.૬૦ 

વજલ્લો – દેિભૂવમદ્વારિા 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન ફાળિિામાાં 

આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   

ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો 

જથ્થો  
(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 

રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 

િેરોસીનનો જથ્થો  
(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ખાંભાળીયા -- નીલ -- ૩૪૮૯૬ ૩૦૩૪.૯૯ 

૨ ભાણવડ -- નીલ -- ૨૦૧૭૩ ૧૮૩૭.૬૭ 

૩ કલ્યાણપુર -- નીલ -- ૩૧૩૦૦ ૨૯૪૯.૬૦ 

૪ દ્વારકા -- નીલ -- ૧૭૭૯૯ ૧૪૮૧.૯૮ 

--------- 

૨૩૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વ્યાપારી એિમો સામે િાયાિાહી 

* ૧૭૬૬૫ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિર્ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય ગ્રાહિોની બાબતો માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

  અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તોલમાપ તાંત્ર દ્વારા  

તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં પેકેટ ઉપર 
છાપેલી સ્કાંમત કરતાાં વર્ારે સ્કાં મત વસૂલ કરવા બાબતે કેટલા 
વયાપારી એકમો સામે કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

   અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં પેકેટ ઉપર છાપેલી સ્કાંમત કરતાાં 

વર્ારે સ્કાંમત વસુલ કરવા બાબતે કુલ ૫૩ વયાપારી એકમો 
સામે ર્ી લીગલ મેટર ોલોજી એક્ટ ૨૦૦૯ના ભાંગ બદલ કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી. 

--------- 

૨૩૧ 
રાજ્યમાાં નાગકરિ પુરિઠા વનગમના આિેલ ગોર્ાઉનો 

* ૧૯૦૮૨ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : ૧૪ ગુ.વિ.સ.ના પ્રથમ સત્રમાાં તા.૨૩-૩-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ થયેલ 
*પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૮૫૪૭ (અગ્રતા-૧૬૬) ના અનુસાંધાને માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નાગહરક પુરવઠા સ્નગમના ૨૧૧ ગોડાઉનો રાજ્યમાાં 
આવેલ છે તે ગોડાઉનોમાાં સીસીટીવી કેમેરા લગાડવા માટે 
સવેની કામગીરી ચાલુ હતી તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ઉક્ત કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) સવેની કામગીરી આખરી તબક્કામાાં છે.  

 (૨) ઉક્ત કામગીરી પૂણષ કરી કેટલા ગોડાઉનોમાાં 
સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાાં આવયા, અને  

  (૨) એકપણ નહીં.  
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 (૩) કેટલા ગોડાઉનોમાાં બાકી છે અને તે ક્યાાં સુર્ીમાાં 

લગાવવામાાં આવશે?  

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૨૩૨ 
િુિરમુાંર્ા બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ 

* ૧૭૫૩૮ શ્રી મોહનભાઈ િોર્ીયા (મહુવા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં તાપી સ્જલ્લાની કુકરમુાંડા બજાર સસ્મસ્તને સ્કસાન 
કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) "૦" (શૂન્ય)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે?  

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૨૩૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામા માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૮૦ શ્રી કહતુ િનોકર્યા (ઈડર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 

અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 

અને ૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૫,૯૫,૧૨૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫,૭૬,૨૭૬ 

 િુલઃ ૩૧,૭૧,૪૦૨ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 

કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૩,૧૮,૫૬૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫,૧૪,૫૧૭ 

 િુલઃ ૨૮,૩૩,૦૮૩ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬,૬૩,૧૬૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭,૬૫,૩૫૧ 

 િુલઃ ૧૪,૨૮,૫૧૪ 
 

--------- 
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૨૩૪ 
દાહોદ વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૫૫ શ્રી શૈલેિભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને 

વસુલાત વૃસ્િ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૫ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૩,૨૦,૧૦૦/- 

--------- 

૨૩૫ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પાિ િીમા પેટે ચુિિેલ રિમ 

* ૧૯૧૧૧ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર પાક વીમા પેટે કેટલા ખેડૂતોને 

કેટલી રકમ કયા પાકના વીમા પેટે ચૂકવવામાાં આવી? 

  સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

તાલુિા પાિ દાિા 

ચૂિિાયેલ 

ખેરૂ્તોની 

સાંખ્યા 

ચૂિિાયેલ 

દાિાઓની 

રિમ (ર.) 

િિાઃ ૨૦૧૭-૧૮ 

ક્વાાંટ ડાાંગર (સ્બન સ્પયત) ૯ ૫૦,૬૬૨ 

િુલ ૯ ૫૦,૬૬૨ 

િિાઃ ૨૦૧૮-૧૯ 

ક્વાાંટ 
ડાાંગર (સ્બન સ્પયત) ૬ ૮,૪૨૭ 

મકાઇ ૬ ૧૧,૪૦૫ 

જતેપુર 

પાવી 
ડાાંગર (સ્પયત) ૭ ૫,૭૮૧ 

િુલ ૧૯ ૨૫,૬૧૩ 
 

--------- 

૨૩૬ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં આિેલ સિેા સહિારી માંર્ળીઓ  

* ૧૯૦૩૮ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

મોરબી ૧૮૩ 

રાજકોટ ૩૫૮ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૨૩૭ 
સુરેન્રનગર અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ  

* ૧૯૦૩૫ શ્રી ઋવત્સિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

સુરેન્રનગર ૨૭૫ 

બનાસકાાંઠા ૧૯૦૪ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 

કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૩૮ 
ખેર્ા વજલ્લામાાં ગોર્ાઉન બનાિિા માટે સહાય 

* ૧૭૬૬૦ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ કુલ 
કેટલા રૂસ્પયાની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) "૦" (શૂન્ય)  

 (૨) તેનાિી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વર્ારો 
િયો?  

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૨૩૯ 
બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન 

* ૧૮૯૮૯ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને પાટણ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી 
છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 
પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 
રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓેને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 

 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 
ભયાષ છે, અને 

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 
આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 

ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 
પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 

જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 
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૨૪૦ 
િાહનવ્યિહાર વનગમમાાં િહીિટી ્ટાફ તેમજ ર્ર ાયિર/િાંર્ક્ટરની ભરતી બાબતે આચરેલ ગેરરીતી 

* ૧૯૦૧૦ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહનવયવહાર સ્નગમમાાં 
વહીવટી થટાફ તેમજ ડર ાઈવર-કાંડક્ટરની ભરતી બાબતે મુખ્ય 
મહેકમ અસ્ર્કારીશ્રીએ ગેરરીતી આચરેલ સાંબાંર્માાં મળેલ 
ફહરયાદો અાંગે સ્વભાગના તા.૧૧-૬-૨૦૧૮ના ઠરાવિી 
તપાસ અસ્ર્કારીની સ્નમણૂાંક આપવામાાં આવેલ તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
તપાસ અસ્ર્કારી દ્વારા ક્યારે તપાસ અહેવાલ સરકારને મળેલ 
છે, અને 

  (૨) તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ મળેલ છે. 

 (૩) મળેલ અહેવાલ અન્વયે જવાબદારો સામે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) કાયષવાહી િગસ્તમાાં છે. 

--------- 

૨૪૧ 
મોરબી અને જામનગર વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૪૧ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
જામનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 
ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 
કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 
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 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) મોરબી અને જામનગર સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 

કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે ? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લોઃ– મોરબી 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ મોરબી --નીલ-- ૫૬૮૯૪ ૪૩૦૫ 

૨ માળીયા (મીં) --નીલ-- ૨૦૨૬૪ ૧૪૦૪ 

૩ ટાંકારા --નીલ-- ૧૪૪૫૬ ૧૦૪૨ 

૪ વાાંકાનેર --નીલ-- ૩૪૯૪૫ ૨૩૦૧ 

૫ હળવદ --નીલ-- ૨૪૩૨૦ ૨૦૧૨ 

વજલ્લોઃ– જામનગર 

અ.નાં. 
તાલુિાનુાં 

નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ઝોનલ-૧ --નીલ-- ૧૯૫૩૪ ૧૮૦૯ 

૨ ઝોનલ-૨ --નીલ-- ૧૪૫૭૭ ૧૩૮૪ 

૩ જામનગર  --નીલ-- ૩૬૩૯૫ ૩૨૭૮ 

૪ ધ્રોલ  --નીલ-- ૧૮૦૮૩ ૧૬૫૪ 

૫ જોડીયા --નીલ-- ૯૫૬૮ ૮૨૩ 

૬ કાલાવડ --નીલ-- ૨૩૭૭૦ ૨૦૭૭ 

૭ લાલપુર  --નીલ-- ૨૧૯૫૬ ૧૯૦૭ 

૮ જામજોર્પુર  --નીલ-- ૧૯૧૦૭ ૧૭૯૨ 

--------- 

૨૪૨ 
ભૂજ આર.ટી.ઓ. ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૭૬૦૭ ર્ૉ. નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભુજ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે કેલેન્ડર સન-
૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો નોંર્વામાાં 
આવયા, અને 

  (૧) ભુજ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે કેલેન્ડર સન-૨૦૧૮ 
ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કુલ ૬૭૫૭૮ નવા વાહનો નોંર્વામાાં 
આવયા. 

 (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી 
આવક િઇ ? 

  (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન 
રૂ.૧૨૮.૩૨ કરોડની આવક િઇ. 

--------- 
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૨૪૩ 
જૂનાગિ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૭૪ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૫૪૫૪૫.૫૫ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ક્યા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?   (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં 
અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

વિતરણનો 
સમયગાળો 

િેટેગરી  ઘઉં (કિ.ગ્રા.) ભાિ પ્રવત 
કિલો (ર.)  

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.)  

ભાિ પ્રવત 
કિલો (ર.)  

િુલ અનાજ 
(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ-૨૦૧૮ 
િી માચષ-૨૦૧૯ 

AAY (કાડષ  દીઠ)  ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH (વયસ્ક્ત દીઠ)  ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 

૨૪૪ 
અમદાિાદ અને સુરત વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર નોંધાયેલ બીપીએલ પકરિારો 

* ૧૮૮૩૦ શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
અને સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા બીપીએલ પરીવારો 
નોંર્ાયેલા છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર નોંર્ાયેલા બીપીએલ પરીવારોની 
સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો નોંધાયેલા બીપીએલ પરીિારોની સાંખ્યા 

અમદાવાદ ૧૩૯૨૭૦ 

સુરત ૧૧૪૮૯૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત 
સ્જલ્લાવાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા કેટલી અરજીઓ 
મળી, અને 

  (૨)  
વજલ્લા મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ૦૭ ૦૦ 

સુરત ૦૧ ૦૧  
 (૩) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
ક્યા કારણોસર નામાંજૂર કરવામાાં આવી ? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ મળેલ તમામ અરજીઓ માંજૂર 
િયેલ હોઇ અરજીઓ નામાંજૂર કરવાનો િશ્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી. 

