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ગુજરાત િવધાનસભા 
બુધવાર, તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 

ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧ર -૦૦ વા યે મ ું. 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 

તારાં કત ો 
વડોદરા મ ય થ જલમાં ે ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે  

*૨૫૦૩૦ ી તે  સુખ ડઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કઈ યિુનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨) ૧. ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન 
યુિનવિસટી 
  ૨. ઈ દીરા ગાંધી નશેનલ ઓપન યુિનવિસટી. 

 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, વડોદરા મ ય થ જલેમા ંકેદીઓન ેઓપન યિુનવિસટી ારા કઇ કઇ 
ડી ીઓ આપવામાં આવે છે અને છે ા બે વષમા ંકેટલા કેદીઓએ તેનો લાભ લીધો છે. મારો બી   એ છે કે મ ય દશેમા ં
ક ેસની િ થિત હાલક ડોલક થઇ ગઇ છે તો ગૃહ મં ી ી મને એ જણાવવા કૃપા કરે કે ગુજરાતમા ંશું િ થિત છે?  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ી ારા જ ે  પૂછવામાં આ યો છે એમા ં
માનનીય અ ય ી, મ ય દેશમાં ક ેસના કાંગરા ખરવા મંડયા છે. માનનીય િવર ભાઇ, ી નીિતનભાઇનું કહેતા હતાન,ે  

ી નીિતનભાઇ તો શુ ં અમારો એક નાનો કાયકતા પણ તમારે યાં આવવા માટે તૈયાર નથી, કારણ કે અમારો નેતા અન ે
અમારી પાટ  મજબુત છે. તમે લોકો હવાિતયા ંન મારો, તમારા પગ નીચેથી ધરતી ખસવા મંડી છે. તમારી ક ેસની બેઠકમા ં
નેતા બદલવાના જ ેધંુમાડા િનકળ ેછે એ આખું ગામ ણે છે. તમારા યાં કેટલા ફે સ ગ પર બેઠા છે ન ેએ તો હમણાં સમય પર 
ખબર પડશ.ે માનનીય અ ય ી, હ ડકાની ચોટ પર કહ છ કેું ં ું ંુ , ી િવજયભાઇ પાણી અમારા મુ યમં ી ી છે અને રહેવાના 
છે, તમારાથી અમારો કોઇ વાળ વાંકો થઇ શકવાનો નથી.  
 અ  ય ી :  માનનીય મં ી ી, હવે જવાબ આપો. (અંતરાય)તમને બોલવા દઇશ.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય સ ય ીએ જ ે  પૂછયો છે એમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં કેદીઓને ઓપન 
યુિનવિસટીમાં નીચે મુજબની ડી ી આપવામાં આવે છે. એમાં બેચરલ ઓફ િ પેરેટરી ો ામ, સ ટ ફકેટ ઇન ફડ એ ડ ુ
યૂ ટિશયન, પો ટ ેજયુએટ ડ લોમા ઇન ગાંધી એ ડ િથિસસ, સ ટ ફકેટ ઇન બેચરલ ઓફ આટસ, સ ટ ફકેટ ઇન ુમન 

રાઇટસ, સ ટ ફકેટ ઇન ટ રઝમ ટડીુ , મા ટર ઇન પિ લક એડિમિન ટેશન, પો ટ ેજયુએટ આમ જદી જદી અઢાર કારની ુ ુ
ડી ીઓ આપવામાં આવે છે.  
 માનનીય સ ય ીએ જ ે  પૂછયો છે એ માણ ેઇિ દરા ગાંધી નશેનલ ઓપન યુનવિસટી અને ડો.બાબા સાહેબ 
આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટીની અદંર બે વષમા ંકલ ુ -૬૧૦ વ ા ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર યુિનવિસટીમા ં૩૦૧ એમ  કલ ુ
૯૧૧ લોકોએ આ યુિનવિસટીની અદંર અ યાસ કરવા માટેનો લાભ લીધો છે.  
 ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલ ે: માનનીય અ ય ી, આમ તો નો જવાબ આવી ગયો છે, છતાંયે યુિનવિસટી 

ારા કેદીઓને ડી ીઓ આપવામાં આવે છે, એ હકીકત સાચી હોય તો કઇ સં થાઓ ારા આ તાલીમ આપવામા ંઆવે છે અન ે
કેટલા કેદીઓએ તેનો લાભ મેળવલે છે?  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ુ ંએમ ડો.બાબા સાહેબ ઓપન યુિનવિસટી અન ે
ઇિ દરા ગાંધી નશેનલ ઓપન યુિનવિસટી આ બે ઓપન યુિનવિસટીઓમાં જમેણે પોતે અ યાસ મની અંદર આગળ વધવુ ં
હોય એ લોકો આ અંગેનો લાભ લે છે.  

સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 
*૨૪૯૯૭ ી મહશકમાર રાવલ ે ુ  (ખંભાત) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) વષ ૨૦૧૮માં ૭૬ તળાવો 
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વષમાં વષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 
હેઠળ, આણંદ િજ ામાં કેટલા તળાવો ડા કરવામા ં
આ યા, 

  વષ ૨૦૧૯માં ૧૭૯ તળાવો 

 (૨) આ તળાવો ડા કરવાની કામગીરીથી પાણીની 
સં હ શિ તમાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) ૪૫.૭૫ એમ.સી.એફ.ટી. 

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં .૩.૫૦ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯માં .૯૪.૯૮ લાખ 

 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, હોળી અને ધુડેટીના તહેવાર પ યા અન ેમાચ મ હનાના એ ડ ગ 
તરફ જઇ ર ા છીએ અન ેઉનાળાની શ આત થઇ ગઇ છે... 
 અ  ય ી : અન ેિવ  મ હલા દવસ ગયો એ પણ ભેગંુ બોલોને.  
 ી મહેશકમાર  કુ . રાવલ : છતાં પણ ગુજરાતમાં કયાંય પાણીની અછત હોય તેવું દેખાતંુ નથી, તેનું મુ ય કારણ 
કે  સરકારની જળ સે નળ યોજનાથી ધાનમં ી સાહેબે ખૂબ સારી કામગીરી કરી તેન ે અિભનંદન. સાથ ે સાથે ગુજરાત 
સરકારની ખાસ કરીન ે ી પાણી સાહેબની જળ સંચય અિભયાન યોજના બદલ રાજય સરકારન ેપણ અિભનદંન અને આ 
સૂજલામ સફૂલામ યોજના અંતગત મારે યા ં ગુજરાત સરકારના મં ી ી ઇ રભાઇ પરમાર સાહેબ પોતે મારા વતનમા ંતળાવ 
ખોદેલુ ં તેના માટે થઇન ેએમને પણ અિભનંદન, મારો  એ છે કે છે ા બે વષમા ંસુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ આણંદ 
િજ ામાં કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, આ તળાવો ડા કરવાથી પાણીની સં હ શિ તમાં કેટલો વધારો થયો અને તેની 
પાછળ વષ વાર કેટલો ખચ થયો તે હ ણવા માગંુ છું ંુ . 
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, આણંદ િજ ામા ંવષ ૨૦૧૮મા ં આણંદમા ં ૧૮ તળાવ, ઉમરેઠમા ં ૧૯ 
તળાવ, બોરસદમાં ૧૬ તળાવ, આંકલાવમાં ૫ તળાવ, પેટલાદમાં ૯ તળાવ, સો ામાં ૨ તળાવ, તારાપુરમાં ૪ તળાવ, 
ખંભાતમાં ૩ તળાવ એમ કલ મળીને ુ ૭૬ તળાવો ડા ઉતારવાની કામગીરી થઇ છે. વષ ૨૦૧૯માં આણંદમાં ૫૧ તળાવ, 
ઉમેરઠમાં ૩૬ તળાવ, બોરસદમાં ૧૨ તળાવ, આંકલાવમાં ૧૨ તળાવ, પેટલાદમાં ૩૩ તળાવ, સો ામાં ૧૪ તળાવ, 
તારાપુરમા ં૧૧ તળાવ, ખંભાતમાં ૧૦ તળાવ એમ કલ ુ ૧૭૯ તળાવો ડા ઉતારવાની કામગીરી કરવામા ંઆવી. આના કારણ ે
જળ સં હમા ંકેટલો વધારો થયો તે જણાવુ ંતો આણંદમા ં૨૧.૭૦ લાખ ઘન ફટ જટેલો ૂ સં હ શિ તમાં વધારો થયો, ઉમરેઠમા ં
જ ેતળાવો ડા કયા તેનાથી ૧૭.૯૯ લાખ ઘન ફટનો ૂ સં હ શિ તમા ંવધારો થયો, એ જ રીતે બોરસદની અંદર ૧૧.૭૧ લાખ 
ઘન ફટનો ૂ સં હ શિ તમા ં વધારો થયો, એ જ રીતે આંકલાવમાં પ.૧પ લાખ ઘન ફટનો ૂ સં હ શિ તમા ં વધારો થયો, 
પેટલાદમાં ૯ લાખ ઘન ફટનોૂ  સં હ શિ તમા ંવધારો થયો. સો ામાં ૩.૩૦ લાખ ઘન ફટનો ૂ સં હ શિ તમા ંવધારો થયો, 
તારાપુરમાં ૨ લાખ ઘન ફટનો ૂ સં હ શિ તમા ંવધારો થયો, ખંભાતમાં ૦.૮૦ લાખ ઘન ફટનો ૂ સં હ શિ તમા ંવધારો થયો. એ 
જ રીતે વષ ૨૦૧૯માં આણંદમા ં૧૨૩.૧૫ લાખ ઘન ફટૂ , ઉમરેઠામાં ૩૭.૭૧ લાખ ઘન ફટૂ , બોરસદમા ં૭૦.૯૨ લાખ ઘન 
ફટૂ , આંકલાવમા ં ૧૨પ.૧૬ લાખ ઘનફટૂ , પેટલાદમા ં ૨૧.૨૦ લાખ ઘન ફટૂ , સો ામા ં ૨.૩૧ લાખ ઘન ફટૂ , તારાપુરમા ં
૧.૧૧ લાખ ઘન ફટૂ  અને ખભંાતમાં ૧.૩૧ લાખ ઘન ફટૂ , એમ કરીને કલ ુ ૩૮પ.૮૭ લાખ ઘન ફટૂ , અને બ ે વષનો સરવાળો 
કરીએ તો આણંદમાં ૧૪૪.૮પ લાખ ઘન ફટૂ , અને ઉમરેઠામાં પપ.૭૦ લાખ ઘન ફટૂ , બોરસદમાં ૮૨.૬૩ લાખ ઘન ફટૂ  અન ે
આંકલાવમાં ૧૩૩.૩૧ લાખ ઘન ફટૂ , પેટલાદમાં ૩૦.૨૦ લાખ ઘન ફટૂ , સો ામાં પ.૬૧ લાખ ઘન ફટૂ , તારાપુરમાં ૩.૧૧ 
લાખ ઘન ફટૂ , ખંભાતમાં ૨.૧૧ લાખ ઘન ફટૂ . આમ બ ે વષનો સરવાળો કરીએ તો ૪પ૭.પ૩ લાખ ઘન ફટ પાણીનો સં હ ૂ
થયો અન ેતેની પાછળ ૯૮.૪૮ લાખ િપયાનો ખચ થયો છે.  
 ી રાજે િસંહ ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને મારે એ ખાસ પૂછવું છે કે, જ ેતળાવો આપણે 
ખોદીએ છીએ એની પાછળ ખચ તો કરીએ, પણ તેની પાછળ જ ેનાડો આવે છે જ ે ીન ઘાસ છે, એનાથી આખુ ંતળાવનું પાણી 

ીન થઇ ય છે. જયારે આ તળાવ ખોદીએ યારે એ ઘાસ જ ે છે તેને બાળી નાખીએ તો ફરી એનો ઉપ વ ન થાય, અને 
અમા  મ હ કેનાલનું જ ેનટેવિકગ છે એમાં આપણે આ જ ેતળાવો ખોદીએ છીએ તે આ નેટવિકગ સાથે ડીને એ તળાવો ં
ભરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજે િસંહે ખૂબ સુંદર સૂચન કયુ છે અન ેઆવતા દવસોમા ં
જ રથી િવચારીશુ.ં આમ તો મોટા ભાગે કાંપ કાઢીને તળાવ ચો ખા કરવાની કામગીરી દર વષ સરકાર કરતી જ હોય છે પણ 
એમનું સૂચન છે એ યાનમાં લઇશુ.ં  
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે તા. ૩૧-૧ર-
ર૦૧૯ની િ થિતએ પેટલાદ અને સો ા તાલુકામાં તળાવો કોના ારા ખોદવામાં આ યા અન ે  એની પાછળ કેટલો ખચ 
થયો? ( ી સી. જ.ે ચાવડા બેઠા બેઠા ગ બરિસંહ આ યા એવું  બોલતા)ં  
 અ  ય ી : તમ ેબધા સાંભળવાના થયા લાગો છો! ના બોલશો.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, આપની ર  લઇને કહ ું છ વારવાર મને કહે છેુ ં ં . આ લોકો પેલા િશયાળની જમે 

ટની ભ કયારે પડે એની રાહ ઇ ર ા છે.  માનનીય અિમતભાઇ, માનનીય ભરતભાઇ, વારવાર િનવેદનો કરે છેં . બધા 
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ક ેસવાળા એવું િવચારી ર ા છે કે ી નીિતનભાઇને આમ કરીએ તેમ કરીએ અન ેઆવા દવા વ નો વાનુ ંબંધ કરે. આ 
ી નીિતનભાઇ ભાજપમાં જ યા છે અન ેભાજપમાં જ મરવાના છે.  કોઇ આવા ખોટા વ નો શો ન હ.  હ તે દવસે બો યો ું

હતો, હ અધુ  રાખું છું ં ંુ , િવપ નુ ંમાન રાખવા ચોખવટ નહોતી કરી. ઉિમયા માતાના સંગમા ંબો યો હતો કે એક બાજ બધા ુ
અને એક બાજ હ એકલો છ એ િવધાનસભા માટે બો યો હતોુ ુું ં . તમારા બધા માટે બો યો છંુ. તમારે બધાએ હરખાઇ જવાની 
જ ર નથી. આખા દેશમા ંક ેસ તૂટી રહી છે અન ેકોઇ આમ ય છે અન ેકોઇ આમ ય છે. ભાગમભાગ મચી છે. તમ ેતમા ં  
ઘર બચાવો એ સળ યું છે, તમા  ઘર લૂંટાયં  છે એ બચાવવાનું કામ કરો, અમારી િચંતા ન કરશો. આ ી નીિતનભાઇ બધાની 
િચંતા કરે છે. ી િવજયભાઇના નેતૃ વમાં અમારી સરકાર આખા ગુજરાતની િચંતા કરે છે.  તમે અમારી િચંતામાં આવી ગયા.   

ક છ િજ ામાં નાના, મોટા, મ યમ ડમ અને ચેકડમે ે  
*૨૫૫૯૮ ી યુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામા ંતાલુકાવાર નાના, મોટા, મ યમ ડેમ 
અને ચેકડેમ કેટલા બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં ૫૧ મોટા તથા ૯૯ નાના ચેકડેમો 
બનાવવામા ં આ યા. તથા છે ા બે વષમાં મોટા ડેમો, 
મ યમ ડેમો તથા નાના ડેમો બનાવવામાં આવેલ નથી. 
તાલુકાવાર પૂણ કરવામાં આવલે કામોની િવગત પ કમાં 
સામેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે વષવાર કેટલો ખચ થયો,   (૨) તે અ વયે વષ ૨૦૧૮માં .૧૧૪૮.૭૭૮ લાખ 
તથા વષ ૨૦૧૯માં .૫૮૯.૮૬૫ લાખ એમ કલ ુ
.૧૭૩૮.૬૪૩ લાખનો ખચ થયેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા કામ પૂણ 
થયા અન ેકેટલા કામ બાકી છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ ક છ િજ ામાં ૫૧ મોટા ચેકડેમ 
તથા ૯૯ નાના ચેકડેમની કામગીરી પૂણ કરવામા ં આવેલ 
છે. તથા ભુજ તાલુકામાં ૩( ણ) મોટા ચેકડેમ, મુ ા 
તાલુકામાં ૧ (એક) તથા માંડવી તાલુકામાં ૫(પાચં) મોટા 
ચેકડેમના કામ ગિત હેઠળ છે. 

 (૪) બાકી કામ યાં સુધીમા ંપૂણ કરવામાં આવશ?ે   (૪) ગિત હેઠળના ૯(નવ) મોટા ચેકડેમના કામો 
વષ ૨૦૨૦ મા ંતબ ાવાર પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

 ી મુનિસંહ  મ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મારા િવ તારમાં છે ા બે વષથી એક પણ નવો ચેકડેમ બ યો 
નથી.  આ વખતે આયોજનમાં લેવામાં આવ.ે જ ેડેમોની પેટા કેનાલો છે એ અ યાર સુધી રપેર નથી થઇ એના કારણે ખેડતોન ેૂ
પાણીની તકલીફ  ચોમાસા અને િશયાળામાં પડી છે તો આ વખતે કેનાલો રપેર થાય. બી   એ છે કે જ ેમાટીના ડેમો 
બનેલા છે એ તૂટી ગયા છે. કોઇ િપયા પ૦ લાખ કે કરોડ િપયાના છે એ રપેર થઇ ય તો નવા ન બનાવવા પડે અને ઓછી 
રકમમાં થઇ ય તેમ છે. બી  િસમે ટના ડેમો કરોડો િપયામાં બનાવેલા છે એ કયાંકને કયાંક તૂટી ગયા છે તો એ ઓછા ખચ 
રપેર થાય તો પાણીનો સં હ  થઇ શકે તેમ છે. અમારા ક છમા ંખબૂ ખનીજ છે એ ખનીજ નીકળતા યા ંમોટા ડેમો થઇ ગયા 

છે એ પૂરવામા ંન આવ.ે કારણ કે પાંચ કરોડમાં ન થાય તેવા ડેમો થઇ શકે તેમ છે. તો ખાસ મારી િવનંતી છે બે વષથી ડેમો 
નથી થયા એ આ વખતે થાય અન ેમ રજઆત કરી છે એનો િનકાલ થાય તેવી મારી િવનંતી છેૂ .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય પ મુનિસંહ નો  ખૂબ જ અગ યનો છે. રાજય 
સરકારે લાખો ચેકડેમો બના યા છે જ ેભૂતકાળમા ંહ રોમા ંનહોતા બ યા. પણ સાથે સાથ ેએ ચેકડેમો પણ આપણી િમલકત 
છે. જ ેબાંધકામ થયેલ હોય એ કોઇ વખતે ભારે પૂર આવ ે કે વધુ વરસાદ આવે એના લીધે નુકસાન થાય એની આજબાજના ુ ુ
માટી પાળા હોય એ ધોવાય ય. વ ચેનો ચેકડેમ હોય એ પણ   કદાચ વધુ ભારે વરસાદ આવે તો એને નુકસાન થાય એ 
વાભાિવક છે અને સાચંુ છે. એટલા માટે અમે દર વષ િસંચાઇ િવભાગના બજટેમાં અને સુજલામ સફુલામમાં ગવાઇ કરીએ 

છીએ. અમા ં  આખા રાજય માટે આયોજન છે કે એને સમૃ  બનાવવું એના અંતગત જના ચેકડેમોને રપેર ગ કરવાનુ ંકામ પણ ૂ
હાથ ઉપર લઇએ છીએ. બજટેમા ંપણ જના ચેકડેમો રપેર કરવાનું કામ અમે લઇએ છીએૂ . માનનીય પ મુનિસંહ એ જ ે  
પૂછયો છે એ એમના તાલુકા પૂરતી મા હતી આપંુ તો અબડાસા તાલુકાની વાત ક ં . એમણ ેક ુ ંકે મોટા ચેકડેમ તૂટી ગયા છે 
એ રપેર કરવા જ રી છે. એમની વાત સાથે સહમત છંુ. િમલકત હોય એ વપરાય ન હ તો એ યો ય ન કહેવાય, ચેકડેમો પાણી 
ભરવા માટે બના યા છે અને થોડ નાનું લીકેજ હોય અને પાું ણી ના ભરાય તો કરોડ િપયાના ચેકડેમની કોઇ િકમત રહેતી નથી ં
અને એટલા માટે જ હ એમની સાથ ેસંમત છું ંુ . એટલે જ અબડાસામાં જ ેચોવીસ મોટા ચેકડેમ છે, નાના પણ ચેકડેમ છે, એ 
બધાને આખા ક છ િજ ાની િ એ કહીએ તો બધા જ તાલુકાના કલ એકાવન મોટા ચેકુ ડેમ છે. આ બધાન ે રપેર કરવાનુ ં
કામ અમે હાથ ધયુ છે અને ધરવાના છીએ. તમારા યાન ઉપર પણ  હજ કોઇ જ યાએ યાંય કસર રહી જતી હોયુ , 
જ રયાત બાકી રહી જતી હોય તો ચો સ તમે અમા  યાન દોરં . તમારો જ ેચેકડેમ તમારા િવ તારનો, બધા જ માનનીય 
સ ય ીઓને હ કહ છ કેું ું ંુ , ચેકડેમોમા ં યાંય પણ કોઇ માટી, પાળો બનાવવાનો બાકી હોય, પૂરાણ કરવાની જ ર હોય, 
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ચેકડેમ હોય એના કરતાં ચો ઉપાડવાની જ ર હોય તો અમા  યાન દોરં . આપણી િમલકત છે, ના પૈસે બનેલી 
િમલકત છે એન ે ળવવાની આપણી બધાની જવાબદારી છે અન ેજળ સંચય એ અમારી સરકારનું મોટ લ ય છેું . 
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કેુ ં , નાનું રણ આવેલું છે 
યાં રણ સરોવર નામની યોજના આકાર લઇ રહી છે. તો સરકાર ી આ બાબતમા ંકાંઇ આગળ વધવા માગે છે કે કેમ? અન ે

કોઇ ઇ વેિ ટગેશન થયુ ંછે કે કેમ? ચાલુ વષના બજટેમાં એ માટે કોઇ રકમ ફાળવી છે? અન ેએનો અ યાસ આગળ વ યો છે 
કે કેમ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, સૌરા  અને ગુજરાતના ખૂબ ણીતા લોક સેવક અને ઉ ોગપિત 
મોરબીના ી ઓ.આર. પટેલ સાહેબ, કે જમેણ ેવષ ૧૯૯૮માં જયારે અમે જળ સંચય અિભયાનની શ આત કરી એ પછી ી 
મોદી સાહેબ વખતે પણ એન ે ખૂબ મોટો વેગ આ યો. એ વખતે ગુજરાતની અનેક સામાિજક, શૈ િણક અન ે ધાિમક 
સં થાઓએ ચેકડેમોમા ં એ વખતે ૬૦-૪૦ અને પછી ૮૦-૨૦ એ માણનેી યોજના આપણે શ  કરેલી. આજ ે ી 
ઓ.આર.પટેલ સાહેબ તો આપણી વ ચે નથી, વગવાસી થયા છે. પણ હ એમને યાદ કરીન ેકહ છ કેું ું ંુ , એમણે પણ ખૂબ મોટો 
સહયોગ મોરબી, રાજકોટ અને મનગર િજ ામાં ચેકડેમો બનાવવા માટે એમના ફાઉ ડેશન તરફથી, એમના ટ ટ તરફથી 
સહયોગ આપેલો. હ ારો ચેક ડેમો આપણે બના યા, એ બધંુ આપણે કરેલું છે.  
 હવે આપણે બધા જ ણીએ છીએ કે, સૂરજબારી પુલ ઉપરથી આપણે ક છ જઇએ તો િવશાળ દ રયા જવેું કહેવાય 
એવું ખારા પાણીનુ ંએક મોટ સરોવર છેું . એ છેક ક છ સુધી સરેલુ ંછે. મોરબીથી શ  કરીન ેક છનો હ ારો હેકટરનો િવ તાર 
એમાં ડબાણ હેઠળ છેૂ . આ જ ી ઓ.આર.પટેલના દકરા તરફથી માનનીય મુ યમં ી ીન,ે માનનીય વડા ધાન ીને ડેટા 
સાથે રજઆત કૂ રવામા ંઆવેલી કે, અહ યાં  એક ડેમ બનાવવામાં આવે તો આ ખારા પાણીની જ યાએ મીઠ પાણી ક છ ું
અને ખાસ કરીને મોરબી િજ ો અને માિળયા વગેરે િવ તારો માટે ઉપલ ધ થાય. એટલે હમણાં જ મુ યમં ી ીએ િસંચાઇ 
િવભાગ સાથે એની એક િમ ટગ લીધીં , એન. .ઓ. સાથે પરામશ કય  અને અ યારે એની નીચે કેટલી ખારાશ છે? કારણ કે, 
સકડો વષ થી આ ખા  પાણી યાં ભરેલું છેં . દ રયાના ખારા પાણીની યા ંભરતી આવે છે અને પયાવરણના પણ ો છે, 
અનેક તના અલ ય પ ીઓ પણ યાં છે એનુ ંપણ યાન રાખવું પડે. આ બધા પાસાઓની ચચા કરી, અ યાસ કરી અન ે
સરકારન ે રપોટ આપવા માટે એક કિમ ટ બનાવવામા ં આવી છે. એટલે ખા  પાણી મીઠ થાય અને મીઠાશ જળવાઇ રહેં ંુ , 
નીચેની ખારાશ મીઠા પાણીન ેખા  ના કરી દે એવું  વાજબી રીતે થતંુ હશેં , કાયમી રીતે થતંુ હશે તો ોજે ટ સરકાર આગળ 
વધારશ.ે  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મારે મં ી ી પાસથેી એ ણવું છે કે, વષ ૧૯૯૮થી જળ સંચય 
યોજના ચાલુ થઇ, એના પછી ક છના લોકોને પીવાનું પાણી મળી રહે એ માટે ય નો કરવામાં આ યા છે. સરકાર એવું કહી 
રહી છે કે, અમે કરી ર ા છીએ. તો જ ેરીતે જવાબમાં એવું લ યું છે કે, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એકાવન મોટા અન ે
ઓગણીસ નાના ચેકડેમો બનેલા છે. સરકારને ખાલી એટલું પૂછવું છે કે, જળ સંચય યોજના વષ ૧૯૯૮માં ચાલુ થયા પછી 
રા ય સરકાર ારા ક છના લોકોન ે પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે કોઇ મોટા ડેમ, મ યમ ડેમ કે નાના ડેમ બનાવવાની 
યોજનાનો આમા ં કેમ સમાવશે નથી? બીજુ,ં આમાં છે ા બે વષની અંદર જ ેખચ બતાવવામાં આ યો છે તેમા ંફ ત ૯ મોટા 
ચેકડોમો બનાવવાનું કય ુછે. નાના ચેકડેમ બનાવવાનુ ં ોિવઝન કરવામા ંઆ યું નથી. તો છે ા બે વષમા ંનાના ચેકડેમ કયા 
કારણોસર બનાવવામાં આ યા નથી? સરકારે જળ સંચય યોજના નીચે મોટા ડેમ, નાના ડેમ કે મ યમ ડેમ બનાવવાની 
િવચારણા નથી કરી તેનો માનનીય મં ી ી જવાબ આપે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય શૈલેષભાઇ તો ખૂબ અ યાસુ ધારાસ ય છે. મને તેમની 
િવ ા યે માન છે. એ  તમે ઇ લો ી શૈલેષભાઇ, પાછલા બે વષમાં કેટલા ચેકડેમ બના યા એવું માનનીય 
સ ય ીએ પૂ યુ ં છે. એટલ ે આ ૫૧ ચેકડેમ બના યા, ૯૯ નાના ચેકડેમ બના યા એ ફ ત બે વષમાં બના યા છે. વષ 
૧૯૯૮થી અમ ેજ ે યા ચાલ ુકરી અને મ ક ું તેમ લાખો ચેકડેમ બના યા. સાહેબ, સમયની મયાદા છે. નહ  તો કેટલા 
તાલુકાને આપણે ડાક ઝોન હેર કરવા પ ા હતા. નીચે લોરાઇડવાળું પાણી મળતંુ હતંુ. વીજળીનો વપરાશ વધી ગયેલો 
હતો. ઉ ર ગુજરાત સ હત મોટા ભાગના િવ તારમા ંપાણીના તળ નીચે જતા ર ા હતા. એટલ ેડાક ઝોન કરવો પ ો હતો. 
નવા બૂવેલની મંજરી નહોતી મળતીૂ . એવા સમય ેઅમ ેઆ જળસંચય અિભયાન, સુજલામ-સુફલામ, સૌની યોજના આ 
બધંુ શ  કય.ુ ધીમે ધીમે પાણી નીચે ઉતરવા માં ું અને તેના કારણે ખારાશ પણ અટકી. પાણીના તળ પણ ચા આ યા. 
ખેડતોની ખેતી પણ સારી થઇૂ . પીવાનુ ંપાણી પણ માણમાં મીઠ મળવા ું માં ુ.ં એમાં ક છ પણ આવી ગયુ.ં ક છમાં પણ હ ું
અગાઉ વારવાર ગયેલો છ અન ે અનેક મોટા ચેકડેમો બનાવેલા છેં ંુ . તેના ઉ ઘાટન, ખાતમુહત પણ કયા છે અને ક છના ૂ
ધારાસ યોને પૂછી લો. અ યારે સકડો ચેકડેમથી ક છમાં પાણી બચે છે. સં હ થાય છે. જમીનમા ંઉતરે છે. બીજુ,ં આપ બધા 
કહો છો, નવી િસંચાઇ યોજનાઓ કેમ બનાવવામા ંઆવતી નથી, તો તક મળી છે તો ગૃહના યાન ઉપર હ મૂકવા માગંુ છ કે ું ંુ
હવે ટેકિનકલ રીતે વાયેબલ હોય, ફઝીબલ હોય એવો મોટો ડેમ બનાવવાની, મ યમ િસંચાઇ યોજના બનાવવાની કોઇ પણ 
જ યા ગુજરાતમાં આજ ે યાંય ઉપલ ધ નથી. જ ેબનાવવા પા  હતી, પહેલાં બની. અમે આ યા પછી પણ બની એટલે હવ ે



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

 5 

નવા મોટા ડેમો બનાવવા, નવા મ યમ ક ાના એટલ ેકે ૧૦ હ ર હે ટર કરતા વધુ િસંચાઇ આપી શકે એવા ડેમો બનાવવા 
એવી સાઇટો ફઝીબલી હવે આપણને ઉપલ ધ નથી. એટલે નવા મોટા ડેમો નથી બનતા, મ યમ ડેમો નથી બનતા. પણ 
હ રો નવા ચેકડેમ બનાવીએ છીએ. હ રો તળાવ ડા કરીએ છીએ. કેનાલોના કાસં સાફ કરીએ છીએ અને મોટા માણમા ં
ભૂગભમાં પાણી ઉતરે એ કામ અમારી સરકાર કરે છે.   
  ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ એમના જવાબમા ં જણા યુ ં કે તેઓ રણ 
સરોવરની બાબતમા ંિવચારણા કરી ર ા છે. આ જ ેરણ સરોવર છે એ ક છનું નાનુ ંરણ એ િવ તારમાં આવેલુ ંછે અન ેમોટા 
ભાગનો િવ તાર અમારા િવ તારમાં આવે છે. યા ંસમ  િવ તારની અદંર જ ેમીઠાના અગ રયાઓ છે એ લોકો આનો ચંડ 
િવરોધ કરી ર ા છે. એ લોકોમાં એનો ખૂબ આ ોશ છે. સૂરજબારીમા ંચેકડેમ બનાવવામાં આવે અને જ ેપાણી ભરાય તેનાથી 
અ યંત ખા  પાણી ખેતીં લાયક જમીનની અંદર નીચેથી સરી ય તો બહ મોટી બરબાદી થાય એટલે તેના માટે કઇ પણ ુ ં
િવચારણા કરતા ંએ િવ તારના જ ેઅગ રયાઓ છે તેને  િવ ાસમા ંલઇને  આગળ કાયવાહી કરવામાં આવશ ેતો સા  થશેં . 
અ યથા યાંનો અમારો આ સળગતો  છે. માનનીય મં ી ીનું યાન દો  છં ંુ . 
  અ  ય ી : આવી ગયુ.ં તમા  સૂચન છેં . આમા ંકશો જવાબ ન હોઇ શકે. એ પોતે જ જવાબ આપી ર ા છે.  
માંક-૪. 

મનગર િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ 
*૨૫૧૩૮ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) મનગર િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૩૭ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૬ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૩૧,૦૮૭ 
 (૫) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૫) ૩૧,૦૮૭ 

 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ સેવાસેતુ કાય મ નાના માણસો, ગરીબ માણસો માટે ખૂબ જ 
ઉપયોગી છે. સરકારની જદી જદી ુ ુ ૫૭ જટેલી સવેાઓ લોકોન ેઘરઆંગણે મળી રહે, થળ ઉપર જ તેના ોનો િનકાલ થાય 
તેના માટે લાગતા વળગતા અિધકારીઓ હાજર રહી અને નો િનકાલ કરે છે.  
જનેાથી લોકોની શિકત અને સમય બધંુ બચે છે અને લોકોને ખૂબ ઉપયોગી એવો કાય મ દાખલ કરવા માટે રાજયના 
સંવેદનશીલ માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુું  છંુ.  મારો  સીધો છે કે મારા 

મનગર અને ડીયા તાલુકામાં વષ ર૦૧૯ના કેલે ડર વષમાં કેટલા ગામોમાં આ કાય મ થયો?  એમાં કેટલી અર ઓ 
આવી અને કેટલાનો િનકાલ થયો? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી રાધવ ભાઇએ ક ું એ માણ ેઆ સેવાસેતુ 
કાય મ એ અમારી સરકારનો લ ી કાય મ છે. ને નીત નવી નવી જ રયાતો ઉભી થતી હોય છે. આ ગૃહમાં ઘણા એમ 
કહે છે કે રપ વષથી તમારી સરકાર છે તોય હ  ો કેમ આવે છે?  તો સાહેબ, ગઇ સાલ જ યો હોય એન ેજ મનો દાખલો 
લેવો હોય તો અમારે સવેા સેતુ કરવો પડે કે ના કરવો પડે? કોઇ બે વષ પહેલા ંમૃ ય ુપા યુ ંહોય તો મૃ યનુો દાખલો લેવા આવે 
તો દાખલો આપવો પડે કે ના આપવો પડે? કોઇ નવુ ંબાળક કલમાં દાખલ થતંુ હોય અને િત અંગેનો દાખલો લવેા આવે તો ૂ

િતનો દાખલો આપવો પડે કે ના આપવો પડે? કોઇ આવકનો દાખલો લેવા આવે ી શૈલેષભાઇ, તો આવકનો દાખલો 
આપવો પડે કે નહ ?  પહેલા આપતા હતા. તમારી સરકારો વખતે તો એક નાનો દાખલો લેવો હોય તો પણ બધાને કઇકનો ં
કઇક સાદ આપવો પડતો હતોં . અમે ધારાસ ય રહેલા છીએ, કાયકર રહેલા છીએ, લોકોના ચંપલના તળીયા ઘસાઇ જતા 
હતા યારે એક દાખલો મળતો હતો. કેટલુંય ખવડાવવુ ંપીવડાવવુ ંપડે, કેટલીય ેવાર ચા-પાણી કરાવ ે યારે તમારી સરકારમા ં
દાખલો મળતો હતો. આ તો અમારી ભા.જ.પ.ની સરકાર છે કે લોકોના ઘરે જઇ, અમે મંડપ બાંધી અને લોકોને સામેથી 
બોલાવીએ, યાં જ અર  કરાવવાની, યાં જ િનણય કરવાનો અન ે યા ંજ યિકતન ેબાવન જટેલી સેવાઓ જ ેઅમે ઉપલ ધ 
કરાવીએ છીએ એ સેવાઓના યાનંે યા ંજ દાખલા આપીએ છીએ. મા વા સ યનું કાડ, સાહેબ, એમના વખતમાં તો મા પણ 
નહોતી અને વા સલય પણ નહોતંુ પછી કાડ તો કયાંથી હોય? એટલે તમને આવી બધી ક પના ના આવ,ે અમે તો નવું ઉભુ ં
કરીએ છીએ અન ેનવું આપીએ છીએ એટલે અમારા યે લોકોન ેબહ ેમ અને િવ ાસ છે એટલે અમારે નવુ ંનવું આપે જવું પડે ુ
છે. અમે આધુિનક રીતે કામ કરીએ છીએ. માનનીય રાધવ ભાઇના િવ તાર ોળમાં ૩પ કાય મો કરવામાં આ યા છે અન ે
બધા જ નાગ રકોને જ રયાત માણેના જ ે દ તાવેજ ઇએ, પૂરાવા ઇએ, રેકડ ઇએ જ ે સરકારી સાધિનક સા હ ય 
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ઇએ એ બધંુ એ જ દવસે યાં એના હાથો હાથ આપવામાં આવે છે. કોઇ નાગ રકને જની સરકારોની જમે ધ ા ખાવા દેતા ૂ
નથી. 

ગાંધીનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  
*૨૫૧૫૭ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
ગાંધીનગર િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૨) . ૨૪૯.૯૩ લાખ 

 ી શંભુ  ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા ું માગંુ  છ કે ખાણ ખિનજ ુ ં
િવભાગ ારા મંજર કરવામાં આવતા ઇ ા ટકચર ોજકેટ શું છેૂ ? ચાલુ વષ આ યોજના હેઠળ કેટલી ા ટ ફાળવેલ છે તથા 
ઇ ા ટકચર ોજકેટ માટે ા ટ ફાળવણીની પ િત શું છે? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ખાણ ખિનજ િવભાગ, ઇ ા ટકચર ફડ ાં રા જ ે િવ તારની અંદર ખાણ 
ખિનજનું ઉ પાદન થતંુ હોય યાં કોઇ રોડ ર તાના, વીજળીના, કે કલના િવષય આવતા હોય યાં ઇ ા ટકચર ફડ ફાળવ ેૂ ં
છે અને ઇ ા ટકચર ફડ ફાળવવા માટે આ વષ રં ૦૧૯-ર૦માં કલ ુ િપયા ૧૪ કરોડ ૭પ લાખની બજટેની અંદર ગવાઇ 
કરવામાં આવી છે. માનનીય સ ય ીએ જ ે ોસસેની વાત કરી એની અંદર  રોડ ર તાના કામ બહ ખરાબ થઇ ગયા હોય કે ુ
કોઇ એવો િવષય હોય તો યાંના જ ે ઓલો ટ છે એ આ િવ તારને આઇડે ટીફાઇ કરે છે. આઇડે ટીફાઇ કરીને આર. એ ડ 
બી.ને મોકલી આપે છે. આર.એ ડ બી. એના એ ટીમટે કાઢે છે કે આ રોડ ર તાને કરવા માટે આ માણે આટલો ખચ  થશ.ે 
પછી એ ડી ટીકટ ઓલો ટ અહ યા કિમશનર, ગાંધીનગરને મોકલી આપે છે. કિમશનર, ગાંધીનગર, જટેલી દરખા તો 
આખા ગુજરાતમાંથી આવી હોય એ બધી દરખા તોનો અ યાસ કરે છે અને બજટેની ગવાઇ માણે મંજરી આપે છેૂ . મંજરી ૂ
મળ ેપછી આર.એ ડ બી.ન ેકામ સ પવામા ંઆવે છે અન ેઆર.એ ડ બી.ની જ ે યા છે એ માણ ેએ કામ હાથમા ંલેવામા ં
આવે છે.  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , ગાંધીનગર િજ ામા ં
ગૌણ ખિન ની કેટલી લીઝો આવેલી છે અને છે ા બે વષમાં તેમાંથી કેટલું ઉ પાદન થયુ ં તેમજ રા ય સરકારન ેકલ કેટલી ુ
આવક થઇ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગાંધીનગર િજ ાનો  છે. ગાંધીનગર િજ ામા ંકલ ુ ૧૫ર લીઝો આવેલી 
છે. એમાં વષ ર૦૧૮મા ંકલ ુ ૪૭ લાખ મે ટક ટન ઉ પાદન થયું છે અને વષ ર૦૧૯મા ં૬૩ લાખ મે ટક ટન એટલ ેકે ઉ પાદન 
વ યું છે. છે ા બે વષમાં કલ ુ િપયા ૧૦ર કરોડની આવક થઇ છે.   

રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ 
*૨૫૦૪૩ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
છે ા એક વષમાં એસીબી ારા વગ-૧, ૨, ૩ અન ે૪ ના 
અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ કેટલા ગુનાઓ 
ન ધવામાં આ યા ? 

   ૨૫૫ 

 ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , યારે ગુજરાતનો 
વહીવટ પારદશક છે અને ી િવજયભાઇની સરકાર યારે ાચાર મુ ત ગુજરાતની નો ટોલર સની નીિત સાથે યારે અમલ 
કરવા જઇ રહી છે યારે સરકારની આ અંગેની િતબ તા શું છે? જ ેર૫૫ કેસો કમચારીઓ અન ેઅિધકારીઓ સામ ેએ.સી.બી. 

ારા કરવામાં આ યા છે એમાં વચે ટયાઓ કેટલા છે? વચે ટયાઓન ેઆરોપી બનાવવામાં આવે છે કે નહ ?   
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની ી િવજયભાઇ પાણી અને ી નીિતનભાઇ પટેલની 
સરકાર પારદિશતા, સંવેદનશીલતા, િનણાયકતા અને ગિતશીલતા એમ ચાર તંભો ઉપર ચાલતી આ સરકાર છે. અમ ે
અમારા રા યપાલ ીના વચનમા ં અને બજટેના વચનમાં પણ નાણામં ી ીએ આનો ઉ ેખ કય  છે. હમણાં ઇિ ડયા 
કર શન સરવે ર૦૧૯માં આખા દેશના તમામ રા યોનો જ ેસરવે આ યો એમાં સૌથી ઓછામાં ઓછો યાંય ાચાર થતો હોય 
તો એમા ં ગુજરાતનો થમ નંબર છે. આ મા  કહેવા ખાતર નથી કરતા.ં માનનીય મુ યમં ી ી ારા વહીવટમા ં પણ 
સરળીકરણ કરીને ાચાર અંકશમા ં લાવવા માટેની િતબ તા છેુ . એન.એ.ની ઓનલાઇન યા, બાંધકામમા ં નકશા 
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વગેરેમાં ાચાર રોકવા, ડાયરે ટ બેિન ફટ ટા સફર, આર.ટી.ઓ. અને પોલીસની ચેકપો ટ નાબૂદ, આમ, વહીવટમાં પણ 
આમૂલ પ રવતન કરીને ાચારને નાથવાના ય નો કયા છે. એ ટી કર શન યૂરોન ે૯ ડી.વાય.એસ.પી., ૭૬ પોલીસ 
ઇ પેકટર, ૧૮ર જટેલા કો ટેબલ અને હેડ કો ટેબલ આ યા.  હવ ે એન ે ટેકનોલો કલ સપોટ આપવો છે. એન ે લેયડ 
વોઇસ એનાિલિસસ, સ પેકટેડ ડટેકશન અને ડી.એન.એ. ોફાઇલના મા યમથી પણ ગુના ચકાસવામા ંઆવે છે. રેવ યમૂા ં
કર શન થતંુ હોય, લો મા ં થતંુ હોય કે ફાયના સમાં થતંુ હોય તો કેવી રીતે થાય એના માટે આપણે સ જે ટના એ સપટ 
આ યા છે. ૭૦ જટેલા પેિશયલ પી.પી. આ યા છે. ૧ર પેરવી ઓ ફસર આ યા છે અન ેક વીકશન રેટ, પહેલા સ  થતી ન 
હતી એમાં પણ વધારો કય  છે. કેસોની સં યામાં વધારો કય  છે. ૧૦૬૪ નંબર ફોનના મા યમથી ઘણા કારની મા હતી આવ ે
છે અને ડીસ પોસનટે એસેટના િપયા ર૭ કરોડના ગુના દાખલ કયા છે. આ ઉપરાંત કેટલાક એવું સમજ ેછે કે વચે ટયા હોય 
તો એ ગુનેગાર નથી બનતા. આ સરકારે વગ-૧ થી વગ-૪ના આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે એમા ં ૧૪૪ જટેલા 
વચે ટયાઓની પણ ધરપકડ કરી છે. સરકારી િત રીમાંથી અથવા અિધકારી તરીકે લાભ લઇને કોઇ અિધકારી  સરકારની 
િત રી લૂંટવા માટેનો ય ન કરશ,ે અરજદારને પૈસા લઇન ેહેરાન કરવા માટેનો  ય ન કરશે તો એન ેએ.સી.બી. મારફત 
જલેમાં પહ ચાડવા માટે આ રા ય સરકાર ક ટબ  છે.   
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જ ેજવાબ આ યો અને સરકાર ારા વારવાર આ ં
ગૃહમાં કહેવામાં આવ ેછે કે અમે સ ામાં આ યા પછી વચે ટયાઓને સંપૂણપણે નાબૂદ કયા છે. આ જવાબમા ંમાનનીય મં ી 
વીકાર કરે છે કે વચે ટયાઓની ધરપકડ કરવામા ં આવી છે. એક બાજ વચે ટયાઓન ે નાબૂદ કયા છે અન ે બી  બાજ ુ ુ

વચે ટયાઓ છે એ સરકાર વીકારે છે.   
  અ  ય ી : જ ેનવા ઊભા થયા એને નાબૂદ કયા એમ કહે છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આજ ેપણ વહીવટીતં ની અંદર તમામ ડપાટમે ટની અંદર નીચેથી 
ઉપર સુધી પૈસા આ યા િસવાય કામ થતંુ નથી આ હકીકત છે. (અતંરાય)  
 અ  ય ી :  પૂછે છે. આપણે પણ બોલીએ છીએ તો બોલવા દવેા પડે. ી પંુ ભાઇ બોલો. શાિંત રાખો.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, યારે આ કેસો છે એ ઓછા છે યારે યાપક માણમા ંએ.સી.બી. 

ારા તમારા તં ની યવિ થત રીતે (xxx) કરીન ે તમામ નાની મોટી ઓ ફસની અદંર ાચાર થાય છે એ સંપૂણપણે 
નાબૂદ થાય અને કડક રીતે કાયવાહી કરીને ભિવ યમા ંબી વાર ના કરે એ કારની કાયવાહી કરવા માગો છો કે કેમ?  
 અ  ય ી : *(xxx) શ દ કાઢી નાખું છંુ.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ી પંુ ભાઇના ન ેહ હકારા મક રીતે લ  છ અને માનનીય ું ંુ
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ સૌથી વધારે અમારા હોમ ડપાટમે ટના કોઇ એક ભાગન ે મહ વ આ યું હોય તો એ 
રા યના એ ટીકર શન યુરોને આ યું છે. તમારા ારા કે અમારા ારા આખા વહીવટી તં માં કોઇપણ નો એક િપયો 
ખાતંુ હોય તો અમે કોઇપણ હસાબે ચલાવી લેવા માગતા નથી. વષ ૨૦૧૪ની સાપે માં અ યારે રા યની અંદર કેસોના 

માણની અંદર વધારો થયો છે. લગભગ ૪૦૦ જટેલા કેસો થયા છે. કોઇ કમચારી કે અિધકારી આના આધાર ઉપર  પૈસા 
ભેગા કરે તો એને ડીસ પોસનેટ એસે સના મા યમથી આપણે સૌ ણીએ છીએ કે, .એલ.ડી.સી.નો કેસ છે કે અ ય કેસ 
છે એ તમામ ેતમામ કેસોની અંદર અમારી ક ટબ તા છે કે આ ાચારનો રોગ છેક સુધી યાપેલો છે એમાંથી બહાર નીકળવા 
માટેનો અમારો િન ાપૂવકનો યાસ છે. એમા ં એમ કોઇ પણ હસાબે કોઇ સમાધાન કરવા માગતા નથી અન ે આમાં ી 
પંુ ભાઇ, અમે હ  છીએ એના કરતા વધારે અસરકારકતાથી કામ કરવાના છીએ.  
 અ  ય ી : દંડક ી, આપે હકારા મક યું એટલ ેપૂછવા દેવું પડે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને આપના મારફત ખાલી એટલું જ પૂછવા માગંુ  છ કેુ ં , 
આખા ગુજરાતમા ં સામા ય માણસન ે રેશનકાડ કઢાવવાથી શ  કરીને કોઇ પણ સરકારી સેવા િવના મૂ યે મળતી નથી. 
માનનીય અ ય ી, હમણાં ી નીિતનભાઇ કહેતા હતા કે ચંપલા ઘસાઇ ગયા. તે દવસે ચંપલનો વેત હતો અ યારે બૂટના 
તિળયા છોલાય ય તો પણ ી નીિતનભાઇ કામ નથી થતા. આ ૧૪૪ વચે ટયા પકડાણા પણ સાહેબ, બધાય ૨૬ આપણા 
િમિન ટરોના િવભાગ છે, ૪૩ ભાગ છે, ૧૯૨ બોડ, િનગમ, કોપ રેશન બધેય મળિતયાઓનો મળેાવડો છે. મળિતયાઓ માલ 
ખાય ય પછી આ વચે ટયાઓ અટવાય ય એટલે માનનીય મં ી ીને આપના મારફત પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , આ ૧૪૪ 
વચે ટયા તો પકડાણા પણ મળિતયાઓ જ ેમાલ ખાઇન ેબારોબાર મ  કરે છે એને જલેમા ંપૂરવા માટે સરકારનું કાંઇ આયોજન 
છે કે નહ ?  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મ ક ું તેમ મળિતયા કે વચે ટયા કોઇની દલાલી કરવા માટે આ 
સરકાર બેઠી નથી એન ેપકડી પકડીન ેજલેના હવાલ ેકરવા માટે આ સરકાર બેઠી છે અન ેમારે એમને થો ડક િવગતો આપવી છે 
કે, રા યમા ંવષ ૨૦૧૫મા ંપહેલા એવું હતંુ કે, એ ટીકર શનનો ગુના થાય એટલે પછી એને સ  થાય છે કે શું એ ન ી નહ  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  
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અને ક વીકશન રેટ વષ ૨૦૧૫માં ૨૦ ટકા હતો. આજ ેવષ ૨૦૨૦ની અંદર એનો ક વીકશન રેટ ૪૩ ટકા જટેલો છે અને જણે ે
આ પૈસા પોતાની િત રીમાં તથા અ ય રીતે રોકાણો કરેલા છે એમા ં િપયા ૨૭ કરોડ જટેલી અ માણસર િમલકતના કેસ કયા 
છે અને યાંક યાંક એવુ ં હતંુ કે, યાં સરકારની યોજનાઓમા ં ખોટી રીતે દુ પયોગ કરવા માટેનું લાિનંગ હતંુ એમાં પણ 
િપયા ૭૩ કરોડની અ માણસર િમલકતો મળેવવામા ંરા યનું એ ટીકર શન યુરો સફળ થયુ ંછે. હ ફરીથી રપીટ ક  છ કેું ં ંુ , 

પારદશકતા અન ે ાચાર સામનેી લડાઇ એ અમ ેગુજરાતની સાડા છ કરોડની  માટે અિવરતપણે ચાલુ રાખીશુ.ં આગામી 
દવસોમાં જમે માનનીય ધારાસ ય ી ારા કહેવામાં આ યું કે, મેન પાવરમાં પણ વધારો કરવામાં આ યો. માનનીય 

અ ય ી, આ માનનીય મુ યમં ી ી ારા પણ અમ ેજ ેહમણા ંનવ, સાડા નવ હ ર જટેલી એલ.આર.ડી.ની ભરતી કરી 
એમાં આ બધા આંદોલન કરતા હતા પણ મુ યમં ી ીએ અને નાયબ મુ યમં ી ીએ ઉદારતાથી ગઇકાલે મોડી રા ે િનણય 
અને એનુ ં પ રણામ હેર કય ુ અને સુપર યમૂરીના કારણે પ૪૭૦ એલ.આર.ડી.ની વધારાની મ હલાઓ એટલે કે ર૩૭૩ 
એલ.આર.ડી.ની બહેનોને એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી., જનરલ બધી જ બહેનોને મુ યમં ી અને નાયબ મુ યમં ી ીએ 
ઉદારતાથી લેવાનુ ંકામ કય.ુ હવ ેઅમારી ટે થની અદંર વધારો થયો છે. મને પાવરમા ંવધારો થયો છે. અમ ેઆ ક ટબ તામા ં
કોઇ હસાબે કચાશ રાખવા માગતા નથી.   
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા : માનનીય અ ય ી, એ ટી કર શનના કેસમાં જ ેઅિધકારીઓ/ કમચારીઓ પકડાય છે અન ે
ભારત સરકારે એ લોકોના પાસપોટ કબજ ેલેવા, નવા આપવાના નહ  અને અપાઇ ગયા હોય તો કબજ ેલેવા એવો કાયદામા ં
સુધારો થયો છે એનો અમલ ગુજરાતમા ંકરવા માગો છો કે કેમ? અને કરવામા ંઆ યો હોય તો કેટલા લોકોના પાસપોટ જ  
કયા?  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ાચાર સામેના કાયદા સામેની ઝંુબેશમા ંકે  સરકારનો કાયદો 
અથવા તો માંથી આવેલા હકારા મક સૂચનો હશે એ તમામ ેતમામ વ તુનું રાજય સરકાર ગુજરાતમાં ાચાર નાથવા માટે 
સંપૂણપણે અમલ કરવા માટે ક ટબ  છે. પાસપોટના સંદભમાં કે  સરકારના કાયદાન ેઆિધન  આપણે કામ કરી શકતા 
હોઇશું તો રાજય સરકાર એ કરવા માટે તૈયાર છે. 
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને હ પૂછવા માગંુ છ કે ું ંુ
કર શન પકડવા માટે એ ટીકર શનની ટીમ તો બનાવી છે પણ એ ટીકર શનની ટીમની અદંર કર ટેડ અિધકારીઓ કયાંક હોય 
તો એને રોકવા માટેના શું ય નો છે? 
 ી દપિસહં ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મન ેજણાવતા આનંદ થાય છે કે અ યારે એ ટીકર શન જમે મ 
ક ું કે મુ યમં ી ી ારા અિ મતા કોઇ એક હોમ ડપાટમે ટમા ંઆપવામાં આવી હોય તો એ ટીકર શનને આપવામાં આવી 
છે. અમારા એ ટીકર શનની અંદર જ ે પણ પોલીસ ઇ પેકટરો અથવા ડીવાયએસપીઓ જયારે અમ ે િસલેકટ કરતા હોઇએ 
છીએ અથવા રાજયના ડી પી ારા જયારે અમને મળે છે તો એની ઇ ટી ીટી અને બાકીના બધા પાટથી આ િસ ટમની અદંર 
કોઇ આવું ન થાય એની સંપૂણપણે િચંતા કરવામાં આવે છે. કયાંક કયાંક એ િસ ટમની અદંર કચાશ રહી ગઇ હોય અને આવા 
કોઇ અંદર આવી ગયા હોય તો એને પરત મોકલવા માટે પણ અમે ઓપન માઇ ડેડલી રાજયના ડી પી અને સરકાર કામ કરી 
રહી છે.  

 અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 
*૨૫૬૩૧ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના 

યાસ અન ે સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

  (૧)   પ ક-૧ મુજબ 
 
 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

 (૨)   પ ક-૨ મુજબ 
 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ો ધરપકડ કરી ધરપકડ કરવાની બાકી 

અરવ ી ૨૫ ૦૨ 
સાબરકાંઠા ૯૩ ૦૨  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૪) આરોપીના રહેણાક, િમ  વતુળ, સગા સંબંધી 
તથા મળી આવવાની સંભિવત જ યાઓએ તપાસ કરી 
ગુનેગારોની કોલ ડીટેઈલની તપાસ કરાવી પકડી પાડવા 
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અંગેની કાયવાહી ચાલુ છે. 
પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ો બળા કાર સામૂ હક બળા કાર બળા કારના યાસ સામૂ હક બળા કારના યાસ 

અરવ ી ૧૬ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
સાબરકાંઠા ૨૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ો બળા કાર સામૂ હક બળા કાર બળા કારના 

યાસ 
સામૂ હક બળા કારના 

યાસ 
અરવ ી ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સાબરકાંઠા ૩૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
પ ક-૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ો ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

અરવ ી ૦૦ ૧૭ 
સાબરકાંઠા ૦૧ ૧૨ 

 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ો ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

અરવ ી ૦૦ ૦૭ 
સાબરકાંઠા ૦૦ ૧૧ 

 ી રાજે િસંહ િશ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ુ ં
અરવ ી િજ ામાં બળા કારના કલ કેટલા કેસો હતાુ ? એમાં કઇ કઇ કલમો લગાવી? કેટલા કેસો કરવામાં આ યા? અન ે
અરવ ી અન ે સાબરકાંઠા િજ ામા ં જ ે ઇસમો છે એમની ધરપકડ કરવાની છે એ બાકી રહેવાના કારણો કયા? અને કેટલા 
સમયમા ંધરપકડ કરવામા ંઆવશ?ે  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ી ારા જ ે  પૂછવામાં આ યો છે એમા ં
મૂળ કલમો ઉપરાંતની ૩૭૬(૧) ૩૭૬(ડી, એ,) ૩૭૬ની આનષુાંિગક કલમો લગાડવામાં આવી છે. એમણ ેજ ેબી   
પૂછયો કે કલ અરવ ી અને સાબરકાંઠાના ુ ૧૧૮ આરોપીઓ હતા એમાંથી ૪ આરોપીઓની ધરપકડ બાકી છે. એમાં માલપુર 
પોલીસ ટેશનમાં એક આરોપી બાકી હતો એ ૩૦ મી તારીખે પકડાઇ ગયો છે. િભલોડાના પોલીસ ટેશનમાં હતો એ આરોપી 
એટલા માટે નથી પકડાઇ શકયો કે એ બહેન માનિસક રીતે અિ થર હતી જનેા કારણે એ કોઇ વણન નથી આપી શકી. તલોદ 
પોલીસ ટેશનના સદંભમા ં હાઇકોટ ારા નો કોરોસીવ એકશ સનું કહેવામાં આ યું છે અન ે ખેરત પોલીસ ટેશનની અંદર 
અ યાર સુધી ન પકડાવાને કારણ ે કલમ-૭૦ હેઠળ એનું ધરપકડ વોર ટ મળેવી અન ે યા કરવાની શ  કરી હતી અમ ે
સેશ સની અંદર પણ અપીલ કરી છે. આમ રાજયની અંદર જયા ંપણ આ માણેની બળા કારની ઘટના થાય તો રાજય સરકાર 
પૂરી ક ટબ તાથી બળા કારના આરોપીઓન ેપકડે, જલેના હવાલે કરે અન ેએને ક વીકશન થાય યા ંસુધી અમે આખ.ે આખી 
ઘટનાનું ફોલોઅપ કરીએ છીએ.  
 ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા :  માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ ું
છ કે છે ા ંર વુ ં ષમા ંભારત સરકારે બળા કારના બનાવો રોકવા માટે કાયદામા ંશુ ંસુધારા કયા છે? અગાઉ સ ની ગવાઇ શુ ં
હતી? સુધારા કયા બાદ ગવાઇ શું છે? બી   ગાભાઇ પોલીસ ટેશનની હદમાં ઢઢર ખાતે બનેલ હચકારી બનાવમાં શા ંું
પગલાં લેવામાં આ યા?ં 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ી રાજે િસંહે ક ું કે કાયદામાં શું સુધારા 
કરવામા ંઆ યા? માનનીય નરે ભાઇ મોદીએ જલાઇ રુ ૦૧૮મા ંકાયદામા ંકડક અને  અસરકારકતા ઉભી કરાય તે માટે મૂળ 
કાયદા હતા એમા ંએમે ડમે ટ કય.ુ એમે ડમે ટમાં ૩૭૬(૧) બળા કારના ગુનાની સ  ૭ વષથી ઓછી ન હ અને આ વન 
કેદની હતી એ ૧૦ વષથી ઓછી ન હ અને આ વન કેદ સુધીની કરી. ૩૭૬(૩) એટલ ે૧૬ વષથી ઓછી મરની બાળકી 
હોય તો ર૦ વષથી ઓછી ન હ અન ેઆ વન કેદની સ  કરી. ૩૭૬ (એ)(બી) એટલ ે૧ર વષથી ઓછી મરની સગીરા 
ઉપર બળા કારની સ  અગાઉ આ કલમ નહોતી, પરતુ રં ૦ વષથી ઓછી ન હ અન ેઆ વન કેદ સુધીની સ  આમા ંફરમાવી 
છે. ૩૭૬(ડી)(એ) માં ૧૬ વષથી ઓછી મરની સગીરા ઉપર ગગ રેપ હોય તો આ વન કેદ સુધીની અન ે૩૭૬(ડી)(બી) 
એટલે ૧ર વષથી ઓછી મરની સગીરા હોય તો પણ તેને આ વન કેદની સ  ફરમાવી છે. આમ આ વન કેદ અન ે
કેટલાકની અંદર ફાસંીની સ  કરી છે. એમ આપણે ઇએ તો સમ  દેશમા ંઆ માણેની ઘટનાઓ બન ેછે, એન ેકાયદાના 
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મા યમથી આવું કરવાવાળા લોકોને ફાંસીના માંચડા સુધી લટકાવવા માટે કાયદામા ંસુધારા કયા છે. એ આધાર ઉપર કામ કરી 
ર ાં છીએ. 
 ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, આમ તો  બનાસકાંઠા િજ ાનો છે. ર તારીખે ૪ વષની નાની 
કમળી બાળકી ઉપર સામૂ હક બળા કાર થયો છેુ . મ મુ યમં ી ીને રજઆત કરી હતીૂ . માનનીય મુ યમં ી ીએ બહ ુ
સકારા મક રીતે મારી સામે જ અિધકારીઓને સૂચના આપી હતી કે આરોપીઓ તા કાિલક પકડાવવા ઇએ. હજ આરીપીઓ ુ
પકડાયા નથી. મારી એટલી િવનંતી છે કે બાળકી અનાથ છે. રે વે ટેશનના લેટફોમ ઉપર રહે છે. તો આપના રાહત ફડમાંથી ં
સહાય આપો એવી એક ખાસ િવનંતી ક  છં ંુ . 
  અ  ય ી :  કાયદા હેઠળ સહાય મળતી હોય છે. કોઇ ન હોય તો એના વાલી નીમવા પડે. 
 ી દપિસંહ ભ. ડે : માનનીય અ ય ી, પાલનપુરના એક કેસમાં મુ યમં ી ીએ યાંના ડી.આઇ. ., 
એસ.પી., બધા જ લોકોને સૂચના આપી છે. અમારી રા ય ક ાની કિમ ટ મોનીટ રગ કરે છેં . એ કરવાવાળા દશામા ંવધારાની 
ટીમો અન ેબાકીના પૂરાવા એક  કરી એન ેપકડવા માટેની કાયવાહી ગિતમાં ચાલી રહી છે. 
 ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ું ંુ
ગુજરાત રા યમાં છે ા ંર વષના સમયગાળા દર યાન બળા કારના દાખલ થયેલ કેટલા કેસોમા ંઝડપથી સ  આપવામા ંઆવી 
છે? 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મ ક ુ ંતેમ રા ય સરકાર નવા એમે ડમે ટ એ ટના આધાર ઉપર 

 કોઇ ગુનો કરે તો કિ વ ટ કરવા માટે ક ટબ  છીએ. એના માટે સમયસર ચાજશીટ થાય.(અંતરાય) 
  અ  ય ી : તમારા નેતા કયારનાય હાથ ચો કરે છે. મ ઘણા બધાને પૂછવા દીધંુ. આપે હમણા ંહાથ ચો કય . 
લીઝ. 

 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મારી પાસે જ ેકેસીસ છે એમાં હ સ માનનીય સભાગૃહના યાન ું
ઉપર મૂકવા માગંુ છ કે આ માણનેા બળા કારના િક સા થાય તો એ િક સામાંુ ં  રા યના એ ડશનલ ચીફ સે ેટરી હોમ, 
રા યના ડી પી, રા યના હોમ સે ેટરી આ બધાની એક કિમ ટ બનાવવામાં આવી છે. દર ૧પ દવસે આ માણનેી તમામ 
ઘટનાનો ર ય ુકરે છે. જમેા ંસમયસર ચાજશીટ થઇ છે કે નથી થઇ? ફોરેિ સક સાય સના રપોટ આ યા છે કે નથી આવતા? 
કશુંક ખૂટે છે કે શુ?ં જથેી કરીન ે સમયગાળામાં એને કિ વ ટ કરી શકાય. અઠવા પોલીસ લાઇનમાં ૧ર વષની બાળકી ઉપર 
બળા કારનો ગુનો થયો હતો. એમાં ૮ માસની અંદર આરોપીને ગુનો ચલાવડાવીને ર૦ વષની કેદની સ  અપાવી હતી.  
ડ ડોલીમાં પ વષની બાળકી ઉપર કેસ થયો હતો. એની અંદર એ છે ા ાસ સુધી વે યાં સુધીનું કિ વ શન કરા યું હતંુ. 
લ બાયતમાં ૩ વષની દીકરી ઉપર બળા કાર કય  હતો એને  ફાંસીની સ  કોટ ારા આપવામાં આવી છે. 
  અ  ય ી : જવાબમાં આપે આ યું છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી :  માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ેખાલી એટલુ ંપૂછવા માગંુ  છ કેુ ં , આ 
દેશની સં કૃિતએ ીને શિ તનું પ આ યું છે. આ ગરવા ગુજરાતમાં છે ા બે વષમાં ર૭ર૩ જટેલી દીકરીઓ ઉપર બળા કાર 
યા તો સામૂ હક બળા કારના યાસ થયા છે. દ ઉગે ને ગુજરાતમાં દરરોજ ણ-ચાર દીકરી પ ખાય તે આપણા સૌના માટે 
ખૂબ દદનાક બીના છે. આ અરવ ી અને સાબરકાંઠાના જ ે આંકડા સામે આ યા છે તેમાં સરકારે વીકાય ુ છે કે, કલ ુ ૮૦ 
બનાવો બ યા છે. આ ૮૦ પૈકી કલ ુ ૪૮ બનાવ એવા છે કે, જમેા ંનાબાિલક દીકરીઓ પ ખાણી છે. કયાંક બે દીકરીના બાપ 
તરીકે મને પણ િચંતા થાય છે કે આ ગુજરાતમાં આપણી દીકરી સલામત રહેશ ે કે કેમ? આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ે
પૂછવું છે કે, આ સાબરકાંઠા અને અરવ ીની અંદર કલ ુ ૮૦ પૈકી કલ ુ ૪૮ નાબાિલક દીકરીઓ ઉપર બળા કાર થયા છે. તો 
માનનીય મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે તો તેમનો આભાર માનીશ કે, ગુજરાતમાં છે ા બે વષમાં ર૭ર૩ બળા કારના બનાવ 
બ યા છે તે પૈકી ૧૮ વષ કરતાં નીચી વયની કેટલી દીકરીઓ ઉપર બળા કારના બનાવ બ યા છે?  
  અ  ય ી : આખા ગુજરાતનું કયાંથી પૂછી શકાય? િચંતાનો િવષય બરાબર છે અન ેતે ચો સ છે.  
 ી દપિસહં ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય િવપ ના નેતા ી પરેશભાઇએ જ ેિવષય મૂ યો છે તેમા ં
ગુજરાતે ગભરાવવાની કે િચંતા કરવાની જ ર એટલા માટે નથી કે આખા દેશના જ ેબળા કારના ગુનાનો ાઇમ રેટ હોય તેમા ં
ગુજરાતનો ાઇમ રેટ તે મા  ૧.૭ ટકા છે અને ભારતનો ાઇમ રેટ પ.ર ટકા છે. આખા દેશના કલ ુ ૩૪ રા યો ઇએ તો તેમા ં
આપણો ૩૧મો નંબર આવ ેછે. રા યમા ંબળા કારની એકપણ ઘટના બન ેતે અમ ેહરગીજ ચલાવી લવેા માગતા નથી. તેના 
માટે મ અગાઉ ક ુ ં તેમ રાજયમાં ઉ ચ ક ાએ આનું મોિનટર ગ કરવામાં આવે છે. તેમણે બી  વાત કરી કે નાબાિલક 
બાળકીઓ ઉપર બળા કાર થાય છે. ૧૬-૧૭ અને ૧૮ વષની દીકરીઓ અને દીકરાઓ મે સંગના કારણે ઘરેથી નીકળી 

ય છે અને જયારે તેની ફ રયાદ કરવામાં આવે છે તો તેની અંદર બળા કારનો ઉ ેખ થાય છે.  
 અ  ય ી : આ જ િચંતાનો િવષય છે. સમાજ માટે આ જ િચંતાનો િવષય છે.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હા, એટલા માટે હ માનનીય િવપ ના નેતાને કહ છ કેું ું ંુ , અમ ે
કોઇપણ કારનો ગુનો આવ ેતેને ન ધીએ છીએ, તેની મર માણ ેન ધીએ છીએ. પરતુ તે નાબાિલક જયારે કોઇ દીકરા સાથ ેં
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નીકળી ય છે અને પરત આવે છે યારે તેઓની વ ચે લ  થયા હોય કે સમાધાન થઇ ગયું હોય છે. એટલ ેઆ કારના 
આંકડા વા તિવક નથી. ગુજરાત બળા કારીઓની નગરી નથી. ગુજરાત સંપૂણ રીતે સલામત છે તેની આપને ખાતરી આપંુ છંુ.  
 ડો. અિનલ  િષયારા : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ અને આમ તો આ ું ંુ
આપણા સૌની િચંતાનો િવષય છે. કડક કાયદાઓ બના યા છે તેવું માનનીય મં ી ી કહે છે, બોલવામા ંપણ માનનીય ગૃહ 
મં ી ી ખૂબ જ કડક છે. ફકત કાયદાઓ કડક બનાવીએ પણ અમલીકરણમાં  આપણે કયાંકન ેકયાંક ઢીલાશ રાખીશુ ંતો 
જ ર જણાયે આવા માણસો પકડાતા નથી. અમારા િજ ામાં ૮૦ બનાવ બ યા છે તે ખૂબ િચંતાનો િવષય છે. યારે મારી 
માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે, જ ેકેસોમાં આરોપીઓ પકડયા છે તેમાં કેટલા કેસોમાં િશ ા થઇ છે? કારણ કે મોટા ભાગના 
લોકો છટી ય છેૂ . તો આવા િશ ા થઇ હોય તેવા કોઇ કેસ છે કે કેમ?  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આ કેસો હાલ કોટની અદંર ચાલી ર ા છે. કેટલાક કેસોની અંદર 
સમાધાન થયેલા છે. કેટલાક કેસોની અંદર હાઇકોટના નો-કોરોસીવ એકશ સના સદંભમા ં આ યું છે. મ ક ું તેમ આનુ ં
સંપૂણપણે હાઇલેવલે રી યુ કરીએ છીએ. હ ું ડોકટર ષીયારા  આપને ખાતરી આપંુ છ કેુ ં , આ સરકાર દીકરીઓ યે 
સંવેદનશીલ છે, અમ ે કોઇપણ લુઝનેશ નહ  ચલાવીએ અને તપાસ કરવાવાળા અિધકારી પણ ઢીલાશ દાખવશે તો તે 
અિધકારી સામ ેપગલાં લેવા માટે રાજય સરકારની સંપૂણ તૈયારી છે.  
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ  છ કેુ ં , અરવ ી િજ ાના મોડાસાની 
અંદર એક દિલત દીકરી સાથે સામૂ હક બળા કારની ઘટના ઘટી હતી તેના તમામ આરોપીઓ પકડાઇ ગયા છે કે નથી પકડાયા  
અને તે તપાસ હાલ કઇ િ થિતએ છે?  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મોડાસાના તાલુકાની અદંર એક આ જ ે ઘટના બની અને એ 
ઘટનાના સદંભમા ં પહેલા દવસથી જ રાજય સરકાર પૂરેપૂરી સંવદેનશીલતાના આધાર ઉપર કામ કરી રહી છે. માનનીય 
અ ય ી, ૩  તારીખે અમને ણ થઇ અને પછી એ દીકરીનો મતૃદેહ મ ો પછી સમયસર જ ેઅપે ા હતી એ માણે અમ ે
એફ.આઇ.આર. કરી યાર પછી જ ે ણ આરોપીઓ હતા એ ણે આરોપીઓની ઘરપકડ કરી અને એ ધરપકડ કયા પછી એ 
મૃતદેહનું જ ે પો ટમોટમ કયુ એ પાંચ ડોકટરોની પેનલ ારા કય ુ એની િવડીયો ાફી કરી પરતુ કેટલાક લોકો આ ઘટનાન ેં
િવ તૃત વ પ આપીને સરકારન ેબદનામ કરવા માટેનો ય ન કરતા હતા. માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ સામ ે
ચાલીને આ ઘટનામાં કોઇ કચાસ ન રહે એ માટે એસ.આઇ.ટી.ની િનમણૂક કરી અને એસ.આઇ.ટી.ની અંદર 
ડી.આઇ. .( ાઇમ), એસ.પી. અને ડી.વાય.એસ.પી. તથા વધારાના ઓફીસરો મકૂયા એ ઓફીસરોને આખે આખી ઘટનાની 
તપાસ કરવા માટેનુ ંકામ સ યું અને આમા ંજ ેકલ ણ આરોપીઓ હતા એ ણેુ  આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે.  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, મારો એક  છે. સામા ય રીતે અ ય ે નહ  પૂછવું ઇએ પણ કારણ કે, આ ખૂબ 
િચંતાનો િવષય છે અને મને લાગે છે કે આ બે િજ ામાં જ ે૭૬ િક સા બ યા એ ૭૬ િક સામાં મે કરણના િક સા કેટલા? 
ભલે જવાબ અ યારે ન હોય તો મન ેરેકડ પર પછી આપ  અન ેબીજુ,ં ૨૫ વરસની મરથી નીચેની મરના આરોપી કેટલા? 
આ બંને સવાલોનો જવાબ પછી મન ેઆપ .  

મનગર અને દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે  
*૨૫૬૮૦ ી િવણભાઈ મુસડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
મનગર અને દવેભૂિમ- ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 

ગુનાઓ ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય  

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇ ડ ાઇમ એ ટ 
હેઠળ દેવભૂિમ ારકા અને મનગરમાં તો કોઇ ઇસમ ઉપર આ કલમનો અમલ કરવામાં આ યો નથી પણ ગુજરાતમાં કેટલા 
યિ તની આ કલમ હેઠળ ધરપકડ થઇ છે? અને આ એકટની િવગતો શું છે?  

 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની અંદર આ એકટ નીચે એનું અમલીકરણ ભલ ે
મનગરમા ં હજ સુધી ન થયું હોય પરતુ આ એકટનો ગુનો અમદાવાદમાં દાખલ કય  છે અન ે એ ુ ં ગુનાની એકટ નીચે એક
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 િવશાલ ગો વામી સામે કલ ુ ૫૧ ગુના હતા અને એ ૩૦ સાગારીતોના મા યમથી ઉઘરાણીનું નેટવક ચલાવતો હતો આ ઉપરાંત 
ખૂન, ખૂનની કોિશશ, ધાડ, લૂટ, ચોરી, બળજબરી એવા ૨૯ ગુના કરેલ હતા અને અ ય રાજયમા ંપણ એણે ગુના કરેલ હતા. 
એમ એના સાત આરોપીઓ સાથે ગુજરાતની અદંર ગુજસીટોકનો કાયદો આ યા પછી એ કાયદાનું અમલીકરણ કયુ છે. એવો 
એક બી  ગુનો અમરેલી િજ ામાં પરમ દવસે રા ે ન યો છે. એમ ગુજરાતમાં આ ઘટનાઓ બની છે એ ઘટનાના સદંભમા ં
કય  છે.  
 માનનીય અ ય ી, કેમ આ કાયદો બનાવવો પ ો? એના સંદભમાં એવું છે કે યારે વ. અટલિબહારી વાજપેય  

યારે દેશના ધાનમં ી હતા યારે એમણે દલ સે બડા દેશ હોતા હે અને આતંકવાદીઓની ગોળીઓનો િશકાર ભારતના 
નાગ રક બને એ કોઇ પણ હસાબે ચલાવી લેવા માગતા ન હતા. ભારત અને પાિક તાનના યુ  કરતા વધારે લોકો 
આતંકવાદીઓની ગોળીઓનો િશકાર બ યા હતા એટલે એમણે બળ રાજકીય ઇ છાશિ તના આધાર ઉપર પોટાનો કાયદો 
બના યો હતો પરતુ ં વષ ૨૦૦૪માં ય.ુપી.એ.ની સરકારે ીમતી સોિનયા ગાંધીના ઇશારે આતંકવાદીઓ યે સો ટ ટાગટ 
કરીને આ કાયદો રદ કય  હતો એના માટે ગુજરાતમા ંમુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ વષ ૨૦૦૪મા ંઆ કાયદો કય , વષ 
૨૦૦૯મા ં ફરી લા યા, વષ ૨૦૧૫માં ગુજરાત િવધાનસભામાં ફરી આ કાયદો લાવવામાં આ યો અન ે જવેા ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહ કે ના ગૃહ મં ી બ યા કે તરત જ આ કાયદાન ે મંજરી આપીૂ . ૧૬૦૦ 
િકલોમીટરનો લાંબો દ રયા કાંઠો છે, ગુજરાત સમૃ  છે અને કોઇ પણ આતંકવાદી ગુજરાતની ધરતી ઉપર કોઇ િનદ ષ 
નાગ રકોના ર તથી ગુજરાતની ધરતીને ભ જવવા માગે તો ગુજરાતની સરકાર હરગીઝ ચલાવી લેવા માગતી નથી એટલા માટે 
અમે આ કાયદો લા યા છીએ અને આ કાયદાનુ ંઆગામી દવસોમા ં  કોઇ આતંકવાદી અથવા કોઇ પણ યિ ત રા  િવરોધી 
કામ કરશ ે તો એન ે પકડી પકડીને જલેના હવાલ ે કરવાનું કામ આ સરકાર કરશ ે અન ે અમે કોઇ પણ સં ગોમાં ગુનાખોરી 
ચલાવી લેવાના નથી.  
  અ  ય ી : ોતરીનો સમય પૂરો થાય છે.  

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િસંચાઈ યોજનાઓ 
૨૭૭૫૫ ડો. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
તાલુકાવાર િસંચાઈ માટે કઈ યોજનાઓ માટે કેટલી રકમની 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) સામેલ *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ યોજનાઓ ારા િજ ાવાર 
અને તાલુકાવાર કેટલા હે ટર િસંચાઈનો લાભ આપવામા ં
આ યો, અન ે  

  (૨) સામેલ *પ ક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ તાલુકાવાર અન ે
િજ ાવાર છે ા બે વષમા ંકેટલો ખચ કરવામા ંઆ યો ? 

  (૩) સામેલ *પ ક-૧ મુજબ 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

સૌની યોજના પેકજે -૧ માં ટ ડર રદ કરવા બાબતે  
૨૫૭૫૨ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌની 
યોજના પેકેજ-૧ માં પહેલા ટે ડર યારે બહાર પડાયુ,ં 

  (૧) સૌની યોજના લ ક-૨, પેકેજ-૧ નું ટે ડર સૌ 
થમ વાર જનુ -૨૦૧૩ બહાર પડાય.ુ 

 (૨) ઉ ત ટે ડર રદ કરી તેના અંદાજમાં કેટલો 
વધારો કરાયો,  

  (૨) ઉ ત ટે ડરના અંદાજમાં . ૭૨.૨૩ કરોડનો 
વધારો કરાયો. 

 (૩) ઉ ત વધારો કરાયા બાદ કેટલા ટકા ચા ભાવ ે
ટે ડર મંજર કરાયાૂ , અન ે  

  (૩) આ ટે ડર ૧૨.૯૬% ચા ભાવે મંજર કરાયુૂ . 

 (૪) અંદાજમાં વધારો કરવાના શા કારણો છે?   (૪) પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા 
એસ.ઓ.આર. માં સુધારો થવાથી અદંાજમાં વધારો થયલે. 

ક છ િજ ામાં મરામત કરલા ચેકડમોે ે  
૨૫૧૦૭ ી િવરે િસંહ ડે   (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર ક છ િજ ામા ં કેટલા ચેકડેમો મરામત 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કુલ ૨૧૮ (તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) ચેકડેમો 
મરામત કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડેમો માટે 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો, અન ે

  (૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડેમો માટે કલ ુ
૩૦૮.૧૧ લાખનો ખચ થયો. (તાલુકાવાર પ ક સામેલ 
છે.) 

 (૩) આ મરામત થયેલા ચેકડેમોન ે કારણ ે કેટલી 
જળસં હ શિ ત અન ેલાિભત િવ તારમા ંવધારો થયેલ છે? 

  (૩) આ મરામત થયેલા ચેકડેમોને કારણે કલ ુ
૧૧૯.૭૦ એમ.સી.એફ.ટી જળસં હ શિ ત અન ે કલ ુ
૭૭૪.૦૦ હે ટર લાિભત િવ તારમા ં વધારો થયેલ છે. 
(તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) 

પ ક 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

દર યાન 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

દર યાન 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ કુલ 

(તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

અનંુ. 
નં. 

િજ ો તાલુકો 
મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 
થયેલ 

ખચ ( . 
લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ 

જળસં હ 
શિ ત 

(એમસીએ ટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 
થયેલ 

ખચ ( . 
લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ 

જળસં હ 
શિ ત 

(એમસીએ ટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 
થયેલ 

ખચ ( . 
લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ 

જળસં હ 
શિ ત 

(એમસીએ ટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 
૧ ક છ ભુજ ૧૫ ૫.૧૨ ૧૬.૬૫ ૧૫૨.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫ ૫.૧૨ ૧૬.૬૫ ૧૫૨.૦૦ 

૨ ક છ 
ભુજ 

(PID) 
૧ ૬.૮૭ ૦.૫૦ ૧૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૬.૮૭ ૦.૫૦ ૧૦.૦૦ 

૩ ક છ અં ર ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ ક છ મુ ા ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૫ ક છ અબડાસા ૨ ૪.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩ ૩૬.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫ ૪૦.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૬ ક છ માંડવી ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૭ ક છ નખ ાણા ૧૪૨ ૧૫૮.૧૩ ૭૧.૦૦ ૪૦૩.૦૦ ૯ ૧૪.૫૬ ૪.૫૦ ૩૭.૦૦ ૧૫૧ ૧૭૨.૬૯ ૭૫.૫૦ ૪૪૦.૦૦ 

૮ 
ક છ લખપત 

(PID) 
૪૨ ૭૨.૯૨ ૨૨.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨ ૭૨.૯૨ ૨૨.૦૦ ૧૦૫.૦૦ 

૯ 
ક છ લખપત 

(PID) 
૧ ૪.૯૩ ૦.૩૦ ૭.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૪.૯૩ ૦.૩૦ ૭.૦૦ 

૧૦ ક છ ભચાઉ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૧.૪૫ ૪.૭૫ ૬૦.૦૦ ૧ ૧.૪૫ ૪.૭૫ ૬૦.૦૦ 

૧૧ ક છ રાપર ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કુલઃ ૨૦૩ ૨૫૨.૪૬ ૧૧૦.૪૫ ૬૭૭.૦૦ ૧૫ ૫૫.૬૫ ૯.૨૫ ૯૭.૦૦ ૨૧૮ ૩૦૮.૧૧ ૧૧૯.૭૦ ૭૭૪.૦૦ 

દા ની નવી પરમીટ મેળવવા અને રી યૂ માટ અરે  
૨૫૭૩૨ ી ઇ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ દા ની 
નવી પરમીટો મેળવવા અન ે રી ય ૂ માટે અર  ફી પેટે 
કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવે છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત દરો યારથી અમલમાં છે, તેમાં છે ે 
યારે કેટલો વધારો કરવામાં આવેલ છે? 

 

 (૧) અન ે(૨) તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮ ના હેરનામા 
માંકઃ GG/85/2018/VDR/10/2017/654/E-1 થી 

અર  ફી વસૂલવામા ંઆવતી નથી. 

દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાે ે કના મકાનો 
૨૫૦૦૬ ી કશુભાઇ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં દવેભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ 
રહેણાકના કલ કેટલા મકાુ નો પૂણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૨૪ રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) .૧૬૪.૫૬ લાખ 

--------- 
ક છ િજ ામાં મરામત કરલાે  ચેકડમોે  

૨૫૧૦૮ ી કનુભાઇ પટલ ે  (સાણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર ક છ િજ ામા ં કેટલા ચેકડેમો મરામત 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કુલ ૨૧૮ (તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) ચેકડેમો 
મરામત કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડેમો માટે 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો, અન ે

  (૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડેમો માટે કલ ુ
૩૦૮.૧૧ લાખનો ખચ થયો. (તાલુકાવાર પ ક સામેલ 
છે.) 

 (૩) આ મરામત થયેલા ચેકડેમોન ે કારણ ે કેટલી 
જળસં હ શિ ત અન ેલાિભત િવ તારમા ંવધારો થયેલ છે? 

  (૩) આ મરામત થયેલા ચેકડેમોને કારણે કલ ુ
૧૧૯.૭૦ એમ.સી.એફ.ટી જળસં હ શિ ત અન ે કલ ુ
૭૭૪.૦૦ હે ટર લાિભત િવ તારમા ં વધારો થયેલ છે. 
(તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) 

પ ક 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

દર યાન 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

દર યાન 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ કુલ 

(તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

અનંુ. 
નં. 

િજ ો તાલુકો 
મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 
થયેલ 

ખચ ( . 
લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ 

જળસં હ 
શિ ત 

(એમસીએ ટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 
થયેલ 

ખચ ( . 
લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ 

જળસં હ 
શિ ત 

(એમસીએ ટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 
થયેલ 

ખચ ( . 
લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ 

જળસં હ 
શિ ત 

(એમસીએ ટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 
૧ ક છ ભુજ ૧૫ ૫.૧૨ ૧૬.૬૫ ૧૫૨.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫ ૫.૧૨ ૧૬.૬૫ ૧૫૨.૦૦ 

૨ ક છ 
ભુજ 

(PID) 
૧ ૬.૮૭ ૦.૫૦ ૧૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૬.૮૭ ૦.૫૦ ૧૦.૦૦ 

૩ ક છ અં ર ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ ક છ મુ ા ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૫ ક છ અબડાસા ૨ ૪.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩ ૩૬.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫ ૪૦.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૬ ક છ માંડવી ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૭ ક છ નખ ાણા ૧૪૨ ૧૫૮.૧૩ ૭૧.૦૦ ૪૦૩.૦૦ ૯ ૧૪.૫૬ ૪.૫૦ ૩૭.૦૦ ૧૫૧ ૧૭૨.૬૯ ૭૫.૫૦ ૪૪૦.૦૦ 

૮ ક છ લખપત 
(PID) 

૪૨ ૭૨.૯૨ ૨૨.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨ ૭૨.૯૨ ૨૨.૦૦ ૧૦૫.૦૦ 

૯ ક છ લખપત 
(PID) 

૧ ૪.૯૩ ૦.૩૦ ૭.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૪.૯૩ ૦.૩૦ ૭.૦૦ 

૧૦ ક છ ભચાઉ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૧.૪૫ ૪.૭૫ ૬૦.૦૦ ૧ ૧.૪૫ ૪.૭૫ ૬૦.૦૦ 

૧૧ ક છ રાપર ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કુલઃ ૨૦૩ ૨૫૨.૪૬ ૧૧૦.૪૫ ૬૭૭.૦૦ ૧૫ ૫૫.૬૫ ૯.૨૫ ૯૭.૦૦ ૨૧૮ ૩૦૮.૧૧ ૧૧૯.૭૦ ૭૭૪.૦૦ 

--------- 
અમૃત યોજના હઠળ અમદાવાદ શહરને ફાળવેે ે લ રકમ 

૨૫૧૧૫ ી રાકશ શાહે   (એલીસિ જ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી ુ
રકમ ફાળવવામાં આવલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.           ( . કરોડમાં) 

વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
ફાળવલે રકમ ૯.૪૪ ૧૪૪.૪૪ ૧૫૩.૮૮  

 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવેલ ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) અમદાવાદ શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ 
અલગ ટેટ એ યલૂ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના 
કામો મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

SAAP ોજ ટની સં યાે  
૨૦૧૫-૧૬ ૨ 
૨૦૧૬-૧૭ ૫ 
૨૦૧૭-૨૦ ૨૦ 

કલ ોજ ટની સં યાુ ે  ૨૭  
 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલૂ  કલ ુ ૨૭ કામોમાંથી ૧૩ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૧૩ કામો ગિત હેઠળ છે; અને ૧ કામ હાલમાં 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
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ટે ડર મંજરીની યા હેઠળ છેૂ . 
--------- 

સૌની યોજનામાં થયેલ ખચ 
૨૫૭૦૫ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સૌની યોજનામાં કેટલી રકમનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો,  

  (૧)  
 વષ ૨૦૧૮ મા ં .૩૮૦૭.૮૮૮૭ કરોડનો ખચ 

 વષ ૨૦૧૯ માં .૩૩૩૨.૫૦૭૩ કરોડનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કયા જળાશયમાં 
કેટલું પાણી ભરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૨) તે અ વયે વષવાર જળાશયોમાં ભરવામાં આવેલ 
પાણીનાં જ થાની િવગત (એમ.સી.એફ.ટી.માં) નીચે મુજબ 
છે. 

મ જળાશયનું નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧ મ છુ-૨ ૧૨૨ ૦ 
૨ આ -૩ ૦ ૬૨૮ 
૩ રણ તસાગર ૦ ૨૫૧ 
૪ મ છુ-૧ ૦ ૧૨૪૫ 
૫ આ -૧ ૧૨૮૮ ૧૬૦૪ 
૬ યારી-૧ ૦ ૭૨૭ 
૭ ભાદર-૧  ૦ ૯૪૨ 
૮ વેરી ૦ ૧૬૩ 
૯ િ વેણી ઠાંગા ૦ ૩ 

૧૦ આંકડીયા ૫૯ ૧૬૨ 
૧૧ ગોમા ૧૫ ૫૦૬ 
૧૨ કાિનયાડ ૩૯ ૯૩ 
૧૩ કૃ ણસાગર ૫૮ ૧૧૫ 
૧૪ ભીમદાડ ૨૧ ૨૬૧ 
૧૫ ચાંચકા ૦ ૩૨ 
૧૬ વાસલ ૦ ૩૮ 
૧૭ સુખભાદર ૦ ૧૧૦ 
૧૮ માલપરા ૦ ૩ 
૧૯ કાળુભાર ૦ ૨૪૩ 
૨૦ રઘોળાં  ૦ ૫૧૪ 
૨૧ હનોલ ૦ ૧૨૫ 
૨૨ રા વાળ ૦ ૨૦ 
૨૩ ખારો ૦ ૧ 
૨૪ શે ું  ૦ ૧૪૯૫ 
૨૫ ચેકડેમ/તળાવો ૧૫૭૧ ૧૬૩૫ 

કલ ુ  ૩૧૭૩ ૧૦૯૧૬  
 (૩) ઉ ત કરવામાં આવેલ ખચ બજટેના કયા હેડ 
હેઠળ ઉધારવામા ંઆ યો?  

  (૩) સૌની યોજનાનો ખચ બજટેના વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
ડીમા ડ ન.ં૬૬, મેજર હેડ ૪૭૦૧-૭૧-૦૫૨-૦૧ હેઠળ 
ઉધારવામાં આ યો.  

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૭૫૫ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી વડોદરા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી વડોદરા 
િજ ામાં ૧૯૦૧ ોજે સ ારા .૧૧૩૩૯.૭૨ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ તથા છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૩૦ ોજે સ ારા 
.૩૬.૯૮ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
મંજર થયલે ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી વડોદરા િજ ામા ંૂ
૧૪૬૩ ોજે સ ારા .૩૭૭૬.૯૪ કરોડનુ ં મૂડી રોકાણ 
તથા છોટાઉદેપુર િજ ામા ં ૧૮ ોજે સ ારા .૭.૨૪ 
કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ સતત 
ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં વડોદરા િજ ામા ં

૧૭૭૦ ોજે સ કિમશ ડ થયલે છે અન ે ૧૩૧ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૧૯ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૧ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
વડોદરા િજ ામા ં ૨૦૧ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે
૧૨૬૨ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં ૧૨ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૬ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 

--------- 
જનાગઢૂ  અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામો 

૨૫૦૮૧ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ 
દવાલના કેટલા કામો મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૧)  
િજ ો મંજર થયેલ કામોૂ  

જનાગઢૂ  ૧૬ 
ગીર સોમનાથ ૨  

 (૨) કેટલા પૂણ કરવામા ંઆ યા, અન ે   (૨) હાલ કોઇ કામ પૂણ થયેલ નથી. 
 (૩) આ કામો હાથ ધરવા પાછળ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) હાલ કોઇ ખચ થયેલ નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ ે ડ ગ કનાલનું કાે મ 

૨૫૬૨૪ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં સુજલામ-સુફલામ ે ડ ગ કેનાલનું કેટલી 
લંબાઇનું કામ પૂણ થયેલ છે અને કેટલું કામ બાકી છે, 

  (૧) આયોજન હેઠળની કલ ુ ૪૪.૧૭૦ િક.મી.ની 
કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી માટે છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો ખચ કય , અને  

  (૨) ઉ ત મૂળ કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ પહેલા ં
પૂણ થયેલ હોઇ છે ા બે વષના ખચનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામગીરી યાં સુધીમાં કેટલા ખચ 
પૂણ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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સાબરકાંઠા િજ ામાં તળાવો ડા કરવાનું આયોજન 
૨૫૧૨૭ ી હતુ કનો ડયા (ઇડર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાબરકાંઠા િજ ામાં કલ ુ
કેટલા તળાવો ડા કરવાનું આયોજન છે, 

  (૧) ૧૧૪ તળાવો 

 (૨) તે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કલ કેટલા તળાવો ડા કરવામા ં આ યાુ , તેની પાછળ 
કેટલો ખચ થયો,  

  (૨) ૧૧૪ તળાવો ડા કરવામા ંઆ યા .૨૧૬.૦૮ 
લાખનો ખચ થયો.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ આયોજન પૈકી કેટલા તળાવો 
ડા કરવાના બાકી છે, અન ે

  (૩) શૂ ય 

 (૪) તેની પાછળ કેટલો ખચ થશ?ે   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓનેે ે  ડી ી 
૨૫૦૩૨ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાજપોર મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કઈ યિુનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨) ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસટી. 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં હિથયાર/પરવાના 

૨૫૭૧૯ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં છે ા બે વષમાં હિથયાર પરવાનો 
ધરાવતા કેટલા યિ તઓએ વર ણ માટે ફાયર ગ કય,ુ 

  (૧)  
િજ ા તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૯ 

ભાવનગર ૨(બે) યિ તઓએ ફાયર ગ કરેલ છે. 
બોટાદ કોઈ બનાવ બનેલ નથી.  

 (૨) તે અ વયે કેટલા યિ તઓ ઘાયલ થયા અને 
કેટલા યિ તઓનું મૃ યુ થયુ,ં અને 

  (૨)  
ભાવનગર હવામાં ફાયર ગ થયેલ હોઈ કોઈ યિ ત 

ઘાયલ થયેલ નથી કે મૃ યુ પામેલ નથી. 
બોટાદ શૂ ય  

 (૩) વર ણ માટે આપેલ હિથયારમાંથી ફાયર ગ 
કરવા બદલ આવા ઈસમો સામે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૩)  
ભાવનગર બે ગુ હાઓમાં ૩ ઈસમોની અટક કરી ગુ હા 

ર ટર કરી નામ. કોટમાં ચાજશીટ દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

બોટાદ શૂ ય  
--------- 

દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 
૨૫૬૮૬ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર દેવભૂિમ ારકા અન ે પોરબંદર િજ ામા ં
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર અન ે
બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કારના 

યાસ  
દેવભૂિમ ારકા ૨૩ ૦ 
પોરબંદર ૧૧ ૦ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર ના 

યાસ 
દેવભૂિમ ારકા ૧૨ ૦ 
પોરબંદર ૧૩ ૦  

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

દેવભૂિમ ારકા ૧ ૧૫ 
પોરબંદર ૦ ૧૦ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

દેવભૂિમ ારકા ૦ ૦૯ 
પોરબંદર ૦ ૧૦  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં ૧ ઈસમની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે. 

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૪) બાકી ઈસમની ધરપકડ કરવા સી.આર.પી.સી. 
૭૦ મુજબનું વોરટ મેળવીને િજ ાના તમામ પોલીસ ં
ટેશનને ણ કરવામાં આવેલ છે.  

--------- 
રા યમાં હજ સિમિતની રચના 

૨૪૮૭૩ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી  (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં હજ 
સિમિતની રચના થયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના,  

 (૨)  ના, તો તેના કારણો શું છે, અન ે   (૨) હજ સિમિતની રચના કરવાની બાબત 
સરકાર ીની સ ય િવચારણા હેઠળ છે, અન ે

 (૩) ઉ ત હજ સિમિતની રચના યાં સુધીમા ં
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) બનતી વરાથી. 

આણંદ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 
૨૪૯૯૬ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 
હેઠળ, આણંદ િજ ામાં કેટલા તળાવો ડા કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) વષ ૨૦૧૮માં ૭૬ તળાવો 
  વષ ૨૦૧૯માં ૧૭૯ તળાવો 

 (૨) આ તળાવો ડા કરવાની કામગીરીથી પાણીની 
સં હ શિ તમાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) ૪૫.૭૫ એમ.સી.એફ.ટી. 

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં .૩.૫૦ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯માં .૯૪.૯૮ લાખ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 

૨૪૯૯૨ ી કબેરભાઈ ડ ડોર ુ  (સંતરામપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 

  (૧) વષ ૨૦૧૮માં ૨૭૨ તળાવો 
  વષ ૨૦૧૯માં ૧૩૧ તળાવો 
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હેઠળ, ખેડા િજ ામા ંકેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, 
 (૨) આ તળાવો ડા કરવાની કામગીરીથી પાણીની 
સં હ શિ તમાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) ૭૯.૯૫ એમ.સી.એફ.ટી. 

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં .૨૬.૨૭ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯માં .૧૫.૩૬ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં સાય સ સીટી રોડ પર સરદાર આવાસ યોજનાે  

૨૫૬૫૩ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેરમા ં સાય સ સીટી રોડ પર સરદાર આવાસ યોજનાના 
બાવન (૫૨) જટેલા પ રવારોને હાઈકોટના આદેશ બાદ 
ટીપી ૪૧મા ં લોટ ફાળવવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી 
છે,  

  (૧) આ બાબત સબ યુડીશ હોઈ ટી.પી.૪૧ માં કોઈ 
પ રવારને લોટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત ફાળવવામા ંઆવેલ લોટનો કબ  કેટલા 
પ રવારોન ેઉ ત િ થિતએ સ પવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા પ રવારોને કબ  
સ પવાનો બાકી છે અન ેતે યાં સુધીમાં સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 

૨૫૦૬૯ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલા ં પીન ગ એકમો મંજર કરવામાં ૂ
આ યા,  

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) . ૧,૨૦૯.૭૬ લાખ 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે? 

  (૩) ૧,૩૯,૨૦૦ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૨૦ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંબનાસકાંઠા િજ ામા ંપોલીસ િવભાગ માટે 
કલ કેટલા ુ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૦૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૩૮૮.૯૯ લાખ. 

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણૂ ે  

૨૫૬૯૨ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી જનાગઢ અને પોરબંદરૂ  
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી જનાગઢ ૂ
િજ ામાં ૨૦૧ ોજે સ ારા .૫૪૬.૪૨ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા પોરબંદર િજ ામાં ૧૬૯ ોજે સ ારા 
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.૫૦૨.૦૨ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ૂ જનાગઢ ૂ િજ ામા ં
૨૩૬ ોજે સ ારા .૮૮.૯૨ કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા 
પોરબંદર િજ ામાં ૧૬૩ ોજે સ ારા .૬૧.૦૫ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ સતત ચાલતી યા 
છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં જનાગઢ ૂ િજ ામા ં

૧૮૧ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૦ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા પોરબંદર િજ ામા ં ૧૪૮ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૧ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
જનાગઢ ૂ િજ ામા ં ૭૮ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે
૧૫૮ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા પોરબંદર 
િજ ામાં ૧૧૫ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૪૮ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે 
--------- 

આણંદ િજ ામાં નવી આઇડીસી 
૨૫૭૨૫ ી કાંિતભાઇ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામાં નવી આઇડીસી થાપવા 
માટે કેટલી દરખા તો સરકારન ેમળી,  

  (૧) એકપણ નહ . 

 (૨) મળેલ દરખા તો અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) યાં સુધીમાં આણંદ િજ ામા ંનવી આઇડીસી 
કાયરત કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે  
૨૫૦૪૯ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ય સરકારના એસીબી તં  ારા અ માણસર 
િમલકતને લગતા કેટલા કેસો શોધવામાં  આ યા, અને 

  (૧) કલુ -૧૮ કેસો 

 (૨) ઉ ત કેસોન ે આધારે કેટલી અ માણસર 
િમલકત મળી આવેલ છે? 

  (૨) . ૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/- 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૫૦૦૪ ી ભુપે ભાઇ પટલ ે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૩૪ રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) .૨૯૧.૪૩ લાખ 

--------- 
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અમૃત યોજના હઠળ ે વડોદરા શહરને ફાળવેલ રકમે  
૨૫૧૧૮ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વડોદરા શહેરન ે અમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી ુ
રકમ ફાળવવામાં આવલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.            ( . 
કરોડમા)ં 

વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
ફાળવલે રકમ ૩૯.૧૦ ૭૬.૮૪ ૧૧૫.૯૪  

 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવેલ ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) વડોદરા શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ 
અલગ ટેટ એ યલૂ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના 
કામો મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

SAAP ોજ ટની સં યાે  
૨૦૧૫-૧૬ ૨ 
૨૦૧૬-૧૭ ૮ 
૨૦૧૭-૨૦ ૯ 

કલ ોજ ટની સં યાુ ે  ૧૯  
 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૧૯ કામોમાંથી ૧૦ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૯ કામો ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે ે  
૨૫૭૧૫ ી કનુભાઇ બારયાૈ   (તળા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે ભાવનગર અને અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ.ભાવનગરઃ- કલ ુ . ૨૯૮.૯૮ લાખ 
  િજ. અમરેલીઃ- વસૂલાત બાકી નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) િજ.ભાવનગરઃ- મે. યી ટ આ કોહોલ એ  
લી. ભાવનગર પાસે બાકી લેણી રકમ રેવ યરૂાહે વસલૂ 
કરવા મામલતદાર ી પાિલતાણા ારા ગામ નમૂના નંબર ૬ 
હ  પ કમાં કાચી ન ધ પાડવામાં આવેલ છે. 
  િજ. અમરેલીઃ-  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૭૭૨ ી મંગળભાઇ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી ડાંગ અને વલસાડ 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ 
હેઠળ ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર 
ફાળવવામા ંઆવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

ડાંગમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

વલસાડમાં 
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

શૂ ય ૧૮૦.૦૦ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

શૂ ય ૧૦૩.૨૦ 

કુલ શૂ ય ૨૮૩.૨૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા   (૨) ડાંગ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
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હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? છે ા બે વષમા ંકોઈપણ ખચ કરવામાં આવલે નથી. 
વલસાડ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ંઆવેલ 
છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચની િવગત 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

િશ ણ 
એ બોઝ શૈ િણક 
ચાટ, અં ે  કોચ ગ 
લાસ, માટ લાસ 

૧૦૦.૦૦ 

કૌશ ય 
િવકાસ 

ક ડયાકામની તાલીમ,  
િસવણકામની તાલીમ, 

૪૦.૦૦ 

મ હલા અન ે
બાળક યાણ 

ડાંગણના સાધનોની 
સુવધા 

૪૦.૦૦ 

૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

કલુ  ૧૮૦.૦૦ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

િશ ણ 

માટ લાસ, 
સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, 
અં ે  કોચ ગ લાસ,  
સાય સ લેબ, 
ક પાઉ ડ વોલનું 
બાંધકામ, 
આંગણવાડી બાંધકામ 

૮૬.૨૦ 

મ હલા અન ે
બાળક યાણ 

ટેકિવ ડો તાલીમ ૧૭.૦૦ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

કલુ  ૧૦૩.૨૦ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૨૮૩.૨૦ 

--------- 
આણંદ િજ ામાં દ રયાના પાણીની વધતી ખારાશ અટકાવવા બાબત 

૨૫૭૨૧ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામા ં દ રયાના પાણીથી 
જમીનમાં ખારાશ આગળ વધતી અટકાવવા માટે કેટલી રકમ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) કામ અગાઉના વષ મા ં પૂણ થયેલ હોવાથી કોઇ 
રકમની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ામાં તાલુકાવાર કયા કામો 
માટે કેટલી રકમ વાપરવામાં આવી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) કેટલી રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયલે રહી?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ાના ગામોને િસંચાઇનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  
૨૫૬૦૭ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે િસંચાઇનુ ં પાણી 
આપવામાં આવે છે, 

  (૧) તાલુકાવાર ગામોની સં યા નીચે મુજબ છે. 
મ તાલુકો િસંચાઇ લાભ મેળવતા ગામો 
૧ દાંતીવાડા ૧૭ 
૨ પાલનપુર ૫૫ 
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૩ ડીસા ૧૧૧ 
૪ કાંકરેજ ૮૪ 
૫ વડગામ ૪૭ 
૬ ભાભર ૫૩ 
૭ દયોદર ૧૯ 
૮ વાવ ૭૦ 
૯ સુઇગામ ૪૪ 

૧૦ થરાદ ૫૧ 
૧૧ અમીરગઢ ૩૫ 
૧૨ દાંતા ૭૮ 
૧૩ લાખણી ૧૪ 
૧૪ ધાનેરા ૧૯ 

કલ ુ  ૬૯૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે
િસંચાઇનુ ંપાણી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , અન ે

 

 (૩) ઉ ત બાકી ગામોમાં યાં સુધીમાં િસંચાઇનુ ં
પાણી પૂ  પાડવામાં આવશેં ? 

 

 (૨) અને (૩) બાકી રહેતા ગામોમાં ચેકડેમ, આડબંધ, 
પાતાળકવાઓૂ , કવાઓ તળાવો ડા કરીૂ , પાઇપલાઇનોથી 
તળાવો ભરી, સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કેનાલથી ય  
અને પરો  રીતે િસંચાઇનો લાભ મળે છે. તેમજ તાિં ક રીતે 
શ ય હોય તે થળોએ જ રી મંજરીની યા પૂણ કરીૂ , 
નાણાંકીય ગવાઇ થયેથી ચેકડેમ, આડબંધ, તળાવો ડા 
કરી િસંચાઇનો લાભ આપવાનું આયોજન છે. 

--------- 
અમરલી અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં એફએસઆરયુ ોજ ટને ે ે મંજરીૂ  

૨૫૭૧૨ ી અંબરીષ ડરે   (રાજલાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ગીર સોમનાથ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
એફએસઆરયુ ોજે ટને મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ , 

  (૧) અમરેલી િજ ાના ફરાબાદ તાલુકાનાં ભાંકોદર 
ખાતે એક એફએસઆરયુ ોજે ટની મંજરી આપવામા ંૂ
આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત કયા ોજે ટ સમય મયાદમાં પૂણ થયા, 
અન ે

  (૨) ઉ ત ોજે ટની કામગીરી ગિતમાં છે. 

 (૩) સમય મયાદામાં ોજ ે ટ પૂણ ન કરનાર કયા 
ોજે ટ સામે શા પગલાં લીધા ? 

  (૩) ઉ ત ોજે ટ પૂણ થવાની સમય મયાદા હ  
બાકી હોય, પગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
સુરત િજ ામાં પાઇપલાઇન મારફતે રાંધણગેસ 

૨૫૦૭૭ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં પાઇપલાઇન મારફતે રાંધણગેસ પહ ચાડવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ા (પીએન આરબી, નવી દ હી 

ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર)મા ં ૫,૬૨,૦૦૦ થી વધુ 
ઘરોમાં પાઇપલાઇન ારા ઘરેલું ગેસ કને શન આપવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ામા ં ગેસ 
પાઇપલાઇન ારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામા ંઆવેલ 
છે ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ામા ંગેસ પાઇપલાઇન ારા સુરત, 
પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરેજ, 
ચોયાસી, તથા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને સરુત શહરમાં એફે .એસ.આઇ. વધારાની દરખા તો 

૨૫૩૮૪ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને સુરત શહેરમાં શહેરવાર ગુજરાત નગર રચના અન ે
શહેરી િવકાસ કાયદો-૧૯૭૬ ની કલમ ૨૯(૧) હેઠળ 
જદી જદી નગર રચના યોજનાઓમાં એફુ ુ .એસ.આઇ. 
વધારી વધુ માળ બાંધવા માટે છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલી દરખા તો આવી,  

  (૧)  
શહરે  તા.૧-૧-૨૦૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 
ગાંધીનગર શૂ ય શૂ ય 

સુરત શૂ ય શૂ ય 
કલુ  શૂ ય શૂ ય  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર કયા શહેરની કેટલી 
દરખા ત મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી દરખા તો, કેટલા 
સમયથી કયા કારણોસર પડતર છે? 

  (૩) શૂ ય. 

--------- 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૭૭૫ ી અનંતકમાર પટલ ુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી નવસારી અન ેવલસાડ 
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી નવસારી 
િજ ામાં ૧૦૬ ોજે સ ારા .૧૭૨.૪૫ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા વલસાડ િજ ામાં ૫૨૬ ોજે સ ારા 
.૨૨૩૪.૮૨ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯મા ંમંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી નવસારી ૂ
િજ ામાં ૧૦૯ ોજે સ ારા .૧૯.૨૪ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા વલસાડ િજ ામાં ૩૦૧ ોજે સ ારા 
.૯૧૫.૭૬ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ 

સતત ચાલતી યા છે. 
 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ મા ંનવસારી િજ ામા ં

૮૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૨૦ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા વલસાડ િજ ામાં ૪૦૫ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૨૧ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ મા ંનવસારી િજ ામાં ૨૯ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ 
છે અને ૮૦ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા વલસાડ 
િજ ામાં ૧૫૦ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૧૫૧ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
--------- 

ખેડા અને મ હસાગર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  
૨૫૭૩૭ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયલે એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી ખેડા અન ે મ હસાગર 
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ખેડા 
િજ ામાં ૨૦૧ ોજે સ ારા .૨૪૦૩.૪૫ કરોડનું મૂડી 
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રોકાણ તથા મ હસાગર િજ ામા ં ૩૬ ોજે સ ારા 
.૯૩.૭૯ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ માં મંજર થયલે ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ખેડા ૂ
િજ ામાં ૧૩૬ ોજે સ ારા .૧૭૯.૯૨ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા મ હસાગર િજ ામા ં ૧૮ ોજે સ ારા 
.૧૫.૨૦ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ 

સતત ચાલતી યા છે. 
 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ મા ં ખેડા િજ ામા ં

૧૭૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૫ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મ હસાગર િજ ામાં ૨૭ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૯ ોજે સ અમલીકરણ 
હેઠળ છે. 
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ માં ખેડા િજ ામાં ૮૮ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે 
અને ૪૮ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મ હસાગર 
િજ ામાં ૨ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૬ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 

--------- 
સીપુ નદીમાંથી પાણી લી ટ કરી લુણી નદીમાં નાખવા બાબત 

૨૫૬૧૦ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી  (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં સીપુ નદીમાંથી પાણી લી ટ કરી લુણી નદીમા ં
(બાપલાથી ધાનેરા) નાખવા માટેની કામગીરી યા તબ ે  
છે, અને 

  (૧) ખૂબ ઓછા વરસાદન ે કારણ ે છે  ે સીપુ ડેમમા ં
૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માં પાણીની આવક થઈ હતી. સદર 
ડેમના િનધારીત કરેલ કમા ડ િવ તારમા ં પણ પાણી પૂ ં  
પાડી શકાતંુ ન હોવાથી લુણી નદીમા ં લી ટ કરીને પાણી 
આપી શકાય તેમ નથી. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં રતી અને કકર પેટ વસૂલ કરલ રોય ટીે ે ં ે ે  

૨૭૩૦૧ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં ૨૦૧૮-૧૯ના વષમા ં રેતી અન ેકકર પેટે સરકારે ં
વસૂલ કરેલ રોય ટીમાંથી હ સા પેટેની કેટલી રકમ 
ચૂકવવાની થતી હતી, 

  (૧) .૧૦૪.૧૧ લાખ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમ ઉ ત િજ ાને ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) .૧૦૪.૧૧ લાખ 

 (૩) બાકીની રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામા ંઆવનાર 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૫૦૦૨ ી કાંિતભાઇ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં દવેભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ 

  (૧) કલુ -૨૪ રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 
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રહેણાકના કલ કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યાુ , અન ે
 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) .૧૬૪.૫૬ લાખ. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૫૯૧ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ 
િવભાગના િબન-રહેણાકના કલ કેટલા મકાનોનું બાંધકામ ુ
હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૦૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૩૮૮.૯૯ લાખ. 

--------- 
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૧૨ ીમતી ગીતાબા ડ  ે  (ગ ડલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) કલુ -૬ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) .૧૮૮.૩૬ લાખ. 

--------- 
દાહોદ અને વડોદરા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૭૪૩ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર દાહોદ અન ે વડોદરા િજ ામા ં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કારના 

યાસ 
દાહોદ ૪૩ ૦૦ 
વડોદરા શહેર ૨૪ ૦૦ 
વડોદરા 

ા ય 
૨૫ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કારના 

યાસ 
દાહોદ ૩૩ ૦૦ 
વડોદરા શહેર ૫૨ ૦૦ 
વડોદરા 

ા ય 
૩૭ ૦૧ 

 
 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અન ે૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
પ ક-૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 

દાહોદ ૨૧ 
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વડોદરા શહેર ૧૩ 
વડોદરા ા ય ૨૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 

દાહોદ ૧૬ 
વડોદરા શહેર ૨૭ 
વડોદરા ા ય ૩૧ 

(ઉપરો ત િજ ાઓમા ં ૦ થી ૫ વષની એક પણ બાળાનો 
સમાવેશ થતો નથી) 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ બાકી 

દાહોદ ૨૧ 
વડોદરા શહેર ૧૩ 
વડોદરા ા ય ૦૦  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓન ે તેમના રહેણાક, 
િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ે આરોપીઓના 
કોલ ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. 
સી.આર.પી.સી. મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવોૂ  

૨૫૬૯૦ ી ભીખાભાઇ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગૂ ઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામા ં
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના 

યાસ અને સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 

જનાગઢૂ  ૨૯ ૦૧ 
ગીર-સોમનાથ ૧૫ ૦૧ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 

જનાગઢૂ  ૩૩ ૦૨ 
ગીર-સોમનાથ ૩૩ ૦૧ 

(ઉ ત િજ ાઓમા ં બળા કારના યાસ અન ે સામૂ હક 
બળા કારના યાસનો એકપણ બનાવ બનેલ નથી.) 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અન ે૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 

જનાગઢૂ  ૧૩ 
ગીર-સોમનાથ ૦૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 

જનાગઢૂ  ૧૧ 
ગીર-સોમનાથ ૨૧ 

(ઉ ત િજ ાઓમા ં ૦ થી ૫ વષની બાળાઓનો એકપણ 
બનાવ બનેલ નથી.) 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ 

કરી 
ધરપકડ બાકી 
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જનાગઢૂ  ૧૦૦ ૦૧ 
ગીર-સોમનાથ ૬૬ ૦૪  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) રહેણાક, િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી 
આવવાની સંભિવત જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. 
જ ે આરોપીઓના કોલ ડીટેઈલ મળેવી તપાસ તજવીજ 
કરાવેલ છે. સી.આર.પી.સી. હેઠળ કાયવાહી કરેલ છે. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે  

૨૫૦૯૬ ી િપયુષભાઇ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં સીએન  ટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા નવસારી િજ ા (પીએન આરબી, નવી 
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર) માં કલ ુ ૧૯ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ નવસારી િજ ામાં સીએન  
ટેશનો ારા યા તાલુકાઓને આવરી લવેામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા નવસારી િજ ામાં સીએન  ટેશનો ારા 
નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, િચખલી તથા ખેરગામ 
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકામાં જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ 

૨૭૨૯૮ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના ચોથા સ માં તા.૧૭-૭-૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજ થયેલ ૂ
*૧૮૬૯૫ (અ તા-૧૫૧) ના અનસુંધાન ેમાનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકાના મોજ ે
સદરપુર સવ નં.૮૫ પૈકીની શરતભંગવાળી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર બાંધકામ ઉભા કરનાર જવાબદારો સામ ે
કાયવાહી કરવા કલે ટર ી, બનાસકાંઠા ારા તા.૦૨-
૦૫-૨૦૧૮ના પ થી િનયામક ી, નગરપાિલકાઓ, 
ગાંધીનગરને જણાવેલ તે હકીકત ખરી છે, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ 
જવાબદારો સામે િનયામક ી, નગરપાિલકા ારા શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી છે? 

  (૨) હાલ સદરહ બાબત સિચવ ીુ , મહેસૂલ િવભાગ 
(િવવાદ), અમદાવાદ સમ  અધ યાિયક કાયવાહી સંદભ 
પડતર છે. 

--------- 
ખેડા િજ ાના અંબાવ ગામે બનાવટી નોટો છાપવા બાબતે ધરપકડ 

૨૬૪૪૨ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ાના અંબાવ ગામે બંધાય રહેલા 
વામીનારાયણ મં દરમાં બનાવટી નોટો છપાતી હોવાની 

હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
છે ા એક વષમા ં સરકારે આ સંબંધમા ં કેટલી રકમની 
બનાવટી નોટો કબજ ેકરી, અન ે

  (૨) િપયાઃ- ૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની રકમની કલુ . 
૨૫૦૦/- નોટો. 

 (૩) આ સંદભમા ં કેટલા લોકોની ધરપકડ કરવામા ં
આવી છે અને શી કાયવાહી કરવામાં આવી? 

  (૩) રા ય પોલીસ ારા પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ 
કરવામા ં આવેલ છે. આગળની તપાસ નેશનલ 
ઇ વે ટીગેશન એજ સી (N.I.A) એ તા.૧૮-૧૨-
૨૦૧૯થી સંભાળી લીધેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૬૧૬ ી શીવાભાઇ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯મા ંથયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી બનાસકાંઠા અન ેક છ 
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં ૨૩૪ ોજે સ ારા .૧૬૪૬.૩૫ 
કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા ક છ િજ ામાં ૪૫૧ ોજે સ 

ારા .૯૫૧૮.૫૪ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯મા ં
મંજર થયલે ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી બનાસકાંઠા ૂ
િજ ામાં ૨૨૭ ોજે સ ારા .૨૨૩.૨૯ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા ક છ િજ ામા ં ૨૯૭ ોજે સ ારા 
.૧૩૨૯.૧૧ કરોડનું મડૂી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ 

એ સતત ચાલતી યા છે. 
 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં બનાસકાંઠા 

િજ ામા ં ૨૧૭ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૭ 
ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા ક છ િજ ામાં ૪૨૩ 
ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૮ ોજે સ 

અમલીકરણ હેઠળ છે. 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯મા ં
બનાસકાંઠા િજ ામા ં ૨૦૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે 
અને ૨૧ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા ક છ 
િજ ામાં ૨૭૨ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૫ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
--------- 

અમદાવાદ શહરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે ે  
૨૫૦૨૬ ી સુરશભાઇ પટલે ે  (મણીનગર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૨૮૮ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૫૮૭૪.૬૪ લાખ. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને ે -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૦૭ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે 
કલ કેટલા િબનુ -રહેણાકના મકાનોનુ ં બાંધકામ પૂણ 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) કલુ -૦૪ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
પૂણ કરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંુ
આ યો? 

  (૨) .૧૩૯.૫૦ લાખ. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ખનીજ ચોરી 

૨૫૬૧૩ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં દાંતા અન ે અમીરગઢ 

  (૧) હા, . 
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તાલુકામાં માટી, રેતી, કપચી, માબલ, પ થર વગેરેની 
ખનીજ ચોરી થઈ રહી છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે 
કેમ, 
 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલા િક સાઓ ન ધાયા, 

  (૨)  
ક સાઓની સં યા 

તાલુકો વષ-
૨૦૧૮ 

વષ-
૨૦૧૯ 

કલુ  

દાંતા ૧૧ ૧૩ ૨૪ 
અમીરગઢ ૧૬ ૦૭ ૨૩ 

 (૩) તે અ વયે ગેરકાયદસેર ખનન કરતા ઇસમો 
સામે કેવા કારની કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૩) ગેરકાયદેસર ખનન કરતાં ઇસમો સામે દંડકીય 
વસૂલાત કરવામાં આવલે છે. 

 (૪) ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૪) ખિનજ ચોરી અટકાવવા નીચે મુજબના પગલા ં
લેવામા ંઆવેલ છે. 
(૧) રા યમાં ગેરકાયદસેર ખનન/વહન/સં હન ે રોકવા 
લા ગ કવોડની ટીમો બનાવી ચેક ગ હાથ ધરવામાં આવલે 

છે. 
(૨) રા યમાંથી પસાર થતી નદીઓમા ંસાદી રેતી ખનીજના 
િબન અિધકૃત ખનન/વહનને રોકવા/અંકશમાં રાખવા માટે ુ
ડોન સવલ સ સી ટમના મા યમથી ચાંપતી નજર રાખવામાં 
આવે છે. 
(૩) લીઝમાંથી ખિનજનું વહન કરતા તમામ વાહનોમાં 
રોય ટી પાસ સાથ ે ફર યાત વજન કાટંા ચી ી રાખવાનું 

ાવધાન કરવામાં આવેલ છે. 
(૪) ખિનજના ખનન/વહન/સં હ સાથે સંકળાયેલ તમામ 
સાધનો/વાહનોમા ં ર ટેશન કરવાની ગવાઇ અમલમાં 
મુકવામા ંઆવેલ છે. 
(૫) રા યના નાગરીકોને રા યના અંતગત િવ તારોમાંથી 
ગેરકાયદેસર ખનન/વહન/સં હની ફરીયાદ કરવા માટે 
(CGM GUJARAT) મોબાઈલ એ લીકેશન બનાવવામાં 
આવેલ છે તેમજ ગાંધીનગર ખાતે ૨૪*૭ ક ટોલ મ કાયરત 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવોે  

૨૫૬૪૦ ી સુરશે કમાર પટલુ ે  (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, 
બળા કારના યાસ અને સામૂ હક બળા કારના 

યાસના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧  
પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા બળા કાર 
સામૂ હક 
બળા કાર 

બળા કારના 
યાસ 

સામૂ હક 
બળા કારના યાસ 

ગાંધીનગર ૧૮ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા ૨૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા બળા કાર 
સામૂ હક 
બળા કાર 

બળા કારના 
યાસ 

સામૂ હક 
બળા કારના યાસ 

ગાંધીનગર ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા ૧૬ ૦૨ ૦૦ ૦૦  

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી   (૨) પ ક-૨ 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 31 

૫ વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો 
સમાવેશ થાય છે, 

પ ક-૨ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૦૬ થી ૧૮ વષ 
ગાંધીનગર ૦૦ ૦૭ 
મહેસાણા ૦૧ ૦૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૦૬ થી ૧૮ વષ 

ગાંધીનગર ૦૦ ૦૨ 
મહેસાણા ૦૦ ૦૯  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અન ેકેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

ગાંધીનગર ૨૮ ૦૧ 
મહેસાણા ૪૭ ૦૧  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) રહેણાક, િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી 
આવવાની સંભિવત જ યાઓએ તપાસ તથા ગુનેગારોના 
મોબાઈલ નંબરની કોલ ડીટેઇલની તપાસની તજવીજ કરાવી 
આરોપીને વ રત પકડી પાડવા અંગેની કાયવાહી ચાલુ છે, 

યારે ૧ આરોપીન ેપકડવા ઉપર હાઈકોટનો ટે 
--------- 

જનાગઢ અને ગીરૂ -સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામો 
૨૫૦૮૦ ી દેવાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ 
દવાલના કેટલા કામો મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૧)  
િજ ો મંજર થયેલ કામોૂ  

જનાગઢૂ  ૧૬ 
ગીર સોમનાથ ૨  

 (૨) કેટલા પૂણ કરવામા ંઆ યા, અન ે   (૨) હાલ કોઇ કામ પૂણ થયેલ નથી. 
 (૩) આ કામો હાથ ધરવા પાછળ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) હાલ કોઇ ખચ થયેલ નથી. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ યોજના અ વયે તળાવો ડા કરવા બાબતૂ  

૨૫૬૯૪ ી બાબુભાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ િજ ામા ં તાલુકાવાર સુજલામૂ -
સુફલામ યોજના અ વયે તળાવો ડા કરવા માટે કેટલી 
દરખા ત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં સુજલામ-સુફલામ યોજના અ વયે તળાવો ડા 
કરવા નીચે મુજબની માંગણીઓ મળેલ છે. 

મ તાલુકો 
તળાવોની સં યા- 

વષ: ૨૦૧૮ 
તળાવોની સં યા- 

વષ: ૨૦૧૯ 
૧ જનાગઢૂ  ૧૧ ૭ 
૨ વંથલી ૮ ૬ 
૩ માણાવદર ૧૧ ૪ 
૪ માંગરોળ ૫ ૪ 
૫ માળીયા ૭ ૩ 
૬ કેશોદ ૭ ૪ 
૭ િવસાવદર ૫ - 
૮ મદરડા ૨ - 
૯ ભસાણ ૨ ૧ 
 કલુ .. ૫૮ ૨૯  
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 (૨) ઉ ત દરખા ત અ વયે ઉ ત િ થિતએ 
તાલુકાવાર કેટલા તળાવો ડા કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) ઉપરો ત દરખા ત અ વયે તમામ તળાવો ડા 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી પાછળ ઉ ત િ થિતએ 
વષવાર કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ખચ 
( .) 

૧૫,૬૩,૩૭૮.૦૦ .૧૭,૬૭,૨૦૮.૦૦ 

 
--------- 

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહરે /િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 
૨૭૦૬૭ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અન ે વડોદરા શહેર/િજ ામા ં
િજ ાવાર મ હલાઓ પર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, 
બળા કારના યાસ અને સામૂ હક બળા કારના યાસના 
કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ વાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, 
િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવલે છે. જ ે આરોપીઓના 
કોલ ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. 
સી.આર.પી.સી. મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

પ ક-૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) / િજ ા (મુ ય મથક િસવાય) બળા કાર સામૂ હક 
બળા કાર 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦૨ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૧૪ ૦૦ 

વડોદરા શહેર ૨૩ ૦૧ 
વડોદરા ા ય ૨૫ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) / િજ ા (મુ ય મથક િસવાય) બળા કાર સામૂ હક 

બળા કાર 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૪ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૧૪ ૦૦ 

વડોદરા શહેર ૫૦ ૦૨ 
વડોદરા ા ય ૩૭ ૦૧ 

(બળા કારનો યાસ અન ેસામૂ હક બળા કારના યાસનો કોઈ બનાવ ન ધાયેલ નથી.) 
પ ક-૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) / િજ ા (મુ ય મથક િસવાય) ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૧ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૧ ૦૮ 

વડોદરા શહેર ૦૦ ૧૩ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૨૧ 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 33 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) / િજ ા (મુ ય મથક િસવાય) ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૨ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૧૧ 

વડોદરા શહેર ૦૦ ૨૭ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૩૧ 

પ ક-૩ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) / િજ ા (મુ ય મથક િસવાય) ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦૨ ૦૪ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૧૪ ૨૧ 

વડોદરા શહેર ૧૦૯ ૧૩ 
વડોદરા ા ય ૯૫ ૦૦ 

મ હસાગર િજ ામાં બાલાિસનોર તાલુકાના ઓથવાડ ખાતે લીઝની તપાસ 
૨૫૭૪૦ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ હસાગર 
િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકાના ઓથવાડ ખાતે કેટલી 
કવોરી (લીઝ) ચાલે છે, 

  (૧) ૩૬ વોરી લીઝ 

 (૨) ઉ ત લીઝવાર યારે કેટલા સમય માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૨) ઉ ત લીઝો સરકાર ીના િનયમોનસુાર થમ ૧૦ 
વષની મુદત માટે સરકારી તથા ખાનગી જમીનમા ં મંજર ૂ
કરવામા ં આવેલ છે તથા તા.૨૪-૦૫-૨૦૧૭ થી 

.એમ.એમ.સી.આર-૨૦૧૭ િનયમો અમલમાં આવતા 
લેકટેપ ખનીજની સરકારી જમીનોમાં મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
વોરીલીઝો તા.૩૧-૦૩-૨૦૩૦ સુધી અન ે ખાનગી 

જમીનોમાં મજંર કરવામાં આવેલ વોરીલીઝો તાૂ .૩૧-૦૩-
૨૦૩૫ સુધી એકસટે શન કરવાની િનયમોમાં ગવાઈ છે. 
જનેી કાયવાહી ચાલુમા ંછે. (પ ક-૧ સામલે છે) 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત કઈ 
લીઝની યારે તપાસ કરવામાં આવી, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કોઈ વોરીલીઝની 
થળ તપાસ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૪) તપાસ દર યાન કેવા કારની ગેરરીિત સામે 
આવી અને તે અ વયે જવાબદારો સામે શી કાયવાહી કરી? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

પ ક-૧ 

અ.નં. લીઝ હો ડરનું નામ ગામ તાલુકો સ.નં. િવ તાર સરકારી ખાનગી ખનીજ મંજર તારીખૂ  
કરારખત 
તારીખ 

સમયગાળો 

૧ મેસસ યદુનંદન ટોન શર ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૩.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૪.૧૨.૦૪ ૨૪.૦૪.૦૫ ૧૦ 
૨ મેસસ યદુનંદન ટોન શર ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૩૭.૧૧ સરકારી - લેકટેપ ૩૧.૦૮.૧૦ ૦૧.૦૭.૧૧ ૧૦ 

૩ 
ગાય ી ટોન ઈ ડ ટીઝ 
મસેસ યદુનંદન ટોન 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૪.૬૮.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૩૧.૦૮.૦૯ ૧૭.૦૧.૧૧ ૧૦ 

૪ 
બળદેવિસંહ ખુમાનિસંહ ચૌહાણ 
(યદુનંદન) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૪.૭૬.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૫.૧૧.૦૪ ૦૨.૦૪.૦૫ ૧૦ 

૫ 
જ.ેકુમાર ઈ ફા. ા.લી. 
(િકરણભાઈ વી.પટેલ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૬.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૯.૦૯.૦૫ ૨૪.૧૧.૦૫ ૧૦ 

૬ 
જ.ેકુમાર ઈ ફા. ા.લી. 
(ગાય ીબેન િકરણભાઈ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૪.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૯.૦૯.૦૫ ૨૫.૧૧.૦૫ ૧૦ 

૭ 
જ.ેકુમાર ઈ ફા. ા.લી. 
(નટરજ વોરી વકસ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૬.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૭.૦૯.૦૫ ૨૪.૧૧.૦૫ ૧૦ 

૮ 
જ.ેકુમાર ઈ ફા. ા.લી. 
(ગાય ીબેન િકરણભાઈ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૦.૯૧.૦૧ સરકારી - લેકટેપ ૩૦.૧૦.૦૭ ૧૦.૦૩.૦૮ ૧૦ 

૯ િવઠલભાઈ ર નાભાઈ પટેલ ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૦.૯૬.૪૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૨.૦૬.૦૬ ૨૦.૧૨.૦૬ ૧૦ 

૧૦ 
ી ના ટોન શર 

(કે.આર.પટેલ) 
ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૨.૫૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૩૧.૦૫.૦૫ ૦૭.૧૧.૦૬ ૧૦ 

૧૧ ી ા ટોન શર ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૪૦૨/૧ પૈકી ૦.૯૯.૭૬ - ખાનગી લેકટેપ ૦૨.૦૨.૯૮ ૨૯.૦૫.૯૮ ૧૦ 
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અ.નં. લીઝ હો ડરનું નામ ગામ તાલુકો સ.નં. િવ તાર સરકારી ખાનગી ખનીજ મંજર તારીખૂ  
કરારખત 
તારીખ 

સમયગાળો 

૧૨ ના ટોન શર (કી લા) ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૦.૯૨.૪૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૨.૦૧.૦૪ ૦૧.૦૬.૦૪ ૧૦ 
૧૩ ી ના ટોન શર (કી લા) ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૪૧૯/૧૦૯૩ ૦.૮૧.૭૫ સરકારી ખાનગી લેકટેપ ૧૪.૦૯.૯૮ ૨૦.૦૨.૯૯ ૧૦ 
૧૪ બી ટુ બી ક ીટ ા.લી. ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૭.૨૪.૧૬ સરકારી - લેકટેપ ૨૬.૦૬.૦૬ ૧૭.૧૦.૦૬ ૧૦ 
૧૫ બી ટુ બી ક ીટ ા.લી. ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૮.૮૬.૯૪ સરકારી - લેકટેપ ૧૪.૦૮.૦૬ ૩.૧૦.૦૬ ૧૦ 
૧૬ બી ટુ બી ક ીટ ા.લી. ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૫.૧૧.૦૬ ૦૭.૦૨.૦૭ ૧૦ 

૧૭ 
યોગે ર ટોન (B TO B) 
(મનોજ જ.ેઠકર) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૨.૬૮.૦૮ સરકારી - લેકટેપ ૩૦.૦૯.૦૫ ૨૭.૦૬.૦૬ ૧૦ 

૧૮ 
સાંઈ વોરી વ સ 
(પટેલ પ રમલ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૦.૦૧.૦૬ ૧૩.૦૭.૦૬ ૧૦ 

૧૯ સાંઈ વોરી વ સ ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૪૨૨ પૈકી ૩.૧૬.૬૭ - ખાનગી લેકટેપ ૦૪.૦૬.૦૭ ૨૫.૦૭.૦૭ ૧૦ 

૨૦ 
સાંઈ વોરી વ સ 
(જ.ેબી.પારેખ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૨૯.૬૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૬.૦૯.૯૭ ૩૦.૧૨.૯૭ ૧૦ 

૨૧ સાંઈ વોરી વ સ પ રમલભાઈ ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૨.૦૯.૦૪ ૦૫.૦૮.૦૫ ૫ 
૨૨ જય અંબે ટોન વોરી ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૩૪૯ પૈકી ૧.૦૦.૦૦ - ખાનગી લેકટેપ ૦૯.૦૯.૯૮ ૨૬.૦૩.૯૯ ૧૦ 
૨૩ મ.ે જય અંબે ટોન વોરી ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૯.૦૧.૦૫ ૨૧.૦૬.૦૫ ૧૦ 

૨૪ 
અંિબકા વોરીવ સ 
(દીપક કે. સોલંકી) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૩૬૮ પૈકી ૦.૯૨.૦૭ - ખાનગી લેકટેપ ૧૫.૦૭.૦૪ ૨૭.૧૨.૦૪ ૧૦ 

૨૫ 
અંિબકા વોરીવ સ 
(દીપક કે. સોલંકી) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૩.૦૭.૦૫ ૧૪.૦૬.૦૬ ૧૦ 

૨૬ 
અંિબકા વોરીવ સ 
(શીવાભાઈ ઈ. પટેલ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૯.૧૦.૯૭ ૨૧.૧૨.૯૮ ૧૦ 

૨૭ જલારામ વોરી વ સ ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૩.૯૨.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૭.૦૩.૦૬ ૧૯.૦૬.૦૬ ૧૦ 

૨૮ યુિનક ટોન ઓથવાડ બાલાિશનોર 
૧૩૧૦, 
૧૩૧૧, 

૧૩૧૨, ૧૦૯૦ 
૪.૦૦.૦૦ સરકારી ખાનગી લેકટેપ ૨૦.૦૩.૦૮ ૦૨.૦૮.૦૮ ૧૦ 

૨૯ 
ીમકેુશકુમાર . પટેલ 

(આઈ આર બી) 
ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૩.૫૧.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૨.૧૨.૦૫ ૧૯.૦૫.૦૬ ૧૦ 

૩૦ 
ી ગૌતમકુમાર પટેલ 

(આઈ આર બી) 
ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૨.૧૨.૦૫ ૧૯.૦૫.૦૬ ૧૦ 

૩૧ 
મ.ે અ ટાટેક સીમે ટ 
(પટેલ વી.એમ) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૫.૮૩.૯૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૭.૦૩.૦૬ ૧૯.૦૬.૦૬ ૧૦ 

૩૨ 
મ.ે અ ટાટેક સીમે ટ 
(કૈલાશ ટોન) 

ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૮.૭૮.૬૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૯.૦૩.૦૬ ૧૯.૦૬.૦૬ ૧૦ 

૩૩ પટેલ મનોજભાઈ મુળ ભાઈ ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૧.૯૨.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૫.૦૧.૦૭ ૦૭.૦૬.૦૭ ૧૦ 
૩૪ અંિબકા ટોન ઈ ડ ટીઝ ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૫.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૨.૦૬.૦૬ ૧૧.૧૦.૦૬ ૧૦ 
૩૫ નાનાલાલ બંકરાવ પાટીલ ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૦૫.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૨.૧૨.૦૫ ૦૮.૦૩.૧૯ ૧૦ 

૩૬ 
આિશવાદ વોરી વ સ 

ો.મનસુખલાલ દેવ ભાઈ પટેલ 
ઓથવાડ બાલાિશનોર ૧૦૯૩ પૈકી ૦૫.૭૪.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૨.૧૨.૦૫ ૨૨.૦૫.૧૯ ૧૦ 

--------- 
રા યમાં એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે  

૨૫૦૫૦ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ય સરકારના એસીબી તં  ારા અ માણસર 
િમલકતને લગતા કેટલા કેસો શોધવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) કલઃુ - ૧૮ કેસો 

 (૨) ઉ ત કેસોન ે આધારે કેટલી અ માણસર 
િમલકત મળી આવેલ છે? 

  (૨) .૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/- 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં માટ સીટી યોજનાના કામોે  

૨૫૧૨૩ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમા ં માટ સીટી યોજના હેઠળ કલ ુ
કેટલી રકમના કામો મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમા ં માટ સીટી યોજના હેઠળ કલ ુ
.૫૩૧.૭૬ કરોડના કામો મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . 

 (૨) આ પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમના કામો   (૨) ઉ ત િ થિતએ .૨૮૦.૫૪ કરોડના કામો પૂણ 
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પૂણ થયેલ છે, અન ે થયેલ છે. 
 (૩) કેટલી રકમના કામો ગિત હેઠળ છે?   (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ .૨૫૧.૨૨ 

કરોડના કામો ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

નવા વાડજમાં હાઉસ ગ બોડની પડતર જમીન પર બાંધકામ 
૨૫૬૪૬ ી હમતિસંહ પટલં ે   (બાપુનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી ગૃહ િનમાણ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેરના નવા વાડજ િવ તારમા ં આવેલ હાઉસ ગ બોડની 
પડતર જમીન પર બાંધકામ થયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) અમદાવાદ શહેરના નવા વાડજ િવ તારમા ં
આવેલ હાઉસ ગ બોડની પડતર જમીન ઉપર બાંધકામ 
થયેલ હોય તેવો કોઈ િક સો યાન ેનથી.  

 (૨)  હા, તો કયા કારનું કેટલી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયેલ છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત ગેરકાયદેસર બાંધકામ યાં સુધીમાં દૂર 
કરી જમીન ખુ ી કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 

૨૫૬૦૫ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી ગૃહ િનમાણ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં આવેલ શહેરોમા ં ધાનમં ી આવાસ 
યોજના હેઠળ આવાસ બનાવવા માટે સવ કરવાની 
કામગીરી કઈ એજ સીન ેસ પવામાં આવેલ, 

  (૧)  
મ શહરે  એચ.એફ.એ.પી.ઓ. ની કામગીરી 

કરલ એજ સીે  
૧ પાલનપુર એન.કે.િબ ડકોન 
૨ ડીસા એન.કે.િબ ડકોન 
૩ થરા ટેસિલટ સી ટમ િલિમટેડ 
૪ ભાભર વા કોસ િલિમટેડ 
૫ ધાનેરા ધવલ એિ જિનયસ 
૬ થરાદ ધવલ એિ જિનયસ  

 (૨) તે અ વયે કઈ એજ સીને કેટલી રકમ ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ચૂકવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨)  
મ શહરે  એચ.એફ.એ.પી.ઓ. 

ની કામગીરી કરલ ે
એજ સી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છ ા બે વષમાં ે
ચૂકવવામાં આવેલ રકમ 

( .લાખમાં) 
૧ પાલનપુર એન.કે.િબ ડકોન - 
૨ ડીસા એન.કે.િબ ડકોન - 
૩ થરા ટેસિલટ સી ટમ 

િલિમટેડ 
- 

૪ ભાભર વા કોસ િલિમટેડ ૧,૧૧,૧૪૩ 
૫ ધાનેરા ધવલ એિ જિનયસ ૨,૨૫,૦૦૦ 
૬ થરાદ ધવલ એિ જિનયસ ૧,૭૫,૦૦૦  

 (૩) ઉ ત એજ સી ારા સાચા લાભાથ ઓને 
બાકાત રાખવામા ં આવતા હોવા અંગેની કેટલી ફરીયાદો 
વષવાર મળી? 

  (૩) કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  

૨૫૧૫૫ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પંચમહાલ 
િજ ામા ં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૪૫૧.૫૯ લાખ. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજર અર ઓ ૂ  

૨૫૧૭૮ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 
નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ વડોદરા 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ િમ ડયમ 
એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૪૩૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનુ ં ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) . ૧૯,૬૮,૭૩,૮૦૮.૦૦ 

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૬૦૧ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના યાસ અને 
સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 
ક છ ૭૬ ૦૧ 
પાટણ ૨૭ ૦૩ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 
ક છ ૫૧ ૦૦ 
પાટણ ૩૩ ૦૧ 

બળા કારના યાસ અને સામૂ હક બળા કારના યાસના 
એક પણ બનાવ ન ધાયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવશે 
થાય છે,  

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 
ક છ ૫૧ 
પાટણ ૨૭ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 
ક છ ૩૮ 
પાટણ ૩૨ 

૦ થી ૫ વષની બાળાઓનો એક પણ બનાવનો સમાવેશ 
થતો નથી. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 
ક છ ૧૪૬ ૦૫ 
પાટણ ૧૧૦ ૦૯  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓન ે તેમના રહેણાક, 
િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ે આરોપીઓના 
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કોલ ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. 
સી.આર.પી.સી. મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ ૂ ે માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે  

૨૫૬૯૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના 
દર પેટે ગીર સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર ૂ
કેટલી રકમની વસૂલાત બાકી છે, અને 

  (૧) િજ.ગીર સોમનાથઃ .૨૫૨.૮૨ કરોડ 
  િજ. જનાગઢમાં ઔ ોિગક હેતુસર પાણી અપાતંુ ૂ
નથી, જથેી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ઔ ોિગક એકમો સામે કરેલ કાયવાહી નીચે મુજબ 
છે. 

િજ ો ઔ ોિગક એકમનું નામ થયેલ કાયવાહી 
ાસીમ ઈ ડ ટીઝ િલ. 

(અપ ટીમ)  
બાકી વસૂલાત અંગે 
બો  દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

ાસીમ ઈ ડ ટીઝ િલ. 
(ડાઉન ટીમ)  

બાકી વસૂલાત અંગે 
બો  દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

ગીર 
સોમનાથ 

એચસીએલ-
સુ ાપાડા 

બાકી વસૂલાત અંગે 
બો  દાખલ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં વરસાદી પાણીનો િનકાલ 

૨૪૯૯૦ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં વરસાદી પાણીના િનકાલ માટેના કાંસોની લંબાઈ 
કેટલી છે, 

  (૧) ૮૪૩.૫૧ િક.મી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી 
લંબાઈમાં કાસંોની સફાઈ કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) વષ ૨૦૧૮માં ૧૭૧.૧૭ િક.મી. અન ે વષ 
૨૦૧૯મા ં ૧૯૦.૯૧ િક.મી. લંબાઈમાં કાંસોની સફાઈ 
કરવામા ંઆવી.  

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં . ૯૪.૬૧ લાખ 
વષ ૨૦૧૯માં . ૯૨.૦૯ લાખ 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૭૬૬ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને સરુત િજ ામાં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો 
ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા બળા કારના બનાવ 

તાપી ૨૭ 
સુરત શહેર ૧૯૪ 
સુરત ા ય ૨૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કારના બનાવ 

તાપી ૧૨ 
સુરત શહેર ૧૯૯ 
સુરત ા ય ૩૧ 

(ઉપરો ત િજ ામા ંસામૂ હક બળા કારના યાસનો બનાવ 
ન ધાયેલ નથી.) 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
પ ક-૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

તાપી ૦૦ ૧૮ 
સુરત શહેર ૦૭ ૧૪૪ 
સુરત ા ય ૦૦ ૨૬ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

તાપી ૦૦ ૦૮ 
સુરત શહેર ૦૬ ૧૫૩ 
સુરત ા ય ૦૦ ૨૯  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ બાકી 

તાપી ૦૦ 
સુરત શહેર ૧૮ 
સુરત ા ય ૦૮  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, 
િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ે આરોપીઓના 
કોલ ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. 
સી.આર.પી.સી. મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૬૭૦ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના 
દર પેટે મોરબી અન ે રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ ો મોરબીઃ- .૫.૧૮ લાખ 
  િજ ો રાજકોટઃ- . ૧.૫૨ લાખ 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ઔ ોિગક એકમો સામે કરેલ કાયવાહી નીચે મુજબ 
છે. 

િજ ો ઔ ોિગક એકમનંુ 
નામ 

કરલ કાયવાહીે  

મોરબી શાંિતલાલ 
ટાઈ સ, મોરબી 

બાકી લેણી રકમ રેવ ય ૂ રાહે 
વસૂલ કરવા તેમજ બો  દાખલ 
કરવા કલે ટર ી, મોરબીને 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ના પ થી 
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દરખા ત કરવામા ંઆવેલ છે. 
ઈિ ડયન ઓઈલ 
કોપ રેશન 
િલિમટેડ ગૌરીદડ 

બાકી લેણી રકમની ગામ 
નમૂના નં-૨માં બો ની ન ધ 
પાડવામાં આવેલ છે. 

રાજકોટ 

શિ ત િસમે ટ લી. બાકી લેણાની રકમની ગામ 
નમૂના નં-૨માં બો ની ન ધ 
પાડવામાં આવેલ છે.  

--------- 
વડોદરા મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે  

૨૫૦૨૯ ીમતી મિનષાબેન વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કઈ યુિનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨)  
૧. ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી 
૨. ઈ દીરા ગાંધી નશેનલ ઓપન યુિનવિસટી 

--------- 
સુર નગર િજ ાના ચોટીલા તાલુકામાં નવી આઈડીસીે  

૨૫૬૬૪ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના ચોટીલા તાલુકામા ં આઈડીસી શ  કરવાની 
કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) કોઈ આયોજન કરેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત આઈડીસી કયાં સુધીમાં કાયરત 
કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત આઈડીસીમાં કેટલા લોટ અને કેટલા 
શેડ બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓે ે ને ડી ી 

૨૫૦૨૮ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કઈ યુિનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨)  
૧. ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી 
૨. ઈ દીરા ગાંધી નશેનલ ઓપન યુિનવિસટી 

--------- 
રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોે ે જ ટે  

૨૫૦૪૨ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
પોલીસ માટે પોકેટ કોપ ોજે ટ શ  કરવામાં આવેલ છે તે 
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ પોકેટકોપમા ંકઈ કઈ   (૨)  
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એ લીકેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે? (૧) પાસપોટ વે રફીકેશન 
(૨) ગુનેગાર શોધ 
(૩) ખોવાયેલ યિ તની શોધ 
(૪) વાહન શોધ 
(૫) કમચારી શોધ 
(૬) અ ાંશ-રેખાંશ ઈ ટરફેસ 
(૭) ટા ફક િનયમો અને િનશાનીઓ 
(૮) નોટી ફકેશન 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૬૩૪ ી જશુભાઈ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વય ે
છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

અરવ ીમાં 
ફાળવવામાં 

આવેલ 
રકમ 
( . 

લાખમાં) 

સાબરકાંઠામાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩૬૯.૪૩ ૨૭૪.૧૬ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૩૮૯.૫૪ ૬૧૮.૨૪ 

કલુ  ૭૫૮.૯૭ ૮૯૨.૪૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) 

 અરવ ી િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
ઉ  અને પાણી 
િવ તાર િવકાસ 

તળાવ ડંુ, કરવાનંુ, ચેકડેમ, 
તળાવ સુધારણા 

૪૬.૫૭ 

કૌશ ય િવકાસ 
સેનેટરી નેપિકન ોજે ટ, ડેરી 
ફાિમગ, વમ  ક પો ટ, 
ગોટ(બકરા) યુિનટ, કેટલ શેડ 

૨૩.૬૫ 

પીવાના પાણીની 
સુિવધા 

ર ગબોર મોટર એસસેરીઝ, 
ટોરેજ તરીકે ચી ટાંકી 

૧૯.૯૪ 

માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

રેઈન વોટર હાવિ ટગં , 
પૂરસંર ણ દીવાલ, 
સી.સી.રોડ, પેવર લોક, 
ગરનાળાનંુ કામ, પંપ મનંુ કામ 

૯૨.૭૦ 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

િશ ણ ક યુટર એડેડ લિનગ, 
વગખંડનંુ કામ, મ યાહન 
ભોજન શેડ, પેવર લોકનંુ 
કામ, શૌચાલય, સોલર વોટર 
હીટર, સીલ ગ પંખા, 
આંગણવાડી કે માં ક પાઉ ડ 
વોલ, પીવાના પાણીની 

૮૫.૪૭ 
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મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
સુિવધા 

િસંચાઈ પી.વી.સી. પાઈપલાઈન ૦.૭૫ 

વ છતા 
ગટર લાઈન, કચરા માટે ટેલર 
ક ટેનર, પીવીસી તથા ખુ ી 
ગટર લાઈન 

૨૯.૯૧ 

કુલ ૨૯૮.૯૯ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
ઉ  િવકાસ એલ.ઈ.ડી. લાઈટ ૧૧.૨૪ 

કૌશ ય િવકાસ 
કો યુટર, ટેિલ-કોસ, પોકન 
અં ે , પસનાિલટી 
ડેવલપમે ટ વગરેેની તાલીમ 

૨.૫ 

પીવાના પાણીની 
સુિવધા 

પાણીની પાઈપ લાઈનનંુ કામ ૧.૫ 

મ હલા અને 
બાળ ક યાણ 

આંગણવાડીમાં ૪૦’’ 
એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., પેન 
ડાઈવ, આંગણવાડી કે ોમાં 
શૌચાલય 

૨૫ 

માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

સી.સી. રોડ, પૂર સરં ણ 
દીવાલ, ગરનાળાનંુ કામ, 
ડીપનંુ કામ, પેવર લોકનંુ 
કામ 

૮૪.૫૮ 

િશ ણ 

સોલાર આર.ઓ. લા ટ, 
રમતગમતના સાધનો, 
ક યુટર અને યોગશાળાના 
સાધનો 

૬૧ 

િસંચાઈ 
ોટે શન દવાલ, પૂરસંર ણ 

દવાલ, ચેકડેમ 
૨૯.૪૪ 

વ છતા ગટર લાઈન ૧.૦૦ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

કુલ ૨૧૬.૨૬ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૫૧૫.૨૫ 

સાબરકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

પીવાના પાણીનો 
પુરવઠો 

સે ટલાઈઝડ યોરીફીકેશન સી ટમ, 
ઓવરહેડ પાણીની ટાંકી, ુબવલે, 
પાણીની પાઈપલાઈન, કુવો 

૨૩.૬૦ 

િશ ણ 

શાળામાં ઓરડા, શાળામાં પેવર 
લોકનંુ કામ, શાળામાં ક પાઉ ડ 

વોલ, શાળાનો ર તો, ભોજનાલય, 
છા ાલયમાં પાણીની સુિવધા, 
છા ાલયમાં પલગં 

૭૭.૯૨ 

વા ય સભંાળ 
આરો ય િનદાન કે પ, તબીબી 
ઉપકરણો 

૪૨.૪૯ 

વ છતા ગટરલાઈન ૧૯.૬૪ 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 

સુિવધા 

પેવર લોકનંુ કામ, ક પાઉ ડ વોલ, 
સી.સી.રોડ, ગરનાળંુ, સાં કૃિતક 

વિૃ ઓ માટે સભા ખંડ 
૨૯.૯૯ 

૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

કુલ ૧૯૩.૬૪ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

પીવાના પાણીનંુ 
યવ થાપન 

સે ટલાઈઝડ યોરીફીકેશન સી ટમ, 
ઓવરહેડ પાણીની ટાંકી, ુબવલે, 
પાણીની પાઈપલાઈન, કુવો 

૧૯.૪૮ 
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મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

િશ ણ 

શાળામા ંઓરડા, શાળામાં પેવર 
લોકનંુ કામ, શાળામાં ક પાઉ ડ 

વોલ, શાળાનો ર તો, ભોજનાલય, 
છા ાલયમાં પાણીની સુિવધા, 
છા ાલયમાં પલગં 

૨૬.૫૯ 

વ છતા ગટરલાઈન ૨૯.૬૦ 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 

સુિવધા 

પેવર લોકનંુ કામ, ક પાઉ ડ વોલ, 
સી.સી.રોડ, ગરનાળાનંુ કામ, 
સાં કૃિતક વૃિ ઓ માટે સભા ખંડ 

૮૦.૪૧ 

કુલ ૧૫૬.૦૮ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૩૪૯.૭૨ 

--------- 
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૧૧ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) કલુ -૬ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા, 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) .૧૮૮.૩૬ લાખ. 

--------- 
રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોજ ટે ે ે  

૨૫૦૪૧ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
પોલીસ માટે પોકેટ કોપ ોજે ટ શ  કરવામાં આવેલ છે તે 
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ પોકેટકોપમા ંકઈ કઈ 
એ લીકેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
(૧) પાસપોટ વે રફીકેશન 
(૨) ગુનેગાર શોધ 
(૩) ખોવાયેલ યિ તની શોધ 
(૪) વાહન શોધ 
(૫) કમચારી શોધ 
(૬) અ ાંશ-રેખાંશ ઈ ટરફેસ 
(૭) ટા ફક િનયમો અને િનશાનીઓ 
(૮) નોટી ફકેશન 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝીમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટે  

૨૫૭૬૯ ી સુિનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત ક ટોલ 
ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ યારથી લાગુ 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી  અમલમા ં આવેલ 
છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમાં તાપી 
અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૧૭ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં પોલીસ િવભાગ 
માટે કલ કેટલા િબનુ -રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલુ -૦૧ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૨૧૮.૦૯ લાખ. 

--------- 
અમદાવાદમાં ટી.પી. કીમના ર તાઓ ખોલવા બાબત 

૨૫૭૦૯ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
એસ.પી. ર ગરોડ એપલવુડ પાસેથી શલેા તરફ જતો ર તો 
અિત ખરાબ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હયાત ર તાની િ થિત સારી છે, અને બાકીનો 
ર તો ડેવલપ કરવાની કામગીરી અમદાવાદ 
મહાનગરપાિલકા ારા હાથ ધરવામાં આવનાર છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત ર તો રીપેર કરવા માટે છે ા બે 
વષમાં કેટલી રકમ ખચ કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) .૯.૩૬ લાખ. 

 (૩) ઉ ત ર તો જ ે ટી.પી.માંથી પસાર થાય છે તે 
ટી.પી.  કીમના ર તાઓ ખોલવામાં આ યા નથી તેના 
કારણો શા છે અન ેતે કેટલા સમયમાં ખોલવામાં આવશ ે? 

  (૩) કામગીરી ગિત હેઠળ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને ે -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૦૮ ડો.આશાબેન પટલે   ( ઝા) : માનનીય પોલીસ હાઊસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે 
કલ કેટલા િબનુ -રહેણાકના મકાનોનુ ં બાંધકામ પૂણ 
કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલુ -૦૪ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
પૂણ કરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંુ
આ યો ? 

  (૨) .૧૩૯.૫૦ લાખ. 

--------- 
રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોજકટે ે ે  

૨૫૦૪૦ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
પોલીસ માટે પોકેટ કોપ ોજકેટ શ  કરવામા ંઆવેલ છે તે 
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ પોકેટકોપમાં કઈ કઈ 
એ લીકેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) (૧) પાસપોટ વે રફીકેશન 
  (૨) ગુનેગાર શોધ 
  (૩) ખોવાયેલ યિકતની શોધ  
  (૪) વાહન શોધ 
  (૫) કમચારી શોધ 
  (૬) અ ાંશ-રેખાંશ ઈ ટરફેસ 
  (૭) ટા ફક િનયમો અને િનશાનીઓ 
  (૮) નોટી ફકેશન  
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અરવ ી િજ ામાં મોટા ચેકડમોે  

૨૪૯૮૯ ી ગજ િસંહ પરમારે   ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અરવ ી િજ ામા ં તાલુકાવાર કલ કેટલા મોટા ુ
ચેકડેમો બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) તાલુકાઃ મેઘરજ-૦૧ (એક) ચેકડેમ. 

 (૨) તે પેટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) િપયા ૬૦.૯૩ લાખ. 
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૫૮૫ ડો.િનમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય પોલીસ હાઊસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે 
િબન-રહેણાકના કલ કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યાુ , 
અન ે

  (૧) કલુ -૦૬ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) .૧૮૮.૩૬ લાખ. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં વરસાદી પાણીનો િનકાલ 

૨૪૯૯૧ ી કસરીિસંહ સોલંકીે   (માતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં વરસાદી પાણીના િનકાલ માટેના કાંસોની લંબાઈ 
કેટલી છે, 

  (૧) ૮૪૩.૫૧ િક.મી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી 
લંબાઈમાં કાસંોની સફાઈ કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) વષ ૨૦૧૮માં  ૧૭૧.૧૭ િક.મી.  અન ે
  વષ ૨૦૧૯માં ૧૯૦.૯૧ િક.મી. 

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો ?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં  .૯૪.૬૧ લાખ.  
  વષ ૨૦૧૯માં .૯૨.૦૯ લાખ. 

--------- 
ક છ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૫૧૦૪ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ક છ િજ ામાં કેટલા તળાવો તાલુકાવાર ડા 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) કલ ુ ૬૫૪ તળાવો (તાલુકાવાર પ ક સામેલ છે.) 

 (૨) ડા કરવામાં આવલે તળાવો માટે તાલુકાવાર 
કેટલો ખચ થયો, અન ે

  (૨) કલ ખચ ુ .૩૩૨.૭૮૩ લાખ (તાલુકાવાર પ ક 
સામેલ છે.) 

 (૩) આ કામોન ે લીધે કેટલી  વધારાની જળસં હ 
શિકત ઉભી થઈ ? 

  (૩) કલ ુ ૪.૪૧૫૨ મી.ઘન.મી. જળસં હ શિકત 
(તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) 

પ ક 
તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮ 

દર યાન  
તા.૦૧/૦૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯ 

દર યાન 
કુલ મ તાલુકો 

ડા 
કરવામાં 
આવેલા 

તળાવોની 
સં યા 

સં હ શ કતમાં 
થયેલ વધારો 
(મી.ઘ.મી.,) 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

ડા 
કરવામાં 
આવેલા 

તળાવોની 
સં યા 

સં હ શ કતમાં 
થયેલ વધારો 
(મી.ઘ.મી.,) 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

ડા 
કરવામાં 
આવેલા 

તળાવોની 
સં યા 

સં હ શ કતમાં 
થયેલ વધારો 
(મી.ઘ.મી.,) 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ ભુજ ૭૯ ૦.૨૨૨૫ ૫.૦૩ ૫૬ ૦.૩૯૫૨ ૬૭.૧૪ ૧૩૫ ૦.૬૧૭૭ ૭૨.૧૭૩  
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૨ અં ર ૩૭ ૦.૦૭૪૦ ૦.૦૦ ૧૯ ૦.૦૭૫૭ ૦.૦૦ ૫૬ ૦.૧૪૯૭ ૦.૦૦૦ 
૩ મુ ા ૩૭ ૦.૦૬૬૬ ૦.૦૦ ૮ ૦.૦૨૬૮ ૦.૦૦ ૪૫ ૦.૦૯૩૪ ૦.૦૦૦ 
૪ માંડવી ૪૯ ૦.૧૪૦૪ ૧૪.૧૦ ૧૦ ૦.૦૨૯૧ ૨.૬૯ ૫૯ ૦.૧૬૯૫ ૧૬.૭૯૦ 
૫ અબડાસા ૪૨ ૦.૦૬૧૪ ૧.૦૫ ૨૧ ૦.૦૭૦૭ ૧૨.૦૫ ૬૩ ૦.૧૩૨૧ ૧૩.૧૦૦ 
૬ નખ ાણા ૭૭ ૦.૩૦૦૦ ૬૩.૯૮ ૨૪ ૧.૨૩૪૦ ૨૨.૨૧ ૧૦૧ ૧.૫૩૪૦ ૮૬.૧૯૦ 
૭ લખપત ૩૫ ૦.૧૪૨૦ ૪૧.૦૮ ૨૨ ૦.૯૦૯૯ ૩૩.૬૮ ૫૭ ૧.૦૫૧૯ ૭૪.૭૬૦ 
૮ ભચાઉ ૩૮ ૦.૧૦૪૩ ૫.૧૯ ૧૨ ૦.૧૩૨૦ ૩૫.૨૧ ૫૦ ૦.૨૩૬૩ ૪૦.૪૦૦ 
૯ રાપર ૬૩ ૦.૧૪૮૫ ૮.૮૩ ૨૫ ૦.૨૮૨૧ ૨૦.૫૪ ૮૮ ૦.૪૩૦૬ ૨૯.૩૭૦ 

કુલ ૪૫૭ ૧.૨૫૯૭ ૧૩૯.૨૬ ૧૯૭  ૩.૧૫૫૫ ૧૯૩.૫૨  ૬૫૪ ૪.૪૧૫૨ ૩૩૨.૭૮૩  

--------- 
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૭૬૧ ી સં યભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી ભ ચ અને નમદા 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર 
ફાળવવામા ંઆવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છે. 

મ સમયગાળો ભ ચમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

નમદામાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૧૧૦૭.૫૦ ૨૮.૧૮ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

શૂ ય ૪૨.૫૦ 

કલુ  ૧૧૦૭.૫૦ ૭૦.૬૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર યા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨) ભ ચ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંવષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

પ ક 
મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

િશ ણ શાળામાં સાધનો પૂરા પાડવાનાં કામ ૭૯.૨૦ 
વા ય મોબાઈલ હે થ યનુીટ ૨૦.૦૦ 

પીવાનું પાણી બોર મોટરનું કામ ૫.૦૦ 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ં આવેલ 
ખચ 

કલુ  ૧૦૪.૨૦ 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( .લાખમાં) 
િશ ણ ટોઈલેટ લોકનું બાંધકામ, એડીશનલ 

કલાસ મનું કામ, શાળામાં સાધનો પૂરા 
પાડવાનાં કામ, િવષયવાર િશ કોની માનદ 
વેતન પૂ ં  પાડવાની યોજના,  મ ટીપપઝ શેડ 
બનાવવાનુ ં કામ, ાનકજ ોજકેટુ ં , વોટર 
હાવિ ટગં /સોલર ફટોપ 

૭૫૨.૭૩ 

ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

ર તાનું કામ, બસ ટે ડ/ ામ પંચાયત ઘરનુ ં
કામ 

૧૬૩.૯૭ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ં આવેલ 
ખચ 

વ છતા શૌચાલય અને પાણીની સુિવધા સ હતનું કામ ૪.૮૯ 
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વા ય મેડીકલ ઈિકવપમે ટ પૂરા પાડવાનુ ંકામ, જ રી 
ટાફ પૂરા પાડવાનું કામ 

૮૪.૬૦ 

પીવાનું પાણી પાઈપલાઈન અન ેટાંકીનું કામ ૧૨૫.૮૯ 
મ હલા અન ે
બાળ ક યાણ 

આંગણવાડી બાંધકામ, મ યાહન ભોજન 
(MDM) માટેના રસોડાનું બાંધકામ 

૪૬.૬૩ 

કલુ  ૧૧૭૮.૭૧ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં  થયેલ કલ ખચુ  ૧૨૮૨.૯૧ 

નમદા િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છ ા બે વષમાં વષવાર યા હતુસર કટલી રકમ ખચ કરવામાં આવેલ છ ે ે ેે
તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ં આવેલ 
ખચ 

નમદા િજ ામા ંસદર  સમયગાળા દર યાન કોઈપણ ખચ કરવામા ંઆવેલ નથી.   

સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

મ હલા અન ે
બાળ ક યાણ 

પોષણ વા હની ોજકેટ ૮.૬૮ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ં આવેલ 
ખચ 

કલુ  ૮.૬૮ 
વષ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૮.૬૮ 

--------- 
ચલાલા તાલુકામાં નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવા બાબત 

૨૫૭૦૬ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં ચલાલા તાલુકામા ં કેટલી આઈડીસીઓ આવેલી 
છે, 

  (૧) એકપણ નહ . 

 (૨) ઉ ત તાલુકામાં એકપણ આઈડીસી ન હોય 
તો નવી આઈડીસી થાપવા માટેની કાયવાહી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) નવી આઈડીસી યા ંસુધીમા ંકાયરત કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત અને તાપી િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૭૬૩ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે સુરત અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમની 
વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ. સુરતઃ- .૫૪૦.૬૩ કરોડ 
  િજ. તાપીઃ- . ૧૭.૧૮ કરોડ 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) *પ કઃ ૧ મુજબ 
 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 
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ભાવનગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 
૨૫૦૬૭ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલા ં પીન ગ એકમો મંજર કરવામાં ૂ
આ યા, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) . ૧,૨૦૯.૭૬ લાખ 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે? 

  (૩) ૧,૩૯,૨૦૦ 

--------- 
રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં નવા તળાવોે  

૨૫૧૦૦ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ અને અમરેલી િજ ામાં કેટલા નવા તળાવો 
બનાવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં એક પણ નવુ ંતળાવ બનાવવામા ં
આવેલ નથી અન ે અમરેલી િજ ામા ં એક તળાવ 
બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ નવા તળાવો બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ નવુ ં તળાવ બનાવવા પાછળ 
.૧૩.૧૦ લાખનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

 (૩) આ નવા તળાવો બનાવવાથી કેટલી િસંચાઈ 
ઉપલ ધ થયેલ છે? 

  (૩) આ નવું તળાવ બનાવવાથી અમરેલી િજ ામા ં
અંદાજ ે ૨૦.૦૦ હે ટર િવ તારમાં નવી િસંચાઈ સુિવધા 
ઉપલ ધ થયેલ છે. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે ે  

૨૫૬૧૯ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) પાટણ અન ેમહેસાણા િજ ામા ંઔ ોિગક હેતુસર 
પાણી આપવામાં આવતંુ ના હોઈ બાકી વસૂલાતનો  
ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

--------- 
વડોદરા મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે  

૨૫૫૭૭ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કઈ યુિનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨) ૧. ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન 
યુિનવિસટી 
  ૨. ઈ દીરા ગાંધી નશેનલ ઓપન યુિનવિસટી 

--------- 
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સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવોે  
૨૫૬૬૧ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર સરેુ નગર અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો 
ન ધાયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા બળા કારના બનાવ 
સુરે નગર ૨૫ 

બોટાદ ૯ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા બળા કારના બનાવ 
સુરે નગર ૨૨ 

બોટાદ ૧૩ 
સામૂ હક બળા કારના યાસનો એક પણ બનાવ ન ધાયેલ 
નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અન ે૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 
સુરે નગર ૧૧ 

બોટાદ ૦૬ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા ૬ થી ૧૮ વષ 
સુરે નગર ૦૮ 

બોટાદ ૦૮ 
૦ થી ૫ વષની બાળાઓનો એક પણ બનાવમા ં સમાવેશ 
થતો નથી. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) સુરે નગર િજ ામા ં ૦૩ ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે. બોટાદમા ંએક પણ નહી. 

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, 
િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ે આરોપીઓના 
કોલ ડીટેઈલ મળેવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. 
સી.આર.પી.સી. મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  

૨૫૧૫૬ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પંચમહાલ 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૪૫૧.૫૯ લાખ 

--------- 
ઠાસરા અને ગલતે ર તાલુકામાં પુર િનવારણ કાયવાહી 

૨૧૦૪૫ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઠાસરા અને 
ગલતે ર તાલુકામાંથી પસાર થતી શેઢી નદી સાંકડી હોઈ 
ચોમાસા દર યાન ભારે પુર આવે છે તે િનવારવા છે ા બે 
વષમાં શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) શેઢી નદીન ે ડી તથા પહોળી કરવા માટે વષ 
૨૦૧૨મા ં િવિવધ િવક પોની ચકાસણી કરવામાં આવેલ. 
પરતુ થળિ થિત અને તાિં ક બાબતોની ચકાસં ણી કરતા ં
નદીને પહોળી તથા ડી કરી શકાય તેમ નથી તથા પૂરના 
પાણી અ ય જ યાએ પણ ડાયવટ કરી શકાય તેમ ન હોઈ, 
આ બાબતે કોઈ કામીગીરી કરી શકાયેલ નથી. શેઢી 
નદીમાંથી જ રયાત મુજબ સફાઈ તથા ડીસી ટ ગની 
કામગીરી વષ ૨૦૧૫-૧૬મા ંકરવામાં આવેલ. 

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

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યમાં એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે  

૨૫૦૫૧ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ય સરકારના એસીબી તં  ારા અ માણસર 
િમલકતને લગતા કેટલા કેસો શોધવામાં આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૧૮ કેસો 

 (૨) ઉ ત કેસોન ે આધારે કેટલી અ માણસર 
િમલકત મળી આવેલ છે? 

  (૨) .૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/- 

--------- 
સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટે  

*૨૫૬૨૮ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અલમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
સાબરકાંઠા અન ે બનાસકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ગુનાઓ ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે  

૨૫૦૩૧ ી િવવેકભાઈ પટલે   (ઉધના) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યર ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાજપોર મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કઈ યુિનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨) ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસટી 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે ે  

૨૫૦૦૦ ી જગદીશભાઈ પટલે   (અમરાઈવાડી) : માનનીય પોલીસ હાઊસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ   (૧) કલુ -૨૮૮ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
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૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૫૮૭૪.૬૪ લાખ 

મનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૫૦૨૧ ી વી.ડી.ઝાલાવીડીયા (કામરેજ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં મનગર િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૬૦ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) .૯૯૩.૮૨  
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં ટ સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યુિનટોને પાવર સબિસડીે  
૨૫૦૬૬ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ટે સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યિુનટોન ેપાવર સબિસડી 
આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં છે, 

  (૧) હા, , તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવથી હેર 
કરવામાં આવલે નવી ટે સટાઇલ પોિલસી હેઠળ પાવર ટેરીફ 
સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં કેટલાં એકમોની અર  મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) કોઈ એકમન ેમંજરી અપાયેલ નથીૂ . 

 (૩) કેટલા એકમોને પાવર ટેરીફ સબિસડીની કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૭૫૮ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સને 
૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯ માં થયલે એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી નમદા 
અને ભ ચ િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ 
કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર થયેલ ૂ
એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી નમદા િજ ામાં ૨૬ 

ોજે સ ારા .૭૬.૧૪ કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા ભ ચ 
િજ ામાં ૧૭૨૦ ોજે સ ારા .૧૭૪૯૮.૧૬ કરોડનુ ંમૂડી 
રોકાણ થયેલ છે.  
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ૂ ઇ ટે શન પૈકી નમદા િજ ામાં ૩૦ 

ોજે સ ારા .૧૩.૪૮ કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા ભ ચ 
િજ ામાં ૩૭૧ ોજે સ ારા .૭૩૦.૯૫ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણએ સતત ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર 
કેટલા ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના 
બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત લોબલ 
ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ મા ંનમદા િજ ામા ં૨૫ ોજે સ 
કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૧ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે 
તથા ભ ચ િજ ામા ં૧૩૮૭ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે
૩૩૩ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
નમદા િજ ામા ં ૮ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૨૨ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા ભ ચ િજ ામા ં ૧૧૬ 
ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૫૫ ોજે સ અમલીકરણ 

હેઠળ છે 
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રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ 

૨૫૦૪૪ ી અરિવંદભાઈ પટલે   (ધરમપુર) : માનનીય મુ ય મં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
    જવાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં એસીબી ારા વગ-૧,૨,૩ અન ે ૪ ના 
અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ કેટલા ગુનાઓ 
ન ધવામાં આ યા ? 

   ૨૫૫ 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૫૦૦૧ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦મા ં દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પોલીસ 
રહેણાકના કલ કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યાુ , અન ે

  (૧) કલુ -૨૪ રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા, 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) .૧૬૪.૫૬ લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૧૮ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંબનાસકાંઠા િજ ામા ંપોલીસ િવભાગ માટે 
કલ કેટલા િબનુ -રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલુ -૦૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૩૮૮.૯૯ લાખ 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૬૭૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી મોરબી અને રાજકોટ 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ 
હેઠળ મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  
 

મ સમયગાળો 

મોરબીમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

રાજકોટમાં 
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૧૬.૯૦ ૧૨૩.૪૦ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૨૦૫.૨૭ ૨૫૫.૩૩ 

કુલ ૩૨૨.૧૭ ૩૭૮.૭૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

 (૨) મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંવષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

મ વષ ખચ અંગનેી િવગતો 
૧ તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 

સે ટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 
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મ વષ ખચ અંગનેી િવગતો 
( . લાખમાં) 

પીવાના પાણી 
હેતુ 

પાઈપલાઈન તથા બોર ૧૬.૨૦ 

િશ ણ 

ાથાિમક શાળાઓ 
માટે ટોયલટે લોક 
તથા ાથિમક 
શાળાઓ માટે 
કો યુટર સેટ  

૨૯.૯૯ 

િસંચાઈ 
ચેકડેમ બનાવવાનુ ં
કામ 

૮.૮૫ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ં

આવેલ ખચ 

કલુ  ૫૫.૦૪ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
પીવાના પાણી 

હેતુ 
બોર અને મશીનરી ૨.૧૬ 

િશ ણ 
ાથિમક શાળાઓ માટે 

ટોયલેટ લોક 
૬.૮૪ 

િસંચાઈ 
ચેકડેમ બનાવવાનુ ં
કામ 

૬.૦ ૫ 

ભૌિતક 
આંતરમાળખાકીય 

સુિવધા 
સી.સી.રોડનુ ંકામ ૫.૦૦ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

કલુ  ૨૦.૦૫ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૭૫.૦૯ 

રાજકોટ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામાં 
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

પીવાના પાણી 
હેતુ 

પાઈપલાઈન, પાણી 
સં હ સી ટમ, પાણી 
શુ્િ કરણ લા ટ 

૩૬.૪૦ 

ભૌિતક 
આંતરમાળખાકીય 

ક ચરલ એ ટીવીટી 
માટે િબ ડ ગ, રોડ 
બનાવવાનું કામ, ચેક 
ડેમ/કોઝ વે 
બનાવવાનું કામ 

૭.૧૩ 

૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

કલુ  ૪૩.૫૩ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

પાણીના કામો 
પાઈપલાઈન, પાણી 
સં હ સી ટમ, પાણી 
શુ્િ કરણ લા ટ 

૨૮.૭૭ 

વ છતા  ભૂગભ ગટરનું કામ ૧૦૧.૮૨ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ં
આવેલ ખચ 

ભૌિતક 
આંતરમાળખાકીય 

ક ચરલ એ ટીવીટી 
માટે િબ ડ ગ, રોડ 

૪૨.૫૦ 
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મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
બનાવવાનું કામ, ચેક 
ડેમ/કોઝ વે 
બનાવવાનું કામ 

કુલ ૧૭૩.૦૯ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૨૧૬.૬૨ 

--------- 
રા ય સરકારને ડ રોય ટી પેટ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ  ુ ેે  

૨૭૯૪૦ ી અિમત ચાવડા (આંકલાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર રા ય સરકારન ે ડ રોય ટી પેટે કે  ુ
સરકાર તરફથી કેટલી રકમ મળવાપા  થાય છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારને ડ રોય ટી પેટે કે  ુ સરકાર તરફથી 
.૧૧૩૩.૨૦ કરોડ મળવાપા  થાય છે. 

 (૨) તે અ વયે વષવાર કેટલી રોય ટી મળી ?   (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર મળેલ રોય ટીની મા હતી 
નીચે મુજબ છે.   

મ વષ રકમ 
.(કરોડ) 

૧ ૦૧/૦૨/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૦૧/૨૦૧૯ 

૩૯૩.૭૮ 

૨ ૦૧/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૦૧/૨૦૨૦ 

૭૩૯.૪૨ 

કલુ  ૧૧૩૩.૨૦  
--------- 

રાજકોટમાં ભાદર-૨ ડમમાં ગેરકાયદેસર ખનને  
૨૫૬૭૬ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં રાજકોટમા ં ભાદર-૨ ડેમમા ં ૫૦૦ મીટરની હદમા ં
ગેરકાયદેસર ખનન થાય છે તેવી કેટલી ફરીયાદો િસંચાઈ 
િવભાગના અિધકારીઓ ારા કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટમાં ભાદર-૨ ડેમમાં ૫૦૦ મીટરની હદમા ં
ગેરકાયદેસર ખનનની િસંચાઈ િવભાગના અિધકારી ારા 
કલુ -૨ ફરીયાદો કરવામાં આવી. 

 (૨) મળેલ ફરીયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) મળેલ ફરીયાદો અંગે તપાસ કરવામાં આવેલ છે. 
તપાસ દર યાન ભાદર-૨ ડેમમા ં ૫૦૦ મીટરની હદમા ં
કોઈપણ કારનું ગેરકાયદેસર ખનન થતંુ વા મળેલ નથી. 

 (૩) ભાદર-૨ ડેમની હદમાં ગેરકાયદેસર ખનન 
અટકાવવા શી કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) ભુ તરશા ી ીની કચેરી, રાજકોટ અને ફલા ગ 
કવોડ, રાજકોટની સંયુકત ટીમ ારા થળ તપાસ કરવામા ં

આવેલ છે. તેમજ ભાદર-૨ ડેમની હદમાં ગેરકાયદેસર 
ખનન અટકાવવા ભુ તરશા ી ી રાજકોટની કચેરીની ટીમ 

ારા અવાર નવાર ચેક ગની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૫૦૦૩ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૩૪ રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉકત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) .૨૯૧.૪૩ લાખ. 
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ગીર-સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીૂ ે  

૨૫૭૦૦ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ખાણ-ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી  
ગીર-સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ૂ

ો ામ અ વયે કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
ગીર-સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા ૂ બે 
વષમા ં વષવાર ફાળવવામા ં આવેલ રકમની મા હતી નીચે 
મુજબ છે. 

મ સમયગાળો ગીર સોમનાથમાં 
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) 

જનાગઢૂ માં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૬૨૧૦.૨૩ ૩૩૧.૦૧ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૧૭૧૮.૧૨ શૂ ય 

કુલ ૭૯૨૮.૩૫  ૩૩૧.૦૧   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર યા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨) ગીર સોમનાથ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 
મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

મ હલા અને બાળ 
ક યાણ 

મોડન આંગણવાડી, વબચાવની તાલીમ ૨૩૭૩.૧૨ 

પીવાના પાણીના 
કામો 

સ પ, વોટર પાઈપ લાઈન િસ ટમ, ઓવરહેડ વોટર 
ટોરેજ સી ટમ, પંપ હાઉસ, પંિપંગ મશીનરી 

૧૦.૪૩ 

આરો ય છત છાપ ં  (ડોમ) ૧.૨૮ 
િશ ણ રમતગમતના સાધનો  ૮૫૪.૫૨ 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૩૨૩૯.૩૫ 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 

આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

પીવાના પાણીના 
કામો 

પાણીની પાઈપ લાઈન િસ ટમ, ઓવરહેડ વોટર ટોરેજ 
સી ટમ અને કવો ુ  

૧૬૫.૬૫ 

િશ ણ રમતગમતના સાધનો, કમાર શૌચાલય અને ક યા ુ
શૌચાલય 

૧૬૪.૭૧ 

મ હલા અને બાળ 
ક યાણ 

વબચાવની તાલીમ ૧૫૦.૫૬ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૪૮૦.૯૨ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં  થયેલ કલ ખચુ  ૩૭૨૦.૨૭  

જનાગઢ િજ ામાં તાૂ .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામાં આવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છે.  

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 

આવેલ રકમ 
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( .લાખમાં) 
પીવાના પાણીના 
પુરવઠા હેતુ 

આર.સી.સી. ચી ટાંકી તથા  સ પ, જમીન તળ ટાંકી ૮૦.૨૮   
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૮૦.૨૮  
પીવાના પાણીના 
પુરવઠા હેતુ 

આર.સી.સી. ચી ટાંકી તથા  સ પ, જમીન તળ ટાંકી ૭૫.૬૪ 

િશ ણ  નવા કલાસ મ બનાવવા, બોર તથા આનુસંગીક 
સાધનો, મ યાહન ભોજન શેડ, શૌચાલય 

૨૧.૬૫  

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૯૭.૨૯ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં  થયેલ કલ ખચુ  ૧૭૭.૫૭  

--------- 
સુરત િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 

૨૫૦૭૪ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-૨૦૧૨ 
અંતગત કેટલા પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંઆ યાૂ , 

  (૧) ૦૩ ( ણ). 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) .૨૨,૧૮૫.૭૧ લાખ. 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમાં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે ? 

  (૩) ૭૫,૨૬૪  

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ે  

૨૫૬૫૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સને 
૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯ મા ં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી 
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામા ં કેટલા ઉ ોગોએ 
કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭માં મંજર થયેલ ૂ

એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી સરેુ નગર િજ ામા ં
૫૧૯ ોજે સ ારા .૨૦૬૦.૭૭ કરોડનુ ં મૂડી રોકાણ તથા 
બોટાદ િજ ામાં ૪૦ ોજે સ ારા .૧૫૯.૮૫ કરોડનુ ં મૂડી 
રોકાણ થયેલ છે.  
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ  
સિમટ-૨૦૧૯ માં મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ૂ
સુરે નગર િજ ામા ં૪૧૩ ોજે સ ારા .૨૬૦.૭૮ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ તથા બોટાદ િજ ામાં ૨૫ ોજે સ ારા .૧૫.૬૯ 
કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ સતત ચાલતી 

યા છે. 
 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર 
કેટલા ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત 
થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત લોબલ 
ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭મા ં સુરે નગર િજ ામા ં ૫૦૪ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૫ ોજે સ અમલીકરણ 
હેઠળ છે તથા બોટાદ િજ ામાં ૩૯ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે 
અને ૧ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ  
સિમટ-૨૦૧૯ મા ં સુરે નગર િજ ામા ં ૨૩૩ ોજે સ 
કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૮૦ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે 
તથા બોટાદ િજ ામાં ૧૭ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૮ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
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અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૫૦૨૪ ી બાબુભાઈ પટલ ે  (દસ ોઈ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦મા ં અરવ ી િજ ામા ં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૩૩ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૭૧૯.૯૮ લાખ. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં મોટા ચેકડમોે  

૨૫૧૨૮ ી રમણભાઇ પટલે   (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અરવ ી િજ ામા ં તાલુકાવાર કલ કેટલા મોટા ુ
ચેકડેમો બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) તાલુકોઃ મેઘરજ-૦૧ (એક) ચેકડેમ. 

 (૨) તે પેટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) િપયા ૬૦.૯૩ લાખ. 
--------- 

 
આણંદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૭૨૬ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, .  જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન  
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામા ં આ યું અન ે િનરી ણ દર યાન 
યા કારની િતઓ/ખામીઓ સામે આવી, 

 

 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ?  

 

 (૨),  (૩) અન ે (૪)  આણંદ અન ે છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં મ ય થ જલે કે િજ ા જલે આવલે ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી.    
  

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૫૦૦૫ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૩૪ રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉકત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) .૨૯૧.૪૩ લાખ. 

--------- 
 

ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ે  
૨૫૬૩૮ ડો.સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ 
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ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી ગાંધીનગર અન ે
મહેસાણા િજ ામા ંિજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા 
બે વષમા ં વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ં
આવી, અન ે

હેઠળ ગાંધીનગર અન ેમહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે 
મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

ગાંધીનગરમાં 
ફાળવવામાં 

આવેલ રકમ ( . 
લાખમાં) 

મહસાણાે માં 
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૨૨૧.૯૪ ૧૬૨.૮૬ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૮૦.૪૪ ૩૭૭.૧૧ 

કુલ ૩૦૨.૩૮ ૫૩૯.૯૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) ગાંધીનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે તેની વીગત નીચે મુજબ છેઃ 

 

મ વષ ખચની અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

પીવાના પાણીનો પુરવઠો 
વાહી ડોિઝંગ િસ ટમની ખરીદી, 

પીવાના પાણીની પાઈપલાઈનનુ ં
કામ 

૩.૨૯ 

પયાવરણ બચાવ અન ે
દૂષણ િનયં ણના ં

પગલા ં
સંર ણ દીવાલનુ ંકામ ૮.૪૭ 

િશ ણ 
શૈ િણક સાધનો, લાઈ ેરી અન ે
શાળાનું બાંધકામ 

૮.૯૦ 

૧. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 

ખચ 

કલુ  ૨૦.૬૬ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

પીવાના પાણીનો પુરવઠો 
વાહી ડોિઝંગ િસ ટમની ખરીદી, 

પીવાના પાણીની પાઈપલાઈનનુ ં
કામ 

૮.૮૨ 

પયાવરણ બચાવ અન ે
દૂષણ િનયં ણના ં

પગલા ં
સંર ણ દીવાલનુ ંકામ ૧૩.૯૭ 

િશ ણ 
શૈ િણક સાધનો, લાઈ ેરી અન ે
શાળાનું બાંધકામ 

૬.૯૮ 

વ છતા ઘન કચરાના િનકાલની યવ થા ૯.૮૭ 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય સુિવધાઓ 
સુિવધા 

ર તાનું બાંધકામ ૩૯.૯૬ 

૨. 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯  
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 

ખચ 

કલુ  ૭૯.૬૦ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૧૦૦.૨૬ 

મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામાં આવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છેઃ 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
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મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

૧. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  
દર યાન કરવામા ં

આવેલ ખચ 

મહેસાણા િજ ામા ંસદર સમયગાળા દરિમયાન કોઈ પણ ખચ કરવામાં આવેલ નથી. 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં 
આવેલ રકમ  
( . લાખમાં) 

પીવાનું પાણી આર.ઓ. લા ટ વીથ ફલ ગુ  ૧૦.૫૦ 
વ છતા લોક શૌચાલય, ગટર લાઈન ૩.૦૦ 

મ હલા અન ે
બાળ ક યાણ 

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક માટે બાળકોને રમવાના 
રમકડા, રસોડાના વાસણો, એલ.ઈ.ડી બ બ, 
લાિ ટક ખુરશી, આર.ઓ. િસ ટમ વગેરે 

૦.૫૦ 

૨. 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯  
દર યાન કરવામા ં

આવેલ ખચ 

કલુ  ૧૪.૦૦ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૧૪.૦૦ 

--------- 
સુરત િજ ામાં ટ સટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણે  

૨૫૦૬૨ ીમતી ઝંખના પટલે   (ચોયાસી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
િજ ામાં ટે સટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણ ગુજરાત ટે સટાઇલ 
પોિલસી-૨૦૧૨ હેઠળ ટે સટાઇલ ે ની છે ા બે વષમા ં
કલ કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીુ ૂ , અન ે

  (૧) ૪૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ એકમોમાં કેટલું મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૦૨,૦૩૧.૬૩ લાખ 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણ ગેસ 

૨૫૦૮૯ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણ ગેસ પહ ચાડવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ા (પીએન આરબી, નવી 
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તારમા)ં ૧,૦૩,૭૦૦ થી 

વધુ ઘરોમાં પાઈપલાઈન ારા ઘરેલું ગેસ કને શન 
આપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વલસાડ િજ ામા ં ગેસ પાઈપ 
લાઈન ારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવલે છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ામા ં ગેસ પાઈપ લાઈન ારા 
વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, વાપી તથા ધરમપુર 
તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 
દા ની નવી પરમીટ મેળવવા અને રી યૂ માટ અરે  

૨૫૭૪૯ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દા ની 
નવી પરમીટો મળેવવા અન ે રી ય ૂ માટે અર  ફી પેટે 
કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવે છે, અન ે

  (૧) અને (૨) તા.૦૭-૦૩-૨૦૧૯ના હેરનામા 
માંકઃ GG/10/2019/NSD/132013/181/E-1 થી અર  ફી 

વસૂલવામાં આવતી નથી. 
 (૨) ઉ ત દરો યારથી અમલમાં છે, તેમાં છે ે 
યારે વધારો કરવામાં આવેલ છે? 
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ક છ િજ ામાં મરામત કરલા ચેકડમોે ે  

૨૫૧૦૬ ી ઋિષકશ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં તાલુકાવાર ક છ િજ ામા ં કેટલા ચેકડેમો મરામત 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કલ ુ ૨૧૮ (તાલુકાવાર પ ક સામેલ છે.) ચેકડેમો 
મરામત કરવામા ંઆ યા, 

 (૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડેમો માટે 
તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો,અને 

  (૨)મરામત કરવામા ંઆવેલ ચેકડેમો માટે કલ ુ ૩૦૮.૧૧ 
લાખનો ખચ થયો.(તાલુકાવાર પ ક સામેલ છે.) 

 (૩) આ મરામત થયેલા ચેકડેમોને કારણે કેટલી 
જળસં હ શિ ત અન ેલાિભત િવ તારમા ંવધારો થયેલ છે? 

  (૩) આ મરામત થયેલા ચેકડેમોન ે કારણ ે કલ ુ
૧૧૯.૭૦ એમ.સી.એફ.ટી જળસં હ શિ ત અને કલ ુ
૭૭૪.૦૦ હે ટર લાિભત િવ તારમાં વધારો થયેલ છે. 
(તાલકુાવાર પ ક સામલે છે.) 

ક છ િજ ામાં ચેકડમોની મરામતે  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

દર યાન 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

દર યાન 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ કુલ 

(તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

અનંુ. 
નં. 

િજ ો તાલુકો 
મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ જળસં હ 

શિ ત 
(એમસીએફટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ જળસં હ 

શિ ત 
(એમસીએફટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હે ટર) 

મરામત 
થયેલ 

ચેકડમની ે
સં યા 

મરામત 
કામનો 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમાં) 

પુનઃ થાિપત 
થયેલ જળસં હ 

શિ ત 
(એમસીએફટી) 

પુનઃ 
થાિપત 
થયેલ 

લાિભત 
િવ તાર  
(હ ટરે ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

૧ ક છ ભુજ ૧૫ ૫.૧૨ ૧૬.૬૫ ૧૫૨.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫ ૫.૧૨ ૧૬.૬૫ ૧૫૨.૦૦ 

૨ ક છ 
ભુજ 

(PID) 
૧ ૬.૮૭ ૦.૫૦ ૧૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૬.૮૭ ૦.૫૦ ૧૦.૦૦ 

૩ ક છ અં ર ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ ક છ મુ ા ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ ક છ અબડાસા ૨ ૪.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩ ૩૬.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫ ૪૦.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૬ ક છ માંડવી ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૭ ક છ નખ ાણા ૧૪૨ ૧૫૮.૧૩ ૭૧.૦૦ ૪૦૩.૦૦ ૯ ૧૪.૫૬ ૪.૫૦ ૩૭.૦૦ ૧૫૧ ૧૭૨.૬૯ ૭૫.૫૦ ૪૪૦.૦૦ 

૮ 
ક છ લખપત 

(PID) 
૪૨ ૭૨.૯૨ ૨૨.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨ ૭૨.૯૨ ૨૨.૦૦ ૧૦૫.૦૦ 

૯ 
ક છ લખપત 

(PID) 
૧ ૪.૯૩ ૦.૩૦ ૭.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૪.૯૩ ૦.૩૦ ૭.૦૦ 

૧૦ ક છ ભચાઉ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧ ૧.૪૫ ૪.૭૫ ૬૦.૦૦ ૧ ૧.૪૫ ૪.૭૫ ૬૦.૦૦ 
૧૧ ક છ રાપર ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કુલઃ ૨૦૩ ૨૫૨.૪૬ ૧૧૦.૪૫ ૬૭૭.૦૦ ૧૫ ૫૫.૬૫ ૯.૨૫ ૯૭.૦૦ ૨૧૮ ૩૦૮.૧૧ ૧૧૯.૭૦ ૭૭૪.૦૦ 

--------- 
ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર બંધારાના કામો 

૨૫૦૯૮ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામા ં છે ા બે વષમાં તાલુકાવાર કયા બંધારાના કામો 
મંજર થયા તે પૈકી કયા કામો હાથ ધરવામાં આ યાૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
છે ા બે વષમાં ભુજ તાલુકાનાં કાંઢવાંઢ બંધારાના કામન ે
મંજરી મળેલ છેૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ મંજર થયેલા બંધારાઓના ૂ
કામો કયા તબ ે  છે, અને 

  (૨) કાંઢવાંઢ બંધારાનું વકઓડર અપાઈ ગયેલ છે. 
કામગીરી ટક સમયમા ંશ  થશેૂં . 

 (૩) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયલે છે?   (૩) હાલની િ થિતએ કોઈ ખચ થયલે નથી. હવે પછી 
ખચ થશ.ે 

--------- 
દાહોદ િજ ાના કતવારા ખાતે આઉટપો ટ પોલીસ ટશને  

૨૫૭૪૭ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ાના કતવારા ખાતે આઉટપો ટ પોલીસ ટેશન મંજર ૂ

  (૧) હા, , પોલીસ ટેશન મંજર કરવામા ં આવેલ ૂ
છે. 
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કરવામા ંઆ યું છે તે હકીકત સાચી છે, 
 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ તેની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) અને  (૩) તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૪ થી કતવારા 
પોલીસ ટેશન ભાડાના મકાનમા ંનાગ રકોની સુિવધા માટે 
કાયરત છે. 

 (૩) કેટલા ખચ યાં સુધીમા ંકામ પૂણ કરી નાગ રકો 
માટે પોલીસ ટેશન ખુ ુ ંમૂકવામાં આવશ?ે 

   

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં તળાવો ડા કરવાનું આયોજન 

૨૫૧૨૬ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાબરકાંઠા િજ ામાં કલ ુ
કેટલા તળાવો ડા કરવાનું આયોજન છે, 

  (૧) ૧૧૪ તળાવો 

 (૨) તે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કલ કેટલા તળાવો ડા કરવામા ં આ યાુ , તેની પાછળ 
કેટલો ખચ થયો,  

  (૨) ૧૧૪ તળાવો ડા કરવામાં આ યા .૨૧૬.૦૮ 
લાખનો ખચ થયો.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ આયોજન પૈકી કેટલા તળાવો 
ડા કરવાના બાકી છે, અન ે

  (૩) શૂ ય 

 (૪) તેની પાછળ કેટલો ખચ થશ?ે   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

અમદાવાદ શહરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે ે  
૨૫૦૨૭ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય પોલીસ હાઊસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૨૮૮ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૫૮૭૪.૬૪ લાખ 

--------- 
આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૭૨૯ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના યાસ અન ે
સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 

આણંદ ૧૯ ૦૦ 
વલસાડ ૧૪ ૦૩ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 

આણંદ ૧૩ ૦૦ 
વલસાડ ૧૯ ૦૨ 

(બળા કારના યાસ અન ેસામૂ હક બળા કારના 
યાસનો એક પણ બનાવ ન ધાયલે નથી.)  

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

  (૨) પ ક-૨ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૦૬ થી ૧૮ વષ 

આણંદ ૦૭ 
વલસાડ ૦૮ 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 61 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦૬ થી ૧૮ વષ 

આણંદ ૦૭ 
વલસાડ ૧૧ 

(૦૫ થી ૧૧ વષની એક પણ બાળાનો સમાવેશ થતો 
નથી.)  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

આણંદ ૪૪ ૦૧ 
વલસાડ ૨૫ ૦૩  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) નામ.હાઈકોટનો ટે હોવાથી ધરપકડ કરેલ નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવોે  

૨૫૬૨૫ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર બળા કાર 
અને સામૂ હક બળા કારના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧            પ ક 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તાલુકા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 
મહેસાણા ૦૪ ૦૧ 

ટાણા ૦૨ ૦૦ 
બહચરાુ  ૦૧ ૦૦ 
કડી ૦૪ ૦૦ 
િવસનગર ૦૩ ૦૦ 
િવ પુર ૦૦ ૦૦ 
ખેરાલ ુ ૦૦ ૦૦ 

ઝા ૦૨ ૦૦ 
વડનગર ૦૪ ૦૦ 
સતલાસણા ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તાલુકા બળા કાર સામૂ હક બળા કાર 

મહેસાણા ૦૬ ૦૦ 
ટાણા ૦૨ ૦૦ 

બહચરાુ  ૦૧ ૦૦ 
કડી ૦૧ ૦૨ 
િવસનગર ૦૦ ૦૦ 
િવ પુર ૦૧ ૦૦ 
ખેરાલ ુ ૦૧ ૦૦ 

ઝા ૦૨ ૦૦ 
વડનગર ૦૨ ૦૦ 
સતલાસણા ૦૦ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી 
અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૨)  
ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

૪૭ ૦૧  
 (૩) બાકી ઇસમોની ધરપકડ યાં સુધીમાં કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) નામ. હાઈકોટનો ટે હોવાથી ૦૧ આરોપીની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે. 
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મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૬૮૪ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે મનગર અન ે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલી રકમની વસૂલાત બાકી છે, અને 

  (૧) િજ. મનગર :- કુલ .૧૮૬.૫૨ લાખ 
  િજ. દેવભૂિમ ારકા :- વસૂલાત બાકી નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) િજ. મનગરઃ- થમલ પાવર ટેશન, િસ ા 
મનગર પાસ ે બાકી લેણી રકમ રેવ યરૂાહે વસલૂ કરવા 

બો  દાખલ કરવામાં આવેલ છે. 
િજ. દેવભૂિમ ારકા :-  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 

૨૫૦૭૫ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ  (લ બાયત) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-૨૦૧૨ 
અંતગત કેટલાં પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંઆ યાૂ ,  

  (૧) ૦૩ ( ણ) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) .૨૨,૧૮૫.૭૧ લાખ 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમાં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે? 

  (૩) ૭૫,૨૬૪ 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં સુજલામ સુફલામ કનાલથી પાણી આપવાની કામગીરીે  

૨૫૧૧૦ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકામા ં ખારવા કોતરમાં સુજલામ 
સુફલામ કેનાલથી પાણી આપવાની કામગીરી કયા તબ ે  
છે, 

  (૧) ખારવા કોતરમાં સુજલામ સફુલામ કેનાલથી 
પાણી આપવા માટે એ કેપ તથા લ ક ચેનલની કામગીરી 
પૂણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) આ યોજનામાં કેટલા તળાવો ડવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) ૮ (આઠ) 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ કામગીરીમા ં
કલ કેટલો ખચ થયેલ છેુ ? 

  (૩) િપયા ૨૧૦ લાખ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૫૧૭૭ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 
નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ વડોદરા 
િજ ામા ંછે ા બે વષમા ંMSME (માઈ ો મોલ િમ ડયમ 
એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૪૩૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) .૧૯,૬૮,૭૩,૮૦૮.૦૦ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં રતી અને કકર પેટ વસૂલ કરલ રોય ટીે ં ે ે  

૨૭૨૯૫ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામા ં   (૧) .૪૩૦.૧૬ લાખ 
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૨૦૧૮-૧૯ના વષમાં રેતી અન ે કકર પેટે સરકારે વસૂલ ં
કરેલ રોય ટીમાંથી હ સા પેટેની કેટલી રકમ ચૂકવવાની 
થતી હતી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમ ઉ ત િજ ાને ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) બાકીની રકમ યા સુધીમા ંચૂકવવામા ંઆવનાર 
છે? 

  (૩) જમે બને તેમ જ દીથી. 

--------- 
અમદાવાદ અને નવસારી િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૬૪૩ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને નવસારી િજ ામા ં
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કારના યાસના 
કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧)   
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા બળા કાર 
અમદાવાદ શહેર ૧૮૮ 
અમદાવાદ ા ય ૪૯ 
નવસારી ૧૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર 

અમદાવાદ શહેર ૨૫૩ 
અમદાવાદ ા ય ૫૦ 
નવસારી ૧૫ 

સામૂ હક બળા કારના યાસનો એક પણ બનાવ ન ધાયેલ 
નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અન ે૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૦૬ થી ૧૮ વષ 

અમદાવાદ શહેર ૦૧ ૧૩૩ 
અમદાવાદ 

ા ય 
૦૨ ૪૪ 

નવસારી ૦૦ ૦૫ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૦૬ થી ૧૮ વષ 

અમદાવાદ શહેર ૦૨ ૧૬૯ 
અમદાવાદ 

ા ય 
૦૧ ૪૫ 

નવસારી ૦૦ ૧૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ બાકી 

અમદાવાદ શહેર ૨૦ 
અમદાવાદ ા ય ૦૩ 
નવસારી ૦૧  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) ૦૯ આરોપીની ધરપકડ પર નામ.કોટનો મનાઈ 
હકમ છેુ , અ ય આરોપીના રહેણાક, િમ  વતુળ, સગા 
સબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત જ યાઓએ તપાસ 
કરી ગુનેગારોની કોલ ડીટેઈલ તપાસની તજવીજ કરાવી 
પકડી પાડવા અંગેની કાયવાહી ચાલુ છે. 
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લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે  

૨૫૦૩૩ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાજપોર મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કઈ યુિનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨) ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસટી 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 

૨૪૯૯૩ ી ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 

હેઠળ, ખેડા િજ ામા ંકેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, 

  (૧) વષ ૨૦૧૮માં ૨૭૨ તળાવો 
  વષ ૨૦૧૯માં ૧૩૧ તળાવો 

 (૨) આ તળાવો ડા કરવાની કામગીરી પાણીની 
સં હ શિ તમાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) ૭૯.૯૫ એમ.સી.એફ.ટી. 

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં .૨૬.૨૭ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯માં .૧૫.૩૬ લાખ 

--------- 
મોરબી શહરમાં ધાનમં ી આવાસ યોજનાે  

૨૫૬૬૭ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી ગૃહ િનમાણ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મોરબી શહેરમા ં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૫૪૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર અને કેટલી ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨)  
ધાનમં ી આવાસ યોજના 

(શહરીે ) ઘટક 
અર ઓ 
મંજરૂ  કરી 

અર ઓ 
નામંજર કરીૂ  

એફોડબલ હાઉસ ગ ોજે ટ 
(એ.એચ.પી) ઘટક 

૬૮૦ ૧૫૧૬ 

લાભાથ ની આગેવાનીમા ં
બાંધકામ (બી.એલ.સી.) 
ઘટક 

૩૧૧ ૩૫ 

કલુ .. ૯૯૧ ૧૫૫૧  
 (૩) મંજર અર ઓ પૈૂ કી કેટલા મકાનો ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં બનાવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૩) એ.એચ.પી. ઘટક હેઠળ બે વષ અગાઉ આવાસોનુ ં
િનમાણ કરી દેવામાં આવેલ હતુ. આ આવાસો મંજર ૂ
અર ઓ અ વયે કલ ુ ૬૮૦ લાભાથ ઓને છે ા બે વષમા ં
ફાળવવામા ંઆવેલ છે. યારે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કોઇપણ નવા મકાનો બનાવવામાં આવેલ નથી અન ે
બી.એલ.સી. ઘટક અંતગત ૩૧૧ મંજર અર ઓમા ંૂ
આવાસોનું બાંધકામ લાભાથ ઓ ારા તે જ કરાતંુ હોઇ 
આવાસો િવિવધ તબ ે  ગિત હેઠળ છે. 

 (૪) બાકી રહેલ મકાનો યાં સુધીમાં બનાવવામા ં   (૪) લાભાથ ની આગેવાનીમા ં બાંધકામ 
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આવશ?ે (બી.એલ.સી.) ઘટક હેઠળના ં બાકી રહેલ ૩૧૧ મકાનોનુ ં
બાંધકામ લાભાથ  ારા તે જ કરાતંુ હોઇ હાલની િ થિતએ 
આ મકાનો િવિવધ તબ ે  ગિત હેઠળ છે. 

--------- 
ધોલેરા કાગ  એરપોટની કામગીરી 

૨૩૬૨૩ ી રાજશકમાર ગોે ુ હલ (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ધોલેરા કાગ  
એરપોટની કામગીરી કયા તબકકે છે, 

  (૧) ધોલેરા એરપોટ ોજે ટને સંર ણ મં ાલય 
(MoD) ારા ‘‘નો ઓ જે શન’’, ઉ યન મં ાલય 
(MoCA)માંથી ‘‘સાઈટ મંજરીૂ ’’ અને ‘‘સૈ ાંિતક 
મંજરીૂ ’’ તેમજ પયાવરણ િવભાગમાંથી ‘ ‘ પયાવરણ 
મંજરીૂ ’’ મળલે છે. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) ાથિમક અંદાજ મુજબ ધોલેરા એરપોટ વષ 
૨૦૨૩ના અંત સુધીમાં પૂણ થનાર છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કઈ એજ સીને સ પવામા 
આવેલ છે, અન ે

  (૩) એં નીય રગ કસ ટટની િનયિુ તની યા ં ં ં
પૂણતાના આરે છે. એં નીય રગ કસ ટટની કામગીરી બાદ ં ં ં
ધોલેરા EPC ક ટા ટરની િનયુિ ત કરવામાં આવનાર છે.  

 (૪) ઉ ત એરપોટ માટે કેટલી જમીન સંપાદન 
કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૪) ધોલેરા એરપોટ માટે કોઈ જમીન સંપા દત કરેલ 
નથી. 

--------- 
પંચમહાલના શહરા ખાતે આઈડીસી થાપવાની કામગીરીે  

૨૬૦૧૪ ી જઠાભાઈ ભરવાડે   (શહેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલના 
શહેરા ખાતે આઈડીસી થાપવાની માંગણી કયારે મળલે 
છે, 

  (૧) ના  . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કેટલી જમીન સંપાદન 
કરી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) .આઈ.ડી.સી. થાપવાની કામગીરી યાં 
સુધીમાં પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેડા િજ ામાંસુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના  

૨૪૯૯૪ ી અજુનિસહં ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 
હેઠળ, ખેડા િજ ામા ંકેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યા, 

  (૧) વષ ૨૦૧૮માં ૨૭૨ તળાવો 
  વષ ૨૦૧૯માં ૧૩૧ તળાવો 

 (૨) આ તળાવો ડા કરવાની કામગીરીથી પાણીની 
સં હ શિ તમાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) ૭૯.૯૫ એમ.સી.એફ.ટી. 

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં .૨૬.૨૭ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯માં .૧૫.૩૬ લાખ 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોની લીઝોમાં ખનીજ ચોરી 

૨૪૭૪૨ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ગીર-સોમનાથ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોની 
લીઝોમા ંખનીજ ચોરી અંગે કેટલો દંડ કરવામાં આ યો, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ગીર-સોમનાથ િજ ામા ં ઔ ોિગક એકમોની 
લીઝોમા ંખનીજ ચોરી અંગે કોઈ દંડ કરવામાં આવેલ નથી. 
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 (૨) તે અ વયે કેટલા ઔ ોિગક એકમ પાસેથી 
કેટલી રકમની વસૂલાત કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) બાકી રહેલ વસૂલાત યાં સુધીમા ં કરવામા ં
આવશ?ે 

   

--------- 
ટ સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યુિનટોને પાવર સબિસડીે  

૨૫૦૬૫ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
ટે સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યિુનટોન ેપાવર સબિસડી 
આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં છે, 

  (૧) હા. , તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવથી હેર 
કરવામાં આવલે નવી ટે સટાઇલ પોિલસી હેઠળ પાવર ટેરીફ 
સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં કેટલાં એકમોની અર  મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) કોઈ એકમન ેમંજરી અપાયેલ નથીૂ . 

 (૩) કેટલા એકમોને પાવર ટેરીફ સબિસડીની કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમૃત યોજના હઠળ વડોદે રા શહરને ફાળવેલ રકમે  

૨૫૧૨૦ ી તે  સુખ ડઆ (સયા ગંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વડોદરા શહેરન ે અમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી ુ
રકમ ફાળવવામાં આવલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.          

     ( . કરોડમાં) 
વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  

ફાળવેલ રકમ ૩૯.૧૦ ૭૬.૮૪ ૧૧૫.૯૪  
 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવેલ ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) વડોદરા શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ 
અલગ ટેટ એ યલૂ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના 
કામો મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

SAAP ોજ ટની સં યાે  
૨૦૧૫-૧૬ ૨ 
૨૦૧૬-૧૭ ૮ 
૨૦૧૭-૨૦ ૯ 

કલ ોજ ટની સં યાુ ે  ૧૯  
 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૧૯ કામોમાંથી ૧૦ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૯ કામો ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

ક છ િજ ામાં પંચાયતને િવકાસના કામો માટ મંજર રકમે ૂ  
૨૫૬૦૦ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંક છ િજ ા પંચાયતને િવકાસના કામો કરવા માટે 
ખાણ ખનીજ િવભાગે વષવાર કેટલી રકમ યારે મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ા 
પંચાયતને િવકાસના કામો કરવા ખાણ ખિનજ િવભાગ ારા 
અલગથી કોઈ ા ટ આપવામાં આવતી નથી. પરતુ રેતીં , 
કકર અને ેવલની રોય ટીં /ડેડરે ટની થયેલ આવક સામ ે

ા ટ ઈન એઈડ ની રકમ નીચે મુજબ મંજર કરવાની થતી ૂ
હતી. 

મ મંજર કયાની ૂ
તારીખ 

રકમ મંજર ૂ
કરવા પા  

મંજર કરલ ૂ ે
રકમ 
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વષ ( . લાખમાં) 
૧ ૩૧-૦૭-

૨૦૧૮ 
૨૦૧૬-
૧૭ 

૪૭૮.૮૭ 

૨ ૦૫-૧૨-
૨૦૧૮ 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૫૧૯.૦૭ 

૩ - ૨૦૧૮-
૧૯ 

શૂ ય 

કલુ  ૯૯૭.૯૪  
 (૨) તે પૈકી વષવાર કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી?   (૨)  

મ ા ટ ફાળવણી વષ ફાળવેલ ા ટ 
( . લાખમાં) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૨૪.૦૫ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૭૩.૮૯ 

કલુ  ૯૯૭.૯૪  
--------- 

મનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૫૫૯૨ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં મનગર િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના 
કલ કેટલા મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુંુ , અન ે

  (૧) કલુ -૬૦ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છેુ ?   (૨) .૯૯૩.૮૨ લાખ. 
--------- 

વલસાડ િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણગેસ 
૨૫૦૯૪ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણ ગેસ પહ ચાડવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ા (પીએન આરબી, નવી 
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તારમા)ં ૧,૦૩,૭૦૦ થી 

વધુ ઘરોમા ં પાઈપ લાઈન ારા ઘરેલું ગેસ કને શન 
આપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વલસાડ િજ ામા ં ગેસ પાઈપ 
લાઈન ારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવલે છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ામા ં ગેસ પાઈપ લાઈન ારા 
વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, વાપી તથા ધરમપુર 
તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૬૩૨ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામા ં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી અરવ ી 
િજ ામાં ૧૪૨ ોજે સ ારા .૧૨૮૮.૩૮ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા સાબરકાંઠા િજ ામા ં ૨૨૧ ોજે સ ારા 
.૫૫૦.૭૪ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯મા ં
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મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ૂ અરવ ી િજ ામા ં
૧૩૦ ોજ ે સ ારા .૭૦.૩૨ કરોડનંુ મૂડી રોકાણ તથા 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ૨૧૭ ોજ ે સ ારા .૨૧૧.૫૮ કરોડનંુ 
મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ સતત ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ મા ંઅરવ ી િજ ામા ં

૧૨૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૬ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા સાબરકાંઠા િજ ામાં ૨૦૩ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૮ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
અરવ ી િજ ામા ં ૬૮ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે
૬૨ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા સાબરકાંઠા 
િજ ામાં ૧૭૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૪૧ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
--------- 

મનગર અને ભ ચ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 
૨૫૬૮૧ ી િવણભાઇ મુસ ડયા (કાલાવાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો 
ન ધાયા, 

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા બળા કાર 

મનગર ૩૦ 
ભ ચ ૨૫ 

  તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર 

મનગર ૨૬ 
ભ ચ ૨૪ 

ઉ ત િજ ાઓમાં સામૂ હક બળા કારના યાસનો એકપણ 
બનાવ બનેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ વાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે,  

  (૨) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
મનગર ૦ ૨૫ 

ભ ચ ૧ ૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
મનગર ૦ ૨૩ 

ભ ચ ૨ ૨૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) મનગર િજ ામાં કોઈ ઈસમની ધરપકડ 
કરવાની બાકી નથી. યારે ભ ચ િજ ામાં ૦૬ ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે. 

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) આરોપીઓના રહેણાક સરનામ,ે િમ  વતુળ, 
સગા સંબંિધત તથા મળી આવવાની સંભિવત જ યાઓએ 
તપાસ તજવીજ કરાવલે છે. આરોપીઓની કોલ ડીટેઈલ 
મેળવી તપાસ કરાવલે છે. આરોપીઓ િવ ધ 
સી.આર.પી.સી. હેઠળ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં દેશી અને િવદેશી દા  પકડવા બાબત 
૨૭૭૫૬ ડો. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમા ંકેટલો 
દેશી અને િવદેશી દા  પકડવામા ંઆ યો, અન ે

  (૧) પ ક મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ િજ ાઓમાં રાજ થાન 
બોડરથી દા ની હેરાફેરી અટકાવવા સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) નશાબંધી અિધિનયમમાં સુધારો કરી, કાયદાન ે
કડક બનાવી દા ના ઉ પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ફેર 
કરનારા ગુનેગારોની સ માં ણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વષ 
સુધીની કેદની સ  અન ે .૫ લાખ સુધીના દંડની ગવાઈ 
કરી છે. 
  નશાબંધીની અમલવારી કરનાર ફરજ પરના 
અિધકારીને અડચણ, હમલો કરનારને ુ ૫ વષ સુધીની કેદ 
અને .૫ લાખથી ઓછો નહી તેટલા દંડની ગવાઈ કરી 
છે. 
  ગેરકાયદેસર હેરાફેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામા ં
પકડાઈ જતા વાહનોને જ  કરવામાં આવ ેછે. તેમજ પોલીસ 

ારા આવા જ  થયલે વાહનો આરોપીઓ અદાલતમાંથી 
પણ છોડાવી ન શકે તેવી ગવાઈ દાખલ કરવામાં આવી 
છે. 
  ટેટ મોિનટ રગ સલે ખાતે ની સીધી ફ રયાદ ં
મળે તે માટે ટોલ ી નંબર અન ેવો સઅપ નંબર કાયાિ વત 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
  વધુ ો હિબશનના મુ ામાલવાળા કેસોમા ં
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની િમલકત જ ી અંગેની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે 
છે. 
  નાસતા-ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે 
પે યલ ડાઈવનુ ં આયોજન કરી, આવા ઈસમો િવ  

સી.આર.પી.સી. હેઠળ કાયવાહી કરવામાં આવે છે. 
  ો હિબશનની વૃિ  સાથે સંકળાયેલ ઈસમો 
િવ  પાસા, તડીપાર અને ો હિબશન-૯૩ જવેા 
અટકાયતી પગલા લેવામાં આવ ેછે. 

પ ક 
વષ તાલુકો દેશી દા  

(લીટરમાં) 
િવદેશી દા  (બોટલમાં) 

મોડાસા ૧૪૧૬ ૨૭૨૬૭ 
મેધરજ ૪૬૯ ૧૮૦૮૯ 
માલપુર ૨૮૫ ૫૩૮૩ 
ધનસુરા ૧૦૫૫ ૬૫૫૩ 
બાયડ ૩૦૪૦ ૩૦૯૧ 
િભલોડા ૩૮૭ ૩૪૪૧૩૦ 
હમતનગરં  ૭૧૭૬ ૩૭૭૭૨ 
ાંિતજ ૧૭૫૭ ૪૦૩૩ 

તલોદ ૨૧૩૪ ૧૩૯૨૬ 
ઇડર ૪૫૬૨ ૧૩૮૨૧ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૦૧-

૨૦૧૯ 

વડાલી ૨૪૭૫ ૧૧૪૪૫ 
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ખેડ હમા ૩૧૩૪ ૩૪૫૧૬ 
પોશીના ૧૦૦ ૯૬૩ 
િવજયનગર ૩૨૨૪ ૧૧૮૧૧ 
મોડાસા ૧૯૫૩ ૧૨૦૮૮ 
મેધરજ ૬૪૭ ૧૬૪૭૯ 
માલપુર ૪૧૨ ૩૬૬૩ 
ધનસુરા ૧૦૯૭ ૧૯૯૬ 
બાયડ ૧૨૭૫ ૫૦૦૭ 
િભલોડા ૯૮૫ ૧૬૪૦૯૬ 
હંમતનગર ૧૭૬૧ ૩૦૬૭૪ 
ાંિતજ ૧૧૮૯ ૧૧૮૫૯ 

તલોદ ૬૯૯ ૬૧૮૭ 
ઇડર ૩૪૦૮ ૭૮૨૬ 
વડાલી ૮૩૧ ૭૦૨૦ 
ખેડ હમા ૧૦૯૨ ૧૯૨૩૬ 
પોશીના ૨૩૮ ૧૭૨૧ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૦૧-

૨૦૨૦ 

િવજયનગર ૭૭૫ ૪૧૨૫ 
------- 

સુખી િસંચાઈ યોજનામાં ગામોની જમીન સંપાદન 
૨૫૭૫૩ ી મોહનિસહં રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુખી 
િસંચાઈ યોજનામા ં કેટલા ગામોની કેટલી જમીન સંપાદન 
થયેલી છે, તેમાંથી કેટલા હે ટર જમીન િસંચાઈ હેઠળ 
આવરી લીધી છે, 

  (૧) ૨૫ ગામોની ૩૭૦૮ હે ટર જમીન સંપાદન 
થયેલી છે. સુખી િસંચાઈ યોજના હેઠળ ૨૦૭૦૧ હે ટર 
જમીન િસંચાઈ હેઠળ આવરી લીધી છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોની કેટલી જમીનમા ં
હાલ િસંચાઈનો લાભ મળે છે, અને 

  (૨) ૧૨૫ ગામોની ૧૦૦૦૦ હે ટર જમીનમાં હાલ 
વહેણ  િસંચાઈનો લાભ મળ ેછે. 

 (૩) કેટલી જમીન િસંચાઈથી વંિચત રહે છે, વંિચત 
રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) ૧૦૭૦૧ હે ટર, પરતુ ં  
છોટાઉદેપુર અન ે પંચમહાલ િજ ાના િસંચાઈથી વંિચત 
ઉ ત િવ તારમા ં સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ હેઠળ 
કોતરો તેમજ નાની-મોટી નદીઓ ઉપર બનાવવામાં આવેલ 
નાના-મોટા ચેકડેમો થકી થતાં જળસં હને કારણ ે
આજબાજના િવ તારમા ં પાણીના તર ચા આવવાથી ુ ુ
િસંચાઈનો પરો  લાભ મળે છે. ઉપરાંત સુખી િસંચાઈ 
યોજનાના સમ  નહેર માળખાનુ ં
ર-મોડેલ ગ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

િસંચાઈથી વંિચત રહેવાના કારણોમાં મુ ય વ ે પાક પ િત 
બદલાતાં વધારે પાણીનો વપરાશ, ખેડતો ારાૂ  જ રયાત 
કરતાં વધુ પાણીનો ઉપયોગ અને સુખી િસંચાઈ યોજનાનુ ં
જનું નહેર માળખુંૂ . 

--------- 
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનો ે  

૨૫૫૮૬ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ક છ િજ ામા ં પોલીસ િબન-
રહેણાકના કલ કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યાુ , અન ે

  (૧) કલુ -૦૬ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા, 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) . ૧૮૮.૩૬ લાખ.  
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ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝીમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ દાખલે  

૨૫૭૩૩ ી ઇ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી  અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેછે ા બે માસમાં ખેડા 
અને ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ ન ધાયા,
  

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૫૧૪૧ ી કશુભાઈ નાકરાણીે   (ગા રયાધાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૫૭ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૮૦,૬૨૨ 
(૪)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો?   (૪) ૮૦,૬૨૨ 

ભુ તર િવ ાન અને કિમશનરની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે વગ-૩ની મંજર જ યાઓ ૂ  
૨૫૧૫૧ ી રાકશભાઇ  શાહે   (એલીસિ જ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભુ તર 
િવ ાન અને કિમશનર ીની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે 
સવયર, 
(વગ-૩)ની કેટલી જ યાઓ મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ ,  

  (૧)  
સંવગ/વગ મંજર થયેલ જ યાૂ  

સવયર, વગ-૩ ૪૫  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં મંજર કરેલ ૂ
જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી 
ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
સંવગ/વગ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 

સવયર, વગ-૩ ૨૦ ૨૫  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યારે ભરવામાં આવશ?ે   (૩) સવયર, વગ-૩ સંવગની ૨૫ ખાલી જ યાઓની 

ભરતી ગુજરાત ગૌણ સવેા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ારા 
પસંદગી યા હેઠળ છે. 

--------- 
વડોદરા અને પંચમહાલ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૭૫૬ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ )જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુસર અપાતા પાણીના દર 
પેટે વડોદરા અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ.વડોદરાઃ- .૩૭.૮૦ કરોડ 
  િજ. પંચમહાલમા ં ઔ ોિગક હેતુસર પાણી અપાતંુ 
ના હોઈ વસૂલાતનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન 
કરતા હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર 

  (૨) ઔ ોિગક એકમો સામે કરેલ કાયવાહી નીચે મુજબ 
છે. 
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કયા એકમો સામ ેશું કાયવાહી કરવામાં આવી? િજ ો ઔ ોિગક એકમનું 
નામ 

કરલ કાયવાહીે  

રીલાય સ ઈ ડ. 
િલ. 
(આઈપીસીએલ)  

પીવાના પાણીના દર અંગે 
મતભેદ હોઈ કપની ારા ં
નામ. હાઈકોટમાં કેસ 
નં.૧૬૩૯૬/૨૦૧૬ 
દાખલ કરેલ છે. જ ે
સુનાવણી હેઠળ છે. 

ગુજરાત રીફાઈનરી 
(આઈઓસીએલ)  

પીવાના પાણીના દર અંગે 
મતભેદ હોઈ કપની ારા ં
નામ. હાઈકોટમાં કેસ 
નં.૫૩૭૧/૨૦૦૬ દાખલ 
કરેલ છે. જ ે સુનાવણી 
હેઠળ છે. 

વડોદરા 

.આઈ.ડી.સી., 
સાવલી 

નોટીસ આપેલ છે. 

 
--------- 

દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૫૫૮૦ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં દેવભિૂમ- ારકા િજ ામા ં પોલીસ 
રહેણાકના કલ કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યાુ , અન ે

  (૧) કલુ -૨૪ રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા, 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) . ૧૬૪.૫૬ લાખ.  

--------- 
પાટણ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ ે ડ ગ કનાલના કામ બાબતે  

૨૬૨૮૪ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં સુજલામ-સુફલામ ેડ ગ કેનાલમું કેટલી 
લંબાઈનું કામ પૂણ થયેલ છે અને કેટલું કામ બાકી છે, 

  (૧) આયોજન હેઠળની કલ ુ ૪૪.૧૭૦ િક.મી.ની 
કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી માટે છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલો ખચ કય , અન ે

  (૨) ઉ ત મૂળ કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ પહેલા ં
પૂણ થયેલ હોઈ છે ા બે વષના ખચનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામગીરી યાં સુધીમાં કેટલા ખચ 
પૂણ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટ ે  

૨૫૧૫૩ ી હતુ કનોડીયા  (ઇડર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં ખિનજ 
પ રવહનથી અસર ત થયલે માગ ની ળવણી માટે ા ટ 
ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગાંધીનગર 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨) . ૨૪૯.૯૩ લાખ 

--------- 
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સુરત િજ ામાં ટ સટાઇલે  ે ે મૂડી રોકાણ 
૨૫૦૬૩ ી હષ સંઘવી (મજરાૂ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં ટે સટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણ ગુજરાત ટે સટાઇલ 
પોિલસી-૨૦૧૨ હેઠળ ટે સટાઇલ ે ની છે ા બે વષમા ં
કલ કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીુ ૂ , અને  

  (૧) ૪૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ એકમોમાં કેટલુ ંમૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) . ૧,૦૨,૦૩૧.૬૩ લાખ 

--------- 
દેવભુિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૬૮૭ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી દેવભૂિમ ારકા અન ે

મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ 
હેઠળ દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
છે ા બે વષમાં વષવાર ફાળવવામા ંઆવેલ રકમની મા હતી 
નીચે મુજબ છે. 

મ સમયગાળો દેવભૂિમ ારકામાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

મનગરમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૮૯.૧ ૨૮૦.૩૬ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૪૯૯.૮ ૧૮.૮૦ 

કુલ ૫૮૮.૯ ૨૯૯.૧૬  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર યા હેતુસર 
કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨) દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 

આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

િશ ણના કામો ાથિમક શાળામા ં રમત ગમત અન ે અંગ કસરતના 
સાધનો પૂરા પાડવાનુ કામ 

૪૯.૯૯ 

  કલુ  ૪૯.૯૯ 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 

આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ  

સી.સી.રોડ ૧૪.૯૪ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૧૪.૯૪ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં  થયેલ કલ ખચુ  ૬૪.૯૩ 

મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ંઆવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છે.  
મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 
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આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

કૌશ ય િવકાસ લે વજ લેબનું કામ અન ે માટ કલાસનું કામ ૫૦.૭૨ 
િશ ણ  ાથિમક શાળામાં બાલા મોડેલનું કામ ૨૨.૦૦ 
ઉ  અન ે
વોટરશેડ િવકાસ 

ગામમાં સોલાર લાઇટનું કામ અન ે ામ પંચાયતમા ંસોલાર 
ફટોપનું કામ 

૧૧૦.૮૧ 

પીવાના પાણીના 
કામો 

પાણીનો સંપ, પાઇપલાઇન, મશીનરી, વગેરેનું કામ ૫૩.૪૫ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 
 
 

કલુ  ૨૩૬.૯૮  
પીવાના પાણીના 
કામો 

ાથિમક શાળામાં ટેરાફીલ ટે કનું કામ ૧૮.૦૦ ૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ કલુ  ૧૮.૦૦ 

વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં  થયેલ કલ ખચુ  ૨૫૪.૯૮ 
--------- 

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહરે /િજ ામાં બાળકો અને મ હલાઓ ગુમ થવાના બનાવો 
૨૫૬૪૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહેર/િજ ામા ં
િજ ાવાર બાળકો અન ે મ હલાઓ ગુમ થવાના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા 
બાળકો અને મ હલાઓ પરત મ ા/આ યા અન ેકેટલાની 
ભાળ મેળવવાની બાકી છે, અને 

 

 (૧) અને (૨) પ ક મુજબ 

 (૩) ગુમ બાળકો અન ે મ હલાઓન ે શોધવા ઉ ત 
િ થિતએ શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩) ૧૦ વષ સુધીના બાળકો ગુમ થવાના િક સામા ં
સામા ય રીતે પરી ામાં અસફળ થવાથી, વડીલોના 
ઠપકાથી કે માતાના ભાગી જવામા ંસાથ ેહોય તેવું જણાયેલ 
છે. યારે, બાકીના મોટાભાગના િક સાઓમાં મે 

કરણના કારણ ેનાસી ગયા હોવાનું જણાયલે છે. 
  િવશેષમા,ં િજ ાના પોલીસ ટેશનના 
અિધકારીઓની ટીમ બનાવી, બાળ સુર ા એકમ અન ે
િજ ાના એન. .ઓ.ની સાથે મળી અવાર-નવાર ડાઇવનુ ં
આયોજન કરી, લાંબા સમયથી લાપતા બાળકો અન ે
મ હલાઓને શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. લાપતા 
થયેલ બાળકો અન ેમ હલાઓની એ ટી પોટલ પર કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ લાપતા થયેલ બાળકો અને મ હલાઓના 
ફોટા, વણનની  મી ડયામાં હેરાત આપવામાં આવે છે. 

પ ક  
(૧) ૦ થી ૧૦ વષ સુધીના બાળકો 

તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/  
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની બાકી ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની બાકી 
અમદાવાદ શહેર ૧૮ ૧૮ ૦ ૨૦ ૧૮ ૨ 
અમદાવાદ ા ય  ૧૫ ૧૨ ૩ ૧૦ ૯ ૧ 
ગાંધીનગર શહેર ૨ ૧ ૧ ૫ ૫ ૦ 
ગાંધીનગર િજ ો  ૨૩ ૧૯ ૪ ૧૯ ૧૩ ૬ 
(૨) ૧૦ થી ૧૪ વષ સુધીના બાળકો 
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તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/  
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની બાકી ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની બાકી 
અમદાવાદ શહેર ૭૫ ૭૩ ૨ ૫૬ ૪૭ ૯ 
અમદાવાદ ા ય  ૬ ૬ ૦ ૯ ૯ ૦ 
ગાંધીનગર શહેર ૬ ૬ ૦ ૨ ૨ ૦ 
ગાંધીનગર િજ ો  ૧૨ ૧૨ ૦ ૬ ૫ ૧ 
(૩) ૧૪ થી ૧૮ વષ સુધીના બાળકો 

તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/  
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની બાકી ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની બાકી 
અમદાવાદ શહેર ૩૩૦ ૩૦૩ ૨૭ ૩૩૩ ૨૯૩ ૪૦ 
અમદાવાદ ા ય  ૪૮ ૪૪ ૪ ૪૮ ૩૯ ૯ 
ગાંધીનગર શહેર ૧૭ ૧૬ ૧ ૧૨ ૯ ૩ 
ગાંધીનગર િજ ો  ૩૮ ૩૦ ૮ ૪૫ ૩૮ ૭ 
(૪) મ હલાઓ 

તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/  
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની 
બાકી 

ગુમ પરત ભાળ મેળવવાની બાકી 

અમદાવાદ શહેર ૧૫૯૭ ૧૪૫૪ ૧૪૩ ૧૮૨૪ ૧૫૧૭ ૩૦૭ 
અમદાવાદ ા ય  ૧૧૬ ૯૬ ૨૦ ૯૨ ૬૦ ૩૨ 
ગાંધીનગર શહેર ૭૦ ૬૪ ૬ ૬૫ ૫૧ ૧૪ 
ગાંધીનગર િજ ો  ૨૩૬ ૨૦૫ ૩૧ ૨૨૪ ૧૫૮ ૬૬ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં વરસાદી પાણીનો િનકાલ 

૨૫૧૦૯ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં વરસાદી પાણીના િનકાલ માટેના કાંસોની લંબાઈ 
કેટલી છે, 

  (૧) ૮૪૩.૫૧ િક.મી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી 
લંબાઈમાં કાસંોની સફાઈ કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) વષ ૨૦૧૮માં ૧૭૧.૧૭ િક.મી. અને  
  વષ ૨૦૧૯માં ૧૯૦.૯૧ િક.મી.  

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં . ૯૪.૬૧ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯માં . ૯૨.૦૯ લાખ 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં સુજલામ સુફલામ કનાલથી પાણી આપવાની કામગીરીે  

૨૫૧૧૧ ી કબેરભાઇ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકામા ં ખારવા કોતરમાં સુજલામ 
સુફલામ કેનાલથી પાણી આપવાની કામગીરી કયા તબ ે  
છે, 

  (૧) ખારવા કોતરમાં સુજલામ સફુલામ કેનાલથી 
પાણી આપવા માટે એ કેપ તથા લ ક ચેનલની કામગીરી 
પૂણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) આ યોજનામાં કેટલા તળાવો ડવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) ૮ (આઠ) 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ કામગીરીમા ં
કેટલો ખચ થયલે છે? 

  (૩) િપયા ૨૧૦ લાખ 
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રા યમાં વાય ટમાં થયેલ એમ.ઓ.યુ.  
૨૫૬૫૪ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમા ં યો યલે વાય ટ સિમટમાં થયલે 
એમ.ઓ.ય.ુ અ વયે કેટલું ઔ ોિગક મૂડી રોકાણ આ યુ?ં 

  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા યમાં યો યલે વાય ટ સિમટ-૨૦૧૯ માં જ ે

ોજે ટસના ઇ વે ટમે ટ  ઇ ટે શન મંજર થયેલ છે તે ૂ
ોજ ે ટસ ારા એક વષના ટકાગાળામા ંૂં .૪૧૦૧૧ કરોડનુ ં

મૂડી રોકાણ થયેલ છે. 
સામા ય રીતે નાના ોજે ટને કમીશ ડ થવામા ં ૧ થી ૨ 
વષનો સમય લાગતો હોય છે. યારે મોટા ોજે ટસન ે
કમીશ ડ થવામાં ૨ થી ૫ વષ જટેલો સમય લાગતો હોય 
છે.મૂડી રોકાણ એ સતત યા છે, ોજે ટસ કમીશ ડ 
થયા પછી મૂડી રોકાણ થતંુ રહેતંુ હોય છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ  

૨૫૧૪૦ ી ભીખાભાઇ બારયા ૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૫૭ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૮૦,૬૨૨ 
 (૪) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૫) ૮૦,૬૨૨ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ  

૨૫૧૪૩ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા  િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૯૭ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૧૪ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૯૦,૧૩૮ 
 (૫) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૫) ૯૦,૧૩૮ 

--------- 
જનાગઢ અને ભાવનગર િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇૂ ે ઝડ ાઇમ એ ટ  

૨૫૬૯૩ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવલે છે, 

  (૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
જનાગઢ અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ ૂ

  (૨) શૂ ય  
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ન ધાયા,  
 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે  

૨૫૦૮૭ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં સીએન  ટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા નવસારી િજ ા (પીએન આરબી, નવી 
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર) માં કલ ુ ૧૯ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ નવસારી િજ ામાં સીએન  
ટેશનો ારા યા તાલુકાઓને આવરી લવેામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા નવસારી િજ ામાં સીએન  ટેશનો ારા 
નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, િચખલી, તથા ખેરગામ 
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં  માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઇઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૫૦૬૦ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 
નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ િમ ડયમ 
એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૩૨૩૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વય ે કેટલી સહાયનુ ં ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) . ૮૬,૫૯,૦૭,૫૯૬.૦૯ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  

૨૫૧૬૪ ીમતી સીમાબેન મોહીલે  (અકોટા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વડોદરા 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૨૧૨.૧૩ લાખ. 

--------- 
ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ે  

૨૫૭૧૬ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ મા ં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી ભાવનગર અન ે
અમરેલી િજ ામા ંકેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ 
અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ભાવનગર 
િજ ામાં ૪૯૯ ોજે સ ારા .૬૦૨૫.૪૧ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા અમરેલી િજ ામાં ૧૩૮ ોજે સ ારા 
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.૧૦૪૫૨.૯૬ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ભાવનગર િજ ામા ંૂ
૫૫૯ ોજે સ ારા .૯૫૧.૪૭ કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા 
અમરેલી િજ ામાં ૧૨૪ ોજે સ ારા .૯૩.૧૧ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ સતત ચાલતી યા 
છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ મા ં ભાવનગર 

િજ ામાં ૪૭૫ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૪ 
ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા અમરેલી િજ ામા ં

૧૨૮ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૦ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
ભાવનગર િજ ામાં ૧૦૯ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે
૪૫૦ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા અમરેલી 
િજ ામાં ૩૨ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૯૨ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે 
--------- 

ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  
૨૫૭૭૩ ી મંગળભાઇ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, .  જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન  
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં કઈ જલેોનું િનરી ણ 
યારે કરવામાં આ યુ ંઅને િનરી ણ દર યાન યા કારની 
િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

 

 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ?  

 

 (૨),  (૩) અને (૪)  ડાંગ અન ે વલસાડ િજ ામા ં
મ ય થ જલે કે િજ ા જલે આવેલ ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી.    
  

--------- 
આણંદ િજ ામાં એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હઠળ અર ઓે  

૨૫૭૨૩ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામાં માઇ ો, મોલ એ ડ 
િમ ડયમ એ ટર ાઇઝ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૭ અર ઓ ૨ અર ઓ  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર  મંજર કરી કેૂ ટલી રકમનુ ં
ચૂકવ ં કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૨)  
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૬ અર ઓ મંજરૂ  ૨ અર ઓ મંજરૂ  
ચૂકવેલ રકમ 

. ૧૫,૧૯,૭૭૬.૦૦ 
ચૂકવેલ રકમ 

. ૪,૩૧,૨૫૪.૦૦  
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 (૩) ઉ ત પૈકી પડતર અર ઓ કેટલી છે ?   (૩)  
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

મંજરી માટે પડતર ૂ
અર ઓની સં યા 
શૂ ય છે. 

(૧) મંજરી માટેૂ  પડતર 
અર ઓ શૂ ય છે. 

 (૨) ચૂકવણા માટે પડતર 
અર ઓ ૧(એક) છે.   