--------- 

૨૪૫ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયાક્રમ અાંતગાત તાલીમ 

* ૧૭૭૦૪ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃસ્ર્લક્ષી કૌશલ્ય સ્વકાસ તાલીમ કાયષિમ અાંતગષત ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથિાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીર્ો, 
અને 

  (૧) ૧૩૨૦ ખેડૂતો 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સાંખ્યામાાં મહહલા 

તાલીમાિી અને પુરૂર્ તાલીમાિીઓએ ભાગ લીર્ો? 

  (૨) ૬૬૦ મહહલા અને ૬૬૦ પુરૂર્ તાલીમાિીઓ. 

--------- 

૨૪૬ 
ભરચ વજલ્લામાાં ઝીંગા ઉછેર ફામા 

* ૧૮૮૦૭ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં આવેલ ઝીંગા ઉછેર ફામષના 
માળખાકીય સુસ્વર્ાના સ્વકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ 
યોજના અમલમાાં છે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઝીંગા ઉછેર ફામષના 
સ્વકાસ માટે કઇ સુસ્વર્ા આપવામાાં આવે છે, અને 

  (૨) ઝીંગા ઉછેર ફામષના સ્વકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
તળાવ બાાંર્કામ, તળાવ સુર્ારણા માટે, બડષ  ફેન્સીંગ તિા 
ડોગ ફેન્સીંગની ખરીદી ઉપર નાણાાંકીય સહાય આપવામાાં આવે 
છે. તિા માળખાકીય સુસ્વર્ા તરીકે રોડ, ડરે નેજ અને વીજળી 
જવેી સુસ્વર્ાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં માળખાકીય સુસ્વર્ા તરીકે કઇ સવલતો 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં રૂ.૧૩૭.૫૮ લાખના ખચે રોડ-રથતાની 
સુસ્વર્ા આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૪૭ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાં રમતગમત કે્ષત્રે ફાળિેલ રિમ 

* ૧૯૦૨૪ શ્રી ઇમરાન ખેર્ાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય રમત ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી  
(રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાાં રમત-ગમત કે્ષત્રે કેટલી 
રકમની ફાળવણી કરવામાાં આવી, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ શહેર અને 
સ્જલ્લામાાં રમત-ગમત ક્ષેત્રે નીચે મુજબની રકમની ફાળવણી 
કરવામાાં આવી. 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

ફાળવેલ રકમ 
રૂ.૧૩,૦૨,૭૯,૬૨૨/- 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

ફાળવેલ રકમ  
રૂ.૮,૯૧,૧૫,૫૧૦/- 

 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ષવાર કેટલી રકમનો ખચષ િયો, 
અને 

  (૨) જ ેઅન્વયે નીચે મુજબની રકમનો વર્ષવાર ખચષ િયેલ 
છે.  

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

ખચષ િયેલ રકમ 
રૂ.૧૨,૬૪,૧૮,૯૬૯/- 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

ખચષ િયેલ રકમ  
રૂ.૮,૬૩,૯૮,૪૬૨/-  

 (૩) કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી તેના કારણો શા છે ?   (૩) (૧) વણવપરાયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

રૂ.૩૮,૬૦,૬૫૩/- 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

રૂ.૨૭,૧૭,૦૪૮/- 

(૨) વણવપરાયેલ રકમના કારણો નીચે મુજબ છે. અાંદાજીત 
ખેલાડીઓની સામે ખરેખર ખેલાડીઓની સાંખ્યાની મયાષદામાાં 
ખચષ િતાાં, બચત રહેલ છે. 

--------- 
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૨૪૮ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં ટરે ક્ટર સહાય માટે અરજીઓ 

* ૧૭૬૯૮ શ્રી અભેવસાંહ તર્િી (સાંખેડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
૧ ક્વાાંટ  ૧૧૩ 
૨ છોટા ઉદેપુર  ૧૧૯ 
૩ જતેપુર પાવી  ૨૪૯ 
૪ નસવાડી  ૧૮૩ 
૫ બોડેલી  ૪૧૩ 
૬ સાંખેડા  ૪૮૦ 
 િુલ  ૧૫૫૭ 

 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

૧ ક્વાાંટ  ૪૯ 
૨ છોટા ઉદેપુર  ૩૯ 
૩ જતેપુર પાવી  ૧૧૪ 
૪ નસવાડી  ૧૦૧ 
૫ બોડેલી  ૨૦૭ 
૬ સાંખેડા  ૨૪૬ 
 િુલ  ૭૫૬  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ રકમની તાલુકાવાર 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 
૧ ક્વાાંટ  ૨૫,૦૫,૦૦૦ 
૨ છોટા ઉદેપુર  ૧૭,૮૫,૦૦૦ 
૩ જતેપુર પાવી  ૫૨,૬૫,૦૦૦ 
૪ નસવાડી  ૪૮,૬૦,૦૦૦ 
૫ બોડેલી  ૯૫,૮૫,૦૦૦ 
૬ સાંખેડા  ૧,૧૬,૪૦,૦૦૦ 
 િુલ  ૩,૫૬,૪૦,૦૦૦  

--------- 

૨૪૯ 
ખેર્ા વજલ્લામાાં વબયારણ િીટનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૯૪ શ્રી અજુાનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ઘાસચારા સ્વકાસ કાયષિમ યોજના હેઠળ ખેડા સ્જલ્લામાાં કુલ 
કેટલી સ્બયારણ કીટ સ્વતરણ કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૪૨૮૩ કીટ 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચષ કરવામાાં 
આવયો ? 

  (૨) રૂ.૨૮,૮૨,૨૬૫/- 

--------- 
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૨૫૦ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં આિેલ સિેા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૦૭૪ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો  માંર્ળીઓની સાંખ્યા  

અમરેલી  ૪૦૦ 

ભાવનગર  ૪૫૨ 
 

 (૨) તે પૈકી કઇ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્િ સહાય 

કેટલી આપવામાાં આવી ? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 
*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૫૧ 
િલસાર્ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૭૦ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 

સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૫૮૭૧૦.૨૦ મે. ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં?   (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમયગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 

(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 

કિલો 
(ર.) 

ચોખા 

(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 

કિલો 
(ર.) 

િુલ 

અનાજ 
(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ-

૨૦૧૮ િી 
માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 

(કાડષ  

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 

(વયસ્ક્ત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૨૫૨ 
િલસાર્ અને નિસારી વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન  

* ૧૯૧૪૦ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 
નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી 
છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન, સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 
પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 
રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 
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 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 
ભયાષ છે, અને  

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 
આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 
પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 
૨૫૩ 

કહાંમતનગર ખાતે નિા ર્ર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 
* ૧૭૬૭૮ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (િાાંસ્તજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) હહાંમતનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-
૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ 
આપવામાાં આવયા, અને 

  (૧) હહાંમતનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-૨૦૧૮ 
ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૫,૪૮૮ નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ 
આપવામાાં આવયા. 

 (૨)  તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી આવક િઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન રૂ. ૮૯.૩૫ લાખની   
આવક િઈ. 

--------- 

૨૫૪ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન  

* ૧૮૯૯૯ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી 
છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 
પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 
રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 

 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 
ભયાષ છે, અને  

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 
આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 
પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 

૨૫૫ 
દાહોદ અને જામનગર વજલ્લામાાં આિેલ સિેા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૦૯ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 
જામનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકાર માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  
વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

દાહોદ ૯૧ 

જામનગર ૨૨૯ 
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 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩ અને 

*પત્રક-૪ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૫૬ 
નિસારી વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૫૮ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની અાંતીત છેલ્લાાં બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં નવસારી સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને વસુલાત વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં 
આવેલ છે, અને  

  (૧) ૧૯ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૧,૭૯,૨૦૦/- 
--------- 

૨૫૭ 
આબાદ રે્રીની જમીનનુાં િાવિાિ ભારુ્ાં  િસુલિા બાબત 

* ૧૯૦૬૫ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રમત-ગમતને 
ઉતે્તજન આપવા વૈસ્શ્ર્વક હરીફાઈ માટે ખેલાડીઓને તાલીમ 
આપી સુસજજ કરવા અમદાવાદ કાકરીયા નજીક આબાદ 
ડેરીની જમીનમાાં બનેલ થપોટષ  કોમ્પલેક્ષની જમીનનુાં કેટલુાં ભાડુાં  
વાસ્ર્ષક વસુલવામાાં આવે છે, અને 

  (૧) હાલ વાસ્ર્ષક રૂસ્પયા ૪,૮૬,૭૭૮/- ભાડુાં  
વસુલવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બનેલ થપોટષ  કોમ્પલેક્ષ પાસેિી 
કેટલુાં ભાડુાં  વાસ્ર્ષક વસુલવામાાં આવે છે ? 

  (૨) હાલ વાસ્ર્ષક રૂસ્પયા ૪,૮૬,૭૭૮/- ભાડુાં  
વસુલવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૫૮ 
અનાનસ અને િેળા માટે નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૦૯૪ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અનાનસ 
અને કેળા (ટીથયુ કલ્ચર) માટે કેટલી નાણાકીય સહાય 
ચુકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અનાનસ અને કેળા (ટીથયુકલ્ચર) માટે 

 રાજ્ય અને કેન્ર સરકારશ્રીની યોજના હેઠળ 
રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/ હે. ખેતી ખચષને ધયાને લઈ 
સામાન્ય સ્વથતાર માટે ખચષના ૪૦ ટકા મુજબ મહત્તમ 
રૂ. ૫૦,૦૦૦/હે. સહાય, જ્યારે ટર ાયબલ સબ પ્લાન 
સ્વથતાર માટે ખચષના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ 

રૂ.૬૨,૫૦૦/હે. સહાય, લાભાિી દીઠ ૪ હે. ની 
મયાષદામાાં સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 સ્વસ્શષ્ટ્ િોત્સાહન માટે કેન્ર સરકારશ્રીની યોજનાના 
ર્ોરણો ઉપરાાંત સામાન્ય ખેડૂતને ખચષના ૧૫ ટકા અને 
અનુ.જાસ્ત/જનજાસ્તના ખેડૂતને ખચષના ૨૫ ટકા 
સહાય રાજ્ય સરકારશ્રી તરફિી આપવામાાં આવે છે. 
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 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) ઉક્ત સહાયના દરો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી અમલમાાં 

છે. 
 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) ઉક્ત દરો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી અમલ બાદ કોઈ 
ફેરફાર કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૨૫૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંર્ળીઓને વધરાણ 

* ૧૭૬૫૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને સ્ર્રાણ અને 
વસુલાત વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને  

  (૧) ૧૩ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૭,૦૫,૭૦૦/- 
--------- 

૨૬૦ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં વબયારણ િીટનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૯૨ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોર્રા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ઘાસચારા સ્વકાસ કાયષિમ યોજના હેઠળ પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં 
કુલ કેટલી સ્બયારણ કીટ સ્વતરણ કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૭૬૪૨ 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચષ કરવામાાં 
આવયો? 