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર રતીની લીઝોે  

૨૫૬૦૮ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર રેતીની કેટલી લીઝો આવેલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં રેતીની લીઝો તાલુકાવાર નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. તાલુકાનું નામ લીઝોની સં યા 
૧ કાંકરેજ ૧૫૫ 
૨ ડીસા ૯૨ 
૩ વડગામ ૦૬ 
૪ દાંતીવાડા ૦૫ 
૫ દાંતા ૦૩ 

કલુ  ૨૬૧  
 (૨) છે ા બે વષમાં વષવાર કઈ લીઝની તપાસ 
કરવામા ંઆવી, 

  (૨)  
અ.નં. વષ તપાસ કરલ ે

લીઝોની સં યા 
૧ ૨૦૧૮ ૨૨ 
૨ ૨૦૧૯ ૩૧ 

કલુ  ૫૩ 
િવગતવાર *પ ક-૧ અને *પ ક-૨ સામેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે કેટલી ગેરરીિત સામ ેઆવી, અને   (૩)  
અ.નં. વષ ગેરરીિત સામે 

આવેલ લીઝોની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮ ૨૨ 
૨ ૨૦૧૯ ૧૮ 

કલુ  ૪૦ 
િવગતવાર *પ ક-૩ અને *પ ક-૪ સામેલ છે. 

 (૪) તે અ વયે કેટલા ઈસમો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૪) ઉ ત ખંડ-૨ મુજબ ૫૩ લીઝો પૈકી ૪૦ કેસોમા ં
ગેરરીિત સામ ેઆવી. જ ેઅ વયે ૪૦ કેસો પૈકી ૨૨ કેસોમાં 
દંડકીય વસૂલાત કરવામા ં આવેલ છે અને ૧૮ કેસોમાં 
દંડકીય વસૂલાતના હકમ કરવામાં આવલે છે તેમજ લીઝોના ુ
ઓનલાઇન રોય ટીના એકાઉ ટ લોક કરવામાં આવલે છે. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

અમરલી િજ ામાં ને ગરપાિલકાઓમાં સુએજ ટીટમે ટ લા ટ 
૨૫૭૧૩ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં આવેલી કઇ નગરપાિલકાઓમાં અંડર ાઉ ડ 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ યંતી 
મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના તથા AMRUT યોજના 
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ગટર અને સુએજ ટીટમે ટ લા ટના કામો માટે 
નગરપાિલકાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમ 
સરકાર ારા ફાળવવામા ંઆવી, 

હેઠળ અમરેલી િજ ામાં આવેલી કલ ુ ૯ નગરપાિલકાઓમા ં
પૈકી ૬ નગરપાિલકાઓમાં અંડર ાઉ ડ ગટર અન ે સએુજ 
ટીટમે ટ લા ટના કામો અ વયે ફાળવણી કરી અમલવારી 
સં થા ારા છે ા બે વષમાં નીચે મુજબની રકમનો ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

અંડર ાઉ ડ ગટર અને સુએજ ટીટમે ટ 
લા ટ માટ થયેલ ખચ ે (  લાખમાં) 

ન.પા. 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમરેલી ૧૮૫૧.૨૮ ૨૩૯૮.૨૮ 
ફરાબાદ ૦.૦૦ ૪૬૭.૩૨ 
લાઠી ૧૭૩.૭૬ ૧૯.૦૨ 

દામનગર ૧૯.૦૫ ૭.૩૦ 
બાબરા ૧૮૨.૭૩ ૦.૦૦ 

 (૨) ઉ ત બાકી નગરપાિલકામા ં અંડર ાઉ ડ 
ગટર અને સએુજ ટીટમે ટ લા ટના કામો પૂણ થાય તે 
માટે યા ંસુધીમા ંબાકી ા ટ ફાળવવામાં આવશ?ે 

  (૨) અંડર ાઉ ડ ગટર અને સુએજ ટીટમે ટ લા ટ 
માટે કામોની ભૌિતક તથા નાણાકીય ગિતન ે યાને લઇ 

ા ટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 
--------- 

સુરત િજ ામાં સીએન  ટશનોે  
૨૫૦૮૬ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં સીએન  ટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ા (પીએન આરબી, નવી દ હી 

ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર) માં કલ ુ ૬૫ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ામા ં સીએન  
ટેશનો ારા યા તાલુકાઓને આવરી લવેામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ામા ં સીએન  ટેશનો ારા 
સુરત, પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરેજ, 
ચોયાસી, તથા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લેવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણામાં િજ ાવાર ખિનજની લીઝે  

૨૫૩૮૬ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામા ં 
કઈ કઈ ખિનજની કેટલી લીઝ મંજર કરવામા ંઆવી ૂ
અને કેટલી લીઝો કાયરત છે, 

  (૧)  
મંજર કરલ લીઝોની ૂ ે

સં યા િજ ો ખિનજ 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  

કાયરત 
લીઝોની 
સં યા 

સાદી રેતી ૧૭ ૩૮ ૫૫ ૧૫૨ 
ગાંધીનગર 

કલુ  ૧૭ ૩૮ ૫૫ ૧૫૨ 
      

ચાઇના 
લ ે

શૂ ય શૂ ય શૂ ય ૧૨ 

િબિ ડગ ં
ટોન 

શૂ ય શૂ ય શૂ ય ૨૬ 

વાટઝાઇટ શૂ ય શૂ ય શૂ ય ૦૨ 

મહેસાણા 

ેનાઇટ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૧૧ 
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સાદી રેતી ૦૮ શૂ ય ૦૮ ૪૪ 
કલુ  ૦૯ ૦૧ ૧૦ ૯૫  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી 
લીઝોની થળ તપાસ કરવામા ં આવી અને તેમા ં
કયા કારની ગેરરીતીઓ પકડાઈ, અને 

  (૨)  

વષ િજ ો 
થળ તપાસ 

કરલ લીઝોની ે
સં યા 

ગેરરીિતનો કાર 

૨૦૧૮ ૦૭ 

૦૬ કેસોમા ં િબનઅિધકૃત 
ખનન અને 
૦૧ કેસમા ંકોઇ ગરેરીિત યાને 
આવેલ નથી. 

૨૦૧૯ 

ગાંધીનગર 

૬૪ 

૩૧ કેસમા ં િબનઅિધકૃત 
ખનન, 
૩૦ કેસોમાં કરારખત શરત ભગં 
અને  
૦૩ કેસોમાં કોઇ ગેરરીિત યાને 
આવેલ નથી 

કુલ ૭૧  
    

૨૦૧૮ ૦૫ 

૦૪ કેસમાં િબનઅિધકૃત 
ખનન, 
૦૧ કેસમાં િબનઅિધકૃત ખનન 
અને કરારશરત ભગં, 

૨૦૧૯ 

મહેસાણા 

૧૩ 

૦૧ કેસમા ં િબનઅિધકૃત 
ખનન, 
૦૧ કેસમાં િબનઅિધકૃત ખનન 
અને કરારશરત ભગં, તથા 
૧૧ કેસોમાં કરારખત 
શરતભગં, 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ગેરરીતીઓ આચરનાર 
કેટલા લીઝ ધારકો સામ ે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી?  

  (૩)  

ગાંધીનગર 

વષ 
લીઝ ધારકોની 

સં યા 

કારણ દશક 
નોટીસની 

સં યા 

વસૂલાત 
હકમની સં યાુ  

હકમ અ વયે અપીલમાં ુ
તબ ા વાર 

આંિશક વસૂલાત કસે  

પૂરપૂરી વસૂલાત ે
કરલ કસે ે  

એફ.આર.આઇ. 
કરલ કસોની સં યાે ે  

૨૦૧૮ ૦૬ શૂ ય શૂ ય શૂ ય ૦૫ ૦૧ 
૨૦૧૯ ૬૧ ૦૭ ૦૬ ૦૧ ૪૭ શૂ ય 

કુલ ૬૭ ૦૭ ૦૬ ૦૧ ૫૨ ૦૧ 

મહસાણાે  

વષ 
લીઝ ધારકોની 

સં યા 

કારણ દશક 
નોટીસની 

સં યા 

વસૂલાત 
હકમની સં યાુ  

હકમ અ વયે અપીલમાં ુ
તબ ા વાર 

આંિશક વસૂલાત કસે  

પૂરપૂરી વસૂલાત ે
કરલ કસે ે  

૨૦૧૮ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 
૨૦૧૯ ૧૩ શૂ ય શૂ ય શૂ ય ૧૩ 

કુલ ૧૮ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૧૪ 

--------- 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુે  માટે અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે  

૨૫૭૭૬ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના 
દર પેટે નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 

  (૧) િજ. નવસારીઃ- .૩.૫૪ કરોડ 
  િજ. વલસાડઃ- . ૨૩૯.૦૪ કરોડ 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 82 

રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે
 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ઔ ોિગક એકમો સામ ેકરેલ કાયવાહી નીચે મુજબ 
છે. 
િજ ોઃ નવસારી 

અ.નં. ઔ ોિગક એકમનંુ 
નામ 

કરલ કાયવાહીે  

૧ વુડ પેપર મીલ, 
િબલીમોરા. 

ગામ નમુનો નંબર-૬-
હકપ કમાં બો  દાખલ કરવા 
અંગેની કાચી ન ધ કરવામા ં
આવેલ છે. 

૨ ગાયકવાડ મીલ, 
ગણદેવી 

ગામ નમૂના નં.૬-હક પ કમાં 
બો  દાખલ કરવામાં આવલે 
છે. 

૩ અલીપોર પેપર 
મીલ, અલીપોર 

ગામ નમુનો નં. ૬-હક પ કમાં 
બાકી લેણાનો બો  દાખલ 
કરવામાં આવેલ છે. 

૪ કાવેરી િવભાગ 
સહકારી ખાંડ 
ઉ ોગ મંડળી, 
ચીખલી 

ગામ નમૂના નં.૬-હક પ કમાં 
સં થાની જમીનના ૭/૧૨મા ં
બો  દાખલ કરવા અગંેની 
કાચી ન ધ કરવામાં આવલે છે. 

િજ ોઃ વલસાડ 
અ.નં. ઔ ોિગક એકમનંુ 

નામ 
કરલ કાયવાહીે  

૧ .આઈ.ડી.સી. 
ઉમરગામ 

નોટીસ આપેલ છે. 

૨ .આઈ.ડી.સી. 
વાપી 

નોટીસ આપેલ છે. 

૩ અતુલ િલિમટેડ કપની ારા નામદાર ગુજરાત ં
હાઈકોટમાં પે.સી.એ. 
નં.૨૦૩૫૩ સને ૨૦૦૫ અને 
પે. સી.એ. નં.૨૩૫૯૧ સને 

૨૦૦૫ દાખલ કરવામાં આવલે 
હોઈ જનેો િનકાલ થયેથી 
આગળની કાયવાહી હાથ 
ધરવામાં આવનાર છે. 

૪ ચં ા ોટેકો 
િલિમટેડ 

બાકી રકમનો બો  દાખલ 
કરવામાં આવેલ છે. 

૫ નાઈટે  કેિમકલ 
ઈિ ડયા િલ., 
અ ામા, વલસાડ 

ગામ નમૂના નં.૬ (હક પ ક) 
તથા ૭/૧૨માં બો  પાડવા 
અંગેની કાચી ન ધ કરવામા ં
આવેલ છે.  

--------- 
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૭૩૮ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખાણ-ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી 
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ 
અ વયે કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ 
હેઠળ ખેડા અન ેમહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  
 

મ સમયગાળો 

ખેડામાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

મહીસાગરમાં 
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૨૪૯.૯૨ ૮૧.૮૮ 
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૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૨૭૨.૩૨ શૂ ય 

કુલ ૫૨૨.૨૪ ૮૧.૮૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) 

 ખેડા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

િશ ણ 
માટ કોિચંગ લાસ,  

ઈ-લિનગ ોજે ટ, મોડેલ 
આંગણવાડી, વગખંડ બાંધકામ  

૫૭.૩૨ 

પીવાના પાણીનો 
પુરવઠો 

પાણીની પાઈપલાઈનનંુ કામ ૫૯.૦૭ 

ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

પશુશેડ, સંર ણ દીવાલ અને રોડ ૭.૨૪ 

વ છતા શૌચાલયનંુ બાંધકામ ૦.૩૧ 

વા ય  
એ યુલ સ માટે, પશુસારવાર કે પ 
અને પશુઆરો ય કીટ 

૨૧.૦૩ 

૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૧૪૪.૯૭ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

સંર ણ દીવાલનંુ બાંધકામ, 
સી.સી. ર તાનંુ બાંધકામ 

૩૮.૬૭ 
૨ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૩૮.૬૭ 
વષઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૧૮૩.૬૪ 

મહીસાગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

સદર સમયગાળા દરિમયાન કોઈ પણ ખચ કરવામાં આવેલ નથી. 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
મ હલા અને 

બાળ ક યાણ 
આંગણવાડીનંુ બાંધકામ ૧૮.૯૧ 

િશ ણ  
ાથિમક શાળામાં વગખંડનંુ 

બાંધકામ 
૪.૦૩ 

કૌશ ય િવકાસ 
કીલ ડેવલપમે ટ ફોર 

લાઈવલી હડ ુ સપોટ 
૧૧.૮૮ 

૨ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૩૪.૮૨ 
વષઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૩૪.૮૨ 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૬૧૧ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા ં
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના 

  (૧)    
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ો બળા કાર સામૂ હક બળા કારના 
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યાસ અને સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

બળા કાર યાસ 
બનાસકાંઠા ૬૯ ૦૦ ૦૦ 

પાટણ ૨૭ ૦૩ ૦૦ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ો બળા કાર સામૂ હક 
બળા કાર 

બળા કારના 
યાસ 

બનાસકાંઠા ૮૧ ૦૦ ૦૧ 
પાટણ ૩૩ ૦૧ ૦૦ 

સામૂ હક બળા કારના યાસનો એક પણ બનાવ ન ધાયેલ 
નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી 
૫ વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો 
સમાવેશ થાય છે, 

 (૨)    
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ો ૬ થી ૧૮ વષ 
બનાસકાંઠા ૨૪ 

પાટણ ૨૭ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ો ૬ થી ૧૮ વષ 
બનાસકાંઠા ૩૨ 

પાટણ ૩૨ 
૦ થી ૫ વષની બાળાઓનો એક પણ બનાવનો સમાવેશ થતો 
નથી. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ કરી ધરપકડ કરવાની 

બાકી 
બનાસકાંઠા ૨૪૩ ૧૬ 

પાટણ ૧૧૦ ૦૯  
 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, િમ  
વતુળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ેઆરોપીઓના કોલ 
ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવલે છે. સી.આર.પી.સી. 
મુજબની કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૭૩૦૨ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં ખૂન, લૂંટ, ચોરી, ધાડ, 
અપહરણ તથા બળા કારના કેટલા ગુના હત વષવાર 
તાલુકાવાર ન ધાયા છે, 

  (૧) પ ક મુજબ 
 
 

પ ક-૧ 
તા.૧/૨/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧/૨૦૧૯ 

તાલુકા ખૂન લંુટ ચોરી ધાડ અપહરણ બળા કાર 
અમરેલી ૩ ૬ ૭૮ ૧ ૧૯ ૧૦ 
લાઠી ૦ ૨ ૧૧ ૦ ૪ ૫ 
લીલીયા ૦ ૦ ૧૪ ૦ ૨ ૧ 
બાબરા ૦ ૨ ૧૭ ૦ ૪ ૮ 
વડીયા 
(કુકાવાવં ) 

૦ ૧ ૩ ૦ ૫ ૧ 

બગસરા ૦ ૪ ૧૬ ૦ ૫ ૪ 
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સાવરકુડલાં  ૩ ૨ ૪૮ ૦ ૧૫ ૪ 
ધારી ૩ ૪ ૨૧ ૧ ૫ ૮ 
ખાંભા ૩ ૦ ૬ ૦ ૩ ૦ 
રાજુલા ૪ ૭ ૩૭ ૨ ૧૨ ૮ 

ફરાબાદ ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૨ ૧ 
તા.૧/૨/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ 

તાલુકા ખૂન લંુટ ચોરી ધાડ અપહરણ બળા કાર 
અમરેલી ૩ ૨ ૭૭ ૨ ૧૨ ૭ 
લાઠી ૪ ૧ ૬ ૨ ૭ ૩ 
લીલીયા ૦ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૦ 
બાબરા ૧ ૦ ૭ ૨ ૧૦ ૨ 
વડીયા 
(કુકાવાવં ) 

૧ ૦ ૩ ૦ ૧ ૨ 

બગસરા ૦ ૨ ૧૫ ૦ ૧ ૨ 
સાવરકુડલાં  ૨ ૨ ૩૦ ૦ ૧૩ ૮ 
ધારી ૧ ૧ ૧૦ ૧ ૫ ૫ 
ખાંભા ૦ ૧ ૫ ૦ ૩ ૨ 
રાજુલા ૨ ૬ ૧૭ ૦ ૧૦ ૪ 

ફરાબાદ ૧ ૦ ૧૧ ૦ ૪ ૧  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
ગુના હત વષવાર પકડવાના બાકી છે અન ેકેટલા ઈસમો 
વષવાર ભાગેડ હેર થયા છેુ , અન ે

  (૨)  
વષ પકડવાના બાકી ભાગેડુ 

તા.૧/૨/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧/૨૦૧૯ 

૦૭ ૦૦ 

તા.૧/૨/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ 

૪૬ ૦૦ 
 

 (૩) પકડવાના બાકી ઈસમોને પકડવા શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, િમ  
વતુળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ેઆરોપીઓના કોલ 
ડીટેઈલ મળેવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. સી.આર.પી.સી. 
મુજબની કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૧૬ ી કાંિતભાઈ બલર  (સરુત ઉ ર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦માં દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ 
માટે કલ કેટલા િબનુ -રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) કલુ -૦૧ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૨૧૮.૦૯ લાખ 

--------- 
મનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૫૦૨૨ ીમતી ગીતાબા ડ  ે  (ગ ડલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦માં મનગર િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૬૦ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૯૯૩.૮૨ લાખ 

--------- 
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દાહોદ અને મહીસાગર િજ ામાં જલોનું િનરી ણ ે  
૨૫૭૪૪ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, ,  જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન  
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર દાહોદ અને મહીસાગર િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ દર યાન યા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ે
આવી, 

 

 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામા ં
ન આ યુ ંહોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ?  

 

 (૨),  (૩) અન ે(૪)  દાહોદ અન ેમહીસાગર િજ ામા ં
મ ય થ જલે કે િજ ા જલે આવેલ ન હોવાથી  
ઉપિ થત થતો નથી.    
  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં રતી અને કકર પેટ વસૂલ કરલ રોય ટીે ં ે ે  

૨૭૨૯૯ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં ૨૦૧૮-૧૯ના વષમા ં રેતી અન ેકકર પેટે સરકારે ં
વસૂલ કરેલ રોય ટીમાંથી હ સા પેટેની કેટલી રકમ 
ચૂકવવાની થતી હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં ૨૦૧૮-૧૯ના વષમાં રેતી અને કકર પેટે વસૂલ ં
કરેલ રોય ટીમાંથી હ સા માટેની .૧૭૩૯.૯૫ લાખ રકમ 
ચૂકવવાની થતી હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમ ઉ ત િજ ાને ચૂકવવામાં 
આવી, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) બાકીની રકમ યા સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવનાર 
છે? 

  (૩) જમે બને તેમ જ દીથી. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ા પોલીસને વાહન ખરીદી માટ રકમની ફાળવણીે ે  

૨૬૪૪૫ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ા પોલીસન ે વાહનોની 
ખરીદી માટે કેટલી રકમની ફાળવણી કરેલ છે ,અને  

  (૧) અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ા પોલીસને વાહન 
ખરીદી માટે કોઈ રકમ અલગથી પૂરી પાડવામા ં આવેલ 
નથી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમના યા વાહન શહેર અને 
િજ ા પોલીસે ખરી યા ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૬૧૭ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ )  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઔ ોિગક 
હેતુસર પાણી િસંચાઈ િવભાગ ારા આપવામાં આવતુ ના 
હોઈ,  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 87 

જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામોૂ  
૨૫૦૯૫ ી સુરશભાઈ પટલે ે   (મણીનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ 
દવાલના કેટલા કામો મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૧)  
િજ ો મંજર થયેલ કામોૂ  

જૂનાગઢ ૧૬ 
ગીર સોમનાથ ૨  

 (૨) કેટલા પૂણ કરવામા ંઆ યા, અન ે   (૨) હાલ કોઇ કામ પૂણ થયેલ નથી. 
 (૩) આ કામો હાથ ધરવા પાછળ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) હાલ કોઇ ખચ થયેલ નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૫૦૬૧ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 
નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ િમ ડયમ 
એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૩૨૩૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) .૮૬,૫૯,૦૭,૫૯૬.૦૯ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગુ હા હત ક યોૃ  

૨૫૬૧૪ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ામાં ખનૂ, લુંટ, ધાડ, બળા કાર 
અને ચોરીના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧)  
ખૂન લંુટ ધાડ બળા કાર ચોરી 
૩૧ ૫૯ ૧૭ ૮૨ ૩૪૯  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) ૫૮૭ 

 (૩) આ ગુનાખોરી રોકવા સરકારે આરોપીઓ સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓ િવ  કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ દાખલે ે  

૨૫૬૪૧ ી સુરેશકમાર પટલુ ે  (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ગુનાઓ ન ધાયા, 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૫૧૭૪ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 
નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ ભાવનગર 

  (૧) ૩૬૪ અર ઓ 
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િજ ામાં છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ િમ ડયમ 
એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે
 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) .૧૩,૩૫,૭૨,૯૪૭.૭૮ 

માિળયા (હા) તાલુકામાં િસંચાઈનું પાણી 
૨૫૬૯૫ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ાના માળીય (હા) તાલુકામાં આવેલ ગડ િવયર પર ુ
આવેલ તથા આંબાકઈ ડેમ પર આવેલ િસંચાઈ િવભાગની ુ
કેનાલો ારા ખેડતોને અપાતંુ પાણી કેનાલના કમા ડ ૂ
એ રયાના છે ા િવ તાર સુધી પહ ચતંુ નથી તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કમા ડ એ રયાના છે ા િવ તાર 
સુધી પાણી પહ ચે તે માટે શું કાયવાહી કરી? 

  (૨) ગડ િવયરની કેનાલો તથા આંબાકઈ નાની ુ ુ
િસંચાઈ યોજનાની કેનાલ મરામત માટે સવની કામગીરી ટક ૂં
સમયમાં હાથ ધરી, સૈ ધાંિતક મંજરી મૂ થેી મરામતની 
કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહરે /િજ ામાં બાળકો અને મ હલાઓ ગુમ થવાના બનાવો 

૨૭૦૬૮ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અન ે વડોદરા શહેર/િજ ામાં 
િજ ાવાર બાળકો અન ે મ હલાઓ ગુમ થવાના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) અને (૨) પ ક મુજબ 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા 
બાળકો અને મ હલાઓ પરત મ ા/આ યા અને કેટલાની 
ભાળ મેળવવાની બાકી છે, અને 

  

 (૩) ગુમ બાળકો અને મ હલાઓને શોધવા ઉ ત 
િ થિતએ શી કાયવાહી કરવામાં આવી? 

  (૩) ૧૦ વષ સુધીના બાળકો ગુમ થવાના િક સામા ં
સામા ય રીતે પરી ામાં અસફળ થવાથી, વડીલોના 
ઠપકાથી કે માતાના ભાગી જવામાં સાથે હોય તેવુ ંજણાયેલ 
છે. યારે, બાકીના મોટાભાગના િક સાઓમાં ેમ 

કરણના કારણ ેનાસી ગયા હોવાનું જણાયલે છે. 
િવશેષમા,ં િજ ાના પોલીસ ટેશનના 

અિધકારીઓની ટીમ બનાવી, બાળ સુર ા એકમ અન ે
િજ ાના એન. .ઓ.ની. સાથે મળી અવારનવાર ડાઈવનુ ં
આયોજન કરી, લાંબા સમયથી લાપતા બાળકો અન ે
મ હલાઓને શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. લાપતા 
થયેલ બાળકો અને મ હલાઓની એ ટી રા  ક ાની પોટલ 
પર કરવામાં આવેલ છે તેમજ લાપતા થયેલ બાળકો અન ે
મ હલાઓના ફોટા, વણનની મી ડયામાં હેરાત આપવામાં 
આવે છે. 

પ ક 
(૧) ૦ થી ૧૦ વષ સુધીના બાળકો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

શહર ે (િજ ાનું મુ ય 
મથક)/ િજ ા 
(મુ ય મથક 

િસવાય) 
ગુમ પરત 

ભાળ 
મેળવવાની 

ગુમ પરત 
ભાળ 

મેળવવાની 
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બાકી બાકી 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૩ ૦૦ 

વડોદરા શહેર ૦૮ ૦૭ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ 
વડોદરા ા ય ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૨ ૦૧ 

(૨) ૧૦ વષ થી ૧૪ વષ સુધીના બાળકો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય 

મથક)/ િજ ા 
(મુ ય મથક 

િસવાય) 
ગુમ પરત 

ભાળ મેળવવાની 
બાકી 

ગુમ પરત 
ભાળ 

મેળવવાની 
બાકી 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૫ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વડોદરા શહેર ૧૬ ૧૫ ૦૧ ૨૩ ૨૦ ૦૩ 
વડોદરા ા ય ૦૫ ૦૫ ૦૦ ૦૭ ૦૬ ૦૧ 

(૩) ૧૪ વષ થી ૧૮ વષ સુધીના બાળકો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય 

મથક)/ િજ ા 
(મુ ય મથક 

િસવાય) 
ગુમ પરત 

ભાળ 
મેળવવાની 

બાકી 
ગુમ પરત 

ભાળ 
મેળવવાની 

બાકી 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૨૨ ૧૫ ૦૭ ૨૬ ૨૦ ૦૬ 

વડોદરા શહેર ૧૦૦ ૯૪ ૦૬ ૧૦૩ ૮૯ ૧૪ 
વડોદરા ા ય ૪૭ ૪૪ ૦૩ ૫૧ ૩૬ ૧૫ 

(૪) મ હલાઓ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય 

મથક)/ િજ ા 
(મુ ય મથક 

િસવાય) 
ગુમ પરત 

ભાળ 
મેળવવાની 

બાકી 
ગુમ પરત 

ભાળ 
મેળવવાની 

બાકી 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૨૦ ૧૬ ૦૪ ૧૧ ૦૬ ૦૫ 

વડોદરા શહેર ૪૫૧ ૩૯૯ ૫૨ ૩૭૫ ૩૦૯ ૬૬ 
વડોદરા ા ય ૬૮ ૬૧ ૦૭ ૪૭ ૨૮ ૧૯ 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૭૪૧ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં 
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના 

યાસ અને સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવશે 
થાય છે, 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
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 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

મહીસાગર ૩૪ ૦૦ 
પંચમહાલ ૫૮ ૦૦  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

પ ક-૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા બળા કાર  સામૂ હક 
બળા કાર 

બળા કારના 
યાસ  

સામૂ હક બળા કારના 
યાસ 

મહીસાગર ૨૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પંચમહાલ ૨૯ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કાર  સામૂ હક 

બળા કાર 
બળા કારના 

યાસ  
સામૂ હક બળા કારના 

યાસ 
મહીસાગર ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પંચમહાલ ૧૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પ ક-૨ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
મહીસાગર ૦૦ ૨૦ 
પંચમહાલ ૦૨ ૧૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

મહીસાગર ૦૦ ૧૫ 
પંચમહાલ ૦૦ ૧૧ 

--------- 
સુરત િજ ામાં સીએન  ટશનોે  

૨૫૦૮૫ ી મુકશભાઈ પટલ ે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમ સ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં સીએન  ટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ા (પીએન આરબી, નવી દ હી 

ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર) માં કલ ુ ૬૫ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ામા ં સીએન  
ટેશનો ારા યા તાલુકાઓને આવરી લવેામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ામા ં સીએન  ટેશનો ારા 
સુરત, પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરેજ, 
ચોયાસી તથા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ 
છે. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ 

૨૫૧૪૫ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ા ય િવ તારમાં સવેાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 

યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૬૧ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લવેામાં   (૨) ૧૦ 
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આ યા, 
 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૮૭,૧૮૪ 
 (૫) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો, 

  (૫) ૮૭,૧૮૪ 

--------- 
અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૬૪૭ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી અમદાવાદ અને પાટણ 
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી અમદાવાદ 
િજ ામાં ૩૪૫૭ ોજે સ ારા .૭૧૯૨૯.૦૫ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ તથા પાટણ િજ ામાં ૧૩૦ ોજે સ ારા 
.૧૬૦૫.૬૨ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯મા ં મંજર થયલે ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ૂ
અમદાવાદ િજ ામાં ૩૩૯૩ ોજે સ ારા .૫૩૭૧.૮૩ 
કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા પાટણ િજ ામા ં ૮૯ ોજે સ 

ારા .૬૫.૦૫ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયલે છે. મૂડી રોકાણ 
એ સતત ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭મા ં અમદાવાદ 

િજ ામાં ૨૫૩૯ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૯૧૮ 
ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા પાટણ િજ ામાં ૧૦૮ 
ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૨ ોજે સ 

અમલીકરણ હેઠળ છે. 
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯મા ં અમદાવાદ િજ ામા ં ૧૫૭૫ ોજે સ કિમશ ડ 
થયેલ છે અન ે૧૮૧૮ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા 
પાટણ િજ ામાં ૮૧ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૮ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
--------- 

ક છ અને અમરલી િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ે  
૨૫૬૦૩ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ 
ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી ક છ અને અમરેલી 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે વષમા ં
વષવાર  કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
ક છ અન ે અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છે. 

મ સમયગાળો ક છમાં 
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) 

અમરલીમાંે  
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૨૧૮૫.૧૦ શૂ ય 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૪૪૯૫.૧૨ ૧૭૫૮.૭૫ 

કુલ ૬૬૮૦.૨૨ ૧૭૫૮.૭૫   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર યા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંવષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
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આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 
પ ક 

મ વષ ખચ અંગેની 
િવગતો 

  

સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

િશ ણ ાથિમક શાળાઓમાં િવ યુલાઈઝેશન લિનગ ચાટ ૨૩૦.૦૦ 
કૌશ ય િવકાસ મતા વધન અને આ િવકા કાય મ તથા 

ક યુટર હાડવેર, ફોટો ાફી-િવડીયો ાફી વગેરેની 
તાલીમ 

૧૯૦.૫૭ 

મ હલા અને બાળ 
ક યાણ 

સાધનોની ખરીદી ૭૪૦.૦૦ 

વ છતા ગટર યવ થા ૪૬.૬૪ 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દર યાન 
કરવામાં આવેલ ખચ 

કલુ  ૧૨૦૭.૨૧ 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( .લાખમાં) 

પીવાનંુપાણી પાણીની પાઈપલાઈન, ઓવરહેડ વોટર ટોરેજ 
સી ટમ 

૫.૯૯ 

િશ ણ કોલેજને ટાફ અને વહીવટી ખચ માટેની નાણાંકીય 
સહાય 

૫૩.૨૯ 

આરો ય સાધનોની ખરીદી ૨૪.૨૨ 
ભૌિતક 
આંતરમાળખાકીય 
સુિવધાઓ 

રોડનંુ બાંધકામ ૧૬.૯૯ 

કૌશ ય િવકાસ મતા વધન અને આ િવકા કાય મ ૯૦.૦૦ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દર યાન 
કરવામાં આવેલ ખચ 

કલુ  ૧૯૦.૪૯ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચ ુ ૧૩૯૭.૭૦ 

અમરલી િજ ામાં તાે .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છ ા બે વષમાં વષવાર યા હતુસર કટલી રકમ ખચ કરવામાં આવેલ છ ે ે ેે
તેની િવગત નીચે મુજબ છે.  

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો  
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ 

રકમ ( .લાખમાં) 
પાણીના કામો પાણીની પાઈપ લાઈન, બોર  સબપંપ, ટાંકો, 

કવોૂ  
૭૧.૨૭ 

િશ ણનાં કામો ડઝીટલ કલાસ મ, ઈ-લિનગ સેટઅપ, 
સીરાિમક એ બોઝ ચાટ, રમત-ગમત તથા 
અંગ કસરતના સાધનો 

૧૧૧૨.૧૧ 

વ છતાનાં કામો ભૂગભ ગટર ૫૮.૩૪ 
કૌશ ય િવકાસના 
કામો 

લ વેઝ લેબ ૩૩.૦૦ 

મ હલા અને બાળ  
િવકાસના કામો 

મોડન આંગણવાડી, બાળ ડાંગણ ૩૧૦.૫૨ 

ઉ  િવકાસના 
કામો 

સોલાર ફટોપ, ટીટ લાઈટ ૬૨.૭૫ 

ભૌિતક 
આંતરમાળખાકીય 
સુિવધાઓ 

લોક રોડ, સી.સી.રોડ, કોઝ-વે, ક પાઉ ડ 
વોલ 

૪૭૬.૦૮ 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૨૧૨૪.૦૭ 
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ 
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મ વષ ખચ અંગેની િવગતો  
રકમ ( .લાખમાં) 

પાણીનાં કામો પાણીની પાઈપલાઈન, બોર સબપંપ, ટાંકો, 
કવો ૂ  

૩૭.૭૪ 

િશ ણના કામો ડઝીટલ કલાસ મ, ઈ-લિનગ સેટઅપ, 
સીરાિમક એ બોઝ ચાટ, રમત-ગમત તથા 
અંગ કસરતના સાધનો 

૧૭.૭૮ 

વ છતાનાં કામો ભૂગભ ગટર ૧૨.૫૦ 
ઉ  િવકાસના 
કામો 

સોલાર ફટોપ, ટીટ લાઈટ ૫.૦૦ 

ભૌિતક 
આંતરમાળખાકીય 
સુિવધાઓ 

લોક રોડ, સી.સી.રોડ, કોઝ-વે, ક પાઉ ડ 
વોલ 

૧૬૪.૮૮ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૨૩૭.૯૦ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૨૩૬૧.૯૭ 

--------- 
ગીર-સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ ે ે  

૨૫૬૯૯ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૧-૧૨-૨૦૧૯ થી  અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
ગીર-સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ગુનાઓ ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  

૨૫૧૬૦ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પંચમહાલ 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૪૫૧.૫૯ લાખ 

--------- 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૭૬૭ ી પુનાભાઈ ગામીત  ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયલે એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી તાપી અને ડાંગ 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી તાપી 
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િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   િજ ામાં ૨૪ ોજે સ ારા .૫૬૦.૮૮ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા ડાંગ િજ ામાં ૮ ોજે સ ારા .૫૮ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ માં મંજર થયેલ ઇ વેૂ ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી તાપી 
િજ ામાં ૧૭ ોજે સ ારા .૭.૯૪ કરોડનુ ંમૂડી રોકાણ 
થયેલ છે. તથા ડાંગ િજ ામા ં૮ ોજે સ હાલમાં ાથિમક 
તબ ામાં છે.  મૂડી રોકાણ એ સતત ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭માં તાપી િજ ામા ં ૯ 
ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૫ ોજે સ 

અમલીકરણ હેઠળ છે તથા ડાંગ િજ ામાં ૧ ોજે સ 
કિમશ ડ થયેલ છે અન ે૭ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ માં તાપી િજ ામા ં૧૧ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે 
અને ૬ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા ડાંગ િજ ામા ં
૮ ોજે સ હાલમાં ાથિમક તબ ામા ંછે.  
  સામા ય રીતે નાના ોજકેટસન ેકિમશ ડ થવામા ં
૧ થી ૨ વષનો સમય લાગતો હોય છે. યારે મોટા 

ોજકે સને કિમશ ડ થવામાં ૨ થી ૫ વષ જટેલો સમય 
લાગતો હોય છે. 

--------- 
રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૬૭૧ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી રાજકોટ અને મોરબી 
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી રાજકોટ 
િજ ામાં ૧૫૩૬ ોજે સ ારા .૬૨૧૧.૩૯ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા મોરબી િજ ામાં ૪૪૩ ોજે સ ારા 
.૯૬૩.૩૯ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ માં મંજર થયલે ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી રાજકોટ ૂ
િજ ામાં ૮૧૨ ોજે સ ારા .૧૯૬૭.૬૨ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા મોરબી િજ ામાં ૪૩૫ ોજે સ વારા 
.૨૯૫૩.૬૮ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ 

એ સતત ચાલતી યા છે.   
 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭માં રાજકોટ િજ ામા ં

૧૪૫૮ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૭૮ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મોરબી િજ ામાં ૪૩૨ ોજે સ 
કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૧ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ 
છે.વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ 
માં રાજકોટ િજ ામાં ૨૧૩ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે 
અને ૫૯૯ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મોરબી 
િજ ામાં ૩૭૨ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૬૩ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 
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અમૃત યોજના હઠળ વડોદરા શહરને ફાળવેલ રકમે ે  
૨૫૧૧૯ ીમતી મનીષાબેન વકીલ (વડોદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વડોદરા શહેરન ે અમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી ુ
રકમ ફાળવવામાં આવલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે, 

( .કરોડમાં) 
વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  

ફાળવલે રકમ ૩૯.૧૦ ૭૬.૮૪ ૧૧૫.૯૪  
 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવેલ ુ ૂ
છે, અન ે

  (૨) વડોદરા શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ 
અલગ  ટેટ એ યલૂ એકશન લાન અંતગત નીચે મુજબના 
કામો મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ .  

SAAP  ોજકટની સં યાે  
૨૦૧૫-૧૬ ૨ 
૨૦૧૬-૧૭ ૮ 
૨૦૧૭-૨૦ ૯ 

કલ ોજકેટની સં યાુ  ૧૯   
 (૩) આ કામો ઉકત િ થિતએ યા તબ ે  છે ?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૧૯ કામોમાંથી ૧૦ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૯ કામો ગિત હેઠળ છે.  
--------- 

રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ 
૨૫૦૪૫ ી નરશભાઈ પટલ ે ે  (ગણદેવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં છે ાં એક 
વષમા ંએસીબી ારા વગ-૧,૨,૩ અન ે૪ ના અિધકારી/ 
કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ કેટલા ગુનાઓ ન ધવામા ં
આ યા ?  

  (૧) ૨૫૫  

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૬૩૫ ી જશુભાઈ પટલે   (બાયડ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
જલે મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ 
જલેોના વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, .  જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામાં આ યુ ં અન ે િનરી ણ દર યાન 
યા કારની િતઓ/ખામીઓ સામે આવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

હમતનગર િજ ા જલે  ં
િજ ોઃસાબરકાંઠા 

૦૭-૧૨-૨૦૧૮  
૧૮-૧૦-૨૦૧૯ 

અરવ ી િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે 
આવેલ નથી. 

 િનરી ણ દર યાન કોઈ  િત/ખામી યાન ેઆવેલ નથી. 
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ 
કરવામા ંન આ યુ ંહોય તો તેના કારણો શુ ંછે, અન ે

  (૩)  ઉપ થિત થતો નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ?  

  (૪) જલે મે યૂઅલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત િનરી ણ થાય 
તે માટે જલેોના ઈ પેકટર જનરલ ીને ગૃહ િવભાગ ારા તા.૬-૩-
૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૨-૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામાં આવેલ 
છે.  
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ટ સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યુિનટોને પાવર સબિસડી ે  

૨૫૦૬૪ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાગં ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
ટે સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યિુનટોન ેપાવર સબિસડી 
આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં છે, 

  (૧) હા. , તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવથી હેર 
કરવામાં આવલે નવી ટે સટાઇલ પોિલસી હેઠળ પાવર ટેરીફ 
સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં કેટલાં એકમોની અર  મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) કોઈ એકમન ેમંજરી આપવામા ંઆવેલ નથીૂ . 

 (૩) કેટલા એકમોને પાવર ટેરીફ સબિસડીની કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમૃત યોજના હઠળ અમદાવાદ શહરનેે ે  ફાળવેલ રકમ 

૨૫૧૧૩ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી ુ
રકમ ફાળવવામાં આવલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.           ( . કરોડમાં) 

વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
ફાળવેલ રકમ ૯.૪૪ ૧૪૪.૪૪ ૧૫૩.૮૮  

 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવેલ ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) અમદાવાદ શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ 
અલગ ટેટ એ યઅૂલ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના 
કામો મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

SAAP ોજ ટની સં યાે  
૨૦૧૫-૧૬ ૨ 
૨૦૧૬-૧૭ ૫ 
૨૦૧૭-૨૦ ૨૦ 

કલ ોજ ટની સં યાુ ે  ૨૭  
 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૨૭ કામોમાંથી ૧૩ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૧૩ કામો ગિત હેઠળ છે, અને ૧ કામ હાલમા ં
ટે ડર મંજરીની યા હેઠળ છેૂ . 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૭૭૦ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
જલે મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ 
જલેોના વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, .  જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર તાપી અન ે સુરત િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં િનરી ણ 
દર યાન યા કારની િતઓ/ખામીઓ સામે આવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

લાજપોર મ ય થ જલે 
િજ ોઃ સુરત 

૨૯-૧૨-૧૯ 
૦૪-૦૫-૧૯ 
૨૩-૧૦-૧૯ 

તાપી િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે 
આવેલ નથી.  



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 97 

િનરી ણ દર યાન કોઇ િત/ખામી યાન ેઆવેલ નથી. 
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામાં 
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ભિવ યમાં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધા ં?  

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઇ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં નવા તળાવોે  

૨૫૧૦૨ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ અને અમરેલી િજ ામાં કેટલા નવા તળાવો 
બનાવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં એક પણ નવુ ંતળાવ બનાવવામા ં
આવેલ નથી અન ે અમરેલી િજ ામા ં એક તળાવ 
બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ નવા તળાવો બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ નવુ ં તળાવ બનાવવા પાછળ 
.૧૩.૧૦ લાખનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

 (૩) આ નવા તળાવો બનાવવાથી કેટલી િસંચાઈ 
ઉપલ ધ થયેલ છે ? 

  (૩) આ નવું તળાવ બનાવવાથી અમરેલી િજ ામા ં
અંદાજ ે ૨૦.૦૦ હે ટર િવ તારમાં નવી િસંચાઈ સુિવધા 
ઉપલ ધ થયેલ છે. 

--------- 
ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમ ારા ભરતી 

૨૫૭૧૧ ી િવર ભાઇ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરકારની મંજરી વગર ૂ ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ 
િનગમ ારા ભરતી કરવામા ંઆવલે છે તે ફરીયાદથી સરકાર 
વાકેફ છે, 

  (૧) િનગમ ારા સરકાર ીની મંજરી વગર કોઇપણ ૂ
મંજર સંવગમા ં કોઇપણ કારની ભરતી કરવામાં આવેલ ૂ
નથી. 

 (૨)  હા, તો તે અ વય ે કેટલી ભરતી કયા 
સંવગની કરવામા ંઆવેલ  છે, અન ે

 

 (૩) તે અ વયે કોની સામ ેશા પગલા ંલીધા?ં  

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામા તળાવો ઉડાં કરવા બાબત 

૨૫૧૦૫ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામા ં કેટલા તળાવો તાલુકાવાર ઉડા ં
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) કલ ુ ૬૫૪ તળાવો  
  (તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) 

 (૨) ઉડા ં કરવામા ં આવેલ તળાવો માટે તાલુકાવાર 
કેટલો ખચ થયો, અને 

  (૨) કલ ખચ ુ ૩૩૨.૭૮૩ લાખ 
  (તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) 

 (૩) આ કામોને લીધે કેટલી વધારાની જળસં હ 
શિ ત ઉભી થઇ? 

  (૩) કલ ુ ૪.૪૧૫૨ મી.ઘન.મી. જળસં હ શિ ત  
  (તાલુકાવાર પ ક સામલે છે.) 

પ ક 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

દર યાન 
તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

દર યાન 
કુલ 
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ડા 
કરવામાં 
આવેલા 

તળાવોની 
સં યા 

સં હ 
શિ તમાં 
થયેલ 
વધારો 

(મી.ઘ.મી.) 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

ડા કરવામાં 
આવેલ 

તળાવોની 
સં યા 

સં હ 
શિ તમાં 
થયેલ 
વધારો 

(મી.ઘ.મી.) 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

ડા કરવામાં 
આવેલા 

તળાવોની 
સં યા 

સં હ 
શિ તમાં 
થયેલ 
વધારો 

(મી.ઘ.મી.) 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ ભુજ ૭૯ ૦.૨૨૨૫ ૫.૦૩ ૫૬ ૦.૩૯૫૨ ૬૭.૧૪ ૧૩૫ ૦.૬૧૭૭ ૭૨.૧૭૩ 
૨ અં ર ૩૭ ૦.૦૭૪૦ ૦.૦૦ ૧૯ ૦.૦૭૫૭ ૦.૦૦ ૫૬ ૦.૧૪૯૭ ૦.૦૦૦ 
૩ મુ ા ૩૭ ૦.૦૬૬૬ ૦.૦૦ ૮ ૦.૦૨૬૮ ૦.૦૦ ૪૫ ૦.૦૯૩૪ ૦.૦૦૦ 
૪ માંડવી ૪૯ ૦.૧૪૦૪ ૧૪.૧૦ ૧૦ ૦.૦૨૯૧ ૨.૬૯ ૫૯ ૦.૧૬૯૫ ૧૬.૭૯૦ 
૫ અબડાસા ૪૨ ૦.૦૬૧૪ ૧.૦૫ ૨૧ ૦.૦૭૦૭ ૧૨.૦૫ ૬૩ ૦.૧૩૨૧ ૧૩.૧૦૦ 
૬ નખ ાણા ૭૭ ૦.૩૦૦૦ ૬૩.૯૮ ૨૪ ૧.૨૩૪૦ ૨૨.૨૧ ૧૦૧ ૧.૫૩૪૦ ૮૬.૧૯૦ 
૭ લખપત ૩૫ ૦.૧૪૨૦ ૪૧.૦૮ ૨૨ ૦.૯૦૯૯ ૩૩.૬૮ ૫૭ ૧.૦૫૧૯ ૭૪.૭૬૦ 
૮ ભચાઉ ૩૮ ૦.૧૦૪૩ ૫.૧૯ ૧૨ ૦.૧૩૨૦ ૩૫.૨૧ ૫૦ ૦.૨૩૬૩ ૪૦.૪૦૦ 
૯ રાપર ૬૩ ૦.૧૪૮૫ ૮.૮૩ ૨૫ ૦.૨૮૨૧ ૨૦.૫૪ ૮૮ ૦.૪૩૦૬ ૨૯.૩૭૦ 
 કુલ ૪૫૭ ૧.૨૫૯૭ ૧૩૯.૨૬ ૧૯૭ ૩.૧૫૫૫ ૧૯૩.૫૨ ૬૫૪ ૪.૪૧૫૨ ૩૩૨.૭૮૩ 

--------- 
સુર નગરે  િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 

૨૫૦૭૨ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર િજ ામા ં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલાં પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧) ૦૪ (ચાર) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમાં કેટલું મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) . ૩૨,૧૪૩.૫૪ લાખ 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે? 

  (૩) ૯૧,૭૪૮ 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૪૯૯૯ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અરવ ી િજ ામા ં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૩૩ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૭૧૯.૯૮ લાખ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૫૧૪૬ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ા ય િવ તારમાં સવેાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 

યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૬૧ 

(૨)આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ંઆ યા,   (૨) ૧૦ 
(૩)આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામા ંઆવી, 

  (૩) ૫૭ 

(૪)આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અને   (૪) ૮૭,૧૮૪ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો,    (૫) ૮૭,૧૮૪ 

--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ 
૨૫૧૪૨ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૯૭ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૧૪ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૯૦,૧૩૮ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો,    (૫) ૯૦,૧૩૮ 

--------- 
ભ ચ અને મહીસાગર િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૭૬૨ ી સંજયભાઇ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ )જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના 
દર પેટે ભ ચ અન ે મહીસાગર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ.ભ ચઃ- .૭૦૨૩.૮૩ લાખ 
  િજ. મહીસાગરમાં◌ઃ- .૧૯૦૧.૫૬ કરોડ 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ઔ ોિગક એકમો સામે કરેલ કાયવાહી નીચે મુજબ 
છે. 

િજ ો ઔ ોિગક એકમનંુ નામ કરલ કાયવાહીે  
ી ખેડૂત સહકારી 

ઉ ોગ, પંડવાઇ 
નોટીસ આપેલ છે. 

.એન.વી.એફ.સી., 
ભ ચ 

નોટીસ આપેલ છે. 

.આઇ.ડી.સી., 
અંકલે ર  

નોટીસ આપેલ છે. 

.આઇ.ડી.સી., 
પાનોલી 

નોટીસ આપેલ છે. 

ઓ.એન. .સી., ઝનોર પીવાના પાણીના દર અગં ે
મતભેદ હોઈ કપની ારા ં
નામ. હાઈકોટમાં કેસ દાખલ 
કરેલ છે. જ ે આખરી 
સુનાવણી હેઠળ છે. 

ભ ચ 

.આઇ.ડી.સી., ઢ ં  નોટીસ આપેલ છે. 
મહીસાગર કડાણા હાઇડો ઇલે ટીક 

ોજે ટ 
રકમની ભરપાઇ ન થતાં દર 
માસે દંડનીય યાજ સ હતનંુ 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવોે  

૨૫૭૦૮ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના 

યાસ અને સામુહીક બળા કારના યાસના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા બળા કાર  સામૂ હક 

બળા કાર  
બળા કારના 

યાસ  
અમરેલી ૪૯ ૦ ૧ 
ભાવનગર ૩૨ ૩ ૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
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િજ ા બળા કાર  સામૂ હક 
બળા કાર  

બળા કારના 
યાસ  

અમરેલી ૨૭ ૫ ૦ 
ભાવનગર ૪૦ ૨ ૦ 

(સામૂ હક બળા કારના યાસનો એકપણ બનાવ ન ધાયલે 
નથી.) 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી 
૫ વષની અન ે ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો 
સમાવેશ થાય છે, 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
અમરેલી ૧ ૩૮ 
ભાવનગર ૦ ૧૩ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 

અમરેલી ૦ ૧૭ 
ભાવનગર ૧ ૨૮  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

અમરેલી ૧૨૯ ૧૪ 
ભાવનગર ૧૧૯ ૦૮  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, િમ  
વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ેઆરોપીઓના કોલ 
ડીટેઈલ મળેવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. સી.આર.પી.સી. 
૭૦ મુજબનું વોરટ મળેવીને િજ ાના તમામ પોલીસ ટેશનને ં
સુચના આપવામા ંઆવલે છે. 

--------- 
સુરત અને તાપી િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૭૬૪ ી આનંદભાઇ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી સુરત અને તાપી 
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી સુરત 
િજ ામાં ૨૧૪૩ ોજે સ ારા .૨૮૩૬૨.૧૭ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ તથા તાપી િજ ામાં ૨૪ ોજે સ ારા 
.૫૬૦.૮૮ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શનૂ  પૈકી સુરત િજ ામા ં
૧૩૦૦ ોજે સ ારા .૫૯૯૭.૨૭ કરોડનુ ં મૂડી રોકાણ 
તથા તાપી િજ ામાં ૧૭ ોજે સ ારા .૭.૯૪ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણએ સતત ચાલતી યા 
છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ મા ં સુરત િજ ામા ં

૧૯૬૫ ોજે સ કિમશ ડ થયલે છે અન ે ૧૭૮ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા તાપી િજ ામાં ૯ ોજે સ 
કિમશ ડ થયેલ છે અને ૧૫ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
સુરત િજ ામાં ૭૫૭ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે
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૫૪૩ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા તાપી િજ ામા ં
૧૧ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૬ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામોે  

૨૫૦૮૪ ી િવણભાઇ ધોઘારી (કરજં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં પુર સંર ણ 
દવાલના કેટલા કામો મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૧)  
િજ ો મંજર થયેલ કામોૂ  
અમરેલી ૨ 

ભાવનગર ૧૦  
 (૨) કેટલા પૂણ કરવામા ંઆ યા, અન ે   (૨) હાલ કોઇ કામ પૂણ થયેલ નથી. 
 (૩) આ કામો હાથ ધરવા પાછળ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) હાલ કોઇ ખચ થયેલ નથી. 

--------- 
મનગર િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ  

૨૫૧૪૮ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મનગર  િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૩૭ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૬ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૩૧,૦૮૭ 
 (૫) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૫) ૩૧,૦૮૭ 

--------- 
પાટણ અને ક છ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટ ે  

૨૫૬૨૦ ી રઘુભાઇ દેસાઇ  (રાધનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
પાટણ અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય  

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ 

૨૫૫૯૬ ી મધુભાઇ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં એક વષમાં 
એસીબી ારા વગ-૧,૨,૩ અને ૪ ના અિધકારી/ 
કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ કેટલા ગુનાઓ ન ધવામા ં
આ યા ?  

 ૨૫૫ 
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સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ે ે ાઇમ એ ટ  

૨૫૬૬૨ ી સોમાભાઇ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય  

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેડા અને ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૭૩૫ ી કા તીભાઇ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના 
દર પેટે ખેડા અન ે ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ. ખેડા- .૧૧૦.૧૮ કરોડ 
  િજ. ગાંધીનગર- . ૬૫૭.૭૨ લાખ 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  
િજ ો  ઔ ોિગક એકમનંુ 

નામ 
કરલ કાયવાહીે  

ગુજરાત ટેટ 
ઇલે ટીસીટી 
કોપ રેશન િલ. 
વણાકબોરી 

િજ ા િવકાસ અિધકારી ી, 
ખેડાને બાકી લેણાની 
વસૂલાત રેવ ય ૂરાહે કરવા 
પ  લખેલ છે. 

ખેડા 

મનોર ઇ વે ટમે ટ, 
સેવાિલયા  

બો  દાખલ કરવામાં 
આવેલ છે. 

ગાંધીનગર થમલ પાવર ટેશન, નોટીસ આપેલ છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં પાઇપ લાઇન મારફતે રાંધણ ગેસ 

૨૫૦૭૬ ી અરિવંદભાઇ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણ ગેસ પહ ચાડવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ા (પીએન આરબી, નવી દ હી 

ારા અિધકૃત કરેલ િવ તારમા)ં ૫,૬૨,૦૦૦ થી વધુ 
ઘરોમાં પાઈપ લાઈન ારા ઘરેલું ગેસ કને શન આપવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ામાં ગેસ પાઈપ 
લાઈન ારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવલે છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સરુત િજ ામાં ગેસ પાઈપ લાઈન ારા 
સુરત, પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરેજ, 
ચોયાસી, તથા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા િજ ામાં જલોનું િનરી ણ ે  

૨૫૬૨૯ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કઈ જલેોનું 
િનરી ણ યારે કરવામાં આ યુ,ં અને િનરી ણ દર યાન 
કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

હમં તનગર િજ ા જલે 
િજ ોઃ સાબરકાંઠા 

૦૭-૧૨-૨૦૧૮ 
૧૮-૧૦-૨૦૧૯ 

પાલનપુર િજ ા જલે 
િજ ોઃ બનાસકાંઠા 

૦૯-૧૨-૨૦૧૮ 
૧૦-૦૪-૨૦૧૯ 
૧૨-૧૦-૨૦૧૯ 
૦૪-૧૧-૨૦૧૯ 

 િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામાં 
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અમૃત યોજના હઠળ સુરત શહરને ફાળવેલ રકમે ે  

૨૫૧૧૭ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત શહેરન ેઅમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી રકમ ુ
ફાળવવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

( . કરોડમાં) 
વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  

ફાળવેલ રકમ ૭૨.૬૨ ૨૬૪.૫૨ ૩૩૭.૧૪  
 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવલે ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) સુરત શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ અલગ 
ટેટ એ યઅૂલ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના કામો 

મંજર કરવામાં આવલે છેૂ . 
SAAP ોજ ટની સં યાે  

૨૦૧૫-૧૬ ૭ 
૨૦૧૬-૧૭ ૨૭ 
૨૦૧૭-૨૦ ૧૬ 
કુલ ોજ ટની સં યાે  ૫૦  

 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૫૦ કામોમાંથી ૪૦ કામો પૂણ 
થયેલ છે, ૧૦ કામો ગિત હેઠળ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૦૧૯ ી જગદીશભાઈ પટલ ે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં બનાસકાંઠા િજ ામા ંપોલીસ િવભાગ માટે કલ કેટલાુ  
િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં 

  (૧) કલુ -૦૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 
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અન ે
 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ ?   (૨) .૩૮૮.૯૯ લાખ 

--------- 
સુરત િજ ામાં પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ 

૨૫૦૭૮ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ પહ ચાડવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ા (પીએન આરબી, નવી દ હી 

ારા અિધકૃત કરેલ િવ તારમા)ં ૫,૬૨,૦૦૦ થી વધુ 
ઘરોમાં પાઈપલાઈન ારા ઘરેલું ગેસ કને શન આપવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ામાં ગેસ 
પાઈપલાઈન ારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામા ંઆવેલ 
છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ામાં ગેસપાઈપલાઈન ારા સુરત, 
પલસાણા, માંગોરળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરેજ, 
ચોયાસી, તથા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૫૧૭૫ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના 
હેઠળ ભાવનગર િજ ામાં MSME (માઈ ો મોલ 
િમ ડયમ એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૩૬૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) .૧૩,૩૫,૭૨,૯૪૭.૭૮ 

--------- 
નમદા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૭૫૯ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો 
ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧  મુજબ  
પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ો બળા કારના બનાવો 
નમદા ૧૫ 

છોટા ઉદેપુર ૧૬ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ો બળા કારના બનાવો 
નમદા ૧૯ 

છોટા ઉદેપુર ૧૮ 
(ઉપરો ત િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના યાસનો બનાવ 
બનેલ નથી.) 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

 (૨) પ ક-૨  મુજબ 
પ ક-૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ો ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
નમદા ૦૦ ૧૪ 

છોટા ઉદેપુર ૦૧ ૦૯ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ો ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
નમદા ૦૦ ૧૫ 

છોટા ઉદેપુર ૦૦ ૧૩  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ બાકી 
નમદા ૦૦ 

છોટા ઉદેપુર ૦૪  
 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, 
િમ  વતુળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ે આરોપીઓના 
કોલ ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. 
સી.આર.પી.સી. મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણ ગેસ 

૨૫૦૯૦ ી અરિવંદ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણ ગેસ પહ ચાડવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ા (પીએન આરબી, નવી 
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર)માં ૧,૦૩,૭૦૦ થી 

વધુ ઘરોમા ં પાઈપ લાઈન ારા ઘરેલું ગેસ કને શન 
આપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વલસાડ િજ ામા ં ગેસ પાઈપ 
લાઈન ારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવલે છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ામા ં ગેસ પાઈપ લાઈન ારા 
વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, વાપી તથા ધરમપુર 
તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 

૨૫૦૬૮ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલા ં પીન ગ એકમો મંજર કરવામાં ૂ
આ યા,  

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) . ૧,૨૦૯.૭૬ લાખ 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે? 

  (૩) ૧,૩૯,૨૦૦ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૫૧૪૪ ી કત િસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૯૭ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૧૪ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ   (૩) ૫૭ 
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આવરી લેવામાં આવી, 
 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૯૦,૧૩૮ 
 (૫) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૫) ૯૦,૧૩૮ 

--------- 
મોરબી અને મનગર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૬૭૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન  
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે.  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મોરબી અને મનગર િજ ામાં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામા ં આ યુ,ં અને િનરી ણ દર યાન 
કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

મનગર િજ ા જલે - 
મોરબી િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે 

આવેલ નથી  
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩) મનગર િજ ા જલેમા ં વહીવટી કારણોસર 
િનરી ણ થઈ શકેલ નથી. 

 (૪) ભિવ યમાં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીન ે ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
રા યમાં બંદરોને આધુિનક બંદરો બનાવવાની યોજના 

૨૭૯૪૨ ી અમીત ચાવડા (આંકલાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા યમાં બંદરોને આધુિનક બંદરો 
બનાવવાની યોજના અ વયે કયા બંદરોને આધુિનક 
બનાવવા માટે આવરી લવેામાં આ યા, 

  (૧) વષ ૨૦૧૯ મા ંનવલખી બંદર, ઓખા બંદર અન ે
ભાવનગર બંદરને આધુિનક બંદરો બનાવવા આવરી લેવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં તે પૈકી યા 
બંદરો પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨) ભાવનગર બંદરના મા ટર લાનની ક સલટ સી 
માટે .૧.૬૩ કરોડનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 
નવલખી બંદરના આધુિનકરણ માટે પયાવરણ અ યાસ 
માટે .૩૧.૫૪ લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત બંદરોન ે આધુિનક બનાવવાની કામગીરી 
યાં સુધીમા ંપૂણ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩) પયાવરણીય મંજરીઓ મ ા બાદ બંદરોના ૂ
િવકાસના આયોજનો કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
ભાદર વે  અને મોજ િસંચાઈ યોજનામાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૬૭૭ ી લલીતભાઈ વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામાં આવેલ ભાદર-૧, ભાદર-૨, વે  અને મોજ 
િસંચાઈ યોજનામાં મંજર થયેલ મહેકમ સંવગવાર કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌરા  ક છ 
ઝોન  અંતગત મંજર મહેકમની સં યા ૂ ૯૦ (નેવું) છે.  
(સામલે પ ક-૧ મુજબ.) 

 (૨) ઉ ત િસંચાઈ યોજનાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ યારથી ખાલી 
છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િસંચાઈ યોજનાવાર, સંવગવાર ભરાયલે 
જ યાઓ ૩૪ (ચો ીસ) અન ેખાલી જ યાઓ ૫૬ છે. 

 (૩) ખાલી જ યા રહેવાના શા કારણો છે અને તે   (૩) િનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી થયેલ છે.  વગ-



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 107 

યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ ે? ૨ અને વગ-૩ ની જગાઓ સીધી ભરતીથી, બઢતીથી, 
બદલીથી કે િતિનયુિકતના ધોરણ ે ભરી શકાય છે યારે 
ડાઈવર તથા વગ-૪  સંવગની જગાઓ આઉટ સોસ ગથી 
ભરવાની રહે છે આ માટે લાયક 
ઉમેદવારો/કમચારીઓ/અિધકારીઓ ઉપલ ધ થયેથી 
વહીવટી અનુકળતાઓને યાને લઈ જ યાઓ ભરવામા ંૂ
આવશ.ે  

પ ક-૧ 
(૧)ભાદર સેકશન-૧ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર પેટા િવભાગ, ધોરા  માહે-ડીસે-૨૦૧૯ અંિતતખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની 
મા હતી 

મ સંવગનંુ નામ 
મંજર ૂ
જ યા 

ભરાયેલ જ યા 
ખાલી 
જ યા 

ખાલી જ યા તારીખ 

૧ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર(િસિવલ) ૧ ૦ ૦ તા.૩૧-૮-૨૦૧૯ 
૨ મદદનીશ ઈજનેર/અિધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર ૫ ૫ ૦ - 
૩ િસિનયર કલાક ૧ ૧ ૦ - 
૪ જુિનયર કલાક ૨ ૧ ૧ તા.૨૮-૨-૨૦૧૯ 
૫ વક આસી ટ ટ ૭ ૦ ૭ તા.૩૧-૭-૨૦૧૯ 

તા.૩૧-૭-૨૦૧૯ 
તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ 
તા.૩૧-૮-૨૦૧૭ 
તા.૩૦-૪-૨૦૧૩ 
તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ 
તા.૩૦-૬-૨૦૧૧ 

૬ ટેક.આસી ટ ટ ૫ ૦ ૫ તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૭ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ 
તા.૦૧-૫-૨૦૧૫ 
તા.૦૮-૧-૨૦૧૨ 

૭ ડાઈવર ૧ ૦ ૧ તા.૩૧-૭-૨૦૧૭ 
૮ પ ાવાળા ૨ ૧ ૧ તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ 
૯ ચોકીદાર ૩ ૨ ૧ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪ 

કુલ ૨૭ ૧૦ ૧૭   

(૨) ભાદર-૧ િસંચાઈ પેટા િવભાગ, જતપુરે  માહે-ડીસે-૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી 

મ સંવગનંુ નામ 
મંજર ૂ
જ યા 

ભરાયેલ જ યા 
ખાલી 
જ યા 

ખાલી જ યા તારીખ 

૧ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર(િસિવલ) ૧ ૦ ૧ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૨ મદદનીશ ઈજનેર/અિધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર ૭ ૫ ૨ તા.૩૧-૮-૨૦૧૮ 

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
૩ િસિનયર કલાક ૧ ૧ ૦ - 
૪ એ.ડી.એમ. ૧ ૦ ૧ તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 
૫ જુિનયર કલાક ૨ ૧ ૧ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૬ વક આસી ટ ટ ૭ ૦ ૭ તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
તા.૩૦-૬-૨૦૧૯ 
તા.૩૧-૮-૨૦૧૫ 
તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૪ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૩ 
તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૫ 

૭ ટેક.આસી ટ ટ ૪ ૦ ૪ તા.૩૦-૪-૨૦૧૮ 
તા.૩૧-૭-૨૦૧૮ 
તા.૦૫-૧-૨૦૧૨ 
તા.૩૧-૭-૨૦૧૯ 

૮ ડાઈવર ૧ ૦ ૧ તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૩ 
૯ પ ાવાળા ૩ ૧ - તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
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મ સંવગનંુ નામ 
મંજર ૂ
જ યા 

ભરાયેલ જ યા 
ખાલી 
જ યા 

ખાલી જ યા તારીખ 

તા.૩૧-૭-૨૦૧૬ 
૧૦ ચોકીદાર ૬ ૨ ૪ તા.૩૧-૮-૨૦૧૩ 

તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૩ 
તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૨ 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૪ 

કુલ ૩૩ ૧૦ ૨૩   

(૩)ભાદર-૨ િસંચાઈ યોજના પેટા િવભાગ ન.ં૧/૪, ધોરા  (ભાદર િસંચાઈ યોજના) માહે-ડીસ-ે૨૦૧૯ અંિતતખાલી 
જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી 

મ સંવગનંુ નામ 
મંજર ૂ
જ યા 

ભરાયેલ જ યા 
ખાલી 
જ યા 

ખાલી જ યા તારીખ 

૧ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ૧ ૦ ૧ તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ 
૨ મદદનીશ ઈજનેર/અિધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર ૩ ૨ ૧ તા.૩૧-૩-૨૦૧૭ 
૩ િસિનયર કલાક ૧ ૧ ૦ - 
૪ જુિનયર કલાક ૧ ૧ ૦ તા.૩૦-૬-૨૦૧૯ 
૫ ટેક.આસી ટ ટ ૧ ૧ ૦ - 
૬ ડાઈવર ૧ ૦ ૧ તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ 
૭ પ ાવાળા ૨ ૨ ૦ - 
૮ ચોકીદાર ૧ ૦ ૧ તા.૩૧-૮-૨૦૧૮ 

કુલ ૧૧ ૦૬ ૦૫  

(૪) મોજ-વે  િસંચાઈ યોજના, ઉપલેટા માહે-ડીસે-૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી 

મ સંવગનંુ નામ 
મંજર ૂ
જ યા 

ભરાયેલ જ યા 
ખાલી 
જ યા 

ખાલી જ યા તારીખ 

૧ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ૧ ૧ ૦ - 
૨ મદદનીશ ઈજનેર/અિધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર ૪ ૩ ૧ તા.૭-૧૧-૨૦૧૯ 
૩ િસિનયર કલાક ૧ ૦ ૧ તા.૧-૧૧-૨૦૧૮ 
૪ જુિનયર કલાક ૨ ૨ ૦ - 
૫ વક આસી ટ ટ ૩ ૦ ૩ તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૨ 
તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

૬ ટેક.આસી ટ ટ ૨ ૦ ૨ તા.૧-૮-૨૦૧૯ 
તા.૩૧-૮-૨૦૧૮ 

૭ ડાઈવર ૧ ૦ ૧ તા.૩૦-૪-૨૦૧૩ 
૮ પ ાવાળા ૨ ૨ ૦ - 
૯ ચોકીદાર ૩ ૦ ૩ તા.૩૧-૩-૨૦૧૫ 

તા.૦૮-૫-૨૦૧૦ 
તા.૨૨-૩-૨૦૧૮ 

કુલ ૧૯ ૮ ૧૧   

--------- 
સુર નગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણે  

૨૫૦૭૦ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલા પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧) ૦૪ (ચાર). 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) .૩૨,૧૪૩.૫૪ લાખ. 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમાં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે ? 

  (૩) ૯૧,૭૪૮  

--------- 
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ગીર-સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  
૨૫૭૦૧ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયલે એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી ગીર-સોમનાથ અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી 
રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ગીર-
સોમનાથ િજ ામાં ૬૦ ોજે સ ારા .૮૦૭.૦૩ કરોડનુ ં
મૂડી રોકાણ તથા દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ૮૨ ોજે સ 

ારા .૧૧૭૮.૧૭ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ માં મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ૂ  
ગીર-સોમનાથ િજ ામાં ૧૩૨ ોજે સ ારા .૩૨૩.૯૦ 
કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા દેવભિૂમ ારકા િજ ામાં ૫૮ 

ોજે સ ારા .૫૧૮.૭૬ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયલે છે. 
મૂડી રોકાણ એ સતત ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭માં ગીર-સોમનાથ 

િજ ામાં ૫૫ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૫ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ૭૪ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૮ ોજે સ અમલીકરણ 
હેઠળ છે. 
  વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-
૨૦૧૯ માં ગીર-સોમનાથ િજ ામાં ૩૭ ોજે સ કિમશ ડ 
થયેલ છે અન ે ૯૫ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ૫૦ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે 
અને ૮ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે. 

--------- 
રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોજકટે ે ે  

૨૫૫૭૪ ી પૂણશ મોદી (સુરત પિ મ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
પોલીસ માટે પોકેટ કોપ ોજકેટ શ  કરવામા ંઆવેલ છે તે 
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ પોકેટ કોપમાં કઈ કઈ 
એ લીકેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) (૧) પાસપોટ વે રફીકેશન 
  (૨) ગુનેગાર શોધ 
  (૩) ખોવાયેલ યિકતની શોધ  
  (૪) વાહન શોધ 
  (૫) કમચારી શોધ 
  (૬) અ ાંશ-રેખાંશ ઈ ટરફેસ 
  (૭) ટા ફક િનયમો અને િનશાનીઓ 
  (૮) નોટી ફકેશન  

--------- 
સુર નગર અને પોરબંદર િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે ે  

૨૫૬૫૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે સુરે નગર અન ે પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) સુરે નગર અન ે પોરબંદર િજ ામાં ઔ ોિગક 
હેતુસર પાણી આપવામાં આવતુ ના હોઈ, બાકી વસૂલાતનો 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં માટ સીટી યોજનાના કાે મો 

૨૫૧૨૪ ી બાબુભાઈ પટલે   (દસ ોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમા ં માટ સીટી યોજના હેઠળ કલ ુ
કેટલી રકમના કામો મંજર કૂ રવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમા ં માટ સીટી યોજના હેઠળ કલ ુ
.૫૩૧.૭૬ કરોડના કામો મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . 

 (૨) આ પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમના કામો 
પૂણ થયેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ .૨૮૦.૫૪ કરોડના કામો પૂણ 
થયેલ છે. 

 (૩) કેટલી રકમના કામો ગિત હેઠળ છે?   (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ .૨૫૧.૨૨ 
કરોડના કામો ગિત હેઠળ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને ે -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૫૮૧ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦મા ં મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િબન-રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૦૪ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) .૧૩૯.૫૦ લાખ. 

--------- 
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ ે  

૨૫૭૨૭ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૧-૧૨-૨૦૧૯થી  અમલમાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
આણંદ અને વડોદરા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૫૦૨૫ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦મા ં અરવ ી િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ કેટલા ુ
મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામા ંઆ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૩૩ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૭૧૯.૯૮ લાખ. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ે  

૨૫૬૩૯ ડો. સી.જ.ેચાવડા  (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન  
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ામાં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામાં આ યુ,ં અને િનરી ણ દર યાન 
કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

મહેસાણા િજ ા જલે ૧૭-૭-૨૦૧૯ 
ગાંધીનગર િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે આવેલ 

નથી 
 િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 

 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનુ ંિનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩) મહેસાણા િજ ા જલેમા ં વષ ૨૦૧૮મા ં વહીવટી 
કારણોસર િનરી ણ થઈ શકેલ નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવલે છે. 

--------- 
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૭૫૦ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ મા ંથયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી દાહોદ અન ેપંચમહાલ 
િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી દાહોદ 
િજ ામાં ૧૦૫ ોજે સ ારા .૩૩૯.૨૯ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા પંચમહાલ િજ ામાં ૬૩૬ ોજે સ ારા 
.૧૯૮૧.૭૮ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

 વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ 
માં મંજર થયેલ ઇ વેૂ ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી દાહોદ િજ ામા ં
૨૮ ોજે સ ારા .૧૬.૮૫ કરોડનુ ં મૂડી રોકાણ તથા 
પંચમહાલ િજ ામાં ૩૬૯ ોજે સ ારા .૫૨૬.૬૯ 
કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ સતત 
ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં દાહોદ િજ ામા ં

૯૨ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૧૩ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે તથા પંચમહાલ િજ ામાં ૫૬૫ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૭૧ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 
 વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ 
માં દાહોદ િજ ામાં ૬ ોજે સ કિમશ ડ થયલે છે અને ૨૨ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા પંચમહાલ િજ ામા ં
૧૧ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૩૫૮ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે. 

--------- 
મહસાણાે  િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૫૮૨ ી ઋિષકશભાઇ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ 
માટે િબન-રહેણાકના કલ કેટલા મકાનો પૂણ કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૦૪ િબન-રહેણાકના મકાનો પૂણ કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમનો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) .૧૩૯.૫૦ લાખ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં મ ય થ જલનું મંજર કામે ૂ  

૨૫૭૪૮ ી વજિસંગભાઇ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં મ ય થ જલે યારે મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ , 

  (૧) દાહોદ િજ ામાં મ ય થ જલે મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત મ ય થ જલેનું કામ કયા તબ ે  છે, અન ે   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૩) કેટલા ખચ યાં સુધીમાં કામ પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં મોટા ચેકડમોે  

૨૫૧૨૯ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અરવ ી િજ ામા ં તાલુકાવાર કલ કેટલા મોટા ુ
ચેકડેમો બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) તાલુકાઃ મેઘરજ-૦૧ (એક) ચેકડેમ. 

 (૨) તે પેટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) િપયા ૬૦.૯૩ લાખ. 
--------- 

અમૃત યોજના હેઠળ અમદાવાદ શહરનેે  ફાળવેલ રકમ 
૨૫૧૧૪ ી બલરામભાઇ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી ુ
રકમ ફાળવવામાં આવલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.           ( . કરોડમાં) 

વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
ફાળવેલ રકમ ૯.૪૪ ૧૪૪.૪૪ ૧૫૩.૮૮  

 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવેલ ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) અમદાવાદ શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ 
અલગ ટેટ એ યઅૂલ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના 
કામો મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

SAAP ોજ ટની સં યાે  
૨૦૧૫-૧૬ ૨ 
૨૦૧૬-૧૭ ૫ 
૨૦૧૭-૨૦ ૨૦ 

કલ ોજ ટની સં યાુ ે  ૨૭  
 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૨૭ કામોમાથંી ૧૩ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૧૩ કામો ગિત હેઠળ છે, અને ૧ કામ હાલમા ં
ટે ડર મંજરીની યા હેઠળ છેૂ . 

--------- 
આણંદ અને પોરબંદર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૭૩૦ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
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ખાણ-ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી આણંદ અન ે
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વય ે
કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

આણંદ અન ેપોરબંદર િજ ામા ંિજ ાવાર છે ા બે વષમા ંવષવાર 
ફાળવવામા ંઆવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

આણંદમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

પોરબંદરમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

શૂ ય ૨૭૭૨.૦૧ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૯૬.૨૪ શૂ ય 

કુલ ૯૬.૨૪ ૨૭૭૨.૦૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકોઈપણ ખચ કરવામાં આવલે નથી. 
પોરબંદર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામાં આવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
પીવાના પાણીનો 

પુરવઠો 
પાણીની પાઇપલાઇનનંુ માળખુ ં ૮.૧૦ 

િશ ણ 
વધારાના વગખંડનંુ િનમાણ, રમત ગમતના 
સાધનો, છા ાલયમા ંજ રયાતની વ તઓુ પૂરી 
પાડવી 

૧૯૩.૯૫ 

વ છતા ગટર અને ડેનેજ માળખુ ં ૫.૦૦ 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

માળખાગત સુિવધા 

ર તાનંુ બાંધકામ ૪૭.૭૪ 

૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૨૫૪.૭૯ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
પીવાના પાણીનો 

પુરવઠો 
પાણી સં હ માટેની ટાંકી, બોર, પાણી િવતરણ 
માળખ,ુ પાણીની પાઇપલાઇનનંુ માળખુ ં

૬૭.૧૫ 

િશ ણ 
વધારાના વગખંડનંુ િનમાણ, શાળા મકાનોનંુ 
િનમાણ, શાળામાં ટોઇલેટ લો સનંુ િનમાણ, 
રમત ગમતના સાધનો, 

૮૯૬.૨૭ 

વ છતા ગટર અને ડેનેજ માળખુ ં ૪૬.૦૬ 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

માળખાગત સુિવધા 

િબ ડ ગનંુ બાંધકામ, ર તાનંુ બાંધકામ ૯૬.૫૫ 

િસંચાઇ ચેકડેમ ૪.૯૯ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૧૧૧૧.૦૨ 
વષઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૧૩૬૫.૮૧ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ગેરકાયદેસર ખનને  

૨૫૬૨૬ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં  તાલુકાવાર ખાણ-ખિનજ 
િવભાગ ારા ગેરકાયદેસર ખનન અંગે કેટલી વાર તપાસ 
કરી,  

  (૧)  
તાલુકો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

સતલાસણા ૦૧ ૧૨ ૧૩ 
ખેરાલ ુ ૦૨ શૂ ય ૦૨ 

િવ પુર ૦૨ ૧૦ ૧૨ 
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મહેસાણા ૦૬ ૦૭ ૧૩ 
કડી શૂ ય ૦૬ ૦૬ 

વડનગર ૦૨ ૦૧ ૦૩ 
િવસનગર શૂ ય ૦૩ ૦૩ 
બેચરા  ૦૧ શૂ ય ૦૧ 

ઝા શૂ ય ૦૨ ૦૨ 
ટાણા શૂ ય શૂ ય શૂ ય 

કુલ ૧૪ ૪૧ ૫૫  
 (૨) ઉ ત તપાસ દર યાન કેટલા લીઝ ધારકો ારા 
કયા ાકારની ગેરરીતી સામે આવી, અન ે

  (૨)  

વષ 
લીઝો ધારકોની 

સં યા 
ગેરરીિતનો કાર 

૨૦૧૮ ૦૫ 

૦૩ કેસમાં ઉ પાદન-િનકાશ, ખાડા 
માપણીમાં તફાવત,  
૦૧ કેસમાં ઉ પાદન-િનકાશ, ખાડા 
માપણીમાં તફાવત અને કરારખત 
શરતભગં,  
૦૧ કેસમા ં ખાણકામ યં માં મંજૂરી 
વગર બોટ (નાવડી)નો ઉપયોગ 

૨૦૧૯ ૧૩ 

૦૧ કેસમાં ઉ પાદન-િનકાશ, ખાડા 
માપણીમાં તફાવત,  
૦૧ કેસમાં ઉ પાદન-િનકાશ, ખાડા 
માપણીમાં તફાવત અને કરારખત 
શરતભગં,  
૧૧ કેસોમાં કરારખત શરતભગં 

કુલ ૧૮   
 (૩) તે અ વયે કેટલા લીઝધારકો સામે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩)  

 

વષ 
લીઝધારકોની 

સં યા 
નોટીસ આપવામાં 

આવેલ કસોે  
વસૂલાત હકમની ુ

સં યા 

હકમ અ વયે અપીલમાં ુ
તબ ાવાર 

આંિશક વસૂલાત કસે  

પૂરપૂરી વસૂલાત ે
કરલ કસે ે  

૨૦૧૮ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 
૨૦૧૯ ૧૩ શૂ ય શૂ ય શૂ ય ૧૩ 

કુલ ૧૮ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૧૪ 

--------- 
અમૃત યોજના હઠળ ે સુરત શહરનેે  ફાળવેલ રકમ 

૨૫૧૧૬ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (લ બાયત) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત શહેરન ેઅમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી રકમ ુ
ફાળવવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત શહેરન ે અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.           ( . કરોડમાં) 

વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
ફાળવેલ રકમ ૭૨.૬૨ ૨૬૪.૫૨ ૩૩૭.૧૪  

 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવલે ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) સુરત શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ અલગ 
ટેટ એ યઅૂલ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના કામો 

મંજર કરવામાં આવલે છેૂ . 
SAAP ોજ ટની સં યાે  

૨૦૧૫-૧૬ ૭ 
૨૦૧૬-૧૭ ૨૭ 
૨૦૧૭-૨૦ ૧૬ 

કુલ ોજ ટની સં યાે  ૫૦  
 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૫૦ કામોમાંથી ૪૦ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૧૦ કામો ગિત હેઠળ છે. 
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પાટણ િજ ામાં ગુના હત ક યોૃ  

૨૭૨૯૬ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં ખનૂ, લૂંટ, ચોરી, ધાડ, અપહરણ 
તથા બળા કારના કેટલા ગુનાઓ વષવાર તાલુકાવાર 
ન ધાયા છે, 

  (૧) પ ક 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા ગુનામાં 
ઈસમો વષવાર પકડવાના બાકી છે અને કેટલા ઈસમો 
વષવાર ભાગેડ હેર થયા છેુ , અન ે

  (૨)  

વષ 
પકડવાના બાકી 

ઈસમો 
ભાગેડુ હરે  

તા.૧/૨/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧/૨૦૧૯ 

૧૯ ૦૦ 

તા.૧/૨/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ 

૫૦ ૦૦ 
 

 (૩) પકડવાના બાકી ઈસમોને પકડવા શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રહેણાક સરનામ,ે િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા 
મળી આવવાની સભંિવત જ યાઓએ તપાસ તજવીજ 
કરાવેલ છે. આરોપીઓની કોલ ડીટેઇલ મળેવી તપાસ 
કરાવેલ છે. આરોપીઓ િવ  સી.આર.પી.સી. હેઠળ 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક 
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ 

તાલુકા ખૂન લંુટ ચોરી ધાડ અપહરણ બળા કાર 
િસ પુર ૦૦ ૦૧ ૩૫ ૦૦ ૦૭ ૦૬ 
પાટણ ૦૪ ૧૬ ૨૨૮ ૦૦ ૧૭ ૦૪ 
સર વતી ૦૧ ૦૧ ૧૧ ૦૦ ૦૧ ૦૪ 
રાધનપુર ૦૩ ૦૧ ૩૧ ૦૧ ૦૧ ૧૩ 
સાંતલપુર ૦૦ ૦૧ ૧૭ ૦૧ ૦૩ ૦૧ 
સમી ૦૧ ૦૧ ૧૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
હારીજ ૦૧ ૦૩ ૧૧ ૦૨ ૦૪ ૦૦ 
ચાણ મા ૦૨ ૦૩ ૨૬ ૦૧ ૦૭ ૦૧ 
શંખે ર ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ 
તાલુકા ખૂન લંુટ ચોરી ધાડ અપહરણ બળા કાર 
િસ પુર ૦૩ ૦૨ ૩૦ ૦૦ ૧૧ ૦૦ 
પાટણ ૦૨ ૦૪ ૭૨ ૦૧ ૧૯ ૦૬ 
સર વતી ૦૦ ૦૧ ૦૬ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 
રાધનપુર ૦૩ ૦૧ ૩૧ ૦૦ ૧૦ ૧૧ 
સાંતલપુર ૦૨ ૦૦ ૧૩ ૦૧ ૦૦ ૦૫ 
સમી ૦૨ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૧ ૦૪ 
હારીજ ૦૨ ૦૧ ૦૬ ૦૦ ૦૨ ૦૨ 
ચાણ મા ૦૧ ૦૦ ૧૭ ૦૦ ૦૪ ૦૪ 
શંખે ર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 

--------- 
અમદાવાદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડે  ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટ 

૨૫૬૪૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
અમદાવાદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ગુનાઓ ન ધાયા,  

  (૨) અમદાવાદ –  ૦૧ (એક) 
  છોટાઉદેપુર –  ૦ (શૂ ય) 
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 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩) અમદાવાદ –  ૦૮ (આઠ) 
  છોટાઉદેપુર -  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪) અમદાવાદ –  એકપણ નહી. 
  છોટાઉદેપુર -  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 

૨૫૦૭૩ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-૨૦૧૨ 
અંતગત કેટલા ં પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંઆ યાૂ , 

  (૧) ૦૩( ણ) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમાં કેટલું મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) . ૨૨,૧૮૫.૭૧ લાખ 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે? 

  (૩) ૭૫,૨૬૪ 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં સુજલામ સુફલામ કનાલથી પાણી આપવાની કામગીરીે  

૨૫૧૧૨ ી જ ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકામા ં ખારવા કોતરમાં સુજલામ 
સુફલામ કેનાલથી પાણી આપવાની કામગીરી કયા તબ ે  
છે, 

  (૧) ખારવા કોતરમાં સુજલામ સફુલામ કેનાલથી 
પાણી આપવા માટે એ કેપ તથા લ ક ચેનલની કામગીરી 
પૂણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) આ યોજનામાં કેટલા તળાવો ડવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) ૮ (આઠ) 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ કામગીરીમા ં
કેટલો ખચ થયલે છે? 

  (૩) િપયા ૨૧૦ લાખ. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો  

૨૫૬૬૮ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અન ે રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો 
ન ધાયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા બળા કારના બનાવ 
મોરબી ૧૪ 
રાજકોટ શહેર ૪૩ 
રાજકોટ ા ય ૩૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા બળા કારના બનાવ 

મોરબી ૨૦ 
રાજકોટ શહેર ૪૪ 
રાજકોટ ા ય ૩૨ 

સામૂ હક બળા કારના યાસના એકપણ બનાવ ન ધાયલે 
નથી. 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે,  

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
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મોરબી ૦૦ ૦૫ 
રાજકોટ શહેર ૦૨ ૧૯ 
રાજકોટ 

ા ય 
૦૨ ૧૭ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
મોરબી ૦૧ ૧૫ 
રાજકોટ શહેર ૦૦ ૨૬ 
રાજકોટ 

ા ય 
૦૧ ૧૫ 

 
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) મોરબી િજ ામાં ૦૩ અને રાજકોટ ા યમાં ૦૨ 
ઈસમોની ધરપકડ કરવાની બાકી છે. રાજકોટ શહેરમા ં
એકપણ નહી. 

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહેણાક, 
િમ  વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ે આરોપીઓના 
કોલ ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે. જ ે
સી.આર.પી.સી. મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
બોટાદ અને અમરલીે  િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૬૫૬ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનુ ં હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બોટાદ અન ે અમરેલી િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામાં આ યુ,ં અને િનરી ણ દર યાન 
કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

અમરેલી િજ ા જલે ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
૨૭-૧૨-૨૦૧૯ 

બોટાદ િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે 
આવેલ નથી 

િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 
 (૩) વષમા ંએકપણ વખત જલેનુ ંિનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલા ંલીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
પંચમહાલ અને મ હસાગર િજ ામાં ખનીજ ચોરી 

૨૬૦૧૫ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ અને મ હસાગર િજ ામાં કેટલી ખનીજ 
ચોરી પકડવામા ંઆવી,  

  (૧)  
અન.ુ 
નં. 

િજ ો પકડાયેલ ખિનજ ચોરી 
(લાખ મે.ટનમાં) 

૧ પંચમહાલ ૩.૨૬ 
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૨ મ હસાગર ૦.૧૧  
 (૨) તે પૈકી ખનીજ ચોરી કરતા પકડાયેલ વાહનોની 
સં યા કેટલી, અને  

  (૨)  
અન.ુ 
નં. 

િજ ો પકડાયેલ વાહનોની 
સં યા 

૧ પંચમહાલ ૪૯૫ 
૨ મ હસાગર ૧૦૩  

 (૩) ખનીજ ચોરીથી દંડનીય રકમની કેટલી આવક 
થયેલ છે?  

  (૩)  
અન.ુ 
નં. 

િજ ો થયેલ આવક ( .લાખમાં) 

૧ પંચમહાલ ૭૨૪.૭ 
૨ મ હસાગર ૧૦૦.૬  

--------- 
આણંદ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 

૨૪૯૯૫ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુ ય મં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના 
હેઠળ, આણંદ િજ ામાં કેટલા તળાવો ડા કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) વષ ૨૦૧૮માં ૭૬ તળાવો 
  વષ ૨૦૧૯માં ૧૭૯ તળાવો 

 (૨) આ તળાવો ડા કરવાની કામગીરીથી પાણીની 
સં હ શિ તમાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) ૪૫.૭૫ એમ.સી.એફ.ટી. 

 (૩) તેની પાછળ વષવાર કેટલો ખચ થયો?   (૩) વષ ૨૦૧૮માં .૩.૫૦ લાખ 
  વષ ૨૦૧૯માં .૯૪.૯૮ લાખ 

--------- 
ખેડૂતોને િસંચાઈ માટ કનાલ મારફતે પાણી પૂે ે  પાડવા બાબતં  

૨૭૫૦૬ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર-
સોમનાથ િજ ામાં ખેડતોન ે િસંચાઈ માટે કેનાલ મારફતે ૂ
તાલુકાવાર યા ડેમોમાથંી પાણી પૂ  પાડવામાં આવ ેં
છે,અન ે 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર-
સોમનાથ િજ ામાં કલ ુ ૦૭ ડેમોમાંથી નીચે મુજબ 
તાલુકાવાર ખેડતોન ે િસંચાઈ માટે કેનાલ મારફતે પાણી પુ  ૂ
પાડવામાં આવે છે. 

મ તાલુકો યોજનાનું નામ 

૧ તાલાળા હરણ-૧, હરણ-૨ 
૨ વેરાવળ હરણ-૧, હરણ-૨ 
૩ કોડીનાર િશંગોડા 
૪ ગીર ગઢડા મ છ ીુ , રાવલ, પેણ, 

િખલાવડ 
૫ ઉના મ છ ીુ , રાવલ  

 (૨) તે અ વયે છે ા બે વષમાં વષવાર યા 
ડેમોમાંથી કેટલુ ં પાણી િસંચાઈના હેતુસર આપવામા ં
આ યુ?ં  

  (૨)  
િસંચાઈના હતુસર આપવામાં આવેલ પાણીનો કુલે  

જ થો (મી.ઘ.ફટુ ) 
યોજનાનંુ 

નામ 
વષઃ ૨૦૧૭-૧૮ વષઃ ૨૦૧૮-૧૯ 

હરણ ૧ ૮૬.૧૩ ૨૪૪.૭૩ 
હરણ ૨ ૫૭.૮૮ ૨૩૬.૮૯ 
િશંગોડા ૩૨૫.૬ ૬૨૯.૨૮ 
મ છુ ી ૩૯૬.૬૯ ૫૭૪.૬૫ 

રાવલ ૨૫૭.૩૮ ૩૧૮.૭૫ 
પેણ ૬૯.૨૨ ૯૨.૮૮ 
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વડોદરા િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  

૨૫૧૬૫ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વડોદરા 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૨૧૨.૧૩ લાખ 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બંધ લીઝો 

૨૭૭૫૭ ડો. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં અવધી પુરી ના થઈ હોવા છતા 
પાસ ઈ યુ ન થવાને કારણ ેકેટલી લીઝોનું કામ બંધ છે, 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) આ લીઝો બંધ હોવાના કારણે રા ય સરકારન ે
ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલી રોય ટીની આવક છે ા બે 
વષમાં ગુમાવવી પડી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) આ બંધ લીઝો માટે પાસ સમયસર ઈ યુ થાય તે 
માટે સરકારે શી કાયવાહી કરી ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૭૫૪ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ઔ ોિગક 
હેતુસર પાણી આપવામાં આવતંુ ન હોઈ બાકી વસલૂાતનો 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

--------- 
ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 

૨૫૭૩૪ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ે ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર 
બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, બળા કારના યાસ 
અને સામૂ હક બળા કારના યાસના કેટલા બનાવો 
ન ધાયા, 

  (૧)   પ ક-૧  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા બળા કાર સામૂ હક 
બળા કાર 

બળા કારના 
યાસ 

ખેડા ૧૬ ૦૧ ૦૦ 
ડાંગ ૦૫ ૦૧ ૦૦ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા બળા કાર સામૂ હક 
બળા કાર 

બળા કારના 
યાસ 

ખેડા ૧૭ ૦૦ ૦૧ 
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ડાંગ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 
(સામૂ હક બળા કારના યાસનો એક પણ બનાવ ન ધાયલે 
નથી.) 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી 
૫ વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો 
સમાવેશ થાય છે, 

 (૨)    
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ો ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
ખેડા ૦૧ ૦૭ 
ડાંગ ૦૦ ૦૫ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ો ૦ થી ૫ વષ ૬ થી ૧૮ વષ 
ખેડા ૦૦ ૦૭ 
ડાંગ ૦૦ ૦૨  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
િજ ા ધરપકડ કરી 
ખેડા ૫૭ 
ડાંગ ૧૬ 

(એક પણ આરોપીની ધરપકડ કરવાની બાકી નથી.) 
 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  

૨૫૧૬૩ ી કશુભાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષામાં ભાવનગર 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે ે  

૨૫૫૯૪ ી રાકશભાઈ શાહે  (એલીસિ જ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ િવભાગ 
માટે રહેણાકના કલ કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ંુ
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૨૮૮ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૫૮૭૪.૬૪ લાખ 

--------- 
વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૭૫૭ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી વડોદરા અને છોટા 
ઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો વડોદરામાં છોટાઉદેપુરમાં 
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અન ે ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

શૂ ય શૂ ય 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૫૩૨.૧૫ ૭૪૬.૯૫ 

કુલ ૫૩૨.૧૫ ૭૪૬.૯૫  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨)  વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 
મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

પીવાનંુ પાણી 
મીની ટાંકી, જૂથ બોરવેલ યોજના, 
સબપ પ, ુબવલે, પાઈપ, ટાટર, 
કોલમ, બોર, મોટરનંુ કામ 

૮૬.૩૭ 

ભૌિતક આંતર માળખાકીય 
સુિવધા 

પેવર લોક, નવીન ઘાટ, ખ ડયાટ, 
સીસી રોડ, સંર ણ દીવાલનંુ કામ 

૫૫.૭૫ 

િસંચાઈ િસંચાઈ યોજના, ચેકડેમ યોજના ૧૭૨.૫૭ 
વ છતા ગટરલાઈનનંુ કામ ૨.૦૦ 

૧ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દર યાન 
કરવામાં આવેલ ખચ 

કુલ ૩૧૬.૬૯ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
ઉ  અને વોટરશેડ િવકાસ  રેઈન વોટર હાવિ ટગં  ૩૧.૨૨ 

પીવાનંુ પાણી 
મીની ટાંકી, જૂથ બોરવેલ યોજના, 
સબપ પ, ુબવલે, પાઈપ, ટાટર, 
કોલમ, બોર, મોટરનંુ કામ 

૬.૨ 

ભૌિતક આંતર માળખાકીય 
સુિવધા 

પેવર લોક, નવીન ઘાટ, ખ ડયાટ, 
સીસી રોડ, સંર ણ દીવાલનંુ કામ 

૬૫.૭૫ 

િસંચાઈ િસંચાઈ યોજના ૮.૦૫ 

િશ ણ  
મીડ ડે િમલ, એડીશનલ લાસ મ, 
વીજ કને શનનંુ કામ 

૩૭.૦૭ 

વ છતા ગટરલાઈનનંુ કામ ૨.૦૦ 

૨ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દર યાન 
કરવામાં આવેલ ખચ 

કુલ ૧૫૦.૨૯ 
વષઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૪૬૬.૯૮ 

છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ( . લાખમાં) 

િશ ણ ાથિમક શાળામાં ક પાઉ ડ વોલં  ૫.૦૦ 
િસંચાઈ  કોતર પર સંર ણ દવાલ ૪.૫૦ 

ભૌિતક આંતર માળખાકીય 
સુિવધા 

સી.સી.રોડ, પાઈપ નાળા, ર તા પર 
કોઝવ ે

૬૦.૬૩ 

૧ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દર યાન 
કરવામાં આવેલ ખચ 

કુલ ૭૦.૧૩ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ( . લાખમાં) 

૨ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દર યાન 
કરવામાં આવેલ ખચ 

િશ ણ ાથિમક શાળામાં પેવર લોક, 
રીનોવેશન, સંર ણ દવાલ, વોટર 
એ.ટી.એમ., માટ લાસ, 
સી.સી.ટી.વી. કેમેરા,  
ગિણત-િવ ાન એ ટીવીટી મ, 
રમતગમતના સાધનો, અંગ કસરતના 

૩૧૬.૩૬ 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 122 

મ વષ ખચ અંગેની િવગત 
સાધનો 

આરો ય  સરકારી દવાખાનામા ંપેવર લોક ૨.૦૦ 
પીવાનંુ પાણી બોર, મોટર, ટાંકી ૨.૦૦ 

વ છતા  ગટરલાઈન ૧૨.૦૦ 

મ હલા અને બાળ ક યાણ 
માટ આંગણવાડી, પેવર લોક, 

સંર ણ દવાલ 
૮૦.૦૦ 

ભૌિતક આંતર માળખાકીય 
સુિવધા 

કોઝવ,ે પેવડીપ, પેવર લોક, 
આર.સી.સી. રોડ, ખડીયાટ, નાળાનંુ 
કામ, લો લેવલ કોઝવ,ે માટ ામ 
પંચાયત 

૧૮૨.૪૮ 

િસંચાઈ સંર ણ દવાલ ૪૫.૯૯ 
કુલ ૬૪૦.૮૩ 

વષઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૭૧૦.૯૬ 

--------- 
અમૃત યોજના હઠળ સુરત શહરને ફાળવેલ રકમે ે  

૨૫૧૨૧ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત શહેરન ેઅમૃત યોજના હેઠળ કલ કેટલી રકમ ુ
ફાળવવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ નીચે મુજબની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.                               ( . કરોડમા)ં 

વષ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
ફાળવેલ રકમ ૭૨.૬૨ ૨૬૪.૫૨ ૩૩૭.૧૪  

 (૨) તે માટે કલ કેટલા કામો મંજર કરવામાં આવલે ુ ૂ
છે, અને 

  (૨) સુરત શહેર માટે અમૃત યોજના હેઠળ અલગ અલગ 
ટેટ એ યલૂ એ શન લાન અંતગત નીચે મુજબના કામો 

મંજર કરવામાં આવલે છેૂ . 
SAAP ોજ ટની સં યાે  

૨૦૧૫-૧૬ ૭ 
૨૦૧૬-૧૭ ૨૭ 
૨૦૧૭-૨૦ ૧૬ 

કલ ોજ ટની સં યાુ ે  ૫૦  
 (૩) આ કામો ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે?   (૩) ઉ ત મંજર કરેલ કલ ૂ ુ ૫૦ કામોમાંથી ૪૦ કામો પૂણ 

થયેલ છે, ૧૦ કામો ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહરે /િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 
૨૫૬૫૦ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર શહેર/િજ ામા ં
િજ ાવાર મ હલાઓ પર બળા કાર, સામૂ હક બળા કાર, 
બળા કારના યાસ અને સામૂ હક બળા કારના યાસના 
કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય 

મથક)/ 
િજ ો (મુ ય મથક શહર ે

િસવાય) 

બળા કાર સામૂ હક  
બળા કાર 

અમદાવાદ શહેર ૧૮૬ ૦૨ 
અમદાવાદ ા ય ૪૮ ૦૧ 
ગાંધીનગર શહેર ૦૬ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૧૩ ૦૧ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
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શહર ે (િજ ાનું મુ ય 
મથક)/િજ ો (મુ ય મથક 

શહર િસવાયે ) 

બળા કાર સામૂ હક  
બળા કાર 

અમદાવાદ શહેર ૨૪૯ ૦૪ 
અમદાવાદ ા ય ૫૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર શહેર ૦૨ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૦૬ ૦૦ 

(બળા કારનો યાસ અને સામૂ હક બળા કારના યાસનો 
એક પણ બનાવ ન ધાયેલ નથી.) 

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી વષવાર, િજ ાવાર ૦ થી ૫ 
વષની અને ૬ થી ૧૮ વષની કેટલી બાળાઓનો સમાવેશ 
થાય છે, 

 (૨) પ ક ૧ મુજબ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

શહર ે (િજ ાનું 
મુ ય 

મથક)/િજ ો 
(મુ ય મથક શહર ે

િસવાય) 

૦ થી ૫ 
વષની 

બાળાઓ 

૬ થી ૧૮ વષની 
બાળાઓ 

અમદાવાદ શહેર ૦૨ ૧૩૩ 
અમદાવાદ ા ય ૦૨ ૪૪ 
ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૧ 
ગાંધીનગર િજ ો ૦૦ ૦૬ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહર ે (િજ ાનું 

મુ ય 
મથક)/િજ ો 

(મુ ય મથક શહર ે
િસવાય) 

૦ થી ૫ 
વષની 

બાળાઓ 

૬ થી ૧૮ વષની 
બાળાઓ 

અમદાવાદ શહેર ૦૧ ૧૬૯ 
અમદાવાદ ા ય ૦૧ ૪૫ 
ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૦૦ ૦૨  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી 
શહર ે (િજ ાનું 

મુ ય 
મથક)/િજ ો 

(મુ ય મથક શહર ે
િસવાય) 

ધરપકડ કરી ધરપકડ કરવાના 
બાકી 

અમદાવાદ શહેર ૫૨૬ ૨૦ 
અમદાવાદ ા ય ૧૨૭ ૦૩ 
ગાંધીનગર શહેર ૦૫ ૦૧ 
ગાંધીનગર િજ ો ૨૩ ૦૦  

 (૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૪) ૧૦ આરોપીની ધરપકડ પર નામ.કોટનો મનાઈ 
હકમ છેુ . યારે, અ ય િક સામાં રહેણાક, િમ  વતુળ, સગા 
સબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત જ યાઓએ તપાસ 
કરી ગુનેગારોની કોલ ડીટેઈલની તપાસની તજવીજ કરાવી 
પકડી પાડવા અંગેની કાયવાહી ચાલુ છે. 

--------- 
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ભાવનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે  
૨૫૧૬૧ ી ભીખાભાઈ બારયા ૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં
કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨) . ૫૦.૦૦ લાખ 

વડોદરા િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  
૨૫૧૭૬ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 
નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ વડોદરા 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ંMSME (માઈ ો મોલ િમ ડયમ 
એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૪૩૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનું ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) .૧૯,૬૮,૭૩,૮૦૮.૦૦ 

--------- 
ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર બંધારાના કામો 

૨૫૦૯૯ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં તાલુકાવાર કયા બંધારાના કામો 
મંજર થયા તે પૈકી કયા કામો હાથ ધરવામાં આ યાૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
છે ા બે વષમાં ભુજ તાલુકાનાં કાંઢવાંઢ બંધારાના કામન ે
મંજરી મળેલ છેૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ મંજર થયેલા બંધારાઓના ૂ
કામો કયા તબ ે  છે, અને 

  (૨) કાંઢવાઢં બંધારાનું વકઓડર અપાઈ ગયેલ છે. 
કામગીરી ટક સમયમા ંશ  થશેૂં . 

 (૩) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયલે છે?   (૩) હાલની િ થિતએ કોઈ ખચ થયલે નથી. હવે પછી 
ખચ થશ.ે 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ે ાઈમ એ ટ 

૨૫૭૭૪ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમાં ડાંગ 
અને વલસાડ િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય  

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 

૨૫૬૦૯ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી ગૃહ િનમાણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વય ે

  (૧)  
મ તાલુકો  વષવાર અર ઓ મળી. 
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કેટલી અર ઓ મળી, ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ પાલનપુર ૨૫૫૮ ૨૬૫ 
૨ ડીસા ૧૪૦ ૧૩૦ 
૩ ધાનેરા ૪૦૫ ૨૧૦ 
૪ થરા ૬૦૦ ૨૪૯ 
૫ થરાદ ૪૬૦ ૮૩૦ 
૬ ભાભર ૮૪૦ ૨૦૦ 
 કુલ ૫૦૦૩ ૧૮૮૪  

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી વષવાર કેટલી અર ઓ મંજૂર 
કરી, 

  (૨)  
વષવાર મંજર કરલ અર ઓૂ ે  

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૪૧૩૨ ૧૧૮૦  
 (૩) મંજૂર અર ઓ પૈકી વષવાર કેટલા લાભાથ ઓને 
સબિસડી ચૂકવવામાં આવી અને કેટલાને ચૂકવવાની બાકી છે, અને 

  (૩)  
આવાસ સહાયપેટ સબિસડી ે

ચૂકવવામાં આવી 
સબિસડી ચૂકવવાની બાકી (સ)ં 

૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 
૨૨૫૪ ૨૪૪ ૧૮૭૮ ૯૩૬  

 (૪) બાકી સબિસડી યા સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે?   (૪) લાભાથ  ારા આવાસની કામગીરી જમે જમે પૂણ કરવામા ં
આવશે તેમ તેમ ઓટેગ ગની કામગીરી મુજબ આવાસની તબ ાવાર 
બાકી સબિસડી શ ય તેટલી ઝડપથી ચુકવવામાં આવશે. 

--------- 
અમેરલી િજ ામાંથી દિ ણ ગુજરાતને ડતી રો-રો ફરી અને પે સ સિવસ ે  

૨૫૭૧૪ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાંથી દિ ણ ગુજરાતન ે ડતી રો-રો ફેરી સિવસ 
અને પે સ સિવસ શ  કરવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, 

  (૧) િવ ટર બંદર પરની હયાત બંદરીય સુિવધાઓન ે
ખાનગી મૂડી-રોકાણથી મજબૂતીકરણ/ફેરફાર/સુધારો કરી 
કાયરત કરવાની કામગીરી ગિતમાં છે. જ ે પૂણ થયા બાદ  
રો-રો ફેરી અને પે સ સિવસ શ  કરવા આયોજન છે. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી અ વયે અમરેલીના યા 
થળેથી દિ ણ ગુજરાતના યા થળને ડવામાં આવશ,ે 

અન ે

  (૨) િવ ટર બંદર થી હ રા/મગદ ા (સુરત) ન ે
ડવાની બાબત િવચારણામા ંછે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) બંદરીય સુિવધાઓની કામગીરી પૂણ થયા બાદ  
રો-રો ફેરી અને પે સ સિવસ સબંિધત કામગીરી પૂણ 
કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં જલોનું િનરી ણ ે  

૨૫૭૭૭ ી અનંતકમારુ  પટલે  (વાંસદા) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનુ ં હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર નવસારી અને ભ ચ િજ ામા ંકઈ જલેોનું િનરી ણ 
યારે કરવામા ં આ યુ,ં અને િનરી ણ દર યાન કયા 
કારની િતઓ/ખામીઓ સામે આવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

ભ ચ િજ ા જલે ૨૦-૦૭-૨૦૧૯ 
નવસારી િજ ા  મ ય થ કે િજ ા જલે આવેલ 
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નથી. 
 િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 

 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામાં 
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩) ભ ચ િજ ા જલેમા ં વષ ૨૦૧૮મા ં વહીવટી 
કારણોસર િનરી ણ થઇ શકેલ નથી. 

 (૪) ભિવ યમાં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
પંચમહાલ અને નમદા િજ ામાં જલોનું િનરી ણ ે  

૨૫૭૩૯ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર પંચમહાલ અને નમદા િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામાં આ યુ,ં અને િનરી ણ દર યાન 
કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

રાજપીપળા િજ ા જલે 
િજ ોઃ નમદા  

- 

પંચમહાલ િજ ા  મ ય થ કે િજ ા જલે આવેલ 
નથી. 

  
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામાં 
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩) રાજપીપળા િજ ા જલેમાં વહીવટી કારણોસર 
િનરી ણ થઇ શકેલ નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીન ે ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં દેશી દા , િવદેશી દા  અને િબયરનો જ થો  

૨૫૬૧૨ ી નથાભાઇ પટલે   (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી િકમતનો ં
દેશી દા , િવદેશી દા  અને િબયરનો કેટલો જ થો 
પકડાયો, 

  (૧) પ ક  

 (૨) યા પોલીસ ટેશનની હદમાંથી સૌથી વધુ 
િકમતનો દા  અન ેિબયરનો જ થો પકડાયોં ,  

  (૨) થરાદ 

 (૩) સૌથી વધુ િકમતનો દા  અન ે િબયરનો જ થો ં
પકડાયો હોય તેવા પોલીસ ટેશનના સંબંિધત 
અિધકારીઓ સામે શાં પગલાં લીધા, અન ે

  (૩) જવાબદાર અિધકારીઓને રોકડ દંડની િશ ા 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૪) દા નું વેચાણ અટકાવવા સરકાર ારા શા ં
પગલાં લેવામાં આ યા?ં 

  (૪) દા ની હેરફેર અટકાવવા માટે ો હિબશન ધારાની 
ગવાઇઓમાં સુધારા કરી સ નુ ં માણ વધારેલ છે. 

દા ના હેરફેરની વિૃ  કરતા ઇસમો િવ  ઉ ત સુધારેલ 
નવા કાયદાની ગવાઇ હેઠળ કાયદેસરની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
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 થાિનક પોલીસ, એલ.સી.બી., એસ.ઓ. ., 
આર.આર.સેલ., એસ.એમ.સી. ારા ખાનગી બાતમીદારો 
રોકી વધુમાં વધુ દા નો જ થો શોધી કાઢી કેસો કરવામા ં
આવેલ છે. 
 ો હબીશન કાયદાની અમલવારી માટે િનયિમત ડાઇવ 
ગોઠવવામા ંઆવે છે. તેમજ આવી વૃિ  આચરનાર ઇસમો 
િવ  ો હિબશન ૯૩, .પી. એ ટ ૫૫, ૫૬ અન ેપાસા 
જવેા અટકાયતી પગલાં લવેામા ંઆવેલ છે. 
 ટેટ મોનીટર ગ સેલ ખાતે ની સીધી ફ રયાદ મળી 
શકે તે માટે ટોલ ી નંબર અને વો સએપ નંબર કાયાિ વત 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક  
તાલુકા દેશી દા  

(લીટર) 
દેશી દા  

કમત ં
( િપયા) 

િવદેશી દા  
(બોટલ) 

િવદેશી દા  કમત ં
( િપયા ) 

િબયર 
(બોટલ) 

િબયર કમત ં
( િપયા) 

પાલનપુર  ૧૧,૮૨૦ ૨,૩૬,૪૦૦ ૧૭,૯૪૬ ૬૯,૯૭,૮૬૨ ૩,૨૫૧ ૩,૨૫,૧૦૦ 
વડગામ ૪,૬૮૧ ૯૩,૬૨૦ ૮,૧૯૧ ૪૯,૯૭,૪૫૦ ૧,૪૯૧ ૧,૪૯,૧૦૦ 
દાંતા ૧૨,૬૨૬ ૨,૫૨,૫૨૦ ૩,૫૭૦ ૯,૧૩,૬૬૯ ૩,૧૪૮ ૩,૧૪,૮૦૦ 
ડીસા ૧૧,૫૭૪ ૨,૩૧,૪૮૦ ૨,૪૧,૨૦૮ ૩,૩૭,૯૩,૮૪૯ ૨૧,૧૦૯ ૨૧,૧૦,૯૦૦ 

અમીરગઢ ૨,૨૯૯ ૪૫,૯૮૦ ૮૩,૦૧૨ ૩,૩૬,૧૧,૯૧૧ ૯૩૧ ૯૩,૧૦૦ 
લાખણી ૯૨૩ ૧૮,૪૬૦ ૨૦,૧૫૬ ૩૩,૬૯,૮૫૦ ૩,૯૨૯ ૩,૯૨,૯૦૦ 

દાંતીવાડા ૩,૧૬૧ ૬૩,૨૨૦ ૭૭,૯૧૮ ૨,૪૬,૧૫,૬૯૬ ૮,૨૯૩ ૮,૨૯,૩૦૦ 
ધાનેરા ૩,૮૯૪ ૭૭,૮૮૦ ૧,૩૭,૮૫૧ ૩,૬૩,૦૨,૧૪૦ ૯૦,૩૯૬ ૯૦,૩૯,૬૦૦ 
થરાદ ૨,૩૨૮ ૪૬,૫૬૦ ૪,૮૭,૩૯૨ ૬,૧૦,૫૫,૨૭૫ ૧,૬૨૦ ૧,૬૨,૦૦૦ 
વાવ ૧૫૨ ૩,૦૪૦ ૨૧,૩૯૩ ૨૪,૪૦,૬૦૦ ૧૬,૬૨૮ ૧૬,૬૨,૮૦૦ 

સુઇગામ ૨૦૭ ૪,૧૪૦ ૧૦,૨૯૫ ૧૪,૧૫,૦૭૦ ૧,૦૮૪ ૧,૦૮,૪૦૦ 
દયોદર  ૧,૯૯૬ ૩૯,૯૨૦ ૨૪,૩૭૧ ૩૫,૦૪,૭૬૬ ૭૮૭ ૭૮,૭૦૦ 
ભાભર ૭૨૦ ૧૪,૪૦૦ ૧૪,૮૨૫ ૨૦,૫૯,૭૦૪ ૧,૫૫૯ ૧,૫૫,૯૦૦ 
કાંકરેજ ૩,૧૪૧ ૬૨,૮૨૦ ૫૫,૨૬૯ ૬૧,૧૪,૬૦૨ ૯૨૫ ૯૨,૫૦૦ 

--------- 
સુરત િજ ામાં સીએન  ટશનોે  

૨૫૦૭૯ ી કાંિતભાઇ બલર  (સુરત ઉતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં સીએન  ટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ા (પીએન આરબી, નવી દ હી 

ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર) માં કલ ુ ૬૫ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવલે છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ામા ં ગેસ પાઇપ 
લાઇન ારા યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા સુરત િજ ામાં ગેસ પાઇપ લાઇન ારા 
સુરત, પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરેજ, 
ચોયાસી તથા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ 
છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ  

૨૫૧૪૯ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મનગર  િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯   (૧) ૩૭ 
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દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 
 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લેવામા ં
આ યા, 

  (૨) ૬ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૩૧,૦૮૭ 
(૫)તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો?   (૫) ૩૧,૦૮૭ 

--------- 
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટ ે  

૨૫૭૪૫ ી ભાવેશભાઇ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય  

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૬૧૮ ી શીવાભાઇ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખિનજની રોય ટીની આવકમાંથી બનાસકાંઠા અન ે
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે 
વષમા ંવષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
બનાસકાંઠા અન ે પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છે. 

મ સમયગાળો બનાસકાંઠામાં  
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) 

પાટણમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૩૨૩.૩૪ ૩૪.૦૧ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૫૫૨.૮૨ શૂ ય 

કુલ ૮૭૬.૧૬ ૩૪.૦૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર યા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨) બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 

આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

િશ ણ ાથિમક શાળામાં આર.ઓ. લા ટ  ૨૧૯.૬૬ 
પીવાનું પાણી પીવાના પાણીના ટાંકા અને પાઇપલાઇન ૨૦.૧૮ 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

ભૌિતક આંતર રોડ-ર તા  ૪૮.૭૪ 
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માળખાકીય 
સુિવધાઓ  

કલુ  ૨૮૮.૫૮ 
સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 

આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

વ છતા  ગટર લાઇન ૩૪.૫૦ 
કૌશ ય િવકાસ આવક વૃિ ધ માટે ટેિનંગ ૨૨૨.૪૫ 
ઉ  અન ે
વોટરશેડ િવકાસ 

વોટર રચાજની કામગીરી ૫.૦૦ 

િશ ણ વગખંડ ૬૫.૯૫ 
પીવાના પાણી પીવાના પાણીના ટાંકા અને પાઇપલાઇન ૧૯.૦૦ 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ  

રોડ-ર તા  ૯૬.૨૨ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૪૪૩.૧૨ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં  થયેલ કલ ખચુ  ૭૩૧.૭૦ 

પાટણ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર યા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ંઆવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 
મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
  સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 

આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવલે ખચ 

સદર સમયગાળા દરિમયાન કોઇ પણ ખચ કરવામાં આવેલ નથી. 

સેકટર કામનો કાર ખચ કરવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

િશ ણ ાથિમક શાળામાં ક પાઉ ડ વોલ ૮.૩૧ 
પીવાનું પાણી આંગણવાડીમાં પીવાના પાણીની સુિવધા, પીવાના 

પાણીની ટાંકી, પાણીની પાઇપ લાઇન 
૭.૮૦ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કલુ  ૧૬.૧૧ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં  થયેલ કલ ખચુ  ૧૬.૧૧ 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં માટ સીટી યોજનાના કામોે  

૨૫૧૨૨ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે   (સાબરમતી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમા ં માટ સીટી યોજના હેઠળ કલ ુ
કેટલી રકમના કામો મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમા ં માટ સીટી યોજના હેઠળ કલ ુ
.૫૩૧.૭૬ કરોડના કામો મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . 

 (૨) આ પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમના કામો 
પૂણ થયેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ .૨૮૦.૫૪ કરોડના કામો પૂણ 
થયેલ છે. 

 (૩) કેટલી રકમના કામો ગિત હેઠળ છે?   (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ .૨૫૧.૨૨ 
કરોડના કામો ગિત હેઠળ છે. 

--------- 
 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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બનાસકાંઠા િજ ામાં દેશી દા , િવદેશી દા  અને િબયરનો જ થો  
૨૫૬૧૫ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી િકમતનો ં
દેશી દા , િવદેશી દા  અન ે િબયરનો કેટલો જ થો 
પકડાયો, 

  (૧) પ ક  

 (૨) યા પોલીસ ટેશનની હદમાંથી સૌથી વધુ 
િકમતનો દા  અન ેિબયરનો જ થો પકડાયોં ,  

  (૨) થરાદ 

 (૩) સૌથી વધુ િકમતનો દા  અન ે િબયરનો જ થો ં
પકડાયો હોય તેવા પોલીસ ટેશનના સંબંિધત 
અિધકારીઓ સામે શાં પગલાં લીધા, અન ે

  (૩) જવાબદાર અિધકારીઓને રોકડ દંડની િશ ા 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૪) દા નું વેચાણ અટકાવવા સરકાર ારા શા ં
પગલાં લેવામાં આ યા?ં 

  (૪) દા ની હેરફેર અટકાવવા માટે ો હિબશન ધારાની 
ગવાઇઓમાં સુધારા કરી સ નુ ં માણ વધારેલ છે. 

દા ના હેરફેરની વિૃ  કરતા ઇસમો િવ  ઉ ત સુધારેલ 
નવા કાયદાની ગવાઇ હેઠળ કાયદેસરની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
 થાિનક પોલીસ, એલ.સી.બી., એસ.ઓ. ., 
આર.આર.સેલ., એસ.એમ.સી. ારા ખાનગી બાતમીદારો 
રોકી વધુમાં વધુ દા નો જ થો શોધી કાઢી કેસો કરવામા ં
આવેલ છે. 
 ો હિબશન કાયદાની અમલવારી માટે િનયિમત ડાઇવ 
ગોઠવવામા ંઆવે છે. તેમજ આવી વૃિ  આચરનાર ઇસમો 
િવ  ો હિબશન ૯૩, .પી. એ ટ ૫૫, ૫૬ અન ેપાસા 
જવેા અટકાયતી પગલાં લવેામા ંઆવેલ છે. 
 ટેટ મોનીટર ગ સેલ ખાતે ની સીધી ફ રયાદ મળી 
શકે તે માટે ટોલ ી નંબર અને વો સએપ નંબર કાયાિ વત 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક  
તાલુકા દેશી દા  

(લીટર) 
દેશી દા  કમત ં

( િપયા) 
િવદેશી દા  
(બોટલ) 

િવદેશી દા  કમત ં
( િપયા ) 

િબયર 
(બોટલ) 

િબયર કમત ં
( િપયા) 

પાલનપુર  ૧૧,૮૨૦ ૨,૩૬,૪૦૦ ૧૭,૯૪૬ ૬૯,૯૭,૮૬૨ ૩,૨૫૧ ૩,૨૫,૧૦૦ 
વડગામ ૪,૬૮૧ ૯૩,૬૨૦ ૮,૧૯૧ ૪૯,૯૭,૪૫૦ ૧,૪૯૧ ૧,૪૯,૧૦૦ 
દાંતા ૧૨,૬૨૬ ૨,૫૨,૫૨૦ ૩,૫૭૦ ૯,૧૩,૬૬૯ ૩,૧૪૮ ૩,૧૪,૮૦૦ 
ડીસા ૧૧,૫૭૪ ૨,૩૧,૪૮૦ ૨,૪૧,૨૦૮ ૩,૩૭,૯૩,૮૪૯ ૨૧,૧૦૯ ૨૧,૧૦,૯૦૦ 

અમીરગઢ ૨,૨૯૯ ૪૫,૯૮૦ ૮૩,૦૧૨ ૩,૩૬,૧૧,૯૧૧ ૯૩૧ ૯૩,૧૦૦ 
લાખણી ૯૨૩ ૧૮,૪૬૦ ૨૦,૧૫૬ ૩૩,૬૯,૮૫૦ ૩,૯૨૯ ૩,૯૨,૯૦૦ 

દાંતીવાડા ૩,૧૬૧ ૬૩,૨૨૦ ૭૭,૯૧૮ ૨,૪૬,૧૫,૬૯૬ ૮,૨૯૩ ૮,૨૯,૩૦૦ 
ધાનેરા ૩,૮૯૪ ૭૭,૮૮૦ ૧,૩૭,૮૫૧ ૩,૬૩,૦૨,૧૪૦ ૯૦,૩૬૯ ૯૦,૩૯,૬૦૦ 
થરાદ ૨,૩૨૮ ૪૬,૫૬૦ ૪,૮૭,૩૯૨ ૬,૧૦,૫૫,૨૭૫ ૧,૬૨૦ ૧,૬૨,૦૦૦ 
વાવ ૧૫૨ ૩,૦૪૦ ૨૧,૩૯૩ ૨૪,૪૦,૬૦૦ ૧૬,૬૨૮ ૧૬,૬૨,૮૦૦ 

સુઇગામ ૨૦૭ ૪,૧૪૦ ૧૦,૨૯૫ ૧૪,૧૫,૦૭૦ ૧,૦૮૪ ૧,૦૮,૪૦૦ 
દયોદર  ૧,૯૯૬ ૩૯,૯૨૦ ૨૪,૩૭૧ ૩૫,૦૪,૭૬૬ ૭૮૭ ૭૮,૭૦૦ 
ભાભર ૭૨૦ ૧૪,૪૦૦ ૧૪,૮૨૫ ૨૦,૫૯,૭૦૪ ૧,૫૫૯ ૧,૫૫,૯૦૦ 
કાંકરેજ ૩,૧૪૧ ૬૨,૮૨૦ ૫૫,૨૬૯ ૬૧,૧૪,૬૦૨ ૯૨૫ ૯૨,૫૦૦ 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ે  

૨૫૬૪૨ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 
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ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે
૨૦૧૯ માં થયલે એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી ગાંધીનગર અન ે
મહેસાણા િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ 
અને   

ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં મંજર ૂ
થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ગાંધીનગર 
િજ ામાં ૭૮૬ ોજે સ ારા .૭૦૫૨.૦૩ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા મહેસાણા િજ ામાં ૫૧૬ ોજે સ ારા 
.૬૦૮૦.૫૦ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
મંજર થયેલ ઇ વેૂ ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ગાંધીનગર 
િજ ામાં ૬૯૫ ોજે સ ારા .૧૮૨૨.૭૧ કરોડનું મૂડી 
રોકાણ તથા મહેસાણા િજ ામાં ૨૭૯ ોજે સ ારા 
.૬૯૨.૩૯ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણએ 

સતત ચાલતી યા છે. 
 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 
ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 
લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭ માં ગાંધીનગર 

િજ ામાં ૭૨૭ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૫૯ 
ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મહેસાણા િજ ામા ં

૪૯૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૦ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે 
વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯ મા ં
ગાંધીનગર િજ ામાં ૬૧૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે
૭૯ ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મહેસાણા િજ ામા ં
૨૪૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૩૩ ોજે સ 
અમલીકરણ હેઠળ છે 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૫૯૦ ી દેવાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં દવેભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ 
િબન-રહેણાકના કલ કેટલા ુ મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૦૧ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખુ ચ થનાર 
છે? 

  (૨) .૨૧૮.૦૯ લાખ 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનાૂ  

૨૫૬૯૬ ી બાબુભાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી ગૃહ િનમાણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર જનાગઢ િજ ામાં ચોરવાડ અને માંગરોળ ૂ
નગરપાિલકામાં નગરપાિલકાવાર ધાનમં ી આવાસ 
યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
વષવાર મળેલ અર ઓ 

મ નગરપાિલકા 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી ૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 
૧ માંગરોળ ૧૩ ૬૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , કેટલી 
અર ઓ નામંજર કરી અન ેકેટલી અર ઓ પડતર છેૂ , 

  (૨)  

વષવાર મંજરૂ  કરલ ે
અર ઓની િવગત (સં) 

વષવાર નામંજરૂ  કરલ ે
અર ઓની િવગત (સં) 

વષવાર પડતર અર ઓની 
િવગત (સં) મ 

નગરપાિલકાનું 
નામ ૦૧-૦૧-૧૮ 

થી ૩૧-૧૨-
૦૧-૦૧-૧૯ 
થી ૩૧-૧૨-

૦૧-૦૧-૧૮ 
થી ૩૧-૧૨-

૦૧-૦૧-૧૯ 
થી ૩૧-૧૨-

૦૧-૦૧-૧૮ 
થી ૩૧-૧૨-

૦૧-૦૧-૧૯ 
થી ૩૧-૧૨-
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૧૮ ૧૯ ૧૮ ૧૯ ૧૮ ૧૯ 

૧ માંગરોળ ૧૩ ૪૧૨ ૦૦ ૧૨૬ ૦૦ ૧૧૦ 
૨ ચોરવાડ ૩૧૭ ૦૪૮ ૨૦ ૨૫ ૦૫ ૧૨  

 (૩) મંજર અર ઓ પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર ૂ
કેટલા મકાનનું બાંધકામ થયુ અન ે કેટલા મકાનનુ ં
બાંધકામ ચાલુ છે, અન ે

  (૩)  
મંજરૂ   

અર ઓ પૈકી 
નગરપાિલકા ૦૧-૦૧-

૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

માંગરોળ ૦૦ ૧૭ વષવાર કેટલા 
મકાનનંુ બાંધકામ 
થયું અને 

ચોરવાડ ૦૦ ૦૦ 

માંગરોળ ૮૬ ૧૨૮ કેટલા મકાનનંુ 
બાંધકામ ચાલુ ચોરવાડ ૦૦ ૬૫ 

 (૪) જ ેમકાનનું બાંધકામ પૂણ થયું હોય તેને ઉ ત 
િ થિતએ વષવાર કેટલી રકમની સહાય ચુકવી? 

  (૪)  
નગરપાિલકા ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
માંગરોળ ૭.૮૦ લાખ ૪૩.૨૦ લાખ 
ચોરવાડ મકાનોનંુ બાંધકામ ગિત 

હેઠળ હોઇ કોઇપણ 
મકાનનંુ કામ પૂણ થયેલ 
નથી. આથી કોઇ સહાય 
ચુકવાયેલ નથી. 

મકાનોનંુ બાંધકામ ગિત 
હેઠળ હોઇ કોઇપણ 
મકાનનંુ કામ પૂણ થયેલ 
નથી. આથી કોઇ સહાય 
ચુકવાયેલ નથી.  

--------- 
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહરે /િજ ામાં યાજખોરોના ાસથી આપઘાતોના યાસો 

૨૭૦૬૯ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહેર/િજ ામા ં
શહેર/િજ ાવાર યાજખોરોના ાસથી આપઘાત કયાના 
કે આપઘાતનો યાસ કય  હોય તેવા વષવાર કેટલા 
બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
શહર ે (િજ ાનંુ મુ ય મથક) 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય) 

આપઘાતના 
બનાવો 

આપઘાતના 
યાસના બનાવો 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૦૦ 
વડોદરા શહેર ૦૦ ૦૦ 
વડોદરા ા ય ૦૧ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહર ે (િજ ાનંુ મુ ય મથક) 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય) 

આપઘાતના 
બનાવો 

આપઘાતના 
યાસના બનાવો 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૦૦ 
વડોદરા શહેર ૦૧ ૦૧ 
વડોદરા ા ય ૦૧ ૦૦  

 (૨) ઉ ત બનાવો પૈકી જવાબદારો સામે શ ુ
કાયવાહી કરવામા ંઆવી, 

  (૨) ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાયવાહી કરેલ છે. 

 (૩) યાજખોરોના ાસથી આપઘાત કયા હોય 
તેવા બનાવોમા ંમૃ ય ુપામનાર યકિતએ આપઘાત કરતાં 
અગાઉ કોઇ પોલીસ ફ રયાદ કરી હતી કે કેમ, અને 

  (૩) ના, . 

 (૪)  પોલીસ ફ રયાદ થઈ હોય તો પોલીસ તં  
ારા શું કાયવાહી કરવામાં આવી અને  કોઇ કાયવાહી ન 

થઈ હોય તો તેના કારણો શું છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહીસાગર અને નવસારી િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એે ટ 

૨૫૭૪૨ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અલમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
મહીસાગર અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા ય સરકારના એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે  

૨૫૫૮૯ ી દપભાઇ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ય સરકારના એસીબી તં  ારા અ માણસર 
િમલકતને લગતા કેટલા કેસો શોધવામાં  આ યા, અને 

  (૧) કલુ -૧૮ કેસો 

 (૨) ઉ ત કેસોન ે આધારે કેટલી અ માણસર 
િમલકત મળી આવેલ છે? 

  (૨) . ૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/- 

--------- 
અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૬૪૮ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી અમદાવાદ અન ે
ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વય ે
છે ા બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

અમદાવાદમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

ભાવનગરમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૭૦.૪૦ ૪૧૨.૬૨ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૬.૫૬ શૂ ય 

કુલ ૮૬.૯૬ ૪૧૨.૬૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગનેી િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) ૧ તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

િશ ણ 

કો યુટર લેબ અને ક પાઉ ડ વોલનું 
કામ, ટોઇલેટ લોકનું કામ, કલમા ંુ
કોટા ટોનનું કામ, સાઉ ડ સી ટમનુ ં
કામ, આર.ઓ લા ટ અન ેવોટર કલરનુ ંુ
કામ, આંગણવાડીમાં ક પાઉ ડ વોલ, 

લોક, બેઝમે ટ, બારી-બારણાંનું કામ, 
માટ લાસ મ બનાવવાનું કામ 

૭૦.૪૦ 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 134 

કલુ .. ૭૦.૪૦ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) 

િશ ણ 

કો યુટર લેબ અને ક પાઉ ડ વોલનું 
કામ, ટોઇલેટ લોકનું કામ, કલમા ંુ
કોટા ટોનનું કામ, સાઉ ડ સી ટમનુ ં
કામ, આર.ઓ લા ટ અન ેવોટર કલરનુ ંુ
કામ, આંગણવાડીમાં ક પાઉ ડ વોલ, 

લોક, બેઝમે ટ, બારી-બારણાંનું કામ, 
માટ લાસ મ બનાવવાનું કામ 

૬.૪૪ 

ભૌિતક સુિવધા 
ક પાઉ ડ વોલ અને મશાનના 
પેવર લોકનું કામ 

૩.૦૦ 

વ છતા 
ડોર ટ ડોર કલે શન માટે હાઈડોિલક ુ
હીકલનુ ંકામ 

૭.૧૨ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કલુ  ૧૬.૫૬ 
વષ : ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૮૬.૯૬ 

ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ંઆવેલ 
છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

પીવાનું પાણી 
પીવાના પાણીની  ચી ટાંકી બનાવવાનુ ં
કામ, પાણીની પાઈપલાઈનનુ ંકામ 

૩૦.૪૬ 

િશ ણ 
ાથિમક શાળામાં મ યાહન ભોજન માટે 

શેડ 
૧૫૪.૦૦ 

િસંચાઈ પરકોલેશન ટક બનાવવાનું કામ ૪૩.૬૪ 

૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કલુ .. ૨૨૮.૧૦ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

િશ ણ 
ાથિમક શાળામાં મ યાહન ભોજન માટે 

શેડ 
૧૯.૮૩ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કલુ  ૧૯.૮૩ 
વષ : ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૨૪૭.૯૩  

--------- 
તાપી અને નવસારી િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  

૨૫૭૬૮ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી તાપી અને નવસારી 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
તાપી અને નવસારી િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં
વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 
તાપીમાં  

ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) 

નવસારીમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૧૦.૦૦ શૂ ય 
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૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૬૮.૫૭ ૧૧૫૪ 

કુલ ૧૭૮.૫૭ ૧૧૫૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) તાપી િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) 

િસંચાઈ 
ચેક ડેમ કમ કોઝ વે નું કામ, તળાવનુ ં
બાધંકામ 

૧૧૦.૦૦ 
૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કલુ .. ૧૧૦.૦૦ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( .લાખમાં) 

ઉ  અને 
વોટરશેડ િવકાસ 

સોલાર એનર  વોટર પંપ ૪૩.૯૨ 

િશ ણ  માટ લાસ નુ કામ ૨૪.૬૫ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કલુ  ૬૮.૫૭ 
વષ : ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૧૭૮.૫૭ 

નવસારી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામાં આવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

નવસારી િજ ામા ંસદર સમયગાળા દર યાન કોઇપણ ખચ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં 
આવેલ રકમ 
( .લાખમાં) 

આરો ય 
ગ સ હાઈ ન ોજે ટનું કામ, 
દવાખાનામા ંસાધનો 

૪૪.૨૬ 

કૌશ ય િવકાસ 
ક ડયા કામ તાલીમ, સીવણ કામ 
તાલીમ ટેકવો ડો તાલીમ 

૮૫.૯૪ 

પીવાના પાણીની સુિવધા 
પાણી માટે બોરનુ કામ, પીવાના 
પાણીની સિુવધા 

૧.૧૩ 

ભૌિતક માળખાકીય 
સુિવધા 

ચેક ડેમ કમ કોઝ વ,ે રોડનું કામ ૪૪.૬૩ 

મ હલા અન ેબાળ ક યાણ મોડન આંગણવાડી ૪૦.૫૦ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

િશ ણ અંગકસરતના સાધનોનું કામ, 
અં ે  કોિચંગ લાસની તાલીમ, 
શાળામાં ઇ-બોડની સુિવધા, 
ઓરડા અને શૌચાલય, 
ીડાંગણના સાધનો, ગિણત અને 

િવ ાનના જ રી પુ તકો સહીત 
કોિચંગ લાસની તાલીમ, 
નાગલીની િબ કીટ પૂરી પાડવાનુ ં
કામ, યોગામેટનું કામ, રમત 

૩૨૦.૮૧ 
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ગમતના સાધનો, રેઈન વોટર 
હાવ ટ ગ, શાળાના નવા 
ઓરડાનું કામ 

વ છતા 
ગટરનું કામ, વ છતાના 
સાધનોનુ ંકામ 

૩૯.૭૧ 

કલુ  ૫૭૬.૯૮ 
વષ : ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કલ ખચુ  ૫૭૬.૯૮  

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૬૭૨ ી લલીતભાઇ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
જલે મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ 
જલેોના વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, .  જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામા ં આ યું અને િનરી ણ દર યાન 
યા કારની િતઓ/ખામીઓ સામે આવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

રાજકોટ મ ય થ જલે   
િજ ોઃ રાજકોટ 

૧૪-૦૩-૨૦૧૮ 
૨૬-૧૨-૨૦૧૮ 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
૧૦-૧૨-૨૦૧૯ 

પોરબંદર િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે 
આવેલ નથી. 

 િનરી ણ દર યાન કોઈ  િત/ખામી યાને આવેલ 
નથી. 

 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામાં 
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩)  ઉપ થિત થતો નથી. 

 (૪) ભિવ યમાં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ?  

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઈ પેકટર જનરલ ીન ે ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૬-૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ાે ટ 

૨૫૧૬૬ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વડોદરા 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૨૧૨.૧૩ લાખ. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે  

૨૫૦૮૮ ી નરશભાઈ પટલ ે ે  (ગણદેવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં સીએન  ટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી યા 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા નવસારી િજ ા (પીએન આરબી, નવી 
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તબ ે  છે, અન ે દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર) માં કલ ુ ૧૯ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ નવસારી િજ ામાં સીએન  
ટેશનો ારા યા તાલુકાઓને આવરી લવેામાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા નવસારી િજ ામાં સીએન  ટેશનો ારા 
નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, િચખલી, તથા ખેરગામ 
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી અને નમદા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એે કટ 

૨૫૬૩૬ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી  અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
અરવ ી અન ે નમદા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણે  

૨૫૦૭૧ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલા પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧) ૦૪ (ચાર) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) .૩૨,૧૪૩.૫૪ લાખ 

 (૩) આ પીન ગ એકમોમાં કેટલી પ ડલ થાિપત 
થયેલ છે ? 

  (૩) ૯૧,૭૪૮  

--------- 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૭૭૧ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ )જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમની 
વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ.તાપીઃ- .૧૭૧૭.૯૮ લાખ 
  િજ. ડાંગમા ં ઔ ોિગક હેતુસર પાણી આપવામા ં
આવતંુ ન હોઈ વસૂલાતનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ઔ ોિગક એકમો સામે કરેલ કાયવાહી નીચે 
મુજબ છે. 

િજ ો ઔ ોિગક એકમનંુ 
નામ 

કરલ કાયવાહીે  

જ.ે કે. પેપર િલ. 
સોનગઢ 

તાપી 

ઉકાઈ દેશ સહકારી 
ખાંડ ઉ ોગ મંડળી, 
ખુસાલપૂરા, યારા 

ગામ નમુનો નંબર ૬-
હકપ કમાં તથા સં થાની 
જમીનના ૭/૧૨મા ં બો  
પાડવા અંગેની કાચી ન ધ 
કરવામાં આવેલ છે.  
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ભાવનગર િજ ામાં માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઇઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૫૧૫૦ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 
નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ ભાવનગર 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ િમ ડયમ 
એ ટર ાઈઝસ) એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૩૬૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનુ ં ચૂકવ  ં કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) . ૧૩,૩૫,૭૨,૯૪૭.૭૮ 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં તળાવો ડા કરવાનું આયોજન 

૨૫૧૨૫ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાબરકાંઠા િજ ામા ં કલ ુ
કેટલા તળાવો ડા કરવાનું આયોજન છે, 

  (૧) ૧૧૪ તળાવો 

 (૨) તે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કલ કેટલા તળાવો ડા કરવામાં આ યાુ , તેની પાછળ 
કેટલો ખચ થયો,  

  (૨) ૧૧૪ તળાવો ડા કરવામાં આ યા. 
  .૨૧૬.૦૮ લાખનો ખચ થયો.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ આયોજન પૈકી કેટલા તળાવો 
ડા કરવાના બાકી છે, અન ે

  (૩) શૂ ય 

 (૪) તેની પાછળ કેટલો ખચ થશ?ે   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

સુરત અને તાપી િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે  
૨૫૭૬૫ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી સુરત અન ે તાપી 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ હેઠળ 
સુરત અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર 
ફાળવવામા ંઆવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

સુરતમાં 
ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ 
( . લાખમાં) 

તાપીમાં 
ફાળવવામાં 

આવેલ રકમ ( . 
લાખમાં) 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૯૧.૩૩ ૧૧૦.૦૦ 

૨ 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૫૪૭.૮૮ ૬૮.૫૭ 

કુલ ૬૩૯.૨૧ ૧૭૮.૫૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

  
મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ( . લાખમાં) 

આરો ય બાળકોના આરો ય માટે હે થના સાધનો ૧૩૫.૦૦ 
પાણીની સુિવધા ૩૪.૩૬ 
પાણીની ટાંકી ૨૫.૩૮ 

૧ 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ પીવાનંુ પાણી 

બોર િવથ મોટર ૩.૫૬ 
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મ વષ ખચ અંગેની િવગત 
બોરવીથ હે ડપ પ ૨.૨૫ 
ક પાઉ ડ વોલ ૬.૯૭ 
ગરનાળા ૦.૭૫ 
પેવર લોક ૧૦૦.૮૪ 
આંગણવાડી લો રગ કામં  ૦.૭૫ 
રોડ ૫૨.૪૭ 
સંર ણ દવાલ ૨.૨૫ 

ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

ટીટ લાઈટ ૧૬.૦૫ 
ઓરડા ૩.૭૫ 
ક પાઉ ડ વોલ  ૩.૭૫ 
પતરાનો શેડ ૯.૦૦ 
પેવર લોક ૫૦.૧૧ 
માટ મ ૧૦૨.૨૨ 

િશ ણ 

ચેકવોલ ૨.૬૨ 
કૌશ ય િવકાસ કડીયાકામ, હોટેલ મેનેજમટ, િસવણની ટેન ગ કામો ૯૦.૭૫ 

ગટર લાઈન ૪૯.૪૩ 
વ છતા 

શૌચાલય ૩.૩૭ 
કુલ ૬૯૫.૬૩ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 
આરો ય બાળકોના આરો ય માટે હે થના સાધનો ૪૫.૦૦ 

R.O ૩૭.૭૦ 
પાણીની સુિવધા ૧.૫૧ 
બોરવીથ હે ડપ પ ૩.૨૫ 

પીવાનંુ પાણી 

બોર િવથ મોટર ૦.૧૨ 
ક પાઉ ડ વોલ ૨.૩૩ 
ગરનાળા ૦.૨૫ 
પેવર લોક ૪૪.૫૨ 
આંગણવાડી લો રગ કામં  ૦.૨૫ 
રોડ ૨૭.૭૦ 
સંર ણ દવાલ ૦.૭૫ 

ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 
સુિવધાઓ 

ટીટ લાઈટ ૩.૨૫ 
ઓરડા ૧.૨૫ 
ક પાઉ ડ વોલ  ૧.૧૮ 
ટોયલેટ લોક ૧૮.૩૪ 
પતરાનો શેડ ૨.૮૨ 
પેવર લોક ૧૩.૧૫ 
લાય ેરી કબાટ ૧૪.૧૦ 
માટ મ ૩૩.૮૩ 

િશ ણ 

ચેકવોલ ૦.૩૮ 
કૌશ ય િવકાસ કડીયાકામ, હોટેલ મેનેજમટ, િસવણની ટેન ગ કામો ૩૦.૨૪ 

ગટર લાઈન ૧૫.૪૫ 
વ છતા 

શૌચાલય ૧.૧૩ 

૨ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૨૯૮.૫૦ 
વષઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૯૯૪.૧૩ 

તાપી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ંઆવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ વષ ખચ અંગેની િવગત 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 

( . લાખમાં) 

િસંચાઈ  
ચેક ડેમ કમ કોઝ વે નંુ કામ, તળાવનંુ 
બાંધકામ 

૧૧૦.૦૦ 
૧ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૧૧૦.૦૦ 
૨ તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 

સે ટર કામનો કાર ખચ કરવામાં આવેલ રકમ 
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મ વષ ખચ અંગેની િવગત 
( . લાખમાં) 

ઉ  અને વોટરશેડ 
િવકાસ 

સોલાર એનજ  વોટરપંપ ૪૩.૯૨ 

િશ ણ માટ કલાસનંુ કામ ૨૪.૬૫ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 

ખચ 
કુલ ૬૮.૫૭ 

વષઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૧૭૮.૫૭ 

--------- 
લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે  

૨૫૫૭૬ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય જલ મં ી ી ે (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાજપોર મ ય થ જલેમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત 

કેદીઓને ડી ી આપવામા ં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 
અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કઈ યિુનવિસટી મારફત ડી ીઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૨) ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસટી. 

--------- 
પાટણ અને ક છ િજ ામાં જલોનું િનરી ણ ે  

૨૫૬૨૧ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર પાટણ અન ે ક છ િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં િનરી ણ 
યારે કરવામા ંઆ યું અન ેિનરી ણ દર યાન કયા કારની 
િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

ગળપાદર િજ ા જલે 
છ િજ ો 

- 

પાટણ િજ ો  મ ય થ કે િજ ા જલે આવેલ 
નથી.  

 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩) ગળપાદર િજ ા જલેમા ં વહીવટી કારણોસર 
િનરી ણ થઇ શકેલ નથી. 

 (૪) ભિવ યમાં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીન ે ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સુર નગર અને ભાવનગર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ે  

૨૫૬૬૩ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે   (લ બડી) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર સુરે નગર અને ભાવનગર િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં
િનરી ણ યારે કરવામા ં આ યું અને િનરી ણ દર યાન 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

ભાવનગર િજ ા જલે ૨૭-૧૨-૨૦૧૯ 
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કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, સુરે નગર િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે આવેલ 
નથી. 

 િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામાં 
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩) ભાવનગર િજ ા જલેમા ં વષ ૨૦૧૮મા ં વહીવટી 
કારણોસર િનરી ણ થઇ શકેલ નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીન ે ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૭૩૬ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનુ ં હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન 
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અન ે િજ ા જલેનુ ં િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ખેડા અન ે વડોદરા િજ ામા ં કઈ જલેોનુ ં િનરી ણ 
યારે કરવામાં આ યુ ંઅને િનરી ણ દર યાન કયા કારની 
િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

નડીયાદ િજ ા જલે 
૦૮-૦૪-૧૯, 
૧૯-૧૧-૧૯ 

વડોદરા મ ય થ જલે 

૨૮-૦૨-૧૮, 
૧૬-૦૩-૧૮, 
૦૩-૦૪-૧૮, 
૦૪-૧૨-૧૮, 
૨૨-૧૦-૧૯, 
૨૧-૧૨-૧૯ 

 િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 
 (૩) વષમા ંએકપણ વખત જલેનુ ંિનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩) નડીયાદ િજ ા જલેમા ં વષ ૨૦૧૮મા ં વહીવટી 
કારણોસર િનરી ણ થઇ શકેલ નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  

૨૫૬૩૦ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામાં ઔ ોિગક 
હેતુસર પાણી આપવામા ં આવતંુ ના હોઈ,  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજર અર ઓૂ  

૨૫૧૭૯ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઔ ોિગક 

નીિત ૨૦૧૫ હેઠળ યાજ સહાય યોજના હેઠળ અમદાવાદ 

િજ ામાં છે ા બે વષમાં MSME માઈ ો મોલ િમ ડયમ 

એ ટર ાઈઝસ એકમોની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ

આવી, અન ે

  (૧) ૩૨૩૪ અર ઓ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી સહાયનુ ં ચૂકવ  ં કરવામાં 

આ યુ?ં 

  (૨) .૮૬,૫૯,૦૭,૫૯૬.૦૯ 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  

૨૫૫૮૮ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાંકીય વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં પોલીસ િબન-
રહેણાકના કલ કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ંુ
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૦૧ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કુલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે 
? 

  (૨) .૨૧૮.૦૯ લાખ 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૫૧૩૯ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા 
કાય મો યોજવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૫૭ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૮૦,૬૨૨ 
 (૪) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૪) ૮૦,૬૨૨ 

--------- 
મોરબી અને પોરબંદર િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે  

૨૫૬૭૫ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
મોરબી અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય  

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર રતી ચોરીે  

૨૫૬૭૮ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં તાલકુાવાર રેતી ચોરી અટકાવવા 
કેટલી તપાસ કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
અન.ુ તાલુકો કરલ તપાસની સં યાે  

૧ ઉપલેટા ૮૭ 
૨ મકડોરણાં  ૦૨ 
૩ જતેપુર ૧૬ 
૪ કોટડાસાંગાણી ૦૫ 
૫ ધોરા  ૬૭ 
૬ રાજકોટ ૮૭ 
૭ વ છીયા ૦૭ 
૮ પડધરી ૧૧ 
૯ ગ ડલ ૧૧ 

૧૦ લોધીકા ૦૯ 
૧૧ જશદણ ૦૮ 

 કલુ  ૩૧૦  
 (૨) ઉ ત તપાસ અ વયે કેવી ગેરરીિત થતી હોવાનું 
સામે આ યુ,ં અન ે

  (૨) િબનઅિધકૃત ખનન, વહન અન ેસં હની ગેરરીિત 
થતી હોવાનુ ંસામે આ યુ.ં 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમનો દંડ કરવામા ંઆ યો?   (૩) .૫૩૯.૮૭ લાખ 
--------- 

ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર બંધારાના કામો 
૨૫૦૯૭ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં તાલુકાવાર કયા બંધારાના કામો 
મંજર થયા તે પૈકી કયા ૂ કામો હાથ ધરવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
છે ા બે વષમાં ભુજ તાલુકાનાં કાંઢવાંઢ બંધારાના કામન ે
મંજરી મળેલ છેૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ મંજર થયેલા બંધારાઓના ૂ
કામો કયા તબ ે  છે, અને 

  (૨) કાંઢવાંઢ બંધારાનું વકઓડર અપાઈ ગયેલ છે. 
કામગીરી ટક સમયમા ંશ  થશેૂં . 

 (૩) તેની પાછળ કલ કેટલો ખચ થયેલ છેુ ?   (૩) હાલની િ થિતએ કોઈ ખચ થયલે નથી. હવે પછી 
ખચ થશ.ે 

--------- 
ગીર-સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં જલોનું િનરી ણૂ ે  

૨૫૭૦૨ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 
મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 
વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન  
( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 
અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનું િનરી ણ 
કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગીર-સોમનાથ અન ેજનાગઢ િજ ામાં કઈ જલેોનુ ંૂ
િનરી ણ યારે કરવામાં આ યું અને િનરી ણ દર યાન 
કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

જનાગઢૂ  િજ ા જલે ૦૧-૦૫-૨૦૧૮ 
૦૨-૦૫-૨૦૧૮ 
૨૭-૧૨-૨૦૧૯ 

ગીર-સોમનાથ િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે આવેલ 
નથી. 

 િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનું િનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ભિવ યમાં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે   (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
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રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ે  

૨૫૬૬૦ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી સુરે નગર અને બોટાદ 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ 
હેઠળ સુરે નગર અન ે બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે 
મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

સુર નગરે માં 
ફાળવવામાં 

આવેલ રકમ ( . 
લાખમાં) 

બોટાદમાં 
ફાળવવામાં આવેલ 

રકમ  
( . લાખમાં) 

૧. 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૪૭૮.૬૯ ૭૪.૪૦ 

૨. 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૨૫૧.૭૭ ૩૩.૦૦ 

કુલ ૭૩૦.૪૬ ૧૦૭.૪૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) સુરે નગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ 
ખચ કરવામા ંઆવેલ છે તેની વીગત નીચે મુજબ છેઃ 

 

મ વષ ખચની અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

િશ ણ પેવર લોકનંુ કામ ૧૪.૯૧ 
ભૌિતક આંતર 
માળખાકીય 

કોઝવ,ે ક પાઉ ડ વોલ, પેવર લોકનંુ કામ, નાનઘાટ તથા 
અવેડા, સી.સી. રોડ 

૪૬.૩૬ 

િસંચાઈ પુર સરં ણ દવાલ ૯.૭૫ 

૧. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 

ખચ 

કુલ ૭૧.૦૨ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

પીવાના પાણીના 
હેત ુ

ભૂગભ ટાંકાની યવ થા, પાઈપલાઈન, ભૂગભ સંપ, બુ ટ ગસંપ ૫૭.૭૭ 

િશ ણ 
સરકારી શાળામા ંબ ચીસ, કો યુટર, િ ટર ઓલ ઈન વન તથા 

ીન બોડ આપવાનંુ કામ, ાથિમક શાળામાં માટ લાસ મ, 
પેવર લોકનંુ કામ 

૮૩.૯૫ 

ભૌિતક 
સુિવધાઓ 

કોઝવ,ે ક પાઉ ડ વોલ, પેવર લોકનંુ કામ, બહેનો માટે 
નાનઘાટ તથા અવેડા, સી.સી. રોડ, નાળુ બનાવવાનંુ કામ 

૧૦૮.૫૮ 

વ છતા હેત ુ ાથિમક શાળામાં શૌચાલય ૧૪.૬૮ 
ઉ  અને 
વોટરશેડ િવકાસ 

સોલાર લાઈટ ૪.૭૩ 

િસંચાઈ પુર સરં ણ દવાલ ૨.૯૯ 

૨. 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯  
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 

ખચ 

કુલ ૨૭૨.૭૦ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૩૪૩.૭૨ 

બોટાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામાં આવેલ છે 
તેની િવગત નીચે મુજબ છેઃ 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ  

( . લાખમાં) 
િશ ણ ાનકુજ ોજે ટનંુ કામં , મ યાહન ભોજન શેડ ૧૭.૬૦ 

૧. 
તા.૧/૧/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  

દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ પીવાના પાણી હેત ુ પીવાના પાણીની પાઈપલાઈન ૦.૭૯ 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 145 

મ વષ ખચ અંગેની િવગતો 
વ છતા અંડર ાઉ ડ ગટરનંુ કામ ૨.૯૯ 

ભૌિતક સુિવધા પેવર લોકનંુ કામ, સી.સી. રોડ ૫.૯૩ 
કુલ ૨૭.૩૧ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ  

( . લાખમાં) 
િશ ણ ાનકુજ ોજે ટનંુ કામં , મ યાહન ભોજન શેડ ૧૧.૬૮ 
વ છતા અંડર ાઉ ડ ગટરનંુ કામ ૬.૯૮ 

પીવાના પાણી હેત ુ પાઈપ લાઈનનંુ કામ ૧.૯૨ 
ભૌિતક સુિવધા પેવર લોકનંુ કામ, સી.સી. રોડનંુ કામ ૧૩.૮૨ 
આરો ય સભંાળ આંગણવાડી ફરતે કપાઉ ડ વોલનંુ કામં  ૧.૬૩ 

૨. 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯  
દર યાન કરવામા ંઆવેલ ખચ 

કુલ ૩૬.૦૩ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૬૩.૩૪ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ 

૨૫૧૪૭ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ા ય િવ તારમાં સવેાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 

યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૬૧ 

 (૨) આ કાય મમાં કેટલા તાલુકા આવરી લવેામાં 
આ યા, 

  (૨) ૧૦ 

 (૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૩) ૫૭ 

 (૪) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૪) ૮૭,૧૮૪ 
 (૫) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો?  

  (૫) ૮૭,૧૮૪ 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૫૫૯૩ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અરવ ી િજ ામાં પોલીસ રહેણાકના કલ ુ
કેટલા મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૩૩ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચુ  થનાર છે 
? 

  (૨) .૭૧૯.૯૮ લાખ 

આણંદ અને દાહોદ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે  
૨૫૭૨૮ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના 
દર પેટે આણંદ અન ે દાહોદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ. આણંદ- .૩૦.૦૪ કરોડ 
  િજ. દાહોદ- . ૧૦૫.૩૯ કરોડ 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ઔ ોિગક એકમો સામે કરેલ કાયવાહી નીચે મુજબ 
છે. 

િજ ો  ઔ ોિગક 
એકમનું નામ 

બાકી હણા માટ ે ે કરલ ે
કાયવાહી 

આણંદ ગુજરાત ટેટ 
ઇલે ટીસીટી 

નોટીસ આપેલ છે. 
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કોપ રેશન િલ., 
ધુવારણ 

દાહોદ વે ટન રે વ,ે 
દાહોદ 

વે ટન રે વ ે ારા 
પાણીના દરોનુ ંચુકવ ં ન 
કરવા અંગે વષ ૨૦૧૧મા ં
કોમશ યલ કોટમાં કેસ 
દાખલ કરેલ છે.  

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ાે ટ 

૨૫૧૫૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ખિનજ પ રવહનથી અસર ત થયેલ માગ ની ળવણી 
માટે ા ટ ફાળવણી અંગે રા ય સરકારે કોઈ ગવાઈ કરેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગાંધીનગર 
િજ ામાં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) . ૨૪૯.૯૩ લાખ 

--------- 
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રે કમની ફાળવણી 

૨૫૭૫૧ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ-
ખનીજની રોય ટીની આવકમાંથી દાહોદ અને પંચમહાલ 
િજ ામાં િજ ાવાર વે ફેર ો ામ અ વયે છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીએમએફ 
હેઠળ દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મા હતી નીચે 
મુજબ છેઃ  

મ સમયગાળો 

દાહોદમાં 
ફાળવવામાં 

આવેલ રકમ ( . 
લાખમાં) 

પંચમહાલમાં 
ફાળવવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

૧. 
તા.૧/૧/૨૦૧૮થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૫૬.૮૦ ૨૪૩.૧૦ 

૨. 
તા.૧/૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૯૫.૫૯ ૧૫.૪૯ 

કુલ ૧૫૨.૩૯ ૨૫૮.૫૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, વષવાર કયા 
હેતુસર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) દાહોદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકોઈ પણ ખચ કરવામા ંઆવેલ નથી. 
પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કયા હેતુસર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં
આવેલ છે તેની વીગત નીચે મુજબ છેઃ 

 

મ વષ ખચની અંગેની િવગતો 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ  

( . લાખમાં) 
મ હલા અને બાળ 
ક યાણ 

આંગણવાડીનંુ બાંધકામ ૧૪૮.૫૫ 

પીવાના પાણીના 
કામો 

હે ડપંપ, બોર મોટર, મીની મોટર વકસ, મોટર ૧૨.૮૧ 

૧. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  
દર યાન કરવામા ંઆવેલ 

ખચ 

કુલ ૧૬૧.૩૬ 

સે ટર કામનો કાર 
ખચ કરવામાં આવેલ રકમ  

( . લાખમાં) 
૨. 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯  
પીવાના પાણીના હે ડપંપ, બોર મોટર, મીની મોટર વકસ, મોટર ૨.૦૭ 
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મ વષ ખચની અંગેની િવગતો 
કામો 
વ છતા આંગણવાડીમાં શૌચાલય, ગટર ૧૫.૨૦ 

િશ ણ 
રેઈન વોટર હાવ ટ ગ સી ટમ, વોલફીટેડ િસરાિમક 
ટાઈ સ 

૧૫.૪૯ 

દર યાન કરવામા ંઆવેલ 
ખચ 

કુલ ૩૨.૭૬ 
વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં થયેલ કુલ ખચ ૧૯૪.૧૨ 

--------- 
ભુ તર િવ ાન અને કિમશનરની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે વગ-૩ની મંજર જ યાઓૂ  

૨૫૧૫૨ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભુ તર 
િવ ાન અને કિમશનર ીની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે 
સવયર, (વગ-૩) ની કેટલી જ યાઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, 

  (૧)  
સંવગ/વગ મંજર થયેલ જ યાૂ  

સવયર, વગ-૩ ૪૫  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં મંજર કરેલ ૂ
જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે, અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
સંવગ/વગ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 

સવયર, વગ-૩ ૨૦ ૨૫  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યારે ભરવામાં આવશ?ે   (૩) સવયર, વગ-૩ સંવગની ૨૫ ખાલી જ યાઓની 

ભરતી ગુજરાત ગૌણ સવેા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ારા 
પસંદગી યા હેઠળ છે. 

--------- 
આણંદ અને મનગર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે  

૨૫૭૩૧ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 

ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ સન ે ૨૦૧૭ અન ે

૨૦૧૯મા ંથયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી આણંદ અન ે મનગર 

િજ ામાં કેટલા ઉ ોગોએ કેટલું મૂડી રોકાણ કય,ુ અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાય ટ 

ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭માં મંજર ૂ

થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ/ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી આણંદ 

િજ ામાં ૩૯૦ ોજે સ ારા .૩૭૧.૮૧ કરોડનું મૂડી 

રોકાણ તથા મનગર િજ ામાં ૬૦૫ ોજે સ ારા 

.૩૨૯૯.૫૧ કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે.  

વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯મા ં

મંજર થયેલ ઇ વે ટમે ટ ઇ ટે શન પૈકી ૂ આણંદ િજ ામા ં

૧૩૯ ોજે સ ારા .૨૦.૨૬ કરોડનું મૂડી રોકાણ તથા 

મનગર િજ ામાં ૮૦૮ ોજે સ ારા .૪૪૯.૬૭ 

કરોડનું મૂડી રોકાણ થયેલ છે. મૂડી રોકાણ એ સતત 

ચાલતી યા છે. 

 (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા 

ઉ ોગો કાયરત થયા અને કેટલા કાયરત થવાના બાકી છે?  

  (૨) ઉ ત મૂડી રોકાણ પૈકી વાય ટ ગુજરાત 

લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૭મા ં આણંદ િજ ામા ં

૩૬૨ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૮ ોજે સ 

અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મનગર િજ ામાં ૫૭૬ 

ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૨૯ ોજે સ 

અમલીકરણ હેઠળ છે. 

વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ સિમટ-૨૦૧૯મા ં

આણંદ િજ ામાં ૪૬ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અને ૯૩ 

ોજે સ અમલીકરણ હેઠળ છે તથા મનગર િજ ામા ં
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૨૨૧ ોજે સ કિમશ ડ થયેલ છે અન ે ૫૮૭ ોજે સ 

અમલીકરણ હેઠળ છે. 

--------- 

અમદાવાદ અને દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે  

૨૫૬૪૫ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય જલ ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના જલે 

મે યઅૂલ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના અિધકારીએ જલેોના 

વોડ, યાડ, બેરેક કે અ ય િનરી ણ કરવાનું હોય છે તે 

હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . જલે મે યઅૂલ તેમજ ગુજરાત િ ઝન  

( ટાફ ફકશનં ) સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ. .પી. ક ાના 

અિધકારી ીએ મ ય થ જલે અને િજ ા જલેનું િનરી ણ 

કરવાનું હોય છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અને દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં કઈ 
જલેોનુ ં િનરી ણ યારે કરવામાં આ યુ ં અન ે િનરી ણ 
દર યાન કયા કારની િતઓ/ખામીઓ સામ ેઆવી, 

  (૨)  
જલનું નામે  િનરી ણની તારીખ 

અમદાવાદ મ ય થ 
જલે 

૧૦-૦૧-૧૮, 
૦૭-૦૩-૧૮, 
૦૮-૦૩-૧૮, 
૦૪-૦૪-૧૮, 
૧૯-૦૪-૧૮, 
૨૭-૦૫-૧૮, 
૧૬-૦૭-૧૮, 
૧૫-૦૯-૧૮ 
૩૦-૧૨-૧૮, 
૨૧-૦૪-૧૯, 
૨૨-૦૪-૧૯, 
૨૫-૦૪-૧૯, 
૨૪-૦૫-૧૯, 
૨૮-૦૫-૧૯, 
૩૧-૦૫-૧૯, 
૧૨-૦૬-૧૯, 
૨૫-૦૭-૧૯, 
૦૨-૧૦-૧૯ 

દેવભૂિમ- ારકા િજ ો મ ય થ કે િજ ા જલે આવેલ 
નથી. 

 િનરી ણ દર યાન કોઈ િત/ખામી યાને આવેલ નથી. 
 (૩) વષમાં એકપણ વખત જલેનુ ંિનરી ણ કરવામા ં
ન આ યું હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ભિવ યમા ં િનયિમત િનરી ણ થાય તે માટે 
રા ય સરકારે શું  પગલાં લીધાં ? 

  (૪) જલે મે યઅૂલની ગવાઈ મુજબ િનયિમત 
િનરી ણ થાય તે માટે જલેોના ઇ પે ટર જનરલ ીને ગૃહ 
િવભાગ ારા તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તથા તા.૧૭-૦૨-
૨૦૨૦ના પ ોથી સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

સુરત િજ ામાં ટ સટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણે  
૨૫૧૩૪ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
િજ ામાં ટે સટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણ ગુજરાત ટે સટાઇલ 
પોિલસી-૨૦૧૨ હેઠળ ટે સટાઇલ ે ની સુરત િજ ામા ં
છે ા બે વષમાં કલ કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીુ ૂ , 
અન ે

  (૧) ૪૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ એકમોમાં કેટલું મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૦૨,૦૩૧.૬૩ લાખ 
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રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે  
૨૫૬૬૯ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯થી અલમલમા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમા ં
રાજકોટ અને મોરબી િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓ 
ન ધાયા,  

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત ગુનાઓ અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં ઔ ોિગક હતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂે ે ે લાત 
૨૫૬૫૭ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ   (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળ સંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જળાશયો 
અને નદીઓમાંથી ઔ ોિગક હેતુ માટે અપાતા પાણીના દર 
પેટે અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
રકમની વસૂલાત બાકી છે, અન ે

  (૧) િજ.: અમદાવાદ : કોઈ વસૂલાત બાકી નથી. 
  િજ.: બોટાદ : ઔ ોિગક હેતુસર પાણી 
આપવામાં આવતંુ ના હોઈ બાકી વસૂલાતનો  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ ઔ ોિગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા 
હોય તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં િજ ાવાર કયા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

પંચમહાલ િજ ામાં દા  અંગે દરોડા 
૨૬૦૧૬ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમા ંદેશી/િવદેશી દા  અન ે
કેફી યો અંગે કેટલા દરોડા પાડવામાં આ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) અને તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલો જ થો 
પકડાયો, અને 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ઈસમોની ધરપકડ કરી અન ે
કેટલાની બાકી છે? 

  (૩)  
ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

૯૮૬૯ ૧૬૫  
પ ક-૧ 

કફી યોે  તાલુકા દેશી દા  િવદેશી દા  
અફીણના ડોડવા ગાં  નશીલી દવા 

ગોધરા ૨૩૩૬ ૪૪૮ ૦ ૧ ૩ 
શહેરા ૭૧૯ ૧૩૭ ૧ ૧ ૦ 
મોરવા ૬૪૪ ૧૭૦ ૦ ૧ ૦ 
હાલોલ ૧૬૬૫ ૨૭૪ ૦ ૨ ૦ 
કાલોલ ૧૦૮૪ ૨૦૧ ૦ ૧ ૦ 
ઘોઘંબા ૫૬૭ ૩૮૯ ૦ ૦ ૦ 
ંબુઘોડા ૩૧૮ ૬૫ ૦ ૦ ૦ 

પ ક-૨ 
કફી યોે  તાલુકા દેશી દા  (િલટર) િવદેશી દા  (બોટલ) 

અફીણના ડોડવા ( ક. ા.) ગાં ( ક. ા.) નશીલી દવા 
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કફી યોે  તાલુકા દેશી દા  (િલટર) િવદેશી દા  (બોટલ) 
અફીણના ડોડવા ( ક. ા.) ગાં ( ક. ા.) નશીલી દવા 

ગોધરા ૯૨૫૬ ૮૧૩૫૧ ૦ ૬૩૪ ામ ૨૧૪૦૦૦ મીલી 
શહેરા ૨૦૩૩ ૨૩૩૭૮ ૩૫૦ િકલો ામ ૪૩૫ ામ ૦ 
મોરવા ૨૦૩૨ ૬૧૮૩૨ ૦ ૨૨ િકલો 

૩૪૦ ામ 
૦ 

હાલોલ ૫૯૪૭ ૯૯૦૮૫ ૦ ૨ િકલો 
૬૯૬ ામ 

૦ 

કાલોલ ૩૯૧૪ ૧૦૩૫૯૫ ૦ ૫ િકલો 
૧૦૦ ામ 

૦ 

ઘોઘંબા ૧૦૮૮ ૧૦૮૯૯૩ ૦ ૦ ૦ 
ંબુઘોડા ૧૦૯૬ ૧૨૩૦૫ ૦ ૦ ૦ 

ગીરગઢડા તાલુકામાં ગેરકાયદેસર રીતે ખનીજ ચોરી  
૨૭૫૦૮ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગીર-સોમનાથ 
િજ ાના ગીરગઢડા તાલુકાના પીછવી તળાવમાંથી ગેરકાયદેસર 
રીતે ખનીજ ચોરી થતી હોવાની હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તે અ વય ેછે ા બ ેવષમાં વષવાર કેટલી 
ખનીજ ચોરી પકડવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  
વષ પકડાયેલ ખિનજ ચોરી 

(મે.ટન) 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૭૨૭૩.૯૧ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯  
થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૧૨૪.૭૦ 

 
 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવામા ંઆવી 
અને તેમની સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી? 

  (૩) કોઈ ઈસમની ધરપકડ કરવામાં આવેલ નથી. ૦૬ 
ઈસમોને ૩૦.૬૦ લાખની દંડકીય વસૂલાત કરવા માટે કારણ 
દશક નોટીસો પાઠવવામા ં આવેલ છે અને ૦૧ કેસમાં ૦.૫૦ 
લાખની ખનીજ ચોરી બદલ પોલીસ ફરીયાદ આપેલ છે. 

 
પોઇ ટ ઓફ ઓડર  

ગૃહમં ી ીએ કરલ િનવેદનો અંગેે .  
 ી અિમત ચાવડા :માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. ો રી સમયમા ંમાનનીય મં ી ી કોઇ 
જવાબ આપે તો એ પૂરાવાના આધારે, સરકારી રેકડના આધારે જવાબો અપાતા હોય છે, આ કોઇ પિ લક િમ ટગ નથી કે ં
આપણે હાથ ચા કરી કરીન ેજમે ફાવે એમ બોલીએ.  
  અ  ય ી : ના ના,  આપનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર શુ ંછે?  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હંુ એ જ કહંુ છંુ, માનનીય ગૃહમં ી ીએ એમ ક ું કે ીમતી સોિનયા 
ગાંધીના ઇશારે આ કરવામાં આ યું હતંુ. મારી માનનીય અ ય ી, િવનંતી એ છે કે,(અંતરાય)  
  અ  ય ી : એમનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર પૂરો થવા દો.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી,  એ બાબતના કોઇ પૂરાવા એમની પાસે હોય તો ગૃહમં ી ી એ રજ કરે ૂ
ન હ તો ગૃહમાં આવી બેફામ િનવદેનબા  કરવા બદલ એમન ેઠપકો આપવામાં આવ.ે  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, એમનો જ ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર છે એ મા ય રાખું છંુ. એના કોઇ પૂરાવા હોય તો રજ ૂ
કર .  

 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
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અ ય ીના િનણયો  
 પોઇ ટ ઓફ ઓડર અંગે  

  અ  ય ી : મારે બે હેરાત કરવાની છે, બે િનણય હેર કરવાના છે. બે પોઇ ટ ઓફ ઓડર પહેલા ં હતા એ 
સંબંધમા.ં   
(૧) તારીખ ૦ર-૦૩-ર૦ર૦ની ો રી બાદ માનનીય વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતોના મં ી (રા યક ા) ી 

દીપિસંહ ડે  ારા ઉઠાવલે પોઇ ટ ઓફ ઓડર સંબંધમાં મ િનણય કય  છે તે િનણય હ વાંચંુ છું ંુ .  
 તારીખ ૦ર-૦૩-ર૦ર૦ના રોજ ો રીકાળ દરિમયાન  માંક-ર૪૪૦૩ (અ તા મ-ર) વલસાડ અન ે
નવસારી િજ ામા ં શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ સબંંિધત િવષયના ની ચચામાં ના ભારી સ ય ી 

તુભાઇ ચૌધરી, સ ય ી શલૈેષભાઇ પરમાર અન ે િવરોધપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણી ારા એ જ દવસની 
ો રીમાં રજ થયેલૂ , પરતુ પાછળની અ તા ધરાવતા સરખા િવષયના ોના જવાબને લબ કરીને આંકડા રજ કરવામા ંં ૂ

આવતા માનનીય રા યક ાના વૈધાિનક અન ેસસંદીય બાબતોના મં ી ી દીપિસંહ ડે એ પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો મુ ો 
ઉપિ થત કય  હતો.  
 રા યક ાના વૈધાિનક અન ે સંસદીય બાબતોના મં ી ી દીપિસંહ ડે એ જણા યા મુજબ ો રી કાળ 
દરિમયાન અ તા મ માણે ોની ચચા કરવામા ંઆવતી હોય છે. અ તા મ- ર (બે)  પરના ને અ તા માંક-૧૪પ 
નંબરના  સાથ ે લબ કરીન ેસ ય  પૂછે, એ બાબત અયો ય છે. એવી આપની રજઆત હતીૂ .  
 આ મુ ાના સમથનમાં નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ેપોતાનું મંત ય ય ત કરતાં જણા યું હતંુ કે, દરેક 

નો હાદ તેનો ભૌગોિલક િવ તાર અને  પૂછવાનો હેતુ જદો જદો હોઇ શકેુ ુ . તેથી મળૂ માં રજ થયેલ મા હતીના ૂ
સંદભમાં જ પૂરક  પૂછી શકાય. સંસદીય બાબતોના મં ી ી માનનીય ભુપે િસંહ ચુડાસમાએ પણ પોઇ ટ ઓફ ઓડરના 
સમથનમાં રજઆતૂ  કરી હતી.  
 િવરોધપ ના નતેા ી પરેશભાઇ ધાનાણી અન ેસ ય ી શૈલેષભાઇ પરમારે જણા યુ ંહતંુ કે, આજની ો રીમા ંઆ 
િવષયન ેલગતા જદા જદા િજ ાના ો તથા લેિખત જવાબો રજ થયા છેુ ુ ૂ , જ ેઆંકડાઓને સમરાઇઝ કરીને આ બાબત રજ ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે. આ આંકડા સરકારે િસ  કયા છે, તેમાં સરકારને કોઇ વાંધો હોવો ઇએ ન હ. સ ય ી પંુ ભાઇ વંશ ે
પણ પોઇ ટ ઓફ ઓડર બાબતે પોતાનું મંત ય ય ત કયુ હતંુ.  આ સંબંધમાં મારો િનણય હ પછીથી હેર કરીશ તેમ મ ું
ત સમયે હેર કયુ હતંુ.  
 િવધાનસભાની સુ થાિપત પરપરા અનુસાર ં કાળ દરિમયાન બે કે તેથી વધુ ોની એક સાથે િવચારણા હાથ 
ધરવામાં આવતી નથી તે વાત સાચી છે આથી માનનીય રા યક ાના સંસદીય બાબતોના મં ી ી દીપિસંહ ડે ની 
આટલી રજઆત પૂરતો હ સંમત થા  છૂ ુું ં .  
 તે દવસની ગૃહની કાયવાહી તથા િનયમો, ણાિલઓનો અ યાસ કરતાં મન ેલાગે છે કે, માનનીય િવરોધપ ના 
નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણી, ી તુભાઇ ચૌધરી અન ે ી શલૈેષભાઇ પરમારે તારીખ ૦ર-૦૩-ર૦ર૦ના રોજની ો રીમા ં
રા યના જદા જદા િજ ાઓમાં પકડવામાં આવેલ ગૌમાંસ અંગે ોના જવાબમાંથી મા હતી સમરાઇઝ કરીને આંકડા રજુ ુ ૂ  કયા 
હતા. આ આંકડાઓ એ જ દવસની ો રીના હતા.  વધુમા ં ઉ ત સ ય ીઓએ પાછળની અ તા ધરાવતા ની 
બાબતમાં કોઇ પેટા  કય  ન હતો. પરતુ કેટલું ગૌમાંસ પકડાયું તેનો સં રવાળો કરીને પૂવ ભૂિમકા બાંધેલ. વધુમા ં

ો રીના સમય દરિમયાન માનનીય સ ય ીઓ જ ે  પૂછતા હોય છે, તે માટે તેઓ ઘણીવાર સરકારના િસ  
સા હ યનો ઉપયોગ કરીન ેપૂવ ભૂિમકા બાંધતા હોય છે. માનનીય સ ય ી  પૂછવા માટે જ ેઆંકડા/સા હ યનો સંદભ ટાંકે 
તેની સ ચાઇની જવાબદારી યિ તગત રીતે સ ય ીની હોય છે.  
  િવધાનસભામાં રજૂ થયેલ ો તથા િવધાનસભામાં મેજ ઉપર મૂકાયેલા અહેવાલો કે દ તાવે ની મા હતીને હેર 
અને અિધકૃત ગણવામાં આવતી હોવાથી, ગૃહમાં સ યો ચચા દરિમયાન એ મા હતીનો ઉપયોગ કરે છે અન ેતેમ કરવામા ંકાંઇ 
ખોટ પણ નથીું .  તેથી ો રીની યાદીમા ંરજ થયલે મા હતીના આધારે પૂરક  પૂછવાથી બે કે તેથી વધુ ોની એકી સાથ ેૂ
િવચારણા હાથ ધરી છે તેમ કહી શકાય નહ .  
  આ તબ ે  એ બાબત તરફ યાન દોરવાનુ ંકે િવરોધપ ના ણ સ ય ી ારા સરખા િવષયના ના આંકડાઓ 
સમરાઇઝ કરીને જ મા હતી આપવામાં આવી તે આંકડા એ જ દવસની ો રી જ ે તમામ િવધાનસભાના માનનીય 
સ ય ીઓને તથા પ કારોને પણ બેઠક શ  થતાં પહેલા આપવામાં આવે છે તેના આંકડા હતા અને સરકાર ારા િસ  
કરવામા ંઆવેલા આંકડા છે. માનનીય સ ય ીઓએ ના કોપ બહાર કોઇ  પૂછેલ ન હતા ંઆથી, માનનીય મં ી ી 

દપિસંહ ડે નો પોઇ ટ ઓફ ઓડર હ નામંજર ક  છું ં ંૂ ુ . (અંતરાય)  
 લીઝ, આમા ંકોઇ કોમે ટ ના હોઇ શકે.  
(ર) તા.૨-૩-૨૦૨૦ની ો રી બાદ માનનીય િવરોધપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણી ારા ઉઠાવવામાં આવેલ 
પોઇ ટ ઓફ ઓડર સંબંધમાં મારો િનણયઃ 
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 માનનીય િવરોધપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણીઓ તા.૨-૩-૨૦૨૦ની ો રી બાદ સ ય ી હમતિસંહ ં
પટેલના અમદાવાદ અને અમરેલી િજ ામા ં .આઇ.ડી.સી. સંબંધેના તારાંિકત  માંક-૨૪૨૭૫ (અ તા મ-૨૦૦)ના 
જવાબમા,ં દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં કાયરત .આઇ.ડી.સી. સંબંધેના ી િવમલભાઇ ચુડાસમાના તારાંિકત  માંક-
૨૪૩૫૩ ( અ તા મ-૨૫૧)ના જવાબમાં તથા ૧૪મી િવધાનસભાના ચોથા સ માં ચોથી અતાંરાિકત યાદીમાં આ જ 
િવષયને લગતા ોના જવાબોમા ં િવસંગતતા હોવાનું જણાવી તે સંબંધમાં િનયમ-૯૨ અ વયે અડધા કલાકની સૂચના 
દાખલ કરવા પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો મુ ો ઉપિ થત કરેલ હતો. 
 ઉકત પોઇ ટ ઓફ ઓડર સંબંધમા,ં માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ે જણા યું હતંુ કે િવપ ના 
નેતા ી ારા ઉઠાવવામાં આવેલ મુ ો પોઇ ટ ઓફ ઓડર નથી. તદુપરાંત રાજયક ાના સસંદીય બાબતોના મં ી ી 

દપિસંહ ડે એ જણા યું હતંુ કે ગૃહની અંદર પોઇ ટ ઓફ ઓડરના મા યમથી િનયમ-૯૨ અ વયે અડધા કલાકની ચચા 
આપી શકાય ન હ અને તે કારણે િવપ ના નેતાએ ઉઠાવેલ પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો મુ ો અ તુત છેં . આ સંબંધમાં મારો 
િનણય હ પછીથી હેર કરીશ તેમ મું  ત સમય ેજણા યુ ંહતંુ. 
 આ બાબતમાં મ તાઃ૨-૩-૨૦૨૦ના દવસની ો રીની આખી કાયવાહી, િવધાનસભાના િનયમો, પૂવ 
અ ય ીના િનણયો તથા પોઇ ટ ઓફ ઓડર એટલ ે શું તે સબંંધે અ ક ન િલિખત  "પાલામે ટરી ેકટીસ," કોલ અન ે
શકધરની " ેિકટસ એ ડ ોિસજર ઓફ પાલામે ટ, " નોમન િવ ડ ગ અને ફલીપ લો ડીની "એ સાઇકલોિપ ડયા ઓફ 
પાલામે ટ "અ ાહમ અને હોટીની "પાલામે ટરી ડ નરી" વગેરે પુ તકોનો મ ડાણપૂવક અ યાસ કય  છે. આ અ યાસન ે
અંતે મને લાગે છે કે,  " પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો" ચો સ શુ ંઅથ થાય તે મારે ગૃહને જણાવવું ઇએ.  
 The meaning of point of order from encyclopedia of parliament by Noraman wilding 
and Philip Laundy (4th addition (page no. 565) " A point of order is the breach of order or 
transgression of written or unwritten law of the house, which the chair (speaker) has not 
perceived.Any member of the parliament can and should bring to the speaker's immediate 
notice any such instance and he may also ask for the guidance and assistance of the chair 
regarding any obscurities in procedure." A member is entitled in such cases only, to interrupt a 
debate by raising and saying, "on a point of order Mr. Speaker and then to lay the point in 
question concisely before him."A member speaking on a point of order must simply direct 
attention to the point complained of, and submit it to the decision of the speaker. 

 According to practice and procedure of parliament by M.N.Kaul and S.L.Shakdher" A 
point of order is the breach of order or transgression of any law of the house written or 
unwritten, which the chair has failed to perceive and he may also seek the guidance and 
assistance of the chair in respect of any obscurities in procedure. A point of order should 
therefore relate to the interpretation or enforcement of the rules of procedure and conduct of 
business in the house or convention or such article of the constitution as regulate the business 
of the house and must raise a question which is within the cognizance of the speaker. The test 
of whether a point raised is a point of order or not is not whether the chair can give any relief 
but whether it involves such interpretation or enforcement of the rules etc. and whether it 
raises a point which the speaker alone can decide. A point of order, when raised, has the effect 
of suspendingthe procedure before the house. It can be raised only in relation to the business 
before the house at the moment. The term "business before the house"means business included 
in the list of business for the day. If it relates to maintenance of order in or arrangement of 
business before the house , the speaker may permit it to be raised during the interval between 
the termination of one item of business and the commencement of another item of business.  

 આમ િવષય િન ણાતોના મત અનસુાર ગૃહની કાયવાહી ગૃહના લેિખત કે અલેિખત િનયમો થાિપત િનણયો 
અનુસાર ન ચાલે યારે કાયવાહી ઓડરમાં થઇ રહી નથી એમ માનવામાં આવે છે અને તે કારણે ગૃહની કાયવાહીને ઓડરમા ં
લાવવી જ રી બન ેછે. આ માટે ગૃહના કોઇ પણ સ ય " ગૃહની કાયવાહીન ેઓડરમા ંલાવવા માટે " પોતાના થાન ેઉભા થઇ 
પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો મુ ો ઉપિ થત કરીને કાયવાહીને ઓડરમાં લાવવા અ ય નું યાન દોરવાની યાને  ‘‘પોઇ ટ ઓફ 
ઓડર ’’ કહે છે. પોઇ ટ ઓફ ઓડર અંગે ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૪૭મા ં િવગતવાર ગવાઇ કરવામા ં
આવી છે. ત  નુસાર પોઇ ટ ઓફ ઓડર, હમેશાં જ ેતે સમય ેગૃહ સમ  ચાલતા કામકાજ સંબંધમાં જ ઉપિ થત કરી શકાયં , I 
repeat second time. પોઇ ટ ઓફ ઓડર હમેશાં જ ે તે સમય ે ગૃહ સમ  ચાલતા કામકાજ સંબંધમા ં જ ઉપિ થત કરી ં
શકાય અને તે ઉપિ થત કરતી વખતે બંધારણ, િવધાનસભાના િનયમો કે થાિપત ‘‘કઇ ણાિલનો ભંગ થઇ ર ો છે તે 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
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બાબત સંિ માં ’’ અ ય ના યાન પર લાવવાની રહે છે. ટકમાંૂં , પોઇ ટ ઓફ ઓડર િનયમ-૪૭માં જણાવેલ મયાદાઓન ે
આિધન ત સમયે ગૃહ સમ  ચાલતા કામકાજ સંબંધમા ંજ ઉપિ થત કરી શકાય. િનયમ-૪૭ મુજબ પોઇ ટ ઓફ ઓડર ગૃહ 
સમ  ચાલતા કામકાજ સંબંધમાં ઉઠાવી શકાતો હોવાથી દવસના કામકાજની યાદીમા ંદશાવલે  બાબત જયાં સુધી ગૃહ સમ  
િવચારણા માટે આવે નહ  યા ં સુધી ઉઠાવી શકાતો નથી. દવસના કામકાજની યાદીમા ં દશાવેલ બાબતો િસવાયની કોઇ 
બાબત પર પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉઠાવવો હોય તો તે બાબતમાં સ યએ અગાઉથી મને લેિખતમાં રજઆત કરવી ઇએ અન ેૂ
લેિખતમાં રજઆત મ ા બાદ હ તે સંબંધે પરવાનગી આપંુ યારબાદ જ મુ ો ઉઠાવી શકાૂ ું ય.  પોઇ ટ ઓફ ઓડર સભાગૃહ 
સમ ના કામકાજની ગોઠવણને લગતો હોય તો ત સમય ેસભાગૃહ સમ  ચાલી રહેલ કામકાજની તે બાબત પૂરી થાય અન ે
નવી બાબત શ  થાય તેની વ ચેના ગાળા દર યાન તે બાબતે પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉભો કરવાની પરવાનગી આપી શકાય. 
આગળ જણા યા માણે ‘‘પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉઠાવતી વખતે કયા િનયમ કે ણાલીનો ભંગ થયો છે તે જણાવવું ઇએ. ’’ 
તે િસવાયની બી  કોઇ પણ અ તુત બાબતો જણાવી શકાય નહ . કોઇ  સ ય જ ે તે સમયે વકત ય આપી રહેલા બી  
સ ય પાસ ેમા હતી કે પ તા મેળવવા કે પોતાની પ રિ થિત સમ વવા પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉપિ થત કરી શકે નહ . આમ 
પોઇ ટ ઓફ ઓડર, તાવ, િવધેયક, યાન દોરતી સૂચના કે મેજ પર મૂકવાના કાગળો સંબંધે જ ેતે બાબત ગૃહ સમ  આવે 
નહ  કે તે સંબંધેનો તાવ ગૃહ સમ  રજ થાય નહ  યા ંસુધી ઉઠાવી શકાતો નથીૂ .  
 આ સં ગોમાં માનનીય િવપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણીના સમાન િવષય પરના ોના જવાબોમાં રહેલી 
િવસંગતતા અંગે અડધા કલાકની ચચા આપવા માટે પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો મુ ો ઉપિ થત કય  હતો. િવધાનસભાના 
િનયમોના િનયમ-૯ર અ વયે અડધા કલાકની ચચા ઉપિ થત કરવા માટેની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે, જ ેપોઇ ટ ઓફ 
ઓડર  ારા ઉપિ થત કરી શકાય નહ . સભાગૃહનો સમય ખૂબ જ અમૂ ય છે. સભાગૃહની  એક- એક િમિનટનો સમય 
રાજયના જનોના હત અને સુખાકારી અને  ક યાણના કાય  માટે વપરાય તે ઇ છનીય છે. જથેી સભાગૃહના તમામ 
માનનીય સ ય ીઓ િવધાનસભાના િનયમો, ણાિલઓ અને સભાગૃહમાં જ ેતે સમયે ચાલતી કાયવાહીથી ાત હોય તે ખૂબ 
જ જ રી છે. ભિવ યમાં સભાગૃહનો અમૂ ય સમય વેડફાય નહ  તેથી સવ સ ય ીઓને પોઇ ટ ઓફ ઓડર કયારે ઉઠાવી 
શકાય તેની િવગતવાર મા હતી આપવાનો મ ય ન કય  છે, જ ેતમામ સ ય ીઓ યાનમા ંરાખશ ે તેવી અપે ા રાખુ ંછંુ.  
 િવરોધપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણીએ ઉપિ થત કરેલ પોઇ ટ ઓફ ઓડર િવધાનસભાના િનયમો, સુ થાિપત 
થયેલ ણાિલઓ તથા પોઇ ટ ઓફ ઓડર એટલે શું તે સંબંધે મ આગળ જણાવેલી હકીકતના સદંભમાં વીકારી શકાય તેમ ન 
હોવાથી તેમનો પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો મુ ો હ આથી નામંજર ક  છું ં ંૂ ુ .  
 હ સિચવ ીને સૂચના આપંુ છ કે આ બ ે હકમની કોપીઓ તમામ ધારાસ ય ીઓું ં ુુ ના અ યાસ માટે પી અન 
બોકસમાં મકૂવામા ંઆવ.ે  
 ી નીિતનભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપે ખૂબ િવગતવાર ઓડર કયા છે એ અમારા ૧૮૨ સવ સ યોન ે
ખૂબ ઉપયોગી છે, આવનારા સમયમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી થશ.ે આટલી િવશ  છણાવટ કરી િનણય આપવા બદલ અમારા સૌ 
વતી આપનો આભાર માનું છંુ.  
 અ ય ી : થે ક ય.ુ  
 

તાકીદની હર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત ે (િનયમ-૧૧૬)  
ગુજરાત રાજયમાં કોરોના વાયરસ ન ફલાય તે માટ રાજય સરકાર લીધેલા પગલાં અંગેે ે ે   

 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી(દસાડા) : માનનીય અ ય ી, હ િનયમોના િનયમ ું ૧૧૬ અ વયે નીચેની તાકીદની હેર 
અગ યની બાબત પર માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીનું યાન દો  છ અને તેમન ેતે સંબંધે િનવદેન કરવા િવનંતી ક  છં ં ં ંુ ુ .  
 ‘ ‘ તાજતેરમાં િવ ભરમા ંફેલાયેલા કોરોના વાયરસ ેહાહાકાર મચાવલે છે. સમ  િવ મા ંઅ યાર સુધીમા ં ણ હ ર 
કરતાં વધારે લોકોના મૃ યુ થયા છે યારે િવ ના અનેક દેશોમાં આ વાયરસ ઝડપથી ફેલાઇ ર ો છે યારે ભારત દેશે અનેક 
દેશોના વાસીઓના િવઝા રદ કરેલ છે. તેમ છતાં નવા ૬ દદ ઓમાં આ વાયરસ હકારા મક વા મળેલ છે. તેમજ ૪૮ 
કલાકામા ંનવા ૧૦ શંકા પદ કેસો વા મળેલ છે યારે ગુજરાત રાજયમાં આ કોરોના વાયરસ ન ફેલાય તે માટે રાજય સરકારે 
લીધેલાં કે લેવા ધારેલા પગલા.ં’ ’  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, િવ ભરમા ં ફેલાયેલા કોરોના વાયરસના 
રોગની પ રિ થિતથી ગૃહને થમ મા હતગાર કરતાં જણાવવાનું કે આ રોગની શ આત તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ ચીનના 
વુહાન ાંતથી શ  થયલે છે. યારથી તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦ની િ થિતએ સમ  િવ માં કલ ુ ૧૦૦થી વધુ દેશોમાં ૧,૧૩,૭૦૨ 
કેસ અને ૪,૦૧૨ મરણ ન ધાયેલ છે. ભારતમાં તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦ સુધીમાં કલુ -૫૦ કેસ ન ધાયેલ છે જ ેપૈકી એક પણ 
મૃ યુ થયેલ નથી. ગુજરાતમાં અ યાર સુધી આ રોગનો એક પણ પોઝીટીવ કેસ ન ધાયલે નથી.  



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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કોરોના વાયરસ ારા શરદી સળેખમથી માંડી ા છો ાસની તકલીફ, યમૂોિનયા સુધીની ગંભીર િબમારી થતી હોય 
છે. આ વાયરસ ારા અગાઉ સાસ નામક િબમારી પણ ફેલાયેલ હતી. હાલમા ં વા મળેલ નોવલે કોરોના વાયરસ અગાઉ 
મનુ યમાં વા મળેલ નથી.  
 કોરોના વાયરસ એ ાણીઓમાંથી મનુ યમાં ફેલાતો વાયરસ છે. ઘણા કોરોના વાયરસ જ ે ાણીઓમાં ફેલાઇ રહેલ છે 
તે મનુ યમાં હજ સુધી ફેલાતા નથીુ . હાલમાં વા મળલે કોરોના વાયરસ સૌ થમ ચીનના વહુાન અને હબેઇ ાંતમાંથી ુ
ફેલાયેલ છે. આ વાયરસ દ રયાઇ ખોરાક અને અ ય ાણીઓના ખોરાકમાંથી મનુ યમાં ફેલાયેલ હોવાનું મનાય છે પરતું  હજ ુ
સુધી આ બાબતને પ  સમથન મળલે નથી અન ેતે બાદ મનુ યથી મનુ યમાં ફેલાયેલ હોવાનુ ંમનાય છે. સૌ થમ ચીનમા ં

વા મળલે આ વાયરસ હાલની પ રિ થિતએ ૧૦૦થી વધુ દેશોમા ંફેલાયેલ છે.  
 આ વાયરસના મુ ય લ ણોમાં શરદી, ઉધરસ, તાવ આવવો, માથુ ંદુખવું અને ા છો ાસની તકલીફ હોવાનું વા 
મળેલ છે. આ વાયરસનો ફેલાવો ચેપી યિકત કે વ તુના સંસગમા ંઆવવાથી થાય છે.  આ વાયરસથી બચવા માટે લોકોએ 
અસર ત દેશોની મલૂાકાત ટાળવી, વારવાર સાબુથી હાથ ધોવાં , હ તધૂનનન ેબદલ ેનમ કારથી અિભવાદન કરવુ.ં ઉધરસ 
કે છ ક ખાતી વખતે મ  અને નાક માલ વડે ઢાંકવુ,ં હેરમાં થુકંવું ન હ, યિકતગત વ છતા ળવવી, ભીડભાડવાળી 
જ યાએ ન જવુ ંજવેા ઉપાયો કરવા અને  રોગના કોઇ લ ણ જણાય તો તા કાિલક ન કના સરકારી આરો ય કે નો સંપક 
કરી જ રી સારવાર લવેી જ રી છે. 
 િવ ના અનેક દેશોમાં ફેલાતા આ વાયરસને યાને લઇ ભારત સરકાર અને રાજય સરકાર સતત કાયશીલ અન ેસતક 
છે અને આ માટે ભારત સરકારના સીધા માગદશન હેઠળ રાજય સરકારે તુતજ રોગ અટકાયત અન ે િનયં ણ માટેના િવિવધ 
પગલાં હાથ ધરેલ છે.   

આ રોગનાં અટકાયત માટે િવ  આરો ય સં થા અને આરો ય પ રવાર ક યાણ મં ાલય, ભારત સરકાર ારા િનયત 
કરેલ માગદિશકા અને ભલામણની અમલવારી કરવામાં આવી રહી છે.  

રાજયમાં કોઇપણ કારના રોગચાળા અટકાવવા અને િનયં ણ કરવા હેર આરો ય, મેડીસીન, માઇ ોબાયોલો , 
િ વે ટીવ એ ડ સોિશયલ મેડીસીનના ૮થી ૧૦ િન ણાંત સ યોની ટેટ ટા ક ફોસની રચના કરવામા ંઆવેલ છે.જ ેસંપૂણ 
રાજયમાં તમામ રોગચાળાઓ અંગેની પ રિ થિતની સમી ા કરી જ રી કાયવાહી કરે છે. જ ેઆ રોગની પણ સમી ા કરી જ રી 
કાયવાહી કરી રહી છે. 

સવલ સ અને મોનીટર ગ 
કોરોના વાયરસનો ફેલાવો રાજયમાં ન થાય તે માટે સવલ સ અન ેમોનીટર ગની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

  
આજ રોજ સુધી રાજયમાં કલ ુ ૨૨૩૧ મુસાફરો કોરોના ત દશેમાથંી આવેલ છે, જ ેપૈકી ૧૨૦૭ વાસીઓએ ૨૮ 

દવસનો ઓ ઝવશન િપ રયડ પૂણ કરેલ છે જ ેતમામ મસુાફરોની તિબયત સારી છે. આરો ય િવભાગ ારા આ મુસાફરોનુ ં
દૈિનક ધોરણે મોનીટર ગ કરવામાં આવી ર ું છે. રાજયમાં અ યાર સુધી કલ શંકા પદ ુ ૫૬ કેસના સે પલ લેવામાં આ યા છે. 
જમેાંથી ૫૬ એટલે કે તમામના પ રણામ નેગેટીવ આવલે છે.  

અમદાવાદ અન ે સુરત એરપોટ ખાતે ભારત સરકાર ીની ગાઈડલાઈન અનસુાર ચીન, સાઉથ કો રયા, પાન, 
થાઇલે ડ, મલેિશયા, ઇ ડોનેિશયા, ઇટલી, ઈરાન, નેપાલ, િવએતનામ, હ ગક ગ, િસંગાપુર ખાતેથી ઇ ટરનેશનલ લાઈટમા ં
આવનાર પેસે જરનુ ંએરપોટ ખાતે ીન ગ કરવામા ંઆવે છે. તેમજ તેનું સે ફ ડીકલેરેશન ફોમ ભરાવવામા ંઆવે છે. જનેી 
િવગતો સંબંિધત િજ ા/કોપ રેશનને મોકલી આ પેસે જરનુ ં૨૮ દવસ માટે ફોલોઅપ કરવામાં આવે છે.  

રાજયમાં સરદાર વ ભભાઇ પટેલ ઈ ટરનેશનલ એરપોટના ટિમનલ-૨ અને સરુત એરપોટ ખાતે કોરોના વાયરસ 
માટે ીન ગની યવ થા કરવામાં આવેલ છે.  
અમદાવાદ અન ેસુરત એરપોટ પર આવતાં મસુાફરોનુ ં ીન ગ કરવા માટે ૮ તબીબી અિધકારી અન ે ર૧ પેરામેડીકલ ટાફ 
સ હતની ૮ મેડીકલ ટીમ તથા થમલ કેનર, પી.પી.ઈ. કીટ, એન-૯૫ મા ક અને એડવા સ લાઇફ સપોટ એ યુલ સ 
૧૦૮ તૈયાર રાખવામાં આવેલ છે.  

આ ઉપરાંત, અમદાવાદ એરપોટ ખાતે ટિમનલ-૧ તેમજ વડોદરા, સુરત અન ેરાજકોટ એરપોટ પર પણ હે થ એલટ 
ડ લે કરવામાં આવલે છે.  

રા યના તમામ બંદરો ખાતે પણ કોરોના વાયરસ અંગે ીન ગની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. આજ દન સુધી કલ ુ
૫૫ શીપમા ં૨,૩૬૬ જટેલા યિકતઓનું કીન ગ કરવામાં આવેલ છે. જમેાં મોટાભાગે  મે બરનો સમાવેશ થાય છેુ .  

ભારત સરકાર ીની સચૂનાથી િન ણાતોની ટીમ ારા, દેશના ૧૪ એરપોટ ખાતેની પ રિ થિતની સમી ા કરવામા ં
આવી રહેલ છે. જ ેઅ વય,ે નેશનલ સે ટર ફોર ડીસીઝ ક ટોલ (NCDC), દ હી અન ેવી.એમ.સી.સી. મેડીકલ કોલેજ, 
દ હીના ં િન ણાંતોની એક ટીમ ારા સરદાર વ ભભાઈ પટેલ એરપોટ, અમદાવાદ અન ે િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદની  



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
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પણ મલૂાકાત લઇ પ રિ થિતનો તાગ મેળવવામાં આવેલ છે અને રા ય ક ાએ ચાલી રહેલ તૈયારીઓની સમી ા કરી 
માગદશન પૂ  પાડીં , કામગીરીથી સંતોષ ય ત કરેલ છે. 

આરો ય કિમશનર ીની કચેરી, ગાંધીનગર અને ટેટ ઈમરજ સી ઓપરેશન સે ટર (SEOC), ગાંધીનગર ખાતે 
કોરોના વાયરસ રોગચાળા અંગે ક ટોલ મ શ  કરવામા ંઆવેલ છે. 
સારવાર અને િનદાન 

રાજયમા ંસારવાર અન ેિનદાન માટે સિુવધાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે જમેા ં િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદને બેઝ 
હોિ પટલ બનાવવામાં આવેલ છે. જમેાં ૨૯ આઈસોલશેન બેડ તેમજ ૨૯ વે ટીલટેર સહીત અધતન સાધનો અન ેદવા સાથેનો 
આઈસોલેશન વોડ શ  કરવામાં આવેલ છે. 

રા યની અ ય મેડીકલ કોલેજ અને ડ ટીકટ હોિ પટલમાં વે ટીલટેર સ હતના અ તન સાધનોની સુિવધા ધરાવતા 
આઈસોલેશન વોડ શ  કરવામાં આવેલ છે. હાલ રા યમાં કલ ુ ૫૭૬ આઈસોલેશન બેડ અને ૨૦૪ વે ટીલેટર ઉપલ ધ છે.  

રા યમાં િવિવધ હોિ પટલોમા ં પસનલ ોટે ટીવ કીટ (પી.પી.ઈ. કીટ)-૨૪, ૫૫૫, એન-૯૫ મા કનો- 
૩૯,૦૪૧, ટીપલ લેયર મા કનો- ૮,૯૨,૩૦૦ તથા લ ઝનો - ૨૧,૨૫,૬૦૦ જટેલો જ થો ઉપલ ધ છે. આમ, રા યમા ં
લો ટીકની હાલ કોઈ અછત જણાતી નથી. ઉપરાંત વધારાના જ થાની ખરીદીના આદેશો કરેલ છે.   

રા યની બી.જ.ેમેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ અને એમ.પી.શાહ મડેીકલ કોલેજ મનગર ખાતે કોરોના વાયરસના 
લેબોરેટરી પરી ણની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવેલ છે. જયાં તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ ખાતે ૧૨૦ 
અને મનગર ખાતે ૧૫૦ યિકતઓના સે પલ લઇ શકાય તેટલી કીટો ઉપલ ધ છે અને  વધુ જ રયાત જણાય તો જ રી 
કીટો ભારત સરકારના ઇિ ડયન કાઉ સીલ ઓફ મેડીકલ રીસચ (ICMR) ારા પૂરી પાડવામા ંઆવે છે. શંકા પદ કેસના 
ગળાના અન ેનાકના વોબના સે પલ લઇને આ રોગની તપાસણી કરવામાં આવ ે છે. આ ચકાસણીનો રીપોટ ર૪ કલાકની 
અંદર આપી દેવામાં આવે છે. રાજયમા ંઅ યાર સુધી લેવામાં આવેલ ૫૬ ટે ટના રીપોટ નેગેટીવ આવેલ છે. એટલ ેકે કોઇ પણ 
કેસમાં કોરોના વાયરસનો રોગ વા મળેલ નથી. વધુમા,ં રા યમાં જ ર પડે સુરત, રાજકોટ અને વડોદરા ખાતે કોરોના 
વાયરસના ટે ટ ગ માટેની સુિવધા ઉભી કરવામાં આવશ.ે   

રા યની ઇ ટે સીવ કેર યુનીટ(આઈ.સી.ય.ુ)ની સિુવધા ધરાવતી ાઇવેટ હોિ પટલોને કોરોના વાયરસની સારવાર 
અંગે સુિવધા ઉપલ ધ રાખવા સચૂના આપવામા ંઆવેલ છે.  
તાલીમ 

રા યમાં તમામ િજ ા/કોપ રેશનમા ં રા યના િસિનયર તબીબ ારા ઈિ ડયન મેડીકલ એસોસીએશન 
(આઈ.એમ.એ.) સાથ ે૬૧ જટેલી બેઠકો કરી ૩,૭૦૦થી વધુ ખાનગી તબીબોને કોરોના વાયરસ માટે તાલીમ આપેલ છે. 

કોરોના વાયરસ અંગે જન- ગૃિત માટે એફ.એમ. રે ડયોમાં િજગલ તથા ાદેિશક યૂં ઝ ચેનલોમાં િવડીયો 
પોટ/ હેરાત સા રત કરવામાં આવે છે અને ોલ દશ ત કરવામાં આવે છે. 

ાિથમક અન ેમા યિમક શાળાઓના િવ ાથ ઓને યિકતગત વ છતા, હાથ ધોવાની સાચી રીત અંગે મા હતગાર 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

રા યના તમામ લોકોન ેઆ રોગ અંગે જ રી મા હતી મળી રહે તે માટે રા ય ક ાએથી ૨૪ કલાક હે પલાઈન ન.ં 
૧૦૪ (ટોલ ી) શ  કરેલ છે. 

આમ, રા યમાં વતમાન પ રિ થિત પર સરકાર ારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે અને આ રોગનો ફેલાવો 
અટકે અને જ રયાત માણે અસર ત દદ ઓને યો ય સારવાર મળે તે માટેના તમામ ય નો હાથ ધરવામાં આવેલ છે.  

ઉપરોકત સઘન યાસોને લઇને આજની િ થિતએ આપણા રાજયમાં એક પણ પોઝીટીવ કેસ ન ધાયલે નથી. 

 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, આજ ે સમ  િવ ની અંદર કોવીડ ૧૯ એટલે કે કોરોના વાયરસ ે
હાહાકાર મચાવેલ છે અને સમ  િવ ને કયારેય આ કારનું િવચલીત કયુ હોય તેવું યાદ આવતંુ નથી. બી  િવ યુ  પછી 
સમ  િવ  આજ ેએક કારનું યુ  લડી ર ું છે. કરોડો લોકો આજ ેબંધકની િ થિતમાં ભયના ઓથાર હેઠળ વી ર ા છે. 
વષ ૨૦૧૨માં િમડલી ટ રે પારેટી સી ડોમ કોરોના વાયરસ એટલ ેકે મેટ સી. ઓ. વી. ણમાં આવલેું જનેું આજનું વ પ 
કોવીડ-૧૯ તરીકે ઓળખાય છે. આ લ ણોની શ આતનો સવેનનો ગાળો પાંચ દવસનો હોય છે અને લગભગ સાડા 
અિગયાર દવસ પછી કોઇ યિ તના સંપકમાં આ યા બાદ આ વાયરસના લ ણો દેખાવાનું ચાલુ થાય છે. વષ ૨૦૧૯મા ં
ચાઇનાના વુહાન દેશમા ં થમ વખત આ વાયરસે દેખા દીધી અન ેહાલ મા  ચાઇનાની અદંર ૮૦,૦૦૦ કરતા વધારે કોરોના 
વાયરસ ત લોકો છે અન ે િવ માં ૪ર૦૦ કરતા વધારે લોકો આ વાયરસના રોગથી મૃ ય ુ પા યા છે. જમેા ં મા  એકલા 
ચાઇનામાં ૩૧પ૮ લોકો, જયારે ઇટાલી બી  નંબરનો સૌથી વધુ અસર ત દેશ છે તેમાં ૪૩૬ લોકો અને યારબાદ ઇરાન 

ી  નંબરનું સૌથી અસર ત રાજય છે. લે ડના વા યમં ી પણ કોરોના વાયરસથી અસર ત છે અને લે ડમા ં
મનોહર કૃ ણ ભુ નામના ભારતીય મળૂના નાગ રકનુ ંઆ કોરોના વાયરસથી મૃ યુ થયું છે. યારે ઇટાલીમા ં૬ કરોડ કરતા 
વધારે લોકોન ેએક કારે બંધક બનાવી અન ેતેના ઉપર િનયં ણ મૂકી દેવામાં આ યુ ં છે. ભારતમા ં કેરળ રાજય છે એમાં સૌ 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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થમ આ કોરોના વાયરસ ત લોકો વા મ ા અને યારથી આજની તારીખ સુધી કહીએ તો ભારતમાં ૬ર જટેલા કોરોના 
વાયરસ પોઝીટીવ કેસ થયા છે. ગુજરાતમા ંપણ ઘણા બધા સ પેકટેડ હતા પરતુ સદભા યે એં ક પણ કેસ પોઝીટીવ વા 
મ ો નથી અને ભારતમાં એક પણ યિ તનું મૃ યુ થયું નથી એ પણ આપ ં સદભા ય છે. આ સંદભ આપના મા યમથી 
માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા માગંુ છ કે ું ંુ ગુજરાતમા ં હાલ કેવા કારની યવ થા કરવામાં આવી છે? ખાસ કરીન ે
એરપોટ ઉપર વામા ંઆવે છે કે ખૂબ સાદા વ ોની અંદર એના જ ેકમચારીઓ છે એ થમલ ટે પરેચર માપતા હોય છે. કોઇ 
ડેસ ોટોકોલ મઇે ટેન કરવામા ંઆવતો નથી, ખાસ કરીન ેબસ ટેશન, રેલવ ે ટેશન ઉપર આ કારની િબલકુલ યવ થા 

વામાં આવતી નથી. િજ ા ક ાએ હમણાં જ હ અમારા સુરે નગર િજ ાની ગાંધી હોિ પટલું , અમારી િસિવલ હોિ પટલ છે 
યાં ગયો હતો અન ેઆઇસોલેશન વોડની પણ મલૂાકાત લીધી હતી. પણ જ ે કારની આ વાયરસની ગંભીરતા છે, જ ે કારે 

સમ  િવ માં હાહાકાર મ યો છે એ કારની યવ થા હજ ગુજરાતમાં વા મળતી નથીુ  અને ખાસ કરીને અમદાવાદ, 
રાજકોટ, સુરત જવેા શહેરોનો જ ેઝંૂપડપ ી િવ તાર છે એમાં  આ વાયરસનો એક વખત ફેલાવો થઇ ગયો તો એને કોઇ કાળ ે
કાબૂમાં લઇ શકાશ ેનહ . એટલે ખાસ કરીને મા  સૂચન પણ છે અને આપનાં  મા યમથી પૂછવા પણ માગંુ છ કે જયારે સમ  ુ ં
િવ  આજ ેએક મે ડકલ ોટોકોલની ઇમરજ સી િ થિતમાં આવી ગયું હોય તો ગુજરાતની અંદર જ ેખાસ કરીને િસનમેા ગૃહો છે, 
મોટા મોટા મો સ છે અને જયાં સૌથી વધુ માનવ મેદની એકઠી થતી હોય તેવી તમામ જ યાઓ ઉપર વીસથી પ ચીસ 
દવસનો િતબંધ મૂકી એને બંધ કરી અને સમ  રાજયની અદંર એક સબળ મે ડકલ ોટોકોલ લાગુ કરી અને એ કારની 
યવ થા ઉભી કરવા માગે છે કે કેમ એ ઉપર એમનું િનવેદન આપવાની કૃપા કરવા હ એમન ેિવનંતી ક  છું ં ંુ .  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નૌશાદભાઇ, માનનીય 
દુ યંતભાઇ,  માનનીય દપભાઇ અને માનનીય સ ય ી સીમાબેન મો હલે આખા દેશની જનતાની લાગણી છે એ ગુજરાતની 
૬ કરોડ ૩૦ લાખની જનતાની લાગણી છે એ યકત કરવા માટે િનયમ ૧૧૬ નીચે નો ટસ આપી છે એ ખૂબ જ સમયોિચત છે.  
 આપણે બધા ણીએ છીએ કે નાનામા ંનાનુ ંગામડ  હોય કે મોટ શહેર હોય કે િમ ડયા હોય કે ટીુ ું ં .વી. ચેનલ હોય કે 
પેપર હોય આ બધી જ જ યાએ એક જ િવષયની ચચા સમ  િવ માં કોરોના વાઇરસની થઇ રહી છે આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત 
છે િવષય પણ મોટો છે. ખૂબ િચંતાજનક ખમ, ના આરો યની સલામતી ખતરા પ કોરોના વાઇરસ છે એવું આપણે બધા 
જ ણીએ છીએ. ચીનમાંથી આની શ આત થઇ છે અન ેઆખા િવ મા ંએ ફેલાઇ ચૂકયો છે. સ  નસીબે ભારત દશેમા ંઅન ે
આપણા ગુજરાતમા ં  એન ે દાખલ થતો અટકાવવામા ં મોટા પાય ેસફળ થયા છીએ. ભારતના કેટલાક રાજયોમા ં ખાસ કરીન ે
કેરાલા વગેરેમાં આના પોિઝ ટવ કેસો માલુમ પ ા છે. અમ ેઆન ેલગતી સાત પાનાની સંપૂણ િવગતો આપી છે એ ગૃહના 
તમામ સ ય ીઓ તથા િમ ડયા મારફતે ની ણકારી માટે આપી છે. આપણા રાજયમાં અ યારે જ ેકેસો આ યા છે એમા ં
એરપોટ ઉપર ીન ગ કરીએ છીએ. ભારત સરકારની ગાઇડ લાઇન છે એ માણે ઇ ટરનેશનલ ફલાઇટમા ં જ ે વાસીઓ 
ભારતમાં અથવા ગુજરાતમાં દાખલ થાય છે એમનું પણ આપણે એરપોટ ઉપર સ ીન ગ કરીએ છીએ. આપણે યાં ગુજરાતમા ં
જદી જદી ફલાઇટો આવતી હોય છે એમાં ખાસ કરીને ઇ ટરનેશનલ ફલાઇટો અમદાવાદ અને સુરત એરપોટ ઉપર આવેુ ુ  છે. આ 
બંને એરપોટ ઉપર શ આતથી જ આપણને જ ેમા હતી મળી કારણ કે ભારત અને ગુજરાત એમાં પણ ખાસ કરીને ભારતમા ં 
ગુજરાત િવશેષ કરીને આપણા ગુજરાતીઓ ટ ર ટ તરીકે અનેક દેશોમાં  ફરતા હોય છેુ . ગુજરાતના વેપારીઓ, ઉ ોગપિતઓ, 
િબઝનેશમેનો જદા જદા  દેશોમા ંઅન ેખાસ કરીન ેચીનુ ુ ના સતત સંપકમાં હોય છે. કોઇપણ સમયે યાં વ તો બે થી પાંચ 
હ ર ગુજરાતના લોકો ચીનમાં ઉપલ ધ હોય છે. ચીન સાથેનો આપણો િબઝનેશ અન ેટ ર ટ યવહાર છેુ . એ િસવાય દિ ણ 
આ કા હોય કે બી  દેશોમા ંજવાનું હોય અ યારે ઇટાલીનો સમાવશે થઇ ચૂકયો છે. આવા દેશોમાંથી ઇ ટરનેશનલ ફલાઇટમા ં

વાસીઓ આવે છે એને ચકાસવાની યવ થા આપણે કરેલી છે. ાથિમક રીતે એના શરીરમાં તાવ હોય, ખાંસી હોય કે ઉધરસ 
હોય કે ગળામાં સો  છે કે કેમ એની ાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવે છે. ખાસ કરીને એરપોટ ઉપર જ એમ લાગે કે આ દદ  છે 
એને સુપરિવઝન કે દેખરેખની જ ર છે તો આપણે તરત જ અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ  વગેરે જ યાએ આઇસોલટેેડ 
વોડ બનાવેલા છે એની પૂરેપૂરી મા હતી આપી છે એ માણે બધી જ જ યાએ યવ થા ઉભી કરી દીધી છે. પરતુ સદનસીં બે  
હ  એક પણ પોિઝ ટવ કેસ ા  થયો નથી. જટેલા લોકો આ યા એની ચકાસણી કરીએ છીએ અન ેશ આતમા ંઆપણે યા ં
લેબોરેટરીની યવ થા નહોતી એ પણ  ઉભી કરી દીધી છે અન ેલગભગ દસથી બાર કલાકમા ંજનેો ટે ટ લીધો હોય એ દદ  
પોઝે ટવ છે કે નેગે ટવ એનું રઝ ટ આપણને મળતંુ હોય છે. એટલ ેબધા જ નેગે ટવ રઝ ટ આપણને ા  થયા છે. આ બહુ 
જ શ આતમાં ચીનમા ંપણ આપણા ગુજરાતના િવ ાથ ઓ જ ેમે ડકલ કોલે માં અ યાસ કરવા માટે આ શહેરોમાં જ હતા. 
મારે આભાર માનવો છે આ તકે આપણા વડા ધાન માનનીય ી નરે ભાઇનો, ગૃહ મં ી ી અિમતભાઇનો અને િવદેશ 
મં ી ી જયશંકર નો કે, જ ે આપણા જ ગુજરાતના સંસદ સ ય છે. મુ યમં ી ી ારા આપણે યાન દોયુ કે, અમારા 
િવ ાથ ઓ યાં છે. તો એ બધા િવ ાથ ઓન ેવહેલી તકે અહ યા ંપાછા લાવવાની યવ થા કરી આપો તો એ પણ કરી આપી. 
હમણાં જ બે દવસ પહેલાં જ આપણે યું કે, ઇરાનમાંથી પણ જ ેગુજરાતીઓ અથવા ભારતીયો ફસાયા છે એમને પણ પાછા 
લાવવા માટે ઇિ ડયન એરફોસના એક લેન ારા ગઇ કાલ ેજ એમને પાછા લા યા અને એમન ેઆઇસોલેશનમા ં રાખવામા ં
આ યા છે. એટલ ેએરપોટ ઉપર જ એની ચકાસણી થાય.  
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 માનનીય અ ય ી, માનનીય ી નૌશાદભાઇએ જ ેવાત કરી, એટલો મોટો હાઉ બનાવી દેવાની પણ અ યારના 
તબ ે  કોઇ જ રયાત નથી. ચીન પણ આટલો મોટો દશે છે, દોઢસો કરોડની વ તી ધરાવતો, તો ચીનમા ંપણ પાંચ-સાત 
શહેરો જ ેઅસર ત છે એને જ બધી રીતે લોક કરી દીધા છે. બાકી આખા ચીનમાં બી  બધો જ યવહાર જમે કે, ધંધા, 
રોજગાર, િશ ણ એ બધંુ યથાવત ચાલ ુછે. આપણે યા ંદશેમા ંભારત સરકારની એકદમ ગૃકતાથી આરો ય મં ાલયના ડો. 
હષ વધન સતત મોિનટ રગ કરી ર ા છેં . ભારત સરકારના મુ ય સિચવ ીએ પણ દરેક રા યોના મુ ય સિચવો સાથ,ે 
આરો ય સિચવો સાથ ેસતત િવ ડયો કો ફર સથી સંકલન ળવી રા યુ ંછે. આપણને કીટ આપી દીધી છે. એ કીટ ારા મ 
ક ું એમ દસથી બાર કલાકમાં એ દદ નો રપોટ આપણે મળેવીએ છીએ અન ેએ  પોઝે ટવ હોય તો જ આ આઇસોલેશન 
વોડ વગેરે યવ થાનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો થાય છે પણ હજ સુધી કોઇ યવ થા આપણે કરવી પડી નથીુ . જ ેહોટેલો 
મોટી છે જયાં આગળ પરદેશથી આવેલા લોકો મોટા માણમા ંઉતરે છે એવી હોટેલોમા ંપણ આપણે ીન ગની યવ થા ચાલ ુ
કરી દીધી છે. એટલે યાં શ ય છે, પરદેશથી આવેલા લોકો છે અથવા પરદેશી લોકો છે અથવા ભારતીય પરદેશથી ધંધા માટે, 
ફરવા માટે, અ યાસ માટે કે કોઇ પણ કામ માટે પરદશેમા ંગયા હોય તો યાંથી  પાછા આવે તો એનુ ં ીન ગ દેશના બધા 
એર પોટ  ઉપર થાય છે. આપણે યાં સીધી લાઇટ જ ેઇ ટરનશેનલ આવે છે એની ચકાસણી આપણે અ યારે કરીએ છીએ.  
 તાજતેરમાં યુરોપના અન ે કેટલાક દેશોમા ંઇરાન સ હતના આમા ંમોટા માણમા ં ફેલાવો જણાઇ આ યો છે. એટલ ે
ગઇ કાલ ેજ ભારત સરકારે નવી એડવાઇઝરી, માગદશક રેખા જ ે હેર કરી છે એ માણે હવ ેજમની, ા સ અન ે પેન આ 

ણ દેશોમાંથી આવનારા િવદેશીઓ અથવા ભારતીયો જ ે યાંથી આ યા હશ ેઅન ેભારતના કે ગુજરાતના એરપોટ ઉપર ઉતરશ ે
તો એનું ીન ગ પણ આપણે કરીએ છીએ. આપણે બધી જ રીતે એની ગૃકતા, એની છણાવટ, એનો ર ય,ુ સતત 
મોિનટ રગં , એનું ફોલો અપ બધંુ જ આરો ય િવભાગ ારા ભારત સરકારના સંકલનથી કરી ર ા છીએ. અને આ િમિનટ સુધી 
તો આપણે સદનસીબ છીએ કે, હજ ગુજરાતમાં કોઇ પણ કેસ કોરોના વાયરસનો પોઝે ટવ એ આ યો નથીુ . છતાં આપણે 

ગૃત છીએ, િવ ાથ ઓને અન ે કૂલોમાં માગદશન આ યું છે. હાથ ધોવા, દવસમાં વારવાર ધોવા અથવા કોઇને નમ તે ં
કરીન ેહવ ે વાગત કરવુ.ં શેક હે ડ ના કરવા. આ પિ મની ણાલી છે શેક હે ડ કરવાની. આ લોકોન ેજ ેશેક હે ડ કરતા હોય 
તો શ ય છે કે, એ વાયરસ આવી શકે, તો નમ તે કરીએ. આપણે પણ બધા એક બી ને નમ તે કરીએ તો હ માનું છ કેું ંુ , ી 
બળદેવ  અને ી લલીતભાઇ અહ થી જ મને નમ તે કરે છે સાહેબ, એટલે મન ેકહે કે દૂર રહો. હ એ કહ છ કેું ું ંુ , તમનેય 
નમ તે. આપણે બધા એક બી ન ે ળવીએ, સહકાર આપીએ. બસ ટેશનો હોય, રેલવ ે ટેશનો હોય, માનનીય અ ય ી, 
આપણો ગીચ વ તીવાળો દશે છે. 
  અ  ય ી : દલથી મળીએ, હાથથી નહ .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, દલથી મળીએ પણ કોઇને એમ લાગે કે મને બોલા યો નહ  અન ે
મારી સામ ેન યુ.ં તેના કરતા નમ કાર કરી દઇએ એટલ ેસા  લાગે કે મારા ઉપર યાં ન ગયુ.ં આ આપણો િવવેક પણ છે. 
ભારતીય સં કૃિતમાં તો નમ તે જ છે. હમણાં આપણે નમ તે ટ પ કાય મ કય  હતો. એટલે આ બધંુ આપણે કરીએ જ છીએ. 
એટલ ેઆને ગંભીરતાથી અમ ેલઇએ છીએ. છતાં આપના કોઇ સૂચનો હોય, યાંય કોઇ શંકા પદ બાબત લાગે, શરદી સળેખમ 
વધારે પડતંુ હોય, કોઇન ેતાવ હોય, પ રવારમા ંકોઇને વધારે હોય તો ચો સ યાન દોર . જ ેદદ ઓ આ યા, નેગેટીવ છે. 
છતાં તેના ઘરે અ યારે આરો ય િવભાગે ફોલોઅપ ચાલુ રા યુ ંછે. મે ડકલી એમ કહેવાય છે કે ૧૪ દવસ સુધી એની દેખરેખ 
રાખવી જ રી છે. ૧૪ દવસ સુધી તેને કોઇ તનુ ં ઇ ફે શન ન થયું હોય તો પછી એ કોઇ રીતે ખમી રહેતા નથી એવુ ં
મે ડકલ સાય સ કહે છે. એ રીતે આપણે જનેુ ંપણ ીન ગ કયુ છે, નેગેટીવ આ યા છે છતાં પણ અથવા શંકા પદ જણાય 
એવા બધા કેસોમાં ૧૪ દવસ સુધી આપણે ફોલોઅપ કરીએ છીએ. એટલે બધાને ચાર- સાર કરવા, કોઇ ખોટી ગભરાહટ 
ઉભી ન થાય, કોઇ ખોટો હાહાકાર ન થાય, કોઇ આપણી યવ થાનો દુ પયોગ ન કરી ય એ બધી જ રીતે સરકાર કાળ  
રાખી રહી છે. આપ સૌ પણ એમા ંસહયોગ આપો એવી આપના મારફત સૌ માનનીય સ ય ીઓને અમારી િવનંતી છે.  
  અ  ય ી : માનનીય દુ યંતભાઇ, કઇ પૂછવું છેં ? માનનીય દપભાઇ પરમાર, કઇ પૂછવું છેં ? માનનીય 
સીમાબેન, આપન?ે કઇ ખાસ સૂચન હોયં . 
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીન ેએક સૂચન અને એક સવાલ પૂછવા 
માગંુ છંુ. સવાલ એ છે કે આપણે લેનથી આવતા લોકોનું ીન ગ કરીએ છીએ પણ મનગર અને દેવભિૂમ ારકા િજ ો. 
એમા ં િવશાળ માણમા ં વહાણવટા સાથ ે સંકળાયેલા લોકો છે અને આખા િવ ની સાથ ે એમનો વેપાર છે. દ રયાઇ માગ 
િવદેશથી એટલા બધા લોકો આવે છે એમના માટે આપણી પાસે કોઇ યવ થા છે કે નહ ? કારણ કે એક તો અનએ યુકેટેડ છે. 
િવ ના િવિવધ દેશોમા ં ય છે અન ે યાંથી આવે છે એટલે કોઇ પણ તની કેર પણ નથી કરતા. એટલ ેઆ એક સવાલ છે 
અને સૂચન પણ છે કે હમણાં મનગરમાં કલે ટર ીએ ડફે સની ણે પાંખો િમિલટરી, એરફોસ અન ેનેવી એમના વડાઓન ે
પણ િમ ટગમાં બોલા યાં . એનાથી એટલો બધો હાહાકાર થઇ ગયો. મન ેઘણાં બધા લોકોએ પૂ યુ ં કે ી િવ મભાઇ, આટલુ ં
બધંુ િવકરાળ વ પ મનગરમા,ં કારણ કે મનગરમાં એક શંકા પદ કેસ આ યો. છાપાઓની હેડલાઇન બની. તેના પછી 
કલે ટર ીએ સારા માટે પોિઝટીવલી િમ ટગ કરી હશેં . હ એમા ંકોઇ ઓ જકેશન નથી લેતોું . પણ પિ લકમાં એક તનો ખોટો
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 હાઉ પેદા થાય છે કે શુ ંભયંકર રોગચાળો આવી ર ો છે અન ેઆના માટે શું કરવું ઇએ? તો આ એક સૂચન અન ેએક સવાલ 
છે. માનનીય મં ી ી જવાબ આપશે તો આનંદ થશ.ે  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય િવ મભાઇને મારી િવનંતી છે કે મ જ ેઅહેવાલ રજ કય  ૂ
તેનું પાના ન.ં૪ આપ ઇ લો. તેમા ંઆપણે પ  કય ુછે. તમારી વાત સાચી છે. બાય લાઇટ પણ આવ,ે બંદર ઉપર પણ 
આવ.ે ગુજરાત ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો દ રયા િકનારો ધરાવતંુ રા ય છે. એટલે આપણે યાં પોટ પણ મોટા માણમાં છે. એટલ ે
અમારા જવાબમા ંઅમ ેલ યુ ંજ છે કે રા યના તમામ બંદરો ખાતે આપણ ેજમે એરપોટ ઉપર ીન ગ હોય તેમ બહારથી કોઇ 
પોટ મારફત આવ,ે ટીમરો મારફત આવ ે તેના  હોયુ , જ ે વહાણવટામા ં જતા-ંઆવતાં હોય તેની પણ કોરોના વાઇરસની 
તપાસણી કરીએ છીએ. અ યાર સુધી ૨૩૬૬ જટેલા યિ તઓ બહારથી  મારફત પેસે જર તરીકે જ ેપોટ ઉપર આ યા છેુ , 
ગુજરાતમાં દ રયાઇ માગ આ યા છે તેમનું આપણે ીન ગ કયુ છે અને એ થા ચાલુ છે. બીજુ,ં આપે ક ું હાહાકાર ન થાય. 

ી નૌશાદભાઇએ તો એવી માગણી કરી કે બધંુ જ બંધ કરી દો. િથયેટરો, એસ.ટી. ટે ડ, મોલ, રે વે ટેશન આ બધંુ 
યવહા રક રીતે શ ય નથી. હજ કહુ ું  છ કે એ િ થિત ભગવાન આપણે યાં નથી લા યાુ ં . આપણે તેનાથી સાવચેત જ ર છીએ, 

પણ નાગ રકોમા ંએવી કોઇ ગભરાહટ ઉભી કરવાની પણ જ રયાત નથી. કે જથેી આખા રાજયનુ ંબધંુ તં  ખોરવાઇ ય, 
િબનજ રી ઉહાપોહ થાય, િબનજ રી ગભરાટ થાય એવું પણ ના જ કરવુ ં ઇએ એ સરકાર તરીકે અમારી આપને બધાન ે
િવનંતી છે. જ ેકઇ કરવાપા  હશ ેએ બધંુ સરકાર કરશેં , આરો ય િવભાગ કરશ,ે ભારત સરકાર કરે છે અને જને ેપણ કઇ લાગે ં
તો ચોકકસ અમા  યાન દોરં , અમે ફોલોઅપ કરીશુ.ં  

િવધાનસભાની સિમિતના અહવાલની રજઆતે ૂ   
િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટેની સિમિતના (સાતમા)અહેવાલની રજઆતૂ   

 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ (સિમિતના મુખ ી ) : માનનીય અ ય ી, હ િબનું -સરકારી સ યોના કામકાજ માટેની 
સિમિતનો સાતમો અહેવાલ રજ ક  છૂ ું ં .  