  (૨) રૂ.૫૩,૬૦,૭૮૫/- 

--------- 

૨૬૧ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૬૨૨ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવી. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ અરજીઓ 

૧ ઉંઝા ૭૫૬ 

૨ કડી ૧૧૦૩ 

૩ ખેરાલુ ૫૦૪ 

૪ જોટાણા ૧૯૬ 

૫ બેચરાજી ૫૧૯ 

૬ મહેસાણા ૩૩૪૭ 

૭ વડનગર ૮૯૧ 

૮ સ્વજાપુર ૨૦૪૦ 

૯ સ્વસનગર ૧૮૧૭ 

૧૦ સતલાસણા ૫૨૦ 

િુલ ૧૧૬૯૩ 
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 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી. 

સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ કરેલ 
અરજીઓ 

૯૪૭૩ 

બેંકો દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ અરજીઓ ૫૪૪૯  
 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૩૨૬૨.૭૪ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી. 

--------- 

૨૬૨ 
બોટોને જનરેટર સેટ અને ફલેશલાઈટ ખરીદી માટે નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૦૬૨ શ્રી વિમલભાઈ ચુર્ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
દહરયામાાં માછીમારી કરતી બોટોને જનરેટર સેટ અને 
ફલેશલાઈટ ખરીદી માટે નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) ઉકત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) સદર ઘટક પર સહાય આપવાની યોજના અમલમાાં 
નિી. 

 (૩) ઉકત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો ?  

  (૩) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયાક્રમ અાંતગાત તાલીમ 

* ૧૭૬૮૯ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃસ્ર્લક્ષી કૌશલ્ય સ્વકાસ તાલીમ કાયષિમ અાંતગષત આણાંદ 
સ્જલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથિાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીર્ો, 
અને 

  (૧) ૧૨૨૧ ખેડૂતો. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સાંખ્યામાાં મહહલા 
તાલીમાિી અને પુરુર્ તાલીમાિીઓએ ભાગ લીર્ો ?  

  (૨) ૬૧૨ મહહલા અને ૬૦૯ પુરુર્ તાલીમાિીઓ. 

--------- 

૨૬૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ટરે ક્ટર સહાય માટે અરજીઓ 

* ૧૭૬૯૭ શ્રીમતી ગીતાબા જારે્જા (ગોંડલ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ ઉપલેટા ૪૩૫ 

૨ કોટડા સાાંગાણી ૪૦૩ 

૩ ગોંડલ ૧૦૯૨ 

૪ જતેપુર ૭૭૬ 

૫ જસદણ ૫૨૪ 

૬ જામકાંડોરણા ૪૮૩ 
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૭ ર્ોરાજી ૩૪૮ 

૮ પડર્રી ૪૩૪ 

૯ રાજકોટ ૩૮૭ 

૧૦ લોસ્ર્કા ૨૯૩ 

૧૧ સ્વછીંયા ૧૧૧ 

િુલ ૫૨૮૬ 
 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઉક્ત પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ ઉપલેટા ૧૯૭ 

૨ કોટડા સાાંગાણી ૨૫૦ 

૩ ગોંડલ ૬૩૩ 

૪ જતેપુર ૪૭૮ 

૫ જસદણ ૩૦૫ 

૬ જામકાંડોરણા ૨૬૫ 

૭ ર્ોરાજી ૨૦૯ 

૮ પડર્રી ૨૫૩ 

૯ રાજકોટ ૨૪૮ 

૧૦ લોસ્ર્કા ૧૯૫ 

૧૧ સ્વછીંયા ૪૨ 

િુલ ૩૦૭૫ 
 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ રકમની તાલુકાવાર 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ ઉપલેટા ૯૪,૦૫,૦૦૦ 

૨ કોટડા સાાંગાણી  ૧,૧૩,૮૫,૦૦૦ 

૩ ગોંડલ ૨,૮૬,૬૫,૦૦૦ 

૪ જતેપુર ૨,૧૭,૯૫,૦૦૦ 

૫ જસદણ ૧,૩૮,૩૦,૦૦૦ 

૬ જામકાંડોરણા ૧,૨૧,૩૫,૦૦૦ 

૭ ર્ોરાજી ૯૬,૪૫,૦૦૦ 

૮ પડર્રી ૧,૧૫,૮૦,૦૦૦ 

૯ રાજકોટ ૧,૧૪,૦૦,૦૦૦ 

૧૦ લોસ્ર્કા ૮૮,૨૦,૦૦૦ 

૧૧ સ્વછીંયા ૧૯,૩૫,૦૦૦ 

િુલ ૧૪,૦૫,૯૫,૦૦૦ 
 

--------- 

૨૬૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આત્સમા યોજના હેઠળ ખેરૂ્તોને તાલીમ 

* ૧૭૬૮૩ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાકરેજ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આત્મા યોજના હેઠળ બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ખેડૂતોને 
કેટલી તાલીમો આપવામાાં આવી, 

  (૧)  

િિા તાલીમની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૯ 
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 (૨) તે અાંતગષત ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા ખેડૂતોએ તાલીમ 

લીર્ી, અને 

  (૨) તે અાંતગષત નીચે મુજબ ખેડૂતોએ તાલીમ લીર્ી. 

િિા ખેરૂ્તોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૫૩૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૦૯૪ 
 

 (૩) આ અાંગે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો ?    (૩) આ અાંગે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવયો. 

િિા તાલીમમાાં થયેલ ખચા 
(ર.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૨.૬૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮.૦૭ 
 

--------- 

૨૬૬ 
બનાસિાાંઠા અને દાહોદ વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૮૯૯૭ શ્રી િાવન્તભાઈ ખરાર્ી (દાાંતા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 

અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 

ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 

કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 

સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 

પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 

રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  

તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 

સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 

કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 

કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 

પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 

કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 

સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  

તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 

અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 

સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 

કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 

છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 

એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 

કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 

ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 

લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 

કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 

લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) બનાસકાાંઠા અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 



130 

પત્રિ 

વજલ્લો – બનાસિાાંઠા 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ અમીરગઢ -- નીલ -- ૯૩૬૦ ૧૧૮૬ 

૨ કાાંકરેજ -- નીલ -- ૨૯૯૮૩ ૩૪૮૨ 

૩ ડીસા -- નીલ -- ૨૧૬૮૯ ૨૬૯૫ 

૪ િરાદ -- નીલ -- ૨૭૩૯૩ ૨૬૬૨ 

૫ દાાંતા -- નીલ -- ૨૨૩૧૯ ૨૮૨૮ 

૬ દાાંતીવાડા -- નીલ -- ૮૯૯૯ ૧૦૭૨ 

૭ હદયોદર -- નીલ -- ૧૨૩૮૫ ૧૩૪૦ 

૮ ર્ાનેરા -- નીલ -- ૧૨૪૪૧ ૧૪૯૨ 

૯ પાલનપુર -- નીલ -- ૨૧૭૭૭ ૨૪૧૦ 

૧૦ ભાભર -- નીલ -- ૧૨૪૫૧ ૧૪૯૯ 

૧૧ લાખણી -- નીલ -- ૧૪૦૯૩ ૧૪૬૪ 

૧૨ વડગામ -- નીલ -- ૧૬૭૩૭ ૧૮૨૪ 

૧૩ વાવ -- નીલ -- ૧૫૬૨૫ ૧૬૨૫ 

૧૪ સુઈગામ -- નીલ -- ૭૬૩૭ ૮૧૯ 

વજલ્લો – દાહોદ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ દાહોદ -- નીલ -- ૩૫૯૬૬ ૪૮૬૨.૭૮ 

૨ ગરબાડા -- નીલ -- ૧૫૩૯૭ ૨૧૨૧.૯૪ 

૩ ઝાલોદ -- નીલ -- ૩૩૫૯૧ ૪૨૬૫.૭૮ 

૪ ફતેપુરા -- નીલ -- ૨૮૧૬૧ ૩૭૮૯.૭૩ 

૫ લીમખેડા -- નીલ -- ૨૪૩૩૮ ૩૦૨૪.૦૩ 

૬ ર્ાનપુર -- નીલ -- ૧૭૮૪૬ ૨૫૦૫.૪૦ 

૭ દેવગઢ બારીયા -- નીલ -- ૩૦૦૩૯ ૩૩૧૩.૯૬ 

૮ સાંજલેી -- નીલ -- ૮૨૫૮ ૧૧૩૪.૧૪ 

૯ સીંગવડ -- નીલ -- ૬૫૮૧ ૮૪૪.૮૦ 

--------- 

૨૬૭ 
ભરચ વજલ્લામાાં િલ્ટીિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૮૦૬ શ્રી અરણવસાંહ રણા (વાગરા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં કલ્ટીવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં કલ્ટીવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અાંકલેશ્ર્વર ૨૦૫ 

૨ આમોદ ૨૩૧ 

૩ જાંબુસર ૩૫૨ 

૪ ઝગહડયા ૨૪૩ 

૫ નેત્રાંગ ૯૯ 

૬ ભરૂચ ૪૮૧ 

૭ વાગરા ૨૨૫ 

૮ વાલીયા ૮૦ 

૯ હાાંસોટ ૨૬૪ 

િુલ ૨૧૮૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

૧ અાંકલેશ્ર્વર ૪૪ 

૨ આમોદ ૩૯ 

૩ જાંબુસર ૫૮ 

૪ ઝગહડયા ૫૬ 

૫ નેત્રાંગ ૩૦ 

૬ ભરૂચ ૫૬ 

૭ વાગરા ૪૨ 

૮ વાલીયા ૨૭ 

૯ હાાંસોટ ૨૯ 

િુલ ૩૮૧ 
 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર નીચે મુજબ રકમની 
તાલુકાવાર સહાય ચૂકવવામાાં આવી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ અાંકલેશ્ર્વર ૫,૭૩,૮૦૮ 

૨ આમોદ ૫,૦૩,૬૨૭ 

૩ જાંબુસર ૭,૪૧,૧૬૨ 

૪ ઝગહડયા ૭,૨૧,૦૧૦ 

૫ નેત્રાંગ ૩,૯૦,૨૫૦ 

૬ ભરૂચ ૭,૧૯,૧૩૦ 

૭ વાગરા ૫,૨૬,૦૮૪ 

૮ વાલીયા ૩,૪૦,૮૯૮ 

૯ હાાંસોટ ૩,૬૨,૭૫૩ 

િુલ ૪૮,૭૮,૭૨૨ 
 

--------- 

૨૬૮ 
જામનગર ખાતે નિા ર્ર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૭૬૧૮ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જામનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-
૨૦૧૮ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ 
આપવામાાં આવયા, અને 

  (૧) જામનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેિી સન-૨૦૧૮ 
ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૧૭,૫૬૬ નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ 
આપવામાાં આવયા. 
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 (૨) ત ેપેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી આવક િઈ ?    (૨) તે પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન રૂ.૧.૯૫ કરોડની આવક 

િઈ.  
--------- 

૨૬૯ 
માછલીની સૂિિણી માટે સોલાર ર્ર ાયર ખરીદિા માટે નાણાાંિીય સહાય 

* ૧૯૦૭૭ શ્રી અાંબરીિ રે્ર (રાજુલા) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
માછીમારોને માછલીની સૂકવણી માટે સોલાર ડર ાયરની ખરીદી 
માટે કેટલી નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
માછીમારોને માછલીની સૂકવણી માટે સોલર ડર ાયર ખરીદવા 
માટે, નાના સોલાર ડર ાયરની યુસ્નટ કોથટ રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ના 
૫૦ % લેખે મહત્તમ રૂ.૭૫,૦૦૦/- અિવા ખરેખર ખરીદ 
સ્કાંમતના ૫૦ % બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય તેટલી સહાય અને મોટા 

સોલાર ડર ાયરની યુસ્નટ કોથટ રૂ.૨૦.૦૦ લાખના ૫૦ % લેખે 
મહત્તમ ૧૦,૦૦,૦૦૦/- અિવા ખરેખર ખરીદ કરેલ સ્કાંમતના 
૫૦ % બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય તેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉકત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) ઉકત સહાયના દર વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ િી અમલમાાં છે. 
 (૩) ઉકત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો ?  