અહવાલ રજ કરવામાંે ૂ  આ યો. 
સિમિતના મુખ ીનો તાવ  

ી રાઘવ ભાઇ પટેલ (સિમિતના મુખ ી) :  માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે આ સભાગૃહ ું ં ંૂ ુ
િબનસરકારી સ યોના કામકાજ માટેની સિમિતના સાતમા અહેવાલ સાથે સંમત થાય. 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને ે સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોૂ . 
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  ી બળદેવ  ચ.ં ઠાકોર(કલોલ) : માનનીય અ ય ી, નાણામં ી ી િપયા ર,૧૭,ર૮૭ કરોડનુ ંબજટે લઇન ે
આ યા છે એમા ંમારા િવચારો યકત કરવા માટે હ ઉભો થયો છું ંુ . આપણા વડવાઓની એક કહેવત કહી કે, ‘ ‘  જનેા રા  
વેપારી, એની  ભીખારી’ ’ આ વાત મારે એટલા માટે કહેવી પડી કે ફકત અને ફકત ઔડામાં સમાિવ  કલોલ તાલુકાના 
મારા ૩૭ ગામની વાત ક  તો ં ૧,૮૯,૬૪૮ વીધા જમીન આવલેી છે. ર૪,ર૯૦ વીધા જમીન એ ગૌચર અને ખરાબાની 
આવેલી છે. ૪૦ ટકા કપાત અને ખરાબાની જમીન ગણીએ તો એક લાખ વીધાથી વધુ જમીનની માિલક સરકાર થવાની છે. આ 
જમીનની આજની િકમત ગણવા જઇએ તો હ માનુંં ું  છ યાં સુધી એક લાખ અન ેવીસ હ ર કરોડ િપયા જટેલીુ ં  િકમત થઇ રહી ં
છે. વારવાર આ રજં ૂઆત મ ગૃહ સમ  કરેલી છે કે જટેલી જ રયાત પૂરતા ગામડાઓ હોય એટલા ગામડાઓ રાખો, ખેડતોની ૂ
જમીનો ૪૦ ટકા કપાતના નામ ેગૌચરની જમીનના નામે સરકાર વપેાર ના કરે એવી હ િવનંતી ક  છ અને એ અંગે હ સરકારનુ ંું ં ં ુંુ
યાન પણ દો  છં ંુ . ઓ.એન. .સી.ની જમે આ ગુજરાત સરકારે .એસ.પી.સી. કપની બનાવી હતીં , બના યા પછી આજ 
દન સુધી ગુજરાત સરકારે એમા ંજમીનમાંથી ઓઇલ અને કદરતી ગેસ કાઢવા માટે ુ િપયા ૩૦ હ ર કરોડ જટેલો ખચ કય , 
િપયા ૩૦હ ર કરોડ જટેલો ખચ કરવામા ંઆ યો હોવા છતા ંલગભગ હ માનુંું  છ યા ંસુધી સો કે બ સોુ ં  કરોડ િપયા જટેલો 

આપણન ેગેસ કે  ઓઇલ મ ું નથી. આ પૈસા પાણીમાં ગયા? હોલમાં ગયા કે કયાં ગયા એ આજ દન સુધી ખબર પડી હોય 
એવું મને લાગતંુ નથી. વાઇ ંટ ગુજરાતમાં ઘણા બધા ઉ ોગકારો ઘણા વષ થી આવે છે. મૂડી રોકાણની વાતો કરે છે, 
એમ.ઓ.ય.ુ કરે છે. મન ેહવ ેખબર પડી કે ગુજરાતમા ંઉ ોગપિતઓ કેમ આવ ેછે? િપયા પ૦હ રની શ  થયેલી કપની એક ં
વષની અદંર ૮૦ કરોડ િપયા કમાઇ જતી હોય તો સમ  ભારત દેશના તમામે તમામ ઉ ોગપિતઓ ણે કે િપયા 
પ૦૦૦૦માંથી આપણે િપયા ૮૦ કરોડ કરી નાખીશું એમ િવચારીને કદાચ આવતી હોય એવું મને લાગે છે. વારવાર મ એક ં
વાત પર આ ગૃહનું યાન દોયુ છે કે ગુજરાતના એક અિધકારી ારા આપણા કેરળના કોચી બંદરે મા હતી મુજબ ર હ ર 
કરોડના ખચ એક બંદર િવકસાવવામાં આ યુ ં છે. ગુજરાતના પૈસા કેરળના કોચી બંદરે ય એવુ ંન થાય અન ેએની તપાસ 
થાય તો એ ગુજરાતના પૈસા ગુજરાતમાં પરત આવે એવું થમ િ એ જણાઇ ર ું છે. ઘણી બધી વાતો આ સરકાર કહી રહી 
છે. ાચાર મુ ત ગુજરાતમાં ાચાર થતો નથી. મટેો રેલ ોજે ટ શ  થાય એ પહેલા એનો ાચાર બહાર આ યો હતો 
અને એક આઇ.એ.એસ. અિધકારી જલેમાં ગયા હતા. આ રા યમાં રોજગારીની તકો ઉભી થતી નથી. ગુજરાતના તમામ યુવાનો 
રોજગારી અને નોકરી માટે પછી એ ૩ હ ર તલાટીઓની જ યાઓ પડતી હોય તો ૯ લાખ અર ઓ આવતી હોય, ૩ હ ર 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
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કારકુનની જ યા પડતી હોય તો ૧૦ લાખ અર ઓ આવતી હોય અને ૪ હ ર એલ.આર.ડી.ની ભરતી માટેની જ યા પડતી 
હોય યારે ૧ર લાખ જટેલી અર ઓ આવતી હોય તો આને શુ ં ગુજરાતની અંદર યુવાનોની બેરોજગારી ન કહી શકાય?  શુ ં
કરવાથી ગુજરાતમા ંબેરોજગારી ઓછી છે એ કહેવા માટે આ તમામ જ યાઓ ભરવા માટે ધોરણ-૧૦ અન ે૧રના િવ ાથ ઓ 
અર  કરી શકતા નથી. એ િવ ાથ ઓને બંધ કરીન ેઆવી તમામ જ યાઓ ઉપર ે યુએટનું ધોરણ લાવી દઇને ગુજરાતની 
અંદર બેરોજગારોની સં યા ઓછી દેખાય એ માટે આ સરકારે વારવાર ય નો કયા છેં . હમણાં જ અમારા ગૃહમં ી 
એલ.આર.ડી.ની પરી ા અને ભરતીની વાત કરી ર ા હતા અને શાબાશી મળેવતા હતા. મારે કહેવું છે કે તા.૧-૮-ર૦૧૮નો 
ઠરાવ યારે અમલમાં આ યો છે યારે એસ.ટી., એસ.સી. અને ઓ.બી.સી.ની ૪૯ ટકા અનામત રહેવાની છે. અિભનંદન 
આપીશ હા દક પટેલન ે કે સમ  ગુજરાત રા યની અંદર અનામતની વાત લઇને નીક ા યારે સરકારે એ વાતને કબૂલ કરી 
અને ૧૦ ટકા ઇ.બી.સી. આપવાનું ન ી કય ુછે. ૧૦ ટકા ઇ.બી.સી. નહ  પણ ર૦ ટકા ઇ.બી.સી. આપો એના માટે અમ ેપણ 
એક િબન સરકારી િવધેયક લા યા હતા. ક ેસના અમારા એજ ડામાં પણ હતંુ. યારેય કોઇ સમાજ સાથ ેકોઇ વાંધો હોઇ શકે 
નહ . પરતુ તાં .૧-૮-ર૦૧૮નો બંધ બારણાનો ઠરાવ થયો એના કારણે ૪૯ ટકા ધરાવતા તમામ મોટા સમા ન,ે ૮૦ ટકા 
સમા ન ેઆ ૪૯ ટકામા ંિસિમત થવું પડશે અન ેર૦ ટકા ધરાવતા સમા ન ે૫૧ ટકામાં લાભો મળવાના છે. કોઇ માન ેકે ન 
માને ર૫ વષથી ભારતીય જનતા પાટ નું શાસન છે. તમામ સમા નો લાભ લઇ ભા.જ.પ. શાસનમાં બેઠો છે. અમા  કહેવું છે ં
કે, કમનસીબી અમારી છે કે એસ.ટી., એસ.સી., ઓ.બી.સી.ના ધારાસ યો પોતાના સમાજ માટે વાત કરી શકતા નથી. 
એટલા માટે અમારી રજઆત યાને લઇ એસૂ .ટી., એસ.સી., ઓ.બી.સી.ને જનરલમા ં યાંય નુકસાન ન થાય અન ેઇ.બી.સી. 
સાથે તમામ સમાજને ગુજરાતમાં અનામતના લાભો મળ ેએવી િવનતંી ક  છં ંુ .   
 માનનીય અ ય ી, વન અન ેપયાવરણ આ સરકારનો કમાઉ દીકરો કહી શકાય એવુ ંખાતંુ છે.  મારા િવ તારની 
વાત ક  તો મારા િવ તારમાં ઘણા ઉ ોગો ારા દૂષણનો રાફડો ફા ો છેં . કમનસીબે મારા િવ તારમા ંસાંતેજ ખાતે શાહ 
એલોયઝ નામની કપની આવેલી છેં . યાં લોખંડની ભ ી સળગતી હોય એમાં બે-ચાર મજરો પડી ય તો એને કાઢૂ વા જઇ 
શકાતંુ નથી. એ ઓગળી પણ ય છે તો એની ફ રયાદો થતી નથી. એ ઓ ફસની અંદર એક-બે ઓ ફસો આવેલી છે. એક 
ઓ ફસની અંદર ી નરે ભાઇ મોદીની સાથ ેચા પીતો ફોટો, બાજની ઓ ફસમા ંુ ી અિમતભાઇ શાહની સાથ ેચા પીતા ફોટા 
મૂકેલા હોઇ વારવાર ફ રયાદો ં કરવામા ં આવે યારે અિધકારીઓ ઓ ફસની અંદર ફોટા ઇન ે પાછા વળી જતા હોય છે. 
માનનીય અ ય ી, એ ગામની અદંર પોલીસ ટેશન પણ આવેલું છે. હ દલથી વાત કહી ર ો છું ંુ . એ િવ તારનુ ં

િતિનિધ વ ી નીિતનભાઇએ પણ કરેલું છે અને હ પણ યાં કરી ર ો છું ંુ . સાહેબ, સવારે અને સાંજ ેએ ગામની તમે મલૂાકાત 
લો તો ગોટે ગોટા એ ગામની અંદર ઉડતા હોય છે યારે રોગચાળો ના ફાટી નીકળ ેતેની િચંતા કરવા માટે વાત કરવા જઇ ર ો 
છંુ. એક ફેકટરીની પાસ ે૯ િવઘાનુ ંતળાવ આવેલુ ંછે. એ તળાવમા ંઆજ ેતમે વા વ તો લોખંડના ગઠા નાંખી નાંખીને ૧૦૦ 
ફટ ૂ ચો ઢગલો કરવામાં આવેલો છે એ ૧૦૦ ફટના ઢગલાથી એ તળાવ આખું પુરાઇ ગયું છેૂ . એક બાજ સરકાર કહે છે કેુ , અમ ે
તળાવો ડા કરીએ છીએ, તળાવો અને ચેકડેમો ડા કરીને પાણીના તળ ચા લાવવાની વાતો કરતી આ સરકારને અમારા 
સાંતેજની અંદર સાયલોજની અંદર ૯ િવઘા જમીનમાં આવેલો ૧૦૦ ફટૂ  ચો ઢગલો છે એ દેખાતો નથી. માનનીય અ ય ી, 
એ ગામની અદંર પોલીસ ટેશન છે. કોઇની પાસે લાઇસ સ ના હોય તો એ કૂટર કે સાધનને ઊભુ ંરાખીને તેને મોટો મોટો દંડ 
આપવામાં આવે છે. કોઇએ દા નો કેસ કય  હોય અને દા ના બે- ણ કેસ થાય એટલે એના ઉપર પાસાનો કાયદો લાગુ 
કરવામાં આવે છે. ૧૦ -૧૦ િવઘા જમીન હોય, ૪૫-૪૫ હ ર એકર િવઘા જમીન કોઇ ઉ ોગ ગૃહે રોકી હોય, સરકારી જમીન 
દબાવી હોય તો એના ઉપર પાસાનો કાયદો કેમ લાગુ કરવામા ંઆવતો નથી?  
 માનનીય અ ય ી, દુ:ખ સાથે મારા કલોલ અને કડી િવ તારના બે-ચાર ગામડાઓની વાત ક  તો ં ી 
નીિતનભાઇ યાં કેિમકલ ફેકટરીઓ ઘણી વધારે આવેલી છે. કેિમકલની ફેકટરીઓવાળા રચાજ બોર કરીને કેિમકલયુ ત પાણી 
જમીનમાં ઉતારી દે છે જનેાથી ખેડતોને નુકસાન થાયૂ  છે એ નુકસાન અટકાવો એવી િવનંતી હ આપને ક  છું ં ંુ . માનનીય 
અ ય ી, હ સરકારનો વાંક કાઢતોું  નથી, મ સરકારનું વારવાર યાન દોયું  છે. રસરવે જમીનોમાં આજ ેઅમે કહીએ છીએ કે, 
એમા ં સરકારનો વાંક નથી પણ િપયા ૪૦૦ કરોડનો કો ટા ટ લઇ ગુજરાત બહારની કપનીએ રસરવ ે ખોટી રીતે કરીન ેં
ખેડતોને અંદરો અંદર ઝઘડા કરાવી ખેડતોને મામલતદાર અને કલે ટર સુધીના ધૂ ૂ ા ખવડાવીને કંપની ગાયબ થઇ ગઇ એ 
કપની ઉપર કેમ પગલાંં  લેવાતા ંનથી? માનનીય અ ય ી, પાંજરાપોળની જમીન હોય, ગૌશાળાની જમીન હોય આવી િકમતી ં
જમીનો મારા િવ તારની અંદર છે એની વાત ક  ં તો એ ઉનાલી હોય, વાયણા હોય કે અટાણા હોય કે મુલસાણા હોય ૨૫૦૦ 
િવઘા જમીન અમુક બે-ચાર િબ ડરોને લાભ કરાવવા માટે ગૌચરની જમીનોમા ંબાંધછોડ કરીન,ે (અંતરાય)  
 અ  ય ી : આપનું વકત ય પૂ  થાય છેં .  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : જમીનમા ં તમામ ફેરફાર કરીને ૩-૪ િબ ડરોને એન.એ. કરી આપીન ે કેટલો મોટો 

ાચાર કરવામાં આ યો છે એની તપાસ કરવામાં આવ.ે થક ય.ુ    
 અ  ય ી : આપનું વકત ય પૂ  થાય છેં .  માનનીય િવવેકભાઇ પટેલ.  
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 ી િવવેક ન. પટેલ(ઉધના) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યની થાપના પછી સૌ થમ વખત િપયા 
૨,૧૭,૨૮૭ કરોડનું ઐિતહાિસક અને િવ મ બજટે લઇને માનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને આઠમીવાર 
બજટે રજ કરનાર નાણામં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબને લાખ લાખ અિભનંદન આપંુ છૂ ુ ં .  
 માનનીય અ ય ી, સાય સ અન ે ટેકનોલો  િવભાગ પર મારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ . ડો. એ.પી.જ.ે અ દુલ 
કલામ સાહેબન ે મારે યાદ કરવા છે અન ે તેમના સાય સ માટેના શ દો કહેવા છે. Science is a beautiful gift to 
humanity. We should not disturb it. સાય સ એ ડ ટેકનોલો  િવભાગ માટે બજટેની અંદર િપયા ૪૬૭ કરોડની 

ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. ગુજરાત ઇ ફરમે ટક િલિમટેડ .આઇ.એલ. િવષે કહેવુ ં છે. ડિજટલ ગુજરાત અને ડિજટલ 
ઇિ ડયાના ભાગ પે રા ય સરકારના િવિવધ િવભાગો અને સાય સ ટેકનોલો  એ ડ ટેકનોલો  િવભાગનો આંત રક વહીવટ 
સુપેરે ચાલ ેઅન ેનાગ રકોન ેરા ય સરકારની સેવાઓ ઝડપથી મળ.ે તે માટે માળખાગત તેમજ અ ય સુિવધા ઉભી કરેલી છે. 
ભારતનું સૌથી પહેલું ઉભું કરેલું ટેટ ડેટા સે ટર છે આપણી પાસે અને વાનની વાત ક  તો ભારતનું સૌથી મોટ આઇં ંુ .પી. 
આધા રત નેટવક છે અને ૬પ૦૦થી વધારે સરકારી કચેરીઓને વાન કનેકટીવીટીથી ડવામા ં આવેલી છે. રાજયના 
નાગ રકોન ેએક જ પોટલ ારા દરેક િવભાગની નાગ રકલ ી સેવાઓ ઘેર બેઠા મળી રહે તે માટે ડીઝીટલ ગુજરાત પોટલ પણ 
આપણી પાસે છે. સરકારી વહીવટ પારદશ  અને ઝડપી બનાવવા માટે પીપીડીએસ, વાગત, સાથી, ઓજસ જવેી 
એ લીકેશન અમલમાં છે. ગુજરાત રાજયની યેક ામ પંચાયતોને ઓ ટીકલ ફાઇબર કનેકટીવીટીથી ડવા માટે કલ ુ
૩૩૦૦૦ િકલોમીટર ઓએફસી પાથરવામા ંઆવશે અને તેમાંથી અ યાર સુધીની વાત ક  તો રં ૪૦૦૦ િકલોમીટર ઓએફસી 
પાથરી દીધેલ છે એટલે પપર૪ ામ પંચાયત લ ક થયેલ છે. બાળકોમાં બાળપણથી જ સાય ટીફીક માઇ ડ ડેવલપ થાય તે 
માટે ગુજરાત સાય સ સીટીની થાપના કરવામાં આવી છે. થમ તબકકાની અંદર ૧૦ જટેલા પેવેલીયન િવકસાવવામા ં
આ યા. એમાં ડીટેઇલમાં જતો નથી પરતુ તે પછી અ યારે થમ તબકકામાં જ ેઅમુક પેવેલીયન હતા એમાં નવીનીકરણનું કામ ં
પણ ચાલુ છે અને બી  તબકકાની  વાત ક  તો સાય સ સીટી હરણફાળ ભરી ર ું છે અને ં ૩ થીમ બેઝ એટલે કે િવ  
ક ાની ૩ થીમ બેઝ ગેલેરીઓ િવકસાવવામાં આવી રહી છે. િપયા ૧ર૬ કરોડના ખચ રોબોટીકસ ગેલેરી, િપયા રપ૭ 
કરોડના ખચ એ ટીવીટી ગેલેરી, િપયા ૧પ૦ કરોડના ખચ એ ટોનોમી ગેલેરી િવકસાવવામાં આવી રહી છે અન ે આ માટે 
બજટેમાં િપયા ૭પ કરોડની ગવાઇ કરેલી છે. મને જણાવતા ખબૂ આનંદ થાય છે સાય સ સીટીની થાપના પછી અ યાર 
સુધીમા ં૯૬ લાખ િવ ાથ ઓ અન ેમુલાકાતીઓએ મલુાકાત લીધી છે. આપ ં ગુજરાત િવ ાનના ચાર અન ે સાર માટે પણ 
અ ેસર થવા જઇ ર ુ ં છે. તે માટે ગુજકોસ ારા રાજકોટ, ભાવનગર, પાટણ અને ભુજની અંદર રી યોનલ સાય સ પણ 
િવકસાવવામા ંઆવી ર ા છે. બાયોટેકનોલો  યિુનવિસટીની વાત ક  તો સમ  િવ મા ંબાયોટેકનોલો  યુિનવિસટી સૌથી ં
ઝડપી િવકાસ પામી રહી છે તે બનાવવાનો િનણય કય  છે અને શાહપુર, ગાંધીનગર ખાતે એની જમીન ન ી કરવામા ંઆવી છે 
અને યુિનવિસટીનું આંતરરા ીય સં થાઓ સાથેનું ડાણ થશ ે જનેાથી ે  શૈ િણક વાતાવરણ અને સંશોધના મક 
પ િતઓ રાજયમાં અમલી બનશ ેઅને આ માટે બજટેની અંદર િપયા ૪૩ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવેલી છે. ગુજરાત 
ટેટ બાયોટેકનોલો કલ િમશન અન ેગુજરાત બાયોટેકિનકલ રસચ સે ટરની ડીટેઇલમાં વાત નથી કરતો પણ એક મહ વનુ ં

પાસુ પણ આની અંદર છે અને ભા કરાચાય ઇ ટીટયૂટ ફોર પેસ એ લીકેશન એ ડ ઓ ઇ ફમટીક બાયસેગની વાત ક  ં
તો માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની અ ય તામા ં ૧૯ ફે ુઆરી, ર૦ર૦ના રોજ મળલેી કે ીય કેિબનેટની 
િમ ટંગની અદંર બાયસેગન ે ભા કરાચાય નશેનલ ઇ ટીટયૂટ ફોર પેસ એ લીકેશન અને ઓ ઇ ફમટીક તરીકે રા ીય 
સં થાનો દરજ  આપેલ છે.    
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇએ આઠમી વાર આ ગૃહમાં બજટે રજ કય ુૂ
છે અન ે જ ે વષ ર૦ર૦-ર૧નુ ં અંદાજપ  છે. દર વષ સરકાર રાજયની જ ે કોઇ આવક આવે છે એ આવક પૈકી જદાુ  જદા ુ
િવભાગોને બજટે ફાળવણી કરીને રાજયમાં રહેતા લોકોની સુખ સુિવધામાં વધારો થાય તેના માટે કામગીરી કરે છે અન ે ય નો 
કરે છે. આંકડાઓની ફાળવણી, આપણે અહ યા ૩૧મી માચ બજટે મજંર કરીશુંૂ . એ બજટે મંજર થયા પછી જ ેતે િવભાગ ારા ૂ
તેનું અમલીકરણ કરવામાં આવશે અન ે આ અમલીકરણ કયા પછી મંજર આપણે અહૂ યા કરીએ છીએ તે પછી લોકો સુધી 
પહ ચે છે કે કેમ આ સવાલ છે? ઘણી બધી ચચાઓ થાય છે અને અહ યા વારવાર કહેવામાં આવે છે ં કે તમારા વખતમાં આમ 
થતંુ હતંુ. વ. રા વ ગાંધી ૧ િપયો મોકલ ેછે અને ૧પ પૈસા યા ંપહ ચે છે. અરસપરસ વાત કરવાને બદલે આપ છે ાં ર૪ 
વષથી રા યમાં સ ા થાન ેછો, યારે વારવારં , અનેકવાર ક ેસની સરકારનો ભૂતકાળ યાદ કરાવડાવીને વહીવટી િન ફળતા 
ઢાંકવાનો તમ ે યાસ કરો છો. એ વહીવટી િન ફળતા છે, એના ઉપર તમારે રા ય સરકારે યાન આપવું ઇએ. અંદાજપ ની 
અંદર જનરલ બે-ચાર બાબતો ઉપર નાણા ંમં ી ીનું યાન દોરવા માગંુ છ કે બંદરોની તમામ નીિત બનાવી છેુ ં , એમાં ખાસ 
કરીન ેનાના બંદરો છે, એનો ડેવલપ અન ેએનો િવકાસ કરવા માટે આ અંદાજપ ની અંદર જ ે ગવાઇઓ કરવામા ંઆવી છે એ 
સંપૂણપણે અપૂરતી છે. માંગરોળ નવા બંદર વરેાવળ, માઢવાળ, પોરબંદર અને સુ ાપાડા મ ય બંદરોના િવકાસ અને હયાત 
મ ય બંદરોના િનભાવ અને સુિવધા િવકસાવવા િપયા ૧પ૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. મારે નાણામં ી ીને યાદ 
કરાવવાનું કે વષ ર૦૧૭માં માંગરોળ ખાતે ભારતના રા પિતના વરદહ તે તમે જ ેબંદરોનું કામ થયું છે, એના લોકાપણ અન ે
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નવા બંદરોના કામ માટે િશલા યાસ કરાવડા યો. એ િશલા યાસ કરાવડા યા પછી આજ ેવષ ર૦ર૦ આ યા પછી ભારતના 
રા પિતના વરદહ તે તમે ખાતમહુત કરાવો અન ે યારૂ  પછી આજ સુધી આ કામ શ  કરવામા ંન આવે તો મન ેલાગે છે કે 

ગુજરાત સરકારે સરકારી કાય મ કરી (xxx) તેવું પ પણે લાગે છે. રા પિતના વરદ હ તે કયા પછી એનો અથ એવો થાય 
કે તમે તમામ કારની વહીવટી યાઓ પૂણ કરી છે. એના કારણ ેઆ કામગીરી... 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ડીલ ેથયું છે, એનાં અનેક કારણો હશ.ે એમાં  *(xxx) તે વાત 
સાચી નથી. 
  અ  ય ી : મહામ હમ રા પિતની ચચા જ ન થઇ શકે.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : સરકારનો ભાવ એવો ન હોય, પણ મોડ ું થયું છે. હ કહ છ કે મોડ થયુ ંછેું ું ં ંુ ુ . 
 અ  ય ી : આપની વાત સાથ ેસંમત થાય છે. 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : વહીવટી કારણો હશ.ે 
 અ  ય ી : આપની વાત સાચી છે. બંધારણીય વાત છે, એટલે એ શ દ હ કાઢી નાખું છું ંુ . માનનીય પંુ ભાઇ,  
તમને એક િમિનટ ટાઇમ વધારે આપીશ. સાંભળો તો ખરા. 

અ ય ીનું અવલોકન 
સભાગૃહમાં સ યોની હાજરી અંગે  

 અ  ય ી : મને રજ થાય છે કે આ િવધાનસભા ગૃહ છેં . એમાં આપણે અઢી- ણ ણ લાખ લોકોના િતિનિધ 
તરીકે છીએ. ઘણી મુ કેલીઓ સામ ેચંૂટાઇને આવીએ છીએ. મં ી ીને બાદ કરતા ૧૮ર માંથી મા  ૪૦ યિ તઓ હાજર છે. 
ક ેસ પ ે આની િચંતા કરવી ઇએ. ભાજપે પણ આની િચંતા કરવી ઇએ. અપ ની તો વાત જ ન થાય. તો દરેક માટે આ 
િચંતાનો િવષય છે. હ ફરીવાર ગૃહના યાન ઉપર મૂક છું ં ંુ ુ . બધા સ યો મહેનત કરીને અ યાસપૂણ રજઆત કરતાૂ  હોય છે અન ે
રજઆત સાંભળનાૂ ર નથી. ખા સો ટાઇમ જતો ર ો. રસેસ પડવાનો થોડોક સમય છે, તો એટલુ ં ન બેસી શકાય? 
િવધાનસભામા ંઆવવાનો અથ શુ ંછે? લીઝ, ગો અહેઙ. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં :  માનનીય અ ય ી, સરકાર ારા કોઇપણ કારના કામને નાણા ંમં ી કે  અ ય ારા 
િશલા યાસ કરવામાં આવે એનો અથ એ થાય કે સંપૂણ વહીવટી યા પૂણ કરી દેવામાં આવી છે અને કામ શ  કરવાનું છે. હ ું
વાત ક  છ તે મારા િવ તારના નવા બંદરનું ટે ડર પણ બહાર પાડવામાં આવેલ છેં ંુ . ટે ડરો બહાર પા ા પછી આજની તારીખ ે
ટે ડર ખોલવામા ંઆ યા નથી. વહીવટી યા વીકારી છે. મોડ થયું તો ખાતમુહત કરવાની ઉતાવળ શા માટે કરીું ૂ ? આની 
ગંભીરતા રા ય સરકારે લેવી ઇએ અન ેઆવાં કામ કયા છે. એ તમામ કામની વહીવટી મંજરી તા કાિલક અસરથી આપવામા ંૂ
આવે અને એ કામ શ  કરવામાં આવે એ નાણામં ી ી મારફત િવનતંી ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, િશ ણની અંદર માનનીય નાણામં ી ીએ ક ું છે કે, ાથિમક શાળાઓમાં નવા ૭ હ ર 
વગખંડોના િનમાણની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. હ માનનીય મં ી ીને થોડાક ભૂતકાળમાં લઇ જવા ું માગંુ  છંુ. વગખંડોની 
ઘટને પૂરી કરવા માટે ભૂતકાળમા ંઆપણે પૂવ િશ ણ મં ી અને રાજયના પૂવ મુ યમં ી ીમતી આનંદીબેન વખતે િસ ટે ના 
મો મંજર કરવામાં આવેલાૂ . આ મો મંજર કરવામાં આ યા યારે મોટાભાગના જ ે મો બનાવવામાં આ યા હતા તે મો ૂ

આજની તારીખે સંપૂણપણે જજ રત હાલતમા ંછે અને જ યા રોકે છે. થાિનક ક ાએ િજ ા પંચાયત કે તાલુકા પંચાયત તેનો 
િનકાલ કરવા માટેની મંજરી આપતા નથીૂ . એટલે સરકાર ક ાએ આવા કેટલા મો જજ રત છે? મોટાભાગના મો જજ રત છે. 
નાણામં ી ીનું એ પણ યાન દોરવા માગંુ છ  કેુ ં , આ મો જ ેતે વખતે મંજર થયા છે અને તમે જ ેતે િવભાૂ ગને આની ા ટ 
ફાળવો છો તે ા ટ ફાળ યા પછી આપણી સરકારના ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગના પ રપ  મુજબ તેની ખરીદી કરવાની હોય 
છે. આમાં જ ેતે િવભાગ ઠરાવ કરીને કાયપ િત મુજબ તેના ટે ડરો બહાર પાડીને ખરીદી કરવાની હોય છે. આ િસ ટે ના મો 
માટે જ ેતે વખતે િશ ણ િવભાગે જ ેઠરાવ કય  છે તે ઠરાવ િવધાનસભાના ફલોર ઉપર મૂક છ અને માનનીય મં ી ીને કહેવા ુ ું ં
માગંુ  છ કેુ ં , િવભાગો આમા ં શું કરે છે. ાથિમક શાળાના કલ ુ ૬૩૪પ વગખંડો માટે સન ર૦૦૩-૦૪ના વષમા ં િપયા 
૧૦૧.ર૮ કરોડની નવી બાબતની િવભાગ તરફથી વહીવટી મંજરી આપવામાંૂ  આવેલ હતી તથા ગુજરાત નાણાકીય િનયમોના 
િનયમ-૧૮ માણે હેર ટે ડર ારા ભાવો મળેવીન ેએજ સી િનયત કરવા સૂચવવામાં આવેલ હતંુ. પરતુ આ યા લાંબી ં
હોય સમય મયાદામા ંકામો પૂણ થઇ શકે તેમ ન હોય પુ ત િવચારણાન ેઅંતે નીચેની શરતોન ેઆધીન એક ઓરડાદીઠ દોઢ 
લાખ િપયા ફાળવી સીધે સીધંુ િસ ટે  કપનીને વગર ટે ડરે કામ આપી દેવામાં આ યું છેં . નાણામં ી ીનું મારે એ બાબત 
તરફ યાન દોરવુ ંછે કે, આ િસલિસલો આજ ેપણ ચાલ ેછે. ામ પંચાયતનો સરપંચ વગર ટે ડરે પાંચ હ ર િપયાની ખરીદી 
કરે તો આપણે તેને ઘરભેગો કરીએ છીએ, સ પે ડ કરીએ છીએ. લાખો અને કરોડો િપયાના ખરીદી વગર ટે ડરે જયારે 
કરવામા ંઆવે યારે વાભાિવક રીતે તેમાં કયાંકને કયાંક શંકાઓ ય છે.  
 માનનીય અ ય ી, તેના માટે હ કોઇ શ દ યોગ કરીશ તો પાછ કારણ િવનાની સરકારન ેતકલીફ થાય અથવા ું ંુ
મુ કેલી થાય તેવા શ દ યોગ નહ  ક  પણ વગર ટે ડરે ખરીદી કરવાનો મતલબ શુંં ? વગર ટે ડરે ખરીદી કરવાનો મતલબ એ 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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થાય છે કે, આપણે કોઇ કપનીને સીધેં  સીધી મદદ કરવી છે. આમા ંપણ લાખો િપયાની નાણાકીય ગેરરીિત થઇ છે તેવું બહ ુ
પ પણે છે. એટલા માટે જ ે િસ ટે ના દોઢ લાખ મો બનાવવામાં આ યા છે તેનો આજ ે થળ ઉપર વપરાશ થતો નથી. 

બી  એક વાત મ હલા અન ે બાળ િવકાસ િવભાગમાં માનનીય મં ી ીએ જ ે ગવાઇ કરી છે તેમા ં વજનકાટંા માટે વષ 
ર૦૧રથી દરવખતે ગવાઇ કરીએ છીએ. કરોડો િપયાના વજનકાંટા કપોિષત બાળકો માટે ખરીદવામાં આ યા છેુ . મ મારા 

ા ય િવ તારમાં ગામડાઓનો વાસ કય  છે, આંગણવાડીઓની મલૂાકાત લીધી છે અન ે તે આંગણવાડીઓની મલૂાકાત 
લીધા પછી એકપણ વજનકાંટો આજની તારીખે ચાલ ુનથી. કરોડો િપયાના ખચ જ ેવજનકાટંા લીધા છે તે સંપૂણપણે બંધ છે.  
  અ  ય ી : આપના વ ત ય માટે ઘ ડયાળનો કાંટો હવે પૂરો થાય છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, એક િમિનટમા ં મારી વાત પૂરી કરીશ. જ ે વજનકાટંા ખરીદવામા ં
આ યા છે તેમાં મોટાભાગે નાણાકીય કારની ગંભીર ગેરરીિત આચરવામાં આવી છે. આની પણ નાણામં ી તપાસ કરાવડાવ.ે 
હ એક વાત કરીન ેમારી વાત પૂરી કરીશું . યાર પછી આરો ય િવભાગે હમણાં એક ઠરાવ બહાર પા ો છે. તે ઠરાવ બહાર 
પાડીને ા ટની ફાળવણી કરી દીધી. તેમા ંપાછા િપયા ૩૦૦ કરોડ પરત લઇ લીધા. ૭ ફે ુઆરી ર૦ર૦ના રોજ આદેશ કય  
અને તેમાં ક ું છે કે, િપયા ૩૦૦ કરોડ એને ર-એકસમાં દશા યા મુજબના કામો માટે મળેલ ા ટમાંથી પરત કરેલ છે. 
જથેી હવ ે એને ર-એકસમા ં દશાવેલ કામો માટે ચૂકવ  ં કરવાનુ ંથાય તો ઉ ત બાબત યાનમાં રાખી ા ટની ઉપલિ ધ 
મુજબ કરવુ.ં આમાં શંકા ય છે કે ા ટ આ યા પછી તમે પાછી શા માટે લો છો? હવે થાિનક ક ાએથી િબલો બનાવવા માટે 
રાજય સરકાર પાસે મંજરી લેવા આવવું પડશે અને એનો અથ એ થાય કે રાજય સરકાર પાસે મંજરી લેવા આવવાનું થાય તો શુ ંૂ ૂ
થાય એ મારે કહેવાની જ રયાત માનનીય નાણા મં ી ી છે નહ . સરકાર ીના આરો ય અન ેપ રવાર ક યાણ િવભાગ તેમજ 
નાણાં િવભાગના પરામશમાં સૂચના અનુસાર માનનીય સિચવ ી, આરો યના વંચાણમાં લીધેલ ઠરાવ, આ ઠરાવની કોપી 
મારી પાસે છે. ૩૦૦ કરોડ િપયા ા ટની ફાળવણી કયા પછી માચના એ ડમાં તમે પરત શા માટે લો છો? થાિનક ક ાએ 
તમે ચૂકવ ં કરવા દો. આનો અથ એ થાય છે કે જ ેએજ સીએ કામ કયુ છે એ એજ સીએ પોતાના િબલ મંજર કરાવવા માટે ૂ
છેક સરકાર સુધી આવવું પડશ.ે આવું શા માટે? આમ કરવાનું કારણ શુ?ં 
  અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, આપનુ ંવ ત ય પૂ  થાય છેં . માનનીય ભપેુ ભાઇ પટેલ શ  કરે એ પહેલા એક 
ન ધ લ  છ હ કેુ ં ું , આ સભાગૃહમા ંમ ધારાસ ય તરીકે પાંચ વષ પૂરાં કયા યારે અને અ યાર સુધીમા ંમ યું છે કે, િવપ ના 
િસિનયર સ ય મોહનિસંહ  રાઠવાને યારે એમનુ ંવ ત ય પણ નથી છતાં તેઓ સવારથી અડીખમ બેઠાં છે અને આ બાજ ુ
અ ય ઘણાં િમ ો છે તેમાં માનનીય ભૂપે િસંહ  મં ી તરીકે કઇ એમને એવું િવશેષ જવાં બદારીમા ંઆજ ેિનવેદન કરવાનું છે 
એવું પણ નથી અને આજ ેજ નહ  કાયમથી બેઠેલા હ  છ આપણે બધાએ આનો ધડો લેવો ઇએું ંુ , તમે પાટલી થપથપાઓ 
તો રથી થપથપાઓને આ બધા માટે લાગુ પડે છે. માનનીય સ ય ીઓ, જટેલુ ં સાંભળશો તો સારો જવાબ પણ આપી 
શકશો. ઓન રેકોડ હ આની ન ધ ું લ  છંુ. 
 ી ભુપે ભાઇ ર. પટેલ(ઘાટલો ડયા) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત સરકારે સૌને સાથે રાખી ગુજરાત રાજયનો 
િવકાસ કય  અને િવકાસના આધારે ગુજરાતની જનતાન ેિવ ાસ બેઠો અને એ િવ ાસના કારણ ે એ આજ ેસવ મ પાટ  
તરીકે ભારતીય જનતા પાટ ને છે ા ૨૨ વરસથી શાસનમાં બેસાડી છે. માનનીય અ ય ી, એટલે જ આજ ેગુજરાતની  
સવ મ છે, શાસન સવ મ છે, અમારી સરકાર ારા લેવાતા િનણયો સવ મ છે અન ેએટલ ેજ આજ ેગુજરાત ઉ મમાંથી 
સવ મ થયું છે.  
 માનનીય અ ય ી, નામમાં જ ગુણ સમાયલેા હોય એવો આ િવભાગ એટલ ે મ અન ેરોજગાર. િમકોના મન ે
અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કાચા સોના તરીકે જએ છેુ . દેશના િવકાસમાં તેમનો મ કાચા સોના જટેલો મહ વનો 
છે આ નાતે િમકોને તેમના મનું યો ય વળતર મળ,ે તેમની રોજગારી સુરિ ત રહે એ માટે ગુજરાત રાજયના સંવેદનશીલ 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ વમા ંઅમારી ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકાર ખૂબ જ સ ગતાથી કાય કરી રહી છે. માનનીય અ ય ી, જ ે માણે ઉ ોગો, હમણાં વાત થઇ એમ ગુજરાતમાં સૌથી 
વધારે ઉ ોગોનું મૂડી રોકાણ અહ યા આવી ર ું છે. એના કારણે જ રોજગારી પણ ગુજરાતમા ંછે ાં અઢાર વરસથી સૌથી મોખરે 
છે. એક વખતનો સમય એવો હતો કે લગભગ વષ ર૦૦૮ કે ર૦૦૯મા ંઆખા દેશમા ં ગુજરાતમા ંસૌથી વધુ ૭૧ ટકા નોકરી 
આપવામાં આવતી હતી અન ેછે ાં અઢાર વરસના આંકડા ઇએ તો આજ ેપણ ગુજરાત સૌથી મોખરે રહેલ છે અને મ અન ે
રોજગાર ૪પ ટકાથી ઉપર અ યાર સુધી ર ું છે અન ેએક વખતના સમયે વષ ર૦૦૮-ર૦૦૯માં ૭૧ ટકા.  રોજગાર િનમાણ 
કરતા એક અખબારમાં છપાયેલું કે ઇ ટ ઓર વે ટ ગુજરાત એ લોયમે ટ એ સચે જ ઇઝ ધ બે ટ. (સમયસૂચક ઘંટડી) બસ 
સાહેબ, આ તો બહ ઓછ કહેવાયુ ંુ .  
  અ  ય ી : મારો કાંટો અહ યા બગડેલો નથી ચાલે જ છે.  
 ી ભુપે ભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, કઇં  વાંધો ન હ. પણ િમકોના આ મસ માનથી, વાિભમાનથી 
અને ગૌરવભેર પોતાનુ ં વન વી શકે તે માટે આ સરકાર ક ટબ  છે. માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ે
તાજતેરમાં જ ેબજટે રજ કયુ છે એની ઉપર હ યાન દોરવા માગંુ છૂ ુું ં .  



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
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 વૈિ ક ક ાના અને ઉ ોગની માગ આધા રત કૌશ ય િનમાણ માટે ગાંધીનગર ન ક નાસમેદ ખાતે ર૦ એકર 
જમીનમાં પીપીપી ધોરણે ટાટા પૃના સહકારથી ઇ ડીયન ઇ ટી ુટ ઓફ કી સના િનમાણનું કાય શ  કયુ છે. રા યના 
યુવાનો માટે રોજગારીની તકો વધારવાનુ ંઆ તુ ય પગલું અમારી સરકારે લીધંુ છે. કદાચ એટલ ેજ ગુજરાત રા ય સવ મ છે. 
આભાર.  
 અ  ય ી : આપનુ ં વ ત ય પૂ  થાય છેં . માનનીય િવર ભાઇ, પાંચ િમિનટ છે આપની. ર-૧ર થી ર-૧૭ 
સુધીની.  
  ી િવર ભાઇ ઠ મરુ (લાઠી) : આઠ િમિનટ છે સર, માનનીય અ ય ી,  
 અ  ય ી : અહ યા તો બધી કપાયન.ે   
 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ : માનનીય અ ય ી, રા યના નાયબ મુ યમં ી ીએ આઠમી વખત બજટે રજ કયુ છે યારે ૂ
આપના મારફતે આ ગૃહમાં મારા િવચારો રજ કરવા માટે હ ઉભો થયો છૂ ુું ં . મને એવું હતંુ કે, આ બજટે ગુજરાતના અથતં ન ે
ઓિ સજન આપશ.ે ી નીિતનભાઇ ઓિ સજન પૂરો પાડવા માટે ય નો કરી ર ા છે પરતુ વચમાં કોઇક નાઇટોજન નાંખી દ ેં
છે અને એના કારણે આ ગુજરાતને ઓિ સજન મળતો બંધ થતો ય છે. ઘણા યાસો પછી આઠમું બજટે લઇને આ યા છે.  
 અ  ય ી : આ નાઇટોજન અને ઓિ સજનના સંયોજનથી શું બન?ે  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, એ થઇ ગયું છે.  
 અ  ય ી : ખાતર બન.ે   
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : ખાતર થઇ ગયુ ંછે. એટલ ેતો કહંુ છંુ.  
 અ  ય ી : એટલ ેખેડતો માટે આ તમે તૈયાર કરી ર ા છો એમ લાગે છેૂ .  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : ખાતર થઇ ગયુ ંછે એવું હ કહેવા માગંુ છું ંુ .  
 અ  ય ી : ઉપયોગી કહેવાયન,ે ખાતર તો કેટલું ઉપયોગી. આ તો સાય સનો ટડ ટ છ અને કેમે ટી ં છ ુ ુ ું ં
એટલે મને ખબર છે.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, ી નીિતનભાઇએ આ વખતે બજટે રજ કયુ યારે ઘણી મુખમુ ા સાથ ેૂ
કિવતાઓ બોલતા હતા યારે અગાઉ બોલતા નહોતા અને આ વખતે બો યા, મ સાભં ું એટલે મન ેગ યુ.ં કામ કરતા આ યા 
છીએ, કામ કરતા રહીશુ.ં ધ ય ગુજરાતના ચરણ ચૂમતા રહીશુ.ં કામ કરતા પ ચીસ વરસમાં ઉ મ અને સવ મ 
કર (દેવાળીયુ)ં ગુજરાત બના યું છે એનું અમને ગૌરવ છે. કેટલુ ંકરજ કયુ છે ગુજરાત ઉપર? આજ ેબાળક જ મે છે યારે 
માથે બો  સાથે જ મે એ કારનુ ંકર  ગુજરાત પ ચીસ વરસથી બના યું છે. હ ગઇકાલે એક ટીું .વી. યઝૂ તો હતો. મોહન 
ભાગવત  બોલતા હતા. હ નથી કહેતોું . એમનુ ંવકત ય બરાબર મ સાંભ ું છે, સતત ટી.વી.માં યુ ં છે મ કે સકસસેરોન ે
અ યાર સુધી આપણે દોિષત બનાવતા આ યા છીએ. અં ે  માટેની વાતો કરી કરીને આ દેશન ે બરબાદી તરફ લઇ જવા 
માટેની પ રિ થિત િનમાણ થઇ છે તેમાં જવાબદારી આપણી પણ બને છે. મા  સકસેસરોને કહેવામાં આવે કે ક ેસે કઇ કય ું
નથી. ક ેસની સરકાર કેટલા વખત રહી છે એ બાબતે માનનીય નીિતનભાઇ યારેક હસાબ માંડ . ી માધવિસંહ સોલંકીની 
સરકાર હતી એ લાંબા સમય સુધી ચાલી યાર પછી લાંબા સમય સધુી કોઇ સરકાર ચાલી હોય તો એ ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકાર ચાલી છે. મારા િમ  વાત કરતા હતા એટલા માટે હ સુધારો ક  છ કે પ ચીસ વરસથી તમ ેબેઠાં છોું ં ંુ . પ ચીસ વરસથી 
તમારી િન ફળતા ઢાંકવા માટે હ  સતત ક સેને યાદ કરવી પડે છે. ક ેસે કઇ કયુ નથીં . ક ેસે મહારા માંથી અલગ કરી 
ગુજરાત રા ય બના યુ.ં વષ ૧૯૬૦મા ંમહારા માંથી જદા પડયા યાર પછી ગુજરાતન ેજ ેમહ વ આ યું છે તે ધ ય ધરતી આ ુ
ગુજરાત માટે બની છે આવડી મોટી િવધાનસભા, આવડ મોટુ ું ં  સિચવાલય! એક નાનો માણસ આવે અને પોતાની રજઆત કરી ૂ
શકે તેના ોનો િનકાલ કરાવી શકે તે કારની પ રિ થિત  ગાંધીનગરમાં કોઇએ કરી હોય તો ક ેસે કરી છે તેનો તમે જશ 

આપી શકતા નથી અન ે(xxx)બેઠાં છો યારે મારે કહેવુ ંછે કે ભારતીય જનતા પાટ ની ૨૫ વષની િન ફળતાના કારણે આજ ે
યુવાન મરી ર ો છે. હ ધૂળટેીમા ં શિનું -રિવમા ં મારા િવ તાર અમરેલીમા ં ગયો લાઠીમા ં ગયો તો એક દિલતનો દીકરો ઝેર 
ગટગટાવી ગયો. એક ચોવીસ વરસનો યુવાન ગળે ફાંસો ખાઇન ેલટકાઇ ગયો. મ પૂછયું કારણ શું ? તો કહે તે ેજયુએટ થયો 
હતો, નોકરી શોધતો હતો, નોકરી શોધી શકયો નહ  અને તેના કારણે પોતાને લાગી આ યુ.ં ૨૧ વીઘાની જમીન ધરાવતો 
દિલત પાણીથી તેનો પાક સૂકાઇ ગયો, સરકાર તરફથી કોઇ સગવડ તો ના મળી તેના કારણે તેણે વન ટકા યુંૂં .  
 માનનીય અ ય ી, એક િમલ માિલક દેસાઇ પ રવાર હ તેમને યાં ખરું ખરે ગયો, બેસવા ગયો. ૪૦ વષના જવાન ેુ
પોતાના બે દીકરા, દીકરીને મૂકીને ઝેર ગટગટાવી દીધંુ. મ પૂછયું કારણ શું ? મગફળી વેચાતી નહોતી. ચણાનું ઉ પાદન આવ ે
પણ ખરીદવા માટેનો કોઇ ધણી નથી. તેલના ભાવ કદકે અને ભસૂકેૂ  વધતાં ય છે. ખેડતની મગફળી વેૂ ચાતી નથી અન ે
તેલના ભાવ કદકે અન ેભૂસકે વધતાં ય છે યારે આ સરકારે તેના ૂ ૨૫ વષમાં આપેલા જ ેવચનો છે તે બધા જ વચનો મા  
પકડાં બ યાં છે. ક ેસની જ ેસરકારની યોજનાઓ હતી તેન ે પકડાં નામ આપી દેવામા ંઆ યા છે અને એ પકડાં નામ 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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આપી દીધા પછી આજ ેિસંચાઇ ે ે શું થયુ ં? મા  ખાતમુહત થાયૂ , ચેકડેમો માટેની યોજનાઓ માટે આજ ે ી નીિતનભાઇ 
સરસ મ નો જવાબ આપતા હતા. બજટેમાં કેટલી ગવાઇ કરી છે ? બજટેમાં મા  િપયા ૩૦૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે 
એમાં મહેસૂલી ખચ કેટલું અને કેટલા ચેકડેમો બના યાં છે ?  
  અ  ય ી  : આપ એક શ દ બો યા (xxx)  એ શ દો હ કાઢી નાું ખું છંુ.  
 ી કેસરીિસંહ જ.ે સોલંકી(માતર) : માનનીય અ ય ી, માગ અને મકાન િવભાગ ારા વષ ૨૦૨૦-૨૧ના 
બજટેની ચચામાં િવકાસના કામો અંગે માગણીઓ કરેલી છે તેમાં હ મા  સમથન આપંુું ં  છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, મારા મત િવ તારના આજ સુધીના ઇિતહાસમાં સૌથી વધારે કામો મંજર કરી અને આ ગુજરાત ૂ
સરકારના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબને હ ખૂબ ખૂબ ું
અિભનંદન આપંુ છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, આ સરકારે ખેડતોની િચંતા કરી મુૂ યમં ી ામ સડક યોજના જ ે લા યા તેની અંદર નોન 
લાન ર તા જ ેવષ થી અગાઉની સરકારની અંદર ક ેસના િમ ો દરેક ગામે ગામ,ે ચંૂટણીએ ચંૂટણીએ જઇ અને એવુ ંકહેતા કે 

આ વખતે તમારો આ નોન લાનનો ર તો અમ ેમંજર કરીશુ ં તે આજ સુધી ૂ ૪૦ વષમા ંનહોતો થયો અન ેઆ સરકારે ખેડૂતની 
િચંતા કરી અને ગામની અદંર પ  હોય, પરાની અંદર ૫૦૦ની જનસં યા હોય, ૨૫૦ની જનસં યા હોય એની પણ િચંતા કરી 
અને નાના નાના નોન લાન ર તાઓ મંજર કરી અને દરેકને હાલ તેનો લાભ મળી ર ો છેૂ . આપ સૌ ધારાસ યો તરીકે 
આપણે ૪૦ થી ૮૦ ધારાસ યો એવા ા ય િવ તારના છીએ કે આપણે તેના ખાતમુહતૂ  અથ જવાનુ ંથતંુ હોય છે યારે પણ 
આપણે ખાતમુહત કરીએ યારે આપણને એવુંૂ  થતંુ હોય છે કે અગાઉની કોઇ સરકાર વખતે નહોતા થયા પણ આપણે એટલા 
નસીબદાર છીએ કે આ રોડનું ખાતમહુત આપણે કરી ર ાં છીએૂ .  
 માનનીય અ ય ી, પહેલાના ડામર રોડ ઓછાં હતા અન ે વષ  જતાં અ યારે હાલ યવહારો વ યા ં છે. દરેક 
તાલુકાને ડતાં રોડની પણ જ ર હોય તેથી સરકારે ધારાસ ય તરીકે આપણે રજઆત કરીએ એટલ ેસાત મીટર જ ેરોડ પહોળો ૂ
હોય તેન ેપણ દસ મીટર પહોળો કરવાની સરકાર ી મંજરી આપે છેૂ . સરકાર ીએ મારા મત િવ તારમા ંખૂબ રોડો આ યાં છે. 
ચાલુ વષની અંદર પણ નીિતનભાઇ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન ુછ કે ુ ં િપયા ૩૬ કરોડના ખચ મારા મત િવ તારની 
અંદર નોન લાન ર તા હોય, નવો પુલ હોય તે પણ આ સાહેબે આ યો છે તે બદલ હ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનુ ંછું ંુ . બી  
સાહેબ,  વાત કરીએ તો મેઇન રોડથી ગામમાં જતા રોડ હતા. એ રોડ ગામ ન ક વરસાદના કારણે પાણી ભરાઇ જવાથી  આ 
રોડ ધોવાઇ જતા હતા.  
 અ  ય ી :  િવ માં બોલવાનો બધાને હ  છે. તમે પણ િવરોધમાં જ બોલો છોન.ે ટેઝરી બે ચની િવ માં નથી 
બોલતા? તો એ પણ બોલ,ે લીઝ.  
 ી કેસરીિસંહ  જ.ે  સોલંકી : સાહેબ, આ સરકારે એની િચંતા કરી છે. ડામર રોડ (અંતરાય)  
 અ  ય ી : આપેને અિભનંદન, તમે પણ આપોને કોણ ના પાડે છે.  
 ી કેસરીિસંહ  જ.ે  સોલંકી : માનનીય અ ય ી, ડામરના રોડ હોય તો વરસાદના પાણીના લીધે તૂટી જતા હતા. 
પરતુ િવકાસ પથની અંદર સીં .સી. રોડ દરેક મત િવ તારમાં આ યા, તેના કારણ ેઆ સી.સી.રોડ ખૂબ જ સરસ થઇ ર ા છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારા મત િવ તારની વાત ક  તો મારા મત િવ તારનીં  ન ક માનનીય િશ ણમં ી ી 
ભુપે િસંહ  ચૂડાસમાનો મત િવ તાર ધોળકા ચાલુ થાય છે. એને પણ ખૂબ સરસ એમણ ે મહેનતથી અન ે અમારા 
સંસદસ ય ી દેવિુસંહ ચૌહાણની મહેનતથી રિસકપુરના ખૂબ નાનો પુલ હતો, જ ેમોટો પુલ મંજર કરી અને સાહેબેૂ , અ યારે આ 
પુલનું કામ ચાલ ુ છે, વહેલી તકે કામ પૂ  થશેં . ખેડા- હ રયાણાનો પુલ હોય એ પણ પુલનુ ં કામ ચાલ ુ છે. હૈદરાબાદથી 
મગનપુરાને ડતો રોડ હતો એના માટે  પણ સાહેબ .૧૦ કરોડ મજંર કયા તે બદલ એમનો હ આભાર માનું છૂ ુું ં .  
 ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ(તાલાલા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેબજટે લઇને આ યા છે, તેમાં મારા 
િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છૂ ુ ં .  
 માનનીય અ ય ી, સમ  િવ ની અંદર એક કોરોના નામનો વાયરસ આ યો છે, તેની િચંતા સૌ કોઇ કરે છે. હ ું
એક ખેડતના દકરા તરીકે અને હમણા ંબે દવસ પહેલા ંજયારે હોળીનો તહેવાર ગયો યારે પણ અન ેિવ ના િન ણાતોએ પણ ૂ
સાિબત કયુ છે કે ગીર ઓલાદની ગાયના ઘીની આહિત ુ આપવામાં આવે અથવા એનો ય  કરવામાં આવે અથવા તો એને ઘર- 
ઘર સુધી બે ચમચી ઘીનો અિ  ગટાવીને એમાં ઘી નાંખવામાં આવે તો કોરોનાનો વાયરસ છે એ દરૂ રહે છે, તે નાશ પામતા 
હોય છે. હ આ નથી કહેતોું  િવ ના િન ણાત વૈ ાિનકો કહે છે. હમણાં વાત કરેલી છે કે ગીર ઓલાદની ગાયની. (અંતરાય)  
 અ  ય ી :  ગાયની આટલી સરસ વાત કરે છે તો કોઇ પાટલી તો થપથપાવો. ગાય માતાની વાત છે.  
 ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : આભાર સાહેબ. મારા નેહી એવા ભાઇ ી પંુ ભાઇ અમારા બંદરો િવશનેી વાત કરતા 
હતા. ઘણા વષ ની અમારી સમ યાઓ છે. ઘણા વષ ની સૂ ાપાડા, નવાપરા, વેરાવળ કે માંગરોળ હોય તો જયાં માછી સમાજ 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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જ ેમાછીમારીનો ધંધો કરે છે તેઓ નાના-નાના બંદરોની અંદર રહે છે. એમન ેપોતાની બોટ લાંગરવા માટે પોતાનુ ં ફશ ગ લઇન ે
કાંઠા પર આવવા માટે, એમનો યવસાય કરવા માટે જટેીની ખરેખર જ રીયાતો હોય છે. ઘણા વષથી અમે માગણી કરીએ 
છીએ. સરકાર ીએ બજટેની અંદર ફાળવ  ં કય,ુ ગયા વષનું બજટે પણ હ વું છું ંુ , તેની અંદર પણ ર૧૦ કરોડ િપયાનુ ં
ફાળવ ં કરવામાં આ યું હતંુ. બંદરોની સં યા કેટલી તો કહે કે પાંચ, બજટેની અંદર ફાળવ ં કેટલું તો ર૧૦ કરોડ િપયા, એક 
જટેી બનાવવા જઇએ તો કમસે કમ ઓછામાં ઓછા ૩૦૦ કરોડ િપયાની જ રયાત ઉભી થાય. યારે મને સમ તંુ નથી કે 
બંદરો માટેના ગયા વષના બજટેની અંદર અમલવારી તો થઇ નથી અને આ વખતના બજટેની અંદર પણ જ ેફાળવ  ંકરવામા ં
આ યું છે તે ૧પ૦ કરોડ િપયા. ર૧૦ કરોડ િપયાની અમલવારી થઇ નથી અને આ વખતના બજટેમા ંજટેી બનાવવા માટેનુ ં
ફાળવ ં ૧પ૦ કરોડ િપયાનું યારે મને એ સમ તંુ નથી કે ૧પ૦ કરોડ િપયામા ંકયા બંદરની જટેી બનાવવા માગે છે? યારે 
માનનીય નાણામં ી ી પાસે એ વાતનો જવાબ માગવા માટે િવનતંી ક  છં ંુ . બંદરો પર જટેી બનાવવા અને તેના બજટેની 

ગવાઇની વાત સમ વ.ે  
 માનનીય અ ય ી, હમણા-ંહમણાં તો ખેડતોની માઠી બેઠી છેૂ . બાપુ, ગયા વષ અમારે યાં ૩-૩ વાવાઝોડાઓ 
આ યા. એક વાવાઝોડાનું નામ આવ,ે થોડા દવસ થાય, ભગવાનને ાથના કરીએ, સોમનાથ ભગવાનને ાથના કરીએ, 
કૃ ણન,ે કાળીયા ઠાકોરન ે ાથના કરીએ અન ે વાવાઝોડ સમી યું  એના સમાચાર આવ,ે પંદર દવસ થાય અન ે બીજ ુ ં
વાવાઝોડ દ રયામાં ડેવલપ થતંુ હોય છેું . તે વખતે પણ આ ી ભપેુ િસંહ બાપુ પણ યાં હાજર હતા અને રાતના ૧૨ વા ય ે
રી યુ િમ ટંગ લેતા હતા. યારે બધા િચંતા કરતા હતા. િચંતા કરી એટલ ેબાપુએ ક ું કે શું થવાનું છે? યારે અમે બધાએ 
ભગવાનન ે ાથના કરી હતી કે આ વાવાઝોડ ટળી યું  અને સવારે સમાચાર આ યા કે વાવાઝોડ ટળી ગયુ ં છેું . યારે અમ ે
બાપુને વાત કરી કે  આ વાવાઝોડ આવે તો અમારા કો ટલ બે ટ ઉપર અન ેસૌરા મા ંખાસ કરીન ેકેસર કેરીું ના બગીચાઓ 
અન ેનાિળયરેીના બગીચાઓનું ખૂબ મોટ વાવેતર થાય છે અને મોટા માણમાં એ બગીચાઓ આવેલા છેું .  એ વાવાઝોડાની 
અસર ઉભી થાય અને વાવાઝોડ આવે તો એ નાિળયેરી અને કેસર કેરીના બગીચાઓ બધા નાશ પામેું  અને એ ખેડત દસ વષ ૂ
સુધી પાછો બેઠો ન થઇ શકે. એટલ ેઅમ ેબાપુને એ િવનંતી પણ કરી હતી કે આપ સરકારમાં એ રજૂઆત કર  અમારા વતી 
પણ આ વાત કરો અન ેઆ બગીચાઓનો વીમામા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે એવી દરખા ત કે  સરકારમાં મોકલવામા ંઆવે તો 
આજ ેકે માં પણ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર છે તો આવા વાવાઝોડા આવે યારે એ ખેડતોને એનો લાભ મળી ૂ શકે. તે 
દવસે અમે બધાએ બાપુને આ િવનંતી કરી હતી. પણ એની અમલવારી આ બજટેમાં કયાંય વા મળતી નથી. એ જ રીતે 

બંદરોની કોઇ અમલવારી પણ વા મળતી નથી. ખેડતોની તો આજ ેપણ દશા ખરાબ છેૂ . આજ ેપણ કમોસમી વરસાદની 
આગાહી છે, બે દવસ પહેલા પણ યાં કમોસમી વરસાદ હતો. અઠવા ડયા પહેલા પણ હતો. ગઇ કાલે પણ ખેડતોની એટલી ૂ
ફ રયાદ હતી અને પરમ દવસે પણ એટલી જ ફ રયાદ હતી.  
 અ ય ી : આપનો સમય પૂરો થાય છે. માનનીય ઝંખનાબેન.  
 ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ :  માનનીય અ ય ી, એક જ િમિનટ. 
 અ ય ી : ી ભગાભાઇ, ખેડતની વાત છેૂ  તો જલદી બોલો અને પૂ  કરોં .  
 ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, આજ ેખેડતોને ડબલ ભાવ આપવાની વાત કરીએ છીએ કે ૂ વષ 
૨૦૨૨મા ંખેડતોને ડબલ ભાવ અપાવીશુંૂ . આજ ેખેડતોની પ રિ થિત એ છે કે પોતે યાડમાં ટેકાના ભાવે માલૂ , તુવેર દાળ 
વેચવા ય છે યારે પ૦ ખેડતો તુવેરદાળ લૂ ઇને ય તો બે ખેડતનો માલ મંજર કરે છે અને ૂ ૂ ૪૮ ખેડતને એમના પાકને હવા ૂ
લાગી ગઇ છે એવું કહી ને નામંજર કરે છેૂ . યારે આ વાતમાં પણ સરકાર યાન આપે તેવી મારી િવનંતી છે.  
  ીમતી ઝંખનાબેન  હ. પટેલ(ચોયાસી) : માનનીય અ ય ી, મારો િવષય છે મ યો ોગ, મ યો ોગ અંગેના 
િવચારો રજ કરવા માટે હ ઉભી થઇ છૂ ુું ં . જયારે સભાગૃહની બહાર અમે સભાગૃહના સ યો સાથે ચચા કરતા હોઇએ કે તમારે કયા 
િવષય પર બોલવાનું છે, યારે મારો િવષય ણીને ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે આમાં તો શું નવું થયું કે તમે સભાગૃહના 
યાન ેમકૂો છો? માનનીય અ ય ી, મ યો ોગ એ ઝડપી વૃિ  પામતી ખેતી વાડી સંલ  વિૃત છે. જ ે વરોજગારીની તકો 

ઉભી કરી માછીમારોને વધારાની આવક ઉભી કરવાનું મોટ ે  છેું . આપણા આદરણીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ 
જયારે આ સ માનનીય સભાગૃહના સ ય હતા યારે પણ આ મ યો ોગન ે ો સાહન આપતા હતા અને જયારે આ દેશના 
વડા ધાન તરીકે છે યારે પણ ો સાહન આપે છે. એટલે જ આ વષના કે ના બજટેમાં તેમણે િપયા ૭૫૨૨ કરોડનું બજટે 
એકવાક ચર ઇ ા ટકચર માટે આ યું છે. તેઓ ણતા હતા અને આપણ ેસૌ ણીએ છીએ કે દુિનયાનો પાંચમા ભાગનો 
દ રયા િકનારો ગુજરાત પાસે આવેલો છે અને એ ૧૬૦૦ િકલોમીટર લાંબો પથરાયેલો છે. જયારે આપણા નાણા મં ી ી ારા 
મ યો ોગ માટે િપયા ૫૯૧ કરોડનુ ંબજટે આપવામાં આ યુ ં છે યારે હ આપણા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેું બ 
અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબનો આભાર માનું છંુ. હ પહેલા પણ આ સભાગૃહમાં કહી ચૂકી છ અન ેું ંુ
ફરીવાર આ સભાગૃહના યાને મૂકવા માગંુ છ કે મ યો ોગ એ એવો વેપાર છે કે જમેાં કોઇ પણ તની ડી ીની જ ર પડતીુ ં  
નથી. આમાં િશિ તથી લઇને અિશિ ત લોકો અને મ હલાથી લઇન ેયુવા ધન ડાતંુ જઇ ર ું છે. 
 અ ય ી : િવરામનો સમય થયો છે. સભાગૃહ બપોરના ૩ વા યે ફરી મળશ,ે આપનું વચન ચાલુ રહેશ.ે  



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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(િવરામ બપોરના ૨-૩૦ થી ૩-૦૦) 
અ ય ી અ ય થાને 

 ીમતી ઝંખનાબેન હ. પટેલ : ( મશ) માનનીય અ ય ી, આપણે સૌ ણીએ છીએ કે ગુજરાત રાજયમા ંહ રો 
િજગાના તળાવો આવેલા છે જને ે ં shrimp farming  તરીકે ઓળખવામાં આવ ેછે એ એક િજગાની િત છે ટાઇગર ાંત ં  
shrimp farming િજગાની િત ગણવામાં આવે છેં . એક હેકટરનું એક તળાવ ભરવામાં આવે છે તેના મા યમથી ૩૦ જટેલા 
લોકોને સીધી કે આડકતરી રીતે રો રોટી ઉભી થાય છે.   
 હ સભાગૃહન ેજણાવતા ખૂબ જ આનંદ અને હષની લાગણી અનુભવું છ કે ગયા વષમા ં ગ ફાિમગ ારા ું ંુ ૪પ હ ર 
હેકટર ટન િજગાનુ ંઉ પાદન  થયું  હતંુ અને એના મા યમથી રં ૧૦૦ કરોડ િપયાનુ ં િવદશેી હંુ ડયામણ આપણા દેશમાં અન ે
ગુજરાતમાં આ યુ ં છે. આપણા આદરણીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબનુ ં એક લ યાંક છે કે દર વષ એક લાખ 
કરોડનું િવદેશી હ ડયામણ ભારત દેશમાં આવે તેના ારા આપણે ું િપયા બાવન હ ર કરોડના લ યાંક પર પહ ચી ગયા 
છીએ. મા ને મા  shrimp farming થી ૭૦ ટકા જટેલું િવદશેી હ ડયામણ આ દેશમાં આ યું છેું . મને જણાવતા ખૂબ 
આનંદ થાય છે કે ગુજરાત રાજયના િજગાને સમ  િવ માં ેં  કવોિલટીના િજગા તરીકે ગણવામાં આ યા છેં . ગયા મ હન ે
દરેક પ કાર િમ ોએ એની ન ધ લીધી છે. ગુજરાત પાસે ઘણી એવી shrimp zone વાળી જ યા છે જયાં ભરતીના પાણી ફરી 
વળે છે એવી જ યાન ે  ગામ દીઠ ગામના એક એક ઘર દીઠ ફાળવવામાં આવે તો રોજગારીનો મોટો  હલ થઇ શકે તેમ છે.   
 વધુ ન કહેતા આપણા વીજળીના દર બી  રાજયોની સરખામણીમાં ઘણો વધારે હોવાના કારણે આપણા માછીમારો 
આપણા જ ેફામરો છે એન ેઘણી મુ કેલીઓ આવે છે. આં  દેશ પાસે ૮૦૦ િકલોમીટર દ રયા િકનારો છે જયારે આપણી પાસ ે
૧૬૦૦ િકલોમીટરનો દ રયા િકનારો છે. યાં વીજળીનો દર ૧.પ  િપયા હોવાથી એ લોકો ૭૦ ટકા િવદેશી હ ડયામણ ઉભું કરે ું
છે. આપણી પાસે ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો દ રયા િકનારો હોય તો વીજળીના દર ઘટાડવામા ંઆવે તો મન ેલાગે છે કે આનાથી 
ખૂબ મોટી ાિંત આવશે એવુ ં મા  માનવું છેં .  
 ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ(િવરમગામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણામં ી ી  
નીિતનભાઇ પટેલ  સાહેબ સન ર૦ર૦-ર૧નુ ંઅદંાજપ  િપયા ર,૧૭,ર૮૭ કરોડનુ ં  લઇને આ યા છે યારે એના ઉપર હ ું
મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છૂ ુ ં .  
 અંદાજપ   દશાિવ હન ગણાય કેમ કે સરકારનું આયોજન જદા જદા ે ોમાં કરેલી ફાળવણી તથા એ ે ે ખરા ુ ુ
અથમા ંફડની જ રયાતમાં તફાવત પ  કરે છેં . જમે કે કૃિષ ે ે કમોસમી વરસાદ, પાક નુકસાન, મ ઘા િબયારણ તથા કૃિષ 

ે ે રોજગારી ઉભી કરવા માટેનુ ં આયોજન મોટા પાયે જ રયાત હતી. પરતુ બજટેની ફાળવણી મા  િપયા ં ૭૪ર૩ કરોડ 
કરીને સરકારે ામીણ ે ના િકસાનો, યુવા બેરોજગારો  સાથ ેમ ક કરેલ છે. જ ેકોઇ યોજનાઓ સરકાર ારા આપવામા ં
આવી છે એ િસમીત ખેડતો પૂરતી કરવામાં આવીૂ  છે. જનેાથી કૃિષ ે ે ડાયેલા અ ય ખેડતોને લાભ મળવાની શકયતા ૂ
ન હવત રહેશ ેજનેાથી  વગિવ હ ઉભો થશ.ે જમે કે મા  ર૯ હ ર ખેડતો માટે િવિવધ ઓ રો અને ટેકટર ખરીદી માટેનુ ંજ ૂ
આયોજન કરેલ છે. એ જ માણે ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી માટેના લાભાથ  મા   પ૦ હ ર લોકો માટે જ આયોજન 
કરવામાં આવેલ છે. તો સાડા ણ કરોડ ા ય ે ે વસતા તથા કૃિષ ે ે ડાયેલા લોકો માટે આયોજન કેમ નહ  ? એ જ 

માણે િકસાન પ રવહન યોજનામા ં પણ મા  પાંચ હ ર ખેડતોને લાભાથ ઓ બનાવવામા ં આવેલ છેૂ . તો મા  િસિમત 
ખેડતોને લાભ આપવાનો ઉદે ય પ  થતો નથીૂ . લઘુ મ ટેકાના ભાવના અભાવે િપડાતા ગુજરાતના ખેડતો માટે આ ૂ
બજટેમાં સમૂિચત આયોજન ન હોવાના કારણે ખેડતોની આશા પડી ભાંગી છે અન ે કૃિષ ે ે આિથૂ ક બેહાલી વધવાની 
શ યતાઓ છે. કૃિષ ે ે થતા અ યાયના કારણે ગુજરાતના ખેડતો કૃિષ ે થી અળગા થઇ ર ા છેૂ . જનેાથી ગુજરાતનુ ં
અનાજનું ઉ પાદન ઘટી ર ું છે. સને ૨૦૧૩-૧૪માં અનાજનું ઉ પાદન ૧૦૦.૭ લાખ ટન હતંુ જ ેઘટીને વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
૬૬.૯૧ જટેલુ ંથયું છે. જયારે તેલીિબયાનંું ઉ પાદન વષ ૨૦૧૩-૧૪મા ં૭૪.૭૦ હતંુ જ ેઘટીન ેમા  ૬૪.૩ લાખ થવા જઇ 
ર ું છે. (સમય સૂચક ઘંટડી) યારે નમદા યોજનામાં પણ ૬૬.૪ લાખ િપયતનું આયોજન કરવાનું હતંુ. પણ મારે કહેવું છે કે, 
અમારા િવરમગામ, સાણંદ અન ેબાવળાના તે ીસ ગામોન ેકમા ડ એ રયાની બહાર રાખીન,ે હ  પણ િપયતનું પાણી િસંચાઇ 
માટે આપવામાં આવતંુ નથી. ગયા બજટેની ચચામાં જ મ કહેલુ ંકે, મારો િવરમગામ મત િવ તાર એટલે સૌરા નું વશે ાર છે. 
એમાં આવેલું અમા  બોળસર તળાવ હોય કે નળ સરોવર હોયં , હમણાં જ મહામ હમ ગુજરાત રા યના રા યપાલ ીએ પણ 
મુલાકાત લીધી છે યારે એને વાસન થળ તરીકે ડેવલપ કરીન ેઅમારા િવરમગામ મત િવ તારના લોકોની આ િવકાનુ ં
સાધન જ ેબની શકે એમ છે (સમય સૂચક ઘંટડી) તો એના માટે વાસન ે ે એની યોજના કેમ નથી લાવવામાં આવતી ? એ 
પણ એક સવાલ છે.  
 મારા િવ તારનો કટોસણ રોડ જ ેછે એની આજબાજમાં બાવીસ ગામો એવા છે કેુ ુ , એમને કોઇ સારવાર લેવી હોય, 
મારી બહેનોને કોઇ ડલીવરી હોય યારે લગભગ કડી જવા માટે બાવીસ િકલો િમટર છે અને મહેસાણા જવું પડે છે. તો કટોસણ 
રોડની આજબાજમાં કોઇ પીુ ુ .એચ.સી. સે ટર થાય અથવા સારી હોિ પટલ થાય તો આ બાવીસ ગામના લોકોન ેદરૂ જવુ ંના 
પડે. બીજ કેુ ં , યારે આપણે યુવાનોન ેબેરોજગારીમાંથી ઉગારવાની વાત કરીએ છીએ અને સરકાર ીની નીિત પણ રહેલ છે 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 
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યારે મારા િવ તારમા ં ખૂબ ઉ ોગો થપાયા છે. ઉ ોગ થપાય યારે એક નીિત રહી છે કે, ૮૫ ટકા થાિનક યુવાનોન ે
રોજગારી આપવી. યારે સરકાર ીન ેમારી તો િવનંતી છે કે, ટેકિનકલ પસનને નોકરી આપવી ઇએ. 
 ી િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા(કતારગામ): માનનીય અ ય ી, નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણા મં ી ી આ 
સ માનીય ગૃહમા ંજ ેબજટે લઇન ેઆઠમીવાર આ યા છે, એમને હ મા  અનુું ં મોદન આપંુ છ અન ેમારા િવચારો રજ ક  છુ ૂ ું ં ં .
  
 માનનીય અ ય ી, ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જના  આ બજટે સૌનો સાથ અને સૌના િવકાસની સાથે આ ં
બજટેને આવકારતા હ હષની લાગણી અનુભવું છું ંુ . અમારા માનનીય પં ડત દન દયાળ ના િવચારો, એકા મ માનવવાદ અન ે
છેવાડાના માનવી સુધી સરકારની સેવાઓ પહ ચે એ િવચારોને ચ રતાથ કરના  આ બજટેં , માનનીય ી િવજયભાઇ પાણી 
સાહેબ અન ેમાનનીય નાણા ંમં ી ી લઇને આ યા છે એમને હ લાખું -લાખ, કો ટ-કો ટ અિભનંદન ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગરીબોની િચંતા અને ગરીબો માટે સરકારની સવેાઓ જણાવતા ં મને આનદં થાય છે કે, 
બજટેમાં બાંધકામ ે  ે ડાયેલા જ ે િમકો છે એમના માટે અ પૂણા યોજના હેઠળ િપયા દસમાં એમને ભોજન અપાય છે. એ 
સરકારની યોજનામાં વધારો કરીને હવ ેઆ યોજના નીચે જ ેયુિવન કાડ ધરાવનારા બાંધકામ સાથે સંકળાયેલા જ ે િમકો છે 
અથવા તો અ ય જ યાએ. એ લોકોને પણ આમા ંઆવરી લીધા છે યારે આ સંવેદનશીલ િનણયના કારણે લાખો મજરોન ેૂ
આનાથી ફાયદો થવાનો છે. આ સરકારની સેવા કરવાની ત પરતા છે એ આ બજટેમા ં િતત થાય છે. આ યોજના માટે .૩૫ 
કરોડની ગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે. તેના કરતા આગળ વધીન ેકહ તો મ વી ભાઇઓ હોય છે તેમના પ ની અથવા તો ું
એકલા બહેનો હોય તેમના માટે .૭૫૦૦ની સહાય જ ેઅ યાર સુધી આપવામાં આવતી હતી. તેની જ યાએ હવેથી તેમાં વધારો 
કરીને િપયા ૨૭,૦૦૦ જટેલી રકમ આ સગભા બહેનો માટે આમાં આપવાની છે.  
 માનનીય અ ય ી, પાણી સાહેબની સરકારનું મન ગરીબો માટે કેટલું ખુ ું છે એ આ બજટેથી િતત થાય છે. 
હમણાં જ ેવાત થઇ કે આ સરકારની અંદર ાચાર બાબતે મારા િતપ ના સ ય ીઓ જ ેવાત કરતા હતા. હ નાનો હતો ું
યારે મ મારી સગી આંખે યેલું છે કે રેશન ગની દુકાનોમાંથી જ ેરીતે ખાંડની બોરીઓ, કેરોસીનના આખાને આખા બેરલ કઇ 

જ યાએ જતા હતા, કેવી રીતે જતા હતા અન ેજતા હતા તો કોઇ આમ પિ લક બોલી શકતી નહોતી. આ પ રિ થિત ક ેસના 
શાસન દર યાન હતી. તેમાંથી આપનું દીધેલું યારથી માનનીય િવજયભાઇ પાણી સાહેબની સરકારે અિધકારીઓની જ ે
િનમણૂક કરી છે, એ.સી.બી.ન ેજ ેજવાબદારી સ પી છે અને જ ે કારના કેસો કરવામા ંઆ યા છે. અમા  ભારતીય જનતા ં
પાટ નું મન ખુ ુ ં છે. આના માટે જ ેતે સમયે કેસ કે ફ રયાદ કરવા જઇ શકાતંુ નહોતંુ. જ ે કારના અસામાિજક ત વો હતા એ 
લોકો જ આડા ઉભા રહેતા અન ે એ કયા પ ના હતા એ ગુજરાતની  સારી રીતે ણે છે. તેના લીધે ૨૫-૨૫ વષથી 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ચાલી આવે છે. એના ઉપર લોકોએ િવ ાસ મૂકયો છે યારે આગળની બનલેી ઘટનાઓ લોકો 
ભૂલી શકતા નથી.  
  ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર(આણંદ) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યના નાયબ મુ યમં ી અને નાણામં ી 
માનનીય ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વષનુ ં િપયા ૨,૧૭,૨૮૭ કરોડનું બજટે લઇને આ યા છે તેના 
ઉપર મારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, આ બજટેમાં આરો ય અને પ રવાર ક યાણ માટે .૧૧,૨૪૩ કરોડની ગવાઇ કરેલી છે. 
પહેલું સુખ તે તે નરવા. રા યના નાગ રકોના વા યની કાળ  રાખવા, આરો ય િવષયક સુિવધાઓ ઉપલ ધ કરવા 
જ રયાતમંદ નાગ રકોન ેગુણવ ાયુ ત આરો ય િવષયક સેવાઓ ઝડપી અને ન વા દરે મળે એ માટેનો સરકાર ીનો આશય 
છે યારે મારે આણંદ િજ ાની વાત કરવી છે. આણદં િજ ો ગુજરાતમાં ખૂબ મહ વનો િજ ો છે. આણંદની અમલુ ડેરીનુ ંનામ 
છે. ેત ાંિત લાવવામાં પણ અમલુનો િસહંફાળો છે. યારે મને કહેતા દુઃખ થાય છે કે આણંદ િજ ો બૃહદ ખેડા િજ ાથી ૨૨ 
વષથી છટો પ ો છેૂ . પરંતુ આજ દન સુધી આણંદ િજ ાની િસિવલ હોિ પટલ બનાવવામા ંઆવી નથી. લોકો આરો યની 
િ એ ખૂબ જ વલોપાત કરે છે. પરતુ મ ધીદાટ ખાનગી હોિ પટલોની અંદર એમન ેસેવાઓ લેવી પડે છેં . આ ગૃહમા ંિસિવલ 

હોિ પટલ બનાવવા માટે ગયા વખતે પણ મ વાત કરી હતી. મારો િવધાનસભા મત િવ તાર આણંદમાં બાકરોલ, આણંદ 
નાવલી ગામ ેખાતમુહત કરવાૂ માં આવેલુ ંપરતુ આજં  દન સુધી યા ંઆગળ કોઇ િસિવલ હોિ પટલનુ ંિનમાણ થયું નથી. ગયા 
વખતે મ માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબને વાત કરી હતી કે આણંદમાં યાયામશાળાની અંદર સો ગંુઠા જ યા ફાળવી હતી અન ે
સો કરોડ િપયા પણ ફાળ યા હતા પણ મન ે કહેતા દુઃખ થાય છે કે આજ દન સુધી યાયામશાળાની અંદર િસિવલ 
હોિ પટલનું િનમાણ થયુ ંનથી. કયા કારણોસર થયું નથી એનો યાલ આવતો નથી. આણંદ યાયામશાળાની અંદર ર૦ એકર 
જમીન આવેલી છે આ જમીનમાંથી ફકત સો જ ગંુઠા જમીન ફાળવવામાં આવેલી છે યારે મારે માનનીય મં ી ી અને સરકારન ે
કહેવું છે કે જયારે મ કલેકટર ીને સંકલનમાં  કય  યારે કહે કે  સરકાર વધારે જ યા માગશ ેતો ફળવાશ.ે માટે મારે ી 
નીિતનભાઇ સાહેબને ખાસ િવનંતી કરવી કે આ લોકો માટેની માગણી છે. આજ ેરર-રર વષથી િસિવલ હોિ પટલની વાત ટ  ે
ચડેલી છે એના માટે આપને હ િવનંતી ક  છ કે આણંદ શહેરની અંદર િજ ાની હોિ પટલ બનેું ં ંુ . યાં આગળ સરકાર ી ારા 
નકશા, પી.આઇ.એના બના યા છે, દસ માળ અન ેનિસગ કોલેજ સાથેના, ૩૦૦ બેડની પથારી સાથેના નકશાઓ બ યા છે 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) 

 168 

યારે માનનીય નીિતનભાઇને િવનંતી ક  કે ઝડપથી આણંદ શહેરની અદંર િસિવં લ હોિ પટલ બન ેએટલા માટે કે આણંદ એ 
આખા િજ ાનું હાદ છે. આખા િજ ાના ૮ તાલુકા એની અંદર બોરસદ ચોકડીથી યાયામશાળાએ જવા આવવા માટે ત ન 
ન ક પડે. ગરીબ વગનો માણસ ચાલીને પણ જઇ શકે એમ છે. માટે મારી ખાસ િવનંતી છે કે આ લોકઉપયોગી કામ કરવામા ં
આવ.ે બી  વાત શહેરી િવકાસની ક  તો આણંદં  શહેરની અંદર આવવા માટે સામળખા ચોકડી, નેશનલ હાઇવે નંબર-૮ 
અને એકસ સે હાઇવેથી સામળખાથી જ ેભાલેજ ઓવર િ જ રોડ આવેલો છે. એ જ ેરેલવેવાળો ઓવર િ જનો રોડ છે એ ખૂબ 
જ સાંકડો છે જનેા કારણે ટાફીકની સમ યા ખૂબ જ મોટી થાય છે. આ ટાફીકની સમ યાનો હલ કરવા માટે માનનીય મં ી ીન ે
અને સરકાર ીન ેપણ િવનંતી ક  કે જ ેભાલેજવાળો ઓવરં  િ જ છે એ વહેલામા ંવહેલી તકે મોટો કરવામા ંઆવ ેતો આણંદની 
અંદર અમદાવાદ બાજથીુ , ગાંધીનગર, ઇ દોર, ગોધરા, ડાકોર બાજથી જ ેલોકો આવે છે એમને સરળતા પડે છેુ .  મારે આણંદ 
શહેરની વાત કરવી છે. આણંદ શહેરની અદંર ભૂગભ ગટર યોજના આજ ે પણ અિ ત વમા ં નથી. ઘણા બધા પૂવપ ીના 
િવ તારો છે, ખો ડયાર માતાનો િવ તાર છે, ગંગદેવનગર િવ તાર છે, ઇ માઇલ નગર, િમ તનગર, રા રપુરા, મંગળપુરા છે, 
પાપુરા, સ ગોડપુરા િવ તાર છે, બાકરોલનો કોલોની િવ તાર છે, આ િવ તારોની અદંર આજ ેપણ ગટરની સુિવધાઓ નથી. 

હ આપના મારફત માનનીય મં ી ીને કહેવા ું માગંુ  છ કે ગટરની પણ યવ થા થાય અન ેસમાવેશ કરવામા ંઆવે એવી હ ુ ં ું
િવનંતી ક  છં ંુ . 
 ી મુકેશભાઇ ઝી. પટેલ(ઓલપાડ) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત સરકારના નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સાહેબ માગ અને મકાન િવભાગની વષ ર૦ર૦-ર૧ની જ ેબજટેની માગણીઓ લઇને આ યા છે એને હ મા  સમથન ું ં
આપંુ છંુ. આ િવભાગ ારા દર વષ બજટેની અદંર વધારો કરવામાં આવ ે છે. આ વખતે પણ િપયા ૧૦,ર૦૦ કરોડની આ 
બજટેમાં ગવાઇ કરી છે. હ આ ગૃહને કહેવા ું માગંુ છ કે ભારત દેશની અદંર આટલુ ંમોટ બજટે કોઇપણ રાજયમાં આ િવભાગ ુ ું ં

ારા ફાળવવામાં નથી આ યુ.ં મા  અન ે મા  ગુજરાત એવુ ં રાજય છે કે જમેાં િપયા દસ હ ર કરોડનું આટલુ ં બજટે 
ફાળવવામાં આ યું છે. આ િવભાગ માગ અને મકાન બંન ે િવભાગ સંભાળે છે. મકાનની અંદર આપણે ઇએ તો આજ ે
ગુજરાતની અંદર િજ ા સવેા સદન હોય, તાલુકા સેવા સદન હોય કે મામલતદાર કચેરી હોય આ તમામ િબ ડ ગો આજ ેકોપ રેટ 
ઓફીસ જવેા િબ ડ ગો બ યા છે. સમ  ગુજરાતની અંદર નમૂના પ આ બધા િબ ડ ગો બ યા છે. અ યારે પણ જટેલા જટેલા 
નવા તાલુકાઓ બ યા છે યાં પણ બધા નવા મકાનોના િનમાણ કરવામા ંઆ યા છે. આ િવભાગ ારા કોરીડોર, ગિતપથ, 
બંદરોને ડતા ર તા હોય, ઔ ોિગક રીતે ડતા ર તા હોય કે િજ ાઓને ડતા ર તાઓને ૧૦ િમટર પહોળા કરવાના 
હોય, િકસાનો માટે િકસાનપથ યોજનાના ર તા હોય આ તમામ લોકોને આવરી લેવાનું કામ આ િવભાગ ારા કરવામાં આવ ે
છે.  મન ેકહેતા આનંદ થાય છે કે હ ું રલમાંથી ધારાસ ય તરીકે આવું છંુ. અમારા વધુમા ંવધુ ો પરાઓ અન ેબે ગામોન ે

ડતા ર તાઓના હોય છે. સરકારે મુ યમં ી ામ સડક યોજનાની શ આત કરી અને અમારી વષ  જની માગણી સંતોષવાનુ ંૂ
કામ આ ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ આપે કયુ છે. એટલા માટે સામે બેઠેલા િમ ોને પણ કહેવા માગંુ છ કેુ ં , માગ અને મકાન 
િવભાગની માગણીમાં તમારે સમથન કરવું ઇએ. ખેતી માટેના બે ગામન ે ડતા ર તાઓ કે જનેો ઉપયોગ બધા કરતાં હોય છે 
અને રલના ધારાસ ય પાસ ેવધારેમાં વધારે માગણી આવા ર તાઓની આવતી હોય છે. મહ મ ર તાઓના કામો આ ા ય 
ર તાના થયા છે. આપને અિભનંદન આપંુ છ કે આ વષ પણ તમે ુ ં ૩૮ કરોડ િપયાના ર તા મારા મત િવ તારમાં આ યા છે.   
  અ  ય ી : પાંચ િમિનટમાંથી બે િમિનટ અિભનદંનમાં જ ગઇ છે.  સા  સા  કામ બોલોનેં ં ?  
 ી મુકેશભાઇ ઝી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારા િવ તારમા ંકીમથી માંડવી જતો ર તો ૪ર૦૦ લાખ િપયાના 
ખચ બના યો છે. મારા ઓલપાડમા ં જટેલા રે વે આર.ઓ.બી. છે એ તમામ મંજર કરવામાં આ યા છેૂ . યારે અમ ે દિ ણ 
ગુજરાતથી આવીએ છીએ યારે ભ ચ ગો ડન િ જ ઉપર કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભા રહેવું પડતંુ હતંુ એમાંથી આ 
ભા.જ.પ.ની સરકારે છટકારો અપા યો છેૂ . ખાતમુહત પણ ભાૂ .જ.પ.ની સરકાર કરે છે અને એનું લોકાપણ પણ ભા.જ.પ.ની 
સરકાર કરે છે. અ યારે િપયા ૪ર૦૦ લાખના ખચ ભ ચના ગો ડન િ જનું િનમાણ થઇ ર ું છે. લગભગ ૭૦ ટકા કામ પૂ  ં
થયું છે. આગામી િવધાનસભા સ  દરિમયાન અમે એ િ જ ઉપરથી આવતા થઇશુ.ં અંકલે રથી ભ ચનું ર૫ િકલોિમટરનુ ં
અંતર છે એ ફરીને જવું પડતંુ હતંુ એ અંતર પણ ટક થઇ જવાનુ ં છેૂ ું ં . મારા મત િવ તારમાં સુવાલી આવેલું છે અને દ રયા 
િકનારાનો િવ તાર હોવાથી સુરતના લોકો યાં બીચ પર ફરવા ય છે. િપયા ૧૧૦૦ લાખના ખચ એ ર તાને ડબલ કરવાનુ ં
કામ પ રપૂણ કયુ છે. એ જ રીતે મારા મત િવ તારના ઓલપાડ અને ચોયાસી એ બે તાલુકાને ડવાનું કામ િપયા ૯૩ 
કરોડના ખચ આ િવભાગે પૂણ કયુ છે. મારી એક માગણી છે કે દલેાસાથી કપાસીન ે ડતો માગ છે એના ઉપર પુલ થાય તો 
અમારા કાંઠા િવ તારના ગામો ડાઇ ય એ માટે મારી આપને િવનંતી છે.   
 ી તાપ દૂધાત(સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય અ ય ી, ી નીિતનભાઇ જ ે બજટે લઇને આ યા છે એમા ં મારા 
િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .   
 ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ી તાપભાઇને બોલવા આપો એ પહેલા મારે એક િવનંતી 
કરવાની હતી.   
  અ  ય ી : પછી રાખો. આપને માનનીય દપિસંહની હાજરીમા ંચો સ સમય આપીશ.  
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 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, િમ ોન ે બાળપણ યાદ આ યું એમ મને પણ બાળપણ યાદ આવે છે. 
ગામડા ગામની અંદર નાટક કરવા માટે, ભવાઇ કરવા માટે એક જમાનામા ંભવાઇ થતી હતી અને હ બાળપણમાં વા જતો ું
હતો. ભવાઇ ચાલતી હોય યારે ગામના પટેલ બાપા બેઠા હોય અને એ એમ કહે કે કોઇએ એક ગાય આપી, કોઇએ ભસ આપી, 
કોઇએ િપયા આ યા. સવારે નાટક કરવાવાળા લોકો ઘેર ઘેર જઇને ઉઘરાણી કરવા જતા હોય. પટેલ બાપા પાસે યારે ગાયની 
ઉઘરાણી કરવા આવે યારે પટેલ બાપા એમ કહે કે અમે નાચવાવાળીને પૈસા આ યા હતા. પેલો ભાઇ ચોખવટ કરે કે બાપા, એ 
નાચવાવાળી હ જ હું તો. એ ખોટકલું હતંુુ . એ માણે આ બજટે પાસ થાય છે. બજટેની અદંર એવી પ રિ થિતનુ ંિનમાણ થાય 
છે કે, ચોપડાની અંદર બજટેના આંકડા બહ મોટા દેખાય છે પણ જમીન ઉપર પ રિ થિત બહ કપરી છેુ ુ . ી મુકેશભાઇ રોડ 
ર તાની વાત કરતા હોય તો વષ ર૦૧૬-૧૭ના ર તા દાસા નામની એજ સી મારા મત િવ તારમાં ણ રોડ ખોદીને જતી રહી. 
આજ ે ણ વષ થયા પણ રોડ ર તા પૂણ થતા નથી. રા ય સરકાર ભા.જ.પ.ની, કે  સરકાર ભા.જ.પ.ની, આજ ે મા ં
પીરસનારી અને મોસાળે જમણવાર. મારા બાયપાસની અંદર વષ ર૦૧ર-૧૩ની અંદર સાવરકડલામાં યારના મુ યમં ી અન ેુ ં
આજના વડા ધાન આહવાન કરી ગયા હતા. ણ વષથી મારો બાયપાસ અ રતાલ રેલવનેી મંજરી વગર અટકીને ઊભો છેૂ . 
માનનીય અ ય ી, આ બજટેની અંદર નાના શહેરો માટે કોઇપણ યોજનાના લાગુ પડતા લાભોમાં નાના શહેરો માટે 

.આઇ.ડી.સી. આપવાની વાત હોય, વડા ધાને મારા િવ તારમાં ડીકલેર કયુ હતંુ કે .આઇ.ડી.સી. આપીશુ.ં મારો 
િવ તારનો સૌથી મોટો કાંટા ઉ ોગ .આઇ.ડી.સી.ના કારણ ે મૃતપાય ે છે. એવી પ રિ થિતનુ ં િનમાણ થયું છે છતા ં

.આઇ.ડી.સી. આપવામાં આવી નથી. માનનીય અ ય ી, અમે શે ું  કાંઠેથી આવીએ છીએ યારે મારા િવ તારમા ં
ક ડયા-કભાર ાિતના લોકો મોટા માણમાં રોજગારી મેળવતા હોય યાં ઇકોઝોન લાગંુ પાડવામાં આ યોુ ં . ઇકોઝોનના કારણ ે
રેતીની પ રિ થિત એટલી કપરી થઇ છે કે તેના કારણ ેલોકો બેરોજગાર બ યા છે.  આ ઇકોઝોન હઠાવવામા ંઆવે અને રેતી 
સ તી મળે એવું આયોજન લઇન ે આવે તો અિભનંદન ૧૦૦ ટકા આપીશ. માનનીય અ ય ી, કૃિષ ે ે જ ે બજટે લઇન ે
આ યા છે ગૌદાન માટે િપયા ૩૦,૦૦૦ કરોડનુ ંબજટે ફાળવવામાં આ યુ ંએનો ભાગાકાર કરવામાં આવ ેતો આ ૩૦,૦૦૦ 
િપયાની સહાય અને િપયા ૩૦૦ કરોડનું બજટેથી લાખ લોકોને લાભ મળી શકે. આજ ે૫૩ લાખ ખેડતો છે યારે ખેડતની ૂ ૂ

આવક બમણી કરવાની વાત આપણે કરતા હોય યારે ખડેતને આમાં િબલકલ તારૂ ુ -ફે સ ગના ઉપયોગની વાત આ બજટેમા ં
નથી આવી. ખેડતને સૌથી મોટો ાસ રોઝૂ -ભૂંડથી થતો હોય યારે આ બજટેમાં  તાર-ફે સ ગ માટે ગવાઇ કરવામાં આવ ે
અને ખેડતોને રોઝૂ -ભૂંડથી મુિ ત આપવામાં આવે તો ૧૦૦ ટકા ખેડતોની બમણી આવક થઇ શકેૂ . માનનીય અ ય ી, 
મનરેગા યોજના જ ેય.ુપી.એ. સરકાર વખતે લ ચ કરવામાં આવી હતી અને જ ેએનું બજટે હતંુ એને દન- િત- દન ઘટાડતા ં

ય છે. એ બજટેની રાશી એટલી ઘટાડવામા ંઆવી છે અને આજ ેઆપણા બજટેમાં પણ એટલો ઘટાડો થયો છે.  બજટેમા ં
વધારો થયો હોત તો ગરીબ માણસને મનરેગાથી ૧૦૦ ટકા લાભ મળી શકે અને ફરિજયાત અિધકારીઓ મારફત બજટે લાગુ 
પાડવામાં આવે તો મનરેગાનો લાભ છેવાડાના માનવીને મળી રહે એના માટે કાંઇક યાસ આપણે કરવા ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, િશ ણ ે ે જ ેવાત લઇને આ યા છે એમાં આજ ેગુજરાતની અંદર િશ ણનું તર સદંતર નીચે 
જતંુ ય છે. યારે રા યની ૫૦૦ શાળાઓ િવકિસત શાળાઓ તરીકે િવકસાવવાની વાત છે યારે ગામડાની અંદર છ ા ધોરણ 
પછીની જ ેદહેશતનું વાતાવરણ ઊભું કય ુછે એના કારણે કૂલના ઓરડા બંધ કરવાની વાત છે યારે એક બાજ િશ ણની વાત ુ
કરે છે અન ેએક બાજ ઓરડા બંધ કરવાની વાત કરીએ એ પ રિ થિત ઘણી કપરી થવા જઇ રહી છે યારે આ બજટેની અંદર ુ
ગરીબ માણસ, મ યમ વગ અને ખેડત િવરોધી આ બજટે દેખાઇૂ  ર ું છે યારે આ બજટેને અમે અનુમોદન ના આપી શકીએ. 
આ બજટે ગરીબ માણસ અન ેગામડા િવરોધી બજટે છે એવું દેખાઇ ર ું છે.  
 અ  ય ી : આપનુ ંવકત ય પૂ  થાય છેં . માનનીય અરિવંદભાઇ રાણા, ી તાપભાઇએ તમને ૩૦ સેક ડ વધારે ં
આપી છે.  
 ી અરિવદં શાં. રાણા(સુરત-પૂવ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે 
રજ કરેલ અંદાજપ  પર મારા િવચારો ય ત ક  છૂ ું ં . માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા ય એ દેશમાં વહીવટમાં તો ઉ મ છે 
જ. પરતુ એને સવ મ તરફ લઇ જના  આ બજટે સવ ાહીં ં , સવ પશ , સૌના સાથ અને સૌના િવકાસને યાનમાં રાખીન ે
તમામ લોકોન ેપોતાનુ ંબજટે લાગે એવુ ંલાગણીસભર બજટે રજ કરવા બદલ હ રા યની ભાજપ સરકારન ેખૂબ ખૂબ અિભનંદન ૂ ું
આપંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ‘ ‘ કીડીને કણ અને હાથીને મણ’ ’ના ઉ ેશન ે યાનમા ંલઇન ેિવકાસલ ી બજટે ારા તમામ 
વગના લોકોન ેઅ બજટેમાંથી કઇક ન ે કઇક મળવાનુંં ં  છે. ગુજરાતના ઇિતહાસમા ં છે ા ૨પ વષથી ભારતીય જનતા પાટ નુ ં
શાસન છે. છે ા ઘણા વષ થી એકપણ પાઇનો વેરામા ંવધારો કયા વગર આ વષના બજટેની અદંર વીજળી વેરામાં .૩૩૦.૧૬ 
કરોડ જટેલી માતબર રકમની રાહત આપવામા ં આવી છે. આ રાહતના લીધે રા યના નાના વેપાર, ઉ ોગ, યવસાય 
ચલાવનાર ૩૦ લાખ લોકોન ેવેરામા ંરાહત મળવાથી રા યના દુકાનદારો, વેપારીઓ, કારીગરો, નાની ઓ ફસ ધરાવનારાઓન ે
ફાયદો મળવાનો છે તે બદલ ભારતીય જનતા પાટ ની આ સરકારને હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . માનનીય અ ય ી, નાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે વષ ૨૦૧૯-૨૦નું જ ેબજટે રજ કયુૂ  હતંુ એ િપયા ૨,૦૪,૮૧૫ કરોડનું હતંુ અને તેમા ં
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તેમણે જણા યું હતંુ કે વષના અંતે િપયા ૨૮૫.૧૨ કરોડની પૂરાતં રહેવાની છે. પરતુ હાલમાં વષના અંતર ં વષ ૨૦૧૯-
૨૦ની વધારાની પૂરક માગણી અન ે પૂરક િવિનયોગ િવધેયક વષ ૨૦૨૦ મુજબ િપયા ૯,૪૫૬/- કરોડની કલ ુ ૪૩ 
િવભાગની માગણી ગૃહે મંજર કરીૂ . છતા ંપણ વષના અંતે . પ૩૮૮ કરોડની પૂરાંત રહેવાની છે જ ેગિતશીલ ગુજરાતનો વહીવટ 
દશાવે છે. રેવ ય ૂ સર લસ બજટે એ કાય મ સરકાર હોવાનો દાવો રજ કરે છેૂ . હાલના વષમા ં ર૦ર૦-ર૧નું બજટે 
.ર,૧૭,ર૮૭ કરોડના બજટેની અંદર ૧૦૮ અલગ અલગ િવભાગોની કલ ુ િપયા ૧,૭પ,૦૦,૧૬૦ કરોડની માગણી રજ ૂ

કરવામાં આવી છે છતા ંપણ વષના અંતે ૬૦પ.૪૩ કરોડ િપયાનુ ંપૂરાંતવાળું બજટે રજ કરવા બદલ માનનીય મુ યમં ી ી ૂ
િવજયભાઇ પાણી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલનો હ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ંુ . આરો ય અને 
પ રવાર ક યાણ િવભાગ માટે વષ ર૦૧૯-ર૦મા ં .૧૦,૮૦૦ કરોડની ફાળવણી કરવામા ંઆવી હતી જમેા ંવધારાના િપયા 
ર૧૦ કરોડની પૂરક માગણી મંજર થયેથી ૂ ૧૧,૧૦૦ કરોડ િપયાની માતબર રકમનો ખચ કરીને આ રાજયની 
૬,૩૦,૦૦,૦૦૦ જનતાની તમામ કારની આરો યની િચંતા આ ભા.જ.પા. સરકારે કરી છે. હાલના વષમાં ર૦ર૦-ર૧ના 
બજટેમાં .૧૧,ર૪૩ કરોડ જટેલી જગી રકમની ગવાઇ કરી છેં . રાજયના નાગ રકોને ગુણવ ાયુકત ઝડપી આરો ય િવષયક 
સેવાઓ િવનામૂ ય ે અથવા ખૂબ ન વા દરે પૂરી પાડવાની આ સરકારની નેમ છે. રાજય સરકાર ારા ૬,પ૦,૦૦,૦૦૦ 
જનતાની તમામ કારની આરો યની સુિવધા આપવામાં આવે છે જયારે રાજયના ૧,૭૦,૦૦,૦૦૦ બાળકોના આરો યની 
પણ િચંતા ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર રાખે છે. દેશનું ભિવ ય સશકત અને તંદરુ ત રહે તે હેતુથી રાજય સરકારે અમલમા ં
મૂકેલ શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ એ સૌથી મોટા સમયગાળા માટેનો કાય મ છે. વષ ર૦૦૭-૦૮થી ાથિમક શાળાના 
બાળકો ઉપરાંત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાના બાળકોન ે આ કાય મ હેઠળ આવરી લેવામા ં આવેલ છે. વષ 
ર૦૧૮-૧૯ દરિમયાન શાળા આરો ય કાય મ દરિમયાન ર૧ ડસે બર, ર૦૧૮થી ર૦ ફે ુઆરી, વષ ર૦૧૯ સુધી જ ેકાય મ 
હાથ ધરાયો હતો તેમાં નવ ત શીશુથી માંડીને ૬ વષના આંગણવાડીના બાળકો, ધોરણ-૧ર સુધીના તમામ બાળકો અને ૦ 
થી ૧૮ વષ સુધીની વય જૂથના જ ે બાળકો શાળાએ જતા ન હતા તેવા તમામ બાળકોને આવરી લઇન ે ૧,પ૮,૩ર,૦૦૦ 
જ મેલા બાળકોની આરો યની તપાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જમેાં રર,૦૪,૦૦૦ બાળકોને થળ ઉપર જ સારવાર 
આપવામાં આવી હતી.  
  અ  ય ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી ધન ભાઇ પટેલ(વઢવાણ) : માનનીય અ ય ી, ઉ ોગો િવશે મારા િવચાર રજ કરવા માગંુ છૂ ુ ં . આ બજટે 
ગુજરાતની જનતાને જટે ગિતએ આગળ વધારના  બજટે છેં . માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલન ેઅિભનંદન આપંુ છંુ. આપણો દેશ, આપ ં ગુજરાત ૭૦ વષ પહેલા ખેતી ધાન હતો. દેશની 
અંદર વ તી ઓછી હતી. ખેડતો પાસે ૂ ૧૦૦ િવઘા જમીન હતી તે ઘટીન ેઆજ ેપાંચ િવઘા થઇ ગઇ છે. કારણ કે એના કટબના ુ ું
સ યો વ યા છે. આવા સમયમા ં ઇ ડ ટીના િવકાસ વગર ર તો નથી. ત કાલીન મુ યમં ી અન ે હાલના વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદી સાહેબે િવચાય ુકે ઉ ોગકારોને આપણા રાજયમા ંરોકાણ કરવા માટે લાવવા હોય તો શુ ંકરવુ?ં એટલે એમણ ે
રાજયમા ંવાઇ ટ ગુજરાત મારફતે આપણા ગુજરાતમાં શું છે એ ઉ ગર કરીન ેઉ ોગ થાપવાવાળાન ેમા હતી પૂરી પાડી. 
ગુજરાતમાં શાંિત, સારા ર તા, સારી વીજળી, રાજયમાં માલ િનકાસ કરવા માટે સારા બંદરો આ બધી સગવડતાથી ભાિવત 
થઇ અ યારે હાલની િ થિતએ ગુજરાત કોઇને ફેકટરી કરવી હોય તો પહેલી પસંદગી છે પણ મારા િમ ો વાઇ ટ ગુજરાતન ે
ફતવા કહે છે. મારે કહેવું છે કે આપણી જ ેયો યતા હોય એ સમાજ સામે મૂકવી એ શું ફતવા કહેવાય? વાઇ ટ ગુજરાતનો આ 
િસલિસલો માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલની ડી આગળ 
વધારી રહી છે અન ેતે પણ ઝડપથી આગળ વધી ર ુ ં છે. એટલા માટે વષ ર૦ર૦-ર૧ના બજટેમા ં િપયા ૭,૦૧૭ કરોડની 

ગવાઇ કરી ઉ ોગકારોને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે ખૂબ ો સાહન પૂ  પા ું છેં . વધુમાં જણાવવાનું કે 
વષ ર૦૧૮-૧૯માં ફોરેન ડાયરે ટ ઇ વે ટમે ટ િપયા ૧ર,૬૧૮ કરોડનું થયું હતંુ. તેની તુલનાએ વષ ર૦૧૯-ર૦મા ં િપયા 
ર૪,૦૧ર કરોડનું થયું છે. જ ેવષ ર૦૧૮-૧૯ કરતા લગભગ બમ ં થયું છે. જ ેઇ વે ટમે ટમાં સમ  દેશમાં ગુજરાત રા યમા ં
ઇ વે ટમે ટ આવલે છે, તેમાં છે ા ં ૩ વષમાં દેશની અંદર ર,પ૭૪ નવા ઉ ોગો આ યા, એમાંથી ૭૩પ મોટા એકમો 
ગુજરાતમાં આવેલ છે, તેથી નવી રોજગારી ઉભી થશ.ે આ બધંુ વાઇ ટ ગુજરાતના કારણે શકય બ યું છે. તેમજ નવા ઉ ોગો 
આવે  જવેા કે લાિ ટક, એર પેસ, ડફે સ માટે ો સાહન માટે બજટેમા ં િપયા ૯,૯પ૦ કરોડની ગવાઇ કરેલ છે. નાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલે મા  ઉ ોગોનું યાન રા યું નથી. તેમણે મારા અગ રયા ભાઇઓની મુ કેલીને પણ યાન ે
લીધી છે. તેમના માટે મીઠાના ઉ ોગ માટે ડીઝલ એિ જનની જ ર પડે. તેમને ડીઝલ લેવા માટે િસ ટમા ં જવું પડે, પૈસા 
ચૂકવવા પડે. તેના િવક પ તરીકે સરકારે સોલાર પંપની યોજના કરી અન ે િપયા ૧પ કરોડની સબિસડી હેર કરી છે, જનેાથી 
સુરે નગર િજ ાના મારા અગ રયા ભાઇઓને ખૂબ જ મોટી રાહત થશ.ે બી  વાત ક  તો આપણી ફે ટરીઓની બહાર સરસ ં
ગાડન હોવા ઇએ. ફે ટરીની બાજમાં એકાદ મીટરની અદંર ગાડિનંગ કરવામા ંઆવે તો સા  લાગે અને હવામાન પણ સા  ુ ં ં
થાય. ચીન અને યુરોપ જવેા દેશોમા ંએકાદ મીટરમાં ગાડિનંગ હોય છે.  આવી યવ થા ઉભી થાય તો સા ં . તેનું ક ટોિલંગ 
પો યુશનવાળા કરે. બીજુ,ં ગુજરાતમા ંકોઇ બેકારી નથી. કોઇ શોટજ નથી.  ફે ટરીઓની બહાર માણસોની જ ર છે તેવા બોડ 
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લાગેલા હોય છે. જ ેભણેલા, ડ ી હો ડર છે, તેની પાસે પુ તકનું નોલેજ છે, પણ વક ફી ડનું નોલેજ નથી, એના માટે યુરોપ 
અને અમે રકાની જમે  કોઇ એવી યોજના કરવામાં આવે કે ધોરણ ૧ર પછી ડ ી મેળવે યારથી ૪ થી ૬ કલાક ઉ ોગમા ં
અથવા ઓ ફસમાં ટેિનંગ આપવામાં આવે તો તેમને રોજગારી શોધવા જવું ન પડે. એ ટેઇન થઇ ય. અહ યા લોકલ માણસોન ે
૮પ ટકા રોજગારી દેવાની વાત છે, જ ે યાજબી છે. ઉ ોગમા ંલોકલ લેવલે સ તંુ પડે છે.   
  અ  ય ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . 
 ીમતી સુમનબેન . ચૌહાણ(કાલોલ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ી 
બજટે લઇને આ યા છે એને સમથન આપંુ છ અને અિભનંદન પાઠવુ ંછુ ું ં . પશુપાલન ે માં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . સૌ થમ 
તો ઓલાદોની ળવણી પશુ સંવધન સવલતો ઉપલ ધ કરવા અને પશુધન િવકાસના કાય મમાં શોધ અને અમલીકરણ 
અને દૂધ ઉ પાદનમા ંઅદભૂત વધારાની સાથે છે ા કેટલાક વખતથી પશુ રોગોના િન ણાંત ે મા ંઅથાગ પ ર મથી ગુજરાત 
રા યે ખૂબ મોટી નામના ા  કરી છે. તે બદલ રા ય સરકારન ેઆપના મા યમથી અિભનદંન પાઠવું છંુ. રા ય સરકાર ારા 
પશુપાલકોને ગામના િન ણાંત પશુ િચિક સકની ટીમ ારા ઝંુબેશ વ પે પશુ સારવાર મળી રહી છે. તે માટે આરો ય મળેા 
યોજવામા ં આવે છે. રા ય સરકાર ારા યાજબી પશ ુ આરો ય મળેા અિભયાન હેઠળ ખૂબ મોટા પાયા ઉપર પશ ુ આરો ય 
મેળાનુ ંઆયોજન કરી પશુઓને િનઃશુ ક પશુ સારવાર આપવામા ંઆવે છે. વષ ર૦ર૧માં આવા ૪પ૦૦ જટેલા પશુ આરો ય 
મેળા આયોજન કરીને કલ ુ િપયા ૪.પ૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે તેને હ આવકા  છ અને સમથન આપંુ છું ં ં ંુ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૧૪-૧પથી સમ  રા યમાં અમલમાં આવેલા મુ યમં ી ી િનઃશુ ક પશુ સારવાર 
યોજના હેઠળ અ યાર સુધીમાં લાખો પશુઓને િવના મૂ યે સારવાર આપવામાં આવી છે. તેમજ વષ ર૦૧પ-૧૬થી પશુપાલન 
િવભાગ ારા રાજયમાં દસ ગામદીઠ એક ફરતા પશુ દવાખાનાની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાની યોજના હેઠળ કલુ  ૪૬૦ ફરતા 
પશુ દવાખાના મંજર કરેલા છેૂ . જમેાં પશુપાલકોને ગામમાં જ પશુ સારવાર મળી રહે છે. નાયબ મુ યમં ી ી ારા વષ ર૦ર૦-
ર૧ના અદંાજપ માં મુ યમં ી  િનઃશુ ક પશુ સારવાર યોજના માટે આશરે િપયા ર૮ કરોડની ગવાઇ તથા ૪૬૦ ફરતા પશુ 
દવાખાના માટે સૂચવેલ િપયા ૩૬ કરોડની ગવાઇથી રાજયમાં ખૂબ મોટી સં યામાં પશુપાલકોને લાભ થવાનો છે. આ બંને 

ગવાઇઓ માટે હ નાયબ મુ યમં ી ીન ેસમથન આપંુ છું ંુ . રા યમાં વતમાન ૩૭ ક ણા એિનમલ એ યુલ સની સેવાઓ 
ચાલુ રાખવાની અને ૧૦ નવી ક ણા એિનમલ એ યુલ સ શ  કરવા માટે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ારા વષ ર૦ર૦-
ર૧ના અદંાજપ માં બજટે વચનમા ંકલ ુ િપયા ૧૩ કરોડની ગવાઇ કરી છે તેને સમથન ક  છં ંુ . આપણા દેશના અન ે
ગુજરાતના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ખેડતોની આવક બમણી કરવાનુ ંસપનુ ંસાકાર કરવા અન ેપશુનુ ંદૂધ ઉ પાદન ૂ
વધારવા તથા પશુપાલકોની આવકમાં વધારો કરવા માટે ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબની સંવદેનશીલ સરકારે વષ ર૦ર૦-
ર૧માં મુ યમં ી પશુધન સહાય યોજના માટે સૂચવલે કલ ુ િપયા ર૦૦ કરોડની માતબર રકમની ગવાઇ માટે સમથન આપંુ 
છંુ. રા ય સરકાર ારા રાજયક ાના દૂધ ઉ પાદકોની હ રફાઇનું દર વષ આયોજન કરવામાં આવ ેછે. જમેાં ગાય અને ભસની 
િવિવધ ઓલાદના થમ, િતય અને તૃતીય નંબર આવનારને ઇનામ આપવામાં આવ ે છે. આમા ં સામલે થનાર યેક 
પશુપાલકને ો સાહક ઇનામ આપવામાં આવે છે. આ કારની હ રફાઇની ઉ મ પશુ રાખતા પશુપાલકોને ો સાહન મળે છે. 
આના માટે રાજયના પશુપશુપાલકો વૈ ાિનક અિભગમ અપનાવી ર ા છે. પશુપાલકો ારા રા યના પશુપાલન ભાગ ારા 
અનેકિવધ કાય મોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. તરણેતર મેળામાં પશ ુદશનનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. તેમા ં િવિવધ 
કેટેગરીની પધાઓમાં મોટી સં યામા ંપશુપાલકો ભાગ લ ેછે. તેમાંથી ઉ મ પશુપાલકોને ઇનામ િવતરણ પણ કરવામાં આવ ે
છે.  
  અ  ય ી : માનનીય સુમનબેન આપનું વ ત ય પૂ  થાય છેં . માનનીય ગેનીબેન શું કહેવા માગતા હતા? લીઝ.  
 ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર(વાવ) : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય ગૃહમં ી ીનું યાન દોરવા 
માગંુ  છંુ. આજની ો રીના  નંબર-૭માં સવારે ચચા થતી હતી. બેન દીકરીઓના સામે કેસ બ યા હોય અને તેની 
તપાસ ગૃહ િવભાગ કરે છે તેવી ચચા થતી હતી. તેમાં મ મારો હાથ ચો કય  હતો પણ સમય ન હોવાને કારણે આપ તક આપી 
શકયા નથી. ગઇકાલે રા ે દસ વાગે હ ભાભરથી ગાંધીનગર આવતી હતીું . પાટણ િજ ાની હદમાં કાંસા પાટીયા પાસે ચાર-
પાંચ લોકો રોડ ઉપર આવી ગયા અને એક ભાઇએ છરી લઇને ગાડી રોકાવવા માટેનો ય ન કય . ડાઇવરે સમયસૂચકતા 
સાચવી ગાડી સાઇડમા ંલઇ પાટણ તરફ આગળ જવા માટેનો ય ન કય . મ તરત જ મારી પાસે એસ.પી. સાહેબનો નંબર 
હતો એટલે તેમન ેફોન કય , ફોન નો-રી લાય મ ો અન ેઉપાડયો નહ . તે પછી સુજનીપુરના પાટીયા પાસે અમે આ યા 
યારે યાં ણ-ચાર ગાડી પોલીસની પડી હતી. મ ડાઇવરને ક ુ ંકે, આ જ ેઘટના બની છે તેના માટે કરીને આપણે પાટણ 

િજ ાની પોલીસનું યાન દોરી દો. કોઇક સોરઠીયા કરીને હતા તેમનું યાન પણ દોય.ુ મારો આપના મા યમથી ગૃહમં ીન ે
કહેવાનો અથ એટલો જ છે કે, કોઇ ધારાસ ય આ રીતે ફોન કરીન ેઆવી ઘટનાની અદંર પોલીસની મદદ માગતા હોય અન ે
તેની કોઇ ગંભીરતા લેવામા ંન આવતી હોય તો સામા ય કોઇ દીકરી હોય અન ે તેની પાસે નંબર ન હોય તો આવી ઘટનાન ે
પોલીસ ગંભીરતાથી લે અને તેના માટે જ ેકઇ કાયવાહી કરવાની થતી હોય તે કરેં . આવું થયું  યારે મ ણ વખત વાત કરી તો 
પણ હ  સુધી એસ.પી. સાહેબનો કે પોલીસ તં નો કોઇ ફોન પણ આ યો નથી કે આ બનાવ પાછળ અમે કોઇ કાયવાહી કરી 
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છે કે અમે આની પાછળ જ ેકાઇં કરવાનું હશે એ કાયવાહી કરીશું અને તમારી સાથે જ ેકાઇં બ યું એના માટે થઇને અમે ગંભીર 
બનીશુ.ં એટલે માનનીય ગૃહ મં ી ીને મારી િવનંતી છે કે, પાટણ એસ.પી.ને સૂચના આપીન ેમા હતી મળેવ.ે એમનો જ ેનંબર 
હતો એના ઉપર અમે ફોન કય  હતો એ નંબર ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૮ છે. એટલે આ બાબતને થોડી ગંભીરતાથી લે એવી મારી 
માનનીય ગૃહ મં ીસાહેબને િવનંતી છે. 
 ી દપિસંહ ભ. ડે (રા.ક.ના ગૃહમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગેનીબેને જ ેરજઆત કરી છે એન ેૂ
હ એકદમ ગંભીરતાથી લ  છું ંુ . કોઇ પણ ધારાસ ય હોય કે કોઇ પણ બહેન દીકરી હોય જયારે પણ આવા સં ગોમાં પોલીસ 
મદદ માગતી હોય એમા ંકોઇ કચાસ નહ  રાખવી ઇએ. ગઇ કાલના બનાવના સદંભમા ંકયાં કયાં કોણ રોકાયા હતા અને કેમ 
એમની સાથે આ થયુ?ં એની ઝીણવટપૂવક તપાસ કરી અને પોલીસ તં  આખા રાજયમાં આ માણેના ટેિલફોન એટે ડ કરે 
એને માટે હ તા કાલીક ગંભીરતાથી ચો સ સૂચના આપીશું . 
  અ  ય ી : મારી સમજ મુજબ માનનીય ગેનીબેન એવું કહેવા માગે છે કે, ડી.એસ.પી.સાહેબને રા ે ૧૦.૦૦ વા ય ે
ફોન કય , ર ગ વાગી, ફોન એટે ડ ન કય , કારણો હોઇ શકે. પણ અ યાર સુધી એમના તરફથી કોઇ ફોન સામેથી આવેલ નથી 
એટલે આપણા કોઇ પણ ધારાસ ય ી કોઇ પણ અિધકારીન ે ફોન કરે એટલે યાર પછી યારે સમય મળે યારે પણ બન ે
એટલી વહેલી વરાએ સામેથી અિધકારી ીએ ફોન કરવો ઇએ.  
 ી ગોિવંદભાઇ ર.  પરમાર(ઉમરઠે ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અન ે
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ જ ેિવકાસલ ી બજટે લઇને આ યા છે એના સમથનમાં મારા િવચારો રજ કરવા ૂ
ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આ બજટેમા ંિવિવધ િવભાગો અન ેિવિવધ િવ તારો માટે જ ે કારે ગવાઇઓ કરવામા ંઆવી 
છે એના કારણે સમ  ગુજરાતના લોકો, ગરીબો, પી ડતો અન ે છેવાડાના માનવીઓ આ બજટેના કારણ ે ખુશ છે તેથી હ ું
સરકારને અિભનંદન પાઠવું છંુ. જયારથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી છે યારથી ાિત, િત, ધમથી 
પર રહીન ેિવકાસની રાજનીિત કરવાનું શ  કરેલ છે. આ વખતના બજટેમા ંજ ે કારે રાજયના ખેડતોની િવિવધ યોજનાઓ તથા ૂ
ખેડતોની સમૃિ  માટે આ બજટેમાં બાગાયતી પાકોના િવકાસ માટે ૂ ૪૧ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરેલ છે તે બદલ હ માનનીય ું
મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ી અને કૃિષ મં ી ીને અિભનદંન પાઠવું છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આપણા દશેની સં કૃિત કૃિષ અન ેઋિષની છે. આપણો દેશ કૃિષ ધાન દેશ છે. ગુજરાતના 
ખેડતોની િચંતા આપણી આ સરકાર તથા આપણા રાજયના પનોતા પુ  અને યશ વી ધાનમં ીૂ ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ 
કરી ર ા છે. ખેતીમા ંઆધુિનકરણ આવ ેઅન ેખેડત સમૃ  થાય તે દશામાં આપણી સરકાર ખરા અથમાં કામ કરી રહી છે અન ેૂ
અનેક ખેડતલ ી યોજનાઓ  યાદ ક  તો મને ગવ થાય છેૂ ં . દુિનયામાં કૃિષ ે ે ાિ ત આવી છે. જ ેદેશે કૃિષ બાગાયત ે  ે

ગિત કરી છે તેણે વૈિ કરણના યુગમા ંસફળતા હાસંલ કરી છે. આજ ેબાગાયતી ખેતી ફકત આ િવકાનુ ંસાધન જ નહ  પણ 
એક ઉ ોગ તરીકે અપનાવાઇ રહી છે યારે બાગાયતી ખેતી એકમ દીઠ ઓછા ખચ ઉપલ ધ સાધન-સામ ીનો કાય મ 
ઉપયોગ કરી વૈ ાિનક ભલામણો અપનાવી લાંબાગાળા માટે વધુ ગુણવ ાયુ ત ઉ પાદન મળેવવું જ રી છે. ગુજરાતમા ં
બાગાયતી વાવેતર િવ તાર અન ે ઉ પાદન વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં અનુ મ ે વધીન ે ૧૫.૮૪ લાખ હેકટર અન ે ૨૨૭.૮૫ લાખ 
મે ટક ટન થયેલ છે. આ બાગાયતી પાકોના વાવેતર િવ તારમાં ૩.૩૦ ગણો અને ઉ પાદનમાં ૫.૨૯ ગણો વધારો થયેલ છે. 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ગુજરાત રાજય રા ીય ક ાએ ફળ પાકોના ઉ પાદનમાં ૯ ટકા, શાકભા ના ઉ પાદનમાં ૮ ટકા, ફલ ુ
પાકોના ઉ પાદનમાં તેમજ મસાલા પાકોના ઉ પાદનમાં ૧૨ ટકા હ સો ધરાવે છે. બાગાયત ે ે ગુજરાત રાજયની કેસર કેરીન ે
વૈિ ક ઓળખ મળલે છે. વ રયાળી અન ે ના ઉ પાદનમા ંગુજરાત થમ થાને છે. પપૈયાના વાવેતરના િવ તારમાં થમ 
અને ઉ પાદનમા ં િતય થાન ધરાવે છે.  
 ી ેશકમાર અંુ . સેવક(લુણાવાડા) : માનનીય અ ય ી, આ રા યના મુ યમં ી અને નાયબ મુ યમં ી 
આદરણીય નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ જ ેઅદંાજપ  લઇન ેઆ યા છે તેને હ મા  સમથન આપંુ છ અન ેમારા િવચારો રજ ક  ું ં ં ંુ ૂ
છંુ.  
 માનનીય મુ યમં ી ી પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ અને વાહન યવહારના 
મં ી આદરણીય ી ફળદ ુ સાહેબના નેતૃ વમા ં વાહન યવહાર િવભાગમા ં સરકારની કામગીરી ખૂબ જ સંશનીય રહી છે. 
માનનીય મુ યમં ી ી પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇના નેતૃ વમાં વાહન યવહાર િવભાગ 

ાચારમુ ત બને અન ેિવભાગમાં પારદશક વહીવટ થાય તે માટે સરકાર ય નશીલ રહી છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે, 
આર.ટી.ઓ. કચેરીમાં વાહન સંબંિધત ૪૮ અને લાયસ સ સંબંિધત ૩ર એમ મળીને કલ જદી જદી ુ ુ ુ ૮૦ સેવાઓ પૂરી પાડવામા ં
આવે છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે મારા િવ તારના મહીસાગર િજ ામાં અંદાજ ે૯૦થી ૧૦૦ િકલોમીટર દૂર આર.ટી.ઓ. 
ઓ ફસ હતી તે મ હસાગર િજ ાના લુણાવાડા મુ ય મથકે આપી છે યારે આજના દવસે તે માટે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર 
માનું છંુ. વાહન યવહારની આવકમા ં પણ આદરણીય મુ યમં ી ી પાણી સાહેબ અને નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબના 
કાયકાળમા ંખૂબ જ શંસનીય વધારો થયો છે. વષ ર૦૦૧મા ંવાહન યવહાર ખાતાની આવક િપયા ૬૮૭ કરોડ હતી, જ ે
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આજ ેવષ ર૦૧૮-૧૯ની આવક િપયા ૪૧૦૦ કરોડ થવા પામી છે. જ ેઆંકડાને નજર અદંાજ કરી શકાય ન હ. વષ ર૦૦૧-
૦રમાં વાહનોની સં યા પપ.૭૬ લાખ હતી જ ેવષ ર૦૧૯-ર૦માં ર.૬૦ કરોડ થયેલ છે. વષ ર૦૧૯-ર૦ સુધીમાં કલ આવક ુ
૩૧૭૦ કરોડ િપયા થઇ હતી, જમેાં વાહનોની ન ધણી ૧૩.પ૦ લાખની હતી. લ ી કામગીરીમા ં ડાઇવ ગ લાયસ સ 
૧૪.૧૮ લાખ જટેલા ઇ યુ કરવામાં આ યા છે. આદરણીય મુ યમં ી ી પાણી સાહેબ અન ેનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સાહેબના નેતૃ વમાં ૩ ઐિતહાિસક િનણયો ારા ાચારની નાબૂદી, જનસેવાઓનું િવકે ીકરણ અન ેકચેરીમાં બ  
આ યા િસવાય આર.ટી.ઓ. અને એ.આર.ટી.ઓ. કચેરીની કલ ુ ૧૪ સેવાઓ ઉપલ ધ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકાર 
અને માનનીય મુ યમં ી ી પાણી સાહેબના નેતૃ વમાં તારીખ ૧૯-૧૧-૧૯થી ૧૬ ચેકપો ટો કાયમી ધોરણે નાબૂદ 
કરવાનો ઐિતહાિસક િનણય લવેામાં આ યો છે એ રીતે ચેકપો ટ નાબૂદ કરવાનો િનણય સમ  દેશમા ં ગિતશીલ ગુજરાત 
રા યે કરેલો છે. આ િનણયથી ઝડપ વધશ,ે કાય મતા વધશ.ે ઇઝ ઓફ ડ ગ િબુ ઝનેસની દશામાં મહ વપૂણ કદમ ગણાશ.ે 
મુ યમં ી ી પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલની અમારી સરકાર ારા ટેકનોલો ના મા યમથી 
આંગળીના ટેરવ ે દેશના ગમે તે ખૂણામાંથી વાહન ચાલક પરવાનગી મળેવી શકે તેવી યવ થા કરેલ છે અને દેશના ૩૭ 
રા યોમાંથી ૩૬ રા યોએ આ યવ થા અન ેસેવાઓનો લાભ લીધેલ છે. તેના ારા ૭૪.પ૭ કરોડ િપયાની આવક થયલે છે. 
એકપણ અિધકારી, કમચારી ચેકપો ટ ઉપર ફરજ ન બ વે તો પણ સરકારે માં મૂકેલ િવ ાસ અને ઓનલાઇન િસ ટમ 

ારા આ કામગીરી સારી રીતે ચાલ ેછે.   
 ી અજમલ  વ. ઠાકોર(ખેરાલુ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ીના નેતૃ વમા ં સન ર૦ર૦-ર૧નુ ં
ખેડતોૂ , યુવાનો, મ હલાઓ, ગરીબ અને મ યમવગની આકાં ાઓ પૂણ કરના  સવં  યાપી, સવ હતકારી, ડંુ, પાળુ ં
બજટે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ારા રજ કરવા બદલ હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છૂ ુું ં .  
 માનનીય અ ય ી, ામ પંચાયત અન ે ામ િવકાસ અંગે મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકારે ૯૦૯૧ કરોડ િપયાની પંચાયત અને ામ િવકાસ િવકાસ માટેની ગવાઇ કરેલી છે.  
 માનનીય અ ય ી, પંચાયત રાજ ખરા અથમાં ભાજપ સરકારમાં સાથક થયુ ં છે એ પહેલાં સરપંચ ીને કોઇ 
ઓળખતંુ પણ ન હતંુ. આજ ેમહામ હમ રા પિત અને સરપંચની સહીથી વહીવટ ચાલ ેછે આવુ ંભાજપ સરકારમાં જ બની શકે 
તેનો મન ેગવ છે.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના લોકો દેશ અન ે િવદેશમા ં વસ ે છે. તેમના પોતાના વતન ેમન ે લઇને કઇક કરી ં
છટવાની ભાવના હોય છે યારે ભારતીૂ ય જનતા પાટ ની સરકાર માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના નેતૃ વમા ં
ગુજરાતીઓ માટે પોતાના વતનમાં મોટા માણમાં દાન આપતા હોય છે યારે તેમના માટે અમારી રાજય સરકાર ગામડાના 
દાનવીરોન ે ો સાહન આપવા ગામડાંમા ં સારી સગવડો ઉભી કરવાના આશયથી માદરે વતન યોજના લઇને આવી છે. આ 
માદરે વતન યોજના બજટેમાં લાવવા બદલ અમારી રાજય સરકારને હ ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુું  છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, માદરે વતન યોજનાથી દુિનયામા ં વસતા ગુજરાતીઓ પોતાના વતનમા ં દવાખાનુ,ં પીવાના 
પાણીની ટાંકી, લાય ેરી, કો યુિનટી હોલ, પંચાયત ઘર, શૌચાલય, આંગણવાડી, મશાન, શાળાના મ, માટ કલાસ વગેરે 
જવેી સગવડો ઉભી કરવામાં દાનની ૫૦ ટકા જટેલી રકમ રાજય સરકાર તરફથી ઉમેરવામા ંઆવશ.ે આમ, માદરે વતન યોજના 
માટે સરકારે િપયા ૨૦૦ કરોડની ગવાઇ કરેલી છે. રાજયની મ હલાઓના ઉ કષ માટે જથ બનાવી એક લાખ િપયાનુ ંૂ
િધરાણ મળે ય ુ હતંુ. રાજય સરકાર તેમના ખાતામાં સીધે સીધંુ યાજ આપવામાં આવશ.ે મ હલાઓના ઉ કષ માટે િપયા 
૧૯૩ કરોડની અમારી રાજય સરકારે ગવાઇ કરેલી છે. ઉ પા દત ચીજ-વ તુઓનું થાિનક મળેાઓમા ંવેચાણ કરવા માટે 
ટોલ ઉભા કરવા માટે િપયા ૩ કરોડની ગવાઇ રાજય સરકારે કરેલી છે. ાિમણ િવ તારની બહેનોને કાયમી રોજગારીનુ ં

િનમાણ થાય તે માટે મુ યમં ી ામ વિનભર યોજનામાં વસહાય જથોની બહેનોને અનાજૂ , મસાલા દળવાની ઘંટી ખરીદવા 
માટે સહાય આપવામા ંઆવ ેછે જ ેમાટે સરકાર ીએ િપયા ૭ કરોડની ગવાઇ કરેલી છે. આપણાં લોકલા ડલા વડા ધાન 
માનનીય નરે ભાઇના આશય મુજબ ામ િવ તારના કટબોને સૌને પોતાનુ ં ઘર મળે તે માટે ુ ું ૩ લાખ ૧૧ હ ર ઘરોના 
લ યાંકની સામ ે ૨ લાખ ઘરોનું બાંધકામ પૂણ કરેલ છે અન ે ૮૫ હ ર ઘરોનું બાંધકામ કરવામાં આવશ ે જનેા માટે િપયા 
૧૧૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં આવી છે. માનનીય અ ય ી, વ છ ભારત િમશન ાિમણ અંતગત િપયા ૮૦૩ 
કરોડની ગવાઇ કરેલી છે.  
  અ  ય ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય સીમાબહેન અને માનનીય અભેિસંહ તડવી બ  ે
ધારાસ ય ીઓ જયારે એમનુ ં વચન ચાલ ુહતંુ યારે તમ ેવ ચેથી ોસ થઇન ેગયા. આન ેકોઇ પોઇ ટ ઓફ ઓડર તરીકે લ ે
તો લઇ શકાય અન ેમા  યાન હતંુ એટલ ેમ આપનું યાન દોયું  ફરી વખત આવી ભૂલ ના થવી ઇએ.  
 ી કશોર બા. ચૌહાણ(વેજલપુર) : માનનીય અ ય ી, રાજયના નાણામં ી ી વષ ૨૦૨૦-૨૧નું જ ે બજટે 
લઇન ેઆ યા છે તેમા ંિશ ણ િવભાગ પર મારા મંત યો રજ કરવા માટે અન ેબજટેને સમથન આપવા માટે મારી વાત રજ ક  ૂ ૂ ં
છંુ. 



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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 માનનીય અ ય ી, ભારતની અંદર ાચીનકાળથી જ િશ ણને ખૂબ મહ વ આપવામાં આ યુ ં છે અન ે
ાચીનકાળની અદંર પણ આપણે સૌ ણીએ છીએ તે માણે નાલંદા અને ત શીલા િવ  િવ ાલય પણ આપણે યાં હતા. 

તે જ માણ ે ગુજરાતની અંદર આ વખતના બજટેની અંદર િશ ણની અદંર િવ ાથ ઓને સા  િશ ણ અને ગુણવતાયુકત ં
િશ ણ ા  થાય તેના માટેની ઘણી ગવાઇઓ કરવામા ંઆવી છે. િવ ાથ ઓન ે ો સાહન મળે અન ેિવ ાથ  શાળામા ં ય 
તેના માટે શાળા વેશો સવ જવેી વૃિ , ક યા કેળવણી માટેની પણ વૃિ , માટ કલાસ મ, કો યુટર લેબ, ટે ડ લેબ, 
રમત ગમતની સુિવધા માટે િપયા ૨૫૦ કરોડની ગવાઇ આ બજટેમાં કરવામાં આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની અંદર ૩૫ હ ર ાથિમક શાળા અને ૬૫૦૦ મા યિમક શાળામાં અ યાસ કરતા 
૭૦ લાખ િવ ાથ ઓ અન ેર.પ૦ લાખ િશ કો જયારે િશ ણની ગુણવ ા સુધારવા માટે કાય કરી ર ા છે. તો એની અદંર 
કલ ઓફ એ સૂ લ સ ારા િતભાશાળી િવધાથ ઓને તારવીને ઉ ચ િન ણાત િશ કો ારા તેમને િશ ણ આપવામા ંઆવે 

તો ે  િશ ણ એમને ા  થઇ શકે. સાત હ ર નવા વગખંડો પણ બનાવવામાં આ યા છે. ઓન લાઇન રઅલ મોનટેર ગ 
ારા કમા ડ કટોલ મ જ ેબનાવવામાં આ યો છે એના માટે ં ૧૮૮ કરોડો િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. જનેા ારા 

િશ ણ અને શાળાની અંદર િશ કોની સં યા પણ વધી છે, ટાઇમ ટ ટાઇમ શાળાની અદંર સમય આપતા હોય છેુ . શૈ િણક 
માળખાિકય સુિવધાના મૂ યાંકન માટે કલ ઓફ કવોિલટી એ ે ડસે એ ે ડટેશન કાઉ સીલ માટે પાંચ કરોડ િપયાની ૂ

ગાવાઇ કરવામાં આવી છે. રાઇટ ટ એજયુકેશન ારા ગરીબ િવધાથુ ઓને ભણવા માટેની જ ેસુિવધા ા  થાય એના માટે 
સરકારે સારી શાળાઓમા ંજયારે એન ેઅ યાસ કરવો હોય તો એવા િવધાથ ઓ માટે પપ૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામા ં
આવી  છે. ૧પ હ ર ાથિમક શાળાના વગખંડ અને ૬ લાખ બાળકો માટે વ યઅુલ કલાસ મ અને ાન કજ સવલત માટે ુ ં
૧રપ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામા ં આવી છે. અંત રયાળ િવ તારોમાં ક યાઓને િશ ણ માટે ો સા હત કરવા માટે 
રેિસડેિ શયલ હો ટેલ કમ કલની પણ ગવાઇ કરવામાં આવી છે અને તેના માટે ૂ ૮પ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામા ં
આવી છે. ગામથી બે િકલોમીટર દૂર  િવધાથ એ ભણવા જવાનું હોય તો તેના માટે બસની પણ સુિવધા ા  કરવામાં આવી 
છે અને તેના માટે ૬૬ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે, તેને હ િબરદાવું છું ંુ .  
 ઉ ચ િશ ણથી િવધાથ ન ેસારી સુિવધા ા  થાય એના માટે યુિનવિસટીમા ંઅને પોિલટેિનકમા ં ટે લટે િવતરણ 
થાય એના માટે િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી અ યકમાર ઇુ . પટલે (કરજણ) : માનનીય અ ય ી, રાજયના નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણા મં ી ી 
અંદાજપ  લઇને આ યા છે, તેમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 મારો િવધાનસભાનો  મત િવ તાર રેલવે અને હાઇવેને ડતો મત િવ તાર છે. મારા મત િવ તારમાં એક તાલુકામા ં

ાથિમક આરો ય કે  આવેલું છે. હાલમાં રેલવે કો રડોર, બુલેટ ટેન તેમજ હાઇવ,ે એ સ ેસ હાઇવ,ે આ ણ ભારત 
સરકારના જ ેપસાર થઇ  ર ા છે. એવા સં ગોમા ંમારા મત િવ તારમા ંસામૂ હક આરો ય કે  પણ આવેલું છે તેને અપ ેડ 
કરીને સો પથારીની આધુિનક હોિ પટલ બનાવવામાં આવે તેમજ તેમાં એમ.આર.આઇ જવેી સુિવધાઓ તા કાિલક ધોરણ ે
ઉપલ ધ થાય એવી સરકાર ીન ેમારી ખાસ િવનંતી છે.  
 વડોદરા અને ભ ચ વ ચે કરજણ તાલુકા મથકે એક િવ ામ ગૃહ બનાવવામાં આવે જથેી કોઇ પદાિધકારી કે 
ચંૂટાયેલા િતિનિધઓ હોય તેમને િવ ામ કે આરામ કરવો હોય તો તેનો ઉપયોગ તેઓ કરી શકે એવી એક મારી માગણી છે.  
 ગુજરાતમાં નવાગામ ડેમ તેમજ ટે ય ુ ઓફ યુિન ટની લાખો લોકો મલુાકાતે આવે છે. આ ઉપરાંત મારા મત 
િવ તારમાં પિવ  યા ાધામોથી ડાયેલું છે. આજ ે પણ મોટી કોરલ અને ભાલોદ અથવા નારે ર અને વેલુગામ જવેા 
યા ાધામો વડોદરા, નમદા અન ેભ ચ િજ ાન ે ડતો નમદા નદી પર એક િ જ બનાવવામા ંઆવે તો આજ ેસામ ેિકનારે જવા 
માટે જ ેસો-સો િકલોમીટર ફરીન ેઆજ ેવડોદરા સુધી આવવુ ંપડે છે તેમા ંરાહત થાય. તો તેના માટે એક સીધો ર તો થાય અન ે
નમદા િ જ પર ટા ફકની સમ યાઓ વારવાર ઉભી થાય છેં , તો એનું પણ િનરાકરણ લાવવા માટે એક િ જ બનાવવામાં આવ ે
એવી મારી લાગણી છે.  
 ભ ચ અને વડોદરા નશેનલ હાઇવે એલ.એ ડ ટી. ટોલ ટે સ પૈસા ઉઘરાવે છે, પરતુ નેશનલ હાઇવે પર ભ ચ અન ેં
વડોદરા વ ચે ઘણા વષ  પહેલા ંબનેલા સાંકળા િ જ બનેલા છે, જયારે ફોર લને હાઇવેથી ટ લાઇન િ જને કારણે ઘણા બધા ુ
અક માતોના બનાવો બનેલા છે અન ે છે ા ૧૦ વષમા ં ઘણા લોકોએ ન ગુમા યા છે. તો આપણા ગુજરાત રાજયના 
િવકાસની સાથ ેસાથ ેઆ િ જ મોટા બનાવવામાં આવ ેતેવી અમારા ના હત માટેની લાગણી અન ેમાગણી છે. આ ઉપરાંત 
નેશનલ હાઇવ ે પર સિવસ રોડ બનાવવામા ં આવે તો ઘણા અક માત થતા અટકાવી શકાય. તેમજ કલાકો સુધી જ ે ટા ફક 

મના યો થાય છે તેને પણ અટકાવી શકાય.  
 માનનીય અ ય ી, મારા િવ તારમાં નમદા નદી અિવરત વહેતી રહે છે. યાં નમદા નદીની પ ર માનું ખૂબ ધાિમક 
મહ વ છે. તો સરકાર ી ારા નમદાની પ ર મા માટે મ ય દેશે જ ેરીતે ર તો બનાવવા માટેનું અલગ બજટે ફાળ યું છે તેવી 
રીતે ગુજરાત સરકારને પણ મારી િવનતંી છે કે નમદા નદીની પ ર મા માટે પ ર મા પથ બનાવવા માટે થોડીક ગવાઇ 
કરવામાં આવે તો આવનારા દવસોમાં ઘણા લોકોને રો  રોટી તેમજ પદયા ીઓ માટે સહાય પ બનશ.ે વાય ટની વાતો 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) 

 175 

થતી હોય, નવા ઉ ોગો આવવાની આપણે વાતો કરતા હોઇએ યારે મારા િવ તારમાં કરોડો િપયાના ખચ ઇ ડ ટીઝ આવેલી 
છે. પરતુ થાિનક યુવાનો અને લેં ડ લૂઝરન ેનોકરી મળતી નથી. તો આ બાબત સરકાર ીનુ ં યાન દોરવા માગંુ છ કે આમા ંુ ં
પણ સરકાર ીનું કોઇ િનયં ણ આવે અને થાિનક લોકોને રોજગારી આપે અને આવી ઇ ડ ટી ઉપર આપણી નજર રહે તેવી 
મારી માગણી છે. િશ ણની વાત કરીએ તો મારા િવધાનસભા મત િવ તારમા ંએક પણ સરકારી કલ નથીૂ . આજ ેકરજણ 
તાલુકા મથકે પણ સરકારી અિગયાર-બાર ધોરણ માટેની કલ નથીૂ . સરકારી સાય સ કોલેજ પણ નથી, અમારા 
િવ તારમાંથી આજ ેછોકરાઓન ેભણવા જવુ ંહોય તો સાઇઠથી િસ રે િકલોમીટર દૂર વડોદરા સુધી અપડાઉન કરવું પડે અથવા 
યાં કોઇ જ યાએ હો ટેલ કે ભાડાનુ ંમકાન રાખીને ભણવું પડે છે. એટલે તેના માટે પણ ગવાઇ કરી અને એક કોલેજ અન ે

એક સારી કલ બનાવવામાં આવેૂ . મારા િવ તારમા ંઆવેલા કરજણ તાલુકા મથક અન ેિશનોર તાલુકા મથકે એક પણ પોટ  
કો લેકસ નથી. રમત ગમતનું કોઇ મદેાન નથી. તો મારી માગણી છે કે બાળકોને રમત ગમત માટે અને ખેલ-કદ માટે મદેાન ૂ
અને બગીચાની ગવાઇ કરવામાં આવ.ે  
 રેલવે ફાટક પર ઓવર િ જ અથવા અ ડર િ જ બનાવવા માટે ગુજરાત સરકારે ૨૦૦ કરોડ િપયા ફાળ યા હોય, 
તો મારા િવ તારમાં આવેલ પાલજ પાસે વલણ ફાટક પાસે તેમજ પોર પાસે ઇટોલા ફાટક છે યાં આજ ેકલાકો સુધી લોકોન ે
ટાફીકમાં ઉભા રહેવું પડે છે રેલવે ફાટક બંધ હોય છે. એટલ ેએ િવ તારમા ંઅ ડર િ જ કે ઓવર િ જ બનાવવામાં આવે તો 
દરેક તાલુકાન ે ડતો ટ થાય એવું છે.  
 ી િવણભાઇ  મ. ઘોઘારી(કારજં ) : માનનીય અ ય ી, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ સાહેબ જ ે બજટે 
લઇને આ યા છે તેન ે મા  અનમુોદન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છં ં ં ંુ ૂ ુ . ગુજરાત રાજયમા ં ભારતીય જનતા પાટ ના 
શાસનકાળ દર યાન જનોની સુખાકારી માટે ગુજરાતના સમતોલ અને સવાગી િવકાસ સંદભ તથા કદરતી અને કૃિ મ ુ
પડકારો વખતે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી અને નાણા ં મં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલના નેતૃ વમાં ભાજપ સરકાર મ મતાથી િનણય લઇ અને આગળ વધી રહી છે તેને માટે તેમને હ અિભનદંન પાઠવું છું ંુ . 
માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી  સમ  ભારતના નગરો અન ેમહાનગરોને આધુિનક સુિવધાથી સ  બને એ ઉમદા 
હેતુથી ની સુખાકારી માટે અનેકિવધ યોજનાઓ ઘોિષત કરી ર ા છે યારે ગુજરાતમાં પણ માનનીય ધાનમં ીની ભારત 
િવકાસલ ી યોજનાઓમાં પૂરક બની બજટેમાં કરેલી ગવાઇ આવકારદાયક છે. ભારત સરકાર ારા દેશના શહેરોમાં માટ 
સીટી બનાવવાની યોજનાઓને ાધા ય આપી શ આત કરવામા ંઆવી છે તેમજ નગરોન ે માટ ટાઉન બનાવવા માટે પણ 
બજટેમાં કરેલ ગવાઇ આવકારદાયક છે. આ કારના અિભગમ અને સાથોસાથ અનેકિવધ સવલતોથી લ ી 
સુખાકારીમાં વધારો થશ.ે ગુજરાતના શહેરો અને નગરો માટે લોકિ ય અન ે લ ી વણ મ જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ 
યોજના માટે આ બજટેમાં િપયા ૪૫૪૪ કરોડની ગવાઇ કરી તેને આવકા  છ અને સરકારને અિભનંદન પાઠવું છં ં ંુ ુ . ખાસ 
મારે એ કહેવું છે કે આ બજટેમાં સી.સી.ટી.વી. કેમરેા, માટ સીટી િમશન અંતગત જ ે િપયા ૫૯૭ કરોડના ખચ ગવાઇ 
કરેલી છે તેને પણ આવકા  છં ંુ . ખાસ મારે બી  વાત કરવી છે કે ધારાસ ય ીની ા ટમાંથી શહેરી િવ તારમાં જ ેસી. સી. 
ટી. વી. કેમેરાની કામગીરી કરવાની છે.  મ મારા મત િવ તારમાં ગયા વષ એટલે કે સન ર૦૧૮-૧૯ના બજટેમાં મારી 
એમ.એલ.એ.ની ા ટમાંથી પ૦ લાખ િપયાની ા ટ ફાળવી હતી જનેુ ંકામ ચાલ ુથઇ ગયુ ં  છે. એક ધારાસ ય તરીકે મારી 

ા ટમાંથી મારા િવ તારમા ંસીસીટીવી કેમરેા લાગી ર ા છે. છે ે એટલી જ વાત કરીશ કે આ બજટે લ ી અને િવકાસન ે
વેગ આપશે જનેા લીધે ની આશા આકાં ાઓ ચ રતાથ  કરશે એવા આ બજટેને હ આવકા  છું ં ંુ .  
 ી સંજયભાઇ જ.ે સોલંકી(જબુસરં ) : માનનીય અ ય ી, અંદાજપ  પર હ મારા િવચારો યકત કરવા માટે ઉભો ું
થયો છંુ.  
 જબુસર તાલુકામાં નમદાની કેનાલો આવેલી છે જ ેજજ રત હાલતમા ંથઇ ગં ઇ છે તેથી તા કાિલક આ કેનાલો રપેર ગ 
કરવી જ રી છે. આજ ેકેનાલો બની છે યા ંહજ સુધી પાણી પહ યુ ંનથી એટલે જયાં નથી પહ ચતંુ યાં કેનાલો નીચે ઉતારવી ુ

ઇએ જથેી ખેડતોન ેપાણી મળે અને પાકન ેબચાવી શકાયૂ .  
 જબુસર શહેરને છે ા પંદર વષથી પીવાનુ ં ચો ખુ ં પાં ણી મળતંુ નથી. આજ ે આ શહેરની પ૦ હ ર જટેલી વસિત 
આવેલી છે એ આજ ે ારવાળુ ંપાણી પીવે  છે એના લીધે એના આરો યને નુકસાન પહ ચ છે તેથી શુ  પાણી  મળ ેતેના માટે 
યવ થા કરવા સરકાર ીને િવનંતી ક  છં ંુ .  

 મારા મત િવ તાર જબુસર તાલુકામાં મીઠાનો ઉ ોગ અને ઓં .એન. .સી. કપની આવેલી છે એના લીધે ભારે ં
વાહનોની અવરજવર  થતી હોય છે. આ ર તા ઉપર  શૈ િણક સં થાઓ, મા યિમક શાળા અન ેકોલેજ મળીને કલ ુ ૬ જટેલી 
શૈ િણક સં થાઓ આવેલી છે અન ેખાસ કરીને ક યા િવ ાલય પણ આજ ર તા ઉપર આવેલ છે. તેથી જબુસરથી વાહનો ં
બાયપાસ અથવા તો ર ગરોડ બનાવવામા ંઆવે જથેી ટા ફકની સમ યા હલ થઇ શકે એમ છે. પાતાળીથી જબુસર રોડ પહોળો ં
બનાવવાની ખાસ જ ર છે. આ રોડ પહોળો ન હોવાને કારણે અવારનવાર અક માતો થાય છે તેથી એ િનવારવા માટે આ રોડ 
પહોળો કરવામા ંઆવે તેવી મારી િવનંતી છે.  



તા. ૧૧મી  માચ, ૨૦ર૦ 
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 જબુસર અને આમોદ તાલુકામાં જલેની ં સુિવધા ન હોવાને કારણે કાચા કામના કેદીઓને ભ ચ લઇ જવા પડે છે. તેથી 
જબુસરમાં જલેનુ ં મકાન બનાવવામા ં તેવી મારી િવનંતી છેં . મારા મત િવ તારમા ં અપૂરતો પોલીસ ટાફ આવેલો છે તો એ 
ભરવામા ંઆવ ેતેવી મારી િવનંતી છે. અમારા જબુસર ડેપોમાં જની બસો થઇ ગયેલ છે મોટા ભાગની ં ૂ આઠ લાખ િકલોમીટર ફરી 
ગયેલી છે એના લીધે િવ ાથ ઓને અને મુસાફરોને હાલાકી ભોગવવી પડે છે. તેથી જ ેએસ.ટી. બસના િકલોમીટર પૂરા થઇ 
ગયા છે એની જ યાએ નવી બસો ફાળવવામાં આવે તેવી િવનંતી છે.  
 મારા જબુસર તાલુકામા ંયુવાનો માટે રમત ગમતનું વાતાવરણ ઉભુ ંથાયં  તે માટે તાલકુા ક ાએ રમત ગમતનુ ંમેદાન 
અને સાં કૃિતક કાય મ માટે એક હોલ બનાવવામાં આવે તેવી િવનંતી છે. મંગળાત ગામે ચેકડેમ આવેલો છે યાં િ જ 
બનાવવામા ંઆ યો છે યાંથી ખેડતો પાણી પણ લ ેછે અને અવરજવર પણ કરે છેૂ . ણ તાલુકાના લોકો િસંચાઇનું પાણી લઇ 
શકે છે. આ િ જ થોડા દવસ પહેલા તૂટી ગયો છે. સરકારના ભા ય સારા કે કોઇ અક માત સ યો નથી. આના માટે 
અવારનવાર રજઆતો કરેલી છેૂ . મંગળાત ગામ ેભણવા માટે િવ ાથ ઓ આવ ેએના પહેલા આ િ જ તૂટી ગયેલ હતો તેથી 
િવ ાથ ઓનો બચાવ થયેલ છે. આ ચેકડેમ છેક ૧૯૭૦મા ંબનેલ હતો એના ારા ૩૦થી ૩પ ગામોન ેિસંચાઇનુ ં  પાણી મળ ે
છે. ખેડતોને અવરજવર કરવામા ં મુ કેલી પડે છે તેથી સદર ચેકડેમ ચોમાસા પહેલા બનાવવામા ં આવે જથેી દ રયાનુ ં ખા   ૂ
પાણી નદીમાં ન આવે તેવી મારી લાગણી અને માગણી છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારા મત િવ તારમા ંઉનાળાની શ આત થતાં જ પીવાના પાણીની સમ યા ઉભી થવા પામ ે
છે. નમદા નદીમાં દ રયાનુ ંપાણી ભળી જવાના કારણ ેપાણી પીવાલાયક રહેતંુ નથી. પરતુ માનનીય મં ી ીએ અમારી વાતની ં
િચંતા કરીને જબુસર પીવાના પાણીની યોજના હેઠળ ં િપયા ૬૦ કરોડની રકમ ફાળવી છે અન ેટે ડર યા પણ પૂણ કરવામા ં
આવી છે. જથેી જબુસર અને આમોદ તાલુકામાં એક વષમાં આ પીવાના પાણીની સમ યા હલ થશેં . પરતુ જબુસર શહેરને વહેલુ ંં ં
પાણી મળ ેએ માટે િવનંતી છે. 
 ી દેવાભાઇ પંુ. માલમ(કશોદે ): માનનીય અ ય ી, નાણા ં મં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ સન ે ૨૦૨૦-
૨૧નું અદંાજ પ  લઇને આ યા છે તેને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છ અને મારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ંુ ૂ ુ . 
 માનનીય અ ય ી, સરદાર પટેલ આવાસ યોજના વષ ૧૯૯૭માં શ  કરવામા ંઆવેલ, િપયા ૪૫,૦૦૦ની રા ય 
સરકાર ારા સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ અ યાર સુધીમાં લાભાથ ઓ ારા ૮,૯૩,૭૫૨ આવાસો બાંધવામા ં
આવેલ છે. આ યોજના વષ ૨૦૧૪-૧૫માં શ  કરવામાં આવેલ છે જમેાં કાચા મકાન ધરાવતા બી.પી.એલ. િસવાયના 
કટબોને પાકા મકાનની સુિવધા આપવામાં આવ ેછેુ ું . જ ેહેઠળ નવા પાકા મકાન આવાસ માટે યિુનટ કો ટ િપયા એક લાખ 
સામ ે રા ય સરકાર ારા િપયા ૪૦,૦૦૦ની સહાય આપવામા ં આવે છે. આ યોજના હેઠળ અ યાર સુધીમાં યઆૂરી, 
૨૦૨૦ અિંતત ૩,૦૫,૨૬૮ આવાસો બાંધવામા ંઆવેલ છે. કલ ુ િપયા ૧,૧૨,૪૪૧ લાખનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં યઆૂરી, ૨૦૨૦ અંિતત િપયા ૨૫૨ લાખના ખચ ૨,૫૫૩ આવાસો બાંધવામાં આવેલ છે.  
 ા ય િવ તારમા ંશહેરો જવેી આધુિનક સિુવધાઓ પૂરી પાડવા માટે વષ ૨૦૦૯-૧૦મા ંઆ યોજના હેઠળ દસ હ ર 
કે તેથી વધુ વ તી ધરાવતા, આ દ િત િવ તારમા ંસાત હ રની વ તી ધરાવતા તાલુકા મથકના ગામોને આવરી લઇ અબન 
ગામ પૈકી થમ તબ ે  ૭૯ ગામોમા ંભૂગભ ગટર શ  કરવામાં આવેલ છે. તે પૈકી અ યાર સુધીમાં ૬૯ ોજે ટોની કામગીરી 
પૂરી કરેલ છે અને કલ ુ િપયા ૭૦૦ કરોડનો ખચ કરવામા ં આવેલ છે. રા ય સરકારની યિ તલ ી સહાયમાં િવિવધ 
િવભાગોની યોજનાઓમાં વચે ટયાઓને નાબૂદ કરી, લાભાથ ઓન ેસીધો લાભ મળે એ માટે યેક િજ ામાં ગરીબ ક યાણ 
મેળાનુ ં વષ ૨૦૦૯-૧૦થી આયોજન કરવામાં આવેલ. અ યાર સુધીમા ં તમામ તબ ામાં કલ ુ ૧,૫૩૦ ગરીબ ક યાણ 
મેળાઓ યો યા. તેના અંતગત રા યના જદા જદા િવભાગોની િવિવધ યોજનાઓ અંતગત ુ ુ ૧૪૭ લાખ અને ૮ હ ર 
લાભાથ ઓને કલ િપયા ુ ૨૬,૨૭૬ કરોડ, ૮૨ લાખની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી છે. ામજનોને સરકાર ીની 
િવિવધ યોજનાઓના લાભ લેવા માટે આવકના દાખલાની મંજરી માટે તાલુકા ક ાએ ન આવવું પડે તે માટે આવકનો દાખલો ૂ
કાઢવાની સ ા તલાટી કમ મં ીને સ પવામાં આવેલી છે. અ યાર સુધીમાં ૨,૫૬,૫૪૧ આવકના દાખલાઓ ઇ યુ કરવામા ં
આવેલા છે. ઇ- ામ િવ  ામ ોજે ટ અંતગત કલ ુ ૧૪,૨૯૨ ામ પંચાયતોન ે ક યુટર અને અ ય સાધન સામ ી 
આપવામાં આવેલ છે. (સમય સૂચક ઘંટડી) અને ૧૪,૦૦૬ ામ પંચાયતોને વી-સેટ આધા રત ઇ-કનેક ટવીટીથી ડવામા ં
આવેલ છે. આનાથી મહ વની સેવાઓ જવેી કે, જ મ અને મરણના દાખલા, આવકનો દાખલો, િતનું માણપ , 
આકારણી, બી.પી.એલ. યાદી, સાત x  બાર, ૮-અના ઉતારા, કરવેરા ભરે એની પહ ચ, વીજળી િબલ, .એસ.પી.સી.ના 
ગેસ િબલ, સ તા અનાજની કપનોૂ , િવિવધ યોજના માટે અર પ ોના ફોમ, ધોરણ દસ અને બારના રઝ ટ, મોબાઇલ 
રચાજ વગેરે જવેી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહેલ છે.    

 ી પરશ ધાનાણીે  (િવરોધપ ના નેતા ી ) : માનનીય અ ય ી, ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય નાણામં ી ી 
સ માનનીય સભાગૃહ સમ  નાણાકીય વષ-૨૦૨૧નું બજટે લઇન ેઆ યા છે તેમાં મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છૂ ુ ં .  
 માનનીય અ ય ી, સરકાર યારે પણ બજટે ગૃહ સમ  લઇને આવ,ે હમેશા એ પૂં રાંતવાળું બજટે છે. આવી વાત 
સતત આ ગૃહ સમ  થાય છે. હકીકતે આ વાત છે તે અધસ ય છે. સરકાર જ ેપૂરાંત બતાવે છે તે ખાલી મહેસૂલી પૂરાંત બતાવે 
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છે. સુધારેલા અંદાજ વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ મુજબ ચાલુ વષ .એસ.ડી.પી.ના ૦.૧૭ ટકા મહેસૂલી પૂરાંત બતાવી છે. આ જ 
આંકડાઓ મુજબ મૂડી ખાતે .એસ.ડી.પી.ના ૧.૮૪ ટકા ખાધ બતાવી છે. બજટેમાં મા  મહેસૂલી ખાતુ નથી હોતંુ મૂડી ખાતુ 
પણ હોય છે. બ ે ખાતા ભેગા કરીએ તો આ બજટેમા ં કલ ુ ૨૬ હ ર અન ે૫૭ કરોડ િપયાની રાજકોષીય ખા  ચાલ ુવષ 
થવાની છે અને આવતા વષ આ રાજકોષીય ખા માં વધારો થતાં આગામી વષ ૩૩,૫૩૬ કરોડ િપયા કલ ખાધ થુ વાની વાત 
દ તાવેજમા ં યાંય ઉપસીન ેઆવે છે. રા યમા ંસતત અને સતત રાજકોષીય ખા  વધતી ય છે. આવતા વષના અંતે આ 
ખાધ .૩૩,૫૩૬ કરોડ થવાનો સરકારે અંદાજ મૂ યો છે. બી  તરફ મારી પાસે જ ે પયા  આંકડાઓ છે. રા ય સરકારે 
નાણાકીય દ તાવેજમાં ક ું છે કે ચાલુ વષના અંતે ૨,૬૭,૦૦૦ કરોડ િપયાનું કલ દેવું થવાનો અંદાજ છેુ . આ િપયા 
૨,૬૭,૦૦૦ કરોડની અદંર સરકારી કમચારીઓની ભિવ યિનિધના .૪૫,૫૧૩ કરોડ સ હત કલ ુ ૩,૨૩,૭૯૨ કરોડ 
િપયાની નાણાકીય જવાબદારીઓ ચાલુ નાણાકીય વષના અંતે આ રા ય ઉપર થવાની છે. વષ ૧૯૯૫મા ં યારે ભારતીય 

જનતા પાટ ની સરકારે આ ગુજરાતનુ સુકાન સભંા ુ,ં રીઝવ બકના અહેવાલ મુજબ ૧૨,૯૯૯ કરોડ િપયાનુ ંકલ દેવું હતંુુ . 
માનનીય નરે ભાઇએ યારે ગુજરાતનું સુકાન સંભા ુ,ં વષ ૨૦૦રમાં ૪૭,૯૧૯ કરોડ િપયાનું દેવું હતંુ અને આ જ રીઝવ 
બકના અહેવાલ મુજબ વષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંતે ૨,૮૮,૯૧૦ કરોડ િપયાનું દેવુ ં છે અન ેચાલ ુવષના અંતે આ દેવું િપયા 
૩,૨૩,૭૯૨ કરોડને આવતી ૩૧મી માચ આંબી જવાનુ ંછે. એક તરફ સતતને સતત ગુજરાતની જનતાન ેગીરવ ેમૂકવાનુ ંકામ 
થઇ ર ું છે. વષ ૧૯૯૮મા ં ગુજરાતની અંદા ત ૪ કરોડની જનતા િત દન એક િપયો યાજ ભરતી હતી. આ ભારતીય 
જનતા પાટ ની સરકારની નાણાકીય અણઆવડતના કારણે આજ ે૬ કરોડ કરતા વધુ ગુજરાતીઓ પર િત દન ૧૦ િપયા 

િત યિ ત યાજનો બોજ આવ.ે આવી ગંભીર કટોકટીની િ થિતનો ગુજરાત સામનો કરી ર ું છે.  
 માનનીય અ ય ી, રા ય સરકારે જ ેઆંકડાઓ ઉપલ ધ કરા યા છે એ મુજબ ગુજરાત સરકારનુ ંદેવુ ં૩,૨૩,૭૯૨ 
કરોડ િપયા થવાનું અને આમાંય સરકારે િપયા ૨ કરોડ ૬૭ લાખનો જ ેઆંકડો આ યો હતો તેમાં ૪૫,૫૧૩ કરોડ િપયા જ ે
કમચારીઓની ભિવ યિનિધ છે એ જવાબદારીને યાંયને યાંય છપાવી છે અને સરકારે આપેલા આંકડા મુજબ અંદાજપ ના ૂ

ોજ ે શન મુજબ આગામી વષ ૨ લાખ ૯૬ હ ર કરોડ િપયા થવાનો અદંાજ મૂ યો છે. આ દેવામાં િપયા ૨૯,૦૦૦નો 
વધારો થયો એટલ ેવષ ૨૦૨૧-૨૨માં િપયા ૩ લાખ ૩૫ હ ર કરોડ અન ેવષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંતે આ િપયા ૩ લાખ ૭૧ 
હ ર કરોડનો સરકારી અંદાજ છે. પણ એમાં કમચારીઓની ભિવ યનીિધની જવાબદારીઓ વીકારવામા ંઆવે તો મને લાગે છે 
કે આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારને વષ ર૦રર સુધી ગુજરાતની જનતાએ એને મે ડે ટ આ યો હતો યાં સુધી સલામત રહે 
તો સા  પણ જયારે આ સરકાર ં વષ ર૦રરમાં િવરોધપ ે બેસશે યારે અમારી ઉપર િપયા ચાર લાખ કરોડ કરતા વધુ દેવુ ં
મૂકીને આ સરકાર જવાની છે. સરકારે જણા યા મુજબ ચાલ ુવષ િપયા ૪૩ હ ર કરોડ દેવુ ંલીધંુ છે. આગામી વષ િપયા 
૪૪,પ૦૦ કરોડનું નવું દેવુ ંલેવાની છે. એનો મતલબ એવો થયો કે રાજય સરકાર જના દેવાની ચૂકવણી અન ેએના ઉપરના ૂ
યાજની ચૂકવણી દેવું કરી અને સરકાર દેવું અને યાજ ચૂકવ ેએવી ગંભીર કટોકટીની િ થિતથી આ ગુજરાતને કયાંક ગીરવ ે

મૂકવાનું પાપ તો નથી થઇ ર ુંન ેએ દરેક ગુજરાતીના મનમા ંઆ િચંતા છે. એક તરફ રાજયનુ ંદેવું વધતંુ ય છે અને બી  
તરફ સરકારના આંકડાઓ મુજબ વષ ર૦૦ર-૦૩માં રાજયની કરની આવકો િપયા ૯પર૯ કરોડ, સે ટલ ટેકસની આવક 
િપયા ૧૩પપ એટલ ે કે રાજયની કરની આવકો અન ેસે ટલમા ંઆપણા હ સા સ હત કલ ુ િપયા ૧૦,૮૮૪ કરોડની કલ ુ

આવક હતી. આજ ેવષ ર૦૧૯-ર૦ના અંતે રાજય સરકારના દ તાવેજ મુજબ આ આવક િપયા ૧,ર૬,૧૭ર કરોડ. એક તરફ 
સરકાર સતત કર વધારતી ય છે, સરકારી જવાબદારીઓ િનભાવવામાં પાછ પગલું કરી રહી છે અને બી  તરફ સામાુ ં ય 
માણસના પરસેવાની કમાણી ઉપર મુષકવરેો મૂકવાનો જ બાકી રા યો છે. આજ ેસવા લાખ કરોડની ચાલુ વષ કરની આવક 
થઇ અને તેમ છતાં આ રાજયનુ ંદેવું સતત અને સતત વધતંુ શું કામ ય છે એ સમ  ગુજરાત માનનીય નાણામં ી ીને સવાલ 
પૂછે છે. ઘણી બધી વાતો કરવી છે. સમયની મયાદા છે. એક તરફ કરની આવકો વધી, બી  તરફ રાજયનું દેવું દન િત દન 
વધતંુ ય છે તો આ િપયો ય છે કયા ંએ હ સરકારન ે પૂછવા ું માગંુ  છંુ? મારી પાસ ેજ ેઉપલ ધ આંકડાઓ છે એ મુજબ 
રાજય સરકારે મુ ય વે છ જટેલા િવભાગોની અદંર રા ીય સરેરાશ કરતા પણ ઓછી ફાળવણી કરી છે. િશ ણ િવભાગમા ં
રા ની ૧પ.૯ ટકાની નાણાકીય ફાળવણીની સામે મા  ૧૪.૩ ટકા જ, ખેતીવાડીમા ંરા ની ૭.૧ ટકાની નાણાકીય ફાળવણી 
સામે મા  ૪.૬ ટકા જ, ામીણ િવકાસમાં રા ની ૬.ર ટકાની નાણાકીય ફાળવણી સામે મા  ૩.૬ ટકાજ, રોડ અને િ જમા ં
રા ની ૪.ર ટકાની નાણાકીય ફાળવણી સામ ે મા  ૪.૧ ટકા જ, ગૃહ િવભાગમાં રા ની સરેરાશ ૪.૧  ટકાની નાણાકીય 
ફાળવણી સામે મા  ૩.ર ટકાની જ ફાળવણી કરી છે. મુ ય િવભાગોની અદંર સરકાર ફાળવણી ઘટાડાતી ય છે. એમાં પણ 
મારી પાસ ેઉપલ ધ આંકડાઓ મુજબ વષ ર૦૧પથી ર૦૧૮ના ણ નાણાકીય વષમા ંરાજય સરકારે જ ે િપયા ફાળ યા હતા 
એમાં પણ વણવપરાયેલા િપયા સામાિજક યાય િવભાગમાં ણ વષમાં ૧૮ ટકા વણવપરાયેલા ર ા, ઇરીગેશન અન ે
ફલડમા ં ૧૬ ટકા, અબન ડેવલપમે ટમાં ૧૬ ટકા, રલ ડેવલપમે ટમા ં ૧પ ટકા, હાઉસ ગમા ં ૧૦ ટકા, એજયુકેશનમા ં ૯ 
ટકા, ખેતીવાડીમાં ૮ ટકા, આરો યમાં ૮ ટકા, વોટર સ લાય અને સેિનટેશનમાં ૭ ટકા, રોડ અને િ જમાં ૪ ટકા િપયા 
બજટેમાં ફાળ યા પછી પણ વષ ર૦૧પથી ર૦૧૮ના છે ા ણ વષમાં વણવપરાયલેા ર ા છે. એક તરફ કર વધતો ય છે. 
બી  તરફ દવેું વધતંુ ય છે અન ેઅ યારે જ ેઉપલ ધ આંકડાઓ છે એ મુજબ  મારી ભલૂ ન થતી હોય તો ચાલ ુવષ રાજય ે
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જ ેઅંદા  મૂકયા હતા એની સામે કલ વરેાની આવકોમાં ડસે બર ુ અંિતત ૪ર ટકા ઘટાડો થયો છે અને એમાં પણ રા યની 
.એસ.ટી.ની આવકમાં ૪૯ ટકા જટેલો ઘટાડો થયો છે. ણ વાટરમાં કલ આવકમાં ુ ૪ર ટકા અને .એસ.ટી.ની આવક 

૪૯ ટકા ઘટી. મને લાગે છે કે યાંક ગુજરાતના િવકાસને પેરાિલિસસ, લકવો લાગી ગયો છે. પ રણામે આજ ેસમ  ગુજરાતની 
અંદર (સમયસૂચક ઘંટડી) બે- ણ િમિનટમાં વાત પૂરી કરી દઇશ. 
  અ  ય ી : માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબ તમને આપે તો મન ેવાધંો નથી.  
 ી પરશ ધાનાણીે  : ગૃહનો સમય થોડો વધારી દે . હ મુ ા આધા રત વાત ક  છું ં ંુ .   
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટલે  : હંુ બોલવા ઉભો થ  પછી જ બધંુ ન ી થાય છે એટલ ેહ ન કહી શક કે મારે કેટલો સમય ું ંુ

ઇશ.ે   
  અ  ય ી : બી  ણ િમિનટ આપંુ છંુ.   
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, ઘણી બધી વાતો હતી. મારે તો આપના મા યમથી માનનીય 
નાણામં ી ીને કહેવું છે કે વષ ૧૯૯૫થી ર૦૧૯-ર૦ સુધીમાં ૧૧૦૦ ટકા દેવું વધાય,ુ એક હ ર ટકા કર વધાય , લોકો ઉપર 
કરનું ભારણ વધાયુ અન ેતો પણ આજ ેગુજરાતના દરેક યિ તએ દરરોજ માથાદીઠ ૧૦ િપયા યાજ ભરવુ ંપડે એવી િ થિત 
છે. સરકારના આંકડા મુજબ વષ ર૦૧૮-૧૯માં િપયા ર૦,૧૮૩ કરોડનું યાજ ગુજરાતે ચૂક યુ ંહતંુ. એ જ આંકડો સુધારેલા 
અંદાજમાં વષ ર૦૧૯-ર૦માં િપયા ર૧,૫૦૯ કરોડ થયો. અંદા  સુધાયા એમા ં િપયા રર,૫૬૩ કરોડ યાજ થયું અન ેઆજ ે
વષ ર૦ર૦-ર૧ના બજટેમાં ર૩,૮૭૧ કરોડ િપયા તો ખાલી યાજમાં ચૂકવવાના. સરકાર જ ેનવું િપયા ૪૩ હ ર કરોડનુ ં
દેવું કરી રહી છે એ પૈકી જની લોન ચૂકવવાની ૂ િપયા ૧૭,૮૮૫ કરોડ અને એનું યાજ ચૂકવવાનુ ં ર૩,૮૭૧ કરોડ િપયા. 
ગુજરાતની કલ મહેસૂલી આવક છે એના ુ ૪૮ ટકા િપયા તો ફ ત આપ ં જ ેકિમટેડ એ સપેિ ડચર છે એમા ંજઇ ર ું છે. ા  
આંકડા મુજબ પગાર, પે શન અન ે યાજ ચૂકવણીમાં આપણી જ ેરેવ ય ૂ રિસ ટ છે એના ૪૮ ટકા િપયા ય છે. એટલ ેમા  
૫ર ટકા િપયામા ં બધી જવાબદારીઓ સરકારે િનભાવવાની થાય છે. આજ ે રા યમાં દેવાના ભારણની વ ચે સતત યાજ 
વધતંુ ય છે. જ ે િપયા ફાળ યા હતા, ભૂતકાળમાં િવકાસલ ી ખચ અન ેિબન િવકાસલ ી ખચના અલગ પેરાિમટસ હતા. 
આ િવકાસલ ી અન ે િબન િવકાસલ ી ખચની ભેદરેખા સરકારે ભુંસી નાખી અન ે આ ગૃહ પાસેથી ના િવકાસ માટે 
નાણામં ી ી પૈસા માગે છે અન ેિવકાસના નામે પૈસા માગે અન ેમેળાવડાઓમાં (xxx)  ઓળખી ગઇ છે.  
  અ  ય ી : *(xxx) એ શ દો કાઢી નાખવામા ંઆવે છે. આપનું વકત ય પૂ  થાય છેં .  

 
સભાગૃહનો સમય લંબાવવા અંગ.ે 

 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય પંકજભાઇ, દંડક ીને િવનંતી ક  છ કે ં ંુ ૫ િમિનટ સમય 
વધારો. ભૂતકાળમા ંપણ યારે મં ી ી જવાબ આપતા હોય અન ેસમય ખટૂતો હોય અન ેઆપે ક ુ ંહોય યારે અમ ેહા પાડી 
છે. હ દંડક ીને િવનંતી ક  છું ં ંુ .   
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટલે  : બે િમિનટ, પણ સમય વધારવાની શરતે.   
  અ  ય ી : મં ી ીનો જવાબ, સભાગૃહનું બાકીનું કામકાજ પૂ  થાય યાં સુધી ં સભાગૃહનો સમય લંબાવવામા ં
આવે છે.  
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, દેવુ ંવધાય,ુ કર વધાય  એમ છતા ંસમ યાઓ ઘટવાના બદલ ેવધતી રહી 
છે. આજ ેગુજરાતનો યુવાન પરસેવો પાડીને રોજગારી માટે દર દર ઘટકે છે. એને તક મળતી નથી. િન ફળ ઉ ોગ નીિતના 
કારણે નાના, મ યમ અને લઘુ ઉ ોગો પૈકી ૫૫ હ ર કરતા વધુ ઉ ોગ બંધ પ ા છે. બેરોજગારી ૪૫ વષની ઐિતહાિસક 

ચાઇએ છે. બી  બાજ પુ ૫ વષની ચાઇએ મ ઘવારી છે.  
 માનનીય અ ય ી, આજ ેકૃિષ ે ે અ યાયના કારણ ે યાંયન ે યાંય ખેડતનો દીકરો ખેતીથી દૂર થતો જતો હોય ૂ
એવી િ થિત છે. માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૩-૧૪માં અનાજનું ૧૦૦.૦૭ લાખ ટન હતંુ એની સામ ેવષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
૬૬.૯૧ ટકા જ ઉ પાદન ર ું છે. તેલીિબયાનું ઉ પાદન વષ ૨૦૧૩-૧૪માં ૭૪.૭૦ ટકા હતંુ એના બદલે વષ ૨૦૧૮-
૧૯મા ંમા  ૬૧.૪૩ ટકાએ ર  ુછે. ખેડતનો દીકરો દેવાના બોજ નીચે દબાતો ય છેૂ . યાંયન ે યાંય ખેત ઓ રો, ખાતર, 
િબયારણ, દવા એની અંદર વેરો વ યો અન ેપ રણામ ેખેત ઉ પાદન ખચ વ યું છે અને સામ ેપોષણ મ ભાવનો અભાવ છે. 
માનનીય અ ય ી, પાડોશી બધાય રા યોએ દેવા માફ કયા પણ આ બજટેની અંદર માનનીય નાણામં ી ીએ વવા માટે 
સંઘષ કરી રહેલા ખેડતને દેવા માફીની હેરાત કરી હોત તો અમ ેએને આવકારત પણ આવુ ંથઇ શ યું નથીૂ . નમદા યોજનાનુ ં
૧૬.૧૧ લાખ હેકટર તમામ કમા ડ િવ તાર હતો. આટલા લાખ કરોડ િપયા ખ યા પછી પણ અ યારે ૬.૭૩ લાખ હેકટરમા ં
જ હ  આપણે િસંચાઇનું પાણી પહ ચાડી શ યા છીએ. માનનીય અ ય ી, મ ઘા િશ ણના કારણે આજ ે વાલીઓના 
બાળકોનુ ંભિવ ય એ યાયં િશ ણ ફીના બો  નીચે દબાઇ ના ય એની ગુજરાતના વાલીન ેિચંતા છે. માનનીય અ ય ી, 
બાંધકામ ે ે મજરી કરતા જ ેમજરો છે એ બાંધકામૂ ૂ  મજરો માટે થઇને જ ેઆપણે શેષ વસૂૂ લી ૨૧૦૦ કરોડ િપયા હજ આજ ેુ

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) 

 179 

પણ વણવપરાયેલા પ ા છે. ગુજરાતને આપવામાં આવતો કેરોસીનનો જ થો વષ ૨૦૧૪-૧૫માં  પ૬,૧૧૮ લાખ િકલો 
િલટર હતંુ એ ઘટીન ેવષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંમા  ૨૮,૭૩૫ લાખ િકલો િલટર. એટલ ે કે ૫૦ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. માનનીય 
અ ય ી, વષ ૨૦૧૮-૧૯નું બજટેમાં આયોજન સામે હકીકતમા ંઓછો ખચ થયો છે. કલ બજટેની ગવાઇમાંથી ુ ૯,૧૩૬ 
કરોડ િપયા આજ ેપણ વણવપરાયેલા છે. માનનીય અ ય ી, મુ ાઓ જ કહંુ છ અને સાહેબ મારી િવનંતી છે કે મને થોડોક ુ ં
સમય આપો.  
 અ  ય ી : મન ેતો વાંધો જ નથી. તમ ેન ી કરી લો. ણ િમિનટ પહેલા આપી, ણ િમિનટ ફરીથી.  
 
 ી પરશ ધાનાણીે  : સરકારે ૫૦ લાખ મકાનોનો વાયદો આ યો હતો એની સામે આજ સુધીમા ંમા  ૩,૧૧,૦૦૦ 
આવાસનું જ આયોજન કય ુછે. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : લીઝ, માનનીય પરેશભાઇ, માનનીય પરેશભાઇ (અંતરાય)...  
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, સરકારે નાના અન ે મ યમ વગના ઉ ોગની જ રયાતન ે કાયદાની 
ગંૂચવણમાંથી મિુ ત આપવાનું આયોજન કય ુહોત તો સા  હતંું . એના અભાવે આજ ેગુજરાતમા ંડાયમંડ, ટે સટાઇલ, ાસ 
પાટસ, મોટર પાટસ, હે ડી ા ટ અને અ ય મજર આધા રત રોજગાર ઉ પ  કરતા ઉ ોગો છે એની હાલત ખૂબ કફોડી થઇ છેૂ . 
વષ ૨૦૦૩થી ૨૦૧૯ સુધીના આટલા વાય ટ મહો સવમા ંલાખો કરોડ િપયાના રોકાણની વાત કયા પછી પણ ી  અન ે
ચોથા તબ ાના રોકાણ સુધી મા  ૧૨ ટકા એમ.ઓ.ય.ુ આપણા સુધી પહ ચી શ યા છે. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ.. 
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, મારી મુ ાસર ટકી વાતો છેૂં , હમણા ંફટાફટ પૂ  થઇ જશેં . (અંતરાય) 
 અ  ય ી : આપની ૭ િમિનટ વધારી દીધી છે.  
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, આટલા લાખ કરોડ િપયા ખચાણા પછી કર વ યો, દેવુ ંવ યુ ંતો આ 
િપયો ઉગવો ઇએ. માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની માં યાંય િપયો ઉગતો દેખાતો નથી. માનનીય અ ય ી, 

સરકારી આંકડા મુજબ પશ ુિચિક સા અિધકારી વગ-૨માં ૫૮૦માથંી ૨૮૦ જ યા ખાલી છે. પશઘુન િનરી કની ૧૩૧૪માંથી 
૭૭૯ જ યાઓ ખાલી છે. માનનીય અ ય ી, સરકારે ચોપડે ન ધેલા આંકડા મુજબ ૪.૫૮ લાખ બેરોજગારો અને એ પૈકી 
૨,૨૨૩ લોકોન ેજ સરકારી નોકરી આપી છે. રા યમાં બે વષમાં ૨૦૩૪ ખૂનના બનાવો એટલે કે દરરોજ બે- ણ ખૂન થાય છે. 
રા યમાં બે વષમાં ૨,૭૨૦ બળા કાર એટલે કે દરરોજ ણ-ચાર બળા કાર થાય છે. રા યમાં ૧૪,૭૦૨ આ મહ યા, 
૨૯,૨૯૮ આકિ મક મૃ ય,ુ ૪૪,૦૮૧ અપમૃ યુ એટલ ેકે ૮૮,૦૮૧ અકદરતી મૃ ય ુુ (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ.. (અંતરાય)  
 ી પરશ ધાનાણીે  : માનનીય અ ય ી, દરરોજ ૧૨૦ લોકો અકદરતી મૃ યુ પામ ેછેુ . (અંતરાય)  
 અ  ય ી : હવે આપ બજટેની બહાર જઇ ર ાં છો. (અંતરાય) 
 ી પરશ ધાનાણીે  : આ સરકારને સવાલ થાય છે (અંતરાય) ી સૌરભભાઇ, તમે કીધંુ એટલે તૈયાર કરીને આ યો 
છંુ. અરે, રા યના હતમાં વાત ક  છં ંુ . કલાક સમય વધારોન ેવાંધો શુ ંછે?  
 ી પંકજભાઇ  િવ. દેસાઇ : સાહેબ, ૯ િમિનટ થઇ ગઇ.  
 ી પરશ ધાનાણીે  : બે િમિનટમાં મારી વાત પૂરી ક  છં ંુ . માનનીય અ ય ી, આપ ઇ યો. (અંતરાય) 
 અ  ય ી : ટેઝરી બચ તૈયાર નથી એક પણ િમિનટ વધારવા માટે, એ આપ ણો અને આપના દંડક ણ.ે 
માનનીય પરેશભાઇ આપનો સમય પૂરો થયો છે. આપના વકત ય કરતા ૯ િમિનટ વધારે આપી છે. આપની ૯ િમિનટ હતી 
એની ડબલ આપીને ૧૮ િમિનટ કરી છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલે   (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, મને તો એ નવાઇ લાગે છે.  
  અ  ય ી : મારી સામે અિવ ાસની દરખા ત નથી લા યા એટલે મ ડબલ િમિનટ આપી પણ તમારી, દંડકની 
મદદથી આપી.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલે  : માનનીય અ ય ી, મન ે તો એ નવાઇ લાગે છે કે વષ થી ગૃહની ણાિલ છે કે 
અંદાજપ  ઉપરની ચચા જયારે ચાલ ુથાય યારે હંમશેા આપ રેકડ ઇ લે  સાહેબ. 
 અ  ય ી : ઓપન ગ એલ.ઓ.પી. કરતા હોય છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલે  : માનનીય અ ય ી, ી મોહનિસહંભાઇ સહીત િસિનયરો, ી િષયારા , ી 
પંુ ભાઇ એ બધાન ેખબર હશ ેકે ઓપન ગ હમેશા િવરોધં પ ના નતેા કરતા હોય છે પણ આજ ેશી ખબર કેવો સમય આ યો છે 
કે પહેલાને છે ા બોલવું પડે એવુ ંજ ેચાલી ર ું છે અન ેએટલા બધા ટે શનમાં છે કે પાંચ િમિનટ અદંર આવે છે અને પાંચ 
િમિનટ બહાર ય છે. ઠરીને બેસી પણ શકતા નથી અને અ યારે ઉભડક, ઉભડક બધંુ બોલી ના યુ.ં જ ેવારવાર બો યા છેં . 
આ કશું પહેલીવાર નથી બોલાયુ.ં આ આંકડા, આ વાકયો એ બધંુ િવપ ના નેતા ી, એમના સૌ માનનીય સ ય ીઓ અનેક 
વખત બો યા છે. િવપ ના નેતા હોય તો એમ થાય કે કઇક મા હતી દં , તાજગીસભર, નવીનતાવાળુ,ં એવું એમનુ ં વચન 
હશે પણ આજ ેમન ેિનરાશા ા  થઇ છે કે આમ તો ી પરેશભાઇ અમારા િમ  છે સાહેબ. િવરોધપ ના નેતા પણ શી ખબર 
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આજ ેકેમ આટલા બધા, આ સ થી હ ઇ ર ો છ સાહેબું ંુ , આજનો નહ  પણ આ તો અમારા ી સૌરભભાઇએ કઇક કીધંુ હશ ેં
એટલે તૈયાર કરીને છે  ેછે ે આ યા નહ તર આવવાના પણ નહોતા એવી મને ખબર પડી. પ ના મુખ ી પણ ઉપિ થત 
નથી. મોટા મોટા િસિનયર નેતાઓ ઉપિ થત નથી છતાં હ તો લોકશાહીને વરેલો છું ંુ . લોકશાહીની પરપરા માણે હ બધાના ં ું
જવાબ આપીશ પણ મ શ આત વચનની કેટલીક કિવતાની પંિ તઓની કરેલી એટલે આજ ેઅહ યા મને બેઠાબેઠા જ િવચાર 
આ યો સાહેબ. છાપવા આપવાનું હતંુ એટલે પેલું તો તૈયારી કરીને બો યો હતો પણ આ ી પરેશભાઇ બો યા કે નજર લાગી 
વગેરે વગેરે એટલે મ હાલ જ અ યારે મનમા ંઆ યુ ંએ ગીત કહેવાય કે કિવતા જ ેકહેવાય એ મન ેખબર નહ  પડે કે શું કહેવાય 
પણ એ મ બના યું છે શાંિતથી સાંભળવા બધાને િવનંતી.  
 ‘ ‘  નજર લગાડનાર નજર લગાડયા કરશ,ે ટીકા કરનારા ટીકા કયા કરશ,ે 
 રાજકારણ કરવાવાળા રાજકારણ કયા કરશ,ે વ ના નારા વ ના તા રહેશ,ે  
 કોઇને અમા  દેવુ ંચૂકવવાનુ ંનથીં , અમે જ છીએ બધંુ.  
 ગુજરાતની જનતાએ અમારા ભા.જ.પ. ઉપર િવ ાસ કય  છે તે વધતો રહેશ.ે  
 ગુજરાત દેશમા ંઅ ણી છે અને અ ણી રહેશ.ે  
 રાજયને ઉ મ બના યુ ંછે, હવે સવ મ બનાવીન ેરહીશુ.ં ‘ ‘    
 માનનીય પરેશભાઇ સાહેબ સલાહ આપતા હતા વચનમાં કે હવે દવેું વધારશો નહ  અમારે કયાંથી લાવીને ભરવું એ 
િચંતા થશ.ે આવી  િચંતા એમણે કે માં કરી હોત તો આપણા દેશની િ થિત આજ ેઆઝાદીના સાત દાયકા પછી આવી ન 
હોત. બધા મૂળમાં ઇએ સાહેબ, અમ ે ભલ ે રપ વષથી અહ યા છીએ પણ દેશ એ દેશ છે. દશેની ગંગો ીમાંથી નીકળેલી 
નદીઓ છે એનુ ંપાણી ગુજરાતન ેમળ ેછે એમ તમારે યાંથી જ ેનીક ું બધંુ એ અ યાર સુધી બરાબર ના નીક ુ,ં ઉપયોગી ના 
નીક ુ.ં દેશને િવકાસકારક ન નીવડયું અને અમારા ી વાસણભાઇ કહે છે કે બધંુ દ રયામાં ય, ખા  થઇ ય એવું ખા  ં ં
થઇ ગયુ.ં કોઇ એનું આચમન પણ ન લઇ શકયુ.ં આ તો અમારા વડા ધાન તરીકે ી નરે ભાઇ આ યા. સાહેબ, આપણા 
ધમમાં ક ું છે કે યિ તનો દશકો હોય, ધંધાનો દશકો હોય, બધાના દશકા હોય છે એમ રાજકારણમાં લાંબો સમય હોય. 
ક ેસના દાયકાઓ હતા. દાયકો નહ  દાયકાઓ પણ એ દાયકાઓનો સદઉપયોગ ક ેસ ના તો ગુજરાતમાં કરી શકી કે ન તો 
દેશમા ં કરી શકી અને ગુજરાત જ ે િશરમોર ગણાય. પૂજય મહા મા ગાંધી નું ગુજરાત, પૂજય સરદાર વ ભભાઇનુ ં ગુજરાત, 
પૂ ય રિવશંકર મહારાજનુ ંગુજરાત આવા અનેકે અનેક મહાનુભાવોનું ગુજરાત. એ આ િમ ોના શાસનમાં એટલુ ંબધંુ બદનામ 
થઇ ચૂ યું હતંુ કે છે ે છે ે ી પરેશભાઇએ વાત કરી. મારે કહેવુ ંનહોતંુ. આટ આટલા ગુના બ યા વગેરે. વધુ શ દ નથી 
વાપરતો, પણ ભૂતકાળ એવો હતો કે એ જમાનામાં ટેઇન કે લાઇટો આટલી બધી હતી ન હ. ઉ ર દેશથી, િબહારથી, 
કણાટકથી, તાિમલનાડુથી કોઇને ટેઇનમાં બેસીને ગુજરાત આવવું હોય તો સગા હાલાન,ે િમ ોને પહેલા યાંથી પૂછે કે ગુજરાત 
મારે આવવું છે તો અવાય એવું છે? કારણ કે અમદાવાદનું આપ ં મેઇન રે વ ે ટેશન એક નાજક િવ તારમા ં છેુ . યા ં ૧ર 
મ હનામાંથી ૬ મ હના જટેલો કર ય ુ રહેતો હતો. મં દરો ઉપર હમલા થતા હતાુ . િનદ ષ નાગ રકો ઉપર હમલા થતા હતાુ . 
ગાયોની ક લ થતી હતી. રથયા ા નીકળી શકતી નહોતી. રથયા ામાં ભગવાનને પણ લ કરનું બુલેટ ફુ જકેેટ પહેરાવવું પડતંુ 
હતંુ. એ પ રિ થિત તમારા વખતમા ંહતી. આજ ેદરેક ધમ હ દુઓનો ધાિમક ઉ સવ હોય, મુસલમાન ભાઇઓનો તા યાનો 
ઉ સવ હોય, િ યન ભાઇઓની નવા વષની ડસે બરની ઉજવણી હોય તો કોઇ જ યાએ કોઇ  થતો નથી અને દરેક 
ગુજરાતીઓ આનંદથી, ઉ સાહથી આપણા ગુજરાતમાં રહેવાનો લાભ અને આનંદ મળેવે છે. આ બધંુ એમને એમ થતંુ નથી. 
એના માટે તો પહેલા નૈિતક હમત ઇએં . મત લવેાની ભૂ યા રાજકારણ જવેી જને ેમત બે ક કહે છે, એને સાચવવા માટે ભલ ે
મારા ગામનુ ંજ ેથવુ ંહોય તે થાય, મારા રાજનું જ ેથવું હોય તે થાય, મારા દેશનુ ંજ ેથવુ ંહોય તે થાય, પણ મા  રાજકારણ ં
ચાલી જવું ઇએ. મારી વોટબે ક ભલે ભૂખી કરે, ભલે અભણ રહે, ભલે બેરોજગાર રહે, ભલે વસિત વધારો કરવો હોય તેટલો 
કરે, પણ દેશની િચંતા મારે કરવાની ન હ, પણ સાહેબ, અમ ેબધા ભાજપના ધારાસ યો છીએ. અમારો િસ ાતં છે કે પહેલો 
દેશ પછી પ . તમારો િસ ાતં છે પહેલા એક પ રવાર, પછી પ  અને છે ે દેશ. આટલું ઉલટ સલૂટ થયું છે. વધારે થયું નથી. 
તમે ાયો રટી બદલી નાખો. આ બધંુ જવા મં ું છે. હ તો આખો દવસ અહું યા છંુ. મ આજનું ટીવી નથી યુ.ં અહ યા ખબર 
નથી. પણ કહે છે કે બધંુ લૂટંાવા મં ું છે. બધુ ખલાસ થવા મં ુ ં છે. મોટા મોટા િસહંો અમારા ભાજપના પ મા ંગુજરાતની 
અને દેશની સેવા કરવા માટે ડાવા માં ા છે. આજ ેનથી કહેવુ.ં ી પરેશભાઇ ન બો યા હોત તો ન કહેત. મને આનંદ છે કે 
આપે જ ેસૂચા  રીતે આ સ માનનીય ગૃહનુ ંસંચાલન કયું  છે અને કરી ર ા છો. એના કારણે અંદાજપ ની સામા ય ચચામા ં
લગભગ ૯૦ જટેલા માનનીય ધારાસ ય ીઓએ આ ૪ દવસમાં પોતાના િવચારો ય ત કયા, ટીકાઓ કરી, સૂચનો કયા, 
માગણીઓ કરી. મ બધા જ માનનીય ધારાસ યોના બધા પ ોની લાગણીઓની માનિસક ન ધ લીધી છે. કેટલાક દય પશ 
તેવા મુ ા હતા, તો તેની મ દય પશ  ન ધ લીધી છે. જ ે મેઇન અમારા અિધકારીઓ અહ યા બેસે છે. દરેક િવભાગની 
માગણીઓ ચચા ઉપર આવી છે એની ન ધ લીધી છે. આપે પણ સૂચના આપેલ છે કે મં ી ીઓ આની ન ધ કરે. એ માણ ે
કય ુછે. બજટે દર વષ આવ.ે લોકશાહીમાં બજટે એ એક વષનું આયોજન છે. આ બજટેનું અમે િપયા ર,૧૭,૦૦૦ કરોડનું જ ે
આયોજન કય ુછે. એનું વચન મ થમ દવસ ેજ વાં યુ ંહતંુ. ગયા વષ પણ આવી રીતે ક ું હતંુ અને આજ ેપણ કહ છું ંુ . દર 
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વષ કહ છું ંુ .  િવપ ના ધારાસ ય ીઓ, િમ ોને પણ ક ું હતંુ. આજ ેકહ છું ંુ . એને વાંચવાનો, અ યાસ થોડો ઓછો થયો છે. 
તમે સીધે સીધા મદેાનમાં ઉતરી પડો, ના બોલ ગની ેકટીસ કરી હોય, ના બેટ ગની ેકટીસ કરી હોય, ના ફ ડ ગની ેકટીસ 
કરી હોય તેવું તમા  ય આ જ ે વચનો થયા તેમાં મ બધાનું યું છેં . હાથમાં આવેલા કેચ છોડી દ ે છે. જયાં િસ સર 
મારવાની હોય યા ંબો ડ થઇ ય છે, જયા ંબોલ રોકવાનો હોય યાં હાથ ેકરીન ેબાઉ ડરીની બહાર કાઢી નાખ ેછે પછી ભલ ે
ને તે છ ગો થઇ જતો. અંદરો અંદર ખુશ થાય છે બધા કે આ છ ગો બરાબર છે. આ રીતના તમારા જ ેસૂચનો આ યા છે. 
અમારા મં ી મંડળ તરફથી સરકાર પ ે અને આપણી પ િત છે કે, ધારાસ ય ીઓ જ ે દવસે વચન કરી દે તે પછી 
મં ી ીઓ તેનું સમ ગઅપ કરતા હોય છે. થમ દવસે અમારા િસિનયર મં ી માનનીય ભપેુ િસંહ એ એ દવસની ચચા 
હતી તેની સુંદર છણાવટ કરી. બી  દવસ ેઅમારા મં ી ી માનનીય ગણપતિસંહભાઇ કે જઓે આ દવાસી સમાજ, દિ ણ 
ગુજરાત અન ે અનેક િવ તારોનુ ં િતિનિધ વ કરે છે, અનુભવી છે તેમણે ઇ ટરવીન કરી ખૂબ સુંદર રીતે બધી જ વાતો 
િવધાનસભા સમ  સરકાર તરફથી મૂકી હતી. ી  દવસ ેમાનનીય સૌરભભાઇ કે જઓે પૂવ નાણામં ી છે, અનુભવી છે અન ે
ખૂબ અ યાસ કરે છે. આ દેવા માટેની વાત છે, નાણાકીય િશ તની વાત છે તેમણે કરી હતી. એક નાગ રકના માથે આટલું દેવુ ં
છે. જ મે યારે આટલું દેવુ ંલઇને આટલા ભરવાની શરતે જ મે છે આવું બધુ લોકો કહેતા હતા. આમાં સાહેબ, કોઇક િબચારો 
નવો માણસ હોય તો મૂંઝવણમાં મૂકાઇ ય કે મારો છોકરો આવશ ેતો આવું થશ.ે કેટલીક બહેનો િબચારી તકલીફમાં મૂકાતી 
હતી. જયારે ી સૌરભભાઇનુ ં વચન બધાએ સાંભ ુ,ં ટીવી ઉપર યું એટલ ેબધા િનિ ત થઇ ગયા કે કોઇ િચંતા કરવાની 
જ ર નથી. આ ગુજરાતની ી િવજયભાઇ પાણીની ભાજપ સરકાર, ી નીિતનભાઇ પટેલનું નાણામં ી તરીકેનું બજટે 
આનાથી વધુ સા  કોઇ હોઇ શકે નહ  તેવું બજટે અમારી સરકારે રજ કયું ૂ  છે. ી સૌરભભાઇએ વાત કરી પરતુ ં તેમને િબચારાન ે
ઘણા લોકો શાંિતથી બેસવા જ નથી દેતા. ી સૌરભભાઇ, એમનો વાંક નથી. હ ું ી પરેશભાઇનો વાંક નથી તો. આ ી 
અિમતભાઇ અ યારે નથી. કેટલી બધી જવાબદારી એમના ઉપર છે. એક સાંધે અન ેતેર તૂટે છે. કેટલા સાંધે અને કેટલા તૂટે, 
પણ આપણે કોઇના રાજકારણમા ંજવું નથી.  
 માનનીય અ ય ી, હ બજટેની વાત ક  છું ં ંુ . અમારા થોડા સ ય ીઓએ આજ ેપણ ક ું અને પહેલાં પણ ક ુ ં
હતંુ. નવી નવી યોજનાઓ જ ેઅમલમાં મૂકી છે તેમાં િવપ નું કામ સરકારને ગૃત રાખવાનું છે તે હ વીકા  છું ં ંુ . િવપ નું કામ 
સરકારને સાચી હકીકતો આપવાનું છે તે પણ અમે વીકારીએ છીએ. િવપ નું કામ સરકારે કોઇ યોજનામા,ં કોઇ નીિત 
િનયમમા,ં કોઇ કાયદા ઘડતરમાં કયાંય ભૂલ કરી હોય, કયાંય વધારે પડતંુ કય ુહોય, કયાંય જ રયાત કરતા ંઓછ કયુુ ં  હોય તો 
તેની સમજ આપવાની, માગદશન આપવાની િવપ ની સ ા છે. એકની એક વાતો, આના પહેલાંના દસ બજટે વચનો 
િવપ ના સ યોના ઇ લો તો  લગભગ ૯૦ ટકા આની આસપાસ જ િવગતો નીકળશ.ે નવી બાબતો અમ ેજ ેદાખલ કરી છે, 
કેટલી સુંદર આપણી ગુજરાતની સં કૃિત છે. આપણા ગુજરાતીઓ દેશમાં રહે, વતન બહાર ગુજરાતમાં ગમે યાં રહે, વતન 
બહાર દેશમાં ગમે યાં રહે કે પરદેશમાં રહે. તેમની માતૃભૂિમન ે તેઓ કદી ભૂલતા નથી. મને ખબર છે અને હ સકડો ું
ઉ ઘાટનોમાં ગયો છંુ. હોિ પટલો હોય, કલો હોયૂ , બી  ધાિમક, સામાિજક સવેાકીય સં થાઓ હોય, પાંજળાપોળ હોય, 
ગૌશાળાઓ હોય, વોટર કલરથી માંડીને પીવાના પાણીના આરુ .ઓ. લા ટ નાખંવાના હોય યાં ગયો છંુ. આપણા ગુજરાતીઓ 
પછી ગામની બહાર ગમ ે યાં રહેતા હોય, સૌરા વાળા સરુતમાં રહે, ઉ ર ગુજરાતવાળા અમદાવાદમા ંરહે, મ ય ગુજરાતવાળા 
વડોદરામાં રહે, રાજકોટમાં આખું સૌરા  રહે. જનેે જયાં રહેવું હોય યાં રહે પણ પોતાનું વતન આપણા ગુજરાતીઓ ભૂલતા 
નથી. આપણા સં કાર એવા છે, આપણા મા-બાપની કેળવણી એવી છે કે કોઇ માતા િપતાની મૃિતમા,ં કોઇ ભગવાનની 
મૃિતમા ંકથા બેસાડે પૂ ય સાધુ સંતો-મહા માઓ કથા કહે, ડાયરાઓ થાય અને કેવા ડાયરાઓ? મ ગયે વખતે પણ ક ુ ંહતંુ 

અને આજ ે પણ કહ છ કે સાહેબું ંુ , પહેલા તો બહારના લોકોન ે ખબર જ નથી પડતી, ડાયરો ચાલતો હોય એ પાંજરા પોળ, 
ગૌશાળાના ફડફાળા માટે ડાયરો થયો હોયં , ડાયરો કરનાર કલાકાર એક િપયો લેવાના ન હોય, એક િપયો અડવાના ન હોય, 
લોકો-દાતાઓ નોટોનો વરસાદ કરે તો કેટલાક નેશનલ િમડીયાવાળા એવુ ંબતાવતા હતા કે, આ ગુજરાતમાં નોટો ઉછાળે છે. 
એમને તો પેલો મુંબઇનો બાર યાદ આવતો હોય કે પેલી બાર ડા સર ઉપર પૈસા લૂટંાવતા હોય, એ મ િપ ચરમાં યુ ંછે એટલ ે
કહ છ બી  કોું ંુ ઇ રીતે નથી કહેતો. (અંતરાય) મ િપકચરમાં યું છે મને ખબર હતી કે તમારા િવચારો યાં ય એટલે મ 
પાણી પહેલા પાળ બાંધી દીધી. એટલે કહે આ ગુજરાતમાં નોટોની રેમલછેલ છે, પણ આવું નથી. માનનીય અ ય ી, 
માનનીય મુ યમં ી ી અને અમ ે બધાએ િવચાર કય  કે, આપણા ગુજરાતીઓની આવી દાન વૃિ નો, દાન ભાવનાનો 
ગુજરાતના હતમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો? વાત સાચી છે શાળાના મો જના છેૂ , અમા  ગાયકવાડી ટેટ હતંું , ી પરેશભાઇ, 

ી િવર ભાઇ અન ેઅમ ેબધા એક જ ગાયકવાડી ટેટના નાગ રકો હતા. અમે એટલે અમારા બાપ દાદા, અમ ેતો લોકશાહીમા ં
જ યા છીએ. તો જ ે વખતે રા -રજવાડા હતા, મનગરના મહારા , ભાવનગરના મહારા , રાજકોટના મહારા  બધા 

ગિતશીલ હતા. એમના જમાનામાં જ ેબે ટ થાય એ બે ટ કરવાનો એમણે ય ન કય  છે અને મોટા ભાગનું બે ટ થયું છે અન ે
આપણને આનંદ છે કે અં ે ના વખતમા ં અં ે એ જ ે કયુ એના કરતા આપણા રા -મહારા ઓએ આપણને સા  ં
આયોજન ભેટ આ યું છે. આજ ે પણ સા  ટાઉન લાિનંગ વુ ં હોય તો મોટા મોટા િન ણાતો સદીઓ પહેલા થયલેું એ ં
ગ ડલનું ટાઉન લાિનંગ વા ય છે, ભાવનગરની યવ થા વા ય છે, પીવાના પાણીની યવ થા કેવી હતી, કેવી રીતે 
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જળસંચય થતો હતો એ વા ય છે. તો અમે િવચાર કય  કે આવી પરોપકારવૃિ  ગુજરાતીઓની છે યારે અને અહ યા તમ ે
બધાએ રજઆત કરી છેૂ , ઘણી સાચી છે. શાળાના મ જના થઇ ગયા હોયૂ , નવા બનાવવાના થાય, િવ ાથ ઓની સં યા વધી 
હોય, વગ ની સં યા વધી હોય યારે એક સાથે સરકાર કરે તો બજટેમાં તબ ાવાર થાય. તો અમને જ ે િવચાર આ યો કે 
ગુજરાતીઓની દાન વિૃ ને ો સાહન આપીએ અને આપણે માદરે વતન યોજના અમલમાં મૂકી. બહ સીધીુ -સરળ અને ખૂબ 
ઉપયોગી હ માનુ ંછ કેું ંુ , અ યારે નહ  દેખાય પણ આવનારા સમયમાં જમે અમારી યોિત ામ યોજના લોકિ ય થઇ, સરદાર 
પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજના લોકિ ય થઇ, સુજલામ-સુફલામ લોકિ ય થઇ, સૌની યોજના લોકિ ય થઇ, તળાવો ડા 
કરવાનું અને ચેકડેમો બનાવવાનું લોકિ ય થયુ,ં ધાન મં ી જન આરો ય મા વા સ ય યોજના લોકિ ય થઇ ગઇ એમ 
આવનારા સમયમા ંલખી લે  ગુજરાતીઓ એટલો બધો આ યોજનાનો લાભ લેવાના છે, કોઇ પણ ગુજરાતી યા ંરહેતો હોય 
પોતાના વતન માટે ૧૫-૨૦ આઇટેમોના કામો હેર હતના એ અમે િવચારી રા યા છે એમાં અમે ઉમેરો કરીશુ.ં મ ગયે વખતે 
પણ ક ું હતંુ એ કામોમાં કોઇ યિ ત પોતાના માતૃ ીના નામ,ે િપતા ીના નામ ેકે કોઇ પણના નામ ેજ ેદાન આપશ,ે દાખલા 
તરીકે સમ  લો કોઇએ પોતાના ગામની ાથિમક શાળામાં નવા વગખંડો બનાવવા ૧૦ લાખ િપયાનું દાન આ યું તો સામ ે
બી  ૧૦ લાખ િપયા અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની ી િવજયભાઇ પાણીની સરકાર આપશ.ે એટલ ેઅમે િપયા ૧૦ 
લાખ ઉમરેી આપીશું એટલે િપયા ૨૦ લાખમાંથી િનશાળ બનશ.ે કોઇ જ યાએ પીવાના પાણીની ટાંકી બનાવવી હોય, ગામો 
મોટા થઇ ગયા છે યારે કોઇ જ યાએ પાણીની ટાંકી પ૦ હ ર િલટરની છે તે મોટી કરીને ૨ લાખ િલટરની કરવી છે કે પ લાખ 
િલટરની કરવી છે તો એના માટે કોઇ દાતા એમ કહે કે મારે પાણીની ટાંકી માટે ૫ લાખ દાન આપવું છે કે િપયા ૧૦ લાખ દાન 
આપવું છે તો અમે એમાં સામે ૧૦ લાખ િપયા ઉમેરી આપીશુ.ં એવી રીતે કોઇ પી.એચ.સી. બનાવવા માગે તો અમે અમ ે
પી.એચ.સી.માં દાન ઉમેરીશુ.ં કોઇ સી.એચ.સી.મા ંકરવા માગે તો અમે ઉમેરીશુ.ં  અને સરકાર બ ે સાથે મળીન,ે અમ ેજ ે
સૂ  કહીએ છીએન,ે એમન ેએમ નથી કહેતા, સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ. લોકો સાથ આપશ.ે સહકાર આપે એટલે આ માદરે 
વતન યોજના એ લોકિ ય બનવાની છે. મ સાંભ ું છે યા ંસુધી, (સમયસૂચક ઘંટડી)  સાહેબ, હ તો સમય વધારે માંગીશું .  
  અ  ય ી : બ  ેદંડક ીએ દસ િમિનટની વાત કરી છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, હ તો નું વી યોજનાઓની જ વાત ક  છં ંુ . જૂની યોજનાઓની કશી જ વાત કરતો 
નથી. આ યોજનાનો લાભ આપણે લવેાના છીએ. (અંતરાય) મને નથી લાગતંુ કોઇ િવપ ના સ ય ીએ માદરે વતનની 
યોજનામાં કોઇ સૂચન કરેલ હોય. (અંતરાય) એકલા ી િ જશેભાઇ બો યા હતા એની મ ન ધ પણ લીધેલ છે. હવે યાદ 
રાખ . માનનીય અ ય ી, ખેડતોની ઘણી વાત થઇ છેૂ , ખેડતોનો માલૂ .  
 અ  ય ી : માનનીય નીિતનભાઇ બધંુ જ યાદ રાખ ેછે, ભુલી જતા નથી.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, એ બો યા હતા એ મન ેયાદ છે.  
 અ  ય ી : મને પણ યાદ છે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : થે ય ુસાહેબ. એટલ ેખેડતોનો માલ ના બગડેૂ . ખેતરમાં માલ પ ો  હોય. આપણે બધા 
એના માટે િચંતાતુર છીએ. માલ મૂકવાની યવ થા નહોતી. અમે યવ થા આપી. કોઇપણ ખેડત પોતાના ખેતરમાં ઉગેલો ૂ
માલ સં હ કરે, િબયારણ, ખાતર સં હ કરે એના માટે નાનુ ંગોડાઉન બનાવ ેતો ગોડાઉન દીઠ િપયા ીસ હ ર િપયાની 
સબિસડી અમારી સરકાર આપશ.ે માિલકી ખેડતનીૂ , ખેડતના ખેતરમાં બનાવવાનું તોૂ ય પણ પૈસા કોણ આપશ?ે ગુજરાતની 
ભા.જ.પ. સરકાર સબિસડી આપશ.ે આ િવચાર કોઇન ેભૂતકાળમા ંનહોતો આ યો. બીજુ,ં અમ ેકય ુકે ખેડતોએ રજઆત કરીૂ ૂ , 
િકસાન સંઘે રજઆત કરી કે તમે આપો છોૂ  ખરા પણ એન.એ. ના કરાવવું પડે એવુ ંકરો તો અમારા ી કૌિશકભાઇએ એ પણ 
િનણય કરી દીધો કે ખેડતો પોતાના ખેતરમાં ગોડાઉન બનાવવા માટે બાંધકામ કરશ ેતો એન ેજમીનની એનૂ .એ. કરાવવાની 
રહેશે ન હ. આ અમારી લી ક જઓૂ . પૈસાય આ યા અને સરળતા પણ કરી આપી. એ જ રીતે ખેડતોને રૂ ૯૦૦૦ નવા ટેકટરની 
સહાયમા ં૪પ થી ૬૦ હ ર િપયાની સબિસડી. હ રો ખેડતોન ેખતેીના સાધનો ખરીદવા માટે કરોડોૂ  િપયાની સબિસડી. એ 
આપણે કય.ુ ી લાખાભાઇ અહ  બો યા ગાય િવશ.ે  
 મારે માનનીય સ ય ીઓ સમ  થોડીક પ તા કરવી જ રી લાગે છે. આ ગાયદીઠ રકમ આપણે નથી આપવાના 

ી લાખાભાઇ. આપણી શરત છે, વચનમા ંપણ છે. હ અ યારે નથી કહેતોું . જ ેખેડત ાકૃિતક ખેતી કરેૂ , જનેે ઝીરો બજટે 
ખેતી દેશભરમાં કહેવામાં આવે છે. ગાયના ગૌમૂ નો ઉપયોગ કરે, એમાંથી રસાયણ બનાવ ેઅને એનો ખેતરમાં ઉપયોગ કરે. 
રાસાયિણક ખાતર ના વાપરે, જતુનાશક દવા ના વાપરે એ શરતે એક ખેડતને એક ગાય દીઠ મં ૂ હને િપયા ૯૦૦ અમારી 
સરકાર સબિસડી આપશ,ે જથેી ગૌમાતાની સેવા પણ થઇ ગણાશ.ે ગાયો રાખવાનું ો સાહન ખેડતોને મળશે અને જ ેૂ
રાસાયિણક ખાતરથી આરો ય ઉપર જ ે ખમ છે. લોકો ત તની વાત કરે છે. હ અિધકૃત રીતે તો ન હ કહું ું  કે યુ રયા 
વાપરવાથી ઉગેલું અનાજ ખાવાથી કે સર થાય છે િવગેરે િવગેરે. પણ આવી લોકવાયકા છે.  એમાંથી બચવું હોય તો કદરતી ુ
ખાતર વાપરવુ ં ઇએ. પહેલા ંઆ યુ રયા અને બીજ બધંુ નહોતંુુ ં . આપણા બાપદાદા યારે આ કદરતી ખાતર વાપરતા હતા એ ુ
તરફ આપણે ફરી જઇએ તે માટે આ ાકૃિતક ખેતીની યોજના કરી છે. એના િવશે પણ મને લાગે છે કે કોઇએ કોઇ સૂચન કયા 
હોય એવું મારા યાનમા ંનથી. પશુપાલનની વાત ક  તો ગુજરાતમાં દરરોજ બે કરોડ િલટર દૂધ આપણા પશુપાલકો સહકારી ં
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ડેરી અન ે થોડીક ખાનગી ડેરી મારફતે  વેચે છે. આપણે ખેડતોને તો રકમની િ એ ઇએ તો અબ  િપયાની સહાય ૂ
આપીએ છીએ. એના માટે આપણે અનેક કાયદા સુધારી દીધા. ખેડતોને ચારેય બાજ સરળતા કરી દીધીૂ ુ . પણ પશુપાલકો માટે 
આપણે િવચાર ઓછો કય  હતો. આપણે એમ માનીએ છીએ કે ખડેત અને પશુપાલન એ બ ે ભેૂ ગો યવસાય છે. પણ અમ ે
ન ી કયુ કે જ ેપશુપાલકો છે એમને જઓે પશુ રાખે એ પશુ યારે િવયાય યારે પશુને પૌિ ક આહાર મળ.ે તો એ સા  ં
ફેટવાળુ ંદૂધ આપે અને તેની તંદુર તી જળવાય એટલા માટે મુ યમં ી પશુદાણ સહાય યોજના અમલમાં મૂકી. ી લાખાભાઇ, 
૧૫ લાખ પશુપાલકોને આપણે મદદ આપવાના છીએ બજટેમા ં ગવાઇ એ બધી આંકડાની હોય છે જ ર પડયે અમ ે રકમ 
વધારીએ છીએ અને દરેક પશુપાલકને ૧૫૦ િકલો પશુદાણ સરકાર સબિસડીથી આપશ.ે એટલે નાના, ગરીબ પશુપાલકન ે
ઓછામાં ઓછાં ૩ થી ૪ હ ર િપયા આ સબિસડીના પે તે પશુદાણ સહાય મળશે અને પશુપાલકોને પણ તેનાથી ફાયદો 
થશે.  
 માનનીય અ ય ી, આપણે વદયાવાળા છીએ પાંજરાપોળ અન ેગૌશાળા તે ગુજરાતની સં કૃિતનો એક ભાગ છે. 
પાંજરાપોળોન,ે ગૌશાળાઓન ેઅછત વખતે આપણે મદદ આપીએ છીએ બે િપયે િકલો ઘાસ એવુ ંબધંુ ઘ  ંઘ ં આપીએ 
છીએ પણ તેના ઇ ા ટકચર માટે સહાય નહોતા આપતા. આ વખતે અમે પાંજરાપોળોની મદદ માટે દરેક પાંજરાપોળ દીઠ ૧ 
કરોડ િપયા એક વખત તેન ેશેડ બનાવવો હોય પશુઓ રાખવા, ઘાસ સં હ કરવા માટે ગોડાઉન બનાવવુ ં હોય, ુબવેલ 
બનાવવા હોય, સોલાર વીજળી ઉ પ  કરવી હોય, ઘાસચારા ફામનો િવકાસ કરવો હોય જ ે ઘાસચારો ગૌશાળામા ં જ 
વપરાવાનો છે તો એવી ગૌશાળાઓને પણ મદદ આપવાની યોજના અમ ેકરી છે. માછીમારો માટે અમારા ીમતી ઝંખનાબહેન 
અને ી મુકેશભાઇ બ ે બો યા છે તે માણ ેમાછીમારો માટે પણ અમે સહાય કરી ર ા છીએ. તેમના બોટના એિ જન નવા 
લાવવા માટે સબિસડી આપીશુ.ં  
 માનનીય અ ય ી, નાના ગરીબ માણસ મ વચનમાં ક ુ ંહતંુ, ઉ ેખ કય  હતો કે ૬૦-૭૦ હ ર જટેલા અંદાજ ે
ઉનાળામા,ં ઠડીમાંં , વરસાદમા ંગમ ે તેવી િસઝનમાં તેઓ શાકભા , ફળફળાદી આવુ ંબધંુ વેચતા હોય છે. તેમને કોઇ છ  
નથી હોતંુ, કોઇ ર ણ નથી હોતંુ અમે પહેલી વખત આવા ૬૦ હ ર લોકોને મોટી છ ી, િવશાળ છ ી કે જમેાં લારી પણ ઢકાઇ ં

ય, તેના એક બે ાહકો પણ ઢકાઇ ય અને એ પોતે પણ ઢકાઇ ય અન ેતેનો માલં ં -સામાન બગડે નહ  તે માટે ૬૦ 
હ ર છ ીઓ આપવાનુ ં ન ી કયુ છે. નાના માણસનું કામ છે સાહેબ, કોઇ રકમની િ એ મોટ નથી પણ અમારી ું
સંવેદનશીલતા, અમારી લાગણી, અમારી નજર તમે જઓ કેુ , "જયાં જયાં નજર અમારી પડે, યાં ગુજરાતીઓને સમૃિ  મળે" 
આ અમે કરીએ છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, ક છની વાત થઇ. ક છ આપણો છે ો િજ ો છે, બોડર િજ ો છે. ક છન ેપણ એક િમિલયન 
એકર ફીટ પાણી ફાળ યુ ંછે તેના માટે પણ િપયા એક હ ર કરોડથી વધુ રકમની નમદાના કામો માટેની ગવાઇ કરી છે. ૭ 
હ ર નવા મ બનાવવાના છે. ૭ હ ર વગ  એક વગમા ં ૩૦ થી ૫૦ છોકરા બેસતા હોય તો િવચારી લો કેટલા બધા 
િવ ાથ ઓને આપણે સુંદર, પાકા િનશાળના મો આપીશુ.ં મ યાહન ભોજન ચાલુ જ છે. લગભગ ૪૩ લાખ બાળકોને આપણ ે
જમાડીએ છીએ અને ૯૮૦ કરોડ િપયા બાળકોને જમાડવામાં આપણે વાપરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, ટેકનોલો  પણ 
અમે આગળ વધારી છે. આ વષ પણ અમારા ી ભપેુ િસંહે ણ વષ પહેલાં શ આત કરી કે કોલેજના િવ ાથ ઓન,ે 
એિ જિનયર ગના િવ ાથ ઓન,ે આઇ.ટી.આઇ.ના િવ ાથ ઓને ટે લટે આપવુ.ં આ વખતે પણ આ ટે લટે આપવાના છીએ. 
સાહેબ, આ ગૃહમાં તો હવે કોઇ ભૂલવાનું નથી બધાને યાદ રહી ગયુ ંછે. આ ટે લટે માનનીય પરેશભાઇ, આ વષ પણ ન ી 
કરેલી પ િતથી (અંતરાય) અમે નવા ૩ લાખ ટે લટે િવ ાથ ઓન ેઆપવાના છીએ એટલે એ પણ આપણાં ગુજરાતના દરેક 
વગના િવ ાથ ઓને તેનો ફાયદો થશ.ે (અંતરાય) હવ ેટે ડર ખુલ ેપછી ખબર પડે.  
 માનનીય અ ય ી, માનનીય જગદીશભાઇ િવ કમાની વાત સાચી છે આપણે તો કરી દીધંુ િવપ ના નેતા ીએ 
અને તેમણે ના પાડી કે ના અમારે તો મોટાં પુ તકો ઇએ જ. હવે વાંચશે અન ે૧૨ મ હના વાંચી લ ે યારે આવતી સાલ વાત. 
  
  અ  ય ી  : નેતા તે વખતે હાજર નહોતા પણ નેતા વતી. 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, તેમના વતી સાહેબ એ તો તેમનો પ  જ ગણાય.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ ી નીિતનભાઇની સરકાર રપ વષથી િવકાસની ટે લટેની દે છે પણ 
બી  બાજ એની તો ખો િનકળી ગઇ છેુ . એની કોઇ વાત નથી કરતા.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી,  હજ બધાન ેકહ કે િવભાગવાર ચચા તો બાકી છેુ ું . બધા જ 
માનનીય મં ી ીઓ જવાબ આપવાના છે. તો બધંુ અહ યાં ન પૂછશો. િવભાગવાઇઝ ઘ ં કરવાનુ ં છે હજુ, કાલથી જ ચાલ ુ
થવાનું છે, તમને દરેકને છટ છેૂ .  
 અમારી આ બધી યોજનાઓ- અમે બહેનો માટે યોજના કરી મુ યમં ી મ હલા ઉ કષ યોજના. આ પણ નવો અન ે
સુંદર િવચાર છે. અમે િવચાયુ કે ખેડતોને ૂ ઝીરો ટકા યાજ ે િપયા ૩૯ હ ર કરોડ આપીએ છીએ, તો ગુજરાતમાં લાખો બહેનો 
આ સખી મંડળમાં સ ય છે તો તેમન ેઆપણે અ યાર સુધી પ હ ર િપયા રવો વ ગ ફડની મદદ આપતા હતાં . આ વખતે 
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મુ યમં ી ીએ સૂચન મૂકયુ,ં માનનીય િવભાવરીબેન અન ેમાનનીય ગણપતભાઇએ પણ એમના િવભાગ તરફથી સચૂન કય,ુ 
મ હલાઓને પણ શા માટે ઝીરો ટકા યાજ ેસરકાર સખી મંડળોને મદદ ના કરે?. અમે નાણાં િવભાગે તેનો અમલ કય . હવ ે
મ હલા ઉ કષ જથ બનાવીને જ ેમ હલાઓ ૂ ૧ લાખ િપયા સુધીનુ ં િધરાણ બે કોમાંથી મેળવશ,ે એનું પૂરેપૂ  યાજ અમારી ં
ભાજપની સરકાર મ હલાઓ વતી જમે ખડેતો માટે અને બી  ઘણા લોકો માટે અમે યાજ ભરીએ છીએૂ , િવધાથ ઓ માટે 
યાજ ભરીએ છીએ એમ હવે સખી મંડળની બહેનોને પણ િવના યાજ ેએક લાખ િપયા સુધીની સહાય, લોન અપાવીશું અન ે

એનું યાજ અમારી સરકાર ભરશ.ે આનો પણ કોઇ ઉ ેખ અહ યાં થયો નથી, કેટલા બધા ઉ ેખો કયા પણ મને નથી લાગતંુ 
આનો કોઇ િવપ ના સ ય ીઓએ ઉ ેખ કય  હોય.  
 વ છતા- ગામડાની વાત કરી. નાની વાત હતી સાહેબ. ગામડાની વસિત દીઠ બે િપયા આપતા હતા એના ચાર 
િપયા કયા, આમાં પણ કોઇ બો યું નહ , જ ેરકમ આપીએ છીએ એમા ંટે સ જટેલો ઉઘરાવ ેએટલી સરકાર એમન ેમદદ કરે 

છે, એના અંગે પણ કોઇએ કોઇ વાત ન કરી. ી પરેશભાઇએ બેસતા બેસતા આવાસની વાત કરી. પહેલાં તો ઇિ દરા આવાસ 
કેવા બનતા હતા આપણને બધાને ખબર છે. પહેલાના જના મકાનો ખાસ કરીન ેગરીબો અને આ દવાસીઓના બેસી યૂ , 
પહેલાં વાંસના બનતા હતા, હોડીઓના બનતા હતા, એક ચોમાસું ય એટલે લબડી પડે બી  ચોમાસાએ ખોવાઇ ય, 
એના બદલે પાકા આર.સી.સી.ના  મકાનો આપવાનું કામ અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કયુ છે અને બે લાખ 
આવાસોનુ ં કામ પૂ  કયુ છે અન ેબાકીના આ વખતે પૂરા કરીશુંં . દરેક ગુજરાતી પાકા મકાનમા ં રહે, વ છ િવ તારમા ં રહે, 
એના બાળકો અને માતા-િપતાને રાખી શકે એના માટે પણ અમે ગવાઇ કરી છે.  
 માનનીય અ ય ી, િવપ માંથી કોઇએ ક ું હતંુ કે નાની નગરપાિલકાઓને કોઇ મદદ નથી કરી, જમે ભારત 
સરકારે માટ સીટીનું આયોજન કય ુછે એમ આપણે હવ ેનાની નગરપાિલકાઓની પણ હ રફાઇ રાખીશુ ંઅન ેએમના માટે પણ 
માટ ટાઉન િમશન આ નાની નગરપાિલકાઓ સારી કામગીરી કરે એને આપણે ૧૦૦ કરોડ િપયાના ઇનામ આપવાના છીએ, 

તો એની પણ યવ થા આપણે કરી છે.  
 અમારો માગ અને મકાન િવભાગ, આરો ય િવભાગ એ જયારે િવભાગની ચચા આવશ ે યારે હ િવગતવાર વાત ું
કરીશ. બધા જ મં ી ીઓ િવગતવાર વાત કરશ,ે ફરીથી કહી દ  કે િવપ માંથી જ ેઆ યું છે એમાં કશું ન ધપા  કે મારા 
ખુલાસા કરવા પડે, પ તા કરવી પડે એવી કોઇ બાબત ન ધ ઉપર આવી નથી માટે અ યારે હ મા  વચન અહ યાં પૂણ ું ં
ક  છ અને બધા મંજર કરે તેવી િવનંતી છેં ંુ ૂ .   
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, (અંતરાય) મારે યાન દોરવું છે, આપે ક ું કે િવપ ે યાન દોય ુ
નથી, કશું વાં યું નથી એના ભાગ પે જ કહ છ આપનેું ંુ . સાહેબ, મારા વચનમા ંજ મ નાણા ંમં ી ીનું યાન દોયુ હતંુ એમની 
જ ે બજટેની બુક છે, એ બુકની અંદર એસ.ટીના જ ે િવધાથ ઓ છે. એસ. ટી.ના જ ે િવ ાથ ઓ છે એ છા ાલય અન ે
આ મશાળાઓમા ંભણે છે તેની િનભાવ ા ટ પણ િપયા ૧૫૦૦માંથી િપયા ૨૧૫૦નો વધારો કય  છે. એમાં એસ. સી. 
અને ઓ. બી. સી.ના છા ો છે અન ેએમની છા ાલયો અન ેઆ મશાળાઓ આવેલી છે. એમની િનભાવ ા ટમા ંકોઇ વધારો 
કય  નથી એ માનનીય મં ી ી મ મારી પીચમા ંપણ ક ુ ં છે અને આપનું યાન પણ દોયુ છે એટલ ેહ અપે ા રાખુ ંછ કે ું ંુ
વષ થી સમાતંર ચાલતી આવેલી થા છે કે આ િનભાવ ા ટ છે એ એસ.ટી. ના ધોરણે એસ. સી. અને ઓ. બી. સી. ને મળ ે
તેવી હ માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક  છું ં ંુ .  
 અ ય ી : અદંાજપ  પરની સામા ય ચચા પૂરી થાય છે.  

અડધા કલાકની ચચા (િનયમ-૯ર)  
ગાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ િજ ામા ંખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન અંગે તારાંિકત  માંક-૨૩૨૨૧ (અ તા મ-

૩૩)ના લેિખત જવાબ ઉપરથી ઉપિ થત કરેલી હેર અગ યની બાબત  અંગે  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં(ઉના) : માનનીય અ ય ી, મ િનયમ ૯૨ નીચે અરધા કલાકની ચચા માગેલી અને આપે 
તે મંજર કરેલી છેૂ . તા.૨૬-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાં રજ થયેલ તારાિંકત  માંક ૂ ૨૩૨૨૧ (અ તા મ-૩૩) ઉપર 
ગાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન અંગેના જવાબ ઉપરથી મ મુ ા ઉપિ થત કરેલા. એમા ં
પહેલો મુ ો મારો હતો કે તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ દરિમયાન થયલે કમોસમી વરસાદથી ગાંધીનગર અન ે
ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના કયા પાકોનું કેટલું નુકસાન થયેલ છે? બી માં જણાવલેું હતંુ કે ઉકત નુકસાન 
અ વયે ઉકત તાલુકાવાર પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રાજય સરકાર ારા તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ ચૂકવવામા ં
આવી? પાકવાર કેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે અને ઉકત િજ ામાં પાકવાર તાલુકાવાર નુકસાનની સામે ખરેખર કેટલુ ં
નુકસાન થયુ ં છે અન ેઉકત બાકી રકમ કયા ંસુધીમા ં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે આ મુ ાઓ મ ઉપિ થત કરેલા અન ેઆપે એમન ે
મંજરી આપી છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, ધારાસ ય ીઓ ારા જ ે ો પૂછવામા ંઆવતા હોય છે તે ોમા ંવધારાની મા હતી સરકાર 
તરફથી સાચી હકીકત ધારાસ યોન ેમળે એના માટે ધારાસ યો ારા  પૂછવામા ંઆવતા હોય અન ે િવભાગ ારા તૈયાર 
કરીને સરકાર ી એ લેિખતમા ંજવાબ આપે છે અને જ ેઅ તા મમાં આવે છે એ આપણા િનયમો માણે ચચામા ંઆવ ેછે અન ે
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સરકાર તેનો જવાબ આપતી હોય છે. બાકીના લેિખતના જવાબમાં જ ેજવાબ આપવામાં આવે છે તે ધારાસ યોએ પૂછેલા ો 
અને આપના ારા મંજર કરવામાં આવેલા ો અને મંજર કયા પછી િવભાગ ારા જ ે જવાબો તૈયાર કરવામાં આવે તે ૂ ૂ
ધારાસભયોએ જ ે ો પૂછયા હોય તે માણે તેના જવાબ આપવા ઇએ. પરતુ આમાં જ ેજવાબ આપવામાં આ યોં  છે એમા ં
િવભાગે, મં ી ીએ લેિખત જવાબ આ યો છે પણ એ લેિખત જવાબની અંદર તાલુકાવાર અને તાલુકાવાર જ ેપાકો જ ેખેડતોએ ૂ
વા યા છે એ પાકવાર કેટલું નુકસાન થયું છે તેનો જવાબ માનનીય મં ી ી ારા લેિખત જવાબની અંદર આપવામાં આ યો 
નથી. એટલે ગીર સોમનાથ િજ ાના ખેડતોને કયા પાકોનું કેટલા હેકટરમાં કેટલું નુકસાન થૂ યું છે તે રેકડ ઉપર આ યું નથી અન ે
એ મા હતી મળી નથી એટલા માટે મ  ઉપિ થત કરેલો. પાકવારમાં પાકોની અંદર એવુ ંછે કે રાજયમા ંઅલગ અલગ પાકોનુ ં
વાવેતર થતંુ હોય છે. એમા ં ડાંગર છે, બાજરી છે, જવાર છેુ , મકાઇ છે, ધાન, તુવેર, મગ, મઠ, અડદ, અ ય કઠોળ, 
મગફળીમાં મગફળી તેલ, દવેલા, સોયાબીન, કપાસ, તમાકુ, ગવાર, શાકભા , ઘાસચારો આમ વા જઇએ તો સમ  
રાજયની અદંર ૮૫૮૭૮૨૬ હેકટર જટેલું નુકસાન થવા ય છે. એ નુકસાન પાકોનું વાવેતર થયા પછી કમોસમી વરસાદન ે
કારણે આ ૮પ લાખ હેકટરમા ંજ ેવાવેતર કય ુહતંુ તે બધા પાકોને નુકસાન થયું છે અન ેએ એ નુકસાનનો અંદાિજત આંકડો 
ગણવા જઇએ તો તેની પાછળ ખેડ, ખાતર, િબયારણ, દવા, લાઇટ, પાણી, મજરી આ બધંુ  ગણવામા ંઆવે તો ૂ સરેરાશ 
લગભગ િપયા ૨૫ હ ર કરોડ કરતા વધારે નુકસાનનો અદંાજ આવે છે. હમણાં પાછો તાજતેરમાં વરસાદ પ ો છે તો 
ખેડતોને ઉપરા ઉપરી માર પડે છે યારે રાજય સરકારે જ ેૂ ૩૭૦૦ કરોડ િપયાનું પેકેજ હેર કયુ છે એ પેકજ પૈકી ખેડતોને ૂ
જનરલ  ગણવા જઇએ તો એને પૂરી સહાય મળવી ઇએ એ આજ ેપણ ચૂકવવામાં આવી નથી. એનો આંકડો બહુ ઓછો છે 
જયારે આ  પૂછવામાં આ યો, મા હતી આપવામાં આવી યારે રાજયના તમામ િજ ાની વાત નથી કરતો પણ હ મા  મારા ું
ગીર સોમનાથની વાત ક  યારે મારા િજ ાના છ તાલુકા આવલેા છે એમાં વેરાવળ તાલુકામાં ઓન લાઇન અં ર  ૧૦૯૪૪ 
આવેલી હતી.  
  અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, આપે ચાર િમિનટ વકત ય કયુ  છે એ ખરેખર ટક હોવું ઇએૂ ું ં .  હવે સીધા  
ઉપર જ આવો. જ ેિવસંગતતા આવતી હોય એના ઉપર જ આવો. આની ગંભીરતાને લીધે જ મ િનયમ-૯ર  નીચે દાખલ કરી 
છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ :  માનનીય અ ય ી, , િબલો બના યા ૯૩૦પ અર ના જયારે તા.૧૭-ર-ર૦ તારીખ 
સુધીમાં ૧૬૩૯ બાકી હતા. સુ ાપાડામાં ઓન લાઇન અર  ૧૦૬૩૭ થઇ હતી િબલો બના યા ૮૪૬૧, જયારે  ર૧૭૬ બાકી 
ર ા. કોડીનારની અંદર ૧૪પ૮ર ઓન લાઇન અર  થઇ િબલો બ યા ૭૧૭પ જયારે ૭૪૦૭ ખેડતો બાકીૂ . ઉનાની અંદર 
૧પરપ૪ ઓન લાઇન અર  થઇ ૯૭ર૧  િબલો બના યા પપ૩૩ ખેડતો બાકી ર ાૂ . ગીર ગઢડાની અંદર ૧ર૪૭ર અર ઓ 
થઇ એમા ં૧ર૦૧પના િબલો બના યા અને ૪પ૭ બાકી. તાલાળાની અંદર ૯રપ૪ અર  થઇ જનેી સામે ૭૯૯ર િબલો બના યા 
અને એમા ં ૧ર૬ર ખેડતો સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ . એટલે માનનીય મં ી ીનો જવાબ છે એ આપના ારા સરકાર ીન ે
જણાવવામા ંઆવે કે જ ેપાકવાર જ ેનુકસાની થઇ છે એની મં ી ી િવગત આપે અને જ ેગીર સોમનાથ િજ ામાં જ ેખેડતોની મ ૂ
િવગત આપી છે એ આજની તારીખે હવે કેટલાને ચૂકવાઇ ગયા છે અને કેટલાને હ  ચૂકવવાના બાકી છે અને જ ેબાકી છે એન ે
કેટલા સમયની અંદર ચૂકવવામા ંઆવશ?ે હ  ગયા વષના મગફળીના િબલો પણ બાકી છે, ગયા વષના તુવેરની જ ેખરીદી 
કરવામાં આવી છે તેના પૈસા પણ હ  બાકી છે અને સહાયના પણ બાકી છે. આ રકમ બાકી છે યારે મ જ ેમુ ા ઉપિ થત કયા 
છે એના અનસુંધાને આજની િ થિત જ ેછે એ અંગે મં ી ી જણાવે અને હવે પછી આપના ારા  મંજર કરવામાં આવે એનો ૂ
લેિખતમા ં પ  અને િવગતવાર જવાબ આપવામા ંઆવે એવુ ંઆપના ારા સરકાર ીન ેકહેવામા ંઆવ.ે આટલી વાત સાથ ે
મારી વાત પૂરી ક  છં ંુ .  
 ી આર. સી. ફળદ(ુકૃિષ અન ેસહકાર મં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  માનનીય પંુ ભાઇ વંશ િનયમ-૯ર હેઠળ 
જ ેમુ ાઓ ઉપિ થત કયા છે અને એમાં એણે છણાવટપૂવક પેટા ો ઉભા કયા  હતા એની પણ વાત કરી અને કેટલાક 
સરકારવતી જવાબ પણ આપી દીધા છે એટલ ેમારા માટે ઘ ં  હળવુ ંપણ કરી દીધંુ છે.   
 માનનીય અ ય ી, રાજયની અદંર આ વષ વરસાદ ખૂબ સારો થયો અને ચારેય રિજયનમાં સારી મોલાત હતી. 
પાક તૈયારી ઉપર હતો અને કમોસમી વરસાદ થયો. થોડે અંશે સમ  રાજયમાં નુકસાન હતંુ એન ે યાનમા ંલઇન ેમુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇના વડપણ હેઠળ આ બાબતે ખૂબ ચચા થઇ અને થમ આના અંદાજ ે
નુકસાન આવતા હતા એ માણે જ ે અદંા  આ યા એ માણે નાયબ મુ યમં ી ીના વડપણ હેઠળ ફરી બેઠક થઇ અન ે
મુ યમં ી ીના યાને મૂકયું યારે નાણામં ી ીએ ેસના મા યમથી સમ  ગુજરાતના ખેડતો માટે ૂ ૭૦૦ કરોડ િપયાનુ ંપેકેજ 

હેર થયું પરતુ જમે જમે સરવેની કામગીરી આગળ વધતી ગઇં . તેમ તેમ ગુજરાતના સમ  િવ તારની અંદર કમોસમી 
વરસાદની થોડે ઘણે અંશ અસર તો હતી જ અને એવું લા યું કે, ખરેખર નુકસાન વધારે છે અને સરકારે મોટ મન રાખવું પડશેું . 
આ બાબતે માનનીય મુ યમં ી ીની આગેવાનીમાં બેઠક થઇ અને તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯થી  તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯ દરિમયાન 
જ ેકમોસમી વરસાદ પ ો અન ેઆમાં ગુજરાતના ઇિતહાસમાં યારેય ખેડતોન ેનુકસાની થઇ હોય અને આટલી મોટી રકમ ૂ
સહાયતા વ પે આપવી એવુ ં રાહત પેકેજ ગુજરાતના ઇિતહાસમા ં યારેય હેર નહતંુ થયુ ં એવડ મોટુ ું ં , ગુજરાતના 
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૫૬,૩૨,૦૦૦ ખેડત ખાતેદારોન ેસીધી રીતે પશ કરેૂ , રા ય સરકાર અને ભારત સરકારના એસ.ડી.આર.એફ.ના ફડ હેઠળ ં
આવડી મોટી ૩,૭૯૫ કરોડ િપયાની સહાયતા ા  થાય, એવો ઐિતહાિસક િનણય માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ 
મુ યમં ી ીની આગેવાનીમાં લેવાયો. એ માટે હ ફરી એક વખત બ ે નેતાઓને ગુજરાતના ું ૫૬ લાખ ખેડતો વતી અિભનંદન ૂ
આપંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, માનનીય પંુ ભાઇએ જ ેમુ ો ઉપિ થત કય  છે એમાં કેટલીક પ તાઓ કરવી જ રી છે. આ 
જ ે પેકેજ હેર કય ુ એ રા યના ૧૨૫ તાલુકાઓ એવા હતા કે, જમેાં એક ચથી વધારે વરસાદ પ ો હોય એવા ૧૨૫ 
તાલુકાના ખેડતોને િત હેકટર ૂ ૬,૮૦૦ િપયા લેખ ેબે હેકટરની મયાદામા ંસહાયતા કરવી એવો ઠરાવમાં િનણય કય . યાર 
પછી આગળ વધીએ તો ૪૨ તાલુકા એવા હતા કે જનેી અંદર એક ચથી વધુ વરસાદ થયો હોય એવા તાલુકાઓના 
મામલતદાર કચેરીના જ ેવરસાદ માપક યં ની અદંર ન ધણી થઇ હોય એવા ગામો જ ે૪૨ તાલુકાઓના ગામો જનેે ૬,૮૦૦ 
િપયા લેખે બે હેકટરની મયાદામા ંસહાયતા આપવાનુ ંન ી થયુ.ં એ ૪૨ તાલુકાઓમા ંએવા પણ ગામો હતા કે જમેાં એક 
ચથી ઓછો વરસાદ થયો હોય એન ે ૪,૦૦૦ િપયા સહાયતા આપવી એવો િનણય થયો. એવા ૮૧ તાલુકાઓ હતા, 

રા યની અંદર કે જમેાં એક ચથી ઓછો વરસાદ થયો હોય એમને પણ ૪,૦૦૦ િપયા સહાયતા તરીકે આપવા. આમ, 
ગુજરાત રા યના ૨૫૧ તાલુકાઓમાંથી ૨૪૮ તાલુકાઓમા ં આ ૩,૭૯૫ કરોડ િપયાનુ ં ખૂબ મોટ પેકેજ હેર કરીનેુ , મન ે
કહેતાં આનંદ થાય છે કે આ યારે હેરાત કરી એના મા  ણ દવસની અંદર એનુ ંપોટલ ઉભું કરી દેવામાં આ યુ ંઅન ેએ 
પોટલ કાયાિ વત કરવા માટે એ જ દવસે કામગીરી શ  કરી દીધી અને ત તામાં આ રા યની અંદર ચારેય બાજથી ખેડતો ુ ૂ
આ સહાયતા મળેવવા માટે અર ઓ કરવા લા યા. આ અર ઓ છે એ દરેક ામ પંચાયત કચેરી ઉપર સીધી આપવાની હતી 
અને યા ંઆગળ આપણો જ ેક યુટર ઓપરેટર હોય છે એના મારફતે ઓન-લાઇન રિજ ટેશન થવા લાગી અન ેમાનનીય 
પંુ ભાઇ જ ે વાત કરતા હતા કે, આ પેકેજ છે, એમાં પાકવાર સહાયતા આપવાનું પેકેજ નથી, આ વરસાદ આધા રત આ 
સહાયતાનું પેકેજ હેર કરવામા ંઆ યું હતંુ અન ેપાકવાર તો યારે છાશવારે યાંય વરસાદ, ઓછા િવ તારની અદંર પ ો 
હોય યારે પાકવાર, બધી જ સરવેની, મોજણીની કામગીરી કરવામાં આવતી હોય. સમ  રા યમાં યાપક માણમા ં યારે 
નુકસાન થયું હોય એવા વખતે આવું એકે-એક પાકવાર, એક-એક ગામ વાર, એક-એક ખેડત વાર સરવે કરવુંૂ  અસભંિવત 
હોય છે. અન ેમાટે બહુ યાપક િવચારણાના અંતે આ રા યની અંદર પહેલી વખત ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ઠરાવ એવો 
કય  કે જમેાં વરસાદ આધારે િનણય કરવાનો. એક ચથી ઓછો વરસાદ અને એક ચથી વધુ વરસાદ, એમ જદું પાડવામા ંુ
આ યુ.ં એના આધારે તાલુકા ન ી થયા, એના આધારે િજ ાઓ ન ી થયા અને એ રીતે સમ  રા યની અંદર ૨૪૮ 
તાલુકાઓમાં આ રાહતનું પેકેજ હેર થયુ.ં આ પેકેજ વરસાદના આંકડા આધા રત હેર કરવામાં આ યું હતંુ અન ેજમેાં ખેડતો ૂ
માટે પેકેજ હેર કરેલ છે, તેમજ કોઇ પાક મુજબ સહાયના ધોરણો લાગુ કરવામા ંઆવેલ નથી. તમામ પાક માટે સહાયના 
સમાન ધોરણો લાગુ પાડવામાં આવેલ છે અને આ તમામ પાકને આ પેકેજની અંદર આવરી લીધા છે અને આ તમામ પાકને આ 
પેકેજની અંદર આવરી લીધા છે. 
  માનનીય અ ય ી, ી પંુ ભાઇનો બી   હતો તેનો પણ જવાબ આપી દ . તેમનો બે િજ ાન ેલગતો  
હતો. તેમ છતાં ગીર સોમનાથનું પૂ યું છે. ગીર સોમનાથમાં મગફળી, કપાસ, બાજરી અને બી  અ ય નાના નાના એવા પાકો 
ખૂબ જ હોય જ ે થોડા માણમાં વાવેતર થતાં હોય એવા પાકોની અંદર ગીર ગઢડા તાલુકાની અંદર ૨૧,૬૫૧ ખેડતોએ ૂ
અર ઓ કરેલી હતી. તેમાં ૮-૩ સુધીમા ં૪.૮૧ કરોડ િપયા ચૂકવી દેવામા ંઆ યા છે. હવ ેસહાય ચૂકવવા માટે મા  ૧૦ 
લાખ િપયા બાકી રહે છે. એ જ રીતે કોડીનાર તાલુકામા ંમગફળી, કપાસ, બાજરી મુ ય પાક હતા. ૨૩,૩૦૬ ખેડતોએ અર  ૂ
કરી હતી. ૮-૩ની િ થિતએ ૧૦ કરોડ અને ૭૮ લાખ િપયા ચૂકવાઇ ગયા છે. ૧ કરોડ અને ૭૨ લાખ િપયા ચૂકવવાના 
બાકી છે. એ માણ ેવેરાવળ તાલુકામાં મગફળી મુ ય પાક હતો. ૧૭,૪૭૧ હે ટર િવ તારની અંદર નુકસાન થયુ ંહતંુ. ૮૪૯ 
લાખ િપયા ચૂકવાઇ ગયા છે. મા  ૯૯ લાખ િપયા બાકી છે. સુ ાપાડા તાલુકામાં મુ ય પાક મગફળી હતો અને ૧૬,૦૧૧ 
હે ટર િવ તારની અદંર નુકસાન હતંુ. ૬ કરોડ અને ૭૫ લાખ િપયા ચૂકવાઇ ગયા છે. ૧.૪૭ લાખ િપયા બાકી છે. તલાલા 
તાલુકાની અંદર મગફળી, સોયાબીન, શેરડી, જવારુ , બાજરી મુ ય પાક હતા. જમેા ં૧૬,૧૦૭ હે ટર િવ તારમાં નુકસાન થયુ ં
હતંુ. જમેાં ૭ કરોડ અન ે૩ લાખ િપયાનું ચૂકવ  ંથઇ ગયું છે. મા  ૧૫ લાખ િપયા બાકી છે. ઉના તાલુકામા ંમગફળી, 
કપાસ, જવાર મુ ય પાક છેુ . જમેા ં૨૪,૬૫૭ હે ટર િવ તારમા ંનુકસાન થયું હતંુ. જનેી અંદર ૮ તારીખ સુધીમા ં૧૨ કરોડ અન ે
૩૨ લાખ િપયા ચૂકવાઇ ગયા છે. મા  ૧ કરોડ ૧૭ લાખ િપયા બાકી છે. આમ કલ ુ ૧,૧૯,૨૦૩ હે ટર િવ તારમા ં
નુકસાનની સામ ે૫૦ કરોડ અન ે૧૮ લાખ િપયા ૮-૩ની િ થિતએ ચૂકવાઇ ગયા છે. મા  ૫ કરોડ અન ે૬૦ લાખ િપયા 
જવેી રકમ બાકી છે. જ ે ચૂકવવાની યા આજની તારીખ ેચાલ ુછે. આ બધા ખેડતોની જ ેઅર ઓ આવેલી હોય છે તેની ૂ
ચકાસણીની યા ચાલતી હોય છે. ચકાસણીની યા પૂણ થયે બધા જ ખેડતોના ખાતામાં નાણાં જમા કરવામાં આવતા ૂ
હોય છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, મારો સવાલ જ ેહતો કે માનનીય મં ી ીએ ક ું કે વરસાદના આંકડા 
આધા રત પેકેજ હેર કયુ છે. પાકવાર નથી કય,ુ બરાબર છે. ખેડતોએૂ  અલગ અલગ પાકો વા યા છે અન ેઆપણે સરકારની 



ફા ગુન ૨૧, ૧૯૪૧ શાકે 

અડધા કલાકની ચચા (િનયમ-૯ર) 

 187 

એજ સી ારા કે સરકારની મશીનરી ારા સરવ ે નથી કય.ુ ખાનગી કપનીઓ ારા સરવ ે કરાવડા યું છેં . આ ખાનગી 
કપનીઓને ં ૧૦ કરોડ િપયા કરતા વધારે રકમ આપણે આપી છે. તો ખાનગી કપનીઓન ે આટલા પૈસા ખચ કયા પછી ં
પાકવાર મા હતી મળવી જ ઇએ અન ેએમાં સરકારે મેળવવી ઇએ.  
 અ  ય ી : આમા ંજ ેપૂછવામા ંઆ યું છે તેમા ંએવો  નથી. 
  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં : માનનીય અ ય ી,  જ ેપૂ યો હતો, પાકવાર કેટલુ ંનુકસાન થયુ ંછે તે મા હતી માગી 
હતી. એટલ ે  ઉપિ થત કય . ન હોય તો સરકારે ભિવ યમા ંઆવું કરવું ઇએ.  
 
 અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, મારી પ  વાત કે જમેાં જ ે ો છે એનો ખુલાસો આજ ેમં ી ીએ કય  છે. હવ ે
એમાં પેટા ો હમણાં નહ  પૂછવા દ .  
 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : સાહેબ, ખાનગી કપનીને પૈસા ચૂક યા છેં .  
 
 અ  ય ી : એ જ ેહશ ેતે. અ યારે એ િવષય નથી. ી દેવાભાઇ, આપને શું કહેવું છે?  
 
 ી દેવાભાઇ પંુ. માલમ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ું ંુ વષ 
૨૦૧૯મા ંકમોસમી વરસાદ અ વયે ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને કેટલી રકમનું કૃિષ િધરાણ પેકેજ મંજર ૂ ૂ
કરી ચૂકવવામાં આવેલ છે?  
 
 અ  ય ી : આ તાલુકાવાર લાંબંુ િલ ટ હોય તો અહ  આપી દે . લાંબંુ િલ ટ છે? કલ કહી દોુ . ચાલશ.ે  
 
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, ગીર સોમનાથ િજ ાની અંદર ૧,૧૯,૬૮૧ ખાતેદાર  ખેડત છેૂ . જમેાંથી 
૧,૧૯,૨૦૩ હે ટર િવ તારમાં નુકસાન થયું હતંુ.  ૭૩૩૯૭ ખેડતોએ અર ઓ કરેલ હતી અન ે એમાંથી ૂ ૭રર૯૧ અર ઓ 
મંજર કરવામાં આવી હતી અને તાૂ .૮-૩ની િ થિતએ ૬૩૧ર૧ અર ઓ મંજર કરવામાં આવી અને તાૂ .૮-૩ની િ થિતએ પ૦ 
કરોડ અને ૧૮ લાખ િપયાનું ચૂકવ ં કરવામા ંઆ યુ.ં  મા  ૯૧૭૦ અર ઓ જ બાકી છે જનેી રકમ પ કરોડ અને ૬૦ લાખ 
િપયા જટેલી થવા ય છે.  ચકાસણીની યા પૂણ થય ેઆ બધા જ તાલુકા, ગીર સોમનાથ િજ ાના છ એ છ તાલુકામા ં

ચૂકવાઇ જશ.ે 
 
 ી બાબુભાઇ કા. વા  : માનનીય અ ય ી, સરકાર ીએ જ ન ી કયુ કે ખેડતોને નુકસાન થયેલું છે એ તો ૂ
સરકારે જ ન ી કયુ તો પાક વીમો આપવા માગે છે કે કેમ? પાક વીમા કપનીઓ પાસેથી આ વીમો અપાવવા માગે છે કે કેમં ? 
 
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય અ ય ી, પાક વીમા બાબતે ઘ ં બધંુ બોલી શકાય એમ છે પણ કોપની બહાર 

ય છે.   
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહ સમ  માનનીય સ ય ી જ ેચચા લઇને આ યા એનો હેતુ ગયા 
ખરીફ વષ ર૦૧૯મા ંરાજય સરકારે વીકાયા મુજબના આકડાઓ કલ ુ ૮૭ લાખ હેકટરના કલ વાવેતર પૈકી ુ ૬૭ લાખ હેકટરની 
અંદર નુકસાન થયું છે એવું સરકારે વીકાય ુછે. સરકારના આંકડા મુજબ રપ૧ પૈકી ૧૭ર તાલુકાઓમાં સરેરાશ કરતા ર૦ ટકા 
વધુ, ૪૦ ટકા વધુ અને રપ૦ ટકા કરતા વધુના પણ ણ તાલુકાઓ છે. એટલે સરકારે એ પણ વીકાય ુ છે કે 
એસ.ડી.આર.એફ.ના ધારાધોરણ મુજબ ૧૭ર તાલુકામાં પાક નુકસાનનું વળતર મળેવવા માટે ખેડત છે ૂ એ હકદાર છે. અ યારે 
મારો  મા  એટલો છે કે સરકાર પાસ ેઆંકડા છે કે ૬૭ લાખ હેકટરમા ંનુકસાન થયુ ંછે, કયા પાકોમા ંનુકસાન થયુ,ં કયા 
ખેડતોને નુકસાન થયું છેૂ ? પછી ખેડત ફરીયાદ કરવા આવેૂ , અર  કરે, ઓનલાઇન એ લીકેશન કરે પછી જ વળતર ચૂકવવુ.ં 
આ માનિસકતામાંથી બહાર નીકળીને અસર ત િવ તારના તમામ ખેડતોનેૂ  આપણે પાક નુકસાનીનુ ં ચૂકવણીનુ ં વળતર 
ચૂકવવા માગીએ છીએ કે કેમ આ મારો સીધો સવાલ છે. ૧૭ર તાલુકામા ં એસ.ડી.આર.એફ.ના ધારાધોરણ કરતા વધુ 
વરસાદના આંકડાઓ આપણી પાસે ઉપલ ધ છે એટલે નુકસાન થયું છે એ તાલુકાના બધા જ ખેડતો અસર તૂ  છે. તો એન ે
વગર અર એ બધા જ ખેડતોને આપણે વળતર ચૂકવવા માગીએ છીએ કે કેમૂ ?  
 
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય અ ય ી, આ આખાએ પેકેજમાં ૯૦ ટકા સુધી તો ચૂકવ ં પૂ  થઇ ગયું છેં . હવ ે
મા  પ-૭ ટકા જ બાકી ર ું છે. અર ઓ કરી જ નથી એનો તો કયાં  છે?  જ ે ખેડતેૂ  અર  કરી છે, ઓનલાઇન 
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ર ટેશન થયું છે એ બધી જ અર ઓની ચકાસણી થઇ છે. જ ેઅર ઓની ચકાસણી થઇ ગઇ છે એ બધા જ ખેડતોના ૂ
ખાતામાં મળવાપા  રકમ જમા કરી દીધી છે. આ પેકેજમાં જ ે કારની ગવાઇઓ કરવામાં આવી છે એ માણે એક પણ 
ખેડતને એક પણ પૈસાની નુકસાની કરી નથીૂ .  (અંતરાય) 
 
 ી બલરાજિસંહ  ક. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ુ ં
ગાંધીનગર િજ ામાં વષ ર૦૧૯માં કમોસમી વરસાદના કારણ ેખેડતોને કેટલું કૃૂ િષ સહાય પેકેજ ચૂકવવામાં આ યુ?ં 
 
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ ગાંધીનગર િજ ાનો  પૂછયો છે.  એમનો પણ 

ી દેવાભાઇ માલમની જમે જ  હતો. ગાંધીનગર િજ ાના એમના જ ેતાલુકાઓ છે, ગાધંીનગર િજ ામા ં૪ જ ેતાલુકા છે. હ ું
સંપૂણ જવાબદારી સાથે મારા પોટફોિલયોની િચંતા ક  છં ંુ . ગાંધીનગર િજ ાના ૪ તાલુકામાં નુકસાન હતંુ. અહ યા જ ેખાતેદાર 
ખેડતો છે એ ૂ ૧ લાખ ૪૪ હ ર ર૫૬ છે. ર૯૪ ગામો છે પેટા પરા જદાુ . પરતુ એની અદંર ં ૬૬,૯૭૬ ખેડતોએ સહાયતા માટે ૂ
અર  કરી હતી. દરેક તાલુકાનુ ંકહેતો નથી પણ સરવાળો આપંુ છંુ. ૬૬,૭૫૮ અર ઓ મંજર કરવામાં આવી ૂ એમાંથી આજની 
િ થિતએ ૫૭,૭૭૭ ખેડતોન ેનાણાંૂ  ચૂકવાઇ ગયા છે. રકમ િપયા ૩ર કરોડ ૩૮ લાખ થાય છે. હવે ૮૯૮૧ ખેડતો બાકી છે જ ેૂ
ચકાસણી પૂણ થયે ૫ કરોડ ૧૩ લાખ િપયા ચૂકવાઇ જશ.ે  
 

અ ય ીની ટકોર  
 

પૂછાયેલા ોના યો ય જવાબ આપવા અંગે 
 

  અ  ય ી : જ ે ો પૂછાય છે તેનો જવાબ તે જ રીતે આપવો ઇએ. હ આ વાતને ગંભીરતાપૂવક લ  છું ંુ . િવભાગો 
સતક રહેવા જ ઇએ. િવધાનસભામાં જ ે ોના જવાબ પૂછાયા હોય તેના તેવા જ જવાબો આપવા ઇએ, જ ે હમણા ં
અપાયા. હ આથી આ જવાબો સંબંધે એવુંું  માનુ ંછ કે ગૃહની અંદર જ ેુ ં  પૂછાયો હોય એનો જવાબ  ન આપીએ તો એ ગૃહનુ ં
અપમાન છે. જવાબદાર અિધકારી સામે િવશેષાિધકાર ભંગની કાયવાહી કરવી ઇએ કે કેમ એ હ ગંભીરતાથી િવચારીશું . જથેી 
ભિવ યમા ંઆવી િત િનવારી શકાય. જ ેતે િવભાગ ગંભીરતાથી જવાબ આપવા માટે જવાબદાર રહે. (અંતરાય)એમા ંપાટલી 
થપથપાવવાની કોઇ જ રયાત નથી. આમાં કોઇ ત કે હાર નથી. આમાં િવભાગની ગંભીરતા વધારવાનો  છે. િનયમ-
૯રની એટલ ેજ મ પરિમશન આપેલી. અરધા કલાકની ચચા અહ  પૂરી થાય છે.  
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫-૪ર  વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર ં  
 ગુ વાર, તા. ૧રમી માચ, ૨૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
ગુ વાર, તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 

ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧૨-૦૦ કલાક મ ુંે  
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 

તારાં કત ો  
આણંદ િજ ામાં ધાનમં ી સડક યોજના અ વયે ર તાઓના કામો 

*૨૬૩૮૨ ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
(૧)તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર ધાનમં ી ા ય 
સડક યોજના અ વયે કેટલા ર તાઓને મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

 

(૨)તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાઓનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

(૩) યા ર તાઓનુ ંકામ અધુ  છેં , અન ે  
(૪)ઉ ત અધુ  કામ યાં સુધીમા ંપૂણ કરં વામાં આવશ?ે  

 (૧), (૨), (૩) અન ે (૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં આણંદ િજ ામા ં ધાનમં ી ામ સડક યોજના 
હેઠળ મંજર કરવાપા  તમામ કામો મંજર થયલે હોઇૂ ૂ ,  
ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત મં ી ી પાસે ણવા માગંુ છ કેુ ં , આણંદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર ધાનમં ી સડક ામ યોજના હેઠળ કેટલા ર તાઓ મંજર કરવામાં આ યાૂ , કેટલા ર તાઓ કઇ તારીખ ે
પૂણ કરવામાં આ યા, આ યોજના હેઠળ કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? સાથે સાથે આણંદ િજ ા માટે કેટલી ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવી તથા નબળી કામગીરી વાળા ર તાઓ બ યા છે તેના માટે સરકારે શુ ંકાયવાહી કરી છે? 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મને ખૂબ આનંદ છે કે અમારા પ ના નેતા પૂવ વગ થ 
વડા ધાન માનનીય અટલ િબહારી બાજપાઇ  જયારે વડા ધાન હતા યારે આખા દેશને ર તાઓના નેટવકથી ડવા માટે 
માનનીય બાજપાઇ ના શાસનકાળ દરિમયાન એટલે કે એન.ડી.એ.ની સરકાર દરિમયાન બે અગ યની યોજનાઓ આખા દેશ 
માટે વ.બાજપાઇ એ શ  કરેલી. એ પૈકીની ગામડાનંે પાકા ર તાથી ડતી નાના પરા હોય, ઓછી વસિતવાળા ગામ હોય, 
ડામરના ર તા ન બ યા હોય એવા સામા ય વસિત એટલે કે જનરલ વસિત જયાં રહેતી હોય એવી પ૦૦થી વધુ વસિત 
ધરાવતા ગામડાં અને આ દવાસી વસિત ધરાવતા ૨૫૦થી ઓછી વસિતવાળા ગામડાં એ બ ેને અને પરાંઓને પાકા ર તાથી 

ડવા આખા દેશમાં ધાનમં ી ામ સડક યોજનાની વ.બાજપાઇ એ શ આત કરાવી. મન ે િવશેષ આનંદ એ પણ છે કે 
આ યોજનાની શુભ શ આત અમદાવાદના ટાઉન હોલમા ંવષ ૧૯૯૮માં ી લાલકૃ ણ અડવાણી  ગૃહ મં ી હતા એ વખતે 
એમના શુભ હ તે  થઇ અન ે મન ે એ પણ બીજ સદભા ય મ ુ ં હતંુ કે તે ુ ં વખતે પણ હ માગ અન ે મકાન મં ી હતો અન ેું
અમદાવાદના ટાઉન હોલમાં આખા દેશની આ યોજનાનો ગુજરાતમાથંી શુભારભ કરેલોં .  
 બી  યોજના વ.બાજપાઇ એ જ ે બનાવી Golden quadrilateral એટલ ે કે ઉ ર-દિ ણ અન ે પૂવ પિ મ 
આખા ભારતન ે ડવા માટે મોટા હાઇવ,ે ફોર લે ડ, સીકસ લેન, ફલાઇ ઓવર, રેલવેના ઓવર િ જ, આપણે ઇએ છીએ 
અ યારે એ બધંુ બની ચૂકયુ ંછે. આખા દશેન ે ડવાની આ બે યોજના, એક ગરીબોના ગામડાંન ે ડવાની, ખેડતોના ગામડાંન ેૂ

ડવાની અને દેશન ે ડવાની યોજના વ.બાજપાઇ એ શ  કરેલી અને એ યોજનાન ેઘણા વષ  થઇ ચૂકયા છે. તેના બે 
તબ ા પણ અ યાર સુધી પૂણ થઇ ચૂકયા છે. એટલ ેઅ યારે તો એ યોજના પૂરેપૂરી પહેલો અન ેબી  તબ ો એ આપણ ે
પૂણ કરી ચૂકયા છીએ. માનનીય કાંિતભાઇએ જ ે  પૂછયો છે, એ વખતે આણંદ િજ ામાં ૧૯૭ પરાનંે ડવામાં આવેલા. 
જનેી લંબાઇ ૩૭૯ િકલોમીટર હતી અને તે વખતે ૭૫ કરોડ િપયાનો ખચ થયેલો. એ પછી તો ઘ ં ઘ ં કામ ભારત સરકારના 
સહયોગથી ગુજરાત સરકારે પૂણ કય ુઅન ેહવ ેતો માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇએ ી  તબ ો એનો લ ચ કય  છે. એ 

ી  તબ ામાં આપણે વેશ કય  છે. મન ે આ સ માનનીય સભાગૃહને જણાવતા આનદં થાય છે કે આપણે ગુજરાતના 
તમામ ગામડાંઓન,ે એકે એકને પાકા ર તાથી ડી દીધા છે. પરાંઓને ડી દીધા છે. કોઇ વન િવભાગના નાના મોટા ો 
હોય કે બી  કોટ કચેરી કે કાયદાનો  હોય એ જ બાકી છે એ િસવાયના બાકીના ડી દીધા છે. યાર પછી ધાનમં ી ામ 
સડક યોજનાનો બી  તબ ો પૂણ કરવામાં આ યો છે અન ેહવ ે ી  તબ ાની હેરાત  વડા ધાન ીએ વષ ર૦ર૦થી કરી 
દીધી છે એનો આપણે લાભ લઇશુ.ં એટલે હ સભાગૃહન ેખૂબ આનંદથી કહીશ કે આપણા ગુજરાતમા ંબધી જ યાએ ધાનમં ી ું
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ામ સડક યોજનાનો પૂરેપૂરો લાભ લીધો છે અન ે ી  તબ ાની યોજનાનો આપણે સંપૂણ લાભ લઇશું અને એમાં આખા 
ગુજરાતને કવર કરીશુ.ં  
 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ  છ  કે તાુ ં . ૩૧-૧ર-
ર૦૧૯ની િ થિતએ રાજયમાં પીએમ એસવાય તળે કેટલી લંબાઇના કેટલા ર તા મંજર કરવામા ંઆ યા અને એમાંથી કેટલા ૂ
પૂણ કરવામા ંઆ યા? ઉકત કામો પૈકી કેટલા ર તાઓ પહોળા કરવાની મંજરી મેળવવામાં આવી તે પૈકી કેટલા કામો પૂણ ૂ
કરવામાં આ યા? મારો ી   એ છે કે આણંદ િજ ામાં આ યોજના નીચે કેટલા િકલોમીટરના ર તા બ યા અને કેટલા 
કામો હાથ ઉપર લેવામાં આ યા? 
  અ  ય ી : માનનીય મહેશભાઇ, આપે જ ે ો પૂ યા એમાં પાંચ ોનો સમાવેશ થઇ ય છે.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ું એ માણ ેફરીથી કહ  કે પહેલો તબ ો આપણે ું
પૂણ કરી દીધો છે યારબાદ બી  તબ ો પણ પૂણ કરી દીધો અન ેહવે ી  તબ ામાં કામ કરીશુ.ં આમાં ગુજરાત માટે જ ર 
એ હતી કે ગુજરાત સરકારે, ભારત સરકારે આ યોજના અમલમાં મૂકી એ પહેલા ઘણા બધા ર તાઓ કરી દીધા હતા. જયારે 
દેશના બી  રાજયો છે યાં મોટા માણમાં ર તાઓના કામ બાકી હતા તેથી તેઓએ આ યોજનાનો ભરપૂર લાભ લીધો છે 
એમાં કરોડોનું બજટે થાય છે. આપણે આપણા બજટે ારા કામ કરી ચૂકયા હતા એટલ ેગુજરાત સરકાર તરફથી કે  સરકારન ે
રજઆત કરવામાં આવી કે અમ ેઅમારા ખચ ર તાઓ કરી દીધા છે એટલ ેએમાં કઇક ઉમેરો કરોૂ ં . ભારત સરકારે ઉમેરો કરીન ે
ર તાઓ પહોળા કરવા તથા અગાઉ થયેલા ર તાની મરામત કરવી આ બે બાબતો ડી દીધી હતી. એટલ ેઆપણે એ કામો 
પણ પૂણ કરી દીધા છે. હવે ી  તબ ો વડા ધાન ી નરે ભાઇએ તાજતેરમા ં હેર કય  છે એન ેઆપણે અમલમા ંમૂ યો 
છે.   
 માનનીય સ ય ી મહેશભાઇનો  છે જની યોજનાનું છે એૂ માં આખા ગુજરાતનું પૂ યું છે. આખા ગુજરાતમાં ૪૪૧૦ 
કામો આપણે મંજર કયા હતા અને એ ૂ ૪૪૧૦ કામો હતા એ જ ેતે વખતે પૂણ કરી દીધા છે. એવી જ રીતે આણંદ િજ ાનું પૂ યુ ં 
છે તો તેમાં ૧૧૮૦ િકલોમીટર લંબાઇના ૧૦૯ કામો મંજર કરવામા ંઆ યા હતા અને એ બધા જ કામો પૂણ કરવાૂ મા ંઆ યા 
છે. એટલે સો ટકા લ યાંક આપણે ફેઇઝ-૧ અને ર ના પૂણ કરી ચૂકયા છીએ. હવે ફેઇઝ-૩ તરફ જઇ ર ા છીએ.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, ધાનમં ી ામ સડક યોજના વ.બાજપાઇ  વખતે ચાલુ થઇ હતી 
અને એટલા માટે ક ેસના નેતૃ વમાં યુપીએની સરકાર આવી યારે પણ આ યોજના ચાલ ુ રાખીને ખૂબ મોટા માણમા ં
બજટેની ફાળવણી કરવામા ં આવી હતી. મારે માનનીય મં ી ીને પૂછવું છે કે આ યોજનામા ં પ૦૦ની વસિત અન ે પ૦૦થી 
નીચેની વસિતનો સમાવેશ કરવા માટેની ગાઇડ લાઇન બની હતી, એમા ંએનો સરવ ેથયો હતો, એનુ ંવેઇટ ગ િલ ટ પણ બ યુ ં
હતંુ, પરતુ એ પછી માનનીય નરે ભાઇ મોદીની સરકાર આવી એટલે એમણે એ ગાઇડ લાઇન બદલી છેં . જ ેપહેલા બાકી હતા 
એ આજ ેપણ બાકી ર ા છે. હવે ચાલુ ર તાન ેપહોળા કરવાનું કામ હાથ ઉપર લીધંુ છે. પરતુ જ ેપહેલાની ગાઇડ લાઇન અન ેં
એ મુજબ સરવ ેકરવામાં આ યો હતો એમાં પરાઓનો પણ આ યોજના નીચે લાભ મળવાનો હતો એ િવ તારના લોકો છે ા દસ 
વષથી રાહ ઇન ેબેઠા છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય અિમતભાઇન ે હ પ તા ક  કેું ં , ભારત સરકારની 
યોજનાની જ ેગાઇડ લાઇન હતી એ માણે પહેલા ફ ત ડામર રોડથી ડવાનો ફેઝ-વન હતો. એ આપણે પૂરો કરી દીધો. 
પછી વ તી, એમાં પણ મ ક ું એમ નોમલ િવ તાર હોય તો ૫૦૦ની ઉપર વ તી ધરાવતા પરાઓને ડવાના હતા. 
આ દવાસી િવ તાર હોય તો ૫૦૦થી ૨૫૦ની વ ચેના પરાઓને ડવાના હતા. એટલ ે ૨૫૦થી ઉપર અન ે ૫૦૦ સુધીમા ં
આ દવાસી િવ તાર, ૫૦૦થી ઉપર નોમલ િવ તાર એ બંને લ યાંકો આપણે પૂણ કરી દીધા છે. હવે આપ જ ેકહો છો કે, 
એનાથી ઓછી વ તી ધરાવતા હોય (અંતરાય) ૨૫૦થી ૫૦૦ નોમલ િવ તારમાં એ આવતા હોય એની ગાઇડ લાઇન નહતી. 
૨૫૦થી ૫૦૦માં ફ ત આ દવાસી ગામડાઓ, આપણે બધા ણીએ છીએ કે, આ દવાસીઓ છટાછવાૂ યા રહેતા હોય, ડગરોમા ંું
રહેતા હોય એટલ ેએમના મોટા ગામો ન હોય. એટલે એમન ે િવશેષ લાભ આપવા આ દવાસી િવ તારોને પણ ઇ ા ટકચર, 
રોડ-ર તાનો લાભ મળ ેએટલા માટે ભારત સરકારે એની વ તી ૫૦૦થી ૨૫૦ સુધીની રાખી છે એ આપણે પૂણ કયુ છે.  
 એમનો ી  , એ પણ અગ યનો છે. આપણે મુ યમં ી ામ સડક યોજના ગુજરાતમાં વષ ૨૦૧૬માં શ  કરી. 
એમા ંધારાસ ય પોતે લાન અથવા નોન- લાન જ ેર તાનો બ નંબર ાયો રટીમા ંમાગે તે માણે આપણે આપીએ છીએ. 
મોટા ભાગના ધારાસ યો, વાભાિવક છે કે, મોટી વ તી ધરાવતા ગામોને ડવાનુ ં પસદં કરતા હોય છે. એટલે નાના ન ે

ડવાનું પસંદ કરે તો આપણે કરતા હોઇએ છીએ અને અમા  તો લ ય છે કેં , યાં વ તી હોય, વ તીની મયાદા હ  ન ી 
નથી કરી, યાં પાકા ર તાઓની લ ક ડાણ બધાને આપવું એ તરફ પણ અમે જઇ ર ા છીએ. એટલ ે ૨૫૦થી ઓછી 
આ દવાસી વ તી ધરાવતા ગામો અને ૫૦૦થી ઓછી નોમલ વ તી ધરાવતા ગામોને પણ ડવાનું આપણે આયોજન કરી 
ર ા છીએ. 

જનાગઢ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૂ ૃ  
*૨૫૫૦૬ ી ગોિવંદભાઇ પટલ ે (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અનસુૂિચત િતના લાભાથ ઓને અ તાના ધોરણે 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 
જનાગઢ િજ ામા ં કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો ૂ
આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૬ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૨૬૪.૫૬ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
 ી ગોિવંદભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, સૌથી થમ તો હ માનનીય મં ી ીને અને સમ  સરકારને અિભનંદન ું
આપીશ કે, છે ા સ ર-સ ર, અઢાર-અઢાર વષ થી સૌરા  અન ેખાસ કરીને જ ેવીજ બેક લોડનો ખચાતો આવતો હતો એ 
લગભગ આજ ેઝીરો તરફ આગળ વધી ર ા છીએ. કેટલાક તાલુકાઓમાં આજ ેઅર  કરો અન ેપંદર દવસમા ંકનેકશન મળ,ે 
એના માટે અિભનંદન. 
 બી   એ છે કે, જ ેમન ેજવાબ આ યો જનાગઢ  િજ ાનો એમાં કેશોદ અને માણાવદર તાલુકામા ંઆ યોજના ૂ
નીચે કેટલા કનેકશનો આ યા અને એમા ંકેટલો ખચ થયો ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, કેશોદની અંદર વષ ૨૦૧૮માં ચોસઠ આ યા અન ેકોઇ પણ કનેકશન વષ 
૨૦૧૯મા ંમાગવામાં આ યુ ંનહતંુ એટલ ેવીજ કનેકશન પેિ ડગ નથીં . માણાવદરમા ંવષ ૨૦૧૮મા ંવીસ કનેકશન આ યા, 
વષ૨૦૧૯માં આઠ કનેકશન આ યા એટલ ેકલ અ યાવીસ કનેકશનો આપવામા ંઆ યા અન ેઓગણચાળીસ લાખ િપયાનો ુ
ખચ  માણાવદરમાં થયો હતો અને ાં  ંલાખ િપયાનો ખચ  કેશોદમાં થયો હતો. 
  ી િવણભાઇ ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , કલ ુ
કેટલી અર ઓ આવી અન ેપેિ ડગ કેટલી છેં ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આજની તારીખમાં એક પણ અર ઓ પેિ ડગ નથીં . પાંચ પેિ ડગ હતી એ ં
પાંચે-પાંચને કનેકશન અપાઇ ગયા છે એટલે આજની તારીખમાં આખા િજ ામા ંકોઇ અર ઓ પેિ ડગ નથીં . 

અમદાવાદ અને નમદા િજ ામાં બાલસખા યોજના 
*૨૬૩૧૪ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને નમદા િજ ામા ંિજ ાવાર 
બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા કેટલા 
બાળકોની સારવાર કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અમદાવાદ ૪૫૬૨ ૫૧૫૨ ૯૭૧૪ 
૨ નમદા ૧૬૪૧ ૧૦૦૯ ૨૬૫૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
 

વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 
મ િજ ો 

ખાનગી હોિ પટલોની 
સં યા ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અમદાવાદ ૧૧ ૧,૩૨,૮૧,૬૫૦ ૩,૬૧,૨૬,૬૦૦ ૪,૯૪,૦૮,૨૫૦ 
૨ નમદા ૦૧ ૫૩,૭૫,૦૦૦ ૭૬,૨૬,૦૦૦ ૧,૩૦,૦૧,૦૦૦ 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અમદાવાદ ૫ ૨૧ ૨૬ 
૨ નમદા ૮ ૧૨ ૨૦ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સરુ ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના 
લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ 
થાય તે માટે સરકારી સં થામા ં સુવાવડ કરવા માટે રેીત 
કરવામા ંઆવે છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયલે હોય 
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અથવા ગંભીર િબમારી સાથે જ મેલ હોય તેવા બાળકને 
બાલસખા યોજનાનો લાભ લેવા જણાંવવામાં આવે છે. 
યારબાદ યારે બાળકને સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  

આપવામાં આવે છે યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ 
મુલાકાત કરવામાં આવે છે. તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ 
થાય તે સુિનિ ત કરવામા ંઆવે છે. 

 અ  ય ી : આ બાળકોના ણ ો છે, મ યા. ણ-ચાર અન ેપાંચ એમ. એટલે એકમા ંજ હ લઇ લઇશું . બધા 
જવાબો આપ આપો છો જ ેિવગતવાર એ િવષય એનો એ જ છે, કોઇ પેિસ ફક હોય તો પૂછવા દઇશ. બોલો. 
 ી રાજશેકમાર હુ . ગો હલ : માનનીય અ ય ી, બાલસખા અંતગત િજ ાવાર કઇ કઇ હોિ પટલોને કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી? િજ ાવાર જ ે બાળકોના મૃ યુ થયા છે તેમની કલ સં યા છેતાળીસ બતાવી છેુ , તેવા બાળકોના મોત 
કપોષણથી થયા છે કે કેમુ ? મારા મત િવ તારામાં ધંધુકા, ધોલેરા, રાણપુર અન ેબરવાળામા ંએક પણ બાળ રોગની હોિ પટલ 
નથી. તો મં ી ી પાસેથી હ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , ધંધુકા, ધોલેરા, રાણપુર અને બરવાળા સરકારી હોિ પટલોની અદંર બાળ રોગ 
િન ણાંત ડોકટરોની િનમણૂક કરવા માગો છો કે કેમ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ  આપે ક ું તેમ ખૂબ અગ યનો છે. બધા ધારાસ યો 
પોતપોતાના િવ તારમાં બાલસખા યોજનાનો લાભ મા-ંબાપન,ે પ રવારોને મળે તે માટે ઉ સુક હોય છે. આમ તો સરકારી 
હોિ પટલોમા ં સૂિતની યવ થા અન ે સૂિત પછી બાળક  તંદુર ત ન હોય તો તેની સારવારની યવ થા રે યુલર કરવામાં 
આવે છે. પરતુ કેટલાક િવ તારો ં જ ે માણ ે ી રાજશેભાઇએ ક ુ ંએવા રા યમા ંઘણા િવ તારો છે. તેના ઉપર આપણે વારવાર ં
ચચા કરી પણ ચૂ યા છીએ કે જ ે પેિશયાિલ ટ ડો ટરો છે એ મોટા માણમા ંઆપણે ઇએ એટલા ા  કરી શકતા નથી 
અને જ ે ા  થાય એ મે ડકલ કોલે મા,ં  િસિવલ હોિ પટલોમાં કે ડ ટી ટ હોિ પટલો એટલ ેકે શહેરોમાં સેવા આપવા માટે 
સરકારમાં ડાતા હોય છે.  દૂરના અંત રયાળ િવ તારમા ં તેમની બદલી કરીએ તો મ અગાઉ ક ુ ં છે તે માણ ે તરત 
રા નામુ ંઆપીને સરકારમાંથી જતા રહે છે. એટલે આપણે શહેરમા ંડો ટર ગુમાવીએ છીએ, િજ ા મથકેથી ડો ટર ગુમાવીએ 
છીએ અન ે બધે નુકસાન થાય છે. એટલા માટે વષ ૨૦૦૯મા ં એટલે આજથી ૧૧ વષ પહેલાં માનનીય નરે ભાઇ યારે 
મુ યમં ી હતા યારે તેમણ ે આનો ઉપાય કરવા માટે આરો ય િવભાગ ારા બાલસખા યોજના ગુજરાત રા યમાં શ  કરી. 
બાલસખા યોજનાનો હેતુ એ કે ખાનગી ડો ટરો જ ેબાલરોગ િન ણાત છે એ તાલુકા મથકે મોટા સે ટર ઉપર પોતાનું ાઇવેટ 
િ લનીક ધરાવતા હોય, બાળકોની સારવાર કરતા હોય તો એવા ડો ટરોને આ બાલસખા યોજનાથી આપણે સરકાર સાથ ે ડી 
દીધા. વષ ૨૦૦૯ની વાત ક  છં ંુ . યારથી શ  કરીન ે આજ સધુી જ ે િવ તારમા ં અથવા જને ે યો ય લાગે. લાભાથ ની જ ે
યા યા છે તેમાં ગરીબીની રેખા નીચે વતા બી.પી.એલ. પ રવારો, અનુસૂિચત જન િતના પ રવારો અન ેએ.પી.એલ. પરતુ ં

આવક વેરો ન ભરતા હોય એવા મ યમ વગના લોકો છે કે જનેી વષ િપયા ૨ લાખથી ઓછી આવક છે એવા બાળકો માટે 
ખાનગી બાળરોગ િન ણાતની હોિ પટલમા ંએ બાળક જ મ પછી િબમાર પડે તો તેને યાં દાખલ કરવાનુ,ં યા ંઆ ખાનગી 
ડો ટર સંપૂણ રીતે તેની સારવાર કરે. તેની પાસે આઇ.સી.ય.ુ હોય, બાળકો માટેનુ ં વે ટીલટેર હોય, radiant warmer 
machine હોય, Infanto meter  હોય, foot care therapy યુિનટ હોય, પંપ હોય, Intravenous line હોય, 
oxygen hood  વગેરેની યવ થા હોય, આવા સાધનો ધરાવતા, એકલા ડો ટર હોય પણ સાધનો ન હોય તો નહ . સાધનો 

ઇએ. આ ક ું એ માણેના સાધનો ધરાવતી હોિ પટલોમા ં માતા િપતા બાળકોન ે દાખલ કરે. બાળકોનો જ મ ગાયનેક 
હોિ પટલમાં થાય છે. ગાયનેક ડો ટર રીફર કરે. ગાયનેક ડો ટર પાસે બાળકની સારવાર કરવાનો અનુભવ ઓછો હોય છે. એ 
બાળરોગ િન ણાત પાસે મોકલ ે છે. તો એક દવસના ૭,૦૦૦ િપયા. સાત દવસ તેને રાખવાનો. ખાનગી ડો ટર એક 
બાળકની એક અઠવા ડયું સારવાર કરે તો એ ગરીબ મા-ંબાપના સંતાનને બચાવવા માટે આપણી સરકાર તરફથી ૪૯,૦૦૦ 
િપયા િત બાળક આપણે ખાનગી ડો ટરન ેઆપીએ છીએ. અ યારે રા યમા ંઆ માણે લગભગ ૨૫૦ ાઇવેટ ડો ટરોન ે

આપણે ડેલા છે. એ િસવાય સરકારી હોિ પટલ, મેડીકલ હોિ પટલ યાં તો િવશાળ યવ થાનુ ંનેટવક આપણે ઉભું કય ુછે. 
આ વષ પણ બજટેમા ંએમાં નવા સાધન સામ ી, મહેકમના વધારા માટે ગવાઇ પણ કરી છે. બાળકની જ દગી બચાવવા 
માટે, બાળક મૃ યુ ના પામ ેએટલા માટે આપણે આ યવ થા કરીએ છીએ.   
 અ  ય ી:બાકી બધંુ ઘ ં આપે કીધંુ પણ એમનો કપોષણથી મૃ ય ુથયું છે કે નહ  એ  રહી ગયોુ .   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : બાળકોના મૃ ય ુએ ફકત કપોષણથી જ થાય છે એવું નથીુ . 
 અ  ય ી : આમા ંથયું છે કે નહ  એટલુ ંજ.. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપે બધા કલબ કયા ો તો આપ પરવાનગી આપતા હોવ તો હ ું
ભેગી મા હતી આપી દ , એટલા માટે કે બાળકના મૃ ય ુથવાના અનેક કારણો હોય છે.  એમાં અગાઉ પણ આ સ માનનીય 
ગૃહમાં મ જ ેમા હતી આપી છે એ માણે એક તો અધૂરા માસ ેબાળકનો જ મ થાય, આમ તો નવ મ હને કદરતી સિુત થતી ુ
હોય છે પણ અધૂરા માસે કોઇક કારણસર જ મ થાય જનેે આપણે ગુજરાતીમા ંકસુવાવડ કહીએ છીએ તો એનાથી પણ થઇ 
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શકે. માતાના ગભમાં બાળકની િ થિત બદલાઇ ગઇ હોય તો એ રીતે પણ થઇ શકે, માતા પોતે પૂરતી તંદુર ત ન હોય, લોહીની 
ખામી ધરાવતી હોય, લોહીની ઉણપ ધરાવતી હોય તો બાળકના વનને પણ ખમ થતંુ હોય છે. બાળક ગભમા ંહોય એ પણ 
કદરતી અંદરથી જ કોઇ તની ખામી ધરાવતંુ હોય તો દાુ .ત. ઘણા બાળકોનું ડો. ય.ુ એન. મહેતા હોિ પટલમાં આપણે 
ઓપરેશન કરીએ છીએ, મ નજરે યેલુ ંછે. તા  જ મેલા બાળકને દયના વા વનુ ંઓપરેશન કરવુ ંપડે છે. તાજ જ જ મલેુ ંુ ં
બાળક હોય તો એ કદરતી ખામી કહેવાયુ . આવી બધી કદરતી ખામી સાથે જ મલેા બાળકનું પણ મૃ યુ થવાનું ુ ખમ વધારે 
હોય છે.  બાળકનુ ં વજન દોઢ િકલો ામથી ઓછ હોય તો એવા બાળકને આપણે તા કાિલક દાખલ કરવા પડે છેુ ં . ણ 
િકલોની આજબાજના વજનવાળું બાળક હોય તો એનું સવાઇવલુ ુ  સા  રહે છેં . એટલે ફકત કપોષણ નહુ , કપોષણ એ તો ુ
બાળક જ મ પછી મોટો થાય પ-૧૦ વષનો થાય યારે આવા બધા લ ણો દેખાતા હોય છે. ગભમા ંકપોષણ કે સા  પોષણ ુ ં
એવું નથી હોતંુ. માતાનુ ંકપોષણ ચો સ જવાબદાર છેુ . માતા કપોિષત હોયુ , ઓછ વજન ધરાવતી હોયુ ં , ઓછ લોહી ધરાવતી ુ ં
હોય, સમયસર સુવાવડ ના કરી શકી હોય, માતામાં કોઇ રોગ હોય તો એના બાળકનું વન ખમમાં મુકાતંુ હોય છે.   
 ી કનુભાઇ ક. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ  છ કે બાલસખા ુ ં
યોજના ૧, બાલસખા યોજના-ર અન ેબાલસખા યોજના-૩ વ ચે શું તફાવત છે? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ણેય યોજનાની થીમ મ અગાઉ ક ું એ માણે લગભગ સરખી 
છે. સ માનનીય ગૃહને મા હતી આપંુ કે ભૂતકાળમા ંદર એક હ ર સુિત જ ેથાય એમા ં૬૦ કરતા વધુ બાળકો વષ ૧૯૯પની 
આજબાજના સમયમાં કમનસીબે મૃ યુ પામતા હતાુ ુ . એ પણ આંકડા મ થોડા મ હના પહેલા મી ડયામાં આપેલા છે. સરકારના 

ય ન, આરો ય િવભાગનો ય ન, અ ય સં થાઓનો બધાના ય નથી એ ધીમે ધીમે મૃ યુ દર, બાળ મૃ યુ દર અને માતા 
મૃ યુ દર બ ેના ઘટાડા તરફ આપણે જઇ ર ા છીએ. છે ા સરવે મુજબ દર એક હ ર વીત જ મેલા બાળકોએ ર૬ 
બાળકોનું આજ ેપણ મૃ યુ થાય છે. દેશમાં ૧૦થી ૧પની આજબાજ એવરેજ છેુ ુ . આપણે એને હ  નેશનલ એવરેજથી પણ 
નીચે લઇ જવાનો ય ન કરીએ જ છીએ એટલ ે આ બાળસખાનો હેતુ જ ે છે એ આંત રયાળ િવ તાર, ા ય િવ તાર જયા ં
યવ થા ના હોય યા ંઆપણે ખાનગી ડોકટરો મારફત સારવાર અપાવીએ. બીજુ,ં માતા સગભા હોય યારે પણ ક સ ટેશન 

કરે, િચર વી યોજના પણ માનનીયં  નરે ભાઇએ શ  કરેલી કે ખાનગી હોિ પટલમાં તમે બાળકને જ મ આપો તો િચર વ ં
યોજના બાલસખાથી જદી છેુ . પણ એનો પણ ખચ  સરકાર તરફથી એ પ રવારને આપવામાં આવે છે એટલે બાળક યાં પણ 
જ મે સારી હોિ પટલમા,ં સારી યવ થા, અનુભવી નસ અથવા ડો ટરના નેતૃ વમા ં જ જ મ ે તે માટે આ બધી યવ થા 
આપણે કરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, નવ ત િશશનુે  દાખલ કરે તો આપણે એના િશશુન ેજદી જદી દવાુ ુ , ઇ જકેશન 
વગેરે આપવું પડે તો એના માટે ૮,૦૦૦ િપયા ડો ટરને વધારાનો ખચ  પણ આપીએ છીએ અને બાળકને બચાવવુ ંએ જ 
આપ ં લ ય છે એટલ ે ણેય યોજનાઓનો મૂળભૂત હેતુ બાળકની િજદગી બચાવવી એ આપ ં થમ લ ય છેં .  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસે ણવું છે કે, સરકાર કપોષણ માટેના ુ
પગલાં ભરી રહી છે એના માટે િવિવધ યોજનાઓ સરકાર ારા અમલમા ંપણ છે તો ખાસ કરીન ેમાનનીય મં ી ીએ ક ુ ંકે, જ ે
રીતે સગભા માતા કદાચ િબમાર હોય અને આવા બનાવ બનતા હોય છે. ખાસ કરીને યારે ઓછા વજનવાળા બાળકનો જ મ 
થતો હોય છે યારે સીક ય ૂ બોન કેર યુિનટમાં એને અડિમટ કરવામાં આવે છે તો રા ય સરકાર ારા સમ  િજ ાઓમા ં
બાળકોનો મૃ ય ુદર પણ વ યો છે અન ેકપોષણની પણ સં યા એટલી જ છે તો આ જ ેસીક યુિનટ છે એ રા યના દરેક િજ ા ુ
મથકોએ કેટલા કેટલા છે? સરકાર ી મા હતી આપી શકશ?ે 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, ી શૈલેષભાઇ, મ અગાઉ ક ુ ંએમ બધી જ મે ડકલ કોલેજ, બધી જ િસિવલ 
હોિ પટલો, બધી િજ ા ક ાની હોિ પટલોમાં આ યવ થા છે અને આપણે વધાય જઇએ છીએ. બીજુ,ં સાધન સામ ી પણ 
જમે મે ડકલ સાય સની ટેકનોલો  એપ ેડેશન થાય. પહેલા વેિ ટલેટર એટલે આપણે એમ કહેતા હતા, સમજતાં હતાં અન ે
હતંુ કે મોટી પુ તવયની યિ ત માટે જ વેિ ટલેટર હોય. હવે સમ  કે પુ તવયના વેિ ટલટેરની કેપેિસટી વધારે હોય. હવ ે
તા  જ મેલા બાળકન ેવેિ ટલટેર પર રાખવું હોય તો એ મોટા વેિ ટલેટરનો જ ેફોસ હોય કે હવાનું ેશર હોય એ સહન ના કરી 
શકે. સાહેબ, મે ડકલ સાય સ આગળ વ યું એટલે હવે નાના બાળકો માટેના જનેે સાદી ભાષામાં કહ તો મીની વેિ ટલટેર એ ુ
પણ અિ ત વમાં આવી ચૂ યાં છે. આપણે બધા હવે બાળકોના વોડમાં મીની વેિ ટલેટર ઘણાં સમયથી વસાવવાનુ ંચાલુ કય ુ
છે. બીજુ,ં બાળકોને વોમર ઇએ. જ યાં પછી તરત જ એને પૂરતી ગરમી ઇએ યારે એ બાળકને સારી રીતે સાચવવા 
આપણે બધી જ યાએ વોમરો મોટા માણમાં ગોઠ યા છે અને અમે એક નવી ખરીદી કરવા જઇ ર ાં છીએ, ટે ડર યા 
ચાલી રહી છે. સમ  કે બાળક એવી હોિ પટલમાં જ યું કે યાં આગળ કોઇ યવ થા નથી તો સાહેબ, જમે પેલી લાિ ટકની 
મોટી બેગ હોય એમા ંબાળકને સૂવડાવી દેવાનુ ંએમા ંવોમર કમ મીની વેિ ટલટેર બધંુ જ સાથ ેઆવી ય. એટલ ેજમે આપણે 
કોઇ મોટી બેગ લઇને જતા હોઇએ એવી બેગમા ંએ બાળકને અદંર રાખવાનું અને એ બાળકન ે યાંથી એ યુલ સમાં જમે મોટી 
એ યુલ સોમા ંઆપણે વેિ ટલટેર રાખીએ જ છીએ. સાહેબ, દદ ન ેદૂરથી ય.ુએન. મહેતા િસિવલ હોિ પટલમા ંલાવવાનો હોય 
તો ૧૦૮માં આપણે વેિ ટલટેર ઘણી એ યુલ સોમાં ગોઠવી દીધા છે. એમ હવે બાળકો માટે પણ મીની વિે ટલેટરની અન ે
વોમરની યવ થા ટેકનોલો ના અપ ેડેશન માણે આપણે કય જઇએ છીએ અને સતત ઉમેરો કરીએ છીએ.  
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ભાવનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
*૨૫૪૩૫ ી કશુભાઇ નાકરાણીે  (ગા રયાધાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમા ં ભાવનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૪,૬૬,૯૯૯ 
૨૦૧૯ ૪,૬૨,૮૯૪ 

કલુ  ૯,૨૯,૮૯૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ  દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૧૯૦ ૨૩ ૨૧ 
૨૦૧૯ ૨૨૧ ૩૧ ૧૫ 

કલુ  ૪૧૧ ૫૪ ૩૬  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવારની 
યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  

અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ 
કે સર એમ.પી.શાહ કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ  

 અ  ય ી : કાંઇ િવિશ  છે?  
 ી કેશુભાઇ  હી. નાકરાણી : માનનીય અ ય ી, ના, કાંઇ િવિશ  નથી.   
 અ  ય ી : જવાબમાં આવી ગયુ ં છે. બી  કોઇન ે પૂછવું છે. ી દુ યંતભાઇ, કાંઇ િવિશ  હોય તો જ, નહ  તો 
જવાબ આપવા નહ  દ . આ ણેય  ક બ કયા એમાં મારી ૨૯ િમિનટ ગઇ.   
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીન ેહ પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , શાળા આરો યની અંદર  
બાળક જ મથી બહે  હોય એ બાળક મૂગંુ પણ હોય છે તો શાળા આરો યમાં સરકાર કો લીયર ઓપરેશન કરાવવા માગે છે કે ં
કેમ? અને બીજુ,ં થેલેસેિમયા પણ ખૂબ ગંભીર કારનો રોગ હોય છે તો થેલેસેિમયાન ેશાળા આરો યની અદંર સરકાર લવેા 
માગે છે કે કેમ?  
 અ  ય ી : કો લીયર ઇ લા ટ અન ેથેલેસેિમયા પર એમનો બહ ટકો  છેુ ં ૂ .  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ઘણા ટકા ોના લાંબા જવાબ હોય છેૂં .  
 અ  ય ી : ના, ના, આમાં ના હોય. એ બીજ ેહોઇ શકે અહ યા ન હ.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : સાહેબ, મહા મા ગાંધી  િવષે િનબંધ લખવા (અંતરાય)  
 અ  ય ી : આપને કહેવુ ંહોય તો ી દુ યંતભાઇ  ફરી પૂછો. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : ના, મને યાલ છે. મને કાલે શુ ં  પૂ યો હતો એ પણ યાદ છે.  
 અ  ય ી : આપને બધંુ જ યાદ રહે છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ી દુ યંતભાઇની વાત બહ સાચી છેુ . ભૂતકાળમા ં કોઇ બાળકો 
કદરતી રીતે બહેરા અન ેમુંગા જ મતા હતા તો એ વખતે કોઇ સાધન સામ ી નહોતી સરકાર તરફથી કોઇ યોજુ નાઓ નહોતી, 
કોઇ લાભ નહોતો મળતો એટલ ેએ મુંગંુ અન ેબહે  બાળક આખી િજદગી મુંગંુ અને બહે  જ રહેતંુ હતંું ં . મે ડકલ સાય સ એવુ ં
કહે છે કે બાળક બહે  હોયં , સાંભળતંુ ન હોય તો એ આપોઆપ બોલી પણ ન શકે કેમ કે એન ેકઇ ખબર જ ન પડેં . એન ે
પ ીઓનો અવાજ, કોઇ બી  અવાજ, કોઇ સગંીત, કોઇ કિવતા, કશું જ સંભળાય નહ  અને સંભળાય નહ  એટલે એનો કોઇ 
રી પો સ ન આપી શકે.  
  અ  ય ી : કિવતા કેમ યાદ આવી, સાહેબ? 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

 195 

 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, કિવતા બે દવસથી બોલતો થયો છ ને એટલેુ ં . બધા પાસેથી થોડ ું
થોડ શીખવુ ંપડેનેું ? એટલ ેઅમ ેજ ેશાળા આરો ય કાય મ ચાલ ુકય  એમા ંપણ માનનીય નરે ભાઇ જયારે મુ યમં ી હતા 
યારે એક નવી યવ થા આપણે શ  કરી કે નાના બાળક કલમા ંભણતા હોય એની તપાસ થાયૂ . બાળક બહે ં , હોય મુંગંુ 

હોય તો એની કોઇ સારવાર નહોતા કરતા એ વખતે સારવારનું કોકલીયર ઇ લા ટ નામનું એક સાધન આવે છે એની શ આત 
કરી. સાધન લગભગ ૯ થી ૧ર લાખ િપયા એ માણનેું આજ ેપણ આવે છે. બાળકને ઓપરેશન કરવું પડે, ક યુટરાઇઝ 

ો ામ સાથે એને બેસાડવું પડે, એને પીચ થેરાપી કરાવવી પડે, એને સતત માગદશન આપવું પડે એવા ઓપરેશન જ ે
નહોતા થતા એ ઓપરેશન અમારી ભારતીય જનતા પ ની સરકારે ગુજરાત સરકારના પોતાના બજટેમાંથી શ  કયા અન ેમન ે
આનંદ છે કે છે ા ૬ વષની અંદર ૧૮ર૬ બાળકોને ગુજરાત સરકારે િવનામૂ યે ૯ થી ૧ર લાખ િપયાનો એક બાળક દીઠ ખચ  
કરી અન ેઆ કોકલીયર ઇ લા ટનુ ંઓપરેશન કરી આ યું છે અન ેબધા જ બાળકો બોલતા પણ થઇ ગયા, સાંભળતા પણ 
થઇ ગયા અને પ રવારમાં આનંદ અને િક ોલ ભા.જ.પ. સરકારે જમે આખા ગુજરાતમાં આનંદ િક ોલ કરા યો છે એમ બહેરા 
મુંગાઓના પ રવારમા ંપણ બધાને આનંદ કરા યો છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ દરિમયાન જ ેબાળકોને જદાજદા ુ ુ

કારની ખોડખાંપણ હોય છે અને એ બાળકની તપાસણી કયા પછી ઓપરેશન કરવું ફરિજયાત થાય છે યારે િજ ા ક ાએથી 
દરખા ત કરવામાં આવ,ે કિમશનર ક ાએથી એમને મંજરી આપવામાં આવ ે યાર પછી જ ેતે હોિ પટલમા ંએમને મોકલવામા ંૂ
આવે છે યારે હોિ પટલ તરફથી એન ેઓપરેશન કરવા માટેનો સમય જ ે છે એ બહ લાંબો આપવામા ંઆવે છેુ . તેના કારણ ે
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલમાં આવવા માટે પણ ઘણી બધી મુ કેલીઓ પડે છે એટલે ઓપરેશન  કરવાનું નકકી થાય 
યારે મંજરી આ યા પછી સેઇમ ડે અથવા ૂ ૧-ર દવસમાં દાખલ કરીને ઓપરેશન કરવા માંગો છો કે કેમ? કારણ કે એમન ે

દોઢ, બે મ હનાનો સમય આપવામા ંઆવ ેછે, હોિ પટલની તારીખ આપવામા ંઆવે છે એટલે આ બાબતે સરકારે ગંભીરતાથી 
િવચારીન ેવહેલી તકે ઓપરેશન થાય તે માટે આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ?  
  અ  ય ી :  માંક-પ. 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : એમનો  છે ને સાહેબ,  
 અ  ય ી : આ કઇ  નથીં , એમનું સૂચન છે.  માંક-પ, માનનીય દપભાઇ. (અંતરાય) આવી ગઇ વાત 
તમારી. તમારા મા ંજ તમારો જવાબ છે. સરકારે ઝડપથી કરવુ ંએવું કહેવા માંગો છો? બીજ શું છે એમાંુ ં ?  માંક-પ. 

મનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
*૨૫૪૧૮ ી દપભાઇ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોને દય રોગની સારવાર 
આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કલુ -૧૨૮ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ી દપભાઇ  ખ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે શાળા ુ ં
આરો ય તપાસણી કાય મ કયારથી શ  કરવામાં આવેલો છે? તેનો મુ ય હેતુ શું છે? આ કાય મ શાળામાં કયારે હાથ ધરાય 
છે?  
  અ  ય ી : હેતુ આવી ગયો છે પહેલા કયારે હાથ ધરવામાં આ યો છે એટલું જ પૂછે છે. સાહેબ, સાલ કહી દોન ે
ખાલી. બધંુ, આગળ ઘ ં આવી ગયું છે આ સાંભળે છે કે નહ  ખબર નથી.   
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : સાહેબ, બધા સાંભળ ેછે આપણે કોકલીયર ઇ લા ટ બધાન ેઆપી દીધા છે.  
 અ  ય ી : બધા  પૂછવાની જ રાહ જએ છેુ . જવાબ કોઇ સાંભળતંુ જ નથી.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમા ંવષ ર૦૦૭થી આપણે આ કાય મ ચાલ ુકય  અન ેમન ે
િવશેષ આનંદ એ છે કે માનનીય નરે ભાઇ ભારતના વડા ધાન થયા. ગુજરાતની સફળતા ઇ અને દેશની અદંર આ કાય મ 
એમણે ચાલ ુકય , એટલે ગુજરાતમાં જ ેકાય મ ચાલે છે એ જ માણેનો શાળાએ શાળાએ જઇ બાળકોન ેતપાસવાનું કામ 
અ યારે સમ  દેશમાં ચાલે છે. ભારત સરકાર ફાયદો થાય એ રીતે ગુજરાતનો જ ેખચ થાય તેના ૬૦ ટકા ભારત સરકાર અન ે
૪૦ ટકા રા ય સરકાર એ ખચ ઉપાડે છે.  
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 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, ાથિમક તપાસમા ંથેલસેેિમયા નામનો રોગ પડકાય તો સરકાર એમનો 
ખચ ભોગવે છે કે કેમ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :  માનનીય અ ય ી, થેલેસેિમયા માટે આપણે જદા જદા કારની સહાય આપીએ છીએુ ુ . 
પણ સીધે સીધંુ કોઇ આની સારવાર વન ટાઇમની સારવાર નથી. કોઇ બાળકને દયનો વા વ નબળો હોય તો વા વ 
બદલીએ, કોઇ બાળકને કીડનીની તકલીફ હોય તો ઓપરેશન કરીને સારવાર કરીએ. અમુક રોગો લાંબા સમય સુધી ચાલતા 
રોગો છે. એ માણે જદીુ  જદી યોજનાઓ મારફત એમન ેસહાય આપીએ છીએુ . 

મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  
*૨૫૪૮૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહીસાગર િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૩૭૦૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૪૧૫૬.૯૯ લાખનો ખચ થયલે છે. 
 ીમતી સુમનબેન . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં મ હસાગર 
િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ લુણાવાડા અન ેખાનપુર તાલુકામા ંકલ કેટલા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ ુ
છે? તેની પાછળ કેટલો ખચ થયેલ છે? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, લુણાવાડામા ં વષ ર૦૧૮માં પપર કનેકશનો અને વષ ર૦૧૯ માં ૭૮૮ 
કને શનો આપવામાં આવેલ છે. આમ કલ ુ ૧૩૪૦ કનેકશનો પાછળ કલ ખચ િપયા ુ ૧૪ કરોડ ૯૩ લાખ થયલે છે. ખાનપુર 
તાલુકામા ં વષ ર૦૧૮માં ૪૩૧ કને શનો અન ે વષ ર૦૧૯મા ં ૬૪પ કને શનો આપવામાં આવેલ છે. આમ કલ ુ ૧૦૭૬ 
કને શનો પાછળ કલ િપયા ુ ૧૦ કરોડ ૯૭ લાખનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, મન ેકહેતા ગૌરવ થાય છે કે ગુજરાતમા ં યાં આઇ ડયા, વોડાફોન, 
બી.એસ.એન.એલ. અને યોના િકરણો આકાશ માગ નથી પહ યા, યાં ગુજરાતની આ યોિત ામ યોજનાના મા યમથી 
ગરીબોના ઘરે ઘરે લાઇટો પહ ચાડી છે, તે બદલ ગુજરાત સરકારનો આભાર માનું છંુ. સાથ ેસાથ ે  એ છે કે કૃિષ િવષયક 
વીજ ડાણ આપવા માટે સરેરાશ કેટલો ખચ થાય છે? તેની સામે ખેડતોને કેટલી રકમ ભરવાની થાય છેૂ ? 
 ી સૌરભ  પટેલ : માનનીય અ ય ી, એવરેજ ૧.પ લાખ િપયા જટેલો ખચ  આખા રા યમા ંથતો હોય છે. જદા ુ
જદા એચુ .પી.ના જદા જદા રેટ હોય છેુ ુ . રિજ ટેશન ચાજ ર૦૦ િપયા લેવામા ંઆવે છે અન ેકલ આપણે વા જઇએ તો પ ુ
એચ.પી.ની અંદર ૭,૮પપ િપયા લેવામાં આવે છે. ૧૦ એચ.પી.માં ૧૪,પ૪૦ િપયા લેવામાં આવે છે અને ર૦ એચ.પી.મા ં
રપ,પ૬૦ િપયા લેવામા ંઆવ ેછે. બાકીનો સંપૂણપણે ખચ  રા ય સરકાર આ વીજળીના કનેકશન માટે આપે છે. છે ા ઘણા 
વષ થી ઇએ તો વષ ૧૬૦૦ થી ૧૮૦૦ કરોડ િપયા ખેડતોને કને શનમાં રા ય સરકારે ા ટ આપી છેૂ . 
 ી શૈલેષભાઇ સ.ુ ભાભોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી પૂછવા માગંુ છ કે તાુ ં . ૩૧-૧ર-
ર૦૧૯ની િ થિતએ મ હસાગર િજ ામા ંનવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણોની તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આખા િજ ામાં ૧૭૮પ અર ઓ પેિ ડંગ છે. એમાં પ૧પ લોકોને પેમે ટ 
ચૂકવવા માટે નો ટસ આપી દીધી છે. ૪૧૪ પેિ ડગ પેમે ટ એ લોકોના કામ ચાલુ છેં . આમ વા જઇએ તો આખા િજ ામા ં
૮ર૯ અર ઓ પેિ ડગ છેં . જમેાંથી ડસે બર મ હનાની રર૦ છે, નવે બર મ હનાની પ૩ છે, ઓ ટોબર મ હનાની ૮ર છે, 
સ ટે બર મ હનાની ૮૧ છે, ઓગ ટ મ હનાની ૯૦ અર ઓ પેિ ડગ છેં , એટલે મોટા ભાગના કનેકશનો પેિ ડગ છેં . જ ેછે ા 
જલાઇથી ડસે બર મ હનાના કને શનો છેુ . બાકીના સંપૂણપણે મ હસાગર િજ ાના મોટા ભાગના કનેકશનો આપી દીધા છે. 
સરકારે વચન આ યું છે એ માણે આગળ જઇ ર ા  છીએ. 

દાહોદ િજ ાના ડબાવ પુલની દરખા ત બાબતુ  
*૨૬૪૦૫ ી વજિસંગભાઇ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં દાહોદ શહેર પાસે દૂધીમતી નદીએ નશીરપૂર ગામ ે
આવેલ દૂધે ર મશાન જતા ર તા ઉપર આવેલ ડબાવ ુ
પુલની દરખા ત સરકારમાં યારથી પડતર છે, 

 

 (૨) ઉ ત દરખા ત પડતર રહેવાના શા કારણો છે, 
અન ે

 

 (૩) ઉ ત દરખા તો યાં સુધીમા ં મંજર કરવામા ંૂ
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨) અને (૩) આ ર તા પર ડબાવ પુલની ુ
કોઇ દરખા ત પડતર ન હોઇ  ઉપિ થત થતો નથી. 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી વજિેસંગભાઇ પા. પણદા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ુ ં
દાહોદ શહેરન ેઅડીને આવેલ દૂધીમતી નદી ઉપર નશીરપુર ગામ આવેલ છે. દાહોદ શહેરનું આ એક જ મશાન છે. જ ેઅિતભારે 
વરસાદના કારણે મશાન ઉપર ચોમાસામાં જવાની મુ કેલી પડે છે. પ િક.મી. દૂર ફરીન ે આવવું પડે છે. આ ડબાવ પુલ ુ
બનાવવા માગો છો કે કેમ? હા કે ના? 
  અ  ય ી : ટકમાંૂં  જવાબ મા યો છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, િબલકલ ટકમાં કહી દ  કે હાલ કોઇ આયોજન નથીુ ૂં .  
 ી ભાવેશભાઇ  બા. કટારા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , અમારા ઝાલોદ તાલુકાના 
સુથારવાસા, આંબા અને સાંસદ ીના આદશ ગામ મુ ધાથી લીમડીના ર તાન ે ડતો પુલ અમારા િવ તારના દય સમાન છે. 
જ ે પુલની દરખા ત કરવામા ંઆવી છે કે નહ ? બી   એ છે કે, કયા કારણોસર ખાતમૂહત કરવા છતાં આ પુલ બ યો ુ
નથી? શું એનો બ નંબર ફાળવવા માગો છો કે કેમ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ થી જદો જ  છેુ .  
 ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ  
છ કેુ ં , ચોમાસામાં ભારે વરસાદના કારણે દાહોદ શહેરમાંથી કે દાહોદની આજબાજ કોઇપણ યિ તનું મરણ થાય તો એ ુ ુ
યિ તને કેટલાય િકલોિમટર ફરીન ે મશાન સુધી પહ ચાડવામા ંઆવે છે અને આ જ ેડબાુ વ પુલ છે તે આ મશાનન ે ડતો 

પુલ છે તો તે કયારે બનાવવા માગો છો?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, બંનેનો આ હ છે એટલ ે હ કહ છું ું ંુ . હમણા ં આપણે બધા 
ધારાસ ય ીઓને બ નંબર આપવાનું કામ ચાલ ેછે. તેમાં ર તા, પુલ, કોઝવ,ે ગરનાળા બધંુ આવી ય છે. મને લાગે છે 
યાં સુધી અન ેમ આનો અ યાસ નથી કય . ી વજિેસંગભાઇએ તેમને જ ેકોઝવ ેમળવાપા  છે તેમાં આન ે ાયો રટી આપી 

નથી. આ તો સાહેબ લેવાનું લઇ ય અને બાકીની માગણી ચાલુ રાખે તે માણેનું તેમનું કામ છે. તમને મ ું હોય તેમાંથી 
રજઆત કરશો અને યાજબી ૂ હશ ેતો મશાને જવાનો ર તો છે એટલે તેને ધાિમક રીતે હ સમજ છું ં ંુ ુ . યવહા રક અને સામાિજક 
િ એ જ રી છે. તમ ેરજઆત કર  તો હ ચેક કરાવી લઇશૂ ું . તેમાં મારી કોઇ ના નથી.  

 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, આ દાહોદ તાલુકાના નશીરપુર ગામમાં નગરાર એ ોચ રોડ પરની 
જઝેેડ ર/૮૦ પરનો હયાત પુલ કઇ સાલમા ંબનેલ છે તથા હાલમા ંપુલની િ થિત કેવી છે તથા ચોમાસા દર યાન કેટલા સમય 
માટે આ એ ોચ રોડ બંધ રહે છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ પુલ સારો જ છે. કોઇવાર ચોમાસું આવે યારે બેઠા કોઝવે છે 
તેના પર બે-પાંચ દવસ પાણી રહેતંુ હોય છે. બાકી તો ર તા ખુ ા રહે છે. દાહોદમાં માનનીય વજિેસંગભાઇ અન ે ીમતી 
ચં કાબેન ણે છે કે માકટ યાડને ડતા તથા શહેરમાં આવવા જવાના લગભગ પાંચથી સાત ર તા પાછલા પાંચ વષમા ંઅમ ે
મંજર કયા છે અને તેના કામ પણ થઇ ગયા છેૂ . એટલ ેતમને ઘ ં આ યું છે. એવું નથી કે નથી આ યુ.ં  

રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ 
*૨૬૨૯૨ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા ય સરકારે યા રા યને યુિનટ દીઠ શા 
ભાવે કેટલી વીજળી વેચી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા ય સરકાર ારા અ ય રા યન ે વેચવામા ં આવેલ 
વીજળી અન ેતેના સરેરાશ ભાવની િવગત નીચે મજુબ છે. 

વષ ૨૦૧૮ 
વષ ૨૦૧૯ 

( ોિવઝનલ) રા ય 
મી.યુ. /યુિનટ મી.યુ. /યુિનટ 

આ દેશ - - ૫.૪૦ ૪.૪૪ 
છ ીસગઢ - - ૦.૫૦ ૪.૪૦ 
તિમલનાડુ - - ૧.૬૦ ૫.૧૩ 
ઉ ર દેશ - - ૯.૫૪ ૪.૦૭ 
મહારા  - - ૦.૫૦ ૪.૦૦ 
પિ મ બંગાળ - - ૮.૫૫ ૩.૭૯ 
િબહાર - - ૭.૧૩ ૪.૭૧ 
ઝારખંડ - - ૩.૩૦ ૩.૯૧ 
ઓ ર સા - - ૬.૦૫ ૪.૫૧ 
મણીપુર - - ૦.૦૪ ૫.૦૦ 
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ઇિ ડયન 
એનજ  
એ ચે જ* 

- - ૧૩૮.૨૧ ૪.૧૧ 

*અ ે ઉ ેખનીય છે કે પાવર એ ચે જ થકી વેચવામાં આવતી 
વીજળીના અનેક ખરીદનાર હોય છે જવેા કે અ ય રા ય હ તક 
કપનીઓ તથા ખાનગી કપનીઓ અન ેઆ વીજં ં ળી કોના ારા 
ખરીદવામાં આવી તે િવદીત થતંુ નથી. 

 (૨) રા ય બહાર વીજળી વેચવાના કારણો શા 
છે? 

  (૨) વીજળીનો સં હ શ ય ન હોવાના કારણ ે તેનુ ં
ઉ પાદન માંગન ેઆધીન છે. વીજ માંગ અન ેપુરવઠો જદા જદા ુ ુ
કારણોસર જવેા કે વરસાદ, ર ના દવસો, તાપમાનની 
વધઘટ, તહેવારો, પવન ઉ , સૌર ઉ ની ઉપલ ધતા 
વગેરેને લીધે બદલાય છે. આથી યારે- યારે રા યની વીજ 
માંગ ઓછી હોય તેવા સમયે વીજ ઉ પાદનની ે મ 
ઉપયોિગતા માટે, લા ટ િબન-ઉપયોગી ન રહે તે હેતુસર, 
સાથોસાથ જગી મૂડી રોકાણોથી થપાયલે ં "રા ીય સંપિ " 
કહી શકાય તેવા વીજ મથકોનો મહ મ ઉપયોગ કરવાના હેતુથી 
જથેી મહ મ વીજ ઉ પાદન મળતંુ રહે તેમજ કલ વીજ ુ
ખરીદીની પડતર િકમત ઘટાડવા સાં , રા યમાંની કૃિષ 
સ હતની તમામ કારની વીજ માંગેને પૂરી કયા બાદ વધારાની 
વીજળી દેશમા ં તી  ખચ અનુભવતા અ ય જ રયાતવાળા 
રા યોને વેચવામા ંઆવ ેછે. 

 ી રાજે િસંહ િશ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , છે ા બે વષમા ં
વષવાર સરકાર હ તકના વીજ મથકોમા ંકેટલી વીજ ઉ પ  થઇ અને તેનો રાજયમા ંકેટલો વપરાશ ર ો? બી   કે કે  
હ તકના વીજ મથકોમાથંી રા ય સરકાર ારા શા ભાવે વીજળી ખરીદવામાં આવી અને તેમાંથી કેટલી વીજળી કયા ભાવે અ ય 
રા યોમા ંવેચવામા ંઆવી, આ વેચાણથી રા ય સરકારને કલ કેટલી આવક થઇ અને આ વધારાની વીજળી ખેડતોને રાિ ના ુ ૂ
બદલે દવસના સમયે આપવા માગો છો કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ :  માનનીય અ ય ી, આ  વીજળી વેચવાનો છે, કેટલી વીજળી રા ય સરકારના એકમો ારા 
ઉ પાદન કરી તે  નથી એટલ ેતેના માટે અલગ નોટીસ આપે તેવી િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , પાવર એ ચે જ શુ ં
છે? તેની કામગીરી શું છે? ભારતભરમાં આવા કેટલા પાવર એ ચે જ કાયરત છે. આ પાવર એ ચે જની ન ધણી કયા ંથાય 
છે?  
 ી સૌરભ પટેલ :  માનનીય અ ય ી, મારે સ ય ીઓને વીજળીના વેચાણ િવશે થોડીક મા હતી આપવા ઇ છ ુ ં
છંુ. આ વીજળી એવી વ તુ છે કે જ ેઆપણે ટોર કરી શકતા નથી, આપણે વીજળીનો સં હ કરી શકતા નથી એટલે જ ેબાજ ુ
વીજળીનું ઉ પાદન થાય તેટલો જ વીજળીનો વપરાશ હોવો ઇએ અન ેજટેલો વીજળીનો વપરાશ હોય એટલુ ંજ વીજળીનુ ં
ઉ પાદન થવું ઇએ આ બહ જ રી છેુ . એટલે આજની તારીખમાં માનનીય સ ય ીએ પૂ યું કે, આવા સં ગોમાં કે જયારે કોઇ 
તહેવારની સીઝન હોય દાખલા તરીકે હોળીનો તહેવાર હોય કે બી  તહેવાર હોય યારે બધા કારખાના એ દવસોમાં બંધ હતા 
એટલ ેઆપણી પાસે વીજળીનો વપરાશ ઘટી ય એવા સં ગોમાં આપણી પાસે બે ઉકેલ છે એક ઉકેલ એ છે કે, આપણે 
બહાર બી  રાજયોને વીજળી વેચીએ અને બી  ઉકેલ એ છે કે, આપણે આપણા લા ટ બંધ કરીએ. એટલે આવા સં ગોમા ં
દાખલા તરીકે વરસાદ વધારે પડી ગયો તો આપણે સૌ ણીએ છીએ કે ખેડતોની વીજળીની માંગ ઘટી ય છે અને એવા ૂ
સં ગોમાં આપણે વીજળી વેચવી પડતી હોય છે. બીજુ,ં યારે હાઇવ ડ જનરેશન હોય એવા સં ગોમા ંપણ આપણે વીજળી 
વેચવી પડતી હોય છે. આ માટે કે  સરકારે પાવર એ ચે  ઉભા કરેલા છે અન ેએના ારા આપણી વીજળી વેચવામાં આવ ે
છે અને આજની તારીખમાં જ ેબે પાવર એ ચે જ છે એમાં એક ઇ ડીયન એનજ  એ ચે જ છે અને એક પાવર એ ચે જ છે આ 
બંન ેપાવર એ ચે જમાં રે યુલેટરે લાયસ સ આપેલું છે. આ બંને પાવર એ ચે જ રેકેનાઇઝ છે અને સી.આર.સી.એ. ટેડ ગ 
લાયસ સ ઇ ય ુ કયા છે એવા ૩૭ ટેડસ છે એ ૩૭ ટેડસ ારા આપણે પહેલેથી પાવર એ ચે જ ારા આપણે વીજળી 
વેચવાની હોય તો આપણે પાવર એ ચે જને ણ કરવી પડતી હોય છે અને એ પાવર એ ચે જ બીડની અંદર એક ોસેસ 
હોય છે એ ોસસે ારા બે પૈસા લઇ આપણી વીજળી જ ેરાજયોન ે ઇતી હોય એ રાજયો કે જ ેયુટીિલટીને ઇતી હોય એ એ 
સામે બીડ કરે અન ેબીડના આધારે એ લોકોને પાવર આપવામા ંઆવે છે.  
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  ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીની વાત સાચી છે કે વીજળી સંઘરી શકાતી નથી. 
પણ આ વીજળી તમે બહારના રાજયોને વેચો, કારણ કે તમારે ફરજ પડે છે પણ તમે આજ વીજળી ખેડતોન ેકેમ વધારે આપતા ૂ
નથી?  તમારી પાસે વીજળીની બચત હોય તો ખેડતોને ૂ ૮ કલાકથી વધારે આપો અને જ ેબહારના રાજયોને તમ ેજ ેવીજળી 
વેચો છો એની ોડકશન કો ટ તમારી કેટલી છે અને એની પાછળ કેટલો તમને નફો થાય છે?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ીનું યાન દોરવા માગંુ છ કેુ ં , આપણી સરકારની નીિત 
મુજબ ૮ કલાક વીજળી ખેડતોને આપીએ છીએૂ . જ ેવીજળી વેચી છે. દાખલા તરીકે આં દેશન ેવીજળી વેચી એ ૯મી જનેૂ , 
૧૩મી જનેૂ , ૧૭મી જને અને ૂ ૨૭ ઓગ ટે વેચી છે. હ એ સમ વવા માગંુ છ કે એની એવરેજ ાઇસ મળી છેું ંુ , ૪.૧૧ િપય ે
વેચી છે અને જ ેએવરેજ ોડકશન કો ટ કરતા આપણને બે પૈસા વધારે મળતા હોય અને આપણને એમ થતંુ હોય કે આપણે 
વીજળી મથક બંધ કરવા પડશે અને બંધ કરીશું તો આપણને નકુસાન વધારે થશ ે એ નુકસાન બચાવવા માટે થઇને પણ 
આપણે ઘણી વાર વીજળી વેચતા હોઇએ છીએ. બીજુ,ં એ વખતે આપણી િસ ટમ સાચવવી જ રી છે. દાખલા તરીકે વીજળીની 
માગ ઘટી ય અન ેઆપણે વીજળી બહાર ન વેચીએ તો આખા રાજયમા ંઅંધારપટ થઇ ય અન ેઅ યારની પ રિ થિતમા ં
બધા એ ચે  સાથે આખો દેશ કને ટેડ છે અન ેઆ આખું લોડ ડી પેચ સે ટર ારા બધંુ ગોઠવવામા ંઆ યું છે એટલે આખા 
દેશમાં કને ટેડ વીજળી હોય છે અને એ માટે આપણે ી વ સી મેચ કરવી પડતી હોય છે અગર ી વ સી આપણે મેચ ન 
કરીએ અને આપણે બંધ ન કરીએ કે વેચીએ નહ  તો આખા રાજયમાં અંધારપટ થાય અને બી  રાજયોને પણ એની અસર પડે 
માટે આ માણેની યવ થા ઉભી કરવામાં આવેલી છે.  
 ી હતુ કનો ડયા : માનનીય અ ય ી, મારા નો જવાબ આવી ગયો છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ  છ કેુ ં , જવાબમા ં
આ યા મુજબ કેલે ડર વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯મા ંકલ ુ ૧૮૦.૮૨ િમિલયન યુિનટ વીજળી આપણે અ ય રાજયોને વેચી છે 
યારે માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , આ જ ે૧૮૦.૮૨ િમિલયન યુિનટ વીજળી આપણે અ ય રાજયોન ેવેચી 

એ રાજય ઉ પા દત હતી કે ખાનગી લોકો પાસેથી આપણે ખરીદી હતી? બી  મારો  એ છે કે, આપણે ૧૮૦.૮૨ િમિલયન 
યુિનટ વીજળી અ ય રાજયોને વેચી છે એ સરેરાશ પર યુિનટ કેટલી રકમથી આપણે વેચી છે અને આપણે  એ બહારથી 
ખરીદી હોય તો એ સરેરાશ યા ભાવથી આપણે ખરીદી છે?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, જ ેવીજળી મથકો આપણે ચલાવીએ છીએ, આપ ં હોય કે ખાનગી હોય, 
રે યુલેટરી કિમશન અન ેકાયદાની ગવાઇ માણ ે પ પણે ન ી કયુ છે કે એ જ વીજળી આપણે ખરીદવી જ ેસૌથી સ તી 
હોય એટલ ેરોજ ેરોજ દરેક જનરેટર એટલ ેકે વીજ ઉ પાદક હોય એ એના ભાવો મોકલતા હોય છે કે શું ભાવ છે. દા.ત. આપણી 
૧૮૦૦૦ મેગાવોટની ડમા ડ હોય તો પહેલા ૧૮૦૦૦ મેગાવોટ યારે થાય એ લોકોન ેજ આપણે ઓડર આપીએ છીએ એટલ ે
ખાનગી આવતી હોય તો ખાનગી અને આપણી પોતાની આવતી હોય તો પોતાની એ જ વીજળીનું ઉ પાદન થતંુ હોય છે અન ે

યારે વીજ મથકો બંધ કરવાની ોસેસ આવે છે યારે જ ેમ ઘા વીજ મથક હોય એ પહેલા ંબંધ કરવા પડે છે અને એ જ બંધ 
થાય. એટલે સ તા કાયમ માટે ચાલતા હોય અને મ ઘા પહેલાં બંધ થતાં હોય છે અને બીજુ,ં વીજળી ઉપર લેબલ નથી મારતા 
કે આ કપનીનું વીજ ઉ પાં દન છે? એવું પણ બને તે ી વ સી ારા મહારા ની કપનીમાં થયલે વીજ ઉ પાદન ગુજરાતમા ંં
આવે અને ગુજરાતનુ ંવીજ ઉ પાદન દ હી ય એટલે ી વ સીના આધાર ઉપર આખી વીજળી જતી હોય છે.  
 અ  ય ી : હ  જવાબ ચાલ ેછે મં ી ીનો, મં ી ી આપનો  જ ેછે એનો જવાબ આપશ.ે  
 ી સૌરભ   પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમનો બી  શું  છે?  
 અ  ય ી : હંુ યાંથી કહી શકંુ? એમનો  છે કે સરેરાશ જ ેવીજળી વેચી તે ભાવ અન ેખાનગી કપની પાસેથી ં
ખરીદી તે ભાવ. (અંતરાય) તમે ના બોલો તો મારે શુ ંકરવાનુ?ં (અંતરાય) એ આખી િસ ટમ સમ વી એમણ.ે એ ખબર પડે 
જ ન હ, વીજળીમાં વીજળી ભેગી થાય તો ખબર યાંથી પડે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ૧૮૦.૮ર મી.ય.ુ જ ે વીજળી અ ય રા યોને આપણે વેચી છે એ પૈકી 
સરકારી વીજ ઉ પાદક મથકોએ કેટલી વીજ ઉ પાદન કરી હતી અન ેખાનગી વીજ ઉ પાદક મથકોએ કેટલી વીજ ઉ પાદન કરી 
હતી? મારો બી   એ હતો કે આપણે જ ેખાનગી લોકો પાસથેી ખરીદી તો સરકાર પાસેથી યા ભાવે ખરીદી હતી અન ે
ખાનગી પાસેથી કયા ભાવે ખરીદી હતી? જ ેવીજળી વેચી છે એ સરેરાશ કયા ભાવે વેચી છે?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ ખરીદવાનો  છે ન હ, આ વેચવાનો  છે. હ વેચવાના ભાવ ું
ચો સ આપીશ.  
 અ  ય ી :  માંક-૯(અંતરાય) જવાબ આવી ગયોન!ે કારણ કે આ  કોપની બહારનો છે.  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, એટલું કહ છ કેું ંુ , ખાનગી કપનીઓ પાસેથી જ ેવીજળી આપણે ખં રીદીએ 
છીએ એ આપણા ઉ પાદન કરતા સ તી છે એટલે આપણે એ વીજળી ખરીદીએ છીએ.  

 ક છ અને મહસાણા િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ે  
*૨૬૨૬૪ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ક છ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર 

એસટી અ વયે ખોટી ઇનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઇસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઇસમો/વેપારી એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

ક છ ૦ ૨૧ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઇનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઇ, અન ે

  (૨) 
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઇનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ક છ ૦.૦૦ ૪૬૧૬.૧૯ 

 (૩) તે  અ વયે કેટલા ઇસમો/વેપારી એકમો સામ ે
શું કાયવાહી કરી? 

  (૩) કલ ુ ૬૮ ઇસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૪૪ વેપારી 
એકમો પાસેથી .૧૮૯.૮૩ લાખની વસૂલાત કરેલ છે. બાકી 
વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

 ીમતી સંતોકબેન ભ. આરે ઠયા : માનનીય અ ય ી, ક છ અને મહેસાણા િજ ામા ં એસટી અ વયે ખોટી 
ઇનપુટ ટે સ ેડીટ... 
 અ  ય ી : લીઝ, બેન છે એ પહેલીવાર  પૂછી ર ા છે એમન ેવાંચવા દો. બોલો બહેન, િબલકલ શાંિતથીુ .  
 ીમતી સંતોકબેન ભ. આરે ઠયા : ઇનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા ઇસમો/વેપારી એકમો પકડાયા અને શુ ં
કાયદેસરના પગલા ંલેવામા ંઆ યા? વેપારી પાસેથી બાકી રહેતી રકમ વસલૂ કરવા માટે સરકારે શુ ંકાયદેસરની કાયવાહી કરીન ે
તેમની સામે કેવા કારના પગલાં ભરવામાં આ યા?ં  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સંતોકબહેને જ ે  પુ યો એ રા યની િત રીની 
આવકનો એક મોટો  છે. વભાિવક છે એ વષ ર૦૧૭માં એસટી કાયદો અમલમાં આ યા પછી એસટીના કાયદાની 
અમલવારીની પ િત માણે જ ેપણ વેપારી કોઇપણ ચીજવ તુ પોતાના ઉ પાદન માટે રો-મ ટ રયલ તરીકે ખરીદે કે અ ય 
ઉપયોગ માટે તો યારે એ તૈયાર માલ બી ને વેચે યારે જ ેખરીદલેા માલ ઉપર ટે સ ભય  હોય તે ઇનપુટ ટે સ ેડીટ તરીકે 
એ વેપારી/ઉ પાદકન ેબાદ મળતો હોય, પરતુ કેટલાક લોકો ગેરરીિત કરીં , કેટલાક ભુલથી અથવા તો િનદ ષતાથી એવી રીતે 
ખોટી રીતે ઇનપુટ ટે સ ેડીટ મળેવવાનો ય ન કરે છે એને અટકાવવા માટે અમારો એસટી િવભાગ મોટા માણમા ંસરવ ે
કરે છે, ચેક ગ કરે છે, ઓ ડટમા ંદેખાઇ આવ,ે આકારણીમા ંદેખાઇ આવ,ે કોઇ બાતમી મળ ેતો તેની િવગતવાર ડી તપાસ કરે 
છે અને તેના આધારે ખોટી રીતે જમેણ ેઇનપુટ ટે સ ેડીટ મેળવી હોય તેમની સામે રકમ, યાજ, દંડ વસૂલવાની કાયવાહી કરે 
છે અને એ માણે આ જ ે  પૂછાયો છે તે મુજબ ૨૦૧૮ શ આતનું વષ હતંુ એટલે ક છ કે મહેસાણામાં કોઇ નવા ો 
નહોતા. મહેસાણામા ંવષ ૨૦૧૮મા ં૮ અન ેવષ ૨૦૧૯મા ં૩૯, ક છમાં વષ ૨૦૧૯મા ં૨૧ કેસ ખોટી રીતે ઇનપુટ ટે સ ેડીટ 
મેળવવાના બ યા અને તે બ ેની થઇ જ ેરકમ છે તે વષ ૨૦૧૮મા ં િપયા ૧૭ લાખ ૯૯ હ ર અન ેવષ ૨૦૧૯માં િપયા ૪ 
કરોડ ૫૮ લાખ ૧૭ હ ર તે માણેની ખોટી ઇનપુટ ટે સ ેડીટ એકમોએ જ ે ા  કરી હતી તેના માટે ૬૮ ઇસમો સામ,ે વેપારી 
એકમો સામે કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં આવી અને ૪૪ વેપારી એકમો પાસેથી િપયા ૧ કરોડ ૮૯ લાખ ૮૩ હ રની રકમ 
વસૂલ કરી છે અન ેબાકીની રકમ વસૂલ કરવાની કાયવાહી અ યારે ચાલુ છે.  
 ડો. નીમાબેન ભા. આચાય : માનનીય અ ય ી, ક છ ઉ ોગોથી ધમધમતંુ થય ુછે. નાના મોટા એમએસએમઇના 
અનેક એકમો ક છની અંદર થયા છે અને કદાચ એમ કહી શક કે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે વાય ટ ગુજરાતનો લાભ  ુ ં
મ ો હોય તો ક છન ેમ ો છે. જયાં એક પણ ઉ ોગ આવતો નહોતો એટલે પહેલા તો હ આ વાય ટ ગુજરાતનો ક છ માટે ું
જટેલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે.  
 માનનીય અ ય ી, અહ યા જ ે  છે એ અમારા બહેન સંતોકબહેનનો છે. ખરેખર ીમતી સંતોકબહેનને મારે 
અિભનંદન આપવા છે કે જયારે તેમણે શપથ લીધા હતા યારે તેમણ ેક ું હતંુ કે મને વાંચતા આવડતંુ નથી અને આજ ેએ સારી 
રીતે વાંચે છે. 
  અ  ય ી : તેમ છતાં તેમણે વાંચીને આજ ેક ુ ંછે યારે આપણે બધા જ તેમને વધાવીએ.  
 ડો. નીમાબેન ભા. આચાય : માનનીય અ ય ી, તેમણે  પૂછયો છે અન ેતેઓ વાંચી શકયા છે એટલ ેતેમન ે
ખૂબ ખૂબ અિભનંદન. અહ યા જ ે  છે તેમાં મારે ણવું છે કે, જ ેખોટી ઇનપુટ ટે સ ેડીટ વેપારીઓ લેતા હતા તેમાંથી જ ે
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િપયા ૧૮૯ લાખની જ ેવસૂલાત થઇ છે અને જ ે બાકી રહે છે તેને માટે કાયવાહી કયા તબ ામા ં છે અન ે કેટલા સમયમા ં
આપણે પૂરેપૂરી વસૂલાત કરી શકીશુ?ં   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીમાબેનના ની રજઆત ખૂબ સાચી અને સારી છે કે ૂ
સરકારની િત રીમાં જ ેટે સ આવવો ઇએ તે ના આવે તો વસૂલ કરવાનો પૂરો ય ન અમારો એસટી િવભાગ કરે છે અન ે
મોટા માણમાં ખોટાં િબલો, નકલી િબલો છાપી ગેરકાયદસેર ઇનપુટ ટે સ ેડીટ મળેવતા  ક છ િસવાયના એકમોની વાત 
કરીએ તો આપે પેપરોમાં બધાયે યું હશે કે િપયા એક એક હ ર કરોડના બોગસ િબલો મૂકી દ.ે ના માલ આ યો હોય, ના 
માલ વપરાયો હોય, ના તેનો કોઇ ટે સ ભરાયો હોય અને નકલી િબલોથી, ફોજરી િબલોથી ટે સ ેડીટ મળેવવાનો કેટલાક 
લોકો ગોરખધંધો કરે છે. આવા એકમો સામે પણ અમારા એસટીએ કડક કાયવાહી કરી છે તે પૈકીના કેટલાક અ યારે જલેમા ં
છે. નામદાર હાઇકોટ સુધી મેટરો ય છે અને અમે ખૂબ કાયદાકીય લડત આપી ઓ ડટર જનરલ અન ેસરકારના િસિનયર 
વકીલોનો સહયોગ મેળવી, ખાનગી વકીલો પણ એસટી ારા હાઇકોટમા ંરજ કરી અન ેઆપણે આ બધંુ કરીએ છીએૂ . એટલ ે
આઇટીસ ખોટી રીતે મેળવે તેન ેપહેલા તો આપણે તેનું ર ટેશન રદ કરવા સુધીની કાયવાહી કરીએ છીએ. તેનુ ંઆઇટીસી જ ે
મેળવવાનું સો ટવરે છે તે આપણે લોક કરી દઇએ છીએ કે જનેા કારણે કોઇ ખોટી આઇટીસી મેળવી ન ય અને તેની સામ ે
કાયદેસરની બધી જ કાયવાહી કરી િમલકત જ ી સુધીનું કોટના િનયમો અને એસટીના કાયદાની મયાદામાં રહી સખતમા ં
સખત પગલાં લેવાની આપણે કાયવાહી કરીએ છીએ અને ક છ હોય કે ઉ ર ગુજરાત હોય કે આખું ગુજરાત હોય કોઇ પણ 
િવ તારમાં કોઇ વેપારી ગેરરીિત કરે તો આપણે કડકાઇથી તેની સામ ેકાયવાહી કરીએ છીએ.  
 ી લલીતભાઇ કગથરા : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ીું ીન ેપૂછવા માગંુ  છ કેુ ં ,  
 અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.  

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 
ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૫૪૮૯ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૭૭ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ .૧૪૮૬.૭૮ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

મોરબી શહરમાં મ છ નદી પર બેઠો પુલ બાંધવા બાબતે ુ  
૨૬૩૨૫ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી શહેરમાંથી પસાર થતી મ છ નદીમાં બેઠો ુ
પુલ બાંધી ટાફીક સમ યા હલ કરવા કેટલી માંગણીઓ 
આવી, અન ે

 

 (૨) તે અ વયે બેઠો પુલ બાંધવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી ? 

 

 (૧) અને (૨)  ઉ ત િ થિતએ મળેલ એક રજઆત ૂ
શહેરી િવકાસ િવભાગને લગતી હોય મળેલ રજઆત શહેરી ૂ
િવકાસ િવભાગને તબદીલ કરેલ છે. 
  

--------- 
નાણાં િવભાગમાં િનવૃિ  બાદ કરારના ધોરણે િનમણૂક 

૨૬૩૬૩ ી જ.ેવી.કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ંજણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ટેકનીકલ/નોનટેકનીકલ જ યાઓ પર સરકારી 
કમચારીઓ/અિધકારીઓને વયિનવૃિ  બાદ કરારના 
ધોરણે િનમણૂક બાબતના સામા ય  વહીવટ િવભાગના 
તા.૭-૭-૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ કરાર આધારીત િનમણકૂ 
જ ે તે કમચારી કે અિધકારી ૬૨ વષની  વયે પહ ચે યા ં
સુધી જ આપી શકાશે તેવી ગવાઈ કરવામાં આવી છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો નાણાં િવભાગમાં આવી પુનઃ 
િનમણૂકો આપવામાં આવી હોય તો તેવા સંવગવાર 
કમચારી/અિધકારીઓ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની  િ થિતએ 
કેટલા, અને  

  (૨) પ ક મુજબ. 
પ ક 

કરાર આધારીત અિધકારી/કમચારીની સંવગવાર યાદી 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

મ સંવગ સં યા 
૧ અિધક સિચવ ૧ 
૨ સંયુકત સિચવ ૧ 
૩ ઉપ સિચવ ૪ 
૪ સેકશન અિધકારી ૭ 
૫ નાયબ સેકશન અિધકારી ૬ 
૬ અં ે  ટેનો ેડ-૨ ૧ 
૭ નાયબ િનયામક ૧  

 (૩)તે પૈકી ૬૨ વષ કરતાં વધારે મરના કેટલા છે ?   (૩) ૧ (એક). 
--------- 
રા યનું હર દેવંુે  

૨૬૨૮૯ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યનું 
કલ હેર દેવું કલ કેટલું છેુ ુ , 

  (૧)  
નાણાકીય વષ કલ બાકી હર દેવંુ ુ ે

( .કરોડમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ.) ૨,૪૦,૬૫૨  

 (૨) ઉ ત દેવા અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલું યાજ અને મુ લ ચૂક યુ,ં અન ે

  (૨)  
નાણાકીય વષ ચૂકવેલ 

યાજ( .કરોડમાં) 
ચૂકવેલ 
મુ લ 

( .કરોડમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ 
(સુ.અ.) 

૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦  

 
 (૩) આ યાજની રકમ ચૂકવવા સરકારે શુ ંપગલાં 
લીધા?ં 

  (૩) રા ય સરકારની વાિષક મહેસલૂી આવકમાંથી આ 
યાજની ચૂકવણી કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ખેડા અને દાહોદ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૬૩૯૪ ી કાિ તભાઈ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને દાહોદ િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપાતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા વાકેફ છે. 

(૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામે શુ ં કાયવાહી કરી?   (૪) ખેડા િજ ામાં કોઈ ફરીયાદ મળલે નથી. દાહોદ 
િજ ામાં હોિ પટલો સામ ેકરેલ કાયવાહીની મા હતી પ ક-
૫  ના કોલમ-૬ મા ંસામેલ છે.  
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(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

સાવલી તાલુકાના રોડના કામ મંજર કરવા બાબતૂ  
૨૫૪૪૭ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ાના સાવલી તાલુકાનું સામંતપુરા 
ગોઠડા રોડનું કામ મંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , અને     

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની  િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી લંબાઈ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી ૂ ? 

  (૨) ૩.૦૦ િક.મી. લંબાઈ માટે .૧૯૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણોે ે  

૨૫૪૯૯ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા 
ઘર વપરાશના વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૮૧૧ ઘરવપરાશના વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 
 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો 
ખચ થયો ? 

  (૨) .૪૪.૦૦ લાખનો ખચ થયેલ છે.  
 

--------- 
હમતનગર તાલુકાના એ ોચ રોડ મંજર કરવા બાબતં ૂ  

૨૫૪૬૫ ી રાજ િસંહ ચાે વડા ( હમતનગરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાના હમતનગર તાલુકાના કડોલી ં
ગામને ડતો એ ોચ રોડનું કામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે ૂ
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ 
કામ  માટે કેટલી લંબાઈ અને કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવી ? 

  (૨) ૫.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૨૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૩૬ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમાં પોરબંદર િજ ામા ં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૧,૩૬,૬૦૨ 
૨૦૧૯ ૧,૩૨,૭૯૩ 

કલુ  ૨,૬૯,૩૯૫   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૧૪ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૯ ૫૬ ૧૦ ૦૩ 

કલુ  ૭૦ ૧૦ ૦૩  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 



તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 204 

આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે.  
રોગ હોિ પટલનું નામ 

દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ 
કાડ યોલો  અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 

કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદ. 

કે સર એમ.પી.શાહ  કે સર હોિ પટલ, 
અમદાવાદ.  

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ ે ે સામે કાયવાહી  

૨૬૩૪૨ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને દવેભૂિમ- ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા 
કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો/વેપારી એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મનગર ૦ ૪ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મનગર ૦.૦૦ ૧૧૨.૮૨ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામ ે
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલુ -૦૪  ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૦૪ 
વેપારી એકમો પાસેથી .૧૧૨.૮૨ લાખની વસૂલાત કરેલ 
છે.  

--------- 
ખાણ ખિનજના પ રવહનથી ર તાઓને થતાં નુકસાન બાબત 

૨૬૩૬૯ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાણ 
ખિનજના પ રવહનથી જ ે ર તાઓને નુકસાન થાય છે તે 
ર તાઓને વધુ/ખાસ મજબૂત બનાવવાની હેર સરકાર 

ારા કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ અમરેલી િજ ામાં 
આવા  યા ર તાઓ છે, 

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં તે અ વયે યા 
ર તાઓને ખાસ મજબૂત બનાવવામાં આ યા, અન ે

 

 (૪) તે અ વય ેકેટલી રકમનો ખચ થયો ?  

 હા,  (૧), (૨), (૩)  અને (૪)  ખાણ-ખિનજના 
પ રવહનથી જ ે ર તાઓને નુકસાન થાય છે તેની મા હતી 
મેળવવામા ંઆવી રહેલ છે. યારબાદ આનુષંિગક કાયવાહી 
હાથ ધરવામાં આવનાર છે.  
  
  

--------- 
રા યનું હર દેવંુે  

૨૭૦૬૪ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યનું 
હેર દેવું કેટલું છે, અન ે

  (૧)  
નાણાકીય વષ કલ બાકી હર દેવંુુ ે  

( . કરોડમાં) 
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૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨  
 (૨) છે ા બે નાણાકીય વષમાં દેવા પેટે કેટલી રકમ 
યાજ પેટે અને કેટલી રકમ મુ લ પેટે ચૂકવવામા ંઆવી? 

  (૨)  
નાણાકીય વષ  ચૂકવેલ યાજ 

( . કરોડમાં) 
ચૂકવેલ મુ લ 
( . કરોડમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ 

(સુ.અ.) 
૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦ 

 
--------- 

પાલનપુર તાલુકાની શાળાના બાળકોની આરો ય ચકાસણી 
૨૭૯૬૭ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકાની શાળાના 
બાળકોની આરો ય ચકાસણી દર યાન કેટલા બાળકો 
મેજર થલેેસેમીયા, લીવર, કે સર, દયરોગ અને કીડનીની 
િબમારીથી પીડાતા ન ધાયા, 

  (૧)  
રોગ બાળકોની સં યા 

મેજર થેલસેેમીયા  ૦૦ 
લીવર ૦૦ 
કે સર ૦૦ 

દય રોગ ૧૨ 
કીડની  ૦૧ 

કલુ  ૧૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ બીમારીથી પીડાતા 
બાળકોની સારવાર માટે સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) સરકાર ારા આ બીમારીથી પીડાતા બાળકો માટે 
નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય  ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ 

કાડ યોલો  અને રીસચ સે ટર, 
અમદાવાદ 

કીડની  ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ 
અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ  

 (૩) આ બાળકોની સારવાર પાછળ સરકારે ઉ ત 
િ થિતએ કેટલો ખચ કરેલ છે? 

  (૩) કલ ખચ ુ |. ૩૨,૪૧,૨૩૬/- 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં વીજ કને શન આ યા વગર લાઈટ િબલ આપવા બાબત 

૨૭૫૩૧ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
    જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં ખેડતોન ે વીજ કને શન આ યા વગર લાઈટૂ  િબલ 
આપવામાં આવે છે તે ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) નામ. ગુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગના 
સ લાય કોડ-૨૦૧૫ની કલમ ૪.૪૨ની ગવાઈ મુજબ 
વીજ િવતરણ કપની ારા નવું ં વીજ ડાણનું કામ પૂણ 
થયા બાદ સલામતીના કારણોસર અરજદારે પોતાના વીજ 
થાપન પર ડેલ વીજ ભાગ અન ેઇલેિ ટકલ વાયર ગની 

ચકાસણી ૬૦ દવસમાં લાઈસ સ ધારક ઇલેિ ટકલ 
કો ટાકટર પાસેથી કરવી, ટે ટ રપોટ મેળવી વીજ 
િવતરણ કપનીને રજ કરવાનો રહે છેં ૂ . અને ટે ટ રપોટ 
મ ાબાદ જ વીજ િવતરણ કપની ારા મીટર લગાવી ં
કને શન ચાલ ુકરવામા ંઆવે છે. આજ ગવાઈ મુજબ  
અરજદારે િનયત સમયમયાદામાં ટે ટ રપોટ રજ કરેલ ન ૂ
હોય તો ગવાઈ અનુસાર અરજદારને લઘુ મ િબલ 
ડમા ડ ચાજ અન ે યૂનતમ માિસક ખચ આપવામાં આવ ે
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છે. 
 (૨)  હા, તો ઉ ત િજ ામા ં તાલુકાવાર છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલા ખેડતોને વીજ કને શન વગરૂ  કેટલી 
રકમના િબલ આપવામા ંઆવેલ છે, 

  (૨) પ ક-અ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર ખેડતો પાસેથી ૂ
કેટલી રકમ વસલૂ કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) પ ક-અ મુજબ 

 (૪) આવા ખેડતોને વીજ કને શન ન આપવાના ૂ
કારણો શુ ંછે? 

  (૪) અરજદારો ારા લાઈસ સ ધારક ઇલેિ ટકલ 
કો ટા ટરનો ટે ટ રીપોટ વીજ િવતરણ કપની સમ  ં રજૂ 
ન કરવાના કારણે ખેતીવાડી ાહકોને મીટર લગાડીને વીજ 
પુરવઠો આપી શકાતો નથી. 

પ ક-અ 
છોટાઉદેપુર િજ ો 

  
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
દર યાન મીટર ડાણ વગરના વીજ ડાણોમાં 

ખેડૂતોને આપેલ વીજ િબલ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
દર યાન મીટર ડાણ વગરના વીજ ડાણોમાં 

ખેડૂતોને આપેલ વીજ િબલ 

અ.નં. તાલુકાનું નામ 

કલ ાહકોની ુ
સં યા 

વષ દર યાન 
આપેલ 

િબલની રકમ 
( . લાખમાં) 

વષ દર યાન 
વસૂલ કરલ ે

રકમ 
( . લાખમાં) 

કલ ાહકોની ુ
સં યા 

વષ દર યાન 
ખેડૂતોને 
આપેલ 

િબલની રકમ  
( . લાખમાં) 

વષ દર યાન 
વસૂલ કરલ ે

રકમ 
( . લાખમાં) 

૧ બોડેલી ૧૮૬ ૩.૧૧ ૧.૫૪ ૧૧૮ ૨.૩૭ ૦.૮૩ 
૨ કવાંટ ૩૬૮ ૫.૯૭ ૨.૯૧ ૧૭૨ ૪.૬૨ ૧.૮૨ 
૩ છોટાઉદેપુર ૧૮૩ ૩.૧૭ ૦.૯૪ ૧૪૫ ૧.૯૭ ૦.૯૧ 
૪ નસવાડી ૩૬ ૧.૦૨ ૦.૪૧ ૨૬ ૦.૭૩ ૦.૨૬ 
૫ પાવીજતેપુર ૨૯૫ ૨.૯૭ ૧.૨૮ ૨૨૭ ૩.૨૮ ૧.૩૨ 
૬ તેજગઢ ૩૭૩ ૪.૨૫ ૨.૦૩ ૩૦૧ ૩.૧૯ ૧.૪૮ 
૭ સંખેડા ૧૭ ૦.૩૬ ૦.૧૯ ૧૨ ૦.૨૯ ૦.૦૫ 

--------- 
ક પસર યોજનાની કામગીરી 

૨૬૩૮૪ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (ક પસર) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક પસર 
યોજનાની હેરાત યારે કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક પસર 
યોજનાની હેરાત કરેલ નથી. ક પસર યોજનાનો 
શ યતાદશ  અહેવાલ તૈયાર કરવા માટેના જ રી અ યાસોની 
કામગીરી માટે તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૩થી સરકાર ીએ મંજરી ૂ
આપેલી હતી. 

 (૨) ઉ ત યોજના પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ, ક પસર યોજના માટે છે ા બે 
વષમાં વષવાર થયલે ખચની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

નં. વષ . લાખમાં 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૯૦.૯૫ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩૬.૦૨ 
૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) 

૫૫૯.૫૪ 

કલ ખચ ુ . લાખમાં ૬૧૮૬.૫૧  
 (૩) આ  યોજના યાં સુધીમાં પૂણ કરવાનુ ં
આયોજન છે? 

  (૩) ગિત હેઠળના અ યાસો પૂણ થયા બાદ ક પસર 
યોજનાનો શ યતાદશ  અહેવાલ તૈયાર કરીન,ે રા ય/કે  
સરકાર ી પાસેથી મેળવવાની થતી યોજના સંબંિધત તમામ 
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મંજરીઓ મ ેથીૂ , આ યોજનાનું િનમાણ કાય શ ય તેટલ ુ
વહેલું પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
પાટણ તાલુકાની શાળાના બાળકોની આરો ય ચકાસણી 

૨૭૯૬૪ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ િજ ાના પાટણ તાલુકાની શાળાના 
બાળકોની આરો ય ચકાસણી દર યાન કેટલા બાળકો 
મેજર થલેેસેમીયા, લીવર, કે સર, દયરોગ અને કીડનીની  
િબમારીથી પીડાતા ન ધાયા, 

  (૧)  
રોગ બાળકોની સં યા 

મેજર થેલસેેમીયા  ૦૧ 
લીવર ૦૦ 
કે સર ૧૬ 

દય રોગ ૯૫ 
કીડની  ૩૧ 

કલુ  ૧૪૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ બીમારીથી પીડાતા 
બાળકોની સારવાર માટે સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) સરકાર ારા આ બીમારીથી પીડાતા બાળકો માટે 
નીચે દશાવલે હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય  ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ 

કાડ યોલો  અને રીસચ સે ટર, 
અમદાવાદ 

કીડની  ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ 
અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 

કે સર 
મેજર 

એમ.પી. શાહ કે સર હોિ પટલ, 
અમદાવાદ 

 (૩) આ બાળકોની સારવાર પાછળ સરકારે ઉ ત 
િ થિતએ કેટલો ખચ કરેલ છે? 

  (૩) કુલ ખચ . ૪૨,૫૪,૧૯૧/- 

--------- 
ખેડા િજ ામાં નમદા યોજના હઠળનો િસંચાઈ િવ તારે  

૨૫૪૩૮ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ યોજના 
હેઠળ િસંચાઈ માટે ખેડા િજ ાના કેટલા હે ટર િવ તારનો 
સમાવેશ થયેલ છે, અન ે 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા યોજના 
હેઠળ િસંચાઈ માટે ખેડા િજ ાના કલ ુ ૩૬૯૦૯ હે ટર 
િવ તારનો સમાવેશ થયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા િવ તારમાં 
નહેરોનુ ંકામ પૂણ થયેલ છે? 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તમામ ૩૬૯૦૯ હે ટરમા ં
શાખા સુધી અન ે કલ ુ ૩૩૦૮૩ હે ટર િવ તારમાં 

શાખા સુધી નહેરોનુ ંકામ પૂણ થયલે છે. 
--------- 

ભ ચ અને નમદા િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ   
૨૬૪૧૫ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ભ ચ અન ે નમદા િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 
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 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક- ૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલોમા ં
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર અપાતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા, . 

(૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામે શુ ંકાયવાહી કરી?    (૩) *પ ક-૫,૬ મુજબ 
(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 

--------- 
ચોયાસી તાલુકાના ર તાના કામ મંજર કરવા બાબતૂ  

૨૫૪૪૩ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં ચોયાસી તાલુકામાં મોરા સુવાલી 
મેઈન રોડ તપોવન સોસાયટીથી દામકાનગર ફળીયા 
સુધીના ર તાનુ ંકામ મંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામ માટે કેટલી 
લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૩ િક.મી.ની લંબાઈ માટે . ૨૮૫.૭૫ લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલોની કામગીરી બાબતે  

૨૬૨૬૮ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં નમદાની કયા કારની કેનાલોનું કેટલું કામ પૂણ 
થયું છે અને કયા કારની કેનાલોનુ ંકેટલુ ંકામ બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં પૂણ થયેલ અને બાકી કેનાલોની િવગત નીચે મુજબ 
છે. 

તાલુકો પૂણ થયેલ 
કનાલની લંબાઈ ે

( કમી) 

બાકી રહતી ે
કનાલની લંબાઈ ે

( કમી) 
મુ ય નહેર ૧૦૧.૧૨ ૦.૦૦ 
શાખા નહેરો ૧૫૨.૩૫ ૦.૦૦ 
િવશાખા નહેરો ૪૮૨.૨૭ ૦.૯૦ 

શાખા નહેરો ૧૦૯૯.૦૩ ૯.૫૫ 
શાખા નહેરો ૪૫૬૧.૬૬ ૭૪.૮૩ 

કલુ  ૬૩૯૬.૪૩ ૮૫.૨૮  
 (૨) ઉ ત પૂણ થયેલ કેનાલો પૈકી કયા કારની 
કેટલી લંબાઈની કેનાલોમા ં ઉ ત િ થિતએ પાણી 
છોડવામાં આવે છે, અને 

  (૨) ઉ ત પૂણ થયેલ કેનાલો પૈકી નીચે મુજબની 
લંબાઈમાં પાણી છોડવામા ંઆવે છે. 

તાલુકો પાણી છોડવામાં આવે છ તે ે
કનાલની લંબાઈ ે ( કમી) 

મુ ય નહેર ૧૦૧.૧૨ 
શાખા નહેરો ૧૫૨.૩૫ 
િવશાખા નહેરો ૪૭૩.૯૨ 

શાખા નહેરો ૧૦૧૯.૦૩ 
શાખા નહેરો ૪૨૧૦.૨૯ 

કલુ  ૫૯૫૬.૭૧  
 (૩) પાણી ન છોડવામાં આવતંુ હોઈ તેના કારણો 
શા છે અન ેકયાં સુધીમા ંપાણી છોડવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન સંપાદન અને યુટીલીટી ોસ ગના ોના 
કારણે મીસી ગ લી કના ં કામ બાકી છે તે પૂણ કરી વહેલી 
તકે પાણી છોડી આપવામાં આવશ ે 

--------- 
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જનાગઢ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૂ ૃ  
૨૫૫૦૪ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય ઊ   મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંઅનુસિૂચત િતના લાભાથ ઓન ેઅ તાના ધોરણ ે
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 
જનાગઢ િજ ામા ંકેટલા નવા કૃૂ િષ વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૬ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૨૬૪.૫૬ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

ડીપ ઇરીગેશન પ િત માટ ખેડૂતોને સબિસડીે  
૨૪૬૭૯ ી સુરશકમાર પટલ ે ુ ે  (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ડીપ ઈરીગેશન પ િત માટે ખેડતોને કેટલી સબિસડી ૂ
આપવામાં આવે છે, 

  (૧) રા ય સરકાર ી ારા, ધાન મં ી કૃિષ િસંચાઈ 
યોજના ના પર ડોપ મોર ોપ –  સૂ મ િસંચાઈ માટે નીચે 
જણા યા મુજબ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ડીપ ઇ રગેશન પ િત માટે ખેડતોને નીચે જણા યા મુજબ ૂ
સબિસડી આપવામાં આવે છેઃ 
૧.૦ સામા ય વગના ખેડતોઃૂ  
(A) બે હે ટર અથવા વધુ જમીન ધરાવતા ખેડતો ૂ –   
ડાક ઝોનને ડાક ઝોન િસવાયના એમ કોઈ પણ િવ તારમા ં
સુ.િસ.પ.ના એકમ ખચના ૭૦% સુધી અથવા 
.૭૦,૦૦૦/- િત હે ટરની મયાદામાં બે માંથી જ ેઓછ ુ ં

હોય તે, 
(B) બે હે ટરથી ઓછી જમીન ધરાવતા (નાના અન ે
િસમાંત ખેડતોૂ ) –  
ડાક ઝોન િસવાયના િવ તારમા ંસ.ુિસ.પ.ના એકમ ખચના 
૭૦% સુધી અથવા  
.૮૦,૦૦૦/- િત હે ટરની મયાદામાં બે માંથી જ ેઓછ ુ ં

હોય તે, 
ડાક ઝોન િવ તારમા ં સ.ુિસ.પ.ના એકમ ખચના ૮૦% 
સુધી અથવા હે ટરે .૮૦,૦૦૦/- િત હે ટરની 
મયાદામાં બે માંથી જ ેઓછ હોય તેુ ં , 
૨.૦ અનુસિૂચત િત/જન િત વગના ખેડતોઃૂ  
ડાક ઝોન િસવાયના િવ તારમા ંસ.ુિસ.પ.ના એકમ ખચના 
૮૫% સુધી અથવા  
.૧,૦૦,૦૦૦/- િત હે ટરની મયાદામા ં બે માંથી જ ે

ઓછ હોય તેુ ં , 
ડાક ઝોન િવ તારમા ં સ.ુિસ.પ.ના એકમ ખચના ૯૦% 
સુધી અથવા .૧,૦૦,૦૦૦/- િત હે ટરની મયાદામા ં
બે માંથી જ ેઓછ હોય તેુ ં ,  

 (૨) તે અ વયે એસટી લાગુ થતાં સબિસડીની 
રકમ ઘટી ગઈ છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૨) એસટી લા યા પછી સબિસડીની રકમમા ં કોઈ 
ફેરફાર થયેલ નથી. 

 (૩)  હા, તો આ સબિસડીની રકમ વધારવા 
સરકારે શાં પગલાં લીધા?ં 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા ય સરકારની અક માત પેટ સહાયે  

૨૬૪૩૧ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા ય 
સરકારની અક માત ખચ પેટે તા કાિલક સારવાર સહાય 
તરીકે . ૫૦ હ રની સહાય આપવાની નીિત અ વય ે
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર વલસાડ અન ે
સુરત િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા નાગરીકોન ેકેટલી રકમની 
સહાય મંજર કરવામાંૂ  આવી, અન ે

  (૧) વષ –  ૨૦૧૮ 
 

િજ ાનું 
નામ 

નાગ રકોનાં 
કલેઈમ 

ચૂકવેલ કલ કલેઈમ રકમ ુ
( િપયા) 

સુરત ૬૪૦ ૧,૩૯,૯૯,૨૯૯ 
વલસાડ ૩૧ ૧,૫૯,૨૫૦ 

 
વષ –  ૨૦૧૯ 
 

િજ ાનું 
નામ 

નાગ રકોનાં 
કલેઈમ 

ચૂકવેલ કલ કલેઈમ રકમ ુ
( િપયા) 

સુરત ૧૯૫૪ ૩,૮૩,૩૨,૭૫૦ 
વલસાડ ૦૭ ૯૩,૯૪૭ 
*પ ક-અ સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર કઈ હોિ પટલને કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) *પ ક –  અ સામેલ છે. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂટવા બાબતે  
૨૬૨૭૨ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં નમદાની કઈ કેનાલોના કેટલી 
વખત તૂટવાના બનાવો બ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં િવશાખા નહેરોના કલ ુ ૨૯ તથા 

શાખા નહેરોના કલ ુ ૪૦ તૂટવાના બનાવો બ યા છે. 
 (૨) ઉ ત કેનાલો તૂટવાથી ખેડતોના પાક અન ેૂ
જમીનનુ ંધોવાણ થાય છે તેનાથી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૨) હા, . 

 (૩)  હા, તો આવા ખેડતોને કોઈ સહાય કેૂ  લાભ 
આપવામાં આવે છે કે કેમ? 

  (૩) કેનાલો તૂટવાથી ખેડતોના પાક અન ે જમીનનુ ંૂ
ધોવાણ થવાના િક સામા ં સવ કરી વળતર ચૂકવી 
આપવામાં આવે છે. 

ક પસર યોજનાની કામગીરી 
૨૬૩૬૦ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (ક પસર) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક પસર 
યોજનાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક પસર 
યોજના અંતગત સમુ શા  અને પયાવરણીય સંબંિધત 
િવિવધ અ યાસો ઉપરાંત ક પસર ડેમ બનાવવા માટેના 
સંલ  પાસાઓ તથા તેની અસરો સ હતના િવિવધ અ યાસો 
હાથ ધરવામા ં આવેલ છે. ક પસર યોજનાના શ યતાદશ  
અહેવાલ તૈયાર કરવાની કામગીરી પૈકી કલ ુ ૨૫ અ યાસો 
પૂણ થયેલ છે, યારે ૦૮ અ યાસો ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ઉ ત 
ોજે ટ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ, ક પસર યોજના માટે છે ા બે 
વષમાં વષવાર થયલે ખચની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

નં. વષ . લાખમાં 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૯૦.૯૫ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩૬.૦૨ 
૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ સુધી) 
૫૫૯.૫૪ 

કલ ખચ ુ . લાખમાં  ૬૧૮૬.૫૧  
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 (૩) ઉ ત ોજે ટની કામગીરી યાં સુધીમાં પ્ૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ગિત હેઠળના અ યાસો પૂણ થયા બાદ ક પસર 
યોજનાનો શ યતાદશ  અહેવાલ તૈયાર કરીન,ે રા ય/કે  
સરકાર ી પાસેથી મળેવવાની થતી યોજના સંબંિધત તમામ 
મંજરીઓ મ ેથીૂ , આ યોજનાનું િનમાણ કાય શ ય તેટલુ ં
વહેલું પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મે  

૨૫૪૨૧ ી ઋિષકશભાઈ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોને દય રોગની સારવાર 
આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કલુ - ૧૧૦ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૨૪ ી નરશભાઈ પટલે ે   (ગણદેવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં નવસારી િજ ામા ં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૩,૦૦,૫૬૧ 
૨૦૧૯ ૩,૦૧,૮૧૧ 

કલુ  ૬,૦૨,૩૭૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ દય કીડની  ક સરે  

૨૦૧૮ ૨૨૪ ૨૯ ૬ 
૨૦૧૯ ૬૪ ૪ ૫ 

કલુ  ૨૮૮ ૩૩ ૧૧  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  

અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ 
કે સર એમ.પી.શાહ કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ  

--------- 
િવરમગામ તાલુકાની િવરપુર માઇનોરના બાંધકામ અંગે 

૨૫૪૪૦ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં નમદા યોજના અંતગત અમદાવાદ િજ ાના 
િવરમગામ તાલુકાની િવરપુર માઈનોરના બાંધકામના કામો 

  (૧) હા,  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
યોજના અંતગત અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકાની 
િવરમગામ શાખા નહેર-૨ ની િવરપુર (ડાયરે ટ) માઈનોર 
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પૂણ થયેલ છે કે કેમ, અન ે જનેી કલ લંબાઈ ુ ૩.૦૪૪ કીમી છે, તેનું બાંધકામ પૂણ થયેલ 
છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોન ે
િસંચાઈનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આ નહેર ારા 
િવરમગામ તાલુકાનાં કોકતા ગામના ૬૯૨ એકર જટેલા 
િપયત િવ તારને િસંચાઈનો લાભ મળેલ છે. 

--------- 
રા યનું હર દેવંુે  

૨૬૪૭૭ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યનુ ં
હેર દેવું કેટલું છે, 

  (૧)  
નાણાકીય વષ કલ બાકી હર દેવંુ ુ ે

( .કરોડમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨  

 (૨) છે ા બે નાણાકીય વષમાં દેવા પેટે કેટલી 
રકમ યાજ અન ેકેટલી રકમ મુ લ પેટે ચૂકવવામા ંઆવી, 
અન ે

  (૨)  
નાણાકીય વષ ચૂકવેલ યાજ 

( .કરોડમાં) 
ચૂકવેલ મુ લ 
( .કરોડમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯(સુ.અ) ૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦  

 (૩) રા યના હેર દેવામાં થતો વધારો અટકાવવા 
શું કાયવાહી કરી? 

  (૩) રાજિવિ ય િશ તનું પાલન અને તે ારા દેવુ ં , 
રા યના િવકાસ માટે મૂડી ખચની જ રયાત માણ ે અને 
કે  સરકાર ારા ન ી કરેલ મયાદાની અદંર રહે છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂટવા બાબતે  

૨૬૨૬૫ ીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં નમદાની કઈ કેનાલોના કેટલી 
વખત તૂટવાના બનાવો બ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં િવશાખા નહેરોના કલ ુ ૨૯ તથા 

શાખા નહેરોના કલ ુ ૪૦ તૂટવાના બનાવો બ યા છે. 
 (૨) ઉ ત કેનાલો તૂટવાથી ખેડતોના પાક અન ેૂ
જમીનનુ ંધોવાણ થાય છે તેનાથી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૨) હા, . 

 (૩)  હા, તો આવા ખેડતોને કોઈ સહાય કે લાભ ૂ
આપવામાં આવે છે કે કેમ? 

  (૩) કેનાલો તૂટવાથી ખેડતોના પાક અન ે જમીનનુ ંૂ
ધોવાણ થવાના િક સામા ં સવ કરી વળતર ચૂકવી 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
આણંદ અને ભાવનગર િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયે ે વાહી 

૨૬૩૮૮ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર આણંદ અન ેભાવનગર િજ ામા ંિજ ાવાર 

એસટી અ વય ે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો/વેપારી એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
આણંદ ૦ ૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટે સ ડીટની યાને આવેલ ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
આણંદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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ભાવનગર ૫૪૮.૦૭ ૧૩૨૭.૫૬  
 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલ ુ ૧૧  ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૦૧ વેપારી 
એકમ પાસેથી અંશતઃ .૮.૭૧ લાખની વસલૂાત કરેલ છે. 
બાકી વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
ખેડા અને વલસાડ િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહી ે ે  

૨૬૩૯૧ ી ઇ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ખેડા અન ે વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 

એસટી અ વયે ખોટી ઇનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઇસમો/વેપારી એકમો પકડાયા,  

  (૧)  
એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

ખેડા ૦ ૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઇનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઇ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી ઇનપુટ ટ સ ે

ડીટની યાને આવેલ રકમ ે ( . લાખમાં) િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ખેડા ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઇસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું કાયવાહી કરી? 

  (૩) કલ ુ ૪૪ ઇસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૧૩ વેપારી 
એકમો પાસેથી . ૬૫.૮૫ લાખની વસૂલાત કરેલ છે. બાકી 
વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

જનાગઢની સરકારી હોિ પટલમાં સંવગવાૂ ર મંજર મહકમૂ ે  
૨૬૩૪૫ ી ભીખાભાઇ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
ખાતે આવેલ સરકારી હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૧) અને (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

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

  (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામા ં
આવશ.ે 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં સામેલ છે.) 
--------- 

વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહી ે ે  
૨૬૪૧૨ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ે છોટા ઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર એસટી અ વયે ખોટી ઇનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા 
કેટલા ઇસમો/વેપારી એકમો પકડાયા,  

  (૧)  
એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
વડોદરા ૧૭ ૧૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઇનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઇ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી ઇનપુટ ટ સ ે

ડીટની યાને આવેલ રકમ ે ( . લાખમાં) 
િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
વડોદરા ૧૮૫.૭૬ ૯૮૮.૪૬ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઇસમો/વેપારી એકમો સામે   (૩) કલ ુ ૨૭ ઇસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૨૦ વેપારી 
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શું કાયવાહી કરી? એકમો પાસેથી . ૬૫૬.૬૧ લાખની વસૂલાત કરેલ છે. 
બાકી વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૪૨૩ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર તાપી અન ે સુરત િજ ામા ં િજ ાવાર 
બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા કેટલા 
બાળકોની સારવાર કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ તાપી ૭૫૬ ૭૪૯ ૧૫૦૫ 
૨ સુરત ૨૨૮૫ ૨૪૩૮ ૪૭૨૩ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ તાપી ૦૮ ૬૨૧૩૩૦૦ ૩૨૬૯૯૪૦૦ ૩૮૯૧૨૭૦૦ 

૨ સુરત ૦૮ ૫૩૬૧૪૭૦ ૧૦૧૦૧૩૮૦ ૧૫૪૬૨૮૫૦ 
 કુલ ૧૬ ૧૧૫૭૪૭૭૦ ૪૨૮૦૦૭૮૦ ૫૪૩૭૫૫૫૦  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ તાપી  ૬ ૭ ૧૩ 
૨ સુરત ૧૩ ૬૯ ૮૨ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ ઘટાડવા માતાઓન ે
સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે જનની િશશુ સુર ા 
કાય મ, જનની સુર ા યોજના, િચર વી યોજનાં , ક તુરબા 
પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર 
તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે માટે સરકારી સં થામા ં
સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જ ે
બાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયેલ હોય અથવા ગંભીર 
િબમારી સાથે જ મલે હોય તેવા બાળકને બાલસખા યોજનાનો 
લાભ લેવા જણાવવામા ં આવે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે
સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવે છે. યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મલુાકાત કરવામાં આવે છે. 
તેમજ બાળકનુ ં સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૫૫૫૬ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત પોરબંદર ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૬૮૧.૩૯ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૮૪૬ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો ? 

  (૨) .૨૭૧.૨૭ લાખનો ખચ થયલે છે.  

--------- 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 215 

રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ 
૨૬૩૦૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા ય સરકારે યા રા યને યુિનટ દીઠ શા 
ભાવે કેટલી વીજળી વેચી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા ય સરકાર ારા અ ય રા યન ે વેચવામા ં આવેલ 
વીજળી અન ેતેના સરેરાશ ભાવની િવગત નીચે મજુબ છે. 

વષ ૨૦૧૮ 
વષ ૨૦૧૯ 

( ોિવઝનલ) રા ય 
મી.યુ. /યુિનટ મી.યુ. /યુિનટ 

આ ધ દેશ - - ૫.૪૦ ૪.૪૪ 
છ ીસગઢ - - ૦.૫૦ ૪.૪૦ 
તિમલનાડુ - - ૧.૬૦ ૫.૧૩ 
ઉ ર દેશ - - ૯.૫૪ ૪.૦૭ 
મહારા  - - ૦.૫૦ ૪.૦૦ 
પિ મ બંગાળ - - ૮.૫૫ ૩.૭૯ 
િબહાર - - ૭.૧૩ ૪.૭૧ 
ઝારખંડ - - ૩.૩૦ ૩.૯૧ 
ઓ ર સા - - ૬.૦૫ ૪.૫૧ 
મણીપુર - - ૦.૦૪ ૫.૦૦ 
ઇિ ડયન 
એનજ  
એ ચે જ* 

- - ૧૩૮.૨૧ ૪.૧૧ 

*અ ે ઉ ેખનીય છે કે પાવર એ ચે જ થકી વેચવામાં આવતી 
વીજળીના અનેક ખરીદનાર હોય છે જવેા કે અ ય રા ય હ તક 
કપનીઓ તથા ખાનગી કપનીઓ અન ેઆ વીજળીં ં  કોના ારા 

 (૨) રા ય બહાર વીજળી વેચવાના કારણો શા 
છે? 

  (૨) વીજળીનો સં હ શ ય ન હોવાના કારણ ે તેનુ ં
ઉ પાદન માંગન ેઆધીન છે. વીજ માંગ અન ેપુરવઠો જદા જદા ુ ુ
કારણોસર જવેા કે વરસાદ, ર ના દવસો, તાપમાનની 
વધઘટ, તહેવારો, પવનઉ , સૌરઉ  ની ઉપલ ધતા વગેરેન ે
લીધે બદલાય છે. આથી યારે- યારે રા યની વીજ માંગ 
ઓછી હોય તેવા સમયે વીજ ઉ પાદનની ે મ ઉપયોિગતા 
માટે, લા ટ િબન-ઉપયોગી ન રહે તે હેતુસર, સાથોસાથ જગી ં
મૂડી રોકાણોથી થપાયલે "રા ીય સંપિ " કહી શકાય તેવા 
વીજ મથકોનો મહ મ ઉપયોગ કરવાના હેતુથી જથેી મહ મ 
વીજ ઉ પાદન મળતંુ રહે તેમજ કલ વીજ ખરીદીની પડતર ુ
િકમત ઘટાડવા સાં , રા યમાનંી કૃિષ સ હતની તમામ કારની 
વીજ માંગન ેપૂરી કયા બાદ વધારાની વીજળી દેશમા ંતી  ખચ 
અનુભવતા અ ય જ રયાતવાળા રા યોને વેચવામા ંઆવે છે. 

--------- 
રા યના વીજ મથકોમાં વીજ ઉ પાદન 

૨૬૪૪૮ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમાં કલ ુ
કેટલા સરકારી વીજ મથકો વીજ ઉ પાદનની કામગીરી કરી 
ર ા છે, અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમાં કલ ુ
૧૯ સરકારી વીજ મથકો કાયરત છે. 

 (૨) ઉ ત વીજ મથકોની થાિપત વીજ મતા કેટલી   (૨) ઉ ત વીજ મથકો પૈકી ગુજરાત ઉ  િવકાસ 
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છે? િનગમ િલ. સાથે થયેલ લાંબાગાળાના વીજ ખરીદ કરાર 
અંતગતની થાિપત વીજ મતા ૯૫૯૯ મે.વો. છે. 

--------- 
ગાંધીનગર શહરી િવ તારમાં રા ય સરકાર હ તકના ઉપલ ધ ખાલી લોટોે  

૨૫૨૪૯ ડો. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
શહેરી િવ તારમાં રા ય સરકાર હ તક કેટલા ચો.મીના 
કેટકેટલા રહેણાકના ખાલી લોટ ઉપલ ધ છે? 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
શહેરી િવ તારમાં િવિવધ સે ટરોમાં રા ય સરકાર હ તકના 
નીચે મુજબના કલ ુ ૮૧૦૬૭૭.૭૦ ચો.મી.ના કલુ -૩૫૬૩ 
રહેણાકના ખાલી લોટ ઉપલ ધ છે. 

મ ે ફળ (ચો.મી.) સં યા 
૧ ૫૦ ૪૧ 
૨ ૭૦ ૬૯ 
૩ ૮૧ ૩૯૪ 
૪ ૯૦ ૯૧૯ 
૫ ૧૩૫ ૫૬૧ 
૬ ૨૦૦ ૪૭૧ 
૭ ૨૫૦ ૯૬ 
૮ ૩૩૦ ૫૭૬ 
૯ ૫૦૪ ૩૪૯ 

૧૦ ૭૫૦ ૫૩ 
૧૧ ૯૫૦ ૦૨ 
૧૨ ૧૧૫૦ ૨૭ 
૧૩ ૧૬૫૦ ૦૫  

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ  

૨૫૪૨૮ ી બાબુભાઇ પટલે   (દસ ોઇ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૩,૧૨,૦૦૦ 
૨૦૧૯ ૩,૧૧,૨૧૮ 

કલુ  ૬,૨૩,૨૧૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોન ે
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ  દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૮૦ ૨૭ ૪ 
૨૦૧૯ ૭૯ ૪૭ ૩ 

કલુ  ૧૫૯ ૭૪ ૭  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો માટે 
નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર આપવાની 
યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 

દય યુ.એન.મહેતા ઇિ ટ ટૂ ઓફ કાડ યોલો  અને 
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 

કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદ 

કે સર એમ.પી.શાહ કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ  
--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલમાં ભંગાણ પાડવા બાબતે  

 
૨૬૨૭૭ ી શીવાભાઇ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં નમદાની કેનાલમાં ભંગાણ 
પડવાના કેટલા બનાવો ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કેનાલમા ં ભંગાણ 
પડવાના ૬૯ બનાવો ન ધાયા છે. 

 (૨) ઉ ત ભંગાણ થવાથી પાણીનો કેટલો જ થો 
વહી  ગયો, અન ે

  (૨) સામા યતઃ નહેરોમાં ભંગાણ પડે યારે વહી જતા 
પાણીના જ થાની માપણી શ ય નથી. આમ છતાં અંદાજ ે
૯૬૧૭૮ ઘનમીટર પાણી વહી ગયું હશ.ે 

 (૩) ઉ ત ભંગાણ થવાના કારણો શું છે ?   (૩) ઉ ત કેનાલ તુટવાના કારણોમાં મુ ય વે ખેડતો ૂ
ારા રા ે પાણીનો ઉપાડ બંધ કરતાં નીચવાસમાં પાણી 

વધી જવાથી, ખેડતો ારા અવરોધ ઉભો કરતાં કે ૂ
બીનિધકૃત રીતે પાણી લેતા,ં અ યા ઇસમો ારા ગેટ 
બંધ કરવાથી કે ખોલવાથી, પેરટ કેનાલમાંથી વધુ પાણી 
આવતા,ં કેનાલ કે સાયફનમાં કચરો ભરાવાથી, ઝમણથી 
જવેાં છે. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૧૨ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોન ે દય રોગની સારવાર આપવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૧) કલુ -૩૯૦. 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં બાળકોને દય રોગની સારવાર  

૨૫૪૦૮ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે   (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંશાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોન ે દય રોગની સારવાર આપવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૧) કલુ -૨૦૨. 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકોની 
સારવાર માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  
અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજૃ  ડાણો 

૨૫૪૮૭ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહીસાગર િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 

  (૧) ૩૭૦૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા છે. 
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નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૪૧૫૬.૯૯ લાખનો ખચ થયો. 

પંચમહાલ િજ ામાં રા ીય ય િનયં ણ કાય મ 
૨૬૦૧૭ ી જઠાભાઈ ભરવાડે   (શહેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં પંચમહાલ િજ ામા ંસુધારેલ રા ીય ય િનયં ણ 
કાય મ અમલમાં છે કે કેમ,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ તાલકુાવાર કેટલા 
ટી.બી. ના દદ ઓ સારવાર હેઠળ ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર ન ધાયલે ટી.બી.ના  
દદ ઓ નીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનું નામ ન ધાયેલ દદ ઓ 

૧ ગોધરા ૬૧૦૫ 
૨ હાલોલ ૧૪૮૪ 
૩ કાલોલ ૭૫૯ 
૪ ઘોઘંબા ૫૨૯ 
૫ શહેરા ૧૩૦૨ 
૬ મોરવા હડફ ૭૯૪ 
૭ ંબુઘોડા ૧૫૯  

 (૩) ઉ ત ટી.બી. ના દદ ઓને સંપૂણ વ થ કરવા 
સરકારે શી યવ થા કરી છે ? 

  (૩) ઉ ત ટીબીના દદ ઓને સંપૂણ વ થ કરવા 
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ા ય કે , ડી ટીક હોિ પટલ, 
સબ ડી ટીક હોિ પટલ, સામૂ હક આરો ય કે , ાથિમક 
આરો ય કે  ખાતે મફત  િનદાન અન ે સારવાર પૂરી 
પાડવામાં આવે છે.  તાલીમબ ધ લેબ.ટેક ારા ગળફાની 
તપાસ કરવામાં આવે છે. તાલીમબ ધ ડો સ ોવાઈડર 
(આશા) ારા સીધા િનરી ણ હેઠળ સારવાર િવના મૂ યે 
પૂરી પાડવાની યવ થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. દદ ની 
િબમારીમાં સુધારો થયેલ છે કે નહ  તેની ણકારી માટે 
સમયાંતરે ગળફાની તપાસ કરવામા ં આવે  છે. સરકાર 
તરફથી િન ય પોષણ યોજના હેઠળ દદ ને દર મ હન ે
.૫૦૦/-ની મદદ કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ સરકારી ડ ટલ કોલેજનું મંજર થયેલ મહકમે ેૂ  

૨૫૩૮૯ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ડે ટલ કોલેજ અને હોિ પટલ, અમદાવાદનુ ંસવંગવાર કલ ુ
કેટલું મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી ડે ટલ 
કોલેજ અન ેહોિ પટલ, અમદાવાદનુ ંસંવગવાર મંજર થયેલ ૂ
મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજર મહકમૂ ે  
વગ-૧ ૬૭ 
વગ-૨ ૪૮ 
વગ-૩ ૮૨ 
વગ-૪ ૬૩ 

કુલ ૨૬૦  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૩૫ ૩૨ 
વગ-૨ ૩૯ ૦૯ 
વગ-૩ ૫૬ ૨૬ 
વગ-૪ ૬૩ ૦૦ 
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કુલ ૧૯૩ ૬૭  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે  

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો.કટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોકટરોઉપલ ધ થયેથી 
તુતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૨૭ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૧,૩૬,૬૦૨ 
૨૦૧૯ ૧,૩૨,૭૯૩ 

કલુ  ૨,૬૯,૩૯૫  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૧૪ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૯ ૫૬ ૧૦ ૦૩ 

કલુ  ૭૦ ૧૦ ૦૩  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવલે હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે.  

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ટૂ ઓફ 

કાડ યોલો  અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ. 
કે સર એમ.પી.શાહ  કે સર હોિ પટલ, 

અમદાવાદ.  
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં ખા  પદાથ માંૂ  ભેળસેળ બાબત  
૨૬૩૫૧ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર ખા પદાથૂ , 
દૂધ અને દધૂની બનાવટોમાં ભળેસેળ અંગે કેટલા નમૂના 
લેવામા ંઆ યા, 

  (૧) ૩૫૮ નમૂનાઓ (પ ક સામેલ છે.)  

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર યા કારના ખા  
પદાથ ના કેટલા નમનૂા વાંધાજનક જણાયા, અન ે

  (૨) ખા પદાથના ૧૯ નમૂનાઓ વાંધાજનક જણાયા 
છે, જનેી વષવાર, તાલુકાવાર મા હતી નીચે મુજબ છે. 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
ખા પદાથનો  કાર તાલુકાનંુ 

નામ 
ખા પદાથનો કાર 

હળદર પાવડર િવસાવદર રીફાઈ ડ કપાસીયા તેલ  
વે ટેબલ ફેટ ેડ મદરડા પેકેઝેડ ડ ક ગ વોટર 

જૂનાગઢ 
મહાનગર 
પાિલકા િમ સ િમ ક કેશોદ સ ગતલે 
જૂનાગઢ િમ સ િમ ક જૂનાગઢ પેકેઝેડ ડ ક ગ વોટર 
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માંગરોળ ઘી પાિલકા ભસનંુ ઘી 
િમ સ િમ ક જૂનાગઢ ભસનંુ દૂધ માળીયા-

હાટીના િમ સ િમ ક ભસાણ દેશી ઘી 
િમ સ િમ ક પે યુરાઈઝડ ટો ડ 

િમ ક 
ભસાણ 

િમ સ િમ ક 

વંથલી 

ગો ડ પે યુરાઈઝડ  
ફલ ીમ ુ િમ ક  

 (૩) તે અ વયે તાલુકાવાર સંબંિધતો સામે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) ફડ સેફટી એ ડ ટા ડડસ એકટુ -૨૦૦૬ હેઠળ 
સંબંિધતો સામે િનયમોનુસારની યાિયક કાયવાહી કરવામાં 
આવેલ છે. 

પ ક-અ 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

મ તાલુકાનું નામ 
ખા  

પદાથના 
નમૂના 

દૂધ  અને 
દૂધની 

બનાવટોના 
નમૂના 

કલ ુ
નમૂના 

ખા  
પદાથના 
નમૂના 

દૂધ  અને 
દૂધની 

બનાવટોના 
નમૂના 

કલ ુ નમૂના 

છ ા બે વષે માં 
લીધેલ કલ ુ

નમૂનાઓની 
સં યા 

૧ જનાગઢૂ  ૧૪ ૨૦ ૩૪ ૧૨ ૩ ૧૫ ૪૯ 
૨ માંગરોળ ૪ ૫ ૯ ૦ ૩ ૩ ૧૨ 
૩ માળીયા હાટીના ૪ ૪ ૮ ૫ ૨ ૭ ૧૫ 
૪ ભસાણ ૩ ૨ ૫ ૦ ૨ ૨ ૭ 
૫ વંથલી ૧ ૫ ૬ ૧ ૬ ૭ ૧૩ 
૬ િવસાવદર ૧ ૧ ૨ ૫ ૧ ૬ ૮ 
૭ મદરડા ૨ ૩ ૫ ૧૧ ૨ ૧૩ ૧૮ 
૮ માણાવદર ૯ ૨ ૧૧ ૭ ૦ ૭ ૧૮ 
૯ કેશોદ ૧૭ ૧૪ ૩૧ ૧૨ ૩ ૧૫ ૪૬ 

૧૦ જનાગઢ મહાનગરપાિલકાૂ  ૫૭ ૧૯ ૭૬ ૭૪ ૨૨ ૯૬ ૧૭૨ 
કલુ  ૧૧૨ ૭૫ ૧૮૭ ૧૨૭ ૪૪ ૧૭૧ ૩૫૮  

--------- 
અમદાવાદ ક સર હોિ પટલને ફાળવેલ ા ટ ે  

૨૫૩૯૫ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કે સર 
હોિ પટલ, અમદાવાદન ેસને ૨૦૧૮-૧૯ અન ે૨૦૧૯-
૨૦  વષમાં રા ય સરકાર ારા કેટલી કલ ા ટ ુ
ફાળવવામા ંઆવી, અન ે

  (૧)  
વષ ફાળવેલ ા ટ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૧૫૬૭.૯૭ 
૨૦૧૯-૨૦ ૧૨૭૬૮.૪૪ 

કલુ  ૩૪૩૩૬.૪૧   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨)  

વષ ખચ ( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૨૫૮.૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦ ૧૩૭૯૮.૦૨  

કલુ  ૩૧૦૫૬.૫૭   
--------- 

નવસારી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
૨૫૪૨૩ ી અરિવંદભાઈ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમાં નવસારી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 221 

કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે,  

૨૦૧૮ ૩,૦૦,૫૬૧ 
૨૦૧૯ ૩,૦૧,૮૧૧ 

કલુ  ૬,૦૨,૩૭૨   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા 
બાળકોને સારવાર આપવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૨૨૪ ૨૯ ૬ 
૨૦૧૯ ૬૪ ૪ ૫ 

કલુ  ૨૮૮ ૩૩ ૧૧   
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે.  

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ટૂ ઓફ 

કાડ યોલો  અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અન ેરીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ. 
કે સર એમ.પી.શાહ  કે સર હોિ પટલ, 

અમદાવાદ.  
--------- 

રા યમાં ડોકટરો પાસે બો ડની રકમની વસૂલાત 
૨૫૧૯૪ ી અિમત ચાવડા (આંકલાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાંથી કેટલા ડોકટરો તબીબી િશ ણ પુ  કયા ં
બાદ િનયત સેવા મયાદાનો ભંગ કરીને રા ય બહાર અથવા 
િવદેશ ગયા, અન ે

  (૧) ૯૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આવા  ડોકટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂ કરવામાં આવી, કેટલી રકમ 
વસૂલ કરવાની બાકી છે ? 

  (૨) બો ડની કલ ુ .૨,૬૩,૩૦,૦૦૦/-ની રકમ 
વસૂલવામા ં આવી. બો ડની કોઈ રકમ વસૂલવાની બાકી 
રહેતી નથી.  

--------- 
નાણાં િવભાગમાં િનવૃિ  બાદ કરારના ધોરણે િનમણૂક 

૨૬૩૫૭ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ટેકનીકલ/નોનટેકનીકલ જ યાઓ પર સરકારી 
કમચારીઓ/અિધકારીઓને વય િનવિૃ  બાદ કરારના 
ધોરણે િનમણૂક બાબતના સામા ય વહીવટ િવભાગના 
તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ કરાર આધારીત 
િનમણૂક જ ેતે કમચારી કે અિધકારી ૬૨ વષની વય ેપહોચે 
યાં સુધી જ આપી શકાશ ેતેવી ગવાઈ કરવામા ંઆવી છે 

તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો નાણાં િવભાગમા ં આવી 
પુનઃિનમણૂકો આપવામાં આવી હોય તો તેવા સંવગવાર 
કમચારી/ અિધકારીઓ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા, અન ે

  (૨) પ ક મુજબ 
પ ક 

કરાર આધારીત અિધકારી/કમચારીની સંવગવાર યાદી 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

મ સંવગ સં યા 
૧ અિધક સિચવ ૧ 
૨ સંયુ ત સિચવ ૧ 
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૩ ઉપ સિચવ ૪ 
૪ સે શન અિધકારી ૭ 
૫ નાયબ સે શન અિધકારી ૬ 
૬ અં ે  ટેનો ેડ-૨ ૧ 
૭ નાયબ િનયામક ૧  

 (૩) તે પૈકી ૬૨ વષ કરતાં વધારે મરના કેટલા છે?
  

  (૩) ૧(એક) 

--------- 
ખાનગી વીજ કપનીઓ પાસેથી વીજળી ખરીદવા બાબતં  

૨૬૩૩૧ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ખાનગી વીજ કપનીઓ પાસેથી વીજળી ં
ખરીદીના કરારો થયલે છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
રા ય સરકારે કરાર મુજબ કઈ ખાનગી કપની પાસેથી શા ં
ભાવે કેટલી વીજળી ખરીદી? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર, લાંબાગાળાના વીજ ખરીદ કરાર અંતગત, િવિવધ 
ખાનગી કપનીઓ પાસેથી ખરીદવામાં આવેલ વીજળી અન ેં
તેના સરેરાશ ભાવ ની િવગત નીચે મુજબ છે. 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ( ોિવઝનલ) કપનીનંુ નામં  
મી.ય ુ ./યુિનટ મી.ય ુ ./યુિનટ 

સી.એલ.પી. 
ઈ ડીયા ા.લી.* 

૩૬૫ ૫.૦૦ - - 

એ સાર પાવર 
ગુજરાત િલિમટેડ 

૪૮ ૩.૩૦ ૨૮૦૭ ૩.૧૬ 

અદાણી પાવર 
મુ ા િલિમટેડ 

૬૫૦૧ ૩.૩૬ ૧૩૦૫૩ ૪.૦૨ 

એ.સી.બી 
(ઈ ડીયા) લી. 

૧૫૧૧ ૨.૧૦ ૧૧૬૫ ૨.૨૦ 

કો ટલ ગુજરાત 
પાવર િલિમટેડ  

૧૨૧૦૭ ૨.૭૦ ૧૨૨૧૮ ૨.૮૯ 

*ઉપરો ત જણાવેલ બળતણ ખચ ઉપરાંત, કરારની શરતો 
મુજબ ફક ડ કો ટ પણ ચૂકવવામાં આવેલ છે જ ે વષ 
૨૦૧૮મા ં .૩૮૨ કરોડ છે. વધુમા ં જણાવવાનું કે, 
સી.એલ.પી. ઈ ડીયા ા.લી. સાથ ેથયેલ વીજ ખરીદ કરારની 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૧૧ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોન ે દય રોગની સારવાર 
આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કલુ -૭૯ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૫૪૯૪ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૯૮૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૨૪૯૬.૩૬ લાખનો ખચ થયો 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મે  
૨૫૪૦૯ ડો.. આશાબને પટલે  ( ઝા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોને દય રોગની સારવાર 
આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કલુ -૧૧૦ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
મનગર સરકારી ડ ટલ કોલેજનું મંજર થયેલ મહકમે ેૂ  

૨૫૩૯૦ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા  (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
ડે ટલ કોલેજ અન ે હોિ પટલ, મનગરનુ ં સવંગવાર કલ ુ
કેટલું મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી ડે ટલ 
કોલેજ અને હોિ પટલ, મનગરનું સંવગવાર મંજર થયેલ ૂ
મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજર મહકમૂ ે  
વગ-૧ ૩૯ 
વગ-૨ ૪૧ 
વગ-૩ ૪૭ 
વગ-૪ ૦૧ 

કલુ  ૧૨૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૩ ૨૬ 
વગ-૨ ૨૮ ૧૩ 
વગ-૩ ૨૨ ૨૫ 
વગ-૪ ૦૧ ૦૦ 

કલુ  ૬૪ ૬૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે  

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો.કટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોકટરોઉપલ ધ થયેથી 
તુતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયલે મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં નવા કિષ વીજ ડાણૃ  

૨૫૪૮૫ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામા ંઆ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) ૮૮૧ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૧૩૨૫.૮૫ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૨૬ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભાવનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૪,૬૬,૯૯૯ 
૨૦૧૯ ૪,૬૨,૮૯૪ 

કલુ  ૯,૨૯,૮૯૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

 

  (૨)  
વષ  દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૧૯૦ ૨૩ ૨૧ 
૨૦૧૯ ૨૨૧ ૩૧ ૧૫ 

કલુ  ૪૧૧ ૫૪ ૩૬  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  

અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ 
કે સર એમ.પી.શાહ કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ  

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૩૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૩,૧૨,૦૦૦ 
૨૦૧૯ ૩,૧૧,૨૧૮ 

કલુ  ૬,૨૩,૨૧૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ  દય કીડની ક સરે  

૨૦૧૮ ૮૦ ૨૭ ૪ 
૨૦૧૯ ૭૯ ૪૭ ૩ 

કલુ  ૧૫૯ ૭૪ ૭  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 
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રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  

અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ 
કે સર એમ.પી.શાહ કે સર હોિ પટલ, અમદાવાદ  

--------- 
સોલાર પાવર પોિલસી ૨૦૦૯ અ વયે ખોટ / સબિસડી ભરપાઈ કરવા બાબત 

૨૬૨૮૩ ી ચદંન  ઠાકોર (િસ પુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સોલાર 
પાવર પોિલસી - ૨૦૦૯ અ વયે વીજ ઉ પાદકો પાસેથી 
ખરીદાતા વીજ જ થાના વેચાણ સામે જતી ખોટ/સબિસડી 
રા ય સરકાર ભરપાઈ કરે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના. 

 (૨)  હા, તો ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી રકમ સોલાર પાવર ખરીદ-વેચાણના 
ભાવફરક સામે ા  કરાઈ, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે અ વયે ભાવફેર અ વયે રા ય સરકારે ઉ ત 
વષવાર કેટલી રકમ ભરપાઈ કરી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
િશનોર તાલુકાની માઈનોર ારા િસંચાઈનું પાણી આપવા બાબત 

૨૫૪૪૨ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં િશનોર તાલુકાની સમારી િવશાખામાંથી નીકળતી 
ફતેપુરા-સામરા-સનીયાદ માઈનોર ારા કેટલા િવ તારમા ં
િસંચાઈનું પાણી આપવામાં આ યુ ંછે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં િશનોર તાલુકાની સમારી િવશાખામાંથી નીકળતી 
ફતેપુરા-સામરા-સનીયાદ માઈનોર ારા ૧૬૮ એકર 
િવ તારન ેિસચંાઈ માટે પાણી પૂ ં  પાડવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી 
િ થિત શું છે? 

  (૨) ફતેપુરા-સામરા-સનીયાદ માઈનોરની કલ ુ ૯ 
ય.ુ .પી.એલ સબમાઈનોરમાંથી ૮ ય.ુ .પી.એલ 
સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ કરવામા ંઆવેલ છે. અન ે૧ 
યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી ગિત હેઠળ છે. 

ઝાલોદ તાલુકામાં ડ યુ અને વાઈન લુના દદ ઓે  
૨૬૪૦૨ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ાના ઝાલોદ તાલુકામાં ડે યુ અને 
વાઈન લનુા કેટલા દદ  ન ધાયા, 

  (૧) ડે યુઃ ૫૧ 
  વાઈન લુઃ ૨ 

 (૨) તે પૈકી વાઈન લુના રોગચાળામાં કેટલા 
દદ ઓના મૃ યુ થયા, અન ે

  (૨) કોઈ પણ દદ નું મૃ ય ુથયેલ નથી. 

 (૩) વાઈન લનુા રોગન ેકાયમી ધોરણે અટકાવવા 
સરકારે શા પગલાં લીધા?ં 

  (૩) વાઈન લ ુઅટકાવવા માટે લીધેલ પગલા ંનીચે 
મુજબ છે. 

 ડી કી ટ હોિ પટલ ખાતે કેટેગરી અનસુાર 
રોગના દદ નુ ંસવલ સ અન ેિનદાન. 

 આઈસોલેશન વોડ તૈયાર કરી રોગના દદ ની 
સારવાર. 

 આરો ય િશ ણની કામગીરી, જન ગૃિત.  
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ત કાલ વીજ ડાણ મેળવવા બાબત 

૨૬૩૭૮ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને 
ખેડા િજ ામાં છે ા બે વષમાં તાલુકાવાર કૃિષિવષયક વીજ 

ડાણ અન ે કૃિષ િવષયક ત કાલ વીજ ડાણ મળેવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વીજ કને શન આપવામાં આ યા 
અને કેટલા બાકી છે, અન ે

 

 (૧) અને (૨) પ ક-અ મુજબ 
   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કલ કેટલા વીજ ુ
કને શન આપવાના બાકી છે તે યાં સુધીમાં આપવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ- 
ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી યા 
છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ યવ થા 
અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર 
નાણાકીય આયોજનને યાને લઈને વીજ ડાણો 
આપવાનું આયોજન કરવામાં આવતંુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં વીજ વહન અને વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ 
મહ વનું હોઇ તમામ બાબતો યાને લઈ તબ ાવાર 
િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 
ત કાલ વીજ ડાણ- 
ત કાલ વીજ ડાણ આપવાના બાકી નથી. તેથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

પ ક-અ 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ ત કાલ વીજ ડાણ 

િજ ો 
તાલુકો 

તારીખ 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

ની િ થિતએ છ ા ે
બે વષમાં 

વીજ ડાણો 
મેળવવા મળેલ 

અર ઓ 

તે પૈકી આપેલ 
વીજ ડાણો 

આપવાના 
બાકી વીજ 

ડાણો 

તારીખ 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

ની િ થિતએ છ ા ે
બે વષમાં 

વીજ ડાણો 
મેળવવા મળેલ 

અર ઓ 

તે પૈકી 
આપેલ વીજ 

ડાણો 

આપવાના 
બાકી વીજ 

ડાણો 

આણંદ ૩૯૫ ૨૨૪ ૧૫૨ ૦ ૦ ૦ 
બોરસદ ૧૮૩ ૧૦૬ ૬૦ ૦ ૦ ૦ 

આંકલાવ ૧૫૭ ૯૧ ૫૭ ૦ ૦ ૦ 
ઉમરેઠ ૩૪૯ ૧૮૯ ૧૫૨ ૧ ૦ ૦ 
પેટલાદ ૧૮૬ ૭૬ ૯૫ ૨ ૧ ૦ 
ખંભાત ૮૮ ૪૦ ૩૯ ૦ ૦ ૦ 
સો ા ૧૯૪ ૧૦૭ ૭૩ ૦ ૦ ૦ 

આણંદ 

તારાપુર ૧૧૧ ૫૧ ૫૩ ૦ ૦ ૦ 
ગલતે ર ૧૪૪ ૧૦૯ ૨૭ ૦ ૦ ૦ 

ખેડા ૨૦૦ ૭૫ ૧૧૭ ૦ ૦ ૦ 
મહધાુ  ૧૭૯ ૧૦૧ ૬૩ ૧ ૧ ૦ 
માતર ૨૩૭ ૧૬૩ ૬૨ ૦ ૦ ૦ 

નડીયાદ ૨૯૮ ૨૦૫ ૬૪ ૦ ૦ ૦ 
ઠાસરા ૪૧૪ ૨૧૭ ૧૪૩ ૦ ૦ ૦ 
વસો ૮૨ ૫૪ ૨૮ ૦ ૦ ૦ 

મહેમદાવાદ ૩૫૮ ૧૨૮ ૨૨૧ ૨ ૨ ૦ 
કઠલાલ ૩૯૫ ૧૨૨ ૨૭૨ ૧ ૧ ૦ 

ખેડા 

કપડવંજ ૯૬૨ ૩૨૫ ૬૧૪ ૩ ૩ ૦ 
--------- 

મનગર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
૨૫૫૫૫ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત મનગર ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૫૭.૬૮ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૧૦૭૦ વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) . ૩૧૧.૩૯ લાખનો ખચ થયો. 

--------- 
મ હસાગર અને નવસારી િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૩૯૯ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મ હસાગર અન ે નવસારી િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ મ હસાગર ૩૯૭ ૭૭૪ ૧૧૭૧ 
૨ નવસારી ૧૩૯૧ ૯૭૬ ૨૩૬૭ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ મ હસાગર ૪ ૯૬,૪૬,૦૦૦ ૨,૭૪,૧૨,૦૦૦ ૩,૭૦,૫૮,૦૦૦ 

૨ નવસારી ૭ ૭૭,૯૩,૦૦૦ ૯૦,૬૯,૦૦૦ ૧,૬૮,૬૨,૦૦૦ 

 કુલ ૧૧ ૧,૭૪,૩૯,૦૦૦ ૩,૬૪,૮૧,૦૦૦ ૫,૩૯,૨૦,૦૦૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ મ હસાગર ૧૯ ૪૫ ૬૪ 
૨ નવસારી ૫ ૧૪ ૧૯ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ ય ુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) નવ ત બાળકોના મૃ ય ુ ઘટાડવા માતાઓન ે
સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે જનની સરુ ા કાય મ, 
જનની સરુ ા યોજના, િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ 
સહાય યોજનાઓના લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ 
સં થાકીય સુવાવડ થાય તે માટે સરકારી સં થામાં સુવાવડ 
કરવા માટે ેરીત કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જ ેબાળકોનો 
જ મ અધુરા માસ ે થયેલ હોય અથવા ગંભીર િબમારી સાથ ે
જ મેલ હોય તેવા બાળકને બાલસખા યોજનાનો લાભ લેવા 
જણાવવામાં આવે છે. યારબાદ યારે બાળકને સીક ય ૂબોન 
કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામા ં આવે છે યારે આશા ારા 
વખતોવખત તેની ગૃહ મલુાકાત કરવામા ં આવે છે. તેમજ 
બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
રાજકોટ-અમદાવાદ ર તાને સી સ લેન બનાવવા બાબત 

૨૬૩૨૨ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ-
અમદાવાદ ર તાના સી સ લને બનાવવાની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યારે શ  કરવામાં આવી અન ે  

 (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ ૧૯૦.૯૧ િક.મી.ની 
લંબાઈમાં કામગીરી ગતી હેઠળ છે, જ ે યઆૂરી-૧૮ મા ં
શ  કરવામા ં આવી અન ે ડીસે બર-૨૦૨૦ સુધીમા ં પૂણ 
કરવાનું આયોજન છે. યારે ૧૧.૦૯ િક.મી.ની લંબાઈની 
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કેટલા સમયમા ંપૂણ કરવાની છે?  કામગીરી અંદા  બનાવવાના તબ ે  છે. જ ે વહીવટી 
યા પૂરી કરી બનતી વરાએ પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના ગામોને પાકા ર તાથી સુિવધા 

૨૫૨૦૭ ડો.. અિનલ ષીયારા (િભલોડા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના આ દવાસી 
િવ તારમાં ૨૫૦ થી ઓછી અને ૫૦૦ થી વધુ વ તી 
ધરાવતા કેટલા ગામ-ફળીયાઓને બારમાસી પાકા ર તાની 
સુિવધા નથી.   

  (૧) ઉ ત િ થિતએ અરવ ી િજ ાના િભલોડા અન ે
મેઘરજ તાલુકાના આ દવાસી િવ તારમાં ૨૫૦ થી ઓછી 
અને ૫૦૦ વધુ વ તી ધરાવતા તમામ ગામ પાકા ર તાથી 

ડાયેલ છે. અને ૨૫૦ થી ઓછી વ તી ધરાવતા ૬ 
ફળીયાને પાકા ર તાથી ડવાના બાકી છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકારન ેકેટલી રજઆતો ૂ
મળી છે, અન ે

  (૨) કોઈ રજઆત મળેલ નથીૂ . 

 (૩) ઉ ત બાબતે યા સુધીમા ં આ િવ તારના 
ગામોને ર તાની સગવડો આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) તમામ ગામો પાકા ર તાથી ડાયેલ છે. 

--------- 
રધોળાં -વ ભીપુર પાસે પુલના કામ બાબત 

૨૬૩૬૬ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રઘોળાં -
વ ભીપુર-ધોળા (જ) પાસે મંજર થયેલ આરૂ .ઓ.બી. 
(પુલ)નું કામ કયા તબ ે  છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત કામ યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ કઈ એજ સી 
ારા પૂ  કરવામા ંઆવશેં ?  

 

 (૧) અને (૨) ધોળા જકશન પાસે ધોળાં -રધોળા રોડ ં
પર મંજર થયેલ રે વે ઓવર િ જની કામગીરી થળ ફેરફાર ૂ
કરી ધોળા બાયપાસ પર રે વે ઓવર િ જ બનાવવાની 
મંજરીની કાયવાહી ગિત હેઠળ છેૂ . 
  

--------- 
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ર તાઓની મંજરી બાબતૂ  

૨૬૨૭૪ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન)જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ાના દાંતા અન ેઅમીરગઢ 
તાલુકામાં તાલુકાવાર ૨૫૦ થી વધુ આ દવાસી વ તી 
ધરાવતા ગામ-ફળીયાઓના કેટલા ર તાઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ર તાઓના કામ ઉ ત 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા અને કેટલા બાકી છે, 

 

 (૩) ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી રકમનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો, અને 

 

 (૪) ઉ ત બાકી ર તાઓના કામ યાં સુધીમાં 
પૂણ કરવામાં આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪) પ રિશ  મુજબ 
પ રિશ   

તાલુકોઃ દાંતા 
વષ યોજના  મંજરૂ  પૂણ બાકી કામો થયેલ ખચ 

નવા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૬ ૬ - ૧૬૪.૧૬ 
નવા - - - - 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૪ - ૪ - 

કલુ  ૧૦ ૬ ૪ ૧૬૪.૧૬ 
તાલુકોઃ અમીરગઢ 

વષ યોજના  મંજરૂ  પૂણ બાકી કામો થયેલ ખચ 
નવા - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ - - - - 

નવા ૨ - ૨ - 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૫ - ૫ ૨૧.૨૦ 
કલુ  ૭ - ૭ ૨૧.૨૦ 

બાકી રહેલા કામો પૈકી ગિતવાળા ૮ કામો બનતી વરાએ,  ૨ 
કામો નકશા અંદાજ તબ ે  તથા ૧ કામી ડી.ટી.પી. મંજરી હેઠળ ૂ
હોઈ જ ે વહીવટી ીયા પૂણ કરી બનતી વરાએ પૂણ કરવાનંુ 
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રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ  

૨૫૪૧૦ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંશાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોન ે દય રોગની સારવાર આપવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૧) કલુ -૨૦૨ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકોની 
સારવાર માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  
અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
 

મનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
૨૫૪૧૩ ી રાઘવ ભાઈ પટલ ે  ( મનગર ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોને દય રોગની સારવાર 
આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કલુ -૧૨૮ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા અને મનગર િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૩૪૩ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભુિમ- ારકા અન ે મનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ દેવભુિમ-
ારકા 

૨૦૯૨ ૧૮૦૬ ૩૮૯૮ 

૨ મનગર ૫૬ ૭૭ ૧૩૩ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
 

વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 
મ િજ ો 

ખાનગી 
હોિ પટલોની સં યા ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ દેવભુિમ-
ારકા 

૦૭ ૧,૧૫,૧૬,૦૦૦ ૨,૧૨,૧૯,૦૦૦ ૩,૨૭,૩૫,૦૦૦ 

૨ મનગર ૦૭ ૨૩,૭૩,૦૦૦ ૩૪,૯૨,૫૦૦ ૫૮,૬૫,૫૦૦ 
 કલુ  ૧૪ ૧,૩૮,૮૯,૦૦૦ ૨,૪૭,૧૧,૫૦૦ ૩,૮૬,૦૦,૫૦૦ 
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  
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૧ દેવભુિમ-
ારકા 

૧ ૨ ૩ 

૨ મનગર ૯ ૧ ૧૦ 
 કલુ  ૧૦ ૩ ૧૩  

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજં ના, ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના 
લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ 
થાય તે માટે સરકારી સં થામાં સવુાવડ કરવા માટે ેરીત 
કરવામા ંઆવે છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસ ેથયેલ હોય 
અથવા ગંભીર િબમારી સાથ ે જ મેલ હોય તેવા બાળકન ે
બાલસખા યોજનાનો લાભ લવેા જણાવવામા ં આવે છે. 
યારબાદ યારે બાળકને સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  

આપવામાં આવે છે. યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ 
મુલાકાત કરવામાં આવે છે. તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ 
થાય તે સુિનિ ત કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૫૪૯૨ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૯૮૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવામા ં 
આ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૨૪૯૬.૩૬ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

ધોળકા તાલુકાની નમદાની શાખાના કામ 
૨૫૪૪૧ ી જગદીશભાઈ પટલે   (અમરાઈવાડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા તાલુકામાં નમદાની શાખા, 

શાખા તથા શાખા નહેરોનું કામ કયા તબ ે  છે, 
અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાનાં ધોળકા તાલુકામાં નમદા યોજનાની શાખા, શાખા 
અને શાખા નહેરોની િવગત નીચે મુજબ છે. 

નહરનો ે
કાર 

કલ ુ
અંદા ત 
લંબાઈ 

( ક.મી.) 

તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ 

ની 
િ થિતએ 

પૂણ થયેલ 
કલ લંબાઈ ુ
( ક.મી.) 

કનાલ ે
નેટવકનું 

બાકી કામ 
લંબાઈ 

( ક.મી.) 

શાખા નહેર ૭૩.૩૪ ૭૩.૩૪ ૦.૦ 
શાખા 

નહેર 
૩૨૯.૪૨ ૩૨૪.૬૪ ૪.૭૮ 

શાખા 
નહેર 

૮૦૮.૭૭ ૭૭૮.૮૫ ૨૯.૯૨ 

કલુ  ૧૨૧૧.૫૩ ૧૧૭૬.૮૩ ૩૪.૭૦  
 (૨) આ કામો કેટલા સમયમાં પૂણ કરવાનું 
આયોજન છે? 

  (૨) અમદાવાદ િજ ાના ં ધોળકા તાલુકામા ં શાખા 
નહેરોની બાકી રહેતી ૪.૭૮ િક.મી લંબાઈની કામગીરી જમીન 
સંપાદન અન ે ખેડતોના િવરોધના ોના ઉકેલ આ યેથી  ુ
તેમજ શાખા નહેરોની બાકી રહેતી ૨૯.૯૨ િક.મી. 
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લંબાઈની કામગીરી ખેડતોની સંમિત મ ેથી વહેલી તકે પૂણ ુ
કરવાનું આયોજન છે.  

--------- 
જનાગઢ અને ગીરૂ -સોમનાથ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે  

૨૬૩૪૯ ી હષદભાઈ રીબડીયા (િવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
    જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અને ગીરૂ -સોમનાથ િજ ામા ં
િજ ાવાર એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા 
કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો/વેપારી એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

જનાગઢૂ  ૦ ૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અને 

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  

( . લાખમાં) 
િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
જનાગઢૂ  ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામ ેશું 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા ઈસમો/વેપારી 
એકમો જણાયેલ હોઈ તેઓ સામે કાયવાહી કરવાની રહેતી 
નથી. 

--------- 
નમદા કનાલના કામ પૂણ તથા બાકી બાબતે  

૨૬૩૧૦ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદાની 
કયા કારની કેનાલ નેટવકની કેટલી લંબાઈનું કામ પૂણ 
થયું અને કેટલી લંબાઈનું કામ બાકી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ  
 નમદા યોજનાની મુ ય નહેરનું સંપૂણ ૪૫૮.૩૨ 

કી.મી. લંબાઈમા ં કામ પૂણ થયલે છે અને કોઈ 
લંબાઈ બાકી નથી. 

 શાખા નહેરની કલ ુ ૨૭૩૦.૫૮ કી.મી. લંબાઈ 
પૈકી ૨૬૨૮.૭૦ કી.મી. લંબાઈમાં કામ પૂણ 
થયેલ છે અને અંદા ત ૧૦૧.૮૮ કી.મી. 
લંબાઈમાં કામ બાકી છે. 

 િવશાખા નહેરોમાં કલ ુ ૪૫૬૯.૪૧ કી.મી. પૈકી 
૪૩૭૩.૩૯ કી.મી. લંબાઈમાં કામ પૂણ થયેલ છે 
અને અંદા ત ૧૯૬.૦૨ કી.મી. લંબાઈમાં કામ 
બાકી છે. 

 શાખા નહેરોમાં કલ ુ ૧૫૬૬૯.૯૪ કી.મી. પૈકી 
૧૪૦૮૯.૯૫ કી.મી. લંબાઈમાં કામ પૂણ થયેલ 
છે અને અંદા ત ૧૫૭૯.૯૯ કી.મી. લંબાઈમા ં
કામ બાકી છે. 

 શાખા નહેરોની કલ ુ ૪૮૩૧૯.૯૪ કી.મી. 
લંબાઈ પૈકી ૩૯૮૫૯.૪૯ કી.મી. લંબાઈમાં કામ 
પૂણ થયેલ છે અન ેઅદંા ત ૮૪૬૦.૪૫ કી.મી. 
લંબાઈમાં કામ બાકી છે. 
*અંદા ત લંબાઈમા ંવધ-ઘટ થવા સંભવ છે. 
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 (૨) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) નહેર માળખાના શાખા નહેર સુધીના કામ 
જમીનસંપાદન, જગલ અને અભયાર ય માંથી પસાર થતી ં
નહેરો અને અ ય યુટીલીટી ોિસં સ જવેા કે રે વે ર તાઓ, 
ગેસ/ઓઈલ પાઈપા લાઈન, ટેલીફોન/ઈલે ટીક લાઈન 
િવગેરેની સંબંિધત િવભોગોની મંજરી મ ા બાદ શ ય ૂ
તેટલી વહેલી તકે પૂણ કરવાનું આયોજના છે. 

શાખા નહેરના કામો ખેડતોની ભાગીદારી સાથે કરવાના ૂ
થતા હોઈ, તબ ાવાર, િપયત િવ તારના ખેડતોનીૂ  સમંિત 
મ ા બાદ વહેલી તકે પૂણ કરવાનું આયોજન છે.  

--------- 
ક છ િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂ ા બાબતે  

૨૬૨૫૯ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં નમદાની કઈ કેનાલોના કેટલી 
વખત તૂટવાના બનાવો બ યા. 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
છે ા બે વષમાં ફ ત ક છ શાખા નહેર તૂટવાના બે બનાવો 
બ યા છે. 

 (૨) ઉ ત કેનાલોમા ં ગાબડા પડવાના શા કારણો 
છે, અને 

  (૨) ઉ ત ગાબડાં કેનાલમા ં પાઈપ ગ થવાના કારણ ે
પડેલ છે. 

 (૩) ઉ ત ગાબડા પડવાથી કેનાલમાંથી કેટલું પાણી 
વહી ગયુ?ં 

  (૩) સામા યતઃ કેનાલમાં ગાબડ પડે યારે વહી જતા ું
પાણીના જ થાની માપણી શ ય નથી. આમ છતાં અંદાજ ે
૪૨૯૫૦૦ ઘનમીટર જટેલું પાણી વહી ગયું હશ.ે 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ે  

૨૬૩૧૬ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અન ેબોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 

એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
સુરે નગર ૦ ૩ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
સુરે નગર ૦.૦૦ ૫૨.૪૨ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલુ -૦૩ ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૦૧ વેપારી 
એકમ પાસેથી .૪૮.૦૭ લાખની વસૂલાત કરેલ છે. બાકી 
વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાૃ ણો 

૨૬૦૦૬ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોને કૃિષ ૂ
િવષયક વીજ ડાણો કેટલા સમયથી આપવાના બાકી 

  (૧)  
તાલુકો વષવાર કલ પડતર અર ઓ ુ (ન ધાયેલ 

+ અંદાજપ  આપેલ હોય, નાણાં ભરપાઈ 
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છે, થવાના બાકી + અંદાજપ ના નાણાં 
ભરપાઈ થયેલ હોય) ની સં યા 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ કલુ  
કોડીનાર ૫ ૨૯૨ ૨૯૭ 
ગીર ગઢડા ૦ ૨૯૪ ૨૯૪ 
સુ ાપાડા ૦ ૪૬૮ ૪૬૮ 
તાલાલા ૦ ૧૬૧ ૧૬૧ 
ઉના  ૮ ૪૯૩ ૫૦૧ 
વેરાવળ ૪૫ ૩૩૫ ૩૮૦  

 (૨) આ બાકી રહેતા કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 
કેટલા સમયમા ંઆપવામાં આવશ,ે અન ે

  (૨) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનને યાને લઈને વીજ 

ડાણો આપવાન ુઆયોજન કરવામા ંઆવતુ હોય છે. આમ 
ખેતી િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે
વીજ િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત  નાણાકીય પ રબળ 
મહ વનું હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઈ તબ ાવાર િનકાલ 
કરવામા ંઆવશ.ે 

 (૩) કૃિષિવષયક વીજ ડાણો આપવા માટે 
અનુસૂિચત િત માટે ખાસ કોઈ મેરીટ ળવવામા ંઆવે 
છે કે કેમ? 

  (૩) કૃિષિવષયક વીજ ડાણો આપવા માટે 
અનુસૂિચત િત માટે રા ય સરકાર ી ારા અનસુૂિચત 

િત પેટા યોજના અમલમાં મૂકેલ છે. સદર યોજનામા ં
રા યમાં અનુસુિચત િતનાં ખેડતોને અ તાના ંધોરણે કૃિષ ૂ
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજળીકરણ કરવા માટ ા ટે ે  

૨૬૩૩૮ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અનુસિૂચત 
િત પેટા યોજના (એસ.સી.એસ.પી.) અંતગત ખાસ 

અંગભૂત પેટા યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૭-૧૮ ના વષ 
દર યાન અનુસિૂચત િત િવ તારોમા ં વીજળીકરણ કરવા 
માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી. 

  (૧) .૫૦૦.૦૦ લાખ 

 (૨) તે પૈકી મનગર િજ ામાં કેટલી ા ટ ફાળવી, 
અન ે

  (૨) િવભાગ ક ાએથી ા ટની રકમ નાયબ મુ ય 
િવ ુત િનરી કની કચેરી, વડોદરા મારફત ગુજરાત ઉ  
િવકાસ િનગમ લી. ન ે ફાળવવામા ં આવે છે. ગુજરાત ઉ  
િવકાસ િનગમ લી. ારા વીજ િવતરણ કપનીઓવાર ં
મળતી અર ઓને યાન ે લઈ ખચ કરવામા ં આવતો હોય 
છે. તદ અનુસાર મનગર િજ ામાં . ૮.૬૧ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 

 (૩) ફાળવલે ા ટ પૈકી કેટલી રકમ વપરાઈ અન ે
કેટલી રકમ વણવપરાયલેી રહી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં કટીર યોિત યોજનાુ  

૨૫૫૧૫ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ કટીર યોિત ુ
યોજના હેઠળ અરવ ી િજ ામાં છે ા બે વષમાં  કેટલા વીજ 

  (૧) ૭૩૩ વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા. 
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ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે
 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) . ૫૮.૮૨ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકાની શાળાના બાળકોની આરો ય ચકાસણીું  

૨૭૯૬૧ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં અમરેલી િજ ાના સાવરકડલા અન ે લીલીયા ુ ં
તાલુકાની શાળાના બાળકોની આરો ય ચકાસણી 
દર યાન કેટલા બાળકો મેજર થલેેસેમીયા, લીવર, કે સર, 

દયરોગ અન ેકીડનીની િબમારીથી પીડાતા ન ધાયા, 

  (૧)  
બાળકોની સં યા 

રોગ 
સાવરકડલાું  લીલીયા 

મેજર થેલસેેમીયા  ૦૦ ૦૦ 
લીવર ૦૧ ૦૦ 
કે સર ૦૩ ૦૨ 

દય રોગ ૬૨ ૧૫ 
કીડની  ૧૫ ૦૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ બીમારીથી પીડાતા 
બાળકોની સારવાર માટે સરકાર ારા શી યવ થા 
કરવામા ંઆવી છે, અને 

  (૨) સરકાર ારા આ બીમારીથી પીડાતા બાળકો માટે 
નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય  ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  

અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની  
લીવર 

ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદ 

 (૩) આ બાળકોની સારવાર પાછળ સરકારે ઉ ત 
િ થિતએ કેટલો ખચ કરેલ છે? 

 (૩)  
સાવરકડલાુ ં  . ૨૪,૫૩,૮૩૯ 

લીલીયા . ૩,૯૪,૪૫૮  
--------- 

રા યમાં સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલે  બાબત 
૨૬૪૧૭ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
કેટલી સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલે  કાયરત છે, 

  (૧) ૦૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સરકારી છે અને કેટલી ખાનગી 
છે, 

  (૨) રા યમાં ૦૫ સરકારી અને ૭૧ ખાનગી 
ફીઝીયોથેરાપી કોલે  છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમાં વષવાર કેટલી 
નવી ફીઝીયોથેરાપી કોલે ન ેમંજરી આપવામા ંઆવીૂ , અને  

  (૩)  
મ વષ મંજરૂ  થયેલ કોલે ની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૦૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૦૧  

   (૪)  નવી મંજરી આપવામાં આવેલ કોલે  પૈકી કેટલી ૂ
ખાનગી અને કેટલી સરકારી કોલે નો સમાવેશ થાય છે ? 

 (૪)  ૦૪ ખાનગી કોલે નો સમાવેશ થાય છે. સરકારી 
એકપણ નહ . 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં નવા કિષ વીજ ડાણૃ  

૨૫૪૮૪ ી ભરતભાઈ પટલે   (વલસાડ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) ૮૮૧ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 
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વષમાં ડાંગ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, 
અન ે
 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકેટલો 
ખચ થયો ? 

  (૨) . ૧૩૨૫.૮૫ લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ાંિતજ તાલુકામાં પુલ બનાવવા બાબત  

૨૫૪૫૪ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાના ાંિતજ તાલુકાના લાલપુર 
જનેપુર રોડ પર હયાદ બેઠા કોઝવેની જ યાએ પુલ 
બનાવવાનું કામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ  કે કેમ, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) ë. ૨૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 
રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ 

૨૬૩૨૦ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે   (લ બડી) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા ય સરકારે યા રા યને યુિનટ દીઠ શા 
ભાવે કેટલી વીજળી વેચી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વેચવામાં આવેલ 
વીજળી અન ેતેના સરેરાશ ભાવની િવગત નીચે મુજબ છે. 

વષ ૨૦૧૮ 
વષ ૨૦૧૯ 

( ોિવઝનલ) રા ય 
મી.યુ. /યુિનટ મી.યુ. /યુિનટ 

આં દેશ - - ૫.૪૦ ૪.૪૪ 
છ ીસગઢ - - ૦.૫૦ ૪.૪૦ 
તિમલનાડુ - - ૧.૬૦ ૫.૧૩ 
ઉ ર દેશ - - ૯.૫૪ ૪.૦૭ 
મહારા  - - ૦.૫૦ ૪.૦૦ 
પિ મ 
બંગાળ 

- - ૮.૫૫ ૩.૭૯ 

િબહાર - - ૭.૧૩ ૪.૭૧ 
ઝારખંડ - - ૩.૩૦ ૩.૯૧ 
ઓ ર સા - - ૬.૦૫ ૪.૫૧ 
મણીપુર - - ૦.૦૪ ૫.૦૦ 
ઇિ ડયન 
એનજ  
એ ચે જ* 

- - ૧૩૮.૨૧ ૪.૧૧ 

*અ ે ઉ ેખનીય છે કે પાવર એ ચે જ થકી વેચવામાં આવતી 
વીજળીના અનેક ખરીદનાર હોય છે જવેા કે અ ય રા ય હ તક 
કપનીઓ તથા ખાનગી કપનીઓ અન ેઆ વીજળી કોના ારા ં ં

 (૨) રા ય બહાર વીજળી વેચવાના કારણો શા 
છે? 

  (૨) વીજળીનો સં હ શ ય ન હોવાના કારણ ે તેનુ ં
ઉ પાદન માંગન ેઆધીન છે. વીજ માંગ અન ેપુરવઠો જદા જદા ુ ુ
કારણોસર જવેાં કે વરસાદ, ર ના દવસો, તાપમાનની 
વધઘટ, તહેવારો, પવનઉ , સૌરઉ ની ઉપલ ધતા વગેરેન ે
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લીધે બદલાય છે. આથી યારે- યારે રા યની વીજ માંગ 
ઓછી હોય તેવા સમયે વીજ ઉ પાદનની ે મ ઉપયોિગતા 
માટે, લા ટ િબન-ઉપયોગી ન રહે તે હેતુસર, સાથોસાથ જગી ં
મૂડી રોકાણોથી થપાયેલ "રા ીય સંપિ " કહી શકાય તેવા 
વીજ મથકોનો મહ મ ઉપયોગ કરવાના હેતુથી જથેી મહ મ 
વીજ ઉ પાદન મળતંુ રહે તેમજ કલ વીજ ખરીદીની પડતર ુ
િકમત ઘટાડવા સાં , રા યમાંની કૃિષ સ હતની તમામ 

કારની વીજ માંગને પૂરી કયા બાદ વધારાની વીજળી દેશમા ં
તી  ખચ અનુભવતા અ ય જ રયાતવાળા રા યોને વેચવામા ં
આવે છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર મંજરૂ  કરવામાં આવેલ ર તાઓ બાબત 

૨૬૩૭૨ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર માગ અને મકાન 
(પંચાયત) ના લાન અને નોન લાનના કેટલા ર તાઓ 
મંજર કરવામાં આ યાૂ , અને 

  (૧) પ રિશ -૧ મુજબ 
મ તાલુકો લાન રોડ નોન લાન 

રોડ 
૧ ઉમરાળા ૩ ૭ 
૨ ગારીયાધાર ૧૦ ૫ 
૩ ઘોઘા ૧૪ ૧૩ 
૪ જસેર ૮ ૭ 
૫ તળા  ૫ ૯ 
૬ પાલીતાણા ૧ ૫ 
૭ ભાવનગર ૧૭ ૧૯ 
૮ મહવાુ  ૧૩ ૨૪ 
૯ વ ભીપુર ૦ ૫ 

૧૦ િશહોર ૧૪ ૫  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ પૂણ  
થયું ? 

  (૨) ૧૮ ર તાનું કામ પૂણ થયેલ છે. 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૪૨૬ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ડાંગ અન ે વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર 
બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા કેટલા 
બાળકોની સારવાર કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ ડાંગ ૫૫૦ ૩૮૬ ૯૩૬ 
૨ વલસાડ ૫૦૬ ૧૨૨૩ ૧૭૨૯ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ ડાંગ ૦૩ ૨૪૩૨૭૦૦ ૧૩૪૩૮૫૦ ૩૭૭૬૫૫૦ 
૨ વલસાડ ૦૬ ૯૭૦૫૨૦૦ ૧૩૩૫૦૮૦૦ ૨૩૦૫૬૦૦૦ 

 કુલ ૦૯ ૧૨૧૩૭૯૦૦ ૧૪૬૯૪૬૫૦ ૨૬૮૩૨૫૫૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  
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૧ ડાંગ ૦ ૦ ૦ 
૨ વલસાડ ૨૪ ૬૮ ૯૨ 

 કલુ  ૨૪ ૬૮ ૯૨  
 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ ય ુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ ઘટાડવા માતાઓન ે
સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે જનની િશશ ુ સરુ ા 
કાય મ, જનની સુર ા યોજના, િચર વી યોજનાં , ક તુરબા 
પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર 
તેમજ સં થાકીય સવુાવડ થાય તે માટે સરકારી સં થામા ં
સુવાવડ કરવા માટે રેીત કરવામા ં આવે છે. આ ઉપરાંત જ ે
બાળકોનો જ મ અધુરા માસ ે થયેલ હોય અથવા ગંભીર 
િબમારી સાથે જ મેલ હોય તેવા બાળકને બાલસખા યોજનાનો 
લાભ લવેા જણાવવામાં આવ ે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે
સીક ય ૂ બોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવ ે છે યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામાં આવે છે. 
તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સિુનિ ત કરવામા ં 
આવે છે. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં હોિ પટલ/આરો ય ક ોમાં આઉટસોે િસગથી ભરતી 

૨૭૩૦૪ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં સરકારી હોિ પટલો, સામૂ હક 
આરો ય કે ો, ાથિમક આરો ય કે ોમાં કઈ જ યાઓ 
આઉટસોિસગ, કરાર આધારીત અને વીઝીટ ગ ધોરણ ે
ભરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧) *પ ક-૧ સામેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ કેટલા પગારથી ઉ ત 
યિ તઓને િનમણૂક આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) *પ ક-૨ સામેલ છે. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં ઓવરિ જની નબળી કામગીરીે  
૨૬૨૮૬ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના મોઢેરાથી ઘારીયાલ તરફ જતા ર તા પર 
ઓવરિ જનું કામ નબળું અન ેસમય મયાદામા ંપૂણ ન થયુ ં
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ,  

 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં યારે કોના મારફતે તપાસ કરાવી, 

 

 (૩) તપાસ દરિમયાન કેવા કારની િતઓ યાને 
આવી, અન ે

 

     (૪)   નબળું કામ કરનાર અન ે સમય મયાદામા ં કામ 
પૂણ ન કરવા બદલ જવાબદારો સામ ેશા પગલા ંલીધા ? 

 

 (૧), (૨), (૩) અન ે(૪) 
ઉ ત િ થિતએ મોઢેરાથી મીઠીઘારીયાલ ર તા પર 
પુ પાવતી નદી પર પુલની કામગીરી ગિતમાં છે. આ 
કામમા ંગુણવ ા તથા સમય મયાદા બાબતે ફરીયાદ મળલે 
ન હોય,  ઉપિ થત થતો નથી. 
   

--------- 
ચોયાસી તાલુકામાં પુલ સાથેના કામ મંજર કરવા બાબતૂ  

૨૫૪૪૪ ીમતી ઝંખનાબેન પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામા ંચોયાસી તાલુકામાં લાજપોર કનસાડ 

  (૧) હા, . 
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રોડ રે વે ફાટકથી કનકપુર સુએઝ લા ટ સુધીનો ર તો 
તથા ખાડીના પુલ સાથેનુ ંકામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે કે ૂ
કેમ, અને  
 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામ માટે છે ા 
બે વષમાં કેટલી લંબાઇ માટે કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવી? 

  (૨) ૩ િક.મી. ની લંબાઇ માટે . ૩૬૦.૬૦ લાખ. 

--------- 
 અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણોે ે  

૨૫૪૯૮ ી ધન ભાઇ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા 
ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૮૧૧ ઘરવપરાશના વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો 
ખચ થયો? 

  (૨) . ૪૪.૦૦ લાખનો ખચ થયેલ છે.  

--------- 
અમદાવાદમાં સરકારી મેડીકલ કોલેજનું મંજર થયેલ મહકમૂ ે  

૨૫૩૮૮ ડો.. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
માં સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં સંવગવાર મંજર થયલેૂ  
મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદમા ં
સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં સંવગવાર મંજર થયેલૂ  મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૩૪૩ 
વગ-૨ ૧૦૫ 
વગ-૩ ૨૪૬ 
વગ-૪ ૧૬૪ 

કલુ  ૮૫૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  
વગ-૧ ૨૬૮ 
વગ-૨ ૮૭ 
વગ-૩ ૧૮૮ 
વગ-૪ ૧૬૪ 

કલુ  ૭૦૭  
 (૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ કરાર આધારીત, ફ સ પગાર આધારીત, માનદ 
વેતનથી ભરાયલે છે, અને 

  (૩) ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કરાર આધારીત, 
ફ સપગાર આધારીત, માનદ વેતનથી ભરાયેલ જ યાઓની 

િવગત નીચે મુજબ છે. 
સંવગ કરાર 

આધારીત  
ફ સ પગાર 
આધારીત  

માનદ વેતન 

વગ-૧ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 
વગ-૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
વગ-૩ ૦૭ ૬૬ ૦૦ 
વગ-૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૧૨ ૬૬ ૦૦  
 (૪) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે આ 
ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તે પૈકી સંવગવાર ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 
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સંવગ ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૭૫ 
વગ-૨ ૧૮ 
વગ-૩ ૫૮ 
વગ-૪ ૦૦ 

કલુ  ૧૫૧ 
િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવૃિ ના કારણ ે
જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો. ટરોની ખાલી જ યાઓ લાયકાત 
ધરાવતા ડો. ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ ભરવામાં આવશ.ે 
અ ય જ યાઓ મંજર થયલે મહેકમ માણ ે જ રયાત અન ેૂ
ઉપલિ ધ યાને લઇ ભરવામાં આવશે. 

--------- 
ધોળકા તાલુકાનું રોડનું કામ મંજર કરવા બાબતૂ  

૨૫૪૫૭ ી કનુભાઇ પટલે   (સાણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા તાલુકાના પાલડી થી 
ભેટાવાડા રોડનું કામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમૂ , અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી લંબાઇ અને 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) ૩.૮૦ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૨૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણો ે ે  

૨૫૪૯૭ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા 
ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૮૧૧ ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો 
ખચ થયો? 

  (૨) . ૪૪.૦૦ લાખનો ખચ થયો. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ  

૨૫૪૧૭ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોને દય રોગની સારવાર 
આપવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) કલુ -૭૯ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
પાલીતાણા તથા મહડીના જન પદયાિ કો માટ પગદંડી બનાવવાની કાયવાહી બાબતુ ૈ ે  

૨૬૩૭૫ ી િવણભાઇ મા   (ગઢડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાલીતાણા 
પિવ  ધામના જનૈ પદયાિ કો માટે અમદાવાદથી 

  (૧) અન ે (૨) સોનગઢ થી પાિલતાણા સુધીના ૨૨ 
િક.મી. ના ર તા પર અલગથી પગદંડી બનાવવામાં આવેલ 
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પાલીતાણા, અમદાવાદથી મહડીના ર તાઓ પર પગદંડી ુ
બનાવવાની કાયવાહી યા તબ ે  છે, અન ે
 (૨) તે કેટલા સમયમા ંપૂણ કરવામાં આવશ?ે  

છે. 
  અ ય ર તાઓ પર કામગીરી મંજર થયેલ ન હોઇ ૂ

 ઉપિ થત થતો નથી.  
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ૃ ડાણો 
૨૫૪૯૩ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૯૮૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૨૪૯૬.૩૬ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

પાટણ િજ ામાં નમદાની કનાલમાં ભંગાણ પડવા બાબતે  
૨૬૨૮૦ ી રઘુભાઇ દેસાઇ  (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં નમદાની કેનાલમા ંભંગાણ પડવાના 
કેટલા બનાવો ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં નમદાની કેનાલમાં ભંગાણ પડવાના 
કલ ુ ૪૧ બનાવો ન ધાયા છે. 

 (૨) ઉ ત ભંગાણ થવાથી પાણીનો કેટલો જ થો 
વહી  ગયો, અન ે

  (૨) સામા યતઃ કેનાલમા ંભંગાણ પડે યારે વહી જતા 
પાણીના જ થાની માપણી શ ય હોતી નથી. આમ છતાં 
અંદાજ ે૫૭૮૧૭ ઘનમીટર પાણી વહી ગયુ ંહશ.ે 

 (૩) ઉ ત ભંગાણ થવાના કારણો શું છે ?   (૩) ઉ ત ભંગાણ થવાના મુ ય કારણોમાં મુ ય વ ે
ખેડતો ારા અનૂ -અિધકૃત રીતે પાણી લેતા,ં રા ે પાણી 
લેવાનુ ં બંધ કરતા ં કેનાલમા ં પાણી વધી જવાથી, પેરટ 
કેનાલમાંથી વધુ પાણી આવતા,ં લીલ કે કચરો ભરાઇ 
જવાથી, ગેટના અિનયિમત ઓપરેશનથી, ઝમણથી જવેા ં
છે. 

--------- 
રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ 

૨૬૨૯૫ ી જશુભાઇ પટલે  (બાયડ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા ય સરકારે યા રા યને યુિનટ દીઠ શા 
ભાવે કેટલી વીજળી વેચી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વેચવામાં આવેલ 
વીજળી અન ેતેના સરેરાશ ભાવની િવગત નીચે મુજબ છે. 

વષ ૨૦૧૮ 
વષ ૨૦૧૯ 

( ોિવઝનલ) રા ય 
મી.યુ. /યુિનટ મી.યુ. /યુિનટ 

આં દેશ - - ૫.૪૦ ૪.૪૪ 
છ ીસગઢ - - ૦.૫૦ ૪.૪૦ 
તિમલનાડુ - - ૧.૬૦ ૫.૧૩ 
ઉ ર દેશ - - ૯.૫૪ ૪.૦૭ 
મહારા  - - ૦.૫૦ ૪.૦૦ 
પિ મ 
બંગાળ 

- - ૮.૫૫ ૩.૭૯ 

િબહાર - - ૭.૧૩ ૪.૭૧ 
ઝારખંડ - - ૩.૩૦ ૩.૯૧ 
ઓ ર સા - - ૬.૦૫ ૪.૫૧ 
મણીપુર - - ૦.૦૪ ૫.૦૦ 
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ઇિ ડયન 
એનજ  
એ ચે જ* 

- - ૧૩૮.૨૧ ૪.૧૧ 

*અ ે ઉ ેખનીય છે કે પાવર એ ચે જ થકી વેચવામાં આવતી 
વીજળીના અનેક ખરીદનાર હોય છે જવેા કે અ ય રા ય હ તક 
કપનીઓ તથા ખાનગી કપનીઓ અન ેઆ વીજળી કોના ારા ં ં
ખરીદવામાં આવી તે િવદીત થતંુ નથી. 

 (૨) રા ય બહાર વીજળી વેચવાના કારણો શા 
છે? 

  (૨) વીજળીનો સં હ શ ય ન હોવાના કારણ ે તેનુ ં
ઉ પાદન માંગન ેઆધીન છે. વીજ માંગ અન ેપુરવઠો જદા જદા ુ ુ
કારણોસર જવેા કે વરસાદ, ર ના દવસો, તાપમાનની 
વધઘટ, તહેવારો, પવનઉ , સૌરઉ  ની ઉપલ ધતા વગેરેન ે
લીધે બદલાય છે. આથી યારે- યારે રા યની વીજ માંગ 
ઓછી હોય તેવા સમયે વીજ ઉ પાદનની ે મ ઉપયોિગતા 
માટે, લા ટ િબન-ઉપયોગી ન રહે તે હેતુસર, સાથોસાથ જગી ં
મૂડી રોકાણોથી થપાયેલ "રા ીય સંપિ " કહી શકાય તેવા 
વીજ મથકોનો મહ મ ઉપયોગ કરવાના હેતુથી જથેી મહ મ 
વીજ ઉ પાદન મળતંુ રહે તેમજ કલ વીજ ખરીદીની પડતર ુ
િકમત ઘટાડવા સાં , રા યમાંની કૃિષ સ હતની તમામ 

કારની વીજ માંગને પૂરી કયા બાદ વધારાની વીજળી દેશમા ં
તી  ખચ અનુભવતા અ ય જ રયાતવાળા રા યોને વેચવામા ં
આવે છે. 

--------- 
ગરબાડા તાલુકાના ગાંગરડા ગામના આયુવ દક દવાખાનાનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૬૪૦૮ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ાના ગરબાડા તાલુકામાં ગાંગરડા ગામે ચાલતા 
સરકારી આયુવ દક દવાખાનામાં સંવગવાર મંજર મહેકમ ૂ
કેટલું છે, 

  (૧)  
મ સંવગ મંજર મહકમૂ ે  
૧ વગ-૨ ૧ 
૨ વગ-૩ ૦ 
૩ વગ-૪ ૧  

 (૨) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
મ સંવગ ભરલીે  ખાલી 
૧ વગ-૨ ૦ ૧ 
૨ વગ-૩ ૦ ૦ 
૩ વગ-૪ ૧ ૦  

 (૩) ઉ ત ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ કાયમી ભરાયલે છે ? 

  (૩) સંવગવાર હાલમાં વગ-૪ ની એક જ યા 
આઉટસોસથી ભરાયેલ છે. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૩૧ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમા ં નવસારી િજ ામા ં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ 
કરવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧)  
વષ બાળકોની સં યા 

૨૦૧૮ ૩,૦૦,૫૬૧ 
૨૦૧૯ ૩,૦૧,૮૧૧ 

કલુ  ૬,૦૨,૩૭૨   
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને   (૨)  
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સારવાર આપવામાં આવી, અન ે વષ દય કીડની ક સરે  
૨૦૧૮ ૨૨૪ ૨૯ ૬ 
૨૦૧૯ ૬૪ ૪ ૫ 

કલુ  ૨૮૮ ૩૩ ૧૧   
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે.  

રોગ હોિ પટલનું નામ 
દય ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ 

કાડ યોલો  અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 
કીડની ઇિ ટ ૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ. 
કે સર એમ.પી.શાહ  કે સર હોિ પટલ, 

અમદાવાદ.  
--------- 

રા ય સરકાર ારા ઘરભાડા ભ થંુ ૩૦ ટકા કરવા બાબત 
૨૬૩૦૭ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : તેરમી ગુજરાત િવ ાનસભાના આઠમા સ માં તા.૨૯-૩-૨૦૧૬ના રોજ 
સભાગૃહમા ંગૃહમા ંરજ થયેલ તારાિંકત  માંકઃ ૂ ૨૫૮૦૨ (અ તા-૧૩૭) ના અનુસંધાને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી 
(નાણાં)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સરકારી કમચારીઓ/અિધકારીઓના ઘરભાડા 
ભ થુ ૩૦ ટકા કરવા બાબતનું મીની ટી ઓફ ફાઈના સ, 
ખચ િવભાગ, ભારત સરકારનું ઓફીસ મેમોરે ડમ તા.૩૧-
૭-૨૦૧૫ના  સરકારને મળેલ હતંુ અને તે લાગુ કરવા માટે 
રા ય સરકાર તમામ પાસાઓનો િવચાર કરી યો ય સમય ે
િનણય લવેાનો હતો, આથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ સરકારે કોઈ પાસાઓનો િવચાર કરેલ છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તે 
અ વયે યા કારની િવચારણા યારે કરી અન ેશી કાયવાહી 
કરી અન ેઉ ત મેમોરે ડમનો યારે અમલ કરવામાં આવશ ે? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તૃત 
બાબત િવચારણા હેઠળ છે. સદરહ બાબત પર વ ેું
મં ીમંડળની પેટા સિમિત ારા િવિવધ મુ ાઓ પર વ ે
િવચારણા કરી, સરકારને અહેવાલ રજ કરવામાં આવશેૂ , 
યારબાદ સદરહ મમેોરે ડમના અમલ બાબતમાં િવચારણા ુ

કરવામા ંઆવશ.ે 
--------- 

રા ય સરકાર સંચાિલત હોિ પટલોમાં સુિવધાઓ આપવા બાબત 
૨૬૩૯૬ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
સંચાિલત દવાખાના/િસિવલ હોિ પટલોમા ં આરો ય 
િવષયક યો ય અન ેપૂરતી સુિવધાઓ જવેી કે સુિત વોડની 
પાસે જ િનયોનેટલ આઈસીયુ હોવો ઈએ તે વાત સાચી છે, 
અને  

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ખેડા અને આણંદ િજ ામાં રા ય 
સરકાર સંચાિલત કેટલા દવાખાના/હોિ પટલોમા ં આ 
મુજબની યવ થા નથી ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  
૨૫૪૮૮ ી િજ ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહીસાગર િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૩૭૦૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૪૧૫૬.૯૯ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

તાપી િજ ામાં કોતરપુલ બનાવવા બાબત 
૨૬૪૨૦ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ાના કરજવેલ ગામે મોટ ફળીયા કોતર પુલં  બનાવવાની 
કામગીરી યા તબ ે  છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમાં કેટલા ખચ કઈ 
એજ સી ારા પૂણ કરવામાં આવશે ? 

 

 (૧) અને (૨)  હયાત કોઝવે હોય તથા આ ર તો 
ઓવરટોપ ગથી બંધ રહે યારે અ ય વૈકિ પક ર તો 
ઉપલ ધ હોય હાલ આયોજન નથી. 

--------- 
રા યમાં આવેલી સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલે  

૨૬૪૨૮ ી અનંતકમાર પટલુ ે   (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
કેટલી સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલે  કાયરત છે, 

  (૧) ૦૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સરકારી છે અને કેટલી ખાનગી 
છે,  

  (૨) રા યમાં ૦૫ સરકારી અન ે ૭૧ ખાનગી 
ફીઝીયોથેરાપી કોલે  છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં વષવાર કેટલી 
નવી ફીઝીયોથરેાપી કોલે ને મંજરી આપવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૩)  
મ વષ મંજર થયેલ કોલે ની ૂ

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૦૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૦૧  

 (૪) નવી મંજરી આપવામા ં આવેલ કોલે  પૈકી ૂ
કેટલી ખાનગી અને કેટલી સરકારી કોલે નો સમાવેશ થાય 
છે ? 

  (૪) ૪ ખાનગી કોલે નો સમાવેશ થાય છે. સરકારી 
એકપણ નહ . 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહી ે ે  

૨૬૩૩૬ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર 

એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
રાજકોટ ૭ ૨૩૩ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી ઈનપુટ ટ સ ે

ડીટની યાને આવેલ રકમ             ે
( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
રાજકોટ ૨૯૫.૬૦ ૨૧૦૭.૨૦ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામે   (૩) કલુ -૨૪૧ ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૨૪ 
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શું  કાયવાહી કરી ?  વેપારી એકમો પાસેથી .૩૬૮.૯૧ લાખની વસલૂાત કરેલ 
છે. બાકી વસલૂાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં 
આવેલ છે. 

--------- 
સામરખા ચોકડીથી ઈ માઈનગરનો ઓવરિ જ બનાવવા બાબત 

૨૬૩૮૩ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સામરખા 
ચોકડીથી આણંદમા ં વેશતો ઈ માઈનગરનો ઓવરિ જ 
બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, 

  (૧), (૨) અને  (૩)  ઉ ત િ થિતએ સામરખા 
ચોકડીથી આણંદમાં વેશતા અને ઈ માઈનગર 
િવ તારમાંથી પસાર થતા  રા યધોરીમાગ પર રે વ ે
ઓવરિ જ હોઈ  ઉપિ થત થતો  નથી.  

 (૨) ઉ ત કામગીરી યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ,ે અન ે

  

 (૩) ઉ ત કામગીરી કઈ એજ સી ારા કેટલી 
રકમના ખચ કરવામાં આવશે ? 

  

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૫૫૦૭ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અનસુૂિચત િતના લાભાથ ઓને અ તાના ધોરણે 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 
રાજકોટ િજ ામાં કેટલા નવા કૃિષ વીજ ડાણો આપવામાં 
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૭૪ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૨૭૨.૭૬ લાખનો ખચ થયલે છે.  
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતૂ  
૨૫૫૫૨ ી કશુભાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડૂ સવંાગી િવકાસ યોજના અંતગત જનાગઢ ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૮૫૫.૫૩ કી.મી. વીજ વાયરો અન ે ૮૯૬ નંગ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૩૩૬.૦૬ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 

૨૫૪૧૯ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોને દય રોગની સારવાર આપવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧) કલુ -૨૦૨ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકની 
સારવાર માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  
અને રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
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દાહોદ િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના 
૨૫૫૧૦ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત દાહોદ િજ ામા ં
કલ કેટલા વીજ ડાણ આપવામાં આ યાુ , અને 

  (૧) ૮૧૧૩ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) કલ ુ . ૩૦૬.૩૪ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ બાબત 
૨૬૪૦૬ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ં વષવાર દાહોદ િજ ામા ં તાલુકાવાર શાળા 
આરો ય તપાસણી કાય મ હેઠળ કેટલા બાળકોની 
તપાસ કરવામા ંઆવી, અને   

  (૧) અને (૨)  પ ક - ૧ 
તપાસેલ બાળકો મ તાલુકાનંુ નામ 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
૧ દાહોદ  ૧૭૭૬૫૫ ૧૭૧૨૨૧ 
૨ લોદ ૧૫૪૧૧૧ ૧૫૬૫૪૧ 
૩ ફતેપુરા ૯૫,૩૨૧ ૯૩,૧૪૧ 
૪ સંજલેી ૪૦,૮૨૨ ૪૦,૨૧૦ 
૫ લીમખેડા ૧૧૭૪૯૨ ૧૦૬૫૪૧ 
૬ દેવગઢ બારીયા ૮૬,૯૨૯ ૮૭,૪૫૪ 
૭ ધાનપુર ૬૦,૯૯૧ ૬૮,૫૪૧ 
૮ ગરબાડા ૭૦,૨૭૮ ૭૭,૩૨૧ 

કુલ ૮૦૩,૫૯૯ ૮૦૦,૯૭૦ 

પ ક - ૨ 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ મ તાલુકાનંુ 

નામ દય કીડની ક સરે  દય કીડની ક સરે  
૧ દાહોદ  ૪૫ ૪ ૪ ૪૨ ૧૮ ૩ 
૨ લોદ ૪૧ ૬ ૨ ૩૭ ૨૦ ૨ 
૩ ફતેપુરા ૨૫ ૨ ૨ ૨૪ ૧૧ ૨ 
૪ સંજલેી ૨૧ ૨ ૧ ૧૮ ૭ ૧ 
૫ લીમખેડા ૩૪ ૫ ૪ ૨૧ ૩ ૧ 
૬ દેવગઢ 

બારીયા 
૨૧ ૩ ૧ ૧૯ ૫ ૨ 

૭ ધાનપુર ૧૧ ૨ ૦ ૨૫ ૫ ૦ 
૮ ગરબાડા ૨૩ ૪ ૧ ૧૯ ૬ ૦ 

 (૨) ઉ ત તપાસ દર યાન તાલુકાવાર, વષવાર 
કેટલા બાળકોમાં યા કારના ગંભીર રોગો વા 
મ ા? 

   

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૬૨૯૩ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય અન ે
આયુ માન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ   (૩) ના . 
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લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે
 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં બાલસખા યોજનાે  
૨૬૩૬૫ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અન ે ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મલેા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ અમરેલી ૬૭૭ ૧૦૮૬ ૧૭૬૩ 
૨ ભાવનગર ૧૫૮ ૮૮૭ ૧૦૪૫ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ અમરેલી ૦૯ ૮૫૩૨૦૦૦ ૬૨૬૪૪૦૦ ૧૪૭૯૬૪૦૦ 
૨ ભાવનગર ૦૭ ૭૭૪૨૦૦૦ ૭૩૯૯૦૦૦ ૧૫૧૪૧૦૦૦ 
 કુલ ૧૬ ૧૬૨૭૪૦૦૦ ૧૩૬૬૩૪૦૦ ૨૯૯૩૭૪૦૦  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અમરેલી ૧૧ ૦૭ ૧૮ 
૨ ભાવનગર ૦૫ ૩૫ ૪૦ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ ઘટાડવા માતાઓન ે
સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે જનની િશશુ સુર ા 
કાય મ, જનની સુર ા યોજના, િચર વી યોજનાં , ક તુરબા 
પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર 
તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે માટે સરકારી સં થામા ં
સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામા ં આવે છે. આ ઉપરાંત જ ે
બાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયેલ હોય અથવા ગંભીર 
િબમારી સાથે જ મેલ હોય તેવા બાળકન ેબાલસખા યોજનાનો 
લાભ લેવા જણાવવામાં આવ ે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે
સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવ ેછે. યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામાં આવ ેછે. 
તેમજ બાળકનુ ં સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સિુનિ ત કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૨૯૦ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર સાબરકાંઠા અન ે પાટણ િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ સાબરકાંઠા ૪૧૭૮ ૫૨૩૮ ૯૪૧૬ 
૨ પાટણ ૩૯૩૯ ૪૫૮૭ ૮૫૨૬ 
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 કુલ ૮૧૧૭ ૯૮૨૫ ૧૭૯૪૨  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ સાબરકાંઠા ૦૯ ૧૯,૦૫,૨૨,૦૦૦ ૧૭,૮૩,૫૭,૨૦૦ ૩૬,૮૮,૭૯,૨૦૦ 
૨ પાટણ ૧૦ ૩,૭૭,૯૭,૦૦૦ ૩,૨૬,૭૮,૦૦૦ ૭,૦૪,૭૫,૦૦૦ 

 કુલ ૧૯ ૨૨,૮૩,૧૯,૦૦૦ ૨૧,૧૦,૩૫,૨૦૦ ૪૩,૯૩,૫૪,૨૦૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ સાબરકાંઠા ૨૪૭ ૧૮૧ ૪૨૮ 
૨ પાટણ ૨ ૫ ૭ 

 (૪) નવ તી બાળકોના મૃ ય ુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) જનની િશશ ુસરુ ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ 

ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે 
માટે સરકારી સં થામાં સવુાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામા ં
આવે છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયેલ હોય અથવા 
ગંભીર િબમારી સાથે જ મેલ હોય તેવા બાળકને બાલસખા 
યોજનાનો લાભ લેવા જણાવવામા ંઆવે છે. યારબાદ યારે 
બાળકને સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવ ે
છે. યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામા ં
આવે છે. તેમજ બાળકનુ ંસંપૂણ રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ખેડા અને છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૩૯૫ ી કાિ તભાઈ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ખેડા અન ેછોટા-ઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર બાલસખા 
યોજના અ વયે નવ ત જ મલેા કેટલા બાળકોની સારવાર 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ ખેડા ૨૭૫ ૧૪૭૫ ૧૭૫૦ 
૨ છોટા-ઉદેપુર ૧૮૦૧ ૫૯૧ ૨૩૯૨ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી રકમ 
કેટલી ખાનગી હોિ પટલોન ેચૂકવવામાં આવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ ખેડા ૦૫ ૫૯,૨૯,૦૦૦ ૪,૩૬,૧૦,૦૦૦ ૪,૯૫,૩૯,૦૦૦ 

૨ છોટા-
ઉદેપુર 

૦૨ ૨,૬૩,૪૫,૦૦૦ ૨,૬૧,૩૨,૦૦૦ ૫,૨૪,૭૭,૦૦૦ 

 કુલ ૦૭ ૩,૨૨,૭૪,૦૦૦ ૬,૯૭,૪૨,૦૦૦ ૧૦,૨૦,૧૬,૦૦૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના મૃ યુ 
થયા, અન ે

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ ય ુ

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ ખેડા ૩૨૦ ૪૪૪ ૭૬૪ 
૨ છોટા-ઉદેપુર ૦ ૭ ૭ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના 
લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ 
થાય તે માટે સરકારી સં થામા ંસુવાવડ કરવા માટે ેરીત 
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કરવામાં આવે છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયેલ 
હોય અથવા ગંભીર િબમારી સાથે જ મલે હોય તેવા 
બાળકને બાલસખા યોજનાનો લાભ લેવા જણાવવામા ં
આવે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે સીક ય ૂ બોન કેર 
યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવે છે. યારે આશા ારા 
વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામાં આવે છે. તેમજ 
બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સિુનિ ત કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતૂ  

૨૫૫૫૦ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવંાગી િવકાસ યોજના અંતગત જનાગઢ ૂ ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૮૫૫.૫૩ કી.મી. વીજ વાયરો અન ે ૮૯૬ નંગ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૩૩૬.૦૬ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદૂ લવા બાબત 

૨૫૫૫૧ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવંાગી િવકાસ યોજના અંતગત જનાગઢ ૂ ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૮૫૫.૫૩ કી.મી. વીજ વાયરો અન ે ૮૯૬ નંગ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૩૩૬.૦૬ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં જના જજ રત વીજ વાયરો બદલવા બાબતે ૂ  

૨૬૩૭૦ ી અંબરીષ ડરે   (રાજલાુ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા જનાુ  જજ રત 
વીજ વાયરો બદલવામા ંઆ યા, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા જના જજ રત ુ
વીજ વાયરો બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૧) અને (૨) છે ા બે વષમાં તાિં ક મતા તથા 
નાણાકીય ફાળવણીને યાને લઇ ૫૩૭૧.૧૭ િક.મી વીજ 
વાયરો બદલવાનુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ. જ ે પૈકી તા. 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી િજ ામા ં
૪૬૫૫.૮૨ િક.મી. વીજ વાયર બદલવાની કામગીરી પૂણ 
કરવામા ં આવેલ તથા બદલવાના બાકી રહેતા ૭૧૫.૩૫ 
િક.મી. વીજ વાયર બદલવાના બાકી છે. જનેી તાલુકાવાર 
િવગતો પ ક-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત બાકી જજ રત વીજ વાયરો યાં સુધીમા ં
બદલવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) બનતી વરાએ કામગીરી પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

પ ક-અ 

િજ ો તાલુકો 
બદલવામાં આવેલ વીજ 

વાયર ( ક.મી.) 
બદલવાના વીજ 

વાયર ( ક.મી.માં) 
અમરેલી  ૫૫૧.૯૬ ૧૦૦.૮૦ 
બાબરા ૪૨૦.૦૮ ૧૨૯.૫૦ 

અમરેલી 

બગસરા ૩૪૧.૯ ૩૭.૦૦ 
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િજ ો તાલુકો 
બદલવામાં આવેલ વીજ 

વાયર ( ક.મી.) 
બદલવાના વીજ 

વાયર ( ક.મી.માં) 
ધારી ૫૯૯.૮૨ ૯૯.૦૦ 
ખાંભા ૩૯૪.૯ ૪૨.૮૦ 

કંુકાવાવ-વડીયા ૪૧૦.૪૮ ૮૫.૦૦ 
લાઠી ૩૮૪.૨ ૧૧૯.૪૫ 
લીલીયા ૧૭૫.૬૮ ૦.૦૦ 
રાજલાુ  ૪૪૨.૯૯ ૬૨.૮૫ 
સાવરકડલાુ ં  ૭૩૪.૩૩ ૩૮.૯૫ 

ફરાબાદ ૧૯૯.૪૯ ૦.૦૦ 
--------- 

રા યની રી યૂએબલ એનજ ની મતા  
૨૭૦૬૫ ી સુખરામભાઇ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની 
રી યએૂબલ એનજ ની થાિપત મતા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની 
રી યએૂબલ એનજ ની થાિપત મતા ૧૦૨૧૯.૩૪ 
મેગાવોટ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં રી યએૂબલ 
એનજ ની થાિપત મતામા ંકેટલો વધારો ન ધાયો? 

  (૨) છે ા બે વષ દર યાન રી યએૂબલ એનજ ની 
થાિપત મતામા ંથયેલ વધારો નીચે મુજબ છે. 

મ વષ કલ થાિપત મતા મેગાવોટુ  
૧ ૨૦૧૮ ૭૫૦.૪૧ 
૨ ૨૦૧૯ ૨૨૮૧.૨  

--------- 
પાલનપુર તાલુકામાં ર તા, પુલ, કોઝ-વે અને નાળાને વરસાદથી થયેલ નુકસાન 

૨૭૯૬૮ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સને ૨૦૧૯ના ચોમાસામાં અિતવૃિ  અન ે
પુરના કારણે બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકામા ં
વરસાદથી પંચાયત અને ટેટ હ તકના કેટલા ર તા, પુલ, 
કોઝ-વે અને નાળાને ભારે નુકસાન થયલે છે,                 

 

 (૨) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ નુકસાન 
થયેલ પુલ, ર તા, કોઝ-વે અન ે નાળાના મરામત માટે 
કેટલી રકમના                 ખચનો અંદાજ છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવનાર 
છે? 

 

 (૧), (૨) અન ે (૩) નુકસાન થયેલ ર તા, પુલ, 
કોઝવે અને નાળાને જ રી મરામત કરી વાહન યવહાર 
યો ય રાખેલ છે.  

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના 

૨૭૫૩૨ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર ઝંુપડા વીજળીકરણ 
યોજના અન ે કટીર યોત યોજના અંતગત વષવારુ , 
તાલુકાવાર યોજનાવાર કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે અ વયે વષવાર, તાલુકાવાર, યોજનાવાર 
કેટલી અર ઓ મંજર કરી લાભાથ ઓને વીજ કને શન ૂ
આપવામાં આ યા, અન ે

 

 (૧) અને (૨) પ ક અ મુજબ  

પ ક અ 
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મળલે અર ઓ 
આવેલ અર ઓ પૈકી આપવામાં આવલે 

વીજ ડાણ 
તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ કુલ 

પડતર અર ઓ 

તાલુકો 
તા. ૦૧-૦૨-

૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૦૧-

૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૨-
૨૦૧૯ થી  

તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

તા. ૦૧-૦૨-
૨૦૧૮ થી  

તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૨-
૨૦૧૯ થી  

તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

તા. ૦૧-૦૨-
૨૦૧૮ થી  

તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૨-
૨૦૧૯ થી  

તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

સંખેડા ૧૫૩ ૬૯ ૧૪૮ ૬૯ ૦ ૦ 
બોડેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પાવી જતેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
છોટા ઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વાંટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
નસવાડી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુટીર યોતી યોજના 
સંખેડા ૮૫ ૧૦૪ ૮૫ ૧૦૪ ૦ ૦ 
બોડેલી ૧૮૨ ૧૧૮ ૧૮૨ ૧૧૮ ૦ ૦ 

પાવી જતેપુર ૫૪૯ ૨૪૭ ૫૪૯ ૨૪૭ ૦ ૦ 
છોટા ઉદેપુર ૨૭૭ ૩૯૬ ૨૭૭ ૩૯૬ ૦ ૦ 

વાંટ ૬૬ ૬૨૩ ૬૬ ૬૨૩ ૦ ૦ 
નસવાડી  ૭૫ ૦ ૭૫ ૦ ૦ ૦  

 (૩) કેટલા લાભાથ ઓને વીજ કને શન આપવાના 
બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંઆપશ?ે 

  (૩) એક પણ કને શન આપવાનું બાકી રહેતંુ ન હોઇ, 
 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને મ હસાગર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૬૩૮૬ ી િનરજન પટલ ં ે  (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને મ હસાગર િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઇ હોિ પટલને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી *પ ક-૪ મુજબ  

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા,  

 (૪)  હા, તો આવી કઇ હોિ પટલો સામે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૪) આણંદ િજ ામાં હોિ પટલો સામ ે કરેલ 
કાયવાહીની મા હતી *પ ક-૫ ના કોલમ પ મુજબ છે. 
મહીસાગર િજ ામા ંકોઇ ફ રયાદ મળેલ નથી. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

પાટણ તાલુકામાં ર તા, પુલ, કોઝ-વે અને નાળાને વરસાદથી થયેલ નુકસાન 
૨૭૯૬૫ ી કીરીટકમાર પટલુ ે   (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સને ૨૦૧૯ના ચોમાસામાં અિતવૃિ  અન ે
પુરના કારણ ે પાટણ િજ ાના પાટણ તાલુકામા ં વરસાદથી 
પંચાયત અને ટેટ હ તકના કેટલા ર તા, પુલ, કોઝ-વે 
અને નાળાને ભારે નુકસાન થયલે છે,                 

 

 (૨) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ નુકસાન 
થયેલ પુલ, ર તા, કોઝ-વે અન ે નાળાના મરામત માટે 
કેટલી રકમના                 ખચનો અંદાજ છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવનાર 
છે? 

 

(૧), (૨) અને (૩) નુકસાન થયેલ ર તા, પુલ, કોઝવે 
અને નાળાને જ રી મરામત કરી વાહન યવહાર યો ય 
રાખેલ છે. 
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ભ ચ અને નમદા િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહી ે ે  
૨૬૪૧૬ ી સંજયભાઇ સોલંકી (જબંુસર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ભ ચ અન ે નમદા િજ ામા ં િજ ાવાર 

એસટી અ વયે ખોટી ઇનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઇસમો/વેપારી એકમો પકડાયા,  

  (૧)  
એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ભ ચ ૦ ૧૩ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઇનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઇ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી ઇનપુટ ટ સ ે

ડીટની યાને આવેલ રકમ ે ( . લાખમાં) 
િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ભ ચ ૦.૦૦ ૬૦.૮૩ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઇસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું કાયવાહી કરી? 

  (૩) કલ ુ ૧૩ ઇસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૧૨ વેપારી 
એકમો પાસેથી . ૫૨.૨૨ લાખની વસૂલાત કરેલ છે. બાકી 
વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
થરાદ તાલુકામાં રોડની કામગીરી બંધ રહવા બાબતે  

૨૬૨૬૯ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં થરાદ તાલુકામા ં રાહથી જતેડા રોડની કામગીરી 
બંધ છે તે હકીકત સાચી છે,  

 

 (૨)  હા, તો તેના કારણો શા છે,  
 (૩) ઉ ત કામગીરી યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ,ે અન ે

 

 (૪) ઉ ત કામગીરી સમય મયાદામાં પૂણ ન કરનાર 
કઇ એજ સી સામે શા પગલાં લીધા?ં 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪) ઉ ત િ થિતએ ચાલ ુ
કામમા ં મંજર થયેલ ડામર સપાટીની પહોળાઇ વધારવાની ૂ
રજઆતના કારણ ેકામ બંધ રહેલૂ . જ ેહાલમા ં ગિતમાં છે. 
જ ેબનતી વરાએ પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે.  

--------- 
 ગાંધીનગર અને મોરબી િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામેે ે  કાયવાહી 

૨૬૩૦૩ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર 

એસટી અ વય ે ખોટી ઇનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઇસમો/વેપારી એકમો પકડાયા,  

  (૧)  
એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

ગાંધીનગર ૦ ૩ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઇનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઇ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી ઇનપુટ ટ સ ે

ડીટની યાને આવેલ રકમ ે ( . લાખમાં) િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

ગાંધીનગર ૦.૦૦ ૫૯.૯૬ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઇસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું કાયવાહી કરી? 

  (૩) કલ ુ ૧૦૬ ઇસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૦૮ 
વેપારી એકમો પાસેથી . ૨૮૧.૮૨ લાખની વસૂલાત કરેલ 
છે. બાકી વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
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વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં આયુ માન ભારત યોજના અ વયે લાભાથ  પ રવારો  
૨૬૪૩૩ ી તુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આયુ માન ભારત યોજના અ વયે વલસાડ અને નવસારી 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા પ રવારો ન ધાયલે છે, 

  (૧) વલસાડ િજ ામાં –  ૧,૪૦,૯૨૯ (એક લાખ 
ચાલીસ હ ર નવસો ઓગણ ીસ) અન ેનવસારી િજ ામા ં–  
૧,૨૧,૪૯૯ (એક લાખ એકવીસ હ ર ચારસો ન વા )ં  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર, િજ ાવાર તેની પાછળ કેટલો ખચ થયેલ છે, 
અન ે

  (૨)  
િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

વલસાડ ૧,૬૦,૧૬,૮૬૩ ૩,૧૨,૭૪,૫૨૬ 
નવસારી ૧,૩૮,૦૮,૬૦૪ ૨,૯૨,૪૭,૧૯૮  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા પ રવારને 
લાભ થયેલ છે? 

  (૩)  
િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

વલસાડ ૬૮ ૧,૦૯૫ 
નવસારી ૧૦૮ ૧,૫૭૬  

--------- 
રા યના હર દેવા તરીક લેવામાં આવેલ રકમે ે  

૨૬૩૬૧ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા ય સરકારે કોની પાસેથી કેટલા દરે 
કેટલી રકમ હેર દેવા તરીકે લવેામાં આવી, 

  (૧)  
િવગત નાણાકીય વષ લોનની રકમ 

( .કરોડમાં) 
લોનના યાજ દર 

(ટકા) 
નાણાકીય 
સં થાઓની 
લોન 

૪,૫૦૦ ૪.૭૫ % થી ૬% 

બ ર લોન ૩૭,૦૦૦ ૭.૭૭ % થી 
૮.૭૯% 

કેિ ય દેવુ ં

૨૦૧૮-૧૯ 
(સુ.અ.) 

૨,૦૦૦ ૦ % થી ૧.૪૬ %  
નાણાકીય 
સં થાઓની 
લોન 

૨,૮૬૩ ૪.૭૫% થી ૬% 

બ ર લોન 

૨૦૧૭-૧૮ 

૨૪,૦૦૦ ૭.૧૭% થી ૮.૩૯% 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર હેર 
દેવા પાછળ વષવાર કેટલી રકમ યાજપેટે કોન ે
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ચૂકવેલ યાજ ( .કરોડમા)ં 
નાણાકીય વષ િવગત 

૨૦૧૮-૧૯ 
(સુ.અ.) 

૨૦૧૭-૧૮ 

નાણાકીય સં થાઓની લોન ૮૧૬ ૬૭૩  
બ ર લોન ૧૨,૭૫૯ ૧૧,૫૬૫ 
એન.એસ.એસ.એફ.લોન ૪,૧૪૩ ૪,૪૭૮  
કેિ ય દેવુ ં ૪૦૬ ૪૩૦   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં હેર દેવાના 
મુ લ પેટે કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૩) ચૂકવેલ મુ લ ( .કરોડમા)ં 
નાણાકીય વષ િવગત 

૨૦૧૮-૧૯ 
(સુ.અ.) 

૨૦૧૭-૧૮ 

નાણાકીય સં થાઓની 
લોન 

૧,૬૪૭ ૧,૩૨૫ 

બ ર લોન ૯,૫૩૫ ૮,૨૧૫ 
એન.એસ.એસ.એફ.લોન ૩,૫૩૪ ૩,૪૫૧ 

--------- 
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અરવ ી િજ ામાં કટીર યોિત યોજનાુ  
૨૫૫૧૩ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કટીર યોિત ુ
યોજના હેઠળ અરવ ી િજ ામાં છે ા બે વષમાં કેટલા વીજ 

ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૩૩ વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૫૮.૮૨ લાખનો ખચ થયેલ છે.  
--------- 

અમદાવાદ અને વડોદરા શહેર/િજ ામાં મા અમૃતમ યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૪૭૮ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી  (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર અમદાવાદ અન ે વડોદરા શહેર/િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ વષવાર 
િજ ા/શહેરવાર કેટલી રકમ કઈ હોિ પટલન ે ચૂકવવામા ં
આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર અપાતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા, . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામે શુ ં  કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) *પ ક-૩ ના કોલમ-૬ મુજબ.  

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલોની સફાઈ તથા રીપેર ગ ખચ બાબતે  
૨૬૨૬૬ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર નમદાની 
કેનાલોના સફાઈકામ, રીપેર ગ કામ, માટે કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં નમદાની કેનાલોના સફાઈકામ, રીપેર ગકામ માટે 
તાલુકાવાર અને વષવાર નીચે મજુબ ખચ કરવામાં આ યો 
છે. 
 

કરવામાં આવેલ ખચ ( .લાખમાં) તાલુકો 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

ભાભર ૧૯૫.૧૪ ૮૨.૩૫ 
કાંકરેજ ૩૯.૯૨ ૨૩.૦૧ 
વાવ ૧૬૯.૨૮ ૮૭.૪૮ 
દયોદર ૧૦.૪૦ ૫.૪૭ 

થરાદ ૭૧.૯૯ ૯૭.૯૩ 
સુઈગામ ૧૧૧.૫૬ ૫૫.૯૮ 

 (૨) ઉ ત કામગીરી કઈ એજ સી ારા કરવામા ં
આવેલ છે તે અ વયે કઈ એજ સીને કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉ ત કામગીરી કરેલ એજ સી અને કરવામા ં
આવેલ ચૂકવણાની િવગત નીચે મુજબ છે. 

ચૂકવણાની િવગત 
.લાખમાં 

અ.નં. એજ સીનું નામ 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
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૧ કે.કે.ક ટકશન, વ ભ િવ ાનગર ૪.૯૬ ૦૦ 
૨ િશવમ ક ટકશન, ડભોઈ ૪.૯૮ ૦૦ 
૩ િનકુલ સી.પટેલ, અમદાવાદ ૮.૯૩ ૧.૯૪  
૪ ીનાથ ઈ ા ટકચર, િવસનગર ૨.૬૫ ૦૦ 
૫ માયા ક ટકશન, અમદાવાદ ૩૩.૩૩ ૧૩.૯૮ 
૬ .ડી.સી.એલ., અમદાવાદ ૧૮૫.૦૯ ૦૦ 
૭ ય અંબે ક ટકશન, મહેસાણા ૩૯.૯૦ ૨૧.૧૬ 
૮ િમ હર એમ.પટેલ, અમદાવાદ ૨૪.૩૦ ૦૦ 
૯ શિકત ઈ ાટેક, અમદાવાદ ૦૦ ૩૭.૬૪ 

૧૦ સતીષ એચ.પટેલ, ઈડર ૦૦ ૧.૫૩ 
૧૧ ધ બજરગ નમદા િપં યત રડોસણ માઈનોર 

સહકારી મંડળી. 
૨.૨૧ ૦ 

૧૨ પાથ ઈ ા ટકચસ લી., પોરબંદર ૮.૨૪ ૦ 
૧૩ બેકબોન ોજકેટ ા.લી. અમદાવાદ ૧૫૪.૪૯ ૪૨.૭૫ 
૧૪ ત ક ટકશન, મહેસાણા ૦.૩૨. ૭૮.૩૨ 
૧૫ અરિવંદભાઈ અ ભાઈ પટેલ, જલેાણા, ૦.૫૪ ૦ 
૧૬ હાડવેર ટુ સ એ ડ મશીનરી પો. ા.લી., 

અમદાવાદ 
૧૬.૧૨ ૮.૦૬ 

૧૭ િશવાલય એ ટર ાઈઝ વડોદરા ૩૮.૬૨ ૩૨.૪૭ 
૧૮ એસ.ઈ.ડબ યુ ઈ ા ટકચસ, હૈદરાબાદ ૧૭.૬૬ ૨૮.૩૧ 
૧૯ જલારામ ોજકેટ, ા.લી. અમદાવાદ ૪.૮૮ ૧૯.૫૫ 
૨૦ સોરઠીયા વેલ  ર ના એ ડ કંુ.અમદાવાદ ૦ ૧૯.૨૦ 
૨૧ કણાવતી ઈ ા ટકચસ ા.લી. અમદાવાદ ૦ ૩૭.૭૬ 
૨૨ નરેશભાઈ િચભડીયા ૦ ૧.૫૯ 
૨૩ એન.પી.પટેલ, પાટણ ૭.૪૫ ૫.૩૩ 
૨૪ એલ.કે.પટેલ, લાખણી ૦ ૨.૬૩ 
૨૫ શુભ લ મી ક ટકશન, ગાંધીનગર ૪.૬૭ ૦ 
૨૬ યાિત ક ટકશન, મહેસાણા ૦.૨૭ ૦ 
૨૭ એપે  ક ટકશન, કપડવંજ ૨૧.૪૪ ૦ 
૨૮ યંિત સુપર ક ટકશન, મહેસાણા ૯.૯૬ ૦ 
૨૯ ડી.બી. એ ટર ાઈઝ, મહેસાણા. ૩.૪૬ ૦ 
૩૦ જન ગૃિત એ યકેુશન ટ ટ, ચોટપા ૩.૮૨ ૦ 

કુલ( .) ૫૯૮.૨૯ ૩૫૨.૨૨   
--------- 

આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં બાલસખા યોજના 
૨૬૩૮૯ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર 
બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા કેટલા 
બાળકોની સારવાર કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ આણંદ ૧૬૦ ૭૩ ૨૩૩ 
૨ ભ ચ ૩૯૬૮ ૩૭૪૩ ૭૭૧૧ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ આણંદ ૦૧ ૬૭૬૨૦૦૦ ૦ ૬૭૬૨૦૦૦ 

૨ ભ ચ ૦૫ ૧૮૪૨૯૯૨૯ ૨૮૮૨૬૨૧૦ ૪૭૨૫૬૧૩૯ 
 કુલ ૦૬ ૨૫૧૯૧૯૨૯ ૨૮૮૨૬૨૧૦ ૫૪૦૧૮૧૩૯  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ આણંદ ૧૫ ૧૧ ૨૬ 
૨ ભ ચ ૩૭ ૬૬ ૧૦૩ 
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 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા ? 

  (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ ઘટાડવા માતાઓન ે
સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે જનની િશશુ સુર ા 
કાય મ, જનની સુર ા યોજના, િચર વી યોજનાં , ક તુરબા 
પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર 
તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે માટે સરકારી સં થામા ં
સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જ ે
બાળકોનો જ મ અધુરા માસ ે થયેલ હોય અથવા ગંભીર 
િબમારી સાથે જ મેલ હોય તેવા બાળકને બાલસખા યોજનાનો 
લાભ લવેા જણાવવામાં આવ ે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે
સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવ ેછે યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામાં આવે છે. 
તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સિુનિ ત કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
જનાગઢ અને  પોરબંદર િજ ામાં બાલસખા યોજનાૂ  

૨૬૩૪૬ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ૂ
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ જનાગઢૂ  ૨૮૭ ૧૨૩૭ ૧૫૨૪ 
૨ ભ ચ ૪૭ ૨૦૧ ૨૪૮ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ જૂનાગઢ ૧૨ ૧,૩૭,૯૮,૫૦૦ ૩,૩૧,૫૦,૦૦૦ ૪,૬૯,૪૮,૫૦૦ 

૨ પોરબંદર ૦૨ ૨૨,૬૪,૦૦૦ ૪૪,૫૯,૦૦૦ ૬૭,૨૩,૦૦૦ 

 કુલ ૧૪ ૧,૬૦,૬૨,૫૦૦ ૩,૭૬,૦૯,૦૦૦ ૫,૩૬,૭૧,૫૦૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ જનાગઢૂ  ૩૦ ૭૫ ૧૦૫ 
૨ પોરબંદર ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા ? 

  (૪) જનની સરુ ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ 

ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે 
માટે સરકારી સં થામાં સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામા ં
આવે છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયલે હોય અથવા 
ગંભીર િબમારી સાથે જ મેલ હોય તેવા બાળકને બાલસખા 
યોજનાનો લાભ લેવા જણાવવામા ં આવે છે. યારબાદ યારે 
બાળકને સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવ ે
છે યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામા ં
આવ ે છે. તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
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વડોદરા અને છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૪૧૩ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ે છોટા-ઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર/ શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના 
અને આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ 
સારવાર મળેવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર અપાતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા, .  

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશુ ં  કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. 
વડોદરા િજ ામાં હોિ પટલો સામે કરેલ કાયવાહીની 
મા હતી પ ક-૫  ના કોલમ-૬ માં સામેલ છે.  