  (૩) ઉકત દરોમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૨૭૦ 
િલસાર્ વજલ્લામાાં રોટાિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૭૦૩ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં રોટાવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં રોટાવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ વલસાડ ૩૫૪ 

૨ પારડી ૧૨૨ 

૩ વાપી ૨૯ 

૪ ઉમરગામ ૪૯ 

૫ ર્રમપુર ૪૭ 

૬ કપરાડા ૧૬ 

િુલ ૬૧૭ 
 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ વલસાડ ૫૪ 

૨ પારડી ૩૪ 

૩ વાપી ૮ 

૪ ઉમરગામ ૧૬ 

૫ ર્રમપુર ૧૨ 

૬ કપરાડા ૧૦ 

િુલ ૧૩૪  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર નીચે મુજબની રકમની 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી. 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ વલસાડ ૧૭૭૨૬૪૨ 

૨ પારડી ૧૧૫૬૭૬૦ 

૩ વાપી ૨૪૪૩૬૫ 

૪ ઉમરગામ ૫૧૯૧૯૦ 

૫ ર્રમપુર ૩૭૫૪૧૭ 

૬ કપરાડા ૩૭૬૫૬૪ 

િુલ ૪૪,૪૪,૯૩૮  
--------- 

૨૭૧ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૭૧ શ્રી શૈલેશભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૬૧૨૦૪.૪૮ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં 
અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમય 

ગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 
પ્રવત 

કિલો 
(ર.) 

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 
પ્રવત 

કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ- 

૨૦૧૮િી 

માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 

(કાડષ  

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 

(વયસ્કત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૨૭૨ 
સુરત વજલ્લામાાં ર્ીટેઈન િાહનો 

* ૧૭૬૦૧ શ્રી  િી.ર્ી.ઝાલાિાકર્યા (કામરેજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં સન ૨૦૧૮ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
૩૪૯૮૦ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા. 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી? 

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની રૂ.૩૧.૪૪ કરોડની 
રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 

૨૭૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયાક્રમ અાંતગાત તાલીમ 

* ૧૭૬૮૫ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કૃસ્ર્લક્ષી કૌશલ્ય સ્વકાસ તાલીમ કાયષિમ અાંતગષત 
ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથિાકીય તાલીમમાાં ભાગ 
લીર્ો, અને 

  (૧) ૧૨૮૧ ખેડૂતો 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સાંખ્યામાાં મહહલા 

તાલીમાિી અને પુરુર્ તાલીમાિીઓએ ભાગ લીર્ો? 

  (૨) ૬૨૩ મહહલા અને ૬૫૮ પુરુર્ તાલીમાિીઓ. 

--------- 

૨૭૪ 
િચ્છ વજલ્લામાાં રોટાિેટરમાાં સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૭૦૨ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જારે્જા (માાંડવી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં રોટાવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં રોટાવેટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અબડાસા ૧૮૬ 

૨ અાંજાર ૧૮૧ 

૩ ગાાંર્ીર્ામ ૩ 

૪ નખત્રાણા ૧૩૭ 

૫ ભચાઉ ૨૧૭ 

૬ ભુજ ૧૬૪ 

૭ માાંડવી ૨૩૬ 

૮ મુાંરા ૧૨૧ 

૯ રાપર ૩૪૮ 

૧૦ લખપત ૨૦ 

િુલ ૧૬૧૩ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

૧ અબડાસા ૧૩૫ 

૨ અાંજાર ૭૧ 

૩ ગાાંર્ીર્ામ ૧ 

૪ નખત્રાણા ૭૯ 

૫ ભચાઉ ૫૬ 

૬ ભુજ ૭૨ 

૭ માાંડવી ૧૬૫ 

૮ મુાંરા ૫૨ 

૯ રાપર ૧૦૬ 

૧૦ લખપત ૭ 

િુલ ૭૪૪  

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર નીચે મુજબની રકમની 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 

૧ અબડાસા ૪૪,૧૪,૪૨૫ 

૨ અાંજાર ૨૧,૬૪,૮૮૯ 

૩ ગાાંર્ીર્ામ ૨૮,૦૦૦ 

૪ નખત્રાણા ૨૫,૧૫,૮૭૫ 
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૫ ભચાઉ ૧૭,૬૫,૬૧૮ 

૬ ભુજ ૨૩,૫૬,૨૦૭ 

૭ માાંડવી ૫૧,૮૬,૬૮૭ 

૮ મુાંરા ૧૭,૦૪,૩૪૧ 

૯ રાપર ૩૯,૩૦,૮૨૨ 

૧૦ લખપત ૨,૧૮,૩૫૪ 

િુલ ૨,૪૨,૮૫,૨૧૮  

--------- 

૨૭૫ 
નિસારી બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ 

* ૧૭૬૬૨ શ્રી વપયુિભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં નવસારી સ્જલ્લાની નવસારી બજાર સસ્મસ્તને સ્કસાન 
કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને  

  (૧) "૦" (શૂન્ય) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે? 

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૬ 
મહેસાણા આર.ટી.ઓ. િચેરીની આિિ 

* ૧૭૬૦૪ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા આ.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે સન-૨૦૧૮ના 

કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૧) મહેસાણા આ.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે સન-૨૦૧૮ના 

કેલેન્ડર વર્ષમાાં રૂ.૧૦૮.૪૭ કરોડની આવક િઈ. 

 (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ની આવકમાાં કેટલો વર્ારો/ 
ઘટાડો િયો? 

  (૨) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૭ની આવકમાાં રૂ.૧૫.૩૪ કરોડનો 
વર્ારો િયો. 

--------- 

૨૭૭ 
િર્ોદરા વજલ્લામાાં વબયારણ િીટનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૯૧ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિા્તિ (વાઘોહડયા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ઘાસચારા સ્વકાસ કાયષિમ યોજના હેઠળ વડોદરા સ્જલ્લામાાં કુલ 
કેટલી સ્બયારણ કીટ સ્વતરણ કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૫૦૧૯ 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચષ કરવામાાં 
આવયો? 

  (૨) રૂ.૩૨,૦૧,૮૦૫/- 

--------- 
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૨૭૮ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આધુવનિ ્પોટાસ સાંિુલની સુવિધા 

* ૧૯૩૧૩ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : ૧૪ ગુ.સ્વ.સના િિમ સત્રમાાં તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ 
તારાાંસ્કત િ.િ.૧૯૦૩ (અગ્રતા િમ-૨૪૦) અન્વયે માનનીય રમત-ગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લા કક્ષાના હૈયાત રમત-
ગમતના આરુ્સ્નક થપોટષસ સાંકુલમાાં આનુસાંસ્ગક સુસ્વર્ાઓ 
પુરી પાડવા અાંગેના કામના અાંદાજો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની 
સ્થિસ્તએ માંજૂર કરવામાાં આવયા છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 
રમત-ગમત સાંકુલમાાં કઈ કઈ અને કયા િકારની આરુ્સ્નક 
આનુસાંસ્ગક સુસ્વર્ાઓ પુરી પાડી શરૂ કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) અને   (૩) 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બાથકેટબોલ કોટષ, એથ્લેટીક 
ટરે ક તિા વોલીબોલ કોટષની સ્સસ્વલ વકષની કામગીરી પૂણષ 
કરવામાાં આવેલ છે. આ અાંગેના આનુસાંસ્ગક ઈસ્ક્વપમેન્ટની 
ખરીદીની િિીયા િગસ્તમાાં છે. જ ેપૂણષ િતા આ ત્રણે ગ્રાઉન્ડની 
સુસ્વર્ા વપરાશ માટે ટુાં ક સમયમાાં શરૂ કરવામાાં આવશે. 

 (૩) જો ના, તો તેના શા કારણો છે અને તે ક્યાાં સુર્ીમાાં 
પૂરી પાડવામાાં આવનાર છે? 

 

--------- 

૨૭૯ 
અમદાિાદ શહેરમાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૬૯ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
અમદાવાદ શહેરમાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અમદાવાદ શહેરમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ 
યોજના) હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૯૩૫૨૬.૮૯ મે.ટન 
અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં 
અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
વિતરણનો 

સમય 

ગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 
પ્રવત 

કિલો 
(ર.) 

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 
પ્રવત 

કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ- 
૨૦૧૮િી 

માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 

(કાડષ  

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 

(વયસ્કત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૨૮૦ 
અમદાિાદ અને ખેર્ા વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૧૯ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાર્ (સ્વરમગામ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
ખેડા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા 
અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો કેરોસીનનો 
જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 
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 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 
કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  

તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ  
૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા 
અાંત્યોદય કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા 
વર્ુમાાં વર્ુ ૮ લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) અમદાવાદ અને ખેડા સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – અમદાિાદ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં 
નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   

ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ  

રેશનિાર્ા  ધારિોની  

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ દસિોઈ --નીલ-- ૩૯૩૬૬ ૩૨૪૪.૩૩ 

૨ સાણાંદ --નીલ-- ૨૭૧૬૯ ૨૫૬૦.૧૦ 

૩ ર્ોળકા --નીલ-- ૨૯૭૬૮ ૩૨૬૩.૬૩ 

૪ બાવળા --નીલ-- ૨૩૮૫૩ ૨૪૦૭.૧૪ 

૫ ર્ાંર્કુા --નીલ-- ૨૦૧૧૩ ૨૧૪૭.૭૧ 

૬ સ્વરમગામ --નીલ-- ૨૮૭૪૪ ૨૯૮૮.૮૩ 

૭ માાંડલ --નીલ-- ૯૨૧૪ ૮૪૨.૪૧ 

૮ દેત્રોજ --નીલ-- ૧૪૧૭૮ ૧૪૮૭.૯૧ 

૯ ર્ોલેરા --નીલ-- ૧૦૧૧૩ ૧૦૭૧.૦૦ 
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વજલ્લો – ખેર્ા 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા   

ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ  

રેશનિાર્ા  ધારિોની  

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ નડીયાદ શહેર --નીલ-- ૧૧૭૯૬ ૧૦૬૨.૦૯ 

૨ નડીયાદ ગ્રામ્ય --નીલ-- ૩૦૨૧૦ ૨૭૬૬.૫૬ 

૩ માતર --નીલ-- ૧૮૯૬૩ ૨૦૪૨.૭૯ 

૪ ખેડા --નીલ-- ૧૦૭૨૭ ૧૦૬૫.૮૨ 

૫ મહેમદાવાદ --નીલ-- ૨૯૨૩૩ ૩૩૮૫.૨૧ 

૬ મહુર્ા --નીલ-- ૧૫૯૩૯ ૧૫૪૨.૩૯ 

૭ કઠલાલ --નીલ-- ૨૧૧૭૧ ૨૫૦૦.૫૯ 

૮ કપડવાંજ --નીલ-- ૨૭૧૨૪ ૩૨૧૬.૦૧ 

૯ ઠાસરા --નીલ-- ૨૫૨૪૬ ૩૧૨૨.૬૩ 

૧૦ ગળતેશ્ર્વર --નીલ-- ૧૨૩૪૬ ૧૫૪૮.૯૫ 

૧૧ વસો --નીલ-- ૬૭૮૬ ૭૦૦.૩૧ 

--------- 

૨૮૧ 
સુરેન્રનગર એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૭૬૮૦ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્રનગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ૨૦૧૮ ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા, અને 

  (૧) સુરેન્રનગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ૨૦૧૮ ના 
કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૩૧,૧૮૬ નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા. 