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

તાપી અને સુરત િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહી ે ે  
૨૬૪૨૫ ી સુિનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર 

એસટી અ વય ે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો/વેપારી એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

તાપી ૦ ૨ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
તાપી ૦.૦૦ ૨૨.૮૩ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામ ે
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલુ -૭૨૯  ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૩૫૦ 
વેપારી એકમો પાસેથી .૨૫૨૦.૪૨ લાખની વસૂલાત કરેલ 
છે. બાકી વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૩૦૫ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અમદાવાદ ૪૫૬૨ ૫૧૫૨ ૯૭૧૪ 
૨ બોટાદ ૬૩૯ ૧૦૮૮ ૧૭૨૭ 
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 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ અમદાવાદ ૧૧ ૧,૩૨,૮૧,૬૫૦ ૩,૬૧,૨૬,૬૦૦ ૪,૯૪,૦૮,૨૫૦ 
૨ બોટાદ ૦૭ ૧,૬૪,૭૮,૦૦૦ ૭,૩૪,૫૧,૦૦૦ ૮,૯૯,૨૯,૦૦૦ 

 કુલ ૧૮ ૨,૯૭,૫૯,૬૫૦ ૧૦,૯૫,૭૭,૬૦૦ ૧૩,૯૩,૩૭,૨૫૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અમદાવાદ ૫ ૨૧ ૨૬ 
૨ બોટાદ ૨૧ ૧૫ ૩૬ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા ? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ 

ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે 
માટે સરકારી સં થામાં સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામા ંઆવ ે
છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયેલ હોય અથવા ગંભીર 
િબમારી સાથે જ મલે હોય તેવા બાળકને બાલસખા યોજનાનો 
લાભ લેવા જણાવવામાં આવે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે
સીક ય ૂ બોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવે છે યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામા ંઆવે છે. 
તેમજ બાળકનુ ં સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને સુરત િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૬૨૯૯ ડો.. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અન ેસુરત િજ ામાં િજ ાવાર/ 
શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વય ે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર અપાતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા. 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામે શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) *પ ક-૫ થી ૬ મુજબ.  

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૨૭૮ ી શીવાભાઈ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર/ 
શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વય ે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 
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મેળવી, 
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) ના, . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામે શું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મે  
૨૫૪૨૦ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોને દય રોગની સારવાર 
આપવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) કલુ -૧૧૦. 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં કિષૃ  િવષયક વીજ ડાણો 

૨૬૦૧૮ ી જઠાભાઈ ભરવાડ ે  (શહેરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક ત કાલ 
વીજ ડાણ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૦૦ (એકપણ અર  મળલે નથી.) 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વીજ ડાણ આપવામાં આ યા 
અને કેટલા બાકી છે,  અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી વીજ ડાણ યાં સુધીમા ં
આપવામાં આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણોે  

૨૫૪૯૫ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાશના લાભાથ ઓન ેવીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૪૪૭ ઘરવપરાશના લાભાથ ઓને વીજ ડાણ 
આપવામાં આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો 
ખચ થયો ? 

  (૨) .૨૯.૭૭ લાખનો ખચ થયેલ છે.  

--------- 
જનાગઢ િજૂ ામાં દ રયાકાંઠ આવેલ વીજલાઈનો બદલવા બાબતે  

૨૬૩૫૨ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ િજ ામા ં આવેલ દ રયાકાંઠેૂ  
વીજલાઈનો બદલવા બાબત કેટલી રકમની ફાળવણી 

  (૧) અને  (૨) 
વષ ફાળવેલ રકમ બદલવામાં આવેલ 

વીજ લાઈનો 
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કરી, અન ે તા.૧/૧/૧૮થી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

.૧૪૩.૮૦ ૪૨૩.૬૦ કી.મી. 

તા.૧/૧/૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

.૧૬૩.૨૮ ૪૩૧.૯૩ કી.મી. 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલી વીજલાઈનો 
બદલવામા ંઆવી ? 

   

--------- 
ડાંગ િજ ામાં નવા કિષ વીજ ડાણૃ  

૨૫૪૮૩ ી અરિવંદ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામા ંઆ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા નવા  કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, 
અન ે

  (૧) ૮૮૧ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકેટલો 
ખચ થયો ? 

  (૨) .૧૩૨૫.૮૫ લાખનો ખચ થયલે છે.  

--------- 
આણંદ િજ ામાં ગામ/પરાને પાકા ર તાથી ડવા બાબત 

૨૫૧૯૨ ી અમીત ચાવડા  (આંકલાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં ધાનમં ી સડક યોજના અંતગત સવ થયલે 
૨૫૦ કે વધુ વ તી વાળા કેટલા ગામ/પરાન ે પાકા ડામર 
ર તાથી ડવાના બાકી છે, અન ે

  (૧) ઉ ત િ થિતએ આણંદ િજ ામાં ૨૫૦ થી વધુ 
વ તી ધરાવતા તમામ ગામ પાકા ર તાથી ડાયેલ છે. 
અને ૬ ફળીયાને પાકા ર તાથી ડવાના બાકી છે. 

 (૨) આ ગામ/પરા િવ તારને પાકા ર તાથી ડવા 
સરકારે શુ ંઆયોજન કરેલ છે ? 

  (૨) તાંિ ક જ રયાત, આંત રક અ તા અને 
નાણાકીય ઉપલ ધતા અનસુાર િવચારણામાં લવેામા ં
આવશ.ે 

--------- 
ગીર-સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહી ે ે ે  

૨૬૩૫૮ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર-સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામા ં
િજ ાવાર એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા 
કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ગીર-સોમનાથ ૦ ૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાનેે ે  આવેલ 
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ગીર-સોમનાથ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામ ે
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) ખોટી ઈનપુટ ટેકસ ેડીટ લેતા ઈસમો/વેપારી 
એકમો જણાયેલ ન હોઈ તેઓ સામ ેકાયવાહી કરવાની રહેતી 
નથી. 

--------- 
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મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં બાલસખા યોજના 
૨૬૩૩૨ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર 
બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા કેટલા 
બાળકોની સારવાર કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ મોરબી ૧૧૮૫ ૧૯૦૦ ૩૦૮૫ 
૨ રાજકોટ ૬૦૯ ૨૫૪૫ ૩૧૫૪ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ મોરબી ૧૩ ૨,૧૮,૩૦,૦૦૦ ૧,૨૨,૨૫,૦૦૦ ૩,૪૦,૫૫,૦૦૦ 

૨ રાજકોટ ૧૧ ૧,૪૭,૩૨,૦૦૦ ૬,૮૦,૫૪,૦૦૦ ૮,૨૭,૮૬,૦૦૦ 
 કુલ ૨૪ ૩,૬૫,૬૨,૦૦૦ ૮,૦૨,૭૯,૦૦૦ ૧૧,૬૮,૪૧,૦૦૦  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ મોરબી ૧ ૪૭ ૪૮ 
૨ રાજકોટ ૧૪ ૪૪ ૫૮ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લવેામાં આ યા ? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ 

ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે 
માટે સરકારી સં થામા ં સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામા ં
આવે છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસ ેથયલે હોય અથવા 
ગંભીર િબમારી સાથ ે જ મેલ હોય તેવા બાળકન ે બાલસખા 
યોજનાનો લાભ લેવા જણાવવામા ં આવે છે. યારબાદ યારે 
બાળકને સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામા ંઆવે 
છે યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામા ં
આવે છે. તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત 
કરવામા ંઆવે છે. 

ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  
૨૫૪૯૧ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૭૭ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા.  

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૧૪૮૬.૭૮ લાખનો ખચ થયો.  
--------- 

પાટણ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
૨૫૪૧૬ ડો..આશાબને પટલે  ( ઝા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોન ે દય રોગની સારવાર આપવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૧) કલુ -૩૯૦ 

 (૨) દય રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે   (૨) રા ય સરકાર ારા દય રોગ ધરાવતા બાળકો 
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રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? માટે ય.ુએન.મહેતા ઇિ ટ ૂટ ઓફ કાડ યોલો  અન ે
રીસચ સે ટર, અમદાવાદ ખાતે િવના મૂ યે સારવાર 
આપવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૫૫૦૨ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અનસુૂિચત િતના લાભાથ ઓને અ તાના ધોરણે 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 

મનગર િજ ામા ં કેટલા નવા કૃિષ વીજ ડાણો 
આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૦૦ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૧૬૫.૮૩ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
૨૫૫૪૭ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંસાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત પોરબંદર ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૬૮૧.૩૯ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૮૪૬ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) . ૨૭૧.૨૭ લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
બારડોલી તાલુકામાં રોડ પરના પુલના કામ 

૨૫૪૪૫ ી હષ સઘંવી (મજરાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં બારડોલી તાલુકામાં મઢી બેડી ફળીયા 
થી હળપિતવાસ રોડ પર પુલનુ ંકામ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે ઉ ત છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ?  

  (૨) . ૪૦૦.૦૦ લાખ.  

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૫૪૯૦ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૭૭ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ .૧૪૮૬.૭૮ લાખનો ખચ થયો. 
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં બાલસખા યોજના 

૨૬૪૦૪ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  
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૧ દાહોદ ૧૩૭૮૨ ૧૭૨૯ ૧૫૫૧૧ 
૨ પંચમહાલ ૯૧૩ ૧૭૦૬ ૨૩૧૯ 

 કલુ  ૧૪૬૯૫ ૩૪૩૫ ૧૮૧૩૦  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ દાહોદ ૧૧ ૧,૨૩,૭૬,૦૦૦ ૧૧,૧૧,૩૯,૦૦૦ ૧૨,૩૫,૧૫,૦૦૦ 
૨ પંચમહાલ ૦૩ ૩,૫૩,૯૬,૫૫૦ ૪,૫૦,૯૩,૪૫૦ ૮,૦૪,૬૦,૦૦૦ 

 કુલ ૧૪ ૪,૭૭,૭૨,૫૫૦ ૧૫,૬૨,૩૨,૪૫૦ ૨૦,૪૦,૦૫,૦૦૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ દાહોદ ૯૬ ૯૬ ૧૯૨ 
૨ પંચમહાલ ૧૧ ૬૧ ૭૨ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ 

ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે 
માટે સરકારી સં થામાં સુવાવડ કરવા માટે રેીત કરવામાં આવ ે
છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયલે હોય અથવા ગંભીર 
િબમારી સાથે જ મલે હોય તેવા બાળકને બાલસખા યોજનાનો 
લાભ લેવા જણાવવામાં આવે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે
સીક ય ૂ બોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામા ં આવે છે યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મલુાકાત કરવામાં આવ ેછે. 
તેમજ બાળકનુ ં સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
આણંદ શહર અને િજ ાના આરો ય ક ોમાં મંજર મહકમે ેે ૂ  

૨૬૩૭૯ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
શહેર અને િજ ામાં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક 
અને ાથિમક આરો ય કે ોમા ં સંવગવાર મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ હોિ પટલ અને કે ોમા ં
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલી અને કેટલી ખાલી છે, 
અન ે

 

 (૧) અને (૨) *પ ક-૧, ૨ અને ૩ સામલે છે.
   
  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધી ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃ ીના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો. ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો. ટરો ઉપલ ધ 
થયેથી તુતજ ભરવામાં આવે છે. અ ય જ યાઓ મંજર ૂ
થયેલ મહેકમ માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધને યાન ે
લઈને ભરવામા ંઆવે છે. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટે સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહી ે  
૨૬૪૦૦ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં 
િજ ાવાર એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા 
કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
એકમોની સં યા િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મહીસાગર ૦ ૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મહીસાગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલ ુ ૦૩  ઈસમો/વેપારી એકમોની બાકી વસૂલાત 
અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ઘર વપરાશના વીજ િબલમાં મીટર ભાડા બાબત 

૨૬૩૨૩ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઘર વપરાશના વીજ િબલમાં મીટર ભાડ દરેક ુ
િબલમાં વસુલાતંુ હોવાથી તે દૂર કરવા બાબતની કેટલી 
રજઆતો સરકારન ેમળીૂ , 

  (૧) ૨ (બે) રજઆતો મળેલ છેૂ . 
નામ. ગુજરાત િવ ુત િનયં ણ આયોગના 
તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ના હકમ ુ (વીજદર) મુજબ 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૮ની અસરથી રા યની ચારેય વીજ 
િવતરણ કપનીઓના તમામ ક ાના વીજ ાહકોને લાગુ ં
પડતંુ મીટર ભાડ નાબુદ કરેલ છેું . 

 (૨) મળેલ રજઆતો અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૨) અરજદારોને યુ ર પાઠવેલ છે. 

 (૩) દરેક િબલમાં વસુલાતુ મીટર ભાડ યાં સુધીમાં ુ
દૂર કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
િભલોડા તાલુકામાં હાથમતી નદી પર પુલ બનાવવા બાબત 

૨૫૨૦૮ ડો.. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના િભલોડા તાલુકામાં હાથમતી નદી પર િભલોડા થી 
િવરપુર સુધીના ૧૫ િક.િમ. િવ તારમાં અને મે ો નદી પર 
સોડપુરથી વાં દયોલ વ ચે પુલ ન હોવાના કારણે ૬ મ હના 
સુધી વાહન- યવહાર બંધ રહે છે. તે હિકકત સરકાર ણે 
છે કે કેમ, 

 

 (૨)  હા, તો યાં સુધીમાં બારમાસી 
વાહન યવહારથી સુિવધા પુલ બનાવીને કરવામાં આવશ,ે 
અન ે

 

 (૩)  હા, તો સરકારનું પુલ બનાવવાનું શુ ં
આયોજન છે? 

 

 (૧), (૨) અન ે (૩) ઉ ત િ થિતએ િભલોડા થી 
િવરપુર સુધીના ૧૫ િક.િમ. િવ તારમાં આવેલ હાથમતી 
નદી પરના આવેલ ડીપ પર તથા સોડપુર થી વાં દયોલ 
વ ચે મે ો નદી પર ચાલ ુ વરસાદ દરિમયાન બંધ થતા 
વાહન યવહાર સમય ે વૈકિ પક ર તા ઉપલ ધ હોઈ 
હાલમા ંઆયોજન નથી.  
   
   

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં મુ યમં ી ામ સડક યોજના 

૨૬૨૭૫ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧), (૨) અને (૩) *પ રિશ  મુજબ  
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વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર મુ યમં ી ામ સડક 
યોજના હેઠળ કયા ર તાઓ માટે કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, 
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કયા ર તાઓના કામ 
પૂણ થયા અને કયા ર તાઓના કામ ચાલુ છે અને કયા 
ર તાઓના કામ ચાલ ુકરવાના બાકી છે, અન ે

  

 (૩) ઉ ત બાકી કામો યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  

(*પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખલે છે.) 
--------- 

મનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણો ૃ  
૨૫૫૦૩ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓન ેઅ તાના ધોરણ ે
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 

મનગર િજ ામા ં કેટલા નવા કૃિષ વીજ ડાણો 
આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૦૦ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૬૫.૮૩ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

મનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણો ૃ  
૨૫૫૦૧ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર ા ય) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓન ેઅ તાના ધોરણ ે
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 

મનગર િજ ામા ં કેટલા નવા કૃિષ વીજ ડાણો 
આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૦૦ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૬૫.૮૩ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

દેવભુિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૩૪૪ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાળીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભિુમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલમા ં
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) ના . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશું કાયવાહી 
કરી?  

  (૪) દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામા ં કોઈ 
ફરીયાદ મળેલ નથી. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 
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દાહોદ િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના  
૨૫૫૧૨ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત દાહોદ િજ ામા ં
કલ કેટલા વીજ ડાણ આપવામાં આ યાુ , અને  

  (૧) ૮૧૧૩ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૩૦૬.૩૪ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ક ીય કરવેરાના હ સા પેટ રા ય ને મળવાપા  રકમ બાબતે ે  
૨૬૩૧૧ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કે ીય કરવેરાના હ સા પેટે રા ય સરકારન ે
કેટલી રકમ મળવા પા  હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કે  સરકાર 
તરફથી કે ીય કરવેરાની વસૂલલે રકમ પૈકી રાજય 
સરકારન ે મળવાપા  રકમ વષ ૨૦૧૭-૧૮ મા ં
.૨૩૮૧૭.૮૬ કરોડ અન ે વષ ૨૦૧૮-૧૯માં . 

૨૭૫૫૩.૩૮ કરોડ છે. 
 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કેટલી રકમ મળી, અન ે   (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કે  સરકાર 

તરફથી કે ીય કરવરેાની વસૂલેલ રકમ પૈકી રા ય 
સરકારને મળેલ રકમ વષ ૨૦૧૭-૧૮ માં . ૨૦૭૮૨.૨૯ 
કરોડ અને વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં . ૨૩૪૮૯.૩૨ કરોડ છે. 

 (૩) મળવાપા  કરતાં ઓછી રકમ મળી હોય તો 
પૂરતી રકમ મેળવવા ઉ ત િ થિતએ શું યાસો કરવામા ં
આ યા? 

  (૩) કે ીય નાણાંપંચના અહેવાલમા ંકરવામાં આવેલ 
ભલામણ અનુસાર રા ય સરકારને કે ીય કરવેરાની ખરેખર 
વસૂલ આવેલ રકમ યાન ે લઈ, રા ય સરકારન ે કે ીય 
નાણાંપંચની ભલામણ અનુસાર તેના હ સા પેટે મળવા 
પા  રકમ ફાળવી આપવામાં આવ ેછે. 

--------- 
ક છ િજ ામાં નકલી દવાઓના વેચાણ બાબત 

૨૬૨૬૦ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ િજ ામા ં તાલુકાવાર મેડીકલ ટોર 
પરથી નકલી દવાઓના વેચાણ થવા અંગે કેટલી વખત 
તપાસ કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
તાલુકાનું 

નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ કલુ  

ભુજ ૨૩૧ ૧૯૨ ૪૨૩ 
અં ર ૩૦ ૬૪ ૯૪ 
ગાંધીધામ ૧૦૯ ૧૧૪ ૨૨૩ 
ભચાઉ ૦૮ ૦૭ ૧૫ 
રાપર ૦૨ ૩૧ ૩૩ 
મું ા ૧૧ ૩૨ ૪૩ 
માંડવી ૩૧ ૪૫ ૭૬ 
નખ ાણા ૨૨ ૦૩ ૨૫ 
અબડાસા ૦૧ ૦૪ ૦૫ 
લખપત ૦૪ ૦૧ ૦૫ 

કલુ  ૪૪૯ ૪૯૩ ૯૪૨  
 (૨) ઉ ત તપાસ દર યાન તાલુકાવાર કેટલા 
મેડીકલ ટોર પરથી નકલી દવાનો જ થો પકડાઓ, અને 

  (૨) ભુજ તાલુકાના ૨ મેડીકલ ટોર પરથી નકલી 
દવાનો જ થો પકડાયેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) જવાબદાર પેઢીઓ પાસેથી નકલી દવાનો 
.૩૩,૧૦૧/-ની િકમતનો જ થો જ  કરી નામદાર ચીફ ં
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યુ ડિશયલ મે ટેટ, ભુજ ખાતેથી ક ટડી ઓડર 
મેળવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં બાલસખા યોજના ે  

૨૬૩૧૭ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર િજ ામાં િજ ાવાર બાલસખા 
યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા કેટલા બાળકોની 
સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ સુરે નગર ૭૩૧ ૯૦૬ ૧૬૩૭ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
 

 
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી હોિ પટલોની 

સં યા ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કલુ  

૧ સુરે નગર ૦૮ ૧,૫૭,૦૩,૦૦૦ ૧,૧૯,૨૩,૦૦૦ ૨,૭૬,૨૬,૦૦૦ 
કલુ  ૦૮ ૧,૫૭,૦૩,૦૦૦ ૧,૧૯,૨૩,૦૦૦ ૨,૭૬,૨૬,૦૦૦ 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ સુરે નગર ૧૩ ૪૮ ૬૧ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સુર ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના 
લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ 
થાય તે માટે સરકારી સં થામા ં સુવાવડ કરવા માટે ેરીત 
કરવામા ં આવે છે. જ ે બાળકોનો જ મ અધુરા માસ ે થયેલ 
હોય અથવા ગંભીર િબમારી સાથ ે જ મેલ હોય તેવા 
બાળકને બાલસખા યોજનાનો લાભ લવેા જણાવવામાં આવ ે
છે. યારબાદ યારે બાળકને સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી 
ર  આપવામા ં આવે છે. યારે આશા ારા વખતોવખત 
તેની ગૃહ મલુાકાત કરવામા ંઆવે છે. તેમજ બાળકનું સંપૂણ 
રસીકરણ થાય તે સુિનિ ત કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કાયરત આરો ય ક ોે  

૨૭૫૧૨ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં કેટલા સામૂ હક આરો ય કે ો અન ે

ાથિમક આરો ય કે ો કાયરત છે, અન ે

  (૧)  
સામૂ હક આરો ય કે ો ૦૭ 

ાથિમક આરો ય કે ો  ૨૯  
 (૨) તે પૈકી છે ા બે વષમા ંકેટલા સામૂ હક આરો ય 
કે ો અને કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા? 

  (૨) કોઈ નવા સામૂ હક આરો ય કે ો કે ાથિમક 
આરો ય કે ો મંજર કરવામાં આવેલ નથીૂ . 

--------- 
મનગર િજ ામાં ઘર વપરાશ માટ વીજ ડાણ આપવા બાબતે  

૨૬૩૩૯ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર િજ ામા ંતાલુકાવાર અનુસિૂચત 

િત પેટા યોજના હેઠળ ઘર વપરાશના લાભાથ ઓન ે
કેટલા વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) અને (૨)  
તાલુકા વષ 

૨૦૧૮માં 
આપેલ વીજ 

ડાણ 

વષ 
૨૦૧૯માં 

આપેલ વીજ 
ડાણ 

તે અ વયે 
થયેલ ખચ 
(લાખમાં) 

ોલ ૩ ૦ ૦.૧૧ 
મ ધપુર ૪૩ ૭ ૧.૪૦ 
મનગર ૪૦૯ ૨૭૨ ૧૮.૨૨ 
ડયા ૦ ૦ ૦.૦૦ 

કાલાવડ ૫૯ ૯૫ ૩.૮૬ 
લાલપુર ૮૧ ૨૨ ૯.૭૫  

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયેલ છે?    
--------- 

સાવરકડલા ું અને લીલીયા તાલુકામાં ર તા, પુલ, કોઝ-વે અને નાળાને વરસાદથી થયેલ નુકસાન 
૨૭૯૬૩ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સને ૨૦૧૯ના ચોમાસામા ં અિતવૃિ  અન ે
પુરના કારણે અમરેલી િજ ાના સાવરકડલા અન ે લીલીયા ુ ં
તાલુકામાં વરસાદથી પંચાયત અને ટેટ હ તકના કેટલા 
ર તા, પુલ, કોઝ-વે અન ેનાળાન ેભારે નુકસાન થયેલ છે, 

 

 (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ નુકસાન 
થયેલ પુલ, ર તા, કોઝ-વે અને નાળાના મરામત માટે 
કેટલી રકમના ખચનો અંદાજ છે, અન ે

 

 (૩) ઉ ત કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવનાર 
છે? 

 

 (૧), (૨) અને (૩)  
નુકસાન થયેલ ર તા, પુલ કોઝવે અને નાળાને જ રી 
મરામત કરી વાહન યવહાર યો ય રાખલે છે. 
   
   

--------- 
મનગર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૫૫૪૮ ી ભરતભાઈ પટલ ે (વલસાડ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સંવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ મનગર 
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૫૭.૬૮ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૧૦૭૦ વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૩૧૧.૩૯ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
ભાવનગર અને પંચમહાલ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૬૩૭૪ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભાવનગર અન ે પંચમહાલ િજ ામાં 
િજ ાવાર/ શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના 
અને આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ 
સારવાર મળેવી,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 
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 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશુ ં કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) પંચમહાલ િજ ામા ં કોઈ ફ રયાદ મળલે નથી 
અને ભાવનગર િજ ામા ં કરેલ કાયવાહી *પ ક-૫ ના 
કોલમ ૬ મુજબ. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૪૨૭ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ડાંગ અને વલસાડ િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા. 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) ડાંગ િજ ામાં કોઈ ફ રયાદ મળેલ નથી. અન ે
વલસાડ િજ ામાં હોિ પટલો સામ ેકરેલ કાયવાહી *પ ક-
૫ મુજબ છે. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
મહસાણા િજે ામાં મા કાડ અ વયે સારવાર આપવા બાબત 

૨૬૨૮૭ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
શહેર/િજ ામા ં કઈ હોિ પટલમાં મા કાડ અ વય ે સારવાર 
આપવામાં આવે છે, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત 
હોિ પટલવાર ઉ ત યોજના હેઠળ કેટલા કાડ ધારકોએ 
સારવાર લીધી, અને 

  (૨) *પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) તે અ વયે હોિ પટલવાર કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) *પ ક-૩ મુજબ 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
૨૫૫૫૭ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સંવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ પોરબંદર 
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૬૮૧.૩૯ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૮૪૬ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૨૭૧.૨૭ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
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જનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતૂ  
૨૫૫૪૯ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવંાગી િવકાસ યોજના અંતગત જનાગઢ ૂ ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૮૫૫.૫૩ કી.મી. વીજ વાયરો અન ે ૮૯૬ નંગ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૩૩૬.૦૬ લાખનો ખચ થયલે છે. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  

૨૫૫૦૯ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અનસુૂિચત િતના લાભાથ ઓને અ તાના ધોરણે 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 
રાજકોટ િજ ામાં કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 
આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૭૪ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૨૭૨.૭૬ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

ઉમરાળા તાલુકાના ધોળા ખાતે અ ડરિ જ ક ઓવરિ જ બનાવવા બાબતે  
૨૬૩૭૬ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ધોળા 
તા.ઉમરાળા િજ.ભાવનગરમાં ધોળા રે વે ફાટક વારવાર ં
બંધ રહેતુ હોવાથી અ ડરિ જ કે ઓવરિ જ બનાવવાની 
કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અને 

 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧) અને (૨) આજની િ થિતએ ધોળા જ શન પાસ ેં
ધોળા-રધાળા રોડ પર મંજર થયેલ રે વે ઓવર િ જની ં ૂ
કામગીરી થળ ફેરફાર કરી ધોળા બાયપાસ પર રે વે ઓવર 
િ જ બનાવવાની સૈ ધાંિતક મંજરી આપવામાં આવી છે ૂ
બાકીની કાયવાહી ગિત હેઠળ છે.  

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના 

૨૫૫૧૧ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંુપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત દાહોદ િજ ામા ં
કલ કેટલા વીજ ડાણ આપવામાં આ યાુ , અને 

  (૧) ૮૧૧૩ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૩૦૬.૩૪ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે  
૨૬૨૮૧ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર પાટણ અન ે બનાસકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા 
કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો /વેપારી એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

પાટણ ૦ ૫ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
િજ ો ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 
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ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
પાટણ ૦.૦૦ ૧૯૬.૪૧ 

બનાસકાંઠા ૨૧૨.૨૩ ૧૯૩.૦૨  
 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલુ -૨૭ ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૧૮ વેપારી 
એકમો પાસેથી .૪૬.૭૮ લાખની વસલૂાત કરેલ છે. બાકી 
વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી અને મહસાણા િજ ામાં બાળસખા યોજનાે  

૨૬૨૯૭ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર 
બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા કેટલા 
બાળકોની સારવાર કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ અરવ ી ૨૨૬૮ ૨૯૨૧ ૫૧૮૯ 
૨ મહેસાણા ૩૮૭૪ ૪૦૮૪ ૭૯૫૮ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી રકમ 
કેટલી ખાનગી હોિ પટલોન ેચૂકવવામાં આવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ અરવ ી ૧૩ ૯૬,૩૫,૦૦૦ ૩,૨૭,૫૧,૦૦૦ ૪,૨૩,૮૬,૦૦૦ 
૨ મહેસાણા ૧૪ ૬૨,૮૭,૦૦૦ ૨,૬૩,૪૪,૦૦૦ ૩,૨૬,૩૧,૦૦૦ 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અરવ ી ૧૬ ૯૦ ૧૦૬ 
૨ મહેસાણા ૫૦ ૮૧ ૧૩૧ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) નવ ત બાળકોના મૃ ય ુ ઘટાડવા માતાઓને 
સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે, જનની િશશ ુ સુર ા 
કાય મ, જનની સુર ા યોજના, િચર વી યોજનાં , ક તુરબા 
પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ 
સં થાકીય સુવાવડ થાય તે માટે સરકારી સં થામા ંસુવાવડ કરવા 
માટે ેરીત કરવામા ં આવે છે. જ ે બાળકોનો જ મ અધુરા માસે 
થયેલ હોય અથવા ગંભીર િબમારી સાથે જ મલે હોય તેવા બાળકને 
બાલસખા યોજનાનો લાભ આપવામા ં આવે છે. યારબાદ યારે 
બાળકને સીક ય ૂ બોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવે છે 
યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામાં આવે 

છે. તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સિુનિ ત કરવામાં 
આવે છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં કૌટબી નદી પર િ જ બનાવવા બાબતં  

૨૬૪૦૯ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ   (૧) અને (૨) 
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િજ ાના ધાનપુર તાલુકાના ખલતા ગામ ે કૌટબી નદી પર ં
તુટી ગયેલ િ જ બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, અન ે

ધાનપુર તાલુકાના ખલતા ગામના ર તા પર આવલે હયાત 
ડીપને વરસાદ/પુરમાં નુકસાન થયલે જને ેમરામત કરેલ છે 
અને હાલમા ંવાહન યવહાર ચાલુ છે. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશે ? 

    

--------- 
અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે  

૨૬૩૦૮ ી હમતિસંહ પટલં ે   (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર 

એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો /વેપારી એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ૭૮ ૧૧૭૮ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની 
ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
અમદાવાદ ૧૫૩૪.૦૨ ૧૫૪૨૮.૭૩ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામ ે
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલુ -૧૨૫૬ ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી, ૩૫૮ 
વેપારી એકમો પાસેથી .૨૩૬૩.૨૪ લાખની વસૂલાત કરેલ 
છે. બાકી વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નવ ત િશશુઓના મોત 

૨૬૩૯૭ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

  તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા 
અને આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર રા ય સરકાર 
હ તકના દવાખાના/િસિવલ હોિ પટલોમાં છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલા નવ ત િશશુઓના મોત 
િનપ યાં ? 

 તા.૧૬/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૧૫/૦૧/૧૯ 

તા.૧૬/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૧૫/૦૧/૨૦ 

કઠલાલ ૦ ૦ ૦ 

કપડવંજ ૦ ૦ ૦ 
ખેડા ૫ ૫ ૧૦ 

ગળતે ર ૦ ૦ ૦ 
ઠાસરા ૫ ૫ ૧૦ 

નડીયાદ ૪૮ ૭૫ ૧૨૩ 

મહધાુ  ૦ ૦ ૦ 
મહેમદાવાદ ૪ ૧ ૫ 

માતર ૪૦ ૧૭ ૫૭ 

૧ ખેડા 

વસો ૧ ૨ ૩ 
કુલ ૧૦૩ ૧૦૫ ૨૦૮ 

આણંદ ૫ ૪ ૯ 
આંકલાવ ૦ ૦ ૦ 

બોરસદ ૨ ૨ ૪ 

ખંભાત ૧ ૨ ૩ 
તારાપુર ૦ ૦ ૦ 

પેટલાદ ૦ ૦ ૦ 
સો ા ૦ ૦ ૦ 

ઉમરેઠ ૧ ૧ ૨ 

૨ આણંદ 

કુલ ૦૯ ૦૯ ૧૮ 

--------- 
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યારા તાલુકાના ર તાને ડામર કરવા બાબત 

૨૬૪૨૧ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી (માગ અન ેમકાન)  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ાના યારા તાલુકાના ઘાટાથી મરકવાન ે ડતા ુ
ર તાને છે  ે યારે ડામર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) વષ ૨૦૧૦-૧૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ર તો િબ માર હાલતમાં છે 
તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને  

 

 (૩)  હા, તો ઉ ત ર તાને યાં સુધીમાં ડામર 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨) અને   (૩)  
ર તો વાહન યવહાર યો ય હોઈ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે  

૨૬૪૨૯ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર 

એસટી અ વય ે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા કેટલા 
ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો /વેપારી એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

નવસારી ૦ ૧૧ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
નવસારી ૦.૦૦ ૮૨.૪૧ 

 (૩) તે અ વય ે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામ ે
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) કલુ -૧૧ ઈસમો/વેપારી એકમો પૈકી ૦૪ વેપારી 
એકમો પાસેથી .૧૭.૪૬ લાખની વસલૂાત કરેલ છે. બાકી 
વસૂલાત અંગે કાયદાકીય કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૫૫૫૩ ી કશુભાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત મનગર ૂ
િજ ામા ંકલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૫૭.૬૮ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૧૦૭૦ વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) . ૩૧૧.૩૯ લાખનો ખચ થયો. 

--------- 
દાહોદ શહરમાં મા અમૃતમ યોજના અંતગત મા ય હોિ પટલોે  

૨૬૪૦૭ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
શહેરમા ંમા અમૃતમ યોજના અંતગત કેટલી હોિ પટલો મા ય 
થયેલી છે, 

  (૧) કલ ુ ૧૦ (દસ) હોિ પટલો મા ય થયેલી છે. 

 (૨) ઉ ત હોિ પટલવાર છે ા બે વષમા ં વષવાર   (૨) પ ક-૧ મુજબ  
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કેટલા દદ ઓએ ઉ ત યોજના હેઠળ સારવાર લીધી, અને 
 (૩) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, હોિ પટલવાર કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૩) પ ક-૨ મુજબ  

પ ક-૧ 
મ હોિ પટલનું નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧ કે કે સજ કલ હોિ પટલ ૦ ૧ 
૨ રીધમહટ સં થા ૧૭૩ ૩૮૭ 
૩ સમીર ઓથ પે ડક હોિ પટલ અને ટોમા સે ટર ૦ ૧ 
૪ અબન હોિ પટલ ૦ ૧૩૭ 
૫ ઝૈનબ નિસગ હોમ ૦ ૫ 
૬ ઝાયડસ મે ડકલ કોલેજ એ ડ હોિ પટલ ૮ ૩૧ 
૭ અબન ાથિમક આરો ય કે -૧ ૦ ૦ 
૮ અબન ાથિમક આરો ય કે -૧ ૦ ૦ 
૯ માલવ હોિ પટલ ૦ ૦ 

૧૦ િવહાન હોિ પટલ ૦ ૦ 
પ ક-૨ 

મ હોિ પટલનું નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧ કે કે સજ કલ હોિ પટલ ૦ ૦ 
૨ રીધમ દય સં થા ૫૬,૪૧,૧૩૩ ૬૭,૦૯,૨૫૪ 
૩ સમીર ઓથ પે ડક હોિ પટલ અને ટોમા સે ટર ૦ ૦ 
૪ અરબાન હોિ પટલ ૦ ૧,૨૪,૨૦૦ 
૫ ઝૈનબ નિસગ હોમ ૦ ૨૦,૭૦૦ 
૬ ઝાયડસ મે ડકલ કોલેજ એ ડ હોિ પટલ ૦ ૧,૯૫,૭૩૯ 
૭ અબન ાથિમક આરો ય કે -૧ ૦ ૦ 
૮ અબન ાથિમક આરો ય કે -૧ ૦ ૦ 
૯ માલવ હોિ પટલ ૦ ૦ 

૧૦ િવહાન હોિ પટલ ૦ ૦ 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે  
૨૬૨૯૪ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર એસટી અ વયે ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા 
કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો પકડાયા, 

  (૧)  
ઈસમો /વેપારી એકમોની સં યા 

િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

અરવ ી ૦ ૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમની ખોટી 
ઈનપુટ ટે સ ેડીટ પકડાઈ, અન ે

  (૨)  
ઉ ત એકમોમાં સંભિવત ખોટી 

ઈનપુટ ટ સ ડીટની યાને આવેલ ે ે
રકમ  ( .લાખમાં) 

િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
અરવ ી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો/વેપારી એકમો સામે 
શું  કાયવાહી કરી ?  

  (૩) ખોટી ઈનપુટ ટે સ ેડીટ લેતા ઈસમો/વેપારી 
એકમો જણાયેલ ન હોઈ તેઓ સામ ેકાયવાહી કરવાની રહેતી 
નથી.  
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પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો બદલવા બાબત 

૨૫૫૫૮ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંસાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત પોરબંદર ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૬૮૧.૩૯ કી.મી. વીજ વાયરો અને ૮૪૬ નંગ 
થાંભલા બદલવામાં આ યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) . ૨૭૧.૨૭ લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં િવિવધ યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૭૦૬૬ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ માન યોજના અ વય ે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી,  

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કેટલી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા,  

 (૪)  હા, તો આવી કઈ હોિ પટલો સામ ે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૪) પ ક-૩ ના કોલમ-૬ મુજબ 

પ ક-૧ 
 મા અમૃતમ મા વા સ ય યોજના  આયુ માન યોજના 
 ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

છોટા ઉદેપુર 
િજ ો 

૨૨૫ ૩૬૯ ૫૯૩ ૮૩૯ ૨૫ ૩૨૭ 

વડોદરા શહેર ૬,૦૭૫ ૬,૮૨૪ ૫૩,૬૯૩ ૮૨,૯૦૨ ૩૭ ૭,૨૨૫ 
વડોદરા િજ ો ૨,૬૮૨ ૨,૫૦૦ ૧૨,૩૨૩ ૧૨,૪૪૬ ૧૭૩ ૪,૪૧૯ 

પ ક-૨ 
વષ ૨૦૧૮ 

 મા અમૃતમ મા વા સ ય યોજના  આયુ માન યોજના 
 હોિ પટલોની 

સં યા 
ચૂકવેલ રકમ . હોિ પટલોની 

સં યા 
ચૂકવેલ રકમ . હોિ પટલોની 

સં યા 
ચૂકવેલ રકમ .

છોટા ઉદેપુર િજ ો ૪ ૮,૪૬,૮૧૨ ૪ ૨૧,૯૭,૫૩૬ ૮ ૫,૩૨,૩૦૦ 
વડોદરા શહેર ૩૯ ૩,૯૨,૭૭,૦૫૭ ૪૨ ૧૬,૦૫,૧૦,૩૨૪ ૬૦ ૬,૪૭,૫૦૫ 
વડોદરા િજ ો ૭ ૧,૯૭,૯૨,૮૭૫ ૮ ૬,૫૭,૩૦,૦૨૯ ૧૪ ૨૦,૮૬,૭૮૫ 

વષ ૨૦૧૯ 
 મા અમૃતમ મા વા સ ય યોજના  આયુ માન યોજના 
 હોિ પટલોની 

સં યા 
ચૂકવેલ રકમ . હોિ પટલોની 

સં યા 
ચૂકવેલ રકમ . હોિ પટલોની 

સં યા 
ચૂકવેલ રકમ . 

છોટા ઉદેપુર 
િજ ો 

૪ ૧૭,૭૪,૬૨૨ ૪ ૩૭,૬૨,૯૭૮ ૮ ૫૧,૬૭,૫૦૨ 
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વડોદરા શહેર ૩૯ ૪,૭૬,૦૯,૮૪૪ ૪૨ ૨૪,૬૫,૧૦,૪૬૩ ૬૦ ૭,૦૬,૫૭,૦૫૪ 
વડોદરા િજ ો ૭ ૧,૮૭,૦૫,૭૮૨ ૮ ૭,૮૬,૬૮,૭૧૫ ૧૪ ૩,૯૩,૪૪,૧૪૦ 

પ ક-૩ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
મ િજ ો દદ નું નામ હોિ પટલનું 

નામ 
ફરીયાદ/કારણો લીધેલ પગલાં/કરલ કાયવાહીે  

૧ વડોદરા સુરસ ગ મેલિસંગ 
પરમાર (ફ રયાદ કતા) 

ટલ ગ 
હોિ પટલ, 
વડોદરા 

મા અમૃતમ વા સ ય 
કાડમાં સારવાર ન 
મળવા બાબત 

તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ હષદિસંહ 
ચંદુભાઈ પરમાર ારા બ  િનવેદન 
આપેલ છે. તેમજ માન. મુ ય િજ ા 
આરો ય અિધકારી ારા ફ રયાદ અંગે 
સંપૂણ હકીકત બ  જણાવેલ છે. 
લાભાથ ની સંપૂણ સારવાર AB-
PMJAY યોજના અંતગત થયેલ છે. 
લાભાથ  ારા સારવાર માટે હોિ પટલમા ં
કોઈ ખચ થયેલ નથી. 

૨ વડોદરા િનસાર યાકબમીયા ુ
યદુ ાહી (ફ રયાદ 
કતા) 

પા લ સેવા મ 
હોિ પટલ, 
વડોદરા 

મા અમૃતમ કાડ હોવા 
છતાં સુિવધાનો લાભ ન 
મળવા બાબત 

લાભાથ  ારા મા યોજના અંતગત ફ ત 
સીટી કેનનો રીપોટ કરવાનો હોઈ જ ેમા 
યોજના ગાઈડલાઈન અંતગત ફ ત સીટી 
કેન કરાવવા માટે કોઈ કલ ટર નથી.  

--------- 
થરાદના સામૂ હક આરો ય ક ને અપ ેડ કરવા પાછળ કરલ ખચ બાબતે ે  

૨૬૨૭૦ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં થરાદમાં આવેલ સામૂ હક આરો ય કે ને સબ 
ડ ટકીટ હોિ પટલમા ંઅપ ેડ કયા બાદ નવીન િબ ડ ગ, 

મરામત અને િનભાવણી માટે છે ા બે વષમાં વષવાર કયા 
કામો માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૧) વષ –  ૨૦૧૮ માં ‘‘શૂ ય’’ 
  વષ-૨૦૧૯માં . ૩,૫૦,૩૩૬.૦૦ મરામત 
માટે ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કયા કારની કામગીરી બાકી છે 
તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશ?ે  

  (૨) રપેર ગની કામગીરી જવેી કે, વોડ મ, એ સ-રે 
મ, ઓ.પી.ડી. મ માટેની કામગીરી બાકી છે. જ ે ખાસ 

મરામત કાય મ હેઠળ સમાવેશ કરી, સ વરે કામગીરી પૂણ 
કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ભાભર તાલુકાના ગામોને િસંચાઈનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૫૬૦૪ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં ભાભર તાલુકામાં કેટલા ગામોને કેનાલ ારા 
િસંચાઈનું પાણી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં ભાભર તાલુકામાં ૪૮ ગામોને નમદા યોજનાની 
કેનાલો ારા િસંચાઈનુ ંપાણી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

 (૨) નમદાની મુ ય કેનાલમાથંી વડાણા યોજના 
મારફત ઉ ત તાલુકાના ગામોના ખેડતોને િસંચાઈનુ ંપાણી ૂ
આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના, . 

 (૩)  ના, તો ભાભર તાલુકાના ગામોન ે વડાણા 
યોજના મારફત િસંચાઈનુ ંપાણી યાં સુધીમા ંપૂ  પાડવામા ંં
આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
જનાગઢ અને મનગર િજ ામાં મા અમૃતમૂ , મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૬૩૪૭ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ અન ે મનગર િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ માન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) ના . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશું કાયવાહી 
કરી? 

  (૪) કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

ગાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં બાલસખા યોજના 
૨૬૩૦૦ ડો..સી.જ.ે ચાવડા  (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અન ે ગીર સોમનાથ િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ ગાંધીનગર ૨૭૫૨ ૨૫૪૭ ૫૨૯૯ 
૨ ગીર સોમનાથ ૨૦૫૯ ૨૬૧૮ ૪૬૭૭ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ ગાંધીનગર ૧૬ ૭૬,૧૬,૪૦૦ ૧,૦૬,૫૪,૪૦૦ ૧,૮૨,૭૦,૮૦૦ 

૨ ગીર 
સોમનાથ 

૧૩ ૪૮,૩૧,૫૫૦ ૩,૧૯,૩૫,૪૦૦ ૩,૬૭,૬૬,૯૫૦ 

 કુલ ૨૯ ૧,૨૪,૪૭,૯૫૦ ૪,૨૫,૮૯,૮૦૦ ૫,૫૦,૩૭,૭૫૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ ગાંધીનગર ૨ ૧૫ ૧૭ 
૨ ગીર સોમનાથ ૦ ૩૩ ૩૩ 

 (૪) નવ તી બાળકોના મૃ યુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) જનની સુર ા કાય મ, જનની સરુ ા યોજના, 
િચર વી યોજનાં , ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ 

ારા પોષણયુ ત આહાર તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે 
માટે સરકારી સં થામાં સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામા ં
આવે છે. જ ેબાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયેલ હોય અથવા 
ગંભીર િબમારી સાથે જ મેલ હોય તેવા બાળકને બાલસખા 
યોજનાનો લાભ લેવા જણાવવામાં આવે છે. યારબાદ યારે 
બાળકને સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામા ંઆવે 
છે યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મુલાકાત કરવામા ં
આવે છે. તેમજ બાળકનુ ં સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સિુનિ ત 
કરવામા ંઆવે છે. 
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બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં બાલસખા યોજના 
૨૬૨૭૯ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં
િજ ાવાર બાલસખા યોજના અ વયે નવ ત જ મેલા 
કેટલા બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ બનાસકાંઠા ૩૦૧૩ ૩૯૧૯ ૬૯૩૨ 
૨ ક છ ૩૦૦૫ ૪૮૬૭ ૭૮૭૨ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
રકમ કેટલી ખાનગી હોિ પટલોને ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષવાર ચૂકવેલ રકમ િપયા 

મ િજ ો 
ખાનગી 

હોિ પટલોની 
સં યા 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કુલ 

૧ બનાસકાંઠા ૩૭ ૭૭૭૯૦૩૦૦ ૧૦૩૬૪૩૯૦૦ ૧૮૧૪૩૪૨૦૦ 

૨ ક છ ૩૧ ૯૫૯૮૦૦૦૦ ૧૫૮૫૭૮૫૪૯ ૨૫૪૫૫૮૫૪૯ 
 કુલ ૬૮ ૧૭૩૭૭૦૩૦૦ ૨૬૨૨૨૨૪૪૯ ૪૩૫૯૯૨૭૪૯  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા બાળકોના 
મૃ યુ થયા, અને 

  (૩)  
વષવાર થયેલ મૃ યુ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ બનાસકાંઠા ૪૭ ૮૦ ૧૨૭ 
૨ ક છ ૧૪૪ ૨૫૬ ૪૦૦ 

 (૪) નવ ત બાળકોના મૃ ય ુ અટકે તે માટે શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) નવ ત બાળકોના મૃ ય ુ ઘટાડવા માતાઓન ે
સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે જનની િશશ ુ સુર ા 
કાય મ, જનની સરુ ા યોજના, િચર વી યોજનાં , ક તુરબા 
પોષણ સહાય યોજનાઓના લાભ ારા પોષણયુ ત આહાર 
તેમજ સં થાકીય સુવાવડ થાય તે માટે સરકારી સં થામા ં
સુવાવડ કરવા માટે ેરીત કરવામાં આવે છે આ ઉપરાંત જ ે
બાળકોનો જ મ અધુરા માસે થયલે હોય અથવા ગંભીર 
િબમારી સાથ ેજ મેલ હોય તેવા બાળકન ેબાલસખા યોજનાનો 
લાભ લેવા જણાવવામાં આવે છે. યારબાદ યારે બાળકન ે
સીક ય ૂબોન કેર યુિનટમાંથી ર  આપવામાં આવે છે યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મલુાકાત કરવામાં આવ ેછે. 
તેમજ બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે સિુનિ ત કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં ઘરવપરાશના વીજ ડાણો 

૨૫૫૧૭ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક ટર યોિત ુ
યોજના હેઠળ અરવ ી િજ ામાં છે ા બે વષમાં કેટલા વીજ 

ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૭૩ વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૨)  કલ ુ . ૫૮.૮૨ લાખનો ખચ થયેલ છે.  
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોના મંજર મકાનોે ૂ  
૨૬૦૨૦ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા  બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર કેટલા સામૂ હક 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં 
પંચમહાલ િજ ામા ં એકપણ સા.આ. કે નું  નવીન મકાન 
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આરો ય કે ો  અને ાથિમક આરો ય કે ોના નવીન 
મકાનો યારે મંજર થયેલ છેૂ , અને  

મંજર થયેલ નથીૂ , યારે પંચમહાલ  િજ ામાં  શહેરા તાલુકાના 
૦૨ ા.આ. કે ોના નવીન મકાનો વષ ૨૦૧૮માં મંજર ૂ
થયેલ છે.  

 (૨) ઉ ત કામગીરી કઈ એજ સીઓને કેટલા ખચ 
કેટલા સમયમા ંપૂણ કરવા સ પાયેલ છે ?  

  (૨)  
તાલુકો ાથિમક 

આરો ય 
ક નંુ  ે
નામ 

એજ સીનંુ 
નામ 

ખચ કટલા ે
સમયમાં 

પૂણ 
કરવામાં 
આવશ ે

મોરવા 
(રેણા) 

આર.પી. 
ઈ ફા ટકચર 

.૮૫.૭૧ 
લાખ 

નવ.ે 
૨૦૨૦ શહેરા 

વાઘ પુર એચ.પી. .૭૬.૯૮ નવે 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ૂ ૧૦ ક.મી. થી વધાર લંબાઇના ર તાઓનો રા ય ધોે રીમાગમાં સમાવવા બાબત 

૨૬૩૫૩ ી બાબુભાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
૧૦ િક.મી. થી વધારે લંબાઇના ર તાઓનો રા ય 
ધોરીમાગમાં સમાવેશ કરવાનું ન ી કરવામાં આવેલ છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ર તાૂ ઓનો રા ય 
ધોરીમાગમાં સમાવેશ કરવામાં આ યો અને કેટલા 
ર તાઓનો સમાવેશ કરવાનો બાકી છે, અન ે

 

 (૩) ઉ ત બાકી ર તાઓનો યા ં સુધીમાં સમાવશે 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧),(૨) અને (૩) ૧૦ િક.મી. થી વધારે લંબાઇના 
ર તાઓનો રા ય ધોરીમાગમાં સમાવશે કરવા બાબત કોઇ 
િનણય થયેલ નથી.  

--------- 
રા યમાં સોલાર પાક થાપવા બાબત 

૨૫૧૮૩ ી અમીત ચાવડા (આંકલાવ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમા ં
કેટલા થળ,ે કેટલી વીજ મતાના સોલર પાક થાપવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમા ં
પાટણ િજ ાના સાંતલપુર તાલુકાના ચારણકા ગામ ખાતે 
હાલમા ં ૭૨૦ મેગાવોટનો સોલર પાક થાપવામા ં આવેલ 
છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ સોલર પાકમાંથી કેટલી 
વીજળીનું ઉ પાદન થાય છે, 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમા ં
આવેલ ચારણકા સોલર પાકમાં ૪.૦૧૩ મીલીયન યનુી સ 
વીજ ઉ પાદન થયું હતંુ.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા થળ ે નવા સોલર પાક 
થાપવાનું આયોજન છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના વાવ 
તાલુકામાં રાધાનેસડા ખાતે ૭૦૦+ મેગાવોટ અ ટામેગા 
સોલાર પાક (૨) અમદાવાદ િજ ાના ધોલેરા તાલુકામા ં
ધોલેરા (SIR) ખાતે ૫૦૦૦ મેગાવોટ અ ટામેગા સોલાર 
પાક અને (૩) બનાસકાંઠા િજ ાના સૂઈગામ તાલુકામા ં
હરસડ/નવાપુરા ખાતે ૫૦૦+ મેગાવોટ અ ટામેગા સોલાર 
પાક થાપવાનું આયોજન છે. 

 (૪) આ નવા થપાનાર સોલર પાક  કેટલા સમયમા ં
કાયાિ વત કરવાનુ ંઆયોજન છે? 

  (૪) ઉપરો ત નવા થપાનાર સોલર પાક  કાયાિ વત 
કરવાનું આયોજન પ ક-અ મુજબ છે. 

પ ક-અ 
અ.નં. સોલર પાકની િવગત કાયાિ વત કરવાનો સમયગાળો 
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૧ ૭૦૦+ મેગાવોટ અ ટામેગા સોલર પાક 
(રાધાનસેડા) 

સોલર પાકમાં િવિવધ આંતરમાળખાકીય કામગીરી પૂણ થયા 
બાદ અંદાજ ે૧૫ માસ પછી કાયાિ વત કરવામાં આવશ.ે 

૨ ૫૦૦૦ મેગાવોટ અ ટામેગા સોલર પાક (ધોલેરા) 
(૧) ૧૦૦૦ મેગાવોટ ધોલેરા સોલર પાક (ફેઝ-
૧) 
(૨) ૪૦૦૦ મેગાવોટ ધોલેરા સોલર પાક (ફેઝ-
૨) 

સોલાર પાકમાં િવિવધ આંતરમાળખાકીય કામગીરી પૂણ થયા 
બાદ તેમજ પધા મક ધોરણ ે સોલર ોજે ટ ડેવલપરની 
પસંદગી કયા બાદ અંદાજ ે૧૫ માસ પછી કાયાિ વત કરવામા ં
આવશ.ે 

૩ ૫૦૦+ મેગાવોટ અ ટામેગા સોલર પાક 
(હરસડ/નવાપુરા) 

સોલાર પાક થાપવા માટેની પ ધિત ન ી થયા બાદ તેમજ 
િવિવધ આંતરમાળખાકીય કામગીરી પૂણ થયા બાદ તથા 
પધા મક ધોરણે સોલર ોજે ટ ડેવલપરની પસંદગી કયા 

બાદ અંદાજ ે૧૫ માસ પછી કાયાિ વત કરવામાં આવશ.ે  
--------- 

ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં મા અમૃતમે , મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૩૫૯ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામા ં
િજ ાવાર/ શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના 
અને આયુ માન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ 
સારવાર મળેવી,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કેટલી હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી *પ ક-૪ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા, . 

 (૪)  હા, તો આવી કઈ હોિ પટલો સામે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૪) *પ ક-૫ ના કોલમ-૫ મુજબ. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ 
૨૬૩૩૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર/ 
શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અને આયુ માન 
યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર મળેવી,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા, . 

(૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામે શુ ંકાયવાહી કરી?   (૪) *પ ક-૫ અન ે૬ મુજબ. 
(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણોે  

૨૫૫૦૦ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 

  (૧) ૪૪૭ ઘરવપરાશના વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 
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કેટલા ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો 
ખચ થયો? 

  (૨) . ૨૯.૭૭ લાખનો ખચ થયલે છે.  

--------- 
અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણોે ે  

૨૫૪૯૬ ડો.. આશાબને પટલે  ( ઝા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા 
ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૮૧૧ ઘરવપરાશના વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો 
ખચ થયો? 

  (૨) . ૪૪.૦૦ લાખનો ખચ થયેલ છે.  

--------- 
અરવ ી િજ ામાં કટીર યોિત યોજનાુ  

૨૫૫૧૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દેહગામ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ કટીર યોિત ુ
યોજના હેઠળ અરવ ી િજ ામાં છે ા બે વષમાં  કેટલા વીજ 

ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૩૩ વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) . ૫૮.૮૨ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

બોરસદ તાલુકામાં હ થ એ ડ વેલનેસ સે ટર બનાવવા બાબતે  
૨૬૩૮૦ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં આણંદ િજ ાના બોરસદ તાલુકામા ં આયુ યમાન 
ભારત યોજના હેઠળ કેટલાં હે થ એ ડ વેલનેસ સે ટર 
બનાવવામા ંઆ યા છે, 

  (૧) ૩૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા બનાવવાના બાકી છે 
તેના કારણો શા છે, અન ે

  (૨) તબ ાવાર બાકીના હે થ એ ડ વલેનેસ 
સે ટરની મંજરી મ ેથી કામગીરી હાથ પર લેવામા ંઆવશેૂ . 

 (૩) ઉ ત બાકી હે થ એ ડ વેલનેસ સે ટર યાં 
સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) તબ ાવાર બાકીના હે થ એ ડ વલેનેસ 
સે ટરની મંજરી મ ેથી કામગીરી હાથ પર લેવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
રા યમાં સરકારી વીજકપનીઓ ારા વીજ ઉ પાદનં  

૨૫૨૦૯ ડો.. અિનલ ષીયારા  (િભલોડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં સરકારી વીજકપનીઓમાં કેટલા િમિલયન ં
યુિનટ વીજ ઉ પાદનમા ંઘટાડો ન ધાયો, અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમા ં
સરકારી વીજકપનીઓમાં વષ ં ૨૦૧૭-૧૮ની સાપે ે વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં વીજ ઉ પાદનમાં ૪૧૮૫ િમિલયન 
યુિનટનો વધારો ન ધાયો હતો, યારે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
વીજ ઉ પાદનમાં ૨૨૬૮ િમિલયન યિુનટનો ઘટાડો 
ન ધાયો હતો. 

 (૨) ઉ ત વીજ કપનીઓમાં વીજ ઉ પાદન વધારવા ં
છે ા બે વષમા ંશા ય નો કરવામાં આ યા? 

  (૨) નામ. વીજ િનયમન આયોગની ‘‘મે રટ ઓડર’’ 
ની માગદિશકાન ે યાન ે લઇ, ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર 
(SLDC) ની સૂચના મુજબ જ ે તે સમયે વીજ મથકો 
પાસેથી વીજ ઉ પાદન મેળવવામાં આવતંુ હોઇ, વીજ 
ઉ પાદનમાં વધારો કે ઘટાડો થતો હોય છે તેમ છતા,ં વીજ 
ઉ પાદન વધારવા માટે નવા વીજ યુિનટની થાપના તેમજ 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 281 

વીજ મથકોના જના યનુીટોના ટબાઇનનું આધુનીકરણ અન ેુ
નવીવીકરણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં િવિવધ યોજનાઓ હઠળ દદ ઓને સારવાર બાબતે  

૨૬૨૭૬ ી કાિ તભાઇ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં કઇ હોિ પટલોમા ંમા વા સ ય, મા અમૃતમ અન ે
આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ દદ ઓન ે સારવાર 
આપવામાં આવે છે, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉ ત હોિ પટલો યારથી મા ય કરેલ છે, અન ે   (૨) *પ ક-૧ ના કોલમ ન-ં૫ મુજબ. 
 (૩) ઉ ત યોજનાઓનો લાભ દદ ઓને થાિનક 
મળી રહે તે માટે વધુ હોિ પટલોને સમાવવા શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા?  

  (૩) ચાર- સાર કરી વધુમા ં વધુ હોિ પટલોન ે
ડાય તે માટે સઘન ય ન ચાલુ છે. તેમજ યોજનામા ં
ડાવા માટેની હોિ પટલોની દરખા ત પર વે તુરત ં

કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 
(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં સામેલ છે.) 

--------- 
લખપત થમલ પાવર લા ટના યુિનટ બાબત 

૨૬૩૧૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં લખપત થમલ પાવર લા ટમા ં કેટલા યુિનટ 
આવલેા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર હ તકની વીજ ઉ પાદન કપની એસઇસીએલ ં

ારા લખપત તાલુકામા ંઆવેલ ક છ િલ ાઇટ થમલ પાવર 
ટેશન ખાતે ચાર (૪) યિુનટ આવેલા છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા યુિનટો કાયરત છે 
અને કેટલા યુિનટો બંધ છે, 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ તમામ 
યુિનટ વીજ ઉ પાદન મળેવવા માટે ઉપલ ધ હતા. 

 (૩) ઉ ત પાવર લા ટના યુિનટો બંધ રહેવાના 
કારણો શુ ંછે, અન ે

  (૩) નામ. વીજ િનયમન આયોગની ‘‘મે રટ 
ઓડર’’ની માગદિશકાને યાને લઇ તેમજ લો ડમા ડ 
(low demand) ને કારણે ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર 
(SLDC) ની સૂચના મુજબ જ ેતે સમયે વીજ મથકો વીજ 
ઉ પાદન માટે ઉપલ ધ હોવા છતાં અિનવાય કારણો જવેા 
કે, આકિ મક રીતે ખોટકાઇ જવુ,ં સમારકામની જ રયાત, 
બળતણ ઉપલ ધ ન હોય તેવા કપરા સં ગોમાં ત પૂરતા 
સમય માટે હગામી ધોરણે બંધ રાખવા પડે છે અથવા જ ેતેં  
સમયની જ રયાત મુજબ અશંતઃ કાયરત રાખવા પડે છે. 

 (૪) તેને યાં સુધીમા ંકાયરત કરવામા ંઆવશ?ે   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ક છ િજ ામાં આવેલ ટોલબુથ 
૨૪૬૩૭ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં એક ર તા પર કેટલા 
અંતરે ટોલબુથ મુકી શકાય તવેી કોઈ સરકારની નીિત કે ગવાઈ છે કે કેમ, 

  (૧) અન ે(૨) માગ અન ેમકાન િવભાગની નીિત 
અનુસાર રા ય હ તકના ર તાઓ પર બે ટોલ લાઝા 
વ ચેનું ઈ છનીય અંતર ૨૫ થી ૩૦ કી.મી.નુ ં છે. 
જમેાં ર તાના વપરાશકારોની મસુાફરીની લંબાઈની 
લા િણકતાના આધારે ફેરફાર થઈ શકે છે. 

(૨)  હા, તો બે ટોલબુથ વ ચે ઓછામાં ઓછુ કેટલું અતંર હોવું ઈએં , અને    
(૩)ઉ ત િ થિતએ ઉ ત અંતર ન જળવાતું હોય તો તવેા કેટલા ટોલબુથ ક છ 
િજ ામાં આવેલા છે? 

  (૩) શુ ય 
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સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં મા અમૃતમે , મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ  
૨૬૩૧૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલમા ં
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશું કાયવાહી 
કરી?  

  (૪) *પ ક-૫ ના કોલમ ૬ મુજબ 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખલે છે.) 
--------- 

 
મહસાણા િજ ામાં ડ યુના ન ધાયેલા કસોે ે ે  

૨૬૨૮૮ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર ડે યુના 
કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર ડે યુના કેસોની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

ડ યુના કસોે ે  મ તાલુકાનું 
નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

૧ કડી ૭ ૨૧ 
૨ િવ પુર ૬ ૯ 
૩ િવસનગર ૮ ૧૪ 
૪ મહેસાણા ૫૫ ૧૮૧ 
૫ વડનગર ૧ ૨ 
૬ સતલાસણા ૦ ૦ 
૭ ખેરાલ ુ ૧ ૫ 
૮ ઝા ૦ ૧૨ 
૯ ટાણા ૨ ૪ 
૧૦ બેચરા  ૫ ૨૦ 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા નાગરીકોના મૃ ય ુ
થયા, અન ે

  (૨) તે પૈકી કોઈ પણ દદ નું મૃ યુ થયલે નથી. 

 (૩) ડે યુ રોગ િનયં ણ કરવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ડે યુ રોગ િનયં ણ માટે લેવામાં આવેલ પગલા ં
નીચે મુજબ છે. 

 િજ ા ક ાની હોિ પટલ તથા ે ીય ક ાએ 
શંકા પદ ડે યુના કેસોની શોધખોળ અને ડે યુ 
રોગના િનદાન માટે લેબોરેટરી પરી ણ અન ેયો ય 
સારવારની યવ થા. 

 મ છર ઉ પિ  અટકાયત કામગીરી. 

 િનદાન થયેલ કેસોના િવ તારમાં ઘરોમા ં
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પોરાનાશક અને ફોગ ગની કામગીરી. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી, જન ગૃિત 

ફેલાવવામાં આવ ેછે. 
--------- 

મનગર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
૨૫૫૫૪ ી પરસો મભાઈ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સંવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ મનગર 
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૭૫૭.૬૮ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૧૦૭૦ વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ ુ
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) .૩૧૧.૩૯ લાખનો ખચ થયો છે. 

--------- 
 

લ બડી િવ તારમાં નમદાની પાઈપ લાઈનના કામોમાં થયેલ ગેરરીિત 
૨૬૩૭૭ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર િજ ાના લ બડી િવ તારમાં નમદાના 
પાઈપલાઈનના કામોમા ં ગેરરીિત સબબ કયા 
કો ટાકટરો/એજ સીઓને લેકિલ ટ કરવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૧) કોઈ કો ટા ટર/એજ સીઓને લેકિલ ટ 
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે કઈ કો ટા ટર/એજ સીઓને કેટલી 
રકમ દંડ/પેન ટી તરીકે વસલૂવામાં આવી અને કેટલી રકમ 
કોની પાસેથી વસલૂવાની બાકી છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં મા અમૃતમે , મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ  

૨૬૨૮૨ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અન ે મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલમા ં
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામ ેશું કાયવાહી 
કરી?  

  (૪) પાટણ િજ ામાં કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. અન ે
મહેસાણા િજ ામા ં કલ ુ ૧૦ (દસ) ફરીયાદ મળેલ, જ ે
િવષયને લગતી ન હોવાથી કાયવાહી કરવાની થતી નથી. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં દવાનીયાવડ ગામે કોતર પર િ જ બનાવવા બાબત 
૨૬૪૧૦ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં કતવારા-સામળીયાખુદ-ગાંગરડા રોડ પર 
દવાનીયાવડ ગામે કોતર પર િ જ બનાવવાની કામગીરી 

કયા તબ ે  છે, અને  

  (૧) અન ે (૨) હયાત ડબાઉ પુલ હોય તથા આ ર તો ુ
ઓવરટોપ ગથી બંધ રહે યારે અ ય વૈકિ પક ર તો 
ઉપલ ધ હોય હાલ આયોજન નથી. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

  

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ  

૨૬૩૦૯ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને ગાધંીનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર/ શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના 
અને આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ 
સારવાર મળેવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલમા ં
લાભાથ ઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા . 

 (૪)  હા, તો આવી હોિ પટલો સામે શું કાયવાહી 
કરી?  

  (૪) *પ ક-૫ ના કોલમ-૫ મુજબ. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

ખેડા અને આણંદ િજ ામાં સંવગવાર ખાલી જ યાઓ બાબત  
૨૬૩૯૮ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને 
આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર રા ય સરકાર સંચાિલત 
દવાખાના/હોિ પટલોમાં ગાયનેક વોડ તથા પીડીયાટી સ 
િવભાગમા ંસંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૧) કલ ુ ૦૯ જ યા ખાલી છે. 
(િવગતવાર પ ક-અ સામેલ છે.) 

 (૨) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવા શી કાયવાહી કરી?   (૨)  

 વગ-૧ તજ ોની જ યા ભરવા માટે દર સોમવારે 
તેમજ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ની જ યાઓ 
ભરવા દર મંગળવારે વોકઈન ઈ ટર ય ુરાખવામા ં
આવે છે. 

 વગ-૩ ની નસ ગ, પેરામેડીકલ, ટેકિનકલ 
તેમજ અ ય વહીવટી સવંગની જ યાઓ ગુજરાત 
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તથા ટાફનસ 
પધા મક પરી ા સિમતી ારા સીધી 

ભરતી/બઢતીથી ભરવામાં આવે છે. 
પ ક-અ 

અ.ન સં થાનું નામ વોડનું નામ સંવગનું નામ મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

ગાયનેકવોડ ગાયનેકોલો ટ વગ-૧ ૧ ૧ ૦ ૧ જનરલ હોિ પટલ, નડીયાદ 

પીડીયાટીશીયન વોડ પીડીયાટીશીયન વગ-૧ ૨ ૧ ૧ 
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તબીબી અિધકારી વગ-૨ ૨ ૧ ૧ 

ટાફનસ વગ-૩ ૬ ૪ ૨ 

ગાયનેકવોડ  ગાયનેકોલો ટ વગ-૧ ૧ ૧ ૦ 
૨ જનરલ હોિ પટલ આણંદ 

પીડીયાટીશીયન વોડ પીડીયાટીશીયન વગ-૧ ૧ ૦ ૧ 
૩ જનરલ હોિ પટલ પેટલાદ પીડીયાટીશીયન વોડ પીડીયાટીશીયન વગ-૧ ૨ ૧ ૧ 

ગાયનેકવોડ  ગાયનેકોલો ટ વગ-૧ ૪ ૨ ૨ 
૪ જનરલ હોિ પટલ ખેડા 

પીડીયાટીશીયન વોડ પીડીયાટીશીયન વગ-૧ ૨ ૧ ૧ 
ગાયનેકવોડ  ગાયનેકોલો ટ વગ-૧ ૧ ૧ ૦ 

૫ સામૂ હક આરો ય કે  ડાકોર 
પીડીયાટીશીયન વોડ પીડીયાટીશીયન વગ-૧ ૧ ૧ ૦ 

    ૨૩ ૧૪ ૯ 
--------- 

યારા તાલુકાના ડોલવણ કોતર પર પુલ બનાવવા બાબત 
૨૬૪૨૨ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ાના યારા તાલુકાના ડોલવણ તાલુકાના કલમુંડી 
આમિનયા કોતર પર પુલ બનાવવાની કામગીરી કયા તબ ે  
છે, અને 

  (૧) અને (૨) પુલ મંજર કરવાની દરખા ત િવચારણા ૂ
હેઠળ હોઈ ખચનો કે એજ સીનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમાં કેટલા ખચ કઈ 
એજ સી ારા પૂણ કરવામાં આવશ?ે 

  

--------- 
નવસારી અને તાપી િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ  

૨૬૪૩૦ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર નવસારી અન ે તાપી િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર મા અમૃતમ, મા વા સ ય યોજના અન ે
આયુ યમાન યોજના અ વયે કેટલા લાભાથ ઓએ સારવાર 
મેળવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર િજ ા/શહેરવાર કેટલી 
રકમ કઈ હોિ પટલને ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) *પ ક-૨ થી ૪ મુજબ 

 (૩) ઉ ત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલમા ં
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા . 

 (૪)  હા, તો આવી કઈ હોિ પટલો સામે શુ ં
કાયવાહી કરી?  

  (૪) *પ ક-૫ ની કોલમ-૬ મુજબ. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 
પોઇ ટ ઓફ ઓડર 

 અ ય િવભાગને તબદીલ કરવા અંગે   
 

 ી િ જશે મરે  (મોરબી) : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. 
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમ-૪૭ (૩) મજુબ પોઇ ટ ઓફ ઓડર જ ેવખતે સભાગૃહ સમ  
જ ેકામકાજ ચાલતંુ હોય... 
 અ  ય ી : તમન ેમ એલાઉ કયા, હવે આગળ બોલો.  
 ી િ જશે મેર  : તેના અનુસંધાને અને કોપમાં જ બોલું છંુ. મારો  માંક-૧૧ ાયો રટીમાં હતો, પણ ચચામાં 
ન આવી શકયો. યારે  માગ અન ેમકાન મં ી ીન ેમ  પૂછલો હતો કે મોરબીમા ંમ છ નદીની અંદર બે કાંઠાને ડતોુ
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 કોઝવે પુલ કરવા માગો છો કો કેમ અને મં ી ીએ એનો જવાબ એવો આ યો છે કે ભૂતકાળમાં શહેરી િવકાસ િવભાગને આ 
 તબદીલ કરેલો છે.  

 અ  ય ી : પોઇ ટ ઓફ ઓડર હવે શું છે તે કહો.  
 ી િ જશે મરે  : મારો  છે.  
 અ  ય ી : જ ેચચામાં નથી આ યો. એટલે હવે એની ચચા ન થાય તમારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર શું છે.  
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી, મારો  એ છે કે જ ે રીતે માગ અને મકાન િવભાગે શહેરી િવકાસ 
િવભાગને તબદીલ કય  છે તેની સામે મારો  છે. ભૂતકાળમાં માગ અને મકાન િવભાગે એ જ નદી પર...  
 અ  ય ી : માનનીય િ જશેભાઇ, આપનો જ ે  હતો તેનો જવાબ આવી ગયેલો છે. એટલ ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર 
નામંજર ક  છૂ ું ં, લીઝ, બેસી ઓ.  
 

િવધાનસભાની સિમિતના અહવાલની રજઆતે ૂ  
 

સભાગૃહની બેઠકોમાંથી સ યોની ગેરહાજરી માટની સિમિતનાે  ચોથા અને પાંચમા અહવાલની રજઆતે ૂ   
 

 ી મહેશભાઇ રાવલ (સભાગૃહની બેઠકોમાંથી સ યોની ગેરહાજરી માટેની સિમિતના મુખ ી) :  માનનીય 
અ ય ી, હ સભાગૃહની બેઠકોમાંથીું  સ યોની ગેરહાજરી માટેની સિમિતનો ચોથો અને પાંચમો અહેવાલ રજ ક  છૂ ું ં .  

અહવાલો રજ કરવામાં આ યાે ૂ . 
 

સભાગૃહની બેઠકોમાંથી સ યોની ગેરહાજરી માટની સિમિતના મુખ ીનો તાવે   
 

ી મહેશભાઇ રાવલઃ (સભાગૃહની બેઠકોમાંથી સ યોની ગેરહાજરી માટેની સિમિતના મુખ ી) : માનનીય 
અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે આ સભાગૃહ સભાગૃહની બેઠકોમાંથી સ યોની ગેરહાજરી માટેની સિમિતના ચોથા અન ેું ં ંૂ ુ
પાંચમા અહેવાલ સાથે  સંમત થાય. 

 
 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 

 

 માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહલો દવસે )  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ  (નાયબ મુ  યમં ી ી ):  માનનીય અ  ય ી, થમ હ સન ું ૨૦ર૦-ર૧ના વષના 
અનુદાન માટેની માગણીઓની ગુજરાત િવધાનસભાએ િવચારણા કરવા બાબતની માનનીય રા યપાલ ીની િસફારસ વાંચી 
સંભળાવીશ. 

ગૃહ િવભાગ 
 માગણી માંક.૪ર 

 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  (રા ય ક ાના ગૃહ મં ી ી)  : માનનીય અ  ય ી, હ ગૃહ િવભાગની સેવાને લગતી ું
ગૃહ િવભાગની  મહેસૂલી ખચ માટે . ૧૯,૯પ,પ૮,૦૦૦/-ની માગણી માંક-૪ર  રજૂ ક  છં ંુ . 

માગણી માંક : ૪ર  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા  : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક- ૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી યાસુ ીન  હ. શેખ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ર રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી મોહનિસંહ  છો. રાઠવા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૩ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી સોમાભાઇ  ગા.ં કોળીપટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ  કાપ દું રખા  ત માંક-૪ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૪ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૬ રજ ક  છૂ ું ં . 

                                         
 પહેલા દવસની માગણીઓ રજૂ કરવામા ંઆવી ત ેપહેલા નાણામં ી ીએ સને ૨૦ર૦-ર૧ના વષ માટેની અનુદાન માટેની બધી માગણીઓની ગુજરાત 
િવધાનસભાએ િવચારણા કરવા બાબતની રા યપાલ ીની િસફારસ વાચંી સભંળાવી. 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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કાપ દરખા  ત માંક- ૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ  ય ી, હ  કાપું  દરખા  ત માંક-૭ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી રાજે િસંહ  ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૮ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૮ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૯ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-  ૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી ેમિસંહભાઇ  દ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૦ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૧૦ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ી હંમતિસંહ  . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૨ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૧૨ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ી તુભાઇ  હ. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૩ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૧૩   રજ કરવામાં ૂ આવી. 
ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૪ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક- ૧૪  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી જ.ે વી. કાક ડયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૫ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક- ૧૫  રજ કૂ રવામાં આવી. 
ી બળદેવ   ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૬ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક- ૧૬  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િ જશે   મેર  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૯ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૧૯  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૦ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૨૦ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ડો. અિનલ   િષયારા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૧ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક- ૨૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૨ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક- ૨૨ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િનરજન  પું . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૩ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૨૩ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ી ચંદન   ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૪ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક- ૨૪  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૬ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૨૬ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ી અિ નભાઇ  લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૮ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક-૨૮  રજ કરવામાં આવીૂ . 
માગણી માંક-૪૩ 

 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ પોલીસ સેવાને લગતી ગૃહ િવું ભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની . 
૫૮,૩૩,૪૦,૧૦,૦૦૦ ની માગણી માંક-૪૩ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-૪૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માકંું -૩૦ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક- ૩૦  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી કીરીટકમાર  ચીુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩૧ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક- ૩૧  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી િવમલભાઇ  કા. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હ કાપ દરખા ત માંકું -૩૨ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૩૨   રજ કરવામાં ૂ આવી. 
 ી મહેશકમાર  અુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩૩ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક- ૩૩  રજ કરવામાં આવીૂ . 



તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી જશુભાઇ શી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩૪ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૩૪  રજ કરવામાં આવીૂ . 

  ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩૫ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૩૫  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી કાિ તભાઇ  શા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩૮ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૩૮  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી અનંતકમાર  હુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩૯ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૩૯  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી િવણભાઇ  ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪૦ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૦  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪૧ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૧  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ીમતી ગેનીબેન  ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાું પ દરખા ત માંક-૪૨ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૨  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી સંજયભાઇ  જ.ે  સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪૩ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૩  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, હ  કાપ દરખા ત માંકું -૪૪ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૪  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી ઋિ વકભાઇ  લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, હ  કાપ દરખા ત માંકું -૪૫ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૫  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી ભાવેશભાઇ  બા. કટારા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪૬ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૬  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી િચરાગભાઇ  ર. કાલરીયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪૭ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક-૪૭   રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી આનંદભાઇ  મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪૮ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૮  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી ઇ તિસંહ  ન. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪૯ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૪૯  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી નથાભાઇ  હે. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૫૦ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક-૫૦  રજ કરવામાં આવીૂ . 

 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૫૨ રજ ક  છૂ ું ં .  
કાપ દરખા ત માંક- ૫૨  રજ કરવામાં આવીૂ .   

 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ જલે સેવાન ેલગતી ગૃહ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની િપયા ું
૧,૯૪,૯૭,૭૪,૦૦૦ની માગણી માંક-૪૪ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-૪૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી વજિેસંગભાઇ  પા. પણદા : માનનીય અ ય ી,  હ  કાપદરખા ત માંકું -પ૩ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપદરખા ત માંક-પ૩  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી સુિનલભાઇ  ર. ગામીત : માનનીય અ ય ી,  હ  મારી કાપદરખા ત માંકું -પ૪ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપદરખા ત માંક-પ૪  રજ કરવામાં ૂ આવી. 
 ી રાજે િસંહ  િશ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી,  હ  મારી કાપદરખા ત માંકું -પપ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપદરખા ત માંક-પપ  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી અ તિસંહ  પ. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી,  હ  મારી કાપદરખા ત માંકું -પ૬ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપદરખા ત માંક-પ૬  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી બાબુભાઇ  કા. વા  : માનનીય અ ય ી,  હ  મારી કાપદરખા ત માંકું -પ૮ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપદરખા ત માંક-પ૮  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી જશપાલિસહં  મ. પ ઢયાર : માનનીય અ ય ી,  હ  કાપદરખા ત માંકું -પ૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપદરખા ત માંક-પ૯  રજ કરવામાં આવીૂ . 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ)  

 289 

સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષના અદંાજપ  માટેના અનુદાનો અગંેની માગણીઓ પૈકી ગુ વાર, તા.૧૨-૦૩-૨૦૨૦ (પહલો ે દવસ) ના 
રોજ ચચા અને મતદાન માટે લેવાયેલ માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી  
 

અ. નં.  મુ ય સદર અને સંદભ કાપ 
દરખા ત 

.  

િવષય ભારી સ ય ી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
ગૃહ િવભાગ 

માગણી ન.ં ૪૨ 
૧ ૨૦૫૨-

સિચવાલય...સેવાઓ ૦૯૦-
સિચવાલય 
૦૧-GES-23 ગૃહ િવભાગ  
.૧૬,૫૮,૯૫,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૨ 
પાના નં. ૧૪ અને ૧૫ 

૧૦૦ પોલીસ તં ની સોિશયલ મીડીયામાં ખાસ કરીને 
ટીકટોકની વધતી જતી વૃિ ઓ સામે સ તાઈથી 
પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા  

ડો. સી.જ.ેચાવડા 

૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં ૧૯૬૦થી દા બંધી અગંેના કડક કાયદાઓ 
હોવા છતા ં દા  વેચાય છે તે અંગ ે યો ય પગલા 
લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી યાસુ ીન શેખ  

૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં દા બંધીના કાયદા અ વયે સ ત કેદની 
જલે અને ભારે દંડની ગવાઇ હોવા છતાં આવી 
કલમો દા  વચેનાર કે પીનાર સામે લગાવવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા 

ી મોહનલાલ વાળા 
(મોહનિસંહ રાઠવા) 

૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ જવાબદાર પોલીસ અિધકારીઓ હેરમાં દા  પીને 
તોફાન કરે છે યારે તેઓની ધરપકડ કરી પોલીસ 
ટેશનમાંથી જ મીન અપાય છે તે ગંભીર બાબત 

િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી સોમાભાઇ 
કોળીપટેલ  

*૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં રાજકારણીઓના સબંધીઓ સામે પોલીસ 
ટેશનમાં કરેલ ફ રયાદો બાદ એફ.આઇ.આર. 

ન ધાતી નથી તે માટે જવાબદારો સામે પગલા 
લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અબંરીષભાઇ ડેર  

૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ભારે પૂર અને વરસાદમાં માનવતાભરી કામગીરી 
કરી આમ જનતાની જ દગી બચાવનાર પોલીસ 
કમ ઓને ો સા હત કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી શૈલેષ પરમાર  

૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ તં માં હોસ રાઈડ ગ લબ શ  કરવામા ં
તં ની ઉદાસીનતા  

ી નૌશાદ સોલંકી  

૮ ૨૦૫૨-
સિચવાલય...સેવાઓ ૦૯૦-
સિચવાલય 
૦૧-GES-23 ગૃહ િવભાગ  
.૧૬,૫૮,૯૫,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૨ 
પાના નં. ૧૪ અને ૧૫ 

૧૦૦ પોલીસ અ દળમાં ઘોડાઓની અછત િનવારી તેની 
સં યા વધારવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી રાજ ે િસંહ પરમાર 

૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ ાઇમ ા ચ અને એ.ટી.એસ.માં લાબંા સમય 
સુધી પોલીસ કમ ઓની બદલીઓ જ કરવામા ં
આવતી નથી તે િનવારવામા ંતં ની ઉદાસીનતા  

ી ઇમરાન ખેડાવાલા  

૧૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ કમચારીઓ અને દા ના બટુલેગરો વ ચ ે
થતા નાણાકીય લેવડ-દેવડના િવડીયો વાયરલ 
થવા છતાં અસરકારક પગલા લેવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી ેમિસંહભાઇ 
વસાવા 

*૧૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ રાજયમાં સાયબર ાઇમના ગુ હાઓમાં થતો વધારો 
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી લાખાભાઇ ભરવાડ  
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૧૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ બુટલેગરો સામે થતી ફ રયાદ તેમજ ફ રયાદી 
અંગેની મા હતી પોલીસ કટોલ મમાંથી જ બારોબાર ં
બુટલેગરોને મળી જતી અટકાવવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી હમતિસંહ પટેલ ં  

૧૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ રા યમાં ચાઈ ડ પોનો ાફીનંુ વધતંુ જતંુ  દુષણ 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી તુભાઇ ચૌધરી  

૧૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ કમ ઓને વીકલી ઓફ આપવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી પંુ ભાઇ વંશ  

૧૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવભાગ ારા ક ટોડીયલ ડેથ અંગેના વાિષક 
અહેવાલો સમયસર રજ કરવામાં ૂ તં ની િન ફળતા 

ી જ.ેવી.કાક ડયા  

૧૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ઇ ડીયન કર શન સવ-૨૦૧૯ના રીપોટ મુજબ 
રા યમાં પોલીસ તં  સૌથી વધુ  છે તેવા 
તારણ પછી પણ કડક પગલા લેવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી બળદેવ  ઠાકોર  

*૧૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ તં માં પુરા પગારથી ભરતી ન કરાતા,ં 
ાચારને મળતંુ ઉ ેજન િનવારવામાં તં ની 

િન ફળતા 

ી અમીત ચાવડા  

*૧૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ કમ ઓની ઘટને લીધ ે તં ની કામગીરી 
ઉપર પડતી ગંભીર અસરો િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા  

ી િવ મભાઇ માડમ  

૧૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ મહાનુભાવોની સુર ા માટે અનેક પોલીસ કમ ઓ 
તૈનાત રહે છે પરતુ સામા ય જનતાના ર ણ માટે ં
પયા  પોલીસ ટાફ ઉપલ ધ કરાવવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી િ જશે મેર   

૨૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ કમ ઓ દા ની હેરાફેરી કરતા કે પીધેલી 
હાલતમાં પકડાય છે યારે તેને નોકરીમાંથી કાયમી 
રીતે છટા કરવાની કાયવાહી કરવામાં ુ તં ની 
િન ફળતા 

ી લલીત વસોયા  

૨૧ ૨૦૫૨-
સિચવાલય...સેવાઓ ૦૯૦-
સિચવાલય 
૦૧-GES-23 ગૃહ િવભાગ  
.૧૬,૫૮,૯૫,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૨ 
પાના નં. ૧૪ અને ૧૫ 

૧૦૦ રા યમાં બળા કાર, ખૂન-લંૂટના વધતા જતા ં
બનાવો અટકાવવા માટે અસરકારક કામગીરી 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ડો. અિનલ િષયારા 

૨૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ અસામા ક ત વો ખુ આેમ હિથયારો સાથ ે
તોડફોડ કરતા હોય છે યારે આવા ત વોને કાયમી 
રા ય બહાર તડીપાર કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ  

૨૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ કમ ઓના પડતર ો હલ કરવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી િનરજન પટેલ ં  

૨૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ પુરતો ટાફ ભરી િવભાગની નબળી કામગીરીને 
સંગીન બનાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ચંદન  ઠાકોર  

*૨૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ નવા માટ પોલીસ ટેશનો બનાવવાની સાથોસાથ 
હયાત પોલીસ ટેશનોમાં ાથિમક સુિવધાઓ 
વધારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી રઘુભાઇ દેસાઇ  

૨૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ તં  ારા બેફામ માર મારી ગુનેગાર પાસેથી 
ખોટી રીતે કરાવવામાં આવતી કબૂલાત માટે 
જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ભગાભાઇ બારડ 

*૨૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ એ.સી.બી. ારા અ માણસર િમલકતના કેસોની 
તપાસ લાંબા સમય સુધી પૂણ થતી નથી કે આગળ 
કોઈ કાયવાહીઓ પણ થતી નથી તો આવા કેસો 
પૂણ કરવા જ રી સમય મયાદા ન ી કરવામા ં

ી લલીતભાઇ કગથરા  
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તં ની િન ફળતા 
૨૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ મ હલા બે ડ બનાવવા ગૃહ િવભાગે સન-

૨૦૧૬માં ૩૪ લાખ િપયાનંુ બજટે અને ૧૮ 
જ યાનંુ મહેકમ મંજર કરવા છતાં આજ દન સુધી ૂ
તેનો અમલ થયો નથી તે સંદભ કાયવાહી ન કરનાર 
જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અિ નભાઇ 
કોટવાલ  

*૨૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ પાસા હેઠળ પકડાયેલા ઈસમો એક યા બી  રીતે 
બોડમાંથી િનદ ષ છટી ય છે તેની ડી તપાસ ુ
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ભીખાભાઇ ષી  

માગણી ન.ં ૪૩ 
૩૦ ૨૦૫૫- પોલીસ 

૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧-MEP-30 પોલીસ.. 
મહાિનરી ક 
. ૩૦,૪૩,૬૦,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૨  
પાના નં. ૨૧ અને ૨૨ 

૧૦૦ ધારાસ ય ીઓએ પોલીસ મહાિનદશક ીને લખેલ 
ફ રયાદો બાબતના પ ોના સાચા જવાબો 
આપવામાં તં ની િન ફળતા 

ી તાપ દુધાત  

૩૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ એફ.એસ.એલ.માંથી જ રી અહેવાલો આવી ગયા 
પછી પોલીસ મુ ામાલ પાછો લાવતી નથી તે 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કીરીટકમાર ુ પટેલ  

૩૨ ૨૦૫૫- પોલીસ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧-MEP-30 પોલીસ.. 
મહાિનરી ક 
. ૩૦,૪૩,૬૦,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૨  
પાના નં. ૨૧ અને ૨૨ 

૧૦૦ કામના ભારણ તેમજ માનિસક ાસથી પોલીસ 
કમ ઓ આ મહ યા કરવા મજબુર બને છે તે માટે 
જવાબદારો સામે પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવમલભાઇ 
ચુડાસમા  

૩૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ તં  ારા માનવ અિધકારનો ખુ ે આમ 
ભંગ થાય છે તે િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી મહેશકમાર પટેલ ુ  

૩૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ સરકારમાં રજઆત કરવા આવતા દશનકારીઓ ૂ
ઉપર અમાનુષીભયુ વતન અને લાઠીચાજ કરનાર 
પોલીસ કમ ઓ સામે પગલા લેવામાં તં ની 
િન ફળતા  

ી જશુભાઇ પટેલ  

૩૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ લેડી ડોન અને માફીયાઓ ારા પોલીસ તં ને 
અપાતી ધમકી પર અસરકારક પગલા લેવામાં 
તં ની િન ફળતા 

ી હષદકમાર ુ
રીબડીયા  

*૩૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ િવદેશથી આવતા નાગ રકો-પ રવારોની એરપોટ 
બહાર તપાસના નામે હેરાનગિત કરનાર જવાબદાર 
પોલીસ અિધકારીઓ સામે કડક પગલા લેવામાં 
તં ની િન ફળતા 

ી મંગળભાઇ ગાિવત  

*૩૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ મહાિનદશક ી અને નાયબ પોલીસ 
મહાિનદશક ી ારા રા યના પોલીસ ટેશનોનંુ 
અચાનક ચેક ગ કરી, કથળતી જતી કાયદો અને 
યવ થાની પ રિ થિત સુધારવામાં તં ની 

િન ફળતા 

ી પુનમભાઇ પરમાર  

૩૮ ૨૦૫૫- પોલીસ 
૧૦૯-િજ ા પોલીસ 
૦૧-MEP-6 િજ ા...ખુદ  
.૩૨,૮૪,૨૮,૪૯,૦૦૦  

અં. .નં.૧૨ 
પાના નં. ૩૫ અને ૩૬ 

૧૦૦ જનતાની ભીડ વધુ હોય તેવા હેર થળોએ 
પોલીસ પોઇ ટ આપી થતી ગુ હાઇત વૃિ ઓ 
અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કાિ તભાઇ પરમાર 
(કનુભાઇ બારૈયા)   

૩૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ કટોલ મની ડાયલ ં ૧૦૦ ટની બધી જ 
લાઇનો  છે તેવી આમ જનતા ઉપર પડેલ 

ી સુખરામભાઇ 
રાઠવા  
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ખરાબ છાપ સુધારવામાં તં ની િન ફળતા (અનંતકમાર પટેલુ )  
૪૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ કોઇપણ ગુ હામા ં પકડાયેલ શંકા પદ યિ ત 

હાટએટેક, કીડની જવેા ગંભીર રોગથી પીડાતો હોય 
તેમ છતાં તેને ઢોરમાર મારનાર જવાબદારો સામે 
પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવણભાઇ મા   

૪૧ _ _ " _ _ ૧૦૦ દા નંુ હેરમાં વેચાણ થાય છે તેવા ટીવી ચેનલોના 
સારણ પછી પણ તાકીદ ે પગલા લેવામા ં તં ની 

િન ફળતા 

ી ગુલાબિસંહ 
રાજપૂત  
(ભરત  ઠાકોર)  

૪૨ ૨૦૫૫- પોલીસ 
૧૦૯-િજ ા પોલીસ 
૦૧-MEP-6 િજ ા...ખુદ  
.૩૨,૮૪,૨૮,૪૯,૦૦૦  

અં. .નં.૧૨ 
પાના નં. ૩૫ અને ૩૬ 

૧૦૦ પોલીસ ટેશનોમાં િશ તના નામે પોલીસ કમ ઓને 
દબાવવામાં આવે છે તે િનવારવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા  

ગેનીબેન ઠાકોર  
(કા તીભાઇ ખરાડી)  

૪૩ _ _ " _ _ ૧૦૦ સતત નોકરી અને કામના ભારણથી પોલીસ 
કમ ઓના વા યને ગંભીર અસરો ન પડે તેવી 
યવ થા કરવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી સંજયભાઇ સોલંકી 
(અ યકમાર પટેલુ )   

૪૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ સતત પોલીસ પેટોલ ગ ન થવાના કારણ ે
ગુ હાઓનંુ માણ વધતંુ ય છે તે િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ીમતી ચં ીકાબેન 
બારીયા  
(શીવાભાઇ ભુરીયા)  

૪૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ અસામાિજક ત વો િનદ ષ ઉપર જ મ ગુ રે યારે ુ
પોલીસ લાચાર બની ય છે તે િનવારવામાં  તં ની 
િન ફળતા 

ી ઋિ વકભાઇ 
મકવાણા  
( ુમનિસંહ ડે )  

૪૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ ગુનેગારને પકડવા માટે દબાણ લાવવા ખોટી રીતે 
પ ની, બાળકો, મા-બાપ જવેા કટબીજનોને ુ ું
પકડીને યાતનાઓ આપે છે તે માટે જવાબદારો 
સામે સ તાઇથી પગલા લેવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી ભાવેશભાઇ કટારા  
(કાંિતભાઇ 
સોઢાપરમાર)  

૪૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ ખોટી રીતે ગુનાની કબૂલાત કરાવવા 
આરોપીઓ ઉપર થડ ડી ીનો ઉપયોગ કરે છે અને 
તેથી આરોપીઓને ગંભીર ઇ  થાય છે કે મૃ યુ પામે 
છે. તે માટે જવાબદારો સામે સ તાઇથી પગલા 
લેવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િચરાગભાઇ 
કાલરીયા  
(મહમદ વીદ 
પીરઝાદા)  

૪૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ પેટોલ ગ માટે ફાળવેલ વાહનોનો ધણોખરો અંગત 
ઉપયોગ થાય છે તો દરેક પોલીસ ટેશનની તે 
અ વય ે જ રી ચકાસણી કરી યો ય કાયવાહી 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી આનંદભાઇ ચૌધરી 
(પુનાભાઇ ગામીત)   

૪૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ દા નો મોટો જ થો પકડયા બાદ પણ પોલીસ તેના 
મુળ સ લાયર સુધી પહ ચવામાં િન ફળ ર ુ છે તે 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ઇ તિસંહ 
પરમાર  
(સંતોકબેન 
આરેઠીયા)  

૫૦ _ _ " _ _ ૧૦૦ પોલીસ ામાંથી કેદીઓ ભાગી ય છે યારે 
તેની યો ય તપાસ કરી જવાબદારો સામે સ તાઇથી 
પગલા લેવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી નથાભાઇ પટેલ  
(રાજશેભાઇ ગો હલ)  

*૫૧ ૨૦૫૫-પોલીસ 
૧૧૬- યાય...િવ ાન 
૦૧- MEP-10 યાય.... 

યોગશાળા 
.૫૩,૪૬,૬૫,૦૦૦ 

અં. .નં.૧૨ 
પાના નં. ૫૬ અને ૫૭ 

૧૦૦ લાંબા સમયથી પો કો કેસના એફ.એસ.એલ. 
સમયસર પરી ણ નહી કરાતા સે પલો નાશ પામે 
છે તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કાળાભાઇ ડાભી  
 

૫૨ _ _ " _ _ ૧૦૦ એફ.એસ.એલ.માં આવતા કેસોનંુ ઝડપી પરી ણ 
કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી િવણભાઇ 
મુસડીયા  

માગણી ન.ં ૪૪ 
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૫૩ ૨૦૫૬-જલે  
૦૦૧- િનદશ અને વહીવટ 
૦૧- MEP-22 જલે 
મહાનીરી ક   
.૩૬,૦૧,૪૫,૦૦૦  

અં. .નં.૧૨ 
પાના નં. ૬૨ અને ૬૩  

૧૦૦ જલેોમાં સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, મેટલ ડીટેકટર 
સહીતના ઉપકરણોથી કડક ચેક ગ કરવા છતા ં
જલેમાં ગેરકાયદેસર વ તુઓ પહ ચતી 
અટકાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા. 

ી વજિેસંગભાઇ 
પણદા  

૫૪ _ _ " _ _ ૧૦૦ જલેોમાં કેદીઓને અપાતી વ તુઓના ભાવ બ ર 
િકમતં  કરતાં અનેકગણા ં વસૂલાય છે તે રોકવામા ં
તં ની િન ફળતા. 

ી સુિનલભાઇ ગામીત  

૫૫ _ _ " _ _ ૧૦૦ જલેોમાં કેદીઓને ખાનગી ટીફીન ારા ગેરકાયદેસર 
વ તુઓ પહ ચાડવામાં આવ ેછે તે રોકવામા ંતં ની 
િન ફળતા. 

ી રાજ ે િસંહ ઠાકોર  

૫૬ _ _ " _ _ ૧૦૦ જલેોમાં કેદીઓ ગેરકાયેદસર રીતે મોબાઇલો પર 
વાતો કરે છે તે સામે સ તાઇથી પગલા લેવામા ં
તં ની િન ફળતા. 

ી અ તિસંહ ચૌહાણ  

*૫૭ _ _ " _ _ ૧૦૦ જલેોમાં ખુખંાર કેદીઓ ારા નેટવક ઉભુ કરીને 
ખંડણીની ઉધરાણીઓ કરાય છે તે બાબતે 
સ તાઇથી પગલા લેવામાં તં ની િન ફળતા. 

ી િજ ેશકમાર ુ
મેવાણી  

૫૮ _ _ " _ _ ૧૦૦ જલે મહાિનરી કની નબળી કામગીરીને લીધ ે
જલેોમાં વારવાર િતબંિધત વ તુઓ પકડાય છે ં
યારે આ માટે જવાબદાર અિધકારીઓ સામે 

ખાતાકીય તપાસ કરી પગલા લેવામા ં તં ની 
િન ફળતા. 

ી બાબુભાઇ વા   

૫૯ _ _ " _ _ ૧૦૦ જલેોમાં અનિધકૃત વ તુઓ કેદીઓ સુધી પહ ચી 
ય છે તેની સામે અસરકારક પગલા લેવામાં 

તં ની િન ફળતા. 

ી જશપાલિસંહ 
પ ઢયાર  

*આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજ થયલે નથીૂ . 
 અ ય ીઃ હવ ેરજ થયલે માગણીઓ અન ેરજ થયેલ કાપ દરખા તો ઉપર ભેગી ચચા કરવામાં આવશેૂ ૂ . 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર(દાણીલીમડા) : માનનીય અ ય ી, આજ ે૯૦મી દાંડીયા ા સંગે હ સૌન ેશુભે છા પાઠવુ ંું
છંુ. રાજય સરકાર ારા બજટે રજ થયા પછી ગૃહ િવભાગની માગણી નંબરૂ -૪ર, ૪૩ અન ે ૪૪ જનેી કલ રકમ ુ
૬૦,૪૮,૩૩,૪ર,૦૦૦ િપયા છે એમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .   
 રાજયમાં સુખ, શાંિત અને સલામતી જળવાઇ રહે એ પોલીસ તં ની જવાબદારી હોય છે. પોલીસ  ગતી હોય તો 
નાગ રકો શાંિતથી સુતા હોય છે. હ વચન કરી ર ો છ એ વચનમાં પોલીસના મનોબળન ેતોડવા માગતો નથીું ંુ . પોલીસની 
કામગીરીના બે પાસા છે એક ખૂબ સારી કામગીરી જ ેજ યાએ કરે છે એ જ યાએ પોલીસ તં ને વાહ-વાહ પણ મળતી હોય છે. 
અમુક િક સામાં અમુક સંગે એવા બનાવો બનતા હોય છે એના લીધે પોલીસ તં  ઉપર માછલા પણ ધોવાતા હોય છે. જ ે
રાજયની અંદર પોલીસ િવભાગ ારા કડકાઇથી કાયદાકીય રીતે પગલાં ભરવામાં આવે છે અને એના કારણોસર ગુજરાતની 
અંદર ભાઇચારા અન ેસલામતીનું વાતાવરણ આજ ેગુજરાતમાં વા મળે છે.  
  અ  ય ી : માનનીય હષભાઇ, આપ કયારના કઇક ચાવી ર ા છો તેથી બહાર જઇને એ થૂંકી આવોં .  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, કયાંક એને ડહોળાવવાના ય નો થતાં હોય યારે પોલીસ તં  સ ગ 
થઇને એની સામે પગલાં ભરે છે. જ ેરીતે પોલીસ તં  અને ગૃહ િવભાગ ારા કામગીરી થઇ રહી છે એ નેશનલ ાઇમ રેકોડ 

યુરોના આધારે આ સભાગૃહ સમ  થોડા આંકડા રજ ક  છૂ ું ં . રાજયમાં આઇ.પી.સી.ના ાઇમ કેસો જ ે વષ ર૦૧૭મા ં
૧,ર૮,૭૭પ હતા એ સન ર૦૧૮ની અદંર ૧,૪૭,પ૭૪ થયા છે. એટલે કે ૧૮૭૯૯ કેસોનો વધારો થયો છે. આ ાઇમ રેટના 
આધારે આપણે ઇએ તો સન ર૦૧૮મા ંઆં દેશમાં ાઇમ રેટ ૧ ટકો હતો, છ ીસગઢમાં ૧.૯ ટકા હતો, જયારે ગુજરાતની 
અંદર ૪.૭ ટકા છે. આવી જ રીતે રા યમાં આઇ.પી.સી. અને એસ.એલ.એલ.ના કેસોનુ ંસંપૂણ વષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ અને વષ 
૨૦૧૮નુ ંસરવૈય ુ ઇએ તો એ સરવૈયાના આધારે ભારત દેશની તુલનાએ સો ટકા ગુજરાત એ સલામત રા ય છે. તેમ છતા ં
પણ જ ેરીતે અ ય રા યોની સરખામણીમા ં  આપણે ગુજરાતની સરખામણી કરીએ તો છ ીસગઢમા ં ાઇમ રેટ ૧.૯ ટકા છે, 
િબહારનો ાઇમ રેટ ૫.૨ ટકા છે યારે ગુજરાતનો ાઇમ રેટ ૭.૭ ટકા છે. આ રીતે કેસોમા ંવધારો થવાના કારણ ે ાઇમ રેટમા ં
પણ વધારો થતો ય છે.  



તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 
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  જ ેરીતે કે  સરકાર ારા મટેો શહેરો, માટ િસટીઓની જ ેવાતો થઇ રહી છે અને રચના પણ થઇ રહી છે. શહેરોમા ં
સુિવધાઓ વધે એટલ ેસામ ેસલામતીનુ ંપણ એટલુ ંમોટ કવચ એ નાગ રકો માગતા હોય છેું . હ ખાસ કરીને અમદાવાદ શહેર ું
અને સુરત શહેરની વાત કરીશ. ખાસ કરીન ેઅમદાવાદમાં વષ ૨૦૧૬ની અંદર જ ેકેસો થયા હતા એ ૧૬,૩૮૩ એની સામ ેવષ 
૨૦૧૮માં ૨૮,૭૬૪ કેસો થયા છે. એટલે આઇ.પી.સી. ાઇમમા ં૧૨,૩૮૧ કેસોનો અમદાવાદ શહેરની અદંર વધારો થયો છે. 
સુરતમાં આપણે ઇએ તો વષ ૨૦૧૬માં ૧૯,૮૪૪ કેસો થયા હતા એની સામે વષ ૨૦૧૮માં ૩૧,૧૬૬ કેસો થયા છે. એટલ ે
કે, ૧૧,૩૨૨નો વધારો થયેલો છે.  
  ગઇ કાલ ેહ અ યાસ કરી ર ો હતો યારે મ યુંું , દશેના તમામ જ ેમેટો િસટી છે, જ ેમોટા શહેરો છે એનો ાઇમ રેટ 

ઇ ર ો હતો યારે લખનૌનો ાઇમ રેટ ૩.૨ ટકા, કલક ાનો ૩.૬ ટકા, ચે ાઇનો ૩.૭ ટકા, અમદાવાદનો ૫.૩ ટકા અન ે
સુરતનો ૫.૭ ટકા છે, એ આ િચંતાનો િવષય છે. કારણ કે, મટેો િસટી બ યા પછી  ાઇમ વધે તો એ વાભાિવક છે કે, એ 
િચંતાનો િવષય છે. રા યના તમામ મેટો શહેરો છે અને ખાસ કરીન ે દેશના તમામ મટેો શહેરોમા ં આઇ.પી.સી. અન ે
એસ.એલ.એલ.ના કેસોનો  આપણે ાઇમ રેટ ઇએ તો અમદાવાદ શહેર અને સુરતની અંદર એમાં વધારો થયો છે. વષ 
૨૦૧૬માં અમદાવાદ શહેરમાં જ ે માણ હતંુ ૩૧,૭૬૨ એની સામે વષ ૨૦૧૮માં ૫૨,૪૮૪ કેસો ન ધાયા છે. એટલ ે
૨૦,૭૨૨ કેસોનો વધારો થયો છે. એવી જ રીતે સુરતમાં વષ ૨૦૧૬માં ૫૬,૯૪૩ હતા એની સામે વષ ૨૦૧૮માં ૬૦,૩૮૪ 
થયા છે. (સમય સૂચક ઘંટડી) આમ ૩,૪૪૧ કેસોનો વધારો થયો છે. આ મેટો ાઇમ રેટ આઇ.પી.સી. અન ેએસ.એલ.એલ.નુ ં

માણ બ લોરમાં ૫ ટકા છે, અમદાવાદમા ં૬.૫ ટકા અને સુરતમાં ૭.૫ ટકા છે.  
 મ હલાઓની સુર ાની િચંતા રા ય સરકાર કરી રહી છે. પણ જ ેરીતના બનાવો રા યની અદંર બની ર ા છે એનો  
આપણે ાઇમ રેટ વષ ૨૦૧૮ માણે ઇએ તો પં બમા ં૧.૪ ટકા, તાિમલનાડમા ંુ ૧.૫ ટકા, ઝારખંડમા ં૧.૯ ટકા અન ે
ગુજરાતમાં ૨.૨ ટકા છે અને એ જ રીતે મટેો િસટીમાં મ હલાઓના અ યાચારની વાત કરીએ તો મટેો િસટીમાં ચે ાઇમા ં૧.૮ 
ટકા, પટનામાં ૨.૩ ટકા, અમદાવાદમાં ૩.૪ ટકા અને સરુતમાં ૩.૫ ટકા છે. આ રા યના બાળકોની આપણે િચંતા કરીએ પણ 
આ બાળકો ઉપરના અ યાચાર પણ આ રા યમા ંવધી ર ા છે અને એના કારણે સમ  દેશના રા યો સાથ ે  ગુજરાતની 
આપણે સરખામણી કરીએ તો ઝારખંડમાં ફ ત ૧ ટકા છે, આં માં ૧.૯ ટકા, પં બમાં ૧.૬ ટકા અને ગુજરાતમાં ૩.૫ ટકાનો 
ાઇમ રેટ ન ધાયો છે. રા યની અંદર લૂંટના બનાવોની વાત કરીએ. છે ા બે વષમા ંતો રોજ ણથી ચાર લૂંટના બનાવો બન ે

છે. ચોરીની  આપણે વાત કરીએ તો રોજ ૩૫ બનાવો ચોરીના બને છે. અપહરણની વાત કરીએ તો રોજ ૮ બહેનો-
દકરીઓના અપહરણો થાય છે અન ેબી  બાજ ઘરફોડ ચોરીની વાત કરીએ તો રોજના ુ ૧૦થી ૧૧ ઘરફોડ ચોરી થતી હોય છે. 

આમ ઓવર ઓલ ઇએ તો રા ય સરકારે આમા ંિચંતા કરીન ેવધુ કડક પગલાં ભરવા ઇએ એવી મારી માગણી છે. વષ થી 
મારી માગણી રહેલી છે કે રા યમાં કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિત જળવાઇ રહે એટલા માટે રા ય સરકારે પોલીસ 
આયોગની રચના કરવી ઇએ. જથેી કરીને પોલીસના ોને હલ કરી શકીએ. રા ય સરકાર એક બાજ કે  ુ સરકારને વાત 
કરે છે. મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે રા યને પોલીસ આધુિનકરણ માટે ભારત સરકાર ારા જ ે ા ટ મળે છે, જ ેવષ ૨૦૧૩મા ં
િપયા ૭૮ હ ર ૪૩ લાખ કરોડની ા ટ મળી હતી. આપણે વા જઇએ તો વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ફ ત િપયા ૨૭.૭ લાખ 

કરોડની ા ટ મળી. એટલે ૫૧ લાખ ૩૬ હ ર કરોડ િપયાની ા ટ મોસાળમાં માં પીરસનાર છે તેમ છતાં ગુજરાતને ઓછી 
મળેલી છે. ખાસ કરીને હોમગાડના જવાનો જ ેફરજ બ વે છે એ નામદાર સુ ીમ કોટનો ચુકાદો આ યા પછી તેના ફરજના 
ભ થામા ં દૈિનક ૩૦૦ િપયાનો વધારો થવો ઇએ જ ે વધારો કરવામાં આ યો નથી. એમને તાલીમ દર યાન જ ે ભ થુ ં
આપવામાં આવે છે એ ફ ત ૧૦૦ િપયા આપવામાં આવે છે. જ ે આ મ ઘવારીના જમાનામાં પોસાતંુ નથી. બજટેમા ં ગૃહ 
િવભાગ ારા ૪૫૨૮ હોમગાડ જવાનોનો વધારો કરવામાં આ યો છે યારે રા ય સરકાર ારા હોમગાડની ભરતી પારદશક રહે 
એટલા માટે હોમગાડ ભરતી બોડની પણ રચના કરવી ઇએ આટલી વાત સાથે મારી વાત પૂરી ક  છં ંુ .  
  ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર(ભરવાડ)(શહેરા) : માનનીય અ ય ી, ગૃહ િવભાગની માગણી ન.ં ૪૨, ૪૩, ૪૪ 
માનનીય મં ી ી લઇને આ યા છે એ માગણીઓમાં હ મા  સમથન આપવાું ં  માટે ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં શાિંત, સલામતી, સુર ાના હેતુથી આજ ે ગુજરાતના પોલીસ અિધકારીઓ અન ે
ગુજરાતના ગૃહમં ી અને માનનીય મુ યમં ીને હ અિભનંદન આપંુ છ કે ખૂબ જ સારી રીતે ગુજરાતમાં કાયદોું ંુ , યવ થા અન ે
સલામતી સચવાઇ રહી છે. જલેમા ંકેદી ક યાણ વૃિ ઓ માટે કેદીઓને તાલીમ આપવાની, કેદીઓને સા  એવું િશ ણ મળી ં
રહે, કેદીઓ યાં મે ડટેશન વગેરે કરીને કાયમની વૃિ ઓમાં સંડોવાયેલા રહે તેમાંથી પ રવતન કરીને બહાર આવે તો એક 
સારા નાગ રક બની શકે એની યવ થા પણ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર, રા યના ગૃહ મં ી અને પોલીસ ડપાટમે ટે કરી 
છે.  
 માનનીય અ ય ી, જલેોની ખૂબ સારી યવ થા કરીને ઓપન જલેોની પણ યવ થા ગુજરાત રા યની અંદર 
કરવામાં આવેલી છે. યવ થાના ભાગ પે મ હલાઓ માટે પણ ખૂબ સરસ રીતે યવ થા કરીને મ હલાઓને પણ સા  ં
િશ ણ મળી રહે, યાંથી પરી ા આપવી હોય તો પણ આપી શકે એવી યવ થા આજ સુધી પહેલાં ગુજરાતમાં નહોતી. દેશમા ં
પણ નહોતી. ગુજરાત રા યના માનનીય ગૃહ મં ી અને મુ યમં ીએ આ જ ે યવ થા કરી છે તેનાથી ાઇમની અંદર પણ ખૂબ 
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મોટો ઘટાડો થવાની શ યતાઓ છે. મારે એ કહેવું છે કે મ હલાઓ માટે ગુજરાત સરકારે જ ે૧૮૧ અભયમની યવ થા કરી. 
જનેા કારણે તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધી લગભગ ૫૬,૦૦૦ મ હલાઓના કોલ આ યા હતા અને મહદઅંશે પ રણામલ ી 
મદદ મળી છે. મ હલાઓનો ખૂબ સારી રીતે બચાવ થાય તેના માટે પણ યવ થા કરવામાં આવેલી છે. માટ ફોનમા ંએપ 
ડાઉનલોડ કરીને મ હલાઓને સારી રીતે લાભ મળ,ે ચેઇન નેચ ગના ગુના ન બન,ે ઘરફોડીના ગુના ન બને તેના માટે ગુજરાત 
પોલીસમા ંઅ તન યવ થા કરીને ગુનાઓ ડટે ટ કરવા માટે ગુજરાત પોલીસ ેજ ે ય નો કયા છે તેને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન ું
આપંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત પોલીસની અંદર આજ સુધીનો મન ેપણ જ ેઅનુભવ છે એ અનુભવ હ કહેવા બેસુ ંતો ું
અ યારના સં ગોમાં કહેવાય એમ નથી. કારણ કે ગુજરાત પોલીસની અદંર હમેશા એક જ વ તુ હોય છેં , િવરોધપ  હોય એ 
હમેશા ગુજરાત પોલીસને બદનામ કરવાનુ ંજ કામ કરતા હોય છેં . આજ સુધી ગુજરાત પોલીસ ેજ ેરીતે કામ કયુ છે, જનેી સરકાર 
હોય એન ેવફાદાર હોય છે. કોઇ અિધકારીઓ કોઇ પાટ ના હો ેદારો નથી હોતા પણ કઇ પણ બનાવ બન ેતો પોતાના વોટોની ં
રાજનીિત કરવા માટે દરેક પ  પોતપોતાની રીતે અલગ અલગ જઇને પોલીસને બદનામ કરવાનું જ ે કાવત  ચાલે છેં , 
પોલીસનુ ંમોરલ તોડવાનુ ંકાવત  ચાલ ેછે એ યાજબી નથીં . આ ન થવુ ં ઇએ. જનેા કારણે ગુજરાત પોલીસનુ ંમોરલ ઉચંુ 
રહે. (અંતરાય) ગુજરાત પોલીસની અદંર મ પણ નોકરી કરેલી છે એટલે ગુજરાત પોલીસની જ ેકહાની છે એ મારાથી સિવશેષ 
કોઇ ધારાસ ય ી નહ  ણી શકે. પણ પહેલી વખત ગુજરાતના મુ યમં ીએ આની અંદર પારદશકતા લાવવાનો જ ે ય ન 
કય  છે, એ.સી.બી.ના અિધકારીઓ  કર શન કરતા હોય તો એમને પકડીને પૂરી દે અને ૧પ-૧પ દવસ સુધી રીમા ડ 
લઇને આ ગુજરાત પોલીસે જ ેકામ કયુ છે એ અિભનંદનને પા  છે.  હ આજ ેપણ કહેવા માગંુ છ કે પારદશકતાું ંુ  આને કહેવાય. 
સરકાર જ ેપારદશકતાથી કામ કરે છે એન ેપારદશકતા કહેવાય.   
  અ  ય ી : માનનીય જઠેાભાઇ, આપનુ ં વકત ય બપોરના ૧-ર૬ કલાકે પૂ  થાય છે અને આપે જ ે કીધંુને કે ં
પોલીસ ખાતામાં હતા એટલે જ તમારા િસવાય કોઇ ધારાસ ય ી ના ણ,ે હ પણ એક ધારાસ ય છું ંુ . બધા વકીલ જમેણ ે

ેકટીસ કરી હોયને એ પોલીસની બાબતમાં સૌથી વધારે ણ.ે થક યુ.ં 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ(ઊના) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહમં ી ી પોતાના િવભાગની જ ેમાગણીઓ લઇન ે
આ યા છે એમાં મારા િવચારો યકત કરવા માટે ઉભો થયો છંુ.  અહ યા કહેવાયું એ માણે કાયદો અને યવ થા અસરકારક 
રીતે જળવાઇ રહે, લોકો સુખ અને શાંિતથી રહી શકે એ ગૃહ િવભાગની જવાબદારી છે. છે ા વષ માં  ઇએ તો વહીવટી તં  
ઉપર સરકારનો જ ે કટોલ હોવો ઇએ એ કટોલ ર ો નથીં ં . વહીવટીતં  પોતાની અનુકળતા મુજબ ૂ કાયદાની થાિપત 

ગવાઇઓ હોવા છતાં પણ પોતાની ફરજ યે ગંભીર કારની બેદરકારીઓ દાખવીને જ ે રીતે કામગીરી થઇ રહી છે તેના 
કારણે કાયદો અને યવ થા અસરકારક રીતે જળવાવી ઇએ એ જળવાતી નથી. રાજયમાં ગંુડાગીરી અને માફીયાગીરીમા ં
છે ા વષ માં વધારો થયો છે. (અંતરાય) ી જઠેાભાઇ, મુ ી ખોલીએ તો એમાંથી શું નીકળે એ કહેવાની જ ર નથી. આ જ ે
હકીકત છે એ રેકડ ઉપરની વાત છે. ગૃહમં ી ી અહ યા વારવાર ગૃહની અંદર કાયદો અન ે યવ થા અસરકારક છેં , અસરકારક 
જળવાય છે. માનનીય શૈલેષભાઇ, અમારા ઉપનેતાએ કીધંુ એ માણે બ ે બાજુ છે. જ ે અિધકારીઓ સારી રીતે કાયદાન ે
યાનમા ંરાખીને પોતાની ફરજ છે એ િન ાપૂવક, માિણકપણે અને તટ થ, િન પ  રીતે જયા ંબ વે છે યાં કાયદો અન ે
યવ થા અસરકારક રીતે જળવાય છે એમાં કોઇ શંકાને થાન નથી પણ મોટે ભાગે જ ેઅિધકારીઓ કાયદાની િવ માં જઇન ે

તટ થ અને િન પ  રીતે કામ કરતા નથી યા ંકાયદો અને યવ થાની પ રિ થિત બગડે છે અન ેએના કારણ ેઆમ ન ે
વધારે નુકસાન સહન કરવાનું આવે છે યારે માનનીય મં ી ીને હ જણાવવા માગંુ છું ંુ . ગુજરાત હાઇકોટ પણ ટ પણી કરી છે કે 
વારવાર ં ૧૪૪ની કલમો શા માટે લાગુ પાડવામાં આવી રહી છે?   અને ૧૪૪ની કલમ લાગુ પા ા પછી પણ આ બાબતે 
પ તા કરવા માટે તમારી માનિસકતા નથી. માનનીય અ ય ી, સરકારે તાજતેરમાં છાપાઓ, ટી.વી.મા ં અને અહ યા 

આંકડાકીય મા હતી આપી છે એમાં ગુજરાત છે એ દા બંધીને વરેલું છે યારે મહા મા ગાંધીનું ગુજરાત છે. દા બંધીના કાયદાનો 
કડક રીતે અમલ કરવામા ંઆવે છે. કડક અમલ કરવાની વાત તો એક બાજ રહી પણ રા યની અંદર બહારના રા યોમાંથી ુ
ખૂ્ મ ખૂ ા દા  આવી શકે એ કારની યવ થા તાજતેરમાં રા ય સરકારે, ગૃહ િવભાગે જ ેચેકપો ટો હતી એ ચેકપો ટોન ે
નાબૂદ કરી તેના કારણ ેઆજ ેના ક પી શકાય એ કારનો િવદેશી દા  ગુજરાતમા ંઠલવાઇ ર ો છે યારે માનનીય મં ી ીન ે
કહેવા માગંુ છ કેુ ં , આજ ે પણ ગુજરાતમાં દેશી દા ના અ ાઓ યાપક માણમા ં છે. અગાઉ ભૂતકાળની અદંર ધણા 
આગેવાનોએ સરકારને િલ ટ આ યું છે કે આટલી આટલી જ યાએ દા ના અ ાઓ ચાલ ે છે. યારે માનનીય મં ી ી આ 
બાબતે પણ ગંભીરતાપૂવક િવચારે.  
 માનનીય અ ય ી, ગીર-સોમનાથ િજ ાન ેલાગે વળગે છે યા ંસુધી અમારે ઊના ખાતે ડી.વાય.એસ.પી. કચેરી 
આપવા માટે ડી.વાય.એસ.પી.ની પો ટ ઊભી કરવા માટે અગાઉ રજઆતૂ  કરવામા ંઆવી છે. િજ ા ક ાએથી દરખા ત પણ 
કરવામાં આવી છે તો એ બાબતે વહેલી તકે સરકાર િનણય કરે. નવ રિચત ગીર-ગઢડા તાલુકો નવો બ યો છે તો ગીર-ગઢડા 
તાલુકામાંથી કોડીનાર તાલુકાના અમુક ગામો જવેા કે, હડમિતયા છે, ઉમેદપુરા છે, પીછવી ગામો જ ેછે એ કોડીનાર પોલીસ 
ટેશનમાં છે અન ેએકસૂ તા જળવાય એ માટે િજ ા ક ાએથી એસ.પી. કચેરીએ દરખા ત પણ ગૃહ િવભાગને કરી છે. આ 
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ગામો કોડીનાર તાલુકામાંથી લઇને ગીર-ગઢડા તાલુકાની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ.ે કારણ કે, એ ગામોનો રેવ ય ૂ રીતે 
પણ ગીર-ગઢડા તાલુકામાં સમાવશે કરવામા ંઆ યો છે. માનનીય અ ય ી, હેડ કો ટેબલો છે, પોલીસ કો ટેબલો છે 
એની બદલી કરવા માટે ગૃહ િવભાગની જ ેપ િતઓ છે એ બદલીઓ થયા પછી એક જ યાએ વારવાર લાંબા સમય સુધી એ ં
ફરજ બ વતા હોય છે અન ે યાર પછી પટો ર ય ૂકરવા માટે એની ટા સફર કરવામા ંઆવે અન ેએ બે મ હના, ણ મ હના 
સુધી યાં રહે અને ણ મ હના પછી પુન: પછી એ જ જ યા ઉપર મૂકવામાં આવે છે યારે મને લાગે છે કે કાયદો અન ે
યવ થાની ળવણી કરવામા,ં કામગીરી કરવામાં થોડીક મુ કેલીઓ પડતી હોય છે તો બદલીઓ જ ેકરવામાં આવે છે એ 

નીિત-િનયમો માણે ણ વષ કે જ ે ગવાઇ છે એ માણે પોલીસ કો ટેબલોની કે હેડ કો ટેબલોની બદલીઓ થાય તો 
મને લાગે છે કે આપણે કાયદો અને યવ થા સારી રીતે ળવી શકીશુ.ં આઉટ પોલીસ ટેશનો જ ે છે એ આઉટ પોલીસ 
ટેશનોને અ તન કરીને વધારે સુચા  રીતે બનાવવામા ંઆવે એના માટે પણ આપના મારફત િવનંતી ક  છેં ં .  

   અ  ય ી : ી હષભાઇ સંઘવી, દંડકે ચાર િમિનટ ફાળવેલી છે.  
 ી હષ ર. સંધવી(મજરાૂ ) : માનની અ ય ી, આપણે સૌ ગુજરાતીઓ ઘણા નસીબદાર છીએ કે આપણી પાસ ે
અભેદ િક ા જવેું સુરિ ત ઘર છે. આ સલામત ઘર એટલે આપ ં ગૌરવવંતુ ગુજરાત. આ ઘરની મજબુત દવાલો એટલ ે
ગુજરાત સરકારના નેતૃ વમાં આપણા બાહોશ અને સ મ ગૃહ મં ાલય ારા ઘડવામાં આવેલી સુર ાની િવિવધ યોજનાઓ છે. 
એ પછી સી.સી.ટી.વી. કેમેરા હોય કે ગુનેગારોન ે સ  તક પહ ચાડવા ઘર સમા ગુજરાતન ે સુરિ ત રાખવા જ ે કોઇ પણ 
અભૂતપૂવ યોજનાઓ અમલમા ં મૂકીને પગલા લેવામાં આવેલ છે તે બદલ સ ગ અને િસંહ જવેા આપણા ગૃહ મં ી ી 

દપિસંહ ડે  સાહેબનો હ ગુજરાતની સૌ જનતા વતી આભાર માનું છું ંુ . માનનીય અ ય ી, અ ય રા યની સરખામણીએ 
સુર ા અને સલામિતમાં આપણે આજ ેપણ અવ  નંબર પર છીએ. આ સૌ યવ થાઓ બદલ હ ગુજરાતના મુ યમં ી ી ું
િવજયભાઇ પાણી અને ઉપમુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલનો પણ આભાર માનું છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ી શલૈેષભાઇએ હમણા ંઅનેક વાતો કરી. ગુજરાતના ગુનાની વાતો થઇ. ગુજરાતની જનતા 
આજ ેપણ ગુજરાતનો ભૂતકાળ ભૂલી શકી નથી. ગુજરાતના અનેક શહેરો એની િવિશ તાથી નહોતંુ જણાતંુ પણ આ શહેરો 
પોતાના શહેરમાં જ ેલોકો અ ો જમાવી રાખેલા ગંૂડાઓના નામથી આ શહેરો ણીતા હતા. મારે એ નામોમાં નથી પડવું પરતુ ં
ગુજરાત સરકાર ારા કાિશત થયલેી એક બુકની અંદર અનેક આંકડાઓ આપેલા છે. માનનીય શૈલેષભાઇની અનેક વાતો 
સાચી છે કે ગુજરાત ગગડી ર ુ ં છે. ગુજરાતના આંકડાઓ ગગડી ર ા છે પરતુ એ આંકડાઓ કયા ંગગડી ર ા છે એ યાન ં
ઉપર મૂકવા માગંુ છંુ. હસા મક ગુનાઓમા ં ગુજરાત દેશભરમા ં રં ૮મા મ ે છે. િમલકત િવ ના ગુનાઓમા ં આજ ે ગુજરાત 
દેશભરમાં ર૩મા મે છે. બાળકો િવ ના ગુનાઓમાં ગુજરાત આજ ેર૭મા નંબરે ગગડી ર ું છે. આિથક અને અપહરણના 
ગુનાઓમાં ગુજરાત આજ ેર૭ અને ર૮મા મે ગગડી ર ું છે, ગગડી ર ા છીએ. પરતુ અમે લોકો ગુનાના આંકડામાં ગગડી ર ા ં
છીએ. અનેક રાજયો આ બાબતે િવકાસ કરી ર ા છે. આપ ં પડોશી રાજય રાજ થાનના મુ યમં ી મારા અન ે મારા 
ગુજરાતીઓ વતી અનેકવાર અપમાનજનક ટેટમે ટ આપી ર ા છે પરતુ એ લોકો િવકાસ કરી ર ા છેં . િવકાસ કયાં કરી ર ા 
છે? આ ગુનાઓના આંકડામાં િવકાસ કરી ર ા છે. હ સુરતથી ચંૂટાયેલો ધારાસ ય છું ંુ . મારા સુરત શહેરની જનતાએ અમારા 
ગૃહમં ી ીન ે અનેકવાર મળીન,ે સુરતના અનેક લાન ગ માટે મ ા. સુરત શહેરના અનેક યુવાનો દેશભરમાં અન ે
દુિનયાભરમા ંફરી ર ા છે. આ દેશ અન ેદુિનયાભરમાં ફરતા ફરતા કયાંકને કયાંક સમાજ વનના અમુક વગની અંદર ડ સની 
લત લાગી. આ ડ સની લતને દૂર કરવા માટે ગૃહમં ી ીએ અમારા પોલીસ િવભાગ ારા સુરત શહેરની અંદર એક અસરકારક 
કામ કરવામા ંઆ યુ ંતો છે ા બે મ હનામા ંસાતથી વધારે ડ સના રેકેટો પકડીન ેએનો નાશ કરવાનુ ંજ ેકામ કયુ છે એ બદલ હ ું
માનનીય ગૃહમં ી ીનો આભાર માનુ ંછંુ. સરુત શહેર ખૂબ િવકિસત થઇ ર ુ ંછે. જ ે કારે સુરત શહેરની અંદર માઇ ેશન વધી 
ર ું છે એ કારે સુરત શહેરને આદરણીય ગૃહમં ી ીએ પોલીસના...   
 અ  ય ી : આપનુ ંવકત ય પૂ  થાય છેં .  
 ી હષ  ર. સંધવી : માનનીય અ ય ી, ખૂબ મહ વનો મુ ો છે ખાલી અડધી િમિનટ ઇએ છે. માનનીય 
ગૃહમં ી ીએ સુરત શહેર માટે અલગ અલગ યવ થા કરેલી છે. જમે સરુત શહેરન ે વડોદરા, રાજકોટ અને અમદાવાદની 
સરખામણીમાં પોલીસનો ટાફ આપવાની જ ે યવ થા કરેલી છે એ આવનારા દવસોમાં  એ જલદીથી આપી દેવામાં આવે તો 
સુરત શહેરન ેખૂબ ફાયદો થશ.ે  
 ી લલીતભાઇ કગથરા(ટકારાં ) : માનનીય અ ય ી, આજ ે ગૃહમં ી ી માંગણી ન.ં ૪ર,૪૩ અન ે ૪૪ લઇન ે
આ યા છે એના િવશે હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છું ંૂ ુ . ભગવાન વાિમનારાયણે કીધંુ છે કે શ ધારી, સ ાધારી 
અને રા ના માણસ સાથે િવવાદ ન કરવો. આપ શ ધારી છો, આપ સ ાધારી છો અને આપ દ હીના રા ના માણસ છો 
એટલે આપની સાથ ે િવવાદ ન કરવો ઇએ તેમ છતાંય હ દુઃસાહસ કરી ર ો છું ંુ . રામાયણમા ં ભગવાન રામને મયાદા 
પુ ષો મ ક ા છે અને ભગવાન રામે જયારે ીલંકામાં ચડાઇ કરી યારે િવભીષણ, રા  રાવણનો ભાઇ આપણે બધા એને 
રામભકત તરીકે ઓળખીએ છીએ પણ રાવણની િ એ જઓ તો એ િવભીષણ ભાઇ માટે કટબનો હ યારો કહી શકાયુ ુ ું , એ 
ગ ાર કહી શકાય, એ ાસવાદી કહી શકાય અને એને દેશ ોહી પણ આજની ભાષામા ંકહી શકાય. 
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  અ  ય ી : માનનીય લલીતભાઇ, આપણે રામાયણ ઉપર કયાં આવી ગયા?  
 ી લલીતભાઇ કગથરા : સાહેબ, ગૃહ માટે જ બોલું છંુ. એના ઉપર જ જઇ ર ો છંુ. હ ગૃહમાં જ લઇ આવુ ંછું ંુ . હ એ ું
કહેવા માગંુ છ કે તમારી િ એ તમે જનેે દેશ ોહીઓના થ પા મારી દો છોુ ં , તમે આજના યુવાનોને આ ગૃહ ખાતાનો ઉપયોગ 
કરીને દશે ોહીના થ પા માયા એવા હા દક હોય, અ પેશ કથીરયા હોય એ અમારી િ એ આંદોલનકારીઓ હતા તમારી 

િ એ કદાચ એ દશે ોહી હશ,ે મારી ના નથી. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આવા યુવાનોને તમારા ગૃહ ખાતાનો ઉપયોગ 
કરીને દેશ ોહીઓના જ ેથ પા મારો છો એ મહેરબાની કરીને બંધ કરો અને આ ગૃહમં ી ીને મારી હાથ ડીને ગૃહમાં ન  
િવનંતી છે કે આ યુવાનો ઉપર જ ેકેસ છે એને વીડોઅલ કરી અને એને ટીમલાઇન ઉપર લઇ આવો. હ માનનીય ગૃહમં ી ીન ેું
એ કહેવા માગંુ છંુ. અહ યા બેઠા હોય યારે એ ાચારી હોય, અહ યા બેઠા હોય યારે તમે એને કૌભાંડકારી ગણો અને આ જ 
યિ તઓ જ યા બદલ,ે યાં આવે એટલે પિવ  થઇ ય! આવી રીતે ગૃહ ખાતાનો ઉપયોગ કરવા માટે માગણી લઇ આ યા 

છો. હ ગૃહ સમ  એ કહેવા માગંુ છ કે આપ છાછવારે ું ંુ ૧૪૪ની કલમ લગાડો છો. છાછવારે રા ીય ક ેસ સામ ેકે રાજકીય દળ 
સામે આંદોલન કરવા માટે આપ (xxx) અને દેશ ોહી, રા ોહીની જમે કલમો ઉમેરો છો, તેની સામે ગૃહખાતાને કહેવા માગંુ 
છ કે અમ ેઘણીવાર ીુ ં  નીિતનકાકાને સાંભળીએ છીએ. અમારા કાનના પડદા તૂટી ગયા. તમે શુ ંકય,ુ તમે શું કય?ુ આટલા ં
વષ થી તમે શુ ં કય?ુ ી નીિતનભાઇ, સાવ સાચી વાત છે. અમે કાંઇ નથી કય.ુ  જઓે ટેઝરી બે ચ ઉપર બેસતા હતા એ 
બધાનો મને અફસોસ છે કે એમણ ેકાંઇ ન કય.ુ એમણે  તમારી જમે ગૃહ ખાતાનો ઉપયોગ  કય  હોત તો નવ િનમાણના 
આંદોલનમા ં તમ ે અ યારે દેશ ોહી હોત. નીિતનભાઇ,આ ગૃહના નેતા આપણે કહીએ છીએ કે આંદોલનકારી હતા, નવ 
િનમાણમા ંજલેમાં ગયા હતા. આજ ેએની િવિશ તા માણીએ છીએ, કારણ અમારા વડીલોએ કઇ ન કય.ુ તમ ેર માંથી ૩૦૦ 
થયા. માનનીય નીિતનભાઇ, તે દવસ ેગૃહખાતાનો ઉપયોગ કય  હોત તો ભાજપનુ ંઅિ ત વ ન વ યું હોત. હ એ કહેવા માગંુ ું
છ કે તમને મન પડે યારેુ ં , તમને છાછવારે જ ર લાગે યારે ગૃહખાતાનો ઉપયોગ કરી રાજકીય માણસોન ેઅહીથી યા ં ફેરવો 
છો. અહ યા બેઠેલા ઘણા લોકો આમ બરાડા પાડી પાડીને કહેતા હતા અન ે આજ ે અહ યા બેઠા છે યારે વખાણ કરે 
છે.(અંતરાય) થળની વાત છે. થળનો  છે. હ એ કહેવા માગંુ છ કે યાં બેઠા હોય તેન ેછગડો દેખાયું ંુ , અમન ેનવડો 
દેખાય. આજ ેસવાલ થળનો છે. માનનીય ગૃહમં ી ીને િવનંતી છે કે અ યારે પાટીદાર યુવાનો ઉપર જ ેજ ેઆંદોલનો કયા છે, 
અથવા એની ઉપર દેશ ોહીની કલમો કરીન ેઆજ ેકોટમાં ધ ા ખાય છે. એમાંથી એમને મુ ત કરો તેવી મારી હાથ ડીને ન  
િવનંતી છે. મારે ખાસ તો કહેવું છે કે યારે દવાળી હોય, હોળી હોય, સાતમ, આઠમ હોય યારે પોલીસ ખાતાવાળા ૂટી 
બ વતા હોય છે. તેમને સે યુટ કરવાનું મન થાય છે. એન ેકટબ છેુ ું , એન ેકટબ ભાવના છેુ ું . કાલ ે ટીવીમાં યુ ં કે પોલીસ 
ડપાટમે ટે બી  દવસ ેવાસી હોળી ઉજવી. તહેવારમા ંકે કોઇપણ સંગે તે દવસનું મહ વ હોય છે. તેમ છતાં એમને સે યુટ 

કરીને કહ છ કે આવા અિધકારીનું મોરલ ચંુ થાય એન ે ી હે ડ કામ કરવા દોું ંુ , તો કયાંક સતીષ વમા થશે અને આ દેશમાં અન ે
રા યમાંથી ગંુડાગીરી નાબૂદ થશ,ે તેવી અ યથના અને િવનંતી સાથે મારી વાત પૂરી ક  છં ંુ . 
  અ  ય ી : આપના વચનમાંથી *(xxx) ગૃહ ખાતા તરફથી થાય છે તે શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમણે મારા નામનો ઉ ેખ કય  એટલે કહ છું ંુ . નવ િનમાણમા ં
તમારી ક ેસ સરકારે અમન ેમારી મારીન ેતોડી નાં યા હતા. લોહીલુહાણ કરી નાં યા હતા. મારા માથાના વાળ તોડી ના યા 
હતા. અયો યા મં દર વખતે પણ, રામ િશલા યાસ પૂજન વખતે પણ તમારી ક ેસ સરકારે અમારા હ રો કારસેવકોને એવો 
મારા માય  હતો કે હજ િશયાળામા ંયાદ આવે છેુ . ી લલીતભાઇ, હજ િશયાળામાં યાદ આવ ેછેુ . પોલીસ પોલીસ જ છે. તમારા 
વખતમાં બહ જલમ કય  છેુ ુ . તમે એમ ન કહેતા કે તમ ેબહ માયાળુંુ , સારા પોલીસવાળા હતા. 
 ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહમં ી ી જ ેપોતાની માગણીઓ લઇને આ યા 
છે, એમાં મારા િવચારો રજ કરવા ઉપિ થત થયો છૂ ુ ં . કોઇપણ સં ગોમાં પોલીસનું મનોબળ તૂટવું ન ઇએ. પ ાપ ીથી દૂર 
રહીન ેપણ પોલીસન ેઆપણે ો સા હત કરવી ઇએ, એટલા માટે પોલીસને રાત- દવસ કામ કરવુ ંપડતંુ હોય છે. યારે 
રાત- દવસ કામ કરે છે, યારે ઘણી વખત પગાર ઓછો હોય છે. ઘણી વખત આપણે તેને ફીકસ પગારમા ંમૂકતા હોઇએ છીએ. 
યારે મારે માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે, આવા જ ે કમચારીઓ કે જઓે ચોવીસ કલાક ડયૂટી કરે છે તેમને પૂરો પગાર 

આપવો ઇએ. ખાસ જ ે કમચારીઓ ચોવીસ કલાક ડયૂટી કરે છે તેમની ડયૂટી પણ ફીકસ થવી ઇએ. અમારો િવ તાર 
ટાયબલ અને બોડરવાળો િવ તાર છે. તેમાં દા ની હેરાફેરી એટલી બધી થાય છે અન ેતેમાં હ ઘણી વખત આપને િવનંતી ક  ું ં
છ કે આને રોકવી ખૂબ જ રી છેુ ં , પરતુ કોઇ સં ગોમાં તે રોકાતી નથીં . હવે તો મુ કેલી એ થઇ ગઇ છે કે, અ યારે આપણે 
બોડરો બધી ખુ ી કરી દીધી છે. પહેલાં બોડર ખુ ી કરી યારે બાજના ર તે આવતા હતાુ . હવે દા વાળા છે તે બધા સીધે સીધા 
આવી ય છે અન ે તેમન ે કોઇ રોકતંુ પણ નથી. આવા સં ગોમાં એવી યવ થા ગોઠવો કે આવા જ ેમાણસો આવ ે છે તે 
રોકાય. આપણે કાયદામાં ખાસ ગવાઇ કરી છે કે, જ ેબુટલેગરો છે તેમની સંપિત છે તે ટાંચમા ંલેવી ઇએ. કાયદામાં આપણે 

ોિવઝન કરેલ છે. પરતુ મારા યાન પર છે કેં , આવા એકપણ માણસની અને એવા ઘણા માણસો હશે કે તેઓ કદાચ કલાસ-

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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૧ સુપર કલાસ-૧ અિધકારી હશ ેતેમના કરતા ંવધારે સંપિત ધરાવતા હશ.ે તેમના સાધનો કઇ રીતે આવે છે, તેની ગાડીઓ 
કયાંથી આવે છે તે કોઇ પૂછતંુ નથી. તેમની સંપિત છે તેને કયારેય ટાંચમાં લવેામાં આવતી નથી. ખાસ કરીને અ યારે સાયબર 
ાઇમનો રેટ છે તે રેટ દવસનેે દવસે વધતો ય છે. તેમાં કોઇકની વેબસાઇટ હેક ગ થાય છે, કોઇકના ઇમેઇલ હેક ગ થાય છે, 

ઓનલાઇન બે ક ગ ોડ થાય છે. ગુજરાતમાં ઘણા બધા માણસોના બે કમાં મૂકેલા પૈસા ગમે તે રીતે જતા રહે છે. અડધી રા  ે
પૈસા જતા રહે છે. આપણે ગવાઇ કરી છે. અિધકારીઓ અને કમચારીઓને ટેિનંગ આપવાની વાત ચાલે છે. આ સાયબર 
ાઇમમાં જ ેલોકો ડાયેલા છે તેમની યો ય રીતે તપાસ કરી તેમાં િનરાકરણ આવે તે ખૂબ જ રી છે. આપણે જલે સુધારણાની 

ઘણી વાતો કરી. આજ ેજ પેપરમા ંહતંુ કે જલેમા ંબધી જ વ તુ મળે છે. બેઇલની સુિવધા વધી ગઇ છે. જ ેવ તુ બહાર નથી 
મળતી તેના કરતાં િવશેષ યાં મળે છે. એટલે આવા સં ગોમાં જલે છે તેમાં આવી વ તુઓ ન મળે અને તેના ઉપર કડકમા ં
કડક હાથે કામ લેવુ ં ઇએ. અમારા મોડાસા તાલુકાના સાયરા ગામે જ ેગુ હો બ યો અન ેતે ગુનામાં જ ેબાળકી પર રેપ થયો 
અને યારબાદ તેને મારીને લટકાવી દેવામા ંઆવી. આજ દન સધુી એક માણસ પકડાયો નથી. મારી િવનંતી છે કે, આન ે
વહેલામાં વહેલી તકે પકડી તેની સામ ેએકશન લો. ગઇકાલ ેજ રેપના કેસીસનો આંકડો આ યો હતો. તેમા ંઅમારા સાબરકાંઠા 
અને અરવ ીનો છે ા બે વષનો આંકડો ખૂબ ચો છે. તે આંકડો ૮૦ જટેલો છે. આવા સં ગોમાં આવી બાળકીઓ ઉપર જ ે
રેપ થાય છે તેના માટે આરોપીઓને જ ેકઇ સ  કરવી પડે તેમાં ફાસંીની સ  કરવાની હોય છે પણ કરતા નથીં . તમ ેદસ વષ 
સ  વધારી છે તેવી િશ ા હ  સુધી કોઇન ેથઇ નથી. આવા સં ગોમાં િશ ાઓ થાય અન ેગુનાઓ અટકે તેમાં આપણને રસ 
છે. ગુનાઓ કેમ અટકે તે ખૂબ અગ યનું છે. અમારો બોડરનો િવ તાર હોવાના કારણે ચોરીઓનુ ં માણ ખૂબ વધી ગયું છે. 
ઘણી વખત માણસો સીસીટીવી ફટેજ આપે છે છતાં પણૂ ...  
  અ  ય ી : માનનીય સ ય ી બોલી રહે પછી કહો.  
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, સીસીટીવી ફટેજ આપવા છતાં પણ પોલીસ તેની કાયવાહી કરતી ૂ
નથી. હમણાં એક િ વેદીભાઇનું બાઇક ચોરાઇ ગયું અને તે બાઇકને વા માટે ણ વખત માણસો આ યા તેના સીસીટીવી 
ફટેજ પોલીસન ેઆ યાૂ , પોલીસ ેફ રયાદ લીધી પણ તેમા ંકોઇ કાયવાહી થઇ નથી. આજની તારીખ સુધી તે બાઇક નથી મ ુ.ં 
આવા તો કેટલાય બાઇક જતા ર ા છે. આવી ચોરીઓ થાય છે તેમાં કોઇ કાયવાહી થતી નથી. અમારે યા ંમકાન બંધ ર ુ ં
એટલ ેતે તૂ ું સમજવુ.ં ખાસ કરીન ેદા ની સાથ ેસાથ ેગાં  અન ેચરસ આવવા માંડયા છે. અમારો બોડરનો િવ તાર છે એટલ ે
આ બધી વૃિતઓ ફલીફાલી છેૂ . એટલે અમે આપને િવનંતી કરીએ છીએ અને અમે ડીએસપી સાહેબ સાથ ેચચા કરી છે પણ 
તેમનું એવું કહેવાનુ ંથાય છે કે, અમારી પાસે મહેકમ ખૂબ જ ઓછ છેુ ં . આવા જ ેબોડરના િવ તારો છે તેમા ંનવુ ંમહેકમ ઉભુ ં
કરો. અ યારે જ ેમહેકમ છે તે જ ે તે વખતની વસિતના ધોરણે ઉભું કરેલ હશ.ે પણ હવે યારે વસિત વધી છે યારે વસિત 

માણે પણ મહેકમ હોવું ઇએ એટલે અમારા િવ તારમાં જ ેબોડરના િજ ાઓ છે એમાં મહેકમ વધારો એટલી જ િવનંતી સાથ ે
મારી વાત પૂરી ક ં  છંુ. આભાર.  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
એ છે કે,  
 અ  ય ી : કયા િનયમ હેઠળ? 
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, િનયમ-૪૭ મુજબ. સાહેબ, જ ેધારાસ ય ી ડો.અિનલ 

ષીયારા એક ડોકટર હોવા છતાં અન ેએક િસિનયર ધારાસ ય હોવા છતાં જ ેએમણ ેઅરવ ીની વાત કરી છે. (અંતરાય)  
  અ  ય ી : લીઝ, લીઝ, બેસી વ. આપનો પોઇ ટ ઓડર નામંજર ક  છૂ ું ં . બેસી વ. લીઝ, બેસી વ. તમ ે
પણ િસિનયર ધારાસ ય જ છો. માનનીય મં ી ી.  
 ી દપિસહં ભ. ડે (રા.ક.ના ગૃહ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય શૈલષેભાઇ, ી પંુ ભાઇ, ી 
લલીતભાઇ, ી જઠેાભાઇ, ડો. ષીયારા , ી હષભાઇ સંઘવી આ બધા જ લોકોએ ગૃહ િવભાગની માગણીઓના સંદભમાં જ ે
ચચાઓ કરી છે એ ચચાના સદંભમા ંમારે એટલુ ંજ કહેવુ ંછે કે તમારા ારા જ ેહકારા મક સૂચનો કરવામા ંઆ યા છે એ સૂચનો 
હ ચો સ વીકાર ક  છ અન ેઆપ ં ગુજરાત સલામત ગુજરાતું ં ંુ , સુરિ ત ગુજરાત અન ેઆપણા ગુજરાત મોડેલની જ ેદેશ 
અને દુિનયામા ંચચા થાય છે એની અદંર કાયદો અન ે યવ થા ઉ મ કારની છે એના માટે રાજયના ગૃહ િવભાગ અને પોલીસ 
તં માં યાં આવ યકતા હશે યા ંઆપના સજશેનો હ ચો સપણે વીકારીશું .  
 માનનીય અ ય ી, ી શૈલેષભાઇએ એન.સી.આર.બી.ના આંકડામાં ગુનામાં વધારો થયો છે એમ ક ું છે યારે 
મારે બહ પ  કહેવું છે કેુ , આ સરકાર માન ેછે કે જ ે ગુનો થયો હોય એ ગુનો અમે ન ધવા માટે પોલીસને સૂચના આપી છે 
એટલા માટે સૂચના આપી છે કે ગુનો ન ધાય, ગુનેગાર પકડાય અન ેગુનેગારને સ  થાય તો એ ગુના કરતા અટકે આ અમારી 
િથયરી છે. એના કારણે યાંક તમે અમન ેઆંકડા બતાવશો કે આટલા ગુના વ યા તો અમન ેએનો કોઇ વાંધો નથી. અમે બહ ુ
કલેરીટીથી આગામી વષ  સુધી આપ ં ગુજરાત સલામત ગુજરાત બની રહે એના માટે અમે ગુના ન ધણીની અંદર કોઇ સમ યા 
ઉભી કરતા નથી. આ વખતે માનનીય નાણાં મં ી ીએ હોમગાડઝની અંદર પણ વધારો કય  છે અન ે ધાનમં ી ીનુ ંજ ે વ ન 
હતંુ ફોરે સીક સાય સ યુિનવિસટી, ર ાશિ ત યુિનવિસટી આજ ેએ દેશના સીમાડાઓ ખોલીને આપણી ફોરે સીક સાય સ 
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યુિનવિસટી આજ ે િવ  ક ાની બની જવાની છે અને આગામી દવસોમાં ગુજરાતની આ ફોરે સીક સાય સ યુિનવિસટીની 
િવ ના અનેક દેશોમાં ા ચો થવાની છે. આપણી ર ાશિ ત યુિનવિસટીમાં દેશના અનેક રાજયોના લોકો અહ યા ટેન ગ માટે 
આવવાના છે અન ેઆ બંને યુિનવિસટીને નશેનલ ક ાનો દરજ  આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી ારા આપવામા ં
આ યો છે.  
 માનનીય અ ય ી, ી પંુ ભાઇએ ક ું કે, સરકારનો ક ટોલ નથી. ી પંુ ભાઇ, છે ા વીસ વરસથી ગુજરાતમા ં
જ ે કર યુ મુ ત શાસન છેન ે એ કર યુ મુ ત શાસનનો યશ કોઇને આપવાનો હોય તો ગુજરાતના જવામંદ પોલીસ તં ન ે
આપવાનો થાય છે. ી પંુ ભાઇ તમ ે જ ે િવ તારમાંથી આવો છો અન ે એ િવ તારમા ં પહેલા શુ ં િ થિત હતી એનો મારે 
પુનરો ચાર કરવો નથી. પરતુ પૂરી િન ાથી ગુજરાતની ં ૬ કરોડની ની શાિંત-સલામતી અમારો િનધાર છે અને એના માટે 
અમારી પાસે પૂરતા કાયદાઓ છે અન ે આગામી દવસોમા ં પણ ગુજરાતના ગંુડાઓ ફફડી ઉઠે એવો કડકમાં કડક ગંુડાઓ 
સામેનો કાયદો માનનીય િવજયભાઇ પાણીના નેતૃ વ હેઠળ હ આ સભાગૃહમાંું  લઇન ેઆવવાનો છંુ. માનનીય અ ય ી, 
એક નવા કારના ગુના બન ેછે કે ગમ ેતેની જમીનમાં કોઇ કાગળ નાંખીન ેજમીન પચાવી પાડવી. સામા ય ગરીબ ખેડત એ ૂ
િબચારો િનઃસહાય થાય, કોટના ચ રમાં પડે અમારા મહેસૂલ મં ી પણ એ દશાની અંદર ય ન કરીન ેઆગામી દવસોમા ં
કોઇ ગરીબની જમીન કોઇ ઝંુટવી ન ય તેના માટે કડકમાં કડક કાયદો લાવી ર ા છીએ. માનનીય મુ યમં ી ી ારા 
રા યમાં પાસાનો કાયદો છે અન ેઆ પાસાના કાયદામાં પણ યાંક નાની મોટી ૂ ટઓ છે, એનો દુ પયોગ કેટલાક ગુનેગારો 
કરી ર ા છે તો આ રા યની શાંિત, સલામિત અને સુર ા માટે પાસાનો કાયદો કડક કરીને તમામ ચમરબંધીઓને જલેના 
હવાલે કરવા માટેનું કામ અમે કરી ર ા છીએ. એટલે ી પંુ ભાઇ, તમે ગંુડાગીરી કે મા ફયાગીરીથી ગભરાશો ન હ, ગુજરાતની 
મદ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ગુજરાતમાં સ ા થાને બેઠી છે.  
 માનનીય અ ય ી, એવું કહેવામાં આ યુ ં છે કે, ચેકપો ટો નાબૂદ થઇ ગઇ. આ સરકાર, આ મહા મા ગાંધી નુ ં
ગુજરાત દા બંધીની નીિતન ે વરેલું ગુજરાત, તમે આંકડા બતાવો છો કે આટલો દેશી દા  પકડયો, આટલો િવદશેી દા  
પકડાયો, અમે વીકાર કરીએ છીએ. અમ ે ડકાની ચોટ ઉપર કહીએ ં છીએ કે ગુજરાતમા ં કડકમાં કડક દા બંધીની નીિતનો 
અમલ અમ ે કરવાના છીએ. અમ ે અમારી અિવરત ઝંુબેશ ચાલ ુ રાખવાના છીએ. અમ ે આ પકડવાના છીએ. ચેકપો ટો બંધ 
ચો સ કરી છે. એ ચેકપો ટ નાગ રકોની સુિવધા વધારવા માટે બંધ કરી છે. એ ચેકપો ટ ઉપર નાનો મોટો ાચાર થતો 
હતો એના કારણે કરી છે, પરતુ ગુજરાતની અંદર અમે દા  માટેના દરવા  ખુ ા મૂ યા નથીં . તાકાત હોય તો દા  લઇને અંદર 
આવે પછી તમે જઓ કે એના ઉપર કેવા કડક પગલાં અમે લઇ શકીએ છીએુ ! તમ ેપોલીસ ટેશનના ગામો બદલવા માટેની 
વાતો કરી એ હકારા મક વાતનો હ વીકાર ક  છું ં ંુ . આપણે યા ંદરેક ાંત હેઠળ એક ડી.વાય.એસ.પી. માટે અમે િવચાર કય  
હતો પરતુ એના સંદભમાં હાલ િવચારણા ચાલુ છેં .  
 એવું કહેવામાં આ યું કે, ૧૪૪ની કલમના સદંભમા ંતમે દુ પયોગ કરો છો. આ ૧૪૪ની કલમ અંગેની મટેર કોટમા ં
સબ યુડીશ છે છતાં પણ તમારો સમય ના બગડે એટલે વ ચે હ ન બો યોું . આમાં કોઇપણ રીતે હાઇકોટનું કોઇ ડાયરે શન 
આ યું નથી. ી લલીતભાઇએ ક ુ ં કે ભૂતકાળની અંદર તમ ેકેવુ ંકરતાં અન ેઅમ ેકેવું કરીએ છીએ. ી લલીતભાઇના પ ની 
અમારા ભારતીય જનતા પાટ ના જ કોપ રેટર હતા અન ે ી લલીતભાઇની આખી રાજકીય કેળવણી અમારા ી ચીમનભાઇ 
શુ લ પાસે જ થયેલી છે. એમનો ભૂતકાળ તો ભારતીય જનતા પાટ નો છે. પણ મને યાદ છે કે નવિનમાણના આંદોલન વખતે 
૧રપ કરતા વધારે યવુાનોને છાતીની અંદર ગોળી મારવાનું કામ કોણે કયુ હતંુ? તો તે વ. ચીમનભાઇ પટેલની ક ેસની 
સરકાર ારા કરવામાં આ યું હતંુ. સન ૧૯૮પમાં મહેસાણાની અદંર એક ટકમાં જતા ભરીનેુ , ખેડતો ઉપર લાઠીચાજ કોણે કયા ૂ
હતા આ ક ેસની સરકાર ારા કરવામા ંઆ યા હતા. ી ષીયારા સાહેબ, આ તેનપુરમાં પાંચ જટેલા ખેડતોની છાતીમા ંૂ
ગોળી કોણે ધરબી હતી ? તમન ેયાદ છે. યારે તમ ેઅમારી ડે હતા એ ક ેસના કાળની અદંર બનેલ હતંુ. આજ ેઅમદાવાદ 
શહેરની અંદર યા ં યાં જઇએ છીએ યા ંચારેયબાજ ખાંભીઓ વા મળે છે એ ખાંભીઓ ક ેસના શાસનની અંદર કરવામા ંુ
આવી હતી. ી ષીયારા સાહેબન ેકહેવાનું કે સાયબર ાઇમના સદંભમા ંઅમ ેક ટબ  છીએ. અનેક દુ કમ કરવાવાળાને અમ ે
ફાંસીના માંચડે લટકાવવાના છીએ. આગામી દવસોમાં પણ આવા ગુનામાં કડકમા ંકડક સ  થાય એના માટે અમે ક ટબ  
છીએ.  
 આપ ં ગુજરાત છે. એમાં મા  બોલવાથી ન હ પણ એમાં મને પાવર વધારવા માટે ચાલુ વરસે નાણામં ી ીએ 
૧૧૦૦૦ જટેલી નવી જ યાઓની હેરાત કરી છે. અમે નવ વરસમાં ૪૮૯૩પ જટેલી ભરતી રા યની અદંર કરી છે. કેટલીક 

હેરાત હ કરવા માગંુ છું ંુ . ગુજરાતના પોલીસતં માં જ ેપોલીસ કમચારીઓ નોકરી કરે છે એને યો ય મકાન મળી રહે. તેના માટે 
આગામી ણ વષમા ં૧૩,૮૫૧ મકાનો બનાવીન ેગુજરાતનો આ પોલીસનો જવાન તેને રહેવા માટે મકાન મળી રહે તેના માટે 
અમે ય ન કય  છે.  
 માનનીય અ ય ી, કીલ ડેવલપમે ટ માટે રાજયના પોલીસ તં  ારા ખલાલની અંદર અઢી હ ર પોલીસ 
તાલીમાથ  માટે નવું સે ટર બના યું છે અને આપ ં ગાંધીનગર પાટનગર છે અને આ પાટનગરમાં આજ ેમહા મા મં દરમાં દશે 
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અને દુિનયાના નવા કારના સેિમનાર થાય છે તો આ ગાંધીનગરની કાયદો અન ે યવ થા વધારે સંગીન બનાવવા માટે 
ગાંધીનગરને નવો પોલીસ કિમશનરનો દર ો આપવાનું પણ રાજય સરકારે ન ી કયુ છે. 
 માનનીય અ ય ી, હોમગાડના જવાનોમા ંપણ ૪૫૨૮નો વધારો કરવામા ંઆ યો છે આ ઉપરાંત આપણે ણીએ 
છીએ કે હમણાં હોળી ગઇ. હોળી પહેલા ં ડાકોરની અંદર આપણી પદયા ા ગઇ, જનાગઢની યા ા ગઇ તેમ ગુજરાત એ ૂ
લોકઉ સવવાળું આપ ં રાજય છે અને આ તમામે તમામ લોકઉ સવની અંદર આપણે સારી રીતે બંદોબ ત પૂરો પાડીએ છીએ. 
ગુજરાતને ગૌરવ થાય એવી  ઘટના હમણા ંબની હોય તો અમે રકાના રા પિત ટ પ જયારે ગુજરાત આ યા હતા અન ેટ પ 
જયારે ગુજરાત આ યા યારે આપણા પોલીસ તં  ઉપર, રાજય ઉપર અનેક કારના ઓછાંયા હતા કે શું આપણે િસકયુરીટીની 

િ એ ઉ મ કારે યવ થા કરી શકીશું ? એ વખતે આપણે ક ટોલ મ ઉભો કય  Secret Service, SOG, NSG, IS, 
Modern Security Force  અને આ બધાના સંયુકત રીતે કરીને Gujarat Police has proved himself  કે બે ટમા ં
બે ટ બંદોબ તના મા યમથી િવ ની બે મહાન િવભિૂતને સવા લાખ કરતા વધારે લોકોની ઉપિ થિતમાં ઉ મ કાય મ કય  
હોય તો એ ગુજરાતના પોલીસ તં  ારા કરવામા ંઆ યો.  
 માનનીય અ ય ી, મને ગૌરવ થાય, ગુજરાતની પોલીસને ગૌરવ થાય, ગુજરાતની ને ગૌરવ થાય એવું દેશની 
અંદર ગુજરાત એક આઠમું રાજય બ યું છે જને ે ેિસડે ટ કલર એટલે િનશાન દાન થયું છે. અને આ િનશાન દાનના 
મા યમથી આજ ે ગુજરાતના પોલીસ અિધકારી, કમચારી એનું મોરલ ચંુ થયું છે. ાઇમ રેઇટના સંદભમાં માનનીય 
શૈલેષભાઇએ જ ેવાત કરી મારી પાસ ેપણ N C R B  છે મ પણ એમાં ડેટા યા. શા માટે ગુજરાતની બહેન-દીકરીઓ રા ીના 
૧૨ વા યે પણ કટી ઉપર ગરબામા ંજઇ શકે છે ૂ ? તેનું એક મા  કારણ હોય તો આપણી ગુજરાતની શાંિત છે. મારી પાસ ે
આંકડા છે તેમાં આખા દેશમાં જ ેઓછાં ાઇમ રેઇટ ધરાવતા છે તેમાં હસાના ગુનામાં આપણે સૌથી ઓછાં ચોથા નંબરે છીએં , 
શરીર સંબંધીમાં આપણે પાંચમા નંબરે છીએ, અપહરણમાં આપણે પાંચમા નંબરે છીએ, મ હલાના ગુનામાં આપણે ચોથા 
નંબરે છીએ અને આખા દેશમાં જ ેખૂન થાય છે તે ખૂનની અંદર પણ આપણે ચોથા નંબરે છીએ. આમ, આપણે નેશનલ ાઇમ 
રેકોડ યૂરોના મા યમથી જ ેઆંકડા િસ  થાય છે તેમાં ગુજરાતની િ થિત અ યંત સારી છે અને આ િ થિતનું જતન કરવંુ તે 
રાજયના પોલીસ તં ની અને આપણી બધાની જવાબદારી છે.  
 માનનીય અ ય ી, હાલમાં સંયુકત રા  યુએન ારા વૈિ ક તરે ૧૭ યેય ન ી કરવામાં આ યા તેમાં જ ે
sustained development goal અને એની અંદર ૧૬ નબંરનો માંક છે તેમાં peace, justice and stern 
institution અને એ આંકડાનું એનાલીસીસ કરીએ તો ગુજરાતમા ંકાયદો- યવ થાની પ રિ થિત સારી હોવાના કારણ ેઆખા 
દેશની અંદર એ ગુજરાતન ે થમ નંબર યુએન ારા આપવામા ંઆ યો છે. આંતરરા ીય ક ાએ પણ મ જ ે માણ ેઉ ેખ કય  
કે ફોરે સીક અને એ યુિનવિસટીને આંતરરા ીય યાિત મળી છે. ગત પાંચ વષમાં ૨૦૧૨થી ૨૦૧૭માં ગુજરાતની ન,ે 
ગુજરાતના યુવાનોને ઉ કેરીન ેઅનેક તના િત િત, કોમ કોમ વ ચે તોફાનો કરાવીને ગુજરાતમા ંકોઇ પણ હસાબે સ ા 
થાને બેસવા માટે અનેક આંદોલનો કયા. તમામ આંદોલનોમાં ગુજરાતની એ સંયમ રાખીને એ દશામાં કામ કયુ છે અન ે

સાથે સાથ ેકડકમાં કડક અન ેઝીરો ટોલર સની નીિત અખ યાર કરીને બળ રાજકીય ઇ છા શિકતના આધાર પર ગુજરાતની 
ની શાિંતનું જતન કય ુછે. આ પોલીસ તં એ કડકાઇથી,  સ તાઇથી અન ે ેમથી પણ કામ કયુ છે. વાવાઝોડા અને પૂર 

જવેું હતંુ યારે મન ેગૌરવ થાય છે કે મોરબી િજ ાનુ ંક યાણપુર આખું ગામ ટાપુમાં ફેરવાઇ ગયુ ંહતંુ યારે યાનંા એક પોલીસ 
કો ટેબલે એક દકરો અને દકરીન ેછાતી સરસા પાણીમાં પોતાના ખભે લઇને એ દકરા- દકરીને સલામત રીતે પહ ચાડવાનુ ં
કામ કયુ હતંુ. એ જ રીતે વડોદરાના એક પી.એસ.આઇ. ચાવડા દોઢ વષની દકરીને માથે ટોપલાની અંદર મૂકી અને એન ે
સહી-સલામત લઇ જવાનું કામ કયુ હોય તો એ આ પી.એસ.આઇ.એ કયુ છે.  આના િસવાય વાવાઝોડા વખતે પણ ગુજરાતની 
પોલીસે સંવેદનાપૂણ રીતે શાંિત અન ેસલામતીનુ ંજતન કરે છે. અમ ેપોલીસનું કદ અને કશળતા વધારી છેુ . ગુજરાતની પોલીસ 
મા  માટ પોલીસ નહ  પરતુ શાપ પોલીસ બનાવવા માટે પણ અમે અમારા તમામ સં થાનોનું સંવધન કરવા માટેનું કામ કય ું
છે. માનનીય અ ય ી, સમય સમય પર કાયદાઓ બદલવા પડતા હોય છે. આ રાજય નશાબંધીને વરેલુ ં રાજય છે અન ે
એટલા માટે નશાબંધી માટે અમારી કડકાઇ છે, હ  પણ કયાંક કોઇ ૃ ટઓ હશ ેતો અમ ેસો ટકા એનુ ંિનવારણ કરીશુ,ં પરતુ ં
ગુજરાતનું યુવાધન કોઇ હ ાબારમા ંજઇને બરબાદ ન થાય એના માટે અમે કોકટા એકટમાં સુધારો કયુ , નશાબંધીમાં પણ 
સુધારો કય , નારકો ટકસ એકટ અને ગુજરાતની મ હલા, બહેન અને દકરી જયારે ચેઇન પહેરીને ઘરની બહાર ય યારે એના 
ગળામા ંહાથ નાંખવા માટેનો ય ન કરે તો એન ેચેઇન નેચ ગના કાયદાના  મા યમથી એને ૧૦ વષની સ  આપવા માટેનુ ં
કામ કય.ુ  
 આગામી દવસોમાં અમે ગુજરાત પોલીસ એકટ, એસ.આર.પી. એકટ અને ગુજરાત પોલીસ મે યઅૂલની અંદર અમ ે
સુધારો કરવા માટે જઇ ર ા છીએ. ગાય અમારી માતા છે અને ે ીસ કરોડ દેવતાઓનો એમાં વાસ છે. ગાયની  કોઇ દયા ન 
ખાતંુ હોય તો સરકાર એની દયા ખાવા માટે હરગીજ તૈયાર નથી. આ વન કેદની સ  સાથનેો કાયદો લાવીન,ે મા  કાયદો 
નથી લા યા, પહેલાં પારખી નહોતંુ શકાતંુ કે આ માંસ ગાયનું છે કે અ ય છે. આપણે ફોરેિ સક લેબોરેટરીના યુિનકના 
મા યમથી એની પરખ કરવાની અદંર આપણે સફળ ર ા છીએ. આના કારણે ગેરકાયેદસર કતલખાના અને કસાઇઓન ે
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અંકશમાં લાવીને ગુજરાતની ગાયોનુ ંજતન કયુ છેુ . માનનીય અ ય ી, ગુજરાતનું યુવાધન નારકો ટકસના યના કારણ ે
એનો કોઇ િશકાર ન બન ેએના માટે આખા રાજયની અંદર અમે મોહીમ ઉપાડી છે. હ ગુજરાતની એટીએસને અિભનંદન આપંુ છ  ું ંુ
કે પોરબંદરમા ં િપયા પ૦૦ કરોડનું ડ ઝ પકડયુ,ં જખાઉ ખાતે િપયા ૧૭પ કરોડનું ડ ઝ પકડયુ,ં ારકા ખાતે ૧૪ કરોડ 
િપયાનું ડ ઝ  પકડયુ.ં આ ડ ઝ અહ યાંથી ટા સપોટ થતંુ હતંુ પણ ગુજરાતનો ટા સપોટશન માટે ઉપયોગ કરે અને આખા 

દેશની અંદર કયાંય પણ પહ ચે એ અમ ેકોઇ પણ હસાબે ચલાવી લેવા માગતા નથી. રાજયના પોલીસ તં મા ંઅનેક અમ ે
સારા કેસ ડટેકટ કયા છે. સુરતની અદંર ૧ર કરોડ િપયાના હીરા ચોરાઇ ગયા હતા જ ે સુરતની પોલીસ ે ડટેકટ કયુ છે. 
જનાગઢની અંદર સાડા પાંચ કરોડનું સોનુ ંએ પરત લા યાૂ . સાયબર ાઇમની અદંર ૪૦ લાખ િપયા ઝ કરાવીન ેઆિથક 
નુકસાનીમાંથી બચા યા. સુરત િલંબાયતની અંદર નવ માસમાં દુ કમ કરવાવાળા આરોપીને ફાંસીની સ  અપાવવામાં સફળ 
ર ા. સાબરકાંઠાના ઢઢરનીું  અંદર પણ દુ કમના આરોપીન ે ર૦ વષની સ . આ ઉપરાંત ગાંધીનગર િજ ાની અંદર એક 
િસ રયલ િકલર હતો અન ેએણ ે ણ જટેલા મડર કયા હતા. એટીએસની પોલીસ ારા એન ેપકડવાની અંદર સફળ થયા છીએ. 
  
 માનનીય અ ય ી, બીટ કોઇન અને ી ટો કર સીના ગુનામાં િપયા ૧૯ કરોડની િમલકતો ટાંચમા ં લીધી છે. 
આના ઉપરાંત અનેક ગુનાઓ, જમેાં ગાંધીનગરના િપયા ૩૭ લાખના આંગડીયા લૂંટના ગુના, આણંદમાં પણ િપયા ૪પ 
લાખ રોકડના ગુના, આમ અનેક ગુનાઓ ઉકેલવામા ંગુજરાતનું પોલીસ તં  સફળ ર ુ ંછે. એક નવા કારની સમ યા સાયબર 
ાઇમના મા યમથી ઉભી થઇ છે, તમને ખબર ન હોય અન ેતમારા કાડમાંથી પૈસા જતા રહે, ગુજરાતે એમા ંઅ ીમતા દાખવી 

છે, મહાનગરોમા ં પોલીસ ટેશનો બના યા છે. ૯ રે જમા ં સાયબર સલે છે, આગામી દવસોમાં ૮૨૨ જટેલુ ં મહેકમ મંજર ૂ
કરવામાં આ યું છે. ૨૪ બાય ૭ ટેલીફોનની લાઇન, ૧૫૫ ૨૬૦ નંબરની હે પલાઇન છે,  તાલીમના સંદભમાં પણ ય ન 
કય  છે. પોન ાફીના મા યમથી આજના યુવા ધનન ેબરબાદ કરવાની સામે પણ રાજય સરકારે િનણય કય  છે કે આગામી 
દવસોમાં આઇ.ટી. એકટમાં કે  સરકારની મદદથી જ ે સાઇટ ઉપર આ કારના પોન ાફી ફ મના મા યમથી ચાઇ ડ 

પોન ાફીના મા યમથી બાળકોનું વતર ખરાબ કરવા માટે જ ે લોકો ય ન કરે છે અને આવી ૧૬ ફ રયાદો અ યાર સુધીમા ં
મળી છે અને આગામી દવસોમાં આન ેપણ અ ીમતા આપવામાં આવશ.ે  
 આ ઉપરાંત રાજયની અંદર ાઇમ રેટ, એનો મ અગાઉ આપની સમ  ઉ ેખ કય  છે, આ દેશના જ ેઆંકડાઓ હતા 
એની અદંર મ યું કે, નેશનલ ાઇમ રેકોડ યુરોના ભારતના ાઇમનો ડટેકશન રેટ ૬૮ ટકા છે, ગુનો થાય, ગુનેગાર પકડાય 
અને સ  થાય, અમે ક વીકશન રેટ વધે તેના માટે તો ય ન કરીએ જ છીએ પણ ગુજરાતમા ં ડટેકશન રેટ પણ ૮૮ ટકા છે 
અને આખા દશેની અંદર આપણે ચોથા નંબરનું થાન ધરાવીએ છીએ. આમ ાઇમ ડટેકશનની અંદર પણ આપણે 
અસરકારકતાથી કામ કરી ર ા છીએ. આ ઉપરાંત રાજયની અદંર નશાબંધીના અમલ ઉપરાંત િવ ાસ ોજકેટના મા યમથી 
આપણે આખા રાજયની અંદર િપયા ૩ર૯ કરોડના ખચ રાજયના તમામ િજ ાના મુ ય થાનો ઉપર ૬ યા ાધામો અન ે
ટે યુ ઓફ યિુનટીમા ં િવ ાસ ોજકેટના મા યમથી દરેક જ યાએ સી.સી.ટી.વી.ના નટેવકના મા યમથી કયાંય કોઇ ગુનો 

કરીને અક માત કરીને કોઇ બહેન દીકરીની ઇ ત લૂંટીને આ માણેના જ ેગુનાઓ બનતા હોય એની અંદર ગુનેગારોન ેપકડવા 
માટે અન ે લો એ ડ ઓડર ળવવા માટે ગુનેગાર સુધી પહ ચી શકાય તેના માટે ય ન કરી ર ા છીએ. ક વીકશન રેટ 
ઇ ુવમે ટ ોજકેટ લીધો છે, એના માટે એફ.આઇ.આર. અને તપાસની ગુણવ ા માટે કોલ સે ટર બના યું છે. ફોરેિ સક 
સાય સ લેબોરેટરીના મા યમથી ડટેકશનમા ંમદદ લેવામાં આવ ેછે. ડાયરેકટર ઓફ ોસીકયુશનની જ યા ભરી દેવામાં આવી 
છે. પેરવી ઓ ફસરની પણ િનમણૂક કરવામા ં આવી છે અને આ ાઇમ ક વીકશન રેટ ઇ ુવમે ટ માટે રાજયના ચીફ 
સે ેટરીના નેતૃ વ હેઠળ એનો રી યુ કરવામાં આવે છે. આપ ં ગુજરાત એ સમૃ  રાજય છે અને એ સમૃ  રાજયની અંદર 
ટા ફકની સમ યાના િનવારણ માટે રાજયમા ં૪૮ ઇ ટરસે ટર વાહન, ૪ર હાઇવ ે પેટોલ ગ કાર, પ૧૧ બુલેટ મોટર સાયકલ, 
એક નવા કારની ટેકનોલો  સાથે બોડી વોમ કેમેરા, પીડ ગન, બેરીકેટ, આ માણેની યવ થાના કારણે રાજયની અંદર 
અક માતોની જ ેસં યા હતી, મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે એ અક માતોની સં યા વષ ૨૦૧૮માં ૧૮૦૦૦ જટેલી હતી તે 
વષ ૨૦૧૯માં ૧૭૦૦૦ થઇ છે. એમાં ૧૭૦૦નો ઘટાડો થયો છે. અક માતમાં થયેલા મૃ યુ જ ે૭૯૯૬ હતા તે ૭૩૯૦ થયા છે. 
એટલે અક માતમાં થતા મૃ યુની અંદર પણ ૬૦૬ જટેલા મૃ યુ ઘટાડવામા ંઆપણે સફળ ર ા છીએ. માનનીય અ ય ી,  
રાજયના આર.ટી.ઓ. િવભાગ, માગ અને મકાન િવભાગ સાથે સયંુકત રીતે સંકલન કરીને black spot identify કરીન ે
આની અદંર સફળતા મળેવી છે અને રાજય એ ગિત ડે ક બોડની અંદર સમ  દેશની અંદર થમ નંબરે છે. પોલીસ દળના 
મોડનાઇઝેશન માટે પણ અગ યની કામગીરી કરી છે. એમા ં ૯ હ ર જટેલા body worn camera ખરીદવાના છે. આ 
body worn camera પોલીસ કો ટેબલના શરીર ઉપર લાગેલા હશે એટલ ે જયારે સામેવાળા યિકતની સાથે કોઇપણ 

કારની વાતિચત હોય કે ગુના હત કૃ ય થાય તો એનો રેકોડ કરી શકે. એક હ ર કેમેરા બોડી વોન એવા છે કે જનેી અંદર 
સીમકાડ રાખવાનુ ંએ સીમકાડનો ડાયરેક ક ટોલ મ સાથ ેકનેકશન હોય એટલ ેએના લીધે ગુનાના પ ર ણ  માટે ઉપયોગી 
થશે.  
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  ટે ટર ગન પણ આપણે લા યા છીએ. એ ગન એવી છે કે કોઇપણ યિકત ઉપર ફાયર ગ કરવામાં આવે યારે એન ે
કોઇપણ કારની ગંભીર ઇ  ન થાય પરતુ આ બુલેટ મારફતે એન ેકર ટ આવ ેઅન ેએ આવે એટલ ેઆખે આખો યાંન ે યા ંં
નીચે પડી ય જથેી કરીન ેએનો ન બચે અને લો એ ડ ઓડરને અંકશમાં લાવી શકાયુ .  
  એ ટી ડોન િસ ટમ હમણાં જયારે અમે રકાના ેિસડ ટ ી ટ પ આ યા હતા. આજકાલ જ ેહમલા થશે એ ડોનના ુ
મા યમથી થશ.ે એ ડોનની સામે આપણે િસ ટમને સ  કરવા માટે એ ટી ડોનની પણ આવ યકતા છે. આ એ ટી ડોનના 
મા યમથી પણ પોલીસ તં ને સ  કરવાનું છે. મ ક ુ ંતેમ હવ ેપોલીસમા ંકેટલું  મહેકમ છે એ અગ યનું નથી. તમારી પોલીસ 
પાસે કેટલી ટેકનોલો  છે એ અગ યનું છે. એ ટેકનોલો ના મા યમથી જમે સીસીટીવીની િવ ાસની વાત કરી. રાજયની 
અંદર ૩૬૩ ગુના ચોરી,  અક માત, અપહરણ, મેળા  અને વી.આઇ.પી. મોિનટર ગ આ બધાની અદંર આ િવ ાસ ોજકેટ 
અ યંત ઉપયોગી છે. અમે ટા ફક િનિધની અદંર જ ેદંડ કરીએ છીએ એ સરકારની િત રીમા ંનથી લાવતા પરતુ એ માગ સરુ ા ં
િનિધનો દંડ એ જયાં જયાં આવા અક માતો િનવારી શકાય એની અદંર વાપરીએ છીએ.  
  હમણાં રેલવે મોબાઇલ એપ સુરિ ત સફર ચાલુ કરી એમાં આ એપના મા યમથી રેલવ ેમુસાફરી દરિમયાન કોઇન ે
મુ કેલી થાય તો એના સંદભમાં પણ ઉપયોગી થાય છે. અમદાવાદ યુિનટના ૪૯૧ અને વડોદરા યુિનટના ૪પ૧  એમ ૯૪ર 
ચોરાયેલા મોબાઇલો પકડીન ે એના મળૂ માિલક સુધી અમ ે પરત આ યા છે. આગામી દવસોમાં ૪  એ ટી કો યુિનકેશન 
િસ ટમ એક નવા કારની િસ ટમ ગત બજટેમાં રાજકોટમાં હતી.  જયારે આ વખતે િપયા ૩૦ કરોડની યવ થા કરીન ે
સુરતમા ંકરવાના છીએ. કોઇપણ તના પોલીસના સદંેશાની ગુ તા જળવાઇ રહે એનુ ંલાઇવ ીિનંગ થાય, ટેિકગ િસ ટમ ં
થાય અને ઇમેજ મોકલી શકાય તેવુ ંઆપણે અપડેટ કરી ર ા છીએ. વાનના મા યમથી ઇ-ગુજકોકનો પણ આપણે બે ટ 
રીતે ઉપયોગ કરી ર ા છીએ. ૪૯૦૦ જટેલા પોલીસ કમચારી અિધકારીઓ અને પોકેટ કોપના મા યમથી તહોમતદારોના બધા 
જ પોટ અદંર હોય છે, વાહન સચ, missing person search. પહેલા પાસપોટ માટે અઠવા ડયું દસ દવસ થતાં હવ ેપોકેટ 
કોપ લઇને પોલીસ કમચારી યાં ય બેથી ણ દવસની અંદર આ યા પૂરી થાય છે.  
  આમ, રાજયની અંદર જલે તં ની અદંર પણ અમે અસરકારકતાથી સુધારા કયા છે અને જલેની અંદર મા  ઓવર 
ાઉડ ગની સમ યા ઘટાડવા માટે ન હ પરતુ એની સાથે જલે અન ેકોટને િવ ડયોથી ઇ ટરલ ક કરીને ગુનેગારોન ેટા સપોટશન ં

ઘટે એમના ભાગી જવાના િક સા ઘટે અને એમાં ઝડપ થાય, પોલીસનો પણ મેન પાવર બચાવી શકાય એના માટે અમે અનેક 
આવા નાના મોટા ય નો કયા છે. મ ક ું  તેમ પહેલા અમારી પાસે ગુજસીટોક નહોતો અન ેઆજ િવધાનસભાની અંદર વષ 
ર૦૦૪, વષ ર૦૦૯ અને વષ ર૦૧પ એમ ણ ણ વખત ગુજસીટોકના કાયદા માટે કે  સરકારને િવનંતી કરી હતી પરતુ ં
ગુજરાતની ૪.પ કરોડની ના લાભાથ  કે માં ભાજપની સરકાર આવી અન ે ી નરે ભાઇ મોદી ધાનમં ી બ યા અન ે
ગુજસીટોકનો કાયદો આ યો. જનેા કારણ ેઆતંકવાદીઓ સામે કડકમાં કડક કાયવાહી આપણે કરી શકીશુ.ં ખંડણીવાળા સામ ે
કડકમાં કડક કાયવાહી કરી શકીશું અને એના કારણે જ ેિવશાલ ગૌ વામી, જ ેમોટામાં મોટો બૂટલેગર હતો એની સામે કય ુછે. 
અમરેલીની અંદર પણ અમ ેઆ ગુજસીટોક કાયદાનો અમલ કય  છે. આ સરકાર કોઇ પણ હસાબે ગુજરાતની શાિંત, સલામતી 
અને સરુ ા માટે ક ટબ  છે (સમયસૂચક ઘંટડી) અન ે એ ક ટબ  હોવાના નાતે હ આજના સંગે એટલું કહ છ કેું ું ંુ , આ 
ગુજરાતની ી િવજયભાઇ પાણીની સરકાર, ગુજરાતની સાડા છ કરોડની ના લાભાથ ચાલે છે. તમારા વખતની અંદર 
આખે આખા નગરો એ ગંુડાઓના નામથી ઓળખાતા હતા. તમારા વખતની અંદર ભગવાન જગ ાથને બૂલેટ ફુ રથની અંદર 
લઇ જવામા ંઆવતા હતા. તમારા વખતની અંદર ગોળીઓથી િનદ ષ લોકોની ક લેઆમો થતી હતી. પરતુ યારથી ગુજરાતની ં
અંદર ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર છે અને મારે છે ે એટલું કહેવું છે હમણાં જ આંકડા િસ  થયા કોમિશયલ 
ડપાટમે ટના, એમાં લોકોએ સાડા ણ લાખ કરોડ િપયા ગુજરાતની ધરતી ઉપર ઇ વે ટમે ટ કરવા માટે એમ.ઓ.ય.ુ કયા, 

સંમિત દશાવી. બી  મે મહારા  છે એમા ં૧.૫ લાખ કરોડ િપયા. હ એટલુ ંકહેવા માગંુ છ કેું ંુ , શું ગુજરાતના ર તા સારા છે 
એટલા માટે? શું ગુજરાતની ઇલેિ ટિસટી સારી, ગુજરાતનું િશ ણ સા ં , ગુજરાતનું આરો ય સા ં , ગુજરાતનું પીવાનુ ંપાણી 
સા ં , ગુજરાતની રેલવે કનેિ ટિવટી, એર કનેિ ટિવટી સારી એટલા માટે ? આ બધંુ તો છે જ પરતુ  ગુજરાતની અંદર કાયદો ં
અને યવ થાની પ રિ થિત ઉ મ ન હોય તો કોઇ ઇ વે ટમે ટ ન કરે. આ ગુજરાતના ઇ વે ટમે ટની અંદર  કોઇને યશ 
આપવાનો હોય તો એ મારા ગુજરાતના પોલીસ તં ન ેઆપંુ છ કે એની રાતુ ં - દવસની મહેનતના કારણે આજ ેગુજરાતની અંદર 
કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિત ઉ મ છે અને કેટલાક પોલીસ અિધકારીઓ સ તાઇથી કામ લઇ ર ા છે અને હ એન ેું
આ ત કરાવવા માગંુ છ કેુ ં , કોઇ પણ નેતા તમારી પાસ ેખોટ કરાવવા માટે ય ન કરે તો આપણે કાંઇ ખોટ કરવાનુ ંનથીુ ું ં . 
ગુજરાતની નુ ંર ણ કરવુ ંએ આપણી જવાબદારી છે અન ેઆવા કોઇ પણ નેતાથી ગભરાવવાની કોઇ આવ યકતા નથી. 
ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર તમારા માટે બેઠી છે. એટલા માટે માનનીય િવપ ના ણ સ યોન ેહ િવનંતી ક  ું ં
છ કેુ ં , આપના હકારા મક સૂચનોનુ ંઅમે ચો સપણે અમલીકરણ કરીશુ,ં કાપ દરખા તો પાછી ખચે અન ેઅમારી આ વાતન ે
સમથન કરે એવી આપને અપીલ ક  છં ંુ .  
 ીમતી ઝંખનાબેન હ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ આ સભાગૃહના મા યમથી એક િવનંતી કરવા માગંુ છ ું ંુ કે, 
મારા િવ તારમાં રાજપોર જલે છે તેમાં ૧૧૦ની આસપાસ બહેનો છે. તો એના માટે દર અઠવા ડયે એક ગાયનેક ડોકટરની  
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યવ થા થઇ શકતી હોય અને ગયા વષમાં બે બનાવો એવા બ યા કે કેદીને એટેક આવવાના લીધે તેમને હોિ પટલ લઇ જવાનંુ 
અંતર ૪૫થી ૫૦ િમિનટનું છે, તો એમા ંબે કેદીઓના મૃ યુ થઇ ગયા. તો યાં આવી મોટી જલેો હોય યાં  એ યુલ સની 
યવ થા કરવામાં આવે એવું મા  સૂચન છેં . 

 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત મારે મં ી ીન ેપૂછવું છે કે, કલોલ તાલુકાની અંદર 
એક જલેનો ખૂબ ો લેમ છે. એના કારણે તમામે તમામ તહોમતદારોન ે છેક સાબરમતી જલેમાં મોકલવા પડે છે, તો જલે 
બનાવે એવું એક સૂચન છે.  
 બીજ કેુ ં , કલોલ તાલુકાની અંદર પાછલા ચાર વષની અંદર એક જ યિ ત ઉપર ૩૦૭ના ગુનાઓ થયેલા છે. એક 
ગુનો તો ડી.વાય.એસ.પી. ક ાના પોલીસ અિધકારી ઉપર ગાડી ધી નાખી તેની ગાડી બાળી મૂકેલ છે અન ેછતાંય આજ ે
ખુ ેઆમ ફરે છે. આટલી બધી રદાર ચચા કરી. સમ  ગુજરાત રા યની અંદર અમે કોઇ ચમરબંધીને છોડીશુ ંનહ  એવી બધી 
ચચાઓ કરી. તો તેના પર ગુનો હોવા છતાં એ ગુનેગાર પકડાતા નથી. તો તેને પકડવા માગો છો કે કેમ?  
 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, અમારી નગરપાિલકામાં સી.સી.ટી.વી. કેમરેા લગાવવાની પરિમશન 
સરળીકરણથી મળતી નથી તો આમા ંખૂટતંુ પૂ  કરાવડાવ ેએવી િવનંતી અને બીજં ંુ , પોલીસ તં  ઉપર કોઇ ગુનેગાર હમલો કરે ુ
તેના માટે પેિશયલ કોઇ કાયદો એવો બનાવીએ કે પોલીસ તં નુ ં ર ણ થઇ શકે. કારણ કે ગુનેગારો બેફામ બની અન ે
પોલીસો ઉપર પણ અમારા િજ ામાં હમલા કયા છે એવા બનાવો બ યા છેુ .  
 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, ગૃહમં ી ી જ ેવાત કરતા હતા તેના ઉપર મા  એક સૂચન છે કે ં
તાજતેરમાં અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનની અંદર જ ેકોપ રેશનનો ઢોર પૂરવાનો ડ બો છે તેમાંથી ૯૬ ગાયો..   
 અ  ય ી : ના, ના. એ વાત અ યારે નથી. કોઇ સૂચન હોય તો બોલો.   
 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : સૂચન જ છે. એ ગુનેગારો પકડાયા નથી. તો તેના પર એફ.આઇ.આર. દાખલ કરવામા ં
આવે એવું મા  સૂચન છેં .  
 ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છંુ. 
મારા મતિવ તારનું થાનગઢ શહેર. એિશયા ખંડની અંદર થમ નંબરનું માથાદીઠ આવક ધરાવતંુ શહેર હતંુ, પરતુ છે ા કેટલાક ં
સમયથી ખંડણી, ખનીજ અન ેદા  આ ણેનો અિતશય ાસ છે. છે ા એક મ હનાથી એક આરોપી પકડાયો નથી. એકના 
એક કમચારીઓ વારવાર બદલી ં થઇન ે યા ંઆવે છે. બદલી થઇ ગયાના ઓડર થવા છતા ંછટા કરવામાં આવતા નથીૂ . આવા 
અનેક ો છે. તો તેમા ંકઇ કરવા માગો છો કે કેમં ?  
 ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ ય ી, ગૃહમં ી ી ખબૂ સા  કામ કરે છેં . મારા દયોદરની અદંર જલે 
નથી. િજ ા ક ાની કોટ  ચાલે છે. જલે માટે યાં એક આરોપી હોય તો ૧૦૦ િકલોમીટર સવારમાં ગાડી લઇન ે ય અન ેબીજ ે
દવસ ે ૧૦૦ િકલોમીટર ગાડી લાવ.ે કેટલીક ગેરરીિત થતી હશ.ે એટલ ે જલે ખંડેર હાલતમા ં પડી છે તો રપેર ગ કરી અન ે

તા કાિલક યવ થા કરી આપે એવી મારી િવનંતી છે.  
 અ  ય ી : પાછા તમારા વખાણ કયા છે. (અંતરાય) હવે જવાબ નથી આપવાના. જવાબ આપવો છે? સમય નથી.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : સાહેબ, પોઝીટીવ વાત છે.  
 અ  ય ી : એકદમ શોટમા.ં  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : જ ે ીમતી ઝંખના બહેન ેક ુ,ં અમ ેજલેની અંદર િસિવલ હોિ પટલ ડે લાજપોર જલેન ે
એટેચ કરી અને મ હલા માટે યા ંવીકમાં એકથી બે વખત ડો ટર આવે એવી યવ થા કરીશુ.ં કલોલની જલે માટે ણેક વષથી 

ી બળદેવ  ય ન કરે છે. એમાં આ વખતે અમે પણ એ દશામા ંથોડા આગળ વધીશુ.ં સી.સી.ટી.વી. મ અગાઉ પણ ક ુ ં
હતંુ કે ધારાસ યો પોતાની ા ટમાંથી સી.સી.ટી.વી. આપી શકે. જટેલા સી.સી.ટી.વી. વધારે થાય એટલું લો એ ડ ઓડર માટે 
સા  છેં . 

સભાગૃહનો સમય લંબાવવા બાબત. 
 ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ (મુ  ય દંડક ી) : માનનીય અ ય ી, માગણીઓ પરની ચચા અન ેમતદાન પૂ  થાય ં
યાં સુધી સભાગૃહની બેઠકનો સમય લંબાવવામા ંઆવે તેવી િવનંતી ક  છં ંુ .  

 અ  ય ી : સૌ સમંત છે? (થોડીવાર બાદ) માગણીઓ પરની ચચા અન ેમતદાન પૂ  થાય યાં સુધી સભાગૃહની ં
બેઠકનો સમય લંબાવવામાં આવે છે.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, પોલીસ તં  ઉપર કોઇ પણ હમલો કરે એ અમે કોઇ પણ હસાબે ુ
ચલાવી લેવા માગતા નથી. આપણી પાસે કાયદાઓમાં પણ ોિવઝન છે અને મ જ ે હેરાત કરી કે આગામી દવસોમાં નવા 
કાયદા લાવી ર ા છીએ. એમાં વધારે પડતી સ તાઇ કરીશુ.ં તમારો અમરેલીનો ભૂતકાળ શું હતો અન ેઆજ ેશું છે? તમારે તો 
કહેવું ઇએ, ભલા માણસ.  

(આ તબ ે  માનનીય સ ય ી તાપભાઇ દૂધાત ઉભાં થતા)ં 
 અ  ય ી : ના, ના. હવે નથી કહેવુ.ં પહેલાં કહેવુ ં ઇતંુ હતંુ. ી તાપભાઇ, હવે ન હોય.  



તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી દપિસહં ભ. ડે  : ી ઇમરાનભાઇ, ઢોરવાડાના ઘટેલા ઢોરના સંદભમાં મુ યમં ી ીએ સૂચના આપી છે. 
બે ડે યુટી યુિનિસપલ કિમશનરને આની તપાસ કરી અન ેજણેે આ કયુ છે તેને બ વાના મતમાં અમે નથી.  
 અ  ય ી : ી ઇમરાનભાઇ, તમે ગાયમાતા માટેનો  કય . સારો  છે.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, થાનગઢની વાત કરી. તમે યુ ં હશ ે કે બે દવસમા ં પોલીસ 
ઇ સપે ટરની પણ યાં િનમણૂક થઇ ગઇ છે. એ પણ હ તમને કહ કે આખા રા યમાં ણ વષ કરતા વધારે યાંય કોઇ પોલીસ ું ું
કો ટેબલ, હેડ કો ટેબલ બદલી કયા પછી ફરી યાનંે યા ં આવતા હોય તો રા યના ડી. .પી. ારા આની સંપૂણ 
ચકાસણી કરી ફરીથી એ થાન ઉપર ન આવે એવી ચો સ અમે સરકાર તરીકે િચંતા કરીશુ.ં જલેોમા ં પણ કેટલીક 
મામલતદારની જલેો છે. કેટલીક અમારી જલેો છે. આ બધી જલેોને સંકિલત કરીન ે યાં ઓછાં કેદીઓ છે. ખખડધજ હાલત છે. 
તેનું ઇ ટી ેટ કરી અને જલે િવભાગ, ગૃહ િવભાગ સંયુ ત રીતે બેસીને આગામી દવસોમા ંઆની અદંર કરવાનુ ંછે.  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, આપે જ ે પીચ કરી એમાં ખૂબ િવગતો આપી છે. મ ટકમાં ન ધી તો પણ બે પાના ૂં
થયા. હ એું  તો હતો કે આપણા સભાગૃહમાંથી બી  કેટલા ન ધે છે? ધારાસ ય ીઓમાંથી એક જ જણ મને ન ધતંુ જણાયુ.ં 
સિચવ ીને સૂચના આપંુ છ કે આપની પીચ તમામ ધારાસ ય ીઓને પી યન બોકસમાં મૂકવામા ંઆવે કારણ કે એ ઘણી ુ ં
ઉપયોગી છે. એમાં ઘણી બધી મા હતી છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ.   
 
કાપ દરખા ત માંક- ૧,  ર, ૩, ૪,  ૬,  ૭,  ૮,  ૯, ૧૦,  ૧ર, ૧૩, ૧૪, ૧પ, ૧૬, ૧૯, ર૦, ર૧, રર, ર૩, ર૪, ર૬, 
ર૮, ૩૦, ૩૧, ૩ર, ૩૩, ૩૪, ૩પ, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪ર, ૪૩, ૪૪, ૪પ, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, પ૦, પર, પ૩, પ૪, 

પપ, પ૬, પ૮ અને પ૯ મત પર મૂકવામાં આવી અને નામંજર કરવામાં આૂ વી. 
 

 માગણી માંક- ૪ર, ૪૩ અને  ૪૪ મત પર મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીૂ . 
(િવરામ બપોરના ર-૩૧ થી ૩-૦૦) 

  
અ ય ી અ ય થાને 

િબન-સરકારી િવધેયકો 
 સન ર૦૧૮ નું ગુજરાત િવધેયક માંક – ૨૦ 

સન ર૦૧૮નું ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક, ૨૦૧૮  
ગુજરાત રા યમાં વ ર  નાગ રકોના વન ( ન), િમલકત અને હતના ર ણ માટ ે  

ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળની થાપના માટ અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોે  
માટની ગવાઇ કરવા માટનું િવધેયકે ે  

 ી કનુભાઇ  મો. દસેાઇ(પારડી) : માનનીય અ  ય ી, હ  તાું વ રજ ક  છ કેૂ ું ં , રાજપ માં અગાઉ િસ  થયેલ 
સન ૨૦૧૮નુ ં િવધેયક માંક-૨૦-સન ૨૦૧૮નુ ં ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયકનુ ં પહેલુ ં વાચન કરવામા ં
આવ.ે  

 તાવ રજ કરવાૂ માં આ  યો. 
 ી કનુભાઇ  મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, રા યમાં વ ર  નાગ રકોની સં યા ઘણી વધારે છે અન ે
મોટાભાગના વ ર  નાગ રકો એકલાવયું વન વે છે એના પ રણામે એમની એકલતાનો લાભ લઇને અસમાિજક ત વો 
ચોરી, લૂટંફાટ, ધાડ, ચેઇન નિેચંગ વગરે કારણસર તેમના ઉપર અવારનવાર હમલાઓ કરતા રહે છે જનેા કારણ ે તેમનુ ંુ

વન, િમલકત અને હતના ર ણ માટે તેઓને સલામિત પૂરી પાડવા માટે ખાસ જ રયાત જણાય છે તેથી વ ર  નાગ રકોન ે
જ રી સરુ ા પૂરી પાડવા તેઓન ેપુરતંુ ર ણ મળે એ માટે પોલીસને પગલા સૂચવવા માટે અન ેઆદેશો આપવા માટે અલગ 
પોલીસ દળની રચના કરવી જ રી જણાય છે અન ેએ માટે આ િબન સરકારી િવધેયક લઇને આ યો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, વ ર  નાગ રકોમાં મોટાભાગે વિકલો, સરકારી િનવૃ  કમચારીઓ, ખેડતો અને ઘણા બધા ૂ
યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોવાથી એમનો અનુભવ આપણા સમાજ માટે પણ ઘણો ઉપયોગી રહે છે અને એ િ એ એમની 

સલામિત વી એ આપણી ફરજનો એક ભાગ બને છે યારે આના માટે સરકાર ારા રાજપ મા ં હેરનામું બહાર પાડી વ ર  
નાગ રકોના ર ણ માટે પોલીસ ઇ પેકટર અથવા સબ-ઇ પેકટરની આગેવાનીમાં ઓછામાં ઓછા ૨૫ યિ તઓનો 
સમાવેશ થાય એવી િવિશ  નાગ રક સંર ણ પોલીસ દળની ખાસ રચના કરીને ગુજરાત રા યના દરેક તાલુકામાં થાપના 
કરવામાં આવે અને રા ય સરકાર દરેક તાલુકામાં આ દળને સહાય કરવા માટે સાત સ યોની સલાહકાર સિમિત બનાવ ેઅન ે
એમા ંબે મ હલા સ યો પણ રહે જથેી આમા ંનાગ રકોના ક યાણ માટે રા યના કોઇપણ વ ર  નાગ રકના વનને ખમ પ 

                                         
 િવધેયક તા. ૮ મી માચ, ર૦૧૮ના ગુજરાત ગવનમે  ટ ગેઝેટમાં િસ  કરવામા ંઆ  યું છે. 



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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રહેલા હોય એવા લોકોની અટકાયત કરવા માટેની પણ સ ા આપવામાં આવ.ે આના લીધે સરકારની અનેક િવિશ  યોજનાઓ 
છે એનો પણ લાભ આ નાગ રકોન ેમળી શકે એ પણ આના ઉ ે યમાં લઇ શકાય અને વનના બી  ઉ ે યોનો પણ આમા ં
સમાવેશ થઇ શકે. રા યમા ં વ ર  નાગ રકોની ન ધપા  વ તી છે જનેી સલામિત અન ે સરુ ા કરવા માટે વ ર  નાગ રક 
સંર ણ દળની થાપના કરવાનુ ંજ રી જણાયું છે. આથી વ ર  નાગ રકોના વન, ન અન ે હત સલામત રહે એવા દળની 
થાપના કરવી અ યંત જ રી અન ેઅિનવાય છે. આમ રા યમાં વ ર  નાગ રકોની ન ધપા  વ તીન ે યાનમા ંલઇ સલામિત 

અને સુર ાને હલ કરવા માટે મારા આ િવધેયક બાબતે કાયવાહી કરે એવી હ સભાગૃહને િવનંતી ક  છું ં ંુ . આભાર.  
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના સ માનનીય સ ય આદરણીય કનુભાઇ 
દેસાઇ જ ે ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક ૨૦૧૮ લઇને આ યા છે. હાલ જ મન ે િવધેયકની કોપી મળી, હ  
વાંચી નથી. પરતુ એ િવષ ે મારા જ ે પણ િવચારો હોય એ રજ ક  છં ં ંૂ ુ . માનનીય અ ય ી, હ ી કનુભાઇન ે અિભનંદન ું
આપીશ.  
  અ  ય ી : જ ે ોફેસર હોય એ હમેશા સ મ હોયં  એટલે વાં યા વગર પરી ા આપી શકે.  
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ : ી કનુભાઇને અિભનદંન આપીશ કે એમેણ ે ગુજરાતના િસિનયર િસ ટઝન એટલ ે કે 
વ ર  નાગ રકોની િચંતા કરી. િસિનયર િસ ટઝન માટે કે  અને રાજય ારા  ઘણા બધા કાયદા બનાવવામાં આ યા છે. વષ 
ર૦૦૭ની અંદર ધ મઇે ટેન સ એ ડ વલેફેર ફોર પેરે ટસ એ ડ િસિનયર સીટીઝ સ એકટ, ર૦૦૭ પસાર કરવામાં આ યો 
એની અંદર સુધારો કરી વષ ર૦૧૯ની અંદર ધ મેઇ ટેન સ એ ડ વેલફેર પેરે ટ  એ ડ િસિનયર િસ ટઝન એમે ડમે ટ એકટ 
એની અંદર સુધારો કરવામાં આ યો. આપણે ઇએ છીએ કે ઘણીવાર િસિનયર િસ ટઝન જ ેવડીલો હોય એને ઘણી બધી 
વેદનાઓ, યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે અને આ યાતનાઓ ન થાય, િસિનયર િસ ટઝનનું માન સ માન સચવાય, એમન ે
િવિવધ જ રયાતો પૂરી પાડવાની થાય એના માટે કાયદા બનાવવામાં આ યા છે. કોઇપણ કાયદો બન ેએ, કાયદો બનાવવો 
એ મહ વનો નથી પણ ઇ લીમે ટેશન ઓફ ધ લો ઇઝ વેરી ઇ પોટ ટ એનો અમલ કેટલો થાય છે એ મહ વનુ ંછે. જ ે માણ ે
આ કાયદાની અંદર ગવાઇ કરી છે એ માણે એમને ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળની થાપના કરવા માટે ઓછામા ં
ઓછા રપ યિ તઓનો સમાવશે હોય એના માટે ગવાઇ કરી છે. મા ં  માનવુ ંએવુ ંછે કે રપ યિ ત શા માટે? એક જ યિ ત 
િસિનયર િસ ટઝન હોય એનું માન સ માન સચવાવું ઇએ એટલે રપ યિ તનું દળ નહ  પણ એક યિ ત કે બે યિ ત 
િસિનયર િસ ટઝન હોય અન ે એમની િમલકતનુ ં ર ણ થાય એના માટે ગવાઇ કરવી ઇએ. ગુજરાત પોલીસન ે પણ હ ું
અિભનંદન આપીશ બાપુન ેકે િસિનયર િસ ટઝન માટે ખાસ કારની પેિશયલ એક સેવા શ  કરી છે અન ેએ સેવાનો વધુમા ં
વધુ ઉપયોગ થાય તો આ કાયદો લાવવાની જ ર નહ  પડે એટલા માટે જ ે રાજય સરકારે ગેઝેટ િસ  કરીને પ રપ થી 
પોલીસને જ ેસૂચનાઓ આપી છે એ પોલીસને કડક રીતે સૂચના આપવામા ંઆવે અને જ ેિનયમો છે એનું પાલન કરવામાં આવ ે
તો ગુજરાતની અંદર જ વડીલોનું અને િસિનયર સીટીઝનોનું સ માન સચવાશ.ે ઘણીવાર િસિનયર િસ ટઝન એકલા રહેતા 
હોય, એમનો પ રવાર દરૂ રહેતો હોય અન ે ઘણીવાર પોલીસને ણ કરવામાં આવ ે તો પોલીસ ારા િસિનયર િસ ટઝનન ે
સમ સ મોકલી અન ેઘણીવાર ઘરે બોલાવવામા ંઆવે છે એમને ર-ર કલાક સુધી બેસાડી રાખવામા ંઆવે છે એ ન થાય અન ે
િસિનયર િસ ટઝન હોય તો પોલીસ ારા એમના ઘરે જઇ, િસિનયર િસ ટઝન  મ હલા હોય તો મ હલા પોલીસ ારા એમના 
ઘરે જઇ અને એમના િનવેદનો લેવામાં આવ.ે ઘણીવાર િસિનયર િસ ટઝન કૃ ય બી એ કય ુહોય પ રવારના સ યોએ અન ે
૧ર૦(બી)ની અદંર એવા િસિનયર સીટીઝનોન ેઘણી વખત લઇ લવેામા ંઆવે છે એટલે િસિનયર સીટીઝનોન ેહેરાનગિત થાય 
છે. જલેોની અદંર પણ ઘણા બધા િસિનયર સીટીઝનો હોય છે. મ પાટણ જલેની મુલાકાત લીધી એમા ંપ થી ૬ જણા જમેની 

મર ૬પ વષથી ઉપરની હતી. રાજય સરકારન,ે માનનીય બાપુ, સ ા છે આપણે જયારે િસિનયર િસ ટઝનની, વ ર  
નાગ રકોની િચંતા કરતા હોઇએ તો આવા િસિનયર િસ ટઝન માટે કોઇ ખાસ ગવાઇ કરી અને એમની સ  મોકફી કરી ૂ
અથવા એમની સ  માફ કરી અને એમના પ રવારના સ યો સાથે એમને મોકલવામા ં આવે તો િસિનયર િસ ટઝન અન ે
વડીલોની સેવા ગણાશ.ે બી  બાબત કે સલાહકાર સિમિતની વાત કરી છે તો સલાહકાર સિમિતની અંદર અ યાર સુધીમા ં
ઘણીવાર એવુ ંબ યું છે કે સરકારે ઘણી બધી કિમટીઓ બનાવી છે, સલાહકાર સિમિત પણ બનાવી છે અને એ સલાહકાર 
સિમિતઓની અંદર કોઇપણ કારનુ ં કવોલીફીકેશન ન હોય, કોઇ લાયકાત ન હોય કે કોઇ અનુભવ ન ધરાવતો હોય એવા 
લોકોન ેરાખવામા ંઆવ ેછે એટલ ેએના લીધે કાયદાનુ ંઇ લીમે ટેશન, એનો અમલ સારી રીતે થતો નથી એટલે આની અંદર જ ે
પણ કિમટી બનાવવામાં આવે એની અંદર જ ેસમાજની અદંર વચ વ ધરાવતા હોય. સમાજની અંદર સા  માન હોયં , અનુભવ 
હોય, સારી િત ા ધરાવતા હોય એવા લોકોને  કિમટીની અદંર થાન આપવામાં આવશે તો આ જ ેકાયદો લઇને આ યા છે 
અને એના ઉ ેશો છે એ ઉ ેશો સફળ થશ,ે તેવુ ંમા  માનવું છેં . એટલે આ જ ે ી કનુભાઇ દેસાઇ જ ેિવધેયક લઇન ેઆ યા છે, 
એને મા  સમથન ક  છ અનેં ં ંુ  અમારી પાટ  ન હ, પણ સમ  આ ગૃહના સ યો જ ેપણ બેઠેલા છે, તેમન ેિવનંતી ક  છ કે ં ંુ
ભિવ યની અદંર વડીલ, વરી  નાગ રકોનુ ંસ માન સચવાય, એટલા માટે જ ેકાયદો, સ લઇન ેઆવશ,ે એમા ંઅમ ેહમેશા ં
પોિઝ ટવ રીતે સહયોગ આપીશુ.ં જય હદં , જય ભારત. 



તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી વ ભભાઇ ગો. કાકડીયા(ઠ રબાપાનગર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય િસિનયર સ ય ી કનુભાઇ દેસાઇ 
િસિનયર િસ ટઝન ોટે સન િબલ લઇને આ યા છે, તેમને એક િસિનયર િસ ટઝન સ ય તરીકે હ આવકા  છ અને સમથન ું ં ંુ
ક  છં ંુ . ી કનુભાઇએ જ ેિસિનયરોની િચંતા કરી છે અન ેિબલ લા યા છે તે સમયની માંગ છે. રા યમાં અને દેશમાં જમે જમે 
વસિત વધે તેમ તેમ િસિનયરોની વસિત પણ વધતી જ ય છે. ભારત દેશ યારે આઝાદ થયો યારે ૩૩ કરોડની વસિત 
હતી. આજ ેભોળાનાથની દયાથી ૧૩૦ કરોડની વસિત થઇ છે, કારણ કે વસિત વધે એમાં િસિનયરોની વસિત પણ વધે છે. 
ગુજરાત રા યમાં ભાજપની સરકાર આ યા પછી રા યમાં આરો યની સારી એવી સેવા મળે છે. જમે કે મા વા સ ય યોજના, 
આયુ યમાન ભારત જવેી યોજના લોકોની તંદુર તી માટે ખૂબ જ આવકાર-દાયક સેવા હોવાના કારણે લોકો સુખી સંપ  થયા 
છે. રહેણી-કરણીમા ં બદલાવ આ યો છે. રહેણી-કરણીમાં બદલાવ આવવાના હસાબે મરમા ં વધારો થયો છે. િસિનયરો 
વ યા. આપણા સં કાર છે કે માતા િપતા વૃ  થાય, યારે તેમના દીકરાઓએ તેમને સાચવવાની જવાબદારીવાળી એક સંયુકત 
કટબ થા હતીુ ું . હાલ આધુિનક યુગની આંધળી દોટમાં અમે બે અને અમારા બે વતં  રહેવા લા યા છે, જથેી સંયુ ત કટબ ુ ું

થા તૂટતી ય છે, જથેી વડીલો એકલા પડતા ય છે. હ ગામડામાંથી આવું છું ંુ . અ યારે ગામડાની અંદર રસોડા શ  થઇ 
ગયા છે. પણ યારે બંનેમાંથી એક માણસ એ સપાયડ થઇ ય તો રસોઇની તકલીફ પડે છે. બંન ેમાણસ  હોય તો રસોઇ 
કરી લ.ે  બહેન એકલી હોય તો પણ એ રસોઇ કરી લ.ે પણ ભાઇ એકલો હોય તો રસોઇની મુ કેલી પડે છે, યારે ગામડામા ં
બહારના લોકો આવીને રસોડ શ  કરે છેું . જથેી આવા વડીલોને રસોઇની િચંતા ન થાય. મને યાદ છે કે પહેલા ગામડામાં યારે 
આ સંયુ ત કટબ થા હતીુ ું . ગામડામા ં રહેતા લોકો કોઇક સા -માંદા હોય તો ગામમાંથી યારે ઘરમાં બેસવા માટે લોકો 
આવતા હોય તો કટબના સ યોન ેિચંતા ન પડે તેવી યવ થાઓ હતીુ ું . બાપાની અન ેમાડીની ખબર અંતર પૂછતા. આ હસાબે 
હફ પણ મળતી હતીૂં . અ યારે ગામડા, શહેરોમાં વડીલો એકલા રહેતા હોય યારે એકલતાનો લાભ લઇ લોકો લેકમેઇલ કરતા 
હોય છે. યારે ચોરી અને લૂંટફાટનો ભય રહેતો હોય છે. આ િસિનયર િસ ટઝન એ આપણા દેશની અને રા યની ધરોહર છે, 
એસેટ પણ છે. તેમની ર ા કરવી એ રા યની અને આપણા સૌની જવાબદારી અને ફરજ બન ે છે. આ િસિનયર િસ ટઝન 
અંગેની બે પંિ ત કહેવા માગંુ છંુ.  
 ''બુઢાપા ગુજરતે વ ત કી બં વાના હૈ,  કર ન આયે વો જવાની હૈ, 
 અગર િજદા દલી હૈ તો બુઢાપા ભી જવાની હૈં , ઓર કર ન આયે વો બુઢાપા હૈ.'' 
 "િજને શક હો વો કરે ઓર ખદુા કી તલાશ, હમ ઓર હમારી સરકાર વડીલો કો ખુદા માનતે હૈ." 
 આ િબલ લઇન ેઆ યા છે એમન ેહ સમથન ક  છ અને આભાર માનું છું ં ં ંુ ુ . 
 ી િ જશે મરે (મોરબી) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત િવધાનસભાના... 
  અ  ય ી : એમનામાંથી ણ િમિનટ વધી છે. એટલે એલઓપી બોલશ,ે બોલો હવ.ે   
 ી િ જશે મેર  : થે ક ય.ુ માનનીય અ ય ી, ગુજરાત િવધાનસભાના િસિનયર સ ય ી કનુભાઇ દેસાઇ એક 
સરસ મ નું િસિનયર િસ ટઝનોની િચંતા ય ત કરતંુ િવધેયક લઇને આ યા છે યારે હ મારા ક ેસ પ ના સ ય તરીકે ું
હૈયાના ઉમળકાથી વધાવું છંુ. જ મ, જરા અન ેમૃ ય ુકદરત આધીન છેુ . માણસન ેકયા ંજ મ લેવો, કયારે મૃ ય ુથાય અન ેજરા 
એટલે વૃ વ એ આપણા હાથમાં નથી. યારે વૃ ોની આ િચંતા આપણે સૌએ આ ગૃહમાં કરી છે અને તેમાં મને ભાગ લેવાનુ ં
સૌભા ય મ ું છે તે માટે હ મારી તન ેભા યશાળી માનું છું ંુ . મ આ િબલના ઉ ેશો યા, તેમા ંજ ેવ ર  નાગ રક સંર ણ 
દળ થાપવા પાછળનો જ ેઉ ેશ છે તે નાગ રકોના વન, િમલકત અને હત ખમાય છે તે અટકાવવાનો છે. આ ખૂબ સારી 
બાબત છે. દળના કાય ની જ ેસિૂચ આપી છે તેમાં અને નાણાકીય યાદી આપી છે તેમાં ઇએ તો આ ઝીરો અવસમાં થાય છે. 

ી દપિસંહ ન ે તેમા ં વધારાનો કોઇ ખચ  બજટેમા ંમંજર કરાવવો પડે તેમ નથીૂ . અ યારનુ ં પોલીસદળ છે તેમાં તાલુકા 
મથકે સિમિત બનાવી, તાલુકા મથકે આવા વેલફેર સે ટર બનાવીન ેઆગળ વધવાની વાત છે યારે પોલીસને ડે યુટેશન ઉપર 
મૂકીને વૃ ોની સેવા કરી શકાશે તે િ એ પણ આવકારવાદાયક છે. આપ તો બંધારણીય િન ણાત છો. ભારતીય બંધારણની 
કલમ-૩૬થી પ૧માં રા ય  નીિત માગદશક િસ ાંતો મુકરર કરવામાં આ યા છે. તેમાં રાજય કેમ વધુને વધુ ક યાણકારી બન ે
તેની ગવાઇ કલમ અનુ છેદ-૪૧માં એવુ ં પ  કહેવામાં આ યું છે કે, રા ય પોતાની આિથક શિ ત અને િવકાસની 
મયાદામાં રહીન ેકામનો, િશ ણનો, બેકારી, વૃ ાવ થા, માદંગી, અપંગતા સંગે વગર વાંકે વેચવી પડતી તથા તંગીના અ ય 

સંગે હેર સહાયનો હ  મળી રહે તે માટે આવી ગવાઇ કરવી ઇએ. આ ફરિજયાત નથી પણ  રા ય ક યાણકારી 
હોય, રા ય સમૃ  હોય તો આ કરી શકે છે. તેમાં ગુજરાત સમૃ  છે અને ગુજરાત ક યાણકારી છે તેવું ગૌરવ લેતા હોય તો 
ગુજરાતમાં આનો અમલ સુપેરે થાય તેવી અમે અપે ા રાખીએ છીએ. અમારા િસિનયર સાથીદાર વ ભભાઇએ ક ું અને એક 
કિવતા ટાંકી. સુરેશ દલાલની એક કિવતા છે કે, એક ડોસો ડોસીને ેમ કરે છે. ગુજરાત સરકાર પણ ડોસા ડોસીન ે ેમ કરતંુ આ 
િવધેયક લઇને આવી છે તેન ેહ આું વકા  છં ંુ . હમણા ંવાત થતી હતી કે, સંયુ ત કટબની થા ઉ રોતર નાશ પામતી ય છે ુ ું
અને િવભ ત કટબો િવકસતા ય છે યારે જ ેિસિનયર િસ ટઝનો છે તેની એકલતાુ ું , પરવશતા, તેની મજબૂરીને તા ંતેમન ે
કોઇપણ કારની સરુ ા મળી રહે, આજકાલ વૃ ોન,ે િવધવાઓને છેતરવાના સાયબર ગુનાઓ બને છે તેમાંથી પણ આપણે 
તેમને સંર ણ આપવું ઇએ. ઓટો ર ામા ંિસિનયર િસ ટઝનોનું શોષણ થતંુ હોય છે. િવધવા પે શનમાં પણ તેમનું પે શન 
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બી  લઇ જતા હોય છે તેવું બન ેછે. આ બધુ અટકાવવુ ં ઇએ. અમારે મોરબીમાં િસિનયર િસ ટઝનો માટે લીલા લહેર નામની 
એક સરસ સં થા છે. લીલા લહેર વૈિ છક સં થા મોરબીમાં િસિનયર િસ ટઝનો યાં કેવો િન નદં માણે છે તે વા જવેું છે. હ ું
ખુદ યાં જઇને િસિનયર િસ ટઝનોને મળીને મારો રા પો ય ત કરી આ યો છંુ. આ િબલ લઇને ી કનુભાઇ આ યા છે યારે 
તે પણ િસિનયર િસ ટઝન છે, ી વ ભભાઇ જવેા િસિનયર િસ ટઝને તેન ે ટેકો આ યો છે યારે પારોઠના પગલા ંનહ  ભરે. 
સરકાર આમાં ના પાડતી હોય તો મારી આપ ી મારફતે સરકાર ીને િવનંતી છે કે, હ કયા ંકહ છ કે આપની હા હોવી ઇએું ું ંુ , 
પણ ના કહો તેમાં યથા હોવી ઇએ. પૂરતો નથી નસીબનો આનદં ઓ ખુદા મર  મુજબની થોડી મ  હોવી ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, આજકાલ માનનીય નીિતનભાઇ મ  લઇ ર ા છે એમના વેવાઇ ી ધન ભાઇ અમારા 
વડીલ છે, ી નીિતનભાઇ અન ે ી ધન ભાઇ વેવાઇ થાય છે એટલે ી ધન ભાઇનો ફોન આ યો કે આજકાલ મારા વેવાઇ 
નીિતનભાઇ વ નમાં પણ શાયરી બોલે છે. આ એક હળવાશથી વાત લીધી છે અન ેિસિનયરો  આ રીતે શાયરી બોલતા થાય 
તો વનમાં એક િલલાશ આવ.ે  
  અ  ય ી : એવું વ નું એમન ેઆ યું એમ કહે છે, વ નમા ંઆ બધંુ યું હતંુ.  
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી, આ બંધારણની કલમ ૫૧ મુજબ આપણે એમા ં આગળ વધીએ અન ે
બે કોમાં જ ે દન- િત દન ગોટાળાઓ થતા હોય છે અન ેિસિનયર િસટીઝનના નાણાનંી ઉચાપત થઇ જતી હોય છે એની સામ ે
પણ એમન ેઆપણે ર ણ આપવું ઇએ. મોટી મરની બહેનો ર તા પર ચાલતી જતી હોય યારે એમના ગળામાંથી ચેઇન 
નેચ ગની ઘટનાઓ બને છે એમાં પણ થોડી વધારે સતકતા દાખવવી ઇએ. મારે ી નીિતનભાઇને અિભનદંન આપવા છે 

કે, હમણા ં ાથિમક આરો ય કે ો અન ેસરકારી હોિ પટલમા ં િસિનયર િસટીઝનો માટે એમણ ેઅલગ લાઇન રાખીને એમન ે
ઓ.પી.ડી. વગેરેમાં ાયોરીટીમાં સિુવધા આપી છે તો િસિનયર િસટીઝનો માટે આપણે એસ.ટી. બસમાં પણ આવી રીતે સીટો 
રીઝવ રાખો એવી માનનીય આર.સી.ફળદ ુસાહેબ પાસે અપે ા સવેું છ અન ેઅંતે એટલુ ંજ કહીશ કે િસિનયર િસટીઝન વે ફર ુ ં
સે ટર વધુન ેવધુ સા  કામ કરે અને જ ેરીતે આ િવધેયકમાં જ ેએનો હાદ છેં , જ ેિવભાવના છે એ સાથક થાય એ માટે સરકાર 
યો ય પગલા ંલે એવી િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી પરશ ધાનાણીે (િવરોધપ ના નેતા ી) : માનનીય અ ય ી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગૃહના માનનીય 
સ ય ી કનુભાઇ દેસાઇ ગૃહ સમ  ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક-૨૦૧૮ લઇને આ યા છે યારે અંતરમનથી 
એને આવકા  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, આ િબલનો જ ેહાદ છે, આ દેશની સં કૃિત માતૃદેવો ભવ, િપતૃદેવો ભવ યા ંમાતા-િપતાની 
પુ  કરવાના સં કારો વારસામાં મ ા હતા યા ંમાતા-િપતાની િચંતા કરવી પડે, વ ર ોની સુર ાની િચંતા કરવી પડે એ 
આપણા સૌ માટે આવતા દવસોમાં ખૂબ ગંભીર પડકાર છે. સંયુકત કટબની ભાવના યાંયને યાંય ઓસરતી ય છેુ ું , પેટે 
છો ટયા લઇન ે બાળકન ે ભણાવનારી એક માં એ દીકરાને ભણાવી ગણાવીને ડોકટર-એિ જિનયર કરે કે આઇ.એ.એસ., 
આઇ.પી.એસ. કરે અન ેપછી એના બુઢાપામા ં યારે લાકડી પી ટેકો ઇતો હોય યારે દીકરાઓ એના વનમા ંમ ત હોય છે 
અને બી  બાજ ગામડાની અંદર ઘરડાઓને એના વનનું ભરણ પોષણ કરવું પણ ખૂબ મુ કેલ હોય એવા કેટલાય દાખલાઓ ુ
આ ગૃહના બધા જ સ યો સામા ય જન સાથ ે ડાયેલા છે યારે આપણી સામે આવ ેછે. ી વ ભભાઇએ ખૂબ સારી વાત 
કરી, અ યાસ કરીએ તો આજ ેદરેક ગામડામા ંઓછામા ંઓછા ૪૦-૫૦ એવા િસિનયર િસટીઝન હોય છે કે જમેના દીકરાઓ કા ં
તો અમદાવાદ હોય, સુરત હોય કે િવદેશમાં હોય અને એવા સં ગોમાં મા  યાં ગામમાં કારણ કે શહેરમાં ગમતંુ નથી કારણ કે 
શહેરમા ંમાન-સ માનનો અભાવ છે અન ેગામડે સોરવ ે છે પણ યાં એને ગદરાવવાવાળુ ં કોઇ નથી. સમય નથી લેવો પણ 
મારી આપના મારફત સરકાર ીન ેિવનંતી છે કે, આ વૃ ોન ેસલામતી પૂરી પાડવી પડે એવી િ થિત ગુજરાતમાં ઉભી થઇ છે, જ ે
લોકોની પાછળ કોઇ નથી એવા લોકોની જમીન-િમલકત મા ફયાઓ આવા લોકોનું પહેલા ભાડેથી મકાન રાખે અને પછી 
યાંયને યાંય આખી િમલકત પચાવી પાડે એવા દાખલાઓ સામે આવી ર ા છે યારે િમલકત સલામતી માટે સરકારે કયાંયન ે
યાંય િચંતા કરવાની જ ર છે.  

 માનનીય અ ય ી, વૃ ાવ થા પે શન યોજના ચાલે છે, ઘરડો માણસ નોકરી કરી શકતો નથી, કમાણીનુ ં કોઇ 
સાધન નથી, પ રવારમાં પાછળ કોઇ એને હફ આપના  કોઇ નથી અને આવા લોું ં કોન ે બે ટાઇમ ખાવાના ફાંફા પડે એવી 
દયનીય િ થિત ગુજરાતના ગામડાઓમાં આપણે સૌ નજરે ઇએ છીએ યારે તેઓ આ મ-સ માન સાથે બે ટક પૂરતંુ ખાઇ ં
શકે એની િચંતા સરકારે કરવી ઇએ. જ ેઆપણી વૃ ાવ થા પે શન યોજના છે આયુની સાથે દરેક યિ તને એનો લાભ મળ ે
એ માટે એના દરવા  સરકારે ખોલવા ઇએ. ખાસ કરીને વૃ ાવ થા, મરની સાથે યાંયન ે યાંય રોજ એનો પીછો કરતી 
હોય છે, સૌથી વધુ એની જ રયાત યારે વૃ  હોય યારે એને આરો યની સારવાર પૂરતા માણમાં સમયસર મળે પણ 
સારવારના અભાવ ેજ ે રોગ સામ ે િતકારક શિ ત ઘટતી હોય, સામે જ ેસુિવધાઓ ઉપલ ધ થવી ઇએ એની પણ ઉણપ 
સમ  ગુજરાતમાં યાંયન ે યાંય દેખાય છે. સારા - નરસા સંગે યાંક જવુ ં હોય, કોઇક સગા હાંલાન ે મળવા જવું હોય, 
ઘરડાઓ માટે તો ઘર જલે બનીને રહી ગઇ છે. તો આવા લોકોને સરકારી પ રવહનની અદંર મફતમાં મુસાફરીની યોજના લાગુ 
થાય તો એના વનના પાછલા દવસો યાંક યા ાધામમા ં યાંક ધાિમક થળોમા ંએ લોકોના દવસો પસાર થાય એના માટે 



તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 

િબન-સરકારી િવધેયકો 

 308 

આપણે મફત પ રવહનની સુિવધા પણ કરવી ઇએ. પ રવારની હફ માટે પણ કાયદાની જ ર છે જ ેમા એ નવ મ હના દીકરાન ેું
પેટમાં પાળીન ેમોટો કય , અઢાર વરસ મા બાપે એના વનના પરસેવાની કમાણી એના ભિવ યને િનખારવા માટે રોકાણ કય ુ
અને દીકરો ભણી ગણીન ેમોટો થાય અન ેઘરડાંઘરની અંદર ઘરડાઓને પોતાનું પાછલુ ં વન યિતત કરવુ ંપડે આવી િ થિત 
છે. યારે જ ેવારસાઇ િમલકતની અંદર દીકરાઓ અને દીકરીઓ અિધકાર માગે છે એન ેમાટે કોટ ચડે છે પણ એના મા બાપન ે
સાચવવાની ફરજ ચૂકનારા એવા જ ે નપાવટ લોકો હોય તો એને િમલકતમાં હ સો ઇતો હોય તો વનપયત એના 
માબાપની સારસંભાળ કરે એવી કોઇ કાયદાકીય યવ થા કરીશુ ંતો મને લાગે છે કે, જ ેઆપણી સૌની િચંતા છે એમાંથી યાંક 
સામાિજક જવાબદારીના વ પે નવી પેઢીના છોકરાઓને પણ કાન પકડીને એની જવાબદારી િનભાવતા શીખવાડવું પડશ.ે આ 
સં કારોની પાઠશાળાની યાંયને યાંય ઉણપ છે અને એ નવી પેઢીને આપણા વારસાઇ સં કારો માતૃદેવો ભવ, િપતૃદેવો ભવ 
એની પુ  થાય, એના આ મસ માનનું ર ણ થાય, એની માલ િમલકતની સુર ા થાય, એને માટે માનનીય સ ય ી કનુભાઇ 
દેસાઇ આ િબલ ગૃહ સમ  લઇન ેઆ યા છે તો સરકારને પણ હ િવનંતી ક  છ કે આ િબલને સવાનમુતે વીકારે અને આ ું ં ંુ
ગૃહના સ ય ીઓએ જ ેિચંતા ય ત કરી છે એમાં સરૂ પૂરાવતા ી કનુભાઇના આ િબલન ેઅંતરના ઉમળકાથી આવકા  છ ં ંુ
અને સમથન ક  છં ંુ .  
  અ  ય ી : આપણ ે બધા જ વ ર  નાગ રક થવાના છીએ અને વ ર  એ સ એમ.એલ.એ.ની િચંતા કરવાનુ ં
આમાં લ યું હોત તો? માનનીય મં ી ી,  
  ી દપિસંહ ભ. ડે (રા યક ાના ગૃહ મં ી ી): માનનીય અ ય ી, ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ 
િવધેયક, ર૦૧૮ સ માનનીય સભાગૃહની અંદર માનનીય ધારાસ ય ી કનુભાઇ દસેાઇ લઇન ે આ યા છે તેના સમથનમા ં
માનનીય ધારાસ ય ી કીરીટભાઇ, માનનીય વ ભભાઇ, માનનીય િ જશેભાઇ અને માનનીય િવપ ના નેતા પરેશભાઇ 
ધાનાણીએ પણ બહ િવ તૃત િવષય મૂ યો છેુ . ી કનુભાઇની લાગણી એટલા માટે કે િસિનયર િસ ટઝન યારે એકલવાયુ ં

વન વતા હોય યારે કોઇ એની એકલતાનો લાભ લઇ અન ેએન ેહેરાનગિત ન ઉભી કરે એટલા માટે એક અલગ પોલીસદળ 
થાય, જમેાં પી.આઇ., પી.એસ.આઇ., પ ચીસ (રપ) લોકોનુ ંએક દળ હોય અન ેએમની િમલકતોના હ ોના ર ણ માટે 

યારે આવ યકતા હોય યારે આ િસિનયર િસ ટઝનને મદદ કરે એવી એમની લાગણી છે. વાભાિવક જ ેસરૂ ઉભો થયો એમા ં
િસિનયર િસ ટઝનો યે સમાજનું યાન આકિષત થાય એટલા માટે સભાગૃહના કેટલાય માનનીય ધારાસ ય ીઓએ 
પોતાના વકત યો આમા ં રજ કયાૂ . મારે એટલુ ં કહેવું છે કે ભારતીય સં કૃિતના મૂળની અદંર  કોઇ હોય તો એ વડીલોની 
વંદના છે. એટલ ેકે એ આપણી સં કૃિત છે. હ  સુધી તો ભગવાનની કૃપા છે કે આ સં કૃિતમાં એ ક ાની િવકૃિત નથી આવી. 
કે વ ડલો િસવાય જ ેપોતાના દીકરા રોજગારી માટે કોઇ નગર કે િવદેશમા ંગયા હોય તેના િસવાય દરેક પ રવાર ઇ છે કે મારા 
મા-બાપ મારી સાથે રહે અને આ રાજય સરકાર પણ આવા તમામ વ ર ોની સવેા કરવી, જતન કરવુ,ં ર ા કરવી તે અ યંત 
આવ યક, અગ યનું કામ ગણાય છે.  
 માનનીય અ ય ી, ધારાસ ય તરીકે આપણે બધા પોતાના મત િવ તારમાં જતા હોઇએ છીએ અન ેદરેકના મત 
િવ તારમાં િસિનયર િસટીઝનોના મંડળ ચાલતા હોય છે. જમે ી િ જશેભાઇએ ક ું કે લીલા લહેર નામની સં થા ચાલે છે. હ ું
પણ વટવા િવધાનસભામાંથી ધારાસ ય તરીકે,  કે અમારે યાં એક યુિનિસપલ કોપ રેશનનો બગીચો છે અન ે તે 
બગીચાની અંદર રોજ સાંજ ેઆવા ૨૦૦થી ૨૫૦ જટેલા વ ર  નાગ રકો તેમા ભેગા થાય. તેમાં ચચાનું જ ે તર હોય એક વખત 
તે લોકો સાથ ે કલાક જટેલો સમય ફાળવીએ તેના ચચાના તર નેશનલ, ઇ ટરનેશનલ, સરકાર તમારા વખાણ, તમારી 
આલોચના કરવાની  કોઇનામા ંતાકાત હોય તો આ વ ર  નાગ રકોની અદંર હોય છે.  સરકારનુ ંસાચંુ માપદંડ કાઢવું હોય 
તો આ બાંકડા ઉપર બેઠેલાં આ વ ર  નાગ રકોના મનમા ંચાલતા િવચારોનું તમ ે  માપ કાઢો તો નીકળી શકે.  
 માનનીય અ ય ી, મને એ લોકોની સાથે સ સંગ કરવાની મ  આવે છે. મન ેયાદ છે કે, માનનીય મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણીએ જ ે વણ તીથ યોજના શ  કરી પછી હ યા ંગયો બધાને સમ વી અને એ વણ તીથ યોજનામા ંબધા ું
લોકોને દશન કરવા માટે યવ થા કરી. ર તામાં તેની નાની મોટી યવ થાની િચંતા કરી અને આ યા પછી હ ફરી બધાન ેું
મળવા માટે ગયો યારે દરેકની આંખોની અદંર જ ેઅહોભાવ હતો તે ધારાસ ય તરીકે મને કામ કરતા ઉ મ તેમાં આનંદ થયો 
અને આવા નાગ રકોની, આવા વ ર  નાગ રકોની સેવા કરવી, એની િચંતા કરવી રાજયની ૧૦૮ના મા યમથી એન ે
તા કાિલક સારવાર, મુ યમં ી અમૃતમ, મા વા સ ય અને સરકારની અનેક યોજના ઢ ચણના ઘસારામાં જ ેહતા તેની અંદર 
પણ ઘટાડો કરી અને રાજયના વ ર   નાગ રકોના માટે આપણે અનેક કામ કયા છે.  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, આપની ણકારી અન ે ગૃહની ણકારી માટે કહ તો આખા ગુજરાતમા ં વડોદરા ું
શહેરની અદંર આ વણ તીથ યોજનામા ંએકસામટી ૪૦ અન ેબી  ૨૦ એમ ૬૦ બસો તીથ યા ાએ હ લઇ ગયેલો અન ેએ ું
ભાવ વ ર  નાગ રકોના ચહેરા ઉપર જ ે વામાં આવેલો છે તેના ફોટો ાફસ આજ ેપણ આપણે વાગોળીએ છીએ.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મન ેલાગે છે આમાં આપણને એક કારનું પુ ય મળે છે અને  
તેના ચહેરા પર આનંદ ઇને આપણને આનદં થાય તો આ સરકાર ગુજરાતનો કોઇ વ ર  નાગ રક દુઃખી થાય એવુ ંકોઇ પણ 
કાય આપણે ઇ છતા નથી.  



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 માનનીય અ ય ી, Criminal Procedure Codeની કલમ ૪૧ હેઠળ અને ૧૫૧ હેઠળ આવું કઇ થાય તો ં
તેમાં િનવારવા માટે પગલા ં છે. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 
2007ની અંદર ગવાઇ છે અને તેમાં સેકસન-૨૧માં નમાલની સુર ાની છે. રાજયની અંદર જ ેબે ટ પોિલસ ગ કહેવાય 
તેમાં તમામ પોલીસ ટેશનની અંદર આ માણનેા િસિનયર િસ ટઝનના નામ સરનામા ન ધવા અને દરેક પોતાના ઘરની અદંર 
કોઇ નોકર ચાકર રાખે તો તેનું વેરી ફકેશન કરીને રાખવા અન ે આ ઉપરાંત ૧૦૦, ૧૧૨ કે ૧૮૧ના મા યમથી પણ તેન ે
મદદ પ થવુ.ં હ અમદાવાદ શહેર પોલીસન ેઅિભનંદન આપંુ છું ંુ , અિભનંદન એટલા માટે આપંુ છ કે તેણે પોતાના લો એ ડ ુ ં
ઓડરની િસ યુએશનમાં વ ર  નાગ રકો માટે એક નમન નામનો કાય મ શ  કય . ખાલી તેનું નામ જ નમન કે દરેક પોલીસ 
ઇ પેકટરને પોતાના િવ તારમાં કેટલા િસિનયર િસ ટઝન રહે છે તેની ન ધણી થાય, પોલીસ અિધકારી ારા તેની મુલાકાત 
લેવાય, એક અલગ ર ટર બને અને આ લોકોન ેતેના નંબરો આપેલા હોય એટલ ેતે િસિનયર િસ ટઝન અને પોલીસ ટેશન 
તેની કને ટીવીટી થાય. આ ઉપરાંત કેટલાક પોલીસ ટેશનમા ંતો એ લોકોના ગેસ હોય, લાઇટ િબલ હોય, ઇમરજ સી સિવસ 
હોય તો આ બધાની અંદર આ મીયતાનો ભાવ ઉભો થાય. તે પ રવારોની સરુ ા અને િચંતા આ પોલીસ ટેશનો કરતા હોય છે. 
આના ઉપરાંત પોલીસ કિમશનર, અમદાવાદ ારા આ નમન ોજકેટ હેઠડ તેનો રપોટ મગંાવવામાં આવે છે. રાજયના ગૃહ 
િવભાગ ારા િસિનયર િસ ટઝન સિવસ પોટલ, િસ ટઝન સિવસ પોટલ, િસ ટઝન ફ ટ ગુજરાત એ શ  કરવામાં આ યુ ં છે. 
આપ સૌ ણીએ છીએ કે, હવે દન- િત- દન લોકોની મરમાં વધારો થતો ય છે. આપે જમે ક ું કે આવતી કાલે આપણે 
પણ િસિનયર િસ ટઝન થવાના છીએ. સરકાર એ બાબતમાં ના કહ છ એમાં યથા હોવી ઇએું ંુ , પણ એ યથાને અમ ે
યવ થાની અદંર પ રવિતત કરીએ છીએ. જનેા કારણે આ િસિનયર િસ ટઝનોને આપણા માટે અહોભાવ ઉભો થાય. હવે આ 

િસિનયર િસ ટઝનો એ સોિશયલ િમ ડયાના મા યમથી પણ કનેકટ હોય છે. આના કારણ ેઆ બધી જ મા હતીથી એ ઇિમ ઇટ 
ડાયેલા હોય છે અને અપડેટ અને કનેકટ હોય છે. રાજય સરકાર એ રાજયના તમામ વ ર ોની સેવા કરવી એનુ ંર ણ કરવુ ં

એની ાથિમક ફરજ સમજ ેછે, એટલે હ માનનીય કનુભાઇ દેસાઇને િવનંતી ક  છ કે કાયદાઓમાં ગવાઇ છે એ તા ંઆના ું ં ંુ
માટે અલગ કાયદો લાવવા માટેની કોઇ આવ યકતા નથી, તો તેઓ તેમનું આ િવધેયક પાછ ખચે તેવી તેમન ે િવનંતી છેુ ં . 
  
 ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, િસિનયર િસ ટઝનોની િચંતા કરીન ેજ ેઆ િબલ રજ કયુૂ , તો એમા ં
ગૃહના સ માનનીય સ યો ી વ ભભાઇ, ી કાંિતભાઇ, ી િ જશેભાઇ ગૃહના િવરોધપ ના નેતા ી પરેશભાઇએ જ ેરીતે 
સમથન આ યું અન ે જ ે રીતે આપણા ગૃહમં ી ીએ સરકારમા ં ચાલતી િવિવધ યોજનાઓ અને એના ઉપરાંત જ ે રીતે નમન 
કાય મ અમદાવાદમાં પોલીસ ટેશનમાં છે તે ટાઇપના બધા પોલીસ ટેશનોમાં કાય મો થાય અને આના લીધે વ ર  
નાગ રકો ય ેસમાજનું યાન ખચવાનો મારો ઉ ેશ હતો. મને લાગે છે કે આના લીધે આ ઉ ેશ િસ  થઇ ર ો છે અન ેથશ ે
એટલે હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ ...  
 અ ય ીઃ થોડ માન તો માગોું . તમે વ ર  નાગ રક છો.  
  ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ : હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ , સન ર૦૧૮નુ ંિવધેયક માંક-ર૦ સન ર૦૧૮નુ ંગુજરાત વ ર  
નાગ રક સરં ણ દળ િવધેયક પાછ ખચી લેવાની સભાગૃહની અનુમિત માગંુ છુ ું ં . 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 ી કનુભાઇ  મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, હ ું િવધેયક પાછ ખચી લ  છુ ું ં .  
 અ ય ી : િવધેયક પાછ ખચવામા ંઆવે છેુ ં .  

સન ર૦૧૮નું  ગુજરાત િવધેયક માંક-૩ર 
 ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના આયોજન, ફાળવણી અને 

ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮    
અનુસૂિચત િતપેટા-યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના માટ અનુસૂિચત િતઓ અને અનુસૂિચત આ દ િતઓની ે
વ તીના માણમાં રાજય યોજના િવષયક ખચ ગવાઇઓનો ભાગ િનધારીત કરવા માટની અને પેટાે - યોજના તૈયાર 
કરવા, તેનું અમલીકરણ કરવા અને તેના દેખરખ માટ સં થાગત માળખંુ ઉભું કરવા માટની અને તેની સાે ે ે થે સંકળાયેલી 
અથવા તેની આનુષાંિગક બાબતો માટની ગવાઇ કરવા બાબત િવધેયકે .  
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી(દસાડા) : માનનીય અ  ય ી, હ  તાું વ રજ ક  છ કેૂ ું ં ,  રાજપ માં અગાઉ િસ  થયેલ 
સન ર૦૧૮નુ ં િવધેયક માંક-૩ર-સન ર૦૧૮નું ગુજરાત અનસુૂિચત િત પેટા-યોજના અન ે આ દ િત પેટા- યોજના 
(નાણાકીય સાધનોના આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયકનું પહેલું વાચન કરવામા ંઆવ.ે   

 તાવ રજ કરવામાં આ  યોૂ . 

                                         
 િવધેયક તા.૨૨મી માચ ૨૦૧૮ના ગુજરાત ગવનમે ટ ગેઝેટમાં િસ  કરવામા ંઆ યુ ંછે. 



તા. ૧૨મી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી :માનનીય અ ય ી, આજ ે૧ર મી માચ છે. પૂજય બાપુએ અમદાવાદના  ગાંધી આ મથી 
િવ  િવ યાત મીઠાનો સ યા હ કય  હતો તો આજના દવસ ેઆપણે સૌ પૂજય બાપુના ચરણોમાં વદંન કરીએ. મારા િવધેયક 
ઉપરની ચચાની શ આત કરતાં પહેલાં હ મહાું -માનવ િવ  િવભિૂત પૂજય બાબાસાહેબના ચરણોમાં પણ વદંન ક  છં ંુ .  
 ભારત દેશમા ંસદીઓથી જ ે કારે વણ- યવ થા હતી એ વણ યવ થાના ભાગ પે ખાસ કરીન ેઅનુસૂિચત િત 
અને અનુસૂિચત જન િતઓ ઉપર જ ે કારે વષ  અને સદીઓ સુધી જ ે કારે જ મો અને અ યાચારો થયા અને તેના ૂ
પ રણામ વ પે આ સમદુાયો અસહાય િ થિતની અંદર આવી ગયા. એમના જ ેમાનવીય અિધકારો હતા પછી એ િશ ણના 
હોય, ધમનું પાલન કરવાના હોય, મં દર વેશના હોય કે તળાવ વેશ કરવાના હોય. આ તમામ કારના માનવીય 
અિધકારોને છીનવી લેવામા ંઆ યા. આવા સમય ેભારત દેશની અદંર આપણે યાદ કરવુ ં ઇએ કે છ પિત િશવા  મહારાજ 
હોય, જયોિતબા ફલે હોયૂ , મહારાજ સયા રાવ ગાયકવાડ હોય અને પૂજય બાબા સાહેબ આંબેડકરના વન સંઘષના 
િવ તાપૂણ એમની પાસ ેજ ે ાન હતંુ ા ાનના કારણે એમણે આ તમામ સમુદાયોન ેજ ેહ  અન ેઅિધકાર માટે જ ેસંઘષ 
કય  તેના પ રણામ વ પે ભારતના સંિવધાનના ૧૯૫૦ના આમુખ અને અનુ છેદ ૪૬, ૧પ(૪), ૧પ(પ), ૧૬(૪), 
૧૬(૪)(ક), ૧૬(૪)(ખ), ૨૭૫ (૧) ના થમ પરતુક અને ં ૧૬૪ (૧)ના થમ પરતુકં , કરણ ૧૬ના અનુ છેદો અન ે
અ ય અનુ છેદો જવેા ઘણા અનુ છેદોમા ંપાંચમી અને છ ી અનસુૂિચમા ં  રાજયોન ે તેના તમામ ભાગોમા ંઅન ે તેના તમામ 
મા યમો અન ેએજ સીઓ મારફત આ ભદેભાવ અને ગેરલાભન ેદરૂ કરવા માટેના તમામ જ રી પગલાં લવેા. જમેાં શૈ િણક, 
આિથક, સામાિજક અને સાં કૃિતક યાયનો સમાવેશ થતો હોય તેવા સામાિજક યાયના િવિવધ પગલાંઓ ારા સામાિજક 
સમાનતા લાવવા અને દેશમાં સવાગી સમાનતાનું એક શાસન થાિપત કરવાનો આદેશ કરવામાં આ યો છે.  
 માનનીય અ ય ી, અમારી પૂવની ક ેસની સરકારોએ નીિત િનધારણ ારા દિલત સમાજ હોય, આ દવાસી 
સમાજ હોય કે અ ય પછાત િત હોય, તેમના વનધોરણ ચા લાવવા માટે અનેક કારના ય નો કયા. પરતુ આજની ં
તારીખે વષ ૨૦૨૦ની અદંર વાત કરીએ તો જ ે ઇિ છત પ રણામ આપણને વા મળવુ ં ઇએ તે વા મળતંુ નથી. 
અનુસૂિચત િતઓના િવકાસ અને પછાત વગ ના ક યાણ સેકટર હેઠળ મા  યોજનાઓ ઘડવાથી આ સમુદાયોનુ ંક યાણ 
થઇ શકે નહ . આ માટે બહ ેિ યુ , બહિવભાગીય અિભગમ અપનાવવાની જ રયાત છેુ . આવો િવચાર વગ ય વડા ધાન 

ીમતી ઇિ દરા ગાંધીએ વષ ૧૯૭૫ની અંદર મુ યમં ીઓની પ રષદને સંબોધન કરતી વખતે યકત કય  હતો. યારે એમણ ે
ક ું હતંુ કે રાજયના સામા ય પછાત વગ યે બધા જ િવકાસના ખાતાઓ પૂરેપૂરા ગૃત નહ  હોય યાં સુધી આ સમા  

યે આપણે યાય કરી શકીશુ ંનહ  અને આમા ંઠરાવવામાં પણ આ યું કે વષ ૧૯૮૦-૮પ દરિમયાન જ ે૬ ી પંચવિષય 
યોજના આવી તેમાં ખાસ અંગભૂત, એટલે કે પેિશયલ કો પોન ટ લાન તરીકે આનો અમલ શ  થયો અને એમાં ઠરાવવામા ં
આ યું કે કે  અન ેરાજયની અંદર આ સમદુાયની જન સં યાના સમ માણમાં નાણાનંી ગવાઇ કરવામા ંઆવ.ે પરતુ છે ા ં
વીસ-બાવીસ વષનો ગુજરાત રાજયનો મ જ ેઅ યાસ કય  એની અંદર ગુજરાતમા ંઅનસુૂિચત િતની ૭ ટકા જન સં યા છે 
અને આ દ િતની ૧૪ ટકા જન સં યા છે. એના માણમાં બજટેની અંદર જ ેએલોકેશન કરવામા ંઆવે છે તે અનુસિૂચત િત 
માટે અઢીથી ણ ટકા સરેરાશ અન ેઆ દ િત માટે સાતથી આઠ ટકાની સરેરાશ નાણાકીય ગવાઇ કરવામા ંઆવે છે. આ જ ે
નાની મોટી પણ જ ેફાળવણી કરવામા ંઆવે છે એ ફાળવણીનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ પણ જ ેહેતુ માટે આ નાણા ંફાળવવામા ંઆવે 
છે યાં થતો નથી. અને એના કારણે આટ આટલા વષ  પછી પણ આ સમા ને આજ ેપણ દયનીય અને િન:સહાય હાલતમા ં

વવું પડે છે. આ સ માનનીય ગૃહન ે ણીને દ:ુખ થશ ે કે આ જ ે અનુસૂિચત િત માટે કે આ દ િત માટે જ ે નાણા ં
ફાળવવામાં આવે છે તેનો કેવો કેવો ઉપયોગ થાય છે. રાજય સરકાર પાસેથી ખૂબ મહેનત કરીને આ દસ વષની િબલકલ ુ
અિધકૃત  મા હતી એકઠી કરી છે. એમાં આ ફડમાંં થી આ દ િતના પેટા યોજનાના ફડમાંથી સરદાર સાહેબનું જ ે ટે યનુુ ંં
િનમાણ કરવામાં આ યુ.ં આપણને સૌને એના માટે ગૌરવ હોઇ શકે. પરતુ એની જ ે હેરાત થઇં , એની જ ે ફ મ થઇ, એ 
ફ મનો ખચ આ દ િત પેટા યોજનામાં કરવામાં આ યો. વડોદરા ખાતે જ ેઇ ટરનેશનલ એરપોટ ટિમનલનું ઉ ઘાટન કરવામા ં

આ યું તેનો ખચ આ દ િત પેટા િવભાગના  ખચમાંથી કરવામા ંઆ યો. આવા અનેક ખચના નેશનલ ગુડ ગવન સ ડે, ગરીબ 
ક યાણ મેળા, સ ાક પવનો ઉ સવ, લઘુતમ ટેકાના ભાવ ેઘ ની ખરીદી, ગુટકા પર િતબંધ, િવ  પયાવરણ દવસ, 
મ હલા સંમેલન, િવ  શૌચાલય દવસ, વાઇન ફલુ માટેની હેરાત, ગુજરાતનો થાપના દવસ, યુવા વગની પડખે સરકાર, 
મેગા બ ફેર, આવા આવા ખચાઓ આ દ િત પેટા યોજનાની અંદર મા હતી ખાતા ારા કરવામા ંઆ યા છે. અનુસૂિચત 

િતનો સબ લાન છે એની અંદરથી વાવાઝોડા સામે ર ણ, રા ીય હ તકલા અન ેસિમટ, મહા મા ગાંધી વ છતા િમશન 
આવા અનેક કારના ખચાઓ માગ અને મકાન િવભાગ ારા આ અનુસૂિચત િતમાં િપયા પ૦૦ કરોડ કરતાં વધારે અન ે
આ દ િતમાં િપયા એક હ ર કરોડ કરતાં વધારે ખચ ર તાઓ અને હાઇવે બનાવવામા ંકયા છે. આ ખચા કરવાથી આટલુ ં
અમૂ ય ધન વેડફાવાથી આ સમુદાયનો કોઇ જ િવકાસ થઇ શકે તેમ નથી. છે ા અનેક વષ થી ગુજરાતની અંદર અને દેશની 
અંદર આજ ેઅમૂ ય ધન છે એ જ ેહેતુ માટે આરિ ત કરવામાં આ યું  છે એ હેતુ  માટે જ  વાપરવામાં આવ ેતો ૧૦ વષની 
અંદર આ તમામ સમદુાયોનુ ંક યાણ અને ક યાણ થઇ શકે તેમ છે. આ નાણાંને સુરિ ત કરવા માટે જ ેહેતુ માટે ફાળવવામા ં
આ યા છે એ હેતુ માટે જ વપરાય એના માટે આ િવધેયક લાવવામા ંઆ યું છે. 
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  આ િવધેયક છ કરણોમાં વહચાયલેું છે અને એની અંદર કરણ-રની અંદર ણ અગ યની સિમિતઓ બનાવેલ 
છે. હાલ પણ એવી સિમિતઓ છે, સિમિતઓ છે જ પરતુ આ સિમિતઓ મા ન ેમા  એ જ ેઅનુસિૂચત િત પેટા યોજના કે ં
આ દ િત પેટા યોજનાનું નાણાંનું એલોકેશન કયુ  છે એનો ખચ થાય છે કે ન હ એટલી જ ચકાસણી કરે છે. પરતુ એ ખચ કયાં ં
થયો છે એની ચકાસણી કરતા ંનથી. એના કારણે જ ે થમ રાજય પ રષદ એના અ ય  તરીકે આ િવધેયકની અંદર માનનીય 
મુ યમં ી ીને રાખવામાં આ યા છે  જયારે એની નોડેલ એજ સી બનાવવામાં આવી છે એમા ંસામાિજક અિધકારીતાના મં ી ી 
અને આ દ િતના મં ી ીને અ ય  અન ેસહઅ ય  બનાવવામા ંઆ યા છે. ી  ખૂબ મહ વની સિમિતનું સૂચન કરવામા ં
આ યું છે એ િજ ા ક ાએ દેખરેખર સિમિત. આ સિમિતના અ ય  તરીકે અનસુૂિચત િતના અથવા આ દ િતના 
ધારાસ ય ી એના અ ય  બની શકે. એ સિમિત જ સાચા અથની અંદર જ ેરાજય સરકાર ારા એલોકેશન કરવામા ંઆ યુ ં
હોય એ એલોકેશનને સાચા અથમા ંગામડાંની અંદર નગરોની અંદર એ પૈસા વપરાય એ સિુનિ ત કરશ.ે આ િવધેયકની અદંર 
ખૂબ અિ મ યોજનાઓની અ તાઓને આ િવધેયક પસાર કરવાથી મા  અનસુૂિચત િત કે આ દ િત ન હ પરતુ ગુજરાતના ં
૧૮૦૦૦ ગામડાનંું  ક યાણ થઇ શકે તેમ છે. એ માટે હ આ સ માનનીય સભાગૃહના તમામ સ યોના ચરણમાં ું વદંન ક  છં ંુ . 
મા  અનુસૂિચત િત અને અનસુૂિચત જન િત માટે ન હ પરતુ ગુજરાતના ં ૧૮૦૦૦ ગામડાનંા ક યાણ માટે આપ સૌના 
ચરણમાં વંદન કરી આપ સૌ આ િવધેયકને સવાનમુતે પસાર કરીને ગુજરાતના દોઢ કરોડ લોકો જમેાં પ૦ અનુસૂિચત િત 
અને એક કરોડ આ દવાસીભાઇઓના ક યાણ માટે આ િવધેયક પસાર કરવામાં આવે એવી  િવનંતી ક   છં ંુ .   
 ી હતુ કનો ડયા(ઇડર) : માનનીય અ ય ી, આ િવધાનસભા ગૃહના માનનીય સ ય ી નૌશાદભાઇ સોલંકી જ ે
આ િબન સરકારી િવધેયક લા યા છે એમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .   
 અહ યા બેઠેલા તમામ ધારાસ યોના મનમાં એક વ તુ ચો સ હશ ેકે હ પોતાના સમાજ માટે કઇક કરી છટું ં ંૂ ુ . સમાજ 
માટે લાગણી રાખવી એ વાભાિવક છે કે આપણે સમાજના હત માટે એના િવકાસ અન ેક યાણ માટે કામ કરીએ, એ ખૂબ 
વાભાિવક વાત છે. પરતુ જયારે આપણને પદ અને હો ો મળે છેં , આપણે જયારે ધારાસ ય બનીએ છીએ યારે એ િવ તારની 

અંદર વસતા તમામ સમા  હોય છે એ બધાના આપણે િતિનિધ બનીએ છીએ એટલે આપણે જ ેકઇ કામ કરવાના હોય છેં , 
કાય  કરવાના હોય છે એ સમાનતાપૂવક કરવાના હોય છે કે બધાનો એક સમાન િવકાસ થાય અને ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરે 
એ સમાનતાની વાત પણ કરી છે અને મારી પાટ  ભારતીય જનતા પાટ  એ સમાનતાની વાત કરે છે. નેશન ફ ટની વાત કરે છે. 
રા  અને રા ના હતને બધાને સાથે લઇને ચાલીએ. સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ અને સૌના િવ ાસની વાત કરતી હોય છે. એ 
મારી ભારતીય જનતા પાટ  છે. એ જ ર તા ઉપર ચાલતા  ગુજરાતની આ સરકાર હોય કે કે ની સરકાર હોય ગુજરાતની 
સરકારે અહ યા ૩૪ િજ ાના ૧૮૦૦૦ ગામડાંની વાત કરી છે. સાથે શહેરોની અદંર પાણી, વીજળી, ર તા હોય  કે પછી 
યોજનાઓ હોય, આવાસ યોજના હોય કે મા કાડ હોય આ તમામ ેતમામ વ તુઓ ઉપલ ધ કરાવી છે. માનનીય િવજયભાઇ 
પાણીની સરકાર, માનનીય નીિતનભાઇ પટેલની સરકાર અન ેતમામ મં ી ીઓ ખૂબ એમા ંમહેનત કરે છે અન ેઅ ેસર રહીન ે

કેવી રીતે તમામ લોકો છેવાડાના માણસો સુધી આ બધી જ સુિવધાઓ પહ ચે એના માટે ખૂબ િચંતા કરે છે. યારે વીજળી 
મળતી હોય છે એમા ંલખલેું નથી હોતંુ કે પટ કયલુર સમાજને જ વીજળી મળશ,ે  પાણી મળતંુ હોય છે યારે એમ નથી લખલેુ ં
હોતંુ કે આ અમુક સમુદાયને પાણી મળશે અને ર તા ઉપર સડસડાટ ગાડીઓ જતી હોય છે એમાં નથી લખેલું હોતંુ કે આ 
પટ કયુલર ધમના લોકોને જ આ રોડનો ઉપયોગ કરવા દેવામાં આવશ.ે મા કાડ હોય છે એનો તમામે તમામ લોકો ઉપયોગ 
કરતા હોય છે. બધા જ લોકોનો િવકાસ થતો હોય છે. બધા લોકો સાથે રહી િવકાસ કરતા હોય છે. યારે આ સરકાર  કોઇ 
ચો સ સમાજ ઉપર અ યાચાર કરતી હોય કે કોઇ ચો સ સમાજ ઉપર એવું કાંઇ કરતી હોય કે, આનો િવકાસ ના થાય કે 
એનું ક યાણ ના થાય, તો હ જ ેસમાજમાંથી આ યો ું છ એ સમાજમાથંી ના આ યો હોતુ ં , તો કદાચ હ આજ ેધારાસ ય પણ ના ું
હોત અને  એવો અ યાચાર થતો હોત તો હ તે જ સરકારની િવ  ઊભો રહી તું , ભલે એ મારો પ  હોય. 
 સાહેબ, હમણા ંવાત કરી કે, આદરણીય ીમતી દરા ગાંધીએ ક ું હતંુ વષ ૧૯૭૫મા ં કે, આ બધા જટેલા પણ 
અનુસૂિચત િતના લોકો છે, અનુસૂિચત જન િતના લોકો છે એ બધા લોકો માટે કામ કરવા ઇએ. આ બધંુ શુ ંછે ? એમણ ે
ક ું હતંુ કે, મા  આ કાયદાઓ ઘડવાથી કશું નથી થવાનુ.ં કાયદાઓ ઘડીને એના ઉપર બજટે ફાળવવાનું અને બજટે ફાળવીન ે
એનું અમલીકરણ કરવાનું એ કામ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કરે છે. 
 ભારત દેશને આઝાદી મળી એના ૫૬ વષ ક ેસની સરકાર હતી. ક ેસની સરકારમા ં (સમયસૂચક ઘંટડી) 
અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત જન િત ક યાણના અને િવકાસના અનેક ો ઉપિ થત થયા હતા. આ ોના ઉકેલ 
માટે આ જન િતઓના ક યાણ અન ે િવકાસ માટે અનુસૂિચત િત કિમશન અને અનુસૂિચત જન િત કિમશન અલગ 
નહતા. પણ કે માં જવેી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી, અટલ િબહારી બાજપાઇ ની સરકાર આવી અને તરત જ 
અનુસૂિચત િત કિમશન અલગ કરી, એસ.સી. અને એસ.ટી. સમુદાયો માટે અલગ અલગ િનગમોની થાપના કરી અન ે
િનિ ત સમદુાયનો િવકાસ થાય એ માટે કામ કય.ુ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર જ ેછેવાડાના લોકો સુધી પહ ચાડી શકે 
એવી, સરકાર તમારા ારે, ચાલો તાલુકે, સેવાસેતુ એવા કાય મો લાવીને લોકો સુધી આ બધી યોજનાઓ પહ ચાડી છે. 
ક ેસ પ ના શાસનમાં વષ ૧૯૮૫થી ૧૯૯૦ સુધી અનસુૂિચત િત સમદુાય માટે ૨.૮૬ ટકાની બજટે ગવાઇ કરવામા ં
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આવી હતી. એમાં ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ઉ રો ર વધારો કરીન ેવષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં(સમયસૂચક ઘંટડી) ૯.૧૬ 
ટકા જટેલી ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. જટેલા પણ િવ ાથ ઓ હોય, સા રતા દર તમ ેજઓ તો અનુસૂિચત િતમા ંસા રતા ુ
દર ખૂબ વ યો છે. આપણા ગુજરાતનો સા રતા દર જઓ તો રા ીય સા રતા દર કરતાં િશ ણમાં અનુસૂિચત િતનો ુ
સા રતા દર વ યો છે. એટલે આ દશાવે છે કે, અનુસૂિચત િતનું િશ ણ બહ સા  છેું ં . 
 સાહેબ, મારી પાસ ે સમય ખૂબ ઓછો છે પરતુ હ એટલું જ કહેવા માગીશ કેં ું , આ તમે જ ે િબલ લા યા છો ી 
નૌશાદભાઇ, એ તમે એને પરત ખચો અને એના કરતાં વધારે જ ેઅઢળક યોજનાઓ આ સરકાર લોકો સુધી પહ ચાડે છે એની 
ઝંુબેશ ઉપાડો અન ે આખા ગુજરાતના એકે એક લોકો સુધી આ યોજનાઓ પહ ચાડો. અનુસિૂચત િત, અનસુૂિચત 
જન િતના એકે એક માણસને આનો લાભ મળે એવું કાંઇક કરો તો વધારે આ સમાજ તમારો આભારી રહેશ.ે (અંતરાય) (આ 
તબ ે  સ ય ી િવણભાઇ મા  તથા ી ેશ મેવાણી પોતાના થાન ઉપર ઉભા થઇ કાંઇક બોલતા)ં 
  અ  ય ી : આપ બેસી ઓ, લીઝ. ચાળીસ િમિનટમા ં જ વાત કરવાની હોય છે. (અંતરાય) પછી કહે , 
લીઝ, બેસી ઓ. માનનીય પી.ડી.વસાવા (અંતરાય) આપનો સમય જઇ ર ો છે. આપ ણ િમિનટ ફાળવવા માગો છો 
ી ેશ મેવાણીન?ે (અંતરાય) આપનામાંથી ણ િમિનટ ી ેશભાઇને આપવા માગો છો? 

 ી ેમિસંહભાઇ  દ.ે વસાવા(નાંદોદ) : ના,ના. 
  અ  ય ી : ગો અહેઙ. (અંતરાય) બેસી ઓ, લીઝ, બેસી ઓ. 
 ી ેમિસંહભાઇ દ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, સ માનીય સભાગૃહના માનનીય સ ય ી નૌશાદભાઇ સોલંકી 
સન ૨૦૧૮નું ગુજરાત િવધેયક માંક : ૩૨ લઇને આ યા છે એના સમથનમાં હ અહ યા ઉપિ થત થયો છું ંુ . 
 ગુજરાતમાં ટાયબલ સબ લાનની શ આત પાંચમી પંચવિષય યોજના દરિમયાન થઇ હતી. વષ ૨૦૧૧ની વ તી 
ગણતરીની િ એ વાત ક  તો ગુજરાતની કલ વ તીના ં ુ ૧૪ ટકા આ દ િતની વ તી છે અને ૭ ટકા અનુસૂિચત જન િતની 
વ તી છે. અ યાર સુધીના જ ે કાઇં બજટેો થયા છે, એ બજટેોમા ંઆ વ તી માટે જ ે કાંઇ ફાળવણી થઇ છે એ ખૂબ ઓછી 
ફાળવણી થઇ છે. મારી અન ેઅમારા પ ની માગણી છે કે, અમારી ૧૪ ટકા વ તી છે તો બજટેના ૧૪ ટકા અમન ેફાળવી 
આપો, ૭ ટકા વ તી છે તો ૭ ટકા બજટે અમને આપો કે જથેી કરીને અમારા સમાજના લોકોનો સવાગી િવકાસ થાય, ઉ થાન 
થાય, ક યાણ થાય. એ તનું આયોજન કરવાની જવાબદારી રા ય સરકારની છે. અ યાર સુધીના બજટેોમાં અમે યુ ંછે કે જ ે
સદર માટે બજટે ફાળવાય એની જ યાએ આ દવાસી િવ તારમાં નહ  પણ બીજ ેએનો ઉપયોગ થાય એ તના દાખલાઓ 
ભૂતકાળમાં ઘણા થયા છે. એના માટે ી નૌશાદભાઇ જ ેિબલ લઇને આ યા છે, ખરેખર હ અિભનદંન આપંુ છ અન ેસરકારન ેું ંુ
પણ િવનંતી ક  છં ંુ , માનનીય વન મં ી ીને પણ િવનંતી ક  છ કે આ િબલ તમે વીકારોં ંુ , તેમાં પ ાપ ી નહ  કરીન ે
આ દવાસીના સવાગી િવકાસ માટે આ િબલન ેતમે પણ ટેકો કરો એવી મારી આપને લાગણી છે.  
  માનનીય અ ય ી, ી નૌશાદભાઇએ બે વ તુ બહ સારી કહી છેુ . પ રષદની વાત છે અન ેનોડલ એજ સીની વાત 
છે. અ યાર સુધીમાં જ ેકઇ સિમિતઓ થઇ છે તેમાં જ ેસ યો હતા એ સ યો સરકારી અિધકારી હતાં , તો મં ીઓ આ સિમિતમા ં
નહોતા એવુ ં મન ે ચો સ લાગે છે. જ ે નોડલ એજ સી છે તેનું કામ જ ે આ દવાસી િવ તાર છે, ડગરાળ િવ તારમા ં રહે છેું , 
ભૌગોિલક િ એ જદા છેુ . આિથક િવકાસની િ એ જદા છેુ . એની યોજનાઓ ખાસ તૈયાર કરીને પ રષદ પાસે લઇ જવાની છે 
અને પ રષદ મંજર કરે પછી એ સિમિત છે એ નાણા ંફાળવેૂ , તેનું આયોજન કરે, તેની સમી ા કરે. આ સલાહકાર સિમિતનુ ંકામ 
એ પ રષદનુ ંછે.  
 માનનીય અ ય ી, મારી સરકાર ીન ે િવનંતી છે કે આપણે આ દવાસી િવકાસની વાત કરીએ છીએ. સવાગી 
િવકાસની વાત કરીએ છીએ. ક યાણની વાત કરીએ છીએ પણ યારે આપણે બજટે ફાળવીએ છીએ યારે મ આગળ ક ુ ંતેમ 
વસિતના માણમાં આપણે બજટે ફાળવતા નથી. પ રણામ ેસરકાર જ ેકરવા માગે છે એ કરી શકતી નથી. પ રણામ લાવી 
શકતા નથી અને અસમાનતાની જ ેખાઇ છે એ દવસેન ે દવસે ડી થતી ય છે. આપણો બધાનો યેય બધાનો િવકાસ થાય, 
સૌનો િવકાસ થાય, િવ ાસ થાય. વારવાર તમારી સરકાર કહે છેં , પરતુ આમાં મને એમ લાગે છે કે આ દવાસીં , એસ.સી. અન ે
એસ.ટી.ને આપણે બજટે ઓછ ફાળવીને અ યાય કરતા હોઇએ છીએુ ં . નો ડાઉટ. થોડા થોડા બજટેોથી પણ ગિત થઇ છે. 
તેમાં હ ના નથી પાડતોું . પણ હજ પણ ખાસ કરીન ેબેરોજગારીની વાત છેુ , િશ ણની વાત છે, પાણીની વાત છે, ર તાઓની 
વાત છે, આરો યની વાત છે તેમા ંઆપણે ઘ ં ઓછ બજટે ફાળુ ં વીએ છીએ. મારે આપના મારફત માનનીય મં ી ીને કહેવુ ંછે 
કે હવે આ વષ જ ેબજટે થયુ ંછે, ગયા વષ ૨૦૧૮-૧૯નું બજટે અને ૨૦૧૯-૨૦ના બજટેમા ંજ ેઆ દવાસીના િવકાસ માટેની 
યોજનાઓ માટે ફાળવણી કરી હતી તેનો પૂરતો ઉપયોગ માનનીય વનમં ી ી,  થઇ શ યો નથી. મ છે ા આંકડા યા તેમા ં
લગભગ ૫૦ ટકા કરતા પણ ઓછ બજટે આ દવાસીઓના િવકાસ માટે વપરાયું છેુ ં . તેના માટે મારી એટલી જ િવનંતી છે કે જ ે
મોનીટર ગની આખી વાત આવે છે. સમી ાની વાત આવે છે યાં ધારાસ યોને પણ લો કે જથેી કરીને જ ેતે િવ તારમાં તેના 
િવ તારમાં કેટલું કામ થયું છે, યા ંએ ખચ થયો નથી, યાં ગેરરીિત થાય છે એ વા માટે પણ એક સમી ા કિમટી, દેખરેખ 
સિમિતની વાત કરી છે. સારી વાત છે. દેખરેખ સિમિત દર ણ મ હને નહ  પણ દર મ હને મળ ેઅને એની સમી ા કરે કે યા ં
ખામી છે? આ તની  તમે યવ થા કરશો તો મને લાગે છે કે આ દવાસીનો તમે સવાગી િવકાસ કરી શકશો. ી 
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નૌશાદભાઇ જ ેિબલ લા યા છે એ િબલન ેહ સમથન આપંુ છ અન ેસરકારન ે િવનંતી ક  છ કે આ િબલ સવાનુમતે આ ગૃહ ું ં ં ંુ ુ
પસાર કરે એવી િવનંતી સાથે િવરમું છંુ, અ તુ. 
 અ  ય ી : માનનીય ેશભાઇ, એક િમિનટ એમનામાં બચી છે. બોલી લો. 
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી(વડગામ) : માનનીય અ ય ી, આ િબલના સમથનમાં એટલું જ કહેવા માગંુ છ કે ુ ં
આપ, હ અને તમામ ધારાસ યો ગુજરાતની િવધાનસભાના જ ેમકાનમા ં બેઠાં છીએ એ મકાનના તિળયામા ં જ ે આ દવાસી ું
ગોધરીયા કડીયા મજરોનો લોહી અન ે પરૂ સેવો છે. એ આ દવાસી મજરોના હતના નાણા ં એ બી  ં કામમા ં ન ખચાય એ ૂ
સુિનિ ત કરવા માટેનું િવધેયક છે. એટલા માટે પ ાપ ીથી ઉપર ઉઠી તમામ લોકોએ તેનું સમથન કરવું ઇએ અને મારા 
સાથી ી હતુભાઇ કનોડીયા જ ેરજઆત કરી ર ા છેૂ , એમનામાં એટલું બધંુ ખમીર હોય તો અનામત િસવાયની બેઠક પરથી 
લડીને ચંૂટણી તીન ેબતાવ.ે તો એમન ેખબર પડે કે અનામતનો મતલબ શું છે? આ દેશમા ંદિલત હોવાનો મતલબ શુ ંછે? 
આ દેશમાં આ દવાસી હોવાનો શું મતલબ છે? આજ ેગુજરાતની અંદર સરદાર વ ભભાઇ પટેલ સાહેબનું ટે યુ બને અને એની 
પ લીસીટી પાછળ નાણાં ખચાય એનો અમને વાંધો નથી પણ દિલત અને આ દવાસીઓના મ નો કોળીયો ઝંૂટાવો ના ઇએ 
એ આ િબલની ડીમા ડ છે એટલા માટે અમે િબલને સમથન કરી ર ા છીએ. આજ ેગુજરાતની અંદર રર ટકા દિલત સમાજની, 
આ દવાસી સમુદાયની વ તી છે.  ટોટલ િપયા ર લાખ ૧૭ હ ર કરોડના બજટેમાંથી રર ટકા વ તી માણે િપયા ૪પ૦૦૦  
કરોડનું બજટે હોવું ઇએ એના દસ ટકા બજટે પણ દિલત અને આ દવાસી માટે ખચાતંુ નથી.   
  અ  ય ી : માનનીય ેશભાઇ, આપનો સમય પૂરો થાય છે. માનનીય હતેશભાઇ, આપને કઇક જવાબ ં
આપવો હોય તો. 
 ી હતુ કનો ડયા : માનનીય અ ય ી, કદાચ ી ેશભાઇ જ યા ન હોય એ પહેલાથી મારો કનો ડયા પ રવાર 

ી મહેશકમાર કનો ડયા હોયુ , ી નરેશ કનો ડયા હોય એ લોકોએ આ સમાજ માટે કામ કયુ છે. પાટણમાં જઇ આવો, અમારા 
િવ તારમાં જઇ આવો, યારથી અમ ેઆ સમાજ માટે સમિપત છીએ.   
 અ  ય ી : માનનીય નરેશભાઇ... 
  ી નરેશભાઇ મ. પટેલ(ગણદેવી) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના સ ય ી નૌશાદભાઇ િબનસરકારી િવધેયક 
લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ંૂ ુ . ી નૌશાદભાઇનો હાદ સમ ય છે અન ેજયારે અમારી ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકારમા ં આ િબલ લઇન ે આવવાની જ ર પડી છે એ સારી બાબત છે. પરતુ માનનીય અ ય ીં , મારે ી 
નૌશાદભાઇન ેયાદ અપાવવુ ંછે, આ િબલ ઉપર ચચા ક  એ પહેલા મારે બી  પણ થોડી વાત કરવી છેં . મ કદાચ પહેલીવાર 

યું છે કે આ ગૃહની અદંર િબલ આવવાનુ ંહોય એ સરકારી િબલ હોય કે િબન સરકારી હોય પરતુ એ િબલ આવે એ પહેલા ં
છે ા ૮-૧૦ દવસથી જ ેસોિશયલ મી ડયા ઉપર જ ેિવડીયો વાઇરલ થાય, સમાજન ેગેરમાગ દોરવાનો ય ન કરે કે ભારતીય 
જનતા પાટ એ આ સમાજ માટે કશુ ંકયુ જ ના હોય એ કારના જ ેિવડીયો વાઇરલ થયા છે એટલે મારી તમને િવનંતી છે કે આ 
િવડીયોનો તમ ેપૂરેપૂરો અ યાસ કરો.  નીિત િનયમમાં આવતો હોય તો મન ેકોઇ વાંધો નથી પરતુ મને એવું લાગે છે કે આ ં
િવડીયો ારા ભારતીય જનતા પાટ એ અ યાર સુધીમાં ભૂતકાળના શાસનમાં નથી કય ુએટલું અમારી સરકારે કયુ છે. મારી 
પાસે પણ િમિનટો ઓછી છે. વષ ૧૯૯૦-૯૧થી મારી પાસે આંકડા છે. હ ટકાવારી આધારેું , િપયા આધારે બધી વાત કરી 
શક એમ છુ ું ં .  પરતુ આ જ ેિવડીયો વાઇરલ થયો છે એનાથી અમારા બધા ધારાસ યો એ આ દવાસી હોય કે એસં .સી. સમાજના 
ધારાસ યો હોય એ બધા લોકો ઉપર અનેક કારના ફોન આ યા હતા. અમે જવાબ નથી આપી શકતા એ કારના ફોન આ યા 
હતા.  (અંતરાય) 
 અ  ય ી : લીઝ.. લીઝ.. ી આનંદભાઇ, આપ બેસી વ. એ પોતાની વાત કરે છે. તમને પણ બોલવા 
દઇશ.. લીઝ.. 
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ : અમારા કરતા લાંબુ શાસન એ લોકોએ પણ ભોગ યું છે. એ લોકોના શાસનના બજટેના 
આંકડા (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, હ એ લોકોના વ ચે એક પણ શ દ બો યો નથીું . જટેલા વષ  ર ા એ નહ  પણ 
અમારા કરતા વધારે શાસન એમણ ેકયુ છે. િપયા ૬પ૦૦ કરોડનુ ંબજટે અમારા આ દ િત િવભાગ માટે હતંુ. મારે આજ ેગવ 
સાથે કહેવું પડે કે ૯૪,પ૬૬ કરોડ િપયા અમ ેખ યા છે. આ ધારાસ ય કદાચ નવા છે ભૂલી ગયા હશ ેપણ ી પી.ડી. વસાવા 
સાહેબ મારા કરતા િસિનયર છે. અ યારે એ લોકો  ચેલજ કરતા હોય તો ભૂતકાળના અમારા આ દવાસી ધારાસ યો કે 
એસ.સી. સમાજના ધારાસ યો બસમા ંઆવતા હતા એમા ં કેટલા કલાક થતા હતા એ, એ લોકોન ેખબર છે. આજ ેએક પણ 
ધારાસ ય ફોર હીલ વગર આવતા હોય તો મન ેકહો! મન ેકહો એ લોકોનો િવકાસ ન થયો હોય તો? (અંતરાય) વાતો કરવી 
બહ સહેલી છેુ . આ દવાસીઓ માટેની યથા, ખાલી યથા કામ નથી આવતી પરતુ મારે આજ ેઆ સરકારન ેઅિભનંદન આપવા ં
છે, યથાની સાથે યવ થા અને યવ થાની સાથે આયોજન અને આયોજન ઉપર કેટલું િનયં ણ થાય એના માટે આ 
સિચવાલય, સંસદીય બાબતોના અનેક કારના િનયમો, િવભાગો એ પૂ  િનયં ણ કરી ર ા છેં . એટલુ ંજ નહ  ભારતીય 
જનતા પાટ ની સરકારે આ દ િત િવભાગનુ ંમં ીપદ કોઇ ઉજળીયાતને આ યું નથી. ી ગણપતભાઇ સાહેબન ેઅન ેઅમારા 
આ દવાસી સમાજને મં ીપદ આ યું છે. એસ.સી. સમાજ, આજ ેમારા િમ  ી ઇ રભાઇ એ પણ એ સમાજમાંથી આવે છે 
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અને કેિબનેટ મં ી છે. એ પણ સમાજમાંથી આવે છે અમે પણ એ સમાજમાંથી આવીએ છીએ. કોઇ બજટે ગેરમાગ બી  વગ 
માટે વપરાય નહ  એની સતત િચંતા કરવામાં આવે છે અને બજટેમાથંી એક પણ િપયા કોઇ જ યાએ બગડવા દેતા નથી. 
માનનીય અ ય ી, ઉમરગામથી અંબા  સુધીનો આ દવાસી પટાના અમે ર તાઓ યા છે. પાણી શુ ંછે એ અમે યુ ંછે.  
  અ  ય ી : તમ ેએવી તો કઇ રદાર વાતો કહી ર ાં છો કે સામેથી બધાથી બેસી રહેવાતંુ નથી! શાિંતથી સાંભળો.  
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મા  પણ ં ૩૦-૩૨ વષથી હેર વન છે. હ પણ ી  ું
િવધાનસભા લ ો છંુ. તાલુકા પંચાયતમાં પણ મ કામ કયુ છે. મ એ લોકોના સમયના ર તા યા છે. મ પાણીની યવ થા 

ઇ છે, સાહેબ. મ આરો યની યવ થા ઇ છે, સાહેબ. િશ ણની યવ થા, વીજળીની યવ થા ઇ છે. શુ ંઆ દવાસીની 
દશા હતી? એનો અમ ે પોતે અનુભવ કરીન ે અહ યા આ યા છીએ અન ે આજ ે અમ ે ગવ સાથે કહી શકીએ છીએ કે અમારા 
આ દવાસી સમાજને અમે આરો ય, સા  િશ ણં , સારી વીજળી અને  સારા ર તા આપી શ યા છીએ. ચા કારનુ ં વન 

વી શકે એ કારે એમને વમાન આ યું છે એમાં કોઇ બેમત નથી. માનનીય અ ય ી, મારે કહેવુ ં છે કે, આ ભારતીય 
જનતા પાટ ની સરકારે દેશનુ ંસવ ચ પદ ી રામનાથ કોિવંદ ન ેઆ યું છે. માનનીય અ ય ી, મન ેકહેતા આનંદ થાય છે 
કે, એક અમારા ગરીબ ઘરની દીકરી આ દવાસી બહેન રમીલાબેન બારાને રા યસભાની ટિકટ પણ આપી છે. અમે િચંતા 
કરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, મારે બી  વાત કરવી છે ી નૌશાદભાઇ, ી આનંદભાઇ, મારી વાત સાંભળો. ડાંગ, 
ધરમપુર, વાંસદા આ દવાસી એ રયા છે. વષ થી સરકારે ગમે એટલું કામ કય ુ હોય પણ મારે બી  વગને પણ અિભનંદન 
આપવા ઇએ કે અમારા આ દવાસી િવ તારમાં આવીન ે િશ ણની ધૂણી ધખાવીને િબનસમાજના લોકો અનેક આ દવાસી 
બાળકોને ભણાવી ર ાં છે. કોઇ ાિતવાદ નહ . કોઇ ાિતવાદના ભેદ ઇએ જ નહ . ાિત આધારે  તમે ફડની વહચણી ં
કરવા માગતા હોય તો એ કોઇ સં ગોમાં ન હ ચાલ.ે વ તી અને િવ તારના આધારે આયોજન બનતંુ હોય છે. વ તી, 
િવ તારના આધારે એના માટે યોજનાઓ બને એ કારે સૌનો સાથ અને સૌનો િવકાસ, તમામને લઇને િવકાસ થઇ શકે છે 
જથેી ી નૌશાદભાઇ મારા કરતા નાના ભાઇ છે એમન ેહ િવનંતી ક  છ કેું ં ંુ , બરાબર બધા સમ . ગુજરાતનો એસ.સી. સમાજ 
હોય કે આ દવાસી સમાજ હોય બધા સાથે મળીને િવકાસમાં ડાય જઇએ. તમે બધા આવો યોજનાને સમ  અને લોકો સુધી 
લઇ વ. પરતુ ગેરમાગ દોરવાના યારેય ય નો નહ  કરો જથેી આ િબલને હ સમથન આપતો નથીં ું . ઘ યવાદ.    
 અ  ય ી : માનનીય નરેશભાઇ આપનુ ંવકત ય પુ  થયુંં . માનનીય મં ી ી ઇ રભાઇ પરમાર. (અંતરાય) (આ 
તબ ે  ડો. અિનલભાઇ ષીયારાએ ઊભા થઇ િબલ અંગે બોલવા માટે ય ન કરતા) ટાઇમનો સવાલ નથી. અમારી પાસ ે
કોઇ નામ નથી. આપનું કોઇ નામ આપવામાં આ યું નથી. મારી પાસે બે જ નામ હતા એટલે સમય એ રીતે ફાળવી દીધો.  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર (સામાિજક  યાય અન ેઅિધકારીતા મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી 
નૌશાદભાઇ સોલંકી સને ૨૦૧૮નું િબન સરકારી િવધેયક માકં- ૩૨ ગુજરાત અનુસિૂચત િત પેટા-યોજના અન ે
આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક સને ૨૦૧૮ લઇન ે
આ યા છે. એમાં ી નૌશાદભાઇ સોલંકી, ી હતુભાઇ કનો ડયા, ી પી.ડી. વસાવા  અને ી નરેશભાઇ પટેલે એમના પોત 
પોતાના િવચારો રજ કયા છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, ી નૌશાદભાઇએ શૈ િણક, આિથક, સામાિજક વાતો કરી અને વગ થ ઇિ દરા ગાંધી ની 
વષ ૧૯૭૫ની પણ એમણે વાત કરી. એમણે પંચવિષય યોજનાની પણ વાત કરી. છ ી પંચવિષય યોજના એ વષ ૧૯૮૦-
૮પની વાત ક  તો તે સમયે ક ેસના શાસનના કલ બજટેના મા  ં ુ ૩.૭૯ ટકા એમા ં ગવાઇ હતી. યાર પછીની સાતમી 
પંચવિષય યોજનાની વાત ક  તો ં ૩.૭૯માંથી પણ ૦.૯૦નો ઘટાડો કરીન ેર.૮૮ ટકા જટેલી ગવાઇઓ થઇ હતી. માનનીય 
સ ય ીના િબનસરકારી િવધેયકનો મુ ય ઉ ેશ રાજયમાં અનુસૂિચત િત પેટા યોજના અન ેઆ દ િત પેટા યોજના માટે 
જ રી નાણાનંી રાજય સરકાર ારા ફાળવણી કરી તેના ઉપયોગ માટે યો ય આયોજન કરવાનો તથા અનસુૂિચત િત તથા 
આ દ િત િવકાસ માટે રાજય પ રષદની રચના કરવાનો તથા અનુસૂિચત િત પેટા યોજના અને આ દ િત પેટા યોજના 
સબંધે નીિત િવષયક બાબતો ઉપર રાજય સરકારને સલાહ આપવાનો છે પરતુ આ તબ ે  હ આ સ માનનીય ગૃહનુંં ું  યાન 
દોરવા માગંુ છ કે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત આ દ િતના ક યાણુ ં , સંર ણ અન ે
તેઓના હતોનું ર ણ થાય તે માટે સતત ય નશીલ છે. આ િબન સરકારી િવધેયકમાં સૂચવવામાં આવેલ આયામોને સબંધ 
છે યાં સુધી રાજય સરકારે અનુસિૂચત િત અન ેઆ દ િતના ઉ થાન માટે ભારતના બંધારણની ગવાઇન ે યાને લઇન ે
અનેકિવધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલી જ છે. પરતુ આવી યોજનાઓનો યાપ વષ વષ વધારી અને તેનુ ં યો ય દશામા ંં
અમલીકરણ થાય તે દશામાં પણ આ રાજય સરકારે યો ય પગલાં લીધાં છે. રાજય અને કે  સરકાર ારા અમલ કરવામા ં
આવેલ યોજનાઓ ારા અનુસિૂચત િતઓના લોકોની જ રયાતો અને સમ યાઓના િનવારણ અંગે કાય કરવા માટે 
અનુસૂિચત િતઓના આિથક, સામાિજક, શૈ િણક અને િવ તારની ગિત થાય તે હેતુસર સરકાર ીના જદાજદા િવભાગોની ુ ુ
િવિવધ યોજનાઓમાં અનુસૂિચત િત પેટા યોજના અન ેઆ દ િત પેટા યોજના અંતગત નાણાં ફાળવી લાભ આપવામાં આવ ે
છે. ચો સ કારની સેવા અને િવ તાર િવકાસલ ી કામગીરી સાથ ેસંકળાયેલા હોય તેવા િવભાગોમા ંમા  િત આધા રત જ 
નહ  પરતુ િવ તારના િવકાસ આધા રત યોજનાઓ બનાવવામાં આવે છે અને તેનો અમલ પણ થાય છે યારે અનું સૂિચત 
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િતના લોકોને આવા િવકાસના લાભોથી વિંચત રહેવા માટેનું કોઇ કારણ નથી અને આવા િવભાગોની હ વષ રું ૦૧૯-ર૦ની 
કલ ગવાઇ ુ .૧૬૮૭૮,૯૮,૦૦,૦૦૦ જટેલી થાય છે. આંતર માળખાકીય સિુવધાઓ કે જ ેઅિવભાિજત હોય છે એટલ ે કે 
રાજયની સવ ને લાભ મળતો હોય છે તેવા િવભાગોમા ં અનસુૂિચત િત પેટા યોજનાઓ હેઠળની ગવાઇઓ પણ 
રાખવામાં આવે છે અને આવા િવભાગોની વષ ર૦૧૯-ર૦ની કલ ગવાઇ ુ .૩૧૮ર૭,૬૧,૦૦,૦૦૦ની છે. આમ બંને 

ગવાઇઓ મળીન ેવષ ર૦૧૯-ર૦મા ંકલ ુ .૪૮૭૦૬,પ૯,૦૦,૦૦૦ની ગવાઇ રાજયની કલ ગવાઇમાંથી બાદ કરીએ ુ
તો અનસુૂિચત િતની પેટા યોજનાની ગવાઇ ૯.૧૬ ટકા જટેલી થાય છે. જ ેઅનુસૂિચત િતની વ તીની કરવાની થતી ૭ 
ટકા ગવાઇ કરતા ર.૧૬ ટકા જટેલી ગવાઇ વધારે છે. એ જ રીતે આ દ િત િવભાગની હ વાત ક  તો ચો સ કારની ું ં
સેવા અને િવ તાર િવકાસલ ી કામગીરી સાથ ેસંકળાયેલા હોય તેવા િવભાગોની વષ ર૦૧૯-ર૦ની કલ િવકાસલ ી ગવાઇ ુ
.૬૦૬,પર,૦૦,૦૦૦ જટેલી થાય છે અને અિવભાિજત આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ પૂરી પાડતા િવભાગોની વષ ર૦૧૯-

ર૦ની િવકાસલ ી ગવાઇ .૧૮૮૪૮,૪૯,૦૦,૦૦૦ની થાય છે. આમ રાજયની િવકાસલ ી કલ ગવાઇ ુ .૧૦૬૩૦પ 
કરોડમાંથી િવ તાર િવકાસ આધા રત અને અિવભાિજત આંતર માળખાકીય સુિવધાઓ પૂરી પાડતી ગવાઇ િપયા 
૧૯,૪૯પ કરોડ ૧ લાખની રા યની કલ િવકાસલ ી ગવાઇમાંથી બાદ કરતા અનુસિૂચત જન િત પેટા યોજનાની માનનીય ુ
પી.ડી.વસાવાએ વસિત આધા રત વાત કરી. તે બાબતે હ વાત કરવા માગંુ છ કે કલ િવકાું ંુ ુ સલ ી ગવાઇ બાદ કરતા 
અનુસૂિચત જન િત પેટા યોજનાની ગવાઇ ૧૬.૭૮ ટકા જટેલી થાય છે. જ ેઅનુસૂિચત જન િતની વસિતના ૧૪.૭પ ટકા 
કરતા ર.૦૩ ટકા જટેલી વધારે ગવાઇ છે. સમયાંતરે અમારા િવભાગના અ  સિચવ ીના અ ય થાન ે અન ે આ દ િત 
િવકાસના સિચવ ીના અ ય થાન ેપણ આ ખચની સમી ા કરવામા ંઆવે છે. અનસુૂિચત િત પેટા યોજનામા ંછે ાં ૧૦ 
વષની ખચની વાત ક  તો બજટેની ગવાઇ કરતા લગભગ ં ૮ર ટકાથી વધારે ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. તે જ રીતે આ દ િત 
પેટા યોજનામાં છે ાં પ વષની બજટે ગવાઇના સરેરાશના ૯૬ ટકાથી વધારે ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. વષ ર૦૧૧માં ભારત 
દેશનો સા રતા દર ૭૩ ટકા હતો. ગુજરાતનો સા રતા દર ૭૮ ટકા હતો. એમા ંગુજરાતમાં અનુસૂિચત િતનો સા રતા દર 
૭૯.૧૮ ટકા જટેલો છે. ગુજરાત રા ય અન ેભારત દેશ કરતા પણ આ સા રતા દર અનસુૂિચત િતમા ંવધુ છે.  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી પૂ  કરી દોં . ૩૦ સેક ડ છે. 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : આ તમામ િવગતોન ે યાન ેલેતા મને એમ લાગે છે કે માનનીય નૌશાદભાઇ સોલંકીના 
િબનસરકારી િવધેયકમાં સૂચવવામાં આવેલ અનુસૂિચત િત પેટા યોજના અન ે આ દ િત પેટા યોજના માટે નાણાકીય 
સાધનોના આયોજન, ફાળવણી અન ે ઉપયોગ માટે તમામ બાબતોનો યો ય ઉપયોગ થઇ શ યો છે. યારે ી િવજયભાઇ 
પાણી.. 

  અ  ય ી : માનનીય નૌશાદ . માનનીય મં ી ી આપના વચનનો સમય પૂરો થાય છે. મારી પાસે સમય નથી.   
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, આ િવધેયક ઉપર માનનીય હતુભાઇ કનો ડયા, માનનીય નરેશભાઇ 
પટેલ, માનનીય િજ શેભાઇ મેવાણી, માનનીય પી.ડી. વસાવા અને માનનીય મં ી ી ઇ રભાઇ પરમાર સાહેબે એમના 
મંત યો રજ કયાૂ . શાસક પ  તરફથી, ટેઝરી બચ તરફથી િવધેયકનો િવરોધ કરવામા ંઆ યો છે, પરતુ જ ે કારની રજઆત ં ૂ
થઇ એ કારે મન ેલાગે છે કે અનુસૂિચત િત ક યાણ િવભાગ, આ દ િત ક યાણ િવભાગ જ બંધ કરી દવેાની જ ર છે. કેમ 
કે એટલો બધો િવકાસ થઇ ગયો હોઇ, હવે આ બે િવભાગની જ જ રયાત રહેતી નથી.  
 અ  ય ી : આપ પરત લેવા માગો છો? 
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : એટલે વધારે વાત ન કરતા... 
 અ  ય ી : આપ પરત લેવા માગો છો? મારી પાસે સમય નથી. 
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : અડધી સેક ડમા.ં ક લુડ કરીને િવનંતી ક  છં ંુ . 
 અ  ય ી : ન હ, ન હ, આપ પરત લેવા માગો છો? મારી પાસ ેટાઇમ નથી. હા કે ના કહોન?ે  
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : ના. માનનીય અ ય ી. 
 અ  ય ી :  પરત ખચવા માગતા નથી.  
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : ભારતના પ રા યમાં આ કાયદો પસાર થઇ ગયો છે અને ગુજરાતમાં આ કાયદો પસાર થાય 
તે માટે ફરીથી બધાને િવનંતી ક  છં ંુ . 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને નામંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 અ  ય ી : િવધેયક નામંજર કરવાૂ મા ં આવે છે. (આ તબ ે  િવરોધપ ના હાજર રહેલા સ યો ારા સૂ ો ચાર 
કરવામા ંઆ યા.) નેક ટ, માનનીય ઇમરાન ખેડાવાલા. (અંતરાય) મન ેિબનજ રી લાગે તો નામંજર કરી શક છ અને નામંજર ૂ ુ ુ ૂં ં
કયુ છે. વધારે કઇ હોય નહં . એમની રકવે ટ નામંજર કરી છેૂ . ભાઇ, ી અિમતભાઇ ચાવડાનું માઇક ચાલ ુકરો.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િનયમની ગવાઇઓને ટાંકીને આપની પાસ ે
ડિવઝનની માગણી કરે છે.  

  અ  ય ી : મ સાંભ ુ,ં તરત જ નામંજર કરીૂ .  
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 ી અિમત ચાવડા : હવ ેસાભંળો તો ખરા.  
  અ  ય ી : હવે શું સાંભળવાનુ,ં કશો સમય જ નથી. મારે ચાલીસ િમિનટમા ંપૂ  કરવું પડેં . ચાલીસ િમિનટથી એક 
િમિનટ વધારે નથી.  
 ી અિમત ચાવડા : તો મં ી ી વધારે બો યા. ડિવઝન તો તેમને હા કે ના થી વોટ ગ કરીએ કે ડિવઝન કરીએ. 
માગણી તો કરે.  
  અ  ય ી : નામંજરૂ  થઇ ગઇ પછી તેમાં કશુ ંન હોય.  
 ી અિમત ચાવડા : એમણે ઉભા થઇને માગણી કરી છે.  
  અ  ય ી : એમા ંકશુ ંના હોય. માનનીય ઇમરાનભાઇ,... માનનીય ઇમરાનભાઇ, આપનું િબલ મૂવ કરો છો? એ 
તો આપે જ કરવાનું છે.  
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ ..,  (સતત 
સૂ ો ચાર તથા અંતરાય)  
 અ  ય ી: માનનીય નૌશાદભાઇ, માનનીય િવણભાઇ, ી આનંદભાઇ, ી મહેશભાઇ, લીઝ વેલમાંથી, આપ 
વોકઆઉટ કરો તો જઇ શકો પણ વેલમાંથી આપ... (અંતરાય)  
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી,  માનનીય અ ય ી, (સતત સૂ ો ચાર તથા અંતરાય) 
 અ  ય ી : માનનીય સ ય ીઓને િવનંતી કે, વેલમાંથી તે લોકો ખસી ય. માનનીય ધારાસ ય ી વલેમા ંઆવું 
ન કરશો. ર અજમાઇશ ના કરશો. ભાઇ, સાચવીને લઇ જ . સાચવીને લઇ જ . લીઝ, તેમને સાચવીને લઇ જ , મારા 
િમ  છે. મારા િમ  છે, સાચવીને લઇ જ . (સતત અંતરાય તથા સૂ ો ચાર) આ કોઇ િમલ કામદારના યુિનયનના નેતાઓ 
નથી. આપણો િવરોધ રેકડ પર આ યો છે. આપે િવરોધ દશાવી લીધો. હ તમામ માનનીય ધારાસ યોન ે િવનંતી ક  છ કેું ં ંુ , 
લીઝ, વેલમાંથી ઉભા થઇ ઓ. આપનો િવરોધ રેકડ પર આવેલો છે. આપને વારવાર િવનંતી ક  છં ં ંુ . માનનીય િવ મભાઇ, 

માનનીય રાજશેભાઇ ગો હલ, છપે તમ આપ જરાૂ , લીઝ. કોઇ ન બોલતંુ હોય તો માનનીય રાજશેભાઇ બોલતા હોય. આ 
દસ િમિનટથી વધારે િમિનટ થઇ ગઇ. આખી ધારાસભાને બાનમાં ન લઇ શકાય, આ યો ય નથી. લીઝ, આપને સૌન ે
િવનંતી. માનનીય બળદેવભાઇ. મારો િનણય છે, અ ય નો િનણય છે પછી તેની ચચા ન હોય. તે માગી લીધો, તે તેમણે 
માગી લીધો, તેમણે માગી લીધો, તે મારે ન ી કરવાનુ.ં (આ તબ ે  ક ેસ પ ના માનનીય સ ય ી ઇમરાન ખેડાવાલા 
િસવાયના હાજર રહેલા તમામ િવરોધપ ના સ ય ીઓ સૂ ો ચાર કરતા કરતા વોકઆઉટ કરી ગયા)  

સન ૨૦૧૮નું ગુજરાત િવધેયક માંકઃ૩૪ 
ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની તબદીલી પર િતબંધ મૂકવા તથા તે િવ તારોમાંની જગામાંથી  

ભાડૂતોને ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ (રદ કરવા) બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮ 
 (ગુજરાત રા યને લાગુ પડતો હોય તેટલા પુરતો) ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની તબદીલી પર િતબંધ 

મૂકવા તથા તે િવ તારોમાંની જગામાંથી ભાડૂતોને ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ કરવા બાબત 
અિધિનયમ, ૧૯૯૧ રદ કરવા બાબત િવધેયક  

 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે ું ં ંૂ ુ રાજપ મા ં
અગાઉ િસ  થયેલા સન ૨૦૧૮નુ ં િવધેયક માંકઃ૩૪-સન ૨૦૧૮ના ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની 
તબદીલી પર િતબંધ મૂકવા તથા તે િવ તારોમાનંી જગામાંથી ભાડતોને ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ ૂ
(રદ કરવા)બાબત િવધેયકનું પહેલું વાચન કરવામા ંઆવ.ે  

તાવ રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, અશાંત િવ તારમાં થાવર િમલકતોની તબદીલી પર િતબંધ 
ધારા રદ કરવા અંગેનું િવધેયક લઇને હ આ યો છું ંુ . અશાંત ધારો કેમ રદ કરવો જ રી છે તે અંગેની વાત ક  તો અશાંત ં
િવ તારોમાં થાવર િમલકતોની તબદીલી ઉપર િતબંધ મૂકતો કાયદો સૌ થમ સન ૧૯૯૧માં ઘડવામા ંઆ યો હતો, તે 
પહેલા આવો જ કાયદો વષ ૧૯૮૬માં પણ ઘડવામા ંઆ યો હતો પરતુ તે કાયદો ફકત અમદાવાદ શહેર પૂરતો જ હતો અન ેં
કોઇ એક ચો સ સમય પૂરતો હતો એટલે કે કોમી તોફાનો બંધ થઇ ગયા, શાંિત થપાઇ ગઇ અન ે બંને કોમો વ ચે સહ 
અિ ત વની પ રિ થિત ઉભી થઇ એટલે તરત એ કાયદાનો અમલ બંધ થઇ ગયો. પરતુ ં વષ ૧૯૮૬ પછી થોડાક નાના પાયે 
તોફાનો થયા એ સમયમાં આ સભાગૃહના સ ય વ.અશોક ભ સાહેબ અને બી  સ યોની રજઆતો હતી કે અશાંત ૂ
િવ તારોમાં મકાનો સ તા ભાવ ેપડાવી લેવામાં આવે છે. આવી રજઆતોને યાનમાં લઇ સરકારે ૂ વષ ૧૯૯૧માં આ કાયદો 
કય  હતો. માનનીય અ ય ી, વષ ૧૯૮૬મા ંકાયદો કય  યારે ચો સ સમય મયાદા માટે આ કાયદો કય  હતો પરતુ ં વષ 
૧૯૯૧માં આ કાયદો કરવામાં આ યો યારે કેટલી સમય મયાદા માટે આ કાયદો અમલમાં રહેશે તે ન ી કરવામાં આ યું ન 
હતંુ. પરતુ આ કાયદાની દીઘસં ા િવં ધેયકના નામની નીચે ઇટાિલક ભાષામાં છાપેલું હોય છે તેમા ંકાયદો બનાવવા પાછળનો 

                                         
 િવધેયક તા.૨૨મી, માચ,૨૦૧૮ના ગુજરાત ગવનમે ટ ગેઝેટમાં િસ  કરવામા ંઆ યું છે.  



ફા ગુન ૨૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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હેતુ બતાવવામાં આવેલો હોય છે. માનનીય અ ય ી, એનો મતલબ એમ થાય છે કે આ કાયદો કામચલાઉ એટલે કે હગામી ં
ધોરણે હતો અને થોડા સમય માટે જ ઘડવામાં આ યો હતો. આ કાયદો કાયમ માટે નથી આ રીતે ઇએ તો વષ ૧૯૯૧મા ં
હગામીં -ટે પરરી ધોરણે ઘડાયેલો આ કાયદો આજ ેવષ ૨૦૨૦ની સાલ થઇ ગઇ એટલ ેકે ૩૯ વરસ થઇ ગયા છતાં આજ સુધી 
આ કાયદાનો અમલ અ યારે ચાલ ુછે. લઘુમિત કોમના લોકો બહમિત કોમના લોકોના મકાનો ખરીદ ે છે અન ેતેના કારણ ેતે ુ
િવ તારની અદંર લઘુમિત કોમના લોકોની વસિત વધી જશ.ે એવી કેટલાક સંકિચત િવચારધારાવાળા લોકોની રજઆતો હતી ુ ૂ
અને તેમના િવચારોન ેઆધીન સરકારે તેમની માગણીઓને સંતોષવા એપીસમે ટ માટે આ કાયદો ચાલ ુરા યો છે. માનનીય 
અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ગુજરાતમા ં૨૦ વરસથી પણ વધારે વરસથી શાસન કરી રહી છે અને અન ેવારવાર ં
મોટે મોટે અહ યા ગૃહમં ી ી કહે છે, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ કહે છે કે ગુજરાતમાં શાંિત છે. કોમી એકતા થપાઇ ગઇ 
છે એ ખરેખર સાચી જ વાત છે, પરતુ અહ યા શાંિતનું વાતાવરણ છેં .  કોમી તોફાનો અહ યા ગુજરાતમાં ખરેખર બંધ થઇ ગયા 
હોય અને કોમી એખલાસનું વાતાવરણ હોય તો આજની તારીખે સરકાર રા યના જદા જદા ગામો અને શહેરોમાં નવા નવા ુ ુ
અશાંત િવ તાર કેમ હેર કરે છે? હમણાં ચાલુ વરસમાં અમદાવાદ શહેરની અંદર જ ૭૪ વધારાના િવ તારોન ે ડ ટબ એ રયા 
તરીકે આ સરકારે હેર કરેલ છે. ગુજરાતમાં છે ા ંવીસ વરસથી તોફાનો કે હ ડો થતાં નથી અન ેશાિંત થપાયલેી છે સરકાર ુ
આવા દાવા કરે છે, તો પછી અમદાવાદ શહેરમાં અરધા કરતા વધારે શહેરો િવ તારની અંદર સરકારે ડ ટબ એ રયા કેમ હેર 
કરેલ છે? આનો મતલબ એમ થાય છે કે સરકાર શાંિતના જ ેદાવા કરી રહી છે તે દાવા ખોટા છે અથવા તો સરકાર લઘુમિતઓન ે
તેમની ન કના િવ તારોમાં કોઇ થાવર િમલકત ખરીદવા દેવા માગતી નથી. સરકાર આ બાબતમાં પ તા કરે. ભારતના 
કોઇપણ ભાગમાં િમલકત ખરીદવાનો દરેકને કાનૂની અિધકાર છે. ભા.જ.પ.ની સરકારે આ કાનૂની અિધકાર ઉપર તરાપ મારી 
છે. (અંતરાય) કાિ મરમાં ૩૭૦ની કલમ હટાવી છે એટલે યા ંપણ લોકો ખરીદી શકે છે. યા ંલોકો મકાન ખરીદી શકતા હોય 
િમલકત ખરીદી શકતા હોય તો ગુજરાતમા ં કેમ ના ખરીદી શકે? ગુજરાતમાં અમે એ જ કહેવા માગીએ છીએ કે ગુજરાતમા ં
બહમિત કે લઘુમિતના લોકો મકાનુ - િમલકત ખરીદવા માગે છે તો કેમ ખરીદવા નથી દેતા. કેમ અશાંત ધારો લગાવો છો? 
(અંતરાય) અશાંત ધારો કેમ લગાવો છો? અશાંત ધારો કેમ લગાવો છો? ગુજરાતની અંદર શાંિત નથી? આપ કહી શકો છો કે 
ગુજરાતમાં શાંિત નથી. (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, ૩૭૦ની કલમ દરૂ થઇ અને કાિ મરમા ંલોકો િમલકત ખરીદી શકે છે 
તો ગુજરાતમાં કેમ ના ખરીદી શકે? મારી વાત એ છે.  
 અ  ય ી :૩૦ સેક ડ છે.  
 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : સાહેબ, મારી દસ િમિનટ અગાઉ ખરાબ થઇ ગઇ છે. દસ િમિનટમાં હ પૂ  કું ં ં .  
 અ  ય ી : એ તો બ ેની કાપી છે.  
 ી ઇમરાન  ય.ુ ખેડાવાલા :દસ િમિનટમા ંહ પૂ  ક  છ સું ં ં ંુ ર.  
 અ  ય ી : એ તો બ ેમાં ઓછી થઇ છે.  
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા : સાહેબ, હ મુ ા ઉપર જ છું ંુ . કોઇપણ એવી બાબત હ કહ તો દૂર કરી દે  સરું ું . સાહેબ, 
મને બોલવા દો. માનનીય અ ય ી, કે  સરકારે બંધારણ સુધારીને ૩૭૦ની કલમ હટાવીને યા ંએક કાયદો આખો બનાવી 
દીધો છે. ગુજરાતમાં િબલકલ ઉ ટ છેુ ું . અહ યા અશાંત ધારાનો અમલ કરાવીને કોઇ ગુજરાતી અમદાવાદ શહેરમાં કે ગુજરાતમા ં
િમલકત ખરીદી ના શકે એવા કાયદા અશાંતધારો લગાવીન ેબનાવવામા ંઆ યા છે. આ ગાંધી નું ગુજરાત છે. સરદાર પટેલનુ ં
ગુજરાત છે. નરિસંહ મહેતાનું ગુજરાત છે. ગુજરાતમા ં આવી અ યાયકારી નીિત ચાલ ુ રહે તે જરા પણ ઇ છનીય છે? 
ભા.જ.પ.ની સરકાર આવી ડબલ ટા ડડ નીિત કેમ અપનાવ ે છે? કાિ મરમા ં બી  લોકોને િમલકત ખરીદવાનો અિધકાર 
આપે છે અને ગુજરાતમા ંજ ગુજરાતમાં રહેતા લોકોન ેિમલકતો ખરીદતા અટકાવે તે બાબત સામા ય યાયના િસ ાંતોથી ત ન 
િવ  છે. લઘુમિત પોતાના રહેઠાણની ન કના િવ તારમા ં િમલકત ન હ ખરીદી શકે તો યાં ખરીદશ?ે હ એક વાત ખાસ ું
માનનીય મં ી ીને કહેવા માગંુ છ અન ેઆ અંગે એમણે પ તા કરવી ઇએુ ં . આ અશાંત ધારો રદ કરવા અંગે બી  કારણો 
જણાવું તો અશાંત ધારો યા ંલાગુ પડશ,ે યાં લાગુ ન હ પડે, એ કેટલા સમય માટે હશે એ સરકારે હેર કરવું ઇએ. બીજ ુ ં
કે, અશાંત િવ તારમા ં િમલકતની તબદીલી અંગે કલેકટર ીન ેપરવાનગી આપી છે અને કલેકટર રેવ ય ૂરાહે કામગીરી કરે છે 
તેથી ઘણો લાંબો સમય ય છે. બીજ કેુ ં , કલેકટરન ેવાજબી લાગે તો જ તબદીલીને સંમિત આપે છે અને તેનો મતલબ એ 
થાય છે કે કલેકટર ીને ડી ીશનરી પાવર વાપરવાનો અિધકાર છે જનેો ઘણા કેસોમાં દુ પયોગ થઇ ર ો છે. કલેકટરના 
િનણય સામે રા યની સરકારમાં અપીલ કરવાની ગવાઇ છે, પરતુ રા ય સરકારના િનણય સામે કોટમાં જવાનો કાયદામા ંં
અિધકાર આપેલ નથી અને આ કારણ ેપણ આ કાયદો રદ કરવો ઇએ.  
  અ  ય ી : માનનીય ઇમરાનભાઇ, આપનું વકત ય પૂ  થાય છેં . એક જ સેક ડમાં જ ે કહેવું હોય તે કહી દો. 
  
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, આમા ં બહમિતુ , લઘુમિતના ઘણા ં લોકોને તકલીફ પડે છે. 
(અંતરાય)  
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  અ  ય ી : એટલા માટે તો હ વોન ગ આપુ છ ણ િમિનટ બાકીું ંુ , બે િમિનટ બાકી, એક િમિનટ બાકી. ી 
ઇમરાનભાઇ તમારે રીકવે ટ કરવી હોય તો કરી લો, સભાગૃહને રીકવે ટ કરવી હોય તો કરી લો.  
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મહેસૂલ મં ી અને મુ યમં ી ી આપ સારી િત ા ું
ધરાવતા યિકતઓ છો. આપન ેહ િવનંતી ક  છ કે અશાંત ધારો રદ કરવા માટેનુ ંજ ેિવધેયક લઇને આ યો છ તેન ે વીકારી ું ં ં ંુ ુ
લેવા હ આપને અને આ સભાગૃહના તમામ સ ય ીઓને ન  િવનતંી ક  છું ં ંુ . એક શેર પઢી લ  કે, 
 અ  ય ી : આંગળી આપીએ છીએ તો પ ચો પકડે છે. 
 ી ઇમરાન  ય.ુ ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, આપનો ેમ છે.   

"કછ દેર કી ખામોશી હુ ૈ , ફર શોર આયેગા, 
તુ હારા વકત આયા હૈ, હમારા ભી દૌર આયેગા." 

 થક ય.ુ  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ(ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, િબન સરકારી િવધેયક જ ે માનનીય ધારાસ ય ી 
ઇમરાનભાઇ લઇને આ યા છે તેનો હ િવરોધ ક  છ અને મારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ં ંુ ૂ ુ . તેમણે જયારે બે લાઇનથી શ  કરી તો હ ું
પણ પહેલાં બે લાઇનથી શ  ક ં .  

" ભેગાં મળી પી લે  ઝેર જગતનાં, હવે ફરી શંકર ઝેર પીવા નહ  આવે, 
ચીર ખચાશે સતીઓ તણાં, હવે ફરી યામ ચીર પુરવા નહ  આવે. 

કૌરવ પાંડવ તણાં મંડાશે મંડાણ યુ ના, હવે ફરી ક ણ સારથી બની નહ  આવેૃ , 
આપસી વેરઝેર ભૂલીને એક બનો, ફરી હ દુ તાનને હદુ રા  બનાવવા બી  મોદી નહ  આવેં . " 

 માનનીય અ ય ી, માનનીય ઇમરાનભાઇ જયારે વાત કરતા હતા યારે હ જ ે િવ તારમાંથી આવું છ જયા ં મન ેું ંુ
ખબર છે કે અશાંત ધારો લાવવાથી શું થાય? સરકાર હમેશાં , સુખ, શાંિત, સમૃિ , સદભાવના, કોમી એખલાસ આ યાન ે
રાખીને કોઇ પણ િનણય કરતી હોય છે. હ ભ ચમાંથી આવું છ કાશીું ંુ  પછીનું બીજ પુરાણોમાં ભ ચ સૌથી જનું શહેર છે ુ ૂં
ભૌગોિલક રીતે અન ેએ વણાયેલુ ંશહેર છે યારે આજની પ રિ થિત શું છે ? કોઇ પણ બકરી ઇદ આવી અન ેબધા જ જયારે 
ભેગાં મળીને રહેતાં હોય યારે એ જ ેઆહિત અપાય છે કે એ જ ેકતલ થાય છે કે જનેે બકરી હોય કે પાડો હોય તે હેર ુ ચોકની 
અંદર જયા ં હ દ-ુમુિ લમ બધા રહેતાં હોય એ આ કારનુ ં યાં આગળ હમેશા અમારી વ ચે હ તો કોપ રેટર પણ દસ વષ સુધી ં ું
ર ો છ એટલે આ વા મ ું છેુ ં . જનેાથી એક ાિતવાળા તે લોહી ઇને કે એ અરેરાટી ઇને તે રહી શકતા નથી. યાનંી 
અસં ય ફ રયાદો એક િવ તારમા ંનહ  આખું ભ ચ આ રીતે વણાયલેું છે. અસં ય ફ રયાદો આની મળ ેઅન ેજયારે આખું શહેર 
જ ેજનું ભ ચ છે અને અ યારે જ ેનવો િવ તાર થયો છે યાં અમારી ગટર યોજના નથીૂ . તે ગટરમાંથી લોહી ય અને આ બકરી 
ઇદ પૂરી થયા પછી દોઢસો ક ટેનર એ હાડકા ંઅન ેચામડાં લઇ જવાનુ ંઅન ેતે બે- ણ દવસ સુધી સહન કરવાનુ ંઆ તો જ ે
રહેતા હોય તેને ખબર પડે કે અશાંત ધારો લાવવાનો કેમ ? આ િવ તારની તમને ખબર નથી આ િવટબણા એ યા ંજ ેહોય તેન ેં
ખબર પડે કે કેવી રીતે નાના બાળકો ઉપર શું અસર થાય, મ હલાઓ ઉપર શું અસર થાય? મારા િવ તારની વાત નથી કરવી 
બી  મુ ો અ યારનો જ ેછે તે લવ જહેાદનો છે. ેમ કરણ થઇ ગયા છે ેમ કરણન ેલીધે એક ાિત બી  ાિતની સામ ે
આવી ગઇ છે અને થાય છે શું ? આજ ેમને કહેતા દઃુખ થાય છે કે કેટલીય એવી દીકરીઓ છે કે જ ેએમ કહીશ કે ો ટીટયુશનની 
અંદર જતી રહી છે એવા મારી પાસે ભ ચના અસં ય દાખલા છે.  
 માનનીય અ ય ી, અવાજનું દુષણ પછી તે મં દર હોય કે મિ જદ હોય. 
 ી પરેશ ધાનાણી : આ ગૃહ ખૂબ સારી રીતે શાિંતથી ચાલી ર ું છે, આ ી નીિતનભાઇ કયારના અશાંિત ઉભી કરે 
છે એટલે એના ઉપર અશાંત ધારો લાગુ પાડો.  
 અ  ય ી : આપ બ ે જણા સમાધાન કરી લો તો બધંુ પતી ય.  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અવાજનું દુષણ એ મં દરનું હોય કે મિ જદનું હોય, એ મિ જદની 
અ ન હોય કે સાંજ ેમં દરમાંથી પણ અવાજ થતો હોય. બ  ેપ ે હોય છે યારે આનુ ંપણ હમેશાંં  વતી કે અમન ેઆ નડે છે 
તે નડે છે. આમા ંસૌથી મોટો રોલ  કોઇ લ ેકરતંુ હોય તો તે જમીન મા ફયાનો છે. નાના -નાના લોકોની િમલકત પડાવી 
લેવી, હવે  ભાવ વ યા હોય તો એ િમલકત પડાવીન ે યાં હાઇરાઇઝ િબ ડ ગ બનાવવા આ સૌથી મોટ  કોઇ દુષણ હોય ું
તો તે જમીન મા ફયાઓનું  છે,  આવી રીતે પૈસા વધારે આપીને એક બી ની િમલકત લેવી, આવા અનેક અનેક કાયદા છે. હ ું
એમ કહ કે ભ ચ અંદર ું ૪૦ કેસ કલેકટરની પાસે પ ા છે. નવની પરવાનગી આપી દીધી છે. ૩૧ હજ રજકેટ નથી કયાુ , હજ ુ
આપવાની પેરવીમાં છે પણ એની સહમિત છે. એ િમલકત લેનાર અને વેચાનારની સહમિત ઇએ. એની ોપર િકમત મળી છે ં
કે નહ , આજબાજના િવ તારના લોકોને પણ પૂછવાનુ ંહોય છે કે આ િમલકત આ જ યાએ આમને આ કોમન ેવેચીએ છીએ તો ુ ુ
તમને વાંધો છે કે નહ , આ કારનો આ કાયદો છે. આ અિધકાર કલેકટરને એટલા માટે આ યો છે કે એ િન પ  રીતે એની 
તપાસ કરાવે પછી િનણય આપે છે. વષ ૧૯૯ર પછી ભ ચમાં ૧૧૪ વખત આવી કોમી લડાઇઓ થઇ. યાર બાદ જયારે આ 
િનણય લેવાયો છે યારે ખરેખર સરકાર જ ે િબલ લાવી છે એનાથી શાંિત પેદા થઇ છે, લોકો સલામતી અનુભવે છે અને જ ે
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લોકોનો ભય છે, તે ભય આની અંદરથી દૂર થાય છે. તો હ માનનીય િમ ન ેકહીું શ કે આવા બધા અનેક કારણો છે. આપે મન ે
એક િમિનટનો ઇશારો કય  એટલે બાકીના બધા મુ ાઓ બાજ પર મકૂી વાત ક  છુ ું ં .  
 અ  ય ી : તમને ભૂલથી એક િમિનટ વધારે આપી દીધી.  
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : તો સાહેબ, હ એમને કહ છ કે એ િબલ પાછ ખચેું ું ં ંુ ુ . 
 ી યાસુ ીન હ. શેખ(દ રયાપુર) : માનનીય અ ય ી, ી ઇમરાનભાઇ ખેડાવાલા જ ેિબલ લઇન ેઆ યા છે, તેના 
સમથમા ંહ મારા િવચારો યકત કરવા ઉપિ થત થયો છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી,  હકમી થતી હોય અન ેબળજબરીપૂવક મકાનો પડાવી લેવાતા હોયુ , ધાક-ધમકી થતી 
હોય અન ેઓછા પૈસે મકાન લેવાતા હોય તો સો ટકા એમની સામે પગલાં લેવાં ઇએ અને એમની સામે કાનૂની રાહે કાયવાહી 
કરવી ઇએ. હ સરકારને પૂછવા માગંુ છ એવા કેટલા િક સા કે એફું ંુ .આઇ.આર ન ધાઇ છે કે જનેી અદંર બળજબરીપૂવક ધમકી 
આપીને મકાન પડાવી લીધા હોય? મા  ં એક જ મંત ય છે કે આપણે યાં છે ા રપ વષથી ભારતીય જનતા પાટ નું શાસન 
ગુજરાતમાં છે. જયારે આપણે શાિંત અને સલામતીની વાત કરતા હોઇએ તો આજ ેઆપણે એવુ ંવાતાવરણ િનમાણ નથી કરી 
શકયા કે બ ે સમાજ સાથ ે હળી-મળીને રહી શકે. માનનીય અ ય ી, હ દ-ુમુિ લમની વાત તો દૂર રહી પણ આપણે 
સમરસતાની વાત કરીએ છીએ યારે ઘણી બધી સોસાયટીઓ અને ઘણા બધા િવ તારો આજ ે િત આધા રત રીતે ઓળખાઇ 
ર ા છે. યા ંકોઇ ગરીબ પછાત િતની યિ ત લેવા ય તો એને પણ મકાનો મળતા નથી, યાં પણ બોડ મારેલા ંહોય છે 
ફકત આ સમાજ પૂરતંુ જ આ છે. હ માનુંું  છ કે જનેાથી આ સમરસતા જળવાતી નથીુ ં . સમાજમાં સમરસતા જળવાય, ભાઇચારો 
રહેવો ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, હ ભ ચના ધારાસ ય ીએ જ ેવાત કરી કે બકરી ઇદ વખતે જ ેપ રિ થિત થાય છેું , તેમની સાથ ે
હ સંમત છ કે એ ના થવું ઇએું ંુ . દરેક લોકોને પોતાની ધાિમક ભાવના રાખવાનો અિધકાર છે પણ સાથે સાથે બી  ધમના 
લોકોનું પણ યાન રાખવું ઇએ. એવી કોઇ માન હાિન કે લાગણી દુભાતી હોય તો તેનું યાન રાખવું ઇએ. આના પ રણામો 
છે જ ેઅશાંત ધારાને લીધે બી  કેટલાક પેટા ો પણ એિન અદંરથી ઉભા થઇ ર ા છે. અમારા ી કૌિશકભાઇ મારા મત 
િવ તારના જ છે. પહેલાં મારા િવ તારમાંથી જ આવતા હતા. આજ ે યાં સરદાર પંુજ હોય કે બી  સોસાયટી હોય તો એ લોકો 
કહે છે કે ભાઇ અમારે અહ યાં માંગા આવતા નથી, અમ ેઅહ યા ંરહીએ તો અમને કોઇ છોકરી આપવા કે છોકરી લઇ જવા તૈયાર 
નથી. અમારે નથી રહેવુ,ં ભેગા થઇને આપવું છે. એ લોકો મારી પાસે આ યા. તો મ ક ું કે ના, આ પાપમાં અમે ભાગીદાર 
તમારી સાથ ે થઇ શકીએ નહ . આપણે શાંિતથી અન ે  મેથી અહ યા ર ા છીએ અન ે આગળ પણ રહીએ. આના કારણ ે
પ રિ થિત એવી થાય છે કે હ દુ મુિ લમન ે વેચી નથી શકતો અને મુિ લમ હ દુન ે વેચી શકતો નથી. મિુ લમન ે
બળજબરીપૂવક ના છટકે તેના ઓછા ભાવે મુિ લમન ે આપવું પડે છે અને જ ે હ દ ુ સમાજ છે એન ે પણ ના છટકે અમુક ૂ ૂ
વચે ટયાઓને ઓછી િકમતે યાં આપવું પડતંુ હોય છેં . એટલે મારી િવનંતી એટલી છે કે આની અંદર જયારે રપ વષ થયાં છે 
યારે અન ેઅ યારે શાંિતનુ ંવાતાવરણ ચાલે છે તો એવુ ંવાતાવરણ િનમાણ કરીએ કે બ ે કોમોની વ ચે ભાઇચારો રહે અન ે

સાથે હળીમળીન ેરહે. આ કાયદો જયારે હવે શાિંત થઇ ગઇ છે યારે અન ેએની મયાદા પૂરી થઇ હોય તો એના માટે  આપણે 
િવચારવું ઇએ. જનેાથી આગળ ચાલીને કોઇ પણ એવી ઘટનાઓ ના બન.ે એક જ િમિનટમાં મારી વાત પૂરી ક  છં ંુ . મારા 
શાહપુર િવ તારની અંદર આંબલીવાળી પોળની અંદર મુખ વામી મહારાજ ે દ ાની  ચાદર ઓઢી હતી. એ પોળની અંદર 
જયારે બે મકાન ખરીદવા માટે મુિ લમ સમાજ ે બાન ુ આ યું હતંુ, મન ે ખબર પડી મને કહેવડાવવામા ં આ યું તો મ એ બે 
મકાનનુ ંબાનું પાછ અપાવડા યું અને મને મહત વામીએ બોલાવીને મા  સ માન શાહીબાગ મં દરની અંદર કયુ હતંુુ ં ં ં . એ જ 
રીતે જનૈ દરેાસર એક નામાંકીત મોટા શેઠીયાએ મન ેબોલા યો. (અતંરાય)   
 અ ય ી : મારી પાસ ેસમય જ નથી તો કેવી રીતે આપંુ. માનનીય પૂણશભાઇ મોદી. 
 ી યાસુ ીન શેખ : મારી િવનંતી છે કે બે સમાજ શાંિતથી રહે તે માટે આ ધારો રદ કરીન ેઆ િવધેયક મંજર રાખવુ ંૂ

ઇએ.  
 ી પૂણશ મોદી(સુરત પિ મ) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાનંી થાવર િમલકતની તબદીલી 
પર િતબંધ મૂકવાનુ ં િબલ રદ કરવા બાબતનુ ં િવધેયક માનનીય સ ય ી ઇમરાનભાઇ ખેડાવાલા લા યા છે તેનો હ ચંડ ું
િવરોધ ક  છં ંુ . આ િબલનો ચંડ િવરોધ એટલા માટે છે સાહેબ, કે અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે જ ેઅશાંત િવ તાર 

હેર કયા છે તેવા િવ તારમા ંસાં દાિયક શાિંત અને સલામતી અને સુર ાનુ સુમળેભયુ વાતાવરણ બને એટલા માટે હેર 
કયા છે અન ેએટલા માટે આ કાયદો ઘડવામા ંઆ યો છે. અશાંત િવ તારોના રહીશોની િમલકતના અિધકારોની ળવણી, 
અશાંત િવ તારના રહીશોની િમલકતોની સલામતી, સુર ા, કોઇના પણ ધાક-દબાણ વગર કોઇ િમલકતની ખરીદ વેચાણ 
નહ  થઇ શકે અન ેથાય તો તેન ેરોકવાનો ઉમદા હેતુ એમા ંસમાયલેો છે. આ ચંડ િવરોધ એટલા માટે છે કે ભારતીય જનતા 
પાટ ના શાસનમા ંસામાિજક સમરસતા, સમાનતા અન ેસદભાવનાનું વાતાવરણ બને એટલા માટે આ કાયદો લા યા છે અન ે
એટલા માટે હ સુરતનું ઉદાહરણ આપીશું  કે, સુરતમાં હ દ,ુ મુિ લમ, શીખ, ઇસાઇ, પારસી, જનૈ, યહદીુ , બૌ , આઠ આઠ 
જટેલા સમુદાય આવલેા છે. આ ધમ સાં દાિયક તમામ વગ સાથે રહી શકે, મહો ાના મહો ા ખાલી થઇ જતા અટકે. તેના માટે 
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સમરસતાનો ઉમદા હેતુ આમાં જળવાયેલો છે. આ િબલનો એટલા માટે ચંડ િવરોધ ક છ કે ગંુડા મુ ત િવં ંુ તાર, તોફાન 
મુકત િવ તાર અને કરફયુ મુકત િવ તાર  બનાવવો હોય, સુમેળભયુ વાતાવરણ કરવું હોય તો આ કાયદો એના માટે જ રી 
છે. અશાંત િવ તારોમા ં હાઇટ કોલર જ બર જ તીથી િમલકત ખાલી કરાવ,ે અશાંત િવ તારોમા ંિમલકતો હડપ કરી જવાની 
ભાવનાથી જ ે ધાક-ધમકી આપવામાં આવ ે અને ખાલી કરાવવાની સંભાવના વધે એટલા માટે આ કાયદો લાગુ કરવામા ં
િબલકલ ગુજરાત સરકારે ખોટ નથી કયુ પણ સૌથી વધુ ઉમદા કામ કયુ છેુ ું . એક સમુદાયના લોકો બી  સમદુાયની િમલકત 
સ તામા ંપચાવી પાડવાની વાત કરે અન ેએના માટે તોફાનો થાય, કરફયુ થાય, આ બધાથી મુકત રહેવા માટે ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકારે કદમ ઉઠા યુ ં છે. આ િબલનો ચંડ િવરોધ એટલા માટે ક  છ કે ગરીબોની િમલકતની સરુ ાં ંુ , મજદૂરોની 
િમલકતની સુર ા, દિલતોની િમલકતની સુર ા આ કાયદા હેઠળ જળવાઇ રહે છે. અશાંત િવ તારના રહીશો એક યિ ત 
પોતાના વનની સમ  પંુ માથંી એક મકાન લે યારે આવી ઘટના ઘટે તો એમનુ ં વ ન ચૂર ચૂર થઇ ય. એટલા માટે કે 
પૈસાદાર યિ ત તો બીજ ેિમલકત લઇ શકે, પરતુ આ ગરીબ માણસં , મજદૂર, દિલત અને મ યમ વગના લોકો માટે આ કાયદો 
આશીવાદ પ છે. હાલમા ંખંભાતમા ંતોફાન થયા, એક સમુદાયની િમલકતને નુકસાન થયુ ંઅને તેના કારણ ેઆ અશાંત ધારો 
લાગુ પડયો. જનેા કારણ ેએ િવ તારના લોકોન ેર ણ મ ું અન ેએની િમલકતને ર ણ મ ું અન ેલોકોન ે યાય મ ો. મારે 
સુરતની પણ વાત કરવી છે, સુરતમાં આઠ આઠ સં દાય, ટે સટાઇલ સીટી, ડાયમ ડ સીટી, ઔ ોિગક સીટી, સુરતીઓ તો 
દલેર યિ તઓ છે. સુરતી લાલાઓએ બધાને વીકાયા છે. સમ  સૌરા ને વીકાયુ છે. સમ  દેશના ાંતના લોકોન ે
વીકાયા છે. આ એક સાં કૃિતક િવરાસત છે તેના માટે અશાંત ધારો ખૂબ જ રી છે. બહજન હતાય નહ  પણ સવજન ન ેુ

સુખી કરવી હોય તો આ અશાંત ધારો ઉપયોગી છે એટલા માટે કોઇ ગંભીર તોફાનન ેઅવકાશ નથી અન ેકાયદાની જ ર છે. વષ 
૧૯૮૦ અને ૧૯૯૦નો દાયકો કોમી રમખાણોનો દાયકો હતો. આજ ેઆપ ં ગુજરાત િવકાસનુ ંરોલ મોડલ બ યું છે યારે આ 
કાયદાન ેરદ કરવાની જ ેવાત કરે છે તેનો હ ચંડ િવરોધ ક  છું ં ંુ . ઉલટાનું ગુજરાતમા ંઆ કારનો કાયદો લાવીને સુમળેભય ુ
વાતાવરણ પેદા કરવાનું કામ કરશે તો અમારી આ સરકારના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ, ી 
કૌિશકભાઇ અને ગૃહમં ી ી દપિસંહ  કે જઓે આ કામ કરે છે તેને બળ આપવા માટે આ ધારો વધુ લાગુ પાડવા માટે હ ું
િવનંતી ક  ં છંુ.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટલે  (મહસૂલ મં ી ીે ) : માનનીય અ ય ી, આ સભાગૃહના જમાલપુર િવ તારના 
ધારાસ ય ી ઇમરાન ખેડાવાલા ાઇવેટ મે બર િબલ લઇન ેઆ યા છે.  સન ૧૯૯૧થી આ રાજયમા ં કાયદો ચાલે છે એન ે
રીપીલ કરવા માટેનુ ં િબલ લઇને આ યા છે. એ રીપીલ કરવાના કારણો શુ ંએ મારે સમજવા છે. છે ા ર૦ વષથી ગુજરાતમા ં
ભારતીય જનતા પાટ ના શાસનમાં સલુેહ, શાંિત, અમન અને સલામતી જળવાઇ રહેલ છે એ િવચારધારાવાળી પાટ ના 
શાસનમાં સુલેહ શાંિત છે એ દેશ ન હ પરતુ દુિનયા પણ ણ ેછે ં કે અહ યા શાંિત અને સલામતી છે એ કહેવાની જ ર નથી, 
લોકો ણે જ છે. આ પ રિ થિત આ રાજયમા ંછે એના કારણો બે જ છે. એક ભારતીય જનતા પાટ ના અમારા નેતાઓ હોય 
ત કાિલન મુ યમં ી ી નરે ભાઇ હોય કે ીમતી આનંદીબહેન પટેલ હોય કે ી િવજયભાઇ પાણી હોય અને સાથ ેસાથે ગૃહ 
ખાતાને અિભનંદન આપીશ કે આજ ેસવારે જ ગૃહ ખાતાની માગણીઓ હતી. અમારા નેતાઓ આ રાજયમાં શાિંત, સલામતી 
અને સલુેહ જળવાઇ રહે એના માટે મ મ કાયદાકીય વલણ અન ેઆવા કાયદા બના યા છે.  
 અશાંત ધારાનો કાયદો છે એના લીધે ગુજરાતમાં શાંિત છે એની ના થઇ શકે તેમ નથી. આપણ ેબંને બાજ બાજમા ંજ ુ ુ
છીએ અને આપણે એકબી ને ણતા હશુ.ં છે ા  ર૦-ર૧ વષથી આ કાયદો આપણે યાં છે એનો એમણ ેઅ યાસ કય  હોત 
કે એ કોણ લા યા હતા. સન ૧૯૮પ-૮૬માં ગુજરાતમાં મોટે પાયે તોફાનો થયા, હ ડો થયા યારે તે વખતના નેતાઓન ેુ
યાનમા ંઆ યુ.ં તે વખતે માનનીય અમરિસંહભાઇ ચૌધરીનુ ંશાસન હતંુ અને તેઓ મુ યમં ી હતા. એમને લા યું કે કાયદો 

લાવવાની જ ર છે એટલે સન ૧૯૯૧માં કાયદો લા યા. પરતુ એ સરકારે એના અમલીકરણ કરવામા ં કચાશ રાખી બાદમા ંં
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે એનો સ ખતાઇથી અમલ કય  એનું અમને ગૌરવ છે અને એટલુ ંઆપણે વીકારીએ છીએ કે 
એના લીધે શાંિત છે. જમાલપુર અન ેશાહપુરમાં જની પ રિ થિત અને અ યારની પ રિ થિતમાં કોઇ ફેરફાર જણાય છે કે ન હૂ ? 
જ ે ફેરફાર છે એ આ કાયદાના કારણ ે છે. એટલ ે હ સમજવા માગંુ છ કે રીપીલ કરવાના કારણો શુંું ંુ ? માનનીય સ ય ી 
દુ યંતભાઇ અન ે માનનીય સ ય ી પૂણશભાઇએ વા તિવક પ રિ થિતની વાત કરી છે. સુલેહ, સલામતી, અમન અન ે
ભાઇચારો રાખવો હોય તો સરકારની ાથિમક ફરજ છે કે આ કાયદા ારા લોકોના સાથ સહકાર ારા આ લાવવુ ં  પડે. જ ેતે 
વખતના નેતાઓને લા યું કે કાયદો લાવવો પડશે અને લા યા. પરતુ એનો અમલ ં ન કય  એની વા તિવક પ રિ થિત અમારા 
બંને ધારાસ ય ીએ રજ કરી છેૂ .  માનનીય યાસુ ીનભાઇએ કાયદાની સ તાઇની વાત કરી. પરતુ સ તાઇ કરવા માટેનો જ ં
કાયદો છે અન ેઅમે સ તાઇ પણ કરવાના છીએ અન ેકરી ર ા છીએ. અમે કોઇને છોડવા માગતા નથી. કાયદાનો અમલ કરવા 
માટે લા યા છીએ. એમણ ેજ ે  યકત કય  એનો જવાબ અમારી પાસે નથી. આ કાયદામાં ૧૭ જટેલી કલમો છે, ભારતીય 
જનતા પાટ નો બૈિઝક ઉ ેશ છે યાય અને અ યાય કરવાવાળા, બાન કરવાવાળા ઉપર સખત થવું ઇએ એટલા માટે 
કાયદામાં ોિવઝન રા યુ.ં એમાં ૧૭ કલમો ારા સરકારને પરિમશન આપી છે. સરકાર આ કાયદાની અંદર કયાં િવ તાર 
કરવો, (સમયસૂચક ઘંટડી) ઘટાડવો એ બધી સ ા આપી છે. કલેકટરન ેસ ા આપી છે. આ કાયદાની અંદર બે- ણ મુ ય જ ે
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બાબતો છે કલેકટર, લેનાર અન ે વેચનાર બંન ે પાટ ઓ સમંત છે કે નહ , આ ચેક કરે છે, પૂવ મજંરી લવેા ય યારેૂ , 
િમલકતની િકમત વાજબી છે કે નહીં ? આ બધંુ જએ છેુ . પોલીસ િવભાગનો અિભ ાય મળેવે છે પછી કલેકટર પૂવ મંજરી આપે ૂ
છે, એવા અનેક દાખલાઓ છે. ગુજરાતની અંદર ૮૯,૦૦૦ અર ઓ આવી છે એમાંથી ૮૨,૦૦૦ અર ઓનો િનકાલ કય  છે. 
એટલે કાયદાની મે વકમાં રહી યાય આપવાનું કામ કયુ છે. કલકેટર નામંજર કરે તો સિચવ ીૂ (િવવાદ) પાસ ેઅપીલ કરી 
શકે, એમન ેતક આપવામા ંઆવે છે. પછી પણ એ પરિમશન વગર કરે તો એની ઉપર એકશન લેવાય છે. (સમયસૂચક ઘંટડી) 
છ માસની સ , દસ હ ર િપયાથી ઓછો દંડ, આ બધી ગવાઇઓ છે અન ેએ મ ક ું એમ, આખી ડટેઇલ નથી કહેતો, 
અમારા ધારાસ યએ કલમ-૧૭મા ં ૨, ૩, ૪, ૫, ૬ અને ૭ કલમની અદંર આ બધી ગવાઇઓ છે. કલમ-૧૧ પછી 
વહીવટી ગવાઇઓ છે. આ બધી ગવાઇઓ છે, આજ ેઆટલા વષ થી આ કાયદો ચાલ ેછે એમા ંજ ેજ ેિવ તારો છે એમા ં
માનનીય અ ય ી, આપના ારા ચો સ કહી શક કેુ ં , શાંિત થાિપત થાય એવુ ંવાતાવરણ ચો સ અને ચો સ ઉભુ ં
થઇ ર ું છે. એટલ ેહ તો મારા બંને િમ ોન ેબહ ન કથી એક બી ને ઓળખીએ છીએું ુ , અમારી બોડર ન ક છે. 
 
  અ  ય ી : પાછંુ ખચવા માટે ર વે ટ કરવી હોય તો કરી દો. 
 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : એટલ ેબંનેન ે ર વે ટ ક  છ કે કાંઇ આ કાયદાન ેહજ મજબૂત કરવા જવેુ ંકાંઇ હોય તો ં ંુ ુ
સૂચન કર . કાયદાને મજબૂત કરવા સરકારનું મન ખુ ું છે. બંને િમ ો છે, આપણે સાથે મળીન,ે આપણી તો આ માતૃભૂિમ છે 
અને આખા ગુજરાતની અંદર આ કાયદા ારા અને પોલીસ િવભાગ ારા કાયદો યવ થા ારા અમન-ચમન ગુજરાતમાં રહે, 
આપણે સાથે મળીને કરીએ. એટલે િવનંતી ક  છં ંુ , ી ઇમરાનભાઇ ખેડાવાલાને કે, આ િબલ લા યા છો, તમારો જ ેહાદ હોય 
એ કાયદાને વધુ મજબૂત કરીને સારી રીતે યાય આપવાની બાબત હોય તો ચો સ, આપને ફરીથી િવનંતી ક  છ કેં ંુ , આ 
િબલ પાછ ખચવા ુ ં િવનંતી ક  છં ંુ . 
 
  ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, િસિનયર એવા અમારા સૌના વડીલ એવા ી કૌિશકભાઇએ જ ે
વાત મૂકી છે પરતુ હ કહેવા માગંુ છ કેં ું ંુ , આ િબલ લાવવાનુ,ં આ િવધેયક લાવવાનું કારણ એ હતંુ કે, બહમિત િવ તારમાં રહેતા ુ
લોકો માટે જ યાઓ હોય છે પણ લઘુમિત િવ તારમાં તેમના માટે જ યાઓ િસિમત છે. ગોદરેજ િસ ટ હોય, અદાણી િસ ટ 
હોય, બાલા  સફલ જવેી મોટી મોટી ટાઉન શીપો બહમિત સમાજના લોકો માટે છેુ . અમે જ ેિવ તારો અને પોળોમાંથી આવીએ 
છીએ યા ંઅમારી પાસ ેબી  કોઇ જ યા જ નથી. એ જ જ યામા ંરહીએ છીએ. આજબાજ હુ ુ દ-ુમુિ લમ તમામ કો યુિનટીના 
લોકો આજ ેપણ સાથે મળીને જ રહે છે. ભાઇચારા સાથે રહે છે પણ બહમિતવાળા લોકો જ ેએમની ફેિમલી પણ મોટી થતી ય ુ
છે. એ લોકોની પણ એવી રજઆત છે કેૂ , અમ ેઅમા  મકાન વેચીન ેબી  કોઇ સારી જ યાએં ... 
 
  અ  ય ી : પાછંુ ખચી લેવા માગો છો ? માનનીય મં ી ીની રકવે ટ મા ય રાખવા માગો છો ? 
 
 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, અમે તો અમારી જ ેવાત છે એના ઉપર કે, જ ેઆ િબલ છે એને 
તમે સૌ સવ સમંિતથી મંજર રાખો એવી આપને િવનંતી છેૂ . 
 
 અ  ય ી : સ ય ી પાછ ખચવા માગતા નથીુ ં . 
 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને નામંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

 અ  ય ી : િવધેયક નામંજર કરવામાં આવે છૂ ે. 
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૪-૫૯  વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર ં  
શુ વાર, તા.૧૩મી માચ, ૨૦ર૦ના રોજ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ું. 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
શુ વાર, તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 

 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે મ ું. 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 

તારાં કત ો 
પંચમહાલ િજ ામાં ખેડૂત તાલીમ િશિબરો 

*૨૫૮૨૫ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નેશનલ ફડ િસિકયો રટી િમશનુ -ઓઈલસીડ એ ડ 
ઓઈલપામ યોજના અંતગત પંચમહાલ િજ ામાં કેટલી 
ખેડત તાુ લીમ િશિબરો યોજવામા ંઆવી, 

  (૧) ૧૫ 

 (૨) સદર તાલીમોમાં કેટલા ખેડતોએ હાજરી આપીૂ , 
અન ે

  (૨) ૪૫૦ ખેડતોૂ  

 (૩) તે પેટે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૩) .૩,૫૯,૬૦૦/- 
 ી સી. કે. રાઉલ  : માનનીય અ ય ી, નેશનલ ફડ િસકયો રટી િમશનુ - ઓઇલસીડ એ ડ ઓઇલપામ યોજના 
અંતગત તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંતાલુકાવાર કેટલી ખેડત િશિબર થઇૂ , એમા ં કેટલા ખેડતોએ લાભ ૂ
લીધો અને એની પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યો? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, નેશનલ ફડ િસકયો રટી િમશનુ -ઓઇલસીડ એ ડ 
ઓઇલપામ યોજના અંતગત પંચમહાલ િજ ામા ંતા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવાર  તાલીમાથ ઓની સં યા ઇએ 
તો વષ ર૦૧૮-૧૯માં ગોધરામા ંબે તાલીમ િશિબર રાખલે. જમેાં ૬૦ લાભાથ ઓ હતા અન ેએની પાછળ ૪૭,૬૦૦ િપયાનો 
ખચ કરેલ છે. મોરવા હડફમા ંએક તાલીમ િશિબર રાખેલ, જમેાં ૩૦ લાભાથ  હતા, એની પાછળ િપયા ર૪ હ રનો ખચ 
કરવામાં આવેલ છે. કાલોલમાં એક તાલીમ િશિબર રાખેલ, એમાં ૩૦ લાભાથ  અને િપયા ર૪ હ રનો ખચ. હાલોલમાં એક 
તાલીમ િશિબર  જમેાં ૩૦ લાભાથ  અને એની પાછળ િપયા ર૪ હ ર ખચ, ંબુઘોડામાં એક તાલીમ િશિબર એમાં ૩૦ 
લાભાથ  અને િપયા ર૪ હ રનો ખચ કરેલ છે. ઘોઘંબામા ંબે તાલીમ િશિબર એમા ં૬૦ લાભાથ ઓ અન ેએની પાછળ િપયા 
૪૮ હ રનો ખચ કરેલ છે. આમ સન ર૦૧૮-૧૯માં ૧૦ તાલીમ િશિબરમાં ૩૦૦ તાલીમાથ ઓ હતા અને એની પાછળ 
િપયા ર, ૩૯,૬૦૦ િપયાનો ખચ કરેલ છે. એ રીતે સન ર૦૧૯-ર૦મા ંગોધરામા ંએક િશિબર રાખવામા ંઆવેલ હતી એમા ં

૩૦ લાભાથ  હતા એની પાછળ િપયા ર૪ હ રનો ખચ કરેલ છે. મોરવામાં કોઇ નથી. કાલોલમા ંએક તાલીમ િશિબર જમેા ં
૩૦ લાભાથ  અને િપયા ર૪ હ રનો ખચ. હાલોલમાં એક તાલીમ િશિબર એમા ં૩૦ લાભાથ  અને િપયા ર૪ હ રનો ખચ 
કરેલ છે. ઘોઘંબામા ં એક તાલીમ િશિબર જમેા ં ૩૦ લાભાથ  અન ે િપયા ર૪ હ રનો ખચ કરેલ છે. શહેરામા ં એક તાલીમ 
િશિબર ૩૦ લાભાથ  અન ે િપયા ર૪ હ રનો ખચ કરેલ છે. આ રીતે વા જઇએ તો છે ા બે વષમાં તાલીમની સં યા ૧પ 
અને તાલીમાથ ઓની સં યા ૪પ૦ થઇ છે જનેી પાછળ કલ ખચ ુ ૩,પ૯,૬૦૦ િપયા થયો છે. 
 ી ેશકમાર અંુ . સેવક : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ખેડત ુ ૂં
તાલીમ િશિબર હેઠળ શું શું ણકારી આપવામા ંઆવે છે? આ ણકારી કલાસ મમા ંઆપવામાં આવે છે કે ફ ડમાં જઇન ે
ખેડતોના ખેતરો વ ચે ાયોિગક રીતે આપવાૂ માં આવ ેછે અન ેઆ િશિબર યોજવા માટે કેટલા ખચની ગવાઇ છે તથા ખચનુ ં 

ેકઅપ શું છે? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ેવાત કરી એમાં  ખેડતોન ેતેિલિબયા ૂ
પાકોની મા હતી માટેની જ ેતાલીમ િશિબરો સરકાર કરે છે. તેિલિબયા પાકો માટે ખેતીવાડી ખાતાના અિધકારીઓ ઉપરાંત કૃિષ 
યુિનવિસટીના તજ ો, કૃિષ સાથે સંલ  અ ય અિધકારીઓ ારા ખેડતોને માગદશન પૂ  પાડવામાં આવે છેૂ ં . જ ેતે િવ તારના 
ખેડતો માટે જ ે તે િવ તારના પાક આધા રત આધુિનક ખેતી પ િતની ણકારી આપવામાં આવે છેૂ . નવી ટેકનોલો નુ ં
િનદશન જવેી કે બીજ માવજત, જતુનાશક અને િનદંામણનાશક દવાનો છટકાવં ં , ે પ પ, ફેરોમન ટેપ એ ડ પી.વી. જવેી 
જતુનાશકોનો ઉપયોગં , ફ ડ િવિઝટ કે જમેાં ખેતરમાં ઉપિ થત પાકની પ રિ થિત, રોગ વાંત અને તેનું િનયં ણ વગેરે 
બાબતે તાલીમ આપવામાં આવ ેછે જદા જુ ુ દા ઘટકો માટે મળતી સહાય માટે આઇ ખેડત પોટલ ઉપર અર  કરવાની પ િતૂ , 
િસઝન મુજબ કરવાના થતા ખેતી કાય  વગેરેની તાલીમ આપીને મા હતગાર કરવામાં આવે છે. એમણે પૂ યુ ં કે કલાસ મમા ં
તાલીમ આપે છે કે બહાર આપે છે? તાલીમાથ  ખેડતો સરળતાથી રાખેલ તાલીમમાં ભાગ લઇ શકેૂ , તેમને અવરજવર માટે 
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મુ કેલી ન પડે તે માટે ગિતશીલ ખેડતોના ખેતરે ામ પંચાયત કચેરી હોય યાંૂ , મેદાન હોય તો યા,ં સહકારી ડેરીના 
મકાનમા,ં સમાજની વાડીમા,ં મકાનમા,ં સાવજિનક મં દરના પટાગંણમાં િશિબરો યોજવામાં આવે છે. એમણે ખચની બાબત 
પૂછી એમાં કલ એક િશિબર પાુ છળ ર૪ હ ર િપયાનો ખચ કરવામાં આવે છે. એમાં તાલીમ સામ ી એમાં તાંિ ક મા હતી 
પુિ તકા, ટેશનરી, પેન પેડ, થળ ખચ ય ા ય ઉપકરણો વગેરે એક િત તાલીમ માટે રપ૦૦ િપયા ફાળવવામાં આવ ે
છે. એવી રીતે રહેવા, વાસ, પ રવહન વગેરે માટે િપયા ૪પ૦૦ િત તાલીમ માટે આપવામા ં આવ ે છે. િવષય િન ણાત 
વૈ ાિનક માટે માન  વેતન પણ સરકાર આપે છે. એમાં ૨૫૦/- િપયા િત લેકચર, એવા ૮ લેકચર બે દવસમાં કરવાના 
હોય છે. એના માટે િપયા ૨,૦૦૦/- અને ખેડતો માટે જમવાનુંૂ , ના તાની યવ થા એ ૨૫૦/- િપયા િત દવસ, આમ 
૩૦ ખેડત અને બે દવસના િપયા ૂ ૧૫,૦૦૦/-. આમ ૨૪,૦૦૦/- િપયા ખચ કરવામા ંઆવે છે. 

મહસાણા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહીે  
*૨૫૮૬૭ ી ઋિષકશભાઇ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંતોલમાપ તં  ારા કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેતોલમાપ સાધનો સમય મયાદામાં 

ખરાઈ ન કરાવવા બાબતોમાં કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં 
આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંતોલમાપ તં  ારા ૭૯૬ 
(સાતસો છ ુ)ં યાપારી એકમો સામે તોલમાપના સાધનો 
સમય મયાદામાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામ ેશું પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે ગુજરાત કાનુની 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ-
૧૪ અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી કરી િનયમ-૨૪ 
અંતગત િપયા ૫,૭૨,૧૦૦/- (અંકે િપયા પાંચ લાખ 
બોતેર હ ર એકસો) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરેલ 
છે. 

 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , વેપારી એકમ ારા 
લેવામાં આવતા તોલમાપ તથા માપવાના સાધનોની ચકાસણી અને મુ ાંકન કરાવવા એટલે કે ટેિ પંગ કરાવવા અને તેનો 
ઉપયોગમાં લેવા અંગે શુ ં ગવાઇઓ છે? ગુના અંગે શું દંડકીય ગવાઇ છે સાથ ેગુના માંડવાળ ફીના ધોરણો શું છે? 
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : માનનીય અ ય ી, દરેક વેપારી એકમ ારા વપરાશમાં લેવામાં આવતા તોલમાપ 
તથા માપવાના સાધનોની ચકાસણીની ગવાઇ િવશ ે જણાવું તો, દરેક વેપારી એકમ ારા વપરાશમાં લેવામાં આવતા 
તોલમાપ તથા માપવાના સાધનો તે વેપારી એકમ ારા વાિષક અને વાિષક ધોરણે ચકાસણી અન ેમુ ાંકન કરાવી વેપારી 
એકમ ારા લેવાના રહે છે. 
  આ વેપારી ચકાસણી અન ેમુ ાંકન કરા યા િસવાયના કાંટા અને વજન માપ અન ેમાપવાના સાધનો ઉપયોગમા ં
લેવામા ંઆવતા હોય તો, ગુજરાત કાનનુી માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ના િનયમ-૧૪ હેઠળ ગુનો બન ેછે. જ ે
િનયમ-૨૪ હેઠળ દંડને પા  છે. ગુના માંડવાળ ફી િવશે જણાવું તો,  આ ધંધાનો કાર કેરોસીન િસવાયના ફે રયાનો ધંધો 
હોય તો ગુના માંડવાળ ફી િપયા ૧૦૦/-, સોની, ટે કર, વ-ેિ જ હોય તો ગુના માંડવાળ ફી િપયા ૧,૦૦૦/-, 
ઇ ડ ટીઝ, પેટોિલયમ વેપારી હોય તો ગુના માંડવાળ ફી િપયા ૨,૦૦૦/- છે. ઉપર દશા યા િસવાયના તમામ વેપારી 
એકમ હોય તો ગુના માંડવાળ ફી ૫૦૦/- િપયાનું ધોરણ છે. ગુના માંડવાળ ફીની સ ા બધા િજ ા અિધકારીઓન ે
સ પવામા ંઆવેલ છે. 
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, ણવા માગંુ છ કેુ ં , તોલમાપ તં  ારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ મહેસાણા િજ ામાં છે ા એક વષમાં પેકેટ પર છાપેલી િકમત કરતા વધુ િકમત વસૂલ કરવા અંગે કેટલા વેપારી ં ં
એકમોની તપાસણી કરવામાં આવી? અને તે પૈકી કેટલા કેસોમાં ગેરરીિત યાને આવી અન ે કેટલી રકમ ગુના માંડવાળ પેટે 
વસૂલ કરવામા ંઆવી? 
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : માનનીય અ ય ી, મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પેકેટ ઉપર છાપેલ િકમત કરતા વધુ િકમત વસૂલ કરવા અગેં ં ં ૩૪૩ વેપારી એકમોની તપાસણી કરવામાં આવેલ છે. તે 
પૈકી ૧૮ િક સાઓ ગેરરીિતના યાન ેઆવેલ છે અને એમા ં િપયા ૮૪,૦૦૦/- ગુના માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆવેલ 
છે. 
 ી રમણભાઇ ધુ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ણવા માગંુ છ કેુ ં , જદા જદા કારના પરવાના આપવા અંગે તથા ુ ુ
તોલમાપના સાધનોની ખરાઇ કાનૂની કરવાની બાબતે કાનનૂી માપ િવ ાન તં  ારા પરવાનાવાળાને તકલીફ ન પડે એ માટે 
શું ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે? 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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  અ  ય ી : એવું પણ પૂછો ન ેકે, આ તોલમાપમાં કોન ેકોન ેતોલી શકાય એવા છે? 
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : સમય આવશ,ે બતાવશે સાહેબ. માનનીય અ ય ી, વેપારીઓન ેકાનૂની માપ િવ ાન 
તં  ારા કરવામાં આવતી કામગીરી બાબતે કચેરીમા ંગયા િસવાય પોતાના થળેથી ઓન-લાઇન અર  કરી, ઓન-લાઇન 
ફી ભરી, ઓન-લાઇન માણપ ો ઉપલ ધ થાય તેમજ તં ની કામગીરી ઝડપી, પારદશક અને સરળ બને તે હેતુથી ઇઝ 
ઓફ ડ ગ િબઝનેશ હેઠળ િવિવધ ુ ૧૦ કારની કામગીરી ઓન-લાઇન કરવામાં આવેલ છે. િલગલ મેટોલો  એ ટ-૨૦૦૯ 
હેઠળ કાનૂની માપ િવ ાન તં  પાસેથી મળવાના થતા વજન, માપ સાધનો, ઉ પાદક, દુર તીકાર અને િવ ેતાને પરવાના 
નવા આપવા તથા તા  કરવા તથા તેમાં સુધારા કરવા તેમજ પેકેટ કોમો ટડી સ ૨૦૧૧ હેઠળ મળેવવાના તથા 
રિજ ટેશનો, પરવાના તથા માણપ ો વગેરે વેપારીઓએ આઇ.એફ.પી. પોટલ ઉપર ઓન-લાઇન અર  કરી, ઓન-લાઇન 
ફી ભરી ઓન-લાઇન માણપ  આપવામાં આવે છે. મને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે, હવે ઔ ોિગક એકમો, વેપારીઓન ે
વજન માપ સાધનોની ચકાસણી મુ ાંકનની કામગીરી પણ ઇઝ ઓફ ડ ગ િબઝનેશ હેઠળ થાય છેુ . તાજતેરમાં આઇ.પી. 
પોટલ પર ઓનલાઇન કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. મહેસાણા િજ ાની વાત ક  તો ડીલર લાયસ સં -૧૧, ડીલર રી યુઅલ 
લાયસ સ-૧૭, મે યુફે ચર લાયસ સ-૩, મે યુફે ચર રી યુઅલ લાયસ સ-૩, પેકેજ કોમોડીટીઝ સ હેઠળ ન ધણી 

માણપ ો-૩૯, lease license -૧, repairing license -૩, તેમજ વજન અને માપના Stamping બાબતે 
માણપ -૧૫૬ ઓન લાઇન ઇ યુ કરવામાં આવેલ છે.  

 ી અજમલ  વ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ ણવા માગંુ છ કે તોલમાપના સાધનોમાં કયા કયા સાધનોનોું ંુ  
સમાવેશ થાય છે તથા તે સાધનોની કેટલા સમયે ખરાઇ કરવાની હોય છે?  
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : માનનીય અ ય ી, હાલ વાિણજય યવહારમાં વપરાશમા ં લવેાતા સાધનો, કાર 
અને કયા સાધનોની ખરાઇ કરવાના સમયગાળા િવશે જણાવું તો BI Scales માટે ૨૪ માસ, કાઉ ટર મશીન માટે ૨૪ માસ, 
તમામ કારના વજનો માટે ૨૪ માસ, તમામ કારના માપ અને માિપયાઓ માટે ૨૪ માસ, ટોરેજ ટક માટે ૫ વષ તેમજ 
તમામ કારના ઇલેકટીક balancing equipments તથા ઉપર જણા યા િસવાયના તમામ કારના તોલમાપના સાધનો 
જવેા કે પેટોલ, ડઝલ, dispensing pump, CNG LPG dispensing pump, vehicle tank, flow meter, 
weigh bridge વગેરે કારના સાધનો માટે ૧૨ માસનો સમયગાળો ખરાઇ કરવાનો છે.  

અમદાવાદ અને ભ ચ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  
*૨૬૫૨૩ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-

૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી અમદાવાદ અને ભ ચ િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી અમદાવાદ 
અને ભ ચ િજ ામા ંફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા 
થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ અમદાવાદ ૧૨૫૦.૧૨ ૧૨૭૨.૫૪ ૨૫૨૨.૬૬ 
૨ ભ ચ ૯૦૮.૮૦ ૭૨૯.૭૮ ૧૬૩૮.૫૮  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ાના તા.૦૧-૦૧-૧૮ તા.૦૧-૦૧-૧૯ કુલ 
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નામ થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ અમદાવાદ ૫,૬૨,૭૪૮ ૫,૧૦,૧૭૦ ૧૦,૭૨,૯૧૮ 
૨ ભ ચ ૩,૧૪,૭૯૬ ૨,૭૫,૬૨૯ ૫,૯૦,૪૨૫  

 ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : માનનય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે આ મનરેગા યોજના ું ંુ
અંતગત અમદાવાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા લોકોને રોજગારી આપવામાં આવી? મારા િવરમગામ મતિવ તારના િવરમગામ, 
માંડલ, દે ોજ તાલુકામાં કેટલા યિ તઓને આ યોજના મુજબ રોજગારી આપવામાં આવી? કેટલી ા ટ ફાળવાઇ, તેમાંથી 
કેટલી વપરાઇ અને કેટલી વણવપરાયેલી રહી? ન વપરાવાના કારણો શું છે?  
  અ  ય ી : આ તમે જ ેપૂ યું છે એ યાદ રાખ . શું શું પૂ યુ ંછે તે યાદ રાખ . 
 ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : યાદ છે સાહેબ. ભ ચ િજ ામા ં િપયા ૨ કરોડ જટેલી ઓછી રકમ ફાળવવાના કારણો 
શા છે?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ેવાત કરી છે તેમ તાલકુાવાર કેટલી ા ટ 
ફાળવવામાં આવી અને રોજગારીની પણ વાત કરી છે. તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮એ બાવળા તાલુકાન ે૧૦૩.૭૫ લાખ િપયા અન ે
૨૦૧૯મા ં૬૬.૮૫ લાખ, કલ ુ ૧૭૦.૮૦ લાખ િપયા ફાળવવામા ંઆવેલ છે. દસ ોઇમા ંવષ ૨૦૧૮મા ં૨,૨૬,૦૧૨ િપયા 
અને વષ ૨૦૧૯મા ં િપયા ૫૪.૮૨ લાખ, કલ ુ િપયા ૨૮૦.૯૪ લાખ, દે ોજમાં વષ ૨૦૧૮મા ં િપયા ૧૧૫.૨૨ લાખ અન ે
વષ ૨૦૧૯માં િપયા ૧૧૦.૪૮ લાખ. કલ ુ .૨૨૫.૭૦ લાખ. ધંધુકાની અંદર િપયા ૮૫.૨૭ લાખ, િપયા ૫૮.૬૦, િપયા 
૧૪૩.૩૪ લાખ. ધોલેરામાં િપયા ૧૯૩.૨૫ લાખ, વષ ૨૦૧૯માં િપયા ૩૦૨.૨૮ લાખ, િપયા ૪૯૫.૫૩ લાખ, 
ધોળકામા ંવષ ૨૦૧૮માં િપયા ૮૫.૬૨ લાખ, વષ ૨૦૧૯મા ં િપયા ૭૬.૨૦ લાખ, કલ ુ િપયા ૧૬૧.૮૨ લાખ. માંડલમા ં
િપયા ૧૬૪.૯૭ લાખ અન ેવષ ૨૦૧૯મા ં િપયા ૩૦૪.૭૮ લાખ. કલ ુ િપયા ૪૬૯.૭૫ લાખ. સાણદેમા ં િપયા ૨૦૨.૧૯ 

લાખ, અને વષ ૨૦૧૯માં િપયા ૨૧૦.૫૫ લાખ, િવરમગામની અંદર વષ ૨૦૧૮માં િપયા ૫૪.૧૦ લાખ લાખ, વષ 
૨૦૧૯મા ં િપયા ૭૧.૧ લાખ. કલ ુ િપયા ૧૨૫.૧૧ લાખ અને ડી.આર.ડી.એ. િપયા ૧૯.૪૩ લાખ અન ેઆમ કલ ુ વષ 
૨૦૧૮માં ૧૨૫૦.૧૨ લાખ િપયા અને વષ ૨૦૧૯માં િપયા ૧૨૭૨.૫૪ લાખ અને કલ મળીને ુ ૨૫૨૨.૬૬ લાખ િપયા 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે. એ જ રીતે ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કહ કે સંયુ ત બોલુંું ?  
 અ  ય ી : સંયુ ત. િસવાય કે એમને કોઇ ખાસ તાલુકો ઇતો હોય. 
 ી લાખાભાઇ  ભી. ભરવાડ : ભ ચ િજ ામાં િપયા ૨ કરોડ ઓછી ફાળવવાના કારણો શું છે?  
 અ  ય ી : એ ી   છે. આ બી  નો જવાબ છે. 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, ભ ચ િજ ાની અંદર તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૦એ ૯૦૮.૮૦ લાખ 
િપયા ફાળવવામાં આ યા છે. એફ.પી.ઓ.થી અન ેતા.૩૧-૧ર-૨૦૧૯ના રોજ . ૭ર૯.૭૮ લાખ આમ કલ ુ ૧૬૩૮.પ૮ 

લાખ િપયા ફાળવવામા ં આવેલ છે અને આ ા ટ આપણે ફાળવતા નથી, ડાયરેકટ ભારત સરકારમાંથી એમના માગણા 
માણે એફ.પી.ઓ.થી જનરેટ કરવામાં આવે છે એટલ ેબચતનો કોઇ સવાલ રહેતો નથી. 

 અ  ય ી : એટલ ેકારણ પણ ખબર ના હોય. 
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મન ેજવાબ મળી ગયો છે પણ આપના ારા ણવા માગંુ છ કે ુ ં
મનરેગા યોજના હેઠળ ભ ચ િજ ાની અદંર તાલુકાવાર માનવ દન રોજગાર યોજના કેટલી ઉ પ  થઇ અને છે ા બે વષમા ં
કલ કેટલો ખચ થયોુ ?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, ભ ચ િજ ાના ૧૦ તાલુકાની અંદર િપયા ૯૦૮.૮૦ લાખનો ખચ 
અને વષ ર૦૧૯મા ં િપયા ૭ર૯.૭૮ લાખ કલ ુ ૧૬૩૮.પ૮ લાખ િપયા અને એમણ ેજ ેમાનવ દનની વાત કરી છે. એમા ં૯ 
તાલુકાની અદંર તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૮એ ૩,૧૪,૭૯૬ માનવ દન અને તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯એ ર,૭પ,૬ર૯ માનવ દન કલ ુ
મળીન ેપ,૯૦,૪રપ માનવ દન છે. 
 ી મહેશભાઇ છો. વસાવા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે પૂછવા માગંુ છ કે માનનીય સ ય ીએ  ુ ં
પૂછયો છે કે મનરેગા છે એમા ંભ ચ િજ ામા ંબે કરોડ િપયા ઓછા આ યા છે. મનરેગા છે એમાં કેવા કામ કરવામાં આવ ેછે, 
એમાં કેટલું મટીરીયલ અને કેટલી મજરી અને જ ેમજરોનું રિજ ટર બને છે એ રિજ ટરમાં જ ેમજરનું નામ લખવામાંૂ ૂ ૂ  આવે છે તો 
એની સહી અસલ થાય છે કે નહ ? કોઇપણ કામગીરી મનરેગાની અંદર થાય એ મશીનરીથી કરવામાં આવે છે કે મજરો ારા ૂ
કરવામા ંઆવે છે? 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ કીધંુ એમ એનો જ ેરેિશયો છે ૬૦ ટકા માનવ 
અને ૪૦ ટકા મટીરીયલથી કરવામાં આવે છે અને સ ય ીએ પૂછયું કે કેવા કારના કામો કરવામાં આવે છે તો એમા ં
જળસંચયના કામ કરવામાં આવે છે, દુ કાળ ેરીત કામો કરવામાં આવે છે, પરપરાગત જળ ોતના કામં , જમીન િવકાસના 
કામ, ા ય ર તાઓ કરવામાં આવે છે, યિકતગત શૌચાલય કરવામાં આવે છે, આંગણવાડીઓ અને રમતગમતના મેદાનોના 
પણ કામ કરવામાં આવે છે. આ તમામ યોજના મજરો આધારીત છે એટલે મજરો આની અદંર કામ કરે છેૂ ૂ .  



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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 ી જશુભાઇ શી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી હ ણવા માગંુ છ કે અરવ ી િજ ાના ું ંુ
માલપુર તાલુકામાં મનરેગા ારા જ ેમજરોએૂ  કામ કયુ એનું જ ેખચ છે એના ૪૦ ટકા મટીરીયલ કો પોન ટમાં વપરાય છે તો 
કયા કામોમાં ફાળવવામાં આ યા અને એના િનયમો શુ ંછે? 
  અ  ય ી : આ અમદાવાદ અન ેભ ચનો  છે. 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, આ અમદાવાદ અન ે ભ ચ િજ ાનો  છે.  એમના ની 
અલગથી નોટીસ આપશે તો જવાબ આપીશુ.ં 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં અનાજ સં હના ગોડાઉન બનાવવા આવેલ અર ઓ 
*૨૭૯૮૬ ડો. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અનાજ સં હવાના ગોડાઉન બનાવવા 
અરવ ી અન ેસાબરકાંઠા િજ ામાં કેટલા ખેડતોની ૂ
તાલુકાવાર અર ઓ મળી, 

  (૧) સાબરકાંઠા િજ ો : 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

અ.નં. તાલુકો અર ની સં યા 
૧ તલોદ ૧ 
૨ વડાલી ૧ 
૩ ખેડ ા ૨ 

 કલુ  ૪ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અ.નં. તાલુકો અર ની સં યા 
૧ ઈડર ૨ 
૨ તલોદ ૨ 
૩ ખેડ ા ૨ 

 કલુ  ૬ 
અરવ ી િજ ો : શૂ ય 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર અને 
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મંજર કરી ખેડતોન ેસહાય ૂ ૂ
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) સાબરકાંઠા િજ ો : 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

અર ની સં યા 
અ.નં. તાલુકો 

કલુ  મંજરૂ  
૧ તલોદ ૧ ૧ 
૨ વડાલી ૧ ૧ 
૩ ખેડ ા ૨ ૨ 

 કલુ  ૪ ૪ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અર ની સં યા 
અ.નં. તાલુકો 

કલુ  મંજરૂ  
૧ ઈડર ૨ ૨ 
૨ તલોદ ૨ ૦ 
૩ ખેડ ા ૨ ૨ 

 કલુ  ૬ ૪ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર અન ે
તાલુકાવાર કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૩) સાબરકાંઠા િજ ો : 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

અ.નં. તાલુકો ચુકવેલ રકમ . 
૧ તલોદ ૨,૦૨,૦૦૦ 
૨ વડાલી ૭૫,૫૦૦ 
૩ ખેડ ા ૪,૨૬,૨૫૦ 

 કલુ  ૭,૦૩,૭૫૦ 
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તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
અ.નં. તાલુકો ચુકવેલ રકમ . 

૧ ઈડર ૩,૫૬,૨૫૦ 
૨ તલોદ ------ 

૩ ખેડ ા ૨,૩૯,૧૨૫ 
 કલુ  ૫,૯૫,૩૭૫ 

અરવ ી િજ ો : શૂ ય 
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવુ ં છે કે સરકાર ખેડતો માટેની ૂ
યોજનાઓની હેરાત અને બજટેમાં ગવાઇ જ ર કરે છે પણ િજ ા અને તાલુકા લેવલ ેએની કોઇ યવ થા ન હોવાન ેકારણ ે
ખેડતો એનો લાભ લઇ શકતા નથીૂ . મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી એટલું ણવુ ંછે કે છે ા બે વષમા ંઅરવ ી િજ ામા ંએક 
પણ કેસ ન ધાયો નથી. એક પણ અર  આવી નથી, એનો મતલબ એમ થયો કે આ ખેડતોને આ ણકારી નથી તો જયારે ૂ
વષ ર૦૧૮માં એક પણ કેસ ના આ યો તો વષ ર૦૧૯માં િવભાગે એની દરકાર કરી કે કેમ? કોઇ ખેડતોની અર  ના આવીૂ ? 
બીજુ,ં મારે એ ણવું છે કે છે ા બે વષમાં અરવ ી િજ ામાં આ ગોડાઉન બનાવવા માટે કેટલી રકમની ફાળવણી કરી? અને 
એક ગોડાઉન બનાવવા પાછળ કેટલો ખચ થાય છે? 
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, રાજયમાં કૃિષ એ ખેડતોનો મુ ય યવસાય રહેલો છેૂ . વૈ ાિનક 
પ િતથી ખેતી કરવાના કારણે કૃિષનું ઉ પાદન વધવાના કારણે જ ે કારે ખડેતોનો જયારે િસઝનનો માલ આવે યારે આ ૂ
ગોડાઉનની યવ થા ન હોવાન ે કારણ ે પોતે સ તા ભાવે માલ વચેી દેવો પડતો હતો. મન ે કહેતા આનંદ છે કે તા.૪-૬-
ર૦૧૫ના રોજ ખેડત પોતે આ રીતે ગોડાઉન બનાવી શકે અને પોતાનો માલ િસઝન પૂરતો રાખીને ઓફ િસઝનમાં વેચેૂ  તો ભાવ 
વધારે મળે આ આશયથી આ યોજના કરવામાં આવી છે. માનનીય સ ય ીએ વાત કરી એ મુજબ અરવ ી િજ ામાં કોઇપણ 
અર  ન આવવાના કારણે યાં આ યોજનાનો લાભ મ ો નથી. પરતુ સાબરકાંઠા િજ ામાં ં ૪ જટેલા ખેડતોએ આનો લાભ ૂ
લીધો છે. આ યોજના વષ ર૦૧૫થી સમ  રા યમાં એકે એક િજ ામાં આની મા હતી ઉપલ ધ છે. છતાં પણ ફરીથી ખેડતો ૂ
લાભ લ ેએના માટે મા હતી પૂરતા માણમાં ખેડતોન ેમળ ેએ કારનું આયોજન કરવામા ંઆવશેૂ .   
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, છે ા બે વષમાં કોઇ અર  ન આવે એનું કારણ શું છે? છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમ અરવ ી િજ ામા ંફાળવી?  
 ી ઇ રિસંહ  ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ખેડતોનેૂ  ગોડાઉન બનાવવા માટે ર૫ ટકા માણે સહાય આપવામા ં
આવે છે.  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, કેમ અર  ન આવી એ તમને ખબર છે?  
 ી ઇ રિસંહ  ઠા. પટેલ : ખેડતો માગણી કરતાૂ  ન હોય.   
  અ  ય ી : એમનું કહેવું છે કે આ િવ તારમાંથી અર ઓ આવતી નથી. કદાચ મા હતી ન હોય એ આપની વાત 
સાચી છે. એ િવ તારને ણકારી આપો.  
 ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , છે ા બે વષમા ં
અનાજ સં હ શિ તમાં વધારો કરવા માટે, નવા ગોડાઉનો બનાવવા માટેની કેિપટલ સબિસડી યોજના હેઠળ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કયા કયા ખેડતોને સહાયની કેટલી રકમ મંજર કરી અન ેએ રકમ યારે ચૂકવવામા ંઆવીૂ ૂ ?  
  અ  ય ી : કયા તાલુકાનું ણવું છે?  
 ી રાજે િસહં ર. ચાવડા : આખા સાબરકાંઠા િજ ાનુ.ં   
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, સાબરકાંઠા િજ ામાં ૧લી ફે ુઆરી ર૦૧૮થી તા.૩૧મી યુઆરી 
ર૦૧૯ સુધીના એક વષમાં તલોદ તાલુકામાં પટેલ ગોબરભાઇ કેશાભાઇને સહાય િપયા ર લાખ ર હ ર તા.ર૧-૧૦-
ર૦૧૮ના રોજ મંજૂર કરવામાં આવી અને એનું ચૂકવ ં તા.૧૩-૧૧-ર૦૧૮ના રોજ થયેલ છે. વડાલી તાલુકામાં પટેલ 

કાશભાઇ ફલ ભાઇ, મોરજન ે િપયા ૭૫ હ ર ૫૦૦ની સહાય તા.૪-૭-ર૦૧૮ના રોજ મંજર કરેલ તથા તેની ચૂકવણી ૂ
તા.ર૮-૧ર-ર૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. ખેડ ા તાલુકામાં રામાભાઇ વાભાઇને િપયા ર લાખ ૫૦ હ રની સહાય 
તા.ર૭-૧ર-ર૦૧૮ના રોજ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે અન ેતાૂ .૧૧-૧-ર૦૧૯ના રોજ ચૂકવ ં કરવામાં આવેલ છે. ઉપરો ત 
બ ે વષમાં ૧ર લાખ ૯૯ હ ર ૧ર૫ િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે.   
 ી બાબુભાઇ કા. વા  : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૧૬થી ખડેતોૂ ની દશા પૂરી થઇ ગઇ. એની આિથક િ થિત 
નથી અને સરકાર ી એમ કહે છે કે ર૫ ટકા અમે સહાય આપીએ. પણ ૭૫ ટકા જ નથી તો એના માટે સરકાર ી બે કો પાસેથી 
અપાવવા માગે છે કે કેમ?  
 ી ઇ રિસહં ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એ એમનું સૂચન છે. બે કો પણ લોન આપે છે અને ખડેતો કોૂ -
ઓપરેટીવ બે કો પાસેથી લોન લઇને સહાય મેળવ ેછે.   



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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 ી હતુ કનો ડયા : માનનીય અ ય ી, અનાજ સં હ શિ તમાં વધારો કરવા માટે નવા ગોડાઉનો બનાવવા 
માટેની કેિપટલ સબિસડી યોજના હેઠળ ખેડતો ારા સહાય મળેવવા કઇ કઇ શરતોનું પાલન કરવાનું રહે છેૂ ?  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અનાજ સં હ શિ તમાં વધારો કરવા માટે નવા ગોડાઉનો બનાવવા 
માટેની કેિપટલ સબિસડી યોજના હેઠળ ખેડત ારા સહાય મેળવવા માટેની જ ેશરતો છે એમાં આ યોજના અંતગત નાણાકીય ૂ
સં થા ારા લોન લીધેલ હોવી ઇએ. રા યનો ખેડત પોતાની માૂ િલકીની જમીન ધારણ કરતો હોવો ઇએ. ગોડાઉન 
બાંધકામ માટે દરખા તમા ંગોડાઉનના નકશા અન ેઅંદા  સરકાર મા ય એિ જિનયરે તૈયાર કરેલ હોવા ઇએ તેમજ એમા ં
જણાવેલ દર હેર બાંધકામ ખાતાના મા ય એસ.ઓ.આર. મુજબના રજ કરવાના રહે છેૂ . ગોડાઉન બાંધકામ પાછળ થયેલ 
ખચનું વે ર ફકેશન સ ટ ફકેટ સરકાર મા ય એિ જિનયરનું હોવું ઇએ. ગોડાઉનનો ઉપયોગ ખેત પેદાશ તેમજ એિ ક ચર 
ઇનપુટ માટે કરવાનો રહેશે તે મતલબનો ખેડતનો બાંહેધરીપ  રજ કરવાનો રહેશેૂ ૂ . ગોડાઉન ઓછામાં ઓછ ુ ં ૫૦ મે ટક ટન અન ે
વધુમાં વધુ ૧ હ ર મે ટક ટન કેપેિસટીનુ ંહોવુ ં ઇએ. ગોડાઉન જ ે થળે બનાવવાનું હોય એ જ યા ખેતીની જમીન િસવાયની 
હોય તો એ અંગે સ મ ઓથો રટીનું એન.ઓ.સી. અને મંજરી લેવાની રહેશે અને આ યોજનાનો લાભ લાભાથ ને મા  એક જ ૂ
વખત મળવાપા  છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , અરવ ી િજ ામા ં
શૂ ય અર  આવી છે. રા ય સરકાર પોતાની યોજનાઓની પાછળ હેર ચાર માટે કરોડો િપયાનો ખચ  કરે છે અન ે
યોજનાઓનો લાભ છે એ લોકોને ઝીરો મળે છે યારે આ યોજનાની હેરાત માટે અરવ ી િજ ામાં હેરાત પાછળ કલ કેટલો ુ
ખચ કરવામાં આ યો છે? ખેડતોને આ યોજનાની ણકારી આપવા માટે િવભાગ ક ાએથી કોઇ કાયવાહી કરવામા ંઆવી છે કે ૂ
કેમ?  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ  મા  અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના ખેડત ખાતેદારન ેૂ
ગોડાઉન બનાવવા માટેનો આ  છે. માનનીય સ ય ી અલગ નો ટસથી પૂછશે તો એમને કહીશ. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ખેડત પાસે યોજનાની મા હતી હોય તો જ ખેડત અર  કરેૂ ૂ , નહ  તો 
યાંથી અર  કરે?  

 ી ઇ રિસહં ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૫થી આ યોજનાનો લાભ રા યના તમામ િજ ાના તમામ 
ખેડતો લઇ ર ા છેૂ . આ અરવ ી િજ ાના ખેડતો કે જમેણે અર  જ ના કરી હોયૂ , માગણી જ ના હોય. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, એકદમ ટકમા ંપૂછોૂં .  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : એટલુ ંજ પૂ યું છે કે હેરાત કરવામા ંઆવે છે કે કેમ?  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, િજ ા ક ાએથી ઉપલ ધ તમામ મા હતી સહકારી સં થાઓને અન ે
ખેડતોને કરવામા ંઆવે છેૂ .  

અમરલી અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ે  
*૨૬૫૮૯ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી અમરેલી અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી અમરેલી 
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા 
જમા થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

કુલ 
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તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
૧ અમરેલી ૧૩૪૩.૬૪ ૧૪૫૨.૭૯ ૨૭૯૬.૪૩ 
૨ ગીર સોમનાથ ૯૭૯.૯૫ ૬૧૪.૫૫ ૧૫૯૪.૫૦  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ાના  

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ અમરેલી ૬,૯૯,૬૫૨ ૭,૬૨,૦૫૯ ૧૪,૬૧,૭૧૧ 
૨ ગીર 

સોમનાથ 
૪,૨૧,૧૧૫ ૨,૬૪,૭૪૧ ૬,૮૫,૮૫૬ 

 
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આ યા બાદ આ દેશના ત કાલીન 
મુ યમં ી અને વડા ધાન ેક ેસની ૬૦ વષની િન ફળ યોજના અમે ચાલુ રાખીશુ ંએવુ ંપાલામે ટમાં બો યા છે. થ પડ મારી 
મારીને ખેડતોનીૂ , ગરીબ માણસોની હેરાતો અમ ેસાંભળી છે. આજ ેહ માનનીય મં ી ી પાસે મારા ના ઉ રમાં પ  ું

ણવા માગંુ છ કેુ ં , આ મનરેગા યોજનામાં છે ા બે વષમાં ઓછો ખચ થવાના શું કારણો છે? કેટલા લાભાથ ઓને લાભ 
મ ો? તેમજ કેટલુ ંવેતન મ ુ?ં ામ િવકાસ એજ સી અ યારે શોભાના ગાં ઠયા જવેી બની ગઇ છે. છે ા ૬ વષમાં કોઇ 

ા ટ આવી નથી. ડી.આર.ડી.એ. યોજનામાં અમારા કામો પણ અ યારે પેિ ડગ પ ા છે. છે ા ૬ વષમાં વધારેમાં વધારે 
અ યાય થયો છે. લપાટો મારવાની વાત હતી. અ યારે તો ચોકમાં ભાંઠા મારવાની વાત થાય એ કારની પ રિ થિત િનમાણ 
થઇ છે યારે આ ામ િવકાસ એજ સીના જ ેમનરેગા યોજના હેઠળના િવકાસના કામોની ા ટ કે  સરકાર પાસ ેમળેવવા 
સરકાર સ મ છે કે કેમ? અને કેટલા સમયમા ંમળેવશ?ે અન ેના મળેવી શકે તો સરકાર ગુજરાતની જનતાની માફી માગે.  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ેવાત કરી એમાં છે ા બે વષની અદંર અમે જ ે
વેતન માટે વષ ૨૦૧૮ની અંદર અમરેલી િજ ામા ં૧૧૦૨.૫ લાખ િપયાનો ખચ કય  છે. માલ-સામાનનો ૧૫૩.૮૮ લાખ 
િપયાનો ખચ કય  છે અને કલ ુ ૧૩૪૦.૬૩ લાખ િપયાનો ખચ કય  છે અને સોમનાથ િજ ાની અંદર ૬૧૦.૭૦ લાખ િપયા 

વેતનમાં ખચ  કય  છે અને માલ-સામાનની અંદર િપયા ૧૫૯.૯૦ લાખનો ખચ કય  છે. કલ ુ ૮૩૯.૫ લાખ િપયાનો ખચ 
કય  છે અન ેજ ેએમણ ેમાનવ દનની વાત કરી છે એ અમરેલી િજ ાની અંદર તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ એ ૬,૯૯,૬૫૨ માનવ 
દનની રોજગારી આપી છે અને વષ ૨૦૧૯માં ૭,૬૨,૦૫૯ને મંજરી આપવામાં આવી છે અને કલ ૂ ુ ૧૪,૬૧,૭૧૧ માનવ દન 

ઉ પ  થયા છે. એ જ રીતે ગીર સોમનાથ િજ ાની અંદર પણ જ ે૪,૨૧,૧૧૫ માનવ દનની રોજગારી આપી છે અને વષ 
૨૦૧૯ની અંદર ૨,૬૪,૭૪૧ને રોજગારી આપી છે. કલ ુ ૬,૮૫,૮૫૬ માનવ દન રોજગારી આપીને વળતર ચૂક યુ ંછે આમ, 
આટલા માનવ દનની રોજગારી આપી છે. જ ેબે વષની માનનીય સ ય ીએ ચૂકવણાની વાત કરી છે એનું ચૂકવ ં કરી દેવામા ં
આ યું છે. એમાં છે ા ૬ વષની અંદર ૬,૭૬,પ૦૯.૭૬ લાખ િપયા કે  સરકારમાંથી ા ટ આપણને આપવામાં આવેલી છે 
અને વેતન પણ અમ ેગઇ ી  તારીખ સુધીનુ ંપેમે ટ પણ ચૂક યું છે અન ેઆ વેતન માટેનુ ંપેમે ટ એ અિવરત ચાલતી યા 
છે. આજ ેતમે મ ટર ઇ યૂ કરો તો આવતી કાલે એ બાકી બોલતંુ હશ ેપણ આ રીતે અમારા ચૂકવણા વેતન અને માલ સામાનની 
અંદર કરીએ છીએ.  
 ીમતી ગીતાબા જ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે છે ા બે નાણાકીય વષમાં અમરેલી અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં કેટલા માનવ દન ઉ પ  થયા અને તે પૈકી મ હલાઓ ારા 
કેટલા માનવ દન ઉ પ  થયા?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ે વાત કરી છે અમરેલી િજ ાની અંદર 
મનરેગા યોજના હેઠળ નાણાકીય વષ ર૦૧૮-૧૯ની અંદર કલ ુ ૭,૩ર,૦ર૦ માનવ દન રોજગારી ઉ પ  થઇ તે પૈકી મ હલા 

િમકો ારા ૩,૬૪,૩ર૬ માનવ દનની રોજગારી ઉ પ  થઇ છે જયારે નાણાકીય વષ ર૦૧૯-ર૦માં કલ ુ ૬,૯૬,પ૧૯ 
માનવ દન રોજગારી ઉ પ  થઇ છે તે પૈકી મ હલા િમકો ારા ૩,પ૧,૭૭૩ માનવ દન રોજગારી ઉ પ  થઇ છે. એ જ રીતે 
ગીર સોમનાથ િજ ાની અદંર પણ મનરેગા યોજના હેઠળ નાણાકીય વષ ર૦૧૮-૧૯ની અંદર કલ ુ ૩,૩૭,૦૩૩ માનવ દન 
રોજગારી ઉ પ  થઇ છે તે પૈકી મ હલા િમકો ારા ૧,૯૬,૦૩૪ માનવ દન રોજગારી ઉ પ  થઇ છે યારે વષ ર૦૧૯-
ર૦માં કલ રુ ,ર૭,૪૭૬ માનવ દન રોજગારી ઉ પ  થઇ છે તે પૈકી મ હલા િમકો ારા ૧,૩૬,૬૮૬ માનવ દન રોજગારી 
ઉ પ  થઇ છે.  
 ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ  અન ેુ ં
મં ી ીએ હમણા ંઆ હાઉસની અંદર પણ ડીકલેર કયુ હતંુ કે  મનરેગા યોજનાનુ ં પેમે ટ તમામ િજ ાની અદંર કરી દવેામા ં
આ યું છે. મારે મં ી ી પાસેથી એ ણવું છે કે મારા િવ તારનો સુ ાપાડા તાલુકો છે અને એ તાલુકાનુ ંધામડેજ ગામ છે મોટી 
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વ તીવાળુ ંબ ીપંચનું ગામ છે યાં દોઢ વષથી કામ થયેલુ ંહોવા છતાં સાડા સાત લાખ િપયા જવેી રકમ આજની તારીખ ેપણ 
ચૂકવવામાં આવી નથી તો એ હકીકત સાચી છે કે કેમ? અન ે  હોય તો કયારે ચૂકવવા માગો છો?  
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, ગામની મા હતી મારી પાસે નથી પણ તાલુકાની મા હતી છે. એના 
ચૂકવણા કરી દવેામાં આવેલા છે.  
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, ી ભગાભાઇના નો જવાબ મા  એટલો જ છે કે તા. ૩૧-૧ર-
ર૦૧૯ની િ થિતએ ધામડેજ ગામનુ ંપણ ચૂકવ ં થઇ ગયું છે.  
  અ  ય ી :  માંક- ૭ (અંતરાય) ઘણા ો આવી ગયા. મનરેગાના તો ખૂબ આવી ગયા. આગળ પણ 
આવી ગયા. (અંતરાય) આટલો આ હ ન હોય, મ બી  લોકોન ેપણ પૂછવા દીધા છે. આ બાજ તો એકેય સ યન ેમ  ુ
પૂછવા નથી દીધો. એક પણ સ યને મ  પૂછવા નથી દીધો. તમને બધાને જ આ બાજથી પૂછવા દીધા છેુ . (અંતરાય) 
લીઝ,  માંક-૭ (અંતરાય) આપને તો આ યો, આ પહેલો આપનો જ  હતો.  હજ છેુ , ઘણા ો છે.  માંક-

૭,  માનનીય મુસડીયા  આપનો  મૂવ કરો.  
 ોલ, ડીયા અને કાલાવડ તાલુકામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશની મળેલ અર ઓ 

*૨૬૫૫૮ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 

િજ ામાં છે ા બે વષમા ં ોલ, ડીયા અને કાલાવડ 

તાલુકામા ંબી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવશે કરવા માટે કેટલી 

અર ઓ મળી, અન ે

  (૧)  

તાલુકા 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 

િજ ામાં છ ા બે વષમાં ે ોલ, ડીયા અને 

કાલાવડ તાલુકામાં મળેલ અર ઓની 

સં યા. 

ોલ ૪૨ 

ડીયા ૧૪૯ 

કાલાવડ ૧૭ 

કલુ  ૨૦૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૨)  

તાલુકા મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

ોલ ૭ 

ડીયા ૪૮ 

કાલાવડ ૧૨ 

કલુ  ૬૭  
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, મનગર િજ ાના ોલ, ડીયા અન ેકાલાવાડ તાલુકામા ં
બી.પી.એલ. યાદીમાં નામ સમાવેશ કરવા માટે છે ા ર વષમાં ર૦૮ અર ઓ મળી છે અને એમાં ૬૭ અર ઓ મંજર કરી છે ૂ
તો બાકીની ૧૪૧ અર ઓ છે એ કયારે મંજર કરવામાં આવશેૂ ? અને ગરીબી રેખા હેઠળ વતા લોકો માટે આ અર  કરવાની 
અને એમાં નામ દાખલ કરવા માટેની જ ે ગવાઇ છે એના ાઇટ એ રયા શું છે? મારો ી   છે કે કાલાવાડ તાલુકો ૧૦૪ 
ગામોનો તાલુકો છે. બીપીએલ યાદીમાં નામ સમાવવા માટેની તેમાં મા  ૧૭ અર ઓ મળી છે. આટલી બધી ઓછી અર ઓ 
આવવાનું કારણ શું છે? 
  ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, જ ેનામો દાખલ કરવાના માપદંડની વાત કરી છે, એમાં ૧૩ જટેલા 
એના પેરામીટસ છે, એના કોર માણે ગણતરી કરવામા ંઆવતી હોય છે. ૦ થી ૧૬ અને ૧૭ થી ર૦ સુધીના દાખલ કરવામા ં
આવે છે. અર ઓ નામંજર કરવામાં ૂ આવે છે, એની અંદર આ કોરની અંદર આવતા ન હોય, એને પાક મકાન હોયુ ં , સાઇકલ 
હોય, પંખા હોય, એને ર.પ એકરથી વધારે જમીન હોય આવાં કારણોસર અર ઓ નામંજર કરવામાં આવે છેૂ . 
  અ  ય ી : ઓછી અર નું કારણ મં ી ી ન કહી શકે. કેવી રીતે કહે? કોઇ અર  ના પણ કરે. એ તમારો  
બાકી છે, પણ એનો જવાબ બી  પેલો હોઇ જ ન શકે, લીઝ.   
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા :  એટલ ેકહેવા માગંુ છ કે ાઇટે રયાની મને ખબર છેુ ં . સાઇકલ હોય.. 
 અ  ય ી : તો શું કામ પૂ યુ?ં 
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા :  આ ગરીબોના દઃુખ દદની વાત  કરી છે. 
 અ  ય ી : એ કરોન?ે એની કયાં ના છે? તમને ાઇટે રયા ખબર છે. 
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : ાઇટે રયા બદલવો પડે. 
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 અ  ય ી : એવી રજઆત કરોનેૂ ? 
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : મા  ઇનડાયરે ટ એમ કહેવાનું છેં . સાઇકલ તો કલમાંૂ ...   
 અ  ય ી : એમનુ ંસચૂન છે.  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ આપના ારા માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે મારો  એ ું ંુ
છે કે એમણે જવાબમાં ક ું કે જનેી પાસે પંખો હોય એનું નામ આવી શકતંુ નથી. અ યારે ગાય, ભસ રાખતા હોય તો પંખો 
રાખવો પડતો હોય છે. આ પંખો બાદ કરી અન ે પંખો હોય છતાં નામ લેવા માગો છો કે કેમ? બીજુ,ં બી.પી.એલ. કાડ જદુ ંુ
પડાવીએ એટલે ઓટોમે ટક એ.પી.એલ.માં કરી દો છો. બી.પી.એલ.નું કાડ હોય અન ેએ કાડ દીકરો જદું કરાવવા માગતો હોય ુ
તો એનું બી.પી.એલ.નુ ંકાડ નીકળે કે કેમ? 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ :  માનનીય અ ય ી, પહેલો પંખાવાળો સવાલ એમનું સૂચન છે. બી.પી.એલ. કે 
એ.પી.એલ. કાડ  પુરવઠા િવભાગનો  છે. અમને લાગતો નથી. 
 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે યુિનિસપાિલટી એ રયામા ંુ ં
બી.પી.એલ.ની ન ધણીનું કામ ચાલુ છે કે કેમ? અમારા ોલ િવ તારમાં વારવાર રજઆત કરી છે અને જવાબ મળે છે કે ં ૂ
બી.પી.એલ.ની ન ધણીનું કામ બંધ છે. મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે યુિનિસપાિલટી એ રયામાં આ કામગીરી ચાલુ છે કે ુ ં
કેમ? 
  અ  ય ી :  તમે જ ે ણો છો તે સાચંુ છે કે કેમ? 
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ :  માનનીય અ ય ી, આ કામગીરી બી.પી.એલ. ન ધવાની અિવરત કામગીરી છે, એમા ં
આવે તો સમાવશે કરવામાં આવે છે. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જવાબમાં જણા યું છે કે બી.પી.એલ. યાદીમા ં
સમાવેશ કરવા માટે કેટલી અર ઓ આવી? મં ી ીએ ક ું છે કે અ  નાગ રક પુરવઠા િવભાગનો આ  છે. ધાનમં ી 
આવાસ યોજનાની હેરાત કયા પછી મકાન સહાય અંગેની બાકીની જ ેયોજના હતી. એ ઇિ દરા આવાસ યોજના હોય, સરદાર 
આવાસ યોજના હોય, આંબેડકર સહાય યોજના હોય, આ બધી યોજના બંધ કરવામાં આવેલ છે. મા ને મા  વષ ર૦૧૧ની 
ગણતરી મુજબ યાદીમા ંનામો આવે છે. એ માણે ધાનમં ી આવાસ યોજના અંતગત મકાનો મંજર કરવામા ંઆવે છેૂ , એના 
કારણે બી.પી.એલ. યાદીમા ંજ ેલોકો મકાન સહાયથી વંિચત રહી ગયા છે, તેન ેઅ યાય થાય છે, યારે રા યમા ંબી.પી.એલ. 
યાદીમા ં જ ે િજ ા ક ાએ, તાલુકા ક ાએ નામો છે અન ે જ ે એમા ં મકાનથી વિંચત છે, તેવા લોકોને મકાન સહાય આપવા 
માગીએ છીએ કે કેમ?  
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય અ ય ી, આ  મનગર િજ ાનો છે અને તેમાંય ણ તાલુકાનો જ  છે. આ 

 ી િવણભાઇએ પેિશ ફક પૂછયો છે. ી પંુ ભાઇ જ ે પૂછી ર ા છે તે કોપની બહાર ય છે. વષ ર૦૧૧ના સરવ ે
હેઠળ અ યારે બીપીએલ-એપીએલની યાદી બની છે. ૧૩ પેરાિમટસ છે તેને યાનમાં લઇ બીપીએલ-એપીએલ ન ી થાય 
છે. ૦ થી ૧૬ સુધી અન ે૧૭ થી ર૦ સુધીના ગુણાંક છે તેના આધારે ન ી થાય છે. આ જ ેપેરાિમટસ છે તે ભારત સરકારે 
ન ી કયા છે અને તેમની સરકાર વખતે આ પેરાિમટસ ન ી થયા છે.  
 ી લલીતભાઇ કગથરા : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , હમણા ં
વાત કરી કે વષ ર૦૧૧મા ં એસીસીસીના ડેટાનો સરવે થયો, આપણી ધાનમં ી આવાસ યોજના બહ સારી છેુ , પણ આ 
ડેટાનો વષ ર૦૧૧માં સરવે થયો છે અને આજ ેઆપણે વષ ર૦ર૦માં વીએ છીએ. આમાં કોઇ નામ અપ ેડ થતા નથી. અમ ે
બધા તાલુકા લેવલે સરવે કરી કરીને એક એક તાલુકામાંથી પાંચ-પાંચ હ ર લોકોના સરવે કરેલા પડેલા છે. તેમને ડેટામા ં
નામ ન હોય તો આપણે લે ડ કિમ ટમા ંજમીન આપી શકતા નથી. તો સરવેન ેતમે અપલોડ કરવા માગો છો કે નહ ?  
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, માનનીય લલીતભાઇ જ ે વાત કરી ર ા છે તેમા ં થોડીક રાજકીય છાંટ 
આપી ર ા છે. એમની સરકાર વખતે ગરીબન ેજ ેરોજગારી આપવામાં આવતી હતી તેમા ંપૂરા ૧પ૦ િપયા આપવામા ં હોતા 
આવતા. અમારી સરકાર આવી તો ૧૯૯ િપયા આપીએ છીએ. ગરીબની મ કરી કરનારી એ સરકારની િચંતા તેઓ કરતા 
નથી. તેમના પ ની સરકાર હતી. આ નો સ પણ ક ેસ પ ની કે  સરકારે ન ી કરેલા છે. એમા ંઅમ ેવખતોવખત અન ે
મારે દુઃખ સાથે કહેવુ ંછે કે, વષ ર૦૧૩-૧૪ની સાલની અંદર ભારત સરકારે ગરીબ, મજદુરન ેવેતન આપવાના નો સ ન ી 
કયા હતા તેમાં ૧પ૬ િપયા આપતા હતા. ી નરે ભાઇ મોદી વષ ર૦૧૪મા ં ભારત સરકારમા ં ધાનમં ી તરીકે આ યા 
યારથી ૧૯૯ િપયા વેતન આપવાનુ ંન ી કય ુછે.  

  અ  ય ી : લીઝ, બધા સાથ ેબોલશો?  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, આ રા યના ગરીબ લોકો માટે અમારા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની 
સંવેદના છે અન ેઆવનારા દવસોમા.ં.. 
 અ  ય ી : તમ ેબધા આના પછીનો  આવવા દેવા માગતા નથી. લીઝ, લીઝ, મ ઘણા બધાને પૂછવા દીધંુ.  
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 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, ગરીબ માનવી બીપીએલ યાદીના પેરાિમટસની બહાર હશ ે તો ી 
િવજયભાઇ પાણીની સરકાર આવનારા દવસોમાં એક-એક ગરીબ માણસોને શોધી આ પેરાિમટસમાં આવતા હશે તો જ રથી 
બીપીએલ યાદીમાં સમાવશ.ે  
 અ  ય ી :  માનનીય શૈલેષભાઇ છે ો .  
 ી શલૈેષ મ.પરમાર: માનનીય અ ય ી, ી ફળદ ુસાહેબે રાજકીય રીતે (xxx) તેમના સંબોધનમા ંક ુ.ં ી 

ફળદુ સાહેબની લાગણી હતી અને તેમણે * (xxx)રાજકીય લીધંુ કે, તમે ક ેસ સાથે ગરીબોની સરખામણી કરીન ેઅ યારે જ ે

વાત કરી ર ા છો કે તે વખતે ૩પ િપયે પેટોલ હતંુ અને અ યારે ૭પ િપયે છે. મારી વાત સાંભળો. મારે  એટલું જ ણવુ ંછે 
અને માનનીય મં ી ી આને રાજકીય અવલોકનમાં ન લ.ે માનનીય િવણભાઇથી માંડીને માનનીય પંુ ભાઇએ પણ  
કય  કે, વષ ર૦૧૧ના થયલે સરવેન ેઆધીન બીપીએલ યાદીમાં આવતા હોય તેમન ેઆ યોજનાનો લાભ મળ ેછે. ક ેસની 
સરકાર હતી તે વખતે વષ ર૦૧૧મા ંસરવ ેકરાવીને તેના નો સ મૂ યા હતા. આજ ેર૦ર૦ની સાલ છે. તેમા ંઘણા બધા ફેરફાર 
કરવા પડે તે આપણે ઇ શકીએ છીએ. બીપીએલ યાદીમાં આ ણ તાલુકામાં મા  ૬૭ લોકો ઉમેરાયા. ઘણી વખત એવુ ંથતંુ 
હોય છે કે, બીપીએલ કાડ હોય પણ બીપીએલ યાદીમાં તેમનું નામ હોતંુ નથી એટલ ે તેમન ે આ લાભ મળતા નથી. માટે 
રાજકીય હેતુસર નહ  પણ ગરીબની વાત છે, ધાનમં ી આવાસ યોજનાના માનનીય લલીતભાઇએ વખાણ કયા છે. યારે વષ 
ર૦૧૧મા ંજ ેસરવે થયો છે તે સરવેનો ફરીથી રીસરવે કરવામા ંઆવે તો સાચા ગરીબો છે તેને તેનો લાભ મળી ય. ઘણી વખત 
બીપીએલની અંદર.... 
 અ  ય ી : આપનો  તો આવી જ ગયો. હવે આ કાળ છે માનનીય શલૈેશભાઇ.  
  ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જ ેલોકોન ેબીપીએલ કાડની જ ર નથી તેવા લોકો પાસે પણ આવા 
કાડ છે.  
  અ  ય ી :  માનનીય શૈલેષભાઇ  આપનો  આવી ગયો છે.  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, ગરીબોની ચચા થઇ રહી છે એટલે ઉભો થયો છંુ.  બે ભાગમાં છે 
એક તો જ ેલોકો બી.પી.એલ. છે અને એન ેવષ ૨૦૧૧ની યાદીમા ંન હોવાથી આવાસ મળતંુ નથી એન ેઅપ ેડ કરવા માગો 
છો કે નહ ? અને બી   એ છે કે બી.પી.એલ.મા ંસમાવેશ થયા વગર જ ેલોકો રહી ગયા છે એનો તમે બી.પી.એલ.મા ં
સમાવેશ કરવા માગો છો કે નહ ? આ બંને વાત આપણી ચચામાં છે. સરકાર પહેલા ના સંદભમાં એવું કહેવા માગે છે કે, 
ય.ુપી.એ.ની સરકાર વખતે, હ રાજકીય રીતે નથી કહેતો પણ યારે બીું .પી.એલ.માં પણ એના ાઇટએરીયા ન ી કયા હતા કે 
વષ ૨૦૧૧ની આખરી યાદી િસ  થઇ એના જ ે ેડેશન એટલે ૦ થી ૬, ૬ થી ૧૨, ૧૨ થી ૧૮ એ ેડમા ંજ ેઆવતા હોય 
એને પહેલા આવાસ આપવા અન ેએના સંદભમાં અ યારે વષ ૨૦૧૧ની જ ેયાદી આખરી થઇ એને આપણે આપી ર ા છીએ. 
વષ ૨૦૧૧ની યાદી વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં પૂરી થશે અને યાર પછી જ ેરહી ગયા છે, દાખલા તરીકે શૌચાલય તો આપણે અ યારે 
પહેલા વષ ૨૦૧૧ સુધીની યાદીને શૌચાલયો આ યા. હવે આ વખતે બી  ૨.૫૦ લાખ શૌચાલયો આપવાના છીએ જનેા નામ 
યાદીમાં પણ નથી અને શૌચાલય પણ નથી એને આપણે આપી ર ા છીએ. અ યારે મા  પહેલી ાયોરીટી વષ ૨૦૧૧ની 
યાદીને અપાઇ રહી છે એ યાદી પૂરી થશે પછી એમાં રહી ગયા હશે એને આપવામાં આવશ.ે બી.પી.એલ.ની જ ે વાત છે, 
બી.પી.એલ.ના નો સ એ કે  સરકારે ન ી કયા છે એ નો સ મુજબ બી.પી.એલ. અથવા અં યોદય કાડ જનેે મળતંુ હશ ેએન ે
આપીશુ.ં પરતુ આપણે બધા માનીએ છીએ કે ઘણા ંલોકો બીં .પી.એલ.મા ંહોય ન હોય પણ ગરીબ હોય તો એની પણ િચંતા 
આપણે બધાએ કરવાની આવ યકતા છે અને રાજય સરકાર અ તાના ધોરણ ે ાયોરીટી આપીન ે પેલી યાદી ખતમ કરી અન ે
પછી રહી ગયા હશે એનો ભિવ યમાં ચો સ િવચાર કરશ.ે  

ભ ચ િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  

*૨૫૮૦૬ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં ભ ચ િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમા ં

સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૬૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અન ે   (૨) ૧૧૭૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી?   (૩) .૩,૧૮,૭૭,૬૯૭/- 
 ી અ ણિસંહ  અ. રણા : માનનીય અ ય ી, કેળ ટી યુ ક ચરના સહાયના ધોરણો શુ ંશું છે તે જણાવશો.  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ કેળ ટી ય ુ ક યરના ધોરણો શુ ં શુ ં છે 
એવો  કય  છે તો એમાં કેળ ટી યુ ક ચર એની યુિનટ કો ટ િપયા ૧.૨૫૦૦૦ િત હેકટર છે એમાં સામા ય િવ તાર માટે 
ખચના ૪૦ ટકા મુજબ મહ મ િપયા ૫૦,૦૦૦ િત હેકટર સહાય મળવાપા  છે. આમાં સામા ય ખેડતને ખચના ૂ ૧૫ ટકા 
મુજબ િપયા ૧૮૭૫૦ િત હેકટર પૂરક સહાય અને અનસુૂિચત િત અને અનસુૂિચત જન િતના ખેડતને ખચના ૂ ૨૫ ટકા 
મુજબ મહ મ િપયા ૩૧૨૫૦ િત હેકટર પૂરક સહાય મળવાપા  છે. આમ સામા ય િતના ખેડત હોય તો ૂ િપયા ૬૮૭૫૦ 

િત હેકટર અને અનુસૂિચત િત અને અનુસિૂચત જન િતના ખેડત હોય તો ૂ િપયા ૮૧૨૫૦ િત હેકટર સહાય મળવાપા  
છે. માનનીય અ ય ી, ટાયબલ સબ લાન િવ તાર માટે ખચના ૫૦ ટકા મહ મ િપયા ૬૨૫૦૦ િત હેકટર આમા ં
સામા ય ખેડતને ખચના ૂ ૧૫ ટકા લેખે િપયા ૧૮૭૫૦ અને અનસુૂિચત િત અને અનુસૂિચત જન િતના ખેડતને ખચના ૂ
૨૫ ટકા મુજબ િપયા ૩૧૨૫૦ િત હેકટર પૂરક સહાય પણ મળવાપા  છે. આમ ટાયબલ સબ લાનમાં સામા ય િતના 
ખેડતને ૂ િપયા ૮૧૨૫૦ િત હેકટર, અનુસૂિચત િત અને અનસુૂિચત જન િતના ખેડતને ૂ િપયા ૯૩૭૫૦ િત હેકટર 
સહાય મળવાપા  છે.  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને હ પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , ભ ચ િજ ામાં ટી ય ુ
ક ચર માટે સામા ય ખેડતોને સહાય મળ ે છે કે અનુસૂિચત િતૂ -જન િતના બધા જ ખેડતોને લાભ મળ ે છેૂ ?  હા, તો 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત જન િત તેમજ મ હલા અરજદારોન ે
કેટલાન ેલાભ આ યો અન,ે કેટલા નાના સીમાંત ખડેત તેમજ અ ય ખેડતોને કેટલી સહાય આપવામાં આવીૂ ૂ ?  
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ેવાત કરી છે, આમાં મારા જવાબની 
અંદર મ બતા યું છે કે, ૧૧૭૧ જટેલી અર ઓ મંજર કરી છેૂ , આ ૧૧૭૧ અર માં નાના િસમાંત ખેડત પરૂ ૪ છે, અ ય ખેડત ૂ
૬૪૭ છે. અનુસૂિચત િતના ખેડત રૂ ૧ અને અનુસૂિચત જન િતના ખેડત ૂ ૧ર૦ અને મ હલા ખેડત ૂ ૧૮૯, આમ આખા 
િજ ાની અંદર આ રીતે લાભ આપવામાં આ યો છે.  
 ી મહેશભાઇ છો. વસાવા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે પુછવા માગંુ છ કેુ ં , ઝગ ડયા, વાલીયા અન ે
ને ંગની અંદર અનુસિૂચત િત અને અનુસિૂચત જન િતના ખેડતોને જ ેકેળના ટી યુ ક ચર આપવાની વાત છે એમને પાણી ૂ
માટે ટપક િસંચાઇ પ િત માટેની સહાય આપવામા ં આવે છે કે ન હ અને બી   એ છે કે, જ ે અનુસૂિચત િત અન ે
અનુસૂિચત જન િતના  ખેડતો છે એમન ેગોડાઉન ૂ - જનેે કો ડ ટોરેજ કહે છે એના માટે સહાય આપવા માગો છો કે કેમ?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એમણ ેબે વાત કરી એક ટપક િસંચાઇની, ટપક િસંચાઇ માટે 
સરકારની . .આર.સી. આ કામ કરે છે આજનો  છે રોપાનો છે એટલ ેએ કોપની બહાર છે પણ સરકાર એના માટે પણ 
સહાય કરે છે અને અનસુૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િતના લોકો માટે એમાં સહાયના ધોરણો વધારે છે. એમણે જ ે
ઝગ ડયાની વાત કરી છે એમા ં અનુસિૂચત િતના જ ે ખેડતોન ે સહાય આપી એની સં યા રૂ ૦ છે અને સહાય િપયા 
પ,૯૩,૭૬૭ ચૂકવી છે, અનુસૂિચત જન િતના ખેડતો ૂ ૧૧૧ છે અને સહાય િપયા ૩૪,પ૬,૦૧૮ ચૂકવી છે, મ હલા ખેડતો ૂ
૧૬૭ છે એમાં િપયા ૩૧,પ૩,૩૯૪ની સહાય ચૂકવી છે. એમણે વાલીયાનું પુ યું એમાં અનસુૂિચત જન િતના ૪ ખેડતોન ેૂ
િપયા ૧,૬ર,૯૩૮ની સહાય ચૂકવી છે અને મ હલા ૩ ખેડતોને િપયા ૂ ૧,૦ર,૬૩૭ની સહાય ચૂકવી છે આમ યાં આગળ 

નાના ૯ ખેડતોૂ ને િપયા ર,૪૮,૦૪૮ની સહાય ચૂકવી છે અન ેઅ ય પ૩ ખેડતોને િપયા ૂ ૧૬,૭૦,૯૭રની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે.  
 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, ભ ચ િજ ામા ં કેળ ટી ય ુક ચર માટેની ૧૧૭૧ અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી છે તો એમાં કેટલા હેકટરમા ંકેળનું વાવેતર કરવામાં આ યું અન ેકેટલા ટન કેળાનુ ંઉ પાદન થયુ ંએ જણાવવા 
માનનીય મં ી ી કૃપા કરે.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એમણે જ ેવાત કરી કે ભ ચ િજ ામાં કેળ ટી યુ ક ચર હેઠળ 
પાકનો વાવેતર િવ તાર કેટલો તો એમા ંઅંકલે રમા ં વાવેતર િવ તાર ર૮૪૦ હે ટર અન ે ઉ પાદન ર,૦૭,૩ર૦ મે.ટન છે. 
જબુસરમાં વાવેતર િવ તાર ં ૩ હે ટર અને એનું ઉ પાદન ર૧૯ મે.ટન, ઝગ ડયામાં વાવેતર િવ તાર ૮૦૮૧ હે ટર અને એનુ ં
ઉ પાદન પ,૮૯,૯૧૩ મે.ટન, ને ંગમાં વાવેતર િવ તાર રપ૯ હે ટર અને ઉ પાદન ૧૮,૯૦૭ મે.ટન, ભ ચમાં વાવેતર 
િવ તાર ૭૪૭ હે ટર અન ે ઉ પાદન પ૪,પ૩૧ મે.ટન, વાલીયામાં વાવેતર િવ તાર ૩૬૯ હે ટર અન ે ઉ પાદન ર૬,૯૩૭ 
મે.ટન, હાંસોટમાં વાવેતર િવ તાર ૪ હે ટર અને ઉ પાદન ર૯ર મે.ટન છે. માનનીય અ ય ી, આમ વા જઇએ તો વાવેતર 
િવ તાર ૧ર૩૦૩ હેકટર છે અન ેઉ પાદન ૮,૯૮,૧૧૯ મે.ટન જટેલુ ંછે એટલ ેએ રીતે કલ ઉ પાદન છેુ .  

અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં રમતગમતના મેદાનો 

*૨૮૪૧૧ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય રમત-ગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ેબનાસકાંઠા િજ ામા ંકેટલા 

  (૧) શૂ ય, ા ય ક ાએ રમતગમતના મેદાનો 

બનાવવા અંગેની યોજના રમતગમત, યુવા અને સાં કૃિતક 
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ગામોમા ંરમત ગમતના મદેાન બનાવવામાં આ યા, અને વૃિ ઓ િવભાગમા ંઅમલમા ંનથી. 

 (૨) હાલ ઉપરો ત િજ ાઓના કેટલા ગામોમાં રમત 
ગમતના મેદાન નથી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે, શું ામીણ ગુજરાતના યુવાનોને ઓિલિ પકનો મેડલ તવાનો અિધકાર નથી ?  મં ી ીએ જવાબ આ યો છે કે યુવા 
રમત- ગમત અન ે સાં કૃિતક વિૃ ઓના મં ાલયમા ં એવી કોઇ જ યોજના નથી ચાલતી કે રમત-ગમતના મેદાનો ા ય 
ક ાએ ઉભા કરવામાં આવ.ે આપણે ખેલ મહાકભની ચંડ હેરાતો કરીએ છીએ અને રમતુ ં -ગમતના મેદાનો  ા ય 
ક ાએ ના હોય તો કયાંથી રમશ ે ગુજરાત ? એટલ ે સવાલ એટલો જ છે કે, આજની તારીખે યોજના નથી કશો વાંધો નહ  
આગળ ઉપર શું તાલુકા અન ેિજ ા ક ાએ પો સ સંકલો કે રમતુ -ગમતના મેદાનો ઉભા કરવાનુ ંકોઇ આયોજન છે કે કેમ ?  
  અ  ય ી : િજ ા ક ાએ તો છે જ તાલુકા ક ાનું પૂછો (અંતરાય) કોઇક જ યાએ નહ  હોય પણ મને યાલ છે 
(અંતરાય) ના, ના મારી વાત પણ ખોટી હોય તો ચેલે જ થાય.  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ રમત-ગમત િવભાગની  વાત ક  અને આપ ી મારા ં
અગાઉના વષ ની અંદર આ િવભાગના મં ી તરીકે રહી ચૂકયા છો. હ આ ગૃહ સમ  એક વાત કરવા માગંુ છ કેું ંુ , વષ ૧૯૯૦ 
સુધી આ રમત-ગમત િવભાગ એ િશ ણ િવભાગની સાથે ઇ ટ હતો એ છ ો પડયા પછી વષ ૂ ૧૯૯૩-૯૪ની અંદર ૮ 
કરોડ ૭૨ લાખ િપયાની આ બજટેની અંદર ગવાઇ કરવામાં આવી. વષ ૧૯૯૪-૯૫માં િપયા ૯ કરોડ અને ૧૪ લાખની 

ગવાઇ કરવામા ંઆવી. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે, વષ ૨૦૧૯-૨૦ની અંદર િપયા ૫૭૯ કરોડનુ ંઆ બજટે િવભાગ 
તરફથી કરવામાં આ યુ છે. આ વષ ૨૦૧૦ પહેલાં આપણા આ રાજયના ત કાિલન મુ યમં ી ી અને આજના વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદી સાહેબે ખેલ મહાકભની શ આત કરીુ ં . આને લઇન ે જ ે કારે તેની અંદર શિકત પડેલી હતી તેને બહાર 
લાવવાનું કામ આ રાજય સરકારે કયુ છે.  
 માનનીય અ ય ી, આ ખેલમહાકભ થકી આપણે યું છે કેુ ં , કુ.સરીતા ગાયકવાડ, કુ.અંિકતા રૈના, હરમીત 
દેસાઇ, માનવ ઠ ર, મુરલી ગાિવત આવા અનેક ખેલાડીઓ કે જઓેએ ગો ડ મેડલ, િસ વર મેડલ ા ય ક ાના અન ે
છેવાડાના િવ તારની દીકરી આપણી સરીતા ગાયકવાડ અને મુરલી ગાિવત આ બેએ આજ ેજ ેકામ કયુ છે તે સમ  દુિનયાની 
અંદર આ એિશયન ગેમના ૪૫ દવસની જ ેહરીફાઇ ચાલે છે તે હરીફાઇની અદંર આ દિુનયાના દેશોની અદંર આ નામ રોશન 
કરનારી આ દીકરી છે એનુ ંકારણ એ જ છે કે આ ખેલ મહાકભન ેલઇને આ દીકરીુ ં -દીકરાઓ આજ ેખૂબ આગળ વ યાં છે.  
 માનનીય અ ય ી, તેમનો બી  જ ે  છે કે, હવે પછીનું આયોજન છે કે કેમ ? અ યારે આ િજ ા ક ાની વાત 
કરીએ યારે િજ ા ક ાની અદંર ૧૮ િજ ાઓની અંદર ૨૧ જટેલા મેદાનો બની ચૂકયા છે એ જ રીતે જ ેઇ- કલો છે તે ઇૂ -
કલોની અંદર પણ ૂ ૧ લાખ ૪૭ હ ર ખેલાડીઓ લાભ લઇ ર ા છે અન ે૪૦ જટેલી િજ ા લેવલની પો સ કલની અંદર ૂ

પણ ૫૫૦૦ ખેલાડીઓ લાભ લઇ ર ા છે. માનનીય અ ય ી, મને કહેતા આનંદ થાય છે કે, ચાલુ વષ આ ૨૦૨૦-૨૧ના 
બજટેની અંદર ા ય ક ાએ રમત-ગમતના મેદાન બનાવવા માટે પો સ ફોર ઓલ આ યોજના અંતગત િપયા ૩૧૦ 
લાખની ગવાઇ પણ કરવામાં આવેલ છે અને ચાલુ વષ ફટબોલ અથવા તો બા કેટબોલૂ , વોલીબોલ, ખો-ખો, એ લેટીક ટેક 
અથવા ક બડી આમ, આ પૈકી કોઇ એક એવા ૫૦૦ ગામોની અદંર આવું આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે અન ે િપયા ૩૧૦ 
લાખની ગવાઇ કરવામા ંઆવેલી છે. 
 અ  ય ી : માનનીય શેભાઇનો જ ે  છે (અંતરાય) લીઝ, કાં તમે અહ યા આવી વ એવું કરો, તેમનો 
છે ો  કે તાલુકા ક ાએ કરવા માગો છો કે કેમ? તો ભિવ યની વાત હોય તો તેમાં તમારે જ ેકહેવુ ંહોય તે કહો.  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભિવ યમાં ટેપ બાય ટેપ આગળ વધીન ેરાજયના તમામ ગામોની 
અંદર આ યોજનાનો લાભ મળે તે કારની કાયવાહી કરવામાં આવશ.ે  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , 
ખેલેગા ગુજરાત, તેગા ગુજરાત મગર મૈદાન હી નહ  હ ગા તો કહાં ખેલેગા ગુજરાત? બનાસકાંઠાના દરેક તાલુકા મથકે 
પોટસ કો પલે  બનાવવા માગો છો કે કેમ ? 

 અ  ય ી : આપના નો જવાબ તેમના જવાબમાં જ સામલે છે.  
 ી કીિતિસંહ . વાઘેલા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
રાજય સરકાર ારા કેટલા ગામોમા ં કઇ રમતો માટે મેદાન બનાવવા માટે માળખાકીય સિુવધા ઉભી કરનાર છે ? અને આ 
મેદાનની દેખરેખ તથા સંચાલનની કામગીરી કઇ રીતે કરવામાં આવશ.ે 
 અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.  
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અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

ક છ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  
૨૬૪૮૦ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના કયા થળોને વાસન થળ તરીકે હેર કરવામાં 
આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના કોઇ થળોને વાસન થળ તરીકે હેર કરવામા ં
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વાસન થળવાર કેટલી રકમનો 
કયા હેતુસર ખચ કરવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) કેટલી રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયલે રહી?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

બોટાદ અને ભ ચ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે  
૨૬૫૯૫ ી િવણભાઇ મા   (ગઢડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા બોટાદ અને ભ ચ િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ બોટાદ િજ ાના ૬૦૪૮૪ અને 
ભ ચ િજ ાના ૩૪૭૮૩ ખેડતોએ ઓૂ નલાઈન અર ઓ 
કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) બોટાદ િજ ામાં .૨૫૯૧.૪૬ લાખ અન ેભ ચ 
િજ ામાં .૧૧૫૧.૧૮ લાખ રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય ૂ
તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

સુરત િજ ામાં મીનીમલ ોસેિસંગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  
૨૫૭૯૩ ી કાંિતભાઈ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામા ંમીનીમલ ોસિેસંગ એકમ થાપવા 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) સહાય ચુકવવાની કાયવાહી ચાલુ છે. 

તાપી અને નવસારી િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  
૨૬૬૪૪ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે  

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 336 

કુલ રકમ  
 (૨) તે પૈકી તાપી અને નવસારી િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી તાપી અને 
નવસારી િજ ામા ંફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ 
રકમ નીચે મુજબ છે. 

ફડ ટા સફર ઓડરં  (FTO) ારા જમા થયલે રકમ ( િપયા લાખમાં) 

મ 
િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ તાપી ૫૯૬૩.૬૯ ૩૫૪૫.૬૩ ૯૫૦૯.૩૨ 
૨ નવસારી ૨૯૮૮.૨૮ ૨૮૯૭.૫૧ ૫૮૮૫.૭૯  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 

મ 
િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૧૯  
થી  

તા.૩૧-૧૨-
૧૯ 

કુલ 

૧ તાપી ૨૦,૯૧,૬૬૩ ૧૦,૩૯,૧૬૭ ૩૧,૩૦,૮૩૦ 
૨ નવસારી ૧૧,૫૩,૫૯૬ ૧૦,૨૪,૩૨૭ ૨૧,૭૭,૯૨૩  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૮૧૬ ી અરિવંદ પટલે   (ધરમપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલર માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૧૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૭૨૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૪,૪૩,૬૮,૦૦૦/- 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાે ેે બત 

૨૬૫૮૭ ી જ.ેવી. કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કયા થળોન ે વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી અન ે
ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કોઈ થળોને વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે કયાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?       (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ ે ે મળેલ અર ઓ 
૨૫૭૮૬ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના સં હ માટે કો ડ 
ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અન ે   (૨) ૧૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૮,૨૫,૧૦,૦૦૦/- 
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બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજર થયેલ આવાસોૂ  

૨૫૯૦૭ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ માં ૧૧૬ આવાસો 
બનાવવાનું નકકી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ૮૪ 
આવાસો મંજર થયા છેૂ . 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે ?   (૩) તે પૈકી ૫૭ આવાસોનુ ંકામ ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  
૨૬૫૬૧ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળોને 

વાસન થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોને 

વાસન થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 
 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

    (૪)    તે યાં સુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશે ?      (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

જનાગઢૂ  િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૫૭૯૨ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  િજ ામાં કો ડ ટોરેજમા ંસોલર પેનલ 
થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  ૦૪  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ  મંજરૂ  કરી, અન ે   (૨) ૦૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) . ૫૬,૬૭,૧૩૫/- 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૭૯૭ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૭૮૨ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) .૨,૦૯,૭૪,૪૫૧/- 

વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન ડાંગર યોજનાુ  
૨૫૮૨૭ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન ુ
ડાંગર યોજના હેઠળ કેટલું િબયારણ સહાયથી િવતરણ 
કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) ૧૨૬૪.૭૫ િકવ ટલ 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલી સહાયની રકમ ચુકવવામાં ુ
આવી?  

  (૨) ë. ૨૧,૮૦,૪૨૦  
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સુરત િજ ામાં મીનીમલ ોસેિસંગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અરે ઓ 

૨૫૭૯૪ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામા ંમીનીમલ ોસિેસંગ એકમ થાપવા 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) સહાય ચુકવવાની કાયવાહી ચાલુ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ ે ે અર ઓ 

૨૫૭૯૬ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૭૮૨ 
મહીસાગર અને ડાંગ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૬૧૯ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને ડાંગ િજ ામા ંતાલુકાવાર યા થળોને વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને ડાંગ િજ ામાં તાલુકાવાર  કોઈ થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યાં સુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ખેડા િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ ે ે અર ઓ 
૨૫૭૯૯ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારને 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૧૨૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૭૫૩ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) .૧,૯૨,૪૨,૫૧૦/- 

--------- 
ખેડા અને મ હસાગર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૬૧૭ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ેમ હસાગર િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત ં ં
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપારી એકમો સામે કેસો કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ેમ હસાગર િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત ં ં
વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામે ધી 
પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો 
ન ધી કાયવાહી કરવામાં આવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
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ખેડા ૫ ૧૧ 

મ હસાગર ૦ ૧  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 

એકમો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) તે અ વયે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 

૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી ખેડા 

િજ ામા ં
વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  

૨૦૧૮ ૧૦,૦૦૦/- 

૨૦૧૯ ૨૨,૦૦૦/- 

કુલ ૩૨,૦૦૦/- 

તથા મ હસાગર િજ ામા ં
વષ વસૂલ કરલ ગુે હા માંડવાળ ફી 

૨૦૧૮ ૦ 

૨૦૧૯ ૨,૦૦૦/- 

કુલ ૨,૦૦૦/- 

ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆ યા.   

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામાં આવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં મંડળીઓએ નોટીસ પાઠવવા બાબત 

૨૬૪૮૬ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા)  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર સમાન 
હેતુવાળી એક ગામમાં એકથી વધુ મંડળીઓ રિજ ટર કરીન ે
ખોટા િધરાણ આપતી કેટલી મંડળીઓ રદ કરવામાં આવી, 

  (૧) (ક) તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮-  (૦) શૂ ય  

(ખ) તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯- (૦) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી મંડળીઓને ઉ ત બાબતે 

નોટીસ પાઠવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) બાકી આવી મંડળીઓ સામ ે યાં સુધીમાં 

કાયવાહી કરવામા ંઆવશે ? 

  (૩) હાલ આવી કોઈ બાબત યાન પર આવેલ ન હોઈ 

કાયવાહી કરવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

અમદાવાદ અને નમદા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન ૃ ે અર ઓ 

૨૬૫૩૫ ી રાજશકમાર ગોે ુ હલ (ધંધુકા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 

૨૦૧૯માં સરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 

સહાય મળેવવા અમદાવાદ અને નમદા િજ ામા ંિજ ાવાર 

કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ અર ઓ કરી, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ િજ ાના ૧૦૯૭૧૩ 

અને નમદા િજ ાના ૨૯૬૭૨ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ

અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચુકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચુકવવામા ંઆવશે ? 

  (૩) અમદાવાદ િજ ામાં .૩૬૬૫.૮૨ લાખ અન ે
નમદા િજ ામા ં .૧૧૩૪.૫૭ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
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છોટા ઉદેપુર િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ ે અર ઓ 

૨૫૮૦૨ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટા  ઉદેપુર િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૪૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૨૧૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) .૫૪,૦૮,૨૨૩/- 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૪૯૦ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત ં ં
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામે કેસો કરવામાં 
આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત ં ં
વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામે ધી 
પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો 
ન ધી કાયવાહી કરવામાં આવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
બનાસકાંઠા ૯ ૧૩ 

ક છ ૫ ૧૧  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 

એકમો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) તે અ વયે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 

૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી 

બનાસકાંઠા િજ ામા ં

વષ  વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  

૨૦૧૮ ૨૪,૦૦૦/- 

૨૦૧૯ ૩૮,૦૦૦/- 

કલુ  ૬૨,૦૦૦/- 

તથા ક છ િજ ામા ં

વષ  વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  

૨૦૧૮ ૧૦,૦૦૦/- 

૨૦૧૯ ૨૬,૦૦૦/- 

કલુ  ૩૬,૦૦૦/- 

ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆ યા.   

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 

ન ધાવવામાં આવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ખેડૂત તાલીમ િશિબરો 

૨૫૮૨૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નેશનલ ફડ િસિકયો રટી િમશન ઓઈલસીુ ડ એ ડ 
ઓઈલપામ યોજના અંતગત પંચમહાલ િજ ામાં કેટલી 
ખેડત તાલીમ િશિબરો યોજવામા ંઆવીૂ , 

  (૧) ૧૫ 

 (૨) સદર તાલીમોમાં કેટલા ખેડતોએ હાજરી આપીૂ ,   (૨) ૪૫૦ ખેડતોૂ  



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 341 

અન ે
 (૩) તે પેટે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૩) .૩,૫૯,૬૦૦/- 

--------- 
ધાનેરા ખાતે મંજર કરલ રમતગમતના મેદાનૂ ે  

૨૬૪૯૨ ી નથાભાઇ પટલ ે  (ધાનેરા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ મં ી ી ૃ (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના ધાનરેા ખાતે રમત ગમતનું મેદાન યારે મંજર ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) ધાનેરા ખાતે રમત ગમતનુ ંમેદાન મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત મેદાનમા ંકઈ રમતો રમી 
શકાય તે માટે સાધનો વસાવવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર તે 
અ વયે કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં કો ડ ટોરજનીે  યોજના માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૭૮૭ ી બાબુભાઇ પટલે  (દસ ોઇ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અન ે   (૨) ૦૨ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) .૧,૨૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં એપીએમસીમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર કટલ માકટે  

૨૭૯૯૪ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં એપીએમસી સંચાિલત કેટલ માકટ 
ચલાવવા પર તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૬ના રોજ સરકારએ 

િતબંધ મૂકેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
દાહોદ િજ ાના દાહોદ, ઝાલોદ, લીમડી, લીમખેડા, 
ગરબાડા, જસેાવાડા, કતવારા, રાછરડા તથા દેવગઢ 
બારીયા ખાતે લાંબા સમયથી એપીએમસીમા ંગેરકાયદેસર 
કેટલ માકટો ચાલી ર ા છે તેના શાં કારણો છે, 

  (૨) દાહોદ િજ ાના દાહોદ, ઝાલોદ, લીમડી, 
લીમખેડા, ગરબાડા, જસેાવાડા, કતવારા, રાછરડા તથા 
દેવગઢ બારીયા ખાતે સરકાર ીના હેરનામા અ વયે કેટલ 
માકટ બંધ છે. 

 (૩) સરકારના ઉ ત આદેશ ભંગ બદલ જવાબદારો 
સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર કેટલ માકટો યાં 
સુધીમાં બંધ કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાે ણા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૮૦૦ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંપપૈયા પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૧૬૮ 
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 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી?   (૩) .૪૯,૩૬,૩૪૯/- 
   

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ  

૨૫૮૨૪ ી દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કૃિષ મહો સવના કેટલા કાય મો 
થયા, 

  (૧) ૧૮ કાય મ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાથ એ ભાગ લીધો, અન ે   (૨) ૨૨૯૪૮ લાભાથ ઓ 
 (૩) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યોુ ?   (૩) .૧,૦૯,૨૭,૪૮૦/- 

--------- 
રા યમાં મોટર હીકલ એ ટ અ વયે દંડ વસૂલવાની રકમ 

૨૬૫૩૨ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
મોટર હીકલ એ ટ અ વયે છે ા બે વષમા ંવષવાર કલ ુ
કેટલી રકમ દંડ પેટે વસૂલવામા ંઆવી, અને 

  (૧) છે ા બે વષમા ંવષવાર નીચે મુજબ દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ રકમ 

.૩,૪૬,૪૨,૧૬,૦૪૧ .૩,૪૦,૨૭,૮૨,૯૭૨ .૬,૮૬,૬૯,૯૯,૦૧૩  
 (૨) ઉ ત વસૂલવામા ંઆવેલ રકમ બજટેના કયા 
હેડ હેઠળ જમા લેવામા ંઆવી? 

  (૨) ૦૦૪૧ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં િજ ા મથક રમત ગમતે નું મેદાન ન હોવા બાબત 

૨૬૬૨૪ ી વજિસંગભાઇ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ા 
મથકે રમતગમતનું મેદાન ( પો સ કો પલે સ) નથી તે 
હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો યાં સુધીમાં કેટલા ખચ બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) જમીન ઉપલ ધ થયલે ન હોઇ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં ખેડૂતોને પાક વીમો ચકૂવવા બાબત 

૨૬૫૦૪ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં અિનયિમત અને કમોસમી વરસાદને કારણ ેપાક 
નુકસાની પેટે તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોને ખરીફૂ -૨૦૧૯નો 
પાક વીમો ચૂકવવામા ંઆ યો, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા પાટણ િજ ામાં ં
તાલુકાવાર દાવા ચુકવાયેલ ખેડતોની િવગત નીચે મુજબ છેૂ . 

તાલુકાવાર દાવા ચૂકવાયેલ ખેડૂતોની સં યા 
પાટણ ૫ 
રાધનપુર ૯૯૮ 
શંખે ર ૩૪૧ 
સમી ૬૫ 
સાંતલપુર ૮૧૭ 
હારીજ ૧૨૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ખેડતોને પાક વીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા ં મંજરૂ  થયલે 
દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) યાં સુધીમા ંતે ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 343 

આણંદ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
૨૬૦૦૦ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૫૫,૦૬૫ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૫૭.૭૫ કરોડ. 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચ ૃ  
૨૫૮૨૩ ી જગદીશભાઇ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કૃિષ મહો સવના કેટલા કાય મો 
થયા, 

  (૧) ૧૮ કાય મ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાથ એ ભાગ લીધો, અન ે   (૨) ૨૨૯૪૮ લાભાથ ઓ 
 (૩) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યોુ ?   (૩) .૧,૦૯,૨૭,૪૮૦/- 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુરીટી િમશન ડાંગર યોજના ુ  

૨૫૮૨૯ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસુ યુ રટી િમશન 
ડાંગર યોજના હેઠળ કેટલું િબયારણ સહાયથી િવતરણ 
કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) ૧૨૬૪.૭૫ િકવ ટલ 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલી સહાયની રકમ ચૂકવવામાં ુ
આવી? 

  (૨) ◌ા.૨૧,૮૦,૪૨૦ 

--------- 
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૬૫૧ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને ડાંગ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમં ત કરતાં વધારે િકમત ં
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપારી એકમો સામે કેસો 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર નવસારી અને ડાંગ િજ ાના તોલમાપ ખાતા ારા 
પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતા ંવધારે િકમત વસલૂ કરવા ં ં
બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામે ધી પેકે ડ 
કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો ન ધી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
નવસારી ૭ ૬ 
ડાંગ ૦ ૨  
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 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) તે અ વયે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
નવસારી િજ ામાં  

વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  
૨૦૧૮ ૧૪,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૨,૦૦૦/- 

કલુ  ૨૬,૦૦૦/- 
તથા ડાંગ િજ ામાં 

વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  
૨૦૧૮ ૦ 
૨૦૧૯ ૪,૦૦૦/- 

કલુ  ૪,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામાં આવી? 

  (૩) શૂ ય. 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૫૨૬ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર િજ ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતા ંં
વધારે િકમત વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપારી એકમો ં
સામે કેસો કરવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર િજ ાના તોલમાપ ખાતા 

ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસલૂ ં ં
કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામે ધી પેકે ડ 
કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો ન ધી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
અમદાવાદ ૪૩ ૪૪ 
ગાંધીનગર ૩ ૧૩  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) તે અ વયે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
અમદાવાદ િજ ામાં  

વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  
૨૦૧૮ ૧,૨૪,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૯૨,૦૦૦/- 

કલુ  ૨,૧૬,૦૦૦/- 
તથા ગાંધીનગર િજ ામાં 

વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  
૨૦૧૮ ૧૨,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૪૦,૦૦૦/- 

કલુ  ૫૨,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામાં આવી? 

  (૩) શૂ ય. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં િવ  યોગ દનની ઉજવણીનો ખચ  

૨૫૮૮૩ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ મં ી ીૃ  (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િવ  યોગ 
દવસની ઉજવણી યારથી કરવામાં આવે છે, 

  (૧) ૨૧, મી જન ૂ ૨૦૧૫થી  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થતએ છે ા બે વષમાં 
અમદાવાદ િજ ા ક ાએ િવ  યોગ દનની ઉજવણી કરવા 
પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) . ૭.૫૦ લાખ 

 (૩) આ ઉજવણી દરિમયાન અમદાવાદ િજ ામાં 
કેટલા લોકોએ ભાગ લીધો? 

  (૩) ૨૩,૯૯,૫૦૦ 

--------- 
ભાવનગર અને પંચમહાલ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે  

૨૬૫૯૩ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા ભાવનગર અને પંચમહાલ િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ ભાવનગર િજ ાના ૧૪૬૭૦૧ 
અને પંચમહાલ િજ ાના ૬૨૯૫૯ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ભાવનગર િજ ામાં .૨૩૯૫.૫૯ લાખ અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં .૨૫૩૫.૨૫ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
ક છ િજ ામાં ખારકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૦૯ ીમતી માલતીબેન મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં ટી યુક ચર ખારેકના વાવેતરમાં 
સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૪૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૨૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૩,૩૪,૮૪,૩૫૬/- 

--------- 
િવજયનગર અને પોશીના ખાતે એસ.ટી. ડપો બનાવવાની કામગીરીે  

૨૬૫૧૦ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં િવજયનગર અને પોશીના ખાતે એસ.ટી. ડેપો 
બનાવવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) િવજયનગર ડગરાળ િવ તાર હોવાથી એસું .ટી. 
ડેપો માટે અનુકળ જમીન ા  કરવા માટે કલે ટર ીૂ , 
સાબરકાંઠા, હમતનગરના પરામશમાં ં કાયવાહી ચાલુ છે. 
  પોશીના ખાતે એસ.ટી. ડેપો બનાવવા જમીન 
ફાળવવા કલે ટર ી, સાબરકાંઠા, હમતનગરન ેતાં .૧૯-
૧૦-૨૦૧૯ થી દરખા ત કરવામાં આવલે છે. 

 (૨) યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ પૂણ કરવામાં આવશ?ે   (૨) જમીન મેળવવાની ીયા પૂણ થયા બાદ 
આગળની કાયવાહી હાથ ધરી શકાશ.ે 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં રા ીય કિષ િવકાસ યોજના હઠળ ફાળવેલ રકમૃ ે  

૨૭૫૧૩ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ િજ ામા ંતાલુકાવાર રા ીય 
કૃિષ િવકાસ યોજના હેઠળ કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ં
આવી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ફાળવલે રકમ પૈકી વષવાર કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો શું 
છે? 

  (૩) કામગીરી ગિતમાં હોવાથી, અરજદાર ારા 
સાધિનક કાગળો રજ કરવાના બાકી હોઈ તથા તાંિ ક ૂ
કારણોસર. 

પ ક-૧ 
ફાળવેલ રકમ ( િપયામાં) તાલુકો 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
સુ ાપાડા ૨,૭૧,૩૩,૮૬૦ ૫૪,૦૬,૦૬૦ 
વેરાવળ ૧,૨૯,૯૪,૮૭૫ ૧,૦૬,૦૮,૪૦૦ 
ગીર-ગઢડા ૭,૫૭,૩૩૦ ૧૦,૦૨,૧૬૦ 
કોડીનાર ૧,૬૯,૦૫,૧૨૦ ૪૬,૦૮,૫૩૦ 
તાલાલા ૫,૪૪,૫૦૦ ૧,૦૬,૯૯,૯૯૦ 
ઉના ૧૫,૯૮,૦૮૫ ૧૯,૧૮,૨૩૦ 

પ ક-૨ 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 

રકમ િપયામાં  
તાલુકો 

ખચ વણવપરાયેલ રકમ ખચ વણવપરાયેલ રકમ 
સુ ાપાડા ૨,૭૧,૩૨,૧૬૦ ૧૭૦૦ ૫૪,૦૬,૦૬૦ ૦ 
વેરાવળ ૧,૨૯,૯૩,૧૭૫ ૧૭૦૦ ૭૪,૭૬,૪૦૦ ૩૧,૩૨,૦૦૦ 
ગીર-ગઢડા ૭,૫૫,૭૩૦ ૧૬૦૦ ૯,૭૮,૧૬૦ ૨૪,૦૦૦ 
કોડીનાર ૧,૬૯,૦૩,૪૨૦ ૧૭૦૦ ૪૫,૬૦,૫૩૦ ૪૮,૦૦૦ 
તાલાલા ૫,૪૨,૯૦૦ ૧૬૦૦ ૬,૫૧,૯૯૦ ૧,૦૦,૪૮,૦૦૦ 
ઉના ૧૫,૯૬,૩૮૫ ૧૭૦૦ ૧૮,૯૪,૨૩૦ ૨૪,૦૦૦ 

--------- 
ભ ચ અને સુરત િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 

૨૬૬૩૯ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ અને સુરત િજ ામા ંિજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર ભ ચ અને સરુત િજ ામા ંમાનવ ક યાણ 
યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજરૂ  કરેલ 
અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧૨/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

ભ ચ ૨૮૭૮ ૭૧૮ ૨૨૧૭ ૯૨૧ 
સુરત ૨૧૩૬ ૯૦૧ ૧૬૪૫ ૧૧૫૫ 

કુલ ૫૦૧૪ ૧૬૧૯ ૩૮૬૨ ૨૦૭૬  
 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
કયા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
ભ ચ 

મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  તા.૧/૧/૧૯  
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થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ લ યાંક પૂણ 
થવાથી 

૨૧૬૦ ૧૨૯૬ 

કુલ ૨૧૬૦ ૧૨૯૬ 

સુરત 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ લ યાંક પૂણ થવાથી ૧૦૯૩ ૪૬૦ 
૨ િનયત વય મયાદા કરતાં 

વધુ/ઓછી વય હોવાથી 
૧૫ ૪ 

૩ અગાઉ લાભ મળેવેલ 
હોવાથી 

૧૧૯ ૧૮ 

૪ િનયત આવક મયાદા 
કરતા ંવધુ આવક 
હોવાથી 

૮ ૮ 

કુલ ૧૨૩૫ ૪૯૦  
--------- 

ભાવનગર િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૫૮૦૩ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમા ં
સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૮૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને    (૨) ૨૭૭ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૨૩,૬૪,૭૩૯/- 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં ી વાજપાઈ બે કબલ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ેે  

૨૬૪૪૯ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમાં ી વાજપાઈ બે કેબલ 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે, 

  (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
અમદાવાદ શહેરમાં ી વાજપાઈ બે કેબલ યોજના હેઠળ 
અગાઉની પડતર સ હત ૧૨૬૩૨ અર ઓ  મળેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ વષવાર મંજર કરી ૂ
અને કેટલી નામંજર કરવામાં આવેલૂ , અન ે  

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ વષવાર 
મંજરૂ /નામંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . 

િવગત ૧/૨/૧૮  
થી  

૩૧/૧/૧૯ 

૧/૨/૧૯  
થી 

૩૧/૧/૨૦૨૦ 

કલુ  

બે કો ારા 
મંજર કરેલ ૂ
અર ઓ 

૩૪૦૩ ૩૨૧૫ ૬૬૧૮ 

બે કો ારા 
નામંજર કરેલ ૂ
અર ઓ 

૪૩૧૩ ૧૫૬૯ ૫૮૮૨ 

 
 (૩) મંજર અર ઓ પૈકી કેટલા લાભાથ ઓને ૂ
કેટલી બકે કેટલી રકમ ચૂકવી ? 

  (૩) મંજર અર ઓ પૈકી કલ ૂ ુ ૬૬૧૮ લાભાથ ઓને 
મુ ય ૧૮ તથા અ ય નાગ રક બકોએ કલ ુ .૧૨૬૨૬.૦૪ 
લાખ ચૂક યા. 

--------- 
સુરત િજ ામાં લાિ ટક મિ ચગં માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૮૩૮ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 348 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામા ં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૯૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૨૮૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૪૫,૫૭,૫૯૮/- 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૭૮૪ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૨ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧,૨૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
સુર નગર અને ે જનાગઢૂ  િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમ ે  

૨૬૫૪૧ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગુજરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ માલસમાન 
અને 
મજૂરીની 
મળેલ કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી સુરે નગર અને જનાગઢ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી 
સુરે નગર  અન ેજનાગૂ ઢ િજ ામાં ફડ ટા સફર ઓડર ં
(FTO) ારા જમા થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ સુરે નગર ૪૩૨૬.૫૮ ૩૭૦૫.૦૩ ૮૦૩૧.૬૧ 
૨ જૂનાગઢ ૧૩૩૩.૪૫ ૧૦૬૦.૨૭ ૨૩૯૩.૭૨  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ાના 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ સુરે નગર ૧૫,૨૭,૧૦૭ ૧૨,૫૧,૯૬૮ ૨૭,૭૯,૦૭૫ 
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૨ જૂનાગઢ ૭,૦૨,૩૭૦ ૫,૭૪,૬૮૦ ૧૨,૭૭,૦૫૦  
--------- 

નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 
૨૬૬૩૬ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં 
િજ ાવાર માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

નમદા ૩૭૦૩ ૪૬૮ ૭૬૮ ૬૦૦ 
છોટાઉદેપુર ૨૩૧૦ ૫૩૪ ૨૦૬૩ ૬૮૫ 

કુલ ૬૦૧૩ ૧૦૦૨ ૨૮૩૧ ૧૨૮૫  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 

મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૧૪૫ ૯૨ 
૨ ોજકેટ ોફાઈલમાં કીટ  

રદ થવાને કારણે 
૯૭૬ ૩૮ 

૩ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 
હોવાથી 

૭૬ ૨૬ 

૪ અરજદારની મર વધુ/ 
ઓછી હોવાથી 

૩૮ ૧૨ 

કુલ ૩૨૩૫ ૧૬૮ 

છોટાઉદેપુર 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૬૧ ૧૩૩૬ 
૨ ોજકેટ ોફાઈલમાં કીટ  

રદ થવાને કારણે 
૩૭ ૨૮ 

૩ અરજદારની મર વધુ/ 
ઓછી હોવાથી 

૨૫ ૧૪ 

કુલ ૩૨૩ ૧૩૭૮  
--------- 

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે  
૨૬૪૯૯ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-
૨૦૧૯મા ં સરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા બનાસકાંઠા અન ેક છ િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ બનાસકાંઠા િજ ાના ૨૭૨૧૮૬ 
અને ક છ િજ ાના ૧૨૫૩૭૩ ખેડૂતોએ ઓનલાઈન 
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે સવર વારવાર ં
ડાઉન થવાના કારણે ખેડૂતોને પડતી મુ કેલીઓ િનવારવા સરકારે શાં 
પગલાં લીધા,ં અને 

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડૂતોને પડતી 
મુ કેલીઓનંુ સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વય ેિજ ાવાર કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવી  અને બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં 
આવશે? 

  (૩) બનાસકાંઠા િજ ામા ં .૫૩૫૫.૭૮ લાખ અને ક છ 
િજ ામાં .૧૮૩૫.૭૭ લાખ  રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી તેમજ 
બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા ખેડૂતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય 
ચૂકવવામા ંઆવશે. 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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ક છ િજ ામાં ખારકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૦૮ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં ટી યુક ચર ખારેકના વાવેતરમાં 
સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૪૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૨૨૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૩,૩૪,૮૪,૩૫૬/- 

--------- 
ક છ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

૨૫૮૫૬ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં 
અ પૂણા યોજના) હેઠળ ક છ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૮૦૯૨૮.૯૭૪ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યું ?  

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અન ેદશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં 
આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિકત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

વલસાડ અને સુરત િજ ામાં હોટલોએ સબિસડી મેળવવાની અર ઓ 
૨૬૬૫૪ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વાસનને વેગ મળ ેતે માટે વલસાડ અને 
સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી હોટલોએ સબિસડી 
મેળવવા અર ઓ કરી, 

  (૧)  
મ િજ ો વષ-

૨૦૧૮ 
વષ-

૨૦૧૯ 
૧ વલસાડ ૯ ૧ 
૨ સુરત ૧૪ ૨  

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

  (૨) વલસાડ િજ ામાં મળેલ ૧૦ અર ઓ પૈકી કોઈ 
અર  મંજરૂ /નામંજર કરેલ નથીૂ . સુરત િજ ામાં મળેલ કલ ુ
૧૬ અર ઓ પૈકી ૪ અર ઓ મંજર કરેલ છેૂ , યારે ૧૨ 
અર ઓ િનણય માટે પડતર છે. 

 (૩) કેટલી અર ઓ પડતર છે અને તેનો િનકાલ 
યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  
મ િજ ો પડતર 

અર ઓ 
િનકાલ અંગેની સમયમયાદા 

૧ વલસાડ ૧૦ 
૨ સુરત ૧૨ 

ખુટતી િવગતોની પૂતતા મ ેથી, જ રી 
ચકાસણી કરી પડતર અર ઓનો 

--------- 
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ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર સુ ાપાડાના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે  
૨૬૫૭૧ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામા ંમ યબંદર સુ ાપાડાના 
િવકાસ માટે યા કામો માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો, 

  (૧) કોઈ ખચ કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ યા કામો પૂણ થયા અન ે યા 
કામો બાકી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામો યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ પૂણ 
કરવામા ંઆવશે ? 

  (૩) શ ય તેટલી બનતી વરાએ અંદાિજત 
.૨૩૨.૦૦ કરોડના ખચ.  

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર નવાબંદરના િવકાસ માટ કરલ ખચ ે ે  

૨૬૫૭૯ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ાના મ સય બંદર નવાબંદરના 
િવકાસ માટે કયા કામો માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં 
આ યો,  

  (૧) કોઇ ખચ કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કયા કામો પૂણ થયા અને કયા 
કામો બાકી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામો યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલી બનતી વરાએ અંદાિજત 
.૨૯૫.૮૫ કરોડના ખચ. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ  

૨૫૮૨૨ ી વ ભભાઇ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કૃિષ મહો સવના કેટલા કાય મો 
થયા, 

  (૧) ૧૮ કાય મ. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાથ એ ભાગ લીધો, અન ે   (૨) ૨૨૯૪૮ લાભાથ ઓ 
 (૩) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યોુ ?   (૩) .૧,૦૯,૨૭,૪૮૦/- 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૫૯૧૩ ી ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત 
િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) મ હસાગર િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ
૧૧૧૨૩ કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનંુ નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનેલ 

યિ તગત શૌચાલયની સં યા 
૧ બાલાિસનોર ૧૯૮૨ 
૨ કડાણા ૧૪૦૯ 
૩ ખાનપુર ૧૫૫૪ 
૪ લુણાવાડા ૨૪૯૦ 
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૫ સંતરામપુર ૧૭૪૧ 
૬ િવરપુર ૧૯૪૭ 

કુલ ૧૧૧૨૩  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ ।.૧૩૩૪.૭૬ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો.  

મ તાલુકાનંુ  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનેલ 
યિ તગત શૌચાલયનો ખચ  

૧ બાલાિસનોર ૨૩૭.૮૪ 
૨ કડાણા ૧૬૯.૦૮ 
૩ ખાનપુર ૧૮૬.૪૮ 
૪ લુણાવાડા ૨૯૮.૮૦ 
૫ સંતરામપુર ૨૦૮.૯૨ 
૬ િવરપુર ૨૩૩.૬૪ 

કુલ ૧૩૩૪.૭૬  
--------- 

પાલનપુર તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેતીને નુકસાન 
૨૭૯૯૯ ી મહશકમાર પટલ ે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૧૫-૧૧-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી બનાસકાંઠા 
િજ ાના પાલનપુર તાલુકામાં ખેતીના પાકોમા ંનુકસાન 
થયેલ હતંુ તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
ઉ ત તાલુકામાં ખાનગી વીમા કપની ારા પાકવાર કલ ં ુ
કેટલી રકમનું લણણી અને કાપણી સમયનુ ંવીમા વળતર 
ચૂકવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકામાં િવમા કપની ારા ં
કોઇ દાવા ચૂકવવામાં આવેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ પાક વીમા વળતર ચૂકવવામા ંન 
આ યું હોય તો તેના કારણો શા ંછે? 

  (૩) વહીવટી કારણોસર 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  

૨૬૬૧૪ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 

અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

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

વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 

નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 
ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 

રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 

અને મજૂરીની 

મળલે કુલ 

રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં 

િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 

ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં

ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી ખેડા અને 

પંચમહાલ િજ ામા ંફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા 

થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ      ( િપયા 
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લાખમાં) 

મ િજ ાના 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ ખેડા ૩૩૭૮.૧૨ ૧૧૫૫.૪૦ ૪૫૩૩.૫૨ 

૨ પંચમહાલ ૧૧૯૨૫.૮૫ ૯૦૭૯.૭૨ ૨૧૦૦૫.૫૭  
 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 

િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 

થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 

વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 
માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ાના 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ ખડેા ૯,૨૧,૪૮૪ ૪,૧૮,૭૩૯ ૧૩,૪૦,૨૨૩ 

૨ પંચમહાલ ૩૭,૯૮,૭૨૯ ૩૦,૩૩,૦૯૧ ૬૮,૩૧,૮૨૦  
--------- 

સુરત િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૮૩૭ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામા ં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૯૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૨૮૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી?   (૩) .૪૫,૫૭,૫૯૮/- 

--------- 

સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના 

૨૫૮૧૯ ી િવણભાઇ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના (એ આર-૩) 
અંતગત સુરત િજ ામાં કલ કેટલા ે ીય િનદશન ુ
ગોઠવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૨૪૧૧ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચુકવવામા ંઆવી છે?   (૨) .૬૭,૮૯,૮૮૫/- 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  
૨૬૫૧૪ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતા ંં
વધારે િકમત વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામે ં
કેસો કરવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત ં ં
વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામે ધી 
પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો 
ન ધી કાયવાહી કરવામાં આવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
અરવ ી ૦ ૦ 
સાબરકાંઠા ૨ ૩  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) તે અ વયે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી અરવ ી 
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િજ ામા ં
વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  

૨૦૧૮ ૦ 
૨૦૧૯ ૦ 

કલુ  ૦ 
તથા સાબરકાંઠા િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  
૨૦૧૮ ૪,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૨,૦૦૦/- 

કલુ  ૧૬,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામાં આવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ખેડૂતોને પાક વીમો ચૂકવવા બાબત 

૨૭૦૬૧ ી સુખરામભાઇ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર  
અને વડોદરા િજ ામાં અિનયિમત અન ેકમોસમી વરસાદને 
કારણે પાક નુકસાની પેટે તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ
ખરીફ-૨૦૧૯નો પાક વીમો ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા છોટા ઉદેપુર ં
અને વડોદરા િજ ામાં તાલુકાવાર દાવા ચૂકવાયેલ ખેડતોની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

તાલુકાવાર દાવા ચૂકવાયેલ ખેડૂતોની સં યા 
છોટા ઉદેપુર 

નસવાડી ૧ 
સંખેડા ૧ 

વડોદરા 
પાદરા ૩૮  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ખેડતોને પાૂ ક વીમો 
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા વડોદરા ં
િજ ાના ૨૧૯ ખેડતોને દાવા ચૂકવવાના બાકી છેૂ . 

 (૩) પાક વીમો ચૂકવવાનો બાકી હોય તો તેના 
કારણો શુ ંછે, અન ે

  (૩) વહીવટી કારણોસર 

 (૪) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૪) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીને ં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૧૩ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પોરબંદર િજ ામા ંટે ટર ખરીદીમા ંસહાય માટે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૮૨૪ 

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

  (૨) ૮૪૦ 

(૩)તેમાં કેટલી અર ઓની સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૮૪૦ 
--------- 

સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના 
૨૫૮૨૦ ીમતી ઝંખનાબેન પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિત◌ેએ છે ા બે   (૧) ૨૪૧૧ 



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 355 

વષમાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના (એ આર-૩) 
અંતગત સુરત િજ ામાં કલ કેટલા ે ીય િનદશન ુ
ગોઠવવામાં આ યા, અન ે
 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામા ંઆવી છે ?   (૨) .૬૭,૮૯,૮૮૫/- 

--------- 
બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજરૂ  થયેલ આવાસો 

૨૫૯૦૬ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૧૬ આવાસો 
બનાવવાનું નકકી કરવામા ંઆવેલ છે, 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ૮૪ 
આવાસો મંજર થયા છેૂ . 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે ?   (૩) તે પૈકી ૫૭ આવાસોનુ ંકામ ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાતના બનાવોે  
૨૬૫૪૩ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોના આપઘાતના કેટલા બનાવો બ યાૂ , 

  (૧)  
િજ ાનું નામ વષ ખેડૂતોના આપઘાતના 

બનાવો 
૨૦૧૮ ૨ સુરે નગર 
૨૦૧૯ ૦ 

બોટાદ ૨૦૧૮ ૦ 

 (૨) ઉ ત બનાવોમાં ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોના મૃ યુ થયાૂ , અન ે

  (૨)  
િજ ાનું નામ વષ ખેડૂતોના થયેલ મૃ યુ 

૨૦૧૮ ૨ સુરે નગર 
૨૦૧૯ ૦ 

બોટાદ ૨૦૧૮ ૦ 

 (૩) મૃતક ખેડતના પરીવારોને કેવા કારનીૂ  સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે ? 

  (૩) ખેડત આપઘાતના િક સામાં કૃિષૂ , ખેડત ક યાણ ૂ
અને સહકાર િવભાગ ારા કોઈ સહાય ચૂકવવામા ંઆવતી 
નથી. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમ ે ે  

૨૬૫૦૧ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
(રકમ િપયા લાખમાં) 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 
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 (૨) તે પૈકી પાટણ અન ેમહેસાણા િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામા ંફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા 
જમા થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ (રકમ િપયા 
લાખમા)ં 

મ િજ ાના 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ પાટણ ૨૫૬૦.૫૪ ૧૮૧૦.૧૭ ૪૩૭૦.૭૧ 
૨ મહેસાણા ૨૨૦૪.૭૮ ૧૬૯૦.૧૩ ૩૮૯૪.૯૧  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ાના  

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ પાટણ ૧૨,૪૧,૦૪૪ ૮,૪૭,૩૭૩ ૨૦,૮૮,૪૧૭ 
૨ મહેસાણા ૭,૭૮,૯૭૫ ૬,૩૫,૬૮૭ ૧૪,૧૪,૬૬૨  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૮૧૮ ી કનુભાઈ દસેાઈ (પારડી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલર માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૧૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૭૨૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૪,૪૩,૬૮,૦૦૦/- 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૧૫ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંટેકટર ખરીદીમાં સહાય મળેવવા 
માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૬૪૩૩ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓમાં 
સહાય ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૨૮૮૨ 

 (૩) કેટલા  િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૩,૧૫,૦૫,૦૦૦/-  
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૫૮૧૨ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ટેકટર ખરીદીમા ંસહાય માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૭૩૧ 

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

  (૨) ૨૧૫૨ 

(૩)તેમાં કેટલી અર ઓની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૨૧૫૨ 
--------- 
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મોરબી અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે  
૨૬૫૫૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા મોરબી અન ેછોટા ઉદેપુર િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ મોરબી િજ ાના ૧૦૨૩૩૯ અને 
છોટા ઉદેપુર િજ ાના ૬૪૬૭૪ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) મોરબી િજ ામાં .૩૨૨૭.૧૧ લાખ અન ેછોટા- 
ઉદેપુર િજ ામાં .૪૭૯૬.૩૫ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી ે  

૨૫૮૬૮ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંતોલમાપ તં  ારા કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેતોલમાપના સાધનોની સમય 

મયાદામાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતોમાં કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંતોલમાપ તં  ારા ૭૯૬ 
(સાતસો છ ુ)ં યાપારી એકમો સામ ેતોલમાપના 
સાધનોની સમય મયાદામાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે 
કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામ ેશું  પગલાં 
લેવામા ંઆ યા ?  

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે ગુજરાત કાનુની 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ના િનયમ-
૧૪ અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી કરી  િનયમ-૨૪ 
અંતગત િપયા ૫,૭૨,૧૦૦/- (અંકે િપયા પાંચ લાખ 
બોતેર હ ર એકસો) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરેલ 
છે.  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 

૨૫૮૬૫ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાકંરેજ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એકટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૧૬૬ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ંગેરરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૪ (ચાર) પેટોલ/ડીઝલ પંપમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામ ેશું  પગલાં 
લેવામા ંઆ યાં ? 

  (૩) જ ેઅ વયે ૪ એકમ સામે ધી લીગલ મટેોલો  
એકટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા 
માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૧૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા અઢાર 
હ ર) વસૂલ કરેલ છે.  

--------- 
સુર નગર િજ ામાં જળે સં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે  

૨૫૯૧૧ ી પરસો મભાઇ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 358 

વષમાં ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત સુરે નગર િજ ામાં વષવાર 
જળસં હ માટે કેટલા કામો હાથ ધરવામાં આવેલ છે, 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૧૫ કામો ૧૦૪ કામો  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૨૧૫ કામો ૧૦૪ કામો  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ થયેલ 
છે ? 

  (૩)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
.૩૭૭.૧૬ લાખ .૧૭૦.૯૪ લાખ  

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ડ પર પાસ ગ કરવામાં ગેર રતીે  

૨૭૯૯૧ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ટાટા કપનીના એક સરખી એ સલવાળા ખાલી ં
ડ પરના સરખા વજન ધરાવતા ડ પરો પર પાટણ અને 
મહેસાણા િજ ાના આર.ટી.ઓ. ારા ખાલી ડ પરના 
ઓછા-વધુ વજન દશાવીને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પાસ ગ કરવામાં આવી ર ા છે તે 
ગંભીર હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે, કેમ અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આવી ગેર રતી યુ ત િવસંગતતા 
ઉભી કરવા માટે જવાબદારો સામ ેશા ંપગલાં લેવાયા છે? 

  (૨) તપાસ ચાલુ છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૭૮૮ ી રાકશભાઇ શાહ ે  (એિલસિ જ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના 

સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે

કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અન ે   (૨) ૦૨ 

 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૨૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૬૨૨ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ાના તોલમાપ 

ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત ં ં

વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામે કેસો કરવામાં 

આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં અને છોટાઉદેપુર િજ ાના 

તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતા ંવધારે ં

િકમત વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો ં
સામે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) 

અંતગત ગુ હો ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

દાહોદ ૧ ૪ 



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 359 

છોટાઉદેપુર ૫ ૪  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 

એકમો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) તે અ વયે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 

૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી દાહોદ 

િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાે ળ ફી 

૨૦૧૮ ૨,૦૦૦/- 

૨૦૧૯ ૮,૦૦૦/- 

કલુ  ૧૦,૦૦૦/- 

તથા છોટાઉદેપુર િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  

૨૦૧૮ ૧૦,૦૦૦/- 

૨૦૧૯ ૮,૦૦૦/- 

કલુ  ૧૮,૦૦૦/- 

ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 

ન ધાવવામાં આવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૫૯૧૫ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) દાહોદ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ ૪૨૨૭૭ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ંુ ું
આ યા. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનંુ નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનેલ 

યિ તગત શૌચાલયની સં યા 
૧ દાહોદ ૯૮૮૪ 
૨ દેવ.બારીયા ૫૯૧૦ 
૩ ધાનપુર ૧૮૮૧ 
૪ ફતેપુરા ૪૪૩૬ 
૫ ગરબાડા ૨૧૨૨ 
૬ ઝાલોદ ૪૩૨૮ 
૭ લીમખેડા ૫૩૮૦ 
૮ સંજલેી ૪૧૧૦ 
૯ સીગવડ ૪૨૨૬ 

કુલ ૪૨૨૭૭  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ ।.૨૧૪૪.૨૮ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો.  

મ તાલુકાનું  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ  

૧ દાહોદ ૪૧૭.૬૦ 
૨ દેવ.બારીયા ૩૭૧.૬૪ 
૩ ધાનપુર ૭૨.૮૪ 
૪ ફતેપુરા ૨૩૦.૬૪ 
૫ ગરબાડા ૧૪૩.૨૮ 
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૬ ઝાલોદ ૧૮૩.૧૨ 
૭ લીમખેડા ૩૪૭.૮૮ 
૮ સંજલેી ૧૬૩.૪૪ 
૯ સીગવડ ૨૧૩.૮૪ 

કલુ  ૨૧૪૪.૨૮  
--------- 

નવસારી િજ ામાં હયાત મ યક ોના િનભાવ માટ આયોજને ે  
૨૫૮૪૯ ી િપયુષભાઇ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં નાના મ ય કે ો િવકસાવવા માટે તેમજ હયાત 
મ યકે ોના િનભાવ માટે રા ય સરકાર ારા કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા તો, કયા બંદર કેટલા ખચ િવકસાવવાનું 
આયોજન છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં કિષ સહાય માટૃ ે  ઓનલાઈન અર ઓ 

૨૬૫૬૪ ી િવ મભાઇ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા દેવભિૂમ ારકા અને મનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ દેવભિૂમ ારકા િજ ાના 
૬૯૦૯૩ અને મનગર િજ ાના ૧૧૦૦૫૪ ખેડતોએ ૂ
ઓનલાઈન અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં .૧૩૩૬.૭૫ લાખ 
અને મનગર િજ ામાં .૩૬૫૮.૧૨ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
જનાગઢૂ  િજ ાના મ યબંદર માંગરોળના િવકાસ માટ કરલ ખે ે ચ  

૨૬૫૭૩ ી બાબુભાઇ વા  (માંગરોળ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  િજ ાના મ ય બંદર માંગરોળના િવકાસ 
માટે યા કામો માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, 

  (૧) માંગરોળ મ ય બંદર ફેઝ-૩ યોજનાનાં ઓફ 
શોર ટ ચર માં કલ ુ .૨૩.૧૬ કરોડ અને ઓન શોર 
ટ ચર માં કલ ુ .૩.૧૯ કરોડનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ યા કામો પૂણ થયા અન ે યા 
કામો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઓફ શોર ટ ચર તથા ઓન શોર ટ ચરનાં 
કામો ગિતમા ંછે. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામો યા ંસુધીમા ંકેટલા ખચ પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઓફ શોર ટકચરનાં કામો કલ ુ .૧૫૭.૦૦ 
કરોડનાં ખચ સ ટે બર ૨૦૨૦ તેમજ ઓન શોર ટકચરનાં 
કામો કલ ુ .૮.૨૬ કરોડનાં ખચ ડીસે બર ૨૦૨૦ સુધીમાં 
પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમાં સહાય 

૨૫૮૩૪ ી શૈલેષભાઇ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમા ંસહાય 
મેળવવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩૦૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં સહાય ચુકવવામાં 
આવી, અન ે

  (૨) ૩૩૧ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચુકવવામાં આવી?   (૩) .૩૭,૪૯,૨૦૯/- 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે  
૨૬૫૧૭ ી જશુભાઇ પટલે  (બાયડ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ અરવ ી િજ ાના ૭૩૫૦૧ અન ે
સાબરકાંઠા િજ ાના ૯૭૫૭૫ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડં ૂ તી મુ કેલીઓ 
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) અરવ ી િજ ામા ં .૩૦૪૫.૯૧ લાખ અને 
સાબરકાંઠા િજ ામાં .૨૬૨૭.૩૯ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
આણંદ િજ ામાં ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા માટુ ે  મળેલ અર ઓ 

૨૬૫૯૮ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામા ંિજ ા ઉ ોગ કે માં ક ટર ુ
ઉ ોગ શ  કરવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ િજ ામાં િજ ા ઉ ોગ કે મા ંક ટર ઉ ોગ ુ
શ  કરવા માટે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કલ અરુ  

૬૯૩૫ ૨૯૨૪ ૯૮૫૯  
 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં લોન પુરી  પાડવા 
બકોને ભલામણ કરવામાં આવી? 

 

 (૨) અને (૩) િજ ા ઉ ોગ કે  ારા મંજર કરેલ અન ેૂ
બકોને ભલામણ કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કલ અરુ  

૬૪૭૭ ૨૩૦૪ ૮૭૮૧  
--------- 

ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર વેરાવળના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે  
૨૬૫૭૬ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગીર સોમનાથ િજ ાના મ ય બંદર વેરાવળના િવકાસ માટે કયા 
કામો માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, 

  (૧) કોઈ ખચ થયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કયા કામો પૂણ થયા અને કયા કામો 
બાકી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામો યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલી બનતી વરાએ અંદાિજત 
.૨૬૦.૦૦ કરોડના ખચ 
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સુર નગર િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ે  

૨૫૯૧૦ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત સુરે નગર િજ ામાં વષવાર 
જળસં હ માટે કેટલા કામો હાથ ધરવામાં આવેલ છે, 

  (૧)  
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૧૫ કામો ૧૦૪ કામો  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૧૫ કામો ૧૦૪ કામો  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ થયેલ 
છે? 

  (૩)  
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૩૭૭.૧૬ લાખ .૧૭૦.૯૪ લાખ  
--------- 

મહસાણા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહીે  
૨૫૮૬૬ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંતોલમાપ તં  ારા કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેતોલમાપ સાધનોની સમય મયાદામા ં

ખરાઈ ન કરાવવા બાબતોમાં કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં 
આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંતોલમાપ તં  ારા ૭૯૬ 
(સાતસો છ ુ)ં  યાપારી એકમો સામે તોલમાપના 
સાધનોની સમય મયાદામાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે 
કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામ ેશું પગલા ં
લેવામા ંઆ યા?ં 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે ગુજરાત કાનુની 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ-
૧૪ અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી કરી િનયમ-૨૪ 
અંતગત િપયા પ,૭૨,૧૦૦/- (અંકે િપયા પાંચ લાખ 
બોતેર હ ર એકસો) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરેલ 
છે. 

--------- 
આણંદ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

૨૫૯૯૯ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૫૫,૦૬૫ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઈ?   (૨) . ૫૭.૭૫ કરોડ 
--------- 

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મગફળીનું ન ી કરલ વીમાે  ીિમયમ 
૨૬૪૮૩ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખરીફ-
૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માં પાક વીમા પેટે ક છ અને 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર મગફળીનું વીમા 
િ િમયમ કેટલુ ંન ી કરવામા ંઆવેલ, 

  (૧) ધાનમં ી ફસલ વીમા યોજના અંતગત િજ ાવાર 
પાક વીમા િ િમયમ દર ન ી કરવામાં આવે છે. 

વષ િજ ાનું નામ મગફળી પાકનો 
િ િમયમ દર 
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(%) 
ક છ ૧૫.૦૦ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 
બનાસકાંઠા ૧૫.૦૦ 

ક છ ૧૪.૦૦ 
ખરીફ-૨૦૧૮ 

બનાસકાંઠા ૫.૪૨  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત ખરીફ પાકવાર, સીઝનવાર, 
તાલુકાવાર, કેટલા વાવેતર, િવ તારની સામે કેટલું 
િ િમયમ રા ય સરકારે, કેટલું ખેડતોએ અને કેટલું કે  ૂ
સરકારે ભય,ુ અન ે

  (૨) *પ ક –  ૧ મુજબ 

 (૩) ઉ ત તાલુકાવાર િ િમયમના દર અલગ-
અલગ હોય તો તેના કારણો શુ ં છે? 

  (૩) િ િમયમ દર િજ ાવાર ન ી થતો હોઈ  
ઉપિ થત થતો નથી. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

મહસાણા અને ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓે ેૃ  
૨૬૫૦૭ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા મહેસાણા અને ગાંધીનગર િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ મહેસાણા િજ ાના ૧૬૧૫૯૬ 
અને ગાંધીનગર િજ ાના ૬૨૦૪૨ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શાં પગલાં લીધા, અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) મહેસાણા િજ ામા ં .૨૨૯૬.૬૬ લાખ અને 
ગાંધીનગર િજ ામાં .૧૨૩૧.૭૧ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
ગાંધીનગર અને ભ ચ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૫૨૦ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે   (માણસા) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને ભ ચ િજ ામા ંતાલુકાવાર યા થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને ભ ચ િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  
૨૬૫૫૫ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 
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મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. રાજકોટ અને 
પોરબંદર િજ ામાં ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા 
થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ રાજકોટ ૬૩૦.૫૦ ૧૦૩૫.૧૨ ૧૬૬૫.૬૨ 
૨ પોરબંદર ૬૦૧.૭૦ ૭૭૨.૬૭ ૧૩૭૪.૩૭  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ો તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ રાજકોટ ૩,૩૧,૮૨૮ ૫,૫૮,૬૯૦ ૮,૯૦,૫૧૮ 

૨ પોરબંદર ૩,૧૨,૭૪૩ ૩,૮૪,૧૮૦ ૬,૯૬,૯૨૩  
--------- 

મનગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
૨૫૯૯૮ ી રાઘવ ભાઈ પટલે   ( મનગર- ા ય) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મનગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૩૫,૯૮૨ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઈ?   (૨) . ૮૪.૯૬ કરોડ 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન ડાંગર યોજનાુ  

૨૫૮૨૮ ીમતી મિનષાબેન વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન ુ
ડાંગર યોજના હેઠળ કેટલું િબયારણ સહાયથી િવતરણ 

કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) ૧૨૬૪.૭૫ િકવ ટલ 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલી સહાયની રકમ ચુકવવામાં ુ

આવી?  

  (૨) .૨૧,૮૦,૪૨૦  

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમ ે  

૨૬૬૩૨ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 

અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 

નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 
ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 

રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 

અને મજૂરીની 

મળલે કુલ 

રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં 

િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 

ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી વડોદરા 

અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા 

જમા થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમા)ં 

મ િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ વડોદરા ૯૧૪.૯૦ ૫૪૭.૮૫ ૧૪૬૨.૭૫ 

૨ છોટાઉદેપુર ૭૫૯૫.૭૧ ૭૧૦૪.૫૫ ૧૪૭૦૦.૨૬  
 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 

વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 
માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ાના  

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-

૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ વડોદરા ૩,૦૪,૮૪૫ ૨,૦૮,૫૪૭ ૫,૧૩,૩૯૨ 

૨ છોટાઉદેપુર ૨૯,૨૪,૭૧૫ ૨૮,૦૦,૧૫૫ ૫૭,૨૪,૮૭૦  
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૫૭૯૦ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંસાબરકાંઠા િજ ામા ંશાકભા  અન ેફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારને 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૨,૮૦,૦૩,૦૦૦/- 

--------- 
અમરલી ે િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

૨૫૯૨૧ ી અરિવંદભાઈ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામા ંમહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ તા.૧/૧/૨૦૧૯ કલુ  
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થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૧,૪૪,૦૬૭ ૭,૭૯,૫૦૦ ૧૯,૨૩,૫૬૭  
 (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર નીચેની િવગતે 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કલુ  

૬,૯૯,૬૫૨ ૭,૬૨,૦૫૯ ૧૪,૬૧,૭૧૧   
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ 
માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કલુ  

૩,૪૪,૧૫૪ ૩,૮૯,૬૧૫ ૭,૩૩,૭૬૯   
--------- 

વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમાં સહાય 
૨૫૮૩૩ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમા ંસહાય 
મેળવવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩૦૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામાં 
આવી, અન ે

  (૨) ૩૩૧ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૩૭,૪૯,૨૦૯/- 
--------- 

મ હસાગર િજ ામાં લેફટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલય ુ ેું  
૨૫૯૧૪ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) મ હસાગર િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લેફટ આઉટ બેને ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંુ ું
આ યા, અન ે

  (૧) મ હસાગર િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લેફટ આઉટ  બેને ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કલ ુ ૧૧૧૨૩ કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા.  