 (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી 
આવક િઈ? 

  (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન 
રૂ.૩૨.૫૪ કરોડની આવક િઈ. 

--------- 

૨૮૨ 
મહીસાગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૦૩ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર અને 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓ આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

મહહસાગર ૧૧૪ 

દેવભુસ્મ દ્વારકા ૧૫૫ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩, 
*પત્રક-૪, પત્રક-૫ અને *પત્રક-૬ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૨૮૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૭૫૯૦ શ્રી ઋવિિેશભાઇ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં િર્ાનમાંત્રી આવાસ યોજના 
હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ૨૭૨૯ આવાસો માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ િયેલ છે, અને   (૨) ૨૬૬૦ આવાસો પૂણષ િયેલ છે. 
 (૩) તે માટે કેટલો ખચષ િયો છે?   (૩) કુલ રૂ. ૩૧૮૬.૪૦ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૨૮૪ 
આણાંદ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૭૬ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 

સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
આણાંદ સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 
સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) આણાંદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૮૬૮૨૯.૬૧૩ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ક્યા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  

(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

વિતરણનો 
સમય 
ગાળો 

િેટેગરી 
ઘઉં 

(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 

પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

ચોખા  
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 

પ્રવત 
કિલો 
(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ- 
૨૦૧૮ 

િી માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 
(કાડષ  
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 
(વયસ્કત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

૨૮૫ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રમતમાંર્ળોને આવથાિ સહાય આપિા બાબત 

* ૧૭૬૩૮ શ્રી રાિેશભાઇ શાહ (એસ્લસસ્બ્રજ) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં રમત-
ગમત ક્ષેત્રે કામ કરતાાં રમત માંડળોને આસ્િષક સહાય આપવાની 
યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કેટલા રમત માંડળોને 
આસ્િષક સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી ? 

  (૨) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ, છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જ ે રમત માંડળોને આસ્િષક 
સહાય પૂરી પાડવામાાં આવી છે તેની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ૬ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ૬  
--------- 
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૨૮૬ 
સુરત વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૩ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૫,૫૯,૭૯૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬,૧૨,૦૦૧ 

 િુલઃ ૩૧,૭૧,૭૯૭ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 

માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૨,૦૭,૪૪૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪,૩૭,૨૦૦ 

 િુલઃ ૩૬,૪૪,૬૪૪ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮,૨૯,૫૮૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૯૯,૭૩૬ 

 િુલઃ ૧૪,૨૯,૩૨૪ 
 

--------- 

૨૮૭ 
અમદાિાદ (મુખ્ય) ખાતે ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં દાખલ િેસો  

* ૧૭૬૬૭ શ્રી કિશોર ચૌહાણ(વેજલપુર) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, અમદાવાદ (મુખ્ય) 
ખાતે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
કેટલા કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૭૩૩ કેસો 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે?   (૨) ૬૭ કેસો 

--------- 
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૨૮૮ 
પાટણ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૦૬ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધર્પુર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 
ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 
કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી રાજ્યની 
આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી 
અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના 
એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮િી 
કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના 
તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના 
તમામ એપીએલ કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન 
બાંર્ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના 
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 
કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ  
૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા 
અાંત્યોદય કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા 
વર્ુમાાં વર્ુ ૮ લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) પાટણ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 

કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 
અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 

વજલ્લો – પાટણ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા 
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ પાટણ -- નીલ -- ૨૧૧૮૦ ૨૩૨૮ 

૨ સરથવતી -- નીલ -- ૧૭૭૫૫ ૧૮૩૭ 

૩ સ્સધર્પુર -- નીલ -- ૧૬૫૯૮ ૧૬૩૦ 

૪ ચાણથમા -- નીલ -- ૧૨૮૫૫ ૧૩૦૨ 
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અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા 
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૫ હારીજ -- નીલ -- ૧૫૨૧૨ ૧૭૫૪ 

૬ સમી -- નીલ -- ૧૯૩૦૬ ૨૦૬૪ 

૭ શાંખેશ્ર્વર -- નીલ -- ૧૧૪૭૩ ૧૧૪૦ 

૮ રાર્નપુર -- નીલ -- ૨૨૪૩૬ ૨૭૧૮ 

૯ સાાંતલપુર -- નીલ -- ૨૧૦૫૬ ૨૩૧૬ 

વજલ્લો – બોટાદ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા   
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ક્વાાંટ -- નીલ -- ૨૫૭૮૪ ૨૮૮૪ 

૨ છોટાઉદેપુર -- નીલ -- ૩૦૨૩૫ ૩૧૪૦ 

૩ જતેપુર -- નીલ -- ૨૨૨૪૪ ૨૨૫૩ 

૪ નસવાડી -- નીલ -- ૧૯૮૩૪ ૧૯૩૯ 

૫ બોડેલી -- નીલ -- ૨૨૮૨૪ ૨૨૫૯ 

૬ સાંખડેા -- નીલ -- ૧૩૮૬૪ ૧૪૯૪ 

--------- 

૨૮૯ 
દાહોદ વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૭૫ શ્રી રમેશભાઇ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ દાહોદ 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ 
કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) દાહોદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) 
હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૯૬૭૨૪.૭૯ મે.ટન અનાજના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ક્યા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

વિતરણનો 
સમય 

ગાળો 

િેટેગરી 
ઘઉં 

(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 
પ્રવત 
કિલો 

(ર.) 

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 
પ્રવત 
કિલો 

(ર.) 

િુલ 
અનાજ 

(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ- 

૨૦૧૮ 

િી માચષ-
૨૦૧૯ 

AAY 
(કાડષ  

દીઠ) 
૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 
(વયસ્કત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 
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૨૯૦ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખાતેદાર ખેરૂ્ત અિ્માત વિમાની સહાય અરજીઓ 

* ૧૭૬૮૪ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંર્ીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત વીમાની યોજના અાંતગષત 
ગાાંર્ીનગર સ્જલ્લામાાં સને ૨૦૧૮-૧૯માાં ખાતેદાર ખેડૂત 
અકથમાત વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ૬૫ અરજીઓ 

 (૨) ત ે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૨) ૩૪ અરજીઓ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૩૭/- લાખ 
--------- 

૨૯૧ 
કહાંમતનગર વજલ્લામાાં ર્ીટેઈન િાહનો 

* ૧૭૬૭૭ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિર્ા(હહાંમતનગર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) હહાંમતનગર સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર 
વર્ષમાાં કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) હહાંમતનગર સ્જલ્લામાાં સન-૨૦૧૮ ના કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
૨૫૯૪ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવયા. 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી? 

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની રૂ.૭૭.૮૨ લાખની 
રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 

૨૯૨ 
િલસાર્ વજલ્લામાાં ટરે ક્ટર સહાય માટે અરજીઓ 

* ૧૭૭૦૦ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ઘરમપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં ટરે ક્ટર સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વલસાડ જીલ્લામાાં ટરે ક્ટર સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ અરજીઓ મળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ વલસાડ ૧૬૮ 

૨ પારડી ૧૧૬ 

૩ વાપી ૮ 

૪ ઉમરગામ ૫૦ 

૫ ર્રમપુર ૪૦ 

૬ કપરાડા ૫૧ 

િુલ ૪૩૩ 
 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓમાાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

સહાય ચૂિિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ વલસાડ ૭૬ 

૨ પારડી ૪૪ 

૩ વાપી ૫ 
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૪ ઉમરગામ ૨૪ 

૫ ર્રમપુર ૧૭ 

૬ કપરાડા ૧૩ 

િુલ ૧૭૯  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ રકમની તાલુકાવાર 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાય (ર.) 
૧ વલસાડ ૪૦,૦૫,૦૦૦ 
૨ પારડી ૨૪,૧૫,૦૦૦ 
૩ વાપી ૨,૭૦,૦૦૦ 
૪ ઉમરગામ ૧૩,૨૦,૦૦૦ 
૫ ર્રમપુર ૯,૧૫,૦૦૦ 
૬ કપરાડા ૬,૯૦,૦૦૦ 

િુલ ૯૬,૧૫,૦૦૦  
--------- 

૨૯૩ 
અમદાિાદ(એકર્શનલ) ખાતે ગ્રાહિ તિરાર વનિારણ ફોરમમાાં દાખલ િેસો 

* ૧૭૬૬૬ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય ગ્રાહિોની બાબતો માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગ્રાહક તકરાર સ્નવારણ ફોરમ, અમદાવાદ 
(એહડશનલ) ખાતે તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

એક વર્ષમાાં કેટલા કેસો દાખલ િયેલ છે, અને 

  (૧) ૮૪૪ કેસો 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ િયેલ છે ?    (૨) ૧૨૬ કેસો 
--------- 

૨૯૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િાાંટાળા તારની િાર્ િરિાની પર્તર અરજીઓ 

* ૧૮૯૯૪ શ્રી નાથાભાઈ પટેલ (ર્ાનેરા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની  સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોને રોજ અને ભુાંડિી નુકશાન 

અટકાવવા કાાંટાળા તારની વાડ કરવાની કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે, 

  (૧) પડતર અરજી 

તાલુિાનુાં નામ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

વ્થવતએ પર્તર અરજીઓની 
સાંખ્યા 

અમીરગઢ ૮ 

કાાંકરેજ ૧૭૦ 

ડીસા ૨૪૬ 

િરાદ ૫૩૨ 

દાાંતા ૮ 

દાાંતીવાડા ૭૯ 

હદયોદર ૪૬૨ 

ર્ાનેરા ૨૭૩ 

પાલનપુર ૧૩૪ 

ભાભર ૧૨૪ 

લાખણી ૩૧૩ 

વડગામ ૧૦૭ 

વાવ ૧૫૨ 

સુઈગામ ૭૦ 

િુલ ૨૬૭૮  
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 (૨) પડતર અરજીઓ પૈકી તાલુકાવાર બે વર્ષ કરતા વર્ુ 

સમયિી પડતર હોય તેવી કેટલી અરજીઓ છે, 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલી 
અરજીઓમાાં સહાય ચુકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) ચુકવેલ સહાય 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ સધુી 

સહાય ચુિિેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ સધુી 

સહાય ચુિિેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા 

અમીરગઢ ૧ ૦ 

કાાંકરેજ ૬ ૬ 

ડીસા ૭ ૨ 

િરાદ ૩ ૧૪ 

દાાંતા ૦ ૦ 

દાાંતીવાડા ૧ ૩ 

હદયોદર ૨ ૭ 

ર્ાનેરા ૩ ૮ 

પાલનપુર ૬ ૭ 

ભાભર ૧ ૫ 

લાખણી ૦ ૩ 

વડગામ ૭ ૮ 

વાવ ૦ ૩ 

સુઈગામ ૦ ૨ 
િુલ ૩૭ ૬૮  

     (૪)    બાકી અરજીઓમાાં ક્યાાં સુર્ીમાાં સહાય ચુકવવામાાં 
આવશે ? 