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

બનેલ યિ તગત શૌચાલયની સં યા 
૧ બાલાિસનોર ૧૯૮૨ 
૨ કડાણા ૧૪૦૯ 
૩ ખાનપુર ૧૫૫૪ 
૪ લુણાવાડા ૨૪૯૦ 
૫ સંતરામપુર ૧૭૪૧ 
૬ િવરપુર ૧૯૪૭ 

કુલ ૧૧૧૨૩  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૧૩૩૪.૭૬ લાખનો 
ખચ કરવામા ંઆ યો.  

મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ ય કતગત શૌચાલયનો ખચ 

૧ બાલાિસનોર ૨૩૭.૮૪ 
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૨ કડાણા ૧૬૯.૦૮ 
૩ ખાનપુર ૧૮૬.૪૮ 
૪ લુણાવાડા ૨૯૮.૮૦ 
૫ સંતરામપુર ૨૦૮.૯૨ 
૬ િવરપુર ૨૩૩.૬૪ 

કુલ ૧૩૩૪.૭૬   
--------- 

ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ખેતી પાકોના નુકશાનીનું વળતર ચૂકવવા બાબતે  
૨૭૩૦૬ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામા ંકદરતી ુ
આફતોને કારણે ખેતી પાકોને થયેલ નુકસાન સામે 
વળતર મળેવવા માટે િજ ાવાર અને તાલુકાવાર કેટલા 
ખેડતોએ અર  કરીૂ , અન ે

  (૧) પ ક-૧  મુજબ. 
પ ક-૧ 

િજ ાનંુ 
નામ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

તા.૧/૨/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧/૨૦૧૯ 
સુધીમાં મળેલ 

અર ઓ 

તા.૧/૨/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ 
સુધીમાં મળેલ 

અર ઓ 
ગાંધીનગર દહેગામ ૦ ૧૮૨૫૪ 
 ગાંધીનગર ૧૭૧૫૩ ૧૬૭૯૫ 
 કલોલ ૧૧૮૭૮ ૧૨૮૧૦ 
 માણસા ૧૯૩૦૪ ૧૯૦૭૫ 
િજ ાનંુ નામ ૪૮૩૩૫ ૬૬૯૩૪ 
મહેસાણા મહેસાણા ૨૩૬૫૪ ૨૫૯૧૭ 
 કડી ૨૬૦૯૦ ૨૫૧૬૫ 
 બેચરા  ૧૨૬૦૩ ૧૨૭૯૦ 
 વડનગર ૧૨૭૬૮ ૧૩૫૭૪ 
 િવ પુર ૧૯૬૦૦ ૨૫૫૦૨ 
 ઝા ૧૫૨૦૦ ૧૭૬૫૬ 
 િવસનગર ૧૯૨૬૪ ૨૪૩૭૦ 
 ખેરાલ ુ ૧૧૨૩૪ ૧૨૦૮૦ 
 ટાણા ૬૯૨૩ ૮૦૪૨ 
 સતલાસણા ૦ ૭૯૯૮ 

િજ ાનંુ કુલ ૧૪૭૩૩૬ ૧૭૩૦૯૪  
 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી અર ઓમાં કેટલા 
ખેડતોને વળતર ચૂકવવામાં આ યુ ંૂ ? 

  (૨) પ ક-૨  મુજબ.  
પ ક-૨ 

િજ ાનું 
નામ 

તાલુકાનું 
નામ 

તા.૧/૨/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧/૨૦૧૯ 
સુધીમાં ચૂકવ ં કરલ ે

ખેડૂતોની સં યા 

તા.૧/૨/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ 
સુધીમાં ચૂકવ ં કરલ ે

ખેડૂતોની સં યા 
ગાંધીનગર દહેગામ ૦ ૧૩૦૮૨ 
 ગાંધીનગર ૧૫૭૪૪ ૮૫૨૨ 
 કલોલ ૧૧૫૦૪ ૧૦૧૭૯ 
 માણસા ૧૮૯૩૦ ૧૭૬૬૮ 
મહેસાણા મહેસાણા ૯૬૧ ૨૨૩૯૪ 
 કડી ૧૧૯૫ ૨૦૮૬૪ 
 બેચરા  ૯૮૦ ૯૦૨૮ 
 વડનગર ૬૬૬ ૧૨૩૩૯ 
 િવ પુર ૪૩૩ ૨૦૧૬૦ 
 ઝા ૪૬૮૨ ૧૬૦૧૧ 
 િવસનગર ૧૩૪૪ ૧૧૦૧૦ 
 ખેરાલ ુ ૮૪૪ ૭૦૪૪ 
 ટાણા ૭૫૮ ૫૬૯૫ 
 સતલાસણા ૦ ૬૦૨૮  

--------- 
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આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે  

૨૬૬૦૮ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-
૨૦૧૯મા ં સરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ આણંદ િજ ાના ૯૯૯૧૯ અને 
ડાંગ િજ ાના ૮૮૯૭ ખેડતોએૂ  ઓનલાઈન અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શાં પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળલે અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી  અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) આણંદ િજ ામાં .૩૬૦૦.૨૪ લાખ અન ેડાંગ 
િજ ામાં .૮૧૦.૯૯ લાખ  રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય ૂ
તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 

૨૫૮૬૪ ી શશીકા ત પંડયા (ડીસા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એકટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૧૬૬ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ંગેરરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૪ (ચાર) પેટોલ/ડીઝલ પંપમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામ ેશું  પગલાં 
લેવામા ંઆ યાં ? 

  (૩) જ ેઅ વયે ૪ એકમ સામે ધી લીગલ મટેોલો  
એકટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા 
માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૧૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા અઢાર 
હ ર) વસૂલ કરેલ છે.  

--------- 
સુર નગર અને વડોદરા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓે ેૃ  

૨૬૫૩૭ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-
૨૦૧૯મા ં સરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા સુરે નગર અને વડોદરા િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ સુરે નગર િજ ાના ૧૫૦૪૧૨ 
અને વડોદરા િજ ાના ૯૯૬૧૮ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શાં પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી  અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે સુરે નગર િજ ામાં 
.૮૫૯૧.૧૪ લાખ અને વડોદરા િજ ામાં .૨૫૫૬.૬૨ લાખ  

રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા 
ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામાં ૂ
આવશ.ે 

--------- 
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સુરત અને વલસાડ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  
૨૬૬૪૧ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી સુરત અને વલસાડ િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી સુરત અને 
વલસાડ િજ ામાં ફડ ટા સં ફર ઓડર (FTO) ારા જમા 
થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ ાના 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ સુરત ૫૧૭૦.૫૦ ૩૦૦૬.૬૫ ૮૧૭૭.૧૫ 
૨ વલસાડ ૨૬૦૭.૬૧ ૨૦૯૨.૯૫ ૪૭૦૦.૫૬  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ ાના 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ સુરત ૧૫,૮૬,૪૨૧ ૯,૪૪,૯૨૬ ૨૫,૩૧,૩૪૭ 
૨ વલસાડ ૧૦,૨૮,૩૭૦ ૮,૦૩,૯૨૭ ૧૮,૩૨,૨૯૭  

--------- 
સુરત િજ ામાં મીનીમલ ોસેિસંગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૭૯૫ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહવાુ ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામા ંમીનીમલ ોસિેસંગ એકમ થાપવા 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમા ંકેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) સહાય ચુકવવાની કાયવાહી ચાલુ છે. 

--------- 
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ટ ટર અને ટ ટરથી ચાલતા સાધનોની ખરીદીમાં સહાય અર ઓે ે  

૨૭૫૨૯ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર 
અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર અન ે
ટે ટરથી ચાલતા સાધનોની ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર 
છોટાઉદેપુર તથા નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર અને ટે ટરથી ચાલતા 
સાધનોની ખરીદીમાં સહાય મળેવવા નીચે મુજબ અર ઓ મળેલ છે. 

છોટાઉદેપુર 

મ તાલુકાનંુ નામ 
મળેલ અર ઓ 
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વષ 
૨૦૧૮-૧૯ 

વષ-૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુધી) 

૧ વાંટ ૨૧૬ ૪૧૪ 
૨ છોટાઉદેપુર ૨૧૪ ૬૦૮ 
૩ જતેપુર પાવી ૩૯૨ ૭૯૯ 
૪ નસવાડી ૩૩૯ ૬૬૭ 
૫ બોડેલી ૭૩૦ ૧૨૫૦ 
૬ સંખેડા ૯૦૪ ૧૦૯૮ 

કુલ ૨૭૯૫ ૪૮૩૬ 

  નમદા 
મળેલ અર ઓ 

મ તાલુકાનંુ નામ વષ 
૨૦૧૮-૧૯ 

વષ-૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુધી) 

૧ ગ ડે ર ૧૮૫ ૩૦૮ 
૨ ડેડીયાપાડા ૧૫૧ ૨૯૭ 
૩ િતલકવાડા ૫૭૯ ૭૦૬ 
૪ નાંદોદ ૭૪૭ ૧૧૬૬ 
૫ સાગબારા ૧૩૦ ૨૨૫ 

કુલ ૧૭૯૨ ૨૭૦૨  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર, 
કેટલી અર ઓ મંજર કરી કેટલી રકમની ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મંજરૂ  કરી 
સહાય ચૂકવવામાં આવી. 

છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
૧ વાંટ ૫૭ ૨૩,૨૬,૦૩૭ ૧૩૭ ૪૫,૩૯,૮૧૬ 
૨ છોટાઉદેપુર ૩૧ ૧૦,૭૪,૮૦૦ ૧૩૬ ૩૯,૫૯,૨૬૮ 
૩ જતેપુર પાવી ૧૦૦ ૩૭,૦૧,૩૬૯ ૨૧૫ ૭૪,૮૩,૨૪૬ 
૪ નસવાડી ૧૦૪ ૪૩,૫૪,૫૦૪ ૧૩૩ ૫૫,૪૮,૧૬૬ 
૫ બોડેલી ૩૨૮ ૯૮,૦૮,૬૦૬ ૩૪૮ ૧,૦૭,૬૦,૮૪૧ 
૬ સંખેડા ૪૫૪ ૧,૩૬,૩૫,૮૮૩ ૩૩૪ ૧,૨૧,૩૧,૫૭૯ 

કુલ ૧૦૭૪ ૩,૪૯,૦૧,૧૯૯ ૧૩૦૩ ૪,૪૪,૨૨,૯૧૬ 

નમદા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
૧ ગ ડે ર ૧૦૭ ૩૦,૩૨,૩૨૫ ૯૭ ૩૨,૪૫,૧૨૦ 
૨ ડેડીયાપાડા ૭૧ ૨૦,૪૩,૬૫૧ ૮૧ ૨૬,૧૮,૬૬૨ 
૩ િતલકવાડા ૩૫૧ ૯૫,૧૮,૮૦૦ ૨૧૯ ૭૪,૪૮,૯૭૪ 
૪ નાંદોદ ૩૭૦ ૧,૦૨,૬૩,૩૫૨ ૨૮૭ ૯૮,૩૩,૯૭૦ 
૫ સાગબારા ૬૯ ૨૩,૨૬,૫૭૫ ૫૨ ૧૯,૬૦,૪૨૮ 

 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૩) ૫૧૯૮ 

 (૪) અર  મંજર થઈ હોય પરતુ ૂ ં
સહાય ચૂકવવામાં ન આવી હોય તેવી કેટલી 
અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશે ? 

  (૪) છોટાઉદેપુર તથા નમદા િજ ામાં જટેલી અર ઓ મંજરૂ  
કરવામા ંઆવેલ છે તે બધીજ અર ઓ સામે સહાય ચૂકવવામા ંઆવેલ 
હોઈ પડતર અર ઓનો  ઉપિ થત થતો નથી, તેમજ તેના િનકાલનો 
પણ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૧૧ ી સુરશભાઈ પટે ેલ  (મિણનગર) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) ૩૭૩૧ 
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વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૨૧૫૨ 

 (૩) તેમાં કેટલી અર ઓની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી? 

  (૩) ૨૧૫૨ 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં માનવદીન રોજગારી 

૨૬૦૨૧ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર 
મનરેગા યોજના હેઠળ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરવાનું 
આયોજન હતંુ, અન ે

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ િજ ાના 
તાલુકાવાર મનરેગા યોજના હેઠળ વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવાનું આયોજન હતંુ. 

માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરવાનંુ આયોજન 

મ તાલુકો 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ ધોધંબા ૪,૭૬,૪૨૮ ૭,૨૭,૦૪૬ ૧૨,૦૩,૪૭૪ 
૨ ગોધરા ૬,૧૩,૬૮૫ ૬,૮૩,૬૧૧ ૧૨,૯૭,૨૯૬ 
૩ હાલોલ ૧,૭૮,૪૨૮ ૧,૯૧,૦૪૬ ૩,૬૯,૪૭૪ 
૪ ંબુઘોડા ૩,૩૩,૪૨૮ ૪,૫૫,૦૪૬ ૭,૮૮,૪૭૪ 
૫ કાલોલ ૧,૪૮,૯૫૮ ૧,૬૭,૦૪૬ ૩,૧૬,૦૦૪ 
૬ મોરવા(હ) ૫,૩૩,૬૪૩ ૪,૧૫,૬૨૩ ૯,૪૯,૨૬૬ 
૭ શહેરા ૬,૫૨,૭૩૬ ૬,૪૩,૦૪૬ ૧૨,૯૫,૭૮૨ 

કુલ ૨૯,૩૭,૩૦૬ ૩૨,૮૨,૪૬૪ ૬૨,૧૯,૭૭૦  
 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેવા 

કારના કામોમાં માનવદીન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર નીચેના કારના કામોમાં માનવદીન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરવામા ંઆવી. 

માનવદીન રોજગારી ઉપલ ધ કરવા અંગે કામના કાર 
મ તાલુકો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧ ધોધંબા 
૨ ગોધરા 
૩ હાલોલ 
૪ ંબુઘોડા 
૫ કાલોલ 
૬ મોરવા(હ) 
૭ શહેરા 

યિ તગત કામો જવેા કે 
સામૂહીક િસચંાઈ  કુવા, જમીન 
સમતલ, ફા બડ, કેટલશેડ, 
વિમ/નાડેપ ક પો ટ  
 
સામૂ હક કામો જવેા કે 

ા ય ર તાઓ, નાળા, 
આંગણવાડી કે , મશાન 
ગૃહ, વનીકરણ, પેવર લોક, 
ચેકવોલ, ચેકડેમ ડપિનંગ  

યિ તગત કામો જવેા કે 
સામૂહીક િસંચાઈ  કુવા, 
જમીન સમતલ, ફા બડ, 
કેટલશેડ, વિમ/નાડેપ 
ક પો ટ  
સામૂ હક કામો જવેા કે 

ા ય ર તાઓ, નાળા, 
આંગણવાડી કે , મશાન 
ગૃહ, વનીકરણ, પેવર, 

લોક, ચેકવોલ, ચેકડેમ 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૧૦ ી ભુપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમા ંસહાય માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૭૩૧ 

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

  (૨) ૨૧૫૨ 

 (૩)તેમાં કેટલી અર ઓની સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૨૧૫૨ 
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વલસાડ િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૮૧૭ ી ભરતભાઈ પટલ ે  (વલસાડ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલર માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૧૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૭૨૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૪,૪૩,૬૮,૦૦૦/- 

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 

૨૬૬૦૨ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર  (આણંદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ીુ ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અન ેખેડા િજ ામા ંિજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર આણંદ અન ેખેડા િજ ામા ંમાનવ ક યાણ 
યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર કરેલ ૂ
અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનું નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આણંદ ૧૭૩૫ ૧૦૦૧ ૧૩૧૩ ૧૧૭૯ 
ખેડા ૫૬૫૪ ૬૬૮ ૨૪૩૨ ૪૩૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 

આણંદ 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ લ યાંક પૂણ થવાના 

કારણો 
૧૫૭ ૧૧૫ 

૨ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 
હોવાથી 

૭૩ ૧૯ 

૩ ોજ ે ટ ોફાઈલમાં કીટ 
રદ થવાને કારણે 

૫૦૪ ૦ 

કુલ ૭૩૪  ૧૩૪ 

ખેડા 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ વડી કચેરીએ આપલે 

લ યાંક પૂણ થવાના 
કારણે 

૨૧૦૧ ૧૯૦૩ 

૨ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 
હોવાથી 

૩૭૪ ૧૩ 

૩ ોજ ે ટ ોફાઈલમાં કીટ 
રદ થવાને કારણે 

૭૫૮ ૮ 

કુલ ૩૨૩૩ ૧૯૨૪  
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓ  ે ે  
૨૫૭૯૧ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં શાકભા  અન ેફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અન ે   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) . ૨,૮૦,૦૩,૦૦૦/- 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ  

૨૬૫૪૭ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા ંિજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા ંમાનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનું 
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

મોરબી ૧૪૭૪ ૩૩૪ ૭૮૧ ૪૨૮ 
રાજકોટ ૭૨૩૦ ૧૦૩૫ ૫૭૮૭ ૧૧૫૯ 

કુલ ૮૭૦૪ ૧૩૬૯ ૬૫૬૮ ૧૫૮૭  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
મોરબી 

મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ ોજકેટ ોફાઈલમાં કીટ  

રદ થવાને કારણે 
૪૯૪ ૦ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાથી ૬૨૦ ૨૯૧ 
૩ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 

હોવાથી 
૨૬ ૬૨ 

કુલ ૧૧૪૦ ૩૫૩ 

રાજકોટ 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ ોજકેટ ોફાઈલમાં કીટ  

રદ થવાને કારણે 
૫૩૦ ૧૦૪૬ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાથી ૩૪૫ ૪૩૫ 
૩ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 

હોવાથી 
૩૯૨ ૨૪૭ 

૪ આવક મયાદાથી વધુ 
હોવાથી  

૫૪ ૧૪૫ 

૫ િનયત વય મયાદા કરતાં 
વધુ/ ઓછી વય હોવાથી 

૩૭ ૫૬ 

કુલ ૧૩૫૮ ૧૯૨૯  
--------- 

નવસારી િજ ામાં હયાત મ યક ોના િનભાવ માટ આયોજને ે  
૨૫૮૫૦ ી નરેશભાઇ પટલે  (ગણદેવી) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં નાના મ ય કે ો િવકસાવવા માટે તેમજ હયાત 
મ યકે ોના િનભાવ માટે રા ય સરકાર ારા કોઇ 

  (૧) ના, . 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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આયોજન છે કે કેમ, અન ે
 (૨)  હા તો, કયા બંદર કેટલા ખચ િવકસાવવાનું 
આયોજન છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૦૧ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય કિષ મંૃ ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ંપપૈયા પાકના વાવેતર માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૧૬૮ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી ?   (૩) .૪૯,૩૬,૩૪૯/- 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં વ છતા િમશન 

૨૬૬૨૯ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર વ છતા 
ભારત િમશન અ વયે કેટલા ંશૌચાલય બનાવવાના બાકી 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર દાહોદ િજ ામા ંતાલુકાવાર વ છતા ભારત િમશન 
અ વયે કલ ુ ૫૯૨૧૧ શૌચાલય બનાવવાના બાકી છે. જ ે
નીચે મુજબ છે. 

વષ - ૨૦૧૮ વષ - ૨૦૧૯ 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 

LOB (લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝ) 

બનાવવાના બાકી હોય 
તેવા શૌચાલયની સં યા 

NLOB (નો વન લે ટ 
િબહાઇ ડ)  

બનાવવાના બાકી હોય 
તેવા શૌચાલયની સં યા 

૧ દાહોદ ૦ ૭૩૫૭ 
૨ દેવ.બારીયા ૦ ૮૩૮૬ 
૩ ધાનપુર ૦ ૫૭૨૨ 
૪ ફતેપુરા ૦ ૮૯૬૬ 
૫ ગરબાડા ૦ ૨૮૨૨ 
૬ ઝાલોદ ૦ ૧૪૩૨૦ 
૭ લીમખેડા ૦ ૬૩૦૨ 
૮ સંજલેી ૦ ૨૩૦૫ 
૯ સીગવડ ૦ ૩૦૩૧ 

કુલ ૦ ૫૯૨૧૧  
 (૨) ઉ ત શૌચાલય યાં સુધી બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉ ત શૌચાલય ચાલ ુનાણાંકીય વષના અંત 
સુધીમાં બનાવવાનું આયોજન હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં શૌચાલય બનાવવાની કામગીરી 

૨૬૪૯૫ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 
શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કલ ુ ૧૦૧૨૧ 
શૌચાલય બનાવવામાં આ યા. જ ેનીચે મુજબ છે. 

સં યામા ં
મ તાલુકાનું 

નામ 
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ના રોજ બનાવવામાં 
આવેલ શૌચાલયની 

સં યા 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ના રોજ બનાવવામાં 
આવેલ શૌચાલયની 

સં યા 

કુલ 

૧ અમીરગઢ ૧૨૫ ૩૫૯ ૪૮૪ 
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૨ ભાભર ૫૧ ૩૭૫ ૪૨૬ 
૩ દાંતા ૯૫ ૮૭૦ ૯૬૫ 
૪ દાંતીવાડા ૦ ૩૭ ૩૭ 
૫ ડીસા ૩૨ ૯૨૭ ૯૫૯ 
૬ દયોદર ૧૦ ૬૭ ૭૭ 
૭ ધાનેરા ૩૦ ૮૩૨ ૮૬૨ 
૮ કાંકરેજ ૨૪૨ ૯૧૮ ૧૧૬૦ 
૯ લાખણી ૨૯ ૮૯૧ ૯૨૦ 

૧૦ પાલનપુર ૧ ૭૨૩ ૭૨૪ 
૧૧ સૂઈગામ ૪૦ ૯૧૩ ૯૫૩ 
૧૨ થરાદ ૮૦ ૧૭૯ ૨૫૯ 
૧૩ વડગામ ૪૭ ૧૪૨૫ ૧૪૭૨ 
૧૪ વાવ ૧૨૦ ૭૦૩ ૮૨૩ 

કુલ ૯૦૨ ૯૨૧૯ ૧૦૧૨૧  
 (૨) ઉ ત શૌચાલય બનાવવાની કામગીરી કઈ 
એજ સી ારા કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત શૌચાલય બનાવવાની કામગીરી કોઈ પણ 
એજ સી વારા કરવામાં આવેલ નથી.  

 (૩) તે અ વયે ઉ ત વષવાર તાલુકાવાર કેટલી 
રકમ કઈ એજ સીને ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત રહેતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૦૪ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમા ં
સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૮૪૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને    (૨) ૨૭૭ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૨૩,૬૪,૭૩૯/- 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૧૪ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંટે ટર ખરીદીમા ંસહાય મેળવવા 
માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૬૪૩૩ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓમાં 
સહાય ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૨૮૮૨ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૩,૧૫,૦૫,૦૦૦/- 
--------- 

આણંદ િજ ામાં નકલી ફગર િ ટથી રશનકાડનું અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના બનાવોં ે  
૨૬૬૦૪ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
માસમાં આણંદ િજ ામાં નકલી ફગર િ ટથી રેશનકાડનું ં
અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પોલીસ ઈ સપે ટર, સાયબર ાઈમ પો. ટે., 
અમદાવાદ શહેરના અહેવાલ મુજબ તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે માસમાં આણંદ િજ ામાં 
નકલી ફગર િ ટથી રેશનકાડનું અનાજ બારોબાર વેચી ં
મારવાના ૯ (નવ) બનાવો ન ધાયા. 

 (૨) ઉ ત ન ધાયેલ બનાવો સદંભ કેટલાં ઈસમોની 
ધરપકડ કરી, 

  (૨) ઉ ત ન ધાયેલ બનાવો સદંભ પોલીસ 
ઈ સપે ટર, સાયબર ાઈમ પો. ટે., અમદાવાદ શહેરના 
અહેવાલ મુજબ આણંદ િજ ામાં ૧૨ (બાર) ઈસમોની 
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ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત અનાજ વેચવામાં સંડોવાયેલ કેટલા 
ઈસમોની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) પોલીસ ઈ સપે ટર, સાયબર ાઈમ પોલીસ 
અમદાવાદ શહેર ારા કાયવાહી ચાલુમા ંછે. 

 (૪) ઉ ત કેસમાં પકડાયેલ ઈસમો અગાઉ 
રેશનકાડનું અનાજ ગેરકાયદેસર વેચવાના ગુનામા ં
સંડોવાયેલા હોય તેવા કેટલા ઈસમો સામે શાં પગલાં લેવામાં 
આ યા? 

  (૪) ઉ ત કેસમાં પકડાયેલ ઈસમો અગાઉ રેશનકાડનું 
અનાજ ગેરકાયદેસર વેચવાના ગુનામાં સંડોવાયેલ હોવાનું 
જણાયેલ નથી. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૭૮૫ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંશાકભા  અને ફળ પાકોના સં હ 
માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૮,૨૫,૧૦,૦૦૦/- 

--------- 
સુરત િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે  

૨૫૮૩૬ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ામા ં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૯૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૮૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૪૫,૫૭,૫૯૮/- 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર માઢવાડના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે  

૨૬૫૮૨ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર  સોમનાથ િજ ાના મ ય બંદર માઢવાડના 
િવકાસ માટે કયા કામો માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં 
આ યો, 

  (૧) કોઈ ખચ કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કયા કામો પૂણ થયા અને કયા 
કામો બાકી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામો યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલી બનતી વરાએ અંદાિજત 
.૧૭૫.૦૭ કરોડના ખચ. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૭૮૯ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય કિષ ૃ મુ યમં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાબરકાંઠા િજ ામા ંશાકભા  અન ેફળ પાકોના સં હ માટે 
કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૦૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૨,૮૦,૦૩,૦૦૦/- 
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ભ ચ િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૮૦૫ ી દુ યંતભાઈ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમા ં
સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૬૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને    (૨) ૧૧૭૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૩,૧૮,૭૭,૬૯૭/- 

--------- 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે  

૨૬૬૪૭ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા નવસારી અન ેવલસાડ િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ નવસારી િજ ાના ૩૬૪૯૪ અન ે
વલસાડ િજ ાના ૩૫૨૩૨ ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ ૂ
કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોનેં ૂ  પડતી મુ કેલીઓ 
િનવારવા સરકારે શાં પગલાં લીધા, અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) નવસારી િજ ામા ં .૧૮૩૬.૮૮ લાખ અને 
વલસાડ િજ ામાં .૧૫૨૩.૩૧ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબોુ ું  માટ યિ તગત શૌચાલયે  

૨૫૯૧૬ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) દાહોદ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ ૪૨૨૭૭ 
કટબો માટે યુ ું િ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ં
આ યા. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનું 

નામ 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનેલ 

યિ તગત શૌચાલયની સં યા 
૧ દાહોદ ૯૮૮૪ 
૨ દેવ.બારીયા ૫૯૧૦ 
૩ ધાનપુર ૧૮૮૧ 
૪ ફતેપુરા ૪૪૩૬ 
૫ ગરબાડા ૨૧૨૨ 
૬ ઝાલોદ ૪૩૨૮ 
૭ લીમખેડા ૫૩૮૦ 
૮ સંજલેી ૪૧૧૦ 
૯ સીગવડ ૪૨૨૬ 

કલુ  ૪૨૨૭૭  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં   (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ ।.૨૧૪૪.૨૮ લાખનો ખચ 
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આ યો? કરવામા ંઆ યો.  
મ તાલુકાનું  

નામ 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

બનેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ  
૧ દાહોદ ૪૧૭.૬૦ 
૨ દેવ.બારીયા ૩૭૧.૬૪ 
૩ ધાનપુર ૭૨.૮૪ 
૪ ફતેપુરા ૨૩૦.૬૪ 
૫ ગરબાડા ૧૪૩.૨૮ 
૬ ઝાલોદ ૧૮૩.૧૨ 
૭ લીમખેડા ૩૪૭.૮૮ 
૮ સંજલેી ૧૬૩.૪૪ 
૯ સીગવડ ૨૧૩.૮૪ 

કલુ  ૨૧૪૪.૨૮  
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  
૨૬૫૫૧ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામ ેકેસો કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામ ેધી 
પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો 
ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મોરબી ૧ ૨ 
રાજકોટ ૨૧ ૧૭  

 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી મોરબી 
િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૨,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૪,૦૦૦/- 

કલુ  ૬,૦૦૦/- 
તથા રાજકોટ િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૫૦,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૩૪,૦૦૦/- 

કલુ  ૮૪,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૫૭૯૮ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંખેડા િજ ામા ંટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે

  (૧) ૩૧૨૮ 
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કેટલી અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૭૫૩ 
 (૩) તેમા ંકેટલી સહાય ચુકવવામા ંઆવી ?   (૩) . ૧,૯૨,૪૨,૫૧૦/- 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમાં સહાય 

૨૫૮૩૫ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમા ંસહાય 
મેળવવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩૦૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામાં 
આવી, અન ે

  (૨) ૩૩૧ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૩૭,૪૯,૨૦૯/- 
--------- 

કોઠારા ખાતે માકટ યાડ શ  કરવાની મંજરીૂ  
૨૬૪૮૧ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં નખ ાણા અને અબડાસા તાલુકાના કોઠારા ખાતે 
માકટ યાડ શ  કરવાની મંજરી આપવાૂ ની કાયવાહી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) (૧) બ ર સિમિત નખ ાણા-ક છને 
કલે ટર ી ભુજ-ક છના તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૭ વાળા 
હકમથી નખ ાણાના એક ીત સવ નંુ .૩૪૫/૧ પૈકીની 
જમીન હે.૩.૮૪.૪૬ આરે વાળી બ ર સિમિતના હેતુ માટે 
જમીન િત ચોરસ મીટર જ ી મુજબની િકમત ં ં .૮૮૮/- 
લેખે કલ િકમત ુ ં .૩,૪૧,૪૦,૦૪૮/-ના ૨૦% લેખે 
.૬૮,૨૮,૦૧૦/- લઈ તથા ઈતર વેરાઓ વસલૂ લઈ 

મંજરૂ  કરવામાં આવલે છે. બ ર સિમિત ારા ભરપાઈ 
કરવાની રહેતી તમામ રકમો સરકાર ીમાં ભરપાઈ કરી 
આપેલ છે. જમીનનો કબ  મળી ગયેલ છે. અને 
જમીનમાંથી ડી કટ ગ કરાવી જમીન ચો ખી અન ેસમતલ 
કરાવેલ છે. લ ેઆઉટ તૈયાર કરવાની કાયવાહી ચાલુમા ંછે. 
જ રી માળખાકીય સુિવધાઓ ઉભી કરવા બ ર સિમિત 

ારા દરખા ત રજૂ કરવામાં આવશ.ે 
(૨) બ ર સિમિત કોઠારા-ક છને મોજ ેકોઠારા તાલુકો 
અબડાસા-ક છના સવ ન.ં-૮૪૪ પૈકીની જમીન કલ ુ
હે ટર-૮૦૯૪ ચો.મી. જમીન માકટયાડના હેતુ માટે મંજરૂ  
કરવા અંગેની દરખા ત િજ ા રિજ ટાર સહકારી મંડળીઓ, 
ભુજ-ક છ કચેરીના તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૫ના પ થી 
કલે ટર ભુજ ન ેમોકલી આપેલ છે. તે અ વયે કલે ટર ી 
ક ાએ  
૧. પી વીસીએલ ઈલે ટીક લાઈન બાબતે 
૨. નેશનલ હાઈવ ેઓથોરીટી અન ે
૩. રે વે સાશન પાસ ેજ રી અિભ ાય/ના વાંધા 

માણપ  માંગવામાં આવેલ છે. 
 (૨) ઉ ત કાયવાહી પૂણ કરી યાં સુધીમાં માકટ 
યાડ કાયરત કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) (૧) બ ર સિમિત નખ ાણા-ક છ જમીનનો 
કબ  મળી ગયેલ છે. સિમિત ારા 
આંતરમાળખાકીય તથા અ ય જ રી સવલતો ઉભી 
કરી માકટ યાડ કાયરત કરી શકાય 

(૨) બ ર સિમિત કોઠારા તાલુકો અબડાસા ક છને 
જમીન મ ેથી માકટ યાડ હેર કરી માળખાકીય 
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સુવીધાઓ તથા અ ય સિુવધાઓ ઉભી કયા બાદ 
માકટયાડ કાયરત કરી શકાય 

--------- 
ગોધરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૫૯૮૮ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં ગોધરા આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 

કરવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૧૬૨ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 

આવી? 

  (૨) . ૧૯,૭૯,૮૫૫/- 

--------- 

ખેરાલુ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૫૬ ી ઋિષકશ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં મહેસાણા િજ ાની ખેરાલુ બ ર સિમિતને િકસાન 

ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ

છે, અને 

  (૧) . ૫૦૦.૦૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 

ચુકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૫૦૦.૦૦/- લાખ 

--------- 

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 
૨૬૫૨૪ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર િજ ામા ં

િજ ાવાર માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી 

અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 

બે વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર િજ ામાં માનવ 

ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ

કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  
તા.૧/૧૨/૧૮ થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯ થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ િજ ાનંુ 

નામ આવેલ 

અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓ 

આવેલ 

અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓ 

અમદાવાદ ૮૮૩૨ ૨૧૭૦ ૩૬૧૯ ૨૭૮૨ 

ગાંધીનગર ૨૧૯૩ ૩૧૭ ૧૪૨૬ ૪૦૭ 

કુલ ૧૧૦૨૫ ૨૪૮૭ ૫૦૪૫ ૩૧૮૯  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
કયા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
અમદાવાદ 

મ નામંજરીના કાૂ રણો 
તા.૧/૧૨/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ 
ોજે ટ ોફાઇલ રદ 

થવાને કારણે 
૩૦૪૮ ૧૦૯ 

૨ 
અગાઉ લાભ મેળવેલ 
હોવાથી 

૧૦૨૯ ૩૧૫ 
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૩ 
યોજનાની ગાઇડલાઇન 
મુજબ પા તા ધરાવતા 
ન હોય. 

૨૫૬૫ ૪૧૩ 

કુલ ૬૬૪૨ ૮૩૭ 

ગાંધીનગર 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧૨/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ 
ોજે ટ ોફાઇલ રદ 

થવાને કારણે 
૮૪૩ ૧૭૫ 

૨ 
અગાઉ લાભ મેળવેલ 
હોવાથી 

૭૨ ૩૭ 

૩ 
યોજનાની ગાઇડલાઇન 
મુજબ પા તા ધરાવતા 
ન હોય. 

૧૬ ૯ 

૪ લ યાંક પૂણ થવાથી ૯૪૫ ૭૯૮ 
કુલ ૧૮૭૬ ૧૦૧૯  

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 

૨૭૯૮૮ ડો. અિનલ ષીયારા  (િભલોડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં ાધાનમં ી 
આવાસ યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલા આવાસો મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા,  

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અરવ ી િજ ામા ં ાધાનમં ી આવાસ યોજના( ા) હેઠળ 
નીચે મુજબના તાલુકાવાર આવાસો મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

મ તાલુકાનું નામ મંજર કરૂ ે લ આવાસોની સં યા 
૧ બાયડ ૧૮૪૨ 
૨ િભલોડા ૮૭૪ 
૩ ધનસુરા ૧૧૧૭ 
૪ માલપુર ૯૧૮ 
૫ મેઘરજ ૨૫૨૦ 
૬ મોડાસા ૯૫૨ 

કલુ  ૮૨૨૩ 
૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ાધાનમં ી આવાસ યોજના( ા) હેઠળ 
નીચે મુજબના તાલુકાવાર આવાસો મંજર કરવામાં ૂ આ યા. 

મ તાલુકાનંુ નામ મંજર કરલ આવાસોની સં યાૂ ે  
૧ હમતનગરં  ૨૫૧ 
૨ ઇડર ૧૦૧ 
૩ ખેડ ા ૨૮૬૭ 
૪ પોશીના ૨ 
૫ ાિતજ ૫૧ 
૬ તલોદ ૧૦૭૯ 
૭ વડાલી ૧૭૫ 
૮ િવજયનગર ૩૨૪ 

કુલ ૪૮૫૦  
 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા આવાસો પૂણ 
થયેલ છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અરવ ી િજ ામા ંતાલુકાવાર 
આવાસો પૂણ થયેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ પૂણ થયેલ આવાસો 
૧ બાયડ ૧૨૧ 
૨ િભલોડા ૧૪૮ 
૩ ધનસુરા ૨૩૨ 
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૪ માલપુર ૮૬ 
૫ મેઘરજ ૧૩૯ 
૬ મોડાસા ૧૨૨ 

કુલ ૮૪૮ 

૨) તે પૈકી નીચે મુજબ સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
આવાસો પૂણ થયેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ પૂણ થયેલ આવાસો 
૧ હમતનગરં  ૮૨ 
૨ ઇડર ૩૬ 
૩ ખેડ ા ૩૫૫ 
૪ પોશીના ૦ 
૫ ાિતજ ૨૦ 
૬ તલોદ ૬૩ 
૭ વડાલી ૩૬ 
૮ િવજયનગર ૩૦ 

કુલ ૬૨૨  
 (૩) તે પાછળ તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો છે ?   (૩) તે પૈકી અરવ ી િજ ામા ંનીચે મુજબ તાલુકાવાર 

ખચ થયેલ છે. 

મ 
તાલુકાનું 

નામ 

થમ હ ાનો 
થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 

બી  હ ાનો 
થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 

ી  
હ ાનો 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

કુલ થયેલ 
ખચ 

( .લાખમાં) 

૧ બાયડ ૩૮૦.૧૦ ૧૦૧.૦૦ ૦.૪૦ ૪૮૧.૫૦ 
૨ િભલોડા ૨૪૩.૬૦ ૧૭૬.૪૦ ૨૦.૦૦ ૪૪૦.૦૦ 
૩ ધનસુરા ૨૨૫.૬૦ ૨૫૩.૫૦ ૩૨.૮૦ ૫૧૧.૯૦ 
૪ માલપુર ૧૫૬.૯૦ ૫૯.૦૦ ૨.૪૦ ૨૧૮.૩૦ 
૫ મેઘરજ ૫૦૭.૬૦ ૨૫૪.૪૦ ૧૮.૪૦ ૭૮૦.૪૦ 
૬ મોડાસા ૨૭૦.૩૦ ૧૫૩.૦૦ ૨૨.૮૦ ૪૪૬.૧૦ 

કુલ ૧૭૮૪.૧૦ ૯૯૭.૩૦ ૯૬.૮૦ ૨૮૭૮.૨૦ 

૨) તે પૈકી સાબરકાંઠા િજ ામાં નીચે મુજબ તાલુકાવાર ખચ 
થયેલ છે. 

મ 
તાલુકાનું 

નામ 

થમ હ ાનો 
થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 

બી  
હ ાનો 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

ી  
હ ાનો 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

કુલ થયેલ 
ખચ 

( .લાખમાં) 

૧ હમતનગરં  ૭૪.૭૦ ૮૬.૫૦ ૨૮.૮૦ ૧૯૦.૦૦ 
૨ ઇડર ૨૯.૭૦ ૩૨.૫૦ ૧૧.૨૦ ૭૩.૪૦ 
૩ ખેડ ા ૮૨૨.૬૦ ૭૯૯.૦૦ ૯૫.૨૦ ૧૭૧૬.૮૦ 
૪ પોશીના ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ 
૫ ાિતજ ૧૫.૩૦ ૧૯.૦૦ ૩.૬૦ ૩૭.૯૦ 
૬ તલોદ ૩૧૩.૨૦ ૧૪૧.૫૦ ૭.૨૦ ૪૬૧.૯૦ 
૭ વડાલી ૫૨.૫૦ ૫૫.૦૦ ૧૩.૨૦ ૧૨૦.૭૦ 
૮ િવજયનગર ૯૩.૬૦ ૪૭.૫૦ ૬.૦૦ ૧૪૭.૧૦ 

કુલ ૧૪૦૧.૯૦ ૧૧૮૧.૦૦ ૧૬૫.૨૦ ૨૭૪૮.૧૦  
--------- 

અમરલી અને મહીસાગર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓે ેૃ  
૨૬૫૯૦ ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ  (લાઠી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા અમરેલી અન ેમહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ અમરેલી િજ ાના ૧૮૦૧૮૦ 
અને મહીસાગર િજ ાના ૫૯૭૦૫ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 
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 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) અમરેલી િજ ામા ં .૭૪૦૪.૭૭ લાખ અને 
મહીસાગર િજ ામા ં .૨૨૬૯.૬૫ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
મનગર િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૬૫૫૯ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા માટે મળેલ અર ઓ નીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ મળેલ અર ઓની સં યા 
૧ કાલાવડ ૮૨૧ 
૨ મ ધપુર ૪૨૭ 
૩ મનગર ૯૨૧ 
૪ ડીયા ૩૦૨ 
૫ ોલ ૪૫૭ 
૬ લાલપુર ૫૧૩ 

કુલ ૩૪૪૧  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૩૨૫ 
 (૩) મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી કેટલી ૂ સબિસડી 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩) .૬,૦૭,૨૦,૦૦૦/- 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૫૯૬ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ભાવનગર અન ેબોટાદ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામ ેકેસો કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ભાવનગર અન ેબોટાદ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામ ેધી 
પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો 
ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ભાવનગર ૯ ૭ 
બોટાદ ૩ ૨  

 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
   ભાવનગર િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૧૮,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૨૬,૦૦૦/- 

કલુ  ૪૪,૦૦૦/- 
તથા બોટાદ િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૮,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૪,૦૦૦/- 

કલુ  ૧૨,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 
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 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં માનવ દન રોજગારીે  

૨૫૯૨૨ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત ઉ ર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામા ંમહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૧,૪૪,૦૬૭ ૭,૭૯,૫૦૦ ૧૯,૨૩,૫૬૭  
 (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર નીચેની િવગતે 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કલુ  

૬,૯૯,૬૫૨ ૭,૬૨,૦૫૯ ૧૪,૬૧,૭૧૧   
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ 
માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કલુ  

૩,૪૪,૧૫૪ ૩,૮૯,૬૧૫ ૭,૩૩,૭૬૯   
--------- 

તાપી અને સુરત િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે  
૨૬૬૪૫ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા તાપી અન ેસુરત િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોએ ઓનલાૂ ઇન અર ઓ કરી, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ તાપી િજ ાના ૨૭૬૨૭ અને 
સુરત િજ ાના ૫૮૩૧૭ ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ ૂ
કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) તાપી િજ ામાં ૧૫૯૧.૪૩ લાખ અને સુરત 
િજ ામાં ૨૯૮૧.૦૮ લાખ રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી 
તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા ૂ
વહેલા સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતના માછીમારો માટ સહાયની યોજનાે  

૨૫૮૫૧ ી અરિવંદ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અનુસૂિચત 
જન િતના માછીમારો માટે સહાયની યોજના અમલમાં છે 

  (૧) હા, . 
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તે હકીકત સાચી છે, અને 
 (૨)  હા તો, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વલસાડ િજ ા◌ામાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવ ેછે?  

  (૨) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધી .૧૫,૮૬,૦૦૦/- અને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી .૧,૬૨,૫૦૦/- 

--------- 
મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

૨૫૮૬૦ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા  (રાજકોટ ા ય) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં 
અ પૂણા યોજના) હેઠળ મોરબી િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૩૪૩૦૬.૬૨૯ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં 
આ યું ? 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા 
યોજના) હેઠળ અનાજનુ ંનીચે મુજબના સમયગાળા અને 
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણ 
નો 

સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ 
PHH 
( યિ ત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  
૨૬૫૬૨ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
(રકમ િપયા લાખમાં) 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી મનગર અને દેવભૂિમ ારકા 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી મનગર 
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ 

(રકમ િપયા લાખમાં) 
મ િજ ાના 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ મનગર ૧૩૧૩.૫૨ ૧૬૩૩.૧૯ ૨૯૪૬.૭૧ 
૨ દેવભિૂમ 

ારકા 
૭૧૪.૩૬ ૮૨૬.૩૦ ૧૫૪૦.૬૬ 
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 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ાના  

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ મનગર ૫,૬૨,૯૯૦ ૭,૮૪,૦૮૦ ૧૩,૪૭,૦૭૦ 
૨ દેવભિૂમ 

ારકા 
૪,૮૩,૨૧૧ ૪,૮૪,૩૫૩ ૯,૬૭,૫૬૪ 

 
--------- 

જનાગઢૂ  િજ ામાં ફિશંગ બોટોમાં ફાઈબર રોપ ખરીદી પર સહાય 
૨૫૮૪૮ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  
િજ ામાં માછીમારોને ફિશંગ બોટોમાં ફાઈબર રોપ ખરીદી 
પર સહાય આપવાની યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, બોટ દીઠ કેટલી સહાય આપવામાં 
આવે છે, અને 

  (૨) બોટ દીઠ .૫૦,૦૦૦/-મહ મ સહાય અથવા 

ખરેખર ખરીદ િકમતના ં ૫૦% એ બેમાંથી જ ેઓછ હોય તેુ ં . 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકેટલી સહાય 
ચુકવવામાં આવી?  

  (૩) . ૨,૫૬,૫૦,૦૦૦/- 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં રમતગમતના મેદાનો માટ ફાળવેલ રકમ ે  

૨૫૮૯૯ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામા ંરમત ગમતના મદેાનો માટે 
કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) ગાંધીનગર િજ ામા ંરમતના મેદાન માટે પો સ 
બી ડ ગ બનાવવા છે ા બે વષમાં .૪.૦૦ કરોડની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ રમતગમતના મદેાનો 
બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ પોટસ બી ડ ગના બી  માળ 
સુધીની આર.સી.સીની કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 (૩) કેટલા ખચ યા ંસુધીમાં આ મદેાનોની કામગીરી 
પૂણ થશ?ે 

  (૩) ઉ ત કામગીરી અદંાિજત .૧૦.૮૦ કરોડના ખચ 
શ ય તેટલી ઝડપે પૂણ થશ.ે 

--------- 
વાઘોડીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૬૭ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ાની વાઘો ડયા બ ર સિમિતને 
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને 

  (૧) . ૪૬.૩૫/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચુકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૪૬.૩૫/- લાખ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં માનવ દન રોજગારીે  

૨૫૯૨૩ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામા ંમહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી. 
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તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

૧૧,૪૪,૦૬૭ ૭,૭૯,૫૦૦ ૧૯,૨૩,૫૬૭  
 (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર નીચેની િવગતે 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

૬,૯૯,૬૫૨ ૭,૬૨,૦૫૯ ૧૪,૬૧,૭૧૧   
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ 
માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

૩,૪૪,૧૫૪ ૩,૮૯,૬૧૫ ૭,૩૩,૭૬૯   
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામાં રમતગમતના મેદાનો માટ ફાળવેલ રકમ ે  
૨૫૮૯૮ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામા ંરમત ગમતના મદેાનો માટે 
કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) ગાંધીનગર િજ ામા ંરમતના મેદાન માટે પો સ 
બી ડ ગ બનાવવા છે ા બે વષમાં .૪.૦૦ કરોડની રકમ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ રમતગમતના મદેાનો 
બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ પોટસ બી ડ ગના બી  માળ 
સુધીની આર.સી.સીની કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 (૩) કેટલા ખચ યા ંસુધીમાં આ મદેાનોની કામગીરી 
પૂણ થશે? 

  (૩) ઉ ત કામગીરી અદંાિજત .૧૦.૮૦ કરોડના ખચ 
શ ય તેટલી ઝડપે પૂણ થશ.ે 

મહીસાગર અને વડોદરા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 
૨૬૬૨૦ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગુ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહીસાગર અને વડોદરા િજ ામાં 
િજ ાવાર માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર મહીસાગર અને વડોદરા િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ  
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

મહીસાગર ૩૨૫૨ ૬૬૮ ૧૪૧૪ ૭૪૮ 
વડોદરા ૫૩૮૧ ૯૩૫ ૨૪૨૧ ૧૧૯૯ 

કુલ ૮૬૩૩ ૧૬૦૩ ૩૮૩૫ ૧૯૪૭  
 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
યાં કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાનાૂ  
કારણો નીચે મુજબ છે. 
મહીસાગર 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ ોજકેટ ોફાઈલમાં ૩૪૭ ૫૧ 
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કીટ  રદ થવાને 
કારણે 

૨ આવક મયાદાથી 
વધારે હોવાથી 

૧૬૩ ૪૬ 

૩ લ યાંક પૂણ 
થવાથી 

૧૨૮૪ ૪૪૧ 

૪ િનયત વય મયાદા 
કરતાં વધુ/ઓછી 
વય હોવાથી 

૩૨ ૨૪ 

૫ અગાઉ લાભ 
મેળવેલ હોવાથી 

૩૦૪ ૧૦૪ 

કુલ ૨૧૩૦ ૬૬૬ 

વડોદરા 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ આવક મયાદાથી વધારે 

હોવાથી 
૪૦૧ ૧૦૧ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૮૪૭ ૯૭૮ 
૩ િનયત વય મયાદા કરતા ં

વધુ/ઓછી વય હોવાથી 
૯૫ ૬૪ 

૪ અગાઉ લાભ મેળવેલ 
હોવાથી 

૧૧૦૩ ૭૯ 

કુલ ૪૪૪૬ ૧૨૨૨  
--------- 

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમ ે  

૨૬૪૮૭ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 

અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

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

વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 

નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 
ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 

રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 

અને મજૂરીની 

મળલે કુલ 

રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામા ં

િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 

ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં

ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી ક છ અને 

બનાસકાંઠા િજ ામા ંફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા 

થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ ક છ ૨૨૬૨.૨૪ ૬૪૪૫.૦૬ ૮૭૦૭.૩૦ 

૨ બનાસકાંઠા ૬૭૬૮.૬૭ ૪૮૪૦.૭૯ ૧૧૬૦૯.૪૬  
 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત   (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
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િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 

થઈ? 

વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 
માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ાના  

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-

૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ ક છ ૧૪,૪૯,૩૩૯ ૩૨,૦૧,૫૮૧ ૪૬,૫૦,૯૨૦ 

૨ બનાસકાંઠા ૨૮,૧૮,૪૭૩ ૧૮,૧૪,૮૩૯ ૪૬,૩૩,૩૧૨  
--------- 

અમદાવાદ અને ખેડા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  
૨૬૫૩૬ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળોને વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર  કોઈ થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 
૨૫૯૨૦ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
છોટાઉદેપુર િજ ામા ંમહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

૨૯,૪૨,૭૦૧ ૨૧,૬૭,૫૮૧ ૫૧,૧૦,૨૮૨  
 (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામ ેઉ ત િ થિતએ વષવાર નીચેની િવગતે 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

૨૯,૨૪,૭૧૫ ૨૮,૦૦,૧૫૫ ૫૭,૨૪,૮૭૦  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ 
માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ 
થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

૧૦,૨૧,૫૪૭ ૧૦,૭૮,૭૦૮ ૨૧,૦૦,૨૫૫  
--------- 

ગોધરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈને  વાહનો 
૨૫૯૮૯ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) ૧૬૨ 
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વષમાં ગોધરા આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 
 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) . ૧૯,૭૯,૮૫૫/- 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તીડના આ મણથી ખેતી પાકને થયેલ નુકસાન 

૨૬૪૯૩ ી નથાભાઈ પટલ ે  (ધાનરેા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર તીડના 
આ મણથી કેટલા ખેડતોના કેટલા હેકટર ખેતી પાકન ેૂ
નુકસાન થયુ,ં  

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ નુકસાન ત 
િવ તાર(હે.) 

ખેડૂતોની 
સં યા 

પાલનપુર ૧૧.૪૭ ૩૬ 
અમીરગઢ ૪.૦૦ ૧૮ 
દાંતા ૨.૩૨ ૭ 
વડગામ ૫૪.૪૫ ૧૦૦ 
ડીસા ૪૨૯.૦૦ ૯૩૯ 
દયોદર ૧૮૭.૬૪ ૩૭૦ 

ભાભર ૩૪.૭૦ ૪૩ 
થરાદ ૬૭૨૫.૦૦ ૪૧૧૦ 
ધાનેરા ૧૭૧.૨૦ ૩૩૦ 
લાખણી ૫૪.૭૦ ૬૯ 
દાંતીવાડા ૩૭.૮૦ ૮૪ 

બનાસકાંઠા 

વાવ ૫૯૩૫.૦૨ ૪૪૫૦ 

 (૨) ઉ ત નુકશાની પેટે સરકાર ારા કોઈ સહાય 
ચૂકવવામાં આવી છે કે કેમ, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકશાની પેટે તીડના ઉપ વના કારણે પાકન ે
થયેલ નુકસાન અ વયે ૩૩ ટકા  થી વધુ પાક નુકસાન 
અસર ત ખેડતોને સહાય ચૂકવવા સરકાર ીૂ ના ઠરાવથી 
.૧૩,૫૦૦ િત હેકટર દીઠ વધુમાં વધુ ૨ હેકટર ઉપરાંત 

રા ય બજટે હેઠળ .૫૦૦૦ મળી કલ ુ .૧૮૫૦૦ િત 
હેકટર વધુમાં વધુ ૨ હેકટર માટે સહાય ચૂકવવાનું ન ી કરેલ 
છે. જ ેઅ વયે Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઈન 
અર ઓની કામગીરી ગિત હેઠળ છે. 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર 
કેટલા ખેડતોને કેટલી રકમ  ચૂકવવામાં આવી ૂ ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ ઓનલાઈન અર  કરનાર પા તા 
ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંૂ
આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં િવ  યોગ દનની ઉજવણીનો ખચ 

૨૫૮૮૪ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ મં ી ી ૃ (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િવ  યોગ 
દવસની ઉજવણી યારથી કરવામાં આવે છે, 

  (૧) ૨૧મી જનૂ , ૨૦૧૫ થી. 

 (૨)  હા, તો ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
અમદાવાદ િજ ા ક ાએ િવ  યોગ દનની ઉજવણી કરવા 
પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) .૭.૫૦ લાખ. 

 (૩) આ ઉજવણી દરિમયાન અમદાવાદ િજ ામાં 
કેટલા લોકોએ ભાગ લીધો ?  

  (૩) ૨૩,૯૯,૫૦૦ 

--------- 
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સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેતીને ું નુકસાન 
૨૭૯૯૫ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૧૫-૧૧-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી અમરેલી 
િજ ાના સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકામાં ખેતીના ુ ં
પાકોમાં નુકસાન થયલે હતંુ તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે 
કે, કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
ઉ ત તાલુકામાં ખાનગી વીમા કપની ારા પાકવાર કલ ં ુ
કેટલી રકમનું લણણી અને કાપણી સમયનુ ંવીમા વળતર 
ચૂકવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકામાં વીમા કપની ારા ં
કોઈ દાવા ચૂકવવામાં આવેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ પાક વીમા વળતર ચૂકવવામાં ન 
આ યું હોય તો તેના કારણો શા ંછે ? 

  (૩) વહીવટી કારણોસર. 

--------- 
મહસાણાે  બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૬૨ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની મહેસાણા બ ર સિમિતને 
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં ૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) .૮૦.૩૮/- લાખ. 

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

  (૨) .૮૦.૩૮/- લાખ. 

--------- 
રણો સવમાં ભાગ લીધેલ વાસીઓ 

૨૬૫૩૩ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રણો સવમાં કેટલા વાસીઓએ ભાગ 
લીધો, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રણો સવમાં નીચે મુજબના વાસીઓએ ભાગ 
લીધો. 

વષ વાસીઓની સં યા 
તા.૧/૧/૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૧૮ ૫,૧૬,૫૪૪ 
તા.૧/૧/૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૧૯ ૪,૩૮,૧૨૫  

 (૨) ઉ ત વાસીઓ પૈકી કેટલા વાસીઓ દેશના 
અને  કેટલા િવદેશના વાસીઓનો ઉ ત વષવાર 
સમાવેશ થાય છે, અન ે 

  (૨) ઉ ત વાસીઓ પૈકી દેશના અને િવદેશના 
વાસીઓની વષવાર સં યા નીચે મુજબ છે. 

વષ દેશના 
વાસીઓ 

િવદેશના 
વાસીઓ 

તા.૧/૧/૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૧૮ ૫,૦૮,૩૫૮ ૮૧૮૬ 
તા.૧/૧/૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૧૯ ૪,૩૩,૬૬૮ ૪૪૫૭  

 (૩) ઉ ત વષવાર તે અ વયે કેટલી આવક થઈ ?   (૩) ઉ ત મહો સવમા ંવષવાર નીચે મુજબની આવક 
થયેલ. 

વષ આવક 
તા.૧/૧/૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૧૮ ◌ા. ૨,૯૦,૭૬,૫૨૫ 
તા.૧/૧/૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૧૯ ◌ા. ૨,૧૦,૬૩,૮૫૦  

--------- 
દાહોદ અને ડાંગ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  

૨૬૬૨૫ ી વજિસંગભાઈ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી દાહોદ અન ેડાંગ િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી દાહોદ 
અને ડાંગ િજ ામાં ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા 
થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ 
િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ દાહોદ ૭૫૯૭.૭૮ ૧૩૧૧૯.૪૭ ૨૦૭૧૭.૨૫ 
૨ ડાંગ ૩૦૯૬.૩૯ ૨૩૨૦.૫૩ ૫૪૧૬.૯૨  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 

મ 
િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ દાહોદ ૩૦,૩૬,૨૧૬ ૪૭,૮૬,૦૩૧ ૭૮,૨૨,૨૪૭ 
૨ ડાંગ ૧૦,૫૯,૯૦૬ ૯,૨૩,૪૯૩ ૧૯,૮૩,૩૯૯  

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ેે  

૨૬૫૦૬ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોન ે વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

પાટણ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૫૮૬૧ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં 
અ પૂણા યોજના) હેઠળ પાટણ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૫૮૧૮૪.૭૧૭ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ  
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આ યું ?  પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનુ ંનીચે મુજબના સમયગાળા અને 
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિકત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 
૨૫૯૭૭ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ૨૫ ટકા કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ  કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામા ંઆવીુ , અન ે

  (૧) .૭,૦૮,૦૦૦/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ંકેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૫૮૦ મે.ટન. 

--------- 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 

૨૬૬૫૨ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

નવસારી ૧૪૩૭ ૪૦૦ ૮૭૩ ૫૧૩ 
વલસાડ ૩૫૫૦ ૭૩૫ ૧૮૫૬ ૯૪૨ 

કુલ ૪૯૮૭ ૧૧૩૫ ૨૭૨૯ ૧૪૫૫  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 

યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ

કારણો નીચે મુજબ છે. 

નવસારી 

મ નામંજરીના કારણોૂ  

તા.૧/૧/૧૮  

થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  

થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ લ યાંક પૂણ થવાથી ૬૩૭ ૩૦૫ 

૨ િનયત વય મયાદા કરતા ં

વધુ/ઓછી વય હોવાથી. 

૬૫ ૫૫ 

૩ કી સ રદ થવાથી. ૩૩૫ ૦ 

કુલ ૧૦૩૭ ૩૬૦    

વલસાડ 

મ નામંજરીના કારણોૂ  

તા.૧/૧/૧૮  

થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  

થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
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૧ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૪૬૪ ૬૮૨ 

૨ િનયત વય મયાદા કરતા ં

વધુ/ઓછી વય હોવાથી. 

૧૨૬ ૭૬ 

૩ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 

હોવાથી 

૨૨૫ ૧૫૬ 

કુલ ૨૮૧૫ ૯૧૪   
--------- 

બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજર થયેલ આૂ વાસો 
૨૫૯૦૯ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ માં ૧૧૬ આવાસો 
બનાવવાનું નકકી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ૮૪ 
આવાસો મંજર થયા છેૂ . 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે ?   (૩) તે પૈકી ૫૭ આવાસોનુ ંકામ ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  
૨૬૫૯૪ ી કનુભાઇ બારયા ૈ  (તળા ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં ફડ ટા સફર ઓં ડર (FTO) ારા જમા 
થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ 
િજ ાના 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ ભાવનગર ૧૮૨૭.૮૨ ૨૩૬૦.૧૩ ૪૧૮૭.૯૫ 
૨ બોટાદ ૮૧૩.૮૩ ૮૪૯.૭૮ ૧૬૬૩.૬૧  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 

મ 
િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-

૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ ભાવનગર ૯,૨૯,૩૮૩ ૧૨,૩૨,૪૫૫ ૨૧,૬૧,૮૩૮ 
૨ બોટાદ ૩,૯૯,૦૭૦ ૪,૦૯,૮૨૯ ૮,૦૮,૮૯૯  

--------- 
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ક છ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલય ુ ેું  
૨૫૯૧૯ ીમતી માલતી મહ રી ે  (ગાંધીધામ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ ૧૦૩૩૩ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ંુ ું
આ યા. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનંુ નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છ ા બે ે

વષમાં બનાવવામાં આવેલ યિ તગત 
શૌચાલયની સં યા 

૧ અબડાસા ૮૯૩ 
૨ અં ર ૧૧૭૪ 
૩ ભચાઉ ૯૬૪ 
૪ ભુજ ૨૩૩૬ 
૫ ગાંધીધામ ૨૩ 
૬ લખપત ૪૧૦ 
૭ માંડવી ૧૧૯ 
૮ મુ ા  ૧૫૪ 
૯ નખ ાણા ૨૮૯ 

૧૦ રાપર ૩૯૭૧ 
કુલ ૧૦૩૩૩  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ ।.૭૦૯.૦૮ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો.  

મ તાલુકાનંુ  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ થયેલ 
યિ તગત શૌચાલયનો ખચ ( .લાખમાં) 

૧ અબડાસા ૭૧.૫૨ 
૨ અં ર ૪૯.૩૨ 
૩ ભચાઉ ૬૪.૬૮ 
૪ ભુજ ૯૬.૨૪ 
૫ ગાંધીધામ ૧.૬૮ 
૬ લખપત ૧૭.૫૨ 
૭ માંડવી ૧૦.૮૦ 
૮ મુ ા  ૧૮.૩૬ 
૯ નખ ાણા ૧૨.૬૦ 

૧૦ રાપર ૩૬૬.૩૬ 
કુલ ૭૦૯.૦૮  

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  

૨૬૫૧૧ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસથેી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારને મળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારને મળેલ રકમ 
(રકમ િપયા લાખમાં) 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અને મજૂરીની 
મળલે કુલ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 
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રકમ  
 (૨) તે પૈકી સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતુ િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડ ં ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી સાબરકાંઠા 
અને અરવ ી િજ ામા ંફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા 
થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ સાબરકાંઠા ૩૧૪૮.૮૯ ૨૫૧૯.૭૨ ૫૬૬૮.૬૧ 
૨ અરવ ી  ૩૪૨૩.૬૫ ૪૯૮૮.૩૦ ૮૪૧૧.૯૫  

 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ાના 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ સાબરકાંઠા ૧૬,૦૧,૬૧૭ ૧૨,૫૭,૨૨૯ ૨૮,૫૮,૮૪૬ 
૨ અરવ ી  ૧૭,૯૮,૫૨૮ ૧૮,૬૬,૬૩૩ ૩૬,૬૫,૧૬૧  

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કટીર ઉ ોગ અંતગત લોન સહાયની અર ઓ ુ  

૨૭૫૧૫ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ િજ ામા ંતાલુકાવાર ક ટર ુ
ઉ ોગ અંતગત લોન સહાય મળેવવા કેટલી 
યિ તઓની અર  મળી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ગીર સોમનાથ િજ ામા ંતાલુકાવાર ક ટર ઉ ોગ ુ
અંતગત લોન સહાય મળેવવા નીચે મુજબ અર  મળલે છે. 

અ. 
નં. 

તાલુકાનંુ 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ  

૧ વેરાવળ ૩૯૯ ૩૮૭ ૭૮૬ 
૨ તાલાલા ૨૨૪ ૧૩૩ ૩૫૭ 
૩ સુ ાપાડા  ૧૦૧ ૧૪૩ ૨૪૪ 
૪ કોડીનાર ૨૫૯ ૩૧૦ ૫૬૯ 
૫ ઉના  ૨૪૦ ૨૪૬ ૪૮૬ 
૬ ગીરગઢડા ૬૮ ૫૮ ૧૨૬ 

કુલ ૧૨૯૧ ૧૨૭૭ ૨૫૬૮  
 (૨) તે અ વયે વષવાર કેટલી મંજરૂ  અન ેકેટલી 
અર  નામંજર કરીૂ , 

  (૨) િજ ા ઉ ોગ ક  ક ાએઃે   
 તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
 થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ  

મંજૂર અર ઓ  ૧૧૧૮ ૧૧૦૦ ૨૨૧૮ 
ના મંજૂર 
અર ઓ  

૧૨૫ ૯૧ ૨૧૬ 

બક ક ાએ  
 તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ  

મંજૂર અર ઓ ૪૩૧ ૫૫૫ ૯૮૬ 
ના મંજૂર 
અર ઓ  

૬૦૦ ૮૪૫ ૧૪૪૫ 
 

 (૩) મંજરૂ  અર  પૈકી વષવાર કેટલી રકમની 
લોન સહાય આપવામા ંઆવી અને કેટલાન ેલોન સહાય 
ચુકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  
(રકમ . લાખમા)ં 

 તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ  
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િજ ા ઉ ોગ કે  
ારા ચકુવેલ સહાય 

૧૬૧.૦૪ ૨૭૦.૫૯ ૪૩૧.૬૩ 

બક ારા આપવામાં 
આવેલ લોન 

૭૯૦.૧૪ ૧૧૫૨.૯૪ ૧૯૪૩.૦૮ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૩૯૯ યિ તઓને અને 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૩૮૯ યિ તઓને સહાય 
ચૂકવવાની બાકી છે. 

 (૪) બાકીનાને યાં સુધીમાં લોન સહાય 
ચુકવવામાં આવશ?ે 

  (૪) પાછળના નાણાંકીય વષનો બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાંકીય વષના લઇેમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી અ તાના 
ધોરણે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

--------- 
ભ ચ અને સુરત િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૬૪૦ ી સજંયભાઇ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ અને સુરત િજ ાના તોલમાપ ખાતા 

ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસલૂ ં ં
કરવા અંગે કેટલા યાપારી એકમો સામે કેસો કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ અને સુરત િજ ાના તોલમાપ ખાતા 

ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસલૂ ં ં
કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામે ધી પેકે ડ 
કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હા ન ધી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ભ ચ  ૬ ૧૨ 
સુરત  ૫૫ ૧૯  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 

એકમો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૨) તે અ વયે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 

૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી 

ભ ચ  િજ ામાં 

િજ ો વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  

૨૦૧૮ ૧૬,૦૦૦/- 

૨૦૧૯ ૨૮,૦૦૦/- 

કલુ  ૪૪,૦૦૦/- 

તથા સુરત િજ ામાં 

િજ ો વસૂલ કરલ ગુ હા માંડવાળ ફીે  

૨૦૧૮ ૧,૧૬,૦૦૦/- 

૨૦૧૯     ૪૬,૦૦૦/- 

કલુ  ૧,૬૨,૦૦૦/- 

ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆ યા.  

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 

ન ધાવવામાં આવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 

બોટાદ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

૨૫૮૫૪ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં 
અ પૂણા યોજના) હેઠળ બોટાદ િજ ામાં કેટલા 

  (૧) બોટાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૨૭૦૭૦.૭૨૧ મે.ટન અનાજના 
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અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનુ ંનીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાવલે માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણનો 

સમયગાળો 

કેટગરીે  ઘ  

( ક. ા.) 

ભાવ 

િત 

કલો 

( .) 

ચોખા 

( ક. 

ા.) 

ભાવ 

િત 

કલો 

( .) 

કુલ 

અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 

દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-

૨૦૧૯ થી 

ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિ ત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં પોટસ સંકલ તરીક પસંદ કરલ શાળાઓે ુ ેે  
૨૬૪૫૦ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં બાળકોન ે પોટસ યે િચ વધે અન ે
પોટસમાં િનપૂણ બને તે માટે રા ય સરકારે અમદાવાદ 

શહેર અને િજ ામા ં પોટસ સંકલ તરીકે ાથિમક અને ુ
મા યિમકની કેટલી શાળાઓ પસંદ કરેલ છે, 

  (૧) શૂ ય  

 (૨) ઉ ત પસંદ કરેલ શાળાઓમા ં યા કારની 
સુિવધાઓ ઉભી કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) લાગુ પડતંુ નથી. 

 (૩) યા કારની સુિવધાઓમાં કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૩) લાગુ પડતંુ નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 

૨૫૯૭૮ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં સરુત િજ ામા ં૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયાુ ની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૧) .૪,૬૭,૪૫૨/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૩૦૭.૮૪ મે.ટન 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં િવ  યોગ દનની ઉજવણીનો ખચ  

૨૫૮૫૫ ી કનુભાઇ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિૃ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િવ  યોગ 
દવસની ઉજવણી યારથી કરવામાં આવે છે, 

  (૧) ૨૧મી જનૂ , ૨૦૧૫થી  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થતએ છે ા બે વષમાં 
અમદાવાદ િજ ા ક ાએ િવ  યોગ દનની ઉજવણી કરવા 
પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) . ૭.૫૦ લાખ 

 (૩) આ ઉજવણી દરિમયાન અમદાવાદ િજ ામાં 
કેટલા લોકોએ ભાગ લીધો? 

  (૩) ૨૩,૯૯,૫૦૦ 

--------- 
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સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે  
૨૬૫૪૨ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં 
િજ ાવાર માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર સુરે નગર અન ેરાજકોટ િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ િજ ાનંુ 

નામ આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

સુરે નગર ૪૨૭૯ ૯૦૧ ૧૬૪૩ ૧૧૫૫ 
રાજકોટ ૭૨૩૦ ૧૦૩૫ ૫૭૮૭ ૧૧૫૯ 

કુલ ૧૧૫૦૯ ૧૯૩૬ ૭૪૩૦ ૨૩૧૪  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
કયા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 

સુર નગર ે  
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ ોજે ટ ોફાઈલમાં કીટ 

રદ થવાને કારણે 
૧૭૩૫ ૦ 

કુલ ૧૭૩૫ ૦ 

રાજકોટ 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ ોજે ટ ોફાઈલમાં કીટ 

રદ થવાને કારણે 
૫૩૦ ૧૦૪૬ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાથી ૩૪૫ ૪૩૫ 
૩ આવક મયાદાથી વધુ 

હોવાથી 
૫૪ ૧૪૫ 

૪ અગાઉ લાભ મેળવેલ 
હોવાથી 

૩૯૨ ૨૪૭ 

૫ િનયત વય મયાદા કરતા ં
વધુ/ઓછી વય હોવાથી  

૩૭ ૫૬ 

કુલ ૧૩૫૮ ૧૯૨૯  
--------- 

નમદા અને વડોદરા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  
૨૬૬૩૭ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર નમદા અન ેવડોદરા િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામ ેકેસો કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર નમદા અન ેવડોદરા િજ ાના તોલમાપ ખાતા 

ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  વસૂલ 
કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામ ેધી પેકે ડ 
કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો ન ધી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
નમદા ૪ ૮ 
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વડોદરા ૩૬ ૪૧  
 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
નમદા િજ ામાં 

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮   ૮,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૬,૦૦૦/- 

કલુ  ૨૪,૦૦૦/- 
તથા વડોદરા િજ ામાં 

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮      ૭૬,૦૦૦/- 
૨૦૧૯      ૯૬,૦૦૦/- 

કલુ  ૧,૭૨,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૫૦૦ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર  કોઈ થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?      (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ક છ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૫૮૫૭ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં 
અ પૂણા યોજના) હેઠળ ક છ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ક છ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૮૦૯૨૮.૯૭૪ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યું ?  

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ  
પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનુ ંનીચે મુજબના સમયગાળા અને 
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિકત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 
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ક છ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
૨૫૯૧૭ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ક છ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ ૧૦૩૩૩ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ંુ ું
આ યા. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનંુ નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાવવામાં 

આવેલ યિ તગત શૌચાલયની સં યા 
૧ અબડાસા ૮૯૩ 
૨ અં ર ૧૧૭૪ 
૩ ભચાઉ ૯૬૪ 
૪ ભુજ ૨૩૩૬ 
૫ ગાંધીધામ ૨૩ 
૬ લખપત ૪૧૦ 
૭ માંડવી ૧૧૯ 
૮ મુ ા ૧૫૪ 
૯ નખ ાણા ૨૮૯ 

૧૦ રાપર ૩૯૭૧ 
કુલ ૧૦૩૩૩  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૭૦૯.૦૮ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો.  

મ તાલુકાનંુ  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ થયેલ 
યિ તગત શૌચાલયનો ખચ  

( . લાખમાં) 
૧ અબડાસા ૭૧.૫૨ 
૨ અં ર ૪૯.૩૨ 
૩ ભચાઉ ૬૪.૬૮ 
૪ ભુજ ૯૬.૨૪ 
૫ ગાંધીધામ ૧.૬૮ 
૬ લખપત ૧૭.૫૨ 
૭ માંડવી ૧૦.૮૦ 
૮ મુ ા ૧૮.૩૬ 
૯ નખ ાણા ૧૨.૬૦ 

૧૦ રાપર ૩૬૬.૩૬ 
કુલ ૭૦૯.૦૮  

--------- 
જનાગઢૂ  અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૫૭૨ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળોન ે

વાસન થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  અને 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર કોઈ થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 
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ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે  
૨૬૫૮૧ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 

બે વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ેઅમરેલી િજ ામા ંમાનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનું નામ 
આવેલ 

અર ઓ 
મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

ગીર સોમનાથ ૧૩૦૮ ૩૦૦ ૪૮૪ ૩૮૫ 
અમરેલી ૫૧૮૫ ૫૩૪ ૪૦૫ ૩૬૦ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામા ં
િજ ાવાર માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
કયા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 

ગીર સોમનાથ 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ મળેવેલ 

હોવાથી 
૫૨૮ ૭ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૯૨ ૦ 
૩ િનયત વય મયાદા કરતાં 

વધુ/ઓછી વય હોવાથી 
૪૪ ૦ 

૪ આવક મયાદાથી વધારે 
હોવાથી 

૧૫ ૦ 

૫ અરજદારનું અવસાન 
થયલે હોવાથી 

૧ ૦ 

૬ ોજ ે ટ ોફાઈલમાં કીટ 
રદ થવાને કારણે 

૩૨૭ ૦ 

કુલ ૧૨૦૭ ૭ 

અમરલીે  
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ 

મેળવેલ હોવાથી 
૮૭૬ ૦ 

૨ લ યાંક પૂણ 
થવાથી 

૨૮૯ ૦ 

૩ િનયત વય મયાદા 
કરતાં વધુ/ઓછી 
વય હોવાથી 

૧૭૨ ૦ 

૪ આવક મયાદાથી 
વધારે હોવાથી 

૧૫૫૨ ૦ 

૫ ોજે ટ ોફાઈલમાં 
કીટ રદ થવાને 
કારણે 

૧૭૬૨ ૦ 

કુલ ૪૬૫૧ ૦  
--------- 

મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
૨૬૦૦૧ ી ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા 

  (૧) ૧૭,૨૮૪ 



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 403 

નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે
 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૧૬.૨૩ કરોડ. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમાની સહાયની અર ઓ 

૨૭૯૯૭ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ંખેડત અક માત વીમાની ૂ સહાય 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ તાલુકાવાર સરકારન ેમળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલી અર ઓ 
વષવાર, તાલુકાવાર મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર નામંજર ૂ
કરવામા ંઆવી છે અને તેના શાં કારણો છે, અને 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમા ંમંજર કરવામાં ૂ
આવનાર છે? 

  (૪) વીમા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક કાગળોની 
અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની 
કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામાં આવશેૂ . 

પ ક-૧ 
મળેલ અર ઓની સં યા 

તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અમીરગઢ ૦૯ ૧૨ 
વાવ ૦૯ ૦૯ 
લાખણી ૦૭ ૧૧ 
પાલનપુર ૧૦ ૧૩ 
કાંકરેજ ૧૧ ૩૪ 
દાંતા ૦૫ ૧૩ 
ભાભર ૧૧ ૦૯ 
દાંતીવાડા ૦૬ ૦૪ 
ધાનેરા ૦૩ ૦૬ 
થરાદ ૧૧ ૧૨ 
સુઈગામ ૦૩ ૧૪ 
ડીસા ૨૫ ૨૧ 
વડગામ ૦૪ ૧૩ 
દયોદર ૦૪ ૦૭ 

પ ક-૨ 
મંજરૂ  અર ઓની સં યા 

તાલુકાનંુ નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-
૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-
૦૧-૨૦૨૦ 

અમીરગઢ ૦૯ ૦૮ 
વાવ ૦૯ ૦૫ 
લાખણી ૦૬ ૦૫ 
પાલનપુર ૧૦ ૦૭ 
કાંકરેજ ૦૯ ૨૧ 
દાંતા ૦૩ ૦૭ 
ભાભર ૧૦ ૦૩ 
દાંતીવાડા ૦૪ ૦૩ 
ધાનેરા ૦૨ ૦૪ 
થરાદ ૧૦ ૦૮ 
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સુઈગામ ૦૩ ૧૧ 
ડીસા ૧૫ ૧૪ 
વડગામ ૦૪ ૦૭ 
દયોદર ૦૪ ૦૧ 

પ ક-૩ 
નામંજરૂ  અર ઓની સં યા 

તાલુકાનંુ નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-
૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-
૦૧-૨૦૨૦ 

અમીરગઢ ૦૦ ૦૨ 
વાવ ૦૦ ૦૧ 
લાખણી ૦૦ ૦૦ 
પાલનપુર ૦૦ ૦૨ 
કાંકરેજ ૦૨ ૦૧ 
દાંતા ૦૨ ૦૦ 
ભાભર ૦૧ ૦૧ 
દાંતીવાડા ૦૨ ૦૧ 
ધાનેરા ૦૧ ૦૧ 
થરાદ ૦૧ ૦૧ 
સુઈગામ ૦૦ ૦૧ 
ડીસા ૦૨ ૦૨ 
વડગામ ૦૦ ૦૨ 
દયોદર ૦૦ ૦૧ 

નામંજર થયેલ અર ઓના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 
૧.  મૃતક ઈફે ટીવ વલેીડ ડાયવી ગ લાયસ સ ધરાવતા ના હોવાથી 
૨.  મૃતક ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડતૂ / ખાતેદાર ખેડતના વારસદાર ના હોવાથીૂ  
૩.  મૃતકની મર ૭૦ વષ કરતાં વધુ હોવાથી 
૪.  ઈ કવે ટ પંચનામુ/ંએફ.આઈ.આર./પોિલસ તપાસ રપોટ/સબ ડીવીઝનલ મેડી ટેટનો આખરી 

અહેવાલ રજૂ કરેલ ન હોવાથી 
૫.  પો ટ મોટમ રીપોટ/પો ટ મોટમ રીપોટની અવે મા ંરજૂ કરવાનું કલે ટર ીનું 

માણપ /એફ.એસ.એલ. રીપોટ બાદનો ફાઈનલ પો ટ મોટમ રીપોટ રજૂ કરેલ ન હોવાથી 
૬.  દાવો અ ય યોજનામાં ચૂકવવામા ંઆવેલ હોવાથી 
૭.  જ મનું માણપ /મરણનું માણપ  રજૂ થયેલ ન હોવાથી 
૮.  ૫૦% કાયમી અપંગતા ન હોવાથી 
૯.  મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી/આ મહ યાનો િક સો હોવાથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 

૨૫૯૮૦ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં સરુત િજ ામા ં૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયાુ ની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૧) .૪,૬૭,૪૫૨/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ંકેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૩૦૭.૮૪ મે.ટન 

--------- 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૫૯૯૩ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૫૭ 
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 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) .૪૩,૧૮,૧૪૬/- 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ટકાના ભાવે કિષ પેદાશોનો જ થો ખરીદવા બાબતે ૃ  

૨૭૦૬૨ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં 
િજ ાવાર કઈ કૃિષ પેદાશો કયા ટેકાના ભાવે ખરીદવામા ં
આવી, 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે કઈ કૃિષ પેદાશનો કેટલો જ થો ઉ ત 
િજ ાવાર ખરીદવામાં આ યો, અન ે

  (૨) *પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અને 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખરીદવામાં 
આવેલ કૃિષ પેદાશો પૈકી કોઈ પણ ખેડતનું ચૂકવ ં ૂ
બાકીમાં નથી. 

 (૪) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

પોરબંદર િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય 
૨૫૮૪૭ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પોરબંદર િજ ામા ંમાછીમારોને .પી.એસ. 
સાધનોની ખરીદી ઉપર સહાય આપવામાં આવે છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ સાધનો ઉપર કેટલી સહાય 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) . ૩૪,૧૬,૭૫૩/- 

--------- 
સુરત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

૨૫૯૯૭ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સરુત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૧,૭૪,૩૭૧ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઈ?   (૨) . ૨૧૨.૩૭ કરોડ. 
--------- 

રા યમાં વાહન યવહાર િવભાગ ારા વો વો બસ ખરીદવા બાબત 
૨૬૫૪૫ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંવષવાર વાહન યવહાર િવભાગ ારા કલ ુ
કેટલી વો વો બસ ખરીદવામાં આવી, 

  (૧) વો વો બસની ખરીદી કરવામા ંઆવતી નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ એસ.ટી.માં કેટલી વો વો 
બસો ભાડે લેવામા ંઆવેલ છે, 

  (૨)  
વાહનોનો 

કાર 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
વો વો સીટર ૫૦ - 
વો વો લીપર ૨૦ -  
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 (૩) તે અ વયે છે ા બે વષમાં વષવાર વો વો 
બસોના ભાડા પેટે કઈ એજ સીને કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૩)  

એજ સીનંુ નામ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
રકમ . (કરોડમાં) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
રકમ . (કરોડમાં) 

ચાટડ પીડ  
લી. 

- ૨૩.૮૭ 

આ દનાથ બ ક 
ા.લી. 

- ૬.૪૪ 

(૪) 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ કઈ એજ સી પાસેથી કેટલી 
બસો કયા દરે ભાડે લવેા માટે કરારો થયેલા છે? 

 ચૂકવવામાં આવતા દરની િવગતો એજ સીનંુ 
નામ 

વાહનોની 
સં યા/ કાર કીમી ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
૫૦૦ ૨૩.૭૬ 

૫૦૧-૫૫૦ ૨૩.૪૦ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૨.૫૫ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૧.૦૦ 
૬૫૧-૭૦૦ ૨૦.૪૨ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૯.૯૦ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૯.૪૮ 

ચાટડ 
પીડ  
લી. 

૫૦ વો વો 
સીટર 

૮૦૧ થી વધુ ૧૯.૦૭ 
કીમી ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
૪૫૧-૫૦૦ ૨૩.૩૦ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૨.૯૫ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૨.૧૧ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૦.૬૦ 
૬૫૧-૭૦૦ ૨૦.૦૩ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૯.૫૧ 

આ દનાથ 
બ ક 
ા.લી. 

૨૦ વો વો 
સીટર 

૭૫૧-૮૦૦ ૧૯.૧૦ 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે  

૨૬૫૦૨ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય ક ટર ુ ઉ ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ંિજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ િજ ાનંુ 

નામ આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

પાટણ ૫૭૧૮ ૬૩૪ ૨૪૫૬ ૮૧૩ 
મહેસાણા ૨૬૯૮ ૬૬૮ ૨૬૨૬ ૮૫૬ 

કુલ ૮૪૧૬ ૧૩૦૨ ૫૦૮૨ ૧૬૬૯  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
કયા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
પાટણ 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ 
ોફાઈલ કી સ બહારની 

અર ઓ હોવાથી 
૭૧૧ ૨૭૯ 

૨ િનયત આવક મયાદાથી ૨૦૨૩ ૬૫૭ 
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વધુ આવક હોવાથી 
૩ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૩૩૧ ૭૦૭ 

૪ 
િનયત વય મયાદા 
કરતાં વધુ/ઓછી વય 
હોવાથી 

૧૯ ૦ 

કુલ ૫૦૮૪ ૧૬૪૩ 

મહસાણાે  

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ 
ોફાઈલ કી સ બહારની 

અર ઓ હોવાથી 
૧૩૦ ૦ 

૨ 
િનયત આવક મયાદાથી 
વધુ આવક હોવાથી 

૧૩ ૦ 

૩ લ યાંક પૂણ થવાથી ૭૯૩ ૦ 

૪ 
િનયત વય મયાદા 
કરતા ંવધુ/ઓછી વય 
હોવાથી 

૨૩ ૦ 

કુલ ૯૫૯ ૦  
--------- 

વલસાડ િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતના માછીમારો માટ સહાયની યોજનાે  
૨૫૮૫૩ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અનુસૂિચત 
જન િતના માછીમારો માટે સહાયની યોજના અમલમાં છે 
તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વલસાડ િજ ામાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે?  

  (૨) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધી .૧૫,૮૬,૦૦૦/- અને તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી . ૧,૬૨,૫૦૦/- 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ 

૨૫૮૯૭ ીમતી ગીતાબા ડ  ે  (ગ ડલ) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામાં કેટલી ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧) ૨ ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. 
શાળામાં હાલ કેટલા ખેલાડીઓ તાલીમ મેળવી ર ા છે, 
અન ે

  (૨) ૨૫૭ ખેલાડીઓ 

 (૩) ઉ ત િજ ામા ંકાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. 
શાળામાં હાલ કેટલી રમતોની તાલીમ આપવામા ંઆવી રહી 
છે? 

  (૩) ૫ રમતો 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૫૫૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને 
રાજકોટ િજ ામા ંતાલુકાવાર યા થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને 
રાજકોટ િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યા ંસુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ ે?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

મહસાણા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમ ે ે ૂ  
૨૫૯૬૩ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની મહેસાણા બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) . ૮૦.૩૮/- લાખ.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) . ૮૦.૩૮/- લાખ. 

--------- 
વાવ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૫૪ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાની વાવ બ ર સિમિતન ેિકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧) . ૨૩.૯૫/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચુકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૨૩.૯૫/- લાખ 

--------- 
ાંગ ા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૫૮ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ાની ાંગ ા બ ર સિમિતને 
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૧) . ૪૯૪.૪૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચુકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૪૯૪.૪૦/- લાખ 

--------- 
પાટણ તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેતીને નુકસાન 

૨૭૯૯૨ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૧૫-૧૧-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી પાટણ 
િજ ાના પાટણ તાલુકામા ંખેતીના પાકોમાં નુકસાન થયેલ 
હતંુ તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
ઉ ત તાલુકામાં ખાનગી વીમા કપની ારા પાકવાર કલ ં ુ
કેટલી રકમનું લણણી અને કાપણી સમયનુ ંવીમા વળતર 
ચૂકવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકામાં િવમા કપની ારા ં
કાપણી પછીની નુકશાનીના દાવા ચૂકવવાપા  થતા ન 
હોઈ, દાવા ચૂકવણી કરેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ પાક વીમા વળતર ચૂકવવામાં ન 
આ યું હોય તો તેના કારણો શા ંછે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 
૨૬૬૨૩ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ  
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

દાહોદ ૭૪૭૭ ૧૨૩૫ ૧૫૮૯ ૧૫૮૪ 
પંચમહાલ ૨૦૫૯ ૬૬૮ ૨૦૭૪ ૬૨૬ 

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
યાં કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
દાહોદ 

મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  
થી  તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ મળેવેલ 

હોવાથી  
૩૮૨૮ ૫ 

૨ િનયત વય મયાદા કરતાં 
વધુ/ઓછી વય હોવાથી  

૩૭૨ ૦ 

૩ લ યાંક પૂણ થવાથી ૧૨૬૯ ૦ 
કુલ ૫૪૬૯ ૫ 

પંચમહાલ 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  તા.૩૧/૧૨/૧૮ 
તા.૧/૧/૧૯  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ અગાઉ લાભ મળેવેલ 
હોવાથી  

૨૭૧ ૧૬૬ 

૨ િનયત વય મયાદા કરતાં 
વધુ/ઓછી વય હોવાથી  

૬૮૧ ૩૬૯ 

૩ લ યાંક પૂણ થવાથી ૪૩૯ ૨૧૪ 
કુલ ૧૩૯૧ ૭૪૯  

--------- 
લીમખેડા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૫૯ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ાની લીમખેડા બ ર સિમિતન ેિકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧) . ૧૬.૬૫/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચુકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૧૬.૬૫/- લાખ 

--------- 
નવસારી એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે ન ધાયેલ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ 

૨૬૦૦૩ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નવસારી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૩૪,૫૪૧ 

 (૨) તે અ વયે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક 
થઈ? 

  (૨) . ૨.૬૭ કરોડ 
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દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૫૬૫ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર દેવભૂિમ ારકા અન ે મનગર િજ ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ં
વધારે િકમતં  વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામ ે
કેસો કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર દેવભૂિમ ારકા અન ે મનગર િજ ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે 
િકમતં  વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો 
સામ ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) 
અંતગત ગુ હો ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
દેવભૂિમ ારકા ૭ ૮ 

મનગર ૨૫ ૩૨  
 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં 

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૧૪,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૬,૦૦૦/- 

કુલ ૩૦,૦૦૦/- 

તથા મનગર િજ ામાં 
વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 

૨૦૧૮ ૫૦,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૬૪,૦૦૦/- 

કુલ ૧,૧૪,૦૦૦/- 

ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 
 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓૂ  

૨૬૫૭૪ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ેપોરબંદરૂ  િજ ામાં િજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ેપોરબંદરૂ  િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ  
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

જૂનાગઢ ૨૪૦૦ ૪૩૪ ૫૯૮ ૫૫૭ 
પોરબંદર ૧૧૭૦ ૨૫૦ ૪૨૨ ૨૭૯ 

કુલ ૩૫૭૦ ૬૮૪ ૧૦૨૦ ૮૩૬  
 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ યા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
જનાગઢ ૂ  

મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  
થી  તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  
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તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અરજદારની મર 

ઓછી/વધુ હોવાથી 
૩૮ ૦ 

૨ ોજકેટ ોફાઈલમાં કીટ  
રદ થવાને કારણે 

૩૯૬ ૦ 

૩ આવક મયાદાથી વધારે 
હોવાથી 

૭૨ ૦ 

૪ લ યાંક પૂણ થવાથી ૫૪૭ ૦ 
૫ અગાઉ લાભ મળેવેલ 

હોવાથી  
૮૩૪ ૦ 

કુલ ૧૮૮૭ ૦ 

પોરબંદર 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ લ યાંક પૂણ થવાથી ૯૨૦ ૧૪૩ 

કુલ ૯૨૦ ૧૪૩  
--------- 

નમદા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 
૨૫૯૩૪ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ીુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના 
અ વય ેતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) નમદા િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ નાંદોદ ૨૩૨૯ 
૨ ગ ડે ર ૫૨૯ 
૩ િતલકવાડા ૪૪૦ 
૪ દેડીયાપાડા ૭૫૦ 
૫ સાગબારા ૪૨૩ 
 કલુ .. ૪૪૭૧  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ ,   
 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અને  

 
 (૨) અને (૩) તે પૈકી િજ ા ઉ ોગ કે  ારા નીચે 
મુજબની અર ઓ મંજરૂ -નામંજર કરવામા ંઆવીૂ . 

મંજર કરેલ અર ઓૂ  ૧૦૬૮ 
નામંજર કરેલ અર ઓૂ  ૩૪૦૩  

 (૪) યા કારની ટલકીટ મંજર કરવામા ંઆવીુ ૂ ?   (૪) પ ક-૧ સામેલ છે. 
પ ક-૧ 

મ ટુલકીટનંુ નામ 
૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અને રીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કુભારીકામં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટી પાલર 
૧૧ ઇલે ટોક એ લાયં સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
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૧૫ સાવરણી સુપરા બનાવનાર 
૧૬ દુધ-દહ  વેચાણ 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવટ 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ, ઠડા પીણાં , અ પાહાર વેચાણ 
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ લોર મીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દીવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેર કટ ગ (વાળંદકામ)  

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૫૧૮ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર યા થળોન ે વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોન ે વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યા ંસુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ ે?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

આણંદ િજ ામાં વાજપાઈ બે કબલ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે  
૨૬૫૯૯ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામા ંતાલુકાવાર વાજપાઈ 

બે કેબલ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

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

વષવાર આણંદ િજ ામાં િજ ા ઉ ોગ કે મા ંક ટર ઉ ોગ ુ

શ  કરવા માટે નીચે મજુબ અર ઓ મળી. 
અ.નં. તાલુકાનંુ 

નામ 

તા.૧/૧/૨૦૧૮  

થી  

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૧/૧/૨૦૧૯  

થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

અર ઓ 

૧ આણંદ ૧૬૪૬ ૬૭૨ ૨૩૧૮ 

૨ ઉમરેઠ ૨૭૫ ૧૯૩ ૪૬૮ 

૩ ખંભાત ૧૨૪૯ ૫૩૬ ૧૭૮૫ 

૪ પેટલાદ ૧૪૦૨ ૪૯૩ ૧૮૯૫ 

૫ બોરસદ ૧૩૦૬ ૪૭૩ ૧૭૭૯ 

૬ આંકલાવ ૩૬૬ ૧૭૩ ૫૩૯ 

૭ સોિજ ા ૩૯૦ ૧૭૭ ૫૬૭ 

૮ તારાપુર ૧૯૭ ૧૭૯ ૩૭૬ 

કુલ ૬૮૩૧ ૨૮૯૬ ૯૭૨૭  
 (૨) તે અ વયે કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , કેટલી 

નામંજર કરી અને કેટલી અર ઓ પડતર છેૂ ,  

  (૨) મંજર અર ઓઃ ૂ  

િવગત કલ અર ઓુ  

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા બે કોને ભલામણ 

કરેલ અર ઓ 

૮૬૫૦ 

બે કો ારા મંજર કરેલ અરૂ ઓ ૭૯૨૪ 
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નામંજર અર ઓઃ ૂ  

િવગત કલ અર ઓુ  

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા નામંજર કરેલ ૂ

અર ઓ 

૪૦૯ 

બે કો ારા નામંજર કરેલ અર ઓૂ  ૧૬૦૨ 

િજ ા ઉ ોગ કે  ક ાએ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 

૩૦૫ અર ઓ અને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 

૩૬૩ અર ઓ પડતર રહેલ. 

 (૩) મંજર અર ઓને કેટલી રકમની સહાય મંજર ૂ ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૩) .૫૭૭૬.૭૫ લાખની કલ સહાય મંજર કરવામાં ુ ૂ
આવી. 

 (૪) પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમાં 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) િજ ા ઉ ોગ કે  ક ાએ નાગ રક અિધકારપ  
અ વયે ૪૫ દવસમાં અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને ખેડા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે  

૨૬૫૭૭ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા ગીર સોમનાથ અને ખેડા િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ ગીર સોમનાથ િજ ાના ૬૯૪૯૭ 
અને ખેડા િજ ાના ૧૦૬૯૪૦ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ગીર સોમનાથ િજ ામાં .૧૪૦૨.૯૬ લાખ અને 
ખેડા િજ ામાં .૨૭૩૩.૧૬ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
ાંગ ા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૫૭ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ાની ાંગ ા બ ર સિમિતને 
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં ૂ
આવેલ છે,અને 

  (૧) .૪૯૪.૪૦/- લાખ 

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

  (૨) .૪૯૪.૪૦/- લાખ 

--------- 
ખેરાલુ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૫૯૫૫ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની ખેરાલુ બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે,અન ે

  (૧) .૫૦૦.૦૦/- લાખ 

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

  (૨) .૫૦૦.૦૦/- લાખ 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 414 

 
ક છ િજ ામાં ખેડૂતોને ઇનપુટ સહાય આપવા બાબત 

૨૬૪૮૪ ીમતી સતંોકબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખરીફ-
૨૦૧૮નું વાવેતર િન ફળ જતા ક છ િજ ામાં ખેડતોન ેબે ૂ
હે ટરની મયાદામાં ઇનપુટ સહાય આપવાની છે તે હકીકત 
સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત ક છ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ૨૦૧૮ના ખરીફ પાક માટેના કેટલા વાવેતર 
સામે કેટલા વાવેતર િવ તાર માટે કેટલી રકમ કેટલા 
ખેડતોને ઇનપુટ સહાય પેટે ચૂકવવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) પ ક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ખેડતોને ચૂકવવાની બાકી ૂ
છે અને તે યા ંસુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ મળેલ અર ઓ પૈકી 
ચૂકવવાપા  તમામ અર ઓનું ચૂકવ ં પૂણ કરેલ હોઇ 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
પ ક-૧ 

િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ વાવતેર િવ તાર 
(હે.) 

સહાય ચૂકવેલ  
િવ તાર (હે.) 

સહાય ચૂકવેલ  
રકમ (લાખમાં) 

સહાય ચૂકવેલ  
ખેડૂતોની સં યા 

 ભૂજ ૩૦૭૩૫ ૨૭૮૨૫ ૧૮૫૬ ૧૫૮૯૬ 
 માંડવી ૪૦૨૯૪ ૨૨૭૭૨ ૧૫૪૬ ૧૩૬૦૯ 
 મું ા ૧૦૯૦૩ ૧૨૨૯૦ ૮૩૬ ૭૧૧૨ 

ક છ અં ર ૩૭૬૭૫ ૨૨૫૨૬ ૧૫૩૨ ૧૨૭૩૧ 
 ગાંધીધામ ૩૦૬૭ ૧૦૦૭ ૬૮ ૬૦૯ 
 ભચાઉ ૯૦૧૫૦ ૩૬૯૨૧ ૨૪૮૭ ૨૦૪૯૮ 
 રાપર ૩૭૩૦૦ ૫૩૫૩૪ ૩૬૩૪ ૩૦૯૯૩ 
 નખ ાણા ૨૭૦૬૬ ૨૦૪૫૯ ૧૩૯૧ ૧૧૮૭૪ 
 અબડાસા ૧૬૯૭૮ ૨૫૨૪૮ ૧૭૨૨ ૧૪૨૪૦ 
 લખપત ૧૮૬૫ ૮૯૬૯ ૬૦૫ ૪૯૩૪ 

ન ધઃ વષ-૨૦૧૮ દર યાન ખરીફ ઋતુમાં ન ધાયેલ વાવેતર િવ તાર સામે સહાય ચૂકવેલ વાવેતર િવ તાર વધેલ છે જમેાં 
મું ા, રાપર, અબડાસા અને લખપત તાલુકાના ખેડતો ારા વાવેતર થયા બાદ દુ કાળને ૂ લીધે પાકનો ઉગાવો થયેલ ન હોઈ 
જથેી ખરીફ-૨૦૧૮ ના વાવેતર િવ તારમાં પાક વાવેતર ન ધાયેલ નથી પરતુ ોપ ઈનપુટ સહાય અંતગત ઉ ત વાવેતર ં
િવ તારન ેઆવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
મહસાણા અને પાટણ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ે  

૨૬૫૦૮ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર મહેસાણા અને પાટણ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામ ેકેસો કરવામા ં
આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર મહેસાણા િજ ા અને પાટણ િજ ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે 
િકમતં  વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો 
સામ ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) 
અંતગત ગુ હો ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મહેસાણા ૨૩ ૧૮ 
પાટણ ૧૧ ૫  

 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
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મહેસાણા િજ ામા ં
વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 

૨૦૧૮ ૯૩,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૮૪,૦૦૦/- 

કલુ  ૧,૭૭,૦૦૦/- 
તથા પાટણ િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૪૨,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૦,૦૦૦/- 

કલુ  ૫૨,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શુ ય. 

ગાંધીનગર અને મહીસાગર િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે  

૨૬૫૨૧ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 

અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

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

વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 

નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી. 
ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારન ેમળેલ રકમ 

રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 

અન ેમજૂરીની 

મળલે કુલ 

રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી ગાંધીનગર અને મહીસાગર િજ ામા ં

િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 

ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતું  િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડં  

ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી ગાંધીનગર 

અને મહીસાગર િજ ામા ંફડં  ટા સફર ઓડર (FTO) ારા 

જમા થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ     ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ ગાંધીનગર ૧૬૧૦.૩૨ ૯૩૦.૬૧ ૨૫૪૦.૯૩ 

૨ મહીસાગર ૩૫૧૬.૮૭ ૧૮૮૧.૩૯ ૫૩૯૮.૨૬  
 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 

િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 

થઈ ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 

વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 
માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ાના  

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-

૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ ગાંધીનગર ૫,૩૫,૧૯૯ ૩,૧૪,૧૧૯ ૮,૪૯,૩૧૮ 

૨ મહીસાગર ૧૪,૯૮,૮૦૦ ૧૦,૩૬,૭૯૧ ૨૫,૩૫,૫૯૧  
--------- 
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રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે  

૨૬૫૫૬ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 

૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 

સહાય મળેવવા રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામા ંિજ ાવાર 

કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ રાજકોટ િજ ાના ૨૦૧૦૫૮ અન ે

પોરબંદર િજ ાના ૨૯૪૧૦ ખેડતોએ ઓનલાઈન અર ઓ ૂ

કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 

વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ

િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ

પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 

પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 

રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 

સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) રાજકોટ િજ ામાં .૮૪૫૮.૬૨ લાખ અન ે

પોરબંદર િજ ામાં .૨૯૪.૫૦ લાખ રકમની સહાય 

ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 

ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 

વડોદરા િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા બાબતે  

૨૫૮૮૮ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 

સરકાર ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીને કોઇ 

સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

વડોદરા િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી સહાય 

આપવામાં આવી, અને 

  (૨) ૩૮ ખેલાડીઓન ે .૧૬,૧૨,૫૦૦/-ની સહાય 

આપવામાં આવી છે. 

 (૩) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?    (૩) .૧૬,૧૨,૫૦૦/- 

--------- 

વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાે ે બત 
૨૬૬૩૪ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર યા થળોન ે

વાસન થળ તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા અને 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોન ે વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યા ંસુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ ે?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને ે સહાય આપવા બાબત  
૨૫૮૮૬ ી કતનભાઇ ઇનામદાર ે  (સાવલી) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિતઓ મં ી ી ૃ (રા યક ા) 

જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 

સરકાર ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીને કોઇ 

  (૧) હા, . 
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સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે, 

 (૨)  હા તો, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી સહાય 
આપવામાં આવી, અને 

  (૨) ૩૮ ખેલાડીઓન ે . ૧૬,૧૨,૫૦૦/- ની 
સહાય આપવામા ંઆવી છે. 

 (૩) તે માટે કલ કેુ ટલો ખચ થયો?   (૩) . ૧૬,૧૨,૫૦૦/- 
--------- 

મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

૨૬૦૦૨ ી કબેરભાઇ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા 

નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૭,૨૮૪ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઇ?   (૨) . ૧૬.૨૩ કરોડ 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામાં ખેતીના પાકોની ટકાના ભાવે ખરીદીે  

૨૭૩૦૭ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં  ગાંધીનગર િજ ામાં વષવાર, તાલુકાવાર યા 

ખેતીના પાકોની ટેકાના ભાવે કેટલી ખરીદી સરકાર ારા 

કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા છે ા બે વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં ટેકાના ભાવ ેખરીદી 

કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગાંધીનગર િજ ામા ં યા યા 
કે  પર કઇ કઇ એજ સી ારા, યા ખેતીપાકોની ખરીદી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૨) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષ 
દર યાન ગાંધીનગર િજ ામાં નાફેડે િનયુ ત નોડલ 
એજ સીઓ ારા તથા સીસીઆઇ એ ટેકાના ભાવ ે
ખરીદવામાં આવેલ ખેતી પાકોની િવગત પ ક-૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ 

અ.નં. કે  એજ સીનંુ નામ પાક 
૧ દહેગામ ગુજકોટ મગફળી 

બનાસ ડેરી મગફળી 
ગુજકોટ ચણા 

૨ માણસા 

સીસીઆઇ કપાસ 
 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ 

અ.નં. કે  એજ સીનંુ નામ પાક 
મગફળી 

અડદ 

રાયડો 

મગ 

૧ દહેગામ 

ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર 

ચણા 

મગફળી 

અડદ 

મગ 
૨ માણસા 

ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર 

ચણા 

મગફળી 

અડદ 
૩ ગાંધીનગર 

ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર રાયડો 
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મગ 

મગફળી 

૪ કલોલ 

ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર 

ચણા 

 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.નં. કે  એજ સીનંુ નામ પાક 
મગફળી ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર 

ડાંગર કોમન 
૧ દહેગામ 

સીસીઆઇ  કપાસ 

ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર 

મગફળી 

૨ માણસા 

સીસીઆઇ કપાસ 

૩ ગાંધીનગર 

ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર 

મગફળી 

૪ કલોલ 

ગુજરાત રા ય નાગ રક 

પુરવઠા િનગમ લી., 

ગાંધીનગર 

મગફળી 

 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ ગાંધીનગર િજ ામા ંટેકાના 
ભાવે થયેલ ખેતી પાકોની ખરીદીમા ંગેરરીિત થયા અંગેની 
કેટલી ફ રયાદો સરકારન ેમળેલ છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ ગાંધીનગર િજ ામા ંટેકાના ભાવે 
થયેલ ખેતી પાકોની ખરીદીમાં ગેરરીિત અંગે કોઇ રજઆત ૂ
અ ે મળેલ નથી. 

 (૪) મળેલ ફ રયાદો અ વયે સરકારે શા પગલા 
ભયા?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને નમદા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૬૦૯ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને 
નમદા િજ ામા ંતાલુકાવાર યા થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને 
નમદા િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યા ંસુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ ે?      (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

વાવ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  
૨૫૯૫૩ ી શશીકાં ત પં ા ( ડસા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાની વાવ બ ર સિમિતન ેિકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે,અન ે

  (૧) .૨૩.૯૫/- લાખ 

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

  (૨) .૨૩.૯૫/- લાખ 

--------- 
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સુર નગર અને અમરલી િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ે ે  
૨૬૫૩૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર સુરે નગર અને અમરેલી ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ં
વધારે િકમતં  વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપરી એકમો સામ ે
કેસો કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર સુરે નગર અને અમરેલી ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામ ેધી 
પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો 
ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
સુરે નગર ૫ ૬ 
અમરેલી ૧ ૧  

 (૨) તે અ વય ેઉ ત ાવાર કેટલા યાપરી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી 
સુરે નગર   ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૧૦,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૨,૦૦૦/- 

કલુ  ૨૨,૦૦૦/- 
તથા અમરેલી ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૧૦,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૦,૦૦૦/- 

કલુ  ૨૦,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા.   

 (૩) ઉ ત ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૬૪૨ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત અને 
વલસાડ િજ ામા ંતાલુકાવાર યા થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત અને 
વલસાડ િજ ામા ંતાલુકાવાર  કોઈ થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યા ંસુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ ે?      (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના 
૨૫૮૨૧ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા  (મહવાુ ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આ દ તી િવ તાર પેટા યોજના (એ આર-૩) 
અંતગત સુરત િજ ામાં કલ કેટલા ે ીય િનદશન ુ
ગોઠવવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૨૪૧૧ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચુકવવામા ંઆવી છે?   (૨) . ૬૭,૮૯,૮૮૫/- 
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છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં અક માતે અવસાન પામેલ ખેડૂતોની સહાય અર ઓ  

૨૭૫૩૦ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર અન ેનમદા િજ ામાં તાલુકાવાર 
ખેડત અક માત વીમા યોજના અ વયે સહાય મળેવવા ૂ
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર ઓની િવગત પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી વષવારૂ , 
તાલુકાવાર કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) મંજર અર ઓ અૂ ને ચૂકવેલ સહાયની િવગત 
પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર પડતર છે 
અને તેનો િનકાલ યાં સુધીમાં કરવામાં આવશ?ે 

  (૩) પડતર અર ઓની િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 
  વીમા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક કાગળોની 
અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની 
કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામાં આવશેૂ . 

પ ક-૧ 
છોટાઉદેપુર િજ ો  

મળેલ અર ઓની સં યા  તાલુકાનું નામ 
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-

૨૦૧૯ 
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-

૨૦૨૦ 
વાંટ  ૦૭ ૦૫ 

છોટાઉદેપુર ૧૯ ૧૩ 
બોડેલી ૧૧ ૦૯ 

જતેપુરપાવી ૦૭ ૦૬ 
નસવાડી ૦૮ ૦૩ 
સંખેડા ૦૮ ૦૩ 

નમદા િજ ો  
મળેલ અર ઓની સં યા તાલુકાનું નામ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

નાંદોદ ૮ ૧૧ 
િતલકવાડા ૨ ૬ 
ગ ડે ર  ૧ ૬ 

ડેડીયાપાડા ૮ ૧૨ 
પ ક-૨  

છોટાઉદેપુર િજ ો  
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-

૨૦૧૯ 
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-

૨૦૨૦ 
તાલુકાનું નામ 

મંજર અર ઓૂ  સહાયની રકમ  
( . લાખમાં) 

મંજર અર ઓૂ  સહાયની રકમ  
( . લાખમાં) 

વાંટ  ૦૨ ૨.૦૦ ૦૧ ૨.૦૦ 
છોટાઉદેપુર ૦૮ ૯.૦૦ ૦૫ ૧૦.૦૦ 

બોડેલી ૦૫ ૬.૦૦ ૦૪ ૮.૦૦ 
જતેપુરપાવી ૦૬ ૮.૦૦ ૦૦ ૦.૦૦ 
નસવાડી ૦૩ ૩.૦૦ ૦૦ ૦.૦૦ 
સંખેડા ૦૦ ૦.૦૦ ૦૧ ૨.૦૦ 

નમદા િજ ો  
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તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

તાલુકાનું નામ 

મંજર અર ઓૂ  સહાયની રકમ  
( . લાખમાં) 

મંજર અર ઓૂ  સહાયની રકમ  
( . લાખમાં) 

નાંદોદ ૦૭ ૭.૦૦ ૦૬ ૬.૦૦ 
િતલકવાડા ૦૧ ૧.૦૦ ૦૪ ૨.૦૦ 
ગ ડે ર  ૦૦ ૦.૦૦ ૦૩ ૪.૦૦ 

ડેડીયાપાડા ૦૫ ૬.૦૦ ૦૮ ૧૨.૦૦ 
પ ક-૩  

છોટાઉદેપુર િજ ો  
પડતર અર ઓની સં યા  તાલુકાનું નામ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

વાંટ  ૦૪ ૦૩ 
છોટાઉદેપુર ૦૫ ૦૫ 

બોડેલી ૦૩ ૦૩ 
જતેપુરપાવી ૦૧ ૦૪ 
નસવાડી ૦૩ ૦૧ 
સંખેડા ૦૫ ૦૨ 

નમદા િજ ો  
પડતર અર ઓની સં યા તાલુકાનું નામ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-
૨૦૨૦ 

નાંદોદ ૦૧ ૦૧ 
િતલકવાડા ૦૧ ૦૨ 
ગ ડે ર  ૦૦ ૦૨ 

ડેડીયાપાડા ૦૨ ૦૪ 
--------- 

પાટણ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૫૮૬૨ ી સુરશભાઇ પટલ ે ે  (મિણનગર) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં 
અ પૂણા યોજના) હેઠળ પાટણ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૫૮૧૮૪.૭૧૭ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં 
આ યુ?ં 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનુ ંનીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાવલે માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કેટગરીે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. 

ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિ ત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

પાટણ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૫૮૬૩ ી ભૂપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ પાટણ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) પાટણ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૫૮૧૮૪.૭૧૭ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યું ?  

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ  પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનુ ંનીચે મુજબના 
સમયગાળા અન ેદશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં 
આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિકત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

વલસાડ િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતના માછીમારો માટે સહાયની યોજના 
૨૫૮૫૨ ી ભરતભાઈ પટે (વલસાડ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અનુસૂિચત 
જન િતના માછીમારો માટે સહાયની યોજના અમલમાં છે 
તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વલસાડ િજ ા◌ામાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવ ેછે?  

  (૨) તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  
સુધી .૧૫,૮૬,૦૦૦/- અને તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧/ ૧૨/ ૨૦૧૯ સુધી .૧,૬૨,૫૦૦/- 

--------- 
આણંદ અને નમદા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમ ે  

૨૬૬૦૩ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 
અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 
નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી. 

ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારન ેમળેલ રકમ 
રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 
અન ેમજૂરીની 
મળલે કુલ 
રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી આણંદ અને નમદા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 
ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતું  િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડં  
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી આણંદ 
અન ેનમદા િજ ામા ંફડં  ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા 
થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ આણંદ ૧૩૦૪.૫૩ ૭૧૬.૬૪ ૨૦૨૧.૧૭ 
૨ નમદા ૬૩૫૯.૬૦ ૭૩૨૪.૫૨ ૧૩૬૮૪.૧૨  
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 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 
િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 
થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ િજ ાના  

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ 

૧ આણંદ ૬,૬૦,૨૩૦ ૨,૫૭,૦૧૦ ૯,૧૭,૨૪૦ 
૨ નમદા ૨૭,૭૦,૬૩૨ ૨૩,૮૩,૫૫૦ ૫૧,૫૪,૧૮૨  

--------- 
ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમ ે ૂ  

૨૫૯૬૫ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ાની ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક 
બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૧) .૫૦.૦૦/- લાખ. 

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

  (૨) .૫૦.૦૦/- લાખ. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમ બાબતે  

૨૬૫૪૮ ી િ જશ મેર  ે  (મોરબી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના 

અંતગત કેટલી રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી, 

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

વષવાર ભારત સરકાર પાસેથી મનરેગા યોજના અંતગત 

નીચેની િવગતે રકમ ગુજરાત સરકારન ેમળી. 
ભારત સરકાર ારા ગજુરાત સરકારન ેમળેલ રકમ 

રકમ િપયા લાખમાં 

મ િવગત 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-

૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ માલસમાન 

અન ેમજૂરીની 

મળલે કુલ 

રકમ 

૧૦૦૦૩૬.૭૧ ૯૩૩૦૯.૫૩ ૧૯૩૩૪૬.૨૪ 

 
 (૨) તે પૈકી મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં 

િજ ાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની રકમ િજ ાવાર 

ફાળવવામા ંઆવતી નથી પરતું  િજ ાવાર રકમ સીધી જ ફડં  

ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે. તે પૈકી મોરબી 

અન ેરાજકોટ િજ ામા ંફડં  ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા 

થયેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 
  ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) ારા જમા થયેલ રકમ   ( િપયા લાખમાં) 

મ િજ ાના 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮  

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 

૧ મોરબી ૪૫૭.૪૯ ૩૮૪.૦૬ ૮૪૧.૫૫ 

૨ રાજકોટ ૬૩૦.૫૦ ૧૦૩૫.૧૨ ૧૬૬૫.૬૨  
 (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત 

િજ ાવાર, વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઊભી 

થઈ? 

  (૩) ફાળવવામા ંઆવેલ રકમ અ વયે ઉ ત િજ ાવાર, 

વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઊભી થઈ. 
માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ાના  તા.૦૧-૦૧-૧૮  તા.૦૧-૦૧-૧૯  કુલ 
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નામ થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ મોરબી ૨,૦૦,૪૦૮ ૧,૯૮,૮૮૬ ૩,૯૯,૨૯૪ 

૨ રાજકોટ ૩,૩૧,૮૨૮ ૫,૫૮,૬૯૦ ૮,૯૦,૫૧૮  
--------- 

નવસારી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ નવા ડાઈવ ગ લાય સ 

૨૬૦૦૪ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં નવસારી એ.આર.ટી.ઓ.કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 

ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૩૪,૫૪૧ 

 (૨) તે અ વયે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક 

થઈ ? 

  (૨) .૨.૬૭ કરોડ. 

--------- 
મહસાણા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ે ૂ  

૨૫૯૬૧ ડો.આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની મહેસાણા બ ર સિમિતને 
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં ૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) .૮૦.૩૮/- લાખ. 

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

  (૨) .૮૦.૩૮/- લાખ. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડારમાં પુરવઠો સમયસર ન મળવાની ફ રયાદ 

૨૬૬૩૦ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં આવેલ પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડાર (સ તા 
અનાજની દુકાનો) પર મોટાભાગે ફ ગર ી ટ મળતા ન 
હોવાથી લોકોને પુરવઠો સમયસર મળતો નથી તેવી 
હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) કોઈપણ લાયક લાભાથ , પોતાને મળવાપા  
અનાજથી વંિચત રહેતા નથી. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત બાબતે સરકારે શી કાયવાહી 
કરી ? 

  (૨) ફગરિ ટ કે અ ય કોઈપણ કારણસર સાચા ં
અને લાયક કોઈપણ લાભાથ  પોતાન ેમળવાપા  અનાજના 
જ થાથી વિંચત ન રહે તે માટે સરકારે નીચે મુજબની 
યવ થા કરેલ છે. 

  ફગરિ ટ મેચ ન થાય તેવા સં ગોમા ંં
આધાર સાથે લ ક કરેલ મોબાઈલ પર OTP 

ારા િવતરણ થઈ શકે તેવી યવ થા કરવામા ં
આવેલ છે. 

   ફગરિ ટ મેચ ન થાય અથવા ં OTP 
ઉપલ ધ ન હોય તેવા સં ગોમા ંપણ રેશનકાડ 
ધારકોને જ થાથી વંિચત ન રાખતા અનાજ પુ ં 
પાડવામાં આવે છે. 

   કોઈ રેશનકાડ ધારક પાસ ેઆધારકાડ, 
આધાર નંબર, તથા આધાર ન ધણી ના હોય તો 
(રજૂ કરી ન શકે તો) ભારત સરકાર ીના તા.૮-
૨-૨૦૧૭ના હેરનામાના અનુસંધાને રા ય 
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સરકારે તા.૧-૩-૨૦૧૮ના ઠરાવથી ૧૩ 
ઓળખના પુરાવાના આધારે રેશનકાડ ધારકન ે
મળવાપા  જ થાનુ ંિવતરણ કરવાની યવ થા 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

  વૃ ધાવ થાને કારણ ેઅથવા અ ય ગંભીર 
િબમારીના કારણ ેઅથવા અ ય કારણોસર 
લાભાથ  બાયોમેટીક આપી શકે તેમ ન હોય તો તે 
માટે િનયત કરવામાં આવલે ફોમ ન.ં૭ થી 
પાલક/ગાડ યનની િનમણૂક કરાવી શકે છે. 

--------- 
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૪૯૭ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ બે વષમાં 
વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ંદાંતા અને અમીરગઢ 
તાલુકાઓમા ંતાલુવાર યા થળોન ે વાસન થળ તરીકે 

હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ બે વષમાં 
બનાસકાંઠા િજ ામાં દાંતા અન ેઅમીરગઢ તાલુકાઓમાં 
તાલુકાવાર  કોઈપણ થળન ે વાસન થળ તરીકે હેર 
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર કઈ સુિવધાઓ ઉભી  
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, તે યા ંસુધીમા ં
ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ ે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બોટાદ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

૨૫૮૫૫ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ બોટાદ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) બોટાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૨૭૦૭૦.૭૨૧ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યું ?  

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(મા ંઅ  પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અન ેદશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં 
આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિકત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૫૮૫૯ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં 
અ પૂણા યોજના) હેઠળ મોરબી િજ ામાં કેટલા 

  (૧) મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કુલ ૩૪૩૦૬.૬૨૯ મે.ટન અનાજના 
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અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં 
આ યું ? 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા 
યોજના) હેઠળ અનાજનુ ંનીચે મુજબના સમયગાળા અને 
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણ 
નો 

સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ 
PHH 
( યિ ત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  
૨૬૬૦૬ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર આણંદ અન ેપંચમહાલ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપારી એકમો સામ ેકેસો 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર આણંદ અન ેપંચમહાલ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમં ત કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામ ેધી 
પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો 
ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
આણંદ ૧૩ ૮ 
પંચમહાલ ૧૩ ૧૯  

 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
 આણંદ િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૨૬,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૬,૦૦૦/- 

કલુ  ૪૨,૦૦૦/- 
તથા પંચમહાલ િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૨૬,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૩૮,૦૦૦/- 

કલુ  ૬૪,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શૂ ય. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ 

૨૫૮૯૫ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે  (રાજકોટ દ ીણ) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામાં કેટલી ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧) ૨ ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. 
શાળામાં હાલ કેટલા ખેલાડીઓ તાલીમ મેળવી ર ા છે, 
અન ે

  (૨) ૨૫૭ ખેલાડીઓ 
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 (૩) ઉ ત િજ ામા ંકાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. 
શાળામાં હાલ કેટલી રમતોની તાલીમ આપવામા ંઆવી રહી 
છે? 

  (૩) ૫ રમતો 

--------- 
સુરત િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 

૨૫૯૭૯ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સરુત િજ ામા ં૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ 
કલ કેટલા િપયાનીુ  સહાય ચૂકવવામા ંઆવી, અને 

  (૧) .૪,૬૭,૪૫૨/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ંકેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૩૦૭.૮૪ મે.ટન 

--------- 
ખરીફ અને રવી પાક વીમા કપનીએ પાક વીમા પેટ ચૂકવેલ રકમં ે  

૨૬૫૮૩ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ખરીફ અને રવી પાકવાર પાક વીમાના િ િમયમ પેટે કેટલી 
રકમ રા ય સરકારે, કે  સરકારે અને ખેડતોએ કઈ વીમા ૂ
કપનીને ચૂકવીં ?  

  *પ ક-૧ મુજબ  

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
 --------- 

ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ ે મંજરૂ  રકમ 
૨૫૯૬૬ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાિતંજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ાની ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક 
બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) . ૫૦.૦૦/- લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) . ૫૦.૦૦/- લાખ. 

--------- 
તાપી અને વલસાડ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૬૪૮ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર તાપી અને વલસાડ િજ ાના તોલમાપ 
ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  
વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપારી એકમો સામ ેકેસો 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર તાપી અને વલસાડ િજ ાના તોલમાપ ખાતા 

ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે િકમતં  વસૂલ 
કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો સામ ેધી પેકે ડ 
કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત ગુ હો ન ધી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
તાપી ૧૧ ૦ 
વલસાડ ૪ ૨૮  

 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
 તાપી િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૨૨,૦૦૦/- 
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૨૦૧૯ ૦ 
કલુ  ૨૨,૦૦૦/- 

તથા વલસાડ િજ ામા ં
વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 

૨૦૧૮ ૧૪,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૬૪,૦૦૦/- 

કલુ  ૭૮,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શૂ ય. 

--------- 
લીમખેડા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમ ે ૂ  

૨૫૯૬૦ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ાની લીમખેડા બ ર સિમિતન ેિકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) . ૧૬.૬૫/- લાખ.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 

ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૧૬.૬૫/- લાખ. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા બાબતે  

૨૫૮૮૭ ીમતી સીમાબેન મોહીલે  (અકોટા) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 

સરકાર ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીને કોઇ 

સહાય આપવાની યોજના અમલમા છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

વડોદરા િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી સહાય 

આપવામાં આવી, અને 

  (૨) ૩૮ ખેલાડીઓન ે .૧૬,૧૨,૫૦૦/-ની સહાય 

આપવામાં આવી છે. 

 (૩) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?    (૩) .૧૬,૧૨,૫૦૦/- 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી કિષ િસંચાઈ યોજનાૃ  
૨૭૯૮૯ ડો. અનીલ ષીયારા (ભીલોડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ધાનમં ી 
કૃિષ િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ) અંતગત અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં વષાવર 
િસંચાઈ માટે કઈ કઈ યોજનાઓ હાથ ધરવામાં આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ધાનમં ી કૃિષ 
િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ) અંતગત અરવ ી િજ ાના 
િભલોડા, મેધરજ, બાયડ અને માલપુર તાલુકા અને 
સાબરકાંઠા િજ ાના િવજયનગર, પોશીના, ઈડર, તલોદ, 
વડાલી તાલુકામાં છે ા બે વષમાં વષવાર િસંચાઈ  માટે 

ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ ઘટક) યોજના 
હાથ ધરવામાં આવેલ છે. બી  કોઈ અ ય યોજના નથી. 
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 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
તાલકુાવાર અને વષવાર કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, 
અન ે

  (૨) િજ ો-અરવ ી 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
તાલુકાનું 

નામ 
થયેલ ખચ 

( . લાખમાં) 
તાલુકાનું 

નામ 
થયેલ ખચ 

( . લાખમાં) 
ભીલોડા ૨૨.૯૭ ભીલોડા ૨૯.૭૧ 
મેધરજ ૪૦.૬૬ મેધરજ ૫.૪૧ 
બાયડ ૨૫.૦૧ બાયડ ૫.૪૧ 
માલપુર ૭.૩૯ માલપુર ૧.૬૨ 

િજ ો- સાબરકાંઠા 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
તાલુકાનું 

નામ 
થયેલ ખચ 

( . 
લાખમાં) 

તાલુકાનું 
નામ 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમાં) 
િવજયનગર ૮.૭૭ િવજયનગર ૨.૪૨ 
પોશીના ૬૯.૯૩ પોશીના નીલ 
ઈડર ૨૫.૦૭ ઈડર ૧૧.૫૪ 
તલોદ ૧૦.૦૭ તલોદ ૨૯.૩૭ 
વડાલી ૧૦.૦૩ વડાલી નીલ  

 (૩) ઉ ત યોજનાથી તાલુકાવાર કેટલા હે ટર 
િવ તારન ેિસંચાઈનો લાભ આપવામાં આ યો? 

  (૩) િજ ો-અરવ ી 
તાલુકાનું 

નામ 
િસંચાઈ િવ તારનો 
લાભ (હ ટરમાંે ) 

ભીલોડા ૨૨૯ 
મેધરજ ૧૩૧ 
બાયડ ૯૨ 
માલપુર ૪૩ 

  િજ ો- સાબરકાંઠા 
તાલુકાનું 

નામ 
િસંચાઈ િવ તારનો 
લાભ (હ ટરમાંે ) 

િવજયનગર નીલ 
પોશીના ૨૩ 
ઈડર ૪૩ 
તલોદ ૪૭ 
વડાલી ૧૯  

--------- 
મનગર િજ ામાં સોટ ગ ેડ ગ યુિનટ માટ સહાયે  

૨૬૫૬૦ ી િવણભાઈ મુસડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં શાકભા , ફળ પાકોના સોટ ગ ેડ ગ યુિનટ માટે 
રા ય સરકાર ારા સહાય ચુકવવામા ંઆવે છે તે અંતગત 

મનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા યિ તઓને સહાય 
ચુકવવામાં આવી, અન ે

  (૧) એક પણ અર  મળેલ ન હોય સહાય ચૂકવવાનો 
 ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યિ તઓને સહાય ચુકવવાની 
બાકી છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 
૨૬૫૯૭ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભાવનગર અન ેબોટાદ િજ ામા ંિજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંવષવાર ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં 
માનવ ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ 
અને મંજર કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છેૂ .  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

ભાવનગર ૩૯૪૦ ૬૩૪ ૩૭૦૮ ૮૧૩ 
બોટાદ ૧૮૦૭ ૧૬૭ ૫૩૮ ૨૧૪ 

કુલ ૫૭૪૭ ૮૦૧ ૪૨૪૬ ૧૦૨૭  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 

ભાવનગર  
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ મેળવેલ 

હોવાથી 
૨૬૧ ૨૯૨ 

૨ િનયત વય મયાદા કરતા ં
વધુ/ઓછી વય હોવાથી 

૧૭૩ ૨૩૮ 

૩ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૮૭૨ ૨૩૬૫ 
કુલ ૩૩૦૬ ૨૮૯૫ 

બોટાદ 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ મેળવેલ 

હોવાથી 
૧૩૪ ૩૯ 

૨ િનયત વય મયાદા કરતા ં
વધુ/ઓછી વય હોવાથી 

૨૭ ૧૯ 

૩ આવક મયાદાથી વધારે 
હોવાથી 

૪૩૭ ૧૬૮ 

૪ ોજે ટ ોફાઈલમાં કીટ 
રદ થવાને કારણે 

૫૮૪ ૯૮ 

કુલ ૧૧૮૨ ૩૨૪  
--------- 

બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
૨૫૯૯૨ ી કાંતીભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૫૭ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી   (૨) . ૪૩,૧૮,૧૪૬/- 
--------- 

તાપી અને નવસારી િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  
૨૬૬૪૬ ી પુનાભાઈ ગામીત  ( યારા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર કયા થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર કોઈ થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે કયા ંસુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ ે?       (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ 
૨૫૮૯૬ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામાં કેટલી ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧) ૨ ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. 
શાળામાં હાલ કેટલા ખેલાડીઓ તાલીમ મેળવી ર ા છે, 
અન ે

  (૨) ૨૫૭ ખેલાડીઓ 

 (૩) ઉ ત િજ ામા ંકાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. 
શાળામાં હાલ કેટલી રમતોની તાલીમ આપવામા ંઆવી રહી 
છે? 

  (૩) ૫ રમતો 

--------- 
મ યબંદર પોરબંદરના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે  

૨૬૫૬૩ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ ય બંદર પોરબંદરના િવકાસ માટે કયા કામો માટે 
કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, 

  (૧) અપ ેજશેન અને રીનોવેશનની કામગીરી માટે  
. ૧૫.૦૧ કરોડ તથા .એમ.બી. ારા ડીપોઝેટરી વક 

તરીકે મરામતના કામ માટે . ૧૫.૭૧ કરોડ 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કયા કામો પૂણ થયા અને કયા 
કામો બાકી છે, અન ે

  (૨) અપ ેડેશન અને રીનોવશેનની કામગીરી તથા 
સીટ પાઈલ અન ેવાફ વોલના મરામત તેમજ બોલાડ પુરા 
પાડવાનું કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે. તથા પોરબંદર 
ફેઝ-૨નાં અ યાસોની કામગીરી ગિતમાં છે. 

 (૩) ઉ ત બાકી કામો યાં સુધીમા ંકેટલા ખચ પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલી બનતી વરાએ અંદાિજત . ૩૯૨ 
કરોડના ખચ. 

--------- 
જનાગઢૂ  િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

 ૨૫૯૧૨ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) જનાગઢૂ  િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) જનાગઢૂ  િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ ૪૩૪૨ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ંુ ું
આ યા. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનું 

નામ 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનેલ 

યિ તગત શૌચાલયની સં યા 
૧ ભેસાણ ૮૭૮ 
૨ જનાગઢૂ  ૮૬૮ 
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૩ કેશોદ ૩૭૬ 
૪ માળીયા ૩૮૧ 
૫ માણવદર ૧૯૨ 
૬ માંગરોળ ૩૯૬ 
૭ મદરડા ૪૪૬ 
૮ વંથલી ૪૫૨ 
૯ િવસાવદર ૩૫૩ 

કલુ  ૪૩૪૨  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૫૨૧.૦૪ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો.  

મ તાલુકાનું  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ  

( . લાખમાં) 
૧ ભેસાણ ૧૦૫.૩૬ 
૨ જનાગઢૂ  ૧૦૪.૧૬ 
૩ કેશોદ ૪૫.૧૨ 
૪ માળીયા ૪૫.૭૨ 
૫ માણવદર ૨૩.૦૪ 
૬ માંગરોળ ૪૭.૫૨ 
૭ મદરડા ૫૩.૫૨ 
૮ વંથલી ૫૪.૨૪ 
૯ િવસાવદર ૪૨.૩૫ 

કલુ  ૫૨૧.૦૪  
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 
૨૫૯૩૩ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અર ઓ આવી,  

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ ગાંધીનગર ૯૪૨ 
૨ માણસા ૭૯૨ 
૩ દહેગામ ૮૦૮ 
૪ કલોલ ૧૦૭૭ 

 કલુ  ૩૬૧૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
મંજર કરેલ અર ઓૂ  

૭૨૪ 

 
 (૩) કયા કારની ટલકીટ મંજર કરવાુ ૂ માં આવી ?    (૩) પ ક-૧ સામેલ રાખેલ છે. 

પ ક-૧ 
મંજર કરલી ટલકીટૂ ે ુ  

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અન ેરીપેર ગ 
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૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કભારીકામુ ં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટીપાલર 
૧૧ ઈલે ટીક એ લાય સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/ વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
૧૫ સાવરણી સુપડા બનાવનાર 
૧૬ દૂધ-દહી વેચનાર 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવનાર 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ/ઠડાપીણા અ પાહાર વેચાણં  
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ ફલોરમીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપરકપ અને ડીશ બનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેરકટ ગ (વાળદંકામ)  

--------- 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૫૯૯૪ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૫૭ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) .૪૩,૧૮,૧૪૬/- 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 

૨૫૯૩૨ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અર ઓ આવી,  

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ ગાંધીનગર ૯૪૨ 
૨ માણસા ૭૯૨ 
૩ દહેગામ ૮૦૮ 
૪ કલોલ ૧૦૭૭ 

 કલુ  ૩૬૧૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ ,   (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
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અન ે આવી. 
િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
મંજર કરેલ અર ઓૂ  

૭૨૪ 

 
 (૩) કયા કારની ટલકીટ મંજર કરવામાં આવી ુ ૂ ?    (૩) પ ક-૧ સામેલ રાખેલ છે. 

પ ક-૧ 
મંજર કરલી ટુૂ ે લકીટ 

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અને રીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કુભારીકામં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટીપાલર 
૧૧ ઈલે ટીક એ લાય સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/ વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
૧૫ સાવરણી સુપડા બનાવનાર 
૧૬ દૂધ-દહી વેચનાર 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવનાર 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ/ઠડાપીણા અ પાહાર વેચાણં  
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ ફલોર મીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપરકપ અને ડીશ બનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેરકટ ગ (વાળંદકામ)  

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 

૨૬૪૮૮ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર 
માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં માનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ િજ ાનંુ 

નામ આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

બનાસકાંઠા ૯૪૧૯ ૧૩૩૬ ૨૮૭૬ ૧૭૧૨ 
ક છ ૧૭૯૫૭ ૧૦૦૧ ૧૩૫૪૩ ૧૧૩૪ 

કુલ ૨૭૩૭૬ ૨૩૩૭ ૧૬૪૧૯ ૨૮૪૬  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
બનાસકાંઠા 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૧/૧/૧૯  

થી  
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તા.૩૧/૧૨/૧૮ તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 

હોવાથી 
૧૩૫૧ ૫૫૨ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાના 
કારણે 

૪૬૪૮ ૪૫૫ 

૩ ોજકેટ ોફાઈલમાં કીટ  
રદ થવાને કારણે 

૧૮૬૩ ૬૨ 

૪ િનયત વય મયાદા કરતા ં 
વધુ/ ઓછી વય હોવાથી 

૨૨૧ ૯૫ 

કુલ ૮૦૮૩ ૧૧૬૪ 

ક છ 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 

હોવાથી 
૨૨૩૩ ૨૦૬૯ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૭૦૮ ૩૦૯૬ 
૩ ોજકેટ ોફાઈલમાં કીટ  

રદ થવાને કારણે 
૦ ૭૦૯૪ 

કુલ ૪૯૪૧ ૧૨૨૫૯  
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં આરટીઓ કચેરીમાં લાયસ સ કાડની હલકી ગુણવ ાની ફ રયાદ 
૨૬૪૯૪ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વાહન 
યવહાર હ તકની બનાસકાંઠા િજ ામા ંઆવેલ આરટીઓ 

કચેરીમાં લાયસ સ કાડ માટે કો ટા ટ કઇ એજ સીને 
આપવામાં આવેલ છે,  

  (૧) મેસસ માટચીપ ાઈવટે લીમીટેડન.ે 

 (૨) આ લાયસ સના કાડ હલકી ગુણવ ા હોવાની 
હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કેમ, અને 

  (૨) આવી કોઈ હકીકત યાને આવેલ નથી. 

 (૩)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જવાબદારો સામે શા ંપગલાં લીધા?ં 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ધંધુકા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકે ૂ મ 

૨૫૯૫૧ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ાની ધંધુકા બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કૂ રવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧) .૮૧.૨૦/- લાખ 

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

  (૨) .૮૧.૨૦/- લાખ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમાની સહાયની અર ઓે  

૨૭૯૯૬ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ંખેડત અક માત વીમાની સહાય ૂ
મેળવવાની કેટલી અર ઓ તાલુકાવાર સરકારન ેમળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલી અર ઓ 
વષવાર, તાલુકાવાર મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
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 (૩) કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર નામંજર ૂ
કરવામા ંઆવી છે અને તેના શાં કારણો છે, અને 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમા ંમંજર કરવામાં ૂ
આવનાર છે? 

  (૪) વીમા િનયામક ી કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક કાગળોની 
અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની 
કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામાં આવશેૂ . 

પ ક-૧ 
મળેલ અર ઓની સં યા 

તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અમરેલી ૦૬ ૦૯ 
લીલીયા ૦૪ ૦૬ 
લાઠી ૦૬ ૦૫ 
બાબરા ૧૪ ૧૭ 
કકાવાવુ ં  ૧૧ ૦૫ 
બગસરા ૦૩ ૦૯ 
ધારી ૦૬ ૦૫ 
સાવરકડલાુ ં  ૧૮ ૧૯ 
ખાંભા ૦૬ ૦૯ 
રાજલાુ  ૦૬ ૧૨ 

ફરાબાદ ૦૧ ૦૪ 
પ ક-૨ 

મંજરૂ  અર ઓની સં યા 
તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
અમરેલી ૦૪ ૦૬ 
લીલીયા ૦૧ ૦૩ 
લાઠી ૦૪ ૦૧ 
બાબરા ૧૧ ૦૯ 
કંુકાવાવ ૦૯ ૦૦ 
બગસરા ૦૧ ૦૬ 
ધારી ૦૫ ૦૧ 
સાવરકડલાુ ં  ૧૫ ૦૭ 
ખાંભા ૦૫ ૦૩ 
રાજલાુ  ૦૬ ૦૭ 

ફરાબાદ ૦૧ ૦૩ 
પ ક-૩ 
નામંજરૂ  અર ઓની સં યા 

તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

અમરેલી ૦૧ ૦૦ 
લીલીયા ૦૨ ૦૧ 
લાઠી ૦૦ ૦૧ 
બાબરા ૦૧ ૦૧ 
કકાવાવુ ં  ૦૨ ૦૩ 
સાવરકડલાુ ં  ૦૧ ૦૧ 



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 437 

ખાંભા ૦૧ ૦૦ 
નામંજર થયેલ અર ઓના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 
૧. મૃતક ઈફે ટીવ વેલીડ ડાયવી ગ લાયસ સ ધરાવતા ના હોવાથી. 
૨. મૃતક ન ધાયલે ખાતેદાર ખેડતૂ / ખાતેદાર ખેડતના ૂ થમ સંતાન ન હોવાથી. 
૩. દાવો અ ય યોજનામા ંચૂકવવામાં આવેલ હોવાથી. 
૪. મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી/કદરતી મૃ યુ હોવાથીુ /હાટ એટેકથી મૃ યુ થયેલ હોવાથી. 

--------- 
મહસાણા આરે .ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૫૯૮૩ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૪૬ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) . ૧૩,૪૫,૦૦૦/- 

--------- 
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  

૨૬૬૨૬ ી વજિેસંગભાઈ પણદા  (દાહોદ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર કયા થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર કોઈ થળોન ે વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે કયાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?       (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 
૨૬૫૧૨ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં 
િજ ાવાર માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામા ંમાનવ 
ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર ૂ
કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ િજ ાનંુ 

નામ આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

સાબરકાંઠા ૩૩૫૬ ૫૩૪ ૧૧૩૫ ૬૮૫ 
અરવ ી ૧૪૭૯ ૪૬૪ ૭૨૫ ૫૫૭ 

કુલ ૪૮૩૫ ૯૬૮ ૧૮૬૦ ૧૨૪૨  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ ના મંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
સાબરકાંઠા 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ  મેળવેલ ૬૮ ૧૮ 



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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હોવાથી 
૨ િનયત વય મયાદા કરતા ં 

વધુ/ ઓછી વય હોવાથી 
૪૬ ૧૨ 

૩ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૭૦૮ ૪૨૦ 
કુલ ૨૮૨૨ ૪૫૦ 

અરવ ી 

મ નામંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 

હોવાથી 
૨૭ ૧૯ 

૨ િનયત વય મયાદા કરતા ં 
વધુ/ ઓછી વય હોવાથી 

૧૪ ૧૪ 

૩ લ યાંક પૂણ થવાથી ૧૦૦૪ ૧૩૫ 
કુલ ૧૦૪૫ ૧૬૮  

--------- 
ધાનમં ી કિષ િસંચાઇ યોજના હઠળ ગીરૃ ે -સોમનાથ િજ ામાં ફાળવેલ ા ટ 

૨૭૫૧૬ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની થિતએ ધાનમં ી 
કૃિષ િસંચાઇ યોજના (વોટરશેડ ક પોન ટ) અંતગત 
ગીર-સોમનાથ િજ ામા ંછે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી 

ા ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 

થી  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
. ૨૫૭.૩૮ લાખ . ૧૭૫.૦૦ લાખ  

 (૨) ફાળવલે ા ટ પૈકી વષવાર કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો અને કેટલી રકમ વણ વપરાયેલ રહી, 
અન ે

  (૨)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 

થી  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
. ૨૫૭.૩૮ લાખ ખચ કરવામાં 

આવેલ છે. જમેાં કોઇ 
વણવપરાયેલ રકમ રહેલ નથી. 

.૨૫.૮૪ લાખ ખચ થયેલ અને 

.૧૪૯.૧૬ લાખ વણવપરાયેલ 
રકમ રહેલ છે.  

 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો 
શા છે? 

  (૩) આ ા ટ બેચ-૩ના ોજે ટના કામ કરવા માટે 
મળેલ હતી. જનેી મુ ત માચ-૨૦૧૯ના ંરોજ પૂણ થવાથી 
તેમજ માચ-૨૦૧૯ થી લોકસભાના ઇલે શનની 
આચારસં હતા અમલમાં આવવાના લીધે વણવપરાયેલ રકમ 
રહેલ છે. 
જ ેઅનુસંધાને પાછળથી ઓગ ટ-૨૦૧૯માં ભારત 
સરકાર ી ારા આ ોજે ટ માટે ોજે ટનો સમયગાળો 
તા.૩૧-૩-૨૦૨૦ સુધી મુદત વધારો કરવામાં આવેલ છે, 
જથેી આ કામ હાલમાં ચાલુ છે. 

--------- 
ભાવનગર આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૫૯૮૪ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૨૭૬ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) . ૧૮,૧૩,૧૪૦/- 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં યિ તગત શૌચાલય બનાવવા બાબત 

૨૬૪૫૧ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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વષમાં વષવાર અમદાવાદ િજ ામા ંતાલુકાવાર વ છ 
ભારત િમશન  યોજના અંતગત વષ દર યાન 
બી.પી.એલ અને એ.પી.એલ. કટબો માટે કેટલા ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં તાલુકાવાર વ છ ભારત િમશન  
યોજના અંતગત વષ દર યાન બી.પી.એલ કટબો માટેુ ું  
કલ ુ ૨૮૦૯ અને એ.પી.એલ. કટબો માટે કલ ુ ુ ું ૧૫૮૧૭ એમ 
મળી કલ ુ ૧૮૬૨૬ યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા. 
જ ે નીચે મુજબ છે. 

૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

મ 
તાલુકાનુ ં

નામ એ.પી. 
એલ 

બી.પી. 
એલ 

કુલ 
એ.પી. 
એલ 

બી.પી. 
એલ 

કુલ 

૧ બાવળા ૦ ૦ ૦ ૧૧૯૧ ૩૫૦ ૧૫૪૧ 
૨ દશ ોઈ ૦ ૦ ૦ ૧૮૩૫ ૦ ૧૮૩૫ 
૩ દે ોજ ૦ ૦ ૦ ૨૦૦૪ ૧૩૬ ૨૧૪૦ 
૪ ધંધુકા ૦ ૦ ૦ ૯૭૦ ૦ ૯૭૦ 
૫ ધોલેરા ૦ ૦ ૦ ૮૧૦ ૦ ૮૧૦ 
૬ ધોળકા ૦ ૦ ૦ ૨૯૦૭ ૧૭૩ ૩૦૮૦ 
૭ માંડલ ૦ ૦ ૦ ૧૩૨૨ ૨૪૩ ૧૫૬૫ 
૮ સાણંદ ૦ ૦ ૦ ૧૭૮૩ ૪૦૮ ૨૧૯૧ 
૯ િવરમગામ ૦ ૦ ૦ ૨૯૯૫ ૧૪૯૯ ૪૪૯૪ 

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ બી.પી.એલ કટબો માટે ુ ું
.૩૩૭.૦૮ લાખ અને એ.પી.એલ કટબો માટે ુ ું .૧૮૯૮.૦૪ 

લાખ એમ કલ ુ .૨૨૩૫.૧૨ લાખનો ખચ કરવામા ંઆ યો.  
૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 

૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
મ 

તાલુકાનુ ં
નામ એ.પી. 

એલ 
બી.પી. 
એલ 

કુલ 
એ.પી. 
એલ 

બી.પી. 
એલ 

કુલ 

૧ બાવળા ૦ ૦ ૦ ૧૪૨.૯૨ ૪૨.૦૦ ૧૮૪.૯૨ 
૨ દશ ોઈ ૦ ૦ ૦ ૨૨૦.૨૦ ૦.૦૦ ૨૨૦.૨૦ 
૩ દે ોજ ૦ ૦ ૦ ૨૪૦.૪૮ ૧૬.૩૨ ૨૫૬.૮૦ 
૪ ધંધુકા ૦ ૦ ૦ ૧૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૧૬.૪૦ 
૫ ધોલેરા ૦ ૦ ૦ ૯૭.૨૦ ૦.૦૦ ૯૭.૨૦ 
૬ ધોળકા ૦ ૦ ૦ ૩૪૮.૮૪ ૨૦.૭૬ ૩૬૯.૬૦ 
૭ માંડલ ૦ ૦ ૦ ૧૫૮.૬૪ ૨૯.૧૬ ૧૮૭.૮૦ 
૮ સાણંદ ૦ ૦ ૦ ૨૧૩.૯૬ ૪૮.૯૬ ૨૬૨.૯૨ 
૯ િવરમગામ ૦ ૦ ૦ ૩૫૯.૪૦ ૧૭૯.૮૮ ૫૩૯.૨૮ 

--------- 
ધંધુકા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંે જર મહકમૂ ે  

૨૫૯૫૨ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ાની ધંધુકા બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવેલ ૂ
છે,  

  (૧) . ૮૧.૨૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચુકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૮૧.૨૦/- લાખ 

ક છ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
૨૫૯૧૮ ડો. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક છ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ક છ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ ૧૦૩૩૩ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ંુ ું
આ યા. 
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(સં યામાં) 
મ તાલુકાનંુ નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાવવામાં 

આવેલ યિ તગત શૌચાલયની સં યા 
૧ અબડાસા ૮૯૩ 
૨ અં ર ૧૧૭૪ 
૩ ભચાઉ ૯૬૪ 
૪ ભુજ ૨૩૩૬ 
૫ ગાંધીધામ ૨૩ 
૬ લખપત ૪૧૦ 
૭ માંડવી ૧૧૯ 
૮ મુ ા ૧૫૪ 
૯ નખ ાણા ૨૮૯ 

૧૦ રાપર ૩૯૭૧ 
કુલ ૧૦૩૩૩  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ . ૭૦૯.૦૮ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો.  

મ તાલુકાનંુ  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનેલ 
યિ તગત શૌચાલયનો ખચ ( .લાખમાં) 

૧ અબડાસા ૭૧.૫૨ 
૨ અં ર ૪૯.૩૨ 
૩ ભચાઉ ૬૪.૪૮ 
૪ ભુજ ૯૬.૨૪ 
૫ ગાંધીધામ ૧.૬૮ 
૬ લખપત ૧૭.૫૨ 
૭ માંડવી ૧૦.૮૦ 
૮ મુ ા ૧૮.૩૬ 
૯ નખ ાણા ૧૨.૬૦ 

૧૦ રાપર ૩૬૬.૩૬ 
કુલ ૭૦૯.૦૮  

--------- 
સુરત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ વાહનો 

૨૫૯૯૬ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સરુત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને  

  (૧) ૧,૭૪,૩૭૧ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) . ૨૧૨.૩૭ કરોડ 
--------- 

છોટાઉદેપુર અન ેવડોદરા િજ ામાં નવા ઈ રા આપવા બાબત 
૨૭૦૬૩ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય મ ય ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
અને વડોદરા િજ ામાં મ ય ોગ માટે કેટલા ઈ રા ચાલ ુ
છે, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૧૧ (અિગયાર) અને 
વડોદરા િજ ામાં ૯૦ (નવેું) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર કેટલા 
નવા ઈ રા આપવામા ંઆ યા અને કેટલા રી યુ કરવામાં 
આ યા, અન ે

  (૨) વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૩૪ (ચો ીસ) નવા ઈ રા 
આપવામાં આ યા અન ે૧૧ (અિગયાર) રી યુ કરવામાં 
આ યા. યારે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૩૨ (બ ીસ) નવા 
ઈ રા આપવામાં આ યા અને ૧૦ (દસ) રી યુ કરવામાં 
આ યા. 

 (૩) તે પૈકી સરકારન ેવષવાર કેટલી આવક થઈ ?   (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯માં .૨,૨૩,૯૭,૮૩૬/- અન ે
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં . ૨,૨૭,૩૨,૨૫૯/- 

--------- 
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પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે  
૨૬૫૦૩ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 
સહાય મળેવવા પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ પાટણ િજ ાના ૧૨૩૯૧૭ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ાના ૨૭૨૧૮૬ ખેડતોએ ઓનલાઈન ૂ
અર ઓ કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાં ર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) પાટણ િજ ામાં .૨૩૪૫.૨૨ લાખ અને 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં .૫૩૫૫.૭૮ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 

૨૫૯૩૮ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડાંગ િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) ડાંગ િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ આહવા ૬૭૦ 
૨ વધઈ ૬૨૩ 
૩ સુબીર ૫૮૩ 
 કલુ  ૧૮૭૬  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આૂ વી, 
અન ે

  (૨)  તે પૈકી નીચે મુજબની અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
મંજર કરેલ અર ઓૂ  

૪૧૯ 

 
 (૩) યા કારની ટલકીટ મંજર કરવામા ંઆવીુ ૂ ?   (૩) પ ક-૧ સામેલ છે. 

પ ક-૧ 
મંજર કરલી ટુલકીટૂ ે  

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અને રીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કુભારીકામં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટી પાલર 
૧૧ ઇલે ટીક એ લાય સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
૧૫ સાવરણી સુપડા બનાવનાર 
૧૬ દૂધ-દહ  વેચનાર 
૧૭ માછલી વેચનાર 
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૧૮ પાપડ બનાવટ 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ/ઠડાપીણા અ પાહાર વેચાણં  
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ લોર મીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેરકટ ગ (વાળંદકામ)  

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ 

૨૬૦૦૫ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામા ંનવી ાદિેશક વાહન યવહાર 
અિધકારીની કચેરીના બાંધકામનું મંજર થયલે કામ યા ૂ
તબ ે  છે, 

  (૧) કામ પૂણ થયેલ છે. 

 (૨) આ બાંધકામ પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો, અન ે

  (૨) . ૫૪૧.૮૨ લાખ 

 (૩) આ કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે   (૩) કામ પૂણ થયેલ છે. 
--------- 

ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર મહકમે ેૂ  
૨૫૯૬૪ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ાની ચાણ મા બ ર સિમિતન ેઆધુિનક 
બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અન ે 

  (૧) . ૫૦.૦૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચુકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૫૦.૦૦/- લાખ 

--------- 
સુર નગર આરે .ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનો ે  

૨૫૯૮૭ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૭ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી   (૨) . ૨૧,૯૬,૮૦૫/- 
--------- 

પાટણ િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમાની સહાયની અર ઓ 
૨૭૯૯૩ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ંખેડત અક માત વીમાની સહાય ૂ
મેળવવાની કેટલી અર ઓ તાલુકાવાર સરકારન ેમળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલી અર ઓ 
વષવાર, તાલુકાવાર મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર નામંજર ૂ   (૩) પ ક-૩ મુજબ 
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કરવામા ંઆવી છે અને તેના શાં કારણો છે, અને 
 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમા ંમંજર કરવામાં ૂ
આવનાર છે? 

  (૪) વીમા િનયામક ી કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક કાગળોની 
અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની 
કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામાં આવશેૂ . 

પ ક-૧ 
મળેલ અર ઓની સં યા 

તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

પાટણ  ૬ ૧૪ 
સર વતી ૧૫ ૧૧ 
િસ ધપુર ૪ ૭ 
ચાણ મા ૧૨ ૧૪ 
હારીજ ૯ ૨૧ 
સમી ૭ ૧૩ 
શંખે ર ૬ ૭ 
રાધનપુર ૯ ૧૭ 
સાંતલપુર ૭ ૯ 

પ ક-૨ 
મંજૂર કરવામાં આવેલ અર ઓ 

તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

પાટણ  ૪ ૫ 
સર વતી ૯ ૨ 
િસ ધપુર ૪ ૩ 
ચાણ મા ૧૧ ૭ 
હારીજ ૫ ૯ 
સમી ૩ ૯ 
શંખે ર ૩ ૫ 
રાધનપુર ૩ ૯ 
સાંતલપુર ૩ ૬ 

પ ક-૩ 
નામંજૂર કરવામાં આવેલ અર ઓ 

તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

પાટણ  ૦ ૦ 
સર વતી ૧ ૨ 
િસ ધપુર ૦ ૦ 
ચાણ મા ૦ ૩ 
હારીજ ૧ ૧ 
સમી ૧ ૦ 
શંખે ર ૧ ૦ 
રાધનપુર ૨ ૨ 
સાંતલપુર ૨ ૧ 
નામંજર થયેલ અર ઓના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 
(૧) મૃતક ઈફે ટીવ વલેીડ ડાયવી ગ લાયસ સ ધરાવતા ના હોવાથી 
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(૨) મૃતક ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડતૂ / ખાતેદાર ખેડતનાૂ  થમ હયાત સંતાન ના હોવાથી 
(૩) મૃતકની મર ૭૦ વષ કરતાં વધુ હોવાથી 
(૪) કાયમી અપંગતા/અંધાપો અક માતને કારણ ેથયેલ ન હોવાથી  
(૫) મૃ યુનુ ંકારણ અક માત ન હોવાથી/દાઝી જવાથી મૃ યુ થયલે હોવાથી 
(૬) કદરતી મૃ યુ થયેલ હોવાથીુ  

--------- 
દાહોદ એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૫૯૯૦ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ એ.આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૨૦૯ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) . ૭૬,૨૭,૧૨૪/- 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 

૨૬૫૬૬ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભૂિમ ારકા અન ે મનગર િજ ામાં 
િજ ાવાર માનવ ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં 
માનવ ક યાણ યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ 
અને મંજર કરેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છેૂ .  

તા.૧/૧૨/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ િજ ાનંુ 

નામ આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

દેવભિૂમ 
ારકા 

૧૧૩૩ ૨૩૪ ૫૦૦ ૩૦૦ 

મનગર ૧૮૨૬ ૪૩૪ ૧૪૬૪ ૫૫૭ 
કુલ ૨૯૫૯ ૬૬૮ ૧૯૬૪ ૮૫૭  

 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
કયા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ ના મંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
દેવભૂિમ ારકા 

મ ના મંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧૨/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ લ યાંક પૂણ થતા ં ૬૧૭ ૧૩૮ 
૨ સાધિનક કાગળો રજૂ ન 

થતા 
૨૮૨ ૬૨ 

કુલ ૮૯૯ ૨૦૦ 

મનગર  

મ ના મંજરીના કારણોૂ  
તા.૧/૧૨/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ લ યાંક પૂણ થવાથી ૦ ૯૦૭ 

કુલ ૦ ૯૦૭  
--------- 

જનાગઢૂ  અને દાહોદ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે  
૨૬૫૭૫ ી બાબુભાઇ વા  (માંગરોળ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંસરકારે હેર કરેલ કૃિષ સહાય પેકેજ અ વયે 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ જનાગઢૂ  િજ ાના ૧૨૮૦૪૧ અને 
દાહોદ િજ ાના ૬૦૬૭૧ ખેડતોએ ઓનૂ લાઈન અર ઓ 
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સહાય મળેવવા જનાગઢૂ  અને દાહોદ િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ ઓનલાઇન અર ઓ કરીૂ , 

કરી. 

 (૨) ઉ ત ઓનલાઇન અર ઓ કરતી વખતે સવર 
વારવાર ડાઉન થવાના કારણ ેખેડતોને પડતી મુ કેલીઓ ં ૂ
િનવારવા સરકારે શા પગલાં લીધા,ં અન ે

  (૨) ઓનલાઈન અર ઓ કરતી વખતે ખેડતોને ૂ
પડતી મુ કેલીઓનું સમયસર િનરાકરણ લાવી કામગીરી 
પૂણ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે િજ ાવાર કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી અને બાકી સહાય યાં 
સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) જનાગઢૂ  િજ ામાં .૪૦૩૪.૯૦ લાખ અન ે
દાહોદ િજ ામા ં .૧૭૩૧.૦૦ લાખ રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી તેમજ બાકી રહેતા પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ૂ ચૂકવવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 

૨૫૯૭૬ ી શૈલેષભાઈ મહતા ે  (ડભોઈ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં વડોદરા િજ ામાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયા સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) .૭,૦૮,૦૦૦/- લાખ 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ંકેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૫૮૦ મે.ટન 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે  

૨૬૫૭૮ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ં
વધારે િકમતં  વસૂલ કરવા અંગે કેટલા યાપારી એકમો સામ ે
કેસો કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ાના 
તોલમાપ ખાતા ારા પેકેટ ઉપર છાપેલી િકમતં  કરતા ંવધારે 
િકમતં  વસૂલ કરવા બાબતે નીચે મુજબ યાપારી એકમો 
સામ ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૧૮(૨) 
અંતગત ગુ હો ન ધી કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

િજ ો ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
ગીર સોમનાથ  ૩ ૫ 
જનાગઢૂ  ૦ ૧૦  

 (૨) તે અ વય ેઉ ત િજ ાવાર કેટલા યાપારી 
એકમો સામ ેશા પગલા ંલેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે અ વય ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ 
૩૨(૩) હેઠળ ઉપરો ત યાપારી એકમો પાસેથી  
   ગીર સોમનાથ િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૬,૦૦૦/- 
૨૦૧૯ ૧૨,૦૦૦/- 

કલુ  ૧૮,૦૦૦/- 
તથા જનાગઢૂ  િજ ામા ં

વષ વસૂલ કરલે  ગુ હા માંડવાળ ફી 
૨૦૧૮ ૦ 
૨૦૧૯ ૨૦,૦૦૦/- 

કલુ  ૨૦,૦૦૦/- 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર કેટલી પોલીસ ફ રયાદો 
ન ધાવવામા ંઆવી ? 

  (૩) શુ ય. 

--------- 
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 સુર નગરે  આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
૨૫૯૮૬ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૧૮૭ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) . ૨૧,૯૬,૮૦૫/- 

--------- 
મહસાણાે  આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૫૯૮૧ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૪૬ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) . ૧૩,૪૫,૦૦૦/- 

--------- 
ક છ િજ ામાં ઇનપુટ સહાય ચૂકવવા બાબત 

૨૬૪૮૫ ીમતી સંતોકબેન આરઢીયાે   (રાપર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૨૦૧૮ના 
નબળા વરસાદથી ખરીફ ખેતીના ૨૫૦ મીમીથી ઓછા 
વરસાદવાળા તાલુકાઓમા ંવાવેતર િન ફળ જવા બદલ બે 
હે ટર સુધીની મયાદામાં ઇનપુટ સહાય ક છ િજ ામાં 
તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોને ચૂકવવામાં આવીૂ , 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત સહાય બજટેના કયા હેડ હેઠળ ઉધારવામાં 
આવી,અને 

  (૨) બજટે સદર ૦૭૯-૨૨૪૫-૦૨-૮૦૦-૦૬ 

 (૩) ઉ ત તાલુકાવાર થયેલ વાવેતર સામ ેકેટલા 
હે ટર માટે ઇનપુટ સહાય કલ કેટલી રકમ ચૂુ કવવામા ં
આવી? 

  (૩) પ ક-૨ મુજબ 

પ ક-૧ 
િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ સહાય ચૂકવેલ ખેડૂતોની સં યા 

 ભૂજ ૧૫૮૯૬ 
ક છ માંડવી ૧૩૬૦૯ 

 મું ા ૭૧૧૨ 
 અં ર ૧૨૭૩૧ 
 ગાંધીધામ ૬૦૯ 
 ભચાઉ ૨૦૪૯૮ 

ક છ રાપર ૩૦૯૯૩ 
 નખ ાણા ૧૧૮૭૪ 
 અબડાસા ૧૪૨૪૦ 
 લખપત ૪૯૩૪ 

પ ક-૨ 
વષ-૨૦૧૮માં ક છ િજ ામાં ચૂકવેલ ઇનપુટ સહાયની તાલુકાવાર િવગત 

િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ વાવતેર િવ તાર 
(હે.) 

સહાય ચૂકવેલ  
િવ તાર (હે.) 

સહાય ચૂકવેલ  
રકમ (લાખમાં) 

 ભૂજ ૩૦૭૩૫ ૨૭૮૨૪.૫૭ ૧૮૫૬.૩૬ 
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િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ વાવતેર િવ તાર 
(હે.) 

સહાય ચૂકવેલ  
િવ તાર (હે.) 

સહાય ચૂકવેલ  
રકમ (લાખમાં) 

 માંડવી ૪૦૨૯૪ ૨૨૭૭૨.૩૨ ૧૫૪૬.૦૭ 
 મું ા ૧૦૯૦૩ ૧૨૨૮૯.૫૭ ૮૩૫.૬૯ 
 અં ર ૩૭૬૭૫ ૨૨૫૨૬.૩૬ ૧૫૩૧.૭૯ 

ક છ ગાંધીધામ ૩૦૬૭ ૧૦૦૭.૧ ૬૮.૪૮ 
 ભચાઉ ૯૦૧૫૦ ૩૬૯૨૧.૧૫ ૨૪૮૬.૫૭ 
 રાપર ૩૭૩૦૦ ૫૩૫૩૪.૧૧ ૩૬૩૪.૪૮ 
 નખ ાણા ૨૭૦૬૬ ૨૦૪૫૮.૭૮ ૧૩૯૧.૨૦ 
 અબડાસા ૧૬૯૭૮ ૨૫૨૪૭.૮૪ ૧૭૨૨.૨૦ 
 લખપત ૧૮૬૫ ૮૯૬૮.૮૭ ૬૦૫.૨૬ 

િજ ાનુ ંકલુ  ૨૯૬૦૩૩ ૨૩૧૫૫૦.૬૭ ૧૫૬૭૮.૦૯ 
ન ધઃ વષ-૨૦૧૮ દર યાન ખરીફ ઋતુમાં ન ધાયેલ વાવેતર િવ તાર સામે સહાય ચૂકવેલ વાવેતર િવ તાર વધેલ છે જમેાં 
મું ા, રાપર, અબડાસા અને લખપત તાલુકાના ખેડતો ારા વાવેતર થયા બાદ દુ કાળને લીધે પાકનો ઉગાવો થયેલ ન હોઈ ૂ
જથેી 
ખરીફ-૨૦૧૮ ના વાવેતર િવ તારમાં પાક વાવેતર ન ધાયેલ નથી પરતુ ોપ ઈનપુટ સહાય અંતગત ઉ ત વાવેતર િવ તારન ેં
આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં મોટર વાહન કાયદાના ઉ ંઘન બદલ દંડની રકમે  

૨૬૫૦૯ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા વષવાર મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર મોટર વાહન 
કાયદાના ઉ ંઘન બદલ કેટલી રકમનો દંડ વસલૂવામાં 
આ યો, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા વષવાર મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર મોટર વાહન 
કાયદાના ઉ ંઘન બદલ નીચે મુજબની રકમનો દંડ 
વસૂલવામાં આ યો. 

તાલુકાનંુ નામ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
વસૂલ કરલ દંડે  

મહેસાણા .૩૯,૫૧,૫૫૧/- .૯૨,૨૦,૨૮૫/- .૧,૩૧,૭૧,૮૩૬/- 
િવ પુર .૨૪,૦૫,૨૯૨/- .૫૬,૧૨,૩૪૭/- .૮૦,૧૭,૬૩૯/- 
િવસનગર .૨૫,૭૭,૦૯૯/- .૬૦,૧૩,૨૨૯/- .૮૫,૯૦,૩૨૮/- 
કડી .૨૨,૩૩,૪૮૬/- .૫૨,૧૧,૪૬૫/- .૭૪,૪૪,૯૫૧/- 
વડનગર .૧૫,૪૬,૨૫૯/- .૩૬,૦૭,૯૩૮/- .૫૧,૫૪,૧૯૭/- 
ખેરાલુ ં .૮,૫૯,૦૩૩/- .૨૦,૦૪,૪૧૦/- .૨૮,૬૩,૪૪૩/- 
સતલાસણા .૬,૮૭,૨૨૬/- .૧૬,૦૩,૫૨૮/- .૨૨,૯૦,૭૫૪/- 

ઝા .૧૩,૭૪,૪૫૨/- .૩૨,૦૭,૦૫૬/- .૪૫,૮૧,૫૦૮/- 
બેચરા  .૧,૩૦,૮૩૯/- .૨૪,૦૪,૨૯૨/- .૩૪,૩૬,૧૩૧/- 

ટાણા .૫,૧૫,૪૨૦/- .૧૨,૦૨,૬૪૬/- .૧૭,૧૮,૦૬૬/- 
કુલ .૧,૭૧,૮૦,૬૫૭/- .૪,૦૦,૮૮,૧૯૬/- .૫,૭૨,૬૮,૮૫૩/-  

 (૨) ઉ ત વસૂલવામા ંઆવેલ રકમ બજટેના કયા હેડ 
હેઠળ જમા લેવામા ંઆવી? 

  (૨) ૦૦૪૧ 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં થળોને વાસન થળ કરીક હર કરવા બાબતે ે  
૨૬૫૫૭ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળોન ે વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અને 
પોરબંદર િજ ામાં તાલુકાવાર  કોઈ થળોન ે વાસન થળ 
તરીકે હેર કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે
     (૪)    તે યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નમદા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 

૨૫૯૩૫ ીમતી મિનષાબેન વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય ક ટરુ  ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના 
અ વય ેતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) નમદા િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ નાંદોદ ૨૩૨૯ 
૨ ગ ડે ર ૫૨૯ 
૩ િતલકવાડા ૪૪૦ 
૪ દેડીયાપાડા ૭૫૦ 
૫ સાગબારા ૪૨૩ 
 કલુ  ૪૪૭૧  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ ,    (૨) અને (૩) તે પૈકી િજ ા ઉ ોગ કે  ારા નીચે 
મુજબની અર ઓ મંજરૂ -નામંજર કરવામા ંઆવીૂ . 

મંજર કરેલ અર ઓૂ  ૧૦૬૮ 
નામંજર કરેલ અર ઓૂ  ૩૪૦૩  

 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અને  

  

 (૪) યા કારની ટલકીટ મંજર કરવામા ંઆવીુ ૂ ?   (૪) પ ક-૧ સામેલ છે. 
પ ક-૧ 

મ ટલકીટનું નામુ  
૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અન ેરીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કભારીકામુ ં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટી પાલર 
૧૧ ઇલે ટોક એ લાયં સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
૧૫ સાવરણી સુપરા બનાવનાર 
૧૬ દુધ-દહ  વેચાણ 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવટ 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ, ઠડાં  પીણા, અ પાહાર વેચાણ 
૨૧ પંચર કીટ 
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૨૨ લોર મીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દીવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેર કટ ગ (વાળંદકામ)  

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 

૨૫૯૭૫ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં વડોદરા િજ ામાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયા સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) .૭,૦૮,૦૦૦/-  

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ંકેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૫૮૦ મે.ટન 

સુર નગર ે અને બોટાદ િજ ામાં થળોન ે વાસન થળ કરીક હર કરવા બાબતે ે  
૨૬૫૩૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળોને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર  કોઈ થળને વાસન 
થળ તરીકે હેર કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વાસન થળવાર કઈ 
સુિવધાઓ ઉભી કરવાની બાકી છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)    તે યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે ?    (૪)     ઉપિ થત થતો નથી. 
ડાંગ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 

૨૫૯૩૭ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડાંગ િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) ડાંગ િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ આહવા ૬૭૦ 
૨ વધઈ ૬૨૩ 
૩ સુબીર ૫૮૩ 
 કલુ  ૧૮૭૬  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨)  તે પૈકી નીચે મુજબની અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
મંજર કરેલ અર ઓૂ  

૪૧૯ 

 
 (૩) યા કારની ટલકીટ મંજર કરવામા ંઆવીુ ૂ ?   (૩) પ ક-૧ સામેલ છે. 

પ ક-૧ 
મંજર કરલી ટુલકીટૂ ે  

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અને રીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
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૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કુભારીકામં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટી પાલર 
૧૧ ઇલે ટીક એ લાય સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
૧૫ સાવરણી સુપડા બનાવનાર 
૧૬ દૂધ-દહ  વેચનાર 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવટ 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ/ઠડાપીણા અ પાહાર વેચાણં  
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ લોર મીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેરકટ ગ (વાળંદકામ)  

મહસાણા ે આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનો ે  
૨૫૯૮૨ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૪૬ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી   (૨) . ૧૩,૪૫,૦૦૦/- 
ભાવનગર આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનો ે  

૨૫૯૮૫ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૨૭૬ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી   (૨) . ૧૮,૧૩,૧૪૦/- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ 

૨૫૯૦૮ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામા ંનવી ાદિેશક વાહન યવહાર 
અિધકારીની કચેરીના બાંધકામનું મંજર થયલે કામ યા ૂ
તબ ે  છે, 

  (૧) કામ પૂણ થયેલ છે. 

 (૨) આ બાંધકામ પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો, અન ે

  (૨) . ૫૪૧.૮૨ લાખ 

 (૩) આ કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે   (૩) કામ પૂણ થયેલ છે. 
સુરત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ વાહનો 

૨૫૯૯૫ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સરુત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૧,૭૪,૩૭૧ 
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 (૨) તે અ વયે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) . ૨૧૨.૩૭ કરોડ 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 

૨૬૬૪૯ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર માનવ 
ક યાણ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 
 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િજ ાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર તાપી અને ડાંગ િજ ામાં માનવ ક યાણ 
યોજના હેઠળ િજ ાવાર આવેલ અર ઓ અન ેમંજર કરેલ ૂ
અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

તા.૧/૧૨/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

આવેલ 
અર ઓ 

મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓ 

તાપી ૨૩૧૩ ૪૩૪ ૬૨૭ ૫૧૬ 
ડાંગ ૧૦૪૩ ૧૮૪ ૮૩૩ ૨૩૫ 

કુલ ૩૩૫૬ ૬૧૮ ૧૪૬૦ ૭૫૧  
 (૩) ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓ 
કયા કારણોસર નામંજર કરવામાં આવી ૂ ?  

  (૩) વષવાર, િજ ાવાર અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો નીચે મુજબ છે. 
તાપી 

મ નામજંરીના કારણોૂ  તા.૧/૧૨/૧૮  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ મંજૂર કરેલ ટેડ યાદીમા ંન 

હોય 
૧૮૧૯ ૦ 

૨ લ યાંક પૂણ થવાથી ૬૦ ૮૩ 
કુલ ૧૮૭૯ ૮૩ 

ડાંગ 
મ નામંજરીના કારણોૂ  તા.૧/૧૨/૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧૨/૧૯  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 
૧ અગાઉ લાભ  મેળવેલ 

હોવાથી 
૭૮ ૧૦૬ 

૨ મર વધારે હોવાથી ૨૭ ૩૪ 
૩ સાધિનક કાગળો 

અપૂરતા હોવાથી 
૧૩૪ ૧૫૭ 

૪ લ યાંક પૂણ થવાથી ૨૭૧ ૩૦૧ 
કુલ ૫૧૦ ૫૯૮  

દાહોદ એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
૨૫૯૯૧ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ એ.આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૨૦૯ 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં 
આવી? 

  (૨) . ૭૬,૨૭,૧૨૪/- 

નમદા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 
૨૫૯૩૬ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના 
અ વય ેતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) નમદા િજ ામા ંમાનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
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૧ નાંદોદ ૨૩૨૯ 
૨ ગ ડે ર ૫૨૯ 
૩ િતલકવાડા ૪૪૦ 
૪ દેડીયાપાડા ૭૫૦ 
૫ સાગબારા ૪૨૩ 
 કલુ  ૪૪૭૧  

  (૨) અને (૩) તે પૈકી િજ ા ઉ ોગ કે  ારા નીચે 
મુજબની અર ઓ મંજરૂ -નામંજર કરવામા ંઆવીૂ . 

મંજર કરેલ અરૂ ઓ ૧૦૬૮ 
નામંજર કરેલ અર ઓૂ  ૩૪૦૩  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે
 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અને  

  
 (૪) યા કારની ટલકીટ મંજર કરવામા ંઆવીુ ૂ ?   (૪) પ ક-૧ સામેલ છે. 

પ ક-૧ 
મ ટુલકીટનું નામ 
૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અને રીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કુભારીકામં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટી પાલર 
૧૧ ઇલે ટોક એ લાયં સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
૧૫ સાવરણી સુપરા બનાવનાર 
૧૬ દુધ-દહ  વેચાણ 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવટ 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ, ઠડા પીણાં , અ પાહાર વેચાણ 
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ લોર મીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દીવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેર કટ ગ (વાળંદકામ)  

--------- 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો 

ગુજરાત એનજ  ટા સિમશન કોપ રેશન િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  
 ી સૌરભ  પટેલ (ઉ  મં ી ી):  માનનીય અ  ય ી, હંુ ગુજરાત એનજ  ટા  સિમશન કોપ રેશન િલિમટેડનો સન 
ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો   ટોલર અન ે ઓ ડટર જનરલની ટ  પણ તેમજ 
કોપ રેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ ટ પણ તેમજ સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાંે . 
ગુજરાત ઊ  િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  

 ી સૌરભ પટેલ (ઉ  મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હંુ ગુજરાત ઊ  િવકાસ િનગમ  િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-
૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો   ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલની ટ  પણ તેમજ કોપ રેશનની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ. 

અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ટ પણ તેમજ સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા.  



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 
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ગુજરાત અ પસં યક નાણા ંઅન ેિવકાસ િનગમ િલિમટેડના સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર  (સામાિજક  યાય અન ે અિધકારીતા  મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હંુ ગુજરાત 
અ  પસં  યક નાણાં અને િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, 
ભારતના કો   ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ  પણ તેમજ િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ 
અહેવાલન ેસભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયલેા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  
લ  છંુ. 

  અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ટ પણ, સમી ા તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા.  
ગુજરાત િવચરતી અને િવમુ ત િત િવકાસ િનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ 

 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર  (સામાિજક  યાય અને અિધકારીતા મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હંુ ગુજરાત િવચરતી 
અને િવમુ ત િત િવકાસ િનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો   ટોલર 
અને ઓ ડટર જનરલની ટ  પણ તેમજ િનગમની  કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  
છંુ.  

 અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ ટ પણ તેમજ સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
ગુજરાત મ હલા આિથક િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧પ-૧૬નો 

 વાિષક અહેવાલ  
 ીમતી િવભાવરી  દવ ે(રા યક ાના મ હલા અને બાળ િવકાસ મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હંુ ગુજરાત મ હલા 
આિથક  િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો  સન ર૦૧પ-૧૬નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો   ટોલર 
અને ઓ ડટર જનરલની ટ  પણ, િનગમની  કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલન ેસભાગૃહના મેજ ઉપર 
મૂકવામા ંથયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ટ પણ, સમી ા તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા. 
િવરામનો સમય વધારવા  અંગે 

 ી પંકજ દસેાઇ (મુ  ય દંડક ી) : માનનીય અ ય ી, આજ ે રાજય સભાના ફોમ ભરવાના હોવાથી બપોરના 
૧ર.૦૦ થી ૧.૦૦ વા યા સુધી િવરામનો સમય રાખવામા ંઆવે તેવી દરખા ત ક  છં ંુ .  
 ી અિ નભાઇ  લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, મુ ય દંડક ીએ જ ેદરખા ત મૂકી છે, તેને હ ટેકો હેર ક  ું ં
છંુ.  
  અ ય ી: સૌ સમંત છે? (થોડીવાર બાદ) આજની સભાગૃહની બેઠકમાં િવરામનો સમય બપોરના ૧ર.૦૦ થી 
૧.૦૦ રાખવામા ંઆવે છે. 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો ( મશઃ) 
ગુજરાત મેટો રેલ કોપ રેશન ( એમઆરસી) િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ 

 ી આર.સી.ફળદુ  (માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીવતી) :  માનનીય અ ય ી, હંુ ગુજરાત મટેો રેલ કોપ રેશન 
( એમઆરસી) િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો   ટોલર અન ે
ઓ ડટર જનરલની ટ  પણ તેમજ કોપ રેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  
છંુ. 

અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ટ પણ તેમજ સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા. 
ગુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગના સન ર૦૧૮-૧૯ના વાિષક અહેવાલ અને હસાબ 

 ી સૌરભ  પટલ  ે (ઉ  મં ી ી) :  માનનીય અ  ય ી, હંુ ગુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગના સન ર૦૧૮-
૧૯ના વાિષક અહેવાલ અન ેવાિષક હસાબ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ. 

વાિષક અહવાલ અને હસાબ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે . 
શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગના સન ર૦૧૪ના માગ  િવ ેતા 
(આ િવકા સંર ણ અને માગ વેચાણ િવિનયમન) અ વયેના હેરનામા  

 ી આર.સી.ફળદુ  (માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીવતી): માનનીય અ  ય ી, હંુ શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ 
િનમાણ િવભાગના સન ર૦૧૪ના માગ િવ ેતા (આ િવકા સંર ણ અને માગ વેચાણનુ ંિવિનયમન) અિધિનયમ અ  વયેના, 
તા.૧૦-૧ર-ર૦૧૮ના હેરનામા માંકઃ એચ/એચ/ ર૦૧૮નો૧૭૭/ એનએલએમ/૧૦ર૦૧૬/૩૦૮/ એચ, તેમજ 
આ હેરનામાન ે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો સમ વતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર 
મૂકવાની ર  લ  છંુ.   

હરનામા તથા િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે .



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ)  
 િવ ાન અને ૌ ોિગકી િવભાગ 

 માગણી માંક- ૮૯ 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા (િવ ાન અને ૌ ોિગકી િવભાગનો વધારાનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય 
અ ય ી, હ િવ ાન અન ે ૌ ોિગકી િવભાગની સેવાને લગતી િવ ાન અન ે ૌ ોિગક િવભાગની  મહેસૂલી  ખચ માટેની ું
િપયા ર,પર,૯૩,૧૩,૦૦૦ની માગણી માંક-૮૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક - ૮૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી ઇ તિસંહ ન. પરમાર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક- ૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી રઘુભાઇ મ.ે દેસાઇ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ર રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી કીરીટકમાર  ચીુ .  પટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-૪  રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- પ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- પ રજ કરવામાં ૂ આવી. 
ી સુખરામભાઇ  હ. રાઠવા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૬ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-૬  રજ કરવામાં આવીૂ . 
લાઇમેટ ચે જ િવભાગ 
માગણી માંક-૧૦૭ 

 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા  ( લાઇમેટ ચે જ િવભાગનો વધારાનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી ) : માનનીય 
અ ય ી, હ લાઇમેટ ચે જ િવભાગની સેવાને લગતી લાઇમેટ ચે જ િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની િપયા ું
૧,રપ,૭પ,૦૦૦ ની માગણી માંક-૧૦૭ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-૧૦૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી રાજશેકમાર હુ . ગો હલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૭  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક-૭  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી નથાભાઇ  હે. પટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૮  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક-૮ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૯  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક-૯  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી રાજે િસંહ  િશ. ઠાકોર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૧૦ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક- ૧૦ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી કાિ તભાઇ  કા. ખરાડી : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧૧  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક-૧૧  રજ કરવામાં આવીૂ . 
મા હતી અને સારણ િવભાગ 

માગણી માંક-પ૪ 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા (મા હતી અને સારણ િવભાગનો વધારાનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય 
અ ય ી, હ મા હતી અન ે ચારન ે લગતી સેવા અંગેની મા હતી અને સારણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની િપયા ું
૧,ર૯,૯પ,૯૯,૦૦૦  ની માગણી માંક-પ૪ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-પ૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી ચંદન   ત. ઠાકોર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧ર  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક-૧ર  રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ીમતી ગેનીબેન  ન. ઠાકોર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧૩  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક- ૧૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી સંજયભાઇ  જ.ે  સોલંકી : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧૪  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક-૧૪ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 
 ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયા : માનનીય અ  ય ી, હ  કાપ દરખા  તું  માંક-૧પ  રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા  ત માંક-૧પ  રજ કરવામાંૂ  આવી. 
 ી ભરત   સો. ઠાકોર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧૬  રજ ક  છૂ ું ં .  
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કાપ દરખા  ત માંક-૧૬  રજ કરવામાં આવીૂ . 
િશ ણ િવભાગ 

માગણી માંક-૯ 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા (િશ ણ મં ી ી) :  માનનીય અ ય ી, હ િશું ણને લગતી સવેા અંગેની િશ ણ 
િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની િપયા ર,૮૭,૪૪,૪૬,૬૬,૦૦૦ અને મૂડી ખચ માટેની િપયા પ,પર,૭૮,રર,૦૦૦ની 
માગણી માંક-૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

માગણી માંક-૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી જશુભાઇ શી. પટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧૮  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૧૮ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી ુમનિસંહ  મ. ડે  : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૧૯  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-૧૯  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િનરજન  પું . પટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૦  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર૦  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૧  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર૧  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-રર  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-રર  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૩  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર૩  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી કાળાભાઇ  ર. ડાભી : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૪  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ર૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી લલીતભાઇ કગથરા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૬  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર૬  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી મહેશકમાર  અુ . પટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૭  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર૭  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૮  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર૮  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ડો. અિનલ   િષયારા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-ર૯  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-ર૯  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૩૦  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-૩૦  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી પુનમભાઇ  મા. પરમાર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક-૩૧  રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક-૩૧  રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ  ય ી, હ કાપ દરખા  તું  માંક- ૩૨ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩૨ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી ભાવેશભાઇ  બા. કટારા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૩૩ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી િ જશે   મેર  : માનનીય અ  ય ી, હ માું રી કાપ દરખા  ત માંક- ૩૪ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી મોહનિસંહ  છો. રાઠવા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૩૫ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩૫ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી લલીત વસોયા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૩૬ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી કાંિતભાઇ    સોઢાપરમાર : માનનીય અ  ય ી, હ કાપ દરખા  તું  માંક- ૩૭ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૩૯ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા  ત માંક- ૩૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
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ી બળદેવ   ચં. ઠાકોર : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૦ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૦ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી િવણભાઇ  ટી. મા  : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૧ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી યાસુ ીન  હ. શેખ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૩ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૩ રજ કરવાૂ માં આવી. 

ી તુભાઇ  હ. ચૌધરી : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૪ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૪ રજ કરવામા ંઆવીૂ . 

ી આનંદભાઇ  મો. ચૌધરી : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૫ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૫ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી લાખાભાઇ  ભી. ભરવાડ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૬ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી વજિેસંગભાઇ  પા. પણદા : માનનીય અ  ય ી, હ કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૭ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી સોમાભાઇ  ગા.ં કોળીપટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૮ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૮ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ડો. સી. જ.ે  ચાવડા : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૪૯ રજૂ ક  છં ંુ . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૪૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી અનંતકમાર  હુ . પટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૫૦ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૫૦ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૫૧ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૫૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 

ી સુિનલભાઇ  ર. ગામીત : માનનીય અ  ય ી, હ મારી કાપ દરખા  તું  માંક- ૫૨ રજ ક  છૂ ું ં . 
કાપ દરખા  ત માંક- ૫૨ રજ કરવામાં આવીૂ . 

િશ ણ િવભાગ 
 માગણી માંક-  ૧૦ 

 ી ભૂપે િસહં  મ. ચુડાસમા (િશ ણ મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ િશ ણ િવભાગન ેલગતંુ અ ય ખચન ેું
લગતી સેવા અંગેની િશ ણ િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની . ૧,૬૮,૫૪,૦૦૦ની અને મૂડી ખચ માટેની 
.૪૬,૦૦,૦૧,૦૦૦ની માગણી માંક-૧૦ રજ ક  છૂ ું ં . 

માગણી માંક - ૧૦ રજૂ કરવામાં આવી. 
 ીમતી સંતોકબેન ભ. આરે ઠયા : માનનીય અ ય ી, હ કાપ દરખા ત માંકું -૫૩ રજ ક  છૂ ું ં . 

કાપ દરખા ત માંક- ૫૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષના અંદાજપ  માટેના અનુદાનો અંગેની માગણીઓ પૈકી શુ વાર, તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૦ (બી  દવસ)ના રોજ ચચા 
અને મતદાન માટે લેવાયલે માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી.  
અ.નં.  મુ ય સદર અને સંદભ કાપ 

દરખા ત 
. 

િવષય ભારી સ ય ી  

૧ ૨  ૩ ૪  ૫ 
િવ ાન અન ે ૌ ોિગકી િવભાગ  

માગણી નં. ૮૯ 
૧ ૨૦૫૨-સિચવાલય...સેવાઓ 

૦૯૦-સિચવાલય 
૦૧-STP-12-િવ ાન...િવભાગ  
.૧,૪૧,૪૨,૫૩,૦૦૦  

અં. .નં. ૨૩, પાના નં. ૫ 

૧૦૦ િવભાગ ારા અનુદાન મેળવતી સં થાઓ ારા 
વણવપરાયેલ રકમ પરત મેળવવા જ રી કાયવાહી કરવામા ં
તં ની િન ફળતા  

ી ઈ તિસંહ 
પરમાર  

૨ --- " --- ૧૦૦ સરકારી વેબસાઇટ - વાન પર સમયસર અપડેટ 
મા હતીઓ ઉપલ ધ કરાવવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી રઘુભાઇ દેસાઇ  

*૩ --- " --- ૧૦૦ ભારત નેટ ોજ ે ટ અંતગત ામપંચાયત તેમજ ા ય 
િવ તારમાં આવેલ જદીુ  જદીુ  સરકારી કચેરીઓમા ં નેટ 

ી ભીખાભાઇ ષી  
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કને ટીવીટી િનયિમત મળ ે તેવુ ંઆયોજન કરવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

૪ --- " --- ૧૦૦ િવભાગ હેઠળ આવતી સહાયક અનુદાન મેળવતી 
સં થાઓને ફાળવેલ રકમનો યો ય વપરાશ કરાવવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી કીરીટકમારુ  પટેલ  

૫ --- " --- ૧૦૦ - વાનની નબળી કનેકટીવીટીથી સરકારી કચેરીઓને 
પડતી હાડમારીઓ િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી ભગાભાઇ બારડ  

૬ --- " --- ૧૦૦ િવભાગ ારા વષવાર કરવામા ંઆવેલ કામગીરી અને થયેલ 
ખચની િવગતવાર મા હતી આપવામાં તં ની િન ફળતા  

ી સુખરામભાઇ રાઠવા  

લાઇમેટ ચે જ િવભાગ  
માગણી નં. ૧૦૭ 

૭ ૩૪૫૧-સિચવાલય..સેવાઓ 
૦૯૦-સિચવાલય 
૦૧- લાઇમેટ... િવભાગ  
◌ા. ૧,૨૫,૭૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૮, પાના નં. ૯ 

૧૦૦ શાળાના બાળકોના પ રવહન માટે બેટરી ઓપરેટેડ ઇ-
વાનની ખરીદી અંગેની તથા ચૂકવાયેલ સબિસડી અંગેની 
મા હતી હેર કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી રાજશેભાઇ ગો હલ  

૮ ૩૪૫૧-સિચવાલય..સેવાઓ 
૦૯૦-સિચવાલય 
૦૧- લાઇમેટ... િવભાગ  
◌ા. ૧,૨૫,૭૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૨૮, પાના નં. ૯ 

૧૦૦ ામ પંચાયતોમા ં જનાુ  િબનકાય મ પંપની જ યાએ 
બેસાડવામાં આવેલ નવા પંપોના ખચની િવગતો હેર 
કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી નથાભાઇ પટેલ  

૯ --- " --- ૧૦૦ િવભાગને બજટેમા ં ફળવાતી રકમનો પુરેપુરો ઉપયોગ 
કરાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  

૧૦ --- " --- ૧૦૦ િવભાગ ારા વષ દરિમયાન કરવામા ંઆવેલ કામગીરીથી 
આમજનતાને થયેલ ફાયદાઓ અંગેની િવગતો હેર 
કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી રાજ ે િસંહ ઠાકોર 

૧૧ --- " --- ૧૦૦ લાઇમેટ ચે જ િવભાગ ારા થતી નબળી કામગીરી 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કા તીભાઇ ખરાડી 

મા હતી અન ે સારણ િવભાગ  
માગણી નં.  ૫૪ 

૧૨ ૨૨૨૦- મા હતી અને ચાર 
૦૧- ચલિચ ો  
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧-મા હતી...કચેરી 
. ૨૪,૪૦,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૧૪ 
પાના નં. ૧૯ અને ૨૦ 

૧૦૦ મા હતી િનયામક ીની કચેરી ારા તૈયાર કરેલ સરકારી 
પુિ તકા 'ગુજરાત એટ એ લા સ' મા ં યાપક 
છબરડાઓની ફ રયાદો પછી પણ પગલા લેવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી ચંદન  ઠાકોર  

૧૩ --- " --- ૧૦૦ મા હતી િવભાગ ારા હિકકતલ ી દોષોસભર લેખો છપાતા 
અટકાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ગેનીબેન ઠાકોર 
(અિ નભાઇ 
કોટવાલ)  

૧૪ --- " --- ૧૦૦ મા હતી િનયામક ીની કચેરી ારા છપાતા પુ તકો પાછળ 
થતો કરોડો િપયાનો ખચ બચાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી સંજયભાઇ સોલંકી  

૧૫ --- " --- ૧૦૦ દવાળી અંકો છપાવવા પાછળ થતા કરોડો િપયાના 
ખચને અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ીમતી ચં ીકાબેન 
બારીયા  

૧૬ --- " --- ૧૦૦ મા હતી િનયામક હ તકની કચેરીમા ં ટાફની અછત અને 
િબનઅનુભવી કમચારીઓના કારણ ે કચેરીની કથળતી 
જતી કામગીરી િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી ભરત  ઠાકોર  

*૧૭ --- " --- ૧૦૦ િવરોધપ ના કાય મો તેમજ િવધાનસભામા ં થયેલ 
અસરકારક રજઆતોનાૂ  અંશો છાપવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અ યકમારુ  પટેલ  

િશ ણ િવભાગ 
માગણી નં. ૯ 
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૧૮ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૧- ારિભકં  િશ ણ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧- EDN-7 ાથિમક...બનાવવી  
. ૩,૯૬,૨૩,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪, પાના નં. ૧૭  

૧૦૦ ગેરકાયદેસર તેમજ મા યતા વગર ચાલતી શાળાઓ સામે 
સ તાઇથી પગલા લેવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી જશુભાઇ પટેલ  

૧૯ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૧- ારિભકં  િશ ણ 
૦૦૧-િનદશ અને વહીવટ 
૦૧- EDN-7 ાથિમક...બનાવવી  
. ૩,૯૬,૨૩,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪, પાના નં. ૧૭  

૧૦૦ ક છની ાથિમક શાળામા ં ક છી ભાષાના ણકાર 
ાદેિશક િશ કોની ભરતીની  કાયવાહી કરવામા ં તં ની 

ઉદાસીનતા 

ી ુમનિસંહ ડે   

૨૦ --- " --- ૧૦૦ ાથિમક િશ ણને સંગીન બનાવવામાં તં ની િન ફળતા ી િનરજનં  પટેલ  
૨૧ --- " --- ૧૦૦ ાથિમક શાળાઓમા ં યાયામ િશ કોની ભરતીની 

કામગીરી સ વરે કરવામાં તં ની િન ફળતા 
ી િવર ભાઇ ઠ મરુ   

૨૨ --- " --- ૧૦૦ રા યમા ં સરકારી ાથિમક શાળાઓની ઘટતી જતી 
સં યાના કારણો તપાસી જ રી પગલા લેવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી પંુ ભાઇ વંશ  

૨૩ --- " --- ૧૦૦ ામીણ િવ તારોની શાળામા ં ાથિમક સુિવધાઓ 
આપવામાં તં ની િન ફળતા 

ી શીવાભાઇ ભુરીયા  

૨૪ --- " --- ૧૦૦ ાથિમક શાળાઓમા ં ાનકજું  ોજકેટના અ યાસ મો 
માણ ેઇ-કને ટીવીટી તૈયાર કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા  

ી કાળાભાઇ ડાભી  

*૨૫ --- " --- ૧૦૦ ાથિમક શાળાઓમા ં ામજનો ારા િશિ કાઓ ઉપર 
થતા ંહમલાઓુ  અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી તાપ દુધાત  

૨૬ --- " --- ૧૦૦ ાથિમક શાળાના િશ કોના બદલી કે પોમા ં ચાલતી 
ગેરરીિતઓ અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી લલીતભાઇ કગથરા  

૨૭ --- " --- ૧૦૦ િબનતાલીમીને બદલે તાલીમી િશ કોની ભરતીની 
કાયવાહી કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી મહેશકમારુ  પટેલ  

૨૮ --- " --- ૧૦૦ ાથિમક શાળાઓમા ં મહ વના િવષયોના િશ કોની ઘટ 
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા   

ી હષદકમારુ  
રીબડીયા  

૨૯ --- " --- ૧૦૦ ાથિમક શાળાઓના િવ ાથ ઓ પાસે અ યાસ િસવાયની 
અ ય કામગીરીઓ કરાવતા જવાબદારો સામે સ તાઇથી 
પગલા લેવામા ંતં ની િન ફળતા 

ડો. અિનલ િષયારા  

૩૦ --- " --- ૧૦૦ અપૂરતી સુિવધાઓવાળી ાથિમક શાળાઓને મંજરીઓૂ  
આપનાર સામે સ તાઇથી પગલા લેવામા ં તં ની 
િન ફળતા 

ી િવ મભાઇ માડમ  

૩૧ --- " --- ૧૦૦ સરકારી ાથિમક શાળાઓ ખાનગી સં થાઓને સ પવા 
દેવાની કામગીરી બંધ કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી પુનમભાઇ પરમાર 

૩૨ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૧- ારિભકં  િશ ણ 
૧૧૧- સવ...અિભયાન 
૦૧-EDN-146 મ હલા..ગુજરાત 
. ૪,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪,પાના નં. ૧૭ થી ૨૭ 

૧૦૦ સવ િશ ા અિભયાન હેઠળ બંધાતા સરકારી શાળાના 
બાંધકામમા ંથતી ગેરરીિતઓ માટે જવાબદારો સામે પગલા 
લેવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી િવણભાઇ 
મુસડીયા  

૩૩ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૧- ારિભકં  િશ ણ 
૧૧૧- સવ...અિભયાન 
૦૧-EDN-146 મ હલા..ગુજરાત 
. ૪,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪,પાના નં. ૧૭ થી ૨૭ 

૧૦૦ સવ િશ ા અિભયાનની નબળી કામગીરીને ચેતનવંતી 
બનાવવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી ભાવેશભાઇ કટારા  

૩૪ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ ૧૦૦ મા યિમક િશ ણ બોડ ારા ફીમાં યાપક વધારો કરાંતા ી િ જશે મેર   



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 
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૦૨- મા યિમક િશ ણ 
૦૦૧- િનદેશ અને વહીવટ 
૦૨- ગુજરાત...બનાવવુ ં
. ૫૯,૬૨,૭૭,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪,પાના નં. ૩૦ અને ૩૧ 

વાલીઓ ઉપર વધતો આિથક બોજ ઘટાડવામા ં તં ની 
િન ફળતા  

૩૫ --- " --- ૧૦૦ મા યિમક િશ ણ બોડની પરી ાઓ માટે થતા ંિબનજ રી 
ખચાઓ ઉપર અંકશુ  રાખવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી મોહનિસંહ રાઠવા  

૩૬ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૨- મા યિમક િશ ણ 
૧૦૬- પા પુ તકો 
. ૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪,પાના નં. ૩૦ થી ૩૬ 

૧૦૦ પા પુ તક મંડળમા ં થતી ગેરરીિતઓ અટકાવવામાં 
તં ની િન ફળતા 

ી પુનાભાઇ ગામીત  
(લલીત વસોયા)  

૩૭ --- " --- ૧૦૦ સરકારી ગોડાઉનોમાંથી કરોડો િપયાના પા પુ તકોની 
ચોરીઓ થતી અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા   

ી કાંિતભાઇ 
સોઢાપરમાર  
(ઇમરાન ખેડાવાલા)  

*૩૮ --- " --- ૧૦૦ પા પુ તકોમા ં થતી ગંભીર ભૂલો અટકાવવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી અમીત ચાવડા  
(જશપાલિસંહ 
પ ઢયાર)  

૩૯ --- " --- ૧૦૦ ાચાર અને ગેરરીિતઓ છાવરવા માટે પા પુ તકોના 
ભાવોમા ંદર વરસે અસ  વધારો થાય છે તેની તપાસ કરી 
પગલા ંલેવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી શૈલેષ પરમાર  
(ઋિ વકભાઇ 
મકવાણા)  

૪૦ --- " --- ૧૦૦ શાળાઓનંુ નવ ુ સ  શ  થયા પછી લાંબા સમય સુધી 
પુ તકોના અભાવે િવ ાથ ઓના અ યાસ ઉપર પડતી 
િવપરીત અસરો િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી બળદેવ  ઠાકોર   
(અ તિસંહ ચૌહાણ)  

૪૧ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૨- મા યિમક િશ ણ 
૧૦૯- સરકારી...શાળાઓ 
૦૧-EDN-19 સરકારી...શાળાઓ  
◌ા. ૧,૮૪,૦૯,૮૧,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪,પાના નં. ૩૦ થી ૩૮ 

૧૦૦ સરકારી શાળાઓનુ િશ ણ તર નીચુ ં જતંુ અટકાવવામાં 
તં ની િન ફળતા 

ી િવણભાઇ મા   
(મોહનલાલ વાળા)  

*૪૨ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૩- યુિનવિસટી...િશ ણ  
૦૦૧- િનદેશ અને વહીવટ 
૦૪-અ ય... અનુદાન 
. ૧૩,૧૫,૦૨,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪, પાના નં. ૪૯  

૧૦૦ રા યની યુિનવિસટીઓ રાજકીય અખાડો બનતા 
િવ ાથ ઓના અ યાસ ઉપર પડતી ગંભીર અસરો 
િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી હંમતિસંહ પટેલ  
(મંગળભાઇ ગાિવત)  

૪૩ --- " --- ૧૦૦ રા યની યુિનવિસટીઓમા ં યાપક ગેરરીિતઓ ડામવા 
લોકપાલની િનમણૂક કરવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી યાસુ ીન શેખ  
(મહમદ વીદ 
પીરઝાદા)  

૪૪ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૩- યુિનવિસટી...િશ ણ  
૦૦૧- િનદેશ અને વહીવટ 
૦૪-અ ય... અનુદાન 
. ૧૩,૧૫,૦૨,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪ 
પાના નં. ૪૯  

૧૦૦ યુિનવિસટીઓને કરોડો િપયાની ા ટ ફાળવવા છતા ં
િવ ાથ ઓના અ યાસના હતો ળવવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી તુભાઇ ચૌધરી  
(જ.ેવી.કાક ડયા)  

૪૫ ૨૨૦૩-તકિનકી િશ ણ 
૦૦૧-િનદેશ અને વહીવટ 
૦૧- TED-1 તકનીકી...બનાવવુ 
. ૨,૯૦,૬૩,૫૫,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪ 

૧૦૦ ટેકનીકલ કોલે મા ં ા યાપકો-આચાય ની ખાલી 
જ યાઓ સમયસર નહી ભરાતા તેની અ યાસ ઉપર પડતી 
ગંભીર અસરો િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી આનંદભાઇ ચૌધરી  
( ેમિસંહભાઇ 
વસાવા)  



 તા.૧૩મી  માચ,૨૦ર૦ 
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પાના નં. ૮૨ અને ૮૩ 
૪૬ ૨૨૩૬- પોષણ 

૦૨- પોષણ...િવતરણ 
૧૦૨- મ યાહન ભોજન (કે.પુ.યો.) 
૦૧-MDM-1 સરકારી...યોજના 
. ૪,૯૭,૪૪,૪૦,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪, પાના નં. ૧૦૭ 

૧૦૦ કે  સરકાર તરફથી મ યાહન ભોજન યોજના પેટે આવતી 
રકમમાંથી મોટાભાગની રકમ વણવપરાયેલ રહે છે તે 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી લાખાભાઇ ભરવાડ 
(બાબુભાઇ વા )  

૪૭ --- " --- ૧૦૦ ા ય િવ તારની શાળાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજનામા ં
ખરેખર બાળકો કરતા ંચોપડે વધ ુબાળકો ન ધાય છે તેની 
તપાસ કરી પગલા લેવામા ંતં ની િન ફળતા 
 

ી વજિેસંગભાઇ 
પણદા  
(અંબરીષભાઇ ડેર)  

૪૮ --- " --- ૧૦૦ મ યાહન ભોજન યોજનાના કમ ઓના પગારમાં વધારો 
કરવામા ંઅને શોષણ અટકાવવામાં તં ની િન ફળતા 
 

ી સોમાભાઇ 
કોળીપટેલ  
(િચરાગભાઇ 
કાલરીયા)  

૪૯ --- " --- ૧૦૦ મ યાહન ભોજન યોજનામા ં દર વષ ૭.૫૦ ટકા રકમનો 
વધારો કરવાના આદેશો છતા ં તેનો અમલ થતો નથી એ 
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ડો. સી.જ.ેચાવડા  
(િવમલભાઇ 
ચુડાસમા)  

૫૦ --- " --- ૧૦૦ મ યાહન ભોજનમા ં ોટીનયુ ત આહાર  આપવામાં તં ની 
િન ફળતા  
 

ી અનંતકમારુ  પટેલ  
(કાિ તભાઇ પરમાર)  

૫૧ --- " --- ૧૦૦ મ યાહન ભોજન યોજનાના પરવાનાવાળી ખાનગી 
સં થાઓ પર થયેલ નાણાના ાચારના આ ેપો અંગ ે
યો ય પગલા ંલેવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી નૌશાદ સોલંકી  
(રાજ ે િસંહ પરમાર)  

૫૨ --- " --- ૧૦૦ મ યાહન ભોજનની ગુણવ ા/શુ ધતાની ચકાસણી 
કરવામા ંતં ની િન ફળતા 
 

ી સુિનલભાઇ ગામીત 
(કનુભાઇ બારૈયા)   

માગણી નં. ૧૦ 
૫૩ ૨૨૦૫- કલા...સં કૃિત 

૧૦૧- લલીત...િશ ણ 
. ૪૫,૪૯,૦૦૦ 

અં. .નં. ૪, પાના નં. ૧૦૨ 

૧૦૦ સંગીત ના  ભારતીને અનુદાન આપવા છતા ં
િવ ાથ ઓને સંગીત શીખવાડવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ીમતી સંતોકબેન 
આરેઠીયા 

*આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજ થયલે નથીૂ . 
 અ  ય ી : હવ ેરજ થયલે માગણીઓ અન ેરજ થયેલ કાપ દરખા તો ઉૂ ૂ પર ભેગી ચચા કરવામાં આવશ.ે 
  
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, રા યના િશ ણ મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે. 
છે ા બે વષથી હ અહ  બેઠા બેઠા સામેના પ  તરફથી સાંભળુ ંછ કેું ંુ , અ યાર સુધી જ ેપણ કય ુએ મા ન ેમા  ી મોદી 
સાહેબની સરકાર અને પાણી સાહેબની સરકારે કય.ુ અગાઉની ક ેસની સરકારો હતી, ી કેશુભાઇની સરકાર હતી, ીમતી 
આનંદીબેનની સરકાર હતી, ણે કે એમના સમયમાં કાઇં થયું જ ન હોય. આ તો એવી વાત છે કે, કોઇ એક ગરીબ મા-
બાપનો દકરો હોય અને એને મજૂરી કરીને ભણા યો હોય, એમ.બી.એ. કરા યું હોય અને એના લ  થઇ ય પછી એના 
સાસરે ય એને પછી નોકરી મળે તો એના સાસરામાં એવું જ કહે કે, આ દકરાને તો મ જ ભણા યો છે, એવું અહ  થઇ ર ુ ં
છે. જ ે પણ કયુ છે એ બધી સરકારો, જ ે પણ સરકારો હતી, જ ે પણ ધારાસ યો હતા અને જ ે પણ િમિન ટરો હતા અન ે
ગુજરાતની ના સહયોગથી થયુ ં છે. એટલ ેફરીથી મારી િવનંતી કે, કોઇ એવુ ંના કહે કે, ગુજરાતનો જ ે િવકાસ થયો છે એ 
મા  કોઇ એક યિ તના આધારે થયો છે. યિ તવાદ નહ , તેની અદંર સમ  જનતાનો અન ેતમામ સરકારોનો ફાળો છે.  
 માનનીય અ ય ી, એક બાજ માનનીય બાપુ ી માગણીઓ લઇને આવે છે અને સીુ .એ. .ના રપોટના પાના-
૧૧૪ની અંદર અનદુાન-૯ની અંદર ઇએ તો અ યાર સુધીમાં કલ ુ ૧૭૮૭ કરોડ િપયાની બચત રહી છે. તેમા ંમોટા ભાગની 
બચત રહેવાનુ ંકારણ એવુ ંબતા યુ ંછે કે કે  સરકાર તરફથી નાણાં આ યા નથી. યારે કે ની અંદર પણ ભાજપની સરકાર 
હોય યારે હ નાણામં ી અને મુ યમં ીને િવનંતી ક  કે જ ેરા ય સરકારના ભાગમાં આવતંુ હોય એ બજટે ફાળવવામાં આવેું ં . 
કોઇ પણ રાજયનો િવકાસ એ િશ ણ ઉપર આધા રત છે એટલ ેિશ ણમાં કે  સરકારની જ ેપણ યોજનાઓ હોય તેનું પૂરેપૂ  ં
બજટે ફાળવવામાં આવ.ે  
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 માનનીય અ ય ી, સી.એ. .ના રપોટમાં િશ ણની વાત ક  તો રાઇટ ટ એ યુકેશન એ ટ માણે ાથિમક ં ુ
િશ ણની અદંર પી.ટી.આર. ૩૦:૧ હોવો ઇએ. ૩૦ િવ ાથ એ એક િશ ક હોવો ઇએ. અપર ાયમરીમાં ૩૫:૧ હોવો 

ઇએ. સેક ડરીમાં ૩૦:૧ હોવો ઇએ અન ે ય.ુ .સી.ની ગાઇડ લાઇન માણે સાય સમા ં જ ે પી.ટી.આર. છે એ એક 
અ યાપકે ૨૫ િવ ાથ ઓ હોવા ઇએ. સોિશયલ સાય સમાં ૩૦:૧નો રેિશયો હોવો ઇએ અને પી. . ટીચ ગમાં ૧૦:૧ 
હોવો ઇએ. યારે આપણે વોિલટી એ યુકેશનની વાત કરતા હોઇએ યારે મારે માનનીય બાપુ ીન ેિવનંતી કરવી છે કે આ 
જ ેરેિશયો છે, અ યારે ાયમરી કલો હોય તો એક લાસની અંદર ૂ ૬૦-૬૦ િવ ાથ ઓ ભરીએ છીએ. કોલે મા ંતો ૧૩૫ની 
સં યા સુધી િવ ાથ ઓ ભરીએ છીએ અને આપણે વોિલટી એ યુકેશનની વાત કરીએ. તો ય.ુ .સી. અન ે આર.ટી.ઇ. 

માણે આ જ ે રેિશયો છે એ સચવાય તે માટે િવનંતી ક  છં ંુ . હમણાં જ છાપામાં મ સમાચાર વાં યા કે ગુજરાતમા ંદર માસ ે
િશ ણ પ િતના લીધે ૪૯ િવ ાથ ઓ આ મહ યા કરે છે. એની પણ આપણે િચંતા કરીએ. લો કોલેજમા ં હમણા ં બાર 
કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયાએ નો ટ ફકેશન બહાર પા ુ ંછે. માનનીય અ ય ી, આપ પણ લો સાથે સંકળાયેલા છો. અ યાર 
સુધીમાં એક લો કોલેજની અદંર ચાર અ યાપકોનો રેિશયો હતો. હવ ેબી.સી.આઇ.એ જ ેનો સ કયા છે તેમાં ૮ અ યાપક હોવા 

ઇએ. એટલ ેગુજરાતની એક પણ કોલેજની અદંર ૮ અ યાપકો નથી અને બી.સી.આઇ.ના નો સ માણ ેઅ યાપકો નહ  
હોય તો એ કોલે  બંધ થઇ જશ.ે એટલે બી.સી.આઇ.ના નો સ માણે સરકારની જ ે ા ટેબલ કોલે  છે એની અદંર 
અ યાપકોની ફાળવણી થાય અને એ માટે બજટેમાં ગવાઇ થાય. આપણે િવકાસશીલ ગુજરાતની વાત કરીએ છીએ. ા ટેડ 
કોલે ના અ યાપક મંડળોએ વારવાર રજઆત કં ૂ રી છે. તેમને સાતમા પગાર પંચનો લાભ આપવામાં આવતો નથી. હમણા ં
છે ા બે- ણ મ હનાથી વગ-૩ અને વગ-૪ના જ ેકોલે ના કમચારીઓ છે એમન ેપગાર આપવામાં આ યો નથી. બજટેમા ં
તેની ફાળવણી કરીએ અન ેકોલેજના અ યાપકોને અને વગ-૩ના કમચારીઓને પૂરતો પગાર મળ ેઅને સમયસર પગાર મળ ે
એ માટે િવનંતી ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, રા યની ટેકિનકલ કોલે  જ ેઆઇ.ટી.આઇ., ડી લોમા અને એિ જિનયર ગ કોલે  છે એના 
અ યાપકોએ પણ હમણાં પાટણની અંદર નહ , બધી સરકારી કોલે માં જદા જદા કાય મ રા યા એમાં પેપરમાં આ યુંુ ુ , મારે 
ન કહેવું ઇએ પણ સરકારના બેસણા જવેા કાય મો રા યા છે. આના લીધે સમ  સરકારનુ,ં ક ેસ અન ેભાજપ બ ેનું ખરાબ 
દેખાય છે એટલે આવું ન થાય અને િશ ણની િ થિત સુધરે એના માટે યવ થા કરવા માટે િવનંતી ક  છં ંુ . ાયમરી િશ કોની 
વાત કરીએ તો ાથિમક િશ ણ એ બહ મહ વનુંુ  છે. તેના સવ સના બદલીના િનયમો હતા. તેમા ં દર વષ બદલી કે પ 
યોજવાની ગવાઇ હતી. તેનો હેતુ સારો હતો. જનેા લીધે િશ કો દૂર છે તેના પ રવારોને લાભ મળ.ે પણ દર પ વષ એ કે પ 
યો ય છે એના બદલ ેદર વષ આ કે પ યો ય. ાથિમક િશ કોને ઉ ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મ ો નથી. વષ ર૦૧૦ 
પછી જ ેિશ કોની ભરતી થઇ છે એમને નવ વષનો પગારનો ેડ હતો એ િપયા ૪ર૦૦ હતો એ ઘટાડી અને િપયા ર૮૦૦ 
કરી દેવામા ંઆવેલ છે એના માટે પણ આપણે િવચારીએ. ધો.૧ થી પ, ાયમરીની અંદર જ ેલાયકાત છે એ ધોરણ-૧ર પાસ 
અને પી.ટી.સી. છે એનો ેડ પે િપયા ર૪૦૦ છે, ધો. ૬ થી ૮ એની લાયકાત ેજયુએટ અને બી.એડ છે. એનો પણ ેડ પે 
િપયા ર૪૦૦ છે એટલે એની બ ેની લાયકાતના ધોરણો અલગ અલગ હોવા છતાં ેડ પે એક જ છે એટલ ેએમની શૈ િણક 

લાયકાત અનુસાર એમને ેડ પે આપીએ, ધો.૯થી ૧૦ની અંદર પણ સેઇમ કવોલીફીકેશન છે, ેજયુએટ અને બી.એઙ તો 
એમનો ેડ પે િપયા ૪ર૦૦ છે તો ધો. ૬ થી ૮ના િશ કો છે એમને િપયા ર૪૦૦ના બદલે િપયા ૪ર૦૦નો ેડ પે અપાય 
અને મહ વનો  ટેટ, ટાટ થયેલા ૩૦ હ રથી વધુ િશ કો, િવ ાથ ઓ છે કે જમેણે ટેટ અને ટાટની પરી ા પાસ કરી છે. 
ટક સમયમાં એમની ભરતી કરવામાં નહ  આવે તો એમની વય મયાદા પૂરી થઇ જશે એટલે આવા હ િશયાર િવ ાથ ઓ કે ૂં
જમેણે પરી ા પાસ કરી છે એમન ેનુકસાન થશ ેએટલે ટેટ અન ેટાટ પાસ થયલેા જ ેિશ કો છે એમની ઝડપથી ભરતી થાય.  
માનનીય બાપુ, મ આપન ેિવનંતી કરી હતી, અમારી યુિનવિસટીનુ ંજ ેપરી ાનુ ંકૌભાંડ હતંુ અન ેપેપરની અદંર માકસ સુધાયા 
હતા એની સાચી તપાસ થાય અને એમા ંજ ેજવાબદારો છે એમની સામે કાયવાહી થાય એવી હ આપને િવનંતી ક  છું ં ંુ . 
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ(ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં હ ું
મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, આજ ેિવ ની સૌથી મોટી સમ યા છે એ કલાયમેટ ચે જ છે અને એના માટે ગુજરાત સરકારે જ ે
પગલાં લીધા છે એ અિભનંદનન ેપા  છે. આજ ેઆપણે સોલાર િસ ટમમા ં ઇએ તો સમ  દેશમા ંઆજ ે ફ ટોપ જ ેસોલર 
પેનલ છે એ બેસાડવામાં થમ માંકે ગુજરાત આવે છે. છે ા ણ વષમાં સબિસડી જ ેઆપીએ છીએ ઓલમો ટ ૬૬૦૦૦ 
જટેલા ઘરોમાં રપ૦ મેગાવોટની મતાવાળી સોલાર િસ ટમ લગાવવામા ંઆવી છે. ૩પ૦૦૦થી વધુ ઘરોની અંદર આ િસ ટમ 
લગાવવાની કામગીરી ગિત હેઠળ છે એટલ ેએમ કહી શકાય કે ગુજરાત રાજય એક હ ર ઘરોમા ંસોલાર િસ ટમ લગાવવાનો 
નવો આયામ સર કરશ.ે આગામી વષમાં પણ લગભગ િપયા ૯૧ર કરોડની સરકારે ગવાઇ કરી છે અને ૩ લાખ મકાનોન ે
સોલાર િસ ટમ લગાવવાની નેમ છે. નોન ક વે શનલ એનજ ની વાત કરીએ તો હાલમાં જ ેિવ ડ એનજ  છે એની અંદર એની 

મતા ૭૪ર૧ મેગાવોટ છે અને સોલાર એનજ  છે એની થાિપત મતા ર૭૯ર છે. આમ નોન ક વે શનલ એનજ  ઇએ તો 
૧૦,૪૦૦ મેગાવોટ છે જ ે રાજયની વીજળીની કલ થાિપત મતા ુ ૩ર,૬૩ર મેગાવોટ છે. આમ કહી શકાય કે ગુજરાત એ 
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થાિપત મતા અને નોન ક વે શનલનો એનજ નો  રેિશયો ગણીયે તો ૩ર ટકા છે જ ેનેશનલ એવરેજ કરતા રર ટકાથી વધુ 
છે. ખરેખર સરકારને અિભનદંન આપવા પડે, આના કારણે કલાયમટે ચે જ િવભાગ છે એ શુ ંકામ કરે છે એની  વાત ક  તો ં
િબન પરપરાગત ઉ  એટલ ે નોન ક વે શનલ એનજ  છે એ દર વષ અંદાજ ે બે કરોડ લાખં  ટન કાબન ડાયોકસાઇડ વાય ુ
વાતાવરણમા ંભળેવતા અટકે છે અન ેએટલું જ વીજ ઉ પાદન એટલે કે એક કરોડ ટન કોલસાની આનાથી બચત થાય છે. 
સરકારે અનેક અનેક પગલાં લીધા ંછે. વાહનોમા ંપેટોલની બચત થાય એ માટે શાળા-કોલેજમાં જતા જ ેિવ ાથ ઓ છે એમન ે
બેટરી ઓપરેટેડ કટર ખરીદવાુ  િપયા ૧૦૦૦૦ની સબિસડી આપવામાં આવે છે અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ૭૯૦૦ 
િવ ાથ ઓન ેએ લાભ મળેલો છે અન ેઆગામી વષમાં બી  પ૦૦૦ િવ ાથ ઓને આનો લાભ અપાવાનો છે. ઇ-રી ા માટે 
પણ ૮૦૦ જટેલા લાભાથ ઓન ે િપયા ૪૦૦૦૦ની સહાય આપવામાં આવશ ેઅન ેઇલેકટીક વાહનોન ેચાજ ગની યવ થા 
માટેના ચાજ ગ પોઇ ટ ઉભા કરવામાં આવશ.ે સોલાર આધા રત ટેકટર ખરીદવા માટે ખેડતોને ર લાખ િપયાની સબિસડી ૂ
સહાય આપવામાં આવે છે. એમ કહી શકાય કે િનવાસી શાળાઓ, સરકારી છા ાલયો, આદશ િનવાસી છા ાલયો અને સરકારી 
હો ટેલોમાં સોલાર પેનલ બેસાડીને પાણી ગરમ કરવાની િસ ટમ છે એમાં સરકારે ખૂબ કામ કયુ છે. એમ કહી શકાય કે સરકારે 
અનેક અનેક પગલાઓ લાઇમટે ચે જ િવભાગમાં લીધા છે.   
 માનનીય અ ય ી, મારે મા હતી અને સારણ િવભાગ છે એમા ંસૂચન કરવાનું મન થાય છે કે જ ેરા યના હેર 
સાહસો છે અન ેજ ેિજ ામા ંઉ ોગો વધારે છે એ ઉ ોગો યારે ભરતી કરતા હોય યારે એની પેપરમા ં હેરાત આપતા હોય છે. 
ધારો કે ભ ચ હોય તો વડોદરા કે અમદાવાદ આવૃિ મા ં હેરાત આપે છે.  જથેી કરીન ે થાિનક િજ ાના બેરોજગારોન ેલાભ 
મળતો નથી. મા  સૂચન છે કે ં જ ેઆવા ઉ ોગો યા ં યાં છે અન ેજ ેઉ ોગો નોકરી માટે હેરાત આપતા હોય યારે થાિનક 
પેપર જ ેિજ ામાં પેપર આવતંુ હોય એમાં હેરાત આપવામાં આવે તો ઘણો ફાયદો થાય તેમ છે. મારે યાં ઉ ોગો વધારે છે. 
મોલ અને મ યમ અને એમ.એસ.એમ.ઇ. ઇ ડ ટી ભ ચમાં ખૂબ છે. ભારત સરકારના પયાવરણ િવભાગે ઇ.સી.ની 

પયાવરણની મંજરી લેવા અંગે નો ટ ફકેશન બહાર પા ું છે અને એમાં નાના ઉ ોગોન ે સામેલ કયા છેૂ . મારી માનનીય 
મં ી ીન ે િવનંતી છે કે વષ ૧૯૯૪નું નો ટ ફકેશન હતંુ એમાં મોલ અન ે િમ ડયમ કેલ ઇ ડ ટીઝ ન હતા. વષ ર૦૦૬ના 
નો ટ ફકેશનના લીધે મોલ અને િમ ડયમ કેલ ઇ ડ ટીઝને ઇ.સી.ની પરવાનગી લવેા દ હી જવું પડે છે. આમાં ખચ ખૂબ 
થાય છે અને વહેલી પરવાનગી મળતી નથી. રા ય સરકારે પોિલસી ર-ઓપન કરીને ગુજરાતનું .પી.સી.બી.  
એન.ઓ.સી. અને સી.સી.એ. મેળવે તો હ માનુ ંછ કેું ંુ  સરકાર અને ઉ ોગ બ ે માટે સારી પ રિ થિત થાય. બીજ સૂચન એવુ ંછે ુ ં
કે લ લાઇનમા ંજ ે ખમી કચરાનું યવ થાપન અંતગત ઉ પાદન યામા ંનીકળતી બાય- ોડ ટ છે એને આજ ે વા 
જઇએ તો એ બાય- ોડ ટ કે ખમી કચરામાંથી પણ કઇક ોડ ટ નીકળે છેં . અંકલે રમા ંએની ઘણી બધી ડમા ડ છે. 
આમ કહેવાય કચરો પણ એમાંથી પણ બાય- ોડ ટ નીકળ ે છે તો એવા નીકળતા કચરાન ે પણ મા યતા મળ,ે એની 
એસ.ઓ.પી. બની છે એમા ંપરવાનગી ઝડપથી મળ ેએવી મારી િવનંતી છે. છે ી વાત છે કે ભ ચ િજ ો ઔ ોિગક િજ ો છે. 
માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે  એક અ તન ટેકિનકલ કલ  મળેૂ , કારણ કે આજ ેઇ ડ ટીઝમાં હાઇ-ટેક મશીનો 
આવી ગયા છે. આપણા આઇ.ટી.આઇ.માં જના મશીનો છેૂ , વે ડ ગ મશીનો પણ જના છેૂ . એ.ઓ.સી.પી. થાય તો પણ જ ે
કેિમકલ મશીનો આવે છે, ઇ વીપમે સ આવે છે એ ખૂબ જના છેૂ . એને અપ ેડ કરીને  નવા મશીનો અને ઇ વીમે સ 
આપવામાં આવે તો આપણો યુવાન આજના યુગમાં તૈયારી સાથે જઇ શકે. આજની સમ યા એ છે કે બહારનો યુવાન નોકરી 
લઇ ય છે અને આપણા યુવાનો પાછા પડે છે તો આની અંદર પણ ખૂબ મોટો ફાયદો થાય. આભાર.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ(ખંભાળીયા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી િશ ણ િવભાગની જ ેમાગણીઓ 
લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, િશ ણ માટે આમ તો સરકારે પૂરતંુ બજટે ફાળ યું છે. આટલું િવશાળ બજટે હોવા છતાં િશ ણ 
અને િશ ણ સાથ ેસંકળાયેલ જ ેબાબતો છે એમા ંઘણી બધી ખામીઓ છે. એમાંથી થોડી ખામીઓ તરફ માનનીય મં ી ીનુ ં
યાન દોરવા માગંુ છંુ. સૌથી પહેલા તો મારો દેવભિૂમ ારકા િજ ો જ ે મનગરથી સાત વષથી અલગ થયો છે. યાં િશ ણ 

માટે ખંભાિળયાની અંદર િબ ડ ગ માટે મંજરી તો મળી ગઇ છેૂ . મન ે ણકારી છે યા ંસુધી પૈસા પણ ફાળવાઇ ગયા છે. પણ 
કામ શ  થતંુ નથી. દેવભૂિમ ારકા િજ ાના આશરે ર૭૫ જટેલા િવ ાથ ઓએ કોલેજ માટે મનગર સુધી અપ-ડાઉન કરવુ ં
પડે છે. ૬૦ થી ૧૪૫ િકલોિમટર જટેલુ ંઅંતર કાપીને મનગરમા ં રહેવું પડે છે. ાઇવટે જ યામા ં મ રાખીન ે રહેવું પડે છે 
અથવા લાંબુ અપ-ડાઉન કરવુ ંપડે છે. સૌથી વધુ દીકરીઓની પ રિ થિત ખરાબ થઇ છે. ઘરેથી મા-બાપ એમને યાં ભણવા 
માટે મંજરી નથી આપતાૂ . દીકરીઓ એકલી અપડાઉન કરે તો અ યારે રોડ-રોિમયાના શું ાસ છે? તેનાથી શું તકલીફ પડે? એ 
દીકરીના બાપ તરીકે હ પણું  સમ  શક છ અને જ ેદીકરીના બાપ છે એ પણ સમ  શકેુ ું ં . એટલે તા કાિલક ધોરણે દવેભૂિમ 

ારકાની અંદર આ િશ ણ સં થાઓ સરકારે જ ેન ી કરેલી છે એની યવ થાઓ ઊભી કરવામાં આવે તો વધુ આનંદ થશ.ે  
 બી  વાત છે કે, િશ ણની અદંર જ ેબદલીના કે પો કરવામાં આવે છે એ બાબતે મ બ  મળીને મં ી ીનું યાન 
દોયુ છે અને િશ ણ અિધકારી ીનું પણ યાન દોયુ છે. જ યાઓ ખાલી હોવા છતાં પણ કે પોની અંદર દેખાડવામાં આવતી 
નથી અન ેજ ેલોકો વષ થી પોતાના વતનથી દૂર છે. મ કીધંુ એમ મનગરની અંદર પ રિ થિત એવી થઇ છે કે ૭ વષની અદંર 
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િજ ા ટા સફર થતા ઘણા લોકો પોતાના વતનમાં આવવા માગતા હોય, આ બદલીના કે પોની કોિશશ કરતા હોય અને યા ં
બેઠેલા લોકો આ જ યા ખાલી દશાવે જ નહ  અને કે પો પતી ય, પાછળથી એ જ યાઓ કેવી રીતે ભરાઇ ય છે? એ હ ું
સમ  શકતો નથી અન ેઆ જ ેકાંઇ ખોટંુ-સાચંુ કરતા લોકો હોય એમના ઉપર કડક પગલાં લઇ દાખલો બેસાડવો ઇએ, જથેી 
કરીને આપણે િશ કોને યાય આપી શકીએ. િશ ક છે એ સમાજનુ ંઘડતર કરે છે. આપણી આવતી ભાિવ પેઢી છે એ આજના 
િશ કોના હાથમાં છે. િશ કો જ સુખી ન હ હોય, િશ કોને જ સંતોષ નહ  મળ,ે િશ કોના ોનું િનરાકરણ નહ  આવે તો એ 
િશ કો આવતા દવસોમાં આપણા બાળકોને કેવુ ંિશ ણ આપશ?ે એ આપણે સમ  લવેાની જ ર છે. આજના િવ ાથ ઓ છે 
એ આપણી ભાિવ પેઢી છે અન ેએના માટે િશ કોને િશ ણ િસવાયનું જ ેકામકાજ સ પવામાં આવ ેછે એ કામકાજના ભારણના 
હસાબે િશ કો પોતાના કામન ે યાય આપી શકતા નથી. ગુજરાતનો જ ેરેિશયો અન ેનંબર ભૂતકાળમા ંહતો એવી પ રિ થિત 

આજ ે ગુજરાતની નથી. ગુજરાતનુ ં િશ ણ દન િત દન કથળતંુ ય છે. ાઇવેટ િશ ણ છે એ અલગ છે. જ ે સરકાર 
હ તકના િશ ણની ટકાવારી દન િત દન ઘટતી ય છે. એટલ ેમારી આપના મા યમથી મં ી ીન ેરજઆત છે કે િશ કોન ેૂ
પોતાના કામ િસવાયનું ભારણ ના આપીને બાકીનું કામ છે એ બી  પાસેથી આપ કરાવી લેશો તો એ વધારે સા  રહેશેં . રહી 
ગામડાની વાત. ા ય શાળાઓ બંધ કરવાની એક વાત ચાલી રહી છે. મને એ સમ તંુ નથી કે ૧૫-૨૦-૨૫ િવ ાથ ઓ  
િશ ણ લેવા માગતા હોય તો શા માટે એને યવ થા ના કરી આપીએ? યારે હ દુ તાનમાં એક નાગ રકને મતદાન કરવું હોય 
તો ૮-૮ લોકોની યવ થા કરીને એક નાગ રક મતદાન કરવા આવી શકતો હોય તો ૧૫-૨૦-૨૫ િવ ાથ ઓને િશ ણ 

ઇતંુ હોય તો એક િશ કને યાંથી ઉપાડીને વાડી શાળાઓ બંધ કરવાની વાત આવતી હોય તો હકીકતમાં એ બહ ગંભીર ુ
બાબત છે. આજ ેપણ ગામડાંની પ રિ થિત છે એ પ રિ થિતની અદંર ગામડાંના ખૂણાની અદંર આ િશ ણ શાળાઓ આવેલી 
છે.  આ શાળાઓ બંધ થશે તો આ શાળાઓનો કબ  છે એ યાંના મા ફયાઓ લઇ લેશે અને યાં ના કરવાની વૃિ ઓ 
કરશ.ે ગામડાંમાં ાઇમનો રેટ વધશે અને તેના માટે આ જવાબદારી કોની? કાં તો આ બંધ જ ના કરવું ઇએ અને બંધ કરવુ ં
હોય તો આ જ ેિશ ણધામો છે એમાં સારા સારા ગામ લોકોએ સહયોગ આપીને બના યા છે તેનું  આપણે યાન નહ  રાખીએ 
તો આવતા દવસોમા ંઆ ગામડાંની અદંર જ ેમા ફયાઓ આ વૃિ  કરશે એની જવાબદારી પણ સરકારના િશરે રહેશ.ે મારી 
પાસે મા હતી છે એ માણ ેગુજરાતમા ં૧૭૫ તાલુકાઓમા ંકોમસ કે આ સ કોલેજ જ નથી અન ેએના હસાબે આ બધા લોકોન ે
મ વાત કરી એ માણે શહેરમાં િશ ણ લેવા આવવું પડે છે એ મ ઘંુ પડે છે એ ગરીબ લોકોન ે પોષાતંુ નથી અન ે આ 
પ રિ થિતની અદંર  આપણે આ યવ થાને કાયમ રાખીન ેગામડાંની અંદર આપણે તાલુકા મથકોએ આ યવ થા ઊભી 
કરીએ તો હ એમ માનું છ કે ા ય  સા  િશ ણ લઇ શકશેું ં ંુ . િશ ણની અંદર એક યવ થા છે કે રમત-ગમતના ાઉ ડ 
હોવા ઇએ. આજ ેઘણી બધી ાઇવટે શાળાઓ અને કોલે  પાસે આ યવ થા છે જ નહ . એમન ે યાં લોકલ લેવલથી મંજરી ૂ
આપતા જ નથી. છતા,ં ગાંધીનગર લેવલેથી આવી નવી શાળાઓને શા માટે મંજરી આપવામાં આવે છેૂ ? એ હ સમ  શકતો ું
નથી. બધા નીિત-િનયમોને નવેે મૂકીને આ મંજરીઓ યારે આપવામાં આવે છે યારે આવી મંજરી ના આપવી ઇએૂ ૂ . હ એક ું
ટેટ લેવલનો પોટસમને રહી ચૂ યો છ એટલે મન ેખબર છે કે પોટસનું મહ વ શુ ંછેુ ં ? પોટસ સાથે વષ થી સંકળાયેલો છંુ. 