     (૪)       સ્નયમાનુસારની કાયષવાહી પૂણષ િયેિી. 

--------- 

૨૯૫ 
અમરેલી અને  ભાિનગર વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૬૮ શ્રી જ.ે િી. િાિર્ીયા (ર્ારી) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને  
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 
ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 
કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  
ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 
રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  
તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 
સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 

કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 
પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 
કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 
અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 
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સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 

કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 
છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 
એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 
ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 
લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 
કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 
લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) અમરેલી અને  ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તમામ કેટેગરીના 
કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ િમાણ 

અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 
વજલ્લો – અમરેલી 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા 
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ અમરેલી --નીલ-- ૨૮૪૨૬ ૨૭૨૫ 

૨ ર્ારી --નીલ-- ૨૧૯૬૪ ૨૪૫૮ 

૩ ખાાંભા --નીલ-- ૧૬૬૪૬ ૧૯૪૮ 

૪ રાજુલા --નીલ-- ૨૯૪૧૦ ૩૧૫૭ 

૫ જાફરાબાદ --નીલ-- ૧૪૯૮૦ ૧૫૯૦ 

૬ સાવરકુાં ડલા --નીલ-- ૩૩૦૪૧ ૩૧૭૩ 

૭ વડીયા --નીલ-- ૧૨૯૨૬ ૧૧૮૯ 

૮ બાબરા --નીલ-- ૨૧૮૭૩ ૨૧૨૭ 

૯ લાઠી --નીલ-- ૧૫૯૯૬ ૧૫૭૭ 

૧૦ લીલીયા --નીલ-- ૯૨૮૭ ૯૭૭ 

૧૧ બગસરા --નીલ-- ૧૦૧૫૨ ૧૦૦૮ 

વજલ્લો – ભાિનગર 

અ.નાં. તાલુિાનુાં 
નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ વલ્લભીપુર --નીલ-- ૧૦૯૨૬ ૧૦૩૫ 

૨ ઉમરાળા --નીલ-- ૯૫૪૬ ૧૦૪૬ 

૩ ભાવનગર --નીલ-- ૧૯૯૫૨ ૧૯૯૬ 

૪ ઘોઘા --નીલ-- ૧૩૦૯૧ ૧૨૬૧ 

૫ સ્શહોર --નીલ-- ૨૪૬૮૯ ૨૩૭૪ 

૬ ગાહરયાર્ાર --નીલ-- ૯૭૬૮ ૧૦૪૪ 

૭ પાસ્લતાણા --નીલ-- ૨૩૧૭૪ ૨૨૩૪ 
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અ.નાં. તાલુિાનુાં 
નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૮ તળાજા --નીલ-- ૪૫૧૫૪ ૪૪૬૬ 

૯ મહુવા --નીલ-- ૬૩૪૦૬ ૬૪૬૭ 

૧૦ ઝોનલ-૧ --નીલ-- ૧૩૪૭૯ ૧૨૩૭ 

૧૧ ઝોનલ-૨ --નીલ-- ૯૧૦૦ ૮૦૯ 

૧૨  જસેર --નીલ-- ૧૨૫૮૨ ૧૨૩૦ 

૧3 ઝોનલ-૩  --નીલ-- ૮૩૩૫ ૮૬૪ 

 
--------- 

૨૯૬ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૭૫૯૭ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી, 

  (૧) પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્મા ગાાંર્ી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૭,૪૪,૮૩૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૨,૧૧,૦૦૦ 

 િુલઃ ૬૯,૫૫,૮૩૨ 
 

 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે, અને 

 
 (૨) તેની સામ ે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
વર્ષવાર નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાણાાંિીય િિા  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૯,૩૭,૮૭૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૨,૭૩,૮૪૯ 

 િુલઃ ૬૨,૧૧,૭૨૮ 
 

 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે કેટલા માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 
આવેલ છે ? 

 
 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
મહહલાઓ માટે નીચેની સ્વગતે માનવહદન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 
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ક્રમ નાણાાંિીય િિા  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૧,૩૦,૧૭૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨,૮૨,૭૨૩ 

 િુલઃ ૨૪,૧૨,૮૯૮ 
 

--------- 

૨૯૭ 
જૂનાગિ અને ગીરસોમનાથ વજલ્લામાાં િેરોસીનનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૯૦૫૬ શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જૂનાગઢ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ અને 

ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર 

ર્રાવતા અને ન ર્રાવતા કેટલા રેશનકાડષ  ર્ારકોને કેટલો 

કેરોસીનનો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ષમાાં ફાળવવામાાં આવયો, 

  (૧) પત્રિ મુજબ. 

 (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ કેરોસીન આપવાનુાં બાંર્ કરેલ છે તે હકીકતિી 

સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૨) ગેસ જોડાણ/સ્સસ્લન્ડર ર્રાવતા ન હોય તેવા કાડષ  

ર્ારકોને પણ હાલના તબકે્ક કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 

પરાંતુ, સરકારશ્રીના તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૮ના પરીપત્રિી 

રાજ્યની આઠ મહાનગર પાસ્લકા સ્વથતારમાાં  

તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ િી અને તે સ્સવાયના બાકી રહેતા તમામ 

સ્જલ્લાના મુખ્ય મિકોના એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન 

કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી કેરોસીન સ્વતરણ બાંર્ 

કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ 

પરીપત્રિી રાજ્યના બાકી સ્વથતારોના તમામ એપીએલ 

કાડષર્ારકોને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 

સ્નણષય કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના  

તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૯ના પરીપત્રિી તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૮ િી 

અને ત્યારબાદ જ ેકેરોસીન કાડષર્ારકોનુાં કેરોસીન બાંર્ કરવાનો 

સ્નણષય કરેલ તે તમામને ફરીિી ફેબ્રુઆરી-૧૯ િી પીડીએસ 

કેરોસીન સ્વતરણ પુનઃ શરૂ કરવાનો સ્નણષય કરવામાાં આવેલ 

છે. હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારના 

એપીએલ કેરોસીન કાડષર્ારકો સ્સવાય તમામ કેટેગરીના 

કેરોસીન રેશનકાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૬ 

ના ઠરાવ મુજબ એપીએલ કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ 

લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૪ લીટર અને બીપીએલ તિા અાંત્યોદય 

કેરોસીન કાડષર્ારકોને વયસ્ક્તદીઠ ૨ લીટર તિા વર્ુમાાં વર્ુ ૮ 

લીટર મુજબ સ્વતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં તમામ 
કેટેગરીના કેરોસીન કાડષ  ર્ારકોને સરકારશ્રીના સ્નયત સ્વતરણ 
િમાણ અનુસાર કેરોસીનનો જથ્િો હાલે ફાળવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આવા કાડષ  ર્ારકોને ક્યારિી કેરોસીનનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૪) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 



149 

પત્રિ 

વજલ્લો – જૂનાગિ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

િુલ રેશનિાર્ા 
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ 
રેશનિાર્ા  ધારિોની 

સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ કેશોદ --નીલ-- ૧૮૬૭૨ ૧૭૫૦ 

૨ જૂનાગઢ ગ્રામ્ય --નીલ-- ૧૧૯૧૬ ૧૧૧૭ 

૩ જૂનાગઢ શહેર --નીલ-- ૧૩૨૩૯ ૧૩૨૪ 

૪ ભેંસાણ --નીલ-- ૧૦૧૯૫ ૯૬૦ 

૫ મેંદરડા --નીલ-- ૭૯૨૫ ૭૫૦ 

૬ માાંગરોળ --નીલ-- ૨૭૦૩૬ ૨૫૯૬ 

૭ માણાવદર --નીલ-- ૧૭૪૫૧ ૧૭૦૨ 

૮ માળીયા --નીલ-- ૧૮૬૭૧ ૧૯૨૪ 

૯ વાંિલી --નીલ-- ૧૧૬૦૬ ૧૧૮૭ 

૧૦ સ્વસાવદર --નીલ-- ૧૩૬૫૧ ૧૨૫૬ 

વજલ્લો – ગીરસોમનાથ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં 
નામ 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા 
દરવમયાન ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

ગેસ જોર્ાણ/વસવલન્ર્ર ન ધરાિતા રેશનિાર્ા  ધારિોને 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિા દરવમયાન 

ફાળિિામાાં આિેલ િેરોસીનનો જથ્થો 

  િુલ રેશનિાર્ા  ધારિોની 
સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

માવસિ સરેરાશ રેશનિાર્ા  
ધારિોની સાંખ્યા 

ફાળિિામાાં આિેલ 
િેરોસીનનો જથ્થો  

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ઉના --નીલ-- ૩૯૭૩૭ ૩૯૬૮ 

૨ કોડીનાર --નીલ-- ૨૮૫૬૮ ૨૮૮૨ 

૩ ગીરગઢડા --નીલ-- ૧૮૩૧૮ ૧૮૬૩ 

૪ તાલાલા --નીલ-- ૧૪૫૬૮ ૧૫૨૦ 

૫ વેરાવળ --નીલ-- ૨૯૧૭૫ ૨૭૫૨ 

૬ સુત્રાપાડા --નીલ-- ૨૦૨૬૧ ૧૯૧૬  
--------- 

૨૯૮ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૭૩ શ્રી િુબેરભાઈ કર્ાંર્ોર (સાંતરામપુર) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન 
સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ 
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા અનાજના જથ્િાનુાં 

સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) મહીસાગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્નપૂણાષ 
યોજના) હેઠળ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૪૭૨૩૩.૨૮૨ મે.ટન 

અનાજના જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં ?    (૨) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્નપૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ િમાણ-ભાવિી સ્વતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
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વિતરણનો 

સમય 
ગાળો 

િેટેગરી ઘઉં 

(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 

પ્રવત 
કિલો 

(ર.) 

ચોખા 

(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ 

પ્રવત 
કિલો 

(ર.) 

િુલ 

અનાજ 
(કિ.ગ્રા.) 

એસ્િલ- 

૨૦૧૮િી 
માચષ-

૨૦૧૯ 

AAY 

(કાડષ  

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH 

(વયસ્કત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 

--------- 

૨૯૯ 
અરિલ્લી અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં મિાઈ સાંશોધન િેન્રો 

* ૧૯૩૨૩ ર્ૉ. અવનલ જોવિયારા  (સ્ભલોડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં મકાઈ સાંશોર્ન કેન્રો કયા તાલુકામાાં 

આવેલ છે, 

  (૧) અરવલ્લી જીલ્લાના સ્ભલોડા તાલુકામાાં અને પાંચમહાલ 
જીલ્લાના ગોર્રા તાલુકામાાં મકાઈ સાંશોર્ન કેન્રો આવેલ છે. 

 (૨) આ સાંશોર્ન માટે આહદજાસ્ત સ્વકાસ સ્વભાગના 
બજટે હેડ-૯૬ની કોઈ ગ્રાન્ટ વાપરવામાાં આવે છે કે કેમ, અને  

  (૨) હા 

 (૩) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
રકમ આ સાંશોર્ન પાછળ વાપરવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૨૫૭.૬૯ લાખ. 

--------- 

૩૦૦ 
પગર્ીયા આાંતરદેશીય અને દકરયાઈ માછીમારોને નાણાિીય સહાય 

* ૧૯૧૧૮ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
પગડીયા આાંતરદેશીય અને દહરયાઈ માછીમારોને કેટલી 
નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દહરયાઈ 
પગડીયા માછીમારો અને પગડીયા આાંતરદેશીય માછીમારોને 
સાઈકલ માટે રૂ.૩૦૦૦/-, જાળ માટે રૂ. ૩૦૦૦/-, 
ઈન્થયુલેટેડ બોક્ષ માટે રૂ.૧૫૦૦/-, વજન કાાંટા માટે 
રૂ.૫૦૦/- એમ કુલ મળીને યુસ્નટ કોથટ કુલ રૂ.૮૦૦૦/-ના 
૯૦% લેખે રૂ.૭૨૦૦/-ની મહત્તમ સહાય ચૂકવવામાાં આવે 
છે. 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) પગડીયા દહરયાઈ માછીમારો માટે ઉક્ત સહાયના દરો 
વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ િી અમલમાાં છે. જ્યારે, પગડીયા 
આાંતરદેશીય માછીમારો માટે સહાયના દરો વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬િી 

અમલમાાં છે. 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વર્ારો કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) ઉક્ત દરોમાાં કોઈ વર્ારો કરવામાાં આવેલ નિી. 

 
--------- 
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૩૦૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વબયારણ િીટનુાં વિતરણ 

* ૧૭૬૯૫ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઘાસચારા સ્વકાસ કાયષિમ યોજના હેઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
કુલ કેટલી સ્બયારણ કીટ સ્વતરણ કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૩૧૩૮ કીટ 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચષ કરવામાાં 
આવયો ? 

  (૨) રૂ.૨૧,૦૫,૯૪૦/- 

--------- 

૩૦૨ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગોર્ાઉન બનાિિા માટે સહાય  

* ૧૭૬૫૯ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (હડસા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કુલ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) રૂ.૫૯,૮૫,૬૬૫/- 

 (૨) તેનાિી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વર્ારો 
િયો?  

  (૨) ૧૨ (બાર) ગોડાઉનનો. 

--------- 

૩૦૩ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૭૫૮૮ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં િર્ાનમાંત્રી આવાસ યોજના 
હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા 

આવાસો માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં કુલ ૨૯૬ આવાસો માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ િયેલ છે, અને   (૨) ૨૯૫ આવાસ પૂણષ િયેલ છે. 

 (૩) ત ેમાટે કેટલો ખચષ િયો છે ?    (૩) કુલ રૂ.૩૪૬.૯૦ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૩૦૪ 
સુરત વજલ્લામાાં સહિારી માંર્ળીઓને િૃવધધમાાં સહાય 

* ૧૭૬૬૩ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને િાપણ અને 
વસુલાત વૃસ્ધર્ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૭ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૦,૬૨,૯૦૦/- 

--------- 
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૩૦૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ગોર્ાઉન બનાિિા માટે સહાય  

* ૧૭૬૫૪ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ગોડાઉન બનાવવા માટે ૨૫% 
કેપીટલ સહાય હેઠળ કુલ કેટલા ખેડૂતોને કુલ કેટલી રકમની 
આસ્િષક સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૫૫૦ લાભાિી 
  રૂ.૩,૮૨,૮૨,૮૭૫/- 

 (૨) તેનાિી રાજ્યની સાંગ્રહ ક્ષમતામાાં કેટલો વર્ારો 

િયો? 

  (૨) ૪૬,૭૮૭.૦૦ મે.ટન. 

--------- 

૩૦૬ 
આણાંદ અને ભરચ વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન 

* ૧૯૦૮૩ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 
પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 
રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓેને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 

 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 
ભયાષ છે, અને 

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 
આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 
પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 

૩૦૭ 
માાંર્િી તાલુિામાાં રામેશ્વર માંકદર ખાતે પ્રિાસીઓને સુવિધા પૂરી પાર્િા બાબત 

* ૧૭૫૭૨ શ્રી મોહનભાઇ િોર્ીયા (મહુવા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

સુરત સ્જલ્લાના માાંડવી તાલુકામાાં આવેલુાં રામેશ્ર્વર  માંહદર ખાતે 
િવાસીઓ માટે કોઇ સુસ્વર્ા ઉપલબ્ર્ કરવામાાં આવેલ છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો કયા િકારની સુસ્વર્ા પૂરી પાડવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) માંહદર પહરસરમાાં િોટેક્શન રીટેનીંગ વોલ, ગેસ્બયન, 
પાસ્કષગ, ઘાટ પહરસર, રેલીંગ, થટોન ફ્લોહરાંગ, બેન્ચીસ, લેન્ડ 
થકેસ્પાંગ વગેરે સુસ્વર્ાઓ પૂરી પાડવામાાં આવેલ છે. 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો ખચષ િવા 

પામેલ છે ? 

  (૩)          (રવપયા લાખમાાં) 

તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

૩૯૧.૭૦ ૬૪૬.૬૯  
--------- 

૩૦૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૭૫૮૨ શ્રી કહતુ િનોર્ીયા (ઈડર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર બી.પી.એલ. યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

તાલુિા 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિામાાં 
િિાિાર સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર 

બી.પી.એલ. યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

હહાંમતનગર ૯૮ ૪૬ 

ઈડર ૩૫ ૨૯ 

ખેડબ્રહ્મા ૦૦ ૦૦ 

િાાંસ્તજ ૦૮ ૦૪ 

તલોદ ૧૪૦ ૧૨ 

વડાલી ૦૫ ૨૫ 

સ્વજયનગર ૦૦ ૦૦ 

પોશીના ૦૦ ૦૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

તાલુિા 
તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૩-૨૦૧૮ 
તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૩-૨૦૧૯ 

હહાંમતનગર ૯૮ ૪૬ 

ઈડર ૩૫ ૨૯ 

ખેડબ્રહ્મા ૦૦ ૦૦ 

િાાંસ્તજ ૦૮ ૦૩ 

તલોદ ૧૪૦ ૦૦ 

વડાલી ૦૫ ૨૩ 

સ્વજયનગર ૦૦ ૦૦ 

પોશીના ૦૦ ૦૦  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
અરજીઓ રદ િઈ ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર રદ િયેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા ૦ (શૂન્ય) છે જ્યારે ૧૫ અરજીઓન ે 
૨૧-૫૨નો થકોર મળેલ છે. 

--------- 

૩૦૯ 
દાહોદ આર.ટી.ઓ ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૭૬૭૯ શ્રી શૈલેિભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દાહોદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ૨૦૧૮ના કેલેન્ડર 
વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા, અને 

  (૧) દાહોદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ૨૦૧૮ના કેલેન્ડર 
વર્ષમાાં ૨૭,૪૦૮ નવા વાહનો નોંર્વામાાં આવયા. 
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 (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન કેટલી 

આવક િઇ? 

  (૨) તેના રસ્જથટરેશન પેટે આ ગાળા દરસ્મયાન  

રૂ. ૩૦.૬૨ કરોડની આવક િઇ.  
--------- 

૩૧૦ 
છોટાઉદેપુર અને જુનાગિ વજલ્લામાાં આિેલ સેિા સહિારી માંર્ળીઓ 

* ૧૯૧૧૨ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
અને જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓ 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો માંર્ળીઓની સાંખ્યા 

છોટાઉદેપુર ૧૫૬ 

જુનાગઢ ૩૮૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કઈ માંડળીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર સ્ર્રાણ અને િાપણ વૃસ્ધર્ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવી ? 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, *પત્રક-૨, *પત્રક-૩, 
*પત્રક-૪, *પત્રક-૫ અને *પત્રક-૬ મુજબ. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૩૧૧ 
ખેર્ા વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયાક્રમ અાંતગાત તાલીમ 

* ૧૭૬૯૦ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃસ્ર્લક્ષી કૌશલ્ય સ્વકાસ તાલીમ કાયષિમ અાંતગષત ખેડા 
સ્જલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથિાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીર્ો, 
અને 

  (૧) ૧૧૯૬ ખેડૂતો 

 (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સાંખ્યામાાં મહહલા 
તાલીમાિી અને પુરુર્ તાલીમાિીઓએ ભાગ લીર્ો ?  

  (૨) ૬૦૦ મહહલા અને ૫૯૬ પુરુર્ તાલીમાિીઓ. 

--------- 

૩૧૨ 
િેરોસીનના જથ્થાની જરરીયાત 

* ૧૯૦૧૧ શ્રી અવશ્વનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
માસવાર કેરોસીનના કેટલા જથ્િાની જરૂરીયાત રાજ્યમાાં હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્યમાાં રેકડષ  પરનાાં કેરોસીન કાડષર્ારક અને તેનાાં સ્નયત િયેલ 
સ્વતરણ િમાણને ધયાને લેતા કેરોસીનના જથ્િાની મહત્તમ 
જરૂરીયાત માસવાર આ સાિે સામેલ પત્રિ મુજબ હતી. 

 (૨) તે અન્વયે કેન્ર સરકાર દ્વારા માસવાર કેટલો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવયો, અને 

  (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કેન્ર સરકાર દ્વારા કુલ ૫,૬૭,૪૪૦ (કીલો લીટર) કેરોસીનનો 
જથ્િો ફાળવવામાાં આવેલ. જ ે અાંગેની માહહતી પત્રક માાં 

દશાષવેલ છે. 
 (૩) જરૂરીયાત કરતા ઓછો જથ્િો ફાળવવામાાં આવયો 
હોય તો પૂરતો જથ્િો મેળવવા સરકારે શાાં િયાસો કયાષ ? 