દરેક શાળા અને કોલેજની પાસે પોટસનું ાઉ ડ હોવું જ ઇએ અને તો જ એમને મંજરી મળવી ઇએૂ .  યાંથી મંજરી ન ૂ
મળે તો ગાંધીનગરથી મંજરી ન મળવી ઇએ એવો કડક િનયમ કરવો ઇએૂ . થે કય.ુ    
 અ  ય ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય િવ મભાઇની એક વાત ન ધ લેવા જવેી છે કે એમનો સમય પૂરો 
થાય છે એવું કીધા પછી એક શ દ આગળ બોલતા નથી. થે કય.ુ એ સંસદીય પરપરાન ેઅનુસરે છેં .  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, આપે સંસદીય પરપરાની વાત કરી તો પ રિ થિત એવી છે કે આપ ં
એકવાર, બે વાર, ચાર વાર કહો કે બેસી વ પછી પણ વકત ય ચાલુ રહે છે આપને મા હતી આપવા પૂરતંુ કહ છું ંુ .  
  અ  ય ી : એમની પાસે વધારે સમય હોય છે. (અંતરાય) એ હતાન.ે અહ ની પરપરા એટલ ેસંસદીય પરપરા જ ં ં
કહેવાય.  
 ી રાકેશભાઇ જ. શાહ(એલીસિ જ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેિશ ણ િવભાગની ૯ અને ૧૦ 
માગણીઓ લઇન ેઆ યા છે એના ઉપર મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . િશ ણની આ ાન િવ ાનની ર૧મી સદીમા ંહ િવશેષ કરીન ેું
ટેકિનકલ િશ ણ એ િવષય ઉપર સરકાર ીની કામગીરી, સરકાર ીનુ ં આયોજન, આગામી વષ અન ે રાજયના યુવાન, 
યુવતીઓ જ ેિવ ાથ ઓ છે. સરકાર એમને ટેકિનકલ િશ ણના મા યમથી કઇ રીતે આગળ લઇ જવા માગે છે. જ ેરીતે પહેલા 
જ ટેકિનકલ િશ ણની વાત કરી એટલે હ ટે લટેની જ વાત ક  છું ં ંુ . ટે લેટ માટે તો આમ તો સમ  હાઉસને પૂરતી મા હતી 
મળી ગઇ છે છતા ંપણ રાજય સરકાર ારા છે ા બે વષથી આ યોજનાનું અમલીકરણ થયું છે. વષ ર૦૧૭-૧૮ અને વષ 
ર૦૧૮-૧૯ એટલે બે વષમાં ૬ લાખથી વધારે યુવાનોને ટે લેટની વહચણી કરવામાં આવી છે. રાહત દરે પણ ટે લેટ આ યા 
છે એ આપણે સૌ ણીએ છીએ. ચાલ ુ વષ લગભગ એમા ં િપયા  ર૦૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે અન ે ૩ લાખથી વધારે 
યુવાન, યુવતીઓ આ ટે લેટનો લાભ લેવાના છે. આ યોજના અંતગત જ ેિવ ાથ ઓ પાસેથી રકમ લવેામા ંઆવે છે. એકિ ત 
થયેલું જ ેભડંોળ હોય છે એનો પણ સરકાર સદઉપયોગ કરી વષ ર૦૧૭-૧૮માં ડીઝીટલ એજયુકેશન ડેવલપમે ટ ફડં , ડી.ઇ. 
અને ડી.એફ. કરીન ેનકકી કયુ છે જ ેઅંતગત વષ ર૦ર૦-ર૧મા ંપણ આ યોજના હેઠળ એમા ં િપયા ૩૦ કરોડની ગવાઇ 
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પણ સરકારે કરી છે. આ ડી.ઇ. અન ે ડી.એફ. અંતગત રાજયની જ ે થમ તબકકે ૧૦૭ ઉ ચ શૈ િણક સં થાઓ, ૩ 
યુિનવિસટીઓ અને રાજયની િવિવધ ૧૧૧ અનુદાિનત જ ેસં થાઓ છે એમાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ અને િવ ાથ નીઓન ે
નમો વાઇફાઇની સુિવધાનો લાભ આપવામા ંઆવ ેછે. વાઇફાઇનો લાભ મળ ેછે એટલે આજના હાઇફાઇ જમાનામા ંિવ ાથ ઓ 
અને યુવાનો અન ેયવુતીઓ જ ેઅ યાસ કરે છે એ િવ ની દરેક વ તુઓ સાથે સંકળાયેલા અને મા હતીસભર હોય છે. આ જ 
વ તુના અંતગત જ ે ઇજનેરી અ યાસ કરતા હોય છે એને વિૈ ક તરે વીકૃત અને બહોળો અનુભવ આ એક મેટાલીક 
સોફટવરેની પણ રાજયની તમામ સરકારી ઇજનરેી કોલે માં િવ ાથ ઓ માટે અનલીમીટેડ કે પસ લાઇસ સ પણ એમાંથી 
ઉપલ ધ કરાવતા હોય છે. એ િસવાય અ ય એક યોજના જ ેવષ ર૦૧૭મા ંઅમલી બનાવવામાં આવી હતી ટડ ટ ટાટઅપ ુ
એ ડ ઇનોવેશન પોિલસી(એસ.એસ.આઇ.પી.) એ અંતગત પણ વષ ર૦ર૦-ર૧માં િપયા ર૦ કરોડની ગવાઇ કરીન ે
સરકારે આ પોિલસીનો લાભ એ રાજયના ઉ ચ અને ટેકિનકલ િશ ણમાં અ યાસ કરતા તમામ િવ ાથ ઓ અન ે
િવ ાથ નીઓને મળે એના માટે આ પોિલસીને અપ ેડ કરી છે. આ જ ેએસ.એસ.આઇ.પી. પોિલસી છે એના અમલીકરણમા ં
આજ દન સુધીમાં ૩૩ યુિનવિસટી, ૮૯ સં થાઓને કલ િપયા ુ ૧૭.પ૭ કરોડ ટાટ અપ અને ા ટ પેટે ફાળવવામાં આ યા 
છે. જનેા કારણે કલ ુ ૧રર સં થાઓને આ પોિલસીનો લાભ મ ો છે. એસ.એસ.આઇ.પી. પોિલસીના અમલીકરણના બે જ 
વષમાં ખૂબ સારા પ રણામો આ યા છે. પ રણામોની િવગત આપતા હ આનંદ અનભુવું છ કે એમાંથી લગભગ પું ંુ ૬૩ પેટ ટ 
ફાઇલ થઇ ગયા છે. આગામી દવસમાં પ૬૩ પેટ ટ ઉપર યુવક, યુવતીઓ કામ કરશ.ે ર૩૪૬ ોજકેટ છે જને ે ુફ ઓફ 
ક સ ટ આપવામા ંઆવી છે. જણેે પાયાનું કામકાજ ચાલ ુકરેલુ ંછે. ૩૯ ટીકર ગ લેબ ચાલ ુકરી છે. ૪૭ ફેબલેબ ચાલ ુથઇ છે. 
િવિવધ યિુનવિસટીઓ અન ેસં થાઓ ારા ૧૭૦૦ થી વધુ વકશોપ, પ રષદો અન ેસેિમનારોનુ ંપણ આ અંતગત આયોજન 
કરવામા ંઆ યુ ંછે. ગઇકાલ ેપણ એક િવધેયકમા ંટાયબલ િવશે ચચા થતી હતી. ટાયબલમા ંશુ ંથાય છે અન ેટાયબલને વ તી 

માણેના બજટેની વાત કરી. આ ટેકિનકલ િશ ણમાં િશ ણ િવભાગ ારા ટાયબલ સબ લાન યોજનાના િવકાસ માટે પણ 
નમદા તથા તાપી િજ ામા ં રાજપીપળા અન ે યારા ખાતે આવેલ સરકારી પોિલટેકિનક ભવનોને પંચમહાલમાં હાલોલની 
ટેકનીકલ ભવનોમાં હો ટેલ, િબિ ડગ અને મરામત માટે પણ િપયા ં ૧,પ૭૮ લાખથી વધુ રકમની ગવાઇ કરવામાં આવી 
છે. ટાયબલ એ રયાના સબ લાન હેઠળના િજ ાના કલ ુ ૧૮૦૦થી પણ વધારે િવ ાથ ઓ જનેો લાભ લેતા  હોય છે. આ 
પીપીપી હેઠળની પોિલટેકિનક સં થા માટે પણ િપયા પ કરોડ જવેી માતબર રકમ એ ડ ી કોલેજ માટે, એક કરોડ િપયા 
ટીએસપી િવ તાર માટે યારા, રાજપીપળા તથા ડ ી કોલેજ માટે િપયા ૧૦ લાખ એમ કલ ુ ૧૦૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ 
પણ આ િવભાગ ારા કરવામાં આવી છે. જ ેટેકિનકલ િશ ણની વાત ક  છ એમા ંિશ ણ હ તકની સં થાઓમાં બાંધકામ ં ંુ
માટે પણ િપયા ૧પપ કરોડની સુિવધા સભર બધી યવ થાઓ કરવામાં આવે છે. મા  િશ ણ ન હ, એને આનુષાંિગક એનુ ં
મકાન હોય, યં  હોય, એવી િવિવધ જ રયાતો એ બધાની યવ થા આ િવભાગ ારા કરવામા ં આવે છે. તો આ જ ે
માગણીઓ લઇન ેઆ યા છે એમા ંહ મા  સમથન આપંુ છું ં ંુ .  
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા(ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય િશ ણમં ી ી જ ે માગણીઓ લઇન ે
આ યા છે, એમાં હ મારા િવચારો ય તું  ક  છં ંુ . િપયા ૩૦,૦૦૦ કરોડ જટેલી જગી રકમ િશ ણની પાછળ આ રા યમા ંં
ખચાય છે. િશ ણ મં ી અન ેદેશ સારો છે. પરતુ માનનીય મં ી ીં , "સ ચાઇ ન હ છપ શકતી બનાવટી ઉસલુો સેૂ , ખૂ બુ 
કભી ન હ આ શકતી કાગઝ કે ફલોસેુ ." જ ેખુ બુ આવવી ઇએ અને સરકારની િશ ણની અન ે આરો યની જવાબદારી છે, એ 
જવાબદારી  સુધી, વાલી સુધી, ઘર ઘર સુધી, િવ ાથ ઓ સુધી પહ ચે એ ખૂબ જ રી છે. આજ ે ાથિમક િશ ણમા ં
૬,પર૮ સરકારી ાથિમક શાળામાં ક પાઉ ડ વોલ નથી. શાળાના ઓરડાઓની ઘટ વષ ર૦૧૭માં ૧૬,૦૦૦ હતી. 
ડસે બર-ર૦૧૮માં ૧૭,૦૦૦ ઓરડાની ઘટ અને ડસે બર-ર૦૧૯માં ૧૮,૦૦૦ જટેલા ઓરડાની ઘટ ઉપલ ધ છે. આ 

પ રિ થિત છે. ૧૦ વષ પહેલા આ સરકારે શાળાના ઓરડાઓ બનાવવા માટે લાિ ટક ાંિત લઇન ેઆવી હતી. ઔ ોિગક 
ાંિત, હ રયાળી ાંિત એમ લાિ ટક ાંિત. લાિ ટકના ઓરડાઓ ગામડે ગામડે બના યા. એ વખતે અમે ક ું હતંુ કે, 
લાિ ટકના ઓરડાનો ઉપયોગ થશે નહ . એ ગરમીમાં જ ે દીવાલ ઉભી કરી હશે તે ગરમ થઇ જશ.ે એમાં િવ ાથ ઓ બેસી 

શકશે ન હ, ભણી શકશે નહ . નહોતા મા યા. આજ ેએ ઓરડાઓ ઉપલ ધ નથી. એનો ઉપયોગ નથી તેમ કહીએ તો ખોટ ું
નથી. સારી બાબત છે કે આ વખતે ૮,૦૦૦ જટેલા નવા ઓરડા બનાવવાનું આયોજન નાણાકીય બજટેમાં ગવાઇ થઇ છે. 
માનનીય મં ી ી કાળ  રાખે છે, પરતુ આજ ેપણ ં ૧૭,૦૦૦ ઓરડાઓની ઘટ છે. સ વરે પૂરી થાય તો બાળકો ઓરડામા ં
બેસીને તમે જ ે ટે લેટ આપવાના છો એનો સાચા અથમા ં ઉપયોગ કરી શકશ.ે ૭૦૮ ાથિમક શાળામાં મ યાહન ભોજન 
યોજના માટેના ઓરડાઓને શેડ નથી. આ આધારે મ યાહન ભોજન યોજના આવી, યારે સામાવાળાના િવચારો શું હતા એ 
બધા ણીએ છીએ, પરતુ આ મ યાહન ભોજન યોજના વં . માધવિસંહની ક ેસની સરકારમા ંશ  થઇ. શ આતના તબ ે  
પછી ભાજપની સરકાર આવી પછી થોડી બંધ કરી. અનાજ આપવાનું શ  કય.ુ ફરીથી આઘુ પાછ કયુુ ં . સુ ીમ કોટ એમ ક ું કે 
ગુજરાતમાં ચાલતી મ યાહન ભોજન યોજના સમ  દેશમાં લાગુ કરવી ઇએ. સુ ીમ કોટ એટલા માટે ક ું હતંુ કે મ યાહન 
ભોજન યોજનાના લીધે ગરીબ, દિલત, આ દવાસી, બ ીપંચના કે કોઇપણ સમાજના ગરીબ બાળકો મા  જમવાના વાંકે 
શાળા છોડીન ેજતા હતા અન ેડોપ આઉટ રેિશયો ૪૦ ટકા, ૩પ ટકા, ૩૦ ટકા સુધીનો હતો. એ  ડોપ આઉટ રેિશયો ઘટે અન ે
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દરેક બાળકમા ંકપોષણ ન રહેૂ , એના માટેની યોજના હતી. એટલા માટે સુ ીમ કોટ આખા દેશમાં લાગુ કરી અન ેઆખા દેશમા ં
ચાલુ છે, એના કારણ ેડોપ આઉટ રેિશયો ઘ ો છે. તે યોજનાન ેઆપે મ યાહન ભોજન યોજના, વ. માધવિસહંની યોજના કે 
ક ેસની યોજના એ રીતે ન લેતા ંઆપણા બાળકો માટેની યોજના છે તે રીતે લઇન ેકામ થાય. આમા ંજ ેશેડ બનાવવાના બાકી 
છે, ઓરડાઓ બનાવવાના બાકી છે, મ યાહન ભોજન યોજના માટે જ ે કમચારીઓ કામ કરે છે તેમા ં આપણે આંગણવાડી 
યોજનાની બહેનોના પગાર વધાયા, બધાના વધાયા તો મ યાહન ભોજન યોજનાના જ ે રસોઇયા છે, સંચાલકો છે કે નાના 
નાના ગામડાના લોકો છે, િવધવા બહેનો છે તે લોકોના પગારમા ંવધારો થાય તેવી માનનીય નાણામં ી ીન ેિવનંતી ક  છં ંુ . 
યુપીએ સરકારમાં રાઇટ ટ એ યુકેશન આ યુંુ , રાઇટ ટ ઇ ફમશનુ , રાઇટ ટ ફડુ ૂ , રાઇટ ટ ફોરે ટુ , રાઇટ ટ એ લોયમે ટ તમન ેુ
આટલા બધા શ દો યાદ પણ નહ  હોય એટલા બધા રાઇટ યુપીએની સરકારમાં આ યા. એમા ંએક રાઇટ ટ એ યુકેશન આવ ેુ
છે.  
  અ  ય ી : તમ ે ી નીિતનભાઇન ેનથી કહેતા ન?ે માનનીય નીિતનભાઇન ેયાદ જ રહેશ.ે  
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા : સાહેબ, એમને બધા રાઇટ છે. રાઇટ ય ુએ લોયમે ટમા ંજ ે કલો છે તેના જ ેસંચાલકો છે ૂ
તેમને ગરીબ બાળકોન ેએડિમશન આપતાં શરમ આવે છે.  કે સરકાર તેનો અમલ કરવાની દશામા ંછે અને અમલ કરાવ ેછે 
પરંતુ હજ સંચાલકોમાં એ ભાવના ઉભી થવી ઇએ કેુ , મારી કલમાં નબીરાનો કે કોઇ ધનવાનનો દીકરો ભણતો હોય યા ંૂ
ગરીબ ઝંૂપડવાસીનો દીકરો પણ ભણવો ઇએ. આપને સાંભળીન ેઆનંદ થશ ેકે, રાઇટ ટ એ યુકેશનમાં જ ેબાળકો ભણવા ુ
આવે છે, ગરીબ છે. ગાંધીનગરની ઘણી કલો કે જમેાં સે ટ ઝેૂ િવયસ, માઉ ટ કામલ કલૂ , હલવુડ, ગુ કલ કે સવ ુ
િવ ાલયની કડી કલ છે જયાં હ રો છોકરાં ભણે છે અને તેમાં રાઇટ ટ એ યુકેશન નીચે જ ેગરીબ બાળકો આ યા છે તે ૂ ુ
એકથી દસ નંબરમા ંઆવ ેછે. એમન ેભણવાની તક હોતી મળી યાં સુધી ભણતા ન હતા. પરતુ આ મ યાહન ભોજન યોં જના 
થઇ, બી  યોજના થઇ, સાઇકલની યોજના થઇ, આવી િવિવધ યોજનાઓ થઇ તેના કારણે આજ ેબાળક ભણતંુ થયું છે અન ે
ગરીબ બાળક પણ પોતાની તાકાત બતાવતંુ થયું છે તે આનંદનો િવષય છે. રાઇટ ટ એ યુકેશનમાં અમારી ક ેસની સરકાર ુ
આવી હોત તો અમે એજ ડામાં લીધંુ હતંુ તે યાદ દેવડાવુ ં છંુ. જિનયર કેુ . . ટ પીુ .  સુધી િશ ણ મફત. િશ ણ મફત 
કરવાની દશામાં અમે હતા. આજ ેતમ ે તેનું યાપારીકરણ કરી ના યું છે. આજ ે ગુજરાતના કોઇપણ વાલીન ેખાનગીમાં તમ ે
પૂછ  કે િશ ણમાં આ જ ેફી લેવાય છે તે યાજબી છે? આપણે એફઆરસી બનાવી. એફઆરસી બના યા પછી િશ ણમાં લૂંટ 
ચાલે છે. આમાં જ ેલૂંટ ચાલે છે તેમાં ખાનગીમાં તમે વાલીને પૂછ  તો તમને જવાબ મળશે કે આ બરાબર નથી. િશ ણ 
સરકારે આપવું ઇએ. િશ ણમાં તોત ગ ફી વધારો કરીન ેપાછલા બારણે ફી લવેાય છે તેના કારણ ેવાલીઓ લૂંટાય છે. તમારી 
સમ  ફ રયાદો કરે છે, એફઆરસીમાં તમ ેસાંભળો છો. રજઆતો કરે છે યારે કોટ અને બીૂ , ી  િનયમો ધરીને જ ેફી વધે 
છે તેમાં વાલીઓની િચંતા અને ગુજરાતની ની િચંતા કરવા િસવાય બી ની િચંતા કરતા હોય તેવું લાગે છે. માનનીય 
મં ી ી ખૂબ સારા છે. સારા ને સારા અન ેનબળાને પાડી દેવાનુ ં થાન હોય છે. નબળા માણસોને બહ સાચવવા જ રી નથીુ . 
સારા માણસની આગળ નબળા માણસ ફાવી જતા હોય છે. ડીપીએસ કલનો  આપે સાંભ ો છે અને તે આખા ગુજરાતમા ંૂ
ચચાય છે. માનનીય િશ ણમં ી ી અને આખું રાજય ણતંુ હોય છે કે, ડીપીએસ કલમાં શું બ યુંૂ ? ડીપીએસ કલ વગર ૂ
મંજૂરીએ ચાલતી હોય તેના પછી ો ઉભા થયા. આમાં િવ ાથ ઓ અને વાલીઓ અટવાઇ ન ય એટલે આપણે વ ચેના 
ર તા કાઢવા પડે. આવું બધુ ન થાય તેના માટે પહેલેથી જ યાન રાખવું ઇએ. ડીપીએસ કલમાં પોતાની રીતેૂ , પોતાની પેઢી 
છે તેવું ચલાવતા જટેલા સંચાલકો છે તેમની સામે કડક હાથે પગલાં લેવા ઇએ. સરકાર હ રો ાથિમક શાળાઓ બંધ કરવા 
જઇ રહી છે. તે બંધ નહ  થવી ઇએ. ઓરડાઓ તૈયાર છે, કલો તૈયાર છેૂ , િશ કો તૈયાર છે તો શું કામ કલ બંધ કરવી ૂ

ઇએ?  
 અ  ય ી : બાળક ભણતંુ થયું છે આ તમારી પંચ લાઇન મને ખબૂ ગમી છે. વણાનુ ાસ સારો છે. આપનો સમય 
પૂરો થાય છે. માનનીય સંગીતાબેન.  
 ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ(લ બાયત) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે 
તેમાં મા  સમથન આપીને મારા િવચારો રજ ક  છં ં ંૂ ુ . જયારે હ સાય સ અને ટેકનોલો  ું ઉપર બોલવા ઉભી થઇ છ યારે મન ેુ ં
જણાવતાં આનંદ થાય છે કે, આપણે ર૧મી સદી તરફ યાણ કરી ર ા છીએ. આવા સમય ે દરેક ે મા ં સાય સ એ ડ 
ટેકનોલો નો ખૂબ જ ઉપયોગ કરવામાં આવી ર ો છે. લોકો સાય સ એ ડ ટેકનોલો ને વીકારતા પણ થયા છે. યારે 
કહેવાનું મન થાય છે કે, વન િવ ાન કે યોગ જસેા હૈ, તની બાર યોગ કરગે તો પહલેસે બહેતર સફલતા પાઓંગે. 
એટલે જ આપણા િવ ાનશા ીઓ અલગ અલગ યોગો કરતા આ યા છે અને તેમા ંસફળતા પણ મળેવતા આ યા છે.  
 માનનીય અ ય ી, આજ ેઅલગ અલગ જ યાઓમા ંઅન ેઅલગ અલગ િવભાગોમાં સાય સ એ ડ ટેકનોલો  ખૂબ 
જ ઉપયોગી થઇ રહી છે. એ પછી મહેસુલ િવભાગ હોય, સામા ક અિધકારીતા િવભાગ હોય કે િશ ણ િવભાગ હોય, પંચાયત 
િવભાગ હોય કે દરેક જ યા ઉપર ટેકનોલો નો ખૂબ જ ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. ઇ-ગવન સના મા યમ ારા ગુજરાત આજ ે
યોજનાકીય લાભો પૂરા પાડવામા ં દેશભરમા ં અ ેસર ર ુ ં છે. ડી ટલ ભારતના િનમાણ માટે વડા ધાન ી નરે ભાઇ 
મોદી એ જ ેસંક પ કય  છે એને પ રપૂણ કરવા ગુજરાતે અનેકિવધ નવા આયામો હાથ પર લીધા છે. આપણા વડા ધાન ી 
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નરે ભાઇ મોદી નું એક વ નું એ વ નું સાકાર કરવા માટે તેઓ ઘણી બધી યોજનાઓ લા યા છે અને એમાં ડી ટલનો 
વધારે ઉપયોગ થાય એના માટે એમણે યાસો હાથ ધયા છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે, ગરીબ છેવાડાના માનવીઓન ે
ક યાકારી યોજનાઓના લાભો અને નાણાકીય સહાય સ વરે મળી રહે એ માટે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અન ે
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબના નેતૃ વવાળી સંવદેનશીલ સરકારની ડી.બી.ટી. ડાયરેકટ બેિનફીટ ટા સફર 

ારા લાભાથ ના ખાતામાં સીધે સીધા પૈસા જમા કરવાનો યાસ કરીને વચે ટયા થા દૂર કરી છે. ભૂતકાળમાં એવું હતંુ કે ગણી 
ગાંઠી યોજનાઓ હતી પણ એનો લાભ જ ેલાભાથ ન ેમળવો ઇએ એ મળતો ન હતો અને વચે ટયા જ ખાઇ જતા હતા અન ે
એટલ ેઆ થા દૂર કરવા માટે આ ડી.બી.ટી. યોજના અંતગત ડાયરેકટ લાભાથ ના ખાતામા ંજ પૈસા ય છે અન ેએને કારણ ે
લાભાથ ને લાભ મળે છે. ૨૧મી સદી ટેકનોલો ની સદી છે યારે ટેકનોલો ના મા યમ ારા ગુડ ગવન સ થકી પારદશ તા 
માટે રાજય સરકારે મોટા ભાગની યોજનાઓ ઓન લાઇન પ િતથી અમલી કરી છે જનેા લાભો સ વરે લોકોન ેમળતા થયા છે. 
નાગ રકો, ખેડતોૂ , મ યમ વગના લોકોની અનેકિવધ યોજનાઓનો લાભ સીધે સીધો લોકો સુધી પહ ચાડવામા ંટેકનોલો નો 
મહ મ ઉપયોગ થઇ ર ો છે. માનનીય અ ય ી, ઇ-ગવન સના મા યમ ારા અમારી સરકારે ઝડપી અને પારદશક 
નાગ રકલ ી સેવાઓ પૂરી પાડવા મહ વના પગલાં લીધા છે. રાજય સરકારે િવ ાન અને ા ોિગકી િવભાગ માટે ચાલુ વષના 
અંદાજપ મા ં િપયા ૪૯૭ કરોડની ગવાઇ કરી છે. રાજયના ૬૫૦૦થી વધુ કચેરીઓન ે વાન કનેિ ટિવટીથી ડવામા ં
આવી છે. સાય સ સીટીમાં એ વેટી  રોબોની સ પેસ અને એ ટોનોમી ગેલરેી જવેી થીમ બેઇઝ ગેલેરીના િવકાસ માટે િપયા 
૭૫ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. એનાથી ઉપર જઇને બાયોટેકનોલો  યુિનવિસટીના બાંધકામ માટે તથા અ ય 
સુિવધાના િવકાસ માટે િપયા ૪૩ કરોડની ગવાઇ કરી છે. તેમજ રાજયની દરેક ામ પંચાયતને ઓ ટીકલ ફાઇબરથી 

ડવા માટે િપયા ૧૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે, હ જ ેશહેરમાંથી આવું છ એ સુરત શહેરમાં પણ ું ંુ
એક સાય સ સે ટર બનાવવામાં આ યું છે એમાં ઘણા બધા મલુાકાતીઓ સાય સ સે ટરની મલૂાકાત લેવા આવતા હોય છે 

યાં માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ યારે ત કાલીન મુ યમં ી હતા યારે એમના હાથ ેઉ ઘાટન કરવામા ં
આ યું છે. મન ેકહેતા આનદં થાય છે કે ૧૦ લાખથી પણ વધુ મૂલાકાતીઓએ સાય સ સે ટરની મૂલાકાત લીધી છે એમાં ઘણી 
બધી સાય સના યોગને લગતી અલગ અલગ થીમ ઉપર ગેલરેીઓ બનાવવામાં આવી છે અને સરકારી શાળાના િવ ાથ ઓ 
યાં આવીને એની મૂલાકાત લેતા હોય છે અન ેિવ ાનનું ાન મેળવતા હોય છે.  

 ી અરિવંદ છો. પટેલ(ધરમપુર) : માનનીય અ ય ી, આજ ેહ મા હતી અન ે સારણ િવભાગની માગણીની ચચા ું
પર મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, ભ ય ગુજરાત અને દ ય ગુજરાતના િનમાણમાં મા હતી ખાતાની ભિૂમકા ખૂબ જ અગ યની 
રહી છે. રાજય સરકારના જન માનસને આવરી લેતા િનણયો, િવકાસ કાય ની િ ટ અને ઇલેકટોનીક િમ ડયાના મા યમ વડે 
છેવાડાના માનવી સુધી સાચી મા હતી પહ ચાડી રાજય અન ે  વ ચે સેતુ પ ભૂિમકા ભજવવાનુ ં કામ કરે છે. આપણા 
િવકાસશીલ ગુજરાતની યશગાથા અન ે ગિતશીલ ગુજરાતના િવકાસની િવશેષ ેણીન ે િવિવધ ચેનલો ારા કાિશત કરીન ે
રાજય સરકારની લોક ક યાણની ભાવના ઉ ગર કરાવી સાથે લોકો સમ  મૂકવાનું પણ કામ કરે છે. મને ગૌરવ સાથ ે
જણાવતા આનંદ થાય છે કે, સમાજના આધુિનક યુગમાં જનસમહૂ સુધી મા હતી પહ ચાડવા આપણે સૌ ણીએ છીએ કે, 
સોિશયલ િમ ડયા ખૂબ જ અસરકારક મા યમ બ યુ ંછે, મા હતી િવભાગ ારા ગુજરાતના િવકાસ મોડેલન ેવો સએપ, ીટર, 
ય-ુ ુબ અને વેબસાઇટ જવેા સોિશયલ િમ ડયાના મા યમ ારા ગુજરાતની િવકાસયા ાને વિૈ ક ફલક ઉપર મૂકવાનું કામ 
કરવામા ંઆવે છે. સમ  િવ મા ંગુજરાત લોક ભ ય બ યું છે. રા ય સરકારના મા હતી િવભાગ ારા લોક હત માટે લવેાતા 
પગલાંઓ, યોજનાઓ, કાય મો અને રા ય સરકારના ોએ ટીવ અિભગમ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે લોકો સુધી પહ ચાડવામા ં
ખૂબ જ અસરકારક િનવ ો છે.  
 મને કહેતા આનદં થાય છે કે મા હતી િવભાગ ારા દર અઠવા ડયે ગુજરાત રોજગાર સમાચાર અંક બહાર પાડવામા ં
આવે છે જમેાં કે  અને રા ય સરકારની િવિવધ ભરતી અંગેની હેરાતો િસ  કરવામા ં આવે છે. એ ખરેખર રા યના 
યુવાનોની કારકી દના ઘડતર માટે ખૂબ જ િનણાયક બ યું છે. અંકમા ં કાિશત જનરલ નોલજ, વીઝ કોનર પધા મક 
પરી ામાં યુવાનોને ખૂબ જ ઉપયોગી પણ બન ેછે.  
 િત વરસ ે દવાળી પવ ગુજરધરાની ગ રમાન ેઉ ગર કરતો ગુજરાત દપો સવી અંક કાિશત કરવામા ંઆવે છે. 
કલા, સં કૃિત, સા હ ય, ઇિતહાસ સાથ ેગરવી ગુજરાતનું િતિબંબ સજના મક સા હ યકારોની કલમે પણ આલેખવામાં આવ ે
છે. ગુજરાત રા ય ઉપરાંત અ ય રા યોમાં પણ આ દપો સવી અંકે લોકચાહના ખૂબ જ મળેવેલી છે. તેમજ સંગોપાત અનેક 
મહ વના કાશનો પણ વાચકો માટે લોકભો ય કયા છે.  
 આ ઉપરાંત મા હતી અન ે સારણ િવભાગ ારા ગુજરાતી ચલિચ ો માટે ો સા હત નીિત હેઠળ સહાય પણ 
આપવામાં આવે છે. િત વરસે નવી દ હી ખાતે સ ાક પવ અવસરે ગુજરાતની અિ મતાની ઝાંખી કરાવતા ટે લો પણ 
ખૂબ આકષણના કે ો બ યા છે. િવકસીત ગુજરાતની િસિ , િનણયો સાથે સવાગી િવકાસને િવિવધ મા યમો વડે જનજન 
સુધી પહ ચાડી ગુજરાતના ગૌરવવંતા, ગુજરાતની અિ મતાને ઉ ગર કરવા આ મા હતી િવભાગનો િસહંફાળો રહેલો છે.  



 ફા ગુન ૨3, ૧૯૪૧ શાકે 
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 મા હતી િવભાગની કચેરી ારા ચાલતી www.gujaratinformation.net વેબસાઇટની આઠ કરોડ ઉપરાંત 
લોકોએ મૂલાકાત લીધી છે. ગુજરાતની િવકાસગાથાની રોજબરોજની િવડીયો લીપ ગ, ફોટો ાફી દરેક િજ ાની કચેરીમાંથી 
ઇ-મેઇલ ારા િવગતો મળેવી વેબસાઇટ ારા અપલોડ કરવામા ં આવે છે. આ ઉપરાંત www.statetender.com ની 
વેબસાઇટ ઉપર ગુજરાત સરકારના તમામ ખાતાઓ ારા તૈયાર થતી ટે ડર નો ટસ પણ અપલોડ કરવામાં આવ ેછે. િત દન 
િનયિમત રીતે પણ આ અપલોડ કરવામા ંઆવે છે. િવધાનસભા સ  દરિમયાન લોક હતના ધબકારા ેણી ઇલે ટોિનક ચેનલો 
ઉપરથી પણ કાિશત કરવામા ં આવે છે. મારે આ ગૃહના તમામ આ દવાસી અને એસ.સી. સમાજના ધારાસ ય ીઓન ે
આપના મા યમ ારા જણાવવાનું કે રા યમાં આ દ િત િવ તાર તેમજ અનુસૂિચત જન િત પેટા યોજનાની કામગીરીની 
મા હતી પણ કચેરી ારા આપવામા ંઆવે છે. તેમજ રા ય સરકારની િવિવધ યોજનાઓ આ સમાજન ેપૂરતો લાભ મળ ેતેવા 
શુભ હેતુથી આ દવાસી િવ તારમાં લોકમળેાઓ, ડાયરા, ભવાઇ, શેરી નાટકો, કઠપૂતળી કાય મ, કથા-િકતન, લોક સંગીત, 
લોક નૃ ય જવેા પરપરાગત કાય મો યો  આ દવાસીઓના ઉ કષની યોજનાઓની સમજ પણ આપવામાં આવ ે છેં . હેર 
થળોએ મા હતી િવભાગ ારા હો ડ સ મૂકીને સરકારની તમામ યોજનાઓની પણ મા હતી  સમ  રજ કરવામાં આવે છેૂ . 

માનનીય મં ી ીએ રજ કરેલ બજટેન ેહ મા  અનમુોદન આપંુ છૂ ુું ં ં , જય જય ગરવી ગુજરાત.  
  અ  ય ી : િવરામનો સમય થયો છે. આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં , બ ે પ ના દંડક ીની સંમિતથી િવરામનો 
સમય બપોરના ૧ર.૦૦ થી ૧.૦૦ એમ ૧ કલાકનો કય  છે.  

(િવરામ બપોરના ૧ર.૦૦ થી ૧.૦૦) 
માનનીય સભાપિત ડો. નીમાબેન  ભા. આચાય અ ય થાને 

 ી િ જશે મેર (મોરબી) : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી ભૂપે િસંહ  આજ ે જ ે
ડમા ડ લઇન ેઆ યા છે યારે હ સાય સ અને ટેકનોલો  એ સમયની માંગનો િવષય છેું . ાન અને િવ ાનન ેકોઇ િ િત  

હોતી નથી. કાળા માથાનો માનવી આજ ેઅંબરને આંબી ગયો છે અને ચં  સુધી પહ ચી ગયો છે યારે આપણે આ જને ેકહીએ કે 
ટેકનોલો  અને સાય સના ડેવલપમે ટ માટે બજટેમાં જ ેરકમ ફાળવી છે તે આપ ં ગુજરાત પહેલેથી િવકિસત છે અને વધુ 
ટેકનોલો  સભર બનાવવા માટે થોડીક ઉદારતા નાણામં ી ીએ દાખવી હોત તો આવકારદાયક લેખાત. 
 માનનીય અ ય ી, આપણે દરેક સેવાઓ ઓન લાઇન કરેલી છે અન ે ાથિમક જ રયાતો હોય છે તે પણ હવે 
ઓન લાઇન કરેલી છે તે પછી આપણા બીપીએલ કાડ હોય, ખેડતોને કોઇ દાખલા ઇતા હોય પણ કમનસીબે આજ ેઆપણી ૂ
જ ેનેટ કને ટીિવટી છે તે વારવાર ખોરવાતી હોય છે એટલ ેગામડાંનો છેવાડાનો માનવી તે મુ કેલીમાં મુકાતો હોય છેં . તે તા ં
આપણે આ કવ સીને ટે ધ બનાવવી ઇએ અન ેનેટવક વધુ સઘન બનાવવું ઇએ એવી મારી લાગણી યકત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી કલાઇમેટ ચે જની વાત લઇને આ યા છે  આપણે પયાવરણ સમતુલા 
નહ  ળવીએ તો ભાિવ પેઢી આપણને માફ નહ  કરે અન ેઆપણે સૌન ેદહેશત છે કે માનિસક અસમતુલા વધુ બળવ ર 
બનશે એ તા કલાયમેટ ચે જ ખૂબ સારો િવષય છે અન ે આપણે બધાય છે ા ઘણા સમયથી સુનામી, દાવાનળ, વાય ુ
વાવાઝોડ તેના કોપનો ભોગ બનતા આ યા છીએ યારે આપણે નૈસિગક વન તરફ વળીએ અને કદરતી સસંાધનન ેવધુ ુ ું
સારી રીતે િવકસાવીએ એની માવજત થાય અન ે પયાવરણ સમતુલા જળવાય. માનનીય અ ય ી, આપના મારફત હ ું
માનનીય મં ી ીનુ ં યાન દો  તો નીરો એ નૈસિગક પી  ં છે તો નીરોન ે પણ વધુ મહ વ આપીને આપણે આ પયાવરણ ં
સમતુલા અને કલાઇમટે ચે જ તરફ િતબ તા દાખવવી ઇએ. 
 માનનીય અ ય ી, આજ ેઅગ યની માગણી મા હતી અન ે સારણ િવભાગની પણ છે. આપણે સૌ ણીએ છીએ 
કે અખબાર એ ચોથી ગીર છે અને અખબારના જ ેપ કારો છે તે યુગ વતક છે અને આપ ં મા હતી ખાતુ છે તે તેન ેપુરક 
બને છે. યારે મા હતી ખાતુ આ પ કારોની વે ફેરની અને પ કારી વને વધુને વધુ આપણી જ ેસરકારની જ ેકામગીરી છે તેનુ ં
દપણ મા હતી ખાતુ છે તે િતકૃિતત થાય અન ેએમાં એક સબળ િવરોધપ  તરીકે અમ ેજ ે લ ી કામગીરી કરીએ છીએ, 
અમે જ ેઅહ  બેઠાં બેઠાં ના ોને ઉ ગર કરીએ છીએ યારે મા હતી ખાતુ જ ેઆપણને તેમના જ ેલોકશાહીના ધબકારા 
સંભળાવ ે છે તે તાદ ય ધબકારા સંભળાવે અન ે આનું લાઇવ ટેિલકા ટ થાય એવી અપે ા છે. મા હતી ખાતુ મા  પિ લક 
કો ટેક નહ  પણ પિ લક રીલેશન. Not enough public contact. પિ લક કો ટેકટ એટલે જનસંપક, પિ લક રીલેશન 
એટલે જનસંબંધ. જનસંબંધ કેળવીને આપણે આ મા હતી ખાતુ આપણી જ ેિવરાસત છે, આપણાં જ ેમૂ યવાન ંથો છે તેન ે

 સમ  મૂકતંુ રહે અન ેમા હતી ખાતાના જ ે ો હોય તેના મોશનના ો હોય અન ેઇલેકટોિનક િમ ડયા અન ે િ ટ 
િમ ડયાના હેરાતના જ ે ો હોય તેમા ંસુસંગતતા અપનાવે અને હાડમારી ઓછી થાય એવી અપે ા રાખુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી િશ ણનું પણ યાન દો  છ કે આપણે વા ય માટે ં ંુ
યાયામ ખૂબ જ રી છે અને યાયામ માટે શાળાઓમા ં પો સ ટીચરો પણ હોવા ઇએ. આપણે યા ંઘણા લાંબા સમયથી 
યાયામ િશ કોની ભરતી થતી નથી એ કરવામાં આવે તો આપણો ફીટ ઇિ ડયાનો જ ેહેતુ છે તે જળવાશ.ે  

 માનનીય અ ય ી, મારે એ પણ વાત કહેવી છે કે, " सफर म धूप तो होगी, अगर चल सके तो 
चलो, सभी है भीड म, तुम िनकल सको तो चलो, यहॉ कौन कसको रा  ता देता ह, अगर 
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मुझको िगरा के तुम संभल सको तो चलो." આજ ેમાનનીય મં ી ી જ ેચાર કારની માગણીઓ લઇને આ યા 

છે તે ચારેય કારની માગણીઓ ઉપર મ મારા િવચારો યકત કયા છે અને મને ા છે કે માનનીય મં ી ી જ ેરીતે મારી વાત 
સાંભળીન,ે મન ઉપર લઇને તેને અમલમાં મૂકે એ જ અ યથના.  
 ી આર.સી.મકવાણા(મહવાુ ): માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી ભુપે િસંહ  ચૂડાસમા િશ ણ માટેની 
માગણી માંકઃ ૯ અને ૧૦ લઇન ેઆ યા છે, તેને સમથન ક  છ અને મારા િવચારો યકત ક  છં ં ં ંુ ુ . માનનીય અ ય ી, 
સાથે સાથ ેહ આપણા નાણાું ધાન માનનીય નીિતનભાઇ પટેલનો પણ આભાર માનું છ કે રાજયમાં િશ ણ માટે ઉદાર દલ ુ ં
રાખી સૌથી મોટ બજટે એ પણ  િશ ણ પાછળ ું .૩૧૯પપ કરોડ એટલે કે ૩ર હ ર કરોડ િપયા જટેલું મોટ બજટે ફાળવલે છે ું
એટલા માટે ફરીન ેહ ઐિતહાિસક બજટે ફાળવવા બદલ એમનો આભાર માનું છું ંુ .  
 સાહેબ, મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે, રાજયમાં અનેક કારની િશ ણ માટેની યોજનાઓમાં આ રાજયની 
સંવેદનશીલ સરકારે ખૂબ મહ વની ભિૂમકા ભજવી છે. હ િજ ા પંચાયત ભાવનગરની િશ ણ સિમિતનો ચેરમેન છું ંુ , યારે 
લગભગ િજ ાની બધી જ શાળાઓમા ંકોઇ  ઉપિ થત થાય કે નાના-મોટા કામ સબબ અથવા તો આ શાળાઓને વા 
માટે  છ યારે હ આનંદ અને હષ સાથે િવધાનસભાના સ ય તરીકે ગૃહમાં કહી શક કે લગભગ કોઇ સગવડતા ઘટતી નથીુ ું ું ં . 
અહ યાં િવધાનસભા ગૃહમાં બેઠેલા સ યો જયારે ભણતા હતા તે વખતની સગવડતા, શાળાના ઓરડા હોય કે શાળાના મોટા 
મોટા મકાનો અ યારે છે યારે નહોતા, યારે સેિનટેશનની પણ સિુવધા નહોતી, અ યારે સેિનટેશનની સુિવધા છે. શાળામા ં
રમત-ગમતના સાધનો પણ પૂરતાં છે. શુ  પીવાના પાણીની પણ સુિવધા છે. આપણે અને અમ ેબધા ભણતા હતા યારે એ 
વખતે આવી સગવડતાઓ નહોતી. મારા િમ ો એમ કહે છે અમ ેકાંઇ નથી કયુ એમ કહે છે તો તમારા જ ેનિળયાવાળાં જ ેમકાનો 
હતા તે અ યારે અિ ત વમા ંનથી. અમ ેજ ેકય ુએ અમ ેજ કયુ છે િમ ો, એટલે અમે ગૌરવ સાથે કહી શકીએ એમ છીએ. જ ેતે 
વખતે મા ને મા  એક શાળાનો ઓરડો હતો આજ ેઅમે જયારે ભણતા અને એ વખતે શહેરોની અંદર જ ેકોલે  હતી એના 
કરતાં પણ સારી ાથિમક શાળાઓ અ યારે ગામડાઓની અદંર અધતન બનાવવામા ંઆવી છે, એ અમારા માટે ખૂબ ગૌરવની 
વાત છે. આ સંવેદનશીલ સરકારે િશ ણના બધા જ ે માં અલગ-અલગ કારની યોજનાઓ લાવી િશ ણનો યાપ કઇ રીતે 
વધે તેના માટે પૂરતંુ યાન રા યું છે યારે મને કહેતાં આનદં થાય છે કે ખાસ કરીન ેિશ ણ માટે િશ કો અને િવધાથ ઓની 
હાજરી ખૂબ જ રી છે,  િશ ણનું તર આપણે ચંુ લાવવું હોય તો એના માટે ઓન લાઇન કરી અને આખા રાજયમાં િશ કો 
અને િવધાથ ઓ પણ હાજર રહે એ કારની યવ થા રાજયની અંદર થઇ છે.  
 માનનીય મુ યમં ી ીનું એક વ નું છે કે છેવાડાના માનવીનું બાળક પણ િશ ણથી વંિચત ન રહે અને પૂરતંુ 
િશ ણ એ ાથિમક િશ ણથી લઇ કોલેજ અને આગળનું િશ ણ ા  થાય તેના માટે પૂરતી યવ થા સરકારે કરી છે. યારે 
મને કહેતા ંઆનંદ થાય છે કે એ ગ રયાનું કામ કરતા હોય, એમાં ક છ, પાટણ, સરેુ નગર, અમરેલી, બનાસકાંઠા, ભાવનગર 
અને ભ ચ િજ ાઓમાં ખાસ કરીને મીઠા ઉધોગ એટલે કે અગર સાથે અગરના ધંધા સાથે સંકળાયલેા એ છેવાડાના લોકો છે એ 
કામ પર ૬ થી ૮ મ હના જતા હોય છે યારે તેમના બાળકોને લઇન ેસાથે જતા હોય છે. એ સાથે લઇને જતા બાળકોનું િશ ણ 
બગડે નહ  અને એ યાં જઇને પણ ભણી શકે એના માટે કલ ઓન િવલ નામની યોજનાૂ , હરતી-ફરતી શાળા એ નામની 
યોજના જ ેસરકારે દાખલ કરી છે યારે એમના બાળકોનું િશ ણ પૂ  કરી શકે એ કારની યોજના કરી છેં .  
 સ ાંત અને વાિષક પરી ા સીઇઆરટી ારા એના માટે પ ો તૈયાર કરીને એ પરી ા લેવામા ં આવે છે. એ 
પરી ાનું સંચાલન માટે િનરી કો િનરી ણ કરતા હોય છે જઓે બહારના હોય છે, એના પેપર પણ એક શાળામાંથી બી  
શાળામાં એટલ ેકે થાિનક ટાફ કામ કરતો નથી એટલ ેિન પ પણે કામ થતંુ હોય છે.  
 ી ેમિસંહભાઇ દ.ે વસાવા(નાંદોદ) : માનનીય અ ય ી, રાજયના િશ ણ મં ી ી  જ ેમાગણી લઇન ેઆ યા છે 
એના ઉપર હ મારા િવચારો યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું ંુ .  
 રાજયમાં લગભગ ૪પ હ ર જટેલી ાથિમક શાળાઓ અને ૧ર હ ર  જટેલી મા યિમક શાળાઓ  કાયરત છે. મારે 
આપની મારફત માનનીય િશ ણમં ી ી બાપુનું યાન દોરવું છે કે આ જ ે ાથિમક શાળાઓ છે, એમાં જ ેભણતા બાળકો છે, 
જ ેિવ ાથ ઓ છે, એન ેજ ેસગવડતા ઇએ, જ ેિશ કો ઇએ છે એ હ ં છ યા ંસુધી ખાસ કરીને ડાણના િવ તારોમા ંું ંુ
ઘણી ઓછી સં યામાં િશ કો છે. િવષયવાર િશ કો મળવા ઇએ એ આજ ેપણ નથી. એક બાજ આપણે સરસ મ નું સૂ  ુ
આપીએ છીએ કે ભણશે ગુજરાત, વાંચશે ગુજરાત. આમ તો આ સૂ  ઘ ં ડ છે પરતુ જયાં સુધી આપણે એમને સગવડતા ું ં
ન હ આપી શકીએ, એમને િશ કો ન હ આપી શકીએ, યાં સધુી બાળકોનુ ં ભિવ ય અંધકારમય લાગે છે. ખાસ કરીન ે
આ દવાસી પ ાની શાળાઓ છે એમાં ખાસ કરીને િવશેષ યાન આપવાની મન ેજ ર લાગે છે. આપ તો િવ ાન છો, પ રિ થિત 
સારી રીતે ણો છો. આપણે ગમે તેટલું બજટે ફાળવીશું ગમે તેટલી સ તાઇ કરીશું પરતુ જયાં સુધી િશ ક પોતે ન હ સમજ ેકે ં
મારી ફરજ શું છે, મારો ધમ શું છે? િશ કનો યવસાય છે એ સામા ય યવસાય નથી, એ પિવ  યિકત છે જનેા થકી આ 
રા  માટે આવતી કાલનું ભિવ ય િનમાણ એ િશ કે કરવાનું  છે.  
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  ાથિમક શાળાઓની વાત કરી, મા યિમક શાળાઓની વાત કરી, એમાં િશ કોની જવાબદારી િવશેષ છે. સાથ ે
સાથે િશ ણ સંચાલક મંડળ, આચાય અને સમાજ આ ચારેયનું કો-ઓ ડનેશન થાય તો િશ ણ ે ે ાંિત લાવવા માગીએ 
છીએ એ ગુણવ ાવાળા િશ ણની વાત કરીએ છીએ એમાં ચો સ સુધારો કરી શકીશુ.ં   
 મા યિમક િશ ણમાં ા ટની નીિત પ રણામ આધા રત છે એના પ રણામે જ ે સંચાલક મંડળો છે એ ખરેખર 
હાઇ કલો ચલાવવા માટે ખૂબ જ તકલીફ અનુભવી ર ા છેૂ . આ નીિતમાં ચો સ િવચાર કરો. જ ેજની રીત હતી એ માણ ેજ ૂ
સં થાઓને ા ટ આપો તો ચો સ િશ ણમાં પ રણામ મેળવી શકીશુ.ં   
 કોલે મા ં વેશની સં યા છે એમાં યુ સીએ ધોરણ ન ી કરેલ છે એમા ંએક વગમા ં૮૦નુ ંછે. જયારે યુિનવિસટીનુ ં
૧૧૦નુ ંછે. ઘણી વખત છટ આપો તો ૂ ૧પ૦ની સં યા થાય છે પરતુ એ ં ૧પ૦ યિકતઓને બેસવાની કેપેિસટી વગ ખંડમા ંછે કે 
કેમ? એ પણ સમજવા જવેી વાત છે. કોલે મા ં ંથાલયો છે. પરતુ વષ થી ંથકારની જ યા ખાલી છેં . તેથી કોલેજના 
િવ ાથ ઓ એ લાય ેરીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકે એ િવચારવા જવેી બાબત છે. એ લાય ેરીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે? 
એટલા માટે ય.ુ .સી.એ જ ેભલામણો કરી છે એ ભલામણોનો કડકપણે અમલ થાય એ વાની ફરજ પણ આપની છે. બી  
વાત ક  તોં , તે દવસે પણ વાત કરી હતી અને આજ ેપણ આ વાત ક  છ કેં ંુ , ભાર િવનાનુ ંભણતર. આપ ં જ ેબાળક પહેલા 
ધોરણમા ંભણતંુ  હોય એની મર છ વષની હોય છે પણ યારે એ કલમા ં ય છેૂ . યારે હ તો મારા એક પૌ ની વાત ક  તો ું ં

યારે સવારે એ ભણવા ય યારે પેલા કભારની જમે વાંક વળીુ ું ન ે ય છે. આટલો બધો ભાર  ઘરેથી કલ સુધી ભણવા ૂ
માટે? તો એના માટે એ સપટ કે િન ણાત જ ેહોય એને બેસાડો અને ઓછામાં ઓછ વજન થાય અને બાળક ટાર થઇન ેુ ં
કલમાં યૂ , ેસ રહે અને યાં જ ે ગુ  ભણાવે એ સારી રીતે હણ કરે એ તની પ રિ થિત પેદા કરવાની જવાબદારી 

આપની છે.(સમયસૂચક ઘંટડી)  
 બી  વાત, મ યાહન ભોજન યોજનાની ક  તો એ યોજના બહ સારી છે પણ એનો એ રીતે અમલ થાય છેં ું , એની જ ે
કાંઇ યવ થા થાય છે, એમાં થોડી ખામી છે. એના માટે સુપરિવઝનની જ ર છે. એ નહ  કરો યાં સુધી શાળામા ંજ ેમ યાહન 
ભોજન મળે છે એની ગુણવ ા જળવાતી નથી. યોજના સારી છે અને એ યોજના થકી ડોપ આઉટ રેિશયોની જ ેવાત કરો છો 
એમાં ચો સ ઘટાડો થાય છે. કારણ કે, ગામડાઓની શાળાઓમાં જ ેકોઇ િવ ાથ ઓ ભણે છે એ ગરીબ મા-બાપના બાળકો 
ભણે છે. શહેરની વાત અલગ છે. પણ યાં ગરીબી છે એવા િવ તારોમાં આ મ યાહન ભોજન બાળકો લે છે એને ગુણવ ાયુ ત 
ભોજન પૂ  પાડવાની જવાબદારી પણ િશ ણ િવભાગની છેં , આપની છે. થે ક ય.ુ 
 ડો. આશાબેન પટેલ( ઝા ) : માનનીય અ ય ી, આપણા માનનીય િશ ણ મં ી ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા 
સાહેબ માગણી માંક-૯ અન ે૧૦ લઇન ેઆ યા છે એને હ સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ંુ ૂ ુ . 
 આપણે સૌ બધી જ યાએ ભાષણ કરતા હોઇએ છીએ કે, એકવીસમી સદી એટલ ે ાન, િવ ાન અને ટેકનોલો ની 
સદી, યારે મારે કહેવું છે કે, દરેકને વનની અંદર સમ યાઓ હોય છે. પણ સમ યા સાથે સમાધાન કરવાની તાકાત એ 
ભારતીય જનતા પાટ ની અંદર છે અન ેએટલા જ માટે મારે એક શાયરી ારા કહેવું છે કે, ‘ ‘ બદલ ઓ વ ત કે સાથ, બદલ 

ઓ વ ત કે સાથ, યા ફીર વ ત બદલના શીખો, યા ફીર વ ત બદલના શીખો, મજબુરીઓ કો મત કોસો, મજબુરીઓ કો 
મત કોસો, હર હાલ મ ચલના શીખો ‘ ‘ . 
 માનનીય અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ  એ સ મ છે અને ામાિણક છે. યારે િશ ણની વાત આવે છે યારે 
મારા ભાઇ ભાર વગરના ભણતરનું કહેતા હતા. હ એમ કહ છ કેું ું ંુ , સભાગૃહની અદંર યારે આપણે એક સી.ડી. ારા બજટેની 
પુિ તકા આપવાનું ન ી કયુ યારે સભાગૃહના અમુક સ યોએ િવરોધ કય  અને  એમન ેજ ભાર ગમતો હોય તો એમન ે
બાળકના ભારની વાત કરવાની એમનામાં તાકાત જ નથી.  
 મારે વાિમ િવવેકાનંદની વાત કરવી છે. યોજનાઓ ઘણી બધી છે. ગ યા ગણાય નહ  એટલી બધી છે પરતુ એનો ં
ઉપયોગ સભાગૃહના સ યો છેવાડાના લોકો સુધી પહ ચાડવા માટે અમુક લોકો સ મ નથી. એના કારણે એ લોકો 
યોજનાઓનો લાભ લઇ શ યા નથી. બાકી ભારતીય જનતા પાટ ના જ ેજ ેસ યો છે એ લોકોનું વારવાર તવાનું કારણં , એ 
યોજનાઓ લોકો સુધી પહ ચાડે છે. વાિમ િવવેકાનંદ યારે નાના હતા યારે એમણે એવું ક ું હતંુ કે, મા શારદા મારે 
અમે રકાના િશકાગોમા ંધમ અને સં કૃિતના ચાર અથ જવું છે, શારદા મા મન ેસફળતા મળશે કે કેમ? યારે શારદા મા એ 
ક ું કે, નરે  તંુ મને ચાક આપુ . નાની વાત છે બહેન, પણ બહ સમજવા જવેી છેું . નરે એ ચાક આ યું યારે ધારવાળો ભાગ ુ
પોતાની તરફ રા યો અને લાકડાના હાથાવાળો ભાગ મા શારદાને આ યો. યારે મા શારદાએ ક ું કે, નરે   તંુ ગમે યા ં
જઇશ, તંુ સફળ થઇશ. કારણ કે, લો ઓફ િગિવંગ, અનકોિ શયસ માઇ ડની અદંર લો ઓફ િગિવંગની ભાવના તારામા ંપડી 
છે. તંુ ગમે યાં િવ ના ખૂણ ેજઇશ, તંુ સફળ થઇશ. યારે નરે  એટલ ેકે વામી િવવેકાનંદે ક ું કે તમ ેમારી પરી ા વગર હ ું
સફળ થઇશ એવું કેવી રીતે કહો છો? યારે ક ું કે તારા અનકોિ શયસ માઇ ડની અદંર િગવ ગની ભાવના છે, આપવાની 
ભાવના છે. એવી જ ભાવના ભારતીય જનતા પાટ ની છે. એટલા માટે લો ઓફ િગવ ગ પર આખી ભારતીય જનતા પાટ  કામ 
કરી રહી છે પછી એ િશ ણ ે  હોય કે કોઇ પણ ે  હોય. એટલે જ અિશિ ત કો િશ ા દો. અ ાની કો ાન,  િશ ા સે હી 
બન સકતા હૈ મરેા ભારત મહાન.  
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 માનનીય અ ય ી, મારે કહેવું છે. હવે યોજનાઓની વાત ક ં , નહ  તો એમ કહેશે કે િશ ણમાં યોજનાઓ િવશ ે
વાત ન કરી. મારે આપના મારફતે સભાગૃહનુ ં યાન દોરવું છે કે મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના. આ યોજના પહેલા ંહતી 
નહ . અ યારની વાત ક  તો ઉ ચ િશ ણ માટે અ યાસ મોમા ંઅ યાસ કરતા તમામ વગ ના તેજ વી અને જ રયાતમંદ ં
િવ ાથ ઓન ેલાભ મળ ેએ માટે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં . ૨૦૫ કરોડ અન ેવષ ૨૦૨૦-૨૧મા ં િપયા ૨૫૫ કરોડની ગવાઇ 
કરી છે.  
  સભાપિત ી : આપની પાસ ેએક િમિનટ છે.  
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, એક િમિનટમા ં તો કશું કહેવાશે નહ . પરતુ એટલું કહ છ કે ઉ ચ ં ું ંુ
િશ ણની વાત ક  તો મારા ભાઇએ ક ુ ંહતંું  કે ભરતીમાં કૌભાંડ થાય છે. હ યુિનવિસટીમાં ઇું .સી. મે બર હતી. યારે વી.સી. 
હતા, જ ેક ેસ પાટ એ મૂ યા હતા. યારે કેટલો ાચાર થયો એ પણ વાની જ રયાત છે. માનનીય અ ય ી, હ તો એ ું
પાટ ની અંદર પણ સ ય રહી ચૂકેલી છ યારે મારે કહેવુ ં છેુ ં  કે અંદરો અંદર કેટલી અંધાધંૂધી છે એ તપાસ કરો અને પછી 
િશ ણની વાતો કરો. યાં સુધી યો રટી ભાવ નહ  હોય, યાં સુધી િગવ ગની ભાવના નહ  હોય અને ફ ત અ ાનતાની 
િ એ ઇ અને *(XXX) પાડવાથી િશ ણનું તર સુધરવાનું નથી. િશ ણનું તર ભારતીય જનતા પાટ  સુધારી 

શકવાની છે અને એટલા માટે ાન, િવ ાન અને ટેકનોલો માં આગળ વધી છે.  
 સભાપિત ી : *(XXX) શ દ રેકોડ પરથી દૂર ક  છં ંુ .  
 ી યાસુ ીન હ. શેખ(દ રયાપુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી િશ ણ િવભાગની માગણીઓ લઇન ે
આ યા છે તેના ઉપર મારા કેટલાક સૂચનો છે એ રજ કરવા સ માનનીય સભાગૃહ સમ  ઉપિ થત થયો છૂ ુ ં . 
  ા ય િવ તારોની અદંર આમ તો ાથિમક િશ ણની જવાબદારી િજ ા પંચાયતો સાચવતી હોય છે અને શહેરની 
અંદર વધારે પડતી યુિનિસપલ કોપ રેશનની પાસે ાથિમક િશ ણની જવાબદારી છે. (અંતરાય) હ મં ી ીને કહેવા માગંુ છ ું ંુ
કે અમદાવાદ શહેરમાં ૩૭૦ યુિનિસપલ કોપ રેશનની ાથિમક શાળાઓ આવેલી છે. તેમાંથી લગભગ ૯૦ શાળાઓ હાલ બંધ 
હાલતમાં છે. પરતુ છે ા બેં -એક વષથી ાથિમક િશ ણ આપવા માટેનો એક નવતર યોગ અમદાવાદ યુિનિસપલ 
કોપ રેશન ારા કરવામાં આ યો છે. (અંતરાય) ભાઇ, ડ ટબ થા  છંુ. મને તો બોલવા દો, નહ  તો બેસી . 
 સભાપિત ી : આપ બધા ોસ ટોક ગ બંધ કરો.  
 ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, અમદાવાદ બાબતમાં મા  જ ે સૂચન છે એ છે કે અમદાવાદ ં
યુિનિસપલ કોપ રેશનની અંદર જ ે૯૦ શાળાઓ બંધ છે તેમાંથી અ યારે થોડી લીશ િમ ડયમની શાળાઓ શ  કરી. તેમા ં

માગણીના આધારે મારા િવ તારમા ંપણ એક શાળા આપી હતી. તેનો એટલો સારો િતસાદ મ ો કે આજ ે યાં ૬૫૦ બાળકો 
લીશ િમ ડયમમાં ભણી ર ા છે. પ રિ થિત એવી છે કે અ યારે જુિનયર કે. .મા ં૮૦નુ ંવેઇટ ગ ચાલ ેછે. હ એવું માનું છ કે ું ંુ

જ ે૯૦ શાળાઓ બંધ છે એ શાળાઓની અંદર  આપણે અં ે  મા યમની શાળાઓ શ  કરીએ તો સારો િતસાદ મળી શકે. 
કેમ કે આપણી પાસ ેસા  ઇ ા ટ ચર છેં . સવાલ એટલો જ છે કે જ ેિબ ડ ગો બહ જની છે તેને રીુ ૂ નોવેટ કરવામા ંઆવે અન ે
બહ સારી રીતે તેનો ચારુ - સાર કરવામા ંઆવે અને થાિનક કાઉિ સલર અન ે થાિનક ધારાસ ય  રસ લ ેતો હ માનું છ ું ંુ
કે લોકો આજ ેપણ કોપ રેશનની શાળાઓમા ંપોતાના બાળકોન ેભણવા મોકલી શકે. કાંકરીયા િવ તારમાં માનનીય િકરીટભાઇ 
સોલંકી સાહેબના બજટેમાંથી એક માટ શાળા શ  કરવામાં આવી એને પણ બહ સારો િતસાદ મ ો છેુ . બી  એક માટ 
શાળાની શ આત મારા િવ તારમાં આ વષ થવાની છે, તો જ ેઅનભુવ મને થઇ ર ો છે, લોકો મને જ ેરીતે પૂછી ર ા છે, જ ે
લોકો રસ દાખવી ર ા છે તો મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે આપ ી  થોડો રસ લઇન ેકરશો તો હ માનું છ કે ું ંુ ૯૦ 
શાળા છે એ સારી રીતે ચાલુ થઇ શકે એમ છે અને એની અંદર આપણને િવ ાથ ઓ મળી શકે એમ છે.  આર.ટી.ઇ. હેઠળ 
અ યારે દર વખતે જ ેવહેલા હેરાતો કરીએ છીએ એને સારો િતભાવ મળે છે, એમા ંફોમ ભરવાના હોય છે અને બી  બધી 

યા કરવાની હોય છે પરતુ હ  સુધી આરં .ટી.ઇ.ના ફોમ બહાર પડયા નથી. અ યાર સુધીમાં રિજ ટેશનની યવ થા ચાલ ુ
થઇ નથી તો આપને િવનંતી ક  કે એિ લની અંદર જયારે આપણે નવું સ  ચાલ ુકરવાના છીએ તો એના માટે  વહેલી તકેં  
આની હેરાત કરીએ તો હ માનું છ કે આપણે બહ સારી રીતે કરી શકીએું ં ુુ . આર.ટી.ઇ.માં શહેરી િવ તારમા ંતો બાપુ, આપે 
કડકાઇ બતાવી, એક બે શાળાઓ ના પાડતી હતી પણ આપે જ ેકડકાઇ બતાવી તો એ લોકોએ આર.ટી.ઇ.ના િવ ાથ ઓન ે

વેશ આપવા પડયા છે. પરતુ એવી જ કડકાઇ  આપણે ાં ય િવ તારમાં અને બી  બધી શાળામાં બતાવીએ તો હ માનું છ ું ંુ
કે આર.ટી.ઇ.નું પણ આપણને સા  પ રણામ મળી શકે એમ છે એટલે આપને િવનંતી કે આરં .ટી.ઇ.નો લાભ અ યારે લોકો 
લેતા થયા છે અને ગરીબ અને મ યમ વગના છોકરાઓને સારી ખાનગી શાળાઓની અંદર ઉ ચ ક ાનું િશ ણ મળી ર ું છે. 
તો  આપણે થોડ વધુ આરું .ટી.ઇ. ઉપર યાન આપી દઇએ તો હ માનું છ બહ મોટ ભારણ આપની ઉપરથી ઓછ થશ ેઅન ેું ં ુ ં ંુ ુ ુ
આપણે જ ેખાનગી શાળાઓને જમીન આપી છે અથવા ઓછી કપાત કરી છે અથવા એમને ાઉ ડ વાપરવા આ યા છે તો 
એમની પાસેથી આપણે અપે ા રાખી શકીએ.  આપણે એ લોકોન ેસહાય કરતા હોઇએ તો એમણે પણ સામાિજક જવાબદારી 
િનભાવવી ઇએ અન ેઆપણા જ ેગરીબ શાળાએ જતા બાળકો છે એમા ંકોટા કરતા પણ વધુ બાળકોન ેએમાં લેવા ઇએ. 

                                         
* માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામં આ યા. 
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બાપુ સાહેબ, મારે આમાં બી  કોઇ ટીકા ટી પણી કરવી નથી. િશ ણનો સ જકેટ છે, આપ િવ ાન છો. આપને િવનંતી છે 
અમદાવાદનો જ ેસ જકેટ છે ૯૦ શાળાઓ બંધ છે એ હાથ ઉપર લશેો તો હ માનું છ કે સો ટકા અમદાવાદની અદંર બહ સા  ું ં ુ ંુ
પ રણામ મળશ.ે 
 ીમતી મનીષા વકીલ(વડોદરા શહેર) : માનનીય અ ય ી, આજ ેસાય સ અને ટેકનોલો ની માગણી ઉપર મારે 
આજ ે  વનની સુખાકારી અને િવકાસમાં ચાવી પ ભૂિમકા ભજવતા િવ ાન અને તેના પર આધારીત ટેકનોલો  અન ે
બાયોટેકનોલો માં આ રાજય સરકારે જ ે સશંનીય કાય કયા છે તેના તરફ મારે આ સ માનનીય ગૃહનુ ં યાન દોરવું છે. આ 
દેશના દીધ ા અને િવઝનરી લીડર માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી જયારે રાજયના મુ યમં ી હતા યારે તેમણ ે
રાજયની ની સુખાકારી અન ેિવકાસમાં સાય સ અને ટેકનોલો નો મહ વનો રોલ પારખીને વષ ર૦૦૪માં ગુજરાતમા ં ટેટ 
બાયોટેકનોલો  િમશનની રચના કરી હતી. જયારે આપણા ધાનમં ી ીએ ટેટ બાયોટેકનોલો  ડપાટમે ટની થાપના 
કરી હતી યારે યારે પહેલું એમનુ ંવાકય હતંુ, We cannot promise you the moon, but we can promise you 
the platform from where you can reach the height of success. આપણા દેશના વડા ધાન કાયમી સાય સ 
અને ટેકનોલો  અન ે ઇનોવેશ સન ે મહ વ આપે છે. એમણ ે હાલમા ં જ યુઆરી ર૦ર૦મા ં બગલુ મા ં ૧૦૭મી સાય સ 
ક ેસનું આયોજન કરવામાં આ યું અને યાં દેશના યવુાનોને આ ાન કયુ ઇનોવટે, પેટ ટ, ોડયુસ અન ે ો પર એનો 
મતલબ એ થાય છે કે તમ ેકઇક નવુ ંઇનોવશેન કરોં , ઇનોવેશન કયા પછી તમ ેએની પેટ ટ મેળવો, પેટ ટ પછી તમ ેએના 

ોડકશનમાં લાગો અને ોડકશનમાં લા યા પછી આ દેશ ો પરીટી તરફ વધશે એટલે  દેશનો િવકાસ થશ.ે  બાયોટેકનોલો  
રીસચ ારા ઘણા સેકટરમાં એનો ઉપયોગ થાય છે, હે થ સેકટર હોય, એિ ક ચર સેકટર હોય, પશુધન સેકટર હોય, 
યુવાધનન ે ોએકટીવ કરવા અને જ ેલોકો રીસચ કરતા હોય એમને ો સાહન આપવા અન ેએ લોકો આગળ જઇન ેસાય ટી ટ 
બને એવી એક િવચારધારા સાથે આજ ેભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કામ કરી રહી છે. આપણા દેશના વડા ધાન યંગ એટ 
માઇ ડ, યંગ એટ માઇ ડ કહેતા એટલા માટે મને આનંદ થાય છે કે આજના યુવાનોની જ ેજ રયાત છે, આજની દેશની જ ે
જ રયાત છે એ માણે ચાલ ેછે અને ટકનોલો ને મહ વ આપે છે. મ એ પણ યું છે કે અમુક લોકોન ેટેકનોલો નું ાન 

નથી અને એવું પણ નેતૃ વ યુ ંછે જનેે ટેકનોલો નું ાન નથી અને એવી પણ મ વાતો સાંભળી છે કે, , ‘ ‘ तुम यहॉ स े
मशीन म आलू डालो, वहॉ स ेसोना िनकलेगा ‘ ‘  સાહેબ, આવી ટેકનોલો  મને નથી ખબર કે કયાંથી આવી 

છે! એવા સયમ પર યવુાનોને િમસ ગાઇડ ના કરીએ અને ટેકનોલો નો શું ખરા અથમા ંઉપયોગ છે એ વાત કરીએ. આ રા ય 
સરકારે રા યમાં બાયોટેકનોલો ના િવકાસ માટે ગુજરાત રા ય બાયોટેકનોલો  િમશન નામની નોડલ એજ સીની થાપના 
કરેલ છે. રા ય સરકાર ારા રા યની અગ યની િવકાસલ ી સમ યાઓ કે જ ેબાયોટેકનોલો  વડે ઉકેલી શકાય તેમ છે તેના 
સંશોધન માટે .બી.આર.સી.ની થાપના કરવામાં આવેલ છે. .બી.આર.સી. ારા મહ વના ોનું સંશોધન કરવા 
ઉપરાતં શેયડ લેબોરેટરી એટલ ેકે બધા મળીન ેએ લેબોરેટરીમા ંએમનું કામ કરી શકે. અલગથી એમને પૈસા ન ખચવા પડે. જ ે
રસચ કરતા હોય એ બધા મળીને એક એવી જ યા પર બેસીન ેએમનું કોમિશયલી કામ કરી શકે એના માટે શેયડ લેબોરેટરીનુ ં

કામ કરવાનું સરકારે ચાલ ુકયુ છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે વડોદરા િજ ામાં સાવલીમાં સાવલી ટેકનોલો  એ ડ િબઝનેસ 
ઇ કયુબેટરની થાપના કરવામાં આવી.  રા યના ઉ ોગોને કોમિશયલ કેલ ઉપર લઇ જવા અને તેમાંથી આિથક લાભ મેળવી 
શકે તે માટે રા ય સરકારે ભારત સરકારની સહાયથી આ કોલેજની થાપના કરી છે. સાથે સાથે બાયોટેકનોલો  ઇ યુબેટર 
પર કેવી રીતે વધારે કામ કરી શકાય એની પણ િચંતા કરી છે. આજ ેમારે ઇિ ટ ૂટ ઓફ િસ મોલો કલ રસચ એટલે કે 
આઇ.એસ.આર. માટે વાત કરવી છે. વષ ર૦૦૧મા ં યારે ગુજરાતમાં ભૂકપ આ યો હતો યાર પછી ી નરે ભાઇ મોદીએ આ ં
ભૂકપ માં ટે વધારે ટડી કરી શકાય એના માટે આની થાપના કરવામાં આવી હતી. હાલમા ંભૂકપની વાતો આવે છે યારે મારે ં
કહેવું છે કે અ યારે દ હીમાં એવું નેતૃ વ બેઠ છે કે લોકોના મનમાં ભૂકપના અંતર અને વાહને ણી શકે અને ભૂકપ આવે એ ું ં ં
પહેલા એને ણ થાય અને એની સામે કેવી રીતે ટે સ લેવા એના માટેની કામગીરી કરી ર ા છે. હાલમાં મ ય દેશમાં બે 
દવસ પહેલા ભૂકપ આ યોં . યા ંએવુ ંપણ નેતૃ વ બેઠ છે કે આ ભૂકપ આ યો પછી પણ ખબર પડતી નથી કે કાયકતાઓના ું ં

મનમા ંશું હલચલ ચાલી રહી છે! એમની પાટ એ થાપ ખાવી પડે છે યારે મારે કહેવુ ંછે કે આવા િસ મોલો કલ ઇ વીપમે સ 
ભૂકપની સાથ ેસાથ ેપોિલ ટકલ ભૂકપ આવે અન ેિજયો ા ફકલ ભકૂપ આવે યારે કેવી રીતે કામ લાગેં ં ં ? માનનીય મં ી ી જ ે
માગણીઓ લઇન ેઆ યા છે એમા ંમા  સમથન આપંુ છં ંુ .   
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત(થરાદ) : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી આદરણીય ભુપે િસંહ િશ ણ 
િવભાગની જ ેમાગણીઓ લઇન ેઆ યા છે એમા ંમારી વાત રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, આમ તો આ ગૃહના સૌથી િસિનયર સ ય કહી શકાય એવા આદરણીય િશ ણ મં ી ી ખુદ 
િશ ક પણ છે. આપણે આશા રાખીએ કે ગુજરાતનું િશ ણ એક વોિલટીવાળું બન ે નહ  કે વોિ ટટીવાળુ.ં  ઘણા બધા 
િશ ણ િવભાગમા ંકામ પણ થયા હશ ેપણ હ તો એટલું જ કહેવા માગંુ છ કેું ંુ , હ  પણ ઘણા કામ કરવાના બાકી છે. ગામડાના 
િવ તારમાં મા યિમક કે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ બનાવવાની વાત હોય કે ાથિમક શાળાની અંદર ઓરડા બનાવવાની 
વાત હોય. મારા િજ ાની વાત ક  તો ઓછામા ંઓછા ં ૧૫૦૦ જટેલા ઓરડા ાથિમક શાળાઓમાં બનાવવાના બાકી છે. એક 
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િવશાળ મનના માનવી છે યારે અમે આશા રાખીએ કે અમારા બનાસકાંઠાની શાળાઓના ૧૫૦૦ ઓરડા બની ય. જથેી કોઇ 
છોકરાને ઝાડ નીચે બેસીને વરસાદમા ંપલળવું ન પડે એવી યવ થા થાય એવી અપે ા રાખીએ.  ગુજરાતમાં તાલુકા િશ ણ 
અિધકારી જ ેદરેક તાલુકામા ંહોવો ઇએ, આ સભાગૃહમાં દુભા યપૂણ રીતે કહેવુ ંપડે છે કે ગુજરાતમાં કોઇ જ યાએ કાયમી 
ટી.પી.ઓ. નથી. યાંક કરાર આધા રત ટી.પી.ઓ.ના આધારે ાથિમક િશ ણનુ ંતં  ચાલી ર ુ ંછે. ભરતીની વાત કરીએ તો 
ગુજરાતમાં ાથિમક િશ ણ જનેા ઉપર મદાર રાખ ેછે એવો કોઇ તાલુકામાં કાયમી અિધકારી નથી એ શરમજનક વાત છે. દર 
વષ ટેટની પરી ા લવેાની વાત હતી પણ ણ વષ થયા હ  લવેામાં આવી નથી. જ ેપરી ા લેવામાં આવી છે એમને િનમણૂક 
આપવાની હ  બાકી છે. કોઇપણ શાળામા ં ઇએ તો દરેક જ યાએ યાંક ર થી લઇન ે૧૦ િશ કોની ઘટ છે. હમણા ં ીમતી 
આશાબેન ઉ ર ગુજરાત યુિનટિસટીની વાત કરતા હતા. હ એમન ેકહેવા માગંુ છ કેું ંુ , વી.સી. ાચાર કરતા હતા, તમે ઇ.સી. 
મે બર હતા. તમે શું કરતા હતા? તમે ભાગીદાર હતા? જ ેથયું એ તમારા શાસનમા ંજ થયું છે. કોઇએ િવરોધ કય  હોય એવુ ંમ 
સાંભ ું ન હતંુ. હ પણ સનેેટ મે બર હતોું . િવરોધ કરવામાં અમે હતા, તમે ન હતા. અમ ેતમારા િવરોધમાં હતા પણ તમે ન 
હોતા એટલી અમન ેખબર છે કે તમે એમા ંભાગીદાર હતા. 
  સભાપિત ી : ી ગુલાબિસંહ આપ આપની વાત ચાલ ુરાખો. અંદરો અંદર ોસ ટોક ના કરો.  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : બાપુ, સૌથી વધુ અગ યની વાત ક  તો સેમે ટર િસ ટમ કોલેં , ટેિ નકલ 
િવભાગમાં હશે કે બી  યુિનવિસટીઓમા,ં એના કારણે ગુજરાતની અંદર જટેલા પણ િશ કોનું મા ને મા  એક જ કામ રહી 
ગયું છે કે પરી ા લેવી અન ે રઝ ટ હેર કરવા. એના કરતા ઇયલ  િસ ટમ હતી એના કારણ ેપૂરો અ યાસ મ ચાલતો હતો 
અને એક જ પરી ાનું એમના ઉપર ભારણ હતંુ. અ યારે અમે કોલજેના ોફેસરોને પૂછીએ તો કહે કે, એકઝામની તૈયારી કરવા 
પેપર બનાવીએ છીએ અને પેપર લઇન ે રઝ ટ તૈયાર કરીએ છીએ એના િસવાય કઇ નથી કરતા તો આ સરકારે િનણય લેવો ં

ઇએ કે, .ટી.ય.ુની વાત હોય કે બી  અલગ અલગ યુિનવિસટીઓની વાત હોય એમાં સેમે ટર િસ ટમ નાબૂદ કરીન ે
આપણી જની પ િત ચાલતી હતી એનાથી પરી ા લેવામાં આવે તો કદાચૂ  વોિલટીવાળું િશ ણ યાં મળી શકશ.ે  
 સભાપિત ી : એક િમિનટમાં પૂ  કરોં .  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, સરકાર એફ.આર.સી.નો કાયદો લાવી હતી એ સરસ કાયદો હતો 
પણ યાંકને યાંક એના અમલમાં .૧૫,૦૦૦ અન ે .૨૫,૦૦૦ની વાત હતી. એમાં ગુજરાતમાં કૂલોવાળા ગમ ે તે બહાનુ ં
કાઢીને આજ ે આપણે ઇએ તો અમદાવાદ, ગાંધીનગરની કે રાજકોટ જટેલા મહાનગરોમા ં કલો ચાલ ે છે એમા ંૂ
.૨૫,૦૦૦/- અમલ થાતો નથી અને ખોટા ખોટા િબલો બનાવીન,ે ખોટી રજઆતો કરીને લાખો િપયાની ફી આજ ેપણ ૂ

લેવાય છે તો એમા ંિનયં ણ આવે એવી અપે ા રાખીએ છીએ. કોલે ની અંદર ટાફની પૂરતી યવ થા નથી. સરકારી નવી 
સાય સ કોલે  બની એમાં લેબોરેટરીની યવ થા નથી તો દરેક જ યાએ ટીિચંગ અને નોન-ટીિચંગ ટાફની ભરતી થતી નથી 
તો આપને બાપુ એટલી િવનંતી છે કે, આ વષ ચાહે ા ટેડ કોલે  હોય કે સરકારી કોલે માં યા ંપણ ોફેસરોની ઘટ છે એ 
પૂરી કરવામાં આવે અને નોન- ટિચંગ ટાફની ઘટ છે એ પૂરી કરવામાં આવ.ે બીજુ,ં ખાસ કરીને ગુજરાતની અદંર ઘણાં વષ થી 
પોટ  ટીચર કે ક યુટર ટીચરની ભરતી થતી નથી. અલગ અલગ જ ેપણ િવષયના ટીચરો છે એની ભરતી બંધ કરવામા ં

આવેલ છે એ તા કાિલક ધોરણે િશ ણ િવભાગમાં ચાલુ કરવામાં આવ.ે કારણ કે, છોકરા રમશ ેજ ન હ તો (અંતરાય)બેન, 
મને એક િમિનટ સમય આપો.  
 સભાપિત ી : એક િમિનટ પહેલા મ આપને વોન કરી દીધા હતા. આપનું વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય ી 
કનુભાઇ દસેાઇ.  
 ી કનુભાઇ  મો. દેસાઇ(પારડી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી હ તકના કલાઇમટે ચે જ 
િવભાગની મહેસૂલી માગણી નંબર ૧૦૭ જનેી રકમ િપયા ૧,૨૫,૭૫,૦૦૦ માટે મારા િવચારો ય ત ક  છ અને સમથન ં ંુ
આપંુ છ અને સમ  ગૃહ સવાનુમતે સંમિત આપે એવી િવનંતી ક  છુ ું ં ં . કલાઇમેટ ચે જ િવભાગની સાથે બી  અ ય ૧૮ જટેલા 
િવભાગો છે એ િવભાગોના વષ ૨૦૨૦-૨૧ના બજટેમાં ીન બજટે તરીકે ગવાઇ કરેલ છે એમાં લગભગ ૬,૦૦૦/- કરોડ 
જટેલી ગવાઇ કરેલ છે એ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારની કલાઇમેટ ચે જ સામે એક િતબ તા બતાવે છે. એમાં શહેરી 
િવકાસ િવભાગ, ઊ  િવભાગ, પંચાયત િવભાગ, વન અન ેપયાવરણ િવભાગ જ ેસામાિજક વનીકરણ અન ેબી  અનેક વૃ ો 
વાવવાના ોજે ટો હાથમાં લઇને આ જ ેકલાઇમેટ ચે જની પ રિ થિત ઊભી થઇ છે એને ખાળવાનો ય ન કરે છે. માનનીય 
અ ય ી, કલાઇમટે ચે જ એ પૃ વીનું પયાવરણ છે એ પયાવરણની પ રિ થિતમાં જ ેચે જ આવે છે એ ઘણા બધા કારણોન ે
લીધે ચે જ આવે છે એમાં કદરતી અને માનવીય પ રબળો હોય છેુ . યારથી પૃ વીનું સજન થયું અને માનવ િત માટે 

યારથી કદરતી સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનું શ  થયું યારથી આ પયાવરણની અસમતુલા સ ય છે અન ે એના લીધે ુ
મનુ યના વન ઉપર, ાણીઓના વન ઉપર તેમજ દરેક સમાજના વન ઉપર અસર થઇ છે અને એના લીધે અનેક 

િતઓ પણ લુ  થઇ રહી છે. આ આબોહવા બદલાવાનું ઘણા સમયથી ચાલુતંુ હતંુ. પરતુ છે ી સદીમાં એનો યાપક રીતે ં
અ યાસ કરવામાં આ યો અને એની આ યાપક અસરના અંતે એવું સાિબત થયુ ંકે આ એક ીન હાઉસ છે એના લીધે સમ  
પૃ વી ઉપર જ ેઓઝોન વાયુ છે એ ઓઝોન વાયુ સમ  વનને એક વસૃિ  આપવાનું કામ કરે છે. એનું લેયર ઓછ થઇ ુ ં
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ર ું છે એના લીધે કૃિષ, પાણી અને પુરવઠો, પ રવહન જવેા અ ય ઘણા બધા િવષયો ઉપર અસર થાય છે અને એના લીધે જ 
આજ ે િવ માં કોરોના વાઇરસ હોય, વાઇન ફલુ હોય કે એવા બધા જ ે વાઇરસ હોય છે એ બધા વાઇરસોનું ઉ પાદન આ 
પયાવરણની અસમતુલાન ે લીધે છે અને કલાઇમટે ચેઇ જ માટે ખાસ કરીને આપણા ત કાલીન મુ યમં ી અન ે હાલના 
વડા ધાન ી નરે ભાઇને ખાસ અિભનંદન આપીશ કે સમ  એિશયામા ં જયારે ઇવન ભારત સરકાર પાસ ે પણ કલાઇમટે 
ચેઇ જ િવભાગ નહોતો યારે વષ ર૦૧૦માં એમણે ગુજરાત સરકારમાં કલાઇમેટ ચેઇ જ િવભાગ શ  કરીને કલાઇમટે ચેઇ જન ે
લીધે આપણા ગુજરાતમાં શું અસર થશ ેએ માટેનુ ંએક િવઝન બતા યું છે એમન ેવંદન ક  છં ંુ , અિભનંદન આપંુ છ અને ખાસ ુ ં
કરીને એના લીધે જ આપણો ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો જ ેલાંબો દ રયાિકનારો છે એ દ રયાિકનારાની વસૃિ નું પણ ર ણ થાય 
એના માટે ઘણા બધા ય નો આપણી સરકારે કયા છે. ખાસ કરીન ેજયારે ઉ  ઉ પાદન થાય યારે આપણે ધણ વાપરીએ 
છીએ એ બળતણના લીધે પણ અનેક ો ઉભા થાય છે યારે યારના મુ યમં ી આપણા ી નરે ભાઇ ારા વષ ર૦૧૦મા ં
એિશયાના થમ સોલાર પાકનો પાયો નાખવામાં આવેલ. આ સોલાર પાક પાટણ િજ ાના ચારણકા ગામમાં ર૦ર૪ હેકટરમા ં
લગભગ ૩૪પ મેગાવોટનો પાવર લા ટ જ ેવષ ર૦૧રમાં એમણ ેગુજરાતને અપણ કય ુએ પણ અિભનંદનન ેપા  છે. જયારે 
આપણે વીજળી પેદા કરીએ છીએ યારે પણ આપણે જ ેબળતણ વાપરીએ છીએ એના લીધે કલાઇમેટમા ંઘણા બધા ચેઇ જ 
આવે છે અન ે એના લીધે આપણી સરકારે સૌર ઉ  અન ે પવન ઉ નું ઉપયોગ કરવા માટેનુ ં એક સજન કયુ છે અન ે મન ે
જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત રાજય સમ  દેશમા ંસૌર ઉ  આધા રત ફ ટોપ આધા રત મતામા ં થમ માંકે અન ે
ઉ  થકી પાવર ઉ પાદન થાિપત મતામાં ૭૦૦ર મેગાવોટથી દશેમાં બી  થાન ેછે.  
  સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી અનંતકમાર હુ . પટેલ(વાંસદા) : માનનીય અ ય ી, િશ ણ મં ી ી જ ેમાગણી લઇન ેઆ યા એના ઉપર હ ું
મારા િવચારો અને મારા ો રજ ક  છૂ ું ં . અમારા િવ તારની વાત કરીએ તો અ યારે િશ ણની હાલત એકદમ ખરાબ થઇ ગઇ 
છે એનું મુ ય કારણ  વા જઇએ તો િશ ણમાં મળતી ભૌિતક સુિવધા છે. ભૌિતક સુિવધામાં અમારે યાં ઓરડા જજ રત 
થઇ ગયા છે. ઘણા બધા ઓરડાઓની ઘટ છે. સાથે સાથે ક યુટર જ ેસરકાર ી તરફથી આપવામાં આ યા છે એ અ યારે ત ન 
ખરાબ પ રિ થિતમાં છે. સા  વાતાવરણ મળે નહ  અન ેશાળમાં હોળી પછી પીવાના પાણીની તંગી વા મળે છેં . જયારે અમ ે
આ તંગી માટે પાણી પુરવઠાવાળાન ેવાત કરીએ છીએ યારે એમ કહે છે કે સવ િશ ા અિભયાનમાંથી પાણીના કામો થશ.ે 
જયારે અમારે યાં િશ કોની ઘટ હોવાથી ૧ થી ૩ ની વગની શાળાની અંદર િશ કો મળ ે નહ  એટલ ે એક િશ ક ારા 
ભણાવવામાં આવ ેછે યારે િશ ણ માટે ઘણી િચંતા થાય છે. અમારા િવ તારમાં અ યારની, હાલની વતમાન પ રિ થિતમા ં
શાળાના વગખંડો બંધ કરવાની વાત છે યારે અમારા આ દવાસી િવ તારમા ં િચંતાનુ ંમોજ ફરી વ ુ ં છે કે અમારા બાળકોન ેુ ં
કયાં ભણવા અમે મોકલીશુ?ં કારણ કે અમારી અહ ની ભૌગોિલક પ રિ થિત ઇએ તો ડગરાળ િવ તાું ર છે, કોતર િવ તાર છે, 
જગલ િવ તાર છેં , નદી િવ તાર છે એ િવ તાર ઓળંગીન ેએક ૬ વષનું બાળક ભણવા માટે યા ંસુધી જઇ શકવાનો નથી અન ે
એને કારણ ે ડોપ આઉટ રેિશયો સૌથી વધારે અમારા િવ તારમા ં થશે એવી એક િચંતાની લાગણી છે. સાથે સાથે અમારા 
િવ તારની અંદર વા જઇએ તો મ યા  ભોજન નવાસરી િજ ામાં મ યા  ભોજન એક એજ સી ારા ચલાવવામાં આવે છે 
અને એ એજ સી એવુ ંમ યા  ભોજન પીરસ ેછે જનેે કારણે અમારે યાંના બાળકો રોટલી ખાતા નથી અને રોટલી ણે પેપરની 
ડીશ હોય તેમ ફકીને એક તની રમત રમે છે યારે િચંતા થાય છે. એ એજ સી જ ેમ યા  ભોજન અમારા બાળકોને પીરસે છે 
એ એક જ બરણીમાં દાળ અને શાક બંને િમ સ આપે છે અને નાનુ ંબાળક થાળીમાં રોટલી ઉપર એ દાળ અને શાક  બંને િમ સ 
કરેલું ભોજન ખાય છે અને એ એજ સી નવસારીથી રા ે ૧ર-૦૦ વા યે બનાવેલું ભોજન બી  દવસે ૧-૩૦ વા યે પીરસે છે. 
યારે વૈ ાિનક કારણો પણ એવા બતાવવામાં આવે છે કે વાસી ભોજન કરવાથી વા ય બગડશ.ે કપોષણની વાત થતી હોય ુ

છે યારે પણ હ કહેવા માગંુ છ  મ યા  ભોજન પીરસતી એજ સી મેનુ માણે  ભોજન નહ  પીરસે તો અમારા અહ ના ું ંુ
બાળકોનું શુ ંથશ ેએ િચંતાનો િવષય છે. આવી એજ સીન ેતા કાલીક બંધ કરાવો. થાિનક ગામડામાં જ ેમ યા  ભોજનની 
બહેનો છે એ બહેનોને પણ રોજગારી મળે અને બાળકોને પણ ગરમા ગરમ ભોજન મળે એવી યવ થા આપણા િશ ણમં ી કરે 
તો અમારે યાંના આ દવાસી બાળકો આશીવાદ આપશ.ે સાથ ેસાથે મારે વાત કરવી છે કે અમારા િવ તારમા ં માટ લાસીસ 
નથી. એ માટ લાસીસ હોવા ઇએ. જનેાથી બાળકો િવ ાન અને ટેકનોલો  સાથે ડાઇ ય અને સાથે ટી.પી.ઓ.ની 
વાત આ સરકારે વષ ર૦૧૪માં કરેલ હતી. તાલુકા િશ ણ અિધકારીની િનમણૂક કરવામાં આવ.ે અ યારે કામચલાઉ તાલુકા 
િશ ણ અિધકારીની િનમણૂક કરી છે. સાથે સાથે નવસારી િજ ામાં એ.ડી.ઇ.આઇ.ની ૧૪ જટેલી જ યાની ભરતી બાકી છે, 
તો તેની તા કાિલક ભરતી કરવામા ં આવ.ે અમારા િવ તારમા ં કરેિલયા ગામ છેુ , યાં મા યિમક શાળા બંધ થવાની 
પ રિ થિતમાં છે. ૧૦-૧પ િવ ાથ  ભણે છે. શાળાનું સંકુલ સા  છેં , પરતુ યાં િશ કોનો અભાવ છેં . િશ કો મળે જ નહ . 
એક િશ ક છે અન ેએક નોન ટીિચંગ ટાફ છે. તેઓ ારા શાળા ચલાવવામાં આવે છે. મનપુર ગામમા ંપણ મા યિમક શાળા 
બંધ કરી દેવામા ંઆવી હતી. ગુજરાતમાં કહીએ છીએ કે રમશે ગુજરાત, પરતુ શાળાઓમાં િશ કો નથીં . પી.ટી.સી. ટીચર નથી 
તો કેવી રીતે રમશ?ે કેવી રીતે બાળકો શીખશ?ે લગભગ ટેટ-રની પરી ા પાસ કરેલા ૩,૦૦૦ યુવાન બેરોજગારોની મર વધી 
જવાથી નોકરી મળવાની નથી એ િચંતાનો િવષય છે. ા ટેડ મા યિમક શાળામા ંગિણત, િવ ાનના ૮૮૪ જટેલા િશ કોની 
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ઘટ છે. અં ે  શાળાના ૪૯૪ જટેલા િશ કોની ઘટ છે એ િચંતાનો િવષય છે. એક બાજ સરકાર કહે છે કે વાંચે ગુજરાતુ , પણ 
૪૬૯ જટેલા લાઇ ે રયન, ંથપાલની િનમણૂક કરવાની બાકી છે. જ યા ખાલી છે. તો કેવી રીતે વાંચશ ેગુજરાત?  સાથ ેસાથ ે
િચ ના િશ કોની ઘટ છે. ૧૦૦ જટેલી ા ટેડ શાળામાં  શાળાના આચાયની ઘટ છે. આજ ેિશ ણમં ી ીનુ ંકહેવું છે કે.. 
  સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . 
 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર(સંતરામપુર): માનનીય અ ય ી, માનનીય િશ ણ મં ી ી સ માનનીય બાપુ િશ ણ 
અને િશ ણ િવભાગન ેલગતી અ ય ખચ ઉપર માગણી ન.ં ૯, ૧૦ લા યા છે એના સમથનમા ંમારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . સાથ ે
સાથે આ ગૃહમાં જ ે ચચા થઇ રહી છે. રા યપાલ ીના આભાર વચનમાં વાત થઇ, બજટે ચચામાં વાત થઇ. અમારા 
આ દવાસી સમાજની િચંતા કરનારા કેટલાક િમ ો પણ અહ  છે. એમને હ એટલું જ કહેવા માગંુું  છ કે િવ ાથ ઓનું ધોરણવારુ ં , 
િવષયવાર િશ ણ થાય તે મહ વનું છે. આ દવાસી િવ તારમા ં કલો બંધ થવાની છેૂ , એવો ામક ચાર કરવામા ંઆવે છે, 
તેવી ચચા મા  િવચારણા હેઠળ છે, પણ બંધ કરવાના છે એ વાત ત ન ખોટી છે. રા યમાં ૩૦ કરતા ઓછી િવ ાથ ઓની 
સં યા હોય અન ેએવી એક િક.મી.ના િ યામા ંઅ ય ાથિમક શાળા હોય તેવી ર,૮૧૪ શાળા છે. દા.ત. ૩૦ િવ ાથ  છે. ૧ 
થી ૮ ની કલ છેૂ . આર.ટી.ઇ. માણ ેર િશ કો આ યા છે. પહેલા ધોરણમા ં૩ િવ ાથ  હોય,  બી  ધોરણમા ં૪ િવ ાથ  
હોય , ી  ધોરણમા ંર િવ ાથ  હોય, ચોથા ધોરણમાં ૩ િવ ાથ  હોય, પાંચમા ંધોરણમાં ૩ િવ ાથ  હોય, છ ા ધોરણમાં પ 
િવ ાથ  હોય, સાતમાં ધોરણમા ં૧ િવ ાથ  હોય, આઠમા ંધોરણમા ંર િવ ાથ  હોય તો આ ર િશ કો પહેલા, બી  ધોરણના 
િવ ાથ ને ક ો-બાર રી શીખવશ.ે પાંચમા ંધોરણના િવ ાથ ન ે હ દી શીખવશ,ે ગુજરાતી શીખવશ,ે અં ે  કે િવ ાનનુ ં
ભણાવશે. શું ભણાવશ?ે એટલે આપણા ૧૮ર િવધાનસભાના સ યોને િવનંતી છે કે આપણે આપણા બાળકોને ાથિમક 
શાળામાં દાખલ કરાવીએ છીએ ખરા? આપણે આપણા બાળકોને કયાં ભણાવીએ છીએ? બાળકોન ેસા  િશ ણ મળેવવા માટે ં
બહાર મકૂીએ છીએ. ગરીબ સમાજના બાળકો જ ે કલોમાં ભણે છે તેને સા  િશ ણ આપવા માટે અમારી રા ય સરકાર ૂ ં
આવનારા સમયમાં આ બાબત િવચારણા હેઠળ લેવાની છે. આજ ે મા  ચચા થઇ છે.(અંતરાય) મા  કહેવું છે કે તમારા ં
બાળકો માટે બો યો છંુ. શાિંત રાખો. મારે એક જ બાબત કહેવી છે કે "  પહ ચ ચૂકે મં લ પર ઉનકો ન હ કછ ના દ ેસફરુ ,  
દો કદમ અભી  ચલ ેન હ, વો રફતાર કી બાતે કરતે " આ રા ય સરકાર સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ અને સૌના િવ ાસના 
સૂ ને આગળ ધપાવીને મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત પૂરા ગુજરાતના તમામ વાલીઓની આવક મયાદાને બાધ 
રાખીન,ે તમામ સમાજના િવ ાથ ઓને િવનામૂ યે પા પુ તકો આપવા માટે િપયા ૬પ કરોડની ગવાઇ કરી છે. ક ેસના 
શાસનમાં ન પા પુ તકો હતા કે ન િશ ણ હતંુ િમ ો, તે યાન રાખવાની બાબત છે. તેમા ં ૧૯ લાખ િવ ાથ ઓન ે પૂરા 
ગુજરાતમાં લાભ મળે છે. િવ ાલ મી બો ડ આપવાની યોજના છે તેમાં રાજયની તમામ સરકારી, િબનસરકારી, ા ટેડ 
શાળાઓમા ં ધોરણ-૯માં અ યાસ કરતી ૩પ ટકાથી નીચેનો સા રતા દર ધરાવતા ગામડાંઓની બીપીએલ કાડધારક 
ક યાઓને િપયા બે હ ર લેખ ેિવ ાલ મી બો ડ આપવાની યોજના પણ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે દાખલ 
કરી છે. જનેો લાભ સિવશેષ અમારા આ દવાસી સમાજની દીકરીઓને મળે છે. જમેાં વષ ર૦ર૦-ર૧ના વષ માટે િપયા ૧.૯૯ 
કરોડની ગવાઇ કરી છે. જમેાં ૯૯પ૦ િવ ાથ નીઓન ેતેનો લાભ મળવાનો છે. વષ ર૦ર૦-ર૧માં ક યાઓને મફત િશ ણ 
આપવા માટે, સંિવધાનમા ંપણ નારીઓન ેમાન સ માન આપવાની વાત થઇ હતી. આ દશેના સ માનનીય વડા ધાન અન ે
ત કાિલન મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે મ હલા અને બાળ ક યાણ િવભાગ અલગ કય . સૌ થમ તેના માટે ઝે ડર 
બજટેનું આયોજન કય.ુ સાચા અથમાં બેટી પઢાવો, બેટી વધાવો, બેટી બચાવો સૂ ને સાથક કરતા મફત િશ ણ માટે િપયા 
૧૭.૪પ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. જનેા મા યમથી પૂરા ગુજરાતની ૭ લાખ ૭૭ હ ર દીકરીઓને લાભ મળવાનો 
છે. રા યની વિનભર નોન ા ટેડ શાળાઓને રા ય સરકાર તરફથી કોઇ આિથક સહાય આજ સુધી મળતી ન હતી. વષ 
ર૦૧૪ના વષથી પા તા ધરાવતી વિનભર શાળાઓના િવ ાથ ઓને િપયા ૭પ૦૦ લેખે ો સાહક આિથક સહાય 
આપવાની ગવાઇ છે. જમેાં વષ ર૦ર૦-ર૧મા ં િપયા રપ.૧૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે.  
 ી ઇ તિસંહ ન. પરમાર(મહધાુ ) :  માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય ગૃહમાં બેઠેલા સૌ સ માનનીય 
ધારાસ ય ીઓ, સામ ે બેઠેલા સૌ સ માનનીય અિધકારી ીઓ, સ માનનીય પ કાર ીઓ, સૌને મારા પ રવાર અન ે મારા 
તરફથી વદંન ક  છં ંુ . કોઇક કોઇક વાર બોલવાનો મોકો મળ ેછે. આજ ેઆ ગુજરાત રા યના િશ ણમં ી જ ેમાગણીઓ લઇન ે
આ યા છે યારે તેમાં મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છૂ ુ ં . આ ચાલુ બજટેમાં િપયા ૩૦ હ ર કરોડનુ ંબજટે જયારે 
િશ ણ માટે ફાળ યું છે યારે માનનીય બાપુ ીને મારી ન  અરજ અને િવનંતી છે કે, આટલું મોટ બજટે ફાળ યું છે યારે ું
અ યારે ગુજરાત રા યના ગામડાઓના પરા િવ તારોમાં જ ેશાળાઓ બંધ કરવાની અને મજ કરવાની છે તે ન કરો તો સા  છેં . 
પરા િવ તારના જ ેગરીબ બાળકો છે, ગરીબ પ રવારના બાળકો છે એક-બે- ણ િકલોિમટર દૂરથી આવે છે. તેમાં નાની નાની 
બાળકીઓ પણ આવે છે. ર તામાં આવતાં એવી ઘટનાઓ ઘટે તો તે આ રાજય અને સરકાર માટે સારી વાત નથી. તો 
સ માનનીય ગૃહમાં બેઠેલા સૌ ધારાસ ય ીઓને મારી ન  અરજ છે કે, આ બાપુ સાહેબને કહે કે જ ેશાળાઓ મજ કરવાની છે 
તે ન કરે. આપણે આમ તો આખા ગુજરાત રાજયમા ં વેશો સવ કરીને વેશ આપીએ છીએ. બાળકોની સં યા કલોમા ંવધતી ૂ

ય છે તો તેના માટે વધારે શાળાઓ ખોલવાની હોય તેના બદલે આપણે બંધ કરવા જઇ ર ા છીએ આ સારી વાત નથી. મારા 
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ખેડા િજ ામા ં હમણા ં નવા િબ ડ ગ માટે િપયા ૧ કરોડ ૩૦ લાખનું બજટે ફાળવાયુ ં હતંુ. તેના માટે એક પેકેજ હતંુ. આ 
પેકેજમાં જ ેએજ સીને કામ મ ું છે તે એજ સીએ જયારે કામ કયુ યારે તેના કો ટાકટરોએ એ મકાનમાં ૪૦ ટકા િસમે ટ 
વાપય  છે. નદીનો દળ વાપય  છે. મને ગામના લોકોએ ક ું કે, ધારાસ ય ી અહ  મૂલાકાત કરો. મ મૂલાકાત કરી યું તો મ 
હાથ લગા યો તો જ ે બીમ હતા તે તૂટવા લા યા હતા. બે માળનું મકાન બંધાયેલ હતંુ. યાં િજ ામાથંી ટીમ આવી અન ે
એિ જિનયરે ક ું કે આ બાંધકામ સા  નથી થતંુ, જ ેમ ટરીય સ છે તે સા  નથી અને આની કવોિલટી પણ સારી નથીં . 
યારબાદ ગાંધીનગરથી પણ એક ટીમ આવેલી. તેમણ ેએવી નોટીસ આપી અને ક ું કે આ મકાન બાંધીન ેજ ે૩૦ પોલ ઉભા 

કરેલા છે તે તોડી પાડીને ફરીથી મકાન બનાવો. આ જ ેમકાન બાધેંલું છે એમાં જ ે૩૦ પોલ ઉભા કરેલા છે એને તોડી પાડીન ે
ફરીથી મકાન બનાવવામાં આવ.ે એટલ ેજ ેપોલ અને લેબ ભરેલો છે એમાંથી પાણી ટપકતંુ હતંુ તો સરકાર િશ ણ પાછળ 
આટલો મોટો ખચ કરે છે અન ે જ ે તે એજ સીઓ અને કો ટાકટરો અિધકારીઓ સાથ ે મળીન ે આવા (XXX) તે ન થવા 

ઇએ. કારણ કે આ સરકાર માટે (અંતરાય)... 
  સભાપિત ી : *(XXX) શ દ રેકોડ ઉપરથી દરૂ ક  છં ંુ .  
 ી ઇ તિસંહ ન. પરમાર : સોરી મેડમ, મારા શ દો હ પાછા ખચંુ છું ંુ . એટલ ેઆવા જ ેકો ટાકટરો હોય, આવી જ ે
એજ સીઓ હોય એમન ે સબક શીખવવો ઇએ જથેી ફરી આવુ ં કામ કોઇ એજ સી ન કરે. બીજુ,ં મારા મહધા િવ તારમા ંુ
આઇ.ટી.આઇ.ની એક સં થા છે હમણા ંજ ચાલુ થઇ છે એને પણ નવું મકાન મ ું છે. યાં પણ કો ટાકટર કામ કરે છે જ ે
મેઇન કો ટાકટર છે એણે ૬ એજ સીઓ બદલી છે છે ે ૬ ો જ ેછે પેટા કો ટાકટ એને એ કામ મ ું છે અને એ પણ નદીનો 
દળ વાપરે છે અને મ ટ રયલ જ ેકવોિલટી માટે મોકલવાનું હતંુ એને માટે પેિશયલ એક બો સ બનાવીને એમાં એ મ ટ રયલ 
યાં લેબોરેટરીમા ંમોક યું અન ેચેક કરા યુ ંતો એની પણ તપાસ થાય એવી મારી િશ ણ મં ી ીન ેિવનંતી છે. બીજુ,ં ાથિમક 

શાળાઓની આજબાજ જ ે પાનુ ુ -મસાલાના ગ ા છે તો એની બાળકો ઉપર ખોટી અસર થાય છે તો એને ૧૦૦ િમટર દરૂ 
ખસેડવાની કોિશશ કરે. ાથિમક શાળાઓમાં શૌચાલયો નથી તો દીકરીઓ માટે શૌચાલયોની પણ સિુવધા ઉપલ ધ કરી 
આપે. બીજુ,ં િશ કો જ ે છે એને િશ ણ િસવાયના બી  કાય માં ડવામાં ન આવે જથેી િશ ણ કાયમાં એ વૃિતમય રહે 
એવી િશ ણ મં ી ીને મારી ન  અરજ છે. બી  ખાસ મારી એક િવનંતી છે કે મારા ગામમાં જયારે નદીનું પુર આવે છે યારે 
વારવાર એ કલ પાણીમાં ડબી ય છે તો એક મ હના સુધી બાળકો કલમાં જઇ શકતા ં ૂ ૂ ૂ નથી તો યાં અમને એક નવું મકાન 
આપે એવી માનનીય મં ી ીને ન  અરજ છે. જય હ દ-જય ભારત.  
 ી રાજશેકમાર હુ . ગો હલ(ધંધુકા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી ભુપે િસંહ ચુડાસમા જ ેમાગણીઓ 
લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રજું ૂ  ક  છં ંુ . ાથિમક િશ ણ એ દરેક બાળક માટે બહ મહ વનું હોય છે અન ેસરકાર ુ
પણ ાથિમક િશ ણ મજબૂત કરવા માટેના ય નો કરતી હોય છે પરતુ મારા મત િવ તારમાં ીં - ાઇમરી ૧ થી ૫ ધોરણ 
જમેાં ૧૪૪નું મહેકમ છે એમાંથી મા  ૧૦૫ િશ કોની ભરતી થયેલી છે ૩૯ જ યાઓ ખાલી છે. એમાં પણ અમુક ગામમા ંપ નુ ં
મહેકમ હોય યા ં ૨ જ િશ ક છે જયારે અમુક ગામમા ં ી- ાઇમરીમા ં ઝીરો િશ ક છે એટલ ે કે એક પણ િશ ક નથી તો 
માનનીય મં ી ીને મારી િવનંતી છે કે આ ી- ાઇમરીમાં પૂરતો ટાફ ઉપલ ધ કરાવે અન ેમન ેિવધાનસભાના એક ના 
જવાબમાં એવો જવાબ મ ો છે કે િવરમગામની અંદર ી- ાઇમરીમાં વધારાનો ટાફ છે, સર લસ છે તો આવા જ ે કાંઇ 
સર લસ ટાફ હોય યાંથી ટા સફર કરીન ેપણ જયાં ખાલી જ યાઓ હોય યા ંમૂકે જથેી જ યા ભરાય એના માટે હ િવનંતી ું
ક  છં ંુ . તેમજ બાપુ પણ મારા િવ તારમાંથી આવે છે અને એમનું ગામ છે, એમનો તાલુકો ધોલરેા છે, એમા ંમા  ગામ છેં , તો 
ધોલેરા-ધંધુકા અને રાણપુર બરવાળામાં પણ ાથિમક શાળામાં અં ે  મા યમ ચાલુ કરવામાં આવ.ે એમાં ધંધુકામાં એક 
શાળામાં ચાલુ કરવામાં આ યું હતંુ અને િબ ડ ગ પણ બના યું છે પણ એ બંધ થઇ ગયેલ છે તો ઇ ા ટ ચર તૈયાર હોય તો 
આવી કલમાં અં ે  િમ ડયમ ાઇમરીમાં ચાલુ થાય એવી હ િવનંતી ક  છૂ ુું ં ં . મારા મત િવ તારમાં ઘણા ગામોમાં ાથિમક 
શાળાઓના ઓરડાની ઘણી ઘટ છે તો માનનીય મં ી ીને મારી િવનંતી છે કે, આવા ઘટતા ઓરડાનું તા કાિલક સરવે કરાવી 
અને પૂરતા થાય. એમાં પણ બાપુ કાસી ા ગામની અંદર વરસાદ દર યાન બાળકોન ેર  આપવી પડે છે યાં એક પણ મ 
બેસવાલાયક નથી, એક મ સારો છે તેમાં ઓફીસ ચાલે છે બાકીના બધા મોમાં ચાલ ુ વરસાદમા ં પાણી પડે છે તો એન ે
તા કાિલક પાડી અને નવા મંજર થાય એના માટે હ િવનંૂ ું તી ક  છં ંુ . ધંધુકા-ધોલેરા-રાણપુર-બરવાળામાં ધંધુકામાં એક 
આ સ અને કોમસ કોલેજ છે અને બરવાળામાં એક સરકારી આ સ કોલેજ છે તો માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે આપણા 
િવ તારમાં સરકારી આ સ, સાય સ અન ેકોમસ કોલેજ ચાલ ુકરવામાં આવ.ે ધોલેરામા,ં ધંધુકામાં અન ેરાણપુરમાં આવ ેઅન ે
ગયા વરસે પણ અમારે ૩૦૦ િવ ાથ ઓને એડિમશન વગર રઝળવું પ ું હતંુ અને કેટલી બધી રજઆત આપની સમ  પણ ૂ
કરી હતી અને આપે લાસ વધાયા હતા પણ ટાફના અભાવ ે યા ં પૂરતંુ િશ ણ મળતંુ નથી તો ટાફની પણ વધારે ભરતી 
થાય એના માટે હ આપને િવનંતી ક  છું ં ંુ . પા પુ તક મંડળ ારા બાળકોને પુ તકો આપવામાં આવે છે. તો એ પણ સ  
ચાલુ થતા ંદરિમયાન જ આપવામાં આવ ેતો સમય મયાદાની અંદર એમનો અ યાસ મ પૂરો થાય અને એમની પરી ા માટેની 

                                         
 માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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તૈયારી યવિ થત થઇ શકે. રા યની મોડેલ અને મોડન ડે કલ માટે લેબોરેટરીના સાધનો ખરીદી માટેની ગવાઇ આ ૂ
બજટેમાં કરવામા ંઆવી છે. પરતુ આવી ા ટેડ મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક શાળામા ંસહાય આપવામાં આવે તો પણ ં
શાળામા ં િશ ણનુ ં તર ચંુ આવી શકે. ામ પંચાયત અન ેનગરપાિલકા સંચાિલત શાળાઓના ઓરડાઓની મરામત માટે 
પણ ા ટની ગવાઇ આ વરસે કરવામાં આવી છે. તો મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે, ા ય ક ાની જ ે ા ટેડ 
મા યિમક શાળાઓ અને ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓ છે તેમજ આ મશાળાઓ છે એમાં પણ આવી ગવાઇ કરવામા ંઆવ.ે 
નવા ઓરડાઓ પણ સરકારની સહાયથી બનાવવામા ંઆવ ેતો િશ ણનું તર ચુ લાવી શકાય.  
 મ યા ન ભોજન યોજના ા ય િવ તાર માટે ખૂબ જ મહ વની છે તો આ મ યા ન ભોજન યોજનાના સંચાલક અન ે
રસોઇયાના પગારમાં વધારો કરવામાં આવે જથેી તેમને સારો પગાર મળે તો બી  અ ય જ ેકઇ ો ઉપિ થત થાય છે એના ં
ઉપર અંકશ આવી શકેુ . સરકાર ારા હેર કરેલ માદરે વતન યોજના અંતગત ા ટેડ અને મા યિમક શાળામાં પણ આ લાભ 
આપવામાં આવે તો મા યિમક શાળાઓના નવા મકાનો ઘણા બધા બની શકે.  
  ી જશુભાઇ શી. પટેલ(બાયડ) : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસે મારી થોડીક 
લાગણીઓ અને મારા થોડાક િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . ભારતીય જનતા પાટ ના સદ યો યારે પણ ઉભા થાય છે યારે સૌનો 
સાથ, સૌનો િવકાસ, ગિતશીલ ગુજરાત એવા વા યોથી ભાિવત કરવાની વાતો કરે છે યારે આ સૌનો સાથ અન ે સૌના 
િવકાસથી અમારો તાલુકો, િવ તાર વંિચત છે યારે માનનીય મં ી ીનું હ એ વાત તરફ યાન દોરવા માગંુ છ કે મારા માલપુર ું ંુ
તાલુકામાં વારવાર રજઆત કરવા છતાં આટસં ૂ , કોમસ અને સાય સ કોલેજ નથી. ધોરણ ૧૧ અને ૧ર સાય સ ભણવા માટેની 
કોઇ સગવડ નથી. યારે અમે ગુજરાતમાં છીએ કે ન હ, અમ ે ગુજરાતની બહાર વસીએ છીએ તેવુ ં અમને લાગે છે અને એ 
વાતની અમન ે િચંતા થાય છે. માનનીય મં ી ીને આ બાબતે વારવાર કાગળ પણ લ યા છે અન ે મં ી ી મને આ ગૃહમા ંં
ખાતરી આપે કે અમારો તાલુકો તમે દૂર રાખતા નથી તમારા હૈયામાં છે એવી વાત તમ ેકહેશો તો મન ેજરાક સંતોષ થશ.ે  
 હ િજ ા િશ ણ ું સિમિતના ચેરમને તરીકે અરવ ી િજ ામાં હાલ જવાબદારી સંભાળી ર ો છંુ. માનનીય મં ી ી 
બજટે લઇને આ યા છે યારે યાં થોડીક તકલીફો છે તેની વાત ક  તો અમારે યાં અરવ ી િશ ણ સિમિતમાં મા  ણ જ ં
કમચારી કામ કરી ર ા છે. ડી.પી.ઓ., આિસ ટ ટ ડી.પી.ઓ. અને હેડ કલાક. બાકીના િશ કો પાસે મારે િશ ણના બદલ ે
આ િશ કોના પગાર માટે, એમના ઇ ફા માટે, એમની ર ઓ મંજર કરાવવા માટે પરાણે કામ કરાવવું પડે છે યારે માનનીય ૂ
મં ી ી મને વહીવટી ટાફ આપે તો હ એમ માનુ ંછ કે એમનું માંગેલું યથાથ રહે અન ેહ એમનીું ં ુંુ  માગણીઓને સમથન આપંુ. 
યારબાદ મ િજ ા િશ ણ સિમિતના ચેરમને તરીકે કેટલીક શાળાઓની મલૂાકાત લીધી, નામ સાથ ેકહી શક છ કે બાયડ ુ ું ં

તાલુકાના ગોઢનાલ શાળામાં હ ગયો હતોું , બાજમાંથી નદી જતી હતીુ , બાળકો પાસે મગરના બ ચા આવી જતા હતા યારે 
એમની સલામતીનો સવાલ છે. તેથી એમના ર ણ માટે ક પાઉ ડ વોલ કરવા માટેની વારવાર રજઆત કરી પણ એ મારી વાત ં ૂ
કોઇ સાંભળવા તૈયાર નથી. માનનીય મં ી ીન ેહ આજ ેકહ છ કે ગૃહમાં તેઓ આ બાબતે ખાતરી આપે તેમજ શાળાના ઓરડા ું ું ંુ
જ ેપડી જવાની તૈયારી છે તેવા પ૦૦ ઓરડા માટેની માગણીના મ વારવાર કાગળોં  લ યા છે. મા  નોનયુઝ કરવાના ચેરમેનન ે
અિધકારો આ યા છે, નવા બનાવવા માટે અમારી પાસ ેકોઇ સ ા કે ભંડોળ નથી. યારે માનનીય મં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇન ે
આ યા છે એ મારી આ વાત વીકારે તો હ એને સમથન આપીશું .  
 મારા િમ  ોફેસર કબેરભાઇ ડડોર સાહેબ એક વાત ુ ં કરતા હતા કે વગશાળાઓ બંધ કરવાથી, એમણે આંકડાકીય 
મા હતી આપી યારે આપના ારા માનનીય મં ી ીને હ એ વાત જણાવવા માગંુ છું ંુ , કે આ દેશના વડા ધાન માનનીય મોદી 
સાહેબ અમેરીકાના ેિસડે ટન ેઅહ યા લાવ ેછે, ચીનના ેિસડે ટને અહ યા લાવ ેછે તેમની સાથ ેદો તી કરે છે પણ તેમના 
િવચારોન ે  મનમાં લ ેતો સારી વ તુ છે. માનનીય ડ ડોર સાહેબ એમ કહે છે કે આંકડાકીય મા હતીની જ ર છે બે બાળકો, 

ણ બાળકો હોય તો શાળા મજ કરી દેવી ઇએ પણ અમેરીકાએ વષ ૨૦૦૨ની અંદર  No Child Left Behind Act of 
2002 નામનો કાયદો બના યો. જગલમાં વસતા મજરોના એક બાળક માટે એક િશ ક અને ગાડી આપવાનું ોિવઝન થતંુ ં ૂ
હોય તો આપણાં ૩૦ બાળકો માટે માનનીય ડ ડોર સાહેબ,  બચાવ કરતા હોય તો હ એમ માનું છ કે એ એક િચંતાનો િવષય ું ંુ
છે, શરમની બાબત છે કે આજથી દોઢસો, બ સો વષ પહેલા ંગાયકવાડ સરકારે િશ ણને ફરિજયાત કય ુહતંુ અન ેઆપણે 
શાળાઓ બંધ કરવાની વાત કરી ર ા છીએ યારે તે વાતથી મન ેશરમ આવ ેછે કે અમ ેઆ રાજયથી પણ પર છીએ. બી  
બાજ એિ જિનયર ગ કોલેજની વાત ક  તો મારા મોડાસાની અદંરુ ં , 
 સભાપિત ી : એક િમિનટમાં પૂ  કરોં . 
 ી જશુભાઇ શી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, કેટલાક િવભાગો બંધ થઇ ર ા છે કયાંક ઓટોમોબાઇલ બંધ થાય 
છે, કયાંક ઇલેક ટકલ બંધ થાય છે અન ે ાઇવટે ચાલ ુરા યુ ંછે અને તેનુ ંપણ કારણ એ છે કે, પૂરતો ટાફ નથી. આવી બધી 
વાતો જયારે િશ ણમાં હોય યારે વભાિવક બાબત છે કે માનનીય મં ી ી સાહેબ અમે સમથન આપીએ પણ અમારી 
લાગણીઓ સાંભળે અને જ ે ખરેખર પાયાની જ રયાત છે કોઇ પણ દેશના િવકાસની વાત હોય તો તેની શ આત મા  
િશ ણથી થાય અને િશ ણમા ંસુધારો થાય તો જ દેશ આગળ આવે તે વાત યાનમાં રાખી અને િશ ણ તરફ નજર રાખ ે
એટલી મારી િવનંતી છે, જય જય ગરવી ગુજરાત.  
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 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા(િશ ણ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, મારા િવભાગની ચચામા ંસ ા પ ના ૯ અન ે
િવપ ના ૧૧ માનનીય સ ય ીઓએ ભાગ લીધો છે. મ બધાને એકા િચતે સાંભ ા છે ટીકાઓ ઓછી, સૂચનો વધારે અન ે
સારા છે. ટીકાઓનું માણ તેન ેપણ હ બહ જ ગંભીરતાથી લ  છ પણ ખૂબ ઓછ વ ુ તે અમારી સફળતાનું પ રણામ છેું ું ં ંુ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, તમારી િચંતા એ અમારી િચંતા આપણાં બધાની સંયુકત િચંતા. અમે પાયાના િશ ણન ે
મજબૂત કરવા માટેના ખૂબ પગલાં લીધા છે. ાયમરી િશ ણ મજબૂત હશે તો જ મા યિમક, ઉ ચ મા યિમક અન ે હાયર 
એજયુકેશન મારા આખા વચનમા ંગુણવ ાયુકત િશ ણ અને તે પણ ટેકનોલો  આધા રત ગુણવ ાયુકત િશ ણ અન ેઅમ ે
કરેલા તમામે તમામ ય નો ઝીણી ઝીણી બાબતોને પણ અમ ે યાનમાં રાખીને અમે જ ેસફળતા મળેવી છે તેનું પ રણામ પણ 
આ યું છે. હ પહેલાં માનનીય ધારાસ ય ીઓએ જ ે િચંતા યકત કરી છે તેનો જવાબ આપી દું . ડો.સી.જ.ેચાવડાએ 
આરટીઇની િચંતા કરી છે અમ ેઅ યાર સુધીમા ં૩ લાખ ૧૦ હ ર જટેલા િવ ાથ ઓને વેશ આ યો છે અન ેચાલ ુબજટેમા ં
૫૫૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ પણ કરી છે. ડો.સી.જ.ેચાવડાએ મ યા ન ભોજનની િચંતા કરી છે તેમાં આ વખતે અમ ે૪૦૪ 
કીચન શેડ બનાવવાની ગવાઇ કરી છે. સરકારી અન ેમા યિમક ઉ ચ ા ટેડ શાળાઓમાં ભરતીની યા અમે સરકારીમા ં
જ હેરાત આપી, પસંદગી કરી અને પછી તા.૧-૮-૨૦૧૮ તે જ ેસબજયુ ડિશયલ મેટર બની છે એટલે રોકાયુ ંછે પછી અમ ે
તરત જ તેની યા શ  કરી દઇશુ.ં માનનીય અ ય ી, ી િવ મભાઇ માડમ ેક ું કે બદલીના કે પમાં બધાની હાજરીમા ં
થાય છે એટલે કોઇ ગેરરીિત થવાનો કે છપાવવાનો કોઇ  ઉભો થતો નથીૂ .   
 સ ય ી કીરીટભાઇએ ક ું કે ઉ ચ પગાર માટે રાજય સરકારે શું કયુ તો અમે તેના માટેની સિમિતની રચના કરી છે. 
બહ ન કમાં જ એનો અહેવાલ આવતા ંઅમ ેએનો અમલ કરીશુંુ . ી કીરીટભાઇએ જ એક વાતની રજઆત કરી કે આરટીઇ ૂ
એકટ હેઠળ રાજય સરકાર ાથિમક શાળામાં િવધાથ  અને િશ કનો રેિશયો, મને એ વાત કહેતા ંઆનદં છે કે દેશના બહ ઓછા ુ
રાજયોમા ં૧ જમે ર૮ અમે પાળીએ છીએ, આરટીઇમાં ૧ જમે ૩૦ છે. અમારે યા,ં આપણે યાં કહ છું ંુ , આજ ેમા  આખું વચન ં
અમારા કરતાં આપણા ઉપર રહેવાનુ ં છે, ગુજરાત તરીકે હ બધી વાત ક  છું ં ંુ . ૧ જમે ૩૦ ના બદલે ૧ જમે ર૮. સ ય ી 
પી.ડી.વસાવાએ જ ેવાત કરી છે ૧,૯ર,૪૦૦ મંજર મહેકમની સામ ેૂ ૧,૮૬,૧૭૧ જ યાઓ એટલ ે કે ૯૬.૭૬  ટકા જ યાઓ 
ભરેલી છે. ૧૦ ટકા િવધાથ ના વજનનું દફતર હોવું ઇએ, અમે પ રપ  પણ કય  છે અને રે ડમ ચેક ગ પણ કરીએ છીએ, 
જયાં પણ એમા ંવધારે માલુમ પડે યાં અમે ટકોર પણ કરીન ેસુધારવા માટે પણ  કહીએ છીએ.  
 ી િ જશેભાઇએ ક ું િવરોધપ ને પણ થાન મળવું ઇએ. આ પ રસરમાં તમે જ ેવાત કરો છો એનું ચો સ 
યાન રાખીન,ે તમે બહાર જ ેકોઇ કાય મમાં ઓ છો તો ગુજરાત સામાિયક તમને મળતંુ હશે ને તમે વાંચતો હશો તો આ 

ગુજરાત સામાિયક એ ગુજરાત સરકારનું સામાિયક છે તેમ છતાં રાજય સરકાર સ ાધારી પાટ ન ેજટેલું મહ વ આપે છે એટલુ ંજ 
મહ વ િવપ ને પણ આપે છે. ી યાસુ ીનભાઇએ શાળાઓની વાત કરી. અ યારે અમદાવાદમાં કલ ુ ૩૮૭ શાળાઓ કાયરત 
છે. એક જ કે પસમાં આવેલી એક કરતાં વધારે શાળાઓ હોય એનુ ંતો એકિ કરણ કરવું જ પડે, એવી શાળાઓ છે કે એક જ 
કે પસમાં એક કરતાં વધારે શાળાઓ હોય એવી શાળાઓ, બી  શાળાઓ નથી. આરટીઇ એકટમા ંપણ લ યું છે કે શાળાઓનુ ં
સુ ઢીકરણ કરવું ઇએ અને તેના અનસુંધાનમાં કરીએ છીએ. ી ગુલાબિસંહભાઇએ વાત કરી તો એમને જણાવું કે તાલુકા 

ાથિમક િશ ણાિધકારીની જ યા કરાર આધા રત નથી હોતી, પરતુ અમ ેકેળવણી િનરી કન ેચાજ આપીએ છીએં . વગ-૩નો 
એને ચાજ આપીએ છીએ. આવતા દવસોમા ં પીએસસી ારા એની યા ચાલ ુ છે. ી રાજશેભાઇએ વાત કરી કે 
િવરમગામમાં આવતા કે પની અંદર વધ-ઘટ તમારી એ બાબતને અમે યાનમાં રાખીશું અને એની ચો સ પૂરતી કરીશુ.ં બે-

ણ િમ ોએ અન ેખાસ કરીને ી ઇ િસંહભાઇએ તો આખા ગૃહન ેઅપીલ કરી અન ેબે- ણ સ યોએ પણ વાત કરી, મારા 
સાથી ી કબેરભાઇએ થોડી પ તા કરી છેુ . તો હ થોડી વધારે પ તા ક  કે આ બાબતે હજ રાજય સરકારે કોઇ આખરી ું ં ુ
િનણય કય  નથી. પહેલી વાત, તમે જ ેિચંતા યકત કરો છો ને એ િચંતા અમારી પણ છે. પણ વા તિવક િચ  તમે સમ . 
એક ઓરડામા ં૧ થી ૮ ધોરણ, પહેલા ધોરણના ૧૦ િવધાથ ઓ હોય, બી  ધોરણના - પ હોય, ી  ધોરણના બી  પાંચ 
િવધાથ ઓ હોય એમ મળીને એક ઓરડામાં ધોરણ-૧ થી ૮ ના ૩૦ િવધાથ ઓ, િશ ક એક કે બે હોય એ િશ ક કયા 
ધોરણને કયો િવષય ભણાવ?ે એક તરફ આપણે ફ રયાદ કરીએ છીએ કે ી  ધોરણમા ંભણતા બાળકન ેવાંચતા- લખતાં 
નથી આવડતંુ, આમ બધાની ફ રયાદ છે. એનો ઉપાય શુ?ં એનો એક જ ઉપાય છે, ન કમાં અને અમે એ પણ હજ સરવ ેકરીએ ુ
છીએ, હ ફરીવાર કહ છ કેું ું ંુ  આખરી િનણય લીધો નથી. સરવે કરીએ છીએ એમાં એ સરવમેાં એક િકલોમીટરની અદંર એક 
શાળામા ં૧પ િવધાથ ઓ હોય અન ેએક શાળામા ંપાંચ િવધાથ ઓ હોય તો તમ ેજ કહેશો કે પાંચને ૧પમા ંલઇ ઓ અન ે
કવોિલટી િશ ણ મળે એવી યવ થા કરો, એમાં પણ આ દવાસી િવ તારોના ધારાસ ય ીઓની િચંતા વધારે છે. અમે કેસ ટ ુ
કેસ િનણય કરીશુ,ં કોઇન ેઅ યાય નહ  થાય, તમને કવોિલટી િશ ણ પણ મળ ેઅને અ યાય ન થાય એની અમ ેતકેદારી 
રાખીશું. 
 માનનીય અ ય ી, હ ું ી નીિતનભાઇનો પણ આભાર માનુ ં છ કે અમને આટલુ ં મોટ બજટે આ યુ ં છેુ ું ં . જ ે કાઇં 
નાની-મોટી ટકાઓ થઇ છે, અમારે યાં આજ ે આખા રાજયની અંદર પ૦ હ ર કરતા ં વધારે ાથિમક, મા યિમક અન ે
ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ આવેલી છે. જમેા ંઅંદાજ ેચાર લાખ કરતાં વધારે િશ કો કાયરત છે. જયારે ૧ કરોડ કરતાં પણ 
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વધારે િવ ાથ ઓ અ યાસ કરે છે. આ ઉપરાંત અનેક િવ ાશાખાઓ સાથેનું ઉ ચ િશ ણની િવિવધ શાખાઓમાં કોલે મા ં
લાખો િવ ાથ ઓ પણ અ યાસ કરે છે.  
 જ ેકઇ ટીકાઓ થઇ છે એ થોડી મા હતીના અભાવે થઇ છેં . હ જ ેવાત ક  છ એ તમારા સોસમાં તમે ક ફમ કરી શકો ું ં ંુ
છો. આટલી બધી ટીકા કે મયાદા પણ હ સમજ છું ંુ ુ . કયાકં ટાફ ઘટતો હશ,ે કયાંક એક ઓરડામા ંઆઠ િવ ાથ ઓ બેસતા 
હશે, કયાંક વધારે િવ ાથ ઓ બેસતા હશે આ બધંુ જ હોવા છતાં િશ ણ િવભાગના િશ કોની કમઠતા, એમણે કરેલું કામ, હ ું
એ સમાજનો પણ આભાર માનું છંુ, વાલીઓનો પણ આભાર માનુ ં છંુ. બધાની સંયુકત મહેનતના કારણે પાંચ વષ પહેલા જ ે
િ થિત હતી એ િ થિત આજ ે નથી. નેશનલ એ યુમે ટ સરવે હોય, નીિત આયોગ હોય કે પી  આયોગ હોય એ બધામા ં
ઓવરઓલ આપણે  સાતમાંથી પાંચમા,ં પાંચમાંથી ણમા,ં ણમાંથી બેમાં અને એકમાં સંયુકત ય નોન ેકારણ ેઆપણે 
આ યા છીએ. એમાં છે ો રપોટ પરફોમ સ ેડ ગ ઇ ડેકસ એમાં ઇિ ડકેટર છે learning infrastructure facility and 
quality and ઇકિવટી આ બધામા ંઆપણને એક હ રમાંથી ૮૭૦ ગુણ મ ા છે. મોટા રાજયોની હ રફાઇમાં આપણે પહેલા 
નંબરે છીએ. આપણાથી આગળ કે  શાિસત દેશ  ચંદીગઢ છે એને ૮૯૬ ગુણ છે જયારે આપણા ૮૭૦ છે. તમે કોઇપણ 
એજ સી ારા આ પી  આયોગના રપોટને ક ફમ કરી શકો છો. આજકાલ તમન,ે મને સમાજમાં ગુણવ ાયુકત િશ ણની 
િચંતા છે, િચંતન પણ એનુ ં છે પણ ઉપાય શુ?ં એના ઉપાયો આપણે બધાએ સાથે મળીને કરવાના છે. એ ગુણવ ાયુકત 
િશ ણ માટે અમ ેપગલા ંભયા છે. િશ કોની પણ હાજરી હોય અન ેિવ ાથ ની પણ હાજરી હોય, િવ ાથ  ન આવ,ે િશ ક ન 
આવે તો િશ ણ કાય ન થઇ શકે. િશ ણ કાય થાય, ગુણવ ાયુકત થાય એને યાનમાં રાખીને આખા દેશમાં પહેલીવાર  
અમારી દાનત છે, અમારી ઇ છા છે, રાજકીય ઇ છાશિકત અમારી છે કે આ રાજયમાં પહેલો આરોપ છે કે િશ ણ કથ ું છે. 

ી  ધોરણમાં ભણતા િવ ાથ ને વાંચતા લખતા નથી આવડતંુ. િશ ણ મં ી તરીકે હ એન ેમે ં માનું છું ંુ , આ ટોણો છે. અમ ે
અમારા િશ ણ િવભાગ ારા સંક પ કય  છે. આ બધા કામોને આધારે કે આવતા દવસોની અદંર ગુજરાતના એક પણ 
બાળકને ક ા માણે  લખતા વાંચતા ગણતા ન આવડતંુ હોય તેવું એક પણ બાળક તમન ેન હ મળ.ે સવાલ છે, લીધેલા 
પગલા,ં ઉપચાર આપની ણ માટે અન ેગૃહની ણ માટે કહંુ. બી  બધા િવભાગોમાં લીધેલા િનણય અન ેએનો અમલ તરત 
થઇ ય પણ િશ ણ એક એવો િવષય છે કે િનણય લીધો હોય એના પછીના પાંચ, દસ પંદર વષ એનો અમલ થાય, એનુ ં
પ રણામ મળતંુ હોય છે. મારી ભાષામાં  it is long and slow process and permanent process. અમે જ ેપગલા ં
ભયા છે એના પ રણામો હવે આવવાની શ આત થાય છે.   
 િવ ાથ ની ઓન લાઇન ેઝ ટસ. ૩ર હ ર શાળામાં મ ક ુ ં કે આજ ેમારો િવષય આધુિનક ટેકનોલો  આધા રત 
ગુણવ ાયુકત િશ ણનો છે. આ આધુિનક ટેકનોલો નો પૂરેપૂરો ઉપયોગ અમ ેકય  છે અને એના આધારે દૈિનક ઓન લાઇન 
હાજરી પૂરવામા ં આવે છે એની અસર પણ થઇ છે. હાજરીમાં ચો સ વધારો થયો છે, ફફડાટ પણ થાય છે એમાં ગુ ી 
મારનારા, કયાંક ગેરહાજર રહેવા ટેવાયલેા િશ કો હોય એવા અ યાર સુધી સતત ગેરહાજર રહેનારા ૧૧પ િશ કોને અમ ે
ફરજમાંથી મુકત પણ કયા છે. હજ પણ કઇક કચાશ લાગે છે તો એમાં બાયોમે ટક િસ ટમ કરવા માગીએ છીએુ ં . એમાં ફેસની 
ઓળખ થાય, ચહેરાની ઓળખ થાય. ો સી એક પણ ન થાય. આપણને યાકં યાંક ફ રયાદ મળ ેછે કે, િશ ક ઘરે હોય, 

ો સી જતો હતો. િશ કને િપયા ૩૫-૪૦,૦૦૦ પગાર આપે અને પેલાને િપયા ૫,૦૦૦ આપે. સમાજની આ ફ રયાદ છે 
અને એમાંથી અમે બોધપાઠ લીધો છે. અમે એનો ઉપાય કય  છે. ઓન લાઇન હાજરી અને એમાં પણ એ જ િશ ક છે કે બી  
કોઇ આવ ેછે? ફેસની ઓળખ પણ થાય. હ ટીકાના વ પમાં નથી કહેતોું , હકીકતના વ પમાં કહ છ કેું ંુ , વષ ૨૦૦૯ની અદંર 
જ ેઆર.ટી.ઇ.એ ટ આ યો અન ેએમાં જ ેએક ગવાઇ હતી કે, બાળકને પહેલા ધોરણથી આઠમા ધોરણ સુધી નપાસ નહ  
કરવાનો. કોન ે િચંતા હોય ? ન િશ કને િચંતા હોય, ન વાલીન ે િચંતા હોય કે ન બાળકન ે િચંતા હોય. પહેલા ધોરણમા ં
બેસા ો, સીધો નવમા ધોરણમા.ં નવો નવો િશ ણ મં ી બ યો, એક સંગઠનના લોકો આ યા, નવમા-દસમાના િશ કો 
આ યા અને મને કહે કે, સાહેબ, બહ ેમ અને ન તાપૂવક એક વાત અમારે કરવી છે કેું , સાહેબ, અમારે ી  ધોરણનુ ં
ભણાવવાનું કે, નવમા ધોરણનું ભણાવવાનું ? વા તિવક સવાલ હતો. એને ી નું નથી આવડતંુ અને સીધો નવમા ધોરણમા ં
આવી ગયો છે અને આ કાયદાએ આપણા દસ વષ, હ કહ છ ને કેું ું ંુ , ઇટ ઇઝ અ લો ગ ોસેસ, લો ોસસે. હવે એમાં સુધારો 
કરીએ તો એમાં પણ એટલો જ સમય લાગે. એટલા માટે અમે બાળકને એકમ કસોટી, તમારા િવ તારમાં તમે   એકમ 
કસોટી દર શિનવારે અલગ અલગ િવષયો માટે િવ ાથ ઓની કસોટી થાય. આ વાજબી છે કે નથી? તમારા વચનમાં ટીકા 
ઓછી છે એનું કારણ આ છે કે, તમન ેફ રયાદો નહ  મળતી હોય. આ અમારા િશ કો અને અમારા િવભાગે આટલી મહેનત 
કરીન ેઅન ેબધાની એકસૂ તા જળવાય, આખા રા યની અદંર દરેક ધોરણનું એક જ પેપર નીકળ,ે દર શિનવારે અલગ અલગ 
િવષયો ઉપર, એકમ કસોટી, િનદાન કસોટી, સ ાંત કસોટી. આપણે ભણતા હતા યારે છ માિસક, બાર માિસક હતી, પછી 
બંધ થઇ ગઇ હતી. હવે અમે ફરીવાર ચાલ ુકરી છે સ ાંત કસોટી. એક સ  પૂ  થાય કે તરત જ તે અન ેએના પછી અમ ેએન ેં

વાર, કેટલી ગંભીરતાથી ઝીણી બાબતો યાનમા ં રાખી આટલા બધા િવ ાથ ઓ, પચાસ લાખ િવ ાથ ઓ આઠમા 
ધોરણમા ંછે. એના પેપરનો  ડેટા તૈયાર કરીન,ે કયો િવ ાથ  એકમ કસોટીમા,ં કયા િવષયમા ંકાચો છે ? અમન ેખબર છે, 
અમારી પાસે રેકોડ છે કે કયો િવ ાથ  કયા િવષયની અદંર કાચો છે. અમે એના મા-બાપને બોલાવીએ છીએ. એના મા-બાપ 
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પણ રસ લ ેછે. પછી એ જ ેએકમ કસોટીમા ંકાચો હતો, એક વાર, બે વાર, ણ વાર, શિનવાર તો દર અઠવા ડયે આવ,ે એનો 
એ જ િવ ાથ  તૈયાર થઇ ય છે, અમારો અભનુવ છે અન ેભૂલની, િવ ાથ વાર, વાર, અમારી પાસ ેડેટા એ ટી કરવામા ં
આવે છે. આ ખૂબ ઝીણવટભયુ કામ છે, મહેનતનું કામ છે પણ મારો િવભાગ આ બધંુ સમયસર કરે છે, એનો મન ેઆનંદ છે. 
એને કારણ ેચો સ લિનગ આઉટ કમ પણ આ યુ ંછે.  
 માનનીય અ ય ી, પરી ામાં ગેરરીિત, તમે બધા સા ી છો. પાંચ-સાત-દસ વષ પહેલા,ં અ યારે બોડની પરી ા 
ચાલુ છે. ટે પો ભરીન ેકાપલીઓ, ટક ભરીન ેકાપલીઓ આ યો પણ યા છે, વાં યા છે, સાંભ ા પણ છે. િબહારની ણ 
વષ પહેલાંની એક તસવીર નીચેથી ઉપર સુધી માનવ લ ક કરીન ેનીચેથી ચોરીની કાપલી ઉપર સુધી પહ ચે, એકે એક વગ 
સુધી પહ ચે. હ રયાણામાં બે દવસ પહેલા ફોટો આ યો હતો. હ આપ સૌને પૂછ છ કેું ં ંુ ુ , આવી રીતે પાસ થયેલો ૮૫ કે ૯૦ ટકા 
લાવેલો િવ ાથ  એ એિ જિનયર ગમાં ય, એ મે ડકલમાં ય તો સમાજની દશા શું થાય ? અને પછી આપણે ફ રયાદ કરીએ 
છીએ. એનો ઉપાય અમ ેકય , સી.સી.ટી.વી. કેમેરા મૂ યા અને એના ઉપર કટોલ આ યોં , ચેક આ યો. પછી પેપર ફટી ય છે ૂ
એ ફ રયાદ આવવા લાગી. મને કહેતા આનંદ છે, હજ ુ ૨૧મી સુધી પરી ા ચાલુ છે. તમારામાંથી કોઇને પણ રસ હોય, િશ ણ 
સાથે ડાયેલા હોય, મા યિમક િશ ણ બોડ ઉપર સવારે ૯ કે ૯.૩૦ વા યે વ, તો પેપર ટેિકગ િસ ટમ અમે ઉભી કરી છેં . 
પેપર ટેક ગ એ લીકેશન તૈયાર કરી છે. કે માંથી વગખંડમાં ય યાં સુધી પેકેટ સહીસલામત રીતે િવ ાથ ના હાથમાં આવ,ે 
િવ ાથ  સહી કરે કે આ પેકેટ સહીસલામત છે યાં સુધી. મતલબ કે જમે દુ કાળ ભૂતકાળ થયો એવી રીતે પેપર ફટવાની ઘટના ૂ
ભૂતકાળ થઇ જશ.ે આ નાની વાત નથી અને એ એ લીકેશન ખૂબ સફળ સાિબત થઇ છે અને યાંક યાંક કોઇક મોબાઇલ લઇ 
ગયા હોય, નાની મોટી ઘટના બની હોય, ો સી હોય એવી પણ આ વખતે અમે રોજ છાપામાં ેસનોટ આપીએ છીએ કે આજ ે
આમ થયું છે, તો તમને નવાઇ લાગશે કે ભૂતકાળના માણમાં આ ગુણવ ાનો એક ભાગ છે. મહેનત કરીને બાળક પાસ થાય. 
મહેનતંુ િવ ાથ  હોય એ ૭૦  ટકા લાવ.ે બાજમાં ગેરરીિત કરીન ેુ ૮૫ ટકા લાવ.ે તો પેલા બાળક અને તેના મા-ંબાપ ઉપર શું 
અસર થાય તેનો અનુભવ આપણે સૌએ કરવો ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, અમે કલ એ યુકેશનમાં રીયલ ટાઇમ મોનીટર ગ કમા ડ એ ડ કટોલૂ ં . આખો દવસ અમારો 
આ કમા ડ એ ડ કટોલં . સી.સી.સી. અમારી ઓ ફસ ચાલે છે. હ આમં ણ આપંુ છ કે કેવી િસ ટમ ઉભી કરી છેું ંુ . પછી તમન ે
લાગશે કે ના, હવે ભિવ યમાં તેના પ રણામે િનયિમતતા આવશ.ે અમે ઇ પે ટરો મૂ યા છે અને એ શાળા ઇ પે ટરોને અમ ે
ટે લેટ પણ આ યા છે. સમયનો બચાવ અને ટેકનોલો નો ઉપયોગ. આપણે બધા યાંકને યાંક ડાયેલા છીએ. આચાય, 
િશ ક એ નાની મોટી બાબતમાં ઉ ચ પગાર ધોરણ પે શન કેસ, ર  મંજરીૂ , સેવાકીય બાબતો આ બધામાં એટલો બધો 
સમય યિતત કરે. બધંુ અમે ટેકનોલો થી ઓન લાઇન કરી દીધંુ. આ બધંુ ચોકસાઇપૂવક અ યારે થઇ ર ું છે. (અંતરાય) 
તમે બધા બોલતા હતા યારે હ શાંિતથી સાંભળતો હતોું .  
 સભાપિત ી : આટલો સરસ જવાબ આવે છે. તમારા બધાના ોની અહ  ચચાઓ થઇ છે. શાંિતથી સાંભળો. 
   
 ી ભુપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, અમે કયુ છે એવું નથી કહેતો. આપણે કયુ છે એવુ ંકહ છું ંુ . તમ ે
યાંય બહાર જશો યારે તમે ગૌરવ લઇ શકશો કે અમારા ગુજરાતમાં પરી ા દરિમયાન એક પણ ગેરરીિતનો કેસ બનતો નથી. 

ભલે અમે િનિમ  બ યા છીએ. િબહારનું િચ  યા પછી આપણને શરમ આવે કે ન આવ?ે આપણા ગુજરાતમાંથી એ દૂર કય ુ
છે. આ જ ેમા હતી આપંુ છ એ આપણા બધાના ગૌરવ માટે છેુ ં . ગુણવ ાયુકત િશ ણ માટે ગુજરાત કલ વોિલટી એ ેડીશન ૂ
કાઉિ સલની અમે થાપના કરી છે. એના માટે ઇ પે ટરની યવ થા કરી છે. એક અનભુવી િશ કે કહેલી વાત છે કે વાંચેલુ,ં 
લખેલુ,ં યેલું અન ેકરેલું આ યાદ રહે છે. પા પુ તક મંડળ ારા અમે જ ેપુ તકો આપીએ છીએ એની અંદર આ યવ થા 
કરી છે. વાવાઝોડંુ. બાળકે કદી યું નથી. તો વાવાઝોડ વું હોય તો એક યુું .આર. કોડ એમા ં જએ તો દુિનયાભરના ૂ
વાવાઝોડા વણનથી નહ , તા ય જએૂ . એ કોઇ દવસ ભૂલે નહ . પૂર કેવું હોય, િશ ક સમ વે કે આવું પૂર હોય તો એ સમજ ે
નહ  પણ જએ ઓહોૂ .. િબહારનું પૂર, ઉ ર દેશનું પૂર. એ બધંુ અમે એને પુ તકમાં બતાવી શકીએ. તમારા બાળકો અ યારે 
આ િશ ણ લઇ ર ા છે. ધરતીકપં . કોઇ પણ બાબત. અમ ેસમાજના બધા જ િવષયોન ેઆ ય.ુઆર. કોડમા ંઉમેયા છે. ૪૨૭ 
જટેલા ઇ-મ ટ રયલ ડવામાં આ યા છે. કેટલીકવાર િશ ક એનો એ હોય, િવ ાથ  એ ન હોય. કોઇ િશ ક સમ વે તો 
િવ ાથ ને સમજણ ન પડે. એનો એ િવષય બી  કોઇ િશ ક સમ વે તો તેન ે સમજણ પડી ય. અમે આવા િશ કોન ે

ો સાહન આપીએ છીએ કે તમ ેબાળકન ેસમ ય એવી પ િતમાં ભાષા, િવ ાન અને ગિણત શીખવાડો. તેના મ દશનો 
યા છે. અમારા .સી.આર.ટી.એ આ ઇનોવેશન ફે ટીવલ કયા છે અન ે એ ફે ટીવલમા ં દર વખતે ૩૦૦-૪૦૦ િશ કો 

આપણને ઇને લાગે કે હા, આ તો તરત ગળે ઉતરી ય એવું છે. એ રમત રમતા,ં કોઇ અલગ અલગ પ િત માણ ે
એજયુકેશનલ ઇનોવેશન ફે ટીવલ, અમે નવતર યોગ કરીએ છીએ, એ સફળ યોગ છે. એ ગામથી તાલુકા, િજ ા સુધી 
આખા રાજયના િશ કો જવે છે કે આ પ િત માણે આપણેુ   આગળ વધીશું તો આ ઇઝી િસ ટમ છે જથેી કરીને બાળકન ે
ગિણત સમજવામા,ં િવ ાન સમજવામાં કે ભાષા સમજવામાં અનકુળતા રહેશેૂ . અમે ‘ ‘ િમશન િવ ા’ ’ થી શ આત કરી. આ 
બધી જ બાબતો અમે યાનમાં રાખી કે બાળક જ ેનબળું છે પણ અમે તમારી ણ માટે કહ કે અમે નબળા બાળકને માનહાની ું
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ન થાય એટલા માટે નબળું બાળક ક ું નહ . આ ઠોઠ છે, આ નબળું છે એમ કહીએ તો નાના બાળકને પણ ખોટ લાગી ય કે ું
મને ઠોઠ ક ો પણ એ બાળકને અમે ‘ ‘ િ ય િવ ાથ ’ ’  ક ો. તમને ણીન ે આનંદ થશે કે આ બાળકને અમે ‘ ‘ િ ય 
િવ ાથ ’ ’  ક ો. આ ‘ ‘ િ ય િવ ાથ ’ ’  છે અન ેએ ‘ ‘ િ ય િવ ાથ ’ ’ ને વધારે સમય અમારો િશ ક આપે અને એ િશ ક એન ે
વધારે ભણાવ.ે આ િમશન િવ ાના ણ મહીનાના કાય મની અંદર અમ ે એની પાછળ વધારે સમય અમારા િશ કોએ 
આપવાનું ન ી થયું અને એનો ખૂબ મોટો ફાયદો થયો કે જ ે‘ ‘ િ ય બાળક ’ ’ હતંુ એને એવરેજ ેણીની અંદર અમે મૂકી શકયા. 
મ ક ું એમ દર શિનવારે એકમ કસોટી અને એના પ રણામ પણ ખબૂ સારા આવે છે. એના ઉપચારા મક પગલા પણ અમે કયા 
છે. મ હમણાં જ ક ું એમ કે પી. .આઇ. અને નીિત આયોગમા ં હવે ભિવ યમાં કોઇપણ સરવે થાય તો નીિત આયોગના 
સરવેમાં પણ ગુજરાત પહેલા નંબરે હોય, એમ.આઇ.એસ.માં પણ ગુજરાત પહેલા નંબરે હોય, પી. .આઇમાં પણ ગુજરાત 
પહેલા નંબરે હોય, આ અમારી મહેનત છે અન ેએ મહેનતના આધારે સારા પ રણામ આ યા. સવાલ એ છે કે કોઇક પ રણામ 
વહેલા આવે છે, કોઇક પ રણામ મોડા આવે છે પણ હવે એની શ આત થઇ ગઇ છે. ટેકિનકલ િશ ણની અદંર અ યારે 
ટાટઅપ એક િવષય ખૂબ ચિલત થયો છે. માનનીય વડા ધાન ીએ પણ આ િવષયને ખૂબ મહ વ આ યું છે, ઇનોવેશન-

દરેક બાળકમાં કઇક નવુ ંકરવાની વૃિ  હોય છેં . અમે એન ે ો સાહન આપીએ છીએ. ો સાહન આપીને અમે એને મદદ પણ 
કરીએ છીએ. આિથક સહાય પણ કરીએ છીએ, હ તમને એું ક મા  દાખલો આપંુ કે વોટ ઇઝ ઇનોવશેન? લાઠી તાલુકાનો એક 
િવ ાથ  મારા પાસ ેઆ યો, સી.એમ. પાસે આ યો, એણે ક ું કે સાહેબ, આ ક યુટર પડયું છે એમા ંકોઇપણ સંદેશ મોકલવો 
હોય તો મારે કી-બોડ ઉપર ટાઇપ કરવું પડે કે ના કરવું પડે? અમ ેક ું કે હા, કી-બોડ ઉપર પહેલા ટાઇપ કરવું પડે. ટાઇપ 
કરો તો જ યાં લખાય, તમને આ ય લાગશ,ે અમે નજરે યેલુ ં છે, હ એ િવ ાથ નુ ં નામ પણ તમન ે આપવા તૈયાર છું ંુ . 
અમારી સામે એણે ક યુટર મૂકયું અને આમ જ ઉભા રહીને એના મનમાં જ ેિવચાર ચાલતો હતો, કી-બોડનો ઉપયોગ કયા 
િસવાય ીન ઉપર આખો ફકરો લ યો. ક પના કરો. આ આપણા િવ ાથ ઓની મતા છે. આ ઇનોવટેીવ કહેવાય અને હ ું
અ યારે ઇ ર ો છ કે આપણી પેઢી કરતા પછીની પેઢી વધારે હ િશયાર છે અને હાલની જ ેપેઢી છે એ તો ખૂબ હ િશયાર છેુ ં . 
એને અમે પારખી લીધી છે અન ેઅમ ેએને મદદ કરતા થયા છીએ. પરફોમ સના ડેટા અમ ેક યુટરમા ંએક  કરીન ેએનો કેવી 
રીતે િવ ાથ ના લાભમાં ઉપયોગ કરી શકીએ! અમ ે હેકાથોન કરીએ છીએ, એિ લ ૧, ર અન ે૩ સે ટલ કરે છે, એક સાથ ે
૪૦૦-પ૦૦ િવ ાથ  ૩૬ કલાક, ૪૮ કલાક, ૭ર કલાક બેસે અન ેઅમે એને સમ યાઓ આપીએ કે પાણી વધારે વપરાય છે 
તો એનો ઉકેલ શુ?ં પેટોલ એક િકલોિમટરમાં વધુ ય છે તો એનો ઉપાય શુ?ં વીજળીમાં ઓછ િબલ લાવવું હોય તો એનો ુ ં
ઉપાય શુ?ં મન ેકહેતા આનંદ થાય છે કે આ િવ ાથ ઓ, દીકરા-દીકરીઓ એ ૩૬ કલાક, ૪૮ કલાક, ૭ર કલાક બેસીન,ે 
મંથન કરીન ેએના ઉપાય કરે છે. એ સે ટલનુ ંહેકાથોન તા.૧, ર, ૩ એિ લ હોય છે પણ અમ ેમાચ મ હનામા ંહેકાથોન કરીએ 
છીએ. એનાથી આગળ વધીન ેકહ આ હેકાથોન મા  િશ ણ િવભાગ કરતંુ હતંુું . અમ ેએનાથી એક ડગલુ ંઆગળ વ યા કે અમ ે
ઉ ોગપિતઓને પણ હેકાથોનમાં સાથ ેરા યા અને પૂછયું કે અમ ેતો આ બધા િવષયો ભણાવીએ છીએ પણ અ યારે સાણંદ, 
ધોલેરા એમાં જ ેિવકાસ થાય છે તો એમાં તમારે કયા િવષયને અનુ પ અ યાસ મ હોય એવો તમારે િવ ાથ  ઇએ? આ અમ ે
નવી પહેલ કરી છે. એવા ઇ ડ ટીયાિલ ટ બેઠા હોય. હવે જ ે રીતે ટેકનોલો નો ઉપયોગ થાય છે, તમારા ચીલાચાલ ુ
અ યાસ મો અન ેએવા િવ ાથ ઓ એમને નહ  ચાલ.ે જ ે કારની જ રયાત છે એવા અ યાસ મો એમના માગદશન હેઠળ 
એમની સૂચના મુજબ અમ ેકરીએ છીએ. પી.એચ.ડી. જ રી િવષય છે. કોઇપણ પી.એચ.ડી. હોય તો ટેઇ ડ હોય, વધુ સા  ં
ભણાવી શકે. અ યાર સુધી એને કોઇ સહાયતા ન હતી.  હવે  એક િવ ાથ ને બે વષ સુધી દર વષ ર લાખ િપયા આપવાની 
યોજના કરી છે. અમ ે ફિનશ ગ કલની એક યોજના શ  કરી છેૂ . ટકમાં કહ તો કૌશ ય યોજનાૂં ું , સો ટ કીલ, કો યુિનકેશન 
કીલ, કૌશ ય વધારવુ,ં અ યાર સુધી ૩૬,૯૯૪ િવ ાથ ઓને તાલીમ પણ આપી છે. ી નરે ભાઇ હતા યારે કહેતા હતા 

કે, ગુજરાતના િવ ાથ ઓ િવ ના િવ ાથ ઓ સાથે આંખમાં આંખ મીલાવીને વાત કરી શકે. મતલબ કે અં ે . સો ટ કીલમા ં
આ બાબતને પણ અમે યાનમાં લીધી છે. બી  વાત કરતા હતા કે કોઇપણ ભાષાનો અભાવ ન ચાલ.ે કોઇપણ ભાષાનો 

ભાવ પણ ન ચાલ.ે આવડે કે ન આવડે અં ે  બો યા કરીએ એવું નહ . ગુજરાતના િવ ાથ ઓ અં ે  ણતા હોય તો 
અ ય રા ય અને દેશોમાં નોકરી મેળવવાની તક પણ ઉજળી થાય છે. એના માટેની યવ થા પણ કરવામા ંઆવી છે. અમ ે
રે ક ગ ઇ ા ટકચર ઉભુ ંકયુ છે. નેશનલ ઇ ડ ટીયલ ઇિ ટ શૂન રે ક ગ છે એમા ં થાન મેળવવા માટે વીધીન ગુજરાત 
પહેલા અમે રે ક ગ કરીએ તો અમ ે દેશમા ં આવી શકીએ. બધી યિુનવિસટીઓની વાત નહ  ક  પણ એમાંથી જ ે બે સફળ ં
ટીચસ યુિનવિસટી અન ે િચ ડન યુિનવિસટી છે. ફોરેિ સક સાય સ તો હોમમા ંઆવે છે.  આ ણ યુિનવિસટીઓ રા યમા ં
યુિનક છે. ટીચસ યુિનવિસટીમાં અમે જ ેિવ ાથ ને સીધા િશ ક જ થવું છે યારે હમણાં હ ટડી ફોર ગુજરાતમાં કવૈત અન ેું ુ
દુબઇ ગયો હતો તો યાં ગુજરાતી ભાષાના િશ કની ખૂબ જ ર છે. અહ યા તૈયાર થયેલ િશ ક મા  બી.એઙ કરવા ખાતર કરી 
ના યુ,ં એિ જિનયર ગમાં એડિમશન ન મ ું એટલે બી.એઙ કરી ના યું એવું નહ  પણ પહેલેથી જ મારે બી.એડ જ કરવું છે 
અને મારે િશ ક જ બનવુ ંછે એવા િવ ાથ ઓન ેતૈયાર કરવા માટે આપણા ગુજરાતની અંદર ટીચસ યુિનવિસટી સફળતાપૂવક 
ચાલે છે. િચ ડનનો ક સે ટ ી નરે ભાઇ હતા યારે આપણે સૌ ણીએ છીએ, આપણા ધમશા ોમા ં લ યુ ં છે કે 
નવપ રિણત યુગલ ઇિ છત બાળક મેળવી શકે. આ બધી જ િવગતની ણકારી અમે િચ ડન યુિનવિસટીમાં સફળતાપૂવક 
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આપીએ છીએ. અગ રયાઓની કોઇએ િચંતા ય ત કરી. ઉનાળામા,ં ચોમાસામાં યાં ટે ટ કે બાંધેલા મકાનો આટલા વષ ના 
અનુભવથી સફળ થયા નથી. અમ ે યા ં પણ એક ઇનોવટેીવ કામ કયુ છે. ચચા દરિમયાન િવચાર આવી ગયો કે એસ.ટી. 
ડેપોમાં જ ેવણવપરાયેલ એસ.ટી. બસો છે કે જનેે આપણે ક ડમ કહીએ છીએ, ભંગાર કહીએ છીએ એવી એસ.ટી. બસની 
અંદર મા  સાડા ણ લાખ િપયાના ખચ સરસ મ ના લાસ મો બનાવીએ છીએ. એમાં પંખા હોય છે, ટી.વી. હોય છે, 
૧૫-૧૭ િવ ાથ ઓને બેસવાની યવ થા હોય છે, ડે ક હોય છે. અગ રયાના બાળકોને ભણવા માટેની મુ કેલીઓ હતી એ 
ભિવ યમાં રહેવાની નથી. એના માટે અમે યવ થા કરી છે. િવ ા સહાયકોમાં ઇએ તો વષ ર૦૧૯માં અમે ૩ર૬રની ભરતી 
કરી છે. કોચ એવોડ પણ અમારા િશ ણ િનયામકની કચેરીને મ ો છે. હમણાં કોઇએ ક ુ,ં ી ગુલાબિસંહ તમે જ ક ું કે 
તાસ, અમ ેએની િચંતા કરી છે અન ે યવ થા કરી છે કે િવ ાથ ઓને િવ ાન માટે િવ ાનનો િશ ક જ મળવો ઇએ, ભાષા 
હોય તો ભાષાનો િશ ક જ મળવો ઇએ. આની િચંતા અમ ેકરી છે અન ે યવ થા અમે ઉભી કરી છે. આપ ં જ ે હે ં છે કે 

ી  ધોરણમા ંભણતા ંિવ ાથ ન ેલખતા-વાંચતા-ગણતાં આવડતંુ નથી. એની િચંતા અમ ેકેવી રીતે કરી છે? ધોરણ-૩ ના 
િશ કને ક ું કે, ધોરણ-૨ ના િશ કનું યાન રાખ ભાઇ, આવતી કાલે એ બાળક તારી પાસે આવવાનું છે એમાં  કચાશ 
રહેશેને તો તારે જ એની પૂિત કરવાની છે. આ નવો ક સે ટ લઇને અમે આ યા છીએ કે ધોરણ-૩ ના િશ કની જવાબદારી છે 
કે એ ધોરણ-૨ ના િવ ાથ ઓને ભણાવ.ે  
 માનનીય અ ય ી, ઉનાળુ ંવેકેશન, અમે અિપલ કરી તો િશ કોએ હા પાડી. બધાએ હા નહ  પાડી પણ જણેે હા 
પાડી, એમાં ૮,૧૮૯ િશ કોએ હા પાડી અને બી  ૧૨,૩૫૩ સામાિજક સં થાઓના િશ કોએ હા પાડી અને િશ ણ કાય 
થયુ.ં અમ ેક ું કે, આટલી આટલી ઉણપ છે અને તમારે એની પૂિત કરવાની છે એનો પણ લાભ થયો છે. નવુ ંશૈ િણક સ , 
બાળકની પરી ા હવે લગભગ પતી જશે પછી રઝ ટ આવશે એની વ ચેનો જ ે ગાળો યથ ય. િશ કે શાળામા ં જવાનુ ં
િવ ાથ એ નહ  જવાનુ ંપણ અમે આ વખતે િનણય લીધો છે. સમાજનો સારો સહકાર અને આવકાર પણ મ ો છે કે એટલા 
ભાગને વહેલો શ  કરીશું તો આવતા દવસોની અંદર એ બાળકન ેસા  િશ ણ મળી જશે એનું સમયપ ક પણ તૈયાર થઇ ગયું ં
છે અને િશ કમા ં હ રફાઇ થાય તો વધારે સા  િશખવેં . જ ેસા  િશખવે છે એને અમે િતભાશાળી િશ ક તરીકેનો એવોડ ં
આપીએ છીએ. સારા િશ ણ માટેની હ રફાઇ થાય. અ યાર સુધીમાં અમે ૩,૨૪૭ િતભાશાળી િશ કો. ગુજરાતી તરીકે 
ગુજરાતી ફરિજયાત એ િનણય લીધો છે અન ેબધાન ેમા હતી માટે કહ છ કે િનણયમા ંઆપણે ખૂબ  સફળતાપૂવક આગળ વધી ું ંુ
ર ા છીએ. આખા સમાજ ેપણ એન ેખૂબ આવકાય ુછે. બહારની અં ે  િમ ડયમની પણ જ ેકાંઇ શાળાઓ છે એણ ેફરિજયાત 
ગુજરાતી ભણાવવાનું જ છે. (આ તબ ે  નાણામં ી ી નીિતનભાઇ પટેલે િશ ણમં ી ીને મા હતી આપતા) વાહ, 
નાણામં ી ીએ આવીને તરત જ એિ જિનયર ગ અને ફામસીના ોફેસરોન ેસાતમા પગારપંચનો લાભ આપવામા ંઆવશે તેની 

હેરાત કરતા હ આનંદ અનભુવું છું ંુ . (અંતરાય, આ તબ ે  ડો.અિનલભાઇ ષીયારાએ બેઠા બેઠા ક ુ ંકે એ અમે પૂછવાના 
હતા) હા, એ તમે પૂછવાના હતા કે મારા યે કેટલો ેમ છે! હ સમ  રા યના એિ જિનયર ગ અને ફામસીના અ યાપકોવતી ું
માનનીય નીિતનભાઇનો, માનનીય િવજયભાઇનો દયપૂવક આભાર માનું છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, બી  વાત, પેલી વાત કરી એ તમે ક ફમ કરાવી દે . છે ા પાંચ વષની અંદર પેલો જ ે ેઝ 
કયો? ગરીબ માણસ પણ પોતાના બાળકને ખાનગી શાળામાં મૂકે આ ેઝ છે કે ભાઇ સરકારી શાળામાં તો બરોબર નથી. આ 
પણ મ એને હેણાં તરીકે લીધંુ કે આવું નહ  ચાલ.ે મારી કલમાં વેઇ ટગ હોવું ઇએ અને પાંચ વષ થયાૂ ં . ફરી કહ છ કેું ંુ , 
Education is a very slow and long process. પાંચ વષ પહેલા મ મારા િવભાગન ે હે  ંમાય ુકે મારે આમાંથી બહાર 
નીકળવુ ંછે. અમદાવાદ કોપ રેશનન ેઅિભનંદન આપંુ છંુ. બધા કોપ રેશન એ રયાની અંદર અ યાર સુધીમા ંખાનગી શાળાના 
૩ લાખ જટેલા િવ ાથ ઓ આપણી સરકારી શાળામા ં આ યા છે અને હમણા ં તમે છાપામાં અઠવા ડયા-દશ દવસ પહેલા 
વાં યું હશે કે અમદાવાદ કોપ રેશનમા ંવેઇ ટગં , પહેલીવાર સમાચાર આ યા છે. આ નાનીસૂની વાત નથી. એ રા ય સરકારની 
શાળાઓની સફળતા બતાવે છે. મ જમે ે  િશ કોનું ક ુ ં એમ હ રફાઇમા ં સા  ભણાવ ે એન ે અમ ે ો સાહન આપીએં , 
આિથક સહાય કરીએ, સ માન કરીએ, માણપ  આપીએ એવી રીતે બધા ભેગા થઇને ે  શાળા એની પણ યોજના અમ ે
કરી છે. ગરીબ િવ ાથ ઓ શુન કરી શકતા નથી. અમારી બાયસેગ ી નરે ભાઇની જ ે ભટે છે, િગ ટિસટી ભટે છે, 
કાંક રયા ભટે છે, રવર ંટ ભટે છે, મહા મા ગાંધી મં દર ભટે છે એમ બાયસેગ પણ ભેટ છે. તમે કદાચ ના યું હોય તો ઇ 
આવ  અને આ વખતે ી નરે ભાઇએ બજટેમા ંએન ેનેશનલ દર ો આપી દીધો. અમે ૬ થી ૧૨ દરરોજ ‘ ‘ વંદે ગુજરાત 
ચેનલ’ ’  ઉપર ે  િશ કોનુ ં રેકો ડગ કરીન ે ે માં ે  ગિણતમાં આખા રા યમા ં ે  હોય. છ ા ધોરણમાં ગિણતમા ં
શીખવે એવો, બારમા ંધોરણમાં િવ ાન શીખવે એવો. એનુ ંરેકોડ ગ કરીને અગાઉથી ણ કરીને અમે આ સમય ેછ  ધોરણું , 
આ સમયે આઠમું ધોરણ આ સમયે બારમું ધોરણ એ ર૪ કલાક ચાલે છે. ટે લેટની વાત તો ઘણાએ કરી છે. ચચા પણ થઇ છે 
અને એનો ફાયદો બહ થયો છેુ . જ ેઇનોવેટીવ િવ ાથ ઓ છે એ બધા િવ ાથ ઓન ેનવુ ંનવુ ં કઇક કરવુ ં છે અન ેઅમ ેએમા ંં
ખૂબ, ભૂતકાળના કોઇના વચનો હોય, ઇનોવેટીવ કામ હોય, એ બધંુ ફીડ કરીએ છીએ. રેફર સ બુકસ હોય એને કયાંય લેવા 
જવાની નહ  ટે લટે ઉપર રેફર સ બુક એને તરત મળી ય એટલ ેખૂબ લોકિ ય યોજના સાિબત થઇ છે. નેશનલ બોડ ઓફ 
એ ેડીએશન દરેક કોલેજન ે મળે એ કારના ય નો અમ ે કરી ર ા છીએ. એમ.બી.બી.એસ.મા ં િવ ાથ ઓન ે ઉપરાંત 
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િવ ાથ નીઓને ક યા કેળવણી અંતગત પણ અમે યવ થા કરીએ છીએ. મુ યમં ી વાવલંબન યોજના, કોલેજના બાંધકામ 
માટે પણ આ વખતે પૈસા આ યા છે. લેસમે ટ માટે, તમે બધા છાપામાં વાંચતા હશો કે અમારી યુિનવિસટી લેસમે ટ કેમ કરે 
છે? અને એમાં અ યાર સુધીમાં ર૦,૦૮૪ જટેલા િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો અને એમાં સામે બધા ઇ ડ ટીયાલી ટ બેઠા હોય 
છે. અહ યા જ ેતે કોસમાં પાસ થયેલા િવ ાથ ઓ હોય છે યાનંે યા ંજ પસંદ કરીને દરેક યિુનવિસટીમાંથી એવા સમાચાર આવ ે
છે કે ૭૪૦ િવ ાથ ઓને લેસમે ટ મળી ગયુ,ં કયાંક પ૦૦ને મ ું આ પણ અમારો રાજય સરકારનો, યુિનવિસટીનો એક નવો 

યોગ છે. આ વખતે કલ ઓફ એકસેલ સ આ બધંુ જ મ કીધંુ ને કે ટેકનોલો  આધા રત ગુણવ ાયુકત કે આપણે આપણા ૂ
બાળકને નેશનલ, ઇ ટરનેશનલ લેવલ ઉપર મૂકવું હોય તો કઇક ફેરફાર તો કરવા જ પડે અને એને યાનમાં રાખીને એને માટે ં
પણ ી નીિતનભાઇનો આભાર માનુ ંછ કે મુ યુ ં મં ીની સાથ ેબધી ચચા થઇ યારે એમણે ઉદાર હાથ ેકીધંુ કે આ િશ ણ 
િવભાગનો આઇડીયા બહ સરસ છેુ . કલ ઓફ એકસેલ સ અન ેએમાં બધી સુિવધાઓૂ , માટ કલાસ મ, ક યુટર લેબ, 
સાય સ ટેકનોલો , એિ જિનયર ગ, મેથેમેટી સ લેબ, ફીટ ઇિ ડયા આ બધી જ સગવડતાઓ સાથે િશ ણ આપી ર ા 
છીએ. 
  માનનીય અ ય ી, મારે બી  બે િવભાગ માટે પણ પાંચ િમિનટ વધારે ઇશ.ે ાનકજની પણ અમારી બધી ુ ં
શાળાઓમા ંઅમે સગવડતા વધારતા જઇએ છીએ. મારા બી  ણ િવભાગ છે. કલાઇમટે ચે જ માટે મારા સાથી િમ ોએ ક ુ ં
છે વષ ર૦૦૯માં આખા દેશમાં કોઇએ પહેલીવાર િવભાગ શ  કય  હોય તો એ ગુજરાત છે. લોબલ વોિમગ આપણે વાંચીએ 
છીએ. અ યારે માવઠ પડતંુ હોય અને આગાહી હોય તો એનુ ં કારણ લોબલ વોિમગ છેું . િબનજ રી કાબન પેદા થાય એ 
ડીઝલ, પેટોલના ધુમાડાથી થાય, િમલના કારખાનામાંથી થાય, િબનજ રી દવસે લાઇટ બાળવાથી કાબન પેદા થાય અન ે
બધો ભેગો થાય, આખી દુિનયાનો ભેગો થાય અને એ પછી સામા ય હવામાનને ડ ટબ કરે અને એના આધારે એ ગમે યારે, 
િવકિસત દશેોમા ંપણ વોિશં ટનમા ં ેિસડે ટ હાઉસમા ંપાણી ઘુસી ગયા આવુ ંઆપણે ૧૦-૧પ વષ પહેલા સાંભ ુ ંનહોતંુ 
પણ છે ા ૪૦૦-પ૦૦ વષથી આ લોબલ વોિમગ ધીમ ેધીમ ેકાબન ભેગો થાય છે એના ઉપાય તરીકે ી નરે ભાઇએ કે 
આમાં કદરત છે પણ સાય સ ટેકનોલો ના આધારે આપણે એનો ઉપાય કરવો ઇએુ . એની પરપરાગત જયાંથી ધુમાડા થતા ં
હોય એ મશાન ભ ી હોય, અ ય કોઇ યવ થા હોય, વાહનો હોય તો ઇલેકટીક વાહન, હવે અમદાવાદ યુિનિસપલ 
કોપ રેશન ઇલેકટીક બસ લા યા છે. મોટરકાર પણ આવી છે, કાર પણ આવી રહી છે. અન ેએના માટે નવી યોજના જ ેછે બાળ 
ઉ  ર ક દળ, ઉ  સંર ણ માટેના તાલીમ કાય મો, ઉ  ઓડીટ, આગામી દવસોમાં બજટેની ગવાઇ મુજબ આમ ૧૯ 
િવભાગોની કલ િપયા ુ પ૯રર કરોડની ગવાઇ કરી છે. આગામી વષ િપયા ૧૯ર કરોડની ગવાઇ મુજબ ૩ લાખ રહેઠાણ 
ઉપર સોલાર મૂકવાની યવ થા કરવામાં આવી છે. બેટરી સંચાિલતની વાત કરી છે. સૌર આધા રત ટે ટરો ભિવ યમા ં
આવવાના છે. મા હતી અને સારણ િવભાગમાં મ હમણા ંક ું એ માણે અને પહેલીવાર વણ કમલનો એવોડ ગુજરાતી 
ફ મ હે ારોન ેમ ો છે. આપણા સૌ ગુજરાતીઓ માટે આ એક આનંદના સમાચાર છે અને ગુજરાત સરકાર ો સાહન વધારે 

આપે, એટલા માટે ર કરોડ િપયાની સહાય પણ કરી છે. બી  ફ મ રેવા નમદા એ પણ થાન પામી છે. રજત કમલ નામનો 
એવોડ મ ો છે. એક કરોડ િપયા આ યા છે. આપણા ટે લો જ ે દ હીમા ં ય છે, એના પણ પરફોમ સ બહ સારા છેું . મારે 
એક હેરાત કરવાની છે. મા યતા ા  પ કારોને વષ ૧૯૯૪થી મળતા કદરતી મૃ યુ વીમા કવચની રકમમા ં િપયા ુ
પ૦,૦૦૦નો વધારો કરીન ે િપયા ૧,૦૦,૦૦૦ કરવાનો સંવદેનશીલ િનણય માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય 
નીિતનભાઇએ કય  છે. સાય સ એ ડ ટેકનોલો માં જ ેઆયોજન કરવામાં આ યું છે. રા ય સરકારના ૭,પરર ગામડાઓને 
ભારત નેટ નીચે કને ટ કરીન,ે એમાં આંગણવાડી, ાથિમક આરો ય કે , સામૂ હક આરો ય કે , ાથિમક શાળા, સ તા 
અનાજની દુકાન આ બધાન ેકદાચ હ કહ છ યારે એમ લાગે કે આ સાચંુ હશેું ું ંુ . સાય સ એ ડ ટેકનોલો  િવભાગને અિભનદંન 
આપંુ છંુ. એમણે ખૂબ મહેનત કરીન ેઆ બધી યવ થા કરી છે. ગુજરાતમાં બાયો ટેકનોલો કલ ે  ેખૂબ હરણફાળ ભરી છે. 
ગુજરાત બાયો ટેકનોલો કલ યુિનવિસટીની થાપનાનું કામ ગિતમાં છે. આ બાયો ટેકનોલો ના કામના આધારે ભૂકપની ં
આગોતરી ણકારી મળેવવા માટે .પી.એસ. નટેવકન ેઅપ ેડ કરવા માટે િપયા ૪.પ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
સમય ઉપરાંત  ર-પ િમિનટ લીધી છે. મારા ૪-૪ િવભાગો માટે સમ  ગૃહને િવનંતી છે કે મારી કોઇ વાતમાં ક ેસ કે ભાજપ 
આ યું નથી. મ આપણા ગુજરાત, આપણા ગુજરાત તરીકે ક ુ ંછે. આપણે સૌ મળીન ેઆ િશ ણ િવભાગની માગણીઓ એમા ં
તમે પણ ગૌરવ લઇ શકો, ગુજરાત પણ ગૌરવ લઇ શકે, એ દશામાં રા ય સરકારે ન ર અને સફળતાપૂવકના યોગો કયા 
છે. એમાં સફળ થયા છીએ. આ બધી જ માગણીઓ સવાનમુતે મંજર કરો તેવી મારી ન  િવનંતી છેૂ . 
 ી ગુલાબિસહં પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, અમ ેઆપને એવી રજઆત કરી હતી કે ટાટ પાસ થયલેા જટેલા ૂ
પણ િવ ાથ ઓ છે એના ઓડર થાય. પોટસના ટીચર હોય, ક યૂટરના ટીચર હોય એ લોકો વષ થી બેરોજગાર બેઠા હોય 
એમની િનમણૂક થાય. અમ ે કોઇપણ ચચામાં ટીકા- ટ પણી કરી નથી. પણ એ લોકો યારના ય રાહ ઇન ે બેઠા છે. ૩ 
વષથી પરી ા લેવાઇ ગઇ છે. હજ સુધી ઓડર થયેલ નથીુ . ખાતરી આપતા હોય તો બધા સાથે છીએ. 
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 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, મારી મં ી ીન ેિવનતંી છે કે ગઇ વખતે થોડી ચચા થઇ હતી. અમારા 
િવ તાર અરવ ી, સાબરકાંઠા િજ ામાં આખા િજ ામાં યિુનવિસટી થઇ ગઇ. અમારો િવ તાર બાકી રહી ગયો છે. અમારા 
િવ ાથ ઓન ેખૂબ મોટી મુ કેલી પડે છે. આ બાબતે િવચારો અને કઇક યવ થા થાયં  તેવી મં ી ી પાસ ેઆ હ રાખું છંુ. 
 ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, આપણે આર.ટી.ઇ.ની યા બાબતે હેરાત વહેલી થાય તો લોકો 
સમયસર લાભ લઇ શકે. યામા ંસમય ય છે. બીજુ,ં આપના મા યમથી મં ી ીન ેજણાવું છ કે અમદાવાદની ુ ં ૯૦ શાળા 
બંધ છે. તો તેમાં મ ય થી કરો. એનું ઇ ા ટકચર સા  છેં . રીનોવશેન કરીન ેચાલુ કરો. યાં સારા િવ ાથ ઓ મળી શકે તેમ 
છે. 
 ી ચંદન  ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મારા િસ પુર િવ તારમાં ફલપુરા િવ તાર આવે છેુ . ડબાણમા ં છેુ . 
પાછલા વષ થી વરસાદના સમયે પાણી ભરાઇ ય છે. યા ંએક શાળા છે એન ેઆજબાજના િવ તારમા ંનવેસરથી બનાવવા ુ ુ
માગો છો કે કેમ? કારણ કે આ િવ તારમાં છોકરાઓ ભણવા આવે છે એમને ચોમાસા પૂરતંુ કોઇ ભણવાનું ઠેકા ં રહેતંુ નથી. 

ી ભુપે િસંહ , વરસાદનુ ંપાણી ભરાઇ રહે છે. આ શાળામાં કઇક ફેરફાર કરોં . 
 ી કાિ તભાઇ  કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ીને કહેવા માગંુ છ કેુ ં , મારા મત 
િવ તારની અંદર ઘણી એવી જ યાઓ છે કે જયાં આજ ેપણ શાળાના ઓરડા ડેમેજ થઇ ગયા છે. તે શાળાઓના છોકરાંઓન ે
ઝાડવા નીચે બેસીને ભણવુ ંપડે છે તો વહેલામાં વહેલી તકે શાળાના ઓરડા બનાવવા માગો છો કે કેમ?  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, મ મારા વચનમાં શ આતમાં ક ું હતંુ કે, તમારા બધાના 
સૂચનો. માનનીય કનુભાઇ કહેવા માગે છે.  
 ી કનુભાઇ મ. બારૈયા : માનનીય અ ય ી, આરટીઇ ુ એડિમશન આપીએ છીએ તેમાં ઘરની ન ક શાળા હોય 
યાં આપવાને બદલ ેઘણીવાર િકલોિમટર, દોઢ િકલોિમટર દૂર બાળકને એડિમશન આપવામા ંઆવે છે. એક બાળક ન કની 
કલમા ંભણતંુ હોય અને બીજૂ ુ ,ં આરટીઇમાં બી  કલમા ં ય છેૂ . તે કલ ફેરવવા માટે વાલીઓ દોડાદોડ કરે છે પણૂ  ફરતી 

નથી. તો વાલીને કલમાં બાળક ી ભણે છે પણ તેને ભણાવવા ર ાનો ખચ ૂ ૪૦૦ થી પ૦૦ િપયા થઇ ય છે. એટલ ે
નછટકે ન કની શાળામા ંફી ભરીને બાળકન ેભણાવવુ ંપડે છેૂ . તો આમાં કઇ સુધારો થાવ તેવી અમારી િવનંતી છેં .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, રપ ટકા જ યા ફાળવેલી હોય તે ભરાઇ ય તે પછી યાં 
એડિમશન ન મળે તો જ દૂર જવુ ંપડે છે. અમારા વચન દર યાન મ પણ ન ધ કરી હતી અને અમારો િવભાગ પણ ન ધ કરે 
છે. અ યારે તમે જ ેસૂચનો અને માગણી કરી તેની પણ ન ધ થાય છે. આ બધી જ બાબતોની ન ધ હ ગંભીરતાથીું  લઇશ અન ે
જ ેકઇ મયાદામાં હશ ેતે હ ચો સ કરીશં ું .  
 
કાપ દરખા ત માંક -૧, ૨, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, 
૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯,  ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, 

૪૯, પ૦, પ૧, પર અન ેપ૩  મત માટે મૂકવામા ંઆવી અને નામંજર કરવામાં આવીૂ . 
 

માગણી માંક- ૯, ૧૦, પ૪, ૮૯ અને ૧૦૭ મત માટ મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીે ૂ . 
 

સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ર.પ૭ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ સભાપિત ીના આદેશાનુસાર ં  
સોમવાર, તા. ૧૬મી  માચ ર૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧ર.૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 

 



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

અ યકમાર ઇુ . પટલે અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૪
અજમલ  ઠાકોર અરવ ી િજ ામાં ઘરવપરાશના વીજ ડાણો ૨૭૭

ખેરાલુ બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૧૩
પાટણ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૧૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૨૬
મહેસાણા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૪૬
મહેસાણા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી ૩૬૨
મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૫૮
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૩

અ તિસંહ ચૌહાણ મ હસાગર અને નવસારી િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૨૭
મ હસાગર િજ ામાં બાલાિસનોર તાલુકાના ઓથવાડ ખાતે લીઝની તપાસ ૩૩
મહીસાગર અને ડાંગ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૩૩૮
મહીસાગર અને નવસારી િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે ૧૩૨
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૬૨
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૮૯
મહીસાગર અને વડોદરા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૩૮૭

અનંતકમાર પટલુ ે નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૭૨
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૪૩
નવસારી અને તાપી િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 285

નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૨૫
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૨૪
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૮૧
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૩૯૩
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૩

અિનલ િષયારા માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૨૯૭
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં દેશી અને િવદેશી દા  પકડવા બાબત ૬૯
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બંધ લીઝો ૧૧૯
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િસંચાઈ યોજનાઓ ૧૨
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં અનાજ સં હના ગોડાઉન બનાવવા આવેલ અર ઓ ૩૨૬
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના ૩૮૧
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના ગામોને પાકા ર તાથી સુિવધા ૨૨૮
િભલોડા તાલુકામાં હાથમતી નદી પર પુલ બનાવવા બાબત ૨૬૩
રા યમાં સરકારી વીજકપનીઓ ારા વીજ ઉ પાદનં ૨૮૦
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી કિષ િસંચાઈ યોજનાૃ ૪૨૮

અંબરીષ ડેર અમરલી અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં એફએસઆરયુ ોજ ટને મંજૂરીે ે ૨૩
અમરલી િજ ામાં જૂના જજ રત વીજ વાયરો બદલવા બાબતે ૨૪૮
અમરલી િજ ામાં નગરપાિલકાઓમાં સુએજ ટીટમે ટ લા ટે ૭૯
અમેરલી િજ ામાંથી દિ ણ ગુજરાતને ડતી રો-રો ફરી અને પે સ સિવસે ૧૨૫
ખાણ ખિનજના પ રવહનથી ર તાઓને થતાં નુકસાન બાબત ૨૦૪

અભેિસંહ તડવી છોટા ઉદેપુર િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ૩૪૦
છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી ૩૮૯
વડોદરા િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૬૨

અિમત ચાવડા રા ય સરકારને ુડ રોય ટી પેટ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમે ે ૫૩
રા યમાં ડોકટરો પાસે બો ડની રકમની વસૂલાત ૨૨૧
આણંદ િજ ામાં ગામ/પરાને પાકા ર તાથી ડવા બાબત ૨૫૯
રા યમાં બંદરોને આધુિનક બંદરો બનાવવાની યોજના ૧૦૬

પુ તક-૭૨  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે

1



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

પુ તક-૭૨  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે

રા યમાં સોલાર પાક થાપવા બાબત ૨૭૮
અજુનિસંહ ચૌહાણ આણંદ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના ૧૧૮

ખેડા િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૩૮
ખેડા િજ ામાં નમદા યોજના હેઠળનો િસંચાઈ િવ તાર ૨૦૭
ખેડા િજ ામાંસુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના ૬૫

અ ણિસંહ રણા ભ ચ િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૩૨
એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે ૨૦
નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૭૭
વડોદરા િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૧૨૪

અરિવંદ છો. પટલે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૬
ડાંગ િજ ામાં નવા કિષ વીજ ડાણૃ ૨૫૯
વલસાડ િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતના માછીમારો માટ સહાયની યોજનાે ૩૮૪
વલસાડ િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણ ગેસ ૧૦૫
વલસાડ િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે ૩૩૬

અરિવંદ રૈયાણી મનગર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૨૬
ટ સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યુિનટોને પાવર સબિસડીે ૬૬
મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૪૨૫
રાજકોટ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૫

અરિવંદભાઈ રાણા અમરલી િજ ામાં માનવ દન રોજગારીે ૩૬૫
રા યમાં એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે ૪૯
સુરત િજ ામાં પાઇપ લાઇન મારફતે રાંધણ ગેસ ૧૦૨
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૯

અરિવંદકમાર પટલુ ે અમદાવાદ િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૫૬
અમદાવાદ િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૮૭
અમદાવાદ શહેરમાં માટ સીટી યોજનાના કામો ૧૨૯
મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૨૯
રાજકોટ િજ ામાં બાળકોને દય રોગની સારવાર ૨૧૭

અરિવંદભાઈ પટલે નવસારી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૨૦
રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ ૫૧

અિ નભાઇ કોટવાલ સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૯૫
સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૦૨
િવજયનગર અને પોશીના ખાતે એસ.ટી. ડેપો બનાવવાની કામગીરી ૩૪૫
સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૪૬
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૪૩૭
રા યનું હેર દેવંુ ૨૦૨
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૧૪૧

આનંદભાઇ ચૌધરી સુરત અને તાપી િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૧૦૦
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૧૯
રા યમાં સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલે  બાબત ૨૩૪
સુરત અને તાપી િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૪૬
સુરત અને તાપી િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૧૩૮
સુરત અને વલસાડ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૬૯

આર. સી. ફળદુ
ગાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન અંગે તારાંિકત  માંક-૨૩૨૨૧ 

(અ તા મ-૩૩)ના લેિખત જવાબ ઉપરથી ઉપિ થત કરલી હેર અગ યની બાબત અંગેે
૧૮૫

આર.સી.મકવાણા દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૫૧
પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૧૪
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બોટાદ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૩૯૭
ભાવનગર આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૩૮
ભાવનગર િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૪૭
ભાવનગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ ૧૦૫
ભાવનગર િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ ૧૪૨
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૮

આશાબેન પટલે અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણોે ૨૭૯
ક છ િજ ામા તળાવો ઉડાં કરવા બાબત ૯૭
મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 43

મહેસાણા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ 424

પાટણ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૬૦
મહેસાણા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે 450

મહેસાણા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ૩૭૪
મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૨૩
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૯

ઇ તિસંહ ન. પરમાર માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૪
ખેડા અને ડાંગ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૧૧૯
ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝીમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટ દાખલે ૭૧
ખેડા અને વલસાડ િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૧૩
દા ની નવી પરમીટ મેળવવા અને રી યૂ માટ અરે ૧૩

ઇમરાન ખેડાવાલા અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં પોટસ સંકલ તરીક પસંદ કરલ શાળાઓે ેુ ૩૯૮
ખેડા િજ ાના અંબાવ ગામે બનાવટી નોટો છાપવા બાબતે ધરપકડ ૨૮
અમદાવાદ િજ ામાં યિ તગત શૌચાલય બનાવવા બાબત ૪૩૮
અમદાવાદ શહેર અને િજ ા પોલીસને વાહન ખરીદી માટ રકમની ફાળવણીે ૮૬
અમદાવાદ શહેરમાં ી વાજપાઈ બે કબલ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓે ૩૪૭
રા યના વીજ મથકોમાં વીજ ઉ પાદન ૨૧૫
ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના 

આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮
૩૧૬

ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની તબદીલી પર િતબંધ મૂકવા તથા તે િવ તારોમાંની જગામાંથી 

ભાડતોને ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ ૂ (રદ કરવા) બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮
૩૧૬

ઇ રભાઇ ર. પરમાર
ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના 

આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮
૩૧૪

ઋિ વકભાઈ મકવાણા ઘર વપરાશના વીજ િબલમાં મીટર ભાડા બાબત ૨૬૩
રાજકોટ-અમદાવાદ ર તાને સી સ લેન બનાવવા બાબત 227

રા યમાં વાહન યવહાર િવભાગ ારા વો વો બસ ખરીદવા બાબત ૪૦૫
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ખેડતોના આપઘાતના બનાવોે ૂ ૩૫૫
સુર નગર િજ ાના ચોટીલા તાલુકામાં નવી આઈડીસીે ૩૯

ઋિષકશ પટલે ે ક છ િજ ામાં મરામત કરલા ચેકડેમોે ૫૯
ખેરાલુ બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૩૮૦
મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૧૧૧
મહેસાણા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી ૩૨૩
મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૧૧

કતનભાઇ ઇનામદારે વડોદરા િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા બાબતે ૪૧૬
વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમાં સહાય ૩૬૬
વડોદરા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૪૪૯
વડોદરા મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે ૩૯
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સાવલી તાલુકાના રોડના કામ મંજૂર કરવા બાબત ૨૦૩
કનુભાઇ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં િવ  યોગ દનની ઉજવણીનો ખચ ૩૯૮

અમદાવાદ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૪૮
ધંધુકા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર મહેકમ ૪૩૯
જૂનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૬૮
ક છ િજ ામાં મરામત કરલા ચેકડેમોે ૧૩
ધોળકા તાલુકાનું રોડનું કામ મંજૂર કરવા બાબત ૨૩૯

કનુભાઇ બારૈયા ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે ૨૧
ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ે ૭૭
ભાવનગર અને પંચમહાલ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૩૪૫
ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર મંજૂર કરવામાં આવેલ ર તાઓ બાબત ૨૩૬
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૯૪

કનુભાઇ મો. દેસાઇ માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૨
સન ર૦૧૮નું ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક, ૨૦૧૮ ૩૦૪
ડાંગ િજ ામાં નવા કિષ વીજ ડાણૃ ૨૨૩
ડાંગ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ ૪૪૧
પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૬૧
રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ ૬
વલસાડ િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતના માછીમારો માટ સહાયની યોજનાે ૪૦૭
વલસાડ િજ ામાં પાઈપ લાઈન મારફતે રાંધણગેસ ૬૭
વલસાડ િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે ૩૫૬

કબેરભાઇ ડ ડોરુ મ હસાગર િજ ામાં સુજલામ સુફલામ કનાલથી પાણી આપવાની કામગીરીે ૭૫
મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૪૧૭
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૪
ખેડા િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના ૧૮
મ હસાગર િજ ામાં લેફટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૩૬૬
મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૧૭

કરશનભાઈ સોલંકી અરવ ી િજ ામાં કટીર યોિત યોજનાુ ૨૫૨
ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર મહેકમ ૪૪૨
મહેસાણા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી ૩૫૭
મહેસાણા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૦૮
િવરમગામ તાલુકાની િવરપુર માઇનોરના બાંધકામ અંગે ૨૧૧

કશુભાઇ નાકરાણીે દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૧૩
ભાવનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૧૯૪
જૂનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૪૪

મનગર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૭૨
ભાવનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે ૧૨૦
ભાવનગર િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ ૭૧

કસરીિસંહ જે .ે સોલંકી અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૪
ખેડા િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૮
ખેડા િજ ામાં વરસાદી પાણીનો િનકાલ ૪૪
ખેડા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ ૯૮

કાંિતભાઇ બલર દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૫
સુરત િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૧૨૭
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૩૦
અમરલી િજ ામાં માનવ દન રોજગારીે ૩૮૪
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દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૮૫
સુરત િજ ામાં મીનીમલ ોસેિસંગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ૩૩૫

કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૩૭૨
આણંદ િજ ામાં નવી આઇડીસી ૨૦
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૭
આણંદ િજ ામાં ધાનમં ી સડક યોજના અ વયે ર તાઓના કામો ૧૮૯
આણંદ અને નમદા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૪૨૨
સામરખા ચોકડીથી ઈ માઈનગરનો ઓવરિ જ બનાવવા બાબત ૨૪૪

કાિ તભાઇ પરમાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૫૨
ખેડા અને છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૪૭
ખેડા અને ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૧૦૨
ખેડા અને દાહોદ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૦૨
ખેડા અને વડોદરા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૪૧
ઠાસરા અને ગલતે ર તાલુકામાં પુર િનવારણ કાયવાહી ૪૮

કા તીભાઇ ખરાડી બનાસકાંઠા િજ ામાં દેશી દા , િવદેશી દા  અને િબયરનો જ થો ૧૩૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં િવિવધ યોજનાઓ હેઠળ દદ ઓને સારવાર બાબત ૨૮૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ખનીજ ચોરી ૨૯
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ર તાઓની મંજૂરી બાબત ૨૨૮
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૨૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગુ હા હત ક યોૃ ૮૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં મુ યમં ી ામ સડક યોજના ૨૬૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં શૌચાલય બનાવવાની કામગીરી ૩૭૪

કાળાભાઇ ડાભી ખેડા અને મ હસાગર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૨૪
પંચમહાલ અને નમદા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૨૬
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નવ ત િશશુઓના મોત ૨૭૧
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં સંવગવાર ખાલી જ યાઓ બાબત ૨૮૪
ખેડા અને મ હસાગર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૩૮
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૮૨
રા ય સરકાર સંચાિલત હોિ પટલોમાં સુિવધાઓ આપવા બાબત ૨૪૨

િકત િસંહ વાઘેલા બનાસકાંઠા િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ ૩૫૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૫૧
બનાસકાંઠા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ ૧૦૫
વાવ બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૦૮

િકશોર ચૌહાણ ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર બંધારાના કામો ૧૪૩
ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૫૩
બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજૂર થયેલ આવાસો ૩૫૫
સુર નગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણે ૧૦૮
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૩

કીરીટકમાર ચીુ . પટલે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૦
સન ર૦૧૮નું ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક, ૨૦૧૮ ૩૦૪
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં ડ પર પાસ ગ કરવામાં ગેર રતી ૩૫૮
પાટણ િજ ામાં ખેડત અક માત વીમાની સહાયની અર ઓૂ ૪૪૨
પાટણ િજ ામાં ગુના હત ક યોૃ ૧૧૫
પાટણ િજ ામાં રતી અને કકર પેટ વસૂલ કરલ રોય ટીે ે ેં ૬૨
પાટણ તાલુકાની શાળાના બાળકોની આરો ય ચકાસણી ૨૦૭
પાટણ તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેતીને નુકસાન ૪૦૮
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પાટણ તાલુકામાં ર તા, પુલ, કોઝ-વે અને નાળાને વરસાદથી થયેલ નુકસાન ૨૫૦

કૌિશકભાઇ જ. પટલે
ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની તબદીલી પર િતબંધ મૂકવા તથા તે િવ તારોમાંની જગામાંથી 

ભાડતોને ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ ૂ (રદ કરવા) બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮
૩૨૦

ગજ િસંહ પરમારે અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૯૮
અરવ ી િજ ામાં મોટા ચેકડેમો ૪૪
ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૨૭

ાંિતજ તાલુકામાં પુલ બનાવવા બાબત ૨૩૫
સાબરકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૬
સાબરકાંઠા િજ ામાં તળાવો ડા કરવાનું આયોજન ૧૩૮

ગેનીબેન ઠાકોર ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૮૮
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૪૩૪
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂટવા બાબતે ૨૧૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલોની સફાઈ તથા રીપેર ગ ખચ બાબતે ૨૫૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના ૩૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં મંડળીઓએ નોટીસ પાઠવવા બાબત ૩૩૯
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૧

યાસુ ીન શેખ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહેર/િજ ામાં બાળકો અને મ હલાઓ ગુમ થવાના બનાવો ૭૪
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહેર/િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૧૨૨
અમદાવાદ અને વડોદરા શહેર/િજ ામાં મા અમૃતમ યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૫૩
રા યનું હેર દેવંુ ૨૧૨
રા યમાં હજ સિમિતની રચના ૧૮
ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની તબદીલી પર િતબંધ મૂકવા તથા તે િવ તારોમાંની જગામાંથી 

ભાડતોને ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ ૂ (રદ કરવા) બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮
૩૧૯

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૦
ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૧

થરાદ તાલુકામાં રોડની કામગીરી બંધ રહેવા બાબત ૨૫૧
થરાદના સામૂ હક આરો ય ક ને અપ ેડ કરવા પાછળ કરલ ખચ બાબતે ે ૨૭૫
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૪૦
બનાસકાંઠા િજ ાના ગામોને િસંચાઇનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૨૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર રતીની લીઝોે ૭૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલોની કામગીરી બાબતે ૨૦૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના ૧૨૪

ગીતાબા ડે ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૨૬
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ ૪૪૨

મનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૬૪
મનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૮૫
મનગર િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ ૧૨૭

રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ ૪૦૭
રાજકોટ િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૫૬
રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૨૯

ગોિવંદભાઇ પરમાર આણંદ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૩૪૩
આણંદ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના ૧૮
ખેડા િજ ામાં વરસાદી પાણીનો િનકાલ ૭૫
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૨

ગોિવંદભાઈ પટલે ગીર સોમનાથ િજ ામાં ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનંુ બાંધકામ ૪૫૦
ભાવનગર િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૧૦૪
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જૂનાગઢ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૧૯૦
રાજકોટ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૪૪
રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ ૪૨૬
રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૬
રાજકોટ િજ ામાં ટ સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યુિનટોને પાવર સબિસડીે ૫૦

ચંદન  ઠાકોર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૩૯૨
પાટણ િજ ામાં ખેડતોને પાક વીમો ચૂકવવા બાબતૂ ૩૪૨
પાટણ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ ે ડ ગ કનાલનું કામે ૧૬
પાટણ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ ે ડ ગ કનાલના કામ બાબતે ૭૨
સોલાર પાવર પોિલસી ૨૦૦૯ અ વયે ખોટ / સબિસડી ભરપાઈ કરવા બાબત ૨૨૫

ચં કાબેન બારીયા ગરબાડા તાલુકાના ગાંગરડા ગામના આયુવ દક દવાખાનાનું મંજૂર મહેકમ ૨૪૧
દા ની નવી પરમીટ મેળવવા અને રી યૂ માટ અરે ૫૮
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૧૧૧
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૧૪૬
દાહોદ િજ ામાં કૌટબી નદી પર િ જ બનાવવા બાબતં ૨૭૦
દાહોદ િજ ામાં દવાનીયાવડ ગામે કોતર પર િ જ બનાવવા બાબત ૨૮૩
દાહોદ િજ ામાં વ છતા િમશન ૩૭૪
દાહોદ િજ ામાં પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડારમાં પુરવઠો સમયસર ન મળવાની ફ રયાદ ૪૨૪

િચરાગભાઇ કાલરીયા મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૬૨
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૦૪
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૮૫
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૩૩૭

મ યબંદર પોરબંદરના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે ૪૩૧
જ.ેવી. કાકડીયા અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ે ૩૩૬

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં બાલસખા યોજનાે ૨૪૬
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવોે ૯૯
ચલાલા તાલુકામાં નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવા બાબત ૪૬
નાણાં િવભાગમાં િનવૃિ  બાદ કરારના ધોરણે િનમણૂક ૨૦૧

જગદીશ િવ કમા અમૃત યોજના હેઠળ અમદાવાદ શહેરને ફાળવેલ રકમ ૯૬
અમદાવાદ ક સર હોિ પટલને ફાળવેલ ા ટે ૨૨૦
બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજૂર થયેલ આવાસો ૩૩૭
રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોજ ટે ે ે ૪૨

જગદીશભાઇ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ ૩૪૩
અમદાવાદ િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૧૪૧
અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૪૯
ધોળકા તાલુકાની નમદાની શાખાના કામ ૨૩૦
પાટણ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૩૯૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૧૦૩

જઠાભાઇ ઘેે . આ હર માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૨૯૪
પંચમહાલ અને મ હસાગર િજ ામાં ખનીજ ચોરી ૧૧૭
પંચમહાલ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૫૮
પંચમહાલ િજ ામાં દા  અંગે દરોડા ૧૪૯
પંચમહાલ િજ ામાં માનવદીન રોજગારી ૩૭૧
પંચમહાલ િજ ામાં રા ીય ય િનયં ણ કાય મ ૨૧૮
પંચમહાલ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોના મંજૂર મકાનોે ૨૭૭
પંચમહાલના શહેરા ખાતે આઈડીસી થાપવાની કામગીરી ૬૫
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જશપાલિસંહ પ ઢયાર વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૧૩
વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૧૨૦
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૧૫
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૬૪
વડોદરા અને છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૫૫
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૧૬
વડોદરા અને પંચમહાલ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૭૧

જશુભાઇ પટલે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે ૩૬૧
રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ ૨૪૦
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૬
અરવ ી અને નમદા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટે ૧૩૭
અરવ ી અને મહેસાણા િજ ામાં બાળસખા યોજના ૨૭૦
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૯૫
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૪૦
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૧૨

ેશકમાર નુ . મેવાણી
ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના 

આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮
૩૧૩

અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં રમતગમતના મેદાનો ૩૩૩
ેશકમાર સેવકુ મ હસાગર િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૩૫૧

મ હસાગર િજ ામાં સુજલામ સુફલામ કનાલથી પાણી આપવાની કામગીરીે ૧૧૬
મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૪૨
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૨
મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૪૦૨
ખેડા િજ ામાં સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના ૬૪

તે  સુખ ડઆ અમૃત યોજના હેઠળ વડોદરા શહેરને ફાળવેલ રકમ ૬૬
વડોદરા મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે ૧
પોરબંદર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૧૯
વડોદરા િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે ૧૧૯
વડોદરા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૩૯૩
વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુરીટી િમશન ડાંગર યોજનાુ ૩૪૩

તુભાઇ ચૌધરી વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં આયુ માન ભારત યોજના અ વયે લાભાથ  પ રવારો ૨૫૧
રા ય સરકારની અક માત પેટ સહાયે ૨૦૯
વલસાડ અને સુરત િજ ામાં હોટલોએ સબિસડી મેળવવાની અર ઓ ૩૫૦

ઝંખના પટલે સુરત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૪૦૫
સુરત િજ ામાં ટ સટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણે ૫૮
ચોયાસી તાલુકામાં પુલ સાથેના કામ મંજૂર કરવા બાબત ૨૩૭
સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના ૩૫૪
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૫

દેવાભાઇ પંુ. માલમ અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૬
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામો ૩૧
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૧૩૧
જૂનાગઢ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૦૮
જૂનાગઢ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૩૭
જૂનાગઢ િજ ામાં ફિશંગ બોટોમાં ફાઈબર રોપ ખરીદી પર સહાય ૩૮૬
જૂનાગઢ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૪૩૧
ભાવનગર િજ ામાં માઈ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૮૭
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દુ યંતભાઇ ર. પટલે
ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની તબદીલી પર િતબંધ મૂકવા તથા તે િવ તારોમાંની જગામાંથી ભાડતોને ૂ

ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ (રદ કરવા) બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮
૩૧૮

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૧
ભ ચ િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૭

ધન ભાઇ પટલે અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૦
અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણોે ૨૩૮

ાંગ ા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૧૩
પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૬૮
રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોજકટે ે ે ૪૩
સુર નગર આરે .ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૪૬
સુર નગર િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ે ૩૬૨
સુર નગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણે ૯૮

નથાભાઇ પટલે ધાનેરા ખાતે મંજૂર કરલ રમતગમતના મેદાને ૩૪૧
બનાસકાંઠા િજ ામાં દેશી દા , િવદેશી દા  અને િબયરનો જ થો ૧૨૬
સીપુ નદીમાંથી પાણી લી ટ કરી લુણી નદીમાં નાખવા બાબત ૨૫
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૮૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં આરટીઓ કચેરીમાં લાયસ સ કાડની હલકી ગુણવ ાની ફ રયાદ ૪૩૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં તીડના આ મણથી ખેતી પાકને થયેલ નુકસાન ૩૯૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂટવા બાબતે ૨૧૦

નરશભાઇ પટલે ે નવસારી િજ ામાં હયાત મ યક ોના િનભાવ માટ આયોજને ે ૩૭૩
ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના 

આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮
૩૧૩

નવસારી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ નવા ડાઈવ ગ લાય સ ૪૨૪
નવસારી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૧૧
નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૧૩૬
રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ ૯૫
રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોજ ટે ે ે ૩૯

િનરજન પટલં ે આણંદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૫૬
આણંદ અને દાહોદ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૧૪૫
આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૪૨૬
આણંદ અને મ હસાગર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૫૦
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટે ૧૧૦
આણંદ િજ ામાં નકલી ફગર િ ટથી રશનકાડનું અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના બનાવોં ે ૩૭૫
ક પસર યોજનાની કામગીરી ૨૦૬

નીિતનભાઇ ર. પટલે અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૯
ગુજરાત રાજયમાં કોરોના વાયરસ ન ફલાય તે માટ રાજય સરકાર લીધેલા પગલાં અંગેે ે ે ૧૫૩
ગુજરાત રાજયમાં કોરોના વાયરસ ન ફલાય તે માટ રાજય સરકાર લીધેલા પગલાં અંગેે ે ે ૧૫૬

નીમાબેન આચાય અમદાવાદમાં સરકારી મેડીકલ કોલેજનું મંજૂર થયેલ મહેકમ ૨૩૮
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 44
ક છ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૪૦૦
ક છ િજ ામાં ખારકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૫૦
ક છ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૪૩૯

નૌશાદ ભ. સોલંકી
ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના 

આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮
૩૦૯

ગુજરાત રાજયમાં કોરોના વાયરસ ન ફલાય તે માટ રાજય સરકાર લીધેલા પગલાં અંગેે ે ે ૧૫૩
સુર નગર અને અમરલી િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ે ે ૪૧૯
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સુર નગર અને પોરબંદર િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ે ૧૦૯
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ે ૫૫
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ે ૨૩૨
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં મા અમૃતમે , મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૮૧
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ે ૧૪૪
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં થળોને વાસન થળ કરીક હેર કરવા બાબતે ે ૪૪૯
સુર નગર અને વડોદરા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓે ેૃ ૩૬૮
સુર નગર િજ ામાં બાલસખા યોજનાે ૨૬૫

પંુ ભાઇ ભી. વંશ માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૨૯૫
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૦
ગાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન અંગે તારાંિકત  માંક-૨૩૨૨૧ (અ તા મ-

૩૩)ના લેિખત જવાબ ઉપરથી ઉપિ થત કરલી હેર અગ યની બાબત અંગેે
૧૮૪

ક પસર યોજનાની કામગીરી ૨૧૦
ખરીફ અને રવી પાક વીમા કપનીએ પાક વીમા પેટ ચૂકવેલ રકમં ે ૪૨૭
ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર માઢવાડના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે ૩૭૬
રા યના હેર દેવા તરીક લેવામાં આવેલ રકમે ૨૫૨
સૌની યોજનામાં થયેલ ખચ ૧૫

પુનમભાઇ પરમાર આણંદ અને નમદા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૧૮
આણંદ અને પોરબંદર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૧૧૨
આણંદ અને મનગર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૧૪૭
આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૩૬૮
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૫૪
આણંદ અને ભાવનગર િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૧૨
આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૬૦

પુનાભાઇ ગામીત તાપી અને નવસારી િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૧૩૪
તાપી અને સુરત િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે ૩૮૪
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૯૩
તાપી અને નવસારી િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૩૫
તાપી અને નવસારી િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૩૦
તાપી અને સુરત િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૩૭
યારા તાલુકાના ડોલવણ કોતર પર પુલ બનાવવા બાબત ૨૮૫
યારા તાલુકાના ર તાને ડામર કરવા બાબત ૨૭૧

પૂણશ મોદી
ગુજરાત અશાંત િવ તારોમાંની થાવર િમલકતની તબદીલી પર િતબંધ મૂકવા તથા તે િવ તારોમાંની જગામાંથી 

ભાડતોને ખાલી કરાવવામાંથી ર ણ આપવા અંગેની ગવાઇ ૂ (રદ કરવા) બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮
૩૧૯

રા યમાં પોલીસ માટ પોકટ કોપ ોજકટે ે ે ૧૦૯
સુરત િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ ૫૫

તાપ દુધાત અમરલી િજ ામાં રતી અને કકર પેટ વસૂલ કરલ રોય ટીે ે ે ેં ૨૫
સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકાની શાળાના બાળકોની આરો ય ચકાસણીું ૨૩૪
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૮
અમરલી િજ ામાં ખેડત અક માત વીમાની સહાયની અર ઓે ૂ ૪૩૫
અમરલી િજ ામાં ગુના હત ક યોે ૃ ૮૪
દાહોદ િજ ામાં એપીએમસીમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર કટલ માકટે ૩૪૧
સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેતીને નુકસાનું ૩૯૧
સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકામાં ર તાું , પુલ, કોઝ-વે અને નાળાને વરસાદથી થયેલ નુકસાન ૨૬૭

ુમનિસંહ ડે ક છ િજ ામાં આવેલ ટોલબુથ ૨૮૧
ક છ િજ ામાં નકલી દવાઓના વેચાણ બાબત ૨૬૫
ક છ િજ ામાં નમદાની કનાલો તૂ ા બાબતે ૨૩૨
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ક છ િજ ામાં નાના, મોટા, મ યમ ડેમ અને ચેકડેમ ૩
ક છ િજ ામાં પંચાયતને િવકાસના કામો માટ મંજૂર રકમે ૬૬
ક છ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૩૩૫
કોઠારા ખાતે માકટ યાડ શ  કરવાની મંજૂરી ૩૭૯

દપભાઇ પરમાર અમદાવાદ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ ૩૪૨
મનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૧૯૫

રા ય સરકારના એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે ૧૩૩
અમદાવાદ શહેરમાં માટ સીટી યોજનાના કામો ૩૪
ખેડા િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ ૯૦
રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૪૪

દપિસંહ ભ. ડે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૨૮૬
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૨૯૮
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૨
સન ર૦૧૮નું ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક, ૨૦૧૮ ૩૦૮

ેમિસંહભાઇ દે. વસાવા
ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના 

આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮
૩૧૨

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૮
નમદા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૧૦૪
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૫૦
નમદા અને વડોદરા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૯૯
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૩૪૯

િવણભાઇ ઘોઘારી સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના ૩૫૩
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામોે ૧૦૧
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૫
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૦૪
ભાવનગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ ૪૭
લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે ૧૪૦

િવણભાઈ મુસડીયા મનગર અને દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે ૧૧
મનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજળીકરણ કરવા માટ ા ટે ૨૩૩
મનગર અને ભ ચ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૬૮
ોલ, ડીયા અને કાલાવડ તાલુકામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશની મળેલ અર ઓ ૩૩૦
મનગર િજ ામાં ઘર વપરાશ માટ વીજ ડાણ આપવા બાબતે ૨૬૬
મનગર િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૮૩
મનગર િજ ામાં સોટ ગ ેડ ગ યુિનટ માટ સહાયે ૪૨૯

િવણભાઈ મા ઉમરાળા તાલુકાના ધોળા ખાતે અ ડરિ જ ક ઓવરિ જ બનાવવા બાબતે ૨૬૯
પાલીતાણા તથા મહડીના જનૈ પદયાિ કો માટ પગદંડી બનાવવાની કાયવાહી બાબતુ ે ૨૩૯
બોટાદ અને ભ ચ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૩૩૫
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૪૩૦
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૮૩
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં હિથયાર/પરવાના ૧૭
લ બડી િવ તારમાં નમદાની પાઈપ લાઈનના કામોમાં થયેલ ગેરરીિત ૨૮૩

પરશ ધાનાણીે અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૭૬
સન ર૦૧૮નું ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક, ૨૦૧૮ ૩૦૭

પરસો મ સાબરીયા અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણોે ૨૩૯
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૪૨
ટ સટાઇલ ે માં થપાતા નવા યુિનટોને પાવર સબિસડીે ૯૬
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ાંગ ા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૦૮
રાજકોટ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૬૯
સુર નગર આરે .ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૪૨
સુર નગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણે ૧૩૭
સુર નગર િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ે ૩૫૭

મનગર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૮૨
િપયુષભાઇ દેસાઈ નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૨૮

નવસારી િજ ામાં હયાત મ યક ોના િનભાવ માટ આયોજને ે ૩૬૦
નવસારી એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે ન ધાયેલ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ૪૦૯
નવસારી િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૪૧

િ જશ મેરે માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૭
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમ બાબતે ૪૨૩
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૩૭૩
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૧૧૬
મોરબી શહેરમાં ધાનમં ી આવાસ યોજના ૬૪
મોરબી શહેરમાં મ છ નદી પર બેઠો પુલ બાંધવા બાબતુ ૨૦૧
રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે ૧૪૯
સન ર૦૧૮નું ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક, ૨૦૧૮ ૩૦૬

બલરાજિસંહ ચૌહાણ અરવ ી િજ ામાં કટીર યોિત યોજનાુ ૨૮૦
અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૧૧૦
ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૬૧
ગાંધીનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે ૧૪૬
ગાંધીનગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૩૮
ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૫૬
ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ ૪૩૩
ગાંધીનગર િજ ામાં રમતગમતના મેદાનો માટ ફાળવેલ રકમે ૩૮૭
ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૨૪

બલરામ થાવાણી અમદાવાદ િજ ામાં િવ  યોગ દનની ઉજવણીનો ખચ ૩૪૪
અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૬૦
બોટાદ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજૂર થયેલ આવાસો ૩૯૪
ભુ તર િવ ાન અને કિમશનરની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે વગ-૩ની મંજૂર જ યાઓ ૧૪૭
અમૃત યોજના હેઠળ અમદાવાદ શહેરને ફાળવેલ રકમ ૧૧૨

બળદેવ  ચં. ઠાકોર અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૫૮
ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં ખેતી પાકોના નુકશાનીનું વળતર ચૂકવવા બાબત ૩૬૭
ગાંધીનગર અને મહેસાણામાં િજ ાવાર ખિનજની લીઝ ૮૦
ગાંધીનગર અને સુરત શહેરમાં એફ.એસ.આઇ. વધારાની દરખા તો ૨૩
ગાંધીનગર િજ ામાં ખેતીના પાકોની ટકાના ભાવે ખરીદીે ૪૧૭
ગાંધીનગર િજ ામાં હોિ પટલ/આરો ય ક ોમાં આઉટસોિસગથી ભરતીે ૨૩૭

બાબુભાઇ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૪૧
અમદાવાદ િજ ામાં િવ  યોગ દનની ઉજવણીનો ખચ ૩૯૦
અમદાવાદ શહેરમાં માટ સીટી યોજનાના કામો ૧૧૦
અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૫૬
ખેડા િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ ૧૪૫
ધંધુકા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૩૫
ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૧૬

બાબુભાઇ બોખીરીયા જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામો ૧૬
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જૂનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૪૮
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૭૨
પોરબંદર િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય ૪૦૫
પોરબંદર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૦૩
પોરબંદર િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૫૪

બાબુભાઇ વા જૂનાગઢ અને દાહોદ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે ૪૪૪
જૂનાગઢ િજ ાના મ યબંદર માંગરોળના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે ૩૬૦
જૂનાગઢ િજ ામાં ૧૦ િક.મી. થી વધાર લંબાઇના ર તાઓનો રા ય ધોરીમાગમાં સમાવવા બાબતે ૨૭૮
જૂનાગઢ િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના ૧૩૧
જૂનાગઢ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ યોજના અ વયે તળાવો ડા કરવા બાબત ૩૧
જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૪૧૦
જૂનાગઢ િજ ામાં ખા  પદાથ માં ભેળસેળ બાબત ૨૧૯
જૂનાગઢ િજ ામાં દ રયાકાંઠે આવેલ વીજલાઈનો બદલવા બાબત ૨૫૮
માિળયા (હા) તાલુકામાં િસંચાઈનું પાણી ૮૮

ભગાભાઇ ધા. બારડ અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૪
ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર નવાબંદરના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે ૩૫૧
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં મા અમૃતમે , મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૭૯
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે ૪૦૨
ગીર-સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ે ૨૫૯
ગીર-સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૪૩
ગીર-સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૫૪
ગીર-સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૧૦૯
નાણાં િવભાગમાં િનવૃિ  બાદ કરારના ધોરણે િનમણૂક ૨૨૧

ભુપે ભાઇ પટલે ગાંધીનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૦
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૨
અમદાવાદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૧
અમદાવાદ િજ ામાં માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઇઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૭૭
અરવ ી િજ ામાં કટીર યોિત યોજનાુ ૨૩૩
ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર બંધારાના કામો ૧૨૪
પાટણ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૪૨૧

ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૫૪
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૭

ભરત  ઠાકોર મહેસાણા અને ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૩૬૩
મહેસાણા અને પાટણ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૪૧૪
મહેસાણા િજ ામાં ઓવરિ જની નબળી કામગીરી ૨૩૭
મહેસાણા િજ ામાં ગેરકાયદેસર ખનન ૧૧૩
મહેસાણા િજ ામાં ડે યુના ન ધાયેલા કસોે ૨૮૨
મહેસાણા િજ ામાં મા કાડ અ વયે સારવાર આપવા બાબત ૨૬૮
મહેસાણા િજ ામાં મોટર વાહન કાયદાના ઉ ંઘન બદલ દંડની રકમ ૪૪૭
મહેસાણા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૬૧

ભરતભાઈ પટલે વલસાડ િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતના માછીમારો માટ સહાયની યોજનાે ૪૨૨
ડાંગ િજ ામાં નવા કિષ વીજ ડાણૃ ૨૩૪
ડાંગ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ ૪૪૯
વલસાડ િજ ામાં પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ ૫૮
વલસાડ િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે ૩૭૨

ભાવેશભાઇ કટારા દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૫૮
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દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટે ૧૨૮
દાહોદ અને વડોદરા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૨૬
ઝાલોદ તાલુકામાં ડે યુ અને વાઈન લુના દદ ઓ ૨૨૫
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૬૧
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૪૦૯
દાહોદ અને મહીસાગર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૮૬

ભીખાભાઇ ષી જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૨૭
જૂનાગઢની સરકારી હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૨૧૩
જૂનાગઢ અને મનગર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૭૫
જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૫૫

ભીખાભાઈ બારૈયા અમરલી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણોે ૨૦૩
જૂનાગઢ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૨૪૮
પોરબંદર િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો બદલવા બાબત ૨૭૩
ભાવનગર િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ ૭૬
બોટાદ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૪૨૫
ભાવનગર આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૫૦
ભાવનગર િજ ામાં કળ પાકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૫
ભાવનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે ૧૨૪
ભાવનગર િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ ૧૯

મુકશભાઇ ઝીે . પટલે અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૮
રા યમાં એસીબી તં  ારા અ માણસર િમલકતના કસોે ૩૪
સુરત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ વાહનો ૪૫૦
સુરત િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૪૨૭
સુરત િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે ૩૭૬
સુરત િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૯૦

મંગળભાઇ ગાિવત ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૭૮
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૨૧
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે ૧૨૪
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૩૬
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૬૮

મધુભાઇ ીવા તવ રા યમાં એસીબી ારા અિધકારી/કમચારી તેમજ વચેટીયા િવ ધ ગુનાઓ ૧૦૧
વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન ડાંગર યોજનાુ ૩૩૭
વડોદરા મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે ૪૭
વાઘોડીયા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૩૮૬
િશનોર તાલુકાની માઈનોર ારા િસંચાઈનું પાણી આપવા બાબત ૨૨૫

મિનષા વકીલ વડોદરા િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે ૧૩૬
વડોદરા િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા બાબતે ૪૧૬
નમદા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ ૪૪૮
વડોદરા િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન ડાંગર યોજનાુ ૩૬૪
વડોદરા મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે ૩૯
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૧
અમૃત યોજના હેઠળ વડોદરા શહેરને ફાળવેલ રકમ ૯૫

મહમદ વીદ પીરઝાદા ખાનગી વીજ કપનીઓ પાસેથી વીજળી ખરીદવા બાબતં ૨૨૨
મોરબી અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૩૫૭
મોરબી અને મનગર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૦૬
મોરબી અને પોરબંદર િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટે ૧૪૨
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મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૫૯
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૭૯
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૫૧
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૦૭

મહેશકમાર પટલુ ે પાલનપુર તાલુકાની શાળાના બાળકોની આરો ય ચકાસણી ૨૦૫
પાલનપુર તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેતીને નુકસાન ૩૫૨
પાલનપુર તાલુકામાં ર તા, પુલ, કોઝ-વે અને નાળાને વરસાદથી થયેલ નુકસાન ૨૪૯
બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકામાં જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ ૨૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડત અક માત વીમાની સહાયની અર ઓૂ ૪૦૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં રતી અને કકર પેટ વસૂલ કરલ રોય ટીે ે ેં ૮૬

મહેશકમાર રાવલુ આણંદ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૩૬૨
ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૩૯
સુજલામ સુફલામ જળઅિભયાન યોજના ૧

માલતી મહે રી ક છ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૩૯૫
ક છ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૪૪
બનાસકાંઠા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ ૯૯
ક છ િજ ામાં ખારકના વાવેતરમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૪૫

મોહનભાઇ ઢો ડયા સુરત િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના ૪૧૯
સુરત િજ ામાં પાઇપલાઇન મારફતે રાંધણગેસ ૨૩
સુરત િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૮૦
સુરત િજ ામાં મીનીમલ ોસેિસંગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ૩૬૯

મોહનલાલ વાળા ખેડતોને િસંચાઈ માટ કનાલ મારફતે પાણી પૂ  પાડવા બાબતૂ ે ે ં ૧૧૮
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોની લીઝોમાં ખનીજ ચોરી ૬૫
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કટીર ઉ ોગ અંતગત લોન સહાયની અર ઓુ ૩૯૬
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૩૨
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કાયરત આરો ય ક ોે ૨૬૬
ગીર સોમનાથ િજ ામાં રા ીય કિષ િવકાસ યોજના હેઠળ ફાળવેલ રકમૃ ૩૪૫
ગીરગઢડા તાલુકામાં ગેરકાયદેસર રીતે ખનીજ ચોરી ૧૫૦

ધાનમં ી કિષ િસંચાઇ યોજના હેઠળ ગીરૃ -સોમનાથ િજ ામાં ફાળવેલ ા ટ ૪૩૮
મોહનિસંહ રાઠવા છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૧૧૯

છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં અક માતે અવસાન પામેલ ખેડતોની સહાય અર ઓૂ ૪૨૦
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ટ ટર અને ટ ટરથી ચાલતા સાધનોની ખરીદીમાં સહાય અર ઓે ે ૩૬૯
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના ૨૪૯
છોટાઉદેપુર િજ ામાં વીજ કને શન આ યા વગર લાઈટ િબલ આપવા બાબત ૨૦૫
સુખી િસંચાઈ યોજનામાં ગામોની જમીન સંપાદન ૭૦
સૌની યોજના પેકજે -૧ માં ટ ડર રદ કરવા બાબતે ૧૨

રઘુભાઇ દેસાઇ પાટણ અને ક છ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટે ૧૦૧
પાટણ િજ ામાં નમદાની કનાલમાં ભંગાણ પડવા બાબતે ૨૪૦
પાટણ અને ક છ િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૪૦
પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૪૪૧
પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૬૯
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૪૭
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૫૫
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૮૩
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૪૦૬

રમણભાઇ પટલે અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૧૪૫
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અરવ ી િજ ામાં મોટા ચેકડેમો ૫૬
મહેસાણા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ૩૪૧
અમદાવાદ સરકારી ડે ટલ કોલેજનું મંજૂર થયેલ મહેકમ ૨૧૮
અરવ ી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણો ૨૫૮
મહેસાણા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૩૭
મહેસાણા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૧૧૦
મહેસાણા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૩૯૧

રમેશભાઇ કટારા દાહોદ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૩૫૯
પંચમહાલ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૪૦
દાહોદ એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૪૪
દાહોદ િજ ામાં ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના ૨૬૯
પંચમહાલ િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે ૪૮
લીમખેડા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૦૯

રાકશ શાહે અમૃત યોજના હેઠળ અમદાવાદ શહેરને ફાળવેલ રકમ 14

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૩
અમદાવાદ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૫૮
ભુ તર િવ ાન અને કિમશનરની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે વગ-૩ની મંજૂર જ યાઓ ૭૧
અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૧૨૦

રાઘવ ભાઈ પટલે મનગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૩૬૪
મનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૬૪
મનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૬૭
મનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ ૨૨૯
મનગર િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ ૫

રાજ િસંહ ચાવડાે અરવ ી િજ ામાં મોટા ચેકડેમો ૧૧૨
ચાણ મા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૪૨૩
સાબરકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૩૭૨
સાબરકાંઠા િજ ામાં તળાવો ડા કરવાનું આયોજન ૬૦
હમતનગર તાલુકાના એ ોચ રોડ મંજૂર કરવા બાબતં ૨૦૩

રાજ િસંહ ઠાકોરે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૬૭
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૭૩
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૪૫
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૫૩
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૮
રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ ૧૯૭

રાજ િસંહ પરમારે આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ત કાલ વીજ ડાણ મેળવવા બાબત ૨૨૫
આણંદ િજ ામાં એમ.એસ.એમ.ઇ. એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હેઠળ અર ઓ ૭૮
આણંદ િજ ામાં ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા માટ મળેલ અર ઓુ ે ૩૬૧
આણંદ િજ ામાં દ રયાના પાણીની વધતી ખારાશ અટકાવવા બાબત ૨૨
આણંદ િજ ામાં વાજપાઈ બે કબલ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે ૪૧૨
આણંદ શહેર અને િજ ાના આરો ય ક ોમાં મંજૂર મહેકમે ૨૬૨
બોરસદ તાલુકામાં હે થ એ ડ વેલનેસ સે ટર બનાવવા બાબત ૨૮૦

રાજશકમાર ગો હલે ુ અમદાવાદ અને ખેડા િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૩૮૯
અમદાવાદ અને નમદા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૩૩૯
અમદાવાદ અને નમદા િજ ામાં બાલસખા યોજના ૧૯૧
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૧૪૯
ધોલેરા કાગ  એરપોટની કામગીરી ૬૫
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બોટાદ અને અમરલી િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ે ૧૧૭
માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૭૫

લલીત વસોયા રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે ૪૧૬
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૪૩
ભાદર વે  અને મોજ િસંચાઈ યોજનામાં મંજૂર મહેકમ ૧૦૬
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૬૩
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં થળોને વાસન થળ કરીક હેર કરવા બાબતે ૪૪૭
રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર રતી ચોરીે ૧૪૨
રાજકોટમાં ભાદર-૨ ડેમમાં ગેરકાયદેસર ખનન ૫૩

લલીતભાઇ કગથરા માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૨૯૬
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૩૬
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૩૮
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૩૭૮
રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે ૯૪

લાખાભાઇ ભરવાડ અમદાવાદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટે ૧૧૫
અમદાવાદ અને નવસારી િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૬૩
અમદાવાદ અને ભ ચ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૨૪
રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ ૨૧૪
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૬
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૩૮૦
અમદાવાદ અને દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ૧૪૮
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૫૬

લાખાભાઈ સાગઠીયા મનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૬૦
મનગર િજ ામાં સેવા-સેતુ કાય મ ૧૦૧
મનગર સરકારી ડે ટલ કોલેજનું મંજૂર થયેલ મહેકમ 223

મોરબી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૩૮૫
રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં નવા તળાવોે ૪૭
રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓ 431

રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે 336

વજિસંગભાઇ પણદાે દાહોદ િજ ાના ડબાવ પુલની દરખા ત બાબતુ ૧૯૬
દાહોદ િજ ામાં િજ ા મથક રમત ગમતનું મેદાન ન હોવા બાબતે ૩૪૨
દાહોદ િજ ામાં મ ય થ જલનું મંજૂર કામે ૧૧૨
દાહોદ અને ડાંગ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ૩૯૧
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે ૪૩૭
દાહોદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ બાબત ૨૪૫
દાહોદ શહેરમાં મા અમૃતમ યોજના અંતગત મા ય હોિ પટલો ૨૭૨

વ ભભાઇ કાકડીયા અમદાવાદ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ ૩૫૧
સન ર૦૧૮નું ગુજરાત વ ર  નાગ રક સંર ણ દળ િવધેયક, ૨૦૧૮ ૩૦૫
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૪૩
ભાવનગર િજ ામાં માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઇઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ ૧૩૮
રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં નવા તળાવોે ૯૭

િવ મભાઇ અ. માડમ માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) ૪૬૨
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે ૩૬૦
દેવભુિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ૭૩
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ ૪૪૪
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૪૧૦
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દેવભુિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ ૨૬૪
દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો ૧૭
દેવભૂિમ- ારકા અને મનગર િજ ામાં બાલસખા યોજના ૨૨૯

િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૭
લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે ૬૪
અમરલી િજ ામાં માનવ દન રોજગારીે ૩૮૬
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૪૩૩
સુરત િજ ામાં ટ સટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણે ૧૪૮
સુરત િજ ામાં મીનીમલ ોસેિસંગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ૩૩૮
સુરત િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ ૧૧૬

િવમલભાઇ ચુડાસમા ગીર સોમનાથ અને ખેડા િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓૃ ે ૪૧૩
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે ૪૪૫
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે ૩૭
ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર વેરાવળના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે ૩૬૧
ગીર-સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટે ે ૯૩

િવર ભાઇ ઠ મરુ અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૬૩
અમરલી અને મહીસાગર િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓે ેૃ ૩૮૨
ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમ ારા ભરતી ૯૭
અમદાવાદમાં ટી.પી. કીમના ર તાઓ ખોલવા બાબત ૪૩
અમરલી અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ે ૩૨૮
રધોળાં -વ ભીપુર પાસે પુલના કામ બાબત ૨૨૮

િવર િસંહ ડેે ક છ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૩૫૦
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૭૦
ક છ િજ ામાં મરામત કરલા ચેકડેમોે ૧૨
ક છ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૪૦૧

િવવેક ન. પટલે અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) ૧૫૯
અમૃત યોજના હેઠળ સુરત શહેરને ફાળવેલ રકમ ૧૦૩
ચોયાસી તાલુકાના ર તાના કામ મંજૂર કરવા બાબત ૨૦૮
લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે ૪૯

વી.ડી.ઝાલાવાડીયા દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૧૪૨
સુરત એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ વાહનો ૪૪૦
સુરત િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૪૦૪
સુરત િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે ૩૫૩
સુરત િજ ામાં પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ ૧૦૪

મનગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૫૦
શંભુ  ઠાકોર અરવ ી િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણો ૨૭૯

ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૬૦
ગાંધીનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે 6

ગાંધીનગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે 337

ગાંધીનગર િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 432

ગાંધીનગર િજ ામાં રમતગમતના મેદાનો માટ ફાળવેલ રકમે 386

ગાંધીનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 222

શૈલેષ પરમાર અમદાવાદ શહેરમાં સાય સ સીટી રોડ પર સરદાર આવાસ યોજના 19

ક ીય કરવેરાના હ સા પેટ રા ય ને મળવાપા  રકમ બાબતે ે 265

નમદા કનાલના કામ પૂણ તથા બાકી બાબતે 231

રણો સવમાં ભાગ લીધેલ વાસીઓ 391
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રા યમાં વાય ટમાં થયેલ એમ.ઓ.યુ. 76

લખપત થમલ પાવર લા ટના યુિનટ બાબત 281

<#B/<page માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) 293

શૈલેષભાઈ ભાભોર દાહોદ એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે 451

દાહોદ િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના 264

મ હસાગર િજ ામાં સુજલામ સુફલામ કનાલથી પાણી આપવાની કામગીરીે 62

દાહોદ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે 377

પંચમહાલ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ 230

લીમખેડા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ 428

શૈલેષભાઈ મહેતા નમદા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 411

વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમાં સહાય 360

વડોદરા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 445

વડોદરા િજ ામાં માઇ ો મોલ િમ ડયમ એ ટર ાઈઝ એકમોની મંજૂર અર ઓ 36

શશીકા ત પંડયા બનાસકાંઠા િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 368

બનાસકાંઠા િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો 19

બનાસકાંઠા િજ ામાં સેવાસેતુ કાય મ 76

વાવ બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ 418

શીવાભાઇ ભુરીયા બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે 28

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે 128

બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાની કનાલમાં ભંગાણ પાડવા બાબતે 217

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે 86

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 257

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે 349

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં બાલસખા યોજના 276

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે 400

સુખરામભાઇ રાઠવા છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ખેડતોને પાક વીમો ચૂકવવા બાબતૂ 354

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહેર/િજ ામાં યાજખોરોના ાસથી આપઘાતોના યાસો 132

રા યની રી યૂએબલ એનજ ની મતા 249

છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ટકાના ભાવે કિષ પેદાશોનો જ થો ખરીદવા બાબતે ૃ 405

છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં િવિવધ યોજનાના લાભાથ ઓ 274

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં નવા ઈ રા આપવા બાબત 440

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહેર/િજ ામાં બાળકો અને મ હલાઓ ગુમ થવાના બનાવો 88

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહેર/િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 32

રા યનું હેર દેવંુ 204

સંગીતાબેન પાટીલ અમૃત યોજના હેઠળ સુરત શહેરને ફાળવેલ રકમ 114

સુરત િજ ામાં પીન ગ એકમોમાં મૂડી રોકાણ 62

માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) 465

સંજયભાઇ જ.ે સોલંકી અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) 175

ભ ચ અને નમદા િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે 250

ભ ચ અને મહીસાગર િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે 99

ભ ચ અને સુરત િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે 397

ભ ચ અને નમદા િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 207

ભ ચ અને સુરત િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 346

ભ ચ અને નમદા િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે 45

સંતોકબેન આરઠીયાે ક છ અને અમરલી િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે ે 91
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ક છ અને પાટણ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 36

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં મગફળીનું ન ી કરલ વીમા ીિમયમે 362

ક છ અને મહેસાણા િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે 199

ક છ િજ ામાં ખેડતોને ઇનપુટ સહાય આપવા બાબતૂ 414

ક છ િજ ામાં ઇનપુટ સહાય ચૂકવવા બાબત 446

સુિનલભાઇ ગામીત તાપી અને સુરત િજ ામાં જલોનું િનરી ણે 96

તાપી અને સુરત િજ ામાં બાલસખા યોજના 214

તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ઔ ોિગક હેતુ માટ અપાતા પાણી પેટ બાકી વસૂલાતે ે 137

તાપી અને ડાંગ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓ 451

તાપી અને વલસાડ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે 427

તાપી અને સુરત િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે 256

તાપી અને સુરત િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝીમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એકટે 42

નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં કિષ સહાય માટ ઓનલાઈન અર ઓૃ ે 377

સુમનબેન ચૌહાણ ગોધરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે 389

દાહોદ િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના 244

પંચમહાલ િજ ામાં ખેડત તાલીમ િશિબરોૂ 340

પંચમહાલ િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે 35

મહીસાગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ 196

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) 171

સુરશકમાર પટલે ેુ ગાંધીનગર અને ભ ચ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે 363

ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે 130

ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈઝડ ાઈમ એ ટ દાખલે 87

ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવો 30

ગાંધીનગર અને મહીસાગર િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે 415

ગાંધીનગર અને મોરબી િજ ામાં ખોટી ઇનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે 251

ડીપ ઇરીગેશન પ િત માટ ખેડતોને સબિસડીૂે 209

સુરશભાઇ પટલે ે અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે 29

પાટણ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 421

અમદાવાદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે 370

જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં પુર સંર ણ દવાલના કામો 87

સી.કે.રાઉલ ખેડા િજ ામાં વરસાદી પાણીનો િનકાલ 37

ગોધરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે 380

પંચમહાલ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ 222

પંચમહાલ િજ ામાં ખેડત તાલીમ િશિબરોૂ 322

પંચમહાલ િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે 93

સી. જ.ે ચાવડા માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) 464

ગાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં બાલસખા યોજના 276

ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે 57

ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં જલોનું િનરી ણે 110

ગાંધીનગર અને સુરત િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 257

ગાંધીનગર શહેરી િવ તારમાં રા ય સરકાર હ તકના ઉપલ ધ ખાલી લોટો 216

સીમાબેન મોહીલે અમૃત યોજના હેઠળ વડોદરા શહેરને ફાળવેલ રકમ 21

નમદા િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 451

વડોદરા િજ ામાં ક ટીવેટર ખરીદીમાં સહાય 379

વડોદરા િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે 77

વડોદરા િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા બાબતે 428

20



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

પુ તક-૭૨  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે

સોમાભાઇ કોળીપટલે સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટે ે 102

રા ય સરકાર ારા અ ય રા યને વીજળીનું વેચાણ 235

સુર નગર અને જૂનાગઢ િજ ામાં મનરગા યોજના અંતગત ફાળવેલ રકમે ે 348

સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં સામૂ હક બળા કારના બનાવોે 48

સુર નગર અને ભાવનગર િજ ામાં જલોનું િનરી ણે ે 140

સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે 399

હષ ર. સંધવી માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) 296

અમૃત યોજના હેઠળ સુરત શહેરને ફાળવેલ રકમ 122

બારડોલી તાલુકામાં રોડ પરના પુલના કામ 261

ભાવનગર િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 224

લાજપોર મ ય થ જલમાં ઓપન યુિનવિસટી મારફત કદીઓને ડી ીે ે 17

સુરત િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 398

સુરત િજ ામાં ટ ટાઇલ ે ે મૂડી રોકાણે 73

સુરત િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે 347

હષદકમાર રીબડીયાુ ગીર સોમનાથ િજ ાના મ યબંદર સુ ાપાડાના િવકાસ માટ કરલ ખચે ે 351

જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં થળોને વાસન થળ તરીક હેર કરવા બાબતે 401

જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે 19

જૂનાગઢ અને ભાવનગર િજ ામાં ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઇઝડ ાઇમ એ ટે 76

જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે 231

હતુ કનો ડયા
ગુજરાત અનુસૂિચત િત પેટા- યોજના અને આ દ િત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના આયોજન, ફાળવણી 

અને ઉપયોગ) બાબત િવધેયક, ર૦૧૮
311

સાબરકાંઠા િજ ામાં તળાવો ડા કરવાનું આયોજન 17

ગાંધીનગર િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ 201

ગાંધીનગર િજ ામાં ખિનજ પ રવહનથી અસર ત માગ ની ળવણી માટ ા ટે 72

સાબરકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે 365

હમતિસંહ પટલં ે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં મા અમૃતમ, મા વા સ ય અને આયુ યમાન યોજનાના લાભાથ ઓ 284

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કસોે 344

અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં ખોટી ઈનપુટ ટ સ ડીટ લેતા વેપારીઓ સામે કાયવાહીે ે ૨૭૧
અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં ઉ ોગોએ કરલ મૂડી રોકાણે 91

અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં વે ફર ો ામ અ વયે રકમની ફાળવણીે 133

નવા વાડજમાં હાઉસ ગ બોડની પડતર જમીન પર બાંધકામ 35

રા ય સરકાર ારા ઘરભાડા ભ થંુ ૩૦ ટકા કરવા બાબત 242

21