  (૩) છેલ્લા બે વર્ષમાાં સબસીડાઈઝ ગેસ જોડાણ સતત 
વર્વાના કારણે િમશ: કેરોસીનનો વપરાશ ઘટતો ગયેલ છે અને 
જરૂરીયાત સાંતોર્ી શકાય તે િમાણેનો પૂરતો જથ્િો િાપ્ત િયેલ 
છે. આિી કેન્ર સરકાર સમક્ષ વર્ારાનો જથ્િો ફાળવવાની 
દરખાથત કરવાની જરૂરીયાત ઉભી િઇ શકતી નિી. 
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પત્રિ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ 
રાજ્યમાાં િેરોસીનના જથ્થાની જરરીયાત 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

િેન્ર સરિાર દ્વારા ફાળિિામાાં આિેલ જથ્થો 

(આાંિર્ા િી.લી.માાં) 

૧ જુન-૧૭ ૩૪૩૯૮ ૨૮૭૬૦ 

૨ જુલાઇ-૧૭ ૩૪૨૯૨ ૨૮૭૬૦ 

૩ ઓગષ્ટ્-૧૭ ૩૪૧૪૦ ૨૮૭૬૦ 

૪ સપ્ટેમ્બર-૧૭ ૩૩૯૮૩ ૨૮૭૬૦ 

૫ ઓક્ટોબર-૧૭ ૩૩૨૮૫ ૨૮૬૬૦ 

૬ નવેમ્બર-૧૭ ૩૩૧૫૮ ૨૮૬૬૦ 

૭ ડીસેમ્બર-૧૭ ૩૩૧૪૪ ૨૮૬૬૦ 

૮ જાન્યુઆરી-૧૮ ૩૩૧૩૭ ૨૮૬૬૦ 

૯ ફેબ્રુઆરી-૧૮ ૨૯૯૨૬ ૨૫૬૬૦ 

૧૦ માચષ-૧૮ ૩૦૦૧૯ ૨૫૬૬૦ 

૧૧ એસ્િલ-૧૮ ૨૯૯૬૨ ૨૫૬૬૦ 

૧૨ મે-૧૮ ૨૯૯૯૫ ૨૫૬૬૦ 

૧૩ જુન-૧૮ ૨૯૯૦૨ ૨૪૬૬૦ 

૧૪ જુલાઇ-૧૮ ૨૯૫૬૨ ૨૨૧૬૦ 

૧૫ ઓગષ્ટ્-૧૮ ૨૯૦૯૪ ૨૨૧૬૦ 

૧૬ સપ્ટેમ્બર-૧૮ ૨૬૩૦૪ ૨૦૧૬૦ 

૧૭ ઓક્ટોબર-૧૮ ૨૪૯૬૮ ૧૯૧૬૦ 

૧૮ નવેમ્બર-૧૮ ૨૪૧૪૧ ૧૯૧૬૦ 

૧૯ ડીસેમ્બર-૧૮ ૨૩૩૫૮ ૧૯૧૬૦ 

૨૦ જાન્યુઆરી-૧૯ ૧૧૬૯૪ ૧૦૦૦૦ 

૨૧ ફેબ્રુઆરી-૧૯ ૨૪૧૭૫ ૨૦૦૦૦ 

૨૨ માચષ-૧૯ ૨૩૬૮૫ ૨૨૦૦૦ 

૨૩ એસ્િલ-૧૯ ૨૩૩૪૪ ૨૧૦૦૦ 

૨૪ મે-૧૯ ૨૨૯૬૭ ૧૫૫૦૦ 

િુલ ૬૮૨૬૩૩ ૫૬૭૪૪૦ 

 

--------- 

૩૧૩ 
મોરબી અને જામનગર વજલ્લામાાં ક્ષારિાળી જમીન 

* ૧૯૦૪૦ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
જામનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હેક્ટર જમીન ક્ષારવાળી 
છે, 

  (૧) ક્ષારીય જમીન સ્પયત, સ્પયતની સાંખ્યા, સ્પયતના 
પાણીની ગુણવત્તા, સમુરના પાણીનો િવેશ, જમીનમાાં ઉંડે 
રહેલા ક્ષાર સ્પયત અિવા વરસાદ સાિે ઉપર આવવા વગેરે 
જવેા સ્વસ્વર્ પહરબળો અને અપનાવવામાાં આવતી ખેત 
પધર્સ્તઓેને આર્ારે સમયાાંતરે બદલાતી બાબત હોઈ ક્ષારયુક્ત 
કૃસ્ર્ લાયક જમીનની સ્થિસ્ત થિાયી નિી. 
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 (૨) ક્ષારવાળી જમીન નવસાધય કરવા સરકારે શુાં પગલાાં 

ભયાષ છે, અને 

  (૨) અને (૩) સોઈલ હેલ્િ કાડષ  યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 

આપવામાાં આવતા સોઈલ હેલ્િ કાડષમાાં કૃસ્ર્લાયક જમીનમાાં 
ક્ષારનુાં િમાણ માલુમ પડે તો તેમાાં જમીન સુર્ારક નાાંખવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને યોગ્ય ખેત પધર્સ્ત અપનાવવા 
અાંગે માગષદશષન આપવામાાં આવે છે તેમજ જમીન સુર્ારણા અાંગે 
સ્જપ્સમ તેમજ સેન્રીય ખાતરના વપરાશ માટે સહાય પૂરી 
પાડવાની યોજના અમલમાાં છે. 
કૃસ્ર્લાયક જમીનની બાબત હોઈ િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન કૃસ્ર્લાયક બનાવવામાાં આવી? 

 

--------- 

૩૧૪ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ગોર્ાઉન બનાિિા માટે સહાય 

* ૧૭૬૬૧ ર્ૉ. નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ કુલ 

કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) "૦" (શૂન્ય)  

 (૨) તેનાિી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વર્ારો 
િયો?  

  (૨) િશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરકારી મધયથિ મુરણાલય, ગાાંર્ીનગર. 



  પાછળ.... 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

   સોમવાર, તા.૨૨મી ુલાઈ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૮૮૨૮ 

 

૨ ૧ 

અને 

૨ 

જવાબ ખડં-૧ની ી  

લીટ  અને પ ક-૧ની 

કોલમ-૩ 

ક  ક  

૨ 

અને 

૩ 

સમ  જવાબના પ ક-૧ 

અને પ ક-૨મા ં

એગીક ચર એ ીક ચર 

૨ ૧૯૧૧૩ ૧૪ ૯ જવાબ ખડં-૨ ના પ કની 

ચોથી કૉલમની ચોથી રૉ 

(વો વો સીટર) (વો વો લીપર) 

૩ ૧૯૧૦૭ ૨૭ ૧૬  જવાબ ખડં-૨ ના પ કની 

ચોથી કૉલમની ચોથી રૉ 

(વો વો સીટર) (વો વો લીપર) 

૪ ૧૯૦૯૨ ૩૩ ૧૯ જવાબ ખડં-૨ ના પ કની 

ચોથી કૉલમની ચોથી રૉ 

(વો વો સીટર) (વો વો લીપર) 

૫ 

 

૧૯૦૨૬ 

 

૧૦૦ ૪૭  ખડં-૨ની છે લી લીટ  ક કમ? ક કમ, 

૬ ૧૯૧૧૦ ૧૨૦ ૫૭  ખડં-૧ની છે લી લીટ   ુછે?  ુછે, 

૭ ૧૯૦૩૬ ૧૨૧ ૫૮  ખડં-૧ની ી  લીટ  પાસે ખર દ  પાસેથી ખર દ  

૮ ૧૯૦૩૩ ૧૨૩ ૫૮ ુ ંશીષક  રોજકોટ રાજકોટ 

જવાબ-૧ના પ કની 

કોલમ-૩ 

ગોડાઉની ગોડાઉનની 

૯ ૧૯૦૩૯ ૧૨૭ ૬૧ સ ય ી ુ ંનામ ી મહમદઝાવીદ 

પીરઝાદા 

ી મહમદ વીદ 

પીરઝાદા 

૧૦ ૧૯૧૨૧ ૧૩૯ ૬૫  ખડં-૨ની છે લી લીટ  ક કમ ? ક કમ, 

૧૧ ૧૯૦૯૧ ૧૪૦ ૬૭  ખડં-૨ની છે લી લીટ  ક કમ ? ક કમ, 

૧૨ ૧૭૬૮૨ ૧૪૩ ૬૯ ુ ંશીષક આર.ટ .ઓ. એ.આર.ટ .ઓ. 

૧૩ ૧૮૮૨૬ ૧૫૨ ૭૫ સમ  જવાબના પ ક-અ 

અને પ ક-બ મા ં

તલાળા તાલાળા 



૧૪ ૧૯૧૩૩ ૧૫૪ ૭૬ જવાબ ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯

ની માછ મારોને 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની 

થિતએ  

માછ મારોને 

૧૫ 

 

૧૭૬૧૩ ૧૫૮ ૭૮  ખડં-૧ની થમ લીટ  ધાનમં ી 

િસચાઈ 

ધાનમં ી ૃિષ 

િસચાઈ 

૧૬ ૧૯૦૧૮ ૧૮૯ ૯૩ જવાબ ખડં-૨ ના પ કની 

ચોથી કૉલમની ચોથી રૉ 

(વો વો સીટર) (વો વો લીપર) 

 
૧૭ 

૧૭૫૬૩ ૧૯૨ ૯૬ સ ય ી ુ ંનામ ી ઋિષકશભાઈ 

પટલ 

ી ઋિષકશ પટલ 

૧૮ ૧૭૫૭૮ ૨૨૪ ૧૧૧ સ ય ી ુ ંનામ ી શશીકા તભાઈ 

પડં ા 

ી શશીકા ત પડં ા 

૧૯ ૧૯૦૩૧ ૨૨૯ ૧૧૩  ખડં-૨ની છે લી લીટ  ક કમ? ક કમ, 

૧૧૪ જવાબ ખડં-૧ના પ કમા ં

રુ નગર જ લામા ં

કોલમ-૨ 

લુી ળુ  

૨૦ ૧૮૮૩૦ ૨૪૪ ૧૨૦ જવાબ ખડં-૨ના પ કની 

કોલમ-૩ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭

થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૧ ૧૯૦૬૫ ૨૫૭ ૧૨૫  ખડં-૧ની થમ લીટ  તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯

ની 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની 

૨૨ ૧૭૬૯૭ ૨૬૪ ૧૨૮ સમ  જવાબના પ કમા ં િવછ યા િવછ યા 

૨૩ ૧૭૬૮૩ ૨૬૫ ૧૨૮ સ ય ીનો મતિવ તાર (કાકરજ) (કાકંરજ) 

૨૪  ૧૭૫૯૦ ૨૮૩ ૧૩૯ સ ય ી ુ ંનામ ી ઋિષકશભાઈ 

પટલ 

ી ઋિષકશ પટલ 

 

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

 




